חודש סיון תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
עובדות ועובדים יקרים ,חודש סיון הסתיים לו ואיתו עבר לו חג השבועות.
החודש זכה חברנו העיתונאי אורן אהרוני בפרס אורי אבנרי לעיתונאות אמיצה על סדרת הכתבות
החשובה "ארץ עיר" ובהמשך עלתה סדרת התחקיר שלו על בנות האולפנה "עדויות מהאולפנות"
שמכה גלים.
עוד בחטיבת החדשות עסוקים באירועי היום בנוסף לסיקור קרוב ומעמיק של האירועים הפוליטיים
והבחירות ההולכות וקרבות.
החודש גם הסתיימה העונה השנייה של הסדרה זוכת האמי שלנו "טהרן" והתחלנו את שידור העונה
השנייה של הזוכה הגדולה בטקס פרסי האקדמיה לשנת " 2020מנייאכ".
בנוסף ,עלו  2סדרות דוקו מצוינות; "אייכמן -הקלטות האבודות" אשר פתחה את פסטיבל דוק אביב
ו"פרשת  "512המתארת את סיפורה של אימפריית הפשע הישראלית שנוהלה על ידי ארגונו של יצחק
אברג'יל ועלתה ביום בו ניתן גזר הדין למעורבים במעשים.
בפלטפורמות השונות נפרדנו מיוצרים ואנשי רוח חשובים שהלכו החודש לעולמם כמו א.ב יהושע ,מודי
בראון והרב אורי זהר; בארכיון ובדיגיטל הועלו קטעים היסטוריים בכיכובם – הצפייה בסרטון של אורי
זהר הגיע קרוב למיליון צופים ,וברדיו הוקדשו תוכניות מיוחדות לזכרם.
ברדיו עלו פרקים חדשים להסכתים "מכורים" ( 4פרקים חדשים) ו 4 -פרקים חדשים של "היסטוריה
לילדים" בינהם גם פרקים על הרמב"ם ויוסף חיים ברנר ,ובכאן תרבות ליוו את אירועי הגאווה באופן
צמוד.
בדיגיטל ציינו גם כן את אירועי הגאווה עם סדרת הרשת "ארון הקודש" שיצרה התעניינות רבה –
בפרקים צפו כ 2,000,000 -צופים ומיליוני חשיפות לפרקים השונים.
ובנימה אישית ,החודש נכנסתי לתפקיד מ"מ המנכ"ל .על אף השינויים הארגוניים שאנחנו חווים
ותחושת חוסר היציבות ששינויים אלו מעוררים לעיתים ,חשוב מאד שנזכור שיש לנו ארגון נפלא וחשוב,
יוצר ופורה ,התורם ומעשיר באופן משמעותי את מאזיניו וצופיו .התאגיד ,מעצם קיומו ובזכות העבודה
המצוינת שלכם ,עוזר להניע את המשק הישראלי ומחייה את תעשיית היצירה והעיתונאות בישראל.
מצורף סיכום החודש של מנהלי החטיבות והיחידות.
חודש טוב,
בברכה,
טל פרייפלד
מ"מ המנכ"ל

תוכן
לראשונה – דוקותיים ורטיקלי (!!!) החודש הפקנו סרטון דוקותיים ורטיקלי מלא שרשם הצלחה בשלל
פלטפורמות הסושיאל .איתי אשר ליווה את ההאקר שמשחרר חשבונות אינסטגרם.
עוד מדוקותיים החודש  -הקס הראשון שנולד בישראל
סדרת הרשת מגזימות סגרה  3פרקים שבהם עסקה ,ובכן ,בהגזמות – לינק לבינג'
חודש הגאווה:
"ארון הקודש"  -פרויקט מיוחד שמתקיים על שני רצפים :מגדרי ודתי .שבעה סיפורים ישראליים על להט"בים
שחיים במורכבות דתית ,בכל פרק אות אחרת מקבלת ביטוי וחושפת את התמודדותה באירועים שמלווים רבים
ורבות :דייט ראשון ,חתונה ,לידה ,ברית ,פרק ב' – רק עם רובד נוסף של נטייה או זהות מגדרית .פרקי הסדרה
צברו מיליוני צפיות בכל הפלטפורמות ,עוררו שיח רב ,מגוון ומכבד לרוב ולוו בהפצה מול ארגוני הגאווה
השונים .כל פרקי הסדרה זמינים בפלייליסט.
כאן מקשיבים עם עידו שבנו נולד בפונדקאות וחי עם תסמונת דאון ,דוקותיים עם חן ,אישה טרנסית שעובדת
כספרית בהתנחלות ,כאן מקשיבים נוסף עם רפי וגיורא על זוגיות גאה של  47שנה בגיל השלישי ,את המצעד
של תל אביב קידמנו במם נוסטלגי ומזוהה עם אפיק השידור.
לקראת מצעד הגאווה ,ובתיאום עם הסדרה "מקיף מילאנו" שבה מוצגות דמויות של זוג הומואים שהציגו את
הנשיקה הראשונה בין שני גברים בסדרת נוער בארץ ,ערכנו אירוע שאלות ותשובות עם איגי (אירגון הנוער
הגאה) בעמוד של החינוכית באינסטגרם וקידמנו אותו עם אחד משני השחקנים.
ככה קידמנו את הסדרות של כאן :11
בליץ סרטונים למנאייכ :פתחנו עם אלמנט אקטואלי בשת"פ עם "זמן אמת" – הנה מה שהקלטנו עם אסף
ליברמן .המשכנו עם טיזר בכיכובה של לירז חממי ,שמספרת על העונה החדשה ,וחידשנו בגרסה הוורטיקלית
באלמנטים קומיקסיים .ולטובת חובבי התקצירים ואלו שלא רצו לצפות שוב בכל העונה הראשונה (או רק ב-
 10הדקות האחרונות של העונה) ערכנו תקציר של העונה מנקודת מבטו של ארצ'י הכלב.
כאן מגלים סודות מאחורי הקלעים! מעל  350אלף איש למדו איך יוצרים את הרב עוזי משולם על פניו של
השחקן יואב לוי ,בעזרת תמונות שפרסמנו ממעצבת הדמויות רינת אלוני.
לקראת הצילום של העונה החדשה של "טיפול זוגי" הפעלנו מחדש את עמוד הווידויים שליווה אותנו בכל
העונה הראשונה .בעמוד עלו וידויים של זוגות במשבר שבאו לפרוק ולהתאוורר בצל פייסבוקנו בצורה מכבדת
ותומכת .הצתתו מחדש הביאה לפרץ של סיפורים מרגשים ומעורבות גבוהה בעמוד.
בשבוע האחרון של החודש שני סרטונים של זהו זה הגיעו למיליון חשיפות והיו למהירים ביותר שהגיעו לנתונים
כאלו מאז שהתוכנית חזרה למסך בסגר הראשון ב .2020-מוזמנות ליהנות עם גרסה מיוחדת של הפרח בגני,
ולשבור עוד שיא.
היהודים באים וטהרן סיימו עונה ,ולכל אחת מהסדרות הללו יש קבוצת מעריצים רשמית שמתוחזקת
ומתופעלת עלי ידי חברי ההפקה ,וחושפת לגולשים עולם תוכן שלם ואחר .האהבה במקרה הזה היא דו צדדית
 כך נפרדו שניים מהיוצרים מהגולשות והגולשים ,דנה עדן ואסף בייזר וקיבלו מאות חיבובים ,תגובות והרבהלב בחזרה.

כאן ערב:
אחרי המעבר לסרטונים ורטיקליים שברנו החודש שיא עוקבים –
 30אלף עוקבים נוספו לעמוד שלנו ביוני.
במלאות  40שנה למלחמת לבנון  -השייח יוסף שרוף חשף את
סיפורו אחרי שנכנס ללבנון כחייל ישראלי ,החליט לערוק מצה"ל,
הצטרף לכוחות הדרוזים  -ועבר להילחם נגד הפלנגות הנוצריות,
סרטון דוקומנטרי מושקע שזכה ל
 744,000צפיות.
הסדרה הוורטיקאלית "ביג דיל" :פרק שני עם  1.7מיליוני צפיות ,פרק שלישי כבר הגיע
ל 1.2-מיליוני צפיות בפייסבוק ועוד מאות אלפי צפיות בפלטפורמות האחרות.
קצר ולעניין – מכינים יותר תוכן ורטיקלי ייעודי
לרילז .השקנו סדרה ורטיקלית חדשה בשם
"דעה בקצרה" ,הפרק השני בנושא הרשת
החברתית החדשה "בי ריל" זכה ל324,000-
צפיות.

 863,000צפיות בטיקטוק ועוד כ
לפרק
 200,000צפיות בפייסבוק
השלישי בתוכנית הרשת "זה מה
שקרה" בפרק שעסק ב"סחר" בעלת
תסמונת דאון ,השיחה התפתחה
למחוזות מהממים והאינטראקציה עם
הסרטון בכל הפלטפורמות הייתה בהתאם.

החודש שלנו ביוטיוב:
במהלך חגיגות יום ההולדת ה  5לתאגיד שמחנו לציין היקף של כ 2.5-מיליארד צפיות מצטברות בכל ערוצי
היוטיוב של כאן ,עם סך מצטבר של כ  2מיליון מנויים.
המשך הצלחות מרשימות של תוכן כאן חינוכית ,עם פרקי מקיף מילאנו .זה גם הערוץ שרושם את הגדילה
המשמעותית ביותר עד כה מבחינת צפיות מצטברות בשנת  2022עד כה .אחריו במרחק קצר ערוץ כאן
חדשות ,עם מעל  15מיליון צפיות בחודש וכמעט  750מיליון צפיות מצטברות מאז הקמת הערוץ לפני כ 5
שנים.

נתוני העל בערוצי היוטיוב הגדולים:
כאן  - 11צפיות  | 10,441,883 -מנויים ( 680,309 -כ  4,000נוספו)
כאן חינוכית  -צפיות  | 16,833,265 -מנויים ( 497,384 -כ  6,000נוספו)
כאן חדשות  -צפיות  | 15,896,754 -מנויים ( 422,170 -כ  4,800נוספו)
כאן דיגיטל  -צפיות  | 2,067,703 -מנויים – ( 217,080כ 1,600-נוספו)

בברכה,
תומר ברנד
סמנכ"ל הדיגיטל

פרויקט הדגל של החודש הוא העמוד הרשמי של
הסדרה "אייכמן – ההקלטות האבודות" ,בו ניתן
לצפות בפרקי הסדרה שעלתה בכאן  11וכן
להעמיק בנושאים המתכתבים עם הסדרה כגון
משפט קסטנר ויחסי ישראל-גרמניה ,באמצעות
צפייה בקטעי ארכיון נדירים ,הסכתים ותכני
דיגיטל וחדשות.

שיתוף פעולה נוסף עם מחלקת הדוקו לרגל עליית הסדרה "חידת משולם" ,בפרויקט מוצג סיפור הפרשה כפי
שהשתקף במהדורות החדשות של התקופה ,לצד תכני ארכיון בנושא פרשת ילדי תימן.

החודש הלכו לעולמם אנשי תרבות ישראלים מובילים  -מודי בר און ,הרב אורי זוהר והסופר א.ב יהושע .לזכרם
עלו לאתר תוכניות וריאיונות מרתקים עמם ,שפורסמו בעמודי הרשתות החברתיות ,וצברו יחד כחצי מיליון
צפיות.
סדרות חדשות לצפיית בינג'" :חגיגה לעיניים" על סיפורו של הקולנוע הישראלי ו"סטרייט ולעניין" ,שעלתה
לכבוד חודש הגאווה וגרפה תגובות נלהבות ברשתות החברתיות.
חודש מעלייתו של הטיקטוק של כאן ארכיון ואנו גאים לספר כי מספר העוקבים עולה מיום ליום וצובר מאות
אלפי צפיות .מזמינים את כולכן וכולכם להצטרף ולעקוב.

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
הסדרה تابو טאבו זכתה לשיח בחברה
הערבית והישראלית .הסדרה בוחנת לעומק
נושאים רגישים ,שנויים במחלוקת:
פדופיליה ,סמים והפלות.
הסתיימו צילומי הסדרה "الهايتكستيم אל
הייטקסטים" שבמסגרתה אשת התקשורת
אספהאן בהלול יוצאת למסע מרתק בענף
ההיי טק המתעורר של החברה הערבית.
דרך סיפוריהם של מפתחים ויזמים ערבים היא תחשוף את
הקשיים שבדרך כמו גם את ההישגים בארץ ובחו"ל .בהקשר
הזה היא תשאל את השאלות המטרידות את החברה הערבית
ותנסה לאתר את סיפורי ההצלחה והאקזיטים ,שהם תנאי
להמשך צמיחתו של הענף.
החלו צילומי העונה השנייה של הסדרה המצליחה " قربة
غربة קרוב רחוק " העוקבת אחרי בני דור ה Y-וה  Zבחברה
הערבית במסעם להגשמה אישית ,כאשר הם מנווטים
בזהירות בין שבירת מוסכמות ובין מטען המסורות
והמנהגים שהם נושאים איתם מבית ההורים— גם כשהם
מחליטים לעזוב אותו.
החלו צילומי " عظماء من ر
الشق גיבורים מהמזרח" סדרת דוקו המחברת את צירי הזמן על ידי מסע מרתק
מהנקודה העכשווית של הזמן אל העבר כאשר בכל פרק יוצג הישג מדעי מהמאה  21שבמקור הוא ממצא של
גיבורי עבר מהתרבות הערבית.
ממשיכים בצילומי הסרט ”האיש שחלם ספרים“ המביא את סיפורו של דון קישוט מקומי היוצא למסע
אידיאולוגי של מחקר וגילוי במטרה להחזיר את הספרים בשפה הערבית אל החברה והתרבות הערבית
בישראל.
אירוח סאטירי
סוף החודש יחולו שידורי הסדרה החדשה "شو الوضع מה המצב"
העוסקת בנושאים העומדים בראש סדר היום של החברה הערבית
בהובלת שחקן התיאטרון והטלוויזיה אברהים סקאללה .בכל פרק
יוצא ברהום כדי לחקור את האתגרים שהחברה מתמודדת איתם ע"י
הצגת נתונים ,מחקרים ופגישת מומחים ואנשי מפתח מכל
התחומים.

מורשת ותרבות
הסתיימו שידורי هيك السهر היק אלסהר סדרת מורשת ואירוח
שבמרכזה התרבות הערבית המתבטאת באומנויות השידרה והזג'ל
(שירה עממית המייחדת את מדינות המזרח התיכון) .במסגרת התוכנית
זמרים ומשוררים יאלתרו וישירו שירים מיוחדים במגוון נושאים.
התוכנית צולמה בכפר נין בבניין ובאווירה אותנטיים המביאים הוואי
נוסטלגי של ימי הפולקלור של פעם.

בברכה,
רובא ורור
מנהלת "מכאן" התוכן הלא חדשותי

מחלקת הדרמה:
מנאייכ – עונה :2
העונה השנייה החלה וכבר זוכה לצפיות מרובות ולשבחי הביקורת.
מציאת גופתו של רוסלן מנחמוב מספר חודשים לאחר רציחתו בעונה 1
שואבת את טל בן הרוש (לירז חממי) בחזרה אל תיק ברק הראל (עמוס
תמם) ויחד איתה – את איזי (שלום אסייג) שמוזעק לשוב מהפנסיה .טל
משלמת מחיר כבד בניסיון לחתור אל האמת והמשימה הפעם קשה
אפילו יותר – דודו עיני הוא המפכ"ל שמאותרג היטב על ידי פרקליט
המדינה – ויש לו הרבה יותר כוח (ואינטרס) לשמור על ברק.
איזי מוצא את עצמו שוב ראש בראש מול חברו הטוב לשעבר ,זאת
כשהמערכת שוב מנסה לסכל את מאמציו להשיג צדק .בסיבוב הזה הכול
יהיה אישי יותר ,מדמם יותר ומסובך יותר.

מחלקת הדוקו:
החודש האחרון היה מלא ביבול של סרטי וסדרות דוקו מהמשובחים
שידענו.
אייכמן – ההקלטות האבודות:
הסרט נבחר לפתוח את פסטיבל דוק אביב.
שישים שנה אחרי משפט אייכמן ,מתגלה ראייה גנוזה שלא הוצגה
במשפט :סלילי הקלטה מקוריים של ראיון שערך העיתונאי הנאצי
זאסן עם אייכמן במקום מחבואו בארגנטינה שסותר את טענותיו
במשפט כי מילא רק פקודות .באותן שיחות אינטימיות מתאר
אייכמן בגאווה את עמדתו ותפקידו ביישום הפתרון הסופי.
הסדרה מתארת את הדרמה מאחורי הקלעים של משפט אייכמן
כצומת היסטורי ביחסי ישראל גרמניה ,בביטחון ישראל ובעיצוב
תודעת זיכרון השואה בישראל ובעולם מאז ועד היום.
במשפט עצמו ,הוגשו כראייה תמלילי השיחות שהוקלטו ,אך רק העמודים עליהם העיר אייכמן בכתב ידו,
התקבלו כראיה .אייכמן שב וטען במשפט שמדובר בשילוב של שקרים ובדיה והתעקש שיושמעו בפניו
ההקלטות המקוריות ,שלמרבה הצער נעלמו.
אנצאר:
עם ציון  40שנה למלחמת לבנון הראשונה הסרט מביא את סיפורו של מחנה
השבויים הראשון והאחרון שהקימה ישראל בשטח לבנון במהלך המלחמה
אנצאר ,אשר הכיל בשיאו כ 7,000 -עצורים.
הסרט פורש את סיפורו של המחנה דרך נקודות ציון משמעותיות ועדויות דרמטיות
הנחשפות לראשונה ,הן של החיילים והן של העצורים הפלסטיניים שהיו שם,
לצד צילומי וידאו נדירים ותמונות סטילס שמעולם לא פורסמו.

רוחו של המחנה המשיכה לרדוף את מי ששהו בו ולרחף במזרח התיכון עד שנסגר עם חילופי שבויים במסגרת
עסקת ג'יבריל בה שוחררו אלפים מהעצורים תמורת שמונת חיילי צה"ל שנפלו בשבי.
מחברות שחורות:
הבמאי שלומי אלקבץ צילם מאז שנת  '88שעות רבות של
צילומים משפחתיים לצד תיעוד מאחורי הקלעים של שלושת
הסרטים שביים יחד עם אחותו רונית אלקבץ.
הסדרה משלבת חומרים תיעודיים עם חומרים מהטרילוגיה
כדי לספר את סיפורה של המשפחה המזרחית ,על מורכבותה
וייצוגיה במציאות ובקולנוע.
הפרקים ,העוסקים באחותו רונית ,מלווים אותה עד מותה
בטרם עת וחושפים חומרים רגישים ומרגשים שלא נחשפו עד
כה.

מיני די וי:
לאחר שמצא קלטות ישנות שצילם במצלמת הוידאו
שהייתה לו בילדותו ,חוזר הבמאי אל התבגרותו המינית
כפי שעולה מסרטיו הביתיים .הקלטות מוציאות אותו
למסע איתור של להט"בים/ות נוספים שנהגו לצלם את
עצמם בגיל ההתבגרות.
הוא מוצא עשרות נערים ונערות ממקומות ומגזרים שונים
בישראל שחשפו את עצמם מול המצלמה והשתמשו בה
כדי לחקור את זהותם/ן המינית והמגדרית .מאות
הקלטות מתלכדות לתמונה שלמה שחושפת איך נראית
התמודדות עם זהות חדשה .דרך צפייה מחדש בחומרים שצילמו חוזרים הגיבורים/ות אל החיים עוד בטרם
הבינו אותם דרך הפילטר של נטייה מינית ומגדר .המצלמה מתגלה ככלי לחקירה של זהותם/ן ויחסיהם/ן עם
המשפחה והסביבה.
רב הנסתר – הגילויים החדשים
שנתיים אחרי שידור הסרט "רב הנסתר"
שהביא לחקירת שתי פרשיות רצח,
מעצרים וכתבי אישום נגד חברי משמרת
הצניעות של אליעזר ברלנד ,חוזרת יוצרת
הסרט ,שני חזיזה עם גילויים חדשים.
באמצעות עדויות בלעדיות ,הקלטות וחומרי
חקירה .נחשפים פרטים חדשים על מה
שהוביל לרצח הנער ניסים שטרית ולרצח אבי
אדרי לפני  30שנה .הגילויים החדשים מעלים
שאלות מטרידות בנוגע לטיפול המשטרה
בפרשה ,אז והיום.

תיק  - 512מדינת ישראל נגד יצחק אברג'יל
סדרת דוקו בת  3פרקים המביאה את סיפור
המאבק היצרי בין התובע ,הפרקליט ניסים מרום
לבין ראש משפחת הפשע ,היעד מספר  1של
משטרת ישראל ,יצחק אברג׳יל.
במשך שנים ניסו חוקרי המשטרה בישראל,
בארה"ב ,בלגיה ,הולנד ,יפן ואוסטרליה לשים את
ידם על היעד הכי מסוכן כשבדרך המשיכו
להירצח חפים מפשע שנקלעו לקו האש .אברג׳יל
הצליח לסחור בסמים ,לחבור למאפיות מקומיות,
להילחם בארגוני פשע מתחרים ולשלוט על
הפשיעה בכל טריטוריה אליה הוא הגיע מאירופה
ועד קנדה בזכות כריזמה והטלת אימה על
הסובבים אותו .במשך שנים נערכו מעצרים ,שלו
ושל חברי ארגון הפשע שלו שהסתיימו בשחרורו בשל חוסר בראיות .עד שיום אחד ,נפתחת חקירה חשאית.
פרקליט צעיר וחוקר משטרה כריזמטי אוספים עשרות ראיות ,מנהלים קשרים עם משטרות ברחבי העולם
ומצליחים לגייס  6עדי מדינה מארגון אברג'יל .
אחרי עשור וחצי של חקירה סמויה ב ,2015-נערכים המעצרים ומוגשים כתבי האישום נגד עשרות עבריינים
ובראשם היעד מספר  1יצחק אברג׳יל .הוא ואנשיו מובלים באזיקים אל מאחורי הסורגים 6.שנים אחרי ,הם
מורשעים ונשלחים לכלא.
הפרק הראשון בסדרה ישודר ביום מתן גזר הדין.

מחלקת תרבות ובידור:
"פגישה עם רוני קובן" חוזרת לעונה שישית .עונה שנפתחה
במפגש פסגה בין שני המראיינים הטובים בישראל – רוני קובן
וקובי מידן בריאיון אישי טלוויזיוני ראשון .בהמשך העונה יגיעו
לבקר נינט טייב ,צופית גרנט ,דובי וייסגלס ,שלמה שרף ,ציפי
שביט ,לאה צמל ,בועז ביסמוט ,שרה פון שוורצה וגם אבי נשר.
אחרי יותר מ  100תוכניות וחמישה פרסי אקדמיה ,התוכנית
"פגישה" עדיין מנסה להגיע ,גם עם מי שכבר נדמה שהתראיינו
על הכל ,לרגע מזוקק של אמת .לגילוי של משהו שעוד לא
שמענו ,לאינטימיות וגילוי לב שעוד לא היו.

בברכה,

טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

מקיף מילאנו  -השבוע שודרו פרקי הסיום
לעונה  .3את העונה ליווינו במה שהפך כבר
למסורת עם התוכניות שלנו בהקרנות
פתוחות לקהל בסינמטק ומפגש של הצופים
עם השחקנים והיוצרים.

פסטיבל פרי ז'נס  -במסגרת פסטיבל פרי ז'נס לסדרות
ילדים ונוער ,המתקיים אחת לשנתיים במינכן ,לקחו חלק
בתחרות התוכניות חיות שטח והשמרטפים.
השמרטפים עלה לגמר בקטגוריית בחירת הילדים לז'אנר
לא מתוסרט לגילאי  7עד  10וזכה במדליה.

שלי הכובשת -
בימים אלו החלו צילומי הסדרה החדשה שתעסוק בשלי רומנו ,נערה
ממגדל העמק ,שחיה ,נושמת ומשחקת כדורגל  24שעות ביממה.
שלי מקימה את קבוצת "אריות העמק" בה היא משמשת כמאמנת-
שחקנית .הסדרה תשודר לקראת משחקי המונדיאל בסוף השנה.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

החודש החולף היה עמוס באירועים חדשותיים ,בזירה הפוליטית והארצית .חטיבת כאן חדשות סיקרה
בהרחבה את הדרמה הפוליטית וההצבעה על פיזור הכנסת עם שידורים חיים ומפוצלים מהכנסת ומהאולפן,
כולל ריאיון מיוחד של ראש הממשלה היוצא .וכמובן – המשכנו להיות ראשונים בכל מקום עם הדיווחים
והכותרות וגם – סרטוני כאן חדשות בטיקטוק שברו את הרשת
ריאיון פרידה של בנט עם דב גיל הר בחדשות
השבת – רגע לפני נפילת הממשלה ,נפתלי בנט,
ראש הממשלה העניק לדב גיל הר ריאיון מיוחד
במסגרתו התייחס גם לפרסום של כתבנו מיכאל
שמש כי לא יתמודד בבחירות הקרובות
ראש דסק התחקירים של כאן חדשות זכה בפרס
אורי אבנרי לעיתונות אמיצה על סדרת התחקירים
שלו "ארץ עיר" אשר משודרת במהדורת חדשות
הערב ועוסקת בחשיפת שחיתות בשלטון המקומי.
בנימוקי הפרס כתבו השופטים :״אורן אהרוני זוכה
בפרס השנה על תחקירים עיתונאיים החושפים
שימוש לרעה בעמדות כוח שלטוני".
גם החודש הפקנו בחטיבה שלושה פרויקטים גדולים
במגזין החדשותי  -במסגרת מהדורת "חדשות
הערב"
שידרנו
שלוש
סדרות מגזין .הסדרה "סיר הלחץ הישראלי"  -אלון שרביט ליווה
חמישה ישראלים בשגרת יומם כאשר הם מחוברים למכשיר
המנטר קצב לב כדי לנסות ולהבין עד כמה מלחיצה המציאות של
כול נו .סדרה של ריאד עלי" ,להציל את הצפון" שבדק מדוע מערכת
הבריאות בצפון כל כך מוזנחת ועד כמה מופקרים תושבי הצפון
לגורלם הבריאותי

והסדרה "העדויות מהאולפנות" של אורן אהרוני
סדרה מיוחדת שמביאה אל המסך עדויות של
נערות ,בנות אולפנה ,שמספרות על הטרדות ואף
מקרי אונס שעברו על ידי רבנים ואנשי חינוך.
העדויות מצמררות וחלקן נחשפות לראשונה

שידור חי ומפוצל מירושלים -
כתבי כאן חדשות יצאו אל השטח לסקר את שני האירועים
הגדולים שידעה ירושלים במהלך החודש האחרון – הלווית
הענק של הרב אורי זוהר ומצעד הגאווה השנתי של הבית

הפתוח .כתבנו היו פזורים בכל נקודות השידור
בשטח.

החשיפה של כאן חדשות שטלטלה את
המערכת הפוליטית – החודש פרסם
כתבנו הפוליטי מיכאל שמש דברים שאמר
סגן השר לשירותי דת מתן כהנא בתיכון
"דרך אבות" באפרת .בתיעוד נשמע כהנא
אומר" :אם היה כפתור שאפשר ללחוץ עליו ,שיעלים מפה את כל הערבים ,שולח אותם ברכבת אקספרס
לשוויץ" .הפרסום הדהד בכל כלי התקשורת המתחרים וזכה לפולואפים רבים.

מינויים חדשים בדסק הערבים של כאן חדשות  -הפרשן הבכיר אליאור לוי מצטרף אל נבחרת כאן חדשות
ורועי קייס קודם וינהל את דסק הערבים – אל חטיבת כאן חדשות הצטרף החודש הפרשן והעיתונאי הבכיר
אליאור לוי לאחר  12שנה בקבוצת ידיעות אחרונות .לוי ישמש כפרשן לענייני פלסטינים .רועי קייס קודם לראש
תחום העולם הערבי וינהל את דסק הערבים והפלסטינים.
#התחלתי_לדבר :מעל  400אלף צפיות לסרטוני כאן חדשות באתגר הטיקטוק
האתגר הושק על מנת לעודד בני נוער לשתף את המצוקות הנפשיות איתם הם מתמודדים .בערוץ כאן חדשות
בטיקטוק פורסמו סדרת סרטונים מתוך סדרת הכתבות "הילדים במחלקה הסגורה" ,של אלון שרביט ,ששודרה
בחדשות הערב ,כאן  . 11בסדרה ראיין שרביט בני נוער מתמודדי נפש ,שחלקם עדיין מאושפזים במחלקות

פסיכיאטריות סגורות .סדרת הסרטונים של כאן חדשות בטיקטוק ,זכו למספר הצפיות הגבוה ביותר באתגר
#התחלתי_לדבר וצברו מעל  400אלף צפיות

כאן רשת ב
בחירות  – 2022יוצאים לדרך :כאן רשת ב' התייצבה בכנסת ישראל והקימה עמדת שידור מיוחדת בקומת
המליאה ביום שני ( )27.6לטובת סיקור מקרוב של
ההצבעות על פיזור הכנסת .זאב קם ,קובי מור ויוסי תנורי
ביום שידורים מיוחד ביום המכריע – כולל לייב פייסבוק
ומענה לשאלות הגולשים
ספיישל יציאת תיכוניסטים לחופשה ברקע לשביתת
מערכת החינוך – הקדנו תוכנית מיוחדת בת שעה לרגל
יציאת התיכוניסטים לחופשת הקיץ כשברקע משבר
השביתות בבתי הספר .התוכנית הוגשה על ידי לירן
כוג'הינוף ,כשלצידו מגיש אורח ,עומר שחר – תלמיד תיכון
ויו"ר מועצת תלמידים
תוכנית מיוחדת לכבוד חג השבועות  -ירון אנוש מארח
את יהודה פוליקר באולפן – תוכנית מיוחדת לערב חג
השבועות בשיתוף הגולשים של כאן רשת ב בסושיאל
לצפייה/האזנה

נורית הירש בהופעת אורח מיוחדת בכאן רשת ב' –
פרויקט מיוחד לציון יום הולדתה ה 80-של כלת פרס
ישראל בתחום הזמר העברי ,המוזיקאית והמלחינה
נורית הירש .תוכנית בהגשת ליאת רגב 5 .שעות של
ראיונות איתה ועם אנשים שמדברים עליה .התוכנית
גם נערכה לפודקסט – להאזנה
אשכול נבו מספיד בטור מיוחד את א.ב .יהושוע מגיש
"שניים" בשבת בכאן רשת ב' – הסופר אשכול נבו,
בטור הספד מרגש ( )14.6לסופר א.ב .יהושוע" .איבדנו
קול חשוב ,אבל הספרים של א.ב .יהושוע יישארו איתנו" ,כותב נבו .לקריאת הטור

הפועל חולון אלופה! – כאן רשת ב' ממשיכה לשדר משחקי
כדורגל וכדורסל מונגשים לרדיו ולאוכלוסיית העיוורים.
החודש שודרו מהמגרש משחקי סדרת גמר הפלייאוף –
שבסופם הפועל חולון ניצחה את בני הרצליה והפכה
לאלופת המדינה בפעם ה 2-בהיסטוריה .עורך חדשות
הספורט ליאן וילדאו חגג בשידור חי.

עקיבא נוביק מחפש פרטנר/ית – עקיבא נוביק ממשיך החודש בחיפוש אחר מגיש/ה שיגיש לצידו את תוכניתו
בחמישי בבוקר בכאן רשת ב' .מצעד המועמדים נמשך .והחודש ניסו את מזלם :רינה מצליח ,כרמלה מנשה
ומיכאל שמש.
חברי להקת  E.L.Oלשעבר בהופעה חיה באולפן "סדר יום" עם קרן נויבך – חברי להקת  The Orchestraהגיעו
לאולפני כאן רשת ב' ושרפו את האולפן בשידור חי שהועבר ברדיו ,בטלוויזיה וב LIVE-בפייסבוק

רדיו מכאן
ציינו את חג המוזיקה הבינ"ל ביום שידורים מיוחד ,בו הותאמו תכני התוכניות לאירוע והשתתפו בו זמרים,
מלחינים ומוזיקאים מקומיים ושודרו בכל שעה מקבצים קצרצרים במגוון קטגוריות בנושא.
כמוכן נערך בכפר מנדא ,בהפקת רדיו מכאן ,אירוע הכתרת כוכבי הכדורגל בחברה הערבית לשנים – 2021
 2022בכל הקטגוריות ,אירוע שקיבץ רבים מכוכבי הכדורגל ,מאמנים ,מנהלי קבוצות ועוד .ביום היציאה
לחופש הגדול  , 20/6התמקדו מספר רצועות שידור בשיח על הנושא מזוויות שונות ומדי יום מעלים לשיח
היבט אחר של הנושא.
ניתן דגש על העברת אירועים חדשותיים בשידור חי ,און ליין ,כך בין היתר שודרה מסע"ת בנט ולפיד על הליכה
לבחירות ולפני כן מסע"ת מנסור עבאס על החלטת מועצת השורה בדבר המשך דרכה של רע"מ בקואליציה.
בסימן  40שנה על מלחמת לבנון הראשונה ,הוקדשה רצועת שידור בתוכנית אג'נדה לנושא מהיבטים שונים.
בחג השבועות ניתן כיסוי רחב לאירועים שהיו סביב מסגד אלאקצא.
תוכניות האקטואליה והיומנים הניבו כמה וכמה כותרות מפוליטיקאים שכולם חיכו למוצא פיהם אודות עתידה
של הקואליציה ועתידם האישי ,כגון :ע'ידאא רינאווי זועבי ,מנצור עבאס ועיסאווי פריג'.

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
138,309
2,145

צפיות בווידאו
2,056,465
1,538,179

צפיות בפרופיל
38,487
29,750

לייקים בחשבון
137,744
93,110

הסרטונים הנצפים
חופים הם לפעמים #אוצרבארכיון
נס בכנסת #אוצרבארכיון
בר ואמא שלה שוברות את קשר השתיקה #התחלתי_לדבר
מזהים את הקול? #אוצרבארכיון
איך המבורגר קשור לשבועות?

426,500
223,500
212,900
171,200
137,800

יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

מנויים
422,846
5,739

חשיפות
166,916,546
1,863,356

צפיות
16,344,052
484,197

הסרטונים הנצפים:
"אין כפרה אבל אפשר לתקן" :ניניו של החייל הנאצי שמשרתים בצה"ל
מסע הרצח של המחבלים באלעד :כתב האישום המחריד
"עגיל באוזן זה נורמלי ,וללכת כמו יהודי לא?" :בראש של אורי זוהר

192,243
192,031
182,634

אינסטגרם
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
89,900
600

מעורבות
20,978
-

חשיפה
168,439
-

הסרטונים הנצפים:
נס בכנסת #אוצרבארכיון
שירותים עם שנדלירים
איך המבורגר קשור לשבועות?
רובי במספרה של רמי גילוחה #בעלימלאכה
שבוע של שביתת עובדי ניקיון בים #אוצרבארכיון

80,412
66,257
63,723
51,006
34,102

פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
763,400
-

צפיות בסרטונים
13,417,817
-

מעורבות
4,553,792
-

פוסטים מובילים:
שירותים ציבוריים עם שנדלירים?
הירי שטלטל את המדינה :בחזרה לטבח מערת המכפלה
סוף עצוב :זוהתה הגופה של ספיר נחום

422,656
314,225
294,448

טוויטר
 28הימים האחרונים

עוקבים
167,941

חשיפה
13,778,944

ביקורים בפרופיל
1,188,960

עלייה מחודש קודם

25,944

-

-

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

חכ
כאן תרבות
נפרדים מ-א.ב יהושע בשידורים מיוחדים
בשורה של תוכניות ומשדרים מיוחדים ,נפרדנו מהסופר אברהם ב .יהושע .בין השאר נחשפו בתוכנית "גם
כן תרבות" הפתקים המיוחדים  -אוצר יומנים משפחתיים של יהושע ואביו.
הסכת ׳גם כן תרבות – להאזנה לחץ/י כאן
הסכת ׳מה שכרוך -להאזנה לחץ/י כאן
הסכת ׳אחת 5+פתקים -להאזנה לחץ/י כאן
שידור מיוחד משבוע הספר בשרונה
זאת כבר מסורת .גואל פינטו ,מיה סלע וענת שרון בלייס ,יחד עם צוות הפקה רחב ,הגיעו ליריד הספרים
במתחם שרונה בתל אביב ומשם שידרנו במשך שעתיים משדר מיוחד שכולו סופרים ,ספרים ואהבה למילה
הכתובה .בין השאר הגיעו אלינו אתגר קרת ,דרור משעני ,ענת לב אדלר ,שהם סמיט ,דריה שועלי ,ליאור
שליין ,רחלי רוטנר ועוד .להאזנה לחץ/י כאן
״עיניים אלי״ חוזרים למורי הספרות המיתולוגיים
לרגל שבוע הספר העברי התוכנית "מה שכרוך״ עשתה כבוד למורים והמורות לספרות שהפכו למיתולוגיה.
ביניהם הרצלינה יגר שלקחה את תלמידי תיכון עירוני ה׳ לחנויות ספרים; יהודית שפי מהתיכון המקיף בתל
גיבורים שהלהיבה את התלמידים עם שירה מודרנית (צעירה) ועוד .להאזנה לחץ/י כאן
פרידה מאורי זוהר
לוח השידורים של התחנה השתנה עם הבשורה על פטיתו של אייקון התרבות הישראלי אורי זוהר .מגישי
התוכניות חזרו לעולמו המורכב והמגוון של זוהר וליוו עוד אחד מאייקוני התרבות ישראלית בדרכו האחרונה.
להאזנה לחץ/י כאן
להתחיל מבראשית  -כאן תרבות בוחרת את אנשי התרבות המבטיחים
בפרויקט מיוחד לכבוד חג השבועות ,מגישי ומגישות כאן תרבות בחרו את ההבטחות שלדעתם יפרצו דרך
בתחומים שונים :באופנה ,באמנות ,בספרות ובקולינריה".גם כן תרבות" עם הרקדנית יוצרת נאיה בינגי,
האמנית אלאא הייתם ,המעצבת ירדן והמשורר יעקב כהן .״מה שכרוך״  -עם ההבטחות של הספרות,
השירה ,התרגום והמו"לות בישראל ,עם עינת בדי ,רומן אייזנברג ,דגנית דיליאן ועמרי שפירא .״סרוויס״ עם
השפית לי מלילי .״שלושה שיודעים״ חיפשו את התחום ממנו יבוא זוכה הנובל הבא.

כאן הסכתים
זיגי  -כאן  88בשיתוף פעולה עם כאן הסכתים מציינים  50שנה לאלבום המופת של דיוויד בואי במיני סדרה
חדשה בהובלת גיל מטוס ונוגה קליין.
ההסכת שאין לומר את שמו  -שיר ראובן ודור סער מן פותחים את העונה האחרונה ואת קריאת הספר
השביעי והאחרון בסדרת הארי פוטר בהקלטה של פרק חי מול קהל בבר הווספר בתל אביב .ההקלטה ,יחד
עם פרקי העונה האחרונה יעלו במהלך חודש יולי .להאזנה לחץ/י כאן
מכורים  -החודש פגשנו את אילן שנפל לסמים ,נגמל ואז נפל שוב ,את יוסי שנשלח בילדותו על ידי הוריו
החיים לבית יתומים וכשגדל פת מוסד שמהווה בית למכורים כמותו ואת ענבל ,מכורה נקייה שמשמשת
כחונכת תומכת למכורות רבות.
היסטוריה לילדים  -פרק מיוחד לקראת שבוע הספר על יוסף חיים ברנר ,מסע בעקבות הסופר ז'ול ורן
וסיפורו של הנשר הגדול  -הרמב"ם.

חכ
גבוהה גבוהה  -כיצד הוגות והוגים שונים ניגשים אל מושג האלימות ומטפלים בו ,בעיקר בהקשרו הפוליטי

כאן מורשת
יום ירושלים :שידורים חיים ברדיו ובערוצי הדיגיטל של כאן מורשת ,ליוו את חגיגות  55שנה לאיחוד העיר
ירושלים .במוצ"ש ,ערב החג ,הגיש ידידיה תנעמי תוכנית חגיגית לכבודה של העיר ,וכן שידרנו בפייסבוק
לייב את האירועים והתפילות מהכותל המערבי בירושלים .ביום ראשון ליווינו בפייסבוק לייב את ריקוד
הדגלים ,השידורים הוקשו ליום ולעיר ובערב הצטרפנו בשידור חי לישיבת מרכז הרב בירושלים ,לחגיגות
המרכזיות בהשתתפות נשיא המדינה .להאזנה לחץ/י כאן
הרב אורי זוהר ז"ל :עם קבלת הבשורה על פטירת הרב אורי זוהר ,הוקדשו שידורי התחנה ללכתו של אחד
מהאייקונים הגדולים של מדינת ישראל .בפייסבוק וביוטיוב של כאן מורשת ליווינו בשידור חי את מסע
הלוויה ,כולל פרשנות והסברים מפי מגישי התחנה .להאזנה לחץ/י כאן
חג השבועות :תוכניות כאן מורשת הוקדשו לחג מתן תורה וכללו שיעורי תיקון שבועות לצד תוכניות שעסקו
בדמותה של רות המואביה ונשות מגילת רות .להאזנה לחץ/י כאן

כאן 88
לציון  50שנה לאלבום המופת The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
כאן  88הסכתים חזרה החודש עם מיני סדרה על המהפך של בואי:
מופעי פנטומימה ,סדרות מדע בדיוני ,תקליטונים של ליטל ריצ'רד ושל אלביס ,חלום ילדות להיות נגן
סקסופון בהרכב ג'אז מודרני ,ספרות הביט ,אופנת המוד ,והרכב אלמוני מניו יורק שהוציא אלבום אחד עם
עטיפת בננה.
כל אלה היו רק חלק מהחוטים הדקים שבעזרתם דיוויד בואי תפר את אחת הדמויות הבלתי נשכחות
בתרבות שלנו.
במסע שכולו עליות וירידות ,כישלונות צורבים בזה אחר זה וחיפוש מתמיד של בית בעולם  -ברגע אחד
בשנת  1972העולם פגש לראשונה את החייזר ממאדים ,באלבום שעיצב מחדש את איך שאנחנו חושבים
על מוזיקה.
הצטרפו אלינו לדרך מבית הילדות של דיוויד ג'ונס הילד בפרברי לונדון ,ועד
ללידתו מחדש בתור האייקון החד פעמי עם הברק על המצח.
 50שנה ל"-עלייתו ונפילתו של זיגי סטארדאסט והעכבישים ממאדים"
⚡ הסכת חדש מבית כאן  88הסכתים עם גיל מטוס ונוגה קליין ⚡ כאן
מאזינים  -להאזנה לחץ/י כאן
פול מקרטני שלא הכרתם
לכבוד יום הולדתו של סר פול מקרטני ,עידן אלתרמן חזר לשירים הפחות מוכרים של מקרטני ,אלו שחבל
שאתם לא מכירים .להאזנה לחץ/י כאן
אלבום לאי בודד – Linda McCartney and Paul McCartney - Ram
כשפול מקרטני חוגג  80אי אפשר להסתפק רק בספיישל אחד ,לכן מנחם גרניט התבודד עם האלבום
המופתי שלו ושל לינדה  .Ramלהאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  30 - 88שנה ל Angel's Dust-של Faith No More

חכ
אחרי ההצלחה העצומה של אלבומם הקודם  ,the real thingפיית׳ נו מור התכנסו להקליט את אלבומם
הרביעי  -עם יותר כסף וחופש אומנותי מחברת התקליטים angel dust ,הוא אלבום שנוגע כמעט בכל ג׳אנר
מוזיקלי ,תיאטרלי ,מאתגר והיום 30 ,שנה אחרי הוא גם המצליח ביותר שלהם.
רותם דויטשר וחגי לזר חגגו  30לאלבום המשפיע והפורץ דרך של  .FNMלהאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  25 - 88שנה ל The Fat of the Land-של פורדיג'י
טל ארגמן חוזרת  25שנה אחורה ,אל האלבום  ,The fat of the landמאלבומי הדאנס הבולטים והמצליחים
של שנות התשעים ובכלל ,שהכניס את להקת הפרודיג'י  -שנולדה במסיבות אנדרגראונד ,עמוק
למיינסטרים העולמי .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  50 - 88שנה ל Sail Away-של רנדי ניומן
אחרי שבשנות השישים דור שלם של בני נוער אמריקאים נאחז בתקווה לשינוי ,הגיע ההאנגאובר בשנות
השבעים והתקווה נשמטה להם מהידיים .מיליטנטיות ,ציניות וייאוש החליפו את החיבוקים,
את הפרחים ואת אהבת החינם .ואם יש משהו שרנדי ניומן יודע לעשות יותר טוב מכולם זה להיות ציני
ומיואש.
בתוך האקלים הזה ,הוא הוציא את המאסטרפיס שלו ,Sail Away ,עם שירים כמו  Political Scienceשחבט
במלחמה הקרה He Gives Us All His Love ,ו God's Song (That's Why I Love Mankind)-שחבטו
באלוהים ואמונה ,וכמובן שיר הנושא  -שחבט בגזענות העמוקה ,זו שמעמידה פנים שהכוונות שלה טובות
ומשוכנעת שהאדם הלבן "רק" הביא את "הנאורות" לעולם הישן .להאזנה לחץ/י כאן

כאן גימל
החודש חגגנו חודש רביעי של העשירייה
אירוע רדיו ,דיגיטל וטלוויזיה שבועי המדרג את עשרת
השירים הגדולים של ישראל
תוכנית מה  :2.6.22התארחו גלעד כהנא וגיא מוזס .להאזנה
לחץ/י כאן
תוכנית מה  :9.6.22התארחו אור עמרמי ברוקמן וים רפאלי
ושחר סאול .להאזנה לחץ/י כאן
תוכנית מה  :16.6.22התארח עברי לידר .להאזנה לחץ/י כאן

קול המוזיקה
בחג השבועות אירחנו באולפן את המנצח מיכאל שני אשר הגיש תוכנית מקהלות חגיגית לציון  35שנה
להקמת המקהלה הקאמרית ת"א .להאזנה לחץ/י כאן
החודש מלאה שנה ללכתו של הסקסופוניסט והמורה ארז ברנוי – מעמודי התווך של סצנת הג'אז הישראלי
ואנו העברנו בשידור חי ערב לזכרו שבו הופיעו בין השאר אבישי כהן ,אהרל'ה קממינסקי ,אלון אולארצ'יק,
הילה קוליק ועוד .להאזנה לחץ/י כאן

חכ
החודש גם העברנו בשידור חי קונצרט מסקרן של התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של סטיבן סלואון,
אשר ביצעה יצירות מאת המלחין האמריקני ג'ון אדאמס וגוסטב מהלר .להאזנה לחץ/י כאן

כאן רקע
אנגלית
ריאיון אישי מרגש עם מיכאל כחלק מסיקור יום השנה ה 40-למלחמת לבנון הראשונה ,קיימנו ריאיון עם
אורן ,שגריר ישראל בארה"ב לשעבר ,על חווית המלחמה שלו ועל השפעות המלחמה על ישראל .להאזנה
לחץ/י כאן
רוסית
ביום ב'  , 20.6.22הקדשנו את השעה הראשונה של התוכנית ''בוקר טוב ,ישראל'' ליום הפליט הבינלאומי.
העלנו נושאים קשורים לפליטים בעולם – סטטיסטיקה ,מדינות ,המצב היום לעומת השנים הקודמות ועוד.
שוחחנו עם פליטה מעיר מריופול .היא ובעלה אלוף עולם בשחמט ,נכה בכיסא גלגלים ,שחיו משך חודש
וחצי בעיר תחת הפגזות קשות וביתם נהרס .הם הצליחו להגיע לרוסיה באורח פלא ומשם הגיעו לארץ
וביקשו מעמד של פליט .להאזנה לחץ/י כאן

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

פייסבוק :עמוד כאן התחזק ב 8%-מול החודש שעבר .כלל עמודי תחנות הרדיו זינקו ב 66%-כשבראש
נמצאים עמודי כאן  88וכאן גימל .עמוד  kan arbקפץ ב.197%-

יוטיוב :ערוץ כאן חדשות התחזק קלות ב .2%-התוכניות המובילות בערוץ כאן  11הן העונה השלישית
של "קופה ראשית" והעונה הרביעית של "היהודים באים" .התוכניות המובילות בערוץ כאן חינוכית הן
העונה השלישית של "מקיף מילאנו" והעונה השנייה של "שקשוקה".

טוויטר :עמוד כאן חדשות חווה ירידה משמעותית בחשיפה ( )18%-בשל ירידה משיא ובעקבות מספר
נמוך יותר של ציוצים בהשוואה לחודש שעבר .היקף החשיפה לעמוד כאן ב ,שחזר לפעילות החל
מחודש אפריל ,עמד על  1.6מיליון בחודש האחרון.

אינסטגרם :רוב עמודי האינסטגרם חוו ירידה בחודש הזה ,אך עמוד כאן חינוכית דווקא זינק פעם
נוספת ב 56%-אחרי גידול דומה בחודש שעבר.

תכני רדיו :רוב תחנות הרדיו חוו בחודש החולף ירידה בשיעור ההאזנות לשידור החי בדיגיטל .גם
היקף ההאזנה לפודקאסטים ולתוכנית מוקלטות ירד ב 12%-מול החודש שעבר.

תכני טלוויזיה :בזכות "טהרן" זינק מספר הצפיות באפליקציית הסמארט  TVלשיא חדש עם  4.3מיליון
צפיות – נתון שמשקף זינוק של  59%מהחודש שעבר .באפליקציה לנייד עלתה הצריכה של תוכניות
מוקלטות ב 13%-ובאתר של התאגיד נרשמה קפיצה של  42%לתוכן מוקלט.

נכסי דיגיטל :על אף הזינוק בצפיות של תוכניות מוקלטות ,מספר הכניסות לאתר ולאפליקציה של
התאגיד לא גדלו בהתאם .האתר והאפליקציה של כאן חינוכית התחזקו ב.17%-
בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

טלוויזיה
מנאייכ
המנאייכ כבר כאן! פרומו השקה לזוכת פרס האקדמיה שחוזרת לעונה
שנייה ומטורפת.
לצפייה לחץ\י על התמונה
וכמובן שיש גם הארדסייל עם ניחוח של יריית פתיחה
לצפייה לחץ\י כאן

שישו ושמחו – ביקורות
פרומו עם השגחה עליונה וביקורות שעושות שישו
ושמחו בלב – ברוך השם!
לצפייה לחץ\י על התמונה

פגישה עם רוני קובן
זוכת פרס האקדמיה חוזרת לעונה חדשה עם
אנשים מרתקים ורוני קובן שיודע לגרום לאנשים
לפתוח את הלב.
לצפייה לחץ\י על התמונה

512
מסוג הפרומואים שיודעים יותר מדי –
כל מה שלא ידעתם ואתם מאוד רוצים
לדעת על פרשת הפשע הגדולה
בישראל.
לצפייה לחץ\י כאן ,כאן ,כאן

מחברות שחורות
"אדם מצלם את חייו .צילם התחלה וגילה שצילם
את הסוף" (שלומי אלקבץ).
פרומו עם התחלה ,אמצע וסוף לסדרה המתעדת
את המסע הקולנועי אחרי חייה של רונית אלקבץ
ז"ל.

לצפייה לחץ\י על התמונה

פרומו לפרק האחרון של טהרן
איך שרה נלי פורטדו – "למה כל הדברים הטובים
מגיעים לסיום?" כי אין מה לעשות ,ככה זה
בטלוויזיה .איזו עונה ואיזה פרומו לסיום...
לצפייה לחץ\י על התמונה

רב הנסתר פולואפ
שנתיים אחרי שידור הסרט "רב הנסתר" של שני
חזיזה שפיצח את פרשיות הרצח שהובילו לכתבי
אישום בפרשת "שובו בנים" .שני שבה עם גילויים
חדשים שמפנים זרקור למחדלים החמורים של
המשטרה בפרשת הרצח בהם נאשמים חברי משמרת
הצניעות של ברלנד.

לצפייה לחץ\י על התמונה
מה המצב מכאן 33
במה אחת ,איש אחד ומיליון בעיות  ,איברהים
סקאללה יוצא לבדוק עבורכם את הנושאים הכי
כאובים ,הכי מטרידים ,והכי מביכים כדי לברר מה
עומד בשורש האתגרים שמציבים לו החיים
בישראל.
לצפייה לחץ\י על התמונה

רדיו:
אלבום לאי בודד פול מקרטני  -80כאן 88
אם יש מישהו שמגיע לו ספיישל זה האגדה שחוגגת  80האחד והיחיד  -פול מקרטני בכאן 80+8( 88ליתר
דיוק).
להאזנה לחץ\י כאן

דיוויד בואי ההסכת -הסכת מבית כאן 88
 50שנה ליצירת המופת זיגי סטארדסט ,של דיוויד בואי ,אז הכי מגיע לו הסכת משלו ופרומו מרים

להאזנה לחץ\י כאן

העשירייה עברי לידר -כאן גימל
ניסים תשמע פרומו ...עברי לידר הגיע להתארח בעשירייה המצעד
הכי משמעותי בכאן גימל.
להאזנה לחץ\י כאן

שבוע הספר  -כאן תרבות
יוצאים רגע מהחלקות ימינה ושמאלה בסטורי וחוזרים לדפדף בסטורי
כמו פעם ...נותנים כבוד לשבוע הכי מעניין בשנה  -שבוע הספר בכאן
תרבות.
להאזנה לחץ\י כאן

קמפיין כללי להסכתים מבית כאן  88המורכב מ3-
וכך נולדו להם  3הסכתים על אגדות מוזיקה – מוריסון ,בואי וג'וני
מיטשל

ואיתם

3

פרומואים

מבטיחים

פרומו הסכתים כללי מוריסון  -להאזנה לחץ\י כאן
פרומו הסכתים כללי בואי  -להאזנה לחץ\י כאן
פרומו הסכתים כללי גוני מיטשל  -להאזנה לחץ\י כאן

חג המוסיקה  -רדיו מכאן
רדיו מכאן במשדר מיוחד בחג המוסיקה הבינלאומי  8תוכניות 5 ,שדרנים ,ביום אחד שישמו דגש על אומנים,
זמרים ,ולהקות מעוררות השראה מכל רחבי העולם.
להאזנה לחץ\י כאן

טקס נבחרי העונה בכדורגל הישראלי – רדיו
מכאן
רדיו מכאן חוגג סוף עונה דרמטית בכדורגל
הישראלי ומסכם במשדר מיוחד וחגיגי הכתרת
שחקני העונה של המגזר.
להאזנה לחץ\י כאן

