עדכון מנכ"ל חודש כסלו
בחודש החולף המשכנו להביא תכנים חדשים ומגוונים בשלוש הפלטפורמות -דיגיטל ,רדיו
וטלוויזיה .לצד כל אלו ,הובילה חטיבת החדשות סיקור עיתונאי שוטף ומקיף של האירועים
שהעסיקו את הציבור הישראלי ,בין היתר בשידורים חיים ומתגלגלים בטלוויזיה,
ברדיו ובדיגיטל :לחימה בדרום ,תקיפות בצפון ,כתב האישום נגד ראש הממשלה והאירועים
הפוליטיים .בחלק מהאירועים הייתה אחראית החטיבה לשידורים רציפים במשך  18שעות
ביממה ,לעתים גם גוף השידור היחיד באוויר ,ולעדכונים ופריצות מיוחדות גם בשעות
הלילה .בימים אלו נרשמו שיאים בנתוני כאן חדשות בדיגיטל :צפייה במשדרים החיים,
כניסות לאפליקציה והאזנות לנגן כאן רשת ב' באתר.
עוד החודש ,אישרה מועצת התאגיד את תכניות העבודה והתקציב השנתי לשנת .2020
החטיבות כולן הציגו יעדים ומטרות שאני בטוח שימשיכו להצעיד את התאגיד להיות גוף
התוכן המוביל במדינה .במסגרת הדיונים הוחלט על אג'נדה תאגידית שתלווה את פעילות
התאגיד והיא -הנגשה .בשנת  2019הנגיש התאגיד את משדרי האירוויזיון ואת משדר
הבחירות לאוכלוסיות שונות ובכך היה לחלוץ ומוביל בתחום ההנגשה .כגוף שידור ציבורי,
הנגשת השידורים שלנו לכלל האוכלוסייה היא אחת מהמטרות החשובות והמשמעויות שלנו
ואנו נמשיך בעשייה על מנת לקדם את הנושא.

דיגיטל
חודש מלא ברגש בדיגיטל -סרטון כאן דעה עם שקד ,צעירה עם גמגום שחשפה את
ההתמודדות שלה זכה למאות אלפי צפיות ובעיקר עוררה התרגשות גדולה וגל של תמיכה
בכל פלטפורמות הדיגיטל שלנו .מורים בבית ספר הקרינו את הסרטון בשעת מחנך ושלחו
לנו תגובות נרגשות .סדרת הרשת החדשה על זוגות המגיעים מתרבויות ורקעים שונים
התקבלה באהבה ועוררה דיונים סוערים ברחבי הרשת ופרק של כאן מקשיבים עם צעירה
שאיבדה שני אחים שבר את הרשת עם למעלה מחצי מיליון צפיות ואלפי תגובות ודמעות.
סה"כ חודש עם צפיות מרובות בתכנית הדיגיטל שלנו (מעל  18מיליון צפיות).

כאן סיגד –
לרגל חג הסיגד העלינו אזור חגיגי ומיוחד המאגד תכנים מהטלוויזיה ,הדיגיטל והרדיו
המוקדשים למנהגים ,תרבות וההיסטוריה של קהילת יהודי אתיופיה.

כאן יוצרים בירושלים -
במהלך נובמבר נבחרו  32הפרויקטים שייקחו חלק בכאן יוצרים בירושלים .הקול הקורא היה
מאתגר וחדשני ,ואנחנו מאוד שמחים על הפרויקטים שנבחרו לקחת חלק.
צוותים משולבים של הדיגיטל ,הטלוויזיה והרדיו עבדו יחד בימי פרזנטציות ארוכים
בירושלים כדי לאתר את הפרויקטים המתאימים ביותר .מאוד נרגשים לקראת השקת כאן
יוצרים בירושלים שתתקיים בתאריך  5.12.19ובו גם תוקרן בהקרנת בכורה סדרת הדרמה
החדשה "הדבר הגדול המיוחד".

מכאן -המדיה בערבית
קמפיין המודעות לסוכרת ברדיו ובדגיטל מכאן
בהמשך לקמפיין משנה שעברה,יזמנו קמפיין של חודש שמטרתו העלאת המודעות למחלת
הסוכרת.
ברדיו יצרנו פינה שנקראה "סוכר זיאדה" – כלומר סוכר יתר .בפינה הוקלטו רופאים בכירים
בחברה הערבית שעונים בקולם על השאלות הכי נפוצות בגוגל בנושא .בנוסף ,ריכזנו
אייטמים בריאותיים העוסקים בתזונה ובמניעת הסוכרת בתכניות השונות ובעיקר בתכנית
הבריאות השבועית ברדיו מכאן.
בדיגיטל יצרנו קמפיין "צ'אלנג'" שבו מפורסמים מציגים מתכון לעוגה ללא סוכר ,ובסוף
הסרטון מפוצצים בלון מלא סוכר בהילוך איטי שמתפזר באוויר (כהדגשה לאפקט של הסוכר
בתזונה) ומאתגרים ידוען /נית שיכינו עוגה נוספת ללא סוכר.
בנוסף לדמויות המוכרות שהשתתפו באתגר הזה ,נרתמו למהלך גם ראשי רשויות מהמגזר
הערבי .הסרטונים הופצו בפייסבוק ובאינסטגרם.

טלוויזיה מכאן
שידור משחקי נבחרת ישראל במוקדמות היורו 2020
שידרנו את שני משחקי נבחרת ישראל במוקדמות לקראת משחקי היורו  2020נגד נבחרות
פולין מאצטדיון טדי מירושלים ולטביה מאצטדיון טרנר מבאר שבע בשידור חי .
צוות ההפקה והתוכן במדיה בערבית נערכו מראש בצורה ראויה לקראת שידור המשחקים
אשר הועברו ברדיו ובדיגיטל כשמראש הוכנו כתבות צבע על האוהדים והשחקנים מהמגזר
ומסיבת העיתונאים של המאמנים .
תרבות ובידור
הסתיים שידור הסדרה "בקצה העולם" ,מסע הרפתקני קומי עולמי שבמהלכו מייסא וג'מיל
שהו שמונה ימים בשלושה שבטים שונים בקצוות העולם ,והיו צריכים להתנהג ולחיות כמו
תושבי המקום ,כשהם ממוקמים בבית משפחה הזרה להם.

הסתיימו צילומי העונה השנייה של "שיר לי שיר" תכנית שירה ואירוח מוסיקלית המבוססת
על שירים אהובים ומוכרים של גדולי הזמר הערבי.

ילדים ובני נוער
הסתיימו צילומי תוכנית הידע "שו -פינא" (מה בתוכנו) .תכנית ידע קומית בנושא גוף
האדם ורפואה שבו מנחה ושני נסיינים  -יוצאים לבדוק איך באמת עובד גוף האדם ומה קורה
לנו מתחת (וקצת מעל) לעור.

דוקו
הסתיימו צילומי הסדרה "דילמות"  -סדרה בת  4פרקים העוסקת בדילמות מהותיות אתן
מתמודדת החברה הערבית" :החיג'אב"  -בלי רעלה או כפויות" ,מוסאקנה" -זוגיות ללא
נישואין " ,אשליית הפריון" -טיפולים שהגוף לא יכול לשאת" ,הזקן והמשפחה"  -הקשיש
בין חיק המשפחה ובין בית אבות.

החלו צילומי מגוון סדרות תעודה:
"מצליחים מעבר לים"  -סדרה בת  6פרקים העוקבת אחרי אנשים פורצי דרך מתוך החברה
הערבית שהחליטו להגשים את עצמם ואת חלומם מעבר לים .הסדרה תשפוך אור על
הסיבות והמניעים ,מורכבות ההסתגלות ואופן התמודדותם עם האתגרים השונים וסוד
ההצלחה.
"דוקו תחקירים"  -סדרה בת  3פרקים החוקרת לעומק בכל פרק נושא מהותי ובוער בתוך
החברה הערבית :פדופיליה ברשת ,סמים ופשיעה.
"כוכבי המדבר"  -סדרה בת  5פרקים אשר תלווה חמישה צעירים בדואים בשנת התבגרות
שלהם המשתתפים בפרויקט מנהיגות .הסדרה תלווה את הצעירים מהנגב ,שנפגשים
לראשונה עם החברה הישראלית ,תציג את העימותים הפנימיים שלהם בשאלות של זהות
ושייכות ,מסורת וקידמה.
"החיים לא קלים בכפר" -סדרת תעודה טלוויזיונית ,רשת והסכתים ,על לבטים שמתמודדים
איתם צעירים ערבים בישראל :הקמת משפחה ,בחירת מקום מגורים ומקצוע ,ובחינת הקשר
למסורת ולתרבות .הם יציגו סיפור אישי מרתק וסוחף בלשון גלויה ומושחזת ,בגוף ראשון,
כך שדרכם ,נקבל תמונה רחבה של האתגרים איתם מתמודדים.
"מעשה שהיה בבלסני" -סרט תעודה אודות סיפור שהתגלה דרך העיתונות .כפר צ'רקסי
מוסלמי שתושביו (בעיקר נשים) הצילו בשנת  1942שלושים ושניים ילדים שברחו מלנינגרד
המופצצת שחלקם היה יהודי .כאשר הילדים הגיעו לביסלני ,הנשים ניגשו לעגלות ולקחו את
הילדים החלשים ביותר .באותו הלילה ראש הכפר רשם את כל הילדים כצ'רקסים .הגרמנים
נשארו בכפר  152וערכו חיפושים אך לא מצאו דבר.

שידורים מיוחדים ועשירים בטלוויזיה לכבוד חג המולד:
"סהרת זג'ל"  -תכנית אירוח העומדת במרכזה אומנות הזג'ל -שירה עממית המייחדת את
מדינות המזרח התיכון .במסגרת התוכנית זמרים ומשוררים המתמחים בזג'ל יאלתרו וישירו
שירים מיוחדים לחג.

"טיול משפחתי"  -תכנית טיולים משפחתית בעיר הבשורה ,בה מנחה התוכנית נהד בשיר
מלווה את משפחת עיסא עיסא בטיול בעיר נצרת .במהלך הטיול הצופים והמשפחה ילמדו
על העיר ,יכירו מסלולים ,אטרקציות ,יתוודעו להיסטוריה של המקום וגם ילמדו ויכירו את
המשפחה המטיילת ואת החג אותו היא חוגגת.
כמדי שנה ערוץ מכאן יעביר השנה "מיסת חג המולד" מכנסיית הבשורה בנצרת .המיסה
תנוהל על ידי הבישוף חנא קלדאני ,נציג הפטריארך הלטיני בישראל ובהשתתפותם כוהנים
וכמרים בכירים ,נציגי ממשלה ונציגי הסגל הדיפלומטי הבינלאומי בישראל  .המיסה תכלול
פיוטים בביצועה של מקהלת הכנסייה.
במסגרת מדיניות "מקסום המסך" ושת"פ בין כאן ומכאן שודרו במכאן הסרט "מאה אחוז"-
סרט תיעודי על הכפר הדרוזי בית ג'ן שהצליח לרשום הזכאות לבגרות של מדינת ישראל;
הסדרה הקומית "שטוקהלם"; הסדרה "על המפית" -מסע בעקבות השפים הישראלים
המצליחים בעולם .בנוסף תשודר סדרת הרכש "המתופפת הקטנה".
קולות קוראים
לאחר בחינת הצעות שונות להפקת מגזין ספורט ,ולאחר כל הפרזנטציות נבחרה הצעה
זוכה .בימים הללו נבחנים שלושה קולות קוראים :להפקת דוקו ותחקירים ,סוגה רגילה
וסרטים עבור יום הזיכרון.
בנוסף ,יצאנו בקול קורא משותף המזמין יוצרים ומפיקים להגיש הצעות לסדרות מתוסרטות
דו לשונית (דוברות עברית וערבית) לצפייה משפחתית בערוצים :כאן  ,11כאן חינוכית
ומכאן.

סיכום חודש  11.2019בדיגיטל
פלטפורמה
פייסבוק
מכאן
פייסבוק
מכאן
חדשות
אינסטגרם
סה"כ דיגיטל
(ללא אתר)
אתר

מס .עוקבים
שהתווספו החודש

מס .עוקבים עדכני

חשיפה חודשית מס.
צפיות
בסרטונים
 16.2מיליון
 21מיליון

50,000

 485אלף

 3מיליון

 982.3אלף

6,000

 159,477אלף

342,000
 24,342מיליון

128,030
 16.3מיליון

4,500
70,500

34,600
679,077

124,842
מבקרים

359,086
כניסות

04:31
ממוצע דקות
שהייה באתר

33.42%
כניסות אורגניות
(ממנוע חיפוש)

נתונים כללים –
סה"כ חשיפה בכלל הפלטפורמות –  24,342מיליון
סה"כ צפיות בכלל הפלטפורמות –  16.3מיליון
סה"כ עוקבים בכלל הפלטפורמות –  679,077עוקבים

סוג פרסום
קידום
אלח'אמסה
קידום רדיו
אג'נדה
קידום רדיו
גזירה מהפקת
טלווזיה
גזירה מהפקת
טלווזיה
גזירה מהפקת
טלווזיה
גזירה מהפקת
טלווזיה
הפרקת מקור
סליחה על
השאלה
קידום רדיו
BON CAFE

הסרטונים המובילים בחודש החולף
צפיות  /הקלקות
נושא
חצי מיליון צפיות
פגישה בין אחות לאחיה
לאחר  60שנה
 591,000צפיות
אחותו של הנרצע מכפר
קרע בוכה בשידור חי
 90,000צפיות
שחקנית כדורסל ערביה
בנבחרת ישראל
 460,000צפיות
קידום מדר' קראג

11.11.2019

קידום מבלון אדום

 300,000צפיות

07.11.2019

קידום מבלון אדום

חצי מיליון צפיות

07.11.2019

תוכנית האתגר

 113,000צפיות

06.11.2019

בעלי לקות שמיעה

 150,000צפיות

11.11.2019

מההיטק ליצור הבירה

 80,000צפיות

14.11.2019

תאריך פרסום
07.11.2019
01.11.2019
13.11.2019

טלוויזיה
חטיבת הטלוויזיה גאה ,מברכת את ההפקות "קופה ראשית" המועמדת בטקס האמ"י
הבינלאומי ואת "שב"ס" המועמדת לפרס ורד הזהב היוקרתי.
בחודש דצמבר ישודרו התכניות הבאות:
תרבות ובידור:
אולפן הקלטות
ספיישל חד פעמי של תכנית מוסיקלית ייחודית בה שני משתתפים בוחרים להעניק שיר במתנה
כמסר לאדם אהוב.
בתכנית נלווה את סיפורו של רועי מורי המלווה ע"י הזמר והיוצר אסף אמדורסקי והמפיק המוסיקלי
אלדד ציטרין ואת סיפורה של אושרה המלווה ע"י הזמרת דקלה והמפיק המוסיקלי עופר מאירי.
שניהם יקליטו את השיר שנמצא בתוכם ומספר את סיפורם ויסגרו באמצעותו מעגל.

דוקומנטרי:
המוסד סיפור כיסוי
במהלך שנות קיומו טיפח המוסד את דימויו כארגון נועז ,חסר מעצורים ,ששום משימה אינה בלתי
אפשרית עבורו .לראשונה מאז הקמתו ,נחשפת נקודת מבטם האישית של אנשיו  -הדילמות
המוסריות והחשדנות בה הם רואים את העולם.
שמנה
הלית היא אישה שמנה .יוצרת טלוויזיה ,מדריכה של נוער בסיכון ,בזוגיות מאושרת .אבל בעיני
העולם היא קודם כל שמנה .זהו סרט על שמנוּת מנקודת מבט אישית ,שמצליח לגעת בתופעה
תרבותית וחברתית רחבה שאינה תלוית משקל.
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.
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 פינו את הפצועים ,טיפלו בהם ,חפרו תעלות מגן ,בנו את הכיפה המחפה על
הכור מלמעלה ואת הבתים אליהם פינו את תושבי הערים והכפרים הסמוכים לתחנת הכוח .הם היו
עדים למראות מזעזעים ,סיכנו את חייהם וסובלים עד היום מבעיות רפואיות בלתי הפיכות .הם לחמו
באויב בלתי נראה ,ואולי בגלל זה  -אימתני יותר מכל אויב אחר שהכיר האדם עד כה .היום הם נאבקים
בישראל להכרה בסבלם הפיזי והנפשי ומבקשים שסיפורם יסופר.

פרסים וזכיות
חטיבת הטלוויזיה גאה בסרטים ובסדרות זוכות פרסי פורום היוצרים הדוקומנטריים:
"העברים" – פרס הסדרה התיעודית ,פרס המוזיקה המקורית ופרס עיצוב הפסקול.
 – Uploadפרס תיעודי קצר
"אין אריות בתל אביב" – פרס העיצוב האמנותי ופרס הצילום
"מעברות" – פרס התחקיר
בנוסף "אין אריות בתל אביב" זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בתחרות ה MID LENGTH-בפסטיבל
ריו דה ז'נרו
הסרט "מתנחלת" זכה בפרס חביב הקהל בTerni Film Festival-

רכש:
מדוע אנו שונאים? סדרה דוקומנטרית בת  6פרקים ,מבית היוצר של סטיבן שפילברג
שבוחנת את נטייתו הפסיכולוגית של האדם לשנאה .היא מבוססת על פסיכולוגיה,
אנתרופולוגיה ומדעי המוח ,וסוקרת את תופעת השנאה .בהשוואה בין המבנים החברתיים
של שימפנזים אגרסיביים לבונובואים (קופים שקטים מאד) שלווים  -שני קרובי משפחה
גנטיים קרובים ביותר של הומו ספיינס .הסדרה מספקת תובנה לגבי מוסר אנושי ומנסה
להציע פתרונות כיצד להקדים זוועות עתידיות.
ספורט:
גביע העולם למועדונים של פיפ"א יתקיים בקטאר .בטורניר משתתפות  7הקבוצות
האלופות בכל יבשת .הטורניר מתקיים בין ה 11.12-ל .21.12-אנחנו נשדר את הגמר ב-
 21.12.19בשעה  19:30בטלוויזיה ובדיגיטל.

חינוכית
בחג החנוכה הקרוב נחגוג את השקת העונה החדשה של כאן חינוכית שתכלול סדרות ועונות
חדשות:
ילדי בית העץ  -עונה שלישית עם חבורת ילדים חדשה ,יניב ביטון ורוני הדר.
רק בהצבעה – מגזין סקרים לנוער בהנחיית לוסי אהריש.
השופטת ליטל – סטנד אפ עם ילדים בו השופטת ליטל (ליטל שוורץ) מגיעה כדי להוציא את
הצדק לאור.
משחקי המוח – שעשועון עם איתי הרמן (הצ'ייסר) ובהנחיית מירב פלדמן.
גלילאו  -עונה תשיעית באולפן חדש עם המנחה הקבועה הילה קורח.
להציל את חיות הבר  -עונה שנייה לסדרה התיעודית בשיתוף הספארי ורשות הטבע והגנים
אשר עוקבת אחר בית החולים לחיות בר.
אבודים בריבוע  -עונה שנייה לתכנית המערכונים ,הפעם בנושא פיזיקה ,עם נעמי לבוב
ויובל סגל.
סליחה על השאלה לילדים ובהשתתפות ילדים יוצאת לדרך .בימים אלו עלה מיני סייט באתר
המזמין ילדים לשאול שאלות בנושאים מגוונים.

חדשות

החודש האחרון היה עמוס במיוחד במגוון התפתחויות חדשותיות בסדר היום הלאומי.
סבב ההסלמה האחרון מול עזה (חגורה שחורה) והמתיחות מול סוריה בגולן הביא את
החטיבה לפריסה מקיפה בכל המוקדים השונים ,וקיימנו רצף ימי שידור ממושכים
ומאתגרים.
היינו הראשונים לדווח לפנות בוקר על הפיצוץ בביתו של מפקד החטיבה הצפונית בעזה,
והאירועים כוסו בכל הפלטפורמות  ,24/7כולל בשעות הקטנות של הלילה .היינו גם
הראשונים לדווח על הפסקת האש.
גם בשעות הלילה קיבלו צופינו סיקור חדשותי מקיף ומקביל ב 3-פלטפורמות (טלוויזיה,
דיגיטל ורדיו) .בנוסף ,החטיבה קיימה משדרים נרחבים ורצופים לסיקור הדרמות הפוליטיות
סביב המו''מ להרכבת ממשלה ,והעבירה בשידורים חיים בכל הפלטפורמות את כל
ההתפתחויות בשטח ,באמצעות אולפן שטח שהוקם לצורך כך בכנסת .אירוע הגשת כתב
אישום נגד רה''מ סוקר גם הוא באופן נרחב בכל זרועות החטיבה ,מרגע התרת הפרסום
בנושא.

החודש עלינו עם המוספים החדשים של חדשות הערב.
ימי שני -מוסף הזמן הירוק בנושא ההתחממות הגלובלית נפתח בשני פרקים שהתמקדו
בהתנהלות המזהמת של חברת קוקה קולה .בהמשך שידרנו פרק מיוחד על השינוי הירוק
שעברה העיר פריז והאם הוא מתאים גם לישראל.
ימי שלישי – מוסף כלכלי שמדבר על כלכלה בגובה העיניים .בפרק הראשון בדקנו מדוע
אמזון לא ביצעה מהפכה בדרך שבה אנחנו קונים בישראל.
ימי רביעי – קול איסראיל על הנושאים המעסיקים את החברה הערבית בישראל .לאחר
הפסקה של כמה חודשים המוסף חזר לשידור ובחודש הזה עסק בין היתר במשבר הנדל"ן
בחברה הערבית.
ימי חמישי -מוסף גלובלי ובהשתתפות כתבי תחום החוץ של כאן חדשות.
הישגים נוספים
במהלך חודש נובמבר דסק המגזין הפיק סדרה מיוחדת לציון  30שנה לנפילת חומת ברלין,
שליחתנו לאירופה נסעה למזרח גרמניה והביאה משם את הקולות של אלה ש 30-שנה אחרי,
מצרים על האיחוד.
כתבנו הצטרף למשלחת סיוע ישראלית ראשונה אי פעם לצ'אד ,בעקבות חידוש היחסים
הדיפלומטיים בין ישראל למדינה האפריקאית מוכת הגורל.
הסדרה "רובים ודובדבנים" סיפקה הצצה נדירה ליחידת המסתערבים דובדבן ,וחשפה
תיעודיים שטרם נראו של הפעולות והאימונים שלה.
פרסמנו תחקיר על "האתרוג" ,עד המדינה נגד אסי אבוטבול – ועל ההתעלמות ברצח הכפול
בו חשוד העד ולא הואשם מעולם.

הסלמה ביטחונית12-13.11.19 :
▪
▪
▪

סך הכל  1,403,196צפיות במשדרי לייב פייסבוק ולייב יוטיוב ב 48-שעות
 1,087,000צפיות במשדרי לייב פייסבוק לאחר  48שעות 33,000 ,צפיות נוספות
נדחות – סה"כ 1,120,000
 316,196צפיות במשדרי לייב יוטיוב לאחר  48שעות 18,329 ,צפיות נוספות נדחות
– סה"כ 334,525

בין  12.11ל:14.11-
▪
▪
▪
▪

 2.5מיליון דקות צפייה בעמוד הפייסבוק 44,000 ,מעורבויות גולשים
 2,159,069צפיות בעמוד הפייסבוק
עלייה של  2,510במספר העוקבים בעמוד הפייסבוק
 1,356,458צפיות בערוץ היוטיוב

החלטת היועמ"ש 21.11.19
מדיום

צפיות

משך שידור

פייסבוק

165,000

02:41:21

יוטיוב

32,321

02:39:02

▪

סה"כ  197,321במשדרי הלייב – מפרסום החלטת היועמ"ש ועד נאום נתניהו

רדיו
כאן גימל
"סופשבוע געגוע" יצא לדרך
סופי השבוע של נוסטלגיה ישראלית משובחת מהחודש בכאן גימל בעריכת מיטב עורכי
התחנה .סוף השבוע החדש קודם בקמפיין נרחב ברדיו ,בטלוויזיה ובדיגיטל .הפרסומים
בעמוד הפייסבוק של כאן גימל זכו לחשיפה של מאות אלפי אנשים ואלפי לייקים .וההאזנה
לכאן גימל באמצעות האפליקציה שברה שיאים.
געגוע מסוג אחר :החודש יצא סינגל שני מתוך פרויקט המחווה של כאן גימל ליגאל בשן ז"ל,
ביצוע של להקת  A-WAלשירו "ודוד יפה עיניים" .הקליפ של השיר הופץ בפייסבוק ,יוטיוב
וטוויטר והגיע לכ 140,000-צפיות עד כה.

החודש חגגנו יום הולדת  70לשלמה ארצי .לכבוד יום ההולדת שידרנו מרתון מיוחד של 6
שעות עם שיריו הגדולים מכל הזמנים .כל שעה לאורך היום התמקדה ביצירתו בעשור מסוים
ובאלבומיו הבולטים מאותה התקופה.
בתכנית "אגן הים התיכון" התארחו החודש להופעה חיה באולפן פייטנים במזמורי תפילה,
תזמורת פירקת אל-נור ,יובל טייב ,אורי שבח ותכנית מיוחדת שהוקדשה לרבי שלום שבזי
עם ציון גולן ומיכאל סינוואני.

אגן הים התיכון – מחווה לרבי שלום שבזי
ב 8.11-הקדשנו גם תוכנית מיוחדת של "אגן הים התיכון" לזהר ארגוב לציון תאריך פטירתו.
הפירסום בפייסבוק של כאן גימל סביב תאריך הפטירה נחשף ל 325,000-איש ,זכה ליותר
מ 5,000-לייקים ושותף ע"י יותר מ 1,000-איש.
סביב סערת "שיר הפרחה" והורדת המילה מהשיר בגרסת הפסטיגל ,העלנו בתגובה
בפייסבוק ובאינסטגרם של כאן גימל וידאו מיוחד של עפרה חזה ,בו היא מסבירה את
משמעות המילה ומבצעת את השיר .הפוסט הגיע לחשיפה של יותר מ 120-אלף איש,
 2,500לייקים ומאות שיתופים ותגובות.
בתוכנית "גימלייב" התארחו החודש להופעה חיה באולפן דיוויד ברוזה ,דניאל קריאף ,אושר
כהן ונרקיס.
במסגרת התכנית "פוקוס" שידרנו תוכניות מיוחדת לכבוד יום הולדת  70של מיקי גבריאלוב
ותוכנית מיוחדת לציון  30שנה לצאת האלבום "לונדון" של חוה אלברשטיין .להאזנה:
מיקי גבריאלוב חלק א'
מיקי גבריאלוב חלק ב'
בתכניות "מאחורי השירים" התארחו החודש חמי רודנר ,ג'יין בורדו ,גיל ויין ונפתלי אלטר.
בתכניות "פגישה אישית" התארחו החודש יעל לוי ,אוהד חיטמן ,בניה ברבי ויזהר אשדות.
כאן 88
מינימל קומפקט בהופעה חיה
שידרנו החודש הופעות מיוחדות באופן בלעדי :הראשונה היא האיחוד של מינימל קומפקט,
ההרכב הישראלי שפרץ בשנות ה ,80-זכה להצלחה באירופה וממנו צמח שיתוף הפעולה
בין רמי פורטיס לברי סחרוף .השנייה היא הופעה של רונה קינן מפסטיבל הפסנתר שציינה
עשור לאלבום המופת שלה "שירים ליואל".

החודש ציינו חצי יובל לצאת אלבום האנפלאגד של נירוונה .תוכן סביב התאריך בפייסבוק
של התחנה זכה לחשיפה של יותר מ 30,000-איש ו 1,000-לייקים.
בג'אם  88התארחו החודש להופעות חיות לורן נוימן ,להקת לילי פרנקו ,מיקה שדה ועוד.
במסגרת רצועת ספיישל של חצות שידרנו את התוכניות המיוחדות הבאות:
תכנית מיוחדת במלאת עשור ל Live Anthology-אוסף ההופעות של טום פטי וה-
.Heartbreakers
תכנית מיוחדת לכבוד אלבומה השלישי של פרל ג'ם ,אלבום שסימן את השינוי שהלהקה
עברה וטען אותה ,רגע לפני התפרקות ,באנרגיה חדשה .הפרסום לקראת הספיישל
בפייסבוק של התחנה זכה לחשיפה של  25,000איש ומאות לייקים.
להקת אור כשדים חזרה להופיע ,אירחנו את הסולן רונן בן טל שסיפר על השירים שלהם ועל
העבודה שלו עם להקת נוער שוליים ,מאיר בנאי ,הג'ינג'יות ועוד.
לרגל צאת החלק ה 15-בסדרת הבוטלגים של בוב דילן ,חזרנו אל נאשוויל בשנות השישים
המאוחרות ואל ההקלטות שלו עם ג'וני קאש .הקליקו על התמונה להאזנה.

כאן תרבות
הסיפור האמיתי מאחורי הנינג'ה
נדמה שטירוף הנינג'ות בישראל בעיצומו ,אך מי היו הנינג'ות באמת? "שלושה שיודעים"
אירחה את ההיסטוריון ד"ר דני אורבך שעונה על השאלה.
עוד החודש ,ריאיון בלעדי וחגיגי עם הביוכימאי פרופ' פנג זאנג ,שאחראי על פיתוח
 - Crisper-cas9ה-טכנולוגיה שהפכה את ההנדסה הגנטית ממדע בדיוני למציאות .אז
האם דודו הצליח לגייס את המדען לטובת השמטת הגנים האחראיים לבכי של התינוק שלו,
ותינוקות בכלל?

ההסכת "חיות כיס" – הפודקאסט המצליח בישראל המשודר גם בכאן תרבות – זכה בפרס
התוכנית הדיגיטלית הטובה ביותר בטקס פרסי הרדיו בכנס העיתונות באילת .ברכות לרום
אטיק ,צליל אברהם ,דנה פרנק ,אסף רפופורט ושאול אמסטרדמסקי!

החודש אירח משה מורד ארח באולפן "רדיו מונדו" את המוזיקאי האמריקאי ממוצא תורכי
עומר פארוק טקבילק לשעה של מוזיקה נפלאה עם מקורות סופיים

לרגל הענקת פרס נחמה ריבלין לשירה בבית הנשיא ,שוחחנו עם בתה ענת ריבלין בתכנית
"גם כן תרבות".
השחקנית והבמאית חנה אזולאי הספרי חוזרת לתיאטרון עם הצגה חדשה" -דינה"
(תיאטרון דימונה) .אזולאי הספרי כתבה על אישה שימיה ספורים ,והיא מנסה למצוא את
הילד שמסרה לאימוץ ,בהיותה נערה .האזינו לראיון אישי
ולסיום עוד מתנה מוזיקלית -היישר מבולגריה הגיעו לאולפן ״רדיו מונדו״ ארבע זמרות
מופלאות במיטב המסורת של ״מסתורי הקול הבולגרי״ ונגן חמת חלילים וירטואוז .אירחנו
לסשן חי באולפן את רביעיית ״ארמנה״ ,מהאנסמבל הלאומי של בולגריה ,בשירי עם
בולגריים בביצוע קולי שמיימי.

כאן קול המוסיקה
קונצרטים חיים ופרס ליאיר דלאל
גאווה גדולה :התכנית "כאן מזרח" ,זכתה בפרס תכנית הרדיו הטובה ביותר בכנס הרדיו
שנערך החודש באילת .ברכות!
ב 4.11 -העברנו בשידור חי את קונצרט פתיחת העונה של תזמורת הבארוק ירושלים מאולם
ימק"א בעיר .המנצחת והכנרת לינה טור בונט עם עוד סולנים ,ביצעו שלושה קונצ'רטי
ברנדנבורגיים של באך וקונצ'רטו גרוסו מאת הנדל.
במלאת  5שנים למותו של גיטריסט הפלמנקו מאניטס דה פלאטה יוחדה התוכנית "הנוסע
המתמיד" ב 9.11 -לזכרו.
קונצרט בסדרה "תגליות" של אנסמבל המאה ה 21 -שיוחד לנושא "אור" הועבר בשידור חי
ב 10.11 -ממרכז המוסיקה ירושלים ,משכנות שאננים .פרנק אולו ניצח על הצ'לן הסולן הלל
צרי והאנסמבל ,בתוכנית מיצירות פסקל דוסאפן ,קאיה סאריהו וג'ורג' בנג'מין ,ובכורה
ליצירתו של עידו רומנו "אלומות".
במלאת  78שנים לאהרון חרל"פ התארח המלחין בתוכנית "אוצר ישראלי" ב.11.11 -
גם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד פתחה את עונת הקונצרטים שלה בשידור חי
מאולם הנרי קראון בירושלים ב .12.11 -התוכנית "קולך השמיעי" יוחדה לשירת הנשים
במסורת האנדלוסית ובפיוט .סיון אלבו בן-חור ניצחה על התזמורת ,על מקהלת נשים
מקזבלנקה ומישראל ,ועל סולנים ממרוקו ומהארץ.

בקונצרטי יום שישי של מרכז עדן-תמיר למוסיקה העברנו בשידור חי רסיטל של הצ'לן
דמיטרי יבלונסקי ובו מכלול הסוויטות לצ'לו סולו של באך ,וקונצרט של פסנתרנים צעירים
חניכי מרכז אולדוול.
הסדרה "צעירים במרכז" של מרכז המוסיקה ירושלים ,משכנות שאננים מועברת גם היא
בשידורים חיים :תוכנית ג'אז עם אנסמבל "הפנדה החכמה" ,ומקהלת עדי בניצוח עודד
שומרוני בתוכנית "שירה חוצה גבולות".
המנצח הבריטי ריימונד לפארד הלך לעולמו בחודש שעבר .בתוכנית "אופרה ואורטוריה" ב-
 23.11השמענו בניצוחו את האופרה "דידו ואניאס" של פרסל בכיכובה של זמרת הסופרן
ג'סי נורמן שהלכה לעולמה בחודש ספטמבר ,ואת התמונה הדרמטית "הקרב ביון טנקרדי
וקלורינדה" מאת מונטוורדי .לצדם שודר רקוויאם המלחמה של בריטן בניצוחו של המלחין,
לציון יום הולדתו ה.106 -

עולם המוזיקה ציין ב 14.11 -את יום הולדתה ה 214 -של המלחינה והפסנתרנית פאני
מנדלסון-הנזל .תוכניתנו "בסלון" באותו יום יוחדה כולה ליצירותיה .ב"אופרה ואורטוריה"
ב 16.11 -השמענו מפרי עטה אורטוריה על פי תמונות מהתנ"ך ואת הקנטטה "איוב" ,לצד
האורטוריה "אליהו" של אחיה ,פליקס מנדלסון .עוד מיצירותיה של פאני שודרו בתוכניות
"בסלון" ב 12.11 -וב" ,13.11 -השיר האמנותי" ב ,13.11 -וקונצרט הבוקר ב.14.11 -

כאן מורשת
זוכרים את מר"ן
ביום הזיכרון למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,שידרנו ליל שידורים מיוחד עם מגוון שיעורים
שהעביר המרן זצ"ל.
אחרי שבתכנית "מנדי ביתאן" זיהו את המשבר המסתמן בגור לפני שלושה חודשים כשגור
נראתה חצר חסינה ובלתי שבירה ,המשבר אכן התרחש והחסידות החזקה בישראל התפצלה
לשניים .בתכנית הובילו את סיקור הפרשה ,ליוו את ההתפתחויות בתוכה ופרסמו גילויים
חדשים שהשפיעו על השיח הפנים מגזרי.
ביום שלישי ,26.11 ,שידרנו מפסטיבל העוד הבינלאומי בירושלים .המופע ששודר בשידור
חי הוא אנסמבל "טאראב ירושלים למוזיקה אנדלוסית" שאירח את חיים לוק ומרואן חאג'י.

פרומו
שמונים וארבע – פעילות גולשים
השינוי כבר מתחיל ...כאן מודה למאות ואלפים ששיתפו ושלחו תמונות עם סבא וסבתא.
ריגשתם.
פרומו ביקורות
הצופים אוהבים ,המבקרים מהללים ,אפילו ראש הממשלה בהמלצת צפייה אישית
על העונה החדשה של כאן  11כולם מסכימים.
מוספים
מגישי המוספים של חדשות הערב מביאים אליכם בכל שבוע,
את הסיפורים והתחקירים שאתם חייבים לראות.

סופשבוע געגוע
כאן גימל מזמינה אתכם לשישי שבת של קלאסיקה ישראלית,
שכולנו מתגעגעים אליה
54321
מלכויות של מטה
כאן  11פותח דלת אל עולמם הסגור של החסידים ,במסע תיעודי מקורי ומעורר השראה.

