עדכון מנכ"ל חודש תמוז
כפי שהתפרסם בשבוע שעבר ,זכויות השידור לסדרת הדרמה החדשה "טהרן" נרכשו ע"י
חברת אפל  .זו הרכישה הראשונה של אפל לסדרה שאינה אמריקאית והיא תשודר בשפת
המקור באפל ( tvשירות זמין ביותר מ 100-מדינות) מיד לאחר השידור ב-כאן .11
עם הקמתו של התאגיד ,הצבנו לעצמנו יעד להפוך לגוף התוכן המוביל במדינה בתוך מספר
שנים .פעלנו כל העת על מנת ליצור תכנים מקוריים ,איכותיים ומגוונים בשלוש
הפלטפורמות ,אשר זוכים להצלחה מרובה .טהרן ,יחד עם הפקות רבות נוספות שלנו,
מקדמות אותנו לעבר מטרה זו.
ולאלו שטרם הספיקו לצפות ,מוזמנים ללחוץ כאן.

דיגיטל
תוכן:
התרגשנו להשיק עונה רביעית לסדרת הרשת זוכת הפרסים שלנו "הטרמפיסטים" .העונה
החדשה מוקדשת לבני נוער מכל רחבי הארץ ,אלה שבשולי הדרך ובשולי התודעה .פרק
הבכורה ,עם נער מאופקים ,זכה למאות אלפי צפיות תוך שעות ספורות ,והצית שיח ער
ברשת ומחוץ לה .המהפכה הגאה שלי – סדרת רשת בת  4פרקים שהפקנו כליווי לסדרה
המהפכה הגאה בכאן  ,11זכתה ללמעלה ממיליון צפיות ואלפי תגובות ושיתופים.
עוד הצלחות בתחום התיעודי נרשמו עם מאות אלפי צפיות לדוקותיים על מפקדת אבטחה
במערת המכפלה ולדוקו קצר ומרגש על איש הלגו שתורם לילדים חולי סרטן.
מחלקה ערבית:
סיכום הפעילות האינטנסיבית שהייתה בחודש רמדאן והפקת סרטוני חג.
סרטון שעסק במנהגי החג השונים והמוזרים במדינות ערביות ואסלאמיות ברחבי העולם .
בנוסף סרטון – משאל רחוב על החג ,הדגים ,עכו ורמדאן ומה שביניהם
במקביל החלו לעלות באופן סדיר סרטונים בקרוספוסט עם כאן לאחר תרגום הסרטונים שעלו
בקרוס עד היום זכו לכמות צפיות מרשימה וחלקם אף עברו את הרבע מיליון .סרטון על
ממתק הזלאבייה ,הממתק הכי מזוהה עם חודש רמדאן.
מקעקעת מאעבלין –  250,000צפיות
איך אומרים כדורגלנית בערבית?
קוראים לו גלעד ובערבית "אבו חאלד" – מייסד "מדראסה" שהחליט ללמד יהודים ערבית
מדוברת.

מוצרים והפצה:
הפצה:
• בחודש מאי צפו בתכנים של כאן  2.1מיליון פעמים בפלטפורמות ה .VOD
•

כותרים מובילים בחודש מאי  – 2019קופה ראשית עם  886אלף צפיות; ילדי בית העץ
עם  474אלף צפיות.

•

הופצו חבילות תוכן מיוחדות עבור פלטפורמות ה – VODחבילת אירוויזיון ,חבילת
גאווה ,ועוד .חבילת האירוויזיון צברה במהלך חודש מאי  30,146צפיות בכל
הפלטפורמות ,כאשר הכותר המוביל הוא אירוויזיון ( 1979הללויה!).

יוטיוב:
• בחודש מאי נשמרה המגמה של כ 40-מיליון צפיות בתכנים של כאן.
•

כאן חדשות – הערוץ המוביל בחודש מאי ,עם קרוב ל 20-מיליון צפיות.

•

 25,000מינויים נוספו לכל ערוצי כאן במהלך חודש מאי; מאז ינואר  2020נוספו בסה"כ
 200אלף מינויים לכל ערוצי כאן; בסה"כ כמות המנויים על ערוצי כאן – כ 1.15-מיליון
מנויים.

•

שני הפרקים הראשונים של היהודים באים ,עונה  4החדשה ,העפילו לסרטונים החמים
של יוטיוב (תקדים – עד כה אותו כותר לא הופיע פעמיים בסרטונים החמים של יוטיוב)

 – TOP-5צפיות בחמשת הסרטונים החמים ביוטיוב – מאי :2020
כאן  - 11קופה ראשית  2פרק ( 20אחרון לעונה) –  635אלף
כאן חדשות  -אוהב ,דקל וקנין :איך נקלע ילד בן  14לסכסוך בין שני עבריינים? –  490אלף
כאן  - 11לוחם  - 566פרק  387 – 1אלף
כאן  - 11קופה ראשית עונה  2פרק  367 - 19אלף
כאן  - 11אירוויזיון  - 2020עדן אלנה  360 – Feker Libiאלף

המדיה בערבית
תוכניות בטלוויזיה
חוזרים במלוא הכוח והמרץ לשגרה.
החלו צילומי התוכנית "לא רק דיבורים :مش بس كالم" ,תוכנית אירוח וכתבות תוכן שבועית
בשילוב מוזיקה וזמרים מקומיים .בכל תוכנית יובאו סיפורים מרגשים ומעניינים ,ראיונות
אחד על אחד וחשיפות לראשונה בחברה הערבית .בנוסף יתארחו בתוכנית מומחים מכל
תחומי החיים ,יוצרים וזמרים.

דוקו
בעקבות הצלחת העונה הראשונה של
הסדרה "סליחה על השאלה :بال مؤاخذة"
החלו צילומי העונה השנייה של הסדרה
המבוססת על הפורמט האוסטרלי You
 .can't ask thatהעונה החדשה תעסוק
במגוון נושאים חשובים ומרתקים :דיכאון
אחרי לידה ,אלמנות ,משפחות מופרדות,
יהודים ,קרובים של נרצחים ועוד .לצפייה
בפרקי התוכנית לחצו כאן.
החלו צילומי "מחוץ לסורגים" (שם זמני)  -סרט תעודה המלווה בני נוער בסיכון עם מאמן
חיים שעבר בעצמו חוויות קשות בשל סחר והתמכרות לסמים.
דוקו-ריאלטי
החלו צילומי הסדרה "אבן ,נייר ומספריים :حجر ورقة مقص" .בסדרה יתארחו אנשים מוכרים,
מכלל תחומי החיים בחברה הערבית ,וייווצר מפגש בין הדור הוותיק יותר שבילה את ימיו
מחוץ לכותלי הבית במשחקי שכונה עם חברים ובין בני הנוער שמבלים את מרבית זמנם מול
המסכים.

הסתיימו צילומי הסדרה "להגשים את החלום:
عِش الحلم" הגשמת משאלתם של גיבורים
מאותגרים (ילדים המאושפזים בב"ח ו/או עם
מוגבלות) ,תוך היכרות עם סיפורם
והתמודדותם היומיומית על החיים .בחלק
מהפרקים יהיה שיתוף של הקהילה בהגשמת
החלום.

תחקירים
סדרת התחקירים "מקום לספק :مكان للشك " חוזרת לשגרה לאחר משבר הקורונה עם כתבות
תחקיר וחשיפות שונות בנושאים שונים :סחר בפוריקס ,אכיפה וגבייה ,קשיי מימון עסקים,
החלטה  ,922בריונות ברשת ו-ח'אווה (דמי חסות /פרוטקשן) .לצפייה בפרקים לחצו כאן.

בקרוב יחלו צילומי סדרת תחקירים חברתית ואקטואליה חדשה אותה ינחו שתי נשים
צעירות ודעתניות מהחברה הערבית בנושאים שונים ,חברתיים אקטואליים ,פוליטיים,
מגדריים ועוד.
סאטירה
תוכנית הסאטירה "אל-בלד בח'יר :البلد بخير" חוזרת לשגרה לאחר משבר הקורונה וממשיכה
להביא את אירועי השבוע בחדשות ובחברה הערבית באופן סאטירי ,על פי המתכונת של
פאנל בו משתתפים מנחים קבועים לצד אורחים מתחלפים .לצפייה בפרקי התוכנית לחצו
כאן.

מכאן דיגיטל
העמוד מכאן חגג במאי יום הולדת  3וכיום הוא עומד על  970אלף עוקבים !
חידושים שהוכנסו לדיגיטל:
 .1דיגיטל  :Firstהפקות טלוויזיוניות מוקלטות שודרו בעמוד הפייסבוק כפרימיירה (שידור
בכורה בפייסבוק) לפני השידור הטלווזיוני .שידורים חיים הועברו בשידור ישיר
בפייסבוק.
 .2לייב יו -רדיו :הפיכת המדיה הקלאסית להפקה דיגיטלית מבוימת ומסונרכנות וליווי
משדרים ותוכניות מיוחדיות בשידור חי תוך כדי אינטראקציה עם הגולשים והמגיבים.
 .3קידומי רדיו :הנגשת התוכן המיועד לרדיו באמצעות כותרות קצרות וקולעות ,וויזואליה
אשר ממחישה את התוכן.
תוכן:
.1
.2
.3
.4

סרטון שעסק בהתמודדות האישה עם העבודה מהבית בצל הקורונה ,בקשות הילדים
והבעל ובצל הצום והרמדאן הגיע ל 2-מיליון צפיות.
לייב בחג אלפיטר של הרדיו  -אתה שואל והשיח' עונה – המגיש מלווה את השידור
בפייסבוק ומעביר את שאלות העוקבים לשיח' .תגובות רבות וממוצע צפיות לפרק כ-
 40אלף צפיות.
לייב חגיגי של הרדיו – שני משדרים ישירים של תוכניות הבידור עם הזמר איאד טנוס.
קורונה – את תקופת הקורונה ליווינו באופן שוטף ,בין היתר ע"י אזור ייעודי באתר,
ראיונות וקידומי רדיו עם אנשי מקצוע ,כתבות מהשטח ,מהדורה מורחבת ועוד .הודעות
רה"מ ומנכ"ל משרד הבריאות שודרו בשידור ישיר בפייסבוק וזכו לצפיות רבות.

אירועים בולטים שסוקרו:
טביעתו של הרקדן איימן ספייה ז"ל ,ליווינו את האירוע מרגעי החיפוש הראשונים ועד
להלוויה ,הסיקור זכה ללמעלה מ 6-מיליון צפיות.
איאד אלחלאק – איאד נהרג ע"י המשטרה ,דבר שעורר סערה בחברה הישראלית כולה,
ובחברה הערבית בפרט .הסיקור בנושא זכה ללמעלה מ 350-אלף צפיות.
סיכום חודש יוני  2020בדיגיטל
נתונים כללים –
סה"כ חשיפה בכלל הפלטפורמות –  52מיליון
סה"כ צפיות בכלל הפלטפורמות –  35מיליון
סה"כ עוקבים בכלל הפלטפורמות –  1,215,115מיליון עוקבים

טלוויזיה
חטיבת הטלוויזיה גאה בסדרת הדרמה "טהרן" שנמכרה לחברת אפל האמריקאית ,באחת
העסקאות הגדולות ביותר שנעשו בתעשייה הישראלית.
"טהרן" מגוללת את סיפורה של תמר רביניאן ,האקרית צעירה מיחידת  8200שמסופחת
למוסד ונשלחת תחת זהות בדויה לטהרן למשימה מסוכנת ,שאמורה לתמוך בתקיפת מתקני
הגרעין באיראן .תמר מוצאת את עצמה בעיר עוינת ,תחת מצוד המאיים על חייה ,חוברת
לאקטיביסטים מקומיים ומתחברת לשורשיה המשפחתיים הנטועים באדמת איראן.
סדרת המערכונים הסאטירית ,זוכת פרס האקדמיה"היהודים באים" עלתה בעונה רביעית.
ה סיפורים ,המיתוסים היהודיים והפרות הקדושות שכולנו מכירים מזווית חדשה ,מצחיקה
וביקורתית.
העונה כוללת פרק ספיישל ,שיתמקד כולו באירועים סביב הימים שקדמו למות דויד והמלכת
שלמה  -סיפור רווי בדם ,יצרים ופוליטיקה ,שכאילו נלקח הישר ממשחקי הכס.
במחלקת הדוקו שידרנו שני פרקים מתוך שלושה בסדרת הדוקו פשע "קצה חוט".
במרכזו של כל פרק מוצב תיק רצח שזעזע את מדינת ישראל בתקופה בה אירע .לצד נקודת
המבט של משפחת הקורבן המתארת את החוויה הקשה ואת הזיכרונות הכואבים ובאמצעות
חומרי ארכיון וחומרי חקירה יתראיינו בכל פרק החוקרים שלקחו חלק בפענוח הרצח
וחושפים לעיני הצופים את תהליך העבודה עד לפענוח הרצח ,לכידת הרוצח והכנסתו לכלא.
בעונה יעסקו הפרקים בחטיפה וברצח של הנער אורון ירדן ז"ל ,ברציחתה של רינת רואס ז"ל
ועינוי הדין שנמשך שנים עד ללכידת הרוצח וברצח הצעירה דנה בנט ז"ל.

בנוסף עלתה לשידור סדרת הדוקו ההיסטורית "עושים לביתנו" ,סיפורן של ההחלטות
המכוננות והדרמטיות ביותר שעיצבו את המשק הישראלי ,כולל השיקולים המקצועיים וגם
הבלתי ענייניים שקידמו אותן וכן המרוויחים והמפסידים מהן.
כל אחד מפרקי הסדרה מתאר קונפליקט כלכלי משמעותי אחד בחייה של מדינת ישראל החל
ממשבר מניות הבנקים בשנות ה ,80-דרך הפרטת המשק שיצרה את מעמד הטייקונים,
השקתו של פרויקט מטוס הלביא השאפתני וסגירתו תוך פיטורי אלפי עובדים ,המו"מ עם
גרמניה וחתימת הסכם השילומים ,קצבאות הילדים – שהתחילו כאמצעי לתיקון האפליה
כלפי יוצאי עדות המזרח ,הפכו לכלי פוליטי.

דרך כך אירועים אלה ,הסדרה נותנת לצופים מפתח להבנת משחקי הכוח בכלכלה
הישראלית ,המשפיעים עלינו גם כיום.

שידרנו את הסדרה הדוקומנטרית "המהפכה הגאה" ,שלושה פרקים שבמהלכם גל
אוחובסקי יוצא למסע בו הוא מנסה להבין מדוע ,בניגוד לכל הסיכויים ,המהפכה הגאה
הצליחה בישראל .של ושה פרקים יבחנו שלוש סיבות אפשריות לכך .1 :השפעת הצבא .2
המזרחיות בקהילה הגאה  .3השפעת התקשורת.

במחלקת תרבות ובידור עלתה לשידור התוכנית "חי בגימל"  -שלומי שבן מהיכל התרבות.
תכנית ראיונות מוסיקלית בהנחיית שלומי שבן .בתוכניות התארחו שלומי שבת ,נינט טייב
ויוני רכטר.
בסדרה מארח שבן  12אמנים מהשורה הראשונה :חוה אלברשטיין ,שלום חנוך ,שי צברי,
אסף אמדורסקי ,שולי רנד ,רונה קינן ועוד .בכל תכנית מתארח אמן אחד ,ששיתף פעולה
עם שלומי בעבר .הם מופיעים ומשוחחים שיחה אישית ואינטימית על מקורות היצירה,
בניסיון לברר שאלות שונות.

התחלנו בשידור הסדרה נייעס העוסקת בתקשורת החרדית בישראל.
"נייעס"(ביידיש ניוז ,חדשות) היא סדרת דוקו בת  5פרקים המביאה הצצה לאחורי הקלעים
של העולם התקשורת החרדי.
הסדרה מתעדת את מאחורי הקלעים דרך עיניהם של האנשים שיוצרים את התקשורת-
העורכים ,הכתבים ,השדרנים והצלמים שפועלים בתוך מערכת חוקים נוקשה של תקשורת
על פי ההלכה היהודית .הסדרה תעקוב אחר  7אנשי תקשורת חרדים מובילים מתחומים
שונים והצופים יחשפו להתמודדות שלהם עם הקונפליקט שבין החובה המקצועית שלהם
כעיתונאים ובין החברה השמרנית שבה הם חיים.

במחלקת הרכש עלו מספר סדרות חדשות:
פוטין :סיפורו של מרגל רוסי
סדרה בת  3פרקים העוסקת בולדימיר פוטין ששולט ברוסיה כבר  20שנה .בסדרה אפשר
לשמוע את האנשים הקרובים לפוטין ,מתנגדים שלו ואנשים שהוא פגע בהם .בסדרה ,צילומי
ארכיון יוצאי דופן של נשיאותו השנויה במחלוקת .מסע חסר תקדים לתודעת המנהיג הרוסי.
ג'ורג' סורוס – תיקי קונספירציה 50 ,דקות ()BBC 2019
סרט תיעודי העוסק בג'ורג' סורוס שהפך בשנים האחרונות לאחד האנשים המושמצים
והשנואים ביותר בימין הקיצוני הפופוליסטי .תמונותיו עיטרו את מסעות הבחירות של ראש
ממשלת הונגריה ,ויקטור אורבן .נשיא ארצות הברית ,דונלד טראמפ האשים אותו בארגון
קמפיין ההפגנות נגדו ,ותומכי הברקזיט האשימו אותו בהפניית משאבים כספיים במטרה
למנוע את יציאתה של בריטניה מהאיחוד האירופי.
יקטרינה הגדולה:
דרמה היסטורית ,רומנטית המתרחשת בבית המלוכה הנשי החזק ביותר בהיסטוריה.
קיסרית רוסיה יקטרינה השנייה שלטה ברחבי רוסיה במשך כמעט מחצית המאה ה.18-
חזקה ,אינטליגנטית ומשוחררת מינית ,היא היוותה את הגדרת המודרניות .מיני-סדרה בת
 4פרקים ,של הסופר עטור פרסי האמי  -נייג'ל וויליאמס ('אליזבת הראשונה') ,והבמאי
עטור פרסי האמי פיליפ מרטין ('הכתר') ,מציגה את הרומן של יקטרינה עם בן זוגה הרומנטי
והפוליטי ,ג ריגורי פוטמקין .הזוג מפתח מערכת יחסים ייחודית ומסורה ,תוך התגברות על
יריביהם ועיצוב רוסיה כמעצמה עולמית .הלן מירן בתפקיד הראשי מגלמת את דמותה של
יקטרינה.

חינוכית
את החופש הגדול נציין בחגיגה של תוכניות מצוירות עם ספישל ענק של  7סדרות שונות
וחדשות .ראשית נשיק את עיר המספרים ,סדרת הרפתקאות מקורית ישראלית שעוסקת
בעולם המתמטיקה ומיועדת לילדים בני  3עד .7
בנוסף נשדר גם את הסדרות בית ספר לגיבורים ,ילדי הפעמון ,ג'ייגנטו והדינוזאורים,
המופלאה עונה  ,2לאמה לימה והחידוש לסדרה הפופולרית סיפורימפו
עוד לפני החופש נשדר פרק ספישל מיוחד של התוכנית זוכת  2פרסי האקדמיה ,להציל את
חיות הבר .הפרק המיוחד עוסק בסיור בספארי בתקופת הקורונה.
במסגרת פרקי הסיום של עונת סליחה על השאלה ילדים ,נשדר בתחילת יולי פרק העוסק
בילדים מעוטף עזה ופרק מיוחד שבו מורים עונים לשאלות הילדים.

חדשות
פרויקטים מגזיניים בולטים:
•
•
•
•
•
•
•

 – 14.6סדרת איטליה .תיעוד ראשון ובלעדי של עיתונאי/ת ישראלית על אדמת איטליה
שנפתחה מחדש לאחר סגר הקורונה.
 18.6גבעת הנערות :תיעוד בלעדי ונדיר של נערות בנות  13-18שגרות בגבעה מבודדת
בשומרון – לבד לגמרי.
 21/6מדינת כי"ל :סדרת כתבות על הוויתורים של מדינת ישראל לטובת עידן עופר
ומפעלי ים המלח.
חדשות הלילה :פינת מוזיקה בצל קורונה שבה מתארחים מהבית שלל אמנים.
משחקי הכיס :סדרת כתבות "מחיר הסיפוח" :איך ישפיע מהלך הסיפוח החד צדדי על
הקשרים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינית ,ירדן ומצרים.
העולם היום :עם תחילת המהומות באמריקה ,ראיון עם מייקל גארנר ,בן דודו של אריק
שמת במהלך מעצר ב 2014-שהיה לסמל המאבק נגד אלימות שוטרים בארה"ב.
קלמן סג"ל :הדיאלוג בפתיחת התוכנית שבו מביעים המגישים את דעתם על סוגיות
בענייני היום צובר תהודה ברשתות החברתיות.

כאן רשת ב'
שידורים מיוחדים:
ב 4.6 -שידור מיוחד של התוכנית מרחאבית על מלחמת ששת הימים -המלחמה ששינתה
את האזור ואת השקפת עולמם ועיצוב זהותם של ערביי ישראל.
שידרנו את הטקס הממלכתי לציון יום ירושלים מגבעת התחמושת.
שידרנו את שני משחקי חצי גמר גביע המדינה בכדורגל .וביום שני 13 ,ליולי ,נשדר גם את
משחק הגמר בין הפועל באר שבע לבין מכבי פתח תקוה ,מאצטדיון בלומפילד.
שידורי שבועות מיוחדים:
תוכנית מיוחדת על המשורר דוד זהבי במלאת  110שנים להולדתו.
תוכנית ערב חג מיוחדת של פרויקט  929עם המלחין אריאל הורוביץ.
"שרים שבועות" – מופע שהוא שיתוף פעולה של האופרה הישראלית ,עיריית תל אביב
ותאגיד השידור.
זרקור על תוכנית :אם קשה לכם לישון בלילה או שאתם מתעוררים ממש מוקדם – אתם
מוזמנים להאזין לתוכנית "שירים בהקיץ" .בוחרים לכם את השירים העבריים הפחות
מושמעים משנות ה 90 -לשנים מוקדמות יותר ,עד לשירים מהתקופה של טרום הקמת
המדינה ,בביצועים מחודשים.
סיכום דיגיטל חודשי – בכאן ב:
הלייב היומי לתוכנית המאזינים:
הזדמנות טובה לסכם פרויקט מוצלח שערכנו בשיתוף כאן חדשות שהניב תוצאות שוברות
שיאים לעמודים שלנו .מאז תחילת תקופת ההסגר ועד סופה ,שיתפנו פעולה עם הדף של
כאן חדשות ויצאנו לסדרה של שידורי לייב משותפים בהם ענינו לשאלותיהם של הגולשים
בזמן אמת.

צבע הכסף – שיחות עם מאזינים:
בימים ראשון – חמישי ,החל מהשעה  ,15:00עלינו בלייב פייסבוק עם מומחים שענו על
שאלות בשלל נושאים :ביטוח לאומי ,רשות המיסים ושאלות על בריאות 43,000 .צפיות.
"סדר יום" עם השאלות של המאזינים:
בימי שני החל מהשעה  ,11:00עלינו בלייב עם קרן נויבך שאירחה את סמנכ"לית הקצבאות
בביטוח הלאומי ובכירים מרשות המיסים לשעה של שאלות ותשובות 48,000 .צפיות.
טורי דעה ואייטמים בולטים:
הטיפ של ד"ר גילי תמיר חשיפה ,10,423 :מעורבות1195 :
אסתי פרז על השיחה עם חוה אלברשטיין חשיפה 5,723 :מעורבות סה"כ796 :
קרן נויבך :רצח רואן אלקרנאווי חשיפה ,3732 :מעורבות סה"כ330 :
"הפסקת אוכל" -פינת המתכונים עולה מדי יום שישי לפייסבוק.

דיגיטל כאן חדשות
משדר מיוחד לקראת חזרת הכדורגל למגרשים ,הועבר בשידור חי בעמוד הפייסבוק של
החטיבה .במשדר השתתפו כתבי החטיבה והתראיינו בו יו"ר מנהלת הליגה ,שחקן הנבחרת
תומר חמד ,יעקב בוזגלו ,ניר קלינגר ואורחים נוספים.

הכתבה על הצלמת שמתעדת את חסרי הבית בדרום ת"א ,הגיעה ל 2-מיליון צפיות
בפלטפורמות השונות.

פרק בסדרת הדיגיטל "היום לפני" שעסק באסון ורסאי זכה לכ 600,000-צפיות ברשתות
החברתיות והיה לסרטון השני הנצפה ביותר החודש.

תחקיר של כרמל דנגור על גבעת הנערות – המאחז ביו"ש שבו מתגוררות בנות בלבד ,רשם
חצי מיליון צפיות בתוך שלושה ימים בלבד

תיעוד מיוחד שהביא נתן גוטמן מהמחאות במיניאפוליס על הרג ג'ורג' פלויד הגיע לכ-
 400,000צפיות בפייסבוק.

רדיו
כאן תרבות
ב"גם כן תרבות" ריאיון מיוחד עם הסופר פול אוסטר ,שדיבר על אמריקה של טראמפ ,על
איך הפך לסופר ועל הקשר שלו ליהדות ולישראל ,שעליה אמר" :אני מרגיש אכזבה גדולה.
אני לא ממש רוצה להיכנס לפוליטיקה הישראלית ,אבל כשאני חושב על ישראל האומללה אני
עצוב מאוד שאלה פני הדברים היום .תמיד הייתי תומך נלהב בשלום בין הישראלים
לפלסטינים ,התפללתי שלפלסטין תהיה מדינה משלה .לפני  20-30שנה הייתה תמיכה בזה
גם בישראל ,אבל נראה שזה חלף .עכשיו עם התוכניות לסיפוח חלקים בגדה אנחנו הולכים
לכיוון הפוך ממה שהיה אפשר לקוות לו".
להאזנה לחצו כאן.
חגיגת ביכורים
בחג השבועות ,כאן תרבות הצדיעה ליצירה המקומית הצעירה בחגיגת ביכורים עם תוכניות
מיוחדות שהציגו את מיטב ביכורי התרבות  -מיוצרי קולנוע מבטיחים ,דרך משוררים
שהוציאו ספרי ביכורים ועד ההבטחות הגדולות בתחום הקולינריה המקומית.

 40שנה למותו של אברהם חלפי
התוכנית "אחת  "5 +ציינה  40שנה למותו של אברהם חלפי בתוכנית מיוחדת עם אחייניתו
המשוררת רחל חלפי ,השחקנית גילה אלמגור והמוזיקאים יוני רכטר ,שי צברי ואלון עדר.
משפט נתניהו בראי התרבות
איך מסקרים את משפט ראש הממשלה בתחנת תרבות? פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן
התארח בתוכנית "גם כן תרבות" ,דווקא בבוקר פתיחת המשפט ,ודיבר על הקשר בין שירה
למשפט .בתשובה לשאלה כמה זה מוזר לו לדבר באותו יום על שירה ולא על פוליטיקה או
משפט ,ענה" :לא מוזר בכלל ,אני ממש מעדיף לדבר על שירה .אני לא מתראיין לא על
פוליטיקה ולא על משפט ,אבל ברגע שהציעו לדבר על שירה  -מלוא כל העולם שירה .היה
דיון אחרי מלחמת העולם השנייה האם אפשר להמשיך לכתוב שירה  -אני חושב שזו חובה".
בנוסף ,המשוררת והעורכת נוית בראל סיפרה את פתיחת המשפט דרך העיניים של קפקא,
והצלם עדי נס ניסה לחזות האם התמונות מפתיחת המשפט יהפכו לצילומים איקוניים.

אבי קושניר "זהו זה"
ועוד פנינה מ"גם כן תרבות" :אבי קושניר והעורכת הראשית של "זהו זה" אתי אנטה-שגב
סיפרו על מאחורי הקלעים של ההברקה הגדולה של זהו זה גרסת  :2020גרסאות הכיסוי
לשירים ישראלים.

הסכתים
להסכתים בלבד היו  969,880האזנות במהלך החודש החולף
הפודקאסטים המובילים בחודש מאי:
•
•
•
•

חיות כיס עם יותר מ 360-אלף האזנות
שיר אחד עם כ 120-אלף הורדות במאי בלבד
היסטוריה לילדים עם כ 100-אלף האזנות
מינהר הזמן ,המעבדה ושלושה שיודעים עם כ 40-אלף האזנות במאי כל אחד.

הפרק המוביל של חיות כיס :המחיר האמיתי של  36שרים.
שיר אחד בפרק מרגש על שירו של דודו טסה "בסוף מתרגלים להכל".
"ההסכת שאין לומר את שמו" :שיר ראובן ודוד סער מן קוראים את ספרי הארי פוטר.
ההסכת שעלה בתוך ימי הקורונה צובר תאוצה מהירה וכבר יש לו עשרות אלפי האזנות.
אם קראתם הארי פוטר וגם אם לא ,אל תחמיצו.
כאן 88
ספיישל  50שנה ל  Workingman's Dead -של הגרייטפול דד ,אחת מלהקות הרוק
הפסיכדלי הגדולות שהגיחו לעולם בסוף שנות ה .60-ב ,12.6-שודרה תוכנית מיוחדת,
במלאות  50לאלבומם הרביעי של הגרייטפול דד .אלבום האולפן המצליח ביותר שלהם עד
לאותה עת ,אחד האלבומים הטובים והאהובים ביותר של הלהקה .אלבום שעבור רבים הפך
לשער הכניסה אל עולמה של הלהקה.

ספיישל ביורק –  25שנים לצאת האלבום Post
ב 13.6.95שיחררה ביורק את אלבומה השני שהציג את השילוב האופטימלי שבין הקול
האיסלנדי הייחודי שלה לבין סצנת המועדונים בלונדון של שנות ה .90-מורגשות באלבום
השפעות מוזיקליות ברוח התקופה כגון טריפ פופ וטכנו שהיו חלק מאותו פסקול שביורק
שאבה בחייה בבריטניה .האלבום נחשב לאחד האלבומים החשובים בהיסטוריה של הפופ,
התעוזה בו השפיעה על דורות רבים של מוזיקאים עד עצם היום הזה.

שמועות– פינת פייסבוק שמאששת ומאמתת מול האורח שמועות עליו ועל
הקריירה שלו .החודש התארח בפינה דני רובס.
ג'אם  -88על אף ההקלות במגבלות ולאור ההצלחה ,המשכנו עם שידורי החוץ של
'ג'אם  '88בשידור חי מאולפני אנובה ברדיו ובפייסבוק .האומנים שהתארחו החודש:
שלמה גרוניך ,יובל מנדלסון ואסף תלמודי ,יהודה ואלון עדר ,איה זהבי פייגלין.
כאן גימל
חודש הגאווה בכאן גימל – במסגרת חודש הגאווה שחל בחודש יוני שודר 12.6
מרתון מיוחד ובתוכו שירי הגאווה הגדולים ביותר שנכתבו בישראל בשיתוף האגודה
למען הלהט"ב בישראל .את השירים בחרו פעילות ופעילים גאים מקהילות גאות בכל
הארץ.

תוכנית המרתון השבועית – בכל יום חמישי ,משודרות ארבע שעות עם הלהיטים
הגדולים של כמה מהאומנים הגדולים בישראל .החודש שודרו :אריק אינשטיין
ושלומי שבת.

קול המוסיקה
בשבועות שידרנו תוכניות מיוחדות וחגיגיות:
את ערב החג פתח דורי בן-זאב עם "פרה פרה" .אחריו ארחנו באולפננו את זמר המקהלות
הוותיק שאול גלעד שהשמיע מוזיקה נהדרת וסיפר על חוויותיו משורת המקהלה.
עוד הבאנו בערב החג בשידור חוזר את התוכנית "הקונצרט שלי" דני אורסתיו ארח באולפן
את נעמי שמר בהקלטה היסטורית.
למחרת שידרנו את התוכנית "מתן תורה ומנגינה" פרקי מוזיקה המבוססים על סיפורי
התורה ואחריה קונצרט חגיגי בין חג לשבת עם עומר ריטה.
כמו כן ,שבנו לשדר מדי שבוע את קסם צהרים – קונצרטים בלי קהל בשידור חי מהמרכז
למוסיקה ירושלים משכנות שאננים וממרכז המוסיקה עדן תמיר בעין כרם .
מורשת
יום ירושלים :יום איחוד ירושלים הועבר בכאן מורשת ביום שידורים מיוחד ,ברדיו וברשתות
החברתיות .במהלך היום העבירו שדרני התחנה פייסבוק לייב מרחובות ירושלים ,לצד
שידורים מיוחדים לאורך היום בתחנה .בערב שודרה החגיגה המרכזית מישיבת מרכז הרב
בירושלים ,בשידור חי ברדיו ,בלייב פייסבוק בלייב יוטיוב .זו הפעם הראשונה שבה התחנה
פועלת במקביל בכל המדיות בעת שידור אירוע אחד .מוזמנים להיכנס ליוטיוב החדש שלנו
ולהתרשם מהסרטונים והלייבים שעולים שם.
חג השבועות :בשידורי חג השבועות שילבנו לראשונה שידורים חיים ברדיו עם אינטרקציה
דיגיטלית .ערב החג ,שודר בתחנה פרויקט "חגיגה של תורה"  -רצף הרצאות מפי גדולי
הרבנים ,בסגנון הרצאות  .tedבין הרבנים שהעבירו שיעורים בערב הזה היו גם הראשיים
לישראל הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף ,רבני העיר ירושלים ,הרב אריה שטרן והרב שלמה
עמאר והרבנית ימימה מזרחי .כל השיעורים הוקלטו במיוחד עבור כאן מורשת ,והחידוש היה
בדפי המקורות :בשיעורי תורה מקובל שהמרצה מביא ציטוטים נבחרים מהמקורות ומחלק
"דפי מקורות" .כדי לאפשר למאזינים תחושה של שיעור תורה אמיתי ,פרסמנו מראש את
דפי המקורות באתר כאן מורשת ובפייסבוק וכך יצרנו תחושה של שיעור פעיל.
עשור לפטירת הרב מרדכי אליהו :ציון העשור לרב מרדכי אליהו ,מחשובי הרבנים בדור
האחרון ,ומי שהיה דמות תורנית ומנהיג חברתית ,הועבר בתחנה בליל שידורים מיוחד.
בפתיחת הערב הבאנו בשידור חי את האירוע המרכזי שהתקיים בבית המדרש שהקים הרב
בירושלים (שידור חי ברדיו ,בפייסבוק וביוטיוב כאן מורשת) ,לאחר מכן שודרה תכנית
מיוחדת על אישיותו ופועלו ,ובמהלך הלילה שודרו שיעורים שמסר הרב עצמו לאורך
השנים.
רק"ע
אנגלית:
אזור הערבה סימן אבן דרך השבוע עם שימוש ב 100% -אנרגיה סולרית .שוחחנו עם יוסי
אברמביץ ,מייסד ומנכ"ל חברת האנרגיה האחראית על הנושא.
שידרנו ריאיון עם אלי ביר ,נשיא איחוד ההצלה על החלמתו מנגיף הקורונה.
ראיון מיוחד עם ארכאולוג ישראלי שהוביל קבוצה בינלאומית שהשתתפה בחפירות בחלק
הלא מוכר בחומה הסינית (באזור מונגוליה).

ספרדית:
בתאריך  14.6.20דיברנו עם שגריר פרו בישראל ,קרלוס צ'אבס ,שגריר ישראל בפרו ,אסף
יכילביץ ' ,ונציג הקהילה היהודית המקומית ,ג'ק פלקון ,על מצב היחסים בין ישראל לפרו,
על המצב הקשה של פרו עקב נגיף הקורונה ,וכיצד היחסים בין המדינות מסתגלים
ומתחזקים בעת משבר.

הנדסה וטכנולוגיות

מערכת לניהול קריאות שירות מערכת טראפיק ()KLH

אגף מערכות מידע הכניס לשימוש אפליקציית דיווח
תקלות ומענה שירות עבור מערכת הטראפיק,
מטרת המערכת להציג שיפור ומתן מענה שירות
רציף ,ניתוח תקלות ובקרה על זמני התגובה ,כחלק
מתפיסת שיפור רמת השירות מול ספק ((SLA
המערכת פותחה עצמאית ע"י חטיבת ההנדסה
ומותאמת למגוון פלטפורמות דיווח.

קצת על פעילות החטיבה בחודשים האחרונים:
חדשנות טכנולוגית בשידורי הבחירות ברדיו
משדרי בחירות הינם אחד מרגעי השיא אליהם נערכים טכנולוגית – מדובר בשידור רב מוקדי
מורכב ,אשר בשיטת השידור השגרתית דורשת הרבה "ערוצים במיקסר".
כחלק מהיערכות לסבב הראשון של הבחירות ,עוד באפריל ,הקמנו באופן עצמאי פתרון
יי חודי ,המבוסס על מערכת השידור הקיימת בתאגיד עם "טוויסט" :מסך שליטה מותאם
לטכנאי ,להפקה ,ולהכנה טרום השידור .בסבב בחירות ספטמבר ,ביצענו עדכון של שמות
ולוגואים.

הפתרון עבד בשידור באופן נהדר .רוצים לראות איך זה עובד? לחצו על הקישור וצפו בסרטון
שהכנו על "מאחורי הקלעים" של הטכנולוגיה בה השתמשנו.

השקת לוגר ללא פרסומות עבור כאן רשת ב' ו"מכאן"
הלוגר מכיל הקלטה נקייה אוטומטית ,שמקלה על עבודת המפיקים בעת הכנת תכנים
לשידור חוזר .צעד זה מצטרף למהלך גדול יותר  -בדרך להזנה אוטומטית לאתר האינטרנט
של שידור רשת ב' (ולאחר מכן שאר התחנות) בהקלטות נקיות מפרסומות ,כפי שמפורט
בנפרד.
בתקופה הקרובה יוקמו גם לוגרים ללא פרסומות לשאר התחנות.
ניתן למצוא בתיקיית  Linksבמחשבים הארגוניים ,בתת התיקייה "Loggers-
"NoCommercials

השלמת תהליך העלאה אוטומטית של חדשות כאן רשת ב גם לדיגיטל
המערכת מקליטה את כל מהדורות החדשות ,ומעבירה במקביל לדיגיטל ול *9225-מיד עם
תום המהדורה ברדיו .הפעולה מבוצעת באופן אוטומטי ,ללא מגע יד אדם ,ובאתר
ובאפליקציה ניתן לשמוע מהדורות של  24שעות אחרונות.
בזכות העובדה שהמהדורות מוקלטות ישירות באולפן החדשות ,המהדורות משודרות
בפלטפורמות אלה גם במידה ולא שודרו כלל ברדיו ,ובכך אנו מעניקים מעגל נוסף להאזנה
לחדשות ,לפי דרישה ,בכל שעה.
הנה הקישור למהדורות האחרונות – והוא יהיה עדכני בכל פעם שתיכנסו אליו!

הקמת מערכת ניטור שרתים ותחנות עבודה ברדיו
מערכת זו ,הנמצאת בתחילת הטמעה ,מאפשרת מידע מוקדם על גורמים שיכולים לגרום
לתקלה – וכפועל יוצא מאפשרת ליזום פעולה מונעת ,אשר על פי רוב תגרום לכך שהתקלה
או הפוטנציאל לתקלה לא יורגשו כלל אצל משתמשי הקצה ,ולא פחות חשוב – אצל
המאזינים.
בין הנתונים שמבוקרים :מקום פנוי בכוננים השונים – שרתים ואולפנים ,זמינות מחשבים
קריטיים ונפילות קווים ,דיוק שעונים במחשבים קריטיים (פיפסים למשל) ועוד.
מאז הקמתה ,המערכת סייעה למנוע מספר רב של אירועים ,רק כי ידענו עליהם לפני
המשתמשים.

שינוי שיטת עוצמת הפרסומות בתחנות הרדיו ושיפור באיכות השידור
הפרסומות ברדיו מגיעות דרך זכיין פרסום (טרגט) ממקורות רבים (אולפני הקלטה שונים).
מערכת השידור ביצעה "נירמול" של העוצמה בהתאם לעוצמה המרבית (פיקים) .לאחרונה
בוצע מהלך לשינוי שיטה זו ,לרבות ההיסטוריה שכבר נצברה ובה קרוב ל 10,000פרסומות
ופרומואים .המהלך מיישר קו לפי תקן של איגוד השידור האירופי ( )EBUלמדידה לפי "מה
אנחנו מרגישים"  .LOUDNESS -בשיטה החדשה ,המופעלת באופן אוטומטי על תשדירים
חדשים המגיעים ,המדידה וכיול העוצמה מתבצעת בהתאם למה שהאוזן שומעת ולא רק
לפי שעוני המדידה.
בד בבד ביצענו כיול מחדש למכשירי עיבוד הצליל  -והתוצאה בשטח מורגשת!

פרומו
טהרן
כל המדינה ובקרוב גם מיליונים ברחבי בעולם ,ידברו על הסוד השמור ביותר במזרח
התיכון.
מותחן ריגול עוצר נשימה בהפקת ענק בין לאומית בקרוב בבכורה עולמית אצלנו כאן.
אין לכם לאן לברוח .טהרן –כבר כאן!
טיזר
קפסולה
פרומו
הארדסייל
פרומו לאפל
ובגירסת הרדיו:
טיזר
פרומו

שטוקהולם ביקורות
יש דברים שרק משתבחים עם הזמן.
החבורה הכי חמודה בטלוויזיה זוכה לביקורות טובות מפה ועד שטוקהולם.

היהודים באים
צדיקים וצדיקות ,הזהרו לנפשותיכם!
השיקוץ המתועב "היהודים באים" חוזר לטמא את מסך הטלוויזיה בעונה חדשה
פרומו
הארדסיל

ריחן
סדרת דיגיטל חדשה
 20שנה אחרי היציאה מלבנון ,הבמאי איתי אשר חוזר למוצב המוות ופוגש את האנשים
שעד היום לא עזבו אותו

קצה חוט
החוקרים שפענחו את הפשעים הכי מזעזעים בארץ ,פותחים הכול
בסדרת דוקו פשע שלא תשאיר אתכם אדישים
רינת
אורון

חי בגימל
שלומי שבן חוזר אל הבמה שם הופיע לראשונה בגיל  17ומביא איתו את המוסיקאים הכי
גדולים לשיחה ומופע משותף.

פעם בשבוע עם תם אהרון
איך הוא אומר את מה שכולנו היינו רוצים להגיד אה?
טוב ,לפעמים קצת יותר מידי טוב
תם אהרון חוזר בפרקים חדשים ,ישר לשן הכואבת

נוסטלגיה בחינוכית
בץ ,החתול שמיל ,הופה הי ...ביליתם איתם בילדות אבל אף פעם לא ביליתם איתם בלילה.
כאן חינוכית מזמינה אתכם לבלות את לילות סופ"ש עם כל התוכניות שגדלנו עליהן.

עוד ניפגש
 5חילונים יצאו למקומות הכי רחוקים כדי להתאחד עם יקיריהם
הפרויקט החברתי חוצה הגבולות מתקרב לרגע האמת .האם מישהו יחכה להם בצד השני?

