
 

 

 

חודש סיוון שנפתח היום מסמן עבורנו חזרה הדרגתית לשגרה, המלווה באופטימיות זהירה  
 לקראת העתיד לבוא. 

מאז פרוץ משבר הקורונה, עברו על כולנו חודשים מאתגרים. נדרשנו להסתגל למציאות 
חדשה, שכפתה עלינו ריחוק חברתי ובידוד, ואלה השפיעו רבות על חיינו בכל מובן אפשרי. 

 על חיינו האישיים, המשפחתיים וכן, גם המקצועיים. 

למלא את משימתנו ולספק  למרות המורכבות, אני גאה בכך שלכל אורך התקופה, המשכנו 
לציבור הישראלי שידור ציבורי איכותי, עם תוכן מגוון שהותאם לנסיבות הייחודיות. היינו  
עם הקהל שלנו בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה, סיפקנו לו נחמה, בידרנו אותו, ונתנו לו חדשות  

סירות, חריצות  מהימנות ואמינות. עובדי התאגיד, על כל מחלקותיו, נענו לאתגר, והפגינו מ
 ויצירתיות מרשימה.  

לצערי, כיתר הגופים במשק, גם אנחנו נערכים להתמודד עם השלכות המשבר. גם אנחנו  
נידרש להתאמות ושינויים. בימים אלו נבחנים כל התרחישים האפשריים, ונעשה את המירב  

 על מנת שהפגיעה בעובדים ובשידורים תהיה מינימלית.

מכם על העבודה המאומצת, ומאחל לכולנו הרבה בריאות וחזרה  אני מודה לכל אחת ואחד 
 מהירה לשגרה.

 

 

 

בדיגיטל מתחילים לחזור לשגרה ומסתכלים בסיפוק על העשייה העצומה והתוכן הרב  
 .שהפקנו בחודשי הקורונה

שזכו למיליוני   #מבודדיםוהוולוג  כאן קורונהעלינו עם מגוון רחב של סדרות רשת חדשות:  
  מבדידות   :צפיות ברחבי הרשת, עשרות סרטוני הדרכות והסברים נגישים בכל תחומי החיים

בשיתוף הרדיו זכינו לשדר   חל"ת מדריך לתספורת ביתית.בבידוד ועד להסבר על  זוגיותו
עשרות הופעות חיות בשידור חי בפלטפורמות השונות, לצד פרקים מיוחדים לסדרות  

של ימי קורונה, עם תיעוד נדיר של החברה הישראלית בזמן משבר.   דוקותייםמצליחות כמו 
ת מהבית, לא הזנחנו את חגי ישראל. את ליל הסדר חגגנו עם  למרות העבודה המאתגר 

כרון הרכנו ראש עם עמוד לזכר  יקשישים בבידוד בפרויקט חגיגי בשיתוף הטלוויזיה, ביום הז 
הנופלים שאיפשר איתור של מועד שידור שמותיהם של חללי צה"ל ובעצמאות חגגנו עם  

שהוציא את הציבור הישראלי לקשט עשרות שידורים חיים ופרויקט משותף עם הטלוויזיה 
 מרפסות בדגלים. 

מוצב   ריחן:ואם חששנו שהקורונה תאפיל על פרויקט לבנון המרגש, סדרת הרשת שלנו 
 . שנים ליציאה מלבנון 20המוות זוכה למאות אלפי צפיות ואהדה עצומה מהגולשים, לרגל 

 מוצרים והפצה:  

 מיניסייטים: 

החודש החולף היה עמוס בימי זיכרון ושמחה שקיבלו ביטוי באתר שלנו על ידי ריכוז כל  
 .פעילויות התוכן של חטיבות התאגיד

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה 

 יום העצמאות 

  סיוןעדכון מנכ"ל חודש 

 דיגיטל 

https://www.youtube.com/watch?v=t68wFirFPSs
https://www.youtube.com/watch?v=m9j-EgBwI-Y&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=0FZ55qGjaHs
https://www.youtube.com/watch?v=5EqrXudMU5w
https://www.youtube.com/watch?v=e1HRwQaR8W4
https://www.youtube.com/watch?v=3Jw5ScpHTy0
https://www.youtube.com/watch?v=l-z_d8z3Xdo
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1125
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1127
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1207


שנה ליציאה מדרום לבנון. האזור מרכז תכנים   20סייט מיוחד לרגל ציון -מיני - כאן לבנון
נות הלחימה בדרום הלבנון, כולל סדרת הרשת "ריחן:  שונים שהופקו בתאגיד ועסקו בש

 . 11מוצב המוות" וסדרת הדוקו "מלחמה בלי שם" של כאן 

 

 הפצה: 

של סלקום,   VOD-פעמים בפלטפורמות ה 2,919,292בחודש אפריל צפו בתכנים של כאן 
, שגם הוא שיקף  2020בהיקף הצפיות מאז חודש מארס  7%פרטנר, יס והוט )צמיחה של 

 עלייה ניכרת בהיקף הצפיות, בפרט בשל השפעות התפרצות הקורונה(.

 יוטיוב: 

; זמן צפייה בשעות:  14,994,791אלף מנויים, מספר צפיות בחודש אפריל:    429|    11כאן   •
2,515,222 

  צפייה   זמן ;  17,317,860אלף מנויים, מספר צפיות בחודש אפריל:    268חדשות |    –כאן   •
 1,443,758:בשעות

  צפייה  זמן ; 3,221,567אלף מנויים, מספר צפיות בחודש אפריל:  137דיגיטל |  –כאן  •
 185,088: בשעות

; זמן צפייה  12,309,122אלף מנויים, מספר צפיות בחודש אפריל:    280חינוכית |    –כאן   •
 1,399,324בשעות: 

 

 לייבים מיוחדים ביוטיוב: 

  פרפר נחמד ; כאן כושר; כאן קופה ראשית/שב"ס/דוקו ; כאן פנתאון – לייבים רציפים  •
 צפיות עד סוף אפריל.  350,00-לייבים אלה צברו כ)חינוכית(.    ילדי בית העץ)חינוכית(;  

)תפילות, מועדי ישראל,  רונה והרדיו בתקופת הקו  11לייבים מיוחדים של משדרי כאן  •
משדרים מיוחדים הועברו בידי יואב וצוות   20 –עצמאות, שמות הנופלים, וכו'( 

 צפיות עד סוף אפריל.  650,000-יותר מההפצה, שהניבו 

הקמה, הזנקה    –  שישה ערוצי יוטיוב חדשים עבור תחנות הרדיובמהלך התקופה הוקמו   •
 מול הרדיו, הדרכות ועוד. 

ם השואה, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  טקסי ערב יו •
  היוטיוב   וטקס הדלקת המשואות הונגשו בשפת הסימנים ובהנגשה קוגניטיבית בערוץ

 . חדשות כאן של

 

  KAN ARB-  סיכום פעילות דיגיטל  

עלו עשרות סרטונים שנכתבו, צולמו ונערכו מהבית, עלו סדרות במגוון   – תקופת קורונה 
 נושאים כמו: 

 טסטות: לאנשים בבידוד, חולים, בעלי עסקים שנפגעו, צוותים רפואיים  •

 כאן מסבירים :  על הנגיף, היגיינה, מסכות  •

   דוקו: סיפורי השראה על אנשים בתקופת הקורונה, מתנדבים, וסיפורי השראה בכלל •
 פופקורונה : סדרה חדשה המסקרת כל חדש בעולם הסטרימינג לשוהים בבית  •

פינת מומחים : מומחים שצולמו בסקייפ ונתנו את המלצותיהם בשלל נושאים בצל   •
 הקורונה כמו ילדים, זוגיות, כלכלה 

 פינה במטרה לבדר את השוהים בביתם   –פינת סטאנדאפ  •

 פינת כאן דעה קורונה ומשאלי רחוב  •
 

 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1205
https://www.youtube.com/watch?v=-zC7P0TfImk
https://www.youtube.com/watch?v=Mmra6VwLnYE
https://www.youtube.com/watch?v=llE-L7HfPHk
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/2512981525617629
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/2559068497530172/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/644182203086076/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/644182203086076/


 רמדאן   - חודש אפריל  

עלו עשרות סרטונים בנושא רמדאן, ממתקים, נושאים דתיים, נושאים   -סרטונים •
 חברתיים ורמדאן בחברה הערבית בישראל  

 חידונים מיוחדים לרגל חודש רמדאן בשת"פ עם הספרייה הלאומית   40עלו כ  -חידונים •

הוקם אתר ייעודי לכאן ארב שכלל את החידונים בנוסף למאגר סרטוני המותג כאן   -אתר •
  ארב

ספוסט עם כאן בעברית,  החלנו בתרגום חלק מהסרטונים והעלינו בקרו  –שת"פ עם כאן   •
 המספרים מעודדים מאוד 

הפקות ממחלקת כאן ארב,   10עלו במקביל בערוץ מכאן בטלוויזיה כ    –שת"פ עם מכאן   •
 בעיקר סרטוני דוקו על אנשים מעוררי השראה בתקופת הרמדאן

  

 

 

 

השידורים ממשיכים לספק לציבור הערבי בישראל תכנים רבים ומגוונים המתאימים לחודש  

 הרמדאן המבורך בצל משבר נגיף הקורונה.  

   רדיו מכאן : 

 : דתי  אופי  בעלי  שדורים 

 על  לצמים תודיע , לצמים שירות: צ"ואח , בבקר תשודר: הצום כניסת מועד על הודעה  .1

 ( אמסאקייה) הצום חילתת וארוחת( אפטאר) המפסקת הארוחה מועד

 פינה  תשודר  הצום הפסקת  לזמני בהתאם יום  כל:  המפסקת הארוחה לפני יומית  תוכנית  .2

 . דתית יומית

 יום  לדרשת במקביל "נור עלא נור" התוכנית שם : 12:30 בשעה שישי בימי דת תוכנית .3

 . ובשיתוף אנשי דת מוסלמים במסגדים ששי

 חכם ) דת איש  יתארח 17:30 חדשות אחרי  רביעי וחמישי  בימי  :  מאזינים  פניות  תוכנית  .4

 .דתיים/הלכתיים בעניינים מאזינים לשאלות ישיבו( דת

  בימים שני ורביעי תשודר התוכנית (  רמדאן הוצאות) "رمضان مصروفات" כלכלית תוכנית  .5

  . 14:30בשעה 

א חברתי/ שאג'ינדה בנודקות  בתוכנית  3:  פינה בת פינה  הטפה בניחוח של רמדאן .6

 .דתי

 

 :  שעשועונים ו  בידוריות  תוכניות 

מבוסס על שאלות  נושא פרסים  שעשועון: 11:30-10:30ה'  -א'  ימים -שעשעון טריוויה .1

 טריוויה בתחומים שונים.  

השעשעון מבוסס על השתתפות מאזינים  : 12:30-11:30ה' -א' ימים-שעשעון בידור  .2

מפגינים את יכולת השירה שלהם על רקע שירים מוכרים שנבחרו  בשידור חי כשהם 

 כנית. ובת

 המדיה בערבית  -מכאן

https://kan-arb.wixsite.com/kan-arb?fbclid=IwAR234t-gJ1EVENFacUYHzgsgzX7pGXDqPBSZWWRVPn8-IexhbEn8dfZIiQE
https://kan-arb.wixsite.com/kan-arb?fbclid=IwAR234t-gJ1EVENFacUYHzgsgzX7pGXDqPBSZWWRVPn8-IexhbEn8dfZIiQE
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/2905900412778897/
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/2905900412778897/


השעשעון מבוסס על שאלות ותשובות  :  16:30-15:30ה'  -א'ימים    –שעשועון מוסיקאלי  .3

 מהירות בתחומי המוסיקה והזמר בארץ ובעולם הערבי .

בתחומי  השעשעון מבוסס על חידונים : 21:30-20:30ה' -ג'ימים  –שעשעון תרבות  .4

היצירות בעולם האומנות התיאטרון והקולנוע. הפרסים יינתנו למאזינים שיענו נכונה על  

 . כניתו השאלות בת

 

 גיטל מכאן י ד 

 

 

 בדיגיטל   2020סיכום חודש מאי  
 

 – נתונים כללים  

 מיליון  47.6  –סה"כ חשיפה בכלל הפלטפורמות 

 מיליון   30  –סה"כ צפיות בכלל הפלטפורמות 

  מיליון עוקבים   1,164,800  –סה"כ עוקבים בכלל הפלטפורמות 

 

 :   2020לשנת  טבלת עוקבים שמתווספים בעמוד מכאן  

 מספר עוקבים שהתווספו   חודש  
  62,206 ינואר  

 57,000 פברואר 

 100,000 מרץ
 90,000 אפריל  

 62,500 מאי 
 

 

 

 

חשיפה   פלטפורמה 
 חודשית 

 מס. 
צפיות  

 בסרטונים 

מס. עוקבים  
שהתווספו  

 החודש 

 מס. עוקבים עדכני 

  45.8 פייסבוק מכאן  
 מיליון 

  62,500 מיליון  29.1
 אלף  926

פייסבוק  מכאן  
 חדשות 

 מיליון   1.1
 

  1,600 מיליון    1.6
 אלף   176

אלף   62,800 7,200 141,638 756,070 אינסטגרם
 עוקבים  

 סה"כ דיגיטל 
 )ללא אתר( 

47.6  
 מיליון  

  1,164,800 78500 מיליון   30
 עוקבים  

 90,000 אתר 
 מבקרים 

256,000 
 כניסות 

03:00 
ממוצע דקות  
 שהייה באתר 

41.8% 
 כניסות אורגניות 
 )ממנוע חיפוש( 



 טלוויזיה מכאן 

 בישול 

מאסטר שפים    5: תוכנית בישול יומית בשידור חי, בה    כוכבים   5מנות    - בעברית  " نجوم 5 طبق "

מובילים: פותנה גאבר, אוסמה דלאל, חמודי עוקלה, פרח רסלאן וג'ימי חליחל,  מגישים 

מתכונים המסורתיים,    .מגוון מתכונים וטיפים מנצחים של המטבח הערבי לתקופת הרמאדן

   .לרוח התקופה מתכונים שהשתדרגו עם השנים ומתכונים חסכוניים ומותאמים

 .כאןלחצו   לצפייה בפרקי התוכנית

 

 

 

 

 

   קטואליה א 

: תוכנית אולפן יומית בשידור חי עם נינוח בידורי  רמדאן בבית  - בעברית " بالبيت رمضان "

ההנחיות, החדשות והסיפורים  ואקטואלי שמביאה לצופה בצורה יומית ומעודכנת את 

מהשטח וההתמודדות בחברה הערבית עם חודש הרמדאן בתקופה המאתגרת. בתוכנית  

מתארחים מומחים, יועצים, אנשי 

בידור ותרבות לצד כתבות,  

אירוחים דיגיטליים והנעה לצופים  

לחלוק איתנו את סיפוריהם  

האישיים, המעניינים, המרגשים 

 והמצחיקים בימי הרמדאן. 

 .כאןלחצו   פייה בפרקי התוכניתלצ

 בהנחיית  (البيت في  خليك) בבית  נשארים שידורי תכנית האקטואליה החברתית  הסתיימו 

 .  בהלול זוהיר העיתונאי

 .כאןלחצו   לצפייה בפרקי התוכנית

 בידור ותרבות 

: הופעה מוזיקלית וקומית יומית חיה לקהל וירטואלי באמצעות  "סהרת אלכול"" الكل  سهرة "

טכנולוגיית זום בהנחיית הקומיקאי הידוע מוחמד ג'בארין ובשיתוף הקומיקאי הידוע עדי  

 חדיד ומשפיענית ידועה מעולם האינסטגראם.  ח'ליפה, השחקנית ענת 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3097
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3098
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3091


בכל ערב מתארח אומן מקומי ידוע בהופעה חגיגית שמחה ואנרגטית בליווי תזמורת 

 . המוסיקה הערבית והמנצח הצעיר ד"ר וסים עודה

 .כאןלצפייה בפרקי התוכנית לחצו 

 

 

 

 

 

 

 " תכנית שירה ואירוח מוסיקלית. غني  لي غن :  שיר לי שירהסתיימו שידורי העונה השנייה של " 

 .כאןית לחצו לצפייה בפרקי התוכנ

 דת 

כוללת: דרשה, קריאת מואזין ותפילה ברוח  הפינה יומית :  "رمضان رحاب في "   פינת רמדאן 

   .כאןלחצו   התקופה. לצפייה בפינות

 סדרות 

 

(: עורכת דין צעירה, שנרצחה 17:30ש', בשעה -א') الشمس زي – כמו השמש סדרת דרמה 

 אחותה, מחליטה לרדוף את האמת ולהגיע לרוצחים. 

( צעיר שנולד למשפחה ענייה,  20:00ש' -א') الغالبة ولد  – ילדי העלובים סדרת דרמה 

מו החולה ודאגה לבני המשפחה. הוא צומח יהם טיפול באימתמודד עם אתגרים רבים בינ

 מהמשברים ומצליח להתפרנס והתקיים בכבוד ובהצלחה. 

טבעיות,  -( גבר שנולד עם יכולות על22:00ש', בשעה -א') هوجان – סערה סדרת מתח 

משתמש בהם לעשיית טוב והשגת צדק בעולם. מעשיו מעוברים מפה לאוזן, אנשים פונים  

 ב אותם. אליו והוא לעולם לא מאכז 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3099
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3086
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3100


 מקסום המסך  

כאן: מתוכננים שידורי  -במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו

 . עוד לא אבדה-ומלחמה בלי שם ,  566אלי כהן: לוחם  הסרטים והסדרות הבאות: 

 

 מעורבות בקהילה  

בית הספר התיכון העברי הראשון ואחד ממוסדות החינוך   ,גימנסיה העברית "הרצליה"ב

ברית  "  -המפורסמים בישראל, ביקשו מהתלמידים לצפות בסרט יום הזיכרון של "מכאן" 

 התרגשו בצורה יוצאת דופן. ש " וקיימו דיון עם גיבורי הסרט ומאות תלמידי תיכון לחיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

וכאן חינוכית שזכו בפרסי האקדמיה. הנה   11כניות של כאן  והטלוויזיה גאה בת חטיבת 
 הרשימה המפוארת: 

 פרס להישגים מיוחדים בטלוויזיה  -משדר האירוויזיון .1

 סליחה על השאלה   -סדרה עובדתית  .2

 וארבע   80 -ריאליטי -סדרת דוקו .3

 המרדף   -שעשועון טלוויזיה  .4

 פגישה עם רוני קובן   -תוכנית ראיונות  .5

 סוכן תרבות   -תוכנית תרבות  .6

 להציל את חיות הבר   -מגזין לילדים ונוער  .7

 משחקי המוח  -תוכנית בידור לילדים ונוער  .8

 פרסים אישיים:  3+  ילדי בית העץ  -סדרה קומית לילדים ונוער  .9

 יניב ביטון -השחקן הטוב ביותר בסדרה לילדים ונוער  

 שירילי דשא  -בימוי בסדרה לילדים ונוער 

 שירילי דשא, רועי שגב -תסריט בסדרה לילדים ונוער  

 פרסים אישיים:  2+   מעברות -סדרת התעודה  .10

הילה שלם בהרד, חגית בן יעקב, רחל   -תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית 
 נחושתאי )בלרה( , אלונה עבאדי, לילי יודינסקי, תמי ריקליס 

 טל  -ידורון ג'רסי, אור ל -עריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית 

עונה השנייה נפתחת בנקודה  ה . שטוקהולם ביום העצמאות עלתה העונה השנייה בסדרה 
שבה הסתיימה הראשונה: אבישי לא זכה בפרס נובל, דבר מותו נודע ברבים והוא מובא  

חייהם של ארבעת החברים דמות חדשה: גרשי זומר למנוחות. אלא שמהר מאוד נכנסת ל
)שלמה בראבא(, חבר ותיק של אבישי שחי כבר עשרות שנים בארצות הברית ושוקל כעת  
לחזור לארץ. הצטרפותו לחבורה טורפת את מערכת היחסים המרובעת, משנה את חייהם 

המצטרף   של החברים ושולחת אותם להרפתקה חדשה, ככל שסימני השאלה סביב זהותו של
 החדש הולכים ומתרבים.  

אם העונה הראשונה של "שטוקהולם"  
הציבה במרכזה חברות בצל המוות, הרי  
שהעונה השנייה מתמקדת בהיאחזות  

קומי על  -בנעורים, ומציעה מבט טראגי
חרדת ההחמצה ועל הטבע האנושי.  
במובן הזה ולא רק בו, זוהי לא סדרה על  
  אנשים בני שבעים, כי אם סדרה על 

 אנשים.  

 

 

 טלוויזיה 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1276
https://www.kan.org.il/program/?catid=1510&subcatid=239
https://www.kan.org.il/program/?catid=42&subcatid=232
https://www.kan.org.il/program/?catid=1189
https://www.kan.org.il/program/?catid=1189
https://www.kan.org.il/program/?catid=1310&subcatid=248
https://www.kan.org.il/program/?catid=1530
https://www.kan.org.il/program/?catid=1530
https://www.kan.org.il/item/?itemid=47245
https://www.kan.org.il/program/?catid=1271&subcatid=374


 

המגוללת את סיפורו של האיש שלנו בדמשק שודרה במהלך   566אלי כהן: לוחם הסדרה 
 . חודש מאי ועוררה תגובות והדים רבים הן בארץ והן בעולם הערבי

חדר בפרק זמן קצר למוקדי  אלי כהן המרגל הבכיר ביותר של ישראל בבירה ערבית עוינת 
השלטון והצבא הסורים. הוא העביר לישראל מידע רב ערך בתקופה של טרום מלחמת ששת 
הימים. נסיבות תפיסתו נותרו עלומות עד היום. הסרט חושף בתחקיר חדש את הקשרים  
לארגוני ביון וסוכנים זרים ואת תחקיר משפחת כהן שנותרה עם שאלות קשות על הפרשה.  

פרוטוקולים מבית המשפט ואלי כהן  ובהם כה עד נחשפו שלא חדשים חומרים בסדרה
 המספר במילותיו שלו את סיפורו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד בדוקו: 

 :  האזרח גואטה 

 בכל . גואטה יגאל לשעבר הכנסת חבר מוביל  עונה שנייה לתוכנית "האזרח גואטה" אותה

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

גואטה להיקף הבעיה, פוגש את הקורבנות שסובלים ממנה ופונה אל האנשים שבכוחם  

 אנשי הון , פוליטיקאים, פקידי הציבור ונציגי ממסד.  –לשנות את המצב 

י ספיישלים מיוחדים בצל הקורונה ,האחד על מחדל בתי האבות שהפכו  העונה נפתחה בשנ

 למלכודות מוות, והשני על הבנקים בישראל שדווקא בימים קשים אלו מעלים את הריביות. 

 

 בקרוב בדוקו:  

 המהפיכה הגאה 
סדרה דוקומנטרית בשלושה פרקים. גל אוחובסקי יוצא למסע בו הוא מנסה להבין מדוע,  

 הסיכויים, המהפכה הגאה הצליחה בישראל.בניגוד לכל  

איך יכול להיות, שבמדינה מצ'ואיסטית, מיליטריסטית, שמרנית, דתית, מזרח תיכונית,  

 המהפכה הגאה סחפה את הרחובות וכבשה את הלבבות. 

 
 

 :  בקרוב במחלקת תרבות ובידור 
 

 החילוני לחרדי. סדרה בת עשרה פרקים העוסקת ברצון לקשר ומפגש בין העולם    -  עוד ניפגש

במרכז הסדרה "עוד נפגש" חמישה אנשים שיש בינם לבין בן משפחה קרוב שלהם נתק או  

משבר עמוק בעקבות חזרתו בתשובה יוצאים למסע נפשי בתוך העולם החרדי, כדי לנסות  

הקשר ביניהם. הם מרגישים פגועים וכועסים מאד על כל מה שקשור ליהדות   את ולהציל 

 . בםיולתשובה, אבל הם מוכנים לעשות הכול כדי לתקן את הקשר עם מי שהיה כה קרוב לל 

https://www.kan.org.il/program/?catid=1522
https://www.kan.org.il/program/?catid=1522
https://www.kan.org.il/program/?catid=1522
https://www.kan.org.il/program/?catId=1462&subcatId=362


חמשת הגיבורים של הסדרה עוברים לגור למשך תשעה ימים, בדירה בלב האזור הכי חרדי  

תשובה חרדי שהופך להיות השליח שלו למהלך  של ירושלים, שם כל אחד מהם פוגש חוזר ב

 מסע ארוך שבסופו תובנות ומפגשים מרגשים.  .הפיוס עם הקרוב המנותק 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

בקרוב  .  ביוטיובלאור הצלחת הסדרה, השקנו משדר רציף של כל פרקי העונה    –  קפה עמליה 
 . 2עונה 

נתחיל ברצועת שידור חדשה בכל סופ"ש בה נשדר תוכניות    6/6/2020החל מה    -  רואים עד  
ששודרו לילדי ישראל לאורך   ארכיון ונוסטלגיה קלאסיות מבית החינוכית ורשות השידור,

השנים. בין התוכניות שנשדר: רגע עם דודלי, טלפלא, מה פתאום, ציפיטפוט, קרובים  
טוק, שלוש ארבע חמש וחצי, החתול שמיל, חשבון  קרובים, הצריף של תמרי, בבית של פיס

 פשוט, הופה היי, דובי דוברמן ועוד...

. כמו כן נזמין את 24/7בהמשך כל התוכן יעלה כמובן גם בדיגיטל באתר ויהיה זמין לצפייה 
 . 6/6רואים  הצופים לבקש בקשות לשידור הטלוויזיוני כפי שהיה נהוג בתוכנית המיתולוגית  

 
 
 

 

 

 

עבודה מאומצת בשידורים נרחבים ברדיו, בדיגיטל  התקופה האחרונה התאפיינה ב
נו את התחומים הכלכליים והבריאות בכתבים  יויזיה סביב משבר הקורונה שבה עיבוובטל

נוספים לסיקור מיטיבי. סיקור מקיף של תחילת החזרה לשגרה, ימי הזיכרון והעצמאות  
והשבעת הממשלה. בכל המקצועות עבדו מסביב לשעון כדי לאפשר את פריסת השידורים  

  ועריכת  גרפיקה ה, ההפקה עבודת רוב כאשר, מגזין  כתבות 50כ  לשידור הרחבה: הובאו 

  .מרחוק נעשתה הוידאו

 חדשות 

  חינוכית

https://youtu.be/MLbg-9iiEEg/


משדר מיוחד מהשבעת הממשלה בכנסת שהביא לסיום תקופה של שנה וחצי שבו כתבי  
 מערכות בחירות. 3התחום הפוליטי והפרלמנטרי סיקרו 

 שידורים מיוחדים במהלך חודש מאי: 

 הקואליציוני. על ממשלת נתניהו גנץ וההסכם  –שידור חי של הדיון בבג"צ   3/5-4/5

 והקשיים בחלוקת התיקים.  –משדר מיוחד לקראת השבעת ממשלה  14/5

 השבעת ממשלה –משדר מיוחד   17/5

 שידור מיוחד מבית המשפט המחוזי  –משפט נתניהו  24/5

 

 משחקי הכיס 

   כאן חדשות משיקה תוכנית כלכלית חדשנית כדי לענות על השאלות הכלכליות בדרך הקלה. 

 התוכנית יגיש שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי ב "כאן חדשות".את 

ותעסוק בחיבור בין הכלכלה   24.5.20החל מיום ראשון  18:40התוכנית תשודר מדי יום ב 
 לחיים עצמם כדי לתת תשובות פשוטות לשאלות הקשות והמורכבות. 

ונבנתה בפורמט התוכנית נעשתה בשיתוף פעולה עם מחלקת הדיגיטל של כאן חדשות, 
שמיועד לרשתות חברתיות, כשחלק מקטעי הווידאו שבה מיוצרים ע"י אנשי הדיגיטל,  
בנוסף התוכנית בנויה בפורמט אינטראקטיבי שמאפשר לה לקיים דו שיח מתמיד עם הצופים  

  לעמוד בפני עצמן ביוטיוב, פייסבוק  מיועדות דרך הרשתות החברתיות, וחלק מפינותיה 
 ובטוויטר.  

 

 

 

 

 

 

 ' רשת ב 

ברשת ב שודרה תוכנית מיוחדת של מרחאבית על אנשי צד"ל שחיים בישראל במסגרת ציון  
 . 24.5.20 -שנה ליציאה מלבנון ב 20

הסכתים   33העלנו בבת אחת  –סיימנו את פרויקט ההסכתים של התוכנית "כנסת נכבדה" 
 של התוכנית.  

 

 דיגיטל חדשותי  

 משדרי לייב 

החודש הקמנו מערך למשדרי לייב מתקדמים וייעודיים לסושיאל. המערך כולל הקמת אולפן  
דיגיטל עם רקעים מותאמים לפלטפורמות, אפשרות למשדרים עם מספר משתתפים 
מנקודות שונות באמצעות אפליקציית זום, עמדת ניתוב מיוחדת שמאפשרת הצגת עדכונים  

ל, ושימוש בתגובות גולשים ותוכן המעודד  חדשותיים על המסך באופן מותאם לדיגיט
 מעורבות פעילה במשדר. 

https://www.facebook.com/watch/?v=665486574300695


 

 

 

 

 

 

במסגרת זו כבר נערכו משדרים ראשוניים מסוגם בארץ של שאלות ותשובות עם כתבים,  
שעונים לשאלות גולשים בתחומים הסיקור שלהם. בהמשך לשימוש החדשני בפורמט הלייב,  

חדשותיות, ששודרו עם אריזה דיגיטלית המותאמת לצריכת  נערכו גם משדרים חיים מזירות  
 חדשות בסושיאל. 

 יום הזיכרון  

פרויקט שבו ארזנו את כל התוכן של סדרת הכתבות "קולות מהתופת" לשתי כתבות מגזין  
   חלק שני; 1חלק  –שכללו את הווידיאו, הטקסט, והאודיו לשתי כתבות  

 

 

 

 

 יום העצמאות 

עם מגישים באולפן ומשתתפים ברחבי   משדר מיוחד ביום העצמאותדסק הדיגיטל ערך 
מדליקת  הארץ, בהנחיית אורי לוי ושירה הדס נקר. בין השאר, התארחו לריאיון ראשון 

 , וטייס שלקח חלק במטס חיל האוויר.  המשואה ריינה אביטבול

בנוסף, החג כולו לווה בפעילות ענפה בסושיאל ובאתר: חידונים, הפצה נרחבת של קטעים  
 לפיד ושימוש בסטוריז לאורך יום העצמאות כולו. 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכן יומי 

, אביו של לוחם צה"ל שנפל בפעילות מבצעית בשומרון,  הריאיון המרגש של ברוך בן יגאל
 עורר הדים בכל פלטפורמה שאליה עלה, עם יותר ממיליון צפיות במצטבר. 

התראיינה לתוכנית "סדר יום" עם קרן   ה שהושפלה בבית הספר בפתח תקווה אמה של הילד
נויבך, שם גוללה את השתלשלות האירועים. הסרטון זכה למספר צפיות מרשים ולמעורבות  

 גבוהה בתוך זמן קצר.

https://www.kan.org.il/item/?itemId=70217
https://www.kan.org.il/item/?itemId=70217
https://www.kan.org.il/item/?itemId=70217
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=70243
https://www.facebook.com/watch/live/?v=228478421755050&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=649013562585625
https://www.facebook.com/watch/?v=649013562585625
https://www.facebook.com/watch/?v=691985151603104
https://www.facebook.com/watch/?v=2983157521731771
https://www.facebook.com/watch/?v=2983157521731771
https://www.facebook.com/watch/?v=2983157521731771


לאחר הרשעתו של עמירם בן אוליאל ברצח שלושת בני המשפחה    ואבשהריאיון עם חוסיין דו 
 בדומא, נערך לסרטון תוכן יומי ועורר מעורבות גולשים גבוהה במיוחד. 

 

 אקספליינרים 

סדרת הסברונים עם רועי קייס זוכה לפופולריות ברשתות החברתיות ומנגישה לראשונה  
הגולשים בדיגיטל. בין השאר, זכו להצלחה  פרשנות של הנעשה בעולם הערבי לקהל 

רמדאן בצל ו  הפגנות המחאה בלבנון, מהפך הטלוויזיוני במפרץאקספליינרים שעסקו ב
 קורונה 

נושא נוסף שזכה לביטוי נרחב בדיגיטל הוא הנעשה בתחום הכלכלי, בהובלת שאול  
סדרת סרטונים לקראת העלייה של תוכניתו החדשה "משחקי הכיס". זכו  אמסטרדמסקי, ב

  המחיר הכבד של ממשלה גדולה, הסיוע הכלכלי לרשתות הגדולותלהצלחה: ביקורת על 
   ההכנה לגל השני של הקורונהו

 

 

 

 

 כאן גימל 

 
משדר חגיגי בן חמש שעות עם כל השירים הגדולים   –מצעד שירי כוורת  – יום העצמאות 

של כוורת על פי דירוג המאזינים. את תהליך ההצבעה ליוו ברשת פוסטים שעשו שימוש  
בארכיון העשיר של רשות השידור עם פנינים וקטעים נדירים שהביאו לחשיפה גדולה מאוד  

ים. גם לאורך המשדר עצמו, תייגו מאזינים את כאן גימל מכל מקום בו  י דיגטילהשל הנכסים 
האזינו. לצד השירים, לאורך המשדר שולבו פינות שמאירות ומרחיבות רגעים חשובים  
בקריירה של החבורה ושל כל אחד בנפרד. בנוסף, גוייסו מוזיקאים ואמנים ששיתפו ברשת  

 ור ברדיו.  את הקשר שלהם לכוורת, הקטעים שולבו גם בשיד 

 להאזנה.  כאןלחצו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בכל יום חמישי, שודרו ארבע שעות עם הלהיטים הגדולים של   – תוכנית המרתון השבועית 
 חנוך, משינה.מנים הגדולים בישראל. החודש שודרו: עומר אדם, שלום וכמה מהא

 להאזנה.  כאןלחצו 

 
 

 רדיו 

https://www.facebook.com/kan.news/videos/2902393486476965/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2902393486476965/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2902393486476965/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/247460356311343/UzpfSTcyNDE1NDA4OToxMDE1ODYyMDU5NzYyOTA5MA/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/4012315525452722/UzpfSTcyNDE1NDA4OToxMDE1ODYxMTAwNDc0OTA5MA/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/241387457217017/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/241387457217017/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/260052425133498/?v=260052425133498
https://www.facebook.com/kan.news/videos/252366792612148/?v=252366792612148
https://www.facebook.com/kan.news/videos/244872833428590
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1496
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1478


 כאן הסכתים 
  

הארי  כל ספרי ל  ונותנים פרשנות קוראים מחדש– ההסכת שאין לומר את שמו יצא לדרך 
 . כאן! להאזנה לחצו . אל תחמיצופוטר

 
בימי הקורונה, עלו מדי שבוע שלושה פרקים מההסכת המצליח בישראל. הפרקים  חיות כיס  

 ה. להאזנ כאן. לחצו  זכו להצלחה גדולה
 

 להאזנה.   כאןלחצו  בפייסבוק. במפגש זום ענה לשאלות מאזינים וגולשים צוות "שיר אחד" 
 
 

 88כאן 

במאי ,יום    13-של סטיבי וונדר שידרנו ב  70-לכבוד יום הולדתו ה    -מצעד שירי סטיבי וונדר  
 עם מיטב השירים של וונדר עפ"י דירוג המאזינים בהגשת   מצעד בן שלוש שעותהולדתו, 

המצעד לווה בפעילות דיגיטל שהתמקדה באינסטגרם וקראה לעוקבים לשתף סטוריז של  
 המאזינים בזמן השידור.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

פינת הפייסבוק האהובה שמארחת בכל שבוע אמן או איש   –שאלון השבת    – יום העצמאות  
נשיא  תרבות שמשתף את עולמו המוזיקלי עם העוקבים. ביום העצמאות התארח בפינה 

חוץ מכבוד   וחשף את טעמו המוזיקלי לצד אנקדוטות בחייו. המדינה ראובן רובי ריבלין 
 ז.  הנשיא השיבו החודש על השאלון גם גיא מזיג, ג'וזי כץ וגל דה פ 

 להאזנה.  כאןלחצו 

 

שנה לפסטיבל האנגלי   50החודש הוקדשו ספיישלים לחגיגות  – ספיישל של חצות 
 . I Should Cocoגלאסטונבר. ספיישל נוסף הוקדש לציון חצי יובל לאלבומם של סופרגראס,   

 להאזנה.   כאןלחצו 

אמתת מול האורח שמועות עליו ועל הקריירה שלו.  פינת פייסבוק שמאששת ומ  – שמועות  
 .  גלעד כהנאהחודש התארח בפינה 

 
על אף ההקלות במגבלות ולאור ההצלחה, המשכנו עם שידורי החוץ של 'ג'אם   -  88ג'אם 

ובפייסבוק. האומנים שהתארחו החודש: גארדן סיטי ' בשידור חי מאולפני נובה ברדיו 88
 להאזנה.   כאןלחצו .  מובמנט, קובארי ומונאד 

 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2143
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=7
https://www.facebook.com/groups/475671263070118/
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=70996
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=70267
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2042
https://www.youtube.com/watch?v=JYWg8TpDzOs
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1003


 כאן תרבות 

: הצלם האמריקאי ספנסר טוניק הבטיח שיגיע  " קיימנו שני ריאיונות גדוליםב"גם כן תרבות
  דיברה  אטווד מרגרט בקרוב לתל אביב לצלם בעירום אנשים בכיכר רבין; והסופרת הקנדית

 . שפחה של סיפורה ועל הקורונה על
 מרגרט אטווד, ספנסר טוניק להאזנה:  

 

"מה  הספרות בתוכנית : שנים ליציאה מלבנון 20-לביום הזיכרון שודרה תכנית מיוחדת 
לשם )"אם יש גן עדן"( ואחרים על המלחמה ההיא והזיכרון התרבותי    עם רון  נו דיבר  שכרוך" 

 שלה:
 

אירחנו את  כאן תרבות ביום שידורים מיוחד בסימן הומור ישראלי: ביום העצמאות 
אירחנו  ;  Y-הומור דור הב  עסקנוהסטנדאפיסטים הגדולים בישראל על איך כותבים בדיחות;  

מחווה למדליקת   -ארז טל, עינב גלילי ועוד על ההומור שמחוץ לזרם המרכזי, והעיקר  את 
 . , כולל ריאיון מיוחד איתהציפי שביטהמשואות 

 
הארץ  , כולל הצבעת הקהל ושופטים מתחרות אירוויזיון אלטרנטיביתבנוסף התקיימה 

ומחו"ל. משתתפים: צביקה פיק, דורון מדלי, אילנית, יזהר כהן, קובי מרימי ואושיות  
 להאזנה.   כאןלחצו אירוויזיון נוספות. 

 
 

 כאן קול המוסיקה 

בסימן שואת יהודי יוון   נר זיכרון מוזיקלישידר משה מורד  ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
 ויהודי לוב. 

וכמובן לאורך    מצבה לטרזיןכמו כן שידרנו תכנית מיוחדת על המוזיקה של גטו טרזינשטאט,  
צירות מאת מלחינים מתקופת השואה  כניותינו ליו כל יום הזיכרון לשואה הקדשנו את ת

 ומלחינים מהדור השני והשלישי אשר עסקו ביצירתם בנושא השואה. 

מיוחד,  כרון  יקונצרט ז   שידרנו  בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 

ם ושקטים.  ישל פרקי מוזיקה איטי תכניתו  לזכרםפרקי קריאה ומוזיקה אנו כרון הביביום הז
 כרון. יכניותינו שהוקדשו ליום הזוזאת לצד שאר ת

מלחינים   8"העצמאות שלי": הייתה מבצע השידורים  ביום העצמאות גולת הכותרת שלנו 
ומלחינות ישראלים קיבלו את האפשרות לערוך שעתיים עם המוזיקה שהם אוהבים ולספר  

ת  כניוואת הסיפור שעומד מאחורי בחירתם. בשל מגיפת הקורונה הקליטו המלחינים את הת
אתי בן זקן ואיתן  , הילת בן כנזבביתם ואנחנו ערכנו את הכל ושידרנו לאורך כל החג: 

 .חיים פרמונטוהגר קדימה , רפי קדישזון , אלה מילך שריף , עודד זהבי, שטיינברג

 

"ל לפסנתר ע"ש ארתור נבחודש מאי השנה הייתה אמורה להתקיים התחרות הבי
שנים, אך בשל משבר הקורונה היא נדחתה למועד   3-רובינשטיין הנערכת בתל אביב פעם ב

  במקום  יזמה ,רובינשטיין ארתור עמותת של האמנותית המנהלת, צבי עידית  בלתי ידוע.

מהטה -בשיתוף עם בית הספר למוזיקה בוכמן וירטואליו פסטיבל הפסנתר ה  את התחרות
)אוניברסיטת תל אביב(, עיתון "הארץ" וכאן קול המוסיקה. אנחנו העברנו מדי ערב החל  

,  11.5מהמבטיחים שבפסנתרנים הצעירים בישראל.    12בשידור חי, רסיטל פסנתר של    10.5ב
12.5 ,13.5 . 

 

 כאן מורשת 

את   גילינושידרנו תוכניות מיוחדות, וכן את פרויקט בין קודש לחול:  ביום העצמאות 
 השורשים היהודים הנסתרים של כמה מהלהיטים הישראליים האהובים והמוכרים ביותר. 

 להאזנה.   כאןלחצו 

https://www.facebook.com/489055034806487/videos/841893876315472/
https://www.facebook.com/489055034806487/videos/1331057220431647/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16953
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16953
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17010
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=17162
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=127679
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=127682
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128434
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128640
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128667
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128719
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=130227
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=130227
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=130228
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=130230
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128992
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128994
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=128994
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=131091
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=131096
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=131202
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=131281
https://www.kan.org.il/live/radio.aspx?stationid=6


 
כמדי שנה, יצאנו אל הר מירון, אך השנה החגיגות היו שונות ומיוחדות. ההר ל"ג בעומר 

נשאר ריק וכחצי מיליון האנשים שפוקדים אותו מדי שנה, נשארו השנה בבית. צוות כאן  
הועבר במקביל   השידורמורשת שידר את שלוש ההדלקות החגיגיות שהתקיימו על ההר. 

ברדיו, בפייסבוק של כאן וכאן מורשת וכן ביוטיוב של כאן. שיתוף הפעולה בין הזרועות  
 השונות בתאגיד הביא למאות אלפי צפיות מהארץ והעולם.  

 
כותל המערבי, בישיבת מרכז הרב באירוע המרכזי וכן  בהיינו בתפילה החגיגית  יום ירושלים 

שידרנו אירוע מיוחד של עיריית ירושלים. שידורי הרדיו לוו בשידורים מקבילים גם בפייסבוק  
 וביוטיוב כאן מורשת.  

 להאזנה.  כאןלחצו 
 

 

 

 

  

 

 מאושרי מש"א לחיבור  768מחוברים מרחוק מתוך  87%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

62%

25%

13%

VPN Office 365 חיבור אחר

 מספר מחוברים אחוז  מחוברים סוג חיבור

VPN  62% 470 

Office 365 25% 192 

 106 13% לא ידוע

 וטכנולוגיותהנדסה 

 שעות עבודה מצטברות  221,000 •

 ימים 5חוברו תוך   55% •

 ממוצע יומי של מתחברים 168 •

 נק' שיא של מתחברים    222 •

 

 
 קשר טלפוני יזום עם כלל מאושרי חיבור מרחוק 

 פניות ופתרונות לתקלות קצה שונות )תוכנות ייעודיות, סיסמאות וכד'( 200-למעלה מ 

 והעברתם פיזית למשתמשים הביתה מחשבים עם תוכנות עריכה  15התקנת   

 חיבור עובדים מאובטח מרחוק       - אתגר הקורנה  

 
 

  2020נתוני חיבור לתקופה אפריל למאי  ▪  2020נתוני חיבור לתקופה מרץ למאי  ▪

https://www.youtube.com/watch?v=7MlEKx-_4mg
https://www.youtube.com/watch?v=gMPX9hkEZ5o


 

 

 

 

 

 מסכים )בהמשך יופץ לכלל המסכים בתאגיד(  70- הפצה עד כה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טהרן 

  טהרן כבר כאן

 . 11והמסקרנת של כאן  סדרת המתח החדשה 

 קבלו טעימה ראשונה 

   ניפגש   עוד 

 אנשים עומדים לצאת למסע החשוב בחייהם ולהילחם על הקשר עם הקרובים להם ביותר  5

 בפרויקט חברתי משנה חיים

1 2 3 4 5   

 האקדמיה   בפרסי   זכיות   פרומו 

גאים ונרגשים כי עכשיו כולם יודעים שכאן הוא גוף התקשורת שזכה במספר התוכניות  
 הגבוה ביותר 

 ותודה לאקדמיה 

 

 פרומו

 

 הפצת ערוצים בתאגיד    –   IPTVפרויקט  

 

( :  בהמשך   HOTשידור מרכזי להפצת ערוצים למסכי התאגיד בירושלים )ערוצי עידן +  ▪

 נוכל גם להעביר הודעות ופרסומים שונים לעובדים בארגון

באמצעות הפרוייקט הושג חיסכון ברכישת ממירים ובנוסף הפכנו מסכים "טיפשים"   ▪

 ל"חכמים" בעזרת סטרימרים. 

 ערוצי טלוויזיה    10 ▪

, ירדן ,  5, ספורט i24 Newsמכאן,  33חינוכית,  23כנסת,  99רשת ,  13, 12, קשת  11כאן 

 אלג'זירה 

 , גלגל"צ   88תחנות רדיו: כאן  2 ▪

 

https://streamable.com/gxhm6k
https://streamable.com/bpd5kg
https://streamable.com/m5dad6
https://streamable.com/f799jy
https://streamable.com/66ndw3
https://streamable.com/fpyrco
https://streamable.com/qfpx78


   סל   פרומו  

 דברים חדשים ומרגשים בשבילכם תפנו מקום בלב כי יש לנו הרבה המון 

 דרמות משובחות, תעודה מרתקת, בידור איכותי ותחקירים נוקבים 

 באים   היהודים   טיזרים  

 אחרי שהיו סגורים בבית, היהודים חוזרים לעונה חדשה והם חיים מתמיד 

1 2 3 4  

 2  שטוקהולם  

 ..אויב חדש. בקרוב תגלו מי זה גרשי זומר והאם הוא חבר חדש או 

 שטוקהולם בעונה שנייה ומפתיעה 

1 2 3 4  

   וארוז   מעברונים   זה   זהו  

 חבורת זהו זה האגדית ממשיכה לעשות צחוק מהקורונה  -מוני, בראבא, דובל'ה וקושניר

1 2 3 4 5 6   

 שם   בלי   מלחמה  

 שנות לבנון כפי שלא סופרו מעולם   18

 בסדרת התעודה המדוברת ועטורת השבחים שכל ישראלי חייב לראות 

   566  לוחם   כהן   אלי  

 לראשונה בהיסטוריה , סיפורו של המרגל הישראלי אלי כהן, נחשף בגוף ראשון

 בישראל מדבר עליה בסדרת התעודה האיכותית שכל בית 

 הכיס   משחקי  

 בתוכנית חדשה שתעשה לכם סדר בקורונה   11שאול אמסטרדמסקי מגיע לכאן 

   ןפרומו סל רמדא 

 מקורי במיוחד בשבילכם כבר עשיתם תוכניות לרמדאן ? כי יש לנו המון תוכן   

    כוכבים   5  מנת  

 ן הרמאד  לתקופת מנצחים  מתכונים עם חדשה תוכנית כאן שמתבשלת מריחים

  

https://streamable.com/rgg12e
https://streamable.com/pbdgl7
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https://streamable.com/62upb5
https://streamable.com/elh4kx
https://streamable.com/91lmlc
https://streamable.com/sotcna
https://streamable.com/wy3p5h
https://streamable.com/rxcyty
https://streamable.com/yh2fni
https://streamable.com/hwlewe
https://streamable.com/59lahx
https://streamable.com/kzsn4x
https://streamable.com/cfta87
https://streamable.com/hbr04v
https://streamable.com/hbr04v
https://streamable.com/wkcpey
https://streamable.com/m4kb1o
https://streamable.com/m4kb1o
https://streamable.com/m4kb1o
https://streamable.com/v43sb0


   רמדאן בבית

 תוכלו לגלות בשידור חי. כל מה שתרצו לדעת על מה שקורה בחברה שלנו,  

  סהרת אל כול

 מכאן מזמינה אתכם לחגוג איתה את הרמאדן בזמן הקורונה בתוכנית בידור לילית חדשה  
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