
 

 

 

! לאחר שהסתיים שלב ךוני השידור הציבורי הישראלי ממשיפרויקט הדיגיטציה של ארכי
ממתחם  החומריםלפני כשבועיים החלה העברת הקטלוג והסימון של חומרי הארכיון, 

החוטים אל מתחם בית היצרנים, בו יאוחסנו החומרים הנדירים בתנאים נאותים ויעברו 
 תהליך דיגיטציה.

יגיטציה של חומרי הארכיון היא משימה בעלת חשיבות לאומית שלא ניתן להפריז בערכה. הד
חומרי הארכיון כוללים נכסי צאן ברזל של החברה והתרבות הישראלית, אשר ערכם לא יסולא 
בפז. לאחר שנים של אחסנה בתנאים שאינם הולמים ואינם ראויים, מועברים כעת החומרים 

ום למשכנם בחדש, שם יעברו דיגיטציה ויונגשו לציבור הרחב, כמו משאיות בי 5-בקצב של כ
 גם ליוצרים.

כאשר קודם כל יונגשו חומרים רגישים יותר אשר  שנים 5-כתהליך הדיגיטציה צפוי להימשך 
 נמצאים במצב רעוע, ולאחר מכן יומרו כלל חומרי הארכיון.

חת המשימות ספק כי מדובר באבהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה, אין 
 המשמעותיות של התאגיד.

 מס' תמונות מיום ההעברה הראשון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  טבתעדכון מנכ"ל חודש 



 

 

 

 24,600,000ערוצי הדיגיטל של כאן ממשיכים להניב צפיות רבות עם שיא צפיות של 
מליון צפיות בערוץ הפייסבוק הראשי של "כאן", כל זאת בלבד בחודש  16בערוצי היוטיוב ו 

מיליון  2-עמוד הפייסבוק של החינוכית חזר לפעילות מרשימה גם הוא עם למעלה מ נובמבר.
שהפקנו יחד עם ברק היימן  uplaod צפיות בחודש. החודש גם השקנו סדרת רשת החדשה

וגוגל באירוע השקה חגיגי בנמל תל אביב. הסדרה עלתה כסדרת רשת וגם כסרט תיעודי 
 ".11בטלוויזיה ב"כאן 

ש עם חנוכה ומגוון תכנים חגיגיים שהפקנו מבעוד מועד על ההחלנה של שירי סגרנו את החוד
 חנוכה, סיפור מנורת בית המקדש, והאמת המרה מאחורי השיר מעוז צור. 

 להלן מספר נתוני האזנות וצפיות לתכני התאגיד, לחובבי הגרפים:

 

האזנות  60,000)לא כולל  מיליון האזנות 1/2צריכת האודיו בחודש האחרון עומדת על 
 בספוטיפיי מאז העלייה לאוויר(.

 

 נתונים לדוגמה, בשלושת החודשים האחרונים:

 האזנות 170,000חיות כיס עם 

 האזנות 70,000היסטוריה לילדים 

 האזנות 65,000שלושה שיודעים 

 האזנות 61,000מינהר הזמן 

 

 

 

 

 דיגיטל 



 

 

 youtube -צריכת וידאו ב

 

נתונים ל"טעימה" כללית, לפני הגרפים המורחבים שנרצה להציג בסוף השנה )סוף  מס'
 החודש(.

 בערוצי החינוכית 200,000מנויים בערוצי היוטיוב של כאן ומעל  300,000יש לנו מעל  •

 יארד דקות צפייהמעל מיל –זמן צפייה מצטבר בשנתיים האחרונות בערוצי יוטיוב  •

 

 

 



 

 משך זמן הצפייה לא ירד  –אחרי המונדיאל 

 

 

 

 

 

 

 

 חדשות:

במכאן חותמים את השנה האזרחית בשני משדרים מיוחדים ברדיו ובטלוויזיה שיועברו 
 בפלטפורמות הדיגיטל.

מדיני, צבאי, : בתחומים שונים ומגווניםכל משדר יסקור את האירועים המרכזיים שבלטו 
שגי ישראל, מי טינים, מזה"ת, בינ"ל, הציבור הערבי, מפלגתי/פרלמנטרי, כלכלה, היספל

 ט, תרבות ואומנות.רנפרד מעולמנו, ספו

ישפכו אור על מגמות שהיו שציבור ידועים ופרשנויות  במשדרים ישולבו ראיונות עם אישי
יתן ביטוי מירבי ייה מתוכנן אופי עריכה והגשה שוצפי לשנה הבאה. למשדר הטלוויז

 לאמצעים הטלוויזיוניים הקיימים באולפן ובקונטרול.

 . 31/12/18 והשידור יתקיים בתאריךהמשדרים יוקלטו בשלבים 

נעביר בשידור ישיר את תפילת ראש השנה האזרחית בהשתתפות  1.1.19ביום שלישי 

 מהשעה החל בחיפה הקתולית הימהכנסי הבישוף בקעוני והארשמנדרית אגביוס אבו סעדה 
 . 11:15 השעה עד בבוקר 10:00

 

 :ספורט

תפות ישראל בהשת 2020בשידור ישיר את הגרלת משחקי יורו  הועברה 2.12.18ביום ראשון 
 .בטלוויזיה וברדיו

נעביר בשידור ישיר את גמר גביע העולם לקבוצות בטלוויזיה החל  22.12.18ביום שבת 
 .עד סיום טקס הענקת הגביע 18:30ה משע

 

 

 המדיה בערבית 



 : טלוויזיה

 עונה שלישית של הסדרהו 25.12למסך בתאריך  תעלהפן פן הסדרה העונה השנייה של 
 . 26.12למסך בתאריך  תעלהסוואח 

 

התוכניות  במסגרת משדרים מיוחדיםמתוכננים  חג המולד והשנה האזרחית החדשה,לכבוד 
 :הקיימות

 :24.12.18מולד 

 ספיישל המולד  -קריוקי אלבלד 21:00

 מיסת המולד  00:00

  :1825.12.מולד 

 לד פן פן ספיישל מו 19:30

 בביתנו שף ספיישל מולד  20:00

 טרוויאלי ספיישל מולד  21:00

 :1.1.19סילבסטר 

 טרוויאלי ספיישל סילבסטר  21:00

 

הפקות והסכמים בז'אנרים מגוונים )תעודה,  21במקביל אנחנו בשלבים שונים של קידום 
 . 2019תרבות ובידור, חברה, מגזין בוקר , מוסיקה ועוד( שיבואו לידי ביטוי בשנת 

 

 :תוכן רדיו

 הגיעההיוזמה  ,המודעות לסכרת בחברה הערבית להעלות אתהחודש לקחנו על עצמנו 
נעשה הקמפיין . ה אוזן קשבת אצל המנהלים השוניםתכנית הבריאות של רדיו מכאן , ומצאמ

והוא כלל תשדירי רדיו עם בשילוב כוחות בין מחלקת התוכן של הרדיו למחלקת הדיגיטל , 
כן והשחקנית ח'אוולה דבסי ועובד הדיגיטל מייק קרדוש ,בשילוב קרייני הבית של מחלקת ת

מחלקת הדיגיטל הפיקה שני סרטונים בנושא, בשילוב שחקני הבית של עובדי , בנוסף רדיו .
 הדיגיטל.

 

 :יטלגיד

 28/11/18עד    "مكانנתוני עמוד הפייסבוק "

 22,5000 –עוקבים 

  127,270 –ממוצע נחשפים ביום 

 : ( פורסמו בעמוד28.11בחודש נובמבר )עד 

  כתוביות סרטוני 18           -

  הפקה סרטוני 6           -

 (פוסט ידאו)ו VP סרטוני 40           -

  וטלוויזיה רדיו קידומי עשרות           -



 

 פעילות מיוחדת לחודש נובמבר 

יותר", הפקנו מס' סרטונים  מתוקבלי סוכר זה  " סוכרתה למחלת מודעותקמפיין במסגרת 
בנושא. בשיתוף פעולה עם הרדיו, צילמנו וקידמנו סרטונים נוספים מתוך שידורי הרדיו 

 שהוקדשו לנושא.

1 

2 

 

ובמיוחד רצח  מקרי האלימות בחברה הערביתנושא נוסף שעסקנו בו בסרטונים שהופקו הוא 
 000,1צפיות וכ  000,150זכה ל  אחד מהםהנשים, לשם כך הופקו סרטוני כתוביות 

 .שיתופים

 

 " االخبار مكانנתוני עמוד הפייסבוק "

 1,370מספר עוקבים בטוויטר החדשותי : 

   81,000 –ים בעמוד לייק

 83,026 –עוקבים 

 עוקב  164 –ממוצע עוקבים ליום 

 נחשף 9,442 –ממוצע נחשפים ביום 

 

 20/11/18 עד הנתונים   Makan-אינסטגרם 

  5000–עוקבים 

 53%נשים :  47%גברים :  –פילוח מגדרי 

 

 באתר וביוטיוב –משתמשים של מכאן 

 לחודש( 28) - 2018חודש נובמבר 

 70,015 משתמשים )בחודש(
   

 4,612 ממוצע כניסות ביום
   

 52,974 כניסות
   

 03:39 זמן שהייה באתר )דק'(
   

 34.50% אחוז נטישה
   

     
 51.50% כניסות אורגניות

   
 15% הפניות פייסבוק*

 
 *ממומן כנראה

 27.60% כניסה ישירה
   

https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/197049477883330/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/284149205564346/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/1473819662762329/


 דפים הכי נצפים: 5
    

 35.80% שידור ישיר מהרדיו
   

 15% ישיר מהטלוויזיה
   

 7.50% דף הבית 
   

 6% חדשות )דף בית(
   

 5.90% תוכניות טלוויזיה
   

 

 

 נתונים כללים ביוטיוב )סה"כ מיום ההשקה עד היום(

 16,371מספר העוקבים: 

 סרטון 1,940 -ב 3,435,000סה"כ צפיות 

 צפייה 1,770ממוצע צפייה לסרטון 

 

 

 

 

 

ושיא צפייה  4.8%במהלך חודש נובמבר הגיעה התכנית "זמן אמת" לנתון ממוצע גבוה של 
. Aיה קארין יבחלק השני של התכנית על מבצע ההשתלטות על האונ 6.3%לתכנית של 

 נית עקפה פעמיים את התכניות ששודרו במקביל בערוץ עשר.במהלך החודש התכ

אלף צפיות, חידת  192הגיע ל  Aגם ביוטיוב התכנית עשתה חיל כשהפרק הכפול על קארין 
 אלף צפיות ביוטיוב. 26אלף צפיות והפרק על סנגורים פליליים עם  101יאיר לפיד עם 

 

 :חטיבת הטלוויזיה לוח שידורים חדש תשיקבאמצע דצמבר 

)פרקליטות מחוז תל אביב(  פמת"איעלה הלוח החדש עם סדרת הדרמה  16.12ביום ראשון 
 בפרק כפול:

עו"ד מרסל בן דוד, מינוי חדש ולא שיגרתי בפרקליטות מחוז תל אביב, לוחמת צדק עקשנית 
וחריפה, ומסתבכת עד מעל לראשה בפרשייה שחוצה כל גבול, מקצועי או מוסרי, עמוק אל 

 האנושית, ומאיימת להרעיד את אמות הסיפים של שלטון החוק בישראל.תוך האפלה 

 עם רוני קובן. "פגישה"ו "זמן אמת"ישודרו התכניות  17.12ביום שני 

וישודר הפרק  "המרדף"תעלה העונה שלישית של השעשועון המצליח  18.12ביום שלישי, 
ן את כל הבדיקות דביר בנדק יוצא לבחו -"החיים ע"פ דביר"הראשון בתכנית החדשה 

בכל פרק יתמודד דביר, בדרכו ההומוריסטית והקלילה,  והשיטות שבהן אפשר להאריך חיים.
עם גורם סיכון אחר. ד"ר איתי גל ישלח אותו לעבור על בשרו בדיקות וטיפולים בשיטות 

 קונבנציונליות וחלופיות כדי 

 

 

 טלוויזיה 



"טיול אחרי צבא". האקדמיה  תשודר העונה השנייה של הסדרה זוכת פרס 19.12ביום רביעי, 
מוזיקאים, שחקנים ואחים על  -( 42( וגל תורן )53אחרי השאנטי של הודו, פבלו רוזנברג )

אורזים את המוצ'ילות והגיטרות ויוצאים להתחקות אחרי המטייל הישראלי ב)עוד(  -מלא 
 בדרום אמריקה. -טיול אחרי צבא, הפעם 

ופבלו  -ברזיל, פרו ובוליביה  -אקזוטיות ומסקרנות  העונה השנייה נודדת בין שלוש מדינות
וגל, כבר טיילים "מנוסים", מגבירים בה את רף הריגוש והסכנה. לצד המסלול המקובל בין 
אתרים עוצרי נשימה )חופי ריו דה ז'נירו, המאצ'ו פיצ'ו, האיים הצפים של פונו(, הם מגיעים 

יע אליהם מעולם: היתקלויות עם סוחרי דרך אל מקומות שהמטייל הממוצע לא הג-לא-בדרך
סמים חמושים בשכונות קראק מזוהמות; מפגש עם חיות טרף באמזונס; השתתפות בטקסי 
איאוואסקה מסתוריים; כניסה לזירה עם מתאבקות בוליביאניות חסרות רחמים; אילוף סוסי 

 פרא; גילוי קהילות יהודיות נסתרות 

"פעם ומיד אחריו חוזרת התכנית  "המרדף"של ישודר פרק נוסף  20.12ביום חמישי,  
 עם תם אהרון בעונה חדשה.  בשבוע"

 -"פלאי כדור הארץ"דוקו טבע והפעם עם: נחזור למשבצת סרטי  21.12י שבת, במוצא
סיפורם של מקומות מדהימים על פני כדור הארץ החוגג את פלאי הטבע וחושף את חייהם 

 ם ובעלי החיים אשר מאכלסים אותם.הדרמטיים והיוצאים מן הכלל של האנשי

 

 

 

 

 החודש הצטרפו לכאן חינוכית שבע עובדות נוספות מהחינוכית. נקבל אותן בברכה.

בסוף נובמבר שידרנו לראשונה בשידור חי את תחרות אירוויזיון ג'וניור ממינסק בבלרוס. את 
 המשדר בן השעתיים וחצי ליוו מהאולפן עלמה זהר ודודו ארז.

לאורך השידור. החינוכית  1.3%אלף צופים. היו אף פיקים של  21-ו 0.8%עמד על הרייטינג 
 ניצחה את שאר ערוצי הילדים לאורך השידור שלה.

כמו כן השקנו רצועת סדרות אנימציה חדשות שנותנות ריענון ללוח השידורים, וכוללת 
 דסים ועוד...סדרות כגון: חבורת הקצב )המבוססת על שירי הביטלס(, זאק וקאווק, הדר

בחנוכה נשדר תוכנית ספיישל סיכום שנה של חיות במה עם מיכאל הנגבי והילדים שיארחו 
ויסכמו את השנה שלהם במוזיקה, בספורט, בטלוויזיה, בקולנוע, בגיימינג ובתיאטרון. בין 

 המשתתפים בתוכנית: סטפן, נווה צור, עמית לוינטל ועוד.

הצעות לתוכניות ילדים ונוער  200 -אה של למעלה מ בימים אלו אנחנו בשלבי בחינה וקרי
 חדשות שהתקבלו בקול קורא הראשון של כאן חינוכית.

 

 

 

 

מינוי ניצב צ'יקו  בעקבות שורת חשיפות, ידיעות בלעדיות ופרסומים ראשונים בכאן חדשות
נו ינו ופרשניכתב אדרי למפכ"ל לא אושר בשבוע שעבר על ידי חברי הועדה למינוי בכירים.

 הובילו את החשיפות. 

 חדשות הערבכתבה מתוך 

  ראיון עם רפי רותם

 חדשות 

  חינוכית

https://twitter.com/kann_news/status/1063130441270603778
https://www.kan.org.il/item/?itemId=43110


 
טחונית ימה הבבמהלך חודש נובמבר סיקרה חטיבת החדשות בכל הפלטפורמות את ההסל

, ביום ובלילה. כתבי וצוותי החטיבה היו בשטח במהלך כל התקופה והעניקו סיקור בדרום
 מקיף של האירועים. 

גם הטלטלות הפוליטיות שהביאו לקואליציה רזה סוקרו בהרחבה בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל, 
 וכל ההתפתחויות שודרו בשידורים חיים במהלך ימי האירועים.

 

 : מבר היה רווי הישגים עיתונאים שהובילו סדר יום בישראלחודש נוב

  צילומי מזוודות הכסף של חמאס  •

  להביא את טענות המשפחות הראשוניםבפרשת לבייב, היינו  •

  לבייב ברוסיהותמונות של  אחיו של לב לבייבעדויות  •

הנורווגי  ם רבים בכלי תקשורת זרים על השרחשיפה בינלאומית שזכתה לפולואי פרסום •
 ואשת הפיתוי האיראנית.

שהעבירו פעילי ימין לחשודים בזריקת האבן  התדרוך בשבת ושל דוח יצהר שלפה יחש •
 . 60על הפלסטינית בכביש 

ם: ההסלמה כל זאת, במקביל לעבודה עיתונאית מובילה בהישגי בנושאים השוטפי •
הסיבוב השני בבחירות המקומיות והמשבר הפוליטי, בדרום, התפשטות החצבת 

אלימות אל ועל היעדר האכיפה של משטרת ישר בלי חוקים"ולסדרות כתבות מרתקות: "
, עוקץ הצעיר הלוקה בנפשו תחקיר הפסיכיאטר וההלוואותנגד נשים. פרסום כתבות 

 הביא למעצרים של נשואי הכתבות.

מהבניין שספג פגיעת רקטה באשקלון.  תיעוד בלעדיבמהלך המתיחות בדרום, הובא  •
תומר ממיה, במאי המוסף הדיגיטלי ״סיפורים מכאן״, שהיה העיתונאי היחיד לאורך כל 

הבלבול בשטח של כוחות החירום תיעד את הלילה בבניין שספג פגיעת רקטה באשקלון. 
לה. במהלך התיעוד הוא גילה כי ישנם לכודים בבניין והיה זה שהזעיק את המשטרה וההצ

 ותיעד את רגעי החילוץ. מהבניין חולצו הרוג ופצועה. 

 ראיונות הישגיים:

 ש עם עליזה בלוך לאחר בחירתה לראשות בית שמ ראיון ראשון 1/11
  חולדאי: "נעלבתי מהקמפיין שנוהל נגדי" 1/11
 " לא הייתה הסתה לפני רצח רביןהנגבי: " 4/11
  רות חשין, אמו של שניאור חשין, על שחרורו מהכלא של טל מור 5/11
 לאחר דבריו על מירי רגב  בראיון ראשוןאלעזר שטרן  6/11
  ילבר תגיע לישיבת ממשלה, נקום ונצא"בנט: "אם ז 7/11
: "מציע לא לשחרר את האחריות 90ישראל כץ על ההרוגים בכביש  8/11

  מהנהגים"
 " ם את ידי הדרג המקצועימרפיבייניש על פרשת זילבר: " 8/11
יתום שהיה עד לאירועי ליל הבדולח שנה לליל הבדולח: ריאיון עם  80 - 9/11

  בברלין
לאחר המלצות המשטרה בפרשת  ראש המל"ל לשעבר נגל בראיון ראשון 11/11

  הצוללות
 קרוב משפחה של מ', הקצין שנהרג בהיתקלות עם חמאס ברצועת עזה 12/11
  "רות בלתי נסבלתזו הפק מה שקורה ברשתותהצנזורית: " 12/11

עם פרנקלין פליט מהונדורס בשיירת הפליטים בדרך  ראיון מטיחואנה  13/11
 לארה"ב 

 " כוערת לסכל מינוייםבמשטרה יש מסורת מארדן על התלונה נגד אדרי: " 18/11
 הוא סכסכן וחצוף"  - הולכים לבחירות בגלל בנטאמסלם: " 18/11
  "אלא ייזום מהלך נתניהו לא יחכה שיפילו אותודרעי: " 18/11
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  הפצועה קשה מפגיעת הרקטה באשקלוןריאיון בלעדי עם  /1118
 על האפשרות שנתניהו יבקר שם  עיתונאי בחרייניראיון עם  19/11
 " קורה להיפך –כשסותמים לאמנים את הפה חווה אלברשטיין: " 20/11
)לאחר  עו"ד עינת בן משה, מייצגת את אחד הנחקרים בפרשת לבייב 21/11

 התאבדות הדדי( 
 עם האלמן של מזי הדדי ז"ל  ריאיון ראשון 22/11
 שנרצחה  החברה הכי טובה של יארה איובנור,  27/11
 של שליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלדנוב  ריאיון ראשון 28/11
 השר ארדן מגיב לפסילת מינוי אדרי 30/11

 

 חשיפות, פרסום ראשון, ידיעות בלעדיות

: פעילי ימין מוכרים חיללו שבת 60חקירת מותה של הפלסטינית מפגיעת אבן בכביש  11/1
 ונסעו לתדרך תלמידי מוסד חינוכי בשומרון טרם חקירת שב"כ 

 רון קובי הנבחר  גילויים על התנהלות ראש עיריית טבריה 11/4
  בשדה התעופה בדובאי ופספס הטיסהאיוב קרא עוכב במשך שעות  11/4

   נתיב  הטרדות מיניות בניסן  4/11
 מדים כמו שאר המוע אדרי לא עבר פוליגרף תעסוקתי 5/11

 חצבת מתיירנדברו ב ילדים חולי סרטן 10 5/11

 ריינים: תיעוד פיצוץ רכב העבהחיסול בתל אביב 5/11

 בסיעוד  נפתר המשבר ביישום הרפורמה  5/11
 בין האוצר להסתדרות שימנע את השביתה במשק  ההסכם שמתגבש 6/11
: לקח הלוואות ממטופלים ולא החזיר. בעקבות ואותתחקיר הפסיכיאטר וההלו 6/11

 והושעה  החשיפה הפסיכיאטר נעצר למעצר בית
; אך בוטלה -הפגישה בין נתניהו לפוטין סוכמה בין ראשי המטה לביטחון לאומי  06/11

 הישראליות  שך התקיפותברוסיה זועמים על פרסום המ
 על החשדות: אחיו משה לבייב מדבר הקלטות בפרשת לבייב 6/11
 ישראל המדינה מכירה לראשונה בסמכות הדתית של הקייסים כסמכות בעם  7/11

  מקטאר של מזוודות הדולרים של חמאס תיעוד בלעדי 8/11
בישראל אפשר לקנות עובדי ציבור בארוחת עדות מיקי גנור בפרשת הצוללות: " 11/8

 " צהריים

  תשתית ראייתית בעבירות של מרמה ועבירות מס חמורות נגד השר דרעיתיק דרעי:  11/9

 להכריע הצורך לחזור ו מסמך תפיסת הביטחון של יאיר גולן: 11/9

  פנו למפלגות החרדיות כדי שיתנגדו לחוק -"גדעון סער"  בליכוד ניסו לסכל את חוק 11/11
 לא זכויות כלואים בישראל שבועיים ל מבקשי מקלט מסרי לנקה 11/11

 תבכות בעזה על ההס התחקיר הפנימי בחמאספרסום ראשון של  11/12
: שרי הממשלה מקדמים מהלך להענקת מענקים של מאות אלפי כלכלת בחירות 11/14

 ום כהונתם משלה עם סישקלים למנכ"לי משרדי המ

על התנהגות בלתי הולמת של צ'יקו אדרי בעת שהיה  ועדת גולדברג בודקת תלונה  11/15
 מפקד מרחב ירקון וזימנה את המתלונן 

 : גילויי גזענות כלפי שוטר מג"ב ממוצא אתיופי בהפגנת פעילי שמאל יעוד בלעדית 11/17
הדיל לדחיית הבחירות: פנסיות המיליארדים לגמלאי השוטרים תמורת דחיית  18/11

 הבחירות )מיכאל שמש, הבוקר הזה( 

 חו בשטח בבקעת הירדן ונרדפו על ידי תושבים פלסטינים נשכ לוחמות חמש 18/11
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במדינה מוסלמית מגעים מתקדמים לתיאום ביקור של ראש הממשלה נתניהו  19/11
  שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עמה

 בתוך בית ספר באשדוד  תיעוד אלימות משטרתית 11/19
: לב לבייב בקבר האדמו"ר מחב"ד ברוסיה, לאחר פרסום חקירת תיעוד בלעדי 11/20

 הברחת היהלומים 
את שר הדיג של נורבגיה כחלק מפעילות  שירותי המודיעין של איראן ניסו לגייס 20/11

 מודיעין רחבת היקף שלהם

שהובילה למעצרה של . כתבה עדותו של צעיר הלוקה בנפשו שנעקץ על ידי מתחזה  11/20

   האישה
: צ'יקו אדרי נפגש עם פרקליטי טרם עדותי בוועדת חושף השחיתויות רפי רותם 22/11

 גולדברג 
 חיבור בינו לבין אברהם חלפי : ההקלטות אריק איינשטיין 22/11
 : לא יובא להצבעה בכנסתחוק נאמנות בתרבות נפל 25/11
 י הדגל תמורת תמיכה בחוק -: חוקיכם יקודמו הקואליציה לישראל ביתנו 26/11
  מעסיק גלגל בסדין עובד תאילנדי פצוע והשליך אותו 26.11
 ": עדות נוספת נגד המפכ"ל המיועד אדרי כמעט דחף אותנו לתעלה" 27/11
: קצינה במנהל האזרחי יוצאת נגד יחסה המקל של מערכת הביטחון ואלוף דו"ח יצהר 27/11

 פיקוד המרכזי ליצהר 

   של פעילי חמאס בעוטף ירושלים עדות מתוך חתונת השנאה 11/28
על עיכוב קידמו של אל"מ שומר, שהרג  המח"ט, הירי ועיכוב הדרגה: אייזנקוט החליט 11/29

 נער פלסטיני 

 

החל פרויקט בתחום חוק חופש המידע, אשר במסגרתו כל כתבי החטיבה  -בגזרת הכתבים

 תחום של הראשונית ההטמעה הסתיימה בנוסף שא. משתתפים בסדנאות מקצועיות בנו
 . החטיבה כתבי בקרב האתיקה
. בקו זה ניתן 03-5114111 החדשות חטיבת של האדום הקו בהפעלת התחלנו באחרונה

 והוא מאפשר לציבור למסור מידע שהם מבקשים למסור לחדשות. 24/7מענה אנושי 

 

 

 

 

 !מרד בשידורכאן תרבות חוגגים את חג החנוכה עם 

אנשי התחנה התקוממו על המתרחש ועלו עם סדרת תכניות מיוחדת לכבוד החנוכה בסימן 
המרד המפורסם בצרפת,  מרד הסטודנטים, הפאנק הישראליהמרד: סיפורו המרתק של 

ומהפכת החסידות דרך דמותו של הבעל של  מרד היהודיםשל עולם הטבעונות,  הקולינרי
 .טוב בהשתתפות הסופרת יוכי ברנדס ותוכניות נוספות

 י קהל מבית אריאלהבפנ לשידור מיוחד "שלושה שיודעיםהתכנית "ת צוו לכבוד החנוכה יצא

 

 

 

 

 רדיו 
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פרקים בנושא סיכונים שהוקלטה לפני קהל  3שודרה סדרה בת  המעבדהת התוכנית במסגר
 . כונים והומורסיבמוזיאון המדע בירושלים. מומלץ במיוחד הפרק על 

", בתוכנית משותפת אש זרהציינו שנתיים למותו של לאונרד כהן עם תוכנית מיוחדת של "
 על היצירה שלו. מופע מיוחדידור ובש גואל פינטו וקובי מידןשל 

בין נינתו של אלפרד  מפגש מרתקב"גם כן תרבות", מגזין התרבות של ישראל התקיים 
 דרייפוס, יעל פרל רואיז, ונינתו של אמיל זולא, מרטין לה בלאן זולא.

אירינה התארחה הפרימה בלרינה, סולנית בלט תיאטרון סנט פטרסבורג,  בתכניתעוד 
ם האם לא נמאס לה להציג בכל לשיחה על אמנות המחול, על הבית בו גדלה, וג קולסניקובה

 פעם את אותן יצירות קלאסיות.

"? אז כדאי בלה צ'אוולסיום, אם אתם צופים נלהבים של "בית הנייר" ולא מפסיקים לזמזם "
שתכירו את הסיפור מאחורי מה שהפך להמנון התנגדות שעשו בו שימוש פרטיזנים, 
קומוניסטים ומהפכנים ברחבי העולם. הפרופ' משה זורמן מספר על ההיסטוריה שמאחורי 

 .יש בו שהוא נדבק לכולם לראש השיר "בלה צ'או", ומסביר מה

 

 סיכום השידורים המיוחדים    -כאן גימל 

. שורה של אמנים בחרו כל אחד את אריק איינשטיין שנים למותו של 5( מלאו 26.11החודש )
 השיר של אריק האהוב עליהם, וסיפרו על הקשר שלהם אליו.

", חזה עפרה שרים - שמההנ קול" האלבום לאור יצא ל"ז עפרה חזה של 61-ביום הולדתה ה

תכנית  ן. שידרנוהליקו ושל גימל כאן של משותף פרויקט זהו. חדשים בביצועים שיריה ובו

 .האלבום יציאת לרגל מיוחדת

למנצח , את מדי ערב בכאן גימלבחג החנוכה שידרנו את אמני ישראל מדליקים נרות חנוכה 
תכנית שהוקדשה לפסטיבל הזמר המזרחי וללהיטים הגדולים שיצאו ממנו,  – שיר מזמור

 גם אתה ואת 

תכנית מיוחדת עם השירים היפים של הפסטיבלים והפסטיגלים שמלווים אותנו  -לשיר תוכל 
  .מאז ילדותנו ועד היום

להופעה חיה  אמנים מתארחים שבוע בכל: גשדרו החודש קיבלה  אגן הים התיכון התכנית

. בתכנית הבכורה הופיעו צלילי העוד בטלוויזיה. 11באולפן, והתכנית משודרת גם בערוץ כאן
 בתכנית השניה הופיעה הברירה הטבעית.

 אלון עדר ולהקה ,נתנאלה ,ישי ריבו  :גימלייב צלנו להופעה חיה באולפןהחודש התארחו א
 והראל מויאל.

 35, לציון 1983ית שהוקדשה לשנת תכנ :93-83 בסימן החודש היו פוקוס תכניות

יזהר שנים. תוכנית מיוחדת הוקדשה ל 25, לציון 1993תכנית שהוקדשה לשנת  שנים;
 שנה להאישה שאיתי של דיוויד ברוזה. 35ותכנית שהוקדשה ל, 60, שחגג יום הולדת אשדות

ויניב דאור,  רן דנקר יציאת חירום ,ארז לב ארי החודש התארחו מאחורי השירים בתכניות
 .השמיעו את אלבומיהם החדשים וסיפרו עליהם

ואלי לוזון, וכל  סגיב כהן ,מיקה קרני ,שרון חזיז החודש התארחו פגישה אישית בתכניות
 אחד מהם/ן הגיש שעה של מוסיקה שהוא/היא אוהבים.
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 88כאן 

-טלמון מ דורון :עם אמנים אורחים באולפן בספיישל חגיגילרנדי ניומן  75ציינו יום הולדת 
 , שהקליטו גם גירסאות מיוחדת לשיריו.ו", עוזי רמירז, נדב הולנדר ועוד"ג'יין בורד

 עשר הארבעה החלק - More Blood, More Tracks של צאתו לרגל בוב דילן ספיישל
  הבוטלגים של בוב דילן. בסדרת

  Suede  אלבום חדש ללהקת 

  Kanye West להבין את 

  

 אירחנו להופעות חיות את האמנים: 88ג'אם  בתוכנית 

 תמר גלעדי – 14.11.18

 ליאור פרלה – 21.11.18 

  

 כאן קול המוסיקה

קונצרט פתיחת העונה של הקאמרטה העברנו בשידור חי ברדיו ובפייסבוק לייב, את  13.11 -ב
בניצוחו של אבנר בירון מאולם הנרי קראון בירושלים, בתכנית מיצירות  הישראלית ירושלים

 נמרוד בורנשטיין, מוצרט וזלנקה.

נית ירושלים למחרת העברנו מאולם הנרי קראון בבירה קונצרט מיוחד של התזמורת הסימפו
שנה להצלת יהודי דנמרק, עם הפסנתרן והמנצח הנודע אולי מוסטונן, בתכנית  75במלאת 

 מיצירות סיבליוס, גריג ונילסן.

מונית קונצרט מיוחד של הפילהרהעברנו בשידור חי ברדיו ובפייסבוק לייב  1.12 -ב
, "קדיש", מאת לאונרד 3, עם סימפוניה מס' הישראלית במסגרת פסטיבל ברנשטיין

ברנשטיין בשנת המאה להולדתו. אילן וולקוב ניצח על התזמורת, זמרת הסופרן הילה בג'יו, 
 קריין איתי טיראן ושלוש מקהלות.-השחקן

צהריים של ימי גם בחודש החולף המשכנו לשדר במסגרת "קסם צהריים", את קונצרטי ה
רסיטל של הפסנתרן תום זלמנוב והקלרניתן תמיר בעין כרם, ירושלים: -שישי ממרכז עדן

ם זמרי "מיתר אופרה סטודיו" של האופרה הישראלית בניהולו קונצרט ע, (9.11רועי קרני )
רסיטל משותף של הפסנתרנים דני דבורקין וליאור ליפשיץ , (16.11המוזקילי של דוד זבה )

(23.11) , 

 (30.11קונצרט פסנתרנים ואמנים צעירים, חניכי מרכז אולדוול )

מלאו מאה שנה לסיומה של מלחמת העולם הראשונה. בתכניות "זרקור" בשבוע  11.11 -ב
לחמה ובעקבותיה, מאת ראוול, דביסי, דיליוס, בריטן, זה שידרנו יצירות שנכתבו במהלך המ

 .14.11, 13.11, 12.11, 11.11ווליאמס, פרוקופייב ואחרים: -ווהן

 

 בכאן מורשת

: לאחר שעבר דום לב ומוות קליני, חזר אבוטבול ז'וז'ו אבוטבול חזר לשדר בכאן מורשת
 , בכל לילה מחצות ועד שתיים לפנות בוקר. במהלך החודש האחרון לשידורים בתחנה

שודרה בלייב  "התוועדות"התוכנית כאן מורשת יוצאת לשידורים חיים מחוץ לאולפן: 
בתכנית . זאת במסגרת פסטיבל ההומור היהודי שארגן המקום. מ"הגולה" בפתח תקווה

סטנדאפיסטים, סלבריטאים מגזריים וכן את הקהל. התוכנית שודרה במקביל ברדיו  התארחו
 ובפייסבוק לייב. 
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ד חג החנוכה, יצאנו בפרויקט מיוחד המתאר את הסצנה לכבו פרויקט "אור לגויים":
יהודית מסביב לעולם. איך עושים מוזיקה מהמקורות היהודיים במדינות כמו -המוזיקלית

גרמניה, צרפת, פנמה, ברזיל, רוסיה, ארצות הברית והודו. שאלנו את הזמרים איזה טקסטים 
 ים גם בישראל. הם בוחרים, מי קהל היעד ואיך הפכו חלקם לזמרים מוביל

קיימנו הדלקת נרות באולפן בהשתתפות  16:50מדי ערב בשעה  הדלקת נרות חנוכה:
אורחים, ביניהם נשיא המדינה, הרבנים הראשיים, שמחה גולדין, החזן הצבאי הראשי 
ומתנדבי מד"א ומכבי האש. את טקסי הדלקת הנרות הפיקו ידידיה תנעמי ואיתי סופרין. 

 בשיתוף כאן רשת ב. 

 

 רק"ע 

במסגרת שיתוף הפעולה בין כאן ותחנות הרדיו היהודיות בצרפת, )הרדיו של הקהילה 
ששודרו בכאן  הראיונות המובחריםאת   RCJהיהודית( מפרסם באתר האינטרנט שלו 

 בצרפתית.

 

 

מושל מיסיסיפי פיל עם  ראיון 18.11.18במסגרת יומן החדשות באנגלית, שודר בתאריך 
 שביקר בארץ בחודש נובמבר בראש משלחת תעשיינים.  בריינט

 

 

 

 

 

 

 טיול אחרי צבא

 טיול אחרי צבא חוזרת בעונה חדשה. מסע חדש מתחיל...

1 

2 

3 

 

 פרומו
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UPLOAD 

 של היוטיוברים הכי מסקרנים בישראל. סדרת רשת חדשה שחושפת את החיים האמיתיים

1 

 

  Aקארין  -זמן אמת 

 על תפיסת אוניית הנשק שאיימה על ישראל. בפעם הראשונה בטלוויזיה, הסיפור שלא סופר

1 

2 

   

 אירוויזיון ג'וניור

 האם אפשר לכבוש את העולם מחדש?

 .2018נועם דדון מישראל מול העולם באירוויזיון ג'וניור 

1 

 

 

 

 

 עונת החורף. קמפיין לתכני  עולים לאוויר עם ואנו , בקרוב לעלות עומד 11 בכאן לוח החורף 

 ה החדשה כבר כאן""העונהסלוגן שנבחר להובלת הקמפיין: 

 .החודש כל שימשכו פרומואים עם ,אגידפלטפורמות של התהקמפיין יעלה בכל ה

 בשילוט, ובדיגיטל.כמו כן, נעלה עם קמפיין חיצוני 

 

 

 

 

 שיווק

https://streamable.com/n0gj8
https://streamable.com/a4vfd
https://streamable.com/ha5it
https://streamable.com/6hg2m

