
 

 

 

 

 

 

 

 אירוויזיון גמר האקאתון

במרכז פרס לשלום בנוכחות יון אולה סאנד, המפקח על תחרות  29.4 -ב נערךהגמר 
 .(EBU-מטעם איגוד השידור האירופי )ה האירוויזיון

)ביניהם גם  שבסופו בחרו השופטיםבאירוע השתתפו כל הצוותים שהעפילו לשלב הסופי 
  :תיםארבעה שופטים מ"כאן"( שלושה צוו

עם מוצר המאפשר לצופים לצרף בזמן אמת  – prowatchersלמקום השלישי הגיע צוות 

 .חי השידור במהלך השירים ביצועי ועל האירוע על הנות מפרשנויות וחוות דעתיפרשנים ול

, תעאל, וסינמדיה, 6000עם מיזם משותף של כרמל   - SynaVoteלמקום השני הגיע צוות 
המציעה עבור צופים המתמודדים עם מוגבלויות  Stargiver שפיתח את אפליקציית

 .קוגניטיביות פתרון מונגש ונוח לבחור ולהצביע עבור השירים האהובים עליהם

צוות משפחתי המורכב מאב וארבעת בניו שפיתחו  Shmuelizהצוות המנצח הוא צוות ה 

תוצאות  אחר ובלעק המאפשר, ראייה לקויות עם לצופים פיתוח ייעודי ,DeepVision את

 .חכמים רמקולים דרך קוליות פקודות או לסמארטפון אפליקציה התחרות באמצעות

 

 להפצת תוכן: התאגיד שת"פ בין חטיבות

הופצו כותרים לקראת יום הזיכרון לחללי  –הוזנק שת"פ עם מכאן להפצת חומרים •
 מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.

ברדיו, לטובת הוצאת החומרים שלהם החוצה  הוזנק שת"פ ראשוני עם מערך השפות •
 לפלטפורמות של נציגויות ישראל בעולם ולפלטפורמות זרות. נעדכן בהתפתחויות.

הוכנה תוכנית להפצת תוכן בפעימות, לפי מועדים רלוונטיים לקהל  –כאן חינוכית  •
 התחנה.

של  הושלמה הכנה של כעשרים סדרות כתבות להפצה, במגוון רחב -חטיבת החדשות  •
 נושאים. 

 .2019החלו ההכנות לעונת קיץ  – 11כאן  •

 חבילות תוכן שהוכנו להפצה לקראת מועדים מיוחדים )המהווים "הזדמנויות צריכה"(: •
יום הזיכרון לשואה ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות 

 .2019האיבה; יום העצמאות; אירוויזיון 

 :HOT-עליית קטגוריות כאן ב •
עלתה קטגוריית כאן  29.4-והיא מתעבה כל הזמן; ב 11עלתה קטגוריית כאן  10.4-ב

 חינוכית )מצ"ב צילומי מסך(.

 

 

 איירעדכון מנכ"ל חודש 

  

 דיגיטל 



 :של תכני כאן בפלטפורמות השונות נתוני הפצה

 

 אירוויזיון

חודי בשיתוף פייסבוק, שבמסגרתו חנכו אנשי הדיגיטל פרויקט יי - הוולגרים שלנו באירוויזיון
וולגרים בולטים מישראל.  15 -אירופה -ישראל ופייסבוק -יחד עם אנשי פייסבוק –של כאן 

, ובמסגרת עלייה בחשיפה שלנו לקהל צעירהוולגרים קיבלו כלים להצלחה באינסטגרם ו
חבי הארץ. הפרויקט מביא התוכנית הם נשלחו לסקר את אירועי האירוויזיון השונים בר

לעלייה חדה במספר המשתמשים שלנו באינסטגרם )קצב הצטרפות של פי עשר בכל יום 
 בעקבות תיוגי הוולגרים(.

מגזין היומי "ערב טוב אירופה" משודר מדי ערב בלייב  -שת"פ עם חטיבת הטלוויזיה
. הביא לעלייה בקהילה וישנה פעילות נושאת כרטיסים. דיגיטל מפנה לטלוויזיה ולהיפך

 בעוקבים בקהילה ומנגד להגדלת החשיפה של התוכנית.

 בפלטפורמות של כאן מופצים התכנים -תשמתורגמים לאנגליתכני אירוויזיון ייעודיים 
 .EBU-בפלטפורמות הדיגיטליות של ה ובנוסף גם

רדיו  טלוויזיה/ דיגיטל/ -תוכן שוטף והבלטה של חומרי החטיבות השונות  -אתר האירוויזיון
 ופודקאסטים/ חומרי ארכיון

עדכונים שוטפים, השתתפות בשיח האירוויזיוני -אירוויזיון-טוויטר בינלאומי למותג של כאן
 עם חשבונות האירוויזיון/ גופי שידור/ נציגים ועוד 

 קהילה מובחנת למותג עם תוכן דיגיטלי שוטף. -קהילת כאן אירוויזיון בפייסבוק

שמופצים ברשת,  –חיזוי השיר הזוכה ו"דוז או בוז"  -יתחנומשחקים אינטרקטיביים שפ
 בעיקר בחו"ל. -רביםמשתמשים לוזוכים 

 

 

 

 

 

 בה שהתקיימו מיוחדים אירועים לכבוד במשדרים מיוחדים ומושקעים  התקופה מתאפיינת
שידורים אלה הביאו לידי שינויים בלוחות השידור . במכאן פעלנו לתת ייצוג בתוכן 

בשלוש הפלטפורמות  השונות והדתות העדות בני היעד קהלי ולכלל האלה ירועיםהא למגוון 
 : רדיו טלוויזיה ודגיטל. 

 שינוי % VODסך צפיות  yes Cellcom Partner HOT חודש

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

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

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

צפיות 
 מצטברות

1,045,964 1,343,669 48,413 162,488 2,600,534   

   866,845 162,488 16,138 447,890 348,655 ממוצע חודשי

 המדיה בערבית 



 

 חג הנביא יתרו )שועייב( עליו השלום

התקיים שידור  חי מקבר הנביא יתרו עלה"ש בחטים והאירוע סוקר בכתבות ביומני  -ברדיו
תו הדתית והחברתית. בנוסף, החדשות שודרה תכנית מיוחדת שעסקה במאפייניו ומשמעו

 .התקיימו ראיונות בתוכניות האקטואליה "אג'נדה"  ו"חדית' אליום"

 אלבלד שודרו תכניות ספיישל לחג: טריוויאלי, קריוקי -בטלוויזיה

שודר בשידור חי באתר  אירוע מקבר הנביאה שודרו סרטונים ייעודיים לחג. כמו כן -בדיגיטל
 האינטרט.

 חג הפסחא

 שודר פרק ספיישל לחג של השעשעון טריוויאלי, ובנוסף סרט תעודה בנושא.  -בטלוויזיה

 עיד אל פיטר

 שודרו ספיישלים לחג: טריוויאלי, קריוקי אלבלד, טיול משפחתי, פרחת עיד.

 יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

רים ביום זה ישודרו שתי תכניות ייעודיות בנושא החללים והבדואים והדרוזים. השידו
 יותאמו.  

 יום העצמאות

 משדר גל פתוח ביום העצמאות בהגשת אימאן אלקאסם.ישודר 

 

 

 

 

 

 מחלקת הדרמה:

המכר של דרור משעני, "תיק -סדרת בלש דרמטית המבוססת על הרומנים רבי -תיק נעדר
 נעדר" ו"אפשרות של אלימות", שתורגמו לכעשרים שפות וזכו בפרסים בינלאומיים. במרכז
הסדרה חקירת היעדרות של נער שנעלם, מזוודת נפץ שמונחת ליד גן ילדים, רצח אחד שאיש 
לא יודע שהתרחש, ובעיקר בלש אחד שלא רואה הכל אבל דווקא עיוורונו יוביל אותו אל 

 האמת.
 

פרקים. נציג צרפת לאירוויזיון, גיי מוסלמי, מנוצל ע"י דעאש  3קומדיה פרועה בת  -דוז פואה
יגוע ראווה על במת האירוויזיון בישראל ומוצא עצמו נרדף ע"י טרוריסטים לטובת פ

 מוסלמים, סוכני מוסד ועיתונות צהובה.
 

 מחלקת הדוקו:

 בזמן תהליך שעבר, דופן ויוצא נשכח נאצי קצין סרט המביא את סיפורו של  -יומנו של נאצי

 לאלה חיים שהעניק נאצי. ויהודים פולנים להציל ובחר אותו שייסר  מצפונו בשל המלחמה
 של סיפורה גם זהו. האנושית בהיסטוריה ביותר החשוכות מהשעות באחת נגזר שגורלם
 היום והדרכים בהן היא מנסה להתמודד עם עברה. של  גרמניה

 הסרט שודר בערב יום השואה
 

 טלוויזיה 



מספר את  סיפורם  של שלושה חיילים בודדים מחטיבת גולני, שנהרגו  -הילדים של כולנו
ום הראשון של הכניסה הקרקעית לעזה  במבצע "צוק איתן". שון כרמלי אמריקאי בן בי

למשפחת יורדים מטקסס , ג'ורדן בן סימון יהודי צרפתי מליון  ומקס שטיינברג צעיר יהודי 
הרצון העז  לשרת ביחידות לוחמות בצה"ל,   -מלוס אנג'לס. גורלם הטרגי שזור זה בזה 

יל בודד", ההתמודדות של ההורים מעבר לים וסיפור נפילתם  המחיר האישי בלהיות  "חי
 שעות ספורות זה מזה על אותה פיסת אדמה בשכונת סג'עייה בעזה. 

 
 הסרט ישודר בערב יום הזיכרון

 
אקטיביסטית מקורית, שאותה מוביל חבר הכנסת לשעבר יגאל -תכנית דוקו -האזרח גואטה

בעוולות ועיוותים אשר פוגעים בציבור הרחב. גואטה. בכל פרק בסדרה הוא יוצא להילחם 
במסעו נחשף גואטה להיקף הבעיה, פוגש את הקרבנות שסובלים ממנה ופונה אל האנשים 

מהדרג  -פוליטיקאים, פקידי הציבור ואנשי הסקטור הפרטי  -שבכוחם לשנות את המצב 
מצב או לא הישיר שפועלים בשטח ועד למקבלי ההחלטות ובעלי ההון שלעיתים נהנים מה

מעוניינים בשינוי. גואטה, אשר היה עד לא מזמן חבר כנסת מטעם ש"ס, כיהן שנים מטעמה 
והיה ממקימיה, עלה לכותרות לאחר שפורסם שהשתתף בחתונת אחיינו עם גבר. הרבנים 

כיום הוא פרשן ומנחה בכאן  דרשו ממנו להתנצל או להתפטר. גואטה סרב ועזב את הכנסת.
 ות אקטואליה, פעיל חברתי ושליח ציבור. רשת ב' שתי תכני

 
מסען של שלוש משפחות ישראליות שעוברות למדינה אחרת לצורך עבודה  -רילוקיישן
"רילוקיישן" בשלוש ארצות שונות: מקסיקו , בולגריה וגרמניה. משפחת ברמן  -ומגורים 

ת האם שתי אימהות שלהן שלוש בנות בגיל ההתבגרות, נוסעות לברלין בעקבו –הרמס 
נוסעים בעקבות ויולט האם  -זוג הורים ותינוקת  –כריסטינה. משפחת דצ'נקו בראשי 

משפחה דתית  –בולגריה. משפחת בן מרדכי הלוי -לשליחות מטעם משרד החוץ בסופיה
מהישוב אפרת נוסעת עם ארבעת ילדיה הקטנים בעקבות האב פיני שעומד להיות רב 

 הקהילה בעיר מונטריי שבמקסיקו. 
אורך ששת פרקי הסדרה,כשהם נפרדים מהחיים בישראל ויוצאים אל הלא נודע נלווה את ל

המשפחות במהלך ההתאקלמות והחיים החדשים במדינות אליהן עברו, בכל קשת הרגשות 
והחוויות: הקשיים, הקונפליקטים, הרגעים המשמחים, המפחידים, הגעגועים הביתה, 

 ות. ההתחלה מחדש בארץ חדשה וקשיי ההתאקלמ
 במאי: צביקה בינדר. מפיקה: איילת אפרתי

 
הוא דור ביניים, שחווה על בשרו שני עולמות. דרך  Yדור ה -סיפורו של דור הווי –ווי ווי ווי 

הסיפור שלו ניתן להבין כיצד השתנה העולם שבו אנחנו חיים. דרך הסיפור שלו ניתן להבין 
ים בישראל. בפשטות, הסיפור הוא את התסכול ואת אי הנחת שחווים כל כך הרבה צעיר

"תלמד מקצוע, תמצא  –סיפור על צעירים שקיבלו ארגז כלים לא נכון לחיים. אמרו להם 
וכל חוליה בשרשרת החיול התודעתית  –עבודה, תתחתן, תקנה דירה, תמצא משמעות" 

את סיפורו מנקודת מבט אוהדת, שמנסה להבין את הסדרה מספרת הזו התפרקה לרסיסים. 
 ופעות הייחודיות לו, ולגעת בהן לעומקן. הת

 
 

 מחלקת תרבות ובידור:
 

 במהלך ימי הזיכרון נשדר את הטקסים והאירועים הבאים:

 בערב יום הזיכרון ממשכן הכנסת – שרים לזכרם

 ביום העצמאות מירושלים – חידון התנ"ך

 במוצאי יום העצמאות מירושלים – טקס הענקת פרסי ישראל

 

"טיול שורשים" הוא מסע משותף של גיבור/ה ובני משפחתו/ה אל מדינת  -טיול שורשים 
המוצא, המקור, ממנו הגיעה המשפחה לישראל. הזדמנות חד פעמית למפגש עם הסיפור 

 וההיסטוריה של כל חלק בפסיפס ממנו מורכבת החברה הישראלית. 



המשפחתי, בהיסטוריה הידועה ו/או הפחות מוכרת של העץ  תתמקד הסדרהבכל פרק יש 
לצד סיפור קולקטיבי של הגירה, ציונות, שואה, קליטה והקמה של בית חדש במדינת ישראל. 
טיול שורשים הוא גם מסע משפחתי, המציף את מערכת היחסים בין הדורות, מפגש ראשון 

 מסוגו הנוגע בעצבים חשופים של הסיפור המשפחתי. 

 

 יום העצמאות

 כאן חוגגים עצמאות!

 " יעמוד בסימן גאווה ישראלית.11של מדינת ישראל ב"כאן  71-אות המשדר יום העצמ

יארח את מיטב אמני ישראל ויצדיע בהנחיית גאולה אבן וירון ברובינסקי  המשדר החגיגי 
לאנשים שעשו את השנה האחרונה, את אלה שאמורים להוות גאווה בשנים הבאות וכמובן 

 הישראלית.  מצדיע גם לאלה שהם אבן יסוד בתרבות ובעשייה

 , במחרוזת משיריה הישראליים שמלווים אותנו שנים רבות .ירדנה ארזיאת המשדר תפתח 
 חלק מרכזי במשדר יוקדש לתחרות האירוויזיון שנערכת השנה בישראל:

 , נציג ישראל לאירוויזיון יגיע לראיון ויבצע נאמבר בלתי נשכח.קובי מרימי
 יגיעו לראיון רגע לפני התחרות. אסי עזר ולוסי איובארז טל, בר רפאלי, מנחי האירוויזיון, 

 ישתתפו בגרסה מיוחדת של "סליחה על השאלה". משתתפי האירוויזיון לאורך השנים
 יבצע מחרוזת עם טוויסט ים תיכוני לשירי האירוויזיון הגדולים של ישראל.  וישי לוי

 י גדולים שלהם.יעלו על הבמה עם הלהיטים הכשלומי שבת ופבלו רוזנברג  בנוסף,
אורי ששון, שגיא מוקי, פיטר פלצ'יק וגפן נארח את התקוות שלנו לאולימפיאדת טוקיו: 

 פרימו.
 .2019ומדליקי משואה לשנת  (space il)נארח את האנשים שהביאו את ישראל לירח 

 יתנו לנו מבט סאטירי על יום העצמאות. חברי הקאסט של "עד כאן"
 . ילדים במשכן הכנסת וגאולה אבן תצטרף לסיור של

 

אחרי שנים של הופעות באנגלית מול  -"יחסים דיפלומטיים" עם שחר חסון ויוחאי ספונדר
תיירים מכל העולם, שחר חסון ויוחאי ספונדר, שניים מהסטנדאפיסטים המובילים בישראל, 
מחליטים לצאת למסע הופעות ברחבי העולם במטרה להילחם בשנאה ובאנטישמיות כלפי 

 הסטנד אפ.  -ל בעזרת הנשק היחידי שנשאר לנו ישרא

 התכנית תשודר במוצאי יום העצמאות

 

 משדרי האירוויזיון והסובב אותם

משדר מיוחד של משחק הטלוויזיה המצליח בישראל שיוקדש  -ספיישל אירווזיון -המרדף
שה דץ, מ –כולו לאירוע המוזיקה הגדול בעולם. ארבע אושיות זמר ששמן קשור באירווויזיון 

יתמודדו מול הצ'ייסר איתי הרמן במטווח שאלות שכולו  –מיי פיינגולד, דפנה דקל ויזהר כהן 
עוסק באירויזיון. האם הם יצליחו להביס את הצ'ייסר, או שגם מול שועלי אירוויזיון ותיקים 

 הרמן יהיה זה שיזכה בדוז פואה?

 

ופעת מלחמת האחים בתכנית תכנית הסאטירה שנלחמת בת -ספיישל אירוויזיון -עד כאן
 מיוחדת וחגיגית במיוחד.

 -רוויזיון עם נסיך הזמר העברי והראשון שנגע בשמיים, עוד לפני החללית בראשיתינחגוג א
רוויזיון ונתמוך יביחד נעניש מדינות שלא יצביעו עבורנו, נאיר פנינו לתיירי הא. יזהר כהן

שאר זמן, נבדוק מי קבע ימשהו. אם י בקובי מרימי כל הדרך אל הניצחון. של אלבניה או
 שחובי סטאר?



אסקייפ! פורמט חדרי הבריחה המצליח בישראל מגיע  -שני ספיישלים לאירווזיון -אסקייפ
 .בתכנית מיוחדת לאירווזיון 11לכאן 

צוותים בעלי ידע והכרות עם עולם התוכן של האירוויזיון יתחרו ראש בראש בחדר בריחה 
כרטיסי  3ותח במיוחד עבור התכנית. הצוות הזוכה יזכה בתהילה וב  מלהיב ויחיד מסוגו שפ

 כניסה לאירוויזיון.

 אסקייפ הוא פורמט טלוויזיוני מקורי המבוסס על להיט חדרי הבריחה שמשגע את העולם

החדרים באסקייפ מעוצבים במיוחד עבור התכנית, כולל עולם תוכן, משימות, אתגרים 
חדר משולבים אתגרים וחידות שדורשים מהמתמודדים ידע, וחידות וחללים נסתרים. בכל 

 חשיבה מהירה, עבודת צוות, אומץ, תושייה ומאמץ פיזי. 

תכנית הסאטירה וההומור בהנחיית רועי בר נתן בתכנית מיוחדת לשבוע  -מה נסגר אירוויזיון
ריות זיון: הרגעים הגדולים משבוע האירוויזיון בישראל, מיטב ההופעות ההיסטויהאירוו

והמחרידות מהתחרות והראל סקעת מגיע לאולפן לביצוע חד פעמי על הבמה הקטנה 
 באירופה!

תכנית יומית והכי עדכנית שכל כולה מוקדשת לאירוויזיון בישראל,  -ערב טוב אירופה
בהנחיית דפנה לוסטיג ואביה מלכה. כל העדכונים, כל החדשות וכל מה שמתרחש מאחורי 

 . גדול בישראל הקלעים של האירוע הכי

במסגרת התוכנית מתארחים בכל יום זוכי אירוויזיון, זמרים שהשתתפו באירוויזיון, בימאים, 
מעריצי אירוויזיון, מומחי אירוויזיון וכו׳. התכנית עוקבת באמצעות כתבות שטח ופריצות 

החזרות, הגעת המשלחות, בניית הארנה  -אחרי כל מה שחדש ומעניין בזירת האירוויזיון
 ואת כל האירועים בכפר האירוויזיון. 

, 2013ועד  1973הסדרה הסוקרת את כל שנות ישראל באירוויזיון מ -אירופה לשלוש דקות
השינוי שחל בתחרות,  -חוזרת עם פרקים חדשים מהאירוויזיונים של השנים האחרונות 

 הקושי להעפיל לגמר והניסיון הכמעט בלתי אפשרי לנצח שוב, הרגעים המותחים,
המשעשעים והמרגשים דרך העושים במלאכה, המפיקים, המלבישים, הרקדנים, המלווים 

 והזמרים שלקחו חלק בתחרות המוסיקה הצבעונית והגדולה באירופה.

פרקים, המספקת הצצה נדירה לפעילותם של שוטרי יחידות  9סדרה, בת  -מחוז ירושלים
מוכרים -ת את הצדדים הלאהמודיעין, הבילוש ומשמר הגבול במחוז ירושלים וחושפ

בעבודת השוטרים הירושלמים הנאבקים בפשע ועושים כמיטב יכולתם לשמור על סדר בעיר 
הנפיצה, שהתנקזו אליה כלל המתחים החברתיים, הדתיים והלאומיים המאפיינים את 

 ישראל.

לת סכנת חיים מתמדת, סיכול פיגועים, פינוי הפגנות, פשיטות ליליות לכפרים עוינים, הפע
יום של מי שאמונים על שמירת החוק והסדר בעיר הנפיצה -סוכנים ועוד הם חלק מחיי היום

 בישראל

מלבד תיעוד הפעילות המבצעית מספקת הסדרה הצצות לחייהם הפרטיים של מי שבחרו 
 יומית.   -בעבודה שמשמעותה היא סכנת חיים יום

בצוות המטיילים שהופך ל... עונה חדשה. והפעם, ריענון  -פיליפינים -טיול אחרי צבא
השחקנית בת חן סבג )"מטומטמת"( והעיתונאית ענת גורן )"המתמודדים"(  .מטיילות

יוצאות לטיול אינטנסיבי באיי הפיליפינים. בין הררי הזבל של מנילה הפקוקה והסואנת לטבע 
הפראי של הר הגעש טאאל; בין החופים הציוריים של האי סבו למוקדי המסיבות של 

בת חן וענת ינסו לחוות את הטיול הגדול שמעולם לא ערכו, וגם ללמוד  –שראלים הצעירים הי
 וגם על עצמן. -על חברות, על ישראליות, אחת על השנייה 

תכנית יומית המפגישה שניים ממגישי הטלוויזיה הבכירים של ישראל לשיחה  -גאולה ולונדון
ם יוצרים ואנשי השעה, יחד עם דיונים התכנית תשלב ראיונות באולפן ע אחרת על תרבות.

ביקורתיים ומעמיקים בנושאים הבוערים וגם באלה שלא מספיק בוערים. צמד המגישים 
יאתגר את עצמו וייצא לבחון מקרוב תופעות תרבותיות ממועדוני ריקודים ומגרשי הכדורגל 

 ועד בימות הסטנדאפ והכוללים של בני ברק.



 כאן חינוכית

על האנשים ששברו את הרשת צברה כבר עשרות אלפי צפיות בטרם  הסדרה – חיות רשת
 עלייתה לשידור בטלוויזיה. 

 באתר שלנו  בעמוד המושקעמוזמנים לצפות וללמוד על כל אחד מהם 

סרט אנימציה מדובב המספר את הסיפור האמיתי של האחיות  – הכוכב של אנדרה וטאטי 
בירקנאו עם המשפחה שלהן כשהיו בנות -בוצ'י, אנדרה וטאטיאנה, שגורשו אל אושוויץ

ארבע ושש במלחמת העולם השנייה. הן הופרדו מאמא, מסבתא ומדודה שלהן, ונשלחו אל 
הדודן הצעיר שלהן, סרג'יו. על אף שבני משפחה יקרים אבדו בדרך, ה"קינדרבלוק" עם 

הודות לעירנות שלהן ולדאגה של משגיחה אדיבה שמונתה לפקח על הילדים האסירים, 
הצליחו האחיות לשרוד עד לשחרור המחנה. לאחר שהועברו אל פראג, ומשם אל אנגליה, 

פור של אנדרה וטאטי משתלב האחיות מתאחדות לבסוף עם ההורים שלהן באיטליה. הסי
שנה לאחר מכן, אל אותו מחנה ריכוז, ומספר על  75עם החוויה המודרנית של טיול בית ספר 

 .חייהן ועל סבלן

 הסרט שודר בבכורה ארצית בערוץ ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ועלה לדיגיטל.

ל מס' עונות לכל מי שמתגעגע, בימים אלו אנחנו שוקדים ע –צילומים לעונות חדשות  
 חדשות לסדרות המצליחות של החינוכית, כולן זוכות פרס האקדמיה: 

עם הילה קורח באולפן חדש  9בעונה  גלילאו עם חבורת ילדים חדשה, 3בעונה  ילדי בית העץ
 עם בית החולים לחיות הבר של הספארי. 2בעונה  להציל את חיות הברו

 

 

 

 

 

בן חודש שיא בסיקור מערכת הבחירות לכנסת. החודש האחרון בחטיבת החדשות היה כמו 

היו מבצע השידורים הנרחב ביותר לחטיבת חדשות בישראל אי פעם: חטיבת  2019בחירות 

ות וכאן חדש 'כאן רשת ב, 11כאן  -חדשות אחודה שידרה בשלוש פלטפורמות במקביל

 .בדיגיטל

במהלך יום הבחירות ערכנו מדגם קלפיות ארצי. תוצאות המדגם התאפיינו בדיוק גבוה ביחס 

מאות עובדי החטיבה אחראים להצלחת מבצע למתחרים ושיקפו את ניצחון גוש הימין. 

 . שידורים חסר תקדים

סק לאחר סיום מערכת הבחירות, פנינו כעת להיערכות נמרצת לסיקור האירוויזיון. ד

התרבות מעניק לציבור צרכני החדשות בשלל הפלטפורמות שלנו סיקור מקיף יומיומי סביב 

ההכנות לאירוע, בליווי המתמודדים השונים והאירועים שלקראת. אנו נערכים לשבוע 

בשידורים מיוחדים מהשטח, באולפן  ילווה שידורים חגיגי לקראת ערב הגמר הגדול, שבוע זה

 חם האירוע, ופריסת כתבים מקיפה בכל המוקדים המעניינים.בכפר האירוויזיון ומת

 

 

 

 חדשות 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1113
https://www.youtube.com/watch?v=IRNc1qMX4TE
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=91561
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=91561
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=91561


 :מלבד אירועים אלה, חטיבת החדשות פרסמה שלל פרסומים ראשונים ובלעדיים

לחשוף בתקשורת הישראלית את שחרור האסירים הסורים בהמשך  היינו הראשונים •

 לעסקת באומל; 

קיר בשני חלקים שזכה תיעוד חשוב ומטריד על חקירת ההטרדה המינית בשייטת, תח •

 לחצי מיליון צפיות ברשתות; 

 חשיפה על הסירוב הפלסטיני לקבל את הכספים הישראליים;  •

הכוונה של נתניהו לבצע רפורמות במערכת המשפט ולמנות את לוין פרסום ראשון בדבר  •

  .למשפטים ואוחנה לתקשורת

של האנס פרויקט משותף לסדר יום וחדשת הערב הביא לחשיפת זהותו החדשה  •

 המורשע יניב נחמן

  .בני גנץ והשופט מלצר, גבי אשכנזי ,רצף ראיונות של רה"מ נתניהו •

 .ראיון ראשון עם האלוף המשתחרר יאיר גולן •

ההסתבכות של גפני: מבקר המדינה מבקש לפתוח בחקירה פלילית נגד חבר הכנסת  •

 .משה גפני

 בין ישראל לחמאס שתביא לסיום שביתת הרעב בכלא הפשרה פרסום ראשון: •

 .התקנת טלפונים ציבוריים תמורת מסירת טלפונים ניידים פרסום ראשון: •

הטקס האנטישמי בעיירה פרוכניק שבפולין בה הכו ושרפו בובה בעלת מאפיינים  •

 .יהודיים

 

 דיגיטל:ב

י בספארי זכתה לוקאס הגורילה לווטרינר הראשכתבה המביאה את מערכת היחסים בין  •
מעורבויות גולשים.  16,000-בשבועיים לכמעט חצי מיליון צפיות בפייסבוק לבדו, ולכ

 גולשים נוספים 140,000צפו בכתבה  ביוטיוב

צפיות, ומשדר  95,000-בלייב יוטיוב בליל הבחירות זכה ליותר מ תוצאות המדגם •
 צפיות 80,000רשם  נחיתת החללית הישראלית על הירח

היה בין הסרטונים הנצפים החודש  אמו של החייל הבודדסרטוני התוכן היומי: הסרטון על  •
מעורבויות גולשים.  19,000-שיתופים ויותר מ 1,700צפיות,  280,000בפייסבוק, עם 

 –באמצעות שימוש בארכיון "מבט"  למותו של האדמו"ר מקאליבסרטון נוסף שהוכן 
 יתופים. ש 1,200-צפיות וכ 100,000-זכה לכ

על האיש שמארגן ארוחות למשפחות נזקקות,  הפרק בסדרת הדיגיטל #סיפורים_מכאן •
 פיות בפייסבוק במהלך חג הפסחצ 135,000-זכה ל

 קלמן ליבסקינד, מרדכי גילת, קרן נויבךארבעת הפרומואים לכאן חדשות, בכיכובם של  •
 מיליון צפיות ביוטיוב. 1.8-זכו יחדיו ל ורועי ינובסקי

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJxjVLdQKQg&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=3xFF8YlMdfk&t=3667s
https://www.youtube.com/watch?v=mEtz7l7ypSg&t=3474s
https://www.facebook.com/kan.news/videos/vb.220634478361516/390645405101844/?type=2&theater
kan.jpghttps://www.facebook.com/kan.news/videos/2023114527814486/?__xts__%5b0%5d=68.ARDpw7Pcd-DA8f3zAqA-vA6igFyzr0QJsLirDj3APjCZqXCfOdTTNs084oFB6Yq5yviOfg47p5D75U6x2I3b3YEoQdcyPtbbDBIcVzg-FLQRWQpn4CcPOYzP7U9HQKTEcFySS42_CbSZPePDtJFDPaj9mMwKGtzvh_ioCU7kwHm2c95V4WiaLz53ZUZJHENjcYT8bMLsr-qMpqcgysGrsjrJjhUnPH1aBlXo52I9w1oL697BhVFND-cU_KbJFh0rSrnFNKt6zUnac5tm3-zYt3LPo5qyk5QcMIEWnX7RmbOb_U0D7ft51HYtObRSvW9L040cidVpzDPrIX6fBhzf6c56e_jZP5rTOCU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/kan.news/videos/403957136862366/?q=%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%20%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9&epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/watch?v=jtDQ5eDcFFk
https://www.youtube.com/watch?v=i53T1bkytG4
https://www.youtube.com/watch?v=o_r0bgJzA34
https://www.youtube.com/watch?v=JRT_DkyogxI


 

 

 

 כאן תרבות

 כאן תרבות מתכוננים לתחרות האירוויזיון עם מבחר הסכתים מיוחדים:

של נטע  TOY –" על השיר שהביא את האירוויזיון לישראל שיר אחדביניהם פרק כפול של "
 ברזילאי

ת הישראלית מסע לסיפור של ישראל באירוויזיון, ואיך המציאו –" כאן זה לא אירופה"
 השפיעה על האירוויזיון.

 מסע לכל הגלאם והקיטש והסיפורים מהעולם על האירוויזיון –" את ואני"

מועלה מדי יום כהסכת, לא רק בעברית,  88", מגזין האירוויזיון של כאן ביבכאן תל אגם "
 !ורוסית צרפתית, באנגליתאלא גם 

 השיאים הנוספים של כאן תרבות בחודש החולף:

למסע בעקבות אחת  יצאנובכל פרק . "תרגיל בחירותלרגל הבחירות עלה ההסכת "
 , וחושף אין ספור סיפורים מרתקים מאחורי הקלעיםממערכות הבחירות

נחצה הים את חג הפסח ציינו בסדרת תכניות שבה אנשי תרבות דיברו על הפעם שבה 
ועוד. בין שאר התוכניות בנושא  בנימין שבילי, אפרת בן צור, ננה שרייר. בין השאר לפניהם
 עם ביטול העבדות בארצות הברית. יציאת מצריים שלא קרתהשל  סופר סיפורהחרות, 

, סנגיטרחנו את אולפן את היוצר י"רדיו מונדו" אשל עוד בפסח, בסדרת תכניות מיוחדת 
 מקונגו. שריבן נגמבהביט בישראל, ואת -צנת האפרומחלוצי ס

ד עם יוסי פיין עם "אנסמבל הפיוט של מכון בן צבי". יח קפה גיברלטראת המימונה חגגנו ב
 ואליהו דגמי, בית מדרש "ממזרח שמש" ופרויקט "דווארה".

של גטו טרזין, על  הכדורגלבין השאר על ליגת  תכניות מיוחדותאת יום השואה ציינו בסדרת 
 .תעלומה יוצאת דופן, וגם בפרק מיוחד של מינהר הזמן על בקומיקסהייצוג של השואה 

 2את מנהלת הארכיון שלנו בילי סגל גזליוס לשיחה בת  אירחנורי הקלעים" בתוכנית "מאחו
 לק שניח, חלק ראשוןחלקים על עבודת הארכיון והמעבר לארכיון החדש. 

 

88 

 ספיישלים: 

שעות, מרתון שירי בלדות רוק  11בחג הפסח שידרנו במשך  –מרתון בלדות רוק  – 20.4.19
 ובו מיטב בלדות הרוק מהארץ ומהעולם.

 4חלק  3חלק  2חלק  1חלק 

ג'וני ריה חמישים שנה לאלבום הפריצה של אחד הגיטריסטים הגדולים בהיסטו - 10.4.19
 . ווינטר

 . , אלבומה השני של ג'וני מיטשלClouds-שנה ל 50 - 17.4.19

 של הקיור Disintegration-שנה ל 30 חגיגת - 24.4.19

 : 88ג'אם 

  עם תמר רדה 88ג'אם  – 10.4.19

 רדיו 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=3
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2115
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2114
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2110
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2110
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2110
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2105
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2106
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2111
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12990
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2032
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2032
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13037
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13034
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13052
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12989
https://www.facebook.com/watch/?v=2068191820145857
https://www.facebook.com/watch/?v=2347708368809337
https://www.facebook.com/AllcultureIL/videos/399381980647554
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2064
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13142
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13127
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13113
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12898
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12990
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12990
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12990
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95514
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95514
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95514
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95515
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95515
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95515
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95517
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95517
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95517
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95518
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95518
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95518
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12870
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12870
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12942
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12996
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=90669


 עם רונה קינן 88ג'אם  – 17.4.19

 עם להקת רוקפור 88ג'אם  – 24.4.19

 

 שידורים מיוחדים נוספים:

 .ביום הבחירות שידרנו משדרות ממילא בירושלים – 9.4.19

שידרנו תוכניות מתקליטי ויניל, נוסף יום התקליט הבינלאומי, במהלך כל היום  – 13.4.19
 דרך עמוד הפייסבוק שלנו. 88על כך, שידרנו כמה אלבומי מופת מלאים שבחרו מאזיני כאן 

1 
2 
3 
4 
 
 

 גימל

מתקליטי ויניל , ושידרנו לאורך כל היום אך ורק לאומי-יום התקליט הבין חגגנו את 13.4-ב
 שחורים ומרשרשים.

, כפי שדירגו 85שחגג יום הולדת , מצעד של שירי אפי נצר ( שידרנו19.4בערב פסח )
 .מאזינינו וגולשינו

. בשביעי מרתון שירי אביב, פריחה והתחדשות ( שידרנו לאורך כל היום20.4בחג הפסח )

ג החירות. בשבת אסרו , לכבוד חמרתון חירות אחווה ושוויון של פסח שידרנו לאורך כל היום

  .תכנית מיוחדת לרגל המימונה חג שידרנו

 חיים ישראל וחבורת אשל התארחו החודש להופעה חיה באולפן: אגן הים התיכון בתכנית
 ומיקי ושירה גבריאלוב.

סי  ,מרסדס בנד ,אריאל הורוביץ :באולפן חיה להופעה החודש התארחו גימלייב באולפן

 .משה להב והטיש הגדול ,היימן

שנה לאלבום 'משמרת לילה' של בנזין  35שידרנו תכנית לציון  פוקוס במסגרת התכנית
 לדודו זכאי. 70וחגגנו יום הולדת 

 את השמיעו ,אדםו אהרן רזאל ,רונה קינן התארחו החודש רי השיריםמאחו בתכניות
 החדשים וסיפרו עליהם. אלבומיהם

, דוד בר ודודי איתן מסורי ,אוהד שרגאי ,גיא מר התארחו החודש: פגישה אישית בתכניות
 .אוהבים היא/שהוא מוסיקה של שעה הגיש ן/מהם אחד וכל

חזקה מהרוח של גלי  שידרנו את הפרקים על השירים: שיר אחד בתכנית )ההסכת(

 . ערב כחול עמוק של ריטהו איך אפשר שלא של ג'יין בורדו ,עטרי

 

 קול המוסיקה

קונצרט הקאמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של פול העברנו בשידור חי את  8.4 -ב
סופרן -בהשתתפות זמרת המצו בתוכנית מיצירות ויוואלדי, ג'מיניאני, הנדל ובאך גודווין

אגניישקה רליס. הקונצרט כלל גם בכורה ליצירה מאת אהרון חרל"פ בהשתתפות נגנית 

  החליליות ברכה קול.

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=93825
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95722
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=90210
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=93279
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=93291
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=93293
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=93621
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1367
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=95683
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1435
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1436
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=96374
https://www.youtube.com/watch?v=ZH64roc_tCc
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5/670382086714603/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%A8%D7%A1%D7%93%D7%A1-%D7%91%D7%A0%D7%93/421658008400677/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%A2%D7%9D-%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F/580560675768305/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%A2%D7%9D-%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9F/580560675768305/
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%91/291700815075152/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12822
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12823
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12955
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=13026
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=13027
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=13103
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12721
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12721
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12379
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12867
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=90527
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=90527


של מנהלה  קונצרט של הקאמרטה הישראלית ירושלים, הפעם בניצוחוהעברנו עוד  30.4 -ב
, בתכנית מיצירות מאהלר בעיבוד שנברג, שוברט בעיבוד מקס רגר, האמנותי אבנר בירון

 מוצרט, היידן ודבוז'אק, בהשתתפות זמר הבריטון ג'וליאן ואן מלרטס.

 -תמיר למוסיקה בעין כרם, ירושלים: ב-אנו ממשיכים בשידור קונצרטי יום שישי ממרכז עדן
עם זמרי "מיתר אופרה סטודיו"  3.5 -; ובזמרים זוכי התחרות ע"ש עדה ברודסקיעם  12.4

 של האופרה הישראלית.

סדר פסח בחג הפסח שידרנו מבחר תוכניות סביב החג והאביב. בין השאר השמענו את 
, מבחר יצירות אביב מאת רספיגי, הנדל, בנוסח יגור מאת יהודה שרת בקונצרט לערב החג

שראל האורטוריה "ישרפנטייה, שומאן, גריג, מיו, שוברט ועוד בקונצרט לבוקר החג, וכן את 
 במצרים" מאת הנדל.

ראיון מקיף לכבוד זכייתו של אלכסנדר תמיר בפרס מיוחד מטעם דירקטוריון אקו"ם, שידרנו 
והשמענו מבחר יצירות בנגינת דואו  עם תמיר על חייו ופועלו בתוכנית "אוצר ישראלי"

 רנים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר.הפסת

כל תוכניותינו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה יוחדו ליום זה, בעיקר בהשמעת יצירות שכתבו 
נספים בשואה, ויצירות שכתבו בעקבות השואה מלחינים ישראלים ואחרים: בערב יום 

ף שרי-הזיכרון לשואה שידרנו את האופרה הקאמרית "צחוק של עכברוש" מאת אלה מילך
שידרנו את האופרה "קיסר אטלנטיס" מאת ויקטור  בתכניתנו "כאן קאנוני"ונאוה סמל. 

 אולמן, לצד יצירות מאת אריק שפירא, חיים פרמונט, 

שידרנו מיצירות שוסטקוביץ', קראסה,  בשחרית המוזיקליתציון אורגד והנס קראסה. -בן
 לאו סמיט, עדן פרטוש וארווין שולהוף.

וליברו, ראובן סרוסי, שידרנו מיצירותיהם של מיצ'יסלב ויינברג, בטי א בקונצרט הבוקר
השמענו מיצירות נורברט  בתכנית המוזיקה הקאמרית "בסלון"ארווין שולהוף ועמי מעייני. 

השמענו בין השאר מיצירות שולהוף, ויקטור  בתכנית "בין ערביים"גלנצברג ולאו סמיט. 
קלאסי" שידרנו הקלטה של קונצרט מיוחד של התזמורת -ב"לוקאלאולמן וגדעון קליין. 
כן בניצוחו של גרהרדט מולר שהתקיים בירושלים יומיים קודם ל הסימפונית ירושלים

גולדבום, ובו בכורה לסימפוניית יאנוש קורצ'אק מאת אוסקר גוטליב בלאר, לצד יצירות של 
 היידן, מאהלר ולוטוסלבסקי.

 

 מורשת

מערכת הבחירות הנוכחית היתה דרמטית במיוחד במגזר הדתי והחרדי. : 2019בחירות 
ורחבת וחדשנית: לצד השידור הרגיל ב"כאן מורשת" סיקרנו את יום הבחירות בצורה מ

ואיפשר למאזינים להשתתף  בפייסבוק לייבברדיו, הועבר משדר מיוחד בליל הבחירות גם 
 באופן פעיל בשידור. 

במהלך ימי חול המועד הקדשנו את השידורים לשאלות כמו מהי חירות, האם  שידורי פסח:
ניתן להשתחרר מכבלים ששמים עלינו או כאלה שאנחנו כובלים בהם את עצמנו )סלולרי, 

 לא בריאה וכו( והאם באמת אנחנו בני חורין. אכילה 

את הזרמים השונים ביהדות החרדית.  בחנו בפרויקט מיוחד לחג סודות העולם החרדי:
כידוע, החרדים מחולקים לזרמים שונים כגון חסידים, ליטאים, ספרדים או קנאים. לכל זרם 

תו. בסדרת ראיונות מרתקת הסברנו מה זרמים ומנהגים ייחודיים שמאפיינים רק או-יש תתי
מגזר ואיך הם גם פועלים ביחד למען השגת -שורשי ההבדלים בין הזרמים, מה מאפיין כל תת

  מטרותיהם. 

ב בימי חול המועד שידרנו הופעות חיות של זמרים יהודיים וחסידיים. זאת מתוך בכל ער
מטרה להעניק במה תוססת למוזיקה הזאת, שצוברת תאוצה וקהל מעריצים בשנים 

 .האחרונות

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96372
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96372
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=91618
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=94538
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=94538
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=94761
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=94761
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=94761
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=94761
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95266
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95266
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96379
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96534
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96542
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96544
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96503
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96488
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=96488
https://www.facebook.com/Kanmoreshet/?ref=bookmarks
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=95036
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1405


 : שידורי יום השואה

כנית מיוחדת אל תוך הלילה. ת עדויות מוקלטות של ניצולי שואהבערב יום השואה הבאנו 
 עסקה גם בעולם התרבותי העשיר שמתקיים בשנים האלו, להנצחת הנספים. 

 

 רוסית

באולפן עם פאנל הפרשנים בסיקור  שידור חי עד חצות : 2019משדר מיוחד יום הבחירות 
 . נרחב של הבחירות

  ניתוח. 11בבוקר עד  7-ידור חי מש :2019משדר מיוחד יום אחרי הבחירות 

 .ומירושלים אביב-תל מאולפני: משולב בשידור באולפן 2019 הבחירות  תוצאות

 פסח:

ם לקראת החג. תכניות אירוח בנושאי חג הפסח, תכניות מיוחדות בנושא שידורים מיוחדי
 חירות וחופש הביטוי. תכניות ראיונות עם נשים בנושא שוויון חברתי ועוד.

 יום השואה:

תכנית אקטואליה מיוחדת של שעתיים. אנטישמיות בעולם, ראיונות עם ניצולי שואה עם 
הוקדשו לזיכרון, יהדות ובעיקר לראיונות  סיפורי חייהם המרגשים ביותר. כל התכניות

 אישיים.

 

 שפות

למרות אזהרת המסע לסיני, אלפי ישראלים נפשו שם במהלך חג הפסח.  כאן אנגלית בעולם:
 .נסע לסיני, שם פגש חלק מהםכתב כאן אנגלית לקראת החג, 

 

 

 

  אירוויזיון פרומו השקה

 מרגישים את ההתרגשות באוויר? 

 , אירוע המוזיקה הגדול בעולם.2019כאן גאה להביא אל מאות מיליוני אנשים את אירוויזיון 

  

 ספירה לאחור )עם מנחי האירוויזיון(

 ימים בדיוק זה קורה. אבל מי סופר? 10בעוד 

 סופר אחורה ונרגש לקראת אירוע המוזיקה הגדול של השנה 11כאן

 

 ערב טוב אירופה –פרומו 

 ?2019כבר לא יכולים לחכות לאירוויזיון 

 מביא לכם את האירוויזיון לפני כולם עם תכנית יומית חדשה. 11כאן

  

 פרומו

https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1405
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/despite-advisory-israelis-travel-to-sinai
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/despite-advisory-israelis-travel-to-sinai
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/despite-advisory-israelis-travel-to-sinai
https://streamable.com/lcag1
https://streamable.com/9m5di
https://streamable.com/76gsn
https://streamable.com/cbcdl


 

 מעברוני חג הפסח 

 הכנו עבורכם מעברונים חגיגיים, כדי להעביר לכם את החג בנעימים.

 11פסח שמח מכאן

 1פסח 

 2פסח 

 3פסח 

  

 פרומו דוז פואה

 האירוויזיון הזה הולך להיות פיצוץ!

 11פרקים, בקרוב בכאן 3קומדיה ישראלית חדשה ופרועה, בת  –דוז פוואה 

 1דוז פואה 

  2וז פואה ד

 3ואה דוז פ

 

 טיזרים  –עונה חדשה 

   11 בכאן לאוויר עולה חדשה עונה במאי,  18 -ב

 בינתיים נסתפק בטיזרים

 3טיול אחרי צבא 

 פרומו נוסף 3טיול אחרי צבא 

 

 תיק נעדר

 תיק נעדר פרומו נוסף

 

 מחוז ירושלים

1 2 3 4  

 

 האזרח גואטה

1 2 3  

 

 

 

 

https://streamable.com/wbjfv
https://streamable.com/wbjfv
https://streamable.com/wbjfv
https://streamable.com/kmv0r
https://streamable.com/kmv0r
https://streamable.com/kmv0r
https://streamable.com/2h9k3
https://streamable.com/2h9k3
https://streamable.com/2h9k3
https://streamable.com/2uuym
https://streamable.com/2uuym
https://streamable.com/2uuym
https://streamable.com/a3rcm
https://streamable.com/a3rcm
https://streamable.com/q6vbz
https://streamable.com/q6vbz
https://streamable.com/mt1pn
https://streamable.com/mt1pn
https://streamable.com/mt1pn
https://streamable.com/6knke
https://streamable.com/c37hv
https://streamable.com/ex4vd
https://streamable.com/mbnh5
https://streamable.com/dlqri
https://streamable.com/koa2c
https://streamable.com/vrze5
https://streamable.com/kzx48
https://streamable.com/mzs5n
https://streamable.com/ravm6


 

 

 

 אינטגרטיבי שידורים מבצע, הציבורי השידור בתאגיד הבחירות מערכת של הראשון הסיקור

 ששידרו עשרות שעות של שידור רציף. התאגיד חטיבות כל חלק לקחו בו

 

 
 
 

 פלטפורמות בכל חי בשידור ישירה בצפייה החדשות משדרי שודרו הבחירות ערב במהלך

 החי לשידור צפיות אלף 482 נוספו הטלוויזיה צופי על. "כאן" של המרכזיות הדיגיטל

 .בדיגיטל

 
 

 מכאן

 לערוץ היומית בחשיפה 62% של גידול •

 2015 בחירות לעומת 2019 הבחירות ביום החדשות מהדורת בנתוני 32% של עלייה •

 החדשות למהדורת שנה חצי של צפייה שיא;  ערבית דוברי בקרב

 בפייסבוק צפיות לףא 300 •

 

 מחקר


