
 
 

 פ"א תש    שבטחודש  
 

 

 עובדות יקרות ועובדים יקרים,

ת  בחודש החולף קיבלנו בברכה את חטיבת הרדיו למשכן הקבע בירושלים, כאשר שלוש תחנו

המוזיקה חנכו את האולפנים החדשים והמתקדמים בירושלים. בתקופה הקרובה יעברו למבנה  

 החדש גם עובדי רדיו רק"ע.

 לצערנו, גם החודש לא פסח על התאגיד גל התחלואה בקורונה, ורשמנו חולים ומבודדים רבים. 

ות ישפר אותו  אנו כבר רואים את הסוף ומקווים שמבצע החיסונים יסיים את האירוע, או לפח 

המשיכו להקפיד על ההנחיות ועל    –משמעותית, אך עד שהדבר לא קורה בפועל, אני מפציר בכולכם  

כללי הזהירות. לשמור על ריחוק, לעטות מסיכות ולעבוד ככל האפשר מהבית, לטובת הבריאות של  

 כולנו. 

ת וטובות בתחום  נקווה שהחודש הקרוב יבשר לכולנו בשורות שמחו ,משנכנס אדר מרבין בשמחה

 הבריאותי, בתחום היצירה ובכל שאר התחומים 

 להלן סיכום חודש שבט, שערכו מנהלי החטיבות. 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 

 



 

 
 

 כן: תו 

  –  וסוחר נשק מהצפון מנהל מיחזורית בחברון, יצרן קורקינטים חשמליים איש עם אננס על הראש,
, שממשיכה להיות הסדרה החזקה ביותר  אלה הסיפורים של החודש שהביא לנו איתי אשר בדוקותיים

 ברשת הישראלית, עם מיליוני צפיות בכל חודש.  

שמהווים גשר בין הציבור הערבי   ערבים ישראליםסרטון של "כאן מכירים" שמפגיש אותנו עם 
ים ערים ברשת, בין גולשים מציבורים שונים וזכה לאלפי תגובות ושיתופים. הסדרה  ליהודי, עורר דיונ

"כאן מכירים", המביאה בכל פעם חלק מפניהם השונות והרבות של הישראלים, צברה כבר למעלה  
 ליון צפיות ברשת.ימ 12 -מ

התקשורת  לחקר המיניות ו  המשכנו בסדרהאיך משפיעים על מיניות בריאה בקרב צעירים בישראל?  
שעוסק באיך להגיד לא למין, ואיך לדבר בחופשיות ובפתיחות ובתבונה על   בפרקהמינית, והחודש 

תגובות ומאות אלפי   5,000הנושא עם הפרטנרים שלנו. הפרק המדובר, השני בסדרה, קיבל מעל 
 .16-30בן, לשמחתנו, מצעירים וצעירות בני צפיות, רו 

ליון צפיות בזמן קצר והוביל לשיח  יעל מצב הפרוטקשן בנגב, הביא מעל למב חשוב ונוק טור דעה
 חשוב ומשמעותי במרשתת.

חברים פעילים ונלהבים שמתחרים ביניהם    20,000צברה תוך פחות מחודש, מעל    כאן מימזקבוצת  
מי יפרסם את המם הכי מצחיק של כאן. מימז של חזרות, קופה ראשית והיהודים באים מככבים  

כאן חינוכית,  בקבוצה, אבל יש גם הפתעות כמו ההצלחה של מימז מתוך סדרת הילדים החדשה של 
 לבד בבית ועוד.  

        לייקים  955,000ואם כבר מזכירים את הסדרה הנהדרת הזו, הטיקטוק של כאן חינוכית, עם מעל 
, נתנו את מושכות  האינסטגרם של החינוכיתליון!!( ועמוד  י זמינו לשם את כל ילדי התאגיד ונגיע למת)

 ניהול העמודים לאחת מהאחיות בסדרה, במהלך שיווקי שעורר הרבה עניין וחשיפה לסדרה החדשה.  

 

 מוצרים והפצה: 

 : مكانאתר חדש למכאן 

מגוון תכנים איכותיים ומעניינים, חווית משתמש אתר מכאן החדש עלה בשעה טובה לאוויר עם 
האתר החדש צפוי להקל את עבודת העריכה   נעימה ואפשרות קלה למצוא את התוכן שמתאים לך.

 על עובדי הדסק ולאפשר להם יכולות עריכה וחופש מירבי להנגיש את התכנים המצוינים.  

 /https://www.makan.org.il  -כולם מוזמנים להתרשם 

 כאן סטיקרים: 

  ילדי  - חבילות סטיקרים חדשות לתכניות כאן חינוכית עלו לאפליקציה 
 . בבית ולבד הבאר, 4 עונה  העץ בית

חבילות חדשות עם רשות   2ו פעולה עם ארגון חיצוני והוצאנו נשיתפ
 הטבע והגנים. 

 2-בחנות האפליקציות של אנדרואיד האפליקציה ממוקמת במקום ה
עם מאות   בראש רשימת האפליקציות המובילות בקטגוריית הבידור.

אלפי תגובות כמו ״הדבר הטוב ביותר שכספי המיסים שלי מוציאים״  
  אלף משתמשים בחודשיים האחרונים. 60-וכ

 

 

 

https://www.facebook.com/kanipbc/videos/833631797208996
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/266159284914333
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/166506268239414
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/1020193928391413
https://www.facebook.com/1778160639070121/videos/702517057101658
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/235398064720821
https://www.facebook.com/kanipbc/videos/2907763699500104
https://www.facebook.com/groups/kan.memes
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODk2NTE0MTIyODIzNjkz?igshid=1vv4j1e0p7kyp&story_media_id=2495918846748017831
https://www.makan.org.il/
https://www.makan.org.il/
https://www.makan.org.il/


 

 
 

 הפצה: 

עלייה ראשונה של ההסכתים של כאן   – TVכאן הסכתים עלו לסלקום   •
אל פלטפורמת טלוויזיה ישראלית גדולה. המהלך בוצע בשיתוף  

,  TVחטיבת הרדיו ולווה בקידומים אינטנסיביים בשירות סלקום 
בפרסומי יח"צ ובמהלך קידום משולב בין שני הגופים בפלטפורמות  

 הסושיאל. 
ו וגם תוכני אודיו  כאן הוא הגוף היחיד בישראל שמציג גם תוכני וידא 

 בשירות, והדבר ניכר בהופעת המותג על המסך כמעט כל הזמן. 
 

 

 

 

 

 

 

 

חזרות, קארפול   – בפברואר )נתונים חלקיים(  VODהכותרים המובילים של כאן בשירותי ה •
 קריוקי, שעת נעילה, זהו זה, סודות משפחה ומדינת ירושלים )כאן דיגיטל(. 

 יוטיוב: 

שני המשדרים זכו לרבבות צופים   –משדרי בחירת השיר הבא לאירוויזיון שידורים חיים של  •
 . 2021וסייעו בקידום החשיפה של ההצבעה לבחירת השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 

העלאת שלושת השירים לפלטפורמות היוטיוב אפשר ביצוע של סקירות של אוהדי האירוויזיון  
 שהעצימו את חשיפת השיר הזוכה. 

 רים: קצת מספ •
o אלף מנויים לערוצי היוטיוב של כאן.   20-מיליון צפיות ונוספו כ  30-בחודש פברואר נצברו כ 
o אלף צפיות לפרק. 250-יותר מ –"חזרות" ממשיכה בהצלחתה 
o   הצלחה יפה גם לסדרת הדוקו "אויבים", שעולה בפרמיירות אשר דוחפות את הפרקים

 קדימה. 
 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלעד טנא 
 סמנכ"ל דיגיטל 

 

 



 
 

 טלוויזיה 
טלוויזיה מכאן ממשיכה להתחדש ולייצר תכנים איכותיים, מקוריים ומגוונים בעלי ערך,  ולצבור  

 התעניינות והצלחה.  
 

מועדון   الرياضي النادي " הספורטהסתיימו שידורי תוכנית 
בהנחייתו של העיתונאי ושדרן הספורט זוהיר  "הספורט

בהלול. בתוכנית סיכום של אירועי הספורט בארץ 
ובעולם, ראיונות נוקבים עם מאמנים, שחקנים, בעלים  
של קבוצות ואנשים משלל ענפים, שיחות עם טובי  
הפרשנים, ועוד פינות וכתבות במגוון תחומים: פינה  

ורט נשים,  אנליסטית )ניתוח טאקטיקת המשחק(,  ספ
ספורט אחר )ענפים אחרים ספורטאים בולטים(,  סושיאל 

 מדיה, פלאשבק )שחקני, קבוצות ואירועי העבר(..ועוד. 
 

 לראשונה במדיה ובתקשורת הערבית בישראל! מדברים כלכלה בגובה עיניים  

 מגזין כלכלי שבועי בהנחייתו של העורך והעיתונאי הכלכלי נביל ארמלי.  " עובר ושב  جاري حساب"
התוכנית תזקק את האירועים והחדשות המרכזיות בתחום בישראל  

מהעלאת שכר המינימום ועד לסכומי הרכישות ב"בלאק   -ובעולם 
פריידי", מקבוצות רכישת נדל"ן ועד למטבעות מבוזרים. תצלול לעומקם  

ראיונות עם מומחים, ותכלול כתבות תחקיר ופינות   של הדברים על ידי
שבמסרגתן יסוקרו סוגיות כלכליות וצרכניות רלוונטיות לקהל הצופים.  
למה אין חברות ערביות בבורסה? הזדמנויות עסקיות ושת"פ בין אנשי  
עסקים בארץ ובדובאי... ... ועוד פינות שמחברות בין כלכלה לחיים עצמם  

 עיניים.  במלים ופשוטות ובגובה
 

בו אנו עוקבים אחרי ירון קנר מייסד  " שותפות לתקווה  وأمل  شراكة"החלו צילומי סרט יום העצמאות 
המרכז לסובלנות 'הינם' ושותפתו למסע זיינב אבו סוויד חברת המועצה הבדואית הראשונה  

ם,  בישראל. שניהם יוצאים למסע ישראלי שבו הם פוגשים שותפים שבאו מחברות ועולמות שוני
 חברו יחד להישגים מרשימים ומצאו חיבור מיוחד גם מעבר לשותפות.

 
בחברה   עיםמה שיוד את, המביא בראייה רחבה יום הזיכרון לשואה ולגבורה ל החלו צילומי סרט 

הערבית אודות השואה ומהי השואה עבורם. הסרט יחשוף סיפורים מרתקים ומרגשים על ערבים  
ומוסלמים שעזרו ליהודים בתקופת השואה וייעשה מפגש מרגש בין ניצולי שואה לבין סטודנטים  

 ומורים מהחברה הערבית. 
 
 

תוכנית חגיגית  " שריף - אלמקאם אל  الشريف  المقام"החלו צילומי 
לכבוד חג הנביא שועייב,  שתצולם במתחם נבי שועייב בכפר 
חיטין שמעל לכנרת ותארח דמויות בולטות בחברה בתחומים  

רפואה, מדע, תרומה לקהילה, אנשים עם   שונים: משפט,
מוגבלויות...ועוד. בכל ראיון תשאל השאלה היכן האמונה 

, ויזואליות,  הדתית פוגשת אותם בחייהם,  לצד שירה דתית
 קליפים וברכות. 
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 מקסום המסך  
כאן, שידורנו כללו את הסדרות  -במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו

סרטה התיעודי של הצלמת לורן גרינפילד שמנסה לחקור את האובססיה  " בעושר ואושר" הבאות: 
- בארה"ב אך גם בשאר העולם, תוך סקירה של עבודותיה בלעושר ולמותרות שקיימת היום בעיקר 

השף ניקלס  " אומנות החיים "  השנים האחרונות, ראיונות עם אנשים שנוגעים לנושא ועוד. 25
אקסטדט יוצא למסע ברחבי העולם במטרה לגלות מהם התנאים שמאפשרים לאנשים לחיות עד גיל  

הדרמטית בתלונות  "  על הקצה העלייה " ה ריקה.  מבוגר מאוד. בפרק הראשון: חצי האי ניקויה בקוסט
כפי שהיא משתקפת ברשתות החברתיות ודרך עיניהם   על קשיים נפשיים בעקבות משבר הקורונה,

סדרה תיעודית  "  היו זמנים בעיראק " של מיטב המטפלים בתחום, שנותנים עצות וכלים להתמודדות.  
התושבים, העיתונאים והחיילים שחיו  סי שמספרת את סיפורה של מלחמת עיראק דרך  -בי-של הבי

פרוץ המלחמה, נפילת  ב  עוסקיםוחיים את הכאוס עד היום. בפרק הראשון    2003את הפלישה בשנת  
 סדאם והמציאות הקשה. 

 אימפקט ומעורבות בקהילה  

סליחה על   مؤاخذة بال"מפגש מרתק עם צוות התוכן של התוכנית  4.2.21התקיים ביום חמישי 
ביוזמת הפורום הפמיניסטי של מכללת ספיר. המפגש התמקד בסוגיות שעלו בהקשר של   "השאלה

פמיניזם ומגדר וכלל קטעים מפרקי הסדרה. המשתתפים יצאו מהופנטים מאיכות התוכן וחשיבתו,  
 יזיה "מכאן" כנותנת במה לקבוצות השונות בחברה הערבית.  ותארו את טלוו
 קולות קוראים 

יצאנו לאחרונה בקול קורא להצעות לתכנית דת יומית שתשודר במהלך חודש הרמדאן בכפוף למועד  

 (اإلفطارארוחת שבירת הצום  )
 

 דיגיטל 
 כללי :  

 .יתרום למספרים בהמשךהאתר החדש עלה לאוויר ומספק חווית גלישה אחרת, מקווים שזה גם  

   נתונים אתר אינטרנט:

 אלף    90.5  -מבקרים  

   - אלף    275  - כניסות  

   2:37  - ממוצע שהייה באתר  

        46%  – כניסות מאורגני  

 עוקבים    1,343,338עם   "מכאן "עמוד  : עמוד פייסבוק "מכאן כללי 

לצד עבודתו השוטפת בניהול הפלטפורמות וקידום המדיה הקלאסית   בחודש האחרון צוות הדיגיטל
 : הפקות דוקו 4העלה בדיגיטל, 

מנתחים הטובים בארץ בהחלפת ברכיים מחזיק במגרש רכבי אספנות  האחד  –ד"ר מכוניות  .1
   .תחביבכיוקרתי ביותר 

טקאים בארץ  יחקיין שנחשף לראשונה במכאן, מביא את הקולות של הפול –רכילות חברתית  .2
 בצורה נהדרת, בוצע קרוס גם במכאן וזכה לאהדה רבה. 

דוקו מרגש ומרשים ביותר על בחורה שניצחה את הסרטן  שידרנו  –היום העולמי לחולי סרטן  .3
  בחוזקתה והעוצמות האדירות שיש לה.

כחלק מהקמפיין שלנו   .האלימות הולכת וגוברת בחברה הערבית – מהות שכולותיפורום לא .4
 למיגור תופעה זו, הפקנו דוקו עם אמהות ששכלו את בניהם. 

. חלק  תורגם לעברית על ידינו ןלכאן לביצוע קרוס וחלק והוצע  ההפקותחשוב להדגיש כי כל 
כמובן במסגרת מיקסום החשיפה לתכני התאגיד   לעמוד כאן. הכל  נלקחו מההפקות 

 בפלטפורמות והבמות הדיגיטליות השונות.  

https://www.makan.org.il/program/?catid=1672
https://www.makan.org.il/program/?catid=1672
https://www.makan.org.il/program/?catid=1672
https://www.makan.org.il/program/?catid=1672
https://fb.watch/3yhW9Rnt4x/
https://fb.watch/3yhW9Rnt4x/
https://fb.watch/3yhW9Rnt4x/
https://fb.watch/3yhUnT0wJw/
https://fb.watch/3yhUnT0wJw/
https://fb.watch/3yhUnT0wJw/
https://fb.watch/3yhQ0RbBv_/
https://fb.watch/3yhQ0RbBv_/
https://fb.watch/3yhQ0RbBv_/


 
 

 ( דת החשיפה באופן דרסטי י העמוד קיבל סטרייק מה שגרם ליר )    – נתונים  

 עוקבים !     305  – עוקבים שהתווספו  

                            מיליון !   4  – סה"כ צפיות  

  אלף !   98  – קציה  א סה"כ אינטר 

                   אלף !   515  – סה"כ דקות שנצפו  

בו מועלים    אלף עוקבים  285,850עם    "מכאן חדשות"עמוד  :  עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות" 
 פוסטים חדשותיים מהארץ ומהעולם.  

   עליייה כמעט בכל הפרמטרים בייחס לתקופה המקבילה   – נתונים  

                       158%של  עלייה  אלף עוקבים !    22  – עוקבים שהתווספו  

                                    96%של  עלייה    מיליון !   5.5  – סה"כ צפיות  

   198%של  עלייה    – 197,000  – סה"כ אינטרקציה  

                          110%של  עלייה     מיליון !   5.4  – סה"כ דקות שנצפו  

 

מרשים מאוד בייחס  , אלף עוקבים  100 -החודש עברנו את ה  עוקבים  102,430: עם  אינסטגרם 
 למדיות אחרות שחלקם פתחו את העמוד שלהם הרבה לפנינו.  

 אלף עוקבים   125  –(  panetפאניט )   -
 אלף עוקבים    15,700  –רדיו אלשמס   -
 אלף עורבים   164 –כאן   -
 אלף עוקבים   47 – ואללה חדשות   -
 עוקבים   9,675 – אלנאס  רדיו   -

+ סרטונים עד דקה +  IGTVתמונות + סטוריז +  –אנחנו עובדים עם האינסטגרם בחמש שיטות 
   לייבים  

 נתונים: 

 גברים    43%נשים  57%אלף עוקבים !!  102,430

בחורה שניצחה את הסרטן בחוזקתה והעוצמות האדירות   – הסרטון הבולט ביותר בחודש האחרון 
  אלף צפייה, שזה נחשב לשיא באינסטגרם !   117  - זכה ל   שיש לה.

מתוך    -אליה ולהתפתח בה  להיכנסזירה חדשה שאנחנו רוצים    עוקבים:   6,155חדשותי    חשבון טוויטר 
 שהרבה גולשים מהעולם הערבי משתמשים בה. הבנה

ואחרות עדיין   2זיה כמו סליחה על השאלה י תוכניות הטלוו, עוקבים  34,000ערוץ יוטיוב עם 
 ממשיכות לצבור צפיות והתעניינות ביוטיוב.  

תוכנית מזרח תיכון חדש התחילה לעלות ליוטיוב מדי יום חמישי,   5,190ערוץ יוטיוב חדשותי עם 

 שמארחת פרשנים ואשני מקצוע שמדברים על הסוגיות הבוערות במזה"ת.   

 , בברכה
 

 יאסר עטילה
 סמנכ"ל המדיה בערבית

 רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל –מכאן 
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 ובידור תרבות  

 2עונה    –   קארפול קריוקי 

סא הנהג המזמר התיישב  י עונה חדשה כשבכ
השחקן והסטנדאפיסט אודי כגן )"ארץ  
נהדרת", "משיח"(. מדיי תכנית הוא מארח 
באוטו הממותקן את מיטב הזמרים, הזמרות  

ך משוחח, שר וההרכבים בישראל ועל הדר
ומשתולל איתם. שבוע הבכורה הציג פרקים  
בהשתתפות שרית חדד ונטע ברזילי,  
ובשבועות הקרובים ישודרו נסיעות  
מוטרפות ומוזיקליות במיוחד בהשתתפות  
נסיכי הפופ נועה קירל ויהונתן מרגי, איתי  
לוי, סטפן, גידי גוב ורבים אחרים. צולם גם  

ות  פרק מיוחד ליום העצמאות בהשתתפ
 ריטה. -האחת והיחידה 

אלף הצפיות והתכנית זוכה   100כל הפרקים שהועלו לעמוד היוטיוב של כאן עברו בזמן שיא את סף 
 לתגובות ולביקורות נלהבות. ניתן גם להאזין לפרקים ב"כאן הסכתים". 

 

 2021משדר בחירת השיר שלנו לאירוויזיון  

יתקיים במתכונת כזו או אחרת    2021ועם בשורה ברורה שאירוויזיון    2020שנה לאחר ביטול אירוויזיון  
 יצאנו לבחור את השיר שלנו לאירוויזיון ברוטרדם.

הקהל בדיגיטל, הם הועלו כקליפים של מילות השירים ועלו לבחירה  תשעה שירים הועמדו לבחירת 
מבלי שידעו מי היוצרים העומדים מאחוריהם. לאחר שלב ההצבעה הראשוני, שלושה שירים עלו  

 לשלב הגמר ועבור כל אחד מהם הופק קליפ מיוחד ומקורי. 

ו את עדן אלנה וחשפו  נ חמאולפן הרדיו המצולם של כאן גימל, איר 11בשידור חי בפייסבוק ובכאן 
 לראשונה את הקליפים הרשמיים לשלושת שירי הגמר.

לקראת תום המשדר, פתיחת ההצבעה הרשמית לתחרות החלה ושלושת שירי הגמר התחילו רשמית 
 .  2021את התמודדתם על ההזדמנות לייצג את ישראל בתחרות אירוויזיון 

ונה את היוצרים העומדים מאחורי כל שיר,  במשדר הבחירה החגיגי, עדן אלנה יצאה לפגוש לראש
 לשמוע על המסע שלהם עד כאן ועל המשמעות מאחורי שלושת שירי הגמר שכתבו. 

לעדן אלנה והוא יהיה זה שיישלח   SET ME FREEבתום הליך ההצבעה ביישומון כאן נבחר השיר 
 .SET ME FREE -השנה להתמודד בתחרות הזמר הגדולה באירופה. בהצלחה לעדן אלנה ו
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 סודות משפחה 

"  ובה גנאלוג )מומחה לחקר My family secret revealedאדפטציה ישראלית לפורמט הבריטי  "
יוחסין( והיסטוריונית מגלים וחושפים את הסיפורים הנסתרים ושאלות בלתי פתורות שקיימות  

 ת.  בהרבה משפחו

שני פרקים עולים לשידור, בכל פרק שלוש משפחות מבקשות לפתור למענם תעלומה משפחתית  
המלווה אותם שנים. באמצעות עבודת מחקר שלוקחת חודשים  רבים מביא צוות המומחים את  

 הפתרון וחשיפת האמת של הסודות שהוסתרו במשפחתם. 

אישה המחפשת את זהות אביה לאחר שנים בהן שמרה אימה את הסוד ונמנעה מלגלות את דבר  
קיומו, משפחה המבקשת להתחקות אחר סיפור חייה של האימא ניצולת השואה שמעולם לא חשפה  
את עברה ובמהלך התחקיר מתגלה עדות בכתב ידה ובה התגלגלות המסע המפרך שעברה, עדות  

 אחת התקופות המשמעותיות בהיסטוריה היהודית. שהיא גם גם תיעוד של 

המפגש בין המשפחות למומחי התכנית משולב גם באינפורמציה על המחקר עצמו וגם בארכיון  
 מהתקופה ודרך סיפורים אישיים ומרגשים הצופים נחשפים בכל פעם לתקופה היסטורית שונה.

 

 

 

 

 

 

 

 רוני קובן ביחידה לדיכאון אחרי לידה   – יוצאים מהכלל  

בפרק מיוחד של יוצאים מהכלל נכנס רוני קובן בפעם הראשונה ליחידה ייחודית, ראשונה מסוגה  

 דה. לי לאחר  חריף מדיכאון שסובלות בנשים אינטנסיבי לטיפול בארץ, שמיועדת

ליחידה ומתעד נשים עם דיכאון אחרי לידה, במשך שבועות  זו הפעם הראשונה שעיתונאי נכנס 
ארוכים, לאורך תהליך הטיפול שלהן. זו הפעם הראשונה שנשים שסובלות מדיכאון אחרי לידה  

 חושפות את הקושי וההתמודדות, בזמן שהן חוות אותו, באופן חשוף, כן, אמיץ ומעורר הערכה. 

ות ואהבה ובעיקר מדבר על הציפיות שנשים לאחר הפרק מעלה באופן פתוח שאלות על אימהות, הור
לידה צריכות לעמוד בהן. הוא נותן קול ולגיטימציה לאחת הבעיות הכי מושתקות בחברה הישראלית,  

  ומסיר ממנה את מעטה הבושה.
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 דוקו 

 ספק סביר: 

שנים ששמוליק אטיאס מרצה עונש של מאסר עולם באשמת רצח  9סדרת דוקו מטלטלת. כבר 
שלטענתו לא ביצע. הראיה המכרעת שהביאה להרשעתו היא הודאה שחילץ ממנו מדובב משטרתי 

הרף כי מדובר בהודאת שווא שבדה מלבו כדי להתרברב בפני  שהוכנס לתאו. שמוליק זועק מאז ללא  
המדובב. עכשיו, לראשונה, מתוודה המדובב עצמו על המניפולציות שהפעיל ועל מחדלים שהיו  
בתיק, במטרה להביא למשפט חוזר לשמוליק. בסרט זה נעשה לראשונה שימוש בטכנולוגיית "דיפ  

נת לא לטשטש את פניו לאורך הסרט וכדי לשמור  פייק" על מנת ליצור למדובב פנים חדשות על מ
 באותה עת על פרטיותו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מלחמתה של רעיה סיניצינה

, אשר לחמה במצור על לנינגרד. 94במאי צעיר מתעד גיבורת מלחמה סובייטית בת 
השניים לעמקי נשמתה ומעוררים את האישה הצעירה שבתוכה. במהלך התיעוד צוללים 

 סרט על מלחמה ואובדן הופך לסיפור של אהבה וחברות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלומו של אבידן

אינטימי של אבידן, שהוביל במשך שנים נערי גבעות לפעולות אלימות על שליטה  תעוד
 עדר  על וחולם מסוסיא תפושו אריק עם חווה מקים ועכשיו בקרקע ביהודה ושומרון,

 .המלך דוד בימי כמו גדול צאן

 

    
 , בברכה

 
 טל פרייפלד

 ית טלוויזיהמנכ"לס
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https://www.kan.org.il/item/?itemid=98076
https://www.kan.org.il/item/?itemid=57783


 
 

מיליון צפיות )לא כולל    2.5סדרת המתח לצעירים סיימה את עונתה הראשונה עם למעלה מ    -  הבאר
 השונות(  VODפלטפורמות ה 

 וכבר עובדים על העונה השנייה שתצולם בקיץ הקרוב, עם עלילות חדשות ועוד יותר מסתורין ומתח. 

ובשבוע שעבר גם לטלוויזיה  הקומדיה החדשה לילדים ונוער עלתה לאחרונה ליישומון  - לבד בבית 
 וליוטיוב, והיא כבר מסתמנת כלהיט הגדול שלנו, עם מאות אלפי צפיות לכל פרק והצצה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדי שבוע אנחנו מקיימים מפגשי לייב עם כוכבי הסדרות בזום, באינסטגרם   - לייב עם כוכבים 
אמצעיים עם השחקנים ואפשרות לשאול את כל  וביוטיוב. בכך אנחנו מייצרים לצופינו מפגשים בלתי  

מה שרצו לדעת. אינטראקציה שמחברת את הצופים לתוכן ומעניקה מידע נוסף על הסדרות  
 החדשות. 

 

מזמינים את כולכם להוריד את   - סטיקרים וחידונים  
הסטיקרים החדשים ולענות על החידונים שלנו  

   לסדרות כאן חינוכית. שעות של הנאה וצחוק.

 

 זה גאוני!   - א לשכוח להוריד את היישומון החדש ול 

 

 

 

 , בברכה
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 



 
 

,  בשם "חדר החדשות" בהגשת רינת ספיבק  11בחודש שבט עלינו עם תוכנית יומית חדשה בכאן 
ובשיתוף   2021: עיקר חדשות היום, יחד עם כיסוי נרחב לבחירות 16:15שמשודרת בכל יום בשעה 

 עם מחלקת הדיגיטל של החטיבה.

עם אתר המדד )תחזית הבחירות של גולשי כאן חדשות בשיתוף פעולה   הוצאנו לפועל את השת"פ 
 עם קמיל פוקס ושמואל רוזנר( והגדרנו את האופן בו יוצגו הנתונים גרפית בתוכניות השונות.  

חודש שבט היה חודש הסגר השלישי שחוותה ישראל במסגרת ההתמודדות עם   הסגר השלישי: 
דישו זמן ניכר להתמודדות עם הסגר והשלכותיו  מגפת הקורונה.משדרי החדשות השונים הק

 חברתיות ברחבי ישראל.  -הכלכליות

יתה  יסיקרנו מקרוב את האכיפה השנויה במחלוקת במגזר החרדי שה הפרות הסגר הרחוב החרדי:
אחד המאפיינים הבולטים של הסגר החולף. פרסנו צוותים משמעותיים בשטח כדי לתעד את 

 לה ובמהלך הסיקור הממושך, צוותים שלנו הותקפו על ידי עוברי אורח.  ההפרות ההמוניות באזורים א

חטיבת החדשות הפיקה סדרת משדרים מעמיקה לסיקור השבעתו של   : משדר ההשבעה של ביידן 
נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן ופרישתו הדרמטית של הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ. טקס ההשבעה עצמו  

שודרו דיווחים וראיונות עם  פה אל גבעת הקפיטול ממנה כלל עמדת שידור מיוחדת שלנו המשקי 
 מרואיינים הישגיים. משדר מיוחד שודר גם בכאן רשת ב'.

יום הדיונים במשפטו של ראש הממשלה הועבר בשידור חי וכלל חמש עמדות שידור.   : משפט נתניהו 
 מאייר תיעד עבור הצופים את המראות בתוך אולם בית המשפט בעיצומו של הדיון. 

תה שורה של הישגים יוצאי דופן: החל מחשיפת הקלטות ישיבת הממשלה  ילכתבי החדשות הי 
הסוערת בדיון על הערכת הסגר, דרך הטיסה חזרה לרוסיה במטוסו של אלכסיי נבלני, האופוזיציונר  

 הרוסי שהורעל, תחקיר מעטפות הכסף ומפעל הפדיונות החשאי של בתו של הרב ברלנד ועוד. 

 כאן רשת ב 

כאן רשת ב היא   הן בכאן ב. 2020לשנת  קובע: תוכניות האקטואליה המואזנות בישראל TGI קרס
 .2020תחנת הרדיו היחידה שמספר המאזינים שלה עלה בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 : משדרים מיוחדים 

 תוכנית מיוחדת של "השעה הבינלאומית" לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. 27.1

הישראלים שגילו מחדש את הטבע  –"סדר יום" בתוכנית מיוחדת לט"ו בשבט  – טבע_חיוני 31.1
 בשנת הקורונה.  

 שידור משחקי חצי גמר ליגת העל בכדורסל גברים )עדיין ללא קהל(:  11.2

מארכיון התוכניות   – במלאת שנתיים למותו של חיים גורי שידרנו שתי תוכניות מיוחדות בהגשתו 

  על  משוחחים גורי וחיים עוז עמוס ובה 2009 בשנת שהוקלטה ת",התוכנית "הרעו של רשת ב:

חיים גורי מגיש    –והתוכנית "שלא ייגמר לעולם"     ".העייבל"  גורי  של  ספרו  מתוך  והשירים  הפזמונים
 את שיריו. 



 
 

 :  חידושים 

כלכלית  כל שבוע ננתח בקצרה סוגיה    -בתוכנית "זה מגיע לכם" ייסדנו פינה חדשה "להזדקן בכבוד"  
 . העלאת גיל הפרישה , פנסיה, מענק הסתגלות, ועוד -שקשורה ביכולתנו להזדקן בכבוד 

 : דיגיטל כאן ב

  6,000,000 -בפלטפורמות דיגיטליות שונות בחודש ינואר האזינו לכאן רשת ב )רדיו לייב( קרוב ל
 ליתר דיוק(.  5,971,252מאזינים )

של כאן ב בחודש האחרון ישנה עליה חדה בכמות החשיפה, הלייקים והתגובות.   בעמוד הפייסבוק
 אנחנו מגיעים למספרים שלא הגענו אליהם בעבר.  

  הפוסטים הפופולריים ביותר:

  םסדר יו   בתוכנית  יהודה משי זהב בריאיון .1
 473, שיתופים:  214, תגובות: 1300לייקים:  ,  16,131אנגייג'מנט: ,  84,139ה:  חשיפ

 596כניסה לאייטם דרך הפוסט )נתונים לפי ביטלי(: 
 עימות בין קלמן ליברמן לאיש הפלג הירושלמי  .2

, 180, תגובות: 459 , לייקים:15,539אנגייג'ימנט: , 45,500צפיות:  ,  83,666חשיפה:  
 50 שיתופים:

 הקצין הבדואי שסולק על ידי המשפחה מבית הקברות  ביומן הבוקר: חשיפה .3
  294 , שיתופים:208, תגובות: 271, לייקים: 5938, אנגייג'מנט: 35,291חשיפה: 

 
 פרויקטים מיוחדים : 

 השעות הראשונות של מלחמת המפרץ:  •
תוכניות מיוחדות" בו אפשר לשמוע את שעות השידור   –העלינו פרק להסכת "כאן ב' 

 הראשונות של רשת ב' בליל מלחמת המפרץ  
  

   יום הזיכרון הבינלאומי לשואה:  •
במקביל לתוכנית המיוחדת של "השעה הבינלאומית" לציון יום הזיכרון הבינלאומי 

 לשואה, הנגשנו את הסרטונים מתוך הסרט שנערך בימים אלה על באבי יאר 
  

 
 

 
 דיגיטל כאן חדשות | שבט תשפ"א                             

 

 פייסבוק 
 מקור  מעורבות  צפיות   סרטון 

1 
  – תיעוד: פרץ לבית, נשאר בגלל שווארמה 

 ונתפס 
 חדשות הערב  32,400 847,200

2 
מסע השיקום של דורון שנפצעה במועדון  

 הפורום 
 חדשות השבת  29,100 794,800

 חדשות הערב  24,300 617,600 איך הגיע אילון מאסק לצמרת העשירים בעולם?  3
 חדשות השבת  7,300 576,000 היסטריית היד השנייה כבשה את ישראל 4
 חדשות הערב  12,800 459,200 הסרטון שהועלה מהכלא: הארמון של פוטין  5
 חדשות הערב  9,200 441,500 סערת נפש: המציאות במיון הפסיכיאטרי בגהה  6
 חדשות השבת  19,800 397,400 אורנה בנאי בריאיון בלי מסכות  7
 חדשות הערב  5,100 397,100 למה הבנקים בארץ לא מקבלים ביטקוין?  8
 דיגיטל  28,700 391,100 בירושלים אלפים בהלוויה של ראש ישיבת בריסק   9

 חדשות השבת  9,700 372,600 מאחורי המודעות שמבטיחות הכנסה מהירה  10

https://www.facebook.com/kanbetil/posts/1012063259325713
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/401134031148019
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/998613657337340
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19794
https://www.facebook.com/kanbetil/posts/1014129912452381
https://www.facebook.com/kan.news/videos/138032331495828
https://www.facebook.com/kan.news/videos/138032331495828
https://www.facebook.com/kan.news/videos/764761307797439
https://www.facebook.com/kan.news/videos/764761307797439
https://www.facebook.com/kan.news/videos/474574616898602
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1333859653618293
https://www.facebook.com/kan.news/videos/316510126454815
https://www.facebook.com/kan.news/videos/460099178697041
https://www.facebook.com/kan.news/videos/1807650392724604
https://www.facebook.com/kan.news/videos/402782997487183
https://www.facebook.com/kan.news/videos/737082493878380
https://www.facebook.com/kan.news/videos/737082493878380
https://www.facebook.com/kan.news/videos/737082493878380
https://www.facebook.com/kan.news/videos/435724277567924


 
 

 

 

 
 

 

 טיקטוק 
 מקור  צפיות  סרטון 

1 
איך יגמר הסיפור של האיש שמעצבן את 

 פוטין? 
 סטודיו דיגיטל  162,400

 חדשות השבת  134,400 הניצחון של דורון  2
 חדשות הלילה  112,100 96מרב מיכאלי ויאיר לפיד לפני בחירות   3

4 
המפגש בין שלמה וישינסקי לכלבה שנגנבה  

 ממנו
 דיגיטל  75,800

 סטודיו דיגיטל  60,500 דברים שביידן יעשה אחרי שייכנס לבית הלבן   5 5

 יוטיוב 
 מקור  צפיות   סרטון 

 חדשות הערב  187,335 איך הגיע אילון מאסק לצמרת העשירים בעולם?  1
 חדשות הערב  136,930 ונתפס   –תיעוד: פרץ לבית, נשאר בגלל שווארמה   2
 חדשות הערב  133,678 הסרטון שהועלה מהכלא: הארמון של פוטין  3
 חדשות הערב  130,314 כך נשמעת תקיפה בסוריה בקשר של חיל האוויר  4
 השבוע  117,066 תעלומת מותו של רופא וקצין ביער להב  5

 טוויטר 
 מקור  צפיות  סרטון 

 אלפים במסע הלוויה של ראש ישיבת בריסק בירושלים 1
68,10

0 
 דיגיטל 

 תיעוד נוסף מהלוויה ההמונית בירושלים  2
64,70

0 
 דיגיטל 

3 
מחקר משרד הבריאות: החיסון של פייזר יעיל נגד  

 המוטציה
45,90

0 
 חדשות הערב 

4 
40,6 יו"ר אם תרצו על הקמפיין נגד זיופים בבחירות 

00 
 עצם העניין 

5 
37,30 המשטרה חשפה מסיבה בלופט בראשון לציון 

0 
 טל דיגי

 , בברכה
 

 ברוך שי
 מנהל חטיבת החדשות

 

https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6922104695829974274?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6922104695829974274?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6915358764610768130?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6923183003195788546?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6923183003195788546?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6923183003195788546?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6917982193079831810?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6917982193079831810?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6919804948305743106?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.youtube.com/watch?v=KCekgqBujlM
https://www.youtube.com/watch?v=7euKd2-418o
https://www.youtube.com/watch?v=f6B2lgyLxGo
https://www.youtube.com/watch?v=CAJEGX2eqgM
https://www.youtube.com/watch?v=cmMqXdDsUNQ
https://twitter.com/kann_news/status/1355809529490001920
https://twitter.com/kann_news/status/1355836917309464578
https://twitter.com/kann_news/status/1357033319976882178
https://twitter.com/kann_news/status/1357033319976882178
https://twitter.com/kann_news/status/1356291894934990848
https://twitter.com/kann_news/status/1355097443860422656
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 88כאן 
 

 תכנית מיוחדת ליום ההולדת של אסף אמדורסקי 
עם חתן בר המצווה וחומרים חדשים ונדירים שלו   88באולפן  לאסף אמדורסקי 50חגגנו יום הולדת 

 שטרם נחשפו.  

 

 Adele -21ספיישל של חצות:  

הפך לאלבום הנמכר ביותר בעשור האחרון. הוא גרף   ",21אלבום שירי הפרידה והכאב של אדל, "
פרסים רבים וממשיך לככב במצעדים שנתיים בכל שנה מאז שיצא. היום, עשור לאחר מכן, עם שביל  

ולנו לראש וכבשו לנו את הלב, אדל היא אחד הקולות הייחודים והאהובים  זהב של להיטים שנכנסו לכ 
 ביותר בעולם. זמרת, במלוא מובן המילה, מלאה בקלאס בריטי רהוט. 

 Fugees-של ה   The Score-שנה ל   25ספיישל של חצות:  

מעל כולם עומד   הופ שתרמו להפיכתו לז'אנר פופולארי. -ישנם כמה וכמה אמני ואלבומי היפ
. עם הגב לקיר, אחרי אלבום שנכשל מסחרית  1996-, שיצא בThe Fugeesשל    The Scoreלבום  הא

אלבום קרוסאובר לא   Lauryn Hill  -ו  Wyclef Jean, Pras, יצרו  Ruffhouseוצ'אנס אחרון מהלייבל  
  - והקאבר המפורסם ל Ready Or Notבות שלמה, בעזרת להיטים כמו רק עבורם, אלא עבור תר

Killing Me Softly   דורות של ראפרים ויותר חשוב, ראפריות, מציינות את האלבום הזה כהשראה
 עצומה. 

 לנון  

און ת"א לאומנות וחטיבת הדיגיטל.  יגאים להציג שת"פ נרחב עם חברת התקליטים הליקון, מוז
(, יזמנו גם מחוות של אמנים  כאןואחרון מחכה לכם  4"לנון העשור האחרון", )פרק  בנוסף להסכת

ישראלים לשיריו הגדולים. הביצועים הופקו בידי הליקון והקליפים צולמו בידי חטיבת הדיגיטל של  
 יאלה ספקטור. כאן. שני ביצועים כבר בחוץ ובהמשך צפוי דואט של מוקי ודנ

 Oh, My Love  –גאיה שאקי ודודו טסה 

 ree as a BirdF –יונתן רזאל  

 

 קול המוסיקה 
 

 אלכס אנסקי מצטרף לכאן קול המוסיקה 
 

, מיד לאחר החדשות, אלכס אנסקי בתוכנית חדשה "שחרית אישית" בכאן  07:00בכל בוקר בשעה 
 . קול המוסיקה

 
 קסם צהריים 

 ממשיכים בסדרת הקונצרטים בשידור חי בצהרי יום שישי.
 קונצרטים מהמרכז למוסיקה משכנות שאננים:  -"צעירים במרכז" 

 כלי הקשה -עודד גייצהאלס 
פסנתר, ביצירות מאת מוצארט, שופן  –צ'לו / תום זלמנוב  –כינור / הרן מלצר  –טל פירשט 

 ושוסטקוביץ' 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=195456
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=20851
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=20977
https://bit.ly/2O60ozO
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/392049902096706/
https://www.facebook.com/KAN88IL/videos/392049902096706/
https://youtu.be/htvw9IntlHw
https://youtu.be/htvw9IntlHw
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=191053
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=194947
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=194947
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 קונצרטים ממרכז עדן תמיר בעין כרם 
 הפסנתרנים יעל קולדובסקי ויוני סנק 

 לוקאל קלאסי 
בביתם, מתקיימים מדי    בתקופה בה אולמות הקונצרטים  עדין סגורים ורוב המוזיקאים יושבים

 פעם קונצרטים ללא קהל, אנחנוו משדרים את הבולטים בהם. 
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית בניצוחו של ישי שטקלר עם יצירות מאת ראוול, לוויטס  

 ובטהובן 
קונצרטים מהסדרה המקוונת "מייד אין באר שבע" של הסינפונייטה הישראלית באר שבע: "באר  

 מנדולינה וניצוח  -שמואל אלבז ולינות העולמית" בירת המנד -שבע 
 

 

 כאן הסכתים 
 

המצליחים שלנו. : ההסכתים של כאן מגיעים גם לסלקום, עם כל הכותרים TVהסכתים בסלקום 
של סלקום, וכעת ניתן להאזין לנו גם בדרך הזאת.   vod-בתחילת פברואר עלו הסכתים בולטים ל

 תודה לאנשי ההפצה בחטיבת הדיגיטל שהפכו את הדבר לאפשרי.  
 

חזר בתחילת פברואר לעונה חדשה. פרק   ההסכת הפופלארי העונה החדשה של "שיר אחד": 
, בתוך פחות משבוע הגיע לעשרות אלפי  השיר "האהבה הישנה" של שלמה ארציהפתיחה, עם 

 האזנות. בהמשך העונה מחכות עוד הרבה הפתעות. 
 

מן, וכבר  -האהוב חוזר לעונה חדשה עם שיר ראובן ודוד סער : ההסכתההסכת שאין לומר את שמו
 .  כאןלהאזנה לחצו זוכה להצלחה ולהאזנות רבות בקרב המאזינים. 

 

 כאן תרבות 

עם מועמדי הרשימה הסופית לפרס הספרות   המסורתי המשותף ריאיוןהגם השנה קיימנו את 
 2021"ספיר" 

 
 

 למה לישראלים לא אכפת ממשבר האקלים? 
 

: בזמן שממשל ביידן מכריז מלחמה על המשבר הסביבתי החמור,  ט"ו בשבטתוכנית מיוחדת ל
  בישראל הדבר נדחק לשולי סדר היום הציבורי 

 
 

 איך שורדות חנויות הספרים הישראליות את הקורונה?
 

" בדקה מה קורה עם חמש  5מיתולוגיות מתקשות לשרוד. "אחת+בכל העולם חנויות ספרים  
 חנויות ספרים עצמאיות מרחבי הארץ. אולי בכל זאת יש סיבה לאופטימיות 

 

 

 

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=193001
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=192703https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=194692
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=3
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2143
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=20965
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=20911
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=20911
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=20911
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=19768
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 כאן גימל 

 ( 12:00- ב   14.01מרתון מאיר בנאי) 

השירים   של, שעתיים במלאות ארבע שנים למותו של מאיר בנאי
הגדולים מכל הזמנים של האמן האהוב שחסר לנו כל כך בנוף המוזיקה  

 . הישראלית

 

 ( 14:00- ב   19.01משדר השיר שלנו לאירוויזיון ) 

, יחד עם  2021לשלושת הקליפים של השירים המועמדים לייצג אותנו באירוויזיון  חשיפה ראשונה
עדן אלנה באולפן. משדר חגיגי שהועבר ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל לפתיחת ההצבעה לקביעת השיר  

 .Set Me Freeבחר השיר הזוכה. במשדר הטלוויזיוני כשבוע לאחר מכן, נ 

 ( 22:00- ב   19.01)   70שלמה יידוב חוגג  

מקריירת   –עם כל השירים האהובים    בתוכנית מיוחדתוכאן גימל חוגגת לו    70שלמה יידוב מציין 
הסולו ודרך ההרכבים פורצי הדרך שלקח בהם חלק. מזל טוב לאמן שנולד בבואנוס איירס וגדל  
בישראל, כותב בעברית אבל חולם בספרדית, ומשלב בין שני העולמות בהרבה שירים נפלאים  

 שהפכו לקלאסיקות אהובות במוזיקה הישראלית. 

 ( 12:00- ב   21.01) מרתון מוניקה סקס  

 . ועד היום 90-של שעתיים עם השירים הגדולים של מוניקה סקס, משנות ה מרתון

 

 כאן רקע 

 אנגלית 

את עבודתו באתר ההשמדה סוביבור בפולין. בין  אולוג יורם חיימייהארכ"לגעת בשואה", כך מתאר 
,  11עד  5ילדים מאמסטרדם, בגילאים  4-החפצים שהתגלו במהלך עבודתו, תגי זהות ששייכים ל

עם חיימי על החפצים   , שוחחנו27.1.2021 ,שו למחנה ונרצחו שם. ביום השואה הבינלאומישגור
 שהתגלו ועל תפקידם של חפירות ארכיאולוגיות במחקרים על השואה.  

 רוסית 

''בוקר טוב, ישראל'' בעקבות סיום של העונה הראשונה של הסידרה  ''חזרות''    בתכנית  18.1.21  -ב
. היא סיפרה על עבודתה בסדרה, על הכוונה לצלם  שחקנית יבגניה דודינהה איון עם  ירקיימנו    11בכאן  

 הקורונה ועל עבודתה בתיאטרון בגרמניה בימים אלה. עונה שנייה, על החיים בצל

 

 מורשת 

תוכניתו  ריענון לוח השידורים: בתחילת ינואר רוענן לוח השידורים של כאן מורשת. בין השאר, עלתה  
דקות תורה"   20תוכנית חדשה ", המארח עיתונאים לשיחות בענייני היום. החדשה של דב אייכלר

כל פינות הרבנים עולות במקביל לשידור הרדיופוני גם ליוטיוב של   –עלתה גם כן לאוויר והחידוש בה  
 ורשת. בקרוב תעלה גם תוכנית יומית חדשה של בני טיטלבוים. כאן מ

 
  תוכנית חגיגית   שידרנוט"ו בשבט: ראש השנה לאילנות צוין בתחנה ביום שידורים מיוחד. בין היתר,  

 על משמעות היום מימי קדם ועד לימינו אנו.  
 
 
 
 

 , בברכה
 

 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=191422
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=192890
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=192943
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=193420
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/touching-the-holocaust-in-sobibor-excavations
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=191839
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx/?progid=1566
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx/?progid=1566
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx/?progid=1350


 
 

 : ינואראלה נתוני הצריכה של תכני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה בחודש  

 

 

אלף   792-הוא "מסע השיקום של דורון" שזכה ל כאן חדשותהסרטון המוביל בעמוד של  :פייסבוק 

הוא "לאה לב לא מבינה למה בפרסומות   כאןצפיות לאורך החודש. הסרטון המוביל בעמוד 

 אלף צפיות.  679-לתחבושות מנסים לספר לה שהיא רכה ועוצמתית" שהגיע ל

 

 

 

בהיקף הצפיות מול החודש   5%-עלה ב כאן חדשות ערוץ  –כל הערוצים המרכזיים התחזקו  :יוטיוב 

 6%-עלה ב כאן חינוכית ורשם את הנתון הכי גבוה מאז חודש אוגוסט;  26%-זינק ב 11כאן שעבר; 

 לנתון השני בגובהו מאז הקמת הערוץ, כשהתוכן המוביל הוא "ילדי בית העץ". 

 

 

 

על התבטאויותיה של   הוא הדיווח של יערה שפירא כאן חדשות הציוץ המוביל בחשבון של  : טוויטר

אלף חשבונות במהלך   416לציוץ נחשפו  –אבתיסאם מראענה מרשימת מפלגת העבודה לכנסת 

הוא של לאה לב ונוגע להתלבטות שלה "לאיזה גבר אשכנזי   כאןהחודש. הציוץ המוביל בחשבון של 

 אלף חשבונות נחשפו לציוץ.  106 - עשיר להצביע בבחירות" 

 

 

 

מהחודש הקודם, כשהסרטון המוביל הוא של לאה לב   13%-התחזק ב כאןהעמוד של  :אינסטגרם 

מול החודש שעבר,   8%-עלה ב כאן חדשותאלף צפיות. העמוד של  94והפרסומות לתחבושות עם 

 אלף צפיות.  38כשהסרטון המוביל עוסק בנושא "המתגיירים החדשים" עם 

 

  



 
 

 

 

 

נהנתה מעלייה   כאן ב  – שיאי האזנה בדיגיטל תחנות הרדיו המרכזיות רשמו החודש  : רדיו דיגיטלי 

ורשמה שיא האזנות; גם   24%-התחזקה ב כאן גימלמיליון האזנות;  6והגיעה לשיא של  15%של 

מהחודש שעבר. מבין התחנות האחרות רשמו שיאים   23%-רשמה שיא והתחזקה ב 88כאן תחנת 

 מיליון האזנות(. 1.5)  רקעאלף האזנות( ו  625)  מכאןאלף האזנות(,  121) כאן תרבות 

 

 

 

מיליון צפיות החודש,    10מספר צפיות הוידאו באתר ובאפליקציה הגיע לשיא של    :טלוויזיה דיגיטלית 

. שידורי הלייב הדיגיטליים  כאן חינוכית ו"הבאר" של  11כאן כשהתכנים המובילים הם "חזרות" של 

 מול החודש הקודם. 5%-עלו ב 33מכאן  רי ושידו 8%-התחזקו ב  11כאן  של ערוץ 

 

 

 

שיא מאז חודש יולי )אז הושקה   - 11%-גדל החודש ב אתר כאןהיקף הביקורים ב  :אתר ואפליקציה 

רשם שיא מאז חודש יולי. מספר הכניסות לאתר   אפליקציית כאן "טהרן"(. גם היקף הביקורים ב 

 יחדיו חצה את רף המיליון כבר בחודש השני להשקתם.  החינוכית ולאפליקציה של  

 

 

 

VOD:  בפלטפורמות ה 11כאן במספר ההזמנות של תכני  37%חל גידול של-VOD   של חברות

מובילה העונה   כאן חינוכית הכבלים והלוויין, כשהכותר המוביל הוא "שעת נעילה"; מבין תכני 

 (.2020החדשה של "ילדי בית העץ" בהיקף ההזמנות )הנתונים מחודש דצמבר 

 

  



 
 

 

 :)בביצועה של חברת קנטאר( 2020לשנת  TGIפירוט נתוני סקר 

 

 

 

קבוצת גלי  ממשיכה להתחזק ומצליחה לגבור בפעם הראשונה על  תחנות כאןקבוצת  :קבוצות רדיו 

 .8%-נחלשו ב התחנות האזוריות לכדי שפל בשנה החולפת. גם   9%-שנחלשת ב צה"ל

 

 

 

,  גלצ וגוברת לראשונה מאז הקמת התאגיד על  12%-מזנקת ב כאן ב תחנת  :תחנות האקטואליה 

 השנים האחרונות.  15-יותר בלנתוני שפל. הפער ביניהן הוא הגבוה ב 10%-שנחלשת ב

 

 

 

מתחזקות ביחס לשנה שעברה, וכולן גוברות על   כאן בכל התוכניות המרכזיות של  : תוכניות כאן ב 

 שירדו באחוזים רבים מול השנה שעברה.  גלצהתוכניות המקבילות של  

 

 , בברכה  
 

 שחר להב רז
מ"מ מנהל אגף מחקר 

ואסטרטגיה

 



 
 

  חינוכית לבד בבית

 סוף סוף ההורים החליטו לצאת לחופשה,  

   אבל למה דווקא כשנגיף מסתורי מתפרץ?

תתכוננו להישאר בבית עם הילדים הכי עצמאיים  

  בטלוויזיה. 

  קומדיה חדשה בכאן חינוכית -לבד בבית

 לצפייה 

 

 מותק בול באמצע 

בקרוב, תכירו את מותק מרדכי, ההבטחה החדשה של 
 ,  מפלגת בול באמצע

ובקרוב היא עומדת לקיים את כל ההבטחות שלה בסדרה 
  חדשה

   4  3  2  1  טיזרים לצפייה: 

 לצפייה   פרומו השקה  

 

  !כאן עד

    מה יוצא מגבר אשכנזי פריבילג, שני נערי גבעות,
שמאלני עם מרשם לקנביס ושמאלנית עם חולשה  

 לבע"ח?  
 עונה מנצחת! 

  בעונת בחירות חדשה 2021עד כאן 
 לצפייה 

 

  ודם  בשר שופטים

 בכל מחלוקת יש שני צדדים. 

  הגיע הזמן לשמוע את הצד שאתם לא מכירים.

 סיפורו של בית המשפט העליון דרך עיניהם ומפיהם  
דרת תעודה  בס של השופטים כמו שטרם שמעתם

  חדשה

 לצפייה 

 

https://streamable.com/e0x9x7
https://streamable.com/9cq74p
https://streamable.com/trkkoj
https://streamable.com/x1s8qn
https://streamable.com/vy61zl
https://streamable.com/98vmd0
https://streamable.com/fxcg1r
https://streamable.com/j8bsmj


 
 

  פרומו תדמיתי חודשי לחדשות הערב

בחדשות  בחודש ינואר אלה הסיפורים שהבאנו לכם 

  הערב 

 לצפייה 

   

 

  17.2סדרת דוקו שתעלה ב -"שרון" 

מי היה אריאל שרון  ?אכזר או איש משפחה אוהבמצביא 

   בשבילכם?

 הצצה לסדרת תעודה חדשה   -שרון 

  פרקים על המנהיג השנוי במחלוקת 3-ב

   2  1  טיזרים לצפייה: 

 פרומו לצפייה 

 

    

 אויבים  

 נאצר

 . אותנו להפחיד שניסה  האויב הצצה אל עולמו של

 לצפייה  עבד אל נאצר כמו שלא הכרתם  לאגמ

  אסד

 סיפורים שטרם סופרו על האויב המר מצפון.   

  לצפייה  אסד שלא הכרתם

 אנואר סאדאת 

 לצפייה   ובשלום –סאדאת. האויב שהפתיע אותנו במלחמה  עולמו של אנואר

 

 ספק סביר 

 המדובב שהביא להרשעת שמואל אטיאס מעיד  
 על מה שבאמת קרה בפרשה המטלטלת. 

  האמת הבלתי נתפסת אל מסע

פרקים מעוררי בשני   כאן תחקיר מציג את הסיפור

   מחשבה

 טיזר לצפייה 

 פרומו לצפייה 

 2  1:  שני קידומים לפרק ה 

https://streamable.com/c5lz1x
https://streamable.com/qjkx5k
https://streamable.com/fle2eg
https://streamable.com/amgxji
https://streamable.com/mm0m6x
https://streamable.com/sjq1oy
https://streamable.com/sjq1oy
https://streamable.com/sjq1oy
https://streamable.com/g82yx6
https://streamable.com/3labza
https://streamable.com/06r34x
https://streamable.com/qbvvqx
https://streamable.com/yn4jvk


 
 

 השיר שלנו לאירוויזיון  

  השיר את לבחור אתכם מזמין 11 כאן

   2021שייצג את ישראל באירויזיון 

  משדר חגיגי עם לוסי איוב ועדן אלנה

 2  1  פרומו לבחירת השיר לצפייה: 

 
 
 

 פרומו תדמיתי מוזיקה: 

   –עם עונה מוזיקלית במיוחד  11כאן 
מגוון תוכניות שיחד יוצרות פסקול ישראלי אדיר. כאן. 

 בגלל המוזיקה.   

 לצפייה 

 

 רדיו: 

 

 עונה חדשה:  –שיר אחד 

 לקראת השקת העונה החדשה של ההסכת "שיר אחד" 
עלינו בטיזר שמזמין את הקהל בפייסבוק, בטוויטר 

 ובאינסטגרם  
 לגלות אילו שירים יהיו בעונה החדשה. נו, זיהיתם? 

 להאזנה 

 

 

 שחרית אישית עם אלכס אנסקי: 

 אלכס אנסקי חוזר לרדיו, בתכנית אישית בכאן קול המוסיקה.  
 אז מה נשמע אצלו שלא נשמע בתחנה אחרת?  

 אלכס מסביר בפרומו ברדיו.

 להאזנה 

 

 

 , בברכה 
 

 אורן פלדי
 הל קריאייטיבמנ

 

https://streamable.com/9kj95q
https://streamable.com/ykzmkq
https://streamable.com/udcmng
https://streamable.com/z5otc6
https://streamable.com/rv01s1

