חודש כסלו תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
חודש כסלו מסתיים ובסופו הגיע חג האורים והניסים.
אין ספק שהיו ימים בהם הקמת התאגיד נראה כנס גלוי אך מאותם ימים לנס הזה הצטרפו עבודה קשה
ומסירות .החודש מלבד לחוג את חג החנוכה ,חגגנו זכייה משמעותית ,מרגשת וחשובה של "טהרן" בפרס
סדרת הדרמה הטובה ביותר ,בטקס פרסי האמי הבינלאומי .זכיה שהצטרפה להישגים רבים נוספים והביאה
עימה אור גדול ,אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מעבדות ועובדי התאגיד .רק התחלנו ויש לנו עוד המון לאן
לשאוף.
החודש גם סיימנו עונה מוצלחת ביותר של "קופה ראשית" ,השקנו לוח שידורים חדש ב"מכאן" ,אנשי
החדשות שלנו ממשיכים להביא לנו דיווחים שוטפים מכל רחבי הארץ והעולם ,ובחטיבת הרדיו נרשמה פעילות
נמרצת עם עונות חדשות של הסכתים מובילים ומושקעים.
במטה ,מתכוננים לסגירת שנת  2021ופתיחת שנת  2022עם אישור תקציב לשנה הבאה ואישורי תוכניות
עבודה.
לאחרונה ,נבחרו עובדות ועובדים שבלטו השנה בעבודתם ובהישגים אליהם הגיעו .עובדים אלו יזכו בפרס
הצטיינות שיחולק בכנס במהלך החודש הקרוב.
לסיום ,חשוב לי להזכיר ולהזמין אתכם ל"שעת המנכ"ל" בה אתם ,עובדות ועובדי התאגיד ,יכולים ומוזמנים
להגיע לפגישה אישית 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 כסלו של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן:
עברית
 .1כאן סקרנים :במהלך חודש נובמבר עלו שני פרויקטים תחת מותג הידע המצליח שלנו – 'כאן סקרנים' וזכו להצלחה

גדולה .בסרטון הראשון – 'איך ומתי הומצאו שמות המשפחה שלנו?' בהופעת אורח של אבשלום קור ,ובסרטון
השני ' -שכונות משוכפלות'– אנחנו מבררים למה שכונות בערים שונות בישראל נראות זהות .הסרטונים זכו
במאות אלפי צפיות בפלטפורמות השונות ,לאלפי תגובות ולייקים ,ועוררו שיח מעניין וטוב.
 .2כאן מכירים :שני פרקים עלו החודש במסגרת סדרת הרשת שלנו 'כאן מכירים' ,סדרה שבה בכל פרק מדברים
מספר אנשים בכנות ,ברגש ובהומור על אותו הנושא .בפרק הראשון שעלה ' -גברים מקריחים' ,דיברנו על בעיית
ההתקרחות אצל גברים ובפרק השני – 'עבדנו בעגלות בארצות הברית' הצגנו מספר אנשים שעבדו בעגלות וחזרו
כדי לספר על החוויה .שני הפרקים זכו להצלחה גדולה ועוררו שיח של בעד ונגד מצד הגולשים.

 .3במסגרת טורי הדעה העולים אצלנו כמעט בכל שבוע העלנו את הטור של פז בראונשטיין – ששואלת למה אנשים
נוטים שלא להעריך תארים במדעי הרוח והחברה? הטור זכה למאות תגובות ושיתופים.
 .4דוקותיים :גם החודש הצליחה סדרת הרשת שלנו 'דוקותיים' להביא כמה סיפורים חזקים ומרגשים ,ובהם פרק על

איש חיי הלילה אושרי ג'יבלי שעושה כבוד לזמרי המוזיקה המזרחית .הפרק זכה למאות אלפי צפיות.
 .5דוקו :העונה החדשה של לוחמים סגרה את השנה הראשונה של הגיבורים שלנו בגבעתי ,ונכנסה לסרטונים
החמים של יוטיוב .הפעם ליוו אותה רילז וסטוריז ,וכן "שעת ט"ש )טרום שינה( עם ענת קורול" ששודרה בשידור
חי באינסטגרם מהבסיסים והמוצבים שלהם.
 .6הכוורת :במסגרת שיתוף הפעולה בין החטיבות השונות ,יצרנו אצלנו בחטיבה סרטון קידום מצויין וצבעוני לקידום

תסכית הרדיו # -הכוורת .בסרטון לוקח אורי גבריאל את הצופים חזרה לכרם התימנים של שנות ה ,70-עם
האוכל ,המוזיקה ,הכדורגל והפשע המאורגן .הסרטון זכה ליותר מ 200-אלף צפיות.
 .7הטרמפיסטים חזרו לדיגיטל בעונה חמישית ,הפעם עם טרמפיסטיות מעוררות השראה מכל רחבי ישראל .הפרק
הראשון זכה למספר צפיות הגבוה ביותר עד כה לפרק פותח ,והפרק השני ,על אלהאם שהתגרשה מבעלה בגלל
בדיקת קורונה ,יצר באז ושיתופים רבים.

" .8קופה ראשית" סיימה עונה דיגיטלית בשני אירועים
משמעותיים .במסגרת סדרת סרטוני "תוצרת ישראל"
של כאן דיגיטל הלכנו לבדוק איך מייצרים את החטיף
האולטימטיבי של הסדרה – הדפדקים .הסרטון יצר
סינרגיה בין שני מותגים חזקים ועבר את  100אלף
הצפיות בזמן קצר .בד בבד ערכנו בקבוצה הרשמית
בפייסבוק פעילות גולשים שהזוכים בה הוזמנו למפגש
עם השחקנים בסינמטק הרצליה .כמו בעונה הקודמת,
גם השנה שידרנו את האירוע בחי בפייסבוק של
הקבוצה וזכינו בתוצרי תוכן גולשים נהדר.

ערבית:
.1

הפקות חוץ  :החודש עלה הפרק השלישי מתוך הסדרה "תפאדלו" ﺗﻔﻀﻠﻮا שליווה את תהליך הכנת סירופ החרובים
הנחשב מבוקש מאוד בחברה הערבית .

 .2לכבוד היום הבינלאומי לחולי הסכרת עלה פרק מיוחד של טסטות שבו סוכרתיים משתפים את הצופה בחוויותיהם
ובאתגרי היומיום שלהם.
.3

דוקו :בראאה חסין היא שחקנית הטניס הבדואית הראשונה בישראל שהפכה באחרונה גם למאמנת בתחום.

 .4קצת צבע :לאחר הצלחת הפרק הראשון מסדרת "דברי סבתות והגעתו ל 1.8-מיליוני צפיות עלה הפרק השני
בנושא "סבתות בטיקטוק" ואף הוא הגיע לכמעט מיליון צפיות ועשרות אלפי שיתופים.

הפצה:
צפיות :VOD
 .1בחודש נובמבר צפו בתכנים של כאן בפרטנר כ 1.2-מיליון פעמים.
 .2מובילי הצפיות ב*) VOD-הערכה לפי נתוני נובמבר חלקיים(:
כותר
1

קופה ראשית

2

עלומים

3

ילדי בית העץ

4

בלוגה בלוז

5

שקשוקה

החודש שלנו ביוטיוב

קופה ראשית סוגרת את העונה השלישית עם נתונים מעולים  -מעל מיליון צפיות לכל פרק וכניסה קבועה לרשימת
החמים של יוטיוב בישראל.
ערוץ כאן  11ביוטיוב נהנה מחשיפה מוגברת ומתמשכת עם נתון יפה של  200מיליון צפיות מצטברות ,בהשוואה ל150-
מיליון בנובמבר אשתקד.
ערוץ כאן חדשות חצה החודש את הרף המכובד של יותר מ 600-מיליון צפיות במצטבר בתכני הערוץ.
נתונים כלליים מצטברים בערוצי היוטיוב הבולטים:
כאן  - 11צפיות  | 22,071,106 -מנויים ) 638,415 -כ 11,000-נוספו(
כאן חינוכית  -צפיות  11,993,406 -צפיות | מנויים  -) 420,423 -נוספו(
כאן חדשות  -צפיות  | 15,175,218 -מנויים ) 381,417 -כ 5,000-נוספו(
כאן דיגיטל  -צפיות  | 3,173,908 -מנויים ) 204,447 -כ 3,000-נוספו(

בברכה,
אסא ארבל
מ"מ מנהל חטיבת הדיגיטל

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי:
בהצלחה רבה השקנו את לוח השידורים החדש בטלוויזיה של "מכאן"

אקטואליה:
״اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧ�ﺔ מהצד השני ״ עם רמי יונס בטור יומי ,חושף את הפער שבין המציאות לבין הדרך בו היא
משתקפת בתקשורת ,ואת המנגנונים שמעצבים לנו אותה .מלבד יונס בתוכנית מופיעים לעיתים קרובות
בפינה משלהם אנשי תקשורת מונה אבו שחאדה וראזי טאטור וכן עיתונאים ומשפיענים אחרים.
" ي ن
ﺑن اﻟﺴﻄﻮر בין השורות" ראיונות עם אישיות ידועה .התוכנית תנסה
להביא את הצדדים הפחות מוכרים של דמויות מפתח בחברה,
פוליטיקאים ,אמנים ,אנשי רוח" ,סלבים" .בתוכנית נצלול אל תחנות חייו
של האורח ,ילדותו ,אירועים משמעותיים שעבר וחווה ומחשבות על
ההווה והעתיד.
"ﻗﻀ�ﺔ ورأ�ﺎن 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.

סאטירה:
" اﻟﺸﻮﺳﻤﻮ אלשוסמו" תוכנית סאטירית עוקצנית שתורכב
ממקטעים המסמלים תוכניות בערוצי טלוויזיה ,המפרשנת
ומציגה הווה אלטרנטיבי לכל מה שאנחנו חווים בימינו .בתוכנית:
חדשות ואקטואליה הכוללים כשבות שטח וראיונות בשילוב
טכנלוגית דיפ פייק .תרחישים דוקומנטרים סאטירים ביקורתית.
פרודיה על זאנרים בטלוויזיה וקליפ בסוף כל פרק.

דוקו:
ﻧﺠﻮم اﻟﺼﺤﺮاء כוכבי המדבר סדרה המתמקדת ב 5-צעירים מהחברה הערבית
הבדווית הניצבים בפני שאלות שיעצבו את עתידם :מה זה אומר להיות בדואי
בישראל של  ?2021לצד השידור במכאן הפרק האשון הוקרן באירוע חגיגי
בהשתתפות יוצרי הסרט גיבוריו ונציגים של מכאן.

הפקה והקרנה משותפת של כאן ו -מכאן לכבוד היום הבינלאומי למאבק
באלימות נגד נשים – اﻟﻠﻮﺣﺔ דיוקן כפאיה עיאיטי  -תושבת עכו ,שורדת
אלימות במשפחה ,שבעלה האלים צפוי להשתחרר מהכלא .היא מציירת
דיוקנאות של נשים שנפגעו ונרצחו על ידי בני הזוג שלהן ונפגשת עם
משפחותיהם ,המעגל השני של האלימות בתוך המשפחה.

שעשעון:
"ﺷﻮف ي ف
ﻣن ﺑ�ﺴﺄل תראו מי שואל" שעשועון טריוויה המעניק
לצופים ערך מוסף .בשעשועון שני מתמודדים והשואלים הם
הצופים של מכאן ,האנשים מהחברה הערבית ,בכל גיל ,תחום
ומכל רחבי הארץ.
במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן
ו-כאן ,שידורנו כוללים "עלומים" ו" -קופה ראשית".

מכאן חדשות:
במערך חדשות מכאן התמקדנו החודש הזה ,בעניין תופעת האלימות ,בניסיון להעניק לצופה תמונה מלאה
על התופעה ,מבחינת סיבות ופתרונות ,דרך תכנים ייעודים וראיונות עם מומחים או פוליטיקאים ממקבלי
ההחלטות.
כמו כן הקדשנו בשידורים שלנו ברדיו וטלוויזיה נתח גדול ,ליום העולמי למלחמה באלימות נגד נשים,
אשר כלל :כתבות ייעודיות על הנושא ,וגם מרואיינים מיוחדים ,אם זה מומחים בתחום האלימות נגד נשים או
ראיונות עם נשים שסבלו מהתופעה.

דגיטל מכאן:
תוכן חדשותי  -פרויקט משותף בין ישראל לירדן אודות ייצור חשמל סולארי וטיהור מים – פרשנות של הישאם
פריד במהדרות החדשות הניבה מעל רבע מיליון צפיות ומספר גבוהה של שיתופים ותגובות !
תוכן לא חדשותי  -בחודש הנוכחי שהינו חודש מסיק הזיתים החלטנו ללכת
על משהו מיוחד במסגרת סדרת הדיגיטל הדקומנטרית שלנו "ﺷﻮ ﻗﺼﺘﻚ – שו
קוסתאק" – ובמוקד החודש נסענו לאום אל פחם לפגוש בחור עיוור שעל אף
ההגבלה מצליח להפעיל בית בד לבדו .ההפקה זכתה להרבה הזדהות והמון
תמיכה.

פלטפורמות הפצה23.11 – 23.10 :
אתר - makan.org.il :מבקרים –  90אלף ,כניסות –  218אלף ,ממוצע שהייה באתר , 2:25 -
כניסות מאורגני – 29.3%מבקרים – 132אלף ,כניסות –  235אלף ,ממוצע שהייה באתר 2:17 -
 ,כניסות מאורגני – 24.5%
פייסבוק "מכאן" תוכן כללי ואקטואלי
 1.3מליון
סה"כ עוקבים
 4.1מליון
סה"כ צפיות
סה"כ מעורבות  77אלף
דקות  2.6מליון
סה"כ
שנצפו

פייסבוק מכאן חדשות
 370אלף
 3.5מליון
 89אלף
 3.8מיליון

אינסטגרם מכאן –  108אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  7,752 -עוקבים .יוטיוב מכאן  36,900עוקבים.
יוטיוב מכאן חדשות  7,690 -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 הדרמה:
מחלקת הדרמה של התאגיד שוב מככבת והפעם הביאה
לתאגיד את ההישג המדהים :פרס האמי הבינלאומי בקטגורית
סדרת הדרמה לסדרה "טהרן" .זו עוד חוליה בשרשרת ההצלחות
של המחלקה והחטיבה ואנו גאים ושמחים על כך עד מאוד .רק
התחלנו ואנו מצפים לעוד תוצרים רבים ופרויקטים חדשים
ומרגשים.
הד קולך:
סדרת דרמה מוסיקלית חדשה העוסקת ביחסי אבות ובנים .קובי
שמר ברח כל החיים שלו מהצל של אבא שלו  -ארי שמר ,אליל
הרוק הבלתי מעורער של שנות השבעים שמת בטרם עת כשקובי רק בן ארבע .קובי מנסה למצוא את זהותו
ולקיים קריירה מוסיקלית משלו אבל הקהל נשאר אדיש .קובי ,שהצלחתו של אביו סימנה אותו כגרסה חיוורת,
לא מוצלחת של המקור ,מרגיש כל חייו שכשאנשים מסתכלים עליו הם בעצם מחפשים למצוא בו את אביו וזו
תחושה צורבת .כשלני ,בנו האהוב בן ה 17-של קובי ,זמר מחונן עם כריזמה שקטה ומהפנטת ,מוזמן לתוכנית
ריאליטי מוסיקלית ההופכת אותו מיידית לכוכב,
קובי בדילמת חייו .האם יפסיד במה שהוא רואה
כמשחק אכזרי של אלוהים ,ש'הקפיץ' את הכישרון
דור או שיחזיר מלחמת חורמה בקיום? נחוש
להוכיח שהוא לא החולייה החלשה בשרשרת
אבולוציונית של עילויים מוסיקליים ,הוא מקבל
החלטה שתוציא אותו סוף סוף מהצללים אבל שגם
תשנה את רצף הגורל של כל מי שמסביבו.

בתפקידים מובילים :איתמר רוטשילד ,אור עמרמי
ברוקמן בתפקיד דרמטי ראשון ,שמואל וילוז׳ני ,נורית גפן ,הדר רצון ,ועוד .מוזיקה ושירים מקוריים :שלומי
שבן.

מחלקת הדוקו:
דיוקן:
כאשר שעון החול לקראת שחרורו
מהכלא של בעלה האלים הולך ואוזל,
כיפאיה עיאיטי ,תושבת עכו שהותקפה
באכזריות מספר פעמים מחפשת דרך
לשרוד .היא מציירת נשין ונפגעו ונרצחו
ע"י בני זוגם ופוגשת אחיות ,אימהות
וילדות .כל מפגש הופך לדיוקן של נרצחת
ולכתב אישום נגד החברה ,המשטרה ובתי המשפט בישראל.

הסרט ,זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר בפסטיבל חיפה הוא שיתוף פעולה בין מחלקת הדוקו של כאן
 11ומכאן .בינואר תתקיים הקרנה מיוחדת וחגיגית של הסרט בכנסת בנוכחות חברי המשרדים השונים ,אנשי
מפתח במערכת המשפט והחוק וכד' .הם ידונו בסוגיות שעולות מהסרט ,בנושאי שינוי חקיקה ,הכשרה,
פיתוח מענים נוספים והצעות אופרטיביות בסוגיית האלימות נגד נשים.

מחלקת תרבות ובידור:
טיפול זוגי
עיבוד ישראלי לסדרה ""Couples Therapy
של רשת Show Time
במשך  20שבועות ליוו המצלמות של
"טיפול זוגי" ארבעה זוגות אמיצים,
שהסכימו להתיישב על כורסת המטפלת
הזוגית ולפתוח אשנב מפוכח אל תוך נבכי
זוגיותם המורכבת.
בתוך חדר אינטימי ,שהוקם בסט הצילומים
ורושת במצלמות באופן שאינו מסב אי
נוחות למטופלים ,מדברים הזוגות בגילוי לב על הקשיים ,המורכבויות ,הפחדים והמכאובים שאיתם מתמודדים
מרבית הזוגות הנתונים במערכת יחסים ארוכה.
מעבר למסע המציב מראה בוהקת לצופה באשר לזוגיות בה הוא נתון ,הצפייה בסדרה מקנה כלים לתקשורת
זוגית בריאה יותר ,להתמודדות עם קונפליקטים ,לליבון אי הסכמות ובעיקר מזכירה לכולנו שמתחת למשקעי
הזמן והשחיקה ,מצוי גרעין זוגי שמצריך השקיה וטיפוח.
את הזוגות בסדרה מלווה הפסיכולוגית שרון ברעם וולובסקי ,פסיכולוגית חינוכית ,מדריכה ,מטפלת זוגית
ומשפחתית.
עולם קטן
ע"פ הפורמט הבריטי  Planet Childקבוצת ילדים בטווח הגילאים  4-7עוברת סדרת התנסויות בהנחייתן של
דוריה למפל והפסיכולוגית פרופ' ענת שושני ,במטרה לבחון אצלם תכונות כמו עצמאות ,יכולת עמידה
בפיתויים ,היכולת להבחין בין טוב לרע ותפיסות מגדריות.
חוויות של ילדים בגילאים דומים מסביב לעולם מהוות השראה לתוכנית ,שבה בודקים כיצד מגיבים הילדים
הישראלים לסיטואציות בתחומים שונים ,וכיצד מגיבים אליהן ילדים מתרבויות שונות.
כל פרק מתמקד בנושא אחר.

עצמאות :בהשראת הילדים היפנים
שהולכים לבד לבית הספר מרחק
קילומטרים ארוכים ,נבדוק כיצד יתמודדו עם
אתגר ניווט ע"י מפה ילדים ישראלים.
גבולות ואחריות :ילדים ממקומות שונים
גדלים עם יחס אחר לגבולות וכללים .בבתי
הספר ביפן הם מתחנכים לשמור על
סביבתם ולהיות אחראים לה; בנמיביה
נראה כיצד ילדים מתאפקים מלפתוח
קופסה אטרקטיבית רק כי אימם אמרה
להם ,ובארץ נראה אילו גבולות מציבים
לעצמם ילדים שעומדים בפני מדפי
הסופרמרקט עם משימה לקנות מצרכים לארוחת ערב משפחתית.
בנים ובנות :האם הבדלים מגדריים עדיין משפיעים על איך הילדים שלנו רואים את עצמם גם ב ?2021בסדרת
אתגרים מנסות דוריה ופרופ' שושני לבחון את ההנחות המוקדמות שיש לבנים ולבנות בגילאי הילדות הצעירים
על ההבדלים והפערים ביניהם.
סליחה על השאלה
במסגרת העונה השלישית של הסדרה
"סליחה על השאלה" שודר פרק מיוחד בנושא
שורדי אלימות במשפחה .בפרק נשים וגברים
שחוו אלימות עונים בכנות ובאומץ על שאלות
שלא תמיד נעים לשאול ,אבל כל כך חשוב
לדעת כמו :האם הם חשבו שזה מגיע להם?
האם היו להם גם רגעים טובים? והאם זה יכול
לקרות להם שוב?
הפרק שודר בשבוע בו מציינים את יום
המאבק באלימות נגד נשים.
פגישה:
תכנית הראיונות זוכת פרס האקדמיה בהנחיית רוני קובן חוזרת
בעונה חדשה .והפעם  -תכנית פתיחה חגיגית עם שלמה ארצי.
אחרי שנים של סירוב עיקש לראיונות עומק ,שלמה ארצי מגיע סוף
סוף ל"פגישה" ומשוחח בגילוי לב עם רוני קובן על החיים והקריירה,
השירים הגנוזים ,היחסים עם הקהל וגם על החודש שבו איבד את
אמו ואחותו בזו אחר זו.

יוצאים מהכלל – משפחות אומנה
רוני קובן במסע בין משפחות אומנה .הורים לזמן לא ידוע ,לילדים של אחרים .אנשים שפותחים את הבית
והלב והופכים לאבא ואמא של ילדים שעלולים לחזור אחרי חודשים או שנים להורים הביולוגיים שלהם .הורות
עם שעון חול.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

האחיין שלי בנץ  -קומדיה חדשה וגאונית
שעלתה בחנוכה ומספרת על מורה להיסטוריה
שחולם להיות מנהל ,חותם על עסקה עם השטן
ובתמורה נאלץ להעביר את הבן של השטן
בגרויות.

האולפן שלי בנץ  -תוכנית בהנחייתו של שרון טייכר
בה הוא מארח את כוכבי ויוצרי הסדרה .ביחד הם
מפרקים ודנים בעלילת הפרק ששודר ומספקים הצצה
משעשעת אל מאחורי הקלעים.

מקיף מילאנו -יוצרי הסדרה אבנר ברנהיימר ויאיר
פרי הוזמנו לדבר בועדת החינוך בנושא מרחב בטוח
לנוער במסגרות החנוך הבלתי פורמלי .ברנהיימר
שיתף על הטיפול בנושא שנעשה בסדרה ,החשיבות
של ייצוג בטלוויזיה ,בסדרה שיש בה דמויות
להט"ביות ועיסוק בנושאי ליבה של הומופוביה ,יחס
של הורים לילד להט"ב ויציאה מהארון ובנוסף
בעלילה שעוסקת ביחסים בין נערה ואיש מפורסם
מבוגר ,שיש לו כוח עליה.
פסטיבל ילדים בסינמטק ת״א  -במסגרת הפסטיבל נעשה שת״פ עם סדרות כאן חינוכית והוצגו
פרקים חדשים ומפגשים עם יוצרי ושחקני הסדרות :לבד בבית ,שקשוקה והסדרה החדשה כראמל

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

משדרים מיוחדים
 - 4/11שידור של התוכנית משחקי הכיס מהכנסת עם אישור תקציב
המדינה
 – 9/11משדר מיוחד – "תיק סגור" עם הבמאית שני חזיזה  -לאחר
שידור הסרט "רב הנסתר"
 - 16/11האם ניר חפץ יעיד – משדר מיוחד
 18/11סיקור חזרתם של נטלי ומורדי אוקנין מטורקיה – משדר מיוחד
 21/11פיגוע ירי בעיר העתיקה בירושלים – משדר מיוחד
 – 22/11עדות ניר חפץ משדר מיוחד
 – 24/11בעקבות הסרט "דיוקן" – משדר מיוחד לרגל יום האלימות נגד
נשים
פרויקט מיוחד  -גיבורי השנה מדליקים נרות חנוכה
מדליקים נרות חנוכה עם האנשים שהפגינו אומץ יוצא דופן השנה .כל נר
מוקדש לסיפור אחד של גבורה מהשנה החולפת  -אנשים שהצילו חיי אדם,
פעלו בקור רוח בזירות קשות ,אנשים שמעולם לא דמיינו שיהפכו לגיבורים,
אבל נקלעו למציאות שבה היו מוכרחים לעשות מעשה ,וגרמו בעצמם – לנס :השוטר שהציל אדם מלינץ'
בירושלים ,חולה הקורונה הקשה שהחלים להפתעת כולם ,הרופא שחתם על  39תעודות פטירה באסון מירון,
האלמן שנשאר לגדל לבדו תינוק בן יומו ,הכבאי שהציל את דיירי הבניין שקרס בחולון ,והנהג שהציל נוסעים
לאחר שטיל נפל על האוטובוס שלו בזמן נסיעה.
פרויקט מיוחד – גבעת הנערות
במשך שנה ליוותה כתבת השטחים 8 ,צעירות בנות  13-18המתגוררות לבדן במאחז "מעוז אסתר" שבבנימין,
ויצרה מהתיעוד סרט בן חצי שעה שמתאר את חייהן של הבנות במאחז הלא חוקי .במהלך השנה המטלטלת
הזו ,אחת מהנערות התחתנה בגיל  17וקבעה את ביתה במאחז  -ואילו נערה אחרת איבדה את ארוסה ,אהוביה
סנדק ,שנהרג במהלך מרדף משטרתי.
אפליקציית כאן
עמוד החדשות באפליקציית כאן עבר מתיחת פנים והוא כולל כעת פיד החדשות – עשרות אייטמים חדשותיים,
הסכתים ,סרטוני וידאו פרשנויות אשר משקפים את התוכן המגוון של החטיבה.

כאן רשת ב
שידורים מיוחדים:
 - 4.11משדר "תן כתף" – מענה על שאלות מאזינים על חיסון ילדים – דקלה אהרון שפרן עם רופאי ילדים,
ד"ר ליאור הכט שגיא וד"ר פואד אל סנא ,שעה לפני השידור של הדיון הפתוח של צוות הטיפול במגיפות.

 – 24.11משדר מיוחד של סדר יום עם קרן נויבך – מנכ"ל משרד הבריאות ,הפרופסור נחמן אש התארח
באולפן וענה על שאלות מאזינים בנוגע לחיסוני ילדים בפרט וקורונה בכלל:

 - 31.10-10.11ועידת גלזגו  -שבועיים של שידורים מיוחדים של צוות "כאן בסביבה" – אורי לוי ושרון וכסלר
וכתבי דסק החוץ והשעה הבינלאומית .עם מומחים ומשתתפי הוועידה – על משבר האקלים ואיכות הסביבה.
יום המאבק באלימות כלפי נשים – סיפורים ושידורים מיוחדים לאורך כל היום :הקשיבו לסיפורה של טל שירה
בלס – מבחצי היום עם ליאת רגב וסיפורה של סוזי ,ששוחחה עם ערן זינגר בתוכנית מרחאבית.
חנוכה תשפ"ב  -בכאן רשת ב – בהדלקת הנרות השנה אנחנו מצדיעים לכוחות החילוץ ההצלה וביטחון
הפנים – כל יום מיד אחרי מהדורת  .19:00מיד לאחר מכן סדרת תוכניות מיוחדות לחנוכה בהגשת עומר בן
רובי ותמר אלמוג ,יובל אלבשן ,וקרן אוזן.
שידורי ספורט:
 15.11המשחק האחרון בקמפיין מוקדמות מונדיאל  – 2022נבחרת ישראל מול איי פארו.
 - 25.11משחק נבחרת ישראל בכדורסל מול נבחרת פולין במסגרת מוקדמות גביע העולם .2023

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק
 28הימים האחרונים

עוקבים
119,103

צפיות בפרופיל
16,000

צפיות בווידאו
1,114,794

לייקים בחשבון
64,972

הסרטונים הנצפים:
מרים זוהר וליא קניג בריאיון לגאולה אבן-סער
תעלומה בעירייה :על מי שומר השומר?
נטלי ומורדי אוקנין חזרו לישראל
איך עוזרים לצעירות במלחמת הישרדות?
יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

מנויים
386,169
4,746

259,600
146,400
123,800
110,100
צפיות
15,200,000
-

הסרטונים הנצפים:
שורד שואה בן  93העיד נגד פושע נאצי בן 100
גבעת הנערות – פרק 1
גיבורי "עלומים" על צילום הסדרה המורכבת

200,668
199,532
198,766

אינסטגרם
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
80,635
0.8%

חשיפה
2,835,078
-

פוסטים מובילים – תפוצה:
התקציב לשנת  2022אושר בכנסת
חשד לרצח בבית שמש – בן  17דקר למוות את אביו
אלימות במסעדת הזקן והים ביפו

46,200
39,200
37,000

צפיות בפרופיל
22,861
-

פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
712,487
4,267

תפוצה
2,744,072
3.48%

מעורבות
6,014,036
1.74%

הסרטונים הנצפים:
בן  19נמלט מהמשטרה  -ותיעד הכל
האם איראן שתלה שוער בחיג'אב בנבחרת הנשים?
קול איסראיל :הזוג המעורב שחולם להביא ילד
גבעת הנערות ,פרק 1
בר והחברות מביאות אור לתוך החושך

686,527
459,546
397,628
391,533
297,370

טוויטר
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
134,840
2,703

חשיפה
21,200,000
2.3%

ביקורים בפרופיל
758,000
24%

בברכה,
אילאיל שחר ליס
סגנית מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן הסכתים
שיר אחד – ההסכת האהוב שיר אחד חזר בעונה חדשה עם פרק שחוזר לסיפור מאחורי השיר "אני חולם על
נעמי" שכתבה תרצה אתר ,הלחין ועיבד דוד קריבושי וביצע הצמד חדוה ודוד .בפרק עוקבים אחר השיר
שהתחיל כפרסומת לקפה והתגלגל לאחד השירים הישראליים המצליחים ביותר בעולם .להאזנה לחץ/י כאן
חיות כיס  -ההסכת הוותיק ואחד הפופולאריים ביותר בישראל חזר החודש בעונה חדשה עם סיפורים שבועיים
על כלכלה .כבר עתה הוא עומד בראש רשימת ההאזנות הארצית .בפרק הראשון שאול אמסטרדמסקי וצליל
אברהם נותנים  11כללים שיעזרו לכם להתנהל טוב יותר עם כסף .בנוסף צליל הגישה פרק על הרגע בחיים
שבו אנשים סיעודיים נופלים לתוך החור הענק ברשת הביטחון שהמדינה השאירה ,ושאול ראיין את מנכ"ל
נתיבי איילון ,איתמר בן מאיר על עתיד הפקקים.
הכוורת  -סדרת תסכיתים בת חמישה פרקים שהוקלטה בטכנולוגיה חדשנית על עולם הפשע בשכונת כרם
התימנים בתל אביב ,בסוף שנות ה 70-ותחילת ה .80-החודש עלה הפרק על הסיפור המפורסם של טוביה
אושרי ועמוס אוריון .עם הפשע שהניב את האמרה "רחמים לא ידע" .ידע או לא ידע? בפרק התשובה .כנסו
גם למיני סייט המושקע שעלה סביב הסדרה עם הרבה קטעי וידאו ,ארכיון ,כתבות על מאחורי הקלעים
והסיפורים האמיתיים שמאחורי הפרקים.
הקצבייה  -אסתי מנסה לסדר את היחסים בין ניסים ואנטולי .האם הם יפסיקו לריב? ולוסי איוב מתארחת
ומחליפה חוויות אירוויזיון עם אנטולי.
היסטוריה לילדים  -יובל מלחי מציג בשני חלקים את הסיפור האמיתי שמאחורי חג חנוכה.

כאן 88
מצעד  – 1991הלהיטים הגדולים
יום אחרי יום יצאו בשנת  91להיטי ענק ואלבומי מופת 30 .שנה אחרי,
בעידן הסיכומים הגיע הזמן להכריע סופית ולבחור את השיר הכי טוב
שיצא בשנה העמוסה הזו .אולי  Oneשל ? U2אולי Smells Like Teen
 Spirtשל נירוונה?  Nothing Else Mattersשל מטאליקה? מה עם The
 Show Must Go Onשל קווין? או  Tom's Dinerשל סוזן וגה שחודש
באותה השנה? אולי בכלל  Justify My Loveשל מדונה?
הקהל בחר ,אנחנו שידרנו ועכשיו יתחילו הוויכוחים .תוצאות באתר כאן
 .88להאזנה לחץ/י כאן
דיבור מקומי – יוני רכטר
יוני רכטר ,מגדולי המוזיקה הישראלית הגיע לחגוג את יום הולדתו ה70-
בתוכנית "דיבור מקומי" עם רוני ורטהיימר .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל 88
 50שנה לLed Zeppelin 4-
יש מעט מאוד להקות שאלבום אחרי אלבום רק צמחו ,גדלו והתפתחו .לד זפלין עשו זאת בתפר שבין שנות
השישים לשנות השבעים .בלי תסמונת האלבום השני ובלי נפילות ,אלבום אחרי אלבום הם סיפקו יצירות

רדיו
עגולות ושלמות שהפכו לאבני דרך מוזיקליות .בכל שלושת האלבום קיבלנו את אותה הלהקה רק קצת אחרת
עד שהגיע האלבום הרביעי שאיגד יחד את סך כל ההשפעות של הלהקה ,סך כל הכיוונים של כל אחד מחברי
משך אליו  -השלם שגדול מסך חלקיו .להאזנה לחץ/י כאן
 30שנה ל Achtung Baby -של U2
יו 2ניסתה תמיד ביומרנות לבעוט ביומרנות אחרת עד שביומרנות שלה היא הפכה ליומרנית יותר מהיומרנות
שהיא ניסתה לבעוט בה ואז היא קמה ובעטה ביומרנות של עצמה שוב .היומרנות הכי גדולה שלה הייתה
הרוקמנטרי  Rattle & Humשיצא בשנת  1988וגרר ביקורות קשות על העדר צניעות ,חשיבות עצמית
מנופחת וניתוק מרוח התקופה .את הביקורות האלו הלהקה לקחה קשה ובצדק .לכן היא לקחה הפסקה
ארוכה וחזרה בשנת  91עם השפעות חדשות ,סאונד חדש ,תהליך כתיבה חדש ובעיקר עם חיוך וקריצה.
התוצאה הייתה אלבום שאומנם לא המציא שום דבר חדש אבל הביא את כל מה שחדש לקדמת הבמה.
להאזנה לחץ/י כאן
 50שנה ל There's a Riot Goin' On-של Sly & The Family Stone
בסוף שנות ה 60-סליי סטון היה על פסגת העולם  -הלהקה שלו  Sly and the Family Stoneנהנתה מכל
העולמות .אבל אז דברים התחילו להשתבש .בחברת התקליטים רצו למנף את ההצלחה מהר ודרשו אלבום
חדש ,הפנתרים השחורים לחצו עליו לפטר את שני חברי הלהקה הלבנים וגם את המנהל שלו  -וסלי נכנס
למשבר יצירתי .עם כמות אסטרונומית של קוקאין הוא התבודד באחוזה בלוס אנ'גלס והתחיל לעבוד באולפן
הביתי  -התשתית שלו הייתה מכונת תופים .מתוך התקופה הכאוטית הזו נולד האלבום There's a Riot -
 .Goin' Onהוא הצליח ללכוד במדויק את מצבו הנפשי של סליי סטון ושל אמריקה כולה עם הכותרת שהיא
תשובה לאלבומו המצליח של מרווין גיי What's Going On ,שיצא כמה חודשים לפניוThere's a Riot Goin' .
 Onטיפס לראש המצעדים והפך ליצירת המופת של סלי סטון ולאבן דרך בסול ואפילו בהיפ-הופ שיגיע
בהמשך .להאזנה לחץ/י כאן

כאן תרבות
אגדת אתיופיה – יום שידורים מיוחד לקראת חג הסיגד ,הקדשנו יום שידורים מיוחד לאתיופיה .בתוכנית
שלושה שיודעים תיאר דודו ארז את מצב המלחמה באתיופיה בימים אלו .שאל האם מלכת שבא ניהלה רומן
עם המלך שלמה ומי זאת השלד "לוסי" .בתוכנית "סרוויס" הוצג סיפור הנשים האתיופיות והמטבח שהיה
חלק אינטגרלי מחייהן בעבר ומה קרה איתו כשהגיעו לארץ .אלעד בר נוי ואבישי צגהון פגשו את הדור הצעיר
מבני העדה ואת סצנת ההיפ הופ המגרית ,הטוויטר והפואטרי סלאם .באש זרה שוחח נדב הלפרין עם הרב
שרון שלום על ההלכה האתיופית והדרך להכניס אותה לארון הספרים היהודי ומשה מורד חזר אל המוזיקה
האתיופית המרגשת .להאזנה לחץ/י כאן
כמה ראיונות הישגיים ופרויקטים מיוחדים ליוו את החודש החולף.
כשהסופר ארווין יאלום וגואל פינטו בכו בשידור :עם צאת ספרו החדש של ארווין יאלום ,ראיין אותו גואל פינטו
ב"גם כן תרבות" .בספר מתאר יאלום דיאלוג בינו ובין אשתו מרילין שהלכה לעולמה לפני שנתיים .בראיון
תיאר יאלום את הגעגועים לאשתו המתה ,את ההתמודדות שלו ואת הקושי באבלות .להאזנה לחץ/י כאן
בראש של הילדה קוסאמה שלחנו ציורים שציירה האמנית יאיוי קוסאמה בגיל חמש לתרפיסטית וחוקרת ציורי
הילדים ,מיכל וימר ,מבלי שתדע מי צייר אותם .ביקשנו ממנה לפענח אותם כדי להבין האם מחלת הנפש

רדיו
שקוסאמה לוקה בה נראתה כבר אז .שוחחנו על הקשר בין מחלת הנפש לגאונות באמנות עם מירב רוט,
פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית ,ראש התכנית לפסיכותרפיה באוני' ת"א .להאזנה לחץ/י כאן

כאן קול המוזיקה
החודש חגגנו את יום הולדתו ה 80-של המלחין והמנצח הישראלי אהרן חרל"פ במספר שידורים מיוחדים:
ריאיון מקיף של אורי גולומב עם המלחין במסגרת "אוצר ישראלי" .להאזנה לחץ/י כאן
שידור ישיר של קונצרט חגיגי שנערך לכבוד יום ההולדת שבמרכזו בוצע הרקוויאם של חרל"פ לצד יצירות
מאת שוברט ומוצרט .להאזנה לחץ/י כאן
החודש גם ציינו  100להולדתו של השאנסונר ג'ורג' ברסאנס ו 40-למותו.
לכבוד המאורע המיוחד ערך אורי מרקוס ספיישל חגיגי בהשתתפות דורי מנור ופרנסין קופמן שכל כולו
ברסאנס .להאזנה לחץ/י כאן

כאן מורשת
חג הסיגד – יום שידורים מיוחד :כאן מורשת חגגה כמדי שנה עם אחינו בני העדה את חג הסיגד .בין השאר,
ראיין בני טיטלבוים את איש המוסד עמנואל אלון שסייע בהעלאת יהודי אתיופיה לארץ מסודן ,שידרנו תוכניות
אגדה והלכה עם ידידיה תנעמי ,והרחבנו בראיונות על ההלכה האתיופית ,החברה והתרבות .להאזנה לחץ/י
כאן
סיקור פרשת הסופר חיים ולדר כאן מורשת היא התחנה החרדית היחידה שעסקה בתחקיר שבו נחשפו
עדויות על הטרדות מיניות לכאורה של הסופר חיים ולדר .בתחנה נתנו ביטוי לעדויות ,להתפתחויות וליחס
החברה החרדית לנושא .להאזנה לחץ/י כאן

כאן רקע
רוסית
בתוכניתנו "מקרה מיוחד" שידרנו אייטם על בית גיל הזהב בב"ש בו לא הותקנה מעלית .מדובר בשלושה
בניינים בני  4קומות אשר אוכלסו ב . 2011הדיירים קשישים ,בני , + 70עולים חדשים וותיקים אשר מתקשים
לצאת מדירותיהם ללא מעלית .משרדי שיכון ועליה וקליטה טוענים כי אינם אחראים על מצבם של הדיירים
ועל התקנת המעלית .בעקבות השידור ,חברת עמיגור מציעה לדיירים לעבור לדירות אחרות בבאר שבע או
בערד .להאזנה לחץ/י כאן
במקרה אחר באותה תוכנית ,בעקבות פנייתם של כמה מאזינים גילינו שהביטוח הלאומי חייב מאות משפחות
על חוב של  ₪ 416בגלל תקלה .לאחר פנייתנו לביטוח הלאומי ,העניין נבדק והחוב בוטל .להאזנה לחץ/י כאן

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

יוטיוב" :קופה ראשית" היא התוכן המוביל בערוץ כאן  11בחודש האחרון עם מיליוני צפיות וכניסה של
הפרקים לרשימת הסרטונים החמים של יוטיוב .פרקי העונה הראשונה של "קופה ראשית" התייצבו גם בראש
טבלת הצפיות של ערוץ כאן חינוכית .בערוץ כאן חדשות הסרטון המוביל החודש הוא הפרק הראשון בסדרת
הכתבות "גבעת הנערות" של כרמל דנגור.

פייסבוק :הסרטון המוביל בעמוד כאן חדשות הוא התיעוד של בן  19חומק מניידות משטרה במהירות של 170
קמ"ש באזור אשדוד  -הסרטון השיג  704אלף צפיות .בעמוד כאן מוביל הסרטון "אלהאם בנתה לעצמה חיים
חדשים ועצמאיים" עם  444אלף צפיות.

טוויטר :הציוץ על מינויה של מיכל רבינוביץ' להגיש את "חדשות הערב" נהפך לציוץ המוביל בחשבון של כאן
מאז חודש מאי – נחשפו אליו  172אלף פעמים והוא זכה ל 450-לייקים.

טיקטוק :עמוד כאן חינוכית התחזק ב 16%-מהחודש שעבר ,כשהסרטון המוביל בעמוד עם  160אלף צפיות
הוא "מי לא אוהב פאי?" מתוך הסדרה "בלוגה בלוז".

אינסטגרם :הסרטון המוביל בעמוד כאן הוא "אסתר איבדה את בנה היחיד בתאונה" עם  68אלף צפיות.
הסרטון המוביל בעמוד כאן חדשות הוא של הזוג אוקנין עם  21אלף צפיות.

רדיו דיגיטלי :חל גידול בהאזנה לכל תחנות הרדיו בדיגיטל – עלייה של  13%לכאן רשת ב 15% ,לכאן גימל ו-
 18%לכאן  .88ההסכת המוביל הוא "חיות כיס" ששב לעונה חדשה.

אתר ואפליקציה :ישנן ירידות במספר הכניסות לכל נכסים הדיגיטליים מול החודש שעבר.

טלוויזיה דיגיטלית :התוכן המוביל באתר ובאפליקציה הוא "קופה ראשית" .מבין תכני החינוכית מובילה
הסדרה "בלוגה בלוז" במספר הצפיות.

מכשיר הטלוויזיה :התוכן המוביל באפליקציות הסמארט  TVהוא "עלומים" ,והתוכן המוביל בשירותי הVOD-
הוא "קופה ראשית".

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

כאן 11
טהרן זוכה בפרס האמי הבינלאומי
עושים כבוד לסדרה שהביאה לכאן את האמי הבין לאומי
ומתחילים להתכונן לעונה הבאה.
לצפייה לחץ/י כאן

פרומו הישגים
כאן  11עם התחקירים והסיפורים שהסעירו את ישראל.
לצפייה לחץ/י כאן

הד קולך
לקראת עלייתה של הדרמה המוזיקאלית המדוברת "הד
קולך" ,עלינו בקמפיין מדורג המתחיל בטיזרים מסוגננים
הנוגעים בעולם המוזיקה
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן
הכירו את שלושת הדורות של משפחת שמר המפורסמת
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן
רגע לפני שמשפחת שמר עולה על הבמה ,יצרנו פרומו ששם את המוזיקה במרכז
לצפייה לחץ/י כאן

טיפול זוגי
כאן  11יוצא למסע אינטימי ויוצא דופן עם סדרת פרומואים
חשופים ומרגשים שבו זוגות שונים ומטפלת מעזים לדבר
על הקשר.
לצפייה בקפסולה  -לחץ/י כאן
לצפייה בפרומו  -לחץ/י כאן
הכירו את ארבעת הזוגות האמיצים שפתחו לנו דלת אל עומק הזוגיות שלהם
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן

דיוקן
כאן  11מזמין אתכם להסתכל עמוק בעיניים של קורבנות
האלימות נגד נשים.
לצפייה לחץ/י כאן

קופה ראשית סוגרת עונה
קופה ראשית סוגרת עונה ונרגשת להזמין את
המדינה כולה לחתונת השנה
לצפייה לחץ/י כאן

רדיו:
טיזר דיגיטל הכוורת
כרם התימנים ,כמו שלא שמעתם.
לקראת עליית ההסכת "הכוורת" ,שמביא חוויית
סאונד ראשונה מסוגה בישראל,
עלינו בטיזר דיגיטלי חדשני שהוקלט ונערך
בטכנולוגיית סאונד  – D8האזנה ב 360 -מעלות.
חובה להאזין באוזניות!
להאזנה לחץ/י כאן

מצעד 1991
כאן  88השיקה את מצעד להיטי שנת !1991
בסדרת פרומואים שמכניסה את כל ילדי שנות
התשעים להתקף נוסטלגיה חמור ביותר
להאזנה לחץ/י כאן ,כאן

מכאן
פרומו העונה החדשה
מכאן גאה להתחדש בשלל תוכניות מקוריות ומרתקות בפרומו
חגיגי המציג את מגוון התכנים לסתיו ולחורף הקרבים.
לצפייה לחץ/י כאן

נקודת עימות עם ואסים כיוף
פרומו לתוכנית חדשה המעלה את הקונפליקטים הכי בוערים
בחברה הערבית.
לצפייה לחץ/י כאן

בין השורות עם נסרין אבו גוש
פרומו מצולם לתוכנית חדשה עם נסרין אברהים אבו גוש
ועם האנשים הכי מעניינים בחברה הערבית.
לצפייה לחץ/י כאן

כוכבי המדבר
פרומו לסדרה תיעודית חדשה העוקבת אחרי שנה
בחייהם של מנהיגי העתיד בחברה הבדואית.
לצפייה לחץ/י כאן

מהצד השני עם רמי יונס
תוכנית בגרסה ערבית של מהצד השני עם גיא זהר היא
תוכנית יומית בהגשת רמי יוניס מכאן.
התוכנית עוסקת בבדיקת עובדות למול איך שהן מצטיירות
בתקשורת ,ו עושה סדר באירועי השבוע.
לצפייה לחץ/י כאן

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

