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19/09/2020כל הזכויות שמורות

www.tipsbank4u.comסוף שבוע מסחר

 UP -מגמה כללית 

 ,DOWN או מעבר  -

CHANGE

זרימת הכסף      מומנטום
, זרימה החוצה"-" = סימן 

זרימה פנימה"+" = סימן 

, טווח ארוך- אחזקות

HOLD = מזומן בחוץ!

טווח קצר של ימים - אחזקות

מזומן  = HOLD.  בודדים

!בחוץ

UPFALLING+++-
HOLDSHORT

 סקטור התשתיותXLF סקטור הפיננסיםסקטורים עיקריים

XLU

 סקטור הצריכה

XLP - המחזורית

מחזורית-סקטור הצריכה הלא  

XLY

XLK סקטור הטכנולוגיה

LONGLONGLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERSTRONGERSTRONGERSTRONGERWEAKER- חוזק הסקטור מול ה

 סקטור האנרגיהXLI סקטור התעשיהסקטורים עיקריים

XLE

 סקטור חומרי הגלם

XLB

XLVREAL ESTATE XLRE סקטור הבריאות

LONGSHORTLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERWEAKERSTRONGERNEUTRALSTRONGER- חוזק הסקטור מול ה

מדד - תנודתיות 

הפחד

VIXCONTANGOVIXO

VIX25.832.00%0.78 ונגזרותיו
הנתונים מתיחסים לסוף יום המסחר 

2.38%-האחרון
 יותר CONTANGO- ככל שה 

גדלה ההסתברות - גבוה 

 VIX- שתעודות שורט על ה

יעלו ( SVXYכמו )

-  יותר גבוה VIXO- ככל שה 

גדלה ההסתברות שתעודות 

 ( SVXYכמו ) VIX- שורט על ה

יעלו

TOTAL MARKET PUT/CALL 

RATIO

- גידור  = 1- גבוה מ0.94

צפי  לירידה

SVXY BOX

:SVXY BOX- מיקום הסמנים ב
אזור שבו יש צפי לעליות בתעודת הסל המוצגת אבל עדיין רמת הסיכון הינה יחסית גבוהה-  אזור ירוק תחתון

אזור שבו יש צפי לעליות בתעודת הסל המוצגת ברמת סיכון נמוכה יותר-   אזור ירוק עליון

אזור שבו התנהגות התעודה איננה עיקבית ויכולה להשתנות כפונקציה של משתנים נוספים- אזור אפור

פרטים נוספים באתר . עיתוי הכניסה משפיע מאד על פוטנציאל הרווח ולכן התיזמון  הינו קריטי- חשוב 

פרוט יומי- ארועים משפיעים השבוע 

, נתוני אבטלה, פרסום דוחות כספיים

הנפקות וכו

https://www.tipsbank4u.com/market

www.tipsbank4u.com- ? רוצה להגביר- התחלת הכי טוב שאתה יכול 

האישור הסופי והקובע למגמות . הנתונים המוצגים מתעדכנים ברמה היומית ומציגים את המצב של סוף יום המסחר האחרון: הבהרה חשובה

.תמונה שתוצג  לכל המאוחר ביום שני של תחילת שבוע המסחר-  ולשינויים הינו תמונת המצב של סוף שבוע המסחר

או הכוונה לבצע פעילות מסחר , המלצה, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא . העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד, האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, לרכישה

.ח"הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו

סייקל המסחר

כל הנתונים -  השוק

מתיחסים לשוק האמריקאי ולמדד 

S&P500- העיקרי
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 כותרת ציר

18/09/2020 

17/09/2020 

16/09/2020 

 VIXשורט =   SVXY   -אזור עם צפי לעליה 

 
 

  שורט=  SVXYתעודת   -אזור ברמת בטחון גבוהה לעליה 

VIX 

 :חשוב מאד
הינו תנודתי מאד ובעל  -ונגזרותיו   VIX -המסחר בנכסי תנודתיות 

המידע המוצג כאן מבוסס על נתונים . להפסדים כבדים סיכון גבוה
מה שהיה אינו בהכרח מה . טכניים נכונים ליום המסחר האחרון

שיהיה ואין לראות בסקירה זו ובכל הנאמר באתר המלצה כלשהי 
לרכישה ומכירה של ניירות ערך כלשהם או לבצע פעולה כלשהי 

 בשוק ההון

 :חשוב מאד
בהגדרתה   - SVXYלתעודת  הנתונים מתיחסים

  0.5של  (שורט)ביחס הפוך היא מבצעת עקיבה 
X על מדד ה- VIX 

הינו תנודתי  -ונגזרותיו   VIX -המסחר בנכסי תנודתיות 

המידע המוצג כאן . להפסדים כבדים מאד ובעל סיכון גבוה
מה . מבוסס על נתונים טכניים נכונים ליום המסחר האחרון

שהיה אינו בהכרח מה שיהיה ואין לראות בסקירה זו ובכל 
הנאמר באתר המלצה כלשהי לרכישה ומכירה של ניירות  

 ערך כלשהם או לבצע פעולה כלשהי בשוק ההון
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  VIX -החוזים העתידיים של ה עקומת

 תנודתיות יורדת -שיפוע עולה 
 תנודתיות עולה -שיפור יורד 

לבין    VIX1לטווח הקצר קובע השיפוע של המקטע בין  -חשוב 

 SHORT איתות
VIX  

 !בוטל
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VIX 

 
חלק זה  מיועד  
 למנויים בלבד

 חלק זה מיועד למנויים בלבד

 נפתחה ההרשמה למנויים למסחר על פי האסטרטגיות שלנו -חדש 

 זה מיועד למנויים בלבד חלק

 זה מיועד למנויים בלבד חלק

http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/shop
https://www.tipsbank4u.com/calendar
https://www.tipsbank4u.com/market
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/shop
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/calendar
https://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/shop
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איומיםהזדמנויות
הסברפרמטר

VIX   על -עדיין ברמה גבוהה

הגבול למעבר למגמת ירידה

המשך מגמת ההדבקה בגל קורונה

החיסון מתמהמה, השני

 מימדים שאנחנו 4 מתוך 3זרימת הכסף

הרביעי - מנטרים חיוביים 

עבר מחיובי  (המהיר ביותר)

המגמה בכל המימדים . לשלילי

של זרימת הכסף היא מגמת 

ירידה שמתחזקת

חזר למגמת ירידהמומנטום

חזרנו לשורט בטווח הקצרסייקל מסחר

המשך התחזקות של סקטורים

הסקטורים המסורתיים במקביל 

להמשך חולשה של הטכנולוגיה

שוב שינוי מגמה לירידה נפט

 וגם עליה API- במלאים לפי ה

בניצולת בתי הזיקוק

הגברת המתח מצד הממשל מצב גאופוליטי

.מול הסינים

המשק מתקשה להתאושש וכל האטה כלכלית

עוד אין חיסון מאושר 

וההשתלטות על הגל השני 

הכלכלה הריאלית - מדשדשת 

תמשיך לסבול

 FED- בהודעה האחרונה של הFED- מדיניות ה

הוא מסמן שגם אם האינפלציה 

תחרוג מעלה הוא עדיין לא 

לפני שיהיה - יעלה ריבית 

- שיפור בכלכלה הריאלית 

ברמת ההצהרה זה חיובי לשוק 

לא ברור מה - המניות 

המשמעות היישומית

מתחילים להפנים את עומק רווחיות חברות

למרות שכאשר - הפגיעה 

- משווים לתחזיות האנליסטים 

- לרוב מכים את התחזיות אבל

!זה לא הדברר האמיתי

על פי הודעת הפד הריבית לא סביבת ריבית

צפויה להשתנות עוד הרבה זמן

חוסר הוודאות והעצבנות בחירות

מתגברים ככל שנתקרב למועד 

הבחירות

שקלול של כל הפרמטריםסנטימנט- ממוצע משוקלל

הניקוד לפרמטרים - הערה 

השונים נעשה להערכת 

המחבר על פי פרמטרים 

אין לראות בכך . רלוונטיים

המלצה

או הכוונה לבצע פעילות מסחר , המלצה, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא . העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד, האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, לרכישה

.ח"הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו
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VIX

 קורונה

 זרימת הכסף

 מומנטום

 סייקל מסחר

 סקטורים

 נפט

 מצב גאופוליטי

 האטה כלכלית

 FED -מדיניות ה

 רווחיות חברות

 סביבת ריבית

 בחירות

 סנטימנט -ממוצע משוקלל

 נוכחי

 קודם

https://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
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19/09/2020סקירה מורחבת למנויים בלבד

THE FEAR CORRELATION לחץ לתמונת מצב עדכניתפחד של קורלציה

לפרטים נוספים אודות קורלצית הפחד

סנטימנט המשקיעים

למנויים בלבד-סקטורים מורחב 
ם

 סקטור התשתיותXLF סקטור הפיננסיםסקטורים עיקריים

XLU

 סקטור הצריכה

XLP - המחזורית

מחזורית-סקטור הצריכה הלא  

XLY

XLK סקטור הטכנולוגיה

LONGLONGLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERSTRONGERSTRONGERSTRONGERWEAKER- חוזק הסקטור מול ה

UPNEUTRALNEUTRALUPDOWNמגמה

 סקטור האנרגיהXLI סקטור התעשיהסקטורים עיקריים

XLE

 סקטור חומרי הגלם

XLB

XLVREAL ESTATE XLRE סקטור הבריאות

LONGSHORTLONGLONGLONGכיוון סקטור

SPYSTRONGERWEAKERSTRONGERNEUTRALSTRONGER- חוזק הסקטור מול ה

UPDOWNUPNEUTRALNEUTRALמגמה

https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreementלתקנון האתר':

, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית , האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, המלצה

.ח"המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו. לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד

את המסמך המלא או חלקים , אין להעתיק. רשאים לצפות בו רק מנויים משלמים בעלי מנוי בתוקף של האתר.  כל המידע הכלול בדוח זה הינו בבעלות וכפוף לזכויות יוצרים של המפרסם

.שימוש זה כפוף לתקנון האתר שאתה חתום עליו מתוקף המנוי שרכשת.  לשכפל או לפרסם בכל מדיה פרטית או צבורית ללא אישור כתוב מראש של בעלי האתר, ממנו

הסנטימנט עדיין שלילי וחזר למגמת ירידה

 סגר בסוף השבוע מתחת לרמת SPY- ה .לטווח הקצר -השוק במגמת ירידה ועברנו לסייקל שורט 

 וכרגע AB-  שמיצה כבר את את שלב הABCאנחנו בתוך תיקון . SMA50-  וגם מתחת ל331תמיכה של 

מגמת הירידה . 326- רמת התמיכה הבאה היא ב. Cהשאלה היא כמה נמוך השוק ירד לפני התייצבות ברמה 

כתיקון לעלייה החזקה -  יורד חזק מכולם NASDAQ 100- כאשר ה- היא בכל המדדים ללא יוצא מהכלל

אם התהליך יסתכם בסוף -  יכול להתפס כנקודת אור DOW- החוזק היחסי של ה. שמשכה את כל השוק 

 חזר לסטיה שראינו בשבועות האחרונים VIX- ה. במעבר מתבקש מהטכנולוגיה לטובת התעשיה המסורתית

 במקביל 2.4%-  ב VIX- כרגע זה נכון רק ליום שישי שבו ירד ה. S&P500- והוא שוב נע באותו הכיוון כמו ה

הירידה בתנודתיות תהיה הסמן הראשון להתמתנות , במידה וזה ימשך, S&P500-  ב1.55%לירידה של 

 הארוכים EMA-  הקצרים את הEMA- כמו חציה מעלה של ה- בכפוף לשיפור בפרמטרים נוספים , התיקון

 ואנחנו בעמדת המתנה 16/9/20-  של האסטרטגיה שלנו הסתיים בSHORT VIX- כזכור איתות ה. יותר

.לאיתות הבא

הסקטורים המסומנים במסגרת כחולה נמצאים במגמת התחזקות כרגע ובמידה והשוק יעלה הם צפויים לתשואה עודפת כלפי כלל השוק או 

.לכן בסייקל שוק לונג  הם בעדיפות להשקעה בתעודות הסל שלהם או במניות נבחרות הנכללות בסקטורים האלו. סקטורים אחרים

חשוב

הסקטורים המסומנים במסגרת אדומה נמצאים במגמת החלשות כרגע ובמידה והשוק ירד הם צפויים לירידה חזקה יותר כלפי כלל השוק או 

.לכן בסייקל שוק שורט הם בעדיפות למכירת שורט בתעודות הסל שלהם או במניות נבחרות הנכללות בסקטורים האלו. סקטורים אחרים

זה בהחלט - אם המגמה תמשך . מתחזקים- הטכנולוגיה נחלש והסקטורים של התעשיה המסורתית -  תהליך של חילוף מקומות נמשך 

.זה עדיין לא החלטי מספיק- סקטור הפיננסים מראה כיוון של שיפור . תהליך בריא שיצור שוק מאוזן יותר
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 שקלול של כל הפרמטרים  -סנטימנט  -ממוצע משוקלל 

 -ממשיכות להיסגר  הלסתות
 אבל עדיין בתוך האירוע

 
מי שיתעמק בגרפים יווכח שבכל  

פעם שהקו הכחול פורץ מעלה  
מתחילה   –את הקו האדום ירוק 

ירידה במדדים העיקריים  
שמיוצגים בשני הגרפים העליונים  

 NYSE –וה  S&P 500 -ה –
Composite index. 

בחלק מהפריצות זו ירידה קצרת 
  5 -בל נשכח שב)טווח או תיקון 

השנים האחרונות המגמה 
 (.הראשית היתה מגמת עליה

 ? 21/2/2020 -מה קרה ב
העולם הכלכלי החל  –נכון 

להפנים את המשמעות של מגפת 
 הקורונה

זינק   VIX -כתוצאה מכך מדד ה

לרוב  ) 80 -בחדות ועבר את ה
 (. 10-25הוא נע בטווח של 

 אנחנו עדיין בעיצומו של האירוע
וזה גם משתקף בכך שהקו   –

הכחול עדיין נמצא מעל הקו  
צפירות ההרגעה . האדום ירוק

ומסיבות הסיום הן מוקדמות מדי 
ומשקפות בעיקר משאלת לב של 

המנהיגים שחרדים לעתיד  

 חלק זה מיועד למנויים בלבד
 

https://www.tipsbank4u.com/shop
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=SPY%3A%24VIX&p=D&yr=1&mn=0&dy=0&id=p12819395134
https://www.tipsbank4u.com/post/the-fear-correlation-%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreement
http://schrts.co/XTIwiChy
https://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
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19/09/2020סקירה מורחבת למנויים בלבד

פיצוחים
19/09/2020https://il.investing.com/economic-calendar/

:פרוט כלל האירועים לשבועמידע משלים
https://www.tipsbank4u.com/calendar

:אירועים ליום המסחר הקרוב

בפוסט היומי באתר:

https://www.tipsbank4u.com/all-

news

https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreementלתקנון האתר':

, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית , האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, המלצה

.ח"המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו. לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד

את המסמך המלא או חלקים , אין להעתיק. רשאים לצפות בו רק מנויים משלמים בעלי מנוי בתוקף של האתר.  כל המידע הכלול בדוח זה הינו בבעלות וכפוף לזכויות יוצרים של המפרסם

.שימוש זה כפוף לתקנון האתר שאתה חתום עליו מתוקף המנוי שרכשת.  לשכפל או לפרסם בכל מדיה פרטית או צבורית ללא אישור כתוב מראש של בעלי האתר, ממנו

 מקרין על הטכנולוגיה וכמובן מניית הדגל משפיעה על כל השוק? הקטר הפך למשקולת -הדשדוש הפך לירידה  -אפל 

VIX   במקביל לירידה ב -סגר בירידה- SPY .  זה מצב הפוך למה שמקובל שכבר חוזר על עצמו בעת

 י הפד"עדות לכשל השוק שנובע מויסות המחירים ע -האחרונה 

 חלק זה מיועד למנויים בלבד

https://www.tipsbank4u.com/shop
https://www.tipsbank4u.com/calendar
https://www.tipsbank4u.com/all-news
https://www.tipsbank4u.com/all-news
https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreement
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/
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14/09/2020:נכון לתאריך סקירה שבועית מורחבת למנויים בלבד

התנגדותתמיכהתחום

VIX20.9035.50

https://www.tipsbank4u.co

m/post/cockpit-chart-sep-

11-2020

S&P 500326.00343.50

סבירות גדלה להמשך כלפי מטה . 331סגירה מתחת לכל הממוצעים הנעים וגם סגירה מתחת לתמיכה הקרובה של  - SPY- ה- בגרף למטה 

מדדים אחרים

סקטורים

סנטימנט המשקיעים

אסטרטגיות המסחר שלנו

להלן תשואות -  בתוקף VIXאיתות שורט 

:מצטברות

 הסתיים SHORT VIXאיתות 16/06/2020תאריך שער אחרון30/07/2020תאריך האיתות

16/9/20

שער סגירה ביום פוזיציה:תעודות נבחרות

האיתות

הערותתשואה מצטברתשער סגירה אחרון

SVXYLONG33.4835.556.18%הופעל סטופ וכניסה מחדש

VXXSHORT29.224.9614.52%הופעל סטופ וכניסה מחדש

SPXLLONG48.0554.1912.78%הופעל סטופ

TQQQLONG113.27127.0112.13%הופעל סטופ וכניסה מחדש

SOXLLONG230.4238.383.46%

XLYLONG136.291488.59%

-

SPYLONG323.96338.824.59%

-

-

-

-

-

https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreementלתקנון האתר':

 של VIX וגם סיום איתות השורט 3.87%ירידה שבועית של 

התנודתיות נמצאת עדיין במצב חריג שבא לידי ביטוי . האסטרטגיה שלנו

בדרך כלל היא צריכה לעלות  משמאל לימין . בעקומת החוזים העתידיים

בשבועות האחרונים היא ירדה בכל המקטעים . בכל המקטעים שלה

- זה קשור לשני דברים .  יום30-60הארוכים ועלתה במקטע של 

.ב ולהתערבות של הפד בשוק"לבחירות בארה

מה קורה

מגמת הירידה במדד הראשי נמשכת והסגירה של יום שישי בהחלט לא 

מצד שני צריך לזכור שאנחנו לא במצב שוק . מבשרת טובות להמשך

שפועל על פי אמות מידה כלכליות טהורות ולכן יש לצפות למאמץ מיוחד 

כמה זה . לבלום את מגמת הירידה- פד בתחילת שבוע הבא -של ה

רמות התמיכה וההתנגדות - למעקב . אנחנו לא יודעים- יצליח לו 

.כמפורט מימין

, ח זה אינו מהווה הצעה"המידע בדו. במצבו הכלכלי וביכולותיו, ח זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש"המידע הכלול בדו

העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית , האחריות לשימוש במידע, מכירה או אחרת, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, המלצה

.ח"המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי הדו. לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד

את המסמך המלא או חלקים , אין להעתיק. רשאים לצפות בו רק מנויים משלמים בעלי מנוי בתוקף של האתר.  כל המידע הכלול בדוח זה הינו בבעלות וכפוף לזכויות יוצרים של המפרסם

.שימוש זה כפוף לתקנון האתר שאתה חתום עליו מתוקף המנוי שרכשת.  לשכפל או לפרסם בכל מדיה פרטית או צבורית ללא אישור כתוב מראש של בעלי האתר, ממנו

סקטור האנרגיה . סקטור הטכנולוגיה ממשיך להחלש ובמגמת ירידה

מפגין תשישיות ועדיין עושה סימנים של יציאה מתוך ההלם של השלכות 

מחזורית - חומרי הגלם והצריכה , מצד שני סקטור התעשיה. הקורונה

בתקווה שהוא מבשר - זה כיוון טוב . ובלתי מחזורית ממשיכים להתחזק

.חיבור טוב יותר לכלכלה הריאלית בהמשך

כ "המשקיעים המתוחכמים בד. AAIIלפי סקר -  כן ?הדובים נחלשים

פועלים הפוך ומנצלים את האופטימיות של משקיעי העדר כדי לצמצם 

אחזקות במחירים טובים

. כל המדדים נמצאים במגמת ירידה כאשר הנאסדק יורד חזק מכולם

מדד התעשיה מפגין חוזק יחסי ואם  - DOW- ה- בראיה האופטימית 

זה סימן טוב לבאות- המשמעות היא שהכלכלה הריאלית מתחזקת 

זהו . הטבלה מציגה תוצאה מצטברת של הטרייד מיום תחילת האיתות ועד התאריך אחרון המצויין- חשוב 

כתוצאה מהפעלת סטופים וכניסה מחדש- נתון אינדיקטיבי כאשר יכולים להיות הבדלים למעלה או למטה 

 חלק זה מיועד למנויים בלבד

https://www.tipsbank4u.com/shop
https://www.tipsbank4u.com/post/cockpit-chart-sep-11-2020
https://www.tipsbank4u.com/post/cockpit-chart-sep-11-2020
https://www.tipsbank4u.com/post/cockpit-chart-sep-11-2020
https://www.tipsbank4u.com/copy-of-subscribers-agreement
https://www.tipsbank4u.com/
http://www.tipsbank4u.com/
https://www.tipsbank4u.com/
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