חודש טבת תשפ"א
עובדות יקרות ועובדים יקרים,
בחודש החולף ציינו את תחילת השנה האזרחית החדשה.
שנת  2020הייתה שנה יוצאת דופן ומאתגרת בתאגיד ומחוצה לו .בשנה זו התמודדנו עם מגפה
עולמית בריאותית ועם השלכותיה הכלכליות והחברתיות ,זאת לצד מציאות פוליטית מורכבת.
על אף כל האתגרים ,ואולי קצת בזכותם ,שנת  2020הייתה שנה של עשייה אדירה בכאן ,ויש הרבה
על מה להתגאות .השנה רשמנו עלייה משמעותית בנתוני הצפייה וההאזנה בתכנים שלנו בשלוש
הפלטפורמות ,זכינו להצלחה בין-לאומית והחשוב מכל ,המשכנו לייצר תוכן איכותי ומגוון.
יש עוד דברים רבים לשפר ולתקן אבל העתיד כבר כאן.
חודש שבט טוב,
אלדד.

בברכה,

אלדד קובלנץ
מנכ"ל

תוכן עברית:
אם נתקלתם בשבועות האחרונים במימז מצחיקים מתוך חזרות  -זה כנראה בזכות הקבוצה
המצליחה שלנו כאן מימז שצברה תוך שבוע מעל  10,000חברים נלהבים שמשתפים אלפי צילומי
מסך מתוכניות כאן 11והדיגיטל בליווי כיתוב מצחיק .מוזמנים להצטרף.
את סיום העונה של חזרות ליווינו בשיתוף פעולה נוסטלגי והצצה למקום שממנו התחילה העבודה
על הסדרה :ההצגה אחד+אחת .העלינו בסיום הפרק האחרון באופן בלעדי לאתר כאן חמישה קטעים
מההצגה בהשתתפות ארז דריגס ונועה קולר.
גם קבוצת האירוויזיון שלנו גועשת סביב פרסום השירים שעלו לגמר בחירת השיר לאירוויזיון .2021
עשרות אלפי תגובות ,דעות ,צהלות וכעסים הצטברו בקבוצה הפעילה הזו שמלווה את עדן באדיקות
עד למופע הגדול ברוטרדם.
המותגים הוותיקים והאהובים "כאן סקרנים"" ,כאן מקשיבים" ,ודוקותיים רשמו מאות אלפי צפיות
רבות לסרטונים הבאים – האם הג'חנון הוא בכלל לא תימני? מאות אלפי גולשים הסתקרנו וצפו
בפרק משמין במיוחד של סדרת הידע המצליחה שלנו ,כאן סקרנים .אמא צעירה שבחרה ללדת לפני
כמה חודשים את בנה שסובלת מתסמונת גמדות ,הופיעה בפרק של כאן מקשיבים והצליחה לעורר
דיונים סוערים ,אלפי הודעות תמיכה מעל  600,000צפיות תוך שבוע בלבד.
העולם הערבי מגלה עניין ב"כאן" כגוף ציבורי ישראלי ,אולי בעקבות ההסכמים עם מדינות ערב ,מה
שמביא למאות אלפי צפיות לתכני הדוקו שלנו ,המעניקים להם הצצה לציבור הישראלי .מאות אלפי
צפיות מבגדד ,עמאן וקהיר נרשמו החודש ,לדוגמה ,לפרק דוקותיים על פלאפל בלחוח
לקראת חזרת עונת התיאטרון ,השקנו סדרה שנתנה במה נדירה בדיגיטל לשחקני מבוגרים בגילאי
 .+80הסדרה" ,להישאר במשחק" ,הצליחה להגיע ללב של הקהל הצעיר שלנו בדיגיטל והתגובות
המחבקות הראו את הצימאון הגדול לתיאטרון.
כאן גאים להביא נושאים חשובים למרכז השיח ברשת  -מעל  2.5מיליון צפיות בפייסבוק בפחות
מחודש לסרטון דוקו מרגש שלנו על חווה להצלת כלבים של יובל ,ומעל מיליון צפיות בתוך שבוע בכל
הפלטפורמות ,לסרטון על תופעת דמי החסות ביישוב דימונה ,ובדרום בכלל.

כאן ערב:
עלה הפרק הראשון מסדרת ההפקות בדובאי ,בשיר חורי מראיין את השחקן דיאא סבע בלמבורגיני
ברחובות דובאי כשברקע משוחחים על המעבר למדינה ערבית וקבלתו והשתלבותו כישראלי שם.
סרטון החודש עם יותר ממיליון צפיות  -נור ג'אווי מספרת על "החיים בצל התלתלים"

מוצרים והפצה:
אפלקציית סטיקרים
אגפי התוכן והמוצרים השיקו גלריית סטיקרים חדשה באפליקציית הסטיקרים של כאן והפעם עם
סטיקרים חדשים של "חזרות"" ,ילדי בית העץ" ועוד .שמונה ימים לאחר השקת המוצר ,נספרו 96
אלף כניסות לאפליקציה ו 26-אלף הורדות מוצלחות של חבילות .והגיף החדש שלנו הגיע כבר ל1.2-
מיליון צפיות סה"כ .אם עדיין לא הורדתם ,זה הזמן!
להורדה לחצו כאן.

גיפים וסטיקרים ברשת –
בתחילת ינואר אישרו אותנו בפלטפורמת הגיפים והסטיקרים של  .GIPHYהפלטפורמה של GIPHY
היא הפלטפורמה שמפיצה את התוכן לכל הרשתות החברתיות – וואטסאפ ,אינסטגרם ,פייסבוק
ועוד .הפלטפורמה הזאת חשובה מאחר והתכנים שם חיים לנצח וזה ערוץ הפצה נוסף משל עצמו.
זה עוטף ,מעבה ונותן לתוכן משמעות חדשה  -הצופים והאוהדים של התוכניות יכולים להשתמש
בגיפים ובסטיקרים בכל דרך שהם רוצים וזה מאריך ומקדם את החיים של התוכן באופן ישיר,
ובעקיפין את המותג ואת שאר הפלטפורמות שלנו .מאז חמישי שעבר ,כבשנו גם את שוק הג’יפים
העולמי עם יותר מ  500ג’יפים שזכו ליותר ממיליון שימושים!
איך מוצאים את התכנים שלנו? מחפשים בעברית או באנגלית (באזורי הגיפים ברשתות החברתיות)
 כאן/כאן/11כאן דיגיטל ,ותוכלו למצוא גיפים של סדרות כמו היהודים באים וילדי בית העץ ,סדרותדיגיטל ולאט לאט אנחנו מעלים את כל התוכן.
כאן | תאגיד השידור הישראליon GIPHY
הפצה:
.1
.2
.3
.4
.5

"חזרות" עשתה נתונים מרשימים בכל הפלטפורמות וזכתה לקידום אינטנסיבי בקדמת כל
השירותים ,בין היתר גם בקידום סושיאל של פרטנר.
שעת נעילה ממשיכה לרשום מאות אלפי צפיות בחודש בכל פלטפורמות ה ,VODומעידה
שלבינג' חוקים משלו.
נפתח מו"מ עם הפורטלים הגדולים בשוק ,לקראת הפצת התכנים של כאן במתווה מוניטיזציה.
בחודשים האחרונים מובילים עבודת מטה בשיתוף חטיבות התוכן והמנהלה ,במטרה להדק את
שיתוף הפעולה מול ההפצה ולייעל את שיטת העבודה.
החלה רשמי ת עבודתו של צוות ההפצה המאוחד ,שנועד לייעל את עבודת ההפצה ולמזג את
הפעילות של ההפצה בדיגיטל וההפצה לשותפים חיצוניים.

יוטיוב:
ערוצי היוטיוב מראים מגמות התחזקות קבועות גם במדדי המנויים המצטרפים וגם במדדי הצפיות,
בפרט בערוצים המרכזיים שלנו .הנה כמה טעימות מנתוני :2020
כאן 11
צפיות 154,755,067 -
(מציג עלייה של  50מיליון צפיות מ  102,215,458ב )2019
מנויים
 - 512,927 - 2020עלייה של  130אלף מנויים בשנת 2020
סנטימנט חיובי נשמר סביב  90.9אחוז של לייקים מול דיסלייקים
שיתופים 1,205,943 -
תגובות 417,553 -
כאן דיגיטל
צפיות  - 52,303,859 -עלייה של  10מיליון צפיות מ  41,781,871ב .2019
ערוץ בבחינה מחודשת למאפייני העלאה במנדט של מתן דרורי וסתיו לבחון את המאפיינים של
התוכן יוטיוב וכדומה

מנויים
176,877 - 2020
סנטימנט חיובי נשמר סביב  94.3אחוז של לייקים מול דיסלייקים
שיתופים 526,329 -
תגובות 70,419 -
כאן חדשות
צפיות  - 194,574,824 -מציג עלייה של  40מיליון צפיות מ  154,084,883ב.2019 -
מנויים
320,935 - 2020
סנטימנט חיובי נשמר סביב  89.5אחוז של לייקים מול דיסלייקים
שיתופים 1,115,384 -
תגובות 467,188 -
כאן חינוכית
צפיות 365,461,651 -
מנויים
328,458 - 2020
סנטימנט חיובי נשמר סביב  90.4אחוז של לייקים מול דיסלייקים
שיתופים 370,927 -
תגובות 281,175 -
מכאן مكان  -هيئة البث العامة
צפיות  - 1,232,867 -הערוץ שחזר מן המתים ,לאחר סגירה בת כשנה בשל סטרייקים.
מנויים
33,096 - 2020
24,709 - 2019
19,090 - 2018
1,066 - 2017
סנטימנט חיובי עלייה יפה ל סביב  95.4אחוז של לייקים מול דיסלייקים  88.9ב שנת 2019
שיתופים 21,086 -
תגובות 4,209 -
בברכה,
אלעד טנא
סמנכ"ל דיגיטל

דיגיטל
בפתח השנה החדשה אנו שמחים להודיע על שדרוג אתר האינטרנט ,פרי עבודה משותפת של צוות
הדיגיטל עם מחלקת המוצרים.
אתר האינטרנט :מבקרים  89 -אלף  ,כניסות  258 -אלף ,ממוצע שהייה באתר , 2:35 -כניסות
מאורגני – 46%
עמוד הפייסבוק מכאן כללי :עם  1,346,098עוקבים .בחודש האחרון ,לצד ניהול הפלטפורמות
וקידום המדיה הקלאסית ,הפיק  5סרטונים בז'אנרים שונים כאשר מתוכם  3דוקו ,משאל רחוב אחד
פרזנצטציה אחת:
דוקו על העדה האחמדית זכה להתעניינות רבה ומספר גבוהה של צפיות ותגובות.
דוקו על תלמידות בית ספר מהמשולש עיצוב אופנה יעלה בקרוס בקרוב עם עמוד "כאן".
דוקו על ספרית כלבים הראשונה בחברה הערבית מצליחה גם בתקופת הקורונה.
פרזנטציה מדהימה על דובאי ,ישראלית חוזרת מדובאי נלהבת למה שהיה שם ,חיש מהר מגלה שכאן
המחירים יותר אטרקטיביים.
משאל רחוב ,מי בעד ומי נגד החיסון בחברה הערבית? קליל ,מעניין ופורה .בעמוד "כאן "עשה
קרוס.
עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות" :עם  264,432אלף עוקבים בו מועלים פוסטים חדשותיים
מהארץ ומהעולם.
עליייה כמעט בכל הפרמטרים בייחס לתקופה המקבילה  :עוקבים שהתווספו –  8.3אלף עוקבים!
עלייה של , 39.1%סה"כ צפיות –  2.8מיליון ! עלייה של  46%סה"כ אינטרקציה –  –65,000עלייה
של , 51%סה"כ דקות שנצפו –  2.5מיליון ! עלייה של .59.6%
חשבון טוויטר חדשותי  5,646עוקבים :זירה חדשה שאנחנו רוצים לפלוש אליה ולהתפתח בה -מתוך
תובנה שהרבה גולשים מהעולם הערבי משתמשים בה.
ערוץ יוטיוב עם  32,800עוקבים תוכניות הטלוויזיה כמו סליחה על השאלה  2ואחרות עדיין
ממשיכות לצבור צפיות והתעניינות ביוטיוב.
ערוץ יוטיוב חדשותי עם  4,850תוכנית מזרח תיכון חדש התחילה לעלות ליוטיוב מדי יום חמישי,
שמארחת פרשנים ואשני מקצוע שמדברים על הסוגיות הבוערות במזה"ת.
אינסטגרם  :עם  99.3אלף
עוקבים :אנחנו עובדים עם
בחמש
האינסטגרם
שיטות :תמונו  +סטוריז +
 + IGTVסרטונים עד
דקה +לייבים.
 99.3אלף עוקבים57% ,
נשים 43% .גברים.

רדיו
רדיו מכאן לוח השידורים עובר שינוי ומיתוג מחדש וב 17/1/2012-יעלה לוח שדורים חדש שיבטא
את השינויים הבאים :
בידול :משעה  6:00ועד  ,19:00ישודרו רצועות של חדשות ואקטואליה בשילוב מוסיקה מתאימה.
בין השעות  -19:00-22:00מוזיקה פופולארית וקלילה .לרבות אריזה שונה .הרצועות יהיו ממותגות
(אפיון ע"פ תוכן) ויהיו רצועות רוחביות רצופות קבועות שיכללו רצף מגישים קבוע.
חדשות בשעות עגולות :מהפך ,מהדורות החדשות ששודרו מאז קום הרדיו בחצאי השעות תעבורנה
לשעות עגולות ,המהדורה הראשונה תשודר בשעה  06:00והמהדורה האחרונה בשעה .22:00
אווירת הכריסטמס  :בחודש דצמבר החלטנו לחקות את אווירת הכריסטמס מארקט המוכרת לנו
מאירופה ולהביאה לשידור ברדיו ,יצרנו תוכניות חדשות יומיות ,המבוססות על שעשעוני טריוויה
ושעשעוני בידור אינטראקטיביים עם המאזינים ,ארוזים באווירת חג המולד .תוכניות הכריסטמס
יצרו אווירה רעננה  ,ושברו את שיגרת השידורים .

טלוויזיה
השידור ממשיך להתרענן באמצעות תכנים חדשים במגוון סוגות ותחומים.
סאטירה
החלו צילומי התוכנית "ברהום בשטח" ,תוכנית תחקיר סאטירית,
שמוביל שחקן התיאטרון והטלוויזיה איברהים סקאללה .התוכנית
משתמשת בפורמט חדשני המשלב בין ראיונות עומק לבין קטעים
מתוסרטים .מתוך מטרה להעביר אל הצופה מסמך תיעודי מעשיר
ומועיל.
דוקו
החלו צילומי הסדרה "הייטקסטים" בה אשת התקשורת אספהאן בהלול
יוצאת למסע אנושי וטכנולוגי בענף ההיי טק המתעורר של החברה
הערבית .וננסה לאתר את האקזיט הערבי הראשון.

החלו צילומי הסדרה "יומנה של פועלת" סדרת דוקומנטארית מרתקת על נשים קשות יום מהחברה
הערבית ,וחיות בשולי השוליים של שוק העבודה ובתוך חברה פטריארכלית שמדכאת אותן .כל פרק
יעקוב אחרי פועלת אחרת.
החלו צילומי סדרת הבישול "נוף שלה" בהובלת השפית נוף
עתאמנה היוצאת למסע תרבותי -היסטורי דרך הקולינריה .נוף
יוצאת לשטח מהדרום עד הצפון ,את המפגש הייחודי הזה
יומחש בשפה "צילומית" טלוויזיונית -קולנועית בה אנו יוצאים
למסע ומתעדים את המאכל בסופו דרך הרשת החברתית-
האינסטגרם.

תחקירים
הסתיימו בהצלחה שידורי סדרת התחקירים "حصريات בלעדיות"
בהנחייתן של העיתונאיות הצעירות והדעתניות אמל גאוי והדיל
אגבארייה .תופעות ומקרים בוערים וחשובים בחברה הערבית,

אימפקט ומעורבות בקהילה  :מחולל שינוי
בעקבות שידור תחקיר בתוכנית "בלעדיות حصريات" אודות מצב הנגישות בקרב בעלי מוגבלויות,
ראש מועצת כפר קרע פיראס בדחי נענה לפנייתו של פעיל חברתי בעל מוגבלות פיזית שהופיע
בכתבה ,ובשיתוף עם חברת האוטובוסים "קווים" סיפקו אוטובוסים נגישים (עם מעלית) לטובת
עיסא וכל תושב אחר על כסא גלגלים.
מקסום המסך שת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו-כאן ,משדרים את הסדרות "לבנון גבולות הדם".
בנוסף לעונה השנייה של הסדרה "להציל את חיות הבר".
קולות קוראים :יצאנו לאחרונה במספר קולות קוראים:
קול קורא להפקת סרט דוקו ליום השואה  : 2021הוגשו  7הצעות על ידי  7מפיקים שונים ,מתוכן
נבחרו שתי הצעות "השואה בראי החברה הערבית"" ,מרק לחם" המתעד עלילת חיים שקשה
להאמין ,סיפורה של נצולת שואה דוברת ערבית שנשאה את סודה משך  70שנה.
קול קורא להפקת תכנית בידור לילית לרמדאן  : 2021הוגשו  17הצעות על ידי  12מפיקים שונים,
מתוכם נבחרה ההצעה "רמדאן בדרכים" ניידת הופעות עם במה ומסכי לד תגיע כל ערב ללוקיישן
אחר .
קול קורא להפקת תכנית בישול לרמדאן  :2021הוגשו  14הצעות על ידי  12מפיקים שונים ,מתוכן
נבחרה ההצעה "בואו נבשל" תוכנית בישול יומית לכל המשפחה אשר תצולם בוילה גדולה בצפון עם
חצר ,מעשנת ,טאבון ,גריל גחלים וכמובן מטבח מאובזר היטב.
קול קורא להפקת תכניות לחגים  : 2021הוגשו  12הצעות על ידי  8מפיקים שונים ,מתוכן נבחרו
ההצעות הבאות" :אורחים לחג" שלוש תוכנית מותג לשלושת החגים (פטר ,פסחא וקורבן)" .חג
אלנביא שועייב" תוכנית חגיגית שתצולם במתחם הקבר ותארח דמויות בולטות בחברה בתחומים
שונים .מפגש עם האמונה הדתית בחייהם ,לצד שירה דתית .כמו כן פרסמנו עוד ארבעה קולות
קוראים ייעודיים להפקת :תחקירים ,סאטירה פוליטית מושחזת ,דוקו ריאליטי ,ודרמה ייעודית.
הפרזנטציות צפויות להתקיים בשבועות הקרובים.

בברכה,
יאסר עטילה
סמנכ"ל המדיה בערבית
מכאן – רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל

דוקו
הסדרה הדוקומנטרית החדשה בת שישה פרקים "אויבים" החלה בשידור וכבר קצרה שבחים רבים:
דוקו -אקשן המביא את סיפוריהם של שישה מנהיגים מרכזיים של מדינות ערב – ג'מאל עבד אל
נאצר ,חאפז אל אסד ,אנואר סאדאת ,סדאם חוסיין,
רוחאללה חומייני ויאסר ערפאת  -כפי שהם משתקפים
דרך עיניהם של ארגוני המודיעין הישראליים:
המבצעים החשאיים של המוסד שנועדו לגלות מידע
חשוב וסודי אודות המנהיג היריב ,הניתוחים
הפסיכולוגיים שנערכו בחטיבות המחקר השונות,
גילויים וחשיפות בלעדיות אודות המנהיגים וכן
ההחלטות הקשות שהובאו לפתחי המנהיגים –
לתקוף? לחסל? לפתוח במלחמה? או אולי דווקא
לפתוח במו"מ לשלום?
הפרק הראשון שודר השבוע ועסק בסדאם חוסיין – האיש שרצה לשלוט בעולם :אכזר ,מסוכן ונחוש
להשמיד את ישראל ,הסרט מביא את סיפורו של נשיא עיראק .חלומו להפוך את עיראק לאימפריה,
והמבצעים הנועזים של המוסד שנועדו כדי למנוע ממנו השגת נשק גרעיני.

הרצועה השבועית של סרטי הדוקו נמשכת .הסרטים חושפים בפני הציבור הישראלי קשת רחבה של
קולות מגוונים ועוסקים ברבדים החברתיים ,הפוליטיים וההיסטוריים של החברה הישראלית .הם
מפגישים את הצופה עם גיבורים אותנטיים ולא שגרתיים אשר דרך סיפורם מתגלים לצופים צדדים
שונים ,מורכבים ומרגשים של החברה וההוויה הישראלית.

על הקצה :מצב נפשי  -קורונה
העלייה הדרמטית בתלונות על קשיים נפשיים בעקבות משבר הקורונה ,כפי שהיא משתקפת
ברשתות החברתיות ודרך עיניהם של מיטב המטפלים בתחום ,שנותנים עצות וכלים להתמודדות.
"ארץ עיר"
סרט על הגירה וזהות המעלה הרהורים על המושג מולדת .הסרט
מגולל את סיפורה של משפחת אסיין .ההורים ,מהגרי עבודה
שהכירו בישראל וילדו כאן את שלושת ילדיהם שגדלו כישראלים
לכל דבר .ברגע של מצוקה עזבה המשפחה חזרה לניגריה .אסתר
הצליחה לחזור לישראל ואף להתגייס .בני המשפחה נותרו שם.
הסרט מגולל את קשייה של אסתר בישראל ואת ניסיונותיה
הנואשים להביא לכאן את אחיה ,בעוד אימה חולה במחלה קשה.
הסרט השתתף בפסטיבל חיפה  ,2020וזכה בשנת  2020בציון
לשבח בפסטיבל תל אביב לזכויות אדם.
"חלומו של אבידן"
הסרט משרטט תיעוד אינטימי של אבידן שהוביל במשך
שנים צעירי גבעות לפעולות אלימות של שליטה
בקרקע ,ביהודה ושומרון והקים חווה עם אריק
מובשוביץ שותפו מסוסיא .שניהם חולמים על הקמת
עדר צאן גדול כמו בימי דוד המלך .הסרט זכה בשנת
 2018בפרס הבימוי והצילום בפסטיבל דוק אביב
והשתתף בפסטיבלים בינלאומיים רבים.

דרמה
אחד על אחד:
מתן יאיר ,יוצר הקולנוע המוערך
("פיגומים"" ,בגרות") יוצר לראשונה סדרת
דרמה הממשיכה את עיסוקו ביחסים שבין
מורה לבני נוער ובין אבא לבן הפעם גם עם
אהבה חדשה.
מוטי ( )29עובד כמורה פרטי ומלמד בני נוער
בסביבת מגוריו שיעורים במקצועות
הומניים .אנו פוגשים את מוטי בזמן שהתא
המשפחתי שלו הולך ומתפרק .אימו נהרגה בתאונת דרכים בבוליביה ,אחיו יוני בן ה 37-עוזב את
הארץ לארה"ב עם משפחתו .מוטי נאלץ לדאוג לאביהם בן ה ,72-עימו לא היה בקשר יציב וסדיר
מאז עזב את הבית כשהיה בן .12
מוטי מתחיל לעבוד בבית קפה ,כדי להיות עסוק ולהרוויח עוד קצת כסף .שם הוא מתאהב במעין,
שעומדת להתחתן עם מישהו אחר.

תרבות ובידור
דרך המוזיקה
תיעוד יוצרים במוסיקה הישראלית ,סדרה מוסיקלית בת עשרה פרקים .כל תכנית מתמקדת
בקורותיו של מוזיקאי אחר ,מבכירי אמני ארצנו .הפרקים מבוססים על ראיון שנערך עם יואב קוטנר
ומשלבים בתוכם את אוצרות ארכיון השידור הציבורי ,אוספים פרטיים וחומרי ארכיון נדירים.
ביוגרפיה מוזיקלית של האנשים שיצירתם ,המילים והמנגינות שלהם ,הם חלק בלתי נפרד
מההיסטוריה הפרטית של כולנו .מגוון סיפוריהם של היוצרים שצמחו ויצרו כאן ,מספרים את סיפורה
של המוסיקה הישראלית ,אבל גם סיפורים רחבים יותר ,על הגירה ,תרבות ,מלחמות ,שלום,
רומנטיקה ,התבגרות וחדוות היצירה.
האמנים המשתתפים בסדרה :דני סנדרסון,
קורין אלאל ,אביהו מדינה ,ישראל גוריון,
אהובה עוזרי ,ריקי גל ,בעז שרעבי ,דיויד
ברוזה ,צרויה להב ויצחק קלפטר.

בברכה,
טל פרייפלד
סמנכ"לית טלוויזיה

אפיק  - 80לאחר  25שנה בהן שידרנו באפיק  ,23ב 5 -לינואר ערוץ כאן חינוכית עבר לשדר באפיק
 .80אנו מאמינים שהקרבה לחבילת ערוצי הילדים נותנת את אותותיה כבר בימים אלו.

לכבוד המעבר השקנו עונה חדשה הכוללת את הסדרות שכבר עלו וחפרנו לכם עליהן ,אז קבלו סיכום
חדש והפעם עם תמונות:
ילדי בית העץ עונה  - 4העונה שעלתה רק לפני חודש ,זכתה עד כה בכמעט  5מיליון צפיות!!! וזאת
רק ביישומון וביוטיוב (לא כולל פלטפורמות ה  VODהשונות)

הבאר  -סדרת המתח החדשה והמצליחה צוברת קהל חדש ועדת מעריצים שמוסיפה קצת עבודה
למחלקת פניות הציבור.

גלילאו עונה  - 10עם המנחה החדשה והמוכשרת גאולה אבן סער

והילד הזה הוא אני  -סדרת דוקו לילדים על ילדים ,שמפגישה את הצופים עם ילדים מכל חלקי הארץ
וכל המגזרים .כל פרק נפתח בשיר של יהודה אטלס על נושא הפרק.

חיות שטח  -לירי קירשנבאום (הנכד של מוטי קירשנבאום) וחברתו נעמי סוקרים את ארץ ישראל
ושלל תופעות הטבע והחי ,מהשלג בהר החרמון ועד הדולפינים בחוף אילת.

עיר המספרים עונה  - 2סדרת האנימציה המקורית שלנו בעונה חדשה עם שלל הרפתקאות חדשות.

נציין שהיישומון החדש של כאן חינוכית כבש את מצעדי ההורדות בחנות הגוגל ועשרות אלפי ילדים
(ואולי גם הורים) הורידו אותו עד כה.
השנה האזרחית רק החלה אבל עוד צפויות לנו שלל תוכניות ,עונות חדשות והפתעות בכאן חינוכית
לאורך השנה ויש למה לצפות.
כאן חינוכית  -זה גאוני!

בברכה,
עומר מנור
מנהל כאן חינוכית

חטיבת החדשות העלתה במהלך חודש טבת שתי תוכניות אקטואליה שבועיות חדשות שעוסקות
בשני הנושאים המרכזיים שיעסיקו את הציבור הישראלי בחודשים הקרובים :מערכת הבחירות
הרביעית ,ומשבר הקורונה.
"הכל פוליטי" היא תוכנית אקטואליה פוליטית מרעננת .אסף ליברמן ,בפורמט קליל ובלתי מעונב,
סוקר בכל סוף שבוע את ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות ומארח את בכירי הפוליטיקאים,
פרשנים ואנשי תרבות לשיח על ענייני השעה.
"זמן קורונה" -מגזין שבועי נשכני בענייני ההתמודדות עם המגפה .יפעת גליק מראיינת באופן בלתי
מתפשר את בעלי התפקידים המרכזיים שצריכים לספק תשובות לציבור הישראלי.
בתוכנית משחקי הכיס :נחנכה פינה חדשה עם גילי תמיר מגישת "זה מגיע לכם" ברשת ב',
שעוסקת במיצוי זכויות עובדים .בחדשות הלילה :נחנכה פינת ארכיון פוליטי יומית לקראת
הבחירות" :נאמר כבר הכול"  -בכל לילה חוזרת התוכנית לקטעי ארכיון של המערכת הפוליטית מתוך
הארכיון של רשות השידור ויוצרת חיבור לאירוע אקטואלי .עצם העניין :נחנכה פינה חדשה שעוסקת
באירועים היסטוריים .תורת המספרים – נחנכה פינה עם שמואל רוזנר בשיתוף אתר "המדד".
נית וחים חוכמת המונים לקראת הבחירות .השבוע בתקשורת החרדית – מנדי גרוזמן עם פינה
שבועית חדשה על הנושאים שעליהם מדברים בחברה החרדית וברובם לא מגיעים לתקשורת
הכללית הממוסדת .נחנכה פינת השבוע בתקשורת הערבית – פרידה ג'אבר ,עורכת ראשית של
אתר פאנט ,עם קול מעניין ואיכותי על הדברים המעניינים את החברה הערבית.
כתבות מגזין ייחודיות
 – 23.12מהדורה – שוטרת טייחה תלונות על אלימות במשפחה והסתירה קשרים עם הגברים
החשודים באלימות.
 – 26.12חדשות השבת – בדיקת חדשות השבת :מיומנויות הלמידה של תלמידי כיתה ג' – ברמה
של כיתה ב' בגלל הלימודים המקוטעים בשנת הקורונה.
 – 27.12מהדורה – זמרת המחתרות שולמית לבנת עוברת למאחז בגבעות יו"ש בגיל 91
 – 27-30.12סדרת כתבות על הלוחמות בצה"ל ומדוע הן עדיין מתקשות להשתלב בשריון או בטיס
 – 3.1-5.1סדרת הכתבות קורונה הקלאסית – מסע בין קריסת מודל הבדיקות הסלובקי למקום שבו
התפרצה הקורונה באירופה ,אתה הסקי אישגל באוסטריה
 – 5.1בשביל הכסף – כך קסטרו מנצלת את הקורונה כדי לשפר את עמדותיה מול בעלי הקניונים,
תוך הפעלת צעדים כוחניים
 – 9.1חדשות השבת – שבועיים עם נוער הגבעות במחאה בעקבות מותו של אהוביה סנדק
כאן רשת ב
החודש כאן רשת ב' נפרדה מחמישה קרייני חדשות ותיקים :איריס לביא ,דן עופרי ,דן כנר ,מלאכי
חזקיה וצבי סלטון ,שפרשו לפנסיה .כולם עבדו מיום תחילה בחדר החדשות של כאן רשת ב ותרמו
מניסיונם הרב למהדורת החדשות ולקול הייחודי שלה .כבר מתגעגעים.
מהדורת החדשות האחרונה של מלאכי חזקיה
נשיא המדינה פרסם סרטון תודה למגישים החדשות שנפרדו מאיתנו  -פורסם גם בעמוד שלנו:

חדש בלוח השידורים של כאן רשת ב:
ביום רביעי " -כאן בסביבה" – בהגשת שרון וכסלר ואורי לוי  -תעסוק בנושאי משבר האקלים
והשלכותיו בארץ ובעולם ,על איכות סביבה וטבע ,מחזור ,בנייה ירוקה ,אנרגיה סולארית ועוד הרבה
נושאים.)21:00-23:00( .

ביום חמישי  -נשדר את גרסת הרדיו של "משחקי הכיס" ,בהגשת ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי.
(.)11:00-12:00
עומר בן רובי יסכם את השבוע בתרבות ביום חמישי בשעה .18:00
וביום שישי  -רומי נוימרק ועומרי אסנהיים בתוכנית סיכום שבועית  -זוויות חדשות וראיונות על כל
האירועים שהיו בכותרות ()10:00-12:00
תוכניות מיוחדות שהיו לנו החודש:
משדר סיכום של שנת  2020של השעה הבינלאומית – בעיקר על שנת הקורונה שהייתה לנו – עם
דיווחים מכל רחבי העולם – בתקווה שניפרד מהקורונה בשנת .2021
ליווינו את היומן בסטוריז של הכתבים שמסכמים את השנה

במהלך החודש שידרנו סדרת תוכניות "לתת כתף" עם דקלה אהרון שפרן – באולפן מומחים מתחום
הבריאות שעונים על שאלות המאזינים בענייני הקורונה :החיסונים ,הווריאנטים ,הבידודים
והבדיקות .התוכנית משודרת גם בעמודי הפייסבוק כאן חדשות וכאן ב'.
גם בתוכנית "סדר יום" עברנו ללייב פייסבוק של שאלות על החיסונים  -הצטברו בלייבים בדפים
השונים למעלה מאלף תגובות לשידור.
בשישי  25.12יהודה פוליקר היה אורח התוכנית קול שישי עם ירון אנוש  ,לכבוד יום הולדתו ה.70 -
שעתיים שיחה באולפן עם יהודה ועם מיטב שיריו ,שבחרו מאזיני התוכנית .התוכנית שודרה סלייב
פייסבוק בכאן ב ובכאן חדשות.

סושיאל כאן חדשות | טבת תשפ"א
•
•
•
•

כאן חדשות השיקו חשבון טיקטוק המיועד לתכני החטיבה ,חדשות מתפרצות ותיעוד
מאחורי הקלעים .עד כה צבר החשבון יותר מ 65,000-לייקים ,ותכנים שעלו בו זכו לעשרות
אלפי צפיות
סטודיו הדיגיטל ממשיך בהנגשת החדשות באמצעות סטוריז בפייסבוק ובאינסטגרם.
החודש עלה פרויקט סטוריז שעסק בפלישה לקפיטול ובו הסבר מפורט על השתלשלות
העניינים לצד ויזואליות מהאירוע
למי אכפת  -פורמט משותף לסטודיו הדיגיטל ולתוכנית הכול פוליטי ,במסגרתו אסף ליברמן
ועקיבא נוביק בוחנים נושאים במחלוקת שנמצאים על סדר היום החדשותי
שני פרקים חדשים בסדרת הרשת היום לפני זכו להצלחה ברשתות החברתיות 20 :שנה לגזר
הדין של בני סלע שזכה ליותר מחצי מיליון בפייסבוק ו 25-שנה לחיסול יחיא עיאש עם
 150,000צפיות בפייסבוק ואלפי מעורבויות גולשים.
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הסרטונים הנצפים  -פייסבוק
מעורבות
צפיות
סרטון
15,100
962,000
תעשיית המין באמירויות – והצד הישראלי
24,700
796,000
שוטרת טייחה תלונות על גברים אלימים
7,400
507,000
היום לפני :גזר הדין של בני סלע
7,800
הקלטת האב מהדרום בדקות שבהן בנו איבד 462,000
נשימה
13,300
408,000
חוגגים נובי גוד ישראלי
8,900
353,000
המתגיירים החדשים
17,600
הירושלמים שמאכילים את דרי הרחוב בימי 353,000
הקורונה
7,300
349,000
מרוץ הגמלים ששבר את הרשת
7,200
341,000
תיעוד המסיבה ליד יריחו שהפכה לזירת עימות
8,700
321,000
קידום :המסלול האחרון של אסתר הורגן
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הסרטונים הנצפים  -יוטיוב
צפיות
סרטון
132,400
המתגיירים החדשים
129,400
שוטרת טייחה תלונות על גברים אלימים
114,400
בגיל  :91זמרת המחתרות עוברת למאחז מבודד
107,000
בשביל הכסף :כך שולטת ויסוצקי בשוק התיונים
91,000
גל גדות מביאה את חנוכה לפריים טיים
90,100
נחשת הענק עדיין מסתובבת חופשי
89,500
תומר קאפון חושף פצעים מהילדות
87,000
תעשיית המין באמירויות – והצד הישראלי
הסדרה הנשכחת "תמונות יפואיות" הפכה לקאלט 86,000
74,100
אלמנתו של רזיאל שבח מתמודדת עם האובדן

מקור
חדשות הערב
חדשות הערב
סטודיו דיגיטל
חדשות הערב
חדשות השבת
חדשות הערב
משחקי הכיס
קלמן ליברמן ,סטודיו דיגיטל
חדשות הערב
השבוע

מקור
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב
חדשות הערב
השבוע
חדשות הערב
חדשות השבת
חדשות השבת

הסרטונים הנצפים  -טוויטר
צפיות
544,000
128,600
41,500
40,700
38,600

מקור
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סרטון
נתניהו מקבל את פולארד בישראל
יועמ"שית הכנסת בריאיון
ריאיון עם ענת סרגוסטי
חשיפה :צוללת ישראלית בדרך לאיראן
מה אלקין אמר על נתניהו?
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הסברונים עם כתבים  -פייסבוק
כתב
סרטון
שאול אמסטרדמסקי
איך נראה שוחד כשר של מיליארד שקל?
יואב זהבי
לגליזציה של קוקאין תציל את קולומביה?
שאול אמסטרדמסקי
הולכים לסגר שלישי – אבל מתעלמים מהנתונים
שאול אמסטרדמסקי
מה קורה כשיש אינטרס כלכלי להילחם במגפה?
רועי קייס
מה מחפש שייח' מדובאי בבית"ר ירושלים?

גילי כהן
עצם העניין
עצם העניין
חדשות הערב
מהצד השני עם גיא זהר

צפיות
179,700
158,300
97,000
89,800
79,100

בברכה,

ברוך שי
מנהל חטיבת החדשות

רדיו
כאן הסכתים
פודקאסט השנה של מעריב :גולשי "מעריב" דירגו את הפודקאסטים של כאן הסכתים במקומות
הראשונים במצעד הפודקאסטים האהובים לשנת  :2020חיות כיס ,היסטוריה לילדים וההסכת שאין
לומר את שמו במקומות הראשונים בקטגוריות השונות .שיר אחד במקום השני.
פודקאסט השנה של גיקטיים :גם השנה חיות כיס והיסטוריה לילדים במקומות הראשונים.
כאן הסכתים מסכמת שנה עם זינוק בהאזנות :השנה היו  13,278,374האזנות להסכתים של כאן.
גידול פי  )!( 2.8לעומת נתוני ההאזנות של  4,735,085( 2019האזנות) .ואלו ההסכתים המואזנים
ביותר:
 .1חיות כיס  3,914,535האזנות ב.2020-
הפרק המואזן ביותר השנה :פרק  :130מה לעשות עם הכסף שלי? (או :דנה פרנק עושה קופה).
הפרק יצא בינואר רגע לפני הקורונה .הו התמימות.
 .2שיר אחד  1,374,532האזנות ב.2020-
פרק מוביל :אהוד בנאי  -מהרי נא .זה גם הפרק המואזן ביותר השנה עם כ 100-אלף האזנות.
 .3היסטוריה לילדים  1,130,709האזנות ב.2020-
הפרק המואזן של השנה :ההיסטוריה של הגלידה ,הארטיק והפיצה .ותודה לגורלי ג'וניור בן ה5-
ששימש כבוט להקפצת המספרים כשהאזין לפרק שוב ושוב ושוב.
 .4המעבדה  695,959האזנות ב.2020-
הפרק המואזן :בנות ובני הניאקה .כי אם אי אפשר לטייל בהודו ,לפחות נצא למסע הסכתי.
 .5מינהר הזמן עם  541,107האזנות ב.2020-
הפרק המואזן ביותר :המגפה הלבנה .כי מה יותר טוב להאזין לו בשעת מגפה מתפרצת אם לא
לסיפור על המגפה המתפרצת הקודמת.

כאן תרבות
מצעד הסדרות של ישראל
אלפי גולשים הצביעו וקבעו :אלה הסדרות הכי טובות של  .2020משדר מיוחד של כאן תרבות לסיכום
 2020בטלוויזיה עם הסדרות הכי טובות של השנה  -בישראל ובחו"ל.
פרידה מיעקב אגמון
תוכנית מיוחדת לזכרו של יעקב אגמון ,כולל ריאיון מרגש במיוחד עם אלמנתו גילה אלמגור,
שמספרת על הדייט הראשון והנשיקה הראשונה.
שי גולדן עושה בלגן
ריאיון עם שי גולדן ב"מה שכרוך" עורר סערה בעולם הספרות הישראלי .גולדן חשף שהוצאות
הספרים דרשו ממנו תשלום על הוצאת ספרו החדש ,וביקר קשות את התנהלותן .דבריו גררו תגובות
מעשרות סופרים וסופרות ,מו"לים ועורכים בעולם הספרות הישראלי.

רדיו
כאן גימל
מרתון אריאל זילבר ( 17.12ב)12:00-
מאחורי השירים עם התקווה  22.12( 6ב)21:00-
מרתון ירדנה ארזי ( 24.12ב)12:00-
חוגגים יום הולדת  70ליהודה פוליקר ( 25.12ב)14:00-
מאחורי השירים עם רונה קינן ( 29.12ב)21:00-
פגישה אישית עם מוקי ( 30.12ב)22:00-
מרתון אתי אנקרי ( 31.12ב)12:00-
מרתון דודו טסה – בהגשת טל ארגמן ( 07.01ב)12:00-

כאן 88
המצעד השנתי של כאן 2020 – 88
איך מסכמים שנה כמו  ?2020עם הרבה מוזיקה טובה כמובן.
מצעד שירי ג'ון לנון  20 -השירים הגדולים של ג'ון לנון שבחרו מאזיני כאן  ,88במלאת  40שנה
להירצחו ושמונים שנה ללידתו .הנה בחירת הקהל של  20משיריו האהובים ביותר ,שממשיכים
להדהד ולהישמע טריים ורלוונטיים גם  40-50שנה לאחר צאתם.
תוכניות מיוחדות:
ספיישל של חצות  50 -שנה ל Pearl-של ג'ניס ג'ופלין
11א  -ספיישל חצי יובל ל"-חם על הירח" של ברי סחרוף
מסיבת סוף השנה בכולי עלמא
ג'אם  – 88בהעדר הופעות ג'אם  88ממשיך להביא לקהל את ההופעות למסך ולרדיו.
החודש אירחנו את :נורית גלרון ,חומר אפל ,דניאלה תורג'מן וDirty Fly-

כאן קול המוסיקה
קסם צהריים
גם החודש המשכנו בשידור קונצרטים חיים בצהרי שישי:
קונצרטים מהמרכז למוסיקה משכנות שאננים.
קונצרטים ממרכז עדן תמיר בעין כרם מהסדרה הווקאלית:
הפעם  -מחזור השירים "מסע החורף" מאת שוברט והפעם מושר בעברית בתרגום חדש
וגם קונצרט זוכי תחרות "פסנתר לתמיד"  2020וקונצרט לכבוד חג המולד עם מקהלת אנקור.
חג המוסיקה הישראלית 2020
החודש התקיים במתכונת וירטואלית חג המוסיקה הישראלית ואנחנו שידרנו מבחר מתוך
הקונצרטים והרסיטלים הרבים שהתקיימו במסגרתו .להאזנה3 2 1 :

רדיו
שידורים לחג המולד
ברבות מתוכניותינו שידרנו מוזיקה לכבוד חג המולד .למשל בקלאסיקל ובקונצרט לערב השבת2 1 :
קונצרט השנה החדשה של התזמורת הפילהרמונית של ווינה -השנה ,שידרנו לראשונה בשידור חי
מאולם 'המוזיק פריין' בווינה את הקונצרט החגיגי שמועבר מדי שנה למיליוני צופים ומאזינים
ביותר מ –  50מדינות בעולם.

כאן רק"ע
רוסית
בתוכנית ''בוקר טוב ישראל'' דיברנו עם ד"ר מריה קורמן מאוניברסיטת אריאל שעמדה בראש
הצוות שעסק בסקר בינלאומי שבדק בקרב  11,500אנשים ברחבי העולם את השפעת הסגר על
בריאות הציבור .לפי ממצאי הסקר ,חל שיפור בשינה של רוב האוכלוסייה בסגר.
צרפתית
ב 5-לינואר ,ראיינו את עזר מאייר ,מנהל פרויקט ב-ס.ל.א ,חברת הלוגיסטיקה של ענקית התרופות
הישראלית ,טבע .עזר הסביר את מרכיבי המבצע הלוגיסטי שהביא גאווה ישראלית נוספת על קמפיין
החיסונים מעורר הערצה של ישראל.

כאן מורשת
לוח חדש הושק בתחנה בתחילת החודש ,וכולל בין היתר רצועה יומית חדשה לדב אייכלר" ,בא
בדב" ,במסגרתה הוא מתווכח עם אנשים שונים ,על נושאים שונים .בני טיטלבוים יגיש רצועת ערב
שתעלה גם כפודקאסט יהודי בענייני חברה ורוח ,ועוד ועוד .מוזמנים להאזין!
הביאו את האור :לכבוד חג החנוכה ,כאן מורשת עם פרויקט מיוחד ומרגש :הביאו את האור – אנשי
רוח ,אנשים עם סיפורים אישיים מרגשים ,זמרים ונשיא המדינה אחד – צילמו את עצמם בסרטון
קצר שבו הם מספרים מה השיר שהביא להם אור השנה .הפינות שובצו לאורך החג בתחנה ,וכן עלו
ליוטיוב כאן מורשת ולפייסבוק של התחנה .בין מגישי הפינות :נשיא מדינת ישראל ראובן ריבלין
שהתרגש השנה מ"שיר מגרש את החושך" של חוה אלברשטיין ,הרב הראשי לישראל ,דוד לאו ,עם
השיר "למען אחיי" של קרליבך .כלת פרס ישראל מרים פרץ ,אמם של אוריאל ואלירז הי"ד (מתנות
קטנות) ,ברוך בן יגאל ,אביו של החיי עמית בן יגאל הי"ד (אל הנער הזה ,מוטי שטיינמץ) ,מנהל
מחלקת הקורונה בבית החולים השרון ,ד"ר דרור דיקר( ,ים הרחמים ,יונתן רזאל) ,רועי ברקן ,בנו
של יהודה בארקן ועוד.
הדלקת נרות חנוכה :בשיתוף פעולה עם הדיגיטל ,שידרנו מדי יום את טקס הדלקת הנרות מהכותל
המערבי בירושלים .בהשתתפות רבנים ,שרים ,חברי כנסת ,אנשי כוחות ההצלה ונציגי מערכת
הבריאות .טקסי ההדלקה שודרו מדי יום במהלך החג ברדיו ובדיגיטל כאן מורשת ,בערוץ היוטיוב
של כאן ובעמוד הפייסבוק של כאן.
מופעי תרבות ורוח :כחלק מהרצון לספק למאזינים מופעי תרבות ורוח שחסרים כל כך בעת הזאת,
שידרנו מדי ערב במהלך החג מופעים שונים ממקומות שונים בארץ .מופע חזנות ,מופע שירת
הבקשות ,מופע חי באולפן ועוד .ערב מיוחד הוקדש לחכמי ספרד ,האירוע השנתי של "ישיבת כסא
רחמים" ,בהשתתפות הרבנים הראשיים ,רבנים בולטים ומופע של ישי ריבו .האירוע שודר ברדיו
כאן מורשת ובערוצי הדיגיטל של התחנה.

בברכה,
לי-אור אברבך
סמנכ"ל חטיבת הרדיו

אלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל ,הרדיו והטלוויזיה של התאגיד בחודש דצמבר:

פייסבוק :הסרטון המוביל בעמוד הפייסבוק של כאן הוא "המדריך למטייל מדובאי לישראל" ששותף
בכמה עמודים וצבר לאורך החודש כ 1.4-מיליון צפיות .הסרטון המוביל בעמוד החדשות עסק ברצח
אסף שטיירמן ,מהסדרה הארכיונית "היום לפני" ,וצבר מעל מיליון צפיות.

יוטיוב :היקף צפיות הוידאו בערוץ היוטיוב של החינוכית זינק החודש ב .65%-גם בערוץ היוטיוב של
כאן  11נמדד זינוק של  45%מול החודש הקודם .התוכניות הכי נצפות בשני הערוצים הן "ילדי בית
העץ  "4ו"חזרות" ,בהתאמה ,שצברו מיליוני צפיות לאורך החודש.

טוויטר :חשבון הטוויטר של החדשות ראה עלייה של  28%במספר צפיות הוידאו מול החודש שעבר,
ורשם את הנתון החודשי הטוב ביותר מאז אוגוסט .הזינוק נזקף לזכות הסרטון של "מהצד השני" בו
נעשתה בדיקת עובדות ל"חדשות  ,"13ושאליו נחשפו  1.2מיליון חשבונות.

אינסטגרם :בעמוד האינסטגרם של החינוכית נרשם היקף הצפיות הגבוה ביותר בחצי השנה
האחרונה עם  43אלף צפיות – זינוק של  250%מול החודש שעבר .החשבון של מכאן עלה ב37%-
מול החודש הקודם והחשבון של כאן עלה גם הוא במקצת –  5%מול החודש שעבר.

רדיו דיגיטלי :מספר ההאזנות להסכתים של התאגיד עלה ב 3%-מול החודש הקודם – הפודקאסט
של "חיות כיס" גרף  350אלף הורדות" ,שיר אחד" עם  111אלף ו"היסטוריה לילדים" עם  106אלף
הורדות .שידורי הלייב של כל תחנות התאגיד הביאו החודש כ 11-מיליון האזנות.

אתר ואפליקציה :האתר החדש והאפליקציה החדשה של החינוכית נהנו בחודש הראשון לפעילותם
מכ 660-אלף ביקורים ביחד .את האפליקציה של החינוכית הספיקו להוריד לאורך החודש כ73.5-
אלף גולשים ,ובחלק מהזמן היא כבשה את המקום הראשון בחנויות האפליקציות.

טלוויזיה דיגיטלית :מספר הצפיות בתכני הטלוויזיה של התאגיד שעולים באתר ובאפליקציה קפץ ב-
 29%מול החודש שעבר – לנתון השני בגובהו אי פעם .התכנים המובילים היו "שעת נעילה",
"חזרות" ו"ילדי בית העץ" שהשיגו מיליוני צפיות במהלך החודש.

 :VODהסדרה "שעת נעילה" היא הכותר המוביל מבין התכנים של כאן  11עם למעלה ממיליון צפיות,
אחריה "חזרות" עם כ  600אלף צפיות .בתכני החינוכית התברגה "ילדי בית העץ" בראש הרשימה
עם יותר מ  700אלף צפיות.

בברכה,
שחר להב רז
מ"מ מנהל אגף מחקר

ואסטרטגיה

הכול פוליטי עם אסף ליברמן.
בכל מוצ"ש אסף ליברמן עוזר לכם להתמצא
בנוף הפוליטי של ישראל בתוכנית בחירות חדשה
לצפייה בפרומו
לצפייה בטיזרים2 1 :

ארון השירים היהודי
עומר בן רובי מזמין אתכם למסע רוחני -תרבותי ,
יהודי-ישראלי
עם גדולי המוסיקאים בארץ בתוכנית חדשה בכל שישי.
לצפייה

קארפול קריוקי-השקה
תראו מי בא לאסוף אתכם!
אודי כגן והזמרים הכי גדולים בארץ ,
עולים על הכבישים של ישראל עם התוכנית
שכבשה את העולם
לצפייה

אויבים
האויבים הכי גדולים של דרך עיני המודיעין הישראלי,
כפי שלא ראיתם אותם מעולם.
פרויקט תיעודי מרתק ומצמרר
לצפייה

חזרות-פרק סיום עונה
הסדרה שהפכה לקאלט ואת כולנו לצוץ ,מגיעה לסיומה,
והרגע שקהל המעריצים הענק חיכה לו הגיע,
בפרק סיום בלתי נשכח.
האם איריס ותומר יחזרו?
לצפייה3 2 1 :

אחד על אחד ביקורות
יש שיעורים שנכנסים ישר ללב
הדרמה שנגעה בלב הצופים ,סוחפת גם את המבקרים
לצפייה

דצמבר בכאן חדשות
גם בחודש דצמבר  ,כאן חדשות המשיכה להביא לכם
סיפורים שראיתם רק כאן ולפני כולם
לצפייה

סיפורים מהכורסא
כשעולם התרבות מושבת ,התוכנית שהפכה
למופע הסטנד אפ הגדול והיחידי בעיר,
ממשיכה עם פרקים חדשים.
דב נבון ,טל פרידמן ,תום יער ,יעל פוליאקוב ועוד.
כי לפעמים צחוק הוא החיסון הכי טוב.
לצפייה

הבאר – כאן חינוכית
האם יש לכם אומץ לצלול אל תוך הבאר?
הבאר -סדרת מתח חדשה בכאן חינוכית
לצפייה4 3 2 1 :

רדיו:
מסיבת הסילבסטר של כאן 88
לקראת סוף השנה הלועזית – אחרי שנה ללא
מסיבות ,
כאן  88הזמינו את קהל המאזינים שלהם לחגוג
כמו שמגיע להם בפרומו שנכנס לאוהבי המסיבות ישר ללב
להאזנה

בברכה,
אורן פלדי
מנהל קריאייטיב

