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פעילות תקשורתית
חודש אוקטובר

1



2

1במדור לימודים וקריירה' יוזביץר רועי "ד   

https://www.mako.co.il/study-career-study/articles/Article-80f9d5479a03c71026.htm?Partner=makoAppHP


3

92בערוץ יעקובובאדוארד ' פרופ   



4

במדור לימודים וקריירה' יוזיביץר רועי "ד
3   

https://www.mako.co.il/study-career-study/articles/Article-2cfe1c6b1753c71026.htm


5

⁵ר נאווה שקד במדור דעות ישראל היום"טור דעה של ד   

https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/4961958/


6

"את"באתר גנדה'אבמדור קופולוביץד אורנה "עו
  

https://www.atmag.co.il/%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94/


7

ל המכון שמואל גולדברג בערוץ הכנסת"מנכ
  



8

ר הראל מנשרי בגלובס"ד  

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387130


9

ר הראל מנשרי ב"ד -N12  

https://www.mako.co.il/news-digital/2021_q4/Article-0fca4ca09987c71026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802


10

13ר הראל מנשרי בחדשות "ד
3 10 / 

https://13news.co.il/item/news/domestic/health/gfsga-1379150/


11

ר הראל מנשרי ב"ד YNET
  

https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/rjpiczvht


12

ר הראל מנשרי באתר ישראל היום"ד  

https://www.israelhayom.co.il/tech/tech-news/article/5042437/


13

11ר הראל מנשרי במהדורת החדשות של כאן "ד  



14

⁰ר הראל מנשרי בעיתון ידיעות אחרונות"ד   



15

⁰ר הראל מנשרי בעיתון מעריב"ד   



16

103⁰ר הראל מנשרי ברדיו "ד   

https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=IHLGJI&c41t4nzVQ=GKE


17

⁰כלכליסטר הראל מנשרי בעיתון "ד   

https://www.calcalist.co.il/technology/article/s1bwtvsry


18

⁰ר הראל מנשרי במעריב אונליין"ד   

https://www.maariv.co.il/amp/business/tech/Article-870631


19

⁰בגלובסיעקובובאדוארד ' טור דעה של פרופ   

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001387343&from=whatsapp


20

13⁰ר הראל מנשרי בחדשות "ד   

https://13news.co.il/item/news/tech-digital-science/halel-yafe-hospital-1381259/


21

3שרי בעיתון מעריב המגזיןר הראל מנ"ד   



22

3ר הראל מנשרי במעריב אונליין"ד   

https://www.maariv.co.il/business/tech/Article-871081


23

אחד ביום בפודקאסטר הראל מנשרי "ד N1219 10

https://www.mako.co.il/news-podcast_n12/one_a_day/Article-deb03a9f4059c71027.htm


24

132ר הראל מנשרי באתר חדשות "ד   

https://13news.co.il/item/news/abroad/the-middle-east/iran-cyber-attack-1394604/


25

2פרויקטים סביבתיים מתוך תערוכת הבוגרים לעיצוב   



26

2ל"ר הראל מנשרי באתר חמ"ד   

https://www.hamal.co.il/post/-MmwVFmuJc8MG2yfPoGq


27

⁴ר הראל מנשרי באתר ישראל היום"ד   

https://www.israelhayom.co.il/tech/tech-news/article/5324313/


28

ר הראל מנשרי באתר ישראל היום"ד  

https://www.israelhayom.co.il/tech/tech-news/article/5376981/


29

ר הראל מנשרי באתר "ד N12  

https://www.mako.co.il/news-military/2021_q4/Article-e69ce37f9afcc71026.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share


30

ר הראל מנשרי באתר "ד YNET  

https://www.ynet.co.il/news/article/bjejfyquk?utm_source=ynet.app.android&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp&utm_term=bjejfyquk&utm_content=Header


31

ר הראל מנשרי בוואלה"ד  

https://tech.walla.co.il/item/3468187?utm_source=whatsup&utm_medium=sharebuttonapp&utm_term=social&utm_content=whatsup&utm_campaign=socialbutton


32

בכאןר הראל מנשרי "ד  

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=115808


33

13ר הראל מנשרי באתר חדשות "ד  

https://13news.co.il/item/news/tech-digital-science/hackers-israeli-websites-1398351/?utm_source=share&utm_medium=webview&utm_campaign=news_w


34

ר הראל מנשרי בוואלה"ד  

https://tech.walla.co.il/item/3468247


35

ר הראל מנשרי בעיתון ישראל היום"ד  



36

ר הראל מנשרי בעיתון מעריב"ד  



37

ר הראל מנשרי באתר "ד JDN   

https://www.jdn.co.il/news/1629145/


38

'רשת בבכאןר הראל מנשרי "ד  

https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2021/10/31/11016250.mp3


39

13ר הראל מנשרי בחדשות "ד  



40

12ר הראל מנשרי בחדשות "ד  
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