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קול ישראל/ כאן קול ישראל 
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35.637.435.236.038.236.51.31.31.91.91.91.9

א"י רדיו שפ"תחנות רדיו אזורי משווקות ע
2

31.631.832.830.532.031.61.31.31.81.81.81.8

42.644.142.143.144.543.71.41.41.91.91.91.9צ"תחנות גל

3.33.53.23.53.23.80.50.50.70.70.70.7' רשת א/ כאן תרבות 

3.72.93.34.02.63.30.50.50.70.80.60.7רשת מורשת/ כאן מורשת 

19.821.619.020.720.722.41.11.11.51.61.61.6'רשת ב/ ' כאן ב

13.715.814.013.317.214.41.01.01.41.31.51.4'רשת ג/ כאן גימל 

5.55.65.35.75.55.60.60.60.90.90.90.9קול המוסיקה/ כאן קול המוסיקה 

FM88 / 889.18.09.88.48.97.10.80.81.21.11.11.0כאן  

20.823.420.621.124.122.71.11.21.61.61.71.6ל"גלי צה

33.634.133.333.834.533.61.31.31.91.91.91.8גלגלצ

FM  1007.98.78.17.69.48.00.80.81.11.01.11.1רדיוס

FM  1038.69.99.87.59.110.70.80.81.21.01.11.2רדיו ללא הפסקה

FM  1023.23.23.13.32.63.70.50.50.70.70.60.7רדיו תל אביב

FM  107.52.83.13.22.43.13.20.50.50.70.60.70.7רדיו חיפה

1.42.01.71.21.92.10.30.40.50.40.50.6(אזור קריות) 99.5FM" חם אש"רדיו 

FM 1012.53.22.62.33.43.00.40.50.60.60.70.7רדיו ירושלים 

FM 972.22.52.22.22.03.00.40.40.60.60.60.7רדיו דרום 

2.02.92.02.13.12.70.40.50.60.60.70.6(אשקלון/ אזור אשדוד ) 101.5FMרדיו 

3.34.33.13.44.34.30.50.60.70.70.80.8 בניטרול חפיפה101.5FMרדיו  / 97FMרדיו דרום 

FM  935.04.95.54.54.75.20.60.60.90.80.80.9רדיו קול חי

FM  0.7-----3.7--102.5רדיו קול חי מיוזיק-

FM  902.52.23.02.12.12.30.40.40.70.60.60.6רדיו אמצע הדרך

FM  962.22.01.52.91.92.10.40.40.50.70.50.6רדיו קול רגע

99FM 10.29.710.69.89.99.60.80.81.21.21.21.2רדיו אקו

FM  913.84.93.44.24.94.80.50.60.70.80.80.8רדיו לב המדינה

FM  104.51.92.51.82.02.12.80.40.40.60.60.60.6רדיו צפון ללא הפסקה

FM2.44.12.12.83.94.40.40.60.60.60.80.8 92.1רדיו קול ברמה 

   106.5 FM 2.22.22.32.12.42.00.40.40.60.60.60.5גלי ישראל

שימו לב כי נתוני חשיפה לעיתונות נמצאים בגיליון נפרד 

TGI 2017דצמבר - לעומת ינואר 2018דצמבר -ינואר-  השוואה שנתית  - (ברמה ארצית)נתוני חשיפה לרדיו -  ישראל סקר בוגרים

מוחלטים -% רווח בר סמך ב%שעורי חשיפה 

חצי שנתישנתיחצי שנתישנתי

http://www.globaltgi.com/
http://www.globaltgi.com/


מ"אי בע.גי.קנטאר מדיה מחקרי טי

2018 2גל + 18 ישראל סקר בוגרים TGI™: מקור

2017דצמבר - לעומת ינואר2018דצמבר -ינואר: תקופה

+18בוגרים יהודים גילאי : אוכלוסייה

משוקללים , 2018דצמבר -לפיכך נתוני יולי. עדכנו במהלך התקופות, המהווים בסיס לשקלול נתוני הסקר, ס"נתוני הלמ: לתשומת לבכם

שינויים במקדמי שקלול והערכת גודל האוכלוסייה הנם ברי השפעה על הממצאים הסופיים ובהתאם גם . ס המעודכנים"לפי נתוני הלמ

.בהשוואת ממצאי הסקר לתקופות קודמות
1

.  הנתונים מתייחסים לתקופה בה ניהול תחנות הרדיו הציבוריות היה תחת רשות השידור לשעבר17יוני - עד וכולל התקופה של ינואר

 מתייחס לתקופה 2017דצמבר -הנתון השנתי של ינואר, לפיכך". כאן- "דצמבר מתייחסים לתקופה של התאגיד השידור הישראלי -נתוני יולי

".כאן"שכוללת חציון בו הניהול היה תחת רשות השידור וחציון תחת 

2
לכן . א"רדיו גלי ישראל הפסיק להיות משווק על ידי שפ, 17דצמבר -במהלך התקופה יולי: א"שפי " נתוני תחנות רדיו אזורי המשווקים ע

א התחיל לשווק את "במקביל שפ.  אינו כולל את שיעור ההאזנה של תחנה זו2017דצמבר -המתייחס לתקופה יולי, הנתון בטבלה למעלה

א בניטרול רדיו "שפ"לצורכי השוואה הנתון של .  אינו כולל גלי ישראל וכולל רדיו ירושלים2017דצמבר -לפיכך הנתון של יולי.  רדיו ירושלים

.31.4% הינו 17דצמבר -ירושלים וכולל גלי ישראל ביולי


