חודש טבת תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
אנחנו בפתחו של חודש חדש ,שבט הבא עלינו לטובה.
בחודש האחרון חודש טבת המשכנו בעשייה מבורכת בכל החטיבות והפלטפורמות.
במהלך החודש אישרנו הסכם קיבוצי למתן תוספות שכר ,מענקי הצטיינות לחלק גדול מהעובדים ,צעד חשוב
במסגרת מהלכים נוספים שעוד נכונים לנו בהמשך עבורכן ועבורכם העובדות והעובדים.
בסוף השבוע האחרון ציינו את סיום השנה האזרחית ,שנת  2021הייתה שנה מורכבת שהתאפיינה בלמידה
שלנו בחיים לצד נגיף קורונה והתמודדות עם גלי תחלואה .עבורנו שנת  2021היתה גם שנה מלאה בתוכן
בפלטפורמות התאגיד ובהצלחות לרוב .רק התחלנו!
במהלך השבוע האחרון פורסמו מסקנות ועדת הבדיקה בראשות שופטת העליון אילה פרוקצ'יה .הנהלת
התאגיד לומדת את הדוח .אנחנו מתחייבים להפוך את הארגון לחברת מופת ,לא רק בתוכן ,שיווק ,מיתוג,
וניהול תקציב ,אלא גם ביחסי העבודה .נתקן את כל אשר צריך.
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.
פורמט הפגישות )זום או פרונטלי( יקבעו בהתאם למצב התחלואה.
במידה ואתם מעוניינים להגיע לפגישה אישית ,יש לתאם מראש במייל sigalito@kan.org.il
ממתין לראותכם.
אני מבקש להזכיר שאנחנו בעיצומו של גל תחלואה של נגיף הקורונה .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 טבת של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן
סדרת הרשת שלנו "חוות החופש" זכתה בפרס סדרת הרשת הטובה של השנה בטקס השנתי של פורום
היוצרים הדוקומנטריים  -והפכה לסדרה הראשונה שזוכה בפרס הזה מטעם כאן.
במהלך החודש העלינו ארבעה פרקים נוספים ומרגשים של "הטרמפיסטיות" ,שכו עד כה במאות אלפי צפיות.
השקנו פורמט חדש בכיכובה של ענת קורול ,עם סרטון שעסק בטלסקופ החלל ווב; המשכנו בהעלאת סדרת
הרשת המסקרנת שלנו "לא מאמינים'" ופגשנו אנשים עם זיכרונות יוצאי דופן ,ובדוקותיים הצטרפנו לשביטה,
שפתח קופי שופ בלב טירה כדי לעזור למטופלי קנאביס רפואי ,ערבים ויהודים ,ולקרב לבבות .הפרק ,שפורסם
בכאן ובכאן ערב ,זכה למאות אלפי צפיות ולאלפי תגובות ולייקים בחברה היהודית והערבית גם יחד.
בתחום קידום התכנים היו לנו שורה של הצלחות :הרמנו לתגלית הארכיאולוגית עם השבלול האהוב על כולם
מפרפר נחמד ,היינו אקטואלים עם הסופה הגדולה של השנה בעזרת קטע אלמותי של זהו זה ,חגגנו את
הסוודרים המסורתיים של חג המולד עם טיטינסקי ,ושברנו את הרשת עם התגובה המדוייקת של אוזה לסיפור
של אייל גפן וחוסר הזיהוי שלו בארומה.
במסגרת המגמה לחדש בקידומי הטלוויזיה ,עלינו לכבוד עליית התוכנית "טיפול זוגי" עם עמוד וידויים .העמוד
מאפשר לגולשים לשלוח סיפורים מחיי הזוגיות מבלי לחשוף את זהותם ,וזוכה לאנגייג'מנט יפה .בד בבד יצאנו
לפעילות גיוס משתתפים לעונה הבאה של "בואו לאכול איתי" בקבוצה הרשמית של התוכנית.

מוצרים
יוטיוב ישראל פרגנה החודש לערוצי היוטיוב של כאן :ארבעה מתוך עשרת הגדולים ברשימת הסרטונים
הטרנדיים לשנת  2021הם תכנים שלנו:
# - #1קופה_ראשית  -בקבוק בלי פקק
# - #3המפקדת  -עיניים אליי!
# - #8קארפול_קריוקי  -קירל ומרגי
 - #9תחקיר כאן חדשות  -החברה של דניס ומישל
"קופה ראשית" סוגרת עונה נהדרת והסדרה צברה עד כה מעל  150מיליון צפיות לכל העונות .בכאן חינוכית,
כמעט כל פרקי "האחיין שלי בנץ" נכנסים בצורה עקבית שוב ושוב לרשימת החמים של ישראל ,שעות ספורות
מרגע פיבלוש התוכן .פרקי הסדרה צברו יותר משלושה מיליוני צפיות מצטברות.
בסיכום שנתי כללי ,בארבעת ערוצי היוטיוב הבולטים  -כאן  ,11כאן דיגיטל ,כאן חינוכית ו-כאן חדשות )מאוגם(
 נמנו  1,673,501מנויים במצטבר וקצת יותר משני מיליארד צפיות מצטברות.פירוט הנתונים המצטברים בערוצי היוטיוב הבולטים:
כאן  – 11צפיות דצמבר  | 22,071,106מנויים ) 645,132 -כ  6,500נוספו( | צפיות מצטברות לאורך השנים
 671,415,935כאן חינוכית – צפיות דצמבר  | 15,471,325 -מנויים ) 432,266 -כ  11,000נוספו( | צפיות מצטברות לאורך
השנים 553,330,571

כאן חדשות – צפיות דצמבר  | 14,279,248מנויים ) 389,979 -כ  8,000נוספו( | צפיות מצטברות לאורך
השנים 624,719,116 -
כאן דיגיטל  -צפיות דצמבר  | 2,259,710 -מנויים ) 204,447 -כ  1,500נוספו( | צפיות מצטברות לאורך
השנים 168,788,962 -
צפיות : VOD
לפי נתוני חודש נובמבר ,צפו בתכנים של כאן בפרטנר כ 1.1-מיליון פעמים.
 .1מובילי הצפיות ב*) VOD-הערכה לפי נתוני דצמבר חלקיים(:
1
2
3
4
5

כותר
האחיין שלי בנץ
קופה ראשית
טיפול זוגי
לבד בבית
עלומים

בברכה,
אסא ארבל
מ"מ מנהל חטיבת הדיגיטל

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
קריסמס במכאן
"اﻟﻌ�ﺪ ﺑ�ﺠﻤﻌﻨﺎ אורחים לחג" ספישל חגיגי הכולל ראיונות עם אנשי
רוח ,אנשי ציבור וידוענים :רים תלחמי ואניסה הזימה נשים חלוצות
בתחום הרוחניות והחשיבה החיובית ,עו"ד סוהילה גטאס בעלת
הישגים מרשימים בתחום העצמת נשים ,השחקן לוטוף נויסר אשר
במשך שנים מגלם את דמות סנטה קלאוס ומשמח ילדים רבים בעונת
החג ,השף וסים ספדי עם מתכוני חג טעמים והזמרת מאריה ג'ובראן
בביצועים ייחודיים לחג ,לצד פריצות שידור המתעדות את החגיגות
בארץ ובחו"ל.
כמדי שנה שידרנו את "ﻗﺪاس اﻟﻤ�ﻼد מיסת חג המולד" מכנסיית
הבשורה בנצרת .המיסה נוהלה על ידי הקוסטוד של ארץ הקודש
האב פרנצ'סקו פאטון ,חבר מועצת המנהלים של הקוסטודיה האב
ברונו וארינו ,כהן הדת הקהילתי של הכנסייה האב מרואן דעדס
ובהשתתפותם כוהנים וכמרים בכירים ,נציגי ממשלה ונציגי הסגל
הדיפלומטי הבינלאומי בישראל.

מעורבות בקהילה
ביום  3.12ציינו את היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות של האו"ם ,במגוון שידורים ייעודיים
שמטרתם לקדם את המודעות והשתתפותם של אנשים עם מוגבלות
והנהגתם בחברה .במקביל השקנו את העונה השנייה של התוכנית "
ين
اﻟﻤﻤ�ون המיוחדים".
מחוץ למסך  -עמותת אלמנארה לקידום אנשים עם מוגבלות בחברה
הערבית ,ערכה יום אחרי השקת התוכנית )המיוחדים( ערב להעלאת
המודעות לקידום אנשים עם מוגבלות .בערב נכחו אנשים רבים מכל
רחבי הארץ והוא כלל דיונים והרצאות מעוררות השראה לאנשים עם
מוגבלות לצד הצגת קטעים של גיבורי הסדרה.

דוקו
לאחר סיום שידור הסדרה ﻧﺠﻮم اﻟﺼﺤﺮاء כוכבי המדבר אשר מתעדת שנה
בחייהם של צעירים בדואים בחממת המנהיגות 'כוכבי המדבר' .שידרנו את
הסרט وارث اﻷوﺷﺎم יורש הקעקועים  -ואסים רזוק יצא להשלים את אוסף
הגלופות המשפחתי לפני שיאבד לנצח .במסעו הוא מגלה שבמשפחתו
מסתירים לא רק גלופות אלא גם סודות אפלים.

אקטואליה
התכנית ״ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧ�ﺔ מהצד השני ״ מכה הדים בעולם הערבי,
במיוחד האייטם המתאר את האבסורד בפופולריות של השיר
״אודרוב )תכה(״ .בתקשורת הבינלאומית והערבית ציינו
ש"מכאן" חושף לישראלים את מקור השיר המפרגן לצבא לבנון
וכוחות חיזבאללה.
להלן חלק מהמקורות המסקרים אלמודן הלבנונית  RT ,רוסיה ,
אלעאלם האיראנית  .בנוסף נערך דיון שלם בטלוויזיית אלמנאר
של חיזבאללה בו השתתפו באולפן – מחבר מילות השיר ניזאר
פרנסיס ומבצע השיר – עלי אלעטאר ובזום  -המלחין – הייתם זיאד והמבקר האומנותי פייר אבו סעב.

סאטירה
גם תוכנית הסאטירה "اﻟﺸﻮﺳﻤﻮ אלשוסמו )המה-שמו(" מצליחה לבעוט ולעקוץ פוליטיקאים ואנשי ציבור
בחברה הערבית שפעם ראשונה נחשפים לז'אנר זה.

מכאן חדשות
האלימות בחברה הערבית והקורונה ,הן שתי הסוגיות שמעסיקות את חדשות מכאן מבחינת סיקור ושידורים.
נושא האלימות מסוקר באופן רחב בתוכניות המדיה בערבית ואילו נושא הקורונה שמלווה אותנו תקופה
ארוכה ,עולה מדרגה בתקופה האחרונה בשידורים של חטיבת החדשות ,במיוחד עם הופעתו של זן האומיקרון,
נותנים הדגשים בשידורים להנחיות של משרד הבריאות ,במיוחד בכל מה שקשור לקמפיין החיסונים של
הילדים .כמו כן חטיבת החדשות של מכאן הפכה למין מדריך לצופים בכל מה שקשור לקורונה וההנחיות
מסביב לה.
החודש הזה ,הקדשנו בשידורים בחטיבת החדשות את נושא בעלי המוגבלויות ,אם זה דרך תוכניות מיוחדות
ברדיו וטלוויזיה בנושא עצמו ,או דרך ראיונות עומק עם בעלי מוגבלויות.
כמו כן בחטיבת החדשות התעסקנו החודש הזה בחגיגות המולד ,ייעדנו תוכניות שלמות לנושא ,קיימנו תוכנית
רדיו חגיגית של שעתיים ביום החג ,תוכנית כללה אורחים דתיים ואורחים עם סיפורים סביב החג ,גם ברכות
מעובדי מכאן.

דגיטל מכאן
תוכן חדשותי  -ראיון רדיו עם אייל זיסר אודות תרגיל
איראני סימולציה לפגיעה בכור הגרעיני בדימונה נושק
את המיליון צפיות ומספר גבוהה של שיתופים ותגובות
!

תוכן לא חדשותי  -חודש חגיגי צבוע באווירת המולד ,השנה החלטנו שהפקת המולד תהיה מתוך בית לחם
בגדה המערבית בה ליוונו משפחה ישראלית שם וסקרנו אווירה ,תחושות ורגשות במסגרת הסדרה הדיגיטלית
שלנו "ﺷﻮ ﻗﺼﺘﻚ – שו קוסתאק"

העונש על הפייסבוק עמוד מכאן כללי הסתיים !
לאחר שנה וחצי של הגבלת חשיפה רצינית ,בה עוקבים לא הצטרפו אלינו כלל ,סיימנו לרצות את העונש
בתאריך  22.12וחזרנו להביא את המספרים שהרגלנו אותכם אליהם .להלן המחשה של עליית המספרים ב7
הימים האחרונים מאז הסרת העונש:

פלטפורמות הפצה29.12 – 29.11 :
אתר(29.12 - 29.11) - makan.org.il :
מבקרים –  90אלף ,כניסות –  218אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:25 -כניסות מאורגני – 29.3%
פייסבוק "מכאן"  -תוכן כללי ואקטואלי
1,329,554
סה"כ עוקבים
 6מיליון
סה"כ צפיות
סה"כ מעורבות  108אלף
סה"כ דק' שנצפו  4.6מיליון

פייסבוק מכאן חדשות
 379,013אלף
 4מיליון
 102.7אלף
 3.8מיליון

אינסטגרם מכאן –  108אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  7,752 -עוקבים .יוטיוב מכאן  37,200עוקבים.
יוטיוב מכאן חדשות –  8,000עוקבים.

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

חטיבת הטלוויזיה כולה שמחה ,גאה ומברכת את צוות הדרמה שזכה בפרס הצוות המצטיין של פרסי המנכ"ל
שהוענקו לאחרונה .אכן מצטיינות אחת אחת.

מחלקת הדוקו:
מצב נפשי:
סדרה דוקומנטרית חדשה המבקשת לנפץ את
הסטיגמות על התמודדויות הנפש.
כל אדם שלישי בישראל מתמודד או יתמודד עם
חרדה ,אחד מחמישה יתמודד במהלך חייו עם
דיכאון קשה שידרוש טיפול תרופתי או אשפוז ,קרוב
ל 20%מאתנו יתמודדו או מתמודדים עם תסמינים
של פוסט טראומה לאורך החיים.
"מצב נפשי" מתעדת בארבעת פרקיה גיבורים
שהסכימו לדבר למצלמה באופן חשוף על
ההתמודדות שלהם עם חרדות ,דיכאונות ,פוסט טראומה ,התקפי זעם ותוקפנות .הדוברים והדוברות בסדרה
משתפים בגילוי לב את הקשיים ,ההתמודדות ,המלחמה בסטיגמות ובהסתרה וגם בריפוי ובתקווה.
מה המשותף לכדורגלן בליגת העל ,איש עסקים מצליח ,סטנדאפיסטית ורקדנית בטן? גם הם כמו ישראלים
רבים בישראל מתמודדים עם חרדה ודיכאון .עידן ורד כדורגלן מצליח בליגת העל שהלחץ להצליח ולנצח הוליד
אצלו חרדות קשות .שי קאופמן ,איש עסקים מצליח בתחום תעשיית המזון ,סבל מדיכאון קשה שהביא אותו
לאשפוז .חגית גינזבורג ,סטנדאפיסטית ועיתונאית ,מתמודדת עם דכאון מאז ילדותה ועושה את זה באמצעות
הומור ,ואורי-לי ימין היא רקדנית בטן שכל חייה מתמודדת עם דיכאון קשה ,חרף העובדה שהיא עוסקת בתחום
המזוהה עם שמחה .יזהר הוא פסיכולוג המבין היטב את מורכבותה של הנפש ,ובכל זאת גם הוא אינו חסין
מפגיעה נפשית ,ואבידב הוא קצין בקבע הסובל עד היום פוסט טראומה בעקבות פגיעה מינית שעבר.
הסדרה מוציאה לאור היום את מה שרבים מאתנו מסרבים לקבל או לא מוכנים להודות :רובנו ורבים מהקרובים
לנו מתמודדים או יתמודדו בעתיד עם קושי נפשי בעוצמה כזו או אחרת ,הדורש טיפול ,אבל הסטיגמה על
טיפול נפשי עשויה לגרום להסתרה ,הימנעות מפניה לעזרה ,הזנחה .בכל פרק מוצגת קשת רחבה של "מצבים
נפשיים" שונים .מהתמודדות יום יומית שכל צופה יכול להזדהות איתה ,להפרעות שדורשות התערבות
משמעותית .המשתתפים בסדרה באים מכל השכבות החברה הישראלית ומדברים בפתיחות ובכנות יוצאת
דופן על הסימפטומים והאתגרים ,הטיפול וההשפעה ,על הסביבה הקרובה והרחוקה .לצידם מופיעים בכירי
המומחים והמומחיות בתחום בריאות הנפש שמסבירים את התופעות השונות והגורמים להן ,היקפן ומציגים
את שיטות הטיפול השונות.

מחלקת תרבות ובידור:
המרדף :6
משחק הטלוויזיה האהוב בישראל וזוכה ארבע פרסי האקדמיה לטלוויזיה חוזר לעונה שישית! והנה ,עוד לפני
ששאלנו שאלה אחת ,המשחק עצמו זכה במנחה חדשה :לוסי איוב שתנווט בין המתמודדים לשני הצ'ייסרים
חסרי העכבות ,האיש והקסקט איתי הרמן ,והאישה בשחור – מיכל שרון.
בעונה זו ביקשו רבים וטובים לנסות את מזלם .המתמודדים משקפים את גווני החברה הישראלית :יהודים
וערבים ,גברים ונשים ,צעירים וזקנים ,דתיים וחילוניים ,תושבי המרכז והפריפריה ,עולים וצברים .ביניהם,

תמצאו לאורך העונה גם לא מעט פנים וקולות
מוכרים :דורי בן זאב ,שי סידי )כרוז מכבי ת"א(,
העיתונאי חיים לוינסון ,פרופ' איתמר גרוטו ,ענת
קם ,קווין רובין ,סיגל שחמון ,וגם יוטיוברים,
מדליסטים אולימפיים ורבים רבים אחרים.
במה שכבר הפך למסורת ,גם לעונה זו צולמו שני
פרקים מיוחדים :ספישל פורים המסורתי
בהשתתפות ארבעה קומיקאים )השנה יהיו אלה
נדב אבקסיס ,עידן אלתרמן והצמד "קובץ'
ודובדבני"( ,וספיישל מוזיקלי ליום העצמאות
בהשתתפות חברי להקת "תיסלם" )דני בסן ,יזהר
אשדות ,יושי שדה ויאיר ניצני(.

מילה של רופא
עינב גלילי וצוות רופאים בודקים מה שווה "מילה של רופא" .
בכל פרק ייחשפו הצופים לשורה של ניסויים שדרכם הם ילמדו מה ההבדל בין עובדה המבוססת על "מילה
של רופא" לבין מיתוס שאין לו שום קשר למציאות.
נשים רבות )וגם גברים( סבורים שיש דבר כזה הנקרא "טפשת הריון" אבל האם באמת יש דבר כזה או שמדובר
במיתוס? ההנחה הרווחת היא שהשעה הטובה ביותר להתחיל את יום הלימודים היא בשעה  8בבוקר ,אבל
אולי שעה אחרת הייתה עוזרת
לתלמידים לבוא מרוכזים יותר?
והאם הסיבה לכך שהם הולכים
לישון בשעות הקטנות של הלילה
היא בגלל אופי מרדני או שמדובר
בעוד משהו? האם עמידה על רגל
אחת למשך מספר דקות ביום יכולה
לשפר את איכות החיים שלנו?
על כל השאלות האלה ועל עוד
רבות אחרות מנסה לענות התוכנית
החדשה "מילה של רופא"
מגישת
יוצאים
במסגרתה
הטלוויזיה ,עינב גלילי ,יחד עם צוות
רופאים לבדוק מה מההנחות
שאנחנו מכירים הן עובדות ומה מתוכן שמועות שבינן לבין המציאות אין כל קשר.
במהלך כל פרק ייחשפו הצופים לשורה של ניסויים .תוצאות הניסויים יראו מה בסופו של דבר מה עובדה
מוכחת ומה מיתוס שהגיע הזמן להשליכו אל פח האשפה הקרוב.
חמשת הרופאים המשתתפים בתוכנית לצדה של עינב גלילי :ד"ר עיסאם דאוד ,פסיכיאטר ילדים ונוער ,פרופ'
אסנת וולפיש ,מנהלת מחלקת נשים ויולדות בבי"ח הדסה ,ד"ר אופיר ארצי ,מומחה ברפואת עור ומין בביה"ח

איכילוב ,ד"ר אילן בלאו ,מומחה למחלות אף ,אוזן וגרון בביה"ח מאיר ,וד"ר רעות מרדכי ,המתמחה ברפואה
דחופה מביה"ח איכילוב.
התוכנית מבוססת על הפורמט של הסדרה הבריטית  Trust me I'm a Doctorשל ה-בי .בי .סי
האחיין שלי בנץ
הסדרה המצליחה של כאן חינוכית על מסך כאן !11
סיפורו של יוני רובין )דניאל קורן( ,מורה להיסטוריה בתיכון בגיריונית )איחוד של תיכון בגין ,בן גוריון ,ותחנת
דלק אורנית( .יוני מאד רוצה להתמנות לתפקיד מנהל בית הספר; כל כך רוצה עד כדי כך שכדי להגשים את
חלומו ,הוא חותם על עסקה עם השטן )מאור כהן( .העלילה מתחילה להסתבך כשתנאי העסקה נקבעים -
השטן ימנה את יוני לתפקיד המיוחל רק אם האחרון יצליח לגרום לבן השד המתבגר של השטן" ,בנציפר"
)אורי ורד( ,להשלים את לימודיו עם תעודת בגרות מלאה ,וה"בונוס" -יוני ובנציפר צריכים לגור ביחד עד לקבלת
התעודה...
הסדרה עוסקת בחייהם של בני נוער ובדרך שבה הם רוכשים חברים ,מנווטים את חייהם בתקופת ההתבגרות
המורכבת .הסדרה מעלה שאלות על אנושיות ,חברות ,על ההבדל בין טוב לרע ,על שיתוף פעולה ,וכן ,גם
שאלות הרות משמעות כגון מקומם של עורבים בחברה ,מפלצות לבה כן או לא ,איך לגדל רואי חשבון ,כל
שומן
של
השימושים
לוויתנים ,והאם יש סנאים
בישראל )לא נשאיר אתכם
במתח ,התשובה היא לא!(.
בכל
משלבת
הסדרה
פרק אפקטים ממוחשבים
ואפקטים טכניים שבוצעו על
הסט .בין עורבים ששומטים
פיצות מהשמיים ,חפצים
שמתלקחים באש כתוצאה
מכוחות העל של בנציפר,
שדים שמגיחים מהגיהינום,
קסומים,
ארטישוקים
דמויות
של
וביקורים
היסטורית כמו גוליית ,המן
הרשע ,או פרסומת למזגני סטלין )המזגן הכי נמכר בגיהינום( -אלה רק חלק מהחוויות שהסדרה מזמנת
לצופה.
רכש:
מוחמד עלי:
סדרה דוקומנטרית.
מוחמד עלי הוא ללא ספק אחת הדמויות הבלתי נשכחות של המאה ה .20-אלוף איגרוף במשקל כבד שלוש
פעמים ,הפך לסמל הרואי לאפרו-אמריקאים ברחבי המדינה ,אך לפעמים נראה היה שהוא מתגאה בהשפלת
יריביו השחורים .בעידן של תנועות חופש שמטרתן היה לשים קץ להפרדה פיתח מוחמד עלי קשרים עמוקים
עם אומת האיסלאם  -ארגון לאומני שחור שהטיף להפרדה ,דבר שהפך אותו לאחד האנשים המפחידים
והמושמצים ביותר במדינה.

בשיא יכולתו הגופנית ,הוא הקריב באומץ את הקריירה שלו על ידי סירוב לצאת למלחמה בווייטנאם  -למרות
שהוא ספג ביקורת על כך.
הוא היה מוסלמי נאמן ,בעל לא נאמן ,אב גאה ובן מעריץ .הוא היה לוחם מפחיד שניצח כמעט כל יריב ,אבל
לבסוף הופל בשל סירובו העיקש להפסיק להילחם .לאחר האיגרוף ,כשתסמונת פרקינסון כמעט הכניעה
אותו ,הוא הפך לגיבור בינלאומי ,קדוש ,סמל לחופש ואומץ.
סדרה זו היא הביוגרפיה הדוקומנטרית המקיפה הראשונה אי פעם של מוחמד עלי .מלאה בקטעי ארכיון
ומספרת באופן אותנטי את סיפורו של ספורטאי גדול ואייקון תרבותי שהתעקשותו להישאר נאמן לעצמו בכל
עת ,הפכה אותו למגדלור עבור
דורות של אנשים ברחבי
העולם.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

האחיין שלי בנץ – שלל ביקורות נהדרות ומאות אלפי צפיות לסדרה
הכי שטנית על המסך:
"סדרה פשוט מדהימה .צוות השחקנים ראוי לציון  100עגול" )גיא
לייבה ,ידיעות אחרונות(.
"הסדרה הקומית הכי מבריקה ,מצחיקה וממכרת ששודרה השנה
בטלוויזיה הישראלית" )ניר וולף ,ישראל היום(.
"זו הסדרה הכי מצחיקה בטלוויזיה" )נדב מנוחין ,וואלה(.
"היא פשוט הסדרה הישראלית כי טובה שמשודרת עכשיו בטלוויזיה,
ואחת הסדרות הטובות בלי קשר לארץ המוצא שלה" )זוהר אורבך,
מאקו(.
"מצוידת בקאסט מושלם ובדיחות שלא היו מביישות כל סיטקום.
הסדרה הטובה ביותר של 'כאן חינוכית' עד כה" )ליטן לשינר ,אתר
.(seret

כראמל – היא סדרת דרמה פנטזיה,
שמכניסה את הצופה לתוך עולם של אגדה
קסומה ,הרפתקאות ,מזימות והפתעות
רבות.
הסדרה מבוססת על סדרת הספרים
המצליחה של הסופרת מאירה ברנע
גולדברג ,והיא הולכת לכבוש את עולם
הילדים.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

חודש טבת התאפיין בשורה של חשיפות וכתבות תחקיר משמעותיות ב"כאן חדשות" .החודש היה גדוש
באירועים חדשותיים :התפשטות האומיקרון ,גל פיגועי טרור וסופת כרמל .את האירועים הללו סיקרנו בזמן
אמת ותוך חתירה למטרה :להנגיש לצופינו את הסיפורים החשובים של החודש.
בעקבות התחקיר של מיכל רבינוביץ' שהצית את גל
ה ME TOO -בקהילה הגאה – גל אוחובסקי נחקר
במשטרה ונערך עימות מול המתלונן
לצפייה לחץ/י כאן
ארץ-עיר :סדרת כתבות התחקיר של אורן אהרוני ממשיכה עם פרקים חדשים < בפרק הפותח ראש עיריית
עפולה מפעיל חברות בנייה בעיר שבראשה הוא עומד

השבוע עם גאולה  -גאולה בריאיון עם סבה ,סבתה
ואחותה של ליטל יעל מלניק על רקע הקמפיין של משפחתה של להרשעת החשוד ברצח.
השבוע עם גאולה  -ריאיון ראשון עם התלמידה מהתיכון בתל אביב שהותקפה מינית .לצפייה לחץ/י כאן
סדרת הכתבות "ילדים במחלקה הסגורה"– תיעוד נדיר של בני נוער וילדים המאושפזים במוסדות למתמודדי
נפש .לצפייה לחץ/י כאן
הזמן הירוק – המוסף הסביבתי :תחקיר
בעקבות מפגעי הריח באשקלון כולל צילומים
במצלמה נסתרת של מפגש של אנשי קצא"א
עם תושבי אשקלון בניסיון לפייס אותם בעקבות
הטענות על זיהום מסוכן בעיר ועל תחלואה
גדולה בסרטן בשכונה מסויימת בעיר.
פרק שמוקדש לנושא לא מדובר – חרדת
האקלים .יפעת גליק עם הנערים והנערות שחווים התקפי חרדה מתמשכים על רקע משבר האקלים .גליק
התארחה בוועדת הפנים של הכנסת.

שיטת זוהר מדר – תחקיר של דניאל אלעזר :סוכן הביטוח ואביו של הכדורסלן ים מדר הונה לכאורה מבוטחים.
לצפייה לחץ/י כאן

כאן רשת ב
דיגיטל:
השקת הסכת ב' הנבחרים .החודש
עלה ההסכת החדש שלנו שבו
הבולטים
הראיונות
נמצאים
והמעניינים שהיו בכאן רשת ב'
במהלך היום .הוא זמין בספוטיפיי,
באפליקציות ההסכתים השונות
ובקרוב גם באתר ובאפליקציית כאן.
להאזנה לחץ/י כאן
התוכנית סדר יום והמגישה זכו ב"אות החיים המשותפים" לשנת  2021של עמותת יוזמות אברהם

מנימוקי השופטים לזכייה" :בתוכניתה 'סדר יום' בכאן רשת ב' ,מקפידה נויבך על
ייצוג ושילוב האזרחים הפלסטינים-ישראלים ,ומקדמת סדר יום חברתי מובהק,
הרלוונטי גם עבורם .במציאות של הדרה מתמשכת של האזרחים הערבים ושל
קולם מאמצעי התקשורת הממוסדים ,מעניקה נויבך במה ומקום להנכחת הקול
הזה ,באופן מתמשך ,משמעותי ושוויוני".
צילום :אילן ספירא ,יוזמות אברהם
שידורים מיוחדים:

שבוע הלשון העברית – לאורך כל השבוע שידרנו את פינות הלשון שלנו "באים לידי
ביטוי"
סיכום שנת  2021בעולם  -השעה הבינלאומית –עם כתבי דסק החוץ וכתבי השעה
הבינלאומית .תכירו כמה מהם :רועי בק מתאילנד ,לימור שמואל פרידמן מקנדה ,גיא
ליכטנשטיין מוינה ,אוסטריה
ומיכל לאון מדרום אפריקה.
יומן השנה  - 2021עם האנשים שמאחורי הסיפורים.

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק

עוקבים
119,058
-

צפיות בווידאו
486,540
-

לייקים בחשבון
29,533
-

צפיות בפרופיל
8,748
-

 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם
הסרטונים הנצפים
130,500
ארז רוצה חברים ,בדיוק כמו כולם
32,700
עדיין משלמים לבנק על כל פעולה?
22,700
איך חיים עם חרדת אקלים?
יוטיוב
צפיות
מנויים
14,170,754
390,002
 28הימים האחרונים
3,936
עלייה מחודש קודם
הסרטונים הנצפים
218,012
סיפורו של הלבנוני שהתחתן עם חרדית
208,793
סוד הפרנסה החרדית
כך השתלטו שני בדואים על חייו של נכה בב"ש 182,602
אינסטגרם
צפיות בפרופיל
חשיפה
עוקבים
19,125
2,238,704
81,335
 28הימים האחרונים
0.9%
עלייה מחודש קודם
פוסטים מובילים – תפוצה:
76,200
שיחה בהפתעה לארז ,הילד עם הנקודות
משפחתו של יהודה דימנטמן קוראת לממשלה להגיב 44,100
42,700
צה"ל משנה את מדיניות הפתיחה באש בשטחים
פייסבוק
מעורבות
תפוצה
עוקבים
4,865,466
2,793,297
 28הימים האחרונים 716,608
2%
4,425
עלייה מחודש קודם
פוסטים מובילים:
502,417
המחזה על האונס הקבוצתי בשמרת חוזר לבמה
500,741
כך השתלטו שני בדואים על חייו של נכה בב"ש
495,935
גיבורים :הגיע עם אשתו ללידה וחזר רק עם התינוקת
טוויטר
ביקורים בפרופיל
חשיפה
עוקבים
855,000
21,383,900
 28הימים האחרונים 137,953
8.8%
0.9%
2,925
עלייה מחודש קודם
בברכה,

ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן תרבות
להיות אח של רונית אלקבץ :שלומי אלקבץ מתארח באולפן כאן תרבות
"איך זה להיות אח של רונית אלקבץ? אני לא הייתי מחזיק שם מעמד" שאל גואל פינטו את שלומי אלקבץ
שענה מיד "דווקא ליד רונית יש לך נראות עצומה ,כי רונית מאירה את מי שלידה" .במאי הסרט "מחבורות
שחורות" שמוצג בבתי הקולנוע )ובהמשך יוצג כסדרה בכאן  (11הגיע לאולפן כאן תרבות לשיחה ארוכה על
משפחה ,על יצירה וכמובן על האחות רונית  -שתפקידו היה להגדרתו "לתת לרונית לזהור.
להאזנה לתוכנית המלאה לחץ/י כאן
בערב הבכורה שוחח אלקבץ גם עם אופיר טובול בתכנית "קפה גיברלטר" .לאזנה לחץ/י כאן
הסיפור הכי קצר בשנה :חגגנו את היום הכי קצר בסוגת סיפורי בזק!
 21בדצמבר הוא היום הקצר בשנה ,ביום זה הכי מעט שעות הן שעות אור .לרגל היום הזה החלטנו ללכת על
הסיפורת הקצרה ביותר – סיפורת הבזק! הגדרנו סיפור בזק כבן  100מילה וכדי לחגוג את היום הזה ביקשנו
משישה סופרים וסופרות ומשוררים לכתוב עבורנו סיפורים של עד מאה מילים .המשורר אלכס בן ארי,
הסופרת סיון שיקנאג'י ,הסופר בעז יזרעאלי ,המשוררת והסופרת תהילה חכימי ,הסופר יוסי סוכרי והסופר ניר
ברעם נרתמו לאתגר וכתבו שישה סיפורים נהדרים שהושמעו כולם בתכנית 'מה שכרוך' עם מיה סלע ויובל
אביבי .הסיפורים הועלו גם לרשתות החברתיות .לאזנה לחץ/י כאן
שבוע השפה העברית בכאן תרבות
שבוע השפה העברית צויין בכאן תרבות בכל התכניות .ב'פופ-אפ' אלעד בר נוי עסק בחשיבות ההיפ-הופ
בעיצוב השפה התרבותית של זמננו ובמנגנוני הפיקוח העצמיים של המוזיקה העברית .ב'מה שכרוך' מיה
סלע ויובל אביבי יצאו למסע חיפושים אחר המילה השנואה ביותר בשפה העברית )בין האפשרויות :״ערך״,
״צריכה״ ,״ידוען/ית( .בתכנית ׳גם כן תרבות׳ גואל פינטו ניסה בחר דווקא לשבור את השפה עברית עם
המשוררת ואומן הפרפורמנס חוֹלֶקֶ ט אוּרי קרין ,המשורר רומן איזנברג ,והסופרת כלת פרס ספיר שרה שילה .
ב'קרקס המטאפיזי' ג'רמי פוגל חזר לצורותיה העתיקות של העברית ובחן האם יש לה גם עתיד? ב'גם כן
תרבות' בדקנו כיצד יוצרים ויוצרות משבשים את העברית ולאיזה מטרות.

כאן הסכתים
שיר אחד  -שני פרקים חדשים בעונה החדשה" .המשורר" שיר שנכתב כוויכוח אמוני ,חלקו אמת וחלקו בדיה,
שהתקיים בין שולי רנד לבין חנוך לוין" .טודו בום" הדרך של סטטיק ובן אל לשיר פופ מצליח :מסצנת
המועדונים ,דרך ברזיל ועד המסקנה שבכל פעם יש לזרוק את הנוסחה ולכתוב אחת חדשה
חיות כיס  -איך הפכה טייוואן ליצרנית השבבים הגדולה בעולם ,והאם המחסור הנוכחי יביא לכך שהנס
הטכנולוגי והכלכלי שלה ייגמר במלחמה עם סין.
בערך  150אלף עובדים החליטו לצאת משוק העבודה .לאן הם הלכו ,האם הם יחזרו ,ומה שבר את המלצרים.
על תנועת ההתפטרות הגדולה
עוד יום  -גילי כהן ועקיבא נוביק מסכמים את השנה היוצאת בפוליטיקה בדרך מעט יוצאת דופן.
כאן במה  -החודש עלו ארבעה תסכיתים ועוד שתי סדרות תסכיתים :דרמה ,קומדיה ,פנטזיה ,מד"ב ,חלום,
מציאות ,אהבה ומלחמה .מחזות-אודיו של היוצרות.ים המובילות.ים בתיאטרון העצמאי שהוקלטו מול קהל
במסגרת פסטיבל  On Air 2021בתמונע.

רדיו
צור ויעקבי  -בפרק סגירת העונה נגלה אם הצליחו השניים
במשימתם להגיע אל סטיבן סיגל.

כאן 88
מצעד שירי השנה 2021

עונת הסיכומים הגיע ונפרדנו משנת  2021בדרך היחידה שאנחנו
מכירים – מצעד עם מיטב שירי השנה כפי שדרגו מאזיני כאן .88
לאזנה לחץ/י כאן
סילבסטר של הופעות ב-כאן 88
כבר שנתיים שהעולם עצר מלכת ,הופעות ענק הן מצרך נדיר,
הופעות מחו"ל הן זיכרון כהה ואפילו הופעות קטנות באות והולכות .לכן החלטנו בערב השנה האזרחית הבאה
עלינו לטובה להעניק למאזינים את האפשרות להיות בהופעות ,הרבה הופעות! החל משמונה בערב ועד חמש
בבוקר שדרנו שלל הופעות של יוצרים ואומנים האהובים כמו סטינג ,מייקל קיוואנוקהThe ,the Black Keys ,
 ,Tarvis ,Strokesסלסט ועוד.
ספיישל 88
 50שנה ל Hunky Dory-של דויד בואי
לציון  50שנה לאלבום שהעניק לנו את  Changesו ,Life On Mars-גיל מטוס ואורי בש חזרו לסיפור של הזיקית
דוויד בואי שניה ולאלבום שנכשל בזמן אמת אבל הפך עם השנים לאבן דרך בקריירה מפוארת .לאזנה לחץ/י
כאן
 50שנה לקונצרט למען בנגלדש
לציון  50שנה לאלבום שתיעד את המופע שלימד את עולם הרוק הופעת צדקה מהי ,גיל מטוס חזר לתחילת
שנות ה 70-ולמעללי החיפושית הכי אהובה בישראל )תשאלו את מאזיני  .(88לאזנה לחץ/י כאן
 50שנה לאלבום הבכורה של להקת אמריקה
שלושה נערים אמריקאים נפגשים לגמרי במקרה בבריטניה ומקימים להקה בשם אמריקה .הם הולכים במדבר
עם סוס ולא נותנים לו שם ,הסוס הופך ללהיט שמושמע בכל תחנות הרדיו גם חמישים שנה אחרי שהוא יצא.
לאזנה לחץ/י כאן

כאן קול המוזיקה
החודש היינו בפסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון והעברנו משם את הקונצרטים המרכזיים:
"חורף" – קונצרט פתיחת הפסטיבל .לאזנה לחץ/י כאן
"רוח צרפתית" .לאזנה לחץ/י כאן
"אגדות ,פנטזיות ,כישופים" .לאזנה לחץ/י כאן
לרגל צאת הגרסה החדשה לסרט "סיפור הפרברים" בבימויו של סטיבן שפילברג ,שידרנו ספיישל חגיגי ובו
השמעת בכורה של פסקול הסרט בניצוחו של גוסטבו דודמל לצד ביצועים אהובים מהעבר .לאזנה לחץ/י כאן

רדיו

כאן מורשת
אתר "צריך עיון" הוא מהפיכה שקטה בציבור החרדי .יש בו כתיבה הגותית עמוקה המתמודדת עם האתגר
המורכב של להיות אדם חרדי במדינה יהודית חילונית מודרנית .עורך האתר אליהו לוי התארח בשלושה פרקים
מרתקים ואמיצים של התוכנית "כיוון הרוח" .לוי שוחח עם בני טיטלבוים על הריקוד העדין שעושה החברה
החרדית ההולכת וגדלה וכבר אינה יכולה להתייחס בניכור למדינת ישראל .לאזנה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

יוטיוב :עלייתה של הסדרה "האחיין שלי בנץ" בערוץ כאן חינוכית תרמה לגידול של  11%במספר הצפיות
בערוץ מול החודש שעבר .ביתר הערוצים חלה החודש ירידה .התוכניות המובילות בערוץ כאן  11בחודש
האחרון היו "קופה ראשית" ו"טיפול זוגי".

פייסבוק :מספר הצפיות בשלושת העמודים המרכזיים של מכאן גדל ב 22%-מול החודש הקודם )עמודי מכאן,
מכאן חדשות ועמוד  kan arbיחדיו( .הסרטון המוביל בעמוד כאן הוא הפרק השלישי של "הטרמפיסטים"
שצבר עד כה כ 380-אלף צפיות.

טוויטר :הציוץ המוביל בעמוד כאן חדשות ,לגבי הצמידים בקניונים לבעלי תו ירוק ,הגיע ל 780-אלף חשבונות
וקיבל מעל לאלף ציוצים מחדש – זהו הציוץ המוביל בעמוד מאז חודש אוגוסט.

טיקטוק :עמוד כאן חינוכית התחזק פי שניים בחודש האחרון ,כשרוב הסרטונים המובילים בעמוד הם קטעים
מתוך הסדרה "האחיין שלי בנץ" .הסרטון המוביל בעמוד כאן חדשות הוא של ארז "הילד עם הנקודות" שרוצה
חברים כמו כולם – הוא נצפה  131אלף פעמים.

אינסטגרם :הסרטון המוביל בעמוד כאן הוא "אני רוצה להיות שמחה" מסדרת כאן מקשיבים עם  67אלף
צפיות .עמוד כאן חדשות חווה החודש התחזקות קלה של  5%במספר הצפיות.

רדיו דיגיטלי :כל תחנות הרדיו ספגו ירידה במספר ההאזנות לשידורים החיים באתר ובאפליקציה .בהסכתים
– ההסכת המוביל הוא "חיות כיס" עם  330אלף הורדות לאורך החודש.

אתר ואפליקציה :מספר הכניסות לאתר ולאפליקציה של החינוכית קפץ החודש ב 41%-ל 823-אלף ביקורים.
יתר האתרים והאפליקציות חוו בחודש האחרון ירידה.

טלוויזיה דיגיטלית :שתי התוכניות הפופולריות ביותר באתר ובאפליקציה הן "קופה ראשית" ו"טיפול זוגי".
התוכנית המובילה מבין תכני החינוכית היא "האחיין שלי בנץ".

מכשיר הטלוויזיה :התוכניות המובילות בשירותי ה VOD-הן "קופה ראשית" ו"עלומים" )נתוני חודש נובמבר(.
באפליקציות ה Smart TV-מובילות "קופה ראשית" ו"טיפול זוגי".

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

האחיין שלי בנץ
מה התוכניות שלכם לשישי בערב?
קבענו לכם דייט עם השטן והאחיין שלו בפרומו שישרוף
את המסך.
לצפייה לחץ/י כאן

משפחה בהסעה
לקראת עליית התוכנית המדוברת החדשה של כאן  ,11קבלו
הצצה אל בני הנוער וההורים ,שלא מפחדים לחשוף ,לרגש
,להצחיק וללמד את כולנו מה זה להיות או לגדל טינאייג'ר
בשנת .2021
לצפייה לחץ/י כאן

שעת אפס
רגע לפני שהפרשייה שהסעירה את המדינה מגיעה לכאן
 , 11מגיע פרומו שנותן טעימה מהיחסים הטעונים בין שני
גיבורי הסדרה.
לצפייה לחץ/י כאן

מצב נפשי
'מצב נפשי' צוללת אל מעמקי הנפש והיחסים ולשבור את כל
הסטיגמות ,עם פרומו חשוף

ועם הסיפורים שנוגעים בכול

הנקודות הרגישות.
לצפייה לחץ/י כאן

שי שטרן
שי שטרן מזמין אתכם לבילוי עם האנשים הכי מעניינים
ומצחיקים בארץ .מה ,לא תבואו?
לצפייה לחץ/י כאן

המרדף
מכירים את זה שהמנחה החדשה של המרדף יודעת את כל
התשובות? רגע לפני העונה חדשה צילמנו פרומו עם מנחה
חדשה שכולנו מכירים .
לצפייה לחץ/י כאן

כראמל
מקווים שאין לכם אלרגיה לפרווה כי בפרומו הקסום הזה
יש הרבה! תכירו את כראמל .סדרה חדשה ומכושפת.
לצפייה לחץ/י כאן

פגישה עם רוני קובן
זוכת פרס האקדמיה חוזרת עם אורחים חדשים
בפרומו אינטימי ששואל את כל השאלות
הנכונות.
לצפייה לחץ/י כאן

עולם קטן
דוריה למפל יוצאת למסע חקרני בעקבות ילדים מכאן וגם מסביב
לעולם.
לצפייה לחץ/י כאן

רדיו:
שיר אחד
לקראת עליית העונה החדשה של שיר אחד ,עלינו בטיזר
)המסורתי( בכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן ,שמזמין את
הקהל לנחש מהם השירים שיהיו בעונה החדשה.
להאזנה לחץ/י כאן

עונת החורף של כאן הסכתים
לקראת עליית העונות החדשות של כאן הסכתים ,שרון וכסלר
הכינה את מאזיני הרדיו וההסכתים לעונה סוערת!
להאזנה לחץ/י כאן

פרומו יש בית לתרבות
המחמאות של המרואיינים בכאן תרבות ממשיכות להישמע
בשידור .ככה זה כשיש מקום בו אנשי הרוח והתרבות מרגישים
בבית.
להאזנה לחץ/י כאן

מכאן
שו אסמו
יש תוכנית סאטירה חדשה שמותר להגיד בה הכל ,אז הכנו
פרומו קומי שאומר.....כמעט הכול.
לצפייה לחץ/י כאן

מיוחדים 2
לקראת העונה החדשה של סדרת הדוקו המרגשת ,הכנו
טעימה עם מגוון הסיפורים המרגשים מתוך העונה
לצפייה לחץ/י כאן

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

