
 
 

 פ"אתש  אבחודש 

 

 עובדות יקרות ועובדים יקרים,

 חודש אב חלף ואיתו עשייה משמעותית ומבורכת בכל החטיבות.  

התפרסם וסיפק לנו חדשות טובות מאוד בדמות עלייה בהאזנה לתחנות    2021הראשון לשנת    TGI-סקר ה 

 הרדיו של כאן. עליה המשקפת את המצוינות, האיכות, והמקצוענות שאנחנו שואפים להן בכאן. 

  במהלך החודש התמודדנו עם אתגרים שונים מאלו שאנחנו רגילים להם ואני מוצא לנכון לחזור כאן על הדברים

שאמרתי במהלך החודש, הנהלת התאגיד מחויבת לסביבת עבודה בטוחה וחיובית עבור העובדים ובמקביל 

ובהישגים של  ולא נאפשר פגיעה בשמו הטוב של הארגון שנבנה בעמל, באהבה  נמשיך לשאוף למצוינות 

 כולנו. 

קבל ההחלטה, להקים וועדה לבדיקת הטענות שעלו מהכתבה. עד שתת מועצת התאגיד  בשלב זה, שוקלת  

 הורה יו"ר המועצה להנהלה שלא לבצע בדיקות נוספות. 

 אני שמח לבשר לכם על יוזמה חדשה שאנו משיקים, זמן מנכ"ל. 

 במסגרת היוזמה, אקיים אחת לשבוע פגישות אישיות עם עובדים שיחפצו בכך.

וכל דבר אחר שאתם חושבים   שחשוב שהנהלת במסגרת הפגישות תוכלו לעלות בעיות, מצוקות, רעיונות 

 .ךהתאגיד תדע עליו ותטפל במידת הצור

   .( ומעת לעת במשרדים בחיפהןרוגיילסהפגישות יערכו אחת לשבוע במשרדי התאגיד בירושלים ובתל אביב ) 

 sigalito@kan.org.il במידה ואתם מעוניינים להגיע לפגישה אישית, יש לתאם מראש במייל 

 .מחכה לראות אתכם 

 

 לפניכן/ם סיכום חודש אב של מנהלי החטיבות.  

 חודש טוב, 

 

 אלדד

 

 

 

 , בברכה

 
 אלדד קובלנץ

 מנכ"ל

 

mailto:sigalito@kan.org.il


 

 
 

 : ןכתו

" עם  האולימפיאדה  את  חוגגים  דיגיטל  לטוקיו",כאן  הספורטאים   בדרך  את  המלווה  חדשה  סדרה  מיני 

 הישראלים באולימפיאדה. 

סדרת דרמה קומית רגישה ומשעשעת, המלווה גבר המתמודד   -"  פגום גם בתחום העלילתי התחדשנו, עם "

 עם בעיית פוריות בדרכו להקמת משפחה. 

, נערה סוליקהעל  –דרת המורשת החדשה שלנו עם עודד הרוש, יצאה לדרך עם פרק שהצליח לרגש רבים ס

על המורשת  נגלה אנשים חדשים שהשפיעו  פרק  בכל  יהודית.  ודבקות  מרוקאית שהפכה לסמל למסירות 

 כים שונות. היהודית בדר

סדרת הדגל שלנו, דוקותיים, ממשיכה להביא דמויות מסקרנות    -לא רק סדרות חדשות כובשות את הרשת  

גולשת   –ליוני עוקבים בכל פרק. החודש כיכבו ברשת  ימרחבי הארץ, להציף נושאים חשובים ולחשוף אותם למ

מוסלמית  בזבל,  גלים  מוצא  שהוא  ממה  שמתקיים  פדופילים   גבר  לאחורי    לנושהעניק    ולוכד  מלאה  גישה 

 הקלעים של מבצעי לכידה.  

 כיאתם מפסידים את התוכן ה  –  ובואו לאכול איתי  לקופה ראשית אם עוד לא הצטרפתם לקהילות שהקמנו  

שווה ברשת! קהילות הפייסבוק שלנו שוברות את האינטרנט בכל פעם מחדש, עם סיפורים בלעדיים מאחורי  

והמון פוסטים משעשעים שיויהקלעים, א ויוצרים  נוצצת לסדרות רוח של שחקנים  דיגיטלית  צרים מעטפת 

 .  האהובות 

 כאן ערב: 

הגיימר והסטריימיר   הגיימר סהר כהן החודש עלה הדוקו הראשון שהופק בשפה העברית בכאן ערב על 

אשר הצליח לפרנס את עצמו ומשפחתו והבטיח הכנסה   בעולם במשחק "וורזון" '1המקצועי שנחשב למס 

 הסרטון יעלה במקביל בכאן דיגיטל. מכובדת דרך המשחקים, 

סביב השמות בחברה  הסרטון הראשוןהשחקן עוביידה זייד מצטרף לצוות הכותבים והמגישים ועולה עם 

 בית . הער

במסגרת קולות קורא בוצעו פרזנטציות לעשר הצעות להפקות במסגרת קולות קוראים שכללו נושאים 

 מגוונים הנוגעים בחברה הישראלית, במקביל צולמו שתי סדרות אחרות שאמורות לעלות בקרוב למסך.

 כאן ארכיון: 

 ממשיכים להנגיש את תכני ארכיון באופן שוטף.

 מכל הזמנים.  השיאים הישראליים ארכיוניים ובראשם קליפ  אולימפיאדההתמקדנו השבוע בתכני 

 . סוכר –"לא חשוב מספיק" עוסק כולו בנושא מתוק במיוחד  -פרק חדש בסדרת הרשת שלנו 

 * הסדרה היא פרי שיתוף פעולה עם חטיבת הטלוויזיה. 

 עכשיו באתר  – לולבינג' נוסטלגי: כל פרקי  –ולסיום 

 

 

 

https://www.facebook.com/kanipbc/videos/2956315651309012
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/898294177566415
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/241752334286670
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/238675584644176
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/238675584644176
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/1451106161934130
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/2005855832894970
https://www.facebook.com/groups/TheRealKUPARASHIT
https://www.facebook.com/groups/come.dine.with.me.kan11
https://fb.watch/79bI3SJsuI/
https://fb.watch/79cgEtcZom/
https://archive.kan.org.il/categories/entertainment/olympics/
https://archive.kan.org.il/categories/entertainment/olympics/olympics-5/
https://www.facebook.com/KanILArchive/posts/6066906503350053
https://archive.kan.org.il/categories/series/lul/


 

 
 

 הפצה: 

 מיליון פעמים.  1.29-של פרטנר כ  VOD-צפו בתכנים של כאן בשירות ה  2021במהלך חודש יולי 

 בחודש יולי:  VOD-מובילי הצפיות ב

 צפיות  כותר  

 368,776 קופה ראשית  1

 307,479 פמת"א 2

 265,548 ילדי בית העץ  3

 68,238 לבד בבית 4

 47,656 שקשוקה 5

 20,544 המפקדת 6

 16,399 מקיף מילאנו 7

 16,374 שוסטר ושוסטר 8

 14,664 סבתא בישלה עם תום יער 9

 14,599 זמן אמת  10

 11,196 הבאר 11

 10,247 מתיר עגונות 12

 

 ביוטיוב:  11השקות מוצלחות מאוד לכותרים החדשים של כאן 

חלק משחקני  . בצ'אט ביוטיוב השתתפו הפרק הראשוןאלף צופים בפרמיירה של  45-כ  –קופה ראשית 

 ושניים מיוצרי הסדרה.הסדרה 

 הפרק הראשון.אלף צופים בפרמיירה של  30-כ  –בואו לאכול איתי 

YouTube – :נתונים מצטברים בחודש החולף 

 !קופה ראשית וילדי בית העץ שוברות את האינטרנט - בפלטפורמת היוטיובעונה חמה ומוצלחת לתוכן  ▪

גדוש, עם אלפי צופים ממתינים לפני כל שידור וצ'אט  בפרמיירות  "ילדי בית העץ"של  5פרקי עונה  ▪

 ממשיכים לגרוף אלפי ועשרות אלפי צפיות ש "לבד בבית"ו "שקשוקה" - תכני החינוכית הנוספים ולצדם 

 בערוץ כאן חינוכית.  מיליון צפיות בחודש 20מספר הצפיות המצטברות לכמעט הביאו את 

בתוך יום  נכנסו  של העונה השלישית של קופה ראשית הראשונים שלושת הפרקים  -  11ביוטיוב של כאן  ▪

 3 –  2 - 1לרשימת החמים במקומות 

 עד כה צברו הפרקים צפיות רבות:

 875,197  -פרק ראשון 

 821,162  -פרק שני 

 204,311 -רק שלישי פ

אלפי תגובות והסנטימנט הוא עד הצטברו בכל פרק , מהרגילויותר  60מספרי הצפיות הללו גבוהים פי 

 תוך פחות משבועיים.ליוני חשיפות, י. היקפי החשיפות עומדים על עשרות מחיובי וגבוה

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 : נתונים כלליים מצטברים בערוצי היוטיוב הבולטים  ▪

 

 כאן חדשות 

 12,436,838 -צפיות 

 נוספו(   5,000)כ  363,670 -מנויים 

  11כאן 

 10,159,049 -צפיות 

 נוספו( 10,000)כ  572,635 -מנויים 

  כאן דיגיטל 

 2,475,503 -צפיות 

 נוספו(   1,800)כ  195,524 -מנויים 

 כאן חינוכית 

 צפיות  19,324,529 -צפיות 

 נוספו(   8,000)כ  397,657 -מנויים 

 

  
 , בברכה

 
 אלעד טנא 

 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 



 
 

 : תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן

 ראיונות:

ون  החלו צילומי הסדרה   ز עו"ד עבאס עבאס, אדם    2עונה    –המיוחדים  الممي 

ה, יוצא לשטח בעזרת מקל נחייה ופוגש את גיבורי הסדרה יבעל לקות ראי

שהם בעצמם אנשים בעלי מוגבלויות ומשוחח איתם על האתגרים הרבים 

  וההצלחות.  הישגים האיתם הם מתמודדים, 

 המיוחדים עונה ראשונה -מוזמנים לצפות בפרקי הסדרה 

 :  דוקו

 

 

עשרה נשים נפגשות בפעם    .2עונה    –האתגר  التحدي  הסתיימו צילומי הסדרה  

הראשונה ופועלות כקבוצה אחת למען מטרה משותפת, להתמודד עם אתגר 

משך בשעות ו  24משך  לחדש בחייהן. הן התנסו בחוויות שהן לא חוות כל יום  

 . מים י 10

 

 

األوشام  הסרט   הקעקועיםوارث  לקולנוע    יורש  דיאמונד  בתחרות  משתתף 

 .  2021ישראלי תיעודי בפסטיבל הקולנוע ירושלים 

שנה   500  -לאחר שהפך ליורש הבלעדי של שושלת מקעקעים קופטית בת 

הגלופות  אוסף  את  להשלים  יוצא  רזוק  ואסים  בירושלים,  העתיקה  מהעיר 

המשפחתי לפני שיאבד לנצח. במסעו הוא מגלה שבמשפחתו מסתירים לא  

 רק גלופות אלא גם סודות אפלים. 

 

 

غربة  הסדרה   ממשיכה  قربة  רחוק  ואקדימי.   לייצר קרוב  ציבורי  הד 

לאחר שלוש הקרנות מוצלחות במכון ון ליר בירושלים, סינמטק חיפה  

אחווה לצד אירוח אחת    האקדמית ובת"א. נערכה הקרנה במכללה  

 מגיבורות הסדרה דונא סעאבנה בתוכנית סוכן תרבות עם קובי מידן 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.makan.org.il/program/?catId=1801


 
 

 : טל מכאןי דיג

 גיטלית של מכאן ממשיכה לזכות להרבה התעניינות, כניסות וביקורים. יהפלטפורמה הד 

 :  makan.org.ilאתר 
       .32% –כניסות מאורגני  , 2:34 -אלף, ממוצע שהייה באתר   190  –אלף, כניסות   90–מבקרים 

 )תוכן לא חדשותי(   פייסבוק "מכאן"

 עוקבים   1,334,848

 אלף עוקבים    23  –עוקבים שהתווספו 

 מיליון                         5.5  –סה"כ צפיות 

 אלף  107.7  –סה"כ אינטרקציה 

                 מיליון 3.8 –סה"כ דקות שנצפו 

    פייסבוק מכאן חדשות

 עוקבים  338,589

 אלף עוקבים  2.1 –עוקבים שהתווספו 

                                יוןמיל 1.6  –סה"כ צפיות 

 אלף   47.4  –סה"כ אינטרקציה 

 מיליון                       1.4   –סה"כ דקות שנצפו 

 עוקבים.   105 -  אינסטגרם מכאן
 . עוקבים  7,286  - טוויטר מכאן 

 עוקבים.  36,200)תוכן לא חדשותי(  יוטיוב מכאן

 . עוקבים  6,500  - יוטיוב מכאן חדשות

 

 

 

 : רדיו מכאן

" ממשיכה להוביל בהישגים מרשימים  פיש מושקלהفش مشكلة  התוכנית "

בגן "נמו"  ילדים 60 - פתרון לבמיוחד הנותנים מענה לקהל היעד: מציאת 

הבאה.   השנה  לקראת  מבנה  להם  היה  שלא  התערבות בזכות  בחיפה 

 התוכנית ,עריית חיפה העמידה מקום ייעודי לקיום הפעילות של הגן . 

,משרד   כמו ישראל  נתיבי  בהנעת  לתוכנית  נרשמה  גדולה  הצלחה  כן 

האוצר   ומשרד  ה לטפל  התחבורה,  המובילות בבטיחות  מבעיות  דרכים 

הגולן ברמת  תאורה,:  לכפרים  כבישים, הצבת  ועוד   תיקון  דרכים    . סימון 

בעקבו הסכנות  זאת  על  שהתריעו  הגולן  ברמת  מתושבים  אלינו  פניה  ת 

בעיקר  שלהם  ליישובים  מחוץ  שלהם  בנסיעות  חווים  שהם  היומיומיות 

 בשעות החשיכה.

במעלה   התוכנית  את  ,ממצבים  לתוכנית  הפונים  המאזינים  לקהל  פתרונות  למציאת  והמחויבות  העקביות 

 . שהלכו בעקבותינו הסולם של השירות ומקור לחיקוי בתחנות רדיו אחרות 

 

 

 

 

 

https://www.makan.org.il/radio/program.aspx?progId=1536
https://www.makan.org.il/radio/program.aspx?progId=1536
https://www.makan.org.il/radio/program.aspx?progId=1536


 
 

 : חדשות מכאן

ארבעה ציטוטים חשובים לפוליטיקאים ערבים,   במהלך החודש היוהד תקשורתי,    לייצר ממשיכה    חדשות מכאן

 באולפני החדשות של מדיות אחרות.ל השיח התקשורתי והפוליטי, והפכו לדיונים ע שהשפיעו 

נערכו ראיונות בלעדיים עם המשפחות שסבלו מגל האלימות שפוקד את 

קהל   בין  הקשר  את  שמגביר  דבר  האחרונות,  בשנים  הערבית  החברה 

 היעד למכאן. 

ראשוןיר האזרחית    ובלעדי  איון  )סומייה עם  הראשונה  האמראתית 

חיפה, באוניברסיטת  ללמוד  שמתחילה  תפוצה יר  אלמהירי(  איון שקיבל 

 רחבה בארץ ובעולם הערבי. 

כנסת בכדי להעביר לקהל על הסיקור ב  נתנה דגשבנוסף, חדשות מכאן  

ו המתרחש  את  האת  היעד  הפוליטיקה  שעוברת  עם  השינוי  ישראלית 

 כניסת מפלגה ערבית לקואליציה. 

 

 

 

 

 

 
 

 , בברכה
 

 מ"מ מנהל המדיה בערבית, מנהל תוכן חדשותי –פיראס חאמד 

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

 

https://www.makan.org.il/page.aspx?landingPageId=1255
https://fb.watch/7bqw5D9duy/
https://fb.watch/7bqw5D9duy/
https://fb.watch/7bqw5D9duy/
https://fb.watch/7bqw5D9duy/


 
 

 מחלקת הדרמה: 

 קופה ראשית:  

  - ראשית"  "קופה  המצליחה  לסדרה  שלישית   עונה

  רשת  של  בסניף  המתרחשת   מוקומנטרית   קומדיה

  יבנה. בעיר יששכר" "שפע הסופרמרקטים 

 היישר  נשלפו  שכמו  האהובות   הדמויות   יככבו  זו  בעונה  גם 

  גם   חד,  ובהומור  הזדהות   מעוררות   ולכן  הישראלי   מהסופר

   כמראה. לנו משמשות 

  דוקו   בסגנון  וערוכה  מבוימת   מצולמת,  זו  עונה  גם 

  הדמויות  של  )טסטות(  עדויות   דרך  מסופרים   והסיפורים 

 צוות   ע"י  כביכול  המצולם   החומר  בתוך  המשולבות 

  העשייה   של  השילוב  בסופר.  הנעשה  את   המתעד   הצילום 

 יוצרים   הקומית   השפה  עם   ראליסטית   הכביכול

   הדמויות. של  כפול ומוסר מבוכה חוצפה, צביעות, מודעות, חוסר על שנשענת  קיצוניות  סיטואציות 

  פישר.  יתית ג  והשחקנית   ברזילי,  נטע  האירוויזיון  זוכת   הזמרת   בהם   אורח   שחקני  מספר  ישתתפו  החדשה  בעונה

  והיא  האמ"י  לפרס  מועמדת   היתה  הסדרה  .בארץ  הטלוויזיה   מתעשיית   מובילים   שחקנים   משתתפים   בסדרה

 צפיות! שיאי שוברת 

 

 תרבות ובידור:מחלקת 

 : צבא אחרי  טיול

  וגל   רוזנברג  פבלו  ארוכה  שנה  למשך  בבית   אותם   שהותירה  והקורונה  המשותפים   מהטיולים   הפסקה   אחרי 

 הרצון  לשני,  אחד   הגעגועים  ביחד.  לטייל  חוזרים   תורן

 שהנופים  ההבנה  ובעיקר  משותפות   חוויות   עוד   לצבור

  פה   ממש  נמצאים   בעולם   ביותר  המסקרנים   והאנשים 

 על  שכולו ומסקרן חדש לטיול לצאת  השניים  את  הובילו

  המדינה.   גבולות   את   שסובב  במסלול  ישראל  ארץ  טהרת 

 הלכה   שיהיה  ממונע  בקרוואן  יערכו  הם   הטיול  את 

  ינהגו,   יחיו,  יתניידו,  הם   המסע.  במהלך  ביתם   למעשה

  ממסלולים  שיורכבו  חוויות   יעברו  ים השני  בקרוון.  ויבשלו

  מנרה,   צוק  )מדרונות   לשחזר  יוכלו  שהצופים   ומשבילים 

 הליכה  שבילי  המעיינות,  בעמק  הלבנים   המפלים 

 ואתרים  למקומות   גם   גישה  יקבלו  יהודה(;  במדבר

  המנזרים,  ארץ-חיג'לה  )דיר  אזרחיים   לביקורים   אסורים 

  צ'רקסים   דרוזים,  נוצרים,  מוסלמים,  יהודים,  –  ומין  גזע  ,דת   מכל  באנשים   יפגשו  חיזבאללה(;  במנהרת   סיור

 של  קהילות   בגולן,  בוקרים   בערבה,  מתבודדים   היפסטרים,  )דרוזים   שגרתי  בלתי  חיים   סיפור  עם   -   זרים   ואזרחים 

 ליקוט   מערות,  חקר   מוקשים,  )פיצוץ  וקולינריה  אקסטרים   חוויות   יעברו  גלגלים(,  על  שחיים   וצעירים   פליטים 

 .אהוב ישראלי  לשיר וזוגית חדשה  גרסה  יבצעו פרק  כל  ובסוף לכוהול(,א ובישול

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1147


 
 

 
 : איתי לאכול בואו

  חמישית  חדשה  בעונה  החזר  הקאלט  תכנית 

 כשרה. גם  והפעם 

 ארוחות   לחמש  נפגשים   חובבים   בשלנים   חמישה

  לארוחה   הפרטי  בביתו  יארח   מתמודד   כל  ערב.

  הארוחה   בסוף  ידיו.  במו  במטבחו  הכין  אותה

  לפי   למארח,  ציון  יעניקו  שהתארחו  המשתתפים 

  בסיום  שנאכלו.  המנות   לפי  ובעיקר  האירוח  רמת 

 ומוכרז  הנתונים   נאספים   הארוחות,  חמש

   המנצח. המשתתף

 מעוררי  נושאים   מגוון יעלו  המשתתפים   ההעונ   גם 

  מעמדות,   ומהגרים,  מסתננים  ביניהם:  מחלוקת,

  וחילונים,   דתיים   עדתיים,  סטראוטיפים   להט"בים,

 איך   ועוד.  משפחתיות   סקס,   ושמאלנים,  ימניים 

  של   האשמה  עם   ת"א  מדרום   משתתפת   תתמודד 

 לוותר   מסרב  המשתתפים   אחד   ולמה  הו,נתני  משפחת   עם   שלו  היחסים   מערכת   על  יספר   ציפר  בני  מה  גזענות,

  הרווקות. חיי על

 

 השאלה  על סליחה 

  "סליחה   חוזרת   מצליחות,  עונות   שתי  אחרי

 הפרקים   שלישית.  בעונה  השאלה"  על

 הורים  חירשים,  ב:  יעסקו  הראשונים 

  ברחוב  שחיו  אנשים   חרדים,  למתאבדים,

  ואלמנות. ואלמנים 

 על  בפתיחות   עונים   בתוכנית   המשתתפים 

  הרחב,   מהציבור  אליהם   שהופנו  שאלות 

  מדובר  כאן.  של  הפייסבוק  עמוד   דרך

  רוצה   היה  מאיתנו  אחד   שכל  בשאלות 

 לא  שפשוט  או  ז,הע  לא  מעולם   אך  לשאול

 לשאול.  ההזדמנות  לו ניתנה

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1167
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039


 
 

 רכש: 

   מסוכנת שושלת אסד: משפחת

 חלקים   בשלושה  תיעודית   סדרה

 סי. -בי-הבי בהפקת 

 של  משפחתו   של  ההיסטוריה

  זווית  אסד.- אל  בשאר   סוריה  נשיא

  בסוריה  האירועים   על  חדשה

 כיום.  ובעולם 

  הגדולה   לבעיה  סוריה  הפכה   כיצד 

  העולם  מנהיגי  אתה  שמתמודדים 

 לענות   מנסה  הסדרה  המודרני?

 על  ארכיון  קטעי  דרך  השאלה  על

 המשפחה. של ההיסטוריה

 הנשיא  האלפיים  בשנות  בראשית 

  ואשתו   אסד   אל   בשאר  החדש

 תקווה  של  כקרן   נתפסו  אסמה

  הפסקה   נראה  שהיה  כפי  שהציע  ומודרני  צעיר  זוג  היו  הם   הרחמים.  חסר  אביו  ת תח  שלטון  שנות   30  לאחר

  ותסכול. פחד  מלאי שהיו הקודמים  מהחיים  נדרשת 

  האם   הפלייבוי,  האח   הדיקטטור,  האב   -   אסד   משפחת   ללב  אותנו  לוקח   הסיפור  השתבש?  זה  איפה

 הזומם.  והדוד  המנותקת  האחות  הקשה, המטריארכלית 

 .2019 בשנת  לטלוויזיה המלכותית  מהאגודה ביותר טובה היסטורית   סדרה ל פרס קיבלה הסדרה

 
 :ניצחון תמונת

 ישראלי. דוקומנטרי סרט

 .בעזה איתן" "צוק במבצע נפצע אורי מצה"ל, שחרורו לפני חודשים  שלושה . 2014 קיץ

  אחותו,  של  העדשה  מול   ואל  הוריו  של  הטרודות   לעיניהם  חדרו  את   גודשים   מבקרים   עשרות   החולים   בבית 

 .כגיבור החדש בתפקידו לעמוד  מנסה אורי מתוקשרים, לביקורים  טיפולים  בין הבמאית.
 

 

 

 , בברכה

 
 טל פרייפלד

 ית טלוויזיהמנכ"לס

https://www.kan.org.il/program/?catid=1563


 
 

נכנסו  מיליון צפיות ומס' פרקים מתוכה אף  5סיימה את עונתה החמישית עם למעלה מ ילדי בית העץ 

 . לרשימת החמים ביוטיוב

 

 

 

 

 

 

מה קורה ששלושה בני נוער פותחים משרד פרסום ולוקחים שחקן כושל כ"מבוגר האחראי"  מי פה הבוס? 

 .סדרה קומית חדשה שעלתה לשידור  שיגלם את כל תפקידי העובדים בחברה.

 

 

 

 

 

 

 

סדרת הדוקו המשובחת שעוסקת בילדים מכל הארץ חזרה בעונה חדשה עם פרקים  והילד הזה הוא אני

 . כגון: ספורט, בית ספר, ים, משחקים ועוד..שעוסקים בנושאים 

 

 

 

 

 

 

 

היא גם התקופה הקסומה עבורנו לצילומי סדרות בהשתתפות ילדים. נעדכן שבימים אלו מצטלמות   הקיץ

 .לבד בבית ומקיף מילאנו שקשוקה, הבאר, –עונות חדשות ל 

 , בברכה

 
 עומר מנור

 הל כאן חינוכיתמנ

 



 
 

דופן:  חטיבת החדשות התמודדה בחודש אב עם שלושה אירועים לא שגרתיים שחייבו טיפול עיתונאי יוצא  

משחקי האולימפיאדה שנפתחו )סוף סוף( בטוקיו, ירי הרקטות המפתיע לעבר יישובי הצפון, וגל השריפות  

 שחסם, בין היתר, את צירי הגישה לירושלים. 

פתיחת   לפני  שבוע  עלה  המגזין  בטוקיו.  האולימפיים  המשחקים  את  שליווה  יומי  מגזין  העלנו  אב  בחודש 

ה מעמיקות בשלל נושאים שפנו גם למי שהמשחקים עצמם פחות מעניינים האולימפיאדה וכלל כתבות הרחב

והמצוקה   הקורונה,  בצל  האירוע  של  קיומו  השלכות  למשל,  אותו. 

לצד  זה  כל  משתתפים.  מעט  לא  הפעם  שחשפו  והפיזית  הנפשית 

ושל כתבינו כאן הלאולימפיאד הסיקור השוטף של הצוות שנשלח    ,

 בארץ. 

ירי הרקטות המפתיע לצפון, מהלך שלווה   בנוסף, סיקרנו מהשטח את 

לסבך  בנוגע  מעמיקה  בפרשנות 

האינטרסים של ארגוני הטרור השונים שם. במקביל, היינו עם תושבי הישובים 

 בהרי ירושלים בימי השרב הכבד, בעת ששריפות איימו לכלות את בתיהם. 

 : ת אינטראקטיביבמהלך חודש הושקו שני פרויקטים של מדידת דעת קהל  

יהודי" ▪ מיזם שכולל שאלון ארוך ומפורט המנסה לחדד   -"מיזם מיהו 

ה במאה  יהודית  לזהות  הנוגעות  שאלות  החודש 21-ולברר  במהלך   .

החגים   יפורסמו  המלאים  והממצאים  חדשות,  כאן  באתר  ממצאים  פורסמו 

 במסגרת סדרת כתבות של יאיר אטינגר. 

שמאתגר את הצופים שבמשחק חלוקת    מיזם נוסף של תוכנית משחקי הכיס  -"משחקי התקציב"   ▪

 כספי תקציב המדינה. ימשך עד השלמת התקציב בנובמבר.

 מגזין: 

סדרת "גיהנום עלי אדמות", על פגעי מזג האוויר הקיצוני בחודש האחרון. נתן גוטמן נסע לקנדה ודיבר עם   

  תושבים שבתיהם נשרפו כליל, ואנטוניה ימין ביקרה בכפרים שהוצפו במערב גרמניה. 

 פרסומים מרכזיים: 

 שר החוץ לפיד ושר החוץ ליברמן לא משתתפים בישיבות קבינט קורונה  ▪

 הטעו את מזכירת הכנסת כדי לשנות הצבעה של ח"כ בן גביר ▪

ימינה תבקש להחריג את האברכים של הציונות הדתית מהקיצוץ בסבסוד   ▪

 מעונות היום

 באירן צה"ל מבקש תוספת תקציב כחלק מהיערכות לתקיפה  ▪

 לראשונה טנק ובו לוחמות שריון ומפקדת יוצב בגבול מצרים ▪

 שנהרג מאש צה"ל   11  –ריאיון עם בני משפחתו של מוחמד אל עלאמי בן ה   ▪

 

 

 

 

 



 
 

 כאן רשת ב: 

 

כל הכותרות המרגשות, המשמחות, המאכזבות. ספורטאים, מאמנים, פרשנים  –  מטוקיו עד כאן –יומן אולימפי יומי 

 כאן  להאזנה לחץ/י -. ועוד

 תוכניות שישי חדשות: 

 . מחרוזת שירים לערב שבת 18:00  -שישי ב   – שירים לערב שבת 

 יוצרים וסגנונות שונים מתקופות שונות.   – ממשיכים עם מסורת של יצירות קלאסיות   19:00  -שישי ב – שישי קלאסי 

 

יו"ר "הצלה   –נעדרת בשיטפונות בגרמניה אותרה הודות לריאיון ב"שעה הבינלאומית": אריה לוי  – י"ב באב  – 21.7

ללא גבולות" התראיין בשעה הבינלאומית, מאזין ששמע אותו פנה לתוכנית וסיפר כי שבוע הם מחפשים ללא הצלחה  

 ר והעברת הפרטים, האישה נמצאה.  חברה קרובה באזור השיטפונות בגרמניה. תוך שעות מרגע השידו

בתוכנית "סדר יום" פרסמו את סיפורה של דבורה אביטל חן משדרות, שנפטרה כי לא צונתרה   –י"ח באב  – 27.7 -ב

מוח.  יוסי דהן, הבעלים של קבוצת אלדן, שמע את הסיפור   לצנתורבבית החולים ברזילי, כי אין בבית החולים מכשיר 

 מוח.   לצנתורמיליון ₪ לבית החולים לרכישת מכשיר  21ברשת ב' והחליט לתרום 

 : כאן חדשות בדיגיטל

 שני פרויקטים בשיתוף אתר המדד: 

 הסקר הגדול בישראל  – מיהו יהודי •

 בשיתוף פעולה עם משחקי הכיס   – משחקי התקציב •

 

 :טיקטוק 

 לייקים בחשבון  צפיות בפרופיל צפיות בווידאו עוקבים 

 216,380 87,554 3,760,626 67,411 הימים האחרונים 28

 248.8% 277% 150% 262.7% עלייה מחודש קודם

 הסרטונים הנצפים: 

 1,100,000 איך נראית סופת סלעים? 

 740,300 בן חזר למקום שבו הרגיש לא שייך 

 522,000 שוב ירי על הצפון

 

סרטונים קצרים על כלכלה והתנהלות פיננסית   –: פורמט מקורי לטיקטוק של סטודיו הדיגיטל שאלה לשאול

 .לצעירים, בהגשת שאול אמסטרדמסקי

 

https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1613
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=108278
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=110676
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6989133840237300993?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6951367945457075713
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6984808735914937605?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6951367945457075713
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6993228704189107458?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6951367945457075713
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6982875156419071234?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6951367945457075713


 
 

 : יוטיוב

 צפיות  מנויים 

 12,470,000 367,576 הימים האחרונים 28

 - 3,500 עלייה מחודש קודם

 

 הסרטונים הנצפים: 

 182,308 קופה ראשית חוזרת למסך 

 177,667 הנער האלרגי שב להכרה 

 130,191 הצצה לתחנות הרכבת הקלה 

 122,424 כך מופקרים צוותי הרפואה בישראל 

 119,831 מזהירים מבריכות ביתיות במרפסת מומחים

 

 : אינסטגרם

 צפיות בפרופיל חשיפה עוקבים 

 35,800 5,900,000 76,700 הימים האחרונים 28

 - 959,300 254 עלייה מחודש קודם

 

 :פייסבוק 

 מעורבות תפוצה עוקבים 

 7,411,705 3,090,251 690,416 הימים האחרונים 28

 - - 6,726 עלייה מחודש קודם

 

 :טוויטר

 ביקורים בפרופיל  חשיפה עוקבים 

 712,000 4,500,000 123,000 הימים האחרונים 28

 - 5.4% 2,222 עלייה מחודש קודם
 

 

 
 

 

  
 

 

 , בברכה

 
 ברוך שי

 מנהל חטיבת החדשות

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQRn2Gnua-k
https://www.youtube.com/watch?v=YOjvc_Bg8kY
https://www.youtube.com/watch?v=rQoItjKYEk0
https://www.youtube.com/watch?v=6U3nfDpRZDc
https://www.youtube.com/watch?v=agE3jy3VDIA
https://business.facebook.com/creatorstudio/insights_pages_overview
https://business.facebook.com/creatorstudio/insights_pages_overview


 
 

  רדיו

TGI: 

, סוף שבוע געגוע 41%מנתוני הסקר עולה כי חלה עלייה בהאזנה לכל תחנות הרדיו: כאן מורשת עם זינוק של  
 . . גם כאן תרבות וקול המוזיקה רשמו עלייה29%בשבת עם עלייה של  88, כאן 41%-בכאן גימל עלתה ב

 מיליון האזנות.   11ומגיע לכמעט  15%-בהיקף ההאזנה להסכתים עלה 

 
 : כאן תרבות

בשעה שמזג האוויר משתולל ברחבי העולם בעקבות שינוי האקלים, כאן   -  משבר האקלים בראש מעיינינו

 תרבות עוסקת בנושא באופן קבוע, וגם בתוכניות מיוחדות:

 כל המחקרים הכי עדכניים ורלוונטיים בנושא על "שלושה שיודעים" 
 השפעת האקלים על הספרות הישראליתעל "מה שכרוך" 

 במיוחד עבור התוכנית שנכתבו  קצרים  אסופת סיפורי אקלים ישראלים קצרים עם "גם כן תרבות" 

להקת תיסלם   חשיפת "גם כן תרבות":  -  בלי לעדכן את הצלם המקורי  -תיסלם חידשו את העטיפה האיקונית  
לציון   חזק"  "רדיו  את  מחדש  מהעטיפה    40הוציאה  הבחורה  את  "הלבישו"  המאורע  ולרגל  לצאתו,  שנים 

מתברר שהצלם של העטיפה המקורית, ז'ראר אלון, לא ידע על האיקונית. במקור, היא הייתה עירומה. אלא ש
 זה כלל

"גם כן תרבות" ו"מה שכרוך" בחנו איך השפיעה המחאה החברתית של קיץ   -  שנים למחאה החברתית   10
 (וכאן, כאןעל התרבות הישראלית מאז )להאזנה:  2011

וו  10 איימי  של  למותה  אפ"   - יינהאוסשנים  "פופ  של  מיוחדת  ווינהאוס    -תוכנית  איימי  של  דמותה  על 
פריצת הקול הנשי למרכז זירת הפופ, הקשר הטבעי אך ההרסני לפעמים בין    -וההשפעה התרבותית שלה  

 מוזיקה לסמים, "דדי אישיוז" והמשמעות התרבותית שלהן, וגם קריאה ספרותית בשירים של ווינהאוס 

 כאן הסכתים

ניסים ואנטולי, הקצבים האהובים של "שפע יששכר", השתלטו על כאן הסכתים. מדי פרק הם    -הקצבייה  

וילמדו איך למקסם את כל הכסף והתהילה שעולם הפודקאסטים יכול   "קופה ראשית"יארחו דמויות מהסדרה  

וחסרת תקדים בנוף הפודקאסטים המקומי: שיתוף פעולה בין כאן הסכתים  להציע. מדובר בהפקה מקורית 

ההסכת הגיע    ליוצרי הסדרה האהובה עם תוכן משלים לקהל שרק צמא לעוד מהדמויות האהובות מהטלוויזיה.

 טיפיי בתוך פחות משבוע.  למקום הראשון בספו

סיימנו גם את ההסכת המלווה בהובלת פרשנית המשפט   11יחד עם סיום הסדרה בכאן    -  פמת"א: ההסכת 

העונה עם צחי אלוש, חן אמסלם    אלמוג. בשני הפרקים האחרונים היא אירחה וסיכמה את ארועי  של כאן תמר

 מדובר בשיתוף פעולה מוצלח של כאן הסכתים עם חטיבת החדשות של כאן.   ויוצרי הסדרה.

הגלובלי לכבוד האולימפיאדה עלו בכאן הסכתים שלל פרקים שתקפו את האירוע    -אולימפיאדת ההסכתים  

 -דיברו כמובן על הצד הכלכלי: האולימפיאדה היא אירוע הספורט הגדול בעולם    חיות כיסמזוויות שונות. ב

זה   איך  מיליארדים.  שמגלגל  הקורונה.  ועסק  לה  עשתה  ומה  לילדים  עובד  העתיקה היסטוריה  ליוון  חזרו 

 ישראלים באולימפיאדה? -בדקו למה אין ספורטאים ערבים  עוד יום ולמשחקים האולימפיים הראשונים. 

 למה המדינות בעולם נקראות כמו שהן נקראות? מיני־פרויקט מיוחד בשני חלקים.  -מינהר הזמן 

 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23908
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23896
https://www.facebook.com/KanTarbut/posts/1550129362032377
https://www.facebook.com/KanTarbut/posts/1550129362032377
https://omny.fm/shows/gam-ken-tarbut-2/9a45920c-2a0e-46b4-943d-ad73006f0327?fbclid=IwAR07L-kBmkMJ5AY_t07G3N9RIBtSBiKPQtT28qWkbWeZy0R9Twnxydm5UCk
https://omny.fm/shows/gam-ken-tarbut-2/9a45920c-2a0e-46b4-943d-ad73006f0327?fbclid=IwAR07L-kBmkMJ5AY_t07G3N9RIBtSBiKPQtT28qWkbWeZy0R9Twnxydm5UCk
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=219027
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23836
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23925&fbclid=IwAR19dc56ZUbzvim2IZMhYbU6d-Af2r-yn93ZdB4G1Ngh62KzoO-ZrlB8Aw0
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2183
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2182
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23906
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23894
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23890
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2019


 
 

  רדיו

 : כאן גימל

 מרתון רמי וריטה, שעתיים עם מיטב להיטיהם הגדולים מכל הזמנים  -   ( 12:00-ב 15.07)  – מרתון רמי וריטה  

   כאןלהאזנה לחץ/י 

עידן חביב   הגדולים    -  (12:00-ב  22.07)  –מרתון  הישראלי  מכוכבי הפופ  אחד  מיטב שיריו של  מרתון עם 

  כאןלהאזנה לחץ/י  והאהובים ביותר בשנים האחרונות. 

להאזנה    מרתון משיריו של אחד מגדולי הזמר הים תיכוני יואב יצחק.    -    (12:00-ב  22.07)  –מרתון יואב יצחק  

   כאןלחץ/י 

 : 88כאן  

  20- האלבום הכחול" שגרפו עד כה כ  – החודש הוצאנו את כל פרקי ההסכת "ג'וני    -   האלבום הכחול   –ג'וני  

מוריסון במלאות חמישים אלף האזנות ובכל יום המספרים עולים. בימי אלו אנחנו עובדים על הסכת אודות ג'ים  

 שנים למותו שיצא בקרוב. 

של ג'וני מיטשל היה קשה לעיכול. היום הוא כבר אבן דרך במוזיקה   Blue שנה, האלבום  50כשהוא יצא לפני 

אחורה לברר מה סוד הקסם של האלבום הזה, מה קרה בדרך אליו ומה הסיפור של האישה   אנחנוהפופולרית.  

   כאןלהאזנה לחץ/י  שעומדת מאחוריו. 

בתחילת המילניום, אחרי כמה שנים טובות בחסות    -    The Strokes  שנה לאלבום הבכורה של  20ספיישל  

הופ החלו לשטוף את הרדיו. אבל באותו הזמן היו גם  -שוב. להיטי פופ והיפ  הגראנג' והבריטפופ, הרוק מת 

חמישה צעירים פוחזים במנהטן שלא ממש נבהלו מהכיוון החדש של הרוח. הם לבשו את מעילי העור וסקיני  

רט, ג'ינס ולחצו חזק על הדיסטורשן. ומה אתם יודעים, הם החזירו את הרוק לאופנה. אלו היו ג'וליאן, ניק, אלב

ישל של חצות. כולל ראיון ילו את ספ  הקדשנו  אנחנושנה לאלבום,    20הסטרוקס. במלאת    -ניקולאי ופבריציו  

   כאןלהאזנה לחץ/י מיוחד עם המפיק של האלבום, גורדון רפאל! 

ווינהאוס ווינהאוס למועדון  עשו  -   ספיישל איימי  המפוקפק. היא מצאה את    27ר חלף מאז הצטרפה איימי 

ועם  להיטיה,  מיטב  של  הופעות  סיבוב  של  ביטולו  אחרי  חודש  שבלונדון,  בביתה  אלכוהול  מהרעלת  מותה 

 פנטזיה להקים משפחה ולעבוד על אלבום חדש ומצופה. 

עם שני אלבומי אולפן בלבד שהציגו זמרת עם איכויות קוליות מפוארות, כריזמה, סטייל וסגנון חיים הרסני,  

איימי הצליחה לרענן את פני הפופ עם השילוב    -שריתק אליה את מצלמות הפפרצ'י והתקשורת עד יום מותה  

וריה של הרוק והפופ כאחד הקולות  המוצלח בין ג'אז, בלוז, ריתם אנד בלוז, סול ופאנק, ונכנסה לספר ההיסט

ובכלל.   החדש  במיליונים  ביותר  ספ  הקדשנו  הבולטים  של  ווינהאוס  ישעתיים  איימי  של  לזכרה  חצות  ישל 

   כאןלהאזנה לחץ/י  שנים למותה. 10במלאת 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=219364
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=219364
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=219364
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=220050
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=220760
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2117&subcatId=607
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2117&subcatId=607
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2117&subcatId=607
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2042
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2042


 
 

  רדיו

 : המוסיקהכאן קול 

לאחר שנים רבות, אימצנו את המלצת האקדמיה ללשון העברית לכתוב מילים שהגיעו אל העברית מלשונות  

אירופה לפי ההגיה והחלפנו את הסמ"ך בשם התחנה בזי"ן. המהלך מלווה באריזה חדשה ועדכנית שהוכנה  

 עתה, אנחנו כאן קול המוזיקה. מ אותות תחנה, קדימונים ומעברונים וכמובן בשידור.–על ידי מחלקת הפרומו

 שידורים חיים   

  50החודש שידרנו את קונצרט הפרידה ההיסטורי של תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית אשר נסגרה לאחר  

   כאןלהאזנה לחץ/י . שנות פעילות 

להיווסדה ואנחנו שידרנו את   50המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוזיקה ומחול ירושלים ציינה החודש  

   כאןלהאזנה לחץ/י . קונצרט היובל החגיגי"

 : כאן מורשת

בשלושת השבועות שקודמים לתשעה באב, עברה התחנה לשידור המותאם לימי האבלות.   ימי בין המצרים

הגורמים לו בעבר ומה ניתן ללמוד לעתיד, השירים הפכו שקטים ולאחר    – כל התוכניות עסקו בסוגיות החורבן  

  כאןלהאזנה לחץ/י יתה של חשבון נפש חברתי. ימכן גם ווקאליים וכל האווירה ה

יום השידורים המיוחד נפתח עם אמירת מגילת איכה בשידור חי מהכותל המערבי בירושלים.    תשעה באב

 התפילה שודרה במקביל ברדיו ובדיגיטל של כאן מורשת וכן הועברה ליוטיוב כאן ולפייסבוק כאן חדשות.  

והגאולה. בין השאר, שודרו יום הצום התקיימו שידורים מיוחדים שעסקו בסוגיות החורבן  שיעורים   במהלך 

וכן רבה של ירושלים, הרב שטרן. המוזיקאי יגל  מיוחדים מפי הרב הראשי לשעבר, הרב ישראל מאיר לאו, 

וכן שודר פרויקט מיוחד   והגיע לאולפן מורשת חי כדי לדבר על היצירה,  הרוש הוציא דיסק חדש עם קינות 

הצום   ביום  הכנסת  בבתי  הנאמרות  הבולטות  הקינות  אחרי  לספרי  מהיכ  –שהתחקה  נכנסו  ואיך  הגיעו  ן 

  כאןלחץ/י  להאזנה התפילה. 

 כאן רקע 
 : ברוסית  טוקיו תאולימפיאד

האמא אנג'לה    ארטיום דולגופיאט:ריאיון עם ההורים של זוכה מדליית הזהב    1.8.21-ביומן הערב ברוסית, ב

   כאןלהאזנה לחץ/י  .בילן + האבא אולג דולגופיאט

 :באנגלית

אמא של תמנע נלסון לוי מספרת על דרכה של בתה ומשתפת את המאזינים ברגשותיה לאחר זכיית מדלית  

     כאןלהאזנה לחץ/י . הברונזה

בעקבות ההחלטת "בן אנד ג'ריס" להפסיק את מכירת הגלידה בהתנחלויות סמנכ"ל החברה בישראל אורי  

   כאןלהאזנה לחץ/י  קנדלר קורא לממשלה ולציבור בישראל לפעול נגד החרם.

 
 
 
 
 

 , בברכה

 
 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=218883
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=219244
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23858
https://www.youtube.com/channel/UCzr8GKryb0dfc8Y_Sb5B33w
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=220857
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=221094
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=221094
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=221094
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/is-this-the-end-of-ben-and-jerrys-in-israel


 
 

 : 2021יולי נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה בחודש  ואל

 

 

  התחקיר על דניס ומישל , כאשר הסרטון המוביל בעמוד הוא  6%-התחזק החודש ב  כאן חדשותעמוד    :פייסבוק

אלף, הוא "סהר    480והפוסט שצבר בו הכי הרבה צפיות,    2%-עלה ב  כאןאלף צפיות; עמוד    390-שהגיע לכ

 מול החודש שעבר. 10%-גדל ב מכאןעמוד  ";לוכד הפדופילים 

 

 

מיליוני צפיות לאורך החודש, הקפיצה את היקף הצפיות    4העונה החמישית של "ילדי בית העץ", עם    :יוטיוב

, כאשר הסרטונים 15%- התחזק ב  חדשותכאן  לעומת החודש שעבר; עמוד    70%- ביותר מ   חינוכיתכאן  בערוץ  

 המובילים בערוץ הם שני הפרקים בתחקיר על דניס ומישל. 

 

 

אלף צפיות הוא "שאלה   300-, כשהסרטון המוביל עם מעל ל94%-זינק החודש ב  חדשות  כאןעמוד    : טיקטוק

מהחודש שעבר, והסרטון שגרף הכי הרבה    57%-קפץ ב  חינוכית  כאןלשאול" לגבי תלוש השכר; גם עמוד  

 אלף צפיות. 200- " עם כצוות תומי או צוות נגהצפיות בעמוד הוא "

 

 

הוא "נראה כמה ישראלים צריך כדי לשבור את המיטה" במשחקים   חדשות  כאןהציוץ המוביל בעמוד    : טוויטר

גולשים. זה הציוץ    6,500- מיליון )!( פעמים, ואותו צייצו מחדש כ  6-האולימפיים בטוקיו. לציוץ נחשפו יותר מ

 הנצפה ביותר בטוויטר של כל חשבונות התאגיד מאז ההקמה.

 

 



 
 

 

 

מהחודש שעבר. הסרטון המוביל בדף הוא של המקעקעת    20%-בעלה    כאןהיקף הצפיות בדף של    :אינסטגרם

אלף צפיות, הוא זה המתעד    40-, עם ככאן חדשותאלף צפיות; הסרטון המוביל בדף של   70- שרה קורי עם כ

 את ח"כ עמיחי שיקלי שר את ההמנון בעת ביקורו בהר הבית. 

 

 

 253אלף האזנות לאורך החודש, "שיר אחד" עם  361ההסכתים המובילים הם "חיות כיס" עם  :רדיו דיגיטלי

 אלף האזנות.  96אלף ו"עוד יום" עם  117אלף האזנות, "היסטוריה לילדים" עם 

 

 

שידורי העונה החמישית של "ילדי בית העץ" הקפיצו את היקף הביקורים באתר ובאפליקציה   :אתר ואפליקציה 

 למול החודש הקודם, לכדי מיליון ביקורים. 137%-ב אן חינוכיתכשל 

 

 

מול החודש שעבר,   כאןאתר  בבהיקף הצפיות בתוכניות מוקלטות    4%חלה עלייה של    :טלוויזיה דיגיטלית

אמת";   "זמן  של  החמישית  והעונה  "פמת"א"  של  השנייה  העונה  הם  החודש  המובילים  התכנים  כאשר 

 מיליון צפיות בכל התכנים.  1.1-נצברו החודש הזה כ כאן פליקצייתאב

  

 

 

 



 
 

 

 

טלוויזיה  של    :מכשיר  עלייה  ה  20%חלה  בפלטפורמת  התאגיד  תכני  של  ההזמנות  כאשר  VOD-בהיקף   ,

  54%נרשם זינוק של    SmartTV-הכותרים המובילים הם "קופה ראשית" ו"ילדי בית העץ"; באפליקציות של ה

 בהיקף הצפיות, כשהתוכן המוביל הוא "פמת"א". 

 

 

, תחנת 4%-עלו ב כאן גו כאן ב. תחנות 2021לחציון הראשון של שנת  TGIהחודש פורסם סקר  :מכשיר רדיו

מיליון איש מדי   1.7. סך המאזינים לכל התחנות עומד על  43%-זינקה ב  כאן מורשתו  13%-עלתה ב  88כאן  

 יום )בניכוי חפיפה ביניהן(. הנתונים הם באלפי מאזינים בימי חול.

 

 

 

 , בברכה  

 
 יובל פישר

 מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

 



 
 

 פרומו סל לתכנים שעולים הקיץ 

 . 11כאן  -קליל וכייפי שמציג את מגוון התכנים שיעלו הקיץ ב פרומו 

 כאן י/לצפייה לחץ

 

 פרומו לוח לימי שני 

 פרומו קומי שנותן המלצה מושלמת לערב מושלם. 

   כאן י/לצפייה לחץ

 

 כאן עם יצירות ישראליות גדולות   –פרומו תדמיתי 

 פרסים יוקרתיים, שבחים מקיר לקיר :  

 כאן גאה להציג יצירה ישראלית עכשווית, במיטבה 

   כאן י/לצפייה לחץ

 

 בואו לאכול איתי  

 לכבוד העונה החדשה החלטנו לתת לכם 

 מתכון לעונה מנצחת. היכנסו ורשמו.

   כאן י/לצפייה לחץ

 

 על השאלה   סליחה 

 עונים על השאלות הכי קשותרגע לפני שהאנשים הכי מעניינים 

 הזאת. חשובה כך  הכול  לתוכנית  מרגש  פרומו יצרנו

 כאן לצפייה לחץ/י

 

 סובב ישראל  -טיול אחרי צבא 

 נופים חדשים , חוויות חדשות  וחברות ותיקה. 

 מה עוד צריך בפרומו? 

   כאן י/לצפייה לחץ

https://streamable.com/fovo5u
https://streamable.com/utmxrn
https://streamable.com/xvoknd
https://streamable.com/pw88qx
https://streamable.com/0w9xdb
https://streamable.com/9klp2s


 
 

 הפרקים הראשונים  2-קופה ראשית הארדסייל ל 

 לכבוד הפתיחה של הקופה הכי מצחיקה בישראל,  

 ערכנו פרומו שנותן טעימה מעוד עונה מופרעת. 

   כאן י/לצפייה לחץ

 

 המדד מיהו יהודי? 

 פרומו גרפי מושקע המעודד השתתפות בסקר 

 במסגרת המחקר המקיף ביותר שנעשה בנושא 

 "מיהו יהודי?" -אי פעם ולהכריע אחת ולתמיד 

 3פרומו , 2פרומו , 1פרומו   – כאן  י/לצפייה לחץ 

 

 מכאן 

 פרומו תדמיתי למערכת החדשות  

 בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה.  -של מכאן

   כאן לצפייה לחץ/י

 

 

                                                        

 , בברכה

 
 אורן פלדי

 הל קריאייטיבמנ

 

https://streamable.com/atzgo3
https://streamable.com/8elxba
https://streamable.com/8elxba
https://streamable.com/8elxba
https://streamable.com/wvvyen
https://streamable.com/wvvyen
https://streamable.com/wvvyen
https://streamable.com/japi73
https://streamable.com/japi73
https://streamable.com/japi73
https://streamable.com/69abh3

