
מערכת שידורים לאומית



  

מבוא לֶהְסכִֵּתים (פודקאסטים)
ניו מדיה \ תקשורת \ רדיו, ז'  - יב'

שם המורה: עופר כרמל



מה נלמד היום?

מהם פודקאסטים? מי מקליט פודקאסטים? איך ומי צורכים •

אותם? למה משתמשים בהם? מהן חוזקות וחולשות 

המדיה.

לזהות ולהבחין בין שלוש סוגות פופולאריות של •

פודקאסטים: אקטואלי – אינפורמטיבי \ מגאזיני – נרטיבי \ 

מוסף מקצועי.



סיפור של סיפורים

ְמַסּפֵר
איכותי

סיפור 
מעניין

תזמון ראוי



דוגמא  - פודקאסט נרטיבי
https://open.spo
tify.com/episode
/0yckUSAH2gM
q7NJI4MdQYg?s
i=Cf4JyrGdSESR

kDmy6ZzCuA

האזנה –
05:05 – 02:45

עצירה

המשך -
07:39 – 05:05

https://open.spotify.com/episode/0yckUSAH2gMq7NJI4MdQYg?si=Cf4JyrGdSESRkDmy6ZzCuA
https://open.spotify.com/episode/0yckUSAH2gMq7NJI4MdQYg?si=Cf4JyrGdSESRkDmy6ZzCuA
https://open.spotify.com/episode/0yckUSAH2gMq7NJI4MdQYg?si=Cf4JyrGdSESRkDmy6ZzCuA
https://open.spotify.com/episode/0yckUSAH2gMq7NJI4MdQYg?si=Cf4JyrGdSESRkDmy6ZzCuA
https://open.spotify.com/episode/0yckUSAH2gMq7NJI4MdQYg?si=Cf4JyrGdSESRkDmy6ZzCuA
https://open.spotify.com/episode/0yckUSAH2gMq7NJI4MdQYg?si=Cf4JyrGdSESRkDmy6ZzCuA


חלק 3 – היצרנים  



youtube.com/watch?time_continue=23&v=OIyjT_DgPik&feature=emb_title

http://youtube.com/watch?time_continue=23&v=OIyjT_DgPik&feature=emb_title


מוסף מקצועי
https://open.spo
tify.com/episode
/6l5bic8opIgMlA
6i4ZoESL?si=Fxf
qObtkStOU4N8

4a8zaDg

האזנה –
02:15 – 00:00

https://open.spotify.com/episode/6l5bic8opIgMlA6i4ZoESL?si=FxfqObtkStOU4N84a8zaDg
https://open.spotify.com/episode/6l5bic8opIgMlA6i4ZoESL?si=FxfqObtkStOU4N84a8zaDg
https://open.spotify.com/episode/6l5bic8opIgMlA6i4ZoESL?si=FxfqObtkStOU4N84a8zaDg
https://open.spotify.com/episode/6l5bic8opIgMlA6i4ZoESL?si=FxfqObtkStOU4N84a8zaDg
https://open.spotify.com/episode/6l5bic8opIgMlA6i4ZoESL?si=FxfqObtkStOU4N84a8zaDg
https://open.spotify.com/episode/6l5bic8opIgMlA6i4ZoESL?si=FxfqObtkStOU4N84a8zaDg


מוען – מי יוצר פודקאסטים?

תחנות רדיושידור ציבורי
חינוכי - קהילתי

אנשים פרטיים, 
בעלי מקצוע, 

נשות הגות



תשומת לב - 

מטרת הפודקאסט ידועה ליוצר שלו:•
הון סימבולי (בורדייה)–
בניית קהילת עניין (אקטיביזם)–
אומנות (ביטוי עצמי)–
כיף (מעבודה קשה!)–
רווח כספי (יש ניצנים בתחום בישראל)–

בבסיס הדברים – עניין אישי רב בתחום



תשומת לב - 

Cross Platform – תוכן חוצה פלטפורמות

https://www.edunow.org.il/edunow-media


פלטפורמות ריכוז תוכן

/https://podcastim.org.il

https://podcastim.org.il/


פלטפורמות ריכוז תוכן



פלטפורמות ריכוז תוכן

https://www.kan.org.il/podcast/

https://www.kan.org.il/podcast/


פלטפורמות ריכוז תוכן



מוען – מי יוצר פודקאסטים?

/https://podcastim.org.il

https://podcastim.org.il/


תוכן

נגיש ומותאם למאזין



ומה את\ה היית יוצר\ת?

חשבו על שני נושאים שאתם מסוגלים לדבר 
עליהם הרבה או שחשוב לכם להיות מומחים בהם.



חלק 4 – הסכת מוסף מקצועי  



דוגמא  - מוסף מקצועי

https://open.sp
otify.com/episo

de/0Mlo3rKLG
Ez7QCWZVjNz?
si=ZC-XWg_ET
Z-OhL4iZvWBk

w

האזנה –
02:38 – 01:10



מאפייני מוסף מקצועי

מרכז העשייה של פודקאסטים בישראל•
מאפשרים שילוב ושיחה סביב תוכן שיווקי•
הצלחתם תלויה בעוצמת מקורות המידע •

שהיוצרים משתמשים בהם
העבודה על התחקיר מגיעה לסיומה כאשר •

כלל הצוות מסכימים על טיב ההנגשה של 
הסיפור והמידע

 פרק 286:
 החרם היהודי
על קוקה-קולה

https://historia.co.il/2018/11/30/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-286-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94/
https://historia.co.il/2018/11/30/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-286-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94/
https://historia.co.il/2018/11/30/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-286-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94/


עוצמת המקורות



דוגמא  - מוסף מקצועי

https://omny.fm/s
hows/hayot-kiss/1
37

האזנה –
04:15 – 02:46

https://omny.fm/shows/hayot-kiss/137
https://omny.fm/shows/hayot-kiss/137
https://omny.fm/shows/hayot-kiss/137


מאפייני מוסף מקצועי

תוכן מומחים – מעניק העמקה עבור יודעי 1.
דבר או חובבים

שדרן מתוך שדה השיח (שחקן כדורגל \ 2.
פילוסוף \ טבח \ פסיכולוג)

שיחה עם מרואיינים המייצגים זוויות שונות 3.
של האירוע 

מונגש ככל האפשר – בעל ערך חינוכי 4.
היסטורי 



ערך היסטורי ארכיוני

https://www.kan.org.il/archive/shlomo-artzi


קישוריות וקרדיטים
יצרני פודקאסטים בכלל ובמיוחד פודקאסטים מסוג 

"מוסף מקצועי" מקפידים על ביסוס העובדות 
המוצגות בפרק דרך ראיון של דמויות מומחות ואזכור 

מקורות מידע איכותיים.

לצד אלה, מכיוון שהיוצרים הם מתוך שדה השיח – 
ניתן וראוי לקשר בין תכנים שיצרו בעצמם – וכך 

להעלות האזנות ולבסס קהל מאזינים.

 פרק 108 של חיות
כיס – על אוכל

https://open.spotify.com/episode/0udOyZ4HvE1TgfQsjLzsqt?si=GRm5uiidSS6bSEOYx5K-HA
https://open.spotify.com/episode/0udOyZ4HvE1TgfQsjLzsqt?si=GRm5uiidSS6bSEOYx5K-HA


לקראת השיעור הבא
חשבו על טענה, מידע או מושג שעניין אתכם ושנחשפתם אליו •

בחודש האחרון. כיתבו שתי פסקאות על הטענה או המידע כפי 

שהם ידועים לכם.

רשמו טענות של שלושה מקורות מידע שונים בנוגע לטענה. •

הקליטו את עצמכם מספרים את עמדתכם ואת עמדת •

המקורות (ניתן להקריא עבורם או להשמיע את קולם)



השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 27א לחוק 
זכות יוצרים, תשס"ח-2007. אם הינך בעל הזכויות באחת 
היצירות, באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה, 

rights@education.gov.il זאת באמצעות פנייה לדוא"ל

שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות 


