
 
 

 פ"א תש    ניסן חודש  
 

 

 עובדות יקרות ועובדים יקרים,

לנו לבלות עם  וחודש טוב עבר עלינו בגזרות השונות. הקורונה אט אט דועכת, את חג הפסח כבר יכ

 יקירינו ואנו בעיצומה של חזרה הדרגתית לשגרה. 

גם בתאגיד אפשר לרשום את החודש הזה כמוצלח במיוחד, לאחר סיקור מקיף ומקצועי של מערכת  

בחירות נוספת שהתאפשר הודות לעבודה מאומצת והשקעה רבה של החטיבות השונות, בראשן  

 חטיבת החדשות.  

  , בו זכינו בהישג חסר תקדים של 2020השיא הגיע אמש בתחרות פרסי האקדמיה לטלוויזיה לשנת 

 יותר מכל גוף תקשורת אחר בישראל.  -פרסים עבור התוכניות והסדרות ששודרו בשנה החולפת    33

אני רוצה להביע את הערכתי לחטיבת הטלוויזיה ולמדיה בערבית, על הזכיות ולציין כי הזכיות הללו  

  חטיבות ומכל האגפים. העבודה שאתם עושים ביום הבכל , שייכות לכל אחד ואחת מעובדי התאגיד

 יום, מסייעת, בונה ומאפשרת לארגון הנפלא הזה להגיע לתוצאות אליו הוא מגיע בשנים האחרונות.

 

 לפניכן/ם סיכום חודש ניסן של מנהלי החטיבות.  

 رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير!הזדמנות זאת איחולים לעובדינו הערבים עם תחילת חודש הרמדאן  ב

 חג עצמאות שמח וחודש אייר נפלא, 

 אלדד. 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 

 



 

 
 

 : עברית   כן תו 

 כאן דיגיטל מסכמים חודש עם שתי סדרות דוקו רשת חדשות!

סדרת דוקו ארוכת טווח המלווה חיילי גבעתי בשירותם הצבאי מהגיבוש ועד לשחרור,   –  #לוחמים
יר מרחבי הארץ שעוקב אחרי גיוסם  עלתה בתחילת החודש ומאז גורפת מאות אלפי צפיות וקהל צע

עודד הרוש, מגיש   –"  מאבדים את הדרום "  את  של הטירונים הנלהבים. לצד גבעתי השקנו החודש גם
בדיגיטל שלנו ותושב דימונה, יצא בעקבות האלימות הגואה והפשיעה בנגב והביא את קולות  

 תושבים והשכנים. הסדרה זוכה לצפיות רבות ולהמון שיח ברשת, ומחוצה לה ולשלל פולואפים.  ה

ויראלי! חגגנו את פסח עם סרטונים על אליהו הנביא  ומה נשתנה בפסח הזה? סרטון על מצות הופך ל 
"בשביל הסיפור" שעסק באופן הכנת   מהסדרה סרטוןועל הגדות מיוחדות, אך מעל כולם התבלט 

 המצות בימי יציאת מצרים.

מדוע פוליטיקאים    בדקנו  –"  מדע הבחירותאת הבחירות הרביעיות חגגנו בדיגיטל עם סדרת הרשת "
משקרים וכיצד ניתן להצליח בעימות טלוויזיוני? בנוסף פתחנו חשבון טוויטר ועמוד פייסבוק  

. בחשבונות של  11סדרת הדרמה הנהדרת של כאן כוכבת  – מרדכי למותק הומוריסטים ומצליחים 
הומוריסטים שליוו את הבחירות והסדרה במקביל, ויצרו לא מעט דיבור ורגעי תכנים מותק פרסמנו 

 צחוק במרשתת. 

גם לילדים מגיע להבין את הזירה הפוליטית, עבורם הכנו סדרת סרטונים ששודרה גם בערב הבחירות  
 .בוחרים בצעצועיםב בה הסברנו את הבלגן הפוליטי

כדי להחזיר קצת את החיוך בחזרה לשגרה, פרסמנו החודש, לשמחת המעריצים פרק ספיישל של  
סוף הדרך. בפרק המיוחד עסקנו בנגיף מסתורי המבקר   –סדרת האנימציה זוכת הפרסים שלנו 

 . המרדף, בואו לאכול איתי ועוד –כניות התאגיד ובת

כולם מוזמנים לחשבון הטיקטוק שלנו, שם מככבים   – ולסיום חודש של אופטימיות וחזרה לשגרה 
קרן מור, אודי כגן, נועה קולר, שחקניות המפקדת וגילי איצקוביץ, ומקדמים בכל   בסרטונים שלנו

 . בקרב הדור הצעיר יותר 11כניות כאן וח את תוהכ

 :כאן ערב 

הפקות שדרכן ניסינו לספר לקהל הערבי בעולם על תהליך   שלושליווינו את הבחירות בישראל דרך 
 .הבחירות והמפה הפוליטית בישראל

 יש כל כך הרבה כוח? מהאוכלוסייה   12% -, איך יכול להיות שלהכוח הפוליטי של החרדים בישראל

ליהודים וערבים בנושא בחירות, מהו משקלם האמיתי של הערבים במדינה? והאם סוף   משאל רחוב
 סוף ישתלבו בממשלה כלשהי? 

עלו מספר הפקות בנושא חודש האישה והפקה מיוחדת לרגל   – חודש האישה ויום האם בכאן ערב
 . צפיות 772,000 -יום האם שזכתה לכ

שנולדה עם תסמונת    לסיפורה של ביאןיותר מחצי מיליון צפיות    - פייסבוק ב   ה מיוחד שעל   ן ועוד סרטו 
נדירה של עצמות שבורות. אך זה לא מנע ממנה להוציא רישיון, לנהל את העסק של אביה ולפתוח  

 .עם אמה סלון יופי

 מובילים: הסרטונים . ה עוקבים 1,700 -בן חודש אך מגיע למספרים יפים עם כ  רק האינסטגרם שלנו

 צפיות  000,70עם   נדר' דוקו אמיר טרנסג

 צפיות 000,25שעברו לידה שקטה עם  טסטות לנשים

 צפיות   000,13עם  טסטות בנושא פמיניזם

ממשיכים בשת"פ עם מכאן דרך פרסום הדדי בקרוספוסט ועם כאן, בנוסף לתרגום חלק מכתבות  
 כאן חדשות ודוקותיים לערבית  

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1303
https://www.kan.org.il/program/?catId=1822
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/732838474070897
https://www.kan.org.il/program/?catid=1431
https://twitter.com/Motek_mordehay?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.kankids.org.il/page.aspx?landingpageid=1309
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1109
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1109
https://fb.watch/4FkZcSbgyP/
https://fb.watch/4Fl8aUfWEe/
https://fb.watch/4Flg2AFKoE/
https://fb.watch/4Flu4or7Ra/
https://www.instagram.com/p/CMOwPySHyeK/
https://www.instagram.com/p/CMZs0TzlKIA/
https://www.instagram.com/p/CMKhNoxn9e9/


 

 
 

 מוצרים והפצה: 

 ארכיון דיגיטלי 

שמחים להציג בפניכם את הפעילות הראשונה של הארכיון הדיגיטלי. טעימה ראשונה של חומרי  
   ארכיון, חלקם לא פורסמו מעולם.

 תהנו!   עלינו לאוויר לפני הבחירות עם חומרים רלוונטיים ומכאן נמשיך.

    בדיגיטל מנגישים את שידורי הבחירות    – בחירות לכולם  

משדרי הנגשה לאוכלוסיות שונות:   3עם  הונגשו בדיגיטל 2021גם בחירות כמדי מערכת בחירות, 
 60במשדרים הצטברו  . בשפת הסימנים, בתיאור קולי לעיוורי וכבדי ראייה, והנגשה בפישוט קולי

  3שהם פי   -אלף צופים  27-, שהגיע לכמוצלח במיוחד היה השידור בשפת הסימניםאלף צפיות, כש

  ירות הקודמות.לעומת הבחיותר צופים באותו השידור 

צ'אטים פעילים שליוו את השידור עד השעות הקטנות של ליל הבחירות. ציבור   3במקביל, ניהלנו 
 ה והעניק לנו פידבקים חיוביים:  הגולשים לא נשאר אדיש להנגש

  

 

 

 

יותר   60%אלף גולשים, שהם  310-הכללי באתר הגיע אף הוא לשיא צפיה של כמשדר הבחירות 
 מכמות הגולשים בבחירות הקודמות. 

אלף   76מאזינים היו לכאן רשת ב' ) 3הצלחה גדולה גם לרדיו בדיגיטל בליל הבחירות: יותר מפי 
 מאזינים(, למכאן ולרקע ביחס לבחירות הקודמות.

 

 : 2022  קטר לקראת    – קמפיין מוקדמות גביע העולם של נבחרת ישראל  

מנהל    בשיתוף צוות הסושיאל  צוות ההפצהיצאו לדרך, ו  2020המשחקים במסגרת המוקדמות לקטר  
, ומעלה לכל הפלטפורמות את השערים, הרגעים הגדולים ואת  את שידורי המשחקים ביוטיוב

התקציר המיוחד לדיגיטל, גם בתצורה מונגשת. במהלך המשחק מתבצעת פעילות בצ'אט עם  
 . הגולשים, במסגרתה אנו מספקים מידע שוטף ומקיימים פעילות מול הגולשים

  30,000ו זמנית; ומעל צופים ב 5,000צופים בשידור החי; מעל  40,000מעל  - ישראל דנמרק 
 צפיות מצטברות בגולים ובתקציר.

  63,000צופים בו זמנית; ומעל  11,000צופים בשידור החי; מעל  74,000מעל  - ישראל סקטולנד
 צפיות מצטברות בגולים ובתקציר.

https://archive.kan.org.il/


 

 
 

  110,000צופים בו זמנית; ומעל  11,000צופים בשידור החי; מעל  77,000מעל  - מולדובה ישראל
 מצטברות בגולים ובתקציר.צפיות 

 2022העוקב אחרי קמפיין המוקדמות של נבחרת ישראל לטורניר גביע העולם  דףכמו כן יצרנו 

 .פורטהס  מעולם דיגיטל  תכני וכן משחקים לוח, משחקים סיכומי   תקצירים, , וכוללבקטאר

 

 ממשיכה מגמת עלייה מרשימה בנתוני הערוצים השונים: 

מיליון צפיות מצטברות.   50עם מעל  ביוטיוב 2021סוגרת את הרבעון הראשון של  כאן חינוכית -
 אלף מנויים.   16- מיליון צפיות מצטברות ונוספו כ 20בשבועות האחרונים בלבד נרשמו מעל 

 מיליון צפיות מצטברות. 45מעל  - כאן חדשות -

 מיליון צפיות מצטברות.  40מעל  - 11כאן  -

 מיליון צפיות מצטברות.  10עם מעל  כאן דיגיטל -
 

 בשבועות האחרונים )לפי נתונים שבועיים בפרטנר(:  VODתי ההכותרים החזקים בשירו •
 צפיות בשבוע.  78,000-כ –קופה ראשית   .1
 צפיות בשבוע.  32,000-כ –מותק בול באמצע  .2
 צפיות בשבוע.  15,000- כ –לבד בבית  .3
 צפיות בשבוע.  10,000-למעלה מ  –שקשוקה  .4
 צפיות בשבוע.  4,000-כ –קארפול קריוקי  .5

 של סלקום, הוט ויס. VOD-ת תכנים אל פלטפורמות ההסתיימה ההתקשרות להפצ •

 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלעד טנא 
 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1311


 
 

 תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן 
 

 ! ברכות על הזכייה 

התוכנית הכי רגישה ומרגשת שלנו בטלוויזיה מכאן זכתה בפרס  " סליחה על השאלה مؤاخذة بال"

. הסדרה אשר זכתה להרבה  האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה בקטגוריית סדרה עובדתית 

מאפשרת הצצה כנה ואינטימית לחייהן של קבוצות שמתמודדות עם התעניינות ותגובות חיוביות 

 .סטיגמות חברתיות, עם שאלות אנונימיות של הצופים מהבית ותשובות אמיתיות מהלב

 

 חגיגת הפסחה 

ישל לכבוד חג הפסחה שנערך בגאלרי נור בת"א וכלל אירוח של נשות  י" ספ  אורחים לחג   يجمعنا العيد "

  אבו  ויליאם  האבואנשי ציבור מתוך החברה הערבית: 

 מנהל  ,גבור  אשרף  . קתולית היוונית העדה כומר שקארה

  "רואד",  גבוהה השכלה להנגשת הלאומית התוכנית

משוררת טאשת  ח'ורי  נידאא  פרופ מל"ג. -ות"צ אלומה,

רוח חברה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן 

 Theפיינליסטית "  סמא שופאני רוריון בנגב, הכוכבת 

voice לצד בפריצות  מנירווה ואשרף דאוד " והשפים .

ינהם עם אדיב אבו ג'וודה נציג  שידור בארץ ובאיטליה ב 

אחת המשפחות המוסלמיות שאוחזות את מפתחות כנסיית הקבר עוד מימיו של הח'ליף השני עומר 

 אבן אלח'טאב בירושלים. 

 

מארח את הזמרת  חוסאם עביד " פרק מיוחד לחג הפסחה בו השף זיכרונות וטעמים زاكية  ذكريات "

 וביחד מבשלים ושרים במטבח תוך הכנת מתכונים מיוחדים לחג.   גיאנה נדאףהצעירה  

 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

הקשר של החברה הערבית, לשואה של העם  " סרט תיעודי שבודק את  לעולם לא נשכח  ننسى وال نذكر "

הסרט מסתכל בראייה רחבה על מה יודעים בחברה הערבית על השואה ומהי השואה עבור היהודי. 

, ערבי ישראלי שהחליט להקדיש את חייו  יוסף חדאדאת  החברה הערבית. בסרט אנחנו פוגשים

  נזיר מג'לי לשיתוף של השואה בקרב החברה הערבית בארץ ובעולם , ככלי שיכול לקרב בין העמים. 

שורדת   – דבורה ויינשטיין לסיור באושוויץ ביחד עם אנשי וחברה מכל הדתות.  2003-שנסע עוד ב

סיור ביד ושם נכיר לא מעט מוסלמים  ב , ית. בנוסףשואה שנפגשת עם הדור הצעיר בחברה הערב 

 משפחותיהם.  חייהם וחייוחסידי אומות העולם שעזרו ליהודים והצילו את חייהם תוך כדי סיכון 

 

 

 

https://www.makan.org.il/program/?catId=1672
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=103671
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=103113
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=103458


 
 

. ילקה ברשצקי,  כיהודייה באושוויץ סיפורה של אישה מוסלמית שנולדה  -  " לחם ומלח  وملح  عيش " 

בת למשפחה יהודית מיגוסלביה, נולדה במחנה ריכוז במלחמת העולם השנייה ושהתה במרתף עד  

בישראל נישאה לאחמד   16גיל שלוש. בגיל 

שנה היא נשאה בתוכה סיפור אישי    70והתאסלמה.  

קשה מנשוא, עד שבדרך מקרה נחשף סודה לממסד  

ים שקשה להאמין שאכן  ולבני משפחתה. עלילת חי 

אז מי היא גיבורת הסיפור שלנו? ילקה  התקיימה. 

שמוצאה ממשפחה יהודית יוגוסלבית? הלן שנולדה  

במחנה ההשמדה אושוויץ? או לילה ג'בארין  

   ? 16שנישאה לאחמד בהיותה בת  

 דוקו  

 זיכרון ועצמאות 

. תמיר  סיפורם של תמיר וסייף, שני חברים שהגורל הפגיש ביניהם והפכו לחברים טובים   "סולו  سولو"

נולד בג'וליס ונפל במהלך ניווט בדד   נבואני ז"ל 

  ז"ל   סייף ביסאן ולאחר ארבעה חודשים    2008בינואר  

שנולד בג'ת נהרג בקרב ברצועת עזה. הסרט מגולל  

את סיפורם של תמיר ושל סייף. המשפחות בהן גדלו, 

הכפרים שהיו נופי ילדותם, האנשים אשר ליוו אותם  

עבור בין  וראו אותם הופכים מילדים לבוגרים. הסרט י

הסיפורים ולאט לאט, יתגלו קווי הדמיון ויהפכו 

לתמונה בהירה, אשר מנסה לפענח עבור הצופה את מהותם של הערכים, התרבות, הנופים וקווי  

 האופי, שהפכו את תמיר וסייף למיוחדים כל כך. 

 

" מעקב אחרי ירון קנר מייסד המרכז לסובלנות 'הינם' ושותפתו למסע  תקווה שותפות ל  وأمل  شراكة "

. שניהם יוצאים למסע ישראלי שבו הם  זיינב אבו סוויד חברת המועצה הבדואית הראשונה בישראל

פוגשים שותפים שבאו ממגזרים ועולמות שונים, חברו יחד להישגים מרשימים ומצאו חיבור מיוחד  

-רז קרני ו שותפויות שונות ממקומות שונים בישראל.  4גם מעבר לשותפות.  ירון וזינב פוגשים 

ד"ר ירין חלבי ופרופסור  דתות, שמכשירים את הדור הבא של מנהיגי העתיד מכל ה ויסאם פלח

  לואי חורי  שביחד עם אריאל כהן החתומים על מחקרי אבולוציה וגנטיקה פורצי דרך,  אביתר נבו 

נגנים מדתות ועדות שונות וזוכה להכרה רחבה בארץ   20הקימו את תזמורת 'פירקת אלנור' המונה 

, המקיימים חברות  תומר ליטביניוב יונס ג'אברין ו ובעולם ושחקני הכדורגל של קבוצת אום אל פאחם,  

חוצה דתות בעולם הכדורגל הסובל מתופעות גזענות קשות. בין המפגשים מנתחים קנר ואבו סוויד  

 את השותפויות ואת משמעות החיבורים האלה לחברה הישראלית.    

 

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=103455
https://www.makan.org.il/program/?catid=1694
https://www.makan.org.il/program/?catid=1694


 
 

עדי של  לאחר שהפך ליורש הבל  –)שם זמני(   "  יורש הקעקועים  األوشام وريث"הסתיימו צילומי הסרט  

שושלת מקעקעים נוצרים קובטיים מהעיר העתיקה בירושלים במקעקעים עולי רגל באמצעות  

גלופות עץ בנות מאות שנים. וסים רזוק יוצא להשלים את אוסף הגלופות ההיסטורי שבידיו לפני  

שאיבדו לנצח. במסעו הוא מתחקה אחר חידת היעלמותן ומגלה שבמשפחתו מסתירים לא רק  

 ם סודות אפלים.גלופות כי א

 

 מקסום המסך  

במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן וכאן, שידורנו כללו את סרט 

שניהלו,   -רופאי גטו ורשה. סיפור גבורתם של רופאי גטו ורשה  מחתרתהעוסק ב  "רעב" התעודה 

 כפי שתועד בהקלטות נדירות הנחשפות לראשונה.   -תוך סיכון חייהם, מחקר פורץ דרך בנושא רעב 

 אימפקט בתקשורת  

סיקור בתקשורת המרכזית.  לו רבה סרטי יום הזיכרון לשואה לגבורה של מכאן, זכו להתעניינות 

לצד עוד    ראיון בחדשות הלילה , ראיון עם גואל פינטו ,  ראיון עם קרן נויבךלהלן כמה דוגמאות: 

 והמלצות.  כתבות

 

סרטונים על נשים ידועות בציבור שמספרות על האתגרים שפגשו    לכבוד חודש האישה עלו בטלוויזיה 

 אותן בדרך הגשמת החזונות שלהן והטבעתן חותם אישי.

חודש האישה/האם.  כבוד ל המגישות במדיה בערבית גם הוקלטו ושודרו מסרונים וברכות של   ברדיו 

מקור השראה וציינה בקצרה את מידת השפעתה  או  כל מגישה בחרה לה אישה כדוגמא אישית

להשפיע ולהצטיין.    החיובית והמקדמת על גילום האישיות של המגישה ואיך שנתנה לה דחף להמשיך

הרעיון קיבל   ם הסתיימו בסגיר אחיד מעין ברכה מהמדיה לכלל הנשים בחודש האישה.כל המסרוני 

 .תגובות יפות בקרב המאזינים, הגיעו לא מעט שבחים 

 סרטונים לכבוד חודש האישה:    3הופקו   גיטלי בד 

נשים יוצאות למסלול אופניים מדי שבוע ומתמודדות עם קשיי    -נשים עם רעלה רוכבות אופניים 

 המסלול והביקורת החברתית כלפיהן.   

 ך.  החליטה לממש את חלום האימהות לכל ילד שחפץ בכ  –הנזירה האם 

 איך הפך חודש האישה למשהו שיווקי?   –חודש האישה  

 

, בחודש האחרון  בניהול הפלטפורמות וקידום המדיה הקלאסית בדיגיטללצד העבודה השוטפת 

משאל שבדק   –משאל רחוב על הבחירות עם מומחה ו דוקו(, פרזנצטיה ו  2הפקות )מתוכן  4העלנו 

ל  האם ברחוב הערבי סבורים שיהיו בחירות חמישיות או שתהיה הכרעה וכלל מומחה שענה ע 

 שאלות.

 
 

 , בברכה
 

 יאסר עטילה
 סמנכ"ל המדיה בערבית

 רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל –מכאן 

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209161
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209172
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=103368
https://www.davar1.co.il/295422/
https://fb.watch/45CjSyTikX/
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/283640716506065
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/283640716506065
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/283640716506065
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/131942772146123
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/131942772146123
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/131942772146123
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/885344815652092
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/885344815652092
https://www.facebook.com/1876025909351724/videos/885344815652092


 
 

  33ובהישג חסר תקדים של    2020כניות זוכות פרס האקדמיה לטלוויזיה  ו חטיבת הטלוויזיה גאה בת 
פרסים ושעת   4פרסים, טהרן עם  5פרסים, מנאייכ עם  6פרסים, לבנון עם  8זכיות. בהן חזרות עם 

 פרסים.    3נעילה עם  

 מנאייכ -דרמה 

 חזרות  -דרמה קומית 

 קופה ראשית  -קומדיית מצבים )סיטקום( 

 גבולות הדם  -לבנון  -תעודה 

 הלילה עם לוסי וגורי -בידור 

 המרדף  -שעשועון 

 מהצד השני עם גיא זהר  -אקטואליה 

 פגישה עם רוני קובן  -אירוח ו/או תרבות 

 טהרן -ניב סולטן   –שחקנית בסדרת דרמה 

 מנאייכ  -שלום אסייג  –שחקן בסדרת דרמה 

 חזרות   -נועה קולר    –שחקנית בסדרה קומית  

  - עמוס תמם  –שחקן משנה בסדרת דרמה 
 מנאייכ 

אגם רודברג   –שחקנית משנה בסדרה קומית 
 חזרות -

 -איתי תורג'מן    –שחקן משנה בסדרה קומית  
 חזרות 

 מנאייכ  -בימוי בסדרת דרמה 

 טהרן -בימוי בסדרת דרמה 

 מנאייכ  - תסריט בסדרת דרמה

 חזרות -בימוי בסדרה קומית 

 חזרות-תסריט בסדרה קומית 

  - תיעודית ועובדתית בימוי ויצירת סדרה 
 גבולות הדם  -לבנון 

 -לבנון  -תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית 
 גבולות הדם 

 -דור תסריט בתכנית סאטירה מערכונים ובי
 היהודים באים 

 חזרות  -עריכת תמונה בסדרה עלילתית 

לבנון   - צילום בסדרה תיעודית ועובדתית 
 גבולות הדם  -

- עריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית 
 גבולות הדם  -לבנון  

 טהרן -ניהול אמנותי 

 טהרן -מוסיקה מקורית 

 שעת נעילה -עיצוב פסקול 

 שעת נעילה  -ט/ה בסדרה עלילתית מקלי

לבנון   - מקליט/ה בסדרה תיעודית ועובדתית
 גבולות הדם  -

 חזרות  -ליהוק בסדרה עלילתית 

 שעת נעילה  -אפקטים ויזואליים 

 

והשנה בסימן חגיגה כפולה: היציאה של    טקס פרסי האקדמיהמארח את    11זו השנה השלישית שכאן  
ישראל ממשבר הקורונה, מה שאיפשר לטקס לשוב ולהתקיים באולם ובנוכחות קהל; הנחה בכישרון  

 רב: יניב ביטון.  

כאן מוביל בפער עצום על כל שאר גופי השידור בישראל וממשיך למצב את עצמו כספק התוכן  
 ביל והאיכותי במדינה. חטיבת הטלוויזיה מודה לכל החטיבות והמחלקות בתאגיד!המו

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/program/?catId=1636
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1169
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/program/?catId=1597
https://www.kan.org.il/program/?catId=42
https://www.kan.org.il/program/?catId=1416
https://www.kan.org.il/program/?catId=1189
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1211
https://www.kan.org.il/program/?catId=1636
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/program/?catId=1636
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/program/?catId=1636
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1211
https://www.kan.org.il/program/?catId=1636
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1169
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1211
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1211
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1233
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1233
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1205
https://www.kan.org.il/program/?catId=1713
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1233
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039


 
 

 לקת דוקו מח 

המספרת באמצעים   הפרטיזן האחרון" – "ברנשטיין יום השואה צוין בבכורה של הדוקו דרמה 
עלילתיים ותיעודיים את סיפורו של ליאוניד ברנשטיין, גיבור מלחמה יהודי ששירת בצבא הרוסי  

 ובגדודי הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה במאי: רומן שומונוב 

ו של ליאוניד ברנשטיין, גיבור מלחמה יהודי, החי בביתו הצנוע בקרית אתא. בעת הכנת הסרט סיפור 
הוא אדם כבד הליכה, שאיש משכניו אינו יודע כי הוא אחד מאחרוני המפקדים של גדודי הפרטיזנים  
במלחמת העולם השנייה, וגם האיש שאיתר את המתקן הסודי בו פיתחו הגרמנים את נשק יום הדין   

 .V2טילי  -ל היטלר ש

דרמה מרהיבה ומרגשת, כשבווידויו האחרון מול  -נפרשת דוקו 97דרך עיניו של הפרטיזן הותיק בן 
המצלמה נפרשים סיפורי גבורה נועזים לצד המראות הרודפים אותו על ערש דווי: נשים וילדים  

אסירים יהודים שנדונו למוות. רגע  הנשרפים לנגד עיניו, פרטיזנים שהיה עליו להוציא להורג ושחרור   
לפני שיעצום את עיניו, הוא מתמודד עם ההחלטות שקיבל ומספר כיצד גילה לא רק את הנשק הסודי  

 של היטלר אלא את הכוחות הגלומים בו ואת היכולת לשמור על רוח האדם.

רף  בסרט מספר ברנשטיין )שנפטר במהלך צילומי הסרט( למצלמה את סיפורו, והצופה מצט
לזיכרונותיו של ברנשטיין באמצעות עלילה המגולמת על ידי שחקנים וכוללת שחזורים של קרבות  

 היסטוריים. 

 

 

 

 

 

 

 

פשע וגבולות היצירה הדוקומנטרית.   פתח דיון בנושא ז'אנר הדוקו, אשר  צל כבד כמו כן שודר הסרט  
 דיון שבכוונת חטיבת הטלוויזיה להרחיב ולהמשיך לעסוק בו גם בעתיד.  

, המוכרת כא.ק. נחשפה בסדרת טלוויזיה בשם "צל של אמת" שם  38אולה, מתמודדת נפש בת 
שראל  הופיע בן זוגה לשעבר וטען שהתוודתה בפניו על שרצחה את הנערה תאיר ראדה ז"ל. מדינת י

ניקתה את אולה מכל חשד ומעורבות ברצח וקבעה שמדובר בעלילת שווא נקמנית של בן זוגה לשעבר  
שעל פי  הודאותיו במשטרה נהג להכות, להשפיל ואף אנס אותה. לפני כשנתיים, נאלצה אולה לעזוב  

אודסה    את הארץ בעקבות התנכלויות, הטרדות ואיומים על חייה. היא חיה כיום עם סבתה בכפר ליד
עיר הולדתה. הסרט מלווה את אולה בשנה הגורלית בחייה. שנה בה היא נאלצת להתמודד עם קולות  
רבים המסיתים באכזריות נגדה ובמקביל גם לאסוף את חתיכות הפאזל של חייה ולבנות אותם  

 מחדש. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039


 
 

 ספורט 

   2022מוקדמות מונדיאל  

נבחרת ישראל ממשיכה את המסע שלה בניסיון לעלות למונדיאל. החודש שודרו שלושת המשחקים  
הראשונים בקמפיין )נגד דנמרק, סקוטלנד ומולדובה(. שידור נדב יעקבי ואורי אוזן. את המשדר ליווה  

ביץ.  פאנל בהשתתפות רועי זריהן, דניאלה סמרי, איציק קורנפיין אשרת עיני אסף כהן ואורן יוסיפו
 הקמפיין יתחדש בספטמבר ואנחנו נהיה שם שוב עם הנבחרת.

 

 40בית לסין חוגג  לסיום חג הפסח שודר המופע  

מופע חגיגי ונוסטלגי אל היצירות שהפכו אבן דרך בתיאטרון הישראלי, בכיכובם של מיטב השחקנים  
מגי אזרזר, ענת וקסמן,   בארץ ביניהם: אבי קושניר, יונה אליאן, ששון גבאי, ריטה, משי קליינשטיין,

ישראל קטורזה, מיקי קם, תיקי דיין ,רבקה מיכאלי, תום אבני טוביה צפיר ועוד. תיאטרון בית ליסין  
העלה מאות הצגות מדי שנה בכל רחבי הארץ. במופע השתתפו השחקנים של   1980שהוקם בשנת 

 יון מתוך ההצגות.   התיאטרון לדורותיהם בליווי מוסיקלי, להקת רקדנים ובשילוב קטעי ארכ 

האירוע צולם על הבמה באולם הגדול של תיאטרון בית ליסין ובמקביל בכמה לוקיישנים בתוך מתחם  
התיאטרון. ערב שכולו געגוע ותשוקה לבמה שעמדה ריקה כל כך הרבה זמן. חגיגת תיאטרון בעיצומו  

 של המשבר גדול ביותר שידעה התרבות הישראלית אי פעם. 

 

 

 

 

 

 

    

 , בברכה
 

 טל פרייפלד
 ית טלוויזיהמנכ"לס

 



 
 

( והפכה  VODמיליון צפיות שנצברו )לא כולל  8סיימה את עונתה הראשונה עם למעלה מ   שקשוקה 

  לאחת הסדרות המצליחות והאהובות של כאן חינוכית תוך זמן קצרצר.

  את  להוריד מוזמנים  בינתיים עונה נוספת שתצולם בקיץ הקרוב.בימים אלו עובדים על הפקת 
 . עבורה שהשקנו החדשים הסטיקרים

 

 

 

לרגל יום הבחירות שידרנו תוכנית ספיישל בהפקת 
   .בוחרים בצעצועים   -חטיבת הדיגיטל 

 

 

 

 

מקיף   -ביום העצמאות נשיק את הלהיט הבא 

  , סדרת הנוער הראשונה שלנו.מילאנו
עם שיר הנושא בביצוע   קליפודה עלה גם ולכב 

 . שניים מכוכבי הסדרה, עילי צ'פמן ומיקה צור

 

 

 

 

שתצטלם בחודשים    פרפר נחמדולסיום, קבלו את ארבעת המנחים בהפקה המחודשת והעדכנית של  

  הקרובים.

משי קלינשטיין, אורי בנאי, אסתר רדא ובן יוסיפוביץ', שיצטרפו בקרוב לבץ, שבי, נולי  

  .חדשות והפתעות פינות המון עם, האהובה לתוכנית ואוזה

 

 , בברכה
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 

 

https://youtu.be/1_lXwu4QC30
https://youtu.be/MhjCGfJqiR0


 
 

 2021בחירות מארס  

יום שידורים מיוחד בהגשת צמדים של   #15:00 ביום שלישי, יום הבחירות שידרנו החל מהשעה 
עלינו במהדורה מוקדמת בהגשת מיכל רבינוביץ' שהעבירה    19:00מגישה ומגיש מתחלפים. בשעה  
עם פתיחת מהדורת בחירות של חדשות הערב ומדגם של    20:00את השידור לדוריה למפל בשעה 

 בבוקר למחרת בשידור רצוף.    6ות, דודי חסיד, ומכון קנטאר עד השעה  סוקר כאן חדש 

אתר חדשות למען אנשים   – # במסגרת יום השידורים קיימנו שיתוף פעולה ייחודי עם אתר שווים 
עם מוגבלויות. "שווים" העבירו את משדר הבחירות המונגש של כאן חדשות. בנוסף, הפרשן  

 הפוליטי של "שווים" אורן גנור, שהוא לקוי ראייה, התארח באולפני כאן חדשות 

 

הראשונים בישראל להפיק משדר בחירות  #ביום הבחירות היינו 
 מלא בטיקטוק החדשותי בהובלת הדיגיטל  

 

 לינקים:  

 YNETלינק לכתבה באתר  

 לינק לכתבה באתר שווים 

 

 

 24  - #השבעת הכנסת ה 

כולל פאנל פרשנים וכתבים   24 -קיימנו שידור מיוחד במשך ארבע שעות לסיקור השבעת הכנסת ה
 באולפן ועמדות שידור בכל המוקדים  

 משפט נתניהו  

העברנו בשידור חי את פתיחת שלב  
ההוכחות במשפט ראש הממשלה נתניהו.  
כולל עמדת שידור עם הפרשנים אורי לוי  
  ותמר אלמוג בבית המשפט המחוזי 

 בירושלים 

 

 לקראת הבחירות: 

בהגשת אסף ליברמן שודר מרתון ראיונות לקראת הבחירות עם מרבית    " בתוכנית "הכל פוליטי
ראשי המפלגות. חלק מהראיונות זכו לעשרות אלפי צפיות בדיגיטל, וכותרותיהן זכו לפולאפים  

 רבים.

https://www.ynet.co.il/activism/article/S1RdZ00N400#autoplay
https://www.ynet.co.il/activism/article/S1RdZ00N400#autoplay
https://www.ynet.co.il/activism/article/S1RdZ00N400#autoplay
https://shavvim.co.il/2021/03/23/%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A0/


 
 

 כאן רשת ב':   – שידורים ביום הבחירות  

 ורוני קובן:  משדר בחירות עם אריה גולן  

o אריה ורוני בשיחה לקראת המשדר 

o רוני קובן מזמין את העוקבים לשלוח אלינו חוויות מעניינות מיום הבחירות   

o מוד שלנו וזכה למעורבות רבהבע לייב פייסבוקמשדר הבחירות המרכזי הועבר ב 

o   של כאן חדשות  שלנו ובאינסטגרם הפייסבוקשהופיעו בעמוד   בסטוריזאת המשדר ליווינו 

            

 סדר יום עם קרן נויבך ומשה בר סימנטוב: 

o   משה בר סימן טוב מזמין את העוקבים
)עלה גם בעמוד הפייסבוק של סדר   לתוכנית

 יום( 
  את התוכנית בעמודים: כאן לייבשידרנו ב 

 חדשות, כאן רשת ב' וסדר יום 
 

 חג פסח: 

תוכנית חגיגית לפסח עם המשורר רוני סומק ועם חתן    "שניים בחג" 
 פרס ישראל למקרא יאיר זקוביץ'  

                  

                   

 

"רק מילה  , בתו של אהוד מנור, לכבוד צאת ספרה החדש  ד"ר גלי מנוראיריס לביא אירחה בחג את 
 בין האני לאנחנו"   – שירי אהוד מנור    – בעברית  

 בחול המועד אירחנו באולפן "סדר יום" את הזמרים: אסף אמדורסקי, דוד דאור ומירי מסיקה: 

                           

https://www.facebook.com/kanbetil/videos/892468957980174
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/888285241952740
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/3557482421045841
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/267973791697419
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/267973791697419
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/200444818086583
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=208526
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=208528


 
 

 : יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 תוכנית מיוחדת ליום השואה עם יואב קרקובסקי ויאיר ויינרב  "משדר החיים"

. הקלטות נדירות שהביא ערן זינגר מהרדיו  תיעוד נדיר: תעמולה נאצית בערביתבתוכנית הבאנו 
 הגרמני

 עם פרופ' יובל אלבשן  – שנה למשפט אייכמן  60תוכנית מיוחדת לציון 

 שידורי ספורט: 

מכבי עירוני רמת גן אליצור רמלה. עם הפרשנית, לשעבר   -שידור גמר כדורסל נשים כדורסל נשים 
 שחקנית נבחרת ישראל בכדורסל, לירון כהן.  

נגד נבחרות דנמרק וסקוטלנד. עם הפרשן   –ושידור שני משחקי הבית של נבחרת ישראל בכדורגל 
 זאב זלצר.  

                                     

 

 

 

 

                  שידורים מיוחדים נוספים ברשת ב': 

 שידור מבית המשפט המחוזי עם פתיחת שלב ההוכחות במשפטו של ראש הממשלה  -

 . 24 -שידור ישיבת הפתיחה החגיגית של הכנסת ה -

 

 : דיגיטל

 צמד הסכתים חדש: ערן זינגר עם שני הסכתים חדשים מבית התוכנית "מרחאבית":  

הסכת אקטואלי על החברה   – "מרחאבית" 
 הערבית  

ללמוד ערבית   - איך זה בערבית?"   – "מרחאבית  
 דרך האקטואליה 

                                    

 

 

 

 סושיאל כאן חדשות | שבט תשפ"א 

בהגשת מאיה   טיקטוקדסק הדיגיטל של כאן חדשות השיק את משדר הבחירות הראשון בלייב  ▪
באינסטגרם ובפייסבוק שכלל קטעים מאחורי הקלעים,   פרויקט סטוריז מיוחדלצד  –ראכלין 

 חידונים ופרשנויות 
, שעלה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה,  משפט אייכמןפתיחת פרק בסדרת הרשת היום לפני על  ▪

 ב. זכה למאות אלפי צפיות ונכנס לרשימת הסרטונים החמים ביוטיו

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209491
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/1062650124267026
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209493
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2174
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2154
https://www.tiktok.com/@kan_news
https://www.instagram.com/stories/highlights/17907646093735824/
https://www.youtube.com/watch?v=4-skxREULZo
https://www.youtube.com/watch?v=4-skxREULZo
https://www.youtube.com/watch?v=4-skxREULZo


 
 

 

 

 

 

  
 

 

 פייסבוק 
 מקור  מעורבות  צפיות   סרטון 

 קול איסראיל 14,200 540,000 ולצאת לעולם -הנער הדרוזי שחולם להפוך לאישה  1
 חדשות הערב  10,500 527,400 פשיטה על חממות קנאביס בשטחי האש של צה"ל  2
 חדשות הערב  13,300 524,900 המציאות חסרת המעצורים בכבישי הנגב 3
 חדשות הערב  13,600 524,800 המפעלים שמתגאים בעסקים עם ישראל 4
 חדשות הערב  21,300 470,000 בזכות תמונה: לוחם הצנחנים פגש את אביו המוסלמי 5
 חדשות הערב  18,700 380,000 כנגד כל הסיכויים: מנער בסיכון למצטיין הרמטכ"ל  6
 חדשות הערב  10,100 365,600 והרוויח מהמכוניות שנפגעו  -שפך שמן על הכביש  7
 חדשות הערב  5,100 363,400 תיעוד חדש: השף שלום קדוש רודף אחרי הגנב 8
 חדשות הערב  6,400 357,700 האחראים מחליפים האשמות  -החזירים מתרבים  9

 חדשות הערב  15,000 353,600 הממצאים הארכיאולוגיים המדהימים של מדבר יהודה  10

 טיקטוק 
 מקור  צפיות  סרטון 

 סטודיו דיגיטל  430,000 שיעור נהיגה על דוושת הקסמים של האולפן 1
 סטודיו דיגיטל  237,300 איך עובדות המצלמות באולפן החדשות?  2
 סטודיו דיגיטל  171,800 שעות?  8מה דוריה מביאה למשדר של  3

 יוטיוב 
 מקור  צפיות   סרטון 

 חדשות הערב  196,400 והרוויח מהמכוניות שנפגעו  -שפך שמן על הכביש  1
 השבוע 136,900 הטבע הנדיר והמטעה סביב מוצבי הצפון  2
 סטודיו דיגיטל  130,000 היום לפני: משפט אייכמן נפתח בירושלים 3

4 
משדר הבחירות עם דוריה  108,300 מדגם כאן חדשות: שוויון בין הגושים

 למפל 
 חדשות הערב  88,300 בזכות תמונה: לוחם הצנחנים פגש את אביו המוסלמי 5

 טוויטר 
 מקור  צפיות  סרטון 

 התוכנית של סמוטריץ' היא התייצבות לצד הפוגעים?  1
56,40

0 
 אסף ליברמן, הכול פוליטי

 מתנחלים תועדו תוקפים פלסטיני ומיידים בו אבנים 2
50,30

0 
 כרמל דנגור, דיגיטל 

3 
47,30 הציבור מצביע באופן לא רציונלי -ד"ר יגאל בן נון 

0 
 קלמן ליבסקינד, עצם העניין 

 37,100 למי אכפת שהממשלה פתחה את המדינה לפני הבחירות? 4
אסף ליברמן ועקיבא נוביק, הכול 

 פוליטי

5 

34,60 הורים פלסטינים ושמונת ילדיהם הותקפו בידי מתנחלים 
0 

 כרמל דנגור, דיגיטל 

34,60 שוחרר מהכלא  המחבל שהיה שותף לרצח משה תמם
0 

 אורלי אלקלעי, דיגיטל

 , בברכה
 

 ברוך שי
 מנהל חטיבת החדשות

 

https://www.facebook.com/kan.news/videos/483135616044242
https://www.facebook.com/kan.news/videos/163617922255544
https://www.facebook.com/kan.news/videos/562021038037285
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2757350937909520
https://www.facebook.com/kan.news/videos/268176861457735
https://www.facebook.com/kan.news/videos/198294971798559
https://www.facebook.com/kan.news/videos/453897795853668
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2578523949117722
https://www.facebook.com/kan.news/videos/264425288574840
https://www.facebook.com/kan.news/videos/337303297740178
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6942142300541734145?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6835577336352654850
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6939925086816259330?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6835577336352654850
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6942924683511696642?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6835577336352654850
https://www.youtube.com/watch?v=JLvsK7CjHAI
https://www.youtube.com/watch?v=3vD44eErSUA
https://www.youtube.com/watch?v=4-skxREULZo
https://www.youtube.com/watch?v=IL3-N08_iCM
https://www.youtube.com/watch?v=Qhb6f54FaYM
https://twitter.com/kann_news/status/1372912371321163776
https://twitter.com/kann_news/status/1378325585387257856
https://twitter.com/kann_news/status/1373687146452815872
https://twitter.com/kann_news/status/1370781006689677318
https://twitter.com/kann_news/status/1370675561073360897
https://twitter.com/kann_news/status/1379027840792989697


 
 

  רדיו

 הסכתים 

לשני   במהלך החודש האחרון נרשמה עלייה במספר ההאזנות להסכתים של כאן ואנחנו מתקרבים
 מיליון האזנות לחודש! 

סיוע והקשבה ברשת    -הסכת חדש שהוא שיתוף פעולה בין כאן הסכתים, עמותת סה"ר    -לא טוב לי  
ובית הספר למשחק בית צבי. כל פרק נפתח בדיאלוג המבוסס על שיחה אמיתית שהגיעה למוקד  

עם מומחים מתחום בריאות הנפש על   שיחהסה"ר ומשוחק על ידי שחקנים מבית צבי, מיד אחר כך 

  הראשונה  מהעזרה כחלק  ומשמשים מוטמעים באתר סה"רערות. הפרקים המצוקות הנפשיות הבו

אלימות  ו הפרעות אכילה,  זהות מינית:  כה  עד  שעלו  הפרקים  בין.  לפונים  מציעה  שהעמותה  הנפשית

  .זוגית

  ומשוחחים אנשים שונים מהמגזר הערבי    מתארחיםהסכת חדש ובו מדי פרק הוא    - איך זה בערבית   

 וכמובן קהילת הלהט"ב, קורונהעל השפה הערבית דרך הנושאים האקטואליים הבוערים כמו ה

  .הבחירות

חלומות  מיוחד במיני סדרה " איחודההסכת הפופולארי בישראל חזר מפגרה עם פרק  - חיות כיס 
". שלוש שנים וחצי אחרי שזכה בהגרלה הגדולה של מחיר למשתכן בגדרה, שאול  גדרה

אמסטרדמסקי נסע יחד עם צליל אברהם לבקר בשכונה החדשה שמתאכלסת בימים אלה. האם הוא  
תכן פתרה את משבר הדיור? והאם מנכ"ל משרד השיכון  מתחרט שלא קנה דירה? האם מחיר למש

יחד עם כתבת החינוך של "הארץ"   בדקנוחושב שאנחנו בפתחו של משבר דיור חדש? בפרק נוסף 

   .מה קרה לחינוך המקצועי בישראלשירה קדרי 

עלם חלמה על אמריקה, אבל בסוף הגשימה את החלומות קרוב לבית. יחד עם  יסמין מו  -שיר אחד  
. רוקפור הוציאו אלבום ראשון והצליחו  מסיבהשקל היא כתבה שיר שהרגיש להם מקרי, אבל הכל בא  

בענק עם הופעות, מעריצים ולהיטים ברדיו. אבל משהו לא נשמע להם נכון או מדויק. אז הם המציאו  
 . חור בלבנהאת עצמם מחדש עם 

הם   מופע של איש אחד ת הסכת האקטואליה. בפרק לצוו ףהדסק לעייני ערבים הצטר –עוד יום 
מתעמקים בדמותו של אבו מאזן ובאירועים שהפכו אותו למי שהוא היום. איך הפך מהתקווה  

טיח בקרוב באמת  לדמוקרטיה ברשות הפלסטינית לשליט ריכוזי ודורסני? והאם הבחירות שהוא מב
 יקרו. 

 כאן תרבות 

 ריאיון בלעדי בעברית עם מגישת חדשות מרוקאית 

 בעברית – במרוקו ג'יזלן טאיבי 2Mמגישת חדשות ב"גם כן תרבות" את  ראיינו

 פרויקט מיוחד לפסח: מה ישתנה 

בטכנולוגיה, בספרות, בתכנון   – איך ייראה העולם בעוד עשר שניםבפסח כאן תרבות דמיינה 
 .העירוני, בקולינריה ובחברה

 תוכנית חדשה: נגד הזרם 

צלחה למרות שהם לא מנים שהולכים נגד הזרם ומגיעים להועם הא  בה נדברתוכנית ראיונות חדשה,  
 . מתיישרים עם המיינסטרים הישראלי

 הופעה מיוחדת באולפן למימונה 

 . "קפה גיברלטר" בהופעה באולפןרבע לאפריקה 

 

 

https://sahar.org.il/podcasts/
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21451
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21356
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21600
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21600
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21304
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21303
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21475
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21430
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21430
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21578
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21622
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21622
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21585
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=103236
https://www.kan.org.il/item/?itemid=102541
https://www.youtube.com/watch?v=HmJXKeRmuuw


 
 

  רדיו

 מיטב המערכונים הישראלים 

,  11של כאן  שידרנו את מיטב המערכונים קצת אסקפיזם עוד לא הרג אף אחד: ביום הבחירות 
 .החינוכית ורשות השידור

 ריאיון יוצא דופן עם שמעון אדף 

הגיע לריאיון מצולם באולפן "גם כן תרבות",   הסופר המצליח שמעון אדף לרגל צאת ספרו החדש 
ובאופן לא שגרתי עבורו הוא דיבר גם על פוליטיקה, חברה, מזרחיות ומרוקאיות, נושאים שהוא לרוב  

 . לא פותח בראיונות

 חשיפה: הקיבוץ המאוחד סירבו להוציא את ספרה של גליה עוז 

 . ממשיכה לספק כותרותכת "מה שכרוך" מער

 

 88כאן 

 Blue Lines- שנה ל   30  - ספיישל של חצות  

הוא לא רק אחד האלבומים היפים של שנות התשעים, הוא גם אחד   ״בלו ליינז״, של מאסיב אטאק
בגישה לדגימות, בריבוי הופעות האורח, בחיבורים   -האחראים לאיך שמוזיקה עכשווית נשמעת 

 הבין ז׳אנריים וביכולת להפיק יצירה הומוגנית שמגיעה מרסיסי יצירות קודמות.

, הוויילד באנץ׳ וכל סצינת הטריפ הופ של  עם מאסיב אטאק חגגנו שנה ליציאת האלבום  30לרגל 
 . כאןלהאזנה לחצו בריסטול. 

 של לאונרד כהן   Songs of Love and Hate- שנה ל   50   - ספיישל של חצות  

אל השירים, הסיפורים    חזרנושנה לאלבום המסתורי והאפל, אך גם ההומוריסטי והשנון,    50במלאת  
 . כאן. להאזנה לחצו וגם אל כמה פרקים נשכחים במיתולוגיה על הכהן הגדול של שירת הרוק

 של האחים אולמן   At the Fillmore East- ל   שנה   50  – ספיישל של חצות  

ויצא ביולי של אותה השנה. במהרה הוא   1971הוקלט ביומיים במארס  At Fillmore Eastהאלבום 
  במצעדי המכירות והגיע תוך שלושה שבועות למעמד זהב. הוא שם את האולמנים   13-טיפס למקום ה

ואת הרוק הדרומי על המפה ושינה את הדרך בה תפסו אז את הקונספט של אלבומי הופעה. איכות  
הסאונד, הנגינה, השירה והיעדר התיקונים הפכו אותו לסטנדרט של אלבומי הופעה ועל פי רבים,  

 . כאןלהאזנה לחצו   לאלבום ההופעה הגדול בכל הזמנים.

        Serge Gainsbourg - Histoire de Melody Nelson- ספיישל חמישים שנה ל 

אמנם לא הצליח בזמן אמת אבל עם השנים הפך לקאלט.  Histoire de Melody Nelsonהאלבום 
לים של  האלבומים הגדו  100ברשימת  21-מגזין המוזיקה פיצ'פורק דירג אותו במקום ה 2004-ב

שנות השבעים, ורשימת המוזיקאים שהושפעו ממנו או סימפלו אותו כוללת את בק, פורטיסהד,  
Massive Attack, Air תכנית מיוחדת   הקדשנושנה לצאתו,  50, טיים אימפלה ועוד רבים. במלאת

 .  כאןלהאזנה לחצו  לסיפור מאחורי האלבום ולמוזיקאים שהושפעו ממנו. 

 88ג'אם  

. מדי שבוע אנחנו מעבירים את הג'אם בלייב פייסבוק. ניתן  88תכנית האירוח השבועית של כאן 
לצפות באירוחים הקודמים בערוץ היוטיוב שלנו. החודש אירחנו את להקת קובארי, להקת מסוק  

 .כאן. מוזמנים להאזין ולצפות ר דלל והלובו בלוז בנדואנסמבל יאי

 

 

https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2032
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=103241
https://www.facebook.com/kankaruch/posts/1897218153785550
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21580
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21518
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21434
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21517
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1003


 
 

  רדיו

 כאן גימל 

 6"חי בגימל" עם התקווה  

ממשיכים עם ההופעות החיות של "חי בגימל" ממרכז ענב, בלייב גם בפייסבוק ובאינסטגרם.  
שחררו אלבום חדש, "מפה לשם", והתארחו אצלנו להופעה מקפיצה במיוחד עם שירים   6התקווה 

 מהאלבום החדש ולהיטים אהובים מאלבומים קודמים.

 מאחורי השירים עם גיא מזיג 

אותו  פגשנו  ר", מתוך תקופה של חוסר ודאות.  , "השחור החדש יות אלבום סולו חדשלגיא מזיג נולד  
 לשיחה אינטימית, על הדרך שהובילה אותו לחזור לכתיבה וליצירה. 

 70- מרתון נורית גלרון לכבוד יום הולדתה ה 

עם כל שיריה האהובים של הזמרת שנכנסה לחיינו   במרתון חגיגילנורית גלרון,  70יום הולדת  חגגנו
 . כבר לפני ארבעה עשורים 

 שנים לקלאסיקה   50  - שידור הופעה  

לאלבום המופת של אריק    50-חגיגות ה  -  "בדשא אצל אביגדור"כאן גימל בשידור מיוחד של המופע  
איינשטיין ומיקי גבריאלוב. מתוך פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון. בהשתתפות: מיקי גבריאלוב,  

 . ודאסתר רדא, מוני מושונוב, אבי גרייניק ועידן אלתרמן וע

 חפלה מרוקאית לכבוד המימונה 

, בהגשת אבנר  חפלה מרוקאית מיוחדת ומרימה במיוחדכאן גימל מציינת את חגיגות המימונה ב
 . נעים

 כאן קול המוסיקה 

גם השנה הקדשנו את שידורינו ביום האישה הבי"ל למלחינות, מבצעות ויוצרות. לצד שידור יצירות  
 של מלחינות הזמנו כמה מלחינות להיות עורכות אורחות של כמה מתוכניותינו: 

 . כאןלהאזנה לחצו .  "שחרית אישית עם אלכס אנסקי" בעריכת המלחינה אלה מילך שריף 

 . כאןלהאזנה לחצו . "היצירות הגדולות" בעריכת המלחינה רוני רשף והפסנתרנית מיכל טל 

 . כאןלהאזנה לחצו  "מכאן לשם" עם עומר פרנקל. אורחת באולפן המלחינה אביה קופלמן. 

  רות הגל החדש במוסיקה של המזרח המשלבות מזרח מזמ  4והפעם "כאן מזרח עם משה מורד" 
 .כאןלהאזנה לחצו   ומערב, מוזיקה אלטרנטיבית, ג׳ז ועוד.

 לאסטור פיאצולה   100יום הולדת  

הארגנטינאי הנערץ אשר הביא את  של המלחין  100-בכל העולם מציינים השנה את יום הולדתו ה
 הטנגו לאולמות הקונצרטים וגם אנחנו הקדשנו יום שידורים ליצירותיו. 

מומחה למוזיקה של פיאצולה.    –את תוכניתנו "היצירות הגדולות" ערך המוזיקאי אדוארדו אברמסון  
 .  הקלטות נדירות, יצירות לא מוכרות וסיפורים מרגשים על המלחין יתתוכנ ב

 מחווה ליהודה שרת: 

להולדתו של המלחין, המנצח והמחנך יהודה שרת הבאנו בשידור חוזר תוכנית שערך   120במלאת 
 . כאן. להאזנה לחצו 1980-סתיו ב-דני או

 
 צלילים של אביב לילדים 

- למאזינים הצעירים ובני משפחותיהם בשיתוף תוכנית מפתח  תוכנית אביביתבערב פסח שידרנו 
 .ה לחינוך מוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית הישאלית. הגישה לי גאוןהמחלק

https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=206889
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=206889
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=206889
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=206968
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=208114
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=209007
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=209112
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=205572
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=205573
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=205569
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=205610
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=206450
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=206450
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=206450
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=208416
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=207981


 
 

  רדיו

 ם י קסם צהרי 

 . אנו ממשיכים בשידור סדרות הקונצרטים בשידור חי בצהרי יום שישי

 קונצרטים מהמרכז למוסיקה משכנות שאננים   - "צעירים במרכז"  

 מוזיקה עתיקה באווירה צעירה -חברות טריו "הרכב" 

 . כאןלהאזנה לחצו  .  אילן קורצר - טוב והפסנתרן  -יובל נורי שם   - רסיטל של הכנר 

 . כאןלהאזנה לחצו  .  קונצרטים ממרכז עדן תמיר בעין כרם 

שהוקלט במסגרת   90- מופע מחווה לנעמי שמר לכבוד יום הולדתה ה – "לשיר זה כמו להיות ירדן" 
 .  כאןלהאזנה לחצו . פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון 

 כאן מורשת 

 במהלך הפסח כאן מורשת ערכה שידורים מיוחדים ברוח החג: 

: השנה, בשל מגבלות נגיף קורונה, התקיימו שני מעמדים של ברכת הכהנים.  שידורי ברכת כהנים 
את המעמד המסורתי בשידור חי ברדיו, בדיגיטל של כאן מורשת ובשיתוף פעולה עם דיגיטל    שידרנו

 .  וכאן חדשות 11יוטיוב ופייסבוק כאן  –כאן 

מופע הפיוטים  בין השאר, העברנו בשידור חי את . שידורים מיוחדים: תוכניות חגיגיות עלו לאוויר
   באשדוד.  "תור הזהב" מפסטיבל  

וזמן ואלי ביתאן . בבוקר מנדי גרכאן מורשת שידרה גל פתוח: לאורך כל יום הבחירות משדר בחירות 
עם אירועי היום, לאחר מכן בחרו המאזינים את השירים האהובים עליהם ובערב, לאחר תוכנית סיכום  
 חגיגית של "מנדי ביתאן" שידרנו את משדר הבחירות המרכזי בהגשת בני טיטלבוים.  

ש ולאורך כל יום ראשון, בשלל תוכניות חגיגיות ומוזיקה  "נחגגו בתחנה ממוצ חגיגות המימונה: 
 . כאןלהאזנה לחצו  טובה. 

 כאן רק"ע 

 רוסית 

ודנה בין היתר על התפתחות   האישה הבינלאומי יוםהוקדשה ל  8.3-התכנית "בוקר טוב ישראל" ב
האסרטיביות אצל הנשים, היכולת להציב גבולות, השיוון המגדרי, "פמיניזם" בשפה הרוסית  

על  הנשים בצבא והסטנדאפיסטית לאה לב סיפרה על משמעות   דיברנו בהשוואה לעברית ועוד.  
 היום עבורה. 

 אמהרית 

על המסע של בנה שהגיע לארץ  מאתיופיה    סיפרה  6-, אמא של בנייאם טספהון בן השאשיטו אנדבט
 כדי לעבור את ניתוח הלב שהציל את חייו.

 צרפתית 

על שמחתה   סיפרהשהצליחה לעלות לארץ לאחר קשיים בירוקרטיים רבים  96-בת ה סולנג'
 להתאחד עם משפחתה ושולחת מסר של אהבה. 

 
 
 

 , בברכה
 

 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=206627
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=208010
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=207334
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=208669
https://www.youtube.com/watch?v=Iw9yQDRLtMc
https://www.youtube.com/watch?v=tLOxKTebyRE
https://www.facebook.com/Kanmoreshet
https://www.kan.org.il/live/radio.aspx?stationid=6
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=205550
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=205919
https://omny.fm/shows/kan-en-fran-ais/solange-96-ans-a-fait-son-alyah


 
 

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

 

 

 

אלף   881"סבתא חנה'לה קוטפת קנאביס" עם  הוא  כאןהנצפה ביותר בעמוד של הסרטון  :פייסבוק 

 צפיות. אלף  513"הנער הדרוזי שחולם להפוך לאישה" עם מוביל  כאן חדשות   בעמוד  צפיות.

 

 

 

מיליון צפיות בזכות סדרות כמו "שקשוקה" ו"לבד   19שבר שיא חדש של  חינוכיתכאן ערוץ  :יוטיוב 

 , בשל הבחירות, הגיע לשיא צפיות מאז חודש יוני אשתקד.חדשותכאן  בבית"; ערוץ  

 

 

 

בעיקר בזכות   –בהיקף הצפיות מול נתוני החודש שעבר  173%-זינק ב חדשות כאן  עמוד :טיקטוק 

 . אלף צפיות 425שצבר עד עתה  דוושת הקסמים של האולפן"הסרטון על "

 

 

 

.  אלף צפיות   29"לאה לב עומדת על זכותה לאכול חמץ" עם  הוא    אןכ המוביל בחשבון    הסרטון  : טוויטר

 . אלף צפיות 56עם ח"כ סמוטריץ' שהשיג  מוביל הראיון חדשות  כאן   בחשבון

 

 

 

מול נתוני החודש   102%אלף צפיות וזינוק של  167רשם שיא של  כאן חינוכית  עמוד :אינסטגרם 

 בהיקף הצפיות בחודש הזה. 7%-התחזק אף הוא ב  כאןשעבר. עמוד  

 

  



 
 

 

 

 

הבחירות. בתכני אודיו  במהלך החודש של  10%- היקף ההאזנה לתחנת כאן ב עלה ב : רדיו דיגיטלי 

 מול החודש שעבר.  13%מוקלטים )הסכתים או תוכניות( נרשמה עלייה של 

 

 

 

בהיקף   10%עלייה של  – כאן חינוכית עוד התחזקות לאתר ולאפליקציה של  :אתר ואפליקציה 

 .4%-התחזקה ב כאןהביקורים בשתי הפלטפורמות. האפליקציה הכללית של 

 

 

 

בצריכת תכני וידאו בנכסי הדיגיטל )האתר והאפליקציה(    45%נרשמה עלייה של    :דיגיטלית טלוויזיה  

 .הוא "זהו זה" 11כאן  הוא "שקשוקה", ושל  כאן חינוכית התוכן המוביל של   –

 

 

 

VOD: כאן  הוא "לבד בבית". מבין תכני  חינוכית כאן  התוכן בעל היקף ההזמנות הגבוה ביותר של

 (.פברואר)הנתונים מחודש  , התוכן המוביל הוא "קופה ראשית"11

 

 

 , בברכה  
 

 שחר להב רז
מ"מ מנהל אגף מחקר 

ואסטרטגיה

 



 
 

 פרומו 

 המפקדת: 

לקראת עליית הסדרה "המפקדת" יצרנו קמפיין אותו הוביל  

 " כל העיניים אליה", ובמרכזו גיבורת הסדרה.  הסלוגן :

 בנוסף, יצרנו אריזה גרפית שמבוססת על חיילות צעצוע  

 .  שהביאה זווית חדשה ומרעננת

 3  2 1 לצפייה:    טיזרים

 פרומו  

 לקראת ערב הבכורה -  פרומו הארדסייל 

     

 : 21בחירות מרץ  

 השידור גוף להיות גאים כאן הזו  הבחירות במערכת גם 
ששם דגש מיוחד על הנגשת המשדר המרכזי לכל   היחיד

 . האוכלוסיות 

 פרומואים:  

  עבור עיוורים וכבדי ראייה

  עבור דוברי שפות זרות

  עבור אנשים עם מגבלות קוגניטיביות

  עבור חירשים וכבדי שמיעה

   

 טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה:  

  האקדמיה  פרסי לטקס  מועמדויות 110-גאים ב כאן 
 ,  לטלוויזיה

 הרבה יותר מכל גוף שידור אחר

 לצפייה   פרומו 

 

  :73  עצמאות   חוגגת  ישראל  

פרומו שחוגג יום עצמאות עשיר ומגוון בתוכניות מיוחדות  

 .  לתפארת מדינת ישראל 

 לצפייה 

 

https://streamable.com/620p0t
https://streamable.com/4c6lb1
https://streamable.com/zalkle
https://streamable.com/og3d6w
https://streamable.com/rzeh5a
https://streamable.com/lhz0pf
https://streamable.com/lhz0pf
https://streamable.com/lhz0pf
https://streamable.com/woo2wh
https://streamable.com/woo2wh
https://streamable.com/woo2wh
https://streamable.com/wzm1v2
https://streamable.com/wzm1v2
https://streamable.com/wzm1v2
https://streamable.com/evzryy
https://streamable.com/evzryy
https://streamable.com/evzryy
https://streamable.com/nyqqre
https://streamable.com/3sd50n


 
 

  

 משחקי המונדיאל: 

מלווה את נבחרת ישראל לאורך כל מוקדמות   11כאן 
 המונדיאל,  

 .של הקמפיין פרומו ההשקהקבלו את  

   

 

 

  

 הפרטיזן האחרון: - ברנשטיין  

המרשים והעוצמתי שהופק לציון יום השואה פרומו לסרט 
 והגבורה 

 ה לצפיי 

 

  

 מכאן  

 פרומו סל רמדאן: 

 פרומו לשלל התוכניות המיוחדות לחודש רמדאן המבורך 

 ה פרומו לצפיי 

  

 

 

 מעברוני חגים: 

ID רמדאן ,ID   פסחא 

 

 , בברכה                                                       
 

 אורן פלדי
 הל קריאייטיבמנ

 

 

https://streamable.com/ri5d44
https://streamable.com/0uw1w7
https://streamable.com/0uw1w7
https://streamable.com/0uw1w7
https://streamable.com/4e6n1p
https://streamable.com/4e6n1p
https://streamable.com/4e6n1p
https://streamable.com/ucco1t
https://streamable.com/zge0i6

