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בלון אדום
כאן 11 – מכאן / קוניקט 100

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

בלון אדום היא תוכנית בידור בהשתתפות מיטב אמני הסטנדאפ 
מהחברה הערבית. במהלך התוכנית הסטנדאפיסטים מתחרים 
במשימות ובקטעי סטנדאפ במטרה אחת – לא להגיע לעונש הסופי.
התוכנית זכתה לחשיפה כבירה בעולם הערבי על החדשנות והתוכן 

שלה וקטעים נבחרים זכו למיליוני צפיות.
השחקן נורמן עיסא מנחה את התוכנית לצד שני עוזריו בתוכנית 

שכולה כיף וצחוקים. 

הסטנדאפיסטים עם רשף לוי
קשת / יואב גרוס הפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

רשף לוי מלווה את הסטנדאפיסטים המובילים בישראל בדרך להופעה.
והם מספרים על מאחורי הקלעים של הקריירה שלהם, בדרך הם 

כותבים ביחד סטאנד אפ אותו הם יציגו בהופעה.

מועדון לילה
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

לאחר שנתיים של הפסקה, ולמעלה מ־100 תכניות, מועדון לילה, 
תכנית הבידור האהובה של קשת חוזרת לעונה שביעית. גם העונה 
ארז טל ופאנל הקומיקאים הבכירים )ישראל קטורזה, אורי חזקיה, 
אבי נוסבאום ומיה דגן( ייפגשו כדי לדבר על מה שקרה השבוע, 
בבידור, בתרבות, בפוליטיקה, ברשת ועוד. מדי תכנית יגיעו לאולפן 
אורחים חמים, לאירוח, נאמבר מקורי, סימולציות קומיות ועוד. לצד 
פינות מוכרות ואהובות כמו ״מה קרה?״ ו״זה מעצבן״ צפויות פינות 

מצחיקות חדשות, מתיחות ועוד הרבה הפתעות.
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קסם אישי – חזי דין
קשת / סברס טי.וי

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חברי אקדמיה יקרים.
קסם אישי היא לא תכנית קסמים והיא לא מספרת את הסיפור שלי 
כקוסם, הקסמים הם רק אמצעי כדי להוציא מהאורחים המפורסמים 
תגובות קיצוניות ולייצר רגעים טלויזיונים יוצאי דופן שבהם הם 
מתרגשים, צוחקים, צורחים, משתטים ולפעמים אפילו בוכים. וכאן 

טמונה הייחודיות שלה.
זה קורה בביתם הפרטי, ללא איפור, סטיילינג, תאורה מהונדסת או סט 
מתוחכם. וזה בעצם השוס, הרי הדרך היחידה להביא משתתפים להגיב 
כך, היא כמעט תמיד באמצעות ריאלטי שעולה מיליונים, שעשועון 
או טוק שואו. אז אפילו שהיא רחוקה אלפי שנות אור מהפורמטים 
שציינתי )בעיקר במשאבים ובתקציב( קסם אישי עדיין תייצר רגעי 
זהב שלא יירדו באטרקטיביות שלהם מהתכניות המתחרות. מדובר 
במוצר טלויזיוני קטן וחכם בשל כך שהוא מגיש לצופה את הכוכבים 

שלו במצבים יחודיים וכשהכל נעשה בדרך קלילה ולא מתאמצת.
אני מבקש מכם שתבחרו בי ובתכנית שלי ותעזרו לי לעשות היסטוריה 
שבה לראשונה תכנית מז׳אנר הקסמים תזכה ותקבל חותמת, לא רק 

מהצופים, אלא גם מהברנז׳ה המוערכת.
בהצלחה לכולם. חזי דין.
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המרדף
כאן 11 / יולי אוגוסט הפקות

* לצפייה בפרק 1 / פרק 8 קרדיטים נוספים 

ארבעה מתמודדים שלא מכירים אחד את השני, מנסים לנצח את אחד 
משני הצ׳ייסרים, איתי הרמן ומיכל שרון, גאוני הטריוויה שיודעים הכל. 
בכל מרדף המתמודדים מנסים לענות על כמה שיותר שאלות ולצבור 
כמה שיותר כסף. כל תשובה נכונה תקדם אותם למטרה, אבל כל טעות 

תקרב אליהם את הצ׳ייסרים ועלולה להוביל להדחתם מהמשחק. 
בשלב הגמר מתמודדים כל מי ששרדו במשחק ביחד מול הצ׳ייסרים, 

במטרה לצבור יותר תשובות נכונות מהם ולחלוק בכסף שצברו. 
אז מי יכול על הצ׳ייסרים...?

לעוף על המיליון – העונה הרטובה
רשת / יולי אוגוסט הפקות

* לצפייה בפרק 1 / פרק 2 קרדיטים נוספים 

״לעוף על המיליון״ הוא הפורמט הישראלי הנמכר ביותר בעולם. 
שעשועון טריוויה שמשלב משחק קצבי, מותח ורווי ברגעים מפתיעים. 
מתמודד אחד צריך לנצח 10 מתחרים בקרבות טריוויה ראש בראש 
על מנת לזכות במיליון שקלים. מעולם זה לא נראה קל יותר... בעונה 
הרטובה המתמודד המרכזי נעזר בחבר שעומד על גבי במה שניצבת 
מעל בריכה שקופה. המציל רשאי לסייע למתמודד ככל הניתן, אולם 

טעות אחת מצידו והבמה שלו נפתחת...

מונית הכסף
קשת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

שעשועון טרוויה שמצטלם במונית, עידו רוזנבלום אוסף נוסעים 
ברחוב ונותן להם הזדמנות לזכות בכסף.
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אופירה וברקוביץ׳
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תוכנית האירוח הכי מדוברת של השנתיים האחרונות. בעונתה 
השלישית הפכה לזירה המרכזית אליה מגיעים הפוליטיקאים הבכירים 
וכוכבי הבידור הגדולים לראיונות אישיים ומשמעותיים. סגנונם 
הייחודי של אופירה וברקוביץ׳ בשאלות ישירות, באופן שלא נראה 
בתכניות אחרות, הפך את משבצת השידור של שישי בערב למדורת 

השבט החדשה.

גלית ואילנית
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

גלית גוטמן ואילנית לוי מגישות תכנית אירוח לכל המשפחה. מדי שישי 
הן מארחות את האנשים שהכי מעניינים אותן ואותנו: פוליטיקאים, 
אנשי תקשורת, שחקנים, מוזיקאים וכוכבי בידור בשיחה אישית על 

זוגיות, משפחה וקריירה.

סבאח אל פול
כאן 11 – מכאן / סי־ג׳ניק

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

מגזין בוקר שבועי – התכנית מתמקדת במספר עוגנים משמעותיים 
בהם 3 פאנלים באורך 25–30 דקות המסכמים את אירועי השבוע 
בתחומים שונים, כמו כן מתארחים באולפן מומחים בתחומים שונים  
כמו לייף סטייל, בריאות, תרבות הפנאי, חינוך, עולם הילד, צרכנות 
נבונה, פוריות, העצמה אישית, אלימות במשפחה ובבתי ספר, תזונה 

נכונה, קוסמטיקה ועוד. בשילוב כתבות ופינות שלמות מהשטח.

שי בשידור
רשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תוכנית אירוח קומית המשודרת בערב שישי. שי שטרן מארח באולפן 
את אנשי השבוע ממגוון תחומים, ויוצא לצלם כתבות צבע במקומות 

בהם התרחשו האירועים החשובים במהלך השבוע.
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בין השמשות
כאן 11 / תכנים

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״תודה שהחזרתם לנו את ארון הספרים היהודי״ זו התגובה הנפוצה 
שמתקבלת אצלנו במערכת, זה גם תוכן דבריהם של צעירים ומבוגרים 
שפוגשים את אלבוים ברחוב ומתרגשים לספר לו שספר הספרים של 

העם היהודי לא שייך רק לחלק מסוים בחברה. 
״בין השמשות״ היא השעה המסוימת בשבוע בין שישי לשבת, בה 
נכנסת הרוח המיוחדת שאצל כל אחד מאיתנו מתבטאת באופן שונה. 
בין השמשות הוא גם קו תפר של התלבטות, בין מזרח ומערב, בין 
דת לחילון, בין עברית של קודש לשפה של חול. בצוהר הטלוויזיוני 
הנדיר הזה כל צופה מתחבר לנקודה היהודית והישראלית שלו, ללא 
הבדלי דת גזע ומגדר. יש אותו רק בשידור הציבורי וכל כך חשוב 

שהוא ימשיך.

חדר 101
כאן 11 / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

עונה חדשה לפורמט המצליח ״חדר 101״ בהנחיית עינב גלילי. תכנית 
ראיונות משעשעת שבה המרואיין מתבקש להפטר מהדברים שהוא 
הכי שונא בחייו. תכנית הראיונות החכמה והמשעשעת עברה לכאן 
11. לכבוד המעבר התכנית עברה מתיחת פנים: תפאורה חדשה 
ומושקעת, מרואיינים מפתיעים ומגוונים: מצדי צרפתי ועד דינה 
סנדרסון, ממוקי עד ציפי פינס ומיהודה גליק ועד ציון ברוך, כל אחד 
מהם יזרוק את הדברים השנואים עליו לחדר 101. בעקבות המעבר 
לפריים טיים נצליח להשליך לחדר 101 חפצים ונושאים שעד היום 

נמנענו מלדבר עליהם, מה שמבטיח עונה פרובוקטיבית.

פגישה עם רוני קובן
כאן 11 / ארצה הפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תוכנית הראיונות ׳פגישה עם רוני קובן׳, זוכת פרס האקדמיה בשנתיים 
האחרונות אירחה בעונה הנוכחית, השלישית שלה, אנשים שלא 
חוששים להיות בקו האש של הציבוריות הישראלית ולשלם על כך 
מחיר אישי ומקצועי. גיא רולניק, אברי גלעד, אושרת קוטלר, סיוון 
רהב מאיר ואחרים הגיעו לתוכנית כדי לערוך חשבון נפש מול קובן. 
ניסינו להמשיך את הקו של העונות הקודמות – ראיון דוקומנטרי, 
בתנועה, שבו האורח מסתובב בין תחנות חייו, במטרה להגיע לרגע 
אחד של אמת שבו הפסאדה, המסיכה, נסדקת והצופה מקבל הצצה 
אמיתית לנפשו של המרואיין. מקווים שהצלחנו, נשמח אם תצביעו 

לנו, נתראה בעונה הבאה.
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גאולה ולונדון
כאן 11 / קסטינה תקשורת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״גאולה ולונדון״ הוא מגזין תרבות יומי בהנחיית גאולה אבן וירון לונדון, 
שסיים את עונתו הראשונה בפברואר. מצויידת בסקרנות ותשוקה, 
התוכנית מציעה קריאה של היומיומי דרך משקפיים תרבותיים: 
מחלוקות פוליטיות, מהלכים כלכליים, מחקרים פורצי דרך, טלטלות 
גלובליות וכותרות מהדהדות ננטעים בהקשר תרבותי רחב. התוכנית 
נוברת בספרות, הגות, קולנוע, תיאטרון, טלוויזיה, שירה ואמנות 
כדי לספק לצופה תמונת מצב נאמנה של המעניין והחשוב בשדות 

האלה, בישראל ובעולם.

היק אלסהר
כאן 11 – מכאן / סי-ג׳ניק

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״היק אל סהר״ מבוססת על ז׳אנרי שירה ותרבות פולקלורים שמייחדים 
את ארצות המזרח התיכון. התכנית היא תכנית תרבות המארחת 
זמרים / משוררים שיפגינו את יכולת האילתור שלהם בשירה בפני 
קהל חי במקום. התכנית מוקלטת במבצר ארכטיקטוני ייחודי, 
באווירה אוריינטאלית שמחה, שמביאה הווי נוסטלגי של ימי החגיגות 
הפולקלוריות של פעם בלבנון, סוריה, ירדן ובכלל במזרח התיכון. 
התכנית עשירה במוסיקה ובשיח קליל סביב סיפורים טובים מחיי 

היום יום, התרבות, האומנות, הבילויים ועוד.

סוכן תרבות
כאן 11 / קסטינה תקשורת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

גם בשנתה השנייה בכאן 11, המשיכה ״סוכן תרבות״ להביא למסך 
את עולם התרבות הישראלי על כל גווניו וגילאיו – מ״אבות המזון״ 
)אלי עמיר, דויד גרוסמן(, דרך מיטב היוצרים העכשוויים )אתגר קרת, 
אשכול נבו( ועד לבולטים שבדור הבא )ג׳וי ריגר, אביגיל קובארי(. 
בזכות אישיותו וכישוריו של קובי מידן, הפכה התוכנית לבמה מרכזית 
להצגת העשייה התרבותית בטלוויזיה, ולחוליה המחברת בטבעיות בין 
הגבוה הנמוך ובין המרכז והשוליים – מאלתרמן ל״נוכלות״, מרבקה 

זהר לנדב לפיד, מנורית זרחי ללירון עמרם.
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הצינור עם גיא לרר
רשת / מגי וילנסקי מדיה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

אלו הגורמים שממש ממש יתבאסו אם תחליטו להעניק לנו את פרס 
האקדמיה: הרב ברלנד שכבר לא מחלק מנטוסים בזכות התחקיר 
שלנו, שלום דומרני שצפה בסרטון הנדיר שלו מנהל את הכספים של 
הרב וכבר לא חבר שלנו; חברות הקנאביס הגדולות שאנחנו קצת 
מפריעים להן להמשיך לעשוק את החולים. בנק הפועלים שאלמלא 
התחקיר שלנו היה ממשיך להעלים כסף של אזרחים בכספומטים 
ובטח לא היה מקבל קנס של מיליון וחצי שקל מהמפקח על הבנקים.
כמה שוטרי משטרת ישראל שלא אוהבים שמצלמים אותם בחניות 
נכים או פושטים על בתים של אזרחים בגלל ג׳וינט. יגאל עמיר שהפנים 
האמיתיות של מפלגתו נחשפו אצלנו בתכנית. תשעה)!( אנשים 
שמנהלים נגדנו תביעות דיבה/השתקה ביניהם בן אופק מחברת 
איקיוטק ששלחה דרישות תשלום מפוברקות לעשרות אלפי ישראלים 
ותבע אותנו ע״ס שלושה מיליון שקל. רוצים לעשות להם טוב? הצביעו 

לתכנית אחרת!

חי בלילה
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חי בלילה עם נדב בורנשטיין – תוכנית הלייט נייט הנצפית בישראל. 
נדב בורנשטיין מסכם את היום עם הסיפורים המרכזיים מאתרי 

החדשות והרשתות החברתיות והחשיפות של מערכת התוכנית.

מהצד השני עם גיא זהר
כאן 11 / ג.ג זהר בע״מ

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

ערב ערב ובמשך 8 דקות דחוסות, ״מהצד השני״ מבקשת לחשוף 
את הפער בין המציאות לבין איך שהיא משתקפת בתקשורת. בשנה 
הראשונה להיווסדה הצליחה התכנית לבנות עצמה כמקום אליו הצופה 
יכול ללכת כאשר הוא רוצה בוררות חסרת פניות באשר לאירועי השעה. 
כמו כן התכנית היא כרגע תכנית ה־FACT CHECKING היחידה – ולכן 
המובילה – בארץ, והצליחה לחשוף שלל פייקים טעויות ושגיאות 
שהתגלגלו על ידי פוליטיקאים, עיתונאים, שעשועונים – ואפילו על 

ידי עצמה.
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נקסט
קשת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תכנית לילה בהגשת דרור גלוברמן על כל מה שחדש ומשפיע על 
החיים שלנו בטכנולוגיה, בבריאות, בחינוך, בכלכלה, ובכל תחום בחיים.

ערב טוב עם גיא פינס
קשת / פינס גלעדי תקשורת

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חדשות הבידור הנצפות והותיקות ביותר בישראל.
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המהדורה המרכזית
חדשות 13

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

המהדורה המרכזית בחדשות 13 מצליחה באופן קבוע להשפיע על 
סדר היום החדשותי הישראלי בשורה ארוכה של חשיפות ותחקירים. 
בשנה האחרונה נחשפו בין היתר פרשת הצוללות, שיחות קרא-

נתניהו ועוד.

חדשות הערב
כאן 11

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

מהדורת החדשות המעמיקה בישראל. מדי ערב ב-20:00, דוריה למפל 
ונבחרת הכתבים והפרשנים של כאן 11 מביאים לכם את החדשות 
החשובות והמעניינות של היום, יחד עם תחקירים מיוחדים, סדרות 
כתבות מגזיניות והמוספים ״הזמן הירוק״ בנושא איכות הסביבה של 
יפעת גליק; ״בשביל הכסף״ של שאול אמסטרדמסקי; ״קול איסראיל״, 
העוסק בערביי ישראל; ו״גלובלי״ של דסק החוץ בראשות מואב 
ורדי. בחדשות הערב נחשפו לאחרונה בין השאר פרשת הלעג של 
שוטרי תחנת קרית מלאכי לעצור ממוצא אתיופי, אירוע שבעקבותיו 
הועבר מפקד התחנה מתפקידו; תיעוד רגעיו האחרונים של יעקב 
אבו אלקיעאן בזמן פינוי אום אל חיראן; והנהר הסודי שנוצר באזור 
ים המלח. על כתבי ופרשני חדשות הערב נמנים גם ירון דקל, רועי 
שרון, מוטי גילת, תמר אלמוג, גילי כהן, רועי ינובסקי, אוריה אלקיים, 

מיכאל שמש ועוד.

שישי עם אילה חסון
חדשות 13

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

״שישי עם אילה חסון״, אילה חסון וצוות הכתבים והפרשנים של 
חדשות 13 מביאים כותרות חדשותיות בלעדיות ותחקירים וכתבות 

תיעודיות שהובילו לשיח ציבורי, חברתי משמעותי. בין הכתבות:
1. תעלומת רצח של נאוה אלימלך, כתבה שהביאה מידע חדש וראיון 
עם החשוד המרכזי נהג האוטובוס שנהג לפקוד את הקבר של נאוה 
אלימלך על פי חשד המשטרה. 2. רצח תהילה נגר שליווינו מתחילתו 
דרך הכשלים עד להכרעת הדין הדרמטית. 3. מיקה לויט חיילת בודדה 
שהגיעה לשרת בישראל, הצטיינה בכל הדרך שלה עד שהחליטה 

לשים קץ לחייה. טרגדיה שבעקבותיה שונו נהלים בצה״ל.
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היום שהיה עם טל ברמן
חדשות 13

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

היום שהיה עם טל ברמן: מהדורת מסכמת בענייני היום בקצב אחר, 
עם הסיפורים הכי מעניינים שמאחורי הכותרות. טל ברמן מסכם 
ביחד עם כתבי ופרשני חדשות 13 את כל חדשות היום שהיה, בשפה 
חדשותית מעט שונה, עם דגשים אחרים מאלה שליוו את תכניות 

החדשות והאקטואליה לאורך היום.

העולם היום
כאן 11

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

יומן חדשות החוץ היומי של כאן 11 עם ראש דסק החוץ, מואב ורדי. 
התוכנית הכי אינטליגנטית על המסך שלכם מנתחת את האירועים 
המשמעותיים ביותר ברחבי העולם יחד עם מומחים ופרשנים, בשיחות 
מעמיקות ובכתבות מאירות עיניים. ממצב הקורונה ועד לפריימריז 
הדמוקרטיים, מדונלד טראמפ ועד לולדימיר פוטין, מהשריפות 

באוסטרליה ועד לקרחונים הנמסים בקטבים.
״כאן 11 משדרים את ׳העולם היום׳, מוסף יומי מקיף של חדשות חוץ 
בהובלתו העניינית והידענית של מואב ורדי, שמפעיל מספר כתבים 
ברחבי הגלובוס ויודע לדלות מתוך החומרים הויזואליים שלל סיפורים 

חשובים וביזאריים כאחד״ )אריאנה מלמד, הארץ(

לפני החדשות עם אודי סגל
רשת / מגי וילנסקי מדיה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

תכנית אקטואליה יומית בהגשתו של אודי סגל, המסקרת את כל מה 
שקורה בפוליטיקה ובחדשות.

שווה כסף עם שרון גל
רשת / מגי וילנסקי מדיה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

שווה כסף עם שרון גל, תכנית אקטואליה יומית באוריינטציה כלכלית – 
מה שווה לקנות? איפה כדאי להשקיע? ומה צריך לעשות כדי להרוויח?
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האזרח גואטה
כאן 11 / טושוט סרטים

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

האזרח גואטה הוא פורמט דוקו־אקטיביסטי מקורי שאותו מוביל 
חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה. בכל פרק בסדרה הוא יוצא לטפל 
בעוולות ועיוותים אשר פוגעים בציבור הרחב. במסעו נחשף גואטה 
להיקף הבעיה, פוגש את הקרבנות שסובלים ממנה ופונה אל האנשים 
שבכוחם לשנות את המצב – פוליטיקאים, פקידי ממשלה ואנשי 
הסקטור הפרטי – מהדרג הישיר שפועל בשטח ועד למקבלי ההחלטות 

ובעלי ההון שנהנים מהמצב ואינם מעוניינים בשינוי.

המקור
רשת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

תוכנית התחקירים ״המקור״ בהגשת העיתונאי רביב דרוקר מתמקדת 
בפרסום חשיפות ותחקירים מעמיקים, בעיקר על אודות מקבלי 
ההחלטות והגורמים המשפיעים על חיינו. התכנית רואה ייעודה 
בחשיפת שחיתות, שחזור הליכי קבלת החלטות רגישים ושרטוט 
דמותם של אישים, שעומדים במרכז הציבוריות הישראלית. במרוצת 
עשר שנותיה התפרסמה בה שורת תחקירים שזכו להד ציבורי נרחב, 
ובהם פרשת הצוללות וכלי השייט, תחקיר ״ביבי טורס״ בעניין מימון 
נסיעותיו של בנימין נתניהו, חשיפת הקלטות שיחות נתניהו–מוזס 

שעומדות במוקד תיק 2000.

המתחזים
קשת / קסטינה תקשורת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

הם כריזמטיים, מתוחכמים וערמומיים. יש להם כישרון משחק אבל 
אין להם מצפון. הם הצליחו להפיל ברשת עשרות נשים וגברים, והיו 
ממשיכים בשלהם אלמלא הלכו צעד אחד רחוק מדי והתחזו בפני האדם 
הלא נכון. ״המתחזים״ בהובלת חיים אתגר היא תכנית דוקומנטרית 
אקטיביסטית שבכל פרק מתעדת מרדף אחרי מתחזה אחר. יחד עם 
הנפגעים יוצא אתגר לתחקיר בעקבות המתחזה עד לעימות. שמונה 
פרקים שודרו ב־2019 בהם סיפורו של המחזיר בתשובה שהתחזה 
לרווק חילוני, המיליונר המדומה שעבד על אילנה אביטל ו״מקימי 

אינדיג״ שהפילה בפח את שרון גל ואריק סיני.
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זמן אמת
כאן 11 / סלוצקי אפיקי תקשורת ודנה כהן הפקות

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

זמן אמת הינה תכנית תחקירים דוקומנטרית המשודרת זו העונה 
השלישית, בתאגיד השידור כאן 11. את התכנית, שנחשבת לתכנית 
הדגל של הערוץ, מגיש אסף ליברמן ועורכת טלי בן עובדיה. התכנית 
עלתה לאוויר ביום השידורים הראשון של כאן 11 ומאז זכתה לביקורות 
אוהדות וצוינה כמתחרה ראויה ל״עובדה״. כבר בעונת השידור 
הראשונה זקפה התכנית לזכותה הישג נדיר כשחשפה ממצאים 
שהביאו לשחרורו של אסיר עולם מהכלא ולזיכויו מרצח בתחקיר 
״הודאה תחת השפעה״. גם במהלך העונות שלאחר מכן המשיכה 

זמן אמת להביא אל המסך סיפורים מרתקים מכל קשת הנושאים.

עובדה
קשת / עובדה א.ד.

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

העונה ה־25 של ״עובדה״, תכנית התחקירים המובילה בישראל 
עם אילנה דיין היתה עשירה בחשיפות בלעדיות, גילויים מפתיעים 
והישגים עיתונאיים. החל בראיון הפותח עם א״ק, שהוחשדה ברצח 
תאיר ראדה, דרך החשיפה על לכידתו של השר לשעבר גונן שגב 
שמואשם בריגול לטובת איראן; הפרסום הבלעדי של הקלטות חקירת 
נערי הגבעות שהואשמו ברצח בדומא; התחקיר על הפללת השווא 
של צעיר ממזרח ירושלים בניסיון פיגוע – תחקיר שהוביל לסגירת 
התיק נגדו; והסרט על הסתבכות השייטת בלב סוריה. העונה נחתמה 

בתחקיר חובק עולם על חברת הריגול הישראלית בלאק קיוב.
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גלילאו
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

״גלילאו״, התוכנית שהוכיחה שלדעת, לחקור וללמוד זה גם משהו 
מגניב ומרתק, חוזרת לעונתה התשיעית )!( ועם 60 פרקים חדשים 
ומרתקים. ״גלילאו״ בהנחיית הילה קורח היא מזמן לא סתם עוד 
תוכנית טלוויזיה אלא נס טלוויזיוני קטן ואינטליגנטי שזוכה למיליוני 

צפיות ביוטיוב ולגדודי מעריצים מכל הגילאים.

להציל את חיות הבר
כאן חינוכית / שולה ודנה הפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חברי אקדמיה יקרים, בחודשים בהם צילמנו בבית החולים לחיות בר, 
המתנו לביצת נשר שתבקע, לטיגריס שישוב ללכת, ולינשוף שנוצותיו 
יתאוששו. כעת אנחנו שמחים להציג את הסדרה שלנו ומקווים שתתנו 
לה את קולכם. סדרה תיעודית שמביאה את הטבע הישראלי אל המסך 
בבית. בקלילות, בהומור, ולעתים גם במתח ובחשש, אנו מזכירים 

לילדים ולהוריהם שלתת מקום לחיות הבר זוהי חובתנו כבני אדם.
 ״מפגש מוצלח בין נשיונל ג׳אוגרפיק ל־ER... סדרה חינוכית, חמה, 
משעשעת במידה נכונה וכיף לצפות בה״ )משה גלעד, גלריה הארץ(
 ״פרקים קצרים ומושחזים, בלי נצנצים ודרמה מוגזמת הם כובשים 

את הלב״ )חן ארצי סרור, ידיעות אחרונות(

רק בהצבעה
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

תכנית חדשה בהגשת לוסי אהריש. לכולנו יש דעה על ילדים בגיל 
ההתבגרות – מה הם אוהבים, מה הם שונאים, ואיך הם תופסים 
את העולם, אבל מתי בפעם האחרונה שאלנו את המתבגרים עצמם 
מהי דעתם? ״רק בהצבעה״ היא תכנית שנותנת הזדמנות לילדים 
ונוער להחליט בעצמם מה הם חושבים על שורה של שאלות בוערות 
הרלוונטיות לחיי היום יום שלהם, ולקוחות מעולמם התרבותי והחברתי. 
בכל תכנית נביא תוצאות של ארבעה סקרים שערכנו דרך חברת סקרים 
מקצועית, נחשוף את תוצאות הסקרים ונערוך דיונים וראיונות על 

תוצאותיהם עם אורחים וילדים.
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אבודים בריבוע
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

מהאנשים שחושבים שפיזיקה יכולה גם להצחיק גם לעניין ובעיקר 
לא להפחיד, מגיעה: ״אבודים בריבוע״ תכנית מערכונים מוטרפת 
העוסקת בפיזיקה. בעזרת גלריית דמויות לא שגרתיות, פרודיות על 
סרטים אהובים- הארי פוטר, הנוקמים, מלחמת הכוכבים ועוד. בעזרת 
טכניקת מסך ירוק יוצרת התוכנית עולמות קסומים ומוזרים החושפים 
מושגים בסיסיים וחוקים בפיזיקה ותשובות לשאלות מטרידות.

השחקנים הראשיים: יובל סגל ונעמי לבוב. עוד הגיעו להצחיק: אילן 
רוזנפלד, ערן מור, אלי גורנשטיין ויניב פולישוק.

הקומה האחרונה
HOT yes טין ניק / שמיים תוכן והפקות

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

חבורה של 5 צעירים משתלטים על דירת פנטהאוז חלומית עם בריכה 
במטרה להעביר בה קיץ שלם של שידורים פרועים ללא השגחת הורים. 
לדירה מגיעים אורחים מכל הסוגים: סלבס ואמנים לצד אורחים לא 
קונבציונאליים. בין האורחים והראיונות הצופים נחשפים לעולם התוכן 
האמיתי של המנחים והדינמיקה ביניהם. התכנית נעה בין קטעים 
מתוסרטים שמתכתבים עם תרבות הממים והפופ לבין אירוחים בלתי 
צפויים שמותחים את הגבולות, מוציאים את המשתתפים מאיזור 

הנוחות ומייצרים הרבה רגעי צחוק.

השופטת ליטל
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים וצפייה בפרקים

בימים שבהם מערכת המשפט נמצאת בכותרות, ראוי שיוקם בית 
משפט חדש, כזה שיכניס קצת צדק לחיי הילדים: ליטל שוורץ היא 
ה״שופטת ליטל״ והיא עומדת בראש בית משפט בו המקרים אמיתיים 
אבל עורכי הדין הם סטנדאפיסטים. ילדה שאמא שלה עושה בושות, 
ילד שלא מרשים לו לבשל כי הוא מלכלך את המטבח, ילדה שהבנים 
לא משתפים אותה בכדורגל ועוד...הדיון בבית המשפט מתנהל 
בעזרת ״עורכי דין״ שטוענים את טענותיהם בעזרת סטנד-אפ ובעזרת 
הפעלות משעשעות. ומעל כולם, מנצחת על האירוע ותורמת מניסיון 

חייה: השופטת ליטל.
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https://www.israelfilmacademy.co.il/?item=81764&section=1099
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משחקי המוח
כאן חינוכית / אולפני הרצליה

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

שעשועון חדש שגם מלמד איך להשתמש במוח, בהנחיית מירב פלדמן 
והצ׳ייסר איתי הרמן. בכל תכנית של ״משחקי המוח״ מתחרים שלושה 
ילדים בשעשועון טריוויה, כשרק אחד מהם יעלה לגמר ויוכל לזכות 
בפרס. בכל פרק נושא השעשועון הוא אחר: מיתולוגיה, ספרי ילדים, 
שירי ״כוורת״ וכו. ״הצ׳ייסר״ מלווה את הילדים לקראת השעשועון 

מייעץ להם, וגם מסביר לצופים כיצד אפשר לשפר את יכולותיהם.

נינג׳ה ישראל ילדים
ערוץ הילדים, פרטנר טיוי, סלקום טיוי / נגה תקשורת

לקרדיטים נוספים ולצפייה בפרקים

תחזיקו חזק! טירוף הנינג׳ה מגיע לערוץ הילדים. בפעם הראשונה 
בעולם מתמודדות ומתמודדים בגילאי 12–15 יתנסו במסלול הנינג׳ה 
שאיתגר מתמודדים בוגרים מסביב לעולם. מכשולים מטורפים, 
מתמודדים מפתיעים והבאזר המוכר מחכים לכם בעונה שהולכת עד 

הקצה! בהנחיית: אליאנה תדהר, קווין רובין ועודד פז.
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