חודש אייר תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
חודש אייר הסתיים לו ואיתו אירועי יום העצמאות ויום הזיכרון .החודש עלתה לאוויר העונה השנייה של
"טהרן" הסדרה זוכת פרס האמי שלנו ,ולאחריה עלתה גם "שישו ושמחו" הקומדיה המוזיקלית
השובבה ,בהמשך החודש עלתה גם סדרת הדוקו המעולה "חידת משולם" .לרגל יום הזיכרון עלה פרק
מיוחד של ההסכת שיר אחד על השיר "טוליק" ובכאן מורשת שידרו בהרחבה את אירועי ל"ג בעומר
מהר מירון .חטיבת החדשות שלנו עסקה בסיקור המצב הביטחוני המתוח לצד המשך סיקור המלחמה
באוקראינה ושידור כתבות מגזין יוצאות דופן.
ב 8.3.2015 -בשעה  12:11קיבלתי שיחת טלפון מפתיעה מכבוד השופט בדימוס עזרא קמא "ברכותי
אלדד ,ועדת האיתור בחרה בכך להיות המנכ"ל הזמני של תאגיד השידור הציבורי".
איש לא האמין שהתאגיד הזה יקום ,חברי הטוב אורן כינה את האירוע "המיזם שלעולם לא יקרה".
ב 15.5.2017-בשעה  ,02:00קיבלתי אישור שתחנות הרדיו של תאגיד התחילו לשדר .היום אני יכול
להודות שב 01:59-עדיין לא הייתי משוכנע שזה הולך לקרות .שנה קודם כבר התחלנו בשידור הדיגיטל
של "כאן" ,ועדיין כל צעד שהלכנו מאותו רגע היה בגדר פלא.
שבע שנים מטורללות ,מטלטלות ובלתי צפויות עברו עלינו כאן .בשבוע הראשון באוויר נקלטו 450
עובדים של רשות השידור ,ומאות נוספים ,הישמשנו אולפנים חדשים ותפעלנו בראשונה מערכות שידור
וטכנולוגיה .ומאז כאן בהקמה ואחר כך כאן בהרצה ,וכמה וכמה מערכות בחירות ,ומערכות ביטחוניות
והצטרפות הטלוויזיה החינוכית ,מגיפה עולמית על סגריה ואירוויזיון שהפקנו ללא כל תמיכה
מממשלתית.
אני גאה במה שהשגנו ,כל עובדי ,יוצרי ומנהלי תאגיד השידור הישראלי בשבע השנים האחרונות .חצי
מיליון ישראלים צפו בתוך יממה בפרקי הבכורה של העונה השנייה של "טהרן" רק בדיגיטל ,כאן רשת
ב הפכה לתחנת האקטואליה הטובה והמאוזנת בישראל וכאן רשת ג הפכה לפסקול הכי ישראלי והכי
מוצלח על הסקאלה .מיליונים צפו בסרטוני "דוקותיים" וב"סליחה על השאלה" והאזינו להסכתי מופת
כמו "שיר אחד" ו"חיות כיס" .ילדים צפו עשרות מיליוני פעם ,שוב ושוב ,בסדרות איכות כמו "שקשוקה",
"כראמל" ו"ילדי בית העץ" של כאן חינוכית .הקמנו את חטיבת החדשות הגדולה ,הטובה ,המגוונת
והאובייקטיבית ביותר.

הפקנו את האירוויזיון הכי טוב בהיסטוריה ,זכינו בפרסי אמי ופרסים בקאן ואנחנו שולטים בפרסי
האקדמיה לטלוויזיה ובכל פסטיבלי הדוקו בעברית ובערבית .אך ההישג הגדול ביותר שלנו בחמש
השנים האחרונות ,הוא שהשגנו את אמון ואהבת הציבור הישראלי .אפשר להגיד בביטחון ,שהרפורמה
להקמת גוף שידור ציבורי חדש היא מהרפורמות היחידות בתולדות המדינה שצלחו.
זה יום מאוד עצוב עבורי ,הדמעות זולגות מעצמן וחונקות את הגרון.
לא כך חשבתי שזה יסתיים אבל שום דבר לא היה סביר והגיוני בשבע השנים האחרונות אז רק מתבקש
שגם הסוף יהיה קיצוני.
הקמנו תשתית איתנה של שידור ציבורי מעולה והמקום הזה אינו זקוק לאף פרסונה ספציפית כדי
לשרוד ולפרוח.
רק התחלתם.
לפניכן/ם סיכום חודש ניסן של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,

בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן
לכבוד יום הזיכרון יזמנו מספר
ומיוחדים,
מרגשים
פרויקטים
ביניהם :ריאיון עם משפחתו של
סא"ל עמנואל מורנו ז"ל" .כאן
מקשיבים" עם בת זוג של הלום קרב
ופרק נוסף של "כאן סקרנים" על "דם
המכבים"  -מתי ואיך הפך הפרח
לסמל של יום הזיכרון?
החודש יצאנו בקמפיין מוצלח במיוחד
לקראת שידור הפרק הראשון של
"טהרן" שעורר סערה גם בעולם
הערבי .ביום העצמאות ביימנו השתלטות איראנית על עמוד הטוויטר של כאן ובמשך כמה שעות
הרשת הייתה בטוחה שנפלנו קורבן להאקרים מעבר לגבול .ריטה הצטרפה למאמץ ולירז צ'רכי
החזירה את כולנו לשגרה.
החדשים שלנו:
השקת "ארון הקודש" ,סדרת הרכש המיוחדת לחודש הגאווה ,סחפה את הרשת והרחיבה את
לב הצופים בפרק שכולו מתקפת מתיקות .בסדרה  7סיפורים שונים ,אחד לכל פרק ,על להט"בים
שחיים על הרצף הדתי .מוזמנים לצפות בפרק הראשון – ממש כאן.
עוד על סדרות הרשת שלנו  -בתחילת החודש עלתה הסדרה "ספר
המדבר" שמביאה את הסיפורים המיוחדים והמגוונים של האנשים שבחרו
לחיות במדבר ,ופרקיה כבר הגיעו למאות אלפי
צפיות.
"מגזימות" – סדרת הרשת החדשה שלנו בבימויה
של ענבר דמרי עלתה
החודש וכבר יצרה באז
בסושיאל וכמה מטבעות לשון שילוו אותנו
הלאה.
החודש עלה פרק ראשון בעונה החדשה של
הסדרה "עושים ירוק" שבה אנחנו מביאים את
הסיפורים של היזמים ופעילי הסביבה שבאים

לעשות טוב .הפרק הנוכחי עסק בבעיית הדבורים
הנעלמות וברובוטים שאמורים להציל אותן.

מה עשינו בסושיאל:
לרגל עליית העונה החדשה של זהו זה פתחנו בפעילות
תיוגים ותגובות ,באווירה נוסטלגית נושאת פרסים :חולצה
ותקליט .לכל אחת מהפלטפורמות התאמנו את הפעילות
שלה פייסבוק ,טוויטר ואינסטגרם )בשיתוף פעולה ראשון
עם חבר התוכנית( .החשיפות היו גבוהות וגם ההשתתפות.
לכם אגב ,אסור להשתתף (:
את חצי הגמר השני של האירוויזיון החלטנו לציין השנה עם
שרשרת גיפים קלאסית מהגרין רום של קדמי האירוויזיון
הישראלים ,הדגש היה על כל האירועים הפחות שיגרתים שקרו :דחיפות ,כלבים מפתיעים,
סיגריות על המסך והרבה מסטיקים שנבלעו כשהמצלמה עברה לאולם.
לכבוד ל"ג בעומר ,פרסמנו את "אני לא נוגעת בבשר יפה שלי" ,אחד הקטעים האלמותיים של
"בואו לאכול איתי" ב RTM-שהביא חיבובים רבים )מעל  11אלף( ותגובות משוגעות בפייסבוק.
יחד עם הפקת קופה ראשית הבערנו את הקבוצה הרשמית באחת השאלות שמעסיקות את
הגולשים :איך לקרוא לגברת גועל נפש? בפוסט הצעת שמות פרטיים לדמות של גברת גועל
נפש מהם יבחרו היוצרים את השם שיופיע בעונה הבאה עלו מעל  1000אפשרויות בפחות
מיממה.
כאן ערב:
 8,000עוקבים נוספו לנו החודש בחשבון הטיקטוק
של כאן ערב שגדל בקצב מהיר )אם אתם עדיין לא
עוקבים  -עכשיו זה הזמן(.
"מעניין ,מפחיד ולפעמים מצחיק"300 :
אלף צפיות לדוקו על איבראהים
סולימאן מנצרת  -רוחץ הגופות בבית
הקברות בעיר.
"מפלצת בתוך גופי" :סרטון על חולי
פיברומיאלגיה עלה בפלטפורמות
הוורטיקליות של כאן ערב ביום
המודעות הבינלאומי ,וחשף את
הקשיים בפני קהלים צעירים
החודש שלנו ב:YouTube-
מגמה חיובית ממשיכה סביב תוכן כאן | חינוכית ,עם כניסה של פרקי מקיף מילאנו לרשימת
החמים של יוטיוב ישראל בהשקה של כל פרק ופרק .המגמה המרשימה של הצטרפות מנויים
חדשים לערוץ ממשיכה ,ומספרם צפוי לעבור את  500אלף המנויים בערוץ היוטיוב של החינוכית
בקרוב.
מגמת התחזקות של תוכן כאן | דיגיטל ביוטיוב ,באה לידי ביטוי בצפיות ,בכניסות לחמים וגם
בהצטרפות מינויים.
נתוני העל בערוצים המובילים:

כאן  -11צפיות  | 11,927,492 -מינויים ) 676,112 -כ  3,500נוספו(
כאן חינוכית -צפיות  | 17,723,414 -מינויים ) 491,337 -כ  6,000נוספו(
כאן חדשות  -צפיות  | 15,835,213 -מנויים ) 417,356 -כ  4,000נוספו(
כאן דיגיטל  -צפיות  | 2,315,521 -מנויים ) 215,455 -כ  1,500נוספו(
נתוני צפיות ומנויים 23.4-20.5.2022

כאן ארכיון
פתחנו את החודש עם הזמנה לבינג' עצמאות מרגש של כל פרקי ניקוי ראש שעלו לאתר כאן
ארכיון ,המלווה בסרטון שבו רבקה מיכאלי האגדית מזמינה את כולם לצפייה .המהלך זכה
לסיקור בתקשורת וכן לאלפי צפיות באתר.
לכבוד יום הולדתו של אביב גפן ,יצרנו קליפ שזכה לכמעט  200אלף צפיות ברשתות החברתיות
המלווה את התבגרותו של היוצר המוכשר .את חגיגות האירוויזיון ליווינו בעמוד מושקע באתר,
שבו לצד כל קדמי האירוויזיון ,עלו באופן נדיר גם שלושת האירוויזיונים שהופקו בישראל ,לצד
כתבות ,משחקי טריוויה ועוד הפתעות.
אנחנו מזמינים את כולן.ם לעקוב אחרי עמוד הטיקטוק החדש שלנו @kan_archive ,שנפתח
ממש בשבועיים האחרונים וכבר זוכה למאות אלפי צפיות ועוקבים חדשים מדי יום

בברכה,
תומר ברנד
סמנכ"ל הדיגיטל

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
דוקו
החלו שידורי ﺗﺎﺑﻮ טאבו סדרה הבוחנת לעומק נושאים רגישים וחשובים
בחברה הערבית :פדופיליה ,סמים קלים ,והפלות .הסדרה חושפת
לראשונה קורבנות שהסכימו לשתף את סיפורם האישי בפרהסיה.
הסתיימו שידורי ﺧﻄ�ﺐ اﻷﻧب�ﺎء מטיף
הנביאים סרט תעודה מתמקד בדמותו של הנביא יתרו\שועייב וחוקר
אותה דרך ארבעת הדתות המונותאיסטיות ,במטרה להגיע לתמונה
כללית שתכיר לנו מי הוא הנביא המסתורי הזה )עם שמירה על עקרונות
הדת הדרוזית(.
اﻟﺨﺎﻟﺪ סיפורו של ח'אלד המביא את סיפורו של חאלד עבד אל ואהב ,טוניסאי-מוסלמי האחראי להצלתם של
יותר מעשרים יהודים מידי הגרמנים בזמן הכיבוש הגרמני בטוניסיה.

آبﺎء שני אבות המביא את סיפורם של שלמה וישינסקי ,שחקן הקאמרי ,וחסן גדיר,
בעל מרעה מביר אל מכסור שבגליל .שניהם איבדו את בניהם ב"אסון הנגמ"ש" אשר
התפוצץ לרסיסים בציר פילדלפי בשנת  .2004בעקבות מותם של שני הבנים נוצר
קשר יוצא דופן בין האבות.
اﺑتﺴﺎﻣﺔ أبﺪ�ﺔ חיוך נצחי עאמר טאפש חברו של סמ"ר סאמר חוסיין -עאמר שנפל והיה
לחלל הראשון של גדוד  299בתקופת האינתיפאדה השנייה ,יוצא במסע העלאת
הזיכרון ושימור מורשת הקרב של האירוע שבו נפל סאמר .הוא עצמו נפצע ונשאר
יושב על כיסא גלגלים עד היום .הוא אוסף את חברי הפלוגה ממחזור אוגוסט  99ויחד
הם מבקרים בקבר בבית העלמין ויוצאים למשימה משותפת לשפץ ולטפח את
האנדרטה בגבול עזה סמוך למקום בו נפל חברם לנשק.
הסרטים והתוכניות הייעודיות השונות לחגים ולמועדי ישראל זכו להרבה התעניינות והצלחה .מוזמנים
להאזין לראיון עם במאית הסרט מטיף הנביאים בכאן תרבות ,בתו של ח'לד בכאן תרבות וכתבה אודות הסרט
והדמות ב -מקור ראשון  ,ראיון עם שני אבות בכאן תרבות.
ت
ت
ﻫ��ي שושלת המספרת את סיפורן של משפחות ששמרו על מורשת
ﺣﺮﻓي
החלו צילומי הסדרה החדשה
ي
ي
אבותיהם  /אימותיהם ,ומעבירים את רזי מלאכות היד המסורתיות והידע שלהם מדור לדור .כל פרק מתמקד
בסיפורה של משפחה אחת – בדמות של אבי או אם המשפחה ,ובדמויות של הבן או הבת שממשיכים את
דרכם ,ולעיתים גם הדור השלישי הצעיר.

אירוח ובידור
לכבוד יום העצמאות שודר קונצרט חגיגי ﻣﻦ زوزو ﻣﻮ� ا� ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻨﻮر של תזמורת "פירקת אלנור" אשר נגנה
מוזיקה ושירים של גדולי המוזיקה הערבית בביצועם של מיטב הזמרים והנגנים הערבים והיהודים בארץ.
החלו צילומי ﻣﻮاﺟﻬﺔ תכנית סוערת
המפגישה בין גברים ונשים דעתניים
ומובילים בדיון בנושאים ג'נדריאלים
שנויים במחלוקת ,מרתקים ורלוונטיים
בחברה הערבית.
תוכניות המורשת ﻫ�ﻚ اﻟﺴﻬﺮ היק אלסהר ,האירוח ﻣﺶ �ﺲ كﻼم לא רק דיבורים ו -ﻋ�ﺶ اﻟﺤﻠﻢ להגשים את
החלום ממשיכות לזכות להרבה הצלחה והתעניינות בקרב הקהל הרחב .במקביל הסתיימו בהצלחה שידורי
اﻟﺘﺤﺪي האתגר .
דרמה
החלו צילומי ﻣﺪرﺳﺔ מדרסה סדרת דרמה – משותפת עם כאן חינוכית  -עם מאפיינים קומיים על קהילת בית
הספר דו-לשוני )ערבי-עברי( בירושלים העוסקת בקונפליקטים אליהם נקלעים התלמידים ,צוות המורים
וההורים .אומנם הסדרה תידרש לסוגיות תרבותיות ,חברתיות ופוליטיות רגישות -אך הכתיבה הקומית תהיה
נוכחת על מנת להאניש ,להנגיש ולעורר תקווה גם ברגעים היותר קשים שעוברים על קהילת בית הספר.

חדשות מכאן
חדשות מכאן ממשיכים המשיכה לסקר את המצב הביטחוני המתוח ,אם זה בפנים הארץ ואם זה בשטחים
הפלסטיניים ,במיוחד את המתיחות הקיימת בירושלים ומסביב להר הבית ,דרך משדרים מיוחדים וסיקור קבוע
מהשטח.
הענקנו סיקור רחב למותה של העיתונאית שירין אבו עאקלה ,דרך סיקור האירוע וההלוויה שהתקיימה וגרמה
לרעש גדול בעולם בשל האירועים בזמן ההלוויה .כתבים סיקרו את האירועים מהשטח תוך כדי שידורים
מורחבים ונמשיך לעקוב.
בימים האחרונים ליווינו את הביקור החשוב של שר החוץ הטורקי לארץ אשר נפגש עם מקבלי ההחלטות וגם
ביקר ברשות הפלסטינית ,ביקור אשר נחשב לחשוב מאוד לאור אי הגעת שר טורקי לארץ במשך  15שנה.
עם כל האירועים הקיימים ,המדיה בערבית מתעסקת לאחרונה בתהליך האחודה שרוקם עור וגידים ,אשר
ייקח את המדיה בערבית למקום יותר איכותי ומקצועי וירחיב את האופקים של כל המדיה.

דגיטל מכאן
מגוון תכנים הופקו והועלו לדגיטל במרכזם סיפורים יוצאי דופן ,מרגשים ומעוררי השראה .כמו כן לווינו את
המתרחש ואת כל מה שיש על סדר היום  24/7במישורים הביטחוניים ,הפוליטיים והחברתיים .דוגמה בולטת
 ראיון במהדורת החדשות עם דובר צה"ל לתקשורת ערבית אביחי אדרעי בעניין הריגתה של כתבת אלג'זירהשירין אבו עאקלה במחנה הפליטים ג'ינין ועמדת צה"ל .הראיון גרף יותר מ 2.5 -מליון צפיות.

בברכה,
פיראס חאמד – מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהל תוכן חדשותי
רובא ורור – מנהלת "מכאן" התוכן הלא חדשותי

חטיבת הטלוויזיה גאה בכל סרטי הדוקו המייצגים אותנו בפסטיבל דוק אביב ומשתתפים בתחרות
הישראלית ובהם "אייכמן – ההקלטות האבודות" שפותח את הפסטיבל" ,ילדי השלום"" ,מיני דו יו",
משפט הבנקאים" .והסרט " 40צעדים" המשתתף בתחרות "מעבר למסך" .במהלך הפסטיבל תהיה
גם הקרנה מיוחדת של הפרק הראשון בסדרה "הנבחרות" במסגרת פנורמה .כל הסרטים ישודרו בכאן
 11במהלך השנה הקרובה.

מחלקת הדרמה:
טהרן:
מוצאי יום העצמאות צוין עם ההשקה של העונה השנייה של "טהרן" .העונה השנייה מתחילה כחודשיים
לאחר סיום אירועי העונה הראשונה בהם
סוכנת המוסד תמר רביניאן )ניב סולטן(
הצליחה ברגע האחרון לחשוף את בגידתה
של מפעילתה יעל קדוש )לירז צ'רכי( .הודות
לכך תמר מנעה את הפלת מטוסי חיל האוויר
הישראלי שתקפו את הכור האיראני למעט
מטוס אחד שנפגע וטייסו נטש .המנצח
הגדול של העונה הראשונה היה קאסם
מוחמדי ,מי שגייס והפעיל את קדוש.
בעונה השנייה תמר עומדת ,יחד עם מי
שהפך לבן זוגה ,מתנגד המשטר מילאד
כאהני )שרבין אלנבי( ,בלב מבצע התנקשות
בחייו של קאסם מוחמדי ,ראש משמרות
המהפכה הנכנס .מוחמדי המצהיר על
חתירת איראן לפצצה ,הוא האיש המאובטח
ביותר באיראן.
שישו ושמחו:
דרמה קומית מוסיקלית .נחומי )נווה צור(
הוא חייל דתי ותמים ,במקהלת הרבנות
הצבאית.
חלומו להיות הסולן של המקהלה עומד
להתגשם ,אבל אז מוצנח במקומו סולן אחר,
דודי ,כוכב היוטיוב החרדי.
אם זה לא מספיק ,אז חברה שלו פנינית,
הכוח המניע שמאחוריו ,עוזבת אותו .נחומי
המדוכא רוצה לעזוב את המקהלה ,אבל הרב הצבאי הראשי לא מוכן לשחרר אותו ודווקא מהמקום הכי
נמוך ,נחומי מגלה את עצמו מחדש.
שישו ושמחו היא קומדיה צבאית מוזיקלית שמתרחשת בבסיס הכי לא צבאי בצה"ל .בין משגיחי כשרות,
מטהרי גופות וקושרי ציציות ,מקהלת בחורים הולכת לעבור מסע של התבגרות עם רב צבאי.

מחלקת הדוקו:
שורשים באוויר
שודר בערב יום הזיכרון.
יומן שכתב אחיו של הבמאי לפני מותו ,מוציא את הבמאי
למסע בילדות השיכונים של בסיסי חיל האויר של שנות
ה 60-וה .70-הסרט מביא את סיפורם של ילדים שגדלו
בתוך בסיסי חיל-האוויר בעקבות שירותו הצבאי של אב
המשפחה  -טייס ,מכונאי או כל מקצוע אחר בחיל.
ילדות בבסיס צבאי משלבת תחושת חופש עם פחד
יומיומי ,ילדות יוצאת דופן בצל אירועים דרמטיים
כמלחמת ששת-הימים ומלחמת יום-כיפור ,שהשאירו
את חותמם על הילדים והשפיעו גם על חייהם וגורלם של
היוצר )בנו של מפקד חיל האוויר לשעבר( ואחיו.
זווית חדשה ולא מוכרת שמשלבת חיים ומוות דרך
עיניהם של ילדים  .הסרט מבוסס על ראיונות עם הילדים
שגדלו בבסיסים ,לצד חומרי ארכיון אישיים שצולמו על ידי המשפחות או על ידי האבות הטייסים.
זמן אמת
תוכנית התחקירים של כאן  11בהנחיית אסף ליברמן.
בתחקיר הפותח של העונה החדשה אבי עמית יצא
למסע ברחבי אפריקה ,אירופה וארצות הברית
בעקבותיו של דן גרטלר – יהלומן ישראלי חרדי ,שעשה
את הונו בקונגו והצליח להסתבך עם המעצמה הגדולה
בעולם – ארצות הברית .התחקיר ניסה לפענח גם מדוע
ביקר אותו בקונגו ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ומדוע
נחלץ לסייע לו לנסות ולהשתחרר מהרשימה השחורה
של האמריקאים.
חידת משולם
סדרת דוקו-דרמה בשלושה פרקים המגוללת את אחת הפרשיות
החברתיות הקשות בישראל.
מי היה הרב משולם? אדם סהרורי ואלים או מי שלקח על עצמו את
הובלת מאבקם של הבלתי נשמעים?
הרב עוזי משולם וחסידיו התבצרו או היו נצורים )תלוי בנקודת
המבט( במהלך  50ימים ,בביתו של הרב ביהוד ,תוך תביעה לחקור
את פרשת ילדי תימן ,המזרח והבלקן שנחטפו לטענתם בשנות
החמישים .הרב וחסידיו שהו בבית עם נשים ,ילדים וכלי נשק
והרשויות חששו מפני אסון .הפרשה שהסתיימה במעצר וכליאתו
של הרב משולם ,התבררה לימים כאבן דרך בחקירת חטיפת ילדי
תימן ,המזרח והבלקן.

מחלקת תרבות ובידור:
זהו זה!  -ספיישל יום העצמאות ו"חולצה ותקליט" באלבום
כפול  23שירים
אחרי  73שירים שהוקלטו במהלך תוכניות זהו זה בגרסה
החדשה ,הושק החודש אלבום כפול על תקליט ויניל עם שירים
משתי העונות הראשונות .יחד עם
האלבום ,כמו בתוכנית המיתולוגית ,יוכלו
הגולשים לזכות בחולצה ותקליט
בפעילות ברשתות החברתיות של כאן.
האלבום הכפול כולל שירים ביניהם:
מיליונים ,צל עץ תמר ,כל עוד ,ילדותי
השנייה ,תרנגול כפרות ,ניצחת איתי
הכל ,זרעי קיץ ועוד.
עוד לפני עליית העונה החדשה ויציאת האלבום הקליטו חברי זהו זה תוכנית
מיוחדת לערב יום העצמאות בהשתתפות אורחים מפתיעים ביניהם ראש
הממשלה נפתלי בנט שהצטרף לחבורה למערכון הפתיחה .
אנחנו על המפית
עונה חדשה בה השף ברק יחזקאלי יוצא לפגוש שפים ישראלים
ומברר איך מתוך עולם הקולינריה אפשר לפתח דיאלוג ודו שיח.
לצד התוכנית משודרת סדרת בת "על יד המפית"  -תוכנית
המלצות קולינרית .שפים ממליצים על חמשת המקומות
שלדעתם הצופים חייבים להכיר.
שידורי אירוויזיון טורינו 2022
תחרות האירוויזיון ה 66-במספר התקיימה השנה בטורינו ,איטליה ושודרו שני
חצאי הגמר והגמר.
 40מדינות השתתפו בתחרות 17 ,בחצי הגמר הראשון ו 18-מדינות בחצי
הגמר השני ,מיכאל בן דויד נציג ישראל השתתף בחצי זה ולצערנו לא עלה
לשלב הגמר למרות הופעה מרשימה על הבמה הגדולה שהזכירה
לכל מי שצפה בה את בימת האירוויזיון בירושלים 1979
במקום הראשון זכתה לא באופן מפתיע להקת "קאלוש אורקסטרה"
מאוקראינה עם השיר "סטפניה".
את שלושת המשדרים ליוו מטורינו פרשנינו עקיבא נוביק ואסף
ליברמן.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

מקיף מילאנו – שנה חדשה בבית
הספר המקצועי "מקיף מילאנו" וכולם
עדיין מתאוששים מהמלחמה על הטיסה
למילאנו .את כל האהבות ,השקרים,
ההסתבכויות והחברויות מחולל אדם
שרון,
תלמיד חדש שמגיע לבית הספר עם סוד
גדול ורעיון לאפליקציה חברתית שתשנה
לכולם את החיים.

מדרסה ﻣدرﺳﺔ – בימים אלו החלו צילומי הסדרה
המשותפת לכאן חינוכית ומכאן שעוסקת בקהילת בי"ס
לחינוך דו-לשוני .הסדרה תעסוק בדילמות המאתגרות
את התלמידים היהודים והערבים ,את צוות המורים
וההורים .בנוסף להתמודדויות של התלמידים עם
התבגרות ,גיבוש זהות ומשברי גיל הנעורים.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

בחודש אייר ציינו את יום הזיכרון לחללי צה"ל
בתוכניות יחודיות וכתבות מגזין שחשפו סיפורים
שלא סופרו במשך עשרות שנים:
שנינו מאותו הכפר :רובי המרשלג הביא את
סיפורם של החברים הטובים מהמושב ,רם לוינס
ודני עזרי ז"ל ,שנהרגו בהפרש של חודשים

"יותר מדי אחריות בשביל לפחד" :אלון שרביט הביא את
ההקלטות הבלעדיות שמשחזרות את רגעי כיבוש
הבופור.
חודש אייר התאפיין גם
בהמשך גל הפיגעים – הפיגוע באלעד שהתרחש במוצאי יום
העצמאות ,ה' באייר ,ולאחריו המרדף אחרי המחבלים שביצעו את
הפיגוע .כתבנו היו פרוסים
בשטח והביאו את הדיווחים
בשידור חי.
כתבנו מיכאל שמש הביא
בחשיפה בלעדית את תיעוד
השיחה של אלמנת אחד הנרצחים עם רה"מ בנט.

גם הדיווחים של נשות ואנשי החדשות הדהדו החודש ויצרו פולואפים רבים בכלי תקשורת מתחרים.
לדוגמא  -כתבנו לענייני משטרה פרסם בתחילת החודש כי השר בר לב הסכים לדרישת ירדן להגדיל
את כוח הווקף בהר הבית על רקע המתיחות הביטחונית

החודש השקנו את התוכנית החדשה "הזמן הירוק" בהגשת
יפעת גליק שתעסוק בנושאי משבר האקלים והגנת הסביבה.

בערב יום העצמאות הצמד ליברמן את נוביק קריינו את טקס
המשואות.

 - 12.5בערב חצי גמר האירווזיון ,בו התחרה
נציג ישראל מיכאל בן דוד ,הגישה מאיה ראכלין משדר מיוחד צבעוני וחגיגי.

כאן רשת ב'
שידורים מיוחדים:
ערב יום הזיכרון – יום שלישי : 3.5
קלמן וליברמן – שיחות על נופלים – מרואיינים ומאזינים
על בני משפחה וחברים שנפלו.
בתוכנית חשף השר לביטחון פנים עומר בר-לב את נסיבות
נפילתו של פקודו ברק שרעבי ז"ל ,סיפור נפילתו היו
מצונזר עד ליום פרסום הפרטים בתוכנית.
שידור הטקס הממלכתי להדלקת נר זיכרון לחללי מערכות ישראל מרחבת הכותל המערבי

סיפורי נופלים בקרבות ובפיגועים – בהגשת קובי ברקאי .על עמית יאורי שנפל ב"צוק איתן" ,על יותם
גלבוע שנפל במלחמת לבנון השנייה ,שיחה עם אביגדור גביש ממשפחת חללי האיבה ,יוסף מועדי חלל
"עופרת יצוקה" ,עופרה פוקס על יהודה וינר אחיו הצעיר של אהוד מנור וחיים באר על משפחת
ליכטנשטיין ששכלה שלושה בנים במלחמת השחרור.
יום הזיכרון – יום רביעי :4.5
שידור מיוחד של התוכנית סדר יום עם מאיה מורנו ,אלמנתו של חלל צה"ל עמנואל מורנו ז"ל

בתוכנית הבאנו הקלטה מיוחדת של איציק סעידיאן
עם מסר לפצועי צה"ל לקראת יום הזיכרון.
"התיעוד שלהם ,הזיכרון שלנו" – מגיש :ערן זינגר,
עורכת :איילת דוידי .התוכנית מביאה את סיפוריהם
של צלמות וצלמים ,מקליטים וכתבים שנשלחו
למשימת סיקור פיגועים ואירועים ביטחוניים אחרים
במהלך השנים ,והתבקשו להביא חזרה למערכת את
הקולות והמראות מהשטח.
אחד המשתתפים בתוכנית היה ארז כהן ,צלם כאן
חדשות שסיפרו על כמעט  20שנה של כיסוי אירועים
כמקליט בערוץ  1של רשות השידור
ערב יום העצמאות – יום רביעי 4.5
שידור של טקס המשואות בהר הרצל – הגשה משותפת של ערן זינגר
ואימאן קאסם סאלימן.
חגיגת עצמאות בכאן רשת ב – ערן זינגר ואימאן קאסם סאלימן
במשדר חגיגי מיוחד – שיחות עם ישראלים מיוחדים – על החיים כאן.
היה איתנו השר חילי טרופר מיד לאחר טקס המשואות ,שניים
מהחיילים המצטיינים לקראת הטקס בבית הנשיא ,טייסים מהמטס של
יום העצמאות .איך חגגו בקרית שמונה ובאילת עובדים שבערב
העצמאות נמצאים במשמרת ועוד רבים.

יום העצמאות – יום חמישי 5.5
"חוגגים עצמאות עם אביהו מדינה"  -עומר בן רובי מארח את החתן
הטרי של פרס ישראל לזמר עברי ,אביהו מדינה ,לשלוש שעות של שיחה
על השירים ועל החיים  -ועם כל הלהיטים הגדולים מכל הזמנים
מבחר שיריהם של זוכי פרס ישראל לזמר העברי מכל השנים –
בהגשת יובל גנור .נורית הירש ,נעמי שמר ,שושנה דמארי ,סשה
ארגוב ,יהורם גאון ,נחום היימן ,דובי זלצר ואהוד מנור.
תוכנית חדשה :החודש עלתה תוכנית חדשה ללוח שידורי סוף השבוע
שלנו:
"רומי נוימרק משנה מקום" – שבת ב - 16:00 -שלושה סיפורים על
מקומות שלא היו בחדשות ,אבל שינו לשלושה אנשים את החיים.
בתוכנית הראשונה ביקרנו במקומות של הזמר והיוצר שי צברי ,של
מנכ״לית לובי המיליון אלקס ריף ושל ראש החוג לספרות באוניברסיטה העברית ,פרופ׳ אריאל
הירשפלד.
התוכנית "מגזין שבת" – בהגשת רון נשיאל עברה דירה – תשודר ביום שישי בשעה .18:00
שידור ספורט :גמר גביע המדינה בכדורגל בין מכבי חיפה להפועל ב"ש  - 24.5 -באצטדיון טדי .עם
ליאן וילדאו ,על הפרשנות :יוסי שושני ועל הטכני :ראובן מן ויאיר ניומן.
סדנת חדר החדשות  -החודש פתחנו סדנת עריכה ידיעות לחדשות בהובלתו של ד"ר חנן נווה ,לשעבר
עורך בכיר בחדר החדשות של רשת ב .בסדנה משתתפים עורכים ,קריינים וכתבים.

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
136,164
-

צפיות בווידאו
518,286
-

צפיות בפרופיל
8,737
-

לייקים בחשבון
40,634
-

הסרטונים הנצפים:
גדעון לב מביא את השואה לדור הטיקטוק
המציל בסחנה שמציל את כולם

199,200
78,500

יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

מנויים
417,107
4,511

צפיות
15,859,855
-

הסרטונים הנצפים:
המסר של הגנרל הסורי לישראל
תיעוד חדש של הפיגוע בחיפה
הסיפור של הפקק הכי יקר בישראל
אינסטגרם

149,954
149,945
126,628

חשיפות
165,053,190
-

 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
89,300
1.4%

מעורבות
95,952
3.4

חשיפה
245,479
-

הסרטונים הנצפים:
49,318
43,619
35,023

הפיגוע באלעד :הביקורת החרדית על בן גביר
חשש מהסלמה בהר הבית
המילה "די" זה לא מספיק? השבוע עם גאולה
פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
764,715
5,280

צפיות בסרטונים
20,679,017
-

מעורבות
6,749,878
-

פוסטים מובילים:
המציל בסחנה שמשגיח על כולם
האחות שאיבדה שני אחים בוחרת לחגוג את החיים
משפחתו של החייל היחיד שנפל במבצע "שומר חומות"

367,068
329,598
304,003

טוויטר
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
141,956
3,897

חשיפה
23,751,362
11%

ביקורים בפרופיל
1,169,655
26.8%

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

חכ
כאן גימל
"העשירייה"  -מהחודש משדרים בכאן גימל ,כאן  11ובדיגיטל
תוכנית מה :12.5.22 -התארחו רביב כנר ואגם
בוחבוט .להאזנה לחץ/י כאן

תוכנית מה-
 :19.5.22התארחו כרקוקלי וגיא ויהל .להאזנה לחץ/י כאן

כאן הסכתים
מכורים  -הסכת חדש .בכל פרק משוחחים אורי ואילן עם מכור או מכורה על הפנים הרבות של
ההתמכרות לסמים וההחלמה ממנה .ב"מכורים" כל האורחים ,וגם המגישים ,היו בתחתית והצליחו
לחזור לחיים .להאזנה לחץ/י כאן
שיר אחד  -פרק מיוחד ליום הזיכרון על השיר "טוליק" של אושיק לוי .שיר ילדים שהנציח רגע אנושי
וקטן בחיים של ילד בשם תולי ,ושנים אחרי שנכתב ויצא ,המציאות הישראלית הטעינה במשמעות
חדשה וכואבת .להאזנה לחץ/י כאן
שער למונדיאל  -פרק מיוחד ליום העצמאות .חוזרים  52שנים אחורה ,כדי לחיות מחדש את מונדיאל
מקסיקו  70האגדי של נבחרת ישראל .האווירה ,ההכנות ,הסודות והסיפורים ומה היה ברגע הזה,
שגורם לו להיות עמוד תווך אגדי כל כך במורשת של הכדורגל שלנו? להאזנה לחץ/י כאן
לך תזכור  -סדרת ההסכתים המיוחדת על זיכרון השואה בהובלת עקיבא נוביק סגרה עונה ראשונה
עם שני פרקים .אחד על הומור שואה  -למה אנחנו מספרים כל כך הרבה בדיחות שואה ,מתי התחלנו
ולמי מותר? והשני על תוכניות הנקמה  -אחרי המלחמה יצאו קבוצות של יהודים במסע נקמה בנאצים
ממש כמו בסרט ״ממזרים חסרי כבוד״ .אבל את התוכנית שלהם אפילו טרנטינו לא היה מסוגל להמציא.
להאזנה לחץ/י כאן
ההסכת שאין לומר את שמו  -בין העונות שיר ודור התכנסו לפרק מיוחד שבו הם עונים לשאלות
המאזינים והמאזינות של ההסכת .שאלות שקשורות להתפתחות הדמות של הארי ,המקצוע שהם היו
יכולים להיות טובים בו בהוגוורטס ,הדרך שבה הם מתכוננים לכל פרק ,חושפים איך ההסכת התחיל,
בוחנים האם רולינג באמת התכוונה לכל דבר שהם מנתחים ,ונותנים עוד שלל תשובות לשאלות
שתמיד סקרנו אתכם .להאזנה לחץ/י כאן

חכ
כאן תרבות
רדיו מונדו לייב
גם החודש המשכנו באירוח אמנים מהארץ ומהעולם .אחרי ההופעה המרגשת של דיויד ברוזה ,ביקרו
אותנו גם להקת טנדו שמשיקה בקרוב אלבום פיוטים חדש ,עומאר פארוק טקבילק ,יסמין לוי וזוהר
פרסקו .להאזנה לחץ/י כאן
כאן תרבות במחווה למשמר הגבול
ביום העצמאות בחרנו בכאן תרבות לארח את שוטרי ושוטרות משמר הגבול – אלו שנמצאים בחזית
המאבק בטרור .מג״ב הפך לאחד המבוקשים על ידי המתגייסים והתלכיד האנושי בו מכיל את כל
חלקיה של מדינת ישראל .גואל פינטו אירח שוטרים ושוטרות שבחודשים האחרונים פרושים ברחבי
ישראל כדי למנוע מהמפגע הבא להגיע לאזרחים וגם את היסטוריון משמר הגבול ,ד״ר טל משגב.
להאזנה לחץ/י כאן
שלושה שיודעים – מעכשיו עם שרון קנטור
שרון קנטור התחילה החודש להגיש את תכנית המדע והידע של ישראל ״שלושה שיודעים״ .קנטור
מגישה בכל בוקר לציבור הישראלי את המחקרים החדשים ביותר והפיתוחים העדכניים .זו הזדמנות
להגיד תודה לנתיב רובינזון שהגיש את התכנית בחודשים האחרונים .להאזנה לחץ/י כאן
פופ אפ :שיר מזמור לקנדריק
אלבומו החדש של קנדריק למאר הפך במהרה לשיחת היום בעולם התרבות .הפוליטקלי קורקט נשארה
בחוץ ופינתה את הבמה לדיון על גבריות ,משפחה ועוד .אלעד בר-נוי דיבר על האלבום בתכנית ׳גם כן
תרבות׳ )קישור כאן( ובתכניתו פופ אפ הוא עסק בהרחבה בניתוח עטיפת האלבום ,שהפכה אייקונית
בפני עצמה ,עם האמן והצלם דוד עדיקא .להאזנה לחץ/י כאן

כאן מורשת
שידורים מיוחדים :כאן מורשת ליוותה את ימי הזיכרון והעצמאות בשלל פרויקטים ושידורים מיוחדים
מהטקסים הממלכתיים השונים והאירועים המגזריים הבולטים.
דב אייכלר דיבר עם משפחות נופלים מהמגזר החרדי ובחן את יחס החברה לשכול שלהם ויחסם
למדינת ישראל בעקבות המחיר הכואב ששילמו ,בני טיטלבוים חזר להר הזיכרון בבני ברק וסיפר את
סיפורם של הנופלים .להאזנה לחץ/י כאן
המבטיחים :דבורה גוטמן קיציס סגרה את יום העצמאות עם פרויקט מיוחד שמנסה לגלות מי יהיו
הקולות הבולטים במוזיקה היהודית והחסידית בשנים הקרובות .היא שוחחה עם כמה זמרים מתחילים
ונתנה להם את הבמה הראשונה להתראיין ולספר על האמנות שלהם .להאזנה לחץ/י כאן
חוזרים למירון :יומיים של שידורים חיים ומיוחדים מההר .צוות כאן מורשת שהה בימים רביעי וחמישי
על הר מירון והביא משם את כל הקולות ,הפרשנויות ,האתגרים והשמחה כפי שהתקיימו בשטח .מגישי
התחנה היו פזורים באולפן מורשת בירושלים ובמוקדים שונים על הר מירון והביאו שידור מקיף וייחודי
ברדיו וברשתות החברתיות .להאזנה לחץ/י כאן

חכ
כאן 88
ספיישל  An Awesome Waveשל Alt-J
קשה להאמין אבל חלף כבר עשור מאז  alt-jהשתלטו על כל האתר עם שלל סינגלים מתוך אלבום
הבכורה שלהם  .An Awesome Waveלציון עשור לצאת האלבום חזרנו לסיפור של אחת הלהקות
המצליחות ביותר של תחילת המאה .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  The Big Come Upשל The Black Keys
בתחילת המילניום שני נערים עשו הרבה רעש במרתף בשכונה שלהם והפריעו לכל השכנים .אף אחד
לא דמיין שיום אחד השניים האלו יהיו  ,The Black Keysלהקת אצטדיונים של גיטרה ותופים .הכל
התחיל מהרעש שעשו במרתף ,הרעש שהפך לאלבום הבכורה  .The Big Come Upלציון  20שנה
לאלבום הקדשנו לו וללהקה את ספיישל  .88להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  Exile on Main Streetשל The Rolling Stones
בתחילת שנות ה 70-הסטונס הופתעו לגלות שלמרות שהם הלהקה הכי גדולה בעולם ,הם נמצאים
בחובות עצומים למס הכנסה ,והדרך היחידה שלהם לשרוד היא לעזוב למקום שבו הם לא יצטרכו
לשלם מיסים .באביב של  1971חברי הלהקה עברו לגור בצרפת .קית' ריצ'רדס שכר אחוזה מרהיבה,
עם תקרות גבוהות ,עמודי שיש וגרמי מדרגות מפוארים .מהר מאוד הסטונס הבינו שהם לא מוצאים
אולפן הקלטות ראוי בצרפת ושאת האלבום הבא שלהם הם יקליטו לבד ,במרתף של ריצ'רדס עם אולפן
ההקלטות הנייד של הלהקה .הכל התנהל לפי השעון העקום של ריצ'רדס ,עם ג'אמים והקלטות בשעות
הקטנות של הלילה ועם מי שנכח במקום באותו רגע .לפעמים אפילו בלי חלק מחברי הסטונס .מעל
המרתף בבית הייתה מסיבה שלא נגמרת – מוזיקאים וחברים הגיעו לבקר והטבח במקום העמיד
ארוחות ליותר מ 20-איש .בין הבישולים ,הוא חיבר את הלהקה עם המאפיה של מרסיי ודאג לאספקה
של הרואין טהור .הימים הפרועים בדרום צרפת הולידו את אחד האלבומים הגדולים ביותר של הסטונס
– אלבום כפול עם  16שירים שחוזרים אל השורשים והמיתולוגיה האמריקאית .ועם סאונד מלוכלך
וגולמי ,כזה שעתיד להשפיע גם על הP-אנק בעוד כמה שנים .במלאת  50שנה לExile on Main -
 ,Streetהקדשנו ספיישל כפול לסיפור מאחורי האלבום שהוא הכי סקס ,סמים ורוקנ'רול בהיסטוריה.
להאזנה לחץ/י כאן וכאן

קול המוזיקה
החודש שעבר היה גדוש באירועים ושידורים מיוחדים מתוכם בחרנו כמה על קצה המזלג:
קונצרט ליום העצמאות :שידור ישיר בערב יום העצמאות מאולם הנרי קראון של התזמורת הסימפונית
ירושלים בניצוחו של סטיבן סלואון – במרכזו היצירה "מחיה המתים" מאת נעם שריף .להאזנה לחץ/י
כאן
העצמאות שלי :גם השנה הפקנו את מבצע השידורים המסורתי שלנו ליום העצמאות ובו מיטב מוזיקאי
ישראל עורכים ומגישים את המוזיקה שהם אוהבים:
עינב ירדן -כאן  ,סטנלי ספרבר – כאן  ,שם-טוב לוי  -כאן  ,רונה ישראל קולת  -כאן  ,מיכאל שני –
כאן  ,נדיה וינטראוב  -כאן  ,שמואל אלבז  -כאן  ,ראובן סרוסי – כאן

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

פייסבוק :כלל עמודי הרדיו זינקו ב 48%-מול החודש שעבר .שלושת עמודי מכאן )מכאן ,מכאן חדשות,
 (kan arbהתחזקו ב .22%-הסרטון המוביל בעמוד מכאן הוא הפרק הראשון בסדרת הרשת החדשה
"ספַ ר המדבר" שצבר מעל ל 300-אלף צפיות במהלך החודש .הסרטון המוביל בעמוד כאן חדשות הוא
ְ
על "המציל בסחנה שמשגיח על כולם" שהשיג  366אלף צפיות.

יוטיוב :רוב ערוצי היוטיוב נחלשו מול החודש הקודם .התוכניות המובילות בערוץ כאן  11הן העונה
השלישית של "קופה ראשית" והעונה הרביעית של "היהודים באים" .התוכניות המובילות בערוץ כאן
חינוכית הן העונה השנייה של "שקשוקה" והעונה השלישית של "מקיף מילאנו" .הסרטון המוביל בערוץ
כאן חדשות הוא על "המוסלמי מלבנון שהתגייר" עם כ 160-אלף צפיות.

טוויטר :היקף החשיפה לעמוד כאן זינק ב 80%-בזכות רצף הציוצים לקידום עליית העונה החדשה של
"טהרן" – ביום ה 5-במאי לבדו נחשפו לעמוד  570אלף משתמשים והציוץ הראשון בסדרה זכה למספר
שיא של מעל אלף לייקים .גם החשיפה לעמוד כאן חדשות גדלה ב 4%-בשל ציוץ שתיעד את הבהלה
בנתב"ג בעקבות חפץ חשוד – לציוץ נחשפו למעלה ממיליון פעמים.

אינסטגרם :החשיפה לעמוד כאן התחזקה החודש ב ,33%-כששני הפוסטים המובילים הם מיום
הזיכרון לשואה .עמוד כאן חינוכית זינק ב ,65%-כאשר הפוסטים המובילים הם מהסדרה "כל עוד
בלבב" .הפוסט המוביל בעמוד כאן חדשות הוא "הביקורת הפנים-חרדית על חבר הכנסת בן גביר"
שהגיע ל 100-אלף גולשים ועורר מספר רב של תגובות.

תכני רדיו :החודש נרשמה עלייה בהאזנה לתחנות המוזיקה – תחנת כאן גימל עלתה ב 25%-ותחנת
כאן  88התחזקה ב 13%-במספר ההאזנות לשידור החי הדיגיטלי לאורך כל החודש האחרון .ההסכתים
המובילים החודש היו "חיות כיס"" ,שיר אחד" ו"היסטוריה לילדים".

נכסי דיגיטל :מספר הכניסות לאתר כאן עלה ב 24%-החודש בזכות השקת העונה החדשה של
"טהרן" ,וגם אפליקציית כאן עלתה במקצת לאורך החודש.

תכני טלוויזיה :אמנם הצפייה בשידור החי של ערוץ כאן  11ירדה החודש ,אך מספר הצפיות הנדחות
בכל הנכסים הדיגיטליים התחזקו – באפליקציית הסמארט  TVהייתה עלייה של  ,69%באתר תועדה
עלייה של  59%במספר הצפיות ,ובאפליקציות למכשירים ניידים נרשם גידול של  .5%העליות הללו
נזקפות לזכות העונה החדשה של "טהרן" שהושקה החודש.

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

טלוויזיה
פרומו חגיגות יום הולדת 5

הזמן רץ כשעושים מה שאוהבים.

איכשהו הגענו לגיל  5למרות שאנחנו לא נראים בכלל.
אז לקחנו את כל הכוכבים והכוכבות שלנו והחזרנו
אותם לגן.
לצפייה בגרסה המלאה לחץ/י על התמונה
נגזרות יום הולדת 5
התחשבנו בילדים בני  5שזקוקים לתוכן קצר,
אז יש גם נגזרות כיפיות...
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן ,כאן ,כאן

מנאייכ עונה 2
עוד חודש למנאייכ!
זוכת פרס האקדמיה חוזרת לעונה שנייה ואנחנו
ערוכים עם טיזרים שיפתחו לכם את הצ'קלקה.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן
קפסולה כאן

טהרן
הארדסייל :אחרי הפרומו הזה אתם תדקלמו
מתוך שינה
שבכל חמישי יש פרק חדש של טהרן .
לצפייה לחץ/י על התמונה
פרומו ביקורות לטהרן
בכל המתח ואי הוודאות בטהרן יש רק דבר אחד
בטוח – כולם אוהבים את הסדרה.
לצפייה לחץ/י כאן

קידום לאירוויזיון לחצי גמר הראשון
מיכאל בן דוד אומנם לא עלה לגמר,
אבל את הפרומו שלנו לחצי גמר הוא לגמרי ניצח.
לצפייה לחץ/י על התמונה

שידורי חג העצמאות
פרומו חגיגי במיוחד לשידורי החג.
פאן פאקט :הוא נכתב ונערך לבד כי הוא
עצמאי .
לצפייה לחץ/י על התמונה

אנחנו על המפית
המתכון המנצח לפרומו לתוכנית בישול
אהובה:
טיזרים ,פרומו השקה ותבלינים לפי העין .
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן
לצפייה בפרומו לחץ/י על התמונה

זמן אמת
זמן אמת חוזרת לעונה חדשה ומרתקת במיוחד
והפעם על הגריל :פרשת דן גרטלר.
לצפייה לחץ/י על התמונה

אייכמן – הקלטות האבודות
בפעם הראשונה בטלוויזיה הקלטות בקולו
של אדריכל הפתרון הסופי ,אדולף אייכמן
נחשפות.
לצפייה לחץ/י על התמונה

חידת משולם
הסיפור שהסעיר מדינה שלמה מגיע למסך – פרומו
לסדרה חדשה בת שלושה פרקים
שמספרת את הסיפור של הרב עוזי משולם .

לצפייה לחץ/י על התמונה

העשירייה
פרומו חדש לעשירייה עם כל המרכיבים
למצעד הכי שווה בישראל .
לצפייה לחץ/י על התמונה

הזמן הירוק עם יפעת גליק
הפרומו הזה לא יציל את העולם ,אבל
התוכנית החדשה של יפעת גליק – אולי כן.
לצפייה לחץ/י על התמונה

טאבו
סדרת תעודה בת  3פרקים על הפלות,
פדופיליה -וסמים בפרק זה חושפים
סיפורים אמיתיים של סוחרי סמים,
שמספרים על הכול ,אחרי שהצליחו
לחזור למסלול.
לצפייה לחץ/י על התמונה

כלכלה 2
התוכנית הכלכלית חוזרת בעונה חדשה
עם כל מה שצריך לדעת על הכסף שלכם
שווה להצטרף לנביל ארמלי.
לצפייה לחץ/י על התמונה

רדיו:
רומי נוימרק משנה מקום
רגע לפני שתאזינו לפרומו ,מומלץ שתשנו מקום.
בכל שבת רומי לוקחת אתכם למסע עם מישהו שעשה שינוי
בחיים.
להאזנה לחץ/י על התמונה

המבטיחים במורשת – יום העצמאות
מי הם היוצרים במוזיקה היהודית שעומדים להיות
הכוכבים הבאים?
להאזנה לחץ/י על התמונה

התיעוד שלהם ,הזיכרון שלנו  -יום הזיכרון
פרומו מיוחד לפרויקט מיוחד כאן רשת ב' חוזרת אל
התמונות של העיתונאים והצלמים שתיעדו את
המלחמות וזירות הפיגועים.
להאזנה לחץ/י על התמונה

אלמה צליל באפלה  -יום השואה בתרבות
כאן תרבות מגישה את סיפורה של הכנרת היהודייה
אלמה רוזה שהייתה כנרת בינלאומית ,ניהלה
באושוויץ תזמורת נשים והצילה עזרות נשים
ונערות.
להאזנה לחץ/י על התמונה

מכורים
הסכת חדש וחזק במיוחד שמדבר על התמכרויות
ושובר סטראוטיפים.
להאזנה לחץ/י על התמונה

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

