
 
 

 פ"א תש    אדר חודש  
 

 

 עובדות יקרות ועובדים יקרים,

בחודש האחרון, עם היציאה מהסגר והחזרה ההדרגתית לשגרה, גם פעילות התאגיד מתאימה את  

 עצמה למציאות החדשה.  

לצד סיקור חדשותי של אירועי היום בנושאים שעל סדר היום, אנו ממשיכים בהפקת תכנים רלוונטיים  

 ומגוונים בכל הפלטפורמות. 

כת הבחירות, דרך חג הפסח, תוך התמודדות עם  אתגרי החודש הקרוב ברורים לכולנו, החל ממער

 המציאות המיוחדת הדורשת התאמות בזמן אמת.

, התחלנו לחזור בהדרגה  האחרונה גם את אופי העבודה אנו מתאימים להתפתחויות, ובתקופה 

. אני שב וקורא לכולכן/ם, להמשיך ולהקפיד. לשמור על  למודל המשלב עבודה מהבית ומהמשרד

י הזהירות: עטיית מסיכה, שמירת מרחק, הימנעות מהתקהלות ושמירה על כללי  ההנחיות ועל כלל

 היגיינה. 

 

 אתם מוזמנים לקרוא את סיכום חודש אדר, שערכו מנהלי החטיבות.

 

 

 

 

 , בברכה
 

 אלדד קובלנץ
 מנכ"ל

 

 



 

 
 

 כן: תו 

, סדרת רשת חדשה ומלהיבה שתלווה במשך שנתיים  #לוחמיםהתרגשנו להשיק החודש את  ▪
. הפרק הראשון התקבל  ושמונה חודשים, ארבעה חיילי גבעתי, מהגיבוש ועד השיחרור

 .בהתלהבות רבה ונכנס לרשימת הסרטונים הנצפים ביותר ביוטיוב תוך זמן קצר

איך נראית ההכרזה על עסקת מיליונים עם אפל? מי הישראלי שהפך לסמנכ"ל באינטל העולמית   ▪
טק, הליין החדש של הסדרה דוקותיים, חושף את  -ומה הקשר בין צ'יפים לחול ים? דוקותיים

הגיע לכמעט   23בן    יזם ישראליים הגדולים של עולם ההיי טק הישראלי. הפרק האחרון עם  הסיפור
 .מיליון צפיות במרשתת ועורר עניין רב

ה  איך עוסקים בנושא כל כך רגיש כמו מיניות וזוגיות לאחר פגיעה מינית? אורית נבון הצליח  ▪
לאחר החלמה מפגיעה מינית. ארבעה    –של מונולוגים    בפרק חדשלעשות זאת ברגישות מופלאה  

זוגות ישבו ושיתפו בפתיחות גדולה את ההתמודדות הזוגית המורכבת ומקריאת התגובות ניתן  
 . הזה עבור רבים להבין כמה חשוב ומשמעותי היה התוכן

אלפי מתחפשים לקופה ראשית הציפו את המרשתת בתמונות שלהם מחופשים לדמויות   ▪
לרמזי, כוכבה,  האהובות במסגרת פעילות הגולשים שלנו, שקראה למעריצי התוכנית להתחפש 

 .שירה וטיטינסקי

 

 כאן ערב: 

מתוך שלושה מתוכננים בעניין   סרטון ראשוןלמה ישנן בחירות כל שני וחמישי בישראל? עלה  ▪
הבחירות בישראל שדרכם מנסים לספר לקהל הערבי בעולם על תהליך הבחירות והמפה  

 הפוליטית בישראל. 

עלתה בפורמט טסטות סביב המושג פמיניזם, בהמשך    הפקה ראשונה  –חודש האישה בכאן ערב   ▪
 יעלו מספר הפקות מיוחדות לרגל חודש האישה ויום האם. 

 .שני הפרקים מתוך סדרת ההפקות בדובאי עלו בקרוס עם מכאן ▪

המיוחד בדובאי ושואל אותו על הכסף, החיים   המיליארדר בעל גן החיותבשיר חורי מראיין את  ▪
 . צפיות 132000 –וישראל 

אל מהירי בעלת קבוצה מיוחדת של   הוולוגרית האימאראתית סומייהבפרק השלישי מראיין את  ▪
 .צפיות 45,000 –בים ויהודים אשר מדברת על שלום, חיי האישה בדובאי ועוד  ער

 סרטונים מיוחדים 

אשר התאסלמה ועברה מבריטניה לעין ראפא מספרת על סוד מאחורי מאכל   גיסיקה ברהום  ▪
 החובייזה 

שיצאו מתוך הפנימיה ועשו דרך ארוכה, מילדות שצריכות לתקן   – שתי האחיות גינה וראניה  ▪
 בגדים במו ידיהן למעצבות ובעלות עסק שמככב במגזין פורבס  

הפקות  למותג כאן ערב שאיליו מעלים חלק מה עמוד אינסטגרםמה חדש? החודש פתחנו  ▪
 מוזמנים לעקוב   –ובהמשך יעלו פורמטים ייעודיים. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELRE9JjKz5s
https://www.youtube.com/watch?v=ce1pKgHoRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZGIMoAQlmjY
https://www.facebook.com/kanipbc/posts/2980351278851045
https://www.facebook.com/kanipbc/posts/2980351278851045
https://fb.watch/45QUJw0bwp/
https://fb.watch/45QDRQSB1s/
https://fb.watch/45Qr2oJ71X/
https://fb.watch/45QoV5hFLl/
https://fb.watch/45RinLWgs9/
https://fb.watch/45RG1Uu5N0/
https://www.instagram.com/kan.arb/


 

 
 

 מוצרים והפצה: 

 תוסף כרום חדש לרדיו!  

תוסף רדיו לכרום זמין החל מהחודש בחנות התוספים של גוגל. התוסף מאפשר באמצעות הורדה  
פשוטה לדפדפן להאזין לכל תחנות הרדיו לייב של כאן בצורה פשוטה וקלה. התוסף זמין להורדה  

 . בלינק הזה

אחרי ההורדה יופיע סמליל כאן ובלחיצה עליו כל סמלילי התחנות רדיו, בוחרים את התחנה  
תעצור אותו. ממש  STOPתפעיל את השידור, לחיצה על  PLAYשמתאימה לכם כעת, לחיצה על 

 פשוט!

  ה.נקודה אדומכאשר התוסף מנגן, יופיע לכם עליו חיווי בצורת 

 האזנה נעימה! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיניסייטים חדשים   

   –מפלגת בול באמצע/מותק בול באמצע 

ראשית כעמוד בדיוני למפלגת בול באמצע העומדת במוקד   – עמוד שקידם את סדרת הדגל שלנו
 הסדרה ובהמשך למיני סייט המקדם את פרקי הסדרה.

   –לוחמים 

קים  עם פר –לקידום סדרת הדוקו החדשה של כאן דיגיטל העוקבת אחרי לוחמי גבעתי  עמוד ייעודי
 מלאים, סיפורים מאחורי הקלעים, תוכן עוטף של הדיגיטל על הצבא ועוד 

השקת יישומון כאן  לרגל קבלת פרס הבוסטר על  כאן חינוכית מחלקת מוצרים מברכת את  -ולבסוף 
 .  חינוכית 

 הפצה: 

לאחר חודשים של הכנות, מערך ההפצה מתחיל בימים אלה לעבוד על מערכת וידאו חדשה של   -
קרוב כל מחלקות התוכן יעבדו בפלטפורמה. המערכת נועדה לייעל את הפעילות  קלטורה, וב

 ולהעמיד את כל הארגון במקום אחד, בכל הנוגע לנכסי וידאו. 
 נתוני צפייה )לפי נתונים חלקיים(:  -

o  התכנים המובילים של כאן בפלטפורמות ה –לבינג' )עדיין( חוקים משלוVOD  הם חזרות
 וקופה ראשית. 

o  שופטים בשר ודם" ו"שרון"   –בפלטפורמה של הוט  11הצלחה לכותרי הדוקו של כאן"
 מגייסים מאות צפיות לכל פרק בשבוע והעפילו לראש רשימת הצפיות במרץ. 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/%D7%9B%D7%90%D7%9F/malcldkhojjdohmhhnognefoafofdaek
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1297
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1303


 

 
 

 יוטיוב: 

 נתוני ערוצי היוטיוב המובילים שלנו 

אלף מנויים לערוץ   13-צמיחה מכובדת של כצפיות מצטברות. נרשמה  15,492,701 -כאן חינוכית 
 לאחרונה. 

 צפיות לפרק.   250Kהסדרה "לבד בבית" מובילה את נתוני הצפייה עם ממוצע גבוה של מעל 

 צפיות מצטברות.   14,011,122 -כאן חדשות 

 צפיות מצטברות. 10,745,165 - 11כאן 

 מיליון צפיות מצטברות.  3,168,742 -כאן דיגיטל 

 : מוביל וכניסות לרשימת החמים של ישראלתוכן  

 ��פרק הבכורה המלא    - אני לא פורש" | לוחמים    - "גם אם הרגליים שלי נושרות    - כאן דיגיטל 

 לאוויר    שעות רגע עליית הפרק   24כניסה מרשימה של הפרק לעשרת הסרטונים החמים בישראל תוך  

 נכנסו לרשימת החמים של יוטיוב ישראל   - 11בכאן  

  צפיות 503,490עם   5פרק    - | נועה קירל ויהונתן מרגי   ����קארפול קריוקי עם אודי כגן 

 צפיות  133,628עם   7פרק    - | איתי לוי   ����קארפול קריוקי עם אודי כגן 

  רשימת החמים ופעילות סושיאל נהדרת של שחר ורוניל מרובות כניסות  עם מרשימה כאן חינוכית 

 צפיות  133,628עם  חלק ב' | פרק סיום העונה   - המלחמה על הבית    -   20לבד בבית | פרק  

 צפיות  375,355עם   אין וויי פיי!  5לבד בבית | פרק  

 צפיות  332,103עם  תיק אישי  -   7לבד בבית | פרק  

 צפיות 277,037עם  מורה פרטית  -   10לבד בבית | פרק  

 צפיות  230,629עם  לילה לבן  -   18לבד בבית | פרק  

 שידורים חיים ביוטיוב 

שידור מיוחד של כאן   -שידור חי של משדר קריאת מגילת אסתר מבית הכנסת הר סיני באשקלון 
צפיות. השקת פרקי הפתיחה של "מותק בול באמצע" בפרמיירה עם   7000מורשת שזכה למעל 

 צ'אט לייב, לטובת דחיפת התוכן.  

 

 

 

 , בברכה
 

 אלעד טנא 
 דיגיטל סמנכ"ל 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELRE9JjKz5s
https://www.youtube.com/watch?v=FjuhQ9ztHXw
https://www.youtube.com/watch?v=FjuhQ9ztHXw
https://www.youtube.com/watch?v=MhZpOTcKj50&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=MhZpOTcKj50&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=TKSW_KrZRh4
https://www.youtube.com/watch?v=i5CcO0MKrng
https://www.youtube.com/watch?v=LFitzf_Qi8Y
https://www.youtube.com/watch?v=4owfthIPPsQ
https://www.youtube.com/watch?v=wcTSosirqZg


 
 

 בידור ובישול   - רמדאן במכאן  
"  בדרכים  show عالطريق ـوshowشـ "החלו צילומי  

תוכנית הופעה ומוסיקה לחודש הרמדאן, בתוכנית   
משאית הופעות מיוחדת שעליה במה ומסכי לד  

ושם   -תגיע כל ערב ליישוב אחר ברחבי המדינה 
במרפסות הבתים  בשטח, אל מול קהל שיהיה 

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

 
תוכנית  " זיכרונות וטעמים  زاكية ذكريات"החלו צילומי 

בישול יומית לכל המשפחה עם מתכונים שכל אחד יכול  
האיפטאר.  -להכין לארוחת שבירת הצום בחודש רמדאן 

ש עם חצר, ולהתוכנית מצולמת בימים אלו בוילה במש
מעשנת, טאבון, גריל גחלים וכמובן מטבח מאובזר היטב, 
ובמהלכה יארח בכל פרק שף מתחלף דמות מהחברה 

מתכונים, כאשר אחד מהם   2-3הערבית וביחד יבשלו בין  
מתכון מבית אמא או  –יהיה מתכון משפחתי של האורח 

סבתא עם מסורת וסיפור משפחתי. התוכנית תעניק  
להכיר וללמוד להכין מאכלים שונים  לצופים הזדמנות 

שנהוגים באזורים שונים, מתכונים מסורתיים שעוברים 
 מדור לדור, חומרי גלם מקומיים ועוד. 

 
 חודש האישה והאם במכאן 

לאומי בו מציינים את המאבק למען שוויון זכויות לנשים ואת  -, מצוין יום האישה הביןבמרץ 8-ב
יום המשפחה והאם המתמקד בציון המשפחתיות   21.3-וב מאבק הנשים לצדק, לשלום ולִקדמה.
טלוויזיה מכאן, הקדשנו חלק גדול מהתכנים לבחינת מעמד  .בכלל, האימהות בפרט ומקומן בחברה

האישה והאם, ייצוגה, היחס אליה והשתלבותה בחברה לצד ציון הישיגה בתחומים השונים, ע"י  
 עניינות ונושאים מגדריים.דמויות נשיות מ -הפקת ושידור תכנים שבמרכזם 

 דוקו 
"One way ticket  נולדה בטירה במשולש עברה לגור בלוס     22בת    מיסאן סמארה   "واحد باتجاه تذكرة

 אנג'לס וממתינה לפריצת הדרך הגדולה אל לב תעשיית הבידור, הקולנוע והמחול בהוליווד.   
אקטיביסטית חברתית בתחום החינוך המיני ומיניות   -  היאם טנוס שבוע בחייה של  "  אירוס  ايروس  " 

 האדם, לשעבר מפקחת יועצי בית הספר ופעילה בתנועת נשים עושות שלום. 
פעילה פמיניסטית הפועלת כדי להביא   עו"ד אינסאף אבו שארבשבוע בחייה של "  תנטוס  ثاناتوس "

והבטחת הכנסה עבור נשים   קהילתי ולשינויי מדיניות בסוגיות אלימות במשפחה -לשינוי חברתי
 .נטושות ובמשפחות פוליגמיות ועידוד ההשתתפות הפוליטית של נשים בדואיות

 
 
: ד"ר אמאל אבו  החלוציות הבדואיות באקדמיהסרט תעודה המביא את סיפורן של  "  תופעות  ظواهر"

 קווידר.    -סאנע וד"ר סראב אבו רביעה -סאועד, גב' שיפא א
 

 
 
 
 
 
 

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=78419


 
 

 תחקירים 
תעסוקת נשים ערביות במשק  תחקיר מקיף בנושא הבאנו "  للشك مكانמקום לספק "בתוכנית 
 حصريات"בתוכנית: רקע, חסמים ופתרונות. הישראלי
 שני תחקירים חברתיים: ," בלעדיות 

. עד כמה חשוב? מדוע יש אנשים שעדיין  חינוך מיני 
נשים    .מתנגדים להנ"ל? ומה חושבים בני הנוער על הסוגייה

  נשים  שאותן המחיר מה? אפשרי בכלל  , האם זהבכדורגל 
 החברה   ביחס  לשינוי  סיכוי  יש  והאם?  לשלם   להשקיע  צריכות

 ?נשי  לספורט
 

 טי י ריאל 
: נשים  רווקות "  סליחה על השאלה مؤاخذة بالשני פרקים מתוך הסדרה " 

ערביות המבקשות להתמודד עם רווקותם המאוחרת, תוך ידיעה שהיא  
.פרק  2מעמידה אותם באור יוצא דופן מבחינה משפחתית וחברתית. 

בחברה הערבית, בחינת מעמדן ויחסיהן עם   אלמנותהמתמקד במצבן של 
 משפחותיהן והקהילה. 

 
 אירוח באולפן 

מעמד נשים  דיון אולפני מעמיק עם קבוצות ובני נוער יהודים וערבים על "  ביני ובינק  وبينك  بيني" 
  ד"ר מהא סבאח כרכבי ראיון עומק עם החוקרת " שיחה על הדרך  ومسيرة سيرة" .  בחברה הישראלית

בנושא שינוי מעמד האישה הערבייה בישראל בראיון תתייחס לשינויים החברתיים המגדריים בתוך  
ים לעבודה השקופה והשינויים ברמת השכלתן של הנשים הערביות  החברה הערבית, תפיסת הנש

 בישראל לבין דפוסי הנישואין שלהן.
 ראיונות בשטח 

זינב  בהם מארחים ומשחקים עם:  "مقص ورقة حجر אבן, נייר ומספריים: שני פרקים מתוך הסדרה "
חג'אג'רה, פעילה  -טבאש-, אם לילד בעל צרכים מיוחדים. תושבת כפר כעביה36, בת  אבו סוויד 

חברתית, חברת המועצה הראשונה בתולדות המדינה במגזר הבדואי. מנהלת את תחום תעסוקה  
ואטפה  ודים וערבים.  במשרד הרווחה וחברת ועד מנהל שעוסק בקידום חיים משותפים של צעירים יה 

ולוגיה, בעלת תעודת הוראה, תואר שני  י , פעילה חברתית בעלת תואר ראשון בחינוך וסוצכנעאן
בחינוך אלטרנטיבי ומנחת קבוצות בהתמחות לקבוצות נוער. כנעאן היום, מנהלת אזור למרכז  

 הנעורים ירכא, חברת מועצת הנשים הארצית מטעם ארגון נעמת.
, אישה עם מוגבלות בעלת הישגים  זוהריה עזב " עו"ד עבאס עבאס מארח את  המיוחדים  المميزون" 

מרשמים בכל הקשור לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית. כמו כן תתייחס בראיון  
 רקע היותה אישה ועם מוגבלות בתוך מיעוט פטריארכלי.   להדרה הכפולה שמתמודדת איתה על

 בידור  
" תכנית שירה ואירוח מוסיקאלית בניצוחו של תייסיר אליאס ובהנחיית אמל  שיר לי שיר  عن  لي  غني "

 . סבאח, שאדיה ולילה מוראד -ש נשים זמרות מורכוס, בשיתוף קהל באולפן. הפרק מוקדש לשלו
 כלכלה 

" מגזין כלכלי שיוקדש בחלקו לבחינת מעמד הנשים בתחומי היזמות  עובר ושב  جاري حساب"
 -עם שתי מומחיות בתחום  שילוב הנשים בשוק התעסוקה והכלכלה. המגזין יכלול: ראיונות בנושא 

,  חוקרת בכירה מכון אהרון למדיניות כלכלתי המרכז הבינתחומי הרצליה, וסוזן חסן  מריאן תחאוכו
תעסוקת נשים  תנופה בתעסוקה ג'וינט ישראל. נתונים ועובדות אודות    -דאהר משנה למנכ''ל תבת  

 AWSc  (Arab Women inפורום נשים ערביות במדע ובהנדסה וכתבת פרופיל על  ערביות
Science and Engineering .לעידוד יזמות טכנולוגית ) 

 מקסום המסך  
כאן, שידורנו כללו את הסדרות  -במסגרת מדיניות מקסום המסך ושת"פ בין ערוצי הטלוויזיה מכאן ו

דרמת ריגול עטורת פרסים אודות שני סוכני קג"ב המתחזים לזוג אמריקאי  ,  "האמריקאים " הבאות: 
השף ברק יחזקאלי יוצא למסע בעקבות האוכל  " אנחנו על המפית " שמתגורר בפרברי וושינגטון. 

הישראלי, אשר הפך לטרנד לוהט בעולם. והפעם: השף יריב ברבי נפרד ממסעדות מכוכבות מישלן  
 דה קטנה עם שניצל בלחמניה שכבש את פריז. מסע  -כדי לפתוח את "סלטים"

 
 

https://www.makan.org.il/Item/?itemId=78427
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=78565
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=78565
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=78565
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=78565
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=80860
https://www.makan.org.il/program/?catId=1680
https://www.makan.org.il/Item/?itemId=100322
https://www.makan.org.il/program/?catid=1688&page=2
https://www.makan.org.il/program/?catId=1806


 
 

 בניית התעשייה  
יזמנו מהלך ,ביחד עם מפיקת תוכנית הבידור הלילית של רמדאן, 

שלא   -יצירות מוסיקליות בשפה הערבית  150לפיו אישרנו באקו"ם 
היו קיימות בכלל!.  זוהי יוזמה שמהווה חלק אינטגרלי מהעשייה  

בניית ופיתוח תעשיית הטלוויזיה בחברה הערבית,   - שלנו במכאן
לצד הסדרת זכויות היוצרים והמאסטר של היצירות המשודרות  

 אצלנו בטלוויזיה ברדיו ובדגיטלי. 
 

 אימפקט ומעורבות בקהילה  
ראשת התוכנית    - ד"ר איבון קוזלובסקי גולן  התקיים מפגש אקדמי מרתק ביוזמת  3.3.21ביום רביעי  

ובהשתתפות צוות התוכן של מכאן    לתואר שני "תרבות הקולנוע" באוניברסיטת חיפה הבינתחומית  
והיוצרים מחברת אפיק תקשורת. במסגרת המפגש התנהל דיון מקצועי בנושא השפעת התוכן  

המדיה בערבית של תאגיד השידור הישראלי "כאן" על התודעה של הצופים ועל    -והיצירה של מכאן  
תוך החברה הערבית. בנוסף להקרנת קטעים מתוך הסדרה התיעודית  השיח התרבותי והחברתי ב

 .  "دواماتדילמות "
המפגש יצר הרבה התעניינות בקרב כלל המשתתפים מרצים, אורחים וסטודנטים ואף הסכמה  

 ציאות ואף הובלת שינוי אמיתי ומשמעותי. לחשיבות של מכאן בעיצוב התודעה של הצופים, המ
 

 ( 08.03.21  –   08.02.21סיכום חודש ינואר )   – הדיגטל בערבית   

   טובה יותר.חווית גלישה אחרת,  לגולשים האתר החדש כבר חודש באוויר ומספק:  כללי 

  – כניסות מאורגני ,  2:31 - ממוצע שהייה באתר , אלף  214 - אלף, כניסות  75 - מבקרים  : נתונים 
46%        

 לצד העבודה השוטפת, העלנו שלוש הפקות דוקו:   עוקבים:    1,340,585עמוד פייסבוק  "מכאן" עם  

נשים יוצאות למסלול אופניים מדי שבוע ומתמודדות עם קשיי      -נשים עם רעלה רוכבות אופניים   .1
 המסלול והביקורת החברתית כלפיהן.   

הילד חאלד התמודד עם מחלה קשה מאוד והצליח לנצח אותה מספר   -ילד עם מחלה נדירה  .2
 ר. פעמים עד שבסוף הקרב הוכרע והילד למרבה הצער נפט

האלימות הולכת וגוברת בחברה הערבית וכחלק מהקמפיין שלנו   –פורום לאמהות שכולות  .3
 למיגור תופעה זו, הפקנו דוקו עם אימהות ששכלו את בניהם. 

ונלקחו    לעברית  מותורג  ןחלק  גם לעמודים בעברית,  קרוסב  ההפקות הוצעו לשידורחשוב להדגיש כי  
 .  לדף כאן בעברית

נוסף על כך במסגרת חודש האישה צפויות לעלות הפקות נוספות בהמשך החודש וגם הפקות על יום  
 הבחירות לרבות משאלי רחוב וכתוביות. 

 *יש לציין כי העמוד קיבל סטרייק מה שהוביל לירידה בחשיפה. 

פוסטים חדשותיים    אליו מועלים  אלף עוקבים   288,760עם  ":  י "מכאן חדשות עמוד פייסבוק חדשות 
עוקבים    ,עלייה כמעט בכל הפרמטרים בייחס לתקופה המקבילה  מבחינת נתונים,מהארץ ומהעולם.  

 . אלף עוקבים 3.7  –שהתווספו 
תמונות +   –בחמש שיטות  אנחנו עובדים עם האינסטגרםעוקבים  103,400אינסטגרם עם עמוד 

   + סרטונים עד דקה + לייבים   IGTVסטוריז + 
 אלף צפיות.   46  - זכה ל   פורום נשים ערביות שכולות.   – הסרטון הבולט ביותר בחודש האחרון  

מתוך    -אליה ולהתפתח בה  לחדורזירה חדשה שאנחנו רוצים    עוקבים:   6,460חדשותי    חשבון טוויטר 
 תובנה שהרבה גולשים מהעולם הערבי משתמשים בה.

ואחרות עדיין    2על אף שתוכניות הטלוויזיה כמו סליחה על השאלה  ,  עוקבים   34,800ערוץ יוטיוב עם  
 ממשיכות לצבור צפיות והתעניינות ביוטיוב.  

תוכנית מזרח תיכון חדש התחילה לעלות ליוטיוב מדי יום חמישי,   6,460ערוץ יוטיוב חדשותי עם    
 מקצוע שמדברים על הסוגיות הבוערות במזה"ת.     ואנשישמארחת פרשנים 

 
 , בברכה

 
 יאסר עטילה

 סמנכ"ל המדיה בערבית
 רדיו ,טלוויזיה ודיגיטל –מכאן 

 

https://www.makan.org.il/program/?catId=1802
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https://fb.watch/45CjSyTikX/
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https://fb.watch/45CENpfORY/
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https://www.instagram.com/tv/CK4SwMFC1HC/?igshid=ioxw9m2w1icj
https://www.instagram.com/tv/CK4SwMFC1HC/?igshid=ioxw9m2w1icj


 
 

 דרמה 

 מותק בול באמצע 

מתמיד "מותק בול באמצע".  ממש לפני הבחירות עלתה לאוויר הקומדיה שרלוונטית עכשיו יותר 
, פליטת ריאליטי שהפסידה בגמר "האח השורד הבא"  מקבלת הצעה להצטרף 24מותק מרדכי, 

-ושוכחת מכל העניין כשהמפלגה זוכה ב  – הלא ריאלי    10למפלגת מרכז בשם "בול באמצע" במקום  
יבות חשודות,  מנדטים בלבד. שנה מהבחירות , אחרי ששלושה ח"כים מ"בול באמצע" פורשים בנס  7

 .  קשוח חדש עולם ומגלה לכנסת נכנסת מותק 

אנסמבל עשיר של שחקניות ושחקנים בהובלתה של כוכבת הילדים והנוער גילי איזיקוביץ' )כדברא(,  
 אבי קושניר, קובי מימון, נעמי לבוב, משה אשכנזי ועוד. 

 

  

 

 

 

 

 תרבות ובידור 

 המרדף לפורים 

כמדי שנה במה שכבר הפך למעין מסורת, נערך ספישל היתולי של  
"המרדף" בהשתתפות מיטב הקומיקאים בישראל. הפעם, היה  

יוסי מרשק, יעל שרוני,    -זה צוות השחקנים של "היהודים באים"  
שבאו לנסות את מזלם )ומוחם!( מול  -עדו מוסרי ויניב ביטון 

מנהגי החג, בידור   הצ'ייסר איתי הרמן. השאלות נסובו סביב 
ישראלי וקצת מסורת, ולמרות משחק מצוין החברים לא יצאו עם  
כסף )סליחה שהרסנו לך את השיפוץ, מרשק(, אבל כן הכניסו  

 כנית הרבה צחוק, רוח שטות, וגם לא מעט תשובות נכונות.ולת

לקראת יום העצמאות נשדר תכנית מיוחדת של המרדף עם  
 " גברי בנאי, מיקי קם, טוביה צפיר וחנה לסלאו.שחקני "גבעת חלפון אינה עונה

 

   חי בגימל מהיכל התרבות עם שלומי שבן מארח 

 - שלומי שבן חוזר לעונה שניה של "חי בגימל מהיכל התרבות
במרץ.    12שלומי שבן מארח". התכניות ישודרו החל מיום שישי,  

בעונה זו יתארחו בכל פרק שני אורחים, אמן מרכזי ואמן  
שיצטרף ויבצע עם השניים שיר לסיום. האורח בתכנית  
הראשונה הוא אביב גפן ואליו יצטרף עומרי קרן נכדו של שלום  
חנוך ומוסיקאי בפני עצמו. עוד ישתתפו דודו טסה, מתארחת 

אה שבת,  אביגיל רוז, אביתר בנאי ואבישי כהן, יסמין מועלם ול
גל תורן ואלי דג'יברי, קרולינה ומאיה בלזיצמן, עמיר בניון וגידי  

 גוב, ריקי גל ונטע אלקיים, ערן צור והילה רוח.

 

https://www.kan.org.il/page.aspx?landingPageId=1039
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=98457
https://www.kan.org.il/program/?catid=1623


 
 

 40מופע בית לסין חוגג  

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

רון בית  ,רבקה מיכאלי, תום אבני טוביה צפיר ועוד. תיאט
העלה מאות הצגות מדי שנה בכל   1980ליסין שהוקם בשנת 

רחבי הארץ. במופע השתתפו השחקנים של התיאטרון 
לדורותיהם בליווי מוסיקלי, להקת רקדנים ובשילוב קטעי  

 ארכיון מתוך ההצגות.   

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

 של המשבר גדול ביותר שידעה התרבות הישראלית אי פעם. 

 

 דוקו 

 רוני קובן בסדנת זוגיות לאנשים על הספקטרום   – יוצאים מהכלל  

המשתתפים של   11שלושה פרקים שבהם רוני קובן מלווה את  -מיני סדרה מבית "יוצאים מהכלל" 
 על הרצף האוטיסטי. לאנשים סדנת זוגיות ייחודית שמיועדת

מציאת זוגיות היא עניין מסובך לכולנו, לאנשים על הרצף היא מהווה אתגר מסובך במיוחד. הסדנא  
ולהתנסות, להתמודד עם הפחדים, להבין מי מוצא חן בעיניהם  מיועדת לסייע למשתתפים בה לצאת  

 ואיך מתחילים קשר. 
קובן מלווה את בני, בר, עדי, אריאל טליה רעות וחבריהם, במפגשים בסדנא, בהתנסויות, בבית,  

 בעבודה, וגם... בדייטים שאליהם הם יוצאים.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   שופטים בשר ודם: 
סדרה בחמישה פרקים הבוחנת את מעמדו ומיקומו של בית המשפט העליון בחברה הישראלית מאז  
הקמתו ועד היום באמצעות תיקים מעוררי מחלוקת שנידונו במסגרתו ודרך עיניהם של השופטים  

שפסקו בהם. ארבעה נשיאים לשעבר של בית המשפט העליון  
כרעות  ושבעה שופטים מספרים על מאחורי הקלעים ועל הה

המרכזיות של בית המשפט העליון. כל פרק מתמקד בסוגיה פוליטית  
או חברתית מעוררת מחלוקת שהגיעה לפתחו של בית המשפט 
העליון. באמצעות ראיונות אינטימיים  וחומרים ארכיונים בוחנת  
הסדרה את השקפת עולמו של בית המשפט העליון ועד כמה  

על פסיקותיו בכל הקשור לביוגרפיה האישית של השופט יש השפעה  
ליחסי דת ומדינה, זכויות אדם, ביטחון, התנחלויות, זכויות  
הפלסטינאים ומעל לכל היחסים בין הרשות השופטת לרשות  

 המבצעת )הממשלה( ולרשות מחוקקת )הכנסת(.  

https://www.kan.org.il/program/?catid=1792


 
 

 שרון 

סיפורו הביוגרפי של אריאל שרון תוך התמקדות בתקופת כהונתו   פרקים המביאה את 3סדרה בת 
כראש ממשלה ומתארת דרך כך את המסע האישי והאידאולוגי שעבר שרון ואשר הפך את איש הימין  

  הבולט להוגה תוכנית ההתנתקות.

 

 

 

 

 

 

 רכש: 

 עלייתם של הנאצים 
 

 הבוחנת את עלייתם של הנאצים.   BBCסדרה תיעודית מבית היוצר של ה
הסדרה בוחנת את התהליכים שהפכו את גרמניה מדמוקרטיה ליברלית למדינה הנשלטת ע"י  

מחנות הריכוז. כיצד התרחשו המהלכים שהובילו את  אס, הגסטפו, פתיחת -דיקטטור. הקמת האס
 היטלר להפוך מקנצלר לדיקטטור שמרכז את כל הסמכויות בידיו במהירות גדולה כל כך. 

 

    
 , בברכה

 
 טל פרייפלד

 ית טלוויזיהמנכ"לס

https://www.kan.org.il/program/?catid=1782
https://www.kan.org.il/program/?catid=1567


 
 

 20לבשר שחצינו את רף  דש ליישומון ולוח השידורים, ניתןחודשים מאז השקת הקמפיין הח 3 -כ

  מיליון הצפיות.

 

הקומדיה החדשה שלנו סיימה את  - לבד בבית 
מיליון צפיות   7.5עונתה הראשונה עם למעלה מ 

( ובכך הפכה להיות הסדרה  VODשנצברו )לא כולל  
 עונה החדשה.  המצליחה ביותר של כאן חינוכית ב

ל הפקת עונה נוספת שתצולם  בימים אלו עובדים ע
 קרוב. בקיץ ה 

 

 

 

 

איגוד השיווק הישראלי. פרס הבוסטר מוענק למהלכים    י"ע  הבוסטר  בפרס  זכה  - יישומון כאן חינוכית 
 מבוססי דיגיטל, טכנולוגיה, דאטה או תוכן המיועדים מראש לדיגיטל. 

מינה את הדור הצעיר לצרוך  הרימו אפליקציה נוחה לשימוש ומאד מזמנימוקי השופטים לזכייה: "כאן  
פשוט חכם   – דרכה ולא דרך פלטפורמות חיצוניות. מהלך ההשקה היה בגובה העיניים  תוכן ישיר
 ומוצלח". 

 דקות בממוצע. 25-הורדות עם זמן שהייה של כ 150k -מ למעלה על כיום  עומד שהיישומון נציין

 

 

 

 

 

 

  המבוססת , החדשה הילדים  דרמת - שקשוקה 
של גליה עוז, החלה את שידורה    יהספר  סדרת  על

השבוע עם נתונים נהדרים של עשרות אלפי  
 צפיות לכל הצצה ופרק. 

 

 

 

 

 , בברכה
 

 עומר מנור
 הל כאן חינוכיתמנ

 

 



 
 

 סושיאל כאן חדשות | אדר תשפ"א 

 רשמי טיקטוק לערוץ והפך   כחול  וי בטיקטוק קיבל כאן חדשות החשבון של •

  חדשות   כאן  גולשי   של  הבחירות  תחזית.  הזמן  זה  עכשיו – "המדד"לא הצטרפתם  אם עדיין ל •
  .ההמונים חוכמת על ומסתמכת  התוצאות  יהיו מה לנתח לציבור מאפשרת

 . פרקים 40 חגג כאן של "עוד יום" הסכת האקטואליה •

 

 

 

 

 פייסבוק 
 מקור  מעורבות  צפיות   סרטון 

 חדשות הערב  7,075 448,964 המרדף שהביא למעצר שודדי תחנות דלק בדרום  1
 חדשות הערב  10,337 445,591 ההתבטאויות של ירין שרף החשוד באונס ילדה   2
 הערב  חדשות 11,745 444,569 העדות של שירה איסקוב   3
 חדשות השבת  7,859 428,689 הנשים הצעירות שמקפיאות ביציות  4
 השבוע   9,902 419,854 החברות של דיאנה רז מחפשות תשובות  5
 ו דיגיטל  סטודי 11,553 414,798 היום לפני: בחזרה לטבח מערכת המכפלה  6
 הערב חדשות  7,053 357,514 היסטוריה בכל מקום: ד"ש מהבונקרים ברמה  7
 חדשות הערב  8,166 344,913 תחקיר: אב בית הדין וההטרדה המינית  8
 חדשות הערב   6,103 343,124 הסתירות בעדותו של אלירן מלול  9

 חדשות הערב   9,301 337,688 13הוארך מעצרו של ירין שרף, החשוד באונס בת   10

 טיקטוק 
 מקור  צפיות  סרטון 

 חדשות הערב   358,900 פנה לקטינות נוספות  13-החשוד באונס בת ה 1
 שבת 207,700   חיים של אחרים: דירת הזוגות עם מוגבלויות 2
 סטודיו דיגיטל   34,900 ינלאומי החיסול באיסטנבול שהפך למשבר ב 3
 סטודיו דיגיטל  31,200 הראפר שהלך צעד אחד רחוק מדי  4
 משחקי הכיס   23,500   יל הזהבהגיימריות החדשות של ג 5

 יוטיוב 
 מקור  צפיות   סרטון 

 חדשות הערב   117,319 כך נקבר הלווייתן הענק שנפלט לחוף ניצנים  1
 סטודיו דיגיטל   103,675 נסראללה התעצבןכשהבן של  2
 השבוע   95,508 האם דיאנה הסתירה את מה שקרה בתוך הבית?  3
 חדשות השבת  88,479 נס ילדה  ההתבטאויות ברשת של החשוד באו  4
 השבוע  86,391 האנשים שחיים במדבר כאילו אין קורונה  5

 טוויטר 
 מקור  צפיות  סרטון 

 הכל פוליטי  131,100 יסונים בעזה איילת שקד על ח 1
 דיגיטל   119,000 גיסה של אוסנת בן שטרית שנפטרה מסיבוכי קורונה  2
 דיגיטל   49,700 התקהלויות האזור כיכר דיזינגוף  המשטרה מפזרת 3
 הכול פוליטי  44,500 למי אכפת: האם לאפשר הכנסת חיסונים לעזה?  4
 דיגיטל  41,200 שעות לפני העוצר: מסיבות רחוב בשוק הפשפשים   5

https://www.tiktok.com/@kan_news?lang=he-IL
https://www.kan.org.il/item/?itemid=98011
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progid=2156
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1174440919647529
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1178277825930505
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1173803153044639
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1168419536916334
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1167747250316896
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1176422362782718
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=218069300051725&external_log_id=cdc17c4e-5e30-49c3-a92e-760f7e59ca77&q=%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%9A%20-%20%D7%90%D7%95%20%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A9%3A%20%D7%93%22%D7%A9%20%D7%9E%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%94
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1173824909709130
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1175778542847100
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1179289449162676
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1179289449162676
https://www.facebook.com/kan.news/posts/1179289449162676
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6934686601326988545
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6933892966440275201
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6935760772223995138?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v2&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6935760772223995138?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v2&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6935760772223995138?lang=he-IL&is_copy_url=0&is_from_webapp=v2&sender_device=pc&sender_web_id=6894181347083306501
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6935097538425015553
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6933545216712396033
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6933545216712396033
https://www.tiktok.com/@kan_news/video/6933545216712396033
https://www.youtube.com/watch?v=I-IrM1xkQQk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=stWegEaN7Hk
https://www.youtube.com/watch?v=stWegEaN7Hk
https://www.youtube.com/watch?v=stWegEaN7Hk
https://www.youtube.com/watch?v=ib9h_GOTTnE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pkRvtt4NdEg&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=pkRvtt4NdEg&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=pkRvtt4NdEg&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=sl4A-ff46WQ
https://twitter.com/kann_news/status/1363190450157404160
https://twitter.com/kann_news/status/1363190450157404160
https://twitter.com/kann_news/status/1363190450157404160
https://twitter.com/kann_news/status/1363446604112531463
https://twitter.com/kann_news/status/1360555615773425666
https://twitter.com/kann_news/status/1365700893350518784
https://twitter.com/kann_news/status/1365645026529804296


 
 

 פורים ברשת ב: 

סרטון מיוחד לפורים של כאן חדשות    האם מגיש מהדורת החדשות של כאן רשת ב' יעמוד במשימה? 
 בדיגיטל. 

 

  
 

 

 

 :.  מאזינים, צופים ועוקבים מנגנים את הפתיח של קלמן ליברמן - יוחד מ 

 

     

 

 

 

 : שידורים מיוחדים 

 שעת מאזינים מהחברה הערבית על האלימות במגזר  -קלמן ליברמן  - 17.2

 תוכנית מיוחדת על זכויותיהם של לקויי ראיה  –זה מגיע לכם  – 22.2

 דים שנשכחו בבית. מפורים לפורים עם היל –"שקט, הילדים מדברים"  -סדר יום  – 24.2
שעה של שאלות מאזינים ותשובות מומחים על   –עם שרון וכסלר ואורי לוי  –כאן בסביבה  – .224

 . זיהום הזפת בחופים

 . נתניהו ביומן הבוקר עם אריה גולן ראיון ראש הממשלה – 21.3

 
 

 , בברכה 
 

 ברוך שי
 מנהל חטיבת החדשות

 

https://www.facebook.com/148997798965601/videos/1783790655115949
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=200235
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=201612
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/475414516976952
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/841225233105916
https://www.facebook.com/kanbetil/videos/841225233105916
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=101272


 
 

  רדיו

 כאן תרבות 

 שורה של הישגים עיתונאיים לרשת התרבות של ישראל 

 ריאיון ראשון עם גליה עוז  

, בריאיון ראשון אחרי  כן תרבות" עם גליה עוז ב"גם  נושוחח
צוטט בניו  צאת ספרה "דבר שמתחפש לאהבה". הריאיון 

, ובכלי תקשורת נוספים בעולם. בריאיון  פיגארו, ב יורק טיימס
עם עורך בכיר בהוצאת כינרת זמורה ב"מה שכרוך" עם יובל  

נחשף כי בעקבות תביעה של גליה עוז הוצא  אביבי ומיה סלע  
 מהספר "מה שאבד בזמן" של נורית גרץ. פרק העוסק בה

 

 ממליצה לבתי ספר לקנות את הספרים שתרגמה ו   – תחקיר: יושבת בוועדה של משרד החינוך  

בוועדה חשובה של משרד החינוך   ניגודי אינטרסים וחוסר שקיפותתחקיר של "מה שכרוך" חושף 
 פיצות את מכירות ספרי הילדים. שהמלצותיה מק 

 חשיפה: עתירה לשלול פרס ישראל מפרופ' ניצה בן דב 

.  מעיבים צל על הזכייה הטרייהופטת לכלת הפרס תביעה נגד חוקרת הספרות ויחסי חברות בין הש
 חשיפה של "מה שכרוך" ו"גם כן תרבות".

  נורית זרחי  כלת פרס ישראל בריאיונות:ת זרחי וסמי ברדוגו נורי 
 .ברדוגוסמי וזוכה פרס ספיר  

 

 ריאיון מיוחד   –   80מאיר ויזלטיר חוגג  

הלכו  טו, החברים ש-". בתפריט: מי 5"אחת+הגיע לאולפן גדול משוררי ישראל והמוהיקני האחרון 
 קוראי השירה בארץ.לעולמם, ההתמודדות עם הזיקנה, ומצב  

 תוכנית חדשה: פופ אפ 

התרבות הפופולרית ברצינות. מדי שבוע   שלוקח את כאן תרבות מתחדשת עם מגזין פופ שבועי
 ריאליטי, נטפליקס, להיטי פופ וטרנדים ויראליים. כנית תעסוק בהתו

 איראן זה כאן 

 איראנית וספרות  פילוסופיה, קולנוע, ולינריהק , מוזיקה :פרויקט פורים פרסי בכאן תרבות

 שנה לקורונה 

,  ההתפתחויות המדעיות תרבות לרגל ציון שנה לקורונה בישראל:  שידורים מיוחדים בכאן
 מאז ועד היום. החברתיות והתרבותיות, הספרותיות

 

 כאן הסכתים 

שהלחין "  ליל חניהני פרקים מדוברים בהסכת הפופולארי: הסיפור מאחורי "החודש עלו ש  -שיר אחד  
עם חנן יובל, ירדנה ארזי,  יאיר רוזנבלום למילים של נתן אלתרמן כולל תחקיר מקיף וראיונות מרובים  

" בביצועה של ריקי  ילד אסור ילד מותראפרים שמיר, יהורם גאון, דן אלמגור ועוד. והסיפור מאחורי "
כספי ומילים של יעקב גלעד. כולל סיפורים קשים ווידויים מרגשים מהילדות שלהם,  גל, לחן של מתי  

 שכתיבת השיר עוררה בהם.

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.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://omny.fm/shows/undercover-2/3224613d-ae58-4a9a-868d-acd900b6c029
https://www.kan.org.il/podcast/item.aspx?pid=21078
https://omny.fm/shows/gam-ken-tarbut-2/b5f939a5-9ef7-4f29-88b6-acd70083a14f?fbclid=IwAR2_3zbr9QCUVUxqCmaZkXMmKPTVLBxQn--lBLKWkSFr3jdsw89nF4gK7sU
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=101351
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=101351
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=101351
https://omny.fm/shows/gam-ken-tarbut-2/31faa90d-2a82-45e3-9ff7-acde008e9d33
https://omny.fm/shows/undercover-2/fcfa2487-8071-41b0-bc91-acde00af6162
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx/?pid=21259
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2168
https://www.kan.org.il/item/?itemid=101211
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21158
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21157
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=201356
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21086
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21221


 
 

  רדיו

הכתבת המדינית של כאן גילי כהן הצטרפה למיכל רשף ועקיבא נוביק בהסכת האקטואליה    –   עוד יום 
מקומם של הגנרלים  ל כאן. יחד איתה המשכנו לסקר את מערכת הבחירות עם פרקים על ש

למה  , מה קרה לג'ינגלי הבחירות שכל כך היו מזוהים עם קמפיינים בעבר, בפוליטיקה הישראלית
ו את הדברים החשובים באמת כמו  ועוד. כמובן שלא הזנחנ  בעצם ישראלים לא יכולים להצביע בחו"ל

  .השלג בירושלים נו יחד עם נשיא המדינה מ, והתרגשאסון האקולוגי בחופי היםה

", יונתן  טוטסיהסכת הקולנוע האהוב חזר בעונה חדשה. בפרק הראשון על הסרט " -פסטיבל כאן 
גת, דני מוג'ה ואמן הדראג גיל נוה )"גלינה פודרברה"( מדברים על קרוס דרסינג כדרך מילוט 

 טיקלי קורקט של היום? מפתיעה מסטריאוטיפ בתעשייה. ושואלים האם הסרט עומד במבחן הפולי

הסכת  סיימתם את העונה האחרונה? עכשיו זה הזמן לעשות בינג' על  - הסיפור האמיתי - שטיסל 

ישבו בסיום כל פרק כדי ללבן את  התי  מושבעים  מעריצים  שני,  גרוזמן  ומנדי  לפריןה  נדב  .יומן הצפיה
 בדיוק כמו שנוהגים בישיבה. -הנושאים שעלו בו, להתפלפל ולפצח את הסוגיה 

אל נושאים שונים   נצלולבהגשת בני טיטלבוים. מדי ערב הסכת חדש מבית כאן מורשת - כיוון הרוח  
הנושא לגורמים ולהביא  שראל, ובליווי אורח מנסה לפרק את אזרחי בי-שעל סדר היום החברתי

ובכל אפליקציות   22:00שידור חי בימים ראשון עד רביעי בשעה זווית חדשה, מעמיקה ומאתגרת. 
 . כאןההסכתים. להאזנה לחצו  

 

 כאן גימל 

 ( 21:00- ב   15.02" עם אליעד  ) "חי בגימל 

ההופעות החיות חוזרות לכאן גימל! אחרי שנה של הפסקה, התוכנית האהובה בה מתארחים מיטב 
, ברדיו וגם בפייסבוק. שמחנו לארח בתוכנית  21:00-האומנים למופע חי חוזרת. בכל יום שני ב

 ובמהלך החודש החולף גם את מיקי גבריאלוב, לאה שבת והג'ירפות.   דאליע הראשונה את 

 ( 21:00- ב   17.02תוכנית מיוחדת לזכרו של אבי קורן ) 

ים רבים  עולמו. קורן כתב שירלזכרו של הפזמונאי והמתרגם אבי קורן שהלך החודש ל  תוכנית מיוחדת
שחלקם הפכו לקלאסיקה ישראלית של ממש בניהם, "אנחנו לא צריכים" "בוא הביתה" "שלווה"  
ועוד. הוא החל את דרכו בלהקת הנח"ל, אחר כך עבד בקול ישראל ובגלי צה"ל והמשיך לכתוב שירים  

 ולתרגם לאורך כל חייו. 

 ( 22:00- ב   17.02תוכנית מיוחדת: עגל הזהב ) 

בום הבכורה המיתולוגי של אהוד בנאי והפליטים, שוחרר לאוויר העולם  שנים לאחר צאת אל 34
אלבום מחווה לאותו אלבום פורץ דרך, בשם "עגל הזהב", בהשתתפות אמנים שביצעו את השירים  

  תוכנית באלבום מחדש. בין המשתתפים: קורין אלאל, אסף אמדורסקי, ערן צור וברי סחרוף. ב
 קטעי האלבום ושיחות עם אמנים נבחרים על ביצועיהם החדשים.  הושמעו

 ( 12:00- ב  18.02מרתון מירי מסיקה ) 

 מצליחות והאהובות בישראל של אחת הזמרות ה שעתיים עם השירים הגדולים

 ( 09:00-19:00  25.02)   11כאן גימל מתחפשת לכאן  

יום שידורים מיוחדים עם   פורים בכאן גימל!
הכוכבים הגדולים מתוכניות הטלוויזיה האהובות  

כאן   שהגיעו להשתלט על השידורים של 11של כאן 
גימל, לבחור את המוזיקה שהם אוהבים ולדבר על  

 כל מה שהם רק רוצים. 

 

 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21098
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21098
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21206
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21240
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21240
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21177
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21118
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21209
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2160
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2160
https://www.kan.org.il/podcast/program.aspx/?progId=2169
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=202661
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=202661
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=202661
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=201040
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=201039
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=201224
https://www.kan.org.il/radio/item.aspx?pid=202900


 
 

  רדיו

 כאן קול המוסיקה 

קול המוסיקה לוח שידורים חדש. הלוח מקדם גישה רעננה להנגשת מוזיקה   החודש השקנו בכאן
קלאסית ואמנותית, עבור קהל מאזינים סקרן ושוחר מוזיקה והכנסת המוזיקה הקלאסית לעוד בתים  

 אל. בישר

כפי שנהוג ברוב תחנות הרדיו הקלאסיות המובילות בעולם, גם אנחנו עברנו למודל שידור פרקים  
ויצירות קצרות, ברוב שעות הבוקר והצהריים. התפיסה החדשה מאופיינת ברשימות  מתוך יצירות 

טעי  שידור מגוונות המשלבות מוזיקה מכל הזמנים ובכל הסוגות, תוך שימת דגש על החיבורים בין ק
 המוזיקה ובניית סיפור בצלילים. 

ר מאפשר דיבור  במהלך היום משולבים מגישים שגם עורכים את המוזיקה בתוכניות אישיות. הדב
 "בגובה העיניים" וביטוי לידע ולמוזיקליות של העורכים. 

איש הרדיו הוותיק אלכס   7:00את הבוקר החדש שלנו פותח מדי יום ב 
 אנסקי, שבשפתו הקולחת  

ולת הסיפור הנפלאה שלו, מגיש פרקי מוזיקה ואת הסיפורים  ויכ
 מאחורי היצירות והמלחינים.

 

 

ן קול המוסיקה היא המוזיקאית ואשת התקשורת אילה אשרוב שמגישה מצטרפת חדשה נוספת לכא
 את רצועת בוקר החדשה "ארוחת בוקר".  10:00ל  8:00ועורכת בכל בוקר בין 

 . כאןלחצו   כאן קול המוסיקה לפירוט לוח השידורים החדש של

 

 88כאן 

 מסיבת גילטי פלז'ר    – פורים שמח ומפדח   

  מסיבת ג'ילטי פלז'ר בפורים הזה הפסקנו להתחפש, נפרדנו מרגשות האשם והורדנו את אף. ב 
שהחזירה את המאזינים אחורה בזמן לימים בהם רקדנו לצלילי קוקו ג'מבו ואכלנו חצי פיתה עם  

 בננה.  -ואכלנו שוקו Hands Upשוקולד, לימים בהם רקדנו בקלאב מד לצלילי 

 של קרול קינג   Tapestry-שנה ל   50

. באמצע העשור בוב דילן הפך את  בסוף שנות השישים העולם השתנה ואיתו גם עולם המוזיקה
הקערה על פיה והסינגר סונגרייטר נולד. האמן הרציני המיוסר והמוחא שכותב את שיריו ושר אותם.  

ם יותר לעמוד  תעשייה שלמה, עולם שלם של כותבי שירים שכתבו להיטי ענק עבור מי שנחשבו ראויי
נג שרצתה תמיד לעמוד מאחורי בקדמת הבמה, לפתע מצאו עצמם מחוסרי עבודה. וכך קרול קי

הקלעים, נפרדה מבעלה ושותפה לכתיבה ופסעה על עבר אור הזרקורים. התוצאה הייתה אחד  
  קרול קינג ממאה האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. בספיישל של חצות הבאנו את סיפורה של  

 .Tapestryוהדרך שעשתה עד ליצירת אלבום המופת 

וי לשירי  עם יוצרות ישראליות שביצעו גרסאות כיס ג'אם מיוחד וחגיגילצד הספיישל הקדשנו גם 
 האלבום.  

 

 

 

 

https://www.kan.org.il/lists/?mainId=3
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=203147
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=21031
https://www.kan.org.il/radio/program.aspx?progId=1003


 
 

  רדיו

 כאן מורשת 

ישראליות: בימים של קיטוב, מתח בין מגזרים  לאסיקותזמרים חסידיים שרים ק – אחים אנחנו 

  ביחד  כולנו , אחים כולנו  -ותחושות קשות, ביקשנו לקרב לבבות ולהזכיר את הדבר החשוב מכל 
  מגדולי ,  זמרים  חמישה?  טובה  ממוזיקה   לבבות  ומקרב   משמח  יותר  ומה.  ננצח  ביחד   ורק  -  וברע  בטוב

ישראליות. בחג הפורים יצאה הסנונית הראשונה    לאסיקותלק  קאברים  להקליט  התכנסו,  כיום  אנר'הז
השיר "לשמוח ולרקוד". במקור של האחיות יוספי וכיום בביצוע מחודש של הזמר  – מהפרויקט 

מוזמנים לעמוד    נמואל. הפרויקט יימשך מפורים ועד יום העצמאות, אז יגיע לשיאו בתוכנית מיוחדת.
 הפייסבוק של כאן מורשת. 

קריאת מגילת אסתר בשידור חי מבית הכנסת  : כאן מורשת שידרה את חג הפורים בכאן מורשת
ב ובפייסבוק של כאן. עשרות  של כאן מורשת, ביוטיו   השידור הועבר ברדיו ובדיגיטל  "סיני" באשקלון. 

בהמשך החג  אלפי מאזינים וצופים הצטרפו לקריאה, שהתקיימה תחת מגבלות משרד הבריאות. 
 השתנה לוח השידורים והותאם לחג השמח ביותר בלוח השנה. 

 

 כאן רקע 

 רוסית 

למשרד העלייה והקליטה שונה נוהל בידוד לעולים   "מקרה מיוחד"בעקבות פניה של מערכת 

  להגיע  אמורים שהיו העולים מרשימת הורדה 75 בת לייפר דיאנה קשישים שמגיעים לישראל.
שהות לבד בבידוד במלונית. לאחר  שמפאת מחלת פרקינסון לא יכלה ל  25.02.2021-ב  לישראל

ומעלה יכולים    70קליטה שונה הנוהל וכעת עולים חדשים מגיל  פנייתנו בהתערבות ישירה של שרת ה

  לשהות בבידוד ביתי לאחר נחיתתם בישראל.

 

 צרפתית 

 בראיון לכאן צרפתית: "אנטי ציונות הינה אנטישמיות מחופשת".  האימאם חסאן שלגוני

 

 נגלית א 

סיפר לכאן  שגריר גרמניה בישראלשנה לנוכחות היהודית במדינה.  1700גרמניה מציינת השנה  
 אנגלית על האירועים שיתקיימו השנה לציון החיים היהודיים במדינתו. 

 
 
 
 

 , בברכה
 

 אור אברבך-לי
 חטיבת הרדיו מנכ"לס

 

 

https://www.facebook.com/Kanmoreshet
https://www.facebook.com/Kanmoreshet
https://www.youtube.com/channel/UCzr8GKryb0dfc8Y_Sb5B33w
https://www.youtube.com/channel/UCzr8GKryb0dfc8Y_Sb5B33w
https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=203609
https://fb.watch/3YlnAHlZZe/
https://omny.fm/shows/english-news-highlights/germany-celebrates-1-700-years-of-jewish-life


 
 

 : פברוארתכני הדיגיטל, הרדיו והטלוויזיה בחודש  אלה נתוני הצריכה של 

 

 

 

גנב שפרץ לבית נשאר בגלל מנת  "תיעוד של הוא  כאן חדשותהסרטון המוביל בעמוד של  :פייסבוק 

אידו  הוא " כאן של בעמוד. הסרטון המוביל אלף צפיות לאורך החודש 994עם " ונתפס – שווארמה

 . במהלך החודש לף צפיותא  783-" שהגיע ל23הוא מנכ"ל ומיליונר בן 

 

 

 

ממשיך במגמת ההתחזקות העקבית ומגיע לנתון הגבוה ביותר מאז הקמת   חינוכית כאן  ערוץ    :יוטיוב 

מיליון   4.2מיליון צפיות לאורך החודש. התוכן המוביל בערוץ הוא "לבד בבית" עם  14.2 –הערוץ 

 קריוקי".  התוכן המוביל בהיקף הצפיות הוא "קארפול 11כאן  צפיות; בערוץ  

 

 

 

שהציג את האבסורד של חוק תעמולת   שייך לעקיבא נוביק אןכ המוביל בחשבון של  הציוץ :טוויטר

עסק במנהל   חדשות  כאן . הציוץ המוביל בחשבון של אלף חשבונות נחשפו אליו 105 –הבחירות 

 .אלף חשיפות  585מעל  –קבוצה של מתנגדי חיסונים שגיסתו נפטרה מקורונה 

 

 

 

קריוקי" בהשתתפות נועה   כולל הצצה לפרק של "קארפול כאן בעמוד הסרטון המוביל :רם אינסטג

הוא של הצצה לכתבה על   כאן חדשות  הסרטון המוביל בעמוד. אלף פעמים 103קירל ומרגי, ובו צפו  

 . אלף צפיות 29-הוא זכה ל  – זוגות עם מוגבלויות נפשיות ורגשיות שגרים יחדיו

 

  



 
 

 

 

 

מיליון    11.1הרדיו עמד החודש על  יקף האזנה לשידורי הלייב הדיגיטליים של כל תחנות  ה   :רדיו דיגיטלי 

 מיליון האזנות.  1.7האזנות; בתכני אודיו מוקלטים )הסכתים ותוכניות( נמנו 

 

 

 

ממשיכים להתחזק לכדי שיא חדש,   כאן חינוכית האתר והאפליקציה החדשים של  :אתר ואפליקציה 

 היקף הביקורים מול החודש שעבר.ב  67%ורושמים עלייה של  

 

 

 

תוכן הוידאו הנצפה ביותר בנכסי הדיגיטל )אתר ובאפליקציה( הוא "לבד בבית"   :טלוויזיה דיגיטלית 

 .מול החודש הקודם 8%-התחזקו ב 11כאן    שידורי הלייב של ערוץ .כאן חינוכית של 

 

 

 

VOD: נרשם שיא של שנה בהיקף ההזמנות תכני ה -VOD מיליון הזמנות   1.5עם  וכית חינ כאן  של

, התוכן המוביל  11כאן  לאורך החודש, כשהתכנים המובילים הם "ילדי בית העץ" ו"הבאר". מבין תכני  

 (. ינואר)הנתונים מחודש  בפער ניכר הוא "חזרות" ולאחריו "אחד על אחד"

 

 , בברכה  
 

 שחר להב רז
מ"מ מנהל אגף מחקר 

ואסטרטגיה

 



 
 

 פרומו 

 מותק בול באמצע   

 המציאות?  מה קורה כשפליטת ריאליטי נכנסת לכנסת ופוגשת את 

 סדרה חדשה שנכנסת בכנסת מאת שמואל הספארי.               

 : לצפייה 

 פרומו כללי 

 פרומו כללי נוסף 

 פרק הראשוןפרומו הארדסייל ל  

  

 פרומו חדשות תדמיתי פברואר 

 את הסיפורים האלה אפשר היה לראות החודש  

 רק בחדשות הערב של כאן.

 לצפייה 

     

 המרדף ספישל פורים 

 עם נרדף לא מפחד מעוד מרדף.

 כוכבי "היהודים באים" מגיעים  

 רדף פורים חגיגי ..לפגוש את איתי הרמן למ

 לצפייה 

 

   

 קארפול קריוקי 

 גם נועה קירל, מרגי, ליאור נרקיס ואיתי לוי  

 עלו על הטרמפ הכי מצחיק בארץ, והם לא רוצים לרדת 

        3  2 1 :לצפייה 

   

   

https://streamable.com/ewa8s2
https://streamable.com/37r0kl
https://streamable.com/rafm7s
https://streamable.com/rafm7s
https://streamable.com/rafm7s
https://streamable.com/qin9p0
https://streamable.com/ndr3a2
https://streamable.com/rp6qjm
https://streamable.com/3l03ki
https://streamable.com/hkqg1h


 
 

 

 ן אויבים פרק אחרו 

  האויב ששינה את המזרח התיכון כמו שטרם נראה  -חומני 

 לצפייה 

   

 

 

 יוצאים מהכלל 

 ייחודי נוגע ללב,  רוני קובן פוגש בפרויקט 
 צעירים על הרצף האוטיסטי בחיפוש אחרי אהבה. 

 לצפייה 

 

 

 

 פרומואים להסכתים המואזנים ביותר 

 סטים בישראל  אכאן הסכתים ממשיכה להוביל את מהפכת הפודק

 באין ספור הסכתים לכל גיל ובכל מקום . 

 היסטוריה לילדים  

 ההסכת הידעני והמרתק שכל הילדים אוהבים   
 האזנות .   1,800,000 -עם יותר מ

 לצפייה 

 שיר אחד  

 ההסכת שמביא את הסיפור מאחורי השירים הכי אהובים  
 האזנות.   2,300,000-עם יותר מ

 צפייה ל 

 חיות כיס  

  2020ההסכת שעושה לכם סדר בכלכלה והמואזן ביותר בישראל לשנת 

 האזנות.   7,100,000 -עם יותר מ

 ה לצפיי 

 

 , בברכה 
 

 אורן פלדי
 הל קריאייטיבמנ

 

https://streamable.com/2d16r1
https://streamable.com/0qirvf
https://streamable.com/qq2g1r
https://streamable.com/qtcnkz
https://streamable.com/qtcnkz
https://streamable.com/qtcnkz
https://streamable.com/iakdxp
https://streamable.com/iakdxp
https://streamable.com/iakdxp

