
 

 

 

 

בתחילת השבוע נחתם הסכם בין הנהלת התאגיד לוועד העובדים המסדיר את הדרישות 
. בהסכם הוסדרו מודל ניידות חדש, העלאות שכר ומענק חד פעמי 2016-2018לשנים 

האירוויזיון העומדים לפתחנו. ולשקט תעשייתי בנושאי הבחירות  לצד התחייבותלעובדים, 
מדובר בהסכם שהושג לאחר הידברות ממושכת, ותוך שיתוף פעולה של ההנהלה והעובדים, 

אני מברך את כל העוסקים במלאכה על גיבוש  .ל נמשך המו"מ להסכם הקיבוצי הכוללבמקבי
וף הפעולה לקראת ההסכם הקיבוצי ההסכם הנוכחי, כאמור, אנו נמשיך בהידברות ובשית

 הכולל.

גידול התקופתי. תוצאות הסקר הראו על  TGI-בשבוע שעבר פורסמו תוצאות סקר ה
בנתוני ההאזנה של תחנות הרדיו השונות. כארגון שידור ציבורי, אנו לא נמדדים רק  מתמשך

אותנו ומעידים על כך שהתוכן שאנו  במונחים של אחוזי האזנה, אולם נתונים אלו מחזקים
מייצרים זוכה לעניין ואהדה בקרב הציבור. אנו נמשיך לייצר ולהפיץ תוכן איכותי ולהשתפר 

 כל הזמן, בכל הפלטפורמות.

האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה פרסמה את רשימת העולים לגמר בתחרות 
גאה להוביל עם מס' ההפקות המועמדות הרב  כאןששודר אצלנו.  במשדר מיוחדהטלוויזיה 

מועמדויות לפרסים  15תכניות שונות מועמדות ועוד  30עם  –ביותר מבין גופי השידור 
  אישיים במשחק, בימוי, תסריט, צילום ועוד.

ים מטעם האקדמיה גזליוס, מנהלת ארכיון כאן, שתזכה לפרס מפעל חי-ברכות גם לבילי סגל
 שנים של השקעה בשימור והנגשת הארכיון לציבור, ליוצרים ולגופים השונים. 23על 

, במכאן, בדיגיטל 11למרץ בפריים טיים וישודר השנה לראשונה בכאן  10הטקס עצמו ייערך ב 
 וברדיו.

 

 

 

 VOD -הפצה ו

 בכל זמן ובכל מקום. נוהתכנים שלחזון ההפצה של כאן שואף לאפשר לכל אדם לצרוך את 

-וכאן חינוכית לשירות ה 11במסגרת שיתופי פעולה חדשים, עלו תכנים מובילים של כאן 
VOD  שלyesסלקום, פרטנר ובשבועות הקרובים גם ב ,-HOT נצפהה. בסלקום התוכן 
 אלף צפיות. 200-הוא פמת"א ובדצמבר היו בשירות כ ביותר

 

 .מוזמנים להתרשם ולא לשכוח לשתף, לוח שידורים חדשהשקת 

 הלוח החדש כולל :

 רכיב קידום שבו אפשר להציג שעה ויום ומעבר למגוון תכנים מרכזיים של כאן  •

 תחנות רדיו  8 -ערוצי טלוויזיה ו 3דפדוף בין  •

 לייב שידוריחיווי על  •

 חיווי על קצב התקדמות התכנית  •

 מעבר לשידור החי מכל תחנת טלוויזיה או תחנת רדיו  •
 אפשרות למעבר לעמוד התכנית הרלוונטית  •

  אדר א'עדכון מנכ"ל חודש 

 דיגיטל 

https://youtu.be/q0Q0hjncmBw
https://www.kan.org.il/tv-guide/


 אחורה ושבוע קדימה בלוח שידורים  הצגת שבוע  •

 פירוט על כל פרק/סדרה  •
 

 מיתוג חדש –חינוכית כאן 

הטלוויזיה החינוכית עברה לביתה החדש ב"כאן חינוכית" ומביאה לכם את כל הסדרות 
התכנים  ם, לצד. זהו זה, קרובים קרובים, עניין של זמן ועוד -הנוסטלגיות עליהן גדלנו 

 ילדי בית העץ, האוצר שלנו והחפרנים.  -החדשים הכי פופולריים לילדים 

, להכיר לילדים את השירים הקלאסיים 23של ערוץ באפליקציה תוכלו גם לצפות בשידור חי 
ולגלות בעצמכם את השירים העכשוויים מתוך הסדרה ילדי בית העץ,   עליהם גדלתם

 בהשתתפות האמנים הכי גדולים כמו נצי נצ', הדג נחש וקפה שחור חזק.

 

 אירוויזיון דיגיטלי

את  2019 -ישראל לארח ב "האירוויזיון הדיגיטלי ביותר" הוא החזון שעמד מולנו כשנבחרה
כגוף ציבורי אנחנו פונים ומנגישים את השידורים השונים שלנו )לרבות  האירוויזיון.

 האינטרנט( לכלל אזרחי מדינת ישראל ולמגוון האוכלוסיות והזרמים בחברה הישראלית.

 את האירוויזיון השנה ננגיש בדיגיטל לאנשים עם מוגבלויות שונות על מנת שיוכלו להשתתף
בארץ עוד לא נעשתה פעילות  בחוויה ממנה כלל נהנית האוכלוסייה באופן שווה לחלוטין.

הנגשה כל כך רחבה עבור אנשים עם מוגבלויות, בעיקר לא בשידור חי. אנו שואפים כי שאר 
יפעלו כמונו ונמשיך במסורת הדיגיטלית בה אנחנו מציבים רף  גופי הציבור יראו את פועלינו,

 עבור כל האוכלוסיות כשוות. -רועים וחדשות בארץ חדש בהנגשת אי

השידור החי בפייסבוק של טקס חילופי המפתחות והגרלת המדינות  יריית פתיחה:
זכה לצופים רבים מרחבי העולם ומהארץ  2019המשתתפות בחצאי הגמר של אירוויזיון 

ונים באינסטגרם כמובן. לצד השידור החי בפייסבוק ליווינו את האירוע בסדרת סטוריז וסרט
ובציוצים עם דיווחים ותמונות מאחורי הקלעים בטוויטר הבינלאומי שלנו. עשרות אלפי 
עוקבים מרחבי העולם עקבו אחרי האירוע, הגיבו לנו, ואיחלו לכאן בהצלחה. השידור החי 
והכתבות הנלוות שהעלינו ממנו זכו למאות אלפי צפיות, שרבות מהן הגיעו מאנגליה, בלגיה 

 ניה.וגרמ

 

 ובעלי לקויות ראייה הנגשת תוכן לעיוורים

יה המרכזית לעיוורים ובעלי לקויות ראייה ישמחים להציג שיתוף פעולה ייחודי עם הספר
הסדרה הראשונה שנבחרה להיות מונגשת בתיאור  להנגשה בתיאור קולי תכנים של כאן.

מתבצעת בפועל ע"י ההנגשה קולי היא סדרת הרשת "מלאכי השביל" בהפקת הדיגיטל.  
ערוץ סאונד שמתאר את ההתרחשות בסצנות השונות בקולו של קריין, בתחילת כל  הוספת

מדובר בסנונית ראשונה של תוכן  פרק יש שקופית וברקע הקריין מתאר בקולו הקדמה.
 מונגש בתיאור קולי ובהמשך יהיו תכנים נוספים. 

 
   .כאןזמינים לצפייה לפרקי הסדרה המונגשים 

 
 

 הכתר האבוד

 אינטראקטיבי-לאן נעלם האוצר הקדוש? פרויקט תיעודי בלשי

 11בכאן  21:00בשעה ( 6.2רביעי )יום ה הסרט על תעלומת הכתר האבוד ישודר

 .ועוד הפתעות 360עם סיורי  באתר מיוחד מוזמנים להצטרף לחקירה אתם בינתיים

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXv9BeKApRvzgPworgymS9Kq3mh_PtYky
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
http://thelostcrown.kan.org.il/


 דוקותיים  

צפיות  325,000-בן כעשר דקות זכה ל דוקותיים – הרחוב הכי מסוכן בדרום תל אביב
 בפייסבוק 

 אלף צפיות ביוטיוב בתוך ימים ספורים, ולאלפי תגובות ושיתופים. 210-ו

 

 

 

 

 :רדיו "מכאן"

הינה תכנית יומית המוגשת  "חדית אליום"  16:30-17:30בשעות חדשה רצועת אקטואליה 

והמסכמת את הקולות וההתרחשויות באותו יום בנוסף לעדכונים   ע"י מגוון מנחי אקטואליה

 .שוטפים ואירועים המתקיימים באותה עת

Screenshot-  ,( העוסקת באקטואליה 17:30-18:30תכנית רדיו שבועית חדשה )ימי שני

והיא תעסוק  על כל מה שאקטואלי ומעסיק את הרשתות החברתיותברשת. בתכנית ידברו 

ים מנקודת מבטם של הגולשים תוך ניהול דיונים עם האורחים באולפן באירועים המתרחש

 .בנוסף, התכנית תדון בהשפעתה של הניו מדיה על תחומי חיינו השונים ומחוצה לו.

 

  טלוויזיה:

 "יתכנית יומית המוגשת ע  17:00-17:30בין השעות רצועת אקטואליה בטלוויזיה בשעות 

, בתכנית מנחי חדשות ואקטואליה בטלוויזיה והעוסקת בהתרחשויות והאירועים באותו יום

ישולבו דווחים מצולמים מהשטח וראיונות נושאים ומרואיינים באולפן במגוון יתארחו 

 .בשידור חי

" עם נוף עתאמנה, במטבח נוףכנית הבישול "של תהפרקים האחרונים מצטלמים בימים אלו 

שיחד אתה יעשה מסע קולינארי ישראלי ערבי תוך חשיפת סיפורים  זוכת מאסטר שף

 היסטוריים הקשורים למטבח הערבי. 

 עלתה לאוויר! מדובר " בהנחיית אימאן בסיוניאראב סטארתכנית התחרות המוזיקלית "

תחרות מוסיקה לגילוי כישרונות צעירים. שני הפרקים הראשונים ייחודו לאודישנים והפרק ב

  דר בשידור חי להכרזה על הזוכה. האחרון ישו

. תכנית ״מגזין אלג׳ומעה״ תכנית בוקר ן" בעיצוממגזין שישיבימים אלו ההכנות עבור "

שבועית שתשודר בימי שישי. אופי התוכנית הינו מגזין שבועי חברתי/עדכני, ברוח צעירה 

אינטראקטיבית. התכנית תתמקד בקהל היעד הרחב בחברה הערבית עם דגש מיוחד על ו

את התכנית ינחו ארבעה נגזרות לשידור נוסף במהלך השבוע.  3צעירים ונשים. לתכנית 

תכלול להקת בית וקהל באולפן. המנחים הראשיים: רביע סעד והיא מנחים מתחלפים, 

 . בחודש מרץ דורהתכנית תעלה לשיודאניה מסאלחה שחברי. 

 והצילומים לדרך ה" שעשועון טריוויה בהנחיית השחקן ג'ורג' אסכנדר יצאהמבוךתכנית "

 . יחלו בחודש מרץ

 המדיה בערבית 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=45978


" התנגשות הציוויליזציותתעלה לשידור סדרת הדוקו " 19:30בשעה  10.2.18ביום ראשון 

ח הערבי סדרה תבחן את החברה הערבית בישראל ואת חיבור האזרהבהנחיית מכרם ח'ורי. 

הסדרה מציעה מסע אל תוך התרבות הערבית בארץ ובוחנת את . לטרנדים העכשוויים

התמורות שחלו בה תוך מבט אל העבר, ההווה והעתיד כאשר במוקד "ההתנגשות בין 

 הציביליזציות" והשפעת המערב על האזרח הערבי ותרבותו במספר תחומים.

הפקות  4לבחירת הפקות ונבחרו  כמו כן, בשבועות האחרונים התקיימו פרזנטציות

 הפקות סוגה רגילה.  3 -דוקומנטריות ו

 

 :גיטל "מכאן"יד

 : נתונים

 לרבע מיליון עוקבים לעמוד "מכאן" כללי  נוהגע

 מיליוני אנשים  2.5הגיעה ל  -תכניםלחשיפה 

 לעומת חודש קודם(  54%מיליון צפיות בסרטונים )עליה של  4

 :קידומים

  אראב סטארתכנית את ה התחלנו לקדםקידום טלוויזיה : 

 רחב הפוליטישהפכו למקור לציטוט מחוץ במגזר ובמ בעניין הבחירותקידומים מיוחדים 

 על רצח לכתבהצפיות  000,150קידום החדשות : 

 :הפקות מיוחדות

 צפיות 000,75עם  בנושא קבוצות וואטסאפסרטון 

  מכאןהצלחתה של על סרטן 

 

 

 

 

 11חטיבת הטלוויזיה גאה על המועמדויות הרבות של תכניות שהופקו ומופקות עבור כאן 
, ומאחלת הצלחה לכל התכניות 2019בתחרות פרסי האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה 

 המועמדות בקטגוריות השונות. 

. בטקס ייחשף לראשונה הקליפ 11וישודר בכאן  21:00בשעה  10.3.2019 –הטקס יערך ב 
שיערך בחודש מאי בתל אביב.  גם הקול  2019יר הישראלי שייצג אותנו באירוויזיון של הש

הקורא לבחירת השיר לאירוויזיון והתקנון המפרט את התנאים לבחירת השיר עלה לאתר 
 כאן. 

 המועמדות בקטגוריות השונות: 11להלן התכניות של כאן 

  סדרה עובדתית:

 אנחנו על המפית
 2עונה  –טיול אחרי צבא 

 סליחה על השאלה

  

 טלוויזיה 

https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/1036823266501147/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/741920789510860/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/977345495791316/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/2354382054585393/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/1056356931235811/
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1079
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1081
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1081
https://www.kan.org.il/program/?catid=1276


 אליטי:תכנית רי

 3עונה  -בואו לאכול איתי

 

 שעשועון טלוויזיה:

 המרדף
 הקו האדום

 
 סאטירה ומערכונים:תכנית 

  עד כאן
 פעם בשבוע עם תם אהרן

 
 תכנית ראיונות:

 פגישה עם רוני קובן

  
 תכנית תחקירים:

 זמן אמת

  
 תכנית תרבות:

 סוכן תרבות
 צליל מכוון

 
 מועמדת בקטגוריות הבאות:  "שטוקהולם"הסדרה הקומית 

 שחקנית בסדרה קומית –תיקי דיין 

 שחקן בסדרה קומית –דב גליקמן 

 שחקן בסדרה קומית –ששון גבאי 

 תסריט לסדרה קומית –נועה ידלין 

 

 מועמדת בקטגוריות הבאות: פמת"אסדרת הדרמה 

 פרס השחקנית –חן אמסלם 

 פרס הבימוי –עודד לוטן 

 פרס התסריט –נועה רוטמן ואסתי נמדר 

 

 עדכונים:

 מחלקת הדרמה:

דרמה, על פיגוע המיקוח בבית הילדים בקיבוץ  דוקו החלו צילומי – "הלילה הארוך ביותר"
 משגב עם. 

 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1129
https://www.kan.org.il/program/?catid=1129
-%09https:/www.kan.org.il/program/?catid=42
https://www.kan.org.il/program/?catid=1291
https://www.kan.org.il/program/?catid=41
https://www.kan.org.il/program/?catid=1206
https://www.kan.org.il/program/?catid=1189
https://www.kan.org.il/Program/?catId=1066
https://www.kan.org.il/program/?catid=1229
https://www.kan.org.il/program/?catid=1240/
https://www.kan.org.il/program/?catid=1271
https://www.kan.org.il/program/?catid=1271
https://www.kan.org.il/program/?catid=1271
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1101


מאת היוצרים המוערכים דוד אופק, יוסי מדמוני  "מתיר העגונות"החלו צילומי הדרמה 
רב בלש, מתיר עגונות, שלא מבחין בשקר המסתבך  –ותמר קיי ובכיכובו של אביב אלוש 

 בביתו שלו.
 

נכנסת לעריכה לקראת שידורה במסגרת אירוע האירוויזיון. "דוז פואה" הקומדיה הפרועה 
טרוריסטים מדעאש מנצלים את הנציג הצרפתי לאירוויזיון, על מנת לבצע פיגוע ראווה על 

 במת המופע.
 

 מחלקת תרבות ובידור:

, חוזרת לעונה רביעית בסימן בחירות 11, תכנית הסאטירה של כאן עד כאןבחודש פברואר 
יעית מתמקדת בבחירות הבאות עלינו לטובה )או שלא(, ואף קיבלה שם העונה הרב .2019
  עד כאן עד הבחירות. -חדש 

 צפויים בה מספר חידושים:

 . אולפן חדש, עם מסכי ענק ועיצוב תפאורה חדש המדגיש את הפילוג בין שמאל וימין1

 הבחירות,. אורחים: במהלך העונה יתארחו באולפן פוליטיקאים שמתמודדים במערכת 2

 בתכנית הראשונה יתארחו זה מול זה שני ראשי סיעות מכהנים: 

ח"כ תמר זנדברג שתשב בפאנל השמאלני, וח"כ בצלאל סמוטיריץ שישב לצד הפאנליסטים 
 הימנים. 

. ויטיאר חוץ בהובלת אורי גוטליב, שייצא לישובים ומקומות מזוהים פוליטיים וינסה 3
 ן ושמאל. להנמיך את הלהבות בשסע בין ימי

 בתכנית הראשונה יבקר גוטליב בקיבוץ רמת הכובש המזוהה עם מפלגת העבודה.

כולן מתעסקות בימין ושמאל, והן יהיו  -העונה תתוספנה פינות חדשות, ושיסלח לנו בני גנץ
 פוליטיות וקיצוניות במיוחד. בין היתר:

ם המתמודדים השונים, כל יום אנו נחשפים למבול של סרטוני -ממליצים על סרטוני בחירות
וקצת קשה לסנן מה טוב ומה לא טוב כי אין זמן לראות את הכל אז נשמח לשמוע כמה 

 המלצות. 

מזהירים אותנו מהתערבות זרה בבחירות. הפאנליסטים יסרקו את אירועי  -השפעה זרה
 השבוע וימצאו בהם הוכחה להתערבות זרה. 

 הם לגבי למי להצביע הפאנליסטים משתפים בהתלבטויות של -הקול הצף

איזה אדם, חפץ, דמות פיקטיבית של גיבור על או דמות  -את מי היית מצרף לאיזה מפלגה
 מצוירת, הייתם מצרפים לאיזה מפלגה.

 כולנו מפסידים. -כי לא משנה מי יזכה, ימין או שמאל

 

 מחלקת הדוקו:

 "מעברות".בחודש פברואר תעלה על המסך הסדרה הדוקומנטרית בארבעה חלקים 

 (היום ישראלים ותיקים)המעברות היו מפעל שנוי במחלוקת ששיכן מאות אלפי עולים 
ומשפיע על החברה שלנו באופן מהותי עד היום. הסדרה "מעברות" היא הפרויקט התיעודי 
הראשון שמביא את סיפורם של מחנות העולים והמעברות באופן מקיף ויסודי דרך סיפוריהם 

עצמם ובאופן החושף פרטים חדשים ומפתיעים רבים ומנתץ  של שוכני המעברות
 סטריאוטיפים נפוצים בשיח הישראלי הנוכחי.

הסדרה "מעברות", משרטטת את סיפורן של המעברות החל מקום המדינה ועד לאמצע 
 שנות החמישים. 



היא מתבססת על תחקיר מעמיק, חומרי ארכיון נדירים ועל ראיונות עם עשרות אנשים 
ו כילדים וכנערים במעברות או שעבדו בהן כאנשי מקצוע. במסגרת הסדרה שהתגורר

  .נחשפים פרטים חדשים רבים לצד נקודות שנויות במחלוקת

 "הכתר האבוד"כמו כן ישודר הסרט 

 -  ׳כתר ארם צובא׳  לאן נעלם האוצר של חלב? מותחן היסטורי בעקבות הדפים האבודים של
שנשמר ע"י הקהילה היהודית בחלב שבסוריה במשך ספר התנ"ך החשוב והיקר בעולם 

מסמכי   נעלם חלק גדול ממנו באופן מסתורי. 1957-ב  מאות שנים. כשהוברח הכתר לישראל
ארכיון ועדויות נדירות חושפים סודות ומזימות, סחר לא חוקי בעתיקות, שחיתות ממסדית 

סד, וגם נשיא בעל תשוקה עזה ואפילו רצח. סוחרי עתיקות, רבנים עקשנים, חוקרי וסוכני מו

על רקע התנגשות תרבותית רבת עצמה בין הקהילה  לכתבי יד מככבים בסיפור בלשי
 החלבית העתיקה והגאה לממסד הישראלי של המדינה הצעירה. 

 
 

 
 
 
 
 

 :עשייה עיתונאית בחודש האחרון

לאורך כל החודש:  בשורה של חשיפות ופרסומים ראשוניםבפרשת הטרור היהודי, כתבתנו 
המעצרים הראשונים, גרסאות בחקירה, האליבי שהופרך, הגשת כתבי אישום. כמו כן, 
חשפה את הקלטות השיחה של השרה שקד עם אמו של אחד העצורים, תיעוד של הנאשם 

 אותה זירה יום לפני זריקת האבן, והראיות המרכזיות נגדו.שנעצר ב

 ראיון בלעדי עם אנגלה מרקל,; ההגירה העזתית לטורקיהפרויקטים מיוחדים ראויים לציון: 
במסגרת סדרת הכתבות  תחקיר העוסק בנתן אשללקראת יום השואה הבינלאומי; 

על ההטרדות ;  מערכת סדר יום הגזענות בכבאות"המושכים החוטים"; סיפור מקומם על 
 .המיניות במרצ

 

 ידיעות בלעדיות:ו , תחקיריםניםם ראשומיפרסו

 כ "יידרשו לעבור סיווג של השב עובדים בוועדת הבחירות

עם אמו של אחד העצורים בפרשת הטרור היהודי, חיזקה אותה  הקלטות השרה שקד
 והבטיחה לדבר פעם נוספת עם פרקליט המדינה בעניינו 

של מעצר החשודים; פעילי הימין שחיללו שבת ונסעו  בלעדי תיעודפרשת הטרור היהודי: 
 לתדרך נחקרו במשטרה בחשד לשיבוש הליכי חקירה 

 בסדרה קריסה תחת חקירה  הקריסה הנפשית של רואה החשבון

 למימון הוצאותיו המשפטיות במיליונים  נתניהו הגיש בקשה

 מנדטים 5גנץ יכול לקחת לנו  –תיעוד: נתניהו בישיבה 

  דוד הסיור הבדואישלושה אירועי פשיעה חמורה בג 

 העביר הנחיות לבכירים במשרד השיכון  אחיו של משה כחלון

 

 

 

 חדשות 
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https://www.kan.org.il/item/?itemid=45506


 דיגיטל:

 הוקם אזור מיוחד לכיסוי הבחירות:

ערוץ ייעודי שעוסק בפוליטיקה לקראת  –של כאן חדשות  פוליטי כאןערוץ הטלגרם  •
 הבחירות. 

כאן כבר בפרק החמישי )בסיועם האדיב של מומחי חטיבת -הסכת הבחירות פוליטי •
 מוזמנים להאזיןהרדיו(. 

  כל נושא הבחירותשמרכז את  2019בחירות באתר ובאפליקציית כאן נפתח ערוץ  •

"כאן בוחרים" על מצביעים שעברו מחנה פוליטי. הסרטון הראשון  סרטון ראשון בסדרה •
 אלף צפיות, אלפיים שיתופים ועשרת אלפים מעורבויות גולשים בסך הכל.  120זכה ל

סדרת סרטוני רשת #מי_אתם על המתמודדים בבחירות. קטעי ארכיון רלוונטיים להכרת  •
. הסרטונים זוכים לעשרות אורלי לויעל  –המתמודדים בולטים בבחירות. המוצלח ביותר 

אלפי צפיות בממוצע ומעודדים בין עשרות למאות תגובות. שילוב מוצלח של ארכיון 
 ואקטואליה. 

קודמה שוב בערוץ היוטיוב של כאן  2018-שנות נתניהו" ששודרה ב 30הסדרה " •
בפרק , והפרקים שלה זכו ליותר ממאה אלף צפיות במהלך החודש האחרון. חדשות

 ולשים.אלף ג 80-צפו בחודש האחרון כ הראשון בסדרה

של כאן חדשות החל להעלות תוכן יומי בסטורי שלו. מוזמנים  חשבון האינסטגרם •
 להצטרף

עם בעל חומוסיה שהגיב בעמוד  –סרטון בסדרה #כאן_מגיבים של שימי אביגד  •
של יפעת עמיאל בחדשות השבת על מחאת  לכתבת המגזיןהפייסבוק של כאן חדשות 

אלף צפיות  160-הגיע ל וסרטון התגובההמסעדנים. הכתבה זכתה למאות אלפי צפיות, 
 בתוך שבוע. 

 קידום נושאים בעלי חשיבות חברתית:  •

שיתופים  2,800אלף צפיות,  260עם  –הילד שמפחד מהסייעת בבית הספרהכתבה על 
 ולמעלה מאלף תגובות .

יפורי התמודדות מעוררי השראה, של צלמת סדרת רשת חדשה: #גדולים_מהחיים על ס
ליווה את סיון שנולדה עם תסמונת דאון בדרך למופע  הפרק הראשוןהסטודיו עדי אורנאי. 

 בלהקה.
 שיתופים. 1,800אלף צפיות,  220עם  –הגזענות בתחנת הכיבוי

 
 :עדכונים

 נמשכת היערכות חטיבת החדשות לסיקור הבחירות הכלליות •

 דוריה למפל תחל בהגשת מהדורת הערב 17.2-ב •

העיתונאי ירון דקל מצטרף ל'כאן חדשות'. הוא יגיש את מהדורת 'חדשות השבוע' בימי  •
ישמש כפרשן בחטיבת החדשות וכמו כן יגיש עם עמית סגל תכנית שישי בערב, 

 .8-10בימי חמישי בין  בכאן רשת ב' אקטואליה שבועית
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 כאן תרבות

 חודש עמוס בפעילות בתרבות ובמערכות ההסכתים השונים.

היסטוריה מאות הורים וילדים הגיעו לבית אריאלה מפגש מאזינים של ההסכת האהוב 
 כאןולהאזין לסיפור המסע אל הקוטב הדרומי. הוידאו המלא מהארוע  לילדים

 

  

 

. עמוס שוקןשנה לעיתון הארץ בשיחה עם מו"ל העיתון  001 בתכנית "גם כן תרבות"ציינו 
 דיברנו על נתניהו וגם על טוויטר.

 חתן פרס ספיר הטרי בראיון משותף עם אמא שלו. אתגר קרתעוד החודש ב"גם כן תרבות": 

, האיש שניסה לעצור את השואה  וגם ציינו את יום השואה הבין לאומי וסיפרנו את סיפורו של
שנפגש עם מנהיגים ובראשם הנשיא רוזוולט כדי לחשוף יאן קרסקי, איש שירות החוץ הפולני 

 לעולם את השמדת היהודים, אך לא האמינו לו.

סיפור היעלמותה  -הבאנו את סיפורה המסתורי ביותר של אגתה קריסטי  – מינהר הזמןב
 .שלה

על ייצוג " לשיחה מה קורא כאן"  יוצרת הסדרה "מונא" התארחה בהסכת מירה עווד
 הערבים בתקשורת וגם על תופעת שפיטה.

 עשיתי של ג'ימבו -" עלה פרק שחושף את הצד הרציני מאחורי השיר המשעשע שיר אחדב"
 .החזירי לי את בני של עופר לוי, וגם פרק מסעיר במיוחד על ג'יי

 בשיח חברות יוצרות. רונית מטלוןציינו שנה למותה של 

 כבר כאן. המשבר הכלכלי" יצא לבדוק אם חיות כיסש צוות "ולסיום החוד

 

 

 

 

 רדיו 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx?progId=2030
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https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=12234
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx?progId=7
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12342


 88כאן 

  ספיישלים

 שנה לאלבום הבכורה של להקת לד זפלין 50ספיישל  9.1.19
 

 לקראת הופעתו בישראל ספיישל סטיבן ווילסון 16.1.19
 

 ספיישל עשור למותו של ג'ון מרטין 23.1.19
 
 

  88ג'אם 

 Electric Blueעם להקת  88ג'אם  9.1.19
 

 עם עדי לוי 88ג'אם  16.1.19
 

 Diwan Sazעם להקת  88ג'אם  23.1.19
 

  Foresttעם להקת  88ג'אם  30.1.19
 

 שידורים מיוחדים נוספים
 תכנית מיוחדת במלאת שנתיים למותו של מאיר בנאי 12.1.19

 

 

 כאן גימל

כאן ב לשידורה במקביל, בטלוויזיה 11כאן משודרת עכשיו גם בערוץ  אגן הים התיכון התכנית
באולפן. החודש הופיעו . בכל שבוע מתארחים אמנים להופעה חיה גימל

 ויואב יצחק. ליאור אלמליח ,ליאור פרחי ,איזאקיס בתכנית:

 ופאנקנשטיין. רוני דלומי, מיקה קרני ,שלומית אהרון ,עידן חביבהתארחו:  בגימלייב

 .פלדמן לאון אצל והתארח' נגיעות' לאלבומו שנה 20 לרגל גימל כאן לאולפן הגיע ברי סחרוף

, תכנית שנתיים למותו של מאיר בנאי לציון מיוחדת תכנית שידרנו פוקוס במסגרת התכנית

אלבומי שנה ל 52, תכנית מיוחדת לציון של שלמה גרוניך 70-יום הולדתו ה חגיגית לכבוד

 אריק על ותכנית, הקספרים, המכשפות, סחרוף ברי, יות'ינג'ג :1994הרוק הבולטים של 
 .זמן לפסק שנה 35 במלאת 80ה בשנות איינשטיין

, עידן רייכל ודודי בר דוד. לירון עמרם ,יונתן רוזן החודש התארחו מאחורי השיריםבתכנית 

דולב  תכניות התארחו היוצריםהם השמיעו את אלבומיהם החדשים וסיפרו עליהם. באחת ה
 .רם ופן חזות

, ג'יין בורדו ונרקיס, וכל ארקדי דוכין, ליאורה יצחק החודש התארחו פגישה אישית בתכנית
 אחד מהם/ן הגיש שעה של מוסיקה שהוא/היא אוהבים.

 

 כאן קול המוזיקה

קונצרט  – "פאר הברוק היהודי"העברנו בשידור חי מאולם ימק"א בירושלים, את  13.1 -ב
מיוחד של תזמורת הברוק ירושלים בשיתוף המרכז לחקר המוסיקה היהודית באוניברסיטה 
העברית בירושלים. דוד שמר ניצח על התזמורת ועל הזמרים הסולנים קלייר מגנאג'י, אלון 

 -, דורון פלורנטין ויאיר פולישוק, ביצירות שנכתבו לקהילות יהודיות באירופה במאה ההררי
 , מקצתם בביצוע בכורה עולמי.18

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12213
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12258
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12304
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66018
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66018
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66496
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=67665
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=67665
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66366
https://www.youtube.com/watch?v=vhb1Q688dLA
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/1158501577661835/
https://www.youtube.com/watch?v=9vf9fCrjjQ0
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/473270163200134/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/313412615961016/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/984363901764953/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/225488291728793/
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=67656
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12145
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12146
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12322
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12322
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12322
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12322
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12243
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12259
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12245
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12245
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12279
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12343
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66435


תמיר למוסיקה בירושלים של סדרת -אנו ממשיכים את השידורים החיים ממרכז עדן
צ'לנים מצטיינים מהאקדמיה למוסיקה ולמחול עם  11.1 -הקונצרטים בימי שישי בצהריים: ב

רסיטל של  – 25.1 -; בפסנתרנים מצטיינים חניכי מרכז אולדוולעם  18.1 -; בבירושלים
עם פסנתרנים מצטיינים  1.2 -מיצירות באך, שופן ופראדו; וב הפסנתרנית סוניה רובינסקי

 מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

אחד הזוכים בפרס  – המלחין סרג'ו נטראיוחדה ליצירות של  7.1 -תכניתנו "אוצר ישראלי" ב
. בקרוב יתארחו בתכנית עוד מלחינים שזכו 2018ראש הממשלה לקומפוזיטורים לשנת 

 בפרס.

יום הולדתו של מוצרט, יוחדו רבות מתכניותינו ליצירות מפרי עטו, בין השאר  – 27.1 -ב
ותכנית המוזיקה , תכנית המוזיקה הקאמרית "בסלון", קונצרט הבוקר, השחרית המוזיקלית

 הליטורגית "מוזיקה ליום ראשון".

יום הולדתו של שוברט, יוחד קונצרט הבוקר ליצירות מאת שוברט ובהשראתו.  – 31.1 -ב
 ( הציגה משירת הברבור של שוברט לפסנתר.1.2תכנית המוזיקה לפסנתר "בשחור ולבן" )

המנצח האיטלקי הגדול קלאודיו אבאדו, יוחדו תכניות "זרקור" שנים למותו של  5במלאת 
 ראוול, סקריאבין וברטוקלמבחר גדול של יצירות תזמורתיות ואופראיות בניצוחו: מאת 

והיידן (; 22.1) פרוקופייב, מוסורגסקי, ליגטי, ינאצ'ק ווברן(; 21.1) רוסיני ופרגולזי(; 20.1)
 (.23.1) וברוקנר

 

 רק"ע בשפות

הגב' אלין גוטלמן, רעייתו של ג'ורג'  רואיינהבתחילת חודש ינואר  - בשידורינו בצרפתית
יהודי  8500גוטלמן מבלגיה שתרם תרומה ענקית למפעל הציוני, על ידי הצלת והעלאת 

 חרטום לשדה התעופה -דרך בירת סודן  21.11.1984-ל 5.01.1984אתיופיה בין התאריכים   
, כל מטוסיה, כולל צוותי האוויר שלה, נרתמו TEAגוריון. חברת התעופה שבבעלותו -בין

בהתנדבות למבצע ההומניטרי "משה" המכונה גם מבצע "ג'ורג". לראיון הצטרף גם 
העיתונאי ישעיהו דגו מהשידורים באמהרית שאשתו עלתה לארץ במסגרת מבצע "ג'ורג'". 

 .המפגש והריאיון היו מרגשים מאוד
 

, שזכתה  בפרסים 12כנרית בת , (LEIA ZHUלאיה זו ) ראיון עם – בשידורנו באנגלית
 בינלאומיים. היא הגיע לארץ להשתתף בסדרת קונצרטים בישראל.  

, אמו של התובע המיוחד שחקר את שרה גרפונקלראיינו את  17.1-ב – בספרדית בשידורנו
הפיגוע נגד הקהילה היהודית בארגנטינה ונמצא ירוי בראשו, אלברטו נסימן. היא הגיעה 

ת שבית משפט בארגנטינה אסר על שרה לארץ במסגרת חנוכת אנדרטה לזכר בנה. למרו
 לשידור הציבורי הישראלי.  -גרפונקל להתראיין, היא הסכימה להעניק ראיון בלעדי לכאן 

 

 כאן מורשת

עם שירים מאלבומו החדש ומאלבומו הקודם. בנוסף,  התארח באולפן "מורשת חי" שולי רנד
 התארחו גם אהרן רזאל, יובל טייב, אלחי רפואה )יוצא הכוכב הבא( ויהודה כץ והמעגל. 

נחגג ב"כאן מורשת" בשידור אירוע מבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות  ט"ו בשבט
 רבנים מובילים ומופעים של הזמרים יונתן רזאל והראל טל. 

ות. כמה מהלכים של המפלגות החרדיות לקראת הבחירנחשפו  "מנדי ביתאן"בתכנית 
למשל, הסיכום בין ש"ס והליכוד, לפיו בליכוד לא יפעלו בתוך האלקטורט של ש"ס כדי שלא 
לפגוע במפלגה, וכן הניסיון של אוגדת ישראל החסידית להתנתק מדגל התורה הליטאית 

 ולחבור דווקא לפלג הירושלמי, ניסיון שלא צלח. 

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=65682
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=65682
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66971
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=68041
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=68041
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66172
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=68696
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=68316
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=68992
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=69017
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=69017
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=67235
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=67406
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=67519
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=67675
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=67675
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/12-year-old-violinist-leia-zhu-performs-in-israel
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=66836
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1374
https://www.kan.org.il/live/radio.aspx?stationid=6
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1334


 

 

 

 קלמן וסג"ל

 קלמן וסג"ל בתכנית יומית חדשה עם זווית.

  

 פרומו לוח ראשון

 עם פמת"א וטיול אחרי צבא, את ראשון החדש אי אפשר לעצור.

 

 פרומו פמת"א בחיים האמיתיים 

 כשסדרת מתח פוגשת את המציאות

   

 הרועה

 דרמה דוקומנטרית על רועה צאן שהחליט לא ללכת עם העדר

 

 טיול מיניסייט

 למיניסייט טיול אחרי צבא באתר כאן.כנסו  רוצים לגלות עוד על הטיול של פבלו וגל?

  

 תם אהרון

  חשבתם שחמישי הקודם היה חזק?

 חכו שתראו מה מחכה לכם בחמישי הקרוב אצל תם אהרון.

 

 כתר לדיגיטל 

 –ולמסור פרטים שיעזרו במציאת "הכתר" כאן מזמין את הציבור להיכנס לאתר 

 עותק התנ"ך העתיק בעולם.

 

 

 

 

 

 פרומו

https://streamable.com/ohiwq
https://streamable.com/93k2v
https://streamable.com/rgey8
https://streamable.com/l2622
https://streamable.com/t03qz
https://streamable.com/t03qz
https://streamable.com/t03qz
https://streamable.com/n10s2
https://streamable.com/l2622
https://streamable.com/l2622


 

 

 

 

לוח השידורים החדש ממשיך לגרוף מאות אלפי צפיות בפלטפורמות השונות: במהלך חודש 
מיליון צפיות ,טיול אחרי צבא עם מעל מיליון אלף צפיות , זמן אמת  2עם מעל  ינואר פמת"א

 מיליון צפיות לפרקים ששודרו במהלך החודש בטלוויזיה ובדיגיטל. 1.5עם 

הגבוה ביותר מאז חודש , 3.6%היה  20:00-22:30ממוצע הפריים טיים בינואר בין השעות 
 .יולי בו שודר המונדיאל

יזיה חזר למצב של שני ואיחוד בין ערוצים עשר ורשת, ושוק הטלו בינואר התבצע 16-ב
ערוצים מסחריים עיקריים, שינוי זה צפוי להשפיע על נתוני הרייטינג בטלוויזיה בעתיד 

 הקרוב.

פעמיים בשנה והוא  , הסקר מתבצע TGIבסוף ינואר התפרסמו תוצאות סקר  – TGIסקר 
 את נתוני האזנה לתחנות הרדיו. סקר המדיה המקיף בישראל ומשקף בין השאר

מהסקר עלה כי תחנות קול ישראל שמרו על כוחן ומספר המאזינים נשאר לדומה לזה שבסקר 
 .הקודם

היא התחנה עם תכניות הבוקר בעלות מספר המאזינים הגדול ביותר וברוב שעות  כאן ב'
 היום מובילה על גל"צ.

לעומת הסקר הקודם,  16%הגיעה לנתון האזנה הגבוה בתולדותיה עלתה ב  88כאן כמו כן 
 .לעומת הסקר הקודם 5%עלתה ב  כאן גימל

 

 מחקר


