
 

 

 

 

 

 

דיגיטל עם שתי סדרות רשת חדשות -ממשיכים לפתח את תחום הדוקו  בחטיבת הדיגיטל
שהושקה החודש בהצלחה רבה, גרפה מאות אלפי צפיות  בפסיכומטרי 800שעלו החודש. 

והפרק הבא כבר בדרך. גם נינה לוחמת האש מאשקלון הצליחה לכבוש את הרשת, בפרק 
ראשון מסדרה על הסיפורים והאנשים בדרום הארץ. מתרגשים לקראת השקת העונה 

 , שעולה השבוע בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו.הטרפמיסטיםהשלישית של 

שעלתה בפייסבוק לקידום פרק של זמן אמת, על האיש שפיצח את הלוטו, הפכה  הצצה
 .צפיות בפייסבוק של כאן 500,000לויראלית והגיעה ליותר מ

וחדשות טובות מהתחום הרומנטי, גלעד, שחיין בספיישל אולימפיקס שהתראיין לאורית 
אוד בתחום בעקבות מדווח על התפתחויות חיוביות מ -נבון בכאן מקשיבים וחיפש אהבה 

 הסרטון שעלה אצלנו לכבוד ט"ו באב

 כאן יוצרים בירושלים:

בשעה טובה ומרגשת עלה קול קורא ליוצרים להשתתף בחממת פיתוח התוכן המשולבת 
 לחטיבות הדיגיטל, הטלויזיה והרדיו. 

ויזיה ברשות לפיתוח ירושלים ותקיימת בשיתוף פעולה עם המיזם לקולנוע ולטלמהחממה ה
פודקאסטים וסדרות מתוסרטות  טק ירושלים, ומשלבת בתוכה דיגיטל,בסינמ

 את וממצב העולם לאוויר יוצא הוא וכעת, שנתיים מעל התבשל הפרויקט  ודוקומנטריות.

 במסגרת פועלים אנחנו  ת, על כל גווניה וצורותיה.המקורי הישראלית היצירה של כבית כאן
 השידור לפלטפורמות להגיע הזדמנות להם ולתת שונים מרקעים יוצרים להביא החממה

 תעניק ולמעשה – סושיאל, פלטפורמות בין עבודה גם כוללת החממה תכנית  .שלנו השונות
 . 360 של יוצרים להיות היכולת את בה המשתתפים ליוצרים

הוא גוף מוכר בתעשייה, ומאפשר לקיים את החממה בירושלים  המיזם לקולנוע ולטלויזיה

   ולקדם נושאים, מקומות ואנשים שלא תמיד מגיעים למסכים שלנו.

 הקול הקורא עלה במסגרת אתר ייחודי, נגיש ונוח גם ליוצרים שחוששים לגשת.

 Kanyo.kan.org.ilמוזמנים לעזור ולהפיץ ליוצרים, כדי שכולם יחשפו לפרוייקט המבורך: 

 בחירות:  

וכאן חדשות מכה שנית ומציג את  שיתוף הפעולה של אגף המוצרים בחטיבת הדיגיטל 

   ."פנקס לבוחרים"המפלגות, המצעים, המועמדים והאג'נדות שלהם בעמוד המעודכן של 

הפנקס אינו לחובבי פוליטיקה בלבד, אלא כל מה שצריך לדעת לקראת הבחירות ולקראת 
 ההחלטה הגורלית בקלפי.

"סקר הסקרים" )שילוב נוסף של אגף מוצרים בדיגיטל וכאן חדשות( התרענן גם הוא  אתר
. האתר עושה סדר במפה הפוליטית 22ועלה מחדש לקראת הבחירות הקרובות לכנסת ה 

כפי שהיא משתקפת מהסקרים של כלי התקשורת השונים , בשילוב משחק אינטראקטיבי 
הבחירות ולשתף את הניחוש שלהם. מוזמנים  בו הגולשים מוזמנים לנחש מה יהיו תוצאות

 .פהלהרכיב את הכנסת הקרובה שלכם 

  אלולעדכון מנכ"ל חודש 

 דיגיטל 

http://www.kanyo.kan.org.il/
http://www.kanyo.kan.org.il/
https://elections2019.kan.org.il/
https://elections2019.kan.org.il/
https://elections.2019.polls.kan.org.il/
https://elections.2019.polls.kan.org.il/


 הפצה: 

 :2019יולי -נתוני צפייה מצטברים ינואר
 
 

 yes HOT Partner TV חודש
Cellcom 

TV 
סך צפיות 

VOD 
 שינוי %

   599,953 454,287 3,895 0 141,771 19-ינו

 44% 1,062,916 480,924 13,845 0 568,147 19-פבר

 13%- 937,665 408,458 30,673 162,488 336,046 19-מרץ

 11% 1,058,495 360,410 126,751 393,539 177,795 19-אפר

 25% 1,416,491 445,092 236,693 502,200 232,506 19-מאי

 36% 2,208,373 692,673 302,552 723,525 489,623 19-יונ

 675,139 444,647 19-יול
יעודכן 
 בהקדם

517,409 1,637,195 -35% 

צפיות 
 מצטברות

2,390,535 2,456,891 714,409 3,359,253 8,921,088   

ממוצע 
 חודשי

341,505 350,984 119,068 479,893 1,274,441   

  

 החל מו"מ עם גופים נוספים שמעוניינים להפיץ את התוכן של כאן בפלטפורמות שלהם. 

גיבוי מכלול התכנים של כאן בענן, לטובת יתירות  –פרויקט מיוחד של מחלקת ההפצה 
קבצים לענן והם יוטמעו באייטמים הקיימים  3500-4000-יועברו כ ושימוש בנגן הארגוני.

 באתר האינטרנט של כאן.
 .במסגרת הפרויקט, ניצור גיבוי של התכנים בגרסה לדיגיטל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 חודשיים: דיגיטלנתוני 

 

המוות המזעזע של איה נעאמנה באתיופיה : ליווינו בזמן אמת את בגזרה המקומית
  הקשורים. האירועיםו

, הריאיון  אף שותף בעמוד "בחמש של מכאן" ראיון מיוחד עם משה בוגי יעלון קיימנו
 הפייסבוק של יעלון.

  בזירה העולמית: 

רבה בעולם  לתהודההעוסק בנרמול היחסים בין ערב הסעודית לישראל זוכה  פרסום שלנו
 הערבי. 

 

 :08/19אייטמים בולטים לחודש 

 

 

 

חשיפה  פלטפורמה
 חודשית

 מס.
צפיות 

 בסרטונים

מס. עוקבים 
 שהתווספו החודש

 מס. עוקבים עדכני

 ליוןימ 9 פייסבוק מכאן 
 

 אלף 389 25,000 ליוןימ 6

מכאן  פייסבוק
 חדשות

 ליוןימ 4
 

 אלף 142.3 10,500 ליוןימ 2.3

אלף  282 אינסטגרם
 ייחודיים

 אלף 22.9 2500 אלף 36

 אלף 40 אתר 
 מבקרים 

 אלף 138
 כניסות

03:05 
ממוצע דקות 
 שהייה באתר

48.78% 
 כניסות אורגניות
 )ממנוע חיפוש(

 סה"כ דיגיטל
 )ללא אתר(

 ליוןימ 13.3
 

 אלף 38 ליוןימ 8.3
 

510,100 
 

ידום ק
 טלוויזיה

כתבה על רצח אחמד 
 עבאס ג'לגוליה

 100 08.08 אלף 97

טלוויזיה, רדיו 
 דיגיטל 

 מוצרים  6

סיקור האירוע של איה 
 בכלל הפלטפורמות 

1,250,000  18-20.08 1300 

קידום 
 טלוויזיה

 1300 26.08 אלף 115 תופעת הבריונות ברשת 

 200 22.08 אלף  65  חיידקים בבטן  קידום רדיו 
סר 'יהברחת סיגרים בג וידאו פוסט

 אלזרקא 
  50 15.08 אלף  60

קידום 
 טלוויזיה

  3,300  08.08 אלף  430,000 שפת האהבה אצל ילדים 

 45 05.08 אלף 27 ניתוח לילד סורי בהדסה  קידום רדיו

הכתבת הסעודית  קידום רדיו
 סוקינה אלמשיכס  

 26 05.08 אלף 13

 המדיה בערבית 

https://www.facebook.com/MakanAkhbar/videos/440960273297469/UzpfSTE3MzE5Njg4NjA0NjgzMToyNzA0MjQzMzcyOTQyMTU3/
https://www.facebook.com/MakanAkhbar/videos/440960273297469/UzpfSTE3MzE5Njg4NjA0NjgzMToyNzA0MjQzMzcyOTQyMTU3/
https://www.facebook.com/watch/?v=487956178630285
https://www.facebook.com/watch/?v=487956178630285
http://www.bbc.com/arabic/trending-49240358
http://www.bbc.com/arabic/trending-49240358


 
 
 
 
 

 
 מחלקת הדוקו:

 ספטמבר ישודרו הסרטים והתכניות הבאות:במהלך 

 מאה אחוז

בכפר הדרוזי בית ג'אן, בתוך מבנה דהוי ומוזנח, נרשמים שיאי הזכאות לבגרות של מדינת  

אחוזי  100בית הספר ותלמידיו היו עד השנה במשך חמש שנים בראש הרשימה עם  ישראל.

פר שמקדם ערכים כיצד מתנהל בית הס האם המטרה מצדיקה את האמצעים? הצלחה.

 ? ליברליים אל מול המסורת והשמרנות הדרוזית שרק מתחזקת

 תיעוד בתוך חברה סגורה שמנסה למצוא את דרכה במציאות משתנה.

 2019הסרט זכה בפרס הראשון בפסטיבל ירושלים 

 

 גבול הכאב

הסרט בוחן את יחסי התלות הבלתי ניתנים להתרה בין מערכת הבריאות הפלשתינית לזו 

הישראלית. ע"י מפגש עם חולים, אנשי ממסד, רופאים ומתנדבים נחשפת מערכת סבוכה 

 של קשרים, אינטרסים, אילוצים וחוקים שיש המשלמים עליה גם במחיר חייהם. 

ת רופאים בהתלמדות ומתנדבים מכל חלקי הבמאית רותי וולק מלווה חולה מעזה, משלח

 הארץ שנרתמים לעזרה, כמו גם את האחראית למנגנון.

 הסרט השתתף בפסטיבל ירושלים במסגרת "פנורמה"

 

 דבש שחור: )אברהם סוצקובר(

כל עוד אברהם סוצקבר חי, הוא לא הסכים שיעשו סרט על חייו. עשר שנים לאחר מותו, 

האיש  –וצא הדופן של גדול משוררי היידיש בעת החדשה "דבש שחור" מספר את סיפורו י

שהנהיג את מחתרת בריגדת הנייר שהצילה כתבי יד יהודיים מהנאצים, כתב את ״המנון 

השואה״, זכה שסטאלין יתאהב בשיר שלו וישלח מטוס כדי להצילו מלב המלחמה, והעיד 

ופלאה וחיונית בעוד וכתב בה ביידיש מ 1947-במשפטי נירנברג. סוצקבר עלה לישראל ב

קהל קוראיו הולך ומתמעט. אל הלווייתו, הלווייתה של שפה שלמה, הגיעו רק כמה עשרות 

 אנשים.

סיפור מרגש ומרתק על דמות מופלאה שמעטים מכירים בסרט בסדרת ״העברים״ בבימוי 

 .2018אורי ברבש, זוכה פרס מיוחד בפסטיבל הקולנוע בירושלים 

 

 וב(לבנטינית: )ז'קלין כהנ

היא חיה בקהיר, פריז וניו יורק, אבל נפטרה בבית אבות בגבעתיים. היא הייתה נערצת 

 ויפהפייה, אבל מעטים הכירו אותה בחייה ועוד פחות לאחר מותה.

 .מסע בעקבותיה של ההוגה והסופרת הלבנטינית ז'קלין כהנוב, ההוגה המזרחית החשובה

 

 הטלוויזי



 פרקים חדשים:חוזרת לארבעה האזרח גואטה הסדרה 

אקטיביסטי מקורי אותו מוביל חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה. בכל פרק -פורמט דוקו

בסדרה הוא יוצא לטפל בעוולות ועיוותים אשר פוגעים בציבור הרחב. במסעו נחשף גואטה 

להיקף הבעיה, פוגש את הקרבנות שסובלים ממנה ופונה אל האנשים שבכוחם לשנות את 

מהדרג הישיר שפועל בשטח  -, פקידי הציבור ואנשי הסקטור הפרטי פוליטיקאים -המצב 

 ועד למקבלי ההחלטות ובעלי ההון שנהנים מהמצב ואינם מעוניינים בשינוי.

 כאןלחצו  לצפייה בפרקי התכנית

 

 

 השריקה של התנועה

שראלית העוקבת אחר סיפורן של תנועות הנוער בישראל, מציגה סדרת טלוויזיה תיעודית י

מבט מפוכח ומורכב על התפקיד המרכזי של תנועות הנוער בעיצוב הנעורים והחברה 

הישראלית, חברויות אמת, סוציאליזם תמים ואהבות ראשונות, לצד האידאולוגיות הגדולות 

 . 11ה מחדש לשידור בכאן והפוליטיקה הקטנה. הסדרה שודרה בזמנו בחינוכית ונערכ

 

 תוצאות האמת

לקראת הבחירות תעלה סדרה חדשה בת שלושה פרקים המתמקדת באירועי ליל הבחירות, 

( ועד בוקר המחרת שבו כבר נודעו התוצאות הסופיות. 22:00משעת פרסום המדגם )

 הסדרה היא ההפקה הראשונה של יחידת הפקות הפנים של חטיבת הטלוויזיה. 

 

 כמעט ראש ממשלה 81בחירות  :1פרק 

ה הצביע בהתחלה על יתרון קטן לטובת המערך בראשות שמעון פרס, במטה מדגם הטלוויזי

המערך כבר החלו לחגוג ואף הכריזו על שמעון פרס "ראש הממשלה הבא" אבל לאט לאט 

 החלו להגיע תוצאות האמת והתמונה השתנתה.

 חצי אחוז  96בחירות  :2פרק 

לראשונה בשני ערוצים. ההצבעה  סוקרוצביע לראשונה בשני פתקים, והבחירות ההציבור 

קרב, השאלה המעניינת היא לא מי המפלגה הגדולה אלא מי -האישית הופכת את הקרב לדו

. שוב הכריזו 1.5%ראש הממשלה. עם פרסום המדגם נרשמה הקלה במטה פרס, יתרון של 

ות האמת התחילו להגיע, ובסביבות השעה , אבל תוצא"שם: "פרס הוא ראש הממשלה הבא

  -ברור היה וחצי בלילה, כשכולם כבר ישנים החל להסתמן שינוי במגמה. בבוקר הכל כבר 2

 בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה.

 : מי שהפסיד ניצח3פרק 

: ניצחון המפלגה לעומת ניצחון הגוש 2009האירועים והתהפוכות של ליל הבחירות בשנת 

 תניהו לראשות הממשלה.וחזרתו של נ

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1462
https://www.kan.org.il/program/?catid=1462


 תרבות ובידור:

  טיול שורשים

סדרה חדשה בת ארבעה פרקים. בכל פרק מתועד מסע משותף של הגיבור ובני משפחתו 

אל מדינת המוצא, המקור, ממנו הגיעה המשפחה לישראל. התכנית היא מסע משפחתי אל 

העבר של כל אחד מאיתנו, מסע אל ההיסטוריה שלנו. בכל פרק אנו מתמקדים במקום אחר 

הסיפור של החברה הישראלית שהתקבצה מכל ובמשפחה אחרת אבל הסיפור הכולל הוא 

 קצוות העולם.  

אברהם טל בצרפת, טהוניה רובל באתיופיה, הדר  העונה מורכבת מארבעה טיולי שורשים: 

. בכל פרק ההתמקדות היא בהיסטוריה הידועה )ולעיתים אף לוי במרוקו ומוקי בלטביה

ירה, ציונות, שואה, עליה הפחות מוכרת( של העץ המשפחתי לצד סיפור קולקטיבי של הג

 וקליטה.

באתר כאן שנבנה ע"י מחלקת הדיגיטל ושדרכו ניתן לראות בכל  אזור מיוחדלתכנית הוקם 

שבוע מה הם המקומות בהם ביקרו במהלך טיול השורשים ומידע על המקום ועל הקהילה 

 דית בו.היהו

 

 

 2019ספטמבר  –בחירות מועד ב' 

ישדר פריצות לאורך כל ערב  ותם אהרוןעם תכנית מיוחדת המרדף  לקראת הבחירות
 הבחירות.

 טקס פרסי אופיר 

פרס הניתן מדי שנה על  הוא פרס האקדמיה הישראלית לקולנוע על שם שייקה אופיר

עבור יצירה קולנועית מצטיינת וישודר השנה  האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה  ידי
 .22.9.19בתאריך 

 

 

 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1139
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1139


  של יהורם גאון 80מופע חגיגי לרגל יום הולדתו ה 

המופע בהפקת עיריית ירושלים וביוזמת כאן גימל ישודר בראש השנה. במהלך הערב בו 

 חייו מפעל  מנהל כאן גימל תעודת הוקרה עלהתקיים המופע הוענקה ליהורם גאון על ידי 
 . הישראלית במוסיקה

 
 מחלקת הספורט

 
כאשר בשלושת החודשים הקרובים הקמפיין  2020נבחרת ישראל ממשיכה במסע לעבר יורו 

יגיע להכרעה עם ששת המשחקים האחרונים בקמפיין. בספטמבר יתקיימו שני משחקים 
 , באתר ואפליקציה :33, במכאן 11בשידור חי בכאן 

 
  5מחזור  2020דמות יורו קומקדוניה הצפונית. מ -ישראל 

 
  6מחזור  2020דמות יורו קוישראל. מ -סלובניה 

 
 

 כאן חינוכית
 

, ינהל צוות התכנית "החפרנים" 19:00ביום הבחירות הקרוב, החל מ  – בוחרים בחפרנים
)דודו ארז, מירב פלדמן, יובל סגל( ערב שידורים בשידור חי שמטרתו להנגיש את הבחירות 

 לילדי ישראל.

אולי עדים לתהליך הדמוקרטי אבל סביר להניח שאינם יום הבחירות הוא יום שבו הילדים 
מבינים אותו לעומקו. מטרת יום השידורים המיוחד היא לספר לילדים בגובה העיניים את 

 המתרחש באותו יום אבל גם להסביר מושגי יסוד,

השידור החי ינוהל במשך ארבע שעות על ידי דודו ארז והוא יכלול ראיונות עם מומחים 

 וקטעי מערכונים בעיקר אבל  -שה קומית של השידור החי מהערוצים השונים באולפן, הנג
 . לילדים תוכן להנגשת ביותר היעיל הכלי הוא שבידור ההנחה מתוך לימודיים בידור

בימים אלו פורסם קול קורא משותף לכאן חינוכית  – קול קורא משותף עם חטיבת הדיגיטל
 וחטיבת הדיגיטל להפקת סדרות רשת לילדים ונוער. 

 
 
 
 
 

בחודש אוגוסט עסקנו בעיקר בסיקור אינטנסיבי של ההתפתחויות הביטחוניות בכלל 
הפריצות והמשדרים ברדיו ובטלוויזיה הוכתרו בהצלחה. גם מערכת הבחירות . הגזרות

שמתקרבת לרגעי ההכרעה סוקרה בהרחבה, לצד כמה ידיעות בלעדיות בנוגע לזיופים 
אלה הקמנו מחדש את דסק הבחירות, ואנו נערכים לשבוע בבחירות הקודמות. בימים 

 הבחירות.

"השעה הבינלאומית" והסכת "שיחה אישית" להסכת  כאן רשת ב ממשיכה ליצור הסכתים:
 ."תיק רפואיהצטרפו החודש גם הסכת התוכנית סדר יום "קרן עושה סדר", ו"

 סיפורים בלעדיים:

 סרטונים מהרגעים שאחרי הירי בסלומון טקה  5.8

  7-המשטרה עצרה שני חשודים בסיוע לאונס בת ה 6.8

מיליון שקל של החוב לחברת  300ישראל והרשות הפלסטינית הגיעו להסכם על תשלום  7.8
 החשמל, בקיזוז כספי המיסים הפלסטיניים 

 חדשות 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=14153
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=14153


 פרסום ראשון של עדויות חבריו של סלומון טקה  7.8

 נגד מני נפתלי ניר חפץ בתצהיר: רוה"מ תדרך אותי באופן אישי  7.8

 היועמ"ש מתנגד להצבת מצלמות בקלפיות מטעם ועדת הבחירות  8.8

התרגיל המשפטי של מלכה לייפר: מנסה לבטל צו פסיכיאטרי כדי למנוע את הסגרתה  11.8
 לאוסטרליה 

  המתקפה של נתניהו על איילת שקד: "היא ציפי לבני החדשה" 13.8

 שלים משה חוגג תחקיר על עברו של בעלי בית"ר ירו 14.8

הנער שנדקר במקלט לנוער גאה התלונן בעבר שאחיו מאיימים עליו, אך התלונה לא  14.8
 טופלה 

 הצעירים הישראלים ממוצא אתיופי שעזבו לארה"ב  14.8

  דהן הגיש תצהיר שקרי לביהמ״ש-סגן השר אלי בן 15.8

 נעצר בעיר אומן באוקראינה יומיים לאחר שנמלט  מייסד טלגרס עמוס סילבר 17.8

 השיחות האחרונות של דודו טופז מהכלא נחשפות  17.8

 בכירים בכחול לבן: בקרוב ייחתם הסכם עודפים עם ישראל ביתנו  18.8

 מסימני ההסדרה: עלייה במגמת תושבי עזה שנכנסים לישראל  19.8

 רונן לוברסקי תיעוד בלעדי: שחזור הריגת לוחם דובדבן  20.8

 משרד החינוך ימליץ שלא לתת ציונים לתלמידי הכיתות הנמוכות כבר השנה  21.8

 ואם הקורבן 12שיחות האיומים בין החשוד באונס בת   21.8

שריפה שגרמה נזק בשווי עשרות אלפי שקלים ביצהר נגרמה דווקא מהצתה של פעילי  21.8
 ימין, שהתכוונו להצית שטח פלסטיני 

כי מעתה ילמדו  –הלת בית ספר לחינוך מיוחד בבני ברק סילקה ממנו חמש בנות מנ 22.8
 בבית הספר בנים בלבד 

 משרד הבריאות יוציא את הקנאביס הרפואי מפקודת הסמים המסוכנים  22.8

 מיליארדי שקלים מישראל לרשות הפלסטינית  2חשיפת העברת  22.8

 ועים בהפרדה בין המינים היועמ"ש מתכוון לאשר לרשויות לקיים איר 23.8

  ראיות לזיופים והמלצות לכתבי אישום בחקירת הזיופים בבחירות 25.8

 הקבינט החרדי: סדרת כתבות על מועצות גדולי התורה   26-28.8

 מחבלים בשנתיים האחרונות  4סיור בכפר כובאר, שממנו יצאו  26.8

 ועדת הבחירות תקים יחידת פיקוח שתתעד קלפיות ביום הבחירות  26.8

  גנץ שכר בחשאי את שירותי רונן צור, האיש שתקף בחריפות את לפיד בעבר 26.8

 יממה לפני הפיגוע בדולב: הרשות סיכלה פיגוע מטען בשכם  28.8

 רונן צור מייעץ גם למיקי גנור, אחד החשודים בפרשת הצוללות  28.8

  : "וואלה! פקקטע אתר"4,000תמלילי חקירת נתניהו בתיק  28.8

 עוצר יציאות לחיילים ביחידות הלוחמות בפיקוד הצפון  29.8



 ראיונות הישגיים:

 חנן מלצר: "יש ניסיונות התערבות זרים בבחירות "  2.8

 מאיר שלו בריאיון בלעדי  2.8

 ריאיון עם הורים ששכלו את בנם, לאחר ששכחו אותו ברכב  3.8

 איילת שקד: "אני לא מתנגדת לתחבורה ציבורית בשבת בערים מסוימות"  5.8

 ח"כ יצחק פינדרוס: "אני מרגיש שלא בנוח בעניין עזרה לפדופילים"  7.8

  יולי אדלשטיין: "אבו מאזן הוא פרטנר לשיתופי פעולה בתחום הביטחון" 8.8

ריאיון עם שר החוץ הגרמני מבית הכנסת של חב"ד בברלין: "האנטישמיות אגרסיבית  10.8
 יותר" 

ראיונות ראשונים עם יואב שורק, אביו של דביר ז"ל )קלמן ליברמן( ונועה שורק, אחותו  11.8
 של דביר 

 משה גפני: "החלטת בית המשפט על ביטול ההפרדה בהופעה בעפולה מרושעת"  11.8

 עיתונאי עיראקי מבגדאד מספר על התגובות בעקבות הפיצוץ במחסן הנשק  13.8

 חוקר גרינפיס ברוסיה על התאונה הגרעינית: מודאגים מאוד  14.8

 ריאיון עם בני משפחתה של חברת הקונגרס טליב  15.8

ציפי חוטובלי בפרסום ראשון: "ישראל החליטה לאסור את כניסת שתי חברות הקונגרס  15.8
 טיות" הדמוקר

 ריאיון ראשון עם דיוויד בלאט לאחר שחשף כי חלה בטרשת נפוצה  19.8

מנכ"לית ועדת הבחירות: "בשל החשש מזיופים צפויים עיכובים בפרסום תוצאות  22.8
 הבחירות" 

 הגבר הראשון שהורשע בפוליגמיה מאז חודשה האכיפה  23.8

 ריאיון ראשון עם בעלי החברה ששכרה כחול לבן  29.8

 

 דיגיטל כאן חדשות:

, סדרת הרשת החדשה של הדיגיטל העוסקת בגזענות ובדעות מתויגים@ הפרק הראשון של 
 .יוטיובוב פייסבוקב יותר ממיליון צפיותקדומות בחברה הישראלית, צבר 

רשמו הישגים נאים: הפרק על מנהל פארק המים הגיע ליותר  זום איןהפרקים החדשים של  @
; הפרק החדש, על קופאית בסופר, צבר בתוך זמן יוטיובוב פייסבוקצפיות ב 700,000-מ

 .יוטיובוב פייסבוקצפיות ב 300,000-קצר כ

 800,000-לבנגרונד מתפרצת בבית המשפט צפו כ-על אימה של קים יחזקאל בתוכן יומי @
 .היה לסרטון השלישי הנצפה ביותר החודש. הוא צפיות בפייסבוק

 50,000-על כלי תקשורת זכתה לקרוב ל האמירה של ירון דקל נגד חרמות טוויטר: @
 50,000-יותר מצפיות; הריאיון שהעניק רה"מ לשעבר אהוד ברק לחדשות הערב זכה ל

 . צפיות בטוויטר

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWFJD2nXn5Y&list=PLKU94MaFRcfI987Xi5zib2RrCZtzm-9hW
https://www.youtube.com/watch?v=hWFJD2nXn5Y&list=PLKU94MaFRcfI987Xi5zib2RrCZtzm-9hW
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2810932095644102/?q=%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2810932095644102/?q=%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=hWFJD2nXn5Y
https://www.youtube.com/watch?v=hWFJD2nXn5Y
https://www.youtube.com/watch?v=kkfUTcMmkts&list=PLKU94MaFRcfKjE9RE4Bs85EV5CwA12B26
https://www.youtube.com/watch?v=kkfUTcMmkts&list=PLKU94MaFRcfKjE9RE4Bs85EV5CwA12B26
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1058950417827508/?v=1058950417827508
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1058950417827508/?v=1058950417827508
https://www.youtube.com/watch?v=czomP-JyNg4&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=czomP-JyNg4&t=17s
file:///C:/Users/TOMERBR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XEZLQGXN/facebook.com/kan.news/videos/2634292363272022/%3fv=2634292363272022
file:///C:/Users/TOMERBR/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XEZLQGXN/facebook.com/kan.news/videos/2634292363272022/%3fv=2634292363272022
https://www.youtube.com/watch?v=S4-AFqkZcTU
https://www.youtube.com/watch?v=S4-AFqkZcTU
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vl.2366649973549472/417328722211965/?type=1
https://twitter.com/kann_news/status/1161330379355279360
https://twitter.com/kann_news/status/1161330379355279360
https://twitter.com/kann_news/status/1161330379355279360
https://twitter.com/kann_news/status/1161330379355279360


 בפייסבוק –הסרטונים הנצפים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביוטיוב –הסרטונים הנצפים 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כאן תרבות/ כאן הסכתים

 10עכשיו בהסכת. פודקאסט בן  –שיטת המדיטציה שכבשה את העולם  "מיינדפולנס"
 .פרקים ובו הדרכה יומית לתרגול מיינדפולנס

ה של הסכתים ייעודים עלו גם כתכנים מלווים לתוכניות הטלוויזיה, ולתוכניות האקטואלי
ההסכת המלווה את התוכנית "סליחה על  "סליחה על עוד השאלה"התאגיד. כך, עלה 

 השאלה", בו אהוד עזיאל מאיר מארח את גיבורי הפרקים לעוד כמה שאלות:

 "קרן עושה סדר" –לד הסכת בת כאן רשת ב נוהמשודרת ב"סדר יום" תכנית וגם ל

שנה  50שחוזרת  לסדרת פרקים מיוחדת  , איתי הרמן ,הצ'ייסר ב"מינהר הזמן" התארח
 ., שנה ששינתה את ההיסטוריה האנושית1969-אחורה ל

המטבח השוקק של הקולינריה הישראלית נחשף במלוא עושרו )ולעיתים גם במערומיו( 
 .סרוויס –בהסכת תרבות האוכל של "כאן תרבות" 

 

 

 מעורבות צפיות  סרטון 
 42,000 937,000 אחרי שעלינו שאלתי את אימא מה זה זונה 1

2 
אימה של קים לבנגרונד: הוא רצח את הבת 

 שלי
844,600 30,900 

 9,600 551,000 : למה אילת ריקה?5 –סגור לרגל חופשה  3
 24,700 489,800 שנים להתנתקות מרצועת עזה 14היום לפני:  4
 12,000 441,000 הורים ששכלו את בנם שנשכח ברכב 5
 11,100 420,400 יבשת אירופה מוצפת קרציות 6
 7,900 380,000 מזון העתיד: מה נאכל כשתיגמר הקרקע? 7
 7,300 375,400 הגברים שמסרבים להסתפק באישה אחת 8
 8,500 354,638  האם שחילצה את בתה לאחר תאונה מדברת 9

 6,400 344,000  השיחות האחרונות של דודו טופז נחשפות 10

 צפיות  סרטון 

 442,243 זום אין: יום בחיי מנהל פארק מים 1

 219,783 : למה אילת ריקה?5 –סגור לרגל חופשה  2

 131,660 האם יאיר נתניהו יירש את אביו? 3

 119,215 תיעוד: עוקץ הכספומטים בדרום 4

 113,816 "חזרה אל הגדוד המעורב "אריות הירדן 5

 רדיו 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx?progId=2121
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx?progId=2121
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2118
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2118
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2119
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2119
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2019
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2019
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2102
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2102
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2810932095644102/UzpfSTcwNDE5NzQxNToxMDE1NzI3MTg0ODE2NzQxNg/?q=%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2810932095644102/UzpfSTcwNDE5NzQxNToxMDE1NzI3MTg0ODE2NzQxNg/?q=%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94&epa=SEARCH_BOX
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 כאן מורשת

חופשות הקיץ הן תקופה מסוכנת במיוחד במגזר החרדי. צעירים שלא יודעים  קמפיין קיץ:
לטייל נכון נפצעים במסלולים, מתייבשים או חלילה טובעים בים ובנחלים. יצאנו בקמפיין 

ימים לטיול, לקחת מספיק מים מיוחד הקורא להיזהר במסלולים, להתלבש בבגדים מתא
וציוד ולא לעלות לטרמפים. בנוסף, כלל קמפיין הקיץ גם טיפים לחציית כביש בצורה בטוחה 

אפילו לא לרגע. הקמפיין רץ במקביל בתוכניות  –ותזכורת שלא משאירים ילדים באוטו 
 הרדיו, בפרומואים ובפייסבוק של כאן מורשת. 

בימי בין המיצרים עד ליום חורבן בית המקדש בתשעה באב,  שלושת השבועות ותשעה באב:
 התחנה הקפידה על שידור שירים שקטים ווקאליים בלבד ועל תכניות מיוחדות לימים האלו. 

תכנית אישית המשלבת  – "כוכבי בוקר"את היום עם  ים, פותח7:00ד בשעה -בימים א
 חסידית, כותרות עיתונים והלכות היום. -מוזיקה יהודית

 

 כאן גימל

 התארחו החודש להופעה חיה באולפן:  אגן הים התיכון בתכנית
   התזמורת האנדלוסית מעלות

  ניסים סרוסי
  דקלון ורמי דנוך

 
  להופעה חיה באולפן: החודש התארחו גימלייב באולפן

  קורין אלאל
  נקמת הטרקטור

  נסרין
  

 שידרנו:  פוקוס במסגרת התכנית
  עם הזמרת אילנית תכנית

  שנות יצירה 50תכנית מיוחדת עם חנן יובל לרגל 
  תכנית עם המתופפים הגדולים מאיר ישראל ואלון הלל

 
שהשמיעו את אלבומיהם החדשים  התארחו החודש זמרים מאחורי השירים בתכניות

 :וסיפרו עליהם
 

  ארקדי דוכין
  רונה קינן

  משה פרץ
 

  התארחו החודש: בה מוסיקאים מגישים שעה של מוזיקה אהובה, פגישה אישית בתכניות
  מני בגר

  הפרויקט של רביבו
  שילה פרבר

 

 88כאן 

 לשטח יוצא – 88 ג'אם

 להופעות האמנים את מביאה התוכנית הארץ. רחבי בכל מתקיים 88 ג'אם הקיץ, בחודשי
 ויפו. ירושלים שבע, באר בערים חיות

 שבוע. באר הקטר ממתחם פרץ דויד עם 88 ג'אם

 שבע באר הקטר ממתחם Pattie ההרכב עם 88 ג'אם

 אייזמן ותמר פרל איתי עם 88 ג'אם
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 מיוחדים: שידורים

 תרבות ושל השישים שנות של לסמל שהפך וודסטוק פסטיבל של ,סיפורו לוודסטוק" "הדרך
 במלאת הנגד,

 לפסטיבל שנה 50

 באולפן. מוזיקלית חגיגה לוודסטוק: בחזרה

 הרוקנ'רול, ממהפכת רבים: היסטוריים תהליכים עמם הביאו השישים שנות - בום! בי,ביי
 האירועים אלו הפסיכדלית. והתנועה וייטנאם למלחמת ועד האזרח, לזכויות התנועה דרך

 לפסטיבל הדרך את שסללו

 -לאנג מייקל של הסיפור שוטרים? וכמה לפסטיבל? צריך שירותים תאי כמה - לכפר נוסעים
 לקיומו וההתנגדות בפניו, שעמדו הרבים הקשיים לפסטיבל, שלו הדרך וודסטוק, של הפנים

 האחרון הרגע עד

 לרקוד כולם את הקימו סנטנה התחשמלו, דד הגרייטפול ריגשה, באאז ג׳ואן - בגשם נרות
 .להירקם מתחילה והאגדה לדרך יוצא וודסטוק פסטיבל במכות. איימו Who The-ו

 השישים. שנות וגם מסתיים וודסטוק פסטיבל במיוחד גשום יום אחרי - נגמרת כשהמוזיקה
 שאחרי והיום האחרון היום על ההסכתים סדרת של הסיום פרק

 המוזיקאים מיטב את לאולפן הזמנו היובל חגיגות לסיום -באולפן מוזיקלית חגיגה
 ביצועי לצד מקורית יצירה שכוללות באולפן ג'אם של שעות לשלוש המקומיים והמוזיקאיות

 פסטיבל לאמני מחווה

  .70ה הולדתו יום לכבוד נופלר מרק ספיישל

 .לקראת צאת סרטו החדש "היו זמנים בהוליווד" ספיישל טרנטינו

 בט"ו באב שידרנו שירי אהבה לאורך היום.

 

. כל המופעים המרכזיים ישודרו בשידורים חיים ובלעדיים מפסטיבל הג'אז באילת 88כאן 
 אבישי כהן, לא סטנדרטים, קני גארת, רון קרטר עם אלי דג'יברי ואל פוסטר. -בתחנה 

שנה לאלבום הבכורה של להקת אואזיס , נשדר הקלטות מתוך הופעות שונות  25במלאת 
שהוקלטו  Definitely Maybeשהוקלטו במשך שבועיים לפני שחרור אלבום הבכורה שלהם  

 , באדיבות איגוד השידור האירופי.1994בשנת 

 :חצות של ספיישל

 .סנטנה להקת של הבכורה לאלבום שנה 50

 .פורטיסהד להקת של הבכורה לאלבום שנה 25

 .שנה לאלבום הבכורה של ג'ף באקלי 25

 
 

 כאן קול המוסיקה
קונצרט הגאלה של ״קשת העברנו בשידור חי מהמשכן לאמנויות הבמה בת״א את  7.8 -ב

נים והרכבים מצטיינים קשת, עם סול-לאומי לנגני כלי-קורס הקיץ הבין - אילון״
 ממשתתפי הסדנה ואנסמבל קשת אילון.

העברנו בשידור חי מנמל  27.8 -. ב2019בסוף אוגוסט התקיים באילת פסטיבל הג׳אז 
אילת מופע של הפסנתרנים יונתן אבישי, עומרי מור, עומר קליין ותום אורן, בקטעי סולו, 

שלנו הבאנו מבחר הקלטות  דואטים וקטעים בשמונה ידיים. ברצועת הג׳אז הלילית
ממופעי הפסטיבל: מופע הפתיחה עם שלישיית נגן הקונטרבס אבישי כהן ואורחיו; מופע 
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השקת האלבום של פרויקט ״לא סטנדרטים״ של הפסנתרן והמפיק המוזיקלי תומר בר; 
המופע המשותף של הסקסופוניסט אלי דג׳יברי, רון קרטר בקונטרבס והמתופף אל 

 פע של חמישיית הסקסופוניסט קני גארת.פוסטר; ואת המו
 

של ״צעירים במרכז״ מהמרכז  2019-2018אנו ממשיכים בשידור עונת הקונצרטים 
 9.8 -רסיטל של הפסנתרן תום בורו; ב 2.8 -למוסיקה ירושלים, משכנות שאננים: ב

עם  16.8 -קשת בניצוחו של צבי כרמלי; ב-קונצרט של משתתפי קורס הוברמן לנגני כלי
עם  23.8 -זמרת הסופרן מוניקה שוורץ, עפרי גרוס טנור והפסנתרנית סוניה מזר; ב

עם שי רובין בפסנתר, אביטל מזור  30.8 -וויליאם וויל בצ׳לו וטינה רונקין בפסנתר; וב
 בכינור, לאה גליק בוויולה וטליה ארדל בצ׳לו.

 
, יוחדה לשירים של הצוענים לציון יום הזיכרון להשמדת 3.8 -ב ״הנוסע המתמיד״התכנית 

 הצוענים במלחמת העולם השנייה.

הבאנו שיחזור של הקונצרט הראשון של התזמורת  12.8 -ב ״היה היה קונצרט״בתכנית 
 .1938אנטוניה בריקו, ביולי  -הפילהרמונית של ניו יורק שעליו ניצחה מנצחת אישה 

שריף, השמענו מבחר מיצירותיו ומיצירות במלאת שנה למותו של המלחין והמנצח נעם 
 .״מוזיקה ליום ראשון״ו ״בין ערביים״, ובתכניות שחרית המוזיקליתשעליהן ניצח ב

 

 

 

 

 פרומו יוטיוב:

 אוהבים תוכן? כל מה שאתם צריכים נמצא כאן. באתר כאן.

 

 תוכן מנצח:

 בטלוויזיה, בדיגיטל, ברדיו. -כאן עושים תוכן מנצח 

 מקורי ואיכותי.נמשיך להביא לכם תוכן מגוון, 

 

 :טסטות לחדשות

 לא משרתים אף צד, רק את האמת. – 11חדשות הערב של כאן 

 אורן אהרוני
 

 גל ברגר

 תמר אלמוג

 יפעת גליק

 רועי שרון

 

 

 

 ופרומ
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 ישראל מול צפון מקדוניה במוקדמות היורו:  –טיזרים ופרומו 

 יש משחקים שצריך לנצח, ויש משחקים שאסור להפסיד.

 .2020ישראל מול צפון מקדוניה במוקדמות יורו 

1 2 3 

 

 מאה אחוז:

 גאה על זכייה במקום הראשון בפסטיבל ירושלים.  11כאן 

 תיעוד אמיץ מבית הספר הדרוזי שהוא מאה אחוז הצלחה, בבית ג'ן. 

 

 :8טונייט  –שב"ס 

 חשבתם שראיתם הכול? חכו שתפגשו את הפושע הנתעב ביותר.

 

 

 

https://streamable.com/i6bi8
https://streamable.com/i6bi8
https://streamable.com/jqdvl
https://streamable.com/jqdvl
https://streamable.com/stq24
https://streamable.com/stq24
https://streamable.com/nk2al
https://streamable.com/nk2al
https://streamable.com/vzj3i
https://streamable.com/vzj3i

