חודש תשרי תשפ"ב
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
חודש תשרי חלף לו ואיתו גם תקופת החגים .זה המקום להודות לכל העובדות והעובדים המסורים שעבדו כדי
להביא לציבור שידור איכותי גם בימי החג.
לקראת סוף החודש פתחנו שנה חדשה באירוע עובדים מוצלח ,תודה לכל העוסקים במלכה.
בחודש החולף התבשרנו על הישגים משמעותיים לתוכניות שלנו ,מכירה של הסדרות קופה ראשית ומנאייכ
לרשתות שידור בחו"ל .מועמדויות של הסדרה עלומים שעלתה השבוע למסך ל 7 -פרסים בפסטיבל קאן
והסדרה טהרן המועמדת לפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר בטקס פרסי האמי הבינלאומי.
בחודשיים ה אחרונים פגשתי את חלקכן/ם העובדות והעובדים בפגישות אישיות במסגרת "זמן מנכ"ל" ,אני
מזמין אתכן ואתכם לבוא להיפגש איתי בכל נושא ועניין.
הפגישות נערכות אחת לשבוע במשרדי התאגיד בירושלים ובתל אביב (לסירוגין) ומעת לעת במשרדים בחיפה.
במידה ואתם מעוניינים להגיע לפגישה אישית ,יש לתאם מראש במייל sigalito@kan.org.il
ממתין לראותכם.

לפניכן/ם סיכום חודש תשרי של מנהלי החטיבות.
חודש טוב,
בברכה,

אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן
מי האנשים שלקחו שנת שמיטה מהחיים? מה היתרון הכלכלי בשנת שבתון? ומדוע כיום שומטים שדות
באמצעות פקס? בכאן דיגיטל לקחנו את שנת השמיטה כפרויקט בפרוס השנה החדשה והפקנו תוכן מגוון
בנושא השמיטה שעלה במהלך כל החג והביא לציבור תמהיל חגיגי של ידע ומסורת.
הניה שוחט מכאן מורשת כיכבה בסרטון שעלה לקראת יום כיפור ,ועוררה דיון סוער ברשת ובקבוצות
וואטצאפ חרדיות בשאלה על מקומן של נשים בבית הכנסת ביום כיפור .הסרטון זכה לאלפי שיתופים תגובות
ומאות אלפי צפיות ברשתות השונות ויצר שיח שממשיך גם עכשיו ,בקרוב סרטון תגובה.
בפינת הכאן מכירים "גרנו עם שותפים הזויים" נכנס לרשימת הסרטונים החמים של יוטיוב ישראל.
כאן דיגיטל נפרדים מפגום  -סדרת הרשת העלילתית הקומית שלנו ,שעסקה בנושא רגיש  -בעיות פוריות
גבריות ,מ זווית מצחיקה ,כנה ומפתיעה .הסדרה זכתה לביקורות טובות ,התעניינות רבה וצפיות יפות ברשת.
אנו גם חוגגים בזכייה של סדרת הרכש שלנו חוות החופש בפרס הראשון לסדרות תיעודיות בפסטיבל סדרות
רשת במינסוטה.

כאן ערב
לאור ההצלחה הגדולה של הפרק עם ה"-סבתות המצחיקות" שזכה למיליון וחצי צפיות סוכם איתן על סדרה
בשם "סיפורי סבתא" השבוע צולמו עוד שני פרקים אשר ידונו כל פעם בנושא חדש מנקודת מבטן של שתי
הסבתות הספונטניות והמצחיקות.
פרק שלישי בסדרת הדוקו על הקבוצות האתניות בארץ והפעם ב נושא האתיופים הנוצרים בארץ ב -בורהאן
אל יוסף יליד "חבשה" אתיופיה מספר את סיפורם של החבשים בישראל.
פרק נוסף מתוך סדרת מיני דוקו עלה והפעם מציג את סיפורה של נאדיה גאבר שהיא פסלת בעזרת דיסק,
אזמיל ופטיש המקצוע הכי נשי לפי דעתה.
עלה הפרק הראש ון מתוך הסדרה תפדלו שהופק באמצעות חברה חיצונית במסגרת הקולות קוראים ובו
מציגים לצופים את תהליך עשיית "הג'מיד" היוגורט הערבי המתלווה למנסף.
הופעתה הראשונה של מימונה גדבאן הסטודנטית במסגרת הפרקטיקום במחלקה הייתה מוצלחת מאוד
במיוחד כשדיברה על היחס אליה כ"טום בוי"
מה קורה כשאישה דרוזית זוכה באליפות הרמת משקל? הנאא חלבי מדלית אל כרמל אלופה בהרמת
משקולות מספרת לדוקו טיים על הכוח שיש בידיה

מוצרים
ממשיכים להשתדרג בתשתיות הדיגיטליות והעלינו בחודש החולף נגן בעיצוב חדש (של השידור החי וה-
 )VODבכאן/חינוכית/ארכיון.
האפשרויות בנגן החדש:
 לשנות מהירות צפייה. לקפוץ  15שניות בזמן. לשתף לדפי האתר ווטצאפ /פייסבוק/מייל וכד'). רכיב כתוביות מותאם. -רכיב קאסט מהסלולארי לטלוויזיה.

הפצה
צפיות :VOD
 .1במהלך חודש אוגוסט  2021צפו בתכנים של כאן בשירות ה VOD-של פרטנר  1.79מיליון פעמים.
בחודש ספטמבר  2021צפו בתכנים כ 1.2-מיליון פעמים.
 .2מובילי הצפיות ב VOD-בחודשים אלה (*הערכה לפי נתוני ספטמבר חלקיים):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

כותר
קופה ראשית
בואו לאכול איתי
פרפר נחמד
ילדי בית העץ
מי פה הבוס
סליחה על השאלה
לבד בבית
שקשוקה
מותק בול באמצע
זמן אמת

החודש שלנו ביוטיוב:
חגי תשרי תשפ"ב החלו בשידורים חיים חגיגיים בערוצי היוטיוב של כאן מורשת וכאן  ,11עם עשרות אלפי
צפיות ,אשר לוו בסנטימנט חיובי בתגובות למסורת השידור החי המרגשת:
• סליחות ערב ראש השנה  -סליחות ערב יום כיפור  -מעל  50אלף צפיות .
• שידור חי של ברכת כהנים בחול המועד סוכות – מעל  10אלף צפיות .
מחזור מוקדמות גביע העולם  2022בקטאר בחודש ספטמבר ,כלל שלושה משחקים שהניבו יחדיו כ220-
אלף צפיות בשידורים החיים וכ 470-אלף צפיות בתקצירי המשחקים:
• איי פארו – ישראל – כ 47,000-צפיות בשידור החי | כ 140,000-צפיות בתקציר
• ישראל – אוסטריה – כ 97,000-בשידור החי | כ 274,000-צפיות בתקציר
• דנמרק – ישראל – כ 74,000-בשידור החי | כ 58,000-צפיות בתקציר
עונת הקיץ מסתמנת כהצלחת תוכן שחרכה את היוטיוב של כאן  ,11עם מומנטום חיובי סביב כל התכנים,
לצד אחוזי הצטרפות מאד מרשימים למנויים בערוצי התוכן המובילים.
בערוץ של כאן  11נרשמה העלייה הגדולה ביותר ,עם מעל  120אחוז בהרשמה למנויים בערוץ ,ביחס לחודשי
עבר .מהנתונים עולה שעונה  3של קופה ראשית ,מהווה הגורם המרכזי שהביא את רוב המנויים החדשים.

נתונים כלליים מצטברים בערוצי היוטיוב הבולטים:
כאן 11
צפיות 26,013,476 -
מנויים ( 609,235 -כ  37,000נוספו)
כאן חינוכית
צפיות  18,448,196 -צפיות
מנויים ( 413,753 -כ  16,000נוספו)
כאן חדשות
צפיות 16,585,706 -
מנויים ( 376,480 -כ  13,000נוספו)
כאן דיגיטל
צפיות 2,207,051 -
מנויים ( 199,597 -כ  4,000נוספו)

בברכה,
אלעד טנא
סמנכ"ל דיגיטל

תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן:
דוקו
הסרט התיעודי "اللوحة דיוקן " זכה בפרס הסרט הטוב ביותר במסגרת התחרות התיעודית של פסטיבל
הסרטים הבינלאומי בחיפה .2021
הסרט שיצרו יעל קיפר ,רונן זרצקי וכיפאיה עיאיטי עוסק
בסיפורה של עיאיטי  -תושבת עכו ,שורדת אלימות במשפחה,
שבעלה האלים צפוי להשתחרר מהכלא .היא מציירת דיוקנאות
של נשים שנפגעו ונרצחו על ידי בני הזוג שלהן ונפגשת עם
משפחותיהם ,המעגל השני של האלימות בתוך המשפחה ..זהו
סרט ראשון המופק עבור כאן  11והטלוויזיה בערבית  -מכאן ,33
והוא ישודר בשני הערוצים בקרוב.
החלו שידורי העונה השנייה של הסדרה "دوامات דילמות" החושפת סיפורים ודילמות רבות המעידות על
מורכבויות שונות של החברה הערבית ,על הקשיים והאתגרים הרבים עמם מתעמת הפרט לניפוץ התבניות
והחסמים השונים שלתוכם נולד וגדל .הנושאים המוצעים בעונה השנייה חשובים ומעניינים :אלמנות לנצח,
גרושים מעונים ,אימהות שכולות ונישואי בוסר.

סאטירה
החלו צילומי الشوسمو אלשוסמו תוכנית סאטירית עוקצנית שתורכב
ממקטעים המסמלים תוכניות בערוצי טלוויזיה ,המפרשנת ומציגה הווה
אלטרנטיבי לכל מה שאנחנו חווים בימינו .בתוכנית :חדשות ואקטואליה
הכוללים גם ראיונות בשילוב טכנולוגית דיפ פייק ,תרחישים דוקומנטריים
סאטירים ביקורתית ,פרודיה על זאנרים בטלוויזיה וקליפ בסוף כל פרק.

בידור
ממשיכים בצילומי הסדרה خلينا نشوفك תן לנו לראות אותך – ראיונות שטח
בכל הארץ עם צעירים מצליחים ומשפיעים (גם ברשת) .מגישת התוכנית:
סביל ח'טאר משפענית צעירה ,תלווה אחר מהלך היום של אותו אורח\ת.

הסתיימו צילומי شوف ن
مي بيسأل (תראו מי שואל) שעשועון טריוויה המעניק לצופים ערך מוסף .בשעשועון
שני מתמודדים והשואלים הם הצופים של מכאן ,האנשים
מהחברה הערבית ,בכל גיל ,תחום ומכל רחבי הארץ.
במסגרת השעשעון  3שלבים עיקריים :בשלב בראשון
המתמודד בוחר לעצמו את מי שישאל אותו (מבין 50
התמונות המוצגות בפניו) ,בשלב השני היריב בוחר למתמודד
את השואלים ואת השאלות והשלב השלישי והאחרון הוא
פירמידת הכוכבים ובו מפורסמים בחברה הערבית הם אלו
שישאלו את השאלות .השעשועון הוא פורמט מקורי של
אולפני הרצליה שנמכר וזוכה להצלחה רבה במדינות שונות בעולם.
במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו-כאן ,אנו משדרים את "פתמ"א – עונה
 "2ו" -יוצאים מן הכלל".

חדשות מכאן:
חדשות מכאן ממשיכים להביא ציטוטים וידיעות חשובות בתחום הפוליטיקה ,שהופכים לשיח ציבורי וזוכים
לסיקור נרחב בכל כלי התקשורת .אנו מלווים באופן נרחב את סוגיית האלימות בחברה הערבית ,הקפדנו
להיות הראשונים בלהגיע לזירות ולסקר את המתרחש לצופים.
הבאנו את סיפורם של משפחות הקורבנות דרך כתבות מיוחדות וראיונות באולפנים ,תוך התייחסות לכאב
ולגודל האובדן .במקרים מסוימים פתחנו משדרים מיוחדים עם הכתבים שלנו ואורחים באולפנים במטרה
להעביר לצופה את התמונה המלאה.
מגפת הקו רונה גם העסיקה אותנו בחדשות :אנו ממשיכים לבצע את המשימה שלנו ,להפוך לגורם המעדכן,
המכוון והמדריך בקרב קהל היעד ,דרך סיפורים מהשטח והעברת אינפורמציה נחוצה.
חלק ניכר מהשידורים בחדשות ,התמקדו בפרשת בריחת האסירים הביטחוניים ,שהעסיקה כל אזרח במדינה,
ע"י פריסה יומית של כתבים ומשדרים מורחבים וכתבות מהיישובים
בארץ ומהרשות הפלסטינית.
מכאן ממשיכה לשדר את משחקי נבחרת ישראל במוקדמות גביע
העולם  ,2022דרך אולפננו בירושלים עם עיצוב מיוחד ופאנל רחב
שכולל שחקני כדורגל לשעבר ,מאמנים ופרשנים ,בליווי צוות שמשדר
ומפרשן את המשחק.

דגיטל מכאן
תוכן חדשותי  -היכולת של מכאן לשלב בין מידע חדשותי בעל ערך נוסף לגולש הערבי באה לידי ביטוי בחודש
הזה ,במהלך הכיסוי לנושא הבריחה מכלא גלבוע.
אחד האייטמים שקידמנו מהרדיו בו אימאן קאסם סלימאן ראיינה את ד"ר רוני שקד חוקר ממכון טרומן ,שפך
אור לגולשים בשפה הערבית והסרטון הניב  544אלף צפיות ומעורבות גבוהה בתגובות בפייסבוק!
באופן די צפוי כל ליווי או סיקור מרגע הבריחה ועד התפיסה של האסירים לווה במאות אלפי צפיות –ראיון עם
העורך הדין ח'אלד מחאג'נה -עוה"ד של האסירים במהדורה המרכזית הניב  442אלף צפיות.

כמו כן אנו ממשיכים ללוות את נבחרת ישראל באתר ,ביוטיוב וברשתות החברתיות תוך כדי שמירה על הנחיות
אופ"א – במשחקי החוץ ובמשחקי הבית.
אחוזי הכניסה לאתר – עלו בעשרות אחוזים במהלך אחד המשחקים .לצד ניהול צ'ט ביוטיוב במהלך המשחק.

תוכן לא חדשותי  -במהלך החודש הזה המשכנו לטפח את סדרת הדיגיטל הדוקומנטרית שלנו "شو قصتك –
שו קוסתאק" – ובמוקד החודש תיעדנו שני סיפורים מדהימים :הראשון אופנוענית עם חיג'אב שמצילה חיים
במגן דוד אדום – סנאא מחאמיד מה גרם לה להיות במקצוע הזה ומה הקשיים איתם היא מתמודדת .השני גם
הוא עוסק בהצלת חיים אך של דבורים – וואיל ג'השאן מתנדב במגן דבורים אדום – מציל אנשים מדבורים
ודבורים מאנשים .הסרטון גרר המון תגובות חיוביות ומפרגנות וגם עלה בקרוס עם הדף של כאן בפייסבוק.
פלטפורמות הפצה29.9 – 27.8 :
אתר - makan.org.il :עליה משמעותית החודש בכל מדדי המפתח – בעקבות ליווי האירועים
החמים בחדשות ומשחקי הנבחרת! (למעט הכניסות האורגניות ממנוע החיפוש של גוגל – דבר
טבעי לחלוטין כאשר יש יותר הפניות ממקורות אחרים)
מבקרים – 156אלף ,כניסות –  283אלף ,ממוצע שהייה באתר  , 2:15 -כניסות מאורגני – 25.5%

סה"כ עוקבים
סה"כ צפיות
סה"כ מעורבות

פייסבוק "מכאן" תוכן כללי
ואקטואלי
 1.3מליון
 7.1מליון
 1.5מליון

 356אלף
 4.6מליון
 1.3מליון

סה"כ דקות שנצפו

 5.2מליון

 5.3מליון

פייסבוק מכאן חדשות

אינסטגרם מכאן  107 -אלף עוקבים .טוויטר מכאן חדשות  7,554 -עוקבים .יוטיוב מכאן  36,500עוקבים.
יוטיוב מכאן חדשות  7,300 -עוקבים.

בברכה,

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

אחרי החגים כבר כאן עם לוח שידורים חדש ובו סדרות חדשות רבות מסוגות וז'אנרים שונים – "קופה ראשית",
בכורה לסדרת הדרמה "עלומים" ,סדרת הסרטים הדוקומנטריים העוסקת בסופרים הגדולים של התרבות
הישראלית ,הפרקים החדשים של התוכניות "קארפול קאריוקי"" ,הבלתי חשובים" ועל התוכנית "הערב עם
שי שטרן" החוזרת מפגרה.

מחלקת הדרמה:
עלומים
סדרת דרמה חדשה .מועמדת לפרס הסדרה הטובה ביותר ולשלל פרסים נוספים בפסטיבל קאן היוקרתי:
האיזון העדין בין חבורת נערים בביה"ס לנוער בסיכון לבין מפקד תחנת המשטרה המקומית מופר ביום בו
מתחרש אונס של נערה מקומית והנערים הופכים לחשודים המיידים .נעמי ,המחנכת האהובה על הנערים
ואשתו של אבנר מפקד תחנת המשטרה ,נקרעת בין בעלה לנערים שלה ועם הגעתו של יניב ,איש עסקים
מתל אביב כדי לרצות את עבודות השירות
שלו בביה"ס ,האיזון במקום מתפורר כליל
ומאיים על כולם.
הסדרה "עלומים" היא על חברות גורלית
ואכזרית בין נערים החיים בשולי החברה ועל
מבוגרים שמבקשים לעשות את הדבר הנכון,
כל אחד בדרכו.
בתפקידים מובילים :יהודה לוי ,שני כהן ,יניב
ביטון ,רונה לי שמעון ועוד והנערים :אמיר
טסלר ,אופק פסח ,בן סולטן ,אלה מלאכי ועוד.

מחלקת הדוקו:
ברכות ליוצרי הסרט "דיוקן" על הזכייה בפרס סרט התעודה הטוב ביותר בפסטיבל חיפה .זכייה זו משלימה
רצף של זכיות בכל הפסטיבלים הדוקומנטריים המרכזיים שנערכו השנה :דוק אביב ,פסטיבל ירושלים
ופסטיבל חיפה.
דיוקן:
שיתוף פעולה של כאן  11ומכאן .כאשר שעון החול לקראת
שחרורו של בעלה האלים מהכלא הולך ואוזל ,כיפאיה עיאיטי,
תושבת עכו שהותקפה באכזריות מספר פעמים ,מחפשת דרך
לשרוד .היא מציירת נשים שנפגעו ונרצחו על ידי בני זוגם
ופוגשת אחיות ,אימהות וילדות .כל מפגש הופך לדיוקן של
נרצחת ולכתב אישום נגד החברה ,המשטרה ובתי המשפט
בישראל.

רצועת הדוקו "כאן דוקו" ממשיכה בשידור של מיטב הסרטים
הדוקומנטריים:
החלון הרביעי :מאחורי סיפור ההצלחה הבינלאומי של עמוס עוז ,סמל
המצפון הישראלי וסופר שתורגם ל 45-שפות הסתתרה טרגדיה כפולה.
אימו התאבדה כשהיה בן  12וכמה שנים לפני מותו ,ביתו האשימה אותו
שהיה אלים כלפיה פיזית ונפשית וחדלה לדבר אתו .בסדרה של שיחות
עם הביוגרפית האחרונה שלו המובאת בסרט ,המשלב קטעי ביוגרפיה
ספרות ושיחות עם האנשים המרכזיים בחייו ,עמוס עוז מספר את הסיפור האחרון שלו.
הפרק האחרון של א"ב יהושע :לאחר שהתאלמן מאשתו
האהובה ,כשהוא מתמודד עם מחלת הסרטן ועם מעצור יצירתי
הסופר א"ב יהושע לא מוותר על התשוקה לחיים .בדירתו
המשקיפה על גוש דן הוא מארח חברים ותיקים ,מנסה להשפיע
על השיח התרבותי והציבורי בתל אביב ,חיפה ורמאללה,
מפטפט עם גדולי האומה ,מבקר באתרי ילדותו ,וחוזר לכתוב.
א"ב יהושוע מגדולי הסופרים הישראליים החיים כיום פותח את
דלתו ואת ליבו בפני מצלמתו של יאיר קדר ב"הפרק האחרון של
א"ב יהושע" של מיזם "העברים".
גרוסמן :הסופר דויד גרוסמן ,חתן פרס ישראל והסופר
הישראלי הראשון שזכה בפרס המאן בוקר היוקרתי
נחשף בסרט במבט קרוב ואינטימי כשהוא חולק
סיפורים אישיים לצד ספרים גדולים מאוד .סיפור חייו
האישי של דויד גרוסמן והתמודדותו עם נפילת בנו
בלבנון ,דרך מילותיו היפות וניסוחיו החד פעמיים ולצד
ארכיונים פרטיים נדירים לוקחים את הצופים לטיול
פנימי בנפשו ויצירתו ודרכם עולה גם סיפורה המיוחד
של הארץ הזאת .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.
 301פדויים 301 :חיילי צה"ל נפלו בשבי המצרי והסורי במלחמת יום הכיפורים ב  1973 -ועברו עינויים קשים.
אלא שבחזרתם לישראל הפכו השבויים ל"שבויים בידי
כוחותינו" .הם נקרעו מידי משפחותיהם ונקראו למתקן
חקירות בזיכרון יעקב ,שם חקרו אותם חוקרי אגף המודיעין של
צה"ל אודות המידע שמסרו לכאורה לשוביהם המצרים
והסורים" .חקרו אותנו כמו שחוקרים מחבלים" .החקירות
התרחשו מבלי שאף אחד ידע מה קורה בחדרי החקירות.
חלקם טופלו בזריקות כימיות פנטוטאל לגילוי "האמת" ,אחרים
בהיפנוזה 301" .פדויים" מבקש לחשוף את דילמת חקירת
השבויים ואת הטראומה שהותירו החקירות כאן במדינתם.

מחלקת תרבות ובידור:
טקס פרסי אופיר:
אנחנו גאים בהפקות זוכות פרס אופיר:
סרט התעודה הקצר – לילות קיץ
עיצוב אמנותי – אגדת חורבן
מוסיקה מקורית – אגדת חורבן
פסקול – אגדת חורבן
עריכה – אגדת חורבן

קארפול קריוקי :קארפול קריוקי חוזרת בפרקים
חדשים! אחרי הפוגה קלה אודי כגן חוזר לכיסא הנהג לשמונה פרקים חדשים (שבעה פרקי אירוח ופרק
ספיישל נוסף עם קטעים שלא שודרו והפתעות נוספות) .יחד עם סדרת האורחים שלו ,כגן מתגלגל בנסיעות
מצחיקות ,מוטרפות ,מפתיעות ,מבדרות וכמובן מוזיקליות .האורחים בפרקים החדשים הם :נסרין ,עידן חביב,
ארקדי דוכין ,עדן חסון ,מוקי ,משה פרץ ולהקת אתניקס .גם הפרקים החדשים יישענו על פאן ,השתטות
והמון מוזיקה טובה .אין דבר שלא יכול לקרות באוטו ומחוצה לו .בכל פרק ישולבו "הפעלות" מקוריות שיותאמו
לכל אורח :תחרות אכילת חריף עם זאב נחמה מ"אתניקס" ,תחרות זיהוי משוררים עם מוקי ,נסיעה ברכבת
הרים עם משה פרץ ,דיג לילי במרינה עם ארקדי דוכין ופריקת עצבים ב"חדר זעם" עם נסרין.

מחלקת הספורט:
מוקדמות מונדיאל :2022
נבחרת ישראל ממשיכה את המסע שלה בניסיון לעלות למונדיאל בשני משחקים (נגד סקוטלנד ומולדובה).
שידור :נדב יעקבי ואורי אוזן .את המשדר ילווה פאנל בהשתתפות רועי זריהן ,דניאלה סמרי ,איציק קורנפיין,
אשרת עיני ,אסף כהן  ,ג'ובאני רוסו אורן יוסיפוביץ.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

פרפר נחמד  12 -הפרקים הראשונים ששודרו גרפו סיקור תקשורתי עצום ושלל ביקורות משבחות:
"החידוש של פרפ ר נחמד מלא כוונות טובות וניסיון להישאר נאמן לרוח התוכנית המיתולוגית .אם הרמה
תישמר ,היא עשויה לזכות למקום של כבוד בזיכרונות הילדות של צופיה הצעירים" (גילי איזיקוביץ ,הארץ)
"ההורים בהחלט ירצו שהילדים שלהם יצפו בפרפר נחמד ויגדלו עליה ,היא לא מזלזלת באינטליגנציה של
הילדים ומצד שני מאזנת בין תכנים חינוכיים
לכיף" (גיא לייבה ,ידיעות אחרונות).
"היא פשוט סדרה עשויה היטב שמיועדת
לילדים" (זוהר אורבך.)tvbee ,
"הגרסה החדשה של פרפר נחמד עושה כבוד
למקור  -וכולנו מרוויחים" (סמדר שילוני,
.)Ynet
פרקים נוספים יעלו לקראת חג החנוכה.
מקיף מילאנו  -עונה  - 2העונה החדשה
שבה במהלך חופשת סוכות ומיד נכנסה
לטבלאות הסרטונים החמים של יוטיוב .גם עונה זו תעסוק בנושאים מגוונים מעולם בני הנוער :אהבות
ראשונות ,דימוי גוף ,משפחות מתפרקות ,גזענות ,חברויות במבחן  -והכל עם המון רגש ,פאן ואקשן.

השמרטפים  -תוכנית דוקומנטרית חדשה
שלוקחת את הקומיקאים :איל קיציס ,יעל שרוני ויוסי
מרשק ושולחת אותם להיות השמרטפים החדשים
של ילדי ישראל.

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

חודש תשרי היה רצוף חגים ואירועים חדשותיים :סיקור
נרחב בשטח ובאולפן של בריחת המחבלים מכלא גלבוע
בערב ראש השנה ,עדכונים בזמן אמת מסביב לשעון ,עד
ללכידתם של כל השישה והשבתם לכלא.

משדרי סליחות מהכותל המערבי בשיתוף חטיבת הרדיו -
בהפקת החדשות

משדר מיוחד מנאום בנט באו"ם י"ד
בתשרי  -ערב שמחת תורה

כתבי הבריאות של כאן מסכמים שנה

כאן רשת ב'
שידורים מיוחדים:
 20שנה לאירועי הטרור ב 11 -בספטמבר – שידור מיוחד  -ערן סיקורל מביא את הקולות מאז:

שידור משחק הכדורגל המרתק בין נבחרת ישראל לנבחרת אוסטריה מסמי
עופר.
שידורינו בחגים:

שידורי סליחות מרחבת הכותל המערבי ערב ראש השנה וערב כיפור
:

ראש השנה

שניים בחג  -יסמין לוי ודוד דאור:
מאחורי השירים – חיים א-דור עם שלום חנוך לרגל צאת
אלבומו החדש:
"מדברים מנהיגות" – על מנהיגים חברתיים מיוחדים מרחבי
הארץ -על הייחודית שעשו בעמידתם מול האתגרים שנקלעו
בדרכם.
סוכות

:

אושפיזין בערב החג :חיים משה חוגג יום הולדת ו 40-שנות יצירה
עם עומר בן רובי:
שניים בחג – הילה קורח ודני רובס:

שישים שנה ל"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" .קובי ברקאי אירח את
אלי גורליצקי ,יוני רכטר ,אבי קושניר ,אורן יפה  -הבן של יונה עטרי ואת אורית  -בתה של רחל אטאס .ערכה:
איילת דוידי.

שמחת תורה

:

עומר בן רובי ומירי מסיקה חוגגים את שמחת
תורה באולפן :ההקפות ,התפילות לקראת
הגשם ומוזיקה טובה:
שניים בחג – עם לאה שבת ויוני רועה:

כאן חדשות בדיגיטל
טיקטוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
104,847
39.67%

צפיות בווידאו
6,800,000
68.77%

צפיות בפרופיל
182,300
123.1%

הסרטונים הנצפים:
שחזור המחדל בגלבוע – שלב אחר שלב
מנהרה סודית בשירותים של כלא גלבוע
קריסת הבניין בחולון
ילדי הסנטר – הדור הבא

2,100,000
1,200,000
698,800
512,600

יוטיוב
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

מנויים
375,927
4,790

צפיות
15,300,000
131,100

לייקים בחשבון
364,500
72.62%

הסרטונים הנצפים:
262,427
212,604
168,124

שחזור המחדל בגלבוע – שלב אחר שלב
אלה המחבלים שברחו מכלא גלבוע
בן  16הואשם ברצח עבריין מין
אינסטגרם
עוקבים
79,391
2%

 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

צפיות בפרופיל
46,174
14.9%

חשיפה
4,505,212
-

פוסטים מובילים – תפוצה:
163,000
124,000
96,300

התמונה המרוטשת של זכרייה זביידי מחייך
הודיה מונסונגו נוחתת בישראל
שירת התקווה בכיכר דיזנגוף בתום תפילת נעילה
פייסבוק
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
703,430
8,200

מעורבות
7,561,074
9.32%

תפוצה
3,280,033
3.86%

פוסטים מובילים – תפוצה:
ריאיון עם אביו של הלוחם בראל חדריה שמואלי
מחפשים את הבלוגרית :ההיעלמות שמסעירה את ארה"ב
יהודי טוב ,פרק 3

691,364
542,618
459,921

טוויטר
 28הימים האחרונים
עלייה מחודש קודם

עוקבים
128,000
3,057

חשיפה
19,600,000
-

ביקורים בפרופיל
613,000
-

בברכה,
ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן גימל
בערב ראש השנה שודר המצעד השנתי הרשמי של ישראל בכאן  ,11בכאן גימל ובדיגיטל בהגשתה של מאיה
אלקלומברה  .במצעד הוצגו ושודרו השירים הגדולים של השנה החולפת כפי שדורגו על ידי מאזיני התחנה,
לצד התופעות הגדולות והחשובות במוזיקה הישראלית בשנה החולפת .השנה לראשונה השידור צולם והועבר
מאולפן המוזיקה החדש שלנו בירושלים ,אלמנט שטרם להתרגשות ולחגיגות השידור עצמו וכמו כן היווה
מקרה מבחן מצוין ומוצלח לעבודה המשותפת בין חטיבות התאגיד השונות .נתוני החשיפה בסושיאל ובשידור
הדיגיטלי היו גבוהות משמעותית מהשנה שקדמה.
שיר השנה" :בית משוגעים" – רן דנקר
זמרת השנה :נועה קירל
זמר השנה :חנן בן ארי
הרכב השנה :סטטיק ובן אל.
להאזנה לחץ/י כאן

כאן תרבות
סוגרים חשבון עם תשפ"א :ערב ראש השנה ,ואחרי השנה המורכבת שעברה עלינו ,שלחנו את מגישי כאן
תרבות לסכם את כל מה שלא אהבנו ,לא חיבבנו ולא התחברנו אליו בתשפ"א.
להאזנה לחץ/י כאן
שידור חי מפסטיבל הסרטים בחיפה :גואל פינטו וצוות התוכנית "גם כן תרבות" קיימו משדר מיוחד מפסטיבל
הסרטים בחיפה ,בהשתתפות ליאור אשכנזי שהנחה את הערב ,משה אדרי שקיבל פרס על מפעל חיים,
המלחין חביב שחאדה חנא ורבים נוספים.
להאזנה לחץ/י כאן
נתחיל בנו :משדר מיוחד ליום כיפור .בזה אחר זה נכנסו לאולפן נציגי השבטים הישראלים לחשבון נפש פנימי
מזרחי ,חרדי ,ערבי ,חילוני ,אקולוגי ופמיניסטי.
להאזנה לחץ/י כאן
חג ההסכתים :ערב סוכות הוקדש לחגיגה של הסכתים ב"כאן תרבות" .אלעד בר-נוי בשיחה עם מאיה קוסובר
וניר גורלי על שנת הפריצה של הפודקאסטים בישראל .מה הסוד של הסכת מוצלח ,מה חסר בשוק הישראלי
ואיך ניגשים לראיון עם זמרים כמו אביתר בנאי או אלה לי כשעובדים על פרקים של "שיר אחד "לאחר מכן,
בחר כל מגיש הסכת את הפרק האהוב עליו וגם הסביר למה.
להאזנה לחץ/י כאן
יהודית רביץ נפרדת מגרי אקשטיין בראיון מיוחד :רביץ עלתה לשידור אצל גואל פינטו ב"גם כן תרבות" וסיפרה
על החיבור שהיה לה עם אקשטיין ז"ל ,ועל היצירה המשותפת שהיתה להם על האלבום "דרך המשי".
להאזנה לחץ/י כאן

רדיו
כאן הסכתים
הקצבייה – ההסכת המצליח בישראל "הקצבייה" ,כבר הגיע עד כה לכ 250-אלף האזנות (באתר ,באפליקציות
הייעודיות וביוטיוב) .בפרק החמישי שיצא החודש ,אנטולי מפריע לניסים לארגן לשוני סטרטינר ראיון מפרגן
וארז קומרובסקי ממליץ על הסנדוויץ' המושלם.
קשיבות  -הסתיימה עונה נוספת של הסכת המיינדפולנס של רז חסון וסמדר יהודה-גזית .בתום שלוש עונות
של "קשיבות" ניתן להסכים לכל הפחות על דבר אחד :הלוואי ויכולנו לתרגל יותר .למי יש זמן? ובכן ,התשובה
המפתיעה היא :למי שמפנה זמן .אבל איך עושים את זה?
ההסכת שאין לומר את שמו  -שיר וראובן ודור סער מן ממשיכים לקרוא את הספר החמישי בסדרת הארי
פוטר .חפשו גם את קבוצת ההסכת שאין לומר את שמו בפייסבוק.

כאן מורשת
כאן מורשת סוגרת את חודש החגים עם מגוון שידורים חיים ופרויקטים מיוחדים:
סליחות ערב ראש השנה תשפ"ב :בשיתוף עם כל זרועות התאגיד – רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל ,שידרנו בלייב את
מעמד הסליחות המרכזי מהכותל המערבי בירושלים .השידור הועבר במקביל ברדיו ובערוצי הדיגיטל של כאן
מורשת ,כאן רשת ב' ,כאן  ,11יוטיוב כאן  11וכאן חדשות ,פייסבוק כאן חדשות ,כאן רשת ב' וכאן .מאות אלפי
צופים נחשפו לשידור המקדים ולתפילה החגיגית שנערכה בצל מגבלות הקורונה.
להאזנה לחץ/י כאן
מפגש השבטים :האם אנחנו יותר יהודים או יותר ישראלים? כאן מורשת פתחה את השנה עם "מפגש
השבטים" שאלנו למה יותר קשה לנו דווקא עם מי שקרוב אלינו בהשקפת עולמו ,איך נכנסו שירים ישראליים
למחזורי התפילה המסורתיים ,איך השפיעו השנתיים האחרונות על המגזר החרדי ומה השתנה במנהגי החג.
להאזנה לחץ/י כאן
סליחות ערב יום כיפור :גם בערב יום הכיפורים שילבו כל זרועות התאגיד ידיים כדי להביא את מעמד הסליחות
המרכזי מהכותל המערבי בירושלים .השידור בכאן מורשת החל כבר ב 22:00-עם תוכנית מקדימה על
משמעות הסליחות ויום הכיפורים ,בהובלת בני טיטלבוים .החל מ 23:00-שידרנו ,יחד עם כל ערוצי הטלוויזיה
והדיגיטל של התאגיד ,תוכנית מיוחדת לקראת הסליחות והבאנו את התפילה בשידור חי ומרגש .עומר בן רובי
ודב אייכלר הובילו את המשדר מטעם כאן מורשת יחד עם העורך איתי סופרין וצוות ההפקה המסור שלנו.
להאזנה לחץ/י כאן
המצעד היהודי-חסידי הרשמי :כמדי שנה ,גם השנה סגרנו את שנת המוזיקה תשפ"א במצעד חגיגי ששודר
בערב סוכות ,בהשתתפות כל גדולי הזמר החסידי והיהודי .דבורה גוטמן קיציס ערכה ,דב אייכלר ונתיב רובינזון
הגישו את המצעד שבו נבחרו זמר וזמרת השנה ,שיר השנה ,קאבר השנה ופריצת השנה .השנה לראשונה
קיימנ ו שידור מקדים שבו נבחרה "אשת השנה במוזיקה היהודית והחסידית" ובה הקדשנו שעתיים ליצירה
הנשית המתפתחת והמרגשת.
להאזנה לחץ/י כאן
ליל לימוד הושענא רבא :ערב חג שני של סוכות ,קיימנו ליל לימוד אל תוך הלילה ,עם גדולי הרבנים שהעבירו
שיעורים בנושאים שונים .השיעורים הועברו במקביל ברדיו ,בפייסבוק וביוטיוב כאן מורשת.
להאזנה לחץ/י כאן
הקפות שניות :במוצאי חג סוכות שידרנו מישיבת רמת גן את אירוע ההקפות השניות.

רדיו
כאן 88
שירי השנה של כאן  | 88תשפ"א
בפעם הקודמת שסיכמנו את השנה במוזיקה המקומית ,ריחפה מעל השירים (והסיכום) תחושה פוסט
טראומטית של "וואו ,מה לעזאזל קרה כאן" .בסיכום חצי השנה הראשונה תחת הקורונה ,כל שיר היה סוג של
נס .בין אם בנסיבות שבהן נכתב ,הוקלט ,שודר ואפילו הצליח .והנה שוב ,מסכמים שנה נוספת והשגרה עוד
לא ממש חזרה לחיינו .לכן גם השירים ברשימה הנוכחית לא מובנים מאליהם  -ואנחנו כאן כדי להוריד את
הכובע.
מוזיקאי ם ומוזיקאיות רבים המשיכו ליצור כאילו אין מגיפה .לנחם ,לשמח ,להרקיד (גם אם לפעמים בבית),
לחדש קלאסיקות עבר במקוריות ובאהבה ,ולהכניס שירים חדשים לפנתיאון המקומי .ברשימה שלפניכם
תמצאו שמות ותיקים שהוכיחו שהקסם לא אבד (כמו אסף אמדורסקי ונעם רותם) ,לצד שמות צעירים שאנחנו
גאים ללוות בדרכם היצירתית והמרתקת (כמו  iogiויסמין מועלם) ,וגם כמה שמות חדשים שזו היתה שנת
הפריצה שלהם (למשל עומרי קרן ,בוריטו ועומר מושקוביץ) .זו המוזיקה שעזרה לנו להישאר שפויים השנה,
ובזכותה תשפ"א היתה קצת יותר נסבלת.
להאזנה לחץ/י כאן
ספיישל 88
שלושה אלבומי מופת יצאו באותה השנה בטווח של שבעה ימים זה מזה והעבודה שחלופה  30שנה מאז
גרמה לנו להרגיש זקנים .אז שלפנו את הבנדנות ,את חולצות הפלאנל ואת הג'ינסים הקרועים וחזרנו אחורה
בזמן.

 30שנה ל Use Your Illusion-של Guns N' Roses
להאזנה לחץ/י כאן
 30שנה ל Nevermind-של נירוונה.
להאזנה לחץ/י כאן
 30שנה ל -Blood Sugar Sex MagikשלRed Hot Chili Peppers
להאזנה לחץ/י כאן

רדיו
כאן קול המוזיקה
חגי תשרי
"לראות את הצלילים" – לרגל עליית סרטו החדש של אבי נשר "תמונת הניצחון" ביקשנו מהמנצח ישי שטקלר
שגם הפיק את פסקול הסרט ,לשבת עם חברו הבימאי לשיחה על המוזיקה בסרטיו.
התוצאה – שעתיים מרתקות של שיחה ומוזיקה מכל התקופות ,החל מ"הלהקה"" ,דיזנגוף  "99ועד
"החטאים" וכמובן הסרט החדש.
להאזנה לחץ/י כאן
בראש השנה שידרנו תוכנית מיוחדת סביב יצירתו של מוריס ראוול "גספר של הלילה" בהשתתפות עמנואל
הלפרין ומוטי ברכאן .חגיגה אמיתית לפרנקופילים...
להאזנה לחץ/י כאן
"אושפיזין בכאן קול המוזיקה"
גם השנה הזמנו בסוכות למעלה מ  30מוזיקאים ישראלים לבחור ולהקדיש את היצירה האהובה עליהם .לאורך
 12שעות שידור ,שמענו את בחירותיהם של דני רובס ,סטיבן סלואון ,מיכל טל ,מור בירון ועוד רבים וטובים:
להאזנה לחץ/י כאן ,כאן ,כאן ,כאן
תוכנית ג'אז חדשה
החודש התחלנו לשדר תוכנית חדשה בעריכתה ובהגשתה של נועה ארגוב.
"לא סטנדרט"  -בכל ראשון ב 23:00מביאה מבט מרענן על המתרחש בתעשיית הג'אז העולמית והמקומית
והיא מצטרפת לרצועת הג'אז היומית שמוביל מדי ערב רוני ורטהיימר.
להאזנה לחץ/י כאן

כאן רקע
אנגלית
בנק תמונות של חיים יהודיים :עשרות נשים ,שומרות מצווה ומשפחותיהן השתתפו לאחרונה בסדרת צילומים
בארץ ובארה"ב במסגרת יוזמה חדשה ,לספק לכלי תקשורת ולארגונים שונים תמונות חיוביות על אורח חיים
דתיים.
היוזמה להקמת בנק הצילומים הייתה של ארגון "חוכמת נשים" שמקדמת זכויות נשים בחברה החרדית.
מייסדת ומנהלת הארגון סיפרה על היוזמה.
להאזנה לחץ/י כאן

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

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

פייסבוק :מספר הצפיות בעמוד כאן חינוכית זינק החודש ב 188%-בזכות קטעים קצרים מהגרסה החדשה
של "פרפר נחמד" .בצמד העמודים של מכאן ושל מכאן חדשות נרשם גידול של  101%בסך הצפיות מהחודש
שעבר .בעמוד כאן חדשות נרשמה התחזקות של .10%

יוטיוב :העונה השלישית של "קופה ראשית" הקפיצה את מספר הצפיות בערוץ כאן  11לשיא מאז הקמת
הערוץ –  26מיליון בחודש האחרון .ערוץ כאן חדשות התחזק ב ,6%-כשהסרטונים המובילים הם הכתבות על
בריחת האסירים מכלא גלבוע .ביתר הערוצים חלה ירידה בשל החגים.

טיקטוק :עמוד כאן חדשות נהנה החודש הזה מעלייה של  70%בסך הצפיות ,כששני הסרטונים לגבי בריחת
האסירים מכלא גלבוע בתחילת החודש הביאו  1.2ו 2.1-מיליון צפיות.

טוויטר :הציוץ המוביל בעמוד כאן חדשות הוא לגבי האפשרות למתן חיסון רביעי .בעמוד כאן ארכיון נרשם
שיא צפיות של שנה בזכות סרטוני יום ההולדת לירדנה ארזי ורומי נוימרק.

אינסטגרם :הסרטון המוביל בדף כאן חדשות עם  77אלף צפיות הוא חזרתה ארצה של הודיה מונסנגו .בדף
של כאן מוביל סרטון מאחורי הקלעים של "בואו לאכול איתי" עם  72אלף צפיות.

רדיו דיגיטלי :היקף ההאזנה לשידור החי של כאן גימל עלה ב ,7%-בעיקר בזכות המצעד השנתי ששודר
החודש .גם היקף ההאזנה ל-כאן  88עלה ב 6%-בחודש האחרון.

אתר ואפליקציה :רוב הנכסים הדיגיטליים של התאגיד חוו ירידה בתקופת החגים שחלו בחודש החולף .רק
האתר של מכאן חווה גידול של  30%בסך הביקורים.

טלוויזיה דיגיטלית :חלה ירידה כללית בצפייה בתכני טלוויזיה בתקופת החגים – הן בשידור החי של כל ערוצי
התאגיד והן בתוכניות המוקלטות באתר ובאפליקציה.

מכשיר טלוויזיה :התוכן המוביל על מסך הטלוויזיה הוא "קופה ראשית"  -גם כתוכן מוקלט בשירותי הVOD-
ובאפליקציות  SmartTVוגם בשידור של כאן  11לפי נתוני הרייטינג.

בברכה,
יובל פישר
מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

כאן 11
עלומים:
לכבוד סדרת הדרמה החדשה והמדוברת שתעלה
בקרוב בכאן  ,11יצרנו קמפיין ערוך שבועט ישר בבטן
עם דגש על המציאות הבלתי אפשרית של דמויות
הנערים המובילים את הסדרה.
קפסולה לצפייה לחץ/י כאן
טיזרים :כאן ,כאן ,כאן
פרומו לצפייה לחץ/י כאן

זמן אמת:
תוכנית התחקירים חסרת הפשרות חוזרת עם האמת .
ורק האמת.
לצפייה לחץ/י כאן

קארפול קריוקי:
אודי כגן והזמרים הכי גדולים במדינה מרימים
לעונה חדשה ופרקים חדשים בפרומו מלא גרוב.
לצפייה לחץ/י כאן

מכאן
דילמות :2
הסדרה פורצת הדרך חוזרת בעונה חדשה
עם  4דילמות מורכבות שנוגעות לחיים של כולנו .
לצפייה לחץ/י כאן

רדיו:
"כאן תרבות סוגרת חשבון – ראש השנה"
רגע לפני השנה העברית החדשה ,כאן תרבות סגרה חשבון
עם השנה שהייתה ,ביום שידורים מיוחד והורידה ציפיות
מהשנה שבפתח ,בתשדירי רדיו משעשעים וזהירים במיוחד.
להאזנה לחץ/י כאן ,כאן

המצעד הרשמי השנתי של כאן גימל
לכבוד האירוע המוזיקאלי הגדול של השנה,
יצרנו קמפיין משולב לטלוויזיה ,רדיו ודיגיטל
המורכב מהלהיטים והקליפים הגדולים המועמדים.
להאזנה לחץ/י כאן

העשירייה:
לקראת תוכנית המוזיקה החדשה של כאן ,
ערכנו פרומו שנותן טעימה קלילה וקצבית
לעולם התוכן של התוכנית.
לצפייה לחץ/י כאן

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

