
 
 

 פ"א תשה שבט
 2021ינואר 

 1948קול ישראל וקול ירושלים, 
 

המדינה  הקמת  אביב,    רדיו  שידורי   ופעלוה   עם  מתל  קול    כי לציבור  של  והאולפנים  המשדרים 

ערבית בשליטה  היו  המנדטורי  הו   ירושלים  המנדט,  בימי  השידור  מרכז  שהייתה  יתה  י ירושלים, 

של    'שידור ארצי'  :שתי מערכות שידור מקבילותהדבר הביא להפעלת    .במצור, מנותקת וללא חשמל 

 .מירושלים  של קול ירושלים 'שידור מקומי'ומתל אביב   1קול ישראל 

קילו־  2.5משדר מבניה עצמית, בהספק של  ב ,  שידר מאולפן מאולתר בקריה בתל־אביב  קול ישראל

לאחר מכן  )  המהנדס הלל לנגהולץ והותקן בצריףווט, שנבנה בידי צוות של עובדי המחלקה בראשות  

יד אליהו, קרן הרחובות משה דיין ויצחק שדה.   – , בתל־חיים )היום (הועבר לבונקר תת־קרקעיהוא  

 השידור היה בגלים קצרים.  כינוי האתר היה 'הגבעה'(.

גבירול   אבן  )ברחוב  בירושלים  החלוצות  בבית  מאולתר  מאולפן  שידר  ירושלים  רחב14קול  יה(,  , 

במחנה שנלר בירושלים. השידור היה בגלים    , שמוקם ווט  200  מבניה עצמית בהספק של  משדרב

 בינוניים.

מסמכים    יםלוט תיק  מספר  המדינה  מתוך  )שנארכיון  לאחרונה  -ISA-moc-HRסיגנטורה  חשף 

000s25d פעילות זו:ההיבטים ההנדסיים של  (, השופכים אור על 499/7-, מזהה פיזי ג 

מנהל   .א פריהר,  צבי  בחתימת  לעיתונות  והרדיו  הודעה  הטלפון  הטלגרף,  הדואר,  מחלקת 

 .1948באוקטובר    11במשרד התחבורה, מיום 

 בחתימתו של  2, השידורמכתב לד"ר מנחם סוליאלי )סולובייצ'יק(, מנהלו השני של שירות   .ב

האחראי   המהנדס  אז  וינמן,  בתל  ע יוסף  ישראל  קול  אולפני  הקמת  מיוםל    19  אביב, 

)י"ד אב, תש"ח(. המכתב מתאר את מצב כוח האדם הטכני, דן בסוגיות    1948אוגוסט  ב

ורים, דן בסוגית 'תאום התוכניות' בין קול ישראל וקול ירושלים  ד הפרעות לקליטת השי

 ומבקש 'חופש פעולה' למהנדס האולפנים.

ההנדסה של מחלקת רשימת כוח האדם העוסק בשידורים )משדרים ואולפנים( במחלקת   .ג

 הדואר, הטלגרף והטלפון. 

 .1948בדצמבר   8מכתב תלונה על אי סדר באולפנים בחתימת המהנדס יוסף וינמן, מיום  .ד

)אחרי    בירושלים  ברחוב מליסנדה   הרדיו  , עם ההפעלה מחדש של אולפני 1950בשנת  כי    יש לזכור 

העצמאות(  וונשדד  ושנהרס מלחמת  לירושלים.  בקרבות  ישראל  שידורי  של  הפעילות  מרכז  חזר   ,

 .קול ישראל מירושלים" –"שידורי ישראל שודר ברדיו לראשונה  1950במרץ 

 
 

 ן דניאל רוזאל"ם )בדימוס( 

 
 . ההגנה' ושל תנועת המרי'קול ישראל נטל את שמו משידורי המחתרת של    1
המנהל הראשון, צבי לוריא, התפטר לאחר כחודש    .אז מחלקה במינהל העיתונות, השידור והקולנוע במשרד הפנים  2

 . בתפקיד 


















