
 
 

 ראש השנה תשפ"א

 

 

 עובדות ועובדים יקרים, 

מחר נחגוג את תחילתה של השנה העברית החדשה, וזו הזדמנות מצוינת להסתכל על השנה שחלפה  

 ולהתמלא בגאווה ובסיפוק.

בשנה האחרונה התמודדנו כארגון עם אתגרים ואירועים משמעותיים, חלקם מתוכננים כמו המעבר  

למשכן הקבע שלנו בירושלים )במבצע מורכב ומסובך ביותר( בו חנכנו אולפנים חדישים ומתקדמים. 

נגיף הקורונה שחייב היערכות מחודשת ומותאמת הן של נהלי ודרך העבודה  חלקם לא מתוכננים כמו  

 תוך התאגיד והן התאמות התוכן והשידורים לצרכי הציבור. ב

היה מעורר השראה לראות, איך כל אתגר וקושי שעומד בפנינו כארגון, הוציא מאיתנו מצוינות  

תה מלאה בהישגים מרשימים  יוהישגיות. כפי שתוכלו לראות במסמך שלפניכם, השנה האחרונה הי

 ויוצאי דופן, חלקם חסרי תקדים בשידור הציבורי בישראל. 

באיכות, במגוון ובזמינות. אך לא   -גם השנה, בזכותכם, המשכנו להתקדם ולשפר את השידורים

נשקוט על השמרים. כארגון השואף למצוינות, נמשיך ונפעל לתקן את הדרוש תיקון ולהביא את  

 מה הגבוהה ביותר.  התוצרים שלנו לר

אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, ששנת תשפ"א, תהיה לכם שנה נפלאה במישור האישי, מלאה  

 . בבריאות, באושר ובהצלחה. שנה מלאת סיפוק והישגים ושנדע כולנו ימים טובים יותר

 .שנה טובה ומתוקה לכולם
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 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 

 



 

 
 

 תוכן

 עברית 

זכתה למאות אלפי צפיות   הטרמפיסטיםעונת הנוער של  –זו הייתה שנה של סדרות הרשת של כאן 
מעוררת   חוות החופש"מוצגת בפסטיבל ונציה, סדרת הרשת " היה היה פה יםבכל פרק, הסדרה 

זכו למיליוני   וכאן מקשיבים דוקותיים, כאן סקרניםשיח ער על טבעונות וסדרות רשת וותיקות כמו 
,  זוגות  –חים כמו  צפיות בחודש. לצד סדרות הרשת הקיימות, פיתחנו השנה פורמטים חדשים  ומצלי

 .יום סידורים עם תמירו סודות הבנים

 מוצב המוות  –ריחן  ,  אומן  –השנה לראשונה הפקנו גם סדרות רשת המלוות תוכן טלוויזיוני כמו רבנו  
שזוכות להמון )המון( צפיות ובעיקר יוצרות מעורבות גולשים, דיון חיובי ואהדה    המהפכה הגאה שליו

 רבה ברשתות החברתיות. 

קנו שפע תוכן רלוונטי, מועיל  זו הייתה גם שנה בה נאלצנו להתמודד עם הקורונה ובמהירות הפ
,  כיצד לשטוף ידייםוממוקד לצרכים המשתנים. סדרות חדשות הופקו בימים ספורים והנגישו לציבור  

איך מתמודדים עם בדידות ואיך עוברים ראיון עבודה, לצד וולגים  -משך  ובה  איך לחגוג את החג בסגר
ת  משעשעים על ההנחיו מערכונים, הופעות בית בשידור חי בשיתוף הרדיו, ו#מבודדים של

 המשתנות תדיר 

אופרת היפ   – "עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי"בעיצומה של שנת הקורונה, שיחררנו לעולם את 
הופ של תמיר בר בהשתתפות אמנים בולטים מסצינת ההיפ הופ הישראלית, שהפכה ללהיט מייד  

וזכתה לאינסוף אזכורים, מאמרים, קבוצות מעריצים והאזנות בסופטיפיי, אפל  עם עלייתה לאוויר 
 מיוזיק ויוטיוב 

פרסים    10-, זכתה השנה בסוף הדרךסדרת הרשת המונפשת שלנו,    –תה גם שנה של פרסים  יוזו הי
מובילים מרחבי העולם וסדרת הרשת שלנו הטרמפיסטים זכתה בפרס האקדמיה  בפסטיבלים 

 לטלוויזיה. 

זו גם שנה בה הרחבנו משמעותית את פעילות הרשתות החברתיות שלנו. נפתחו עמודי טיק טוק  
, הגיעו  קופה ראשיתו  טהרן  מצליחים, לכאן חינוכית ולכאן, קבוצות פייסבוק של תכניות מובילות כמו

יליוני  זוכות לחשיפה של מ  היהודים באיםלאלפי חברים פעילים ונלהבים ועמודי פייסבוק תכניות כמו  
 צפיות בחודש.  

   arbכאן  

 וניתן לתאר שנה זו כשנת ההקמה של המותג. Arbעלה לראשונה המותג כאן  1/11/19 -ב

הצוות הקטן יחסית הצליח להקים מערך תכנים עשיר ומגוון אשר חלקו זכה למיליוני צפיות, המון  
 שיתופים ואינטראקציה של הקהל. 

ואיכותי היה העיקרון שהנחה אותנו לאורך כל הדרך, ולכן יצרנו תוכן  יצירת תוכן מצוין, חדשני, אמיץ  
מגוון באמצעות מספר פורמטים שונים, בעזרת התכנים הללו הצלחנו לגעת בהמון נושאים וסוגיות  

 מעניינות שחלקן לא היה מתחת לרדאר התקשורתי בשפה הערבית עד היום. 

 להלן כמה דוגמאות לסרטונים שנגעו בשלל סוגיות : 

הצגת החברה הישראלית והמורכבות שלה, לראות יהודים ישראלים על המסך ולהכיר את ישראל  
 . לעולם הערבי ובמיוחד לאלה הסקרנים לדעת 

 צפיות(  273000)  ערביתגלעד סיוויט מורה ה –בעברית קוראים לו גלעד אך בערבית אבו חאלד  

 מיליוני צפיות(   1.2)  העיראקית דוברת הערבית שמכינה סנדוויץ' אחד לשני העמים   –סנדוויץ' ברכה  

 הערבים בישראל והשתלבותם בחברה הישראלית  

 מיליוני צפיות(  2.6) פלסטיני או ערבי ישראלי ? איך ערבים ישראלים מזדהים בחול ?

https://www.kan.org.il/program/?catid=32
https://www.kan.org.il/program/?catId=1662
https://www.kan.org.il/program/?catid=1630
https://www.kan.org.il/program/?catid=1099
https://www.kan.org.il/program/?catid=4
https://www.kan.org.il/program/?catid=1266
https://www.kan.org.il/program/?catid=1532
https://www.kan.org.il/program/?catid=1538
https://www.kan.org.il/program/?catid=1497
https://www.kan.org.il/program/?catid=1658
https://www.kan.org.il/program/?catid=1611
https://www.kan.org.il/program/?catid=1622
https://www.kan.org.il/item/?itemid=67848
https://www.kan.org.il/item/?itemid=69383
https://www.kan.org.il/program/?catid=1575
https://www.kan.org.il/program/?catid=1575
https://www.kan.org.il/program/?catid=1575
https://www.kan.org.il/item/?itemid=68668
https://www.kan.org.il/program/?catid=1631
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1109
https://www.facebook.com/groups/KanTehran
https://www.facebook.com/groups/KanTehran
https://www.facebook.com/groups/KanTehran
https://www.facebook.com/groups/TheRealKUPARASHIT
https://www.facebook.com/thejewsarecoming
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/268815654363692/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/185392399581593/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/456245765014659/


 

 
 

 צפיות(  465000) ? על רקע לאום ,צבע, מין? האם ישנה גזענות בחברה הישראלית

 סיפורי  השראה שזכו למיליוני צפיות   – סדרת הדוקו המצליחה דוקו טיים  

 יות( מיליוני צפ  1.7)  הגמדית אימאן אבו סלאח שפרצה דרכה בעולם האופנה למרות הגבלתה

 מיליוני צפיות(  1.4)  האופה הדרוזי הקטן שעבר גלגול נשמות

 מיליוני צפיות(  1.5)  לגברים חרף התנגדות החברה רימא אסדי בחרה להיות ספרית

 מיליוני צפיות(  1.6)  מטפל ומלטף אותם אך גם מדבר ומבין אותם –הלוחש לחמורים 

 נושאים שנחשבו לטאבו בחברה הערבית : 

 מיליוני צפיות(  2.7) סרטון דעה על המחזור

 צפיות(  323000)  משאל רחוב בנושא האם לגור ביחד לפני הנישואים

 צפיות(  880000) דעה לטראנס גינדרית ערבייה לאחר התאבדות חברתה

 וכן אקספליינרים, תכנים מבדרים ראיונות ועוד ועוד.

 מוצרים
המאתגרת שטרפה את הקלפים כמה וכמה פעמים ואילצה אותנו להתמודד עם    מסיימים את תש"ף

 שינוי יעדים וסדרי עדיפויות בהתאם למצב החירום. 

למרות כל הקשיים, הצלחנו לפתח מערכת ניהול חדשה לאתר שמשפרת את ביצועי התוכן שלנו  
רתיים, התכנים  ברשת, בית היוצרים סיים את המחזור הראשון שלו עם תוצרים איכותיים ויצי

השונות הכפילו את הצפיות שלהם ולצד נתונים מהיוטיוב, האתר  VOD -שהופצו במפעילות ה

  של  עלייה  -. ומה הלאה?שלנו התכנים כל בצריכת עלייה מגמת מזהים אנחנו  -והאפליקציה
 .בהמשך  עליהם תשמעו שעוד מאוד גדולים פרויקטים

 בית היוצרים 

מתוך ההבנה שהיום   – הראשונה בארץ המפגישה טלוויזיה, דיגיטל ורדיו חממת פיתוח התוכן 

הגבולות בין הפלטפורמות הם מטושטשים ושכדי ליצור תוכן חדשני ומקורי צריך לראות את התמונה  

  בעבודת  עיקרי נדבך יתהי ה כאן של תחילה הדיגיטל גישת .השלמה ולייצר תוכן חוצה פלטפורמות

  ליצור  והתבקשו אותגרו היוצרים החממה, במסגרת ולכן המסלולים בכל הפרויקטים של הפיתוח 

 פלטפורמות.   חוצה תוכן
 כאן חממת במסגרת פותחו מתוסרטות טלוויזיה וסדרות תעודה סרטי פודקאסטים, רשת, סדרות
  סיפור  את לספר שבחרו שמחנו ואנחנו ומעמיק ארוך היה הפיתוח תהליך כאשר בירושלים, יוצרים

   אצלנו: איתנו, שלהם הביכורים
.  בירושלים יוצרים כאן של המתוסרט במסלול נפגשו ומשפחה צבא, מיניות, חינוך : יזיה ו טלו  דרמה 

 .שיים ועדיניםאי וסיפורים, קומדיות, פשע  לדרמות, בדיוני ממדע נעים אנרים'הז
ביאו  וה מרשימות  ויכולות  אמביציה,  חזון  עם  לדרך  יצאו(  פודקאסטים) יוצרי ההסכתים  פודקאסטים: 

 . חדשה שמאפשרת כמעט הכל-תוכן חדשני לפלטפורמה ישנה
  הגיעו  היוצרים  עולם סדרות הרשת מאפשר גמישות להתנסויות ולתוכן חדשני. רשת: סדרות 

איתו עולם אחר של תחקיר ואסתטיקה, לצד אמירות מורכבות על   הביא אחד וכל, שונים מרקעים
 .עצמי ועל החברה

היוצרים הגיעו למסלול זה עם רגעים מתועדים, סיפורים שהם רוצים לספר ושחשוב    טלוויזיה:   תיעודי 
  והקשרים  הגיבורים הצגת , מסופר סיפור כל שבה הדרך דיוק על בחממה עבדו היוצרים  שיישמעו.
 . המצלמה שלהם  דרך הנרקמים

https://www.facebook.com/kanarabic/videos/2488329258089292/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/799456900790054/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/4704030682955643/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/2501421916739950/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/481669292775724/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/417232418957869/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/622397065278386/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/180518833159378/


 

 
 

 הפצה 

 VOD-  26   .מיליון צפיות בתכנים של כאן 

הכותרים המובילים: ילדי בית העץ, קופה ראשית, מתיר עגונות, מנאייכ, בואו לאכול איתי, היהודים  
 באים. 

 כותרים מובילים לפי יצרן תוכן: 
 קופה ראשית; מתיר עגונות; מנאייכ; בואו לאכול איתי; היהודים באים. –  11* כאן 

 ילדי בית העץ; להציל את חיות הבר; הפלנטונים; גלילאו; אבודים בריבוע.   –* כאן חינוכית 
 אגדה דרוזית; המתכון של סלים; בביתנו שף; נורמן עיסא מארח. –ד"ר קראז'; הדבק  –* מכאן 

 שם טוב האבי; הטרמפיסטים; ריחן.  –* כאן דיגיטל  
 שנות נתניהו; השמאלנים. 30  –* כאן חדשות 

 
utubeYo 

 מיליון צפיות:  370צברו תכני תאגיד השידור מעל   2020עד כה במהלך 

 לחודש   צפיות מיליון 13  חודשי צפיות ממוצע   -   110,614,348 - 11כאן  •

 לחודש  צפיות מיליון 18 חודשי צפיות ממוצע   -   145,098,405 -כאן חדשות  •

 מיליון צפיות לחודש  4.7 חודשי צפיות ממוצע   -    38,337,172 -כאן דיגיטל  •

 לחודש  צפיות מיליון 9.5 חודשי צפיות ממוצע   -   76,395,808 -כאן חינוכית  •

 תקופות קורונה 

יחד עם כולם, אי אז בתחילת מרץ נאלצנו להגיב לשעת החירום והפלטפורמות שלנו השתנו בהתאם.  
  2אפליקציית כאן שונתה על מנת להציב את החדשות במרכז לעדכון מהיר של המשתמשים ופותחו 

רכיבי חדשות שפיתחנו במהירות שיא לסיוע עורכי הדסק להנגשת הנתונים, הקמנו מערך הנגשת  
המרכזית מדי ערב לאנשים עם מוגבלויות )מהדורה בשפת הסימנים ומהדורה בפישוט   המהדורה

קולי(, תכני ארכיון, חינוכית ובינג' הונגשו והופצו לאנשים ולילדים השוהים בבידוד ובסגר והועלו  
 ביוטיוב.  24/7בצורת מיניסייטים המיועדים לקהלים שונים, לייבים רציפים של 

 לים לאורך כל השנה: בנוסף לפרוייקטים הגדו

 יזיה, רדיו ואירועים מובילים והקמת מיניסייטים לתכני טלו •
 הנגשת משדרי בחירות לאנשים עם מוגבלויות  •

ה המתמודדת עם  ילקידום אוכלוסי  20זם ברשת יחד עם עמותת לינק  י הובלת האקאתון לאקטיב •
 מוגבלויות שונות 

 לאירוויזיון הטמעת פתרונות דיגיטליים להצבעה לשיר הבא   •

 פרויקט ראשון של הארכיון עלה לאוויר )שרתי לך, ארצי(  •

 שיפור הביצועים והיכולות של הפלטפורמות הקיימות שלנו  •

 11השקת אפליקציית סטיקרים המכילה תוכן של תכניות כאן  •
 

 ארכיון
 פרויקט הדיגיטציה של אוספי הארכיון ההיסטורי של רשות השידור 

הארכיון עבר מהפך, כאשר חומרים רבים שהיו שמורים ע"ג קלטות מסוגים שונים  בשנה החולפת, 
מ"מ עברו תהליכי שימור ודיגיטציה והינם זמינים לשימוש מקצועי במערכת ניהול   16וסרטי פילם 

 .VIZRTהנקראת  MAM-המידע של התאגיד. מערכת ה

 ציב כמתוכנן.גאים לסכם כי למרות מגבלות עידן הקורונה, קצב הדגימה נשאר י



 

 
 

דהיינו, כל שידורי הערוץ הראשון בין השנים   מאוסף זה.  85%כ עד כה נדגם  -קלטות ביתא .1
זמינים בקבצים דיגיטליים כולל מטה דאטה. נדגמו גרסאות שידורים "נקיות" ללא    1992-2011

 כותרות, לוגו ותרגום וגרסאות הכוללות כותרות תרגום, לוגו וסופרים. 
-1984.עד כה נדגמו השנים  1984-1991עליו הוקלטו שידורים משנת   פורמט -קלטות יומטיק .2

1985 . 
כמו כן, לצורך פרויקטים    1980-1995נדגמו אוספי הסרטים משנים    – מ"מ  16סרטי פילם   .3

שונים לשידור נדגמים מעת לעת ,"מנות מיוחדות" גם משנים מוקדמות יותר, וסרטים אלה  
 .MAM-י ומעשירים את התכנים בתכנת המתווספים לאוסף שנדגם בהליך הכרונולוג

לצד צוות המכין חומרים למשלוח לדיגיטציה, מתקיימת עבודה מאומצת של ביצוע תיקונים   .4
ופתרון בעיות שונות המונעות קליטת חומרים לדיגיטציה וכן, צוות האחראי לבדיקת איכות של  

 . תוצרי הדיגיטציה. חומרים הנמצאים פגומים נשלחים לדיגיטציה חוזרת
וזמינים   VIZRTתכני רדיו "קול ישראל" ההיסטורי שנדגמו בעבר , הוזנו לתכנת ניהול המידע  .5

 לשימוש מקצועי.

 שימוש נרחב באוצרות הארכיון בהפקות בולטות של התאגיד. 

שימוש נרחב   בשנה החולפת הארכיון היה מעורב בצורה נרחבת בהפקות יוקרה של התאגיד.
סדרות שעסקו במלחמת   -בין השאר: בכמה סדרות וסרטי תעודה.ומושכל נעשה בחומרי הארכיון 

"ריחן מוצב המוות", ועבודה   סדרות טלוויזיה וסדרת דיגיטל:"מלחמה ללא שם",  שתילבנון. 
  "דם ודובדבנים" שעומדת בפני שידור.   שהסתיימה על הסדרה

 תנו" כיפת ברזל "עושים לבי -והשלכותיו 80-עודית על משבר מניות הבנקים בשנות היהסדרה הת

 ותחקיר ארכיוני לסדרת הדרמה "שעת נעילה" העומדת בפני שידור. 

כניות בידור ומוסיקה שהעבודה עליהן נעשית במרץ במשך  ות  ,סרטים וסדרות  תעודה כמו כן,
 אנחנו על הספה ועוד(  מהומות אוקטובר, השנה  החולפת בארכיון ועדיין לא שודרו.)אריק שרון, 

שימוש בחומרים רבים שעברו דיגיטציה וכן נשלחו חומרים רבים לדיגיטציה  בתחקירים נעשה 
 מיוחדת עבור ההפקות. 

מבוצעים גם   לצד תחקירים יומיים לשידורי החדשות השוטפים, -תחקירים לחטיבת החדשות

 . תחקירים מעמיקים לכתבות המגזין השונות של חטיבת החדשות

 
 , בברכה

 
 אלעד טנא 

 דיגיטל סמנכ"ל 

 

 



 
 

 

 לוויזיה מכאןט
 בשנה האחרונה המשיכה מכאן להתבסס, להעשיר את פעילותה התקשורתית ולשדרג את התכנים. 

 

 : סיכום "מכאן" במספרים וכותרות

 ליון שקל בהפקות מקור.ימ 30השקעת  ▪

 חלוציים. 'אנרים ותחומים זהפקת עשרות תוכניות ממגוון  ▪

 מתוך החברה הערבית.  ןמחצית ,חברות הפקה 40-עבודה עם יותר מ ▪

 עודית משותפת עם גופי שידור בינלאומיים. ייצירת הפקה ת ▪

 שדרוג ההפקות מבחינת איכות התוכן והנראות.  ▪

 השגת נתוני צפייה ומדרוג גבוהים.  ▪

 חיזוק אמון הצופים הערבים בשידור הציבורי והערוץ.  ▪

 מוסכמות ויצירת שיח וויכוח ציבורי על נושאים שהינם בגדר טאבו. שבירת  ▪

 

 

 וחלוציות    הובלה 

 לראשונה בתקשורת הערבית! הפקת תוכניות ותכנים בתחומים חדשים 

 תחקיר  כתבות משודרים בה הערבית בתקשורת והיחידה ראשונה סדרה "للشك مكان: לספק  מקום "

: בולטים תחקירים. אקטואליה  ותחקירי ישראליות ערביות חברתיות תופעות על שונות וחשיפות

רצח נשים, פוליגמיה, תכנון ובנייה בלתי חוקית, מיגון, אומנה, תעסוקת נשים, סחר בפוריקס,  

 פרוטקשן(.  /ח'אווה )דמי חסות-, בריונות ברשת ו922אכיפה וגבייה, קשיי מימון עסקים, החלטה 

 

. הראשונה  הערבית הסאטירה תוכנית "بخير البلد" "יר 'בח  בלד - אל "

 באופן  הערבית ובחברה בחדשות השבוע אירועי את מביאה התוכנית 

 לצד  קבועים מנחים משתתפים בו פאנל של המתכונת פי על, סאטירי

   .מתחלפים אורחים

 

 מקצועיות וחדשנות 

תחרותי, טיולים  -טי, ריאלטייריאל-תוכניות דוקו -בסטנדרטים גבוהים  ז'אנרים ייחודיים החדרת 

בחו"ל, ראיונות, פורמטים בינלאומיים. בנוסף לשדרוג ההפקות והתוכניות השונות מבחינת איכות  

 התוכן והנראות.  

. "مكال بس  مش  לא רק דיבורים: " מתוכנית האירוח שהושקה לאחרונה מוזמנים לצפות ולהתרשם 

 ת בשילוב מוזיקה וזמרים מקומיים.  והכוללת ראיונות וכתבות תוכן שבועי

 

  רלוונטיות ואחריות 

תכנים ערכיים ואיכותיים גם בתקופת מגפת הקורונה שבמהלכה ביצענו שינויים בלוחות   סיפקנו

השידורים וייצרנו תכנים ייעודיים עדכניים ורלוונטיים בהתאם להתפתחויות בשידור חי תחת 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3084
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3089
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3102


 
 

  , (معكم  إحنا) אתכם  אנחנו לילדים ומשפחות    ת: תוכנית יומית אינטראקטיבי#נשארים_בבית ההאשטג  

 .בהנחיית העיתונאי זוהיר בהלול  (البيت في خليك) בבית  נשארים  שבועית -תוכנית אירוח חברתית דו 

 

 

 

 

 

יצירה ועבודה   בזכות הרבה  

הצלחנו באותה תקופה לא שגרתית לצאת תוך פחות מחודש בשלוש הפקות מתבקשות  קשה 

פים  שמאסטר  5: תוכנית בישול יומית בה כוכבים 5מנות  "نجوم  5 طبق" לקראת חודש הרמדאן. 

 رمضان "מובילים מגישים מגוון מתכונים וטיפים מנצחים וחסכוניים המותאמים לרוח התקופה. 

ביאה לצופה  בידורי ואקטואלי שמ חוח: תוכנית אולפן יומית בשידור חי עם ני" רמדאן בבית بالبيت

בצורה יומית ומעודכנת את ההנחיות, החדשות והסיפורים מהשטח וההתמודדות בחברה הערבית  

: הופעה מוזיקלית וקומית  סהרת אלכול " الكل سهرة"עם חודש הרמדאן בתקופת הקורונה המאתגרת.  

 וירטואלי באמצעות טכנולוגיית זום.יומית חיה לקהל  

 מקוריות ונאמנות 

 :  בזירה המקומית והבינלאומית  -התעשייה הטלוויזיונית    מינוף 

: השקת קסם של עונה הכוללת תוכניות חדשות ומתחדשות המייצגים את הציבור  בזירה המקומית

 הערבי בארץ ומביאים את צרכיו ואף מכאוביו למסך.

 

 

סרט  של: לקחנו חלק ביצירה משותפת )קופרודוקציה( הבינלאומיתבזירה 

בירושלים. הסרט הוצג בשני   על מאחורי הקלעים של כנסיית הקבר דוקומנטרי 

 NRD- ARTE -פיצ'ינגים גדולים בחו"ל, וכבר נרכש לשידור בערוץ הגרמני

GERMANY   שמפיקים אותו(, לערוץ(BBC ARABIC  וכן לערוץ הפינלדיYLE.  

  .כאןלחצו לצפייה במגוון התוכניות 

 

 יצירתיות ומחויבות  

. 2020אנו נמצאים לקראת השקת מגוון תוכניות חדשות ומעניינות שיעלו לאוויר באמצע ספטמבר 

כמו כן, ממשיכים לייצר תכנים ייחודיים במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה  

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3090
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3091
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3097
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3098
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3098
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3098
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3098
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3099
https://www.makan.org.il/video/programs.aspx


 
 

ל את  להצי עונות מתוכנית הילדים "  2. בימים אלו אנו מתאימים שפתית וכאן חינוכית  11, כאן מכאן

 " סדרת הרפתקאות מתמטית." עיר המספרים- ו  "חיות הבר

 

 מצוינות ומעורבות בקהילה 

מנוחין בפרס סמי מיכאלי לשוויון   –זכיית הבמאית אבתיסאם מראענה 

" שתוארה כיצירה  مؤاخدة بال סליחה על השאלה  וצדק חברתי על הסדרה " 

 ת דרך. צאמיצה ופור

נמשיך לצעוד קדימה ולקדם את   ,ומאומצתאנו נמשיך בעבודה משותפת  

 היצירה והיוצרים.  

 חדשות )טלוויזיה( 

 ראיונות בולטים ששודרו אצלנו: 

דאחי כלפאן מפקד משטרת דובאי לשעבר. האיש שחקר את פרשת חיסולו של איש חמאס   .1

 .2010מחמוד אלמבחוח בינואר 

תמיכה לכינון שלום בין סעודיה  סועאד אלשמרי, פעילה פוליטית מסעודיה. בראיון הביעה  .2

 .לישראל ואת רצונה לעבוד כדיפלומטית בישראל

 ר עלי נעימי ראש ועדת חוץ ובטחון באמירויות. "ד .3

 פרופ' רוני גמזו.  .4

 חמד אלחוסני, איש עסקים מדובאי.  .5

 .דר ג'אסם מוחמד ראש המרכז האירופי לטרור ומודיעין .6

 רדיו מכאן

 אקטואליה רדיו  

לפינות הדת היומיות )בזמן הארוחה המפסקת( ולתוכניות היומיות, בחודש  : מעבר חודש הרמדאן

  הפינה    (.מכאן ללעטא )   במעשי החסד במהלך החודש רמדאן הושקה  השנה פינה יומית אשר טיפלה  

 , והובילה לפרויקטים בהם שתפו פעולה אנשי עסקים ועמותות ,יהודים וערבים. חצתה גבולות

פינה כלכלית יומית אשר שיקפה את המצוקה הכלכלית שנבעה מהתפשטות  : סיוע כלכלי בקורונה 

הפינה סיקרה את המצב הכלכלי ביישובים הערביים על ידי קידום  השיח בין ראשי  –נגיף הקורונה 

 הרשויות לבין בעלי העסקים שניזוקו . 

ת האקטואליה  : פינת קורונה יומית במסגרת תכנימידע מקדים על הקורונה בטרם הגעת הנגיף לארץ

סייעה ביצירת מודעות בקרב  ו  אג'נדה . הפינה הושקה לפני הגעת הנגיף לישראל – המרכזית 

 טות. המאזינים לגבי סכנת התחלואה בגל הראשון של ההתפש

: לאורך כל השנה התקיימו ראיונות  ליווי משפחות קורבנות האלימות והעלאת הנושא על סדר היום

 .חברה הערבית .התוכניות השונות קראו לסלחנות, פיוס וסובלנותעם משפחות קורבנות האלימות ב

מערכות  שלוש    שלבפוליטיקה ב  כללה עיסוק רבהשנה  :  ראיונות מיוחדים במסגרת מערכות הבחירות 

. כמובן  ועוד  ראש הממשלה בנימין נתניהו, בני גנץ   עם  ראיונות מיוחדים  שהתקיימו. קיימנובחירות  ה

 ההצבעה בחברה הערבית כאקט דמוקרטי לכן ראיינו צעירים רבים, נשים. הושם דגש על עידוד 



 
 

 .יום המעשים הטוביםב  שעסקושידורים מיוחדים קיימנו :   הבלטה של יום המעשים הטובים

גם השנה   .יום הזיכרון וחללי מערכות הביטחון שידורי יום העצמאות שידורי: משדרים מיוחדים 

הצגנו  יום ירושלים  .הפן האנושי שמחבר מוסלמים, נוצרים, דרוזים על האובדן שידעו הדגשנו את

, הקדשנו ליום המיוחד פינות חמות ברדיו  יום האם  יחדיו ערבים ויהודים. היבטים המחברים

 והתייחסות בשידורינו. 

 ברדיו  תוכן לא חדשותי

תודעתי   עם קמפיין לרגל היום הבינלאומי לסוכרת עלינו  : " אתגר הסוכר " קמפיין תודעתי לסוכרת 

, אותו יצרו מחלקת התוכן ומחלקת הדיגיטל של  הקמפייןבמסגרת  לסוכרת בצורת אתגר רשת.

להכנת עוגות ללא שימוש   מתכוניםביקשנו מהגולשים לפרסם סרטונים ובהם הם מציעים  החטיבה,

וצץ בלון ממולא בסוכר בהילוך איטי. הקמפיין  בסוכר עם קטע מיוחד בסוף הסרטון ובו המציג מפ

 לווה בראיונות ברדיו בעניין הסוכרת בחברה הערבית .

 במצעד השירים המקומיים.  )שיא ארצי(  השמעות בכורה  50 -: כהשמעות בכורה

של    התכנים של מחלקת התוכן ברדיו קצרו הצלחה אדירה בקידומי הדיגיטל : ראיונות מיוחדים 

מיליון   23-שהגיעו למיליוני צפיות, ואחד האייטמים בנושא הטרדות מניות הגיע ל אייטמים נבחרים

 שיא תאגידי. -צפיות

משנה   תוך פחות: תכנית התחקירים של רדיו מכאן הפכה תוכנית  תחקירים ברדיו )תקדימית( 

שנעשו על ידי    לכתובת הכי מחוזרת על ידי מתלוננים שחיפשו עזרה במקרים של אי צדק או עוולות

 מוסדות או גופים גדולים. 

 דיגיטל מכאן

 הישגים והצלחות בשנה האחרונה :  

מיליון   3  - ל מדהימה ואקטואלית שזכתה   דיגיטלית הפקה - מהבית  והעבודה  הקורונה  בצל  רמדאן 
 וגם הביאה מלא תגובות של הזדהות עם התוכן וההגשה.   צפיות 

, ראיון עם  צפיות  מיליון  23.8 -ל מגיע מכאן בעמוד רדיו קידום - צפיות  במספר  תאגידי  שיא  שבירת 
 אחות ערביה שהוטרדה מינית והסכימה לדבר על כך אצלנו ללא עילום שם.  

הצופים בחרו  לראות בעמוד   -משדרי הקורונה המיוחדים ומסיבות עיתונאים של ראש הממשלה 
הפייסבוק מכאן, מהשוואה שנעשתה בלט עמוד מכאן עם מספר צפיות גבוהה בייחס לשאר  

 העמודים.  

 אחד.  ביום מכאן לדף התווספו עוקבים אלף 23-שבירת שיא עוקבים ביום 

 . אלימות, למיגור התופעה נגד קריאה בסרטון יצאו מכאן מגישי כל -קמפיין נגד אלימות 

לאחר כשלוש שנים, עמוד מכאן מגיע למיליון עוקבים, תולדה של   - במכאן עוקבים  למיליון  הגעה 
 עבודה קשה, השקעה ומקצועיות מצד כל העוסקים במלאכה. 

   :אינטרנט ה אתר  

https://business.facebook.com/Makan.Digital/videos/2572168066355329/
https://business.facebook.com/Makan.Digital/videos/3202392526442275/
https://business.facebook.com/Makan.Digital/videos/556997851859455/
file:///C:/Users/sharihanb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/פרומו%20דיגיטל/4.jpg
https://business.facebook.com/Makan.Digital/videos/932630183872612/


 
 

נוסף  ב   .אליו מהדורות החדשות היומיותו  מתעדכן מדי יום בידיעות טקסט חדשותיותהחדשותי    אתר

 ומשמש כפלטפורמה אליה מתנקזים כלל חומרי הרדיו, הטלוויזיה והדיגיטל.    האתר הינו מגזיני

   אלף מבקרים בחודש    85– נתונים  

   אלף כניסות בחודש  290              

 עמוד פייסבוק "מכאן כללי : 

להתברג כאחד המובילים ברשימת עמודי פייסבוק   "מכאן"בשנה האחרונה הצליח עמוד הפייסבוק 

, עיקר העבודה בדפי הפייסבוק הינה הפצת קידומים   קו המיליון עוקבים בתאגיד כאשר חצה את 

 .   טליותיותכנים מהמדיה הקלאסית ולאחרונה הפקות דיג 

 ( 2020ספטמבר    –   2019ספטמבר )   נתונים 

 לעומת אשתקד.    276%של  עלייה    - בים אלף עוק   735  – עוקבים שהתווספו  

 לעומת אשתקד.    473%של  עלייה    - מיליון   305.8  – סה"כ צפיות  

 לעומת אשתקד    287%של  עלייה    - מיליון   5  – קציה  א סה"כ אינטר 

 לעומת אשתקד    559%של  עלייה    - מיליון  266.6  – סה"כ דקות שנצפו  

  7%מסוריה,   7%מירדן,  10%מהרש"פ,   15%מהעוקבים הם ישראלים,   25%   -התפלגות העוקבים  

עיראק, לבנון, אלג'יריה, תורכיה, מרוקו, סעודיה, גרמניה,   ממדינות נוספות:  36% -ממצרים ו

 טוניסיה, לוב, סודאן.

 עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות":  

 ותיים מהארץ ומהעולם. עוקבים בו מועלים פוסטים חדש 213,000עם    "מכאן חדשות"עמוד  

   ( 2020ספטמבר    –   2019ספטמבר )   נתונים 

 לעומת אשתקד.    14.4%ירידה של    - אלף עוקבים   63.3  – עוקבים שהתווספו  

 לעומת אשתקד.    118%של    עלייה   - מיליון  23.7  – סה"כ צפיות  

 לעומת אשתקד    125%של  עלייה    - 625.500  – קציה  א סה"כ אינטר 

 לעומת אשתקד    141%של  עלייה    - 25.3  – סה"כ דקות שנצפו  

- מירדן ו 3%מלבנון,   %  7ממצרים,   13%מהרש"פ,   24%מהם ישראלים,   38%– התפלגות עוקבים  

 . סודאן, סעודיה, עיראק, מרוקו נוספות כמו  מדינותמ 15%

 

 

 עוקבים    80,000אינסטגרם : עם  



 
 

, סרטונים ותמונות בעלי אופי אינסטגרמי אשר משרתים את קהל היעד של  קלילים, סטוריז תכנים
 .  הפלטפורמה ומתממשקים עם השפה שלנו כמדיה 

 חשבון טוויטר חדשותי:  

 מוטמע בתוך אתר האינטרנט, משמש להעלאת ידיעות קצרות.

 3,600עוקבים, + ערוץ יוטיוב חדשותי עם    25,000ערוץ יוטיוב עם  

ערוץ היוטיוב החדשותי מוקדש   כולל את כל חומרי הרדיו, הטלוויזיה והדיגיטל.היוטיוב הכללי ערוץ 

 מטבע הדברים לתכנים החדשותיים של החטיבה. 

 , בברכה
 

 עטילה יאסר
 בערבית המדיה ל"סמנכ
 ודיגיטל טלוויזיה, רדיו – מכאן

 



 
 

 
 : 2019הטלוויזיה  זכיות בטקס פרסי    10

 פרס להישגים מיוחדים בטלוויזיה  -משדר האירוויזיון 

נוער. הופקו עונות  כנית נלמדת בבתי ספר ובתנועות הו הת -   סליחה על השאלה   -סדרה עובדתית 
 מיוחדות בערבית ועונה לילדים.   

 וארבע   80 -ריאליטי -סדרת דוקו

 המרדף   -שעשועון טלוויזיה 

 פגישה עם רוני קובן   -תוכנית ראיונות 

 סוכן תרבות   -תוכנית תרבות 

 להציל את חיות הבר   -זין לילדים ונוער מג

 משחקי המוח  -תוכנית בידור לילדים ונוער 

השחקן הטוב ביותר בסדרה לילדים    פרסים אישיים: 3+  ילדי בית העץ  -סדרה קומית לילדים ונוער 
שירילי   -סריט בסדרה לילדים ונוער , תשירילי דשא -בימוי בסדרה לילדים ונוער , יניב ביטון -ונוער 

 . דשא, רועי שגב

הילה שלם   -תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית  פרסים אישיים: 2+   מעברות -סדרת התעודה 
ריכת  . עבהרד, חגית בן יעקב, רחל נחושתאי )בלרה( , אלונה עבאדי, לילי יודינסקי, תמי ריקליס

 .טל -דורון ג'רסי, אור לי -תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית 

 זכיות בפסטיבלים: 

 2020פרס הבימוי והצילום בפסטיבל דוק אביב  -"מלחמתה של רעיה סיניצינה"

 2020פרס חבר השופטים בפסטיבל דוק אביב  –"אין סנטימנטים" 

 2020פרס העריכה בפסטיבל דוק אביב  -"שלושה יוסי"

פרס לסדרה הטובה ביותר, פרס לעיצוב הפסקול ופרס המוסיקה המקורית בטקס   – "העברים"
 פרסי הקולנוע הדוקומנטרי של פורום היוצרים הדוקומנטריים. 

פרס הצילום ופרס העיצוב האמנותי בטקס פרסי הקולנוע הדוקומנטרי   –  יות בתל אביב""אין אר
 של פורום היוצרים הדוקומנטריים. 

 .  פרס התחקיר בטקס פרסי הקולנוע הדוקומנטרי של פורום היוצרים הדוקומנטריים  – "מעברות"

מועמדת בטקס האמ"י הבינלאומי. הפרק הראשון של העונה השנייה הגיע למעל   - קופה ראשית
 youtube-מיליון צפיות ב

 מועמדת לפרס ורד הזהב היוקרתי  -  שב"ס

 .series maniaהתקבלו לפסטיבל הבינלאומי היוקרתי   ומתיר עגונות שעת נעילה  

 התקבל לפסטיבל הסרטים פאלם ספרינגס.   דוז פואה 

 

 

 

https://www.kan.org.il/eurovision2019/
https://www.kan.org.il/program/?catId=1276&subcatId=194
https://www.kan.org.il/program/?catid=1510&subcatid=239
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https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1107
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1169
https://www.kan.org.il/program/?catid=1489
https://www.kan.org.il/program/?catid=1489
https://www.kan.org.il/program/?catid=1489
https://www.kan.org.il/program/?catid=1509
https://www.kan.org.il/program/?catid=1464


 
 

 מחלקת הדרמה

בשנת תש"פ נמשך היבול הפורה של מחלקת הדרמה בשלל סדרות: מתיר עגונות, קופה ראשית,  
אבא משתדל, שב"ס וכמובן עונה חדשה של היהודים באים. סדרת הסאטירה שדובר בה רבות  

ציבורי רחב ותגובות מכל צידי הקשת הפוליטית והדתית. חטיבת הטלוויזיה רואה לנגד  ועוררה שיח 
עיניה כל העת את חשיבות חופש הביטוי והבעת הדעה והבאה של תכנים סאטיריים בועטים ולא  
מתפשרים אל המסך. בשל כך השתתפנו בכנס של ארגון רבני בית הלל שהתכנס בעקבות הסערה על  

קווים אדומים  עסקנו בדיון על גבולות חופש הביטוי בהיבטי התקשורת. התקיים ובו  היהודים באים
 ואיך קובעים מה הנושאים שאפשר לטפל בהם ובאיזה לא נוגעים.  

 שיאה של השנה בדרמה בא לידי ביטוי בסדרות טהרן ומנאייכ: 

סדרת הדרמה "טהרן" נמכרה לחברת אפל האמריקאית, באחת העסקאות הגדולות ביותר    טהרן: 
 שנעשו בתעשייה הישראלית.

שמסופחת למוסד   8200"טהרן" מגוללת את סיפורה של תמר רביניאן, האקרית צעירה מיחידת 
ונשלחת תחת זהות בדויה לטהרן למשימה מסוכנת, שאמורה לתמוך בתקיפת מתקני הגרעין  

ן. תמר מוצאת את עצמה בעיר עוינת, תחת מצוד המאיים על חייה, חוברת לאקטיביסטים  באירא
 מקומיים ומתחברת לשורשיה המשפחתיים הנטועים באדמת איראן. 

 (:2020בספטמבר  9 -ביוני עד ה 22 -הנתונים מתייחסים לעליית הסדרה ב) נתוני צפייה טהרן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנאייכ: הסדרה המדוברת   ,שלנו השנה 7-הדרמה ה

רגע לפני שהוא יוצא לפנסיה מוקדמת ממח"ש, נקלע 
איזי בכר לתיק חקירה שבמרכזו, מסתבר עומד חברו 

ניצב משנה ברק  –הטוב ביותר מימיו במשטרה 
הראל. איזי מצטרף לחקירה כדי "לשמור" על חברו, 
אבל הדברים שיתגלו בפניו יטלטלו ויערערו את עולמו 

 באופן מוחלט.  

 

 

 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1211
https://www.kan.org.il/program/?catId=1636


 
 

 :  (ועד עכשיו 2020באוגוסט  1 –לתקופה החל מ  מתייחסיםהנתונים )  יכנתוני צפייה מנאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2קופה ראשית עונה  

 סדרת הקאלט האהובה חזרה לעונה חדשה.  

רשת  -הסדרה מתמקדת בסניף "שפע יששכר" 
סופרמרקטים קטנה בעיר יבנה, המשמשת אכסנייה  
לשלל דמויות צבעוניות ומצחיקות החל מצוות 
הסניף וכלה במבקריו הקבועים. בעונה החדשה  

 מיליון.   20צפיות כוללת בדיגיטל של למעלה מ

 העבודה על עונה שלישית כבר בעיצומה. 

 

   מתיר עגונות 

פסיכולוג כזה, שתפקידו  -בלש- הוא רב  הרב יוסף מוראד
לאתר בעלים סרבני גט ולשכנע אותם אחר כך לחתום על 
הגט שזה כבר יותר מסובך. אבל מה קורה לו כשהוא 
מגלה שגם  בביתו, אצל אשתו האהובה חנה, מתקיים  

"מתיר עגונות" נוגעת  סוד שמאיים על הזוגיות שלהם.
החיים   במקום הכואב ביותר בו מתנגשת ההלכה עם

 מעמד האישה. –המודרניים 

 מיליון צפיות.   4.5לפרקי הסדרה היו מעל 

 4היהודים באים עונה  

סדרת המערכונים הסאטירית זוכת פרס האקדמיה, חזרה  
לעונה רביעית קורעת מצחוק שעשתה לא מעט רעש. 

ית מציגה את הסיפורים, המיתוסים היהודיים והפרות  כנוהת
הקדושות שכולנו מכירים מזווית חדשה, מצחיקה 
וביקורתית, מתמקדת בדמויות מפתח מהעבר, החל 
באברהם אבינו ובודקת מה הם החומרים מהם עשוי העם  

 היהודי. 

 מיליון צפיות בדיגיטל של כאן.   4לפרקי העונה מעל 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1169
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1169
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1169
https://www.kan.org.il/program/?catid=1509
https://www.kan.org.il/program/?catid=47&subcatid=388
https://www.kan.org.il/program/?catid=47&subcatid=388
https://www.kan.org.il/program/?catid=47&subcatid=388


 
 

   אבא משתדל 

 

דרמה קומית המבוססת על חוויותיו של הקומיקאי המוכשר טל 
מפוטר מעבודתו   50-פרידמן. פתאום באמצע החיים יוסי בן ה

כמדריך טיולים בחו"ל. יוסי נאלץ להתרגל לחיים עם המשפחה  
 ולא כתייר שנוחת לרגע ונוסע.

 22-יוסי יצטרך להתמודד עם אבהות לבנו הבכור יוחאי בן ה
בלגן. אבל ההתמודדות המורכבת  -, נער16-משוחרר טרי מצה"ל ובטלן מדופלם ועם גלעד בן ה

, בתו בעלת הצרכים המיוחדים: יוסי לא מוכן לקבל את זה שיש  18-באמת של יוסי היא עם דנה בת ה
 על / לעקוף אבל אין לו ברירה הוא יצטרך להתמודד עם זה.   לו ילדה שונה הוא מנסה להתעלם / לדלג

 מיליון צפיות בדיגיטל של כאן.  2.5לסדרה נרשמו מעל 

 מחלקת תרבות ובידור:

תה שנה של חיבורים. בתום חגי תשרי, בדיוק בשנה שעברה  ישנת תש"פ במחלקת תרבות ובידור הי
. סדרה בת שבעה פרקים המתעדת מפגש וחיבור בין שתי אוכלוסיות. בני  וארבע  80הושקה הסדרה  

ונה גיבורים בני הגיל השלישי. זקנים  בפעם הראש הציבההדור השלישי וילדים בני ארבע. הסדרה 
וארבע קיבלו פרץ, אידה, עליזה    80שבדרך כלל זוכים לחשיפה במקומות הקשים והעצובים. בסדרה  

ושאר חבריהם מקום של גיבורים מורכבים המשקפים את כל היבטי החיים, בפרויקט ייחודי שהעתיק  
 גן ילדים לתוך דיור מוגן למשך תקופה של שישה שבועות. 

הניסוי החברתי פורץ הדרך הזה שהחל בבריטניה, בדק באיזה אופן תשפיע נוכחותם של קבוצת  
על קבוצת זקנים בבית אבות והתוצאות היו מרגשות. הפרויקט לווה לאורך כל הדרך   4ילדים בני 

בעבודה של סינרגיה בין הפלטפורמות השונות בתאגיד, תוכן משלים עלה בדיגיטל וברדיו וגם עלתה  
 וארבע" . 80ה אינטראקטיבית תחת השם מפת "כאן מפ

וארבע קיבלו ההפקה, מחלקת תרבות ובידור והתאגיד פניות רבות   80בעקבות שידור הסדרה 
מגופים, עיריות, מועצות מקומיות, עמותות, ארגונים ואנשים פרטיים בהן רעיונות ליוזמות  

לובים שונים ומגוונים ומיד אחרי תום  משותפות בין דוריות ונכונות להטמיע וליישם הפעלות ושי 
שידור הסדרה נערך בכנסת כנס בנושא: שילוב בין דורי לקידום החברה בישראל, ביוזמתה של ח"כ  

 .  11מירב כהן ובהפקת מחלקת תרבות ובידור של כאן 

ויזיה והפכה להיות אג'נדה קיימת בכל כך  והאג'נדה לקרוב ושילוב בין דורי שפרצה את גבולות הטל
הרבה מחוזות בארץ נקטעה בעקבות מגפת הקורונה ושנת תש"פ שהחלה אצלנו בסוג של מהפכה  
בתפיסת הקרוב הבין דורי והמשמעויות החשובות שקיימות בו לחברה כולה ולדורות השונים  
העמידה בפני כל העולם אתגר לא פשוט של דאגה לגיל השלישי במגבלות ריחוק בין דורי. בדיוק רגע  

זרקור על משמעותם של ילדים בחייהם של הזקנים התבקשנו להרחיק את הילדים מהם    אחרי ששמנו
 במטרה לשמור על חייהם. 

יפן"   –כניות "בואו לאכול איתי", "יוצאים מהכלל", "טיול אחרי צבא ו במהלך השנה שודרו הת
 ו"פעם בשבוע עם תם אהרון" 

לאור פרויקטים אקטואליים  מגפת הקורנה העמידה אתגרים שונים וחדשים, המשבר הוציא 
תרבותיים ובידוריים. "סוכן תרבות מהדורה יומית" עלתה לאוויר, "כאן אתכם" תכנית לגיל השלישי  
בשעות הבוקר, הלילה עם לוסי וגורי תכנית בידור לילית חדשה, "עד כאן" עם תכניות חדשות, שלומי  

"אנחנו על המפית" תיעדה את ענף  שבן בהיכל התרבות הריק מקהל יחד עם כאן גימל אירח אמנים,  
ניסוי חברתי שהיווה תיעוד של החיים לפני   מתחילים מאפסהמסעדנות הפעם בארץ ובזמן משבר, 

  המגפה והתכתב עם המצב. בזמן הסגר הופקו תכניות מיוחדות לליל הסדר וליום העצמאות והמשיכו 
להיות משודרות תכניות כמו "מהצד השני" עם גיא זהר ו"בין השמשות" עם דב אלבוים. יחד עם כל  

זהו  כנית הוותיקה והזכורה לטוב ממשברים לאומיים ו כניות הללו נעשתה גם פנייה לחברי התוהת
 זה!. 
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הוותיקים דבל'ה גליקמן, מוני מושונוב, שלמה בראבא, אבי קושניר וגידי גוב  חברי זהו זה, השחקנים  
נענו לקריאה ותוך כשבועיים עלתה לאוויר תכנית בידורית, סאטירית שבכל שבוע מעלה מערכונים  
וגם מבצעת שיר שבועי שהפך ברבות הזמן לפס הקול של התקופה. בזמן שעולם התרבות והמוסיקה  

י זהו זה מחדשים שירים ישנים ואהובים.   "זו ילדותי השנייה" , "מיליונים" ,  כמעט עצר מלכת, חבר
"שמש שמש" , "צל אור ירח" ,"שיר נבואי קוסמי עליז", "כל עוד" ועוד רבים וטובים מקבלים  
משמעות מחודשת בימים אלה ומזכירים לנו את חשיבותה של התרבות, של המילים, המוסיקה,  

 והצחוק.  הכוונה ,המשחק , היחד 

חיבורים היו בין הדורות השונים, בין ישן וחדש בתרבות ובמוסיקה, וגם חיבורים של אורחות חיים,  
אמונה ואיחוד משפחות. מיד אחרי פסח עלתה סדרה שמטרתה חיבור וחידוש קשר. חמשת גיבורי  

את הקשר בעקבות    הסדרה עברו מסע של גישור על פערים בשביל לחבור לבן משפחה שאיבדו איתו 
 חזרתו בתשובה.  

סדרה בת עשרה פרקים העוברת דרך מסע של חמישה גיבורים חילוניים ומלוויהם החרדים    עוד ניפגש 
ומתעדת את אורחות החיים של האוכלוסייה החרדית המגוונת בירושלים ואת המשבר שמשפחות  
עוברות בעקבות ההחלטה ליצור קשר עם מי במשפחתם שחזר בתשובה. הסדרה עוררה שיח רגשי  

פחות ובעולם החרדי. האוכלוסייה החרדית נחשפה לסדרה ולרצון העז של  וקשוב העוסק בקירוב מש 
הגיבורים החילוניים לחידוש הקשר. בימים אלה כשלעיתים נראה שיש קיטוב עמוק בין האוכלוסיות,  
הסדרה גילתה שאפשר גם אחרת. עונה שנייה שתתאר את אותו המסע לחיבור ולקשר מהצד השני  

 יוצאת בימים אלה לדרך.  

צובעים את ההיסטוריה של  : כחול לבן  – שחור לבן ם העצמאות התחיל פרויקט צביעת הארכיון ביו
הקטעים המכוננים ביותר, הצרובים בזיכרון הקולקטיבי בשחור לבן, קיבלו לכבוד יום  ישראל. 

הראשונה, בשילוב של תחקיר עומק, כוח מחשוב ויוצרי  צבע בקליפ מרגש. בפעם  2020העצמאות 
וידאו וטכנאי תמונה מובילים, נצבעו רגעים גדולים, מרגשים וזכורים מההיסטוריה של מדינת ישראל.  
החל מהכרזת העצמאות, דרך שחרור הכותל, שידור מבט הראשון, שירים של חווה אלברשטיין,  

לחמת יום הכיפורים לישראל, ראיון עם יוני נתניהו,  שושנה דמארי ובועז שרעבי, החזרת שבויי מ
קבלת הפנים לחטופי אנטבה, המהפך, ניצחון מכבי תל אביב על צסקא )"אנחנו במפה"( וכלה בגשש  

 החיוור שרים את מים לדוד המלך.

    

 :הדוקומנטרית המחלקה 

 הסיפור שלא סופר על אלי כהן   –   566לוחם  

סדרה בשלושה פרקים המביאה את סיפורו של המרגל הבכיר בסוריה,  
   אלי כהן.

אלי כהן המרגל הבכיר ביותר של ישראל בבירה ערבית עוינת חדר 
בפרק זמן קצר למוקדי השלטון והצבא הסורים. הוא למד והתקרב  
לבכירים בצמרת במסיבות אישיות ואינטימיות, למד על קשרים  
ומאבקים דתיים עדתיים פוליטיים וצבאיים והעביר לישראל מידע רב  

הימים. נסיבות תפיסתו נותרו  ערך בתקופה של טרום מלחמת ששת 
עלומות והסרט חושף בתחקיר חדש את הקשרים לארגוני ביון וסוכנים  
זרים ואת תחקיר משפחת כהן שנותרה עם שאלות קשות על הפרשה.  
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לראשונה מסופר סיפורו של המרגל הבכיר ביותר של ישראל, מפיו שלו עצמו באמצעות הפרוטוקולים  
צבאי בדמשק. פרוטוקולים שהוצלבו ממספר מקורות בישראל  האמיתיים של ממשפטו בביה"ד ה

ובסוריה בידי יוצרי הסדרה. חומרי ארכיון נדירים ועדים שהכירו את כהן במוסד ובסוריה יחד עם בני  
 משפחתו, מפרטים סיפור מתח, אנושי מבצעי טרגי ומרתק. 

 95,000: 3, פרק 280,576:  2, פרק 514,830יוטיוב: פרק ראשון: 

 :   מלחמה בלי שם 

סדרה בשלושה פרקים המביאה לראשונה באופן רחב ומקיף את   
סיפור רצועת הבטחון של לבנון מפי החיילים, המפקדים וקובעי  

 שנה לכניסה של צה"ל ללבנון.    20המדיניות. הסדרה שודרה לציון  

מוצא את עצמו הצבא הישראלי בתוך בוץ. הטרור בסוף מלחמת לבנון 
מתחיל להכות, אבל אף אחד לא מבין את התמונה המלאה. השיעים  
שקיבלו את צה"ל בפרחים פונים נגד ישראל ונוצר הציר האירני לבנוני.  
אסון צור מתרחש. מתברר שמדובר בפיגוע ההתאבדות הראשון. כזה  

טרור ישראל נסוגה לאזור  שיפתח גל עכור של דם. בלחץ הפיגועים וה
 הביטחון.

שנה, כשהציבור בישראל עסוק בחלומות על שלום ו"מזרח   18במשך 
תיכון חדש" חיילים צעירים ניהלו מלחמת התשה בדרום לבנון מול אויב  

חיזבאללה. אינספור מארבים, התקפות מוצב ומטעני צד גבו מאות הרוגים, הגדירו דור   –מתהווה 
המדינה ואת האזור כולו. למרות חשיבותה הלחימה ברצועת הביטחון בלבנון   של ישראלים ושינו את

האירועים נשכחו. הייתה   2000מעולם לא כונתה "מלחמה". עם נסיגת צה"ל בלילה אחד בשנת 
 מלחמת לבנון, הייתה מלחמת לבנון השנייה וביניהן מה? מלחמה בלי שם. 

התקופה בה שבה צה"ל בלבנון "מלחמה"  לאחר שידור הסדרה לראשונה בשיח הציבורי הוגדרה 
 והחיילים שלחמו בה החלו לזכות בהברה בה לא זכו עד אז.  

 : רב הנסתר 

בשני חלקים החושף סיפור עיתונאי הנוגע לשתי   סרט דוקו 
פרשיות העלמות של נערים בשנות השמונים על ידי אנשיו של  

 הרב ברלנד.  

בתוך אחת הקהילות מעוררות המחלוקת שצמחו בירושלים  
תחת הנהגתו של הרב אליעזר ברלנד מרחפת עננה כבדה.   

עה  אליעזר ברלנד, המנהיג של קהילת 'שובו בנים' שפרץ לתוד
של הציבור הרחב בעקבות הרשעתו בעבירות מין, הפעיל  
במשך שנים משמרת צניעות שאנשיה נעצרו לאחר שנחשדו  
ששרפו תחנות אוטובוס, היכו זוגות לא נשואים שהסתובבו בגינות ציבוריות ופגעו בבתים של ערבים  

יש קשר בין  בעיר העתיקה. הסרט מעלה שאלות: האם משמרות הצניעות הלכו רחוק יותר? האם 
משמרות הצניעות לבין מקרה ההיעדרות של ניסים שטרית נער חרדי שעד היום נחשב לנעדר  
ובמקרה של אבי אדרי ז"ל שהיה מנהל ישיבה בירושלים וגופתו נמצאה מוטלת ביער בהרי ירושלים  

 לאחר שעבר התעללות קשה? 

לת "שובו בנים", קהילה  הסרט מתחקה אחר אחד מסימני השאלה הגדולים שעולים מפעילות קהי 
של חוזרים בתשובה שהפכה לכת מסוכנת. באמצעות ראיונות עם קרובי משפחה, חוקר משטרה, 

הסרט חושף את הסיפור שמעולם לא סופר, לא דובר, על הסוד של    -ומי שהיו חברים בכת של ברלנד  
 .קהילת שובו בנים

וות החקירה שעצר את הרב ברלנד. ממצאיו של התחקיר העיתונאי שנמשך כשלוש שנים הועברו לצ
בעקבות ממצאי התחקיר משטרת ישראל פתחה שוב את תיק חקירת היעלמות הנער ניסים שטרית. 
 בשל צווי איסור פרסום בפרשה לא ניתן לפרט מעבר בנוגע להישגי התחקיר שעוד נמשך בימים אלה. 
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   "רבנו "  

המביאה את סיפורו של רבי נחמן מברסלב סדרה בשלושה פרקים 
שנה. משנתו ועולמו הרוחני הפכו   210שהלך לעולמו לפני 

רלוונטיים לרבים בציבור היהודי, שהפכו אותו למעין גורו המשפיע  

  רבי  של סיפורו  את מספרת הסדרה על דרכם בחיי היומיום שלהם.
שנוי במחלוקת כל חייו   שהיה ומסתורי חסידי רב, מברסלב נחמן

וגם היום רבות המחלוקות סביב תורתו וממשיכיו. יוצרי הסדרה  
מנסים להבין את פשר התופעה ההולכת וגדלה בחברה הישראלית,  

 .את מאפייניה, חסידיה המגוונים ואת המשך דרכה

רסלבים ההולכת וגדלה  לראשונה יוצר חרדי פותח צוהר להבנת משנתו של רבי נחמן ותופעת הב
ומעוררת עניין בציבור הישראלי. הסדרה עושה שימוש בשפה קולנועית ייחודית ופורצת דרך  
המשלבת ארכיונים, אנימציות ועבודת אפטר והובלה של שולי רנד ואיתי תורג'מן. בשפה חדשנית,  

ות ודברי מומחים,  מלאת יצירתיות ומגוונת, נוצר שילוב של היסטוריה, סצנות דוקו, מעשיות מונפש
עד שהשפה עצמה מתכתבת עם ריבוי השפות של תורתו של נחמן. הסדרה נותנת מפתחות להבנת  

 התופעה. 

   "עוד לא אבדה" 

הסרט עוקב אחר שלושה שחקנים מוסלמים במהלך  
הקמפיין של נבחרת ישראל במוקדמות אליפות אירופה:  
קפטן הנבחרת ביבראס נאתכו, נציג החברה הצ'רקסית  
בנבחרת, בן לאב שהיה קצין בכיר במג"ב. חלוץ הנבחרת, 
מואנס דאבור, שכבש עד היום במדי הנבחרת שבעה 

י של הנבחרת, שערים, ובירם כיאל, קשרה האחור
 פעמים.   46מהוותיקים בה שהופיע במסגרתה 

לראשונה שחקניה הלא יהודים של נבחרת ישראל 
בכדורגל משתפים בתחושות, בחוויות ובקשיים של 
היותם לא יהודים המייצגים את ישראל בעולם. הסרט זכה  

הופץ   11י של כאן לעניין בקרב קהלים מגוונים ולעניין רב בעולם הערבי. לראשונה סרט דוקומנטר
למשך חודשיים ביוטיוב עם כתוביות בערבית למדינות ערב: מצרים, לבנון, סוריה, ירדן, עירק, ערב  

 הסעודית, מדינות המפרץ, טורקיה ואיראן.  

 סדרת דוקו    –   מעברים 

ת הלוחמים במעברי הביטחון.  סדרת דוקו בשלושה חלקים המלווה א
הקושי בעמידה היומיומית במחסומים, העימותים עם האוכלוסייה  

 .הפלסטינית והשירות הצבאי השוחק

ומעבר רחל   במחסומים הנפיצים ביותר בעוטף ירושלים, קלנדיה
ניצבים דרך קבע חיילי המשטרה הצבאית הנקראים "לוחמי  
המעברים". הסדרה מלווה לראשונה את החיילים האחראים על  

 מערכת היחסים היומיומית בין ישראל לרשות ובין חיילים לאוכלוסיה אזרחית. 

   . לראשונה שודרה סדרת דוקו בשלוש פלטפורמות במקביל: יוטיוב, פייסבוק ואינסטגרם

 באינסטגרם.   16,476-בפייסבוק ו  86,268, 650,197ביוטיוב    –פרק ראשון 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1653
https://www.kan.org.il/item/?itemid=70667
https://www.kan.org.il/program/?catid=1524


 
 

   בחזרה לצ'רנוביל 

אנשים החיים בישראל מוכרים כמנטרלי האסון הגרעיני בצ׳רנוביל.   1608-כ
טכנולוגית הגדולה בתולדות  הם אלה שהיו אחראים על תיקון נזקי התאונה ה

האנושות. גם בזכותם נעצרה פליטת הקרינה שאיימה לזהם את אירופה  
 כולה. הסרט מחזיר אותם למקום האסון ומבקש לספר את סיפורם.  

בכדי להביא צילומים   במהלך העבודה על הסרט היוצרים נסעו לצ'רנוביל
ייחודיים של המקום כפי שנראה היום. הם לקחו עימם כמה עדים החיים  
היום בישראל. הסרט נבנה סביב עדויות של אנשים ששימשו כאחיות,  
רופאים וכבאים ונותנים עדות קשה ממקור ראשון על אחד האסונות  

  . הסרט נעשה בתקופת זמן קצרה והתכתב עם  20הגדולים של המאה ה
 סדרת הדרמה על צ'רנוביל. הסרט נמכר לטלוויזיה האיטלקית והצ'כית.  

 

 

כניות של חטיבת הטלוויזיה שמילאו את המסך בצבעים שונים  ו אנו גאים בכל הת 
ובחיבורים חדשים וכמובן באלה שקיבלו הכרה וזכו בפסטיבלים השונים ובפרס טקס  

ת, לעוד חיבורים ועשיית  פרסי האקדמיה.  חטיבת הטלוויזיה מאחלת שנה של בריאו 
 כניות טובות, ערכיות  מעוררות שיח, מניעות לפעולה ותורמות לחברה.  ו ת 

 ועוד לא אמרנו כלום על שעת נעילה... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 טל פרייפלד
 ית טלוויזיהמנכ"לס

 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=63605


 
 

  אז מה היה לנו השנה?

, עם עונה חדשה שכללה מגוון תוכניות ובראשן ילדי בית העץ  דלת הקסמיםפתחנו את  2019בסוף 

  בעונתה המצליחה ביותר עד היום.

  .300K מנויים, עומד כעת על למעלה מ  200Kערוץ היוטיוב שלנו שעמד בראש השנה הקודם על

פרסים על התוכניות ילדי בית העץ, להציל את חיות   6בטקס פרסי האקדמיה קטפה כאן חינוכית 

  הבר ומשחקי המוח. 

במהלך השנה שידרנו גם את גרסת הילדים של סליחה על השאלה שזכתה לצפיות רבות ושיתופים  
של הקורונה, היינו הראשונים בקרב ערוצי הילדים לתת  בקרב ילדים ומורים. בחודשי הגל הראשון 

מענה לילדי ישראל שנאלצו להישאר בסגר כשפתחנו אולפן חי, ובקיץ חגגנו עם סדרת אנימציה  

  עיר המספרים. -מקורית ישראלית חדשה 

אנחנו צפויים להשיק   2020כל זה מתגמד לעומת מה שצפוי לנו בשנה הקרובה. לקראת סוף 
תר יעודי לעולם הילדים, הכולל את כל סדרות הילדים שלנו, משחקים, רדיו, הסכתים  אפליקציה וא

  וסרטוני דיגיטל.

סדרות שונות הפונות לנוער, לילדים   20 -בשנה הקרובה צפויות לעלות בכאן חינוכית לא פחות מ
בבית, מקיף  ולגיל הרך, יותר מכל גוף שידור אחר לילדים בישראל. בין הסדרות הצפויות: הבאר, לבד  

מילאנו, שקשוקה, חידוש לפרפר נחמד, ועונות חדשות לילדי בית העץ, שוסטר ושוסטר, גלילאו,  

  להציל את חיות הבר ועוד.

 .משפחה באוטו –נברך את כולנו בשנה טובה ומתוקה עם סדרת הרשת הראשונה שלנו 

  

 

 , בברכה  
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 

https://youtu.be/kDHlRh0Ivi8
https://youtu.be/LDnrVyaT5KM


 
 

 תש"פ בכאן חדשות

בשנה החולפת השקנו אולפן חדש שכולל  
טכנולוגיות שידור ובקרה מהמובילים  
בעולם, ואלמנטים ויזואליים מיוחדים  
שאפשרו למתג מחדש את "חדשות הערב"  

 ולרענן את רצועת האקטואליה.  

הובלנו שני משדרי בחירות, סיקרנו את  
התפשטות נגיף הקורונה באופן שוטף  

חדשותי  . קבענו סדר יום 24/7והיקפי 
כאשר חשיפות ופרסומים בלעדיים  
שהביאה נבחרת הכתבים של כאן חדשות,  
זכו לכתבות המשך, ציטוטים ואזכורים בכל  
כלי התקשורת המתחרים והשפיעו על סדר  

 היום הציבורי. 

בחציון הראשון של  -ברדיו שברנו שיא 
כאן רשת ב' עקפה את המתחרה  2020

נת  העיקרית שלה, גלי צה"ל, והפכה לתח
 הרדיו המואזנת ביותר בישראל. 

האחרון,  התוכנית   TGIלפי נתוני סקר 
"הבוקר הזה" עם אריה גולן היא תוכנית  
האקטואליה המואזנת בישראל עם שיא  

מעבר  –אלף מאזינים. ובדיגיטל  612של 
לנוכחות של תכני החדשות בכל  

פייסבוק, טוויטר,   -פלטפורמות הדיגיטל 
 יגיטל מובילים בכמות הצפיות על כל המתחרים. כאן חדשות בד  -יוטיוב 

  

 

 

 



 
 

 חשיפות ופרסומים בלעדיים מרכזיים: 

 החרדים   המתגייסים   מספר   את   זייף   ל " צה :   חשיפה   - (  2019כסלו )דצמבר  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

  הסודי   הנהר   חשיפת   - ( 2020טבת )ינואר   ●

 

 

  

 

 

  

 

 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=62892
https://www.kan.org.il/item/?itemid=62892
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https://www.kan.org.il/Item/?itemId=65410
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=65410
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=65410
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=65410
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=65410


 
 

 שהביא להדחתו של מנהל התחנה   מלאכי   קריית  במשטרת  הגזענות   תחקיר  - (  2020שבט )פברואר  

 השר ליצמן בריאיון ראשון בכאן רשת ב' לאחר הפרישה ממשרד הבריאות   – (  2020)מאי   אייר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זיוף נתוני הפשיעה בתחנת המשטרה של קרית מלאכי חשיפה:    -(  2020אייר )מאי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71642
https://www.kan.org.il/item/?itemid=71229
https://www.facebook.com/watch/?v=2641662109452944


 
 

 

 החקירות הסמויות לבחינת יהדותם של העולים מברית המועצות   : תחקיר   - (  2020סיוון )יוני  

חשיפה: המסיבה של שר הבריאות אדלשטיין אחרי ההודעה על הגבלת   -  ( 2020תמוז )יולי 
 ההתקהלויות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חשיפה: הקלטות השר אוחנה שמנסה לצמצם את ההפגנות בבלפור   - (  2020תמוז )יולי  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=72790
https://www.kan.org.il/item/?itemId=73982
https://www.kan.org.il/item/?itemId=73982
https://www.kan.org.il/item/?itemid=74951


 
 

 

 סוהא ערפאת בריאיון בלעדי ונדיר לכאן חדשות   - (  2020אב )אוגוסט  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המיוחדים של כאן חדשות: 

 במהלך השנה האחרונה השקנו כמה פרויקטים ומוספים מיוחדים: 

שיתוף פעולה בין הדיגיטל החדשותי לאגף המגזין שהוביל   – זום אין | יום בחיי בעל מקצוע •
 . לסדרת כתבות ויראלית. אנשי החדשות מלווים בכל פרק איש מקצוע אחר

 . " בחדשות השבתכרטיס זיכרוןמוסף הארכיון " •

 .מידי שבוע את מובטלי הקורונה מלווים – המובטלים החדשים •

 .תחקיר שבועי בענייני אקלים, סביבה ובריאות –  הזמן הירוק •

 . ל נושאים עומק שקשורים לכסף שלנודסק הכלכלה ע –  בשביל הכסף •

 .בישראל הערבית החברה של אחר היבט יםמביאשבוע  מידי  - קול איסראיל •

 . ייחודי על מה שקורה בעולם דסק החוץ במוסף שבועי  – גלובלי •

 

 גם מחוץ לגבולות ישראל   – כאן חדשות  

איחוד  רועי קייס העיתונאי הישראלי הראשון שראיין בכיר במשרד החוץ של    -   2020אוגוסט   •
 האמירויות 

 אנטוניה ימין העיתונאית הישראלית הראשונה על אדמת איטליה אחרי קורונה   •

 הכתב הראשון במהומות במיניאפוליס    – נתן גוטמן   •

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=76578
https://www.kan.org.il/item/?itemid=53065
https://youtu.be/E3nOCgZGQVQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU94MaFRcfIDE3UKCoHfgNhi4blmd8aV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU94MaFRcfLzXbiyAit1OctqIEEgdV0k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU94MaFRcfIbx7X7TbjrjRfVjW7YcOpL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU94MaFRcfI5s85p3RR2Z5fJPt6jCiCx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKU94MaFRcfLlo5L8GGivGNFXg8Ml7AjA


 
 

 רצועת האקטואליה 

בחודש מאי השקנו   –  משחקי הכיס 
תוכנית כלכלית חדשה על המסך שייצרה  
שפה טלוויזיונית ודיגיטלית שמתכתבות  
היטב. מונולוג הפתיחה, האקסלפיינרים  
ופינת "משחקי הביס" שמופקים ונערכים  
בשיתוף פעולה עם הדיגיטל החדשותי  

 מגיעים למאות אלפי צופים בסושיאל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

יותר חדשותית, יותר מעמיקה, מהדורת בת של חדשות    -התוכנית עברה מתיחת פנים    –  ערב ערב 
 . סער לתפקיד המגישה-הערב. בחודש האחרון נכנסה גאולה אבן

 

 

 

 

 

 

 

אופי התוכנית השתנה עם דגש על קונפליקטים שבהם עוסקת החברה הישראלית.   –  קלמן סג"ל
סיכום החציון    –התוכנית מובילה את מדדי ייצוג מרואיינים ערבים בתוכניות האקטואליה של אחה"צ  

  2020הראשון של 

נית  תוכנית ייחודית בנוף שידורי האקטואליה בשלושת הערוצים המרכזיים. קצב התוכ   -העולם היום 
השתנה והיא משלבת כתבות, דיווחים אולפניים ופרשנויות שמופצים גם בדיגיטל ומאפשרים לקהל  

 הצעיר להבין את חדשות החוץ.   

נוספו בצל הקורונה פינות כמו "מוזיקה בצל קורונה" )אמנים שרים מהבית(, "ועדת    בחדשות הלילה
שונות( ו"מעבר לקו" )פינה של רועי  המעקב" )פינה של רן בנימיני שעוקבת אחרי ועדות הכנסת ה

 קייס שמשוחח עם עיתונאים, פעילים חברתיים ואזרחים במדינות ערב(  

 

 פרויקטים מגזיניים יוצאי דופן 

 משלחת ישראלית לצ'אד שמנסה לעזור למקומיים הסובלים מעוני ורעב ה .1

 סדרה על השריפות באוסטרליה   .2

 גילויים חדשים שנים להתנתקות עם  15סדרה לרגל  .3

ביני זומר, סגן נבל אנרג'י משיב לטענות על איומים כלפי פעילים כנגד   -מוסף הזמן הירוק .4

 הסיפור מאחורי לפיד האסדה  -חודשים  4תקלות תוך  35האסדה: 

 תחקיר מדינת כיל  .5

 מסע לאיטליה מוכת הקורונה  – הסדרת ארץ המגפ .6

 כוח כבוד וכסף    –ם מיקי זוהר שמדבר על שלושת הכפי ריאיון עם –השבוע  .7

 משפחתו של מיכאל בן זיקרי שטבע באגם זיקים מדברת לראשונה  -השבוע  .8

 תיעוד מיוחד של השיטפונות בנהריה –השבוע  .9

 ב וגר בירושלים "גן עדן לפדופילים, תיעוד של עבריין מין שנמלט מארה –חדשות השבת  .10

 תיעוד בלעדי: כך הופקר למוות יעקב אבו אל קיעאן –חדשות השבת  .11

 תיעוד ראשון של ד"ר דיקר ומחלקת הקורונה בבית חולים השרון  –חדשות השבת  .12

 תיעוד בפיליפינים של חייו החדשים של הילד רוהן שגורש מישראל  –חדשות השבת  .13

https://www.the7eye.org.il/380961


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 קורונה 
 

השידור בעקבות מגפת הקורונה הקמנו מערך עמדות ניידות וביתיות לכתבים, שהגדיל את יכולות 
 והמיידיות שידור שלהם. דבר שישמש אותנו גם עם תום המגפה. 

יו טיוב, פייסבוק, טוויטר אתר ואפליקציה את   –העברנו בשידורים חיים בכל פלטפורמות הדיגיטל 
 המשדרים המיוחדים של החטיבה והגענו למאות אלפי צופים. 

ים ותשובות מומחים, שהועברו  שידרנו מאז התפרצות הקורונה משדרי שאלות מאזינ  בכאן רשת ב 
 בשידור חי גם באתר וברשתות החברתיות. המשדרים גרפו הרבה האזנות ומעורבות בדיגיטל.  

 

 כאן רשת ב' 
 

 תוכניות ושידורים מיוחדים:    

 חודש לסערה ולשיטפונות הגדולים שגבו את חייו של מוטי בן שבת.   -יום שידורים מיוחד  ✓
שידור    חזרנו לנחל געתון שעלה על גדותיו, למוקדים שהוצפו ולבתי העסק שניזוקו קשות.

רשת ב ועד חדשות הערב במהדורה   החל מהבוקר הזה בכאן –מנהריה וממושב גבעתי שברום 
הוקמו עמדות שידור מיוחדות לטובת הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה. בכל אחת   – 11בכאן  נרחבת

 כאן רשת ב' הקדישו פרקים נרחבים לסיקור מצוקת תושבי האזור.     מתוכניות
ץ  הקלטות בלעדיות ונדירות מקו המעוזים, המוצבים בתעלה עם פרו  –"קולות מן התופת"  ✓

מלחמת יום הכיפורים. הפרויקט שעמד במרכז הכיסוי של יום הזיכרון, ושודר בחדשות הערב  
 בתוכנית מיוחדת ברשת ב' ובמהדורה מיוחדת לדיגיטל . 

 תוכנית מיוחדת של מרחאבית על אנשי צד"ל שחיים בישראל.    -שנה ליציאה מלבנון  20 ✓

  

והדי הכדורגל והכדורסל, שאינם יכולים להגיע  כאן ב הנגישה את משחקי הספורט לא   - משדרי ספורט  
 למגרשים:   

 משחק הגמר בגביע המדינה בכדורגל בין הפועל באר שבע לבין מכבי פתח תקוה.  ✓
 שני משחקי חצי גמר בגביע המדינה בכדורסל ואת משחק הגמר.  ✓
 משחק נבחרת ישראל מול סלובקיה במסגרת גביע האומות.   ✓

  



 
 

 תוכניות חדשות שהשקנו השנה:    

 תוכנית הערב שלנו "שלי וגואטה",   ✓
 תוכנית הלילה של יום חמישי עם רוני קובן   ✓
 תוכנית תרבות יום ו' עם עומר בן רובי.    ✓
 העיתונאי חיים לוינסון הצטרף לירון דקל לתוכנית הבוקר של יום חמישי.    ✓

 

 הסכתים חדשים שעלו לאוויר:  

 סדר, קלמן ליברמן, בקרוב הסכת של מרחאבית.  קרן )ניובך( עושה 

 הסכתים   33העלנו בבת אחת  –פרויקט ההסכתים של התוכנית "כנסת נכבדה"  את השלמנו 

 של התוכנית לאתר עם קישור לאתר הכנסת.   

 

 הסרטונים הנצפים בפייסבוק וביוטיוב 

 פייסבוק 

 צפיות  סרטון 

 אביב  בתל  הרחוב  לדרי שדואגת  הצלמת 1
 הערב  חדשות

 מיליון  2.4

  אסי  של הארגון את שהפיל האסיר – האתרוג 2
 אבוטבול 

 חדשות הערב 

 מיליון   1.8

 שולטים  משטרים איך: וצנזורה  קורונה הסתרת 3
 ? במידע
 גלובלי 

 מיליון   1.7

 חיה  של לחיים  המסע 4
 חדשות הערב 

 מיליון   1.6

 אין  זום, אחד מספר מהיעד מפחד שלא הפקח 5
 דיגיטל 

 מיליון  1.5

   הבית  לחסרי המקלט מאחורי האיש 6
 דיגיטל 

 מיליון   1.4

 מדברים  הערבים בחברה הנרצחים קרובי 7
 חדשות הערב 

 מיליון   1.4

 ל "בחו שנכלאו  הישראלים של הצלקות  8
 חדשות השבוע 

 מיליון  1.2

 המלח  בים הסודי  הנהר 9
 חדשות השבוע 

 מיליון  1.2

 מלאכי  בקריית המשטרה בתחנת הגזענות 10
 חדשות השבוע 

 מיליון  1.1
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 יוטיוב 

 צפיות  סרטון 

 המלח בים הסודי  הנהר 1
 חדשות הערב 

 אלף   501

 כדי  וברח – ישראל את ששנא המוסלמי הצעיר 2
 להתגייר 

 חדשות הערב 

 אלף 488

 בבוקר  5-ב לאימון  שקמים הילדים: ישראל ות' נינג 3
 חדשות השבת 

 אלף  470

 שנה  17 אחרי לזוז לחיה שגרם הנדיר הניתוח 4
 חדשות הערב 

 אלף 460

 לפיליפינים  שגורש  הישראלי  הילד":  חייזר  מרגיש  אני" 5
 חדשות השבת 

 אלף  413

 הסדרה  לקראת מתרגשת" טהרן" כוכבת 6
 חדשות השבת 

 אלף  370

 ההתבודדויות ועד מההצלחה": השמיניה" כוכבת 7
 חדשות השבת 

 אלף  333

 האפליקציות  בעידן אהבה  מוצאים איך 8
 חדשות השבוע 

 אלף   311

 אין  זום, אנשים אלפי של מסיבות מאבטחים איך 9
 דיגיטל 

 אלף   309

 ש" ביו  הבנות למאחז הצצה : הנערות גבעת 10
 חדשות הערב  

 אלף  309

 

 אקספליינרים 

טונים של כתבים בחטיבה, בתחומים שונים. הסרטונים עוסקים  דסק הדיגיטל החל השנה בהפקת סר
 בסוגיות על סדר היום, מסבירים אותן בגובה העיניים ומספקים מבט מעמיק על הסייקל החדשותי. 

בין הסרטונים הבולטים: סדרת סרטונים על הנעשה בעולם הערבי; סרטונים בנושאי סביבה; סרטונים  
היחיד בארץ אשר יוצר תכני חדשות מותאמים לדיגיטל, ויוצר   בנושאי חוץ. מדובר בגוף התקשורת

 נישה ייחודית לתאגיד השידור בקרב צרכני חדשות מעמיקים. 

 שיתופי פעולה עם תוכניות הטלוויזיה 

במסגרת הגברת החשיפה של תוכניות הטלוויזיה בדיגיטל התחלנו בשיתוף פעולה עם התוכניות  
דיגיטל וטלוויזיה וזוכה   –אשר מותאם לשתי הפלטפורמות  תוכן השונות. במסגרת זו אנו יוצרים

לצפיות רבות. שיתופי הפעולה הבולטים: המונולוג היומי הפותח את התוכנית משחקי הכיס,  
ת חיוביות  ושמצולם ונערך על ידי סטודיו הדיגיטל, זוכה לעשרות אלפי צפיות בממוצע ואף לביקור

ת הסרטונים "מדינה בחל"ת" ששודרה בתוכנית משחקי  בעיתונות. בשיתוף פעולה נוסף נוצרה סדר
הכיס וזכתה למאות אלפי צפיות בסושיאל. שיתוף פעולה נוסף הוא ועידת המעקב, שהחל כפיילוט  

 שזכה כבר לצפיות רבות, ומבוסס על הפינה המשודרת בחדשות הלילה.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IlN8APOicP4
https://www.youtube.com/watch?v=IlN8APOicP4
https://www.youtube.com/watch?v=IlN8APOicP4
https://www.youtube.com/watch?v=IlN8APOicP4
https://www.youtube.com/watch?v=IlN8APOicP4
https://www.youtube.com/watch?v=IlN8APOicP4
https://www.youtube.com/watch?v=IlN8APOicP4
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=gQMJTtWu8aM
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=m6Ntwy0dwIw
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=wgDUpMKzPR8
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=hZrDODFV_0k
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=bn1LIxPqpJY
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=PDjetVQfUL4
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=r0lzUDYQJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=2d-CpsoL5Ao
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0
https://www.youtube.com/watch?v=412whhQmmV0


 
 

 משדרי לייב 

בשידור חי בעמוד הפייסבוק של כאן סטודיו הדיגיטל החל בהפקת משדרים מיוחדים אשר משודרים  
כמו משדר יום העצמאות   –חדשות. המשדרים כוללים הפקות מורכבות לקראת אירועים מרכזיים 

ומשדר לקראת פתיחת ליגת הכדורגל. בנוסף, הסטודיו מפיק משדרי שאלות ותשובות של גולשים  
משלב אלמנטים גרפים   במרכז סדר היום, בפורמט ראשון מסוגו בארץ אשרשעם כתבים בנושאים 

בהתאם למשדרים מקבילים בכלי תקשורת בינלאומיים. משדרים נוספים מתבצעים על ידי הסטודיו  
מזירות חדשותיות ברחבי הארץ שבהם מוצבים כתבים, ומביאים את ההתרחשות בזמן אמת, הכי  

 קרוב לאירועים.  

 משדר מסך שני 

ביום הבחירות משדר דיגיטל מיוחד בפורמט "מסך  במסגרת משדרי הלייב שהפיק הסטודיו, שודר 
שני", שהועבר במקביל למשדר הטלוויזיה לפני המדגם. המשדר הראשון מסוגו בארץ כלל הצצות אל  
מאחורי הקלעים של עבודת חטיבת החדשות, קידם את משדר הבחירות של החטיבה, ושם דגש על  

 מעבר האולפן המרכזי לירושלים. 

 היום לפני  

במסגרת תכני הדיגיטל המותאמים שמפיק הסטודיו, נוצרה סדרת הסרטונים "היום לפני". הסדרה  
עושה שימוש בחומרי הארכיון של רשות השידור וסוקרת אירועים חדשותיים ביום השנה  
להתרחשותם. הסדרה זוכה למאות אלפי צפיות לכל פרק, מצליחה לראשונה בתאגיד לארוז באופן  

את תכני הארכיון האדירים של הערוץ הראשון, ומקדמת את מעמדו כגוף התקשורת הוותיק    מותאם
 זה ש"תמיד היה שם".  –בארץ 

 

 

 

 

 

 

 

 , בברכה  
 

 ברוך שי
 מנהל חטיבת החדשות

 

 



 
 

  רדיו

 כאן גימל

 )ראש השנה(   29.09.19  – מצעד העשור הרשמי של ישראל  

 11בכאן גימל ובכאן   בשידור חגיגי ומיוחדהשירים הגדולים של העשור שנבחרו על ידי המאזינים, 

 

 

 

 

 27.02.20  – חשיפת שירי קדם האירוויזיון עם לוסי איוב ומיכל אסולין  

 חשיפה ראשונה לשירי קדם האירוויזיון בביצוע עדן אלנה  שידור מיוחד:

 )פורים(   10.03.20  – כאן גימל מתחפשת לרשת גימל  

שכולו רשת גימל, עם התוכניות   ביום שידורים מיוחדכאן גימל 
 והשדרנים המיתולוגיים 

 

 

 

 

 

 )פסח(   15.04.20  – מרתון אהוד מנור  

 שנים למותו  15עם שיריו הגדולים של אהוד מנור, לציון  יום שידורים מיוחד

 )יום העצמאות(   29.04.20  – מצעד כוורת  

 בחירות המאזינים   –רים הגדולים של להקת כוורת מצעד השי

 

 

 

 
 
 
 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=59476
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=123217
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1481
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=127227/
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx/?progid=1496


 
 

  רדיו

 88כאן 
 אלף האזנות אונליין(.   35)   2.4.20  88מצעד שירי הביטלס של כאן  

, זה קרה אחרי תקופה ארוכה של חיכוכים  1970באפריל  10-שנה ב 50הביטלס התפרקו לפני 

הלהקה חווה רגע של שבירה והכריז  ומתחים בין ארבעת המופלאים, ואחרי שכמעט כל אחד מחברי 

על עזיבתו. מי שקבע בסוף את העובדה בשטח היה פול כשחשף את החדשות לתקשורת על דעת  

 עצמו.

 אבל למה לבאס?! 

השנים בלעדיהם הן הזדמנות טובה לחגוג   50-כל תירוץ הוא תירוץ טוב לחגיגת ביטלס רדיופונית. ו 

השירים הטובים ביותר   88רות שירים מופלאים. את את שמונה השנים שהם היו יחד והקליטו עש

גיבשנו למרתון ארוך בין שמונה שעות שכלל גם פינות היסטוריות שמספרות   88שבחרו מאזיני כאן 

את סיפור הלהקה ואת קריירות הסולו של חבריה, המלצות וסיפורים אישיים של מוזיקאים ואנשי  

בעברית. לכל המצעד אתם יכולים להאזין   תרבות וגם כמה תרגומים משעשעים שנעשו ללהקה

 3חלק  | 2חלק  | 1חלק  כאן:

 

 

 

 אלף האזנות אונליין(    30)   88מצעד העשור של כאן  

שנות העשרה היו שנים של נוסטלגיה לעבר לצד  

חדשנות מתמדת. זה היה עשור שבו הפערים בין מה שנחשב פעם מוזיקה "איכותית" למוזיקה  

"פופולרית" הלכו והצטמצמו, וחלוקה לז'אנרים הפכה להיות המלצה בלבד. ובין כל התמורות  

המוזיקליות של העשור המסתיים נשארו השירים. לכבוד סיום העשור ביקשנו מהמאזינים לדרג את 

השירים האהובים ביותר. ביקשנו גם מאמנים שונים לבחור שירים ולבצע להם מחוות. לבסוף   88

 שעות.  9לשידור חגיגי בן  התכנסנו 

 כל שירי המצעד גם בפלייליסט בספוטפיי  -

 רו לאורך המצעד וכאן תוכלו לצפות במחוות ששוד -

 3חלק   | 2חלק  | 1חלק  המצעד להאזנה חוזרת:

https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126183
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126183
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126183
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126188
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126188
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126188
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126193
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126193
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=126193
http://bit.ly/kan88-Decade_Spotify
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQlJ8z_GdC2n6Fevsbv6JHe5EYr6ZjeCp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQlJ8z_GdC2n6Fevsbv6JHe5EYr6ZjeCp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQlJ8z_GdC2n6Fevsbv6JHe5EYr6ZjeCp
https://omny.fm/shows/specials/88-1-88-60
https://omny.fm/shows/specials/88-1-88-60
https://omny.fm/shows/specials/88-1-88-60
https://omny.fm/shows/specials/88-2-59-31
https://omny.fm/shows/specials/88-2-59-31
https://omny.fm/shows/specials/88-2-59-31
https://omny.fm/shows/specials/88-3-30-1
https://omny.fm/shows/specials/88-3-30-1
https://omny.fm/shows/specials/88-3-30-1


 
 

  רדיו

 אלפים האזנות אונליין(   10)   88צעד שירי סטיבי וונדר של כאן מ

כשילד הפלא סטיבי וונדר הוחתם על חוזה   11מגיל 

הוא מפיץ אור ואהבה בעולם.   –תקליטים במוטאון 

.  ותקווה אופטימיות, בשמחה המוזיקה שלו מלאה

חבקנו אותו בחזרה   אנחנו 70-ה הולדתו יום לכבוד

השירים הגדולים שלו שבחרו מאזיני   30עם מצעד 

 התחנה. 

 לחצן כאן להאזנה ולתוצאות.

 שמועות  

השנה גם השקנו את סדרת הרשת שלנו "שמועות" בה אנחנו שמים סוף לשמועות הגדולות מאחורי  

" של זקני צפת הגיע  שישי שבת אהובים בישראל. הפרק האחרון עד כה אודות "כמה מהשירים ה

 כמעט לרבע מיליון צפיות בפייסבוק. 

 בן בסט   –   1פרק  

 וכדי לסגור כתובת הוא הלחין אותה?  Wazeהאם לאלון אולארצ'יק לא היה 

 מלנכוליה אהובתי   –   2פרק  

ודנר כתב שירים להיי פייב? והאם הוא חלם את הלחן של מלנכוליה אהובתי? מה הקשר  האם חמי ר

 לבועז שרעבי? 

 בצהרי היום   -   3פרק  

יל מכתבה  בצהרי היום או שהכל בכלל התח-האם דויד ברוזה ומאיר אריאל התערבו וכך נוצר השיר ב

 בעיתון? 

 וואו   –   4פרק  

 האם זוגתו של גלעד כהנא בגדה בו עם אישה והוא כתב עליה שיר? 

 איך הוא שר   –   5פרק  

 האם דני רובס כתב את איך הוא שר אודות זהר ארגוב או בכלל אביהו מדינה? 
 
 

 כאן תרבות
 

תרבות.  תש"פ הייתה שנה מרתקת ומלאת תכנים בכאן
ראיונות הישגיים, פרויקטים מיוחדים ותוכניות חדשות, 

- והכל בצל עולם תרבות שנמצא בקריסה. נתחיל בפרה
היסטוריה, כשאפילו בסין עוד לא ידעו מה זה קורונה. 
בסוכות תש"פ, לפני קצת פחות משנה, "גם כן תרבות"  

, עם תוכנית מיוחדת מפסטיבל הקולנוע בחיפהשידרה 
 ריאיון מיוחד עם הבמאי קלוד ללוש. 

                                          
 
 
 
 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=70996
https://www.facebook.com/140338072650526/videos/600495557244861/
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/170268564206603
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/2494042954189321
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/826454904500089
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/231135318211735
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/2699513626937260/
https://omny.fm/shows/gam-ken-tarbut/ea71d7fd-6a23-468c-ae7e-aae80091005b


 
 

  רדיו

לאורך כל הלילה, לחובבי הקולנוע. באותו    מיוחד שליווה את טקס גלובוס הזהבמשדר בינואר הגשנו 
, על משבר  ריאיון עם אחד מגדולי הסופרים היהודים האמריקה, ג'ונתן ספרן פוירחודש ערכנו 

על מחשבותיו על ישראל והעם היהודי בימים אלה )"הפחד הגדול  האקלים שבו עוסק ספרו החדש, ו
 שלי הוא שישראל תהפוך מבודדת בעולם והיהודים יהפכו שעירים לעזאזל"(.

, שיצא נגד טראמפ, נגד מנהיגי העולם  ריאיינו ב"גם כן תרבות" את הסופר סלמאן רושדיבפברואר 
 וגם נגד הדור הצעיר.

", שבה  דירוגכאן תרבות הרגע לפני פרוץ הקורונה לחיינו העלינו שתי תוכניות חדשות וחשובות: "
מבקרי תרבות שאינם חלק מהחוג המצומצם והחרוש של מבקרי התרבות בישראל מדברים על  
הסדרות, הסרטים, התערוכות והספרים הכי מעניינים של הרגע, ומציירים באוזני המאזינים מדריך  

", תוכנית יומית על כל מה שמעניין בגיל השלישי, עם כיוון ברור: זקנים  החדש  60"-תרבות עדכני; ו
  זו לא מילה גסה, וצריך לדבר איתם ואליהם בגובה העיניים.

ואז, בחודש מרץ, הכל השתנה. הקורונה הגיעה, עולם התרבות הצטמצם ונסגר, אבל כאן תרבות רק  
שיחות    -   היום שאחרי הקורונהם כן תרבות" כיסתה את  הגבירה את הקצב. סדרת הסכתים מבית "ג

באותו נושא ליוותה את   םסדרת ריאיונות בזו עם מומחים על איך ישתנה העולם בעקבות המגפה. 
 ההסכת. 

 
 
 

" מצאה את הקולות המעניינים בסיפורת ובשירה בפרויקט סיפורים מהבידודתחרות הכתיבה "
 מיוחד עם סיפורים ושירים שנכתבו בעקבות הקורונה.

 

 
 
 

המכות )בסטייל   10תוכניות מיוחדות בעקבות  10היה בסימן המכות שנפלו עלינו, עם פסח תש"פ 
  ריאיונות ועוד( ו  ברד בראי משבר האקלים,  טכנולוגיות אפלות,  דם רע בענף הספרותשל כאן תרבות:  

 שלהם. החירות את  שאיבדו אנשים עם 
בית ספר ,  Y-הומור דור הביום העצמאות שידרנו חגיגה של הומור ישראלי, עם תוכניות מיוחדות על  

 . הצדעה לציפי שביטו הומור פריפריה , לסטנדאפ

https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/532659294008980/
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/532659294008980/
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/532659294008980/
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/570376890214064/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16174&fbclid=IwAR1oxZqWG75aH6fpK32P6Szzl6jglsDba6Kaj0fnV02Cww42iE8Kae2iCbg
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2148
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2148
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2148
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2134
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2141
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/971482016581731/
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/971482016581731/
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/971482016581731/
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=68969
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16762
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16772
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16770
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16817
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16818
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16819
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16820
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16821
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16954
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16954
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16956
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16956
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16965
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17010


 
 

  רדיו

בחודש מאי החלטנו שאם האירוויזיון לא יגיע אלינו, נביא  
, כולל  משדר אירוויזיון אלטרנטיבי אותו בכל זאת, וקיימנו 

ועמדות  ת עם אושיות האירוויזיון בכל הזמנים ריאיונו
 שיפוט ברחבי העולם. 

 
 
 

                                          
 
 

יקטטורות , על הקורונה, דריאיינו את מחברת "סיפורה של שפחה" מרגרט אטוודבאותו החודש 
, שדיבר על אכזבתו מישראל והחיבור שלו  הסופר פול אוסטרוהעתיד שהיא צופה לכולנו, וגם את 

 ליהדות. 

,  במוזיקהבשבועות שידרנו ספיישל ביכורים, עם תוכניות מיוחדות על הכשרונות הצעירים 
 .בספרותובקולנוע  ,  בקולינריה

אתר  בחודש יוני המשכנו במסורת מהאירוויזיון, והחלטנו לקיים את שבוע הספר למרות ביטולו, עם 
, פרויקט הצדעות לעמודי התווך של הספרות העבריתיר במחוות ו, שבוע שידורים מלא ועשמיוחד

לאורך השנים, ותוכניות מיוחדות  והודרו  מרכזי  מקום  לקבל  צריכים  שהיו  מיוחד שהטיל זרקור על אלה  
 האהובים שקיימנו לאורך שבוע הספר שלנו.  מצעד ספרי הילדים", שזכה בלהשכיר   דירהעל "

 
 

 
 
 

 

 

" שעסקה במחאה  המהפכה האמריקאית השנייהבחודש יוני גם ערכנו תוכנית מיוחדת בשם " 
 אמריקאית שמתרחשת בארצות הברית.-האפריקאית

שנה לרומן העברי הגדול   100בחודש יולי ערכנו שתי מחוות ספרותיות לדמויות אהובות במיוחד: 
. וגם ביררנו  שנה למותו של המשורר טוביה ריבנר" של י"ח ברנר; ושכול וכישלון" -בכל הזמנים 

מה קורה בתרבות הצעירה והעכשווית של  , 11בתוכנית מיוחדת, בעקבות הצלחת "טהרן" בכאן 
 .איראן

, עם תוכניות מיוחדות שביררו  2000שנה לשנת    20בחודש אוגוסט הרגשנו נוסטלגיים וחזרנו אחורה  
 . בשנה ששינתה את העולם במה צפינוו  מה חלמנו, מה המצאנו, מה קראנו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מנים  ולאורך כל התקופה האחרונה התחנה עוקבת מקרוב אחר משבר התרבות ונותנת פתחון פה לא
, ומעניקה  הממשלתיבטיפול  הכשלונותמוכרים ואלמונים לקהל הרחב, חושפת את  -והיוצרים 

מאמנות גבוהה ועד המלצות   -את העמוד היחיד עם תכני תרבות מעולים  עוקבינו בפייסבוקל
 לסדרות בנטפליקס. 

 

 

https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/657127181511823/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17162
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17162
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17162
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/1331057220431647/
https://www.facebook.com/KanTarbut/videos/3027694253973045/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17476
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17398
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17316
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17301
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1217
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1217
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17663
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17648
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17649
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17650
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17653
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17655
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17656
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17782
https://omny.fm/shows/kan-tarbut-specials/a56edaca-3837-4ca4-8a9a-abfa00910559
https://www.kan.org.il/votes/?activitieId=120
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17557
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17903
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17901
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17671
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17671
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17975
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17965
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17958
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17960
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17982
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18063
https://omny.fm/shows/gam-ken-tarbut-2/006d0e71-06fe-4685-8662-ac0d00723c12
https://omny.fm/shows/gam-ken-tarbut-2/735ae85e-c2f4-4abc-80c7-ac05006f3d55
https://www.facebook.com/KanTarbut/


 
 

  רדיו

 כאן הסכתים
 

 האזנות בשנה האחרונה    10,321,877המובילה והאיכותית בישראל עם  רשת הפודקאסטים
 

 ההסכתים המובילים:  
 

 כיס   חיות 
במצעדים של ספוטיפיי   1מקום  –ההסכת הפופולרי בישראל 

 ואפל  
 האזנות בשנה האחרונה   3,728,500

 זוכה פרס אגודת העיתונאים 
 

   שיר אחד  
 האזנות בשנה האחרונה   1,088,872

ההסכת סיים לאחרונה עונה הישגית עם אהוד בנאי, דודו טסה,  
 כוורת, תחקיר על ״צל עץ תמר״, ועוד.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היסטוריה לילדים  
 הסכת הילדים המוביל בישראל, שכבר הפך לקאלט  

רגע לפני הקורונה, עשינו הקלטה מיוחדת מול קהל 
 אצלנו בתאגיד  

עם פרקים על גולדה מאיר,  4מתחילים בקרוב עונה 
 הודיני, אריק איינשטיין, קפטן קוק, ועוד.  

 האזנות   873,289
 
 
 

   המעבדה  
סדרות עם בכירי החוקרים בנושאי בינה מלאכותית, דבורים, נאציזם, מוזיקה קובנית,   30מעל 

 כלכלה של סכסוכים, ועוד ועוד.  
 האזנות  574,855

 
   מינהר הזמן

 העולם  תכנית הקאלט שמספרת על היסטוריה נשכחת מרחבי
 האזנות   491,431

 
   שלושה שיודעים  

 תכנית הבוקר החכמה והאיכותית בישראל   
 האזנות    477,211

 
 האזנות   396,005  המובן מאליו  

 
 האזנות  200,252   גיבור תרבות  

 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=7
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=3
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2019
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=5


 
 

  רדיו

 ( 88ספיישל של חצות )כאן  
 האזנות   189,081

 
 והלהיט המפתיע של השנה: 
   ההסכת שאין לומר את שמו  

 קוראים מהתחלה את הארי פוטר 
 האזנות  149,220

 
 

 

 

 כאן קול המוסיקה
 בולטות: בין שלל ההפקות של כאן קול המוסיקה שביצענו השנה ראוי לציין כמה  

, בשיתוף מרכז המוסיקה עדן  תחרות כאן קול המוסיקה לאמן הצעירהתקיימה    2019בחודש דצמבר  
תמיר בעין כרם והתזמורת הסימפונית ירושלים. הפסנתרן נועם בבני זכה במקום הראשון בתחרות.  

 החגיגי שסיים את התחרות הועבר בשידור חי בכאן קול המוסיקה. להקונצרט הגא
  -מסע חורף "שידרנו הפקה מיוחדת של כאן קול המוסיקה בעריכת אורי מרקוס  פסח בחול המועד 

ברט ווילהלם מילר בתרגומו העברי החדש של  בעקבות מחזור השירים של פרנץ שו  מסע רדיופוני"
 .המחזור  לשירי  שונים ביצועים והושמעו השירים תרגומי את קריין הנדל  בני -  עמרי לוין

קול המוסיקה ביום שידורים שהוקדש רובו ככולו למוזיקה   צויין השנה בכאן "ל נ יום האישה הבי 
שהלחינו נשים. מדי שעה שודרה פינה בעריכת טליה אילן ובהגשת רומי נויימרק על מלחינות בולטות  

 בהיסטוריה. 
מלחינים   8מבצע השידורים "העצמאות שלי":  השנה היתה ביום העצמאותגולת הכותרת שלנו 

ומלחינות ישראלים קיבלו את האפשרות לערוך שעתיים עם המוזיקה שהם אוהבים ולספר את 
הסיפור שעומד מאחורי בחירתם. בשל מגיפת הקורונה הקליטו המלחינים את התוכניות בביתם  

,  עודד זהבי, אתי בן זקן ואיתן שטיינברג, הילת בן כנזואנחנו ערכנו את הכל ושידרנו לאורך כל החג: 
 .חיים פרמונטוהגר קדימה , רפי קדישזון, אלה מילך שריף

סידרת קונצרטים בהפקת כאן קול המוסיקה אשר   "קונצרט עד הבית"שנת תש"פ הסתיימה עם 
במסגרתה ניגנו בשידור חי מדי שבוע שבע מתזמורות ארצנו בקונצרטים בלי קהל ממוזיאון ת"א.  

 . 11ובעמוד היוטיוב שלנו ובקרוב ישודרו בכאן  הקונצרטים הועברו גם בלייב פייסבוק
 

 

 כאן מורשת

כאן מורשת קידמה השנה לוח שידורים המשלב אקטואליה, מוזיקה יהודית ובית מדרש משודר. זאת 
בענייני   מחים לצד אינטראקטיביות עם מאזינינו באמצעות תוכניות שאלות ותשובות עם רבנים ומו

היום, ובעיקר סביב משבר הקורונה. השקנו את ערוצי היוטיוב והאינסטגרם של התחנה, והפעלנו  
 עשרות שידורי לייב מאירועים והופעות.  

עמוד שאלות  בימי הקורונה השתנה לוח השידורים והותאם למצב החדש. לקראת חגי תשרי השקנו 
המרכז את כל השאלות ההלכתיות הייחודיות והחדשניות שמגיעות לרבנים בימים אלו,   ותשובות 

 ערב חגי תשרי. האתר זמין לכולם וממשיך להתעדכן.  
 
 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2042
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2143
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=63004
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=63004
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=63004
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=126564
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=126564
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=126564
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128719
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=130227
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=130228
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=130230
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128992
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128994
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128994
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1225
https://www.kan.org.il/lists/?mainId=19
https://www.kan.org.il/lists/?mainId=19


 
 

  רדיו

 והנה סיכום השנה:  

 בהובלת צוות כאן מורשת:  שידורי סליחות 

שידרנו את הסליחות המרכזיות מהכותל המערבי בירושלים, בהשתתפות הרבנים   בערב יום כיפור
הובילה כאן מורשת  – הראשיים, פייטנים ואישי ציבור ובנוכחות של כמאה אלף בני אדם. לראשונה 

חשוב הזה ושיתפה פעולה עם כלל זרועות התאגיד. שידרנו את הסליחות בעת  את השידור המרכזי וה
ביוטיוב, בפייסבוק של כאן וכאן מורשת  -ובעונה אחת ברדיו כאן מורשת ובכאן רשת ב', בדיגיטל 

. שמחנו לשתף פעולה עם כל האנשים הטובים ובזרועות  11ובאתר החדשות וכן בשידור חי בכאן 
 התאגיד. 

 סוכות:  

בכאן מורשת. אלפי מאזינים הצביעו   חסידי-המצעד היהודיבערב חג ראשון של סוכות שידרנו את 
באתר ההצבעה )ותודה למחלקת מוצרים על כל העזרה!( וכן התקבל ניקוד של פאנל פרשנים ואנשי  

 .   תעשייה שבחרו את שירי השנה שלהם

במהלך חול המועד סוכות שידרנו אירוע חג מירושלים בהשתתפות הרב הראשי לישראל, הזמרים  
האחים יונתן ואהרון רזאל, רבנים ואישי ציבור.  בליל הושענא רבא, שידרנו את ליל לימוד התורה  

 המסורתי מאוניברסיטת בר אילן, בהשתתפות אלפי צעירים.   

 חורף בכאן מורשת:  

"ן: ביום הזיכרון למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שידרנו ליל שידורים מיוחד עם מגוון  זוכרים את מר
 שיעורים שהעביר המרן זצ"ל.  

כנית "מנדי ביתאן" זיהו את המשבר המסתמן בגור כשגור נראתה חצר ו המשבר בגור: אחרי שבת
כנית  ו ם. בתחסינה ובלתי שבירה, המשבר אכן התרחש והחסידות החזקה בישראל התפצלה לשניי

הובילו את סיקור הפרשה, ליוו את ההתפתחויות בתוכה ופרסמו גילויים חדשים שהשפיעו על השיח  
 הפנים מגזרי.  

פסטיבל העוד הבינלאומי בירושלים: אנסמבל "טאראב ירושלים למוזיקה אנדלוסית שאירח את חיים  
 לוק ומרואן חאג'י . שידור חי בכאן מורשת. 

חת לשבע וחצי שנים מסיימים לומדים בכל רחבי הארץ והעולם את לימוד  אירועי סיום הש"ס:  א
הש"ס. החגיגות הקיפו את כל שידורי התחנה, כאשר במקביל קיימנו שיתופי פעולה עם הדיגיטל   
לצורך העברת שידורים חיים ממגוון אירועים: סיום הש"ס לילדים, האירוע המרכזי שהתקיים בהיכל  

שונה שודרו שני האירועים האלו בפייסבוק לייב וביוטיוב וזכו להצלחה  יד אליהו בתל אביב. לרא 
 גדולה.    

 משבר הקורונה:  

לוח השידורים הותאם למצב החדש. הפעלנו  "גל שקט" בשבתות, לצורך עדכונים דחופים. שידרנו  
ינה,  אלחי  בערוצי הדיגיטל הופעות חיות של אמנים מהז'אנר היהודי והחסידי כגון יוני גנוט, הצמד יונ

רפואה וחנן בן ארי. אירוח חנן בן ארי התקיים במקביל בפייסבוק כאן מורשת, פייסבוק כאן גימל  
בהאזנה לתחנה באתר וביישומון,    340%-ובפייסבוק כאן הכללי . במהלך התקופה זיהינו עלייה של כ

 ם וטלפונים.  זאת לצד עלייה של מאות אחוזים בפניה לשדרני התחנה ולמומחים באמצעות מסרוני

 השקת עמוד היוטיוב של כאן מורשת:  

,  וב של התחנה יעמוד היוטלצד הפעילות בפייסבוק ובאינסטגרם, השקנו במהלך ימי הקורונה גם את  
 ומידע משלים. חפשו אותנו שם. שמספק שידורים חיים, קטעים מתוך תוכניות בתחנה 

פרויקט מיוחד של התחנה גילה את השורשים היהודים הנסתרים של כמה מהלהיטים    בין קודש לחול: 
 הישראליים האהובים והמוכרים ביותר. 

החגיגות היו השנה שונות ומיוחדות. ההר נשאר ריק וההמונים לא הורשו    שידורי ל"ג בעומר ממירון: 
הועבר    השידור להגיע.  שידרנו באמצעות הרדיו והדיגיטל את שלוש ההדלקות החגיגיות שהתקיימו.  

מורשת וכן ביוטיוב של כאן. שיתוף הפעולה בין הזרועות   במקביל  ברדיו, בפייסבוק של כאן וכאן
 השונות בתאגיד הביא למאות אלפי צפיות מהארץ והעולם.    

חגגנו בתפילה החגיגית בכותל המערבי, בישיבת מרכז הרב באירוע המרכזי וכן שידרנו    יום ירושלים:
אירוע מיוחד של עיריית ירושלים. שידורי הרדיו לוו בשידורים מקבילים גם בפייסבוק  וביוטיוב כאן  

 .כאןלשידור לחצו   מורשת.

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=111102
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=60010
https://www.youtube.com/channel/UCzr8GKryb0dfc8Y_Sb5B33w
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=131183
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=131917


 
 

  רדיו

קציה   אבשידורי חג השבועות שילבנו לראשונה שידורים חיים ברדיו עם אינטר חג השבועות: 
רצף הרצאות טד מפי גדולי ישראל.   -דיגיטלית. ערב החג, שודר בתחנה פרויקט "חגיגה של תורה" 

כל השיעורים הוקלטו במיוחד עבור כאן מורשת, והחידוש היה  בדפי המקורות, שפורסמו מראש 
 תר כאן מורשת ובפייסבוק. כך יצרנו תחושה של שיעור פעיל.  בא

: ציון העשור לרב מרדכי אליהו, מחשובי הרבנים בדור  האחרון, ומי  עשור לפטירת הרב מרדכי אליהו 
שהיה דמות תורנית ומנהיג חברתית, הועבר בתחנה בליל שידורים מיוחד, שכלל את האירוע המרכזי  

בירושלים )שידור חי ברדיו, בפייסבוק וביוטיוב כאן מורשת(, לאחר    שהתקיים בבית המדרש של הרב
מכן שודרה תכנית  מיוחדת על אישיותו ופועלו, ובמהלך הלילה שודרו שיעורים שמסר הרב עצמו 

 לאורך  השנים.  

החיים היהודיים בצל   -,"מחשבים מסלול  רבעה פרקיםסדרה בת א החיים היהודיים בצל הקורונה:
נגיף הקורונה", בוחנת מה השתנה בכלכלה החרדית, בחינוך הדתי, בעולם התרבות והתפילות, וגם  

 מה קרה לקהילות היהודיות בעולם. הסדרה שודרה לקראת תשעה באב וזכתה לעניין רב. 

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

אלף גולשים צפו בשידור החי בכל הפלטפורמות של   140-בערוצי הדיגיטל של כאן וכאן מורשת. כ
 י הרדיו.    התאגיד, לצד מאזינ

 
 

 כאן רק"ע
 

 : רוסית 

אקטואליה, תרבות,   –במגוון נושאים  במסגרת השידורים ברוסית שודרו במשך השנה תכניות
היסטוריה, ספרות, מוסיקה ועוד. ברצועות "מיקרופון פתוח" מומחים בתחומים שונים ענו לשאלות  

 מאזינים.  

ב"בוקר טוב ישראל" ניסינו במשך השנה לרומם את מצב הרוח, העלנו נושאים שונים ושיתפנו את  
זינים בנושאי מדע, מוסיקה, שמות משפחה יהודיים  מאזינינו  בפייסבוק, הוספנו פינות לבקשת המא

 ועוד. 

 במסגרת התכנית ''מקרה מיוחד'' מאזיננו פנו לקבלת מענה להתמודדות עם קשיים שונים. 

תלונות על חברת אייס תקשורת חכמה, שלא סיפקה שירותים מובטחים   4לדוגמא: התקבלו 
רבה לבטל את העסקה. ידוע לנו  ללקוחותיה וחייבה אותם באופן מלא. בנוסף לכך החברה סי

תלונות נגד אותה חברה. בסיוע המערכת של "מקרה מיוחד"    1500שהמועצה לצרכנות קיבלה מעל  
השתתפה  28.06.2020-ששודרה ב כניתובתשניים מארבעה המתלוננים קיבלו את כספם חזרה. 

 מנהלת מחלקת פניות הציבור במועצה לצרכנות לנה פורטנוי. 

שנה לניצחון על גרמניה   75בין התוכניות המיוחדות ששודרו השנה אפשר לציין את הפרויקט לציון 
הנאצית ''קולות מלחמה''. מוזיקאים, זמרים, שחקני תיאטרון מפורסמים מישראל ומרוסיה  הקריאו  

מכתבים  של חיילים, הורים של חיילים   –שידור מכתבים אותנטיים מימי מלחמת העולם השנייה ב
ועוד. בפרויקט המרגש והייחודי הזה השתתפו  שחקני תיאטרון "גשר" ישראל )סשה( דמידוב, שחקן  

 תיאטרון וקולנוע ולדימיר פרידמן, סולן האופרה הישראלית פליקס ליפשיץ ורבים אחרים. 

מקסימילאן  מארינה ות המוכרים שהתארחו בתוכניות של ויקטוריה דולינסקי נציין את בין השמ
 שיחה גלויה על היחסים במשפחתה, השפעת המשפחה על דרך החיים שלה ועוד.   בלומין. 

נו במסגרת "גל פתוח" את כל המידע הרלוונטי, שוחחנו עם  מרגע התגלותו של וירוס הקורונה שידר
מומחים והעלנו מאזינים לשידור. בימי הסגר שידרנו פינה מיוחדת  בה הפגשנו סבים וסבתות עם  
נכדיהם שלא יכלו לבקר אותם. שידרנו כל בוקר "התעמלות קלה" למבוגרים שהיו מבודדים בביתם.  

תרגילים     ואחרי השידור העלנו סרטון עם כל התרגילים   מאמנת הכושר זואי כץ הציעה למאזינים
 .דף הפייסבוק של התחנה ב
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  רדיו

 : אמהרית 

במהלך השנה סיקרנו  את האירועים הבולטים:  שתי מערכות בחירות בארץ, הפגנות העדה, ביטויי  
גזענות בארץ ובארה"ב וכמובן את מגפת הקורונה מכל ההיבטים: בריאותיים, כלכליים, חברתיים  

 . כאןלהאזנה לחצו  ואנשים בבידוד.ועוד. קיימנו שיחות עם רופאים, עם אחיות, עם מורים 

 .ר בנילוססכסוך בין מצרים ואתיופיה על הסכ הקדשנו תכנית ל

 הזמנו אומנים דוברי אמהרית לאולפן, שרנו ורקדנו איתם וזכינו לצפיות רבות בעמוד הפייסבוק שלנו. 

התוכניות שעסקו בהפגנה נגד הגזענות, הסכסוך בין מצרים לאתיופיה זכו להאזנה רבה והגענו למעל  
 .כאןלצפייה לחצו   צפיות בפייסבוק. 200,000

 

 : אנגלית 

השידורים באנגלית סיקרו את כלל ההתפתחויות החדשותיות השוטפות, כולל שתי מערכות  
הסכם  בחירות, עם שידורים מיוחדים ברדיו ובפייסבוק, המתיחויות בדרום ובצפון, עסקת המאה, 

הנורמליזציה, מגפת הקורונה מההיבטים השונים, ועוד. בנוסף לאקטואליה, השידורים כוללו כתבות  
 תרבות, חברה, טכנולוגיה, יחסי ישראל התפוצות, כלכלה ועוד. -וראיונות על מגוון נושאים  

 הקורונה מרסקת את ענף התעופה/נסיעות לחו"ל 

 יוזמה פרטית ליבוא מסיכות

 י תרבות מחאת אנש

 רב ישראלי מבקר בפעם הראשונה בערב הסעודית 

 תגובת ראשי יש"ע להסכם הנורמליזציה והקפאת סיפוח 

 ביקור יאיר ניצני באולפן  לקראת יציאה לסיבוב הופעות בצפון אמריקה 

 סיור ביקב צובה 

War with no name 

 18הסופר והעיתונאי מתי פרידמן יחד עם ישראל רוסנר הפיקו סדרה דוקומנטרית על לחימה בת 
 על הסידרה ועל המלחמה.           עם מתי פרידמן  נושוחחשנה בדרום לבנון. 

Greek holocaust film school  

אוניברסיטת אריסטו בשלוניקי פתחה קורס, ראשון מסוגו, על קולנוע, טלוויזיה והשואה להנצחת  
עם פרופ' דימיטריס    שוחחנוהעבר היהודי של העיר שנמחק על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה.  

 שמקווה שפתיחת הקורס יוביל להפקת סרטים נוספים על השואה.   גוליס

 

 : צרפתית 

הריאיון עם שרת  ראיונות בחודש, במהלך השנה. בין הבולטים,    60-ב"כאן צרפתית" שידרנו יותר מ 
שביקשה לפנות לקהילה דוברי הצרפתית בארץ כדי להציג את  הקליטה החדשה פנינה תמאנו שטה

 .תוכניותיה לקידום העלייה מצרפת

 נים.הסקירה הכלכלית השבועית שלנו זוכה לעניין רב בקרב המאזי

נמנים בין   הבסטיליה  יום לכבוד , דנון אריק השגריר הצרפתי,שיחות באולפן עם דמויות מוכרות כגון 
 הראיונות המובילים שהפקנו השנה. 

 הזמר המפורסם גילברט מוטנייה ואת העיתונאית הידועה אן סינקלייר.  שלמול קהל רב  ראיון
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  רדיו

עם אומנים ישראלים דוברי צרפתית ולאחרונה ביצענו ריאיונות בזום על    SESSIONS  JAMהפקנו גם  
כמו כן התחלנו לשדר את מבזקי החדשות בשידור חי בפייסבוק, דבר  נושאי תרבות, אומנות ועוד. 

 שמגדיל משמעותי את כמות הצפיות בדף שלנו. 

או דיוקנים של דמויות   המטבח היהודי ברחבי העולםהפקנו סדרות על נושאים מיוחדים כגון 
 ישראליות. 

בשנה האחרונה השידור בצרפתית התמקד בין היתר בשתי מערכות בחירות בישראל וכמובן במגפת  
וניסינו לנתח אותם בעזרתם.  הקורונה. שוחחנו עם מומחים, סקרנו את הנושאים, הבאנו נתונים 

 סקרנו את נושא הקורונה בעולם על ידי עדויות של אנשים שמתגוררים במדינות שונות. 

(  האורגניות ) בצפיות 200%נרשמה עלייה של ו האחרונה קהל היעד שלנו גדל פי שלושה בשנה
 פתחנו גם חשבון בטוויטר ובאינסטגרם.  ת.החברתיו ברשתות

 
 

 : ספרדית 

במהלך השנה האחרונה השקנו פינה שבועית על טכנולוגיה וחדשנות  
ישראלית ופינה על מיעוטים במזרח התיכון, עם המומחה מנואל פרז. אלו  
התווספו לפינת הספרים )על ספרות עברית מתורגמת לספרדית(, עם  
פרופ' אורנה סטוליאר, תיירות בארץ, יומן תרבות, מוסיקה ישראלית, "  

 גלובלי" )על קשרי חוץ ושיתופי פעולה עם אמל"ט וספרד(.  ישראל בכפר ה

 

בהקשר הזה, סקרנו וראיינו בכירים בקולומביה, בעקבות כניסתו לתוקף של  
הסכם הסחר החופשי,  עם נציגי צ'ילה וספרד דיברנו על גלי האנטישמיות,  
סקרנו את יום השנה לפיגועים בארגנטינה בבניין הקהילה ובשגרירות ישראל  

וד, דיברנו עם הקונסול בבוליביה, בעקבות חידוש היחסים עם ישראל,  וע
 וכ"ו.  

 

 

 

 

 

 

 

האנטישמיות הינו נושא המדאיג ומעסיק את מאזיננו, ולכן ראיינו גורמים הקשורים לנושא, כגון קרול  
 נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד ההשמצה בישראל, ועוד. 

ות הברית והקשר לישראל ולמזרח התיכון, עם  לאחרונה התחלנו להפיק פינה על הבחירות בארצ
 העיתונאי דיאגו מינץ, מומחה בפוליטיקה אמריקאית.

לגבי תוכנית החלת הריבונות בבקעת הירדן ובגדה המערבית, ראיינו תושבי האזור ופעילים בעד  
 ונגד, ופרשנים, ביניהם ראש המוסד לשעבר, דני יתום. 

גים ופעילים מרכזיים דוברי ספרדית מכל המפה הפוליטית  במערכות הבחירות האחרונות ראיינו נצי
 ושוחחנו גם עם פרשנים ואקדמאים מומחים בנושא.  

אחרי הבחירות שוחחנו עם העיתונאי האיראני )דובר ספרדית( אחמד רפט שסיפר לנו איך  אמצעי  
 התקשורת במזרח התיכון ובמיוחד באיראן דיווחו על התהליך והתוצאות בישראל. 

https://www.facebook.com/kanenfrancais/posts/2632880440360338


 
 

  רדיו

בין הפרשנים בענייני מזרח התיכון שנתנו לנו ריאיון, בלט אלברטו פרננדז, רכז התקשורת  
 לשעבר. Middle East Broadcasting Networksור בבית הלבן ויו"ר האסטרטגית במלחמה בטר

מאז התפרצות הקורונה תרגמנו ופרסמנו את כל ההנחיות, ראיינו רופאים ומומחים, כולל מטעם  
 משרד הבריאות.

 

 

 

  

 

 

כמו כן, השקנו פינה עם הפסיכולוגית סברינה פליקוף, על נושאים כגון דיכאון, זוגיות, פחדים בצל  
קורונה. סברינה פליקוף  התייחסה גם לנושאים נוספים שקשורים לאקטואליה, כמו מקרה האונס  ה

באילת, ועוד. שוחחנו גם עם נציגים של ארגוני סיוע נפשי וחברתי, כגון אניטה פרדימן, יושבת ראש  
ואל  ויצו עולמי, ועוד. גם על ההקשר הכלכלי של הנושא דיברנו עם מומחים כמו ליאו ליידרמן ומנ

 טרכטנברג, והעיתונאי אדריאן פילוט )גלובס(. 

בהקשר זה סיקרנו סיוע ויעוץ ישראלי למדינות באמריקה הלטינית וערכנו ראיון בּוֹ זְַמנִית עם שגריר  
ישראל בפרו, אסף איכילביץ, שגריר פרו בישראל, קרלוס צ'בס ויו"ר הקהילה היהודית המקומית,  

 ז'ק פלקון. 

בתרבות, בלט הריאיון עם הסופר ומפיק ספרדי אלקס פינה, יוצר הסדרה "בית הנייר", לקראת 
  השקת סדרה שלו בארץ.  

עוקבים והשקנו חשבון לתוכנית בספרדית בטוויטר   10,000-עמוד הפייסבוק שלנו עבר את ה
 ובאינסטגרם.  

 

 : אדינו ל 

מעניינים, לפעמים קטעים מצחיקים,  בשידורינו בלאדינו גם השנה הבאנו למאזינינו אייטמים 
לפעמים עצובים, לפעמים שמחים  אבל תמיד קשורים לתרבות  

היהודית.  ראיינו אנשים שחוקרים את התרבות, -הספרדית
שתורמים לשימורה והפצתה, ששייכים אליה, שממשיכים לחיות  
לפי מנהגיה או שחיים לצידה. ראיינו אנשים מהעולם כולו,  

 ה ועד בואנוס איירס בארגנטינה. ממינדלנד בנורבגי

לדוגמא: ארבע זמרות מתוך האנסמבל הלאומי של בולגריה ע"ש  
פיליפ קוטר אשר שם את המוסיקה הבולגרית על המפה בשנות  

. האנסמבל גילה את  ןהתארחו באולפשל המאה הקודמת  80-ה
המוסיקה הספרדית היהודית ומאז משלב את השירים בלאדינו  

 בהופעותיו. בריאיון איתן אהבתן לשירת הלאדינו הייתה מורגשת בכל תו ותו. 

 

https://omny.fm/shows/kan-ladino/25-10-2019-1
https://omny.fm/shows/kan-ladino/25-10-2019-1
https://omny.fm/shows/kan-ladino/25-10-2019-1


 
 

  רדיו

 אשר ספרד- מסרגוסה פרופסור אלווארו לופז אסנסיו
 אראגון  מחבל היהודים תולדות את רבות שנים חוקר

-ב ששודרה " לאדינו  כאן" כניתובת  התראיין שבספרד
 נדיר  מסמכים אוסף שנתגלה היתר בין וסיפר 17.7.20

 ומסחר  מגורים,לידה תאריכי, ,שמות על אור שופך אשר
 .אראגון בחבל קאלאטיוד בעיר  היהודים של

ספרדי המושתת -היהודילאחרונה הודפס ספר הבישול 
על מרשמים אשר נאספו ע"י אנשי האינקוויזיציה טרום 

[ המומרים]  לנותרים  היו   ספרד  את   עזיבתם הגירוש ולאחר
 . לרועץ

 

יהודית גם ליאור -כנית ודיברו על השתייכותם לתרבות הספרדיתובין האורחים שהתראיינו בת

  ויקטוריה   להורים  שנולד  לנו  סיפר  אופיר בשלושה פרסיאשכנזי השחקן ובמאי ישראלי מפורסם שזכה  
 . בפיו שגורה  הלאדינו ושפת, תורכיה יוצאי אשכנזי ושמואל

  
 , בברכה

 
 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://omny.fm/shows/kan-ladino/17-7-2020


 
 

שנה החולפת נרשמה עלייה משמעותית בהיקף הצפיות, האזנות והחשיפה לתכני התאגיד בכל  ב

 בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה:  –הפלטפורמות השונות 

 

 

 

"דוקותיים" עם מור  הסרטון הכי נצפה בעמוד הפייסבוק של "כאן" בשנה הזו הוא  – פייסבוק  •

הצלמת שמתעדת את מיליון צפיות; הסרטון המוביל בעמוד החדשות הוא " 2.4שצבר  מימוני

 מיליון צפיות.  .32" שצבר דרי הרחוב בדרום העיר

מיליון צפיות במהלך   4.7שיועד לאירוויזיון, השיג  Feker Libiעם השיר עדן אלנה,  – יוטיוב  •

 מיליון צפיות.  1.6" רשם ב האבי עלייתו ונפילתו של שם טו השנה; הסרט "

 

 

 

שיא כניסות לאפליקציה נרשם בחודש מרץ בשל הבחירות, האירוויזיון   –אתר ואפליקציה  •

 והקורונה; באתר נרשם השיא בחודש יולי בזכות הסדרה "טהרן".

https://www.facebook.com/watch/?v=1757702061203604
https://www.facebook.com/watch/?v=1757702061203604
https://www.facebook.com/watch/?v=700246810798663
https://www.facebook.com/watch/?v=700246810798663
https://www.youtube.com/watch?v=gWMeV3xXuDQ
https://www.youtube.com/watch?v=gWMeV3xXuDQ
https://www.youtube.com/watch?v=gWMeV3xXuDQ
https://www.youtube.com/watch?v=I9xBb3MDxgk
https://www.youtube.com/watch?v=I9xBb3MDxgk
https://www.youtube.com/watch?v=I9xBb3MDxgk


 
 

 

 

", "כאן  11בשנה זו חל זינוק בהיקף הצופים בשידור החי הדיגיטלי של "כאן  – תכני טלוויזיה  •

בזכות    1,264%"; תכני הוידאו באתר ובאפליקציה זינקו בהיקף עצום של  33" ו"מכאן  23נוכית  חי

הוביל הכותר "קופה ראשית" שאותו   VOD-סדרות להיט כמו "טהרן" ו"מנאייכ"; בשירותי ה

 מיליון פעמים במהלך השנה.  5.4-הזמינו כ

 

 

 

היקף ההאזנות לשידורי הרדיו של התאגיד באתר ובאפליקציה זינק באופן ניכר;   – תכני רדיו  •

מיליון הורדות והאזנות   3.7תוכן האודיו המוביל בשנה זו הוא הפודקאסט "חיות כיס" שצבר 

רשמו תחנות התאגיד התחזקות לכדי שיא מאזינים ועקפו   TGIבאמצעים השונים; בסקר 

 "ל. לראשונה את קבוצת תחנות גלי צה

  

 , בברכה
 

 יובל פישר
מ"מ מנהל אגף מחקר 

ואסטרטגיה

 



 
 

 לשכה משפטית

 

 שנת תש"ף סיפקה למחלקת הקריאייטיב והפרומו סדר יום עמוס בכל טוב:  

זכינו בכבוד להיות חלק מפרויקט המעבר לירושלים והקמת אולפן החדשות ואולפני הרדיו המצולם  
מהמהלך היה הרחבת פעילות המחלקה לתחום נראות המסך עם צוות מקצועי  חלק , החדשים

 שמטפל בכל הניבט מן המסך. 

באולפן הטלוויזיה ואריזות גרפיות   –המציאות הרבודה  –אז גם הושקו עולם ה"אוגמנטד ריאליטי" 
 חדשות לכל תוכניות החדשות והאקטואליה. 

לעסוק בתוכן מופלא ממש בכל הפלטפורמות, והעונג היה  השנה זכו הפרומו, המיתוג וקידום התוכן  
ולנו, בפרומו, היה תענוג   –זו הייתה שנה של תוכן איכותי, מגוון, מדובר, מעורר גאווה  כולו שלנו.

 מיוחד לספר עליו לעולם.  

  הנה טעימה מכמה מהדברים הבולטים שקרו אצלנו השנה: 

 השנה  ראש תדמיתי פרומו

  שבה הכול כמעט נעצר. אבל אנחנו לא עצרנו לרגע שנה הייתה זאת

  כאן מאחל לכל בית ישראל שנה טוב מכולנו כאן

  ירושלים אולפן ומופר 

  חדשות!יש לנו חדשות 

בחודש מארס, אחרי מאמץ חוצה חטיבות, השקנו את שידורי החדשות שלנו מהאולפן הסגול של כאן  

  ירושלים ב  11

 דוריה למפל, מציגה את האולפן  

  החדש:  הרדיו  אולפן נראה וכך

 

 

  

 

 

 אוגמנטד:

מציאות  –  Augmented Realityבירושלים בנינו מערך גרפי שלכחלק מהמעבר לאולפן החדש 
  .רבודה, המעשירה ומשדרגת את חוויית הצפייה בחדשות

1 2 3 4 5 6 

 

https://streamable.com/9b4rjm
https://streamable.com/iycg76
https://streamable.com/hr1e8r
https://streamable.com/pwuq4d
https://streamable.com/hsu8ci
https://streamable.com/r2it8s
https://streamable.com/2njnwx
https://streamable.com/v1hpkj
https://streamable.com/6puh38


 
 

 לשכה משפטית

  )הנגשה( 2019 ספטמבר בחירות
 את הראשונה בפעם ששידר היחיד התקשורת גוף להיות גאה כאן בחירות הן עניין הנוגע לכולם

  בשידור מונגש לכולם המרכזי הבחירות משדר

  הארדסייל 2020 ארסמ חירותב

הזמינה כאן חדשות את כולם להפסיק להתלבט ולבחור בסבב הבחירות השלישי, בחודש מארס, 
 , באולפן החדש בירושלים במשדר הבחירות של כאן

  1  ביטבוקס 2020 ארסמ חירותב 

  2 ביטבוקס 2020 ארסמ בחירות

  566 לוחם כהן אלי 

  בסדרת  ראשון בגוף – נחשף  כהן אלי הישראלי המרגל של סיפורו  בהיסטוריה הראשונה בפעם
  עוררה הדים רביםש התעודה

  מאפס מתחילים 

  ולכ -ה  מה הייתם עושים אילו הפשיטו אתכם מהכול? 

  מזמין אתכם לניסוי טלוויזיוני מיוחד במינו שלוקח אתכם עד הקצה 11כאן 

1 2 3 

  20 יולי תדמיתי חוכ פרומו

  ככה עושים דברים נכון במזרח התיכון 

  מזמינה אתכם לבלות את הקיץ עם הטלוויזיה הטובה בישראל 11כאן 

  טהרן 

  כל המדינה ומיליונים ברחבי העולם דיברו על הסוד השמור ביותר במזרח התיכון.

     לאומית-מותחן ריגול עוצר נשימה בהפקת ענק בין –טהרן 

   2 1: טיזרים  

 קפסולה 

 פרומו 

 הארדסייל 

 

 

https://streamable.com/zy46cm
https://streamable.com/6gw9r0
https://streamable.com/79l7o1
https://streamable.com/yp0pkx
https://streamable.com/yf71ct
https://streamable.com/yf71ct
https://streamable.com/sdl2ch
https://streamable.com/ikbyxm
https://streamable.com/b3u0dp
https://streamable.com/zxawsc
https://streamable.com/8vi5cn
https://streamable.com/43pkij
https://streamable.com/pcb205
https://streamable.com/v5sxee
https://streamable.com/vfrguc


 
 

 לשכה משפטית

  ייכאמנ

   לעצור אפשר שאי סדרות שיש יודעים  כולם עכשיו

  השנה של המדוברת המשטרה סדרת – כייאמנ

 קפסולה 

 פרומו השקה 

 הארדסייל 

  באים היהודים

 ! לנפשותיכם הישמרו  וצדיקות,  צדיקים 

  חדשה בעונה הטלוויזיה מסך את לטמא חוזר באים" "היהודים  המתועב השיקוץ

 4 3 2 1 טיזרים:

 פרומו השקה 

 פרומו הארדסייל 

 השקה   נעילה שעת

   בישראל כמותה נראתה שטרם מטלטלת טלוויזיונית ליצירה הופכת הכיפורים יום מלחמת

1 2 3   

  20 דוקו  סל פרומו 

  יש סיפורים שרק החיים כאן יכולים לכתוב

  דוקו מביא בכל יום רביעי סרטי תעודה מקורייםכאן 

  2020 מכאן קמפיין

ובה   כולם הרגישו את הקסם באוויר כשהעונה החדשה והמרגשת של שידורי מכאן עלתה לאוויר

  דיגיטלברדיו ובשעות של תוכן מרתק בטלוויזיה, 

  -כאן רדיו

 88כאן 

Garden אלון עדר ולהקה, לולה מארש וגם  –לכבוד העשור החדש פנינו לשלושה הרכבים ישראליים  
 Movement City מהם. אחד לכל הייחודי בסגנון ,88 כאן-ל ג'ינגל ליצור  מהם אחד מכל וביקשנו  

  

https://streamable.com/bxd68x
https://streamable.com/jln6rf
https://streamable.com/mx1n6v
https://streamable.com/q06z1r
https://streamable.com/4230ol
https://streamable.com/285qb7
https://streamable.com/m3onql
https://streamable.com/xcc4jr
https://streamable.com/cx6gl9
https://streamable.com/5v6gm7
https://streamable.com/aaao6u
https://streamable.com/y41r14
https://streamable.com/xosl4l
https://streamable.com/m1wg6l
https://streamable.com/en24dd
https://streamable.com/en24dd
https://streamable.com/en24dd


 
 

 לשכה משפטית

 בבידוד   הסכתים כאן

  למאזינים  לספר מיוחדת הזדמנות מצאה הסכתים כאן בבית, מבודדת נשארה מהמדינה כשחצי
  .כאן  של ההסכתים מיטב על

1 2 3 4 

 טהרן קמפיין -רדיו

  האיום האיראני השתלט על תחנות הרדיו של כאן? 

 3 2 1 טיזרים

  

 

 

 

 

 
 , בברכה

 
 אורן פלדי

 הל קריאייטיבמנ

 

 

https://streamable.com/4z7duw
https://streamable.com/z52yrw
https://streamable.com/9g9xmu
https://streamable.com/lqjkdb
https://streamable.com/r0jc3u
https://streamable.com/tm9w0p
https://streamable.com/46louv

