עדכון מנכ"ל חודש טבת
ב  ,28.11.19 -נערך בכנסת כנס בנושא :שילוב בין דורי לקידום החברה בישראל ,בעקבות
הסדרה  80וארבע ביוזמתה של ח"כ מירב כהן ובהפקת מחלקת תרבות ובידור של כאן 11
ובשיתוף פעולה של מחלקת הדיגיטל והפרומו.
הכנס נערך התקיים בהשתתפות יוצרי ומשתתפי הסדרה ,חברי כנסת ,נציגי משרדים
ממשלתיים ,נציגי ארגונים ועמותות ונציגי התאגיד והועבר בשידור חי בדיגיטל של כאן.
בכנס הוקרן פרק הסיום של הסדרה והתנהל רב שיח בנושא שילוב בין דורי .חלקו האחרון
של הכנס הוקדש להצגת יוזמות חדשות ע"י נציגים מטעם עמותות וארגונים העוסקים
בנושא הבין הדורי ,נציגים ממגוון משרדים ממשלתיים ,נציגים מטעם עיריית ירושלים,
עיריית ת"א והתנועה הקיבוצית.
בעקבות שידור הסדרה  80וארבע קיבל התאגיד פניות רבות מגופים ,עיריות ,מועצות
מקומיות ,עמותות ,ארגונים ואנשים פרטיים בהן רעיונות ליוזמות משותפות בין דוריות
ונכונות להטמיע וליישם הפעלות ושילובים שונים ומגוונים .במהלך הכנס ניתנו כלים ודגשים
להקמת מיזמים אלה בדרך נכונה ויעילה וגם הוצגה מפת  80וארבע המרכזת פעילויות בין
דוריות בכל רחבי הארץ באתר הדיגיטל של כאן.
אנו גאים בפרויקט הייחודי הזה ,אשר מעבר להצלחה בשידור הסדרה ,הביא ליוזמות ברוכות
בכל רחבי הארץ ולשיח ציבורי ער בנושא השילוב הרב דורי .בימים אלה מקדמת חטיבת
הטלוויזיה עונה שניה לסדרה שתתמקד בזקנים בקהילה אלה שאינם חיים בדיור מוגן.
בשבוע שעבר הושק לוח השידורים החדש של כאן חינוכית ,את ההשקה ליוו אירועים שונים
ברחבי הארץ אשר משכו קהל רב .השקת כאן חינוכית היא דרך אבן עבורנו ,ומבטאת את
המח ויבות הציבורית שלנו לשידורים איכותיים ומגוונים לכלל הציבור הישראלי ,בכל
הגילאים.
לבסוף ,באווירת סיכום השנה והעשור הנוכחי ,אנו שמחים לעדכן כי אירוויזיון  2019שנערך
בת"א נבחר ע"י הגולשים ברחבי העולם כאירוויזיון הטוב ביותר בעשור הנוכחי .אנו נמשיך
ונפעל גם בשנה הקרובה להבאת התוכן הטוב ביותר לציבור הישראלי.
מאחל לכולכם ולכולכן שנה אזרחית חדשה מוצלחת ופורייה.

דיגיטל
חגגנו את חנוכה עם סרטון מדבק על "מי ימלל" ,ומסע היסטורי מרתק אל קברו של
החשמונאי האחרון ( שנמצא מתחת לביתו של אביה של אמילי עמרוסי ,שדרנית רשת כאן
ב' שלנו) .הצלחנו להפתיע עם סרטון ויראלי בנושא ...התלמוד ,שנועד לקדם את חידון
התלמוד ששודר בכאן חינוכית ובדיגיטל ,וגרף ,להפתעת כולנו ,מעל  300,000צפיות.
השקנו החודש סדרה חדשה בנושאי איכות הסביבה" ,הכל סביבה" שזוכה להצלחה.
מזל טוב לעמוד האינסטגרם שלנו שהגיע החודש ל K100-עוקבים!
במסגרת קידום הלוח ינואר של כאן  ,11יצרנו סטיקרים לקידום הסדרה "קופה
ראשית" שכבשו את הוואטסאפ בסערה ,ועוד המון פעילות גולשים לקראת עליית הסדרה
בקבוצת הפייסבוק שהקמנו והתמלאה במעריצים.
ובפינת החדשות -העוקבים בחרו בשם טחינה ושומשום לגורות קוף המנדרין שסייעו לנו
להשיק בדיגיטל את העונה החדשה של להציל את חיות הבר.
ארכיון
סנונית ראשונה של אוצרות הארכיון עלה לאוויר קרוב לסיום שנת  .2019העלינו אתר מיוחד
עם פריטי ארכיון שנבחרו מפרויקט הדיגיטציה ,שסוקרים את פעילותו המוזיקלית של שלמה
ארצי ,החל משירותו בלהקת חיל הים ועד לשנות ה .2000 -האתר עלה לכבוד  50שנות
פעילות מוסיקלית של שלמה ארצי ודרכו נבין איך אפשר להנגיש תוכן ארכיוני בצורה שונה
ומיטבית .נבין יותר את המשתמשים ומהם מחפשים ,אוהבים ולאן צריך לכוון .אפילו שלמה
ארצי שיתף בכל הרשתות החברתיות.
הפצה:
מחלקת ההפצה הוקמה רשמית בתחילת חודש ינואר  ,2019ובפחות משנה אנחנו מפיצים
לארבע פלטפורמות ה VOD -הגדולות בישראל עם היקפי צפייה שגדלים באופן מתמיד.
סיכום השנה:
סך
VOD

צפיות

שינוי
מהחודש
הקודם

חודש

yes

HOT

Partner TV

Cellcom TV

ינו19-

141,771

0

3,895

454,287

599,953

פבר19-

568,147

0

13,845

480,924

1,062,916

44%

מרץ19-

336,046

162,488

30,673

408,458

937,665

-13%

אפר19-

177,795

393,539

126,751

360,410

1,058,495

11%

מאי19-

232,506

502,200

236,693

445,092

1,416,491

25%

יונ19-

489,623

723,525

302,552

692,673

2,208,373

36%

יול19-

444,647

675,139

199,920

517,409

1,837,115

-20%

אוג19-

366,135

382,771

217,688

573,341

1,539,935

-19%

ספט19-

232,870

246,856

146,534

468,905

1,095,165

-41%

אוק19-

232,144

288,278

145,641

435,613

1,101,676

1%

נוב19-
צפיות
מצטברות
ממוצע חודשי

314,012

355,052

211,192

665,062

1,545,318

29%

3,535,696

3,729,848

1,635,384

5,502,174

14,403,102

321,427

339,077

148,671

500,198

1,309,373

השקת לוח החורף החדש של כאן חינוכית ב:VOD-
במסגרת שיתוף פעולה מוצלח מאוד עם אנשי כאן חינוכית ,מחלקת ההפצה תפעלה מאות
קבצים והכינה את עליית התכנים לפלטפורמות ה VODבמקביל לדיגיטל של כאן חינוכית.
העלייה בכל הפלטפורמות הקדימה את שידור פרקי העונה בטלוויזיה הלינארית.
במסגרת המהלך ,נרשמו קידומים משמעותיים של תוכן כאן חינוכית מצד הפלפטורמות,
והוכן עבורן גם פרומו סל עם כותרי העונה לשיבוץ שיתמוך את ההשקה.
נתוני הצפייה של הכותרים החדשים ייכללו בדיווח הצפיות של חודש דצמבר.
יוטיוב:
•

פלטפורמות ה YouTube-של כאן הוכרזו בדצמבר  2019כפלטפורמות המובילות ב-
 YouTubeבישראל ,מבחינת היקף צפיות והתחזקות המותג .זו השנה השנייה
ברציפות ש YouTube-מכריז על כאן כמותג הנצפה והצומח ביותר בפלטפורמה
בישראל .במסגרת אירוע סיכום שנת  2019של גוגל ו YouTube-ישראל ,עלה שערוץ
"כאן חדשות" ב YouTube-הוא הערוץ הצומח ביותר מול המתחרים בענף ,ומדגים
נתוני צמיחה מרשימים.
יש לציין לשבח את עבודתם היומיומית של דוגמי חטיבת הדיגיטל ,אשר עובדים סביב
לשעון בהעלאת התכנים שמייצרים את היקפי הצפיות המשמעותיים הללו.

•

ניסוי הפעלת מוניטיזציה על תוכן כאן ב YouTube-יצא לדרך – לאחר תהליך ארוך
ומורכב מול חטיבות התוכן והמחלקה המשפטית ,הצלחנו להוציא לדרך ניסוי להפעלת
מוניטיזציה בערוצים של כאן (בערוצי החינוכית– המוניטיזציה קיימת מאז ימי החינוכית
הישנה) .הניסוי מבוצע באישור המועצה ,ונועד ללמד אותנו את התנהגות השוק
והמפרסמים ,במטרה לקדם ביצוע מוניטיזציה על תכנים נבחרים של כאן גם
בפלטפורמות וידאו ואודיו נוספות.

•

שידורים חיים ב – YouTube-השנה ריכזנו מאמצים כדי לאפשר שורה של שידורים
חיים בערוץ היוטיוב של כאן  ,11הן בתחום הספורט והן בתחומים נוספים .במהלך
השידור ,צוות ההפצה מנהל את ההיבט הטכני של השידור וכן מנהל את הצ'אט ואת
ה .Story-ישנם שידורים חיים שבהם ישנם אלפי צופים אשר צופים יחדיו בשידור,
ולאחר השידור המוצר ממשיך לצבור צפיות "על המדף".
בין השידורים – קמפיין מוקדמות יורו  2020של הנבחרת; טקס פרסי האקדמיה
לטלוויזיה; טקס פרסי אופיר; בחירות מונגשות; שיגור ונחיתת החללית בראשית על
הירח; עצרות ממלכתיות (זיכרון ,שואה ,עצמאות); שידור מעמד הסליחות המרכזי
ברחבת הכותל; שידורי הסליחות מישיבת "אור החיים"; חידונים (תלמוד וחידון
התנ"ך העולמי למבוגרים); שידור מוועדת הכנסת לציון הצלחת התכנית " 80וארבע";
וכמובן  -אירוויזיון  2019מונגש במבצע שידורים מיוחד וראשון מסוגו בעולם.

•

סנטימנט חיובי בקרב הצופים בערוצי היוטיוב ממשיך להתקבל בכל הערוצים .הביטוי
לכך ניכר בתגובות ,יחס ( like/dislikeיותר מ.)90%-

כאן חינוכית:
אבודים בריבוע -אתגר המכונה
עם עליית העונה השנייה של אבודים בריבוע ,השקנו את אתגר המכונה והזמנו ילדים בגילאי
 10-13להשתתף באתגר לבניית מכונת רוב גולדברג שמטרתה :לפתוח את דלת הקסמים,
ברוח הקמפיין של לוח השידורים החדש .הפעילות משלבת למידה מעולם הפיזיקה והופכת
את למידת המדע להתנסות חוויתית .האירוע יתקיים ב 31.3-במתחם  Impact Labsבדרום
תל אביב בשיתוף מכון דווידסון וניר מירצקי .האירוע יועבר בשידור חי בפלטפורמות
הדיגיטליות של כאן ולראשונה יועבר גם בפלטפורמת הסטרימינג .Twitch
לינק לפרטים והרשמהhttps://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1159 :

משחקי המוח  -ההסכת
איתי הרמן הצ'ייסר חושף את רזי הזיכרון ומספר סיפורים מאחורי התשובות המהירות.
האזינו לפרק ה1-
סליחה על השאלה ילדים
עלינו עם עמוד לשליחת שאלות לעונה החדשה של סליחה על השאלה ילדים שצפויה לעלות
באפריל.
סיכום ואתגרים  -מוצרים
אנחנו מסיימים את  2019עם גאווה עצומה על הפעילות וההישגים בשנה החולפת ונרגשים
לקראת האתגרים החדשים של  .2020בשנה החולפת הצבנו סטנדרטים חדשים לשידורים
מונגשים לאוכלוסיות רחבות; השקנו אפליקציה חדשה; הוצאנו לפועל את חזון האירוויזיון
הכי דיגיטלי שהיה עם מוצרים בינלאומיים שהגיעו למאות אלפי משתמשים בארץ ובעולם;
זכינו בפרסים על שידורי המונדיאל והשידורים המונגשים של האירוויזיון; ערוץ היוטיוב של
כאן הוכרז כערוץ הנצפה והצומח ביותר בישראל ב( 2019 -שנה שניה ברציפות); הפעלנו
מוניטיזציה על תוכן נבחר ב  ;youtubeהקמנו מערך הפצה שהוביל ל  15 -מיליון צפיות של
התכנים של כאן והפעלנו את ה VOD -הראשון בארץ בערבית בהוט; ליווינו  2מערכות
בחירות במוצרים דיגיטלים חדשים ותמכנו במוצרים הקיימים; השקנו את פרוייקט "כאן
יוצרים בירושלים" והשקנו את הפרוייקט הראשון של הארכיון.
אנחנו לקראת שנה מלאה באתגרים חדשים – מעבר לשיפור התשתיות הקיימות ,נעלה אתר
חדש לכאן חינוכית ולמקאן ,נעשה מתיחת פנים לעמוד החדשות באתר ,נשיק אפליקציה
לטלוויזיות חכמות ,נטמיע טכנולוגיות חדשות במוצרים התומכים בטכנולוגיות  Voiceו-
 ,ARמחלקת ההפצה תמשיך לפתח אמצעים לשיתופי פעולה תוכניים עם גופים שונים בארץ
ובחו"ל במטרה להגדיל את חשיפת כאן לציבור ,ננגיש את האתר וכלל המוצרים שלנו עבור
אוכלוסיות המתמודדים עם מוגבלויות שונות ונמשיך להוביל את כאן לחדשנות בדיגיטל.

מכאן -המדיה בערבית
סיכום חודש  – 12.2019מדיה בערבית
דגיטל( :מ 25.12-עד )25.11
פלטפורמה

חשיפה
חודשית

פייסבוק מכאן

 29מיליון

פייסבוק מכאן
חדשות
אינסטגרם
סה"כ דיגיטל
(ללא אתר)
אתר

מס .עוקבים
מס.
שהתווספו
צפיות
החודש
בסרטונים
 27.2מיליון 80,569

 576,164אלף

מיליון

מיליון

1200

 161,879אלף

488,000
30,488
מיליון
 88אלף
מבקרים

200,030
28,430
מיליון
 262אלף
כניסות

4,500
86,000

38,600
776,643

04:20
ממוצע דקות
שהייה באתר

29%
כניסות אורגניות
(ממנוע חיפוש)

נתונים כללים –
סה"כ חשיפה בכלל הפלטפורמות –  30,488מיליון
סה"כ צפיות בכלל הפלטפורמות –  28,430מיליון
סה"כ עוקבים בכלל הפלטפורמות –  86,000עוקבים

עוקבים שהתווספו לעמוד מכאן בשנת : 2019
חודש
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

מס .עוקבים עדכני

מספר עוקבים שהתווספו
10,171
11,394
11,284
17,339
19,400
28,361
34,540
26,572
26,930
45,881
40,000
80,569

בחודש דצמבר נקבע שיא עם  80אלף עוקבים שהתווספו לשורותינו!

הסרטונים המובילים בדיגיטל בחודש דצמבר
נושא
העברת מסגד ששוקל
 1700טון
הקטע האחרון מדר'
קראג'
אמו של הנער משפרעם
מדברת
חג'ה שרה בתכנית זגל
על האירוע בשפרעם
הרופא הכי צעירה בארץ
תוכנית האתגר
עשתאר מועלם
מכון לפוריות בנצרת
מטבחנא
אמא דוקרת את בנה
בעילוט
אמא הלכה לאיבוד
בפאריס

צפיות  /הקלקות
 1.2מיליון צפיות

תאריך פרסום
17.12.2019

 970,000צפיות

10.12.2019

 1מיליון

08.12.2019

 1.3מיליון
 321,000צפיות
 90,000צפיות
 113,000צפיות
 368,000צפיות
 305,000צפיות
 167,000צפיות
 80,000צפיות

03.12.2019
09.12.2019
01.12.2019
06.11.2019
09.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
19.12.2019

 196,000צפיות

19.12.2019

משדר סוף השנה  – 2019 -רדיו מכאן חדשות
ביום שלישי  31.12.19נשדר משדר מיוחד בן  70דקות שיסקור את האירועים הבולטים בעולם
ובארץ .השידור יתמקד באירועים המשמעותיים ביותר ,מגמות ותמורות שחלו בשנה
החולפת.
בנושאי חוץ -באירועי המחאה שפקדו את העולם הערבי ואיראן וייחודם בשל היותם מחאה
עממית מבין האירועים הבינלאומיים הבולטים ,ניסיון הדחת הנשיא טראמפ על ידי בית
הנבחרים האמריקאי והעלאת סוגיית האקלים.
בנושאי פנים – נתמקד בסאגת הבחירות שעתידה לחזור שלוש פעמים תוך פחות משנה
ובתיקי נתניהו.
בנוסף יסוקרו נושאים שונים -סקירה כלכלית עם התמקדות על הנעשה בארץ בשווקים,
המגזר הערבי ובעיקר נושא האלימות והדרכים להילחם בתופעה ,סקירה של דמויות בלוטות
שהלכו לעולמם בשנה החולפת.
אקטואליה וספורט ברדיו:
 -1במסגרת תכנית האקטואליה אג'נדה ובמשך שעתיים נקיים סיכום לשנה האזרחית.
 -2בתכנית הספורט המרכזית נציג את אירועי הספורט החשובים ואת ההישגים בתחומים
השונים .
 -3בתכנית הכלכלה נציג את סיכום השנה וההצלחות והשיגים בכלכלה הישראלית והעולמית
תוך התייחסות לכלכלה המגזרית המקומית.
תוכן רדיו:
מצעד הפזמונים של היצירה המקומית –
עם סיום שנת  , 2019ערכנו ושידרנו את מצעד השירים השנתי של היוצרים המקומיים ובו
דרגו המאזינים את שיר השנה ,כותב השנה ,מלחין השנה ,זמר השנה ולהקת השנה.
מצעד השירים הערביים הבינלאומיים –
במצעד הזה בחרו המאזינים את שיר השנה ,זמר השנה ,ולהקת השנה בעולם הערבי.
ספיישל סיכום שנה
שידרנו את  40השירים (מקומיים ובינלאומיים) המושמעים ביותר במהלך שנת . 2019
סינמה א -שאוויש -סיכום שנה
שידרנו תכנית מסכמת לסרטים מעולם הקולנוע הערבי בשנת .2019

טלוויזיה מכאן - 33-תוכן
בתוך תקופה קצרה "מכאן" נכנסה לתודעה של רבים ,והפכה לגורם מוביל בעיקר בזכות
תכנים עשירים  ,נבדלים ומשפיעים מתחומים וז'אנרים שונים.
דוקו
הסתיים שידור הסדרה "סליחה על השאלה" (بال مؤاخذة)  -קבוצות מיעוטים מסוגים שונים
בחברה הערבית עונים באופן ישיר ואותנטי על שאלות אינטימיות שהציבור מעוניין לשאול
אבל בד"כ מפחד ולא מעז .הנושאים שעלו :שחורים ,רצח נשים ,להט״ב ,אנשים עם עיוורון,
גרושות ,דור ראשון למשפחות מעורבות ,אסירים לשעבר ,חרשים ,נכים ,תרומת איברים,
עובדים סוציאליים ,רווקות.
ב זכות המרחב הלגיטימי ,המאפשר לציבור לשאול את השאלות הכי לא פוליטיקלי קורקט
שעוברות במוחם ,אנחנו זוכים לתשובות מאירות ,מרגשות ומפתיעות.
בעקבות הצלחת העונה הראשונה של הסדרה ובשל התהודה ,החשיפה והעניין שהסדרה
עוררה ,אנו נפיק עונה נוספת.

"האתגר" (التحدي)  -שש נשים נפגשות בפעם הראשונה ופועלות כקבוצה אחת למען מטרה
משותפת ,להתמודד עם אתגר חדש בחייהן .הן חלפו על פני נופים שונים מאתרים מגוונים
מהצפון ועד הדרום והתנסו בחוויות לא שגרתיות.

קומדיה
הסתיים שידור הסדרה "הבלון האדום" (البالون األحمر) תכנית המשלבת בין סטנד אפ קומדי,
אלתורים ומשחקים קומיים ,בהנחייתו של נורמן עיסא .בכל פרק נורמן מארח קבוצה של
קומיקאים וקומיקאיות ,שחקנים ושחקניות כשמטרתם היא להצחיק את הקהל.

בישול
הסתיים שידור הסדרה "יהלום בצלחת" (مطبخنا) שמנחה ומוביל המאסטר שף הבינלאומי
ג'וני גוריק .בכל פרק גוריק יוצא לאזור או כפר מסוים ,סוקר את מאפייניו וכמובן המאכלים
המסורתיים והעונתיים.

תרבות ובידור
הסתיים שידור הסדרה "סהרת זג'ל" (هيك السهر) ,תכנית אירוח שבמרכזה אומנות הזג'ל
(שירה עממית המייחדת את מדינות המזרח התיכון) .במסגרת התוכנית זמרים ומשוררים
המתמחים בזג'ל יאלתרו וישירו שירים מיוחדים במגוון נושאים.
התוכנית צולמה במבצר ארכטיקטוני ייחודי באווירה אוריינטאלית עליזה שמביאה הוואי
נוסטלגי של ימי הפולקלוריות של פעם.

דרמה
הסתיים שידור העונה השנייה לדרמה הקומית הדו לשונית והמצליחה "ד"ר קראז'" (دكتور
كراج  .)2הסדרה מתמקדת בכפר ערבי בדואי בגליל ,חייהם של תושבי הכפר בשילוב של
אורחים יהודים שבאים לבקר או לתקן רכבים או לקנות דברים ומשתתפים בדרמה ובחיי יום
יום של התושבים המקומיים.

מכאן  -היום הבינלאומי לזכיות אנשים עם מוגבלות
כחלק מחזוננו ובהתאם לאג'נדה התאגידית שמלווה את שידורים ,ביום  3.12ציינו את היום
הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות של האו"ם ,במגוון שידורים ייעודיים
שמטרתם לקדם את המודעות והשתתפותם של אנשים עם מוגבלות והנהגתם בחברה .בין
התוכניות ששודרו:
"המיוחדים" (المميزون)  -פרק מרגש המציג את סיפורם המעצים של מאריו מזאוי ו-סמר
סאבא ,זוג צעירים עם לקות שכלית שסללו את דרכם לכיוון אהבה ועצמאות.

"סליחה על השאלה" (بال مؤاخذة)  -פרק מיוחד שעסק באנשים עם מוגבלות  -לקות
שמיעה.

"שיחה על הדרך" (سيرة ومسيرة) -פרק מעורר השראה בו אירחנו שני אנשים שהפכו את
מוגבלותם למנוף להצלחה ומימוש עצמי.

מכאן  -מעורבות בקהילה
במסגרת פעילות עמותת אלמנארה לקידום אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית ,נערך ערב
להעלאת המודעות לקידום אנשים עם מוגבלות .בערב נכחו אנשים רבים מכל רחבי הארץ
והוא כלל דיונים והרצאות מעוררות השראה לאנשים עם מוגבלות לצד הצגת קטעים מתוך
הסדרה "המיוחדים" (المميزون).
הסדרה המציגה את סיפורם מעורר ההשראה של אנשים עם מוגבלות בתוך החברה הערבית
בהנחייתו של עו"ד עבאס עבאס שהוא בעצמו אדם עם מוגבלות בראייה .משתתפי הסדרה
הם אנשים עם מוגבלות שהצליחו להגיע להישגים מרשימים למרות האתגרים הרבים שאיתם
מתמודדים.

מכאן בפסטיבל דוקאביב
במסגרת פסטיבל דוקאביב הוקרן פרק מתוך הסדרה "סליחה על השאלה" (بال مؤاخذة) .נושא
הפרק שהוקרן בפעילות ייחודית לבני נוער בחורה היה "שחורים" ובו הופיעו אנשים בעלי
צבע עור כהה שהתייחסו לאתגרים ולמשברים איתם הם מתמודדים.

חג מולד שמח במכאן
כמדי שנה שידרנו את "מיסת חג המולד" מכנסיית הבשורה בנצרת .המיסה נוהלה על ידי
הקוסטוד של ארץ הקודש האב פרנצ'סקו פאטון ,חבר מועצת המנהלים של הקוסטודיה האב
ברונו וארינו ,כהן הדת הקהילתי של הכנסייה האב מרואן דעדס ובהשתתפותם כוהנים
וכמרים בכירים ,נציגי ממשלה ונציגי הסגל הדיפלומטי הבינלאומי בישראל  .המיסה כללה
פיוטים בביצועה של מקהלת הכנסייה.
מקסום המסך
במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו-כאן התחלנו בשידורי
הסדרה "המוח"  -מסע חוויתי ומונגש אל מסתורי המוח האנושי ,במטרה ללמוד על השיטות
שמציעים הרפואה והמדע המודרניים לשיפור ושימור יכולות המוח.
יצאנו בשידור בכורה משותף לסרט התעודה בוכרא פי אלמישמיש (מחר ,בעונת המשמש).
זמן קצר לאחר מות דודיו המשונים ,דידייה פרנקל יורד למרתף ביתם המשותף ומוצא בו
אוצר :ארכיון של סרטי אנימציה עתיקים ממצרים ,בהם מככב "מישמיש אפנדי" ,המקבילה
הערבית ל"מיקי מאוס" .דידייה מעביר את גלגלי הפילם למעבדת שיחזור ,שם נחשף סיפור
עלייתם ונפילתם של חלוצי האנימציה הערבית.
רכש חו"ל :אנו נשדר את הסדרה "מדוע אנו שונאים?" סדרה דוקומנטרית בת  6פרקים,
מבית היוצר של סטיבן שפילברג שבוחנת את נטייתו הפסיכולוגית של האדם לשנאה.
מכאן  -קולות קוראים
לאחר בחינת תשע הצעות שונות להפקת סרטי תעודה ליום הזיכרון ,נבחרו  3הצעות:
"אחים לחיים" -רעיה ,בת ואח מתמודדים כל אחד בעולמו ודרכו הייחודית עם לכתו של
יקיריהם וופא אסעד ( )27שנהרג ממארב מחבלים במחנה זיתון שבעזה בספטמבר .1993
"הראשון" -סיפור חייו ומותו של נביה מרעי ז"ל ושל החברה הדרוזית ותרומתה לחברה
ולביטחון ,כפי שהם משתקפים מסיפור חייו.
"רקמה אנושית אחת" -סרט העוסק ביום הזיכרון ומספר את סיפור נפילתם ,המורשת
שהותירו ,זיקתם למדינה והערכים המשותפים של ארבעה חללים מארבע עדות שונות נוצרי,
דרוזי ,מוסלמי ובדואי.
מכאן  -תכנים חדשים
"אפשר אחרת" -תכנית אולפנית עם קהל פעיל ,העוסקת במודעות עצמית והתמודדות עם
מצבים שונים בחיי היומיום מנקודת מבט פסיכולוגית כוללת.
"ברהום בשטח" -תכנית שטח שתעלה סוגיות חברתיות בצורה הומוריסטית-סאטירית אך
מעמיקה ,בעזרת מפגשים שונים ,בשילוב הומור ,רצינות וקטעים מתוסרטים.
"המשולש" -תכנית תחקירים חברתית ואקטואלית אותה ינחו שלוש נשים צעירות
ודעתניות מהמגזר הערבי בנושאים שונים ,חברתיים אקטואליים ,פוליטיים ,מגדריים ועוד.

"יומנה של פועלת" -סדרה דוקומנטארית על נשים "שקופות" ,קשות יום מהחברה
הערבית ,עובדות פשוטות וכאלה שמתפרנסות מעבודת כפיים ,כדי לפרנס את משפחותיהן
בנוסף לתפקידן המסורתי בתוך הבית.
"להגשים את החלום" -הגשמת משאלתם של ילדים המאושפזים בבתי החולים ,תוך היכרות
עם סיפורם והתמודדותם היומיומית על החיים.
"מלחמת המחנחם" -תכנית סוערת המפגישה בין גברים דעתניים ומובילים בתחומם ונשים
חזקות ומשפיעות המישירות אליהם מבט ועמדה.
"משחקי שכונה"-תוכנית אירוח שמפגישה בין הדור הצעיר ,שמבלים את מרבית זמנם מול
המסכים ,ובין הדור המבוגר יותר ,שבילה את ימיו מחוץ לכתליי הבית ,ויוצרת היכרות
חווייתית אחרת.
"כנסיית הקבר" -קורפרודוקציה .סרט דוקומנטארי אודות המתרחש מאחורי הקלעים
בכנסיית הקבר בירושלים ,אשר הפכה למקור של מחלוקת ומריבות בין הזרמים השונים
בנצרות.
טלוויזיה מכאן -33חדשות
משדר סיכום שנה ייחודי לשנת  2019הכולל קליפים קצרים בליווי גרפיקה ותמונות מסכמות
של האירועים הבולטים והחשובים ביותר של שנת  2019בתחומים השונים  :פוליטי ,מדיני,
ערביי ישראל תוך דגש על האלימות במגזר שגבתה למעלה מ  80נרצחים בשנה החולפת,
צבאי ,פלסטינים ועוד .לאחר כל קליפ מארחים פרשן/ים להשליך אור בקצרה על עיקר
האירועים באופן קצבי ומרתק.

טלוויזיה

שידורי ה –  OTהתחילו!
שידור גמר אליפות העולם לקבוצות ב 21.12.19היה שידור ה )Off Tube( OT -הראשון
שהתאגיד הפיק בעצמו עבור הטלוויזיה.
הקמת היכולות הטכניות הנדרשות עבור שידורי  OTמאפשרת קליטת פייד לווייני של אירוע
כלשהו שבו אין לנו נוכחות של צוות שידור (כמו למשל אותה אליפות עולם לקבוצות)
והוספת שדר ופרשן ,גרפיקה ,וידאו וכו' על גביו .עד היום שידור מהסוג הזה חייב אותנו
להשתמש באולפן וצוות קונטרול על כל המגבלות והעלויות שכרוכות בכך.
בשידור  OTאין צורך באולפן ולא בקונטרול ,נדרש אדם אחד בלבד להפעלת השידור כולו
(כמובן בנוסף לשדר ופרשן).
שימוש נכון ומשולב יפתח פתח גדול מאוד למיצוי זכויות שידור ואופציות לווייניות ,במיוחד
לדיגיטל אבל לא רק.
כל זכויות השידור בספורט שכבר נרכשו במסגרות של חבילות שידור רחבות עומדות
לרשותנו כמעט ללא עלות נוספת במתווה הזה .ניתן גם לשדר הופעות ,פרסים ,טקסים
ואירועים מיוחדים שמוצעים לנו מפעם לפעם על ידי גורמים שונים.

תודה לכל המחלקות בתאגיד (הנדסה ,תפעול ,רדיו ,חדשות ודיגיטל) על ההתגייסות והכנת
התשתית הטכנית לאירוע ,על ריכוז התאום וההפקה הקצאת כח האדם ובכלל שיתוף
הפעולה.
זוהי הזדמנות לדיגיטל ,לכאן  ,11לחינוכית ולמדיה בערבית כל אחת לפי צרכיה ועניינה מחד
ובאופן משולב מאידך .זה פרויקט שהוא שילוב ומיקסום יכולות ואמצעים של התאגיד
יחידת הפקות הפנים מנהלת את הנושא ומרכזת אותו ובקרוב תתקיים פגישה עם היחידות
השונות בה יוצגו האפשרויות השונות.

בחודש ינואר ישודרו התכניות הבאות:
דרמה:
הקומדיה המצליחה והמועמדת לפרס האמי "קופה ראשית" חוזרת לעונה שניה
בהשתתפות הקומיקאים האהובים :קרן מור ,דב נבון ,נועה קולר,יניב סוויסה ,אמיר שורוש
ועוד.

תרבות ובידור:
"בואו לאכול איתי" חוזרת בעונה זוגית חדשה ומצחיקה שתשאיר אתכם פעורי פה .העונה
החדשה והרביעית חושפת מגוון נושאים מעוררי במחלוקת בחברה הישראלית :מזרחיים
ואשכנזים ,ימניים ושמאלנים ,סטרייטים ולהט"בים ,פריפריה ומרכז ,סטראוטיפים עדתיים,
הומופוביה ,ועוד .בעונה ישודרו גם שתי תכניות מיוחדות :ספיישל כשר ,שבו המשתתפים
יבשלו אלה לאלה ארוחות כשרות למהדרין ,וספיישל אחים ואחיות.
טיול אחרי צבא – יפן
אחרי שכבשו את לבבות הצופים וזכו בפרס האקדמיה לסדרה העובדתית הטובה ביותר
יוצאים פבלו רוזנברג וגל תורן  -מוזיקאים ,שחקנים וקולגות – לטיול שלישי אחרי צבא .פבלו
(בן ה - 54-נשוי בפעם השניה ואבא לשלושה ילדים) וגל (בן ה – 43-נשוי ואבא לשלושה)
עצרו שוב את חייהם ויצאו ה פעם ככוח חלוץ ליעד שעדיין לא הפך לפופולרי במיוחד בקרב
התרמילאים הצעירים – ארץ השמש העולה יפן.
פבלו וגל נוחתים בארץ זרה ומוזרה ,שבאותה מידה יכולה היתה להיות על כוכב אחר .מעבר
לכך שמדובר בפעם הראשונה שבה הם חווים טיול "חורפי" בטמפרטורות של מתחת לאפס,
התרבו ת ,המסורת והקודים החברתיים היפנים כל כך שונים מאלו שבמערב בכלל ובישראל
בפרט כך שתחושת חוסר האונים של השניים הופכת מהר מאוד לחשש גדול.

דוקומנטרי:
בוכרא פי (א)למישמיש ("מחר ,בעונת המשמש"):
זמן קצר לאחר מות דודיו המשונים ,דידייה פרנקל יורד למרתף ביתם המשותף ומוצא בו
אוצר :ארכיון של סרטי אנימציה עתיקים ממצרים ,בהם מככב "מישמיש אפנדי" ,המקבילה
הערבית ל"מיקי מאוס" .את הפרק המפתיע הזה בחייהם ,דודיו שמרו תחת מעטה של
חשאיות .דידייה מעביר את גלגלי הפילם למעבדת שיחזור ,שם נחשף סיפור עלייתם
ונפילתם של חלוצי האנימציה הערבית.
את שידורו של הסרט בוכרא פיל א מישמיש ,ב 29-בדצמבר ,מלווה מיני סייט בו ניתן יהיה
למצוא קטעי ארכיון נדירים שצילמו האחים פרנקל במצרים .לוסי איוב בסרטון מיוחד
מסבירה מה משמעות הביטוי בערבית בוכרא פיל מישמיש ,במאית הסרט טל מיכאל בטור
אישי על תהליך העבודה על הסרט ותהליכי הרסטורציה שעברו החומרים ,הצצות מהסרט
ועוד.
בחזרה לצ'רנוביל:
הסרט עוסק ב 1608-אנשים החיים בישראל המוכרים כמנטרלי האסון הגרעיני בצ׳רנוביל.
ברוסית הם נקראים ״ליקווידטורים״ .הם אלה שהיו אחראים על תיקון נזקי התאונה
הטכנולוגית הגדולה בתולדות האנושות .הם היו עדים למראות מזעזעים ,סיכנו את חייהם
וסובלים עד היום מבעיות רפואיות בלתי הפיכות .בזכותם ,נעצרה פליטת הקרינה שאיימה
לזהם את אירופה כולה ולגרום למיליוני חללים .היום הם נאבקים בישראל להכרה בסבלם
הפיזי והנפשי ומבקשים שסיפורם יסופר.
תעלומת הספר השחור – סרט בודד
בחודש אוקטובר  1947היה אמור להתפרסם במוסקבה "הספר השחור"– קובץ עדויות
ומאמרים על רצח כשני מיליון ושבע מאות אלף יהודים סובייטים בשטחי ברית המועצות
תחת הכיבוש הנאצי .הספר נגנז בהוראת השלטונות .שואת היהודים הסובייטים כאילו לא
התרחשה כלל.
הסרט ישודר לקראת יום השואה הבינלאומי.
סטוריז
סדרה דוקומנטרית חדשה .חמישה צעירים וצעירות בגילאי  16-19המתמודדים עם אהבות,
אכזב ות ,מיניות ,בדידות ,חלומות והרצון להיות מישהו או משהו בעולם שמשתנה מרגע
לרגע בו הצורך בתיעוד עצמי רק הולך ומתגבר .מכנים אותם דור הזד ,דור האלפא או
מילניאלס  .הסדרה בת ארבעה פרקים ,בנויה בשפה פורצת דרך וחדשנית מתוך חומרי וידאו
וטקסטים הלקוחים מה"סטוריז" בעמודי האינסטגרם של הגיבורים.

חינוכית
בחנוכה חגגנו את השקת הלוח החדש עם שלל אירועים והקרנות בסינמטקים השונים (ת"א,
י-ם וחיפה) ,הכול פתוח לציבור הרחב ובהשתתפות כוכבי התוכניות.
הפרקים הראשונים של הסדרות החדשות נחשפו בהקרנות בכורה ביו-טיוב ,עם אלפי צופים
בלייב ,עשרות ומאות אלפי צופים לכל פרק (של ילדי בית העץ) ונוכחות קבועה בסרטונים
החמים.
את השקת העונה החדשה ליווה הקליפ המקסים שהכינה חטיבת הפרומו.
לאחרונה הסתיימו הצילומים לסדרת הבובות החדשה שלנו קפה עמליה ,עם עלמה זק ,אלון
נוימן ואיילת רובינסון .הסדרה תעלה לשידור בחופשת הפסח.

רדיו
כאן תרבות
החודש העלינו בכאן תרבות וכאן הסכתים מבחר של הסכתים חדשים ומרתקים
בהסכת לכל המשפחה "המעבדה לילדות וילדים" נצא לחיפוש אחר תשובות לשאלות
סקרניות של ילדים .כל תשובה מולידה שאלה חדשה .מומלץ במיוחד להאזנה משותפת של
הורים וילדים!

עוד הסכת לכל המשפחה בשיתוף "כאן חינוכית" הוא משחקי המוח .בואו ללמוד מאיתי
הרמן "הצ'ייסר" ,איך להיות צ'ייסר בעצמכם.
לציון  20שנה למותו של חנוך לוין יצאנו למסע בעקבות מוטיב המוות ביצירה של לוין בהסכת
מיוחד בארבעה חלקים – את ואני וחנוך לוין

כאן גימל
החודש יצא סינגל נוסף מתוך פרויקט המחווה של כאן גימל ליגאל בשן ז"ל ,ביצוע של עידן
עמדי לשירו "סיון" .הקליפ של השיר הופץ בפייסבוק ,יוטיוב וטוויטר והגיע לכ317,000-
צפיות עד כה.

כמו כן שידרנו תכנית מיוחדת על כל שירי הפרויקט "אם הייתי שר לך" שכלל את כל
הביצועים החדשים לשיור של יגאל בשן ז"ל.

לכבוד יום הולדת  70למתי כספי ,צוות כאן גימל דירג ובחר את  30השירים הגדולים ביותר
שהיה שותף ביצירתם .כמלחין ,כמבצע ,כמעבד ,כמפיק מוזיקלי ,כנגן ,לכספי השפעה
עצומה על המוזיקה והתרבות בישראל והוא אחד מהאמנים החשובים ביותר שהיו לנו מאז
ומעולם
בתכנית "אגן הים התיכון" התארחו החודש להופעה חיה באולפן חגיגה יוונית "מיוון
באהבה" ,אביחי מליחי ,דוד דהרי ,ליאור אלמליח ואוריאל שלומי ויוני יעיש .כאן אפשר
לצפות ולהאזין:
חפלה יוונית
אביחי מליחי
דוד דהרי
ליאור אלמליח
בתוכנית "גימלייב" התארחו החודש להופעה חיה באולפן שי צברי ,אליעד ,גיא ויהל ומני
בגר .כאן אפשר לצפות ולהאזין:
שי צברי
אליעד
גיא ויהל
במסגרת התכנית "פוקוס" התארחו אהוד בנאי ,להקת משינה ,מאיר גולדברג ,שמרית אור
ואת צרויה להב .להאזנה:
אהוד בנאי
משינה
מאיר גולדברג
שמרית אור

עידן גבריאל ושמרית אור

בתכניות "מאחורי השירים" התארחו החודש רביד פלוטניק ,ואדם בן-אמיתי  .להאזנה:
רביד פלוטניק
אדם בן-אמיתי

חיים א-דור ואדם בן-אמיתי

בתכניות "פגישה אישית" התארחו החודש רם דולב ופן חזות ,האחיות קרקוקלי ושולה חן.
להאזנה:
דולב רם ופן חזות
האחיות קרקוקלי
שולה חן

כאן 88
ג'אם 88
התוכנית מביאה את האמנים להופעות חיות באולפן כאן  88במהלך החודש האחרון
התארחו :להקת אורפנד לנד

יוסי בבליקי בג'אם 88
יקיר הלל בג'אם 88
שידורים מיוחדים
סיכום שנה –  .2019כשמסכמים עשור תמיד יש שנה שהיא קצת מקופחת  -השנה
האחרונה .האם היא תיזכר בהיסטוריה כשנה מסכמת? (כמו  1969או  )1989או כשנה
שמבשרת על העתיד לבוא? (כמו  1979או  )1999עדיין מוקדם לשפוט ,אבל אם צריך להמר
אז נלך על האופציה השנייה .שנת  2019לא התאפיינה באלבומים מפוצצים ומהפכנים אבל
כן בהרבה מאוד אמנים שנמצאים ממש רגע לפני נקודת הרתיחה שלהם .חלק מהשמות
ברשימה הבאה אמנם ותיקים ואהובים (היי בוס) ,אבל לסיכום השנה הנוכחית בחרנו גם
כמה שמות שאולי יראו לכם אלמוניים .אם נתקלתם בשם כזה אנא לחצו פליי על הקליפ.
סיכוי גבוה שתזהו את השיר מהשידורים שלנו ,ואם לא  -אולי סתם תגלו אהבה חדשה.

ספיישל של חצות:
ספיישל ג'וי דיוויז'ן  40שנה ל ,Unknown Pleasures-אלבום הבכורה של ג'וי דיוויז'ן.
25שנה לאלבום  Debutשל ביורק
ספיישל Nine Inch Nails
ספיישל  - Fairport Conventionתכנית מיוחדת במלאת  50שנה
לשלושת האלבומים שפיירפורט קונבנשיין הוציאו ב 1969-עם הסולנית
סנדי דני.

כאן קול המוסיקה
ב 30.11-הלך לעולמו בגיל  76המנצח מאריס יאנסונס ,אחד מחשובי המנצחים בעולם.
יאנסונס נולד במקום המחבוא שבו הסתתרה אימו היהודייה בזמן כיבוש ריגה בידי הנאצים
ומת בביתו בסנט פטרסבורג .הקדשנו לזכרו את השחרית המוסיקאלית שלנו ב.19.12-
ב 12.12-שידרנו את קונצרט הגאלה שבו הוכרזו זוכי תחרות כאן קול המוסיקה לאמן הצעיר
לשנת .2019
החודש שידרנו הקלטה חיה של התוכנית "הנוסע המתמיד" ובה אירחנו את אנסמבל
"ארמנה" מבולגריה ,ארבע חברות ההרכב השמיעו ממיטב מסורת שירת הנשים הפוליפונית
של בולגריה.
קונצרטים נוספים הועברו החודש בשידור ישיר" :בין צרפת לספרד" בסדרה "כלים וקולות"
של הקמראטה הישראלית ירושלים" ,מגניפיקאט – תפארת הבארוק האיטלקי" של
בארוקדה – קולקטיב הבארוק הישראלי ,ממוזיאון ת"א וקונצרט התזמורת הסימפונית
ירושלים בניצוחו של הפסנתרן דויד גריילסאמר.
המנצח אבנר איתי חגג החודש את יום הולדתו ה 85-ולכבוד יום הולדתו השמענו בתכנית
"קונצרטים מוסברים" יצירות עליהן ניצח לאורך השנים ומבחר מעיבודיו לשירים ישראלים.
בתכניתנו "אוצר ישראלי" התארחו אלונה אפשטיין יו"ר פורום המלחינות בישראל יחד עם
המנצחת תום קרני ,המנצח יובל בן עוזר והמנצח ,מנהל האופרה הירושלמית עומר אריאלי.

כאן שפות
אנגלית
קבוצת ניצולים מנסה לעצור את המכירה הפומבית של מסמכי בית הדין הרבני ממחנה
השמדה ברגן בלזן.
יו"ר ארגון ניצולי השואה שרגא מילשטיין אמר ל"כאן אנגלית" שהמסמכים הרגישים כאלה
חייבים להישמר במוסדות ציבוריים.
סגן שר הפיתוח והשקעות של יוון ניקוס פאפאטנסיס שביקר בארץ דיבר עם כתבנו על מספר
תמריצים שמוצעים למשקיעים ישראלים.

אמהרית
הזמר והמלחין מיקיאס צ'רנט והמלחין אלק סילף שהגיעו להופעה בארץ  ,התראיינו באולפן
כאן אמהרית ושרו בין היתר את שירם "יפה יפה שלי" עם מילים בעברית ובאמהרית .הריאיון
זכה מעל  35,000צפיות בפייסבוק.
ספרדית
במסגרת הביקור הרשמי הראשון מסוגו בארץ ,סגן ראש ממשלת אנדורה ג'ורדי גז'ארדו
הגיע לאולפן כאן ספרדית ודיבר על עתיד הקשרים בין שתי המדינות ושיתוף הפעולה ביניהן.

פרומו
כאן חינוכית

אתם מוזמנים לפתוח את דלת הקסמים
וליהנות מהעונה החדשה והקסומה של כאן חינוכית.

חדשות סקופים

כאן גאה בהישגי חטיבת החדשות ב!2019-
גם ב 2020 -נמשיך להביא לכם את החדשות האמיתיות לפני כולם,
במהדורה העצמאית ,המאוזנת והמגוונת בישראל.
21

בואו לאכול איתי – השקה

הגיע הזמן לשים הכול על השולחן...
עונה חדשה של "בואו לאכול איתי" ,שתשאיר אתכם עם פה פעור.
4321

טיול אחרי צבא יפן – השקה

גל ופבלו חוזרים לעשות את יפן,
ואתם לא מבינים איזו עונה מחכה לכם...
54321
קופה ראשית

הסדרה המועמדת לפרס אמי מגיעה לעונה חדשה בכאן .11
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