עדכון מנכ"ל חודש ניסן
בתאריך  9.3.17התקיים טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה ,בו זכו תכניות התאגיד בארבעה
פרסים:
טיול אחרי צבא -פרס הסדרה העובדתית הטובה.
מועדון תרבות -פרס תכנית התרבות הטובה.
המרדף -השעשועון הטוב ביותר.
פגישה עם רוני קובן -תכנית האירוח הטובה ביותר.
מדובר בהישג מרשים ומשמעותי ,ובפרט מאחר וטרם מלאה שנה לתחילת שידורינו .ברכות
לכל העוסקים במלאכה ובפרט לחטיבת הטלוויזיה.
ההכנות לאירוויזיון שייערך במאי הקרוב בליסבון בעיצומן ,כאשר בתחילת השבוע שעבר
נחשף הקליפ של השיר " "TOYאיתו תייצג את ישראל נטע ברזילי באירוויזיון .2018
הטיזר שעלה בבוקר יום ראשון לפייסבוק וליוטיוב לקידום השידור בכאן  ,11צבר תוך שעות
ספורות למעלה מ 300-אלף צפיות .הקליפ המלא ,שעלה בסנכרון עם כתבה במהדורת
החדשות ,צבר  800אלף צפיות בפייסבוק וכ 300,000 -צפיות ביוטיוב תוך כ12-
שעות ונכון להיום יש לו יותר מ 6-מיליון צפיות אם סוכמים יחדיו את הצפיות בפלטפורמות
של כאן ואת הצפיות בערוץ הרשמי של האירווזיון .במדינות רבות הקליפ נכנס לרשימת
הסרטונים החמים ( )Trendingוגולשים רבים העלו ליוטיוב סרטוני תגובה וקאברים עם המון
קרקורים .אצלנו באתר עלינו לאוויר עם אזור אירוויזיון מיוחד ובו כתבות ,משחקים ,חידונים
וחומרי וידאו ,אליו נכנסו יותר מ 12-אלף גולשים בשבוע הראשון לאחר עלייתו לאוויר.
אנו נשדר את חצאי הגמר שיערכו ב 8-וב 10-במאי (נטע ברזילי תשתתף בחצי הגמר
הראשון ב 8-במאי) וכמובן את הגמר הגדול שיערך במוצאי שבת .12.5.2018 ,לקראת
האירוויזיון לוח השידורים יתעדכן בשורה של משדרים מיוחדים.
לראשונה ישודר המונדיאל השנה גם בערוץ  33ובשפה הערבית ,הפרסום בדבר השידור
בערבית הוביל להתעניינות רבה ברחבי העולם הערבי .כמו כן ,הוחלט כי משחקי המונדיאל
שלא ישודרו במסגרת שידורינו יימכרו רק לערוצים פתוחים המשדרים באמצעות עידן פלוס,
ע"י החלטה זו יהיה ניתן להבטיח כי שידורי המונדיאל יגיעו למירב הצופים ,וללא עלות
נוספת מצידם.
שמח לעדכן כי לאחר עבודת מטה של חטיבת מש"א ואישור מועצת התאגיד ,אנחנו יוצאים
לדרך עם פרס מנכ"ל ,אשר יוענק לחמישה עובדים אשר הצטיינו בביצוע תפקידם.
בנוסף ,יוענק לעיתונאי אחד מקרב עיתונאי חטיבת החדשות פרס אילן רועה .אילן רועה ז"ל
שימש שנים רבות ככתב הצפון של רשת ב' של קול ישראל עד שנהרג במהלך תפקידו ביום
 .28/2/1999נוכח תרומתו של אילן רועה ז"ל לשידור הציבורי ובמטרה לשמר את הנצחתו
שהחלה בשיתוף משפחתו של אילן עוד ברשות השידור ,החליט התאגיד להעניק בשנת 2018
פרס כספי לעיתונאי מצטיין מבין העיתונאים בחטיבת החדשות של תאגיד השידור
הישראלי.

דיגיטל
כאן חוגגים רבע מליון חיבובים (לייקים!) ואומרים תודה לציבור הרחב שבוחר לעקוב אחרינו.
אז מי הם אותם אנשים שעוקבים אחרי כאן בפייסבוק ומעניקים לנו מליוני צפיות בכל שבוע?
הם בעיקר בני  47% ,25-34מהם נשים ( וכל השאר גברים 229 ,)...אלף מהם מישראל ,אבל
יש גם מעל  1000אוהדים בגרמניה ו 636עוקבים שהגדירו את ארצם פלסטין.
 46,111מהם תל אביבים 25,000 ,ירושלמים ורק  4891נתנייתים הצטרפו אלינו ,מבטיחים
לעבוד על זה! מוזמנים לחגוג בצפייה בסרטון.
לכבוד יום האישה הושקה סדרת דוקו חדשה ,מונולוגים מהאולפנה ,העוסקת במיניות של
נשים דתיות ,בהנחיית אורית נבון .הפרק הראשון גרף מעל  200,000-צפיות תוך זמר קצר
ואינסוף התייחסויות ברשתות החברתיות ובתקשורת וממשיך לעורר הדים רבים ודיון ער.
בשיתוף עם חטיבת הטלוויזיה ,הסדרה תשודר גם בערוץ כאן  11בפריים טיים.
בשסוע שעבר הושקה סדרה חדשה של המלווה את מלך זילברשלג בהכנות לקראת גיוסו
הקרב ,הפרק הראשון כבר זמין לצפייה.

המדיה בערבית
הפייסבוק של מכאן ממשיך לגדול ומקבל וי כחול ,נוספו כ 8045 -עוקבים לעמוד עם
 1,124,103צפיות וחשיפה של  1,332,577ולשמחתנו קיבלנו וי כחול מפייסבוק הכרה
בחשבון כאותנטי ורשמי.
לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ישודרו שני סרטי תעודה שנרכשו במסגרת
ההפקות הכלואות מרשות השידור:
יתום נולד -סיפורם של שני יתומי צה"ל ,דרוזי ומוסלמי.
הנצחת הבנים הדרוזים -סיפורן של משפחות שכולות דרוזיות בדגש על ההנצחה ולא על
השכול.
המדיה בערבית חרטה על דגלה לעודד את תעשיית ההפקות בחברה הערבית בהליך תחרותי
שוויוני ושקוף .בתהליכי קול קורא נבחרו  11הפקות ,אשר נמצאות בשלבים שונים.
ביני ובינק -תכנית דו לשונית המיועדת לבני נוער במטרה לקדם הידברות בין ערבים
ליהודים .התכנית בהגשת מנחה יהודי ומנחה ערבי ,בהשתתפות פאנל דוברים רלוונטיים.
הסתיים צילום הפרק הראשון.
בביתנו שף – בכל תכנית יגיע השף אליאס מטר לבית משפחה ויפתיע את אחד מבני
המשפחה בארוחה .התכנית תעסוק בסיפורה של המשפחה ושל בן המשפחה אותו
מפתיעים .הסתיים צילום הפרק הראשון.
לחיות יחד בדו קיום -סדרת תעודה בשלושה פרקים העוסקת בסוגיות שונות במערכת
היחסים בין ערבים ליהודים בישראל ,תוך הבלטת ההיבטים החיוביים .החלו הצילומים.
הדרמה הקומית ד"ר קראז' החלה את צילומיה בשבוע שעבר.
בנוסף ,במסגרת הליכי קול קורא נבחרו הפקות לשתי תכניות עבור יום העצמאות ,תכנית
לחג הקורבן ותכנית לעיד אלפיטר.

טלוויזיה
מחלקת הדרמה ממשיכה לבחון ולפתח הצעות בתחום הסדרות המתוסרטות דרך הקולות
הקוראים ובפגישות עם היוצרים המובילים בתעשייה .שני פרויקטים שכבר אושרו ויצאו
לדרך:
מלכת ירושלים  -נור ,דוקטורנטית ערביה ממזרח ירושלים ,מחליטה לרוץ לראשות העיריה.
ערביי העיר ,מהווים  40%מכלל תושביה וביום בו יבחרו לעשות שימוש בכוחם הפוליטי –
תרעד הארץ .הסדרה בשלבי כתיבה מתקדמים ועתידה להיות משודרת במהלך אוקטובר 18
במקביל לבחירות לרשות עיריית ירושלים.
הלילה הארוך ביותר -מיני סדרה בשלושה פרקים המבוססת על אירוע הפיגוע במשגב עם
בשנת  1980במהלכו השתלטו מחבלים על בית הילדים .האירוע מתואר דקה אחרי דקה
מנקודות מבט שונות .צילומי הסדרה יחלו בסוף חודש מאי.
תעודה:
ארץ זרה -סרטו הדוקומנטרי של שלומי אלדר המתאר חברות בין שלושה גברים בתוך
הסכסוך בישראלי -פלסטיני :ד"ר עז א-דין אבו אל-עייש ,שאיבד שלוש מבנותיו בפגיעת
פגזים של צה"ל בביתו ,במבצע עופרת יצוקה ,שלומי אלדר ,עיתונאי ,במאי הסרט ,שאליו
התקשר ד"ר אבו אל עייש שניות לפני שבנותיו נהרגו מהפגזה של צה"ל במהלך מבצע
"עופרת יצוקה" ,גסאן עבאס ,שחקן תיאטרון ערבי ישראלי ,תושב אום אל פאחם ,שנבחר
לגלם את דמותו של ד"ר אבו אל עייש בהצגה "לא אשנא" שנכתבה על פי ספרו של הרופא
הפלסטיני .הסרט זכה בפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל חיפה.
הנאצי הטוב -סרט תעודה המיועד לשידור ביום השואה .סיפורו של קארל פלאגה קצין נאצי
שהשתמש בסמכויותיו כדי לבנות מפעל שיעסיק יהודים וכך להציל אותם .בתום המלחמה,
הוא מואשם בפשעי מלחמה ובשל רגשי האשם על שלא הצליח להציל יותר יהודים הוא אף
מודה .להפתעתו מופיעים עדים מהניצולים שגורמים לזיכויו .הוא מתנגד לזיכוי ומרגיש
אשם ועד יום מותו .הסרט מתחקה אחר סיפורו של פלאגה וחוזר עם הניצולים אל המחנה
ארכיאולוגים לבצע חפירות על מנת למצוא את שרידי הבור בו התחבאו היהודים .הניצולים
גם נפגשים עם קרובי משפחה של פלאגה.
תרבות ובידור:
"סליחה על השאלה"  -סדרה חדשה שתעלה לאוויר בחודש מאי.
פורמט מקורי של רשת  ABCהאוסטרלית העונה לשם  .You Can't Ask Thatקבוצות
מיעוטים מסוגים שונים בחברה עונים באופן ישיר ,אותנטי ומלא הומור עצמי על שאלות
אינטימיות שהציבור מעוניין לשאול אבל בד"כ מפחד ולא מעז .הסדרה יוצרת מרחב מכיל,
מכבד ובלתי שיפוטי במטרה לספק תובנות על חייהם של המרואיינים ,להשפיע על השיח
ולשבור סריאוטיפים.

חדשות
משדרים מיוחדים :שני אירועים חדשותיים הצריכו משדרים מיוחדים בכל הפלטפורמות:
המלצות המשטרה בתיקי  1,000ו 2,000-והפלת המל"ט האיראני .בשני האירועים הצגנו
סיקור מקיף ומעמיק מכל מוקדי ההתרחשויות ,עם מידע עדכני ומהימן.
במהלך החודש עסק הסיקור החדשותי בנושאי שחיתות שונים :פרשת בזק בה כתבי ופרשני
כאן חדשות הובילו שורה של חשיפות ראשונות ,סדרת התחקירים "ג'ונגל עירוני" אשר
שודרו במסגרת חדשות הערב ועסקו בשחיתות במועצות המקומיות.
זהות במלכודת ,סיפורה של טרנסית מוסלמית שנכלאה בידי בני משפחתה ,נמלטה ונאלצה
לעבוד בזנות 450,000 :צפיות בעמודים בעברית ועוד  400,000בעמודים בערבית.
הֶסְכ ֵּת (פודקאסט) מיוחד על פרשת בזק (תיק  )4,000מחזיק בשיא ההאזנות (התחום
הכלכלי)
כאן רשת ב'
לוח שישי התחדש :אל יובל ואמילי ( 08:00בבוקר) ,גואל פינטו ( )10:00ויגאל גואטה
( ,)11:00הצטרפה מהדורה מורחבת של התכנית בחצי היום השישי ( )12:00עם ליאת רגב.
אחרי  3שנים בהן שודרה ברשת א' ובכאן תרבות ,התכנית המיתולוגית רגעי קסם בהגשת
גדי ליבנה חזרה לרשת ב' ומשודרת מידי יום בשעה .15:00
התכנית זה מגיע לכם בהגשת גילי תמיר עברה לשעה  18:00במקום תכנית הספורט היומית.
התכנית עוסקת במימוש זכויות מול מוסדות המדינה כמו ביטוח לאומי ,מס הכנסה ועוד.
העיתונאים יוסי אליטוב ואריה ארליך החלו לשדר תכנית סיכום שבוע מדי מוצאי שבת
בעשר.

רדיו
יום העצמאות –  70למדינה
" 70עד כאן"  -פרויקט חגיגי של כאן גימל לרגל יום העצמאות ה 70-לישראל מציג  70שירים
ישראלים ,מכל הזמנים ,ב 7-קטגוריות שונות .המאזינים והגולשים דרגו את השירים
האהובים עליהם בעמוד הפייסבוק של כאן גימל 70 .השירים נבחרו על ידי מיטב אנשי
המוסיקה של ישראל תחת הקטגוריות :שירי אהבה ,שירי זיכרון ,שירי מולדת ,שירי ילדים,
שירי פסטיבלים ,שירים מתורגמים ושירי מחאה .הפרויקט המלא שבו יוכרזו שבעת השירים
החשובים של ישראל ישודר ביום העצמאות הקרוב ב-כאן גימל.
" 70שנה –  70ספרים" – כאן תרבות בפרוייקט משותף עם בית אריאלה בוחרים את  70הספרים
הגדולים והמשפיעים בתולדות המדינה – בהמשך תוקלט סדרת הסכתים עם פרק שיוקדש לכל ספר
והשבוע תתקיים סדרת מפגשים ספרותיים בבית אריאלה בתל אביב
" 70גוונים של כיפה" – פרוייקט של כאן מורשת שעוסק בזרמים השונים והמיוחדים של היהדות
בישראל ,לאורך שנות המדינה.

כאן :88
בפורים חזרה כאן  88אחורה בזמן ,לשנת  1988ובמהלך כל היום שידרה את להיטי התקופה
ובשיא היום שידרה את המצעד הלועזי השנתי של 1988
ספיישל ג'ימי הנדריקס  -שידור מיוחד וחשיפה ראשונה ובלעדית של אלבום ובו שירים של
הנדריקס שטרם ראו אור
משינה בהופעה חיה ובלעדית  -שידור חי ממועדון ברבי בתל אביב ,משינה השיקה את
אלבומה החדש ושרה גם את שלל להיטיה – האירוע שודר בשידור חי בפייסבוק של כאן גימל
כאן תרבות – רצועת שידור חדשה לחלוטין " -קול ישראל – אוצרות הארכיון" ,הקלטות
התרבות הגדולות של קול ישראל – תסכיתים מיתולוגיים בכיכובם של דוד גרוסמן ,יוסי
בנאי ,רבקה מיכאלי ורבים וטובים .לראשונה כל התוכן הנוסטלגי יעלה גם בדיגיטל ויהיה זמין
להאזנת חופשית של הציבור.
כאן  – ODעונות חדשות של ההסכתים הפופולאריים – "שיר אחד" ,עם שירים של דני
סנדרסון ,מרגלית צנעני ,יובל דיין ואחרים ו"המובן מאליו" של דורון פישלר.
כאן מורשת  -לוויית הרב אויארבך כוסתה בהרחבה בגל פתוח ,בהובלת אלי ביתאן ,מנדי
גרוזמן ,בני טייטלבאום ואורי רווח ,כמו כן ,הושקה רצועת ערב חדשה של הגות ולימוד תורה,
בשיתוף המאזינים.
כאן גימל  -במלאות  18שנה למותה של עפרה חזה – כאן גימל וחברת הליקון מיוזיק
משתפים פעולה בפרויקט לזכרה ,במסגרתו יוקלט אלבום עם מיטב משיריה בגרסאות
חדשות .עד כה יצאו  2סינגלים מהפרויקט – "לאורך הים" בביצוע של אברהם טל ,ו"גורל
אחד" בגרסה של נסרין קדרי שכבר מושמעת גם בתחנות אחרות.

פרומו
מחלקת הפרומו ממשיכה ליצור פרומואים יצירתיים ואיכותיים לתכני התאגיד:
ארץ זרה
פרסי האקדמיה

