
20.7.2015 ות החדש  גלובס רוכשים ריהוט? חפשו את תו האיכ

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054416 1/4

17:04 ,20/07/2015

       

     

עמוד הבית > נתח שוק וצרכנות

רוכשים ריהוט? חפשו את תו
האיכות החדש

איגוד תעשיות הריהוט השיק היום תו איכות שאמור להבטיח לצרכן
שירות הוגן, אחריות ואמינות ■ עלות התו לחברות באיגוד: 1,200 שקל

בשנה
מיכל רזחיימוביץ'  

   נושאים למעקב >> הרשות להגנת הצרכן איגוד תעשיות הריהוט ריהוט

כ4,000 תלונות על ענף הריהוט לבית התקבלו במועצה לצרכנות בשנת 2014 (9%
מכלל התלונות). האם תו איכות חדש יגרום לחברות הישראליות לשפר התנהלותן ויעודד

את הצרכנים להעדיף אותן על פני החברות המייבאות ארצה ריהוט?

מדובר בתו האיכות והשירות שמשיק היום (ב') איגוד תעשיות הריהוט בהתאחדות
התעשיינים, בהשקעה של 1.5 מיליון שקל, שיוענק לחברות ישראליות החברות באיגוד

בלבד.

באמצעות התו, המתחדש מדי שנה בעלות של 1,200 שקל, מתחייבות החברות לאיכות
ולמצוינות במוצר ובשירות. התו מחליף תו ישן שהושק ב2009, וב2012 נעשה ניסיון

לרענן אותו.

מבין 52 החברות המשתייכות לאיגוד נרשמו עד כה כמחצית מהחברות. בהן פולירון,
מטבחי אביבי, מטבחי דקור, מטבחי זיו, אחים מנדלנבאום, הולנדיה, עצמ'לה, דלתות

פנדור, עץ המשאלות, ביתילי, האוס אין, רביירה ועוד.

חברות שיכולות להשתייך לאיגוד תעשיות הריהוט הן כאלה הכוללות יותר מ20 עובדים,
ואשר 30% מהפריטים שלהן, לפחות, מיוצרים בישראל.

התו יינתן לחברות שעומדות במבחן של בודק חיצוני מדי שנה ויימצאו עומדות
בפרמטרים של שירות, מקצועיות, טיפול בתלונות ואיכות החומרים.

יצרן שקיבל את התו מתחייב לכך שהמוצרים שלו עומדים בתנאי התקנון, הכוללים
אחריות של שנה על המוצרים, מענה טלפוני ללקוח תוך 48 שעות או תוך 14 יום בכתב
וטיפול בפניותיו, התחייבות העסק לתכנון המוצרים בהתאם לתקנים הנדרשים למוצרים
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תוכן ממומן

טיפולים הוליסטיים 
כבר לא מותרות בלבד

בית דרך חיים
הדרך לטפל בגוף

במקצועית מירבית ובמחיר
שפוי

לכתבה המלאה

כתבות נוספות

ועוד. היצרן מתחייב להקפיד על ייצור בישראל (לפחות 30%).

מדוע נדרש תו חדש, אם
כבר היה תו לאיגוד? רונית
פרל, מנהלת איגוד תעשיות
מוצרי בנייה וצריכה ומנהלת
איגוד הריהוט, מסבירה כי

התו הקודם היה מבוסס על
אמנה חסרת שיניים

שהצהירה על רצון החברים
להקפיד על שירות, ולמעשה

הוא נועד יותר בשביל
החברים בינם לעצמם.

לדבריה, "לאיגוד לא הייתה היכולת לעשות שום דבר במקרה של תלונות. לפני שנה
החלטנו לצאת ביוזמה לתו חדש שיבוסס על תקנון משפטי מחייב עם קריטריונים שלא
היו בעבר, כמו למנות אחראי שירות, להעביר הדרכות לספקים משניים ולהבטיח פיקוח

של האיגוד".

עוד לדבריה, הענף מעסיק למעלה מ14 אלף עובדים, והוא מתמודד עם יבוא שהולך
וגובר ותדמית לא טובה שדבקה בו במשך השנים בעקבות פשיטותרגל של עסקים

בתחום, איאספקת רהיטים בזמן, אספקת סחורה פגומה וכו': "צרכנים יוכלו לדעת שאם
תתגלה מחלוקת עם יצרן שמחזיק בתו, הם יוכלו לפנות אלינו במטרה לפתור את

המחלוקת. תלונות גם יכולות להוביל לשלילת תו".

פרל מספרת עוד כי גיבוש התו נעשה בשיתוף הרשות להגנת הצרכן: "נהיה גוף נוסף
שהצרכן יוכל לפנות אליו לפני שיפנה לערכאות משפטיות. אנחנו ננהל הקשר בין הצרכן
ובין החברה במקום המועצה לצרכנות בכל מה שקשור לריהוט ישראלי. התו הזה יבדל
את החברות שמחזיקות בו, ובאמצעותו נעודד את הציבור לקנות מיצרן ולא מיבואן".

 איך תוכלו לבדוק איכות?

"אם יש חילוקי דעות בין צרכן לחברה בנוגע לאיכות, נעשה שימוע ליצרן. היצרנים
מחויבים לתקנון משפטי".

 האם מדובר בתו שמתחרה בתו "אמון הציבור"?

"לא. זה תו אחר לגמרי".

החלת התו, פרויקט עליו עובדים באיגוד זה זמן מה, לא עברה בקלות. "היו התנגדויות,
משום שהחברות מתחייבות לאפשר לנו לערוך בדיקות, והן מצדן מתחייבות למשהו
שהוא משותף לכולם. יש הרבה תעשיינים שהעדיפו שלא לקחת חלק בזה", מספרת

פרל.

 אולי מהלכים כאלה צריכים לבוא מכורח התחרות?

פרל: "התו מעניק ערך מוסף לחברה ולצרכן, ומאפשר לשנות את תדמית הענף תוך גוף
שיבקר ויפקח על התנהלות החברות".

אריה זיסמן, בעלי קבוצת זיסמן הכוללת בית היתר את רהיטי שמרת הזורע ועין חרוד,
אינו חבר באיגוד, והוא סבור כי התו שמושק היום "לא מביא שום תועלת. אני לא חושב
שעבור הצרכנים הפרמטר של תוצרת הארץ משמעותי בתחום הריהוט. הפרמטרים המתייחסים לנושא של

שירות ואיכות הם דבר בסיסי שקבוע בחוק, וצריכים להיות חלק מהתחרות והמציאות ולא בגלל הכתבת
תנאים של תו. אני לא חושב שיש צורך בזה".

לעומתו, חיים בשן, סמנכ"ל שיווק בעצמל'ה המחזיקה בתו, אומר: "כשיש סטנדרטיזציה בשוק, צריך לעמוד
בה. התו מציג לצרכן מי הן החברות שעומדות בסטנדרטים שהאיגוד מציב. חשוב לנו, כחברה גדולה,

שבתחום שיהיה תו מול חברות שעושות מה שבא להן. חשוב שהשוק יתיישר לסטנדרטים האלה. אנחנו
מחזיקים גם בתו 'אמון הציבור', ויש לזה השפעה".

גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>

על התארגנות רבת משקיעים בנדל"ן מניב

מיהן החברות המובילות במשק ?  

אלי אלעזרא - בין
העצורים בחשד

להעלמות מס באלבר
דין וחשבון

בוטלה השביתה
הגדולה; 16 אלף עובדי

קבלן ייקלטו
קריירה, יזמות וחדשנות

לא דמיינתם: בישראל
באמת קשה יותר

לקנות דירה
עמוד הבית

הסיכום בין כחלון
לניסנקורן שהביא
לביטול השביתה

במשק
GlobesTV

איך להוציא לפועל
תוכניות בנייה

גלובס מציג

צפו: שיטה פשוטה
שמוזילה מחירי

חופשות באלפי שקלים
פנאי

ייצוגית נגד הפלסטיקאי
דב קליין: לא מבצע את

הניתוחים בעצמו
דין וחשבון

יום בחייו של סוחר
עצמאי בשוק ההון

גלובס מציג
אין חתונה: שרון גל וקרן בןדוד החליטו להיפרד

http://www.globes.co.il/news/connatix.aspx?connatix_sess=AhNUYF6sPT0%2f8GCZQihxY1C27uBj4lvAr7oCOqTz3AA%3d&token=ccd4eb21-4cd7-4356-b576-4d89b615a801
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054342
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2006
http://www.globes.co.il/news/minisite_2.aspx?leadid=686
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054000
http://www.globes.co.il/news/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F.tag
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054000
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001050823
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001050823
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054337
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/aclk?sa=L&ai=CEQw8OBOtVcbSEaWqiQbMhaDQCLC27-sHqLDClbYCn8fXfRABINCg3CJg-br0g5wQoAG4-e_cA8gBAqkC_TG-yrR-kT7gAgCoAwHIA5kEqgSrAU_QNDQq9283v_Sjx1s_UUNHmXO0YlA-2EjvokMvMm5Vo-OFodUb6HAnjYUfWnalGbxm4S1JAPEd38aK2L4AJzVu25-hNTXV2Pwv_OA54DaBFxKqyIJHYSVdL4felZuOgsPbjgAPnX6QRLD5rt5DBgDbLdJVG8evNHESAcDhz0Xuzz6o9x76CEnbSVs_YhSfLiSViML2jDTxmywwb7jqRV68qm-9MEAX-IylgeAEAYgGAaAGAoAHsIaQI6gHpr4b2AcB&num=1&cid=5GgVFjhEz7PRiOLWZt0BYY4j&sig=AOD64_3PDiWFe_raZLgNdMm9oBEHkxFoyw&client=ca-pub-1420539090378627&adurl=http://campaign.skoda.co.il/ms2/index.html%3Futm_source%3Dgdn%26utm_campaign%3Dcontextual%26utm_term%3D%26utm_content%3Dfabiajune2015
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054561
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001007215#from=Taboola
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3266
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054324
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001050823
http://duns100.globes.co.il/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054337
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?did=1001035593&nid=3976
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054346
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054346
http://duns100.globes.co.il/#fromelement=duns100Mador
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001052740
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054324
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001052740
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054342
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054561
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2
http://connatix.com/
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=829
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001052740
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=3317


20.7.2015 ות החדש  גלובס רוכשים ריהוט? חפשו את תו האיכ

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054416 3/4

הרשמהכתובת הדוא"ל שלךעדכון נתח שוק יומי בדוא"ל

נושא

"גלובס" מעודד שיח ראוי ומכבד. אנא הימנעו מתגובות מסיתות, משמיצות, גסות ו/או פוגעניות

רענן 

Promoted Links by Taboola
פירסומי

השקעה בנדל”ן
שתכפיל את כספך

בחמש שנים
(נדל"ן)

    יש טיפול בטוח
לפטרת בציפורניים

(בריאות)

    ץ פיזיותרפיה לכל ייעו
תקופת האחריות

(בריאות)

    ההשקעה בעצמך היא
ההשקעה הטובה

ביותר
(מסחר)

    כל קבלני עבודות
העפר באזור הצפון

(b144)

טוקבקים

תגובות

מומלצות גולשים ללא שרשור   שרשור  תצוגה:

רוצה להיות המגיב הראשון? לחץ כאן

 טען תגובות נוספות

 חזרה למעלה

עוד בגלובס

צפייה ישירה חינם

אתר הבגידות נפרץ:
170 אלף ישראלים

בסכנה

מבקר המדינה:
התנהלות המדינה יצרה

מונופול גז בארץ
GlobesTV

התרגלתם לקנות
בשבת? אולי תצטרכו

לשנות הרגלים
נתח שוק וצרכנות

הישראלים משלמים על
ליסטרין פי 4 מאשר

בגרמניה
נתח שוק וצרכנות

דרעי לרשות להגנת
הצרכן: לבדוק ההטעיה

במשקל קוטג' תנובה
נתח שוק וצרכנות

כיצד לאתר נדל"ן מניב
להשבחה
גלובס מציג

הערים המועדפות
להשקעה באירופה

גלובס מציג

הכינו את עצמכם
למצב חירום

גלובס מציג

אני יודעת מיבייסיקוידוי מסוכן
הרג אותי

מכה נוספת ל"הארץ": "בשבע" עוזב את בית הדפוס

רמי לוי הוריד מוצרים של יפאורהתבורי מהמדפים

מייסדת ומנכ"לית בילבונג ישראל הלכה לעולמה

נעול בביטוח מנהלים? אפשר להשתחרר
מיטב דש

Facebook social plugin

Comment

Add a comment...

http://news.walla.co.il/
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=821
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001036429
http://campaigns.meitavdash.co.il/savings/progemel-article-2/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5723754
http://news.walla.co.il/?w=/4000/2874318
http://events.walla.co.il/WidgetEvent.asp?l=walla.vod.&event_type=1&DIvName=Globes_VOD_To_Walla&page_location=2&geo=IL&un=1&url=http://vod.walla.co.il/movie/2849527/i-know-who-killed-me
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001051569
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054349
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5779575
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001039457#from=Taboola
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054349
http://news.walla.co.il/?w=/4000/2874318
javascript:ShowSubResponses(this,1);ruleriArticleResponsesEvent(this);
http://events.walla.co.il/WidgetEvent.asp?l=walla.vod.&event_type=1&DIvName=Globes_VOD_To_Walla&page_location=1&geo=IL&un=1&url=http://vod.walla.co.il/movie/2812732/basic
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5380107
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2006
http://www.taboola.com/he/popup?template=colorbox&taboola_utm_source=globes-il&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=organic-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=821
javascript:open_wizard(1605)
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5723754
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5560652
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054120#from=Taboola
javascript:ShowMainResponses(this,2);ruleriArticleResponsesEvent(this);
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5380124
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5560652
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054417
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001007215#from=Taboola
http://events.walla.co.il/WidgetEvent.asp?l=walla.vod.&event_type=1&DIvName=Globes_VOD_To_Walla&page_location=0&geo=IL&un=1&url=http://vod.walla.co.il/movie/2851665/the-traveler
javascript:SortResponsesByScore(this,4);ruleriArticleResponsesEvent(this);
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001047873
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5779575
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5380124
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054335
http://www.taboola.com/he/popup?template=colorbox&taboola_utm_source=globes-il&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=organic-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
http://vod.walla.co.il/
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001036429
http://events.walla.co.il/WidgetEvent.asp?l=walla.vod.&event_type=1&DIvName=Globes_VOD_To_Walla&page_location=1&geo=IL&un=1&url=http://vod.walla.co.il/movie/2812732/basic
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5768114
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5723754
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054485
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5768114
http://events.walla.co.il/WidgetEvent.asp?l=walla.vod.&event_type=1&DIvName=Globes_VOD_To_Walla&page_location=0&geo=IL&un=1&url=http://vod.walla.co.il/movie/2851665/the-traveler
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054485
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001036429
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=821
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054417
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C0_IpOROtVeeKBYOnbMzEgagFsLbv6weosMKVtgKfx9d9EAEg0KDcImD5uvSDnBCgAbj579wDyAECqQKMPljM4YqRPuACAKgDAcgDmQSqBKsBT9DClTQ8vlbRsf4wJwTSdH86mF8ms4_dn0AC2Y1mn9Hw6OOjBEsJ0ncSPpM8UYzfhrzZB56WVpZxAqptJGfayA9vYr_JlSMw7X3iEUAzzpD3uPrIOWSawWTjFarKkocbuR2fZqaA-7HnzxUq1SG8FO6HBxb2te19k7QXG6RXVbJ4Pffo2csxB1ON21kkW07klqxYj5Zdk3mEGdcsgLq7AGS0AE4uTrxaVsvG4AQBiAYBoAYCgAewhpAjqAemvhvYBwE&num=1&cid=5Gi9rfWbqjmhzJpH8ZNjV_8f&sig=AOD64_25PKihjSQyXs0IWaPb22_0vqR5aQ&client=ca-pub-1420539090378627&adurl=http://campaign.skoda.co.il/ms2/index.html%3Futm_source%3Dgdn%26utm_campaign%3Dcontextual%26utm_term%3D%26utm_content%3Dfabiajune2015
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5380107
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5779575
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054335
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001037366#from=Taboola
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001047873
http://vod.walla.co.il/
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5560652
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001051569
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5380107
javascript:void(0)
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5768114
http://live.sekindo.com/live/liveClick.php?id=5380124
javascript:void(0)
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001051569
http://events.walla.co.il/WidgetEvent.asp?l=walla.vod.&event_type=1&DIvName=Globes_VOD_To_Walla&page_location=2&geo=IL&un=1&url=http://vod.walla.co.il/movie/2849527/i-know-who-killed-me
http://www.globes.co.il/news/click.ashx?nid=7570&did=1001047873


20.7.2015 ות החדש  גלובס רוכשים ריהוט? חפשו את תו האיכ

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054416 4/4

שוק ההון
מניות הגזנפט
מחירי הדירות

דין וחשבון
הסיפורים הגדולים

moneytime
טיפים למשקיעים

היטק
סיכום יום מסחר

TV גלובס

הישארו מעודכנים

...הירשמו לניוזלטרים

ארביטראז'

TradeOne

צפיה בני"ע

הברומטר

תיק השקעות אישי

טיפים למשקיע
ניתוח טכני

וול סטריט

מחשבונים ושערים
מט"ח

תעודות סל

זמן אמת
נתוני מניות

מדדי הבורסה

מדדי בורסת ת"א

אופציות המעו"ף

תחזית שבועית

מדריך שוק ההון

שירותי איתותים

מדד גלום אונליין

הטבת עמלות

כלים פיננסים

עיתון גלובס

עיתון דיגיטלי

Ipad מהדורת

אפליקציית אייפון

אפליקציית אנדרואיד

מיוחדים
ועידות וכנסים

מחקרי גלובס

ספריית גלובס

פורטל דרושים

ביזקופון

RAK השוואת ביטוח ומשכנתאות

מוצרים ויישומים

המוצרים שלי

שירות ותמיכה

צרו קשר

דרושים

תקנון

חברי מערכת

תגיות

מונחים

נגישות

*5988   דוא"ל 

שירותים

כללי
חיפושני"ע

חיפוש בגלובס

UI design by       |   Application delivery by   |        |       |   Streaming by  פרסמו אצלנו  | 

כל הזכויות שמורות לגלובס 2011

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=851969
http://www.globes.co.il/news/tag_index.aspx
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2701
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=1953
http://www.globes.co.il/news/minisite_2.aspx?leadid=27
http://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252044
http://bit.ly/qZ6y19
http://www.sponser.co.il/
http://www.globes.co.il/facebook
http://www.globes.co.il/globessites/globes/finance/instruments/instrumentslist.aspx?wantrt=1
http://www.globes.co.il/globessites2/premium/purchase.aspx?pid=rt&tab=2
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252042
http://www.biz-coupon.co.il/
http://www.globes.co.il/news/cellular/send_sms_wap.aspx?fid=3479
http://www.globes.co.il/news/arbitrage/
http://www.globes.co.il/bulletin/divors/10872.html
http://www.k.co.il/
http://www.danielchen.co.il/
http://www.globes.co.il/news/portfolio.aspx?fid=3823
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252423
http://www.globes.co.il/finance/ActivityPages/Active_1_45_0.htm
http://www.globes.co.il/conferences
http://www.globes.co.il/globessites/globes/zs/
http://www.globes.co.il/news/ad_with_us/
http://itunes.apple.com/us/app/id437480364?mt=8&ls=1#
http://www.globes.co.il/news/alerts/?fid=3825
http://www.globes.co.il/globessites2/premium/purchase.aspx?pid=TelAvivOnline&tab=2
http://www.cast-tv.com/
https://itunes.apple.com/us/app/globes-glwbs/id432767502?mt=8
http://www.globes.co.il/twitter
mailto:sherut@globes.co.il
http://www.sponser.co.il/LandingPages_temp/alert_tlv_v3.html?from=globes.footer
http://www.globes.co.il/news/cellular/ipad.aspx?fid=3479
http://totalmedia.co.il/
http://www.radware.com/
http://www.globes.co.il/news/glossary/glossary.aspx
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2190
http://finance.sponser.co.il/finance/galoom.php
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2565
https://www.rak.co.il/
http://smartjob.globes.co.il/
http://www.globes.co.il/news/alerts/?fid=3840
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000591639
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000933847
http://www.globes.co.il/globessites2/premium/purchase.aspx?pid=optionsonline&tab=2
http://www.globes.co.il/news/minisite_2.aspx?leadid=684
http://www.globes.co.il/serve/globes/nodeview.asp?fid=1667
http://www.globes.co.il/news/ad_with_us/
http://www.sponser.co.il/Content_ShukHaon.aspx
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038
http://www.globes.co.il/globessites2/premium/purchase.aspx?pid=stocksonline&tab=2
http://www.sponser.co.il/LandingPages_temp/hatava.html?from=globes.footer
http://www.globes.co.il/news/client_service/clients_service.aspx

