חודש שבט תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
אנחנו מסיימים כעת את חודש שבט שהיה גדוש בעשייה בפלטפורמות השונות ,עלייה של תכנים
חדשים ותוכניות חדשות בחטיבות התוכן ופעילות נמרצת בשאר חטיבות התאגיד.
בחטיבת החדשות הודיעו החודש על זכייתם של כתבי דסק הבריאות קטי דור ,דקלה אהרון שפרן ונוב
ראובני בפרס למצוינות עיתונאית לשנת  2021על שם אילן רועה ,אין ספק כי עבודתם הקשה ראויה
לכל שבח .ברכות לזוכים.
החודש גם ציינו את "חג האילנות" מעין סימבול להערכה שלנו לטבע ,זאת גם ההזדמנות להזכיר לכולנו
שאנחנו צריכים להמשיך ולשמור עליו ועל הסביבה .אני מודה לפורום הירוק בתאגיד על העבודה
החשובה שהם עושים ומברך על הצעדים האחרונים שננקטו לשמירה על הסביבה בחלקת האלוהים
הקטנה שלנו.
בחודש הבא יבחר הנציג/ה שלנו לאירוויזיון  ,2022ואת השיר אותו ישיר הזוכה נבחר יחד עם הציבור
ביום חמישי הקרוב במשדר מיוחד שישודר ב-כאן .11
החודש מיניתי את ד"ר גילי תמיר לאחראית למניעת הטרדות מיניות ולממונה על מעמד האישה
בתאגיד .בנוסף ד"ר תמיר תהיה גם הממונה על טיפול בהתעמרות בעבודה בתאגיד.
אני מפציר בכם עובדות ועובדים ,ככול שאתם חשים צורך פנו לממונה לסיוע ,אנו הנהלת התאגיד
מחויבים ליצירת סביבת עבודה בטוחה עבור כל אחת ואחד מכם.
אני מבקש בהזדמנות זאת להודות ללימור גריזים-מגן שסיימה קדנציה בת ארבע שנים בתפקיד
אחראית למניעת הטרדות מיניות וממונה על מעמד האישה.
אני ממשיך לפגוש עובדות ועובדים בפגישות אישיות במסגרת "זמן מנכ"ל" ,אני שב ומזמין אתכן ואתכם
לבוא להיפגש איתי בכל נושא ועניין.
הפגישות נערכות אחת לשבוע במשרדי התאגיד בירושלים ובתל אביב (לסירוגין) ומעת לעת במשרדים
בחיפה ובאר שבע.
פורמט הפגישות (זום או פרונטלי) יקבעו בהתאם למצב התחלואה.
במידה ואתם מעוניינים להגיע לפגישה אישית ,יש לתאם מראש במייל sigalito@kan.org.il
ממתין לראותכם.
אני מבקש להזכיר שאנחנו בעיצומו של גל תחלואה של נגיף קורונה .אני קורא לכולנו להקפיד על
ההנחיות לשמור על ריחוק חברתי ,לעטות מסכות במתקני התאגיד ובמקומות סגורים ולהקפיד על כל
ההוראות שנשלחות ע"י חטיבת משאבי האנוש.
לפניכן/ם סיכום חודש שבט של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן
החודש העלנו את פרק הסיום של סדרת הרשת 'הטרמפיסטיות' ,פרק חזק ומרגש על ירדן שעברה
בחייה הקצרים חרמות ,התעמרויות ופגיעות מיניות ,שהותירו בה צלקות וחסכים .בדומה לרוב פרקי
העונה ,שעברו את  300אלף הצפיות ,גם הפרק הזה זכה להצלחה רבה –והגיע ל 445-אלף צפיות
בפייסבוק ול 35-אלף צפיות ביוטיוב .בקרוב ישולבו פרקי הסדרה בשידורי הטלוויזיה.
סדרה נוספת שזוכה להד היא "קול התור" ,העוסקת בפרשת השבוע ,בהגשתם של עודד הרוש ונתנאל
אלינסון .כל פרק עוסק בנושא אחד מתוך הפרשה הרלוונטית דרך סיפורה של דמות מעניינת .עד כה
כיסתה הסדרה חצי מספר שמות ומוסיפה לפתוח את הראש לקהלים רחבים וחדשים .הפרקים צוברים
נתונים יפים בשידור הבוקר ביום שישי ברשתות החברתיות ,ומשודרים באותו היום בטלוויזיה.
בד בבד עלינו גם עם סדרה סדרת הרכש  ,AMiNORMALשהיא תולדה של שיתוף פעולה עם הערוץ
האירופי  .ARTEהסדרה עוסקת בספר הפרעות הנפש ה DSM-ומעלה נושאים שלא מדובר עליהם
מספיק .למשל ,אגרנות ,התמכרות לאינטרנט ודיספוריה קדם ויסתית .סך הכל מונה הסדרה שמונה
פרקים ,והיא עולה בכל יום שני בערוצי הדיגיטל.
במסגרת הסדרה "ילדה הפלא" הכרנו החודש את אגם ליאני  -קונדיטורית בת  10וחצי בעלת עסק
למכירת עוגות ומתוקים .הפרק זכה ל 315-אלף צפיות בפייסבוק ול 295-אלף צפיות ביוטיוב – מה
שהכניס אותו לרשימת הסרטונים החמים של יוטיוב .סרטון נוסף שכבש את הרשת הוא סרטון בכיכובה
של ג'ואנה אשקר העוסק באובססיה שלנו למותגים .הסרטון צבר קרוב למיליון צפיות בתוך ארבעה
ימים וממשיך לטפס.
במהלך ינואר הגברנו נוכחות גם בתוכן הוורטיקלי – רילז באינסטגרם עם שתי פינות קבועות :סקרנים
קצרים עם ענת קורול וסדרת שאלות מתגלגלות ובלתי נגמרות של הצ'ייסר עם עליית העונה החדשה
של המרדף .הסרטונים צוברים עשרות אלפי צפיות וזוכים לתגובות רבות .ועוד בעולמות האורך –
הגענו לארבעה מיליוני צפיות בחודש האחרון בטיקטוק של החינוכית.
בפעילות הסושיאל שאלנו את מפעל הפיס למה ככה עם סיום העסקתה של עירית ענבי ,זכרנו את יורם
טהרלב עם אחת הקלאסיקות שלו והראנו שאפשר לפנות לקהילה דוברת הרוסית גם אחרת עם זהו
זה .כל הסרטונים זכו למאות אלפי צפיות ,אלפי ריאקשנים ומאות תגובות.

מוצרים
 .1בחודשים דצמבר - 21ינואר  22צפו בתכנים של כאן בפרטנר כ 1.1-מיליון פעמים.
 .2מובילי הצפיות ב*( VOD-הערכה לפי נתוני דצמבר חלקיים):
1
2
3
4
5

כותר
כראמל
האחיין שלי בנץ
קופה ראשית
טיפול זוגי
שקשוקה

החודש שלנו ביוטיוב
ערוץ היוטיוב של כאן חינוכית נהנה מעלייה יפה במנויים (יותר מעשרת אלפים בחודשיים האחרונים)
ובצפיות כשתכנים חדשים רבים נכנסים לרשימת "החמים" של הפלטפורמה.

החודש נכנסו לחמים:
-

כראמל ,פרקים 11 ,10 ,9 ,8
שעת אפס ,שני פרקים
משפחה בהסעה ,שני פרקים
ילדי הפלא (שף קונדיטורית)

לאחר סיום העונה השלישית של קופה ראשית ,ערוץ כאן  11נהנה מחיבוק מחודש מצד בני נוער
וצעירים ,בפרט בפורמט המוצלח של משפחה בהסעה ,וסדרת הדרמה שעת אפס .הפרקים מגייסים
מאות אלפי צפיות בכל פרק.

נתונים כלליים מצטברים בערוצי היוטיוב הבולטים:
כאן  - 11צפיות  | 14,045,122 -עד כה  | 684,624,910 -מנויים ( 650,559 -כ  5,000נוספו)
כאן חינוכית  -צפיות  22,467,885 -צפיות | עד כה  | 574,566,374 -מנויים ( 443,391 -כ 11,000
נוספו)
כאן חדשות  -צפיות  | 17,302,370 -עד כה  | 641,254,038 -מנויים ( 394,633 -כ  4600נוספו)
כאן דיגיטל  -צפיות  | 3,153,622 -עד כה  | 171,830,501 -מנויים ( 208,402 -כ  4000נוספו)

בברכה,
אסא ארבל
מ"מ מנהל חטיבת הדיגיטל

טלוויזיה -תוכן לא חדשותי
"خلينا نشوفك תן לנו לראות אותך" תוכנית ראיונות חדשה שופכת אור
על אנשים צעירים בעיקר מפורסמים ברשתות החברתיות .סביל ח'טאר
אינפלואנסרית צעירה נכנסת לחייהם האישיים ,ומשקפת היבטים אצלם
שלא רואים ברשתות החברתיות תוך הצגת היצירות שלהם .בתוכנית
התארחו צעירים וצעירות מהצפון עד הנגב ממגוון תחומים :ספורט,
אומנות ,אופנה ,קולינריה ועוד .בנוסף לראיונות האורחים מציגים
היצירות שלהם.
הסתיימו שידורי העונה  2של " المميزون המיוחדים" ,במסגרתה זכינו להכיר
 6גיבורים מאותגרים מועצמים ומעוררי השראה .ח'אלד עיסאוי (כפר מנדא)
עיוור מלידה מלמד ומטפל במוסיקה .אחלאם אבו אלהיג'א (טמרה) סובלת
מגמדות ,כנגד כל הסיכויים הצליחה להגשים את עצמה .נואף זמירו
(קלנסווה) פעיל למען זכויות אנשים עם מוגבלות ,לאחרונה זכה באות
המתנדב מנשיא המדינה .פאטמה אלזהרא (רהט) מלמדת את הקוראן לצד
עבודתה כמפעילת תחנת מידע ללקויי ראיה בעמותת על"ה .שיפא עובד
(בענה) בעלת מוגבלות פיזית שלא מנעה ממנה להתקדם ולתת השראה לכלל
החברה בזכות השיגה והרצאותיה .לואי מרעי (חורפיש) קטוע רגליים ,מרגיש
שלם וכיום שחיין ושחקן כדורסל מצטיין.

דוקו  -פעילות חוץ מסכית
הסדרה " قربة غربة קרוב רחוק" מועמדת להקרנה בכנס הבינלאומי International - INPUT
 Public Television Screening Conferenceהמתקיים בתאריכים  9-13מאי בברצלונה ומוקדש
להצגת תוכן טלוויזיוני מגוון ,עשיר ,חדשני ,נועז ומעורר דיון מכל תחומי העשייה.
ביום  19.2.22תתקיים הקרנה חגיגית לסרט جانجستر شوكوالطة גנגסטר
שוקולד בסינמטק בת"א בנוכחות יוצרי וגיבורי
הסרט.

סאטירה
תוכנית הסאטירה "الشوسمو אלשוסמו (המה-
שמו)" ממשיכה לעקוץ ול"עצבן" פוליטיקאים
ואנשי ציבור לרבות העולם הערבי בשל שיר
סאטירי "דובאי דובאי" המותח ביקורת על נרמול
היחסים בין ישראל לאמירויות.
השיר זכה להתייחסויות רבות ברשתות
החברתיות בארץ ובמדינות ערב וכן בכלי תקשורת
מרכזיים  -ערוץ הטלוויזיה אלג'זירה (דקה –  )22:00ורשת אלג'זירה ,ערוץ אלמיאדין ,הערץ הרוסי RT
 ....ובמדינות אחרות :לבנון ,טורקיה ,מצרים ,ארה"ב ,גרמניה ,סוויד ,הרשות הפלסטינית ,אמיריות,
סוריה ,ירדן ,תימן ,כווית ,סעודיה ,בחריין ,מרוקו ,לוב ,תוניס ,עומאן....ועוד.

מקסום המסך
במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו-כאן ,שידורנו כוללים "מצב נפשי"
ו" -מייקרז".

חדשות מכאן
חדשות מכאן השקיעה מאמצים רבים בחודש האחרון עם התפשטות זן האומיקרון ,בכדי לספק לקהל
הצופים והמאזינים ,מענה ראוי ומקצועי לכל השאלות והתהיות שלהם.
החודש הזה ,היה גם חודש של עימותים בדרום בין האזרחים הבדווים לכוחות המשטרה ,בחדשות
סיקרנו את המאורעות באופן רציף ונרחב ,דרך רשת כתבי שטח שליוו את ההתרחשויות ממש מקרוב
(אחד מכתבי הרדיו נפצע ורכבו נפגע בזמן האירועים) ,גם דרך שידורים מיוחדים שסיקרו את ההפגנות
שהיו באופן יומי.
עם כל הצער ,חטיבת החדשות עדיין מלווה את סוגיית האלימות במגזר הערבי שלא עוצרת ,קיימנו
ראיונות בלעדיים עם משפחות הקורבנות אשר עשו המון צפיות ,ליווינו בכתבות מקרי רצח שלא פוענחו,
עשינו ראיון בלעדי עם אחד הבוררים בחברה הערבית שהפך לאיש פיוס
בין חמולות.

דגיטל מכאן
תוכן קטואלי וחדשותי  -כתבה על תות השדה המיובא מרצועת עזה,
זכתה ל 193 -אלף צפיות!!
תוכן לא חדשותי  -אדם מבוגר קיבל רישיון אוטובוס בגיל  70מנהל אורח חיים כיפי עם הנכדים
והמשפחה ,אחד התחביבים החזקים שלו זה הצייד ,במסגרת ההפקה ליוונו אותו ליום שלם
והכרנו דמות מאוד חביבה וכיפית ,הסרטון זכה להרבה אינטראקציה בקרב הגולשים וגרף
מעל  300אלף צפיות ,זה נעשה במסגרת הסדרה הדיגיטלית שלנו "شو قصتك – שו קוסתאק"

נתוני פייסבוק מתאריך  23.12עד 23.01

פלטפורמות הפצה:
אתר)23.01 - 23.12( makan.org.il :
מבקרים –  122אלף ,כניסות –  248אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:24 -כניסות מאורגני –
29.4%
פייסבוק "מכאן"  -תוכן כללי
ואקטואלי
1,338,075
 11.7מיליון
 224.3אלף
 4.6מיליון

פייסבוק מכאן חדשות
 387,365אלף
 4.3מיליון
 112.9אלף
 4.6מיליון

סה"כ עוקבים
סה"כ צפיות
סה"כ מעורבות
סה"כ דק' שנצפו
עוקבים
 12,600עוקבים
 18,200עוקבים
שהתווספו
אינסטגרם מכאן  109אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  7,969 -עוקבים .יוטיוב מכאן 37,634
עוקבים .יוטיוב מכאן חדשות –  8,237עוקבים.
בברכה,
פיראס חאמד – מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהל תוכן חדשותי
רובא ורור – סגנית מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהלת תוכן לא

מחלקת הדרמה:
שעת אפס:
דרמה חברתית פוליטית .עימות פוליטי בין
מורה לתלמידה בשיעור אזרחות סוחף אותם
למאבק יצרי הפורץ הרחק מגבולות הכיתה.
בקרב על הצדק ועל הזכות להישמע לא אמיר
ולא ליאן יוותרו על המילה האחרונה .גם
כשהדברים ייצאו משליטה ויגבו מכל המעורבים
מחיר הרסני שישנה את חייהם לנצח.
המאבק מגיע עד למציאות הישראלית
העכשווית והטעונה .מעל לפני השטח זהו
מאבק בין מורה ותלמידה .בין גבר ואישה.
צעירה ומבוגר .ימין ושמאל .אבל חומרי הבערה
האמיתיים מגיעים מעולמם האישי ,הסדוק
והפצוע של שני גיבורים – שבעולמם אין כל
גבורה
בתפקידים מובילים :אמיר -דורון בן דוד ,ליאן -מיה לנדסמן ,זאב -דביר בנדק ,אמיר בנאי ,עלמה זק,
עירית קפלן ועוד.
מן הביקורות:
״חזק ,כואב ,נכון ,אמיתי… ללא ספק ההתמכרות החדשה שלכם״ (שי רגב ,מעריב)
״יותר טריגרי ואקטואלי מזה אין״ (גפי אמיר ,הארץ)
״דרמה מרתקת עם דמויות מורכבות ומשחק נפלא״ (רותה קופפר ,כלכליסט)
״קשה להסיר ממנה את העיניים״ (סמדר שילוני) ynet ,
"שעת אפס של כאן  11היא מותחן" (מאקו)

מחלקת הדוקו:
אסירות:
סדרה זוכת פרס פורום היוצרים הדוקומנטרי
הסדרה מלווה ארבע אסירות שנכנסות ויוצאות
מכלא "נווה תרצה" .המצלמה מלווה אותן בחיים
מאחורי הסורגים ,בשחרור ,בחלומות לשיקום
ובנפילה החוזרת לעולם הישן שסופו ידוע מראש.
האסירות נחשפות בפנים גלויות ומביאות את סיפורי
החיים במציאות שבה הכלא הפיזי הוא משל לכלא
החברתי והנפשי.
טינה בת  40ממוצא אוקראיני אומצה בילדותה .היא
יושבת בכלא על עבירות סמים ,מחכה לשחרור
ומבטיחה לעצמה שהפעם זה יהיה אחרת ,הפעם
היא תשתקם ותתחיל לחיות את חייה;

אסמא אישה מוסלמית בת  48המתגוררת בחיפה .היא יושבת בכלא על עבירות תעבורה .זהו מאסרה
השני .היא באה מבית אלים וחייה מחוץ לכלא הינם חיים של בדידות ועוני.
נטלי בת  22ממוצא אתיופי מאשקלון .מרצה עונש מאסר על הריגת האיש שאנס אותה .מתמודדת עם
עבר קשה ,עם אבא שמת בנסיבות לא ברורות וחיים במוסדות;
מלכה – בת  28נולדה בטבריה להורים מכורים לסמים ולוקים בנפשם .נדדה בין פנימיות ורחובות מגיל
צעיר ולבסוף הפכה לדיירת רחוב העוסקת בזנות ומכורה לסמים .מרצה עונש על עבירות סמים.
למה ככה?
סדרה בת ארבעה חלקים בהובלת פרופ' דן אריאלי העוסקת בקבלת החלטות בעזרת כלים מדעיים.
אנחנו מקבלים אלפי החלטות מידי יום .אבל כיצד אנחנו מחליטים? איך אנחנו בוחרים? האם הבחירות
שלנו הן רציונליות ומנומקות?
הפסיכולוגיה החברתית והכלכלה ההתנהגותית הם מצטרפים טריים למדעי החברה וקוראים תיגר על
ההבנה של דרכי הפעולה של המוח האנושי.
בסדרה  -בעזרת ניסויים מדעיים ,שיחות עם חוקרים וסיפורים דוקומנטריים נעלה שאלות הנוגעות
להתנהגות של כולנו .ננסה להבין את הטעויות שאנחנו עושים ,נזהה את המקומות שבהם אנחנו פועלים
באופן לא הגיוני ונחפש דרכים שבהן אפשר לשפר את ההחלטות שלנו.
פרופ' דן אריאלי הוא כלכלן התנהגותי בעל שם עולמי .אריאלי מנהל את מכון המחקר הגדול בארצות
הברית לכלכלה התנהגותית יישומית .הוא חוקר ומרצה .ספריו הם רבי מכר והרצאות הטד שלו זוכות
למיליוני צפיות.
בסדרה ארבעה פרקים:
שינוי ודעה :ננסה להבין למה כל כך קשה לנו לשנות דעה ולמה היכולת לשנות דעה חשובה
להתפתחות האנושות? מה עומד מאחורי ההרגלים והקיבעונות שלנו? מה המקום של לחץ חברתי
בקבלת ההחלטות שלנו? עד כמה אנחנו באמת מבינים את העולם ואיך מגבלות ההבנה שלנו קשורות
לשינוי דעה?
חוסר ושוויון :נכיר את הדרכים הסמויות בהן כסף משפיע עלינו ומשנה אותנו.
איך ההתנהגות שלנו משתנה כשיש לנו הרבה כסף ואיך מחסור משפיע על היכולות הקוגניטיביות
שלנו? מתי נעדיף להפסיד כסף מאשר לתת אותו לאדם אחר ומתי נגלה נדיבות מופלאה? האם תמיד
לכסף הייתה השפעה כל כך גדולה על תחושת הערך העצמי שלנו?
ביש ומזל :על מזל ועל המקום שלו בחיינו .האם אפשר להשפיע על המזל הטוב וגם על המזל הרע
בחיינו? איך פרשנות לא נכונה של סטטיסטיקה קשורה למזל? האם המזל משחק תפקיד במדע? האם
אנחנו לוקחים מספיק סיכונים? מה המנגנון הקוגניטיבי שגורם לקמעות לעבוד? והכי חשוב-איך אפשר
לשפר את המזל שלנו?
שקר וכזב :על המקום
המתעתע של השקרים
בחיינו .למה בעצם אנחנו
אנחנו
האם
משקרים?
נולדים שקרנים או הופכים
לשקרנים? האם נשקר אם
נדע בוודאות שלא ניתפס ,או
שיש מצבים בהם קל לנו יותר
לשקר? איך נראים החיים
ללא היכולת לשקר ומה
אפשר ללמוד מהאבולוציה
על הסכנה הטמונה בשקרים.
שקרים ,אי אפשר איתם  -אי
אפשר בלעדיהם.

מוזות
ששה סרטים ,בני חצי שעה המציעים מבט אינטימי ומפגש עם יוצר/ת המצויים בתהליך אינטנסיבי
ודינמי של עשיה .הסרטים חושפים סיפור אישי ,רקע משפחתי ,מקורות ותהליכי יצירה ,הכרות עם
תחום העשייה ומפגש עם דמויות משפיעות.
צרויה שלו :סופרת מוערכת ומעוטרת ,עומלת על סיום כתיבתו של ספרה האחרון;
רוני סומק :משורר ייחודי ושופע ,מספר את סיפורו האישי בשילוב שיריו מפגשים עם מכרים והקרובים
אליו ואל יצירתו;
ששון גבאי :כוכב קולנוע ותיאטרון הזוכה להכרה בארץ ובעולם ,חושף בפני אדם ,בנו ,את סודות
המשחק וסוד משפחתי שעיצב את חייו
זויה צ'רקסקי :ציירת ישראלית מובילה שעבודותיה מוצגות ונמכרות בארה"ב ,באירופה ובארץ ,מכניסה
אותנו אל הסטודיו ואל ביתה ומובילה אותנו אל עברה בקייב שבאוקראינה;
אמל מורקוס :יוצרת וזמרת פלסטינית-ישראלית ,דעתנית ובלתי מתפשרת מקליטה את אלבומה
האחרון ומופיעה בפני קהלים מגוונים ,איתם היא מנהלת דיאלוג של מוסיקה ומילים;
דוד פולונסקי :מאייר ומעצב מעוטר ומוערך,
(ואלס עם בשיר ,אגדת חורבן) ,מאייר את ספרה
האחרון של נורית זרחי .עולמו הקסום ,עתיר
הדמיון נחשף דרך עבודותיו בפרויקטים פורצי
דרך בעודו מוביל אותנו אל תחנות חייו שהגדירו
אותו כאדם וכאמן.
הסדרה היא שיתוף פעולה של מחלקת הדוקו ב-
כאן  11עם קרן מקור והקרן החדשה לקולנוע
וטלוויזיה .את ששת הסרטים מביימים שישה
יוצרים ויוצרות מהשורה הראשונה של העשייה
הדוקומנטרית בישראל שבחרו ב"מוזות"
כהשראה ליצירה שלהם.

מחלקת תרבות ובידור:
משפחה בהסעה:
אחרי שמוקדם יותר השנה שודרו שני פרקי פיילוט שזכו במשותף ליותר מ*מיליון צפיות* ביוטיוב
ועוררו שיחה ערה ברשת ,הסדרה "משפחה בהסעה" חזרה לכאן  11בעונה מלאה וחסרת מעצורים.
התכנית המבוססת על הפורמט הבריטי " "TEEN TAXIמציבה מצלמות ברכב המשפחתי ומתעדת
את השיחות האינטימיות ,המצחיקות ,ההזויות ,המרגשות והטעונות שעורכים הורים וילדיהם
המתבגרים תוך כדי נסיעה.
אלה אנשים אמיתיים ,אלה שיחות אמיתיות .בין אם הצופה קרוב יותר בגיל וברוח להורים או למתבגרים
כל אחד ימצא את עצמו בנסיעות הכל-כך ישראליות הללו.
במהלך העונה נתוודע לכ 30-זוגות של הורים וילדים מכל קצוות הארץ ,מכל פלחי האוכלוסייה ומכל
מבנה משפחתי אפשרי .וכך כאשר ההורים מסיעים את המתבגרים לביקור אצל חברים ,לקניות,
לתנועת הנוער ,ללשכת הגיוס או סתם לבית הספר ,הם מדברים ,משתפים ומתווכחים על הדברים
החשובים באמת :תמונות חושפניות ברשת החברתית ,תרבות שתיית האלכוהול המרובה במסיבות,
אלימות פיזית ובריונות ברשת ,אידאל היופי הבלתי אפשרי ,לימודים ומסגרת ,השאיפות לעתיד ומה
לא.

"משפחה בהסעה" איננה סדרה מטיפנית .אין לה נקודת מבט יחידה על המציאות או השקפת עולם
"צודקת" .מבלי שום יומרות "לחנך" ,הסדרה מנסה לשקף את המציאות באופן בלתי אמצעי ולשפוך
אור על נושאים נפיצים ורגישים,
עם אהבה ,חמלה ,רגישות וגם
הומור.
בכל פרק נלווה כארבע משפחות
מרכזיות אשר יהיו עוגן מרכזי
לעלילת הפרק ועוד כמה
משפחות עם סיפורים נלווים.
נושאי הפרקים בין היתר :הגיוס
לצה"ל ,דימוי גוף ,שאיפות
לעתיד ,זהות ,אהבה ועוד.

מייקרז
חבורת ממציאנים המגיעים מתחומים שונים יחד עם הסדנה הניידת שלהם מכולה גדולה המורכבת על
משאית מגיעים בכל פרק לארגון אחר ,פוגשים את הדמויות הפעילות בארגון ,מכירים את חייהם ופועלם
ומוצאים פתרונות לשלל צרכים שעד עכשיו נותרו ללא מענה .מצטרף אליהם מוביל התכנית השחקן
יפתח קליין.
הפרקים הראשונים ליוו את עמותת "רובין פוד" להצלת מזון מבוזבז ,את ארגון "עושים שכונה" ששם
לו לדגל לחזק את המימד הקהילתי בשכונות בישראל ואת עמותת "אתגרים" שמטרתה לחזק ,לשקם
ולתמוך באנשים עם מוגבלות באמצעות פעילויות ספורט מסוגים שונים.
שלושת הפרקים הבאים יעסקו בחוות "קרן אור" המקדמת חוויה הדדית שיקומית לבעלי החיים
ולמתנדבים במקום .בוועד הפאראלימפי אשר בחסותו מתקיימים המשחקים הפאראלימפיים ושבמהלך
צילומיו ,יצרו המייקרים רכיב חשוב לאימוניו של מור ספיר ,סגן אלוף העולם דאז שמאז הפך לאלוף
החדש.
העולם
הפרק הסוגר את העונה יהיה בעמותת "מעגלי שמע" שמהווה בית לאנשים עם מוגבלות שמיעה
ושבמהלכה יצרו מתריעון
אזעקות "צבע אדום" עבור
אוכלוסיית כבדי השמיעה עבור
בתים רבים ברחבי ישראל עוד
בטרם התוכנית עלתה לאוויר.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

השמרטפים  -סיימה השבוע עונה ראשונה ומוצלחת ובימים אלו מתחילים לעבוד על עונה נוספת.

כראמל  -סדרת הפנטזיה החדשה שלנו שוברת שיאי צפייה ומסתמנת כלהיט הגדול של  ,2022ורק
התחלנו את השנה...

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

סיקור הסופה – "אלפיס" – שלג בירושלים ובצפון
כתבי וצלמי כאן חדשות נפרשו ברחבי הארץ
והביאו את התמונות המרהיבות ואת קולות
התושבים

כתבי דסק הבריאות :קטי דור ,דקלה אהרון שפרן ונוב ראובני הם הזוכים בפרס למצוינות עיתונאית
לשנת  2021על שם אילן רועה

התוכנית ערב ערב עלתה באריזה חדשה ועם מגישה
חדשה – מאיה ראכלין
חן ביאר יצא לאוקראינה לסקר את הכוננות למלחמה
בצל החשש ממתקפה רוסית

פרסומים מרכזיים:

אדם ורטה וספיר סבג נפגשים אחרי  8שנים

כאן רשת ב'
תכנית חדשה
בשבת  22.1עלתה תוכנית חדשה – "שניים עם אשכול נבו" – הסופר אשכול
נבו ,הצטרף לכאן רשת ב ויגיש תוכנית ראיונות אישית בימי שבת ,בשעה
 11:00בבוקר .בכל תוכנית יארח נבו דמויות בולטות ומסקרנות לשיחה
מעשירה על מגוון הנושאים שעמדו בלב סדר היום .התוכנית גם תעלה כהסכת.
תוכניות מיוחדות:
 – 6.1תוכנית פרידה מיוחדת מיורם טהרלב – "תרבות יום חמישי" עם עומר
בן רובי.
 - 14.1שישי קלאסי (שישי ב – )19:00 -תוכנית מיוחדת על היצירות שמאחורי האותות של תוכניות
כאן רשת ב.
" 16.1כאן בסביבה" עם שרון וכסלר ואורי לוי  -תוכנית מיוחדת לט"ו בשבט – התוכנית יוחדה לעתיד
החקלאות הישראלית.
 – 26.1לציון  77ליום שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו  -שנקבע כיום הזיכרון הבינלאומי
משדר מיוחד – בהגשת יואב קרקובסקי .במרכז המשדר שורדי המחנה ,שמספרים
לשואה –
את שעברו במחנה .וגם ראיון עם יו"ר הכנסת מיקי לוי לקראת נאומו המיוחד בבונדסטאג בברלין.
 – 31.1מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ' נחמן אש מגיע לאולפן סדר יום לענות על שאלות מאזינים.

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

צפיות בווידאו
664,306
36%

עוקבים
119,272
-

לייקים בחשבון
40,157
36%

צפיות בפרופיל
10,950
25%

הסרטונים הנצפים:
השלג של 1992
קידום :ריאיון עם אילנה ראדה – השבוע עם גאולה
קידום :ארץ עיר – סדרת כתבות

127,200
84,400
48,000

יוטיוב
מנויים
395,105
5,086

 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

צפיות
18,074,353
25%

חשיפות
192,077,775
32%

הסרטונים הנצפים:
צה"ל מתרגל פלישה ללבנון
הקלטת ולדר נחשפת
הנאצים האחרונים ,פרק 3

264,961
241,749
166,857

אינסטגרם
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

חשיפה
3,052,467
40.3%

עוקבים
82,122
0.9%

צפיות בפרופיל
24,794
33.6%

הסרטונים הנצפים:
55,900
55,800
40,877

הילדה הסורית שריגשה את הרשתות
קידום :ריאיון עם אילנה ראדה – השבוע עם גאולה
מה קורה לבגד שאף אחד לא רוצה?

פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

תפוצה
2,711,045
-

עוקבים
720,263
5,280

מעורבות
5,084,783
-

פוסטים מובילים:
ליאת מגדלת את הבת של אחותה ,מיכל סלה
מה קורה לבגד שאף אחד לא רוצה?
השיגעון של אספני הסניקרס

437,133
411,097
373,882

טוויטר
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
141,956
3,897

חשיפה
23,751,362
11%

ביקורים בפרופיל
1,169,655
26.8%

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן הסכתים
כאן הסכתים גאים לתת בית לפודקאסטים הטובים והאהובים בישראל.
בתחרות הפודקאסטים השנתית של אתר גיקטיים שמבוססת על הצבעות גולשים ומאזינים זכו
ההסכתים "חיות כיס" (מקום  1בקטגוריית כלכלה)" ,שיר אחד" (מקום  1בקטגוריית תרבות),
"היסטוריה לילדים" (מקום  1בקטגוריית ילדים) ו"הקצבייה" (מקום  2בקטגוריות הקומדיה ופריצת
השנה).
חיות כיס  -ב 12-בספטמבר  2021קרס בניין בחולון ו 32-משפחות איבדו את כל רכושן .איך זה נראה
כשצריך לאסוף את החיים מההריסות ,ולהתחיל לבנות אותם מחדש? שאול אמסטרדמסקי יצא למסע
דוקומנטרי בשני חלקים בעקבות הסיפור הבלתי נתפס של האנשים ברגע איבדו את כל רכושם.
שיר אחד  -קרן פלס התרגלה לשמוע ״לא״ והמשיכה גם כשהגיעו ביקורות קשות .עד שמשפט אחד
שאמר לה חבר גרם לה לכתוב שיר תשובה " -מבול".
ההסכת שאין לומר את שמו  -שיר ראובן ודור סער-מן חזרו בעונה חדשה ופתחו את קריאת הספר
השישי בסדרה" :הארי פוטר והנסיך חצוי-הדם".
התבודדות  -התכנית הוותיקה מכאן תרבות עברה מתיחת פנים והפכה להסכת סיכום שבוע באווירה
קצת אחרת .בֿכל שבוע ,עמיחי חסון ויאיר אסולין יוצאים למסע בין פוליטיקה לתרבות ,בין עיתונות
לְ ֿפילוסופיה ,בין הפרשות של השבוע  -לְ ֿפרשת השבוע.
כאן במה  -ממשיכים את שיתוף הפעולה עם יוצרים מעולם התיאטרון .החודש התחלנו בהעלאה של
תסכיתים קצרים שנוצרו כתוצאה משיתוף פעולה בין כאן הסכתים לחממת הקיץ לתסכיתים של עיריית
ירושלים.
היסטוריה לילדים  -ההסכת הפופולארי בהגשת יובל מלחי עלה עם פרקים מרגשים על אנה פרנק
והשופטת רות ביידר גינזבורג .וביניהם פרק כיפי במיוחד  -על ההיסטוריה של הקומיקס.

כאן תרבות
פרידה מיורם טהרלב בשידורי כאן תרבות
במהלך סוף השבוע שבו נודע לנו על פטירתו של המשורר יורם טהרלב ,הוקדשו לזכרו כמה משדרים
ותוכניות .התחלנו במשדר מיוחד שבו דיברנו עם אשתו הראשונה ,נורית זרחי ,שספרה לנו על אהבתם
בקיבוץ .במהלך סוף השבוע שודרה תכנית מיוחדת של עומר בן רובי שאירח את מתי כספי וחנן יובל
וגם ובתכנית גם כן תרבות שוחח גואל פינטו על התנ"ך בשיריו.
המוזיאונים בישראל
בתכנית גם כן תרבות סיקרנו בצורה שוטפת את הסערה שיצר ראש עיריית רמת-גן ,כרמל שאמה
הכהן ,לאחר שהעלה פרסום ברשת החברתית ושאל האם להסיר את יצירתו של האמן דוד ריב
מתערוכה במוזיאון בעיר .לאחר הפרסום ,התחילה שרשרת תגובות ששיאה בדרישת כלל האמנים
להסיר את יצירותיהם מקירות המוזיאון .לאורך כל הדרך ,היינו עם היד על הדופק :דיווחנו על האירועים
(גם ברדיו וגם ברשתות החברתיות) ,היינו הבמה לשיח ולדיון סביב ההחלטות השונות עד להסרת
היצירות .קישור להסכת שמסכם את האירועים .להאזנה לחץ\י כאן
במקביל ,סיקרנו גם את מצב המוזיאונים בעיר חיפה ואת החלטת ראש העירייה להסיר את השלטים
המפרסמים את התערוכות המוצגות במוזיאון חיפה.
האם בעיתון הארץ צונזרה פואמה על הלינץ' בבת ים
בתכנית מה שכרוך חשפו מיה סלע ויובל אביבי שהמשורר יהודה ויזן ,הגיש פואמה לעורך 'תרבות
וספרות' ,בני ציפר ,לפרסום בנושא הלינץ' בבתי ים בזמן מבצע שומר חומות .הפואמה אושר לפרסום

רדיו
על ידי עורך המדור ,אך נפסלה על ידי העורך הראשי של העיתון ,אלוף בן .העורך בן אמר בתגובה
לצוות התכנית "אותי זה לא עובר" .להאזנה לחץ\י כאן
ט"ו בשבט בכאן תרבות
את חג האילנות בתחנת כאן תרבות בחרנו לציין בדאגה לשלומם של העצים 300 ,אלף רשיונות כריתה
ניתנו השנה ודיברנו בתכנית 'גם כן תרבות' עם מי שמנסה לבלום את ההיקף העצום הזה - .דיברנו גם
על עץ אחד שגרם למשורר נתן זך לכתוב עליו מודעת אבל .ב'-אחת '5+המשוררת סינה מסג הסבירה
על שירה אקו-פואטית וב'-אש זרה' על מקום הטבע במחשבה היהודית-קבלית.

כאן 88
 30שנה ל Unplugged-של אריק קלפטון
על הנייר ליצור את ה Unplugged-של אריק קלפטון עלה גרושים.
אלבום ההופעה הנמכר ביותר בהיסטוריה דרש מעט מאוד הכנה
ואימונים ,אבל על פי אריק קלפטון אם אתם באמת רוצים לדעת
כמה "עלה" ליצור את האלבום הזה לכו לSt Mary Magdalen -
 Churchyardוחפשו את הקבר של בנו בן הארבע ,קונור לורן
קלפטון .בספיישל בן שעתיים הבאנו את סיפור הקשה אך מעורר
התקווה של אריק קלפטון ויצירת אלבום ההופעה הנמכר בכל
הזמנים .להאזנה לחץ\י כאן
 30שנה ל Little Earthquakes-של טורי איימוס
במלאת  30שנה לצאתו נוגה קליין הקדישה את ספיישל  88ל-
 ,Little Earthquakesאלבום הבכורה של טורי איימוס .אלבום
שכולו שאגה .מכעס אלים על מערכות יחסים עם גברים ,דרך
יחסים מורכבים עם הנצרות והכנסייה שליוו אותה מהילדות כבת לכומר ,ועד לשירים שמציגים לראווה
סקס ומיניות בצורה שלא מנסה לפתות ,כמו שהיא מנסה לדרוש בחזרה את הכוח שלה  -האלבום
הראשון של טורי איימוס היה הרבה דברים ,אבל הוא לא היה נעים .והוא גם לא ניסה .להאזנה לחץ\י
כאן
 50שנה לאלבום הסולו של פול סיימון
ב 1970-סיימון וגרפונקל היו בשיאם – האלבום החמישי שלהם  Bridge Over Troubled Waterהפך
לאלבום הנמכר ביותר בהיסטוריה באותו הזמן ובטקס פרסי הגראמי
הם היו מועמדים לשבעה פרסים .הם אפילו הצליחו להביס את Let
 It Beשל הביטלס בקטגורית אלבום השנה .אבל מתחת לפני השטח
היה סוער מאוד .גרפונקל התחיל לטפח קריירה קולנועית וסיימון
ראה כיצד השותף שלו מבצע בהופעות את Bridge Over
 Troubled Waterוקוטף את כל התהילה על שיר שבכלל הוא כתב.
אז הוא פירק הכל ויצא לדרך עצמאית .במלאת  50שנה לצאת
אלבום הסולו הראשון שלו אחרי הפירוק ,גיל מטוס וירון בן עמי
חוזרים אל ירית הפתיחה של קריירת הסולו המפוארת של פול
סיימון .להאזנה לחץ\י כאן

רדיו
כאן גימל
החודש חגגנו את החודש האחרון בו שודרו מידי יום חמישי מרתונים מוזיקליים בכאן גימל בין 12:00
–  14:00לפני שנשיק בחודש פברואר באותן השעות את העשירייה.
מרתון משיריו של יהודה פוליקר .להאזנה לחץ\י כאן
מרתון ממיטב להיטיה של מירי מסיקה .להאזנה לחץ\י כאן
מרתון מיטב שירי החורף הגדולים והמרגשים ביותר .להאזנה לחץ\י כאן

כאן קול המוזיקה
כבכל שנה ,גם השנה התקימה " תחרות כאן קול המוזיקה לאומן הצעיר" החודש העברנו בשידור חי
את גמר התחרות מאולם הנרי קראון בירושלים .הזוכים השנה :במקום הראשון זכו במשותף :אלון
קריב ותומר רובינשטיין ,ובמקום השני :איתמר פיינברג .להאזנה לחץ\י כאן
ב 26.1.2022 -נקיים שיח פתוח עם מאזיני כאן קול המוזיקה על השינויים שחלו בתחנה השנה
החולפת בו נשמע ונשמיע.

כאן מורשת
הילולת הבבא סאלי
ערב הילולת הבבא סאלי ז"ל העברנו משדר מיוחד מציון קברו בנתיבות .באולפן ליווה את השידור
איציק סודרי קרוב משפחתו של הרב  .להאזנה לחץ\י כאן
ט״ו בשבט
בתוכנית המרכזית "זמרת הארץ" ,שולבו שירים ומדרשים ברוח החג .באולפן התארח ד"ר יעקב מעוז
מנהל מדור זהות יהודית בחברה למתנ"סים .להאזנה לחץ\י כאן

כאן רקע
רוסית
התוכנית של טניה ברסקי ,המוקדשת לזכרו של הבמאי ,מייסד תיאטרון "גשר" יבגני אריה ,מכילה
קטעים מריאיונות איתו,עם מנהלת התיאטרון לנה קרינדלינה ,ושחקני תיאטרון.
קטעי חזרות עם קולו של יבגני אריה ,קטעים מהמופעים "כפר" ו"דיבוק" ועוד.
בתוכנית מובאים דבריהם של השחקנים לזכרו של הבמאי :יבגניה דודינה ,נטשה מנור ,סבטלנה
דמידובה ,השחקן הפנים של התיאטרון ישראל (סשה) דמידוב ,המחזאי רועי חן ,קטעי ראיונות עם
העיתונאים אולג קלוץ עם לנה קרינדלינה ,גבי וולפסון עם נטשה מנור .להאזנה לחץ\י כאן
אמהרית
באחת התכניות של "שיחות עם מאזינים" התמקדנו בנושא מפעל הפיס .האם מפעל הפיס מנצל את
השכבות החלשות? המאזינים נתנו דוגמאות על משפחות שלמות שנהרסו .היו יותר מ  5,000-כניסות
בפייסבוק .להאזנה לחץ\י כאן

בברכה,

לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

יוטיוב :בערוץ כאן חינוכית נרשם שיא צפיות חודשי וזינוק של  51%מול החודש שעבר – התכנים
המובילים הם "כראמל" ו"האחיין שלי בנץ" .בערוץ כאן חדשות נרשם גידול של  29%במספר הצפיות,
ובערוץ כאן  11נרשמה ירידה של  10%בצפיות בחודש החולף.

פייסבוק :רוב עמודי הפייסבוק רשמו עליות החודש .מספר הצפיות בשלושת העמודים של מכאן זינק
ב 42%-מול החודש הקודם (עמודי מכאן ,מכאן חדשות ועמוד  kan arbיחדיו) .בעמוד כאן נרשם גידול
של  ,10%כאשר הסרטון המוביל הוא "איך הגיעו  100אלף טונות של בגדים למדבר".

טיקטוק :בפעם השנייה ברציפות התחזק עמוד כאן חינוכית פי שניים במספר הצפיות מול החודש
שעבר והגיע לשיא חדש של  4מיליון צפיות .גם עמוד כאן חדשות התחזק במידה ניכרת ורשם זינוק
של  100%מול החודש שעבר .עמודי כאן וכאן סקרנים יחדיו התחזקו ב.684%-

טוויטר :עמוד כאן חדשות התחזק ב 23%-החודש ,והציוץ המוביל הוא הפגישה של ספיר סבח עם
המורה שלה לאזרחות אדם ורטה – כ 400-אלף חשבונות נחשפו אליו.

אינסטגרם :כל עמודי האינסטגרם נהנו מעליות בחודש הזה .עמוד כאן התחזק ב ,46%-עמוד כאן
חדשות חווה החודש עלייה של  48%ויתר העמודים זינקו ב.143%-

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

קמפיין הרדיו
קמפיין הרדיו הרחב של כאן  -שמונה תחנות רדיו ומאות
הסכתים  -שומעים שזה כאן .
לצפייה לחץ\י כאן ,כאן ,כאן

שעת אפס
היחסים הטעונים בין שני גיבורי הסדרה מדברים לכולם,
ועל ההצלחה אי אפשר להתווכח .הביקורות מדברות בעד
עצמן.

לצפייה לחץ\י על התמונה
מוזות
שישה אומנים ישראלים חוזרים אל המקום שבו מתחילה
היצירה.
פרויקט תעודה עדין ומעורר השראה.

לצפייה לחץ\י על התמונה
האחיין שלי בנץ – ביקורות
אחרי שהאחיין שלי בנץ חרך את המסך ,הגיע הזמן
לפרומו ביקורות שאומר מה שכולנו כבר יודעים – על
הסדרה הזו ,כולם מדברים.

לצפייה לחץ\י על התמונה
למה ככה?
אז למה עשינו לזה פרומו? ככה.
ככה זו לא תשובה ,הפרופ' דן אריאלי יוצא לגלות
למה אנחנו מתנהגים בדרך בה אנחנו מתנהגים.

לצפייה לחץ\י על התמונה

מילה של רופא
החלפנו את ד"ר גוגל ב 5רופאים ועינב גלילי אחת שנותנים לנו
את מה שכולנו רוצים :מילה של רופא וכתב ברור.

לצפייה לחץ\י על התמונה
מייקרז
במקום שיש בעיה מיוחדת – יש פרומו מיוחד
המייקרז יפתחו גם לכם את הלב ,הם מגיעים כל שבוע למצוא
פתרונות לבעיות קיימות כדי ליצור עולם טוב יותר.

לצפייה לחץ\י על התמונה
משפחה בהסעה
משפחה בהסעה חוזרת בפרקים חדשים ומשובחים
וגורמת לנו לחשוב על מערכות היחסים בין הורים
למתבגרים.

לצפייה לחץ\י על התמונה
אסירות סדרת דוקו
סדרת דוקו חדשה ועוצמתית :המסע מנווה תרצה אל החופש.

לצפייה לחץ\י על התמונה
Minormal
פרומו שמכניס קצת היגיון בשיגעון ,פרוייקט רשת בינלאומי
חדש בכאן דיגיטל.

לצפייה לחץ\י על התמונה

תן לנו לראות אותך
חושבים שאתם מכירים אותם מספיק?
מכאן מזמין אתכם להכיר מקרוב את כוכבי הרשת
שמגשימים את החלומות שלהם מדי יום.

לצפייה לחץ\י על התמונה

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

