
 

 

 

 עובדות ועובדים יקרים, 

תקופה לא פשוטה עוברת עלינו ועל כלל הציבור בישראל. התפשטות מגפת הקורונה שינתה  
את חיינו מהקצה לקצה, מציאות שעשויה להביא עמה מתחים ולחצים, ודאגה ליקרים לנו  

 השגרה במהרה.ולעתיד לבוא. כולנו תקווה כי נוכל לחזור אל 

בכל תהליכי קבלת ההחלטות, הנהלת התאגיד רואה לנגד עיניה בראש ובראשונה את  
השמירה על בריאות העובדים. אנו מקפידים להתעדכן בזמן אמת בהנחיות הרלוונטיות,  
ולהשקיע מאמצים ומשאבים רבים לשמירה על סביבת עבודה הגיינית ובטוחה. בין היתר 

ולקו מסיכות וכפפות, הורחקו עמדות העבודה זו מזו והוחלט על  פוזרו עמדות אלכוג'ל, ח

רנו לעובדים אשר עבודתם אינה מחייבת הגעה  אפש יטוי תכוף של מתקני התאגיד. כמו כן,ח
 פיזית למתקני התאגיד לעבוד בתקופה זו מהבית.  

כידוע לכולכם, תאגיד השידור מוגדר כמקום עבודה חיוני, הממשיך לספק לציבור הישראלי  
שידור ערכי ואיכותי, שמתאים עצמו לזמנים המשתנים ובכלל זה לתקופה הנוכחית. בזכות  

עבודה קשה, ביצענו שינויים בלוחות השידורים וייצרנו תכנים ייחודיים  הרבה יצירתיות ו
בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה. את מכלול התוכן הייחודי אפשר למצוא תחת  -לתקופה

 ההאשטג #כאן_נשארים_בבית )חפשו אותו ברשתות החברתיות(.  

 

יכם ימים  אבקש שוב מכולכם לשמור על עצמכם ועל בריאותכם, ואאחל לכם ולמשפחות
 רגועים, חזרה מהירה לשגרה וחג פסח כשר ושמח.

 

 

 

 

מאז החל משבר הקורונה שילשנו ואף ריבענו את היקף השידורים בטלוויזיה, בימי חול,  
מתחילים בשעה   צ "בשישי ובשבת. בין היתר, נוספה מהדורת חדשות הבוקר, שידורי אחה

 .15:00. בסופי השבוע השידורים מתחילים בשעה 21:30ונמשכים ברצף עד   16:30

י  "כל המשדרים המיוחדים והמבזקים המתפרצים מועברים בלייב פייסבוק, יוטיוב וטוויטר וע
 .כך אנו מגיעים, למאות אלפי גולשים ביום, שאינם צורכים חדשות בערוצים הליניאריים

מאז החל המשבר שילשנו את התוכן החדשותי בדיגיטל: בכל יום מועלים בין שלושה לארבעה  
אקספליינרים עם כתבי החטיבה בסושיאל )פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב וטוויטר לייבים( ועוד  

 שאלות ותשובות עם גולשים, צ'אטים עם קובעי מדיניות, פרשנויות באתר ובסושיאל.

 השעה 20:00 פעולה עם חטיבת הדיגיטל ובכל ערב מהדורתאנחנו מקיימים שיתוף 
 מועברת בצורה מונגשת לכבדי שמיעה בלייב יוטיוב בערוץ של כאן חדשות. מבנה האתר

 והאפליקציה שונו  – ובכל החלקים ישנם עדכונים שוטפים בנושאי קורונה .

ספקת למאזיניה את  בבוקר ועד חצות, ומ 5:00-ברדיו, רשת ב' משדרת שידורים חיים מ
 המידע העדכני והרלוונטי בהתאם להתפתחויות, ללא תוכניות מוקלטות. 

חטיבת החדשות מובילה קו של שידור שקול, מגוון, ביקורתי, תוך מתן ביטוי לשלל העמדות.  
בנוסף החטיבה היא המובילה גם בפרסומים העיתונאיים: היינו הראשונים לחשוף את  

ליתר האוכלוסייה, תוכניות משרד הבריאות,   60בידול בין בני תוכניות ההסגר והעוצר, ה
 ועוד.  

  ניסןעדכון מנכ"ל חודש 

  חדשות



 :בנוסף, ייצרנו מספר שידורים ייחודים לאזרח 

 .מידי יום שאלות ותשובות ברשת ב' שמועבר גם בשידור חי באתר וברשתות החברתיות *

 ,המשבר התעסוקתי כל תוכניות הטלוויזיה מחויבת לעסוק במצוקת האוכלוסייה הבוגרת,   *
 וכוללות שיתופי פעולה עם מרכזי הסיוע .

  

 

 

 

התחלנו  עם התפרצותה של מגפת הקורונה בישראל והשבתת הלימודים בבית הספר, 
. האולפן החי מנגיש "אנחנו כאן "   –  בכאן חינוכית  משדרי בוקר מיוחדים בשידור חי מדי יוםב

ידידותי ומרגיע. כל המשדרים מהאולפן החי מונגשים בשפת סימנים  מידע אקטואלי באופן 
המנחים, מירב פלדמן ואביעד בנטוב מארחים באולפן אורחים שונים,   לטובת לקויי שמיעה.

ביניהם: רופאים, מבזקן חדשות ומומחים מתחלפים בתחומים שונים )כושר, תזונה, מדע,  
 אומנות ועוד(. 

עונים, הפעלות ומשחקי אולפן בהם יכולים להשתתף  לאורך המשדרים, משולבים שעשו
ילדים מכל אזורי הארץ באמצעות שיחות סקייפ, וכן, מוזמנים הילדים לשאול את האורחים 

 באולפן שאלות בתחומי עיסוקם.  

( משולבות מיטב תוכניות כאן חינוכית  14:00ל  8:00לאורך יום השידורים )בין השעות 
ות חווייתית של הדיגיטל של כאן חינוכית. ניתן לצפות בו  לגילים השונים ומתלווה פעיל 

עולה שידור נוסף שלו   14:40בשלט ובדיגיטל )יוטיוב, אתר ואפליקציה(. ב  23באפיק 
 והפינות נגזרות לטובת צפייה עתידית בדיגיטל. 

 

 

 

 

 

 

,  #מבודדים כמו כן הקמנו מתחם באתר כאן עם תכנים מיוחדים לטובת הילדים שבבית 
 . ילדי בית העץו  פר נחמד פר של התוכניות:   24/7משדרים  2שקנו בערוץ היוטיוב שלנו וה

מיועדת לפסח, כבר לתחילת שידורי   , שהיתה "קפה עמליה" הקדמנו את השקת הסדרה 
 בסוף החודש נעלה גם את התוכנית החדשה "סליחה על השאלה ילדים". . האולפן החי

 

 

 

 

 

 

 

  חינוכית

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1197
https://www.youtube.com/watch?v=tHAS9THPUBI
https://www.youtube.com/watch?v=tHAS9THPUBI
https://www.youtube.com/watch?v=tHAS9THPUBI
https://www.youtube.com/watch?v=rWQdoYOUZWo
https://www.kan.org.il/program/?catid=1587


 

 

 

עם מגוון    קובי מידן וגאולה אבן,,  15:00- בכל יום ב  ,  סוכן תרבות עלינו עם מהדורה יומית של  

 ומומחים. נושאים שעל סדר היום, אורחים 

. התוכנית תשודר  גורי אלפי ולוסי איוב בתוכנית קומית חדשה - החל  מיום ראשון הקרוב
 . 22:30בשעה  ראשון, שלישי וחמישיימים ב

 23:20רצועת הלילה גם היא השתנתה ותכלול מעתה את גיא זוהר ואת חדשות הלילה בין 
 יתית פישר ואורחים. נייט עם ג-תוכנית לייטתשודר  אחרי חדשות הלילה ועד חצות.

 תוכניות חדשות: 

ספיישל איחוד מרגש של התוכנית המיתולוגית בהשתתפות החמישייה: מוני  ל   ! חוזרתזהו זה 
- , ותשודר מדי יום חמישי במושונוב, דבל'ה גליקמן, שלמה בראבא, גידי גוב ואבי קושניר

21:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כנית  והתאקטואלית חדשה. -יתמשחר חסון ויוחאי ספונדר בתכנית קו - יחסים ויראליים 
 בסופ"ש. ישודר ולקט  22:25-ראשון עד רביעי במשודרת בימים 

אנשים  להצ'ייסר    בין     תחרותות בהנחיית דודו ארז.  דק  7פינה יומית של    -  הצ'ייסר עד הבית 

 .18:40-בכל יום בהתוכנית תשודר פייסבוק. שמלוהקים דרך  מהבית,

 , פרויקט משותף לטלוויזיה ולכאן ג'. " כיתת אומן תשודר התכנית " החל מחודש אפריל, 
שיחה אינטימית על הסיפורים שמאחורי השירים, תהליך העבודה, הבחירות, ההשראה  

 .שירים בסגנון אנפלאגד 4-5והדרך שעברו. בכל כיתת אמן יבצע האמן 

 

 

 

 

 

 

  טלוויזיה

https://www.kan.org.il/program/?catId=1594


 .6/4,  30/3הקורונה בימי שני  נושאיעכשוויים סביב   חוזרת עם שני ספיישלים זמן אמת

יתאימו גם  נמצאים בצילומים, הפרקים  אנחנו על המפיתפרקים חדשים ומקומיים של 
 לפסח. 

של כל   24/7ערוץ ממשיכה בפרקים חדשים ובמקביל עלה ליוטיוב  קופה ראשית הסדרה 
  שיגישו גורי אלפינייט החדשה  -טמערכונים מיוחדים ישולבו גם בתוכנית הליי  פרקי הסדרה.

  איוב. לוסיו

 

 

 

מאז תחילת הוראות הבידוד יצאו בדיגיטל באיסוף משתתפים   -  פרויקט #מבודדים 
 בלוגים של אנשים שמשתפים מחייהם בבידוד. -לפרויקט. בכל יום עולים וידיאו

  הרלוונטיים. , שמרכז את כל התכניםכאן נשארים בבית   ,ד באתרנפתח אזור מיוח

כיצד  סרטונים מיוחדים המנגישים מידע הכרחי על היגיינה והתגוננות:  –  "כאן קורונה" 
בנוסף,    ועוד.  האם בעלי החיים בסכנה ומסכנים ,  במה מסייעות המסכות,  שוטפים ידיים נכון

 סרטוני "חיות כיס" על התקופה בזווית כלכלית וגם סרטוני דיבוב מצחיק ברוח הקורונה.

ופה  בנושאים הרלוונטיים לתק הפקנו פרקים מיוחדים "שאלה אחת"בסדרת הרשת 
 ולנסיבות. 

 ערוצי יוטיוב מיוחדים שנפתחו: 

 24/7פרפר נחמד 

 24/7קופה ראשית 

 24/7 אימוני כושר מהבית –כאן כושר

 . הרגעים הגדולים של הכדורגל והכדורסל הישראלישמביא את  24/7ערוץ  – כאן לפנתיאון

בשיתוף הרב בני לאו יצאו סרטוני    תוכן מיוחד לפסח ולליל הסדר:  - לא מוותרים על ליל הסדר  
איסוף   -גולשיםפעילות  הושקההדרכה לקיום ליל סדר בבית בתנאים הקיימים. בנוסף 

 הסבים. כולל אזור באתר ופרסים.  / מתכונים ומסורות מגולשים בשיתוף ההורים

אבל    -קשישים מבודדים כדי שכולם יחגגו מהבית  600-נערכים לקיום ליל סדר משותף לאנו  
 ביחד. 

הדרכה לדור המבוגר כיצד   –סרטוני ייעוץ נפשי/מעשי לקראת החג בנוסף, בקרוב יעלו 
ל הנפש  להשתמש בטכנולוגיה כדי להתגבר על המרחק, הסבר למה חשוב לחגוג בשבי

   והתחושה האישית.

עינת שרוף  ו  ,חל״ת סרטון מיוחד של חיות כיס בנושא  סרטונים נוספים שעלו ברוח התקופה:  
 . ה שמח במרפסותתשעש

  וביום ראשון הקרוב הנגשה: אנחנו מנגישים לשפת הסימנים את מהדורת החדשות המרכזית  
עמוד באתר המרכז תכנים  תתווסף גם מהדורה בהנגשה קוגניטיבית. בנוסף השקנו 

  אקטואליים ובידוריים מונגשים.

 

 

 

 

 דיגיטל

https://www.kan.org.il/program/?catId=1066
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1135
https://www.youtube.com/watch?v=foPTEG4ZIrM
https://www.youtube.com/watch?v=foPTEG4ZIrM
https://www.youtube.com/watch?v=foPTEG4ZIrM
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1193
https://www.youtube.com/watch?v=eRsXnAZ8Jvc
https://www.youtube.com/watch?v=eRsXnAZ8Jvc
https://www.youtube.com/watch?v=nkRssu1MVtE
https://www.youtube.com/watch?v=0DiwjH-HFCE
https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94+%D7%90%D7%97%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=tHAS9THPUBI
https://www.youtube.com/watch?v=tHAS9THPUBI
https://www.youtube.com/watch?v=tHAS9THPUBI
https://www.youtube.com/watch?v=foPTEG4ZIrM
https://www.youtube.com/watch?v=foPTEG4ZIrM
https://www.youtube.com/watch?v=foPTEG4ZIrM
https://youtu.be/wPD0kvxJ6x8
https://youtu.be/wPD0kvxJ6x8
https://youtu.be/wPD0kvxJ6x8
https://www.youtube.com/watch?v=4oyREawlsrg
https://www.facebook.com/1778160639070121/posts/2683029391916570/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=9GILgYotj94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9GILgYotj94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9GILgYotj94&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0VYBTIoUg2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0VYBTIoUg2Y&feature=youtu.be
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1151
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1151


 

 

 

88   

   קו מוזיקלי כללי 

שפחתיות,  מעורכי התחנה הונחו בימים אלו לייצר עריכות מוזיקליות קומוניקטיביות יותר,   

 מכילות מגוונות ושמחות. 

88  –Covid   - 22:00  בשעה   ' עד ד' א   תוכנית חדשה, ימים 

  ., המשודרת מאולפנו הביתישל המוזיקאי גלעד כהנא )הג'ירפות( תוכנית לילית מיוחדת

וקומית   מוזיקלית אתנחתא לייצר כדאי ספונטני באופן נוצרה  התוכנית

   הכללי. ומהלחץ הוודאות אי תחושת, החדשות  ממהדורות

"התוכנית נולדה כתגובה ספונטנית   את אווירת התוכנית: המתארותכמה מילים של כהנא 

למציאות היומיומית החדשה שמשתנה במהירות מסחררת. יהיה בה שילוב של סאטירה,  

 אופטימיות היא התרופה לכל"  –מבחינה מדעית קלינית  פרודיה, ושיברון ללב.

 88ג'אם  

, עברה למתכונת דינמית של ג'אמים משתנים  תוכנית הג'אם המסורתית של התחנה 
ירמי קפלן, לירון עמרם,  ומוקלטים מאולפנים וחדרי חזרות שונים בארץ, עד כה התארחו

 פז ואלישע בנאי. -יוגי, גל דה

  

 : כאן גימל 

 קו מוזיקלי כללי  

גם בכאן גימל עורכי התנה התבקשו להדק את העריכות המוזיקליות ולשמור על קו מרומם  
 נפש בימים לא רגילים.  

 מרתונים מוזיקליים של אומנים נבחרים 

ארבע שעות נבחרות של האומנים הגדולים ביותר מכל הזמנים    נגיש  10:00-בבכל יום חמישי  
 איינשטיין, כוורת, עומר אדם ועוד.   והתקופות ביניהם, שלמה ארצי, שרית חדד, אריק

  חי בגימל 

בתוכנית  . תכנית הטלוויזיה החדשה 'חי בגימל', תשובץ בלוח השידורים של תחנת הרדיו
' )עידן עמדי יובל דיין ועוד(. התוכנית היא המשך ישיר לתוכנית  יתארחו אמני 'ארומה מיוזיק

 ההופעות המסורתית של התחנה 'גימל לייב'.  

 רדיו

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=125071
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1003


 כאן מורשת  

שלל אתגרים לציבור הדתי והחרדי, ביניהם שאלות הלכתיות   משבר הקורונה מביא איתו
מורכבות בנושאים שונים, מבחן סגירת בתי כנסת, שאלת מניעת התקהלות והלכות חג  
הפסח. במקביל עולות שאלות רפואיות רבות, ושאלות מוסר כמו כיבוד הורים בעת מגיפה  

 או ביטול לימוד תורה בישיבות ובמדרשות. 

שת מספקים מענה מורכב לשאלות האלו בשלל תוכניות מיוחדות ובלוח  אנחנו בכאן מור
 שידורים שמשלב רדיו ודיגיטל: 

תוכניות האקטואליה מקיפות את החדשות והעדכונים לצד הנחיות לציבור, מומחים  •

 שמספקים תשובות ורבנים שמספקים דברי אמונה וחיזוק.  

לשאול מומחים ורבנים שאלות  בשעות הערב אנו מאפשרים למאזינים לעלות לשידור ו •

מענה   נותנים מענייני היום. המומחים נותנים מענה רפואי, כלכלי או חברתי. הרבנים

 הלכתי בשאלות שונות.  

הראשיים לישראל   שהובילו הרבנים תפילת ההמונים הווירטואליתשידרנו את  אתמול •

בשיתוף רבנים מכל העולם. השידור התקיים במקביל ברדיו ובפייסבוק של כאן מורשת, 

 . 11בעמוד הפייסבוק של כאן ועמוד היוטיוב כאן  

אנו משדרים מדי יום שלוש תפילות בשידור חי באולפן כאן מורשת כדי לספק תחושה   •

תפילת ראש חודש א במניין. של "ביחד" לכל יהודי שנדרש בשל המצב להתפלל לבד ול

  שודרה במקביל ברדיו ובפייסבוק של כאן.  ניסן,

כאן מורשת מפעילה "גל שקט" בשבתות. הציבור יכול להשאיר את הרדיו דולק גם   •

 בשבת, ובמקרה של פיקוח נפש, נמסור עדכונים בזמן אמת. 

מופעי סלון: לאורך כל השבוע החולף הגיעו להתארח בעמוד הפייסבוק של התחנה   •

הצמד יונינה,  אמנים שונים מהז'אנר היהודי והחסידי. כך, התארחו השבוע יוני גנוט, 

התקיים במקביל בפייסבוק כאן מורשת,  חנן בן אריאלחי רפואה וחנן בן ארי. אירוח 

 פייסבוק כאן גימל ובפייסבוק כאן הכללי. 

  , כדי לספק מענה םלייתהבית מדרש לנוער וכן קריאת פרקי  החל משבוע הבא נפעיל גם   •

 לציבור.   נוסף

בפניות מאזינים לתחנה באמצעות    340%-יש לציין כי אנו רואים בשבוע האחרון עלייה של כ
מסרונים וטלפונים. זאת לצד עלייה יפה גם בפעילות הדיגיטלית שמתקיימת בפייסבוק של  

 כאן מורשת בשבועיים האחרונים.  

  

 כאן הסכתים 

הסכת חדש במסגרתו היא משוחחת עם אנשים השוהים בבידוד. הם   -" אם כבר לבד " 
 מספרים על מה שעובר עליהם, המחשבות, האמונות והתקוות. 

עלתה לאוויר השבוע וכבר זוכה להצלחה גדולה. במסגרת הפעילות,   טנת כאן הסכתים י קי 
היצירות הטובות ביותר נשדר  הסכת )פודקאסט( ואת הצענו להורים וילדים להכין ביחד 

 הסכת.   להכנת מדריך מיוחדאצלנו. צוות כאן הסכתים הכין לצורך כך 

https://www.youtube.com/watch?v=hnhkVOcn6g0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Kanmoreshet/videos/581271609141380/
https://www.facebook.com/Kanmoreshet/videos/581271609141380/
https://www.facebook.com/Kanmoreshet/videos/259935811684493/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=16616
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=16590


ההסכת המצליח ביותר בישראל מתגייס כדי לתת מענה לשאלות   חיות כיס בימי קורונה: 
- הכלכליות העולות מתוך משבר הקורונה. בשבועיים האחרונים הפיק הצוות כשלושה

 ארבעה פרקים בכל שבוע.  

 כאן תרבות  

לוח שידורים חדש הושק לרגל המשבר וכל מגישי ועורכי התחנה מציעים בו תוכן איכותי,  
 משמעותי ומנחם בימי הקורונה.  

את "בית ספר שלושה שיודעים" שבו לומדים צעירים ומבוגרים דברים חדשים   נופתח
ר בתחומי הלימוד השונים. התוכנית מיועדת לילדים שנשארו בבית, ללא מסגרת, אבל מתבר

 שגם ההורים מתחברים לתוצאה. 

  

 

  

 

 

:  יםבעולם התרבות שנעלם מרגע פרוץ המשבר, וגם שואל  עוסקים    "גם כן תרבות" בתוכנית  
 מה יקרה לנו ביום שאחרי בתחומי המדע, החברה והכלכלה.  

כאן תרבות, בשיתוף תיאטרון תמונע מכינים תסכיתים שבמסגרתם שחקנים   תסכיתים:
 .  "כאן במה"מקריאים מחזות. הפרויקט יעלה ברדיו וכהסכת שייקרא 

 

  

  

  

  

  

 רק"ע 

  . המאזינים שאלות  על שעונים מומחים עם פתוח בגל מתמקדים השידורים רוב בשפות 
אנחנו מעלים מומחים בתחומים מגוונים כגון: בריאות, ביטוח לאומי, רשות המיסים,  

 פסיכולוגים ועוד, דבר שנחוץ מאוד בימים אלה. 

 

 

 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=7
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1108
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1108
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1108


 

  

 

 

 חדשות 

מורחבים  לאור משבר הקורונה, עובו שידורי החדשות של מכאן. לצד יומנים חדשותיים 
ומהדורות החדשות, אנו מקיימים שידורי רדיו מצולם אשר משודרים במקביל ברדיו  
ובטלוויזיה. מהדורת החדשות המרכזית המשודרת מידי ערב הורחבה והיא משודרת כעת  

 . 19:00-20:00שבת בשעה  -כל יום, לרבות שישיב

 טלוויזיה 

מגזין אינטראקטיבי יומי בשידור חי לילדים ולמשפחה עם כל מה   -(معكم إحنا) אנחנו אתכם
עונים,  ו, שעשמגוונות , פינותשונים אורחים התוכנית כוללת שחשוב לדעת על המצב. 

בימים  . בתכנית משודרת משחקים ופעילויות שיעבירו את השהייה בבית בכיף ובקלות
 . 16:00-17:00חמישי בין השעות  -ראשון

רצועת שידור  לשידור של שיעורים מקוונים בשיתוף משרד החינוך ובנוסף אנו נערכים 
 נוספת, בשידור חי, המיועדת למבוגרים. 

 

 רדיו 

שידורי החדשות והאקטואליה ברדיו מתמקדים באופן טבעי במשבר הקורונה על היבטיו  
כמו כן, בסיום כל מהדורת חדשות  השונים, לרבות העברת עדכונים, נתונים, הנחיות וכיוב'.  

שמירה על היגיינה, שמירה על   -אנו משדרים תשדיר ובו הנחיות כיצד להישמר בתקופה זו
   מרחק וכו'.

תוכן  תוכניות למשפחה, חברה, מוסיקה  תוך מתן דגש על בנוסף, אנו ממשיכים לשדר 
 ושיחות עם מאזינים.  חברתי, מבדר

 דיגיטל 

מלווה את פעילות הרדיו והטלוויזיה ודואג   צוות הדיגיטל גיף הקורונהנמאז התפשטות 

 , בין היתר: מדיה הקלאסית אל המדיה הדיגיטליתתכני הלהעביר את 

שידור והנגשה בפייסבוק של ראיונות עם מומחים מתחומים שונים )מערכת הבריאות,   •

 ביטוח לאומי, לשכת התעסוקה(. כמו כן, ראיונות עם רופאים דוברי עברית מחו"ל.  

 ות מהמהדורה ומתוכנית אלח'אמסה והעלאה בפייסבוק מדי יום.  ביצוע גזיר •

 העברת משדרים מיוחדים של הצהרות ראש הממשלה ושידורי לייב של תכניות רדיו.  •

שידור לייב בפייסבוק והעלאה של המהדורה היומית לאתר  -המהדורה המרכזית •

 האינטרנט ויוטיוב.

 יצירה ופרסום סרטונים בנושא הקורונה.  •

 הקמת אזור ייעודי לנושא הקורונה באתר האינטרט. •

 

 המדיה בערבית -מכאן



 

 

 

 : זהו זה

 ולא אחרת!   - כשהמצב קשה, וצריך להרים את המורל הלאומי... זהו זה  

 התוכנית המיתולוגית חוזרת במיוחד לימי הקורונה. 

 

 כאן לפנתאון: 

 לקחו לכם את הספורט באמצע החיים? 

 כאן דיגיטל עם שידור רציף של הקלסיקות הגדולות של הספורט הישראלי. 

 

 כאן קורונה: 

   תכם כאן.אנחנו א   - בימים של חוסר ודאות, יש דבר אחד בטוח  

בדיגיטל,    - עם עדכונים בזמן אמת, הסכתים, סרטונים שימושיים ואולפן מיוחד לילדים  
 ברדיו ובטלוויזיה. 

 

 מעברוני קורונה: 

 כל התוכניות הכי מעניינות, מצחיקות ומרגשות, זמינות לצפייה בדיגיטל של כאן. 

 בשביל זה אנחנו כאן. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

 

 קמפיין תדמיתי מכאן:

מכאן, חטיבת המדיה בערבית, משיקה לוח שידורים חדש ורענן, ואיתו קמפיין תדמיתי  
 מצולם, שחוגג תוכניות רבות ומגוונות בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל. 

 
 : פרסי האקדמיה 

 מועמדויות.   69עם    2019כאן גאה להוביל את תחרות פרסי האקדמיה  

 כי הדברים הכי טובים קורים כאן. 

1 2 3 4 

 פרומו

https://streamable.com/mn3ow
https://streamable.com/az1qc
https://streamable.com/dkvsq
https://streamable.com/7hf85
https://streamable.com/2f940
https://streamable.com/dg6rd
https://streamable.com/ic6q0
https://streamable.com/aqk1x
https://streamable.com/kg107
https://streamable.com/a9yeq
https://streamable.com/2krkh
https://streamable.com/0c0hn
https://streamable.com/z5d5e
https://streamable.com/sk2vh
https://streamable.com/5sji5
https://streamable.com/0evim
https://streamable.com/tx0nn


 

 כאן צוחקים: 

 בימים כאלה, הכי חשוב לצחוק. 

 כל העונות של הקומדיות הכי גדולות שלנו, זמינות לצפייה באתר כאן. 

 

 ילדים: -סליחה על השאלה 

 הם אולי ילדים, אבל הם עונים כמו גדולים. 

 כנית הכי מדוברת בטלוויזיה חוזרת לעונה חדשה, שכל הורה חייב לראות. ו הת 

 

 

https://streamable.com/o3p41
https://streamable.com/n46p9

