
עיתונותקטעי לקט   
2020ינואר   



 אירוע היובל –סיכום פרסומים 

 חגיגות היובל  | וואלה 1.

.2Ynet  | היובלאירוע 

 היובלאירוע | ידיעות אחרונות 3.

 אירוע היובל – פרינט| רוזלם פוסט 'ג4.

 היובלאירוע  – אתר| רוזלם פוסט 'ג5.

 היובלאירוע | עת סטטוס כתב 6.

 היובלאירוע | פורטל הכרמל והצפון 7.
 
 
 
 
 
 

https://finance.walla.co.il/item/3335143
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5659557,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5659557,00.html
https://www.jpost.com/Israel-News/Grapevine-All-roads-lead-to-Jerusalem-614440
http://status.co.il/%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%9c-hit%e2%80%8f-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c/


 דמו דיי – פרינט| מעריב 1.

.2PC  |דמו דיי 

 דמו דיי – פרינט|  מיילידיילי 3.

 דמו דיי| טלקום ניוז 4.

 א"עבודות גמר לכבאות ומד –טכנולוגיות למידה |  טלינרי5.

 א"ומדעבודות גמר לכבאות  – טכנולוגיות למידה| סילביה מיידעת 6.

.7legit   | של נטע אשרי   הרזידנטסיקור תערוכת 

.8 PC | מהתערוכהאזכור לומדות  -פרטיות ברשת 

.9Tlvtimes  | ארמניהביקור נשיא 
 ארמניהביקור נשיא | עיתון מצב הרוח 10.
 ארמניהביקור נשיא  - פרינט| מנורה 11.
 ארמניהביקור נשיא  - פרינט| ידיעות בת ים 12.
 קורץמינוי גילה | פורטל הכרמל והצפון 13.

 

 

 

 

 

 סיכום פרסומים

https://www.pc.co.il/kehila/309751/
https://www.telecomnews.co.il/%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%9c%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a8-HandZone-6-%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%97%d7%a6%d7%99-%d7%a9%d7%a0%d7%94.html
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=93&cat=4&id=97706
http://www.silviagolan4.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2292498
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=93&cat=4&id=97706
https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/
https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/
https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/
https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/
https://www.pc.co.il/news/308790/
https://www.pc.co.il/news/308790/
https://www.tlvtimes.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-132/
https://www.tlvtimes.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-132/
http://www.karmel.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a4-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9f


 בינדרמןרועי  –רדיו | שלושה שיודעים 1.

 ציטוט של מנשרי   -כלי סייבר סיניים נגד ישראל | פוסט רוזלם 'ג2.

 ציטוט של מנשרי   -טיק טוק כתוכנת ריגול | רוזלם פוסט 'ג3.

 קלינטקהענקת אות | גפן חולון גל 4.

 טקאות גרין  - פרינט| נוף גליל 5.

 

 

 

 

 

 

 HITפרסומים נוספים 

https://www.jpost.com/Middle-East/Ex-Shin-Bet-official-Iran-may-use-Chinese-cyber-tech-to-attack-Israel-US-614170


 אירוע היובל



Ynet  |אירוע היובל 
 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5659557,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5659557,00.html


 אירוע היובל| ידיעות אחרונות 
 

 



 אירוע היובל – פרינט| רוזלם פוסט 'ג
 

 



 אירוע היובל – אתר| רוזלם פוסט 'ג
 

 

https://www.jpost.com/Israel-News/Grapevine-All-roads-lead-to-Jerusalem-614440


 אירוע היובל  | וואלה 
 

 

https://finance.walla.co.il/item/3335143


 אירוע היובל| כתב עת סטטוס 
 

 

 

http://status.co.il/%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%9c-hit%e2%80%8f-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c/


 היובלאירוע | פורטל הכרמל והצפון 
 

 

 



 פרסומים כללי



 דמו דיי – פרינט| מעריב 
 

 



PC  |דמו דיי 
 

 

https://www.pc.co.il/kehila/309751/


 דמו דיי| טלקום ניוז 
 

https://www.telecomnews.co.il/%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%9c%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a8-HandZone-6-%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95-%d7%9e%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%97%d7%a6%d7%99-%d7%a9%d7%a0%d7%94.html


   |  Daily Mailyדיידמו  - פרינט 
 



 א"עבודות גמר לכבאות ומד –טכנולוגיות למידה |  טלינרי
 

 

http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=93&cat=4&id=97706


 א"עבודות גמר לכבאות ומד – טכנולוגיות למידה| סילביה מיידעת 
 

 

http://www.silviagolan4.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2292498
http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=93&cat=4&id=97706


Tlvtimes  | ארמניהנשיא ביקור 
 

https://www.tlvtimes.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-132/
https://www.tlvtimes.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-132/
https://www.tlvtimes.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-132/


legit   | של נטע אשרי   הרזידנטסיקור תערוכת 
 

https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/
https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/
https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/
https://www.legit.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91/%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94/


  pc  | אזכור לומדות מהתערוכה -פרטיות ברשת 
 

https://www.pc.co.il/news/308790/


 גילה קורץמינוי | פורטל הכרמל והצפון 
 

http://www.karmel.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a4-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a5-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa%d7%94-%d7%9c%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%9f-%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9f


 ביקור נשיא ארמניה| מצב הרוח עיתון 
 



 ארמניהביקור נשיא  - פרינט| מנורה 



 נשיא ארמניהביקור  - פרינט| ידיעות בת ים 



 פרסומים נוספים



 בינדרמןרועי  –רדיו | שלושה שיודעים 
 

.1  

.2  









 ישראלכלי סייבר סיניים נגד  –ציטוט של מנשרי | רוזלם פוסט 'ג
 

 

https://www.jpost.com/Middle-East/Ex-Shin-Bet-official-Iran-may-use-Chinese-cyber-tech-to-attack-Israel-US-614170


 ציטוט של מנשרי  -טיק טוק כתוכנת ריגול | רוזלם פוסט 'ג
 

 



 קלינטקהענקת אות  |גל גפן חולון 
 



 אות גרין טק - פרינט| נוף גליל 
 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32

