חודש תמוז תשפ"א
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
לצערנו ,בשבועות האחרונים אנו עדים לעליה בתחלואת הקורונה ,וזאת לאחר מספר חודשים של
שיפור בתחלואה וחזרה לשגרה.
אני שב וקורא לכולכן/ם להקפיד על ההנחיות ,וזאת למען שמירה על הבריאות של כולנו.
לצד הקורונה ,הדיווחים והשינויים בשידורים שהיא מחייבת ,אנחנו ממשיכים להיערך ולהתכונן לקיץ
שכבר החל ,עם הרבה תכנים חדשים ומגוונים בכל הפלטפורמות.
בתקווה לקיץ בריא ושקט ,עם הרבה תכנים איכותיים.
לפניכן/ם סיכום חודש תמוז של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
אלדד.

בברכה,
אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן:
חודש של פרסים לחטיבת הדיגיטל :חוות החופש ,סדרת הרשת המרגשת שלנו זכתה בפרס הסדרה
הלא מתוסרטת הטובה ביותר ,בפסטיבל הסדרות סיירייספסט ,ארה"ב ,הפרויקט האינטראקטיבי
שלנו "סינדרום פיינגולד" הוזמן היישר מפסטיבל טרייבקה להקרנה בפסטיבל קאן ו"סוף הדרך"
זכתה בפרס סדרת האנימציה הטובה ביותר בפסטיבל  die Seriale 2021הגרמני .זהו פסטיבל
סדרות הרשת הוותיק בגרמניה וזו מהדורתו השביעית .זה הפרס ה 13-ש"סוף הדרך" זכתה בו בטיול
שלה ברחבי העולם ,שבו השתתפה כבר ביותר מ 35-פסטיבלים.
אבל לא רק פרסים אנחנו מחפשים – אלא גם לייצר שיח ,שינוי והעלאת מודעות .שני תכנים בולטים
הצליחו לעשות את זה החודש – דוקותיים עם ילנה ,ניצולת זנות שחשפה באומץ את חייה במעגל
הזנות ואת היציאה מעוררת ההשראה שלה מן החושך ,ופרק נוסף של "מקשיבים ללא מילים" ,בו
שוחחנו עם אלנתן  ,צעיר שהפסיק לדבר בעקבות פוסט טראומה בשירותו הצבאי .שני הסיפורים
האנושיים והחשובים האלה הגיעו למאות אלפי גולשים כל אחד ,ויצרו שיח חשוב ברשת סביב
התופעות והשפעותיהן.
במקביל ,הקעקועים כובשים את כאן דיגיטל ,עם סדרת האינסטגרם הראשונה מסוגה בארץ ,שעלתה
השבוע אצלנו ,תוך ניצול ומיצוי כל הפיצ'רים שיש לאינסטגרם להציע  -רילז ,סטוריז ופיד .במהלך
השבועות הקרובים נצלול לעולמות הקעקועים עם מגוון תכנים צעירים וקצרים בנושא במסגרת
הסדרה "נדב לומד לקעקע".
ובשביל קצת קלילות – ממשיכים להצליח עם סדרת הרשת המוגזמת שלנו "לא מאמינים"
שממשיכה לצבור קהל אוהדים ומליוני צפיות של עוקבים נלהבים אחרי האישה עם השיער הארוך
בעולם ,גבר שאוכל קקטוסים ואישה שהתחילה לדבר הפוך אחרי שבץ.

כאן ערב:
פורמטים חדשים:
דוקו כתוביות  -סדרת מיני דוקו סביב אנשים מעניינים בעלי סיפורים קצרים אך מגניבים .הסרטון
הפותח היה על נהג הרכבת הערבי הראשון במדינה וזכה ליותר ממיליון צפיות.
סדרת "מהלב" :סדרה חדשה של משאל רחוב בעל שאלה אחת בלבד שהתשובה שלה יוצאת מהלב.
מיוחדים החודש :שני פרקים מיוחדים שכללו מפגשים מרגשים עם משפחות הקורבנות והנפגעים
מהמהומות האחרונות .מה קורה אחרי חודשיים מהאירועים? מה כל צד חושב על הצד האחר? הצצה
לפרק הראשון כאן.
שני פרקים מיוחדים של התכנית "חרקת שייר" .אירחנו את השיח נור אלדין אלייקין אשר מעורר
מחלוקת בשל עמדותיו האמיצות והלא שגרתיות ,בהן הוא מדבר על הצורך לחישוב מסלול מחדש
בגישה לדת.
בפרק השני הפרופסור סאלם בלאן מנהל המחלקה האונקולוגית בבית החולים האיטלקי מדבר על
סגירת המעגל הגדולה בחייו לאחר שקיבל תפקיד ניהולי באותו בית חולים בו הוא היה עוזר לסבא
שלו שעבד בתור גנן.

ארכיון:
"הבלתי חשובים" ,שיתוף פעולה בין כאן ארכיון לבין חטיבת הטלוויזיה.
-

הבלתי חשובים היא סדרה היסטורית-נוסטלגית ,על אירועים שבמבט ראשון נראים בלתי
חשובים ,אך ממרחק השנים מספרים סיפור גדול יותר על כולנו.
את הסדרה מלווה מיני סדרת רשת בשם "לא חשוב מספיק".

מוצרים:
ממשיכים את חגיגת הטלוויזיות החכמות והפעם האפליקציה שלנו זמינה גם במסכי הייסנס וטושיבה
(בינתיים מדגמים של  2020ומעלה) .ממשיכים להנגיש את התכנים שלנו ללא צורך בממיר או
במפעילים חיצוניים .נזכיר שהיישומון זמין להורדה גם 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

מיניסייטים חדשים לקידום העונות החדשות של פמת"א ושל סבתא בישלה עם תום יער ,מוזמנות
ומוזמנים להיכנס.

הפצה:
יוטיוב:
פמת"א עונה  - 2עם תחילת העונה השנייה של הסדרה ,נוספו כ 600-אלף צפיות לפרקי העונה
הראשונה! חמשת פרקי העונה השנייה צברו עד כה כ 800-אלף צפיות.
משפחה בהסעה – בשני פרקי פיילוט ,נרשמו  353,187צפיות בפרק הראשון ,ו 277,057-בפרק
השני.
סבתא בישלה עם תום יער  -עד כה הצטברו כ  700אלף צפיות בפרקים שעלו .נרשם סנטימנט מאוד
חיובי של הגולשים בתגובות ובלייקים ,על רקע החיבה לאינטראקציה בין תום לסבתות השונות.
משחקי הידידות של נבחרת ישראל :תפעול משחקי הידידות עבר גם בסיבוב האחרון בהצלחה ,והניב
תוצאות מאוד יפות:
•
•

משחק הידידות | מונטנגרו – ישראל  48,401 -צפיות בלייב  98,350 +צפיות בתקציר
ובשערים.
משחק הידידות | פורטוגל -ישראל  93,232 -צופים בלייב  111,620 +צפיות בתקציר
ובשערים.

נתוני צפייה בערוצים הראשיים בחודש החולף:
•
•
•
•

כאן חדשות  -מעל  12מיליון צפיות;  363,670מנויים (כ  12,000נוספו בחודש האחרון).
כאן  – 11כ 10-מיליון צפיות;  563,243מנויים (כ 8,000-נוספו בחודש האחרון).
כאן דיגיטל – יותר מ 2-מיליון צפיות;  193,750מנויים (כ 2,500-נוספו בחודש האחרון).
כאן חינוכית – כ 12-מיליון צפיות;  389,550מנויים (כ  2,500נוספו בחודש האחרון).

 .1הוזנק שת"פ הפצה עם  – ynetחומרים צפויים לעלות לאוויר באתר במהלך חודש יולי .2021
 .2בחודש יוני צפו בתוכני התאגיד בשירות ה VODשל פרטנר  1.07מיליון פעמים.
 .3הכותרים המובילים בשירות ה VODביוני:

כותר

צפיות

ערוץ

1

פמת"א

320,222

כאן 11

2

קופה ראשית

246,256

כאן 11

3

לבד בבית

71,757

כאן
חינוכית

בברכה,
אלעד טנא
סמנכ"ל דיגיטל

תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן
דוקו – סדרת רשת והסכתים
לאור ההצלחה וההתעניינות בסדרה "قربة غربة קרוב רחוק" ,שהביאה את הנושאים הבוערים בקרב
צעירי החברה הערבית בישראל ,בני דור ה Y-וה .Z -איפה כדי לגור -בכפר ,בשכונה בה גדלו ,ביישוב
עם רוב יהודי או בכלל בחו"ל? עלו לרשת שתי סדרות מקבילות :רשת ופודקאסט.
סדרת הרשת תעסוק בנושא ים שעלו בסדרת הטלוויזיה ותיכנס לעומק הנושאים דרך שילוב של
דמויות צעירות מעניינות וחריפות ,שמדברות עם
היוצרת אחלאם כנעאן על סוגיות שקשורות בעניין
המעבר ,ומה הקשיים שהם נתקלים בהם ביום יום,
ומה הם התנאים האידיאליים שאותם הם מחפשים
על מנת כן לחשוב על מעבר בחזרה לכפר/עיר )אם
יש אופציה כזו.
סדרת ההסכתים בהובלת התחקירנית סג'א כילאני .ובה תרחיב על המניעים שדוחפים את הצעירים
לצאת מבית ההורים .פרק  – 1בית ,אדמה :על האופן בו החלטות אישיות
ומשפחתיות על מקום המגורים מושפעות ממדיניות התכנון והבנייה
בישראל ,מההיסטוריה ,התרבות והזהות הלאומית .פרק  -2מהפכה חברתית
נשית :על האופן בו האפשרות לעזוב את הבית בעקבות לימודים ועבודה
משנה את מסלול החיים של נשים צעירות ,את המיקום שלהן במשפחה
ובחברה ואת היחס למנהגים ולמסורות .פרק  -3לימודים ועבודה :על
הדילמות של יחידים ומשפחות שעברו בעקבות קריירה לסביבה חדשה ,על בניית החיים
המשפחתיים וחינוך הילדים.
יוצאים לדרך ...הסתיימו צילומי הפיילוט של התוכנית "מהצד השני" בגרסתה הערבית.
מקסום המסך
במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו-כאן ,שידורנו כללו את הסדרה
"יוצאים מן הכלל" ו"הלילה הארוך ביותר" .במקביל הסדרה התיעודית "قربة غربة קרוב רחוק"
שודרה בפריים טיים של כאן  11וזכתה להרבה הצלחה וביקורות חיוביות.

אימפקט מכאן
שתי הקרנות חגיגית לסדרה "قربة غربة
קרוב רחוק" :במכון ון ליר בירושלים
בהשתתפות החממה האינטלקטואלית
לפיתוח יצירה והפורום הדוקומנטרי
בישראל ,ובסינמטק חיפה בהשתתפות
היוצרים וחלק מהגיבורים

דיגיטל מכאן
תוכן לא חדשותי
נתונים :
אתר אינטרנט :מבקרים –  106.7אלף ,כניסות –  232אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:42 -כניסות
מאורגני – 31%
עמוד פייסבוק "מכאן" (תוכן לא חדשותי) 1,334,848:עוקבים .עוקבים שהתווספו–  ,696סה"כ
צפיות –  4.7מיליון ,סה"כ אינטראקציה –  85.3אלף ,סה"כ דקות שנצפו –  649.5אלף.
אינסטגרם  105 :עוקבים  .ערוץ יוטיוב 36,000 :עוקבים.
בחודש האחרון צוות הדיגיטל הפיקו מגוון סרטים :חיישן למניעת שכיחת ילדים ברכב – סרט
 explainerהכולל משאל רחוב ,וסרט דוקו על המורה העיוורת הראשונה בבית ספר ערבי בעילוט –

תוכן חדשותי
סיכום חניכת השגרירות באבו דאבי (עם כתב מכאן שנכח במקום) :סיכום היום השני (דיווח בתוכנית
חאמסה) ,סיקור חניכת השגרירות (דיווח יומן צהריים -רדיו) ,חתימת הסכם כלכלי (דיווח לכתבה
במהדורה) ,ביקור לפיד במשרד החוץ באמיריות (דיווח בתוכנית חמש במכאן) ,דיווח מה צפוי לנו
באמיריות – הלו"ז (יומן צהריים) ,שר החוץ לפיד נוחת באבו דבי (דיווח חי מהשטח)
עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות" :אליו מועלים פוסטים חדשותיים מהארץ ומהעולם,
 319,153אלף עוקבים .עוקבים שהתווספו –  7.4אלף עוקבים ,סה"כ צפיות –  3.2מיליון ,סה"כ
אינטראקציה –  73.1אלף .סה"כ דקות שנצפו –  4מיליון.
חשבון טוויטר חדשותי  7,234עוקבים ,ערוץ יוטיוב חדשותי עם 6,3

חדשות מכאן
סיקרנו באופן נרחב את סוגיית חוק האזרחות במשדרים מהכנסת ,ראיונות וכתבות עם משפחות
שהחוק נוגע להם ופגע בהם.
בחודש שעבר עם סיום שנת הלימודים והיציאה לחופשה ,התמקדנו בשידורינו בנושא וגם הכנו ברכה
מיוחדת שרצה בשידורים ברדיו במטרה להתקרב לקהל היעד שלנו.
לאחר שנים ,הצליחה המדיה הערבית לשלוח כתב עם משלחת דיפלומטית לחו״ל .כתבנו התלווה
לביקור של שר החוץ יאיר לפיד באמירויות ודיווח משם במשדרים נרחבים גם לטלוויזיה וגם לרדיו
ודיגיטל.
חטיבת החדשות בערבית הצליחה להוציא בחודש שעבר שתי ידיעות בלעדיות חשובות שהכתיבו
את השיח היומי בפוליטיקה ובכלל ,הידיעה הראשונה יצאה מפיו של השר עיסאווי פריג׳ באחד
הראיונות שאיים לוותר על השרות אם חוק האזרחות יעבור ,והידיעה השנייה מפיו של חבר הכנסת
מרע״מ וליד טאהא שהתנגד לכל חקיקה קשורה לקהילת הלהט״בים וכינה אותם ״סוטים״.
בחודש האחרון ניכר שינוי מהותי בתכנים בחטיבת החדשות בערבית ,הן מבחינת מיקוד בקהל היעד
שלנו והן בשיפור התכנים מבחינת איכות ,נראות ומקצועיות.

בברכה,
פיראס חאמד – מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהל תוכן חדשותי
רובא ורור – סגנית מ"מ מנהל המדיה בערבית ,מנהלת תוכן לא חדשותי

מחלקת הדוקו:
כאן גאים בעוד יצירות ישראליות משובחות שלנו .ברכות לסרט הדוקומנטרי "לילות קיץ" שזכה
בפרס היצירה הישראלית בפסטיבל דוק אביב ולסרט הדוקומנטרי "הטיפול" שזכה בפרס חבר
השופטים .ברכות גם למחלקת הדוקו בחטיבת הטלוויזיה על האמונה בסרטים ועל תהליך הליווי של
הסרטים הללו.
לילות קיץ:
על מה חושב ילד בן  6בלילה שלפני יומו הראשון בכיתה
א? הצצה אינטימית אל שיחות בין אב לבנו רגע לפני
שנרדמים ,רגע לפני שמתבגרים.
זהו מסע פנימי של ילד מתחילת החופש הגדול ועד העלייה
לכיתה א' .סרט על קץ הילדות ,התמימות והכניסה לשער
בית הספר ,לעולמם של הגדולים .היום הראשון של כיתה
א' הוא סצנת הסיום של הסרט .הסרט נשען על– סצנות
דוקומנטריות של הבמאי עם בנו וכן מפגשים בין הבמאי
לבין אביו בעקבות שאלות שמתעוררות בו כאבא.
מנימוקי חבר השופטים :״יצירת קולנוע נוגעת ,מעוררת
מחשבה ומרגשת…״ ,״יצירת אמנות המציבה רף חדש
ומאתגר כיצד ליצור ולספר סיפור דוקומנטרי״
הטיפול:
כולם מדברים על טיפולי המרה אבל איך זה נראה
בעצם? מה קורה בחדר הטיפולים? למה יש לצד
המתנגדים גם כאלו המעוניינים להמשיך בטיפול?
הניסיון להמיר להטבי"ם ולהפכם לסטרייטים הוא
סוגיה חברתית בוערת שמדי שנה גובה קורבנות
בנפש .יש המנסים להשתקם לאחר הטיפול ויש
הנתלים בטיפול בכל מאודם ונלחמים כדי
להמשיך בו .הסרט מצליח לתעד את מהלכם של
״טיפולי המרה״ בזמן אמת ומשרטט את קו
החזית של התמודדות החברה המסורתית עם המציאות ההומוסקסואליות המתדפקת על דלתותיה,
לא רק מבחוץ ,אלא גם מבפנים .לראשונה יחשפו חומרים מתהליך ההמרה עצמו ,מ"חדרי
הטיפולים" ומפגישות קבוצתיות בהן נעשים טיפולי ההמרה.

בנוסף הוקרנו בפסטיבל הסרטים הבאים שישודרו ברצועת הדוקו בספטמבר:
גרוסמן:
הסופר דוד גרוסמן חתן פרס ישראל והסופר הישראלי הראשון
שזכה בפרס המאן בוקר היוקרתי נחשף בסרט במבט קרוב
ואינטימי כשהוא חולק איתנו סיפורים אישיים מאוד לצד
ספרים גדולים מאוד.
סרט על כתיבה ,על משפחה ,על מאבקים פוליטיים ועל שכול.
במבט ישיר וקרוב כובש גרוסמן את המצלמה וחושף בגילוי
לב נדיר את הקשר העדין והמורכב בין ספריו לחייו.

החלון הרביעי:
מאחורי סיפור ההצלחה הבינלאומי של עמוס עוז ,סמל של המצפון הישראלי וסופר שתורגם ל45-
שפות ,הסתתרה טרגדיה כפולה – אימו התאבדה כשהיה בן  12וכמה שנים לפני מותו בתו האשימה
אותו שהיה אלים כלפיה פיזית ונפשית וחדלה לדבר אתו .עמוס עוז מספר את הסיפור האחרון שלו
בסרט זה באמצעות סדרה של שיחות עם הביוגרפית שלו .הסרט המשלב קטעי ביוגרפיה ,ספרות
ושיחות עם האנשים המרכזיים בחייו.

שלמה בר מחזמר דוקומנטרי:
פורטרט אינטימי של אחת הדמויות החשובות בתרבות הישראלית .שלמה בר הגיע בגיל שש
ממרוקו אל מעברת באר יעקב וראה את הוריו נשלחים לעבודות דחק בעוד הוא גדל פרא בשולי
החברה אנאלפבית עד גיל .12
תחושת ההשפלה שחוו הוא והוריו מלווה אותו עד היום והוא מרגיש שאותה האפליה עדיין קיימת
רק משנה שוב ושוב את פניה .המפלט היחיד שלו ,אז והיום ,היה במוזיקה .הסרט מלווה את שלמה
דרך שורה של מפגשים עם אנשי מפתח מההווה ומהעבר שלו .בין המפגשים והסיטואציות
מופיעים השירים לא כאתנחתא מוזיקלית ולא כנקודות ציון בקריירה ,אלא כחלק בלתי נפרד
מעלילת הסרט כשהמילים המושרות בהבעה מדויקת משלימות את סיפור חייו ,משוחחות אתו,
ומעניקות לו פרשנות נוספת.
יוצאים מהכלל:
יוצאים מהכלל עוסקת בכל עונותיה בתיעוד של אנשים וקהילות בשוליים החברתיים של ישראל
באמצעות כניסה נטולת שיפוטיות לעולמם .חוסר השיפוטיות מאפשר כניסה למקומות סגורים,
לסיטואציות מורכבות ,לבעיות שקשה בדרך כלל לחשוף.
בהקרנה מיוחדת בדוק אביב ובאוגוסט בכאן  11ישודרו שני פרקים של הסדרה שעוסקים בבדידות,
נושא רווי הסתרה ואשמה .קשה להודות בפה מלא שאתה בודד .שאין עם מי לדבר או לחלוק.
שלמרות שאתה מוקף באנשים ,למרות שלפעמים אפילו יש משפחה ,ילדים ובן זוג מרגישים הכי לבד
בעולם.

בנוסף שודרה הסדרה הדוקומנטרית "מרגלים מבית":
החטיבה היהודית של השב"כ פועלת הרחק מאור הזרקורים .מכנים את סוכני השב"כ היהודי
"המרגלים של משה רבנו" .סוכנים בחטיבה היהודית הם יהודים שמרגלים אחר יהודים.
הסדרה תספר את סיפורם של מספר מרגלים יהודים שגויסו ע"י המחלקה היהודית בשב"כ כדי לרגל
אחרי פעילי ימין קיצוני במטרה למנוע פעילות אלימה ועוינת בעלת אופי לאומני נגד האוכלוסייה
הערבית .חשיפתם הם נושאים איתם צלקות שלא ניתנות לריפוי.

תרבות ובידור:
תנו לעבוד:
היכ ונו לתכנית שתרגש אתכם ובתקווה אף תניע אתכם לפעולה .סדרה ע"פ הפורמט האנגלי של
ה.Employable Me – BBC
הסדרה עוקבת אחר תשעה אנשים מקשת השונות הנוירולוגית והקוגניטיבית (אנשים על הרצף
האוטיסטי ,עם תסמונת טורט ובעלי שיתוק מוחין) ,המתקשים להשתלב בשוק העבודה .פרופסור
עופר גולן פסיכולוג מומחה לאוטיזם ודר' מינה רז מומחית לשיקום תעסוקתי עוזרים להם לגלות את
כישוריהם הנסתרים לקראת התהליך למציאת עבודה.

הבלתי חשובים:
ההיסטוריה הישראלית מלאה בסיפורים על אירועים גדולים :מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום
הכיפורים ,המהפך של  ,'77הסכמי אוסלו ועוד .אבל מה לגבי הסיפורים הקטנים? אלה שנותרו
כידיעה שולית באחד העיתונים או כאייטם קצר במדור הרכילות? הסדרה "הבלתי חשובים" עוסקת
בסיפורים הנש כחים המספרים בדיעבד סיפור גדול בהרבה על מי שהיינו אז ומי שאנחנו היום.
באנשים שנכחו באותם רגעים ושנתפסו אז כגיבורים משניים.
את פרקי הסדרה ילוו קריינות של השחקן דרור קרן ,מרואיינים מהתקופה ,חומרי ארכיון נדירים
וקטעי אנימציה משעשעים.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

סליחה על השאלה ילדים סיימה את עונתה השנייה עם פרקים מצויינים שעסקו בחרדים ,ילדים
ממוצא אתיופי ,נוער גאה ,ילדים להורים גרושים ועוד ...חלק מהפרקים נכנסו לחמים ביוטיוב וסה"כ
צברה העונה למעלה ממיליון וחצי צפיות.

ילדי בית העץ חזרה לשידור בשבוע שעבר עם העונה החמישית וכבר חורכת את הדיגיטל עם מאות
אלפי צפיות ביוטיוב וביישומון.

כראמל -סדרת טלוויזיה חדשה בהשראת סדרת הספרים המצליחה "כראמל" מאת מאירה ברנע
גולדברג החלה את צילומיה בימים האחרונים .הסדרה עוסקת
בשלושה אחים (רובי ,גול ואל-אל) ,שנאספו מבית יתומים ואומצו
ע"י גברת 'מילה' בין השחקנים :יונתן בר אור ,עומרי לקס ,ליר עיסא,
אפרת בוימולד ,יובל סגל ,לירית בלבן ,ענת מגן שבו ואודי גוטשלק.
והחתול גרי בתפקיד
החתול כראמל.

טקס פרסי הטלוויזיה לילדים ונוער ה 1-יתקיים השנה לראשונה באוגוסט ואנחנו גאים להוביל במספר
המועמדויות הרב ביותר מבין ערוצי הילדים ,עם  15סדרות :ילדי בית העץ ,לבד בבית ,שקשוקה,
הבאר ,מקיף מילאנו ,שוסטר ושוסטר ,סליחה על השאלה ילדים ,להציל את חיות הבר ,גלילאו ,חיות
שטח ,והילד הזה הוא אני ,קפה עמליה ,משפחה באוטו ,עיר המספרים ואנחנו כאן.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

חודש תמוז היה רצוף אירועים חדשותיים – ששני הבולטים שבהם היו :מינוי נשיא המדינה החדש,
והשבעת ממשלת בנט לפיד.
חטיבת החדשות ליוותה את האירועים האלה בימי שידורים מיוחדים ממוקד ההתרחשות בכנסת,
עם מיטב כתבנו ופרשננו ומרואיינים רבים ומגוונים.
טלוויזיה  -כאן : 11

פרסומים בולטים החודש:

בחדשות הערב שידרנו פרויקט מגזיני מיוחד של בשם "מעורבות"
המתאר את החיים בערים המעורבות :חיפה,עכו,יפו ,נוף הגליל ,ולוד.

התוכנית משחקי הכיס השיקה פינה חדשה" :האותיות הקטנות" פינה
שבודקת את ההבטחות מאחורי פרסומות על מוצרים פיננסיים.
בדיגיטל – השקנו פינת שאלות ותשובות של שאול אמסטרדמסקי
בטיקטוק

רדיו -כאן ב:
שידורים מיוחדים:
 - 13.6יום הקמת הממשלה
והשבעתה  -שלי וגואטה חוזרים
לראשונה לכנסת.

 7.7שידור מהכנסת  -השבעת נשיא
המדינה יצחק הרצוג

 - 10.6שידור התוכנית "תרבות יום חמישי"
מפסטיבל שבוע הספר במתחם שרונה בתל אביב
– עומר בן רובי עם הסופרים (בתמונה יוכי ברנדס
ויוני רכטר) ,המו"לים והספרים.

סדרת גמר סל מכבי תל אביב נגד הפועל גלבוע גליל  -מהיכל מנורה בתל אביב ואולם הכדורסל בגן
נר – -מכבי תל אביב הוכתרה אלופת המדינה בכדורסל גברים – עם ליאן וילדאו ,הפרשן רוני
בוסני וטכנאי השטח שלנו ראובן מן.

פייסבוק
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

מקור
חדשות הערב
חדשות הערב
זום אין
חדשות הערב
חדשות הערב
לייב פייסבוק
סטודיו דיגיטל
השבוע
השבוע
סטודיו דיגיטל

צפיות
668,598
616,085
529,671
472,091
414,340
405,798
366,365
309,418
303,992
283,583

שם הסרטון
הרופאה הראשונה בישראל עם שיתוק מוחין
תחקיר שיטת אמוזה – חלק 1
המורה לנהיגה מונעת שנלחם על כל תלמיד
תחקיר שיטת אמוזה  -חלק 2
מאושרים ,פרק  :4היזם שעשה מיליארדים וממשיך לעבוד
מצעד הגאווה ה 22-יוצא לדרך בת"א
האיש שיהפוך לרה"מ הבא :מי אתה נפתלי בנט?
הסיור של צוות כאן חדשות בג'ואריש שהפך לסכנת חיים
הפציעה בים ששלחה את נדב למסע שיקום
סיכום הנאומים במליאת הכנסת – לפני השבעת הממשלה

מקור
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב
השבוע
משדר השבעת הממשלה,
דיגיטל
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב

צפיות
445,178
428,311
151,529
129,368
121,804
119,177
114,325
112,792
108,260

מקור
משדר השבעת הממשלה ,דיגיטל
משדר השבעת הממשלה ,דיגיטל
סטודיו דיגיטל
משדר השבעת הממשלה ,דיגיטל
חדשות הערב

צפיות
75,000
47,000
43,600
35,500
28,600

יוטיוב
1
2
3
4
5
6
7

שם הסרטון
תחקיר שיטת אמוזה – חלק 1
תחקיר שיטת אמוזה – חלק 2
רונאלדו בחר במים במקום קוקה קולה  -והמניה צנחה
נתניהו והאופוזיציה משכו את הכנסת ללילה לבן
מאושרים ,פרק  :1פנטהאוז מול הים או קרוואן במדבר?
הסיור של צוות כאן חדשות בג'ואריש שהפך לסכנת חיים
נתניהו :אין פלא שבאיראן חוגגים את הממשלה החדשה

8
9
10

מאושרים ,פרק  :4היזם שעשה מיליארדים וממשיך לעבוד
עולם הכדורגל החסיר פעימה :ההתמוטטות של אריקסן
בני  12ו 13-איימו בסכינים על סטודנטים בבאר שבע

115,521

אינסטגרם
1
2
3
4
5

שם הסרטון
נתניהו בנאום ראשון בתור ראש האופוזיציה המיועד
הרגע שבו לפיד ויתר על הנאום שלו במליאת הכנסת
סיכום הנאומים במליאת הכנסת – לפני השבעת הממשלה
ההפרעות לנאום בנט לא מפסיקות – ילדיו עודדו מהיציע
קידום :תחקיר שיטת אמוזה ,השבועי בחדשות הערב
טיקטוק

1
2
3

שם הסרטון
חניון קרס בבי"ח שערי צדק
פועל נהרג בקריסת מעלית באתר בנייה בת"א
למה מגיש חדשות צריך מקלדת ועכבר?

1
2
3
4
5

שם הסרטון
שריפה בקיבוץ ניר עם ,נבדק החשד שנגרמה מבלוני תבערה
כך נראו רגעי ההכרזה על אישור הממשלה בכיכר רבין
ישראל העבירה כ 100-אלף חיסונים למשרד הבריאות הפלסטיני
קידום :תחקיר שיטת אמוזה ,השבוע בחדשות הערב
קבלו סיפור מטורף של ח"כ אורלי לוי אבקסיס

צפיות
644,000
320,700
109,700

מקור
דיגיטל
דיגיטל
סטודיו דיגיטל
טוויטר

עוקבים/מנויים נכון לסוף החודש
מצטרפים החודש (נטו)

עוקבים/מנויים
יוטיוב
פייסבוק
362,548
690,524
3,706
5,863

מקור
דיגיטל
דיגיטל
דיגיטל
חדשות העב
מהצד השני

טוויטר
120,024
2,444

אינסטגרם
75,135
1,052

צפיות
169,272
139,827
104,723
69,900
55,506

טיקטוק
51,233
3,089

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן הסכתים
פסטיבל כאן הסכתים בתמונע  -מגישי כאן הסכתים וכאן תרבות יצאו מהרדיו ומהאפליקציות ופגשו
את הקהל שהגיע לצפות במופעי לייב של מיטב ההסכתים .המופעים עלו גם כפרקים
"שיר אחד" עם הסיפור הגנוז של אהוד בנאי
"מינהר הזמן" על איך ,איפה ולמה התקיים השידור הראשון של ״קול
ישראל״?
"חיות כיס" על איך הפך החלום על בית פרטי בשרון לסיוט תחבורתי
יואב רבינוביץ מדבר עם אראל סגל על הממשלה החדשה ,על התקשורת וגם
על ביבי
וגואל פינטו מארח את אריה גולן לשיחה על השינויים שעברו התקשורת והרדיו בעשורים האחרונים.
שיר אחד  -ההסכת הפופולארי מסיים עונה נוספת עם פרק מרגש במיוחד ובו אביתר בנאי מגלה
איך אחרי שנים של חיפוש עצמי ,חיפוש מקצועי וחיפוש אחר אהבה הוא הבין משהו וניסח אותו
בשיר אחד  -יפה כלבנה .בפרק הקודם סיפר ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד על מה ומי
כתב את "גרה בשינקין" לשלישיית הפופ מנגו בסוף שנות ה.80-
פמת"א ההסכת  -תמר אלמוג ,מלווה את העונה השנייה של פמת"א ומביאה את הסודות מאחורי
הקלעים של הסדרה ושל עולם המשפט .פרק חדש עולה בכל שבוע ,מיד אחרי שידור הפרק בכאן .11
עד כה התארחו שחקני הסדרה חן אמסלם ,מיכאל אלוני וגיא אריאלי לצד משפטנים ואנשי מקצוע
שסיפרו איך זה עובד באמת.
קשיבות  -עונה חדשה להסכת המיינדפולנס של כאן .רז חסון וסמדר יהודה-גזית מזמינים אתכם
להצטרף למסע היכרות עם השיטה ואף לתרגל אותה .עונה חדשה
חיות כיס  -למה לא טוב לכם בעבודה? צליל אברהם מביאה שש מחלות ארגוניות נפוצות במיוחד -
ועל מה שתוכלו לעשות אם אבחנתם את עצמכם כחולים .מלחמת  100השנים הבאות  -שאול
אמסטרדמסקי על המלחמה הכלכלית והטכנולוגית בין סין לארצות הברית תקבע מי ישלוט בעולם
ואיך ייראו החיים שלנו .למה הרוקחת ערביה? דנה פרנק על איך הצליח הדור הצעיר בחברה הערבית
לדלג על מערכת חינוך גרועה בדרך אל ההשכלה הגבוהה ,ובאיזה מחיר.
עוד יום  -בהסכת האקטואליה של כאן חדשות וכאן הסכתים הקורונה חזרה ,חגגנו את חודש הגאווה,
מדדנו את הכנסת והכי חשוב  -דיברנו על היורו.
שער  -גם הסכת הכדורגל של אורי לוי חגג את היורו עם  10רגעי כדורגל בלתי נשכחים מהטורניר
בכל הזמנים.
לא טוב לי  -מה מוביל אדם להחלטה כה קשה וסופית כמו התאבדות? ומה אנו יכולים לעשות אם
אנו חוששים שמישהו בסביבתנו עלול להגיע למצב כזה .שיחה בין אורית נבון לפרופ' יוסי לוי בלז
ראש המרכז לחקר האובדנות במרכז האקדמי רופין על נושא חשוב מאוד שכמעט לא מדברים עליו.

כאן תרבות
שידור מיוחד משבוע הספר
מגישי כאן תרבות יצאו לשידור מיוחד ממתחם שרונה בתל אביב וראיינו את מיטב הסופרים,
הסופרות ,המשוררים והמשוררות בסצנת הספרות העברית.

רדיו
עמוד קהילה חדש ל"שלושה שיודעים"
תוכנית המדע והידע של ישראל מתחדשת בעמוד קהילה בפייסבוק .בואו לפגוש את דודו ארז ואת
מיטב החוקרים עם המחקרים הכי מעניינים ,גם בפייסבוק.
מצעד הגאווה
חלון גאווה עם איציק יושע בתוכנית מיוחדת ליוותה את מצעד הגאווה עם דיווחים וראיונות מהשטח.
להאזנה :חלק א' ,חלק ב'
"גם כן תרבות" מייצרת כותרות
בין הכותרות החודש :הקואליציה תחוקק מחדש את חוק הספרים המדובר; ריאיון ראשון עם דניאל
עוז מאז צאת הספר של אחותו ,גליה.
ההופעות חוזרות לאולפן כאן תרבות
ירמי קפלן ,בן אילון ,יסמין לוי וגיל שוחט התארחו החודש באולפני רדיו מונדו וסופש תרבות.

כאן 88
ג'וני – האלבום הכחול
כשהוא יצא לפני  50שנה ,האלבום Blueשל ג'וני מיטשל היה קשה לעיכול.
היום הוא כבר אבן דרך במוזיקה הפופולרית .נוגה קליין חוזרת אחורה לברר
מה סוד הקסם של האלבום הזה ,מה קרה בדרך אליו ומה הסיפור של האישה
שעומדת מאחוריו.
ג'וני  -האלבום הכחול | פרק  – 1לצייר במילים
כבר בילדות בפרברי קנדה ג'וני אנדרסון חלמה על עולמות רחוקים .מכשולים לא היו חסרים בדרך:
מהורים שמרנים שלא הבינו את הבת החולמנית שלהם ,דרך בית הספר שחסם את היצירתיות שלה,
ומעל לכל ההתמודדות עם מגפת הפוליו שהעמידה את כל החלומות שלה בסימן שאלה .למרות כל
אלה ,חמושה במכחול וביוקליילי – ג'וני מיטשל עשתה את צעדיה הראשונים בדרכה להפוך לאחת
היוצרות החשובות של המאה ה .20-ואז מגיעה הטראומה שתשנה את חייה.

ג'וני  -האלבום הכחול | פרק  – 2לידה מחדש
אחרי נישואים ,גירושים ומסירה של ילדה לאימוץ ,בסוף שנות ה 60-הקריירה של ג'וני מיטשל עולה
סוף סוף על המסלול המהיר להצלחה .היא מוציאה אלבומים מצליחים ,מוצאת בית בלורל קניון
וכותבת את ההמנון של פסטיבל וודסטוק .נדמה שהכל מסתדר במקום אבל החיים שהשאירה מאחור
ממשיכים לרדוף אותה .ובצילם היא מתחילה לכתוב את האלבום שישנה את עולם המוזיקה.
להאזנה לשני הפרקים לחצו כאן.
ג'ים מוריסון חי
 50שנה חלפו מאז מותו בטרם עת ובימים אלו אנחנו עובדים על הסכת חדש אודתיו .בינתיים
הקדשנו שעתיים לזכרו עם מיטב קטעי ההופעות של הדלתות.

רדיו
ספיישל Muse
 20שנה לאלבום השני של מיוז.Origin of Symmetry ,
ספיישל ג'ון לי הוקר
 20שנה למותו של הבלוזיסט הגדול ג'ון לי הוקר.
ספיישל קרן דלטון
סיפורה הטרגי של קרן דלטון ,הזמרת שכונתה "בילי הולידיי הלבנה".
ספיישל פול מקרטני – Ram
 50שנה ל ,Ram-אלבומו השני של פול מקרטני.
ג'אם 88
לקראת הפתיחה של אולפן המוזיקה החדש של כאן בירושלים ,האחיות ג'משיד ,אלון לוטרינגר
ויושי עזרו לנו להיפרד מהכולי עלמא שאירחו אותנו באדיבות השנה.

כאן גימל
מרתון עילי בוטנר להאזנה
"חי בגימל" עם אילן וירצברג
אילן וירצברג עולה על בימת חי בגימל ומבצע את מיטב שיריו של שמוליק קראוס .בנוסף הוא חוגג
 40שנים לאלבום המופת "בציר טוב" ,משירי יונה וולך.
מאחורי השירים עם שלום חנוך
בימים שבהם כול נו הסתגרנו בבית ,שלום חנוך החליט להקליט אלבום חי בסלון .אירחנו את שלום
חנוך לראיון חגיגי לכבוד צאת אלבומו החדש.

כאן קול המוסיקה
שידורים חיים בכאן קול המוסיקה
קונצרט "בסון רומיאו ויוליה" של התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של יובל צורן.
קונצרט "מחול בשניים" של הקאמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של אבנר בירון.
בתמונה :תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים

רדיו
כאן מורשת
ריקודגלים בשידור חי :האירוע החגיגי ,שנדחה בשל המצב ,צוין בכאן מורשת בשידור פייסבוק לייב
מהכותל המערבי בירושלים והגיע לעשרות אלפי צופים.
ימי בין המצרים :צום י"ז בתמוז פותח את שלושת השבועות שבהם עם ישראל נוהג מנהגי אבלות.
ביום זה ,התקיים בכאן מורשת יום שידורים מיוחד ,שכלל ראיונות ,סיפורים ושיעורי רבנים מיוחדים.
לוח השידורים של כאן מורשת מותאם בשבועות אלו למנהגי האבלות ואנו משדרים מוזיקה ווקאלית
ושקטה.

כאן רקע
אמהרית
שוחחנו עם עדנה אסמו ,שעלה לארץ בלי ילדיו בני  11ו 13-שנשארו עם גרושתו באתיופיה .חודש
לאחר עלייתו התבשר שגרושתו נפטרה ושילדיו נמצאים בחסדיהם של זרים .בעזרת גורמים במרכז
הקליטה בו הוא מתגורר ובעזרת משרד הקליטה הצליח להביא את ילדיו לארץ והם מתגוררים היום
במרכז הקליטה באשקלון.
רוסית
בתוכנית "בוקר טוב ישראל" אירחנו את דניאל וולפסון ,הישראלית הראשונה שעלתה לפסגת
האוורסט .היא סיפרה על נפילתה ,לפני  10שנים מרכבל ,במהלך חופשת סקי בבולגריה ,נפילה
שגרמה לפציעה קשה .למרות התחזיות הקודרות היא השתקמה והצליחה להגשים את חלומה
ולטפס לפסגת האוורסט.
מערכת "מקרה מיוחד" ביצעה תחקיר על חברת , REST TVשמתמחה בשירותי טלוויזיה
באינטרנט .במהלך התחקיר גילינו ,כי החברה השתמשה בפרטי האשראי של לקוח על מנת לקחת
הלוואה חוץ בנקאית על שמו .ההלוואה נלקחה על סכום גבוה יותר מאשר עלות שירותי  RESTוללא
ידיעתו של הלקוח .מתברר כי בין חברת  REST TVלבין חברת הלוואות חוץ בנקאיות  TARYAקיים
הסכם לפיו התשלום עבור שירותי  RESTנעשה ע"י לקיחת הלוואה ,אולם ,ההסכם בין החברות אינו
משתקף בחוזה לחברה .בעקבות השידור שלנו האגודה להגנת הצרכן מטפלת במקרה.

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

אלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל ,הרדיו והטלוויזיה בחודש יוני :2021

פייסבוק :הסרטון המוביל בעמוד כאן חדשות הוא ריאיון עם רופאה בעלת שיתוק מוחין שצבר כ-
 670אלף צפיות .בעמוד כאן מוביל המערכון "להיות עם מזרחי" שהגיע ל 612-אלף צפיות.

יוטיוב" :קארפול קריוקי" היא התוכנית המובילה בערוץ כאן  11עם  1.2מיליון צפיות .הסרטון המוביל
בערוץ כאן חדשות הוא התחקיר על מישל ודניס שהגיע לרבע מיליון צפיות בסוף החודש.

טוויטר :הציוץ המוביל החודש הוא מחשבון כאן חדשות עם סקירת הבטחותיו של רה"מ בנט – לציוץ
נחשפו  400אלף חשבונות ,לסרטון נמנו  70אלף צפיות ,ואת הציוץ רטווטו כ 650-פעם.

טיקטוק :סרטון הבולען שנפער בחניון בירושלים מהעמוד של כאן חדשות הוא הסרטון הנצפה ביותר
בחודש החולף עם מעל ל 670-אלף צפיות ולמעלה מ 7,000-לייקים.

אינסטגרם :הסרטון המוביל בדף של כאן הוא של אלנתן שאיבד את קולו בצבא עם  70אלף צפיות.
הסרטון המוביל בדף כאן חדשות הוא סיכום נאומי השבעת הממשלה עם  48אלף צפיות.

רדיו דיגיטלי :היקף ההאזנות להסכתים של כאן עלה ב 3%-מהחודש הקודם .ל"חיות כיס" היו 366
אלף הורדות ,ל"שיר אחד" היו  240אלף ,ול"עוד יום" היו  120אלף הורדות.

אתר ואפליקציה :היקף הביקורים באתר כאן עמד החודש על  5.3מיליון ובאפליקציית כאן על 3.4
מיליון .בין האתרים האחרים כלולים אתר מכאן ,אתר חינוכית והאתר של הארכיון.

טלוויזיה דיגיטלית :התוכנית המובילה באתר כאן היא "זמן אמת" עם  280אלף צפיות במהלך
החודש .התוכנית המובילה באפליקציה של כאן היא "פמת"א" עם  70אלף צפיות.

 :VODהכותר המוביל בהיקף ההזמנות מבין תכני ערוץ כאן  11הוא "פמת"א" עם  320אלף הזמנות.
הכותר המוביל מבין תכני כאן חינוכית הוא "לבד בבית" עם  72אלף הזמנות.

הערה – בחודש הזה נרשמו ירידות בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של התאגיד לאחר שבחודש
שעבר נרשמו בפלטפורמות הללו שיאים של כל הזמנים על רקע מבצע "שומר החומות".

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

פרומו
תנו לעבוד
עבור הפרויקט החברתי הגדול של השנה,
ייצרנו קמפיין גדול ומרגש כשלאורך כל הדרך,
החשיבות העליונה
הייתה לתת במה ולהבליט את חוזקות המשתתפים
והכישרונות הייחודיים שלהם.
במקביל צילמנו את גיבורי הסדרה
לאריזה גרפית חדה ועוצמתית.
טיזרים לצפייה:
אביעד
ליאת
בר
פרומו לצפייה
קופה ראשית טיזרים
הסופר האהוב ביותר במדינה נפתח לעונה חדשה
ולכבודה צילמנו פרומו עם הצוות המפורסם
שמתכונן לקראת הפתיחה המחודשת.
טיזרים לצפייה4 3 2 1 :
פרומו לצפייה

פרומו ביקורות החנות שיש בה הכול
המבקרים נכנסו לחנות הכי הזויה שיש ,קנו ונהנו.
לצפייה

טיול אחרי צבא -סובב ישראל עם פבלו וגל
אחרי סדרת מסעו בעולם  ,גל ופבלו נוחתים בישראל
ובודקים את גבולות המדינה בקמפיין עשיר בוויזואליה
יפיפייה כשהדינמיקה הייחודית שלהם  ,במרכזו.
טיזר לצפייה
קפסולה לצפייה

מרגלים מבית
החטיבה היהודית בשב"כ נחשפת בפרומו
לפרויקט תיעודי חדש.
לצפייה

זמן אמת.
התחקיר שעורר הדים " :זמן אמת" חושפת סרטונים קשים
משיטות הטיפול שבעברו של גורו החינוך עמוס רולידר.
לצפייה
סיפורו מעורר ההשראה של רוני פינקוביץ ריגש את כולנו
בבחירה האמיצה של חייו ,זמן אמת ליווה אותו
ואת יקיריו בחודשים האחרונים של חייו.
לצפייה

קארפול קריוקי עם גידי גוב
גידי גוב עולה על הטרמפ הכי מפורסם בישראל
בפרומו הסיום של העונה המוצלחת
לצפייה

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

