
 
 

 פ"א תש    חשון חודש  
 

 

 עובדות ועובדים יקרים, 

 בשבועות האחרונים אני מקיים פגישות שבועיות עם קבוצות של עובדי התאגיד.

בפגישות שהתקיימו עד כה, שמחתי לשמוע מכם באופן ישיר, כנה ופתוח את דעתכם על תכני  

התאגיד ועל חווית העבודה שלכם כאן, התמודדויות אישיות וביקורת כללית, ובעיקר אני שמח בכל  

חרוצים ומסורים, אשר עובדים בשמחה וחשים גאווה גדולה בעבודתם   מפגש מחדש לפגוש עובדים

 ובהשתייכותם ל "כאן". 

בשיחות אלו אנו נחשפים להרבה מידע ולנושאים אשר דורשים טיפול והתייחסות, ועד כה כבר ניתן  

 מענה למספר סוגיות שהועלו.  

נות וימשכו לאורך  מתוך רצון לשמור על אפקטיביות מירבית, המפגשים נערכים בקבוצות קט

פגש  יהחודשים הקרובים, כך שגם אם עדיין לא פנו אליכם בנושא, הפגישות נמשכות ואני מאמין שנ

 בקרוב. 

סלו, חודש הניסים והנפלאות ונקווה לקצת ניסים שישפרו את מצב העולם  אנחנו נכנסים לחודש כ

זה להפיץ את נס השידור הציבורי  ויחזירו את כולנו לשגרה ככל האפשר. אנחנו כאן,  נמשיך גם בחודש  

 הישראלי, בארץ ובעולם. 

 . את הישגי חודש חשון אתם מוזמנים לקרוא בסיכומי המנהלים שלפניכם

 חודש טוב, 

 אלדד. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 



 

 
 

 כן עברית: תו 

" נגמרה השבוע. התגובות הנרגשות, הצפיות הרבות שהצטברו  בנפשםסדרת הרשת שלנו "
התמודדויות הנפש עלו בחשיבותם על כל הצפיות הרבות  וההשפעה שהייתה לה על השיח סביב 

 בסדרה שעוסקת בנושא כה רגיש ולכאורה לא פופולרי.

ים את קולו של  כאן ממשיכים להביא את הפנים המגוונות והיפות של ישראל, עם תכנים שמביא
" עם נכים המספרים איך הם צוחקים  כאן מכיריםהציבור. חלק מהמגוון ניתן למצוא בפרק נהדר של "

הוותיקה "כאן מקשיבים",  , אישה בדואית שכבשה את הרשת בפרק של הסדרה חולודעל העולם. 
מבקה אל גרביה   חםלו ב"דוקותיים" הבאנו את סיפורו של זכתה למעלה ממיליון צפיות בזמן קצר. 

 שזכה לאלפי תגובות מחבקות.

  1.8 -למעלה מלכאן לא רק מדברים אלא גם עושים ירוק! פרק מסדרת הרשת הירוקה שלנו הגיע 
דלים שזורקים  יך להרוויח כסף מהבשלמד א  האישליון צפיות החודש. הפרק מספר את סיפורו של  ימ

 ובחוף וצבר במהירות עשרות אלפי תגובות ושיתופים נרגשים  ברחוב

שהקמנו כדי ללוות את שעת נעילה צברה תוך זמן קצר עשרות אלפי משתתפים   קבוצת הפייסבוק
רסמים בה מידי שבוע, מרגשים,  ת! מאות פוסטים מפות המקום הכי חם ברשפעילים והפכה להיו

מחדשים, מחברים. מעריצי הסדרה והאנשים שנלחמו בקרבות נפגשים בקהילה אחת חמה ופעילה,  
 המוציאה תוצרים מרגשים והישגים עיתונאים. 

סבוק, עשרות  אלף עוקבים בפיי 700-אנו גאים לתת מקום לכל הציבור, שמתגמל אותנו בלמעלה מ
המון תגובות מפרגנות ואוהבות לכאן   -השונות בכל שבוע ובעיקר  י צפיות בפלטפורמותמיליונ 

 ברחבי הרשת, על העשייה הרבה והתוכן הטוב בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה. 

 :כאן ערב 

   .SRT וטיוב אליו יועלו רוב סרטוני המחלקה חלקם עםיב  kan arb ערוץ את החודש פתחנו

 סרטונים מובילים  

רולא אבו  ימים אותו הוא עבר, מספר לדוקותיים על מסע הא מאישה לגברנדר שהפך 'טרנסג ,אמיר
 לנו את סיפור חייה עם בעלה החירש וארבעת ילדיה.  מתעקשת לספרחירשת אבל  רעד

  احنا هيك " פרק נוסף של  :   וכמובן, המסע אחרי צלחת החומוס הטובה ביותר בין חומות העיר ירושלים 
וזן המתעד את חיי היומיום  וולוג אישי בהגשתם של בני הזוג גלעד סוויט ומיכל ר –  כך הם חיינו" 

ר תמונה לעולם על מרכיבי החברה הישראלית, מנהגים, חגים,  במדינת ישראל ומנסה להעבי
דקות, הפעם עם יותר   8 -לוג מוגש בשפה הערבית המדוברת ונמשך כ. הוו עודמאכלים, יחסים ו

 צפיות ותגובות.

מה לנושא בעקבות סרטון בנוסף, רעש במצריים ובעולם הערבי והקדשת תכנית טלוויזיה של
על מלחמת יום  "סרט מלחמה" מסדרת הדוקו  קטעאלף צפיות, מדובר ב 400 -זכה לכו שפרסמנו 

 .הכיפור שתורגם מהעברית שכלל ראיונות עם טייסים מצריים

 פנים חדשות 

 . נושאים חברתיים ופוליטייםבתכנים בתתמקד  ו ,  עורכת ומגישה חדשה הצטרפה לצוות  אימאן חדאד

 

 ם והפצה: מוצרי 

 הפצה: 

   VOD-ליון פעמים בשירותי הימ 3-בחודש אוקטובר צפו בתכנים של כאן כ -
אלף   880-ה מהשונים ובתוך שלושה שבועות נרשמו למעל  VOD-ה לשירותי הת שעת נעילה על -

 צפיות. 
 .  VOD-של הוט, ועל קדמת המסך בכל שירותי ה  TOP10-הכותר מופיע ב

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXv9BeKApRvzLG336yLAqKGVHEjQfGVy2&fbclid=IwAR312aFUwfUBvnumCUK-zlmPRFQ_twTLejHxiRynrg-WAmDtUfT_hm0ItZo
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/DP200502_g_f3e29c40ae6e/HLS
https://www.kan.org.il/item/?itemid=78843
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2884549941764513&id=1778160639070121&sfnsn=wa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2884549941764513&id=1778160639070121&sfnsn=wa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2884549941764513&id=1778160639070121&sfnsn=wa
https://www.kan.org.il/item/?itemid=78666
https://www.facebook.com/groups/ValleyOfTears.Kan11
https://www.youtube.com/channel/UCXt3Ki5F2iHwhYcmQXzqpgQ/
https://fb.watch/1GoVMwvXH-/
https://fb.watch/1Gp2b8houy/
https://fb.watch/1Gp2b8houy/
https://fb.watch/1GpenyxiWG/
https://fb.watch/1GpenyxiWG/
https://www.facebook.com/watch/?v=3515900348430586
https://fb.watch/1GpobW3gd-/


 

 
 

 יוטיוב: 

  אמצע נובמבר ב מנויים.  1.3-מגמת ההתחזקות של ערוצי כאן המרכזיים נמשכת, עם יותר מ -
אלף עוקבים; כאן חדשות עם   311; כאן חינוכית עם אלף העוקבים  500את קו  חצה  11ערוץ כאן 

 אלף עוקבים.  172ף עוקבים; כאן דיגיטל עם אל 310
 צפיות בערוצים המרכזיים בחודש החולף:  -

o  פרומו שעת   –מליון דקות צפייה. הסרטון הנצפה ביותר  1.7מליון צפיות;  11.5 – 11כאן
 צפיות. 347,500, עם נעילה

o  עוזי  " –אלף דקות צפייה. הסרטון הנצפה ביותר  734ת; מליון צפיו 6.7 –כאן חינוכית
 צפיות.  319,377" עם חיטמן ואפי בן ישראל: אני נשאר אני

o  תיעוד  " –אלף דקות צפייה.הסרטון הנצפה ביותר  956מליון צפיות;  12.3 –כאן חדשות
 צפיות. 241,951", עם ת האחרונות בחייו של יצחק רביןחדש מליל הרצח: הדקו

o  )סם  " –אלף דקות צפייה. הסרטון הנצפה ביותר  183מליון צפיות;  2.8 –כאן )דיגיטל
 צפיות.  113,758", עם | מתוך עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי הרדמה

 
 
 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלעד טנא 
 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WrLLfy4Z2UY
https://www.youtube.com/watch?v=WrLLfy4Z2UY
https://www.youtube.com/watch?v=Su4Gv-cwpWI
https://www.youtube.com/watch?v=Su4Gv-cwpWI
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=7qmenhV75is
https://www.youtube.com/watch?v=7qmenhV75is


 
 

 תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן 
לוח שידורי הסתיו של מכאן זוכה להרבה הצלחה והתעניינות. הציבור מתחבר לתכנים האיכותיים,  

קת בקרב הצופים  חזמתהנוכחות של טלוויזיה מכאן מורגשת בשטח, האמונה בשידור הציבורי 

 הערבים והאימפקט של מכאן מורגש יותר.

 מכאן , המהפכה השקטה  

אשר   "מקום לספק  للشك مكان "הסתיימו שידורי סדרת התחקירים 

רשמה הצלחה כבירה בזכות כתבות התחקיר והחשיפות השונות על  

 תיות ערביות ישראליות ותחקירי אקטואליה. תופעות חבר

שנחשפו מצליחים   התחקירים סיום שידורי הסדרה עדיין  גם לאחר

אפ לתחקירים ברשתות החברתיות וערוצי  -פולו לעורר גלים ותגובות, 

. בימים אלו  היום הציבורי המדיה הקלאסית, ואף השפעה על סדר 

ח"כ ע"ד אוסמה  בעקבות שידור פרק בנושא האכיפה והגבייה, יוזם 

 ל.סעדי הצעת חוק חדשה לעוד רפורמה בהוצאה לפוע 

 

סדרת תחקירים חברתית בהנחייתן של שתי נשים צעירות   - "בלעדיות  حصريات"הסתיימו צילומי 

רים בוערים וחשובים בחברה, לצד  ודעתניות אשר בכל תוכנית יצאו לחקור נושאים, תופעות ומק

 ניהול דיאלוג באולפן אודות החשיפות והמסקנות שעולות. 

ראל ולעבור לברלין  פרק הסיום יביא למסך תחקיר יוצא דופן על אומנים ערבים שהחליטו לעזוב את יש 

 . להגשים את האומנות שלהם, כולל ראיון בלעדי עם סנאטור התרבות ואירופה ד"ר קלאוס לדרר

 

 

 

 

 

 

ממשיכה לשבור מוסכמות ולהציף שיח ושינוי בחברה   סליחה על השאלה"  مؤاخذة  بل "הסדרה 

גב' סארה  הערבית.  בעקבות הפרק בנושא הורים מאמצים, 

( לאימוץ  األمل  براعمאלבאשא מנהלת עמותת ניצני התקווה  )

ציינה שחל שינוי מרגש לפיו הורים ביולוגים ש"נטשו"  , ילדים 

עם  את בניהם ובנותיהם במזרח ירושלים, יזמו ויצרו קשר 

העמותה וביקשו להוסיף ולפרט בתיק האימוץ את סיבות  

סוגייה   -הנטישה מתוך הבנה והתחשבות ברגשות הילדים 

 שעלתה בפרק.

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3084
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3106
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3103


 
 

הצליחה לנתק את    "אבן נייר מספריים  مقص  ورقة  حجر"הסדרה  

ולחבר אותם למשחקים של    החכמיםמהמסכים    Z  -ילדי דור ה

הסדרה שהחזירה לתודעה  פעם. הדבר קרה בעקבות שידור 

את אותם משחקי ילדות נשכחים ואהובים, והניעה את תושבי  

  קי שכונה שבועי" העיר נצרת בשכונת שנלר ליזום "יום משח 

במסגרתו חברי השכונה והמשפחות השונות נפגשים,  

בוע )כל יום רביעי בשעה  משחקים, צוחקים ונהנים יחד מדי ש

      הינכם מוזמנים    –( 16:30

לי  ומותיהם של ילדים חולים ובע ממשיכה לרגש ולהגשים את חל "להגשים את החלום  الحلم عيش"

הסדרה הפכה פופולארית במיוחד  מוגבלויות כנגד כל האתגרים והקשיים שלהם ושל משפחותיהם.   

 ותגובות אוהדות ומפרגנות.   וזוכה להרבה התעניינות

 

 על הפרק במכאן  
ה  סדר. ה"קרוב רחוק  غربة  قربة "ת פרקים של התוכנית התיעודית הטלוויזיוני 3סדרת הסכתים בת 

,  בית, אדמה ( 1) .מקום המגורים -מתייחסת לנושא בוער בקרב צעירי החברה הערבית בישראל
מהפכה  (  2האופן בו החלטות אישיות ומשפחתיות על מקום המגורים מושפעות ממדיניות התכנון, )

, האופן בו האפשרות לעזוב את הבית בעקבות לימודים ועבודה משנה את מסלול  חברתית נשית
(  3) .נשים צעירות, את המיקום שלהן במשפחה ובחברה ואת היחס למנהגים ולמסורות החיים של
, הלימודים והעבודה והדילמות של יחידים ומשפחות שעברו בעקבות קריירה  ועבודה לימודים 

 .לסביבה חדשה, על בניית החיים המשפחתיים וחינוך הילדים
תוכנית אירוח בידור ומוסיקה   -  " חג מבורך  يدمج عيد" שידורים מיוחדים בטלוויזיה לכבוד חג המולד: 

"  מיסת חג המולד "לצד שידור  לכל המשפחה. בתוכנית ראיונות, כתבות חוץ ומופעים מוזיקליים.
 מכנסיית הבשורה בנצרת.

 
 מקסום המסך  

רכבת האוכל  "כאן, שידרנו את  -במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו
השף לוק נגוין נוסע ברכבת ברחבי וייטנאם, עוצר בעשרה יעדים מעניינים לאורך המסלול,    "בוויטנאם 

  סדרה הסוקרת פולחנים מסביב לעולם. הסדרה המדוברת על  "ריטואלים "ומבשל מנות מקומיות. 
 .   "שעת נעילה " מלחמת יום הכיפור 

 

 (11.10 – 11.11סיכום חודש נובמבר ) –גיטל בערבית  יהד

   שר בהם שריהאן ביקי  ״فضفضة״ "פדפדא"    –או בלוגים שלנו  שון לסדרת הוידנו פרק ראהחודש השק 
האתגר המשולש   –פורקת את אשר על ליבה כשאר היא מתמודדת עם קשיי חיי היום יום. פרק ראשון  

כאשר שריהאן מתכוננת לסמסטר החדש. זאת סנונית   – ב בין לימודים, עבודה ובית לשל –בחייה 
  יבואו.ראשונה לתוצרים רבים שעוד 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3105
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3107
https://business.facebook.com/Makan.Digital/videos/827140238121465/


 
 

 עוקבים   1,274,933  - עמוד פייסבוק "מכאן" כללי 
 .  התכנים של הרדיו, הטלוויזיה לצד הפקות של הדיגיטלבו מקודמים 

 אלף עוקבים     55  –עוקבים שהתווספו 
                                 מיליון  30 –סה"כ צפיות  

 אלף    500 –סה"כ אינטרקציה 
 מיליון    26 –סה"כ דקות שנצפו  

 אלף עוקבים   251,758 - עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות" 

 בו מועלים פוסטים חדשותיים מהארץ ומהעולם.  

 אלף עוקבים  12.2  –עוקבים שהתווספו 

                                מיליון   1.9 –סה"כ צפיות  

 אלף  47.8 –סה"כ אינטראקציה 

 מיליון    1.6 –סה"כ דקות שנצפו  

 אלף עוקבים    93.6  - אינסטגרם 

 + IGTVתמונות + סטוריז +  –אנחנו עובדים עם האינסטגרם בחמש שיטות 

 ככלי הפצה מאוד מעניין לתכנים שלנו.   IGTVאנחנו מגלים קהלים חדשים באמצעות ניצול  

 : חודש של חזרה לממוצע אינטרנט ר  תא 

 אלף     80 -מבקרים 

 אלף   245 -כניסות 

 בחודש שעבר  2:28 -בממוצע מעלייה   – 2:43 -ממוצע שהייה באתר 

 4% -עליה ב   48% -כניסות מאורגני 

 עוקבים    300  - עליה  של כ   - עוקבים   4890חשבון טוויטר חדשותי  

הערבי    מתוך תובנה שהרבה גולשים מהעולם  -פתח בה זירה חדשה שאנחנו רוצים לפלוש אליה ולהת
טקטיקה לשימוש בפלטפורמה הזאת ויהיה מעניין לעקוב אחרינו    בחוד שעבר שינינו   .משתמשים בה

    . בתקופה הקרובה

 עוקבים(   2,100)עליה של    28,900ערוץ יוטיוב כללי מספר עוקבים כולל  

   אלף צפיות  45הפרעות אכילה  -בית סליחה על השאלה בער -הסרטון המוביל בתקופה הזאת 

 עוקבים   4,230ערוץ יוטיוב חדשותי עם  

  35%-שווה לעבוד קשה! פרסום יותר סרטונים תרם לכך שמספר הצפיות בערוץ היה גבוה ב "היה 
 מי אנחנו שנתווכח  –זו הודעה שקיבלנו מיוטיוב עצמם ."  מהרגיל 

 

מהסדרה סליחה על השאלה ששודרה בערוץ "מכאן"     הפרק:  עם כאן דגיטל וכאן אראב  שיתוף פעולה
 שהוקדש ליהודים דוברי ערבית זכה להתעניינות והועלה בכאן אראב. 

 

 

 , בברכה
 

 יאסר עטילה
 המדיה בערביתסמנכ"ל 

 רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל –מכאן 

 

https://fb.watch/1IYEbipM3o/


 
 

 דרמה 

 חזרות: 

ועה קולר קומדיה רומנטית על זוג יוצרי תיאטרון )נ
מקבל את פרויקט וארז דריגס( שנפרד, ורגע אחרי 

החלומות בתיאטרון הגדול במדינה. כעת הם נאלצים 
אקסים, כשאליהם מצטרפים צמד כוכבי לעבוד בתור 

טלוויזיה )אגם רודברג ואיתי תורג'מן( שרק מסבכים 
 את העניינים. 

 
 

 

 דוקו 

פים בפני הציבור הישראלי קשת רחבה של  הרצועה השבועית של סרטי הדוקו נמשכת. הסרטים חוש
החברה הישראלית. הם   נים ועוסקים ברבדים החברתיים, הפוליטיים וההיסטוריים של קולות מגוו

מפגישים את הצופה עם גיבורים אותנטיים ולא שגרתיים אשר דרך סיפורם מתגלים לצופים צדדים  
 שונים, מורכבים ומרגשים של החברה וההוויה הישראלית.

 רים סת במ 

"אנוסים"  הם יהודים השייכים לקהילה החרדית, אך בתוכם פנימה מטילים ספק. הסרט עוקב אחרי  
רים שחיים חיים כפולים, כאלה שכלפי חוץ  נראים חרדים אך חיים במסתרים ומלווה אותם  מספר גיבו

 בבחירה לצאת מהמסתרים אל העולם. 

 במאית: לינה צפלין 

 

 צאנסלה, השחור החדש 

סיפורו של שון  מונגוזה ממשפחת פליטים מקונגו  
שהגיעה לישראל  לדרום ת"א ונאלצה להתמודד עם  

שון עזב את משפחתו והחל בקריירת משחק.  -הקשיים 
 הוא לא מתכוון להישאר עוד פליט חסר זהות בישראל. 

 במאי: בעז רוזנברג 

 

 

 עד סוף העולם 

הצצה יוצאת דופן אל קהילה אוונגליסטית בקנטאקי החושפת  
את מאחורי הקלעים של הברית השנויה במחלוקת בין נוצרים  

דתי בישראל ומראה כיצד  -אוונגליסטים לאנשי הימין הלאומני
מאחורי המדיניות  הכמיהה לבוא ישו המשיח עומדת 

 האמריקאית בישראל.  

 יין במאית: מאיה זינשט

 

 

https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/program/?catid=1076
https://www.kan.org.il/program/?catid=1076


 
 

 בעקבות ארון הברית 

אמת או בדיה? שני חוקרים בעלי שם עולמי   – ארון הברית 
יוצאים למסע בלשי אחר גלגולו של קודש הקודשים של העם  

אמונה, בין הסיפור המקראי לעובדות, נחשף  היהודי. בין מדע ל
לפרשנות חילונית ולמידע חדש על מקורות עם ישראל הצופה 

 והטקסטים המקודשים, שהצמיחו את היהדות. 

 במאי: ת'יירי רגוברט 

 

 שוקן ,על גבול הקונצנזוס 

סרט דיוקן על זלמן שוקן מיסד עיתון "הארץ" והוצאת הספרים  
שזיהה ואימץ חידושים;  שוקן. האיש שהיה רפורמטור 

אאוטסיידר נצחי ואינדיבידואליסט מושבע, שהטביע חותם על  
היהודית והעברית החילונית. מי שתמך בסופר ש"י   התרבות

ודית  עגנון עד לפרס הנובל, שוקן גילם במעשיו השקפת עולם יה 
ליברלית והומניסטית. האם היה שריד של חלום אירופי בן המאה  

 רך שעדיין לא אבדה?   או שמא מורה לד 19-ה

 במאית: נעמי שחורי 

 

   תרבות ובידור 

 סיפורים מהכורסה: 

  פעמית של -שבו בנוח והצטרפו לסוללת המצחיקנים החד
''סיפורים מהכורסה'': ישראל קטורזה, רשף לוי, גורי 

אבא, ליטל -מה בראלפי, טל פרידמן, חנה לסלאו, של
 – שוורץ, דב נבון, תם יער, יעל פוליאקוב וגיתית פישר 

 .יפור של כולנושמספרים את הס 

כל אחד מהקומיקאים מתיישב מול המצלמה וחולק עם  
ם, פדיחות  הצופה סיפורים מצחיקים, וידויים מרגשי

נוראיות, מחשבות וזיכרונות, ניצחונות ופחדים, שכל אחד 
וימצא בהם גם את עצמו. כל אחד מאיתנו חווה בחייו 

ת הצבאי, אהבה ויחסים, הורות  מעשרת הפרקים עוסק בנושא אחר בהווייה הישראלית: השירו
 .אמונה ומסורת, חו"ל, גיל ההתבגרות, גוף ונפש, עתיד וקידמה ועוד וילדים,

ראל  לצד הסיפורים שזורים בתכנית קטעי ארכיון שחלקם לא נראו מעולם המציגים תמונה של יש
 .אחרת שחלקנו אולי עוד מתגעגע אליה

 פגישה עם רוני קובן: 

)שלוש פעמים!( "פגישה" עם רוני  את העונה הרביעית של תכנית הראיונות זוכת פרס האקדמיה 
רגע לפני שאובחן כחולה קורונה  קובן התחלנו מוקדם מהמתוכנן עם תכנית בה התארח יהודה בארקן  

. על ההצלחות הענקיות, הכישלון  והתאשפז בבית החולים בריאיון שהפך לריאיון האחרון שנתן בחייו
 ועל מה שהבין בקורונה. הכלכלי, האהבה הגדולה של חייו: הקולנוע, החזרה בתשובה  

 בים ומגוונים.  כל תכניות העונה הרביעית ישודרו החל מסוף נובמבר. בעונה מרואיינים ר

 

    
 , בברכה

 
 טל פרייפלד

 ית טלוויזיהמנכ"לס

https://www.kan.org.il/program/?catid=1076
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=79646
https://www.kan.org.il/program/?catid=1189


 
 

)אפליקציה( חדשה  אנחנו נערכים לקראת המהלך הגדול שלנו שיחל בדצמבר עם השקת יישומון 

  ופעילות  רשת סדרות, הסכתים, לילדים רדיו שעות תוכן איכותי, 1600-לכאן חינוכית עם למעלה מ

  בית  ילדי  של דשהוהח הרביעית מהעונה פרקים בו יופיעו היישומון השקת במועד כבר .דיגיטלית
 . הטלוויזיוני השידור לפני כשבועיים ,בלעדית  בבכורה -עץ

. סדרה העוסקת בשלושה נערים שזוכים  מי פה הבוס  הצילומים למספר סדרות חדשות:בקרוב יחלו 
בחוזה פרסום, אך זקוקים לשחקן בוגר )ואנונימי( שיגלם אותם מול הלקוחות. לשחקן "הכושל"  

לסדרה גם: אביב פנקס, שחר טבוך )שעת נעילה(, עמית הכטר וליאת הר לב. מריאנו אידלמן יצטרפו  

תסכול מכך   של שברגע(, כשד המוכשר קורן דניאל)  להיסטוריה מורה על סדרה -  בנץ האחיין שלי 
שניות מופיע בדלת    פרשלא הצליח לקבל את תפקיד המנהל, צועק אל השמיים ולהפתעתו לאחר מס

ר את הבן שלו את  ציע לו שיעזור לו להתמנות למנהל אם רק יעבי ביתו השטן )מאור כהן( ומ

  לאנגלית  המורה) סרוסי אושרת(, החדשה המנהלת) פישר גיתית את גם לכול הקאסט  הבגרויות.
 שא אהבתו הבלתי מושגת( ועוד. ומו

  קומדיה על מחנה קיץ מטורף המנוהל ע"י צמד אחיות, הדומיננטית מהן בגילומו של  -  בלוגה בלוז 
 ערן זרחוביץ'. 

לשונית ואנחנו שמחים לבשר  -לאחרונה סיימנו הליך קול קורא משותף עם ערוץ מכאן לסדרה דו
" העוסקת בקהילת בית ספר דו לשוני בירושלים, של היוצר סייד  מדרסה שבחרנו בדרמה הקומית " 

 שוע )עבודה ערבית, התסריטאי(.ק

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 , בברכה
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 

 



 
 

 בחירות בארה"ב 

 בין תומכי טראמפ לתומכי ביידן.   סדרת כתבות מרתקת על ארצות הברית המפולגת  ,"ארץ מריבה"

 . סדרת כתבות בת חמישה פרקים  ,"המלחמה על אמריקה"

ל הבחירות בהשתתפות הכתבים  בחירות מושקע לאורך כל ליחטיבת החדשות הפיקה משדר 
( עד רביעי  3.11שנים של כאן חדשות, והרבה מומחים ומרואיינים. שידור רצוף משלישי בלילה )והפר

 .23:00-10:00( בין 4.11בבוקר )

 שנה לרצח רבין   25

 . הטקסים לזכר רבין בבית הנשיא ובכנסת שידרנו את

מערב   תיעוד נדירו גי מפלגת העבודה ובתו דליה רביןרבין עם מנהי סדרת כתבות עלעוד שידרנו 
 . הרצח של יצחק רבין

 חידושים בתוכניות הפרה פריים: 

 : תוכנית הלילה 

  רעד קולך, עדי קשת  כשצלצלת - חנן יובל מחווה מוזיקלית לנתן זך במסגרת מוזיקה בצל קורונה: 
 כי האדם עץ השדה.  -לא טוב היות האדם לבדו, מיקה שדה  -מור איך זה שכוכב, סיוון טל -כהן 

 כלכלת בית   – פינה חדשה    משחקי הכיס: 

בשנים האחרונות כולנו צריכים לקבל יותר החלטות פיננסיות מאי פעם. ואם נודה על האמת, אנחנו  
ל עיוור. אין לנו מושג כמה אנחנו משלמים על השירותים  מקבלים חלק גדול מההחלטות האלה ע

  - חבנקים, חברות ביטו  -  הפיננסיים שלנו, ומה הם נותנים לנו חזרה והרבה פעמים לגופים הפיננסיים
אחד   נושאנוח שזה ככה, כי אנחנו מנוע הרווח שלהם. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. בכל פינה נדבר על  

ם שלכם, מחשבון הבנק דרך  ל איך מנהלים את החיים הפיננסיבסיסי שאתם צריכים לדעת ע
  איך לא להיכנס למינוס  –הביטוחים השונים ועד החסכונות לפנסיה. בשבוע הראשון עסקנו בבנקים 

ומה עושים כשנכנסים אליו בלית ברירה, איך לקחת הלוואות וממי, מה עושים עם יתרה שיש לך  
בשבועות הקרובים נעסוק בנושאים נוספים כמו  האשראי. בחשבון ואיך להתנהג נכון עם כרטיסי 

 ביטוחים ופנסיה. 

 העולם היום: 

מי לסיכום האירועים, קליפ  כולל: קליפ יו - משדרים מיוחדים בעולם היום לשבוע "אמריקה בוחרת" 
, כתבות על הבחירות שבשולי הבחירות לנשיאות,  CNNלסיכום מערכת הבחירות, ראיונות עם כתבי  

היסטוריה של ארה"ב שיש  רות היסטוריות" שחוזרת למערכות בחירות דרמטיות אחרות בפינת "בחי
 רה"ב להן מכנה משותף עם זו של השנה. וכמובן מרואיינים באולפן וכתבינו בא

 : כאן רשת ב

 . שבוע וחצי לפני יום הבחירות –שידור העימות השלישי והאחרון בין ביידן לטראמפ  - 23.10
 שדר לילה מסכם של יום הבחירות.  שידורים מיוחד ומיום    -חרת"  "אמריקה בו   3-4.11 -

 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין.   25תוכנית מיוחדת לציון  - 1.11
  .אולפןששידרה מה 10מראיינת אורחת בת   –"סדר יום" לרגל יום זכויות הילד הבינלאומי  18.11

ני בחצות לאחר שידור הפרק של "שעת  "שיחת נעילה", שיחה על מלחמת יום כיפור משודרת בכל ש
 .  11נעילה" בכאן 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oljeD6ERyHI
https://www.youtube.com/watch?v=KdslB0cpmWY
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8&t=37s


 
 

 : זרקור על תוכנית 

 : הפעם על שתי תוכניות הפריפריה שלנו

: הרחבה על תופעות, פרויקטים ובעיות דרומיות. נושאים שאינם    21:00-23:00ימי שני    –  כאן דרום 
ים ומייצרי סדר היום ומתן מקבלים ביטוי נרחב בשאר התוכניות. ראיונות עם מובילי דעה דרומי

 חשיפה לאמנים דרומיים צעירים. 

ם ועל מה שנמצא על סדר : על אירועים החדשותיים המרכזיי  21:00-23:00ימי שלישי –  כאן צפון
הגנת הסביבה, תכנון ובנייה,   ,היום האזורי בצפון הארץ. סיפורים על מגוון נושאים כמו שלטון מקומי

 להביא לשידור את נקודת מבטם.  נית נותנת  הזדמנות לתושבי הצפוןפלילים, תרבות וספורט. התוכ

 ומהדרום.  עם הסיפורים הבולטים מהצפון –ההסכת "מחוץ לבועה"    –בקרוב 

 : דיגיטל כאן ב

כחלק מהמאמץ להגדיל את המעורבות בעמוד, כאן חדשות פיתחו את הכלי הזה   . מוצר חדש: סקר
 שכבר מניב תוצאות יפות: 

   החלטות על העם היהודי  ישראל תתייעץ עם יהודים בחו"ל לפני קבלת  –הצעת חוק חדשה 
 6, שיתופים: 83, לייקים: תגובות: 1094 אלף, אנגייג'מנט: 10.1חשיפה: 

מדי שבוע עולים מספר פוסטים בנושא המקדמים את התוכנית בעמוד הפייסבוק של   -שעת נעילה
 כאן ושל כאן רשת ב' וגם בקבוצת הפייסבוק הפופולרית. 

 26, שיתופים:  11, תגובות: 51, לייקים בפוסט המקורי: 536אלף, אנגייג'מנט:  7חשיפה: 

 כאן רשת ב'   – משדר הבחירות לארה"ב  

 מעטפת דיגיטלית וקידומו ליווי משדר הבחירות ב

 פוסטים מתוך יומן המסע של רן בנימיני: 

 סיור בקלפי  •
 הבחירותהיום שאחרי טור,  •

 כך נראה הניצחון ברחובות מנהטן •
 

 שעלו לעמוד הפייסבוק. הנה חלק:   בעדכונים שוטפים מאחורי הקלעים בסטוריזאת המשדר ליווינו  
 

          

 

 

 

 

 

 

 בחודש הקרוב יעלה ההסכת החדש של "שלי וגואטה"    - הסכתים 

 

 

https://www.facebook.com/kanbetil/posts/935043183694388
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/937414886790551
https://fb.watch/1HVDLNvE3a/
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/945180066014033
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/945180066014033
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/945180066014033
https://fb.watch/1HVJx7IKpJ/


 
 

 שות | כסלו תשפ"א סושיאל כאן חד 

בפייסבוק   בפרויקט סטוריז חדשניהבחירות לנשיאות ארה"ב סוקרו, בין השאר,  ▪
ובאינסטגרם. הפרויקט כלל הסברים, פרשנויות, חידון וסקרים וכן עדכונים שוטפים של  

 . ת לאורך הלילהכתבי כאן חדשו

דיו הדיגיטל זכו להצלחה עם מאות אלפי  של סטו היום לפני שני פרקים חדשים בסדרת הרשת  ▪
  שנים לרצח רבין 25-ו אסון צור הראשון –צפיות ועשרות אלפי מעורבויות גולשים 

 פייסבוק   – הסרטונים הנצפים  

 

 ב יוטיו   – הסרטונים הנצפים  

 

 פייסבוק   - הסברונים עם כתבים  
 

 

 

 מקור  מעורבות  צפיות   סרטון  
 חדשות הערב  54,500 מיליון  1.1 הצעירה שנעצרה בת"א בגלל מסכה מדברת  1

2 
משפחת הנדרס זועמת על שחרור פרסיליה  

 קשתי 
 חדשות השבת  18,200 783,100

 סטודיו דיגיטל  26,600 668,600 שחרור כוכבת הרשת שדרסה קשיש למוות  3
 חדשות הערב  13,800 592,200 תיעוד מבית החולים  –חטיפת גופת השייח'   4
 חדשות הערב  7,800 485,700 איך יסתיים מסע הרכישות של רמי לוי?  5
 חדשות הערב  16,400 422,100 בעידוד אביו  –יורה   7תיעוד בן   6
 חדשות הערב  8,800 392,300 הקרבות מאחורי מחיר המשקאות הקלים  7
 רב חדשות הע 4,300 352,700 אילם מאישום בפריצה -כך ניצל גנן חירש 8
 ות הערב חדש 11,900 331,300 החרדים מנסים להבין איך הפכו לציבור שנוא  9

 חדשות הערב  4,400 331,000 החנויות שמוכרות אקדחים עם גז פלפל  10

 מקור  צפיות   סרטון  
 חדשות הערב  246,188 ונות בחייו של יצחק רבין הדקות האחר 1

2 
משפחת הנדרס זועמת על שחרור פרסיליה  

 קשתי 
 חדשות השבת  215,172

3 
שחקן שהיה  פרידה מ -מותו של יהודה ברקן 

 סמל
 דנה הרמן, חדשות השבת  171,975

 סטודיו דיגיטל  162,539 סערת הקליפ של עדי ביטי 4
 חדשות השבת  153,897 מה הרגישו כוכבי שעת נעילה בצילומים?  5
 חדשות השבת  120,557 היוצרים הישראלים שכבשו את יוטיוב  6
 חדשות הערב  120,150 תיעוד חטיפת צעיר במרכז נצרת 7
 חדשות השבת  105,699 יוצאים בשאלה נאבקים על חייהם החדשים  8

9 
כך ישראל פספסה הזדמנות להכניס את  

 "טסלה" 
 חדשות הערב  100,519

 חדשות הערב  81,457 הקרבות מאחורי מחיר המשקאות הקלים  10

 צפיות  סרטון  
 162,000 האינטרסים שניצחו את נסראללה 1
 149,000 ?הישרדות משרד החינוך: מה הקשר בין הסרטון למציאות 2
 131,000 למה עדיין מחכים בתור כדי לאסוף חבילה?  3
 125,000 המחאות בתאילנד עולות מדרגה 4
 107,000 תרחיש הכאוס שמלחיץ את האמריקנים  5

 , בברכה
 

 ברוך שי
 מנהל חטיבת החדשות

 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17883237880820414/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/857861524955503
https://www.facebook.com/watch/?v=643190856366172
https://www.facebook.com/watch/?v=2420946378207453
https://www.facebook.com/kan.news/videos/4606676552707642
https://www.facebook.com/kan.news/videos/4606676552707642
https://www.facebook.com/watch/?v=840019653496096
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1063400964119710
https://www.facebook.com/watch/?v=754867311909460
https://www.facebook.com/watch/?v=364913064820578
https://www.facebook.com/watch/?v=418485855981298
https://www.facebook.com/kan.news/videos/372164954049734
https://www.facebook.com/kan.news/videos/838645426890469
https://www.facebook.com/watch/?v=769044616976354
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=hyfWbp6usiE
https://www.youtube.com/watch?v=hyfWbp6usiE
https://www.youtube.com/watch?v=bbuxIkGT0QM
https://www.youtube.com/watch?v=bbuxIkGT0QM
https://www.youtube.com/watch?v=DJ-nUAcNPZg
https://www.youtube.com/watch?v=bEaA-fRxnvE
https://www.youtube.com/watch?v=twgBCT-4y4M
https://www.youtube.com/watch?v=ZjIf9c25LCA
https://www.youtube.com/watch?v=mPXBciU4zAk
https://www.youtube.com/watch?v=8voPCXi3dDI
https://www.youtube.com/watch?v=8voPCXi3dDI
https://www.youtube.com/watch?v=syvbv0pxb0E
https://www.facebook.com/kan.news/videos/697252350892698
https://www.facebook.com/watch/?v=2807727052795822
https://www.facebook.com/watch/?v=2807727052795822
https://www.facebook.com/watch/?v=2807727052795822
https://www.facebook.com/watch/?v=747355475855591
https://www.facebook.com/watch/?v=2617646391878817.
https://www.facebook.com/watch/?v=3469454426467628


 
 

  רדיו

 הסכתים כאן  

  מדברים בוקובזה גבריאל ר"ד והפסיכולוג  לביא אורי ובוהסכת חדש!  - עכשיו אתה מדבר
  מדברים עלו שכבר הפרקים  שלושת. גברים - עליו  מדברים פחות  הכי שגברים הנושא על  בפתיחות

 .כמובן הגברית  מהזווית. וחיפצון מיניות פגיעות,  סקס על
   .כאן להאזנה לחצו 

 
הסכת של    - שיר סתיו: מוזיקה ורדיו במלחמת יום הכיפורים 

שבודק כיצד השפיעה המלחמה על הרדיו והמוזיקה   88כאן 
, ואיך הרדיו והמוזיקה השפיעו על  70-של תחילת שנות ה

המורל בימי המלחמה. תכנית מיוחדת הכוללת ראיונות של  
  אנשי רדיו וקטעי ארכיון נדירים.

   . כאןהאזנה לחצו ל
 
 

עם   11אורן אהרוני ממשיך ללוות את סדרת הדרמה המצליחה והמדוברת של כאן  - שעת נעילה
  במלחמה. -ראיונות מרתקים עם האנשים מאחורי הקלעים של הסדרה והאנשים שהיו שם באמת 

 . כאןצו להאזנה לח
 

בפרק השני שעלה חוזר עו"ד אורון שוורץ למשפטו   - משפט חוזר
עסקים שעשה עסקאות עם האיראנים.  הסוער של נחום מנבר, איש 

הסיפור מסתעף כשלתוכו נכנסים גם נקמתה של המערכת הבטחונית  
  תם של סוכני מוסד ומשפט שהדרדר להאשמות צהובות. בשל מו

 .  כאןלהאזנה לחצו 
 

על חייו ומותו של ג'ימי הנדריקס    88כאן  המיני סדרה של  - הנדריקס 
שנה למותו הגיעה לסיומה. כעת אפשר לעשות בינג' של   50במלאות 

שה פרקים. ייתכן מאוד שעל אף שאת הסוף אתם כבר יודעים הוא  חמי
 20-ההסכת צבר כבר למעלה מ עדיין יצליח להפתיע ולרגש אתכם.

להאזנה  אלפי האזנות בשידור החי. אלף האזנות אונליין, לצד מאות 
 .  כאןלחצו 

 

 

 88כאן  

 תוכניות מיוחדות:

 Layla and Other Assorted Love Songs,  אריק קלפטון לאלבום שברון הלב של    50חגגנו  

 של הגרייטפול דד   American Beauty- שנה ל   50חגגנו  

, אלבומם השלישי של הסמאשינג  Mellon Collie and the Infinite Sadness- שנה ל   25חגגנו  

 פאמפקינס. 

 שגרם לכולנו לבקש סליחה מגברת ג'קסון.   אלבום ל   20חגגנו   

 

 

 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2153
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19061
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2155
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18638
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2117&subcatid=449
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18978
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18899
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18690
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18759
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18638


 
 

  רדיו

 כאן גימל 

  נחשמרתון הדג  - 05.11ה'      מרתון צביקה פיק - 22.10ה' 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 קול המוסיקה כאן  
מהמרכז למוסיקה    ז צעירים במרכ החודש, לאחר פגרת הקיץ, שבנו לשדר עונה חדשה של סדרת  
 .2קונצרט , 1קונצרט  משכנות שאננים וכבר הספקנו לשמוע שני קונצרטים בלי קהל.

הסדרה   ת קונצרטים חדשה ממרכז עדן תמיר בירושלים בימי שישי:רכמו כן התחלנו בשידור סד 
 . הווקאלית

שתי הסדרות ילוו אותנו בחודשים הקרובים ואנחנו תקווה שממש בקרוב נוכל גם להזמין את הקהל  
 לשבת באולם. 

קונצרט הסיום   "ל ואתנ הבאנו בשידור חי: קונצרט לכבוד יום האופרה הביששני קונצרטים נוספים 
 של פסטיבל "פנטזיה קולית" של תזמורת הבארוק ירושלים. 

 2קונצרט , 1קונצרט 

המלחין הפסנתרן והמנצח ליאונרד ברנשטיין    -החודש ציינו שלושים שנה ללכתו של ענק הענקים 
 . והקדשנו לו שבוע שלם של תכניות זרקור

1 ,2 ,3 ,4 

 כאן תרבות 
עולם התרבות   החודש החולף היה עמוס באירועים חשובים בכאן תרבות: חשיפה שטלטלה את

  - הישראלי, מוות של גדולי אמני ישראל, קרבות עקובים מדם במוסד התרבות הגדול בארץ וכמובן 

 ת הברית. הבחירות בארצו

ראשית לחשיפה של התוכנית "גם כן תרבות" אודות הכוונה של המוזיאון לאמנות האסלאם למכור 
כולל ראיונות עם   -מתמשך בסיפור עשרות פריטים מאוסף המוזיאון. החשיפה בתוכנית והטיפול ה

 - טיקאים אנשי המוזיאון, מומחים מקומיים ובינלאומיים לארכיאולוגיה, אתיקה של מוזיאונים ופולי
אפים בתקשורת בארץ ובחו"ל, התערבות של פוליטיקאים, כולל שר התרבות  -גלגלה כדור שלג: פולו

  שבסופו נדחתה המכירה. -ונשיא המדינה 

כאן תרבות סיפקה אלטרנטיבה למשדרים   ביום הבחירות,
הפוליטיים עם יום שידורים מיוחד שכולו תרבות אמריקאית: 

הריאליטי כמראה , "בהאמנים הישראלים שעברו ליצור בארה
אמריקאית -הספרות האפריקאית, לפוליטיקה האמריקאית 

מסורת שירת , הקולינריה האמריקאית, תרבות הוואי, העכשווית
הפילוסופיה שעומדת מאחורי הפוליטיקה  , הטבע בארה"ב

 . מוזיקה מעולה -וכמובן  האמריקאית

 
 

https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=168349
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=169587
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=167986
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=167986
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=167986
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=171802
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=171802
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=171802
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=169883
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=169883
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=170103
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=170103
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=170103
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=171931
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=171931
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=171931
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=170374
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=170624
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=170916
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=171226
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18937
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18937
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18937
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18941
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18941
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18935
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18935
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18939
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18942
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18943
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18943
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18927
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18927
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=18955


 
 

  רדיו

בחודש חשוון איבדנו שניים מגדולי הכותבים הישראלים אי פעם, ולהם הקדשנו תוכניות מיוחדות  
 . נתן זךמייד עם היוודע דבר מותם: יהושע קנז ו

סדר נושים, שבגינו נמחק חלק גדול מחובותיו ליוצרים. היוצרים  הבימה, התיאטרון הלאומי, נכנס לה 
 התיאטרון והודיעו כי הם מתכננים לתבוע את ההנהלה הקודמת. , קראו לסגור את דיברו אצלנו

כל הקשור למידע עדכני, אמין ובהיר  התוכנית "שלושה שיודעים" העלתה הילוך בחודש החולף ב
המאזינים לשמוע את כל ההתפתחויות  . מדי בוקר יכולים המירוץ הישראלי לחיסון לקורונהלגבי 

 ת החדשות. הרפואיות והמדעיות הקשורות לקורונה, בצורה רצינית וברורה יותר מאשר במהדורו

 

 כאן מורשת 
כאן מורשת ציינה את האירוע בערב עם שיעורים לזכרו. בנוסף, שודר   יום השנה לרב עובדיה יוסף:

 בדיגיטל של התחנה שידור חי מעצרת הזיכרון למרן. 

בשנים האחרונות הפך יום פטירת רחל אמנו לאירוע נשי, ערבי לימוד, שירה    הילולת רחל אמנו:
ותפילה. בכאן מורשת שידרנו בדיגיטל וביוטיוב יום לימוד מיוחד שנעשה עבור האירוע וכלל  

בהשתתפות רוחמה בן  שיעורים מפי הרבניות החשובות ביותר וכן מופע נשי מרהיב מירושלים, 
 יוסף, הרבנית ימימה מזרחי, עדן אלנה וקרן פלס.  

יונתן  שנים לפטירת הרב, שידרנו ברדיו ובדיגיטל אירוע מיוחד בהשתתפות   26לציון  שרים קרליבך:
 רזאל, אהרן רזאל, יצחק מאיר, נפתלי קמפה ואחרים. 

 
 

 כאן רק"ע 

 :רוסית
צת פעילי עלייה תכננו לחטוף מטוס ריק מנוסעים  לוחמת החירות סילווה זלמנסון, בעלה וקבו

ולהטיסו לישראל במבצע שנקרא "מבצע חתונה". סילווה הייתה החוט המקשר בין האנשים. למרות 
שחברי הקבוצה ידעו שסיכויי הצלחת התכנית אפסיים, מטרתם האמיתית הייתה לחשוף את  

בברית המועצות הוחלט לערוך   המועצות לעולם. הקבוצה נעצרה בדרך לשדה.פרצופה של ברית 
 להם משפט ראווה הידוע כ"משפט לנינגרד הראשון". 

סילווה השמענו קטעים מהטלוויזיה הסובייטית באותן השנים וגם מסרטה של ענת  עם  ראיוןקיימנו 
 קוזנצוב. -למנסוןז

פיסטית, קומיקאית, שחקנית  אסטנד – לאה לבאת  ראיינוטוב, ישראל''  כנית ''בוקרובת 27.10-ב
  – הגזענות יוצאי ברית המועצות, על הסטיגמות ועל -ושדרנית רדיו על ''העלייה השלישית'' 

לאחרונה ובעקבות הכתבה של רביב דרוקר על    בעקבות הסרטון שלה שפורסם ברשתות החברתיות
העלייה החדשה מרוסיה. הנושא קיבל תהודה גדולה בקרב ישראלים דוברי רוסית וקיבלנו המון  

 תגובות בדף הפייסבוק של כאן רק''ע. 

 

 : אנגלית 

תכן שדונלד טראמפ היה  יכי ישאמר , דובר המפלגה הדמוקרטית בישראל איתן קושניראירחנו את 
 מנצח בבחירות בארה"ב אם לא הייתה קורונה.  

מגן בריאיון על ההחלטה לערער על תוצאות הבחירות    מרק צליו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל,  
 בבית המשפט. הוא טוען בריאיון ש"משהו ממש מוזר" קרה.

אילן וחבר בוועדה  -, מנהל המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר סיריל כהןפרופסור דיברנו עם 
 . בישראללקורונה  המייעצת בנושא החיסון 

 
 , בברכה 

 
 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://bit.ly/351va2I
https://bit.ly/35O04L2
https://bit.ly/3ec9sfD
https://www.youtube.com/watch?v=hFY46ox9S6s&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=iNOd2p5bGRQ
https://omny.fm/shows/kan-3503/29-10-2020
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=169010
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/ethan-kushner-dems-abroad-covid-failure-led-to-tru
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/marc-zell-reublicans-overseas-something-really-odd
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/israel-starts-human-trials-of-new-coronavirus-vacc


 
 

 : בחודש אוקטובראלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה של התאגיד  

 

 

מיליון צפיות בתכני   28.6 בפעם השנייה ברציפות רשם עמוד "כאן" שיא חדש של :פייסבוק  •

מהשיא הקודם שהושג בחודש שעבר. הסרטון המוביל בעמוד היה "איש   12%גידול של  –וידאו 

מיליון צפיות בתוך שבועיים, והבאים אחריו היו סרטוני "דוקותיים" השונים    1.7הבּדלים" שצבר  

 יליון צפיות. מ 7שצברו יחדיו מעל 

 

 

מהחודש הקודם; ערוץ "כאן חדשות"   6%-ינוכית" עלה בסך הצפיות בערוץ "כאן ח :יוטיוב  •

מהחודש שעבר. הסרטון המוביל ביוטיוב הוא השיר "סם הרדמה" מתוך "עלייתו    2%-התחזק ב

 אלף צפיות.  190ונפילתו של שם טוב האבי" שצבר 

 

 

; הציוץ  36%-מול החודש שעבר ועמוד "כאן" גדל ב  27%-עמוד "כאן חדשות" התחזק ב  :טוויטר  •

מוביל בעמוד החדשות הוא הסרטון על עדותו של יונתן קלנר בועדת העבודה של הכנסת על  ה

אלף צפיות. הציוץ המוביל בעמוד של כאן שייך ללאה לב ולדבריה    78  – "טיפולי ההמרה" שעבר  

 אלף צפיות.  44 –על ישראל השלישית 

 

 

  1.2 –בתכני וידאו  עמוד "כאן חדשות" השיג בחודש הזה מספר שיא של צפיות : אינסטגרם  •

מול החודש הקודם והעמוד    15%- מהחודש שעבר. עמוד "כאן" התחזק ב  65%מיליון, ועלייה של  

 בהיקף הצפיות בתכני וידאו. 280%-של "מכאן" זינק בכ

 

 

מיליון    1.7בחודש החולף נרשם שיא בהיקף האזנה לפודקאסטים ולתכני אודיו מוקלטים עם    : רדיו  •

מיליון האזנות )היתר הם קטעי אודיו   1.3הזה צברו הפודקאסטים לבדם האזנות. מתוך הנתון 

אלף הורדות לאורך החודש   315ותוכניות רדיו מוקלטות(. ההסכת המוביל הוא "חיות כיס" עם 

 אלף הורדות. 120אחד" עם   ולאחריו "שיר



 
 

 

 

החודש מול  6%-מספר הביקורים באתר "כאן" במהלך החודש החולף עלה ב  : אתר ואפליקציה  •

 .7%-שעבר, ומספר הכניסות לאפליקציה גדל ב

 

 

בהיקף הצפיות בשידור   26%-בשלהי החודש עלתה "שעת נעילה" ותרמה לזינוק של כ : וידאו  •

" באתר ובאפליקציה מול החודש שעבר. כתוכן וידאו מוקלט צברו חמשת 11החי של ערוץ "כאן 

 מיליון צפיות. 1.4-פרקי הסדרה עד עתה כ

 

 

• VOD:  ותר המוביל מבין התכנים של "כאן" הוא הסדרה "מנאייכ" שצברה לאורך החודש כהכ-

מיליון הזמנות. "ילדי בית העץ" הייתה הכותר המוביל מבין תכני "כאן חינוכית" והיא צברה    1.2

 אלף הזמנות )נתוני חודש ספטמבר(. 370החודש 

 
 

 

 

 

  
 , בברכה

 
 יובל פישר

מ"מ מנהל אגף מחקר 

טגיהואסטר

 



 
 

OHB 

פורצת את כל הגבולות ועומדת להגיע לעשרות מיליוני צופים בכל רחבי    11הסדרה המדוברת של כאן  
 העולם 

 

  נעילה   שעת   לסדרה   החרמון   על   בדקה   קרבות   פרומו   נעילה   שעת 

הראשונה בטלוויזיה מביאה הסדרה "שעת נעילה "את סיפור ההישרדות ההירואי של מלחמת  בפעם   
 יהם של הלוחמים שהיו שם יום הכיפורים מבעד לעינ

 סדרת סרטים המשחזרים את הקרבות שהשראתם נכתבה הסדרה.

1 2  

  :בסדרה בצפייה  שלהם האישית החוויה על  מדברים נעילה  שעת צופי

 1 2 3   

  ארה"ב  בחירות   פרומו 

   CNNמיוחד בשיתוף ה  רחב ו   משדר כאן חדשות הביאה  ו בחרה  בנובמבר אמריקה    3  - ב 

  לוח בחירות פרומו

   

  "חזרות"   ה סדר ה 

  ההצגה הכי טובה בטלוויזיה עומדת להתחיל..  צופים יקרים , נא לכבות טלפונים 

  ברג ואיתי תורג'מןד קומדיה חדשה ונועזת עם נועה קולר, אגם רו - חזרות 

   3 2 1 טיזרים

 פרומו השקה 

  הארדסייל

   

  עם לוסי   חכמות   טלוויזיות 

  ויזיה החכמה שלכם. ו לטל   tvכירו את ישומון כאן  ה 

גם  עכשיו  הרדיו וההסכתים מחכים לכם    כאן דיגיטל,   , כאן חינוכית, 11כל התכנים המצויינים של כאן  

  על המסך הגדול 

  

 :   אוקטובר   יתי תדמ   חדשות 

  יש סיפורים שראיתם רק כאן

  כאן חדשות ממשיכים להיות כאן בשבילכם לפני כולם 

  

https://streamable.com/ykipmr
https://streamable.com/xsmaw7
https://streamable.com/w34lqy
https://streamable.com/n1r4dv
https://streamable.com/9f5kai
https://streamable.com/w6e0or
https://streamable.com/relsjh
https://streamable.com/4e0wvu
https://streamable.com/4e0wvu
https://streamable.com/85bq30
https://streamable.com/3r8mvj
https://streamable.com/zdsppe
https://streamable.com/6kyapw
https://streamable.com/qg6bt9
https://streamable.com/qg6bt9
https://streamable.com/qg6bt9
https://streamable.com/vaeh0v
https://streamable.com/xhiaxa


 
 

  ה ס ר ו כ סיפורים מה 

  בקרוב, הנוסטלגיה חוזרת בתוכנית חדשה. 

  האנשים הכי מצחיקים בארץ יעזרו לנו להיזכר בכל מה שניסינו לשכוח 

  4 3 2 1  טיזרים: 

 השקה  פרומו

 הארדסייל 

 

  מכאן

  2 השאלה על סליחה

 . יזיה חוזרתוהתוכנית הכי חשובה בטלו 

  אמיצים והכי מרגשים יענו על כל השאלות בעונה חדשה.בקרוב, האנשים הכי 

  

  דוקו   תדמיתי   סל   פרומו 

  מכאן גאה להעניק במה ייחודית לסדרות וסרטים שנוגעים בחיים של כולנו  

  עם הסיפורים שתראו רק במכאן

   

 , בברכה 
 

 אורן פלדי
 קריאייטיבהל מנ

 

 

https://streamable.com/r140uk
https://streamable.com/d1h4yt
https://streamable.com/c7a9ur
https://streamable.com/eev0jb
https://streamable.com/cba9ma
https://streamable.com/4n003a
https://streamable.com/v71dj8
https://streamable.com/m5n8zp

