
 

 

 

 

 עובדות ועובדים יקרים,

 צאו להצביע!
 

 

 

 האקתון

, יצא לדרך האקאתון האירוויזיון הראשון מסוגו. האקאתון הוא אירוע 4.4.19ביום חמישי, 
יזמות תחרותי, במסגרתו מתכנסים יוצרים, מעצבים, יזמים, אנשי תוכן ומפתחים החוברים 

ר אתגר המוצב בפתיחת האירוע, כל כוחות בצוותים למטרת פיתוח פתרונות וחידושים עבו
זאת תחת פרק זמן מוגבל המוגדר לפני פתיחת ההאקתון. באתגר הראשון התבקשו 
הצוותים למצוא פתרונות להנגשת השידורים החיים של האירוויזיון עבור אוכלוסיות 
המתמודדות עם מוגבלויות שונות. באתגר השני התבקשו הצוותים לפתח פתרונות 

פתרונות תוכניים ואינטרקאטיבים עשירים יותר עבור  –רוג חווית הצפייה טכנולוגים לשד
שהיו בקשר עם הצוותים מרגע המפגש  מטעם התאגיד מנטורים את ההאקתון ליווהצופים.. 

השופטים נציגי "כאן" והצוותים הזוכים יקבלו . הראשוני שהתקיים בסוף חודש מארס
ג בפני התאגיד ואיגוד השידור האירופי את כרטיסים לאירוויזיון וכן את האפשרות להצי

 הפתרונות על מנת להטמיע אותם במערכות הדיגיטל. 

   דוז או בוז 

משחק שפותח על ידי "כאן" וקבע אילו משירי האירוויזיון אהבו, ללא ידע קודם מיהם 

, בכנס ראשי המשלחות 11.3.19המשחק הושק בתאריך   .המבצעזמר ה זהותהמשלחות או 
וויזיון שהתקיים בתל אביב. המשחק שווק והופץ בשיתוף איגוד השידור האירופאי של האיר

 -ששיתף אותו בכל הרשתות החברתיות ובפלטפורמות הדיגיטל. תזכורת לחוקי המשחק 
שניות מכל שיר ומחליט האם הוא אוהב אותו או לא. בסיום ההאזנה  20המשתמש מאזין לעד 

 לחות אותן המשתמש אהב. לכל קטעי השירים, נחשפת רשימת המש

 

 כמה נתונים מעניינים:

איש מישראל  10,000איש )רובם הגדול ממכשירים ניידים(,  43,000במשחק שיחקו מעל 
 והשאר מחוץ לישראל, בעיקר מבריטניה, רוסיה, גרמניה, ספרד והולנד.

 תה באמצעות הרשתות החברתיות, ובראשן פייסבוק,ידרך ההפצה העיקרית של המשחק הי
 )רשת חברתית רוסית(. Vkontakte -טוויטר ו

דקות את המשחק, הישג  6קטעי השירים, כלומר שיחקו בממוצע  41רוב האנשים האזינו לכל 
 מרשים לעידן הדיגיטלי הנוכחי.

 :הם עשרת השירים שהמאזינים הכי אהבו וולקטע המעניין, אל

 איטליה            .1

 נורבגיה            .2

 שוויץ            .3

 הולנד            .4

  ניסןעדכון מנכ"ל חודש 

 דיגיטל 



 קפריסין            .5

 מלטה            .6

 צרפת            .7

 אזרבייג'אן            .8

 אסטוניה             .9

 בלגיה          .10

 

 25 -מרימי הגיע למקום הקובי 

 

 2020שני משחקי מוקדמות יורו 

ורו עם אזור מיוחד באתר כאן שכולל כתבות, ליווינו את נבחרת ישראל בקמפיין מוקדמות הי
לוח משחקים ומידע נוסף. תקציר המשחק בין ישראל לאוסטריה נמצא בין הסרטונים החמים 

 .צפיות 272,000ביו טיוב וזכה ליותר מ 

כניסות לשידור החי באתר והאפליקציה. את כל השערים והתקצירים  220.000סה"כ נרשמו 
 בפלייליסט "כאן".משני המשחקים אפשר לראות 

 

Vod  והפצה 

במהלך מרץ נרשמה התקדמות בניסוח מדיניות ההפצה והמוניטיזציה על התוכן ולאחר 
אישור המנכ"ל וסמנכ"לי החטיבות הרלוונטיות, נוסח המודעה לציבור בנושא הועבר לאישור 

 מועצת התאגיד. 

ם להיות חלק ממערך בשבועות האחרונים נוצרו קשרים חדשים עם גורמים נוספים שיכולי 
ועוד. לאחר שתפורסם המודעה לציבור בנושא  Netflixעל, -, אלTVבזק  –ההפצה 

 המונטיזציה, נוכל להתחיל להציע להם חוזים ולפנות לגורמים נוספים בתחום.

HOT  בשלב זה עלתה התכנית "ילדי בית העץ" ואנחנו  –החלו להעלות תכנים לקטלוג
 הקטלוג ליתר התכנים.ממתינים לעדכון לגבי הרחבת 

הזמנות צפייה בתוכני  920,250במרץ, נרשמו  15-בפברואר ל 15נתונים: בתקופה שבין 
 partner (13,845 .)-( ו338,258) yes (568,147), cellcomשל  VODהתאגיד ב

 :2019להלן טבלת נתונים מצטברים לתקופה בין ינואר למרץ  

 

    
 

    

 yes cellcom partner hot חודש
סך צפיות 

VOD 
 שינוי %

   810,014   3,895 308,467 497,652 19פברואר -ינואר

 114% 920,250   13,845 338,258 568,147 19מרץ -פברואר

   1,730,264   17,740 646,725 1,065,799 צפיות מצטברות

   865,132   8,870 323,363 532,900 ממוצע חודשי

 

 
      



 סקר הסקרים –ק בחירות נתוני כניסות למשח

 גולשים שיחקו והרכיבו את הכנסת שלהם 20K, מעל לעמוד הסקריםעשרות אלפי כניסות 

 

 תוכן וסושיאל

עם פעילי המפלגות השונות דרך השטח. עד עתה עלו  מסע דוקו בחירות -"ימי בחירות"
שמונה פרקים של הסדרה שזכו למאות אלפי צפיות וכצפוי בתקופת בחירות, לאלפי תגובות 

 ברחבי הרשת.

סדרת סרטונים שמסבירה מושגים ותופעות  – ""מדע הבחירות הסדרהעלתה בהצלחה 
 מעולם הפוליטיקה.

העוסקת ביהודים שחיים את תרבות   – קאנטרי JEWISHהחודש השקנו סדרת רשת חדשה 
ית ולכן היא פונה לקהל יעד רחב הקאנטרי האמריקאית. כתוביות התכנית הן באנגלית ובעבר

 מאוד וזוכה לשיתופים מצד גורמים יהודים בעולם כמו הסוכנות והקונגרס הציוני.

שידרנו את שני  –באמצעות פיצ'ר חדש בפייסבוק  "יוצאים מהכלל"קידום סדרת הטלוויזיה 
הפרקים הראשונים באמצעות טכנולוגיית הפרימיירה של פייסבוק המאפשרת חוויית צפייה 
שאליה ניתן להזמין משתמשים ולהגיב לפרק בזמן ההקרנה, בשיתוף עם רוני קובן שהשיב 

איש ומאות תגובות  205,000על השאלות בזמן אמת. פרק הקווירים הביא לחשיפה של כ
 שפירגנו לסדרה בהתלהבות.

עם משחק הנבחרת נגד אוסטריה שארך כשעה, הביא לאלפי צפיות ושיעורי  לייב אינסטגרם
מעורבות גבוהים בהם שאלו שאלות וביקשו שיציגו דברים ספציפיים, לאחר המשחק, 

 המשחק שגרף השתתפות רבה.בקהילת הספורט שלנו "כאן ניצחונות" עלה סקר על 

אוהדים לעמוד  4,500הופך למוקד התעניינות גובר, רק  עמוד הפייסבוק בשפה הספרדית
איש שמצאו בעמוד  34,000שיפה של וסרטון העוסק בידיעת האזעקות בתל אביב מגיע לח

 הספרדי הסבר ברור בשפת האם שלהם.

לאחר ששוגרה הרקטה לאזור  המערכון ממלחמת המפרץ"כאן חינוכית" עם הסרטון של 
 שיתופים. 2,000-אלף צפיות וכ 150-השרון זכה ל

 

 

 

 :טלוויזיה מכאן

 :תכניות חדשות 3בחודש הרמדאן יעלו 

 המבוך תכנית שעשועון טריוויה .1

 במטבח נוף תכנית בישול  .2

 המיוחדים תכנית ראיונות עם אנשים בעלי מוגבלויות ועל הדרך שעברו. .3

. תכנית עשירה fullסבאח אל שעות,  3בת תכנית מגזין בוקר שבועי עלתה בחודש האחרון 
  עוד.י בריאות, משפחה, חינוך, בישול, תרבות, טבע וומגוונת בנושא

  

  :טספור

  2020שידור משחקי נבחרת ישראל במוקדמות היורו 

נגד  2020את שני משחקי נבחרת ישראל במוקדמות לקראת משחקי היורו  נולראשונה שידר
 נבחרות סלובניה ואוסטריה מאצטדיון סמי עופר בחיפה בשידור חי.

 המדיה בערבית 

https://elections.2019.polls.kan.org.il/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/2018965378202737/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/388708041973373/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/388708041973373/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/388708041973373/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/2590250827657571/
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/698760330538893/
https://www.facebook.com/groups/210811136132431/
https://www.facebook.com/KanEnEspanol/photos/a.119462372056044/299434960725450/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kann23tv/videos/406439076580842/


שך כשלוש שעות וחצי כלל פרה גיים לקראת שני המשחקים בהנחיית השידור מהמגרש שנמ
העורך מגיש מחמד שיך חליל ובהשתתפות הפרשנים שחקני הנבחרת לשעבר מהחברה 
 הערבית נגואן ערייב , זאהי רמלי , עבאס סואן ועבד רבאח וסיכומים וראיונות בפוסט גיים .

רה ראויה לקראת שידור המשחקים צוות ההפקה והתוכן במדיה בערבית נערכו מראש בצו
 אשר הועברו ברדיו ובדיגיטל כשמראש הוכנו כתבות צבע על האוהדים והשחקנים מהמגזר .

 ן:גיטל מכאיד 

יפורי השראה שונים פרקים על נשים בעלות ס 30בת  סדרההופקה  חודש האישהלרגל 
הסדרה כללה נשים מכל גווני החברה הערבית, דתיות, חילוניות, מצליחות, סיפורים קשים 
ומרגשים ומכל העדות, הקמפיין זכה לתגובות מרגשות מקהל הגולשים בנוסף לעשרות אלפי 

 .צפיות והמון שיתופים

ופר והעביר חוויה ממגרש סמי ע משחקי מוקדמות היורוהדיגיטל ליווה את שידוריי שני 
 .לקהל הגולשים

וראיונות עם אמהות של השחקנים הערבים, בשיתוף  סרטון לרגל יום האםהופק  ,בנוסף
 ובעברית.בין הדיגיטל בערבית  פעולה

 

 

 

 

 

 עדכונים:

 אשר זכו בפרסי האקדמיה: 11תכניות המשודרות בכאן חטיבת הטלוויזיה גאה ב

 סדרה עובדתית – סליחה על השאלה

 שעשועון טלוויזיה – המרדף

 תכנית ראיונות – פגישה עם רוני קובן

 תכנית תרבות  – סוכן תרבות

 תכנית אירוח ובידור –מה נסגר 

 המיני דרמה הטובה ביותר,  – שטוקהולם

 ית הקומית הטובה ביותר השחקנ –תיקי דיין  – שטוקהולם

 

שלושה סרטים של המחלקה הדוקומנטרית בנוסף, חטיבת הטלוויזיה שמחה לבשר על 
בקיץ הקרוב, שהתקבלו וישתתפו בפסטיבל דוקאביב שיתקיים בסוף חודש  11שיוקרנו בכאן 

 מאי:

 

 "אין אריות בתל אביב"  

של ארץ ישראל והקים את גן סיפורו של הדוקטור והרב מקס שורנשטיין, שכונה דר' דוליטל 
 החיות הראשון הוא סיפורה של העיר ת"א מתקופת הישוב העברי ועד ימינו.

 

 "הדווקאים"  

ההיסטוריה של ההומואים בישראל היא  -ממעצרים בגן העצמאות ועד מצעד הגאווה 
 ההיסטוריה של המאבק על זכויות האדם, הסרט מלווה את ראשוני הנאבקים.

 

 טלוויזיה 

https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/2274453599459102/
https://www.facebook.com/Makan.Digital/videos/570880750064158/


"G " גברת 

המייסדת של מפעל בגדי הים "גוטקס", אשר תמיד ידעה להרים  -רה  של לאה גוטליבסיפו
 כל למעצבת בעלת שם עולמי.-עצמה מרגעי משבר והפכה משורדת חסרת

 

 מחלקת הדרמה:

 שתי סדרות חדשות החלו את שלב הצילומים:

ם הסדרה פוגשת את האסירים והצוות המלווה אות : "שב"ס"סאטירת המערכונים החדשה 
ברגעים קשים, מרגשים ואבסורדים, שמשקפים לנו את מציאות חיינו, דווקא דרך עיניהם 

 של אנשי השוליים.

לסדרה קאסט עשיר וססגוני. בין המשתתפים: קרן מור, מנשה נוי, נועה קולר, נעמי לבוב, 
 קובי פרג', מעיין בלום, איתי זבולון, יניב ביטון, מיכאל הנגבי ועוד רבים וטובים.

טל פרידמן בתפקיד אבא לנערה מתבגרת עם פיגור שכלי, : "אבא משתדלמדיה חדשה "קו
 שחוזר למשפחתו אחרי תקופת היעדרות ממושכת ומנסה להתקבל.

 קומדיה אישית מצחיקה ומרגשת, המבוססת על חייו האישיים של טל.

 ...שחקנים: טל פרידמן, ג'וי ריגר, רבקה מיכאלי, מיכל ברנשטיין, ליה קניג ועוד

 יוצרים: טל פרידמן ורן דברת במאי: עודד דוידוף

 מחלקת הדוקו:

  שטח הפקר

רגע לפני פתיחת הקלפיות, שטח הפקר עם גיא זהר בפרק בחירות מיוחד, התכנית תשודר 
 בשידור חי ובמהלכה ישודרו כתבות בנושאים שונים. 

  כדורגל-דוקו

חר קמפיין מוקדמות היורו של בחודש מרץ החלו צילומים של סרט תיעודי חדש שעוקב א
נבחרת ישראל בכדורגל. הסרט עוקב אחר השחקנים הערבים והמוסלמים המשחקים 
בנבחרת ובהשתלבות המוצלחת שלהם. הסרט יתמקד במספר שחקני מפתח מהמגזר 
ויעקוב אחריהם בארץ ובחו"ל שם הם משחקים, ובקמפיין הנבחרת. הוא יבחן את המתח בין 

של יהודים וערבים בארץ לבין החיבור המצליח שלהם על כר הדשא. הדו קיום השברירי 
 .2019צילומי הסרט שכבר החלו ימשכו עד לסיום קמפיין הנבחרת בחודש נובמבר 

 

  אירוויזיון –דוקו 

בימים אלה מצטלם סרט דוקומנטרי שמלווה לאורך החודשים האחרונים את הנעשה מאחורי 
.  הבמאית אורנה בן 2019אירוויזיון  -יותר באירופההקלעים של תחרות המוזיקה הגדולה ב

 דור עוקבת אחר הדרמות הגדולות, הקונפליקטים וההתרגשות. 

סדרה דוקומנטרית בשלושה פרקים,  "המהפכה הגאה"בחודש מרץ החלו צילומי הסדרה 
בהובלת גל אוחובסקי שיוצא למסע להבין מדוע ובניגוד לכל הסיכויים המהפכה הגאה כל כך 

ליחה בישראל. איך יכול להיות, שבמדינה מצ'ואיסטית, מיליטריסטית, שמרנית, דתית, הצ
מזרח תיכונית, המהפכה הגאה סחפה את הרחובות וכבשה את הלבבות. איך זה שדווקא 
כאן, כשכולם עסוקים תמיד ב"סכסוך" וב"לחזור הביתה בשלום", הקהילה הגאה משגשגת, 

 . יותר מאשר בכל מדינה מערבית אחרת

 

התקבלה לפסטיבל הקולנוע בקראקוב,  11ששודרה בכאן  "משתפים פעולה"בנוסף, הסדרה 
 פולין.

 

 

 

 



 מחלקת תרבות ובידור:

 

 2019מגזין יומי לקראת אירוויזיון  –ערב טוב אירופה 

באפריל תעלה לשידור התכנית "ערב טוב אירופה",  14מיד אחרי הבחירות ביום ראשון, 
בהנחיית דפנה לוסטיג ואביה מלכה. התכנית תעקוב אחר ההכנות  17:30מגזין יומי בשעה 

האחרונות בהפקת האירוויזיון, ותביא את כל מה שצריך לדעת כדי להישאר מעודכנים עד 
שיוכרז הדוז פואה האחרון. מה חדש עם המשלחת הישראלית? איך מתקדמות ההכנות 

איך מתכוננים בתל אביב? מה קורה ? 2019למופעים? מיהם המתמודדים שישירו באירוויזיון 
בחזרות של המשלחות המתחרות? איך מתכונן הנציג הישראלי לתחרות? ומה הסיכויים של 
השירים השונים לקחת הביתה את המקום הראשון? בנוסף לדיווחים היומיים והשוטפים, 
התכנית תכלול אלמנטים נוספים קבועים ומשתנים. בכל תכנית אורחים, ראיונות עם 

שתתפי עבר בולטים מהארץ ומהעולם ,מצעדים, קטעי ארכיון, נאמברים מוסיקליים, מ
 טבלאות דירוגים ועוד.

 

 כאן חינוכית

בחופשת הפסח תעלה לראשונה רק בדיגיטל של כאן חינוכית )יו טיוב, אתר ואפליקציה( 
רות נע בתוכנית, דרור מלווה בנבחרת ", הפקה חדשה עם דרור גלוברמן.חיות רשתהסדרה "

ונערים המשמשים כקהל פעיל, מארח יוצרים מהתחום הכי פופולרי היום בקרב הילדים 
 והנוער, עולם הרשתות החברתיות, היו טיוב, משחקי המחשב, הפודקאסטים ועוד.

, בן קיסר, מיכל מצוב, אור בן אוליאל, מור TV בין האורחים שיופיעו: טופ גיק, עידן תלם, גיא
 סילבר, איתי אשר ורום אטיק.-כמה מאנשי כאן: מלך, מיה זיוחן, איתי זבולון, וגם 

 

 

 

 

 

במבצע שידורים מיוחד שיתחיל ביום ראשון  2019חטיבת החדשות נערכת לשידורי בחירות 
 .הקרוב

שידורי הבחירות שלנו יתקיימו מאולפן שקוף בסמוך לחומות העיר העתיקה, מפתיחת 
יחד ל תגיש את המשדר המרכזי ביום שלישי, פיות ועד התוצאות הרשמיות. דוריה למפלהק
שידורים הצוות של עשרות מגישים, פרשנים, כתבים, צלמים, מפיקים וטכנאים במבצע עם 

 הרחב ביותר בישראל.

 

 

 

 

 

 

אתרים ברחבי הארץ, ותוצאות  60-את יום הבחירות עצמו ילווה מדגם קלפיות מקיף ב
 ואילך. 22:00המדגם והאמת יוצגו על חומות העיר העתיקה מהשעה 

 חדשות 



כל שידורינו יועברו בלייב פייסבוק ולייב יוטיוב, ובמהלך היום יועברו הדיווחים השוטפים 
, כמו גם סרטוני סושיאל ייעודיים באפליקציה, בטוויטר, בפייסבוק, ביו טיוב ובטלגרםבאתר, 

 על ידי כתבינו בשטח. 

 

  עד לבחירות, החטיבה מצויה בהיערכות מקיפה ואינטנסיבית:

 הליכי הקמה מתקדמים של האולפן השקוף ✓
 הכנת תאורה ייעודית לחומות העיר ✓
 augmented)הרצה ותרגול של מדגם הבחירות ושל רכיבי המציאות רבודה  ✓

reality) המיוחדים שבאמצעותם נציג את תוצאות הבחירות והניתוחים שאחרי 
 

במשדר הבחירות המרכזי בכאן רשת ב' נערכו עם לוח שידורים מיוחד ליום הבחירות, ששיאו 
של הרדיו הישראלי שיגיש אריה גולן וכולל נבחרת הפרשנים, השדרים והאורחים שיהיו 

 עד לתוצאות האמת אל תוך הלילה.  –פרושים במטות השונים 

 

"הקרב האחרון על סוריה". במשך ההישג העיתונאי הבולט החודש הוא סדרת הכתבות 
והצלם רולנד נוביצקי על אדמת סוריה, נסעו מאות קילומטרים  ורדי ימים שהו מואבחמישה 

כדי להגיע לחזית הלחימה מול דאע"ש, ראיינו אזרחים סורים, לוחמים כורדים, ונשים וילדים 
שחיו תחת שלטון דאע"ש. התוצאה היתה מסמך עיתונאי יוצא דופן על מלחמת האזרחים 

  אל ומשפיעה עלינו ועל האזור כולו.בסוריה המתרחשת כל כך קרוב לישר

 

 רשת ב' 

רות, אבל לצערנו גם מלא חדשות בתחום החודש שחלף היה רווי פוליטיקה, לקראת הבחי
 הביטחוני, כולל נפגעים. 

ממודיעין  -של התכנית כאן הערב  שידור משולבקיימנו  –ביום הפיגוע בצומת אריאל למשל 
 .ומהאולפן באוניברסיטת אריאל

הבוקר הבאנו יום שידורים מיוחד ומשולב מאולפני מודיעין ) –עזה ביום הלחימה בעוטף 

  .( עם אולפן הרדיו במכללת ספיר בשדרותסדר יום( ות"א )בחצי היוםו קלמן ליברמן, הזה

מארכיון רשות השידור  תכנית מיוחדת שידרנובשבוע פטירתה של השחקנית יונה עטרי ז"ל 
 .שהקליט איתה אלי לפיד

עם  תכנית משותפתלאולפן של ירון אנוש לשעה של  יהודה פוליקר הגדול הגיע ,להבדיל
 ."הצל שלי ואני" סיפורים, שירים ומופע אולפן בהשראת ספרו

 .פוריםבששודרה  תכנית חג מיוחדתעם  –נסיים בחיוך  

  

 

 

 

 כאן תרבות

 ת גם כן תרבות,בתכניהנושא העדתי תופס מקום מרכזי במערכת הבחירות הנוכחית. 
עם הסופר אלי עמיר שיצא בכתב אישום קשה נגד המזרחים הבכירים  באולפן נושוחח

 במפלגת השלטון. הבמאי רון כחלילי קורא לשחרר את השד העדתי מהבקבוק עוד יותר.

 רדיו 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=75958
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=81497
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=81497
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=81449
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=81467
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=81450
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=75484
http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicXcvBbQMhEEDRcQlpwQUAM8AO-BRZkXJxE7NmiVfGELGrOO7NFbkEn5Jcc_7vv7zDdrOB-wOgl9vgJ7X0L3WRuRxbXXsr6tgu8G3xre77wZjo0cNNznMXeT1LVa1_qLnAaV0_l53W12ntUpc89b9Rp3atpUladM7ZRcccSZh98omFsiXEMafsQiaD0TiDaF0gq3HCMIY4RrY0DM77wIxExCMbkw3_47_dRQKA0xPgB0UNPF0&Z
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=79336
https://www.facebook.com/watch/?v=2334400113506638


שפות, וגם כשהיא שרה בעברית שומעים ברקע את יוון,  7-עדי אלבחר שרה בלא פחות מ
להשמעת בכורה  בקפה גיברלטרת המדבר. לפני אלבומה הראשון היא עברה את ספרד וא

  של כמה מהשירים החדשים. שימו אוזן!

 .לכבוד חג פורים חגגנו "חג גדול לילדים". יום שידורים שלם עם ילדים ובני נוער באולפן

  " פגשנו את ילדי הקהילה ומשפחות הלהט״ב. חלון גאווהב"

או, שלמד לנגן בפסנתר רק לפני " פגשנו את "המאסטרו", ילד הפלא, אושרי ביטאפריכאןוב"
 שנה וכבר הספיק לנגן בטהובן בפסטיבל הסרטים בת"א לפני אולם מלא.

  

 

 

 

 

תוכניות עם פרק מיוחד על הדבר שאהוב עלינו יותר  100ההסכת הפופולארי חיות כיס חגג 
  טחינהמכל דבר אחר בעולם: 

 שני הסכתים חדשים עלו החודש:

 דוברי אוטרה ישראל -ההסכת הראשון שלנו בשפה הרוסית בשיתוף עם רדיו רקע 

 של פרשן הכדורסל אודי הירש בין שניים NBAוהסכת ה

של גלי עטרי ועל  חזקה מהרוחבהסכת שיר אחד עלו שני פרקים נשים במיוחד. על השירים  
 .מרגלית צנעניחומות חימר של 

עם ד"ר עפרה מאיר  ממשקי אדם מחשבב"מעבדה" עלו שתי סדרות מרתקות. אחת על 
 .עם פרופסור איריס רחמימוב וז ושיטות החרגה של אוכלוסיותמחנות ריכוהשנייה על 

, סדרת הסכתים על המשטר שאנו מדריך לדמוקרטיהולסיום, לקראת הבחירות נזמין אתכם ל
 .חיים בו

  

 כאן גימל

, שכולו בהגשת אנשי אקטואליה וחדשות יום שידורים מיוחד ( שידרנו21.3) חג הפוריםב

אסף  ,מתן חודורוב ,גדי סוקניק ,רינה מצליח עם שהתחפשו למגישי מוסיקה,

מסיבת פורים עם נתיב  ,מסיבת רוק לפורים עם בן רד אחרים. עוד שידרנו בחגו ליברמן

https://www.facebook.com/AllcultureIL/videos/267307880874984/
https://www.facebook.com/AllcultureIL/posts/915763485468971
https://www.facebook.com/AfriKANil/videos/360458117892466
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12692
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx/?progId=2103
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx/?progId=2096
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12721
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12571
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12656
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12738
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12738
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12738
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2068
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1430
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78061
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78065
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78071
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78069
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78069
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78057
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78056


, חגיגת פורים במסגרת אגן הים התיכון ועוד תכניות גימלים לפורים עם קובי מנורה ,רובינזון
 מיוחדות לפורים.

טריפונס ואמנים  ,גוסטו התארחו החודש להופעה חיה באולפן: אגן הים התיכון בתכנית
, חזי פניאן ואורחים אחרים בחגיגת פורים פרסית, נתנאל אחרים בתכנית לזכרו של ניקולס

 ונתי לוי.

 דודי בר דוד ,תומר ישעיהו ,רונה קינן להופעה חיה באולפן: החודש התארחו גימלייב באולפן
 וג'ימבו ג'יי.

, דיסקו מנאייק של טיפקס שנה לאלבום 20שידרנו: תכנית לציון  פוקוס במסגרת התכנית

מנועים  שנה לאלבום 20, תכנית לציון זאב-של דורי בן 70-יום הולדתו ה תכנית לכבוד

שנה  40שנה לשני אלבומי גזוז, ותכנית לציון  40תכנית לציון  , שקטים של אסף אמדורסקי
 לאלבום הבכורה של יהודית רביץ.

ודוד ד'אור,  אחינועם ניני ,אריאל הורוביץ התארחו החודש: מאחורי השירים בתכניות
 השמיעו את אלבומיהם החדשים וסיפרו עליהם. בתכנית אחרת התארח המשורר רוני סומק.

, לירון עמרם ואדר גולד, תמר גלעדי ,6התקווה  התארחו החודש: פגישה אישית בתכניות
 וכל אחד מהם/ן הגיש שעה של מוסיקה שהוא/היא אוהבים.

של  Dreamer שירים:בתכנית )ההסכת( שיר אחד שידרנו את הפרקים על ה

של  As A Stone ,החזירי לי את בני של עופר לוי ,חומות חימר של מרגלית צנעני ,האנג'לסי
 לי עטריוחזקה מהרוח של ג פול טראנק

 

 

 88כאן 

 ספיישלים

 שהתהווה בברית המועצות ושירי המחאה הרוסיים. מסע אל הרוק הרוסי – 8.3.19

13.3.19 – sNine Inch Nail  ,אל השנים הראשונות של הלהקה. נוחזר 

 

סונגרייטרים -שנים להולדתו של אחד הסינגר 75 – ספיישל טאונס אן זנדט – 17.3.19
 .הטובים והכנים

 סיפורו של הפאנק הישראלי.  "רועש, פוליטי ולא מתפשר": – 20.3.19

 

  88ג'אם 

  להקת טיפקס – 13.3.19

  ן הפעמון     ג – 20.3.19

 אפרת בן צור – 27.3.19

 מרסדס בנד – 03.4.19

 

 שידורים מיוחדים נוספים

 יום שלם של זמרות. –לאומי משש בבוקר עד שמונה בערב -יום האישה הבין – 8.3.19

ayer.aspx?ItemId=73523https://www.kan.org.il/radio/pl 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73474 

https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=78056
https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=81209
https://www.youtube.com/watch?v=VYZ5ZesYftY
https://www.youtube.com/watch?v=LJWNIYbtOjI&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=LJWNIYbtOjI&t=15s
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/vl.1997819463825222/415878722504577/?type=1
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/vl.1997819463825222/280577349502383/?type=1
https://www.facebook.com/KANGIMMEL/videos/vl.1997819463825222/811091209271505/?type=1
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12636
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12661
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12718
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12718
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12611
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12612
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12695
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12695
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12695
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12753
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12077
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12077
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12571
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12280
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12473
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=12473
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=12721
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12584
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12639
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12655
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12698
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=74118
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77254
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77254
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77254
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73523
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73474


x?ItemId=73482https://www.kan.org.il/radio/player.asp 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73504 

=73496https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId 

 

שנים לאלבום המופת, "מנועים  20תוכנית מיוחדת עם אסף אמדורסקי לכבוד  – 13.3.19
ושידר את שירים שהשפיעו עליו כשכתב את  88שקטים". אמדורסקי הגיע אל אולפן כאן 

 .האלבום

 88בחרו את  88מצעד הקאברים הגדולים בכל הזמנים לכבוד פורים. מאזיני כאן  – 21.3.19
 . Hallelujahג'ף באקלי עם האהובים עליהם. במקום הראשון זכה הקאברים 

שנים למותו של קורט קוביין. יום שידורים מיוחד עם מרתון גראנג' ורוק  25 – 5.4.19
י שבחרו מאזיני כאן אלטרנטיבי משנות התשעים ועם מצעד השירים הגדולים של נירוונה, כפ

88 . 

 

 כאן קול המוסיקה

קונצרט הקאמרטה הישראלית העברנו בשידור חי מאולם הנרי קראון בירושלים את  19.3 -ב
ן ואת המיסה , בתכנית שכללה קטעים מ"חלום ליל קיץ" של מנדלסובניצוחו של אבנר בירון

 הגדולה של מוצרט, בהשתתפות זמרים סולנים והאנסמבל הקולי הישראלי.

קונצרט של העברנו בשידור חי ממרכז המוסיקה ירושלים במשכנות שאננים  24.3 -ב
, בתכנית שכללה בכורות ליצירות מאת מנחם בניצוחו של ליאו ורינסקי 21-אנסמבל המאה ה

 צור ושי כהן, ומיצירות פרצ'סקו פילידיי וברונו מנטובאני.

 -תמיר בעין כרם: ב-אנו ממשיכים בשידור סדרת קונצרטי יום שישי ממרכז המוסיקה עדן
בניהולו המוזיקלי של דוד זבה;  תר סטודיו אופרה" של האופרה הישראליתזמרי "מיעם  8.3

; הקונסרבטוריון העירוני גבעתייםתלמידי עם  22.3 -; בהפסנתרן ג'רום לוונטלעם  15.3 -ב
 יוחנן.-עם מקהלת אנקור בניצוחה של דפנה בן 29.3 -וב

בתכנית הפסנתר חל יום האישה הבין לאומי. מבחר מתכניותינו ציינו את היום:  8.3 -ב
פאני מנדלסון, קלרה שומאן, לילי בולנז'ה וסופיה הבאנו מיצירות  "בשחור ולבן"

שידרנו יצירות מאת סטלה לרנר למילותיהן של אסתר  בקונצרט לערב שבת  גוביידולינה;
כללה יצירות מאת אליזבת אוסטין ואלה  תכניתנו "השיר האמנותי"ראב ולאה גולדברג; 

האופרה "מרי מלכת סקוטלנד" שריף; ובמסגרת "אופרה ואורטוריה" שידרנו את -מילך
 מאת ת'יאה מסגרייב.

, עם יצירות הקשורות במישרין לחג, יצירות יוחדו מגוון מתכניותינו לחגסביב פורים 
הומוריסטיות ויצירות "מחופשות": ב"אופרה ואורטוריה" שידרנו את האורטוריה העברית 

מחזור השירים "אסתר" מאת קרל לווה השמענו את  "כאן קאנוני""אסתר" מאת לידרטי; ב
תכנית המוזיקה , קונצרט בוקרואת האורטוריה "אסתר" של הנדל; וכן בתכניותינו 

, קונצרט לערב שבת, ""בשחור ולבן, שחרית מוזיקלית, "בין ערביים", ון"הקאמרית "בסל
 .ותכנית מחזות הזמר "ברודווי"

 10.3 -צוחו. בעם יצירות בני 90תכניות "זרקור" יוחדו למנצח ברנרד הייטינק במלאת לו 

 12.3 -ב  ;מיצירות מנדלסון וברהמס 11.3 -; בסאנס, דביסי, ראוול וביזה-מיצירות סן
 . מאת שוסטקוביץ' 14סימפוניה מס'  13.3 -; ובמיצירות מוצרט, ברוקנר ומסייאן

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73482
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73504
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73496
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=48790
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=48790
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=48790
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77075
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77075
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=79783
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=79783
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73491
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73491
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73491
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=75068
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78240
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78240
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78240
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73542
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73542
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73510
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73189
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73562
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73562
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77255
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77748
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77725
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77725
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77725
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77725
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77774
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78213
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78257
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78257
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78257
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=78254
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=79015
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73629
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73736
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=73834
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=74145


 מורשת

 אירועי פורים:

לקראת חג הפורים, לקחנו את השיר "עשיתי" של ג'ימבו ג'יי ויצרנו לו גרסה חרדית  שיוויתי:
מנדי גרוזמן, אלי ביתאן ודב אייכלר,  –הנקראת "שיוויתי". צוות התוכנית "מנדי ביתאן" 

מגיל הנעורים ועד  –י יחד עם הזמר החסידי עמירן דביר, תיארו בשיר חיים של בחור חרד
 הבורגנות. הקליפ שליווה את השיר הפך במהירות לוויראלי במגזר החרדי. 

קריאת מגילת אסתר התקיימה בשידור חי ביום רביעי, ערב  קריאת מגילה ומשתה פורים:
חג הפורים, מבית הכנסת "בראש יהודי" בתל אביב. לאחר קריאת המגילה קיימו שדרני 

 י ועמירם כהן, משתה פורים שמח במיוחד אל תוך הלילה. התחנה, ידידיה תנעמ

מבית כנסת  קריאת המגילהביום חמישי, כשנחגג פורים בירושלים, השמענו בשידור חי את 
 בעיר. 

 

 אירועי בחירות:

יביאו את כל הנתונים  מגישי התחנהוחד בכאן מורשת. ביום הבחירות נקיים יום שידורים מי
 לייב. -חרדים. השידור ברדיו ילווה גם בשידור פייסבוק-והפרשנים הדתיים

אן" לקראת הבחירות משודרות בשבועות האחרונים בתחנה. ב"מנדי בית פינות מיוחדות
יוצאים מדי שבוע אל הציבור ושומעים את דעתו על המתרחש בארץ. בנוסף, פינה מיוחדת 

 סיכמה את פעילות המפלגות הדתיות והחרדיות בסוגיות דת ומדינה בקדנציה האחרונה.

 

 כאן שפות

 אנגלית

על  נובמודיעין ודיווח במטה הלוגיסטיקה של ועדת הבחירות המרכזיתביקרנו  10.3.19-ב
 תפקודה של הדמוקרטיה הישראלית.

 ספרדית

 חודש ראיונות עם מועמדים לתפקידים בכירים בעולם דוברי ספרדית:

יבר על הפרויקט שלו, "ישראל הישראלי שרץ לנשיאות בגואטמלה ד יצחק פרחי, – 13.3-ב
  כמודל לחיקוי עבור גואטמלה"  ועל חייו הפוליטיים בשתי המדינות. 

 ('19החל מדקה ) קישור להאזנה

העיר של , המועמד לנשיאות באורוגוואי וכיום ראש דניאל מרטינס ראיון עם– 20.3-ב
בירתה מונטבידאו. דיברנו על ביקורו בישראל במסגרת כנס ראשי העיר העולמי, על 
האפשרויות לשיתוף פעולה בין שתי המדינות ועל השקפתו לגבי המצב הפוליטי בישראל, 

 הקהילה הבין לאומית והאו''ם.

 ('30החל מדקה ) ינק להאזנהל

ראש ממשלת צרפת לשעבר שכיהן כראש ממשלת צרפת , מנואל וואלסראיון עם  – 28.3-ב
והמועמד לראשות עיריית ברצלונה, שיתף את המאזינים  2016 - 2014בין השנים 

יות המטרידות את ישראל ואת יהדות אירופה: תופעות האנטישמיות בהשקפותיו בסוג
ציוניות, כיצד להתמודד איתן והמחיר הפוליטי האישי שהוא שילם כתוצאה ממאבקו -ואנטי

 הפומבי בתופעות אלו.

 

 

https://www.facebook.com/Kanmoreshet/videos/2130676230341381/
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77730
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1334
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/more-paper-more-parties-central-elections-committe
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=74167
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77325
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77325
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=77325
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=85116
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=85116
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=85116


 

 

 

 ברכות לזוכים בפרסי האקדמיה

 רבה כבוד ותשעה פרסי האקדמיה. האמת? התרגשנו חטיבת הטלויזיה הביאה ה

 

 פרומו יורו + טיזרים 

 .2020מלווה את נבחרת ישראל כל הדרך ליורו  11הפעם עולים. כאן 

1 

2 

3 

  

 מעברוני פורים

 .11חג פורים, חג גדול למעברונים... פורים שמח מכאן 

1 

2 

3 

4 

  

 פרומו סל

 עולה למסך לעונה חדשה ומנצחת. 11נבחרת החלומות של כאן 

  

 ספירה לאחור )עם מנחי האירוויזיון(

 לא יכולים לחכות לאירוויזיון? גם אנחנו.

 סופר אחורה לקראת האירוע הגדול של השנה. 11כאן 

1 

2 

 

 פרומו חדשות

 לא משרתים אף צד, רק את האמת. 

 המהדורה העצמאית, המאוזנת והמגוונת בישראל. - 11חדשות כאן 

1 

2 

3 
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 פרומו

https://streamable.com/66am4
https://streamable.com/wour6
https://streamable.com/icaid
https://streamable.com/1at0p
https://streamable.com/v2i9a
https://streamable.com/253m2
https://streamable.com/bw25p
https://streamable.com/zn49n
https://streamable.com/7xa27
https://streamable.com/h4qmn
https://streamable.com/6x5bw
https://streamable.com/le4c0
https://streamable.com/rrfng
https://streamable.com/xflpd
https://streamable.com/swyjl

