
ההיסטוריה של הרדיו העברי

 
ב-30 במארס 2006 במלון 'פאלאס' בירושלים חגגו יום הולדת 70 
לרדיו העברי 'קול ישראל'. במסיבה השתתפו נשיא המדינה, ראש 

עיריית ירושלים ואורחי כבוד רבים.
באותו מלון ירושלמי, 70 שנה קודם לכן, ב-30 במארס 1936 
התחילו שיד ּורי (תוכניות) תחנת הרדיו העברית – 'קול ירושלים'. 
השידור הראשון נפתח בהתרגשות גדולה. מכשירי הרדיו היו 
יקרים מאוד, ורק לאנשים מעטים היה רדיו בבית. אנשים רבים 
התאספו באותו יום ליד חנויות של מוצרי חשמל והקשיבו לשידור 

הראשון. 
תוכניות 'קול ירושלים' התחילו כל יום בשעה 12.00 בצהריים 
בחדשות באנגלית, בערבית, בעברית ובעוד שפות. הרדיו שידר 
תוכניות לבתי-הספר, תוכניות לילדים ולחיילים. שידרו גם 
קונצרטים, שירים ותוכניות ַמָדע ומסורת. זאת הייתה הפעם 
הראשונה שעברית יום-יומית ומדוברת נשמעה בכל הארץ. עד אז 
הכירו רוב היהודים שחיו בארץ את העברית כשפה כתובה, והרדיו 

היה בשבילם דוגמה לשפת הדיבור היום-יומית. 
בשנת 1948, כאשר קמה מדינת ישראל, הפכה תחנת הרדיו 'קול 
ירושלים' ל'קול ישראל'. במשך השנים נוספו לרדיו רשתות 
חדשות: רשת ב', רשת ג' למוסיקה ישראלית, קול המוסיקה 
למוסיקה קלאסית, רשת מורשת המשדרת תוכניות מסורת 

ויהדות, רדיו רק"ע לעולים חדשים, ועוד.

מעובד ע''פ האתר של קול ישראל
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ֶ ׁשל ָהַרְדי ֹו ָהִעְבִרי ַהִהיְסט ֹוְרָיה 

 
ֶ ּלֶדת 70  ָ ׁשַלִים ָחְגג ּו י ֹום ֻה ִ ּביר ּו ְ ּבָמל ֹון 'פאלאס'  ְ ּבַמְרס 2006  ב-30 
ֹרא ׁש  ְ ּמִדיָנה,  ִ ׂשיא ַה ְ ּתפ ּו ְנ ַ ּת ְ ׁש ָ ּבה ִה ְ ּמִס ַ ּב ְ ׂשָרֵאל'.  ָלַרְדי ֹו ָהִעְבִרי 'ק ֹול ִי

ִ ּבים. ָ ּכב ֹוד ַר ָ ׁשַלִים ְוא ֹוְרֵחי  ִעיִרַ ּית ְיר ּו
ְ ּבַמְרס 1936 ִהְתִחיל ּו  ֹקֶדם ָלֵכן, ב-30  ָ ׁשָנה  ַ ׁשְלִמי, 70  ְ ּבא ֹות ֹו ָמל ֹון ְיר ּו
ִ  ּׁש ּד ּור  ָ ׁשַלִים'. ַה ַ ּתֲחַנת ָהַרְדי ֹו ָהִעְבִרית – 'ק ֹול ְיר ּו ָ ּתְכִנ ּי ֹות)  ִ ׁש ּד ּוֵרי (
ִ ׁשיֵרי ָהַרְדי ֹו ָהי ּו ְיָקִרים ְמא ֹוד,  ְ ּגד ֹוָלה. ַמְכ ְ ּג ׁש ּות  ְ ּבִהְתַר ַ ּתח  ָהִרא ׁש ֹון ִנְפ
ְ ּבא ֹות ֹו  ְ ּספ ּו  ִ ּבים ִהְתַא ִ ׁשים ַר ַ ּבִית. ֲאָנ ַ ּב ִ ּטים ָהָיה ַרְדי ֹו  ִ ׁשים ְמַע ְוַרק ַלֲאָנ

ִ  ּׁש ּד ּור ָהִרא ׁש ֹון.  ִ ׁשיב ּו ַל ְ ׁשַמל ְוִהְק ֶ ׁשל מ ּוְצֵרי ַח י ֹום ְלַיד ֲחֻנ ּי ֹות 
ָ ּצֳהַרִים  ַ ּב ָ ׁשָעה 12.00  ְ ּב ָ ּכל י ֹום  ָ ׁשַלִים' ִהְתִחיל ּו  ָ ּתְכִנ ּי ֹות 'ק ֹול ְיר ּו
ִ ׁשֵ ּדר  ָ ׂשפ ֹות. ָהַרְדי ֹו  ְ ּבִעְבִרית  ּוְבע ֹוד  ַ ּבֲעָרִבית,  ְ ּגִלית,  ְ ּבַאְנ ַ ּבֲחָד ׁש ֹות 
ִ ׁשְ ּדר ּו ַ ּגם ק ֹוְנֶצְרִטים,  ָ ּתְכִנ ּי ֹות ִליָלִדים ְוַלַחָ ּיִלים.  ֵ ּסֶפר,  ֵ ּתי-ַה ָ ּתְכִנ ּי ֹות ְלָב
ֶ ׁשִעְבִרית  ַ ּפַעם ָהִרא ׁש ֹוָנה  ֹסֶרת. ֹזאת ָהְיָתה ַה ִ ׁשיִרים ְוָתְכִנ ּי ֹות ַמָ ּדע  ּוָמ
ְ ּיה ּוִדים  ֹרב ַה ִ ּכיר ּו  ְ ּבָכל ָהָאֶרץ. ַעד ָאז ִה ְ ׁשְמָעה  ֶ ּבֶרת ִנ י ֹום-י ֹוִמית  ּוְמֻד
ְ ׁשִביָלם ֻ ּדְגָמה  ִ ּב ְ ּכת ּוָבה, ְוָהַרְדי ֹו ָהָיה  ָ ׂשָפה  ְ ּכ ָ ּבָאֶרץ ֶאת ָהִעְבִרית  ֶ ׁשַחי ּו 

ִ ּד ּב ּור ַה ּי ֹום-י ֹוִמית.  ְ ׂשַפת ַה ִל
ַ ּתֲחַנת ָהַרְדי ֹו 'ק ֹול  ְ ׂשָרֵאל, ָהְפָכה  ֶ ׁשר ָקָמה ְמִדיַנת ִי ַ ּכֲא ְ ׁשַנת 1948,  ִ ּב
ָ ׁשת ֹות  ָ  ּׁשִנים נ ֹוְספ ּו ָלַרְדי ֹו ְר ֶ ׁשְך ַה ְ ּבֶמ ְ ׂשָרֵאל'.  ָ ׁשַלִים' ל'ק ֹול ִי ְיר ּו
ְ ׂשְרֵאִלית, ק ֹול ַה ּמ ּוִסיָקה  ֶ ׁשת ג' ְלמ ּוִסיָקה ִי ֶ ׁשת ב', ֶר ֲחָד ׁש ֹות: ֶר
ֹסֶרת ְוַיֲהד ּות,  ָ ּתְכִנ ּי ֹות ָמ ַ ׁשֶ ּדֶרת  ְ ּמ ֶ ׁשת ַה ֶ ׁשת מ ֹוֶר ְלמ ּוִסיָקה ְקָלִסית, ֶר

ִ ׁשים, ְוע ֹוד. ַרְדי ֹו ֶרָק"ע ְלע ֹוִלים ֲחָד

ְ ׂשָרֵאל ֶ ׁשל ק ֹול ִי ָ ּבד ע''פ ָהֲאָתר  ְמֻע
                                 

Lecture du texte : http://www.morim.com/radio.mp3



הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

célébrer, fêterחוגגחגגפעללחגוג

participer àמשתתףהשתתףהתפעללהשתתף ב-

débuterמתחילהתחילהפעיללהתחיל

s'ouvrirנפתחנפתחנפעללהיפתח

se rassemblerמתאסףהתאסףהתפעללהתאסף ב-

écouterמקשיבהקשיבהפעיללהקשיב ל-

diffuserמשדרשידרפיעללשדר

connaîtreמכירהכירהפעיללהכיר

devenirהופךהפךפעללהפוך ל-

Vocabulaire

Président de l'état נשיא המדינה

émissions שידור, שידורים

programmes תוכנית, תוכניות

station de radio תחנת רדיו

émotion התרגשות

poste de radio מכשיר רדיו

peu מעט

magasins חנות, חנויות

produits électriques מוצרי חשמל

infos חדשות

science מדע

tradition מסורת

parlé (adj) מדובר, מדוברת

écrit (adj) כתוב, כתובה

chaînes de radio רשת, רשתות
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שאלות

1. פרטים על רדיו 'קול ירושלים':  

   א. תאריך השידור הראשון: __________________  

ב. מקום השידור: _________________

2. בטקסט כתוב: "אנשים רבים התאספו באותו יום…" 
 

   א. למה? _________________________________________

   ב. איפה הם התאספו? _____________________________________

3. בטקסט כתוב: "הרדיו היה בשבילם דוגמה לשפת הדיבור היום-יומית".  

   א. בשביל    מי? __________________________________________

   ב. למה? _______________________________________

   ג. מה שידרו ברדיו אז? _______________________________

4. אילו שינויים עבר 'רדיו ירושלים' עד היום? ______________________
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