חודש אדר א' תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
אנחנו בפתחו של חודש אדר ב' בו גם נחגוג את חג הפורים ,זה המקום לאחל לכן ולכם חג שמח.
ואם בחגים עסקינן ,חג הפסח מתקרב אלינו בצעדים גדולים ,אתן ואתם מוזמנים לבחור מתנה ממגוון
המתנות הגדול שעומדות לרשותנו בלינק הבא . https://bit.ly/3JSJmMW -
בחודש החולף פרצה מלחמה באירופה שעדיין מתרחשת ,זה המקום להודות לאנשי חטיבת החדשות
שעושים ימים ולילות בסיקור איכותי ,מקיף ואמין של המלחמה ובראשם הצוותים שנמצאים בשטח.
סיימנו החודש את שידור סדרת האיכות שלנו "שעת אפס" ,אני שמח לבשר שהסדרה התקבלה
לפסטיבל קאן ותוצג בו במהלך חודש אפריל.
אני שב ומזמין אתכן ואתכם לבוא להיפגש איתי בכל נושא ועניין .הפגישות נערכות אחת לשבוע במשרדי
התאגיד בירושלים ובתל אביב (לסירוגין) ומעת לעת במשרדים בחיפה ובאר שבע.
במידה ואתם מעוניינים להגיע לפגישה אישית ,יש לתאם מראש במייל sigalito@kan.org.il
ממתין לראותכם.
אני מבקש להזכיר שאנחנו עדיין בגל תחלואה של נגיף קורונה .אני קורא לכולנו להקפיד על ההנחיות
לשמור על ריחוק חברתי ,לעטות מסכות במתקני התאגיד ובמקומות סגורים ולהקפיד על כל ההוראות
שנשלחות ע"י חטיבת משאבי האנוש.
לפניכן/ם סיכום חודש אדר א' של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן
ממשיכים ליצור תוכן ישראלי ,מקורי ורלוונטי וגאים לציין
שבטקס פרסי האקדמיה שיערך בסוף חודש מרץ 4 ,מתוך 5
המועמדים בקטגורית סדרות הדיגיטל נכבשו ע"י כאן :לוחמים,
פגום ,הטרמפיסטות ו .DocoTime-נאחל לכולן הצלחה.
כבכל חודש ,גם בפברואר עלו פרקים חזקים של סדרת
הרשת ׳דוקותיים׳ .הפרק על גמ"ח להסרת קעקועים
בלייזר זכה לחצי מליון צפיות בפייסבוק...
אנחנו מממשיכים לייצר טורי דעה שמשקפים את רוח
הגולשים ומייצרים שיח נוסף ברשתות .העלנו טור של
המורה טל לוריא  ,בו הוא מסביר מה הבעיה עם הסכמי השכר הנוכחיים של המורים ,ומה אפשר
לעשות אחרת בעתיד .הטור עורר דיון בפייסבוק וזכה לאלפי תגובות ושיתופים.
העלינו את הפרק הראשון מהעונה השנייה של סדרת הרשת ׳עושים ירוק׳ ,סדרה העוסקת
בסביבה ,אקלים וטבע .הפרק עוסק בעודד שמנסה לשמור ולהציל את ים המלח .הסרטון כבר עומד
על  330אלף צפיות בפייסבוק.
אם פספסתם את הסרטון שמסביר איך הפכו נעלי קיפי לסמל ישראלי ,למה הן סימנו מרדנות ואיך
אדולף אייכמן נכנס לתמונה ,אנחנו ממליצים לראות וליהנות!
החודש התחלנו בשידור סדרת הרכש "לשדוד את סבתא" ,סדרת רשת דוקומנטרית על סבתות
ונכדות שיש ביניהן חיבור יוצא דופן .כל פרק מלווה צמד של סבתא ונכדה למסע קטן שבו הן
נחשפות לצדדים חדשים אחת אצל השנייה :החמצות ,תשוקות ותובנות חיים.
לקראת עליית העונה החדשה של "היהודים באים" ,אחרי הרבה שנים של עמוד מעריצים ,העלינו
את מערכת היחסים שלנו עם הגולשים לרמה חדשה ופתחנו קבוצה כדי שנוכל לאפשר לגולשים
דרך נוספת לבטא את ההערצה חסרת התקדים .בשבועיים הראשונים הצטרפו כמעט  10אלפים
חברים והיא מסתמנת כאופציה השפויה של האביב הקרוב .מוזמנים גם.
ופצצות מהארכיון :חגגנו יומולדת לדיווה עם הראיון אייקוני ב"יומן" לפני ההופעה ההיסטורית שלה
(הוכן גם סטיקר מיוחד בחבילת הקדמים האקסקלוסיבית שהוצאנו לכבוד בחירה השיר החדש)
ושברנו את הרשת בציון  39שנה לשידור הראשון בצבע של הטלוויזיה הישראלית ,שזכה לשיתופים
רבים ופולואפים בתקשורת.

הפצה:
בחודש פברואר  2022נרשמו כמיליון צפיות בתכנים של כאן בשירות ה VOD-של פרטנר (נתונים
חלקיים).
מובילי הצפיות בחודש פברואר:

1
2
3
4
5

כותר
כראמל
שעת אפס
קופה ראשית
האחיין שלי בנץ
משפחה בהסעה

החודש עמד בסימן הצלחה מובהקת של נתוני הצפיות בכאן חינוכית ,בפער ניכר משאר הערוצים
ביוטיוב  -שיא של כל הזמנים בהצטרפות מנויים (מעל  20אלף בחודש אחד )...ותוספת של כמעט 30
מיליון צפיות בחודש!
ראוי לציין שקיים ברשת גם שיח נהדר והשקעה מדהימה של צוות החינוכית ביוטיוב ובסושיאל ,בפעילות
עוטפת ומרימה אל מול קהלי היעד.
בנוסף ,בחודש פברואר עברנו  700מיליון צפיות מצטברות עד כה בערוץ כאן  600 ,11מיליון צפיות
מצטברות בערוץ כאן חינוכית ואת רף  400אלף המנויים בחדשות!
סה,כ  -מעל  2מיליארד צפיות במצטבר ,מעל מיליון וחצי מנויים ופעילות יפה בשימור וקידום סנטימנט
חיובי

נתונים:
כאן :11
צפיות  ;15,878,370 -עד כה 707,514,498 -
מנויים ( 660,201 -כ  9,500נוספו)
כאן חינוכית:
צפיות  24,361,607 -צפיות; עד כה 609,899,563 -
מנויים ( 464,742 -כ  21,300נוספו)
כאן חדשות:
צפיות  ;16,839,865 -עד כה 665,446,760 -
מנויים ( 402,405 -כ 7700נוספו)
כאן דיגיטל:
צפיות  ;2,263,086 -עד כה 175,030,437 -
מנויים ( 210,594 -כ  2000נוספו)

בברכה,
אסא ארבל
מ"מ מנהל חטיבת הדיגיטל

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
תוכנית "التحدي האתגר" חוזרת בעונה חדשה עם 10
נשים מרקע תרבותי שונה בתוך החברה הערבית ,כאשר
כל אחת מהן סוחבת עמה תחושת שליחות עצומה וסיפור
אישי מעניין ומעורר השראה המייצג תרומה בעלת ערך
מוסף לחברה כולה .המשתתפות יהיו מנותקות מכל קשר
וימצאו עצמן במצבים קשים (פיזית ורגשית) ומאתגרים,
כאשר כל משתתפת תנסה להביא את עצמה ואת יכולותיה
תוך שמירה על קבוצתיות והשגת היעדים.

דוקו
"يوميات عاملة יומנה של פועלת" סדרה דוקומנטרית
חדשה עוקבת אחרי הנשים "השקופות" אשר נמצאות
בשולי השולים של החברה הערבית ושל שוק העבודה.
הנשים האלה שאף אחד לא מדבר עליהם ,לא רואה
אותן ,למרות זאת רובן הן אלה שמפרנסות את
המשפחות שלהן ,חלקן עובדות קשה על מנת לממן
לימודים לילדיהם באוניברסיטאות ,חלקן הצליחו להציל
את המשפחות מרעב ומעוני .בסדרה נביא את סיפורן
המרתק של שמונה נשים ,אשר הצליחו להציל את
עצמן מגורל מר ואת משפחתן ,בכל פרק נספר את סיפורה של
אישה אחת.
עונה שנייה לסדרה המובילה "الدرجة الثالثة ליגה ג" שמלווה אנשים
מהפריפריה של ישראל ,שהכדורגל
עבורם הוא הסיכוי האחרון להצליח
ולייצר משמעות לחייהם .למה דווקא
ליגה ג׳? כי משם כבר אין לאן לרדת,
מתחת אתה כבר לא קיים.
ביום שלישי  28.2.22התקיימה הקרנה חגיגית לסדרה الدرجة الثالثة
ליגה ג בסינמטק בת"א בנוכחות יוצרי וגיבורי הסדרה.

אירוח
החלו צילומי העונה החדשה " مش بس كالم לא רק דיבורים" .בכל תוכנית
יובאו סיפורים מרגשים ומעניינים ,ראיונות אחד על אחד .כמו כן ,התוכנית
תכלול כתבות תוכן שבועית בשילוב מוזיקה וזמרים מקומיים לצד צמד
הקומיקאים הזוג ג'ורג ורנין אסקנדר שיגשו מדי שבוע פינה סאטירית
קבועה .מוזמנים לצפות בפרקי העונה הראשונה.

מקסום המסך
במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו-כאן ,שידורנו כוללים "למה כך" ו-
"מוזות" -פרק של אמל מורקוס.

חדשות מכאן
חדשות מכאן התמקדה בזירה הפוליטית ,שעוברת משבוע לשבוע ,הרבה תהפוכות שמאיימות על
המשך קיום הקואליציה ,וזה התבטא בשידורים דרך כתבות עומק ,שידורים מהכנסת ,והרבה
מרואיינים ,פוליטיקאים ,פרשנים בתחום הפוליטי ,וכמוכן ראיונות בלעדיים עם שרים וגם ראשי
המפלגות הערביות.
המדיה בערבית מוציאה באופן שבועי ידיעות פוליטיות בלעדיות שקשורות למפלגות הערביות שמופצות
בכל כלי התקשורת האחרים בארץ.
בהמשך החודש ,כל המשאבים והמאמצים ,התמקדו במלחמה בין רוסיה ואוקראינה ,דרך משדרים
מיוחדים והארכת זמן השידורים אם זה במבזקים או תוכניות אקטואליה וגם מהדורות החדשות
בטלוויזיה ורדיו ,הסיקור של המלחמה כלל ראיונות עם מרואיינים מרוסיה ,ארצות הברית ,מדינות
אירופה וגם מישראל ומדינות המפרץ.
חטיבת החדשות סיקרה באופן נרחב את סוגיית הסטודנטים הישראלים שתקועים באוקראינה
והניסיונות להחזירם לארץ ,ראיינו המון סטודנטים במיוחד סטודנטים ערבים ,אשר חוו קשיים מהותיים
בחזרתם ,הפכנו למעין גוף עוזר או מקשר בינם לבין משרדי הממשלה ,ובכלל חטיבת החדשות הפכה
למקור אמין למה שמתרחש במלחמה הזאת מול קהל היעד שלנו ,המגזר הערבי.

דגיטל מכאן
תוכן קטואלי וחדשותי  -כתבה על
החיילת מאייה וייצמן ששרה בערבית
והפכה לכוכבת עולה! הכתבה גרפה
מלא תגובות וכמעט מילון צפיות.
תוכן לא חדשותי  -הפקה על חוק מס
הסוכר בצל יוקר המחייה ההולך וגובר
בייחוד במוצרים שיש בהם סוכר,
יצאנו לשטח ובדקנו מקרוב את יוקר
המחייה.

פלטפורמות הפצה:
אתר)24.02 – 24.01( makan.org.il :
מבקרים –  136אלף ,כניסות –  276אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:17 -כניסות מאורגני
28%

סה"כ עוקבים
סה"כ צפיות
סה"כ מעורבות
סה"כ דק' שנצפו
עוקבים
שהתווספו

פייסבוק "מכאן"  -תוכן כללי
ואקטואלי
1,353,712
 20.5מיליון
 349אלף
 15.2מליון
 17,100עוקבים

פייסבוק מכאן חדשות
 415,481אלף
 5.5מליון
 149.8אלף
 5.7מיליון
 27,500עוקבים

אינסטגרם מכאן  110אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  8085 -עוקבים .יוטיוב מכאן 37900
עוקבים .יוטיוב מכאן חדשות –  8430עוקבים.
פתיחת חשבון טיק-טוק
בתאריך  17.02.22נפתח חשבון טיק-טוק רשמי למכאן,
התוצאות מדהימות מכל הבחינות גם במספר העוקבים וגם
במספר הצפיות ! עד להכנת סיכום זה מספר העוקבים
הגיע  23,800אלף!!

בברכה,
פיראס חאמד – מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהל תוכן חדשותי
רובא ורור – סגנית מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהלת תוכן לא
חדשותי

מחלקת הדרמה:
היהודים באים – עונה :5
אחרי הסערה הציבורית ,ההפגנות ,הדיונים
בכנסת ,האיומים ופרס האקדמיה " -היהודים
באים" סדרת המערכונים הסאטירית חוזרת
לעונה חמישית! התכנית מציגה את הסיפורים,
המיתוסים היהודיים והפרות הקדושות שכולנו
מכירים מזווית חדשה ,מצחיקה וביקורתית,
מתמקדת בדמויות מפתח מהעבר ,מאברהם
אבינו ובודקת מה הם החומרים מהם עשוי העם
היהודי.
בעונה  5נכיר דמויות חדשות כמו שרה אמנו,
אברהם (יאיר) שטרן ,דויד לוי ,ישו ,שמשון
הגיבור ,רות דיין ,עתליה ועוד ,וכמובן נפגוש דמויות ותיקות ואהובות כמו שלמה המלך ,יצחק רבין ,בן
גוריון ,רפול ,מניה שוחט ,שמיר משה רבנו ואחרים.
העונה החדשה כוללת פרק ספיישל ,שיתמקד כולו בארועים סביב הפילוג ומלחמת האחים בעם ישראל,
והפיצול בין ישראל ליהודה .הפרק יציג את הסיבות לפילוג באור חדש ,וינסה להבין מה אפשר ללמוד
מההיסטוריה על ההווה הסוער והמפולג שלנו.
שחקנים -מוני מושונוב ,יעל שרוני ,יוסי מרשק ,יניב ביטון ,עידו מוסרי ,מעיין בלום ושירה נאור.
אגדת חורבן
סרט קולנוע באורך מלא .זוכה ארבעה פרסי אופיר.
'אגדת חורבן' מספר את סיפור המרד היהודי ברומאים .אחד מרגעי
המפתח בתולדות העם היהודי עד להחרבת בית המקדש.
הסרט מסופר מנקודת מבטו של בן בטיח ,דמות שמקורותיה
באגדות המשנה .במהלך הסיפור עובר בן בטיח שינוי קיצוני ומאדם
תמים ורך מזג הופך לקנאי אלים ,שבשם הדבקות באלוהים הופך
לאחד הגורמים המרכזיים בהבאת אסון על ירושלים.
כאשר בן בטיח מתפכח ובא חשבון עם עצמו זה כבר מאוחר מדי.
הוא אמנם מציל את יוחנן בן זכאי ,דודו הגדול בתורה ,אבל את בית
המקדש אין בידו להציל מלהבות התופת.
דיבוב :שולי רנד (בן בטיח) ,עמוס תמם (בר גיורא) ,זאב רווח (הכהן הגדול) ,מוני מושנוב (יוחנן בן
זכאי) ,יעל אבקסיס (המלכה ברניקי) ,יגאל נאור (יוחנן מגוש חלב)
הסרט מאויר בטכניקת אנימציה ייחודית וחד-פעמית1,500 :
ציורים דוממים שצוירו כולם על ידי דוד פולונסקי ומיכאל פאוסט
ואשר זיכו אותם בפרס אופיר לעיצוב האמנותי.

מחלקת הדוקו:
פולארד
סדרת דוקו ב 4 -פרקים.
פרשת הריגול של ג'ונתן פולארד הייתה לא
פחות מפיגוע אסטרטגי במערכת היחסים
העדינה של ישראל עם בעלת בריתה הגדולה
ביותר ארצות הברית .עד היום הפרשה
נחשבת לפצע המדמם ביותר בתולדות מערכת
היחסים העדינה שבין שתי בעלות הברית.
מעבר לחשיבותה ולפוטנציאל הנפיצות שלה
בפרשת פולארד מתערבבות חולשות המין
האנושי המרכיבות דרמה :התאווה לגלות את סודות האחר ,התאווה לכסף ,ומעל הכול יצר הבגידה.
"שליחנו המיוחד לוושינגטון" ,סדרת תחקיר עיתונאית בבימויו של עמרי אסנהיים צוללת אל השאלות
הפתוחות בפרשת הריגול של פולארד מהצד הישראלי ומהצד האמריקאי .העלילה נעה בין שלושה
צירים שמוטיב הבגידה שזור בהם :בגידת צעיר יהודי אמריקאי במולדתו ,בגידת מפעיליו בו ,ובגידת
ישראל בבת בריתה החשובה ביותר.
עינב שיף ידיעות " -ארבעת הפרקים של פולארד הם לא רק טלוויזיה מצוינת ודוקו שצריך לבלוט בקלות
באוקיינוס הבינוניות של נטפליקס ,זה גם אירוע לאומי חשוב"
נועם פתחי ישראל היום " -זו סדרה שתרשים בעומק שלה אפילו את פולארד עצמו"
שמעון שיפר ידיעות אחרונות –" הסדרה פולארד היא מלאכת מחשבת של עשייה טלוויזיונית שבמהלכה מפגינים
היוצרים כישרון נדיר ,צניעות ויכולת לפצח סיפור"
דורון ברוש מעריב" -אל תחמיצו את הסדרה המרתקת פולארד דוקו נדיר שאולי לא שודר כאן כמותו מבחינת
עומק והיקף היריעה שהוא מכסה כל פרק טוב כמו קודמו ויותר"

ארבע שעות ביום
עד שנות התשעים כל ילד שנולד בקיבוץ,
נמסר כעבור שלושה ימים לבית הילדים
והוריו יכלו לראות אותו רק ארבע שעות
ביום.
הסרט "ארבע שעות ביום" שיצרו איילת
דקל ואוריין צ'פלין ,ומתבסס על ספרה
של צ'פלין ,מעמיד במרכזו את חוויית
האימהות של שמונה נשים שגידלו את
ילדיהן באורח חיים ייחודי ,שיש מי
שיגדירו אותו כ"ניסוי חברתי" .כיצד הן
תופסות את אימהותן כיום? איך
השפיעה השיטה על דפוסי הקשר שלהן
עם ילדיהן ,אז והיום? איך הן חיות עם
הבחירות שעשו ,בחירות שהן חלק
מזהותן.

האזרח גואטה  -עונה 3
העונה השלישית של האזרח גואטה
מתמקדת בקשרי הון שלטון בישראל
ובמחיר שכולנו משלמים בגללם .בכל פרק
יחשף איך עובד מנגנון ההון שלטון בזירת
התרחשות אחרת .הדרכים המתוחכמות,
העקלקלות ,המניפולטיביות והדורסניות
בהם פועלים בעלי ההון מול הפוליטיקאים
ופקידי הממשל ואיך הם מצליחים לזכות
בשלל הטבות שלטוניות ולסכל יוזמות
שיפגעו בשורת הרווח שלהם .מבט מאחורי
הקלעים על איך מתקבלות החלטות
במדינת ישראל ומה באמת מתרחש מעל
הראשים של כולנו.
לצאת מבוסייר
סיפורם של פליטי הישיבה התורנית
בית יוסף "נובהרדוק בוסייר"
בצרפת שמבקשים לחשוף בפני
העולם את ההתעללות שמתרחשת
בישיבה ולפעול לסגירתה .הישיבה
שהוקמה בצרפת לאחר מלחמת
העולם השנייה משמשת היום
כמוסד שמיועד להחזרת נערים
חרדים לתלם לאחר שקצת סטו
ממנו .השאלה היא באיזו דרך הדבר
נעשה? באמצעות פסיפס עדויות
חניכים ששהו בישיבה בתקופות
שונות בניגוד לרצונם ,גיבורי הסרט חושפים את שיטות החינוך המקובלות בבוסייר :אלימות ,נידוי
חברתי ,השפלות ,ניתוק מהעולם ושליטה מוחלטת על התקשורת שבין הנערים לבני משפחתם בארץ.
בדרכם הם מדבבים מדריכים לשעבר שנטלו חלק אלים בפעולות הדיכוי וכעת חזרו ארצה ,מתעדים
את המתרחש בישיבה באמצעות מצלמה נסתרת ולבסוף גם פונים לרשויות בצרפת בדרישה לסגור
את הישיבה או לפחות להטיל עליה פיקוח .במהלך מסעם מגלים הגיבורים כי כדי לגרום לרשויות
לפעול ,הם צריכים להשיג עדות ישירה לכך שההתעללות נמשכת גם היום ושמדובר בכת .כדי לספק
את האקדח המעשן הם יוצרים קשר עם קטין אמריקאי בן  15שנמצא היום במקום בניגוד לרצונו וסובל
מהתעללות חמורה ויוצאים לצרפת לחלץ את הנער .לאחר חילוצו עדותו ושאר העדויות שאספו פליטי
הישיבה נמסרות למשטרה הצרפתית .לאחר חקירה מאומצת של  6חודשים ,פושטים מאות שוטרים
ואנשי רווחה על הישיבה .עוצרים  16אנשי צוות והילדים הקטינים מוצאים מהמקום.

מוזות
ששה סרטים ,בני חצי שעה המציעים מבט אינטימי ומפגש עם יוצר/ת המצויים בתהליך אינטנסיבי
ודינמי של עשיה .הסרטים חושפים סיפור אישי ,רקע משפחתי ,מקורות ותהליכי יצירה ,הכרות עם
תחום העשייה ומפגש עם דמויות משפיעות.
צרויה שלו ,סופרת מוערכת ומעוטרת ,עומלת על סיום כתיבתו של ספרה האחרון;
רוני סומק ,משורר ייחודי ושופע ,מספר את סיפורו האישי בשילוב שיריו מפגשים עם מכרים והקרובים
אליו ואל יצירתו;
ששון גבאי ,כוכב קולנוע ותיאטרון הזוכה להכרה בארץ ובעולם ,חושף בפני אדם ,בנו ,את סודות
המשחק וסוד משפחתי שעיצב את חייו
זויה צ'רקסקי ,ציירת ישראלית מובילה שעבודותיה מוצגות ונמכרות בארה"ב ,באירופה ובארץ ,מכניסה
אותנו אל הסטודיו ואל ביתה ומובילה אותנו אל עברה בקייב שבאוקראינה;
אמל מורקוס ,יוצרת וזמרת פלסטינית-ישראלית ,דעתנית ובלתי מתפשרת מקליטה את אלבומה
האחרון ומופיעה בפני קהלים מגוונים ,איתם היא מנהלת דיאלוג של מוסיקה ומילים;
דוד פולונסקי ,הסרט האחרון בסדרה הוא "פנטסטיכאן" המתלווה למאייר עטור הפרסים דוד פולונסקי
בתהליך עבודתו על ספר הילדים החדש של נורית זרחי זוכת פרס ישראל הטריה .באמצעות התבוננות
זו אנו נחשפים גם לתהליך היצירה שלו כמאייר סרטי אנימציה שזכו להצלחה גדולה "ואלס עם באשיר",
"כנס העתידנים" ו"אגדת חורבן" .פולונסקי בוא מאייר ומעצב מעוטר ומוערך .עולמו הקסום ,עתיר
הדמיון נחשף דרך עבודותיו בפרויקטים פורצי דרך בעודו מוביל אותנו אל תחנות חייו שהגדירו אותו
כאדם וכאמן .במסע עדין זה אל עולמו
האומנותי מתגלה גם סיפורו האישי של
פולונסקי כילד שהיגר לארץ מקייב וכמי
שנעזר ביצירתו לבדיקה וגיבוש זהותו
ותחושת שייכותו לישראל.
הסדרה היא שיתוף פעולה של מחלקת
הדוקו ב-כאן  11עם קרן מקור והקרן
החדשה לקולנוע וטלוויזיה .את ששת
הסרטים מביימים שישה יוצרים ויוצרות
העשייה
של
הראשונה
מהשורה
הדוקומנטרית בישראל שבחרו ב"מוזות"
כהשראה ליצירה שלהם.

מחלקת תרבות ובידור:
בלי פאניקה :רעידת אדמה
גורי אלפי ולוסי איוב בדוקו קומי אסונות ,יוצאים לבדוק
האם ישראל מוכנה לרעידת אדמה.
פרק ראשון מתוך סדרה חדשה בת שישה פרקים בה
יוצאים לוסי וגורי לבדוק כיצד מתכוננת ישראל לאסונות
הגדולים שעשויים להתרחש כאן.
הסדרה משלבת בין קטעי דרמה מתוסרטים בהם
בעזרת אפקטים מיוחדים ,מוצאים עצמם גורי ולוסי
בלב האסון לבין קטעים דוקומנטריים ,בהם הם פוגשים

מומחים ,בעלי תפקידים ,חוקרים וגם ניצולים ישראלים שכבר חוו וניצלו מהאסון במקום אחר בעולם.
ששת פרקי הסדרה יעלו לשידור במאי  2022ויכללו בין היתר פרקים על צונאמי ,התקפת סייבר וחומרים
מסוכנים.
השיר שלנו לאירוויזיון
השנה שלא כמו בשנים קודמות נבחרו יחד הנציג והשיר לאירוויזיון 2022.
אירועי הגמר ובחירת השיר והנציג לאירוויזיון שיתקיים בטורינו איטליה החלו בהשמעת שמונה השירים
המקוריים שנבחרו על ידי ועדה מקצועית בכאן גימל ובכאן דיגיטל .מאיה אלקולומברה אירחה באולפן
את ענבל ביבי אלי חולי ספיר סבן ומיכאל בן
דוד .בסיום המשדר נפתחה הצבעה באתר
ובישומון כאן.
במשדר חגיגי "השיר שלנו לאירוויזיון" בכאן 11
ביצעו כל אחד מארבעת הפיינליסטים שעלו
לגמר שני שירים ,השופטים :מרגול ,נטע ברזילי,
מירי מסיקה רן דנקר ,אביב גפן ,ועדה מקצועית
בראשות עפרי גופר והקהל בבית בחרו שיר לכל
משתתף אותו ביצע בגמר האקס פקטור
לאירוויזיון.
בין השירים נערכו סרטונים עם קריינות של שי
אביבי על עולמות התלבושות הזיופים
והתרגומים ההזויים ביותר בבחירות השיר
בעבר .במשדר הגמר של האקס פקטור נבחר
מיכאל בן דוד עם השיר  IMוהוא ייצג אותנו
באירוויזיון טורינו 2022

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

הבאר  – 2סדרת המתח והפנטזיה
חזרה לעונה חדשה ומותחת ,עם
דמויות מפתיעות ותפניות בלתי
צפויות בעלילה .הסדרה מגוללת את
סיפורם של הגר ,יואב ,בנו ודני,
ארבעה ילדים שנמצאים בתחתית
הסולם החברתי בין בני גילם
שבמושב בית אהרון.
בעונה החדשה ,ארבעת החברים
יתמודדו מול כוחות גדולים וחזקים
משיכלו להעלות בדעתם.

סליחה על השאלה ילדים – 3
תוכנית הטלוויזיה עטורת השבחים וזוכת
פרס האקדמיה חזרה לעונה חדשה .בין
הנושאים בהן אנו עוסקים העונה :ילדים
שנולדו מתרומת זרע ,שונות במראה,
מחלימים מסרטן ,ילדים עובדים ,ילדים
להורים עם מוגבלות ,נמוכי קומה וילדים
של מפורסמים.

גורי כיס  -כאן חינוכית משיקים הסכת (פודקאסט) כלכלי חדש
לילדים בשם "גורי כיס" ,על כלכלה וכל מה שילדים שואלים
ומתעניינים בו ,בהובלת העיתונאים שאול אמסטרדמסקי וצליל
אברהם.
ההסכת יספק מידע בכל נושאי הכלכלה ,שילדים רוצים לדעת
וחשוב שידעו ,במטרה לחשוף אותם כבר מגיל צעיר לעולם
הפיננסי המורכב שאליו הם גדלים ,ולספק להם כלים שיעזרו להם
בעתיד.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

מלחמה באירופה – חטיבת החדשות במבצע שידורים מיוחד ונרחב ,מסביב לשעון ,עם סיקור
משולב של המלחמה באוקראינה  -מהאולפן בירושלים בשידור רציף:

ומהשטח  -בלב קייב ,בלביב ,ובמוקדי הלחימה ומעברי הגבול באירופה:

מעדכנים את הגולשים והצופים בכל הפלטפורמות:

לייב פייסבוק >

> רדיו משודר

כאן רשת ב >

מסקרים גם תחת אש :שוטרים אוקראינים ירו לעבר שליח כאן חדשות דב גיל הר:

מלחמה באירופה :חשיפה של כתבת כאן חדשות גילי כהן מהדהד בכלי התקשורת המובילים
בעולם:

הריאיון של דב גיל הר עם הצעיר הרוסי שיצא להילחם
ברוסים הופך וויראלי באוקראינה ומגיע ליותר מ 600
אלף צפיות

מהסיפורים הבולטים של כאן חדשות החודש:
•
•
•

הטרגדיה של משפחת מעודד/האב שאיבד
את ילדיו בתאונה בראיון ראשון.
חדשות הערב :כוננות למתקפת מלטים
בישראל.
חדשות הערב :השר לפיד בראיון למיכל
רבינוביץ" :אני פחות מצוי בעניין הדיור"

•

השבוע עם גאולה :ראיון עם אורלי וילנאי.

•

ארץ עיר :תחקיר הבכיר בעיריית
חיפה ומיליון השקלים

•

חזרה לקסבה :סדרת כתבות מיוחדת של אלון שרביט לציון  20שנה לחומת מגן

כאן רשת ב'
דיגיטל:
החודש השתמשנו מספר פעמים ( )5בכלי החדש של טוויטר.
ספייס של "השעה הבינלאומית":
התמקדנו במלחמת רוסיה  -אוקראינה :ראיינו אנשים משם ושורת מומחים בנושא ,הצטרפו ושאלו
שאלות חברי כנסת ,שגרירים ודיפלומטים מרחבי העולם ועוקבים המתעניינים בנושא .לכל שיחה
מצטרפים אלפים ,לשיחה האחרונה האזינו בזמן אמת כאלף איש  -כל פרק הפך גם להסכת של השעה
הבינלאומית.
ב' הנבחרים – ביטוי באפליקציה:
חודשיים אחרי שהשקנו את הסכת הראיונות של כאן רשת ב' – אנחנו
נותנים לו ביטוי באפליקציה .בהמשך יבוא לידי ביטוי באתר .כך זה
נראה:
שידורים מיוחדים  -שידור משחקי כדורסל
 – 13.2חצי גמר ראשון גביע המדינה בכדורסל  -הפועל חולון מול בני
הרצליה.
 – 14.2חצי גמר שני גביע המדינה בכדורסל – דרבי  :מכבי ת"א  -הפועל
ת"א.
 – 17.2גמר גביע המדינה בכדורסל – בני הרצליה מול הפועל תל אביב.
 – 25.2מוקדמות גביע העולם בכדורסל – נבחרת ישראל מול נבחרת גרמניה

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
125,576
6,304

צפיות בווידאו
2,500,000
105.82%

השודד שהצחיק את השוטרים
הסיפור של "אי הנחשים" האוקראיני
כמה מרוויח מי שלא עושה כלום?

לייקים בחשבון
155,700
109.23%

צפיות בפרופיל
53,800
83.26%

791,400
714,500
294,700

יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

צפיות
16,667,954
98,000

מנויים
401,793
6,688

הסרטונים הנצפים:
המלחמה המתועדת ביותר אי פעם
אנשי כת "לב טהור" התמקמו במדינה חדשה
העבריין שהפך לסוכן משטרתי מדבר

חשיפות
171,680,066
-

183,306
177,151
173,536

אינסטגרם
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

חשיפה
2,604,660
-

עוקבים
83,544
1.3%

הסרטונים הנצפים:
הסיפור של "אי הנחשים" האוקראיני
בית הכנסת בעיר חרקוב בזמן ההפצצה הרוסית
במרוקו מנסים להציל ילד בן  5שנפל לבור

צפיות בפרופיל
29,199
6.5%

68,800
51,600
27,778

פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
726,013
5,750

תפוצה
2,633,906
-

מעורבות
5,905,957
8.43%

הסרטונים הנצפים:
הסוכריות ששוות זהב
הרובוט שיחליף את עובדי המטבח
הצעירים שהחליטו" :לא נופלים לקטגוריה של גבר או אישה"

711,627
490,305
477,649

טוויטר
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
146,965
5,009

חשיפה
16,359,365
-

ביקורים בפרופיל
1,315,991
3.6%

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן גימל
החודש השקנו בכאן גימל את "העשירייה" – לראשונה מזה חמש שנים חזר המצעד לתחנה.
אירוע רדיו ,דיגיטל וטלוויזיה שבועי המדרג את עשרת השירים הגדולים של ישראל
"העשירייה" היא מגזין בן שעתיים שמשודר בימי חמישי ( )12-14מאולפן המוזיקה המרכזי של כאן
בירושלים .המגזין משלב בתוכו את המצעד השבועי המחודש של המוזיקה הישראלית ,חדשות מוזיקה
והופעות חיות באולפן של מיטב האמנים .המגזין עטוף בפעילות סושיאל ודיגיטל שמשלב הצבעה
מתקדמת של המאזינים ,לצד שקלול נתוני שירותי הסטרימינג השונים .בשתי התוכניות הראשונות
התארחו ,בתוכית הראשונה :חנן בן ארי ,ואודיה,
בתוכנית השניה :בניה ברבי ואוזל בתוכנית
השלישית :טדי נגוסה ותמיר גרינברג.
לאזנה בתוכנית מ 17.2.22 -לחץ/י כאן
להאזנה בתוכנית מ  10.2.22 -לחץ/י כאן

כאן תרבות
ארול מוריס :״אוהב לחשוב על עצמי כבלש״ הבמאי והמפיק ארול מוריס ,שנחשב לאחד מגודלי
היוצרים הדוקומנטריים ,התארח אצל גואל פינטו לשיחה ארוכה ועמוקה .על ״האובססיה לשואה״
כלשונו שמקורה בחוויות הילדות ברובע היהודי בו גדל ,על החוויה ביצירת הסרט ״הקו הכחול הדק״
שבזכותו הצליח לזכות אדם חף מפשע ולשחררו מהכלא ,וגם על מדינת ישראל :״שמח שהיא קיימת,
הלוואי והגישה שלה לפלסטינים הייתה שונה״ להאזנה לחץ/י כאן
תכנית חדשה" :מדברים אהבה" בכל שבוע נפגש איציק יושע לשיחה אינטימית וגלויה עם זוגות
להט״בים שמדברים על אהבתם .רק אהבה ,יחסים וזוגיות .כיצד אהבתם נתפסת בעיני סביבותיהם,
המשפחות וגם בעיני עצמם .לפרקים ששודרו עד כה ,בדף ההסכת – לחץ/י כאן
יום האהבה בכאן תרבות מגוון תוכניות ואייטמים מקוריים על יום האהבה צוין בשלל התוכניות של כאן
תרבות :בתכנית "פופ אפ " עם אלעד בר נוי עסקנו במיתוסים הרומנטיים השונים שבגללם אנחנו
ממשיכים לעשות טעויות במערכות יחסים .בתכנית ״ברית מילה״ שוחח שלומי חתוכה עם המשוררת
אגי משעול על אהבה כתהליך ועל טינדר .במגזין הספרות ״מה שכרוך״ השמיעו מיה סלע ויובל אביבי
שירים של משוררות ומשוררים שקראו שירי אהבה .וב״אש זרה״ עם נדב הלפרין עסקנו באובדיוס
כאביהם של רומיאו ויוליה.
דוד גרוסמן מתראיין ל"גם כן תרבות" הסופר הנערץ הוציא ספר חדש ודיבר על הסבאות ,הזקנה
והחברה הישראלית .בין השאר ,אמר גרוסמן בריאיון לגואל פינטו" :ברגע שאומרים את המילה
אפרטהייד כל הצדיקים קופצים .אפרטהייד ,זה מה שיש פה! יש עם שלם שאין לו זכות החלטה על
גורלו ,שלא עושה ניסיון קל שבקלים כדי לסיים את הסיטואציה הזו ,אלא בונה ומעמיק את המצב.
רואים את ההשחתה של זה בכל היבט של החיים .לא רק שאין לאנשים האלה צלם של ישראלי או
יהודי ,אין להם צלם אדם" .להאזנה לחץ/י כאן
ספרים אסורים בירושלים בספרייה הציבורית בירושלים הורידו מהמדפים את הספרים ״שתי גברות
רציניות״ ,״ערות  -נשים מדברים מיניות״ וכותרים נוספים ,שננעלו בארון ,כך שרק לאחר פנייה לספרנית
וסיוע ממנה ניתן היה להשיגם.

רדיו
בעקבות פניית צוות "מה שכרוך" לעיריית ירושלים הוחזרו הספרים שהוסרו וננעלו בארון .להאזנה
לחץ/י כאן

כאן הסכתים
שיר אחד  -פרק סיום עונה חגיגי .השיר "כלניות" של שושנה דמארי .שיר שנולד לפני שהוקמה מדינה,
במפגש בין שלושה יוצרים שהגיעו ממקומות שונים  -והפך לסמל.
שער למונדיאל  -אורי לוי חוזר עם עונה חדשה להסכת הכדורגל "שער" .והפעם  -עונה שכולה תוקדש
למונדיאל  22עם הסיפורים הכי מרתקים של הנבחרות הטובות בעולם .מהמונדיאל הראשון ועד
הנוכחי.
גורי כיס  -שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם בהסכת חדש בשיתוף פולה עם כאן חינוכית .איך עובד
העניין הזה עם הכסף ,מה זה בכלל כלכלה והאם לכל דבר יש מחיר? ילדים וילדות שואלים שאלות,
וצוות "חיות כיס" עונה

כאן 88
אלבום לאי בודד חוגגת  200תוכניות
הספרייה המכובדת שמנחם גרנית הקים על האי הבודד שלו מונה כבר  200אלבומי מופת ותוכניות
שמביאות את הסיפור מאחורי יצירתם .לכבוד חגיגות ה 200-מנחם בחר את אחד האומנים האהובים
ביותר בישראל – דויד בואי ואלבומו  .Station to Stationלהאזנה לחץ/י כאן
לאחרונה מנחם הקדיש גם מהדורה מיוחדת ומקומית לציון  50שנה לאלבום היחיד של להקת אחרית
הימים .יצחק קלפטר ,מירי אלוני ואלי מגן התראיינו וסיפור על יצירת אחד האלבומים החשובים במוזיקה
הישראלית .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל ניל יאנג Harvest -
בפברואר  1971ניל יאנג הגיע אל בירת הקאנטרי  -נאשוויל טנסי להתארח בתוכנית הטלוויזיה של ג'וני
קאש  .הוא פגש שם מפיק שהזמין אותו לאולפנים החדשים שהוא פתח בנאשוויל .זו הייתה תחילת
הדרך של האלבום שהוקלט בין נאשוויל ,לונדון והחווה של יאנג בקליפורניה .הסיפור של  Harvestהוא
סיפור על כאבי גב קשים שמנעו מיאנג להחזיק גיטרה חשמלית ,סיפור על אהבה חדשה שהגיעה
ממסך הטלוויזיה הישר אל חייו וסיפור על אובדן של חבר קרוב ורגשות האשמה שילוו אותו במשך
שנים .ולא פחות מכל אלו – זה סיפור על התמודדות עם תהילה .שום דבר לא הכין אותו להצלחה של
 Harvestובמיוחד של  – Heart of Goldהלהיט הראשון והאחרון שלו שיכבוש את המקום הראשון
במצעד.
גיל מטוס ואורי ב"ש חוגגו  50שנה ל ,Harvest-האלבום הנמכר ביותר בשנת  :1972לחץ/י כאן
ספיישל פנטרה
בשנות ה 80-בארה"ב הגלאם מטאל היה בכל מקום  -להקות מאופרות עם שיער נפוח וספנדקס שרו
על חשפניות וכסף .להקות רבות ניסו את מזלן ורובן כשלו או פרצו לרגע אבל לא השאירו חותם .אחת
מהן הייתה פנטרה שניסתה לפרוץ בשנות השמונים עם ארבעה אלבומים כושלים .אבל הכל השתנה
כשהם התפקחו מהשפעות ספריי השיער שערפל את מוחם .קריאת ההשכמה הגיעה כשבשולי החברה
צמחה תנועת נגד ,דור צעיר שרצה שהמוזיקה שלו תעסוק במה שחשוב באמת ותעמוד בקדמת הבמה,
בלי תפאורה ואיפור שמסתירים את הצד המכוער של החיים .המוזיקה של להקות כמו מטאליקה,
השפיעה עמוקות על פנטרה שהפכה את עורה בשנות ה 90-במיוחד אחרי שאותה מטאליקה אכזבה
מעריצים רבים כשהוציאה את האלבום השחור והואשמה בהתמסחרות .פנטרה הרגישו שפינו עבורם

רדיו
את הבמה והם צריכים למלא את החלל ולהוציא את האלבום הכבד ביותר שהם יכולים ליצור .התוצאה
הייתה  Vulgar Display of Powerשנחשב לאלבום פורץ דרך ואחד החשובים בהיסטוריה של
המטאל .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישלים נוספים:
חצי יובל ל Baduizm-של אריקה באדו .להאזנה לחץ/י כאן
 50שנה ל Eat a Peach-של האחים אולמן .להאזנה לחץ/י כאן
 50שנה ל Music of My Mind-של סטיבי וונדר .להאזנה לחץ/י כאן
דיבור מקומי:
בתוכנית דיבור מקומי אירחנו החודש את דנה ברגר ,יאיא כהן אהרונוב ואלון עדר שהוציאו כולם
אלבומים חדשים לאחרונה .להאזנה לחץ/י כאן

קול המוזיקה
ב  27בינואר חגג העולם כולו את יום הולדתו ה  266 -של וולפגנג אמדאוס מוצרט.
לרגל המאורע פגשה יוליה צודיקס את המנצח רונן ניסן כדי לנסות ולענות על מספר שאלות הסובבות
את יצירתו האחרונה מלאת המסתורין .את כל התשובות תוכלו לשמוע בתוכנית" :החידה הגדולה –
סיפורו של הרקוויאם של מוצרט" להאזנה לחץ/י כאן
החודש העברנו בשידור חי מאולם הנרי קראון בירושלים את "הכינור הכחול" – קונצרט של הקמראטה
הישראלית ירושלים :להאזנה לחץ/י כאן

כאן רקע
15.02.2022בתכנית "מקרה מיוחד" ,פרסמנו תחקיר על עוקץ כרטיסי האשראי וחשבנות הבנק.
במהלך השנה האחרונה מאות דוברי רוסית קבלו שיחות טלפון מהנוכלים שהציגו את עצמם כעובדי
מחלקת הביטחון של הבנק או חברת אשראי .היו גם כאלה שהזדהו כחוקרים של המשטרה .הנעקצים
התבקשו לשתף פעולה עם "החקירה" ולמסור פרטי כרטיסי אשראי ,חשבון הבנק ואף לקחת הלוואות.
קיימנו ראיון עם נטליה ,אשר נעקצה על סה"כ  150,000שקלים וכעת נאלצת
להחזיר הלוואות מקצבת הביטוח הלאומי שלה .דברנו עם דובר המשטרה ,שסיפר כי מסגרת החקירה
בנושא נעצרו  4חשודים אך נוכלים אחרים ממשיכים לפועל .פרסמנו תגובות של בנק ישראל ,חברות
כרטיסי אשראי ובנקים שמזהירים את הציבור ,אך טוענים כי לא יכולים לתת סיוע לנעקצים .להאזנה
לחץ/י כאן

כאן מורשת
הרב קוק זצ"ל כאן מורשת הצטרפה לאירוע מיוחד שהתקיים בירושלים לזכרו של הרב צבי יהודה
הכהן קוק זצ"ל ,מחשובי ההוגים בציונות הדתית .לפני המופע המרכזי שהתקיים בבנייני האומה ,קיימו
ידידיה תנעמי ובני טיטלבוים תוכנית מיוחדת שעקבה אחר דמותו של הרב ,והשפעתו עד היום על
הזרמים השונים בציונות הדתית ועל החברה הישראלית כולה .להאזנה לחץ/י כאן

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

אלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל ,הרדיו והטלוויזיה בחודש האחרון:

יוטיוב :בכל הערוצים נרשמה ירידה במספר הצפיות בשל העובדה שחודש פברואר הוא חודש קצר
יותר .הסרטון המוביל בערוץ כאן חדשות הוא "המלחמה המתועדת ביותר אי פעם" מאוקראינה –
נצברו לו כרבע מיליון צפיות בתוך  4ימים .בערוץ כאן  11היו השירים לאירוויזיון ו"שעת אפס" התכנים
המובילים .בערוץ כאן חינוכית התוכן המוביל הוא "כראמל".

פייסבוק :בעמוד כאן נרשם גידול של  ,11%כשהסרטון המוביל הוא הביצוע של מיכאל בן דוד לשיר
שייצג את ישראל באירוויזיון עם כ 630-אלף צפיות .בעמוד כאן חינוכית נרשמה עלייה של 105%
בצפיות בזכות שני סרטונים של "השמרטפים" ו"סליחה על השאלה".

טוויטר :דבריה של דליה רבין נגד ח"כ אמסלם בעמוד כאן חדשות הגיעו ל 130-אלף חשיפות .הציוץ
עורר תגובות רבות וצויץ מחדש  85פעמים .בעמוד כאן הוביל הציוץ "שיר למנגיסטו" עם  72אלף
חשיפות .שימו לב שהנתונים מתייחסים כעת ל"חשיפות" ולא ל"צפיות".

אינסטגרם :החשיפה לתכני כאן חינוכית עלתה החודש ב .7%-יתר העמודים חוו ירידה מול החודש
שעבר .שימו לב שהנתונים מתייחסים כעת ל"חשיפות" ולא ל"צפיות".

טיקטוק :אחד הסרטונים של עמוד כאן חדשות מהלחימה באוקראינה צבר  851אלף צפיות בתוך
יומיים בסופו של החודש .בזכות הסרטון חל זינוק במספר העוקבים של העמוד.

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

כאן 11
חורף בכאן 11
החורף הזה הולך להיות ...חזק!
מבול של סדרות ועונות חדשות בדרך אליכם.

לצפייה לחץ\י על התמונה

היהודים באים
היהודים באים לעונה חדשה,
אז שלא נערוך לה קבלת פנים מיוחדת עם ניחוח תנכי?
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן

פולארד
 35שנה הם שתקו ועכשיו הם מספרים כל מה
שאפשר על פרשת פולארד .פרומו לסדרה המשובחת.

לצפייה לחץ\י על התמונה
אגדת חורבן
ירושלים 66 ,לספירה.
אחרי שסרטו של גידי דר כבש את הקולנוע ,השאיר את כולנו
המומים וזכה ב 4פרסי אופיר ,כאן  11גאה להציג :אגדת
חורבן.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן

לצפייה לחץ\י על התמונה

בלי פאניקה
אומרים שכל רעידות האדמה הקטנות הן רק
פרומו לרעידת האדמה הגדולה שכנראה תגיע אלינו.
האם אנחנו מוכנים לזה? לוסי איוב וגורי אלפי יוצאים
לגלות.

לצפייה לחץ\י על התמונה

האזרח גואטה
האזרח גואטה חוזר בעונה חדשה והוא רוצה לקבל תשובות
העונה-
פתיחת
ובפרק
ועכשיו
כאן
פרשת שחיתות בבניית גדרות הגבול הדרומי של ישראל.

לצפייה לחץ\י על התמונה

לצאת מבוסייר
דוקו חדש ועוצמתי :אחרי שנים של פחד והתעללות ,ניצולי
ישיבת בוסייר בצרפת מדברים.

לצפייה לחץ\י על התמונה

ליגה ג'
זה לא רק כדורגל ,זה החיים עצמם.
ליגה ג' חוזרת בעונת החלומות .
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן

עוד ניפגש
האם האהבה תנצח את הכול? עונה חדשה של עוד ניפגש
שמחברת בין משפחות שהתנתקו בעקבות יציאה בשאלה
וחזרה בתשובה.

לצפייה לחץ\י על התמונה

רדיו:
העשירייה:
כאן גימל השיקה את "העשירייה" המצעד הרשמי של
ישראל,
במיתוג חגיגי ובקמפיין ברדיו ,בסושיאל ובטלוויזיה.

לצפייה לחץ\י על התמונה
להאזנה לחץ/י כאן ,כאן

מכאן
האתגר
עונה חדשה ושונה לגמרי 10 .נשים אמיצות,
 10עולמות שונים ומשימות שמוציאות מהן את הכו הנשי.
מי תהיה האחת ,שתתגבר על כל האתגרים?

לצפייה לחץ\י על התמונה

יומנה של פועלת
סדרה תיעודית חדשה ומסע מעורר השראה.
הצצה אל חייהן של  11נשים שהחליטו לקחת את גורלן
בידיהן.

לצפייה לחץ\י על התמונה

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

