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 אחריות ותחומי רקע. 1
  מי אנחנו 

תרבותית -חלק מהקריה האקדמית המשמשיםאונים יהאוניברסיטאות והמוז ממוקמת ביןהחינוכית 
החינוכית נמצאים שלושה אולפני צילום, אולפני צליל, חדרי עריכה,  . במתחםת"א שברמת אביב

שלכם, את  צילום וכן שירותי הפקה ואמנות הפועלים מאחורי הקלעים כדי ליצור, על המרקע יחידת
ות, מפיקים ובמאים, צלמים, עורכים : עורכי תכניעובדים 180 -בתחנה כ  .התוצאה הטובה ביותר

 ,תכניות :אנשי אמנות, טכנאים ואנשי מנהלה. הארגון כולו מחולק לחטיבות ולאגפים ,ואנשי צליל
 ,משפטי ץיועעובדים  צד המנכ"לל .ואגף מנהל שיווק ,שירותי הנדסה ופיתוח ,ירותי הפקהש  ערוצים

ית בסטודנטים, בנות שירות, עובדי המשקם, ועוד. בנוסף, מסתייעת החינוכ מחקר , יחידה כלכלית
 עובדי קבלן ועובדי מיקור חוץ.   

   אנו בעלי ניסיון מקצועי עשיר ומגוון. הטלוויזיה הראשון בישראלכערוץ 
                   מחויבים לאיכות התכנים, לרהיטות טלוויזיונית, לשפה העברית, ולפני המרקע.  אנו

טכנולוגיות   מינות, לדיוק ולעדכניות. בעזרת כל אלה אנו רותמים אתאחריות המקצועית שלנו לאה
 לכלופונה להאזרחים  להחינוכית משרתת את כלהמידע והתקשורת המתקדמות לשירותכם. 

שלנו מלוות בכתוביות  . תכניות הרכש, כמו גם, הפקת תכנים בשפה הערביתהמגזרים בישראל
 וכית תורמת לקידום היצירה הישראלית המקוריתהחינ על פי הצורך. -ערבית ב ואו בעברית,

. אנו מפיקים את תכניות המקור שלנו מתוך יצירתיות טלוויזיונית גבוהה הקפדה על איכותתוך 
חשבון שימוש נאות בשפה או על חשבון המסרים והערכים המועברים לצופה  שאינה באה על

הייחודית  תוך אותה נקודת מוצאלשידור מנבחרות ומוכנות תכניות הרכש  ובעקיפין. במישרין
על ניקיון לשוני  וה'חינוכית' שלנו: בחירה זהירה ומושכלת של תכנים והכנה לשידור מתוך הקפדה

, ים, מרתקתכנים איכותיים לכם גישיםכך בכל ערוצי החינוכית ובכל משדריה אנו מלפיותרבותי. 
 .בהבמיט חינוכית עשייה -ממין, אלימות והבלים  ם, נקיייםמעשיר

  ומטרות ייעוד
מאליו ובפשטני, אלא לאפשר ללמוד, לחקור ולדעת.  תפקידנו לתת יותר. לא להסתפק בקליל, במובן

הסקרנות, בלי לפחד מהעמקה, מתוך שאיפה לחדשנות  אנו מובילים את הצופה בשבילים שסוללת
החיים והדעת, כדי מביאים מידע מגוון ועשיר מכל תחומי  ותוך הקפדה על איכות ועל אמינות. אנו

כדי לתרום בת כל זאת אנו עושים א והרב תחומיות של האלף הזה.  לסייע להתמודד עם המורכבות
 כדי לקדם את רמת ההשכלה, את ערכי התרבות ואת צרכי בו צופינו להעשרתם האישית של

  .החברה

 
 תפקיד 

 ם הבאים:החינוכית רואה את עיקר תפקידיה ואחריותה במתן שירות לצופים בתחומי

  הנגשת תכניותיה לציבור הרחב בכל פלטפורמה אפשריתא.        

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

 תוכן לימודי משלים למערכת החינוך לילדים ולנוער; .1

 חינוכי לילדים ולנוער;-תוכן ערכי .2

 מורשת, תרבות יהודית וישראלית; .3

 ל בחינה מעמיקה של סוגיות חברתיות רלוונטיות;ענייני היום, בדגש ע .4

 השכלה ודעת לקהל הרחב. .5
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החינוכית פועלת במשותף עם משרד החינוך בממשק שבין מערכת החינוך ויעדיה לבין מדיניות 

ההפקה והשידור שלה בהפקה או בתיעוד תכניות כגון: הפקת סדרות לימודיות על פי צרכי המערכת 

, הפקת יעדי המערכת של משרד החינוךות, חידונים בתחומי המורשת, קידום החינוכית, הכנה לבגרוי

ליצירת שיתופי פעולה  גם החינוכית פועלת האתיופית ועוד. לתלמידים מהקהילה קורס תקשורת 

עם גופים שונים בתחומי התרבות והחינוך במדינת ישראל, זאת מתוך מגמה להעשיר את הצופים 

 .ומשכיליםבשידורים תרבותיים ערכיים 

 

 הציבור עם ממשקי עבודה       
חינוכית מספקת שירות לציבור בתחומי הפקה ושידור בהתאם ליעודה שנקבע בחוק  הפקה ה  .א

 ושידור תכניות לקהל הרחב בתחומי: חינוך, העשרה, השכלה ותרבות.

לעיין  הינו אתר אינטראקטיבי המאפשר לקהל לצפות בתכניו, 23TV.CO.ILאתר האינטרנט שלה  ב. 

בפרסומים שונים אודות תכניות, מועדי שידור, הפקות מתוכננות, תיאום סיורים במתחם התחנה, 

אף תכנים לשידור ולשם בחירת קשר  יצירתמידע מנהלי מכרזים, דו"ח ממונה חופש המידע וכן 

גו , הראשון מסוYouTube -החינוכית ב פניות לקבלת מידע וצפייה בנושאים מגוונים. בנוסף, אתר

 בעולם, מאפשר צפייה בתכניות טרם שידורן בטלוויזיה. 

חלקת השיווק של ממדיה. -אמצעות אתר הבית של החינוכית וערוצי החינוכית בניוב שיווק תוכן: ג. 

לרכישת תכנים או זכויות  החינוכית עומדת בקשר ישיר מול בקשות המגיעות מהציבור בהקשר

     לשימוש בתכנים. 

 

                                                                                                              החינוכית על אתר        

יעדי החינוך  הישראלית, פעילותה בשירות מידע כללי על החינוכיתמצוי  TV23הבית של החינוכית באתר 

, וכן החינוכית משדרים, קישורים לאתרי משנה שללוחות ה ,בישראל, מידע על אלפי תכניות הטלוויזיה

קלטות, ספרים וחומרים אחרים מהפקה עצמית של החינוכית ומרכש  קישורים לעזרת המבקשים לרכוש

נהלי החוק ומידע העוסק בפרסום מכרזים  ,חופש המידע פרסום הדוחות השנתייםמידע בתחום  .חו"ל

 ומאגרים.

                                                                                                                       הכנסות  עצמיות    

            וחסות,  הכנסות עצמיות ממכירת מוצריה וממכירת זמן שידור לפרסומת, תשדירי שירותחינוכית ל
 .שיתופי פעולה וקופרודוקציות

 

 חתימה  ימורש
ממשלת ישראל נתנה הרשאה לנושאי  ,1951 - )ב( לחוק נכסי המדינה, התשי"א6בהתאם לסעיף 

לחוק, למעט  5-ו 4בהן בסעיפים  לייצגה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בחינוכית המשרה הבאים

החינוכית הישראלית ולחתום בשם המדינה  עסקאות במקרקעין שבתחום פעילותה של הטלוויזיה

     :האמורות על המסמכים הנוגעים לעסקאות

 ההגבל ללא  -כ"למנץ, מר אלדד קובלנ

 מנהל שירותי הנדסה ופיתוח  מר בוריס נסטיג, 

 מנהל אגף המנהל ומשאבי אנוש , אמיר רוזנבאום מר

חשב  מר ארקדי סורוקריחתמו יחד עם  נושאי המשרה המפורטים לעיל₪  150,000 לסכום של עד

 10.3.2008ג' באדר ב' התשס"ח,  ,5784פורסם בילקוט הפרסומים  . חינוכיתה
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  ההנחיות המנהלתיות והחוקים הכתובים שעל פיהן פועלת החינוכית

 יחידת סמך של משרד החינוךהחינוכית        

המדינה( יחידת סמך היא יחידה שהוענקו לה סמכויות מנהלתיות מידי  ר )תקנות שירות"לפי התקשי
 הסמכויות של המשרד, ובכלל זה הסמכות להיות בקשר ישיר עם נציבות שירות המדינה )להלן: "נש"מ"(.

 

 הבאים:  החוקים והכללים פי -לכיחידת סמך החינוכית פועלת ע
    1985 –כללים שנקבעו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 

  ., ובתקנות שהותקנו על פיו1992 –חוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

  www.takam.mof.gov.ilבהוראות התכ"ם )להלן: "תקנון כספים ומשק"( 

   service.gov.il-www.civilר )להלן: "תקנות שירות המדינה"(”בהוראות התקשי

  . ובהסכמי עבודה

 1998 - ח"התשנ, המידע חופש וקח

 . 1998 - ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת חוק

התקשרות בין   ומסמכי שעניינה "פרסום היתרים 29/12/2013 מיום  1116' מס  ממשלה החלטת

 .גופים פרטייםלרשויות המדינה 

   

 ליישום החוקים הבאים:גם החינוכית כפופה מתוקף תחום עיסוקה 
 – 2005ה"התשס סימנים(, ושפת כתוביות(לוויזיה ט שידורי חוק

 2007 –זכות יוצרים, התשס"ח  חוק

 1984 -חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד 

 2014 -השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד  חוק

שידורי  ממועד תחילת ,נקבע כי 31.3.2016תיקון לחוק זה אשר נכנס לתוקפו בתאריך במסגרת ה

החינוכית ( 6/2016, )אשר נכון ליום הוצאת דו"ח זה 30.9.2016 -שראלי קבוע לתאגיד השידור הי

תשדר תוכניות לימודיות, חינוכיות ובתחומי ושידורי חדשות ותכניות בענייני היום. תפסיק לשדר 

שנה ושלושה חודשים לאחר יום תחילת  בלבד עד להפסקת שידוריה, התרבות, ההעשרה והחברה

 .(30.9.2016-)קבוע ל שידור הישראליהשידורים של תאגיד ה

יומחו לתאגיד השידור הישראלי מועד הפסקת שידורי החינוכית,  31/12/2017לפיכך, בתאריך 

החוזים לרכישת הפקות מקומיות קנויות שכרתה החינוכית, וארכיון החינוכית וכל זכויות הקניין 

 הרוחני שלה יעברו גם כן לתאגיד. 

  

  ערוצי שידור טלוויזיוניים 3-ב משדרתההחינוכית  החוקים הבאים חלים על 

חוק לפי ערוץ הבית, שידור פתוח בחינם באמצעות עידן+ וכן בכבלים ובלוויין, זאת  – 23ערוץ ב

הרשות השנייה  ; חוק2012 -הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב 

, 1982 - בהתשמ"ק ושידורים(, ; וחוק התקשורת )בז 1990 -לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן 

 בשבוע  ימים 7שעות ביממה  24בערוץ זה משדרת החינוכית  בהתאמה.

 , 1965 - בהתאם לחוק רשות השידור, התשכ"ה - ערוץ הראשוןב

 .16:00-16:30, 15:00 08:00ביום ו'  ;17:00-17:35-ו 08:00-15:30ה' -'משדרת החינוכית בימים א

 ולזיכיון, 1990 -רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן בהתאם לחוק ה - ערוץ השניב

-13:45ה' בין השעות -פיו, שעות שידור החינוכית בערוץ השני הינם: בימים א'-על שהוענק לה

 11:00-12:30; בשבת 17:30-18:30, 10:00-12:30; ביום ו' 17:30-18:00-ו 15:00

http://www.civil-service.gov.il/
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 דרכי התקשרות עם בעלי תפקידים

 טלפון וכתובת דוא"ל שם תחום

 03 6466652 סיגלית אורן מנהלת לשכת מנכ"ל
sigalit@ietv.gov.il 

 /קופ'מנהלת פרויקטים
פש והממונה על יישום חוק חו

 המידע
 בתחום יישום החוק בפניות הציבור תמטפל

 רחלי חיים
6466746 03 

RacheliH@ietv.gov.il 
 03 - 6466987פקס 

 היועץ המשפטי
בנושאי מידע הנוגע  מטפל בפניות הציבור

 לזכויות יוצרים ועוד

03 6466639 עו"ד אביגדור דנן  
avigdord@ietv.gov.il 

 03 6466647 דינה לניר מנהלת חטיבת הפקת תכניות
dinal@ietv.gov.il 

 03 6466298 ארקדי סורוקר חשב
ArkadyS@ietv.gov.il 

 03 6466230 רפי זיו מנהל המחלקה כלכלית
Ziv@ietv.gov.il-Rafi 

 03 6466230 בוריס נסטיק מנהל שירותי הנדסה ופיתוח
borisn@ietv.gov.il 

 03 6466658 אמיר רוזנבאום ומשאבי אנושמנהל אגף מנהל 
AmirR@ietv.gov.il 

 מנהל תחום הדיגיטל
בחלקן מטפל בפניות הציבור המגיעות לאתר 

 יםילגורמים הרלוונט מעבירמטפל ובחלקן 

 03 6466875 רוני צייג
Projects@ietv.gov.il 

 03 6466250 מיקו גרוניק מנהל מחלקת מבצעים והפקה
haelG@ietv.gov.ilMic 

 מנהל אגף א' ערוצים
 מטפל בפניות הציבור בנושא השידורים

 03 6466777 דודי אורן
DudiO@ietv.gov.il 

 03 6446394 מיטל גבינט תחום שיווק ומכירות
Meital@ietv.gov.il 

 תחום יחסי הציבור הפרסום ושיווק
 רכש תכניות מטפל בפניות הציבור בנושא

 03 6466650 עינת ויצמן
einatw@ietv.gov.il 

                          
 עם החינוכיתהתקשרות דרכי ה                           

 69011רמת אביב, ת"א ישראל  14קלאוזנר  החינוכית, רחוב           

 video@ietv.gov.il:אתר האינטרנט , www.23tv.co.il 03 – 6466666: 'טל 

/23tv.tvhttps://www.facebook.com                

 

mailto:sigalit@ietv.gov.il
mailto:sigalit@ietv.gov.il
mailto:RacheliH@ietv.gov.il
mailto:RacheliH@ietv.gov.il
mailto:avigdord@ietv.gov.il
mailto:dinal@ietv.gov.il
mailto:dinal@ietv.gov.il
mailto:Rafi-Ziv@ietv.gov.il
mailto:Rafi-Ziv@ietv.gov.il
mailto:AmirR@ietv.gov.il
mailto:AmirR@ietv.gov.il
mailto:Projects@ietv.gov.il
mailto:Projects@ietv.gov.il
mailto:MichaelG@ietv.gov.il
mailto:MichaelG@ietv.gov.il
mailto:DudiO@ietv.gov.il
mailto:DudiO@ietv.gov.il
mailto:Meital@ietv.gov.il
mailto:Meital@ietv.gov.il
mailto:einatw@ietv.gov.il
mailto:einatw@ietv.gov.il
mailto:video@ietv.gov.il
http://www.23tv.co.il/
https://www.facebook.com/23tv.tv
https://www.facebook.com/23tv.tv
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 יעדים ארוכי טווח - ת אסטרטגיתפעילו  א. 
   ועד היום:  2013החל משנת  מהלכים פורצי דרך       
 

 נולוגיות חדשניות ובנות קיימא ולהתאימן לערכיההחינוכית החלה לעשות שימוש ייחודי בטכ

 !עלות וללא שעהמקום ו בכל, דורש לכל ונגיש איכותי תוכן

תוך זמן קצר לערוץ בולט, ממוצב כיום כאלטרנטיבה איכותית וחינמית לכלל הפך הערוץ 

 ה. האוכלוסייה, החל מילדים ובני נוער ועד למבוגרים אוהבי תרבות, אמנות, אקטואליה ומוסיק

מהלך זה הוא חלק מתכנית ארוכת טווח להגשמת יעוד החינוכית, כגוף מחנך ומעשיר, התומך 

בתכנית משרד החינוך, והמאפשר גישה שווה לתכנים תרבותיים, לימודיים ומעשירים לכלל 

האוכלוסייה, עם דגש על אוכלוסייה שכיום חשופה פחות לתכנים מסוג זה בשל מגבלות גיאוגרפיות 

ל הערוץ עהחינוכית לתרבות ולילדים בישראל מבוסס על האסטרטגיה ש לי נתון. תרומתומצב כלכ

המהלך כלל לכן,   בית תוכן ולספרייה לימודית נגישה לכל המעוניין לצרוך את תכני הטלוויזיה.הוות ל

השיווקי הרחבה של גבולות המסך הליניארי, במטרה לפגוש את קהלי היעד בכל המקומות 

 ם כיום, בדגש על הערוצים האינטרנטיים והרשתות החברתיות. הרלוונטיים לה

 ומתמקד במספר חזיתות:המהלך האסטרטגי נתמך במהלך שיווקי 

 

 הפצהו מיתוגא.   

מתוך הבנת הכח הטמון בשידורים מחוץ למסך הלינארי, נעשה שינוי בשם המותג ו"הטלוויזיה  

לוויזיה באה מתוך הבנה, שגוף שידור בעידן הפרידה מהמילה ט החינוכית" הפכה להיות "חינוכית".

. וטאבלטים  םסמארטפונישל ימינו חייב לשדר את תכניו בכל המסכים הקיימים כגון: מחשבים, 

הנהלת החינוכית יישמה את הלך הרוח הטכנולוגי ושינוי התפיסה בעולם, לפיהם תכני טלוויזיה 

 משודרים בפלטפורמות שונות ולא רק במסך הלינארי.

 

  יצירת לוח שידורים מובחן ומפוצל ב.

בלוח החדש נעשתה חלוקה ברורה בין תכניות הילדים והנוער לתכניות למבוגרים. הלוח החדש 

 נחלק לשתי רצועות מפולחות לפי קהלי יעד: 2013שהושק בשנת 

 בערב 20:00בבוקר ועד  05:00רצועת שידור לילדים ונוער החל מהשעה  .1

 בבוקר למחרת  05:00בערב ועד  20:00ה רצועת שידור למבוגרים מהשע .2

ההגדרה הברורה של לוח השידורים החלה לייצר תנועת צופים משמעותית גם בקרב קהל 
במקביל, על מנת שלא לאבד את הקהל הקיים של החינוכית ואף להרחיבו לגילאים  .המבוגרים
הל המבוגרים ואף כך הצליחה החינוכית לשמר את קוב לוח השידורים למבוגרים הועשרנוספים, 

 להרחיבו לקהלים צעירים יותר.

 
   עולם הדיגיטליג. פעילות ב

החינוכית הגיעה להישגים מרחיקי לכת באמצעות מהלך פורץ דרך ששילב שימוש במספר 

 ותחום האפליקציות. Facebook-, ה Googleמבית YouTube -פלטפורמות קיימות כגון: ערוצי ה

  -הראשון בארץ שהעביר את מרכז הפעילות האינטרנטית שלו ל החינוכית הינה ערוץ הטלוויזיה

YouTube ומעלה את שידורי הבכורה שלו לפני עלייתם למסך הלינארי.   

 : לכךיות מדובר בהצלחה בכל קנה מידה, והרא

 YouTube  -תכנים מבית היוצר של החינוכית בערוצי ה 13,000 -מונגשים כ  *

 ון צפיות בתכני החינוכיתמילי 147 -מיש למעלה  כיום * 
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 * Google את  והפכה המוצלחים בשנים האחרונות הגדירה זאת כאחד משיתופי הפעולה  ישראל

מפרסמים  הדמות של "קישקשתא" לאייקון המוביל בשיא הפעילות השנתית שלה מול קהל

 ומובילי דעה בתקשורת

 

יה המסורתי. הקהל הצעיר נמצא , לא רק על גבי מסך הטלוויזהחינוכית פוגשת את הצופים שלה

אינטרנט. החינוכית, אשר משוחררת מאילוצי רייטינג שמניבים כדוגמת ה וצורך תוכן בערוצים נוספים

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

Mako ואף באפליקציות סלולריות., וואלה  

 

הן ברמת נתוני החשיפה המצטברת והן  הקיימים ובהעצמתם, הש בנכסיעושה שימוהחינוכית 

 YouTubeתגת של הערוץ. העלאת הארכיון העשיר של תכני הערוץ לערוץ וברמה התדמיתית הממ

ייעודי ברשת, אפשרו זמינות מלאה של תוכן איכותי לילדים ויצירת אלטרנטיבה לתוכן הקיים בערוצי 

פי -חינוכית" ניתן למצוא אלפי תכניות המסודרות על YouTube" -ב הילדים בכבלים ובלוויין.

בשנים האחרונות הומרו  קטיגוריות שונות והיא נחשבת כיום כאחת מספריות התוכן הגדולות ברשת.

שעות של סלילים בפורמטים ישנים לתכניות המתעדות אנשי תרבות, פוליטיקה וספרות וזו  8,000 -כ

  הללו לכל הציבור במסגרת תהליך דיגיטציה רחב היקף. ברזללהנגיש את נכסי צאן העל מנת 

 

, הוחלט בממשלה כי תצא חבילה צרה חינמית למחזיקי עידן פלוס DTT חבילת החינםבמסגרת 

של שישה ערוצים אשר תאפשר צפייה למי שאינו רוצה או יכול לעשות מנוי לכבלים. במסגרת זו, 

 ההייתשת הערוצים שאושרו. היכללות בעידן פלוס ייכלל במסגרת ש 23הוחלט בממשלה כי ערוץ 

ראשון בהגשמת החזון להבאת תכנים איכותיים ללא עלות לאוכלוסייה רחבה, אשר בחלקה השלב ה

 .מסיבות כלכליות, אינה יכולה לצרוך בתשלום את תכני הכבלים והלוויין

 

 מדיה חברתית  .ד  
 YouTubeהראשי לצד ערוצי  YouTube/23tv-ה, את ערוץ TV23את אתר הבית  תהחינוכית מנהל

מכיל ה Instagram וחשבון  Facebookבאמצעות דפי  ייעודיים נוספים, את ערוצי המדיה החברתית 

עם הפורטלים המובילים  שיתופי פעולה בתחום התוכןתמונות שצולמו באולפני החינוכית וכן 

של  ספרייה דיגיטלית והןדכני ערוץ שידור חדשני ועהאתר והערוץ מהווים למעשה הן  בישראל.

וידאו  תכני 13,000 -כ בהם מונגשים שנות טלוויזיה בישראל 50ירה חינוכית תרבותית הפרוסה על יצ

 –עונות שלמות  –אין עוד גוף טלוויזיוני בעולם אשר מעלה את כל תכניו מבית היוצר של החינוכית. 

והתוצאות  –בחרה לעשות כך  ונים בעולם"החינוכית "ראשלאינטרנט עוד לפני שידורן בטלוויזיה. 

 לא איחרו לבוא.

: ערוץ ילדים, ערוץ מוסיקה, ערוץ תרבות וערוץ ייעודיים YouTubeערוצי מפעילה  החינוכיתבנוסף  

מקיים  ערוץ ההכנה לבגרות הכנה לבגרות. בערוצים אלו יש אלפי תכני וידאו, תקצירים ומידע.

כיל שיעורים ממוקדים עם מורים איכותיים, במגוון ממקצועות שיעורי הכנה לבגרות בשידור חי ומ

  הבגרות בישראל.

מבחר שיעורי שפות באנגלית, צרפתית,  הכולל ערוץ בית ספר לשפות הוקם 2013שנת החל מ

 ערבית, עברית ועוד.

 

 "ראשונים בעולם"

 .כולם לפני הזמן כל. בטלוויזיה שידורן לפני ברשת החדשות התכניות כל
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  :התייעלות ומיקוד. ה
 בתקציביםכל זאת , ערכיים ואליטיסטיים, ובחירת מגישים ויוצרים המזוהים עם תכנים גבוהים      

 מנחים ומנחות מן השורה הראשונה, אושיות תרבות ותקשורת הטובים  .של שידור ציבורינמוכים       
 חשוב בעשייה איכותית. ביותר, זיהו את תו האיכות של תכני החינוכית ומהווים חלק      

 
 , כאלה שניתן לשדר שוב ושוב. הסיבה לכך נעוצה בדנ"א הפקת תכניות בעלי חיי מדף ארוכים    - 

 כל תכנית הנושאת רכיב ערכי/חינוכי/תרבותי שנשאר רלוונטי למשך תקופה ארוכה. של   
 

"גדולים מדי" בתכנים המתואמים עבורם: במחשבה שהינם  4-8של קבוצת הגיל  זיהוי הצורך -
 לערוצי התינוקות ו"קטנים מדי" לערוצי הילדים הרגילים.

 
 של החינוכית.  Facebook-של החינוכית ובעמוד ה YouTubeבערוץ  מיקוד שיווקי -

בשנה גם מדיה נמשך -החזון והמהלכים של החינוכית להתערות ולהשתלבות בניו סיכום:
( ומספק 4-8כובש את קהל הילדים )גילאים  60 -הגוף הציבורי שהוקם באמצע שנות ההנוכחית. 

 אלטרנטיבה חינוכית ומבוקרת לשידור  המסחרי.
 

  .ולהגיע לקהלים חדשים ומגוונים ממשיך להצליח YouTube -ערוץ החינוכית ב
זרוע מעבר להיותו  ערוץ תוכן משלים שמחזק את המותגשמש גם למונף  Facebook -העמוד 

ינוכית ממשיכה להפיק ולייצר תכנים איכותיים לשם הפצתם הח  תכני החינוכית.פרסומית ל
 והנגשתם בפלטפורמות שונות ויוצרת שיתופי פעולה עם גופים שונים להשגת מטרה זו.

 
את החינוכית וממקמת החינוכית, שינתה את מאזן הכוחות  זוכההחשיפה התקשורתית החיובית לה 

 כאחד מהערוצים הנצפים ביותר בקרב ילדים ונוער. 
 

 קהל"הספרייה" הדיגיטלית שהקימה החינוכית ברשת והניצול הנכון של התכנים הנוסטלגיים מול 
מטרה אשר "שיווע" לתוכן איכותי לילדים ולמבוגרים כאחד, אכן מצא אוזן קשבת, הגביר את 

 . הכניסות לאתר ובכך הושג גם מהלך תדמיתי חיובי ושינוי תודעתי כלפי החינוכית

 
  62015/ים שנהארגון ל יעדי

 סקירה כללית

, נוכח המצב החוקי אשר השתנה בעקבות חקיקת החינוכית הציבה לעצמה מספר יעדים מרכזיים

וזאת להמשיך ולפעול במספר מישורים לשם קבלת  2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

 כיות ואיכות;תפוקה מקסימלית בעלות מינימלית תוך שמירה על ער

 .להוות ספרייה דיגיטלית זמינה לציבור הרחב בכל מקום ובכל זמן -
שיתופי פעולה נרחבים, תוך קיום  כת החינוך במיקוד על ילדיםלמער תומך/משלים כלי לשמש -

, וואלה Makoח )משרד החינוך( ופורטלים כמו "ח )המרכז לטכנולוגיה חינוכית(, אתר או"עם מט
  .ועוד Ynet-ו

 .מגוונים וחדשים קהליםהרחבת המפגש עם  הםשיעדי יםשיווקי כיםמהל ולבצעלתכנן  -

על פני המרקע. במהלך שנת  להרחיב השימוש בפלטפורמות דיגיטליות קיימות והעצמת הנוכחות -

שיעדכן את העוקבים בתכנים חדשים, בפעילות  Twitterעתידה החינוכית לפתוח חשבון  2016

  .ובעשייה של החינוכית

 לעדכן תשתיות קיימות.לשפר ו -

 לפתח אפליקציות ייעודיות לילדים. -

 . אירוע היובל לשידורי החינוכיתאת לציין  -

 העשרה, חינוך והרחבת הדעת והתמצאות בענייני היום. שמטרתם תכנים בהפקת לעסוק -
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   על פי מחלקות פרטנית ה סקיר
 

   חטיבת תכניות       
                               ת העבודה לשניםתוכניו     

        2015 ,2016 

חטיבת תוכניות 
pdf.2015 תוכנית העבודה  לשנים

 

 

 שיתופי פעולה       

 

יוצאי אתיופיה 
pdf.משתלבים בתקשורת אחרי קורס מיוחד

 

pdf.שיתופי פעולה

 

סיכום סיקור 
pdf.תקשורתי

 

 זכיות בפרסים      
Award – Winning               

 שנות פעילות 50במהלך שחולקו פרסים  .א

 2015שנת לזכיות  בפרסים  .ב

Award.pdf פרסים

   

                           2015
pdf.זכיות באותות ובפרסים                                                         

 

   יחידת הדיגיטל  

       

מחלקת 
pdf.הדיגיטל.חופש המידע

 

 יעוץ משפטי             

       
pdf.יעוץ  משפטי

 

 רישוויון מגד         

              

פעילויות בתחום  
pdf.השוויון המגדרי

 

 אגף מנהל ומשאבי אנוש
 השתלמויות ופעילויות רווחה לעובדים          

 סטאטוס מצבת משאבי אנוש       

אגף מנהל ומשאבי 
pdf.אנוש

pdf.אגף מנהל

 

                              לי האגף לתכנון כלכ       

  תכנון ובקרה תקציב ותמחור           

    2015תקציב בפועל לשנת           

                 
תקציב בפועל לשנת 

pdf.2015
 

 

 הנדסה ופיתוחחטיבת שירותי                

 טיפול שוטף בתחומי אחריותה.            
   שתיות מחישוביותטיפול בשדרוג ת  2016
 וגיבוי מערך הארכיון הדיגיטלי      

 

           אגף א' ערוצים       
 יחידת הרכש

 רכשבוצע  2015/6בשנת 

 "ש ש 223המניבות  סדרות 7 -ל 

  2015/6סה"כ  מצאי לשידור   

  ש"ש 546סדרות  35      

 

 אגף א' ערוצים             
 מחלקת רצף בשידור        
 על פי ערוצים 2015-לפעילות  היקף

ש"ש   24:00ש"ש בשנה,   8268:  23ערוץ 

ש"ש  07:20ש"ש בשנה,   2594  :1ערוץ ביממה. 

ש"ש  02:20ש"ש בשנה,   630   :2ערוץ ביממה. 

 בשנה, ש"ש 3224 סה"כ:       ביממה.

 ביממה. ש"ש  33:40          

 

 אגף א' ערוצים            
 לשידור הבאה
  2015  תתפוק

 44רכש מקומי,   536 תכניות בהפקה עצמית, 594
 457תוכניות שהן  1,174סה"כ הובאו לשידור  דיבוב.

ב וייעבור אתר היוטו פקוהבנוסף  .שעות שידור
 SRT תוכניות 841-ל קבצי כתוביות אינטרנט ב

Doc3.pdf

 
 
 ה"התשס   טלוויזיה שידורי חוק יישום ח"דו

  סימנים ושפת כתוביות
 Acrobat

Document.pdf
 

 סיכום שנתי עמידת החינוכית          

כבדי שמיעה ינואר 
pdf.23 עד דצמבר 2015 ערוץ

 
 

 הממונה על חופש המידע

שקיפות חופש 
pdf.המידע במשדרי החינוכית 

לשידורי                                     דוגמה לפרסום בעיתונות
 1 וץהחינוכית בער

                

  C -גליון עבודה ב
pdf.)4( טיוטת דוח Users rachelh Desktop 

 סיכום שנתי עמידת החינוכית       
 1ץ שידור לכבדי שמיעה בערוב       

                

  C -גליון עבודה ב
pdf.)4( טיוטת דוח Users rachelh Desktop

 
 יחידת השיווק          

 תעריפון לצרכי מכירת תכנים      
 ב.וקטעי ארכיון לציבור הרח       

        

מחלקת השיווק של 
pdf.הטלוויזיה החינוכית לשירותכם

 

 יחידת השיווק            
 מרכז המבקרים

 לתאום  סיורים לקבוצות

                

תלקיט מרכז 
pdf.המבקרים

 
 

                   אגף כספים חשבות

   2016 -. מבתחומי אחריותו שוטףטיפול 
מרכבה ה ניים ממערכתהחשב אחראי לניפוק  דו"חות  רבעו

 החינוכית עם גורמי חוץ  של התקשרויות

דוח שקיפות 
xlsx.2015 התקשרויות

 

דוח התקשרויות 
xlsx.2016רבעון 1 ל
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 לחינוכית 50ספישל   - ציון אירוע  היובל     
 

                                  24/3/1966 – 24/3/2016 
 

 

                                
 
 
 

                                         

pdf.רקע היסטורי

 
 

 הופקו תכניות  ייעודיות  חטיבת תכניות 
 
 

 הפיקה לוגו ייעודי לציון שנת היובל,  סדרת פרומואים תדמיתיים אשר  מחלקת הפרומו
 השידור של החינוכית. שנות עשייה טלוויזיונית ונערך קמפיין בכל ערוצי  50הציגו 

 
 

 הפיקה קמפיין רחב היקף ויצרה שיתופי פעולה עם פלטפורמות מגוונות.מחלקת השיווק 

סיכום סיקור 
pdf.תקשורתי
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 ם המבנה הארגוניתרשי

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 מנכ"ל 

 לשכת מנכ"ל

 לשכת 
 היועץ המשפטי

אגף לתכנון כלכלי 
 )כולל תפ"י(

 ש רכ
 מכרזים ומאגרים

 הערכה ומחקר

 פרויקטים
 וחופש המידע 

 שיווק מכירות
 יחסי ציבור ופרסום

 תחום הדיגיטל

 אגף מנהל

 חטיבת 
 הפקת תכניות

 אגף א' ערוצים

 אגף הכספים 
 )החשבות(

חטיבת שרותי 
 ופיתוח הנדסה

 מחלקת 
 מבצעים והפקה
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  יחידותהכל אחת משל  המקצועיתפעילות ה

 

 הכפופותבעלי תפקידים יחידות מטה ושמונה  .1
 .ישירות למנכ"ל                         

 נושא מס

 לשכת מנכ"ל א 1

 לשכת היועץ משפטי ב  1

 אגף לתכנון כלכלי ג 1

 ענף רכש, מכרזים ומאגרים ד 1

 פרודוקציות/חופש המידע-פרויקטים/קו ה 1

 ת ויחסי ציבורשיווק, מכירו ו 1

 מחקר והערכה ז 1

 הדיגיטל ח 1

  

  לכלל מנהליים שירותים הנותנים אגפים .2
 החינוכית עובדי                   

 
 אגף מנהל ומשאבי אנוש .א2

 חשב - אגף הכספים  .ב2

 

 תפעוליותהיחידות ה  ארבעת   .3

 חטיבת הפקת תכניות .א3

 חטיבת שרותי הנדסה ופיתוח .ב3

 גף א' ערוציםא .ג3

 מחלקת מבצעים והפקה .ד3
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 יחידות מטה ובעלי תפקידים הכפופים ישירות למנכ"ל . 4.1

 

 

  "ל   מנכ לשכת   .א. 1                               
 דד קובלנץאל מנכ"ל                                         

                                          

  בכירה, לשכת מנכ"ל כוללת יועצת בכירה למנכ"ל, מנהלת לשכה, רכזת לשכה

 לו במגוון הפעילויות.  יםלו ישירות ומסייע יםוסטודנטית הכפופרכז לשכה ב' 

 

 תחומי פעילות 

 
  בכירה יועצת .א

  .ינוכיתיוע למנכ"ל בכל הפעילות השוטפת של החס 

 .יאום בין יחידות המטה בחינוכית ובינן לבין עצמןת              

 .קשר למול גורמי חוץ העובדים עם החינוכית              

 .עבודה שוטפת למול משרד החינוך, הנציבות ומשרד האוצר              

 

  מנהלת לשכת מנכ"לב.          

 תן שירותי מזכירות הכולל: ניהול יומן הפגישות, ביצוע ניהול לשכת המנכ"ל ומ               

 .מעקב אחר הוראות הממונה, מענה לפניות טלפוניות ובכתב )לרבות תלונות(               

 

 ת לשכה בכירהרכזג.          

 סיוע ליועצת הבכירה למנכ"ל וללשכה בפעילות השוטפת.                

 .ת מידע בין הלשכה לעובדים ומנהלים לשני הכיווניםהתנהלות והעבר               

 

 רכז לשכה ב' ד.          

  בפעילות השוטפת של הלשכה, תיאומים, ניהול יומנים ומתן מענה סיוע   

 לכלל הפניות המגיעות  ללשכה.               

 

 לשכת מנכ"ל  יתסטודנטה.         

מתן מענה טלפוני, תיאומים, תכתובות מסייעת בפעילות השוטפת של הלשכה ובכלל זה 

 ואיתור חומרים במסגרת פרויקטים שונים.
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 עץ משפטייו     .ב. 1                         
 עו"ד אביגדור דנן                                    

 
 

  ם פנימייםבחינוכית מול גורמי לשכת היועץ המשפטי מלווה מבחינה משפטית את כל הפעילות

יועץ משפטי, : משרות 5לשכה מאיישת ה  .בקשרי עבודה וחיצוניים איתם נמצאת החינוכית 

  .מתמחים  3מנהלת לשכה, 

 

                                                      
 :תחומי הפעילות העיקריים של הלשכה  

 

 טות.טיפול בתביעות נגד המשרד כולל הכנת חומר רקע לפרקלי  

 
 כתבות עם באי כוח התובעים ונוכחות בדיונים המשפטיים.הת  

 
  הכנת חוזים עם ספקים, גורמי הפקה, רכש, טאלנטים ושיתופי פעולה כולל ניסוח   

 ידי הצד השני.-עצמי ובדיקת ניסוחים של חוזים שנוסחו על  

 

 ידי גורמים -על השתתפות בניסוח מכרזי החינוכית תוך שילוב פרקים מקצועיים שנכתבו  

  חינוכית.באחרים   

 

 ייעוץ משפטי שוטף למנהל החינוכית בפרט ולמנהלים ברמות שונות בכלל ובכל שאלה   

 משפטית שמתעוררת בארגון.   

 

 )רגולטור הערוץ השני ומועצת הכבלים והלוויין(. ייצוג החינוכית מול גורמים מפקחים  

 

 .)םפרילנסריחברות בוועדות שונות בחינוכית )מכרזים, התקשרויות, מימון מסחרי,   

 

 . ייצוג החינוכית בוועדות הכנסת        

         

 בתחומים:לממונים יעוץ          

 יישום חוקי חופש המידע,          

 הטרדה מינית בחינוכית חוק נגד         

  ים חוק כתוביות ושפת הסימנ         

 

 הסדרת נושא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוצרי הטלוויזיה החינוכית.  
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 כלכליהאגף לתכנון .ג.    1                             
 מנהל רפי זיו                                        

 
הכלכליים הקשורים בהפעלת הטלוויזיה, מהכנת  היחידה הכלכלית אחראית לכל ההיבטים

התקציב השנתי הכולל ותמחור ההפקות, עבור בהקצאה שוטפת של משאבי הטלוויזיה )פנימיים 

(, וכלה במעקב אחר ניצול התקציבים והמשאבים השונים תוך השוואתם לתכנונים O.O.Pוחיצוניים 

  דומה.המקוריים, ניהול מו"מ עם ספקים, מפיקים חיצוניים וכ

 

 :תחומי פעילות
 

 גדי נוטסקו כלכלן  : תקציב ותמחיר  א. 

 התקציב הכולל של החינוכית.  תכנון

                                      פרודוקציות.-, פרויקטים וקוסיוע לחטיבת התכניות בהכנת תמחור התכניות )מנדטים(
 בקשות שוטפות לחריגה בתקציב.. אישור םפרילנסריאישור העסקת  אישור תמחור התכניות.

                      

 מעקב ובקרה.  ב                       

 ( והזנתם למערכת הממוחשבת לניהול הפקות.)כמותיים וכספיים ריכוז נתוני ביצוע 
 גזירת נתונים מהמערכת הממוחשבת והעברתם לטבלאות ריכוז.  
 בכלל ט ובתקציב החינוכיתבפרבתקציב ההפקות  קרה שוטפת אחר עמידהב 
 וכו'(. O.O.Pאדם, אמצעים,  חכו) 
 ביצוע שינויים פנימיים במסגרת תקציב ההפקות. 
 ביצוע פרויקטים שונים על פי בקשת המנכ"ל. 

 

 אלי לויממונה:  תפ"י )תכנון פיקוח הייצור(ג.  

 '.וכוריכוז בקשות מגורמי הפקה בחינוכית במאים, מפיקים                       
 רכב -אדם וכלי חכואולפנים, חדרי עריכה, קה: הקצאת אמצעי הפ                      
  עם בתיאום פרטניות שבועיות שיבוץ תכניות הכנת, חודשית מקרו תכנית כנתה  
     .והפצתן והפקה מבצעים/  תכניות/  ההנדסה בחטיבות המתאימים הגורמים  
 . בהתאם השיבוץ תכניות ועדכון וליםביט/  שינויים על הודעות קבלת  
 .O.O.Pאת משאבי להקצבדיקת זכאות   

               

  עבודה ותדוגמה לתכנון לוח  

לוח אולפנים 
pdf.19.6.16

 

לוח עריכות לחודש 
pdf.2.6.16 יוני

 

 

 שונות.   ד             
 ים שונים.מכרזים ובפורמים נוספ תבוועדהשתתפות                   
 מתן ייעוץ כלכלי למנכ"ל החינוכית ולמקבלי החלטות אחרים בהנהלה.                  

 5/2016  האגף לתכנון כלכלי מקור הנתונים: החינוכית,     
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 , ומאגריםמכרזיםענף רכש,  .ד. 1                            
  ראש ענף בת שבע אשכנזי                                       

 
  

ריכוז וניהול ועדות המכרזים, אחריות לביצוע כל הפעילויות המנהליות הנדרשות לפני, 

 לקראת ואחרי כינוס ועדות המכרזים, ענ"א ופטור משרדית.

 

ם מקצועיים, רכישת טובין, שירותי ייעוץ ושירותים ישירותים מנהלי ם לצרכיהכנת מכרזים

 נים בתחום ההפקה הטלוויזיונית.שו

 

טיפול במכרזים משלב הבאת הבקשה לאישור, כתיבת מפרטי המכרזים ביחד עם הגורמים 

המקצועיים, פרסום המכרז בעיתונות ובמנהל הרכש, מענה לשאלות המציעים, פתיחת 

הצעות ובדיקתן לרבות הכנת טבלאות השוואה וגיבוש המלצה לבחירת הזוכה לוועדת 

 .המכרזים

 

 הודעות בדבר תוצאות המכרז ומטפל בערעורי מציעים שלא זכו במכרז.ה מוציא

ריכוז ישיבות וועדות המכרזים כולל הכנת סדר יום, זימון משתתפים, תמצות ההחלטות 

 והכנת הפרוטוקולים. יישום החלטות וועדת המכרזים ו/או מעקב אחר יישומן.

 

ת מערכת מנו"ף, לרבות פרסום מכרזים, ניהול הקשר של המשרד מול מנהל הרכש באמצעו

פרסומי הודעות על כוונת התקשרות עם ספק יחיד, פניה לוועדת פטור מרכזית ודיווח על 

 מתן פטור ממכרזים.

 

נותני שירותים בתחומים שונים, מפיקי תוכניות טלוויזיה, מפיקי מאגרי  ים:ניהול מאגר

ולעדכונם השוטף, ת המאגרים פודקאסטים וטאלנטים משלב פרסום מכרז פומבי להקמ

בדיקת הצעות מועמדים וסיווגם, הקמת המאגרים בפועל, פרסומם וניהול כל מערך 

 התיחורים לאיתור נותני שירותים וטאלנטים על בסיס המאגרים.
 

יישום הצד הארגוני בתקנות חובת המכרזים והוראות התכ"מ, כגון הכנת בקשות לפטור 

הרכש הממשלתי, העברת בקשות ודיווח שוטף לוועדת ממכרז, פרסום המכרזים במנהל 

 הפטור המכרזים באגף החשכ"ל במשרד האוצר.

הכנת דיווחים להנהלת המשרד ולגורמים מחוצה לו בנושאים שונים הקשורים לפעילויות 

 המתבצעות ביחידה.
 

עדכון שוטף של אתר האינטרנט של המשרד במידע לגבי קיום מכרזים, זוכים במכרזים, 

 יון מכרזים, מאגרי נותני שירותים וטאלנטים וכן תיחורי מאגרים.ארכ

 

 : מיקור חוץ חברת היע"ליועץ 
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 , קופ', חופש המידע  פרויקטים ה. 1              
 רחלי חיים תהלמנ                                

 

                          

ומשתנים ם דים )פנימיים וחיצוניים(, קבועייחידת פרויקטים עוסקת בפרויקטים מיוחמנהלת  

ל החינוכית. היחידה אמונה גם על יצירת ושמירת הקשר עם כ"ידי מנ-המוטלים עליה מעת לעת על

גופים ממלכתיים ציבוריים ועסקיים מעוניינים להיות שותפים כספית ו/או תכנית להפקות 

 על פי צרכי המנכ"ל. דוחות תחקירהפקת  המתבצעות בחינוכית.

                               " סיורים לימודיים חווייתיים בחינוכית. מרכז מבקרים"הקמת : יזום וקידום פרויקטיםי 

 יזום מיזם דיגיטציה לארכיב הסטילס של החינוכית.

 הפקת שיתוף פעולה עם המפמ"ר לתיאטרון

 לתקשורת וקולנועהפקת שיתוף פעולה עם המפמ"ר 

 של החינוכית לפייסבוק ולאינסטגרם תמונות מארכיב תמונות הסטילס העלאת  זוםיי

 בשיתוף ובביצוע  היחידה הדיגיטלית. 

הפקת דוחות על פי הנדרש בתחום מטפלת בפניות וב ממונה על יישום חוק חופש המידע בחינוכיתכ

וייעוץ  ת לחוק באמצעות תכניות החינוכיתמשתתפת בימי עיון והשתלמויות. פועלת להגברת המודעו

 ליחידה בשיווק התכנים.

 
 
 
 

 והערכהמחקר .ו.     1                           
                 ממונה מיכל טל                                        

 
 

  צפייה בתכניות ופילוחן. היחידה אמונה על ריכוז שוטף של מידע לגבי נתוני 

   ה.מנתחת את נתוני הצפייה ומביאה אותם לידי הגורמים הרלבנטיים בחינוכית ומחוצה ל

משמשת היחידה ככלי להכוונת מדיניות התחנה בתחומי התכניות, לוחות השידורים, מכירות,  בנוסף

ים לחשיפה ומיקוד שיווק ותכנון אסטרטגי כולל ואף מעורבת ביחסי הציבור לצורך מיקוד מאמצ

 .מודעות ציבור הצופים לתכניות החינוכית
 

 

 תחומי פעילות
 

 ,ריכוז נתוני רייטינג באינטרנט

 . הפקת דו"חות סטטיסטיים שונים על פי פילוח של אוכלוסייה, גיל, השכלה ועוד 

 . וחברות פרסום 2חברות בוועדת מחקר למדרוג בשיתוף נציגים של זכייניות ערוץ 

 . וצאות מחקרים בתחומי הרייטינגבקרה על ת

 .עבודה מול חברות זכייניות המעבדות את הנתונים
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 , מכירות ויחסי ציבורשיווק  .ז.  1                             
                                              

                   

               
 עיקריים:ם שני תחומיעוסקת בהמחלקה מורכבת משתי יחידות ו           

 .2-ו 1מכירה של תכנים, שיווק ומכירת זמן אוויר לפרסומות וחסויות בערוצים           
 שיווק, פרסום ויחסי ציבור של החינוכית.

 
 

  

 יחידת שיווק ומכירות                                         
           מיטל גבינטמנהלת                                           

 
                

             

 :תחומי פעילות                            

 

 צרכניים אסטרטגיות צמיחה וקביעת פרופילים אסטרטגיות שיווק ומיתוג החינוכית הכוללות              

 להתמודדות  בשוק תחרותי

 

 צובה הרצוי של החינוכית בענף בו היא פועלת .מעמדה ומי 

 

 הסכמי פרסום ושיתופי פעולה מול חברות הפרסום, תוך ניתוח והכרת תנאי השוק התחרותיים 

 

 שיווק ומכירת זמני שידור ופרסומות לערוצי החינוכית 

                                                                                                                                                                                
 

 ניהול הסכמי פרסום ומכירות ועבודה שוטפת מול המפרסמים ומשרדי המדיה. : מנהלת מכירות               
 

 ומשרדי המדיה.  ת ועבודה שוטפת מול המפרסמים)חצי משרה(  ניהול הסכמי פרסום ומכירו מנהלת מכירות               
 

 אחריות על שיבוץ והעברה לשידור פרסומות /חסויות /פרומואים, טראפיק               
 

 היחידות 2-נותנת שירותים ל מזכירת המחלקה               
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 הפרסום והשיווק ,יחידת יחסי הציבור                           
 מנהלת עינת ויצמן דקל                

 

 

 תחומי פעילות
 (.חוץ מיקור) הציבור יחסי משרד מול שוטפת עבודה 

 יזום  וניהול אירועי יח"צ 

  ניהול שיתופי פעולה מיתוגיים ושיווקיים עם גופים חיצוניים 

 .פיתוח קשרי קהילה 

 יות השונות טלוויזיה, ניהול האסטרטגיה התקשורתית )הסברה ,יח"צ ושווק( של החינוכית במד

 רדיו ודיגיטל.

 . ניהול קשר עם גורמי התקשורת והעיתונות 

 .ניהול  וקיום קשר עם הגורמים המקצועיים וההפקתיים בחינוכית ועם חברות הפקה חיצוניות 

 .ייזום פעילות יחסי ציבור והסברה בכתב ובעל פה 

   קידומיים.ריכוז, עיבוד ובחירת חומרים להודעות לעיתונות ולאייטמים 

 .מתן מענה לפניות צופים 

 .ניהול מערך הצילום לצרכי יח"צ 

 .הגשת החינוכית לתחרויות ופרסים 

  ארגון השקות לצורך חשיפת תכניות חדשות 

 .ארגון סיורים 

 

 

   מנהלת ענף שיווק ופרסום 

 מרים שלחו התקשרות מול הזכיין המפיץ  ,  טיפול בפרויקטים של שיווקי תוכן וחוזים.מכירת תכנים 

 מכירת תכניות וקטעים מתוך תכניות לשידור בארץ ובחו"ל.   )תקליטורים(.  .D.V.D-החינוכית ב 

    

   ע. הפקה 

  MBS-מטפלת בעדכון נתוני תוכן של תכניות רכש למערכת ניהול התוכן ה 

 

 מזכירת המחלקה    

 איתור התכניות,  .D.V.Dהעתקת תכניות לפורמט של שירות לקוחות, קבלת פניות מהציבור ל 

 .וטיפול בתשלומים לפונים השוניםהתוצר  שליחתהזמנתן מהארכיב, ביצוע העתקה,  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

  הדיגיטלתחום חינוכית    . .ח1                            
   נהל רוני צייג            מ                             

 
 

 :תחומי עיסוק
 

 תחום הדיגיטל אחראי על הפעילות המקוונת של החינוכית בכל סוגי המדיה הדיגיטלית.
 

  YouTube/23tv.וכן את ערוץ  TV23אתר הבית ניהול 
 

 . ועוד ייעודיים: ערוץ מוזיקה, ערוץ תרבות, ערוץ ילדים YouTubeערוצי  הפעלת 
 

 .ו, תקצירים ומידעבכל אחד מערוצים אלו יש אלפי תכני וידא
 

 .על יצירת והקמת שיתופי פעולה עם פורטלים ואתרים שונים יות אחרא
  

 של החינוכית.השונות  יהשל תכניות- Facebook דפי הניהול 
 
  יתוח אפליקציות עם תכנים לעולם הסלולרפ
 
 לפני  YouTube-העלאת כל תכני לוח השידורים במלואו לשידורי בכורה בחריות לא
 
 טלוויזיה. ערוצי הב םידורש
 

 . ברשתות החברתיותענפה פעילות ניהול 
 
  .אינטרנטי של תכני החינוכית באתרים השונים VOD מערך עדכון והפעלת  
 

 .על שידורים חיים ברשתיות אחר
 
 . מתן מענה לגולשים ולצופי הערוץ אשר פונים דרך הרשת 
 
  ת.מתן מענה לפרסומים ולצרכים משתנים של החינוכי 
   
  .2006יולי  14 -החינוכית הוקם  בתר האינטרנט של א  
 

 המועסקים באמצעות מיקור חוץ. עורכי תוכן ומספר  /תקן מנהל  ובדים :ע
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 אגפים המספקים שירותים מנהלתיים 4.2                         

  
  ומשאבי אנוש מנהל אגף  .א. 2                             

 אמיר רוזנבאום מנהל                                                        

                               

 
אגף מנהל ומשאבי אנוש מרכז תחתיו את היחידות הנותנות שירותים מנהליים לכלל עובדי 

יהול הפעילות השוטפת של כל יחידות החינוכית. מנהל האגף כפוף ישירות למנכ"ל ואחראי לנ

צעדי התייעלות הארגון כוללים בין השאר: צמצום בעלי תפקידים.  13כפופים  המנהל הכפופות אליו.

הארגון, שינוע והכשרת עובדים לתפקידים נוספים בתוך הארגון והרחבת תחומי העיסוק באמצעות 

לית המשתנה ולהרגלי הלמידה של המעבר למדיה דיגיטלית שמחברת את הארגון לסביבה הדיגיט

 היום. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  משאבי אנושמנהלת 
המחלקה אחראית על קבלת והקלדת שעות נוכחות של העובדים, עדכוני סטטוס  נושאי אמרכלות 

 6של העובדים, כגון: דרגה, גמולי השתלמות וותק, ביצוע מעקב ובקרה על הסכמי העבודה )ישנם 
ים שונים(, דיווח על הארכות חוזה, טיפול בכל הקשור לביטוחי עובדים לפנסיה, זכויות והטבות הסכמ

ארכיב  ,טיפול במכרזי עובדים, בקרות על אופן העבודה, כונניות, עבודות משרד שונות לרווחה.
 (.ועובדים חיצוניים )חברה ופרילנסריםמסמכים 

 : כזת משאבי אנושר

מענק יובל,  באים: קליטת עובדים, סטודנטים, מתנדבים, המשקם, מ"מ.בעובדים בתחומים הטיפול  

ואישורי  בנפגעי תאונות עבודה, טיפול בפרישת עובדיםשינויי דרגות, שיבוצים, חל"ת, חל"ד, גמולים, 

 הזמנות ממרכב"ה.

  רווחהוקורסים השתלמויות  
 ועבודה מול גמלאים. ן ברמת הפרט והן ברמת כלל המערכתה

  ור משאבי אנוש מדמנהלת 
 חראית על דו"חות נוכחות א

 אגף מנהל ומשאבי אנוש

 מזכירת האגף

 ביטחון
משאבים 

חומריים ומחסן 

 כללי

משאבי 

 אנוש

משק 

 ותחזוקה

תחבורה 

 ורכב
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 משאבים חומריים ומחסן כללי 

היחידה אחראית לביצוע כל הרכישות עבור החינוכית, איתור הספקים, הוצאת הזמנות, קבלת 

 הטובין, בדיקתם, אחסונם והנפקתם לעובדים. 

 ניהול המחסן הכללי והטכני.

 

 

 
  משק ותחזוקה

 בנושאים הבאים: פיקוח, מעקב ובקרה אחר עבודות זכיין שירותי הניקיון.היחידה אחראית לטיפול 

קבלת הצעות מחיר לעבודות בחינוכית, הפקת הזמנות עבודה לספקי שירותים וציוד. השתתפות 

בוועדות שונות. ביצוע מטלות יומיומיות של אחזקה שוטפת ומונעת של המבנים במתחם החינוכית. 

עה, תיקוני ריהוט, תיקוני אינסטלציה קטנים, עבודה מול מחלקת הבינוי הפעילות כוללת עבודות צבי

 וכדומה.

 

 רכז תחבורה  - תחבורה ורכב

רכב לחינוכית לצורך ביצוע הפקות, הסעת מרואיינים וכן לביצוע -היחידה אחראית לתיאום כלי

-זקת כל כלישליחויות. כמו כן, אחראית היחידה על אספקת שירותי נהיגה למנכ"ל החינוכית ואח

מסחריים(. לצורך אספקת השירותים נעזרת  4-רכב פרטיים ו-כלי 2הרכב של החינוכית )הכוללים: 

עובדים:  4סה"כ  היחידה גם בשירותים חיצוניים )חברת השכרה, חברת מוניות וחברת שליחויות(.

 נהגים )כולל הרכז( 3מזכירה, 

 

  קצין ביטחון

שעות ביממה. אחריות  24המבנים ורכוש החינוכית, אחריות לאבטחה הפיזית של העובדים, 

לאבטחת המידע. ממונה על כיבוי אש, ממונה על הלוגיסטיקה ועל כוח אדם לשעת חרום. אבטחת 

 החינוכית מתבצעת באמצעות חברת שמירה פרטית.
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   ות  חשב -אגף הכספים     ב. .2                            
 : ארקדי  סורוקר חשב החינוכית/מנהל                                  

 

יחידת הכספים בחינוכית, בשונה מיחידות במשרדי ממשלה "מיניסטריאליים" פועלת בסביבת                    

היבט עבודה עסקית למחצה. השונות העיקרית היא העיסוק המאסיבי בהכנסות מפעילות עסקית. 

נוסף הינו פעילות של מכירת זמן אוויר לפרסומים וחסויות ורכוש בלתי מוחשי. תשלומים לכלכלת 

מוצרים שונים הנדרשים להפקות. היחידה משתמשת ברכש מגוון של צוותי הפקה ועיסוק אינטנסיבי 

חוק נהלי מ 10החשב אחראי לביצוע נוהל  2015החל משנת  . במערכת 'מרכב"ה' 2011משנת 

קרי, ניפוק דוחות רבעוניים של התקשרויות החינוכית עם גורמי חוץ הנתונים  פש המידעחו

 בעלי תפקידים. 10לחשב כפופים  .מפורסמים באתר משרד המשפטים

 

 יחידות המשנה ותחומי עיסוקן 

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

 תקציבי ופיקוח ותהתקשרוי יחידת .א

ביצוע פעולות בתחומי התקשרויות, רכש ופיקוח תקציבי בהתאם לחוק נכסי המדינה, חוק התקציב 

והוראות תכ"מ. בדיקת הסכמים עם ספקי שירותים וטובין והזנת פרטי התקשרויות למערכת 

 מרכב"ה.

 

 גביה יחידת .ב

וויר לפרסומות וחסויות. ביצוע ביצוע מעקב במערכת ייעודית אחרי חיובי לקוחות הרוכשים זמן א

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

 

 תשלומים ממונה יחידת .ג

, םפרילנסר יביצוע פעולות מוקדמות הנדרשות לתשלומים לספקים לסוגיהם )ספקי טובין ושירותים, 

 תכ"מ וחוזי התקשרויות. ספקי חו"ל( בהתאם להוראות החוק,

הכנת תשלומים באמצעות העברות בנקאיות והמחאות לזכאים. ביצוע ברורים בנושא התשלומים 

 מול יחידות המשרד והספקים.

 

 ודווח חשבונאות ממונה יחידת .ד

ניהול מערכת הנהלת החשבונות במרכב"ה. הפקת חשבוניות ללקוחות ומעקב אחרי קליטת 

 ידי רואה חשבון מבקר.-י עד רמת המאזן לביקורת עלהתקבולים. הכנות דו"ח שנת

 מנהלת ענף חשבונאות ודיווח

 חשבונאות ודיווח ראש ענף

 

 שכר מנהלת יחידת .ה

ביצוע פעולות הקשורות בחישוב ובתשלום משכורת של עובדי החינוכית בכפוף להוראות דיני 

שוטף וכן הזנתם של והתכ"מ. קליטת נתונים לצורך תשלומי שכר ועדכונם ה התקשירהעבודה, 

קרנות השתלמות וגמל. קיום קשר עם הגורמים אליהם  מרכיבי שכר שונים כגון: הבראה, ביטוח רכב,

 מופרשים כספי העובדים )חברות ביטוח, קרנות השתלמות וכו'(.

  ראש ענף משכורת

 ממונה משכורת 
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 היחידות התפעוליותארבע   4.3             

 

  תכניותחטיבת הפקת      א. .3            
                         דינה לנירמנהלת                           

                 
 תחומי אחריות               

ממונה על כל פעולות ההפקה העצמית של החינוכית, שותפה בקביעת מדיניות שידור והפקה. 
של אמצעי התחנה ושל כוח האדם עליו היא  תקופתיות לניצול אפקטיבי  מכינה תכניות עבודה

מנחה  שותפה בקבלת החלטות וקביעת הסכמים לרכש תוכניות לשידור או לקופרודוקציות. .ממונה
צוותי הפקה בכל הקשור בעיצוב התוכניות, איכותן ועוקבת אחרי השלמתן עפ"י התכנים, התקציב 

ה ובקרת תוכן צמודה של תוכניות הנרכשות מגורמי חוץ החל משלב ממונה על הזמנ . ולוח זמנים
 בחירת הנושאים ו/או מרואיינים, דרך תסריטים וכל שלבי ההפקה עד הגשת תכנית לשידור.

 עובדים. 63למנהלת החטיבה כפופים 
תפקידה העיקרי של חטיבת הפקת תכניות מתרכז בביצוע כל ההפקה העצמית של תכניות 

 ור, ליווי ומעקב צמוד אחר תכני הפקות רכושות מהארץ.החינוכית, איש

 

 )תכנית מבוגרים(,תרבות וחברה  תמחלק ,ילדים ונוערת מחלק :מחלקות 3החטיבה כוללת 

 : ניהוליים תפקידיםבעלי  5בחטיבה ממונים הפרומו. ויחידת המחלקה לענייני היום 

 .מנהלי המחלקותו במאי ראשימנהלת החטיבה, 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ראשי במאי

 מפקח על איכות עבודת הבמאים.                       ידי החינוכית.-הבמאים המועסקים על 12 אחראי על  
  מבוטל של   מביים בעצמו מספר לא. יבוץ הבמאים בתכנית עבודה/ימי עבודה/הפקותמטפל בש 

החלטות בשיתוף עם במאי  מקבל . חדשות בחינוכיתמעורב בגיבוש רעיונות לתכניות . תכניות בשנה

: תהוויזואלימהבחינה  מאשר הפקות חוץו בקר.  מלכל הפקה  התכניות על האמצעים הנדרשים

 ועוד.    שחקנים  תפאורה, מארזים גרפיים, בחירת

 

 תכניותחטיבת הפקת 

ענייני מח' 

 היום
וחברה ח' תרבות מ

 מבוגרים( תו)תכני
מח' ילדים 

 ונוער
 במאי ראשי פרומו

 מפיקים

 

הפקה   עוזרי 

 ותחקירנים
 עוזרי במאי

 במאים
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 :באותהמחלקות השלושת ההפקות מתבצעות במסגרת אחת מ

 

   ונוער ילדים מחלקתא. 

 ונוער 12ועד  4  מגיל -הלי יעד החלוקה הפנימית: ילדים ק  ות ילדים ונוער.הפקת תכני
     תכניות שונות. לכל תכנית יש צוותהאדם במחלקה מחולק לפי  חכו.  18ועד  13גיל מ              

 עורך, במאי, עוזר במאי ועוזר הפקה.-בודה קבוע אשר כולל: מפיקע             

 

 

  )מבוגרים( חברהו תרבות מחלקתב.  
)תכניות מבוגרים( עוסקת בתכניות העשרה ובתכניות  דוקומנטריות  מחלקת תרבות וחברה

למבוגרים. לרשות המחלקה עומדים כל הבמאים, המפיקים, עוזרי המפיק, הבמאים, עוזרי הבמאי 
העובדים הנ"ל מנוידים ממחלקה למחלקה, בהתאם לעומסים במחלקות השונות של  והתחקירנים.

 החטיבה.
 
 

 מחלקת "ענייני היום" ג.  

של חיילים מלבנון ביום שצולמו  דרשות שלוםהוקם מגזין "ערב חדש" אשר שידר  1982בשנת 
הוקמה מחלקת ענייני היום אשר נכון  1993ידי כתבים של גלי צה"ל. בשנת -וחדשות אשר סופקו על

על של -דקות וליגות 23רת, להיום אחראית על הפקת תכניות אקטואליה: ערב חדש, תיק תקשו
שנה  40פעמיים כגון -בתיה"ס. בנוסף להפקת תכניות קבועות, המחלקה מפיקה פרויקטים חד

 כוח האדם העומד לרשות המחלקה מורכב ברובו מפרילנסרים. למלחמת יום כיפור ועוד. 
 
 
 

 /קדימוניםיחידת הפרומו
בפעם  ות העומדות לצאת לשידורומו לתכניתפקידה העיקרי ליצור סרטוני פרהפרומו  יחידה

 הראשונה, לתכניות מתמשכות ולציון אירועים מיוחדים. 
 . המרקע, ערכיה ותכניה באופן כללי אחראית על הקידום והמיתוג של החינוכית על פני

  הצגתם וחשיפתם של לוחות שידורים כלליים ותכניות חדשות.
  גם את הפעילויות הבאות:מבצעים ביחידה 

 , ידי החינוכית-ני פרומו לאירועים שונים המופקים עלפקת סרטוה
 .סרטוני תדמית ומצגות ככרטיס ביקור של החינוכית הפקת

  מעברונים שונים לציון אירועים,  משדרים,   לוחות  –הפקת מוצרים מיוחדים 
 .תשדירים מיוחדים ועוד
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 נדסה ופיתוחהחטיבת שירותי    .ב 3    
 נסטיק בוריס  מנהל                                    

 
  החטיבהמנהל תחומי האחריות של        

השוטף של המערכות ההנדסיות ואספקת האמצעים הטכנולוגיים ממונה על התפעול 
 וההנדסאים לצרכי ההפקה והשידור של הטלוויזיה החינוכית.

 רותי הנדסה ופיתוח. מופקד על התקציבים השוטפים בשי
 

אחריות על פיתוח והרחבת האמצעים הטכנולוגיים בחינוכית, לצרכיה השונים, בציוד ותשתית. 
 מופקד על מערך המחשוב של החינוכית מנהלתית וביצועית. 

 ממונה על התקנת הציוד הייעודי בחינוכית לצרכי הפקה ושידור תכניות טלוויזיה. 
ורת קווית ואלחוטית. הכנת תכנית ותקציב הפיתוח של אחריות על תחזוקת מערכות תקש

 החינוכית על פי הנחית המנכ"ל. 
 

ביצוע מעקב שוטף עם המחלקות בחינוכית לגבי צרכיהם הטכנולוגיים והתפעוליים ליישום 
 בתכניות הפיתוח והרכש. 

 וכית. ייזום ופיתוח קשרים עם גופים טכניים וגופי תקשורת בארץ ובחו"ל לקידום צרכי החינ
בתיאום עם  אחריות לקידום מקצועי, ארגון הדרכה והשתלמויות לעובדי שירותי הנדסה ופיתוח

 האחראים על הנושאים בחינוכית. 
 

 משמש יו"ר ועדות על פי מינוי המנכ"ל.  ,שותף בפורמים וועדות ניהול שונות בחינוכית
 מבצע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה. 

 
 ילות ך הפעמער       
 נדגמות תכניות  אליהם ויה משרתי שידור דיגיטלייםנ, במערכת השידור הדיגיטלית של החינוכית                   

אכסן מ משמר ההדיגיטלי   נות לאחר הדגימה או ההמרה בארכיבהחינוכית. התכניות מאוכס
יגיטליות המאכסנות רובוט שמכיל קלטות ד הארכיב הדיגיטלי הינו ומהווה מקור לתכניות לשידור.

 את קבצי התכניות. 
             

. השידור של תכניות החינוכית בערוץ 23, 1מערכת זו החינוכית משדרת לערוצים  באמצעות                    
: תכניות במערכת תכניותטיפול בדיגיטציה ובהטמעת  ידי חברת רשת.-השני מתבצע על

, תכניות חדשות שצולמו ים אנלוגיים ונדגמו למערכתבפורמטמארכיב החינוכית שהיו מצויות 
 במהלך השנה ונשלחו ממערכות העריכה, תכניות רכש מקומי ורכש חו"ל.

 
שהחליפו את המערכת  AVIDמתוצרת חברת  ISISדור חדש מסוג העריכה מהמערכות הטמעת                   

המאפשרת עבודות  מערכת HD. המערכת החדשה תומכת בפורמט UNITYהקודמת מסוג 

               ועוד עבודה מהיר עבודה עם שכבות וידאו מרובות יותר, אפקטים, קצב . מורכבות יותר

                     

חדר העברות . תפעול שדרוג מערכות פרוטולס )צליל( לדור חדש עבור הקלטה ועריכת צליל                     

, UMVוכן בכל הפורמטים המקובלים בשוק כדוגמת: דיגיטלי המאפשר הכנסה והוצאת ת

MPC4 ,MPC2 מדיה. -לסלולר ולניו פלאש ותמיכה בפורמטים 

                   
 .מיזם גיבוי מערך הארכיון הדיגיטליבוצע  5/2016במהלך                    
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ת  ב כ ר ו מ ה  ב י ט ח ת 7-מ ה ו י נ ו ג ר א ת  ו ד י ח  י
 עובדים  52חטיבת הנדסה מונה                          

 
 מחלקת ביצוע הנדסה      

 ,אחזקת ציוד עריכהממונה  1, עובדים 17 תכניות טלוויזיה ושידורה, עריכהקלטה,   :V.T.Rיחידת       
 

  עריכת  ושירותי חוץלומי בהפקות באולפנים ובצי שירותי יעוץ לבמאי, והקלטה: צליליחידת     
  עובדים. 6 סאונד.    

  
  עובדים 3, בהפקות תאורה שירותי תכנון עיצוב וביצוע: תאורהיחידת 

 באולפנים ובצילומי  השידורושירותי פיקוח ובקרה על איכות ההקלטה  : פיקוח טכנייחידת     
 עובדים 3, חוץ    

 
 מנהל אינגסט וונטא'ג 1 עובדים 2מדיה,  דורמרכז שי - MCRמנהל : בקרה כלליתיחידת     

 
 ההצטיידות  תכנון קו המערכות הטכניות בחינוכית, ללכ תחזוקת :פיתוח בדק והתקנותיחידת     

 עובדים 5. וביצוע    
 

 , עובדים 3 וקווי תקשורת בינוי , אחזקהבינוימנהל יחידת     
 .לפוניה, רכז בנ"מט מנהלת יישומים,  1עובדי מיקור חוץ(,   4יחידת מערכות מידע  )    

 

רותי הנדסה יחטיבת ש                              
 ופיתוח

 מזכירה

בינוי, אחזקה 

 ותקשורת
 פיתוח בדק  דסהביצוע והנ

 בדק 

 והתקנות
 VTR תקשורת אחזקה

 צליל

 תאורה

 (TDפיקוח טכני )

 בקרה מרכזית

 מזכירה

 מערכות 

 מידע
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  ערוציםאגף א'     .ג. 3                                  
          דודי אורן  מנהל                              

 

 

 :אגףהמרכזיים של הו תפקידי 
  השידורים, בניית לוחות שידורים שנתיים,  אחריות על לוחות שותפות בקביעת מדיניות השידור. 

 תוך יצירת רצף קוהרנטי ואחריות על שידורי החינוכית בערוצי השידור   בהתאמה לקהלי היעד 

 אחריות על מחלקות המשנה: רצף, רכש, הבאה לשידור ודיבוב. השונים.  

 תבנושאי משדרי החינוכימתן מענה לפניות צופים אחריות על הפקות רכש חוץ. 

 ניהול ארכיב החינוכית ומתן שירותים לצוותי ההפקה ולגורמי חוץ

 ניהול מערך הדיגיטציה של התכניות לשימור ולשידור

 ביצוע ומעקב התשלומים לספקי חוץ

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 דוררשימת רצף התכניות לשי  PLAYLIST-על הצגים מופיע  ה                                 

 

         פנינה רפן  לתמנה  מחלקת הרצף  1.ג

 אחראית על התזמון המדויק של לוח השידורים לרבות תכניות, סרטים, אירועים,   פעילות:  

 יקוח על ביצוע לוחות השידורים לפי המתוכנן ושינוי פשיבוץ פילרים ופרומו בין התכניות.   
 מחלקת הרצף הנה המחלקה  ים חריגים. הלוח לפי הצורך, כולל שידורים חיים ואירוע  

 אגף א'  ערוצים

 מחלקת הבאה לשידור מחלקת רכש מדיהמחלקת  מחלקת רצף
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 כגון:    המחלקה מקיימת קשר הדוק ורצוף עם גורמים בתחנה  האחרונה לפני שידור  
 טכנאים, מפיקים, פרומו וכו' ועם גורמים מחוץ לתחנה )רשות השידור והרשות השנייה(   
 
 
 .23, 2, 1בכל הקשור לרצף השידורים של הטלוויזיה החינוכית בערוצים   

בעבור שימוש בזכויות יוצרים המחלקה מפיקה את דוחות הדיווח  לדיווח על התמלוגיםאחראית 

החודשיים הכוללים את שמות התכניות, שמות היוצרים, ומספר הפעמים בו שודרה התכנית. 

הדוחות נשלחים לגופים המייצגים את בעלי הזכויות.  כדוגמת: אקו"ם, אשכולות, תל"י וכן מנפקת 

דוח  .םומשלוחם לגורמים הרלוונטיי ניפוק דוחות תכנון, וביצוע ., פילרים ופרומואיםיפיםדוח קל

לוח  דו"ח יומי של .לוחות השידור השבועייםשל הוט ויס  שבועי לעיתונות ולחברות השידור

עובדות רצף במשרה  3למנהלת המחלקה כפופות  .השידור היומי העדכני להוט ויס ולעידן פלוס

 ת מיקור חוץ בחצי משרה.מלאה, ועובד

 

 תחומי הפעילות של עובדות  המחלקה:
 אחראית רצף בכירה

 רפרנטים לנושא זכויות יוצרים מתווכת בין צוותי ההפקה לבין הארגונים המייצגים את האמנים
 )אקו"ם, אשכולות, תל"י ועוד(

 מפיקה מערכי שידור עבור שלושת ערוצי השידור שבהם משדרת החינוכית.
 אפ היומי לשידור.-חרי רשימת המצאי של הפרומוס/קדימון לצורך שיבוצם בלייןעוקבת א

 בקרה על רצף השידורים הנמצא על המרקע.

 

 אחראית רצף בכירה

 מפיקה מערכי שידור עבור שלושת ערוצי השידור שבהם משדרת החינוכית. 
  דורי החינוכית תומכת בשי בוקר. 23עוזרת בתכנון שבועי וחודשי של לוח השידורים בערוץ  
 .בקרה על רצף השידורים הנמצא על המרקעמבצעת   ,MBS -מזינה נתונים למערכת ה 2בערוץ  
 
 אחראית רצף בכירה  

בקרה על רצף השידורים הנמצא על המרקע.  אחראית על התכנון החודשי והשבועי של שידורי   
 השונים . רפרנטית לענייני הערוץ מול אמצעי התקשורת1החינוכית בערוץ 

 . מפיקה ומפיצה את לוחות המידע לעיתונות  
 
 2החינוכית בערוץ אחראית רצף   

 עסקת במסגרת מיקור חוץ. מו   

איסוף מידע מן הצוותים   לפי שיבוץ התוכניות. 2חינוכית הכנת לוח משדרים שבועי לעיתונות של    
.  יהיתוכנה מיוחדת של הרשות השנהפקת דו"ח עיתונות ב  השונים, מח' סרטים קנויים והפקות חוץ.

פקת דו"ח תוכניות תקופתי לרשות .  השליחת הדו"ח להגהת הרשות והפצתו לאמצעי התקשורת
עדכונים שוטפים על שינויים  מול גורמי חוץ ופנים 2פרנטית לכל הקשור לחינוכית בערוץ ר השנייה.

כגון: מח' פרומו,  –מי פנים ה ולגורי, לרשות השני2והתאמתם מחדש בלוח השידורים לחינוכית 
מענה טלפוני לצוותים, לרשות השנייה ולצופים על כל    אינטרנט, מח' שיווק מח' סרטים קנויים וכו'

 .2שידורים והתכניות של חינוכית ההקשור בלוח 
 

                 

  שרה גאון  מונה מ     יחידת הרכש   2.ג            
 .ישת תכניות עבור החינוכית בארץ ובחו"ל אחראית לרכ                

לצורך התעדכנות, ויזיה מרחבי העולם, משתתפת מידי שנה בירידים העוסקים בשיווק תכניות טלו

 פיתוח ותחזוקת הקשרים עם מפיצים ומפיקים מחו"ל. 

חוזים, פיקוח על זכויות השידור, עדכון וקשר עם  עסקות, בדיקת , סגירתהמשאים ומתנים ניהול

מסייעת לצוותי הפקה המבקשים לעשות שימוש בקטעי ווידאו או סאונד מפיצים בארץ ובחו"ל. ה
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המתקיים מידי  מיפקום,מספקים שונים מחו"ל. משתתפת ביריד תכניות הטלוויזיה הבינלאומיות  

  שנה בקאן, צרפת. מעדכנת את המנכ"ל במגמות הרווחות בשווקי הטלוויזיה.

 

                               שושי חי מונה מ   יחידת הבאה לשידור  3.ג
 : תחומי האחריות

 ל לשידורבארץ ורכש חו" תכניות המופקותעוסקת בהכנת יחידה, ה

 סגירת חוזים מול חברות הפקה בארץ והזנתם במאגר של החינוכית.
 ניסוח נהלי הבאה לשידור עבור חברות ההפקה בארץ.

 ועדת מכרזים.ובדיקתו, ניתוחו ומתן המלצות לניסוח מכרז תרגום והכנת כתוביות, 
 אחראית על תרגום התוכניות וביצוע כתוביות לכבדי שמיעה הן לערוצי השידור של החינוכית 

 פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת חברות ההפקה וספקי  באתר החינוכית. SRT)קבצי  והן ליוטיוב
 ם השונים בארץ, מחלקות ההפקה קשר רציף ויומיומי עם הספקי ארץ.ב התרגום והכתוביות

 מעקב, פיקוח ויישום החוק של ההנגשה  והמחלקה הטכנית בחינוכית. בחינוכית, מחלקת הרצף
 הזנת נתוני התכניות הכוללים:   פקת דוחות תפוקה.ה  דוחות שוטפים.  ניפוקלכבדי שמיעה כולל 

  דור וסיווג. תקצירי תוכן, שמות הפרקים, שמות  משתתפים ומבצעים,  זכויות שי
 רכש מקומי לימים מיוחדים.

 
 אחראית לוגיסטית

   מתאמת את הפעילות בין צוותי ההפקה בחינוכית לבין ספקי התרגום. שולחת את קבצי התכניות 

 לספקי התרגום. מפקחת על איכות התרגום אחראית על הטיפול בתשלום לספקים.

 

 וממונה על הדיבוב מביאה לשידור בכירה

 . אחראית על סיווג התכניות. רכש תכניות לימים מיוחדים.   יכות התרגוםמפקחת על א

דיבוב: הפעילות מתמקדת בהנחיית ספקי מיקור חוץ בביצוע הדיבוב עבור תכניות הרכש לילדים של 

 בפיקוח ובקליטת החומרים הרכושים ובהטמעתם במערכתהחינוכית וכן 

 

 יחידת מדיה     4.ג 
 

 משרה סיוע וחצי  רכזי ארכיון בכירים רותמש 2 -מאוישת ביחידה ה
אחראית לביצוע וכן בניהול ארכיב החינוכית ומתן  שירותים   לצוותי  ההפקה ולגורמי חוץ,  עוסקת

שימור אוצרות מזה מספר שנים ב החינוכית פועלת  .של התכניות לשימור ולשידור הדיגיטציה  תהליך

 ואילך.  1966החינוכית קרי משנת  הטלוויזיהימי ית החינוכית. מדובר בשימור חומרי ארכיון מראש

תחילת דרכם של אישי ציבור וגיבורי תרבות מאותן השנים, לרבות  את בין היתרהתכנים משקפים 

 תיעוד נופי הארץ ותכניות העשרות מגוונות שהופקו החל משנות השישים.

 

  שידורערוצי ה 

והנגשתם לקהל  יוניים ובנוסף עוסקת בהפצת תכניהערוצי שידור טלוויז משדרת בשלושהההחינוכית                       

שבו   YouTube-הרחב באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות כגון: פייסבוק, אינסטגרם, אתר הבית וב

 מקוטלגים התכנים בערוצים ייעודיים דוגמת ערוצי התרבות, המוסיקה, הנוסטלגיה וההכנה לבגרות.

 

 לי יעדקה                  

                                     .מופנים למבוגרים ועוסקים בנושאי תרבות 11שידורי החינוכית בערוץ : בערוץ הראשון                  

                                 . מיועדת לילדים, בני נוער ולכלל המשפחה 22דורי החינוכית בערוץ ש: ערוץ השניב                  

 משעות השידור מוקדשות לשידורי ילדים ונוער, 70% –כ רי החינוכית מתוכננים כך שדו: 23ערוץ ב                   
 . 20:00ועד  05:00ה' מהשעה  –התכניות משודרות במהלך השבוע א' 

 .    ייני היוםהדעת וענ בתחומי הרחבת למבוגרים שידורים  05:00עד  20:00מהשעה ו                      
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  והפקהמבצעים  מחלקת    .ד.3                             
        גרוניק ( מיקומיכאל )מנהל                                 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 תחומי אחריות 

 אגף ערוצים, לחטיבת הפקת תכניותאחראי על מתן שירותי ייעוץ ל: יועץ לשוני* 

 מיקור חוץ.  -כולה   ולתחנה ליחידה להבאה לשידור   

 את ציבור אנשי  אחראי על ספריית הספרים בחינוכית שמשרתת  : מנהל הספרייה* 

 .של החינוכית  ידי מתנדב גמלאי-מתופעלת על ההפקה בעבודתם. הספרייה   

  : ל קשורההפקות השונות בכל לישירים ה עוסקת במתן שירותים חלקהמ
תכנון, ייצור ורכש תפאורה, אביזרים, תלבושות מתן שירותי גרפיקה להפקות השונות. , ייעוץ מוסיקלי

עריכת  כותרות, , יפוראנתבים,  מנהלי אולפן, , ENG-צילום אולפן ו ירותי תפעול אולפן: ש ספקת א
 . טרומפעילי טלפרומפ

 
   גם , מועסקים קייםה בנוסף  על כ"אלפיכך  , מסיבי א"כ מצמצום סובלת המחלקה האחרונות שניםב 

 .פרילנסרים בתחומים שונים

 

 מחלקת מבצעים והפקה         

 תכנון תפאורה

 נהלת לשכהמ

ואחזקת  ייצור

 תפאורה

 

 הקמה

 אביזרים

 אביזרים מחסן

 צילום אולפן

 ENGצילום 

 ENGתאורה 

 ניתוב תמונה

 ניהול אולפן

 ומתפרה תלבושות

 מיקור חוץאיפור 

 גרפיקה

 )דקו(כותרות 

 ייעוץ מוסיקלי

 טלפרומפטר
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 שקיפות  מדיניות של  .5

 בחינוכיתתב לקבלת מידע יש לפנות לממונה על יישום החוק לצורך הגשת בקשה בכ 

 

 /קופ'מנהלת פרויקטים
והממונה על יישום חוק חופש 

 המידע
 בתחום יישום החוק בפניות הציבור תמטפל

 רחלי חיים
6466746- 03  

RacheliH@ietv.gov.il 
 03 - 6466987פקס 

 

 ל ש הבית דבר אופן הגשת הבקשה, תשלום האגרה וכדומה ניתן למצוא בתחתית עמודידע במ

  .לחופש המידעשל היחידה הממשלתית  חופש המידע אתר ב וכן. אתר החינוכית

מצגת הדרכה - 
pptx. 2015 שבוע חופש המידע

דיווח הממונה 
pdf.2015 לחופש המידע ל
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