
 תכנון ועריכה פרסום





       

 מאזינים מידי יום 250,000 -כ

 .....מחכים לשמוע ממך



        

 .גברים 50% -וכ, נשים 50% -כ•

 .מזרם ספרדי 55% -כ, מזרם אשכנזי 45% -כ•

 .  18-24בגילאי  15% -וכ 25-34בגילאי  38% -כ•

מאזור ירושלים   27% -כ, מאזור המרכז 32% -כ•

 .מאזור הדרום 25% -וכ

 

 
צעירים יחסית  , מגוון זרמיםמקהל מאוזן מגדרית 

 .עצוםקניה  כחהמהווים 



 :קבע TGIסקר 
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 2013כללי   TGIסקר 



 :2013חרדי   TGIסקר 



השרון  רחבה מצפון התחנה משדרת בפריסה 

,  יהודה ושומרון, בני ברק, בואכה גוש דן

,  אשקלון, ירושלים והסביבה ועד לאשדוד

 .נתיבות ופאתי באר שבע בדרום



 ?אתם קולטים

 תקשורת חרדית איכותית –" קול ברמה"



לתחנה צוות מגישים ושדרנים בעל ניסיון תקשורתי רב המזוהה עם  

 .כלל הקהלים בתוך המגזר

 עמי מימון ניר קפטן איציק מצרפי חיים ולדר



הכוללת  חדשות מקצועית ועצמאית חטיבת 

 .  פריסת כתבים רחבה בכל הארץ

בניהולם של ראש דסק    -חטיבת החדשות 

,  מימרןהחדשות ניצן קידר ומנהל התוכניות אבי 

מפיקה ומשדרת מהדורות ויומני  , עורכת

 .היוםחדשות לאורך כל שעות 



אקטואליה מובילות מסביב  תוכניותהשידורים משובצות בלוח 

עם דודי   –' מדברים ברמה, 'מוטי לביא-'שמונה עד עשר': לשעון

 .אבי בלום ויעקב ריבלין – 'פיליפוליטיקה, 'שוומנפלד

 

 אבי בלום   שוומנפלדדודי  מוטי לביא
 ויעקב ריבלין



:  תקשורתיתלאחוזי האזנה גבוהים ואהדה מוזיקה הזוכות  תוכניות

 ...עמירם בן לולו ועוד, משה חבושה, יוסי גיל, מונה רוזנבלום

 

 מונה רוזנבלום
 עמירם בן לולו

 ניר קפטן
 משה חבושה



הרב , הרב גרוסמן: שיעורי תורה והלכה מפי רבנים ידועים

 .הרב עמר ועוד, הרב אופיר מלכה, עדסהרב , הרב אלבז, פינטו

 

מרן הרב עובדיה   הרב גרוסמן

 א"שליטיוסף 
 צ  "ראשל

 הרב עמאר
 הרב אלבז



 :חינוך ומשפחה, מעולם תוכן של נשים תוכניותמגוון 

 .צרכנות בישול וחינוך, בריאות –' אשת חיל'

ייעוץ בנושא זוגיות   תוכנית – קוואסעם הרב  -' החדש ביתינו'

 .ומשפחה

האומנית  , הרבנית ימימה מזרחי –' פינות תרבות ואמונה'

 .הסופרת מנוחה פוקס, והזמרת חדווה לוי

 



 תשדירים

 חסויות

 חידונים ושעשועונים -פ מסחרי"שת

 שידורי חוץ



 תחרות חידון ההלכה העולמי



 תחרות שירה חדשה



 הדובר -ריאליטי תוכנית



 ,  פעילויות קיץ, חידודון, שמירת הלשון



 סוכות, ג בעומר"ל, פסח: חגים



 שידורי חוץ, פ"שת, ס"השסיום , סיקורים מהשטח



עוברים ביקורת רוחנית קפדנית  התכנים 

אנשי ציבור  , של הרבנים המקובלים

 .ומובילי דעת קהל במגזר

 א"שליטמרן הרב עובדיה יוסף 



 :בתוכנית של מוטי לביא" קול ברמה"סגן שר האוצר מיקי לוי בראיון לרדיו 

  טפיליםא להיות "א, להשתלב בשוק העבודה, לשאת בנטל יחד"

 ".על הציבור הישראלי





 :כנסתההתנצלותו של סגן השר מעל בימת 



אנו מבצעים סקרים ולומדים את הרגלי ההאזנה של המגזר 

החרדי מידי חצי שנה על מנת ליצור קורלציה מושלמת בין  

 .התכנים המשודרים לבין הצרכים של המאזינים



 :קבע TGIסקר 
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