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תוכניות באמצעי התקשורת בהשתתפות 
 מאזינים

  ל"גלי צה

בין השעות ' ה-'בימי א" יש עם מי לדבר"  
15.05 – 16.00. 

להתקשר באותו  כדי להכנס לשידור יש
 לטלפון 13.00יום החל מהשעה 

03.6813344.  
 
 

שיחה * (41בשרות  ניתן להשתמש
לא של (יש להשאיר מספר טלפון ). חונה

משפטים  תאר במספרול) טלפון סלולרי
לא כל .את הנושא שעליו רוצים לדבר

המאזינים שהשאירו מספר טלפון עולים 
 .כדאי להתקשר ככל המוקדם .לשידור

  'רשת ב

ימי . עם גדעון רייכר" מאזינים על הבוקר"  
 .09.00 – 08.05וערבי חג בין השעות ' ו

את נושא התוכנית מפרסמים ערב קודם 
כ "בד. 07.30 ובשעה 23.30בסביבות 
ניתן . האקטואלי של השבוע על הנושא

 – ל 07.00להתקשר מהשעה 
03.6813344. 

. ו אבוטבול'וז'בהנחיית ז" לתוך הלילה"  
 בין השעות) בין שני ושלישי(' כל יום ב

00.15 – 04.00. 
 03.6910269 03.6910268: טלפונים

03.691260. 
 ,03.6944368 ,03.6944758 :פקסים

03.6944673, 03.6944683.  

ו 'וז'לרוב עם ז". שיחות עם מאזינים"  
בימי ) לעתים עם פאר לי שחר(אבוטבול 

. 19.00 – 18.15בין השעות ' ה–ו ',ד
לא תמיד (לפעמים על נושא ספציפי 

 –הנושא בערך ב  מודיעים מה). פוליטי
ניתן . 18.00לפני '  ובכמה דק17.45

 לעיתים התוכנית. 17.45 –להתקשר מ 
: טלפונים. ים אחריםמשודרת גם בימ
03.691-0260 03.691-0268/9. 

עם יוסי סיאס כל " שיחות עם מאזינים"  
בין השעות ) בין שבת לראשון(ש "מוצ

הנושאים פוליטיים  .05.00 – 00.15

 .בייחוד לאחר פיגועים
 :פקסים. 1212-295555: טלפון

02.5313315. 

עם אורן שחור וחיים משגב " שחור ולבן"  
רק פקסים ל ). 23.00 – 21.05(ש "במוצ

– 03.6944758.  

  'רשת א
 F.M 100.7)  FM 92.7. – קולטים ב' את רשת א

 .A.M. 576 או) בחיפה

בין '  ה–' בימי א" מאזינים למאזינים"  
 .15.55 – 14.05השעות 

לשידור להשאיר שם מלא  כדי להיכנס
)  שעות24(וטלפון בתיבת טלמסר 

 02.5302280 פקס. 03.7653321

 – 22.05', בימי א" מאזיניםששה "  
 .03.7653985 .עם אבי כצמן, 00.00

 F.M. 103 רדיו ללא הפסקה
 fm.103.www :לתגובות באינטרנט בשידור חי

בין השעות ' ה-'בימי א" זהבי עצבני"  
עם נתן זהבי אראל . 13.55 – 11.05

  ד אברהם ברדוגו"או עו ל"סג
: פקס. 03.5718103: טלפונים

03.5719797 

בין '  ה–' בימי א" הבמה המרכזית"   
כל מאזין מקבל .18.55 – 18.00השעות 

שבהן הוא יכול להתבטא בכל   שניות60
ניתן להתקשר . נושא ללא הפרעה

  שעות24 03941-1424לטלמסר 
בתוכנית מקריאים גם פקסים . ביממה

 -והודעות מפורום התוכנית ב 
fm.103.www .  בזמן תוכנית ניתן לשלוח

 03.5719797– פקסים ל

בימי שישי בין השעות . עם ניב גלבוע  
בדרך  (   מראיין אישיות. 10.00 – 09.05
 אומרים את 08.55 –ב ). פוליטית כלל

' טל. ניתן לשאול שאלות. זהות המרואיין
 –גם פקסים ל  .03.5718103

5719797. 

בין (ש "עם אבי כץ במוצ" שיחות לילה"  
 .03.00 – 00.05) שבת לראשון
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. פוליטיים בייחוד לאחר פיגועים הנושאים
03.5718103.  

 F.M. 93)חרדי (חי -רדיו קול

 – 13.05בין השעות '  ה–' בימי א  
עם דודי ". מרכז העצבים. "14.00

 או 1212-331393: טלפון .שוומנפלד
 .מטלפונים סלולרים* 093
 .1212-332393 או 03.578-5541:קספ

 il.co.fm93@radio :ל"דוא

בין השעות ' בימי א" עם הרב נויגרשל "  
-1212: טלפון. 23.00 – 22.00

 .לשאלות רק. 331393

 F.M 100.0רדיו רדיוס 
 

 עם שמואל 10.00 – 09.00בין השעות ' בימי ו
  .פלאטו שרון

  03.9022111: פקס. 03.9029980: פוןטל
  

 97.3 –ו  F.M. 106.7 10רדיו 

בין השעות ' בימי ה" שיחות עם מאזינים"  
) ס"ש( עם הרב 22.00 – 21.00
: פקס. 02.5327575: 'טל .נויגרשל

02.5325911.  

 F.M. 91.5 או F.M 96.0 רגע-קול

בין השעות '  ה–' בימי א" מדברים ברדיו"  
אלדד  חיים הכט או עם 14:00 - 12:00
 . 04-676-7222: טלפון. גולן

 96–ו  F.M. 97.0  רדיו דרום

 19.00בין השעות ', בימי ה" בוא נדבר"  
– 20.00. 

 .10.00 – 08.00בין השעות ' בימי ו
  .1212-799697: טלפון
: פקס, 08.6285888: טלפון

08.6285505 

 מספרי טלפון ופקסים של תוכניות   

  

 תוניםמכתבים למערכות עי

 "מכתבים למערכת"למדור " ידיעות אחרונות"
 61000א "ת ,2 רחוב מוזס: כתובת
 03.6953950 03.6082546: פקסים

 "מכתבים למערכת"למדור " ימים 7"
 61094  מיקוד9499. ד.ת: כתובת 
 03.6082234: פקס 
 il.oc.yedioth@days7 :דואר אלקטרוני 
  "מעריב"

 "מכתבים לפרלמנט"ול" מכתבים"למדור 
  67132א "ת ,2רחוב קרליבך : כתובת
 03.5638714 03.5610614: פקס

 il.co.maariv@cotvim :דואר אלקטרוני 
 וכתובת מלאה לא יפורסמו מכתבים ללא שם 
 "מכתבים"למדור " סופשבוע"
 .03.5632065 :פקס. א"ת, 20010. ד.ת:בתכתו 
: פקס" קוראים כותבים"למדור " סגנון"

03.5638706 il.co.maariv@signon  
  
 "מכתבים למערכת"למדור " הארץ"

 61001 א"ת, 21רחוב שוקן : כתובת
 03.6810012: פקס 
 il.co.haaretz@editor :דואר אלקטרוני 

 מלאים  עם שם וכתובת יתפרסמו רק מכתבים
 .וטלפון

  
  
  
  
  
  
 


