עדכון מנכ"ל חודש תמוז
בימים האחרונים סיקרו כתבי חטיבת החדשות את אירועי המחאה ברחבי הארץ ,חלקם אף
נפצעו במהלך הדיווחים .למרות זאת ,המשיכו בדיווחים השוטפים ,וזאת על מנת להמשיך
בשידור ולהביא לצופים ולמאזינים את המידע העדכני בזמן אמת ,כפי שראוי שיעשה השידור
הציבורי.
אני מבקש להודות לצוותים ולאחל בריאות לכולם ,בתקווה לימים שקטים יותר.

דיגיטל
תוכן
כאן סוגרים חודש של תוכן משובח עם סרטון על מדי חיילות שסחף אחריו עשרות אלפי
חיילות וחיילים וזכה לאלפי שיתופים ,תגובות ומאות אלפי צפיות בפלטפורמות השונות.
דוקותיים ממשיכה להיות הסדרה הכי חמה ברשת ,עם פרק על שוטר תנועה שמגיע שחצה
כבר את  700,00צופים
ועוד דוקותיים עם מאות אלפי צפיות :בן  16וחצי שמשאיר את השטויות מאחוריו בדרך
לפתוח מספרה משלו.
ולסיום הצלחה מתוקה עם סרטון מתוק במיוחד שהפקנו במסגרת שיתוף הפעולה של "כאן"
עם הכנסת  -על אמיתי יצהרי ,מחסנאי בכנסת שנכנס ללב שלנו וגם של העוקבים שלנו.
יישומון כאן המשודרג
אגף המוצרים גאה להציג את היישומון החדש שעלה לחנויות של אפל ואנדרואיד .מעתה,
שלושת היישומונים של תאגיד השידור הציבורי (כאן ,כאן  ODוכאן חינוכית) יאוחדו תחת
יישומון חדש שמציע את כל התכנים במקום אחד.
מה חדש:
•

עמוד ראשי חדשני שמהווה את נקודת ההתחלה והשער לכל התכנים של כאן .חווית
גלישה נעימה ,שקטה ולא עמוסה ,כדי שיהיה קל למצוא כל דבר במהירות.

•

עמוד שידור חי רב ערוצי :כל תחנות הטלוויזיה והרדיו של כאן בעמוד אחד מרהיב.

•

נגן מתקדם :המלצות תוכן ,כרומקאסט ,נגן צף שמאפשר לך להמשיך ולגלוש
באפליקציה מבלי לעצור את הניגון ,המשך מנקודת הצפייה/האזנה האחרונה.

•

הרבה יותר תוכן :איחדנו את שלושת היישומונים שלנו וכעת אפשר למצוא כאן לצד תכני
הטלוויזיה והחדשות ,גם את תכני האודיו ואת תכני כאן חינוכית.

•

כפתורי גישה מהירה מכל מקום באפליקציה לעמוד השידור החי ,ללוח השידורים ,לניהול
ההתראות ,לחיפוש ועוד.

אנחנו ממשיכים לעבוד מסביב לשעון כדי לספק את חווית הגלישה הטובה ביותר ,וכבר
בגרסאות הקרובות נפתיע עם חידושים נוספים start over :במהלך השידור החי ,שמירת
אייטמים מועדפים ,המלצות תוכן ,מנגנון חיפוש מתקדם ,לוח שידורים הכולל הרשמה
לתזכורות צפייה ועוד.
כמו בכל מוצר חדש בימים הראשונים צפויים לנו באגים ,תקלות ומבול של שאלות .אנא
שילחו כל הערה/הארה או תקלה מייד למייל הבאdigital_support@kan.org.il :

גביע העולם בכדורגל נשים  2019מגיע לכאן!
מונדיאל הנשים שמתקיים השנה בצרפת יצא לדרך בהשתתפות  24נבחרות מרחבי העולם
ושחקניות הכדורגל הטובות בעולם ולראשונה אנחנו מלווים את משחקי המונדיאל עם 42
משחקים שעוברים בשידור ישיר ובלעדי באתר כאן  11משחקים ילוו בשידור בעברית עם
פרשנות בדיגיטל של כאן ועוד  3משחקים בהם הגמר בשידור בכאן .11
מוקדמות היורו 2020
צמד המשחקים של נבחרת ישראל במוקדמות היורו הביאו  285.000צפיות בשידור החי
באתר ובאפליקציה .התקצירים שעלו ליו טיוב זכו ל  152,000צפיות.
הפצת תוכן
הוזנק לראשונה מהלך לשידור תוכן כאן  11בפלטפורמות ה ,VOD-לפני השידור בכאן 11
ובדיגיטל של כאן.
סלקום ופרטנר קיבלו את הפרק האחרון בעונה של "מחוז ירושלים" לשידור ,שלושה ימים
לפני השידור בכאן  .11במסגרת המהלך ,הפלטפורמות מבצעות מהלכי קידום משמעותיים
בדיגיטל ובשירות ה.VOD
נתוני צפייה מצטברים בפלטפורמות ה VODהשונות:
חודש

yes

cellcom

partner

סך צפיות
hot
VOD

ינו19-

141,771

454,287

3,895

599,953

פבר19-

568,147

480,924

13,845

1,062,916

44%

מרץ19-

336,046

408,458

30,673

162,488

937,665

-13%

אפר19-

177,795

360,393

126,751

1,058,478 393,539

11%

מאי19-

232,506

236,693 445,092

1,416,491

25%

צפיות
מצטברות
ממוצע
חודשי

502,200

2,149,154 1,456,265

5,075,503 1,058,227 411,857

429,831

1,015,101

291,253

82,371

352,742

%
שינוי

כנס נגישות ישראל
אגף המוצרים הוזמן לכנס המתקיים מדי שנה ,כדי להרצות על תהליך הנגשת שידורי
האירו ויזיון ,ההרצאה התקבלה באהדה גדולה מצד המארגנים והקהל .בין היתר נאמר על
תהליך ההנגשה "מיזם חדשני ופורץ דרך ברמה המקומית והבינלאומית".
כ 250,000 -צופים ומאזינים השתמשו בשידורים המונגשים .המהלך אף זיכה אותנו
במכתב הוקרה מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

פרס ההשקה המנצחת
שמח ים לבשר שזכינו במקום השני בפרס ההשקה המנצחת על פעילות הדיגיטל במונדיאל
 2018מטעם איגוד השיווק הישראלי.

המדיה בערבית
שידורים מיוחדים ועשירים בטלוויזיה לכבוד עיד אלפיטר– טיול משפחתי ,טריוויאלי ,קריוקי
אלבלד ,מגזין הבוקר ,ותוכניות מוסיקה ובידור.
התקיימו פרזנטציות ל 20-הפקות ומתוכן נבחרו  10הפקות חדשות במגוון ז'אנרים :דוקו,
תחקירים ,אירוח וחברה.
בתחילת חודש יולי יפורסמו קולות קוראים עבור הפקות בסוגה רגילה ובדוקו.
בסיום עונת הכדורגל נערך טקס להכתרת שחקני ונאמני העונה והוקרת קבוצות הכדורגל
שהעפילו ליגה וזאת באירוע שבו השתתף קהל רב חובבי ספורט ואישי ציבור אשר הועבר
בחי ברדיו באתר ובדף הפייסבוק.

טלוויזיה
מחלקת הדרמה:
שב"ס
קומדיי ת המערכונים הסאטירית המתרחשת בין כתלי בית הכלא .מבעד לסורגים ניבטת
ישראל .2019
בסדרה משתתפים מיטב הקומיקאים בישראל – קרן מור ,מנשה נוי ,יואב לוי ,יוסי מרשק,
נועה קולר ,נעמי לבוב ,יניב ביטון ועוד.
מחלקת הדוקו:
ליגה ג׳
הליגה האחרונה בכדורגל ,מלווה אנשים מהפריפריה של ישראל ,שהכדורגל עבורם הוא
הסיכוי האחרון להצליח ולייצר משמעות לחייהם.
למה דווקא ליגה ג׳? כי משם כבר אין לאן לרדת ,מתחת אתה כבר לא קיים.
עבור אדם הגדל בפריפריה בין אם הוא יהודי או ערבי אחת האפשרויות היחידות להצליח
בחיים ,להשתלב בחברה ולשבור את תקרת הזכוכית היא הכדורגל .בליגה ג' התחתית של
ליגות הכדורגל אנו פוגשים את אותם אנשים שהמשחק עבורם הוא הבחירה בחיים.

המוח  -מדריך למשתמש
סדרה דוקומנטרית בהגשת רינת ספיבק ,שמובילה את הצופים למסע חוויתי ומונגש אל
מסתורי המוח האנושי במטרה ללמוד על השיטות שמציעים הרפואה והמדע המודרניים
לשיפור ושימור יכולות המוח .במרכז הסדרה ניסוי טלוויזיוני ,שנערך ביחד עם הד"ר אייל
דורון .במסגרת הניסוי קבוצת אנשים המבקשים לשפר את יכולותיהם המוחיות עוברים
מיפוי גלי מוח ומבדקים קוגניטיביים ולאחר  100ימים בהם רכשו ידע ,שינו את אורחות
חייהם והתאמנו ,הם עוברים שוב את אותם מבדקים בכדי לראות האם חל שינוי ממשי
במוחם.

גברת G
סיפורה מעורר ההשראה של לאה גוטליב -המייסדת של מפעל בגדי הים "גוטקס" ,אשר
תמיד ידעה להרים עצמה מרגעי משבר והפכה משורדת שואה חסרת-כל למעצבת בעלת
שם עולמי -בתשוקה חסרת מעצורים שעליה שילמה מחיר טרגי.

תרבות ובידור:
אנחנו על המפית
התכנית חוזרת לעונה שנייה .בעונה הראשונה ,השף ברק יחזקאלי נסע בעקבות שפים
ישראלים מצליחים בעולם ,כדי לראות איך נראית ההצלחה ומה המחיר .בעונה הזו ,בנוסף
לסיפורי ההצלחה האישיים מתגלה הפופולריות של המטבח הישראלי שהפך למותג חזק
ומושא לחיקוי בעולם.
מה שלנו מוכר מהצלחת בבית :השקשוקה ,סלט הירקות ,החצילים על האש ,השניצל
והחומוס -הם שיא האופנה והאקזוטיקה בבירות העולם .איך זה שמה שאנחנו טועמים כמובן
מאליו ,בחוץ מקבל כותרות של "ממכר"" ,מקורי" ו "מדהים"? איך קרה שהמטבח הישראלי
הפך גדול בהרבה מסך חלקם של השפים הישראלים שעושים אותו.

מחלקת הספורט:
ב 7.7ישודר בכאן  )18:00( 11גמר מונדיאל הנשים
שדר :ליאן וילדאו
פרשנית :אשרת עיני

כאן חינוכית:
ב  1/7עלה לוח חדש לכבוד החופש הגדול הכולל את התוכניות הבאות:
הפלנטונים – פרקים חדשים לסדרת האנימציה לילדים העוסקת בארבעה עולמות שונים
שבהם מגוון רחב של יצורים :תלולית הגעש ,אוקיינוס השלולית ,גינת הג'ונגל ,וארמון החול.
כל עולם שונה מאד ממשנהו ,כל יצור שונה מאד מחברו ,אבל מאחר והם מחוברים באותה
פלנטה ,יש להם הרבה עניינים משותפים .הסדרה עוסקת ביחסי שכנות וחברות ,עזרה
הדדית ,מנהיגות ,ופתרון בעיות .את עליית העונה ילווה משחק צביעה דיגיטלי חדש באתר
כאן חינוכית שפותח במיוחד ע"י מחלקת מוצרים בכאן.
חיות רשת – לאחר שעלתה בבכורה מוצלחת בערוץ היוטיוב ,מגיעה הסדרה גם לערוץ
הלינארי.
המופלאה :הרפתקאות ליידי באג – הסדרה המצליחה שמשודרת בערוץ דיסני מגיעה לכאן
חינוכית .עלילת הסדרה מתרחשת בעיר פריז .מרינט ,נערה צעירה וביישנית היא גיבורת
העל -החיפושית ,הנלחמת לצד שותפה החתול השחור נגד כוחות הרשע של עש הלילה
וגם ,סדרות האנימציה האהובות חזרו למסך :מרתה מדברת ,דוט! והחיים.

.

כאן חינוכית תשתתף גם בפסטיבל סרטי הילדים בסינמטק תל אביב שיתקיים החודש ,בשני
אירועים הפתוחים לקהל הרחב:
 17.7בשעה  – 11:30הקרנת פרקים מתוך הפלנטונים ומפגש עם האנימטור נועם משולם
שיספר על תהליך היצירה ויענה על שאלות.
 19.7בשעה  – 14:30הקרנת פרקים חדשים מהסדרה להציל את חיות הבר ומפגש עם
היוצרים.

בנוסף בחודשי הקיץ יצולמו  3תכניות חדשות בהשתתפות ילדים ונוער:
רק בהצבעה – תוכנית בהנחיית לוסי אהריש שנותנת הזדמנות לילדים ונוער להחליט מה
הם חושבים על שורה של שאלות בוערות ,הרלוונטיות לחיי היום יום שלהם ולקוחות מעולמם
התרבותי והחברתי .בכל תכנית נחשוף את דעת הצופים ,נקיים ראיונות עם מומחים
ואושיות מוכרות מעולם הילדים שיאתגרו את דעתם ויציעו נקודות מבט חדשה על מוסכמות
חברתיות מעולמם.
משחקי המוח  -שעשועון טריוויה בהנחיית מירב פלדמן .בכל פרק ישתתפו שלושה
מתמודדים בגילאי  10-12מכל רחבי הארץ ומכל מגזרי החברה הישראלית שילוו לפני ובמהלך
התוכנית על ידי איתי הרמן (הצ'ייסר) ,אשר דרך המשחק והשאלות יחשוף את הילדים
לשיטות ללמוד ,לזכור ,ולשלוף מידע ויביא הרחבות הקשרים וטיפים למתמודדים באולפן
ולצופים בבית.
השופטת ליטל – ב"בית הדין הגבוה לצדק" יופיעו ילדים אשר תובעים חברים ,הורים מורים
וכו' על סוגיות מחיי היום-יום שלהם .מי שיעזור לצדדים לפתור את הבעיה היא השופטת
ליטל שוורץ ושני "עורכי דין" ,סטנדאפיסטים מתחלפים ,שילוו את התובע והנתבע .הדיון
יהיה חכם ,מכבד ומצחיק  -ובמסגרתו תעלנה תובנות חשובות.

חדשות
כתבנו היה העיתונא י הזר היחיד בעולם ,שביקר סמוך לבית העלמין במצרים שבו נקבר
מוחמד מורסי ,יממה לאחר מותו .העברנו דיווחים מקהיר ביום שאחרי המוות ,שזכו
לפולואים רבים בתקשורת הערבית.
כתבינו שהו במשך שלושה ימים בוועידה בבחריין ,והשיגו בין היתר ראיון עם שר החוץ
הבחרייני שזכה לתהודה בתקשורת המקומית.
בפרשת אונס בת השבע ,כתבתנו הייתה לכתבת הראשונה שדיווחה על קשיים משפטיים
בתיק .לאחר מכן נחשפו כשלים רבים בכתב האישום ,והפרשה סוקרה בהרחבה ובעומק
במרבית תוכניות החטיבה .ראוי לציון הריאיון הראשון ב"בחצי היום עם אסתי פרז" עם
מוחמד קטוסה ,הנאשם באונס ששוחרר לאחר ביטול כתב האישום.
ראיון מהדהד עם בצלאל סמוטריץ' שודר בקלמן ליברמן ,במסגרתו אמר" :להחיל את דין
התורה והמדינה תתנהל כמו בימי דוד המלך".
בדסק המגזין בלטה סדרה בארבעה פרקים על  50שנה למלחמת ההתשה .כולל ראיונות עם
 4רמטכ"לים לשעבר שהשתתפו במלחמה כחיילים ועדויות של שבויי מלחמה; ופרויקט
מיוחד של רועי שרון על פייק ניוז ומלחמה פסיכולוגית בצה"ל.
משדרים מיוחדים :הלווית נחמה ריבלין ,פסק דין שרה נתניהו ,מצעד הגאווה בירושלים;
בכאן רשת ב שידור גמר הפיינל פור בכדורסל.
סבב שיבוצי כתבים :בין הבולטים – צח שפיצן כתב משפט ,יערה שפירא כתבת בדסק
הפוליטי ,סולימאן מסוואדי כתב בדסק הערבים ורענון בדסקים האזורים.

בכאן רשת ב :תוכנית חדשה בשישי בבוקר – "הבוקר השישי עם שלום קיטל".
בדיגיטל :נפתחו  4ערוצי תוכן חדשים המתעדכנים תדיר  -כלכלה ,תרבות ,ספורט והעולם
הערבי.
הסרטונים הנצפים – פייסבוק
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

צפיות
סרטון
 839אלף
כאן מגיבים :לקחתי את הילד למפלצת
 811אלף
תחנת הכוח הירוקה הגדולה בעולם
 543.8אלף
הסיבה למות האם בסורוקה
פינת חי :חיי המלוכה של האריות  434אלף
בספארי
 370.2אלף
שוטרים גילו בן  13מאחורי ההגה
 337.1אלף
האישה שנמצאה אחרי  17יום ביער
 324.7אלף
סטפן לגר מוציא להיט חדש
כאן מגיבים :למה הקייטנות כל כך יקרות  298.8אלף
בעולם עוצרים ישראלים שמבריחים גת  251אלף
יישומון לנשים שמפחדות ללכת בחושך  250.8אלף

מעורבות
 54.3אלף
 40.5אלף
 25.9אלף
 9.4אלף
 2.2אלף
 10.5אלף
 6אלף
 16אלף
 4.1אלף
 8.1אלף

הסרטונים הנצפים – יוטיוב
1
2
3
4
5

צפיות
סרטון
טרגדיה באשדוד :האב מת בחתונת בתו  379.3אלף
 202אלף
ילד שגילה שהוכש בידי צפע
תיעוד :שוטרת מחלקת קנסות בלי סיבה  188.5אלף
תיעוד :נהיגה מסוכנת בכביש הארוך  178.7אלף
במדינה
 124.5אלף
בת  13נדרסה כשברחה מאזעקה

רדיו
תרבות
חגגנו את פתיחת שבוע הספר בשידור מיוחד מכיכר רבין בתל אביב.
אתגרנו את הצ'ייסר בחידון טריוויה על פתיחות של ספרים ,וגם אירחנו את המשוררת
והזמרת יעל איינזברג שהוציאה השנה ספר שירה ראשון.

התכנית "המעבדה " יצאה צפונה לשלושה שידורים מול קהל במוזיאון המדע בחיפה -
המדעטק ,לציון  500שנה למותו של לאונרדו דה וינצ'י .ניסינו לברר מי הוא היה באמת היה
וכיצד ההמצאות שלו משנות את חיינו כאן ועכשיו?

ב"גם כן תרבות" התארחו חברי הפרוייקט הקאמרי הישראלי לקונצרט אינטימי באולפן.
התכנית "אפריכאן" ארחה את בן אילון ויוסי פיין עם מוזיקה מהמדבר הכחול.
ב"מאחורי הקלעים" אירחנו את המורה האגדית לפסנתר  -חנה שלגי ,וגם את מנהל
האביזרים של תחרות האירוויזיון נצר שבתאי.
בתכנית "אחת "5+אירחנו את נדב לפיד ושמענו על מדף הספרים הפרטי שלי.
קול המוסיקה
בחג השבועות העברנו בשידור חי מחגיגות המוסיקה באבו גוש קונצרט של המקהלה
הפילהרמונית הקאמרית האסטונית בניצוחו של קאספרס פוטנינש ,בתוכנית מיצירות
מנדלסון ,באך ,ברהמס ,מאהלר וארוו פרט.
ב 19.6 -העברנו בשידור חי ממוזיאון ת"א לאמנות קונצרט של התזמורת הקאמרית
הישראלית בניצוחו של מנהלה האמנותי אריאל צוקרמן ,במסגרת מרתון מכלול הקונצ'רטי
לפסנתר ולתזמורת של בטהובן עם הפסנתרנית אליסו וירסלאדזה.
ב 25.6 -העברנו בשידור חי מאולם הנרי קראון בירושלים קונצרט של הקאמרטה הישראלית
ירושלים בניצוחו של טים בראון ,בהשתתפות אנסמבל זמרי מורן ,בתכנית מיצירות מרדכי
סתר ,באך וג'ון איירלנד.
ב 3.7 -העברנו בשידור חי מאולם הנרי קראון את קונצרט הפרידה של התזמורת הסימפונית
ירושלים מהחלילן הראשי שלה ,נעם בוכמן .הקונצרט ,עם הסולן נעם בוכמן ובניצוחו של
דורון סלומון ,כלל יצירות מאת מוצרט ,בטהובן ושלמה גרוניך.
במסגרת תכניתנו "היה היה קונצרט – שחזור קונצרטים היסטוריים" שידרנו ב10.6 -
הקלטה שקיבלנו מהמוזיאון להיסטוריה של יהודי פולין בוורשה ,של קונצרט שהיה במוזיאון
באפריל השנה ,שרובו הוא שחזור של קונצרט של התזמורת הסימפונית היהודית של גטו
ורשה .התזמורת הסימפונית של ורשה בניצוחו של גבריאל כמורה ניגנה מיצירות שוברט,
מוצרט וויינברג.

אנו ממשיכים בשידורים חיים של קונצרטים בימי שישי בצהריים ממרכז המוסיקה עדן-תמיר
בעין כרם ,ירושלים :ב 14.6 -עם הפסנתרנים האחים שיר ודרור זמל ברסיטל מיצירות
שוברט; ב 21.6 -עם מקהלת אנקור בניצוחה של דפנה בן יוחנן; וב 28.6 -עם זוכי תחרות
הפסנתר ע"ש קלמי באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
במלאת שלושים למותה של זמרת האלט מירה זכאי ייחדנו מבחר מתכניותינו לזכרה עם
הקלטות קאמריות ,סימפוניות ויצירות סולו בביצועה:
בתוכניות "זרקור" השמענו מיצירות אנדרה היידו ,צבי אבני ,ראוול ,ציפי פליישר ,יוליה
צנובה ואלברטו חמזי ( ;)23.6שומאן ,ינעם ליף ורחל גלעין ( ;)24.6ברליוז ,מרק קופיטמן
והנדל ( ;)25.6וסשה ארגוב ,רספיגי ,עובדיה הגר ,ראוול ,אלבן ברג ,בוסקוביץ' ,ידידיה
אדמון ,נירה חן ,עמנואל עמירן וגיל אלדמע (.)26.6
בקונצרט הבוקר ב 27.6 -השמענו את סימפוניית "התחייה" של מאהלר בניצוחו של ג'ורג'
שולטי בהשתתפותה של מירה זכאי ,ובתכניתנו "לוקאל-קלאסי" באותו יום שידרנו את
הקלטת קונצרט המילניום של התזמורת הפילהרמונית הישראלית מ ,1.1.2000 -שהיה
הקונצרט האחרון שבו מירה זכאי שרה ,ב"תיקון חצות" של מרדכי סתר בניצוחו של גארי
ברתיני.
בתוכניתנו "אוצר ישראלי" התארחו החודש הזמרת והאמנית הרב-תחומית אתי בן זקן
( ,)10.6המלחין אראל פז ( ,)17.6המלחין שי כהן ( ,)24.6והמלחין ולדימיר שקולניק (.)1.7
88
ספיישלים:
ספיישל של חצות עם האלבום  Highway to hellבמלאת  40שנה לצאתו.
ספיישל של חצות 40שנה ל  - Unknown Pleasuresאלבום הבכורה של ג'וי דיוויז'ן.
ספיישל של חצות  50שנה לאלבום Elvis in Memphis
ספיישל של חצות עם האלבום  Rolling Thunder Revueשל בוב דילן עם גיל מטוס ודויד
פרץ
ג'אם :88
ג'אם  88עם להקת Anna Rf
ג'אם  88עם יוגב גלוסמן
ג'אם 88עם Jonz
ג'אם  88יוצא בקיץ לשטח! התוכנית תשודר מירושלים ,באר שבע ויפו .הג'אם הראשון
לעונה :טל תמרי ממתחם התחנה הראשונה בירושלים.
שידורים מיוחדים נוספים:
ספיישל אלבומי בכורה בחג השבועות
ספיישל ברוס ספרינגסטין לכבוד צאת אלבומו החדש .Western Stars
גימל
בחג השבועות ( )9.6שידרנו לאורך כל היום מרתון מעבדים ומפיקים מוסיקליים .בכל שעה-
שירים של מעבד מוסיקלי אחר :מאריה לבנון ועד פטריק סבג ,מאלכס וייס ועד יזהר אשדות.
כמו כן ,שידרנו תכנית מיוחדת לזכרה של אלונה טוראל.
לכבוד שבוע הגאווה ,כאן גימל השתתפה בהפקת שיר הגאווה הרשמי ,מי מחפש אותי של
מאור אדרי וכרקוקלי .ביום מצעד הגאווה ( )14.6שידרנו תכנית גאווה מיוחדת.
ביום ירושלים ( )2.6שידרנו תכנית מיוחדת' ,שיר לירושלים' ואת ההסכת 'שיר אחד' על
השיר ירושלים של זהב.
בתכנית אגן הים התיכון התארחו להופעה חיה באולפן :החברים של פנחס ,אבי סינואני,
סמיר לוי ואתי לוי ,גבי ומיקי נס.

באולפן גימלייב התארחו החודש להופעה חיה באולפן :אריק סיני ,אבבה ,שי גבסו ,ארקדי
דוכין.
במסגרת התכנית פוקוס שידרנו תכנית על המוסיקה בסרט 'דיזנגוף  '99לציון 40
שנה ,וציינו גם  40שנה ל"התכוונות" של יוני רכטר.
בתכניות מאחורי השירים התארחו הילה כהן אלעזר ,דניאל זמיר ,דודו אהרון ,אפרת בן
צור ,השמיעו את אלבומיהם החדשים וסיפרו עליהם.
בתכניות פגישה אישית התארחו אתי ביטון ,האולטראס ,גיא מזיג ,עוזי פוקס ,אושיק לוי,
והגישו שעה של מוסיקה שהם אוהבים.
מורשת
בתחילת יוני צוין יום שחרור ירושלים" .כאן מורשת" שידרה את האירוע המרכזי בישיבת
מרכז הרב בירושלים ,בהשתתפות ראש הממשלה ,הרבנים הראשיים ,שרים ,חברי כנסת
ואישי ציבור.
בערב חג השבועות הוקדשו תכניות התחנה למשמעות היום– לסיפורן של רות ונעמי,
מקומה של ערפה ,חג הביכורים והמשמעות של החג לימינו.

שפות
צרפתית:
לראשונה בכאן צרפתית ,אירחנו את הזמר הצרפתי המפורסם GILBERT MONTAGNE
בקפה האנוי בתל אביב בתאריך  .17.6.19האירוע התקיים בהשתתפות הקהל והזמר דוד
דאור שרצה להביע את הערכתו לאורח  GILBERT MONTAGNEשיופיע בארץ בחודש
אוגוסט.
מוזמנים לצפות בסרטונים5 4 3 2 1 :
ספרדית:
ראיון עם דואינר סאלאס ,סגן שר מסחר החוץ של קוסטה ריקה שהגיע לאולפני כאן ספרדית
עם משלחתו שכללה בין היתר את פדרו ביירות פראדה ,מנכ"ל הסוכנות הלאומית לקידום
היצוא ,וויקטור אומניה ,מנכ"ל משרד הכלכלה והמסחר.
במסגרת הביקור הרשמי של המשלחת נחתמו הסכמי שיתוף פעולה בתחומים שונים וסוכמו
על פרויקטים לשיתוף פעולה בין שתי המדינות.
/https://www.facebook.com/KanEnEspanol/videos/2876007609082852
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13617

אנגלית:
כתבה מיוחדת על יהודי אוגנדה ,האבאיודאיה .כתבנו פגש את הקהילה ,שחוגגת  100שנה.

מחקר
מחלקת המחקר של כאן באמצעות מכון המחקר "שילוב" ערכה סקר מעקב.
עיקרי הממצאים :
•
•
•
•

המודעות לכאן – תאגיד השידור הישראלי גבוהה מאוד ומקיפה  90%מהמדגם;
החשיפה לתכני התאגיד בכל הפלטפורמות טלוויזיה ,רדיו ודיגיטל עולה החשיפה
לתכני הדיגיטל מאפיינת יותר צעירים בגילאי .18-35
שידורי כאן נתפסים כטובים יותר בהשוואה לשידורים הקודמים של רשות השידור.
כאן מוביל בתפיסת הציבור על פני גופי השידור האחרים בפרמטרים הבאים :מעניין,
איכותי ,תכניות חשובות ,חדשות אמינות.

את פרטי הסקר המלאים ניתן להשיג במחלקת המחקר.
הסקר נערך בקרב  502גברים ונשים יהודים דוברי עברית בני  18ומעלה ,במדגם ארצי,
אקראי ומייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת ,במסגרת סקר אומניבוס אינטרנטי שנערך
ב 6-למאי  ,2019טעות הדגימה המרבית היא .+4.4%

פרומו
אירוויזיון ביקורות
תודה שעזרתם לנו להגשים את החלום!
העולם לא נרגע מההפקה של כאן לאירוויזיון .2019

מחוז ירושלים – פרק סיום עונה
תודה לשוטרי מחוז ירושלים ,עשיתם עבודת קודש...
סדרת הדוקו המדוברת סוגרת עונה בפרק מרגש.

ליגה ג – פרומו השקה וטיזרים
ג' זה לא משחק ,זה החיים.
סדרת הדוקו החדשה שכובשת את המסך.
4321

אנחנו על המפית
ברק יחזקאלי יוצא בעקבות האוכל הישראלי שכבש את העולם,
בעונה חדשה של "אנחנו על המפית".

שב"ס
יש תכניות שאי אפשר לעצור.
הסאטירה החדשה של כאן  11שתכבול אתכם למסך.

תיק נעדר –  2פרקי סיום
יש תיקים שחייבים להיסגר...
הדרמה המשובחת בשני פרקי סיום שלא ייצאו לכם מהראש.

טעם לחיים
אחרי שאיבד את בתו ,השף גולן גורפינקל במסע אמיץ לחיפוש הטעם החדש בחיים.

אין אריות בתל אביב
איך עושה דוקו?
גן החיות של תל אביב קם לתחייה.
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