
 
 

 פ"א תש    אייר חודש  
 

 

 עובדות יקרות ועובדים יקרים,

ימים לא פשוטים עוברים עלינו ועל כל המדינה. תקיפות מחוץ ששולחות רבים מאזרחי המדינה  
לצערנו, גם מתיחות פנימית,  למקלטים, פוגעות בשגרת החיים וגורמות לנזקים כבדים, בגוף ובנפש.  

 אלימות ברחובות שפוגעת בביטחון האישי של כולנו. 

דווקא בזמנים כאלו, המחויבות והשליחות שלנו כגוף שידור ציבורי מתחדדת ומתעצמת. באחריותנו  
לספק לציבור את המידע המעודכן והרלוונטי ביותר, באופן מקצועי וברור. לצד זאת, להמשיך ולהביא  

 הפלטפורמות שיאפשרו הפוגה מסוימת מהאירועים הקשים.  תכנים בכל

כמו תמיד, בזמנים קשים אנו רואים את המסירות של העובדים, שבאה לידי ביטוי גם בתוצרים  
המשודרים, ואני מבקש להודות לכל העובדים ובראש החץ לעובדי החדשות, אשר נרתמים לעבודה  

וחריצות על מנת לספק לציבור את השידורים  האינטנסיבית ועובדים לילות כימים במקצועיות 
 הטובים ביותר. 

החודש שעבר, היה חלק מתקופה קצרה שהיוותה אי של שגרה בין דעיכת הקורונה להסלמה במצב 
 הבטחוני והתוצרים שלו נמצאים כאן, בסיכום שלפניכם. 

 

 .אני מאחל לכולנו חודש טוב ושקט ושנחזור במהרה לשגרה

 אלדד. 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 



 

 
 

 : ן כתו 

סרט מציאות מדומה  -״סינדרום פיינגולד״   -את החודש פתחנו בדיגיטל עם חדשות משמחות 
תוכן  בשיעלה בכאן דיגיטל בחודש יוני, יופיע בהקרנת בכורה בפסטיבל טרייבקה היוקרתי. מדובר 

מעלות, אינטראקטיבי, החוזר לרגע התהפכות סירתה של יסמין פיינגולד, אלופת   360 -דיגיטלי ב
. בסרט, שיצרו נמרוד שפירא ורועי לב, יככבו צחי הלוי,  2009ישראל בחתירה בנחל הירקון בשנת 

אורלי זילברשץ, מיכאל מושונוב, קייס נאשף, יפתח קליין ונלי תגר. יסמין פיינגולד עצמה מקריינת  
 תיח של הסרט, שבו משתתף גם אבי טויבין שהציל את יסמין מטביעה. את הפ

" כבר ניתן להגיד שהצלחת הסדרה לא  לאבד את הדרוםלקראת סיומה של סדרת הדוקו רשת שלנו "
תופים, אלא ברעש שיצרה  מתבטאת רק בכמות הצפיות הגדולה ובמאות אלפי התגובות והשי

ובפעולות שהניעה. בעקבות שידורי הפרקים מגיעות אלינו פניות מרחבי הארץ על התארגנויות למען 
מתנדבים שמגיעים לשמור בחוות בנגב, צעדה   –המאבק על הדרום שהתחילו בעקבות הסדרה 

שצפה בפרק על  שמתארגנת מירושלים לדרום ובעל צימרים שהחליט לפתוח דווקא בנגב מלון אחרי 
 דמי החסות מול בעל היקב. 

התחדשנו בסדרת דוקו חדשה ומשמחת בשם ילדי פלא, שזוכה מהרגע הראשון למאות אלפי צפיות  
ילד  עד כה זכינו לפגוש  ,ילדים מוכשרים מרחבי הארץ בסדרה אנו פוגשיםוהמון תגובות נלהבות. 

 סקרנים לגלות מי המוכשרים הבאים שיגיעו לסדרה. .וילד די ג'י, ילדת קראטה גולש

, הפך למרענן הרשמי של תחילת הקיץ וזכה  קירור עריםפרק של הכל סביבה על  – ואם כבר סקרנים 
על בננות, הצליח   תוצרת הארץ"למאות אלפי צפיות ושיתופים של גולשים סקרנים. גם פרק של "

 ת לב הגולשים, לא מעט בגלל הקריינות הנפלאה. לכבוש א

שהכנו   סרטון קבלת פניםכולם חגגו איתנו את כניסתו של דניאל מורס לצוות המגישים של כאן, עם 
עו המתמודד עם  לו, שזכה להצלחה גדולה ובאז משמח ברחבי הרשת. דניאל, מאמן כושר במקצו

 ואנחנו מבטיחים שעוד תשמעו עליו הרבה!  דימוי גוף, טורט, התחיל לצלם איתנו סדרה חדשה על 

לפצח תעלומה בת  חנו את יום ירושלים ציינו בדיגיטל עם פרק מיוחד ומרגש של "תעלומות" בו הצל
האיחוד בין החייל המוצא לבין החייל   "למי שייך התפילין שאבד במלחמת השחרור". -שנה 54

 שאיבד צייר בפנינו את הסיפור המורכב של הקרבות לשחרור ירושלים. 

 

 מוצרים והפצה: 

 מיניסייטים   

ומושקע לדרמה הקומית עם פרקים מלאים, תכנים נלווים, ומבחר תכנים   אזור ייעודי –המפקדת 
 של כאן בדיגיטל ובטלוויזיה

משפחות מחלקים שונים    10לפרויקט הדוקו השאפתני שיעקוב אחר    שמיעמוד ר  –פרויקט משפחות  
 של הפסיפס הישראלי, עם פרקים מלאים והכרות עם המשפחות המשתתפות 

 התפתחות הפלטפורמה בחצי שנה האחרונה.   - גיפי  

, וכל  2018-2020כמעט כל הגיפים שלנו הועלו לאורך 
חיפוש )#מילים(  העבודה שלנו הייתה להכניס מחדש מילות  

 בכל תמונה. מאז שהכנסנו את מילות החיפוש החשבון נוסק.

מיליון שימושים    10(, יש לנו יותר מ  2021מאז שעלינו )ינואר  
 70-80 -כהגיפים שלנו. בממוצע, בכל חודש יש  546בכל 

אלף   75 -היו כאלף שימושים בכלל הגיפים. בחודש אפריל 
 שימושים סה"כ. ליוןימ 2-שימושים בממוצע ביום וכ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hooz50kWOkg
https://www.youtube.com/watch?v=HTCV3MWi_Kk
https://www.youtube.com/watch?v=HTCV3MWi_Kk
https://www.youtube.com/watch?v=C_27-eEVexo
https://www.youtube.com/watch?v=Ec6VYSMuZK0
https://www.youtube.com/watch?v=OqaxS774aOw
https://www.youtube.com/watch?v=q-E5UOHFWcE
https://www.youtube.com/watch?v=PEYfm5yqzNk
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/404888713834894
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/404888713834894
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/404888713834894
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1319
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1317
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1317
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1317


 

 
 

 : עשרת הגיפים החזקים ביותר שלנו 

 

 בנוסף, יש גם סטיקרים באינסטגרם של סדרות כאן חינוכית! 

את כלל הגיפים שלנו ניתן לחפש גם באנגלית וגם בעברית במאגרים השונים   -והדבר החשוב ביותר 
ועוד!( ואנחנו ממשיכים עבודה   אפסבאפליקציות הסושיאליות )פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, וואט

 על הגיפים והתיוגים לאורך החודשים הקרובים. 

YouTube : 

 ל"ג בעומר תשפ"א   – האסון במירון  

כבכל שנה, שיתוף הפעולה בין מערך ההפצה עם כאן מורשת בשידור במועדים מיוחדים היה מוצלח,  
 והניב אלפי צופים ועניין ציבורי רב בהדלקות החגיגיות.

עם היוודע דבר האסון בהר מירון, השידור החגיגי הוסב מיידית לשידור מיוחד, אשר דרש תשומת 
לב והתנהלות שונה )החלפת אריזה, תיאור ומענה בצ'אטים(. הגם שהאירוע קשה מנשוא, גאוותנו  
על כך שצוות כאן מורשת בשטח ומערך השידור ביוטיוב, היו הראשונים להגיב וללוות את האירועים  

 בשידור חי בשני ערוצי יוטיוב.

 שידורים אלה זכו לעניין ציבורי רב: 

 , כאן מורשת וכאן חדשות.11אלף צפו בשידורים החיים בערוצי היוטיוב של כאן  400-כ -

 כלל הסרטונים שעסקו באירוע הקשה צברו כמליון צפיות במהלך השבוע שלאחר האסון. -

 

 עדי החודש: שידורים חיים במו   15- החודש התאפיין ביותר מ 

 משדרי יום הזיכרון לשואה ולגבורה 

אלף   77שידורים חיים שגייסו  4במסגרת שידורי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, צוות ההפצה ניהל 
 צפיות: 

 .צפיות 50,000  -הטקס המרכזי מיד ושם  -

 צפיות. 13,500 -טקס הנחת הזרים למרגלות האנדרטה למרד גטו ורשה ביד ושם  -

 צפיות.  10,000 -איש יש שם" בכנסת טקס "לכל  -

 צפיות.  3,000 -טקס לוחמי הגטאות  -



 

 
 

 משדרי יום הזיכרון ויום העצמאות 

השידורים החיים של כלל הטקסים הממלכתיים במסגרת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי  
 בשידורים:   צפיות. הצוות ליווה את השידורים וניטר את השיח  200,000פעולות האיבה, זכו לכמעט  

 צפיות   11,000 -העצרת לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה בבית יד לבנים  -

 . צפיות  45,000  -הטקס הממלכתי להדלקת נר הזיכרון לחללי מערכות ישראל מהכותל המערבי   -
לראש רשימת  ונכנסצפיות  200,000 -מ ליותרזכה נאום הרמטכ"ל מהטקס כפריט נפרד 

 וטיוב למשך כשלושה שבועות. החמים של ישראל בי

 צפיות  61,000 -משדר "שרים לזכרם"  -

 צפיות  7,000 -טקס הקראת שמות החללים בהיכל הזיכרון בהר הרצל  -

 צפיות  18,000 -טקס הזיכרון הממלכתי בהר הרצל  -

 צפיות.  18,500 -טקס האזכרה הממלכתי לנפגעי פעולות האיבה בהר הרצל  -

 צפיות  19,000  -טקס מצטייני הנשיא  -

,  7צפיות + הטמעת הלייב באתרי  מעריב, מקור ראשון, סרוגים, ערוץ  95,000 -חידון התנ"ך  -
 הסוכנות היהודית ועוד.  

 צפיות בערוץ כאן חדשות  12,500-ו  11צפיות בערוץ כאן  15,000 -טקס פרס ישראל  -

  

מנויים   7,000-כ צפיות מצטברות, ונוספו 800,000 -בכל השבוע כלל הצפיות מתאגדות לכ
חדשים. בנוסף על שידורי המועדים, הצוות העביר בשידור חי את "טקס פרסי הטלוויזיה" לשנת  

 . , אשר זכה לעניין ציבורי2020

  

 פרויקט שידור "שמות הנופלים" 

רצף שמות כל הנופלים בכל מערכות ישראל ושמות נפגעי פעולות האיבה שודר באתר כאן, ובשיתוף  
על מנת שהמשפחות יוכלו    –ת ההנדסה, התאפשרה הכנה של מקטעי שעות מראש  פעולה עם מחלק

 לאתר את שמות יקיריהן בקלות. 

 

 כניסות לרשימת החמים של ישראל ביוטיוב 

 נכנסים לרשימת החמים בתוך שעות מרגע יציאת כל פרק.  "המפקדת" כל פרקי   -

 נכנסת לרשימת החמים בישראל בכל עלייה של פרק.  לוחמים" הסדרה "  -

 

 הפצה: 

 עובדים על הכשרת הקרקע להפצת תוכן לפלטפורמות בינלאומיות.  .1
שינויים במדיניות ההפצה הארגונית הובילו למהלך לגביית דמי תפעול עבור ההפצה   .2

 . ההתקשרות עם יס, הוט וסלקום הסתיימה. VODלפלטפורמות 

 

 

 

 
 , בברכה

 
 אלעד טנא 

 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 



 
 

 תוכן ותוכניות טלוויזיה מכאן 
 

 רמדאן בטלוויזיה מכאן 

פינת דת יומית לחודש הרמדאן. כוללת: דברי פתיחה וציטוטים מהקוראן,   " תוכנית דת  تتقون لعلكم"

 דרשה של איש דת מתחלף, קריאת מואזין והודעה על מועד שבירת הצום, ותפילה. 

 

"show  לחודש הרמדאןתוכנית הופעה ומוסיקה  "  רמדאן בדרכים  الطريق ع  .

משאית הופעות מיוחדת שעליה במה ומסכי לד תגיע כל ערב ליישוב אחר  

ושם בשטח, אל מול קהל שיהיה במרפסות הבתים   -ברחבי המדינה 

 יתארחו שני זמרים בהופעה מרגשת על הבמה )המשאית עצמה(.

 

תוכנית בישול יומית לכל המשפחה   "זיכרונות וטעמים  زاكية  ذكريات"

האיפטאר. בכל פרק שף מתחלף    -עם מתכונים לארוחת שבירת הצום  

מארח דמות מהחברה הערבית וביחד מבשלים מתכונים, בוילה  

מפוארת במשולש  עם חצר, מעשנת, טאבון, גריל גחלים וכמובן  

 ה מתכון משפחתי.  מטבח מאובזר היטב, כאשר אחד המתכונים יהי

 

 אירוח ובידור 

סאטירית בהנחיית  -תוכנית אירוח קומית " אממא עלקה  علقة أما"

השחקים חנא וחנאן. בכל פרק  יתארחו שני אורחים הקשורים אחד  

יבחנו  הם,  י הקשר בינלשני, וביחד הם יצחקו על סיטואציות מהחיים, על  

יודעים אחד על השני, תפקיד האישה והגבר "המסורתיים".  הם מה 

בנוסף, פינות משחק, שאלות משעשעות, מערכונים ופינת מומחים  

 להענקת טיפים והצעות לשיפור היחסים. 

 

תוכנית חגיגית לכבוד חג הנביא    " שריף -אלמקאם אל  الشريف  المقام" 

שועייב,  שתצולם במתחם נבי שועייב בכפר חיטין שמעל לכנרת  

ותארח דמויות בולטות בחברה בתחומים שונים: משפט, רפואה,  

ועוד. בכל ראיון  , מוגבלויותמדע , תרומה לקהילה, אנשים עם 

תשאל השאלה היכן האמונה הדתית פוגשת אותם בחייהם,  לצד  

 שירה דתית, ויזואליות, קליפים וברכות.

 

   ילדים 

" סדרת הרפתקאות מתמטית. תושביה של עיר המספרים הם יצורים  עיר המספרים األرقام مدينة"

 זוגיים. בכל פרק הם יוצאים להרפתקה נועזת. מתמטיים המגיעים ממשפחת הזוגיים והאי 

 

 

https://www.makan.org.il/program/?catid=1835
https://www.makan.org.il/program/?catid=1834
https://www.makan.org.il/program/?catid=1826
https://www.makan.org.il/program/?catid=1836
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=104415


 
 

   מקסום המסך 

נו כללו את  יכאן, שידור-במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו

השף ברק יחזקאלי יוצא למסע    - 2אנחנו על המפית  דרמת ריגול עטורת פרסים.    1עונה    - האמריקאים 

אחרי מסעותיו בחו״ל    , 3אנחנו על המפית  - ו  לטרנד לוהט בעולםבעקבות האוכל הישראלי, אשר הפך  

 חוזר השף ברק יחזקאלי ארצה, כדי לפגוש את השפים שחוקרים מטבח מקומי עכשווי. 

 

   אימפקט דוקו 

 " בסינמטק בחיפה   קרוב רחוק  غربة  قربة"הקרנת בכורה חגיגית לשלושה פרקים של הסדרה  

מכפר כנא לבאר שבע, מרומניה לכפר קאסם,  

בחברה הערבית  Y-מטירה לצור יצחק: בני דור ה

בישראל מתלבטים איפה לגור, פה או שם? האם  

להישאר במקום בו גדלו, לעבור לעיר או ליישוב עם  

רוב יהודי? "קרוב רחוק" היא סדרה תיעודית  

שעוקבת אחרי צעירים רהוטים וכריזמטיים  

הגים  במסעם להגשמה אישית. הם מנווטים בזהירות בין שבירת מוסכמות ובין מטען המסורות והמנ

גם כשהם מחליטים לעזוב אותו לטובת לימודים, עבודה או   —שהם נושאים איתם מבית ההורים 

 נישואים.  

 

 (06.05.21 – 06.04.21סיכום חודש אפריל ) –הדיגטל בערבית  

 הפקות חשובות שעלו לאתר בחודש הזה ונתנו מענה לקהל שלנו על כל גווניו: 

 : סרטים לרגל יום השואה 

 ניצולת שואה מאום אל פחם   - הכירו את לילא ג'בארין  

 השואה בעיני הדור הערבי הצעיר 

 : סרטים לרגל יום הזיכרון והעצמאות 

הסרט שותפות   כרונם לברכה י סיפורם של תמיר נבואני וסייף ביסאן ז   -   Solo  – סולו   - سولو 

 ותקווה 

 חג הנביא שועייב    כמו כן סרט מיוחד וחגיגי לרגל

ולרגל חודש הרמדאן האתר מתעדכן בכל רגע בתכנים המיוחדים שעולים ברדיו בטלוויזיה ובדיגיטל  

 הפינה הדתית היומית ובראשם  
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  דוקו ופרזנטציה אחת(: 3)הפקות  4גם העלנו  החודש

 דוקו מהכלא עם רוצח ששולח מסר חשוב למיגור האלימות  .1

 . קברו נביא יתרו ושלהשל  סיפורו   –הפקת דוקו לרגל חג נביא יתרו  .2

 קניות בחודש הרמדאן. ריבוי ה – פרזנטציה על רמדאן וקניות .3

 . לדעת על עדת הבהאיים רציתםכל מה ש  –דוקו  -עדת הבהאיים  .4

 

 

 

 
 

 , בברכה
 

 יאסר עטילה
 סמנכ"ל המדיה בערבית

 רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל –מכאן 

 

https://www.facebook.com/100020102393157/videos/1132773270559925
https://www.facebook.com/100020102393157/videos/460611238527949
https://www.facebook.com/100020102393157/videos/2861251290757655
https://www.facebook.com/100020102393157/videos/231288492089615
https://www.facebook.com/100020102393157/videos/231288492089615
https://www.facebook.com/100020102393157/videos/231288492089615


 
 

חטיבת הטלוויזיה שמחה וגאה על קבלת הפרס למצוינות בטלוויזיה בפסטיבל "שובר מסך" בעמק  
 יזרעאל!  

 שידורי יום העצמאות: 

כניות וטקסים. במוצאי יום העצמאות הושקה סדרת הדרמה ובמגוון ת 11יום העצמאות צוין בכאן 
 :  "המפקדת"המדוברת  

נועה )אלונה סער(, קצינה מסורה יתר על המידה, אבל 
כזאת שלא הוסמכה להיות מ"מית בגלל ציון סוציומטרי 

במפתיע הזדמנות לפקד על מחזור טירוניות.  נמוך, מקבלת  
המשימה מתבררת קשה במיוחד כשלפניה ניצב מחזור 
"גיוס מיוחד" בעייתי, סגל שלא מקבל את הסמכות שלה  
ובעיקר, חוסר יכולת להתמודד עם בני אדם שלא באמצעות 
תקנות וחוקי הצבא. העונה הראשונה תיקח את נועה  

קודה שבה היא ממצב של דבקות פדנטית בנהלים לנ
מתחילה להבין שעל מנת לשרוד בתפקיד היא תצטרך לשחרר ולהתגמש, ואולי אפילו לחשוף את  
עצמה. במקביל למסע של נועה, לחברותיה לסגל יש אתגרים שמחזור הגיוס המיוחד מעמיד בפניהן  

 ובפני היחסים שלהן אחת עם השנייה. 

ב אהבה למ"מ" שזכה להצלחה בינ"ל וניר  את הסדרה יצרו עטרה פריש על בסיס סרטה הקצר "מכת
 "סוף הדרך".  -ברגר שאחראי לסדרת הקאלט בדגיטל שלנו

 זהו זה: 
מוני, בראבא, דבל'ה, גידי וקושניר    –זהו זה והתזמורת הפילהרמונית חוגגים את ערב יום העצמאות  

 ם במיוחד לערב חג. מיד אחרי טקס המשואות. בשירים ומערכוני 
 

 : קארפול קריוקי 
האוטו קושט בדגלי כחול לבן, ואודי כגן חגג את יום  

ריטה! לצד כל הלהיטים  -העצמאות עם האחת והיחידה 
ברחובות" באמצע הגדולים, הופעה מאולתרת של "שרה  

הרחוב, שיחזור של סקנדל הכתפייה ותחרות דיבוב  
שיוצאת משליטה, ציפתה לריטה גם הפתעה: היא, 
שמעולם לא חוותה יום עצמאות כהלכתו )היא תמיד 
הופיעה על הבמות(. זכתה לחוויה מתקנת ומזוקקת של 

- ופטיש-שלג-ספריי-פופקורן -מתוק-גפן-צמר
 בראש. חג שמח!-פלסטיק

 
 

 : סבתא בישלה עם תום יער 
תום יער יצאה למסע  והפעם לרגל יום העצמאות 
בעקבות הטעמים של העליות לישראל מתוניס 
ואתיופיה, דרך מפגשים מרגשים, מצחיקים, 
נוסטלגיים וטעימים עם סבתא בלה, שעלתה מתוניס 

לימדה את תום איך ממלאים מעיים, עם קום המדינה ו
ועם סבתא אסתר, שעלתה לארץ מאתיופיה ולימדה 
את תום על טקס הקפה האתיופי ובעיקר איך לרקוד. 
בסיום הפרק תם הכינה את פיקניק יום העצמאות 

 שלה מכל מה שלמדה.  
 

 המרדף עצמאות: 
במה שהפך כבר למסורת, "המרדף" בפרק מיוחד ליום העצמאות, והפעם, במחווה מפתיעה לסרט 

"גבעת חלפון אינה עונה"! ארבעה מגיבורי הסרט המיתולוגי התאחדו   -שאין יום עצמאות בלעדיו 
נג'י(, מיקי קם )שפרה(, חנה לסלאו )חרמונה( וטוביה צפיר  גברי בנאי )ג'י -באולפן "המרדף" 

)שמגר(. יחד, הם התמודדו מול הצ'ייסר איתי הרמן בסדרה של שאלות טריוויה על תולדות העם  
 והמדינה וגם על ההומור העברי. 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
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https://www.kan.org.il/program/?catid=42
https://www.kan.org.il/program/?catid=42


 
 

 הבלתי חשובים: 
ההיסטוריה שלנו מלאה באירועים שקל לא לשים לב אליהם,  
במבט ראשון הם נראים אולי בלתי חשובים אבל במרחק השנים  
 הם מספרים סיפור גדול יותר על מי שהיינו ומה שאנחנו היום.  
'הבלתי חשובים' בפרק מיוחד ליום העצמאות מספר את  

דינת  סיפורם של ילדי ה' באייר תש"ח שנולדו ממש יחד עם מ
ישראל. ביום היוולדם נקשר גורלם בגורלה של ישראל ובכל  
עשור נחגג יום הולדתם בטקס חגיגי לצד חגיגות הולדתה של  

 .הסיפור של כולנו -המדינה. סיפורם הפך להיות 
 

 עד כאן: 
אחד בלבד, הימין והשמאל יכולים לחגוג ביחד ולהעמיד  בכל השנה הם רבים ומתכסחים, אבל ליום 

פנים שאנחנו עם אחד ומאוחד בספיישל יום העצמאות של "עד כאן!". עם נלי תגר וגדי וילצ'רסקי  
 עינת שרוף!  -מצד אחד, נעם פתחי ונדב אבוקסיס מצד שני, ואורחת מיוחדת ומוזיקלית באולפן 

 
 אביהו מדינה:   – דרך המוסיקה  

במסגרת הסדרה המוסיקלית דרך המוסיקה נפגש יואב קוטנר עם  
המוזיקאי אביהו מדינה מגדולי היוצרים במוסיקה הים תיכונית. סיפורו  

ית הים  של אביהו מדינה הוא גם סיפורה של המוזיקה המזרחית, הישראל
תיכונית. אביהו מספר לקוטנר על הילדות בשכונת שבזי על פסטיבל הזמר 
המזרחי מתוכו צמח, על הביקורת החברתית שהוביל במשך שנים כנגד  
האפליה של הז'אנר, על שיתוף הפעולה עם זוהר ארגוב ועל שיריו:  יעקב  

 ים. התמים" , "הפרח בגני", "כבר עברו השנים" , "אל תשליכני" ועוד רב
 
 

 : פרויקט משפחות 
 10הפרקים הראשונים בתיעוד ארוך טווח ויוצא דופן של 

משפחות המייצגות את מגוון המגזרים בחברה הישראלית, 
המתוכנן להימשך עשרות שנים. השינויים עמם מתמודדות  

ופן בו חודרת המציאות הישראלית המשפחות, כמו גם הא
הדרמטית אל חייהן, ייחשפו בעונות שיצולמו וישודרו כל כמה  
שנים. בין השאר, בכל עונה יענו המשפחות על שאלון אישי  
זהה שימחיש את התהליכים שעברו מאז העונה הקודמת. כך 
יבחן הפרויקט, בהובלת היוצר דוד דרעי, שאלות יסוד  

ת, השבטית והקולקטיבית שלנו  הנוגעות לזהות המשפחתי
 כישראלים.   

 
____________________________________________________________________ 

 
 כניות הבאות:ולאחר יום העצמאות התחלנו בשידורי הת

 היהודי החדש:  
פרויקט תעודה קומי בהובלת גורי אלפי. חמוש בכלי הנשק  

יצא גורי למסע  -הפקפוק והצחוק  -המסורתיים של היהודי 
מרגש, מפוכח ומצחיק כדי לחקור את מערכת היחסים בין  
היהודים בישראל לאחיהם, היהודים האמריקנים: מערכת 
יחסים אוהבת ומחבקת, אבל לפעמים גם חשדנית ומתנשאת. 

של ארצות הברית,   קצותיההסדרה, שדילגה בין שני במהלך 
ניסה אלפי לברר בחן וברגישות האם אנחנו עדיין "עם אחד" או  
שהענפים בעץ היהודי המשותף שלנו צמחו כל כך גבוה ורחוק  
זה מזה עד שכבר לא רואים את הגזע המשותף. הוא נפגש עם 

    .ל מגוון שאלותניסה לענות ע מם,ייהודים מכל הזרמים, הגילאים ויחד ע
 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=103864
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https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1317
https://www.kan.org.il/program/?catId=1841


 
 

 ערב עם שי שטרן 
 

שי שטרן מארח מדי שבוע את הישראלים הכי רלוונטיים  
שהיו בכותרות השבוע. שי הגיע לתאגיד   ומעניינים

לאה לב על החדשות   –מחוזק בצוות קומיקאיות משובח  
מהרשת, הדר לוי עם כתבות על המתרחש בארץ 

  והתגלית החדשה, הסטנדאפיסטית יונה קפאח. 
בדרכו המיוחדת שי שואל את השאלות המביכות, 
הקשות והמצחיקות שאף אחד לא מעז לשאול, כשהוא 

 פוליטיקלי קורקט בחן ובהומור.  משחק עם ה
 "ערב עם שי שטרן", כל מוצאי שבת מיד אחרי מהדורת חדשות סוף השבוע. 

 
   חי בגימל מהיכל התרבות   - שלומי שבן מארח 

  אביב גפן מבצע הזמין אמן נוסף לבצע יחד את השיר האחרון בתכנית. התארחו :  \בעונה הזו כל יוצר
אביתר   ואביגיל רוז, דודו טסהואליו הצטרף עומרי קרן נכדו של שלום חנוך ומוסיקאי בפני עצמו, 

עמיר  מן, ומאיה בלזיצ קרולינה  ואלי דג'יברי,  גל תורן ולאה שבת,  יסמין מועלם ואבישי כהן,  בנאי 
והילה רוח. בכל התכניות הוקלטו ביצועים ייחודיים   וערן צורוגידי גוב, ריקי גל ונטע אלקיים  בניון

 לשירים מוכרים המשלבים קולות וכלי נגינה שבמרכזם שלומי שבן והפסנתר.

  

 

 

 

 

 מחלקת דוקו 

 העתיד כבר כאן: 

העיתונאי בן שני מספר את הסיפור שמאחורי ההמצאות פורצות הדרך וסיפורם האישי של החוקרים  
שמפתחים אותן. המצאות שיכולות לשנות את פניה של הרפואה שאנחנו מכירים. כיצד מדפיסים  

שיים להשתלה? האם בקרוב ימצא חיסון לסרטן? איך חיידקים יעזרו לרפא מחלות  איברים אנו

  חשוכות מרפא? והאם בעתיד נוכל למנוע מחלות עוד לפני התפרצותן?

 עונה חדשה   – זמן אמת  

לי בהנחיית  תכנית התחקירים של תאגיד השידור הישרא

" אמת זמן" אסף ליברמן חוזרת בעונה נוספת.  מדי שבוע
: באמת החשובים העיתונאיים הסיפורים את מביאה

תופעות   של שונות וחשיפות דיוקן  כתבות, תחקירים
 .חברתיות ישראליות, הונאות ושחיתויות ותופעות עולמיות

 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 טל פרייפלד
 ית טלוויזיהמנכ"לס

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
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  רבים  ופרסומים  פרק  לכל   צפיות  אלפי   מאות  עם  חיל   עושה   שלנו   החדשה  הנוער  סדרת  - מקיף מילאנו 
 . הצעירים כוכביה שלל על

 

 

 

 

 

 

 

 

  הנושאים בין. יפה  לחשיפה שזוכה החדשה  העונה עלתה כשבוע  לפני - סליחה על השאלה ילדים 

,  חרדים, חיים מסכנות אלרגיות, טורט תסמונת עם  ילדים  ,בפנימייה שחיים  ילדים :בהן  שנעסוק
 . גרושים להורים וילדים גאה נוער, קורונה, אתיופי ממוצא ילדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים! בצילומ התחלנו - 2021פרפר נחמד  

 

 

 

 , בברכה
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 

 



 
 

חודש אייר היה רווי אירועים חדשותיים מתפרצים. אסון מירון לצד הסלמה ביטחונית שבאה לידי  
 בדרום.ביטוי במהומות בירושלים ובבלוני תבערה מרצועת עזה, שהציתו שריפות 

 כל זאת, לצד מאמצים להרכבת ממשלה, והשבעת הכנסת החדשה. 

כאשר הצלם והכתב שלנו היו   סיקרנו באופן נרחב מהאולפן ומהשטח את אסון במירון, -אסון מירון 
הראשונים שהגיעו לשטח והוציאו שידור חי ודיווחים מאזור האסון. כמו כן שילבנו כוחות עם צלם  

 .   11ו בחי לכאן וכתב רדיו מורשת ששידר

עובדי החטיבה באגף ההפקה וגם במחלקות התוכן, התגייסו באופן נרחב החל מהשעות הקטנות של  
בלילה ביום שישי. גם   22:00-לפנות בוקר והסתיים ב 02:30 -הלילה לשידור גל פתוח שהחל ב

שות נפרשו  בשבת הרחבנו את שעות השידור ויצרנו משדרים שעסקו באסון. כתבי וצלמי חטיבת החד
במירון, בבתי החולים, באבו כביר ובבתי העלמין בהם התקיימו ההלוויות,   –במוקדים השונים 

 והביאו קולות ותמונות מהשטח. 

 במהלך חודש אייר שודרו כמה תחקירים של אגף המגזין:  

 .פוטרה –כספי תרומות בוולפסון הגיעו לקופה של מנהלת בית החולים, מבקרת הפנים שהתריעה 

 .שמרות המפרכותמתמחות בבתי החולים עברו הפלות בשל המ :תחקיר חדשות השבת 

מנכ"ל משרד התחבורה  באחד הפרקים  –כמו כן בחודש האחרון הושק מוסף חדש:  "המסייעת"
 שאינו משתמש בתחבורה ציבורית. מודה 

  :שני פרויקטים נוספים ראויים לציון

 מועלם ז"ל במצלמתו לפני שנספה בהר מירון הרגעים האחרונים שתיעד ישי  .1
 שנה למבצע שלמה להעלאת יהודי אתיופיה  30 -משפט שלמה  -סדרת כתבות  .2

   : שידורים מיוחדים 

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה: 

   סדר יום עם קרן נויבך ויעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח ז"ל. 

 

 

 

 

 

 

 שידור טקסי הזיכרון בכותל ובהר הרצל. 

 פרויקטים מיוחדים: 

שלוש שעות בהגשת עומר בן רובי ועדן  –שנה לפסטיבל הזמר המזרחי  50 – "למנצח שיר מזמור" 
קשה לעכל מה עשו אז למוזיקה המזרחית. בשנה הראשונה הם שמו את "ממן: אביהו מדינה מספר:  
זו    -של הטלוויזיה בערבית. הם נתנו תחושה שהמזרחים לא שייכים בכלל  הפסטיבל בשעות השידור  

מדינה אחרת. אין לך מקום פה. לא משדרים אותך ולא מתייחסים אליך. הפסטיבל זקף את קומתם  
 ."של אותם שפופים שחשו חוסר שייכות

 גל פתוח לאורך כל היום למחרת.   – שידור ליל האסון בהר מירון יחד עם רשת מורשת  

 עם פרופ' יובל אלבשן.    – שנה ל"פנתרים השחורים"    50וכנית מיוחדת לציון  ת 

https://www.youtube.com/watch?v=DKGsIxN3Sxs
https://www.youtube.com/watch?v=wPUX50Ec_zU
https://www.youtube.com/watch?v=y-tertR2nlo
https://www.youtube.com/watch?v=y-tertR2nlo
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/1430549167307254
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210169


 
 

 : ספורטשידורי  

עירוני נס ציונה מנצחת את   –  בכדורסל   EUROPE CUPקאפ  - שידרנו את גמר מפעל היורופ   –  25.4
 סטאל אוסטרוב מפולין. תואר אירופי ראשון לנס ציונה והיחיד השנה בכדורסל הישראלי.  

        

 

 

 

 

בין מכבי   -  אלופת המדינה, בסדרת גמר סל לנשים שידרנו גם את שני משחקי ההכרעה להכתרת 
 מת גן. בנות אשדוד למכבי עירוני ר

 : דיגיטל כאן ב

בחודשים   קלמן ליברמן:להקת 
האחרונים קיבלנו עשרות 
סרטונים של נגנים מנגנים את 

 הפתיח של התוכנית.  
ככה זה נראה ונשמע כשהפתיח 

של התוכנית מבוצע על ידי לא 
 פחות מ-30  נגנים ונגניות 

  
 

 

 

 

 

 

 סושיאל כאן חדשות | אייר תשפ"א 

 

 פייסבוק 
 מקור  מעורבות  צפיות   סרטון 

 חדשות הערב  34,750 817,100 טרגדיית מותה של אושר דרעי 1
 טקס המשואות  57,970 590,800 : מורי יעיש גיאת משיא משואה102בגיל  2
 חדשות השבת  13,450 586,900 ?10איך הופכים לסלבס בגיל   3
 חדשות הערב  14,000 574,800 המיתולוגי נסגר  6כלא  4
 השבוע  12,400 558,200 הטבע הנסתר בגבול עם לבנון  5
 לייב פייסבוק  14,500 540,600 כשכתב כאן חדשות ומפגינה גילו שהם שכנים  6
 חדשות הערב  17,000 469,700 השיחה האחרונה של אושר 7
 חדשות השבת  18,500 467,900 השיקום של אלמנות טרור היחידים  8

9 
קורבן שקשה לעכל": אמו של ישי מועלם ז"ל  "

 נפרדת 
 סטודיו דיגיטל  16,900 442,100

 חדשות הערב  8,500 438,500 סוואנה בישראל: הנופים הנסתרים של הכינרת  10

https://www.facebook.com/kanbetil/videos/946147516188558
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/946147516188558
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/946147516188558
https://www.facebook.com/kan.news/videos/451686169233880
https://www.facebook.com/kan.news/videos/309349577223492
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1644109865784470
https://www.facebook.com/kan.news/videos/291757879235566
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1045822515944978
https://www.facebook.com/kan.news/videos/736189807021261
https://www.facebook.com/kan.news/videos/367011834751505
https://www.facebook.com/kan.news/videos/461471068435662
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2369001496565337
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2369001496565337
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2369001496565337
https://www.facebook.com/kan.news/videos/2369001496565337
https://www.facebook.com/kan.news/videos/293707732285014


 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 יוטיוב 
 מקור  צפיות   סרטון 

1 
דקה אחר  –לצעוק בלי אוויר: ליל האימה במירון 

 דקה 
 חדשות הערב  284,200

 לייב יוטיוב  217,900 נאום "שלוש האימהות" של הרמטכ"ל כוכבי  2
 חדשות הערב  196,400 טרגדיית מותה של אושר דרעי 3
 חדשות הערב  180,600 המיתולוגי נסגר  6כלא  4

5 
שנה לאסון ורסאי: הניצולים מדברים על   20

 הטראומה
 חדשות השבת  160,100

 משדר מיוחד, לייב יוטיוב  148,500 הרוגים  45האסון בהר מירון: לפחות   6
 טקס המשואות, לייב יוטיוב 146,600 : טקס הדלקת המשואות בהר הרצל 73חוגגים  7
 חדשות השבת  146,200 עלייתה ונפילתה של הסוסיתא 8

9 
האסון במירון: האב גילה שבנו מת עם כניסת  

 השבת
 חדשות הערב  146,100

 חדשות הערב  143,600 תיעוד מצלמות האבטחה סמוך למסדרון המוות  10

 טוויטר 
 מקור  צפיות  סרטון 

 דיגיטל  425,000 צפיפות בלתי נתפסת: רגעים לפני האסון בהר מירון  1

2 
מאות צועדים אל שער שכם, חלקם קוראים "מוות 

 "לערבים
 דיגיטל  421,700

 לייב פייסבוק  171,600 כשכתב כאן חדשות ומפגינה גילו שהם שכנים  3

4 
האסון במירון: תורים במתחם תרומות הדם של  

 מד"א בת"א 
 דיגיטל  72,400

 ערב ערב  61,000 " אנחנו לא בני אותו עם"ירון לונדון על האסון במירון:   5

 טיקטוק 
 מקור  צפיות  סרטון 

 סטודיו דיגיטל  90,000 שאלה לשאול: דביט או קרדיט? 1

2 
רב המחוז הצפוני קורא קדיש על הנספים  

 במירון
 דיגיטל  78,600

 טקס המשואות, דיגיטל  27,800 שירה איסקוב ועדי גוזי השיאו משואה  3

 , בברכה
 

 ברוך שי
 מנהל חטיבת החדשות

 

https://www.youtube.com/watch?v=6HoJeTBoVkI
https://www.youtube.com/watch?v=6HoJeTBoVkI
https://www.youtube.com/watch?v=uNtOAxaHd54
https://www.youtube.com/watch?v=XQvJGRE6pd4
https://www.youtube.com/watch?v=BqshBxBSyyk
https://www.youtube.com/watch?v=WjtEm5FjMo4
https://www.youtube.com/watch?v=WjtEm5FjMo4
https://www.youtube.com/watch?v=Er-n4k2eNP8
https://www.youtube.com/watch?v=efzQCVVBRh8
https://www.youtube.com/watch?v=4EI5mIZNzCU
https://www.youtube.com/watch?v=lZ8yfdiOw_U
https://www.youtube.com/watch?v=lZ8yfdiOw_U
https://www.youtube.com/watch?v=gibE5LI15C8
https://twitter.com/kann_news/status/1387912885821755399
https://twitter.com/kann_news/status/1385310092128555013
https://twitter.com/kann_news/status/1385310092128555013
https://twitter.com/kann_news/status/1385310092128555013
https://twitter.com/kann_news/status/1385310092128555013
https://twitter.com/kann_news/status/1385480254936997890
https://twitter.com/kann_news/status/1388068726919114753
https://twitter.com/kann_news/status/1388068726919114753
https://twitter.com/kann_news/status/1389238483487707137
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6959473610226437378?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6940495327204017666
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6956955126816935169?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6940495327204017666
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6956955126816935169?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6940495327204017666
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6951077136023194881?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6940495327204017666


 
 

  רדיו

 כאן מורשת 

 האסון במירון 
השידור מההילולה במירון החל כחגיגה גדולה ביום שידורים מיוחד שהפך במהרה לאירוע חדשות  

עדכן דב אייכלר שמשהו חריג קורה, ובכך היה הראשון מכל כלי התקשורת   00:58מתגלגל. בשעה 
שדיווח על האסון. החל מרגע זה, הפך השידור החגיגי לאירוע חדשותי שהקיף את כל זרועות התאגיד  

 ברדיו, בדיגיטל ובטלוויזיה.  –
מורשת, בכל הזרועות והפלטפורמות, נמשך אל תוך הלילה וכן בשידורים מיוחדים ביום    השידור בכאן

שישי, במוצאי שבת וביום ראשון. ביום חמישי, במלאת שבוע לאסון, חזר צוות השידור של כאן 
 (אתר, יוטיוב, פייסבוק)  מורשת אל ההר, לסיקור מיוחד

 
 

במסגרת הפרויקט המיוחד   זמרים חסידיים שרים קלאסיקות ישראליות":  – פרויקט "אחים אנחנו 
ם של גדולי הזמר החסידי שחידשו קלאסיקות ישראליות  של כאן מורשת, יצאו עד כה שלושה שירי

 . ג'אם משותף)"הלוואי", "חי" ו"לשמוח ולרקוד"(. בערב ל"ג בעומר הגיעו הזמרים לאולפן מורשת ל

 

 כאן תרבות 

רצועה יומית חדשה שבה כאן תרבות מנערת את הארכיון  -זינוק לאתמול 
ומחכה לראות מה נופל. צוות מגוון ומעולה של קומיקאים ומגישים נוברים  
בארכיון העצום של רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וקול ישראל  

עד כתבות על "טרנדים   60-מפרסומות משנות ה -ושולפים אוצרות 
עי ענק בהיסטוריה הישראלית עד קטעים  , מארו80-חדשניים" בשנות ה

אזוטריים שלא ייאמן שהתרחשו כאן. והכל במבט עכשווי, מפוכח וציני על  
 . 16:00ימי ראשון עד חמישי, ישראל של פעם. 

 
  

צ'רכי, שהאלבום החדש שלה מכה גלים בסצנת מוזיקת העולם,  לירז צ'רכי בהופעה באולפן 
במהלך התוכנית צ'רכי דיברה בפרסית וקראה למאזינים באיראן לצפות   התארחה ב"רדיו מונדו".

 . מאזינים מאיראן אכן כתבו בתגובות דברי שבח ואהבהבהופעה בעמוד הפייסבוק שלנו, ו
 

  ב"אפריכאן"  AGלהופעה של  אלף צפיות בפייסבוק   43שובר שיאי צפייה בכאן תרבות     AGהראפר  
 . החודש 

 
 שידור חי בליל האוסקר 

עד   3:00-, מבשידור חי האוסקר טקסנתיב רובינזון ופאנל של פרשנים ומבקרות קולנוע ליוו את 
7:00                                                                                                                            .     

 
 אוטופיה ישראלית 

: איך הייתה נראית מדינת ישראל  פרויקט חגיגי ליום העצמאות
האלטרנטיבית, אם חזונם של האוטופיסטים הגדולים של התרבות  

 היהודית, העברית והישראלית היה מתגשם? 
 
 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/5h_XsP4Qxl/
https://www.youtube.com/watch?v=hpnNND81IBw&t=150s
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=211719
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=211610
https://www.facebook.com/watch/live/?v=244433870759098&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=244433870759098&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=244433870759098&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=3984948088210814
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21898
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21908
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21897
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=103677


 
 

  רדיו

 הסכתים 

הסכת הילדים הפופולארי בישראל חוזר לעונה חדשה עם פרק מיוחד על   - היסטוריה לילדים 
לילדים את סיפורן של דמויות היסטוריות   להנגיש אנו ממשיכים . בנוסף ההיסטוריה של הממתקים 

 . בטהובן, ואלוף השחמט בובי פישרמרתקות כמו 

 

כל הסיפורים הכי מרתקים מעולם   נביאהסכת הכדורגל של כאן חזר בעונה חדשה. גם הפעם    - שער 
כניות הספורט הרגילות. כולל היסטוריה, ניתוחים חברתיים וראיונות  והכדורגל שלא תמצאו בת 

דרכו מספר    ווי,הכדורגלן מוסא פיראמרתקים עם שחקנים ועיתונאים. העונה נפתחה עם סיפורו של  
אורי על המורכבויות של הכדורגל המזרח ירושלמי. ובפרק שירגש אוהדים במיוחד סוקר אורי את  

  הפרשיות האחרונות והזווית הישראלית., כולל מועדון ברצלונהההיסטוריה של 

  הלא   המספר  על  סיפורים  שלושה  בפרק מיוחד עם  199-פרק ההסכת הכלכלה חוגג את ה  - חיות כיס  
 .1.99: בנשמה  עמוק לנו שנוגע עגול

  דיברו   הם ".הארי פוטר וגביע האשאת קריאת הספר הרביעי "  סיימנו  -ההסכת שאין לומר את שמו  
ן, וסיימו בכמה מילים  נות  שדמבלדור  ובאישור  בהגנה  עסקו    ,והרמיוני  רון,  הארי   של  המעגל   סגירת  על

פרקי העונה הראשונה תומללו  על האב והבן קראוץ׳ שהניעו את כל הספר. זה המקום להזכיר ש
 . העונות שאר גם ובשאיפה והונגשו לכבדי שמיעה

פרקים מיוחדים בנושא   שודרו. בימי הזיכרון ויום העצמאות עולה גם כהסכת התוכנית -כיוון הרוח 
 גלות וגאולה, חורבן ובניין הארץ. 

 

 כאן גימל 

 ( 21:00- ב   19.04חי בגימל" עם אסף אמדורסקי ) " 

עולה על בימת חי בגימל ממרכז עינב   אסף אמדורסקירגע לפני שהוא יוצא לסדרת מופעי סולו, 
 . בלבוש חדש ואינטימי -לתרבות, עם שיריו היפים מכל הזמנים 

 ( 21:00- ב   20.04מאחורי השירים עם אלון אולארצ'יק ) 

דור על שנים של הופעות עם  -באלבום חדש, ומספר לחיים א  70חוגג יום הולדת  אלון אולארצ'יק
 הופעות שנתנו לשיריו חיים חדשים. -הלהקה שלו 

 ( 12:00- ב   22.04בהגשת שיר זיו )   – מרתון עדן בן זקן  

 של אחת הזמרות האהובות בישראל.  הלהיטים הגדוליםשעתיים עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21654
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21654
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https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21818
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21818
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21818
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21912
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21912
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21912
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21874
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21874
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21874
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21874
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21918
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21918
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21915
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2143&subcatId=525
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2143&subcatId=525
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=211845
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=210339
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=210638
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=210902


 
 

  רדיו

 88כאן 

מצעד משיריו  88  במאי בוב מארלי הלך לעולמו בטרם עת. לזכרו ולציון חשיבותו נשדר בכאן 11-ב
 .20-של אחד האומנים החשובים במאה ה

 

 

 

 

 

 

 של הרולינג סטונס   Sticky Fingers-שנה ל   50

עבור הרולינג סטונס שנות השישים הסתיימו באקורד צורם. פסטיבל אלטמונט שהם ארגנו  
של החוף המערבי", אך במקום שלום ואהבה הוא  "וודסטוק-בקליפורניה, היה אמור להיות ה

הסתיים ברצח של מעריץ בקהל. לצד הרציחות של הכת של צ'רלס מנסון, האירוע הזה מוסגר כסופן  
של שנות השישים ושל החלום ההיפי וגם המוזיקה של הסטונס הפכה לקודרת יותר וצינית יותר.  

Sticky Fingers בשנות השבעים, הגיע אחרי שנתיים )המון  , אלבום האולפן המלא הראשון שלהם
  50זמן באותן שנים( והוכיח, שוב, שהרולינג סטונס היא להקת הרוקנ'רול הגדולה בעולם. במלאת 

 .כנית מיוחדתות את ארי קטורזה ל נושנה לאלבום אירח
                                                          Temple of the Dogשנה לאלבום של    30

לא הצליח כשיצא אבל הוא משך הרבה תשומת לב כמעט   Temple of the Dogהאלבום היחיד של 
שנה אחר כשסולן הלהקה כריס קורנל והמתופף מאט קמרון התפרסם עם הלהקה המרכזית שלהם  

Soundgarden   .וכששאר חברי הלהקה הקימו מיד אחרי ההקלטות את פרל ג'אם וכבשו את העולם
חזרנו לסיפורם של גיבורי הגראנג' שהקליטו אלבום לזכרו של זמר אלמוני    לצאת האלבום   30במלאות  

ממנת יתר. עבור אלו שהכירו את אנדרו ווד העבודה על האלבום הייתה  שנועד לגדולות אך מת 
תרפיה ותהליך אבל. עבור אלו שלא הכירו אותו, האלבום היה תחילתה של קריירה מוזיקלית מצליחה  

 במיוחד. 

 
 ערב יום עצמאות 

מיטב הופעות  שנים לקום המדינה אבקנו את ארכיון ההופעות והבאנו לשידור כמה מ  73לציון 
 שנות שידור ציבורי. 70-שתועדו במשך יותר מ הארכיון

 

 כאן קול המוסיקה 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"א 
פרידריך  דיוקן מוזיקלי של המלחין  נו  ביום הזיכרון לשואה ולגבורה הקדשנו תוכנית מיוחדת בה שרטט

מלחין גרמני יהודי שחי בתקופתו של ברהמס ואף היה ידידו.  ואשר יצירותיו הוחרמו   - גרנסהיים
להבריחם לישראל   והושמדו בידי הנאצים. ביתו הצליחה להציל את רוב כתבי היד שלו והצליחה

 למשמרת בספריה הלאומית בירושלים.
ובה יצירות של מלחינים אשר נכלאו בגטו טרזין והיו   "מצבת זיכרון לטרזין"שידרנו גם את התוכנית 

רות של מלחינים ישראלים הקשורות  חלק מחיי התרבות המיוחדים שהתקיימו במחנה לצד יצי
 למחנה.

 
 יום העצמאות  

גם השנה הזמנו מוזיקאים ישראלים לערוך ולהגיש את המוזיקה שהם בוחרים במסגרת כל שעות 
איתי  ,  ליאור נבוק,  נעמי פארן,  צבי אבני,  אורית וולף,  שמעון כהן,  טליה עמר  החג. העצמאות שלי עם:

 .טלגם

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21909
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21854
https://kanarchive.azurewebsites.net/categories/entertainment/music/
https://kanarchive.azurewebsites.net/categories/entertainment/music/
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209896
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209896
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209896
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209896
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=209895
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210163
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210166
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210170
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210173
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210176
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210179
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210184
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210184


 
 

  רדיו

 כאן רק"ע 

 רוסית 
  אשר , ל"ז  גרובשטיין יבגני  של  עם אחותו ריאיוןלקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, שידרנו 

,  השנה  רק רשמי בטקס הונצח יבגני של שמו. מפצעיו  נפטר 2013 ובשנת בלבנון 1996 בשנת נפצע
  בנושא  מיוחדת ועדה של ההחלטה למרות כי התברר שעשינו מתחקיר  .פטירתו לאחר שנים שמונה

. הנפטרים להנצחת הרשימות  את קיבל לא לבנים יד בית  הנצחת נכי צה"ל אשר נפטרו מפצעיהם,
  כיוון  גולני  של הזיכרון  באנדרטת מופיע לא  עדיין שמו , אולם  .התקבלה המלאה הרשימה השנה רק

 .האחראי הגורם מי קבעו לא  עדיין  הביטחון ומשרד ל"שצה
ותק בכל גופו, הצליח יבגני להקים משפחה , ללמוד לתואר מש בעודו, פציעתו לאחר  השנים 17-ב

ראשון באוניברסיטה פתוחה ולנצח בתחרויות שחמט ארציות. השנה הוא זכה להנצחה כמעט זהה  
  לזו של נופלי מערכות ישראל הודות למאבק עיקש של אחותו.

 
לפנות את מקבץ דיור "מלון   כנית של משרד הקליטהוהתחשפנו ב"מקרה מיוחד" את  28.4-ב

דיפלומט" בעוד שלושה חודשים. זאת למרות ההבטחה של מנכ"ל משרד הקליטה לא לפנות את  
  המתחם בשנים הקרובות.

.  שנה לאסון  35-ישראל" לכנית "בוקר טוב  ו, יום לציון אסון צ'רנוביל, הקדשנו את הת26.4.2021-ב
בעת האסון ועבד כרופא בצלב האדום בקייב. יורי סיפר איך הוא    33ריאיינו את יורי קגנוביץ שהיה בן  

היחיד מבין אנשי   וצוותו שהגיעו לאתר האסון עבדו מסביב לשעון כדי לטפל בפצועים. הוא הניצול
 צוותו שנשאר בחיים אחרי האסון. כיום הוא מתגורר בארץ וממשיך לעבוד כרופא.

 
 
 
 
 
 

 , בברכה
 

 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://www.kan.org.il/Radio/item.aspx/?pid=209646
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 : אפריל, הרדיו והטלוויזיה בחודש  אלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל

 

 

 

מול   36%רשם שיא צפיות מאז חודש אוקטובר האחרון עם גידול של  כאן חדשותעמוד  :פייסבוק 

 בהיקף הצפיות לכדי שיא מתחילת השנה. 6%-עלה ב כאןהחודש שעבר. העמוד של  

 

 

 

כאן  בזכות השקת "המפקדת" ועונת השידורים החדשה. ערוץ  16%-התחזק ב 11כאן ערוץ  :יוטיוב 

 מתחזק זה החודש השני ברציפות לשיא נוסף מאז חודש יוני שעבר. חדשות

 

 

 

. הציוץ המוביל בחשבון הוא הראיון  53%הגיע לשיא צפיות עם עלייה של    חדשות   כאן   חשבון  : טוויטר

 . חשבונות אלף 800נחשפו אליו  –  עם שכנתו בעיר העתיקה סולימאן מסוודהשקיים 

 

 

 

בסך הצפיות מול החודש שעבר.  83%הגיע לשיא בזכות זינוק של  כאן חדשות הדף של  :אינסטגרם 

 בהיקף הצפיות לכדי שיא חדש מאז הקמתו. 22%-התחזק ב כאן חינוכית גם הדף של  

 

 

 

אלף צפיות.  129שצבר " להרים או לא להרים?הוא "  חינוכית  כאן  הסרטון המוביל בעמוד :טיקטוק 

 אלף צפיות. 80" שצבר מי אוהב את השמיניה?  הוא "  חדשות  כאן הסרטן המוביל בעמוד  

 

  

https://twitter.com/kann_news/status/1385480254936997890
https://www.tiktok.com/@kan_kids/video/6950264231874923778
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6946936048760917250


 
 

 

 

 

אלף האזנות, "שיר אחד"   380ההסכתים המובילים החודש הזה הם "חיות כיס" עם  : רדיו דיגיטלי 

 אלף האזנות.  111אלף האזנות ו"היסטוריה לילדים" עם   240עם 

 

 

 

באפריל,   30-מול החודש הקודם. ב 7%-עלה ב  כאןמספר הביקורים באפליקציית   :אתר ואפליקציה 

 יום האסון במירון, נרשם היקף הכניסות השלישי בגובהו באפליקציה. 

 

 

 

. התוכן 11כאן בסך הצפיות בשידור החי של ערוץ  18%החודש נרשם גידול של  :טלוויזיה דיגיטלית 

 המוביל מבין תכני הוידאו שבאתר ובאפליקציה הוא "המפקדת".

 

 

 

VOD:  כאן  הוא "קופה ראשית". מבין תכני  11כאן התוכן בעל היקף ההזמנות הגבוה ביותר של

 (. מרץמחודש  הם  )הנתוניםמוביל הכותר "לבד בבית".   חינוכית 

 

 

 

 , בברכה  
 

 שחר להב רז
מ"מ מנהל אגף מחקר 

ואסטרטגיה

 



 
 

 פרומו 

 המפקדת 
 המפקדת,  סדרת הדרמה הקומית שסחפה את המדינה ואת  
 המבקרים ,בפרומו עם מיטב הביקורות שפורסמו בתקשורת.

 לצפייה 
 
 
 
 
 

   משפחות פרויקט
 לקראת עליית הפרויקט התיעודי חסר התקדים "משפחות",  

 יצרנו פרומו שנותן הצצה על מגוון המשפחות המשתתפות  
 בתוכנית.

 לצפייה 
 
 
  

 
 כבר העתיד

 פרומו המספק הצצה לפרויקט התיעודי החושף את המדענים 
 מדהימות בישראל. שמאחורי ההמצאות הכי  

 לצפייה 
  

 
 
 

 שטרן שי עם ערב
 ,יצרנו פרומו שמציג  11לכבוד הגעתו של שי שטרן לכאן 

 באופן קומי את היכולות העיתונאיות שלו. 
 לצפייה 

   
 
 
 
 

  כהן רותם עם קריוקי קארפול
 רותם כהן עולה על הטרמפ הכי מפורסם במדינה. 

 לצפייה 
  
  

 
 
 
 

 2021 אירוויזיון טיזר
 אירוע המוסיקה הגדול בעולם חוזר עם פרומו  

 שמזכיר לצופים את הדרך הלא שגרתית שעברה 
 עדן אלנה מרגע הזכייה ועד עכשיו. 

 לצפייה 
 

 

 

https://streamable.com/1qfdyq
https://streamable.com/h447rm
https://streamable.com/a13wmk
https://streamable.com/nspuw4
https://streamable.com/wqq1vw
https://streamable.com/antevy


 
 

 

 מכאן 

  
 גלגלים  על רמדאן
 כוכבים. ומלא  סוחף חגיגי, פרומו  יצרנו הרמאדן לכבוד

 לצפייה 
  
  

 
 
 

 חג הנבי שועייב של העדה הדרוזית. 
 לצפייה 

 
 
 
 
 

  אלקה עמא
 . פרומו קצבי וקומי עבור תוכנית סאטירה חדשה

 לצפייה 
  

 

 

 

                                                       

 , בברכה
 

 אורן פלדי
 הל קריאייטיבמנ

 

https://streamable.com/wu8k7j
https://streamable.com/o35fsa
https://streamable.com/aua1t4

