
 

 

 

  הישגים  אילו לראות כדי רגע נעצור, חודש בכל וכמו מאחורינו תמוז חודש. םן/לכול שלום

 . כולנו של המאומצת  העבודה הביאה

  נדבקי . יום בכל להתפתחויות  ומגיבים צפויה  ולא פשוטה לא מציאות עם  מתמודדים  אנחנו

  על  שמשפיעות הבריאות משרד והחלטות לבידוד שנכנסו עובדים, בתאגיד שהתגלו קורונה

  לתת נערכים  ואנחנו  בעבר הכרנו שלא אתגרים  מציבים  אלו  כל. כולנו של יום היום  שגרת

 . העבודה  ובאיכות  בעובדים  מפגיעה  האפשר  ככל   מנעילה  סיוןי נ  תוך  תרחיש  לכל  מהיר  מענה

 .ובכמות  באיכות, יעדים מעט לא  כבשנו האחרון בחודש, הקשיים ולמרות זאת  עם יחד

  משנה ומקבלת בולטת הציבורי השידור של  חשיבותו, תוכן ומסחור יומי  ריאליטי של בעולם 

 . תוקף

 ממקום  ומבקר  משקף,  ישראליים  ויצירה  תוכן  של  אמיתית  אלטרנטיבה  מביא  השידור  תאגיד

  המאזינים  קהל את לעניין שאפשר ומוכיח  אותנו הסובבת המציאות את ונקי ניטראלי

 .ואיכותי  ראוי בתוכן  והצופים

 ? החודש כאן קרה מה אז

 .החטיבות מנהלי של הסיכום הנה

 

 בברכה, 
 אלדד קובלנץ 

 מנכ"ל 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החודש שהיה



 

 

 
 

 תוכן:  

של אמני   שורה  הופ המושקעת שהפקנו עם אופרת ההיפ  - עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי

צפיות בדיגיטל ועוררה עניין רב בתקשורת   ממיליון היפ הופ, זכתה תוך זמן קצר ללמעלה

 .הגולשים ובקרב

גרפה פרס נוסף לתואר "סדרת האנימציה הטובה   סוף הדרך"האנימציה שלנו " סדרת
 לתוכן רשת שנערך בקנדה ונחשב לאחד החשובים בתחום.  TOWF2020ביותר" בפסטיבל 

, המספרת את סיפורם של המתנדבים ושל  חוות החופשהשקנו סדרת רשת חדשה ומרגשת,  
ם קיבלו  החיות ואתן הצילו מתעשיית המזון. הסדרה זוכה לתהודה רבה והפרקים הראשוני

 .מאות אלפי צפיות ותגובות מרגשות

שכולו מוקדש לפאדיחות שנעשו   בפוסט פייסבוקעשינו הרבה רעש, קידום והומור עצמי 
ת בסדרה המושקעת, ואלפי  בסדרה טהרן. מעריצי הסדרה הרבים התבקשו לחפש טעויו

 התגובות יצרו פוסט ויראלי ומצחיק שחשיפתו גדולה. 

  
 :  לאומית-המחלקה הבין

הגדלנו את קצב ההפקות של הדוקו   ,אורחים באולפןה הנסיבות המגבילות את הגעתלאור 
כאן וכאן ערב ובמקביל העלינו את מספר   -אשר זכו למספרי צפיות מכובדים בשני הדפים

 הסרטונים המתורגמים לעברית.

  "הזגגת משפרעם" הסרטון שזכה החודש במספר הצפיות והשיתופים הכי גבוהים היה דוקו  
   .רוספוסט עם כאן בעבריתצפיות תוך יומיים, עלה בק 610,000עם יותר מ 

מוכר העיתונים  : בנוסף למספר סרטונים שזכו בממוצע ברבע מיליוני צפיות כל אחד זאת
 . גנן הילדים היחיד בחברה הערבית, דר סלאם קודסיו,  הירושלמי

 בהגשת צוות המחלקה. לסרטוני מסבירים ודעההמשכנו עם צילומי אולפן  

ב תוך  כנית תצולם ברכוהת. סדרה החדשה "חרקת שייר"בצילומי הפרק הראשון בהתחלנו 
כדי נסיעה כשליד המגיש יושב מרואיין הקשור בסוגייה חברתית/פוליטית אשר מעסיקה את  

 הקהל ומעניינת אותו. 

  הדוקו של שחקני נבחרת ישראל הערבים התחלנו בהכנת והעלאת סדרה של הצצות מתוך 
 בקרוס פוסט עם מכאן. 

 . ם דף מכאןבקרוס פוסט ע בהעלאת סרטוני דוקוהתחלנו בנוסף, 

 

 אפליקציה 

כחלק מהפעילות הדיגיטלית להנגשת תוכן, אנו ממשיכים לשפר את הפלטפורמות שלנו  
 עבור אוכלוסייה המתמודדת עם מוגבלויות. 

אנחנו מלווים על ידי חברה המתמחה בשירותים דיגיטליים מונגשים על מנת שתסייע לנו  
 לאתר את כשלי הנגישות ולתקנם לטובת שיפור חווית המשתמש של אנשים עם מוגבלויות.  

אפליקציה עלתה לאוויר בימים אלו. נשמח לקבל פידבקים נוספים בנושא  הגרסה נגישה של 
 iOS, אנדרואידהגרסה זמינה להורדה גם כאן:  כדי להמשיך לשפר ולהשתפר.

 דיגיטל 

https://www.youtube.com/watch?v=I9xBb3MDxgk&t=654s
https://www.youtube.com/watch?v=I9xBb3MDxgk&t=654s
https://www.youtube.com/watch?v=I9xBb3MDxgk&t=654s
https://www.youtube.com/watch?v=V0RFrp6ZRXo
https://www.youtube.com/watch?v=o3m0CUGoV5k
https://www.facebook.com/kanipbc/photos/gm.201428054611830/2781359595416882/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/1687609958060814/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/655704154983490/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/655704154983490/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/283361736052062/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/335346050815724/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/2458824014220749/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/270117457661790/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applicaster.il.ch1
https://apple.co/2NZODaY


 מערכת ניהול חדשה לאתר 

באמצעות המערכת  התחלנו בהעלאת מערכת ניהול של אתר האינטרנט חדשה ומשודרגת. 
אן( במקום אחד. המערכת תשדרג את כהחדשה ננהל את שלושת האתרים )כאן, חינוכית ומ

חוויית המשתמש עבור העורכים השונים של האתר והגולשים, המהירות, הניווט והביצועים  
פעימות   במספרשודרגו ונוספו אופציות חדשות להצגת התוכן. העלייה לאוויר מתבצעת 

לתקופת הרצה במהלכה נשמח לקבל מכם תגובות במידה ותיתקלו בתקלות    ואנחנו נכנסים
 או באי נוחות בעבודה. 

 
Youtube 

מספר המנויים הכללי   - YouTube-אנו מציינים ארבע שנות פעילות של כאן ב 2020בקיץ 
 בכל ערוצי היוטיוב יחד עומד היום על כמיליון מנויים! 

מתחילת ימי ההפעלה ועד היום, נצברו בערוצי היוטיוב המרכזיים שמפעיל תאגיד השידור   
 : מעל מיליארד צפיות כאן 

 מיליון צפיות בערוץ תכני הדיגיטל 100בתחילת הפעילות ל...מעל  0מ  •

 מיליון צפיות בערוץ כאן חדשות  330בתחילת הפעילות ל...מעל  0מ  •

 11מיליון צפיות בערוץ כאן  400על מיליון בתחילת הפעילות ל...מ 20מ  •

  מיליון צפיות בערוץ כאן חינוכית 300מיליון בתחילת הפעילות ל...על   170מ  •
  

 :2020  לחודש יונינתונים בולטים 

 החמים לסרטונים וכניסה צפיות אלף 300 מעל - דיגיטל( )כאן "האבי טוב שם" אופרת •
 ישראל  של

 החמים  לסרטונים וכניסה צפיות אלף 300 כ - (11 )כאן שבע בת  ספיישל באים היהודים •
 ישראל  של

  גבוה,  צפייה משך - פרק לכל צפיות אלף 100 מעל עם לילדים השאלה על סליחה פרקי •
 מרגשות ותגובות  חיובי סנטימנט

  צפיות   לצבור  ממשיכים  (,11  )כאן  1  עונה  ראשית  וקופה  חינוכית(  )כאן  העץ  בית  ילדי  פרקי •
 לפרק.  צפיות מיליון 2 ל ומתקרבים

  

 : VOD-הפצה ו

  פעמים,   VOD  1,797,959-צפו בתכנים של כאן בארבע פלטפורמות ה  2020יוני  בחודש   •
 אלף צפיות.  450-כשממוצע הצפיות החודשי בכל פלטפורמה עומד על כ

פעמים,    14,845,924, צפו בתכנים של כאן  2020בין החודשים ינואר עד יוני  שבתקופה   •
 (. 7,283,893פי שניים ויותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד ) 

כאן חינוכית בשלוש קטגוריות בהוט;   -קידומים לתכנים של כאן בכל הפלטפורמות  •
בקטגוריית "החמים  11אפ בפרטנר; הצפת מגוון תכנים של כאן -קידומי מסך ופופ

 ביותר" בסלקום; ועוד. 
 
  

 בברכה, 
 אלעד טנא 

 סמנכ"ל דיגיטל 
  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I9xBb3MDxgk
https://www.youtube.com/watch?v=6q2CZRflYR4
https://www.youtube.com/watch?v=iTaW_moGNFg
https://www.youtube.com/watch?v=5N1MvvcRJFg
https://www.youtube.com/watch?v=xesT_Yj2dLU
https://www.youtube.com/watch?v=xesT_Yj2dLU


 

 

 

    מכאן דגיטל 

כשלוש שנים לאחר הקמתו, השבוע הגיע העמוד שלנו בפייסבוק למיליון  חודש המיליון! 
הישג מרשים  ואלף עוקבים וזה 700 -כי רק בשנה האחרונה העמוד עלה ב  נדגישעוקבים. 

 ביותר! 

עסק באחות ערביה   אשר,    BON CÀFEקידום רדיו מתוכנית ! שבירת שיא צפיות בתאגיד 
והגיע   תאגידילום שם. הקידום שבר שיא י שהוטרדה מינית בעבודתה והסכימה לדבר ללא ע

 . מיליון צפיות 20 -ל

אחרי שנה שבה סבלנו מהשלכות הסטרייקים בחשבון היויטיב של מכאן  ערוץ היוטיוב חזר!
אנו שמחים לבשר על הפשרת הערוץ וחזרת כל התכנים שנגנזו בעקבות החסימה. תודות  

חזר לפעילות,  בין חטיבת המדיה בערבית ובין מחלקת המוצרים, החשבון  הפעולהלשיתוף 
ת שני ערוצים חלופיים בתקופה שהיה  קבות פתיח בעאלף מנויים.  25מונה ונכון לעכשיו, 

חסום, אנחנו מגבשים אסטרטגיית העלאות ואף איחוד בין הערוצים על מנת להימנע  
 מכפילויות. 

   כולם רוצים מכאן !!   -קורונה ומשדרים מיוחדים 

בצל   עיתונאים של ראש הממשלה ושר האוצר סביב התוכנית הכלכלית החדשההמסיבת 

 אלף צפיות.   137-וזכתה ל  לייברה בשודהתפשטות הקורונה מחדש 

 

 : ם י כללי   דיגיטל   נתוני 

 מיליון  41,300  –סה"כ חשיפה בכלל הפלטפורמות 

 מיליון   29,600 –סה"כ צפיות בכלל הפלטפורמות 

 מיליון עוקבים   1,272,239– סה"כ עוקבים בכלל הפלטפורמות 

 

 

 

 

 

 

חשיפה   פלטפורמה 
 חודשית 

 מס. 
צפיות  

 בסרטונים 

מס. עוקבים  
שהתווספו  

 החודש 

 מס. עוקבים עדכני 

מיליון  37 פייסבוק מכאן    
 

אלף  44 מיליון   27
 עוקבים   

 
1,011,039   

פייסבוק  מכאן  
 חדשות 

 מיליון   4
 

אלף   13 מיליון   2.4
 עוקבים  

 
 לף  א 189

 אלף עוקבים   72.2 5000 200,030 300,000 אינסטגרם
 סה"כ דיגיטל 

 )ללא אתר( 
41,300  

 מיליון 
29.600  

 מיליון  
 מיליון   1,272,239 אלף    62

  110,000 אתר 
 מבקרים 

אלף   270
 כניסות  

ממוצע דקות  
שהייה באתר 

2:29 

40% 
 כניסות אורגניות 

 )ממנוע חיפוש( 

 המדיה בערבית  -מכאן

https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/3202392526442275/


 טלוויזיה מכאן 

 אירוח  ובידור 

( 3.7.2020בתחילת חודש יולי )

החלו שידורי התוכנית החדשה 

",   كالم بس  مش  לא רק דיבורים: "

תוכנית אירוח וכתבות תוכן 

שבועית בשילוב מוזיקה וזמרים  

מקומיים. בכל תוכנית יובאו  

סיפורים מרגשים ומעניינים,  

ראיונות אחד על אחד וחשיפות  

ים,  , יוצרמתחומים שוניםתוכנית מומחים לראשונה בחברה הערבית. בנוסף יתארחו ב

 . דועו מריםז

 אירוח וראיונות 

תן לנו לראות אותך  החלו צילומי הסדרה החדשה " 

הארץ עם   ברחביראיונות בשטח  –" نشوفك خلينا

צעירים מצליחים ומשפיעים בשטח )במציאות( וגם  

 ברשת )בווירטואל(.  

צעיר בדואי   ,עלא אבו פריחה התוכנית בהגשת

מהלך היום של  ליתלווה  ש  ,יישוב תל שבע בדרוםהמ

 ת ואף יפתיע בחלק מהפרקים. /אותו אורח

 תחקירים 

בלעדיות:  החלו צילומי סדרת התחקירים החדשה " 

אקדמיות,  -בהנחייתן של שתי עיתונאיות" حصريات

 הדיל אגבאריה.  -צעירות ודעתניות: אמל גאוי ו

בסדרה "נשות המגזר עושות סדר" בסוגיות השונות 

בחברה הערבית בתחומים הבאים אקטואליה, חברה, 

פוליטיקה, ומגדר. הן יוצאות לסדרת תחקירים בשטח 

 ומנהלות דיאלוג באולפן אודות החשיפות והמסקנות

 שעולות בכתבות שלהן.    

 

", הסאטירה للشك مكانמקום לספק:  התחקירים "  תתוכנינמשך שידורן של  בימים אלו  בנוסף,  

", הזוכות להתעניינות  وفينا منا ופינא:  - מינא הילדים " תוכנית " וبخير البلدאלבלד בח'יר: "

 ולאהדה בקרב הצופים.  

 

 

 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3089
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3084
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3089
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3085


  מוצרים והפצה 

 :  – VOD תכני ותוכניות הילדים של מכאן בפלטפורמות היופצו 

 

מגזין מדע קומי משעשע ואינטליגנטי לילדים ולכל   –" )מה בתוכנו( وفينا مناופינא:  -מינא "

 בני המשפחה. 

סיפור  וראיונות, שירה  תוכנית אירוח לילדים ובני נוער הכוללת: –  "ودندن دنياדוניא ודנדן: "

 סיפורים. 

"Kidstar"-   תוכנית מאתרת ומארחת ילדים בעלי כישרון במגוון תחומים שחולמים להיות

 כוכבים. 

 

 מקסום המסך  

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

 סדרה דוקומנטרית העוסקת בשושלת משפחת קנדי.  -"שושלת קנדי " הסדרות הבאות: 

סדרת טבע העוסקת בסיפורם של חמישה מיני בעלי חיים הנתונים בסכנת   -"שושלות "

היסטוריונית האמנות יאנינה רמירז ומבקר   - "ערים נסתרות " הכחדה ובמאבקם לשרוד. 

האומנות אלסטייר קוק, טסים שוב לערים שונות, ומציגים הסיפורים של האמנות שעיצבה  

והסוגים לומדות להסתגל לחיים בערים,   חיות בר מכל הגדלים - "חיות פרא בעיר "אותן. 

השחקן ג'ואל דומט והקומיקאי ניש    -שלנו נראות כמו ג'ונגלי בטון נטולי טבע. "תנאי שטח"  

האמת על  " . קומאר, במסע בין קהילות נידחות המנהלות חיים פיזיים פעילים

ם  אנג'לה ריפון בוחנת את הדרכים החדשות שבעזרתן מדענים נאבקי - "אנטיביוטיקה 

"  יקטרינה הגדולה " בזיהומים בקטריאליים בניסיון למצוא פתרון לעמידות לאנטיביוטיקה. 

מיני סידרה בכיכובה של הלן מירן כיקטרינה הגדולה, קיסרית רוסיה שהדיחה את בעלה 

והביאה להוצאה להורג של יורשו. היא מסרבת להינשא לרוזן אורלוב שסייע לה מחשש 

 וקסמת מאיש הצבא פוטיומקין.שתיאלץ לחלוק בשלטון, אך מ

 

 מעורבות בקהילה 

מכאן ממשיכה לממש את חזונה ויעודה בהובלת תוכן איכותי תוך קידום היצירה והיוצרים  

התאגיד גדל  הקמת בחברה הערבית והצמחת דור חדש של יוצרים ואנשי טלוויזיה. מאז 

  השידור טרם פירוקה. ה בהשוואה לרשות פי שלוש ,18-ל מספר חברות ההפקה והמפיקים

מחצית מההפקות של המדיה בערבית בוצעו או יבוצעו על ידי חברות מהחברה הערבית. 

ישראליות מאיישים אנשי מקצוע מתוך החברה   -ההפקות המבוצעות ע"י חברות יהודיות

 ועוד.  הערבית בתפקידי ליבה: עורכי תוכן, במאים

 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3085
https://www.makan.org.il/Program/?catId=1033


המדיה בערבית "מכאן" בחסות בנק הפועלים ובשיתוף  פינה כלכלית ברדיו מיזם משותף בין  
 : הפורום הכלכלי בחברה הערבית 

במשך חודש הקדשנו פינה כלכלית יומית וקבועה בתוכנית האקטואליה "אג'נדה" להעלאת  

המודעות והצעת פתרונות למצב הכלכלי הקשה של העסקים בחברה הערבית. הפינה בת  

ראשי מועצות מיישובים שונים, עסקים שניזוקו מהקורונה ופרשני   אירחנוה בחצי שעה 

כלכלה ומומחים בכלכלת בית ונציגי מוסדות כמו ביטוח לאומי, מס הכנסה ונציגי ממשלה 

ובנקים וכולם מנסים למצוא את שביל הזהב למניעת קריסת העסקים ומתן הצעות למעבר  

 התקופה הקשה הזו במינימום נזקים. 

בתי עסק מהיישוב, עסקים קטנים או בינוניים שבתקופת הקורונה   3 בפינה התארחו

בהתאם להנחיות הממשלה סגרו את עסקם. צעד זה גרם להם לחובות וקשיים, פיטורי  ש

מדובר על בתי עסק מגוונים כמו מסעדות, חנויות, אולמות   .עובדים ופגיעה כלכלית

 עוד.אירועים, זמרים, סוכנות לרכב ו

הסבירו וענו על שאלות בנושאים הכלכליים והתייחסו לנתונים הרלוונטיים  המומחים השונים  

בעלי העסקים   ,שיח בין ראש הרשות התקייםבמשך חצי שעה ביישוב בו עסקה הפינה. 

והמומחה במטרה לעזור לעסקים ביישוב לשרוד את התקופה הקשה ומתן סיוע מיוחד  

 לאותם עסקים. 

 

 : מחלקת התוכן ברדיו  

נושאים רפואיים שמעסיקים את   בתוכנית הבריאות ובה סוקרים  חדשה פינה עליית  .1

  הרופא התורן שמתארח בתוכנית . חיפושים של הגולשים ברשתל הציבור, בהתאם

מודל  מתייחס התוכניות לסוגיות הבולטות שעלו מן החיפושים ברשת. הפינה הזאת היא  

 התוכן ברדיו. ושיתוף פעולה בין מחלקת הדיגיטל למחלקת  חדש של הזנה הדדית 

את  חודשים בשל הקורונה, העלינו מחדש ברדיו    3לאחר הפסקה של    –התנעה מחודשת   .2

של רשויות  ויחס לא הוגן  מחדליםב שעוסקת תכנית התחקירים "פיש מושקלה "

 כלפי האזרח הפשוט .   מקומיות, גופים ציבוריים וחברות מסחריות 

הריאיון החושפני והגלוי עם אחות שהוטרדה .    גם ברשת  שלנו מנצח לא רק ברדיו,  התוכן   .3

בעמוד הפייסבוק    ליון הצפיות י מ   20חצה את   BON CAFÉ  בתוכני מטופל  על ידי   מינית  

 . של מכאן

 

 בברכה, 
 יאסר עטילה 

 המדיה בערבית   - סמנכ"ל מכאן
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=3202392526442275
https://www.facebook.com/watch/?v=3202392526442275


 

 

 

, "קצה חוט"במחלקת הדוקו שידרנו את הפרק האחרון מתוך שלושה בסדרת הדוקו פשע  
 שעסק ברצח הצעירה דנה בנט.

במרכז כל פרק בסדרה מוצב תיק רצח שזעזע את מדינת ישראל בתקופה בה אירע. לצד  
נקודת המבט של משפחת הקורבן המתארת את החוויה הקשה ואת הזיכרונות הכואבים  
ובאמצעות חומרי ארכיון וחומרי חקירה יתראיינו בכל פרק החוקרים שלקחו חלק בפענוח  

העבודה עד לפענוח הרצח, לכידת הרוצח והכנסתו    הרצח וחושפים לעיני הצופים  את תהליך
לכלא. בעונה יעסקו הפרקים בחטיפה וברצח של הנער אורון ירדן ז"ל, ברציחתה של רינת  

 רואס ז"ל ועינוי הדין שנמשך שנים עד ללכידת הרוצח וברצח הצעירה דנה בנט ז"ל.    

 

 

 

 

 

 

 

 

סיפורן של ההחלטות  , "עושים לביתנו" בנוסף עלתה לשידור סדרת הדוקו ההיסטורית 
המכוננות והדרמטיות ביותר שעיצבו את המשק הישראלי, כולל השיקולים המקצועיים וגם  

 הבלתי ענייניים שקידמו אותן וכן המרוויחים והמפסידים מהן.

כלכלי משמעותי אחד בחייה של מדינת ישראל החל   כל אחד מפרקי הסדרה מתאר קונפליקט
, דרך הפרטת המשק שיצרה את מעמד הטייקונים,  80-ממשבר מניות הבנקים בשנות ה

השקתו של פרויקט מטוס הלביא השאפתני וסגירתו תוך פיטורי אלפי עובדים, המו"מ עם  
ן האפליה  שהתחילו כאמצעי לתיקו –גרמניה וחתימת הסכם השילומים, קצבאות הילדים 

 כלפי יוצאי עדות המזרח, הפכו לכלי פוליטי. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טלוויזיה 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1628
https://www.kan.org.il/program/?catId=1629


 שמיים בצבע אדום": בקרוב תשודר הסדרה הדוקומנטרית " 

הדרומי של מדינת ישראל בין  סדרה על המלחמה הארוכה, המתישה, שמתקיימת בגבול
ומלווה אותנו עד היום. איך   2001שם ב-הישראלים לחמאס. מלחמה שהתחילה בשדרות אי

התחילה המלחמה הזו? למה לא ניצחנו אותה כשרק החלה ואפשר היה לנצח אותה בקלות?   
איך פותחה כיפת ברזל שכביכול "הכריעה" את המלחמה הזו לטובתנו? והכי חשוב, מה עבר  

השנים האחרונות, כמעט ללא   20על תושבי הדרום שהרקטות נפלו עליהם מהשמים, לאורך  
 הפסקה. 

   זמן אמת

תוכנית התחקירים בהגשת אסף ליברמן חוזרת בעונה רביעית עם עוד הישגים עיתונאיים  
 וגילויים מטלטלים. 

 

 חוזרות אל המסך לאחר הפסקה שתי תוכניות אהובות:  תרבות ובידורבמחלקת 

 חוזרת   2020זהו זה  

אחרי האיחוד המרגש בגל הראשון של הקורונה לאור דרישת הקהל ואחרי הפסקה קצרצרה 
 למסך. חמשת השחקנים של זהו זה חוזרים  

עשרות שנים שהם מלווים אותנו על המסך, צרובים בזיכרונות של כולנו ותמיד מעלים בנו  
חיוך, גם כשנזכרים בתקופות מורכבות. ועכשיו בתקופה הזאת חמשת השחקנים של זהו זה  

 בגל השני.  -ממשיכים באיחוד המחודש והם שוב איתנו 

יר ובראבא חוזרים להצחיק במערכונים  מוני, גידי, דבל'ה, קושנ -החברים שראו כבר הכל 
 חדשים, דמויות מוכרות ולרגש בעיבודים מפתיעים לשיר אחד ומיוחד בכל שבוע. 

קומי מיוחד על הנעשה בחדרי האיפור וההלבשה של זהו   למי שכבר מתגעגע יש פרק דוקו
 זה שישודר קצת לפני שמתחילה העונה החדשה. 

 

 הלילה עם לוסי וגורי 

  23/7שישודרו מה  הלילה עם לוסי וגורי לוסי איוב וגורי אלפי גם הם חוזרים לשישה פרקים של  
 , במתכונת של פעם בשבוע. 27/8 ועד

שני המנחים חוזרים לאולפן הקורונה הלילי שלהם עם מיטב האורחים, המשחקים,  
 המוזיקאים, קטעי הביזאר מהטלוויזיה והאינטרנט, והכל במרחק של שני מטרים זו מזה.

  

 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=55363
https://www.kan.org.il/program/?catid=1595
https://www.kan.org.il/program/?catid=1597


 עלו מספר סדרות חדשות:  מחלקת הרכשב 

 פוטין: סיפורו של מרגל רוסי 

 20פרקים על ולדימיר פוטין ששולט ברוסיה בערמומיות ובאופן בלתי צפוי כבר    3סדרה בת  
שנה. בסדרה אפשר לשמוע את האנשים הקרובים לפוטין, מתנגדים שלו ואנשים שהוא פגע  

מי ארכיון יוצאי דופן של נשיאותו השנויה במחלוקת. מסע חסר תקדים  בהם. בסדרה, צילו
 לתודעת המנהיג הרוסי.  

 שבעה עולמות כוכב אחד 
 

עם קריינות של השדרן   BBC-פרקים, אשר הופקה על ידי ה 7טבע תיעודית בת -סדרת
. הסדרה מציגה את חיות הבר על פני שבע היבשות של העולם,  הבריטי סר דייוויד אטנבורו

החל מהקרחונים הקפואים האנטארקטיים עד ליערות הטרופיים ומציגה את השינויים  
 שרבים מהם עוברים כיום ומדוע הם בסכנת הכחדה.  

 
הסדרה צולמה בכל רחבי העולם מאנטרקטיקה, דרך אסיה, דרום אמריקה, אוסטרליה,  

 אמריקה ואפריקה. אירופה, צפון
 

 בברכה, 
 טל פרייפלד 

 סמנכ"לית טלוויזיה 
 
 
 
 
 
 
 

בימים אלו כאן חינוכית גאה להמשיך ולהשקיע בתוכן מקורי, בקיץ הזה אנחנו מצלמים  
 למעלה מעשר הפקות שונות בעולם הילדים.

   ולהציל את חיות הבר   גלילאו, ילדי בית העץ, שוסטר ושוסטר עונות המשך ל:  

 . הבאר, שקשוקה, לבד בבית ומקיף מילאנודרמות חדשות:  

 חיות שטח והילד הזה הוא אני דוקו חדש:  

 משפחה באוטו וסדרת רשת: 

יעלה לשידור בימי שישי   אלי גורנשטיין, –בגרסתו החדשה, בתפקיד הינשוף סיפורימפו 
 31/7 -החל מה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה, 
 עומר מנור 

 מנהל כאן חינוכית 

  חינוכית

https://www.kan.org.il/program/?catid=1569


 
 
 

 

 2020יולי  - דיגיטל כאן חדשות | יוני 

, המבוססים על משדרי משדרי לייב פייסבוק ולייב יוטיוב דסק הדיגיטל ממשיך בהעלאת   ▪
חטיבת החדשות, הוועדות בכנסת, וכן משדרים ייחודיים לדיגיטל בשיתוף כתבי  

  המחאות בת"א ובירושלים , וכן  שבת אחרונה לפני הסגרהחטיבה. המשדרים המיוחדים  
 הגיעו למאות אלפי צופים. 

, פינת רשת מדינה בחל"ת   –שיתוף פעולה של דסק הדיגיטל והתוכנית "משחקי הכיס"    ▪
ועוקבת אחר העצמאים והשכירים שנפגעו   שמשודרת במקביל בתוכנית ובדיגיטל

, שעסק בבעל בריכה שנאלץ לסגור אותה בעקבות  פרק הפיילוטממשבר הקורונה. 
 צפיות בפייסבוק  200,000-הנחיות הממשלה, זכה להצלחה רבה עם יותר מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  היום לפני פרקים נוספים בסדרת הרשת   ▪
של סטודיו הדיגיטל, המשלבים את  
חומרי הארכיון של רשות השידור, זכו  

  – לפופולריות ברשתות החברתיות 
רצח מוחמד ו  פטירתה של נעמי שמר

. כל אחד מן הפרקים רשם  אבו חדיר
מאות אלפי צפיות בפלטפורמות 

 השונות. 
 

 

 

 

 

 

 

 חדשות 

https://www.facebook.com/kan.news/videos/304895617368161
https://www.facebook.com/kan.news/videos/866390393889327
https://www.facebook.com/kan.news/videos/283872953049173
https://www.facebook.com/kan.news/videos/313407549686376
https://www.facebook.com/kan.news/videos/376701526625105/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/376701526625105/


 הסברונים עם כתבים: 

 צפיות  נושא 
הזובור במגלן: בצה"ל מנסים לתקן טעויות עבר עם הראש 

 בקיר 
144,000 

 139,000 מה עובר על להט"בים במדינות ערב? 
איך דווקא השכנה הענייה שלנו הצליחה להתמודד עם  

 ?הקורונה
121,000 

 114,000 הבלונים שמשגעים את שתי הקוריאות 
 

 פייסבוק   – הסרטונים הנצפים  

 

 יוטיוב   – הסרטונים הנצפים  

 

 

 

 מקור  מעורבות  צפיות   סרטון  

1 
 818 ריאיון עם משפחתו של מיכאל בן זיקרי 

 אלף 
 השבוע  אלף 28

2 
 805 לכלה ירדו המים –בדרך לחופה  

 אלף 
 חדשות הערב  אלף  29

3 
 804 קול איסראיל: הבילוי בחוף הסתיים במאות תפרים

 אלף 
 חדשות הערב  אלף 24

 חדשות הערב  7,000 ף אל   617 הוויכוח בכביש שהוביל לאלימות קשה  4

5 
"בחרתי להישאר ולהילחם": להיות טרנסית  

 בירושלים 
570  
 אלף 

 סטודיו דיגיטל  אלף  11.5

6 
  553 צילומי המעצר והחקירות של הודיה מונסנגו 

 אלף 
 חדשות הערב  4,600

7 
 523 המהפכה הפסיכדלית: סכנת הפסיכוזה בסמים 

 אלף 
 חדשות הערב  8,700

8 
 494 היום לפני: רצח מוחמד אבו חדיר 

 אלף 
 סטודיו דיגיטל  11,000

9 
השיחה של אמו של עמית אלמוג למשטרה לאחר  

 הרצח
490 
 אלף 

 חדשות הערב  9,000

10 
תיעוד: ההפקרות בנגב בסיוע מערכת אכיפת  

 החוק 
484 
 אלף 

 חדשות הערב  11,000

 מקור  צפיות   סרטון  
 חדשות הערב  אלף  135 שעוכבה בגלל מסכה מדברת 13-הילדה בת ה 1
 השבוע  אלף  127 דיירי הקרוואנים נגד ההחלטה לפנות אותם  2

3 
התלמידה שהתגברה על האילמות בזכות  

 המורה
122 
 אלף 

 חדשות הערב 

 חדשות הערב  אלף  114 הוויכוח בכביש שהוביל לאלימות קשה  4

5 
 102 ויקי וחמשת ילדיה נאלצו לעזוב את הבית 

 אלף 
 חדשות הערב 

https://www.facebook.com/kan.news/videos/959188584534359
https://www.facebook.com/kan.news/videos/959188584534359
https://www.facebook.com/kan.news/videos/552059665678567
https://www.facebook.com/kan.news/videos/298267754709115
https://www.facebook.com/kan.news/videos/298267754709115
https://www.facebook.com/kan.news/videos/298267754709115
https://www.facebook.com/kan.news/videos/298267754709115
https://www.facebook.com/kan.news/videos/567047557313691
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1379281212263467
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2605903359510149
https://www.facebook.com/kan.news/videos/749096232623520
https://www.facebook.com/kan.news/videos/572040830407634
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1602916173195707
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1602916173195707
https://www.facebook.com/kan.news/videos/619297392332061
https://www.facebook.com/kan.news/videos/3083055945148876
https://www.facebook.com/kan.news/videos/376701526625105
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2901968483262136
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2901968483262136
https://www.facebook.com/kan.news/videos/368276737477988
https://www.facebook.com/kan.news/videos/368276737477988
https://www.youtube.com/watch?v=iQtIQP7XDyI
https://www.youtube.com/watch?v=gFi8tDef3FI
https://www.youtube.com/watch?v=Egce9IQLIoA
https://www.youtube.com/watch?v=Egce9IQLIoA
https://www.youtube.com/watch?v=E0AfFTFE67c
https://www.youtube.com/watch?v=l1ZxW21n_A0


 : כאן ב

 : שידורים מיוחדים 

את משחקי הספורט לאוהדי הכדורגל והכדורסל, שאינם    כאן ב ממשיכה להנגיש  -  ספורט •
ו את משחק הגמר בגביע המדינה בכדורגל בין הפועל  נשידר יכולים להגיע למגרשים: 

כמו כן נשדר בסוף יולי גם את  באר שבע לבין מכבי פתח תקוה, מאצטדיון בלומפילד.
 שני משחקי חצי גמר בגביע המדינה בכדורסל ואת משחק הגמר.

 עם כתבי כאן ב בשטח.  18.7מוצ"ש  - כאן הלילה מורחב מהפגנות המחאהמשדר   •

 . 929תוכניות מיוחדת של    - ט' באב  קראת ל  •

עם   ם.תוכנית מיוחדת שהוקדשה כולה למאבק העובדים הסוציאליי - זה מגיע לכם  •
אנו מקדישים את עיקר התוכנית "זה מגיע לכם" לשאלות  , כניסתנו לגל הקורונה השני

 מאזינים ועדכונים בנושא הקורונה. 

בחודש האחרון, בלחץ התוכנית, תוקנו תקנות למענק הסתגלות לקשישים. הגיעו פניות  
רבות של קשישים, שלמרות גילם נאלצים להמשיך לעבוד. אלה שהוצאו לחל"ת, לא היו  

ענק הסתגלות. בעקבות הפניות לתוכנית, גילינו רק באמצע  זכאים לדמי אבטלה וקיבלו מ
יוני, שמי שחזר ב"טעות" לעבודה לפני תום חודש מאי, ולעיתים מספר ימים בודד לפני  

שקלים מזכאים, רק בגלל   4000סופו, לא זכאי למענק ההסתגלות. כך נשלל מענק של עד 
: מנכל המוסד לביטוח לאומי,  שחטאם הוא שחזרו לעבוד. צוות התכונית פנה לכל הגורמים

שר הרווחה, לחיים כץ יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. תוך ימים ספורים  
 הוכנס התיקון לתקנות אחרות, ועבר בקריאה שנייה ושלישית, והעוול תוקן מיידית. 

 
 : זרקור על תוכנית 

את כותרות העיתונים ועיקרי   בתוכנית אנו סוקרים(: 05:00ה בשעה -)ימים א אור ראשון
הידיעות החשובות והמעניינות שבלב העיתונות בישראל )כל העיתונים, כולל חרדים,  
עיתונות כלכלית ולעיתים גם עיתונות זרה( . מאזיני "אור ראשון" הם הנהגים שנמצאים 

   משכימי הקום בבתים, וגם מאזינים מעבר לים  ,בתחבורה ציבורית, בשעה זו בדרכים
בלים את כל המידע על הנעשה בישראל, בטרם ילכו לישון. בעזרת דיגיטל כאן ב נתקבלו  שמק

 . תגובות מאזינים אפילו ממונגוליה

לכל התוכניות של כאן רשת ב נפתחו תיבות מייל וכעת ניתן   – תיבות מייל לכל התוכניות 
באתר   ליצור קשר ישירות עם כל תוכנית ותוכנית. ניתן למצוא את כל כתובות המייל

 האינטרנט של כאן ב. 
 

 : כאן ב   – דיגיטל  

 פייסבוק   .1

   אלף לייקים!  30  - עברנו את ה 
כמות התגובות לפוסטים עלתה באופן משמעותי כמו כן מגדילים את נפח המעורבות: 

 . ועמדנו בעוד יעד שהצבנו לעצמנו
 
  טורי דעה של מגישים והבלטת אייטמים ששודרו: .2

 
 הכ"פים של מיקי זוהר   3המ"מים של ז'בוטינסקי מול    5

 64, תגובות: 198, לייקים: 177אלף, שיתופים:  7.3אלף, צפיות:  17.7חשיפה: 
 טור דעה על מעצרו של אמיר השכל 

   27, שיתופים: 100, תגובות: 240אלף, לייקים:  13.5חשיפה: 

 נחל האסי 
  40, שיתופים: 47, תגובות: 230ים: אלף, לייק 19חשיפה: 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=689158644966705
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/838507546681286
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/845338379331536


 היחס של מקבלי ההחלטות להנחיות 
 75, שיתופים: 94, תגובות:  236אלף, לייקים:  12.6חשיפה: 

 
 כותרות בולטות בדיגיטל כאן רשת ב':   .3

 
 "חרטא", צחי הנגבי מודה: שגיתי, לא הבנתי את הקושי" - אחרי סערת ה 

 22, שיתופים: 108, לייקים:  177אלף, תגובות:  8.4חשיפה: 
אחרי שביקש מהמעריצות להגיע להופעותיו בלבוש צנוע, הזמר עופר לוי אומר: אישה לא  

 צנועה היא אישה פרוצה 
 16, שיתופים: 72, תגובות:  78אלף, לייקים:   9.3חשיפה: 

סרטון   חודשים: "תעשו משהו לפני שיהיה מאוחר מדי".אב לשישה, מובטל כבר ארבעה  
של תוכן יומי מתוך התוכנית "סדר יום" אותו ערך הסטודיו של כאן חדשות ופורסם בשני  

 העמודים במקביל: 
 234, שיתופים:  195, לייקים: 87אלף, תגובות:   18אלף, צפיות מהעמוד של כאן ב':  41.4חשיפה: 

 
 

 פרויקטים עם תוכניות:  .4

 לבקשתך" עם רגעי קסם:   "שיר 

הפרויקט המוצלח ממשיך גם לחודש הזה: מאזיני כאן רשת ב' מבקשים שירים. פרסמנו גם  
 פוסט חדש בנושא 

   115, לייקים: 172אלף, תגובות:  3אלף, צפיות:   5.5חשיפה: 
 מדהימים: הגיע עד כה לנתונים   פוסט הקודםה

 173, לייקים:  330אלף, תגובות:  9חשיפה: 
 

 "מאזינים מהעולם" עם "אור ראשון"  

מסר   ומעביריםמאזינים לתוכנית אור ראשון, מספרים לנו מהיכן מאזינים מאזינים מחו"ל ש
לארץ. את המסר עורך המגיש ומקריא אותו בשידור. כך למשל, פנה אלינו אדם מהקהילה  

עד כה היינו בניו יורק, בבריטניה,  . הישראלית במונגוליה. אגב, בקהילה יש חמישה אנשים
 ל הודעות מרחבי העולם.  בתאילנד, שוודיה ואנחנו ממשיכים לקב 

 

 11כאן  

 "שבת אחרונה בים".   –החדשות  הסופ"שהגבלות   –17:00-18:00משדר מיוחד   – 18.7

 23:30-24:50ליווי ההפגנות בירושלים ובתל אביב.  –משדר לילה – 18.7

 9:00-10:30 – נתניהו משפט - משדר מיוחד  – 19.7

 

 בברכה, 
 ברוך שי 

 מנהל חטיבת החדשות 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/kanbetil/posts/845846185947422
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/851244512074256
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/834828587049182
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/834828587049182
https://www.facebook.com/watch/?v=585506282156301
https://www.facebook.com/watch/?v=585506282156301
https://www.facebook.com/watch/?v=585506282156301
https://www.facebook.com/watch/?v=643785303015214
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/833173033881404
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/833173033881404
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/833173033881404


 

 

 

 88כאן 

 

פינת פייסבוק שמאששת ומאמתת מול האורח  – שמועות 
 שמועות עליו ועל הקריירה שלו.  

חצי מיליון איש נחשפו לפוסט וכמעט רבע מיליון צפו  
 בסרטון. 

 . מאור כהןהחודש התארח בפינה 
 עד כה.   88ההפקה הדיגיטלית הכי מצליחה של כאן  

 
 

על אף ההקלות במגבלות ולאור ההצלחה, המשכנו עם שידורי החוץ של 'ג'אם   -  88ג'אם 
התחלנו שיתוף פעולה החודש.   ' בשידור חי מאולפני אנובה ומועדון הכולי עלמא איתם88

 , ג'אנגו, נדב הולנדר, דניאל סולומון ודנה עדיני.פוטו מריאנההאומנים שהתארחו החודש: 

 

  Foo Fighters -Foo Fighters-שנה ל   25  - ספיישל של חצות  
 להאזנה 

 
 'של סוניק יות - Gooשנה ל   30

 להאזנה 
 

    Fire and Water -Free- חמישים שנה ל 
 להאזנה 

 
 שנה לאלבום הבכורה  20 – ספיישל קולדפליי 

 להאזנה 
 

 Rough and Rowdy Ways -ספיישל בוב דילן  
  Rough and Rowdyשל דילן,  39-תכנית מיוחדת לרגל צאת האלבום ה

 להאזנה 
 

 

 כאן גימל 

על אף המצב וללא קהל, הועברה בשידור חי    –  בהופעה חיה מתיאטרון גבעתייםקורין אלאל  
 הופעתה של קורין אלאל.  

 

 

 

 

 
 
 

 רדיו 

https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/600495557244861/
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/744764409665879/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17634
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17589
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17713
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17758
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17606


 
בכל יום חמישי שודרו ארבע שעות עם הלהיטים הגדולים של   –תוכנית המרתון השבועית 

כמה מהאמנים הגדולים בישראל. החודש שודרו: ברי סחרוף, זהר ארגוב, גלי עטרי, החברים  
 להאזנה של נטאשה. 

אמנים מספרים על ההשראה   -יום שידורים מיוחד בגימל    - שנים להולדתה של נעמי שמר  90
 שקיבלו מנעמי שמר ובוחרים שיר אהוב 

 

 
 
 
 

 

 

מוזיקאים ישראלים   מתארחיםבה  תוכנית חדשהבחודש החולף עלתה  –ת פגישה אישי 
שבוחרים מוזיקה ישראלית שהשפיעה על יצירתם. התארחו: יהלי סובול, עילי בוטנר, אליעד, 

 גיא מזיג.

 
 

 כאן תרבות 
 

בשבוע הספר העברי, כאן תרבות קיימה שבוע ספר משל עצמה, עם שלל תכנים ברדיו  
  ובדיגיטל:

מדור יומי ב"גם כן תרבות" שביקש להציב בקדמת הבמה סופרות ומשוררים    –  הקנון החדש
אמירה   ,לאה איני ,שולמית אפפל ,ישעיהו קורן שלא קיבלו את המקום המגיע להם:

 . וסמי ברדוגו אילנה ברנשטיין ,הס
יואל   תוכניות ספיישל על עמודי התווך של הספרות העברית. שירה/פרוזה: – מה שכרוך

 80 שחוגגת) מחברות לספרות . הוצאה:מנחם פרי . עורך:נורית זרחי . ספרות ילדים:הופמן
 (. השנה

 . ודוד פוגל תוכניות מחווה למשוררים אברהם חלפי – אש זרה
שידרנו סיפורי ילדים שהקריאו נורית זרחי, מאיר שלו,   19:00י ערב בשעה  מד  –  שעת סיפור 

  ינץ לוי, אורית גידלי, שוהם סמיט וטל ניצן.
 . וצעירים  מרכזיים ומשוררות  סופרים ידי על חדשים מקור ספרי המלצות עם אתר מיוחד

 , שבו זכה הספר "דירה להשכיר". מצעד ספרי ילדים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1478
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1509
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17656
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17650
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17655
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17649
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17649
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17648
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17653
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17613
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17613
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17626
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17633
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17620
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17622
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1217
https://www.kan.org.il/votes/?activitieId=120


בשל הצלחת "טהרן" שידרנו בכאן תרבות את  
תוכנית מיוחדת על חיי    -"  הסיפור האמיתי  -טהרן  "

התרבות הצעירים באיראן: איך נראים חיי הלילה  
בטהרן? על מה חולמים המשוררים האיראנים  

מה קורה בסצנת הלהט"ב? כולל ריאיון  הצעירים? 
עם לירז צ'רכי שבו היא מספרת איך היא עובדת עם  

 מוזיקאים מטהרן.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
הפכה האמריקאית  המעוד שידרנו בכאן תרבות את "

  בעקבות " תרבות  כן גם" של מיוחדת תוכנית -" השנייה 
בארצות הברית. הפערים   Black Lives Matter מחאת

הכלכליים שמהווים את הבסיס לאפליה, החיפוש אחר המנון 
מוזיקלי שילווה את המאבק, ההשפעות ההדדיות בין קהילות  
שחורות במקומות שונים בעולם והתפרקות המשפחה 

  השחורה בארצות הברית.
 
 
 

 
תרבות את מוסדות התרבות, עובדי הענף והאמנים במהלך משבר  אנחנו מלווים בכאן

ממובילי    ריאיון עם רמי בז'העם ציפי פינס מנכ"לית בית ליסין,    הריאיון הזההקורונה. למשל  
 .ריאיון עם שר התרבות חילי טרופרמחאת אנשי התרבות, ו

 
 

היו   מיליון האזנותיה בהאזנות ל"כאן הסכתים". כגם בחודש האחרון המשיכה מגמת העל
  להסכתים השונים של כאן. 

 
 כאן הסכתים 

  ההחלטה ששברה את שוק העבודההפרק המוביל:  - האזנות 314,729 חיות כיס,   .1
דניאלה   -כל הדברים היפים באמת הפרק המוביל:  - האזנות 162,418 שיר אחד, .2

 ספקטור 
  משה מונטיפיוריהפרק המוביל:   - האזנות 90,576 היסטוריה לילדים,  .3
  קוונטים זה טבעיהפרק המוביל:  -  האזנות  59,831 המעבדה, .4
  הו, קנדההפרק המוביל:   -זנות הא   53,899 מינהר הזמן, .5

  

רי הארי פוטר, אם עוד לא נחשפתם להסכת שמלווה את ספ ההסכת שאין לומר את שמו:
כדאי שתאזינו. במקביל להעלאת פרקי התוכנית, נפתחה בפייסבוק קהילת מעריצים שדנה  
בפרקי ההסכת ובספרים עצמם. הקבוצה נקראת בפשטות "הקבוצה שאין לומר את שמה",  

 אוהדים. 4,000-ובחודשיים מאז השקתה כבר מונה כ

 

 

 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17671
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17557
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17557
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17557
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17557
https://bit.ly/3f6UJ4V?fbclid=IwAR0gK5hYbb7b8jIg542RZKQZdQ630Q2pMVxDVjXAWrDtufPs6UMlL0Eu5eQ
https://bit.ly/3ilYYvM?fbclid=IwAR0QeAVC7N_kL8aaV8Bh9If1ocJdC9zkoT5Y9cme9aB6CFpFAmN9Jd05U74
https://bit.ly/3gMKvaF?fbclid=IwAR2H69aqWU2e8nOZPG0AS9Qamf9Y6TjqGb6qvMzr5_Gt1jE1pQEFbg9TfWg
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17573
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17573
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17573
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17549
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17549
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17619
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17619
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17619
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatId=394
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatId=394
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2025&subcatId=394
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17525
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17525
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17525
https://www.facebook.com/groups/549991189224348


 כאן מורשת 

המחלוקת שקורעת את חסידות סאטמר,  "מנדי ביתאן"במהלך החודש נחשפה בתוכנית  
בין האדמו"ר הרב אהרן טייטלבוים לבין ראש ישיבת סאטמר בבני ברק וקהילתו. הטיפול  

 בסוגיה הסעיר את העולם החרדי. 
בשלל תוכניות מיוחדות.   –ימי בין המצרים   –את שלושת השבועות  בכאן מורשת מציינים

לפי המסורת היהודית, בימים אלו נבקעו חומות העיר ירושלים ובסיומם, ביום תשעה באב,  
נחרב בית המקדש. בתוכנית "חברותא", למשל, משוחח ידידיה תנעמי עם המובילים  

התרחשה בימים ההם והלקח  ברבנים על הסיבות לחורבן בית המקדש, שנאת החינם ש
שניתן ללמוד מהעבר על האירועים בימינו. בנוסף, הקו המוזיקלי של התחנה השתנה 

 בימים אלו ויש בתחנה מוזיקה שקטה או ווקאלית בלבד. 
וניתן למצוא בו ביצועים חיים מאולפן מורשת,   מתרחב וגדל, ערוץ היוטיוב של כאן מורשת

בואו  אייטמים מובילים מהתוכניות השונות ופלייליסטים של שירים יהודיים וחסידיים. 
 לבקר. 

 
 כאן שפות 

 
 . שגריר צרפת בישראל אריק דנוןבאולפני כאן צרפתית את  אירחנו לרגל יום הבסטיליה

 

 
 

 בברכה, 
 אור אברבך - לי 

 סמנכ"ל רדיו 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kIa57aUrazQ
https://www.youtube.com/channel/UCzr8GKryb0dfc8Y_Sb5B33w
https://omny.fm/shows/kan-en-fran-ais/entretien-avec-lambassadeur-eric-danon


 

 

 
 תמונת מצב לצריכת תכני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה של התאגיד בחודש יוני: 

 

 

באינסטגרם של עמוד "כאן" חל זינוק   -התחזקות בצריכת וידאו של תכני כאן בסוישאל  •
לחשבון הכללי   20%בצפיות מול החודש שעבר, בפייסבוק נמדדה עלייה של  46%של 

 ". 11בתכני הוידאו בערוץ "כאן  10%של "כאן", וביוטיוב חלה עלייה של  

 

 

הצפיות בתכני וידאו באתר ובאפליקציה  עלייתה של "טהרן" הזניקה את מספר  •
 מול החודש שעבר. 70%-)"תוכניות מוקלטות"( בכ 

  הפרק הראשון של "טהרן" צבר עד עתה כמיליון צפיות. •

 

 בברכה, 
 יובל פישר 

 ואסטרטגיה   מחקר  אגף   מנהל   מ "מ 

 

 מחקר



 

 

 

 פרומו תדמיתי כאן:

 מקבלים הרבה יותר.   -   1ועוד    1כשעושים  

 , הטלוויזיה הטובה בישראל. 11פרומו תדמיתי לעונת הקיץ בכאן  

 

 טהרן ביקורות: 

 כל המדינה מדברת עליה ורק אתם החמצתם? 

 גם באתר וביישומון כאן.   - טהרן, הסדרה הגדולה של השנה  

 

 פרומואים זמן אמת

 - גילויים, תחקירים חדשים וסיפורים שטרם סופרו  

 מחכים לכם עונה החדשה של זמן אמת. 

1 2 3   

  
 טיזר מנאייכ 

 חוקר מח"ש מגלה שחברו השוטר מושחת. למי יהיה נאמן? 

 ועמוס תמם   דרמת מתח פסיכולוגית חדשה בכיכובו של שלום אסייג 

 

 עוד ניפגש -פרק סיום כפול 

 המסע שריגש את כולנו מגיע לשיאו. מה יקרה כשהם סופסוף ייפגשו? 

 פרק סיום כפול.   - עוד ניפגש  

 

 פוטין 

 החזקים והמפחידים בעולם. מסע אל מעמקי מוחו של אחד האנשים  

 סיפורו של מרגל רוסי.   - פוטין  

 

 הטרמפיסטים 

 מגיעים למקומות מופלאים.   - כשיוצאים  

 . חדשה   עונה   מתניעה  זוכת פרס האקדמיה לסדרת הרשת הטובה ביותר, 

 

 

 פרומו

https://streamable.com/zxawsc
https://streamable.com/1ht1dk
https://streamable.com/bpu00h
https://streamable.com/nsjkjo
https://streamable.com/zzy64l
https://streamable.com/ynnwaa
https://streamable.com/9pxxls
https://streamable.com/7y47sf
https://streamable.com/u0er04


 אבן נייר ומספריים )מכאן( 

 זוכרים איך פעם הכול היה הרבה יותר פשוט? 

 ולמשחקים בשכונה.   - עוביידה זיד פוגש אורחים מרתקים לשיחה אינטימית 

 

 לא רק דיבורים )מכאן( 

 זאת השיחה הכי מעניינת שיש.   - שיחה בארבע עיניים  

 מכאן מזמינה אתכם לתכנית אירוח חדשה בהנחיית אימאן חדאד. 

 

  

 בברכה, 
 אורן פלדי 

 מנהל קריאייטיב 

 

https://streamable.com/xuz3da
https://streamable.com/6cyt8j

