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 רקע ותחומי אחריות –החינוכית 

 

תה והיי 1164"( הוקמה בידי קרן רוטשילד בשנת החינוכיתהטלוויזיה החינוכית הישראלית )להלן: "
 לתחנת השידור הטלוויזיוני הראשון במדינת ישראל. 

 
 פרץ לאוויר השידור הטלוויזיוני הראשון במדינה.  1166במארס  24בתאריך 

 
היא הוקמה במטרה להשתמש  .)נט"ל( נאמנות הטלוויזיה הלימודיתבשם  וכיתהחינבתחילה כונתה 

שנים נערך  3ודים בבתי הספר. במשך בשידורי טלוויזיה ככלי עזר להוראה וכדי לתרום למערך הלימ
 בתי ספר.  32 -ניסוי שבמסגרתו שידרה נט"ל ל

 
העבירה קרן רוטשילד את נט"ל על מתקניה, מבעלותה לבעלות  1161עם סיום תקופת הניסיון בשנת 

)מט"ל( והוגדר מעמדה כיחידת סמך במשרד  למרכז לטלוויזיה לימודית הממשלה ומאז הוסב שמה
ה הם עובדי מדינה, נכסיה הם נכסי המדינה וחלק הארי מתקציבה ממומן בידי משרד עובדי החינוך.

 החינוך. 
 

בתחילת פעילותה שידרה הטלוויזיה הלימודית תכניות לימודיות לבתי הספר, תכניות לגיל הרך 
החלה בשידורי התכנית "ערב  1112ותכניות העשרה אחה"צ. בתקופת מבצע שלום הגליל בשנת 

שונה  1116נקודת מפנה כאשר החלה לשדר תכניות בידור וענייני היום ולפיכך בשנת  החדש" שהיוות
( שינוי השם ביטא את התפיסה וכיתהחינ) לטלוויזיה החינוכית הישראליתשמה בשלישית 

 אינה משדרת רק לצרכי לימוד והוראה.  שהחינוכית
 

 ה ופנתה לציבור כולו. ומגוון תכניותיה ואת קהלי היעד של הסוגותהרחיבה את  החינוכית
 

 פלוסשעות ביממה, עם הכללתו במיזם עידן  31הפך לערוץ הבית והוא משדר  32ערוץ  3111משנת 
                   0, ערוץ 33בערוץ  תמשדרהחינוכית ובנוסף  לנגישים לכל בית בישראלהפכו שידוריו 

 .YouTube -וב
 
 

 תן שירות לצופים בתחומים הבאים:רואה את עיקר תפקידיה ואחריותה במ וכיתהחינ
 

 :ייזום, הפקה ושידור של תכניות מגוונות ואיכותיות במיקוד על א.

 תוכן לימודי משלים למערכת החינוך לילדים ולנוער; .1

 חינוכי לילדים ולנוער;-תוכן ערכי .2

 מורשת, תרבות יהודית וישראלית; .3

 וונטיות;ענייני היום, בדגש על בחינה מעמיקה של סוגיות חברתיות רל .4

 השכלה ודעת לקהל הרחב. .5

 

החינוכית פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם גופים שונים בתחומי התרבות והחינוך במדינת 
ישראל, זאת מתוך מגמה להעשיר את הצופים בשידורים תרבותיים ערכיים ומשכילים. 
 לדוגמה, שיתוף פעולה עם תיאטרונים בתיעוד ערבי תרבות העוסקים במיטב היוצרים

 בתחומי הספרות, המוסיקה, המחול והתיאטרון. 
 

החינוכית פועלת במשותף עם משרד החינוך בממשק שבין מערכת החינוך ויעדיה  ,בנוסף
תיעוד תכניות כגון: הפקת סדרות בלבין מדיניות ההפקה והשידור שלה בהפקה או 

, קידום המורשת , חידונים בתחומיהכנה לבגרויותלימודיות על פי צרכי המערכת החינוכית, 
הנושא המערכתי של משרד החינוך "האחר הוא אני", הפקת קורס תקשורת ליוצאי העדה 

 ועוד.  האתיופית
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 : לקהל הרחבהתרבות שיצרה יצירת פלטפורמות המאפשרות נגישות וזמינות של נכסי   .ב
 

 -ט, אתר הבית אתרי אינטרנ :כגוןבאמצעות שימוש במגוון אמצעי וערוצי תקשורת 

23tv.co.il, ב ערוצי שידור- YouTube  youtube/23tv-  מונושאים כ-לתתיהמחולק :

                  Facebook, (ועוד הכנה לבגרותערוץ , בית ספר לשפות, מוסיקה, תרבות, ילדים

וואלה!, אתר , Mako ,Ynetתוכן כגון:  יפורטלכמו גם שיתופי פעולה עם . Instagram -ו
פעילות זו באה לשרת את מדיניותה הדוגלת בחשיפה והנגשה ועוד. ח מטמשרד החינוך, 

לך שנות פעילותה מאז במה זמינה של מכמניה, אוצרות התרבות שיצרה, הפיקה או תיעדה,
 טלוויזיוניים:  משדרת בשלושה ערוצי שידורהחינוכית ועד היום לקהל הרחב. 

 

ימים בשבוע.  7 שעות ביממה 24 כיתהחינובערוץ זה משדרת  ערוץ הבית, – 23ערוץ  .1
הפצת שידורים זאת לפי חוק  ,שידור פתוח בחינם באמצעות עידן+ וכן בכבלים ובלוויין

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ; 2112 - ב"דור ספרתיות, התשעבאמצעות תחנות שי
 , בהתאמה.1112 - התשמ"ב ,בזק ושידורים(וחוק התקשורת );  1111 - ולרדיו, התש"ן

 

 כיתהחינומשדרת  ,1165 -התשכ"ה ,חוק רשות השידורל בהתאם - ערוץ הראשוןה .2
-11:11ביום ו'  ;17:11-17:31-ו 11:11-15:31בין השעות ה' -'בערוץ הראשון בימים א

15:11 ,16:11-16:31. 

 

ולזיכיון , 1111 - התש"ן ,לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיובהתאם  - ערוץ השניה .3
ה' בין -: בימים א'בערוץ השני הינם כיתהחינוהשידור של שעות פיו, -עלשהוענק לה 

; בשבת 17:31-11:31, 11:11-12:31; ביום ו' 17:31-11:11-ו 14:11-15:11השעות 
11:11-12:31.  

 

 

 החינוכית כובשת את עולם הילדים

המלווה במהלך מיתוגי חדש ובאריזה גרפית  העלתה החינוכית לוח שידורים חדש 3102בדצמבר 

    חדשות, עם למעלה שפע הפקות מקור לוח השידורים החדש כולל  זכה להצלחה גדולה.ו שונה

 .  נטתכניות חדשות הזמינות לצפייה באינטר 21-מ

 

  -קישורים ב                                            

 
  YouTube-ראשונים בעולם: כל תכניות החינוכית בשידורי בכורה ב-קישור ל 

https://www.youtube.com/watch?v=2h5nlPHQ0Yk 
 

  ורות ילדיםפרומו ביק -קישור ל
OZkc-https://www.youtube.com/watch?v=MRzTPL 

 
 פרומו ביקורות מבוגרים -קישור ל

https://www.youtube.com/watch?v=82ualggxaXo 
 

 פרומו כללי  -ור לקיש
https://www.youtube.com/watch?v=uhFm7DrKUQY 

 
 :KAPSULA   -קישור ל

https://www.youtube.com/watch?v=j_V99rOr5uw 
 

http://www.23tv.co.il/15-he/Tachi.aspx
http://www.23tv.co.il/15-he/Tachi.aspx
https://www.youtube.com/user/23tv?feature=mhee
https://www.youtube.com/user/The23Kidz
https://www.youtube.com/user/The23Kidz
https://www.youtube.com/user/23Culture
https://www.youtube.com/user/23music
https://www.youtube.com/user/23language
https://www.youtube.com/user/23bagrut
https://www.youtube.com/watch?v=2h5nlPHQ0Yk
https://www.youtube.com/watch?v=2h5nlPHQ0Yk
https://www.youtube.com/watch?v=MRzTPL-OZkc
https://www.youtube.com/watch?v=MRzTPL-OZkc
https://www.youtube.com/watch?v=82ualggxaXo
https://www.youtube.com/watch?v=82ualggxaXo
https://www.youtube.com/watch?v=uhFm7DrKUQY
https://www.youtube.com/watch?v=uhFm7DrKUQY
https://www.youtube.com/watch?v=j_V99rOr5uw
https://www.youtube.com/watch?v=j_V99rOr5uw
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בעקבות השקת לוח בטלוויזיה ומגיעה למקום הראשון.  חוזרת לטבלאות הרייטינג החינוכית
  1לילדים עד גיל הפכה החינוכית לערוץ הילדים הנצפה בישראל  2113צמבר בד חדששידורים 

 .נסקה מהמקום החמישי למקום הראשון שישה חודשיםבתוך ו
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צפיותמיליון  011-כ תכני החינוכית בערוץ הגיעו לשיא של – YouTube-נתוני ה
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 כך הפך גוף ציבורי למוביל שוק שידורי הילדים -המהלך השיווקי של החינוכית 
 

ידי ערוצי טלוויזיה פרטיים, בתשלום, -( נשלט בשנים האחרונות על1-1שוק שידורי הילדים )
ף הציבורי שהוקם אלא שמהלך שיווקי משולב שביצעה החינוכית הזניק את הגו בכבלים ובלוויין.

 בנתח הצפייה אל המקום הראשון.  1-מהמקום ה 61-באמצע שנות ה
  

 אלו עיקרי המהלך השיווקי:
 

החינוכית הפכה לגוף השידור הראשון בישראל, ובעולם, שמעלה את כל התכניות  .1
לאינטרנט, בחינם, עוד בטרם שידורם בטלוויזיה. זיהוי האינטרנט כפלטפורמה השיווקית 

העיקרית, וזאת תוך שינוי התפיסה המקובלת לפיה עיקר הפעילות בטלוויזיה  המועדפת,
 היא בערוצים הלינאריים והאינטרנט הוא מעין סרח עודף. 

 
מיליון  111 -כהתגלתה כמדיניות שיווקית אפקטיבית: עד כה נרשמו   "אינטרנט תחילה" .2

 . YouTube -צפיות ב
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 ורגת ראשונה מבין ערוצי הילדיםורגת ראשונה מבין ערוצי הילדיםהחינוכית מדהחינוכית מד

  הצופים בערוצי הילדיםהצופים בערוצי הילדים  88בקרב ילדים עד גיל בקרב ילדים עד גיל 
 ((41024102)אפריל )אפריל 

    --מיליון צפיות בערוץ החינוכית במיליון צפיות בערוץ החינוכית ב  4242  --גידול של כגידול של כ                                                        

   41024102לעומת מאי לעומת מאי   41024102מאי מאי 
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צרכנית: צפייה מלאה וחוקית באינטרנט בנוסף לשינוי השיווקי, מדובר גם בבשורה 
משחררת משפחות ישראליות מהכורח לשלם עבור ערוצי כבלים ולווין יקרים, וזאת כחלק 
משינוי תפיסת השידור הציבורי בחינוכית. לפי תפיסה זו התכנים הם ממילא נחלתו של 

 הציבור, ולכן מוטלת על החינוכית חובה להנגיש אותם בחינם.
 

. 4-1המתמקד בילדים בגיל   -תכניות חדשות  31 -ובו כ – חדש וח שידוריםגיבוש והשקת ל .3
ירון לונדון, מוני מושונוב, גורי  גויסו מיטב כישרונות היצירה בישראל ובהם זולמטרה 

ן, עינב גלילי, יהונתן גפן ועוד. הלוח דב אלפו ,פרופ' דן שכטמן, קובי מידןאלפי, אברי גלעד, 
בנושאי תרבות ויצירה, מדע וספרות, מוזיקה ואמנות. אלו תכנים החדש כולל תכניות 

הנתפסים כ"גבוהים" או אליטיסטיים, לכאורה מתכון לרייטינג נמוך. אלא שמתברר כי 
 קהל הצופים בטלוויזיה ובאינטרנט דווקא מעריך זאת:     

 
 זיה החינוכית:פייה בשידורי הטלווילהלן גרף המראה כיצד השקת הלוח החדש הכפילה את סך הצ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

החודשים  6-ב 521%-נתח צפיית הילדים בגיל זה בשידורי החינוכית זינק ב -
 (.12.5%-ל 2.4%-מהחולפים )

 (.21.1%-ל 4.7%-מ) 442%-ב ההחשיפה המצטברת בקרב ילדים זינק -
 
 

 
 :1-4ם ה בשוק ערוצי הילדים בגילאילהלן גרף המראה כיצד עקפה החינוכית את מתחרי

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  88--22חשיפה מצטברת בקרב ילדים בגילאי חשיפה מצטברת בקרב ילדים בגילאי 

  88חודשים בקרב ילדים עד גיל חודשים בקרב ילדים עד גיל   77הצפייה במהלך הצפייה במהלך   נתחנתח

  ממוצע של שבועממוצע של שבוע
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-: יצירת לוגו חדש "ילדים" המלווה את שידורי שעותמיתוג מחדש של המסך והשידורים .4
היום של החינוכית, אריזה גרפית חדשה, וקמפיין ממוקד ואפקטיבי ברשתות חברתיות 
ובשתי תחנות רדיו )גלי צה"ל וגלגל"צ( המאופיינות בקהל מטרה של הורים לילדים קטנים. 
זאת בניגוד לקמפיינים המקובלים בשוק הטלוויזיה הכוללים פרסום יקר בעיתונים ובשלטי 

 חוצות. 
 
 

 מאפיינים של חדשנות תקשורתית:

בחירת מגישים ויוצרים המזוהים עם תכנים גבוהים, ערכיים ואליטיסטיים, וכל זאת  .1
רוצים פרטיים בתקציבים נמוכים של שידורי ציבורי שאינו מסוגל להתמודד כלכלית עם ע

למטרות רווח. התברר כי המיקוד בתכני איכות דווקא מפתה יוצרים ומגישים לעבוד, גם 
אם בתעריפים נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק: האפשרות ליצור תכנים ישראליים 

 בעלי משמעות עמוקה גוברת על כוחות השוק.
 

חשבה שהינם "גדולים בתכנים המתואמים עבורם: במ 4-1זיהוי הצורך של קבוצת הגיל  .2
 מדי" לערוצי התינוקות, ו"קטנים מדי" לערוצי הילדים הרגילים.

 

 של החינוכית. Facebook  -של החינוכית ובעמוד ה YouTubeמיקוד שיווקי בערוץ  .3
 
 

 :חשיפה תקשורתית

ה את מאזן הכוחות ומיקם את החינוכית תהחשיפה התקשורתית החיובית לה זכתה החינוכית, שינ
שהקימה החינוכית  תהדיגיטליהערוצים הנצפים ביותר בקרב ילדים ונוער. "הספרייה" כאחד מ

ברשת, והניצול הנכון של התכנים הנוסטלגיים מול שוק מוגדר וקהל מטרה אשר "שיווע" לתוכן 
ובכך הושג גם לאתר איכותי לילדים ולמבוגרים כאחד, אכן מצא אוזן קשבת, הגביר את הכניסות 

 ראה טבלה עם ציטוטים נבחרים מהעיתונות. ובי ושינוי תודעתי כלפי החינוכית.מהלך תדמיתי חי
 

 

"הלוח החדש מעיד כי החינוכית הפנימה את כללי המשחק. האופציות שהיא 
מציגה מייצגות אלטרנטיבה. האם פחות יכול להיות יותר? במקרה של 

 כן" –החינוכית 

 

יותר בשוק התוכן. בעולם של "הכסף המושקע בחינוכית הוא ההשקעה הטובה ב
תוכן שיווקי וריאליטי,  חשוב לספק אלטרנטיבה איכותית, רגועה יותר, שתדבר 

 גם לקהל צעיר וגם לקהל מבוגר" בכבוד
הוא הערוץ הטוב ביותר ובעונה   23"הורים, צפו עם הילדים בחינוכית. ערוץ  

 זו התודה כולה" –הנוכחית יש כמה מיזמים מופתיים...לראות ילד מרותק למסך 

 

"לוח השידורים החדש: יהיה לילדים למה להתגעגע  שיגדלו... החינוכית משיקה 
לוח שידורים מוצלח מאוד, והוא אפילו לא רק לילדים... אפשר לחדול מלקונן על 
תרבות הריאליטי ולשלב לתוכה גם תכנים מקוריים ומוצלחים כמו אלו שמצליחה 

 החינוכית לייצר"

 

לחנך וללמד  -חה להחזיר את הערוץ של משרד החינוך לייעודו המקורי''מצלי
תלמידים. כערוץ ציבורי השייך למשרד החינוך, החינוכית רואה בעצם הפצת 
התכנים החינוכיים והלימודיים ערך כשלעצמו... משהו טוב קורה בחינוכית, 

 הדוחפת את השידור הציבורי צעד קדימה"

 

רעיני מעניין, שולחת לאוויר זיקוקים... מנסה לחנך את בני ''החינוכית עושה ניסוי ג
הנוער מחדש, טלוויזיה שהייתי מוכן בכיף שהילדים שלי יראו... אין דברים כאלה. 

 באמת שאין דברים כאלה"

 

''לוח השידורים החדש לא נותן הנחות לילדים ומכריח אותם לעשות משהו שהם 
כאילו לא רק דעת ותרבות מנסים אנשי  לחשוב... נדמה –ממש לא רגילים אליו 

הערוץ לטעת בילדים ובמבוגרים אלא גם, ובעיקר, מנסים להחזיר איזו תבונה 
 לצופי הטלוויזיה בכל הנוגע להרגלי הצפייה"

 

"לוח השידורים החדש ויתר על המגישים הצעירים, המלוקקים והעילגים. עיקר 
ואמיתי עם הילדים...זה עובד וזה  תשומת הלב מופנה לתוכן, ליצירת דיאלוג קשוב

 טוב יותר מהאלטרנטיבה. גם לצעירים וגם למבוגרים"
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 קירת עיקרי פעילות החינוכית ס

2310-1310 

 

 3101 – 3102יעדי הארגון לשנים  .0

 : עדים מרכזייםמספר ילעצמה הציבה  החינוכית
 
לעסוק בהפקת תכנים בכל מקום ובכל זמן,  לציבור הרחבהוות ספרייה דיגיטלית זמינה ל

למערכת /תומך כלי משליםלשמש הרחבת הדעת והתמצאות בענייני היום, שמטרתם 
, פיתוח שיתופי פעולה. תכנון וביצוע מהלך שיווקי שיעדיו פגישת החינוך במיקוד על ילדים

 קהלים חדשים, כניסה לעידן דיגיטלי וחזרה לטבלאות הרייטינג.
  

 3102/01יצירת שיתופי פעולה  .3

תהליכי עבודה להפקות גיבוש  , שמטרתםפעולהשיתופי מספר  וכיתהחיניצרה  2113 תבשנ
 .משותפות עם גופים ציבוריים וקרנות בתחום החינוך

 
 הפקה משותפת עם הרשות לניירות ערך להקניית חינוך פיננסי לבני נוער ולקהל הבוגר

טונים אלה מתבססות באמצעות סדרת סרטוני אנימציה קומיים. הדמויות הקומיות בסר
ידי מוני מושונוב ודובל'ה -ומדובבות על -הדמויות המיתולוגיות מ"זהו זה"  -על הפולניות 

 גליקמן. 
 

 בתחומים הבאים: הספרייה הלאומית שיתופי פעולה עם 

שוב היהודי, המדינה יהפקה משותפת להעשרת הידע ושימור נכסי תרבות והיסטוריה של הי
תפיק תכניות שישלבו תכנים ממאגרי הספרייה  וכיתהחינית. שבדרך וההוויה הישראל

הואיל והספרייה  ,בנוסף .הלאומית )דוגמת: קטעי מוסיקה, קטעי ארכיון ומסמכים וכדו'(
יהודי, ובהתאם לחוק הספרייה ההלאומית היא הספרייה הלאומית של מדינת ישראל והעם 

הנגיש אוספים, ספרים, כתבי עת , בין מטרותיה לאסוף, לשמר ול2117-הלאומית, התשס"ח
לבצע שימור דיגיטלי לנכסי התרבות , היא נרתמה וחומרים אחרים לחוקרים ולציבור הרחב

 .כיתהחינושל 
 

לרשות  ןולהעמיד כיתהחינוסדרות נבחרות מהפקות כמו כן, בכוונת הספרייה להשמיש 
ותפעיל הספרייה הציבור הרחב באמצעות השירותים האינטרנטיים והדיגיטליים שמפעילה 

. הלאומית, או בכל מדיום אלקטרוני אחר אשר יהיה בשימוש הספרייה הלאומית בעתיד
הסדרות ישולבו במסגרת תכניות לימוד והעשרה תומכי המערך החינוכי שבהפקת מחלקת 

 החינוך של הספרייה הלאומית. 
 

  שיתוף פעולה עם חברת התעופה "אל על"

של אל על. חברת התעופה מקצה שני ערוצים על גבי  תכני החינוכית משודרים בטיסות

. ערוץ אחד ישדר תכנים לילדים כמו פרפר נחמד VOD -המסכים האישיים, במסגרת ה
 "אוכל למחשבה".-וקישקשתא. ערוץ נוסף ישדר תכנים למבוגרים כמו "חוצה ישראל" ו

 
 ותרד להעשרת ספרייתם בתחום חקר היהדואושיתוף פעולה עם אוניברסיטת הר

משולבים במאגר הדיגיטלי של ספריית המחקר של  כיתכאלף תכניות מקור של החינו
האוניברסיטה ויועמדו לרשות אוסף היודאיקה של האוניברסיטה ותהיינה נגישות לחוקרים 

 למטרות מחקר בתחום חקר ולימוד התרבות וההיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל. 
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   DEMAND ICASTAUDIO ONספריית קבצי שמע 

מעלה קבצי שמע מתכוניותיה להאזנה באינטרנט ובאמצעות טלפונים חכמים  כיתהחינו
ונגנים. בכך מאפשרת האזנה בכל עת ובכל מקום. עד כה הועלו לאתר כל תכניות הסדרה 

אוניברסיטה  – אסכולהעם קובי מידן וכן אשכולות תכניות מתוך הסדרה  חוצה ישראל
  משודרת.

שהוקלטו כשיעורים לשמיעה בלבד, שיהיו זמינים שיעורי אזרחות לבגרות לו בנוסף, הוע

 .ICASTרטפונים שלהם, דרך אפליקציית אלנוער בסמ
 

 שיתוף פעולה עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית

, חברו יחדיו 2113כמענה לפניית שר החינוך, הרב שי פירון, לקראת בחינות הבגרות קיץ 
ח( על מנת להציע סיוע לימודי לתלמידים יה חינוכית )מטת והמרכז לטכנולוגהחינוכי

הניגשים לבחינות הבגרות בארבעה מקצועות: לימוד לשון, אזרחות, מתמטיקה ופיסיקה. 
משותפת של מערכי שיעורי תגבור והכנה לבגרות  הלצורך זה נערכו שני הגופים להפק

בגרויות מרחוק מיזם שבו מורים מלמדים תלמידים ל –"מורה פרטי בשלט רחוק" 

והסמארטפונים.  Facebook -מדיה כאינטרנט, ה-ומסתייעים לשם כך בפלטפורמות הניו

נפתחו פורומים  Facebook -, בYouTube -ול כיתתרגילים ובחינות הועלו לאתר החינו
 שבהם יכלו התלמידים לפתור בעיות ולקבל סיוע מהמורים. 

 ה לבגרות במתמטיקה, לשון ואזרחות. בטלוויזיה תכני העשר כיתבנוסף, שידרה החינו
 

  נוספיםשיתופי פעולה שנתיים עם נציגי משרד החינוך לצורך הפקה ושידור של מיזמים 
 

, עצרת יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, חידון התנ"ך למבוגרים, חידון התנ"ך הארצי לנוער
מופקים שבמסגרתו  שר החינוך לנוער המתנדבאות  -המתנדב ע"ש אלעד ריבן פרס 

 .סרטונים עם בני הנוער שקיבלו את אות המתנדב ותיעוד הטקס
 

 אירועי ספורט

העל של בתי הספר התיכוניים בשיתוף התאחדות הספורט -צילום ושידור משחקי ליגות
 לבתי הספר התיכוניים. 

 
  2113/4 –לימודי תקשורת 

 בתחנהוצאי אתיופיה י קורס תקשורת לבני נועריזמה ומקיימת זו השנה השנייה  כיתהחינו
תלמידים מצטיינים יוצאי אתיופיה ממקומות  ידי אנשי המקצוע שלה.-ועלעל מתקניה 

שונים בארץ משתתפים במשך כחצי שנה בקורס תקשורת בחינוכית שבמסגרתו שמעו 
הרצאות של בכירי הענף, סיירו בארגוני תקשורת, והתנסו בעבודה מעשית. בנוסף, פועלת 

אקטואליה  ,דקות 23מגזין  תלמידים בהפקות ייעודיות לבני נוער כדוגמתשילוב ל כיתהחינו
 לבני נוער. 

 
שנה לחקיקת  15במלאת שיתוף פעולה עם היחידה לחוק חופש המידע במשרד המשפטים 

 חוק חופש המידע
 

ידי משרדי הממשלה, יחידות -העצמת המודעות ליישום החוק עלמטרת שיתוף הפעולה היא 
המקומיות והגברת המודעות לנושא בציבור באמצעות חשיפתו הסמך והמועצות 

 בתכניותיה. 
 

  YouTubeעם  כיתשיתוף הפעולה של החינו

לטובת  YouTube -ל אנו הראשונים בעולם שמעלים את התכנים המופקים קודם כל

. באתר הבית של החינוכיתו YouTube -ב המהלך הביא לגידול מספר הגולשים גםהצופים. 
 כיתהחינוגוגל ישראל הגדירה את שיתוף הפעולה עם  רתצלחה בכל קנה מידה, חבמדובר בה
 .2112תופי הפעולה המשמעותיים ביותר עבורה בשנת יכאחד מש
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צי ילדים, ערושבמסגרתו הושקו , YouTube -ל של החינוכית םייחודי ציםערוותחו פבנוסף, 
 כיתהחינוים ולפעילות של . הציבור מגיב לשינויים בלוח השידורועודתרבות מוסיקה, 

הגבוהים  באופן רציף, את נתוני הצפייה כיתהחינושיגה ה, 2112ברשת. החל מחודש מאי 
. סיכום נתוני הצפייה שהתקבלו היו הגבוהים 1111-ביותר שלה מאז תחילת המדידה ב

   בערוץ          חדשות מיליון צפיות 2-האחרונות, בכל חודש יש יותר מים השנ 13-ביותר ב

 . של החינוכית YouTube -ה
 
 
 הפעילות האסטרטגית   .2

  .וחוזרת לטבלאות הרייטינג הדיגיטליהחינוכית פוגשת קהלים חדשים, נכנסת לעידן 
הערוץ תוך זמן קצר לערוץ את  כובחינוכית הפ והמהלך השיווקי שבוצעהאריזה החדשה, ו

וכלוסייה, החל מילדים ובני כיום כאלטרנטיבה איכותית וחינמית לכלל הא ממוצבבולט, 
 נוער ועד למבוגרים אוהבי תרבות, אמנות, אקטואליה ומוסיקה. 

 
מהלך זה הוא חלק מתכנית ארוכת טווח להגשמת יעוד החינוכית, כגוף מחנך ומעשיר, 
התומך בתכנית משרד החינוך, והמאפשר גישה שווה לתכנים תרבותיים, לימודיים 

שכיום חשופה פחות לתכנים מסוג זה  האוכלוסיידגש על  , עםההאוכלוסייומעשירים לכלל 
 בשל מגבלות גיאוגרפיות ומצב כלכלי נתון. 

 

החזון השאפתני לתרומתה של החינוכית לתרבות ולילדים בישראל מבוסס על האסטרטגיה 
ספרייה לימודית נגישה לכל המעוניין לצרוך את תכני לתוכן ו לביתשל הפיכת הערוץ 

המהלך השיווקי כלל הרחבה של גבולות המסך הליניארי, במטרה לפגוש  הטלוויזיה. לכן,
מקומות הרלוונטיים להם כיום, בדגש על הערוצים האינטרנטיים ההיעד בכל  יאת קהל

 והרשתות החברתיות. 
 

המהלך האסטרטגי נתמך במהלך שיווקי שהוביל לעלייה חדה בנתוני הערוץ. המהלך 
 מתמקד בשתי חזיתות עיקריות: 

 
 חינוכית לקהלי יעדהעל מנת להנגיש את התכנים של  -הדיגיטלי כניסה לעולם   .א

 .נוספים
 
שעות  12-שעות תוכן מפוקח לילדים ו 12המשדר  -יצירת לוח שידורים מובחן ומפוצל  . ב

 איכותי למבוגרים. תוכן
 

וונות לוח השידורים האסטרטגי והמעודכן לווה במהלך שיווקי טקטי אשר נפרש במדיות מג
ושונות, על מנת להגביר את החשיפה של קהלי היעד לתכני החינוכית, תך יצירת מיצוב 

 מעודכן ורלוונטי של הערוץ לקהלים אלו. 
 

 

 :סומנו שתי מטרות עיקריות

ברשת האינטרנט  מאפשרים חינוכית תכני ה -הדיגיטלי ניסה לעולם כ יעד כמותי . 1
 .נוספים  לקהלי יעדטלוויזיה ונגישות באמצעי צפייה מגוונים בנוסף ל

 
לערוץ איכותי ומובחר לילדים  23, דהיינו הפיכת ערוץ דהוישיפוץ המותג ה - יעד איכותי  .2

 ולמבוגרים.
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 הדיגיטלי:עולם ההחינוכית כובשת את 

החינוכית הינה ערוץ  ושיתוף פעולה עם גוגל. YouTube -ל הטקטיקה: חיבור החינוכית
. YouTube -ארץ שהעביר את מרכז הפעילות האינטרנטית שלו להטלוויזיה הראשון ב

  :בר בהצלחה בכל קנה מידה, והראיהמדו
 
 תכני החינוכית. ב צפיות בקירובמיליון  111 -כמאז הקמתו היו  . א
 . 14המהלך הביא לגידול הצופים באתר הבית של החינוכית ביותר מפי  . ב
פי הפעולה המשמעותיים ביותר עבורה בשנת ישראל הגדירה זאת כאחד משיתו גוגל . ג

והפכה את הדמות של "קישקשתא" לאייקון המוביל בשיא הפעילות השנתית שלה  2112
 מול קהל מפרסמים ומובילי דעה בתקשורת.

 

החינוכית הופכת לרלוונטית, נגישה  שינוי בתשומת הלב הצרכנית לה זוכה הערוץ:
 היעד יואטרקטיבית לקהל

 
נועד לחשוף את תכני החינוכית לקהלים חדשים, להעלות את רמת  יהדיגיטלהמהלך 

המהלך שנעשה בשיתוף עם גוגל, תוכנן בצורה כזו החשיפה ואת כמות הצופים בערוץ. 
ולכן "זכה"  ,שהפכה את קידום הערוץ החדש של החינוכית לאינטרס משותף לשני הצדדים

החינוכית דמות של גוגל. פלטפורמות הקידום המתקלהשתמש בערוץ החינוכית ברשת 
המסורתי. הקהל הצעיר נמצא וצורך  ההטלוויזיאת הצופים שלה, לא רק על גבי מסך  פוגשת

אינטרנט. החינוכית, אשר משוחררת מאילוצי רייטינג שמניבים ב כמו תוכן בערוצים נוספים

 YouTube :הכנסות, יכולה לאפשר לצופים לצרוך את התכנים שלה במקומות נוספים כמו

Ynet  ,Mako,  ובקרוב במכשירי הסלולר השוניםוואלה . 
 

העצמתם לטובת החינוכית, הן ברמת נתוני בבנכסים הקיימים ו שימושהחינוכית עושה 
של הערוץ. העלאת הארכיון העשיר של הממתגת החשיפה המצטברת והן ברמה התדמיתית 

ל תוכן איכותי לילדים רשת, אפשרו זמינות מלאה שב יייעוד YouTubeתכני הערוץ לערוץ 
 ויצירת אלטרנטיבה לתוכן הקיים בערוצי הילדים בכבלים ובלוויין.

 
 

 כל הזמן ובכל מקום –כל התכנים של החינוכית זמינים לכולם 

למחזיקי עידן פלוס, הוחלט בממשלה כי תצא חבילה צרה  DTT במסגרת חבילת החינם
ו רוצה או יכול לעשות מנוי לכבלים. למי שאינ הצפייחינמית של שישה ערוצים אשר תאפשר 
יכללות הששת הערוצים שאושרו.  מסגרתב לייכל 23במסגרת זו, הוחלט בממשלה כי ערוץ 

תכנים איכותיים ללא עלות  אתהבלבעידן פלוס היא שלב ראשון בהגשמת החזון 
תכני בתשלום את רחבה, אשר בחלקה מסיבות כלכליות, אינה יכולה לצרוך  הלאוכלוסיי

 .ןוהלוויילים הכב
 

במסגרת  .DTT-הילדים היחיד לצופי ה לערוץ 23את ערוץ בסופו של יום  החלטה זו הפכה
שעות תוכן לילדים  12המשדר  – 23על לוח שידורים מובחן ומפוצל בערוץ  הוחלטזו, 

זכתה החינוכית לחשיפה המצטברת  2112-ב שעות תוכן איכותי למבוגרים. 12ולאחריהן 
   .4-7זה עשור לגילאי הגבוהה ביותר מ

 
מעבר לעלייה הדרסטית באחוז הרייטינג לילדים, גם אוכלוסיית המבוגרים זכתה לערך 
מוסף, שכן התוכן הערכי והאיכותי נמצא כמוצר מבוקש מול הערוצים המשודרים באמצעות 
עידן פלוס. ההגדרה הברורה של לוח השידורים החלה לייצר תנועת צופים משמעותית גם 

  הכללי. גברייטינקהל המבוגרים, ויצרה עליה ברורה בקרב 
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במקביל, על מנת שלא לאבד את הקהל הקיים של החינוכית ואף להרחיבו לגילאים נוספים, 
חוצה ישראל עם קובי "ידי הוספת התכניות ''פלשבק'', -שודרג לוח השידורים למבוגרים על

ת לשמר את קהל המבוגרים הקיים עם עינב גלילי. כך הצליחה החינוכי "111"חדר ו "מידן
 ואף להרחיבו לקהלים צעירים יותר.

 
 

 מעטפת יחסי ציבור מעודכנת

הביא את מותג החינוכית, לראשונה מזה  הדיגיטלישליווה את המהלך היחצ"ני המהלך 
בילויים ואירועי ל מגזיניםשנים, לפלטפורמות תקשורת צעירות ומעודכנות כמו גיא פינס, 

למותג רלוונטי ועדכני לימינו. קהלי היעד פוגשים את החינוכית לראשונה  יח"צ והפך אותו
מדורי ב, טהברודקסבערוצי  – בסביבה השיווקית בה פועלים המותגים הנחשקים ביותר

גם  םלאטרקטיבייאירועים. מותגי החינוכית הופכים ביח"צ ו בתכניותהבידור והרכילות, 
מובילה את הפעילות החווייתית  אובת קישקשת: במהלדוג ,מובילי דעת קהל  םעבור קהלי

  באירוע החדשנות השנתי של גוגל.
 
 

 :הבאים םהשיווקייהיפוך המגמה בעיקר בא לידי ביטוי באמצעות המהלכים 

 עלייה בנתוני הרייטינג ועלייה בחשיפה המצטברת. -
 י.בניית מותג תדמיתי חדשני, בניגוד לתדמית הקודמת של גוף ממשלתי אנכרוניסט -
 שימוש בסוגי מדיות חדשות, באנימציות עדכניות ובאינפוגרפיקה. -
 .ה המסךכניסה למהלך חדש של חיזוק המותג, שיפור הפרומו ומרא -
 שיווקית.הפעילות תקשורתית חדשנית ועקבית לאורך זמן שליוותה את הפעילות  -

 

 מדיה חברתית 

 YouTube/23tv  -האת ערוץ  ,TV23של החינוכית מנהל את אתר הבית  יתחום הדיגיטלה

ייעודיים נוספים, את ערוצי המדיה החברתית וכן שיתופי  YouTubeהראשי לצד ערוצי 
 פעולה בתחום התוכן עם הפורטלים המובילים בישראל.

 
של יצירה  תהאתר והערוץ מהווים למעשה הן ערוץ שידור חדשני ועדכני והן ספרייה דיגיטלי

        שנות טלוויזיה בישראל. כל אחד מהם מכיל מעל  46-כחינוכית תרבותית הפרוסה על 

 YouTubeתכני וידאו מבית היוצר של החינוכית. בנוסף מפעילה המחלקה ערוצי  7,111-ל
בערוצים אלו יש  ערוץ הכנה לבגרות.וערוץ מוסיקה, ערוץ תרבות ערוץ ילדים, ייעודיים: 

 אלפי תכני וידאו, תקצירים ומידע.
 

לבגרות מקיים שיעורי הכנה לבגרות בשידור חי ומכיל שיעורים ממוקדים עם ערוץ ההכנה 
 מורים איכותיים, במגוון ממקצועות הבגרות בישראל.

 
ערוץ בית ספר לשפות עם מבחר שיעורי שפות  את הקים הצוות הדיגיטלי 2113שנת ב

הילדים  תתכניוילדים עם כל הערוץ  כמו גם אתבאנגלית, צרפתית, ערבית, עברית ועוד. 
 החינוכית. האיכותיות מבית

 

               מנהלת מחלקת המדיה פעילות ענפה ברשת החברתית.  YouTube -לצד פעילות ה

אלפי חברים, מעודכן באופן עשרות , פעיל עם "23"חינוכית  Facebookלחינוכית יש דף 

נוספים נפתחו  Facebookשוטף, כולל פעילויות יזומות כגון: חידות, סרטונים ותמונות. דפי 
 דקות ועוד. 23ת: חוצה ישראל, תיק תקשורת, ערב חדש, מובילועבור תכניות החינוכית ה
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מכיל תמונות שצולמו באולפני החינוכית. בעתיד הקרוב בכוונתנו לפתוח  Instagramחשבון 

 שיעדכן את העוקבים בתכנים חדשים, בפעילות ובעשייה של החינוכית. Twitterחשבון 
 

, אתר )המרכז לטכנולוגיה חינוכית( שיתופי פעולה נרחבים, עם מטח םמקיי הדיגיטליחום ת

כל זאת במטרה להנגיש את עוד, ו Ynet-, וואלה וMako)משרד החינוך( ופורטלים כמו  אוח
 תכני החינוכית לכלל הצופים והגולשים.

 

 סיכום: 

 .1יל בקרב ילדים עד ג 1החינוכית הפכה להיות ערוץ הילדים מס' 

והועצם בשנה  נמשךמדיה -להתערות ולהשתלבות בניו החינוכיתכים של המהלהחזון ו
 המטרה להנגיש את כל התכנים האיכותיים שלשמה לעצמה שהחינוכית . 2114הנוכחית 

 אכן עושה זאת צעד אחר צעד.  פלטפורמה אפשריתבכל ערוץ ובכל 

ות בתכני החינוכית מתחילת . מספר הצפיממשיך להצליח YouTube -בערוץ החינוכית 
מיליון צפיות, כאשר ברבעון הראשון בלבד של  111-עמד על כ 31.16.2113 -הפעילות ועד ל

 ! מיליון צפיות 7 –צפיות בערוץ שיא של  יעל מספרדווח  2113שנת 

שמאפשרת לגולש Facebook  -ל האפליקציהושקה  ,כצעד משלים 2113בחודש אפריל 

על תכנים שאהב, להגיב ולחוות דעה על קטעי וידאו בהם Facebook  -בלעדכן את חבריו 
 צפה, לשתף אותם בפעולות שביצע ואף להשתתף בחידונים יומיים. 

בימים אלו, הצוות הדיגיטלי של החינוכית שוקד על הכנת אפליקציה להתאמת האתר 
 .2114ספטמבר -לצפייה במכשירי המובייל השונים. ההשקה מתוכננת לאוגוסט

 

 רכז המבקרים של החינוכיתמ .1

 

 רקע היסטורי 

שנות שידור  11לציון   3101במארס  31מתוך פוסט שהועלה ע"י ארכיב המדינה בתאריך 
 טלוויזיוני במדינת ישראל:

 1166ההתרגשות הציבורית שליוותה את תחילת שידורי הטלוויזיה הלימודית  באביב  "...
. במסגרת ספר באולפני הטלוויזיה-תלמידי בתיבביקורים של קבוצות באה לידי ביטוי גם 

ביקורים אלה יכלו התלמידים ומוריהם להיכנס אל מאחורי הקלעים של שידורי הטלוויזיה 
ולראות את האמצעים הטכנולוגיים המאפשרים את קיומו של "הפלא" הטלוויזיוני החדש, 

לביקורים אלה קדמו שרובם נחשפו אליו לראשונה עם פתיחת שידורי הטלוויזיה הלימודית. 
בדרך כלל מכתבי בקשה לבקר באולפנים שכתבו מורים להנהלת נאמנות הטלוויזיה 
הלימודית )נ.ט.ל.( האורחים ישבו בגלריה  שקירותיה חלונות זכוכית אטומה . הגלריה נבנתה 
מעל שני האולפנים כך שהאורחים יכלו לצפות בהקלטת התכניות מבלי להפריע למהלך 

 קה..."התקין של ההפ

ידי המורה שולמית זיו -נשלח מכתב זה על 23.5.1166-כחודשיים אחרי תחילת השידורים ב
-)נמצא בתיק שסימולו גל 3תעודה מס'  –גן -שם" מרמת-מבית הספר התיכון "אוהל

11631/11 .) 
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זו, נזדמן לנו "במסגרת שעות החינוך בכתה במכתבה כתבה זיו על הכיתה שבה היא מלמדת: 
וחח על ערכה, מגמותיה ואפשרויותיה של החינוכית והתלמידים גילו התעניינות לא אחת לש

הספר משכה הטלוויזיה את -רבה בנושא זה. לא רק משום החידוש בסדרי השיעורים בבתי
וביקשה לאפשר לה ולתלמידה לבקר באולפני  ליבם, אלא גם מבחינה טכנית ומדעית..." 

 שור הטלוויזיוני. ולהכיר ממקור ראשון את המכ חינוכית ה

ממשיכים, מפתחים שנים ועד היום אנו  41 -ורים נמשכת כבר למעלה ממסורת הסי
 ומרחיבים מסורת ארוכת שנים זו .

 

 רגעי קסם: משוב של הצלחה 

מכשיר "הפלא" המדיום הפלאי הקסם לא התעמעם עם השנים נהפוך הוא, במהלך השנה 
פניות נמצאות  61מבקרים . )כאשר  151 -תחנה כבקרו ב 2114ועד יוני  2113האחרונה מיולי 

 בהמתנה לשיבוץ(

 הסיורים זוכים להצלחה מרובה, המבקרים מודים בכתב ובעלפה בהתפעמות גדולה . 

המקצועית  והאנושית  ,התרומה האישית ,החדש שנבנה ההצלחה נובעת בעיקר ממודל הסיור
שירות מקצועית  גבוהה, גישה אישית הרצון העז  להעניק ידע, איכות  .של  עובדי החינוכית

 עוטפת לאורחים. 

היקף הפניות לסיורים הולך . הרשמים  והידע  אצל המבקרים כל אלו יוצרים  את החוויות,
 וגדל  גם לסיורים חוזרים.

לתלמידי ישראל  2113 בקיץ פעילויות לערוך החינוך משרד הכללית של במסגרת ההתגייסות
זו, כאשר הציעה   להצטרף ליוזמה ברוכה ,הסמך של המשרדכיחידת  ,החינוכית החליטה

 במהלך במתקניה חווייתייםסיורים לימודים  ולערוך לתלמידי ישראל לפתוח את שעריה
 הקיץ. חודשי

      
 מכן לאחר הפריפריה ורק ילדי את ראשונה לארח בעדיפותכמסורת החינוכית הוחלט 

מנהלי מחוזות צפון ודרום בקריאה להפיץ את המחוזות. לפיכך נשלחו פניות ל לשאר להרחיב
 המידע בדבר הסיורים לצאן מרעיתם.

 כולל הורים ומדריכים מלווים .   6 – 10 בגילאי נקבע לתלמידיםלקיץ   :קהל היעד

ילדים אוטיסטים ו תלמידים עם הפרעות נפשיות -ים מיוחדבעלות צרכים וכלוסיות א
 , אף הם התארחו בחינוכית.בתפקוד גבוה

במהלך השנה בנוסף לביקורי כיתות תלמידים, התארחו גם נציגי  גופים שונים: עיתונאים 
, סטודנטים נכ"לי משרדי ממשלה, נציגים מצה"למחו"ל / משרד החוץ, פורומים של מ

 לתקשורת ועוד.

, יצירה וגוף משדר. בית החינוכית ת בא לידי ביטוי בהיותה בית הפקהייחודה של החינוכי
הינו המקום היחיד בארץ בו יכולים המבקרים לעבור ולעקוב אחר מרבית שלבי ברמת אביב 

ההפקה מעיצוב תפאורות ואביזרים ויצירתם ועד להקלטה באולפן ועד לעריכה ועד לשידור 
 הכול כלול.

 

 פורמט הסיורים החדש

, שבמסגרתם האורחים עוברים בתחנות עבודה סיורים לימודיים חווייתייםנבנה פורמט של 
 ונות. בכל תחנת עבודה הם מקבלים הסבר מאיש מקצוע  ובחלקן גם התנסות.  ש
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 : הסיורמודל  

תאפשר למבקרים לעבור חוויות של התנסות ברכיבי מבמסגרתו  הסיור נמשך כשעתיים 
 תחנות  העבודה השונות כדלקמן: ו הפקה מגוונים

 בתחילה ובסיום  הסיור. התכנסות הוכשר מרכז מבקרים מקום ה -

במרכז המבקרים מקבלים את פני האורחים. הם מקבלים הסבר כללי על טלוויזיה  -
  בכלל, החינוכית בפרט, על מבנה הסיור וכללי התנהגות והזהירות הנדרשים. 

 

 להלן תחנות העבודה: 

סיור בשלושת האולפנים מבוצע בתיאום עם צוותי ההפקה, על פי לוחות  העבודה ושעות 
 ההפסקות.

 
הדגמות וכן על  תפקיד התאורה כוללהמודולרי, האולפן סבר על  ה 0אולפן 

השימוש במצלמות, הסבר על סוגי המצלמות  שפת המצלמה, כולל 
 התנסות. הסבר על תפקיד מכשיר הטלפרומפטר והדגמת השימוש בו.

המוקלטת באותה עת   תותכניאחת מה צפייה בחזרות ובהקלטה של 3אולפן 
 ועם מפעילי הבובות. ניםמפגש עם השחק במידת האפשר

מבקרים ע"י הדגמה והתנסות בחוויית אפקט הכרומקי, צילום ה   2אולפן 
רקעים שונים ומגוונים כמו:  על רקע כחול המאפשר הכנסת עמיתיהם

הם מקבלים בחדר הקונטרול שבו  התנסות .יער, ירח, מפל ועוד
המחשה והתנסות כיצד עובד שולחן הניתוב ומהו תפקיד  ,הדרכה
 הנתב. 

הסבר על חשיבות התלבושת ת סיור במסדרון ארונות התלבושות, קבל   תלבושות
 ,תלבושות מגוונותמיצגי  המקום והתקופה, דמויות,ה בהפקה לעיצוב 

 ככובעים ועוד.  לאורחים אפשרות למדוד פריטי לבושנת תני

              .                          זרים ותפאורותהסבר מהו בית הפקה,  על יצירת  אבי מתקבל  מצבעה ואולם ההקמה         

הסבר על תפקיד האביזרים בסט,  על  המחסן ותכולתו  מפגש עם ניתן    מחסן האביזרים
בובות יד המאפיינות דמויות מפורסמות מתכניות  לים שהעתק

 הילדים כקשקשתא, נולי, שבי ועוד.

יום, אילו אמצעים עומדים לרשותו, ר על  תפקידו בכלל ביום מוסב   חדר השידור
כיצד מתמודדים עם הפתעות / תקלות בזמן  ,השדר מהו תפקיד

שידור, מה קורה במצבי חירום,  ערוצי השידור השונים המנותבים 
והבקרה עליהם, מהו רצף בשידור, הסבר קצר   1,23מהחדר, ערוצים 

 על הארכיון הדיגיטאלי ואופני השימוש בו ביום יום ועוד.

תפקיד עריכת הווידאו בהפקת תכנית כולל הדגמה הסבר על יתן נ    עריכהדר ח
 אפקטים ועוד.

 תפקיד עריכת הצליל, הקלטת קריינות ועוד.הסבר על   עריכת צליל חדר 

הוצבו קוליסות עם הדמויות מתכניות הילדים שלנו, כך יצרנו פינות   רחבת הכניסה 
  .לום  למזכרתיצ

 מבקרים, דברי סיכום וחלוקת שי.התכנסות בחדר ה  סיום
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 :עימם התקשרותהחינוכית ודרכי בבעלי תפקידים 

 

 

 טלפון וכתובת דוא"ל שם תחום

 13 - 6466652 מר אלדד קובלנץ ל כ"מנ

13 - 6466631 עו"ד אביגדור דנן משפטי היועץ ה  

 13 - 6466647 גב' דינה לניר מנהלת חטיבת הפקת תכניות

 13 - 6466211 מר ארקדי סורוקר חשב

 13 - 6466231 מר רפי זיו מנהל מחלקה כלכלית

 13 - 6466652 גב' קרן הררי יועצת בכירה למנכ"ל

 13 - 6466231 מר בוריס נסטיק  מנהל שירותי הנדסה ופיתוחמ"מ 

 13 - 6466651 מר אמיר רוזנבאום מנהל אגף מנהל ומשאב"ש

 13 - 6466175 מר רוני צייג  תחום דיגיטלמנהל 

 13 - 6466251 מר מיקו גרוניק מנהל מחלקת מבצעים והפקה

 13 - 6466777 מר דודי אורן מ"מ מנהל מחלקת ערוצים

 פרוייקטיםמנהלת 

 הממונה על יישום חוק חופש המידעו
 גב' רחלי חיים

6466746 - 13 

rachelh@ietv.gov.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דואר ישראל:התקשרות באמצעות 

 61111ת"א ישראל  רמת אביב, 14רחוב קלאוזנר  החינוכית,

  www.23tv.co.ilאתר האינטרנט :, video@ietv.gov.il כתובת דוא"ל:

 13 – 6466666טלפון: 

 

mailto:video@ietv.gov.il
http://www.23tv.co.il/
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 המבנה הארגוני 
 

 המבנה הארגוני ופעילות כל אחת מיחידות החינוכית הכולל: 
 
 מטה ואחרות הכפופות ישירות למנכ"ל. ותיחיד 

 

 3 והם:החינוכית הנותנים שירותים מנהליים לכלל עובדי  אגפים 

 המנהלאגף  -

 אגף הכספים )חשבות( -
 

 

 1 :יחידות תפעוליות והן 

 תכניותחטיבת הפקת  -

 הנדסה שירותיחטיבת  -

 מחלקת  ערוצים * 

 מחלקת מבצעים והפקה * 

 

 
 

 
 בחינוכיתרגוני והפעילות להלן תיאור המבנה הא

  ..................................................................................... יחידות הכפופות למנכ"ל .א

  ..................................................................................... ומשאבי אנוש נהלמאגף  .ב

  ........................................................................................ (חשבות)אגף הכספים  .ג

  ......................................................................................... תכניותחטיבת הפקת  .ד

  ............................................................................  ופיתוח הנדסה שירותיחטיבת  .ה

  ................................................................................................ מחלקת ערוצים  .ו

  ..................................................................................... מחלקת מבצעים והפקה  .ז
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 תרשים המבנה הארגוני 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מנכ"ל 

 החינוכית

 לשכת 

 מנכ"ל

 לשכת 

 היועץ המשפטי

אגף לתכנון כלכלי 

 )כולל תפ"י(

 רכש 

 מכרזים ומאגרים

 הערכה 

 ומחקר

 פרויקטים

 וחופש המידע 

 שיווק 

 ומכירות

 תחום 

 הדיגיטל

 אגף 

 הלמינ

 חטיבת 

 הפקת תכניות

 מחלקת 

 ערוצים

 אגף הכספים 

 )החשבות(

 חטיבת 

 שירותי הנדסה

 מחלקת 

 מבצעים והפקה
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 א. יחידות הכפופות למנכ"ל
 
 

 כ"ל החינוכית.  נהכפופות ישירות למבפרק זה מוצגות היחידות 
 
 

 שכת מנכ"לל .0
 

 , רכזת לשכה וסטודנטיתמנהלת לשכה ,לשכת מנכ"ל כוללת יועצת בכירה למנכ"ל
 פעילויות. המגוון בת לו וישירות ומסייע לוהכפופות 

 
 פעילותתחומי  

 

 בכירה היועצת ה .א

  של החינוכית פעילות השוטפתכל הב למנכ"ל סיוע  -

 תיאום בין יחידות המטה בחינוכית ובינן לבין עצמן -

 ית קשר למול גורמי חוץ העובדים עם החינוכ -

 שרד החינוך, הנציבות ומשרד האוצרעבודה שוטפת למול מ -

 

 מנהלת לשכת מנכ"ל  .ב

כולל: ניהול יומן הפגישות, הכירות מז שירותיניהול לשכת המנכ"ל ומתן 
ת טלפוניות ובכתב )לרבות ביצוע מעקב אחר הוראות הממונה, מענה לפניו

 תלונות(
 

 רכזת לשכת מנכ"ל .ג

התנהלות והעברת סיוע ליועצת הבכירה למנכ"ל וללשכה בפעילות השוטפת. 
 ה לעובדים ומנהלים לשני הכיווניםמידע בין הלשכ

 

 סטודנטית לשכת מנכ"ל  .ד

ור חומרים ברת פעילות הלשכה ומעניקה מענה טלפוני, תכתובות ואיתמתג
 במסגרת פרויקטים שונים

 

 

 היועץ המשפטי תלשכ  .3

מול גורמים  כיתבחינומלווה מבחינה משפטית את כל הפעילות  לשכת היועץ המשפטי
 בקשרי עבודה. וכיתהחינפנימיים וחיצוניים איתם נמצאת 

              
 תחומי פעילות

 
 לן תחומי הפעילות העיקריים של הלשכה:לה

 

 טיפול בתביעות נגד המשרד כולל הכנת חומר רקע לפרקליטות.  -

 התכתבות עם באי כוח התובעים ונוכחות בדיונים המשפטיים. -
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לנטים ושיתופי פעולה כולל ניסוח אהכנת חוזים עם ספקים, גורמי הפקה, רכש, ט -
 הצד השני. דיי-עלעצמי ובדיקת ניסוחים של חוזים שנוסחו 

 ידי-עלתוך שילוב פרקים מקצועיים שנכתבו  וכיתהחינהשתתפות בניסוח מכרזי  -
 .כיתבחינוגורמים אחרים 

בפרט ולמנהלים ברמות שונות בכלל ובכל  וכיתהחינייעוץ משפטי שוטף למנהל  -
 שאלה משפטית שמתעוררת בארגון. 

ומועצת הכבלים הערוץ השני  רגולטורמול גורמים מפקחים ) וכיתהחינייצוג  -
 (.ןוהלוויי

מימון מסחרי,  )מכרזים, התקשרויות, כיתבחינובוועדות שונות חברות  -

 .)םיפרילנסר

יישום חוקי חופש המידע, חוק  :יעוץ בתחומים ,בוועדות הכנסת וכיתהחינייצוג      -
 . (בשיתוף עם הממונים)וחוק כתוביות ושפת הסימנים  כיתבחינונגד הטרדה מינית 

 ושא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוצרי הטלוויזיה החינוכית.הסדרת נ -

 
 

 חוזים על פי הפירוט הבא:   215נחתמו בסה"כ  2113בשנת 
 

 חוזים חדשים והארכות 51נחתמו     חברות הפקה

 חוזים חדשים והארכות 43נחתמו    חברות

 חוזים חדשים והארכות 161נחתמו   טאלנטים 

 חוזים הארכות וחדשים 11חתמו נ נותני שירות לפרומו

 חוזים 4נחתמו  נותני שירות להפקה

 חוזים 21נחתמו     שיווק ודיבוב

 
 אגף לתכנון כלכלי .2

 
הכלכליים הקשורים בהפעלת הטלוויזיה,  םההיבטיהיחידה הכלכלית אחראית לכל 

בהקצאה שוטפת של משאבי עבור מהכנת התקציב השנתי הכולל ותמחור ההפקות, 

(, וכלה במעקב אחר ניצול התקציבים O.O.P)פנימיים וחיצוניים הטלוויזיה 
ניהול מו"מ עם ספקים, , והמשאבים השונים תוך השוואתם לתכנונים המקוריים

 מפיקים חיצוניים וכדומה.

 

 תחומי פעילות

 

 תמחירותקציב  א.

 -וקו . תמחור פרויקטיםוכיתהחינהכולל של תכנון התקציב  -
  .תפרודוקציו

. אישור דטים(נתמחור התכניות )מבהכנת  תכניותטיבת הסיוע לח -
 תמחור התכניות.

 .. אישור בקשות שוטפות לחריגה בתקציבםיפרילנסראישור העסקת  -
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 מעקב ובקרה ב. 

 ריכוז נתוני ביצוע )שעות והוצאות( והזנתם למערכת הממוחשבת לניהול הפקות. -
  .לאות ריכוזגזירת נתונים מהמערכת הממוחשבת והעברתם לטב -
בפרט ובתקציב החינוכית בקרה שוטפת אחר עמידה בתקציב ההפקות  -

 וכו'(. O.O.Pאדם, אמצעים,  ח)כבכלל 
 .שינויים פנימיים במסגרת תקציב ההפקות ביצוע -
 .פי בקשת המנכ"לל ביצוע פרויקטים שונים ע -

 

 (תכנון פיקוח הייצור) תפ"י ג. 

אדם  חם, חדרי עריכה, כי)אולפנ ריכוז בקשות להקצאת אמצעי הפקה -
 )במאים, מפיקים וכו'(. כיתבחינורכב( מגורמי הפקה -כליו

 שיבוץ שבועיות פרטניות תכניותהכנת , מקרו חודשית תכניתהכנת  -
 / תכניות / נדסהההבתיאום עם הגורמים המתאימים בחטיבות 

 ביטולים ועדכון / קבלת הודעות על שינויים. והפצתן מבצעים והפקה
 .O.O.Pהשיבוץ בהתאם. בדיקת זכאות להקצאת משאבי  תכניות

 

 שונות ד. 

 ועדת מכרזים ובפורמים נוספים שונים.השתתפות ב
 מקבלי החלטות אחרים בהנהלה.לו וכיתהחינל נכ"מתן ייעוץ כלכלי למ

 

 תקציב 

  4.1 4.1 ( בתקנות חופש המידע1)6(, 1)6(, 7)6פירוט נתונים על פי סעיפים 

החינוכית כיחידת סמך של משרד החינוך נוהגת לפי כללים שנקבעו בחוק יסודות התקציב 

 1115  –התשמ"ה 
 

 3102-3101לשנים  בפועל תקציב החינוכית
 ₪ ()במיליוני 

 אומדן, כפוף לשינויים*
 

 תקציב ברוטו: 
:   (213312תקנת הפקות ).  ש"ח' מ 52.1 – 2114ש"ח / בשנת ' מ 54.2 – 2113(: בשנת 213311)תקנת כ"א 

 – 2113: בשנת *(*213313' שידור )תקנת הוצח . ש"' מ 51.7 – 2114ש"ח / בשנת ' מ 37.4 – 2113בשנת 
ש"ח ' מ 16.1 – 2113(: בשנת 213314תקנת הנהלה וכלליות ). ש"ח ' מ 27.7 – 2114ש"ח / בשנת ' מ 31.1

' מ  5.3  – 2114ש"ח / בשנת ' מ  5.3 – 2113(: בשנת 213111תקנת פיתוח ).  ש"ח' מ 17.1 – 2114/ בשנת 
 ש"ח 

 

 שידור( מוחזרת למשרד האוצר אגרת תדרים: הוצ' מתוך תקציב ברוטו )תקנת  **
 ש"ח ' מ 13.7 – 2114ש"ח / בשנת ' מ 12.3 – 2113בשנת     
 

 תקציב ברוטו כולל: 
 ש"ח ' מ 21.2 – 2114ש"ח / שנת ' מ 11.1 – 2113עודפים מחוייבים משנה קודמת: שנת 

 
 3101מקור הנתונים: האגף לתכנון כלכלי. החינוכית, יוני 

  3102 הנושא
 

3101   

 11.4 11.7 האוצרמשרד 
 21.1 24.1 החינוךמשרד  –מיוחדים פרוייקטים 

 019.1 011.7 סה"כ ממקורות המדינה
   

 * 1.3 14.1 עצמיותהכנסות 

   
 001.1 009.7 סה"כ )מקורות מדינה + הכנסות(
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 מאגרים ורכש מכרזים  .1

 
 כללי

 ,אחריות לביצוע כל הפעילויות המנהליות הנדרשות לפני ,ועדות המכרזים וניהול ריכוז
 , ענ"א ופטור משרדית.לקראת ואחרי כינוס ועדות המכרזים

הכנת מכרזים לשירותים מינהליים מקצועיים, רכישת טובין, שירותי ייעוץ ושירותים 
 שונים בתחום ההפקה הטלוויזיונית.

 
ל במכרזים משלב הבאת הבקשה לאישור, כתיבת מפרטי המכרזים ביחד עם טיפו

תונות ובמינהל הרכש, מענה לשאלות יהגורמים המקצועיים, פרסום המכרז בע
פתיחת הצעות ובדיקתן לרבות הכנת טבלאות השוואה וגיבוש המלצה  המציעים,

 לבחירת הזוכה לוועדת המכרזים.
 מטפל בערעורי מציעים שלא זכו במכרז.מוציא הודעות בדבר תוצאות המכרז ו

ריכוז ישיבות וועדות המכרזים כולל הכנת סדר יום, זימון משתתפים, תמצות 
ההחלטות והכנת הפרוטוקולים. יישום החלטות וועדת המכרזים ו/או מעקב אחר 

 יישומן.
ניהול הקשר של המשרד מול מינהל הרכש באמצעות מערכת מנו"ף, לרבות פרסום 

רסומי הודעות על כוונת התקשרות עם ספק יחיד, פניה לוועדת פטור מכרזים, פ
 מרכזית ודיווח על מתן פטור ממכרזים.

ניהול מאגרי נותני שירותים ומאגרי סוכנים וטאלנטים משלב פרסום מכרז פומבי 
להקמת המאגרים ולעדכונם השוטף, בדיקת הצעות מועמדים וסיווגם, הקמת 

ול כל מערך התיחורים לאיתור נותני שירותים המאגרים בפועל, פרסומם וניה
 וטאלנטים על בסיס המאגרים.

יישום הצד הארגוני בתקנות חובת המכרזים והוראות התכ"מ, כגון הכנת בקשות 
לפטור ממכרז, פרסום המכרזים במינהל הרכש הממשלתי, העברת בקשות ודיווח 

 שוטף לוועדת הפטור המכרזים באגף החשכ"ל במשרד האוצר.
נת דיווחים להנהלת המשרד ולגורמים מחוצה לו בנושאים שונים הקשורים הכ

 לפעילויות המתבצעות ביחידה.
עדכון שוטף של אתר האינטרנט של המשרד במידע לגבי קיום מכרזים, זוכים 

 במכרזים, ארכיון מכרזים, מאגרי נותני שירותים וטאלנטים וכן תיחורי מאגרים.
 

 ידי  החינוכית-לע 3102מכרזים שפורסמו בשנת 
 

 אחזקת מערכות תשתית ומבנים במתחם החינוכית   76/3102מכרז 
 

 דיגיטציה של ארכיון החינוכית    71/3102מכרז 
 

 אספקה והתקנה של ספרייה דיגיטלית עבור החינוכית    77/3102מכרז 
 

 שירותי שמירה ואבטחה לטלוויזיה החינוכית   11/3102מכרז 
 

 מתן שירותי הסעדה )מזנון חלבי וארוחות צהריים( לחינוכית    12/3102 מכרז
 

אספקת חלפים וכלי עבודה למכשירי בטא אנלוגיים  21/3102 מכרז
 SONY  דיגיטליים מתוצרתו

 
 מתן שירותי ניקיון במבנים ובחצרות הטלוויזיה החינוכית    36/3102מכרז 

 
 מתן שירותים במקצועות תומכי הפקה    07/3102מכרז 
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 פרויקטים וחופש המידע . 1
 

 כללי

יחידת פרויקטים עוסקת בפרויקטים מיוחדים )פנימיים וחיצוניים(, קבועים מנהלת 
היחידה אמונה גם על . וכיתהחינמנהל  ידי-עלומשתנים המוטלים עליה מעת לעת 

ירת הקשר עם גופים ממלכתיים ציבוריים ועסקיים המעוניינים להיות יצירת ושמ
 . כיתבחינואו תכנית להפקות המתבצעות /שותפים כספית ו

 
 תחומי פעילות

 
מרכז " ניהול והפעלת, כיתהחינוביצוע פרויקטים מיוחדים עפ"י בקשת מנהל 

יקטים מיוחדים . ייזום וקידום פרוכיתבחינו םסיורים לימודיים חווייתיי - "מבקרים
עם הספרייה הלאומית, שת"פ עם משרד המשפטים בנושא  שיתוף פעולהדוגמת: 

שת"פ עם משרד המשפטים  ,שקיפות, שת"פ עם משרד החינוך בנושא זכויות הילד
 ועוד.  מעקב אחר יישום ההסכם עם הגורם החיצוני. חופש המידע

 .כיתממונה על יישום חוק חופש המידע בחינו
 

 

 מכירות ויחסי ציבור ,שיווק . 6
 

 תחומים עיקריים כדלקמן: שניהיחידה מתמקדת ב
 

 . כיתהחינושיווק, פרסום ויחסי ציבור של  א. 

 . 2-ו 1שיווק ומכירת זמן אוויר לפרסומות וחסויות בערוצים  ,מכירה של תכנים ב. 

 

 
 תחומי פעילות

 
 עבודה שוטפת מול משרד יחסי הציבור )מיקור חוץ(.  א. 

      וף כל המידע הפנימי בנושא התכנים השונים, קידום תכנים מול מחלקת איס  
באמצעות הפקת מודעות וחומרים  כיתהחינו. פרסום של כיתבחינו מדיה-ניו

לתערוכות, הפקת לוח שידורים למפרסמים. יחסי ציבור מול עיתונאים, כתיבת 
 הודעות לעיתונות. 

 הציבור. עבודה מול חברות הפרסום.  הפקת אירועים שיווקיים. טיפול בפניות  
אל ", "הוט"ביצוע מיזמים העוסקים בתכנים במסגרת שיתופי פעולה מסחריים )  

 וכו'(. "על
 

 .ושיתופי פעולה. עבודה מול חברות הפרסום, הסכמי פרסום 23מיתוג ערוץ  ב. 

 וחוזים.. טיפול בפרויקטים של שיווקי תוכן 2-ו 1מכירת זמני שידור לערוצים        

 . (תקליטורים) .D.V.D-ב וכיתהחינהתקשרות מול הזכיין המפיץ חומרים של        
                               לשידור בארץ ובחו"ל.  תכניותוקטעים מתוך  תכניותמכירת  

 לפונים השונים.ושליחתן  .D.V.Dהעתקת תכניות לפורמט של  
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 הערכה ומחקר . 7
 

 ,כמו כן ופילוחן.  תכניותעל ריכוז שוטף של מידע לגבי נתוני צפייה בהיחידה אמונה 
ומחוצה  כיתבחינומנתחת את נתוני הצפייה ומביאה אותם לידי הגורמים הרלבנטיים 

 ה.ל
עוד משמשת היחידה ככלי להכוונת מדיניות התחנה בתחומי התכניות, לוחות 

מעורבת ביחסי הציבור לצורך השידורים, מכירות, שיווק ותכנון אסטרטגי כולל ואף 
 מיקוד מאמצים לחשיפה ומיקוד מודעות ציבור הצופים לתכניות החינוכית.

 
 

 תחומי פעילות
 

 ריכוז נתוני רייטינג באינטרנט -

 , גיל, השכלה ועודההפקת דו"חות סטטיסטיים שונים על פי פילוח של אוכלוסיי -

 חברות פרסום ו 2ערוץ  חברות בוועדת מחקר למדרוג בשיתוף נציגים של זכייניות -

 ים בתחומי הרייטינגמחקרבקרה על תוצאות  -

 רות זכייניות המעבדות את הנתוניםעבודה מול חב -

 
 
 
 
  יגיטלדתחום ה . 1
 

את וכן  23tv.co.il  אתר הבית מדיה של החינוכית כוללים את-תחום האינטרנט והניו

נוספים: תרבות,  YouTube וערוציYouTube: YouTube.com/23t -בהערוץ הראשי 
                  כני המדיה החברתית . כמו כן, התחום כולל את ניהול תילדים, שפות ועוד

 ועוד.  Facebook ,Instagram -ב
 

כמו כן, באחריות תחום הדיגיטל פיתוח שיתוף התכנים של החינוכית בפורטלי תוכן 

 מטח, או"ח של משרד החינוך ועוד. ,Mako ,Ynetמובילים: 
 
-מקור עדכני להפצת תוכן תרבותימהווים הנוספים  תצי המדיה הדיגיטליאתר וערוה

ספרייה דיגיטלית חינוכי איכותי מקורי ברשת ובסלולר. במקביל מהווים ערוצי המדיה 
  טלוויזיה בישראל.שנות  51 -הפרוסה על כ תרבותית-ישראלית חינוכיתשל יצירה 

 
התכנים האיכותיים שלה בכל ערוץ ובכל החינוכית שמה לעצמה יעד להנגיש את כל 

במגוון נרחב של  כיתהחינושל תכני  תמפולח הפצהפועלת לו ערוצי המדיה הקיימים,
 פלטפורמות דיגיטליות.

  
 :תחומי עיסוק

מחלקת האינטרנט אחראית על הפעילות המקוונת של החינוכית בכל סוגי המדיה 

: מנהלים את YouTube -ובר . אנשי הצוות עורכים את התכנים באתהאינטרנטיים

אינטרנטי של תכני VOD  מערך מפעיליםו מעדכניםחברתיות, הפעילות ברשתות ה
והקמת יצירת  על ברשת,אחראים על שידורים חיים , באתרים השוניםהחינוכית 

 לגולשים ולצופי הערוץ מתן מענהעל , באינטרנט שונים םפורטלישיתופי פעולה עם 
  .החינוכיתצרכים משתנים של פרסומים ולל , וכן על מתן מענהברשת
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 ומשאבי אנוש מנהלב. אגף 

 

 כללי .0

לכלל  מנהלייםמרכז תחתיו את היחידות הנותנות שירותים  ומשאבי אנוש מנהלאגף 
ואחראי לניהול הפעילות השוטפת  מנכ"ללמנהל האגף כפוף ישירות  עובדי החינוכית.

 הכפופות אליו. המנהלשל כל יחידות 
 

ייעלות הארגון כוללים בין השאר: צמצום הארגון, שינוע והכשרת עובדים צעדי הת
לתפקידים נוספים בתוך הארגון והרחבת תחומי העיסוק באמצעות המעבר למדיה 
דיגיטלית שמחברת את הארגון לסביבה הדיגיטלית המשתנה ולהרגלי הלמידה של 

 היום. 
 

  בגיל 4מרצון ,  11עובדים,  15שו פר 2113בשנת 

 מרצון  3בגיל,  6,  1/יוני פרשו  2114נת בש

 

 תרשים המבנה הארגוני .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 מנהלה תיאור היחידות באגף
 

 משאבי אנוש

המחלקה אחראית על קבלת והקלדת שעות נוכחות של העובדים, עדכוני סטטוס של העובדים, 
הסכמים  6על הסכמי העבודה )ישנם כגון: דרגה, גמולי השתלמות וותק, ביצוע מעקב ובקרה 

שונים(, דיווח על הארכות חוזה, טיפול בכל הקשור לביטוחי עובדים לפנסיה, זכויות והטבות 
כן,  כמו. גמלאיםלרווחה, טיפול בנפגעי תאונות עבודה, טיפול בפרישת עובדים ועבודה מול 

בודות משרד שונות היחידה מטפלת במכרזי עובדים, בקרות על אופן העבודה, כונניות, ע
 וכדומה. 

 
בנוסף לפעילות השוטפת בנושאי אמרכלות, אחראית המחלקה לטיפול בנושאי קורסים 

 והשתלמויות וכן בנושא הרווחה, הן ברמת הפרט והן ברמת כלל המערכת.
 

 
 

 מנהל האגף 

 מזכירת האגף

 ביטחון
משאבים חומריים 

 ומחסן כללי

משאבי 

 אנוש

משק 

 ותחזוקה

תחבורה 

 ורכב
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 תחומי הפעילות עוסקים ב:
 .(םיפרילנסרועובדים חיצוניים )חברה וארכיב  ,, רווחה והדרכהאדם חכ

 

 

 שאבים חומריים ומחסן כללימ

קבלת  ,, איתור הספקים, הוצאת הזמנותוכיתהחינהיחידה אחראית לביצוע כל הרכישות עבור 
כמו כן, אחראית היחידה לניהול המחסן הכללי הטובין, בדיקתם, אחסונם והנפקתם לעובדים. 

 .והטכני
 

 

 משק ותחזוקה

ובקרה אחר עבודות זכיין שירותי קוח, מעקב יפהיחידה אחראית לטיפול בנושאים הבאים: 
 הניקיון.

, הפקת הזמנות עבודה לספקי שירותים וציוד. כיתבחינוקבלת הצעות מחיר לעבודות 
השתתפות בוועדות שונות. ניהול קופה קטנה של היחידה. ביצוע מטלות יומיומיות של אחזקה 

עה, תיקוני ריהוט, . הפעילות כוללת עבודות צביוכיתהחינשוטפת ומונעת של המבנים במתחם 
 .וכדומהתיקוני אינסטלציה קטנים, עבודה מול מחלקת הבינוי 

 
 תחבורה ורכב

ביצוע ללצורך ביצוע הפקות, הסעת מרואיינים וכן  לחינוכיתרכב -כליהיחידה אחראית לתיאום 
ואחזקת כל  וכיתהחינל כ"נהיגה למנ שירותיכמו כן, אחראית היחידה על אספקת  .שליחויות

(. לצורך אספקת מסחריים 4-רכב פרטיים ו-כלי 2)הכוללים:  וכיתהחינב של הרכ-כלי
 רתמוניות וחבחברת השירותים נעזרת היחידה גם בשירותים חיצוניים )חברת השכרה, 

 שליחויות(.
 
 

 ביטחוןקצין 

שעות ביממה. אחריות  24, כיתהחינואחריות לאבטחה הפיזית של העובדים, המבנים ורכוש 
 כח אדם לשעת חרום. על . ממונה על כיבוי אש, ממונה על הלוגיסטיקה ולאבטחת המידע

 מתבצעת באמצעות חברת שמירה פרטית. וכיתהחינאבטחת 
 
 

 
 

 ג. אגף הכספים )חשבות(

 

, בשונה מיחידות במשרדי ממשלה "מיניסטריאליים" פועלת כיתבחינויחידת הכספים  .0
העיסוק המאסיבי בהכנסות  בסביבת עבודה עסקית למחצה. השונות העיקרית היא

מפעילות עסקית. היבט נוסף הינו פעילות של מכירת זמן אוויר לפרסומים וחסויות 
ורכוש בלתי מוחשי. תשלומים לכלכלת צוותי הפקה ועיסוק אינטנסיבי בקופות קטנות 

      לרכישות מוצרים שונים הנדרשים להפקות.
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  '.מרכב"ה'במערכת  2111יחידה משתמשת משנת ה .3

ים  ימערכת שונו נהלי העבודה של שיטת הרישומים החשבונאהלאחר שלב הטמעת 
 וכפועל יוצא גם את מבנה החשבות. 

 
 יחידות המשנה ותחומי עיסוקן .2

את מבנה החשבות שמרכיבות יחידות המשנה הארגוניות  5ממונה על  כיתהחינוחשב 
 כדלקמן:

 
 :יחידת התקשרויות ופיקוח תקציבי

בתחומי התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי בהתאם לחוק נכסי המדינה,  ביצוע פעולות
חוק התקציב והוראות תכ"מ. בדיקת הסכמים עם ספקי שירותים וטובין והזנת פרטי 

 התקשרויות למערכת מרכב"ה.
 

 : יחידת גביה
ויר לפרסומות וביצוע מעקב במערכת ייעודית אחרי חיובי לקוחות הרוכשים זמן א

ע התאמות בין מערכת חיובים לרישומים במודול פיננסי במרכב"ה. וחסויות. ביצו
 פעולות גביה מול הלקוחות העסקיים.

 
 : יחידת תשלומים

ביצוע פעולות מוקדמות הנדרשות לתשלומים לספקים לסוגיהם )ספקי טובין 
 , ספקי חו"ל( בהתאם להוראות החוק, תכ"מ וחוזי התקשרויות.םיפרילנסרושירותים, 
מים באמצעות העברות בנקאיות והמחאות לזכאים. ביצוע ברורים בנושא הכנת תשלו

 ספקים.ההתשלומים מול יחידות המשרד ו
 

 : יחידת חשבונאות ודווח
ניהול מערכת הנהלת החשבונות במרכב"ה. הפקת חשבוניות ללקוחות ומעקב אחרי 

שבון חרואה  ידי-עלח שנתי עד רמת המאזן לביקורת "קליטת התקבולים. הכנות דו
 מבקר.

 
 : יחידת שכר

בכפוף  וכיתהחינביצוע פעולות הקשורות בחישוב ובתשלום משכורת של עובדי 
קליטת נתונים לצורך תשלומי שכר  תכ"מ.התקשי"ר והעבודה, הלהוראות דיני 

ועדכונם השוטף וכן הזנתם של מרכיבי שכר שונים כגון: הבראה, ביטוח רכב, קרנות 
 רותחבם הגורמים אליהם מופרשים כספי העובדים )קיום קשר ע .השתלמות וגמל

 .רנות השתלמות וכו'(קביטוח, 
 
 
 
 

 תכניותד.  חטיבת הפקת 

 
 

 תכניותמתרכז בביצוע כל ההפקה העצמית של  תכניותתפקידה העיקרי של חטיבת הפקת 
 , אישור, ליווי ומעקב צמוד אחר תכני הפקות רכושות מהארץ.החינוכית

 
מבוגרים(, מחלקה לילדים ונוער,  תכניתמחלקה לתרבות וחברה ) - לקותמח 3החטיבה כוללת 

 תפקידים: מנהל פרומו ובמאי ראשי. 2 -המחלקה לענייני היום ו
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תחקירנים 

)**( 

 תרשים המבנה הארגוני

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 םרק פרילנסרי )**( 
 
 
 

 המחלקות הבאות: 3 -ההפקות מתבצעות במסגרת אחת מ
 

 ת "ענייני היום"מחלק .0

שים של חיילים מלבנון ביום "הוקם מגזין "ערב חדש" אשר שידר ד 1112שנת ב
וקמה מחלקת ה 1113כתבים של גלי צה"ל. בשנת  ידי-עלוחדשות אשר סופקו שצולמו 

אקטואליה: ערב חדש, תיק  תכניותענייני היום אשר נכון להיום אחראית על הפקת 
המחלקה  ,קבועות תכניותבתיה"ס. בנוסף להפקת  על של-וליגותדקות  23תקשורת, 

 שנה למלחמת יום כיפור ועוד.  41פעמיים כגון -חדמפיקה פרויקטים 
 

 .לנסריםפריאדם העומד לרשות המחלקה מורכב ברובו מה חכ
 

 ונוער מחלקת ילדים .2

 ילדים ונוער. תכניותהפקת 
 

 היא כדלקמן:הפנימית החלוקה 

  12ועד  4  מגיל -ילדים 
 11ועד  13מגיל  -   נוער

 
יש צוות עבודה קבוע אשר  תכניתשונות. לכל  תכניותבמחלקה מחולק לפי ח האדם כ

 .הפקהוזר עו במאיוזר עעורך, במאי, -כולל: מפיק
 

 מבוגרים( תכניותמחלקת תרבות וחברה ) .1

  תכניותבהעשרה ו תכניותמבוגרים( עוסקת ב תכניותמחלקת תרבות וחברה )
וזרי מפיקים, עהלרשות המחלקה עומדים כל הבמאים, . ריםלמבוג תדוקומנטריו

 תחקירנים.הו במאיה וזריע, םבמאיהמפיק, ה
 

העובדים הנ"ל מנוידים ממחלקה למחלקה, בהתאם לעומסים במחלקות השונות של 
 החטיבה.

 חטיבת הפקת תכניות

מח' ענייני 

 היום

מח' תרבות וחברה 

 נית מבוגרים()תכ

מח' ילדים 

 ונוער
 במאי ראשי פרומו

 מפיקים

 

עוזרי 

 הפקה 
 עוזרי במאי

 במאים
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 פרומוהיחידת 

 

 כללי

בפעם  העומדות לצאת לשידור תכניותתפקידה העיקרי של היחידה ליצור סרטוני פרומו ל
 . מתמשכות ולציון אירועים מיוחדים תכניותהראשונה, ל

אחראית על הקידום והמיתוג של החינוכית על פני המרקע, ערכיה ותכניה באופן כללי והצגתם 
 וחשיפתם של לוחות שידורים כלליים ותכניות חדשות.

 

 כמו כן מבצעים ביחידה גם את הפעילויות הבאות:

 וכיתהחינ ידי-עלשונים המופקים  הפקת סרטוני פרומו לאירועים -

 

 וכיתהחינהפקת סרטוני תדמית ומצגות ככרטיס ביקור של  -
 

ן אירועים, תשדירים לוחות משדרים, מעברונים שונים לציו –הפקת מוצרים מיוחדים  -
 מיוחדים ועוד

 

 

 במאי ראשי

 
 כללי

 

 . )מביים בעצמו(וכיתהחינ ידי-עלאחראי על הבמאים המועסקים  -

 ים בתכנית עבודה/ימי עבודה/הפקותאשיבוץ הבמ -

 ות עבודת הבמאיםמפקח על איכ -

 כיתבחינוחדשות  תכניותמעורב בגיבוש רעיונות ל -

 על האמצעים הנדרשים לכל הפקה תכניותה במאימקבל החלטות  בשיתוף עם  -

מבקר ומאשר הפקות חוץ מהבחינה הויזואלית: תפאורה, מארזים גרפיים, בחירת  -
 אליים נוספיםשחקנים ואמצעים ויזו
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 בת הפקת תכניות חטי

 3102לשנת תכנית העבודה 

 

 מס' פרקים  תכנית שם הסדרה /

 115 מי בא לקישקשתא? )כולל משדרים לשעת חירום עבור פיקוד העורף(

 11 דרמה-בחצר של פופיק

 44 דקות 23

 41 חי בסרט )סרטי סטודנטים(

 24 בי"ס לשפים מתחילים 

  

  : טים מיוחדים בשיתוף משרד החינוךפרויק 1

 1 חידון התנ"ך הארצי לנוער

 1 חידון התנ"ך למבוגרים

 1 עצרת יום הזיכרון לרצח יצחק רבין

 1 פרס המתנדב ע"ש אלעד ריבן אות שר החינוך לנוער המתנדב

  

 1 עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל )רכש( –טקס 

 1 עצמאות( רכשמדינה ליום אחד )סרט ליום הזיכרון/ה

 11 אירועי ספורט

 24 הכול תרבות

 21 חוצה ישראל

 243 ערב חדש

 27 תיק תקשורת 

 111 עושים סדר

  

 246 סוגרים חשבון 

 31 אינטרמצו עם אריק

 11 עונה שלישית-ואקום 

  

 33 אהלן רפיק

 643 אולפן הבית 

 14 היצירה הצעירה )סרטי תלמידים(

 14 קהפולניות עושות שו

 1 שנה למלחמה( 41יום הכיפורים ההוא )ציון 

 1 נבחרי הציבור )ספישל ליום הבחירות לכנסת(

 1 פסקול ישראלי

 3 פרופיל

 37 שיחת נפש

 26 שטרודל
 25 111חדר 

 31 חדשות מהעבר
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 מס' פרקים  שם הסדרה / תכנית

 44 הלינק

 11 הלינק )לקטים(

 51 תנ"ך בחרוזים

 45 לישיתגלילאו עונה ש

 15 גלילאו )לקטים(

 24 תיראו אותי

 24 אומרים שהיה פה

 12 הקשר הישראלי

 111 חידוש זכויות-מסע עולמי

 21 ארוחות שעשו היסטוריה

 31 שרגא בישגדא

 24 מה זה מוזה

 

  

 3101תכנית העבודה לשנת 

  

 מס' פרקים  תכנית שם הסדרה /
 241 ערב חדש

 111 עושים סדר 

 247 ים חשבון סוגר

 31 תיק תקשורת 

 1 אות המתנדב

 1 חידון התנ"ך למבוגרים 

 1 עצרת יום הזיכרון לרצח יצחק רבין

 1 עצרת לציון יום הזיכרון לחללי מערות ישראל ופעולות האיבה 

 1 אירועי ספורט

 47 דקות / מגזין נוער 23

 26 אקטואליה לילדים

 371 אולפן הבית 

 31 אני גיטרה

 21 להיות מדען עם פרופסור דן שכטמן 

 21 בחצר של פופיק

 12 יופי של כנסת

 21 מה הסיפור עם ינץ לוי

 31 תיראו אותי 
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 מס' פרקים  תכנית שם הסדרה /
 51 מה זה מוזה ? 

 31 שרגא ביש גדא 

 31 בין השורות 

 31 חיות במה עם עלמה זק 

 31 עולם הבובות של גלי עם אניה בוקשטיין 

 31 החפרנים 

 61 בית ספר לקוסמים 

 31 חלם בהלם 

 61 מילון הדיבור הפנימי 

 51 לגדול עם הסינים 

 31 דן ומוזלי 

 12 אומרים שהיה פה 

 31 המילה הכי 

 61 קומיקס 

 41 הידעת? 

 5 עיר ללא אלימות 

 32 הכל תרבות 

 6 הפולניות עושות שוק

 31 חוצה ישראל

 31 חי בסרט

 51 פק )בשפה הערבית(כי

 31 אינטרמצו 

 41 פסקול ישראלי

 15 פרופיל

 5 פרקי אבות 

 24 שיחת נפש 

 2 תכניות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 1 שמיכת טלאים )תכנית ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל(

 2 תכניות לציון יום השואה

 31 חדשות מהעבר

 21 הספרייה הלאומית 
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 הנדסה ופיתוח שירותיה.  חטיבת 
 
 
 כללי .0

עוסקת במתן שירותי הקלטת תכניות  כיתבחינוהנדסה ופיתוח  שירותיחטיבת 
 טלוויזיה, עריכת התכניות ושידורן. 

 
  , תכנון קו ההצטיידות וביצוע ההצטיידות.כיתבחינותחזוקת כלל המערכות הטכניות 

 
תקשורת ועל האחזקה והחלקת הבינוי, ממונה החטיבה על מאלו, בנוסף על פעילויות 

 מידע. המערכות 

 
 יחידות ארגוניות מרכזיות והן: 4 -הנדסה מתחלקת ל שירותיחטיבת 

 מערכות מידע ד.  אחזקה ותקשורתבינוי,  ג.  פיתוח בדק ב.  ביצוע הנדסה א.

 

 

 ארגוני המבנה תרשים ה .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חטיבת שירותי הנדסה ופיתוח    

 מזכירה

בינוי, אחזקה 

 ותקשורת
 ביצוע 

 והנדסה
 פיתוח בדק 

 בדק 

 VTR תקשורת אחזקה והתקנות

 צליל

 תאורה

 (TDפיקוח טכני )

 בקרה מרכזית

ארכיון דיגיטלי 

 ואנלוגי

 מזכירה

 מערכות מידע
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 בוצעו המיזמים הבאים: 3102בשנת 

שהחליפו את המערכת  AVIDמתוצרת חברת  ISISמסוג  רכישת מערכות עריכה מדור חדש

מערכת המאפשרת עבודות  HD. המערכת החדשה תומכת בפורמט UNITYהקודמת מסוג 
ר מורכבות יותר )עבודה עם שכבות וידאו מרובות יותר, אפקטים, קצב עבודה מהיר יות

הקמת חדר )צליל( לדור חדש עבור הקלטה ועריכת צליל,  שדרוג מערכות פרוטולסוכדומה(. 
המאפשר הכנסה והוצאת תוכן בכל הפורמטים המקובלים בשוק כדוגמת:  העברות דיגיטלי

UMV ,MPC4 ,MPC2 מדיה. -ולניו סלולרפלאש ותמיכה בפורמטים ל 
 

כת גרפית לשידור שתאפשר שימוש בשפה החינוכית נמצאת בתהליך רכישת מער  2114בשנת 
 גרפית עדכנית. המערכת תאפשר יצירת ממשקים בין המסך הלינארי לפלטפורמות חברתיות. 

 

 

 דיגיטציה

בימים אלו החינוכית פועלת לשם שימור אוצרות החינוכית. המדובר בשימור חומרי ארכיון 
אישי ציבור וגיבורי תרבות  מראשית הטלוויזיה, המכילים, בין היתר,  את תחילת דרכם של

מאותן השנים, לרבות תיעוד נופי הארץ ותכניות העשרות מגוונות שהופקו החל משנות 
 השישים.

במסגרת זו, ישנן הקלטות של סיכומי מלחמת ששת הימים, בהשתתפותם של מפקדי הפיקודים 
ון, פרופ' יובל והחילות ביניהם אריאל שרון ויצחק רבין. אורחים נוספים הינם: דוד בן גורי

לב, פרופ' צבי יעבץ, פנחס ספיר, יגאל אלון, שלמה -נאמן, דוד אלעזר, אהרון קציר, חיים בר
 קוק ועוד. 

כן, הופקו תכניות על יוצרים חשובים כמו ביאליק, לאה גולדברג וש"י עגנון. יוצרים -כמו
ם וזמרים לשיר ואמנים רבים מביאים את יצירותיהם אל המסך דוג' נעמי שמר המארחת ילדי

את שיריה, אהרון מגד, אהרון אפלפלד, יגאל מוסינזון, חנוך ברטוב, נורית זרחי, שלמה ניצן, 
גלילה רון פדר ויצחק אורפז, נחום גוטמן, חיים גורי, אברהם שלונסקי, נחמה הנדל, אריק 

 איינשטיין, אפרים סידון, יזהר סמילנסקי, עודד בורלא ועוד.
 
 
 
 
 

 יםו. מחלקת  ערוצ

 

 כללי .0

 תפקידיה המרכזיים של המחלקה:
 

 שותפות בקביעת מדיניות השידור. -

אחריות על לוחות השידורים, בניית לוחות שידורים שנתיים, בהתאמה לקהלי  -
בערוצי השידור  כיתהחינותוך יצירת רצף קוהרנטי ואחריות על שידורי  היעד

 השונים. 

 .דיבובו ררצף, רכש, הבאה לשידו :אחריות על מחלקות המשנה -

 אחריות על הפקות רכש חוץ.  -
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 עדכונים: 

חטיבת תכניות היה שם החטיבה לפני הסבת שמה לחטיבת ערוצים שהפכה    -
 למחלקת  ערוצים.

 תפקיד מנהל חטיבת ערוצים בתקן בוטל והוחזר לנציבות ובמקומו מונה אחראי.      -
    כני ושהופקו בחינוכית ובתכני התכניות ועסקה החטיבה בתכנון ת 2113עד שנת      -

 הרכש. 
        

 תרשים המבנה הארגוני .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : מחלקות משנה 2המחלקה כוללת  .2

 מחלקת רצף, מחלקת רכש + הבאה לשידור, מחלקת דיבוב.

  מחלקת הרצף א.   

פעילות: אחראית על התזמון המדויק של לוח השידורים לרבות תכניות, 
פרומו  בין התכניות. פיקוח על ביצוע לוחות ו םפילרישיבוץ  ,סרטים, אירועים

השידורים לפי המתוכנן ושינוי הלוח לפי הצורך, כולל שידורים חיים ואירועים 
חריגים. מחלקת הרצף הנה המחלקה האחרונה לפני שידור. המחלקה מקיימת 
קשר הדוק ורצוף עם גורמים בתחנה )טכנאים, מפיקים, פרומו וכו'( ועם 

ורמים מחוץ לתחנה )רשות השידור והרשות השנייה( בכל הקשור לרצף ג
 .23, 2, 1השידורים של הטלוויזיה החינוכית בערוצים  

 

    מחלקת רכש + הבאה לשידור ב.

 משתי יחידות: רכש והבאה לשידור.  המחלקה מורכבת: פעילות
 

  יחידת הרכש
-ניהול המשאולל בארץ ובחו"ל כ וכיתהחינאחראית לרכישת תכניות עבור 

, סגירת חוזים, פיקוח על זכויות השידור, עדכון וקשר עם המפיצים בארץ ומתן
 ובחו"ל. 

 

  יחידת הבאה לשידור
מטפלת בתכניות הרכושות החל מבדיקה טכנית, דרך תרגום, סיווג, רישום 

 הטבעת כתוביות לכבדי שמיעה. כלה בו
 

  מחלקת דיבוב ג.

בים לעברית של סרטים, תכניות וסדרות המחלקה פעלה בעבר בהפקת דיבו
רכושות המיועדות לגיל הרך. פעילותה הצטמצמה בשל המעבר לרכישת 
תכניות המדובבות כבר לעברית. לפיכך עיקר פעילותה עוסק היום בפיקוח 

 הטמעתם במערכת.בובקליטת החומרים הרכושים ו

 מחלקת  ערוצים

 מחלקת רכש +הבאה לשידור מחלקת דיבוב  מחלקת רצף
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 :הערות
        

 מיקור חוץ.   -מחלקה ולתחנה כולה אחראי על מתן שירותי ייעוץ ל – יועץ לשוני* 
 

את ציבור אנשי ההפקה שמשרתת  כיתבחינואחראי על ספריית הספרים  -מנהל הספרייה* 
 . כיתהחינומתנדב גמלאי של  ידי-עלמתופעלת  הספרייהבעבודתם. 

 

התחום התפתח ועבר לפעול במסגרת חטיבת  דיגיטלילעם המעבר  - אחראי מאגרי מידע* 
וכיום  מנהל מדיה :תחת ההגדרה הנדסהשירותי במסגרת חטיבת בהמשך ו הפקת תכניות

 כפוף למנכ"ל החינוכית.
 

 

  שידור .1

בנוסף עוסקת בהפצת תכניה שידור טלוויזיוניים ו החינוכית משדרת בשלושה ערוצי
 ות כגון: פייסבוק, אינסטגרם,אינטרנטיוהנגשתם לקהל הרחב באמצעות פלטפורמות 

שבו מקוטלגים התכנים בערוצים ייעודיים דוגמת ערוצי   YouTube-ובאתר הבית 
 התרבות, המוסיקה, הנוסטלגיה וההכנה לבגרות.

 

 קהלי יעד . 1

 

  : בערוץ הראשון

 למבוגרים ועוסקים בנושאי תרבות מופנים 11בערוץ  כיתהחינושידורי 

  : בערוץ השני

 פחהלכלל המשבני נוער ו ,מיועדת לילדים 22בערוץ  כיתהחינושידורי 

 :  23ערוץ 

 לשידורי ילדיםות וקדשמ משעות השידור שמחציתמתוכננים כך  כיתהחינושידורי 
 חצית. המ21:11ועד  15:11ה' מהשעה  – ונוער, התכניות משודרות במהלך השבוע א'

לשידורים בתחומי הרחבת הדעת מוקדשת  15:11עד 21:11השנייה של השידור מהשעה 
במהלך השבוע פונים לקהל  23בערוץ  כיתהחינושדרי ממ 71%-סה"כ כ. וענייני היום

 היעד ילדים ונוער.
  

בשלושת ערוצי השידור מופיעים באתר הבית  כיתהחינולוחות השידורים של 

23TV.CO.IL 

 

  הבאה לשידור . 6

עיסוק המענה לצרכי קהלי יעד נדרשים באמצעות ן נות כיתמדור הבאה לשידור בחינו
כבדי שמיעה, כולל כתוביות סמויות )לכבדי שמיעה, בטיפול בהפקת כתוביות ל

גם בהכנה לשידור של  הבאה לשידור מטפלמדור בשידורים חיים( על פי חוק. בנוסף 
דוברות  תכניותתרגום  רכש לעברית, תכניותרכש מקומי, בקריינות בעברית, בתרגום 

ע גם רכש מבצבנוסף כתוביות בערבית לכבדי שמיעה דוברי ערבית ו, ערבית לעברית
 מקומי לימים מיוחדים. 
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 2113תפוקות הבאה לשידור לשנת  א.
 

 שעות שידור. 416תכניות שהן  175הובאו לשידור  2113בשנת 
בשעות  55%-בתכניות ושל כ 4.2%-חלה עליה של כ 2112בהשוואה לשנת 

 שידור.
רבות אורך  הפרשי האחוזים בין התכניות לשעות השידור נובע מכך שפעמים

כמו תכניות ספיישל לימים משעה, ניות גדול ומגיע אף לאורך של יותר התכ
המיוחדים ותכניות דרמה רכש חו"ל. העלייה מתאפיינת כמעט בכל צורות 

 ההבאה לשידור ובכל סוגי ההפקה.
 
 
 

 הסיבות לעליה בהיקף העבודה: ב.
 

 עליה בהפקה מקורית עצמית -

 עליה בהפקה מקורית רכושה -

 ת שהצריכה כתוביות אהלן רפיק" בשפה הערביהפקת הסדרה " -
 עברית + ערבית

 

 2113ביצוע רכש חו"ל בשנת   -

 2113שידורים חדש לקראת סוף שנת  עלייה עם לוח -

 
 

  מערכת השידור ג. 

בנויה משרתי שידור דיגיטליים  ,הדיגיטלית של החינוכיתמערכת השידור 
נות לאחר הדגימה או התכניות מאוכס .כיתהחינו תכניותאליהם נדגמות 

 משמר, מאכסן ומהווה מקור לתכניות לשידור. . זההמרה בארכיב הדיגיטליה
מכיל קלטות דיגיטליות המאכסנות את קבצי שנו רובוט יהארכיב הדיגיטלי ה

 . 23, 1משדרת לערוצים  כיתהחינוהתכניות. באמצעות מערכת זו 
 י חברת רשת.יד-בערוץ השני מתבצע על כיתהחינוהשידור של תכניות 

 
. /פילריםפרומו 122 -תכניות ו 7,232ור הוטמעו במערכת השיד 2113בשנת 

מארכיב החינוכית שהיו מצויות בפורמטים תכניות הרכב התכניות שהוטמעו: 
חדשות שצולמו במהלך השנה ונשלחו  תכניותנדגמו למערכת , ואנלוגיים 

 תכניות רכש מקומי ורכש חו"ל. ,ממערכות העריכה
 

 
 
 
 
 
 
 

 , בשל גידול בהיקף העבודה3101יש לציין שהעלייה מורגשת ביתר שאת בשנת 

 ( 03/3102( עם עליית לוח השידורים החדש 
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 3102דו"ח פעילות הבאה לשידור לשנת 

 

מספר  שם סדרה
 פרקים

תזמון 
 לפרק

סה"כ 
תזמון 
 בדקות

 צורת הבאה לשידור

 המרת קובץ 30 30 1  1שיחת נפש עונה 

 המרת קובץ 30 30 1 סוכריות של החינוכית  21 -המצעד 

 המרת קובץ 30 30 1 הרגעים האהובים של זהו זה  21 -המצעד

 המרת קובץ 60 30 2 הסיפור מאחורי זהו זה 

 המרת קובץ 30 30 1 הסיפור מאחורי קרובים קרובים 

 המרת קובץ 1,110 30 37 רפואה שלמה 

 המרת קובץ 72 24 3 גאון של אבא 

   1,362   46 סה"כ המרת קובץ

          

 העברה 240 30 8  3הבורגנים עונה 

 העברה 765 15 51 הלינק 

 העברה 410 10 41 תנ"ך בחרוזים 

 העברה 450 45 10 עשרת הדיברות

 העברה 47 47 1 דורדון אלפריד, בחזרה למחוז 

   1,912   111 סה"כ העברה

          

 כתוביות אנגלית 25 25 1 ואקום עונה שנייה 

 כתוביות אנגלית 7 7 1 הפולניות שעשו היסטוריה 

   32   2 סה"כ כתוביות בשפה האנגלית

          

 כתוביות לכבדי שמיעה 660 30 22  4הכל תרבות עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 90 30 3  5נה הכל תרבות עו

 כתוביות לכבדי שמיעה 660 30 22 חוצה ישראל עם קובי מידן 

 כתוביות לכבדי שמיעה 60 30 2 חוצה ישראל עם רינו צרור 

 כתוביות לכבדי שמיעה 810 30 27 תיק תקשורת 

 כתוביות לכבדי שמיעה 1,230 30 41 דקות  23 

 ת לכבדי שמיעהכתוביו 780 30 26 חי בסרט 

 כתוביות לכבדי שמיעה 480 30 16 חי בסרט עונה שנייה

 כתוביות לכבדי שמיעה 720 30 24 3בית ספר לשפים מתחילים עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 330 30 11 כל הסדרה -הקשב  2,3

 כתוביות לכבדי שמיעה 90 30 3 אדריכלות בישראל

 לכבדי שמיעה כתוביות 180 30 6  2113פסקול ישראלי 

 כתוביות לכבדי שמיעה 360 30 12 2שיחת נפש עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 450 30 15 3שיחת נפש עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 180 60 3 ספיישלים 3שיחת נפש עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 90 30 3 23ערוץ  2111כדי שלא יאבד 

 ות לכבדי שמיעהכתובי 60 60 1 2ערוץ  2111כדי שלא יאבד 
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מספר  שם סדרה
 פרקים

תזמון 
 לפרק

סה"כ 
תזמון 
 בדקות

 צורת הבאה לשידור

 כתוביות לכבדי שמיעה 60 30 2 זמן הורים

 כתוביות לכבדי שמיעה 30 30 1 הכל אנשים 

 כתוביות לכבדי שמיעה 40 40 1 ואהבת לרעך

 כתוביות לכבדי שמיעה 90 30 3 בקריאה ראשונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 30 30 1  בנואסכולה משה ר

 כתוביות לכבדי שמיעה 60 30 2 בנפשו יביא חלומו  -אסכולה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 30 30 1 ירושלים באמנות  -אסכולה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 200 50 4  1116 - 1115זה -זהו

 כתוביות לכבדי שמיעה 40 40 1 זהו זה )גרסה מקוצרת(

 כתוביות לכבדי שמיעה 90 30 3 דואט ישראלי 

 כתוביות לכבדי שמיעה 330 30 11 עונה שלוש- 111חדר 

 כתוביות לכבדי שמיעה 7 7 1  2112לכל אחד יש סיפור 

 כתוביות לכבדי שמיעה 720 60 12 סוף עונת התפוזים

 כתוביות לכבדי שמיעה 1,290 30 43 3גלילאו עונה 

 וביות לכבדי שמיעהכת 60 30 2 ארוחות שעשו היסטוריה

 כתוביות לכבדי שמיעה 300 20 15 עדויות -יום הכיפורים ההוא 

 כתוביות לכבדי שמיעה 60 60 1 גרסה ארוכה  -יום הכיפורים ההוא

 כתוביות לכבדי שמיעה 90 90 1 קפה אירופה

 כתוביות לכבדי שמיעה 225 15 15 2113סרטי הנצחה לצנחנים 

 תוביות לכבדי שמיעהכ 40 40 1 שני אביצדק ז"ל

 כתוביות לכבדי שמיעה 840 30 28 קרובים קרובים

 כתוביות לכבדי שמיעה 480 30 16 הבורגנים עונה ראשונה

 כתוביות לכבדי שמיעה 390 30 13 הבורגנים עונה שנייה

 כתוביות לכבדי שמיעה 60 30 2  3הבורגנים עונה 

 לכבדי שמיעהכתוביות  540 30 18 3החמישייה הקאמרית עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 360 30 12 4החמישייה הקאמרית עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 300 30 10 5החמישייה הקאמרית עונה 

 כתוביות לכבדי שמיעה 40 40 1 אמת מארץ תצמח

 כתוביות לכבדי שמיעה 30 30 1 המועדון 

 כתוביות לכבדי שמיעה 396 33 12  היצירה הצעירה

 כתוביות לכבדי שמיעה 90 30 3  2114מוספים מוסף ה

 כתוביות לכבדי שמיעה 150 30 5 שבעים פנים 

 כתוביות לכבדי שמיעה 360 30 12  ד"ר סוס

 כתוביות לכבדי שמיעה 420 30 14 פיטר פן

 כתוביות לכבדי שמיעה 180 30 6 שטרודל

 כתוביות לכבדי שמיעה 270 15 18 תראו אותי

 כתוביות לכבדי שמיעה 120 15 8 שרגא בישגדא

 כתוביות לכבדי שמיעה 270 15 18 חדשות מהעבר 

 כתוביות לכבדי שמיעה 450 30 15 מה זה מוזה?
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מספר  שם סדרה
 פרקים

תזמון 
 לפרק

סה"כ 
תזמון 
 בדקות

 צורת הבאה לשידור

 כתוביות לכבדי שמיעה 30 15 2 מה זה מוזה?

 שמיעה כתוביות לכבדי 49 7 7 2113פרס המתנדב 

   16,847   579 סה"כ כתוביות לכבדי שמיעה

          

 כתוביות סמויות 810 30 27 כתוביות סמויות 161תיק תקשורת מפרק 

   810   27 סה"כ כתוביות סמויות

          

 כתוביות עברית+ערבית 990 30 33 אהלן רפיק 

 כתוביות עברית+ערבית 7 7 1 פרומו -אהלן רפיק 

   997   34 כתוביות עברית+ערביתסה"כ 

          

מאנגלית וסינית  30 30 1 אינטרמצו עם אריק
 לעברית

   30   1 סה"כ מאנגלית וסינית לעברית

          

 מאנגלית לעברית 300 30 10 אינטרמצו 

 מאנגלית לעברית 120 60 2 פיילוט -להעיר את המתים

 אנגלית לעבריתמ 480 60 8 1עונה  -להעיר את המתים

 מאנגלית לעברית 480 60 8 2עונה  -להעיר את המתים

 מאנגלית לעברית 20 5 4 חי בסרט 

 מאנגלית לעברית 10 10 1  4הכל תרבות עונה 

 מאנגלית לעברית 10 5 2 חוצה ישראל עם קובי מידן 

 מאנגלית לעברית 6 6 1 ארוחות שעשו היסטוריה 

 מאנגלית לעברית 30 30 1 13ק חוצה ישראל תרגום מאנגלית פר

 מאנגלית לעברית 5 5 1  5עונה  -הכל תרבות

   1,461   38 סה"כ מאנגלית לעברית

          

 לעברית מגרמנית 5 5 1 חי בסרט 

 לעברית מגרמנית 5 5 1 ישראל עם קובי מידן חוצה 

   10   2 סה"כ מגרמנית לעברית

          

 מערבית לעברית 21 7 3 2113פרס המתנדב ערבית 

 מערבית לעברית 10 5 2 חי בסרט עונה שנייה 

   31   5 סה"כ מערבית לעברית

          

 לעברית מצרפתית 5 5 1 חי בסרט עונה שנייה 

   5   1 סה"כ מצרפתית לעברית
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מספר  שם סדרה
 פרקים

תזמון 
 לפרק

סה"כ 
תזמון 
 בדקות

 רצורת הבאה לשידו

 לעברית מרוסית 5 5 1 חי בסרט עונה שנייה 

 לעברית מרוסית 6 6 1 אמת מארץ תצמח

   11   2 סה"כ מרוסית לעברית

          

 קובץ עריכת 360 30 12 הכל תרבות לקטים 

 עריכת קובץ 210 30 7 לקטים - דקות 23 

 - 3בית ספר לשפים מתחילים עונה 
 תיקון קובץ 

 ץעריכת קוב 30 30 1

 עריכת קובץ 30 30 1 הסיפור מאחורי קרובים קרובים 

 עריכת קובץ 30 30 1 111חדר 

 עריכת קובץ 60 60 1 יום הכיפורים ההוא 

 עריכת קובץ 15 15 1 שרגא ביש גדא 

 עריכת קובץ 30 30 1 מידן  חוצה ישראל עם קובי

   825   27 סה"כ עריכת קובץ

          

   24,333   875 סה"כ

 
 
 
 
 

 

 ז.  מחלקת מבצעים והפקה  
 

 כללי .0
 

עוסקת במתן שירותים ישירים להפקות השונות  כיתבחינומחלקת מבצעים והפקה  .א
בכל הקשור לתכנון, ייצור ורכש תפאורה, אביזרים, תלבושות ואיפור. כמו כן 

 גרפיקה להפקות השונות.    שירותי על מתן המחלקה אחראית

 

( בהתאם ENG-צילום )אולפן ו שירותיהמחלקה  ספקתעל פעילויות אלה מ בנוסף .ב
 לתכנית העבודה.

 

המחלקה כוללת בעלי תפקידים בתחום ניהול האולפן, ייעוץ מוסיקלי, נתבים  .ג
 ועורכי  כותרות.

 

 על כ"אמסיבי בשנים האחרונות ומתבססת בנוסף  "אהמחלקה סבלה מצמצום כ .ד
 בתחומים שונים. םירלנספריהקיים גם על 
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 ארגוני המבנה תרשים ה .ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :יחידות ארגוניות 6-מחלקת מבצעים והפקה מורכבת  מ 

 מה, אביזרים ומחסןתכנון תפאורה, ייצור תפאורה, הק  תפאורה  (1)

 תלבושות, ייצור ותחזוקת תלבושותעיצוב    תלבושות (2)

 מאפרות  איפור (3)

  וב גרפיעיצ   גרפיקה (4)

  ENG+ תאורה  ENGצילום אולפן  וצילום     צילום (5)

לי, מפעיל יועץ מוסיק לי תפקידים אחרים ממגוון מקצועות:בע   אחר (6)

י אולפן, מפעילי תמונה, מנהל ינתב כותרות, אחראית יחידה,

 טלפרומטר

 

 

 

 

 

מחלקת  מבצעים מנהל 

 והפקה

 תכנון תפאורה

 מזכירה

 תפאורה ייצור

 אחזקת תפאורה

 

 הקמה

 אביזרים

 אביזרים מחסן

 צילום אולפן

 ENGצילום 

 ENGתאורה 

 וב תמונהנית

 ניהול אולפן

 ומתפרה תלבושות

 איפור

 גרפיקה

 )דקו(כותרות 

 יועץ מוסיקלי

 טלפרומפטר
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 כללי

 

 ( בתקנות חופש המידע1)6(, 1)6(, 7)6פירוט נתונים על פי סעיפים 

 

 לא פרסמה החינוכית חוברות ועלוני מידע לציבור 2113בשנת        4.11

 

 גרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות מא החינוכיתבידי  םלא קיימי  4.12

 1114 -התשמ"א 

  

 כיתהחינולא קיימות קרנות ומלגות שבמימון        4.13

  

 המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן       6.11

 החינוכית - פועלת יחידת הסמך              

 

 חינוך.יחידת סמך של משרד הינה החינוכית ה

מנהלתיות  )תקנות שירות המדינה( יחידת סמך היא יחידה שהוענקו לה סמכויות התקשירלפי 
נציבות שירות המדינה  מידי הסמכויות של המשרד, ובכלל זה הסמכות להיות בקשר ישיר עם

 (."נש"מ: ")להלן
 

חוק " :)להלן 1115 –יחידת סמך נוהגת לפי כללים שנקבעו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 
, ובתקנות שהותקנו על פיו, וכן 1112 – (, בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב"יסודות התקציב

ובהוראות  www.takam.mof.gov.il ("תקנון כספים ומשק" :בהוראות התכ"ם )להלן

 ובהסכמי עבודה.   ce.gov.ilservi-www.civil("תקנות שירות המדינהן: "ר )להל”התקשי
 

על פי הן היא  המנהלותולהלן ההנחיות  ממשקי עבודה מול הציבור בתחומים הבאיםלחינוכית 
 : פועלת בתחומים אלו

 
מספקת שירות לציבור בתחומי הפקה ושידור בהתאם ליעודה שנקבע בחוק קרי החינוכית  א. 

 רה, השכלה ותרבות.הפקה ושידור תכניות לקהל הרחב בתחומי: חינוך, העש
 

פות לצמאפשר לקהל האינטראקטיבי  הינו אתר 23TV.CO.IL האתר האינטרנט של ב. 
, תיאום , מועדי שידור, הפקות מתוכננותתכניותתכניו, לעיין בפרסומים שונים אודות ב

ח ממונה חופש המידע וכן "מידע מנהלי מכרזים, דו ,לתלמידים במתחם התחנה סיורים
בנוסף, . ר תכנים לשידור ולפניות לקבלת מידע וצפייה בנושאים מגווניםליצור קשר לבחו

, הראשון מסוגו בעולם, מאפשר צפייה בתכניות טרם שידורן YouTube -אתר החינוכית ב
 בטלוויזיה. 

 

http://www.civil-service.gov.il/
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 :שיווק תוכן ג. 

 . מדיה-ניווערוצי החינוכית ב כיתהחינובאמצעות אתר הבית של  . 1

ר עומדת בקשר ישיר מול בקשות המגיעות מהציבו כיתהחינומחלקת השיווק של  . 2
 . לרכישת תכנים או זכויות לשימוש בתכניםבהקשר 

מיקום ההפניה למקום הפרסום  WWW23TV.CO.ILניתן לעיין בהנחיות באתר 
 . הפניה למחלקת השיווק ,באזור עכשיו באתר

he/Tachi.aspx-//www.23tv.co.il/2592http: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתקנות( 7דיווח של הממונה )סעיף  .7

 במהלך השנה החולפת והנוכחית; לא התקבלו בקשות למידע במסגרת חוק חופש המידע( 1.)7

  

 חינוכיתבלפניות פרטי הממונה על יישום חוק חופש המידע 

 13 – 6466745ס:, פק 13 – 6466746 רחלי חיים, טלפון: שם:

 rachelh@ietv.gov.il,  61111רמת אביב  14כתובת למשלוח פניות: רח' קלאוזנר 

WWW.23TV.CO.IL 

 

http://www.23tv.co.il/2592-he/Tachi.aspx
http://www.23tv.co.il/2592-he/Tachi.aspx
mailto:rachelh@ietv.gov.il

