
 
 

 אנוש  שדרים ות התכניתשע המרתון שעות

 42.2.8 שבת יום

 ענבל דוארינג 00:00-00:00 .
 אאלעד שפירו

 "הפוך על הבוקר" 
 

משה יצחקי  00:00-00:00 8
 אהוד מנור

 חינוך ותרבות

 רגעי נוסטלגיה כרמית בר 00:00-00:00 6

שירים באותיות המרכיבות "משה   יוסי אומסי 00:00-00:00 4
 קסטוריאנו"

  יוסי אומסי 00:00-00:00 1.

 איגיוןלהקת  00:00-00:00 ..
ניר אוטמזגין 

 ואיתי אורן

 לייבמנגנים לזכרו 

  כרמית בר 00:00-00:00 8.
 

גיל שפירא מראיין את לירון  00-00
שהיה תלמיד של משה כיום הוא 

 מוזיקאי 
 מארחת את איתי אליה  00-00

 להיות אדם חנן לב 00:00-00:00 6.

92.2.8ן ראשויום   

מוזיקה עברית בכל הסגנונות + שיחות  ירון פרציג 00:00-00:00 4.
 לילה

.1 00:00-00:00  
 גילי סילמן

 

 מי היה משה בשבילי 
האופי המוזיקלי שלו )שירים שמבטאים 

 יווי סיפורים(את האופי שלו בל
.. 00:00-00:00 

 מוזיקה ב"טעם של פעם" אבי גרוסמן 00:00-00:00 8.

נועה לוין ואביב  00:00-00:00 6.
 הרשקוביץ.

"אוכלים סרטים" + "גב' לוין" + ידובר 
על הפסקול של פורסט גאמפ )הפסקול 

האהוב על משה( + אירוח להקת 
"תמיר והטרמפיסטים" לחומרים 

 מקוריים וקאברים.

ענבל דוארינג  00:00-00:00 4.
ותלמידי בית 

הספר למחוננים 
 ומצויינים.

 ם לזכר משהמגזין תלמידי 

נתי סיוני  00:00-03:00 01
 ותלמידים

 שירי מחאה

תרומה לקהילה ומוזיקה מהופעות  תמר גלציאנו 03:00-00:00 .0
 התרמה.

רועי נתן וענבל  00:00-00:00 .0
 דוארינג

 סמטאות תרבותיות בים התיכון

08 00:00-00:00 
 

 מוטי גרנר
 

 לילי שחאדה ושמרית שחר 00-01
סטודנטיות החוג לאנגלית מגישות את 

 . "השעה האנגלית"
טלי וייס משוררת תושבת רמת  01-00

השקת ספר השירים החדש שלה: ישי 
 ."כמו נוצה"



 מוטי גרנר 00:00-00:00 06
 עמליה בן שבתו

יפעת מנטל מלווה רוחנית בבית  00-01
ופעילה חברתית, חולים רמב"ם 

 .נשים"מארגנת אירוע "לעורר מיליארד 
ורן עילם ד"ר לפסיכולוגיה א 01-00

, יציג ספר שלו. ידבר על האם חברתית
שירה יכולה להשפיע במאבקים 

 חברתיים.

 אגודת הסטודנטים 00-00 יהודה יזרעאלי 00:00-00:00 04

 ארגוני רוכבי אופניים  יהודה יזרעאלי 00:00-00:00 81
 וקהילות התנדבות

12.2.8.  ישניום   
 

מוזיקה עברית בכל הסגנונות + שיחות  ירון פרציג 00:00-00:00 .8
 לילה

*לתקן את גישת האינטרנט להאזנה 
 לייב. אנשים אומרים שלא נפתח להם.

   רונן צומר 00:00-00:00 88

  יובל בילגוראי  מארח את המוזיקאי רונן צומר 00:00-00:00 86

 הבשןללהבות  -בין צפת נתאל גדעוני 00:00-00:00 84
 בין העיר לקיבוץ.

ב רוני מזלדו 00:00-00:00 01
 וענבל דוארינג

 קאוור לרדיוהוליק 
 

 (.10-00שירים ישנים )שנות  נגה אלמוג 00:00-00:00 .0

 יאיר בוימל  00:00 מירה טנצר 00:00-00:00 08
 ענת ישראלי ד"ר  00:30
"עכשיו  זמרת נורית האן זיגלר 00:50

 לשמים"
 אריאל פרידמן.ד"ר  03:05
 עופר שמר במאי 03:30

אביב הרשקוביץ  00:00-05:00 06
 ענבל דוארינג

 מירה ומרשאל מרין שנסונים צרפתיים. 

גיא , הדס שדה 00:00-00:00 04
וענבל  נשר

  דוארינג.

 זוכרים שמח

יואב מינץ ויוליה  00:00-00:00 61
 גנקין

 החוג לתקשורת

 חברים נפרדים ממשה .ענבל דוארינג 00:00-00:00 .6
 

 


