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 עובדות יקרות ועובדים יקרים,

שנת תשפ"א הסתיימה, שנה שטמנה בה אתגרים רבים בתחומי העשייה של התאגיד על חטיבותיו השונות,  

 כל זאת לצד המלחמה של העולם כולו במגפת קורונה שמסרבת לעזוב אותנו.  

אני חייב לציין שאני גאה בכל אחת ואחד מכם על ההישגים שהבאנו גם השנה לשידור הציבורי הישראלי,  

שר ובאיכות התכנים שלנו. בשנה הבאה נמשיך ונעמיד יעדים חדשים ונביא לציבור תכנים מעולים  במגוון, בעו 

 וטובים עוד יותר.    

אותם למרות ההצלחות המרובות שלנו אנחנו עוד רחוקים מלהיות מושלמים וישנם לא מעט תחומים ונושאים  

 דד בכל מה שנדרש. אני משוכנע שגם השנה כמו בכל שנה נשתפר ונתח. צריכים לתקן אנו

בחודש החולף התחלתי לבצע פגישות אישיות איתכן ואיתכם העובדות והעובדים במסגרת "זמן מנכ"ל", אני  

 שב ומזמין את כל מי שחפץ לבוא ולהיפגש עימי בכל נושא, אם בעניין אישי, בהצעת תוכן או כל דבר מה אחר.  

 בתל אביב )לסירוגין( ומעת לעת במשרדים בחיפה.  הפגישות נערכות אחת לשבוע במשרדי התאגיד בירושלים ו

 sigalito@kan.org.il יש לתאם מראש במייל עם סיגלית 

 לפניכן/ם סיכום חודש אלול וסיכום שנת תשפ"א של מנהלי החטיבות. 

 ".כאן המקום לאחל לכולנו "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה

 שנה טובה וחג שמח,

 אלדד
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 אלדד קובלנץ
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 סוגרים שנה של הישגים, עם פרסים מרגשים, סדרות חדשות, קידומים ויראליים והמון יצירה.   בכאן דיגיטל

 תוכן: 

 שנה של פרסים ופסטיבלים

הוכרז כתוכן הכי   סיפור עלייתו ונפילתו של שם טוב האבי

, וזכה בפרס אלבום 2020ישראל לשנת   נצפה ביוטיוב

 השנה של אקו"ם. 

דיגיטל   360פרויקט    סינדרום פיינגולד, שהופק עבור כאן 
קרנות  עם  ובקופרודוקציה  מקור  קרן  גשר,  קרן  בשיתוף 
טרייבקה  בפסטיבל  הוקרן  וגרמניות   קנדיות 

קאן   Tribeca immerseבמסגרת   ובפסטיבל 
של Cannes XR במסגרת  סיפורם  את  מספר  הפרויקט   .

פיינגולד,  יסמין  של  בהתהפכות  מהצד  שצפו  האנשים 
על  לעמוד  ונשארו  הירקון  בנחל  בחתירה  ישראל  אלופת 

 הגדה. בהשתתפות צחי הלוי, אורלי זילברשץ, נלי תיגר, יפתח קליין ומיכאל מושונוב. 

החופש בפסטיבל    -  חוות  ביותר  הטובה  מתוסרטת  הלא  הסדרה  בפרס  זכתה 
פרמיירות    האמריקאי. Seriesfest הסדרות  כולל  בארה"ב  ביותר  החשובים  הסדרות  מפסטיבלי  אחד  זהו 

הטוAMC ו  HBO של הרשת  סדרת  בפרס  הסדרה  זכתה  בנוסף  בפסטיבל.  ביותר   Changing בה 
faces  .האוסטרלי 

בסדרה   לאנימציה  בנפשם פרק  אסיף  בפסטיבל  מוזמנים"  "סרטים  הקטגוריה  תחת  הראשון  במקום   זכה 
ביותר   –  הדרך  סוף סדרת האנימציה הטובה  וזכתה בפרס  פרסים  לצבור  סדרת האנימציה שלנו המשיכה 

ה   DIE SERIALE 2021בפסטיבל   זה הפרס  שסוף הדרך קוטפת בטיול המרשים שלה מסביב    13-הגרמני. 
 . פסטיבלים  35-לעולם, במסגרתו השתתפה כבר ביותר מ

 שנה של יצירה 
בין הסדרות הבולטות ניתן   –זו הייתה שנה של סדרות חדשות שפותחו ונוצרו אצלנו וכבשו השנה את הרשת 

סדרת ראיונות עם אנשים   –החדשנית    מקשיבים ללא מילים ,  11סדרת דוקו בשיתוף כאן    –  לוחמים למצוא את  

יכולים לדבר, את   ויראלי במיוחד,    –  לא מאמינים שאינם  ורשת ישראל סדרת מ  –  בשביל הסיפורדוקו שוק 

סדרת רשת עלילתית עתירת   –  פגום שמצליחה למרות הנושאים הכבדים להגיע למאות אלפי צופים בכל פרק ו

ישי  נתנאל אלינסון, דניאל מורס ויצחק מנדל הצטרפו למג  –כוכבים. זו הייתה גם שנה של מגישי דיגיטל חדשים  

 הדיגיטל והתקבלו בשמחה על ידי הקהל. 

 שנה של קידומים מפתיעים

כאן   נעילה  –זו הייתה שנת הקהילות של  והדיגיטל  קהילת שעת  איגוד השיווק  על הפעילות   זכתה בפרסי 

 ובואו לאכול איתיעם עשרות אלפי אוהדים פעילים    קופה ראשית , כאן  כאן מימזהייחודית שנוצרה בה, קבוצות  

שהפרקים   אחרי  הרבה  חיים,  להן  ומעניקות  כאן  של  התוכניות  סביב  ופעילות  שוקקות  קהילות  מהוות 

דרכים מגוונות וחדשות לקדם את תכני כאן    -מסתיימים בכל עונה. בנוסף   , אפליקציית  11פיתחנו השנה 

תחה והפכה לסיפור הצלחה, חשבונות טוויטר ופייסבוק מזוייפים לחברת הכנסת סטיקרים עם דמויות כאן שפו 

תולית שפותחה לקידום  הי   ואפליקציית נקמות שקידם בצורה משעשעת את "מותק בול באמצע"    מותק מרדכי

 קופה ראשית וזכתה להמון שבחים ושימושים. 

https://youtu.be/I9xBb3MDxgk
https://www.kan.org.il/program/?catid=1859
https://www.kan.org.il/program/?catid=1630
https://www.kan.org.il/program/?catid=1668
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1109
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1303
https://www.youtube.com/watch?v=jgh4QFgjnnI
https://www.kan.org.il/program/?catid=1799
https://www.kan.org.il/program/?catid=1745
https://www.kan.org.il/program/?catid=1882
https://www.facebook.com/groups/ValleyOfTears.Kan11/
https://he-il.facebook.com/groups/kan.memes/
https://www.facebook.com/groups/TheRealKUPARASHIT/
https://www.facebook.com/groups/come.dine.with.me.kan11/
https://twitter.com/motek_mordehay?lang=he
https://www.kan.org.il/item/?itemid=110908


 

 
 

 כאן ערב: 

 כאן! מדברים לעולם בערבית   -  arbכאן 
שנת עבודה נוספת עברה לה בצל הקורונה והשלכותיה, אבל מערך כאן ערב המשיך ליצר תוכן איכותי מגוון  

על ידי תרגום  אך גם לערבים מחוץ למדינה ומעניין אשר דיבר לאזרחי המדינה הערבים ואפילו היהודים, 

מאוד ומספרי צפיות  סרטוני הדוקו שעלו בקרוס פוסט עם העמוד הראשי של כאן וזכו לתגובות מעודדות 

 מכובדים. תכנים בולטים: 

 . לדוגמא הסיפור של "אום אאן" שזכה למיליון צפיות  - "דוקו טיים" 

      כאן. לחץ/י "דבר למצלמה"

     כאן. לחץ/י כמו הפרק עם השייח היוצא דופן נור אליקין בדראן –  "חרקת שייר"

 : פורמטים חדשיםבנוסף עלו שני 

   כאן  . לחץ/י כמו זה של נהג הרכבת הערבי הראשון בישראל שזכה למיליון וחצי צפיות  –  דוקו כתוביות קצר

   כאן  . לחץ/י שואלים שאלה אחת ועונים עליה מהלב  –  סדרת "מהלב"

בחו"ל מקומיים    -   הפקות  אנשים  עם  הפקות  שלוש  והפקנו  בדובאי  ביקרנו  השלום  הסכמי  חתימת  אחרי 

 שעולות לראשונה במסך ישראלי, ובהן גם שאלנו את השאלות הקשות: 

. ראיון ראשון ובלעדי עם סומייה אלמהירי האקטביסטית האימאראתית בעלת קבוצת לימוד לשפה העברית 

   כאן  לחץ/י 

    כאן . לחץ/י ריאיון עם המיליארדיר האימאראתי השייח סיף באלחסא

 מוצרים: 

בשנה החולפת הגענו להישגים כמותיים וחווייתיים משמעותיים מבחינת האפליקציות, השדרוגים והחוויות  

 שלנו: שהענקנו למשתמשים 

, הייסנס וטושיבה LG, סמסונג,  TV, אפל  TVחמישה יישומונים לטלוויזיות חכמות: אנדרואיד   -    TVיישומון כאן  

מהווה   היישומון   – ובכך  הטלוויזיה,  מסך  על  שתרצו  רגע  בכל  כאן  של  המובילים  מגוון התכנים  את  מציע 

 פלטפורמה "עוקפת" לטלוויזיות המסחריות בחינם ובשיא הנוחות, ללא צורך בממיר.  

כחלק מלוח השידורים החדש של כאן חינוכית שעלה בתחילת תשפ"א,  - אפליקציה ואתר חדשים לחינוכית

במקביל איגוד   השקנו  של  הבוסטר  בפרס  זכתה  היישומון  השקת  חינוכית.  לכאן  חדשים  ואפליקציה  אתר 

 השיווק. 

אתר מכאן החדש עלה עם מגוון תכנים איכותיים ומעניינים, חווית משתמש נעימה   -   مكان אתר חדש למכאן  

   כאןלחץ/י ואפשרות קלה למצוא את התוכן שמתאים למשתמשים.  

השקנו את אפליקציית האודיו "כאן ברכב" המציעה ממגוון ההסכתים )פודקאסטים(   - פליקציית כאן ברכב  א

 של כאן ושידורים חיים של תחנות הרדיו האהובות. 

כאן הרדיו של  לתחנות  כרום  כאן    -  תוסף  הרדיו של  תחנות  עבור  לכרום  תוסף  תוסף המאפשר    -פיתחנו 

 באמצעות הורדה פשוטה לדפדפן להאזין לכל תחנות הרדיו לייב של כאן בגישה מהירה וקלה. 

"אנחנו כאן". הפורטל זמין במחשב דסקטופ  -החל מהשנה גם לנו יש פורטל ארגוני לעובדים    -פורטל ארגוני  

 יו הינה עם אותם פרטי הכניסה כמו לכל שאר תוכנות הארגון. ובטלפון הנייד והכניסה אל

השקנו את גרסת ההרצה של אתר הארכיון הדיגיטלי, כולל פרויקט בשיתוף פעולה עם הסדרה    -  כאן ארכיון  

 . 11''הבלתי חשובים'' ששודרה בכאן 

https://fb.watch/6eEbsvQuNn/
https://fb.watch/6eFiFRL56H/
https://fb.watch/6eFHgBFhRh/
https://fb.watch/6eFohdjQHK/
https://fb.watch/6eE3S-8JWL/
https://fb.watch/7JWZJNIKCB/
https://fb.watch/7JX57jO-5M/
https://www.makan.org.il/


 

 
 

כאן   של  גדולים  באירועים  תמכנו  לאירוויזיון   –בנוסף  השיר  בחירת  המונדיאל,  מוקדמות  בחירות,  מערכות 

 ומצעדים שונים. 

היה במגמת שיפורי ושדרוגי התשתיות הדיגיטליות שלנו, וכמובן, לנגד עינינו  ומה בהמשך? השנה הבאה עלינו לטובה ת

 .  2022פרוייקט הדגל הגדול הבא: מונדיאל 

 הפצה: 

שנת תשפ"א התאפיינה בשינויים נרחבים בעולם ההפצה של כאן, בעיצומה של מגפת הקורונה שמציבה  

מצמיחה מתמדת בהיקפי צריכת התכנים   אתגרים תפעוליים וטכניים משמעותיים. לצד אלה, ההפצה נהנית 

 ביחס לשנים עברו. 

  צפיותVOD  בצפיות בין השנים תש"פ לתשפ"א:  25%- נרשמה עלייה של יותר מ–בתכנים של כאן 

 26,121,347 תש"פ 

 32,693,182 תשפ"א

 מיליארדי צפיות, מיליוני מנויים ב-Youtube  : 

היוטיוב דבר   פלטפורמת  בישראל,  בפלטפורמה  גבוה  רף  להציב  החולפת  בשנה  גם  כאן המשיכה  של 

 שמתבטא היטב בנתוני הצפייה, במנויים ובמעורבות הגולשים. 

 קצת מספרים: 
 מיליון מנויים בערוצי התאגיד.  1.5מיליארד צפיות מצטברות ומעל  2כמעט  ▪

 587,784 -| מנויים  579,396,541 - צפיות  -  11כאן  ▪

 404,123 -| מנויים  490,237,698  -צפיות  - ית כאן חינוכ ▪

 370,632 -| מנויים  560,583,220 - צפיות  -כאן חדשות  ▪

 197,354 -| מנויים  158,097,161 - צפיות  -כאן דיגיטל  ▪

 

  
 , בברכה

 
 אלעד טנא 

 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 



 
 

 תוכן לא חדשותי   -טלוויזיה

 דוקו  

צילומי   الحلم   החלו  העונה  , לאור הצלחת  2עונה    – להגשים את החלום  عيش 

   .הראשונה 

דוקו חולים   סדרת  ילדים  של  חלומותיהם  להגשים  המבקשת  מרגשת  ריאליטי 

 ובעלי מוגבלויות. בכל פרק נתוודע לסיפורים של הילדים, האתגרים, התמודדויות והחלומות

 . המפגש עם המגשים שנרתם לסייע בהגשמת החלום ו

" ממשיכים. אשת התקשורת אספהאן בהלול הייטקסטים צילומי הסדרה "

ו אנושי  למסע  החברה  יוצאת  של  המתעורר  טק  ההיי  בענף  טכנולוגי 

הערבית. דרך סיפוריהם המרגשים של מפתחים ויזמים מקומיים נתעד את  

את   וננסה לאתר  ובחו"ל,  את ההישגים בארץ  גם  האתגרים שבדרך כמו 

 האקזיט הערבי הראשון.  

התיעודית   הסדרה  של  השנייה  העונה  צילומי  רבות    דילמותدوامات  הסתיימו  ודילמות  סיפורים  החושפת 

והאתגרים  ועל הקשיים  מורכבויות שונות של החברה הערבית,  על  המעידות 

הרבים עמם מתעמת הפרט לניפוץ התבניות והחסמים השונים שלתוכם נולד 

 וגדל.  

الوشم  הסרט   הקעקועיםوارث  בתחרות    יורש  השתתפותו  במסגרת  הוקרן 

ירושלים   הקולנוע  תיעודי בפסטיבל  ישראלי  לקולנוע  לאחר  2021דיאמונד   .

שנה מהעיר    500שהפך ליורש הבלעדי של שושלת מקעקעים קופטית בת  

הגלופות  אוסף  את  להשלים  יוצא  רזוק  ואסים  בירושלים,  העתיקה 

ו מסתירים לא המשפחתי לפני שיאבד לנצח. במסעו הוא מגלה שבמשפחת 

 רק גלופות אלא גם סודות אפלים. 

עיאיטי  דיוקןاللوحة   וכיפאיה  זרצקי  רונן  קיפר,  יעל  של  הפקה  ו  סרטם 

תושבת עכו,   - , מתאר את חייה של עיאיטי  ומכאן  11משותפת של כאן  

שורדת אלימות במשפחה, שבעלה האלים צפוי להשתחרר מהכלא. היא  

ו שנפגעו  נשים  של  דיוקנאות  שלהן מציירת  הזוג  בני  ידי  על  נרצחו 

 .ונפגשת עם משפחותיהם, המעגל השני של האלימות בתוך המשפחה

  –ישתתף במסגרת התחרות התיעודית של פסטיבל הסרטים הבינלאומי  

 .2021חיפה 

ו יכללו "- במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן  זוכה    - "לילות קיץכאן, שידורנו 

 . 2021וקאביב פסטיבל ד 

 מכאן חדשות  

עם   ולהתמודד  לסקר  ממשיכה  מכאן  ליום   האלימות חדשות  מיום  בישראל  מחריפה  הערבית  בלי  בחברה   ,

הזה,   החודש  באופק.  יומי    היהפתרונות  באופן  עוקבים  במכאן,  ואנחנו  הערבי,  במגזר  דמים  אחרי חודש 
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מיוחדות שהתמקדו בעניין האלימות, לצד התעסקות , אם זה בשידורים מהשטח ואם זה במהדורות  האירועים 

 .יום יומית, בעניין הקורונה

לביקור שר החוץ יאיר לפיד במרוקו, ביקור שסוקר באופן    החודש הזה, התלווה הכתב שלנו לעניינים מדיניים 

 . יזיה וברדיומהדורות בטלוונרחב ב

  

 דגיטל מכאן  

חדשותי   היום:  – תוכן  סדר  הערבית    על  המדיה  של  פן בהעשייה 

בקרב   רחבה  תהודה  מקבלת  החדשותי 

מדובר    ההאוכלוסיי כאשר  במיוחד  הכללית. 

מהקואליצי בסיקור   ערבית   החברים   -דוברי 

יו"ר   של  הרשמי  העמוד   ה האופוזיציבתמונה 

בתוכן  משתמשים  סגל  ועמית  נתניהו  בנימין 

 וידיעות שעלו אצלנו בדיגיטל. 

חדשותי   לא  הפלטפורמה    מוביל:  –תוכן 

להרבה  לזכות  ממשיכה  מכאן  של  הדיגיטלית 

וביקורים:   כניסות  האחרונות הדקות  התעניינות, 

רוק  –של כוכב הילדים הנערץ   )עמו רוני( במסגרת התחקיר המקדים שעשינו על כוכב    רוני 

באותה    .רוני רוק( נפגשנו איתו בביתו לראיון מקדים כדי לתכנן סרטון דוקו  –הילדים הנוסטלגי )"עמו רוני"  

קולי ההפקה. אך לא תיארנו  פגישה החלטנו להעמיד טלפון נייד ולצלם אותו דבר שהיה אמור לעזור לנו בשי

לעצמו שאלו יהיה הדקות האחרונות של האיש האהוב. מתוך כבוד והערצה למנוח החלטנו שאנחנו מייצרים 

 . תוכן ראוי שיסקור את פועלו הרב, וינציח את מורשתווהנדיר הזה אותנטי מהחומר 

מתוך תכנון    זעקתם של הורים שכולים    ומתן ביטוי ל  סיקור צמוד למקרי האלימות והפשיעה בחברה הערבית

 אסטרטגי שמטרתו להשפיע על סדר היום הציבורי ע"י העלאת המודעות לתופעה הגואה. 

 

 יש עליה קלה במדדים: makan.org.il אתר

 41% –, כניסות מאורגני  2:31 -אלף, ממוצע שהייה באתר  198 –ף, כניסות אל 95 –מבקרים 

 מכאן חדשות תוכן לא חדשותי  "מכאן" פייסבוק 

 אלף  340 מליון 1.3 סה"כ עוקבים 

 מליון 1.4 מליון 4.2 סה"כ צפיות 

 אלף  430 מליון 1 סה"כ מעורבות 

 מליון 1.2 מליון 2.8 סה"כ דקות שנצפו

 

יוטיוב מכאן    .עוקבים   36,200  יוטיוב מכאן    .עוקבים   7,412  -טוויטר מכאן    .עוקבים   106  -אינסטגרם מכאן  

 .עוקבים  6,800 -חדשות 

 : סיכום שנה

https://www.makan.org.il/page.aspx?landingPageId=1255
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מכאן השקיעה באופן חסר תקדים בתוכן איכותי ומגוון ובהפקות מקור, ובקידום    –חטיבת המדיה בערבית  

חשוב להדגיש שמאז קום התאגיד מספר חברות ההפקה בחברה הערבית  היצירה והיוצרים בחברה הערבית.  

  הוכפל פי שלוש.

סליחה על  بال مواخذة"   היצירות שלנו היו מועמדות לפרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. והשנה

ולקולנוע  - "  השאלה לטלוויזיה  הישראלית  האקדמיה  בפרס  הטובה     זכתה  התיעודית  הסדרה  בקטיגורית 

  ביותר.

" שודרה בפריים טיים  קרוב רחוקقربة غربة  ייצרנו תכנים מובילים, חדשניים ורלוונטיים. הסדרה הדוקומנטרית "

. כמו כן, פרקים של תוכניות וסדרות משודרים במערכות החינוך ובעמותות וארגונים שונים. בנוסף 11בכאן  

כפייה דתית,    השידורים הצליחו לעורר שיח ער על נושאים הנחשבים לטאבו בחברה הערבית כמו: זהות מינית,

בתחקיר בנושא אכיפה זוגיות ואל הורות, אלימות ורצח נשים, נישואי בוסר, ואף להביא לשינוי אמיתי, למשל: 

  ר היום את ההתנהלות הכלכלית המורכבת של החברה הערבית.העלינו לסד  וגביה

הראה על עקביות בשינוי שחלה בתדמית השידור הציבורי בערבית משידור    2021סקר שנערך בחודש מאי  

  .2019ביולי  28%לעומת  31%ממסדי ומיושן לשידור אמין ורלוונטי ועלייה בצפייה לטלוויזיה מכאן 

, כאשר התפלגות מיליון עוקבים  1.8 שצברו עד כה יותר מ רמות הדיגיטליות פעילות ניכרת הייתה בפלטפו

העוקבים פורצת דרך ולא מסתכמת בחברה הערבית הישראלית בלבד אלא חצתה את הים והגיע למרבית 

  מדינות ערב בעולם.

ם מגוון  בתחום החדשות העברנו משדרים חדשותיים ארוכים לאירועים פוליטיים חשובים ואירועים אחרים, ע

עמדות שידורים חיים, וגם עם עמדות שידור בחוץ שנבנות כמו פאנל לכתבים או אורחים. בתקופה האחרונה  

כן הוספנו פנים , לשמנו דגש על השבחת והעשרת ההון האנושי בכדי למקסם את טיב הנראות וריענון המסך

  חדשות למסך.

 . ם ופוליטיקאילביקורים רשמיים של אנשי מפתח ישראליים, שלחנו כתבים שלנו  בשנה הזאת 

לביקור לפיד    התלוונו  יאיר  החוץ  הפלטפורמות,  ת באמירויולשר  בכל  נרחב  באופן  שסוקר  ביקור  ביקורו ול, 

 במרוקו.

וימי שידור העוסקים בנושאים מיוחדים  בעיקר   - בתחום האקטואליה קיימנו שידורים שוטפים לצד תוכניות 

כטאבונושאים חבר רגישים הנתפסים  נושאים  ובהם  בישראל,  לחברה הערבית  הרלוונטיים  כן,     .תיים  כמו 

  .קיימנו שידורים מיוחדים מותאמים לחגים ולמועדים בחברה הערבית 

שדרגנו את הפצת השידורים בלוויין ועברנו לשדר בטכנולוגיה חדשה, איכותית, יעילה    -בתחום הטכנולוגיה  

  (.HDם מאפשרת שידורי טלוויזיה בחדות גבוהה )וחסכונית מהקודמת, שג

 

 

 

 
 

 , בברכה
 

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

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

על  שחורות"  "מחברות  ירושלים:  הקולנוע  בפסטיבל  המשתתפים  הדוקו  מחלקת  של  לפרויקטים  ברכות 
השחקנית רונית אלקבץ שישתתף גם בפסטיבל קאן, "הסיפור האחרון של א.ב יהושע", "חצר משחקים", על 

בשידור של אירוע מטלטל שהתרחש בזמן מלחמת לבנון הראשונה. בנוסף, רצועת הדוקו "כאן דוקו" ממשיכה  
  מיטב הסרטים הדוקומנטריים:

וסרט התעודה הישראלי שיתמודד במרוץ על   זוכה פרס היצירה הישראלית בפסטיבל דוק אביב  לילות קיץ: 
 פרס האוסקר. 

הצצה אינטימית אל שיחות בין אב לבנו רגע לפני  א?בלילה שלפני יומו הראשון בכיתה    6על מה חושב ילד בן  
מה עובר בראשו של ילד? כיצד הוא רואה את העולם? מה מושך את תשומת   שנרדמים, רגע לפני שמתבגרים.

לרוחבו של קיץ ועד   6-מסע על תוך נבכי מחשבתו של עלוה בן ה   ליבו? מה מרגש אותו? ממה הוא חושש?
י ערב בסוף כל יום אוהד הבמאי עורך עם בנו הבכור מיד  ליום הראשון של כיתה א'.

עירות   בין  בלחש,  המתרחשות  לבן  אב  בין  שיחות  אפס.  ממרחק  ארוכות  שיחות 
ברגעים האחרונים טרם  לשינה מאפשרות הצצה פנימה אל נבכי המחשבה הילדית 

הגוף נרדם. זהו מסע פנימי של ילד מתחילת החופש הגדול ועד העלייה לכיתה א'.  
על קץ הילדות, התמימות והכניסה לשער בית הספר לעולמם של הגדולים. סרט  

סצנות  על  נשען  הסרט  הסרט.  של  הסיום  סצנת  הוא  א'  כיתה  של  הראשון  היום 
דוקומנטריות של הבמאי עם בנו וכן מפגשים בין הבמאי לבין אביו בעקבות שאלות 

 שמתעוררות בו כאבא.

 זוכה פרס חבר השופטים בפסטיבל דוק אביב.  הטיפול:
בחדר   קורה  מה  בעצם?  נראה  זה  איך  אבל  המרה  טיפולי  על  מדברים  כולם 

 הטיפולים? למה יש לצד המתנגדים גם כאלו המעוניינים להמשיך בטיפול? 
ולהפכם לסטרייטים הוא סוגיה חברתית בוערת שמדי  הניסיון להמיר להטבי"ם 

שנה גובה קורבנות בנפש. יש המנסים להשתקם לאחר הטיפול ויש הנתלים  
בטיפול בכל מאודם ונלחמים כדי להמשיך בו. הסרט מצליח לתעד את מהלכם  
של ״טיפולי המרה״ בזמן אמת ומשרטט את קו החזית של התמודדות החברה 

המציאות  עם  רק    המסורתית  לא  דלתותיה  על  המתדפקת  ההומוסקסואליות 
עצמו,   ההמרה  מתהליך  חומרים  יחשפו  לראשונה  מבפנים.  גם  אלא  מבחוץ, 

 מ"חדרי הטיפולים" ומפגישות קבוצתיות בהן נעשים טיפולי ההמרה.

קרוון רחבי   :דני  בכל  מפוזרות  קרוון  דני  של  סביבתית  אמנות  עבודות  למאה  קרוב 
האמנות הבינ"ל היוקרתיים ביותר וכמעט שאין יום שבו הוא  העולם. הוא זכה בפרסי  

לא מוזמן להתראיין או להרצות על האמנות פורצת הדרך שלו. אך קרוון רחוק מלהיות 
מתחיל  המופלג  גילו  רע,  בכי  שלו  הענק  עבודות  של  התחזוקה  מצב  מרוצה: 

א לתת  הסרט  ובמאי  דעתו  את  עליו  מטריף  בישראל  הפוליטי  המצב  ודותיו אותותיו, 
מעצבן אותו עם שאלות שמעידות על בורותו באמנות. בנוסף לכל זה הוא גם מוצא את  
יצירה חדשה אותה הוזמן לבצע  ואמנותית בעקבות  עצמו בליבה של סערה פוליטית 
"דני  השנייה.  העולם  במלחמת  יהודים  שהצילו  הפולנים  העולם  אומות  חסידי  לזכר 

פשוט ומורכב בו זמנית, רגשי ואישי    -יש והאמן  קרוון" הסרט מתנהג כמו דני קרוון הא
רווי בהומור, תשוקה ושמחת חיים. הסרט הוא תיעוד אחרון לפני   אך רחוק ממלודרמה, מלא בכאב אך גם 

 שקרוון הלך לעולמו. 

פורטרט אינטימי של אחת הדמויות החשובות בתרבות הישראלית. שלמה בר   שלמה בר מחזמר דוקומנטרי:
הגיע בגיל שש ממרוקו אל מעברת באר יעקב וראה את הוריו נשלחים לעבודות דחק בעוד הוא גדל פרא בשולי 

. תחושת ההשפלה שחוו הוא והוריו מלווה אותו עד היום והוא מרגיש שאותה  12גיל    החברה אנאלפבית עד 
האפליה עדיין קיימת רק משנה שוב ושוב את פניה. המפלט היחיד שלו אז והיום, היה במוזיקה. כשרק פסע 

ת  הפריד בינו ובין התאבדות פגישה עם ספר משירי אברהם חלפי הצילה את חייו. ללא כל השכלה מוזיקלי
ואחרים.   להופיע(  נהג  גם  )איתה  וולך  יונה  ביטון,  ארז  אלתרמן,  חלפי,  משירי  להלחין  התחיל  הוא  רשמית 
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הטקסטים החריפים שבחר נתנו מילים לזעקה שלא הצליח להוציא מתוכו ומילאו את חייו במשמעות. הסרט  
פגשים והסיטואציות  מלווה את שלמה דרך שורה של מפגשים עם אנשי מפתח מההווה ומהעבר שלו. בין המ

מופיעים השירים לא כאתנחתא מוזיקלית ולא כנקודות ציון בקרירה אלא כחלק בלתי נפרד מעלילת הסרט  
 כשהמילים המושרות בהבעה מדויקת משלימות את סיפור חייו, משוחחות אתו, ומעניקות לו פרשנות נוספת. 

העוסקים בנושא רווי הסתרה והאשמה שלא מדובר מספיק  יוצאים מהכללבנוסף, שודרו שני חלקים בסדרה 
יוצאים מהכלל עוסקת בכל עונותיה בתיעוד של אנשים וקהילות בשוליים החברתיים של ישראל   בדידות:    -

ת סגורים, לסיטואציות באמצעות כניסה נטולת שיפוטיות לעולמם. חוסר השיפוטיות מאפשר כניסה למקומו 
 מורכבות, לבעיות שקשה בדרך כלל לחשוף.

שלמרות  לחלוק.  או  לדבר  מי  עם  שאין  בודד.  שאתה  מלא  בפה  להודות  קשה 
זוג  ובן  ילדים  משפחה,  יש  אפילו  שלפעמים  למרות  באנשים,  מוקף  שאתה 
מרגישים הכי לבד בעולם. רוני קובן מלווה נערה, אלופת שחמט, שאין לה חברים,  
מנסה   ארוכות  שנים  שבמשך  אישה  שלה,  המצוקה  את  לחלוק  מי  עם  לה  ואין 
אחרי   חרדי שנודה מהקהילה שלו  וזמר  לבד  תהיה  כדי שלא  לעולם  ילד  להביא 
שיצא מהארון. מסע כן ופתוח שבו קובן מלווה את גיבוריו בניסיון שלהם לפרוץ 

 את חומת הבדידות של עצמם או להשלים איתה. 

 ובידור:מחלקת תרבות  

 פרק מעקב:   –תנו לעבוד 
ששודרה בתחילת הקיץ חוזרת לתשעת האנשים המשתתפים בה שהם    תנו לעבודהסדרה בת ארבעה פרקים  

שיתוק  ובעלי  טורט  תסמונת  עם  האוטיסטי,  הרצף  על  )אנשים  והקוגניטיבית  הנוירולוגית  השונות  מקשת 
אליהם כדי לבדוק את השתלבותם והצלחתם, מוחין(, והתקשו להשתלב בשוק העבודה. הפרק החמישי חוזר 

 את ההתרשמות של המעסיקים ואת האתגרים שעוד עומדים בפניהם. 

 מחלקת הספורט: 
נבחרת ישראל ממשיכה את המסע שלה בניסיון לעלות למונדיאל. שידור    : 2022מוקדמות מונדיאל  

 של שלושה משחקים )נגד איי פארו, אוסטריה ודנמרק(.  

 רכש: 
 , עיתונאי וקולנועי בריטי בהקרנת בכורה בארץ. לואי תירוסדרה של שבעה סרטים דוקומנטריים בהובלת 

 הסרטים עוסקים בנושאים חברתיים שונים, כמו פונדקאות, זנות, דיכאון לאחר לידה, הטרדות מיניות ועוד: 

 מגיע לארה"ב לחקור את התנהלות האוניברסיטאות במקרים של תקיפות מיניות. האם הם מטופלים    ת'רו
 כמו שצריך?  האם נגרם עוול למתלוננים או למאשימים? והאם יש אפליה מגדרית בין גברים לנשים? 

  ת'רו בוחן את שיטת האימוץ הפתוח שהולכת וצוברת תאוצה בארה"ב. הוא מלווה
עם האימהות וההורים המאמצים ומגלה שבצד השמחה יש גם    שני מקרים, נפגש

 עצב גדול וסיכונים. 

  ת'רו מגיע לארה"ב לביקור שלישי בכנסייה הבפטיסטית וסטבורו, קבוצה המטיפה
לשנאת להט"בים ולדתיות קיצונית. הוא משוחח עם חברים בכנסייה ועם פורשים  

 ממנה. 

 היות דרך בריאה להתפרנס.ת'רו בוחן את השאלה האם מכירת סקס יכולה ל 

  'לואי ת'רו מלווה אנשים שבחרו לסיים את חייהם באמצעות 'חוק הסיוע התאבדות
ולבטיהם   מניעיהם  את  בפניו  מפרטים  הם  בארה"ב.  מדינות  בכמה  שהתקבל 

 וחושפים את מצבם הקשה. 

   מאושפזות שבהן  בבריטניה  חולים  בבתי  פסיכיאטריות  ליחידות  מגיע  ת'רו  לואי 
 מתמודדות עם דיכאון אחרי לידה.נשים   ש

 אנשים שמנהלים כמה מערכות יחסים    -לואי ת'רו מגיע למדינת אורגון לחקור את תופעת הפוליאמוריה
 במקביל. הוא בוחן את היתרונות והחסרונות ומנסה להבין איך באמת מרגישים במערכת יחסים כזאת.
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 סיכום שנה: 

 תרבות ובידור: 
וקבלה. בתום חגי תשרי,    שנת תשפ"א הייתה שנה של התקרבות לבני המשפחה, לבית, שנה של הכלה 

, הקומיקאית תום יער יצאה למסע בו היא  סבתא בישלה בשנה שעברה עלתה סנונית ראשונה של הסדרה  
צורות בישול נותנת פרשנות משלה למתכונים   מתעדת  גם  כל תכנית  ובסוף  וסבתות  מסורתיות של סבים 

ריכז את כל המפגשים והמתכונים, הגישה המרכזית שהחלה לפני כשנתיים  ייעודי בדיגיטל  שלמדה, אתר 
הייחודיים של האנשים   80בסדרה   את המקומות  וחושפת  זו  גם בסדרה  נשמרת  דורי  בין  קרוב  וארבע של 

 בחיינו ומקרבת אותנו למגוון רחב של מסורות קולינריות בישראל.המבוגרים 
שהשנה ישנה את פניו ותתחיל להנחות אותו   המרדףבמהלך השנה עלו עונות נוספות של שעשועון הידע  

 עלתה בעונה שישית.  עד כאןועם מפגשים מרגשים  פגישה עם רוני קובןלוסי איוב, עונה נוספת של 

ן על המסך היתה שנה מוסיקלית במיוחד ניתן  זו הייתה שנה שבה כמעט ולא היו אירועי מוסיקה ותרבות ולכ
בהנחיית אודי כגן ארח בכל    קארפול קריוקי מקום גדול ליוצרים ישראלים, לחידוש שירים ולהופעות חיות.   

וזמרים, זמרות  המוסיקה   שבוע  עם    דרך  יחד  מובילים  יוצרים  עם  קוטנר  יואב  שערך  ראיונות  בין  ששילבה 
בשמונה מופעי    פסטיבל הפסנתרארכיונים מרגשים שסיפרו את הסיפור האישי שלהם ושל הזמר העברי,  

חי בגימל מהיכל התרבות, שלומי שבן    קהל שצולמו במוזיאון תל אביב ושודרו לאורך  חג החנוכה, קורונה ללא  
בהנחיית עומר בן רובי    ארון השירים היהודי  אמנים ותיקים וצעירים לראיון וביצוע ייחודי של שיריהם,  מארח

התייחס לטקסטים ואירח בכל ערב שבת אמנים כדי להקשיב להשפעות התרבותיות והאמוניות שלהם יחד 
חגיגי   , שודר מופע  לב  40עם ביצוע של שיר משיריהם  לטלוויזיה    טקס פרסי האקדמיה וגם    ית לסיןשנה 

 ! פרסים.33בהנחיית יניב ביטון בו כיכבה כאן עם הישג חסר תקדים של 

זה התכנית   ישראליים שעלו  שליוותה    זהו  וקאברים מופלאים לשירים  כל החורף הנפיקה מערכונים  אותנו 
לדיגיטל, לרדיו ולספוטיפיי ויצרו גל חדש של אהבה לשירים של פעם, גדולים וקטנים נחשפים היום דרך חברי  

ה בראבא  זהו זה למוסיקה העברית של כל הזמנים , מוני מושונוב, גידי גוב, דבל'ה גליקמן, אבי קושניר, ושלמ
 יחזרו אלינו למסך אחרי החגים עם מערכונים, סאטירה וכמובן שירים מחודשים.  

בחרה את השיר בבחירה שנעשתה השנה כולה על ידי הציבור הרחב.    שיר שלנו לאירוויזיון הבנוסף, התכנית  
. את שידורי האירוויזיון ליוו SET ME FREEבשיתוף פעולה עם הדיגיטל והרדיו ובה נבחר לעדן אלנה השיר  

 בפרשנות הייחודית שלהם אסף ליברמן ועקיבא נוביק. 

רבות  ופעמים  מטופלים  שלא  ונושאים  אוכלוסיות  הבמה  לקדמת  ולהביא  לדיון  להעלות  המשכנו  כן  כמו 
ניפגש"(  )"עוד  וחרדים  חילונים  בין  לחיבורים  התייחסות  הייתה  בעבר  אם  הישראלית.  בחברה  מושתקים 

ת, השנה הייתה  וארבע( שאף הביאה את הנושא לדיון בכנס  80ולאוכלוסיית הילדים הקשישים והגיל השלישי )
 התמקדות באוכלוסיות מודרות באמצעות התכניות הבאות: 

   BBC – Employable Meע"פ הפורמט האנגלי של ה תנו לעבוד:
עם   מאנשים  המונעים  שונים  חסמים  קיימים  בחברה.  נמוכים  מוגבלות  עם  אנשים  של  התעסוקה  שיעורי 
מוגבלות להיקלט בשוק העבודה. עבודה מאפשרת לאדם עצמאות כלכלית, מקנה תחושת ערך וכבוד למועסק  

 ויתרון מובהק למעסיק אם השכיל לגייס את האדם המתאים.  
קשת השונות הנוירולוגית והקוגניטיבית )אנשים על הרצף האוטיסטי, הסדרה עוקבת אחר תשעה אנשים מ

ובעלי שיתוק מוחין(, המתקשים להשתלב בשוק   עם תסמונת טורט 
 העבודה. 

רז מומחית  ודר' מינה  גולן פסיכולוג מומחה לאוטיזם  פרופסור עופר 
לשיקום תעסוקתי עוזרים להם לגלות את כישוריהם הנסתרים לקראת  

 עבודה.  התהליך למציאת 
בהדרכה   כרוך  העבודה  מציאת  בתהליך  בסדרה  המשתתפים  ליווי 
חוזקות  של  והבלטה  מגבילים  דפוסים  עם  התמודדות  של  מעשית 

 ויכולות.  

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1323
https://www.kan.org.il/program/?catid=42&subcatid=457
https://www.kan.org.il/program/?catId=1189&subcatId=581
https://www.kan.org.il/program/?catid=41&subcatid=300
https://www.kan.org.il/program/?catid=41&subcatid=300
https://www.kan.org.il/program/?catid=41&subcatid=300
https://www.kan.org.il/program/?catid=41&subcatid=300
https://www.kan.org.il/program/?catid=1769
https://www.kan.org.il/program/?catid=1738
https://www.kan.org.il/program/?catId=1623&subcatId=549
https://www.kan.org.il/program/?catId=1623&subcatId=549
https://www.kan.org.il/program/?catid=1774
https://www.kan.org.il/item/?itemid=102960
https://www.kan.org.il/item/?itemid=103705
https://www.kan.org.il/program/?catId=1595&subcatId=509
https://www.kan.org.il/program/?catid=1731
https://www.kan.org.il/program/?catid=1731
https://www.kan.org.il/program/?catid=1731
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1337


 
 

יכולותיהם,   לידי ביטוי את  מעבר לכלים שיקבלו המשתתפים, המטרה היא השמתם במקום עבודה שיביא 
 העבודה. ועבור חלקם תהא זו הפעם הראשונה שישתלבו בשוק 

השאלה  על  הפרקים :  סליחה  שלישית.  בעונה  השאלה"  על  "סליחה  חזרה  מצליחות,  עונות  שתי  אחרי 
 הראשונים עוסקים בחירשים, הורים למתאבדים, חרדים, אנשים שחיו ברחוב ואלמנים ואלמנות.  

המשתתפים בתוכנית עונים בפתיחות על שאלות שהופנו אליהם מהציבור הרחב, דרך עמוד הפייסבוק של  
לו  ניתנה  לא  שפשוט  או  העז,  לא  מעולם  אך  לשאול  רוצה  היה  מאיתנו  אחד  שכל  בשאלות  מדובר  כאן. 

 ההזדמנות לשאול. 

 מחלקת הדוקו:  
יים הן  המחלקה הדוקומנטרית הביאה בשנה האחרונה הישגים משמעות

ובהצלחתם.   באיכותם  התכנים,  האקדמיה    7ברמת  בתחרות  פרסים 
, כמו כן פרס ראשון בתחרות פורום היוצרים הדוקומנטריים.  "לבנון"לסדרה  

ל  רצועת הדוקו "כאן דוקו" ממשיכה זו השנה שניה ומביאה מדי שבוע א
היוצרים  ממיטב  נושאים  של  רחב  במגוון  דוקו  סרטי  טיים  בפריים  המסך 

 הדוקומנטריים בישראל.  
בפסטיבלים   משתתפים  המחלקה  עבור  המופקים  והסדרות  הסרטים 

 ישראלים ובינלאומיים. 
חשובים:   חברתיים  נושאים  היום  לסדר  הסרטים  מעלים  תרדוף"בנוסף  צדק  הקהילתיים,    "צדק  המשפט  בתי  על 

)על פרשות עופר וידלין(,    "קלון"סרט העוסק באלימות כלפי נשים ומהווה שיתוף פעולה עם "מכאן".    "אסירות", "דיוקן"
מבית" בשב"כ(,    "מרגלים  היהודית  החטיבה  כבד" )על  וכמובן    "צל  ראדה(,  תאיר  רצח  מפרשת  א"ק  של  )סיפורה 

 )תחקיר קצ"אא, תחקיר רולידר(. זמן אמת""תחקירים של סדרת התחקירים של כאן 
 

 מחלקת הדרמה: 
נמשך היבול הפורה של מחלקת הדרמה הן בעונות חדשות לסדרות אהובות כמו "קופה ראשית" והן ברצף  
הסדרות: מותק בול באמצע, המפקדת, טהרן, מנאייכ, שעת נעילה וחזרות שהביאו שהצליחו מאוד הן בארץ  

 ואף נמכרו לחו"ל.  
במרץ   הבחירות  לפני  הקומדיה    2021ממש  לאוויר  בול  עלתה  "מותק 

מרדכי,    באמצע". "האח  24מותק  בגמר  שהפסידה  ריאליטי  פליטת   ,
השורד הבא" מקבלת הצעה להצטרף למפלגת מרכז בשם "בול באמצע"  

ריאלי  10במקום   ב  –  הלא  זוכה  כשהמפלגה  העניין  מכל   7ושוכחת 
מנדטים בלבד. שנה מהבחירות, אחרי ששלושה ח"כים מ"בול באמצע" 
חדש   עולם  ומגלה  לכנסת   מותק נכנסת  חשודות,  בנסיבות  פורשים 

 קשוח. 
  אנסמבל עשיר של שחקניות ושחקנים בהובלתה של גילי איזיקוביץ', אבי קושניר, קובי מימון, נעמי לבוב, משה 

 אשכנזי ועוד. הסדרה ממשיכה לעונה שנייה.  

נועה )אלונה סער(, קצינה מסורה יתר על המידה, אבל כזאת שלא הוסמכה להיות מ"מית בגלל   :  "המפקדת"
טירוניות. המשימה מתבררת קשה במיוחד   ציון סוציומטרי נמוך, מקבלת במפתיע הזדמנות לפקד על מחזור 

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 ממצב של דבקות פדנטית  

ל מנת לשרוד בתפקיד היא תצטרך לשחרר ולהתגמש, ואולי  בנהלים לנקודה שבה היא מתחילה להבין שע
אפילו לחשוף את עצמה. במקביל למסע של נועה, לחברותיה לסגל יש אתגרים שמחזור הגיוס המיוחד מעמיד 

  בפניהן ובפני היחסים שלהן אחת עם השנייה.

"המפקדת" מתרחשת בעולם אירוני שנקרא בסיס טירונות, בין 
לילי פלנליות, שבמהלכה, תעבור חבורה בזנט"ים, שכפ"צים וג

נערות   בחסות   –של  התבגרות   מסע  ומפקדות  טירוניות 
צה"לית. את הקאסט רב התגליות מובילה אלונה סער ולצידה 
הכולל  וצעיר  רענן  צעיר  ואנסמבל  קיני  עלמה  לנדסמן,  מיה 
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https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1297
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039


 
 

 שחקניות מבטיחות ובהן נעה אסטנג'לוב, כרמל בין, ליר כץ, גל מלכה ועוד. 

קומדיה מוקומנטרית המתרחשת בסניף של    -"קופה ראשית"עונה שלישית לסדרה המצליחה    קופה ראשית:
גם בעונה זו מככבות הדמויות האהובות שכמו נשלפו היישר   רשת הסופרמרקטים "שפע יששכר" בעיר יבנה.  

ראלי ולכן מעוררות הזדהות ובהומור חד, גם משמשות לנו כמראה. גם עונה זו מצולמת, מבוימת  מהסופר היש
וערוכה בסגנון דוקו והסיפורים מסופרים דרך עדויות )טסטות( של הדמויות המשולבות בתוך החומר המצולם  

עם השפה   כביכול ע"י צוות הצילום המתעד את הנעשה בסופר. השילוב של העשייה הכביכול ראליסטית 
של  כפול  ומוסר  מבוכה  חוצפה,  צביעות,  מודעות,  חוסר  על  שנשענת  קיצוניות  סיטואציות  יוצרים  הקומית 

בעונה החדשה משתתפים מספר שחקני אורח בהם הזמרת זוכת האירוויזיון נטע ברזילי, והשחקנית    הדמויות.  
הסדרה היתה מועמדת לפרס   ץ.  גיתית פישר. בסדרה משתתפים שחקנים מובילים מתעשיית הטלוויזיה באר

 והיא שוברת שיאי צפיות! האמ"י

בתעשייה    "טהרן"הסדרה   שנעשו  ביותר  הגדולות  העסקאות  באחת  האמריקאית  אפל  לחברת  נמכרה 
קלוז.   גלן  ההוליוודית  השחקנית  המרשים  לקאסט  מצטרפת  כשהפעם  שניה  לעונה  וממשיכה  הישראלית 

שמסופחת למוסד ונשלחת תחת    8200"טהרן" מגוללת את סיפורה של תמר רביניאן, האקרית צעירה מיחידת  
רן למשימה מסוכנת, שאמורה לתמוך בתקיפת מתקני הגרעין באיראן. תמר מוצאת את עצמה  זהות בדויה לטה

בעיר עוינת, תחת מצוד המאיים על חייה, חוברת לאקטיביסטים מקומיים ומתחברת לשורשיה המשפחתיים  
 הנטועים באדמת איראן.  

 – נמכרה לענקית הדרמה    "שעת נעילה"הסדרה  
HBO  .בעסקת ענק עוד בטרם שידורה בישראל 

"שעת נעילה" חושפת פצעים המדממים בישראל  
פעילי  עיני  דרך  והמחדל  ההנהגה  בהם  היום,  עד 
קצינה   של  עיניה  ודרך  השחורים"  "הפנתרים 

 השוברת את תקרת הזכוכית.
ם לקרב ברגעי השיא של הסדרה נקלעים הגיבורי 

הגורלי בעמק הבכא. קרבות הבלימה שבהם לחמו 
נגד    1,600 סוריים  ישראליים,   200טנקים  טנקים 

 שוחזרו בפעם הראשונה בטלוויזיה. 
הסדרה הצליחה לעורר דיון ועניין באירוע היסטורי בן כמעט יובל, לגרום לצעירים לחקור אותו ולמבוגרים לפתוח 

דורי שנעשה בעקבותיה בה אנשים  את הפצעים. קבוצת הפייסבוק שקמה בע והחיבור הבין  קבות הסדרה 
הגיע   אף  הציבור  הדיון  ורוגשת.  רוחשת  פעילה  במלחמה  קורותיהם  על  למשפחותיהם  לראשונה  מספרים 
לכנסת בדיון מיוחד שנערך שם. חשובה במיוחד התרומה של הסדרה בעניין הדיון על הלם קרב והעיבוד של 

במובן הקולקטיבית.  נעילה"זה    הטראומה  שעסקה  "אחרי  מהפרקים,  אחד  כל  בסוף  המסכמת  התכנית   ,
בעיבוד הטראומה הייתה חשובה ותרמה לדיון ולעיסוק בנושא. בכך הפכה חוויית הצפייה לחוויה כוללת שלא  

 מסתכמת בשידור סדרת הדרמה בלבד. 
נו לטובה ימשיך היבול הפורה עם שתי סדרות חדשות שכבר מעוררות עניין בארץ ובעולם:  בשנה הבאה עלי

והסדרה    "עלומים"הסדרה   קאן,  בפסטיבל  להשתתף  קולך"שנבחרה  נמצאת   "הד  אלה  בימים  שממש 
 ".  Series Maniaבתחרות בפסטיבל היוקרתי "

פרסים, לבנון    8בהן חזרות עם    -מכל פלטפורמה אחרתיותר    זכיות בפרס האקדמיה לטלוויזיה  33ישג חסר תקדים של  ה
פרסים. כאן מוביל בפער עצום על כל שאר    3פרסים ושעת נעילה עם    4רסים, טהרן עם    5פרסים, מנאייכ עם    6עם  

 גופי השידור בישראל וממשיך למצב את עצמו כספק התוכן המוביל והאיכותי במדינה. 

 , בברכה

 
 טל פרייפלד

 ית טלוויזיהמנכ"לס

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1211
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1233
https://www.kan.org.il/program/?catid=1700


 
 

 

 אז מה היה לנו השנה? 

שנים לעליית ערוץ כאן חינוכית תחת תאגיד השידור כאן ובשנה האחרונה התחלנו   3בחודש האחרון ציינו  

 לקצור את הפירות של העבודה הקשה ואנחנו מאוד שמחים וגאים על כך.

לוח    2020בסוף   את  ואתר השקנו  יישומון  סדרות חדשות,  כה, עם  עד  לנו  ביותר שהיה  השידורים העשיר 

 . 80אפיק  -חדשים ואפילו אפיק חדש בממירים 

 .400Kמנויים, עומד כעת על למעלה מ   300Kערוץ היוטיוב שלנו שעמד בראש השנה הקודם על 

ולנוער קטפה כאן חינוכית   ילדי בית העץ, פרסים ע  9בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה לילדים  ל התוכניות 

 להציל את חיות הבר, סליחה על השאלה ילדים, קפה עמליה ולבד בבית. 

בשנה הקרובה צפויות לעלות עוד המון סדרות ועונות חדשות ומיוחדות שקצרה היריעה מלספר על כולן אבל 

נים לפתוח אותה אנחנו מאוד מתרגשים לקראתה ולעת עתה נברך את כולנו בשנה טובה ומתוקה וכולם מוזמ

 פרפר נחמד. -עם החידוש המרגש לסדרה המצליחה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , בברכה

 
 עומר מנור

 הל כאן חינוכיתמנ

 



 
 

שנת   הצלחנו    תשפ"אאת  הקורונה  מגבלות  למרות  הקורונה.  מגפת  של  בשיאה  החדשות  חטיבת  פתחה 

בדסק ובאולפני    העובדים להרחיב את שידורי החדשות ולהשיק פורמטים חדשים תוך התמודדות עם ריחוק בין  

מסכה בעת השידור, צעד שאליו   עטית הטלוויזיה והרדיו. היינו מערכת החדשות הראשונה בישראל שחייבה  

 טרפו לאחר מכן שאר חברות החדשות. הצ

הרביעית,  בפעם  וקיימנו  חדשות,  תוכניות  השקנו  הבחירות,  מערכת  את  בהרחבה  סיקרנו  השנה  בהמשך 

משדר בחירות מרכזי בשיתוף מיוחד עם אתר החדשות "שווים" למען אנשים עם מוגבלויות. סיקרנו בזמן אמת 

שחדר את גבולות המדינה ושיסע    - בצע הצבאי שומר החומות  את המ  - את האסון האזרחי במירון ומיד לאחריו  

את החברה הישראלית עד כדי אירועי לינץ' בין יהודים לערבים. בכל 

האירועים   את  סיקרו  בשטח,  היו  כאן חדשות  וצלמי  כתבי  נתון,  רגע 

הקשים, תחת אש, ולעיתים גם היו בעצמם מטרה לאלימות. גם את 

סיקרנו עם בחי וכמובן  הזירה הפוליטית  נשיא המדינה החדש,   -רת 

אירוע שהפך לדרמטי במיוחד במציאות   - השבעת הממשלה החדשה  

הפוליטית העכשווית.  גם עבור מחלקת הדיגיטל החדשותי הייתה זאת 

החדשותי  הטיקטוק  ערוץ  את  השקנו  שבה  מאוד  הישגית  תקופה 

שיתוף פעולה   –הראשון בישראל, את הסכת האקטואליה "עוד יום"  

ולדיגיטל  עם   לטלוויזיה  משותפים  פורמטים  פיתחנו  הרדיו,  חטיבת 

 ונתוני הצפייה במשדרים החיים בפלטפורמות הסושיאל שברו שיאים. 

 תשרי

   סיקור מקיף של תקופת -כאן חדשות בשטח
 .הסגר על ישראל, דיווחים בכל נקודות החיכוך

   מאחורי של    -המספרים  הפנים  מקיף  סיקור 
 .סיפורי המתים מקורונה והמשבר הכלכלי

   סיקור של חתימת הסכם השלום    -היסטוריה
 . עם איחוד האמירויות ובחריין בוושינגטון

   מהכותל    -סליחות סליחות  משדרי  הפקת 
 –המערבי בערב ראש השנה ובערב יום כיפור  

 . בשיתוף עם "מורשת" 

 חשוון
ערב:   סדרת ערב  המספרים:  מאחורי  הפנים 

מנגיף   נפטרים  של  משפחה  בני  עם  ראיונות 
   כאןלחץ/י קורונה. 

הפועל   מגזין: המוות  דוקומנטרית    –עד  יצירה 
ירושלים    שלוותה הפועל  בין  היצרי  המאבק  את 

 והפועל קטמון ירושלים במשך שבע שנים. 
רלי ברקוביץ' וצוות הצילום הבימאית שי  –   בלי אוויר

הצוות   את  שנה  חצי  במשך  ליוו  חדשות  כאן  של 
 הרפואי במחלקת הקורונה בבית החולים השרון.  

מלחמה מיוחד,  –  סרט  תיעודי  אל   חזרנובפרויקט 
יום   מלחמת  בזמן  שהתלוו  השידור  רשות  צלמי 
הקרבות,  את  צילמו  ולחטיבות,  לאוגדות  כיפור 
ראיינו את החיילים הפצועים, לפעמים מתוך שטח 

 האויב. 

 

 כסליו 
תוכנית יומית חדשה עלתה לאוויר   :"עצם העניין"

שבמרכזם   – אחד,  על  אחד  ראיונות  תוכנית 
קונפליקטים פוליטים וחברתיים מענייני היום. מדי  
יום משודרת בתוכנית פינת ארכיון בשם "זמן עבר"  

לאירועים   – יומית  תזכורת  לצופים  שמביאה 
 היסטוריים שעיצבנו את חיינו. 

 טבת
חו במהלך  העלתה  החדשות  טבת  חטיבת  דש 

תכנית אקטואליה שבועית חדשה לקראת מערכת  
הרביעית:   פוליטי" הבחירות  תוכנית   -   "הכול 

 אקטואליה יחודית שמסכמת את אירועי השבוע.  
במהלך חודש טבת עלה גם מגזין שבועי זמני בשם 

קורונה"  – בתקופות    –   "זמן  הצופים  את  שליווה 
 הסגרים. 

 שבט
שהתפרסם בחודש ינואר   TGI- סקר ה  -   TGIסקר  

קבע כי תחנת כאן רשת ב היא תחנת האקטואליה  
כ של  עלייה  בישראל, עם  ביותר   10%  -המואזנת 

תוכנית   היא  הזה"  הבוקר  האזנה.  בנתוני 
עם   בישראל  המואזנת  אלף    534האקטואליה 

 מאזינים. 

 אדר

   סוחרת ישראל  כי  עיתונאים:  הישגים  מספר 
דיפ תמיכה  תמורת  הקורונה  לומטית  בחיסוני 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=78529
https://www.youtube.com/watch?v=OjCXNVvWDpo
https://www.youtube.com/watch?v=OjCXNVvWDpo
https://www.youtube.com/watch?v=OjCXNVvWDpo
https://www.youtube.com/watch?v=boBshNJGFYM&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=vQi1iQcUSrE&t=424s


 
 

של  ובלעדי  מיוחד  תיעוד  באו"ם.  מדינות  של 
שבילה   המגזין  מיון    48כתב  בחדר  שעות 

פסיכיאטרי, והחשיפה כי איגוד רופאי הילדים 
הספר,   לבתי  הילדים  כל  את  להחזיר  דורש 

 ולהפסיק עם למידה מרחוק.

   בכלי לציטוטים  שזכו  הריאיונות  בגזרת 
  אורנה בנאי: "קורונה היא   - תקשורת מתחרים  

, נפתלי בנט: "ימינה  )חדשות השבת( שפעת"
לא תשב בממשלה בהובלת השמאל או לפיד"  

 )הבוקר הזה(.

 ניסן 
   בחודש מרץ עלינו )בפעם    –  2021בחירות

הנוצץ  הבחירות  משדר  עם  .  הרביעית!( 
המיוחדים,   הבחירות  שידורי  במסגרת 
הראשון   הבחירות  משדר  את  השקנו 
אלפי   לעשרות  שזכה  בטיקטוק,  בישראל 

פעולה ייחודי  צפיות ותגובות וקיימנו שיתוף  
"שווים" למען עם  עם אתר החדשות  אנשים 

 מוגבלויות.  

 :עיתונאיים פיקוד  הישגים  אלוף  הקלטות 
של   באזור  הוא  בידיי  שנתון  "הכוח  מרכז: 
מקורבים   נורמלית",  מדינה  לא  זה  סטלין. 
לנתניהו: "הוא לא שולל שת"פ פרלמנטרי עם  

דורש לכנס    ,  מנסור עבאס" משרד הבריאות 
חיסונים  רכש  בדחיפות לאשר  את הממשלה 

ב נזף   3.5-נוסף  מאזן  אבו  שקל,  מיליארד 
בראש השב"כ בפגישה במוקטעה: "לא עובד 

א,  אצלך" האחרון  ברגע  ביטל  ירדן  ת  נסיך 
בחשאי שתוכנן  הבית  בהר  הנסיך  .  ביקורו 

בעניין   מחלוקת  אחרי  לעמאן  חזר  הירדני 
 .סידורי אבטחה בהר הבית 

   הישגיים את   -ראיונות  "תשאלו  נתניהו: 
)הבוקר  שאשא"  שאשא  פאקה,  הפאקה 
הזה(, נחמן אש: "חשיבותן של המסכות בחוץ 

 . זניחה, אפשר לוותר עליהן" )בחצי היום(

 אייר 

  המסייעת"   –השקנו מוסף חדש בחודש אייר"
במה   לתת  נועד  המוסף  גליק.  יפעת  בהגשת 
לבעיות האזרחיות והחברתיות שמטרידות את  
במהלך  הצידה  נדחקו  אבל  בישראל,  הציבור 
תקופת הקורונה. גליק תקבל השנה את פרס 
הקודם  המוסף  ועל  זה,  מוסף  על  סוקולוב 

 "הזמן הירוק".   –שיצרה 

  :הישגים עיתונאים 

o  נתניהו וגנץ ניסו לאשר פעילות ביטחונית
 .מאחורי גבם של שרי הקבינט

o   את להסיר  המשטרה  על  לחץ  שב"כ 
 . הגדרות בשער שכם 

 במירון    סיקור מאי   –האסון  חודש  בתחילת  
כל  המדינה.  את  שטלטל  במירון  האסון  אירע 
בזמן   האסון  את  סיקרו  החטיבה  פלטפורמות 

 פריצה לשידור בערב האסון. אמת כולל 

   "החומות "שומר  מבצע  פתיחת    -סיקור  עם 
הלחימה חטיבת החדשות הובילה את משדרי 

כמעט   הרציפים  ביממה.   24החדשות  שעות 
הכתבים   היו  הלחימה  ימי  כל  במהלך 
במוקדי   הארץ  רחבי  בכל  פרוסים  והפרשנים 
הצבא,  של  הכינוס  ובשטחי  ההתפרעויות 

 אש על המתרחש. מדווחים בזמן אמת ותחת 

  במבצע שומר החומות, בעת   –  הלינץ' בבת ים
דיווח על התפרעויות בעיר בת ים, תיעד צוות 

חדשות  והצלם    - כאן  אלעזר  דניאל  הכתב 
ישראלי בזמן אמת.   לינץ' באזרח  -סלבה קניז'ן  

והפך  בדיגיטל  גם  במקביל  שודר  התיעוד 
בימים  והציבורי  התקשורתי  השיח  למוקד 

 שאחרי.  

 ר בבית יו"ר  מבקר  עבאס,  מנצור  ח"כ  ע"מ, 
שומר   אירועי  במהלך  בלוד  שרוף  כנסת 
החומות בליווי ראש עיריית לוד, ומתחייב מול  
טפיירו  שלי  והכתבת  חדשות"  "כאן  מצלמות 

 לסייע בשיפוץ בית הכנסת. 
 סיוון 

   מכונית רודפת אחריי": הקלטה שחושפת את"
סילמן   ח"כ  שספגה  והקללות  האיומים 

   .מימינה

   מיליון   30המסר של סינוואר לישראל: העבירו
  .או הסלמה –דולר מהקטרים מיד 

   שחיילות מסרבים  בבנימין  מאחזים  שני 
   .יאבטחו אותם 

  בעקבות רהב  גליה  פרופ'  חיי  על  איומים 
 .ההתקדמות באישור חיסון ילדים בישראל

 תמוז
ששני    –חודש תמוז היה רצוף אירועים חדשותיים  

מינוי נשיא המדינה החדש,   הבולטים שבהם היו:
 והשבעת ממשלת בנט לפיד. 

חטיבת החדשות ליוותה את האירועים האלה בימי 
שידורים מיוחדים ממוקד ההתרחשות בכנסת, עם  

 מיטב כתבנו ופרשננו ומרואיינים רבים ומגוונים. 



 
 

 אב
חטיבת החדשות התמודדה בחודש אב עם שלושה 

עיתונאי יוצא אירועים לא שגרתיים שחייבו טיפול  
ירי  בטוקיו,  האולימפיאדה שנפתחו  דופן: משחקי 
וגל  הצפון,  יישובי  לעבר  המפתיע  הרקטות 

שחסם  היתר  השריפות  הגישה    בין  צירי  את 
 לירושלים. 

בחודש אב העלנו מגזין יומי שליווה את המשחקים 
לפני   שבוע  עלה  המגזין  בטוקיו.  האולימפיים 
הרחבה  כתבות  וכלל  האולימפיאדה  פתיחת 
למי   גם  שפנו  נושאים  בשלל  מעמיקות 
שהמשחקים עצמם פחות מעניינים אותו. למשל,  
השלכות קיומו של האירוע בצל הקורונה, והמצוקה  

שחשפו   והפיזית  מעט  הנפשית  לא  הפעם 
משתתפים. כל זה לצד הסיקור השוטף של הצוות 

 , ושל כתבינו כאן בארץ. הלאולימפיאד שנשלח 

מדידת  של  פרויקטים  שני  הושקו  חודש  במהלך 
 :ת אינטראקטיבי דעת קהל 

 "יהודי מיהו  ארוך    -"מיזם  מיזם שכולל שאלון 
ומפורט המנסה לחדד ולברר שאלות הנוגעות 

ה במאה  יהודית  החודש  21-לזהות  במהלך   .
חדשות,  כאן  באתר  ממצאים  פורסמו 

והממצאים המלאים יפורסמו החגים במסגרת 
 . סדרת כתבות 

   "התקציב תוכנית    -"משחקי  של  נוסף  מיזם 
הצופים  את  שמאתגר  הכיס  משחקי 
המדינה.   תקציב  כספי  חלוקת  שבמשחק 

 ימשך עד השלמת התקציב בנובמבר. 
פמגזין על  אדמות",  עלי  "גיהנום  סדרת  מזג :  געי 

נסע   גוטמן  נתן  האחרון.  בחודש  הקיצוני  האוויר 
כליל,  נשרפו  ודיבר עם תושבים שבתיהם  לקנדה 
במערב   שהוצפו  בכפרים  ביקרה  ימין  ואנטוניה 

 גרמניה. 

 פרסומים מרכזיים: 

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

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

  של האברכים  את  להחריג  תבקש  ימינה 
מעונות   בסבסוד  מהקיצוץ  הדתית  הציונות 

 . היום 

   צה"ל מבקש תוספת תקציב כחלק מהיערכות
 .לתקיפה באירן

   לראשונה טנק ובו לוחמות שריון ומפקדת יוצב
 . בגבול מצרים 

 וחמד אל עלאמי ריאיון עם בני משפחתו של מ 
. שנהרג מאש צה"ל 11 –בן ה 

 אלול 

   אברהם להסכמי  השלום    – שנה  סודות 
 בחדשות הערב. סדרת כתבות  –נחשפים 

 דובר הטאליבן מדבר . 

  גהנום עלי אדמות .

 דיגיטל כאן חדשות
החשבון החדשותי הראשון   –של כאן חדשות    הטיקטוק הושק חשבון  2021בתחילת  

יותר מ חודשים הצטרפו  תוך שישה  כ  50,000-בישראל.  והצטברו  - עוקבים חדשים 

מתפרצים    ם תיעודיירונים עם כתבים,  בהם הסב  -לייקים לתכנים השונים    900,000

"כאן  המותג  ואת  העיתונאית  העבודה  את  שחושפים  הקלעים,  מאחורי  וסרטונים 

 חדשות" לקהלים צעירים. 

בערב הבחירות נערך גם משדר בחירות ראשון מסוגו בלייב טיקטוק, שחשף לגולשים 

 את עבודת מערכת החדשות בזמן אירוע.

והקמת הממשלה    של כאן חדשות סיקרנו את השבעת הנשיא ביידן, הבחירות לכנסת   האינסטגרם  בחשבון

 כדי להנגיש את האירוע לקהלים צעירים.   –בפרויקטים חגיגיים בסטורי  36-ה

https://www.tiktok.com/@kan_news?
https://www.tiktok.com/@kan_news?
https://www.instagram.com/kan_news/
https://www.instagram.com/kan_news/


 
 

יצאו פרויקטים  לתוכנית    שלושה  הדיגיטל  מחלקת  בין  פעולה  שיתוף  במסגרת  האחרונים,  בחודשים  לדרך 

 :משחקי הכיס

 סיפורם של העצמאים והשכירים שמנסים לשרוד את המגפה הכלכלית – ת " בחל מדינה

 גרה של בעלי העסקים ביום שאחרי הקורונההחזרה הקשה לש – ?כרגיל עסקים 

 למה מוצרי החלב בישראל יקרים? – החלב בשביל

 

 דיגיטל כאן חדשות | הנצפים תשפ"א

 פייסבוק 

 1,652,000 היום לפני: רצח אסף שטיירמן 1

 1,350,000 שוטרת השתיקה תלונות על גברים אלימים 2

 1,217,000 הצעירה שנעצרה בת"א בגלל מסכה מדברת לראשונה  3

 1,204,000 זוג משוויץ הקים בארץ מפעל שמעסיק שורדות זנות  4

 1,073,000 ונתפס –גנב שפרץ לבית נשאר בגלל מנת שווארמה  5

 1,071,000 והצד הישראלי –תעשיית המין באמירויות  6

 1,056,000 ה לגזר הדין של בני סלע שנ  20היום לפני:  7

 1,035,000 מהגדולות שהיו -כך סוכלה הברחת נשק לישראל  8

 1,019,000 הדריסה, ההפקרה והשחרור הישר ללימוזינה  9

 1,006,000 הלינץ' בבת ים: "חשבנו שערבי רוצה לדרוס אותנו"  10
 

 טיקטוק 

 3,000,000 המטחים לא מפסיקים: פגיעה ישירה באשקלון 1

 2,200,000 תיעוד לילי מהמהומות בלוד 2

 1,500,000 איך נראית סופה של סלעים?  3

 1,100,000 חניון קרס בביה"ח שערי צדק 4

 756,100 בן חזר למקום שבו אמרו לו שהוא לא שייך  5

 676,500 פועל נהרג בקריסת מעלית באתר בנייה בת"א  6

 563,400 אביו של הלוחם שנפצע בגבול עזה מתקשה לעכל  7

 548,800 ה על דוושת הקסמים של האולפןשיעור נהיג 8

 437,800 פנה ברשת לקטינות  12החשוד באונס בת   9

 397,600 שאלה לשאול: מה עושים עם תלוש השכר?  10
 

 יוטיוב 

 544,380 2חלק   –ההסתבכות של דניס ומישל  1

 522,140 1חלק   –ההסתבכות של דניס ומישל  2

 440,080 היוצרים הישראלים שכבשו את יוטיוב  3

 335,600 פרסיליה קשתי יוצאת מהכלא  4

 316,140 דקה אחרי דקה –ליל האימה במירון  5

 290,460 הדקות האחרונות בחייו של יצחק רבין 6

 288,900 הסיפור מאחורי "חזרות"  7

 272,660 שהפך למתעד המהומות בירושלים  15-בן ה 8

 267,670 איך הגיע אילון מאסק לצמרת עשירי העולם?  9

 267,220 מה הרגישו כוכבי "שעת נעילה" בצילומים?  10
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https://fb.watch/7G27DUF8Sx/
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https://fb.watch/7G2daTjzPL/
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https://fb.watch/7G2rR8h8Qb/
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https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6961024548502277382?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/6960756580371451138?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/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/6971018556196556033
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/6975864219501743362
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6999239709646015746?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6951367945457075713
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6942142300541734145?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/6942142300541734145?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/6942142300541734145?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/6934686601326988545?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?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6951367945457075713
https://www.youtube.com/watch?v=06aCaoQFKow
https://www.youtube.com/watch?v=06aCaoQFKow
https://www.youtube.com/watch?v=cwswHjb9xNg
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https://www.youtube.com/watch?v=twgBCT-4y4M
https://www.youtube.com/watch?v=hyfWbp6usiE
https://www.youtube.com/watch?v=6HoJeTBoVkI
https://www.youtube.com/watch?v=46LFbnXSjT8
https://www.youtube.com/watch?v=RNN2Quwwa9I
https://www.youtube.com/watch?v=-O22S-yRliw
https://www.youtube.com/watch?v=KCekgqBujlM
https://www.youtube.com/watch?v=bEaA-fRxnvE


 
 

 אינסטגרם 

 155,000 התגובה המרגשת של עדן אלנה אחרי חצי הגמר  1

 122,900 ? 10איך הופכים לסלבס בגיל   2

 88,200 אביו של סמ"ר בראל חדריה שמואלי מתקשה לעכל  3

 84,600 יון לכאן חדשות שנפצע קשה ביפו בריא  12-אביו של בן ה 4

 76,500 ג'לאא -שיחת האזהרה בין קצין ישראלי לבעלי מגדל אל 5

 75,900 נתניהו בנאום ראשון בתור ראש האופוזיציה המיועד 6

 71,900 על הנפטרים במירון רב מחוז צפון במשטרה אומר קדיש 7

 70,300 הדריסה, ההפקרה והשחרור הישר ללימוזינה  8

 69,900 כאוס בנמל התעופה של קאבול  9

 65,300 המסע של ארטיום דולגופיאט למדליה האולימפית 10

 

 כאן רשת ב:
איריס לביא, דן עופרי, דן כנר, מלאכי חזקיה וצבי  כאן רשת ב' נפרדה השנה מחמישה קרייני חדשות ותיקים:  

 . גמלאות שפרשו ל סלטון, 

  כאן . לחץ/י מהדורת החדשות האחרונה של מלאכי חזקיה

 כאן. לחץ/י פורסם גם בעמוד שלנו  -נשיא המדינה פרסם סרטון תודה למגישי החדשות שנפרדו מאיתנו 

 

 

 תוכניות חדשות בלוח השידורים של כאן רשת ב: 

  "עוסקת בנושאי משבר האקלים והשלכותיו בארץ ובעולם, על איכות סביבה  תוכנית ה   –  "כאן בסביבה
 (. 21:00-23:00וטבע, מחזור, בנייה ירוקה, אנרגיה סולארית ועוד הרבה נושאים. )יום רביעי 

 " (11:00-12:00. )יום חמישי משחקי הכיס"גרסת הרדיו של 

  18:00יום חמישי בשעה  -עומר בן רובי מסכם את השבוע בתרבות . 

   זוויות חדשות וראיונות   -רומי נוימרק ועומרי אסנהיים בתוכנית סיכום שבועית
 (10:00-12:00 -על כל האירועים שהיו בכותרות )יום שישי 

 כאן רשת ב:  – דיגיטל 
השנה יצא צמד הסכתים חדש: שני הסכתים חדשים מבית היוצר של התוכנית 

 "מרחאבית": 

 "כאן. לחץ/י הסכת אקטואלי על החברה הערבית  – "מרחאבית     

  כאן. לחץ/י ללמוד ערבית דרך האקטואליה - איך זה בערבית?" –"מרחאבית   
                                  

 שנה מעולה לכולם.  

 שנה של יצירה וחדשות טובות. 

 
 , בברכה

 
 ברוך שי

 מנהל חטיבת החדשות
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https://www.instagram.com/p/COSLdktCs-l/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CHgOnNeCOY5/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/reel/CSoYZIxINvc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CSCAJdZi4f_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/396512488281162
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/239910330881484
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2174
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2154


 
 

  רדיו

 כאן הסכתים 

ניסים ואנטולי כוכבי "קופה ראשית" ממשיכים לארח את חבריהם לסדרה בהסכת שתוך זמן קצר    -  הקצביה

ן הגיעה שירה )נועה קולר( לקרב פואטרי סלאם מול הפך לאחד הפופולאריים ביותר בישראל. בפרק האחרו

 אנטולי. מי ניצח? 

והמדינה    22הפנים קדימה אל מונדיאל    פרקים עם   50-הסכת הכדורגל של כאן ובאבאגול סוגר עונה ו  -שער  

מה אנחנו באמת יודעים על המדינה ועל הכדורגל שלה? "שער" לקראת המונדיאל הראשון   המארחת קטר.

 בעולם הערבי 

 סיכום שנה 

כאן הסכתים מסיימת שנה מצוינת, עם כותרים חדשים ומוצלחים, כותרים ותיקים ששומרים על כוחם ושיאי 

ורך כל חודשי השנה היו עליות של עשרות אחוזים בהאזנות מול השנה שעברה. בחודש  האזנות כלליים. לא

נרשם שיא במספר ההאזנות לפודקאסטים של התאגיד. לאחרונה פירסמה ספוטיפיי נתונים לפיהם    2021יולי  

  .2021"חיות כיס" ו"שיר אחד" שומרות על כוחן כשניים מההסכתים המואזנים ביותר בקיץ 

"עוד   ת העלינו מספר כותרים חדשים בנושאים שונים שבמהירות תפסו להן קהל אוהד ונאמן:בשנה החולפ 

הסכת האקטואליה הראשון בישראל, שיתוף פעולה מוצלח בין כאן חדשות לכאן הסכתים. ההסכת    -  יום"

 הפך תוך זמן קצר לאחד המואזנים בארץ. 

אורית נבון משוחחת עם  שיתוף פעולה עם עמותת סה"ר ובית הספר למשחק בית צבי שבו  -  "לא טוב לי"

  מומחים מתחום בריאות הנפש על המצוקות הנפשיות הבוערות.

  תכנית מערכונים שבועית של צמד הקומיקאים מתן צור ויאיר יעקבי. - "צור ויעקבי" 

סטורי בין המשפטים הגדולים שעיצבו את החברה עו"ד אורון שוורץ לוקח אותנו למסע הי   -  "משפט חוזר"

  הישראלית.

יומני הצפייה של הסדרות   ו"פמת"א  הסכתי  שליוו את הסדרות    "2"שעת נעילה", "סליחה על השאלה" 

. שמחנו לשתף פעולה עם כל זרועות התאגיד, חדשות, טלוויזיה ודיגיטל ולהגיע להשיגי 11המצליחות מכאן  

 האזנה מרשימים. 

  "שטיסל" ו"הכתר".פייה על סדרות מצליחות מבחוץ כמו יומני צ

  הסכת השיחות היומי של בני טיטלבוים. -  "כיוון הרוח"

  ובו ערן זינגר מלמד ערבית דרך הנושאים הבוערים. "איך זה בערבית"

 כמובן שכל השנה המשכנו לרוץ עם הסכתים ותיקים ופופולאריים כמו "מינהר הזמן", "היסטוריה לילדים", 

כותרים  העלאת  לצד  ועוד,  "קשיבות"  החדשות",  על  "יואב  שמו",  את  לומר  שאין  "ההסכת  "המעבדה", 

  , כאן תרבות וכאן רשת ב'.88הסכתיים מתחנות כאן 

את הקהל   -בתמונע    On Airפסטיבל   ופגשו  והאפליקציות  יצאו מהרדיו  תרבות  וכאן  כאן הסכתים  מגישי 

"שיר אחד" עם מיטב ההסכתים. המופעים עלו גם כפרקים ואפשר להאזין לשהגיע לצפות במופעי לייב של  

,  איך, איפה ולמה התקיים השידור הראשון של ״קול ישראל״? "מינהר הזמן" על,  הסיפור הגנוז של אהוד בנאי

יואב רבינוביץ מדבר עם אראל סגל על      ,איך הפך החלום על בית פרטי בשרון לסיוט תחבורתי "חיות כיס" על

 . ורת וגם על ביביהממשלה החדשה, על התקש

 כאן תרבות

מופעי לייב: גם במהלך החודש התקיימו מופעי לייב בתוכניות השונות. בין השאר, התארחו בסופש תרבות 

   כאן ובקפה גיברלטר אסי לוי, לירון עמרם והזמרת עדי צברי.  לחץ/י 

 סיכום שנה 

 הישגים עיתונאיים רבים ליוו את השנה החולפת, וכן זכתה התחנה לאזכורים בעיתונות בארץ ובעולם.  

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=24238
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2099
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23556
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23556
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23635
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23680
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23547
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23547
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23547
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=23547
https://www.kan.org.il/live/radio.aspx?stationid=5


 
 

  רדיו

שוחח ב"גם כן תרבות" עם הריאיון שלנו עם גליה עוז הגיע לניו יורק טיימס. גואל פינטו  :  הישגים וכותרות
,  פיגארו, בצוטט בניו יורק טיימסהבה". הריאיון , בריאיון ראשון אחרי צאת ספרה "דבר שמתחפש לאגליה עוז

ובכלי תקשורת נוספים בעולם. בריאיון עם עורך בכיר בהוצאת כינרת זמורה ב"מה שכרוך" עם יובל אביבי  
מהספר "מה שאבד בזמן" של נורית   נחשף כי בעקבות תביעה של גליה עוז הוצא פרק העוסק בהומיה סלע  

בוועדה חשובה של משרד החינוך   ניגודי אינטרסים וחוסר שקיפות גרץ. עוד תחקיר של צוות "מה שכרוך" חשף  
מאז צאת הספר    ריאיון ראשון עם דניאל עוזעוד היה אצלנו  שהמלצותיה מקפיצות את מכירות ספרי הילדים.  

 של אחותו, גליה. 
טו, החברים שהלכו לעולמם, -" עם ענת שרון בלייס. בתפריט: מי5"אחת+הגיע לאולפן  ו    80מאיר ויזלטיר חגג  

 ההתמודדות עם הזיקנה, ומצב קוראי השירה בארץ.

בכא הספר  תרבות: שבוע  ל  ן  יצאו  תרבות  כאן  מיוחד מגישי   שידור 

שרונה הסופרות,   ממתחם  הסופרים,  מיטב  את  וריאיינו  אביב  בתל 

 המשוררים והמשוררות בסצנת הספרות העברית. 

בתיאטרון  On Airכחלק מפסטיבל  גואל פינטו מראיין את אריה גולן: 
עם איש כאן    ריאיון אישינע, מגיש גם כן תרבות קיים על הבמה  תמו

 רשת ב'. 
חלון גאווה עם איציק יושע בתוכנית מיוחדת    :עוד שידורים מיוחדים

ליוותה את מצעד הגאווה עם דיווחים וריאיונות מהשטח. נתיב רובינזון  

, בשידור חי  האוסקר  טקסופאנל של פרשנים ומבקרות קולנוע ליוו את  

עמוד קהילה תוכנית המדע והידע של ישראל, "שלושה שיודעים" עם דודו ארז, התחדשה ב.  7:00עד    3:00-מ

תוכניות חדשות עלו לאוויר וזכו במהירות לקהל מאזינים אוהד. למשל "פופ אפ" עם אלעד בר נוי, .  בפייסבוק

 . הקרקס המטאפיזי עם ג'רמי פוגל, ורדיו אזורי עם חן אלמליח

, ירמי קפלן: זמרים, משוררים וסופרים התארחו השנה באולפן כאן תרבות. ביניהם  הופעות באולפן כאן תרבות
 . יסמין לוי וגיל שוחט, בן אילון

 כאן מורשת 

עם כניסת חודש אלול, כאן מורשת הצטרפה לאמירת הסליחות המסורתית ומשדרת את התפילה  :  סליחות

מדי לילה. בראש חודש אלול שידרנו את הסליחות הראשונות של הספרדים בשידור חי מבית הכנסת של הרב 

ות  הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף. במוצ"ש בשבוע שלפני ראש השנה אנחנו משדרים את הסליחות הראשונ 

   כאןלחץ/י של האשכנזים בשידור חי מהר הזיתים בירושלים.  

 סיכום שנה 

שנה עמוסה עברה על כאן מורשת, בסיקור ענייני היום הבוערים ובשידורים חיים מממוקדים רבים ברחבי  

הארץ, והבאת קול התפילה והלימוד לכל בית בישראל. שמחנו שבמהלך השנה עלתה ההאזנה לתחנה באופן  

 ניכר. 

וכאן חדשות, מרכזת את שידורי כאן מורשת, בשיתוף פעולה עם הטלוויזיה, הדיגיטל  שידורי סליחות ותפילות:  

אלינו   מצטרפים  ומאזינים  צופים  אלפי  מאות  בירושלים.  המערבי  מהכותל  והלאומיים  המרכזיים  הסליחות 

באמירת סליחות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, ברכת כהנים בחול המועד ותפילות פורים ותשעה 

   כאן לחץ/י לי. באב. בנוסף, ליווינו אירועי ענק כמו הילולת הבבא סא

החגיגה המסורתית הגדולה התחלפה בחצות הלילה באסון האזרחי הגדול ביותר שידעה מדינת  אסון מירון:  

בכל  התאגיד  שידורי  כל  את  האסון  קרה  שבו  הלילה  שעות  במשך  החזיקו  מורשת  כאן  כתבי  ישראל. 

ה באולפן תל אביב ובהר מירון הביא שידור הישגי, ענייני ומקצועי. בימים לאחר  הפלטפורמות, והצוות ששה 

האסון כאן מורשת ליוותה את משפחות הפצועים וההרוגים ואף חזרנו להר כשבוע לאחר האסון כדי להביא  

 כאן לחץ/י את הקולות והמראות. 

https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=21183
https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=21183
https://www.nytimes.com/2021/02/24/books/galia-oz-something-disguised-as-love-amos-oz.html
https://www.lefigaro.fr/culture/mon-crime-c-etait-moi-la-punition-etait-donc-sans-fin-la-fille-d-amos-oz-denonce-la-violence-de-l-ecrivain-20210225
https://omny.fm/shows/undercover-2/3224613d-ae58-4a9a-868d-acd900b6c029
https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=21078
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=108899
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=21259
https://www.facebook.com/watch/live/?v=825328028095124&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=197345912260861&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=171503504940721&ref=watch_permalink
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.facebook.com/groups/234907278106323/
https://www.facebook.com/groups/234907278106323/
https://www.facebook.com/KanTarbut/posts/1535456580166322
https://www.facebook.com/watch/live/?v=186728383394172&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=286786136522309&ref=watch_permalink
https://www.kan.org.il/live/radio.aspx?stationid=6
https://fb.watch/6pBI0q-oQL/
https://www.facebook.com/Kanmoreshet


 
 

  רדיו

לוח השידורים של כאן מורשת הותאם לאירועים המתגלגלים, וכלל שידורים חיים החומות":    מבצע "שומר

יועצים  וכן שיחות עם  ומיוחדים, סרטונים מהשטח, שיחות עם תושבי הדרום שישבו במרחבים הממוגנים 

וחג   השבת  במהלך  למאזינים.  וחיזוקים  תשובות  שסיפקו  היהודית  וההלכה  הנפשית  הבריאות  בתחומי 

 כאן לחץ/י בועות, הפכה כאן מורשת ל"גל שקט" שעלה לאוויר רק במקרה של התרעות פיקוד העורף. הש

כחלק מהרצון לקרב בין מגזרים, ביקשנו מזמרים חסידיים לחדש קלאסיקות ישראליות.  פרויקט אחים אנחנו:

השיר "לשמוח ולרקוד" של האחיות    אבי אילסון הכין קאבר לשיר "הלוואי" של בועז שרעבי. נמואל חידש את 

 כאןלחץ/י  יוספי ואלי הרצליך את שיר "חי". קליפים מהשירים עלו לעמודי הפייסבוק והיוטיוב של כאן מורשת.  

 88כאן 

 לוח שידורי ערב ולילה מתחדש

בכאן לצד    88  החודש  ומומחים בתחומם.   צוות חדשים  אנשי  ומגוון, עם  לוח שידורי ערב מתחדש  השקנו 
עם    21:00  –  20:00ה',  -עם בן רד ו"אלבום לאי בודד" א'  24:00  –   23:00ה'  -תוכניות ותיקות כמו "רוק" א'

א' פרטי"  "אוסף  בהן  חדשות  תוכניות  מספר  גרנית,    –   22:00-ה'  -מנחם 
  - 24:00ד'  -כתה של נועה ארגוב, "סיפור חצות" א', בהגשתה ובערי23:00
בעריכתו ובהגשתו של עידן בן טל ובסוף השבוע עם יואב יפת, "מצב   01:00

, הוותיקה של גיל מטוס שעברה למתכונת 22:00  –  21:00ג' וה'  -טיסה" א'
בעריכתו ובהגשתו של    22:00  –  20:00יומית, "ריח ויניל"  בכל יום שישי בין   

  אורי ב"ש.

מלך הלטאות, סמל הסקס, השמאן, מר מוג'ו. בחייו הקצרים ג'ים  :  מוריסון

גיבור של טרגדיה של יוונית שהוא   -מוריסון הלך עד הסוף. הוא חי כמיתוס  

יומו האחרון, כשהצטרף למועדון ה שנה למותו,   50. במלאת  27-תחזק עד 

 הסכתים".  –  88וד מיני סדרה מבית "כאן תומר מולוידזון וגיל מטוס חוזרים אל סיפורו של אגדת הרוק בע

וג'ים   4הסכתים הפיקה    88כאן   ג'וני מיטשל  גיי,  ג'ימי הנדריקס, מרווין  מיני סדרות בשנה החולפת אודות 
"כאן   יחד  הסדרות  לכל  האזנות  מיליון  מרבע  יותר  עם  ה  88מוריסון.  למקום  הגיעה החודש    20-הסכתים" 

   כאןי /לחץ במצעד הפודקאסטים של ספוטיפיי.

 88ספיישל 

- " תשודר בימי שבת ב88התוכנית ספיישל של חצות עברה לשעה חדשה ונפרדה מחצות. מעתה "ספיישל  

 . אלו הספיישלים שבלטו החודש: 22:00

 Metallicaשל   Metallicaשנה לאלבום  30

מצעדי    1991באוגוסט   שכבש  מופתי  אלבום  כשהוציא  המוזיקה  עולם  את  לנצח  שינתה  מטאליקה  להקת 

המיינסטרים. אף להקת מטאל לא עשתה את זה קודם לכן, הם פתחו את הדלת דרכה מיליוני בני נוער ברחבי 

לציון   רב מידי.  זמן  ז'אנר שהיה בשוליים  גילו  תומר מולוידזון חזר לתהליך שנה לצאת האלבום,    30העולם 

כי "היי שינינו את עולם   -היצירה המתיש, שבסופו כולם רצו לחנוק אחד את השני, אבל נאלצו להתחבק  

 כאן לחץ/י   המוזיקה לנצח!"

 ספיישל ארית'ה פרנקלין 

שנים למותה,    3שנים לפרוץ והדרך לשם הייתה לא פשוטה. לציון    11- קשה לדמיין את זה אבל לקחו לארית'ה כ

נתן לנו את אחת מהזמרות  נוגה קליין הקדישה תכנית מיוחדת לאלבום ששחרר את אריתה פרנקלין לחופשי ו 

 כאן לחץ/י  הגדולות בהיסטוריה.

 סיכום שנה 

בשנה החולפת היה הכניסה לעולם ההסכתים. לצד עשרות ספיישלים    88הצעד המשמעותי ביותר עבור כאן  

מוזי דוקו  ייצרנו חמישה הסכתי  הנרטיביים, מוזיקליים  הלינארי. בהסכתי המוזיקה  לשידור  נלווה  כתוכן  קה 

https://www.facebook.com/Kanmoreshet/photos/a.1944896049081539/2993015814269552/
https://www.facebook.com/Kanmoreshet/videos/191629749487279
https://www.kan.org.il/Podcast/program.aspx?progId=2117&subcatid=621
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pId=24100
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=24171


 
 

  רדיו

סיפרנו את סיפור חייהם החשוב והמרגש של דמויות מפתח בתרבות הרוק, הפופ והסול. בכך ציינו את תאריך  

הסכתי  מוריסון.  וג'ים  מיטשל  ג'וני  גיי,  מרווין  לנון,  ג'ון  הנדרקיס,  ג'ימי  המוזיקה,  ענקי  של  מהעולם  לכתם 

 אלף האזנות והזרוע עוד נטוייה.   300 –קה שלנו זכו עד כה למעלה מ המוזי

ג'ון לנון עם כאן דיגיטל, הליקון ומוזיאון תל אביב והפקנו שלוש   במקביל להסכת חגגנו את יום הולדתו של 

ון  גרסאות כיסוי לשיריו בביצוע דניאלה ספקטור ומוקי, יונתן רזאל וגאיה שקי. לשירים צולמו קליפים במוזיא

   כאן לחץ/י תל אביב הריק בין הסגרים. 

 TGIמלבד שני הפרויקטים האלו המשכנו בשידורינו השוטפים והמצוינים דבר שבא לידי ביטוי היטב בסקר  

 האחרון.  

 כאן גימל

מרתון עם מיטב שיריו של אחד מכוכבי הפופ הישראלי    (12:00-ב   05.08בהגשת טל ארגמן )  – מרתון נתן גושן  

 כאןלחץ/י הגדולים והאהובים ביותר בשנים האחרונות. 

השכל   כנסיית  )  – מרתון  אסולין  מיכל  אחת    (  12:00  -ב  19.08בהגשת  של  הקריירה  את  שסוקר  מרתון 

  כאן. לחץ/י  מלהקות הרוק הגדולות והמרתקות שצמחו כאן

 סיכום שנה 

אנחנו נרגשים לבשר על כך שבמהלך השנה החולפת נולדה בכאן גימל תוכנית דגל חדשה שתעלה מיד בתום  

היא מצעד שבועי בו המאזינים והגולשים ידרגו את עשרת השירים הגדולים בישראל "העשירייה" חגי תשרי. 

מאולפן   14:00ל    12:00מידי שבוע. את "העשירייה" תגיש מאיה אלקלומברה והיא תשודר מידי חמישי בין  

המוזיקה המצולם החדש והמתקדם ביותר בישראל במעוז הרדיו החדש בירושלים. בתוכנית יתארחו אומנים 

יצועים חיים ומיוחדים באולפן, ולצד דירוג השירים וההופעות החיות ישולבו פינות אינטראקטיביות, חדשות  לב

 מוזיקה וטרנדים חמים בתרבות הפופ. 

 כאן קול המוזיקה 

 שידורים חיים   

החודש שידרנו מקיבוץ אילון שבגליל, קונצרט מרגש לזכרו של הכנר האגדי עברי גיטליס ז"ל שהלך לעולמו  
. בקונצרט השתתפו טובי המוזיקאים שזכו לעבוד עם גיטליס וכן סטודנטים לכלי קשת מרחבי 98שנה בגיל  ה

   כאן. לחץ/י העולם המשתתפים בקורס היוקרתי קשת אילון

 רצועת שידור חדשה –"מאוצר הסרטייה"  

בה אנו מביאים את מיטב שידורי המופת המוזיקליים   –לאחרונה חנכנו רצועת שידור חדשה מדי לילה בחצות  
ודרמות   תסכיתים  מלחינים,  חיי  על  דוקומנטריות  סדרות  ובהם  השידור  ברשות  השנים  לאורך  שהופקו 

הזהב"   מסך  "מאחורי  לסדרה  השאר  בין  להאזין  אפשר  האו  –רדיופוניות.  בתי  של  הגדולים, סיפורם  פרה 
 כאןלחץ/י  על חייו של גוסטב מאהלר ועוד... –"החצוצרות יריעו עם שחר"  

 סיכום שנה 

ובמיתוג  השנה, כאן קול המוזיקה עברה שינוי מקיף בלוח השידורים שלה, בסגנון ההגשה, בשיטת העריכה  
מרענן. כמו תחנות הרדיו הקלאסיות המובילות בעולם, עברנו לשדר בשעות הפריים במתכונת של עריכת 
פרקים מתוך יצירות. באופן זה אנחנו מנגישים את עולם המוזיקה הקלאסית לציבור רחב של שוחרי תרבות 

 המבקשים להתחבר לעולם המוזיקה הקלאסית לצד קהל המאזינים הוותיק. 
יום    אנחנו היום  מרעשי  מפלט  למצוא  מעוניינים  רבים  מאזינים  והפקקים,  הנהיגה  שבשעות  מאמינים 

ומהתכנים הנשמעים בערוצים הממלאים את הסקלה, כעת הם יכולים לקבל בכאן קול המוזיקה את הערך  
 המוסף אותו הם מחפשים, באופן נגיש יותר ובגובה העיניים. 

ממשיכי אנחנו  החדשות,  התכוניות  המציעות  לצד  הרגילות  התוכניות  את  היום  שעות  כל  לאורך  לשדר  ם 
 רפרטואר עשיר, מגוון ומסקרן לציבור מאזינינו הוותיק. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tx8jU-UMvU
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=221475
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=222842
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=221099
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1049


 
 

  רדיו

 סיכום שנה –כאן רקע 

 גם השנה התייחסנו למגוון הנושאים שהיו על סדר היום בארץ ובעולם.  
"מקרה מיוחד"  חשפנו לראשונה את תוכניות משרד הקליטה לפנות את הדיירים    במסגרת התכנית   -   רוסית

חודשים האחרונים ליווינו את הדיירים אשר סרבו להתפנות    3הקשישים ממקבץ דיור "מלון דיפלטנט". במהלך  
חלק  ממקום. גילינו כשלים טכניים ותחזוקתיים במקום החילופי שמשרד הקליטה הציע לדיירים. אחרי פנייתנו  

דיירים אשר מסרבים להתפנות ממקום ומאיימים לפתוח בשביתת רעב. אנחנו   7מהליקויים תוקנו. עדיין ישנם  
  ממשיכים לעקוב אחרי התפתחויות.

מלבד הנושאים הבוערים היו לנו גם סיפורים מעניינים כגון ההיסטוריה של ארמון בעמק האלה. זהו   - אנגלית
אנגלית אריה אוסליבן ושיחת הטלפון שקיים עם הבעלים הקודמים, סיפור סיפור של בית בו גר כתב בשפה ה

 כאן לחץ/י  שמתקשר לתולדות המדינה ושודר ביום העצמאות.
הקורונה   -  אמהרית מגפת  של  המאתגרת  בתקופה  לארץ  שהגיעו  עולים  של  הקליטה  תהליך  אחר  עקבנו 

 בסדרת ראיונות שערכנו. 
מעייני    -  צרפתית הקורונה בבה"ח  ביקרנו במחלקת  הקורונה שבמסגרתו  נושא  הנרחב של  הסיקור  מלבד 

ן שלגוני שאמר שבעצם  הישועה, טיפלנו בין היתר בנושא האנטישמיות בצרפת וראיינו את  האימאם חסא
 כאן לחץ/י   ."אנטי ציונות הינה אנטישמיות מחופשת". 

 
 
 
 

 , בברכה

 
 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=210517
https://fb.watch/3YlnAHlZZe/


 
 

 :שנת תשפ"א מול שנת תש"פאלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה ב
 

 

כאן  , ועמוד  30%  –זינק בשיעור הגדול ביותר מכל החשבונות האחרים בפלטפורמה    כאןעמוד הפייסבוק של  
, בעוד  335%-ביחד זינקו השנה ב  כאןממול השנה שעברה; כלל ערוצי היוטיוב של    17%-התחזק ב  חדשות

 חדשות  כאן ; חשבון הטוויטר של  14%-התחזק ב  כאןמהשנה שעברה, וערוץ    64%-קפץ ב   חינוכיתכאן  ערוץ  
 השנה.  74%אחראי לרוב העלייה בפלטפורמה שלו עם זינוק של 

 

 

התחזק    כאןבשנת תשפ"א, וגם עמוד    58%-זינק ב  באינסטגרם   כאן חדשותסך הצפיות של תכני וידאו בעמוד  
אן  כ, והשנה גם הושק האתר החדש של  21%-עלה ב  אן כמול נתוני תש"פ; היקף הכניסות לאתר    21%-ב

ייעודיות לרכב 30%-עלה השנה ב  כאן; מספר הביקורים באפליקציית  חינוכית , ולצד זה הושקו אפליקציות 
 . כאן חינוכיתולטלוויזיה וכן אפליקציה ייעודית של 

 
 



 
 

 

מנתוני השיא שנרשמו בתקופת    5%שידורי הטלוויזיה הדיגיטליים באתר ובאפליקציה חוו השנה ירידה של  
מוקלטות באמצעות האתר   סך הצפיות בתוכניות  תש"פ;  הקורונה בשנת  נגיף  ההתפרצות הראשונית של 

  Smart TV-וה  VOD-ת שירותי ה; גם היקף הזמנות של תכני וידאו באמצעו 90%-והאפליקציה זינק השנה ב
 מול נתוני השנה שעברה.  56%-עלה השנה ב

 

 

ב השנה  זינקו  ובאפליקציה  באתר  הדיגיטליים  הרדיו  "כאן   235%-שידורי  תחנת  היא  הזינוקים  כשמובילת 
; 39%-גימל"; היקף ההאזנות לתכני אודיו באתר ובאפליקציות )הסכתים ותוכניות רדיו מוקלטות( עלה השנה ב

 במספר המאזינים לתחנות התאגיד.  5%נרשמה עלייה של  TGIבסקר גם 

 

 

 

 

 , בברכה  

 
 יובל פישר

 מנהל אגף מחקר ואסטרטגיה

 



 
 

 חודש אלול:  

    2021המצעד הרשמי של ישראל 

    החודש הלוהט בשנה מאחורינו וחגי תשרי לפנינו, 

  שישודר בחגים! 2021עם המצעד הרשמי לשנת 

 קדימונים טרילילי טרללה על הכי מוכשרים במוזיקה הישראלית

   כאן לחץ /י ,   כאןלחץ /י ,   כאןלחץ /י   פרומואים להצבעה לצפייה:

     כאןלחץ/י  פרומו למשדר לצפייה:

 

 סל דוקו 

 רצועת הדוקו המרגשת של כאן, בכל יום רביעי אחרי חדשות הערב, 

 עם סרטים ישראליים שנוגעים בדיוק בלב שלנו. 

   כאן לחץ/י

  

 לילות קיץ

לסרט   קיץ",קדימון  "לילות  של   הִתיעודי  הגדול  הזוכה 

יצירה אומנותית קסומה על   ואחת,    2021פסטיבל דוקאביב  

 אב ובנו שחולקים שיחות מרגשות בלילות קיץ חמים. 

   כאן לחץ/י

 

 רדיו  

 לא עוד מוסיקה, אלא מוזיקה!  

 אריזת מיתוג וסאונד חדשים לתחנת הרדיו "כאן קול המוזיקה",  

המאזינים   לקהל  וגם  הקיים  התחנה  ִלְקהל  מותאמת  אשר 

 הצעיר שגדל. 

שינוי   ומרעננים,  חדשים  תחנה  אותות  כולל  החדש  המיתוג 

 הסמליל, הלוגו בכל הפלטפורמות וגם לוח שידורים חדש חדש. 

   כאן,לחץ/י   כאן, לחץ/י כאן, לחץ/י  כאן, לחץ/י  כאןלחץ/י  להאזנה:

 

  

 

https://streamable.com/yr8gzr
https://streamable.com/b3u43f
https://streamable.com/iv1hi3
https://streamable.com/ay6d4c
https://streamable.com/okwe29
https://streamable.com/atkdbw
https://drive.google.com/file/d/1Ak3ds2elICngQHlHSRZTHsPI-UFoIRuP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13IUMSCdXZkHMSsCs8uC0YcR_9LxQLzZw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cj4BkTv1yohdPEjKEhbNinm8lwON62kC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IH25DZ_CE0bnOTbstfVKnVOZQnMZJPk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LkTslBuxPQJ72GRzxECSK8SfeCGZs6dR/view?usp=sharing


 
 

 סיכום שנה

רבות  והקריאייטיב שנה של עשייה שבה השתקפו פעילויות  עבור מחלקת הפרומו  השנה החולפת הייתה 

 ומשמעותיות בתאגיד. 

תשפ"א הביאה אל המסכים תוכן לכל הגילאים, אשר זכה לשבחים ולהצלחה מקיר לקיר, וראינו חשיבות רבה  

תדמיתית רציפה בהקשר זה. השקענו מאמצים רבים באריזות פרומו ייחודיות, בקידום שוטף ובצילומי  באמירה  

 כרזות יצירתיות לתוכן המגוון, שביקשו לבטא את העושר העצום שלו. 

שנת בחירות, שנת קורונה, שנה של מערכה צבאית, והאתגרים בהיבטים מורכבים אלה פגשו   זו הייתה )שוב(

הפקה ותוכן   –על כולם    –מחלקת הנראות והביוטי, הפרומואים והקריאייטיב    –בודה במחלקה  את כל גזרות הע

 , השפיעה השנה הדרמטית הזו בצורה יום יומית ודרשה גמישות מחשבתית, זריזות ויצירתיות. 

 

 11כאן 

רביעי,   הולדת  יום  החברים  כל  עם  משמח   קדימוןעם    חגגנו 

 מלאי בלונים.  ומעברונים 

 שמח, כאן!  4יום הולדת 

   כאן,  כאן,  כאן,  כאן,  כאן,   כאן ,  כאןלצפייה: לחץ/י 

 

  ישראל בוחרת )שוב(

 אנחנו אולי צעירים, אבל ניסיון פוליטי כבר יש לנו.  

נ   4ואחרי   בשנתיים  בחירות  בעשימערכות  מומחים  של    קדימונים נו 

כאן    בחירות  של  החדשות  נבחרת  השנה  משדר   11גם  את  הגישה 

 הבחירות המרכזי בשידור ישיר מהאולפן המרכזי בירושלים.

   כאןלחץ/י 

 

 הסכתים: 

 ההסכת המרתק שכל הילדים אוהבים,   –  היסטוריה לילדים 

   כאןלחץ/י   האזנות! 1,800,000-יותר מ

ההסכת שמביא את הסיפורים מאחורי השירים   –  שיר אחד 

   כאןלחץ/י   האזנות! 2,300,000-יותר מ האהובים ביותר,

כיס מ  –  חיות  יותר  בכלכלה,  סדר  שעושה  -ההסכת 

   כאןלחץ/י   האזנות! 7,100,000
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 קופה ראשית 

המקום   יששכר,  עוד   יקר  הלקוח  וזול    מחיר  בו הששפע  פותח 

 קופה בעונה חדשה וקורעת! 

   כאןלחץ/י 

 

 חזרות:

 צוץ תראה! 

שהייתה גם אחת    ים להצגה הכי טובה בטלוויזיה,קדימונ קמפיין  

 הסדרות הכי מדוברות השנה. 

   כאן , כאן , כאן, כאן , כאן, כאן,  כאןלצפייה: לחץ/י 

 

 המפקדת: 

 לקבלת המפקדת המחלקה תעבור להקשב! 

ו שלחה   סדרת מקור ישראלית שזכתה לביקורות נלהבות 

 לטירונות עם החיילות הכי ירוקות בצה"ל.אותנו 

   כאןלחץ/י 

 

 מותק בול באמצע: 

דרמה  לסדרה  מתוק  בישראל -פרומו  האהוב  הנושא  על     קומית 

מפלגת   פוליטיקה! אל  היישר  הריאליטי  מגמר  יוצאת  מרדכי   מותק 

כמה קורע    המרכז "בול באמצע", ואתם יכולים רק לתאר לעצמכם  

 זה עומד להיות. 

   כאןלחץ/י 

 

 ערב עם שי שטרן: 

כל מה   כדי לדבר על    11שי שטרן מגיע לכאן    –  עם שי שטרן

 . כנית ראיונות שבועיתושאפשר עם כל מי שאפשר בת 

   כאןלחץ/י 
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 החנות שיש בה הכול: 

ל! רומנטיקה, מוזיקה, סוריאליזם והיה הכ  –  ל ולחנות שיש בה הכקדימון  ב

 ואפילו הכותל!

    כאן , כאן, כאן,  כאןלצפייה: לחץ/י 

 

 הלילה הארוך ביותר: 

דרמה -בקיבוץ משגב עם הופך לדוקו  1980באפריל    7-ליל  

ביצירת מטלטל הארוך    ההטלוויזי   ת ,  "הלילה  המוערכת 

 ביותר". 

   כאןלחץ/י 

 

 עצם העניין עם קלמן ליבסקינד:

בקטנה לתוכנית הראיונות היומית של קלמן ליבסקינד,   קדימון

 עם כל הנושאים והאנשים הכי חמים בחדשות. 

   כאןלחץ/י 

 

 הכול פוליטי: 

בנוף  להתמצא  לנו  עזר  ליברמן  אסף  הבחירות  לקראת 

בפוליטיקה  ב הפוליטי,   שקורה  מה  כל  על  שבועית  תוכנית 

 הישראלית. 

   כאןלחץ/י 

 

 לבנון גבולות הדם: 

 לפרויקט התיעודי ההיסטורי שסקר את המהפך של לבנון  קדימון

 דם. ממגן עדן במזרח התיכון לשדה קרב עקוב  –

זוכה פרסי הסדרה התיעודית והתחקיר בתחרות פרסי הקולנוע 

    כאן,  כאן,  כאן, כאןלצפייה: לחץ/י  2020הדוקומנטרי 
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 מהצד השני עם גיא זהר: 

התוכנית היומית עם גיא זוהר, שסוגרת את הפער בין המציאות לבין 

   .הדרך שבה היא מוצגת לנו בתקשורת 

   כאןלחץ/י 

 

   מכאן

 מעבר לירושלים  

שידורי מגישי המהדורה המרכזית מטיילים בירושלים, לרגל מעבר 

 . מחלקת החדשות והאקטואליה לאולפן החדש בירושלים 

 כאן לחץ/י 

 

 דשות תדמיתיח

  החדשבסיסמה  תדמיתי משותף לטלוויזיה ולרדיו,    קדימון

והמעניין  האיכותי  התוכן  עם  חדשות",  "מכאן  למותג 

 מגישה לצופים ולמאזינים.  שמכאן 

 כאן לחץ/י 

 

   סל  קדימון 

לסתיו הקיץ  עונה חדשה במכאן  בין  איתה,  תפרח  שלל   עונה שנושאת 

 תוכניות אהובות וחדשות 

 כאן לחץ/י 

 

 סל רמאדן קדימון 

ששודרו   המיוחדות  התוכניות  לשלל  חגיגי  רמדאן  רמדאן    פרויקט  בחודש 

מה אתם הכי אוהבים לעשות ברמדאן לרקוד עם המוזיקה והמופעים?    המבורך.

ומה הקדושות?  התפילות  או  המקומית  הקומדיה  עם  החג    ם לצחוק  מאכלי 

 מכאן, כי יש מקום לכולם.  הטעימים ביותר?

 כאן לחץ/י 

https://streamable.com/831sq2
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 דוקו תדמיתי

ייחודית  לפעמים החיים שלנו הם הסרט הטוב ביותר. מכאן מעניקה במה 

 סיפורים אמיתיים מהחיים  סרטים חדשים שנגעו בחיים של כולנו.  ללסדרות ו

 ומעוררי השראה. מרגשים, חזקים   –

 כאן לחץ/י 

 

 רדיו

סדרת תשדירי רדיו   מתקשים לעזוב את הטלוויזיה? כאן גם אצלכם ברכב!  

 .קצרים וחסויות לכבוד השקת יישומון כאן רכב

 כאן , כאן , כאןלהאזנה לחץ/י 

 

 חינוכית:

 קמפיין חינוכית 

 ברוכים הבאים לבית החדש של כאן חינוכית!  

 וביישומון )אפליקציה(.  80באפיק  -למקום החדש של כאן חינוכית קדימון 

 זה גאוני!  - כאן חינוכית 

    כאן , כאן, כאן,  כאןלצפייה: לחץ/י 

 

 הבאר

 שכולו מתח ופנטזיה, לסדרת דרמה ומדע בדיוני ייחודית  קדימון 

 וראשונה מסוגה בישראל לילדים, שגרפה ביקורות אוהדות 

 על העיסוק בפנטזיה בשילוב נושאים מורכבים ומעניינים לנוער. 

 כאן לחץ/י 

 

 לבד בבית 

 לסיטקום הישראלי שניבא את בואה של מגיפת הקורונה, קדימון 

 בקטגוריית "קאסט השחקנים", לפי בחירת הילדים.  ואף זכה בטקס פרסי הטלוויזיה לילדים ולנוער 

 כאן לחץ/י 

 

                                                      
 , בברכה

 
 אורן פלדי

 הל קריאייטיבמנ
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