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

ההיסטוריה של הרדיו העברי

ב 30-במארס  2006במלון '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 שידוּרי )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  12.00בצהריים
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  ,1948כאשר 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

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

ַהִהיְסטוְֹרָיה ֶשׁל ָהַרְדיוֹ ָהִעְבִרי

בְ 30-בַּמְרס ְ 2006בָּמלוֹן 'פאלאס' ִבּירוּ ָשַׁל ִים ָח ְגגוּ יוֹם ֻה ֶלֶּדת 70
ָלַרְדיוֹ ָהִעְבִרי 'קוֹל ִי ְשָׂרֵאל'ַ .בּ ְמִּס ָבּה ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ ְנ ִשׂיא ַה ְמִּדיָנהֹ ,ראשׁ
ִעיִרַיּת ְירוּ ָשַׁל ִים ְואוְֹרֵחי ָכּבוֹד ַר ִבּים.
קֶדם ָלֵכן ,בְ 30-בַּמְרס ִ 1936הְתִחילוּ
ְבּאוֹתוֹ ָמלוֹן ְירוּ ַשְׁלִמיָ 70 ,שָׁנה ֹ
ִשׁדּוֵּרי ) ָתְּכ ִניּוֹת( ַתֲּחַנת ָהַרְדיוֹ ָהִעְבִרית – 'קוֹל ְירוּ ָשַׁל ִים'ַ .ה ִשּׁדּוּר
ָהִראשׁוֹן ִנְפ ַתּח ְבִּהְתַר ְגּשׁוּת ְגּדוָֹלהַ .מְכ ִשׁיֵרי ָהַרְדיוֹ ָהיוּ ְיָקִרים ְמאוֹד,
ְוַרק ַלֲאָנ ִשׁים ְמַע ִטּים ָהָיה ַרְדיוֹ ַבּ ַבּ ִיתֲ .אָנ ִשׁים ַר ִבּים ִהְתַא ְסּפוּ ְבּאוֹתוֹ
יוֹם ְלַיד ֲחנֻיּוֹת ֶשׁל מוְּצֵרי ַח ְשַׁמל ְוִה ְק ִשׁיבוּ ַל ִשּׁדּוּר ָהִראשׁוֹן.
ָתְּכ ִניּוֹת 'קוֹל ְירוּ ָשַׁל ִים' ִהְתִחילוּ ָכּל יוֹם ְבּ ָשָׁעה ַ 12.00בּ ָצֳּהַר ִים
ַבֲּחָדשׁוֹת ְבַּא ְנ ְגִּליתַ ,בֲּעָרִביתְ ,בִּעְבִרית וְּבעוֹד ָשׂפוֹתָ .הַרְדיוֹ ִשֵׁדּר
ָתְּכ ִניּוֹת ְלָב ֵתּיַ-ה ֵסֶּפרָ ,תְּכ ִניּוֹת ִליָלִדים ְוַלַחָיִּליםִ .שְׁדּרוּ ַגּם קוֹ ְנֶצְרִטים,
סֶרתֹ .זאת ָה ְיָתה ַה ַפַּעם ָהִראשׁוָֹנה ֶשִׁעְבִרית
ִשׁיִרים ְוָתְכ ִניּוֹת ַמָדּע וָּמ ֹ
יוֹם-יוִֹמית וְּמֻד ֶבֶּרת ִנ ְשְׁמָעה ְבָּכל ָהָאֶרץַ .עד ָאז ִה ִכּירוּ ֹרב ַה ְיּהוִּדים
ֶשַׁחיוּ ָבָּאֶרץ ֶאת ָהִעְבִרית ְכּ ָשָׂפה ְכּתוָּבהְ ,וָהַרְדיוֹ ָהָיה ִבּ ְשִׁביָלם ֻדּ ְגָמה
ִל ְשַׂפת ַהִדּבּוּר ַהיּוֹם-יוִֹמית.
ִבּ ְשַׁנת ַ ,1948כֲּא ֶשׁר ָקָמה ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאלָ ,הְפָכה ַתֲּחַנת ָהַרְדיוֹ 'קוֹל
ְירוּ ָשַׁל ִים' ל'קוֹל ִי ְשָׂרֵאל'ְ .בֶּמ ֶשְׁך ַה ָשּׁ ִנים נוְֹספוּ ָלַרְדיוֹ ְר ָשׁתוֹת
ֲחָדשׁוֹתֶ :ר ֶשׁת ב'ֶ ,ר ֶשׁת ג' ְלמוִּסיָקה ִי ְשְׂרֵאִלית ,קוֹל ַהמּוִּסיָקה
סֶרת ְוַיֲהדוּת,
ְלמוִּסיָקה ְקָלִסיתֶ ,ר ֶשׁת מוֶֹר ֶשׁת ַה ְמּ ַשֶׁדֶּרת ָתְּכ ִניּוֹת ָמ ֹ
ַרְדיוֹ ֶרָק"ע ְלעוִֹלים ֲחָד ִשׁיםְ ,ועוֹד.
ְמֻע ָבּד ע''פ ָהֲאָתר ֶשׁל קוֹל ִי ְשָׂרֵאל
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הפעלים
שם הפועל
לחגוג
להשתתף ב-
להתחיל
להיפתח
להתאסף ב-
להקשיב ל-
לשדר
להכיר
להפוך ל-

בניין
פעל
התפעל
הפעיל
נפעל
התפעל
הפעיל
פיעל
הפעיל
פעל

הוא  -עבר
חגג
השתתף
התחיל
נפתח
התאסף
הקשיב
שידר
הכיר
הפך

הוא  -הווה
חוגג
משתתף
מתחיל
נפתח
מתאסף
מקשיב
משדר
מכיר
הופך

Traduction
célébrer, fêter
participer à
débuter
s'ouvrir
se rassembler
écouter
diffuser
connaître
devenir

Vocabulaire

נשיא המדינה
שידור ,שידורים
תוכנית ,תוכניות
תחנת רדיו
התרגשות
מכשיר רדיו
מעט
חנות ,חנויות
מוצרי חשמל
חדשות
מדע
מסורת
מדובר ,מדוברת
כתוב ,כתובה
רשת ,רשתות

Président de l'état
émissions
programmes
station de radio
émotion
poste de radio
peu
magasins
produits électriques
infos
science
tradition
)parlé (adj
)écrit (adj
chaînes de radio
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שאלות
 .1פרטים על רדיו 'קול ירושלים':
א .תאריך השידור הראשון__________________ :
ב .מקום השידור_________________ :

 .2בטקסט כתוב" :אנשים רבים התאספו באותו יום…"
א .למה? _________________________________________
ב .איפה הם התאספו? _____________________________________
 .3בטקסט כתוב" :הרדיו היה בשבילם דוגמה לשפת הדיבור היום-יומית".
א .בשביל מי? __________________________________________
ב .למה? _______________________________________
ג .מה שידרו ברדיו אז? _______________________________
 .4אילו שינויים עבר 'רדיו ירושלים' עד היום? ______________________

