
 

 

 

השנה  היום אנחנו פותחים את שידורי המונדיאל, בדיגיטל, ברדיו וכמובן בטלוויזיה.
ישודר עם פרשנויות בשפה  -ועוד לראשונה 4Kלראשונה ישודר המונדיאל בטכנולוגית 

. מדובר במבצע שידורים מורכב ורחב היקף, אליו אנו נערכים כבר 33הערבית בערוץ מכאן 
חודשים ארוכים. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל העובדות והעובדים שלוקחים חלק 

המסכים בחודש  באירוע הזה, על העבודה הקשה שאת תוצאותיה אני בטוח שנראה כולנו על
 הקרוב.

בתקופה הקרובה יחל תהליך הסימון והאריזה של חומרי הארכיון לקראת תהליך הדיגיטציה 
מדובר בפרויקט היסטורי, שחשיבותו עצומה. לאחר  והנגשת החומרים לציבור הישראלי.

שנים רבות של הזנחה, לקח על עצמו תאגיד השידור את המשימה ואנחנו יוצאים לדרך, מתוך 
תחושת אחריות גדולה. אין לי ספק כי נבצע את המשימה על הצד הטוב ביותר ובכך נבטיח 

 התרבות והיצירה הישראלית. את שרידותם של חומרי הארכיון הנדירים, נכסי צאן ברזל של 

כפי שכבר תתקיים מסיבה חגיגית לציון שנה להקמת התאגיד.  24.6.18להזכירכם, בתאריך 
אמרתי בעבר, עוד עבודה רבה לפנינו, לא הכל מושלם, אבל בהחלט יש הרבה סיבות לגאווה. 

 אני מקווה לראות את כולכן/ם במסיבה.

 

 

 

 

   .הפלטפורמות ובכל הכח בכל מקיף באופן נערך והדיגיטל  חגיגת המונדיאל כבר כאן

 . המשחקים ישודרו בדיגיטל של כאן באתר ובאפליקציה 64כל 

 .הושק השבוע באתר ובאפליקציה עם המון תוכן שמגיע ישירות מפיפ"א אזור המונדיאל

 -ספר זוויות שונותיוחד שבו ניתן לראות מהלכים תוך כדי צפייה במשחק ממגולת הכותרת היא נגן מ

  . קותסטנתונים בזמן אמת, הרכבים וסטטי בנגן יופיעו. זוויות 16עד 

 )עובד רק ממובייל( כאןלחצו  להורדת האפליקציה

 .שמדגימה את יכולות האפליקציה תבהכבמוזמנים לצפות 

ין יללא צורך להתחבר לחברות הלוו, 4kהדיגיטל יעביר באתר כאן את המשחקים גם באיכות 
 בשורה אמיתית לכל הגולשים. זוהי .והכבלים

ל הגולים והרגעים וכ 11 כאן של טיוב וליו  בוק של כאןכל תקצירי המשחקים יעלו לעמוד הפייס

 . הגדולים יעלו לרשתות החברתיות בזמן אמת

נפוצים בישראל הלטלוויזיות החכמות במכשירים  ייעודיות עם אפליקציות גם הדיגיטל של כאן נערך
 .4kשישדרו את המשחקים באיכות  LG) -ו סמסונג)

 ההניונה קהל דוברי הערבית בישראל יבערבית. לראשהבשורה הגדולה היא שידורי המונדיאל 

אזור בדיגיטל בערבית נערכים עם  משידורים בערבית של מרבית המשחקים באולפן וצוות פרשנים.

 ורגעים  בערביתתקצירים  . המונדיאל משחקי כל ישודרו באתר האינטרנט של מכאן. באתר מונדיאל

 .מכאן של ולפייסבוק טיוב ליו יעלו בולטים

 

 

  תמוזעדכון מנכ"ל חודש 

  דיגיטל

https://www.kan.org.il/fifaworldcup
https://kan.page.link/kan_application
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ggCIHSixZks
https://www.makan.org.il/fifaworldcup
https://www.makan.org.il/fifaworldcup


 

 

 

 :חדשות

 למספר אירועים בולטים:חודש מאי כלל משדרים מיוחדים 

העברת שגרירות ארה"ב לירושלים וסיקור מורחב של האירועים הקשורים לכך, בימים שלפני 
 ואחרי הטקס.

 ביום "הנכבה". "סיקור "תהלוכת השיבה

 סיקור חשיפת ארכיון הגרעין של איראן ונסיגת ארה"ב מהסכם הגרעין.

סיקורים חדשותיים מורחבים לאירועי התקיפות בסוריה, האירועים בגבול עזה והתקיפות 
 בשני צדי הגבול.

 : טלוויזיה

 )יללא נח'טטהא, בסיטה מע בטלוויזיהכניות חדשות ת 4לקראת גמר המונדיאל נעלה עם 
 נורמן עיסא, ד"ר קראז' ואכלת סלים(

כנית הטריוויה "יללא נח'טטהא" אשר תעלה לאוויר ת בימים האחרונים הסתיימו צילומי •
של כדורגלנים מתארחים השחקנים יבפרק הפתיחה, ספי 21:00בשעה  14.7ביום שבת 

 אחמד עאבד ועטאא גאבר. 
נורמן עיסא" הסתיימו בימים האחרונים, והיא תעלה  צילומי התוכנית "בסיטה מע •

 . 21:30בשעה  13.7לאוויר ביום שישי 
 סליםתכנית אכלת הבימים אלו מצטלמים הפרקים הראשונים של  •

בשיר בהנחיית  עודיתיכנית תמתוכנית "סוואח". ת 2שודרת עונה כמו כן, בימים אלו מ
דתי, באתרי טבע מרהיבים ובאתרי קיט , המביאה לצופה אתרים בעלי ערך היסטורי וח'ורי

כל פרק  בסדרה מתמקד באתר אחר, חשיבותו, יופיו, והרקע ההיסטורי  ותיירות ייחודיים.
 שלו. 

  כאןבתכנית מוזמנים ללחוץ לצפייה 

 דיגיטל:

 מוזמנים לצפות בסרטונים מיוחדים  שהופקו לרגל הרמאדן

 ראיון עם שייח –הרמדאן והפייסבוק 

  הממתקים של רמדאן – הורמון האושר

 חידון יומי ברמדאן

 :רדיו

 המרעננים שהוצאנו לדרך עם תחילת חודש הרמדאן, שעשועוני הרדיובחודש מאי בלטו 

לעליה משמעותית הביאו ו ל גדו זנושאי פרסים במהלך היום, יצרו באז מגוון שעשעוני רדיו 
מהלך זה, לא רק שהביא להעשרת תוכן הרדיו  המאזינים שהשתתפו בתכניות הרדיו. במספר

והביא תכנים חדשים ומעניינים, בפרט עבור הצמים בתקופת הרמאדן, אלא אף הביא לגידול 
 בשיעור ההאזנה לרדיו מכאן.

 

 

 המדיה בערבית 

http://www.makan.org.il/Program/?catId=19
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/2061186204169026/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/2065482913739355/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/2059704124317234/


 

 

 

 

, המתקיים ברוסיה, החל ממשחק הפתיחה 2018מציג לוח שידורים מיוחד למונדיאל  11כאן 
 ביולי.  15-ביוני ועד הגמר  ב 14-ב

, מאנשי הבידור  שלום מיכאלשוויליאת שידורי אולפן המונדיאל יוביל השחקן והקומיקאי 
מיכאלשווילי תלווה את המובילים בארץ שהנחה בעבר אולפני כדורגל מובילים. לצדו של 

המונדיאל נבחרת של מגישים ומגישות, שדרים ופרשנים בהם ניר קלינגר, גיא לוי, רן בן 
שמעון, טל בנין, ג'ובאני רוסו, מוקי, פבלו רוזנברג, רועי זריהן, עמית לוינטל, מור גלפנד, 

 פארס חמד ועוד.

בשידורים מיוחדים מאולפן , וילוו  511באפיק  4Kובאיכות  11כאן -משחקים ישודרו ב 53
הספורט הגדול ביותר שנבנה בישראל, באולפני מזמור הפקות, עם מיטב החידושים 

 הגרפיים. 

ומשדר  23:00ביוני בשעה  13-וב 12-פתח עם שתי תכניות מקדימות בנלוח השידורים 
ה ממוסקבה, לקראת משחק הפתיחה בין רוסי 16:30ביוני, בשעה  14 -מיוחד ביום חמישי, ה

 לערב הסעודית, אותו ישדרו רמי וייץ ומוטי איוניר. 

באולפן המקדים, חדשות  14:20משחקים. בשעה  3בשלב הבתים ישודרו בכל יום עד 
המונדיאל, תגובות בעולם, הסיפורים החמים ברשתות החברתיות, תקצירים וניתוחים 

 מקצועיים. 

תכנית אשר תעסוק בזוויות  ישודר המשחק היומי הראשון ואחריו מדי יום 15:00בשעה 
 החברתיות, כלכליות, פוליטיות והתרבותיות של המונדיאל. 

תשודר מהדורת "חדשות הערב"  20:00ישודר המשחק השני, ואחריו בשעה  18:00בשעה 
 סער.   -בהגשת גאולה אבן

 ישודר המשחק השלישי. 21:00בשעה 

ותשלב  23:00ודר כל ערב בשעה תכנית סיכום יום המונדיאל בהגשת שלום מיכאלשווילי תש
 ספורט ובידור.

לאורך היום אולפן המונדיאל יכלול דיווחים מרוסיה, פריצות למוקדי אוהדים בארץ וכתבות 
צבע, ויתארחו בו מגוון רחב של אורחים, בנוסף למומחי הכדורגל: אנשי בידור ותרבות, 

 עיתונאים, פוליטיקאים ואנשי אקדמיה. 

יה: רמי וייץ ומוטי איווניר, נדב יעקובי ואורי אוזן, עמיחי שפיגלר ועמרי צוותי השידור ברוס 4
 אפק, שרון ניסים וניר לוין.  

כאן ישודר בכל פלטפורמות השידור דיגיטל ,טלוויזיה, ורדיו בכאן רשת ב' -המונדיאל ב
 .33מכאן -ולראשונה ישודרו המשחקים גם בשפה הערבית ב

 וח שידורים חדש עם מגוון תכניות שיעלו על המסך. ביניהן:ל 11עם תום המונדיאל תשיק כאן 

גדוד אריות הירדן הינו אחד מתוך ארבעת הגדודים המעורבים בצה"ל בו  – יחידה מעורבת
משרתים חיילים וחיילות יחד במערך הלוחם ופעילותו מתרכזת בקו הבקעה. הסדרה 
מתעדת מקרוב את תהליך השירות המעורב, ועוסקת בשוויון מגדרי וכיצד הוא בא לידי ביטוי 

הארץ, ממקומות שונים ומגוונים בעלי אג'נדות מכל קצוות  ותמגיעבשטח.  הדמויות בסדרה 
 שונות זו מזו. 

כל דמות בסדרה מביאה למסך את עולם הערכים שלה יחד עם קונפליקט אישי המעלה 
בטירונים סימני שאלה במסגרת הצבאית ומחוצה לה. על הטירונים ממונה סגל המפקדים 

 טלוויזיה 



ה את מורשת הגדוד ואת ומפקדת מחלקה אחת כריזמטית, רגישה ונחושה להנחיל לחיילי
הדמויות מתועדות בבסיס ע"י צוותי צילום ובסופי השבוע  חשיבות השירות המעורב.

 המשתתפים מתעדים את עצמם.

. ד"ר תות herapyTeb Wעיבוד ישראלי לקומדיה המצליחה של ליסה קודרו  -הפסיכולוגית
 דק ברשת.  3טיפול פסיכולוגי בן  -)קרן מור( מנסה לקדם את הסטארט אפ שלה 

ריאליטי הבוחנת מקרוב את חייהם של שפים ישראלים מצליחים -דוקו רתסד -על המפית
נוסע לבדוק  ,השף ברק יחזקאלי שלא פעם חשב בעצמו לנסות את דרכו מעבר לים בחו"ל.

  .ולגלות את חוויות ההגירה וההתמודדות עם תרבות חדשההאם להצלחה הנוצצת יש מחיר 

ברק יתחקה אחר השף, יעבוד איתו ויבלה גם עם משפחתו וחבריו בסביבת מקום עבודתו 
ומגוריו כדי לספר ולהגדיר מהו אותו מטבח ישראלי, מהם מקורות ההשראה ומה נחשבת 

 הצלחה עבורם.

ניו יורק(,  -בין השפים שאמורים להשתתף בסדרה: עינת אדמוני )בלבוסטה, טעים, בולונט
לונדון(, גל  -שרית פקר ואיתמר סרולוביץ' )האני אנד קו, האני אנד סמוק, האני אנס ספייס

וינה,  -ניו ג'רזי(, חיה מולכו )נני -ברלין(, מני ועקנין )מישמיש, מרסל -בן משה )גלאס
 בוקרשט( -חדד )ז'וזף ציריך(, יוסף

 You Can'tהאוסטרלית העונה לשם  ABCפורמט מקורי של רשת  - "סליחה על השאלה"
Ask That קבוצות מיעוטים מסוגים שונים בחברה עונים באופן ישיר, אותנטי ומלא הומור .

עצמי על שאלות אינטימיות שהציבור מעוניין לשאול אבל בד"כ מפחד ולא מעז. הסדרה 
יבור אפשרות חסרת תקדים לשאול שאלות אנונימיות שמסקרנות אותו לגבי מציעה לצ

קהילות השוליים השונות, להם היא נותנת במה במרחב מכיל, מכבד ובלתי שיפוטי, במטרה 
 לספק תובנות על חייהם, להשפיע על השיח סביבן ולשבור סטריאוטיפים. 

ת הכי לא פוליטיקלי קורקט בזכות המרחב הלגיטימי, המאפשר לציבור לשאול את השאלו
 שעוברות במוחם, אנחנו זוכים לתשובות מאירות, מרגשות ומפתיעות.

נועה ידלין )שטוקהולם היה גם  2013קומדיה על פי ספרה של זוכת פרס ספיר  -שטוקהולם 
(. כלכלן בעל שם עולמי ומועמד מוביל לזכייה 2017בין המועמדים הסופיים לפרס ספיר 

ערב אחד מת במיטתו. חבריו הקרובים מחליטים להסתיר את מותו על  בפרס נובל, נמצא
 מנת שיקבל את הפרס. 

 גידי גוב. –שחקנים: ששון גבאי, דבלה גליקמן, תיקי דיין וליאורה ריבלין. בתפקיד "הגופה" 

של המוזיקה  עקבות  גיבורי התרבותסדרת דוקו. מסע  מוזיקלי ייחודי  ב –חסידיסטוק
היהודית  העכשווית. המסע ינוע בין התרבות הגבוהה לנמוכה, בין מוסיקה חדשנית לניגונים 
עתיקים, בין חסידים אדוקים מבית לחוזרים בתשובה, בין יקירי המגזר לאלה שמורדים בו. 
הסדרה  תחשוף בפני הקהל הישראלי שאינו מצוי בתרבות זו את הרבדים השונים ואת 

 עולם הצלילים הזה. העושר של 

 

 

 

 ספיחי האירוויזיון  

 חגיגת הזכייה עם נטע מכיכר רבין-ו לילה טוי אירופה – 88-גימל וב בכאן

 פסטיבלים

 מהשטח   88 – "שובר מסך"

 

 רדיו 

https://www.kan.org.il/Program/?catId=1246
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=33446
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=33719
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=31984


במסגרת פסטיבל ישראל התקיימו במרכז עדן תמיר בעין כרם  פסטיבל ישראל בעין כרם: 
שלושה קונצרטים מיצירות המופת של יוהן סבסטיאן באך, בהשתתפות אנסמבל פניקס, 
הפסנתרנים רון רגב ודרור זמל, והכנר אייל קלס. את שלושת הקונצרטים העברנו בשידור חי 

 . בכאן קול המוסיקה
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=35577 
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=35012 

 
האולם היה מלא  – 25/5-"כאן" ביום שישי ההקדיש מושב להסכתים של  פסטיבל דוקאביב

 מפה לפה ביוצרים ובקהל שרצה ללמוד איך עושים פודקאסטים, הסכתים. 
את האירוע הנחה רום אטיק, והשתתפו בו מאיה קוסובר, ניר גורלי, צליל אברהם, דנה פרנק 

ת ושאול אמסטרדמסקי. במסגרת המופע הוצגו ההסכתים של התאגיד, התנהל דיון על הפק
תוכן אודיו ואף הועלה פרק חי בפני הקהל. בעקבות ההצלחה יתקיימו אירועים דומים 

 בעתיד.
  

 ספיישלים

 כאן גימל

, שעורך ערן ליטוין ומגיש עופר הכל זהב גם החודש המשכנו לשדר את סדרת התכניות
 נחשון, וסוקרת את תולדות הפופ בישראל.  

  60-הזמרות של שנות ה התרנגולים בצל ירוק צמד העופרים שמעון ישראלי נעמי שמר
 אילן ואילנית שלישיית התאומים, רביעיית מועדון התיאטרון השירים הרוסיים בעברית

 יהורם גאון שירי מלחמת ששת הימים החלונות הגבוהים שלישיית גשר הירקון הגשש החיוור
  להקות הקצב

להקת ול של אלבום אחדלהקות , ל65שחגג יום הולדת  איציק קלההוקדשו ל פוקוס תכניות
התכנית תוקדש לשלמה בהמשך יוני  ."שנים לאלבום "זמן סוכר 25"איפה הילד" שציינה 

 .ידוב, ולמפיקים הגדולים של המוסיקה הישראלית )חלק א', חלק ב', חלק ג'(

 .הפרויקט של רביבוו שלומי סרנגה ,עומר נצר :גימלייב

, וכל דניאלה ספקטורו אביהו מדינה ,כנסיית השכל התארחו החודש פגישה אישית בתכנית
מיקי גבריאלוב,  אחד מהם/ן הגיש שעה של מוסיקה שהוא/היא אוהבים. עוד יתארחו ביוני:

 חדוה עמרני ודנה ברגר.

"בליינד דיי", יום ההזדהות עם עיוורים ועם לקויי ראייה בישראל. לאורך  – 6.6ביום רביעי 
 את סיפוריהם האישיים. והשמענובחירות של אנשים לקויי ראייה  שידרנוהיום 

שנות פעילות ל"כנסיית השכל"  25את המופע "רוק הולדת" לציון  שידרנו 7.6ביום חמישי 
בו אהוד בנאי, החברים של נטאשה, עמיר בניון, קפה  תארחוהאביב. -מהיכל התרבות בתל

 שחור חזק.

וע הגאווה בישראל נפתח כל שעה לאורך היום ב"שירי גאווה", לציון שב 9.6ביום שישי 
 אביב.-תקיים באותו יום בתלהומצעד הגאווה ש

 

 כאן תרבות

תרבות איתר אייל שינדלר את  אוצרות הארכיון" בכאן –במסגרת התוכנית "קול ישראל 
במאי, שידרנו  35-ביוני, הוא ה 4-על פי אריך קסטנר. ב במאי" 35"התסכית הנדיר הזה, 

את התסכית בהשתתפותם של אריה אלדד, לימים ח"כ, ושלום קיטל, לימים מנכ"ל חברת 
אגב, טילפנו לשניהם כדי להודיע על מציאת הפנינה  !, בתפקיד מר ברווזי2ערוץ  החדשות של

 הזו. הם שכחו מזה לגמרי. הנה הזמן להיזכר:

עם פתיחת אירועי שבוע הספר, שידרה "כאן תרבות" מכיכר רבין שידור מיוחד בהובלת 
 ר. שירי לב ארי וענת שרון בלייס ובהשתתפות שורה ארוכה של סופרים ואנשי ספ

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=35577
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=35012
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10177
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10178
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10168
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10174
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10179
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10182
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10182
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10210
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10213
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10214
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10267
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=10268
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=35329
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=35328
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=36412
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=36411
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=31670
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=34750
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=34750
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=34750
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=36268
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=36268
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=36268
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=36268
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/vl.1997819463825222/385689111938873/?type=1
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/388564658317985/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/2163435613875953/
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=32963
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=35145
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=35331
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=10322


 

 קול המוסיקה

תזמורת פילדלפיה, מן התזמורות החשובות בעולם, הגיעה  :שידור חי של תזמורת פילדלפיה
 -לארץ לסדרה של שלושה קונצרטים עם מנהלה האמנותי הצעיר, המנצח יניק נזה סגן. ב

הפסנתרן הנודע  בשידור חי מהיכל התרבות בת"א את קונצרט התזמורת עםהעברנו  4.6.18
 100קונצרט שכלל יצירות מאת צ'ייקובסקי וליאונרד ברנשטיין, לציון . הז'אן איב טיבודה

 שנה להולדתו. 
  

-, המייסד והמנהל המוזיקלי של תזמורת היידן האוסטרואדם פישרהמנצח ההונגרי 
הונגרית, ומנצח ראשי בתזמורת הקאמרית הדנית הלאומית ובתזמורת הסימפונית של 
דיסלדורף, קיבל בסוף חודש מאי את פרס וולף היוקרתי בטקס חגיגי במשכן הכנסת. לקראת 

 וק בניצוחו. הטקס שידרנו תכנית מיוחדת של יצירות מאת היידן, מוצרט וברט
  

הקלרניתן גיורא פיידמן בתכנית מיוחדת של אתמול התארח  השמעות בכורה לגיורא פיידמן
ישמיע בבכורה עולמית "אוצר ישראלי" עם איש קול המוסיקה הוותיק ישראל דליות, ו

 אלבומים בין לאומיים שעדיין לא יצאו לאור. באלבומים אלה מנגן פיידמן הקלטות משני
מוזיקה קלאסית, מוזיקת כלייזמר ומוזיקה בהשפעות מזרחיות, בהשתתפות אמנים יהודים 

 ומוסלמים. ראיין וערך לשידור: עומר ריטה.
  

יועבר בשידור חי  21 -העונה של אנסמבל המאה הקונצרט סיום   21 -אנסמבל המאה ה
האנסמבל  . תכנית הקונצרט של17.6 -ממרכז המוסיקה משכנות שאננים בירושלים ב

המתמחה בביצוע יצירות בין לאומיות מן המאה העשרים ועד יצירות בנות זמננו, תכלול 
יצירות מאת וברן, נינה שנק, פסקל דיספן ודן יוהס, מייסדו ומנהלו של האנסמבל. באותו 

 שבוע יתארח יוהס בתכניתו של ד"ר אורי גולומב "אוצר ישראלי".
 

 88כאן 

 שנה לשידור הראשון 54במלאת  ספיישל קול השלום - 19.5.18-ב

 לרגל הופעתה בישראל  ס מוריסטינאספיישל אל - 26.5-ב

 לקראת הופעתו בישראל  ספיישל דון מקלין – 2.6.18-ב

 לקראת הופעתו בישראל  ספיישל רינגו סטאר – 9.6.18

מרתון של שירי  בחג השבועות, חג החתונות, שידרנו בכאן גימל לאורך היום -חג השבועות

 מכל הסוגים והמינים. אהבה

 

 כאן מורשת

ת ממיטב הזמרים הופעות חיו – "מורשת חי"כאן מורשת השיקה החודש רצועה חדשה 
היהודיים והחסידיים. עד כה התארחו באולפן חנן בן ארי, יונתן רזאל, ביני לנדאו ומוטי 

 רוטמן. את השידור ברדיו מלווה פייסבוק לייב. בהגשת דבורה קיציס גוטמן. 

 יום ירושלים צוין בשידורים חיים ממוקדי האירועים. 

 

 כאן רק"ע

בהרחבה ברשת כאן רקע בשפה הרוסית. במהלך היום כולו במאי, צוין  9-ה –יום הניצחון 
התארחו באולפני כאן וטרנים, לוחמי מלחמת העולם השנייה, והנושא עמד במרכזו של יום 

 השידורים כולו.

בעקבות פעילותה של אשת כאן רקע, לנה רוסובסקי נפתח קו חם בשפה הרוסית לסיוע 
 ."מקרה מיוחד"תה של יאנה בריסקמן יכנשים מעוטות יכולות. הדבר נחשף בתמשפטי לנ

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=37134
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=33969
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=34436
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=35625
https://streamable.com/mkjio
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1231
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1231
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1374
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=36299


 כאן תרבות

 3-לפני כ .החודש הלכה לעולמה עורכת הסרטים המיתולוגית וכלת פרס אופיר, ערה לפיד
לשיחה על יצירתה לאורך השנים,  "מאחורי הקלעים"חודשים התראיינה לרותי קרן בתוכנית 

 שיחה שהפכה להיות הריאיון האחרון בחייה.
הופ המקומי והאם -מה אפשר ללמוד על גאנה דרך כדורגל, איך יראה העתיד של ההיפ

, "אפריכאן"פרק חדש בהסכת  שנות עבדות? בריטניה תשלם לג'מייקה פיצויים מאות 
 .המשודר גם בכאן תרבות

 

 
 
 
 

סיקור מקיף ומהיר עבור מאזינינו וצופינו:  להם ניתןחודש מאי היה רווי אירועים חדשותיים, 
האירוויזיון והחתונה  –המתיחות בדרום, העברת השגרירות, העימות עם איראן וגם 

המלכותית.  ברוב אירועי החדשות המתפרצות היינו הראשונים שעלינו לאוויר, גם בשעות 
דשות בכאן רשת הלילה. בתקיפה האיראנית בצפון ראויים לציון עבודתם של עורכי חדר הח

 ושל  רובי המרשלג שהיה לעיתונאי הראשון שעלה לשידור ודיווח על התקיפה. 'ב

מיזם  , מיזמים נוספים שראויים לשבח: סיקור הזכייה באירוויזיון בהובלת תחום התרבות
מיזם משותף ומשולב לכל  -הקרב על הגרעין ,של התחום הכלכלי "מתייבשים בתור"

מדיני, הצבאי, חוץ וערבים. ראויה לציון הכתבה של גילי כהן הפלטפורמות של התחום ה
מבצע  –המלכותית החתונה ,, שבה רואיינו כמה תושבים סעודיםורועי קייס על סעודיה

סיקור נרחב והישגי מלונדון. בפרק המגזין, מחמאות שהביא   שידורים של תחום החוץ
ור על מעורבות זרים בפוליטיקה המקומית , שהטילה זרק"משחקי הכסף"לסדרת הכתבות 

 בימין ובשמאל. –

מוג ומוטי גילת )ימי החודש עלתה לאוויר בכאן רשת ב תוכנית אקטואלית חדשה של תמר אל
(, שעוסקת במשפט, פלילים ושחיתות ציבורית. כבר בתוכנית השלישית חשף 10-12חמישי 

שתאפשר להעניק ליועץ המשפטי של הכנסת הטבות כספיות בשווי  חקיקת הבזקגילת את 
 שישה מיליוני שקלים, סיפור שזכה לתהודה גם מחוץ לכאן חדשות.

 הישגים עיתונאיים:

 אפליית החיסונים בפריפריה: בתי הספר בצפון ובדרום מופְלים במתן חיסונים  15.5

 שיחה עם מארגני הצעדה בעזה  15.5

 לקדם את חוק ההכרה בטבח הרצח העם הארמני הסכמה בכנסת  16.5

 נפתח מחדש בעניין חוק ישראל היום  2000תיק   16.5

 נה שמפקד בכיר הטריד אותה מינית הטרדות מיניות במג"ב: לוחמת התלונ 18.5

 המפכ"ל עדכן את השר על הקשר בין ניצב הלוי לנתניהו  18.5

 תיעוד: המסעדן הירושלמי המוכר שמואשם במעשי שוד  22.5

 חקירות נתניהו  -מנדלבליט זומן לדיון מיוחד ויעמוד מול חברי הכנסת. במוקד 22.5

 המכון ללימודי היהדות שאחראי לגיור חיילים בסכנת סגירה  23.5

 שרה נתניהו מגיבה על הפרסום על הרכב המשוריין  23.5

 אבו מאזן להעביר משכורות לעזה ישראל לחצה על  23.5

 אנשי שב"כ וצה"ל, בהם גם בכיר, נחקרו בחשד לפגיעה בעצורה פלסטינית  24.5

 חדשות 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=9650
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=10302
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=G-nGqvkaM9s&list=PLKU94MaFRcfIXl9llZ0_EyqcSOf4kj2eI
https://www.kan.org.il/item/?itemId=32278


 זינוק בפיצויים שהמשטרה נאלצה לשלם לאזרחים בגלל אלימות  24.5

השפלה אלימה בתותחנים: חייל הושפל ונשלח למאסר; חייל חדש הוכה והושפל  24-25.5
 ואיים בהתאבדות 

 אסד מאותת למשמרות המהפכה: אתם לא רצויים בסוריה  25.5

 גרסת נתניהו החדשה בתיק בזק  27.5

 תיעוד מתוך מחנה הפליטים אלעאמרי שבו נהרג  לוחם דובדבן  27.5

 העובד פוטר, הסיבה: לקות שמיעה של העובד  -פיטורים מקוממים: המנכ"ל התחלף  28.5

על הקשר הקרוב בין שר הרווחה חיים כץ לאיש פרטים חדשים השר, הטייקון והשוחד:  30.5
 העסקים קובי מימון 

 פרסום ראשון: מתווה הגיור החדש של משה נסים  31.5

 ראיונות ראויים לציון

 , קורבן סרבנות הגט של בעלה ירון אטיאס מזל אטיאס דדון 18.5

 בריאיון ראשון מיד עם שחרורו מהמעצר  ג'עפר פארח 21.5

 עם אזרח איראני  שיחה מטהראן 22.5

  השופטת מרים נאורנשיאת בית המשפט העליון לשעבר,  24.5

 יועץ ארדואן מאשים את ישראל באנטישמית  24.5

 למה אירח בכנסת את סרבן הגט  יהודה גליק מסביר לראשונה 29.5

  אחותה של נערה אוטיסטית שהוטרדה ע"י נהג הסעות 30.5

  בתגובה ראשונה על הפסקת האשאבו זיידה,  בכיר פת"ח, סופיאן 30.5

 

 הישגים בדיגיטל:

 פייסבוק:

 אלף צפיות 600 – )אמיר גרא, חדשות השבוע( הישראלי שהפך את ביתו לעיר מקלט לחיות

כתבה רביעית בסדרת הרשת #קולות_מכאן של שימי  ,לניסים סרוסי נמאס לשלם פרוטקשן
 שיתופים  5,000-אלף צפיות, יותר מ 320 –אביגד 

 נתונים נבחרים:  –טיוב -חגיגת האירוויזיון ביו

אלף  551 -נחשון כתבה של שני  – האירוויזיון לגמר עלתה ברזילי נטע אירופה: על כפרה
 צפיות

Barzilai Netta Of Year Unbelievable The Israel: –  כתבה של נועה ברק שנוספו לה
 אלף צפיות  440 – כתוביות באנגלית

 אלף צפיות  291 – הדרמה של האירוויזיון: רגע הזכייה של נטע ברזילי

אלף  221 – כתבתו של נוב ראובני - הכל את נותנת ברזילי נטע האמת: לרגע מתקרבים
 צפיות

 אלף צפיות  420 – הריאיון של גאולה אבן סער עם נטע ברזילי

 אלף צפיות  291 – לייב פייסבוק: אחרי הניצחון של נטע באירוויזיון

https://www.kan.org.il/item/?itemid=31367
https://soundcloud.com/kan-bet/v29pxegasgli
https://www.kan.org.il/item/?itemid=31477
https://www.kan.org.il/item/?itemid=31576
https://soundcloud.com/kan-bet/z7auj7e34lvn
https://soundcloud.com/kan-bet/qublrm7k0slc
https://www.kan.org.il/item/?itemid=31861
https://www.youtube.com/watch?v=XTmF_t2k9xs
https://www.youtube.com/watch?v=6XBKEhd5HLA
https://www.youtube.com/watch?v=IWrk44ICvSs
https://www.youtube.com/watch?v=4PWb9_YsWiE
https://www.youtube.com/watch?v=9WI-ilu8tw0
https://www.youtube.com/watch?v=OlO_ZIYXCo0


 

 

 

 טעימה מהפרומואים של התקופה האחרונה: 

 שהביאה את האירוויזיון הביתה. תודה לנטע ברזיליאומר  11כאן 

 מונדיאל 

 ברוסיה. 2018כאן גאה להציג: חגיגת שידורים חסרת תקדים ממונדיאל 

 לקראת המונדיאל יצאנו עם קמפיין קידום נרחב הכולל קליפ מצולם, פרומו ומעברונים.

 11כי את המונדיאל רואים בכאן 

 1מונדיאל 

 2מונדיאל 

 3מונדיאל 

 4מונדיאל 

  

כאן חדשות במשדר מיוחד מהחתונה שכל , והארי מתחתנים מייגן -החתונה המלכותית
 העולם חיכה לה.

  

לקראת המונדיאל, שאנן סטריט במסע אל אימפריית הכדורגל הקטנה  -השלג של השכן
 בעולם.

  

 פרומו

https://streamable.com/upt10
https://streamable.com/c73k1
https://streamable.com/c73k1
https://streamable.com/c73k1
https://streamable.com/pkni6
https://streamable.com/pkni6
https://streamable.com/pkni6
https://streamable.com/2zt5y
https://streamable.com/2zt5y
https://streamable.com/2zt5y
https://streamable.com/oo45b
https://streamable.com/oo45b
https://streamable.com/oo45b
https://streamable.com/n889t
https://streamable.com/mkjio

