
 :צוותי פול
 :צוותי פול

 .ynet ,, וואלה10גלובס, ערוץ  -13.02.13
 .ynet ,, מעריב2ערוץ  -19.02.13
 .ynet ,, ידיעות, וואלה1ערוץ  -21.03.13
 .ynet ,, וואלה10ישראל היום, ערוץ  -25.04.13

 .הארץ, וואלה ,YNET ,2ערוץ  -30.04.2013
---------------------------------------------------------------- 

 .YNET ,הערוץ הראשון, וואלה, גלובס -02.05.2013
 .ynet ,, מעריב, וואלה10ערוץ  -29.05.2013
 .וואלה ,ynet ,, ידיעות2ערוץ  -09.06.2013
 .ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום, וואלה -12.06.2013
 .ynet ,, הארץ, וואלה10ערוץ  -01.07.2013

 ---------------------------------------------------------------- 
 .ynet ,, גלובס, וואלה2ערוץ  -2.07.2013
 .ynet ,הערוץ הראשון, מעריב, וואלה -4.07.2013
 .ynet ,, גלובס, וואלה9ערוץ  -9.07.2013

 .וואלה ,ynet ,, ישראל היום10ערוץ  -11.07.2013
 .ynet ,, הארץ, וואלה2ערוץ  -25.07.2013

---------------------------------------------------------------- 
 .וואלה ,ynet ,הערוץ הראשון, מעריב -29.07.2013
 .ynet ,, ידיעות, וואלה9ערוץ  -01.10.2013
 .וואלה ,ynet ,, ישראל היום10ערוץ  -03.10.2013
 .ynet ,, הארץ, וואלה2ערוץ  -06.10.2013
 .וואלה ,ynet ,ץ הראשון, גלובסהערו -08.10.2013

---------------------------------------------------------------- 
 .ynet ,, מעריב, וואלה9ערוץ  -10.10.2013
 וואלה. ,ynet ,, ידיעות10ערוץ  -10.10.2013
 .ynet ,, מעריב, וואלה9ערוץ  -17.10.2013
 .ואלהו ,ynet ,, ישראל היום2ערוץ  -20.10.2013
 .ynet ,הערוץ הראשון, הארץ, וואלה -22.10.2013

---------------------------------------------------------------- 
 .וואלה ,ynet ,, גלובס9ערוץ  -24.10.2013
 .ynet ,, ידיעות אחרונות, וואלה10ערוץ  -27.10.2013
 .וואלה ,ynet ,, מעריב2ערוץ  -30.10.2013
 .ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום, וואלה -21.11.2013
 .וואלה ,ynet ,, הארץ9ערוץ  -28.11.2013

---------------------------------------------------------------- 
 .ynet ,, ידיעות, וואלה10ערוץ  -10.12.2013
 .וואלה ,ynet ,, גלובס2ערוץ  -15.12.2013
 .ynet ,יב, וואלההערוץ הראשון, מער -17.12.2013
 .וואלה ,ynet ,, ישראל היום9ערוץ  -18.12.2013
 .ynet ,, הארץ, וואלה10ערוץ  -19.12.2013

---------------------------------------------------------------- 
 .וואלה ,ynet ,, ידיעות2ערוץ  -05.01.2014
 .ynet ,הערוץ הראשון, גלובס, וואלה -28.04.2014
 .וואלה ,ynet ,, ישראל היום9ערוץ  -29.04.2014
 .ynet ,, הארץ, וואלה10ערוץ  -15.05.2014
 .וואלה ,ynet ,, ידיעות2ערוץ  -16.06.2014

----------------------------------------------------------------- 
 .וואלה ,ynet ,הערוץ הראשון, גלובס -13.07.2014



 .ynet ,ישראל היום, וואלה, 9ערוץ  -02.09.2014
  .וואלה ,ynet ,, הארץ10ערוץ  -08.09.2014
 .ynet ,, ידיעות, וואלה2ערוץ  -09.09.2014
 .וואלה ,ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום -10.09.2014

---------------------------------------------------------------- 
 .ynet ,, גלובס, וואלה9ערוץ  -11.09.2014
 .ynet ,, הארץ, וואלה10ערוץ  -28.10.2014
 .ynet ,, ידיעות אחרונות, וואלה2ערוץ  -03.11.2014

 .וואלה ,ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום               
 .ynet ,, גלובס, וואלה10ערוץ  -06.11.2014

 .וואלה ,ynet ,, הארץ9ערוץ                
 .וואלה ,ynet ,עות אחרונות, ידי2ערוץ  -12.11.2014
 .ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום, וואלה -13.11.2014
 .ynet ,, גלובס, וואלה9ערוץ  -16.11.2014
 .ynet ,, הארץ, וואלה10ערוץ  -01.12.2014
 .ynet ,, ידיעות אחרונות, וואלה2ערוץ  -03.12.2014
 .ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום, וואלה -04.12.2014
 .ynet ,, גלובס, וואלה9ערוץ  -08.12.2014
 .וואלה ,ynet ,, הארץ10ערוץ  -10.08.2014

---------------------------------------------------------------- 
 .ynet ,!ידיעות, גלובס, וואלה -15.01.2015
 !וואלה ,ynet ,, ישראל היום2ערוץ  -17.02.2015
 .ynet ,!, וואלה, הארץ9ערוץ  -22.03.2015
 .וואלה ,ynet ,, ידיעות10ערוץ  -28.04.2015
 .ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום, וואלה -29.04.2015
 .וואלה ,ynet ,, גלובס2ערוץ  -03.05.2015
 .ynet ,, הארץ, וואלה9ערוץ  -05.05.2015
 .וואלה ,ynet ,, ידיעות אחרונות10ערוץ  -12.05.2015
 .ynet ,הראשון, ישראל היום, וואלההערוץ  -19.05.2015
 .וואלה ,ynet ,, גלובס2ערוץ  -08.07.2015
 .ynet ,, הארץ, וואלה9ערוץ  -13.07.2015
 .וואלה ,ynet ,, ידיעות אחרונות10ערוץ  -22.07.2015
 .ynet ,הערוץ הראשון, ישראל היום, וואלה -22.12.2015

  
=========================================== 

  
 .וואלה ,ynet ,, גלובס2ערוץ  -18.01.2016
 .ynet ,, הארץ, וואלה10ערוץ  -19.01.2016
 .ynet ,, גלובס, וואלה2ערוץ  -14.02.2016
 .ynet ,, הארץ, ישראל היום10ערוץ  -17.02.2016
 .ישראל היום ,ynet ,, מעריב2ערוץ  -23.03.2016

 ., ישראל היוםות אחרונות, וואלה, ידיע2ערוץ  - 04.07.2016
 .וואלה ,ynet ,, מעריב1ערוץ  -11.09.2016

=========================================== 
 .ynet ,, הארץ, וואלה10ערוץ  -04.12.2016
   .וואלה ,ynet ,, ישראל היום1ערוץ  -26.12.2016

  .ynet ,חרונות, וואלהא, ידיעות 2ערוץ - 27.12.2016
  .ynet ,ארץ, וואלהה, 10 - אולם - 14.03.2017

  .וואלה ,ynet ,, ישראל היום2 - מסדרון                     
  .ynet ,ידיעות, וואלה ,1 -22.03.2017
 וואלה ,ynet ,ישראל היום ,2 -09.04.2017



 ynet ,, ידיעות אחרונות, וואלה10חדשות  -07.06.2017
 ynet ,תאגיד השידור, הארץ, וואלה -10.07.2017
====================================================== 
 ארץ, וואלההידיעות אחרונות,  - 03.07.2018
 בסישראל היום, וואלה, גלו - 26.10.2017

  YNET ,תאגיד השידור, וואלה, הארץ -05.07.2018
 פרישת אורי שהם) גלובס, מעריב, וואלה( - 02.08.2018
 דיעות אחרונותהחדשות, י -םאול             - 04.10.2018

 , הארץ10 - מסדרון                                
 ynet ,הארץ, וואלה ,10 -16.12.2018

 וואלה ,YNET ,כאן, ישראל היום -20.12.2018
 ynet ,החדשות, גלובס, וואלה - 23.12.2018
  -מסדרון - 16.06.2019

 11וידאו: כאן                                 
 !וידאו אינטרנט: וואלה                                

 סטילס: ישראל היום                                
 -אולם                     

 10וידאו: חדשות                                 
 ynet :וידאו אינטרנט                                
  הארץ סטילס:                                

 (וידאו) YNET ,, הארץ12חדשות  22.03.2020
 , ישראל היום13חדשות  - 25.03.2020
 ב, וואלהתאגיד השידור, מערי - 02.04.2020
  YNETחרונות, , ידיעות א12חדשות  - 16.04.2020
  YNET, הארץ,13חדשות  - 27.04.2020
  גלובס - 03.05.2020
  ישראל היום - 04.05.2020
  ור, מעריב, וואלהתאגיד השיד - 18.05.2020
  ארץ, גלובסהידיעות אחרונות,  - 24.05.2020

  
 


