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   רקע ותחומי אחריות–הטלוויזיה החינוכית הישראלית 

 הטלוויזיה שידוראת  "נאמנות הטלוויזיה הלימודית" -ל  "נטשידרה  1966 במרס 24-ב

 שנות קיומה הראשונות 3 ובמהלך "קרן רוטשילד"ל הוקמה על ידי "נט. בישראלהראשון 

את " קרן רוטשילד" העבירה 1969בשנת . עסקה בשידור תכניות לימודיות לבתי הספר

היום הטלוויזיה החינוכית מאז ועד  . משרד החינוך-מדינת ישראל י לבעלות "טח

שעיקר תפקידה הוא , ווה יחידת סמך במשרד החינוךמה) י" טח–להלן (הישראלית 

  :הפקה ושידור של תוכניות מגוונות ואיכותיות במיקוד על, בייזום

 ;תוכן לימודי משלים למערכת החינוך לילדים ולנוער .1

 ;חינוכי לילדים ולנוער-תוכן ערכי .2

 ;תרבות יהודית וישראלית, מורשת .3

 ;ת חברתיות רלוונטיותבדגש על בחינה מעמיקה של סוגיו, ענייני היום .4

 ;השכלה כללית והרחבת הדעת לכלל הגילאים .5

 .תוכן בתחומי החברה והתרבות לכלל הגילאים .6

 
 שק שבין מערכת החינוךממעם משרד החינוך בשיתופי פעולה הטלוויזיה החינוכית יוזמת 

רשת חידונים בתחומי המו,  כגון עצרות נוער שלהשידורהו לבין מדיניות ההפקה ויעדיה

באמצעות קיום קורסי תקשורת לבני בתחום לימודי התקשורת , ירועים שנתיים נוספיםוא

 לבני תייעודיושילוב תלמידים בהפקות , כמו גם .נוער בתחנה ועל ידי אנשי המקצוע שלה

  . דקות23נוער כדוגמת המגזין 

  

ם הטלוויזיה החינוכית פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם גופים אסטרטגיים בתחובנוסף 

שידורים הצופים בלהעשיר את מתוך מגמה  זאת , התרבות והחינוך במדינת ישראל

שיתוף פעולה עם תיאטרונים בתיעוד ערבי תרבות , לדוגמה . ומשכיליםערכייםתרבותיים 

  . התיאטרוןהמחול ו, המוסיקה, העוסקים במיטב היוצרים  בתחומי הספרות

אוצרות התרבותיים קרי המכמניה ה של  והנגשהבחשיפהטלוויזיה החינוכית דוגלת 

    . מדיה– באמצעות שימוש בפלטפורמות של הניו , הפיקה ותיעדה, שיצרה

 
  : טלוויזיונייםמשדרת בשלושה ערוצי שידורהטלוויזיה החינוכית הישראלית 

ונקלט חינם בכל ,  הערוץ משודר. שעות ביממה24י "בערוץ זה משדרת הטח - 23ערוץ  .1

הפצת שידורים , זאת לפי . בכבלים ובלוויין 23ערוץ וכן ב, +ן בית באמצעות משדר עיד

באמצעות תחנות שידור ,  לפי חוק הפצת שידורים,תחנות שידור ספרתיות באמצעות

, 1990-ן"התש, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיווחוק  2012 –ב "התשע, ספרתיות

 .בהתאמה, 1982-ב"מ התש,)בזק ושידורים(התקשורת   להפצת שידורי טלוויזיה וחוק 
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י בערוץ " משדרת הטח,1965 -ה" התשכ,חוק רשות השידורל  בהתאם- ערוץ הראשוןה .2

, 08:00-15:00' ביום ו ;17:00-17:30-ו 08:00-15:30בין השעות ' ה-'הראשון בימים  א

16:00-16:30. 

ולזיכיון , 1990-ן" התש,לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו בהתאם – ערוץ השניה .3

: י בערוץ השני הינם"מועדי השידור של הטח. י מועצת הרשות השנייה"הוענק לה עש

-17:30, 10:00-12:30' ביום ו; 17:30-18:00- ו14:00-15:00בין השעות ' ה-'בימים א

 .11:00-12:30בשבת ; 18:30
  

 

   בטלוויזיה החינוכית הישראליתוחטיבות בעלי תפקידים 

  ודרכי התקשרות

  

 ל"וכתובת דוא טלפון שמות תחום

  03 - 6466652  מר אלדד קובלנץ  מנהל 

  03 - 6466647 דינה לניר' הגב מנהלת חטיבת הפקת תכניות

  03 - 6466230 שלמה כסיףמר  מנהל שירותי הנדסה ופיתוח

  מנהל אגף מנהל
מר שלמה כסיף 

  )ממלא מקום(
6466658 - 03 

 ד אביגדור דנן"עו היועץ המשפטי
6466639 – 03  

lishca@ietv.gov.il 

  03 - 6466298  מר ארקדי סורוקר  חשב

 רחלי חיים' גב הממונה על יישום חוק חופש המידע
6466746/5 - 03 

rachelh@ietv.gov.il 

  

  הטלוויזיה החינוכית הישראלית   :דואר ישראל 

  69011א ישראל "ת,  רמת אביב14רחוב קלאוזנר 

  il.gov.ietv@video: ל"כתובת דוא

  23TV.CO.IL: אתר  האינטרנט
  03 – 6466666: טלפון 
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לשנה החולפת  סקירת עיקרי פעילות הטלוויזיה החינוכית הישראלית

  2012-2011הנוכחית לשנה ו

  

לשמש כלי , שמה לעצמה שני יעדים מרכזיים) י"הטח(הטלוויזיה החינוכית הישראלית 

ובו בזמן ככלי משלים ,  להרחבת הדעת ולהתמצאות בענייני היוםנגיש לציבור הרחב

תפיסה זו באה לידי ביטוי כבר בבניית לוח השידורים . למערכת החינוך במיקוד על ילדים

בתחומי שמחציתו הוקדש לשידורי ילדים ומחציתו לשידורים , שהושק לפני כשנתיים

 באמצעות –נוך והממשלה צירפו שר החי,  בזכות תפיסה זו .הרחבת הדעת וענייני היום

       חודש יולי האחרוןמ " +עידן"י להפצה חינם באמצעות מערך שידורי "  את הטח-חוק 

לוויזיה החינוכית שוב נגישה פר שנים לא מבוטל הטלאחר מס, כעת לאור זאת  ,)7/2012(

  . 23 גם בערוץ בית בישראל בחינם לכל

  

  :  הנםמרכזיים שבהם שהי פעולה אסטרטגייםשיתופ י יצרה"טח 2012 הנוכחית שנה ב

י לוקחת על עצמה את האחריות להיות כלי מרכזי לשירות פיקוד " טח–פיקוד העורף 

                                     . עם התייחסות מיוחדת לשידורי ילדים, העורף בעיתות חירום

   .לילדיםדיים ייעוחומרים להפקה משותפת של   גם י צפ קיים , במסגרת זו

פיילוטים להפקות משותפות עם גופים ציבוריים הפקת עבודה לקראת החלו תהליכי 

עם הרשות לניירות ערך , שניים מהם נמצאים בשלבים מתקדמים.  וקרנות בתחום החינוך

מפתחת שיתופי פעולה אסטרטגיים לטווח י ממשיכה ו"הטח  .ועם הספרייה הלאומית

  . נוספיםמשמעותיים ארוך עם גופים ציבוריים 

 
י היא ערוץ הטלוויזיה הראשון בארץ שמעביר את מרכז הפעילות האינטרנטית שלו "הטח

. טיוב- צפיות בשידורי החינוכית ביו1,052,737 נרשמו  2012רק בחודש אוגוסט .  טיוב-ליו

 צופים 4,538-מ, באתר הבית של החינוכיתמספר הגולשים גם המהלך הביא לגידול 

  .14 גידול של יותר מפי – 2012 באוגוסט 64,292-ל,  2011באוגוסט 

  

גוגל  ישראל הגדירה את שיתוף הפעולה '  חב-והראיה ,  מדובר בהצלחה בכל קנה מידה

השלב הבא . 2012י כאחד משתופי הפעולה המשמעותיים ביותר עבורה בשנת "עם הטח

והשקתו של ערוץ התרבות , טיוב-הוא השלמת פיתוח ערוץ ייחודי של החינוכית ליו

י "לשינויים בלוח השידורים ולפעילות של הטחהציבור מגיב . הישראלי הראשון באינטרנט

הגבוהים ,  את  נתוני הצפייה ,ףי באופן רצי"משיגה הטח, 2012החל מחודש מאי . ברשת

היו הגבוהים שהתקבלו נתוני הצפייה סיכום .  1999-מאז תחילת המדידה בשלה ביותר 

  .  ית ברשתכל חודש יש יותר ממיליון צפיות בחינוכב,  השנה האחרונות13-ביותר ב
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חוצה , קישקשתא:  כוללת בשלב זה את ההפקות הבאות2012 תכנית העבודה לעונת סתיו 

אינטרמצו , ערביתלדוברי תכנית , הכל תרבות,  דקות23, תיק תקשורת, פופיק, ישראל

ך "חידון התנ: בנוסף תופקנה  תכניות בשיתוף עם משרד החינוך כגון. וסרטי סטודנטים

  .ש אלעד ריבן ועצרת זיכרון לרבין"פרס המתנדב ע, ך לנוער"חידון התנ, העולמי למבוגרים

  
   . ועוסקים בנושאי תרבותלמבוגריםערוץ הראשון מופנים בי  "שידורי הטח 

  שאר ו מיועדת לילדים ובני נוער 15:00 עד 14:00ערוץ השני ברצועת בי  "שידורי הטח 

   ילדים ובני15:00 עד 14:00 ברצועת  בנוסף תופקנה  תכניות בשיתוף עםשעות השידור  

  .נוער ובשאר שעות השידור השידורים   מיועדים למשפחה  

   משודרות  במהלך התכניות , לנוערותכניות לילדים  כוללים  י" שידורי הטח23בערוץ  

  . 17:00 השעה   ועד 05:00  מהשעה  '   ה–' השבוע א 

  .ונוער לקהל היעד ילדים השבוע פונים במהלך  23בערוץ י " ממשדרי הטח52% -כ כ " סה

        

 23TV.CO.ILי בשלושת ערוצי השידור מופיעים באתר הבית "לוחות השידורים של הטח
  
  

 בטיפול  נותנת מענה לצרכי קהלי יעד נדרשים באמצעות עיסוקה י"חבט לשידור הבאה

 )בשידורים חיים  ,לכבדי שמיעה( יות תוביות סמוכולל כ, כתוביות לכבדי שמיעהבהפקת 

 קריינות ב, לשידור של רכש מקומי  בהכנה גם   בנוסף הבאה לשידור מטפלת . על פי חוק

ביות ותרגום תכניות דוברות ערבית לעברית וכת,לעבריתתרגום תכניות רכש ב, בעברית

   .גם רכש מקומי לימים מיוחדים מבצעתו. דוברי ערביתמיעה ש בערבית לכבדי

  .     שעות שידור900 תוכניות שהן 1,667דור  הובאו לשי2011בשנת 

        

בנויה  משרתי שידור ,  רכת השידור הדיגיטאלית של הטלוויזיה החינוכית הישראליתמע

 התכניות מאוכסנות לאחר הדגימה או המרה  י"הטחדיגיטאליים אליהם נדגמות תכניות 

 הארכיב הדיגיטאלי .מהווה מקור לתכניות לשידורמאכסן ו, המשמרבארכיב הדיגיטאלי 

באמצעות מערכת זו . הנו רובוט המכיל קלטות דיגיטאליות המאכסנות את קבצי התכניות

י חברת "י בערוץ השני מתבצע ע" השידור של תכניות הטח23, 1י משדרת לערוצים "הטח

מתוכם ,  קבצים7250  סך שלליתאהוטמעו במערכת השידור הדיגיט  2011בשנת  .רשת

תכניות שנדגמו : הרכב התכניות שהוטמעו.  פרומו900+ זמונים  שונים  תכניות בת6350

תכניות חדשות שצולמו , י שהיו מצויות בפורמטים אנלוגיים"למערכת מארכיב הטח

  .ל" תכניות רכש מקומי ורכש חובמהלך השנה ונשלחו ממערכות העריכה
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  2012-2011 לשניםתקציב  הטלוויזיה החינוכית  

  

 החינוכית הישראלית כיחידת סמך של משרד החינוך נוהגת לפי כללים שנקבעו הטלוויזיה

  1985 -ה "בחוק יסודות התקציב התשמ

  

  

  ח " בש2012תקציב  *  ח  " בש2011תקציב *  שם הסעיף  סעיף תקציבי 

      רגילתקציב   

  49,500,000  49,033,930  א"כ  203301

  12,400,000  32,596,533  הפקות עצמיות  203302

  14,600,000  17,933,517  הוצאות שידור   203303

  15,300,000  13,726,696  הנהלה וכלליות   203304

  91,800,000  113,290,676  תקציב רגיל  כ"סה

        

      תקציב פיתוח  

  5,600,000  4,533,808  הצטיידות ורכש  203009

        

   97,400,000  117,824,484  התקציב  לוסך כ

  

  

  בתקנות חופש המידע) 9(6, ) 8(6, ) 7(6י  סעיפים פירוט נתונים על פ

  3/2012 - מעודכן ל2012תקציב שנת , 12/2011 - מעודכן ל2011תקציב שנת  *

  הטלוויזיה החינוכית הישראלית, מקור הנתונים האגף לתכנון כלכלי 

  

  

  

  

  

   לציבור  לא פרסמה הטלוויזיה החינוכית הישראלית חוברות ועלוני מידע2011בשנת ) 10.(6
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המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת ) 11. (6

  יחידת הסמך  הטלוויזיה החינוכית הישראלית

   

  .היא יחידת סמך של משרד החינוך)  י" הטח-להלן ( הטלוויזיה החינוכית הישראלית 

 יחידה שהוענקו לה סמכויותיחידת סמך היא ) תקנות שירות המדינה(ר "לפי התקשי

נציבות  ובכלל זה הסמכות להיות בקשר ישיר עם, מנהלתיות מידי הסמכויות של המשרד

  ).מ"נש-להלן(שירות המדינה 

  1985 –ה "התשמ, יחידת סמך נוהגת לפי כללים שנקבעו בחוק יסודות התקציב

  ובתקנות שהותקנו  , 1992 –ב "התשנ, בחוק חובת המכרזים ,) חוק יסודות התקציב–להלן (

    IL.GOV.MOF.TAKAM ) תקנון כספים ומשק-להלן(ם "בהוראות התכ  וכן,על פיו

    IL.GOV.SERVICE-CIVIL.WWW  ) תקנות שירות המדינה–להלן (התקשיר ובהוראות 

  . ובהסכמי עבודה

  

  ודרכי ההתקשרות עמו חופש המידע הממונה על יישום חוק   פרטי 3.2

 

  

 
 

  רחל חיים  שם הממונה

  

  03 – 6466746 מספר טלפון

 
  03 – 6466745  'מספר פקס

 
  הטלוויזיה החינוכית הישראלית  כתובת למשלוח פניות בדואר

  .69011 רמת אביב 14קלאוזנר ' רח

 
  il.gov.ietv@rachelh כתובת בדואר אלקטרוני

 

  



 9

 2011                      דיווח של הממונה  7  סעיף 

 
  :את כל אלה יכלול רשות הציבורית  דיווח  הממונה על הפעלת החוק 

  

  מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת) 1  (

  .והנוכחיתבמהלך השנה החולפת התקבלו בקשות למידע במסגרת חוק חופש המידע  לא 

  

ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב , מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת) 2(

תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק , ומספר הבקשות שנענו בשלילה או שנענו חלקית

  לא התקבלו בקשות למידע במסגרת חוק חופש המידע -לאי מסירת מידע  

  

   לחוק7 השונים הקבועים בסעיף  שיעורי הבקשות שנענו במועדים )3 (

  לא התקבלו בקשות למידע במסגרת חוק חופש המידע      

  

  ; מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה )4

  לא התקבלו בקשות למידע במסגרת חוק חופש המידע     

  

  .ושיש להן חשיבות לציבור, תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות הממונה  )5(

   התקבלו בקשות למידע במסגרת חוק חופש המידעלא      

  

                 

                                                                                                    


