חודש חשון תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
אנחנו בפתחו של חודש חדש ,חודש כסלו .חודש חשון שהסתיים לו היה מלא בעשייה ברוכה של כלל
החטיבות בתאגיד.
החודש הצטיינו במיוחד בתחקירים שלנו בפלטפורמות השונים ,בולטים היו התחקירים על הנהלת בתי
המשפט בתוכנית "זמן אמת" ו -פרשת הפגיעה המינית לכאורה ע"י בכיר בקהילה הגאה שנחשפה ע"י
חטיבת החדשות שלנו.
החודש גם נפרדנו מסמנכ"ל הדיגיטל שלנו אלעד טנא שמונה לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי ואנו
מאחלים לו הצלחה רבה .את מקומו כמנהל הזמני של החטיבה ממלא אסא ארבל מנהל אגף מוצרים וזאת עד
למינוי סמנכ"ל קבוע.
אני ממשיך לפגוש עובדות ועובדים בפגישות אישיות במסגרת "זמן מנכ"ל" ,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.

לפניכן/ם סיכום חודש חשון של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן
עברית
פרויקטים מובילים החודש-
"דוקותיים" -נווה שאנן" איתי אשר וצוות דוקותיים יצאו לתעד לילה בשכונת נווה שאנן 'רובע החלונות
האדומים' של ישראל .במרכז הסיפור -מוטי -תושב השכונה שרק רוצה לגור ולחיות בביטחון מול סחר גלוי
בסמים ,זנות ברחובות ואלימות ערב ערב ,הוא יוצא למאבק למען עתיד השכונה.
"כאן לרגע" -מקעקעת על צלקות :הדס המקעקעת עוזרת לנערות ונערים שפגעו בעצמם ומכסה את הצלקות
בקעקוע .כך ,צלקות וכאבים מתמלאים בפרפרים ופרחים.
דוקו :לקורל יש שקית קקי מחוברת לבטן (סטומה) והיא מפסיקה להתבייש בזה .סיפור קטן ומקסים שהצליח
מאוד והגיע לחשיפה רחבה מאוד (  357,000צפיות בפייסבוק ואלפי תגובות ולייקים).
מכירים את אלה שלא אוהבים אלכוהול? ייתכן וזה בגלל שהם יהודים! מיכאל גלנסקי מסביר על הגן הפיכח
בסדרת הרשת החדשה -ישנה שלנו 'מכירים את אלה ש'..
ילדי פלא -סייף :סדרת הרשת המופלאה שלנו עם פרק נוסף ,והפעם על ילד פלא קסום במיוחד שחולם לייצג
את ישראל באולימפיאדה בענף הסייף .ולמה להפוך לסיף מומחה בגיל  ?7בגלל החרבות כמובן.

ערבית
כך אמר הרופא! – סדרת רשת חדשה בעריכתו והגשתו של דר פיראס אבו חנא ,דר פיראס מעלה בכל פרק
שאלה כלפי טענה/תופעה רפואית שיש עליה מחלוקת ומסביר בצורה מדעית רפואית את האמת באמצעות
הגשה קלילה הכוללת משחק ,בפרק הראשון " -האם באמת הלב נשבר ומתים מעציבות?"
הפקת חוץ מעניינת שעלתה החודש היא הפרק השני מתוך הסדרה "תפאדלו" تفضلوا ליווה את יקב מוני
בתהליך עשיית היין ,שכיב ערטול הבעלים של היקב סיפר על הסוגים ,הטעמים ועל הדרך שעוברים הענבים
מרגע הקטיפה עד שנמזגים אל תוך כוס היין שלנו ..
באזורי הדוקו אוכלים ונהנים ללא גלוטן  -רבע מיליון צפיות לדוקו על יארא חיר ואימא שלה נגאח מכפר פקיעין
אשר הפכה עולמות כדי להכין לבתה ולכל חולי הציליאק פיתה ללא גלוטין .
כאן מפרגנים – דוקו מיוחד על הפרופסור בכימיה רב ההצלחות אשרף בריק אשר כתב ספר שחיבר בין הנפש,
המוזיקה והכימיה .הדוקו עלה במסגרת השבוע העולמי לכימיה.
מציל חיים ב  – 4*4אברהים מטמרה הצליח להציל אנשים מנהריה בהצפות בשנה האחרונה הוא הקים איחוד
הצלה מקומי לשעת חירום בעזרת חברים מכורים לשטח.
בנוסף החודש  ,במסגרת הטסטות "דבר אל המצלמה" דיברו הפעם ג'ינג'ים ושיתפו את הגולשים מה עובר
עליהם ,מה הם חושבים על עצמם ועד כמה הם באמת מיוחדים ונקלעים לסיטואציות מצחיקות..

מוצרים
שמחים להשיק מתיחת פנים חדשה ליישומון כאן שמנגישה את כל התכנים של כאן בצורה נוחה וידידותית.
עיצוב משודרג לעמוד הבית ופיד החדשות ,עם כל העדכונים השוטפים והפרשנויות מדסק כאן חדשות .כמו
כן ,מהיום תוכלו לשמור את כל התכנים האהובים עליכם בעמוד אחד ,ולחזור אליהם בלחיצת כפתור הפצה.
צפיות : VOD
 .1בחודש אוקטובר צפו בתכנים של כאן בפרטנר כ 1.2-מיליון פעמים.
 .2מובילי הצפיות ב*( VOD-הערכה לפי נתוני אוקטובר חלקיים):
1
2
3
4
5

כותר
קופה ראשית
עלומים
מקיף מילאנו
ילדי בית העץ
שקשוקה

החודש שלנו ביוטיוב :
מגמה חיובית בהצטרפות מנויים  -מספר המנויים של ערוץ כאן  11עומד היום על כ  626אלף מנויים ,נתון
שממקם את כאן בעמדת הובלה מול ערוצי טלוויזיה אחרים בישראל.
נתוני צפייה מופלאים ל"קופה ראשית" בכאן  11עם מיליוני צפיות לכל פרק ,וכניסתם לרשימת החמים של
ישראל ביוטיוב .הסדרה עלומים  -זוכה אף היא למאות אלפי צפיות (למרות שפתאום תוכן שמביא רק חצי
מיליון צפיות לא מרגש כמו פרקי קופה ראשית)
בערוץ היוטיוב של כאן חינוכית נרשמה הצלחה נהדרת לפרקי הסדרה "מקיף מילאנו"  -רוב פרקי העונה
השנייה התברגו ברשימת החמים של ישראל.
נתונים כלליים מצטברים בערוצי היוטיוב הבולטים:
כאן  - 11צפיות  | 23,350,234 -מנויים ( 626,921 -כ  17,000נוספו)
כאן חינוכית  -צפיות  14,719,550 -צפיות | מנויים ( 420,423 -כ  7,000נוספו)
כאן חדשות  -צפיות  | 15,819,574 -מנויים ( 381,417 -כ  5,000נוספו)
כאן דיגיטל  -צפיות  | 2,581,155 -מנויים ( 201,690 -כ  2,000נוספו)
סושיאל :
החודש התבשרנו שחטיבת הדיגיטל מובילה ביד רמה את המועמדויות בפרסי הפורום הדוקומנטרי לשנת
 -2021ארבע מתוך חמש המועמדויות הן של הפקות של תאגיד השידור :חוות החופש שעוקבת אחרי סיפורי
חיים של מתנדבים המטפלים בבעלי החיים שניצלו מתעשיית המזון .החיים הטובים שבוחנת מה יקרה בעולם
אם יום אחד לא נצטרך לעבוד בשביל כסף .בנפשם שמביאה את סיפורים של מתמודדי הנפש שלרוב לא
מקבלים חשיפה ולוחמים פרויקט של שלוש שנים שעוקב בזמן אמת אחרי סיפורם של ארבעה לוחמי גבעתי,
שבוע לפני הגיוס ועד אחרי השחרור .כל ההפקות הן תוצאה של עבודה מאומצת של מחל"ת הרכש והמקור
וכולם שעומדות עכשיו לבחירה ,הטקס יתקיים ב.21.12

נכון לסוף השבוע האחרון של אוקטובר עמוד הפייסבוק של כאן עומד על  971,027עוקבים ,בחודש הקרוב
העמוד צפוי לעבור את המיליון .בנוסף קבוצת קופה ראשית ,קבוצת התוכנית הגדולה בישראל ,צפויה להגיע
ל 100-אלף חברים בקרוב .גם את שאר קבוצות התוכניות שיש בארץ הדיגיטל של כאן מנהל.
ניהלו החודש שני מהלכי  RTMשזכו לתהודה ברשת .האחד היה סביב פריצת הפצחנים לעמוד האינסטגרם
של עיתון "הארץ" ,חיזקנו את ידיהם ב 6-תמונות של רמזי מ"קופה ראשית" בהומאז' למה שעשו הפצחנים,
הגולשים הידהדו .מספר שעות אחרי שרשת  am:pmיצאה בקמפיין שלה ,טייקאוף על גיוסי העובדים של
ההייטק ,העלנו תמונה של שירה שטיינבוך מ"קופה ראשית" בשפת הקמפיין וזכינו להיות שיחת היום ברשת.
מי האנשים שלקחו שנת שמיטה מהחיים? מה היתרון הכלכלי בשנת שבתון? ומדוע כיום שומטים שדות
באמצעות פקס? בכאן דיגיטל לקחנו את שנת השמיטה כפרויקט בפרוס השנה החדשה והפקנו תוכן מגוון
בנושא השמיטה שעלה במהלך כל החג והביא לציבור תמהיל חגיגי של ידע ומסורת.
הניה שוחט מכאן מורשת כיכבה בסרטון שעלה לקראת יום כיפור ,ועוררה דיון סוער ברשת ובקבוצות
וואטצאפ חרדיות בשאלה על מקומן של נשים בבית הכנסת ביום כיפור .הסרטון זכה לאלפי שיתופים תגובות
ומאות אלפי צפיות ברשתות השונות ויצר שיח שממשיך גם עכשיו ,בקרוב סרטון תגובה.
בפינת הכאן מכירים "גרנו עם שותפים הזויים" נכנס לרשימת הסרטונים החמים של יוטיוב ישראל.
כאן דיגיטל נפרדים מפגום  -סדרת הרשת העלילתית הקומית שלנו ,שעסקה בנושא רגיש  -בעיות פוריות
גבריות ,מזווית מצחיקה ,כנה ומפתיעה .הסדרה זכתה לביקורות טובות ,התעניינות רבה וצפיות יפות ברשת.
אנו גם חוגגים בזכייה של סדרת הרכש שלנו חוות החופש בפרס הראשון לסדרות תיעודיות בפסטיבל סדרות
רשת במינסוטה.

בברכה,
אסא ארבל
מ"מ מנהל חטיבת הדיגיטל

אנו נערכים בימים אלה לקראת השקת עונת הסתיו שכוללת תכנים ותוכניות חדשות במכאן.

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
אקטואליה
התכנית ״מהצד השני ״ עם גיא זוהר  -זוכת פרס האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע לשנת  2020בקטגוריית
אקטואליה  -מגיעה אל מכאן .״الجهة الثانية״ עם ראמי יונס
תשודר מדי ערב ותביא אל מסך הטלוויזיה  -ומסכי הדיגיטל
 של דוברי הערבית בישראל ,ובעולם ,את התכניתהמצליחה שמציע ניתוח פיקח של אירועי היום ,בדגש על
הפערים בין אופן הצגת הדברים ״החוצה״ (בתקשורת,
ברשתות החברתיות ,על ידי פוליטיקאים ,מפרסמים) לבין
המציאות עצמה.

סאטירה
תוכנית חדשה " الشوسمو אלשוסמו (איך קוראים לזה)" תוכנית סאטירית עוקצת
שתורכב מקטעים מתוך תוכניות בערוצי הטלוויזיה השונים .בתוכנית :חדשות
ואקטואליה הכוללים ראיונות בשילוב טכנלוגית דיפ פייק .תרחישים דוקומנטריים
סאטירים ביקורתית .פרודיה על ז'אנרים בטלוויזיה וקליפ בסוף כל פרק.

דוקו
הסתיימו שידורי העונה השנייה של הסדרה "دوامات דילמות" החושפת סיפורים
ודילמות רבות המעידות על מורכבויות שונות של החברה הערבית ,ועל הקשיים
והאתגרים הרבים עמם מתעמת הפרט לניפוץ התבניות והחסמים השונים
שלתוכם נולד וגדל .הנושאים שעלו בעונה השנייה :אלמנות לנצח ,גרושים מעונים ,אימהות שכולות ונישואי
בוסר.
סדרה חדשה نجوم الصحراء כוכבי המדבר אשר מתעדת שנה בחייהם של
צעירים בדואים בני  ,18-19הלומדים בחממת 'כוכבי המדבר' בקיבוץ רוחמה.
הסדרה מתמקדת בחמישה צעירים הניצבים בפני שאלות שיעצבו את עתידם:
מה זה אומר להיות בדואי בישראל של  ?2021איך והאם שומרים על מסורת
בחברה שמשנה את פניה? האם אני מרגיש חלק ושווה בין שווים בחברה
הישראלית? וברמה האישית :האם יש לי חופש להיות "הגיבור של סיפור חיי"
ולעצב את חיי כפי רצוני ,או שהשבט או האב יחליטו עבורי?

שעשעון
"شوف ن
مي بيسأل תראו מי שואל " שעשועון טריוויה אינטליגנטי המעניק לצופים ערך מוסף .בשעשועון שני
מתמודדים והשואלים הם הצופים של מכאן ,האנשים מהחברה הערבית ,בכל גיל ,תחום ומכל רחבי הארץ.
במסגרת השעשעון  3שלבים עיקריים :בשלב בראשון המתמודד בוחר את מי שישאל אותו (מבין  50התמונות
המוצגות בפ ניו) ,בשלב השני היריב בוחר למתמודד את השואלים ואת השאלות והשלב השלישי והאחרון הוא

פירמידת הכוכבים ובו מפורסמים בחברה הערבית הם אלו שישאלו את השאלות .השעשועון הוא פורמט
מקורי של אולפני הרצליה שנמכר וזוכה להצלחה רבה במדינות שונות בעולם.
הקרנות והשתתפות בפסטיבלים
הסרט התעודי "اللوحة דיוקן" יוקרן במסגרת פסטיבל דוק
אביב .הקרנת בכורה לסדרה החדשה "نجوم الصحراء כוכבי
המדבר" תערך בסינמטק שדרות.
ر
جانجست شوكوالطة גנגסטר שוקולד"
הסרט התעודי "
יוקרן גם במסגרת פסטיבל דוקאביב בגליל ובפסטיבל REEL
( recovery film festivalארה"ב)

מכאן חדשות
חדשות מכאן ממשיכים ללוות את סוגיית האלימות בחברה הערבית ,דרך שידורים מיוחדים ,ותוכניות מיוחדות,
וכמו כן התמקדנו בתוכנית הממשלתית החדשה למיגור אלימות ,דרך פירוק התוכנית בשידורים עם מרואיינים
מומחים בתחום.
סוגיית האקלים ,הפכה לאג'נדה בתוך השידורים שלנו ,התחלנו להרחיב על נושא שינוי האקלים שבועות לפני
קיום פסגת גלזגו .שידרנו חלק ניכר מהפסגה במיוחד נאום ראש הממשלה נפתלי בנט וממשיכים לתת הדגש
על הנושא החשוב הזה.
כמ ו כן אנו מתעסקים באופן יומי ,בסוגיית תקציב המדינה ,דרך משדרים בכנסת ,וראיונות עם שרים וחברי
כנסת מהקשת הפוליטית.
בקרוב יעלו שתי תכוניות חדשות  ":ن
بي السطور בין השורות" תכנית ראיונות עם אישיות ידועה .התוכנית
תנסה להביא את הצדדים הפחות מוכרים של דמויות מפתח בחברה ,פוליטיקאים ,אמנים ,אנשי רוח,
"סלבים" .בתכנית נצלול אל תחנות חייו של האורח ,ילדותו ,אירועים משמעותיים שעבר וחווה ומחשבות על
ההווה והעתיד.
" قضية ورأيان עימות" תכנית המציגה קונפליקטים חברתיים ופוליטיים במרחב הישראלי ,כאשר באולפן שני
אורחים הנמצאים בעמדות מנוגדות ומגיש שמנהל את הדיון ,מציג את הדעות השונות ,את המורכבויות של
הנושא ומנסה להציג אותו בפרספקטיבה רחבה.

דגיטל מכאן
תוכן חדשותי  -אירועי הרצח והאלימות האכזרית בחברה הערבית קיבלה סיקור רחב לרבות סרטוני תיעוד,
ראיונות עם קרובי המשפחה של הנרצחים וסיקור חי מהשטח ,צפיות רבות והמון עניין.
ראיון עם הזמר שריף על המופע שערך ביטא שבחברון ,במסגרת מהדורת החדשות וקודם בפלטפורמה
הדיגיטלית של מכאן .הקידום גרף  600,000צפיות בפייסבוק בנוסף ל 490 -שיתופים כולל שיתוף הריאיון בדף
הזמר האישי .החשיפה שזכה לה הריאיון במכאן גברה על שאר הרשתות.

תוכן לא חדשותי  -במהלך החודש הזה המשכנו לטפח את
סדרת הדיגיטל הדוקומנטרית שלנו "شو قصتك שו קוסתאק" –
ובמוקד החודש נסענו עד פסוטה כדי לפגוש את אמא של הילדה
שעברה התעללות במעון יום ושם היא פתחה את הלב .הפקה
מרגשת מאוד!
ההפקה זכתה להמון צפיות והרבה הזדהות עם האם ובתה מצד
העוקבים.

פלטפורמות הפצה26.10 – 26.09 :
אתר - makan.org.il :ירידה יחסית מינורית של אחרי המשחקים של הנבחרת – במהלך החודש
הזה ניסינו פיילוט לאתר חדש שעל פי מסקנותיו נבנה תוכנית תוכן לאתר אשר ימנף את השימוש
בו.
מבקרים – 132אלף ,כניסות –  235אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:17 -כניסות מאורגני – 24.5%
פייסבוק "מכאן" תוכן כללי ואקטואלי
 1.3מיליון
סה"כ עוקבים
 5.7מיליון
סה"כ צפיות
סה"כ מעורבות  87אלף
דקות  4מיליון
סה"כ
שנצפו

פייסבוק מכאן חדשות
 362אלף
 3.3מיליון
 83אלף
 3.4מיליון

אינסטגרם מכאן –  107.5אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  7,641 -עוקבים .יוטיוב מכאן  36,600עוקבים.
יוטיוב מכאן חדשות  7,490 -עוקבים.

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

מחלקת הדוקו:
רצועת כאן דוקו ממשיכה בשידור .במהלך חודש אוקטובר שודרו הסרטים הבאים:
קלון :ביום חורפי בינואר  1977התאבד שר השיכון בחוף תל ברוך בתל אביב .במהלך החודשים שקדמו
לטרגדיה נחשפה פרשת שחיתות רווית יצרים שמעורבים בה שניים מבכירי מפלגת השלטון  -מפא"י .אשר
ידלין נגיד בנק ישראל המיועד וחברו
הטוב שר השיכון אברהם עופר נחשדו כי
שלשלו לכיסם כספי שוחד מעסקאות
נדל"ן .הפרשה ,שהחלה בחשיפה
עיתונאית ב"עולם הזה" ,נחתה על
שולחנם של בנימין זיגל ,קצין משטרה
נחוש ,ופרופסור למשפטים צעיר ,היועץ
המשפטי לממשלה אהרן ברק .השניים,
ששמו להם למטרה למגר את השחיתות
השלטונית בישראל ,פתחו בחקירה.
התוצאות היו הרות גורל :עופר איבד את
חייו ,ידלין סיים את הקריירה בבית סוהר,
ומפא"י הפסידה את השלטון לאחר
שלושה עשורים .חוט דק עובר בין
פרשות עופר וידלין לתקופתנו ,והוא מציף שאלות על שלטון ושחיתות .קלון הוא מסע דוקומנטרי מטלטל אל
חיי מנהיגים בני אליטה שלטונית שנכחדה מן העולם .פוליטיקאים אשר ניהלו חיים גדושי יצרים ומעוררי
דימיון ערב המהפך הדרמטי של בחירות  77שאת הדיו אנחנו חשים עד ימינו אנו.
חצר משחקים :בשנת  1982פלשה ישראל ללבנון ,במטרה להוציא את כוחות אש"ף מהגבול הדרומי של
לבנון .המלחמה נמשכה שני עשורים.
ביום הרביעי למלחמה פלוגה של צנחני מילואים קיבלה משימה לשמור על יותר מאלף שבויי מלחמה לבנונים
בחצר בית ספר בצידון למשך יום אחד.
המשימה הסתבכה והפכה לנוראית
וקטלנית .החיילים שהשתתפו במשימת
השמירה ,הרופאים שהיו עדים למעשים
והעצורים שעמדו בעינויים  -מעולם לא
נחשפו .עד עכשיו.
הסרט זכה בציון לשבח בפסטיבל ירושלים.

צדק צדק תרדוף:
בית המשפט הקהילתי ,הפועל בשנים האחרונות בישראל ,מציע לנאשמים בפלילים הליך חדשני של שיקום
בקהילה ,כתחליף למאסר .שלושת פרקי הסדרה עוקבים באופן אינטימי אחר שישה ממשתתפי ההליך,
ומשתפים את הצופים בכישלונותיהם והצלחותיהם.
הסדרה מתעדת את האתגר המורכב שחווים גיבוריה דווקא
מהרגע שבו מערכת המשפט מושיטה להם יד ומציעה את
הבלתי צפוי :להתמסר לתהליך שיקומי מקיף בתמורה לביטול
מאסר ,שבהכרח ייגזר עליהם.
המצלמה חושפת את לב ליבו של ההליך המשפטי-טיפולי:
לראשונה בישראל היא מורשית לחדור לאולם בית המשפט
ולתעד בגובה העיניים את הדרמה בה שותפים נאשמים,
משפטנים וגורמי רווחה.
זמן אמת תוכנית התחקירים של כאן  11בהגשת אסף
ליברמן חזרה לעונה חדשה
בעין הסערה :ראיון ראשון ובלעדי עם אחד מגיבוריה
המרכזיים של פרשת הצוללות :מפקד חיל הים לשעבר
אלוף (מיל) אליעזר צ'יני מרום .על פי החשד צ'ייני ,בהיותו
מפקד חיל הים ,קיבל שוחד ממיקי גנור על מנת לסייע לו
להתמנות להפוך לנציג חברת המספנות הגרמנית
טיסנקרופ .תפקיד שבצל המגעים לחתימה על עסקאות
צוללות נוספות היה אמור לגלגל לכיסו של גנור סכומי
כסף ענקיים .הדרמה הגדולה התרחשה בקיץ האחרון כאשר הפרקליטות ,ברגע האחרון ואחרי שהוחלט כבר
על הגשת כתב אישום נגד צ'ייני בכפוף לשימוע ,החליטה לבטל את כתב האישום נגדו .הפרק מביא את גרסתו
של צ'ייני ,החורים בה ,וסימני השאלה הרבים שעוד נותרו בפרשה.
מעל החוק :תחקיר שבמרכזו השאלה :האם ייתכן שדווקא בכירי ם בהנהלת בתי המשפט ,אלו שהיו אמורים
לכאורה לשמור על כלליו מכל משמר ,השתמשו בכוח שבידיהם כדי לנקום במי שהעז למתוח עליהם
ביקורת? העדויות שמוצגות מראות כיצד לכאורה מידע רגיש וחסוי מתוך בית המשפט הועבר בניגוד מוחלט
לחוק לידיה של מי שכלפי חוץ הייתה האויבת הגדול ה ביותר של בתי המשפט .בדרך ,כך עולה מהעדויות,
הם לא היססו לפגוע אפילו בקורבנות אונס.

מחלקת תרבות ובידור:
זהו זה
אחרי פגרה של כמה חודשים זהו זה חוזרת בעונה חדשה.
דבל'ה גליקמן ,מוני מושונוב ,גידי גוב ,אבי קושניר ושלמה בראבא ,יחזרו להצחיק ולרגש אותנו בכל יום חמישי
אחרי החדשות עם מערכונים חדשים ,שיר בכל פרק ושידור חוזר ביום שישי.
הסדרה זכתה לאחרונה בשני פרסים :פרס מפעל חיים של אמ"י ,ועמית כבוד לשנת  2021מבית הספר סם
שפיגל.
בעונה זו יצא גם תקליט ויניל כפול מביצועי השירים של השנה שעברה .בדיגיטל מתוכננת פעילות של גולשים
שתזכה את הזוכים בכל שבוע בחולצה ותקליט.

סיפורים מהכורסה:
עונה חדשה עם סוללה רעננה וקורעת מצחוק של קומיקאים וסטנדאפיסטים מהשורה הראשונה בישראל.
בכל פרק יעסקו המצחיקנים בנושא או בתקופה מסוימת בחיינו ,יתיישבו מול המצלמה ויחלקו עם הצופים
סיפורים ,חוויות וזכרונות ,מצחיקים ומרגשים ובעיקר
– אמיתיים לגמרי.
רבקה מיכאלי ,שלום אסייג ,אורנה בנאי ,יובל סמו,
נועה קולר ,ערן זרחוביץ' ,נלי תגר ,יניב ביטון ,שיר
ראובן ודניאל חן בווידויים אישיים ,פדיחות ,מחשבות
וזכרונות ,נצחונות ופחדים ,שכל אחד מאיתנו חווה
בחייו וימצא בהן את גם עצמו.
לצד הסיפורים שזורים בתכנית קטעים מאוצרות ארכיון תאגיד השידור ,שחלקם כבר הפכו לקלאסיקה וחלקם
מעולם לא נראו ,יחד עם תמונות וקטעי ארכיון פרטיים של המצחיקנים .הסיפורים של הקומיקאים משולבים
זה בזה ובסוף כל פרק מתקבלת תמונה מקורית ,מצחיקה ומרגשת של החיים בישראל בעבר ,בהווה ובעתיד.
נושאי הפרקים בעונה זו :השירות הצבאי ,אהבה ונישואין ,ימי בית הספר ,המשפחה שלי ,הצלחה וכישלון,
בושות ,בתים ודירות ,פחדים ,אוכל וכסף.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

השמרטפים  -התוכנית הדוקומנטרית החדשה שלנו זוכה לצפיות יפות לצד ביקורות
משבחות:
"איזו תוכנית מושלמת .תוכנית ילדים רגישה ושובת לב" (מילה סביטלמן ,כסית)
"למרות הפגמים ,זו תוכנית טובה ,מסקרנת וחיובית ,וצפייה משותפת בה עם הילדים
יכולה להוביל לשיחות מעניינות על צורות חיים אחרות" (נועה לימונה ,הארץ)

בלוגה בלוז  -קומדיה מטורפת על מחנה קיץ שבו הכל יכול
לקרות .בהשתתפות ערן זרחוביץ' ,אמיר שורוש ,טל לוי ,דוד
שאול ,כרמל נצר ,אורי בלופרד ועוד...

כל עוד בלבב  -השבוע הסתיימו הצילומים לסדרה שנשדר לקראת יום השואה  2022ועוסקת במסעות בני
הנוער לפולין.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

השבוע עם גאולה :מהדורת שישי
החדשה שעלתה החודש מציגה פורמט
אחר :דיוני עומק ,בלי פאנל ,כתבות
שנערכות בשיתוף כאן חדשות
בדיגיטל" ,הקול שלך" ,ראיון אינטימי
מאולפן כאן גימ"ל ועוד .מגישה :גאולה
אבן-סער.

סיפורים מובילים:
עדויות :מפגשים של צעירים עם גל אוחובסקי הסתיימו במין אלים

תיעוד מצלמות הכלא של המחבלים שברחו מכלא גלבוע
הרמטכ"ל אביב כוכבי כותב ספר
תיעוד חדש של הדקות שקדמו ללינץ בבת ים
זן הדלתא החדש הגיע לישראל
ההקלטות של אלי אבידר נגד ליברמן
מתן כהנא טס לדובאי על חשבון עובדי משרדו
אחותה של ליטל יעל מלניק בראיון ראשון
תחקיר כיל והתרומות לקהילה
קולט אביטל :הגיעה אלי תלונה נוספת על שמעון פרס
סדרת הכתבות :הלייקים שבין המערכות
בוחרות בחיים :פרויקט תיעוד על חולת סרטן ואם פונדקאית

שידורים מיוחדים:
פסגת האקלים העולמית :סיקור נרחב של הפסגה בגלזגו עם שבוע שידורים
מיוחד בכאן  , 11כאן רשת ב' וכאן חדשות בדיגיטל .מואב ורדי דיווח מגלזגו,
תוכנית יומית ברשת ב' עם שרון וכסלר ואורי לוי  -ובחדשות הערב בכאן – 11
פינה מיוחדת של יפעת גליק ושרון וכסלר ,וליווי מיוחד של הסכת האקטואליה
עוד יום.

כאן רשת ב
 - 12.10שידור משחק הכדורגל נבחרת ישראל נגד נבחרת מולדובה – אצטדיון טרנר בבאר שבע.
פינת לשון חד שבועית חדשה "באים לידי ביטוי" – על הסיפור שמאחורי הביטויים בשפה העברית .חמישי
ב.15:50 -
בקרוב נשיק את ערוץ האודיו – ב' הנבחרים :ערוץ שיהיה זמין באפליקציות הפודקאסטים השונות בו יופיעו
ראיונות נבחרים שהתקיימו במהלך היום בכאן רשת ב' .הראיונות יעלו בזמן אמת – מייד אחרי השידור
ברדיו.
טיקטוק
עוקבים

צפיות בווידאו

צפיות בפרופיל

לייקים בחשבון

 28הימים האחרונים

118,587

8,500,000

118,500

449,300

עלייה מחודש קודם

12.96%

23.82%

-

21.83%

הסרטונים הנצפים:
כשעיר שלמה הופכת לפרסומת לראש העיר

342,500

מה עובר על הלוחמים הבדואים בצה"ל?

93,000

מעבדת סמים תת קרקעית בראשל"צ

48,000

יוטיוב
מנויים

צפיות

 28הימים האחרונים

381,423

15,700,000

עלייה מחודש קודם

4,896

305,000

המציאות הכואבת מאחורי משחק הדיונון

420,101

כך עובדת השיטה של גלידה גולדה

231,601

הפטנט הישראלי שמקרר בשיא החום

167,192

אינסטגרם
עוקבים

חשיפה

צפיות בפרופיל

 28הימים האחרונים

79,892

2,835,078

22,861

עלייה מחודש קודם

0.6%

-

-

אליהו הותקף ללא סיבה כשהגיע לחגוג לנכדתו

51,200

שני גברים ואישה נעצרו בעקבות תחקיר כאן 11

51,000

המציאות הכואבת מאחורי משחק הדיונון

47,107

פייסבוק
עוקבים

תפוצה

מעורבות

 28הימים האחרונים

708,220

2,651,917

5,911,194

עלייה מחודש קודם

4,790

-

-

כך עצרה יחידת דובדבן מבוקש בלב ג'נין

432,076

טיזר סדרה :המערכה שבין הלייקים

373,618

כשפלוגה שלמה שאגה נאום של צ'ר'ציל

320,616

טוויטר
עוקבים

חשיפה

ביקורים בפרופיל

 28הימים האחרונים

132,024

20,700,000

576,000

עלייה מחודש קודם

3,794

5.3%

-

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן תרבות
שלושה שיודעים זוכה בפרס אגודת העיתונאים "שלושה שיודעים" בהגשת דודו ארז ,זכתה בפרס הרדיו של
אגודת העיתונאים בקטגוריית תוכנית המלל שאינה אקטואליה .שלושה שיודעים מביאה מדי יום אלפי
חוקרים ומומחים שמציגים מידע ומחקרים חדשים בתחומי ידע מגוונים ולפי נימוקי ולפי נימוקי השופטים,
הפכה בימי הקורונה “לבית ספר חלופי בעבור התלמידות והתלמידים שנשארו ספונים בבתיהם" .את
התוכנית עורך רז חסון ,מפיקה אלכס לויקר וטכנאי השידור הוא אלון מקלר.
להאזנה לחץ/י כאן
ספנסר טוניק בראיון מיוחד בתוכנית "גם כן תרבות" :הצלם שמתמחה בצילומי עירום הגיע לראיון מיוחד אצל
גואל פינטו .בין היתר הגיב לדברי ח"כ מהציונות הדתית שטען כי הצלם לא צריך להגיע לארץ" :המוח שלו
פורנוגרפי .הוא כנראה צפה ביותר מידי סקס באינטרנט .כשאני יוצר את העבודות שלי אני חושב על הדימוי
של בני האדם כדשא ,כאבנים ,בטבע .אבל בשבילו הגוף הוא רק במצב מיני״ .
להאזנה לחץ/י כאן

כאן הסכתים
כאן הסכתים נרגשים וגאים להציג את עונת החורף שלנו ,הכוללת פרקים חדשים של ההסכתים המצליחים
בישראל ,חיות כיס ושיר אחד ,והשקת הסכת חדשני וראשון מסוגו בישראל:
הכוורת  -סדרת תסכיתים בת חמישה פרקים על עולם הפשע בשכונת כרם התימנים בתל אביב ,בסוף שנות
ה 70-ותחילת ה . 80-משתתפים :אורי גבריאל ,גבי עמרני ,אוולין הגואל ועוד .בפרק הראשון רפ"ק יונה סירקיס
(מיקי לאון) מנסה לעצור את התפשטות הפשע בכרם התימנים ומסביר את מקור הכינוי "הכוורת" .יוצרי
הסדרה ,אלכסה לרנר ואור מצא ,חקרו במשך שנה את עולם הפשע בכרם התימנים ,ונעזרו בסבו של אור,
שלמה שרעבי ,שהיה חלק מעולם הפשע בכרם ובשכונת התקווה ,על מנת לקבל גישה אישית לאנשי מפתח
ולסיפורים המיסתוריים של אותם ימים .את פסקול הסדרה יצר אור מצא בשיתוף אבי הגיטרה הים תיכונית
יהודה קיסר .הסדרה הוקלטה בטכנולוגיה הנקראת  - D8סאונד מדמה מציאות ומיצר תחושת סאונד בתלת
מימד .מומלץ להאזין באוזניות.
להאזנה לחץ/י כאן
בנוסף ,יעלו בעונה החדשה גם ההסכתים האהובים:
מינהר הזמן  -הסכת ההיסטוריה של ערן מינהר חזר לעונה חדשה עם פרקים על ההוריקן העוצמתי ביותר
שהיכה בארצות הברית ,החברה של היטלר והזקן של לינקולן.
היסטוריה לילדים  -גם הסכת ההיסטוריה (לילדים) של יובל מלחי חזר לעונה חדשה עם פרקים על חנה סנש,
ז'בוטינסקי ,הביטלס וגם על יצחק רבין לרגל יום השנה להירצחו.
עלומים :ההסכת  -אורן אהרוני מלווה את סדרת הטלוויזיה "עלומים" דרך סיפורים אמיתיים מהחיים ,שיחות
עם היוצרות ,היוצרים ,השחקניות והשחקנים ,ועדויות של אנשים שהיו במצבי סיכון קשים כשהיו נערות
ונערים.
חיים באר מדבר על המוות " :אני מפחד מהמחשבה שאני אמות והכל ימשיך הלאה" ,אמר הסופר חיים באר
בראיון מרגש לגואל פינטו בתוכנית "גם כן תרבות" .אחרי שבספרו ״חבלים״ הוא השיב לחיים את אימו ,בספרו
החדש ״צל ידו״ ,אביו חוזר מן המתים .בגיל  ,76סיפר בראיון כי גילה שאימו הייתה בהריון עוד לפני שנישאה.
להאזנה לחץ/י כאן
הכרזת פרס נובל לספרות בשידור חי :פאנל הספרות של התחנה התכנס לשידור חי ומיוחד מהכרזת פרסי
הנובל בתחום הספרות .הפרס ניתן לסופר הטנזני עבדולראזק גורנה .ועדת הפרס נימקה את הזכייה ב"ניתוחו

רדיו
הבלתי מתפשר ומלא התשוקה של ההשפעות של קולוניאליזם וגורל הפליט בפער שבין תרבויות ויבשות".
גואל פינטו הגיש ,יחד עם מאיה סלע ,יובל אביבי ,אלעד בר נוי וענת שרון בלייס.
להאזנה לחץ/י כאן

כאן 88
יום הולדת  80לפול סיימון
לציון יום הולדתו ה 80-של ענק המוזיקה פול סיימון חזרנו לשנות
השמונים שלו ולרגע בו המציא עצמו מחדש וחזר לגדולתו אחרי שורה
של כשלונות .ב 4-תוכניות מיוחדות גיל מטוס והמוזיקאי וחוקר
התרבות ירון בן עמי יוצאו למסע ל ,Graceland-הם לא מצאו שם את
אלביס אבל הם מצאו שם את אחד האלבומים הגדולים ופורצי הדרך
בכל הזמנים.
להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  Screamadelicaשל Primal Scream
 30שנה לאלבום שהפגיש בין רוק לבין מוזיקת מועדונים בצורה שלא נעשתה לפני :גיטרות בסגנון הרולינג
סטונס לצד ביטים דאנסיים כמו אלה שהגיעו באותו הזמן מארה"ב; רגעים פסיכדליים ומהורהרים ומיד
אחריהם רגעי אופוריה של שיא המסיבה; שירי הלל להדוניזם ושירים שקוראים לאיחוד וקירוב לבבות
באמצעות המוזיקה .נועה ארגוב חגגה יום הולדת  30לאלבום בספיישל  ,88עם הסיפורים מאחוריו והמוזיקה
המדהימה שבתוכו.
להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  Rootsשל קרטיס מייפילד
האלבום  Rootsנבלע לעתים בתוך הסיפור של קרטיס מייפילד כיוון שמצד אחד שלו עומדת היצירה
המהפכנית והמדבקת Curtis ,ומצידו השני יושב פסקול המופת שלו לסרט  Roots .Superflyהיה הסיר
המבעבע של החשיבה החברתית והמוזיקלית של קרטיס .אין בו להיטי ענק אבל יש בו הליכה עד קצה החזון
הא מנותי .שירי אהבה ופרידה שיושבים לצד שירי מחאה על מלחמת וייטנאם ודיונים עמוקים על הפתרון
לגזענות .במלאת  50שנה לאלבום ,נגה קליין הקדישה את ספיישל  88לקרטיס מייפילד .מהמנוני המחאה עם
ה Impressions-ועד לסופרפליי.
להאזנה לחץ/י כאן
דיבור מקומי
החודש אירחנו בדיבור מקומי את אקו ,אלון לוטרינגר ולהקת טריפולי הסופרגרופ החדש של ערן צור ,שלומי
ברכה ודני מקוב.
להאזנה לחץ/י כאן

כאן גימל
החודש בכאן גימל שידרנו את המרתונים הבאים:
מרתון כוורת -להאזנה לחץ/י כאן
מרתון רונה קינן  -להאזנה לחץ/י כאן

רדיו
כאן קול המוזיקה
עונת הקונצרטים  -החודש נפתחה בכל רחבי הארץ עונת הקונצרטים  2021-2022ואנו העברנו בשידור ישיר
שניים מהבולטים שבהם:
קונצרט פתיחת העונה של התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של סטיבן סלואן מהנרי קראון.
להאזנה לחץ/י כאן
והקונצרט "גם הוא באצילים" של הקאמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון.
להאזנה לחץ/י כאן
גם תוכניתנו "קסם צוהריים" בה אנו מביאים קונצרטים בשידור חי בכל יום שישי ב 12:00התחילה את עונתה
החדשה ובין הקונצרטים שכבר שודרו בלט קונצרט של אנסמבל פניקס בו נוגנו וריאציות גולדברג מאת י.ס.
באך בעיבוד מיוחד לכלי קשת וקונטינואו.
להאזנה לחץ/י כאן

כאן מורשת
לימוד הושענא רבא  :עם סיום החגים ,ולקראת שמחת תורה ,קיימנו ליל לימוד משודר ומצולם אל תוך הלילה.
מיטב הרבנים העבירו שיעורים ששודרו במקביל ברדיו ובעמוד הפייסבוק של התחנה .במוצאי שמחת תורה
שידרנו במקביל ברדיו ובפייסבוק את חגיגות ההקפות השניות מנקודות שונות בארץ.
להאזנה לחץ/י כאן
חנויות הסלולר הכשר תחת מתקפה :בתוכנית מנדי ביתאן עסקו בהרחבה בנושא חנויות הסלולר בבני ברק
שנתונות תחת מתקפה מצד גורמים בעיר ,שמשתמשים בשמות רבנים ועבריינים כדי להלך עליהם אימים.
המטרה היא לסחוט את בעלי החנויות תוך שימוש בפחד של החברה החרדית מהטכנולוגיה .הסיפור כולל
הונאת חרדים ,הפחדת קהילות וכניסת גורמים עבריינים.
להאזנה לחץ/י כאן

רקע
רוסית
ביום העלייה  13.10.21הקדשנו את תכנית הבוקר להיבטים השונים של העלייה.
עלו לשידור עולים חדשים וותיקים ,פעילים חברתיים ,יזמים ,בעלי קבוצות ברשתות חברתיות ,מנהיגים צעירים
וכו' ששיתפו את סיפורם בתגובות בפייסבוק  -זי כרונות מהימים הראשונים בארץ ,הודו לאנשים שעזרו להם.
את התגובות הקראנו בשידור.
בנוסף ,לציון שלושים לאידה נודל ,שוחחנו עם יהודית לוין ,מורה לעברית ויהדות ,בעצמה בת של אסיר ציון,
שהכירה את אידה נודל מקרוב עוד בהיותה באודסה ואף עזרה לה רבות.
בסוף הריאיון יהודית פנתה לעולים החדשים שמגיעים עכשיו לישראל וקראה להם לא לפחד מקשיים עם
השפה ,עם המנטליות הלא מוכרת אלא להתאמץ ,להשתדל והוסיפה" :זה חייב להשתלם כי אנחנו נמצאים
בבית".
להאזנה לחץ/י כאן
אמהרית
במסגרת התוכנית "תרבות ואומנות" לרגל חג הסוכות ראיינו חברים באגודה לאמנות אתיופית -ישראלית על
יצירתם .בין היתר הם הקריאו שירים שלהם .התכנית הועלתה לפייסבוק וזכתה לכ 380,000-ציפיות ו16,000-
תגובות ושיתופים.
להאזנה לחץ/י כאן
בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

אלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל ,הרדיו והטלוויזיה בחודש אוקטובר :2021

יוטיוב :התוכן המוביל בערוץ כאן  11הוא העונה השלישית של "קופה ראשית" שצוברת מיליוני צפיות בכל
שבוע .ערוץ כאן חדשות התחזק החודש ב ,2%-כששתי הכתבות הנצפות ביותר הן על "משחק הדיונון" ורשת
הגלידריות גולדה .בערוץ כאן חינוכית מובילה העונה השנייה של "מקיף מילאנו" בטבלת הצפיות.

פייסבוק :ברוב עמו די הפייסבוק הגדולים חלה החודש ירידה במספר הצפיות .הסרטון המוביל בערוץ של כאן
הוא הפרק החדש של "דוקותיים" לגבי הפארטי בויז עם כ 700-אלף צפיות .בעמוד כאן חדשות מובילה
הכתבה לגבי מעצר מבוקש בלב ג'נין עם  433אלף צפיות לאורך החודש.

טיקטוק :עמוד כאן חדשות ממשיך להתחזק החודש ב 21%-בזכות סרטון על סופת סלעים בהודו שנכנס ל-
 For Youהעולמי .בחשבון נרשם החודש מספר שיא של צפיות –  8.5מיליון.

טוויטר :הציוץ המוביל בעמוד כאן חדשות הוא בנוגע לדבריה של פרופ' טליה איינהורן מהוועדה למינוי בכירים
שהגיע ל 128-אלף חשבונות .סך צפיות הוידאו בעמוד גדל החודש ב.53%-

אינסטגרם :היקף צפיות הוידאו בעמוד של כאן התחזק החודש ב .14%-הסרטון המוביל בעמוד הוא סיפורה
של רותם שהחלה לגמגם בגיל  19בעקבות שנת שירות.

רדיו דיגיטלי :האזנה לכל אחת מתחנות הרדיו בדיגיטל גדלה בחודש הזה ביחס לחודש שעבר .סך ההורדות
וההאזנות להסכתים עלה החודש ב ,12%-כשהפודקאסט המוביל הוא "הקצבייה".

אתר ואפליקציה :אין שינוי משמעותי בהיקף הביקורים ברוב הנכסים הדיגיטליים של התאגיד בחודש הזה.
באפליקציית כאן היה גידול של  4%במספר הכניסות החודשי.

טלוויזיה דיגיטלית :חלה עלייה של  27%במספר הצפיות בערוץ הלייב של כאן  11בדיגיטל (באמצעות האתר
והאפליקציה) .גם בהיקף הצפיות בתוכניות המוקלטות באתר נרשמה עלייה של .13%

מכשיר הטלוויזיה :התוכן המוביל בשירותי ה VOD-הוא העונה השלישית של "קופה ראשית" .בשירותי ה-
 Smart TVמובילה הסדרה "עלומים" (נתוני ה VOD-מבוססים על חודש ספטמבר).

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

זהו זה
זהו זה חוזרת לעונה חדשה
וקבוצת הוואטסאפ של הכוכבים גועשת.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן
כולם מדברים (ושרים) על הביצועים הנפלאים
של שירי זהו זה ,אז למה לא לחגוג אותם בפרומו?
לצפייה לחץ/י כאן

השבוע עם גאולה
גאולה אבן-סער מגיעה לשישי בערב
עם נבחרת עיתונאים משובחת ופרומו חדש.
לצפייה לחץ/י כאן

סיווגי הצפייה
כאן משיק כתוביות חדשות ומפורטות של
סיווגי צפייה שעוזרים לקהל שלנו להחליט
מה ראוי לצפיית ילדים ומה פחות.
לצפייה לחץ/י כאן

זמן אמת פותחת עונה
פרק פתיחת העונה מציג ריאיון בלעדי
עם

אחד האנשים שבמרכז

שמסעירה את המדינה.
לצפייה לחץ/י כאן

הפרשה

סיפורים מהכורסה
עונה החדשה של רגעים מצחיקים ומביכים מחייהם
של הקומיקאים הכי מצחיקים בישראל.
לצפייה לחץ/י כאן

משחקי הכיס
כשטיטינסקי פגש את אמסטרדמסקי
משחקי הכיס ממשיכה לדבר על כסף
בצורה שכולנו מבינים.
לצפייה לחץ/י כאן

צדק צדק תרדוף
הצצה אל בית משפט יוצא דופן שנותן
הזדמנות אחרונה לאנשים שכל כך זקוקים לה.
לצפייה לחץ/י כאן

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

