
 
 

 תש"פ   חודש אב 
 

 

 שלום לכולן/ם.  

עברנו עוד חודש של ההתמודדות המורכבת עם מציאות הקורונה, אך חרף הקשיים ולמרות העבודה  

 מרחוק, גם בחודש זה, רשמנו הישגים גדולים.  

 החודש, קיבל עקרון חופש הביטוי והיצירה דחיפה משמעותית. 

  וב לעסוק בהם, נושאים בעלי ביקורת החופש לשדר תוכנית סאטירה, שעוסקת בנושאים שחש

 עצמית שנועדה לקרב את הצופה אליהם ולא להרחיקו.  

חופש הביטוי קיבל דחיפה גם ביכולתו של ציבור לחשוב שונה ולמחות נגד שידור התוכנית. היכולת  

 לדון ולחשוב שונה, היא נדבך חשוב ומרכזי בחברה הדמוקרטית בה אנו חיים. 

ו לזלזל, להיפך, כל התוכן אותו אנו מייצרים  וונה לפגוע אלנו בתאגיד, אין כל כ במהות הדברים, מובן ש 

 נועד להעשיר, לעורר מחשבה, לקרב ולחבר את הציבור הישראלי לנושאים שונים.

אנו מקפידים לפעול כדי לייצר שידור ציבורי איכותי, עצמאי ובעל ערך לציבור הישראלי ועושים זאת,  

 כללי השידור הציבורי.   תוך הקפדה על החוק ועל

י שנגמר לנו הקיץ ומתחילה תקופת החגים, קבלו  את דו"ח מנהלי החטיבות שמסכם את אז רגע לפנ

 .הפעילות שלכם בחודש אב 

 

 

 , בברכה 
 אלדד קובלנץ 

 מנכ"ל 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 :תוכן 

מעל   –הופך ללהיט ויראלי  פיפי בבריכהבקיץ החם ונטול הקייטנות הזה, קל להבין למה סרטון על 
 צפיות תוך פחות משבוע לפרק קייצי ולרלוונטי של סדרת הרשת שלנו "כאן סקרנים".  700,000

, בעל חוות בודדים בנגב שמציל חיות בר פצועות, עורר השראה וזכה  ןןדבדפרק של דוקותיים שעסק  
  פרוטזות אלף צפיות תוך כמה ימים והסבר מרתק של אסתי סגל שלנו על  800לאלפי תגובות ומעל 

 עלה ממיליון צפיות החודש.  זכה ללמ

מכל   מצעד הדמויות האהובות שלולגידי גוב עם  70גנו בכל פלטפורמות הסושיאל יום הולדת גח
ם  ו וכתבו מאות תגובות ואיחולי הזמנים, בתוכנית המיתולוגית "זהו זה". המעריצים התרגשו איתנ

 וות התכנית.  שריגשו מאוד גם את גידי וצ

 כניות.  " עם סרטונים שהפקנו עם כוכבי התומתחילים מאפס" ו "מנאייכוהרמנו לסדרות "

 

 :לאומית - המחלקה הבין 

 :וזוכות להמון תגובות ושיתופים שזוכות לצפיות רבותממשיכים עם יצירות דוקו  

 מיליוני צפיות   1.3  -ל זכהמסדרת הדוקו טיים   האופה הדרוזיפרק 

 מיליוני צפיות  1.2חצה את  קריסטי נגארדוקו  

 צפיות  000,600ששוברת סטיגמות ועברה את ה  האופנוענית עם החיגאבדוקו  

 צפיות   000,415מעכו עם ללא גלוטן  מוכרת הכנאפהפרק על  -כנאפה לציליאקים 

וגייה הרגישה ודיברה  מחול נגעה בסהזמרת לינא    "חאראקת שייר"בפרק השני של הסדרה החדשה   
ך לגעת  על המורכבות בחייו של אומן ערבי במדינה והשפעת עניין הזהות עליו. התוכנית תמשי 

בסוגיות מעוררות מחלוקת בתוך החברה הישראלית הקשורות לערבים ותעלה דיונים סביב  
 המורכבות של החברה הישראלית.

 

 :מוצרים 

כאן הוא גוף השידור הראשון בישראל שמנגיש תסריטים של תכניו בצורה קלה ונוחה    -  כאן תסריטים 
ממעריצים סקרנים ועד סטודנטים לקולנוע ומשחק. עם שידור   -לקריאה ולהורדה לכל מי שחפץ בכך

היא להעלות את כל   הפרק הראשון של מניאכ חנכנו באתר את "כאן תסריטים" כשהשאיפה
לוויזיה לאתר. נכון לעכשיו אפשר למצוא את התסריטים של מניאכ, העונה  התסריטים של סדרות הט

 הראשונה של שבס ובקרוב גם העונה השניה לצד היהודים באים.  

של קופה  למצוא מדבקות  יקרים ורינגטונים בו אפשרעלה לאוויר יישומון סט – יישומון סטיקרים
ראשית, ילדי בית העץ והיהודים באים. היישומון זמין כרגע למשתמשי אנדרואיד בלבד ובסוף חודש  

. בהמשך יעלו גם תכנים נוספים, מוזמנות ומוזנים להוריד את  IOSאוגוסט יעלה גם למשתמשי 
 היישומון. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kanipbc/videos/993125254465217
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/1339531019574933
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/1389874957877298
https://www.facebook.com/171914509515978/posts/4334268656613855/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/3224254257656853
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/1465838956950684
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/4704030682955643/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/1685251421630001/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/830456797360623/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/2675280919351405/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/683718838873553/
https://www.kan.org.il/lists/?mainid=18
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=75474


 

 
 

 :הפצה 

 פעמים. VOD 1,987,248ות תכנים של כאן בפלטפורמצפו ב 2020בחודש יולי 

מיליון צפיות(, חצו את יעד הצפיות השנתי    16.8-)כ  2020יולי  -הצפיות המצטברות בחודשים ינואר
 . 2019שנקבע בסוף שנת 

 

 נתוני צפייה מצטברים: 

 30,773,952סה"כ צפיות עד כה  -כאן דיגיטל 

 132,527,015יות עד כה סה"כ צפ -כאן חדשות 

 94,987,682סה"כ צפיות עד כה  - 11כאן 

 70,992,104סה"כ צפיות עד כה  -כאן חינוכית 

 

 

 
 , בברכה 

 אלעד טנא 
 סמנכ"ל דיגיטל 



 
 

 מכאן דיגיטל 
 נתונים כלליים: 

   מיליון  71,750,478  –סה"כ חשיפה בכלל הפלטפורמות 
 מיליון  44 –סה"כ צפיות בכלל הפלטפורמות 

 מיליון   1,386,937–  סה"כ עוקבים בכלל הפלטפורמות
 

ד הפייסבוק  ההמשלה שודרה בלייב בעמו מסיבת העיתונאים של ראש  ההסכם עם איחוד האמירויות:  
 צפיות.  200,000- בנוסף שני ראיונות עם אנשים מאיחוד האמירויות זכו ל צפיות. 110,000עם 

להלן ציטוטים באתרים וערוצי טלוויזיה  מכאן מצוטטת באופן שוטף בכלי מדיה שונים בעולם הערבי.  
ם לממשל הרוסי, מדיה פרטית  מהעולם הערבי מהמובילים ביותר, וביניהם: אתרים ששייכי
 מהמובילות במפרץ ואף בערוץ האיראני שמשדר לעולם הערבי . 

1 2 3 4 5   

עם קריינות מהרדיו שתיארה , פעוטונים הסרטון הועלה לפייסבוק 13.8.2020- בשיא עוקבים ביום: 
ומספר העוקבים שהצטרפו   מיליון צפיות,  6.4 -ברגש את ההתרחשויות. הסרטון עצמו הגיע ל

 .28,000באותו יום היה 

בלבנון ליווינו בכל רגע עם סרטונים, ראיונות עם אנשים משם, ופרשנויות  את הפיצוץ אירועי לבנון: 
 מיליון צפיות. 7,330,000 -פוסטים הגיעו ל 11לרבות קידומי רדיו וטלוויזיה בסה"כ 

לכבוד חג הקורבן פרסמנו מספר סרטונים, ביניהם סידרת כתבות פרופיל על בני מיעוטים  חג הקורבן:  
 בוהות בצבא. חמשת הסרטונים הגיעו לחצי מיליון צפיות. שהגיעו להישגים ודרגות ג 

 

 

 

 

 

 

חשיפה   פלטפורמה 
 חודשית 

 מס. 
צפיות  

 בסרטונים 

מס. עוקבים  
 שהתווספו החודש 

 מס. עוקבים עדכני 

 68,395,870 פייסבוק מכאן  
 

41.3 
  מיליון

 1,112,637 אלף עוקבים    98

מכאן    פייסבוק
 חדשות 

3,054608 
 

 אלף   197 אלף עוקבים   8 מיליון   2.5

 אלף עוקבים   77.3 5000 200,030 300,000 אינסטגרם

 סה"כ דיגיטל 
 )ללא אתר( 

71,750,478  
 מיליון 

  מיליון !   1,386,937 אלף    111 מיליון    44

 94,000 אתר 
 מבקרים 

אלף   256
 כניסות  

ממוצע דקות שהייה  
 2:24באתר 

39% 
 כניסות אורגניות 
 )ממנוע חיפוש( 

https://arabic.rt.com/world/1145072-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/
https://arabic.sputniknews.com/news/202008161046283774-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7/
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://al-marsd.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A/
https://www.aljarida.com/articles/1597582540193884400/
https://www.facebook.com/watch/?v=293293201961231


 
 

 טלוויזיה במכאן 
 .חודש ספטמברמהלך תוכניות החדשות שיעלו באת השקת ההכנות לקרה של  בעיצומןאנו נמצאים  

 דוקו ריאליטי 

נטי והפשוט שלה אפשרה  תהסדרה בפורמט האו  ! עונה שנייה חוזרת ל   "مؤاخدة بلا"סליחה על השאלה  

בעונה הראשונה הצצה נדירה ואמיתית מהלב אל מגוון קבוצות, ובכך הפכה להצלחה ולהיט בחברה  

 ועולם הערבי. 

אים מגוונים ונפיצים, מקהילת הלהט"ב ועד משפחות מתבוללות  שה לגעת בנושהסדרה שלא חש

עוד   חוזרת בעונה שנייה ותעסוק בנושאים יותר קשים. פרק הבכורה יהיה על דיכאון אחרי לידה.

 פרקים קשים לעיכול הם משפחות פרודות, ואנשים עם הפרעות אכילה ויש פרק על יהודים.  

א מעניקה תמונת ראי לחברה היהודית  יצירה חשובה כפליים כי הי סליחה על השאלה בערבית היא

 והערבית גם יחד. 

 כאן העונה הראשונה לחצו לצפייה בפרקי 

אלג'זירה עם עורכת התוכן והבמאית של הסדרה איבתסאם  ב שפורסם ראיוןמוזמנים גם לקרוא 

 לפרק בנושא "גרושות". שבו היא מתייחסתנה, מראע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " الحلم ِعش"להגשים את החלום:  

שחקנית צעירה וליצנית רפואית יוצאת להגשים את משאלותיהם של גיבורים קטנים   מייס נאטור

או עם מוגבלות(, מייס תפגוש את גיבורי הסדרה בסביבתם  /מאותגרים )ילדים המאושפזים בב"ח ו

תפיח תקווה   צופים היכרות עם סיפורם והתמודדותם היומיומית על החיים. הסדרהותאפשר ל

בורים ובני משפחותיהם. בחלק מהפרקים ייעשה שיתוף עם הקהילה  ותרומם את רוחם של הגי

 בהגשמת החלום. 

 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3079
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/sociology/2019/11/6/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81


 
 

   "مقصا ورقة حجرا"אבן, נייר ומספריים: 

מוכרים,  שחקן ומנחה תוכניות בטלוויזיה יארח אנשים  עוביידה זייד 

החיים בחברה הערבית,   בעלי השפעה ומובילי דעה מכלל תחומי

באמצעות משחקי הילדות שלהם  מימי העבר, אותם ימים בהם לא  

ידעו אינטרנט, טאבלט, אייפון ואקס בוקס, והסתפקו במשחקי רחוב  

 עם שאר הילדים. 

נציח את המשחקים הפופולריים של פעם.  בסדרה נכיר את האורחים ונ

י התוכנית עם ילדי  ניווצר "בונדינג" בין־דורי ע"י הפגשת אורח  בנוסף,

המתוחכמים.  "כלי המשחק" בסדרה כוללים בין היתר גומי,   Zדור ה־

 ועוד.  חבל, מקלות,  גיר, אבן מדרכה, אבנים קטנטנות, כדור

 

 דוקו  

 " One way ticket واحد باتجاه تذكرة  " 

ם אחד לקום  לא מעט צעירים ערבים בישראל מחליטים יו

ים. המציאות הפוליטית  ולחפש את החלום שלהם מעבר ל

יות הכלכליות המוגבלות הן הטריגר והאפשרו המורכב

פשוט  הקלאסי ברוב המקרים, ובחלקם אנשים נסעו ללמוד ו 

 נשארו שם. 

תעקוב אחרי אנשים פורצי דרך שהחליטו והצליחו    רוקייה סבאח   עורכת התוכן והבמאית של הסדרה 

ים והמאתגרים מחברה הגשים את עצמם וחלומם מעבר לים, בדגש על המעברים השונלקום ול 

שמרנית לליברלית, קהילה קולקטיבית לאינדיבידואלית, מדתיות לחילוניות ונוסיף לזה רגשות אשם  

 על "נטישת" המשפחה והמולדת. 

 

 "  غربةا قربةا"קרוב רחוק 

טים בזהירות בין רצונם לשבור את  בית המנוובחברה הער Z -וה Y -דור האודות בני    סדרה תיעודית 

המוסכמות החברתיות ולדהור קדימה, ובין המטען של המסורות והמנהגים שהם ממשיכים לשאת  

 איתם מבית ההורים, אפילו שנים אחרי שעזבו אותו. 

חמש צעירות וצעירים כריזמטיים ושובי לב מכניסים אותנו  

גשות סביב  לרגע מכריע בחייהם, משתפים במחשבות ובר

מעבר מקום. דרכם הסדרה פורשת תמונה רחבה על  

ת מקום  האתגרים: לבטים לגבי הקמת משפחה, בחירו

מגורים ומקצוע, הקשר אל המסורת, התרבות והזהות  

זרת, בגוף ראשון, הם מציגים  הלאומית. בלשון גלויה ומשוח

 סיפור אישי מרתק ומורכב שהוא גם דיוקן של הדור.  

 

 



 
 

 תחקירים 

 נשות המגזר עושות סדר!   -  " حصرياتיות  "בלעד 

- ו אמל גאוי אקדמיות,  צעירות ודעתניות:  -סדרת תחקירים חברתית בהנחייתן של שתי עיתונאיות

. בכל תוכנית יצאו המגישות לחקור נושאים, תופעות ומקרים בוערים וחשובים  הדיל אגבאריה

 שעולות.  בחברה, לצד ניהול דיאלוג באולפן אודות החשיפות והמסקנות 

מתלווה לצוות פקחי בנייה באתרי בנייה, תיעוד אופן העבודה  בפרק הבכורה אמל יוצאת לשטח ו

הנצלני של הפועלים, ראיונות מרגשים עם משפחות שאיבדו את יקיריהם בתאונות תוך כדי עבודה  

 בבניין ומומחים מהתחום שיחדדו לנו מדוע יש כל כך הרבה תאונות שממשיכות לקרות.  

הלחץ להתחתן בגיל צעיר. מדוע    –צעירים בחברה    רת את אחד הנושאים הכי בוערים בקרבחוק  הדיל

 קיים הלחץ הזה? איך מתמודדים איתו? ומה ההשלכות שלו? 

 

 

 

 

 

 

 פרקים חדשים!   -  " للشك مكان"מקום לספק  

לאור ההצלחה והעניין הרב בתוכנית התחקירים החלוצה בתקשורת הערבית, התוכנית חוזרת  

 . בפרקים נוספים, מסקרנים ואיכותיים

נשדר כתבות תחקיר, תחקירי אקטואליה  בפרקים החדשים 

וחשיפות העוסקות בתופעות חברתיות שונות בחברה  

 ישראלית. -הערבית

סחר בפוריקס,  בין הנושאים בהם יעסקו הפרקים החדשים: 

, בריונות  922אכיפה וגבייה, קשיי מימון עסקים, החלטה 

 .   ברשת ופרוטקשן

לצפייה בפרקי העונה הראשונה שעסקה בין היתר בנושאים:   

 . כאןלחצו  רצח נשים, פוליגמיה, תכנון ובנייה בלתי חוקית, מיגון, אומנה, תעסוקת נשים

 

 סאטירה 

שנהגה   "بخير البلد"אלבלד בח'יר הסתיימו שידורי תוכנית הסאטירה 

להביא את אירועי השבוע בחדשות ובחברה הערבית באופן ביקורתי,  

סאטירי והומוריסטי,  על פי המתכונת של פאנל בו משתתפים מנחים  

 קבועים לצד אורחים מתחלפים. 

 .כאןלצפייה בפרקים ששודרו לחצו 

 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3084
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3089


 
 

   המסך   מקסום 

כאן, שידורנו כללו את הסדרות  -במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו

מריאלה פרוסטרופ משתפת מניסיונה האישי ומדברת על מה   -"האמת על גיל הבלות"הבאות: 

היא בוחנת כיצד תגליות מדעיות חדשות עשויות לסייע לסימפטומים הנלווים. שנתפס כטאבו. 

סרט הבוחן את המחקרים המדעיים האחרונים בתחום השמנת היתר   - ת יתר" נ על השמ מת "הא 

בריטניה והעולם כולו. נגלה כיצד  ב החולנית. שילוב בין מזון מהיר, תרבות וגנים גורם להשמנה 

קיידן    -"רכיבה עולמית בהודו" שינויים קטנים באורח החיים עשויים לעזור לנו לצמצם את התופעה.  

ברחבי העולם על אופניים, על מנת לקדם את השימוש באופניים בתור   ס יוצא לבדו למסעקליינהאנ

סיפורים מאחורי כמה מהתמונות  ה "תמונות ששינו את העולם" כלי תחבורה ידידותי לסביבה. 

המוכרות ביותר בהיסטוריה שתיעדו אירועים ששינו את פני העולם. בפרק הראשון: התמונה  

-אן-סיני שהתייצב מול טנק במהלך אירועי כיכר טייןמפגין הותמונת ה   1969-מהנחיתה על הירח ב

 .1989-מן ב

 

 מעורבות בקהילה 

בלת תוכן ופיתוח התעשייה הטלוויזיונית והעיתונות  מכאן ממשיכה לממש את חזונה ויעודה בהו 

בסטנדרטים גבוהים מבחינת איכות התוכן   ז'אנרים חדשים לראשונההחדרת הערבית באמצעות 

תחרותי, טיולים בחו"ל, פורמטים   -ריאלטי, ריאליטי -תוכניות תחקירים, סאטירה, דוקו -הנראותו

 . ועוד בינלאומיים

 

 

 

 בברכה, 
 יאסר עטילה 

 סמנכ"ל המדיה בערבית 
 גיטל י טלוויזיה וד , רדיו    – מכאן  

 



 
 

 דרמה 

 " מנאייכ " הסדרה המדוברת    , שלנו השנה   השביעית הדרמה  בתחילת אוגוסט עלתה לאוויר  

לתיק חקירה שבמרכזו, מסתבר עומד    איזי בכרלפני שהוא יוצא לפנסיה מוקדמת ממח"ש, נקלע  ע  רג
איזי מצטרף לחקירה כדי "לשמור" על   ברק הראל.ניצב משנה  –חברו הטוב ביותר מימיו במשטרה 

 חברו, אבל הדברים שיתגלו בפניו יטלטלו ויערערו את עולמו באופן מוחלט.  

 מן הביקורות: 

 ידיעות אחרונות(  -נב שיף)עי  בר האמיתי", "אסייג מצוין בתור זאב בודד"" היא הד""מנאייכ

 ישראל היום(  -)ניר וולף "עשויה מצוין, אפלה ומשדרת אמינות"

את השידור הציבורי כבית לדרמה  -"מה שראיתי מסמן את "מנאייכ" כסדרה מצוינת, ועוד יותר מזה
 הארץ( -)אריאנה מלמד ישראלית איכותית"

  - )נדב מנוחין לה, ומאוד מאוד מהנה""מנאייכ" סוחפת, משוחקת וכתובה היטב ורגישה לדמויות ש"
 וואלה( 

"עלילה מסקרנת ורצופת דילמות מוסריות, משחק מצוין של שלום אסייג ועמוס תמם ובימוי מציאותי 
 (YNET -" )סמדר שילוניועוכר שלווה

 מעריב(  -)צוף ישראלי שאסור לפספס""אמיצה, בועטת ולא מתפשרת: "מנאייכ" היא סדרה  

 

 

 

 

 

 

 

 : VOD- נתוני צפייה במנאייכ בפלטפורמות הדיגיטליות וב 

הפרק הראשון רשם למעלה מחצי מיליון צפיות ועד כה צפו בארבעת הפרקים הראשונים למעלה  
 ממיליון וחצי איש.  

 



 
 

   תרבות ובידור

 "מתחילים מאפס" סדרת הדוקו ריאליטי  החודש עלתה לשידור 

פורמט טלוויזיוני שבמרכזו ניסוי חברתי שבמסגרתו המשתתפים עוברים תהליך בו מפשיטים אותם  
מכל רכושם, במטרה לגלות מה באמת צריך וחשוב בחיים. מבחן שעוסק בתרבות הצריכה שלנו ועד  

 כמה אנחנו תלויים ברכוש ובחפצים. 

ניב ודניאל שותפים מרחובות, ליהי  בלילה אחד בארבעה בתים שונים, אלמוג ורועי זוג מפלורנטין, 
ימים. חברת הובלות הגיעה לבתיהם,    14דים מכל מה ששייך להם למשך  מהמושב ודניס מבת ים, נפר

רוקנה אותם מתכולתם, כולל הבגדים שעל גופם, והעבירה הכל ליחידות אחסון מרוחקות. ע"פ חוקי  
 החליט למה הכי זקוקים. הפורמט פעם ביום יוכלו המשתתפים להשיב פריט אחד בלבד ול

צריכים, ובהתאם עושים  המשתתפים בניסוי עוברים תהליך מאתגר, בסופו הם מגלים מה הם באמת  
שינויים באורח החיים. הפורמט מציף תכנים כמו חומרנות, תרבות הצריכה, מעלה שאלות הקשורות  

פיית חיים, התמכרויות  למערכות היחסים, סדרי עדיפויות, מה הם הדברים החשובים בחיים, פילוסו
   ועוד. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 דוקו 

   "האזרח גואטה" פרקים נוספים של תכנית התחקירים התחלנו בשידור  

בכל פרק בסדרה יוצא יגאל גואטה להילחם בעוולות ובעיוותים אשר פוגעים בכלל הציבור או בחלקים  

מנה ופונה אל האנשים  ממנו. במסעו נחשף גואטה להיקף הבעיה, פוגש את הקורבנות שסובלים מ

מהדרגים הפועלים    – פוליטיקאים, פקידי הציבור ואנשי הסקטור הפרטי    -שבכוחם לשנות את המצב  

בשטח ועד למקבלי ההחלטות ובעלי ההון שנהנים מהמצב ואינם מעוניינים בשינוי. כשהוא מלווה  

מפתיע אותם  במצלמות גואטה רודף אחרי אלו שמתחמקים ממנו, צץ במקומות בלתי צפויים ו

אשם, מתעמת ורודף את כל אותם בעלי אינטרס המבקשים  בעומק ידיעותיו ובדרישתו למציאת ה

להסיר מעצמם אחריות. בירור הפרטים הקטנים סביב כל עוולה חושפת את פרצופם האמיתי של  

בעלי האינטרסים הפוליטיים והכלכליים שיוצרים את התופעה, במהלך מסעו מתועדים כל הפרטים  

א חושף ובהם הוא מעיין, האנשים שנקלעים  ל משיחות טלפון שגואטה מקיים, מסמכים אותם הוהח

מסייעים לו או מנסים להסיטו, וכמובן המפגשים עם בעלי ההון, פוליטיקאים ואנשי המנהל    –בדרכו  

 הציבורי שבאחריותם לתקן את המצב.

 מלח הארץ  הפרק הראשון:  

ומי  להתחמק מתשלהבין איך קורה שחברת כי"ל מצליחה בפרק זה יוצא גואטה למסע שמטרתו ל

. סכום המיסים שהחברה חייבת עומד על עשרות מילוני שקלים,  2המס שנקבעו לה בחוק שישינסקי  

כסף שאמור היה להגיע לציבור הישראלי ואולי אף יכול היה לסייע בשיקום נזקי הסביבה האדירים  

 המתחוללים באזור ים המלח. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 , ה רכ בב 
 טל פרייפלד 

 סמנכ"לית טלוויזיה 

 

 

 

 



 
 

לקראת תחילת שנת הלימודים שעדיין לא ברור כיצד תתנהל, כאן חינוכית גאה להציג את מתווה  
 החזרה ללימודים של הערוץ, עם לוח שידורים שנותן מענה לכל תלמידי ישראל מדי בוקר. 

 

 

 

 



 
 

 

מעלה  פרסי אקדמיה, שצברה עד כה ל 8זוכת  -ילדי בית העץ 
של כאן חינוכית,   VOD -וב בדיגיטלמיליון צפיות  83 -מ

 .  4מסיימת בשבוע הבא את צילומי עונה 

בדמות חדשה בשם   ישראלוף לעונה זו הצטרף השחקן אסי 
 . העונה צפויה לעלות לשידור לקראת חנוכה.צ'יקו

  

 

 

 

 

 

 

הסתיימו צילומי הסיטקום החדש על  – לבד בבית 
ארבעה אחים שנשארים לבד בבית, אחרי שההורים 

וס מסתורי והם שלהם נתקעו בחופשה בחו"ל בגלל ויר
 נאלצים להסתדר לגמרי לבד.

את הסדרה יצרו יניב זוהר ונדב פרישמן )יוצרי "קופה 
ראשית"(, ומככבים בה: שחר חסון, עדי אשכנזי, אבי  

ילדים שהולכים לכבוש את  4-ו קמרש, יוסי דנגור
 המדינה: נטע רוט, שון עיסא, אופק בן חיים וירין אורון. 

  לוסי עוד ישתתפו בסדרה: ישראל קטורזה, יובל שרף, 
, שרון אלכסנדר, יניב  עדיקאאיוב, גיתית פישר, יגאל 

 . , יעקב בודו ועודסטיופיןסוויסה, דניאל 

 

 

 

 

 , בברכה 
 עומר מנור 

 חינוכית מנהל כאן  
 

 

  

 

 



 
 

 פרסומים בולטים 

הסכם השלום שנחתם  בעקבות   את האירועים סיקרש באמצעות שליחנו איחוד האמירויות דיווחנו מ
 עם ישראל. 

 פרקים.   5שנה להתנתקות: סדרת כתבות של   15

 ובדיגיטל. 11סיקרנו לאורך מוצאי השבת את הפגנות המחאה במשדרים חיים בכאן 

 

 דיגיטל כאן חדשות 

בעקבות פרסום תיעוד ההתעללות בפעוטון ברמלה,   שהועבר בלייב פייסבוקמשדר מיוחד  ▪
מתוך המשדר הגיע ליותר מחצי מיליון צפיות   עם אחת האמהות בגןריאיון צפיות.  188,000
 בפייסבוק 

 אירוע ביטחוני בגבול הצפון משדר מיוחד:  ▪

  הגיע תיווך בלתי אמצעי של המתרחש בהפגנות,    –  ות ברחבי הארץהמחאממשדרי לייב פייסבוק   ▪
 . למאות אלפי צפיות

שיחות עם  המונולוגים מתוך משחקי הכיס עסקו במשך שבוע בחזרה ללימודים וכללו גם  ▪
 . ים והורים, מורתלמידים

לאחר הפיצוץ, שעלה במקביל גם בעמוד הפייסבוק של "מכאן".   תיעוד ממדי ההרס בביירות ▪
 .מיליון צפיות ואלפי מעורבויות 2-הגיע ליותר מ

 

 פייסבוק:   - הסרטונים הנצפים 

   מעורבות צפיות  פוסט 

ממדי ההרס נחשפים: כך  
נראתה שכונה בביירות בסוף  

   השבוע

 

  האסון בביירות –תוכן יומי  

 מיליון צפיות   2.4

 

 

 אלף   643.5

 אלף  11.8

 

 

 אלף  6.4

  

חיים בקומיקס: האמנים  
הישראלים שכבשו את  

  אינסטגרם

 אלף צפיות   801

מתוך   טיזר של שתי דקות
אלף   720-ה הגיע להכתב

 צפיות  

 אלף   35.8

קשה לי להסתכל לילד  
בעיניים: ההתעללות בגן  

  ברמלה

 אלף   27.6 אלף צפיות   526.7

 אלף   9.1 אלף   510  י: משקר ומשנה גרסאותבלעד

בגלל חציית כביש: שוטר רדף  
   אחרי נער יוצר אתיופיה

 אלף   19.3 אלף  434

 

https://www.facebook.com/kan.news/videos/606502043385860/?q=%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/kan.news/videos/325949958784381
https://www.facebook.com/kan.news/videos/325949958784381
https://www.facebook.com/kan.news/videos/325949958784381
https://www.facebook.com/kan.news/videos/704694533444557
https://www.facebook.com/watch/live/?v=292529375294623&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/kan.news/videos/290115445424834
https://www.facebook.com/kan.news/videos/290115445424834
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=340653456960999
https://business.facebook.com/watch/?v=340653456960999
https://business.facebook.com/watch/?v=340653456960999
https://business.facebook.com/watch/?v=340653456960999
https://business.facebook.com/watch/?v=751295205697845
https://business.facebook.com/watch/?v=587739901866366
https://business.facebook.com/watch/?v=587739901866366
https://business.facebook.com/watch/?v=587739901866366
https://business.facebook.com/watch/?v=278543273472890
https://business.facebook.com/watch/?v=325949958784381
https://business.facebook.com/watch/?v=325949958784381
https://business.facebook.com/watch/?v=325949958784381
https://business.facebook.com/watch/?v=206662140788708
https://business.facebook.com/watch/?v=206662140788708
https://business.facebook.com/watch/?v=206662140788708
https://business.facebook.com/watch/?v=737004177127935
https://business.facebook.com/watch/?v=737004177127935


 
 

 יוטיוב:   - הסרטונים הנצפים 

 צפיות  פוסט  

 אלף צפיות    133.4   ם חיים בקומיקס: זוג היוצרים מישראל שכבש העול

 אלף צפיות   87.5   "נגיף רוחני": כשהגמרות מעלות אבק 

אלף צפיות )נכנס לסרטונים   87   ה: שליח כאן חדשות מדווח מאיחוד האמירויותלאחר ההכרז

 החמים(  

 אלף צפיות   70   אפ ישראלי פורץ דרך-הזבובים יצילו את כדור הארץ? סטארט

יותר  דים": הילדים שמודאגים מהמשבר הכלכלי "לא אכפת לי מהלימו

   מהחזרה לביה"ס 

 אלף צפיות   66

 

 כאן ב 

 .שידרנו את שני משחקי חצי הגמר ואת משחק הגמר בגביע המדינה בכדורסל ספורט:

 :זרקור על תוכנית 

 :16:00-17:00שבת,    -בהגשת רון נשיאל    - מגזין שבת  

ה, ספרות, פילוסופיה, נוסטלגיה, קולנוע, מוסיקה,  תכנית תרבות במובן הרחב של המילה: היסטורי
  אנו עוסקיםרוח  -אקדמיה ואנשי-וגם אקטואליה שהיא מעבר לחדשות השוטפות. בשיחות עם אנשי

מעת לעת גם בסוגיות עכשוויות אבל דרך פריזמה היסטורית או אומנותית. כמה דוגמאות  
הרקע ההיסטורי של "חוות   האחרונות: הלקחים שלא הופקו ממלחמת ההתשה,מהתוכניות 

החיות", בתפיסת התרבות של ז'בוטינסקי, בשאלה מדוע לא כותבים שירים על אבטלה, ברגע  
 המעבר של בוב דילן מפולק אקוסטי לרוק חשמלי. 

 :דיגיטל כאן ב 

 :סדר יום שואלים בשבילכם – חוזרים ללייבים 

ללייבים  חזרנו החודש ים, מיסהשאלות שקיבלנו בענייני הביטוח הלאומי ורשות הלאור ריבוי 
  הלייבים משודרים בשלושה עמודים: כאן חדשות, סדר יום עם קרן נויבך וכאן ב'.. בתוכנית סדר יום

 אלף   55צפיות בכל העמודים:    סה"כ 
  1,400- ים: כ מעורבות בכל העמוד 

 "מתי כספי לקלמן ליברמן: "אין מגפה בשם קורונה, יש מחלה שהיא כמו שפעת  

 250:  שיתופים ,  532:  לייקים   660:  תגובות ,  אלף   31:  צפיות ,  אלף   75   חשיפה:

  

ד האמירויות, פתחנו את השעה השנייה של "הבוקר הזה" עם  יום למחרת פרסום ההסכם עם איחו 
ידיעות מצרית )המזוהה  ברכה לתושבי איחוד האמירויות בשפה הערבית. הקטע הגיע לידי סוכנות 

 . رصد شبكةמיליון אוהדים,   13עם האחים המוסלמים( עם 

 כך זה נראה בעמוד הפייסבוק שלהם 

           שיתופים. 743לייקים,    1,700תגובות,  287צפיות,  60,000

  

https://www.youtube.com/watch?v=ust6PByAOFo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ust6PByAOFo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ust6PByAOFo&feature=youtu.be
https://youtu.be/Ajf1xSI4UwE
https://youtu.be/vSmOVnVbkdU
https://youtu.be/vSmOVnVbkdU
https://youtu.be/vSmOVnVbkdU
https://youtu.be/-Kmzp1tkumg
https://youtu.be/xcFnuldUFHI
https://youtu.be/xcFnuldUFHI
https://www.facebook.com/watch/live/?v=642479743024934&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=642479743024934&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/651474955468509/
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/651474955468509/
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/651474955468509/
https://www.facebook.com/watch/RassdNewsN/
https://www.facebook.com/103622369714881/posts/3783508438392904/


 
 

  רדיו

   תרבותכאן  

לפרוץ   בחזרה - "2000"באג במהלך החודש החולף ערכנו בכאן תרבות פרויקט מיוחד וחגיגי בשם 
. מה עמד במבחן הזמן? מה התברר כפלופ? איך ראינו  2000שנה לשנת    20המילניום החדש במלאת  

 אז את התרבות, החברה והטכנולוגיה? ואיך כל זה נראה במבט עכשווי? 

 הפרויקט שידרנו מספר תוכניות מיוחדות, ובהן:במסגרת 

סדרות שניסו להגדיר סוג של  שתי ה - "הבורגנים"ו "שבתות וחגים" איחוד של הקאסטים של 
 .  כאן. להאזנה לחצו 2000ישראליות של שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 .ילניום החדש בתרבותהסרט שהגדיר את המ - בחזרה ל"מטריקס"תוכנית מיוחדת 

 . כאן" לחצו 2000להאזנה לתוכניות נוספות במסגרת פרויקט "באג 

עליו ועל   תוכנית מיוחדת, הגשנו טוביה ריבנרבמלאת שנה למותו של המשורר זוכה פרס ישראל 
 יצירתו. 

 

 

 

כאן תרבות בכלל, והתוכנית 
גם כן תרבות בפרט, 
ממשיכה לסקר את המצב 
הקשה של עולם התרבות. 

זרקור על מצבם לדוגמה: 
 .וזיקאים קלאסייםשל מ

 

שנה ל"שכול  100לרגל 
הספר הגדול של  - וכישלון"

ברנר והקלאסיקה בה' 
הידיעה של הספרות 

תוכנית הגשנו  -עברית ה
 על היצירה. מיוחדת

 

: שרת מעקב גם כן תרבות
התרבות לשעבר מירי רגב 

מוזיאונים  24הבטיחה 
אף לא אחד  -בפריפריה 

 הוקם.

 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17982
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17960
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2032
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17901
https://bit.ly/303vNGM
https://bit.ly/303vNGM
https://bit.ly/303vNGM
https://bit.ly/303vNGM
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17903
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17903
https://bit.ly/33sAr2X


 
 

  רדיו

 

 88כאן  
' בשידור 88בעקבות ההקלות במגבלות ולאור ההצלחה, המשכנו עם שידורי החוץ של 'ג'אם  -  88ג'אם 

, דה פאז אורית טשומהמועדון הכולי עלמא. האומנים שהתארחו החודש:  במסגרת שיתוף הפעולה עם  חי  
 .בנד, יערה שאוליאן

 

 ספיישל של חצות 

BACK IN BLACK -AC/DC   40 שנה ל-Back In Black אלבומם השני של ,AC/DC . 

 

 Funkadelicספיישל  

 .  , האלבום השני של פאנקדליקFree Your Mind... and Your Ass Will Follow-שנה ל 50

 

 Fire Arcade  ספיישל 

   של ארקייד פייר. The Suburbsעשר שנים לאלבום 

 

 

 

 

 

 

 ספיישל ג׳ו קוקר 

 & Mad Dogsשנה לאלבום ההופעה של ג'ו קוקר,  50 
Englishmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=726985364512641
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17808
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17808
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17876
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18024
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18024
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18024
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18024
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18024
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18024
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17936
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17936
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17936
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17936


 
 

  רדיו

 כאן גימל 
בכל יום חמישי, שודרו ארבע  – תוכנית המרתון השבועית  

הגדולים   של כמה מהאמנים שעות עם הלהיטים הגדולים
בישראל. החודש שודרו: אביתר בנאי, גידי גוב, עפרה חזה  

 ואתניקס. 

 

 

 

ים  מוזיקא  מתארחיםבחודש החולף עלתה תוכנית חדשה בה  – פגישה אישית עם ענת הראל 
: נרקיס, מיקה קרני,  אצלנו ישראלים שבוחרים מוזיקה ישראלית שהשפיעה על יצירתם. התארחו

 סולומון.מאיה אברהם ודניאל 

 

 

 

 

 

 

 

עם המצעד הישראלי תש"פ אליו ניתן להצביע באתר   עלינו  18.8 - ב
 . 18.9  – השנה ה    בערב ראש 11ובאפליקציה, וישודר ברדיו ובכאן  

 

 קול המוסיקה  
במסגרתה מנגנות    "הבית עד קונצרט"האחרון פתחנו בסדרת קונצרטים משודרים חדשה,  בחודש  

בשידור חי שבע מתזמורות ארצנו בקונצרטים ללא קהל ממוזיאון ת"א. הקונצרטים מועברים גם בלייב  
 .11ה ובהמשך ישודרו בכאן פייסבוק ובעמוד היוטיוב של קול המוסיק 

 

 אוצר הולדתו השמונים ותשעה של המלחין ליאון שידלובסקי בתכנית מיוחדת של  החודש ציינו את יום
 השבעים של המלחין מנחם ויזנברג.   הולדתו יוםואת  ישראלי

 

 

 

 
 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=144512
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=144512
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=144512
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=144512
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=148235
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=148235
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=148235


 
 

  רדיו

 כאן מורשת 

"מחשבים מסלול  , סדרה בת ארבעה פרקיםהחיים היהודיים השתנו מאוד עם פרוץ נגיף הקורונה. 
בוחנת מה השתנה בכלכלה החרדית, בחינוך הדתי,  החיים היהודיים בצל נגיף הקורונה",  –מחדש 

רה לקהילות היהודיות בעולם. בין היתר, שאלנו מה יקרה בעולם התרבות והתפילות, וגם מה ק
לעולם הפילנתרופיה החרדית בשל מיעוט תרומות וקריסת גמ"חים, האם האינטרנט ייכנס לעולם  

אם מנייני החצרות יישארו גם כשנחזור לשגרה ומה יעלה בגורלן של קהילות בעולם  החרדי, ה
 שודרה לקראת תשעה באב.  שמתקשות להסתדר במצב של סגירת גבולות. הסדרה

שידרנו  ההמונים נשארו השנה בבית בשל המצב וכדי לאפשר להם חיבור לאירועים,  תשעה באב:
את קריאת מגילת איכה והקינות בשידור חי מהכותל המערבי בירושלים. השידור  בערב תשעה באב

יים בשיתוף פעולה של הרדיו והדיגיטל בתאגיד. התפילה שודרה במקביל ברדיו, בפייסבוק  התק

,  הכל  בסף . מורשת כאן של  ובביוטי  וכן כאן של הראשי  ביוטיוב, מורשת כאן בעמוד , כאן של  הראשי
 .  גולשים אלף 140-כ  השונות  בפלטפורמות צפו

, בחן איך היו נראים החיים שלנו אם בית  פרויקט מיוחד לתשעה באבמי צריך את בית המקדש? 
ו צריכים לקיים ואיזה לא והאם אנחנו באמת  המקדש היה קיים בימינו, איזה מהמצוות היינ

  מתגעגעים?

, כאן מורשת התגייסה  יום שידורים מיוחד: עם פטירת מפרש הגמרא, ענק הרוח הרב עדין שטיינזלץ
אירועים בשעתיים מיוחדות, שיעור שמסר הרב עלה את ה ליווינובין היתר,  יום שידורים מיוחד.ל

בעמוד היוטיוב של כאן מורשת, וכן שודרה הלוויה בשידור חי בעמוד הפייסבוק של כאן ברדיו ו 
מורשת. כך, בכל האמצעים הרדיופוניים והדיגיטליים אפשרנו לציבור שנשאר בבית להיפרד כראוי  

 מהרב זצ"ל.  

של התחנה, עם סטוריז מאחורי   בעמוד האינסטגרםו גם בואו לפגוש אותנ אינסטגרם מורשת:
 הקלעים, תכנים משלימים ואירועים מיוחדים.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=75022
https://www.youtube.com/watch?v=ZoF9o6CZiYk&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=ZoF9o6CZiYk&t=9s
https://www.kan.org.il/live/radio.aspx?stationid=6
https://www.facebook.com/Kanmoreshet/videos/3107326532697322
https://www.instagram.com/kan_moreshet/


 
 

  רדיו

 כאן רק"ע 

 רוסית 

התקבלה תלונה מסבטלנה, אישה בודדה חולת סרטן, שטענה כי  "מקרה מיוחד" במערכת התכנית 

סיעוד עבור מטפלת. לאחר פניה שלנו  חודשים המוסד לביטוח לאומי דחה בקשתה לגמלת  4ך במש

 .  כאןלהאזנה לחצו . המבוקשת הגמלה למוסד לביטוח לאומי הוחלט להעניק לסבטלנה את

מירה, אפוטרופוס של ילדה תושבת חוזרת   :כנית הצליחה לסייע ומערכת התבו ש  מקרה נוסף

שהגיעה ארצה במסגרת התכנית "נעל"ה". הוריה עזבו את ישראל וחזרו לארץ המוצא שלהם. בשל  

  מההורים   דרש  לאומי  ח לביטו  המוסד כך, האפוטרופוס לא הצליחה לרשום את הילדה לקופת חולים .

  בעקבות . כלל בריאות ביטוח  ללא  נשארה  הילדה. לארץ להגיע   אפשרות םלהורי   אין אך, פיזית  להגיע

פוטרופוס  לא לאפשר החליט לאומי לביטוח  המוסד", מיוחד  מקרה" התכנית מערכת של הפניה 

 לרשום את הילדה לקופת חולים. 

                                                                    

 צרפתית 

סיפרה בריאיון, על תכנית הקליטה החדשה לעולים מצרפת בתקופת    שרת הקליטה פנינה תמנו שטה
 הקורונה. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 בברכה, 
 ברבך אור א - לי 

 סמנכ"ל חטיבת הרדיו 

  

https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=144540
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=143506
https://omny.fm/shows/kan-en-fran-ais/interview-de-la-ministre-de-lalyah-et-de-lint-grat
https://omny.fm/shows/kan-en-fran-ais/interview-de-la-ministre-de-lalyah-et-de-lint-grat


 
 

השוואת הצריכה של תכני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה של התאגיד בחודש  

 יולי מול יוני: 

 

בהשוואה לחודש  25%-סך צפיות הוידאו בכל החשבונות של התאגיד זינק החודש ב – פייסבוק

וקפיצה של  במהלך החודשמיליון צפיות  45-הקודם. עמוד "כאן חדשות" שבר שיא עם קרוב ל

מהחודש שעבר; עמוד "כאן" זינק   13%-מול החודש הקודם; עמוד "מכאן" בערבית עלה ב  37%

 בהשוואה לחודש הקודם. 25%-אף הוא ב

 

מיליון צפיות החודש. רובן נזקף לזכותו של   8-"כאן" שבר שיא עם כ ערוץ הדיגיטל –  יוטיוב

 מיליון צפיות. 1.2הסרט "עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי" שצבר לבדו 

 

 

 

מול החודש הקודם,   48%עמוד "כאן חדשות" רשם שיא צפיות ונהנה מזינוק של  – טוויטר

"כאן" נהנה מתפוצה רחבה של שירי "זהו זה"  כשהסרטון המוביל היה הקלטות השר אוחנה. עמוד 

 מהחודש שעבר. 56%ורשם גם כן שיא וקפיצה של 

 

מול החודש הקודם. מבין  28%-"כאן חדשות" בכ מודגם בפלטפורמה זו עלה ע – אינסטגרם

 אלף צפיות במהלך החודש.  85-העמודים האחרים, עמוד "כאן ילדים" צבר כ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

, ומספר הביקורים השני  2018בחודש יולי נרשם שיא כניסות לאתר מאז מונדיאל    –  אתר ואפליקציה 

מאז הקמת התאגיד, אחרי חודש מרץ שבו  בגובהו אי פעם. גם באפליקציה נרשם הנתון השני בגובהו  

 היו הקורונה, הבחירות והשיר לאירוויזיון.

 

וידאו באתר ובאפליקציה,   בהיקף צריכת תכני 148%זינוק של  –  תכני וידאו באתר ובאפליקציה 

 במיוחד של פרקי סדרות הדרמה "טהרן" ו"מנאייכ". 

 

 

 

 

 

 צפיות  הסרטונים הכי נצפים החודש  חשבון  # 

1 
 חדשות  כאן

 )פייסבוק( 

קול איסראיל: הבילוי התמים בחוף הים הסתיים במאות 

 תפרים 
921,558 

2 
 כאן

 )יוטיוב( 
 917,188 המלא עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי | הסרט 

3 
 כאן חדשות 

 )פייסבוק( 

"הוא היה עושה את זה שוב": ריאיון עם משפחתו של 

 מיכאל בן זיקרי 
887,373 

4 
 כאן

 )פייסבוק( 
 860,070 קותיים: פלאפל בלחוח כבר טעמתם?דו

5 
 כאן חדשות 

 )פייסבוק( 
 849,387 בדרך לחופה: לכלה ירדו המים

 

 
 בברכה, 

 יובל פישר 
 מחקר ואסטרטגיה מ"מ מנהל אגף  

 

 



 
 

 

  מה הייתם עושים אם כל הראיות היו מובילות לחבר הכי טוב שלכם?

  סדרת המשטרה שכולם מדברים עליה- מנאייכ 

1  2 

  עכשיו כולם יודעים שיש סדרות שאי אפשר לעצור  

 סדרת המשטרה המדוברת של השנה -מנאייכ

   

ונית מטלטלת שטרם נראתה כמותה  מלחמת יום הכיפורים הופכת ליצירה טלוויזי 

  בישראל 

  בקרוב - שעת נעילה

 

  מה הייתם עושים אם היו לוקחים מכם הכול?

 מתחילים מאפס  מזמינה אתכם לניסוי טלוויזיוני יוצא דופן 11כאן 

  
   

  הסיפורים שראיתם רק כאן בחודש יולי אלה  

  לפני כולם - כאן חדשות 
   

  היא חזרה והיא מדבקת 

  נראה אתכם שומרים מרחק - 2020זהו זה  

1  2 3 
   

  הוא כאן! – הוא לא נעים, לא נחמד ולא מנומס ובדיוק בגלל זה  

  האזרח גואטה חוזר כדי להילחם למען האזרח הקטן 
   

 

 
 בברכה, 

 אורן פלדי 
 מנהל קריאייטיב 
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