חודש ניסן תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
עברנו את חודש ניסן ואיתו חלפו גם החגים פסח ופסחא ,וכך גם ימי חודש הרמדאן שמסתיימים כעת.
זה המקום להודות לעובדות ולעובדים שהמשיכו לתת שירות לציבור ולקיים את השידור גם בתקופת
החגים.
עוד במהלך החודש האחרון חגגנו שוב עם הפקה שלנו זכייה בפרס בינלאומי "שעת אפס" זכתה בפרס
הסדרה הטובה ביותר בפסטיבל קאן.
בחודש הבא אנחנו נעשה כמו כל עמנו את המעבר בין עצב לשמחה עם המעבר מיום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה לחגיגות יום העצמאות.
בצאתו של יום העצמאות ( )5.5תעלה העונה החדשה של הסדרה שלנו זוכת האמי הבינלאומי "טהרן",
את עליית נחגוג בכל פלטפורמות התאגיד ויחד איתה נתחיל בחגיגות את חמש שנות השידור של
התאגיד שהחל את שידוריו ב . 15.5.2017 -אין גאה ממני בארגון שיצרנו ביחד ,התאגיד שקם על מנת
לספק לציבור שידור איכותי עומד במחויבות שלו לציבור וזה בזכות כל אחת ואחד מאיתנו .הספקנו כל
כל הרבה אבל רק התחלנו.
יום עצמאות ויום הולדת שמח (לתאגיד) לכולם.
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 ניסן של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן
החודש השקנו סדרת אקלים חדשה – "מהגר
אקלים" .מאז שאלון יששכר הפך לאבא ,הוא
מוטרד יותר ויותר מכל גל חום וכל הצפה .בסדרה
הוא מתמודד עם הפחד  -והולך לחפש תשובה
לשאלה פרקטית :איפה נוכל לגור בעתיד?

סדרת
במסגרת
היוטיוב הפופולרית
"הדיקטטורים",
שעסקה החודש בנורייגה
ובוקאסה
מפנמה
המרכז
מהרפובליקה
אפריקאית הקדשנו פרק
מיוחד לפסח שהתמקד
בפרעונים.

עוד בפסח :צוות כאן מסבירים יצא למכון דוידסון כדי
להכריע בסוגייה שמחלקת את העם :האם לנקות את
הרצפה בסמרטוט – או לשפוך מים ולגרוף עם מגב?

"אתה לא יכול לקחת אדם שסובל כל כך ולכלוא אותו בגוף שלו
עד יום מותו הטבעי" .לאחר שאשתו חלתה ב ALS-יוסקה ליווה
אותה להמתת חסד בשווייץ .הוא סיפר לאורית נבון ולרבע מיליון
צופים על המסע הקשה
בחייו.

למה אנחנו לא מדברים על המינוס שלנו? הסרטון הוויראלי
שלנו שעסק באיך להתנהל עם כסף.
סושייאל
את העונה הנוכחית של היהודים באים אנחנו מלווים במספר
פעילויות סושיאל :התחלנו עם חבילת סטיקרים לפי נושאים
,כשהראשונה היא עולם התנ״ך וקיימנו מפגש מיוחד עם היוצרים שזכה להשתתפות גבוהות בקבוצה
הרשמית .לצפייה לחץ/י כאן
בכאן ארכיון הגיבו ל"משבר האירוויזיון " עם פוסט נוסטלגי של שלישיית הופה היי .ציוץ נוסף בנושא
הוביל ליותר מרבע מיליון חשיפות ,רבות מהן בזכות גולשים בינלאומיים שנרעשו מהאפשרות שישראל
לא תשתתף השנה בתחרות.
עם ליגה ג׳ האהובה ערכנו מספר פעילויות סושיאל בשיתוף הקהל:

 .1ספייס עם יוצר הסדרה בטוויטר.
 .2לייב באינסטגרם עם ספיר השופטת .לצפייה לחץ/י כאן
 . 3ריל של יום בחייה של לירן ביטון ,שדרית הקווים של הליכות הנמוכות שזכה לצפיות רבות .לצפייה
לחץ/י כאן
כאן ערב
הפקנו ארבעה פרקים של התכנית "מי השף"
לכבוד הרמדאן .בכל פרק כיכבה דמות מפורסמת
שבישלה לאורחי המסעדה ארוחה חגיגית ,כשאלה

צריכים לנחש מי מבשל להם .לצפייה לחץ/י כאן,
וכאן
בנוסף הופקו עוד שני סרטוני רמדאן:
הראשון עונה על השאלה מה הקשר בין רמדאן
ותמרים? שזכה לכמעט חצי מיליון צפיות באינסטגרם .לצפייה לחץ/י כאן
והשני עסק בקונדיטור הקטן שמכין ממתק לרמדאן .לצפייה לחץ/י כאן
כאן ארכיון
את חודש אפריל פתחנו בקליפ יום הולדת לציפי שביט ,שזכה לכרבע מיליון צפיות ברשתות החברתיות
שלנו ובאינסטגרם המצליח של ציפי עצמה ,שמאוד התרגשה מהמחווה.
עלה לאתר הסרט התיעודי משנת " 1992בעניין הבסים" על להקות הרוק האלטרנטיבי של הניינטיז,
שקודם ברשתות עם סרטון של חברי "זקני צפת" ובראשם מאור כהן בן ה ,17-שזכה למעל  300אלף
צפיות.
לרגל עליית הסדרה "סיני" בכאן  ,11עלה פרויקט בשם "סיפורה של ימית" ,המתחקה אחר גורלה של
העיר מבעד לכתבות החדשות של התקופה  -החל מהקמתה ועד הריסתה.
האתר מתעדכן בימים אלה בפרקי העונה החדשה של ההסכת "זינוק לאתמול" ,שעולים לאתר לצד
תכני ארכיון נבחרים מתוך הפרקים.
אנחנו מזמינים את כולכן וכולכם להיכנס לאתר כאן ארכיון ולהתעדכן מדי יום בתוכן חדש מתוך אוצרות
השידור הציבורי.

הפצה:
החודש שלנו ב:YouTube-
בחודש ניסן פרקי הסדרה "עוד ניפגש" הגיעו לבולטות ולחשיפה גבוהה ,כולל כניסה לרשימת החמים
של יוטיוב .ניתן היה לראות סנטימנט ועניין ציבורי ער סביב הסיפור הדרמטי שעולה מתוך הפרקים.

גם פרקי הסדרה "דור אחד וחצי" ,עם סיפורם של ילדי העלייה הגדולה מברית המועצות בשנות ה90-
הצליחו לייצר עניין רב ותגובות מרגשות .שיתוף פעולה עם מחלקת הסושיאל ,הוביל לחשיפת פרקים
מוקדמת בפלטפורמות הארגוניות ולחשיפת הפרק הראשון גם בקהילות פייסבוק ,דבר שתרם
משמעותית לצפיות בו.
המשך הצלחה מרשימה של תכני החינוכית עם פרקי הסדרה "שקשוקה" ששורפת את היוטיוב (מעל
חצי מיליון צפיות בפרק!) והמון תנועה בפרימיירות ביוטיוב.
בחודש החולף העלינו בערוץ היוטיוב של כאן דיגיטל פרק מיוחד של "דוקותיים" ,שמלווה את לוחמי
מג"ב שמנסים להחזיר את הביטחון לרחובות ישראל .גם במקרה זה נרשמה הצלחה וכניסה למקום
גבוה ברשימת החמים של יוטיוב בישראל.
כמו כן ,במהלך ימי חול המועד של חג הפסח שידורנו את ברכת הכהנים המסורתית מהכותל
המערבי ,גם בערוץ היוטיוב של כאן מורשת וגם בכאן .11
להלן נתוני העל בחודש החולף (נכון ל:)23.4.22-
כאן 11
צפיות  | 10,082,901 -מנויים ( 671,613 -כ  5,000נוספו)
כאן חינוכית
צפיות  | 18,930,767 -מנויים ( 485,389 -כ  8,500נוספו)
כאן חדשות
צפיות  | 13,446,117 -מנויים ( 413,045 -כ  4,000נוספו)
כאן דיגיטל
צפיות  | 1,833,221 -מנויים ( 213,930 -כ  1,500נוספו)

בברכה,
תומר ברנד
סמנכ"ל הדיגיטל

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
אירוח ובידור
התוכנית هيك السهر היק אלסהר חזרה בעונה שנייה למסך של
מכאן לכל צרכני המורשת והתרבות בחברה והעולם הערבי.
בתוכנית מתארחים מומחים ,זמרים ומשוררים וביחד יוצרים
שיח רבגוני המקשר תחומי עניין שונים .התוכנית עלתה בשבוע
הראשון של חודש רמדאן וחגגה גם את הפסחא.
תוכנית האירוח " مش بس كالم לא רק דיבורים" עם אימאן חדאד
זוכה להרבה התעניינות לרבות הפרקים הייעודיים ששודרו

לכבוד חודש רמדאן וחג הפסחא .התוכניות כללו ראיונות עם מומחים ונציגי ציבור ,שירים ,כתבות
מגוונות וקטעי סטנד אפ עם הזוג רנין וגורג אסקנדר.
הסתיימו שידורי התוכנית خلينا نشوفك תן לנו לראות אותך והשעשעון شوف مين بسأل תראו מי שואל.
דוקו
התוכנית عيش الحلم להגשים את החלום עלתה למסך של מכאן
בתחילת חודש הרמדאן ובסגרתה ממשיכים להגשים
חלומותיהם של ילדים חולים ובעלי מוגבלויות .הנרטיב של
הסדרה הוא בהבאת הגבורה האנושית ,התושייה ,ההתמדה
והשאיפה לחיים למרות וכנגד כל האתגרים והקשיים המאפיינת
את הילדים ומשפחותיהם.
לכבוד חג הנביא שועייב מתוכנן לשידור סרט תעודה ייחודי
העוקב אחרי דמותו של הנביא שועייב\ יתרו וחוקר אותה דרך ארבעת הדתות המונותאיסטיות!
לקראת מועדי ישראל מתוכננים לשידור סרטים דוקומנטריים לכבוד יומי הזיכרון לשואה ולחללי
מערכות ישראל.
הסתיימו בהצלחה שידורי הסדרה الدرجة الثالثة ליגה ג.
ריאלטי
"التحدي האתגר" ממשיכה לצור
התעניינות בקרב קהל הצופים הן
בחברה הערבית והכללית.

פעילות חוץ מסכית
"يوميات عاملة יומנה של פועלת" סדרה דוקומנטרית מטלטלת
שעלתה למסך ובימים אלה מחוץ למסך – ביום עיון במחלקה
הפנימית בבית החולים בילינסון יוקרן פרק מהסדרה ויערך ודיון
בנושא עובדות שקופות.
סדרות רכש לחודש רמדאן
مريم מרים – סדרת דרמה העוסקת בקשר בין אחיות ובמאבקים בין הערכים והמטריאליזם ,המוסריות
והאינטרסים האישיים .بالحجم العائلي חבילה משפחתית  -סדרת דרמה קומית מצרית המתארת את
הסערות בחיי משפחה כאשר אב המשפחה מחליט ללכת בעקבות חלומו ,ומתמסר לו.

חדשות מכאן
חדשות מכאן  -החודש התחיל עם הפיגוע הקשה בתל אביב ,סיקרנו את האירוע באופן נרחב דרך
משדר מיוחד עד אמצע הלילה ומשדרים נרחבים יום למחרת שכללו כתבי רדיו וטלוויזיה .מערך
החדשות התכונן בצורת נרחבת לחודש הזה ,חודש הרמדאן למוסלמים ,דרך כתבות מיוחדות
וצבעוניות ,כתבים שנמצאים בשטח החלו לסקר את אווירת החודש הזה והקדשנו גם תוכנית מיוחדת
ברדיו ,תוכנית חגיגית של שעתיים משודרת כל יום חמישי בשעה שמונה בערב.
עם תחילתו של חודש רמדאן ,המתיחות גברה בהר הבית וסביב מסגד אלאקצה ,מה שהפך עם הזמן
לעימותים קשים במיוחד בימי שישי ,מערך החדשות שם דגש על האירועים האלה ,סיקר אותם באופן
נרחב ,דרך שידורים מתמשכים ,גם ברדיו וגם בטלוויזיה .אנו מתכוננים גם לסיקור האירועים החשובים
כמו יום השואה ,דרך משדר מיוחד מיד ושם אשר מועבר ברדיו ובטלוויזיה ,וגם דרך הדגשת והבלטת
נושא השואה בכל תוכניות האקטואליה והחדשות .כמוכן ,אנו מתכוננים ,לאירועים חשובים עם תחילת
החודש הבא ,חג אלפיטר אצל המוסלמים ,יום הזיכרון והעצמאות ,יהיו תוכניות חדשותיות מיוחדות
בימים האלה ,וגם משדרים מיוחדים ליום הזיכרון והעצמאות .סוגיית האלימות במגזר הערבי עדיין
חובטת ובכוח ,אנו ממשיכים לסקר את הסוגיה באופן נרחב ובכמה היבטים ,איך המשטרה מטפלת
בסוגיה ,מה עושה ההנהגה הערבית בעניין הזה ,מה יכול האזרח הפשוט לתרום.

דגיטל מכאן
תוכן (לא חדשותי) ראוי לציון :מגוון תכנים הופקו והועלו
לדגיטל לקראת חודש הרמדאן והחגים השונים במרכזם
סיפורים יוצאי דופן ,מרגשים ומעוררי השראה.
( SHOW )1قصتك סדרת דוקו המביאה סיפורים מרתקים
מעוררי השראה מהחברה הערבית בישראל בצורה מרגשת.
הסדרה מונה כ 40 -הפקות והיד עוד נטויה .להלן סיפורי
החודש שזכו להרבה הצלחה אהדה והזדהות מהקהל הרחב
בחברה הערבית בישראל :אישה שעברה אלימות קשה מאוד בפניה ילדיה  ,אוקריאנית עם חג'אב
נשואה למוסלמי ישראלי ,צמה ברמדאן  ,בחור שחיי בטבע ומנהל אורח חיים רגיל ברכב שלו  ,על אף
האוטיזם הבחור גאון .
( )2סלון נאדר – המגיש נאדר אבו תאמר בסגנונו הקשוב ,מארח גיבורים שעברו אתגרים קשים בחיים,
המשקפים סוגיות כואבות בחברה הערבית  -כגון :אלימות ,בריונות ,אלמנות ועוד .מוזמנים לצפות

בפרקי החודש :האבא שסלח לבחור שרצח את בנו  ,בחור שעבר בריונות בגלל מחלת העור שלו ,
בחור שניצח את הסרטן  3פעמים
תוכן אקטואלי וחדשות ראוי לציון :מלווים את המתרחש ואת כל מה שיש על סדר היום :24/7

האירועים הביטחוניים – משדרים מיוחדים הועברו בעקבות האירועים בירושלים והפיגועים שהיו,
והניבו מלא צפיות ואינטראקציה .אירועים פוליטיים – ההתבטאיות של אימן עודה עוררו סערה ברשת
וגם במכאן  .נושאים חברתיים – ילד נוצרי החליט לצום ברמדאן כמחווה לשכניו המוסלמים
פלטפורמות הפצה:
אתר)21.04 – 21.03( makan.org.il :
מבקרים –  146אלף ,כניסות –  288אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:45 -כניסות
מאורגני 32%
פייסבוק "מכאן"  -תוכן כללי
פייסבוק מכאן חדשות
ואקטואלי
סה"כ עוקבים

1,365,075

 446,485אלף

סה"כ צפיות

 4.9מיליון

 9.2מליון

סה"כ מעורבות

 120אלף

 322.2אלף

סה"כ דק' שנצפו

 1.1מליון

 1.4מיליון

עוקבים
שהתווספו

 9,300עוקבים

 24.8עוקבים

אינסטגרם מכאן  113אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  8278 -עוקבים.
יוטיוב מכאן  39400עוקבים .יוטיוב מכאן חדשות –  9140עוקבים .טיקטוק
מכאן חוגג חודשיים ונושק כ 70 -אלף עוקבים!
קידום תוכניות :מעבר להנגשת תוכניות הטלווזיה והרדיו באתר האינטרנט
וביוטיוב ,אנו דוגמים קטעים מרתקים מכל תוכנית ומקדמים בפלטפורמות
הדיגיטליות .התוכניות  :האתגר ,יומנה של פועלת ,הצד השני מקודמות באופן
מקיף לפני ואחרי שידור התוכנית על מנת להגביר את המודעות לתוכניות ואת
החשיפה שלהן.
בברכה,
פיראס חאמד – מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהל תוכן חדשותי
רובא ורור – סגנית מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהלת תוכן לא
חדשותי

חטיבת הטלוויזיה שמחה וגאה גם הפעם בסדרה "שעת אפס" שקטפה את פרס הסדרה הטובה ביותר
בפסטיבל קאן לסדרות טלוויזיה ובמיה לנדסמן על זכייתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בתחרות.

מחלקת הדוקו:
דור אחד וחצי  -סיפור העלייה
הגדולה מברה"מ בשנות ה90-
דרך עיניהם של ״דור 1.5״ -
ילדי העלייה שפותחים מול
הוריהם שאלות קשות על
הישרדות כלכלית וחברתית,
כדי להבין אם העלייה היא
סיפור הצלחה או כישלון.
סדרה בת  3פרקים.

סיני  -בין חלום לצלקות  -הניצחון הגדול
במלחמת ששת הימים וההתרחבות בשטחי
ישראל הביאו ישראלים רבים להקים את ביתם
באזור סיני ,כשהנחת המוצא היא שמה
שנכבש במלחמה לא יוחזר .הסכם השלום עם
מצרים טורף את הקלפים .ישראל מחזירה את
סיני והמתיישבים מפונים מבתיהם כשהצלקות
מאותה תקופה מסרבות להגליד עד היום.
הסדרה מביאה את סיפורה של ההתיישבות
בסיני מראשיתה ועוסקת גם באופן שבו נתפסו
הפיצויים שקיבלו המפונים בקרב כלל הציבור

הישראלי ובשאלה הגדולה שעולה 40
שנה לאחר מכן :האם המחיר ששילמו
עבור השלום היה מוצדק.

סרטי יום הזיכרון לשואה ולגבורה:
בכינו בלי דמעות
שישה מהניצולים הישראליים האחרונים
שהיו חלק מ"הזונדרקומנדו"  -פלוגת
יהודים שאולצו ע"י הגרמנים לעבוד
במתקני ההרג ההמוני שבמחנות
ההשמדה חוזרים לאושוויץ כמעט 50
שנים אחר שחרורם ומשחזרים במדויק
ובאותנטיות את זיכרונותיהם הנוראים
מעבודתם במחנה .עדויותיהם המלאות,
שתועדו בשנת  1993ע"י ההיסטוריון וחוקר השואה פרופ' גדעון גרייף ,שימשו בסיס לספר שכתב ורק
כעת נחשפות גם בסרט .אף אחד מששת הניצולים אינו חי כיום.
סבוטאז'
סיפורה הלא יאמן של מחתרת אסירות
הכפייה במחנה המוות אושוויץ-בירקנאו
ממפעל
שריפה
אבק
שהבריחו
מרד
לטובת
הנאצי
התחמושת
הזונדרקומנדו .ארבע מהן נתפסו ונתלו.
אנה ששרדה מספרת את סיפורן תוך
שימוש ביומן שכתבה במחנה ,אנימציה
ועדויות של חברות מחתרת נוספות.

מחלקת תרבות ובידור:
סבתא בישלה – פסח  -סבתא בישלה חזרה עם
פרק מיוחד לחג הפסח .תום יער בישלה ארוחת
סדר כהלכתו עם סבתא סטלה הטריפוליטאית
שסיפרה לה על מנהגי העדה בחג והתלוותה גם אל
סבתא גלי השומרונית בחגיגות הפסח המאוד לא
שגרתיות של העדה השומרונית הכוללות טקסים
וארוחה שונה ומיוחדת לפסח .במהלך הפרק תום
בקטעי הסטנד אפ סיפרה על הפסח המשפחתי
שלה ובסוף הפרק כמו בכל פרק של סבתא בישלה
היא הכינה ארוחה שקראה לה ארוחת שאריות
מליל הסדר מכל מה שלמדה מהסבתות שביקרה
אצלן.
הסדרה סבתא בישלה עם תום יער תעלה בעונה
חדשה ,עונת ההריון והמשפחות עם עוד סבתות
ועוד בישולים וצחוק בקיץ הקרוב.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

פרפר נחמד – במהלך חופשת
הפסח שידרנו את מקבץ הפרקים
האחרון לעונה ראשונה .בין
השירים שבוצעו :הדודה טובה,
אליהו הנביא ,שלום לכם ,שובבים
במיטה ועוד...
בקיץ הקרוב תצולם עונה חדשה.

כל עוד בלבב  -דרמה מקורית וראשונה מסוגה ,העוסקת במסעות בני נוער לפולין שודרה לרגל יום
הזיכרון לשואה ולגבורה .במסגרת מסע תיכוניסטים למחנות ההשמדה בפולין ,נפגשים שני צעירים:
שני ,נערה צינית ומרוחקת ,המתקשה להתחבר לרעיון ה"מסע" ,וקובי ,בחור מבית מסורתי וציוני נלהב.
בין השניים ניצת רומן נעורים ,למורת
רוחו של מדריך הקבוצה ,שאינו רואה
במסע מקום מתאים ל"עניינים שבינו
לבינה" .לאורך הנסיעה שני מבקשת
לגלות מה עבר על סבתה באוקראינה
בזמן המלחמה .יחד עם קובי היא יוצאת
למסע אישי ,בניסיון להבין את
ההיסטוריה המשפחתית שלה ואת
מקומה שלה ברצף המשפחתי ,היהודי
וההיסטורי.

המתחם ה – 25-בימים אלו התחילו
צילומי סדרת נוער חדשה המתרחשת בגן
החיות התנ"כי בירושלים .היא תשודר
בהמשך השנה.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

התחדשות גל הפיגועים ,העימותים האלימים על הר הבית וטפטוף הרקטות לעבר ישראל עמדו במרכז
שידורי החדשות החודש .צוות הכתבים והמגישים התגייס לשורה של שידורים חיים בזמן אמת מזירות
האירוע והעניק לציבור הצופים שלנו את הסיקור המקיף והמעמיק ביותר.
לצד השגרה המתוחה בישראל ,כתבתנו הדס גרינברג היתה העיתונאית הישראלית הראשונה שהגיעה
לזירת הטבח ההמוני בבוצ'ה ,אוקראינה ,והעבירה תיעוד אמיץ ומטלטל של הזוועות שביצעו הכוחות
הרוסים בחודש החולף.
כתבתנו לענייני שטחים ,כרמל דנגור דיווחה מקבר יוסף בשכם ,בזמן שיפוצו תחת אבטחה צבאית
כבדה ,לאחר שהושחת.
ביום השואה  -שודר מצעד החיים מאושוויץ.

כאן רשת ב
שידורי פסח:
 - 14.4אריה גולן בראיון מיוחד לפסח תשפ"ב של נשיא המדינה
יצחק הרצוג
 – 15:4עומר בן רובי ויגאל גואטה בשידור מיוחד לערב החג
" – 16.4שתיים בחג" – תלמה אליגון רוז ועינת שרוף בשיחה
על
חגיגית
זוגית
ההיכרות ביניהן ,על
שירי ארץ ישראל,
הופעות ויצירה.
 – 16.4משה מורד בשעתיים של שירי חירות לפסח
" – 16.4יציאת מצרים שלי" – סיפורים אישיים על אלה
שהתגברו על משבר ויצאו לדרך חדשה .מגישה :נועה אקסינר
חול המועד:
"הקולות של פסח"  -סדרה של ארבע תוכניות  -יובל אלבשן
עם יוכי ברנדס ,ח"כ שירלי פינטו ,יונתן הירשפלד ,אורית קמיר,
אורן נהרי ועוד.
הקולות של פסח – מס ,2 .הקולות של פסח מס, 3 .
הקולות של פסח מס.4 .
 – 20.4ראש הממשלה נפתלי בנט בראיון ב"בנימיני
וגואטה".
ערב שביעי של פסח:
 – 21.4קול שישי לערב החג  -ירון אנוש מארח את הזמר
יהודה פוליקר על "השירים האחרים" על השירים הפחות
מושמעים והלא ידועים של יהודה פוליקר .עם הקלטות
נדירות שנאספו במשך השנים.

שביעי של פסח:
" – 22.4שניים בחג"  -הזמר והיוצר חמי רודנר והסופר יניב
איצקוביץ' משוחחים על מהי חירות
" – 22.4שניים רובס"  -דני
ואילאיל רובס מדברים על
שירים שנשמעים כאילו
נכתבו על ידי ארבעת
הבנים בהגדת פסח.
 – 23.4חוגגים מימונה עם
 עםעומר בן רובי
הלהיטים הגדולים של המוזיקה הצפון אפריקאית בכלל
והמרוקאית בפרט ,כולל קטעי קישור על החג (מקורותיו,
משמעויותיו ,מנהגיו).
יום השואה:
" – 28.4משדר החיים" – מסע בין סיפוריהם של שורדי השואה עם יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב בשידור
משולב מישראל ומפולין.
 – 28.4ליאת רגב בתוכנית מיוחדת
לקראת יום העצמאות:
 - 1.5לתפארת אחרת" – משדר מיוחד של התוכנית
"סדר יום" לקראת יום העצמאות – על מדליקי המשואות
של סדר יום – אנשים מעוררי השראה ,שאינם מקבלים
את ההכרה שמגיעה להם.
מגיש הרדיו הוותיק של כאן רשת ב – ד"ר יצחק נוי -
מפסיק לשדר את תוכניתו "שבת עולמית":
כאן רשת ב נפרדת מיצחק נוי.

שידור משחקי ספורט:
 – 25.4 + 18.4משחקים  4ו 5 -בסדרת גמר סל נשים  -מכבי
אשדוד מול אליצור רמלה .ליאן וילדאו וראובן מן עם הפרשנית שי
דורון ,שחקנית הכדורסל שפרשה
לאחרונה ממשחק פעיל ועם...
חצאי גמר גביע המדינה בכדורגל
גברים:
 - 19.4דרבי חיפאי – מכבי מול
הפועל.
 - 20.4מכבי ת"א מול הפועל ב"ש.

כאן חדשות בדיגיטל
יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

צפיות
16,817,196
60,312

מנויים
412,892
5,316

חשיפות
175,347,390
9,679,352

הסרטונים הנצפים:
הטריק של ויטמינצ'יק – מה קרה למדבקה
האדומה?
 1,100כדורים ל= :M16חקירת הפיגוע בחדרה
מה קרה לתחקירן אחרי שבועיים שאכל רק בשר?

233,732
232,909
174,828

אינסטגרם
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

חשיפה
3,287,248
-

עוקבים
88,036
3.1%

צפיות בפרופיל
55,300
14.5%

הסרטונים הנצפים:
שליחת כאן חדשות מתעדת את ההרס בבוצ'ה
אביו של רס"מ אמיר חורי על הבשורה המרה
גרוניך מציג :הסערה וההתנצלות

116,000
113,000
74,300

פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
743,579
12,450

תפוצה
3,418,698
35%

מעורבות
7,273,972
42%

הסרטונים הנצפים:
לייב פייסבוק :פיגוע ירי בלב תל אביב
 20שנה לרצח משפחת גביש :הבן שניצל מוציא אלבום פיוטים
אביו של רס"מ אמיר חורי על הבשורה המרה

317,620
306,061
305,155

טוויטר
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
158,043
4,454

חשיפה
16,349,113
-

ביקורים בפרופיל
1,405,599
14.5%

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

חכ
כאן גימל
"העשירייה" החודש חגגנו חודש שני של העשירייה:
תוכנית מה  – 7.4.22אורחים :נרקיס ,עידן יניב .להאזנה
לחץ/י כאן

מה
תוכנית
 – 14.4.22אורחים :אקו ,שמעון בוסקילה .להאזנה לחץ/י
כאן

כאן הסכתים
לך תזכור  -מתי הפסקנו להעמיד לדין יהודים על חלקם בשואה? מתי התחלנו לחבב את הגרמנים?
ולמה מכל הרופאים הנאצים אנחנו זוכרים דווקא את מנגלה? עקיבא נוביק בהסכת חדש שפותח את
זיכרון השואה  -מהרגע שבו היא הסתיימה .איך נבנה הזיכרון שלנו ,מה התווסף בדרך ומה העדפנו
לשכוח.
סיפור ביום :הסכת חדש לכאן הסכתים ולכאן תרבות  -פותחים כל יום עם סיפור קצר שמוקרא באודיו.
סיפורים קלאסיים לצד סיפורים חדשים של סופרים מקומיים לצד סופרים בינלאומיים .שיתוף פעולה
עם "המעבורת  -פרויקט הסיפור הקצר" .להאזנה לחץ/י כאן
חיות כיס  -מדגדג לכם להיכנס לשוק ההון אבל אתם לא יודעים איך מתחילים להשקיע ומה קורה אחר
כך? שאול אמסטרדמסקי יוצא למסע .פרק אחרון לעונה
היסטוריה לילדים  -הסכת הילדים הפופולארי בישראל חזר בעונה חדשה עם פרקים על ההיסטוריה
של האופניים ,על ממציאת האקווריום ועל וינסנט ואן גוך.
שקשוקה :יומן קריאה  -שחקני הסדרה מגיעים לאולפן לדבר עם גליה עוז על הסדרה שקשוקה .מה
הם חושבים על הדמויות בספרים ואיך בכל אחד נגעה הדמות שהוא שיחק? פרק אחרון
בסדרה .משתתפים :גור עדן ,אור באום ,מיכאלה רון ,יולי יוסף ושלי ברק

כאן תרבות
א.ב יהושוע" :אני מייחל למוות" ספר חדש לא.ב .יהושע" ,המקדש השלישי" .ליבו מתרחש בבית דין
רבני ולמרות ההומור שבתוך הדפים ,ישנן גם שאלות אידיאולוגיות על חברה ופוליטיקה  -נושאים בהם
כתב והתבטא יהושע לאורך כל חייו .גואל פינטו אירח את יהושע לשיחה אינטימית על הפחד של
הסופרים ,על פוליטיקלי קורקט ועל המוות .להאזנה לחץ/י כאן
"רדיו מונדו" מחזירים את ההופעות החיות
יחד עם הורדת המסכות ,חזרנו לארח באולפן כאן תרבות הופעות חיות .בין השאר כבר התראיינו
באולפן 'רדיו בגדאד' ודיויד ברוזה .כל ההופעות משודרות בחי גם בדף הפייסבוק של כאן תרבות.
להאזנה לחץ/י כאן

חכ
"חוזרים לסיני" בערב פסח
יחד עם המוני ישראלים ,כאן תרבות חזרה בערב פסח לסיני ,בפרויקט מיוחד .דיברנו עם משוררים
ש גרים במדבר וכותבים עליו ,עקבנו אחר האוכל המדברי ושאלנו היכן באמת נמצא הר סיני .עקיבא
נוביק ורועי שרון (שסיני זה בית שני בשבילם) הכינו אותנו עם כל מה שאנחנו צריכים לדעת כשיורדים
לאי השכן .להאזנה לחץ/י כאן
אלתרמן למרבה במחיר
חשיפת התוכנית "מה שכרוך" עם מיה סלע ויובל אביבי :בחנות הספרים המשומשים 'האחים גרין'
מוכרים עותק מיוחד של הספר "כוכבים בחוץ" של אלתרמן ,שהיה שייך לנתן זך ובו הערות ששימשו
את האחרון לכתיבת המאמר המשפיע "הרהורים על שירת אלתרמן" מ .1959-המשורר מאיר
ויזלטיר אמר בשידור שזהו עוד סימן לזלזול של האליטות בשירה וסגן יו"ר הכנסת ח"כ צבי האוזר
הצהיר שיפעל להקמת קרן לקניית פריטים חשובים לארכיון לאומי .להאזנה לחץ/י כאן

כאן מורשת
ברכת כהנים כאן מו רשת שידרה בשידור חי ברדיו ,ביוטיוב ובפייסבוק של התחנה ,ובשיתוף פעולה
עם היוטיוב והפייסבוק של כאן ,את "ברכת הכהנים המסורתית מהכותל המערבי בירושלים .להאזנה
לחץ/י כאן
פרויקטים מיוחדים לפסח
והגדת לבנך בני טיטלבוים אירח סופרים שהוציאו השנה ספרים חדשים ,לשיחה על יצירה והעמקה.
להאזנה לחץ/י כאן
ארבעה בנים כנגד ארבעה בנים דיברה התורה ,וכנגד ארבעה מגזרים דיבר דב אייכלר .בפרויקט חגיגי
ששודר בחול המועד פסח ,דב אייכלר פגש את הזרמים השונים בעולם היהודי.
הציונות הדתית מודל תשפ"ב ,הזרמים החדשים בחרדיות והדור הבא של החוזרים בתשובה .להאזנה
לחץ/י כאן
ארצות ערב אלי ביתאן הגיש פרויקט שעסק בקהילות היהודיות בארצות האיסלאם בשנות החמישים
והשישים .ההיסטוריה של הקהילות האלו ,מדוע עזבו לאחר  2000שנה את בתיהם ועלו לארץ ומה
קרה להם כשהגיעו לארץ המובטחת .להאזנה לחץ/י כאן

כאן 88
ראיון עם איאן אנדרסון
ענק הרוק המתקדם איאן אנדרסון קפץ לביקור בישראל עם
הלהקה האגדית שלו ג'טרו טאל ולכבוד הביקור רוני
ורטהיימר תפס אותו לשיחה צפופה על הקריירה הארוכה
שלו .להאזנה לחץ/י כאן
שעה לזכרו של טיילור הוקינס ,מתופף להקת פו פייטרס
ב 25-במרץ  ,2022בלילה שבין שישי לשבת ,פוסט של
להקת פו פייטרס שעלה ברשתות החברתיות בישר על מותו
טיילור הוקינס ,מתופף הלהקה .הוקינס הלך לעולמו במהלך
סיבוב הופעות של הלהקה בדרום אמריקה ,לאחר שלקה
בליבו כתוצאה ממנת יתר של סמים .הוא היה בן  50בלבד.עמלי חביב פרגון הקדישה את ספיישל 88

חכ
לאיש שהיה ליד ימינו של הסולן דייב גרוהל .מי שליווה אותו במשך  25שנה והצליח להפוך את מאחורי
התופים לקדמת הבמה .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל Balthazar
רגע לפני פתיחת עונת הפסטיבלים ,הרכב האינדי-רוק-פופ הבלגי  Balthazarהגיע לראשונה לתל
אביב ,לכבוד הביקור שיר זיו הקדישה ספיישל ללהקה .להאזנה לחץ/י כאן
 25שנה ל Dig Your Own Hole-של הכימיקל בראדרס
בשבעה באפריל  ,1997הוציאו הכימיקל בראדרס ,את  ,Dig Your Own Holeאחד מהאלבומים
החשובים של העשור וגם אחד המצליחים שבהם ,אלבום שסוחב על גבו תנועה מוזיקלית שלמה .אמנם
התרגלנו להתייחס לשנות ה 90-בעיקר כעשור של גיטרות ,פלאנל משובצת ,קורט קוביין ואואזיס נגד
בלר ,אבל חשוב לזכור שגם ז'אנרים אחרים שעשו את צעדיהם הראשונים באותם ימים ואיכשהו הם
נזנחים לעתים מן המבט הנוסטלגי על התקופה .כזה הוא הביג ביט שהיה התשובה הבריטית למוזיקה
האלקטרונית שהגיעה מעבר לים .אחד מהז'אנרים המגדירים של העשור מבחינה מוזיקלית ואסתטית,
וזה שהכימיקל בראדרס היו ממבשריו .במלאת  25שנה לאלבום הקדיש עידן בן-טל את ספיישל 88
לכבודו .להאזנה לחץ/י כאן
 30שנה ל Check Your Head-של ביסטי בויז
""If you can feel what I’m feeling then it's a musical masterpiece
שלושים שנה חלפו מאז שאדם יאוך ,MCA ,צעק את המילים האלו בפתיחת השיר ,Pass the Mic
רגע לפני שהוא מעביר את המיקרופון לחברי הילדות שלו ושותפיו המוזיקליים ,אד-רוק ומייק די.
שלושים שנה ,ו , Check Your Head -האלבום השלישי של הביסטי בויז ,עדיין נשמע רענן ,רלוונטי
ומהנה כפי שנשמע כאשר הכה בתדהמה לראשונה את אוזניהם של הילדים שגדלו איתו.
 30שנה לאחר מכן ,אייל רוב ואיתי צימר ישבו לדבר על האלבום החשוב הזה ולדמיין לרגע שהם
מגניבים כמו הלהקה שיצרה אותו .להאזנה לחץ/י כאן
 20שנה ל Yankee Hotel Foxtrot-של Wilco
ב 18-בספטמבר  , 2001שבוע אחרי ששני מטוסים התנגשו בבנייני התאומים בניו יורק ,החברה
האמריקאית הייתה עדיין בשיא הטראומה .לתוך המציאות הזו הגיע אלבום עם ציפיות צנועות .וילקו
היו חתומים אז בחברת תקליטים בבעלות התאגיד וורנר ,שלא ראתה באלבום Yankee Hotel
 Foxtrotמספיק פוטנציאל מסחרי .אז בחברת התקליטים החליטו לא לשחרר את האלבום כמו שהוא.
וילקו הצליחו להשתחרר מהחוזה איתם והצליחו גם להשיג את הזכויות לאלבום .וכך ,שבוע אחרי אירועי
 ,9/11הם שיחררו את האלבום באתר שלהם .בחינם .לא חברת התקליטים ולא הלהקה צפו את עשרות
אלפי ה ורדות של האלבום רק ביממה הראשונה .האלבום הצליח לגעת בדיוק במקומות הכואבים של
הספק העצמי ושל סימני השאלה שאמריקה הייתה ספוגה בהם.
מאז האלבום הפך לקלאסיקת אינדי של תחילת המילניום והגיע למקום ה 225-בעדכון האחרון של
רשימת האלבומים הגדולים ביותר בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטון .בוורנר הבינו שהם עשו טעות
גדולה .אז הם שנה אחרי הם הוציאו את האלבום באופן רשמי ב 23-באפריל  .2002במלאת  20שנה
לYankee Hotel Foxtrot -נוגה קליין הקדישה לו תכנית מיוחדת .להאזנה לחץ/י כאן

קול המוזיקה
בסוף החודש שעבר העברנו בשידור ישיר מהיכל התרבות בתל אביב את יצירתו המונומנטלית של י.ס.
באך "מתיאוס פסיון" בהפקה מיוחדת של תזמורת הבארוק ירושלים בניצוחו של פיליפ פיירלו שהיה
במסגרת פסטיבל באך .להאזנה לחץ/י כאן

חכ
עוד קונצרטים שהעברנו בחודש שחלף:
קונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד עם הרכב נגנים ממרכז עדן תמיר בעין כרם .להאזנה לחץ/י כאן
רסיטל של הפסנתרן עדן אגרנט מהמרכז למוזיקה משכנות שאננים .להאזנה לחץ/י כאן

כאן רקע
"חוזרים הביתה" – משדר מיוחד לסיפורי העלייה מאוקראינה ,מרוסיה ומבלארוס –  .27.4.22עולים
שהגיעו בתקופה האחרונה הביעו את תחושותיהם ,את חוויותיהם ואת הקשיים שהם חווים.
נציגים ממשרד העלייה והקליטה וממשרד רוה"מ ונציגי ארגוני מתנדבים העבירו מידע חיוני לקליטתם
וכן התייחסנו לזכויותיהם של תושבים חוזרים.

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

יוטיוב :על רקע חג הפסח חלה ירידה בסך הצפיות של כל ערוצי היוטיוב .התוכנית המובילה בערוץ
כאן חינוכית היא העונה השנייה של "שקשוקה" .התוכניות המובילות בערוץ כאן  11הן העונה השנייה
של "עוד ניפגש" והעונה החמישית של "היהודים באים" .הסרטון המוביל בערוץ כאן חדשות הוא על
"הטריק של ויטמינצ'יק" שגרף כרבע מיליון צפיות בתוך שבוע.

פייסבוק :עמוד כאן חדשות התחזק ב 28%-מול החודש שעבר ,כאשר הסרטון המוביל הוא המשדר
המיוחד סביב פיגוע הירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב – ברגעי השיא צפו בו  10אלף איש בו-זמנית .גם
עמוד מכאן חדשות זינק ב 91%-כאשר השידור סביב הפיגוע בבני ברק הוביל את רשימת הסרטונים
הכי נצפים .רוב עמודי הפייסבוק האחרים חוו ירידה בחודש האחרון.

טוויטר :הציוץ המוביל בעמוד כאן חדשות היה התיעוד של הדס גרינברג מזוועות הטבח בבוצ'ה –
לציוץ נחשפו  200אלף פעמים ולסרטון נצברו  60אלף צפיות .הציוץ המוביל בעמוד כאן עסק בהודעת
התאגיד על השתתפות ישראל באירוויזיון – הוא זכה ל 280-אלף חשיפות.

אינסטגרם :הפוסט המוביל בעמוד כאן הוא "איך ההצלחה שינתה את מיכאל בן דוד" שאליו נחשפו
 111אלף חשבונות .הפוסט המוביל בעמוד כאן חדשות הוא זה שפרסם את שמו של השוטר אמיר
חורי שנהרג בפיגוע הירי בבני ברק – על הפוסט הגיבו כ 200-חשבונות.

תכני רדיו :ההסכתים המובילים במספר ההאזנות הם "חיות כיס" עם  335אלף האזנות" ,שיר אחד"
עם  240אלף האזנות ו"היסטוריה לילדים" עם  120אלף האזנות .הפרק המוביל הוא "איך לא לעזור
לאוקראינה" של חיות כיס עם  42אלף האזנות לאורך החודש.

נכסי דיגיטל :כל הנכסים הדיגיטליים (אתרים ואפליקציות) חוו ירידות קלות בשל חג הפסח ,אך נרשמו
מספרים חריגים בערב הפיגוע בת"א – עמוד הכתבה על האירוע הגיע ל 40-אלף ביקורים.

תכני טלוויזיה :התוכניות המובילות באתר ובאפליקציה הן "עוד ניפגש" ו"היהודים באים" מערוץ כאן
 11לצד "שקשוקה" של כאן חינוכית .התוכניות המובילות באפליקציית ה Smart TV-הן "עוד ניפגש"
והעונה הראשונה של "טהרן" שמתחזקת לקראת השקת העונה השנייה.

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

טלוויזיה
טהרן
כבר שריינתם את ה ,5.5נכון?!
לעונה החדשה של זוכת פרס האמי טהרן ,לניב
סולטן ,גלן קלוז ועוד רבים וטובים מגיע הכי טוב
שיש ,אז סדרת פרומואים שכוללת מעברונים,
קפסולה ושלוש סצנות נבחרות
לצפייה במעברונים לחץ/י כאן ,כאן
לצפייה בסצנות לחץ/י כאן ,כאן ,כאן
לצפייה בקפסולה לחץ/י כאן

טהרן – יוצרים ומומחים -מספרים על
הסדרה
כדי ליצור עוד עניין בסדרה ,הענקנו ליוצרים
והמומחים את הבמה שידברו על טהרן מהזווית שלהם ,כמו גם הצצה אל מאחורי הקלעים.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן ,כאן

שישו ושמחו
ב 16.5כולנו עולים על מדים ומתגייסים ללהקת
הרבנות הצבאית
עם אקי אבני ,נוה צור ,נתן דטנר ,אלי גורנשטיין,
אלברט אילוז,
אופיר בועז ועוד.
אז קבלו פרומו שכולו שישו ושמחו.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן

דור אחד וחצי
פרומו לסדרה שנוגעת עמוק בלב ,סיפורו של דור
העלייה החדש –
ילדי העלייה הגדולה מברית המועצות בשנות
התשעים
לצפייה לחץ/י על התמונה

היהודים באים
היהודים באים עדיין כאן בועטים מתמיד.
לצפייה לחץ/י כאן ,כאן

היק אל סהר  2هيك السهر
חוזרת בחודש רמדאן בעונה חדשה ושמחה מתמיד עם
כל המוזיקה העממית שאנחנו אוהבים זאג׳ל ,עתאבה,
מיגאנה ,חדאיה ,דחיה … יותר סגנונות ,יותר מוזיקאים ,יותר שמח.
לצפייה לחץ/י על התמונה

האתגר עונה  2التحدي
כשאת רוצה להוציא מעצמך את הטוב ביותר
את חייבת… אתגר!
האתגר חוזרת בעונה חדשה ושונה לגמרי עם המון
משימות מטורפות שיוציאו מהן את הכוח הנשי ,מי תהיה
האחת שתתגבר על כל האתגרים?
לצפייה לחץ/י על התמונה

פרומו רמדאן סל
מכאן מזמינים אתכם להיות יחד ברמדאן עם עונות
חדשות של התוכניות הכי אהובות .
לצפייה לחץ/י כאן

רדיו
כאן גימל -העשירייה -אירוח אמנים באופן
שבועי
פרומו חדש לעשירייה ,למצעד הכי שווה בכאן
תרבות
להאזנה לחץ/י על התמונה

כאן קול המוזיקה  -לוח פסח
אביב הגיע פרומו בא לכאן קול המוזיקה עם מגוון תוכניות
אביבית במיוחד.
להאזנה לחץ/י על התמונה

כאן רשת ב -לוח ערב עצמאות ועצמאות
כאן רשת ב' מציינים את יום העצמאות.
להאזנה לחץ/י כאן ,כאן

כאן תרבות (פסח) חזרה למצרים
כאן תרבות מציינים את פסח כמו פעם ,חוצה את
ים סוף וחוזרת לשירים שנכתבו על המדבר
להאזנה לחץ/י על התמונה

כאן הסכתים וכאן תרבות -לך תזכור
הסכת שואה
פרומו להסכת חדש ומרתק עם עקיבא נוביק
שמדבר על השואה מהיום שבו הסתיימה
להאזנה לחץ/י על התמונה

כאן  -11פרומו טהרן השקה ברדיו
טהרן חוזרת אלינו ב 5.5עם ניב סולטן וגלן קלוז
מה שמצדיק פרומו חגיגי במיוחד לרדיו.
להאזנה לחץ/י על התמונה

כאן הסכתים  -סיפור ביום -מיני קמפיין
המורכב מ 3-פרומואים
פותחים כל יום עם סיפור קצר .סיפורים קלאסיים
לצד סיפורים חדשים של סופרים מקומיים לצד
סופרים בינלאומיים .שיתוף פעולה עם "פרויקט
הסיפור הקצר".
להאזנה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן

כאן תרבות -זינוק לאתמול
עונה חדשה להסכת האהוב עם שדרנים חדשים
שיזכירו לכם אירועים שכאילו קרו אתמול.
להאזנה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן

ולתפארת – סדר יום עם קרן
נויבך
ולכבוד העצמאות קבלו פרומו חגיגי
משואות
לטקס
ואלטרנטיבי
אלטרנטיבי – העם בוחר את משיאי
המשואות החליפיים.
להאזנה לחץ/י על התמונה

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

