חודש סיון תשפ"א
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
בחודש שעבר ציינו ארבע שנים לתחילת שידורי התאגיד .ארבע שנים שבהן הפכנו מגוף בסכנת
סגירה שעצם קיומו מוטל בספק ,לגוף התוכן המוביל בישראל -יצירתיות ,גיוון ,חדשנות (בתוכן
ובטכנולוגיה) ומצוינות הם הערכים שהובילו אותנו עד כה והם אלו שימשיכו להוביל אותנו גם בשנים
הבאות.
בשנים אלו התמודדנו עם לא מעט אתגרים ,אך יצאנו חזקים יותר וטובים יותר .אני בטוח שגם בשנים
הבאות נמשיך להתפתח ולצמוח ,ולהוביל את תחום התוכן בישראל.
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל העובדים והעובדות ,בחטיבות השונות ,על העשייה המרובה
והתרומה של כל אחת ואחד מכם להצלחתו של התאגיד .יש לכולנו הרבה במה להתגאות.
לפניכן/ם סיכום חודש סיון של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
אלדד.

בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן:
החודש סדרה חדשה – כאן מקשיבים ללא מילים ,במסגרתה אנו מביאים ראיונות עם אנשים שלא
יכולים לדבר – ילדה אוטיסטית ,פגוע מהלם קרב ,קשיש עם אלצהיימר ועוד .הפרק הראשון עם
יובל ,ילדה אוטיסטית בת  , 10זכה למאות אלפי צפיות ותגובות ואיפשר חשיפה מיוחדת במינה
לעולמה העשיר של הילדה.
עוד תוכן שלנו שיצר דיונים נרחבים ברשת החודש היה דוקותיים עם ילנה ,צעירה שורדת מעגל
הזנות ,שפתחה בפנינו באומץ רב את המורכבות הגדולה בעולם הסחר בנשים .הפרק החשוב הזה
הוביל לאינספור שיתופים ומעל חצי מיליון צפיות תוך ימים ספורים וחשוב יותר – העלה נושא שלא
מדובר הרבה ונתן לו במה מכבדת ופתוחה.
יצאנו לשטח כדי לבדוק מה קורה עם הזוחלים בארצנו ואיך ניתן להימנע ממפגשים איתם בטיולים?
הפרק הביא אלפי תגובות ומאות אלפי צפיות ואף הפך ללהיט בטיקטוק!
המתיחות הביטחונית ברחבי הארץ הוציאה אותנו לשטח ,בניסיון לייצר תוכן רלוונטי ומחזק  -יצאנו
בסדרה של סרטוני #עצמאים עם בעלי עסקים ,יהודים וערבים ,שנפגעו בהתפרעויות בעכו ,עלינו
עם מדריכים להפחתת חרדה והתמודדות נפשית עם האזעקות ,אירחנו בכאן מקשיבים אישה צעירה
חצי יהודיי ה וחצי ערביה ששיתפה בקונפליקט הגדול ועוד תכנים שנתנו לציבור מעט מענה והפוגה
בימים לחוצים אלה.

מוצרים והפצה:
החודש השקנו באופן רשמי את יישומון כאן  TVלטלוויזיות החכמות .היישומון מציע את מגוון
התכנים המובילים של כאן בכל רגע שתרצו על מסך הטלוויזיה ,ובכך מהווה פלטפורמה "עוקפת"
לטלוויזיות המסחריות בחינם ובשיא הנוחות ,ללא צורך בממיר.
היישומון זמין להורדה בחנויות האפליקציות – חפשו בחנות כאן  TVאו Kan TV
* טלוויזיות חכמות של סמסונג  -דגמי  2018ומעלה
* טלוויזיות חכמות של  - LGדגמי  2018ומעלה
* טלוויזיות ,מזרימי מדיה (סטרימרים) ומערכות הפעלה תומכות אנדרואיד
* מזרימי מדיה מסוג Apple TV
ספרו לחבריכם והפיצו את הבשורה!

מבצע שומר החומות:
מבצע "שומר החומות" התנהל במחלקת ההפצה בסימן של היערכות חירום ,עבודה שוטפת תחת
אש ותפוקה מוגברת של צוות ההפצה בהפצת חומרי חדשות ותוכן הטלוויזיה.
בימי המבצע , ,תוגברה משמעותית הפעילות בערוץ כאן חדשות ב:YouTube-
•
•
•
•
•

בוצעו כ 80-שידורים חיים ומיוחדים סביב הלחימה ,בהם צפו כ 4-מיליון פעמים.
כ  11 -מיליון צפיות בכלל התוכן של כאן חדשות.
כ  10,000 -מנויים חדשים נוספו לערוץ רק בתקופת המבצע.
נצברו כמיליון שעות צפייה בלייבים המיוחדים ששודרו בימי המבצע.
דסק החדשות ביצע שני משדרים מיוחדים עם הנגשה לחרשים ,אשר הניבו תגובות חמות
של הציבור על היוזמה.

 – YouTubeנתונים מצטברים בחודש החולף:
כאן חדשות :צפיות  -מעל  18מיליון ,מנויים ( 358,791 -כ  12,000נוספו)
כאן  :11צפיות  -כ  15מיליון ,מנויים ( 556,471 -כ  8,000נוספו)
**פרקי הסדרה "המפקדת" הניבו עד כה כמעט  7מיליון צפיות בכותר לבדו ,כאשר הפרק הראשון
חצה את רף מיליון הצפיות ,פחות מחודש לאחר שעלה לאוויר.
כאן דיגיטל :צפיות  -כ  3מיליון צפיות ,מנויים ( 191,759 -כ  2,500נוספו)

בחודש מאי  2021צפו בתוכני התאגיד בשירות ה VOD-של פרטנר(היחידים שנחתם עימם הסכם
הפצת תכני כאן)  1.28מיליון פעמים.
 15הכותרים הגדולים בשירות ה VODשל פרטנר במאי (מהווים כ 90%-מהצפיות!):
המפקדת

399,729

קופה ראשית

355,459

לבד בבית

74,559

שקשוקה

64,726

מקיף מילאנו

62,459

ילדי בית העץ

58,227

קארפול קריוקי

23,102

היהודי החדש

20,153

פמת"א

17,240

זמן אמת

16,397

חזרות

16,032

קפה עמליה

13,479

מנאייכ

13,005

המרדף

11,462

הבאר

11,217

בברכה,
אלעד טנא
סמנכ"ל דיגיטל

תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן
הסתיימו שידורי המגזין הכלכלי השבועי حساب جاري עובר ושב ,
אשר זיקק את האירועים והחדשות המרכזיות בתחום הכלכלה
בישראל ובעולם ,וצלל לעומקם של הדברים על ידי ראיונות עם
מומחים ,כתבות תחקיר ופינות שמסגרתן סוקרו סוגיות כלכליות
וצרכניות רלוונטיות לקהל הצופים במילים ופשוטות ובגובה עיניים.
הסתיימו הצילומים של הסדרות התיעודיות" :יומנה של פועלת" – סדרה העוקבת אחרי נשים
"שקופות" ,פועלות קשות יום ועצמאיות מדוכאות בתוך החברה הפטריארכלית ,שלמרות האתגרים
הרבים וההדרה מצליחות להתקיים להתפרנס בכבוד מעבודת כפיים" .כוכבי המדבר"  -סדרה אשר
תלווה  5צעירים בדואים המשתתפים פרויקט מנהיגות בשנת התבגרות שלהם .הסדרה תלווה את
הצעירים מהנגב ,שנפגשים לראשונה עם החברה הישראלית ,תציג את העימותים הפנימיים שלהם
בשאלות של זהות ושייכות ,מסורת וקידמה.

ממשיכים הצילומים לעונה השנייה של הסדרה התיעודית دوامات דילמות החושפת סיפורים ודילמות
המעידות על מורכבויות שונות של החברה הערבית ,ועל הקשיים והאתגרים הרבים עמם מתעמת
הפרט לניפוץ התבניות והחסמים השונים שלתוכם נולד וגדל.
יוצאים לדרך ...
عيش الحلم להגשים את החלום – עונה  2סדרה מרגשת המבקשת להגשים את חלומותיהם של ילדים
חולים ובעלי מוגבלויות כנגד כל האתגרים והקשיים שלהם ושל משפחותיהם.

المميزون המיוחדים – עונה  2עו"ד עבאס עבאס ,אדם עם מוגבלות בראייה ,יוצא לשטח בעזרת מקל
נחייה ופוגש את גיבורי הסדרה שהם בעצמם אנשים עם מוגבלות ומשוחח איתם על האתגרים הרבים
איתם הם מתמודדים והישגיהם והצלחותיהם המרשימים.

מקסום המסך
במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו-כאן ,שידורנו כללו את הדרמה
המשפטית "פמת"א".
אימפקט דוקו
בקרוב!  2הקרנות חגיגית לסדרה "قربة غربة קרוב רחוק":
סינמטק חיפה בהשתתפות היוצרים וחלק מהגיבורים ובמכון
ון ליר בירושלים בהשתתפות החממה האינטלקטואלית
לפיתוח יצירה והפורום הדוקומנטרי בישראל.

דיגטל מכאן
אתר אינטרנט :האירועים הביטחוניים עשו את שלהם – והגולשים בחרו במשדרים הישירים של
מכאן דבר שהביא לעליה במדדי ביצוע העיקריים
מבקרים –  138,000בחודש יוני לעומת  82,000בחודש מאי
כניסות –  291,000בחודש יוני לעומת  213,000בחודש מאי
ממוצע שהייה באתר 2:27 -
כניסות מאורגני – 37%
עמוד פייסבוק "מכאן כללי :עמוד "מכאן " עם  1,338,240עוקבים.
לצד העבודה השוטפת ,צוות הדיגיטל הפיק סרטון דוקו וסרטון פרזנטציה (שאר ההפקות בוטלו
עקב המצב הביטחוני):
נוצרייה שצמה ברמדאן – דוקו מרגש ומגניב שגרף המון תגובות והגיע ל 1.7 -מיליון צפיות !
פרזנטציה על מתנת החג – הסבר על מתנת החג מאיפה המושג ואיפה זה התחיל מבחינה
היסטורית – הפקה לרגל חג אלפטר
עוקבים שהתווספו –  4,400עוקבים ,סה"כ צפיות –  14.6מיליון ,סה"כ אינטראקציה – 284.2
אלף ,סה"כ דקות שנצפו –  11.1מיליון.

עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות" :עמוד "מכאן חדשות" עם  330,153אלף עוקבים בו מועלים
פוסטים חדשותיים מהארץ ומהעולם .משדרים מיוחדים +גזירות  +כתבות מהאירועים בארץ ובעזה
עלייה כמעט בכל הפרמטרים בייחס לתקופה המקבילה .עוקבים שהתווספו –  36.8אלף עוקבים
סה"כ צפיות –  9.2מיליון .סה"כ אינטראקציה –  187,600סה"כ דקות שנצפו –  7.1מיליון.
אינסטגרם :עם  105,000עוקבים אנחנו עובדים עם האינסטגרם בחמש שיטות – תמונות  +סטוריז
 + IGTV +סרטונים עד דקה  +לייבים.

חשבון טוויטר חדשותי  7,174עוקבים :רוב החשיפות היו בין התאריכים  15.5 – 11.5סביב ציוצים
הקשורים בנושא הביטחוני ,אך גם בלט ציוץ הקשור לביקור שגריר האמירויות לשר החינוך יואב גלנט
עם  3,400חשיפות.
ערוץ יוטיוב עם  35,952עוקבים .ערוץ יוטיוב חדשותי עם 6,132

חדשות רדיו
כיסינו וסיקרנו בהרחבה את ההסלמה הביטחונית האחרונה ברדיו לרבות במהדורות החדשות
ופריצות לתוכניות האקטואליה.

חדשות טלוויזיה
מבצע "שומר החומות"  -במהלך ימי המלחמה ברצועת עזה הורחבו שידור האקטואליה והחדשות
בטלוויזיה .מדי יום נפתח משדר באורך של  3שעות לפחות החל מהשעה  15:00ועד  .18:00בנוסף
הוארכה מהדורת החדשות בשעה  19:00לכדי שעה ורבע לפחות.
בחירת נשיא המדינה בכנסת  -בחירת הנשיא הועברה בשידור חי במשדר מיוחד .14:00

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:
הסדרה האהובה "פמת"א" חוזרת לעונה שנייה!
העונה החדשה עוסקת בחקירה שמנהלת מרסל בן
דוד (חן אמסלם) סביב תיק רשלנות רפואית שמסתעף
ונקשר לחקירה משטרתית גדולה המנסה להתחקות
אחר סם מסיבות חדש ומסוכן .בחקירתה חושפת
מרסל אי סדרים ושחיתות במערכת הבריאות,
ומוצאת את עצמה גם הפעם במרכזו של משולש
רומנטי .במקביל עוסקת העונה במינויה של פרקליטת
מחוז חדשה ,ובהקמתה של ועדת בדיקה מטעם שר
המשפטים שמטרתה לחשוף את השחיתות הקיימת
כביכול בפרקליטות.

החנות שיש בה הכל:
"החנות שיש בה הכל" ,כשמה כן היא  -מעיין חנות
כולבו משודרגת ומופרעת ,שבה אפשר להשיג הכל!
מפילים ועד מכונות זמן ,מאהבות אבודות ועד הירח.
הכל .צוות המוכרים הוא צבעוני ,מטופש ,מצחיק,
אנושי ,ונוגע ללב .מדי פעם הם שרים ,טקסטים
פשוטים ויומיומיים :של מוכרים בחנות ,של אנשים
שקוראים עיתון ,של חברים שמרכלים.

הלילה הארוך ביותר:
דוקו-דרמה בה מספרים בני הערובה ,חברי
הקיבוץ והחיילים המחלצים את סיפור
חדירתם של מחבלים אל בית הילדים במשגב
עם ,על המשא ומתן מורט העצבים שהתנהל
באותו לילה ועל חילוץ בני הערובה.
ב 7-באפריל  1980חדרו חמישה מחבלים אל
בית הילדים של הקיבוץ והחזיקו בילדים
שנמו שם את שנתם באותו לילה כבני
ערובה .כוחות של סיירת מטכ"ל וסיירת גולני
הגיעו למקום .לבית הילדים נשלח גם מומחה
לניהול משא ומתן המנהל עם המחבלים
דיאלוג לאורך כל הלילה ועד לשעות הבוקר .עם תום האולטימטום הצליח כוח של צה"ל לחסל את
המחבלים ולחלץ בשלום את מרבית הילדים.
ערוץ אפס:
תוכנית מערכונים שבועית סאטירית ואקטואלית מבית היוצר של שב"ס .התוכנית מדמה ערוץ
טלוויזיה שמגיב לאירועי השבוע באמצעות מערכונים ופינות .כל המערכונים הם על בסיס התוכן
שהערוץ הפיקטיבי משדר (מהדורות חדשות ,פרומואים ,פרסומות ,קליפים ,וכל מה שאפשר לראות
על המסך) .סאטירה על ענייני היום בפוליטיקה ,בחברה ובתרבות ,והאופן שבו הטלוויזיה מסקרת
אותם ,מכתיבה את סדר היום ומקבעת את המחשבה.

מחלקת הדוקו:
הופרדו בלידתם:
סדרה דוקומנטרית המבוססת על פורמט נורווגי ופורשת בכל פרק שלושה סיפורי חיים של שלושה
אנשים אשר נולדו באותו תאריך ,אך חייהם התפתחו בכיוונים שונים לחלוטין .אחד מהשלושה הפך
להיות אדם מפורס ם ,השניים האחרים אינם מוכרים ,אך בעלי סיפורי חיים מרתקים משלהם.
למעשה ,פרט לתאריך הלידה ,הקשר בין הגיבורים הוא ששלושתם חוו אירועים בולטים בחיי המדינה
שהלכה וצמחה יחד איתם .כך באמצעות ראיונות ,אילוסטרציות וחומרים נדירים ורלוונטיים
מהארכיון הלאומי והאישי של גיבורי הסדרה ,בוחנת הסדרה מהם הרגעים ,האירועים והבחירות
שהופכים אותנו למי שאנחנו.
ללא אדמה:
במאי  2021מלאו  30שנה למבצע שלמה ,המבצע
להעלאת כ  15,000יהודים מאתיופיה.
זו הפעם הראשונה בה פורש סרט את סיפורם
של פעילי העלייה האתיופים אשר לקחו יוזמה ,סיכנו
את חייהם ופעלו באומץ במשך שנים במרחבים
קהילתיים ,מדיניים ובינלאומיים למען העלאת יהודי
אתיופיה לישראל.
הסרט משלב ארכיונים ,ראיונות וקטעים מבוימים
וחושף צדדים חדשים בסיפור העלייה ,תוך דגש
על עבודת השטח החשאית של הפעילים שהביאה להצלחת המבצע.

תרבות ובידור:
משפחה בהסעה:
במציאות שבה סמארטפונים ורשתות חברתיות תופסים את מרבית תשומת הלב של בני הנוער הזמן
שבו הם מבלים עם הוריהם ברכב הוא אחד השרידים האחרונים של זמן איכות ושיחה .הרגעים
החמקמקים הללו בהם אין הסחות דעת או אפשרות בריחה גם הם ייכחדו בקרוב כי הרגע בו יהיה
לילדים רישיון כבר אורב מעבר לפינה.

אירוויזיון :2021
שנתיים אחרי שכאן אירחה את אחד האירוויזיונים הטובים ביותר של השנים האחרונות ,אירוויזיון
 2021הגיע להולנד.
 39מדינות התחרו על המקום הראשון באולם אהוי ברוטרדם בין ה 18 -ל 22 -במאי .עדן אלנה ,נציגת
ישראל השתתפה בחצי הגמר הראשון ועלתה לגמר למרות התחזיות הפסימיות .בסופה של התחרות
עדן והשיר " "set me freeדורגו במקום ה – .17
אסף ליברמן ועקיבא נוביק ליוו בכישרון ובידע את כל שלושת המשדרים כפרשנים ולוסי איוב העניקה
את  12הנקודות מהשופטים ל....שווייץ .בשנה הבאה איטליה.

סבתא בישלה עם תום יער:
אחרי שני פרקי ספיישל בראש השנה וביום העצמאות ,תום יער חוזרת לעונה ראשונה וחדשה של
מפגשים קולינריים בין דוריים ,טעימים ומצחיקים .בפרק הראשון היא לומדת טכניקות מסורתיות
של בישול ארוך בעזרתם של סבא יורם ההונגרי וסבתא איבתיסאם הדרוזית .היא יוצאת לשדה לקטוף
ברוקולי וללקט עשבי בר ,לומדת איך מגלגלים שטרודל בעזרת מפת שולחן ובסופו של דבר מבשלת
ארוחת שבת חגיגית לאבא שלה ולחברים .בכל פרק תום פוגשת סבים וסבתות ולומדת מהם את
מסורות הבישול שלהם ובסוף כל פרק מבשלת ארוחה מיוחדת בה היא מיישמת את הדברים שלמדה.

פגישה:
התוכנית פגישה עם רוני קובן זוכת פרסם האקדמיה שלוש! פעמים חוזרת לשישה פרקים לפני עונת
החורף .הפעם מארח קובן בדרכו הייחודית את :עברי לידר ,אריה גולן ,שני כהן ,יאיר גרבוז ,עמוס
תמם ,רוני גמזו ולינוי בר גפן.

מחלקת הספורט:
משחקי ידידות בחודש יוני :ישראל – מונטנגרו
שדר :רועי זריהן ,פרשנית :אשרת עיני
ישראל – פורטוגל  -משחק ההכנה האחרון של פורטוגל לפני היורו
פאנל :דניאלה סמארי ,יצחק קורנפיין ,נדב יעקבי ואורי אוזן.

רכש:
עולם מושלם )BBC( A PERFECT PLANET
 5פרקים של שעה
סדרת טבע של ה BBC-בהגשת דייוויד אטנבורו
העוסקת בהשפעת איתני הטבע והאדם על
כדור הארץ.
איך הכוכב שלנו מתפקד :איך אור השמש ,מזג
האוויר ,זרמי האוקינוס והרי הגעש ,כולם
עובדים יחד באיזון מורכב כדי לתמוך במגוון
הגדול של החיים על פני כדור הארץ .הסדרה
צולמה בשטחי טבע ברחבי העולם ,ומראה כיצד בעלי חיים בכל הצורות והגדלים מותאמים באופן
מושלם לסביבה.
מכיוון שפעולות בני האדם משפיעות על מערכות אקולוגיות מאוזנות לחלוטין של כדור הארץ,
הסדרה דנה על מה נוכל לעשות בכדי להגן על שבריריות החיים על הפלנטה הייחודית והיקרה
שלנו?
בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

שוסטר ושוסטר  -עונה חדשה ורביעית לתוכנית העשרה בכיכובם של מיכאל הנגבי וגאיה גור אריה
(שהחליפה את השוסטרית שירה נאור)

סליחה על השאלה לילדים  -ממשיכה עם פרקים חזקים .הפרק בנושא חרדים כיכב בסרטונים החמים
וצבר למעלה מ  K300צפיות ביוטיוב בלבד

הצ'יזבטים המפורסמים  -סדרת דיגיטל בהובלתם של שחקני הבאר המספרים את סיפורי
הצ'יזבטים הגדולים של מערות ישראל

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

חטיבת החדשות הפיקה בחודש מאי האחרון מבצע שידורים חסר תקדים בהיקפו ובמורכבותו
הלוגיסטית :במשך קרוב לשבועיים ,בעיצומו של מבצע שומר החומות ,שידרו הכתבים ברציפות
מעשרות זירות בשטח והביאו לצופים בזמן אמת את התמונות והקולות מירי הטילים לעבר ישראל,
מההפגנות הסוערות בערים המעורבות ,מהחיכוכים במזרח ירושלים ומהעימות הצבאי מול
חמאס .לצד הכתבים והצוותים האמיצים בשטח ,אנשי התוכן ,ההפקה והבימוי התגייסו כדי לספק
לצופינו ,בעיקר לא לה שמצויים בלב העימות ,תמונת מצב אמינה בזמן אמת ,המתבססת על
האיכויות המקצועיות שהם מכירים.

המאמץ הלוגיסטי והיצירתי ראויים לציון :צוותי התוכניות הפיקו תכנים מגוונים ,הצוותים הטכניים
העבירו שעות ארוכות בקונטרול וניהלו את המשדרים בריכוז ובדיוק רב .הצוותים בשטח עברו
מזירה אחת לאחרת בזמן אמת ,חלקם ספגו אלימות ממפגינים ואחרים סיכנו את חייהם כדי להביא
לצופים את ההתרחשויות בשידור חי .הקמנו אולפן על גג מערכת תל אביב בסיוע צמוד של חטיבת
ההנדסה ושידרנו משם מהדורה מפוצלת ,כמעט מדי יום .בנוסף ,מידי יום ,בלוח זמנים דוחק ,נערכו
כתבות מגזין מושקעות שסיפקו הצצה לזוויות שונות סביב המבצע ועיבו את חבילת התוכן בחדשות
הערב .ההשקעה משתלמת :אנשי התאגיד הביאו עשרות כותרות בלעדיות .המשדרים המושקעים
עוררו תהודה וסחפו צופים רבים.
+++++++
חידושים בתוכניות:
בחדשות הלילה:
פינת המוזיקה בפורמט חדש שכולל ביצועים באולפן כמעט מדי ערב ושת"פ עם כאן  88וכאן גימל
מהלייב ג'אמים שלהם.
משחקי הכיס:
פרויקט משותף עם כאן חדשות בדיגיטל :נדמה שחזרנו לשגרה ,או לפחות יצרנו שגרה חדשה שדומה
מאוד לשגרה שהייתה לנו לפני הקורונה .אבל זה לא תמיד כמו שזה נראה .סיפור החזרה לשגרה
מהזווית האישית.

כאן רשת ב
שידורי חדשות בגל פתוח:
החודש האחרון היה רווי אירועים :הסלמה מול רצועת עזה ,ירי רקטות לערים וישובים מהדרום ועד
למרכז ,התפרעות בערים מעורבות ,קריסת הטריבונה בבית הכנסת בגבעת זאב ,בחירת נשיא
המדינה בכנסת ,מגעים קואליציוניים להקמת ממשלה.
שידורים מיוחדים:
בחג שבועות – חווה אלברשטיין הגיעה אלינו לאולפן לתוכנית מיוחדת עם חיים א-דור ,לקראת
צאת אלבומה החדש "ערב אחר".

שידורי ספורט:
 - 27.5גביע המדינה בכדורסל גברים – מכבי תל אביב נגד מכבי ראשון לציון  -ליאן וילדאו יחד עם
הפרשן אהרל'ה וייסברג והטכנאי ראובן מן.

 – 2.6גמר גביע המדינה בכדורגל גברים – מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב .שדירו ליאן וילדאו
והפרשן ברוך דגו.

דוח דיגיטל | סיוון תשפ"א
פייסבוק
שם הסרטון
הלינץ' בבת ים" :חשבנו שהנהג ערבי שבא
1
לדרוס"
 2העימות באולפן" :אני מתביישת לשבת כאן"
 3לוחמי מג"ב עצרו מתפרעים ערבים שהתגרו
בהם
 4קצין ישראלי מבקש מבעל בניין אל-ג'לאא
להתפנות
 5אירוויזיון בצל הקרבות :ההכנות האחרונות של
עדן אלנה
 6בן ה 15-שהפך למתעד המהומות בירושלים
 7מהדורה מוקדמת :בכירים בחמאס יצאו
מהמחבוא לראשונה
 8המפכ"ל השעה את השוטר שירה כדור ספוג
בבת 16
 9השיחה בין השומר מעזה לנציג ישראלי לפני
ההפצצה
 10המסע של עדן לאירוויזיון

מקור
חדשות הערב

צפיות
990,700
774,096

שומר החומות
דיגיטל

725,867

סטודיו דיגיטל

529,434

חדשות הערב

521,038

חדשות השבת
לייב פייסבוק

500,308
476,980

חדשות הערב

450,600

סטודיו דיגיטל

395,550

חדשות הערב

333,700

טיקטוק
1
2
3
4
5

שם הסרטון
המטחים לא מפסיקים :שתי הרוגות מפגיעות
באשקלון
לוד ,הלילה
התודה של תושבת אשקלון
אש בהר הבית :הקהל בכותל מגיב לשריפה
קצין ישראלי מבקש מבעל בניין אל-ג'לאא
להתפנות

מקור

צפיות

דיגיטל

2,900,000

דיגיטל
סטודיו דיגיטל
דיגיטל

2,100,000
210,200
208,300

סטודיו דיגיטל

174,000

יוטיוב
1
2
3
4
5

מקור
חדשות השבת
לייב יוטיוב

שם הסרטון
בן ה 15-שהפך למתעד המהומות בירושלים
חדשות הערב  | 11.05מטחים כבדים על גוש דן,
השרון והשפלה
חדשות הערב
סיכום ליל האירוויזיון
לייב יוטיוב
משדר מיוחד :דיווחים – צה"ל תקף את ביתו של
מנהיג חמאס
הלינץ' בבת ים" :חשבנו שהנהג ערבי שבא לדרוס" חדשות הערב

צפיות
252,600
216,000
203,400
169,700
169,500

טוויטר
1
2
3
4
5

שם הסרטון
לינץ' בשידור חי בבת ים
אש בהר הבית :הקהל בכותל מגיב לשריפה
תיעוד :כך נראה חוף הים בתל אביב בזמן אזעקה
שוטר ירה כדור ספוג בנערה בשייח ג'ראח ופצע
אותה בינוני
תיעוד :אש בהר הבית

מקור
חדשות הערב
דיגיטל
דיגיטל

צפיות
 1.1מיליון
 1מיליון
964,800

חדשות הערב

713,000

דיגיטל

599,100

אינסטגרם
1
2
3
4
5

שם הסרטון
"אוהבת את המדינה שלי" :עדן אלנה עלתה לגמר
ריאיון עם אביו של בן ה 12-שנפצע קשה ביפו
קצין ישראלי מבקש מבעל בניין אל-ג'לאא
להתפנות
יהודים שהותקפו בשייח' ג'ראח שלפו אקדחים
בן ה 15-שהפך למתעד המהומות בירושלים

מקור

צפיות
152,000
84,500

דיגיטל
שומר החומות
סטודיו דיגיטל

76,400

דיגיטל
חדשות השבת

62,000
46,800

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן תרבות
כאן תרבות התחדשה עם לוח שידורים מחודש ומרגש וארבע תוכניות חדשות:
זינוק לאתמול :רצועה יומית חדשה שבה כאן תרבות מנערת את הארכיון
ומחכה לראות מה נופל .צוות מגוון ומעולה של קומיקאים ומגישים נוברים
בארכיון העצום של רשות השידור ,הטלוויזיה החינוכית וקול ישראל ושולפים
אוצרות  -מפרסומות משנות ה 60-עד כתבות על "טרנדים חדשניים" בשנות
ה ,80-מארועי ענק בהיסטוריה הישראלית עד קטעים אזוטריים שלא ייאמן
שהתרחשו כאן .והכל במבט עכשווי ,מפוכח וציני על ישראל של פעם.
בהשתתפות :שיר ראובן ,יואב רבינוביץ' ,מיה סלע ,מנדי גרוזמן ,אליה
גרינפלד ,אביתר חלימי ,איל שינדלר ,שחר גבע.

המימדיון עם גון בן ארי :תוכנית שבועית חדשה של הסופר והמוזיקאי
הרותח ,על רוחניות ומיסטיקה .בעידן שבו פרקטיקות רוחניות
ומיסטיות כמו אסטרולוגיה ,מדיטציה ,יוגה ,קלפי טארוט וחומרים
משני תודעה הפכו לחלק מהמיינסטרים ,הגיע הזמן לדבר עליהם
ברצינות ,עם מנה של סקפטיות וציניות בריאה .מדי שבוע גון בן ארי
מארח אישיות מוכרת לשיחה על הצד הנסתר של החיים שלו או שלה,
ויחד הם יצללו לאזורים שאף פעם לא מגיעים אליהם בראיונות דומים.
רדיו אזורי עם חן אלמליח :תוכנית מוזיקה שבועית חדשה עם הדי.ג'יי הכי מחוברת למה שקורה
סביבנו .מדי שבוע חן נשמיע את הלהיטים הכי גדולים במצעדי הפופ במדינות שסביבנו  -ממרוקו
דרך לבנון עד האמירויות ,ומחברת את המאזינות לז'אנרים ולמגמות שקורות אצלנו בשכונה
במומחיות שצברה לאורך השנים.
הקרקס המטאפיזי עם ג'רמי פוגל :הפילוסוף שההרצאות שלו סולד אאוט בכל בר שהוא מגיע אליו,
הסטנדאפיסט שבכל הופעה שלו הקהל נוחר מצחוק והמשורר שהספר שלו מכר מהדורה שלמה
כמעט ברגע שהוא יצא  -הגיע לכאן תרבות לתוכנית לייט נייט שבועית משוגעת .פוגל מארח
מדענים ,משוררות וחוקרי תודעה לשיחות על אהבה ,אלוהים והיקום ,והכל בסגנון המוטרף שלו.
וזאת התורה
מסתכלים על העולם שלנו דרך עיני דמויות המקרא ,ומספרים את הסיפור המוכר קצת אחרת.
פרויקט מיוחד של כאן תרבות לחג השבועות ,שכולל חומרים פסיכדליים ,טייקונים ,פתיינות ,בגידה
ומנהיגי כתות .והכל בטקסט ,לא המצאנו כלום.
חגיגות  80לבוב דילן
תוכניות מיוחדות של "אש זרה" ו"מה שכרוך" בעקבות הדמויות הרבות והתקופות השונות של דילן

כאן הסכתים
הסכת חדש "צור ויעקבי"  -יאיר יעקבי ומתן צור ("אנדרדוס") בהסכת קומי-סאטירי חדש ופרוע.
בתפריט :מערכונים ,פינות והערצה עיוורת לסטיבן סיגל.
"עוד יום"  -במהלך מבצע שומר החומות שחררה מערכת "עוד יום" מדי יום פרקים מעמיקים
ומרחיבי דעת על המצב בעזה ובישראל .בין הפרקים שהיו מהמואזנים ביותר עד כה בהסכת :מה
חמאס רוצה? ,מה קורה בלוד? ,ועל המשמעות של הפסקת האש .במקביל החלו שאול
אמסטרדמסקי וצליל אברהם ביומן צפיה במשפטי נתניהו .כי אם זו סדרת הדרמה הכי טובה שקורית
כרגע ,כדאי להתייחס אליה בהתאם.

רדיו
"לא טוב לי"  -ועוד בעקבות שומר החומות :איך מתמודדים עם האזעקות והפחד מהלא נודע ,ולמה
זה נורמלי לחוש חרדה במצב לא נורמלי? אורית נבון בפרק מיוחד של "לא טוב לי" בשיחה עם פרופ'
דני חמיאל על החרדות שלנו ועל הדרכים לנהל אותן .רלוונטי גם לחרדות היומיומיות שלנו.
"שיר אחד" -שני פרקי דיסקו עלו החודש :איך יוצרים שיר פופ קוראני בעברית? אלה לי להב וצוות
הכותבים שמאחוריה מספרים את הסיפור של "זוט עני" .ואל תתנו לכותרת השיר "תנו לי רוקנרול"
להטעות אתכם .חברי תיסלם בעצם כתבו שיר אהבה לדיסקו ,שבזכותו קמה אחת מלהקות הרוק
הגדולות בישראל.
"המעבדה"  -הסכת המדע חזר בעונה חדשה עם מגישה חדשה .רונה גרשון תלמי צוללת עם
החוקרות והחוקרים לעומקם של התהליכים המורכבים שמשפיעים על חיינו .בין המיני סדרות שעלו
עד כה :חוקר האמנות אליק מישורי על יחסי כוחות באמנות ,דוקטור מאיה פלד רז על ההיסטוריה
של האתיקה הרפואית ,והאם בעלי חיים חשים אבל ואהבה?

כאן גימל
מרתון אביב גפן
שעתיים עם שיריו הגדולים מכל הזמנים
מאחורי השירים עם חוה אלברשטיין
חוה אלברשטיין מוציאה אלבום חדש ומדברת התשוקה ליצור עוד ועוד
שירים

כאן 88
מרווין -הסכת חדש של "כאן  88הסכתים" לציון  50שנה לאלבום What’s
 Going Onשהוכתר כאלבום הגדול ביותר בכל הזמנים .חוזרים אל הסיפור של
מרווין גיי ואל הדרך שהובילה אל יצירת המופת שלו.
מרווין | פרק  :1כל הדרכים מובילות למוטאון
מרווין גיי מוחתם במוטאון ,אחת מחברות התקליטים החשובות בהיסטוריה.
הוא הופך לאחד האמנים המצליחים של החברה ,אך גם מסרב לשחק את
המשחק ומחפש את האמת האמנותית שלו .הפרק הראשון חוזר אל הילדות
הקשה של מרווין ואל שנות השישים – העשור שקדם ל .What’s Going On-להאזנה פרק 1
מרווין | פרק  :2אלוהים כותב את האלבום הזה
אחרי עשור בפס הייצור של מוטאון ,בתחילת שנות השבעים מרווין גיי מחליט לצעוד בדרך שלו .הוא
מעמיד אולטימטום לחברת התקליטים ומוכיח שהוא צדק  What’s Going On -הופך לאלבום
הגדול ביותר ופורץ הדרך שלו .הפרק השני והאחרון חוזר אל השיא היצירתי של מרווין והנפילה
שמגיעה אחריו .להאזנה פרק 2

רדיו
בוב דילן חי  -יום הולדת  80לבוב דילן
שלוש שעות רק עם הופעות ,לכבוד יום הולדתו ה 80-של בוב דילן .משנות השישים ועד תחילת
שנות ה – 2000-לבד או עם הבנד ,עם גיטרה אקוסטית וגיטרה חשמלית ,עם חומרים מסדרת
הבוטלגים המפוארת וגם מבוטלגים אמיתיים .גיל מטוס חזר לקטלוג ההופעות הענק של דילן בתכנית
מיוחדת.
דיבור חדיש – ספיישל אירוויזיון
רגע לפני שידור האירוויזיון שידרנו את מצעד שירי האירוויזיון הגדולים בכל הזמנים ,שדירגו מאזינים
מכל העולם וגם מישראל.
ספיישל גיל סקוט-הרון
לציון עשור למותו של המוזיקאי והמשורר גיל סקוט-הורן חזרנו לסיפורו הקשה של אחד המשוררים
האפרו-אמריקאים הגדולים והחשובים במאה ה.20-
ספיישל The Black Keys -
עשר שנים לפריצה של אחת מהלהקות הכי מצליחות בעשור הקודם .תכנית מיוחדת על האלבומים
 Brothersו El Camino-של הבלאק קיז.
ג'אם  – 88רותם בר-אור ()theangelcy
סולן להקת  theangelcyרותם בר-אור הגיע לג'אם  88כדי לחשוף חומרים חדשים מאלבום בכורה
בעברית .להאזנה לחצו כאן ,לצפייה בפייסבוק לייב לחצו כאן

כאן קול המוסיקה
התחרות הבי"ל ה 16-לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין
לאחר שנדחתה בשנה בשל משבר הקורונה ,התקיימה בתחילת מאי התחרות הבי"ל לפסנתרנים
ע"ש ארתור רובינשטיין ואנחנו הצטרפנו לחגיגה בשידורים מיוחדים ,סיקור כל השלבים וכמובן
שידור חי מכל מקצי הגמר וההכרזה על הזוכים.
מקצה הגמר הראשון מאולם רקנאטי
מקצה הגמר השני מאולם רקנאטי
שלב קאמרי חלק א'
שלב קאמרי חלק ב'
מקצה הגמר השלישי מהיכל התרבות
מקצה הגמר הרביעי מהיכל התרבות וההכרזה על הזוכים

בתמונה :חואן פרז פלורסטן ,הזוכה במקום הראשון
בתחרות רובנישטיין לפסנתר ה16-

רדיו
כאן מורשת
מבצע "שומר החומות"  -לוח השידורים של כאן מורשת הותאם לאירועים המתגלגלים ,וכלל
שידורים חיים ומיוחדים ,סרטונים מהשטח ,שיחות עם תושבי הדרום שישבו במרחבים הממוגנים
וכן שיחות עם יועצים בתחומי הבריאות הנפשית וההלכה היהודית שסיפקו תשובות וחיזוקים
למאזינים .במהלך השבת וחג השבועות ,הפכה כאן מורשת ל"גל שקט" שעלה לאוויר רק במקרה של
התרעות פיקוד העורף.
פרויקט אחים אנחנו  -הפרויקט התגלגל של כאן מורשת הופך לקליפ .במסגרת הפרויקט מחדשים
זמרים חסידיים קלאסיקות ישראליות מתוך הבנה שמוזיקה טובה מקרבת בין מגזרים .הזמר אבי
אילסון הכין קאבר לשיר "הלוואי" של בועז שרעבי .הקליפ עלה בעמוד הפייסבוק של מורשת וכן
בתחנות המגזר .בקרוב יעלה קליפ נוסף גם לשיר "חי".
יום ירושלים  -חגיגות  54שנים לאיחוד העיר ירושלים נפתחו בכאן מורשת בשידור חי של התפילה
החגיגית בכותל המערבי בירושלים .השידור הועבר במקביל ברדיו כאן מורשת ,בפייסבוק וביוטיוב
מורשת וכן ביוטיוב כאן  .11ביום שני קיימנו יום שידורים מיוחד וכן הועברו בלייב פייסבוק חגיגות
הריקודגלים וזכו לעשרות אלפי צפיות.
מיהו יהודי? ערב חג השבועות שאלנו מיהו יהודי ומיהם היהודים של היום בהשוואה לעבר .חקרנו
האם קיים דבר כזה כמו "המוח היהודי" ,סיפרנו את סיפורם של האנוסים ,בדקנו למה בעצם הדתיים
והחרדים מתלבשים אחרת משאר העולם המערבי ,יורם טהרלב התארח באולפן כדי לדבר על פסקול
הישראליות וכן בחנו את דמות האשה היהודיה ושאלנו מה גורם לאשה להצטרף מיוזמתה לעם
היהודי .במסגרת השעה הזו התארחה רות בנאי ,אשתו של הזמר אביתר בנאי ,לשיחה מרגשת.
כאן רקע
ב 16.5-שודר ריאיון עם עולים חדשים ממרכזי קליטה בשדרות ובבאר שבע ,כיצד מתמודדים עם
הרקטות והאזעקות

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

פייסבוק :מבצע "שומר החומות" הזניק את עמוד כאן חדשות לכדי שיא כל הזמנים עם  51מיליון
צפיות וידאו .גם העמוד של כאן קפץ ב 34%-בהיקף הצפיות והגיע לשיא מאז נובמבר.

יוטיוב :ערוץ כאן חדשות התחזק ב 32%-ורשם שיא צפיות מאז חודש מרץ ( 2020תחילת הקורונה
ומשדר הבחירות לכנסת) .גם ערוץ כאן  11גדל ב 3%-לכדי שיא מאז הקיץ הקודם.

טוויטר :חשבון כאן חדשות זינק ב 241%-בהיקף הצפיות בסרטונים לכדי שיא כל הזמנים .הסרטון
המוביל היה תיעוד ירי כדור הספוג בגבה של נערה – נחשפו אליו  3.6מיליון חשבונות.

טיקטוק :עמוד כאן חדשות רשם שיא חדש אחרי קפיצה של  825%בהיקף הצפיות מול החודש
שעבר .הסרטון המוביל ,תיעוד של ירי רקטות על אשקלון ,הגיע ל 2.9-מיליון צפיות.

אינסטגרם :גם הדף של כאן חדשות הגיע לשיא כל הזמנים אחרי זינוק של  33%בצפיות .הסרטון
המוביל היה תגובתה של עדן אלנה אחרי חצי גמר האירוויזיון עם כ 100-אלף צפיות.

רדיו דיגיטלי :היקף ההאזנות לשידור החי של כאן ב הגיע לשיא כל הזמנים אחרי עלייה של  .28%גם
תחנות הרדיו האחרות יחדיו עלו במקצת בהשוואה לנתוני החודש שעבר.

אתר ואפליקציה :מספר הביקורים באתר כאן זינק ב 67%-והגיע לשיא מאז הקמתו – וכך המצב גם
במספר הכניסות לאפליקציית כאן שהגיע לשיא חדש אחרי זינוק של .60%

טלוויזיה דיגיטלית :סך הצפיות בערוץ כאן  11בדיגיטל הגיע לשיא כל הזמנים ,אחרי קפיצה של 82%
מול החודש הקודם .נרשמה גם עלייה קלה בצפייה בתוכניות של הערוץ.

 :VODהתוכן בעל היקף ההזמנות הגבוה ביותר של ערוץ כאן  11הוא "קופה ראשית" .מבין תכני כאן
חינוכית מוביל הכותר "שקשוקה"( .הנתונים הם מחודש אפריל).

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

פרומו
חגיגות  4שנים לתאגיד
כאן חוגג יום הולדת  4עם סרטון שהוא מתנה שפשוט לא
מפסיקה לתת.
סרטון מלא
מעברון
מעברונים לצפייה:
654321

סבתא בישלה עם תום יער
תום יער לומדת לבשל מהסבתות הכי מצחיקות בישראל
ולכבוד כך הכנו פרומו שעושה חשק גם לאכול וגם לצחוק
לצפייה

קארפול קריוקי סטטיק ובן אל
תראו מי עלה על הטרמפ הכי מפורסם במדינה
לצפייה

פמת"א
לכבוד העונה השנייה של פמת"א הכנו פרומו מעט אפל
שנותן טעימה משני העולמות בהן מתרחשת העונה השנייה.
מצד אחד עולם סמי המסיבות ומהצד השני עולם בתי המשפט
ויחד עם זאת נתנו דגש על הכוכבים החדשים שהצטרפו לעונה.
טיזר לצפייה
פרומו לצפייה

החנות שיש בה הכול:
לכבוד עליית הסדרה  ,רצינו לייצר פרומואים שתופסים
את רוח הסדרה הלא שגרתית ולכן ייצרנו פרומו גדול
וסדרת טיזרים שנותנים במה לדמויות המעניינות ,למוזיקאליות
,
להומור הסאטירי ולוויזואליה התיאטרלית.
פרומו איגור
פרומו יוחנן
פרומו דנה
פרומו כללי

ערוץ אפס
רגע לפני שהושקה התוכנית רצינו לייצר קמפיין מסקרן
שלא מתבסס בכלל על חומרי התוכנית והחלטנו לייצר סדרה
של כתוביות "אזהרה" ברוח התוכנית ,לצופים בבית.
פרומואים לצפייה3 2 1 :

הופרדו בלידתם
פרומו שמקדם פרויקט ישראלי מרגש המשלב מגוון רחב
של ישראלים אזר חלקם מוכרים לנו וחלקם לא כאשר
המכנה המשותף הוא שהם נולדו באותו התאריך בדיוק.
פרומו לצפייה

הלילה הארוך ביותר
פרומו שמספר בעזרת עדויות ושחזורים את מה התרחש
בלילה הארוך בקיבוץ משגב עם.
פרומו לצפייה

מכאן:
פרומו לסדרה דוקומנטרית שנותן הצצה אל
עולמם של אלו שבחרו לחיות בדו קיום.
פרומו לצפייה

בברכה,

אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

