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רבדה ותוא  פופה  יריש  לכ  ימשר : הז  וישכע 
יקנע מ- הקיזומ  ןויכרא  םיבכרומ  םימתירוגלא  תרזעב  וקדב  םירקוח 

, רתוי םישעור  וכפה  םיירלופופה  םירישה  וליגו : דעו 2010 ,  1955
הזל הז  רתוי  םימוד  רקיעבו 

סרטיור
22:07םסרופ : , 26.07.12

תינרדומה פופה  תקיזומש  ואצמו  ורקח  םינעדמ   : רכומ םכל  עמשנ  הזה  רישה  םאו 
דרפס םירקוח ב רבדה . ותוא  הלוכ  תעמשנ  ןכאו  רבעבמ  רתוי  תשעור  תמאב 

ןתינ ותואש  עדימ  ידכל  הקירילו  וידוא  ינכות  קרפמה  יקנע , ןויכראב  ושמתשה 
דעו 2010. תנשמ 1955  פופ  יריש  ןוחבל  ידכ  חתנל ,

 
םלועהמ : תושדח  דוע 

וספ רטש 100  לע  הטיווא  הניטנגרא : יכסחת , לא 
? גני ' גייב ןוסא  לע  םיריתסמ  המ  דבל : םירקוח  םיניס 

םוקמב ה-1? ימ  הברה . יכה  תויח  אל  רבכ  תוינפיה 
הרוסא  הלפה  יכ  הימיקולמ  תססוג  הדלי  םייבירקב :

 
הצעומב הרס  ןאו  תיתוכאלמ ג' היצנגילטניאל  החמומה  ידי  - לע הלבוהש  הצובקה 

תרזעב תונורחאה  םינשה  הקיזומ מ-50  הנחב  רקחמל , תידרפסה  תימואלה 
רתוי םישעור  יתועמשמ  ןפואב  וכפה  פופה  יריש  יכ  האצמו  םיבכרומ , םימתירוגלא 

. םיללוכ םהש  םילילצה  יגוסו  תוידולמה  םידרוקאה , תניחבמ  םילפתו 
 

תונכוסל הרס  רמא  ילקיזומה ," חישה  לש  תיתגרדה  היצזינגומוהל  היאר  ונאצמ  "
ןיב םייונישב  ןוויגהש  ךכל  םיירמונ  םירוטקידניא  ונגשה  דחוימב  . " סרטיור תועידיה 

ןפואב תחפ  תוידולמ -  םע  דחי  םידרוקא  סג , רובידב  רמולכ , םיוות -  תויצניבמוק 
". תונורחאה םינשה  יתועמשמ ב-50 

 
התואב ןגונמה  ותה  ותואל  רתוי . לד  ךפה  םינוטה  חול  יכ  םג  ואצמ  םירקוחה 

רומא הרטיג  לעו  רתנספ  לע  לשמל , המצעה ,
, הנוש ןוט  תויהל 

יכ ואצמ  םירקוחהו 
תינרדומה פופה  תקיזומב 

לש רתוי  לבגומ  ןווגמ  שי 
. םילילצ

 
אוה יסנירטניא  שער 

רישל תסנכומש  המצועה 
הלוכישו טלקומ , אוהשכ 

רתוי שעור  ותוא  ךופהל 
תרדגה םא  םג  םירחאמ 
ההז רבגמב  המצועה 
. םירישה ינש  רובע 

הקיזומה תיישעת 
םינש הז  תמשאומ 

תרבגהב תוכורא 
םיטלקומ הבש  המצועה 

תרגסמב םירישה ,
" שער תמחלמ  "

הרס םלוא  תלהנתמה ,
םעפה וז  יכ  רמוא 

. לודג עדימ  רגאמ  תרזעב  םיאתמ  ןפואב  ןחבנ  רבדהש  הנושארה 
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593 people recommend this.

לטרג לש  םינינפה  ץבקמ  ופצ :
708 people recommend this.

Facebook social plugin

? ןיישקולירב םתא 
! ועדתש בושח 

- יאופר חוטיב  םכל  שי 
תירבעב  24/7

ליימ תבותכ 

ןייטשרבלא הוח 
העפוהב

ץראה יבחרב  תועפוה 
םיפסונ םיטרפל 

 <<< ןאכ וקילקה 

javascript:searchOC("web","disabled")
javascript:searchOC("ynet","ynet")
javascript:searchOC("pro","disabled")
javascript:searchOC("ynetshops","disabled")
/home/0,7340,L-2,00.html
/home/0,7340,L-192,00.html
/home/0,7340,L-192,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html
JavaScript:ShowBigPic986054986055 ('/Ext/App/Thumbnails/CdaThumbnails_OpenWin/1,9788,L-986054-986055,00.html?CapField=article_images.name&TabSelect=article_images,images&WhereCls=article_images.image_id=986055 and article_images.article_id=4261062 and article_images.image_id=images.id&DescField=images.credits')
JavaScript:ShowBigPic986054 ('/Ext/App/Thumbnails/CdaThumbnails_OpenWin/1,9788,L-986054-,00.html?CapField=article_images.name&TabSelect=article_images,images&WhereCls=article_images.image_id=986055 and article_images.article_id=4261062 and article_images.image_id=images.id&DescField=images.credits')
/articles/0,7340,L-4262385,00.html
/articles/0,7340,L-4261979,00.html
/articles/0,7340,L-4261625,00.html
/articles/0,7340,L-4261349,00.html
/articles/0,7340,L-4261331,00.html
/articles/0,7340,L-4261178,00.html
/headlines/1,7340,L-3764-52003,00.html
javascript:;
/yaan/0,7340,L-183460-MTgzNDYwXzY2Mzc4MjQ2XzE0ODY4NzIwMAeqeq-FreeYaan,00.html
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-192,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4261041,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4261020,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4260904,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4261009,00.html
http://services.taboolasyndication.com/publisher/ynet/rbox?item-id=http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,l-4261062,00.html
/home/0,7340,L-2,00.html
/home/0,7340,L-194,00.html
/home/0,7340,L-3,00.html
/home/0,7340,L-6,00.html
/home/0,7340,L-5363,00.html
/home/0,7340,L-538,00.html
/home/0,7340,L-544,00.html
/home/0,7340,L-1208,00.html
/home/0,7340,L-4872,00.html
/home/0,7340,L-4403,00.html


חול ונאצמ ב

תופסונ  תובתכ   

קלח  תחקל  ואוב 
החלצהב

יתוכיאה  רעישה  גתומ 
חתופ  קושב  רתויב 

לש  םלוע  ךינפב 
תויורשפא

ןאכ ץחל  םיטרפל 

יתרקוי  טפסנוק 
ןנערו

הקיטמסוק  ירצומ 
םימיהדמ  םיינשדח ,
לע  םייתוכיא  רפוסו 

םימ סיסב 
ןאכ ץחל  םיטרפל  

קלח  תחקל  ואוב 
החלצהב

יתוכיאה  רעישה  גתומ 
חתופ  קושב  רתויב 

לש  םלוע  ךינפב 
תויורשפא

ןאכ ץחל  םיטרפל 

קלח  תחקל  ואוב 
החלצהב

יתוכיאה  רעישה  גתומ 
חתופ  קושב  רתויב 

לש  םלוע  ךינפב 
תויורשפא

ןאכ ץחל  םיטרפל 

קלח  תחקל  ואוב 
החלצהב

יתוכיאה  רעישה  גתומ 
חתופ  קושב  רתויב 

לש  םלוע  ךינפב 
תויורשפא

ןאכ ץחל  םיטרפל 

קלח  תחקל  ואוב 
החלצהב

יתוכיאה  רעישה  גתומ 
חתופ  קושב  רתויב 

לש  םלוע  ךינפב 
תויורשפא

ןאכ ץחל  םיטרפל 

םע "ל  וחב תויחל 
ץראב חוטיב 

רתוי יאדכש  םירבד  שי 
ןבל לוחכ  תונקל 

חוטיב - DavidShield
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www.davidshield.com
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b144 םישנאה
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לודגה םיקסעה  ךירדמב 
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הריכמל תוריד 
בכר חול 

ןגנ קסיד |  םיטילקת |  פופ |  הקיסומ |   : תויגת
 

הבתכל הבתכ  הספדה  הבוגת  םורופל  הרימש  וחלש 

? הלכלכו רודיב  תושדחב , ןיינעתמ 
' גא העדוה 50  תולע    . תובושחה תועידיה  תא  קר  לבקו   ynet לש םח " יכה   " הליבחל םשרה 

ןונקתו050 םיפירעתל  : ךלש רלולסה  רפסמ 

. םכלש ירלולסהמ  תורישי   5335 וחלש ל -  ןיינעמ ? יתושדח  עוריאל  םתעלקנ 
 

 

 

םינויד   תובוגת ב-58  ומסרפתה 101  וז  תובוגתההבתכל  לכ   תחיתפ 
הלחתהל   ףוסל|ףוסהמ  םישלוג|הלחתההמ  ןיינע|תוצלמומ  וררוע 
   .58 .... םותסל םילוכי  םתא 
(30.07.12) הפיח , קיציא 
קופד 57.   ךלש  רושיקה  םהרבא ,
תפיו  (28.07.12) םח 
  .56 ( תל ) תופצל  .. שי  רבכ  המל  ינימב  תודנולב  תורמז  ונ ,
 (27.07.12)
םיטמרוגו    תונבל  תופילחב  םיסראע  םירמז  ונ ,
(27.07.12) לסקיפ 
אלש 55.   הדיחיה  הקיסומה  איה  תיסאלק  הקיסומ 
הקיסומ  והשלכ , בבוח  (27.07.12) םוקמ 
תויוטש    רבדמ  ינודא , התא ,
(27.07.12) םתור 
  .54 ( תל ) רבד  !!!  ותוא  םיעמשנ  הקיסומה  ירקוח  לכ  הליג : פופ  ירצוי  לש  רקחמ 
(27.07.12) וכופהנ 
הקיזומ 53.   םניא  יחרזמו  פופ 
(27.07.12) וקנמלפ , טסירטיג 
  .52 ( תל ) הקיזומב   ינוש  היהי  זא  הנודממ  םיריש  קיתעל  קיספת  אגאגש 
(27.07.12) םורד , הנודמ 
  .51 "?? שער תמחלמ  "
(27.07.12) ינוי 
   ( תל ) אל  
 (27.07.12)
 

ץראב חוטיב  םע  "ל  וחב תויחל 
ןבל לוחכ  תונקל  רתוי  יאדכש  םירבד  שי 

ילארשי בלו  יאופר  חוטיב  - DavidShield
www.davidshield.com

b144 םע םיאצומ  םיקסע 
ךירדמב זכרמהו  ביבא  לתב  הידמיטלומ 

 ! לארשיב לודגה  םיקסעה 
www.b144.co.il
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 $! לחה מ-25,000
הדירולפב רכשומ  סכנ 

זא 50.  ' גו תיסאלק  הקיזומ 
(27.07.12) ילעי 
  .49 !!! הברהו ףסכ  תיקנע =  תכרעמ  וז  פופ '' ''
ןוחרקה  (27.07.12) הצק 
עומשל 48.   אלו  רבד  ותוא  תעמשנש  הקיזומ  ףידעמ  ינא  םינעזג , לש  הנידמ 
(27.07.12) ןעזג 
תיחרזמה 47.   הקיזומל  האנשה  יבגל 
(27.07.12) רינ 
   ( תל )   True, as long as the Meditteranean music is not loud
 scandinavia , ex Israeli (27.07.12)
ןיב    רשק  םיחיכומה  םירקחמ  שי 
(27.07.12) םהרבא 
תוקיסאלק 46.   רבדה , ותוא  תעמשנ  קור  תקיזומ  םג 
(27.07.12) רינ 
יולת   
(28.07.12) ביבא 
  .45 ... םילימה יביבח  םילימה  לבא 
(27.07.12) םייתעבג , ףסא 
התמ 44.   הקיסומה  תונש ה90  עצמאמ 
םיציצמח , ינוי  (27.07.12) הוונ 
  .43 ( תל ) שיפאק  ? פופ , קר  זולבו , קור  זא  אל ג' פופב , רבודמ 
ץפוק  אוה  (27.07.12) המ 
ינשל 42.   דחא  םימוד  ולאה  םירישהש  יתבשח  דימת 
ימ  הר  (27.07.12) וד 
  .41 ? רבד ותוא  ךל  םיעמשנ  קורו  זולב  זא  ג' תוניצרב ?
(27.07.12) הילצרה , יאקיזומ 
  .40 ( תל ) תיחרזמה  ? הקיסומה " םע ה" המ 
ןלוג  (27.07.12) לייא 
   !!! יחרזמ פופל  תיחרזמ  הקיסומ  לש  םשה  תא  תונשל 
(27.07.12) יעור 
   ... בוזע
 knv (27.07.12)
   ( תל ) הקיזומ  ... לע  רבודמ   . הזכ רבד  ןיא   .. יתוא תקחצה 
(27.07.12) ת"א , הדוהי 
דואמ 39.   הטושפ  הקיסומ  אקווד  אוה  זולב 
(27.07.12) רואיל 
זולבב    רקיעה  אל  אוה  םידרוקאה  יכ 
םדקתמ  (27.07.12) קור 
  .38 ? המ
 (27.07.12)
ירמגל 37.   הנוש  ןיינע  הז  זולב 
 e (27.07.12)
  .36 ? ןימאכ רקחמ "  " תרגסמבש המ  לכל  סחייתהל  וקיספת  ילוא 
 123 (27.07.12) יבא
  .35 ( תל ) הרקמב  ..? הקירמא  תא  םתיליג  םגו  תמאב ? המ 
 (27.07.12)
תיחרזמה 34.   הקיסומה  לע  רמוא  היה  המ  ןיינעמ 
(27.07.12) ןריל 
  .33 ( תל ) רקחמ  ?? ךירצ  הז  ליבשב 
(27.07.12) ולול 
  .32 . דבכ קור  / תיחרזמ הקיזומ  / פארה יריש  לכש  יתיליג  ינאו  ינואג .
ולגזוב  (27.07.12) רקוחה 
  .31 . רבד ותוא  תועמשנ  ןה  םג  תורפואה ? םע  המו 
(27.07.12) תינומלאה 
קיתעה 30.   ןייטשנייא  קירא  םג 
(27.07.12) דוד 
   ... תאז תמועל 
 (27.07.12)
   .... ןיחלה ימ  קודבת  תוחפל 
(27.07.12) ירוא 
לש    ןייטשנייא  קיראה  םה   EAGLES הש תנעוט  דימת  ינא  עטק  הזייא 
 (27.07.12)
תילאנבו 29.   הדודר  תעמשנ  הקיזומה  הז  ללגב 
 ... בל ונמש  אלש  (27.07.12) וליאכ 
   ( תל ) םיטירב   םה   One Direction
 (27.07.12)
הקיזומ 28.   יוות  קר 7  שי 
(27.07.12) ןימינב 
תויתוא    קר 22  שי  תירבעה  הפשבו 
ביבא , ףחש  (27.07.12) לת 
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   ( תל ) הנוש   הבטקוא  שי  דימתו  םיזאידה ... תא  רכוז  התא  םא   12
םינוש  םינוט  םילכ , םגו  (27.07.12) ןיב 
   ... העוט התאש  המכ 
(27.07.12) יאקיסומ 
   ( תל ) המוצע   םיירשפאה  תומלוסה  תומכ  הקיזומ . יוות  שי 12 
יאקיזומ  (27.07.12) יאור ,
  .27 ( תל ) םינש  . המכ  רבכ  תיחרזמ  הקיזומ  יבגל  הז  תא  ןעוט  ינא 
(27.07.12) זר 
  .26 ( תל ) םעטה  ! ותוא  לכה  דחא  ריש  לע  קר  "י  מאל םלשל  ךירצ  וישכע 
(27.07.12) יפוי 
  .25 ????? הלאוו
(27.07.12) ליגיבא 
  .24 ? ךתעד תאז  םא  הקיזומב  קסעתמ  ללכב  התא  המל 
(27.07.12) לאכימ 
  .23 ( תל ) יילפדלוק   יריש  לע  קר  ךרענ  רקחמה  הרהבה :
 (27.07.12)
  .22 : הלאשה תלאשנו 
ינו  (27.07.12) ג'
   ( תל )   YES
 Stoner Stanley (27.07.12)
ידכ    אלו  הז , תא  חיכוהל  ידכ  םיבכרומ  םימתירוגלא  םיכירצ  םינעדמ 
(27.07.12) ב"ש , יבא 
  .21 ( תל ) תונשמ ה-80  . פופורויה  לע  ןיא  ןיידע  לבא  ןוכנ . הז  ןכ 
 (27.07.12)
תטושפ 20.   םילימב  הז  תא  ריבסהל 
(27.07.12) החמומ 
לבא 19.   " פופ  " לע ןגמ  ינאש  אל 
 (27.07.12)
הקיזומה 18.   לע  םג  הזכ  רקחמ  ושעיש 
אביקע , ןורי  (26.07.12) רוא 
   ? תיחרזמה הקיזומה  לע  תדרל  ךרוצ  שיגרמ  התא  המל 
 (27.07.12)
   ? אצומל תיוושכע  תיחרזמ  הקיזומ  תבהא  יא  ןיב  רשקה  המ 
(27.07.12) ירוא 
בצקב    תויוטש  רבדמ  התא  יאוו 
 (27.07.12)
   ( תל ) תרמגומ  . הדבוע  וז  הזמ . רורב  רתוי  ןיא  רקחמ , ךירצ  אל 
םותלוכ  םוא  (27.07.12) תשרומ 
   ! רנא לכב ג' לבז  הז  םויה  לש  םירטס  ןיימה 
ביבא , ןור  (27.07.12) לת 
  .17 ( תל ) הרשל   הנווכה  הרס " םג ב" הארנכ  ןוכנ .
 (26.07.12)
  .16 ( תל ) ומצע  . םע  רבדמש  םדא  ותוא  הז  תינכט 
םוק  . (26.07.12) ינפי
םוילווה 15.   רותפכ  תא  הלגיש  ךשמה  רקחמל  הכחמ  ינא 
ינדיתע  (26.07.12) ןעדמ 
  .14 . ןזואה ףותו  ףות 
יתובוחרה  ) השמ  דיאורדנאהמ חלשנ   , 26.07.12)
םיעמשומ 13.   תוחפה  אקווד  לבא  הריקח , תדעו  ךירצ  אל  הז  ליבשב 
 . רתוי םייתוכיאה  (26.07.12) םה 
  .12 ( תל ) ואוו  ! םידרוקא , םיבכרומ מ3  םירישה  תיברמש  וליג  םה 
(26.07.12) רמות 
  .11 ( תל ) שעורו   רדרדתמ   2010 דע 2009 מ -
עודי   DJ (26.07.12)
יפוסניא 10.   וניא  תוידולמה  רפסמש  איה  הביסה 
(26.07.12) יאקיטמתמ 
  .9 ( תל ) דודר   םלועל  הדודר .. הקיזומ 
(26.07.12) ןופצ , ןוש 
   ( תל )   two words: Eleanor Rigby, by the Beatles BTW
 Derp, Derpland (27.07.12)
  .8 ( תל ) הקירמא  . תא  יל  וליג 
 (26.07.12)
  .7 . סלטיבה תא  םיכירעמ  וישכע 
םור  (26.07.12) ימר 
   . ןואג תויהלו  רשכומ  תויהל  ןיב  לדבה  שי 
 (27.07.12)
  .6 ( תל )   Juan בתכנה ןאוח , הז  םתסה  ןמ  ןאו ? ומשו ג' ידרפס  רקוח 
 j (26.07.12)
תיסיסב 5.   הניגנו  תומלוס  תירואת  דמולש  דחא  רותב 



 (26.07.12)
   ? פופ הז  המ  גשומ  ךל  ןיא  דיגת , תוניצרב ?
ןג , ןתוד  (26.07.12) תמר 
ירלופופמ    אב  הז  פופש  ןוכנ  הז 
(26.07.12) קיציא 
   ( תל ) ךומכ   םיאקיזומ  ונל  יובא 
(26.07.12) הקיזומ 
םויה 4.   הקיזומה 
ןהכ  (26.07.12) לאכימ 
  .3 ( תל ) ץראב  ... תיחרזמה  הקיזומה  תא  וקדב  אל  דוע  םהו 
(26.07.12) ןד 
   ( תל ) םידרוקא  ... ינש  םתואמ  תבכרומ  דימתש 
 (26.07.12)
   ( תל ) םילימ   ןתואו 10 
(26.07.12) ינא 
   ( תל ) תיחרזמ  . הקיזומ  םותלוכ = "  " דרוקא םוא + "  " דרוקא
אל  בטומ  טסקטה  . , לע  םילימב (27.07.12) תוברהל 
   ( תל ) הההדלי   ךתוע  בעוע  ינע  ייייתוע , תבזע  עמל 
 (27.07.12)
ךלש    ינא  ינא 
(27.07.12) א.א.א 
תאזה    העווזה  לש  םויקל  םיעדומ  ויהי  אלש  , הככ ףידע 
 (27.07.12)
ךתוא    בהוא 
םירה  (27.07.12) רקוע 
   ( תל ) הצור  ? התא  ריש  ץר  רטמ  המכ  ןפסיג -  תא  וקיחש  ומכ 
 (27.07.12)
הז 2.   ליבשב  רקחמ  ךירצ  שממ 
 ?! הד (26.07.12) וליאכ ,
הינשל    תחא  ההז  פופה  תקיסומ  לכש  רורב 
(27.07.12) והשנכיה , והשימ 
הז 1.   םויה  םירישה  לכ  חטב , ונ 
 (26.07.12)
דואמ    ןוכנ 
 (26.07.12)
   ( תל ) תינפי   םירבדמ  םתא  וליאכ  הארנ  הז 
 (26.07.12)
   ( תל ) יתקדב  !! תיראניב  אל  םג  הז 
 (27.07.12)
   . קדוצ דואמ  אוהו  םידרוקא , הז  חחח 
 knv (27.07.12)

רבדה ותוא  פופה  יריש  לכ  ימשר : הז  וישכע  הבתכל  תובוגתה  לכ 
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http://www.net-games.co.il/collection/%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%A1/
/home/0,7340,L-2,00.html
/home/0,7340,L-6,00.html
/home/0,7340,L-3,00.html
/home/0,7340,L-538,00.html
/home/0,7340,L-1208,00.html
/home/0,7340,L-544,00.html
http://www.ynettours.co.il/
http://www.xnet.co.il/home/0,14538,L-8,00.html?utm_source=ynet&utm_medium=footer&utm_campaign=november
/home/0,7340,L-4403,00.html
/home/0,7340,L-194,00.html
/home/0,7340,L-5363,00.html
/home/0,7340,L-598,00.html
/home/0,7340,L-975,00.html
/home/0,7340,L-550,00.html
/home/0,7340,L-4880,00.html
http://catalog.xnet.co.il/?utm_source=ynet&utm_medium=footer&utm_campaign=november
/home/0,7340,L-3925,00.html
/home/0,7340,L-813,00.html
/home/0,7340,L-1069,00.html
/home/0,7340,L-3262,00.html
/home/0,7340,L-4872,00.html
http://www.xnet.co.il/laisha/home/0,14961,L-4335,00.html
http://www.bigdeal.co.il
/home/0,7340,L-9612,00.html
http://www.calcalist.co.il
/home/0,7340,L-3456,00.html
/home/0,7340,L-4002,00.html
/home/0,7340,L-1209,00.html
http://www.net-games.co.il
http://www.mynet.co.il
http://ymap.winwin.co.il/
http://driver.winwin.co.il/
http://www.ynetshops.co.il/
http://www.calcalist.co.il/stocks/home/0,7340,L-6,00.html
http://www.alljobs.co.il
http://www.winwin.co.il/Cars/Mehiron/Lobby/CarPage.aspx
http://www.winwin.co.il/RealEstate/ForRent/RealEstatePage.aspx
http://www.bigdeal.co.il
http://pricelist.winwin.co.il/
http://newcar.winwin.co.il/
http://www.winwin.co.il/RealEstate/ForSale/RealEstatePage.aspx
http://www.winwin.co.il/Cars/CarPage.aspx
http://www.winwin.co.il/SecondHand/SecondHandPage.aspx
http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-9919,00.html
http://www.games.co.il/
http://www.e-vrit.co.il/
http://dekel.winwin.co.il/
http://nadlan.winwin.co.il/
http://www.yit.co.il
http://www.realcommerce.co.il
http://www.totalmedia.co.il
http://www.radware.com
http://www.akamai.com
http://www.acum.org.il
/home/1,7340,L-827,00.html
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