
   שלום רב,
  

 בנושא אקלים וקיימות:  51-להלן מקבץ הודעות ועדכונים מטעם פורום ה
   

 הודעות חשובות

 

מגוון דיונים במסגרת האירוע התקיימו  צוין יום הסביבה בכנסת אשר הוקדש השנה לנושא הגנת האקלים. 7.6.16-ב

שדולת העירוניות בשיתוף השדולה הסביבתית וכן ישיבה מיוחדת של  בנושאי סביבה ואקלים בוועדות הכנסת

הטקס להענקת אותות הגלובוס , שעסקה בנושא פעילות השלטון המקומי בנושא האקלים. את היום חתם בכנסת

  על מצוינות סביבתית, בתחום האקלים. 6152הירוק לשנת 

בגין פעילותו בנושא  נבחר השנה לקבל את האות בקטגוריה "ירוק בעיר", 51-אנו שמחים לעדכן כי פורום ה

זכייה של הפורום להגנת אקלים וצמצום זיהום אוויר".  51-אקלים וקיימות במסגרת "אמנת האקלים של פורום ה

 היא הישג של כל העיריות החברות באמנה והפועלות ליישומה.

 . כאןלרשימת הזוכים המלאה בגלובוס הירוק לחצו 

 

ביוזמת  "קידום השימוש באופניים ככלי תחבורה ברשויות המקומיות"אביב יום עיון בנושא -יתקיים בתל 14.6.16-ב

כאמצעי ליוממות בערים המפגש יעסוק בסוגיות העיקריות הכרוכות בקידום הרכיבה על אופניים  .51-פורום ה

ובמטרופולינים. המפגש מיועד לנציגי עיריות ומשרדי ממשלה רלוונטיים. להרשמה יש לפנות לליאנה באמצעות המייל 

liana@forum15.org.il  6844236-03או בטלפון. 

 

 עדכוני בנייה ירוקה

 

במגוון תחומים )אירועי  המועצה הישראלית לבנייה ירוקהשיזמה  ת שנערכו במסגרת אירועיםהרצאולצפייה בעשרות 

10X10 כאן, קורסים וימי עיון( לחצו. 

 

הבנייה הירוקה בארה"ב צומחת מהר יותר מאשר מצא ש אית לבנייה ירוקההמועצה האמריקמחקר חדש שהוכן עבור 

, ושהיא צפויה לעקוף אותה בעתיד בהיקף השוק ובהיקף הפעילות. לקריאת הכתבה המלאה לחצו בנייה קונבנציונלית

 .כאן

 

פוטנציאל התרומה של ( מתאר את Australian Sustainable Built Environment Council)  ASBECדו"ח חדש של

 . כאן. לקריאת הדו"ח לחצו להפחתת פליטות במדינה אוסטרליהמבנים ב

 

מה מישראל ומהעולם כדי להבין  כלכלה התנהגותיתבישראל ראיין שורה ארוכה של מומחים ל המשרד להגנת הסביבה

 .כאן. לקריאת הכתבה לחצו יכול להפוך את הבנייה הירוקה למיינסטרים בישראל

 

 יוזמות עירוניות

 

 5.6.16-אשר יתקיימו בין התאריכים ה גינות הקהילתיות בעירבמגוון פעילויות ב חג השבועותציינה את  גן-עיריית רמת

 התנסות בבניית לבני בוץ, הכנת סבונים טבעיים ועוד. , לרבות הכנת שקיות תה מתבלינים, 7.6.16-ל

 

"ישראל בשביל בשיתוף עמותת  "רוכבים לעבודה"קיימה במהלך חודש מאי שני אירועים של  עיריית הרצליה

. במסגרת האירועים עובדים אשר הגיעו לעבודתם באזור התעסוקה של העיר באמצעות רכיבה על אופניים אופניים"

 .כאןו מארוחת בוקר מפנקת. לפרטים נוספים לחצו זכו במדליה ונהנ

 

, במסגרתו נערכו אירועים עיריית רעננההמסורתי של  "2016"שבוע ימי האהבה לטבע ולסביבה בסוף מאי התקיים 

מגוונים, לרבות: תחרות צילומי טבע וסביבה, יריד ירוק, חשיפת סקר הטבע העירוני, הצגות, סדנאות ועוד. לקריאת 

 .כאןהידיעה המלאה לחצו 

http://www.sviva.net/Info.php?docId=globus_main
mailto:liana@forum15.org.il
mailto:liana@forum15.org.il
https://www.youtube.com/channel/UCJh4KaKer7E52RNVAgSZbnA/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4792071,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4792071,00.html
http://www.asbec.asn.au/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/160509-ASBEC-Low-Carbon-High-Performance-Full-Report.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001126094#fromelement=hp_folders_607
http://bike2work.bike.org.il/home/bike2work-day
http://www.raanana.muni.il/Environment/Pages/EnvironmentaLove.aspx


 

תו עירוני ירוק" כאות להתנהלות עסקית ידידותית לסביבה. התו בתי אוכל בעיר " 20-העניקה ל אביב יפו-עיריית תל

מעודד עסקים לנקוט בפעולות אשר תורמות לצמצום הוצאות אנרגיה ומים, לייעול תהליכי רכש וניהול מלאי ולהקטנת 

כה מעמידה לרשות העסקים מערך לווי ותמי יפו-הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביבכמות הפסולת. לצורך כך, 

מכון התקנים הישראלי מקצועית, הכולל מדריך אינטרנטי לבתי אוכל ידידותיים לסביבה. הפרויקט נערך בשיתוף 

. לקריאה אודות הפרויקט כאן. לקריאת הידיעה המלאה באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו והמשרד להגנת הסביבה

 .כאןבאתר העירייה לחצו 

 

ים בעירכם, לצורך הצגתם אנו מזמינים אתכם להעביר לנו חומרים ולשתף אותנו בפרויקטים מעניינים הנעש

 .adi_da@forum15.org –במידעון זה. את החומרים יש להעביר למייל 

 

 אירועים

 

כחלק מישיבת הועדה לאיכות הסביבה של  ירושליםקידום החקלאות העירונית ביתקיים דיון שיעסוק בנושא  14.6.16-ב

 .כאן. להרשמה לדיון לחצו 18:00בעיריית ירושלים בשעה  2העיר. הדיון יתקיים באולם הנהלה 

 

 ITS Intelligent)איגוד  י של האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורההכנס השנתיתקיים  15.6.16-ב

Transportation Systems כאן( בתל אביב. לפרטים והרשמה לחצו. 

 

"מרכז ביוזמת  כנס בנושא מערכות מזון מקיימותת תל אביב יתקיים באוניברסיט 21.6.16-ל 20.6.16-בין התאריכים ה

 .כאן. לאתר הכנס לחצו מן" והפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

 

יב, ביוזמת ארגון ברמת הנד "מקומה של תחנת הרכבת בתכנון העירוני והאזורי"יתקיים יום עיון בנושא  20.6.16-ב

 .כאןלפרטים והרשמה לחצו  תחבורה היום או מחר, השותפות לקיימות אזורית והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

 

ההנדסה ושימור  "היבטים וחברות מגרמניה בתחום הבניה, האדריכלות,אביב כנס בנושא -יתקיים בתל 20.6.16-ב

 .כאן. למידע נוסף והרשמה לחצו גרמניה-לשכת המסחר ישראלביוזמת  מבנים"

 

הוועידה השנתית למדע  תיערך באוניברסיטת תל אביב 23.6.16-ל 21.6.16-בין התאריכים ה שמרו את התאריך!

 .כאן. לאתר הוועידה לחצו האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבהביוזמת  2016ולסביבה 

 

הסיור  במהלך המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.ביוזמת  סיור למפעל אלום עשת וליבנה הירוקהיתקיים  23.6.16-ב

יוצגו טכנולוגיות מתקדמות לעיבוד אלומיניום ותועבר הרצאה קצרה בנושא מעטפת בניין ירוקה. לפרטים נוספים 

 .כאןוהרשמה לחצו 

 

 בון( בעיר ICLEI) איקלישל ארגון  הכנס השנתי לערים חסונותיתקיים  8.7.16 -ל 6.7.16 -שמרו את התאריך! בין ה

(Bonnשב )כאן. לפרטים לחצו גרמניה. 

 

המועצה של הכנס השנתי לבנייה ירוקה יתקיים  21.9.16-ל 20.9.16-שמרו את התאריך! בין התאריכים ה מומלץ!

 .כאןאביב. השנה הכנס יתקיים בסימן ערים חכמות. לפרטים נוספים והרשמה לחצו -בתל הישראלית לבנייה ירוקה

 

 קורסים והכשרות

 

 ISO 50001. הקורס יתמקד בתקן "ניהול מערכת אנרגיה"בנושא מכון התקנים הישראלי נפתח קורס של  9.6.16-ב

אנרגיה, תכנון מערך האנרגיה, ניטור ומדידה. הקורס יכלול שלושה ויכלול גם נושאים כמו סקרי אנרגיה, זיהוי מאפייני 

 .כאןאביב. לפרטים נוספים והרשמה לחצו -מפגשים ויתקיים בתל

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2016/May2016/Tel-Aviv-Green-Lable.aspx
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https://ilgbc.org/course/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/
http://resilientcities2016.iclei.org/about/
https://ilgbc.org/conference/
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מפגשים  10הקורס יכלול  מכון התקנים הישראלי.של  ול בפסולת בנייהממונה תהליך טיפיפתח קורס  14.6.16-ב

 .כאןאביב. לפרטים והרשמה לחצו -שבועיים בתל

 

ירוקה.  המועצה הישראלית לבנייהביוזמת  הגרסה הפרמטרית-מעטפות חכמותתתקיים בחולון סדנת  30.6.16-ב

הסדנה תתמקד במושגי היסוד הכרוכים בהבנת תפקידי מעטפת המבנה, במטרה לצייד את המשתתפים בכלים 

 .כאןהנדרשים לאיזון בין תפקידים אלו ביישום תקני הבנייה הרלוונטיים. לפרטים נוספים והרשמה לחצו 

 

. מטרת הקורס היא להכשיר מלווים לפרויקטים מכון התקנים הישראלישל  מלווי בנייה ירוקהיפתח קורס  24.7.16-ב

ם נוספים והרשמה אביב. לפרטי-מפגשים ויתקיים בתל 7החדש. הקורס יכלול  5281בתחום הבנייה הירוקה על פי ת"י 

 .כאןלחצו 

 

 מישראל -כתבות וחומרים מעניינים 

 

)וזכה התיירות משרד ידי -שהובל על לחוק התכנון והבנייה 106ועדת הפנים של הכנסת אישרה השבוע את תיקון 

. החוק זכה לביקורת חריפה מטעם ארגוני הבנייה על החופים לצרכי מגורים ותיירותלכינוי "חוק יריב לוין"(, המקל את 

 .כאןו כאןהסביבה. לקריאה נוספת לחצו 

 

, לאחר כשנה בתפקיד, על רקע חילופי הגברי בממשלה. לקריאת , התפטר מתפקידואבי גבאיהשר להגנת הסביבה 

 .כאןהכתבה המלאה לחצו 

 

, שמפרסם דו"ח ארגון "צלול", לדברי היה החורף המזוהם ביותר בישראל, בשל זרימת ביוב וקולחים לים 2016חורף 

עם פתיחת עונת הרחצה. מהנתונים עולה, כי חופי הרחצה ברחבי הארץ נסגרו במצטבר למשך  2008שנתי בנושא מאז 

ימים  31באותו היום(, לעומת החורף שעבר בו נסגרו החופים למשך ימים )מספר חופים עלולים להיסגר במקביל  550

בלבד. הזרמת השפכים והקולחים פגעה בסביבה הימית אך גם בכמות גדולה של מתרחצים, שנמנעה מהם האפשרות 

 . כאןלהתרחץ בים. לקריאת הידיעה המלאה לחצו 

 

כשלי אכיפה חמורים של , בתלונה על אורי אריאל ולמבקר המדינה פנתה לשר החקלאות, נת הטבעהחברה להג

. החברה להגנת הטבע מדווחים שעל אף המגבלות שהטיל המשרד על דיג משרד החקלאות, בנוגע לדיג בים התיכון

ת במים רדודים. לקריאת בים בזמן עונת הרבייה, מתקבלות עשרות תלונות הנוגעות לדיג חופשי, כולל דיג מכמור

 .כאןהידיעה המלאה לחצו 

 

אביב־יפו ומחזיקת תיק התחבורה, -, סגנית ראש עיריית תלמיטל להבי – "גם רוכבי האופניים זקוקים למקום חניה"

ת החסמים והפתרונות לאישור תקני חניה לרכב דו גלגלי. לקריאת הטור הבינוי והתשתיות, פרסמה טור דעה הסוקר א

 . כאןהמלא לחצו 

 

מיליון שקל, שיוקצו לרשויות מקומיות בפריפריה החברתית לטובת  70פרסם קול קורא ע"ס  המשרד להגנת הסביבה

. לידיעה המלאה באתר המשרד להגנת אנרגטית שיבוצעו בתאורת הרחובות ובמבני הציבורלהתייעלות פרויקטים 

 .כאןהסביבה לחצו 

 

. לקריאת מערך הפסולתלצורך שדרוג רשויות בפריפריה  36-כספי הקרן לשמירת הניקיון יוקצו למיליון שקל מ 100

 .כאןהידיעה המלאה באתר המשרד להגנת הסביבה לחצו 

 

, התפרסמה כתבה הסוקרת צדדים חדשים במבנה, לרבות: מושבת העטלפים דיזנגוף סנטרל 40-לכבוד חגיגות ה

. לקריאת הכתבה והשטחים החקלאיים האדירים שהוקמו על הגגקרקעיים של הקניון -החיה בשטחי התפעול התת

 . כאןהמלאה לחצו 

 

מפה , סוכנות הידיעות למדע ולסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה, פרסמה זוויתלרגל יום העצמאות, 

http://assets.ilgbc.org/files/PSOLET-14.6.16.pdf
https://ilgbc.org/course/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://portal.sii.org.il/heb/training/course/?cid=0ae8adad-670a-4283-a030-bb0dd2bde2e0
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q2_2016/Article-f7937a5601c2551004.htm
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4812741,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4808635,00.html
http://www.zalul.org.il/?p=10044
http://www.teva.org.il/?CategoryID=367&ArticleID=23283
http://www.themarker.com/opinion/1.2946752
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2016/May2016/70Millions-EnergyEfficency-support.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2016/May2016/100MNIS-waste-support.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4791364,00.html


. לצפייה במפה אינטראקטיבית המציגה את הפריסה הגיאוגרפית של הנושאים בהם עסקו הכתבות שהתפרסמו באתר

 .כאןולקריאת הכתבות לחצו 

 

רכבת ישראל, ארגון "תחבורה היום בשיתוף  "נסיעה משותפת, חנייה פרטית"בתחילת יוני הושקה יוזמה בשם 

וגורמים נוספים. במסגרת היוזמה יישמרו מקומות חנייה נוחים ונגישים לתחנת רכבת  מובאיט אפליקצייתומחר", 

לכלי רכב המסיעים שלושה אנשים ומעלה. מטרת היוזמה: לעודד שיתוף נסיעות לתחנה, להקטין את עומסי  בנימינה

 .כאןלמידע נוסף לחצו התנועה ומצוקת החנייה ולאפשר ליותר נוסעים לעשות שימוש נוח ברכבת לצורך הגעה לעבודה. 

 

של מכון ירושלים לחקר ישראל שהתקיים בחודש אפריל  איך אפשר?"-מכנס "קיימות עירוניתלצפייה בחומרים וסרטונים 

 .כאןהאחרון, לחצו 

 

בשימוע ציבורי לבחינת אפשרות הכללת האיסוף והמיחזור של מכלי המשקה יוצא בימים אלה  המשרד להגנת הסביבה

 .כאןהידיעה המלאה לחצו . לקריאת ללא פיקדוןבשיטת "אחריות יצרן מורחבת",  הגדולים בחוק האריזות

 

סולארי, מים -תרמו  )חשמל סולארי, מונה צוות חדש לבחינת החסמים להקמת מתקני ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות

בין הנושאים שעומדים על סדר היום   .שאול מרידורמשרדי יעמוד מנכ"ל משרד האנרגיה -או רוח(. בראש הצוות הבין

של הצוות: רישוי מתקנים, קשיים בירוקרטיים בהקמת והפעלת מתקנים, פיתוח טכנולוגיות חדשות והענקת סיוע 

 .כאןהקצאת קרקעות ועוד. לקריאת הידיעה המלאה לחצו למתקני חלוץ, כדאיות כלכלית של מתקנים, 

 

מסביר במאמר דעה ובספרו החדש מדוע יש צורך להגביל את הילודה בישראל על  פרופ' אלון טל – "פריון הוא אסון"

 .כאןשירותים, תשתיות, אוויר נקי ומרחב מחיה חיוני. לקריאת המאמר לחצו  מנת למנוע קריסה באספקת

 

 יוזמות עירוניות מהעולם

 

יעגנו ברציפים מקומיים ויאפשרו במהלך חודשי הקיץ החוות  – יצופו על גבי נהר ההאדסוןיורק -ניוחוות חקלאיות ב

 .כאןלתושבים ליהנות מתוצרתם. לקריאת הידיעה מלאה לחצו 

 

יה, צמצום מקומות החניה בעיר, העברת סמכויות ייקור תעריפי חני – "פריז"עשרה דברים שלא ידעתם על התחבורה ב

האכיפה על עבירות חניה ותעבורה לעירייה, העברת נוסעים מהמטרו לאוטובוסים, הטלת אגרות גודש, הרחבת שבילי 

 .כאןהאופניים ועוד. לסקירה המלאה לחצו 

 

תכנית חדשה של העירייה מציעה למלא את  – מתכננת להתכסות בצמחייה בשביל להפחית את החום בעיר מדריד

העיר בצמחייה בכל משטח וחלל אפשרי, זאת על מנת להגביר את הבידוד של מבנים, לספק הצללה ולספוג מטחי גשם 

 .כאןכבדים. לכתבה המלאה לחצו 

 

 מהעולם –כתבות וחומרים מעניינים 

 

. לצפייה בסרטון המתאר את הנושא מדענים קישרו את מותם של שלושה מנשיאי ארה"ב לאותה הסיבה: זיהום אוויר

 .כאןלחצו 

 

או  Ubberאפליקציה להזמנת נסיעות באוטובוסים בדומה לאפליקציית  – הודודש התחבורה בפתרון חדש לבעיית גו

 .כאןטקסי" עבור רכבים פרטיים. לקריאת הכתבה לחצו -"גט

 

, מעלות החום שנרשמו בחודש אפריל נאס"אעל פי נתונים חדשים של  - שיאי החום העולמיים אפריל האחרון שבר את

שבו נרשמו טמפרטורות עולמיות  ברציפותמעלות צלזיוס מהממוצע, והיה זה החודש השביעי  1.11-היו גבוהות ב

 .כאןשוברות שיאים. לקריאת הכתבה המלאה לחצו 

 

http://zavit.org.il/%D7%90%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%94/
http://www.carpool.moovitapp.com/#!binyamina/zjcmw
http://www.ukayamut.com/2016-ukayamut?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=kayamut-newsletter%208
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2016/May2016/Public-hearing-Big-containers-recycling.aspx
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3689501,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3688417,00.html
http://www.fastcoexist.com/3059255/new-yorks-newest-urban-farm-will-float-down-the-hudson-river/2
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001126077#fromelement=hp_morearticles
http://www.fastcoexist.com/3056166/madrid-is-covering-itself-in-plants-to-help-fight-rising-temperatures?utm_content=buffer9ab82&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#8
http://www.businessinsider.com/link-between-deaths-three-us-presidents-harrison-polk-taylor-2016-4?r=US&IR=T
http://e360.yale.edu/feature/can_uber_style_buses_help_relieve_india_air_pollution/2988/
http://news.walla.co.il/item/2961432


ומצא ששינויי האקלים צפויים להשפיע גם  השפעת אירועי מזג האוויר הקיצוני על היבול הגלובלימחקר חדש בדק את 

 .כאןעל התפריט היומי שלנו. לכתבה באתר "זווית" הסוקרת את הנושא לחצו 

 

לקריאת כתבה  כשליש מכלל המזון המיוצר בעולם הולך לאיבוד. ארגון המזון והחקלאות של האו"םעל פי נתוני 

באמסטרדם,  In stock)למשל מסעדת בעולם ואת היוזמות המתרחשות ברמות השונות הסוקרת את נושא בזבוז המזון 

 .כאןמכינה את המנות משאריות מזון שעומד להיזרק על ידי הסופרמרקטים(, לחצו ש

 

. והחליפה את הרכב שלה בריקשההחליטה לתרום את חלקה להפחתת זיהום האוויר בבירה  שגרירת מקסיקו בהודו

 .כאןלסרטון הסוקר את הידיעה לחצו 

 

 מבחן אישיות שמגדיר איזה מין פעיל/ה סביבתית את/הפרסם  Environmental Defenseארגון הסביבה האמריקני 

 .כאןלוחם פייסבוק, יזם ירוק, מפגין שכונתי ועוד. לשאלון המלא לחצו  –

 

 –פנה השחקנית אמה ווטסון החליטה לאמץ גישה חדשה לאו – מביאה את המיחזור לשטיח האדום אמה וווטסון

 .כאןקיימא העשויים מחומרים ממוחזרים. לכתבה המלאה לחצו -ללבוש בגדים בני

       
 

 בברכת חג שמח!
 

 מאיה קרבטרי ועדי דוידוביץ

 
 

 

http://zavit.org.il/%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9D-%D7%91%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%A1-%D7%97%D7%9D/
http://timeout.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94/%D7%9C%D7%90-%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C
https://www.facebook.com/101India/videos/1753881171497456/
https://www.edf.org/whats-your-environmental-personality-edf-quiz?utm_source=facebook&utm_campaign=edf_earth-day_upd_dmt&utm_medium=social-media&utm_id=1461331284
http://www.natureworldnews.com/articles/21635/20160505/emma-watson-walks-met-gala-red-carpet-wearing-recycled-plastic-bottles.htm
http://www.forum15.org.il/default.asp

