חודש אדר ב' תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
אנחנו בפתחו של חודש ניסן ,בתחילת חודש הרמדאן ,והחגים פסח ופסחא קרבים ובאים .
החודש חגגנו יחד עם ההפקות שלנו את הזכיות הרבות ( 29פרסים) בפרסי האקדמיה ,פרקים חדשים
בסדרות הרשת שלנו עלו בדיגיטל ,וחגגנו את פורים ברדיו כולל קריאת המגילה המסורתית בכאן
מורשת .בנוסף בימים אלו מוצגת שעת אפס שלנו בפסטיבל קאן.
חטיבת החדשות שלנו עסוקה ימים ולילות בסיקור מקיף של המלחמה באוקראינה ובסיקור גל הטרור.
סיימנו לאחרונה את תהליך כתיבת הקוד האתי של עובדות ועובדי התאגיד בשיתוף פעולה עם עובדים
ומנהלים רבים ,כעת מונח המסמך המרשים הזה על שולחנה של המועצה וממתין לאישורה.
לפני סיום אני מבקש לאחל לכל העובדות והעובדים חג פסח שמח ,רמדאן כרים וחג פסחא שמח.
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 קורא לכולנו להקפיד על ההנחיות הקורונה ,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 ב' של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

נפתח בברכה לצוות הסדרה שלנו לוחמים על הזכייה בפרס סדרת הרשת הטובה ביותר בטקס פרסי
האקדמיה!

תוכן
החודש פתחנו במהלך לחיזוק ערוצי הטיק טוק שלנו ,ובמסגרת זו השקנו גם ערוץ בערבית (כאן ערב).
תוך שבוע וחצי מיום ההשקה הגענו ל 18-אלף עוקבים ול 170-אלף לייקים ,כששני הסרטונים
הפופולריים היו "למה קוראים לי טום בוי?" ( 927אלף צפיות) ו"סבתא מחפשת חופש חברתי" (736
אלף).
בד בבד שמנו דגש על תכנים מעשירי ידע .למשל ,מה הקשר בין העדלאידע לבירת המסיבות של
ישראל ,או האם טרומפלדור באמת אמר "טוב למות בעד ארצנו" ,או שזו אגדה ,והוא פלט קללה עסיסית
ברוסית? וגם ניסינו להבין בכאן סקרנים למה המלים "כרע" ו"קרא" נשמעות אותו דבר .או נכון יותר,
מתי הפסקנו להגות את האותיות הגרוניות ח' ו-ע' ,וגם ט' ,ק' ו-א'.
סדרת הראיונות שלנו כאן מקשיבים של אורית נבון הוסיפה לרגש ולהצטיין .למשל ,בפרק שעסק
באורית ,אם לחייל בשריון שנאבקת כבר ארבע שנים למען בנה שנפגע במהלך השירות ואיבד את קולו.
השקנו החודש גם סדרת ראיונות חדשה בערבית עם חנאן יוסף אבו ורדה בשם זה מה שקרה .בפרק
הראשון ,שזכה ל 5.3-מיליוני צפיות ,התראיינה עביר משפרעם ,שסיפרה על אירועי האונס וההטרדות
שעברה בתוך המשפחה 1,600 .גולשים
שיתפו את הפרק ,ותגובות מרגשות
מצופים וצופות רבים הגיעו אלינו גם
למערכת.
ומה עם יקומות של רועי כפרי ,כבר
צפיתם? העלינו שני פרקים שעוסקים ב...
אפשר אולי להגדירם כ"סיפורים על משהו,
איפשהו ,שמשפיעים עלינו" .ואולי לא.
מבולבלים? מוזמנים פשוט ...לצפות.
מה שבטוח ,את שבירת השיא של ענת קם
ב"מרדף" בטוח של פספסתם (כולל
הלגלוגים ,מה לעשות) .זמן קצר אחרי שהפצנו את הסרטון ברשתות החברתיות הוא הפך ויראלי,
כשבפייסבוק לבדו הגיע ליותר ממיליון צפיות.
עוד היה קשה לפספס את העובדה שקופה ראשית הובילה השנה את מצעד התחפושות .במהלך
השבוע של פורים עלו בקבוצה הרשמית של התוכנית  232פוסטים של אנשים שהתחפשו לדמויותיה.
בד בבד עבדנו על השת"פ שמעריצי הסדרה חיכו לו :ח"כ שרן השכל שהתחפשה לשירה שטיינבוך
וגרפה חיבובים ,שיתופים ותגובות נפלאות בכל הפלטפורמות.
ועוד :חגגנו  60לריטה עם קטע שלה כשהיא בת  17ומשתתפת בתחרות מלך הדיסקו .הקטע קיבל
חיבובים רבים גם בטיקטוק והפך לקטע הנצפה באותו שבוע .לכבוד יום המעשים הטובים העלו את כל
פרקי חצי המנשה לאתר באיכות טובה .חגגנו את יום האשה עם סרטון שבו נשים ענו לגברים שהחפיצו
אותן ,ולכבוד הזכייה בפרס מפעל חיים העלינו לאתר פרקים נדירים של זהו זה.

הפצה:
החודש שלנו ביוטיוב:
בחודש החולף נרשם המשך להצלחה המרשימה של תכני החינוכית בפלטפורמה ,עם נתוני צפייה נאים
בעונה השנייה של הסדרה שקשוקה .מאז תחילת  ,2022ערוץ היוטיוב של כאן חינוכית עובר בכל חודש
רף של  20מיליון צפיות.
בערוץ היוטיוב של כאן  11נרשמו נתוני צפייה נאים בעונה החדשה של עוד ניפגש ,ליגה ג' ,האזרח
גואטה ,והיהודים באים.
כמו כן ,ערכנו החודש שידורים חיים שיצרו תנועה מכובדת של גולשים ,ובראשם מסע הלוויה של הרב
חיים קנייבסקי ז"ל ,שהועבר בערוצי היוטיוב של כאן חדשות ,כאן  11וכאן מורשת .במשדר של כאן 11
הצטברו עד כה כ 200-אלף צפיות והשידור החי נכנס לרשימת הסרטונים החמים בישראל.

קצת מספרים:
כאן 11
צפיות  | 15,477,383 -עד כה 723,488,663 -
מנויים ( 667,079 -כ  6,500נוספו)
כאן חינוכית
צפיות  25,079,610 -צפיות | עד כה 635,660,445 -
מנויים ( 476,889 -כ  12,000נוספו)
כאן חדשות
צפיות  | 16,366,513 -עד כה 684,299,086 -
מנויים ( 408,436 -כ  6,000,נוספו)
כאן דיגיטל
צפיות  | 2,185,836 -עד כה 177,297,537 -
מנויים ( 212,289 -כ  2000נוספו)

בברכה,
תומר ברנד
סמנכ"ל הדיגיטל

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
דוקו
"يوميات عاملة יומנה של פועלת" סדרה
דוקומנטרית מטלטלת שעלתה למסך של מכאן
וזוכה להרבה התעניינות וביקורות חיוביות.
גיבורות הסדרה נשים מעוררות השראה,
אמיצות ונחושות ,שמתוך התנאים הקשים
ביותר גייסו את הכוחות לא רק לשרוד ,אלא
להתרומם לחיים עשירים של עשייה והצלחה" .
"תמיד כשמדברים על נשים ערביות ,ישר הולכים לעורכות הדין,
לקרייריסטיות ,לסיפורי ההצלחה לפי הספר אותנו עניינו דווקא נשות הצללים,
אלה שנמצאות בשולי השוליים ,הנשים שאנחנו
כל הזמן מקבלות מהן שירות ולא שמות לב אפילו
איך קוראים להן .האם אי פעם הסתכלנו אפילו על
תגית השם ,לראות איך קוראים להן? לא .הן
שקופות".
החלו שידורי העונה השנייה של הסדרה "الدرجة
الثالثة ליגה ג" שמלווה אנשים מהפריפריה של ישראל ,שהכדורגל עבורם

הוא הסיכוי האחרון להצליח ולייצר משמעות לחייהם .הסדרה זוכה
להתעניינות ומוקרנת באתרים שונים בתוך החברה הערבית.

ראליטי
"التحدي האתגר" תוכנית ריאליטי ראשונית מסוגה במסגרתה מכניסים נשים ערביות לסיטואציות בלתי
מוכרות ומוציאים מהן התנהגויות ואמירות המלמדות הרבה גם על החברה הישראלית .להלן הצצה–
שיחה בין שני המשתתפות ערין ונור  -ערין שמביעה געגועים למשפחה בעקבות הריחוק והגירושים ונור
שלא זכתה להכיר את אביה.

אירוח
החלו שידורי התוכנית " مش بس كالم לא רק דיבורים" כאשר הפרק הראשון הוקדש
לחודש האם והאישה וכלל ראיונות עם אימהות בעלות סיפורים מרגשים ,מעמד
שפת האם – הערבית ,שיחה אינטימית עם הזמרת עטורת ההצלחות והשבחים
בארץ ובעולם הערבי ויולט סלאמה ,שירים וכתבות מרתקות.

חודש האישה בערוץ מכאן
לכבוד יום האישה הבינלאומי שידרנו בטלוויזיה מכאן לצד התכנים החדשים מגוון תכנים ייעודיים,
בינהם :خلينا نشوفك תן לנו לראות אותך– אורחת המחנכת והמטפלת באומנות מנאר קיש ,بال مؤاخدة סליחה
על השאלה – פרק רווקות ,مكان للشك מקום לספק – תחקיר תעסוקת נשים ,سيرة ومسيرة שיחה על הדרך –
ריאיון עם החוקרת ד"ר מהא סבאח ו -ايروس אירוס– חינוך מיני היאם טנוס.

פעילות חוץ מסכית
הסרט הדוקומנטרי "جانجستر شوكولطة גנגסטר שוקולד"
הוקרן בעמותת מרים בפני קהל מתנדבים צעירים וכלל
מפגש עם גיבור הסרט עזמי חאמד ששיתף את אותם
בסיפורו האישי נפילתו וגמילתו מסמים.

חדשות מכאן
חדשות מכאן מסקרים באופן נרחב את המלחמה באוקראינה ,דרך משדרים מיוחדים ,לשידורים עולים
מרואיינים ,פרשנים דוברי ערבית משני הצדדים ,גם מרוסיה וגם מאוקראינה ,ולווינו מקרוב את
החזרתם של הסטודנטים הערבים הישראלים לחיק המשפחות שלהם.
ביום האישה הבינלאומי הקדשנו זמן נרחב בשידורים שלנו ברדיו וטלוויזיה לנושא ,בדגש על תופעת
האלימות שמכה את הנשים בחברה הערבית במיוחד.
הכתבת שלנו ,הצטרפה לנסיעתו ההיסטורית של נשיא המדינה יצחק הרצוג לטורקיה ,וסיקרה את
הביקור ,את נאומי שני המנהיגים העברנו באופן ישיר ברדיו וטלוויזיה ,לצד ראיונות עם אורחים
מטורקיה שדיברו על הכוונה להחזיר את החום ליחסי המדינות.
בעקבות שני פיגועי טרור קשים בבאר שבע וחדירה פתחנו שידורים ומשדרים מיוחדים ,טלוויזיה ורדיו,
דרך פריסת כתבים בשטח ,וראיונות עם מומחים בתחומים שונים ,בטחון ,לוחמה בטרור ,תנועות
אסלאמיות רדיקליות .בכל אירוע היה לנו כתב בזירת האירוע לצד ליווי הלוויות הקורבנות.
עקבנו וסקרנו מהפסגה שהתקיימה בנגב ,דרך משדרים מיוחדים בליווי שני כתבים ,מהטלוויזיה והרדיו,
אשר סיקרו את האירוע מכל הזוויות ונשארו עם המשלחות בשדה בוקר למשך יומיים .
העברנו במשדר מיוחד ,את ההצהרות השרים והעלינו פרשנים ממדינות ערב ,ירדן ,מצריים ,מרוקו,
בחריין ,אמירויות ,סעודיה שהתייחסו לאירוע וחשיבותו.
בימים אלה אנחנו בשיא ההכנות לחודש רמדאן הכוללים שינוי בלוח השידורים ושינוי מועד המהדורה
תוך יצירת תכנים ייעודיים.

דיגיטל מכאן
תוכן (לא חדשותי) ראוי לציון :מגוון תכנים הופקו והעלו לדיגיטל
ולכבוד חודש האישה והאם יצרנו תכנים ייעודיים שמרכזן נשים
יוצאות דופן מוצלחות ומעוררות השראה.
( SHOW )1قصتك סדרת דוקו המביאה סיפורים מרתקים ומלווים
בהרבה ויזואליה שמחברת את הנמען לסיפור -הסדרה מונה כ40 -
הפקות והיד עוד נטויה .להלן סיפורי החודש שזכו להרבה הזדהות
ונגעו לליבם של הקהל הרחב בחברה הערבית בישראל :יום האם והיום העולמי לתסמונת דאון – נשים
ילדיהם עם תסמונת דאון  ,קשישות עם חג'אב עושת יוגה  ,בחורה ערביה צעירה שעובדת כנגרית מוצלחת,
הרופא ששר זג'ל ומצליח להעניק למטופלים שלו הרגשה נוחה על אף הכאבים .

( )2סלון נאדר – המגיש נאדר אבו תאמר בסגנונו הקשוב ,מארח
גיבורים שעברו אתגרים קשים בחיים ,המשקפים סוגיות כואבות
בחברה הערבית  -כגון :אלימות ,בריונות ,אלמנות ועוד .מוזמנים
לצפות בפרקי החודש :חמיסה נמוכת קומה שמרגישה דחייה חברתית
מתארחת באולפן ,למא שבעלה חלה במחלה
קשה ,ליוותה אותו בכל הרגעים הקשים עד
שנפטר.

תוכן אקטואלי וחדשות ראוי לציון :ליוונו את סדר היום וסיקרנו את המתרחש
.24\7
מלחמה  -הסיקור היום יומי למלחמה בין רוסיה לאוקראינה זכה להמון צפיות,
בייחוד מצבם של הסטודנטים הערבים הישראלים שנאלצו לחזור ארצה
בעקבות המלחמה.
אירועים מדיניים  -הביקור של בנט ברוסיה והביקור של הרצוג בטורקיה.
האירועים הביטחוניים – פיגועים בירושלים ובבאר שבע זכו לסיקור רחב וגם
ללייבים בפייסבוק.

פלטפורמות הפצה:
אתר)24.03 – 24.02( makan.org.il :
מבקרים –  110אלף ,כניסות –  231אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:19 -כניסות מאורגני 30%
פייסבוק מכאן חדשות
פייסבוק "מכאן"  -תוכן כללי ואקטואלי
סה"כ עוקבים

1,360,000

 422,126אלף

סה"כ צפיות

 5.3מיליון

 5מליון

סה"כ מעורבות

117אלף

 119.4אלף

סה"כ דק' שנצפו

 1מליון

 1.4מיליון

עוקבים
שהתווספו

 10,300עוקבים

 8,000עוקבים

אינסטגרם מכאן  112אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  8184 -עוקבים .יוטיוב מכאן  38700עוקבים.
יוטיוב מכאן חדשות –  8770עוקבים .טיקטוק מכאן חוגג חודש! כבר קיבלנו את ה V -הכחול ומעל
 50Kעוקבים!
קידום תוכניות :מעבר להנגשת תוכניות הטלוויזיה והרדיו באתר
האינטרנט וביוטיוב ,אנו דוגמים קטעים מרתקים מכל תוכנית
ומקדמים בפייסבוק  +באינסטגרם ובטיקטוק .התוכניות  :האתגר,
יומנה של פועלת ,הצד השני מקודמות באופן מקיף לפני ואחרי
שידור התוכנית על מנת להגביר את המודעות לתוכניות ואת
החשיפה שלהן.
בברכה,
פיראס חאמד – מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהל תוכן חדשותי
רובא ורור – סגנית מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהלת תוכן לא
חדשותי

טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה
זו השנה החמישית שכאן גאים לארח את משדר טקס
פרסי האקדמיה לטלוויזיה .גם השנה ,כאן היא המנצחת
הגדולה של הטקס ,עם  29פרסים.
מחלקת הדרמה של כאן שוב זכתה ב"טריפל"
("עלומים" סדרת הדרמה; "קופה ראשית" קומדיית
מצבים; "המפקדת" דרמה קומית).
בפרסים השונים זכו תוכניות תרבות ובידור " :בואו
לאכול איתי"" ,המרדף"" ,סוכן תרבות"" ,סליחה על
השאלה"" ,פגישה עם רוני קובן" "טיפול זוגי" וגם
התוכנית "מהצד השני" והסדרה התיעודית "מצב נפשי" ,פרס מפעל חיים הוענק לחברי "זהו זה".
רשימת הפרסים:
המפקדת – עם  10פרסים! פרס לסדרת דרמה קומית ,פרס השחקנית הראשית בסדרה קומית לאלונה
סער ,פרס שחקנית המשנה בסדרה קומית למיה לנדסמן ,פרס הליהוק בסדרה עלילתית ,פרס התסריט
בסדרה קומית ,פרס הבימוי בסדרה קומית ,פרס ההקלטה בסדרה עלילתית ,פרס עיצוב הפסקול ,פרס
הצילום בסדרה עלילתית ,פרס עריכת תמונה בסדרה עלילתית.
עלומים – פרס סדרת הדרמה ,פרס הבימוי בסדרת דרמה ,פרס השחקן הראשי בסדרת דרמה לאמיר
טסלר.
קופה ראשית – פרס לקומדיית המצבים ,פרס השחקן הראשי בסדרה קומית לאמיר שורוש ,פרס שחקן
המשנה בסדרה קומית לדב נבון.
זהו זה – פרס מפעל חיים
סליחה על השאלה – פרס לסדרה העובדתית ,פרס הבימוי בסדרה תיעודית עובדתית ,פרס התחקיר
בסדרה תיעודית ועובדתית.
בואו לאכול איתי – פרס תכנית המציאות ,פרס לליהוק בתכנית ריאליטי.
מצב נפשי – פרס לסדרת התעודה
סוכן תרבות – פרס לתכנית תרבות ופנאי
פגישה עם רוני קובן – פרס לתכנית אירוח וראיונות
מהצד השני עם גיא זהר – פרס לתכנית האקטואליה
המרדף – פרס לשעשועון טלוויזיה
טיפול זוגי – פרס לעריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית

מחלקת הדוקו:
לצאת מבוסייר  :סרט ששינה את המציאות! 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
כמוסד שמיועד להחזרת נערים חרדים לתלם לאחר שקצת סטו ממנו.
השאלה היא באיזה 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 יתעדו את המתרחש בישיבה
באמצעות מצלמה נסתרת ולבסוף גם יפנו 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.
נבואת קסנדרה :מהיוצרים של סדרת הדוקו עטורת
הפרסים "לבנון גבולות הדם" מגיעה סדרה מטלטלת
תודעה החושפת את "פרויקט קסנדרה"  -שרשרת
מבצעים סודיים שבוצעו לאורך כעשור במטרה
לעצור את רשת הסמים והלבנת הכספים של
חיזבאללה ואיראן ובלימתם של אותם מבצעים עם
התקדמות המאמצים לחתימת הסכם הגרעין ב
 .2015התחקיר לסדרה ארך כשלוש שנים וצילומיה
התפרסו במדינות דרום אמריקה ,אירופה ,ארה"ב והמזרח התיכון .הסדרה ,בבימויו של דוקי דרור,
הופקה כקופרודוקציה ישראלית-קנדית של כאן  11ורשת הטלוויזיה .CBC
הסדרה חושפת את מאחורי הקלעים של המלחמה הכלכלית נגד רשת הלבנת הכספים והסחר בסמים
של חיזבאללה ואיראן .שרשרת המבצעים שבוצעו מאז  2006בשש יבשות תחת שם הקוד "פרויקט
קסנדרה" בהם השתתפו הסוכנות לאכיפת הסמים האמריקאית עם יחידת צלצל הישראלי פגעו באופן
קשה בתשתית הפיננסית של ארגון הטרור הלבנוני ובמשטר האיראני.
עם גישה בלעדית לסוכני  ,DEAפעילי חיזבאללה לשעבר ,עיתונאים חוקרים ,אנשי מוסד לשעבר ועובדי
ממשל אמריקאים לשעבר ,נבואת קסנדרה שופכת אור על אחד הסיפורים הדרמטיים (והבלתי
מסופרים) העומדים מאחורי אחד הנושאים הגיאופוליטיים הרגישים ביותר כיום  -הסכם הגרעין
האיראני .שש שנים לאחר חתימת הסכם הגרעין ,כשהאיבה בין ארה"ב לאיראן מחריפה והולכת
מנשבת רוח של מלחמה באזור .הסדרה שואלת  -מה עצר את פרויקט קסנדרה ואיזה מחיר שולם?
והאם ,כשמו של הפרויקט "קסנדרה" תהיה זאת נבואה שאיש לא ישעה לה ותעלה במחיר של מלחמה
הרסנית?
ליגה ג' עונה : 2בעונתה השנייה חוזרת הסדרה
ליגה ג' לגיבורים מהפריפריה של ישראל שהכדורגל
עבורם הוא התקווה להצליח ולייצר משמעות
לחייהם .בצפת ראש עירייה חדש מקים קבוצה
לאחר שנים ללא קבוצה מקומית ומחתים חלוץ
מליגת העל במטרה לעלות ליגה .בעראבה מקימים
מחדש קבוצה שתתן מסגרת לצעירי העיר בהנהגת
מאמן עבד רבאח ששיחק בנבחרת ישראל .בשכנה
שפרעם מקימים מחדש קבוצה שתאחד את תושבי העיר בני כל הדתות על רקע האלימות בחברה
הערבית .בשדרות מנסה קבוצת חברים להציל את הקבוצה שהקימו מסגירה והשופטת ספיר בוסקילה
נאבקת להגשים את חלומה לשפוט בליגות הגבוהות ולהקים בית עם בת הזוג שלה.

מחלקת תרבות ובידור:
עוד ניפגש :עונה שנייה לפורמט הדוקו-ריאליטי המקורי
המצליח .בעונה החדשה מנסה "עוד ניפגש" להפגיש בין
בני משפחה שנותק ביניהם הקשר בעקבות יציאה בשאלה.
שלוש אימהות חרדיות מירושלים מחפשות אחר ילדיהן
שעזבו את הדת ובעקבות כך נותק עימם הקשר .לצידן
יוצאים למסע ההפוך שני צעירים יוצאים בשאלה שקרוביהם
ניתקו עימם קשר לאחר שעזבו את העולם החרדי.
האימהות עוברות למשך שמונה ימים למקום הכי מפחיד
בעיניהן  -תל אביב ושני היוצאים בשאלה חוזרים למקומות
מהם ברחו בבני ברק .אל הגיבורים מתלווים שליחים שחוו את הנושא הכואב מקרוב על בשרם והם
אלו שיעזרו ויתווכו את הגיבורים לבן משפחתם המנותק .במשך  36השעות הראשונות ,הגיבורים
נמצאים בשתיקה ,לא מדברים עם האנשים שהם פוגשים וצריכים רק להקשיב .לאחר  36שעות ״הסכר
נפרץ״ השתיקה נשברת והם משתפים את השליחים בסיפורם הנוגע ללב.
סליחה על השאלה :סליחה על השאלה זוכת פרס
האקדמיה בפעם השלישית בפרקים חדשים-
חירשים ,אלימות במשפחה ,אנשים שחיו ברחוב,
רווקות מאוחרת ,הורים שילדיהם התאבדו ,עובדים
סוציאליים ,טיפולי פוריות ,בדואים ,מכורים נקיים
להימורים ,אלמנים ואלמנות ויוצאים בשאלה .השנה
זכתה התוכנית בשלושה פרסים בטקס פרסי
האקדמיה פרס הסדרה העובדתית הטובה ביותר,
פרס הבימוי בסדרה תיעודית עובדתית וגם פרס
התחקיר בסדרה תיעודית עובדתית.
המרדף  :כבכל שנה ,הופק פרק מיוחד של
"המרדף" לפורים בהשתתפות קומיקאים חובבי
טריוויה .השנה היו אלה היו נדב אבקסיס ,הצמד
דובדבני וקובץ' ועידן אלתרמן שהעזו לנסות ולעמוד
מול הצ'ייסר איתי הרמן .מרבית השאלות
ההיתוליות היו בנושאי הומור ואולי בגלל זה הם
הצליחו לנצח את הצ'ייסר! על זה נאמר ,למה לא
כל יום פורים...

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

שקשוקה  - 2עונה חדשה לסדרת הילדים
המצליחה .הסדרה ממשיכה לחדש ולהוביל
שיח עכשווי ,בין הנושאים שיעלו בעונה זו:
סרטן ומחלה אצל הורה ,אבטלה וכסף
במשפחה ,סימני התבגרות ,אהבה ראשונה,
קנאה באח או בחברה ,החיים בקיבוץ בשנות
השבעים וגם פרק בנושא "גם בנות מפליצות".

שקשוקה :יומן קריאה  -במקביל
לעונה החדשה ,עלה הסכת חדש .בכל
פרק גליה עוז משוחחת עם קבוצת
ילדים על נושאים שעלו מתוך סדרת
הספרים וסדרת הטלוויזיה.

למה זה טוב?  -תוכנית דוקומנטרית חדשה ,שמעלה שאלות חשובות על החיים ומסתכלת עליהם
מנקודת מבט רחבה .את התוכנית מובילים צמד כוכבי הילדים האהוב אודי ואביעד ,כשבכל פרק הם
חוקרים נושא שנתפס כשלילי ובודקים האם יש בו גם יתרונות .את התשובות הם מקבלים דרך מפגשים
עם ילדים ומבוגרים העוסקים בתחומים שונים .בנוסף ,בכל פרק יש מערכונים קצרים ,ניסויים חברתיים,
משחקים אינטראקטיביים עם הצופים וקטעי אנימציה מופרעים שעוזרים לקדם אותם לקבל תשובות
בהקשר לנושא שנחקר.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

חודש אדר ב' היה חודש גדוש באירועים מדיניים וביטחוניים :גל הטרור הנוכחי שהתחיל בפיגוע
מחריד בבאר שבע ,והתרחב לפיגועי ירי במרכזי ערים ,פסגת הנגב ההיסטורית בהשתתפות שרי
חוץ ערביים ,ביקור נשיאותי בטורקיה ,ושלל חשיפות עיתונאיות שהכתיבו את סדר היום
התקשורתי .חטיבת החדשות היתה ערוכה
ודרוכה וכלל האירועים סוקרו בהרחבה מהשטח
ומהאולפן במשדרי חדשות משולבים מירושלים,
באר שבע ,חדרה ,בני ברק ,הנגב ,וגם מחו"ל –
טורקיה וקייב .כל צוותי החטיבה – הכתבים,
העורכים ,הצלמים ,המפיקים המגישים העניקו
סיקור מקיף ומקצועי לאירועים הקשים במשדרים
ארוכים ועמוסים בכל זרועות החטיבה :בטלוויזיה
ברצף שידורים מיוחדים ,בכאן רשת ב ובדיגיטל
החדשותי

ביקורו ההיסטורי של נשיא המדינה הרצוג
בארמונו של ארדואן באנקרה סוקר על ידנו באופן
נרחב באמצעות שני כתבים שהצטרפו לפמליית
הנשיא ושידרו את רצף האירועים הדרמטיים
בשידור חי.
הכתבת המדינית שלנו חשפה את קיומה הצפוי
של פסגת הנגב ,אירוע היסטורי שמשך תשומת
לב עולמית בקיבוץ שדה בוקר ,שם הקמנו אולפן
בשטח שליווה את שרי החוץ במשך יומיים
תמימים.
המלחמה באוקראינה עדיין כאן  -שליחתנו לקייב
המופגזת הדס גרינברג יחד עם הצלם ארז כהן
מסקרים את הנעשה בעיר קייב המופגזת .יום יום
הם הביאו ריאיונות עם בכירי ממשל אוקראינים
ומקורבים לנשיא זלנסקי ודיווחו ממוקדי ההפגזות.
הדס העלתה בלוג סטורי לייב באינסטגרם של כאן
חדשות על מנת לספק לעוקבים הצצה אל מאחורי
הקלעים של סיקור המלחמה.
כמובן – לצידם ,שליחינו הנוספים לאוקראינה,
העבירו לאורך החודש כולו דיווחים מהדהדים מלב
הערים המופגזות

סיקור מיוחד של כאן חדשות את מסע
ההלוויה של הרב קנייבסקי :משדר מיוחד
באולפן יחד עם דיווחים מהשטח לאורך מסע
ההלוויה והיערכות המשטרה לאירוע רב
המשתתפים.

לצד סיקור האירועים הנרחב ,גם החודש ,עיתונאי החטיבה הובילו שורה ארוכה של חשיפות
משמעותיות במשדרי כאן :11
✓
✓
✓
✓

חשפנו את הקמתו של בית חולים השדה הישראלי באוקראינה
כתב הבריאות שלנו פרסם לראשונה על התפרצות מגפת הפוליו בירושלים ,שצפויה להטריד
את הציבור עוד תקופה ארוכה.
קיימנו ראיון עם נכדו של הרב קנייבסקי לאחר ההלוויה.
גם הפסגה ה"חשאית" שערך ראש הממשלה בנט בשארם א שיח ,הלווית הרב קנייבסקי,
ונאומו ההיסטורי של הנשיא זלנסקי בפני הכנסת היו מוקד לשידורים רציפים.

כאן רשת ב'
שינויים בלוח השידורים שלנו
בחמישי  31.3עלתה תוכנית חדשה – "גילי ומנליס" – תשודר ביום חמישי בשעה  .18-19גילי כהן
ופרשן כאן חדשות רונן מנליס על כל מה שמתרחש מאחורי הכותרות .על האירועים והתהליכים שקורים
כאן בארץ ,במזרח התיכון ובעולם.
בנימיני וגואטה – מגיש חדש וותיק לתוכנית הערב של התחנה – רן בנימיני חוזר להגשה זוגית עם
יגאל גואטה .עובדים במרץ מחדש על הזוגיות.
תרבות יום חמישי חוזרת לתרבות יום ו'– שישי ב .10:00 -עומר בן רובי מסכם לנו את תרבות השבוע.
גואטה בשישי – שישי ב – 11:00 -עם יגאל גואטה על משמעות החיים ...בשישי בבוקר.
שידורי חדשות מיוחדים:
 20.3שידור הלווית הרב חיים קניבסקי  +שידור נאום הנשיא אוקראינה זלנסקי.
 22.3פיגוע בבאר שבע.
 27.3פיגוע בחדרה.
 28.3פסגת הנגב.
 29.3הפיגוע בבני ברק.

חג פורים
 – 17.3תוכנית מיוחדת של "תזמורת המהפכה" עם
שניים :זוהר שרון – מלחין ורועי אופנהיים – המייסד
והמנצח של התזמורת והמנהל האומנותי שלה .עם
יצירות של התרנגולים והגשש החיוור בעיבודים
חדשים.
להאזנה לחץ\י כאן

ספורט:
 - 24.3גביע המדינה
בכדורסל נשים – הפועל ראשון לציון ניצחה את אליצור חולון .בעמדת
השידור :ליאן וילדאו ,הפרשנית דניאלה ראובן ,לשעבר מאמנת אליצור
תל אביב והטכנאי שלנו ראובן מן.

דיגיטל:

היוזר של כאן רשת ב בטוויטר שוב עובד מהחודש .נשמח לעוקב שלכם.

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק
עוקבים
 28הימים האחרונים 133,683
7,704
עלייה מחודש קודם

צפיות בווידאו
2,404,389
-

האם פוטין יפסיד במלחמה הנסתרת של רוסיה?
לוחמי גולני חזרו לאוקראינה כדי לחכות לרוסים
המתורגמן של הנשיא זלנסקי

צפיות בפרופיל
59,710
7.8%

לייקים בחשבון
147,179
-

803,200
714,500
113,200

יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

מנויים
407,576
5,783

צפיות
16,756,884
76,900

חשיפות
165,668,038
-

הסרטונים הנצפים:
האם פוטין יפסיד במלחמה הנסתרת של רוסיה?
אלפי לוחמים צ'צ'נים נשלחו למלחמה
לוחמי גולני חזרו לאוקראינה כדי לחכות לרוסים

251,458
242,504
195,774

אינסטגרם:
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

חשיפה
3,701,446
47.6%

עוקבים
85,540
0.5%

צפיות בפרופיל
45,699
67.3%

הסרטונים הנצפים:
לוחמי גולני חזרו לאוקראינה כדי לחכות לרוסים
המתורגמן של הנשיא זלנסקי
בנותיה של לורה יצחק שנרצחה בב"ש ספדו לה

514,000
195,000
72,800

פייסבוק
עוקבים
 28הימים האחרונים 731,129
עלייה מחודש קודם 5,116

תפוצה
2,606,455
-

מעורבות
5,337,355
-

הסרטונים הנצפים:
אלפי לוחמים צ'צ'נים נשלחו למלחמה
המנכ"לית מדימונה שמביאה את רוח ההתנדבות להיי-טק
האם פוטין יפסיד במלחמה הנסתרת של רוסיה?

418,151
397,203
338,736

טוויטר
עוקבים
 28הימים האחרונים 153,589
עלייה מחודש קודם 6,623

חשיפה
16,302,919
-

ביקורים בפרופיל
1,405,599
-

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

חכ
כאן רקע
המלחמה באוקראינה
רוסית
עקב המלחמה באוקראינה תגברנו את שידורי האקטואליה ברוסית .הוספנו מבזקי חדשות בלילה ,יומני
אקטואליה בסופי השבוע וגם יומן עליה לסייע לעולים בתקופת קליטתם.
בנוסף לראיונות השוטפים עם עולים ופליטים שהגיעו לארץ ועם תושבים בערים שונות באזורי הלחימה,
הקדשנו תכנית לילדים עולים שחגגו את חג הפורים לראשונה בארץ .להאזנה לחץ/י כאן
צרפתית
בריאיון שפורסם ב ,16.3.22-סרגיי ג'ירנוב ,מרגל ה KGB-לשעבר מסביר על הדרך שהוא עשה כמרגל
ואומר שהדברים לא ממש השתנו אחרי נפילתה של ברית המועצות .סרגיי שערק לצרפת בה הוא
מתגורר היום מפרסם ספר על מערכת הריגול של ברית המועצות .בריאיון הוא סיפר גם על היכרותו
עם ולדימיר פוטין שלדבריו כשל כמרגל .להאזנה לחץ/י כאן
אמהרית
העקבות דוח הגזענות שפורסם ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות של משרד המשפטים
ולציון היום הבינלאומי למאבק בגזענות פתחנו את הנושא לדיון במסגרת שיחות עם מאזינים ביום
 . 23.3.22בריאיון שקיימנו ,ראש היחידה עו"ד אווקה זנה שיבח את תרומת השידור .להאזנה לחץ/י
כאן

כאן הסכתים
שיר אחד לייב ההסכת המצליח בישראל הגיע אל במת "בית אביחי" לאירוע לייב מרגש .מאיה קוסובר
וניר גורלי הגישו  -לקהל שבאולם ולמאות צופים בזום מהבית  -פרק לייב של "שיר אחד" שעסק בכוח
הנשי .הסיפורים מאחורי "ואלס להגנת הצומח" של נעמי שמר" ,גיבור גדול" של סי היימן ו"היי שקטה"
של ריקי גל .לצד הסיפורים ,בוצעו על הבמה גם עיבודים חדשים לשירים בביצוע מאיה בלזיצמן ,דניאל
רובין ומור סיון .ערך בכישרון אסף רפפורט .הלייב יעלה בהמשך גם כפרק בונוס של שיר אחד.
שקשוקה – יומן קריאה :לצד עליית העונה החדשה של הסדרה "שקשוקה" בכאן חינוכית ,העלינו הסכת
חדש  -יומן קריאה מלווה ,שבמסגרתו גליה עוז מדברת עם ילדים על נושאים שמעניינים אותם ,כמו
קשר עם ילדים ,תחרותיות ,עזרה לאחר וקבלת סמכות המבוגרים .להאזנה לחץ/י כאן
פאנל שער למונדיאל  -שער למונדיאל :המונדיאל מתקרב ואורי לוי חוזר עם עונה חדשה של ההסכת
הפופולארי .והפעם – לקראת האירוע הגדול ביותר של חובבי הספורט .בהסכת "שער למונדיאל" ,אורי
לוי מבקיע בין החיבורים התרבותיים ,החברתיים והפוליטיים של הכדורגל ומסביר איך זה שמאחורי כל
בעיטה יש סיפור .רגע לפני הפגרה הבינלאומית של מרץ  .22להאזנה לחץ/י כאן
ההסכת שאין לומר את שמו  -לסיום העונה שיר ודור מארחים את הזמר והיוצר נעם רותם לשיחה
שמתחילה בספר השישי ,ומגיעה לדיונים על הדמות של רולינג עצמה ,למחשבות על היחסים בין
הספרים לבין הסרטים ,לשאלות על הצלחה מול יצירה ,על יצירה שיש לה התחלה ולא ברור מה הסוף
שלה ובקיצור  -על כל מה שהופך את הארי פוטר לסדרת הספרים המצליחה בתבל.
סיקור המלחמה באוקריאנה  -בעקבות המלחמה הסכתי כאן התגייסו להפיק תכנים מיוחדים
שהעשירו ונתנו זוויות חדשות ומקוריות לאירועים הדרמטיים באירופה.
חיות כיס  -במשך שמונה שנים הכין פוטין את הכלכלה הרוסית למלחמה נגד מערב .האם היא תחזיק
מעמד? לרוסיה יש תעשיית אנרגיה ופאסון של מעצמה ,אבל גם כלכלת עולם שלישי שמתקשה לספק
לאזרחיה שירותים בסיסיים ותקווה .אז איך היא מצליחה לאיים על המערב? וגם על המלחמה העולמית
על הגז והנפט

חכ
עוד יום  -עקיבא נוביק מארח את יואב זהבי ואת הפרשנית והחוקרת קסניה סבטלובה על היקף המחאה
ברוסיה ,מאפייניה ,והאם היא עשויה לאיים על כסאו של פוטין? איך משפיעה הפלישה של רוסיה
לאוקראינה על השכונה שלנו? גילי כהן ורועי קייס על כל האינטרסים ,החישובים המדיניים וההשלכות
של המשבר על מדינות האזור .וגם :ישראל ושאלת הפליטים מאוקראינה ,נפילתו של רומן אברמוביץ,
ו סיפורם של שלושה ישראלים יוצאי בריה"מ לשעבר שהתגייסו לסייע לקורבנות המלחמה בדרך
שהפתיעה גם אותם.
"גבוהה גבוהה"  -בהסכת שאלו מיהו פליט? מהי החוויה הקיומית שלו? כיצד כל זה קשור בצדק,
בהומניזם ובפוליטיקה?
שער  -פרק מיוחד שעסק בהיסטוריית היריבות בין רוסיה ואוקראינה .בכדורגל.

כאן תרבות
פורים  -בני מלוכה בכאן תרבות :התלבשנו בבגדי פאר ,הוצאנו סרוויסים ,והתחנה התחפשה ליום אחד
לבית מלוכה בינלאומי .בתוכניות השונות נדונו נושאים כגון למה אנחנו עסוקים כל כך בבני מלוכה ,איך
מכינים אוכל לנסיכים ורוזנים והאם יש עתיד לבתי מלוכה בעולם .בתוכנית "פופ אפ" חידש אלעד בר
נוי את מגילת אסתר ,בשיתוף צוות כאן תרבות ושירי פופ נבחרים .להאזנה לחץ/י כאן
גם כן תרבות הפלישה לאוקראינה  -כמעט מדי יום מטפל גואל פינטו בתוכניתו בהיבטים שונים של
עולם התרבות הנחרב של אוקראינה .מדובר בזווית ייחודית ,שזכתה גם להסכת נפרד ,שבו ניתן למצוא
את כל הקטעים הרלוונטיים .להאזנה לחץ/י כאן

כאן מורשת
תוכניות חדשות בכאן מורשת :התחדשנו בשתי תוכניות שיהפכו את לוח השידורים של התחנה למדויק
ומעניין יותר :בשש בבוקר פותח את היום עומר בן רובי עם התוכנית "אורות" המביאה דברי תורה,
הלכות ומוזיקה טובה .התוכנית משודרת בשידור חוזר בשעה  .19:00מיד אחריו מגיע בני טיטלבוים
עם תוכנית בוקר יומית" ,הבוקר" ,שבה מביא בני כותרות עיתונים ,מאמרי דעה ופאנלים על ענייני היום.
להאזנה לחץ/י כאן
חג הפורים צוין בתחנה בלוחות שידורים מיוחדים :קריאת מגילה מבית כנסת הגדול בתל אביב שודרה
ברדיו ובערוצים הדיגיטליים ואחריה המשכנו במשתה פורים מיוחד בהגשת צוות כאן מורשת .גם
במהלך יום חמישי התקיימו שידורים מיוחדים לחג ,שבהם העברנו את דמויות המגילה לשנת תשפ"ב.
להאזנה לחץ/י כאן
לווית הרב קניבסקי זצ"ל :עם היוודע דבר פטירתו של שר התורה ,ביום שישי בשעה  ,16:00כאן מורשת
עברה למתכונת "גל פתוח" ושידרה עד כניסת השבת ומיד עם צאת השבת שידורים חיים ומיוחדים.
ביום ראשון ,יום הלוויה ,סיקרנו ,בשת"פ עם כאן  11והדיגיטל ,את לווית הרב בכל הפלטפורמות.
להאזנה לחץ/י כאן

חכ
כאן גימל
העשירייה  -החודש חגגנו חודש ראשון
אירוע רדיו ,דיגיטל וטלוויזיה שבועי המדרג
את עשרת השירים הגדולים של ישראל
אניה בוקשטיין/עקיבא ()3.3
מוניקה סקס/ואלרי חמאתי ()10.3
אסתר רדא/נוי פדלון ()17.3
ג'ימבו ג'יי/מאיה דדון ()24.3

כאן 88
פורים בכאן  - 88מרתון גילטי פלז'ר
זו כבר מסורת ,גם השנה הקדשנו את פורים למסיבה שקולה הנאה הכרוכה
בתחושות אשמה או בושה .כל השירים שכולנו באמת אוהבים ומתביישים
להודות בזה.
ולמרות שלא תודו בזה אתם רוצים להאזין לזה שוב ,אז סידרנו לכם
פלייליסט מלא להאזנה מתי שרק תרצו  -לחץ/י כאן
דיבור מקומי –  30שנה למוניקה סקס:
לציון  30שנה ללהקת מוניקה סקס ,רוני ורטהיימר אירח את
חברי הלהקה לשיחה נוסטלגית עם מבט קדימה .להאזנה
לחץ/י כאן
 30שנה ל Dry-של פי ג'יי הארווי:
כבר מגיל צעיר פולי ג'ין גילתה יצר עז להופיע וליצור.
להוריה הייתה אהבה לאומנות וליצירה אבל בעיקר
אובססיה למוזיקה .וכך ,כבר בגיל  18היא הצטרפה לאחד
ההרכבים המצליחים באזור ,שם פגשה את שותפיה
העתידיים ליצירה וחברי ההרכב בטריו פי ג׳יי הארווי .בתוך שנים ספורות ב 1992 -הם ישחררו יחד
את אלבום הבכורה  .Dryאחד עשר שירים שטלטלו את סצנת הרוק ,עם טקסטים בוטים שיצאו ממעמקי
הקרביים ,הגשה בועטת ,לא מלוטשת ,כנה ומקורית.
במלאת  30שנה לאלבום ,רותם דויטשר הקדישה את ספיישל  88לשנים הראשונות של פי ג׳יי הארווי.
להאזנה לחץ/י כאן
 30שנה לאלבום הבכורה של :Body Count
אלבום הבכורה של  Body Countהטריף בני נוער מסביב לגלובוס ,לא פחות משהוא הטריף את
הממסד ,שלא הצליח להישאר אדיש לטקסטים הפרובוקטיביים שבו .לא עזרו ההסברים הרהוטים של
אייס טי על כך ששירים ,לעומת שוטרים ,לא יכולים להרוג ,ולא עזרה גם גניזתו של האלבום לטובת

חכ
מהדורה מצונזרת שלו  -אייס טי כבר לוהק לתפקיד הפרובוקטור המסית .ובעצם ,הליהוק הזה עשה
רק טוב לבאדי קאונט.
איתי צימר ועפרי גופר חזרו שלושה עשורים אחורה ,לבדוק האם האלבום החשוב ביותר של באדי
קאונט עומד במבחן הזמן .להאזנה לחץ/י כאן
 25שנה ל The Boatman's Call-של ניק קייב:
אחרי יותר מעשור של עשייה מוזיקלית עשירה ,באלבום העשירי שלו ,ניק קייב הצליח לצאת מהשוליים
ולהגיע לקהל רחב .חלק מהמעריצים הוותיקים התקשו לקבל את ניק קייב החדש ,הרומנטי והרגוע
שלא מסתתר מאחורי הפקה עמוסה ודמויות פיקטיביות .במלאת  25שנה לThe Boatman's Call -
איל שינדלר חוזר לסיפור מאחורי אחד האלבומים הכנים ,האישיים והחשופים בהיסטוריה .להאזנה
לחץ/י כאן

כאן קול המוזיקה
יום האישה הבינלאומי צוין גם השנה בשידורים מיוחדים.
במרכז היום עמדה תוכניתה של טליה אילן שאירחה את המנצחת נעמי
פראן ,נגנית הג'ז ענת פורט והמלחינה אנה סגל לשיחה מרתקת על
עולמן של שלוש מוזיקאיות ישראליות .להאזנה לחץ/י כאן
כמו כן ,החודש העברנו בשידור חי מאולם הנרי קראון בירושלים את
"מוצרט והפסנתר":
הקאמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון עם הפסנתרן
פול לואיס בקונצרט שכולו מוצרט .להאזנה לחץ/י כאן

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

יוטיוב :ערוץ כאן חדשות התחזק ב 21%-כשהסרטון המוביל הוא "המלחמה המתועדת ביותר אי פעם"
עם  300אלף צפיות .התוכנית המובילה בערוץ כאן  11היא העונה החמישית של "היהודים באים" -
פרק הבכורה שלה השיג  270אלף צפיות .התוכנית המובילה בערוץ כאן חינוכית היא העונה השנייה
של "שקשוקה"  -פרק הבכורה שלה השיג מעל  400אלף צפיות.

פייסבוק :היקף הצפיות בעמוד כאן חינוכית גדל פי שניים מהחודש שעבר בזכות סרטונים של "סליחה
על השאלה" שצברו עשרות אלפי צפיות .עמוד  kan arbהתחזק החודש ב 260%-בזכות הפרק
הראשון בסדרה "هذا اللي صار" שבו חשפה המרואיינת את ההתעללות המינית שאותה חוותה  -הסרטון
נצפה  5.5מיליון פעמים במדינות רבות כמו מצרים ,סוריה וירדן.

טוויטר :עמוד כאן התחזק ב 32%-מהחודש שעבר ,והציוץ המוביל הוא על השיא העולמי ששברה
העיתונאית ענת קם כשענתה על  25שאלות בתוכנית "המרדף"  -לציוץ נחשפו כ 120-אלף פעמים
בתוך יומיים בלבד .עמוד כאן חדשות התחזק ב 15%-כשהציוץ המוביל הוא דבריו של האלוף במיל'
גרשון הכהן על המלחמה באוקראינה  -הציוץ זכה ל 220-אלף חשיפות.

אינסטגרם :החשיפה לעמוד כאן חדשות גדלה החודש ב ,130%-כשהפוסט המוביל הוא על לוחמי
גולני שהצטרפו למלחמה באוקראינה  -הפוסט זכה לתפוצה של  370אלף חשבונות .בעמוד כאן מוביל
הפרומו לעונה החדשה של "טהרן" עם  128אלף חשיפות.

תכני רדיו :ברקע המלחמה באוקראינה גדלה ההאזנה הדיגיטלית לתחנת כאן ב בכ .16%-גם תחנות
המוזיקה כאן גימל וכאן  88התחזקו במעט החודש .מספר ההאזנות לפודקאסטים לא השתנה וההסכת
המוביל הוא "חיות כיס" עם  372אלף האזנות במהלך החודש.

נכסי דיגיטל :היקף הכניסות לאתר כאן עלה ב 6%-וסך הכניסות לאפליקציית כאן גדל ב .12%-מספר
הכניסות לעמוד החדשות באתר הראשי זינק ב 38%-ברקע המלחמה באוקראינה.

תכני טלוויזיה :סך הצפיות בשידור החי של ערוץ כאן  11זינק ב .28%-התוכניות המובילות של כאן
 11בצפייה נדחית באתר ובאפליקציה הן "עוד ניפגש" ו"היהודים באים" .תכני התאגיד הוסרו מכל
פלטפורמות ה ,VOD-אך הם נגישים לצפייה ממסך הטלוויזיה בזכות אפליקציות ה Smart TV-שהביאו
החודש  1.7מיליון צפיות  -התוכנית המובילה היא "היהודים באים".

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

כאן 11
טהרן
אז איך אומרים פרומו בפרסית? פרומיאן?
עונה שנייה לסדרה זוכת פרס האמי הבינלאומי לשנת 2021
שחוזרת אלינו ב 5.5עם ניב בולטן וגלן קלוז (! )
לצפייה במעברונים לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן ,כאן

חדשות
באוקרינה

מלחמה-

חודש

פברואר

המלחמה

תמונות וקולות המלחמה באוקראינה כפי שנאספו באומץ
ומקצועיות על ידי כאן החדשות .

לצפייה לחץ\י על התמונה

טקס פרסי האקדמיה/טלוויזיה
איך עושים פרומו ל 104מועמדויות? בדיוק ככה...
מתרגשים להוביל את טקס פרסי הטלוויזיה עם מספר
תלת ספרתי(!) של  104מועמדויות .כמו שראמזי
אומר זה חסר תקדים בכל קנה מידה.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן

סיני – יהיה ביום ראשון
זוכרים את הימים של פעם בסיני?
סדרת תעודה חדשה שמוקדשת לישראלים שהתיישבו
בסיני וגם פונו ממנה בכאב.

לצפייה לחץ\י על התמונה

נבואת קסנדרה
סדרת דוקו חדשה שחושפת את מאחורי הקלעים של
המלחמה הכלכלית נגד רשת הלבנת הכספים והסחר
בסמים של חיזבאללה ואיראן.

לצפייה לחץ\י על התמונה

היהודים באים
היהודים כבר באו ועכשיו נותר להרים לפרקים עם
המערכונים הכי טובים שיש.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן

רדיו
תשדיר תדמיתי רקע למלחמה באוקראינה
בעקבות המלחמה באוקראינה ,כאן רקע עלתה
בתשדירים תדמיתיים הפונים לקהל העולים מרוסיה
ואוקראינה ,תחת המסר  -אנחנו כאן ,עם הסיפור האמיתי,
ויצירת חיבור בין העולים בארץ לאלה שנמצאים שם תחת
אש.

להאזנה לחץ\י על התמונה

פורים בכאן  – 88מרתון גילטי פלז'ר
מסורת זו מסורת  -כמו בכל שנה כאן  88ציין את פורים במרתון
גילטי פלז'ר עם שירים שבד"כ שומעים רק לבד.

להאזנה לחץ\י על התמונה

מכאן
להגשים את החלום עונה 2
פרומו שמגשים חלום .עונה שנייה לסדרה המוצלחת שריגשה
את כולנו ,עם הגשמת חלומם של  11גיבורים בעלי צרכים
מיוחדים בחברה הערבית.

לצפייה לחץ\י על התמונה
לא הכול דיבורים
עונה חדשה לתוכנית חברתית-תרבותית המציגה מספר
נושאים המעניינים את החברה הערבית פוליטיקאים ,אנשי
ציבור סטנדאפיסטים ואמנים לשיחה אישית בארבע עיניים.

לצפייה לחץ\י על התמונה

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

