
 
 

 פ"א תש    כסלו חודש  
 

 

 עובדות ועובדים יקרים, 

 החודש החולף היה בסימן ההון האנושי בארגון, העובדות והעובדות המצוינים של כאן.

קידום עובדים עם מוגבלות: השפעה על התודעה  במסגרת אות הגיוון ע"ש דב לאוטמן, זכינו באות 

 .  הישראלית

סף ישנה עבודת הנגשה מקיפה של תכני שידור עובדים עם מוגבלויות ובנו 5%בתאגיד עובדים 

כלל חטיבות התאגיד   של והתגייסות ,מו באירוויזיון ובבחירות האחרונותאנשים עם מוגבלות, כל

  דגש  תוך  הגיוון נושא של המקיף מהניהול  ועדה התרשמהו להעלאת המודעות הציבורית לנושא. ה

 כי  התאגיד  מועצת  קביעת  כולל,  השידור  ניתכ  של  ולהנגשה  מוגבלות  עם  אנשים  לשילוב  ורחב  מיוחד

 . והנגשה נגישות היא בתאגיד 2020 לשנת המובילה נדה'האג

רתו נפרדנו מעובדים שהגיעו לגיל פרישה, עובדים מסורים  עוד החודש, קיימנו אירוע חנוכה במסג

יד.  שיש להם תרומה ענקית לשידור הציבורי בישראל ואשר לקחו חלק משמעותי בהצלחתו של התאג

 אני מבקש להודות לעובדים הפורשים ולאחל להם הצלחה רבה בהמשך דרכם. 

אף שישנם עובדים רבים בתאגיד שהינם  באירוע החנוכה חולקו גם פרסי מנכ"ל לעידוד מצוינות, ועל  

 עובדים מצוינים, בסופו של הליך הבחירה נבחרו העובדים הבאים: 

 והתפעול  , חטיבת הכספיםירושלים  רכז תפעול -אלי מזרחי .1

 כתבת מדינית, חטיבת החדשות  -גילי כהן .2

 מנהלת שידורים, חטיבת הטלוויזיה -חנה אטיאס ברוך .3

 הדיגיטל מנהלת סושיאל, חטיבת  -סתיו זיו .4

 צלם שטח, חטיבת החדשות  -עדי ששון .5

 , חטיבת הרדיו מפיק ראשי של תחנות המוסיקה -קובי מנורה .6

א  חנן, רועי קייס, עומרי חיים, אלון אמיצי, גי דסק ערבים, חטיבת החדשות: גל ברגר, נורית יו .7

 . )חטיבת המדיה בערבית( מעיין, עידו קורן, שמעון מיג'אן

 

 . אתם מוזמנים לקרוא בסיכומי המנהלים שלפניכם כסלואת הישגי חודש  

 טוב, חודש 

 אלדד. 

 

 

 , בברכה
 

 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 



 

 
 

 כן עברית: תו 

: דניאל, אבל כמות  התמודדות –שלושה שבועות ושלושה פרקים בלבד נמשכה סדרת הרשת שלנו 
הרעש, התגובות והצפיות היו הרבה מעבר לגודלה. אנחנו גאים להיות בית לדמויות, לפנים ולקולות  

וצמא להכיר ולפגוש    שלא נשמעים לרוב בתקשורת המרכזית ומגלים בכל פעם מחדש שהציבור רוצה 
 את המגוון הזה.  

, עם  אסתי בשטחיחד עם פרק מיוחד של  לציון יום המוגבלות הבינלאומי,  2.12הפרק האחרון עלה ב
 בות.ות ותגובות נלה מאות אלפי צפי ףאסתי שלנו שהדריכה ילדים על הפרוטזה וגר 

אלף החברים בה תוך   45של שעת נעילה המשיכה לשבור שיאים ועברה את רף  הפייסבוקקבוצת 
  חטיבתזמן קצר במיוחד והגיעה עד ל"ניו יורק טיימס". אלפי העדויות שנכתבו בקבוצה יאספו על ידי  

דום  הדיגיטל ויעלו לאזור באתר, בארכיון עדויות שיישאר גם אחרי שאחרון הפרקים ישודר. לטובת קי
שחלקו  לצד לוחמים שלחמו במוצב החרמון    הנשיא ריבליןפרויקט העדויות של שעת נעילה, התגייס  

ח ברשת סביב הסדרה המדוברת היה ער במיוחד, והחשיפה של בני הדור הצעיר  . השימסיפוריהם
 לסיפורי המלחמה הורגשה מאוד ברחבי הרשתות החברתיות ובכך אנחנו גאים מאוד.

, ותכנים שלנו  גיטל שלנו לראשונה לקהל ערבי סקרןההסכמים עם האמירויות חשפו את הדי
י צפיות ממצרים, עמאן, ועיראק. אחת שמתורגמים לערבית נהנים לאחרונה ממאות אלפ

  2.7שבוע ל שהגיע הבלחוח  מוכר פלאפל מהדוגמאות המקסימות לכך היא בפרק של דוקותיים של 
 ערב.   מיליון צפיות בפייסבוק ואלפי תגובות, זועמות או מפרגנות, מהקהל ממדינות

 :כאן ערב 

 3.2שהפך מבחורה לבחור והגעתו ל  אמיר הטראנסג'נדרבעקבות פרסומו של סרטון הדוקו על 
גידי רף היוצר    ביניהםמגורמים שונים,  והצעות אמיר קיבל פניותמיליוני צפיות, תגובות והדים, 

ההוליוודי של "חטופים" אשר ביקש מאמיר להשתתף איתו כשחקן בסדרה עלילתית חדשה שהוא  
 .יתלעשות עליו סדרה דוקומנטר שמעונייןמלוס אנג'לס  ומפיק  יוצר

שמו וכל זה בעקבות  ב ות שנתרמועל תרומות רב ועדכן אותו עם אמירבנוסף, מנכ"ל איגי יצר קשר 
הרצאות בפני תלמידים בבתי  ת  בסדריתחיל  אמיר  שהסרטון, פניה נוספת הייתה ממשרד החינוך כדי  

 הספר במטרה להעלאת המודעות בכל הקשור לקהילה הלהטבי"ת.

 הערבי  סרטונים מכאן ערב אל העולם

שני מיליון   את מבית ג'אן שחצה נמוכת הקומה אימאן אבו סאלחעל  Timeלאחר שעלה סרטון דוקו 
צפיות, אימאן קיבלה פניות משלושה ערוצים שונים אשר עשו עליה כתבות בארץ ובעולם הערבי,  

 + ורויטרס. AJאלערבייה,  

סך זגגות רכב, וזכה לכמיליון  מנהלת מו, משפרעם קריסטי נג'ארשעלה על סיפורה של  Timeדוקו 
וחצי צפיות, בעקבות פרסום הסרטון קריסטי החלה בסבב  הרצאות בבתי הספר ערביים בנושא מדעי  

 המגדר, ההרצאות שלה מלווות בהצגת הדוקו שלנו.

 ם והפצה: י צר מו 

 אתר ואפליקציה חדשים לחינוכית 

אפליקציה חדשים לכאן וכחלק מלוח השידורים החדש של כאן חינוכית, השקנו במקביל אתר 
חינוכית. כל התכנים החדשים והישנים של כאן חינוכית זמינים לצפייה באתר ובאפליקציה, בנוסף  

 לשידור החי, הסכתים, רדיו לילדים, פלייליסטים ועוד.

לוח השידורים החדש בבכורה בלעדית, לפני   ישומון בלבד תוכלו לצפות בפרקים החדשים שליב
 ויזיה וביוטיוב, וכן יצירת רשימת מועדפים לגישה קלה ונוחה. ושהם משודרים בטל

האפליקציה והאתר הם אזור בטוח של תכנים עבור הילדים ועבור השקט של ההורים בלי פרסומות  
 נו מתאים לילדים.  וללא גישה לתוכן שאי 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXv9BeKApRvzvUNZcMNfh7WjU9y8CtUCK
https://www.facebook.com/1778160639070121/videos/3501149896635460
https://www.facebook.com/groups/ValleyOfTears.Kan11
https://www.facebook.com/kanipbc/posts/2910205732532267
https://www.facebook.com/1778160639070121/videos/174410027716825
https://www.facebook.com/1778160639070121/videos/174410027716825
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/269068214421390
https://fb.watch/2gFPJfMKu_/
https://www.facebook.com/141600449242491/posts/3194919930577179/
https://www.facebook.com/141600449242491/posts/3098310373571469/


 

 
 

 זה גאוני!  ,לאתר החדשולהיכנס ,  ולהפיץ אותו הישומוןאת   מוזמנות ומוזמנים להוריד

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפליקציית כאן ברכב  

אן ברכב" המציעה ממגוון ההסכתים  בתחילת דצמבר השקנו את אפליקציית האודיו החדשה "כ
 )פודקאסטים( של כאן ושידורים חיים של תחנות הרדיו האהובות. 

בפיתוח היישומון לרכב מהירות ובטיחות היו היעדים המרכזיים שלנו ולכן יצרנו יישומון מהיר עם  
התאמה מירבית לנוהגים ברכב: אלמנטים גדולים, ללא הסחת דעת לנהג, עבודה במקביל  

ליבואנים הגדולים ביניהם    2020ה להפצה בתחילת דצמבר  . האפליקציה יצא'קציות ניווט וכד לאפלי 
 עבור כל מכשיר אנדרואיד. GOOGLE PLAY -ורדה בהכלמוביל וצ'מפיון וזמינה ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פורטל ארגוני  

טלפון  בו"אנחנו כאן". הפורטל זמין במחשב , החל מחודש דצמבר גם לנו יש פורטל ארגוני לעובדים
 הנייד והכניסה אליו הינה עם אותם פרטי הכניסה כמו לכל שאר תוכנות הארגון.  

הפורטל מנוהל ומתעדכן תדיר ע"י מחלקת משאבי אנוש וניתן למצוא בו קישורים ללינקים  
כל הטפסים הרלוונטיים, נהלים  טלפון מייל ותפקיד, ימי הולדת,  -שימושיים, פרטי עובדים בארגון

    ות הארגון ועוד.לעובד כמו גם חידונים, הכר את העובד, חדשומידע חשוב 

 

 

 

http://onelink.to/kanmob
https://www.kankids.org.il/


 

 
 

 סיכום שעת נעילה   - הפצה  

-הליון פעמים בפלטפורמות ימ 2.5-מאז עליית הפרק הראשון לאוויר צפו בפרקי שעת נעילה כ -
VOD  .בישראל 

 אלף צפיות בשבוע לכל פרק.  50-כבפלטפורמות הגדולות נרשם ממוצע של  -

 לוותה בקידום מאסיבי שכלל, בין היתר: VOD-בפלטפורמות ה הופעת הסדרה -

o הופעת הכותר בחזית שירותי ה-VOD ."בדומה ל"כותרי הבית , 
o שיבוץ פרומו לכותר בכל שירותי ה-VOD 11, שכלל גם אזכור למועד השידור בכאן . 
o   אינסטגרם ופייסבוק. –הסושיאל  קידום תכוף בפלטפורמות 

 
מהיר ואינטנסיבי של עותקים מפרים  עה במקצועיות ודרשה יירוט ההגנה על פרקי הסדרה בוצ -

 .HBO Maxביוטיוב, תוך שמירה על שיתוף פעולה עם אנשי 

 באתר/אפליקציה, כבר ביום השידור של הפרק.  VODאלפי צופים נרשמו בכל פרק  -

 
 
 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלעד טנא 
 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 



 
 

 תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן 
וכניות  רכה והתעניינות רבה. הצופים מבקרים את התהתוכן האיכותי של טלוויזיה מכאן זוכה להע

 השונות והמגוונות בחיוב והמבקרים מתארים אותם כבעלות ערך רב.  

 סאטירה 

תוכנית אירוח   ,  "علقة أما אמא עלקה  " החלו צילומי התוכנית 

סאטירית בהנחיית השחקים חנא שמאס וחנאן חילו.  -קומית

חד לשני ביחסים, וביחד  בתוכנית יתארחו שני אורחים הקשורים א

בנוסף, פינות משחק, שאלות  . הם יצחקו על סיטואציות מהחיים

משעשעות, מערכונים של חנא וחנאן, פינה קבועה למומחה מוסמך, 

 ר היחסים.פינת טיפים והצעות לשיפו

 דוקו 

. הסרט הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה זכה להתעניינות ותמיכת ם מחוץ לסורגי סרט התעודה 

ר בסיכון עם מאמן חיים שעבר בעצמו חוויות קשות בשל סחר והתמכרות לסמים. עזמי  וה בני נועמלו

( אסיר משוחרר, כיום סטודנט לסוציולוגיה ומדריך קבוצת נוער בסיכון, מביא לתלמידים סיפורים  54)

 .  פרי יצירתםאמיתיים מעולם הפשע והסחר בסמים במטרה לסייע להם בשיקום ויצירת סרט עלילתי  

 

וממשיכים עם הפקת סדרת " קרוב רחוק  غربة قربة"החלו צילומי סדרת הרשת  

 . הסכתים. שתי הסדרות מכניסות אותנו לעולמם של הצעירים בחברה הערבית

 

 דוקו ריאלטי 

להגשים את משאלותיהם  סדרה מרגשת שהצליחה    " الحلم ِعش להגשים את החלום:  " הסתיימו שידורי  

עם מוגבלות(. בכל פרק פגשנו את   ו/או"ח יזים בבגרים )ילדים המאושפ גיבורים קטנים מאותשל 

הסדרה הצליחה להפיח  . גיבורי הסדרה בסביבתם והכרנו את סיפורם והתמודדותם היומיומית

התפרסמו והפכו בזכות הסדרה  תקווה ולרומם את רוחם של הגיבורים ובני משפחותיהם שחלקם אף  

 . כאןו חצל  לצפייה .רי השראהלמשפיעים מעור 

, פרקי העונה  "مؤاخدة بل סליחה על השאלה "סתיימו שידורי העונה השנייה והמוצלחת של הסדרה ה

נושאים קשים ומורכבים )דיכאון אחרי לידה, קורבנות אלימות, איחוד משפחות, הורים  עסקו ב

כילה, הורים מאמצים, בני נוער, אלמנות ואלמנים, יהודים דוברי  אהפרעות  לילדים עם מוגבלות,

עשויה לנפץ  ערבית, ילדים להורים גרושים, מכורים לשעבר, זקנים( והוכיחו כי צפייה בפרק 

 .  כאןלחצו  לצפייה סטראוטיפים ולאפשר לצופים להכיר טוב יותר אנשים שחיים עם תוויות. 

 ראיונות 

סדרה מקורית בה הכרנו אנשים מוכרים,   "مقص ورقة حجرאבן, נייר ומספריים: " הסתיימו שידורי 

השפעה ומובילי דעה מכלל תחומי החיים בחברה הערבית והנצחנו את המשחקים הפופולריים  בעלי  

 . כאןלחצו   לצפייה של פעם.

 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3107
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3103
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3105


 
 

 קריסמס במכאן 

תוכנית  - " חג מבורך  مجيد عيد"שידורים מיוחדים בטלוויזיה לכבוד חג המולד: 

 אירוח בידור ומוסיקה לכל המשפחה. 

מכנסיית הבשורה " מיסת חג המולד "וכמדי שנה ערוץ מכאן יעביר גם השנה 

 בנצרת. 

 מעורבות בקהילה  

עם מגוון תכנים    למניעת אלימות נגד נשים יום המאבק הבינלאומי  ציינו בטלוויזיה מכאן את    25.11-ב

 ותוכניות ייעודיות. להלן סקירה חלקית:  

את סיפורה האישי   ومسيرة  سيرة שיחה על הדרך בתוכנית  חשפהמספרת הסיפורים חנאן אבו זלף 

ה פמיניסטית קוראת תיגר על התופעה  בהתמודדות עם אלימות בבית ולצדה סמאח סלאיימה, פעיל

 .  כאןלחצו   חילול המשפחה הוא פשע חסר כבוד.  לצפייה בפרק"רצח על רקע 

 .  כאןלחצו    סרט דוקומנטרי המלווה קבוצת נערות ערביות במצוקה. לצפייה בסרט"  متلك أنا אני כמוך  "

שבה לראשונה רוצחים מביעים  " للشك مكانמקום לספק  " סדרת תחקירים בנושא אלימות ורצח נשים  

חרטותיהם מכותלי הכלא וצועקים צעקת שבר בדיעבד שמא הפשע היה נמנע אם הייתה קיימת  

 . כאןלחצו   קלצפייה בפר מערכת לסיוע חברתי ולטיפול.

ם. לצפייה  י נשי במקלטפרק הכולל תחקיר בנושא אלימות נגד נשים והמחסור " حصريات בלעדיות " ו

 . כאןלחצו  בפרק

, והקדשנו חלק  היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ציינו בטלוויזיה מכאן את    3.12-ב

ת ושילובם  מהשידורים במטרה לתרום להעלאת המודעות לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלו

 בחברה. להלן טעימה חלקית: 

(  ממזרח ירושלים,  45אטרש )-פייסל אל "الظلم مملكة الىאל ממלכת החושך " ם י סרטים דוקומנטרי

( שהפכה לאשתו ונולדו להם  29) בעלת עיוורון ,מדריך במוזיאון "דיאלוג בחשכה" הכיר את מנאל

 . כאןלחצו  בנות. לצפייה בסרט שתי

אישה צעירה   –רשא" “סיפורה הנוגע ללב ומעורר השראה של " تعايش في  العيشלחיות בדו קיום " 

ואוטיסטית, ובעלת כישרון אדיר לנגן בפסנתר. היא החלה ללמוד לנגן בפסנתר  מבית ג'אלה, עיוורת  

 . כאןלצפייה בסרט לחצו  גב' דבורה. עם שכנתה מהעיר ירושלים  11מאז שהייתה בת  

מסע מאתגר, שכולל   -מוגבלותההורות לילדים עם פרק מיוחד על  –"مؤاخدة بل סליחה על השאלה "

 . כאןבפרק לחצו קשיים יומיומיים מרובים. לצפייה 

  אלהאם מחאמיד כלל התייחסות לספורט וספורטאים עם מוגבלות: " الرياضي الناديמועדון הספורט "

שחקן כדורגל בלי  מחמוד כבהא ו  שער,-נית נבחרת ישראל בכדורמאופ אלפחם כבדת ראייה קפט

 .  כאןלצפייה בפרק לחצו  רגל נבחרת ישראל. שניהם ניצחו את הקשיים.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cITEPi4W6A&feature=youtu.be
https://youtu.be/uoW-l_Hy-JQ
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0296125_1/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3084
https://www.makan.org.il/Program/?catId=3106
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=48131
https://youtu.be/D74GdZb7Hh4
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0324400_1_g_edfea6c8bb3c/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3103
https://kanapi.media.kan.org.il/Players/ByPlayer/V1/ipbc/S0296109_1_g_f64630be420a/hls?autoplay=1&enablejsapi=1&origin=http%3A%2F%2Fwww.KanArabic.org.il/Program/?catId=3088


 
 

בעלי מוגבלויות בחברה הערבית  פרק הכולל תחקיר אודות מצב הנגישות בקרב  "  حصريات בלעדיות "

  . כאןלחצו   לצפייה בפרק ואת הקשיים איתם הם נאלצים להתמודד.

המתמודדת עם עיוורון,   6, בת סיפורה המרגש של מילא פרח " الحلم ِعش להגשים את החלום: "

 חלומה הגדול הוא להופיע יחד עם כוכבת הילדים הנערצת עליה.  

 

 

 

 

 מקסום המסך  

הסדרה  כאן, שידורנו כללו את -במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו

יצירות אדריכלות מרהיבות ויוצאות דופן ברחבי העולם ואת  סדרה הסוקרת    -"יכלות אומנות האדר "

 עבודתם של האדריכלים המובילים של תקופתנו. 

 משדרים תרבות  

המבקש להפעיל מיזם להנגשת  " משדרים תרבות"זכינו בקול קורא של משרד התרבות והספורט 

 דיגיטליים ורדיו. ידורים  מופעי ותכני תרבות באמצעות שידורים טלוויזיוניים, ש

 החודש שהיה במכאן דיגיטל 

 תוכן מכאן דיגיטל  

Show  עסק  הסיפור הראשון  אנשים עם סיפור מיוחד.ב שעוסקמה הסיפור שלך?(. דוקו )؟قصتك
)לא סתם מטוסים אלא מטוסי נוסעים!!( הסרטון עלה בקרוס    מטוסים"  "אספן דגמי  – ווסיאם ווהבי  ב 

 . עם העמוד של כאן בפייסבוק, וזכה להמון תגובות נלהבות

 תוכן לקידום מדיה קלאסית: 

דרך הנפשת ראיונות וקטעי רדיו קוליים   –ים לקדם את התוכן מהמדיה הקלאסית אנחנו ממשיכ 
 ח השידורים. הבולטים בהם: ם מתכני הטלוויזיה מכלל לולי/ויראלי, ועד גזירת קטעיואלחומר ויז 

 ליון צפיות  י מ – סרטון טיקטוק ילד נוהג משאית ראיון עם יועצת חינוך  –• קידום ראיון רדיו 

   ליון צפיות י מ   2.7  –איך זה שיהודים מדברים ערבית  – 2• גזירה מסליחה על השאלה בערבית 

 קרוסים בין "חברים": 

  <כאן ארב - מכאן > )  בתוכן ופריסתו, השיתוף בין מחלקות הדיגיטל של התאגידייחד  את החודש הזה  
 (  < כאן - מכאן > |  

 מיתים שלנו בכאן ארב הפיקו מתבטא בקרוסים לסרטונים שעולים אצלנו שהע השיתוף• 

 תוכנית סליחה על השאלה שידור של הפרק העוסק ביהודים דוברי ערבית מתוך ה• 

 חנו הפקנו עלה בעמוד כאן• סרטון אספן המטוסים שאנ

 
 , בברכה

 
 יאסר עטילה

 רביתסמנכ"ל המדיה בע
 רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל –מכאן 

 

https://www.makan.org.il/Program/?catId=3106
https://business.facebook.com/Makan.Digital/videos/426865101643883/


 
 

 דרמה 

אך הדיון והשיח הציבורי על מלחמת יום   ,הגיעה אל סופה  "שעת נעילה" הסדרה המטלטלת 
דרה  הכיפורים ועל פוסט טראומה בעקבות שידור הסדרה עדיין נמשך ובהיקפים חסרי תקדים. הס

ן באירוע היסטורי בן כמעט יובל, לגרום לצעירים לחקור אותו ולמבוגרים  הצליחה לעורר דיון ועניי
לפתוח את הפצעים. קבוצת הפייסבוק שקמה בעקבות הסדרה והחיבור הבין דורי שנעשה  
בעקבותיה בה אנשים מספרים לראשונה למשפחותיהם על קורותיהם במלחמה פעילה רוחשת  

מיוחד שנערך שם. חשובה במיוחד התרומה של הסדרה  אף הגיע לכנסת בדיון    יהציבורורוגשת. הדיון  
כנית  ו , הת"אחרי נעילה" בעניין הדיון על הלם קרב והעיבוד של הטראומה הקולקטיבית. במובן זה 

ה חשובה ותרמה  ם, שעסקה בעיבוד הטראומה הייתהמסכמת של קובי מידן בסוף כל אחד מהפרקי
לדיון ולעיסוק בנושא. לאורך כל הסדרה ליוותה את השידורים ואת השיח הער בדיגיטל וברדיו  

כניות התנהלו שיחות של עיבוד והעמקה עם  וכנית "אחרי נעילה" עם קובי מידן. לאורך הת והת
ונתנה  ופה בות והשירים שליוו את התקכנית הביאה את סיפורי הקרוהלוחמים שהיו שם באמת. הת

במה ללוחמים ובני משפחותיהם שמתמודדים עד היום עם השלכות המלחמה והפצע שלא הגליד.  
כניות עסקו בין היתר בהלומי הקרב, בשבויי המלחמה, בנשים הלוחמות, בגיבורים בשדה הקרב  והת

ר שלהם". כל תכנית הסתיימה  ובאלה שבעורף.  חלק משחקני הסדרה התארחו וסיפרו על "יום כיפו
 יר. בש

 

 

 

 

 

 דוקו 

 . החלה בשידור וכבר קצרה שבחים רבים "לבנון" הסדרה הדוקומנטרית החדשה והמדוברת  

החל משנות הסדרה מספרת בחמישה פרקים את סיפורה של לבנון, המדינה השוכנת לנו מצפון 
כניסתו של אש"פ למדינה לאחר גירושו מירדן בעקבות אירועי "ספטמבר השחור"  השבעים עם 

 ופרוץ מלחמת האזרחים בין העדות השונות, ועד לסיומה של מלחמת לבנון השנייה. 

הסדרה מפגישה לראשונה את האנשים שלקחו חלק בטרגדיה הלבנונית מצדדיה השונים.   
ם, נוצרים, ישראלים ואמריקאים, שהיו מעורבים  ינים: שיעים, פלסטיני משתתפים בה כמאה מרואי

בלחימה, בהחלטות הפוליטיות ובסיקור העיתונאי. באמצעות ראיונות בלעדיים וחומרי ארכיון  
חושפת הסדרה גילויים חדשים, שמעמידים את אירועי התקופה והמלחמות באור שונה וחדש מזה  

סדרה פורסת את האירועים והתובנות,  נושאיים ותקופתיים, השהיה ידוע עד כה. בחמישה פרקים 
המניעים, הטרגדיות, ההחלטות והתוצאות, שהובילו את האזור כולו לשתי מלחמות ולמאות 

 עימותים. 

בין המרואיינים בסדרה: נשיא לבנון לשעבר אמין ג'ומאייל, דובר אש"פ בלבנון ויועצו הבכיר של  
יות אסאד שפטארי, העיתונאית עין של הפלנגות הנוצרערפאת עימאד שאקור, קצין המודי

שיעית, חנין ג'אדר, שגריר ארצות הברית בסוריה ולבנון ריאן קרוקר, טרי אנדרסון שישב  -הלבנונית
בשבי חיזבאללה במשך שבע שנים, בוב באר ששימש כסוכן סי.איי.איי בסוריה ולבנון, העיתונאי תום  

חידת המוסד בלבנון שמואל אביתר, וזיציה הסורית, ראש יפרידמן, פאהד אל מסרי, מאנשי האופ
ראש לשכת שר הביטחון במהלך מלחמת לבנון הראשונה, עודד שמיר, ניסים סאלם שהיה ממוחזרי  
עסקת ג'יבריל, האלוף במילואים עמוס גלעד, האלוף במילואים עמירם לוין, ראש הממשלה לשעבר  

 .אהוד אולמרט, ושרת החוץ לשעבר ציפי ליבני

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1233
https://www.kan.org.il/program/?catid=1700
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039


 
 

,  ARD-WDR, הרשת הציבורית הגרמנית 11גרמנית של כאן -פרודוקציה ישראלית-"לבנון" היא קו
 .   ARTEעם תחנת 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרצועה השבועית של סרטי הדוקו נמשכת. הסרטים חושפים בפני הציבור הישראלי קשת רחבה של  
ל החברה הישראלית. הם   ם שקולות מגוונים ועוסקים ברבדים החברתיים, הפוליטיים וההיסטוריי 

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

 שוקן ,על גבול הקונצנזוס 

שוקן מיסד עיתון "הארץ" והוצאת  למןסרט דיוקן על ז
הספרים שוקן. האיש שהיה רפורמטור שזיהה ואימץ 
חידושים; אאוטסיידר נצחי ואינדיבידואליסט מושבע,  
שהטביע חותם על התרבות היהודית והעברית החילונית. 
מי שתמך בסופר ש"י עגנון עד לפרס הנובל, שוקן גילם  

ניסטית. הומבמעשיו השקפת עולם יהודית ליברלית ו
או שמא  19-האם היה שריד של חלום אירופי בן המאה ה

 מורה לדרך שעדיין לא אבדה?  

 

 

   במסתרים 

סיפורם של מי שקוראים לעצמם "אנוסים". יהודים השייכים  
ק. ספק  לקהילה החרדית, אך בתוכם פנימה מטילים ספ

אם יבחרו לעזוב, הם  באמונה ובאורחות החיים החרדיים. 
אך לעיתים השאיפה   עלולים לאבד משפחה, עבודה וקהילה

 לחופש מנצחת את הפחדים.

 

 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=77703
https://www.facebook.com/watch/?v=193792708907649


 
 

 הצעיף האדום 

טון הקומוניסטי בברה"מ, זכה  סיפורו של הקולנוען פטר מוסטובוי שהחל את דרכו בתקופת השל
החיים הטוטליטירים אינם נוגעים בו נוכח לדעת כי לא יוכל  להצלחה רבה אולם למרות שחשב ש

בעזרת קטעים מסרטיו, אנימציה וקטעים  . הבמאי מספר את סיפור חייו עד עלייתו לארץ  לחמוק מהם
 בייטית.מבוימים וחושף אותנו לזווית לא מוכרת של חיים ויצירה במדינה סו

 

 תרבות ובידור 

 יומני היקר: 

פורמט העוקב אחר כותבי יומן ברחבי העולם  
 כנית טלוויזיה. ושעבר אדפטציה לת 

בכל פרק מתועדים מספר אנשים אמיצים  
טעים  שמקריאים מול קהל את הק

האינטימיים, הסוערים והמביכים ביותר מתוך  
 יומני הילדות והנערות הסודיים שלהם.  

נה לעולמם  לנו הצצה ראשו היומנים נותנים
הפנימי ולקול האמיתי והכי לא מתווך של  

 חייהם הסוערים של בני הנוער.
הם לא חשבו שאי פעם מישהו יקרא את זה,  

שלא נשמע בדרך כלל. הם כותבים שם על דימוי גוף,   מה שהופך אותם לשליחים אמיצים של קול
ת והכנה. כנות שיכולה להיאמר בעיקר  אובססיות, אהבות וגילויים, והכל בקולם ושפתם האישי

 בדיעבד וממרחק השנים.

"יומני היקר" היא סדרה מאוד ישראלית עם הומור ומודעות, המעניקה לנו חוויה נוסטלגית, מרגשת,  
לצעירים ולבוגרים. כי כולנו שבריריים, כולנו    –מביכה ומצחיקה אבל גם מפוקחת ועם תובנות לעתיד  

 זה את גיל ההתבגרות. משונים וכולנו שרדנו את 

 

 יחסים פטריוטיים: 

מסע ל"תיקון המדינה" כדי לשכנע את חברו  שחר חסון יוצא ל
הסטנדאפיסט יוחאי ספונדר לא לעזוב את הארץ. ספונדר  
מיואש מהמצב בעקבות אירועי השנה האחרונה וחסון מנסה  
להוכיח לו שהכל יכול להשתנות. בדרך הם עוצרים בנקודות בהן  

פגעה: האבטלה, מערכת החינוך הקורסת, השסע  הקורונה 
 בעם ועוד. 

 

 

 

 

    
 , בברכה

 
 טל פרייפלד

 ית טלוויזיהמנכ"לס

 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=69679


 
 

 . של כאן חינוכית, מוזמנים לעשות זאת כעת  היישומון החדשאם עוד לא יצא לכם להוריד את 

 זה גאוני! 

  ויזיה ובדיגיטל.ביישומון עוד לפני שידורם בטלו כבר עכשיו ניתן למצוא תוכניות חדשות 

 . והילד הזה הוא אני   חיות שטח, הבאר :  חדשות סדרות וגם  גלילאוו   ילדי בית העץעונות חדשות של  

 

עם פסטיבל סרטי הילדים בסינמטק ת"א, הצגנו במהלך חג החנוכה מס' סדרות   שת"פבמסגרת 
   .ו מפגשי זום עם יוצרי הסדרה והשחקניםחדשות בטרום בכורה וערכנ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 , בברכה
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 

http://onelink.to/kanmob
https://www.cinema.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%90%d7%9f-11-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/


 
 

 שבוע חנוכה:   - רשת ב  

 .  (18:00כל יום מיד אחרי מהדורת החדשות של השעה  )  הדלקת נרות חנוכה 

ביקשנו להאיר את סיפוריהם של שמונה אנשים שפועלם המיוחד בתקופת הקורונה  חנוכה לכבוד 
   דוד דאור.  את ברכת הנרות המסורתית הקליט עבורנו הזמרבולט, שונה ואחר. 

  (18:00ימים ראשון עד רביעי בשבוע חנוכה, בשעה ) "תוצרת הארץ"  – תוכנית מיוחדת לחג  
מפעל נטפים בקיבוץ     -ם שהם מקור לגאווה ישראלית  מקומיי פעלים  בשבועות האחרונים ביקרנו במ

מגל, מפעל ד"ר פישר בקדמת גליל, מפעל קרלסברג באשקלון ומפעל המשקם בירושלים. הכרנו  
מקרוב את הפנים ואת השמות של אלה שנמצאים בחדרי הייצור, הבקרה והניהול של אותם מקומות 

ארץ וגם בעולם. הצלחה שראויה לציון במיוחד  של התעשייה בומובילים אותם להיות סיפורי ההצלחה  
 עידן הקורונה.  -בימים אלה 

 : זרקור על תוכנית 

משודרת מזה כחמש שנים ברשת ב'.  (,21:00-22:00 –ימי חמישי )" פרקים למחשבה  –  929"
תרבותי לכלל הישראלים, נכס אשר שייך לכל אחת  -התוכנית מנגישה את התנ"ך כטקסט ישראלי

אחד, ללא קשר לאמונה דתית, מגדר, זרם ביהדות וכו'. התוכנית שמה את התנ"ך במרכזה, אבל  ו
צד הטקסט התנ"כי רלוונטי  מפנה כל הזמן עין אחת לחיים שלנו כאן ועכשיו. היא מבקשת לבחון כי

לימינו, ובמקביל מה יש לתנ"ך לומר על אירועים והתרחשויות אשר מתקיימים על הרצף האקטואלי.  
וכנית פינות קבועות: פינה של הרב בני לאו שבה מתקיימת שיחה על נקודה מסוימת מאחד בת

תרבות אשר בוחרות מפרקי התנ"ך, שיחה עם דמויות מוכרת מהציבוריות הישראלית או מעולמות ה 
ומשוחחות עליה, וכן פינה אשר בה מובא  -דמות/ סיפור/ פסוק וכדו/  –נקודה מסוימת מהתנ"ך 

 ר ישראלי אשר נכתב בהשראה של אירוע תנ"כי. ניתוח של שי

 : תוכניות מיוחדות מארכיון רשת ב 

 לזכרו של המשורר נתן זך שהלך החודש לעולמו.   "כל ההתחלות" התוכניות  

שידרנו את "זו אותה האהבה" בהשתתפות אריק   –שנים למותו של ארי איינשטיין  7ובמלאת 
 איינשטיין ואורחים. 

 אירועים מרכזיים: 

קור מקיף של היציאה מהסגר השני והחזרה לשגרה במגוון תחומי החיים: לימודים, עסקים  סי -
 ותרבות. 

 הידוק היחסים עם האמירויות ובחריין ותחילת הטיסות של ישראלים לשם.  סיקור -

 ת ישראל"שיראו א –"אם חושבים שעמק הסיליקון מרשים 

 ריאיון עם שר התיירות של בחריין 

 אבו דאבי נחנך" -"שחר של עידן חדש: הקו האווירי נתב"ג

 :  החודש שאירעו המרכזיים הספורט רועי אי 3סיקור מקיף של  -

    בהשתתפות דני אבדיה  NBA-ה דראפט
 רויות ם לאיש עסקים מהאמי-אחוז מהבעלות על ביתר י 50מכירת 

 נוספות.  משדר מיוחד ב"העולם היום" ובתוכניות –  מותו של מראדונה

  11כל אחת מתוכניות כאן רשת ב' ותוכניות האקטואליה בכאן  –בעלי המוגבלויות הבינ"ל  יום
 הקדישו אייטם לנושא. 

 

 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=80871
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oivCZtH0rvw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=49CDsRRA1Ko
https://www.kan.org.il/item/?itemid=80029
https://twitter.com/kann_news/status/1336036891850846209?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=nduzOknE8nI


 
 

 | הישגי חודש כסלו כאן חדשות   – דסק דיגיטל  

בתרגום סדרת הסרטונים "בשכונה שלנו" עולה בשיתוף פעולה עם עמודי הסושיאל של מכאן   •
אלף   260-. הסרטון האחרון, על השלום הקר עם מצרים זכה בכל הפלטפורמות ללערבית
 צפיות.  

הערוץ החדשותי הראשון  –של כאן חדשות  ערוץ הטיקטוקיו הדיגיטל פתח את סטוד •
 אלף צפיות. 45-בפלטפורמה בישראל. הסרטון הנצפה בערוץ הגיע ליותר מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבים מסבירים את החדשות | סטודיו דיגיטל של כאן חדשות   – הסברונים  

 

 

 צפיות  שם הסרטון  
"אבא היה בשבילה כמו ג'וק": שחרור כוכבת   1

 הרשת שדרסה קשיש למוות
 אלף  907

"הייתי  3 שנים בגיהינום": נתי חדד שוחרר  2
 מהכלא

 אלף  825

ישבו במרפסת והחליטו לרצוח": רצח אסף  " 3
 י היום לפנ -שטיירמן 

 אלף  747

בלעדי - הקלטות וופאא עבאהרה עם   4
 המשטרה:

 אלף  685

  –תיעוד: טנק התהפך בבסיס בבקעת הירדן  5
 אין נפגעים 

 אלף  594

המיליארדר הירושלמי: פטריוט נדיב או איש   6
 ?ם שדואג רק לכיס שלוסקיע

 אלף  516

תיעוד מהדקות הראשונות לאחר ניסיון הרצח  7
 של שירה איסקוב | בלעדי 

 אלף  476

תיעוד: ההתכתבויות האחרונות של יולי   8
 זולקוביץ' שמתה ממנת יתר

 אלף  450

אחרי יותר מחצי יובל: בסכר דגניה מתכוננים   9
 לפתיחה 

 אלף 430

שתיעד עצמו עם רה"מ: "רצתי   9-אורי בן ה 
 "בין המאבטחים וביבי קרא לי לבוא

 אלף 400

 ביוטיוב הסרטונים הנצפים  
 צפיות  שם הסרטון  
השלום הכי קר שיש: למה המצרים עושים   1

 ?סרט מתמונה עם ישראלי

 אלף  250

המירוץ לקניון: מי אחראי לתמונות הכאוס של   2

 ידיי? בלאק פרי 

 אלף  98

שאול אמסטרדמסקי מציע פרס נובל לרשות   3

 המיסים 

 אלף  85

 , בברכה
 

 ברוך שי
 מנהל חטיבת החדשות

 

 

https://www.facebook.com/kanarabic/videos/432140717789595
https://www.facebook.com/kanarabic/videos/432140717789595
https://www.tiktok.com/@kan_news
https://business.facebook.com/kan.news/videos/840019653496096/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/840019653496096/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/425579705111518/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/425579705111518/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/1769969416489360/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/1769969416489360/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/1769969416489360/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/1769969416489360/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/2710283245855263/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/2710283245855263/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3302619433193552/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3302619433193552/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/190609222667914/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/190609222667914/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/190609222667914/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/2844417515793296/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/2844417515793296/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/712909646303639/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/712909646303639/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3754605447917424/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3754605447917424/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/656033181755158/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/656033181755158/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/656033181755158/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/656033181755158/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3542167665829083/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3542167665829083/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3542167665829083/
https://business.facebook.com/kan.news/videos/3542167665829083/
https://www.facebook.com/kan.news/videos/301635267731059
https://www.facebook.com/kan.news/videos/301635267731059
https://www.facebook.com/kan.news/videos/301635267731059
https://www.facebook.com/kan.news/videos/301635267731059
https://www.facebook.com/kan.news/videos/222729166059479
https://www.facebook.com/kan.news/videos/222729166059479


 
 

  רדיו

 כאן הסכתים 
חשפה לקראת סוף השנה את ההסכתים  ספוטיפיי  מובילים את רשימות ההשמעה בישראל:

שיר אחד. שניהם   -ראשון נמצא ההסכת חיות כיס, ובמקום השני  . במקום ה2020המובילים לשנת 
מיליון )!!!( איש האזינו השנה להסכתים    17.5-של "כאן הסכתים". הנתונים האלה אינם מפתיעים. כ 

אחד. העונה החדשה של שיר אחד תעלה  מיליון האזינו לחיות כיס  וכמיליון וחצי לשיר 4-שלנו, כ
 . 2021בתחילת 

אלף  85-, שהגיע עד כה לכהסכת מלווהאת פרקי הסדרה "שעת נעילה" ב ליווינו :"שעת נעילה" 
לפרקי ההסכת ביוטיוב של כאן   אלף שנחשפו 100- מאזינים באמצעות האתר והיישומונים ועוד כ

יווה את המוזיקה בשנות השבעים, זכה לאלפי האזנות. בואו  הסכתים. גם ההסכת "שיר סתיו" של
 לעממודי היוטיוב והפייסבוק של כאן הסכתים והצטרפו  לקהילה שלנו.  

עשרה פרקים    .לסדרה "הכתר" עלה במקביל ליציאת הפרקים בנטפליקס  הסכת המלווהה  הכתר":"
 שבהם מסבירים מומחים לבית המלוכה מדוע הסדרה הפכה לסיפור הצלחה חובק עולם.  

   .כאןלהאזנה לחצו    "חיות כיס": 

 כאן תרבות 
 מצעד הסדרות של ישראל 

: הצבעת הקהל הרחב לסדרות השנה, שבסופה  עלה לאוויר פרויקט סיכום השנה של כאן תרבות

 . כנסו למתחם המיוחדיה  –משדר מיוחד לסיכום השנה בטלוויזיה. אם עוד לא הצבעתם 

 גם כן תרבות עוצרת את המכירה של המוזיאון לאמנות האסלאם  

הפרשה המתגלגלת הגיעה לשיא: אחרי החשיפה והטיפול המסור של צוות "גם כן תרבות" במכירה  
המוזיאון לאמנות האסלאם, המדינה דרשה מבג"ץ לעצור את מכירת הרוב הפומבית של מאות פריטי  

 המוחלט של הפריטים, וכך אכן נעשה. 

 ל האור: פרויקט מיוחד לחנוכה א  

הפעיל החברתי שהקים את הפנתרים השחורים, הבמאי המפורסם שיצא באמצע החיים מהארון,  
שים שעברו הארה ושינו את  הסופר שהתחיל ללכת מכות והמשוררת שעברה לגור במשאית: אנ

 חייהם מהקצה אל הקצה מגיעים לספר עליה בתוכניות מיוחדות לאורך החג.

 תרבות" בשידור מיוחד ממוזיאון ישראל "גם כן   

שידור חוץ של גם כן תרבות ממוזיאון ישראל בחנוכה, לרגל פתיחת המוזיאונים והגעה סוף סוף של  
 הגדולים. הקהל ל)חלק( ממוסדות התרבות 

 מה הקשר בין רצח ג'ון לנון ל"תפסן בשדה השיפון"?   - תוכנית מיוחדת: אחת ולתמיד   

שמתחקה אחר הסיפור הביזארי    תוכנית מיוחדת ב ג'ון לנון, "מה שכרוך"    שנה להירצחו של  40לרגל  
לרצח    -הולדן קולפילד    -של הקשר בין רומן ההתבגרות האלמותי והדמות הבלתי נשכחת שבמרכזה  

  של לנון ולרציחות נוספות. 

 כאן גימל 
 כאן להאזנה לחצו    - אהוד בנאי   מרתון 

בום,  על אלבומה החדש. האללשיחה    ריף כהן מגיעה לאולפן כאן גימל  - מאחורי השירים עם ריף כהן  
 השלישי במספר בקריירה של כהן, משלב לראשונה עברית, ערבית, היפ הופ ומוזיקה אלקטרונית. 

 כאן להאזנה לחצו    – פגישה אישית עם רוני דלומי  

 כאן לחצו    להאזנה   – מרתון אילנית  

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2155
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2157
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=7
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1287
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19365
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=176027
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=176685
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=177785
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=177979


 
 

  רדיו

 .  כאןלהאזנה לחצו  במרתון מיוחד! לדני סנדרסון    70חוגגים יום הולדת  

 

 

 

 

 

 .  מאחורי השירים: תוכנית מיוחדת לזכרו של אריק איינשטיין 

אן גימל בשידור חוזר של התוכנית  במלאת שבע שנים למותו, כ
"מאחורי השירים". אריק איינשטיין מספר על האלבומים: ״כל הטוב  

״שתי גיטרות בס תופים״, מהאחרונים שהקליט בחייו,  -שבעולם״ ו
להאזנה לחצו   בהם הוא שר על אהבה, מתרפק על עבר וחרד לעתיד.

 . כאן

 

 

 88כאן  
במקום אחר: כשהביטלס התפרקו, ג'ון לנון היה כבר . העשור האחרון  – לנון 

  40פוליטיקה, סמים, שערוריות, יוקו אונו אחת והרבה שירים מצוינים. לציון 
שנה למותו חזרנו לעשור האחרון והדרמטי בחייה של אגדת מוזיקה. פרק  

 .  כאןלהאזנה לחצו  שלושה באפייה. ראשון כבר זמין להאזין ועוד

 

 

 

 שיר סתיו: מוזיקה ורדיו במלחמת יום הכיפורים 

, ואיך הם השפיעו על המורל  70-כיצד השפיעה המלחמה על הרדיו והמוזיקה של תחילת שנות ה

 . הכוללת ראיונות של אנשי רדיו וקטעי ארכיון נדירים תכנית מיוחדתבימי המלחמה. 

 

 שנה לאלבום הבכורה של אתי אנקרי   30הסכת מיוחד:  

מבחינתה   –במשך שנים, אתי אנקרי כמעט ולא דיברה על אלבום הבכורה שלה "רואה לך בעיניים" 
בתשובה, וגם היצירה המוזיקלית שלה הלכה בכיוון הזה. ן מחיים אחרים. היא חזרה מדובר בזיכרו

עבור רבות ורבים מדובר באחד האלבומים הכי יפים    -אבל הקהל לא שכח את אותה זעקה ראשונית  
ומסתוריים במוזיקה העברית. השירים שאנקרי כתבה והלחינה היו מורכבים מגעגוע, הומור, כאב  

 לאף מגירה, ממש כמו אתי עצמה.ה בהם משהו חדש שלא נכנס  וצעקה נשית. הי

- לכבוד שלושים שנה לצאת האלבום, ניסינו, יחד עם אתי, לתפוס קצת מהקסם של האלבום החד
פעמי הזה. חזרנו יחד איתה לילדות בלוד, ללהקה הצבאית, לשנים שהייתה מלצרית בתל אביב וניגנה  

לאולפן והקליטה את ״רואה לך    , וכמובן: לרגע שבו נכנסהעל הפסנתר של השכנה, לבית הספר רימון
דופן, כמעט חידתי, בסיפור של המוזיקה  -אלבום שממשיך להדהד כאירוע יוצא  –בעיניים״ 

 . כאןלהאזנה לחצו   הישראלית.

 

https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=179899
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=180525
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19312
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19061
https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=19060


 
 

  רדיו

 הצד האחר של דני סנדרסון 

? איך זה יכול להיות?! סנדרסון תמיד יתפס בעינינו כילד הנצחי של המוזיקה  70דרסון בן דני סנ 
שמעים צעירים  הישראלית שכתב אינספור להיטים לכוורת, גזוז, דודה וגם לעצמו. שירים שעדיין נ

 ורעננים כמו הדורות החדשים שמגלים אותם כל שנה מחדש.

ברוך" או "אצל הדודה והדוד". הוא גם מנהיג כריזמטי    אבל סנדרסון הוא הרבה יותר מ"המגפיים של
שגיבש סביבו חבורת נגנים מטורפת בתחילת שנות השבעים וממשיך לטפח כישרונות צעירים; והוא  

שהביא את בשורת הרוק האמריקאי לסצנת הלבנט; והוא גם יוצר שלא מפסיק  גם גיטריסט ענק 
 הבוגר ביותר בקריירה שלו. לחדש, לגוון ולהיות מקורי גם בעשור האחרון ו

ם עם השירים הנדירים, הפרויקטים  שעתיי  ,"צד האחר של סנדרסון", האזינו ל70-לרגל יום הולדתו ה
 המיוחדים והקטעים הנשכחים מאלבומיו הרבים.  

 

 פרקים בולטים:   – ספיישל של חצות  

 של קאט סטיבנס   Tea For the Tillerman-שנה ל 50 

 של ג'ורג' הריסון   All Things Must Pass-שנה ל 50

 
 

 קול המוסיקה כאן  
 רים פסטיבל פסנת 

החודש חברנו לתיאטרון ירושלים והעברנו בשידור חי שלושה קונצרטים מתוך פסטיבל פסנתרים  
במתכונת קורונה בלי קהל ובשידור ישיר גם בפייסבוק. והשנה הפסטיבל  השמיני שהתקיים שם 

  שנה להולדת בטהובן המתקיימות בכל העולם. 250הצטרף לחגיגות 

 11.11.2020להאזנה לקונצרט מיום 

 14.11.2020להאזנה לקונצרט מיום 

 תחרות כאן קול המוסיקה לאמן הצעיר 

הפעם במתכונת מצומצמת ואנחנו   –כאן קול המוסיקה לאמן הצעיר  גם השנה התקיימה תחרות
 עם שלושת הזוכים הצעירים.  קונצרט הגמר החגיגישידרנו את 

למוזיקה בירושלים  החודש המשכנו בשידור הסדרה הווקאלית המתקיימת בשיתוף מרכז עדן תמיר 
 ם". ים במרכז" במסגרת תוכניתנו "קסם צהריובשידור הסדרה "צעירי

    קסם צהריים 

 אנו ממשיכים בשידור הסדרות בשידור חי בצהרי יום שישי 

 סדרת צעירים במרכז קונצרטים מהמרכז למוסיקה משכנות שאננים במסגרת  

 אלונה מילנר, אנה זייגריך ואמילי זייגריך  היידן וברהמס עם הנגנים:

 אריות נבחרות מפי הזמרים אודליה זגורי ודוד גולדברג

 תמיר בעין כרם במסגרת הסידרה הווקאלית קונצרטים ממרכז עדן  

 מחזורי שירים עם הזמרים עודד רייך ורעות ונטוררו  –"אהבת משורר" 

 ורת הבארוק ירושלים נצרט עם הזמרת דניאלה סקורקה וסולני תזמ "אהבה ושגעון" קו

 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19262
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19106
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19168
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=173955
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=173955
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=173955
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=174754
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=174754
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=174754
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=179453
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=175659
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=179495
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=173732
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=177580


 
 

  רדיו

 כאן רק"ע 
, מומחה לאימונולוגיה, חבר בוועדה המייעצת  הפרופסור סיריל כהןבשידור בצרפתית, התארח 

לחיסונים השונים, על תהליך    הנוגעות  לשאלות  ענה  כהן  פרופסור במשרד הבריאות.  19לחיסון קוביד  

  רבות תגובות קיבלנו חיסון האוכלוסייה בטכניקות השונות, והתייחס לסוגיית החששות בנושא.

  גולשים שצפו במשדר בדף הפייסבוק.ומ ממאזינים

 

 כאן מורשת 
ישראל.  חגם של אחינו ביתא  –יום שידורים מיוחד התקיים בכאן מורשת לרגל חג הסיגד   חג הסיגד:

תוכנית   ושידרנו עם בכירי העדה לשיחה על הסיבות לחג ומשמעותו בימינונו היום נפגש במהלך
כן שידרנו בדיגיטל של כאן מורשת את הטקסים והאירועים המרכזיים  בנוסף    .מיוחדת עם נציגי העדה

 מטיילת ארמון הנצ"יב בירושלים.  
 

, מופע מיוחד  "תיקון חצות"פע  בלייב את המו כחלק מאירועי פסטיבל העוד, שידרנו   פסטיבל העוד: 
"פנטזיה לקמנצ'ה.   -בהובלת האחים יגל ואוריה הרוש המשחזר את שירת הלילה של תיקון חצות 

 בהשתתפות יגל ואוריה הרוש. 
                                       

 
הנערכים לרגל י"ט בכסלו, חג הגאולה של   –"ט בכסלו: אירועי 'צמאה' בבנייני האומה בירושלים י 

נהפכו לשם דבר ומושכים אליהם בכל שנה עשרות    –זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד  -יאוררבי שנ
כאן מורשת הצטרפה לאירוע בשידור חי    .אלפי משתתפים, מכל קשת הגוונים בציבור הישראלי

ו ובדיגיטל של התחנה. בין השאר השתתפו במופע אברהם פריד, רמי קליינשטיין, שולי רנד,  ברדי
 אריאל זילבר, אודי דוידי, מוטי שטיינמץ, נתן גושן ואחרים.  אמיר דדון, 

 על חסידות, גאולה ואמונה. עם הזמר והיוצר יהושע לימוני שיחה  קיימנובסיום האירוע  

 

 

 
 , בברכה 

 
 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://fb.watch/2hP4RB3F_F/
https://www.facebook.com/Kanmoreshet/videos/1049821865462401


 
 

 : בחודש נובמברני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה של התאגיד  אלה נתוני הצריכה של תכ

 

 

מיליון צפיות, היה "מדוע יהודים מדברים   2.4הסרטון המוביל בכל עמודי הפייסבוק, עם  : פייסבוק 

ערבית?" מהסדרה "סליחה על השאלה בערבית" שעלה בעמוד "מכאן". הסרטון שניצב במקום  

 מיליון צפיות בעמוד "כאן". 1.8-יץ'" שצבר כ השני הוא "חוות ההצלה של יובל מנדלוב

 

 

מול החודש הקודם, כששתי כתבות אודות   3%-ערוץ "כאן חדשות" עלה בסך הצפיות ב  : יוטיוב 

שחרורה של פרסיליה קשתי מהכלא נעמדו בראש טבלת הצפיות מכל הערוצים. פרק הבכורה של  

 אלף צפיות.   200-ור עד כה כ" היה במקום השני וכבר הספיק לצב11"חזרות" מערוץ "כאן  

 

 

הציוץ המוביל בעמוד "כאן חדשות" הביא תיעוד וידאו של טנק שהתהפך בבסיס בבקעת   :טוויטר 

ציוצים מחדש ברחבי העולם. הציוץ   350-אלף חשבונות והוא זכה ל 400לציוץ נחשפו  –הירדן 

אליים שחוששים מלהביע  המוביל בעמוד "כאן" הוא טור הדעה המצולם של לאה לב על האמנים הישר

 אלף צפיות בטוויטר.  34-סרטון שזכה ל –ת  את דעתם הפוליטי

 

 

הסרטון המוביל בעמוד האינסטגרם של "כאן" היה על חוות ההצלה של יובל מנדלוביץ'   : אינסטגרם 

אלף צפיות. בעמוד "כאן חדשות" הוביל   85הסרטון צבר  –לכלבים שעברו התעללות וקרבות 

 אלף חשבונות.  51צפו בו   –הטרגדיה של יונתן היילו ז"ל הסרטון אודות 

 

  



 
 

 

היקף ההאזנות לשידורי תחנות הרדיו של התאגיד בכל האמצעים הדיגיטליים )אתר או   :רדיו דיגיטלי 

מיליון במהלך החודש החולף. בתחום הרדיו המוקלט הוביל הפודקאסט   11.1אפליקציה( עמד על 

 אלף הורדות. 310-כ "חיות כיס" את רשימת ההאזנה עם

 

 

מול החודש הקודם, ובכך נרשם   8%-ש במספר הביקורים באתר "כאן" עלה החוד : אתר ואפליקציה 

היקף הגלישה החמישי בגובהו באתר מאז הקמת התאגיד. העלייה הזאת נזקפת בעיקר לזכות  

 הסדרה "שעת נעילה" שהגדילה את מספר הגולשים החדשים המגיעים לאתר. 

 

 

אפליקציה(   רוב הצפיות בתוכן טלוויזיוני בנכסי הדיגיטל של התאגיד )אתר או : דיגיטלית  טלוויזיה 

מיליון צפיות בנכסים אלו לבדם. התוכן השני   4-היה של הסדרה "שעת נעילה", שהשיגה עד כה כ

 אלף צפיות.  300-הכי נצפה בנכסי הדיגיטל הוא הסדרה "חזרות" שזכתה לכ

 

 

VOD:  700-התכנים של "כאן" הוא הסדרה "קופה ראשית" שצברה החודש כהכותר המוביל מבין  

אלף הזמנות. הסדרה "ילדי בית העץ" הייתה הכותר המוביל מבין תכני הילדים של "כאן חינוכית"  

 (.הערה: הנתונים מבוססים על חודש אוקטובראלף הזמנות לאורך החודש ) 390עם 

 
 

 

 

 

  
 , בברכה

 
 להב רזשחר 

מ"מ מנהל אגף מחקר 

ואסטרטגיה

 



 
 

  לבנון 

 ענק שכל ישראלי חייב לראות מציג פרויקט תיעודי 11כאן 

  גבולות הדם: מה באמת קרה במדינה שמעבר לגבול? -לבנון

 מי שנכנס ללבנון, לא יוצא ממנה.

 11והמטלטל של כאן הצצות קצרות  לפרויקט התיעודי החדש 

   2 1טיזרים לצפייה:  

  לצפייה פרומו

 ?איך הפך גן העדן של לבנון לזירת הקרב של העולם

  נקודות ציון בטרגדיה הלבנונית:

  ת הארגונים הפלסטינים ללבנוןהגע -1970

  ארגון חיזבאללה ממוקם בלבנון -1984

  רצח נשיא לבנון באשיר ג'ומאל -1982

    

  קמפיין חינוכית 

   לכאן חינוכית יש יישומון חדש

  דרות שאפשר לראות לפני כולםעם תוכניות וס

    3 2 1 לצפייה:

  ברוכים הבאים לעולם החדש של כאן חינוכית

  ן תוכן חדש. זה גאוני! אפליקציה חדשה, אפיק חדש והמון המו

 כאןלצפייה לחצו  

 הורים, רוצים שהילדים שלכם ייצאו קצת, יפגשו חברים,  

 כאן לחצו  יראו עולם?אל תדאגו, עלינו. לצפייה

 
 

 הילדים... וההורים! כה שמח לכל ערוץ כאן חינוכית מאחל חג חנו

  כאןה לחצו  לצפיי 

 

 ילדי בית העץ 

  רצינו להודיע לכם ש.....

 ילדי בית העץ חוזרים בעונה חדשה,  

  עם שכנים חדשים ושירים חדשים

 כאןלחצו   לצפייה

https://streamable.com/pdbmtc
https://streamable.com/0oc13a
https://streamable.com/alqhcp
https://streamable.com/mo64io
https://streamable.com/mo64io
https://streamable.com/mo64io
https://streamable.com/gdgvpi
https://streamable.com/fn726e
https://streamable.com/znqbsn
https://streamable.com/1xfo41
https://streamable.com/l2wos8
https://streamable.com/d46mzf
https://streamable.com/wephgu
https://streamable.com/2q82ky
https://streamable.com/qxscx9
https://streamable.com/c44ple


 
 

  חזרות

  חזרות סוחפת את הקהל ואת המבקרים עם ביקורות חמות

 כאןלחצו   לצפייה

 שימו לב, ההצגה הכי טובה בעיר עומדת להמשיך  

    3 2 1  המשך צפייה מהנה.  עם פרקים חדשים.

  

 פגישה עם רוני קובן   

  לפגוש אנשים זה הדבר שרוני קובן הכי אוהב

  להכיר.אז הפגשנו אותו עם האנשים שהוא תמיד חלם 

  זוכת פרס האקדמיה פותחת עונה חדשה ומרגשת

  כאןלחצו   לצפייה

   

  אחד על אחד

  יש שיעורים שאי אפשר להתכונן אליהם

 תומר קאפון הוא מורה פרטי בסדרת דרמה חדשה  

  כאןלצפייה לחצו . שתיכנס לכם ללב

 לצפייה   הארדסייל

   3 2 1לצפייה:  אים קצריםופרומ 3
 

  יומני היקר 

  יומני היקר שלום,

 יומני הילדות והסודות בקרוב, הילדים שגדלו חוזרים ל

  ששש...... . הכי כמוסים ייחשפו בתוכנית חדשה וסודית

 2 1 טיזרים לצפייה:

 לצפייה  פרומו

  הארדסייל לצפייה

 

 תדמיתי   – כאן חדשות  

 חדשות נובמבר בכאן 

   כל הסיפורים שראיתם כאן 

 כאןלחצו   לצפייה

https://streamable.com/0lu5m7
https://streamable.com/gh9w1r
https://streamable.com/15mi8q
https://streamable.com/36ue89
https://streamable.com/upcizf
https://streamable.com/upcizf
https://streamable.com/upcizf
https://streamable.com/wyxcwv
https://streamable.com/wyxcwv
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  השיר שלנו לאירוויזיון 

  המסע של עדן אלנה מתחיל מחדש

חירת השיר שלנו לאירוויזיון כאן מזמין את הקהל להשתתף בב

2021  

  כאןלחצו   לצפייה

   

 

  עצם העניין 

קלמן ליבסקינד בתוכנית ראיונות חדשה ששמה הכול 

   פרופורציהב

 כאןלחצו   לצפייה

 

 

 

 חנוכה שמח 

 חג חנוכה שמח  ולכל צופיכאן מאחל 

 כאןלחצו   לצפייה

 

 

 

 מכאן 

 אחרי ציפייה ממושכת , החדשות של מכאן  
  עולות לאולפן החדש בירושלים. בשעה טובה!

 כאןלחצו   לצפייה

 מולד שמח ושנה טובה ובריאה!חג   ומכאן מאחל לכל צופי
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