חודש תמוז תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
אנחנו מסיימים את חודש תמוז ,החודש הראשון של החופש הגדול.
החודש החולף היה מלא באירועים משמחים,
▪

חברת פירמה והתאגיד זכו בפרס מיתוג העל בתחרות המיתוג  Israel Brand Awardעל מיתוג
"כאן".
המותג "כאן חדשות" מוקם במקום הראשון בקטגוריית עיתונות ותקשורת .עוד באותו תחום,
המותג "כאן" מוקם במקום השלישי בקטגוריית מדיה ודיגיטל במדד המותגים  2022של עיתון
גלובס
סדרת הדרמה שלנו "חזרות" נמכרה לענקית התוכן  HULUוהביאה לנו כבוד גדול.
בטלוויזיה ,סיימנו החודש את שידור העונה השנייה והמעולה של "מאנייכ" שהניבה נתונים יפים
בדיגיטל ובליניארי ,כשפרק הסיום של הסדרה מגיע לשיא צפיה לסדרה מה שמעיד באופן מובהק
על חוזקתה של העונה וממלא אותנו בתקווה לקראת העונה הבאה .גם "שישו ושימחו" ,סיימה
עונה מוצלחת ומצחיקה במיוחד .סדרת הדוקו האיכותית "אויבים" שבה לעונה השנייה ,ותוכנית
ראיונות חדשה " -הטעויות המוצלחות שלי" עם ענת גורן עלתה גם היא לאוויר.
בחינוכית ממשיכה להיות הסדרה "מיוחדת" שסוחפת לבבות ומביאה איתה מסר חשוב של מתן
הזדמנות שווה וקבלת האחר.
החודש גם נפתח פסטיבל ירושלים בו מוצגים חלק מסרטי הדוקו החדשים שלנו "חיים בצל
המוות"" ,הפרטיזן עם מצלמת הלייקה"" ,סבוי" שגם זכה בפרס הבימוי ובפרס העריכה,
"מצרים :שיר אהבה".
בחטיבת החדשות עלתה תוכנית פוליטית חדשה לקראת הבחירות בשם "ישראל בוחרת" בהגשת
קרן אוזן ,לצד המשך עשייה מעולה של סדרות מגזין כמו "בלי טיפת מזל"" ,לוחמות בחזית" ועוד.
עמוד הפייסבוק של "כאן" הגיע למיליון עוקבים!
בחטיבת הדיגיטל ממשיכים לייצר לנו תוכן מעולה עם סרטונים חדשים ופרקים חדשים לסדרות
הרשת האהובות ,לדוגמה פרקים חדשים ב"קול התור" ,וסדרת רשת חדשה בשם "כאן מציקים"
העוסקת בתופעות המציקות של הקיץ לדוגמה נחילי המדוזות בחופי ישראל.
נתוני סקר ה - TGI-תחנות כאן מנצחות את תחנות גל"צ ותחנות שפ"א .כאן רשת ב' תחנת
האקטואליה המובילה בישראל!
כאן תרבות מזנקת ב  27%לעומת הגל הקודם .כאן רשת ב עם עלייה של  12%מהגל הקודם
ועוברת את גל"צ.

▪

בחטיבת הרדיו ,לצד המשך שידורי התוכניות האהובות עלתה עונה חדשה של ההסכת הכלכלי
שלנו חיות כיס ובחודש הבא חוזר ההסכם המעולה "שיר אחד" לעונה חדשה ומרגשת.

▪

החודש סיימה את עבודתה הוועדה לבחירת נציג/ת ישראל ותאגיד השידור הישראלי לאירוויזיון
 ,2023הוועדה שהייתה מורכבת מאנשי מקצוע מתוך התאגיד ומחוץ לו בחרה בזמרת נועה קירל
לייצג את ישראל בתחרות שתתקיים בחודש מאי בשנה הבאה.

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

מצורף סיכום החודש של מנהלי החטיבות והיחידות.
חודש טוב,
בברכה,
טל פרייפלד
מ"מ המנכ"ל

מגיע לנו מזל טוב! החודש הגיע עמוד הפייסבוק של 'כאן' למיליון עוקבים.
ברכות גם לערוץ היו טיוב של כאן חינוכית שהגיע החודש ליותר מחצי מיליון עוקבים .הנה מה שעשינו החודש:

תוכן
הסרטון של עודד הרוש ואהוד
עזריאל מאיר שדן בכמה כסף
צריך להביא לחתונות סחף את
הרשת עם למעלה מחצי מיליון
צפיות.
ואחרי החתונות – בסדרה "איך
תעשה בשלושה צעדים" של
אליה גרינפלד בחנו את נושא
האבהות .איך תדע שאתה מוכן
להיות אבא? בדרך גם אליה
עצמו הפך לאבא .מזל טוב!
הפרק החדש של "זום אין" (בימוי דורון
סולומונס) התפוצץ ברשת עם מעל  400אלף
צפיות כשליווינו את המפיק רונן מיילי באחת
ההפקות הגדולות של השנה – מסיבת
העצמאות של דיג'יי סולומון בפארק הירקון.

השקנו החודש את העונה השנייה של סדרת הרשת "לא מאמינים" בפרק שעסק בשלושה סיפורי ניסים יוצאי
דופן  -מנחם ,שמחבלים רוקנו עליו מחסנית ויצא ללא פגע ,עדי שהסתובבה שלושה חודשים עם קליע בגב
בלי לדעת ,ורונה ועומר שנסעו ברכבת וגילו במקרה שהם אחים.
ב"דוקותיים" ליווינו החודש את לנה טוראל ,אמא ששולחת
את הילדים שלה ללמוד בבית ספר בלב כפר ערבי בוואדי
ערה ,בית הספר הדו-לשוני היחיד בארץ אשר נמצא ביישוב
ערבי ,ואת אוסנת אשכנזי ,האמא המיתולוגית של בית הפול
בבאר שבע ששומרת על הסוד השמור ביותר במדינה –
המתכון.

קול התור ,הסדרה השבועית שמספרת את סיפורי פרשת
השבוע בגובה העיניים ,עלתה עם פרק מרגש במיוחד על
פרשת מטות .שיר הייתה אחת המסתערבות הראשונות של
צה"ל ,אבל שנים היא חיה עם בושה ופוסט טראומה .איך
אנחנו מתייחסים לחלוצות ולחלוצים פורצי דרך בחברה
שלנו?

קיץ
הסדרה החדשה שלנו "כאן מציקים" עלתה החודש
עם פרק שני וקייצי במיוחד שצבר מעל  150אלף
צפיות ,על המטרד שמטיל אימה על כל חובבי הים
ופוקדי החופים – המדוזות .זו האמת הצורבת על
המדוזה הנפוצה בחופי ישראל  -החוטית הנודדת.

ועוד על ים – בפלטפורמות הוורטיקליות
דניאל מורס תיאר למה הוא כל כך שונא
את הים ,וקיבל לא מעט תגובות
מזדהות.
ולכבוד המכביה :מה חושבים עלינו
התיירים שמגיעים לפה מכל העולם?

מה עשינו בסושיאל:
אורי לביא יצא מכאן דיגיטל עם נבחרת הנוער בגמר אליפות אירופה
בסלובקיה .הוא תיעד את כל המסע בסדרת בסדרת סטוריז ובכל הרשתות
החברתיות שלנו  -החל מהטיסה מנתב"ג ,ועד לשירת ההימנון וקבלת
המדליה.
מחוץ למסך הטלוויזיה התקיים יקום דיגיטלי למנאייכ שכלל פעילויות ,מפגשים
וסרטונים שהוסיפו ערך לציבור :איך יצרו את הגופה של רוסלן ,מה עומד
מאחורי העולם הרפואי העשיר של הסדרה ,סרטון הקללות וגם הבטן
ההיריונית של לירז חממי.

באינסטגרם שידרנו לייבים  -עם
כוכבי הסדרה ובטוויטר רות אלבז
ראיינה את היוצר רועי עידן .עשינו
שרשור צייצנים שגם הופיעו בסדרה
בתפקיד עצמם ,והוספנו את מפת
הפשע המלאה של העונה .כל זה
התאפשר הודות לשיתוף פעולה
היוצר
ההפקה,
של
נהדר
והשחקנים.

"בואו לאכול איתי" זכתה להכרזה
מותאמת אישית בכל פלטפורמה :בטוויטר הגבנו למה
שכולם מדברים עליו :שימוש במשתתפי הסדרה הליהוק
לתוכניות הריאליטי של הערוצים המסחריים .הציוץ
ששבר את הטוויטר וזכה גם לתהודה ברנז'אית באתרים
ובקבוצות השיווק.
עונת האירוויזיון התחילה מוקדם השנה וצירפנו לחגיגה
את הטוויטר הבינלאומי של תאגיד השידור עם ההכרזה
על בחירת נועה קירל לייצוג ישראל באירוויזיון .2023
הציוץ הגיע לחצי מיליון
חשיפות ,שיתופים רבים
ותגובות עד סוף הפיד.
בטיקטוק של כאן עברנו
את  50אלף הגולשים
בסרטון ורטיקלי של עידו קנר שקרא לגולשים להתחיל לעקוב אחרינו ,והגיע
לחצי מיליון צפיות ועוד מעל לחצי מיליון צפיות בפלטפורמות המתחרות
(וגם עמד ביעד והביא יותר מ 20-אלף עוקבים חדשים)

כאן arb
 33,000עוקבים הצטרפו לפלטפורמות השונות של כאן
ערב ,ו 49,000-עוקבים נוספו לפלטפורמות הדיגיטליות
של "מכאן"  21 -אלף בפייסבוק ו 28-אלף בטיקטוק.
יותר מ 1.5-מיליון צפיות לפרק מיוחד של "דבר למצלמה"
בו סיפרו נשים על ההתמודדות שלהן עם מחלת
האינדומטריוזיס.

סרטון נוסף שזכה להצלחה בעולם הערבי היה של רוחץ הגופות
מנצרת שהגיע ל 1.2-מיליון צפיות בטיקטוק.
מה קורה בקמפוס מעורב? סטודנטים ערבים ויהודים מהקמפוס
המעורב של האוניברסיטה העברית בירושלים מדברים למצלמה
על מורכבות היחסים בצל תקופות מתוחות.
בערוצי הדיגיטל של מכאן קידמנו את יום המשדרים המיוחד
שנערך ביום המוזיקה הבינלאומי ,ושאלנו את המגישים "מה
הייתם עושים בלי מוזיקה?"
מהצד השני בשפה הערבית מייצר קהל עוקבים
קבוע והדהוד התוכנית בפלטפורמות הדיגיטליות.
למשל – הקטע שבו שאלנו למה ישראל שוקלת
לאפשר לפלסטינים להשתמש בשדה התעופה
ברמון  -הניב  406אלף צפיות בפייסבוק ,ובטיקטוק
 864אלף צפיות.

גם התוכנית ״מה המצב״ קיבלה חשיפה יפה מאוד ,והצצה אליה
הגיעה ליותר מ 800-אלף צפיות.

החודש שלנו ביוטיוב:
הצלחה פנומנלית לתוכן הדוקו  -כל הפרקי "תיק  "512נכנסו לרשימת החמים של יוטיוב ישראל ,עם מאות
אלפי צפיות לכל פרק .הישג חסר תקדים לתוכנית דוקו בכאן מאז ההקמה .מכיוון שהפשע תמיד משתלם ,גם
העונה השנייה של "מנאייכ" מכניסה פרקים לרשימת החמים ,עם מאות אלפי צפיות לכל פרק.
צוות ההפצה עמל ודגם לא מעט בימי ביקור נשיא ארה"ב ,ג'ו ביידן  -עד כה נרשמו לסיקור ,לנאומים ולניתוחי
הפרשנים יותר מ 500-אלף צפיות מצטברות.

נתוני העל:
כאן  - 11צפיות –  | 16,002,617מנויים –
( 687,488כ 6,500-נוספו)

כאן חינוכית  -צפיות  | 16,508,426 -מנויים –
( 503,623כ 5,500-נוספו)

כאן חדשות  -צפיות  | 17,765,675 -מנויים
– ( 427,791כ 4,900-נוספו)

כאן דיגיטל  -צפיות  | 2,543,786 -מנויים -
( 219,681כ 2,300-נוספו)

בברכה,
תומר ברנד
סמנכ"ל הדיגיטל

ידעתם שרמי פורטיס וברי סחרוף חוגגים יום הולדת באותו יום? יצרנו לכבודם קליפ שגרר תגובות ושיתופים
רבים ברשתות החברתיות ,וכן עם כניסתו של יאיר לפיד לתפקיד
ראש הממשלה מצאנו אוצרות שהפכו אירוניים עם הזמן ,כמו
למשל הקטע בו הוא מראיין את ביבי נתניהו שנותן לו עצות
בפוליטיקה.
בפינת "בקשות מהארכיון" ,בה אנו מזמינים גולשים לבקש
קטעי ארכיון אהובים ,בלט השידור מעונת  93-94בה מכבי חיפה
זכתה באליפות המדינה  -קטע ארכיוני שהעיר את כל האוהדים
ברשת.
האתר ממשיך להתמלא בסדרות עבר נוסטלגיות ,כמו
למשל "משלים שועליים" ו"-י .שוורץ ומלחמתו בחיים"
– שעלתה ביום הולדתו של היוצר שלה שלמה בראבא,
ולציון  30שנה לסדרה שהפכה לקאלט.

ואם עוד לא הצטרפתם.ן לכיף הגדול שקורה בטיקטוק שלנו ,שם עולים אוצרות נדירים ומגניבים מדי יום -
בואו לעקוב.

דוקו
األخية הבוררים סדרה דוקומנטרית שבאה להכיר לעומק ,את
החלו צילומי المحكمة
ر
מאחורי הקלעים וחייהם האישיים של האנשים שמיישבים מחלוקות מחוץ לחוק –
הבוררים .כבר בהתחלה תועדו מפגשים מהחשובים בארץ ,בגדה המערבית ובירדן
בהקשר לסכסוך שנמשך יותר מ 15 -שנה בין שתי המשפחות :אלעוויוי ואלגעברי
על רקע רצח ונקמת דם .הבורר מהדרום "איברהים אל אמור" שנבחר מטעם מלך
ירדן מנהל את המפגשים המהווים מנוע עלילתי שילווה את הסדרה וישקף בין היתר
את הבעייתיות סביב מוסד הבוררות והאלימות
בחברה הערבית.
אחרי שעלתה לשידור בטלוויזיה מכאן הסדרה הדוקומנטרית نجوم
الصحراء כוכבי המדבר משודרת בימים אלו בערוץ כאן  .11הסדרה צולמה
במהלך יותר משנה ותעדה קבוצה של צעירים בדואיים היוצאים
לראשונה מגבולות הנגב ונחשפים לחברה הישראלית ומתמודדים עם
שאלות מטלטלות במגוון סוגיות משמעותיות :מסורת וקדמה ,אלימות
ושבטיות ,זהות ישראלית ופלסטינית ,מגדר ודעות קדומות ו -חלומות
לעתיד .מוזמנים להאזין לריאיון של גואל פינטו עם יוצרי ומשתתפי הסרט
.
הסדרה تابو טאבו שבוחנת לעומק נושאים רגישים -
פדופיליה ,סמים והפלות  -ממשיכה גם לאחר שידורה לזכות להרבה התעניינות .מוזמנים
לקרוא כתבה בעיתון הארץ ,להאזין לריאיון של הבמאי ואחת המשתתפות עם קרן נויבך
(דקה  )11:44וברדיו מכאן לצד קידום בסושיאל.
דוקו -פעילות חוץ מסכית
הסרט התיעודי " حياة يف ظل الموت חיים בצל המוות " הפקה
משותפת שלנו במכאן ו-כאן  11משתתף בתחרות דיאמונד לקולנוע
ישראלי תיעודי במסגרת פסטיבל ירושלים  .2022אוזלת היד של
הרשויות לנוכח האלימות בחברה הערבית בישראל ואי-יכולתו לספק
למשפחתו הצעירה ביטחון בסיסי מובילות את הבמאי "בילאל יוסף"
לשקול מעבר לג'נין .זאת ,לאחר שניסיונותיו לגור ביישובים יהודיים
סמוכים נכשלו .העיר שוכנת לא רחוק מכפר הולדתו ,דבוריה שבגליל
התחתון ,ונראה שהחיים בשטחי הרשות הפלסטינית בטוחים בהרבה.

ענייני היום
יצאנו בתוכנית מיוחדת של الجهة الثانية מהצד השני בימי חג הקורבן בפינות
ייעודיות בהם רמי יונס הגיע לכנסת והציג לח״כים הערבים אייטמים עליהם
מתוך התוכנית באייפד וביקש מהם התייחסות :מנסור עבאס (דקה )02:50
 זכויות אזרחיות  VSזכויות לאומיות ,אחמד טיבי (דקה  - )02:10מדינהיהודית  VSזכות היהודים להגדרה עצמית ,איימן עודה (דקה  - )02:40למה
לא הצביע בעד חוק החשמל למרות הבטחותיו ו-גיידא רינאוי (דקה )03:10
– הנזיפה.

ראיונות מורשת ובידור
לכבוד חג הקורבן השחקן מחמוד אבו גאזי יצא במסע אחר
ערך הנתינה במסגרתו נפגש עם אנשים שהחליטו מסיבות
שונות ,לקום ולעשות מעשה ,להקדיש את חייהם למען
خي ואהבת הוא נפגש עם סנא ולינה
האחר .בתוכנית رسالة ر
שתי יזמיות חברתיות לצד נציגי ציבור ואנשי דת שהתייחסו
להיבט הדתי – תרבותי וחברתי של הערך.

הסדרה החדשה شو الوضع מה המצב ממשיכה לעסוק בנושאים
העומדים בראש סדר היום של החברה הערבית .בכל פרק יוצא
אברהים סקאללה כדי לחקור בצורה סאטירית את הנושאים
השונים ע"י הצגת נתונים ,מחקרים ופגישת מומחים ואנשי
מפתח מכל התחומים.

הסתיימו בהצלחה שידורי העונה
השנייה של مش بس كالم לא רק
דיבורים תוכנית אירוח המביאה לקדמת המסך סיפורים מרגשים וראיונות
מעניינים ,כתבות תוכן בשילוב מוזיקה וזמרים מקומיים לצד צמד הקומיקאים
הזוג ג'ורג ורנין אסקנדר.

בברכה,
רובא ורור
מנהלת תוכן טלוויזיה "מכאן"

מחלקת הדרמה:
חטיבת הטלוויזיה גאה במחלקת
הדרמה ובסדרה "שעת אפס" על
הישג בינלאומי נוסף!
זכייה בפרס הסדרה הטובה ביותר
ובפרס המשחק הטוב ביותר
בפסטיבל הסדרות הבינלאומי של
ברלין .2022
כמו כן אנחנו גאים מאוד בסרט
הדוקו שלנו "סבוי" על זכייה
בפרסי הבימוי והעריכה בפסטיבל
ירושלים.

הצלחה נוספת לסדרות המקור של כאן :11
אחרי "טהרן"" ,מנאייכ"" ,עלומים" ו"שעת
נעילה"  -גם הסדרה המצליחה "חזרות"
נמכרה לחברת הסטרימינג האמריקאית
הולו ("סיפורה של שפחה") .הסדרה
"חזרות" שודרה בתחילת  2021והייתה
המנצחת הגדולה בטקס פרסי האקדמיה ,בו
קטפה שמונה פרסים ,כולל לסדרה הטובה
ביותר .היא עלתה לשרותי הסטרימינג של
הולו ותשודר בארצות הברית.

מחלקת הדוקו:
חטיבת הטלוויזיה גאה בסרטי הדוקו שלה המשתתפים השנה בפסטיבל הקולנוע בירושלים
חיים בצל המוות
בשיתוף מכאן
עם  220נרצחים מ 2019 -ועד היום ,אלימות וירי יום-
יומי החיים ביישובים הערביים בישראל נעשו בלתי
נסבלים.
במאי הסרט יוסף בילאל ומשפחתו חיים בחוסר ביטחון,
בתחושה שהמדינה מפקירה אותם לבדם במאבק
בפשיעה.
בילאל יוצא למסע אקטיביסטי בו הוא פוגש דמויות
שמתמודדות עם האלימות ,סובלות ממנה או נלחמות
בה וכל זה נשזר בסיפורו האישי.

כאשר אשתו נמצאת בהריון מתקדם גדל בו הפחד ללדת ילד בכפר ללא בטחון בסיסי והוא מחליט לחפש מקום
אחר למגורים.
הוא מתלבט בין ישוב יהודי ,או מעבר לג'נין בגדה המערבית כי שם למרבה הפלא שיעורי הרצח נמוכים
בהרבה.
אולי שם יוכל להרשות לילדו לצאת החוצה לשחק.
הפרטיזן עם מצלמת הלייקה
לצד הרובה התלוי על כתפו נשא מונדק מצלמת לייקה איתה תעד את חיי קבוצת הפרטיזנים שלו ביערות בזמן
המלחמה.
התמונות הנדירות מספרות את סיפורו יוצא הדופן
של הפרטיזן מונדק לוקביצקי ,לוחם קשוח בן ,22
יהודי יחיד במחתרת הארמיה קריובה הפולנית.
לאחר מותו מגלה בנו שמעון מה עבר על הוריו
כפרטיזנים ונחשפות בפניו נסיבות החיים
המצמררות של אימו הפרטיזנית וההבנה לקשר
החיים שנכפה על הוריו.
זהו סיפור שואה בעל עוצמות אנושיות שהשלכותיו
ניכרות בהוויה הישראלית .בסרט שזורים צילומים
נדירים אותן צילם מונדק במצלמת הלייקה שלו בזמן
שחי במחתרת בתקופת המלחמה.
סבוי
דוקו-דרמה.
סיפורה של כוכבה לוי ,צעירה מזרחית
וקשת יום ,שנתפסה כבת ערובה בזמן
הפיגוע במלון "סבוי" שאירע בתל אביב
במרץ  ,1975במהלכו של אותו לילה היא
הופכת לגיבורה רבת תושייה וחסרת פחד.
באמצעות ידיעת השפה הערבית קשרה
יחסי אמון ושיתוף עם מנהיג חוליית
הפלסטינים ,מוחמד מסאללחה ,תיווכה
בינו לבין נציגי הצבא ,טיפלה בפצועים
משני הצדדים והעניקה תקווה לבני
הערובה.
פריצת כוחות הביטחון למלון עם שחר ,שמה קץ לתמימותה והפכה את גבורתה לקלונה שנמשך לאורך שנים
רבות לאחר הארוע.
בסרט חשיפה ראשונה לחמישה סלילי אודיו שהוקלטו באקראי בשטח בזמן האירוע ע"י רוברט וגנר המקליט,
ורובם לא שודרו מעולם.
הסרט משלב שחזורים דרמטיים בכיכובה של דאנה איבגי ככוכבה לצד ארכיונים נדירים שטרם נחשפו דוגמת
תיק החקירה המשטרתית מ ,1975-ותיק המשפט שהתקיים בין השנים .1975-1977

מצרים :שיר אהבה
סועאד זכי הייתה זמרת יהודייה מצליחה במצריים אך כשהתאהבה נואשות
במוסיקאי נגן הקאנון מחמד אלעקאד המוסלמי ,החלו חייה להתגלגל כסרט
ערבי .לבנם המשותף הם קראו משה ,יהודי מצד אימו ומוסלמי מצד אביו.
לאחר שבעלה עזב אותה נאלצה לברוח עם בנה לארץ ,חוותה קשיי קליטה
ופרנסה רבים ,בזמן שמשה בנה הסתיר את זהותו הערבית וגדל כיהודי.
נכדתה ,הבמאית איריס זכי (”מתנחלת"" ,חפיפה") יוצאת עם אביה למסע
שורשים דוקומנטרי אל תחנות חייה של סבתה סועאד זכי ,ומשלבת סצנות
דרמטיות משוחזרות בסגנון סרט ערבי קלאסי.

פרט לסרטים המשתתפים בפסטיבל הקולנוע בירושלים החלה בשידור העונה השנייה של סדרת הדוקו
"אויבים":
אויבים 2
במשך שנים הם נחשבו לאויביה
המושבעים של ישראל .רבים מהם
הלכו לעולמם כאויבים ,אחרים הכירו
לבסוף בישראל והחלו לקיים איתה
משא ומתן ואף חתמו איתה על
הסכמים כשהם יוצאים ממעגל
הלוחמה.
אבל עד כמה אנחנו באמת יודעים מי
הם היו ,ועד כמה הבנו את כוונותיהם
האמיתיות בזמן אמת ,בימים בהם
הצהירו בגלוי על רצונם למחוק את
"הישות הציונית?"
בעונה השנייה ממשיכה אויבים לפרוס ולמפות את מפת המזרח התיכון – חוזרת אל המופתי חאג' אמין אל
חוסייני מראשוני האויבים של המדינה שעוד לא נולדה ,דרך אויבים מרים כמו מנהיג לוב מועמר קאדפי ,מנהיג
חמאס השיח אחמד יאסין ואבו באכר אל בגדדי מייסד ארגון דעאש ,עד לאויבים שהפכו שותפים לשלום –
המלך חוסיין מירדן והמלך חסן ממרוקו .הסדרה ממשיכה להציג גילויים חדשים מעולמות המודיעין והביון.

סדרת הדוקו הנצפית ביותר בתולדות תאגיד השידור הישראלי ,עם יותר ממיליון וחצי צפיות בפלטפורמות
הדיגיטליות בתוך שבועיים מעלייתה לאוויר!
הפקה :מובי פלוס ,מפיק-דוד מנדיל ,במאית-טל ברדה
ראיונות בלעדיים עם האנשים בתיק  512משני צידי המתרס  -הפרקליטות והמשטרה מול העבריינים בדרך
לפיצוח חקירת ארגוני הפשיעה הגדולה ביותר בתולדות ישראל.
"תיק  512הוא טלוויזיה מעולה"" ,מעניינת ,מחדשת וחשובה"" ,כל מה שסדרה תיעודית ותחקיר עיתונאי
אמורים לעשות" ,אלו רק חלק מהביקורות
המהללות לסדרת הדוקו הנצפית ביותר
בתולדות תאגיד השידור הציבורי ,עם יותר
ממיליון וחצי צפיות בדיגיטל" " .תיק "512
סדרה בת  3פרקים המביאה את סיפור
המאבק היצרי בין התובע ,הפרקליט
ניסים מרום לבין ראש משפחת הפשע,
היעד מספר  1של משטרת ישראל,
הפושע יצחק אברג׳יל .לאחר שנים של
ניסיונות עקרים ללכוד אותו שנסתיימו
במפח נפש בשל העדר ראיות מספיקות,
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-מתרחש 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.

מחלקת תרבות ובידור:
הטעויות המוצלחות שלי:
כל אחד עושה בחייו טעויות ,גם המצליחנים הגדולים ביותר.
לפעמים אלה לא סתם שגיאות קטנות ,אלה טעויות שמשנות
חיים ומעצבות אותם מחדש ,מרסקות את האדם ומחייבות
אותו לחשב מסלול אחר .לעיתים הן מציבות אותו בלב הסערה
ובמרכז האש רק כדי שיצא ממנה מחוזק .לעיתם הן פשוט
חולפות בלי הרבה רעש ,ונחשפות במלואן רק שנים לאחר
המעשה.
"הטעויות המוצלחות שלי" בהנחיית העיתונאית והיוצרת התיעודית ענת גורן היא תוכנית ראיונות אישית
ואינטימית ,אחת-על-אחד ,החושפת ברגישות כיצד התמודדו המרואיינים עם הכישלונות הקשים ,הבושות,
הפאדיחות וההחמצות שעיצבו את חייהם האישיים והמקצועיים .היא חוקרת איך הם ניערו את עצמם אחרי
אותן טעויות משנות חיים וקמו בחזרה על הרגליים :מצילומים לא מחמיאים בעמודי הרכילות ועד לגירושין,
מהחלטות פוליטיות כבדות מש קל ועד לאודישנים שקרסו ,ממפגשים עם המוות ועד לנטישות של קרובים
אהובים .השיחות מתקיימת בתוך חלל שמדמה "מאחורי קלעים" ובו גורן ואורחיה מנהלים שיחה פתוחה
ומפוכחת ,מצחיקה ומרגשת.
בין המרואיינים :סתיו שפיר ,צביקה הדר ,יוסף סוויד ,גילה אלמגור ,יוסי ביילין ,רון כחלילי ,דורי בן זאב ועוד.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

מיוחדת  -דרמת המתח
החדשה שלנו לנוער ,עוסקת
בנוער עם צרכים מיוחדים
ומשלבת צעירים עם צרכים
מיוחדים ונוער על הרצף
האוטיסטי ,כחלק מצוות ההפקה
ושחקני הסדרה .דרך סיפורן של
הדמויות הראשיות ומשפחותיהן
המיוחדות ,מעודדת הסדרה את
קבלת האחר ומוכיחה כי כולנו
שותפים לאותן מורכבויות,
חברויות ואהבות.

צילומי עונות חדשות לסדרות האהובות -
בימים אלו מצטלמות לא פחות מ )!( 10-סדרות
שונות הכוללות ביניהן סדרות חדשות :שלי
הכובשת ,אתגר היצירה ועונות חדשות של:להציל
את חיות הבר ,השמרטפים ,פרפר נחמד ,ילדי בית
העץ ,כראמל ,שקשוקה ,האחיין שלי בנץ ,ולבד
בבית (ויהיו גם הופעות אורח  -שווה לחכות).

הקרנות בסינמטקים  -במהלך אוגוסט
מתוכננות מס' הקרנות נבחרות בסינמטקים
השונים ברחבי הארץ (ת"א ,ירושלים ,שדרות
וחולון) לתוכניות החדשות שלנו .מומלץ לעקוב
אחרי הפרסומים בעמוד האינסטגרם של כאן
חינוכית.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

בחירות בחירות בחירות:
חטיבת החדשות של התאגיד ליוותה מקרוב ,בשלל משדרים ,דיווחים ופרשנויות ,את הדרמה הפוליטית
המתגלגלת :החלטתו של ראש הממשלה בנט לפרוש מתפקידו ,ההחלטה על פיזור הכנסת ומינויו של יאיר
לפיד לתפקיד ראש הממשלה .הניסיון הרב שצברה חטיבת החדשות בשלוש השנים האחרונות העניק לצופים
את הבמה הטובה והמקצועית בישראל כדי לקבל את תמונת המצב המקיפה :אסטרטגיית הבחירות הנוכחית,
האיחודים והפיצולים והסיכויים
להיחלץ ממשבר המשילות החריף
בו נתונה ישראל.
הנשיא ביידן – במקביל לחילופי
השלטון בישראל ,הגיע נשיא
ארצות הברית ,ג'ו ביידן ,לביקור
היסטורי בישראל .משדרי התאגיד
ליוו את ביקורו בכל זירה אפשרית
והעמידו את פגישותיו כאן
בקונטקסט המדיני והפוליטי;
הקמנו אולפני שטח במוקדי
ההתרחשויות המרכזיים וכתבתנו
המדינית ,גילי כהן ,היתה אחת
משני עיתונאים ישראלים שהפנו
במסיבת
שאלות
לביידן
העיתונאים שערך בירושלים
כתב בסעודיה – לראשונה ,כתב התאגיד שידר
מסעודיה .כתבנו ,איתי שיקמן ,יצא בעקבות
הנשיא ביידן לביקור בג'דה ,ועדכן בזמן אמת על
הפסגה ההיסטורית ועל הלך הרוח במדינה
לקראת חימום אפשרי של היחסים עם ישראל.

התוכנית החדשה "ישראל בוחרת" – בעקבות
היציאה לסבב בחירות חמישי בשלוש שנים ,השקנו
מגזין אולפני חדש "ישראל בוחרת" ,אותו מגישה קרן
אוזן מדי יום חמישי .הפורמט מביא לצופה תכנית
ייחודית ולא מכופתרת ,שמעניקה לצופים מבט מרענן
בשגרת הבחירות המייגעת.

האולפן הווירטואלי :במסגרת פרויקט "חדשות העתיד" יצרנו באולפן וירטואלי מהמתקדמים בישראל ,הדמיה
לשינויי אקלים קיצונים שמתרחשים בשנים האחרונות ברחבי העולם בשל ההתחממות הגלובלית .האולפן
הווירטואלי מאפשר לנו לעשות שימוש
מרחיק לכת באמצעי תצוגה מפסגת
הטכנולוגיה כיום .החודש השימוש באולפן
הוטמע כחלק מכתבות מוסף 'הזמן הירוק'
במהדורת החדשות .המגישה ,יפעת גליק,
נעה במרחבי האולפן שבו הדמיות ויזואליות
יוצאות דופן של שריפות ,עליית מפלס מי
הים ,ההתחממות הגלובלית ועוד ,במהלך
שמושך את הצופים להתעניין בתחקירים
בתחומי הסביבה ומסייע להם להבין טוב
יותר את נושאי הדיון.

רשת ב
 1ביולי | היסטוריה בכדורגל | גמר אליפות
אירופה :נבחרת הנוער הישראלית בגמר היורו
מול אנגליה .כתבנו חן ביאר שידר למאזיני כאן
רשת ב' היישר מן המגרש.
 13-14ביולי | ביקור נשיאותי | כתבינו היו
פרוסים בעמדות השידור בתחנות ביקורו של
הנשיא ביידן בישראל :יאיר ויינרב ועמיחי שטיין
בנמה"ת נתב"ג בעת הנחיתה ,רונן פולק ,גילי
כהן ועמיחי שטיין במסיבת העיתונאים ביידן-
לפיד בוולדורף היסטוריה ,ואמוץ שפירא בבית
הנשיא.

מכאן:
ביידן בביקור היסטורי בישראל – בחדשות מכאן סיקרנו
בהרחבה את הביקור ההיסטורי של נשיא ארצות הברית
ג'ו ביידן במסגרת משדר מיוחד בטלוויזיה ,ברדיו
ובדיגיטל בהובלת הכתבים של מכאן שנפרשו בכל
התחנות שהגיע אליהן הנשיא ,ובהשתתפות פרשנים
באולפן ומחוצה לו .המשדר ליווה את הנשיא ביידן גם
בביקורו בשטחי הרשות הפלסטינית עד לעזיבתו את
האזור.
החודש החולף היה רווי באירועים חדשותיים בזירה
הארצית ובמיוחד הפוליטית .רדיו מכאן שידר בהרחבה את המהלכים לפיזור הכנסת והאירועים הפוליטיים
שבאו בעקבותיו ובכלל זה החיבורים ,האיחודים הפוליטיים והרכבת הרשימות.
בניגוד לעבר  ,הושם דגש על עריכת ראיונות בשידור חי עם שרים ובעלי תפקידים בכירים שאינם דוברי ערבית
במטרה לעמת אותם עם המתחולל בחברה הערבית.
רדיו מכאן ייחד תוכניות ומסגרות שידור לציון חג הקורבן בקרב המוסלמים והדרוזים ,בחלקם עם שיתוף
מאזינים.
רצועות שידור רבות ברדיו התמקדו ביציאת התלמידים לחופש הגדול ותוכניות רבות היו בסימן תעסוקת בני
הנוער בחופש ,זכויות ,סכנות וכד'.
הועבר משדר רדיו לכיסוי הפיגוע בכביש רמות בירושלים.
תוכניות האקטואליה והיומנים ממשיכות להניב כותרות בעיקר מפוליטיקאים שחושפים קווים לדמותה של
המערכת הפוליטית.
אקטואליה וחדשות בדיגיטל של מכאן
הסרטון הוויראלי ביותר – הטרגדיה בבריכה שהתגלה בה בולען והביא למותו של חליל ז"ל ,הסרטון כלל
ויזואליה מהמקרה עצמו וגם חילוץ הגופה ,בנוסף הייתה פתיחה מרגשת של מגישת הרדיו אימאן אלקאסם
ואחריה ראיון עם מהנדס תשתיות שהסביר מה יכול לגרום לדבר כזה לקרות ,הסרטון גרף המון צפיות והרבה
אינטרקציה ועדיין במגמת עלייה בכלל הנתונים.
צפיות –  8.2מיליון !
שיתופים –  15אלף !
חציית חצי מיליון עוקבים !!!
פייסבוק מכאן חדשות
סה"כ עוקבים

 513,387אלף

סה"כ צפיות

 17.1מליון

סה"כ מעורבות

 341.5אלף

סה"כ דקות שנצפו

16.3מיליון

עוקבים שהתווספו

 33.4אלף עוקבים

טוויטר מכאן חדשות  8,538 -עוקבים.

יוטיוב מכאן חדשות  10,100 -עוקבים
אינסטגרם מכאן חדשות (הוקם לפני שבוע)– מוזמנות ומוזמנים להיכנס  -כאן

הדיגיטל החדשותי
יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

מנויים
427,768
4,922

צפיות
17,765,690
1,421,638

הסרטונים הנצפים ביותר
התיק הפלילי הגדול בישראל הגיע לסיומו 3 :מאסרי עולם ליצחק אברג'יל
1
"אנשים מוכנים לשלם כל מחיר" :השוק השחור של גלידת קראנץ' פיסטוק
2
טס ביבשה :רכב הקומנדו החדש של צה"ל המיוצר בתעשייה האווירית
3
הלוחם והלוחמת שנתפסו יחד בחדר ונכלאו  -מתחתנים
4
טירוף המיניונים :אתגר הטיקטוק העולמי יצא משליטה
5
פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
770,203
6,803

צפיות בסרטונים
18,113,620
4,695,803

הסרטונים הנצפים ביותר
ארטיק ב 26-שקלים? קמפיין הרשת של קראנץ' פיסטוק
1
תלמידת האולפנה שכבשה את אולימפיאדת הפיזיקה" :גאה להיות חנונית"
5
אימפריית חרירי :ההקלטות שהפילו את ארגון הפשע החזק בישראל
3
הניצחון של לילך ששלושת ילדיה נרצחו על ידי הגרוש
2
כוחות הצלה ומשטרה מחפשים אחר נעדר
4
טוויטר
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

1
2
3
4
5

חשיפות
168,492,863
423,683

248,789
240,131
185,861
183,116
167,535

מעורבות
6,496,950
1,943,158

578,728
420,658
402,270
388,218
340,418

עוקבים

חשיפה

ביקורים בפרופיל

171,724
3,783

14,521,733
732,789

1,116,112
-

הסרטונים הנצפים ביותר
תיעוד :כך נפער הבור בכרמי יוסף
פרק ראשון של #בוחרים_מהכיס
"ערבים מציתים לנו את המדינה ":שלושה ציוצים של פעילת הימין איילת לאש
חשיפה :המסמך שיכול לסבך את נתניהו בוועדת מירון
ים של מדוזות :נחיל עצום נצפה אתמול באזור מפרץ חיפה

87,686
73,811
49,696
38,389
36,502

אינסטגרם
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

1
2
3
4
5

עוקבים
90,330
402

מעורבות
20,498
1,238

חשיפה
2,662,232
423,503

הסרטונים הנצפים ביותר
כשיובל דיין פגשה את הנשיא ביידן
אדם אחד חולץ מהבולען ,כוחות ההצלה מנסים להגיע לאדם נוסף
אריאלה משולם ,רעייתו של השוטר ברק משולם שנדרס למוות

לינוי ואמא שלה פוגשות בפעם הראשונה את אמא של ביסאן
"אבא שלי מת כשניסה להציל אותי" העדות שוברת הלב של דימא אבו ריש

85,945
61,606
46,999
45,825
44,886

טיקטוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
141,790
3,481

צפיות בסרטון
3,276,764
1,538,179

צפיות בפרופיל
49,994
11,507

לייקים בחשבון
165,721
27,977

הסרטונים הנצפים ביותר
1
2
3
4
5

1.2M
252K
236.2K
208.9K
203.3K

מסיבת הבריכה שהפכה לסיוט :חיפושים אחר נעדר
"למה אתה לא מגן על השוטרים?" #החדשות_בדקה
בשביל רגעים כאלה אנחנו כאן
חושבים שהיום הם יענו לו? #אוצר_בארכיון
#החדשות בדקה – איך חוזרים ממפולת שלגים?

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

חכ

כאן תרבות
גאווה  -איציק יושע זוכה בפרס השרה לשוויון חברתי :איציק יושע קיבל
השבוע את אות השרה לשוויון חברתי בזכות פעילותו המיוחדת בתקשורת
לקידום הקהילה הלהט"בית .איציק מגיש במשך ארבע שנים את התוכנית
"חלון גאווה" והשנה החל להגיש גם את התוכנית "מדברים אהבה".
מנימוקי ועדת הפרס :״יושע הוא עיתונאי ואיש תקשורת ותיק שפעל ועודנו
בז ירות ציבוריות ותקשורתיות שונות למען נראות הקהילה הגאה בישראל.
יושע פעל החל משנות ה 80-במסגרת הפגנות אותן יזם ובהן השתתף
ובפעילות כנגד אלימות כלפי קהילת הלהט״ב ,וכן כיהן כיו״ר אגודת הלהט״ב
בשנת  1997ועודנו חבר פעיל באגודה".
בנוסף ,בתוכנית מיוחדת לסיום חודש הגאווה ,אירח יושע שלושה אורחים מיוחדים מבני ברק שדיברו
בפתיחות על יציאה כפולה :מהדת ומהארון .אליהו ,מושקה ושלי סיפרו על החוויה האישית שלהם כלהט"בים
בארון כחרדים בבני ברק ועל התהליך שעברו .להאזנה לחץ/י כאן
"גם כן תרבות" בראיון בלעדי גידי יהושע נפרד מאביו שלושה שבועות לאחר מותו של הסופר ואיש הרוח א.ב
יהושע ,הגיע בנו גידי לתוכנית "גם כן תרבות" ,שם סיפר לגואל פינטו על החיים בצילו של הסופר הנערץ,
הספרים האהובים וההתמודדות על המחלה והמוות" .כמה שאבא הכין אותנו לקראת הפרידה הזאת ,הייתה
פרידה טובה .תמיד אבא היה אומר' :תקשיבו ,מותו של איש בן  80זו לא טרגדיה' .אולי זו לא טרגדיה באופן
אבסולוטי ,אבל אצלי יש געגוע גדול וכאב גדול ,כי בשנים האחרונות הוא לא היה רק אבא ,הוא גם הפך לסוג
של חבר .בעיקר מאז שאמא הלכה לעולמה " .גידי גם שיתף על המילים האחרונות שאמרם א.ב לפני שהלך
לעולמו" :אני אוהב אותך יותר" .להאזנה לחץ/י כאן
"סרוויס" מנגבים :מסע בעקבות החומוס -מדריך חומוסיות חדש הוביל את סרוויס לבדוק מה מאפיין את
החומוס בארץ ,וכמובן ,באיזה חומוסיות אתם חייבים לאכול .האזינו לתכנית שתריץ אתכם לנגב .להאזנה
לחץ/י כאן

כאן הסכתים
חיות כיס פותחת עונה חדשה  -ההסכת הוותיק והמצליח בישראל חזר החודש לעונה חדשה .שאול
אמסטרדמסקי ,צליל אברהם ואלון אמיצי ממשיכים להביא את סיפורי הכלכלה הכי מעניינים ,בגובה העיניים.
בפרקי הבכורה אלון אמיצי בדק מה קרה עם מחירי השכירות ושאול אמסטרדמסקי נכנס לעולם בירות הבוטיק
המקומי .להאזנה לחץ/י כאן
ההסכת שאין לומר את שמו  -שיר ראובן ודור סער מן חוזרים לעונה אחרונה של ההסכת שקורא את כל ספרי
הארי פוטר מהתחלה .הפרק הראשון הוקלט מול קהל בבר הווספר ,לצידו עלה גם פרק מיוחד של שאלות
ותשובות מהקהל .להאזנה לחץ/י כאן
מכורים  -אורי ואילן סוגרים עונה עם שלושה פרקים מיוחדים .יפעת לא מכורה לסמים אבל היא נשואה למכור
וסיפרה לנו על החיים לצידו .האני גדל בבית אלים וכשגדל הפך מקורבן למקרבן אלים בעצמו .וגדי שמספר על
התמכרות ארוכת שנים לוויד .להאזנה לחץ/י כאן

חכ
היסטוריה לילדים  -יובל מלחי מסיים עונה עם שלושה פרקים חניבעל בן ברקה .בשלושה פרקים על חניבעל
בן ברקה והמלחמות הפוניות .להאזנה לחץ/י כאן

כאן 88
החודש עלה הפרק האחרון של ההסכת "זיגי" לציון  50שנה לאלבום המופת The Rise and Fall of Ziggy
 Stardust and the Spiders from Marsעל המהפך של דויד בואי ,בו הפך מאומן לא מוכר לאחד מכוכבי
הרוק החשובים בהיסטוריה.
ההסכת "זיגי" שבר את שיאי ההאזנה של כאן  88הסכתים ,החודש עלו שני הפרקים
האחרונים .לאחר המסע הארוך בחייו של דיוויד בואי ,נוגה קליין וגיל מטוס מגיעים
לשנת  1972ולאלבום שבו בואי יצר את האייקון החד פעמי  -זיגי סטארדאסט .פרק
 4מוקדש לסיפור המסגרת של זיגי ,לידתו של האלטר אגו ,תהליך העבודה על
האלבום והרגע שבו זיגי כבש את בריטניה .בפרק  5אנחנו מלווים את בואי בהצלחה
האדירה שלו ,שסוחפת איתו למעלה גם את הגיבורים המוזיקליים שלו ,עד לשלב
הבלתי נמנע שבו דיוויד בואי האיש מחליט להיפרד מדמותו של זיגי ,לפני שהגבולות
ביניהם יהפכו מטושטשים מדי .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל  50 - 88שנה ל -School's Outשל אליס קופר
באמצע שנות השישים ילד חולני ,בן לכומר אמריקאי ,ילד טוב כנסייה שלא קילל ולא עשה צרות ,הקים להקה.
איש לא דמיין שיום אחד הלהקה הזו תהפוך לדמות שתהפוך לאלטר אגו שלו ,ההפך המוחלט ,שני אנשים
בגוף אחד במאבק פנימי שהוביל להצלחה עצומה אך גם להרבה כאב ובדידות .יישות שהשפיעה על
התפתחות הרוק הכבד ,הגלאם רוק ,תרבות הפופ ומופעי מוזיקה .עם תומר מולוידזו .להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל :88
נוגה קליין מציינת  50שנה לאלבום סופרפליי של קרטיס מייפילד.
בשנות ה ,70-נולד ז'אנר קולנועי חדש :הבלקספלויטיישן .סרטים שהיו הזדמנות ראשונה בשביל אפרו-
א מריקאים רבים לראות אנשים כמותם על המסך הגדול לא בדמות הנבל ולא בדמות הקורבן .לראשונה  -הם
היו הווינרים על המסך .חלק עצום מההצלחה הגדולה של הז'אנר הגיע מהפסקולים שלו ,שהפכו בפני עצמם
למוקד משיכה ולתנועה מוזיקלית בה לקחו חלק כמה מהגיבורים של התקופה (אייזיק הייז ,ג'יימס בראון,
מרווין גיי ועוד) .אבל אף אחד מהם לא היה חשוב שלם ומשמעותי כמו האלבום  Suprflyשל קרטיס מייפילד.
במלאת  50שנה לצאת אחד מפסי הקול הגדולים בהיסטוריה ,מהבודדים שהצליחו הרבה יותר מהסרט אותו
הם ליוו ,נוגה קליין חזרה אחורה לראשית ימי הבלקספלויטיישן כדי לנסות להסביר למה דווקא הפסקול של
קרטיס מייפילד הפך ליצירת המופת המגדירה של הז'אנר ולאחת מאבני היסוד של הפ'אנק ושל הדיסקו.
להאזנה לחץ/י כאן
 – Megadeth - Countdown to Extinctionגיל מטוס ועפרי גופר מציינים  30שנים לאלבום המצליח
ביותר של הלהקה.
 30נהל  -Countdown to Extinctionשל ,Megadeth.אחרי הצלחת האלבום השחור של להקת מטאליקה
ששם שנה קודם לכן ,את המטאל אל קדמת בימת המיינסטרים נפתח הרעב אצל מטאליסטים רבים ,וביניהם
אצל דייב מוסטיין מנהיגה של להקת מגהדת' ,להקת הטראש מטאל השניה בגודלה אחרי מטאליקה ,בה
מוסטיין היה חבר בתחילת שנות השמונים ואליה נשא את עיניו מהרגע שנזרק ממנה בבושת פנים .התחושות
המעורבות שליוו אותו שנים רבות וביניהן קנאה ,תחושת נקם וכמובן השראה והערצה סמויה ,הובילו לפרץ

חכ
יצירתיות שנמשך כעשור ותורגמו להצלחה מסחרית עצומה עם יציאת  ,Countdown to Extinctionבספיישל
מובא הסיפור מאחורי יצירת האלבום ,התחרות עם להקת האם ,אך לא רק .להאזנה לחץ/י כאן
 30שנה ל  Dirty-של סוניק יות'
עידן בן-טל מציין  30שנים לדירטי של סוניק יות׳ ,כנראה האלבום הכי שנוי במחלוקת של ההרכב הניו יורקי,
שאולי זכה למעמד הזה על לא עוול בכפו .להאזנה לחץ/י כאן

כאן גימל
"חדר משלהן"  -תכנית חדשה בהגשת חיים א-דור ,המשודרת במוצ"ש בשעה .20:00
סדרת התוכניות מפנה את הזרקור לזמרות יוצרות פורצות דרך במוסיקה הישראלית .בכל פרק מתארחת זמרת
אחת והשיחה איתה נסובה על החוויות האישיות שלה ,מתחילת הדרך מחדר משלה  -אם היה לה,
מהבית שאפשר או לא אפשר להתעסק במוסיקה ,ההליכה בדרך החתחתים של עולם הגברים ,על נשים
ונשיות ,העצמה נשית ,פמיניזם ,הדרת נשים ,נשים שהיוו השראה עבורם ,ועוד .בתוכנית הראשונה – 23.7
– התארחה חוה אלברשטיין .להאזנה לחץ/י כאן
"העשירייה"
בתוכנית מה  :7.7.22התארחו ישי ריבו וערוץ הכיבוד .להאזנה לחץ/י כאן
בתוכנית מה  :14.7.22לקט הופעות לייב של העשירייה .להאזנה לחץ/י כאן
בתוכנית מה  :22.7.22התארחו אלי חולי ועדן דרסו .להאזנה לחץ/י כאן

קול המוזיקה
החודש התקיימה התחרות הבין לאומית לאופרה .כאן קול המוזיקה שידרה את שלב הגמר בשידור ישיר ממרכז
עדן תמיר למוסיקה בעין כרם ,בו התמודדו אחד עשר זמרים וזמרות מכל רחבי העולם.
בתחרות ניצח זמר האופרה הישראלי – דוד גולדברג .להאזנה לחץ/י כאן וכאן

כאן מורשת
י"ז בתמוז  :עם תחילת ימי שלושת השבועות ,כאן מורשת מורידה טון בשידורי התחנה .החל מתאריך י"ז,
בתמוז ( ,) 17.7מושמעת בתחנה מוזיקה ווקאלית לצד שירים שקטים בלבד וגם התוכניות השונות עוסקות
במהות התקופה והקשר שלה לימינו .להאזנה לחץ/י כאן

רקע
אמהרית
במסגרת תוכניות התרבות אירחנו ב 4.7.2022-באולפן השקוף בירושלים את הרקדנית גנט דסטה שרקדה
לצלילי זמרים ונגנים שביצעו יצירות של המוסיקאי נדב הבר ובניצוחו.
השידור צולם לדף הפייסבוק וזכה ליותר מ 200-אלף ציפיות בתוך שבוע .להאזנה לחץ/י כאן וכאן
בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

פייסבוק :סך הצפיות בשלושת עמודי מכאן (מכאן ,מכאן חדשות )kan arb ,זינק ב 55%-מול החודש שעבר,
כשהסרטון על הבולען בכרמי יוסף הגיע ל 7-מיליון צפיות מכל רחבי העולם הערבי בעמוד מכאן חדשות .עמוד
כאן חדשות התחזק החודש ב 30%-ועמוד כאן התחזק ב.14%-

יוטיוב :ערוץ כאן  11זינק ב 50%-מול החודש שעבר בזכות שלושת פרקי "תיק  "512וכל פרקי העונה השנייה
של "מנאייכ" שהיו הסרטונים הנצפים ביותר בערוץ במהלך החודש .חודש יולי כולו צפוי בשל כך להיות החזק
ביותר בערוץ מתחילת השנה .ערוץ כאן חדשות התחזק ב 11%-כאשר הסרטון המוביל ,עם מעל לרבע מיליון
צפיות ,הוא על גזר דינו של יצחק אברג'יל.

טוויטר :היקף החשיפה לציוצי כאן חדשות גדל החודש ב ,4%-כאשר שני הציוצים המובילים ,שלכל אחד מהם
נחשפו כחצי מיליון פעמים ,עסקו בבולען שנפער בכרמי יוסף .עמוד כאן ממשיך במגמת ההתחזקות עם עלייה
של  24%בהיקף החשיפה לציוצים בחודש האחרון.

אינסטגרם :עמוד כאן התחזק ב 33%-מהחודש שעבר בהיקף החשיפות ועמוד כאן חדשות התחזק ב21%-
אחרי חודשיים של ירידות .עמוד מכאן התחזק החודש ב.66%-

תכני רדיו :רוב תחנות הרדיו חוו ירידה בחודש החולף במספר ההאזנות לשידור החי בדיגיטל ,אחרי ירידה
קודמת בחודש שעבר .היקף ההאזנה לפודקאסטים עומד על  1.5מיליון.

נכסי דיגיטל :מספר הכניסות לאתר כאן בחודש החולף עלה ב .10%-היקף הכניסות לאפליקציית כאן
למכשירים ניידים עלה גם הוא ב 12%-לעומת החודש שעבר.

תכני טלוויזיה :סך הצפיות בשידור החי של ערוץ כאן  11בדיגיטל עלה החודש במקצת ,אך מספר הצפיות
בתוכניות מוקלטות באתר ,באפליקציה וב Smart TV-ירד .כמו כן ,החודש חזר התאגיד למדידת נתוני הצפייה
בטלוויזיה – היקף הישראלים שנחשפו החודש לשידורי כאן  11עומד על  2.3מיליון .היקף החשיפה לערוצי
מכאן וחינוכית בטלוויזיה עומד על  400אלף ישראלים.

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

טלוויזיה
מנאייכ ביקורות
אנחנו לא יודעים איך תסתיים העונה (אנחנו כן ,בכל זאת מחלקת
פרומו) אבל מה שבטוח הביקורות על מנאייכ הן ההפך ממנאייכ
לצפייה לחץ\י על התמונה

פרומו סל לרצועת הדוקו
מה משותף לדוקו ולקיץ? האות ק .וגם כי הקיץ הזה עמוס
בסרטי דוקו מרגשים ומרתקים במיוחד.
לצפייה לחץ\י כאן

אויבים
עם כאלה אויבים ,מי צריך חברים?
הסדרה המצליחה חוזרת בעונה חדשה עם אויבים חדשים,
סיפורים מטורפים וגילויים שישאירו אתכם בהלם.
לצפייה לחץ\י על התמונה

הטעויות המוצלחות שלי
אז יכול להיות שהחיים הם טעות אחת גדולה..
התוכנית ששמה את הטעויות על השולחן וגם לומדת מהן.
לצפייה לחץ\י על התמונה

פרומו תדמיתי לזמן אמת לעונה 6
תחקירים ,כתבות דיוקן וחשיפות חדשות .פרומו תדמיתי
לתוכנית הוותיקה והמשובחת.
לצפייה לחץ\י על התמונה

חדשות הלילה עם המנחה עקיבא נוביק
פרומו שהוא למעשה גם אודישן להוליווד .מיד אחרי
הטיפול עקיבא נוביק מגיע לסכם את החדשות
בלילה.
לצפייה לחץ\י על התמונה

מכאן 33
עיד אל אדחא – חג הקורבן  -מעברון
לצפייה לחץ\י כאן

רדיו:
בחירות רשת ב
דברים שישרדו מתקפה גרעינית :ג'וקים ומערכת בחירות בישראל
בחירות  ,22יצאנו לדרך.
להאזנה לחץ\י כאן

ביידן מגיע לישראל
זה פרומו עם חליפה של הביוקר כי לבואו של הנשיא ג'ו ביידן מגיע פרומו חגיגי.
להאזנה לחץ\י כאן

ספר אחד
לשיר אחד כבר הספקנו להתמכר ועכשיו מגיע הסכת חדש .לכבוד  30שנה ל"צינורות" ,ספר הביכורים של
אתגר קרת ,צוללים לסיפור שמאחורי הספר.
להאזנה לחץ\י כאן

שיר אחד
ההסכת האהוב במיוחד חוזר בעונה חדשה ,אז הגבירו את הווליום.
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

חדר משלהן גימל
התוכנית ששמה זרקור על הקריירה של זמרות ארצנו ,על מאבקיהן להכרה כנשים יוצרות ,העצמה נשית,
פמיניזם ומאבק בעולם גברי.
לצפייה לחץ\י כאן

ובונוס מרגש במיוחד  -מדד המותגים
מודעה שלנו שפורסמה בגיליון השנתי  -מדד
המותגים של גלובס ,וקטפה את המקום
השני בתחרות המודעות היצירתיות של
המותגים הגדולים בישראל
אז תעשו 1+1

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

