
 

 

 

החודש, לאחר תקופה ארוכה של הכנות ועבודה מאומצת, התבצעה הפעימה המשמעותית 

ביותר של המעבר למשכן הקבע בירושלים. במסגרת פעימה זו, עברו לירושלים עובדי  

חטיבת התקיים יום השידורים הראשון של חטיבות המטה וחטיבת החדשות. ביום ראשון 

 .הברושלים, שידורים שעברו בהצלחה רהחדשות מהאולפנים החדשים בי

הפעימות הבאות יתרחשו בהמשך השנה, עד למעבר של כלל החטיבות המיועדות לשבת  

 ם. במשכן הקבע בירושלי

תאגיד השידור הישראלי הינו גוף השידור היחיד בישראל אשר משדר מעיר הבירה, באולפנים  

תר, ואין לי ספק כי אנו נמשיך  טכנולוגיות החדישות והמתקדמות ביוחדשים המצוידים ב

 .תפר כל הזמן ולהוביל הן בפן העיתונאי והן בפן הטכנולוגילהש

ברור לכולנו כי כמו כל שינוי, גם למעבר לירושלים דרושה תקופת הסתגלות, בה נדרשים  

 סבלנות, אורך רוח ופתיחות לשינוי.

לא הייתה יכולה  דרך משמעותית עבור התאגיד, אשר ודאי המעבר לירושלים הוא אבן 

בה והמסירות של עובדים רבים בתאגיד, אשר עבדו לילות כימים  להתבצע ללא העבודה הר

בזכות    ., פרומו וחדשותמשאבי אנוש,  תפעול   למען הצלחת הפרויקט ובראשם עובדי הנדסה,

הערכתי ותודתי הגדולה לכל    עבודתם, כל אחד בתחומו, בוצע המעבר על הצד הטוב ביותר.

 .העובדים שלקחו חלק בהצלחתו של המעברהעובדות ו

 

 

 

 תוכן 

עונה שניה לסדרת הרשת שצולמה בסין והפכה כעת לרלוונטית ומסקרנת   החודש השקנו 
ברחובות שנגחאי, גרף מעל  לטריאתלוןשליווה נער שמתאמן  פרק הבכורהיותר מתמיד. 

  אלף צפיות ועוד היד נטויה. 400

אלף צפיות תוך זמן  800ת הרשת עם מעל סרטון קומי על זוג אלטרנטיבי שרף א - זוגותיים

  קצר ועשרות אלפי תגובות ורגשונים.

חיים חדשים לקראת משדר בחירות השיר, עם צילומים  במתמלאת  קבוצת האירוויזיון שלנו
שוקקת. מעריצי האירוויזיון כבר לא יכולים  מאחורי הקלעים של הפרומו ופעילות גולשים 

    לחכות ומפציצים אותנו בשאלות ובקשות. כאן מתרגשים איתם!

לתכני  דול ולצבור עוקבים צעירים שנחשפים עמוד הטיקטוק של החינוכית ממשיך לג
  10,000-החינוכית דרך הבמה החדשה הזו. תוך שבועות ספורים הצלחנו להגיע ללמעלה מ

ו בין גופי התקשורת הראשונים בארץ שמוצאים את מקומם בפלטפורמה  עוקבים ואנחנ
 החדשה.

 

  אדרעדכון מנכ"ל חודש 

 יטל דיג

https://www.youtube.com/watch?v=uQnJidDJrCw
https://www.youtube.com/watch?v=8s0gSuCNx_4
https://www.facebook.com/groups/530411744042260/


 מוצרים 

 הצבעות הכוכב הבא לאירוויזיון 

  . שיתוף פעולה עם מאקו בבחירת הכוכב הבא לאירוויזיוןו קיימנ בהיה ישנ השנה זוהי ה
גם דרך אפליקציית כאן במקביל לשידור   התבצעההכוכב הבא בפרק הגמר של ההצבעה 

 -הטלוויזיוני בשידורי קשת. נציין בהזדמנות זאת שפעילות הצבעה נוספת תתקיים החל מה
ב עליכם ולהצביע פעם  , בו תוכלו להצביע בהצבעה מקדימה עבור השיר האהו27.2.20

להוריד  וזמנים נוספת מקביל לשידור הטלוויזיוני של בחירת השיר לאירוויזיון. מוזמנות ומ
 שלנו מעכשיו ולהתכונן להצבעה. כי מי שמצביע משפיע!  את האפליקציה

 20הקאתון "כאן" לינק   

ם עם מוגבלות ומהווה פלטפורמה  לובלית לקידום זכויות אנשיהינה רשת צעירים ג 20לינק 
 יטלית.  לאקטיביזם חברתי ולהשפעה במדיה הדיג

  השיא  כשאירוע דיגיטלי באקטיבזם מתמקדים הם כנית המנהיגות של הרשת, וכחלק מת
העבירה לפעילים   שמחלקת הדיגיטל של "כאן"  סדנאות  ובו יומיים בן( האקתון) מרתון הוא

 שלמחרת  ביום  כאשר  היום  לאורך  סדנאות הנחו והעבירו  חי הדיגיטל של כאן ליוו,  שלה. מומ
  ויעלה   צולם  הנבחר  הסרטון.  שופטים  של  ועדה  בפני  שלו  הרעיון  את  שהציג  מצטיין  צוות  נבחר

 . הבחירות  ביום לדיגיטל
  

 הפצה: 

נסגר במגמת עלייה בהיקפי הצפייה בתכנים של כאן בפלטפורמות    2020ינואר    :נתוני צפייה
 : 11, שמקורה בהשקה מוצלחת במיוחד של עונת החורף בכאן חינוכית ובכאן VODה

 

 מהחודש הקודם שינוי  VODסך צפיות   סלקום  פרטנר  הוט  יס  חודש 

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

 77% 1,062,916 480,924 13,845   568,147 19-פבר

 12%- 937,665 408,458 30,673 162,488 336,046 19-מרץ

 13% 1,058,495 360,410 126,751 393,539 177,795 19-אפר

 34% 1,416,491 445,092 236,693 502,200 232,506 19-מאי

 56% 2,208,373 692,673 302,552 723,525 489,623 19-יונ

 17%- 1,837,115 517,409 199,920 675,139 444,647 19-יול

 16%- 1,539,935 573,341 217,688 382,771 366,135 19-אוג

 29%- 1,095,165 468,905 146,534 246,856 232,870 19-ספט

 1% 1,101,676 435,613 145,641 288,278 232,144 19-אוק

 40% 1,545,317 665,062 211,191 355,052 314,012 19-נוב

 52% 2,352,986 986,156 308,330 547,094 511,406 19-דצמ

 25% 3,134,109 1,321,973 452,415 712,484 647,237 20- ינו 

צפיות  
   19,890,196 6,488,330 1,943,713 4,276,942 4,047,102 מצטברות 

ממוצע  
חודשי של  

   1,530,015 600,793 184,318 453,584 361,103 פלטפורמה 

https://h65tq.app.goo.gl/kan
https://h65tq.app.goo.gl/kan


כיום   מחלקת ההפצה מטפלת – פרויקט העמסת התכנים לענן הארגוני ממשיך להתקדם
 טיבות התוכן המצולם ומעלה אותם לנגן הארגוני. בתכנים של כל ח

קבצים, וצפויים לעלות אלפים נוספים ככל   4000-עד כה הועמסו במסגרת הפרויקט כ
 שהטיפול בהם יתקדם. 

 יוטיוב: 

השידור בפלטפורמת היוטיוב ממשיכה לצבור תאוצה   פעילות הפצת התכנים של תאגיד 
 הציבור   וסנטימנט חיובי באהדת 

 לייקים 90%עם סנטימנט חיובי בכל הערוצים של מעל 

פרקי העונה השנייה של קופה ראשית כולם מגיעים תוך שעות ספורות מרגע חשיפתם   

 נים ממאות אלפי צפיות ונה  לרשימת הסרטונים החמים של ישראל

חד  , בכל רגע נתון יש ברשימת החמים של ישראל סרטונים מכל א2020גם במהלך ינואר 
 וחדשות. 11ערוצי היוטיוב שלנו, דיגיטל, כאן   משלושת

 11כאן   

 מיליון צפיות בחודש ינואר 9כ 

 אלף המנויים בערוץ  400מנויים חדשים נוספו ובקרוב נעבור את רף  13,000כ 

 כאן דיגיטל  

 יות בחודש ינוארמיליון צפ 3כ 

 מנויים חדשים שנוספו  9,000כ 

 כאן חדשות  

זוכה התוכן המעולה של חטיבת החדשות לחשיפה   ,יומיומיתות בזכות עבודה מאומצ

בכל יום עולות כתבות הצוברות מאות אלפי צפיות והסך הכולל של הצפיות בינואר   עצומה.
 .מיליון צפיות 20הגיע למעל 

 כאן חינוכית 

השקת לוח השידורים החדש של החינוכית מסתמנת כהצלחה מרשימה מאד. פעילות 
וטיוב המנצלת את יתרונות הפלטפורמה בצורה נרחבת הביאה לתוצאות  פעילות מושכלת בי

  בסטורי   הפעילות  -  עוטף  תוכן  באמצעות  תוכן  וקידום  סושיאל  פעילות  בוצעו טובות. כמו כן
בהצטרפות מנויים. כשערוצי החינוכית  לעשרות אלפי חשיפות והביאה להגברה  זכתה

אלף מנויים וכעת בזכות   136על כ ביוטיוב עברו לרשות התאגיד הערוץ המרכזי עמד 

 .בהתמדה  לעלות ממשיך והוא המנויים 250,000 רף את הפעילות המוצלחת עבר הערוץ

 

  

 

 

את  גם מעבר יחידות התאגיד ממתקן מודיעין למשכן הקבע בירושלים כלל מטבע הדברים 

ק מעובדי  לא חדשותית וחלהטלוויזיה  העובדי הרדיו,  את  מעבר כלל  ה  .עובדי המדיה בערבית

ההתמקמות במקומות הנוכחיים היא זמנית עד להשלמת בניית   יזיה החדשותית.הטלוו

 ימוקם משכן הקבע של המדיה בערבית. ( שבה -1קומת הרדיו )

 המדיה בערבית  -מכאן



  ובתאריך אנחנו בשיא ההכנות לקראת העלייה לאוויר בסופי השבוע באולפן ירושלים, 

 ערכנו טסט מלא וראוי באולפן.  18.2.20

 

 מכאן  טלוויזיה 

 הטלוויזיה  לפרסי  מועמדים 

 לשנת  הטלוויזיה לפרסי המועמדות  הבאות ההפקות את מברכת בערבית המדיה  חטיבת

 :  וטלוויזיה לקולנוע הישראלית האקדמיה של 2019

 

 

  (كراج.د) 'קראז  ר "ד  – ומיתק דרמה ומיני סדרה ▪

 (المميزون)  המיוחדים   –ה ודתע ▪

 (الغربة  في  مكان) העולם  בקצה  מכאן  – עובדתית סדרה ▪

 (التحدي)   האתגר  -דוקו ריאליטי  ▪

 (Arabstar)    אראב סטאר  –ריאליטי  ▪

 (األحمر البالون)  אדום  בלון  – בידור תכנית ▪

 (Full صباح) אלפול  סבאח  – אירוח ▪

 (السهر هيك ) סהר- א  היכ  – תרבות ▪

 

 במכאן  הקסם 

 והסדרות  התוכניות את הכולל למכאן תדמיתי השקה בקמפיין יוצאים אנו אלו בימים

 . עונה של קסם המסר תחת, ובדיגיטל ברדיו, בטלוויזיה והמתחדשות החדשות

 ועולההיכולת  שהולך  ציפיות ורף נרחבות בחירה אפשרויות של תקשורתי בעידן  ?קסם  למה 

 דווקא  אלא, בידול  נקודת אחר בחיפוש רק  טמונה אינה להכרעה רוכש להוביל תוכן יצרני של

 . ועןמל הנמען בין המפגש בחוויית מתמשך קסם ליצר ביכולתם

 הקסם  את צוריל הצלחנו  במכאן, זאת ולמרות , קשה משימה ספק ללא היא  קסם יצירת

 במגוון והמתבטאת המתמשכת והמקוריות ההתחדשות, היצירתיות בזכות הזה הנפלא

 והנגישים  והמשודרים ביותר הטובים מקצוע אנשי י "ע המופקות ותוכניות תכנים 

 . מכאן של השונות בפלטפורמות

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3058
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3071
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3081
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3077
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3064
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3076
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3069
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3075


 לנגד  מתרחש צפוי ולא מפתיע כשמשהו בנו  שמתעוררת ההרגשה, בקסם גישיםרמ בקמפיין

 .מכאן בערבית הגדול התוכן גוף של הגודל את וחווים ,משתאים אותנו ומותיר עינינו

  

  בטלוויזיה  הקסם  עונת 

 ועונות  סדרות שתכלול  מכאן של החדשה הקסם  עונת השקת את נחגוג  הבחירות  לאחר

 : הקסם את לגלות מוזמנים. חדשות

  ובידור  תרבות 

 על  המבוססת מוסיקלית ואירוח שירה תכנית" غني لي  غن  שיר לי  שיר " של השנייה העונה

  .הערבי הזמר גדולי של ומוכרים אהובים שירים

 

 

 

 

 

 המחלקה  מקים, מוזיקולוג, מלחין, מוזיקאי: אליאס  תייסיר ' פרופ  של בניצוחו התוכנית 

 למוסיקה החוג ראש והיום בירושלים ולמחול יקהלמוס באקדמיה מזרחית למוזיקה

 . בטלוויזיה תוכניות ומנחת זמרת מורקוס  אמל  של ובהנחייתה,  חיפה  באוניברסיטת

 

 ספורט 

 הספורט תוכניות של החנית חוד היא הספורט מועדון" الرياضي النادي : הספורט  מועדון "

 ושדרן עיתונאי בהלול זוהיר  לשעבר כ"ח של בהנחייתו הערבי בחברה

 . בכיר ספורט

 עם  נוקבים  ראיונות, ובעולם  בארץ  הספורט אירועי של  סיכום בתוכנית

 עם  שיחות, ענפים משלל  ואנשים קבוצות של בעלים, שחקנים, מאמנים

 . תחומים במגוון וכתבות פינות לצד אנליסטית פינה, הפרשנים טובי

 

 

 דוקו 

 החברה מתמודדת אתן מהותיות ותבדילמ העוסקת פרקים 4 בת סדרה -" دوامات: דילמות "

 אשליית , " נישואין  ללא גיותוז  -"מוסאקנה, "כפויות או רעלה בלי -" אב'החיג : "הערבית

 המשפחה  חיק בין הקשיש -" והמשפחה הזקן, "לשאת יכול לא שהגוף  טיפולים -"הפריון

 . אבות בית ובין

 

 

 

 

 

 



 נוער  ובני  ילדים 

 בנושא   המשפחה לכל ואינטליגנטית משעשעת ידע תכנית(. בתוכנו  מה)" فينا شو : פינא  -שו "

 ומה  האדם  גוף עובד  באמת איך לבדוק יוצאים  - נסיינים ושני  מנחה בה ורפואה  האדם גוף

 -webteb האתר  עם פעולה בשיתוף הינה התוכנית. לעור( מעל וקצת) מתחת לנו קורה

 מוחית  -חביב סוניה ר"וד עלמד דוידסון מכון, הערבי בעולם ביותר הגדול רפואי תוכן אתר

 . הבריאות משרד מטעם בבריאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 והסאטירה  התחקירים  בתחום  תוכניות !! הערבית  בעיתונות  לראשונה 

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

 . אקטואליה ותחקירי ישראליות ערביות חברתיות תופעות על  שונות וחשיפות תחקיר

 תעסוקת , אומנה, מיגון, חוקית בלתי ובנייה  תכנון, פוליגמיה, נשים רצח: בולטים תחקירים

- ו ברשת בריונות, 922 החלטה, עסקים מימון קשיי, וגבייה אכיפה, בפוריקס סחר, נשים

 (  פרוטקשן \חסות דמי) אווה'ח

 את מביאה התוכנית . ההראשונ הערבית הסאטירה תוכנית" بخير البلد" "יר 'בח  בלד - אל "

 בו  פאנל של המתכונת פי על, סאטירי באופן הערבית ובחברה בחדשות השבוע אירועי

 . מתחלפים אורחים לצד קבועים  מנחים משתתפים

  

  המסך  מקסום 

 בשידורי  התחלנו: כאן-ו מכאן הטלוויזיה ערוצי בין פ"ושת המסך מקסום מדיניות במסגרת

 האדירות  המזון כמויות על אקטיביסטי-דוקו סרט -!" מבוזבז ": הבאות והסדרות הסרטים

 מציעים  מובילים שפים. הסביבה על והשפעתן, בשנה טון מיליארד 1.3-כ, לפח שמושלכות

 . הבעיה לפתרון להירתם יכולים כולם כיצד ומסבירים הבזבוז לצמצום פתרונות לצופים

 פורצת  השימפנזים חוקרת, ולגוד יין'ג של  צילום שעות 100-מכ שנוצר תעודה סרט -"יין 'ג "

 בראיון. 2014 עד אבודים ושנחשבו, לוויק ואן הוגו זוג בן שצילם סרטים. דרכה בראשית הדרך

 . חייה עבודת על גודול  מספרת, ועדכני  נדיר

 חייה  כל נלחמה, ב"בארה  העליון ש"ביהמ שופטת - גינסבורג ביידר רות" RBG"  השופטת

 שנויות  מהכרעות חששה לא שמעולם האישה ,  85 בגיל, וםכי. ומיעוטים נשים  זכויות  למען

 . אינסטגרם כוכבת ואף פמיניסטי אייקון, חברתי מגדלור היא במחלוקת

 והתקיפות  ההטרדות  מקרי אחרי העוקב תיעודי סרט -" מטרידה  אמת  -ויינשטין  הארווי "

 הנשים ריפוסי  באמצעות, האחרונה בשנה שנחשפו ויינשטיין הארווי העל מפיק של המיניות

 .שלו המלון ובחדרי במשרדו מתרחש מה ידעו או שחשדו ואנשים קורבנותיו שהיו



 רדיו מכאן 

 תוכניות חדשות בתחומי הספורט והאקטואליה: 

בתוכניות אלה   .חמישי ושבת , שודר בכל יום רביעישתספורט   הינה תכנית "  x 2"מכאן 

נשדר תוכנית  , כמו כןשחקנים. מאמנים ו מנהלים, נתמקד בראיונות עם נציגי קבוצות, 

בנושאים שונים בתחום הספורט. לאחר תום   ידונו מומחים אשר  4"פרלמנט" בהשתתפות 

מקום לצופים( ובה תינתן הזדמנות לצופים להביע את   –המשחקים נשדר תוכנית )מכאן 

 גרשים השונים ובתחומי הספורט .דעתם על המתרחש במ

ים דיון מעמיק סביב סוגיות  ה ישתתפו מומחים ויתקיתוכנית אקטואליה וב – "על השולחן"

 ובמדינה בכלל.    בוערות בחברה הערבית

בה תינתן הזדמנות למאזינים להביע את דעתם בסוגיות פוליטית   "שיחות עם מאזינים"

 הבוערות בשטח.

 לוח שידורים חדש ברדיו: 

כלפי האזרח    ניםו שעוולות של מוסדות וגופים    תפהחוש   תחקירים  כניתות  –"פיש מושקלה"  

הפשוט. בתוכנית יפנו המאזינים עם תלונות שדורשות חשיפה ברבים בתקווה שהחשיפה  

  במציאת הפתרונות.תעזור 

שמנגן שירי מועדונים יגיש מוסיקה עכשווית בסוף השבוע   ידי ג'י :כניות מוסיקה חדשות ו ת 

שבוע, וזאת  ים בלחמישה ימהרחבת רצועת המוסיקה האלטרנטיבית  ,  לכל הנוסעים בדרכים

 בעקבות הצלחת הז'אנר. 

תכנית שבועית במתכונת פודקאסט   חוזרת!שוויש" -תכנית הקולנוע האיכותית "סינמה א

 העוסק בקולנוע המצרי המפואר שהוא בסיס תעשיית הקולנוע בעולם הערבי היום . 

 

 בדיגיטל   2020סיכום חודש פברואר    

 

 

 

 

 

 מס.  חשיפה חודשית  פלטפורמה 
צפיות  

 בסרטונים 

מס. עוקבים  
 שהתווספו החודש 

 מס. עוקבים עדכני 

 מיליון  32 פייסבוק מכאן 
 

  57,000 מיליון 25
 אלף  681,175

 מיליון  1.6 פייסבוק  מכאן חדשות
 

  3,400 מיליון   1.9
 אלף   165,000

 אלף עוקבים  45,193 4,000 200,030 300,000 אינסטגרם

 דיגיטל כ"סה
 (אתר ללא)

 אלף עוקבים   891,368 64,400 מיליון   26,633   מיליון  33,630

 234,909 מבקרים 78,135 אתר 
 כניסות

03:42 
ממוצע דקות שהייה 

 באתר

52% 
 כניסות אורגניות
 )ממנוע חיפוש(



 : ם י נתונים כללי 

 מיליון   33,630  –סה"כ חשיפה בכלל הפלטפורמות 

 מיליון   26,633 –סה"כ צפיות בכלל הפלטפורמות 

 אלף עוקבים   891,368  –פלטפורמות ים בכלל ה סה"כ עוקב 

 

 :   2020טבלת עוקבים שמתווספים בעמוד מכאן לשנת  

 מספר עוקבים שהתווספו   חודש  
  62,206 ינואר  

 57,000 פברואר 
 

 

 

 
 
 

 משודרות במהלך חודש מרץ: כניות החדשות הצפויות להיות ו להלן הת

 דרמה: 

 הדבר הגדול המיוחד: 

 דקות.  40פרקים של   8דרמה קומית חדשה בת 

מגלה יהודית )עינת ויצמן( שהיא סובלת ממחלה קשה, היא נכנסת למצב הכחשה    41כשבגיל  
ולא מספרת על כך לאיש למעט חברתה הטובה דניאלה )אורנה פיטוסי(. לאחר שיהודית  
עוברת ניתוח שתוצאותיו עדיין לא ידועות, דניאלה מתחילה להבין שהשעון של שתיהן  

  -ו כדי להציל את חיי חברתה ולשנות את חייה שלה ליטה שעליה לעשות משהמתקתק ומח
בלי להתחשב בתוצאה, בלי לחשוב על הבושות והמבוכות. הדבר הגדול המיוחד היא דרמה 

 קומית אפלה על הרצון והאופציה לשינוי ולתיקון. 

איקונית  את הסדרה יצר שמואל חיימוביץ' שביים את צמד השחקניות הראשיות בסדרתו ה
 "הפוך".  

 

 

 

 

 

 תרבות ובידור: 

 רוני קובן במחלקה להפרעות אכילה   - יוצאים מהכלל  

בפרק מיוחד וארוך מהרגיל של "יוצאים מהכלל" מתעד קובן בפעם הראשונה את שגרת 
החיים במחלקה להפרעות אכילה של בית החולים תל השומר על המשמעת הנוקשה שבה,  

עצמן וההתמודדות המורכבת של ומול דימוי הגוף של הקושי של המאושפזות מול האוכל 

 .הפסיכיאטרי בתחום שיש והעקשניות צוות המחלקה עם אחת ההפרעות הקשות

   כאןלחצו  לפרקים של יוצאים מהכלל 

 טלוויזיה 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1426


 צפויים בקרוב:  המרדף שני פרקים מיוחדים של  

: עירית לינור, גדעון לוי, אראל סג"ל  23-לפני הבחירות לכנסת הם  אים ישודר יו ספיישל עיתונ
ארבע עיתונאים שבדרך כלל עסוקים בלרדוף אחרי סקופים, ינסו הפעם לרדוף   -ואורן נהרי 

 אחרי הצ'ייסר, איתי הרמן.

  כנית, וגם, בפעם הראשונה יפגיש אתו פרקים לת 150בפורים ישודר פרק מיוחד אשר יחגוג 
 באותו משחק. –מיכל שרון ואיתי הרמן  –  שני הצ'ייסרים

  כאן לחצו   לפרקים של המרדף

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 דוקומנטרי: 
 

 נייעס  
 ות.דק  42פרקים של  5סדרה דוקומנטרית חדשה בת 

ירוויזיון, מסי לא ביקר בישראל  אבהכירו את עולם התקשורת החרדית, שבו נטע לא זכתה 
ואפילו הנשיא קצב לא נכנס לכלא. ככה זה כשהחדשות צריכות להיות כשרות למהדרין 

 בהשגחת הבד"צ.
הסדרה מלווה חבורת אנשי תקשורת חרדים, שמנסים למתוח את הגבולות מבלי לשבור את  

לבין חוקי  ם הכלים ומתמודדים עם הקונפליקט בין החובה המקצועית שלהם כעיתונאי 
  החברה החרדית השמרנית.

 
 

 רכש: 
 

 העובדות:   – משבר האקלים  

 סרט דוקומנטרי בהובלת סר דיוויד אטנבורו. 

מקטסטרופה אקלימית. אם  בלבדשתי מעלות  במרחקמחקרים אחרונים מראים שאנחנו 
את  מביאשנה. הסרט  40קצב ההתחממות הגלובלית יימשך, נגיע לנזק סביבתי תוך 

על התחממות כדור הארץ דרך סיפורים של האנשים המושפעים משינויי האקלים  העובדות 
 חושפים את ההתפתחויות.  המומחים מובילים וואלה הנלחמים בה  

 מלחמות החיסונים 

ל  איום הולך וגובר ושעשוי להיות קטסטרופלי על עתיד בריאות הציבור. סרט דוקומנטרי ע 
ופא הבריטי אנדרו וויקפילד כי החיסונים מסוכנים  שנה טען הר   20התנועה נגד החיסון. לפני  

ומזיקים. הסרט חוקר כיצד התפשט המסר נגד החיסונים והאידיאולוגיה הפוליטית סביבו.  
י להפריך את המסר. אך בעידן האינטרנטי של כמויות  מדענים פעלו במשך עשרות שנים כד

ונספירציה עשויה להתפשט עצומות של מידע כשמתוכם כמויות רבות של מידע  לא נכון, הק
 ומהר. 

 
 
 
 

https://www.kan.org.il/program/?catid=42


 
 
 
 
 

 
.  פרפר נחמד בימים אלו הוצאנו בהתרגשות רבה קול קורא להפקת סדרת הילדים הקלאסית  

 אוזה, בץ, נולי ושבי נבנו מחדש וממתינות לצאת לעונה חדשה.   –הבובות המיתולוגיות   4

 הוצאנו קול קורא נוסף לדרמה, קומדיה ודוקו לילדים. 

ז'נס אשר נערך בחסות מכון גתה ופסטיבל קולנוע דרום. באירוע  -אירוע פרילקחנו חלק ב
שכותרתו הייתה "היום שבו הפכתי לגיבור/ה" הוקרן הפרק שתי אימהות מתוך העונה  

 . ילדי בית העץ החדשה של  

. הפעם יתארחו כל כוכבי  החפרנים ביום הבחירות נשדר )שוב( משדר חגיגי ועשיר בהובלת 
אורחים  וניהם: ליטל שוורץ, נעמי לבוב, איתי הרמן, ושחקני ילדי בית העץ  ה החדשה, בי העונ

 נוספים: חזי דין, יובל מלחי, אוראל צברי, איתי לוקץ', ובץ ונולי מפרפר נחמד.  

  .של כאן חינוכית ידון הבחירותבחעד משדר הבחירות כולם מוזמנים לבדוק בקיאות 

בימים אלו אנו מקיימים קבוצות מיקוד ומפגשים עם ילדים ובני נוער במטרה למקד את  
 התכנים לקראת העונות הבאות. ילדי כאן הוזמנו לחוות דעה ולהשפיע. 

  – בהובלת הדור הבא של משפחת קירשנבאום  חיות שטחהחודש התחילו צילומי הסדרה 
 עוסקת בטבע הארץ ישראלי דרך עיני הילדים.ירי. הסדרה הבן כנען והנכד ל

מנויים לבייבי    10,000  -בעולמות הדיגיטל חגגנו רבע מיליון מנויים לערוץ היו טיוב ולמעלה מ
 ערוץ הטיק טוק. –החדש שלנו  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  במרכזו של חודש פברואר עמדו המעבר לירושלים והשקת אולפני הרדיו והטלוויזיה

. אולפני רשת ב' נסגרו בלילה במודיעין, העובדים עברו בשעות הבוקר וכבר משעות  החדשים
 הצהריים שידרו את התוכניות מירושלים. 

לוויזיוני ועוצבה  בנוסף תוכניות הרדיו המצולם עבור מתיחת פנים: שובצו באולפן חדש, ט
 להם אריזה חדשה.  

בשבוע שלאחר מכן, בתוך שעות ספורות עבר מרכז השליטה הטלוויזיוני ממודיעין לבירה  
בשל המתיחות בדרום.    20:00חצי שעה לפני    -  11וחנך בהצלחה את המהדורה החדשה בכאן  

ה  למחרת כבר שידרנו מהאולפן החדש במשך שעות רבות ממוקדים רבים עקב ההסלמ
 הביטחונית. 

מלבד המשדרים מהדרום והעיסוק הנרחב בנגיף מסוג קורונה, ערכנו יום שידורים מיוחד  
החל מהבוקר הזה בכאן רשת ב ועד   – בפברואר  6-מנהריה וממושב גבעתי שבדרום ב

לרגל חודש לסערה ולשיטפונות שגבו את חייו של   -  11חדשות הערב במהדורה נרחבת בכאן  
ות שידור מיוחדות הוקמו בעיר לטובת הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה. בכל  מוטי בן שבת. עמד

אחת מתוכניות כאן רשת ב' הקדישו פרקים נרחבים לסיקור מצוקת תושבי האזור. חזרנו  
לנחל געתון שעלה על גדותיו, למוקדים שהוצפו ולבתי העסק שניזוקו קשות. בדיגיטל הוקם  

 אזור ייעודי, עם תכנים מיוחדים. 

 חדשות 

  חינוכית

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=66732


עם משפחתו של בן שבת, ששחזרה לראשונה    כתבה בלעדית גרת יום השידורים, שודרה  במס
גם את הוריהם של דין וסתיו,   כתבינואת רגעי האסון. במסגרת אסונות השיטפונות, ליוו 

 שחזרו לראשונה לבניין ולמעלית בתל אביב שבה מצאו ילדיהם את מותם. 

, שהביא תיעוד נדיר של  תחקיר הגזענותהערב הראשונה מירושלים נחשף  במהדורת חדשות  
פרסמנו  שוטרים המתנהגים באלימות ומשפילים ישראלים יוצאי אתיופיה. יממה קודם לכן, 

קיעאן, שהופקר למוות  -על רגעיו האחרונים של יעקוב אל תיעוד בלעדיבחדשות השבת 
חיראן. אלו היו שתי החשיפות העיתונאיות הבולטות החודש והן עוררו  -באירועי אום אל

תגובות רבות. בפרשת המשטרה, הוחלט להעביר את השוטרים המעורבים מתפקידם  
חיראן הוגשה עתירת המשפחה -והיועמ"ש ממתין להבהרות מהמשטרה, ובפרשת אום אל

 לבג"ץ. 

ן שביקר באושוויץ, קיבל איומים על  ריאיונות בולטים בכאן רשת ב: איש דת מוסלמי מלבנו
, יועז  , משה לדור שאמר כי דן אלדר היה צריך לוותר על המינויחייו ומבקש מקלט באירופה

על עומד  , בצלאל סמוטריץ' שסיפר כי הנזק לאל הנדל בריאיון ראשון מאז סערת הדרבוקה
, ומומחה יפני למחלות זיהומיות שהסתנן  המיליון דולר והמדינה תיאלץ לפצות 50-על כ

   . לספינה מול חופי יפן וביקר את אופן בידוד הנוסעים

חוששים מהקורונה  שניסה להרגיע את ה אקספליינר דיגיטלהישגים נוספים ראויים לציון: 
יומיים לאחר  ברמאללה  CIA-אלף צפיות(, חשיפת הביקור החשאי של ראשת ה 800-)כ

לקראת הבחירות ובהן האמירות של נתניהו נגד בנט  הכרזת טראמפ, שורת פרסומים 
וע בעין  בשיחות סגורות, ופרסום ראשון של תמלילי חקירת ראש החוליה שביצעה את הפיג

 . בובין

על הפיצולים והמתחים   "כיפה קרועה"–בפרק המגזיני, שתי סדרות עוררו עניין רב 
על היעדרם של מזרחים ממוקדי השלטון    "שלטון האליטות"  בפוליטיקה של הציונות הדתית ו

יתונאי הישראלי היחיד שסיקר מאיחוד האמירויות את היה הע   כתבנובישראל. בגזרת חו"ל,  
לראשונה בהשתתפות קבוצה ישראלית ורוכב    –אחת מתחרויות האופניים הגדולות בעולם 

 ישראלי. במסגרת הביקור גם ראיין את כריס פרום, לשעבר אלוף הטור דה פראנס. 

 
 

 

 

 

 כאן הסכתים 

 עונת ההסכתים החדשה עלתה לאוויר 

 
האזינו למסע בלשי דוקומנטרי . צל עץ תמרההסכת "שיר אחד" חזר בעונה חדש, עם השיר  

ן ברזל ישראלי. פרקים נוספים של שיר  א מרתק אחר זהותו של מחבר השיר שכבר הפך נכס צ
 אחד יעלו אחת לשבועיים, בשני בבוקר.  

" הוא הסכת חדש בהגשתו של הקומיקאי יואב רבינוביץ' )"טלוויזיה  יואב על החדשות"
יואב עם קומיקאי אחר, שאין לו מושג מה קורה    מהעתיד", "מהצד השני"(. בכל שבוע נפגש 

 בחדשות ומסביר לו את הסוגיות המרכזיות שעולות לדיון השבוע.  

הסכת הילדים המצליח בישראל, עלה אף הוא בעונה חדשה וכבר אפשר    –  היסטוריה לילדים
 על סיפורם המרתק של יוסף טרומפלדור והארייט טאבמן. ללמוד

  – , דווקא בדרך לעבודה 11אם בא לכם לשמוע את הריאיונות המרתקים של רוני קובן מכאן 
 . "פגישה אישיתלישית "לגרסת ההסכת של העונה הש מוזמנים

עלתה בפייסבוק ואתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחר   כאן הסכתים ילת הפייסבוק קה 
 .רק מהתאגיד( והחידושים בעולם הפודקאסטים המלצות להסכתים אהובים )ולא

 רדיו 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=67046
https://www.youtube.com/watch?v=twj7BtzVV7k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mcZ0g3a1-N0
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%94
https://www.kan.org.il/item/?itemId=66314
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16144&fbclid=IwAR3j_f5A8qy57oBAbY_RhDdZ6Km_kC-UI0HLLoi78bNRDmBIm7AQ7WT2C2U
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2131
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2030
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2129
https://www.facebook.com/groups/475671263070118/


 כאן תרבות 

   לוח שידורים חדש הושק בתחנה

" ותוכנית האקטואליה  שלושה שיודעיםתוכנית הבוקר ", כרות לצד התוכניות המו
,  "החדש  60- ה " ושק , הושקו גם תוכניות חדשות. בין היתר, ה גם כן תרבותהתרבותית ש 

  ה התוכנית תוכנית המיועדת לגיל השלישי עם התמקדות בלייף סטייל ובבריאות. עוד הושק
 המאגדת את מיטב האייטמים ששודרו בתחנה במהלך היום.   "סיכום היום" 

:  היתר  בין. והישגיים ייחודיים  אייטמים העלתה כמה החודש  "גם כן תרבות" התוכנית 
  עם  ראיון. הצפון באזור יחיד כמעט תרבותי מענה  שסיפקו, חפר בעמק המוזיאונים סגירת
"הרשימות   על טופינ של הגילוי ןוכ החדש ספרו הוצאת לרגל, רושדי סלמאן הסופר

רשימות פנימיות שמחליטות מיהם האמנים המרכזיים   –השחורות" של משרד התרבות 
 בתחומי האמנות. גלריות מתוקצבות בהתאם לשיבוצים של האמנים האלה אצלם. 

 

 כאן גימל 

לב  " התארחו החודש להופעה חיה באולפן אומנים בהצדעה לרמי  התיכון   הים  אגן" כניתובת
 ו על התמונה( )לצפייה הקליק 

  

 

 

 

 

 הצדעה לננסי ברנדס )לצפייה יש ללחוץ על התמונה( 

)לצפייה יש  לי לוזן הגיע לאולפן וביצע את מיטב שיריוא
 ללחוץ על התמונה( 

 

 

 

 

 

 

הזמר והשחקן  , יובל דייןהזמרת  באולפן חיה להופעה החודש התארחו בתוכנית "גימלייב"
 הגיע לאולפנינו  עקיבאהזמר , מאור כהן

 

 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2029
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=11
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2134
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1108
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/198046531337973/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/785164125301644/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/596190287624951/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/205567123932732/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/609977176457989/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/523068008335346/


 :"פוקוס "  במסגרת התכנית

 תלמה אליגון רוז 

 דודו ברק 

 

 : התארחו  "השירים  מאחורי" בתוכניות

  

 

 

 

 

 האחיות קרקוקלי  

 אהוד בנאי                

 

שנה למותה של עפרה חזה, שירים נבחרים פתחו את  20צויינו  23.02-ביום ראשון ה
 . משיריה הגדולים ספיישלשודר  20:00תוכניות במהלך כל היום ובשעה ה

 

 88כאן 

   88ג'אם  

 

במהלך החודש האחרון   88התוכנית מביאה את האמנים להופעות חיות באולפן כאן 
 התארחו:

 . הזאבות, ו נומקה,  דניאלה ספקטור

 

 שידורים מיוחדים: 

 לקראת הופעתיו בארץ.   רובין היצ'קוקאת המוזיקאי הבריטי  אירחנו

 

 

 

 

 

 .שנים להולדתו של שגריר הרגאיי 75במלאת  ספיישל בוב מארלי

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=120779
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=122204
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=120515
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121731
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=122996
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/200836137636194/
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/1363009247219055/
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=120822
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121366


 וחיים רומנו ג'אם עם אגדות הגיטרה ארז נץ  –ספיישל פסטיבל הגיטרה  

 

 

 

 

 

 . לכבוד צאת האלבום החדש שלהם - ame ImpalaTספיישל 

 

 ספיישל של חצות: 

שירת הברבור של סיימון וגרפינקל.   Bridge Over Troubled Water- חמישים שנה ל
האלבום האחרון שלהם בו הם נסקו לגבהים מוזיקלים חדשים אבל התרחקו זה מזה עד כדי  

   .פירוק הצמד

הארווי. האלבום   של פי. ג'יי To Bring You My Love-שנה ל 25 -ספיישל פי. ג'יי הארווי
 . בו היא יצאה לדרך עצמאית אמיתית ופרצה גבולות

האלבום ששינה   Black Sabbathשנה לאלבום הבכורה של  Black Sabbath- 50ספיישל 
 . את פני המוזיקה ופתח דלת לז'אנר חדש

 . 70-ציון יום הולדתו הלספיישל פיטר גבריאל  

 שאלון לשבת: 

שאלון סופ"ש קבוע עם סדרת שאלות למוזיקאים ישראליים על המוזיקה עליה הם גדלו, על  
השירים שהם שומעים, על חלומות שלהם בחיים וגם אחריהם. החודש ענו על השאלון: מני  

 , רותם אור ואלון לוטרינגר. Foresttקת בגר, לה

 

 

 כאן קול המוסיקה 

  שני נו משה מורד להגשת הרצועה בימים  רצועת "כאן מזרח" מתחדשת! החודש הצטרף אלי
נמשיך לפגוש את המוסיקאי המוערך יאיר דלל ובקרוב נארח בכל רביעי    ראשון, בימי  שלישיו

 מגיש אורח אחר שיבחר ויגיש את המוסיקה שהוא אוהב.

מובחרים מאולמות הקונצרטים ברחבי  כאן קול המוסיקה מביאים בשידור חי קונצרטים
 הארץ:

מאולם הנרי קראון בירושלים את קונצרט התזמורת הסימפונית ירושלים   שידרנו 5.2-ב
 בניצוחו של רני קלדרון ובהשתתפות זמרת הסופרן הילה בג'יו. 

  3בשידור חי את קונצרט הסיום החגיגי של פסטיבל החליליות הבינלאומי ה העברנו 7.2 -ב
קולקטיב הבארוק   –תל אביב בו השתתפו זוכי הפסטיבל הצעירים וסולני "ברוקאדה 

 הישראלי" 

במסגרת תכניתנו "לוקאל קלאסי" הקלטה של הקונצרט "הפסנתר   שידרנו 13.2-ב
והתזמורת": תזמורת מזרח ומערב בניצוחו של תום כהן בערב שנערך במשכן לאומנויות  

 2019הבמה בנובמבר 

 

 

https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/1040642926312899/
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/1040642926312899/
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/1040642926312899/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16146
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=15969
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=15969
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16004
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16083
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16083
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16083
https://www.kan.org.il/program/?catid=1460
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=120995
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121085
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121479
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121133
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121325
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121874


והצ'לנית והמוזיקולוגית   צבי אבניבין אורחי התוכנית "אוצר ישראלי" החודש היו: המלחין 
 רחל גלאי על חייו ויצירתו של יהויכין סטוצ'בסקי. 

ישי שטקלר ואת תלמידתו רומי   המנצחאת  30.1במסגרת מגזין כאן קול המוסיקה ראיינו ב
נבו בשיחה מברלין לאחר השתתפות מקהלת ותזמורת תלמה ילין בקונצרט מיוחד ליום  

מחקר  בין היתר עם ד"ר שי כהן המלחין והחוקר על  שוחחנו 6.2השואה הבינלאומי. וב
סקרן שנערך בקוריאה באמצעות בינה מלאכותית ובדק מי הם המלחינים המשפיעים  מ

 והיצירתיים בעולם )רמז: רחמנינוב עקף את כל האחרים(. 

 ווד.מוסיקה מהסרטים לכבוד שבוע האוסקר בהולי ספיישלנו  שידר 13.2בתאריך 

 

 כאן מורשת 

. אורחים מיוחדים, פירות יבשים וטריים והרבה שמחת מסיבת טו בשבטחגגנו באולפן את 
 חג. 

ם במגזר החרדי, איך מתמודדים  איך נראים השידוכי  –מזווית אישית   םהשידוכי נושא  ב   עסקנו
עם רווקות מאוחרת ומה השינויים שעוברים על החברה החרדית בנושא. התוכנית התקיימה  

 בליווי שדכנים ואנשי מקצוע. 

נשית ראשונה מסוגה עלתה במקביל בכאן מורשת וכהסכת: הניה שוחט -תוכנית חרדית
שה  יגיות, גידול ילדים, מעמד האת על כל מה שמעניין נשים חרדיות: זוואפרת פינקל מדברו

החרדית, דיני טהרה וקיום מצוות בעולם משתנה. זו תוכנית ראשונה מסוגה, שמספקת במה  
פתחה הרבנית יהודית יוסף, האשה החזקה   התוכנית הראשונהפתוחה לנשים חרדיות. את 

 ברה על השפעה נשית במוקד כוח גברי. ביותר בלשכת הרב עובדיה יוסף ז"ל. היא די 

 

 כאן רקע 

    ספרדית 

ראיון עם אלכס פינה, יוצר הסדרה "בית הנייר" לרגל השקת העונה השנייה של סדרתו  
 , בכאן תרבות."גם כן תרבות"וגם בתוכנית  בספרדית"המזח" בישראל הריאיון שודר 

 אנגלית  

הקלידן והזמר של להקת תיסלם  יאיר ניצני, יוצא למסע בארה"ב שם יערוך סדנאות  מוסיקה  
 ם. לעזור לחיילים בודדיבאנגלית. בראיון ייחודי לכאן אנגלית ניצני  דיבר על מאמצי משפחתו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121530
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=120647
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121254
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=121827
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1271
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1271
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1271
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1271
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=15972
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=120941


 

 

 

בחודשים האחרונים חטיבת משאבי אנוש ניהלה את פרויקט מעבר העובדים לירושלים ביחד  
 עם אגף תפעול והנהלת התאגיד.

ההיערכות כללה תכנון הושבת העובדים, מעבר לכלים רב פעמיים, הקצאת חניות, סידורי  
ומתנות וניהול שיח  אישיות הנוגעות למעבר, הפקת אירועי פתיחה  הסעות, טיפול בבקשות  

רציף עם עובדים ומנהלים על מנת להגיע לפתרונות מיטיבים. במקביל נערך משא ומתן 
 והגענו להבנות עם נציגות העובדים בנושאים אלו. 

 

 

 

 

 אולפן חדש 

 . האולפן החדש נחשף –אחרי חודשים של ציפייה זה סוף סוף קרה 

 עוברות לירושלים לאולפן חדש  11החדשות של כאן  

 בחירות  

 " 11את הבחירות הקרובות גם הפוליטיקאים יראו ב"כאן חדשות" ב"כאן 

 פרומו כתבים ,  פרומו פוליטיקאים

 קדימון )פרומו( עדן    – אירוויזיון  

 יש לנו נציגה, ועכשיו רק חסר השיר!

 2020עדן אלנה מזמינה אתכם לבחור את השיר שאיתו תייצג את ישראל באירוויזיון 

 ספירה לאחור   – אירוויזיון  

לקראת המשדר שבו אתם בוחרים את השיר ההתרגשות בשיאה. מתחילים לספור לאחור 
  2020הבא של ישראל לאירוויזיון 

1 2 

 בחירת השיר של ישראל 

  בבחירות האלה יהיה רק מנצח אחד!

 2020כל המדינה בוחרת יחד את השיר של ישראל לאירוויזיון 

 עד כאן  

 עד כאן חוזרת בעונה חדשה עם נבחרת מנצחת.  

1 2 3 4 5 6 7   

 פרומו

 משאבי אנוש

https://streamable.com/4cykc
https://streamable.com/hhtfs
https://streamable.com/92i7k
https://streamable.com/r8vrp
https://streamable.com/tvkim
https://streamable.com/3a3hr
https://streamable.com/cauj3
https://streamable.com/cauj3
https://streamable.com/cauj3
https://streamable.com/y2yu1
https://streamable.com/8cmi0
https://streamable.com/8f0bc
https://streamable.com/ewc44
https://streamable.com/amipn
https://streamable.com/585sw
https://streamable.com/8vvmg


 רב הנסתר 

 בדרמה תיעודית חדשה   ףהסוד המטלטל שמאחורי ישיבת "שובו בנים" נחש

 ספיישל בחירות   – המרדף  

 רגע לפני פתיחת הקלפיות העיתונות הישראלית פותחת חזית מול הצ'ייסר

 הדבר הגדול המיוחד 

 שהשתי חברות יוצאות לחפש התחלה חדשה. עינת ויצמן ואורנה פיטוסי בסדרת דרמה חד

1 2 3   

 בואו לאכול איתי 

 הזוג התל אביבי שהכיר באתר "הכלוב" מזמין אתכם לארוחה מהולה בכאב 

 2קופה ראשית  

 פרקים חדשים במבצע לחורף חם  –עכשיו ב"שפע יששכר" 

 

https://streamable.com/3pxxm
https://streamable.com/rnt70
https://streamable.com/7y07h
https://streamable.com/a2jj2
https://streamable.com/ndaof
https://streamable.com/gqn6a
https://streamable.com/9ndff

