
 דוברות ויחסי ציבור
 

 

yes :שברה את שיאי הצפייה בתאג"ד  מודיעים רשמיתyes  . 

 !רייטינג 82%-פרק הבכורה של הסדרה זכה ל

 צפיות! 1,000,000-הקליפ של השיר "הכל כלול" הגיע לכ

 5.12-פרק סיום העונה ישודר ב

 
שברה את כל  ,םייעלתה לשידור לפני כחודשש yes הדרמה היומית החדשה של ,"תאג"ד"

 82%של הסדרה צבר עד כה  1-שידור הבכורה של הפרק ה. yesשל  והצפייה VODשיאי ה

עומד רייטינג )כולל הזמנות בויאודי, והקלטות(. ממוצע הרייטינג לשאר פרקי הסדרה עד כה 

כבר כחודש לאחר עליית הסדרה  yesלאור ההצלחה חסרת התקדים הכריזה  .59%-על כ

העונה הראשונה והמצליחה לסדרה תגיע לסיומה . תמשיך לעונה נוספתה כי הסדרלאוויר 

 בקרוב.

 

ממנויי  65% -ומסתבר שכ VOD -מהצפייה בתאג"ד מתבצעת באמצעות פלטפורמת ה 83%

הויאודי מזמינים את הסדרה באופן קבוע. דפוסי הצפייה מעידים על "התמכרות". עד כה 

 .לפרקים ששודרו צפיות מיליון 8-נרשמו כ

 

אשר מעורבים  עוקבים אלף 150 -כ יש להו הסדרה מדוברת מאוד ברשתות החברתיות

אשר עלה בעמוד פייסבוק של הסדרה הקליפ של בן לולו לשיר "הכל כלול" . ופעילים מאד

תומר  ת המקלחת שלסצנ בפחות משבוע. צפיות 1,000,000-נתון יוצא דופן של כלהגיע 

זכה  פוסט לגבי חידוש הסדרה לעונה שניהגם הו צפיות ףאל 100 -הגיעה לכ קפון ודניאל גל

 . וזכה לאלפי תגובות ושיתופים. גולשיםאלף  260-כלתהודה רבה כשצפו בו 

 

"תאג"ד" הצליחה " :yes ,אופיר רבינוביץ', מנהל מחלקת הפקות המקור ומפיק אחראי

לסחוף אחריה קהל צופים אדוק ונאמן מן היום הראשון בו עלתה לאוויר, קסמה של הסדרת 

העוסקת בנושא מרכזי בהוויה הישראלית, הוא בשילוב  -הצבאית המקורית והאותנטית הזו

תסריט מרתק ואמין של היוצר ציון רובין שבעצמו שירת כחובש קרבי וקאסט שחקנים מרענן 

הביאו להצלחתה האדירה ולנתוני צפייה יוצאי דופן בטלוויזיה רב ערוצית. אנו כבר וסוחף ש

   הודענו על חידושה לעונה שנייה, מרתקת לא פחות". 

 



תומר שהיה חוג"ד בעצמו, בכיכובם של  ציון רוביןד, אותה יצר התסריטאי והבמאי "תאג

 ,ועוד קובי פרג', יחזקל לזרובשניקוב, ירוקפון, דניאל גל, שירה נאור, אור אדרי , דין מ

התקוע אי שם, במרכזו חבורת החובשים שמשרתים את  33מספרת את סיפורו של גדוד 

חיילי הפלס"ר אבל גם חושדים שמשהו שם לא מתנהל כשורה ולכן מסתבכים עם הניסיון 

 לחקור את העניין תוך כדי תעלולים מסוכנים. 

 הפקה: אולפני הרצליה. 

 

 yesvodוב yesactionב 20:30ה( בשעה -ל ערב )בד משודרת בכ"תאג


