
.עם צרפת, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם פריז: אליהוא בן און

לילה טוב, ולצורך העניין הזה אנחנו אומרים  שלום לשני אנשים

לילה טוב. יי''איידנברג מנהל הרדיו היהודי בצרפת רדיו  ג'' לסרג

''.גוד נייט סרג

.שלום שלום, גוד נייט: איידנברג'' סרג

גם'' ואפרים לפיד מיודענו תת אלוף במיל. שלום: אליהוא בן און

.לילה טוב אפרים, הוא איתנו בקו השידור

.שלום שלום וברכה, שלום: אפרים לפיד'' תת אלוף מיל

''אפרים זימנו אותך  ואתה מיד נדבר עם סרג: אליהוא בן און

?מה  הסיבה למסיבה, איידנברג

אני חושב שיש סיבה למסיבה:  אפרים לפיד'' תת אלוף מיל

יש שתי תחנות רדיו יהודיות בעולם אחת, בעולם התקשורת היהודי

ביוזמתו, בארגנטינה ואחת בצרפת והתחנה בצרפת  בניהולו

הקשר הישראלי
21/11/2011

02:17:35
רשת ב

אפרים לפיד'' ראיון עם תת אלוף מיל
איידנברג מנהל הרדיו היהודי'' ועם סרג

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4040016&CID=110482:לינק לקובץ
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ציינה השבוע בפריז ברוב, איידנברג''  וביצירתו המבורכת של  סרג

. שנה להיווסדה30עם 

?והעסק נכון ברוב עם והדר אפרים,  שנה30: אליהוא בן און

העסק נחוג ברוב עם והדר בנוכחות: אפרים לפיד'' תת אלוף מיל

,בנוכחות בכירי הקהילה היהודית, שר הפנים של ממשלת צרפת

מנהיגי הקונסיסטואר שזאת המסגרת הדתית של החיים היהודיים

בצרפת עם  הרב סיטרוק שהיה הרב הראשי של צרפת  והשר

.לשעבר רפי איתן שייצג את מדינת ישראל

.וגם אתה עבדך שמדבר איתנו בשידור: אליהוא בן און

גם אני שמלווה את הרדיו הזה: אפרים לפיד'' תת אלוף מיל

.לפחות בעשר השנים האחרונות

.אנגלית: אליהוא בן און

.אנגלית: איידנברג'' סרג

ובכן אנחנו מאזינות ומאזינים מדברים בשידור חי: אליהוא בן און

איידנברג מנהל הרדיו היהודי בצרפת שחוגג'' סרג, עם פריז

12,  עובדים60- שלושים שנה  מספר לנו שיש לו בתחנה כ 

יש להם. יש גם כתב בישראל, במשרה מלאה והשאר מתנדבים

האזנה על פי הערכה שלו כמאה חמישים אלף בסביבות פריז ועוד

נתח האזנה  כשלוש, בסך הכל, בתחנות רדיו אחרות שמעבירות

.מאות אלף מאזינים והוא בהחלט מרוצה מהמספר  הזה
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.אנגלית: איידנברג'' סרג

ובכן בתשובה לשאלתי  על החשיבות של קיומה: אליהוא בן און

אנחנו- אומר ,   שנה לקיומה30של התחנה שכאמור מציינת 

כידוע התקשורת, הדרך העיקרית לדעת מה קורה במזרח התיכון 

אולי, ולא רק בצרפת היא בדרך כלל איננה תומכת בישראל 

.אפילו נגד ישראל

והתפקיד של התחנה שלנו הוא   לאזן את המידע  שמגיע

.מישראל ומהמזרח התיכון ולזה יש חשיבות רבה ביותר

ל לשעבר וכאיש תקשורת"אתה כדובר צה, אפרים: אליהוא בן און

איך אתה רואה  את, מנוסה וגם כדובר הסוכנות היהודית לשעבר

?חשיבותה של תחנת שידור יהודית כזאת פעילה וגדולה בצרפת

צריך לזכור שהקהילה היהודית: אפרים לפיד'' תת אלוף מיל

היא היום, כשביקרתי שם, בצרפת לפי מה שאמרו לי השבוע 

קהילה הגדולה ביותר באירופה ואם נרצה, כשבע מאות אלף איש

השלישית בגודלה ישראל וצפון אמריקה  זה שתי הקהילות

קהילה מאוד מחוברת,  הגדולות וזאת הקהילה השלישית בגודלה

לישראל גם קרובה גיאוגרפית גם מחוברת מסורתית אלה יוצאי

כך שגם הקשר הדתי שם, דור שני ושלישי בעיקר מצפון אפריקה

.בהחלט חזק

,זאת קהילה שהתחנה  תורמת הרבה גם לחיזוק הזהות היהודית
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רוב'' שרוב המאזינים גם אפשר להבין מהנתונים שמסר סרג

כי זו תחנה שהיא בעיקר עוסקת, המאזינים הם מאזינים מבוגרים

הדור הצעיר  של, בפוליטיקה היא פחות עוסקת במוסיקה ולכן

.הקהילה היהודית פחות מאזין לרדיו הזה

שר הפנים, אני חושב שצריך גם לציין כפי  שבא שם לידי ביטוי

הוא המופקד בצרפת על הקשרים על, קלוד גיור שהשתתף באירוע

במקרה שלנו זה גם היהודים  וגם המוסלמים  זה, המיעוטים

שתי סוגיות שנמצאות עכשיו על שולחנו והוא גם הביא את זה

לנו זה נראה מובן,  האחד זה קיומם של בתי קברות, לידי ביטוי

זה ממש לא מובן מאליו לקיים בתי קברות עדתיים,  מאליו אבל

נושא השחיטה  הכשרה, וזה חשוב מאוד לקהילה היהודים וגם

זה נושא שנמצא על סדר היום באיחוד האירופי ושר הפנים

.הצרפתי מטפל בזה

אז יש פה הרבה נקודות מעניינות ובנקודה. יפה: אליהוא בן און

מזל טוב'' סרג.  אופטימי זאת אנחנו שוב נגיד מזל טוב

-יי '' יירס פור רדיו  ג30קונגרטיוליישן פור דה סלבריישן 

?נכון זו הכוונה,  כן, ואיש''ג

.יאס יאס: איידנברג'' סרג

.כן. נכון: אפרים לפיד'' תת אלוף מיל

.אנגלית: אליהוא בן און
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.לילה טוב מירושלים- טנקיו : אליהוא בן און

.לילה טוב: איידנברג'' סרג

.אפרים לפיד תודה גם לך: אליהוא בן און

.לילה טוב: אפרים לפיד'' תת אלוף מיל

הקשר.  וברכות למאזינים  של התחנה בצרפת: אליהוא בן און

.הישראלי היינו בפריז
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