
 
 

 פ"א תש  תשרי חודש  
 

 

 

 שלום לכולן/ם.  

החגים מאחורינו, ואחרי תקופה ארוכה של סגר, כולנו שומעים בחדשות על הקלות ופתיחה  

 הדרגתית של השוק. 

חשוב לי לציין כי למרות ההקלה בחלק מההגבלות, כאן בתאגיד, שמרנו ואנו ממשיכים לשמור ביתר  

שאת על כללים ברורים. אני מבקש מכולם, עובדים ומנהלים כאחד להקפיד לשמור על כללי הריחוק,  

 למלא במלואן את ההוראות הנשלחות אליכם מעת לעת ולגלות אחריות למען הבריאות של כולנו.  

חודשים הקרובים אקיים פגישות מקוונות עם עובדי התאגיד, וזו במטרה לשמוע מכן ומכם, עובדות  ב

ועובדי התאגיד, באופן ישיר ופתוח על חווית העבודה שלכם כאן. אני מייחס חשיבות רבה למפגשים  

 אלו ומבקש מכולכם לקחת בהם חלק פעיל. אשמח מאוד לפגוש את כולכן/ם. 

וממלאים את לוחות השידורים שלנו בתכנים איכותיים ומגוונים, בדיגיטל,  אנו ממשיכים בעשייה 

 ברדיו ובטלוויזיה. פרטים נוספים תוכלו למצוא בסיכום החודשי של מנהלי החטיבות.

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 



 

 
 

 :תוכן 

, שנותנת במה ייחודית וחשובה למתמודדי  "בנפשם"החודש השקנו את סדרת הרשת החדשה שלנו,  
עלייתה למאות אלפי צפיות,  נפש בישראל. הסדרה הופקה בשיתוף עמותת אנוש וזכתה מיד עם 

 תגובות נרגשות וביקורות נלהבות. 

  – בעת הקורונה אנחנו משתדלים לעשות לאנשים קצת טוב על הלב, עם תוכן חיובי שנותן תקווה 
מיליון   1.3יילים זכה תוך זמן קצר ללמעלה מ שמביא מתנות לח מפנק האריותפרק של דוקותיים על 

 . צפיות, עשרות אלפי תגובות ובעיקר הוכיח לנו שכולם צריכים קצת נחמה

שוטרת הצלחתו של פרק דוקותיים נוסף על בעוד דוגמה לצמא לתוכן שעושה טוב ניתן למצוא 
 ." "הנוער של היום של סדרת הנוער המתנדב שלנו ו ראית על השבת אבדותהאח

  , שמפרגנת לעצמאים העצמאיםבפרק הבכורה של סידרת הרשת החדשה שלנו, מוזמנים לצפות 
 . בתגובותוחדשניים ופורצי דרך שזכה להצלחה גדולה בצפיות 

שתלווה את הסדרה   קהילת פייסבוקבדיגיטל מתרגשים ומתכוננים ל"שעת נעילה" עם השקת 
דקות?    2-ן על מה הסדרה בפחות מומבחר סרטונים שייצרו מעטפת קידומית דיגיטלית. רוצים להבי

 .עם אביב אלוש שמסכם את כל מה שחשוב שתדעו סרטוןהכנו לכם 

  לצפות  יהיה  אפשר באתר נעילה. שעת  עבור )ומהמם!( מיוחד אתר והשיק פיתח  מוצרים  אגף
 בחום  מומלץ  ועוד. הקלעים מאחורי הצצות הסכתים, ,לתכנית  הקשורים בתכנים בפרקים,

 :כאן ערב 

 שני פורמטים חדשים עלו החודש למסך כאן ערב : 

לאנשים בבית,   עצות וטיפיםתכנית המארחת מומחים אשר נותנים  –יש לי תשובה"   جواب عندي"
הפרק הפותח   .התכנים מותאמים כרגע לרוח התקופה והשינויים שחלו כתוצאה ממגיפת הקורונה

עבודה בכלל ולראיונות עבודה און ליין בזמן הקורונה, פרק שני יעסוק בתכנון  הכנה לראיונות ב עסק
ואדריכלות הבית והשינויים שחלו בתחום זה כתוצאה מהמצב החדש שבו האנשים מבלים יותר זמן 

 בבית. 

וג אישי בהגשתם של בני הזוג גלעד סוויט ומיכל רוזן המתעד את חיי וול –  כך הם חיינו"   احنا هيك" 
היומיום במדינת ישראל ומנסה להעביר תמונה לעולם על כלל מרכיבי החברה הישראלית, מנהגים,  

 דקות.  8  -הוולוג מוגש בשפה הערבית המדוברת ונמשך כ עוד.חגים, מאכלים, יחסים ו

 סרטונים מובילים החודש : 

   צפיות   000,700כ    -  דוקו מוסלמי מחזיק במפתחות כנסיית הקבר 

הסיפור המרתק של בן משפחת גודה אלחוסיני שהוא בעצם מוסלמי שמחזיק במפתחות כנסיית  
 . הקבר בירושלים

 צפיות    200,000:    דוקו שייח הסטאנד אפ 

 . סיפורו של עבד מוואסי שהיה סטאנדפיסט שחי את חיי הלילה והפך לאיש דת

 צפיות   345,000:    רימה מרימה משקולות 

 

הקשיים בלימוד מרחוק, נעשו כאן דעה,   לנושאבפורמטים שונים  סרטוניםהחודש הקדשנו כמה 
 להורים, לילדים ולמורים כשכולם דיברו על הקשיים כל אחד מנקודת מבטו. טסטות

פנה    ,מסדרת הדוקו על מלחמת יום הכיפור שכלל ראיונות עם טייסים מצריים פרסום קטעבעקבות  
שהוא עדיין בחיים, סביר להניח שנוכל לראיין אותו  אלינו בנו של אחד הטייסים שהופיעו בסרט 

 ולעשות סגירת מעגל . 

 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1668
https://www.facebook.com/kanipbc/posts/2847032658849575
https://www.facebook.com/watch/?v=673312096896421
https://www.facebook.com/watch/?v=673312096896421
https://www.facebook.com/watch/?v=673312096896421
https://www.facebook.com/watch/?v=673312096896421
https://www.kan.org.il/item/?itemid=78022
https://www.kan.org.il/program/?catId=1698
https://www.facebook.com/groups/ValleyOfTears.Kan11/
https://www.facebook.com/kanipbc/posts/2866302336922607
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1233
https://www.facebook.com/watch/?v=623060638377103
https://www.facebook.com/watch/?v=344661556644240
https://www.facebook.com/watch/?v=782461132551445
https://www.facebook.com/watch/?v=799456900790054
https://www.facebook.com/watch/?v=336215727459725
https://www.facebook.com/watch/?v=1269518176774014
https://www.facebook.com/watch/?v=3515900348430586


 

 
 

 :מוצרים 

 חכמות  יזיות ו טלו 
  לטלוויזיות  הישראלי השידור  תאגיד של וחדש רשמי יישומון עם לדרך שיצאנו לעדכן שמחים

 החכמות.
וסטרימר מסוג   Androidעם מערכת הפעלה תומכת  היישומון זמין כרגע בטלוויזיות וסטרימרים

Apple TV  ובימים אלה אנו עובדים גם על גרסאות מותאמות עבור הטלוויזיות החכמות שלLG  
 וסמסונג. 

 ?היישומון  את מורידים איך

 במכשירי Play Google או אפל במכשירי store App) שלכם בטלוויזיה היישומונים לחנות נכנסים
 לצפות.  ומתחילים מורידים ', כאן'  המילה את החיפוש בשורת  מזינים (.אנדרואיד

  נתקלים  אתם  אם לשמוע נשמח .לידה חבלי ייתכנו אך , העת כל היישומון את לשפר פועלים  אנחנו

 .כאן לנו לכתוב ניםמוזמ ��לשיפור  הצעות וגם  בבעיה

  כאן  נפוצות לשאלות תשובות לבדוק  גם מוזמנים

 

 : VODהפצה/ 

בתכנים של כאן, כמעט פי שלושה מהיקף הצפיות בחודש  צפיות  3,249,934 היובחודש ספטמבר 
 ספטמבר אשתקד.

מנאייכ ממשיכה להוביל את היקפי הצפיות ורושמת עשרות אלפי צפיות לכל פרק בכל  
 הפלטפורמות, עם מגמת נאמנות מרשימה מהפרק הראשון עד לאחרון. 

 .VOD-בספטמבר נרשמו קידומים מרשימים לסדרות הדוקו והדרמה בשירותי ה

פעמים, פי שניים מאשר בתקופה המקבילה  מיליון  23.7, צפו בתכנים של כאן 2020מאז ינואר 
 אשתקד.

 לאחרונה עלתה ביוטיוב "סליחה על השאלה" בערבית, והפכה לאחת מהסדרות החמות בישראל! 

הפרק האחרון שהופץ עלה גם הוא   –שב"ס מסתמנת כסדרה שתופסת מקום איקוני ביוטיוב 
שרשים בשיח המתנהל לגבי  לקטגוריית התכנים החמים בישראל; ניכר שמטבעות לשון מהסדרה מו

 הפרקים ביוטיוב. 

, כאן חדשות, כאן חינוכית וכאן( ממשיכים במגמת ההתחזקות הן  11הערוצים המרכזיים )כאן 
 בצבירת צפיות והן בהיקף העוקבים. 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלעד טנא 
 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 

http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicFcvBDYIwFADQzwiu4ACtkABiYhS9S4zRRC-mtk1pKHzyW0R3cyJH8KSeX95kC9MogtcbgNwzizXzdGetsE5iFwgdk9jCrNjk-f5Cszgp4gS0EyqsG9ExJMOsgzqE3i84Vyg9M4jG6f_jvictlK-1Dp4rHqfuRIMdKhKYua7cVU1xq85HecUfGXkox0c-b6tRpUeulQ2rwfdLXwuynQGA-gPwBQ5LOzo&Z
https://www.kan.org.il/lists/?mainId=20
https://www.kan.org.il/lists/?mainId=20
https://www.kan.org.il/lists/?mainId=20


 
 

 טלוויזיה מכאן תוכן ותוכניות  
ומצליח לעורר שיח סביב הסוגיות   רבה התעניינותלהזוכה  2020לוח שידורי הסתיו השקנו את 

 השונות המאפיינות את החברה הערבית לצד חיזוק אמון הצופים הערבים בשידור הציבורי והערוץ. 

 
 

 דוקו 
"One way ticket   עודית העוקבת אחרי  יסדרה ת  "واحد باتجاه تذكرة

חלומם  את אנשים פורצי דרך שהחליטו והצליחו להגשים את עצמם ו
ישראלי -בלוגר ערבי נוסייר יאסיןמעבר לים. בפרק הבכורה נכיר את  

יום קטעי וידאו   1000משך בשיצר מדי יום מנדודיו בכל רחבי העולם 
 ".Nas Dailyבני דקה  בפייסבוק בשם " 

 
 

 ריאלטי   - דוקו 
ריאליטי מרגשת, המבקשת -סדרת דוקו "להגשים את החלום  الحلم عيش"

ילדים חולים ובעלי מוגבלויות כנגד כל   12להגשים את חלומותיהם של 
האתגרים והקשיים שלהם ושל משפחותיהם.  בין היתר הובא בתוכניות  

ממגדל שמס המתמודד עם   8-בן ה דין- אלאן פח'ר אל סיפורו המרגש של 
יצה. לשם כך,  לוקמיה. אלאן ילד חכם ומוכשר שחלם לקבל עגלה לממכר פ

נרתמה נגריית חידושים בקיבוץ משמרות ובנתה עבורו עגלה לממכר פיצה. 
 ( אלאן הלך לעולמו.   13.10ביום שלישי ) 

 

שראל הסדרה שמעלה לסדר היום נושאים בוערים בחברה הערבית בי  סליחה על השאלה"  مؤاخذة بال"
ומאירה בעיניים ביקורתיות ואנושיות מצבי טאבו חברתי שאיתם היא מתמודדת. באמצעות גיבוריה  
 מצליחה הסדרה לגעת בפחדים ובבושה השוררים בחברה בנושאים שנויים במחלוקת ולפרק אותם.   

 

   תחקירים 

סדרת תחקירים חברתית בהנחייתן של   בלעדיות"  حصريات"
.  הדיל אגבארייהו אמל גאוי העיתונאיות הצעירות והדעתניות 

בכל תוכנית יצאו המגישות לחקור נושאים, תופעות ומקרים  
במסקנות   בוערים וחשובים בחברה הערבית, וידונו באולפן 

העולות מממצאי התחקירים שלהן. בין היתר תעסוק התוכנית  
בתאונות בענף הבנייה ובהסבה מקצועית, אלימות נגד נשים 

   ועוד.  ולחץ חברתי המעודד חתונות, הטרדות מיניות, חינוך מיני, נשים בכדורגל
 

 מקום לספק"  للشك مكان" 
תוכנית התחקירים המתמקדת בסוגיות חשובות ומרכזיות בחברה הערבית חוזרת בפרקים חדשים.  

,  922החלטה  ,יומית של העסקים הקטנים-בין היתר, התוכנית תעסוק במלחמת ההישרדות היום
שיטת הח'אווה )פרוטקשן( המאיימת לא רק על ו ,ה של ילדינו במרחב המקווןהמציאות ההפכפכ 

 בעלי עסקים אלא גם על ראשי רשויות. 
 

 
 
 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3104
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3107
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3103
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3106
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3084


 
 

 ראיונות 
תוכנית ראיונות בפורמט מקורי,   אבן, נייר ומספריים"  مقص ورقة  حجر"

המארחת אנשים בעלי השפעה ודעה מכלל תחומי החיים בחברה הערבית  
באמצעות משחקי העבר והילדות לפני תחילת המהפכה הדיגיטלית.  מבין 
אורחי הסדרה הגנן הראשון לגיל הרך ד"ר סלאם קודסי, היזמית החברתית  

 . ואחרים  לינדה סלים, הפנטומימאי סעיד סלאמה
  

 

 מקסום המסך  
כאן, שידרנו  -במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו

הבוחן את היווצרות מושג היופי מאז התפתחות המין " חוש היופי " את הסדרה 

 الحيونات انقاذ" האנושי. כמו כן עלינו עם העונה הראשונה של הסדרה התיעודית 

 ."להציל את חיות הבר  البرية
 
 

 מצוינות ומעורבות בקהילה 
השתתף בתחרות לקולנוע ישראלי תיעודי המתקיימת במסגרת פסטיבל  הכנסייה"  الكنيسة"סרטנו 

 חיפה.  36-הסרטים הבינ"ל ה
 

 
   

הוקרן במסגרת חממה אינטלקטואלית לפיתוח יצירה   " רחוק- קרוב  غربة  قربة "פרק של הסדרה של  
  תיעודית במכון ון ליר בירושלים בשיתוף פורום היוצרים הדוקומנטריים וסינמטק ירושלים. במפגש 

 יוצרים תיעודיים מהבכירים ביותר בארץ.   נכחו
  הנוכחים הביעו ביקורות חיוביות והתעניינות רבה בסדרה, בראשם  מנהלי החממה: המפיק לירן 

 גארב ממכון ון ליר. -עצמור )"המהפכה הגאה"(, ראש המכון שי לביא לצד ד"ר יוכי פישר ורונה ברייר 
 

 ( 14.10  –   14.09סיכום חודש אוקטובר )   – טל בערבית   יהדיג
זיה שמקודמות בפלטפורמות  יהיה לנו חודש פורה, בו פתחנו את עונת הסתיו של תוכניות הטלוו

 השונות של הדיגיטל וזוכות לצפיות רבות.  

   :אתר אינטרנט  .1

   15.72%עלייה של   -אלף    97 -מבקרים 

 אלף   268 -כניסות 

 בחודש שעבר  2:24 -עלייה מ – 2:28 -ממוצע שהייה באתר 

     44% -כניסות מאורגני 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3105
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=59394


 
 

 :   . עמוד פייסבוק "מכאן כללי 2

 עוקבים   1,236,163עמוד "מכאן " עם  

 : עלייה בכל הפרמטרים בייחס לתקופה המקבילה 

  16.2%עלייה של  -אלף עוקבים    79  –עוקבים שהתווספו 

                                 49.5%עלייה של  – מיליון 58.5 –סה"כ צפיות  

  50.3%עלייה של   – אלף 921 –קציה אסה"כ אינטר

                     66.4%עלייה של  –מיליון  44.2 –סה"כ דקות שנצפו  

 עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות":   .3

מועלים פוסטים חדשותיים מהארץ  אליואלף עוקבים  241,302עם    "מכאן חדשות"עמוד  
 ומהעולם.  

   : עלייה כמעט בכל הפרמטרים בייחס לתקופה המקבילה   – נתונים  

                      40.1%עלייה של  -אלף עוקבים  26.6 –עוקבים שהתווספו 

                                   0.79%ירידה של  -מיליון   3.1 –סה"כ צפיות  

                            9.13%עלייה של  – 75,000 –קציה אסה"כ אינטר

                        11.7%עלייה של    מיליון !  3.3 –סה"כ דקות שנצפו  

 עוקבים    89,000אינסטגרם : עם   .4
+ סרטונים עד דקה +   IGTVתמונות + סטוריז +  –אנחנו עובדים עם האינסטגרם בחמש שיטות 

   לייבים  
 : נתונים 

 אלף עוקבים   89
 נשים   55%
 גברים   45%

   עוקבים:   4600חשבון טוויטר חדשותי   .3

מתוך תובנה שהרבה גולשים מהעולם הערבי משתמשים   -זירה חדשה שאנחנו רוצים להתפתח בה

טקטיקה לשימוש בפלטפורמה הזאת וכבר השגנו שיא של   מזה פחות משבועיים אנחנו משנים בה 

עוקבים ויהיה   4600החשבון כרגע עומד על  אלף חשיפות. 55חשיפות ביום אחד של יום אחד של 

 . חרינו בתקופה הקרובה מעניין לעקוב א

 עוקבים   27,000ערוץ יוטיוב עם   .4

 .  עוקבים בחשבון שהופשר לאחרונה )אחרי שנחסם( 2000עלייה של 

אלף צפיות לפרק    55עם    -העונה השנייה של סליחה על השאלה מעמידה נתוני צפייה מרשימים  

 משפחות קורבנות האלימות.

 3,600חדשותי עם    ערוץ יוטיוב    .5

ואין ספק   יחסית חשבון  חדש מדובר - 4000עלייה עקבית במספר העוקבים וכרגע עומד על 

 עוד הרבה עבודה לפנינו.  -ששינוי מדיניות ההעלאה הגבירה את החשיפה

 

 

 , בברכה
 

 יאסר עטילה
 סמנכ"ל המדיה בערבית

 רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל –מכאן 

 



 
 

 דרמה 

  HBOלענקית הדרמה  "שעת נעילה" ממשיך לנחול הצלחות והפעם עם מכירת הסדרה  11כאן 
 בעסקת ענק עוד בטרם שידורה בישראל.  

הכיפורים, ומבעד לעיני החיילים בחזית מגוללת את הסדרה מתארת את ימי הקרב במלחמת יום 
סיפורי החברות, ההקרבה והאהבה של הגיבורים והגיבורות, החיילים שמצאו עצמם לבדם מול צבא  
סוריה כשסכנת חורבן הבית מרחפת מעל משפחותיהם בעורף. סיפורי המלחמה כפי שלא סופרו  

 מעולם על מסך על המלחמה ששינתה את הארץ לעד. 

נעילה" חושפת פצעים המדממים בישראל עד היום, בהם ההנהגה והמחדל דרך עיני פעילי  שעת 
 "הפנתרים השחורים" ודרך עיניה של קצינה השוברת את תקרת הזכוכית. 

ברגעי השיא של הסדרה נקלעים הגיבורים לקרב הגורלי בעמק הבכא. קרבות הבלימה שבהם לחמו  
 אליים, שוחזרו בפעם הראשונה בטלוויזיה. טנקים ישר 200טנקים סוריים נגד  1,600

 . 11באוקטובר בכאן  19-פרקי הבכורה של "שעת נעילה" ישודרו ב

אחרי שידור הפרקים הדרמטיים מצטרפת גם מחלקת בידור ותרבות עם תכנית שתלווה את הסדרה:  
 אחרי נעילה עם קובי מידן 

התוכנית המלווה את הסדרה תכלול ראיונות אישיים, 
יתארחו בה הלוחמים והאנשים שיספרו את סיפורם 
האישי, יתקיימו פאנלים נושאיים, ישודרו ארכיונים 
וסרטונים שצולמו בזמן המלחמה באופן פרטי, תשודר 

,יתארחו חלק  73סדרת כתבות על הנשים של שנת '
משחקני הסדרה וכל תכנית תסתיים בביצוע של שיר 

טפל בנושאים כנית תוהקשור למלחמת יום כיפור. הת
כמו הקרב בעמק הבכא, תנועת ״הפנתרים 
השחורים״, סוגיית הנעדרים במלחמה וכן בנושאים 
כלליים יותר כמו האבל, האובדן והטיפול בפוסט 

 טראומה.

 

 : 2עונה    –   שב"ס

ובים שיש: הכלא חזרה לעונה נוספת. הכלא הוא  תכנית מערכונים שמתרחשת באחד המקומות העצ
עולם שמתקיים במקביל אלינו ובו אף אחד מהנוכחים משני צדי הסורגים לא באמת רוצה להיות בו.  

 העונה החדשה ממשיכה לעקוב אחר הדמויות הישנות ומוסיפה הרבה דמויות חדשות. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
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 דוקו 

יום רביעי, לאחר מהדורת "חדשות הערב" רצועה  לשדר מדי  11החל כאן  2020החל בספטמבר 
שבועית של סרטים דוקומנטריים חדשים אשר חושפים בפני הציבור הישראלי קשת רחבה של קולות  
מגוונים. סרטים העוסקים ברבדים החברתיים, הפוליטיים וההיסטוריים של החברה הישראלית.  

רתיים המדברים אל הצופה בגובה  הסרטים מפגישים את הצופה עם גיבורים אותנטיים ולא שג
העיניים ואשר דרך סיפורם מתגלים לצופה צדדים שונים, מורכבים ומרגשים של החברה וההוויה  

 הישראלית. 

   ימים באוקטובר   10

דוקומנטרי המתאר שעה אחר שעה את השתלשלות "אירועי אוקטובר" המהומות הקשות   רשומון
ביותר שהתרחשו אי פעם בתוך תחומי ישראל וששינו לעד את היחסים בין ערביי ישראל למדינה. 
הסרט בנוי כולו מקטעי חדשות, ארכיונים ביתיים שצולמו על ידי מפגינים וצילומים משטרתיים  

 שמעולם לא נחשפו.  

   שלושה יוסי 

נזרקו משפחות וילדיהן אל הרחוב לאחר שלא הצליחו לשלם שכר דירה. הם פלשו לבניין   1996 -ב
 נטוש, התמודדו עם עוני חריף ומצוקה וקיימו אורח חיים שיתופי במשך שנתיים.

בגורלם. מה הסיכוי שהצליחו לצאת ממעגל    השנים אחרי, יצאה הבמאית יעל קיפר לבדוק מה על  22
דורות הבוחן האם אפשר  2העוני, לקיים לעצמם חיים טובים יותר. הסרט הוא תיעוד ממושך של 

 לצאת ממעגל העוני? 

 

 

 

 

 

 

   ע נביא   המקצו 

איך נוצרת דת? מהו  הגבול בין נוכל  למנהיג דתי לגיטימי?  הסרט "המקצוע נביא" יוצא למסע   
, בחור צרפתי הטוען שהוא ״הנביא האחרון״ וסוחף אחריו אלפי מאמינים  בעקבות דמותו של ראל

 ברחבי העולם.  

   רצח בקולנוע צפון  

.  1957אביב, בשנת -ניצול שואה צעיר יוצא לשוד שמסתבך ומסתיים ברצח בקולנוע צפון בתל 
ת, אך זהו רק קצה חוט של פרשיית מתח בה מעורבים יהודיה שניהלה רומן עם סוכן  המדינה סוער

נאצי, מהנדס איטלקי יהודי שנקלע לקו האש ואלמנה נוצריה שמחליטה לסלוח לרוצח. ירון לונדון,  
שזוכר את פרשת הרצח כנער וכתב עליה כעיתונאי, מוביל אותנו בסרט שמעלה שאלות על גורל, ועל  

 ו לנווט את חיינו בתוכו.  היכולת שלנ
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 אין סנטימנטים   

הבמאי ארתור אברמוב נוסע יחד עם אימו ואחיו בחזרה לקווקז לאחר שעזבו הכל מאחוריהם  
כשעלתה המשפחה לארץ. הערכים עליהם גדל בבית הפכו בישראל לבושה ולקונפליקטים. האלימות  

, אולם שם היה מדובר בנורמה ואילו בישראל  של אביו כלפי אימו אותה חווה בקווקז נמשכה גם בארץ
הדבר עורר בושה גדולה. המסע לקווקז הוא מסע פנימי משפחתי במטרה לברר שאלות הנוגעות  
בזהות ,שייכות ומשפחה. הסרט מביא מבט מבפנים על אימו של הבמאי, אישה חזקה שמחזיקה יחד  

בלתי פוסקת אם לפרק את הבית    את משפחתה תוך התמודדות עם דיכוי ואלימות בבית והתלבטות
 ולברוח או להישאר. 

 

   תרבות ובידור

 סבתא בישלה עם תום יער 

חגי תשרי נפתחו עם פרק מיוחד של הקומיקאית תום יער בתוכנית המשלבת בישול ומסורת במיוחד  
 -למסע קולינרי בארץ בו פגשה סבתות בשלניות מעדות שונות. המטרהלראש השנה. תום יער יצאה  

עלמו מהעולם.  יללמוד מהן את הטכניקות העתיקות ואת הכנת המאכלים המסורתיים שעוד מעט י
 כנית שזורים סיפורי הסבתות על בישוליהן וחייהן יחד עם מופע סטנד אפ של תום.  ובת

   קול השכונה 

בערב חג סוכות ובערב חג שמחת תורה עלתה תכנית מוסיקלית חדשה "קול השכונה". על גג ביתו  
של המוסיקאי בן יפת בלב שכונת התקווה צולמה תכנית אירוח חגיגית מוסיקלית, מאיה  

ובשבוע שלאחר מכן את רוני דלומי. כל   מוש בן אריאלקולומברה ובן יפת אירחו בערב סוכות את 
אחד מהאמנים שר כמה שירים בביצועים ייחודיים יחד עם חבורת הזמר הווקאלית ווקה תקווה. שני  

 סיפרו על שכונת ילדותם והשכנים בשכונה זכו להופעה חד פעמית מול ביתם.    האמנים

 אנחנו על המפית 

אחרי מסעותיו בחו״ל, חוזר השף ברק יחזקאלי ארצה כדי לפגוש את השפים שחוקרים את המטבח 
ה הנוכחית שצולמה תוך כדי משבר הקורונה שהשפיע באופן דרמטי על ענף  המקומי והעכשווי. בעונ

המסעדנות והאוכל בארץ מבקר ברק בירושלים אצל עזרא קדם, בנטף שבהרי ירושלים אצל רמה בן  
צבי, בנצרת אצל לונא זרייק, בתל אביב אצל אסף דוקטור ותומר טל בחיפה ועכו אצל עללא מוסא  

 ובערבה אצל הדיי עפאים. 

 5המרדף  

אהוב  ה הטלוויזיהמשחק המרדף מיד אחרי החגים עלתה עונה חמישית וחדשה לשעשועון הידע 
שזכה שלוש שנים ברציפות בפרס האקדמיה. הצ'ייסרים מנסים "לתפוס" מדי תכנית ארבעה  

זו צפויים להפציע כמה פרצופים מוכרים בתור מתמודדים מן המניין   גם בעונהמתמודדים חדשים. 
כמו הכדורסלן עידו קוז'יקרו, העיתונאית נרי ליבנה, כוכב הנוער דניאל מורשת, השחקן מאיר סוויסה  

 ועוד רבים. בעונה זו יצולמו גם פרקי ספיישל ליום העצמאות , לפורים ועוד הפתעות.

 

   

 

 

 

 , בברכה
 

 פרייפלדטל 
 ית טלוויזיהמנכ"לס

https://www.kan.org.il/item/?itemid=77485
https://www.kan.org.il/program/?catId=1671
https://www.youtube.com/watch?v=ciEm5aftWPo
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https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039


 
 

. הסדרה עוסקת בחגי ישראל  משפחה באוטו   -לקראת החגים השקנו את סדרת הרשת החדשה שלנו  
ובחוויות המשפחתיות בדרך לארוחות החג וכוללת גם שירים מקוריים מהיוצרים המוכשרים: ירדן 

 . בר כוכבא הלפרין ודידי שחר )דן ומוזלי, אולי פיל(

 

. לעונה זו הצטרף השחקן יניב ביטון שיחד עם  קפה עמליה השבוע החלו צילומי העונה השנייה של 

   עלמה זק, אלון נוימן ואיילת רובינסון יגלמו דמויות חדשות המבקרות בבית הקפה.

 

אידלמן. בסדרה   מריאנו  בכיכובו של מי פה הבוס ב יתחילו הצילומים לסדרה החדשה שלנו בקרו
מריאנו מגלם שחקן כושל שנקרא לעזור לשלושה תיכוניסטים שזכו בחוזה פרסום, כשהמזמינים  

  בטוחים שמדובר במשרד פרסום ולא בבני נוער, ועליו לגלם את דמויות "עובדי המשרד" השונים.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 , בברכה
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL51YAgTlfPj6q6PJtBnoz3EMZ9uWRoSh-
https://www.youtube.com/playlist?list=PL51YAgTlfPj59xOwOjegijiq6zQTWuVtI


 
 

 סיקור מקיף של תקופת הסגר על ישראל, דיווחים בכל נקודות החיכוך -כאן חדשות בשטח  ▪

 סיקור מקיף של סיפורי המתים מקורונה והמשבר הכלכלי  -הפנים מאחורי המספרים   ▪

 חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות ובחריין בוושינגטוןסיקור של  -היסטוריה  ▪

  –הפקת משדרי סליחות מהכותל המערבי בערב ראש השנה ובערב יום כיפור   -סליחות  ▪

 בשיתוף עם "מורשת" 

 

 כאן חדשות מקדמים נראות והסברה בנוגע לחשיבות עטיית מסכות  קובעים סדר יום:  

 

 

 

 

 

 ערב ערב:  

 : סדרת ראיונות עם בני משפחה של נפטרים מנגיף קורונה. הפנים מאחורי המספרים

 משחקי הכיס: 

שלום שנה א': פרויקט חזרה ללימודי האקדמיה )כתבות, ראיונות עם נשיאי מוסדות לימוד ועוד(.  
 לאוקטובר.  10בשבוע של  

 מגזין: 

יצירה   –עד המוות הפועל 
את המאבק שמלווה  דוקומנטרית

היצרי בין הפועל ירושלים והפועל  
קטמון ירושלים במשך שבע שנים, עד  

 האיחוד המרגש 

 

 

בחצי השנה האחרונה את הצוות הרפואי במחלקת הקורונה בבית החולים השרון.  ינו  ליוו –   בלי אוויר 
אחרי הלחץ של ההתפרצות בגל הראשון, אל מול המצלמות נחשף הצוות הרפואי ומתאר את 
התחושות הקשות. האובדן היומיומי, הרצון להעניק טיפול טוב יותר, השחיקה, וההתלבטות  

 . שאר או לוותר האמיתית אם להי

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=78529
https://www.youtube.com/watch?v=OjCXNVvWDpo
https://www.youtube.com/watch?v=OjCXNVvWDpo
https://www.youtube.com/watch?v=OjCXNVvWDpo
https://www.youtube.com/watch?v=boBshNJGFYM&t=16s


 
 

 

אל צלמי חזרנו בפרויקט תיעודי מיוחד, – סרט מלחמה 
רשות השידור שהתלוו בזמן המלחמה לאוגדות ולחטיבות,  
צילמו את הקרבות, ראיינו את החיילים הפצועים, לפעמים 

לראשונה נחשפים חומרי גלם שנשמרו מתוך שטח האויב. 
שנים בארכיון השידור הציבורי. גיוס כוחות המילואים,  
הפריצה הראשונה לגולן, קרבות הצנחנים בסיני, השבויים  

 המצריים ועוד. 

 

 

 

 

 אן רשת ב'  כ 

 בכל כלי התקשורת המתחרים:    כאן רשת ב בכותרות: הראיונות שזכו לעשרות פולואפים 

 ריאיון עם ח"כ מיקי חיימוביץ'  -שלי וגואטה  ▪
 חשיפה של כרמלה מנשה: ראש השב"כ הפר את תקנות הסגר  ▪
 ריאיון עם מנהל בית החולים בבני ברק  –הבוקר הזה  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 שידורים מיוחדים: 

 במסגרת ליגת האומות   –שידור משחק הכדורגל של נבחרת ישראל מול צ'כיה   - 11.10 ✓
שידור עימותי בחירות לנשיאות ארה"ב: עימות ראשון בין טראמפ וביידן ועימות הסגנים   ✓

 האריס ופנס.  
 שידור פתיחת מושב החורף של הכנסת.   - 12.10 ✓
 .שהוקדש בכל יום לאזור אחר בארץשידור מבית הנשיא,  -מסע ארץ ישראלי בסוכות  ✓
   .פתיחת שנת הלימודים האקדמית סדרת כתבות ביומן הבוקר ✓
אלף ₪ מהמוסד לביטוח לאומי,   140הישגים של התוכנית זה מגיע לכם: סיוע לאדם לקבל  ✓

סיוע בהסעות לילד תלמיד החינוך המיוחד, סיוע משפטי להורים לילדים בעלי אלרגיה מסכנת  
 ת ילד נכה אישורה רטרואקטיבית שלוש שנים לאחור.   חיים הכרה בתביע

https://www.youtube.com/watch?v=vQi1iQcUSrE&t=424s


 
 

 זרקור על תוכנית: 

התוכנית "מתוק מאז" היא תוכנית של שירים משנות החמישים, השישים )ולאחרונה גם השבעים(  
שהיו פופולריים בארצנו )ובעולם( באותן השנים. התוכנית משודרת זה ארבעים ושלוש שנים בכל  
שבוע ושבוע ולא נס לֵחה! בתוכנית תרגומי השירים )מעובדים בשפה לירית וצבעונית( והסיפורים  

.  ורי שיריהם ומבצעיהם. זו תכנית המוסיקה המואזנת ביותר ב"כאן רשת ב'" בשבתות ובחגיםשמאח
 .  14.00-16.00שבת, ימי 

 

 הסכתים  

א פרויקטים  . בהסכת הזה נביתוכניות מיוחדת –אנחנו משיקים החודש את ההסכת כאן רשת ב'  
 מיוחדים מבית כאן רשת ב' לדורותיה. 

 קטע אודיו 

 ת. אלף האזנו 13: שעות השידור הראשונות זוכה לחשיפה משמעותית עם כמעט  1973יום כיפור  

 סושיאל כאן חדשות | תשרי תשפ"א 

"סטוריז חדשותיים". בחודש האחרון השקנו את דיווחי החדשות בסטוריז   –השקת פורמט חדש 
   תיעודים קצרים מהכתביםבפייסבוק ובאינסטגרם באמצעות 

לקראת הבחירות בארה"ב מקדמים את ההסכת "אמריכאן". מוזמנים להאזין   -אמריכאן 
 כאן  –לכל הפרקים  
יחד עם  סדרת הרשת שמציגה את שגרת הקורונה של ישראלים בעולם חזרה    –תמונת מצב  

 הסגר
 פייסבוק   – ים  הסרטונים הנצפ 

 

 יוטיוב   – הסרטונים הנצפים  

 מקור  מעורבות  צפיות   סרטון  
 חדשות הערב  44,000 מיליון  1.1 המפעל שמעסיק שורדות זנות בדרום ת"א 1
 חדשות החג  17,300 946,000 החשד לניסיון רצח במצפה רמון 2
 דיגיטל סטודיו   30,000 727,300 האם משחזרת את ניסיון הרצח של בתה  3
 חדשות הערב  27,400 591,600 דיירי הבניין שהפיקו חתונה לתושבי השכונה  4
 חדשות הערב  33,300 578,400 כך הפכה ראש עיריית ירוחם את העיר לירוקה  5
 חדשות הערב  9,900 482,000 תרגיל המדובבים בפרשת דומא 6

7 
הפרויקט שהעניק פרנסה לעובדי תעשיית  

 המוזיקה 
 חדשות השבת  11,800 445,800

 חדשות הערב  20,400 444,900 החוקר הישראלי שמשגע את מדינות ערב  8
 חדשות הערב  17,800 431,700 מירית הררי הלכה לעולמה  9

 ס משחקי הכי 4,900 388,600 בירת השופינג החדשה: באקה אל ע'רבייה  10

 מקור  צפיות   סרטון  
 סטודיו דיגיטל  117,540 רגעי השיא של העימות בין המועמדים לנשיאות  1
 חדשות השבת  86,900 הקלטות היוטיובר שנעצר 2
 חדשות הערב  84,400 המוכר שהותקף בגלל מסכה מדבר 3
 חדשות הערב  81,400 החוקר הישראלי שמשגע את מדינות ערב  4
 חדשות הערב  79,800 כך הפכה ראש עיריית ירוחם את העיר לירוקה  5

 , בברכה
 

 ברוך שי
 החדשותמנהל חטיבת 

 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2152
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=77817
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=77817
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=77817
https://www.instagram.com/stories/highlights/17889448936686166/
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2136
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU94MaFRcfJ6yStaE2_vlqrsvA1MR-Iz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU94MaFRcfJ6yStaE2_vlqrsvA1MR-Iz
https://www.facebook.com/kan.news/videos/777769526350109
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2724573017861106
https://www.facebook.com/kan.news/videos/954662605023478
https://www.facebook.com/kan.news/videos/811180116377830
https://www.facebook.com/kan.news/videos/638977566817603
https://www.facebook.com/kan.news/videos/659462271344613
https://www.facebook.com/kan.news/videos/779522735953365
https://www.facebook.com/kan.news/videos/779522735953365
https://www.facebook.com/kan.news/videos/654723661914010
https://www.facebook.com/kan.news/videos/325946762165805
https://www.facebook.com/kan.news/videos/246682203332105
https://www.youtube.com/watch?v=A2dmoTn72zQ
https://www.youtube.com/watch?v=6-FTvNEeTqg
https://www.youtube.com/watch?v=KlOSsTQB9nA
https://www.youtube.com/watch?v=7IE1aNWh6qo
https://www.youtube.com/watch?v=cQM-n2m1cAI


 
 

  רדיו

 הסכתים כאן  
  פודקאסטים חדשים מבית כאן!

 
עשר שנים עברו מאז התחילו לעבוד על שעת נעילה. אחד הפרויקטים הכי   – שעת נעילה" "

מורכבים, שאפתיים ומיוחדים שנעשו בישראל. בהסכת זה אנחנו מלווים את הסדרה. נצלול לתוך  
הדמויות, להפקה ואל מאחורי הקלעים. עם היוצרים והשחקנים על התסריט והבימוי, ההחלטות  

אומה, הסצנות החזקות והדילמות שליוו את הפרויקט.  נהיה גם  שהתקבלו, הלם הקרב, הפוסט טר
, חוו הכל. חלקם ליוו את הפרויקט ודאגו  1973אלה שבאמת היום שם באוקטובר  –עם הלוחמים 

 . כאןלהאזנה לחצו   שלפחות ברמת התפאורה, הכל יהיה קרוב מאד למציאות.
 

עו"ד אורון שוורץ מביא את הסיפורים המשפטיים החשובים בהיסטוריה של   – "משפט חוזר" 
 .כאןלהאזנה לחצו  ישראל. מרצח ארלוזורוב, דרך משפט אייכמן ועד פרשת מנבר.

 

המיינדפולנס של כאן. זה בדיוק הזמן להכיר ולצלול אל המדיטציה  עונה חדשה להסכת    – "קשיבות"  
 . כאן. להאזנה לחצו שסחפה את העולם

סוגיה מהחודשים  לוקחים    – פודקאסט האקטואליה היומי של כאן חדשות וכאן הסכתים    – "עוד יום"  
 .  כאןלהאזנה לחצו  לעומקה עם עוד ערך מוסף לכל יום.  ויורדים

ולוקחים את העניינים שעל סדר היום אל הפילוסופיה.   –יוצאים מהאקטואליה  – "גבוהה גבוהה" 
 .  כאןלהאזנה לחצו 

 "הסכתים   88כאן    – הנדריקס  "

שנה למותו, צוללים עמוק לסיפורו של ג'ימי  50במלאות 
שנים הספיק יותר ממה  27-הנדריקס שהפך לאגדת גיטרה וב

שרובנו לא מספיקים בחיים שלמים. "הנדריקס" היא מיני סדרה  
הסכתים" )הדרך לוודסטוק(. עד כה   – 88חדשה של "כאן 

רה  פרקים ונותרו עוד שניים, אחריהם תגיע מיני סד 3הופצו 
 .כאןלהאזנה לחצו חדשה, פרטים בקרוב. 

 
 

 

 88כאן  
 | תש"פ   88שירי השנה של כאן 

כמו בכל שנה גם הפעם אנחנו רוצים למרקר כמה דברים מיוחדים שאהבנו במיוחד. שירים שלדעתנו  
הגדירו את השנה החולפת וניקח איתנו גם לשנה הבאה. יש כאן שירים שהוקלטו בלית ברירה מהבית  
וכאלו שהצליחו לטלטל את המדינה )ולפעמים גם את העולם( מהבית; שיתופי פעולה בשלט רחוק,  

בומי בכורה שעבדו עליהם שנים ויצאו למרות הכל וסינגלים בודדים שיצאו פשוט כי לאמנים  אל
 שכתבו אותם לא היתה ברירה אחרת. 

 
 כיתת אמן: 

  ם הווירטואליי"מקלטים"  -יתנו לקשנו שירדו אי וב לאומנים    מיד עם תחילת הסגר של הגל השני פנינו
 כדי לענות על שאלות שלהם ולבצע את בקשות הקהל.    88)זום(, הישר אל תוך הבתים של מאזיני כאן  

השתתפו: גבע אלון, ג'יין בורדו, לולה מארש, ערן צור, חמי רודנר, אלון עדר, דן תורן, לולה מארש,  
 דניאלה ספקטור. 

 
 
 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2155
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2149
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx?progId=2121
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2156
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx?progId=2150
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx?progId=2150
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2117&subcatId=449
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2117&subcatId=449
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=77308
https://www.facebook.com/watch/KAN88IL/754818625248655/


 
 

  רדיו

 שמועות: 

חזרה עם פרק חדש והפעם בזווית קצת אחרת. התרגלנו   סדרת הרשת המצליחה שלנו "שמועות"
" הופתענו לגלות  גשם בעיתוחורי השירים אבל במקרה של "לשמועות משעשעות ומגוחכות מא

 שמדובר בשיר שנכתב על מלחמת יום הכיפורים. 
 

 תוכניות מיוחדות: 
 שנה לאלבום הבכורה של אוזי אוסבורן. 40-ו Black Sabbathשל  Paranoid-שנה ל 50 20.9

 Rust In Peace  - Megadethשנה ל 30 24.09
  KID A - Radiohead -שנה  ל 20 29.09

  Morning Glory -Oasis (What's the Story)-שנה ל 25 1.10
 Double Fantasy - אלבום לאי בודד  –שנה ללידתו של ג'ון לנון  80 4.10
  Remain in Light - Talking Heads-שנה ל 40 8.10
 שנה לשלישי של זפלין 50  11.10

 

 כאן גימל 
ובמקביל ברדיו בכאן גימל. שודרו    11בערב ראש השנה שודר המצעד השנתי הרשמי של ישראל בכאן  

הועברו בקליפים  השירים הגדולים של השנה החולפת כפי שדורגו על ידי מאזיני התחנה, חלקם 
מוקלטים וחלקם הגדול היו ביצועים בחי של האמנים באולפן שלנו. נתוני החשיפה בסושיאל ובשידור 

 הדיגיטלי היו גבוהות משמעותית מהשנה שקדמה.  
 חנן בן ארי, זמרת השנה: נועה קירל, זמר השנה: חנן בן ארי   –שיר השנה: ״אם תרצי״ 

 ובן אל.  הרכב השנה: סטטיק

 

 

 

 

 קול המוסיקה כאן  

.  אלכס אנסקי את ערב ראש השנה פתחנו בשעתיים של שחרית אישית עם השחקן ואיש הרדיו הותיק  
בהמשך ארחנו את מאסטרו להב, שני מנהלה המוזיקאלי הנכנס של התזמורת הפילהרמונית  

סיכום כל מה שקרה בשנה האחרונה במוזיקה   –מביתו בברלין  לשיחה בת שעתיים הישראלית
 הקלאסית והצצה לקראת התכניות של השנה הבאה. 

של מוזיקה נפלאה ומחשבות   יותשעתיים איש החג בערב הגישה   המלחינה ואשת הרדיו איילה אשרוב
 על הסתיו והשנה החדשה. 

ת. ואנחנו בכאן קול המוסיקה הקדשנו לכבודו שורה של תוכניו  75הכנר והמנצח האגדי יצחק פרלמן חגג  

בראיון  התחלנו את החגיגות בזרקור יומי עם ההקלטות הגדולות שלו בכל הזמנים וחתמנו בראש השנה

פלא וזכרונות מתל אביב  - שקיים עומר פרנקל עם המאסטרו לשיחה על מוזיקה, הוראה, ילדי חגיגי
 הקטנה.

בישראל   המוזיקה תחומי מכל ומוזיקאיות מוזיקאים 70 – אושפיזין בסוכות, ארחנו לאורך החג 

 את היצירה האהובה   בחרו אשר

https://www.facebook.com/watch/KAN88IL/350303696410035/
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/406715140313923/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18466
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18482
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18482
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18554
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18554
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18555
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18555
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx/?progId=1300
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx/?progId=1300
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18626
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18626
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18558
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=159103
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=160007
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=160012
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=160012
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=160012
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=160277
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=160277
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=162876
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=162911
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=163192
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=163193
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=163196


 
 

  רדיו

שעות שידור: משלמה גרוניך, יוני רכטר ואריה ורדי ועד   20עליהם והקדישו אותה בקולם לאורך 
 לאביה קופלמן, נורית הירש וצבי אבני. 

  

שאול   גם תוכנית המקהלות שלנו לבשה חג: בערב סוכות הגיש אותה זמר המקהלות הוותיק
שערך והגיש את יצירות המקהלה האהובות   עוזר-יובל בן ובערב שמחת תורה היה זה המנצח גלעד
 עליו. 

  

- מדי שבת ב 11שלנו, נערכה ונארזה והיא משודרת כעת בכאן  קונצרט עד הבית סדרת –ולסיום 
08:00 

 

 כאן תרבות 

האמנים  עם גואל פינטו; סימון תרבות ב סיכום השנהבראש השנה שידרנו מספר תוכניות מיוחדות: 
של יהודה   שנה למותו 20נוי; ותוכנית מיוחדת לציון -בתרבות של תשפ"א עם אלעד ברוהטרנדים 

 עמיחי.
והאופן שבו הפיוטים נכנסו למיינסטרים    על שירת בתי הכנסת  תוכנית מיוחדתנו  ביום הכיפורים שידר

יוחדת עם אלעד  תוכנית מ - "אין שלם מלב שבור" הישראלי ולהפך, עם נדב הלפרין ואופיר טובול; 
עם   הסופרים האמריקאים שהגדירו מחדש את היהדותנוי על האמנות שנוצרת מתוך השבר; ו-בר

 ענת שרון בלייס. 
, והבאנו את  באר שבעו חיפה , ירושליםבסוכות שידרנו פרויקט בשם "עולים לרגל" על התרבות של 

 ית. התרבות של חלקי הארץ השונים בימים שבהם אי אפשר היה לצאת מהב
  שהפגישו תוכניות  4בשמחת תורה ערכנו פרויקט מיוחד שמחבר בין כאן תרבות לכאן מורשת, עם 

 התחנות ובין העולמות השונים. משתי מגישים בין
 

 עם ההכרזה. שידור חי וחגיגיולרגל ההכרזה על הזוכה בפרס נובל לספרות ערכנו  
 
 
 

 

 
 

 

 כאן מורשת 
מדי שנה מגיעים מאות אלפי מתפללים למעמד  סליחות בשידור חי מהכותל המערבי בירושלים: 

הסליחות בחודש אלול ובימים הנוראים. השנה נדרשו המתפללים להישאר בבתים. כאן מורשת 
שידרה מדי לילה, מראש חודש אלול ועד יום כיפורים שידורים חיים של הסליחות מבתי כנסת שונים  

 בירושלים וברמת גן.  

ם קיימנו שידור חי מרחבת הכותל המערבי בירושלים. השנה  בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורי
התקיים השידור לראשונה בשיתוף כל זרועות התאגיד )רדיו, טלוויזיה ודיגיטל(. השידורים הגיעו  

 .  כאןלהאזנה לחצו למאות אלפי צופים, מאזינים וגולשים בכל הפלטפורמות. 

שידרנו בלייב את מעמד ברכת הכהנים המסורתי מהכותל המערבי בירושלים. גם   ברכת כהנים:
במקרה זה התקיים שת"פ מוצלח בין הרדיו והדיגיטל. השידור הועבר ברדיו כאן מורשת, בעמודי  

וכאן מורשת.   הראשיכאן וכאן מורשת, וכן בעמודי הפייסבוק של כאן חדשות,  11היוטיוב של כאן 
 . כאןלהאזנה לחצו השידור הגיע ליותר ממאה אלף מאזינים וגולשים. 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=159089
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=159089
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=164079
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18451
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18450
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18450
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18450
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18448
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18448
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18458
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18452
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18537
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18538
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18549
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18539
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18586
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18584
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18603
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18669
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18670
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18671
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18672
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18668
https://www.youtube.com/watch?v=jz4ikagWJjE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=806068146884090


 
 

  רדיו

-כמדי שנה, קיימנו בשידור חי את המצעד השנתי היהודי :המצעד היהודי חסידי של כאן מורשת 
  50שידרו נתיב רובינזון ודב אייכלר את  11:00-16:00חסידי. בחול המועד סוכות, בין השעות 

השירים הבולטים השנה, וכן נחשפו זמר וזמרת השנה, שיר השנה, שיר הקורונה, שיתוף הפעולה  
דרה השעה האחרונה עם עשרת הגדולים גם בשידור  של השנה, הבטחת ופריצת השנה. לראשונה, שו 

 . כאןלהאזנה לחצו חי ביוטיוב כאן מורשת. 

 אירועי חג נוספים: 

 בערב יום הכיפורים פתחנו את הקווים עבור שאלות לרבנים בערב החג.   •

מופעים של בכירי הזמרים החסידיים בשידור חי  בחול המועד סוכות שידרנו בכל ערב  •
 מירושלים.  

 בערב סוכות התארח ישי ריבו באולפן כאן מורשת לראיון חגיגי.   •

בערב הושענא רבא שידרנו שיעורי תורה מיוחדים אל תוך הלילה. השידורים הועברו במקביל   •
 בפייסבוק וביוטיוב של כאן מורשת. 

מהגולה בפתח תקווה. שידור חי במקביל התקיים גם   במוצאי שמחת תורה קיימנו שידור חי •
 .כאן להאזנה לחצו בפייסבוק וביוטיוב של כאן מורשת. 

 
 

 כאן רק"ע 
 : רוסית 

מערכת "מקרה מיוחד" קיבלה פנייה מקבוצת עולים חדשים, אחים ואחיות במקצועם, שחויבו, על  
פי הנהלים, להיבחן כדי לקבל רישיון עבודה בארץ. הקבוצה השתתפה בקורסים מיוחדים לסיעוד  
מטעם משרד הבריאות ומשרד הקליטה. כדי לקבל רישיון ולעסוק במקצוע היה עליהם לקבל ציון  

 אחים ואחיות    14עברית. לצערם מבחני העברית לא נבדקו במשך חודש וחצי וכתוצאה מכך  "עובר" ב
מוסמכים לא הורשו להתחיל לעבוד למרות המשבר הבריאותי והחוסר בכוח אדם במערכת הבריאות. 
אחרי שפנינו למשרד הבריאות, משרד הקליטה ומשרד להשכלה גבוהה, המבחנים נבדקו , ותוך  

 .  כאןלהאזנה לחצו  .קורס קבלו את רישיונותיהםיומיים משתתפי ה
 

על אספקטים   בתכנית ״שניים באחד״, קיימנו שיחה עם הרבה הרפורמית אולגה וינשטיין
 . כאן. להאזנה לחצו  פמיניסטיים וחברתיים של חגי תשרי

 
 : אמהרית 

בעקבות אמירתו של תא"ל במילואים אמיר השכל לשוטרים ממוצא אתיופי "שנים הקדשנו להביא  
את ההורים שלכם וזה מה שאנחנו מקבלים מכם?",  שוחחנו עם מהרטה ברוך לשעבר סגנית ראש 

ושהעלנו לדף הפייסבוק זכתה ליותר   8.10.20-.  התכנית ששודרה ברדיו בועיריית תל אביב יפ
 . כאןלהאזנה לחצו  כניסות. משלושים אלף

      
 : אנגלית 

"בית אבי חי" בירושלים יצר פלטפורמה מקוונת בשם "פתחו את השערים" בה מציעה מערך תוכן  
כניות מוסיקה, הסכתים,  ו ולעשיר את תקופת החגים.  מוצגים תמגוון ומקורי שמטרתו להנעים 

אונים והכל בצורה מקוונת וללא כל עלות כספית. התוכן מוצג  יבישול, סיורים במוז   הרצאות,  הצעות
 Unique, על אחד ההסכתים בסדרה  שהוא מגישסיפר בעברית ובאנגלית. הרב מישאל ציון 

holiday programming for pandemic times:.  
דיבר עם יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל מרק צל בדובאי. הוא תיאר את התרגשותם  מרק וויס

 . baiAn Israeli in Du של תושבי איחוד האמירויות עקב ההסכם שנחתם עם ישראל.
 פרופ' ידידיה שטרן, מומחה בתחם דת ומדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה אמר בראיון
שההתקדמות שהושגה בשילוב החרדים לחברה הישראלית יתעכב עכשיו בגלל התהום שהולכת  

Orthodox attitudes during -Understanding ultra וגוברת בינם לבין שאר המדינה.
 lockdown 

 , בברכה 
 

 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ux1kJs03qA
https://www.youtube.com/watch?v=otr4y7R2xqw&t=102s
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=160675
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=163851
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960243991138258&id=297999694029361
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/unique-online-high-holiday-programming-for-pandemi
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/unique-online-high-holiday-programming-for-pandemi
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/unique-online-high-holiday-programming-for-pandemi
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/unique-online-high-holiday-programming-for-pandemi
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/an-israeli-in-dubai-describes-the-excitement-on-th
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/the-dark-side-of-ultra-orthodox-defiance
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/the-dark-side-of-ultra-orthodox-defiance


 
 

 : בחודש ספטמבר, הרדיו והטלוויזיה של התאגיד  נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל להלן

 

 

בעמוד "כאן" בפייסבוק נרשם החודש שיא צפיות בתכני וידאו בזכות מספר פרקים של "דוקותיים"  

ומערכוני "זהו זה" שהביאו יחדיו מיליוני צפיות. גם בעמוד "מכאן" נרשם שיא במספר צפיות הוידאו  

 לפי עמוד: במהלך החודש. אלה הסרטונים המובילים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מול החודש הקודם. סרטוני שם טוב האבי עדיין מובילים בערוץ    12%-ערוץ "כאן חינוכית" התחזק ב

 " ביוטיוב: 11"כאן", ופרקי הסיום של סדרות הקיץ הובילו את הטבלה של ערוץ "כאן  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמוד מכאן   עמוד כאן חדשות   עמוד כאן 
 צפיות  שם סרטון   צפיות  שם סרטון   צפיות  שם סרטון 

דוקותיים: הטבח  
שמכין אוכל  

 משאריות
1.29M  

המפעל שמעסיק  
שורדות זנות  

 בת"א
990K  

 الطفل على تعرفوا

 قرب  عن غيث عبود
6.55M 

דוקותיים:  
הסבתא שמנקה  

 את הזבל 
983K  

החשד לניסיון  
רצח במצפה 

 רמון
863K  

 حدوث قبل لحظات

 محطة في كارثة

 للوقود 

4.74M 

דוקותיים: איתן  
 "מפנק האריות" 

923K  
אישום בפרשת 

האונס הקבוצתי  
 באילת 

810K  
 ويقفز يتجرأ سعودي

 في حوت ظهر على
3.60M 

 11ערוץ כאן    ערוץ כאן חדשות   ערוץ כאן 
 צפיות  שם סרטון   צפיות  שם סרטון   צפיות  שם סרטון 
  –סם הרדמה 

מתוך שם טוב  
 האבי 

413K  
מנהל בי"ס  

שנבחר על ידי  
 התלמידים 

174K  
 מנאייכ 

 10פרק 
235K 

עלייתו ונפילתו  
 של שם טוב האבי 

364K  
ערביי ישראל על  
 הסכם האמירויות 

119K  
 מתחילים מאפס 

 7פרק 
201K 

  –האזרח הקטן 
מתוך שם טוב  

 האבי 
248K  

הקלטות היוטיובר  
 שנעצר

118K  
 היהודים באים 

 15, פרק  4עונה 
199K 

https://www.facebook.com/watch/?v=640186043542689
https://www.facebook.com/watch/?v=640186043542689
https://www.facebook.com/watch/?v=640186043542689
https://www.facebook.com/watch/?v=645398556116562
https://www.facebook.com/watch/?v=645398556116562
https://www.facebook.com/watch/?v=645398556116562
https://www.facebook.com/watch/?v=1266325300388080
https://www.facebook.com/watch/?v=1266325300388080
https://www.facebook.com/watch/?v=645398556116562
https://www.facebook.com/watch/?v=645398556116562
https://www.facebook.com/watch/?v=645398556116562
https://www.facebook.com/watch/?v=2724573017861106
https://www.facebook.com/watch/?v=2724573017861106
https://www.facebook.com/watch/?v=2724573017861106
https://www.facebook.com/watch/?v=256720525487381
https://www.facebook.com/watch/?v=256720525487381
https://www.facebook.com/watch/?v=256720525487381
https://www.facebook.com/watch/?v=323366588726888
https://www.facebook.com/watch/?v=323366588726888
https://www.facebook.com/watch/?v=3646210742069621
https://www.facebook.com/watch/?v=3646210742069621
https://www.facebook.com/watch/?v=3646210742069621
https://www.facebook.com/watch/?v=328094728556448
https://www.facebook.com/watch/?v=328094728556448
https://youtu.be/7qmenhV75is
https://youtu.be/7qmenhV75is
https://youtu.be/7qmenhV75is
https://youtu.be/LkkdRDQp2vQ
https://youtu.be/LkkdRDQp2vQ
https://youtu.be/LkkdRDQp2vQ
https://youtu.be/yx7XWi5PIlI
https://youtu.be/yx7XWi5PIlI
https://youtu.be/yx7XWi5PIlI
https://youtu.be/yx7XWi5PIlI
https://youtu.be/yx7XWi5PIlI
https://youtu.be/yx7XWi5PIlI
https://youtu.be/I9xBb3MDxgk
https://youtu.be/I9xBb3MDxgk
https://youtu.be/1jDKwO8bwa4
https://youtu.be/1jDKwO8bwa4
https://youtu.be/IKH_Yxq4hxI
https://youtu.be/IKH_Yxq4hxI
https://youtu.be/IKH_Yxq4hxI
https://youtu.be/IKH_Yxq4hxI
https://youtu.be/IKH_Yxq4hxI
https://youtu.be/IKH_Yxq4hxI
https://youtu.be/3BIlxc81XVo
https://youtu.be/3BIlxc81XVo
https://youtu.be/3BIlxc81XVo
https://youtu.be/6-FTvNEeTqg
https://youtu.be/6-FTvNEeTqg
https://youtu.be/g671XRl5gYM
https://youtu.be/g671XRl5gYM
https://youtu.be/g671XRl5gYM
https://youtu.be/g671XRl5gYM
https://youtu.be/g671XRl5gYM


 
 

 

 

 

המערכון של חבורת "זהו זה" על התפטרות העם )ואשמתו של מוני...( היה הציוץ המוביל בעמוד  

אלף צפיות. הציוץ המוביל של עמוד "כאן   60-אלף גולשים וכ  111-הטוויטר של "כאן" עם חשיפה ל

ביטון שאליו  -חדשות" הוא סרטון בדיקת העובדות של גיא זהר סביב חברת הכנסת יפעת שאשא

 אלף משתמשים.   41אלף גולשים ובו צפו  113נחשפו  

 

 

 

 

 

התוכן  

המוביל  

 בעמוד  

 

 

 

אלף   87-הסרטון של כאן מקשיבים על שחזור עורלה שצבר מעל ל פורסםאינסטגרם עמוד "כאן" בב

תגובות. בעמוד "כאן חדשות" הובילה כתבה מחדשות השבת על הנשים   380צפיות ועורר מעל 

 אלף צפיות.    51שנחטפו מאתיופיה עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהשבועות האחרונים נכללים בתוך מדידת הרדיו גם נתוני הצריכה של תחנות הרדיו באפליקציות  

בהשוואה לחודש הקודם. היקף האזנות   30%-ולכן זינקו כל התחנות בכ –ובאתרים חיצוניים 

 מול החודש שעבר. 7%-לפודקאסטים ולתכני אודיו עלה ב

 

 חשבון כאן חדשות   חשבון כאן 
 חשיפה  תוכן הציוץ   חשיפה  תוכן הציוץ 

  111K זהו זה: מערכון העם מתפטר
מהצד השני: ח"כ יפעת  

 ביטון-שאשא
113K 

  RBG 41Kקידום לסרט 
קלמן ליבסקינד מול אראל  

 סג"ל 
94K 

  33K "3התסריט של "קופה ראשית 
ארוחת חג מול מעון ראש 

 הממשלה
92K 

 עמוד כאן חדשות   עמוד כאן 
 צפיות  תוכן הציוץ   צפיות  תוכן הציוץ 

בגלל רגישות בעת קיום יחסי  
מין, עמיחי מנסה לשחזר את 

 העורלה שלו 
87K  

מה  -אונס, מכות והרעבה 
נשים שנחטפו   27שעברו 

 מאתיופיה 
51K 

שב"ס: מכירים את האמהות 
 האלה שלא יודעות לשחרר?

82K  
כך העמיקה הקורונה את  

 התהום בין השבטים בישראל
45K 

דוקותיים: איתן "מפנק  
האריות" מגיע לכל מוצב ולכל  

 עמדה כדי לפנק לוחמים 
67K  

מה אנחנו זוכרים  
מהאינתיפאדה ששטפה את 

 הארץ? 
29K 

https://twitter.com/kann/status/1309170506680107009
https://twitter.com/kann_news/status/1308086084530659328
https://twitter.com/kann_news/status/1308086084530659328
https://twitter.com/kann/status/1307351480488394756
https://twitter.com/kann/status/1307351480488394756
https://twitter.com/kann/status/1307351480488394756
https://twitter.com/kann_news/status/1308075644962705409
https://twitter.com/kann_news/status/1308075644962705409
https://twitter.com/kann/status/1308662736520445953
https://twitter.com/kann_news/status/1306995176980742144
https://twitter.com/kann_news/status/1306995176980742144
https://www.instagram.com/tv/CEn4VY-C2uW/
https://www.instagram.com/tv/CEn4VY-C2uW/
https://www.instagram.com/tv/CEn4VY-C2uW/
https://www.instagram.com/p/CExDciti7Ib/
https://www.instagram.com/p/CExDciti7Ib/
https://www.instagram.com/p/CExDciti7Ib/
https://www.instagram.com/p/CFtdFGcC-X2/
https://www.instagram.com/p/CFtdFGcC-X2/
https://www.instagram.com/p/CFowRw0n5sR
https://www.instagram.com/p/CFowRw0n5sR
https://www.instagram.com/p/CFoX0CMiiVD/
https://www.instagram.com/p/CFoX0CMiiVD/
https://www.instagram.com/p/CFoX0CMiiVD/
https://www.instagram.com/p/CFAC4XtH-aJ
https://www.instagram.com/p/CFAC4XtH-aJ
https://www.instagram.com/p/CFAC4XtH-aJ


 
 

 

 

הלך החודש היא "מנאייכ" שצברה כמיליון צפיות  במ באתר ובאפליקציההתוכנית הנצפית ביותר 

אלף צפיות,   190אלף צפיות, "זהו זה" לאחר מכן עם  350בחודש זה לבדו. "טהרן" אחריה עם 

 אלף צפיות לאורך החודש.  85-והעונה השנייה של "שב"ס" עם כ

 

 

 

אשי של סך הכניסות לאתר ולאפליקציה ירד במעט החודש, אבל משך הגלישה הממוצע באתר הר

 בעיקר בזכות סדרות הוידאו באתר. –דקות  21:37כאן רשם שיא של 

 

 

 

של חברות הכבלים והלוויין הוא "מנאייכ"   VOD-הכותר המוביל מתוך תכני כאן בפלטפורמות ה

אלף הזמנות. מבין תכני החינוכית, הכותר    323אלף פעמים, ואחריו "קופה ראשית" עם    956שהוזמן  

 אלף פעם. 310בית העץ" שהוזמן המוביל הוא "ילדי 

 
 

 

 

 

  
 , בברכה

 
 יובל פישר

מ"מ מנהל אגף מחקר 

ואסטרטגיה

 



 
 

 

 בישראל כבר עכשיו :    11מאות מיליונים בעולם ייצפו בה בקרוב, וצופי כאן  

 שעת נעילה. 

יצירה טלוויזיונית חסרת תקדים ועטורת כוכבים השוזרת שלושה סיפורים מהמלחמה שטלטלה את  
 ישראל ושינתה אותה לעד.  

   נות ובשלטי חוצות. , ברדיו, בטלוויזיה , בעיתו בדיגיטל הסדרה זכתה לקמפיין קידום רחב ומגוון:  

 השקה  פרומו

  מעברונים 

1 2 3 4 5   

 הספירה לאחור החלה 

  ימים 7  בעוד

  ימים  6 בעוד

  ימים  5 בעוד

  המרדף  

  מתמיד   ורעבים   חדים   חכמים,   מהסגר   חזרו   הם 

  חדשה  לעונה   חוזר   בטלוויזיה   חכם   הכי   השעשועון - המרדף 

  1 2 3 4 5 

  זה   זהו  

  כולם מחכים ליום חמישי  – בקיבוץ, בכפר ,בקרת  

1 2 3 4 5 

  ,שנגיע הכי רחוק ושתמיד נהיה יחד   שנה טובה כאן מאחלת לכולם    

 עונה חדשה  -מכאן

 העונה שכולם חיכו לה הגיעה למכאן

 עם תוכניות אהובות וחדשות שהיה שווה לחכות להן

 , בברכה 
 

 אורן פלדי
 הל קריאייטיבמנ

 

https://streamable.com/yd7ww3
https://streamable.com/uczx07
https://streamable.com/unvk6t
https://streamable.com/h70b6n
https://streamable.com/dcqx5g
https://streamable.com/vexk4q
https://streamable.com/larscs
https://streamable.com/aj1404
https://streamable.com/a9a9vs
https://streamable.com/ypnhcf
https://streamable.com/lbzd9x
https://streamable.com/cukcwz
https://streamable.com/y60s3r
https://streamable.com/agn81h
https://streamable.com/jiocqb
https://streamable.com/b04ylx
https://streamable.com/wz3vgx
https://streamable.com/leollh
https://streamable.com/9z7pf4
https://streamable.com/9b4rjm
https://streamable.com/auyjw7

