
Israelgo Telebista
Irakaskuntza formalean erabili izan da batez ere.

Luis Alberto Aranberri

Israelek 1948.urtean lortu zituen be
re askatasun eta burujabetza. Garai
hartan Israelen bizi ziren juduak
650.000 ziren. Horietatik éhuneko
90ek hebraieraz zekien, gutxi zein as
ko. Hogeita hamasei urte geroago, Is
raelen bizi diren juduak 3,5 milioi di
ra. Ehuneko 55 Israeletik kanpora
jaioak dira eta nekez aurki daiteke he
braieraz ez dakienik.

Gaurregun hebraiera da Israelgo ad
ministrazio, hezkuntza eta komunika
bideetako hizkuntza ofiziala. Umetan
hebraieraz ikasi ·zuen lehen belaunal
diak 30 urte inguru ditu, eta bere hezi
ketan zehar, eskola, prentsa idatzia,
irratia zein telebista hebraieraz aurkitu
izan ditu ia betidanik.
Hebraieraren «berpizte» honen pro

zedura kalez kale ikusi nahirik Israele
ratzen denak ez· du inongo miraririk
sumatuko. Are gehiago, 25 urte beran
duago iritsi delakoan bihurtuko da.
Eta, iritziak iritzi, beroarena kendu
ondoren, zenbait konstatazio egiteko
aukera izango du bederen bertaratzen
denak.
- Funtsean, hebraiera ez da sekula

hil, zaharkitu bakarrik baizik. Beraz,
ez da egia hebraiera berpiztu denik,
gaurkotu eta eraberri_tu baino.
- 1948. urtetik bona diasporatik

Israelera heldu diren bi milioi juduak,

ehuneko 90ek hebraieraz zekieneko
Agintzarien Herrira «etxeratu» dira.
Estatuak ez du «etorkinen integrazio
planketarik» burutu behar izan, bi mila
urtetan munduan zehar sakabanatuta
ko «aspaldiko senideei ongi-etorria»
prestatu baizik.
- Telebista sortu zenerako hebraie

raren arnasberritzea martxan zegoen
eta unibertsitate juduaren sorrera as
pa~ditxokoa zen, 50 urte lehenagokoa,
hain zuzen.
- Telebistaz eta irratiz, bestalde,

alfabetatze mailako zenbait saio burutu
izan bada ere, ez da era sistematiko ba
tean egin, ezta plangintza orokor baten
barruan ere.
- Izan ere, esanak esan, israeldarrek

oso ikasbide konbentzionalak eta usa
dio zaharrekoak erabili izan dituzte:
etengabeko errepika eta irakaslearen
eragina, behin eta berriz. Ikusentzun
gailuen «boom-a lehertu zenerako, Is
rael osoa hebraieraz rnintzo zen.

TELEVIZIA EDUCATIVIT

Izan, telebista bakar bat da Israelen,
nahiz eta praktikan bi kate egon, guz
tiz desberdinak, zein bere helburuekin,
baina ez elkarren kontra, elkarren osa
garri eta lagungarri baizik.
Lehen katea, «Televizia Educativit»
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delakoa da, Telebista Hezitzailea ale
gia, 1966an sortua, Hezkuntza eta Kul
tura Ministeritzaren ardura eta gidari
tzapean, zuzen-zuzenean.

Goizeko zortzietatik arratsaldeko
bost t'erdietara ernititzen du. Bere hel
buru berezia hezkuntza eta irakaskun
tzaren arloa lantzea da, aldez aurretik
Ministeritzak buruturiko irakas-egita
rauaren arabera.

Programek eskola maila guztiak
kontutan hartzen dituzte, eskolaurre
tik hasi eta unibertsitate-atariraino, eta
eskola-orduetan jarraitu ahal izateko
heinean burutuak daude, irakasle ba
koitzak nahi eta komeni zaion neurrian
erabil ditzan.
Telebista Hezitzaile hau Te! Aviv-en

kokatua dago eta 250 inguru langile
finko ditu, Honez gainera, hainbat
«free lancer», aholkari eta aktore ditu,
noizean behingo zerbitzuak bete ahal
izateko laguntzaileak eta bestelako tar
teka-martekako lankideak.

Ikasgaiak Ministeritzako ordezkari,
funtzionari, irakasle eta telebistako
erredaktoreen artean burutzen dira.
Programa. guztiak ikasturte aurretik
egituratu behar izaten dituzte eta ikas
turtea hasterako textu-liburu batean
argitaratzen dira, telebistagailuaren au
rrean eskolan bertan jarraitzeko mo
duan.

Telebista Hezitzailea ondotik etorri
ko zen Telebista konbentzionala baino
bi urte lehenago sortu zen, bi arrazoi
·nagusirengatik.

Lehenengo eta behin, diasporatik
etengabe Israeleratzen ziharduen etor
kin deserrotu pila haundia nolabait
kultura juduan barrena ildoratzeagatik
eta, ondoren, halabeharrez garai hartan
urbitsetan pil-pilean hazten ari zen Es
tatu berri hark jasaten zuen irakasle eta
maisu-rnaistra ezari nolabait aurpegi
ernateagatik,
Urteak joan eta urteak etorri, Tele

bista Hezitzaile honek sekulako maila
lortu du landu izan duen arlo honetan
eta sarri askotan hainbat sari irabazi ere
bai heziketa alorreko telesaio lehiake
tetan.
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BIGARREN KATEA,
LEHENAREN OSAGARRI

Telebista konbentzional edo arrun
tari 1968. urtean ekin zitzaion, Jerusa
lemen kokatutako instalazioetatik.
Bere Iinantz. iturriak publikoak dira

eta zerga zuzen-zuzenaren bidez jaso
tzen dira, bi mila pezeta inguru urteko
eta zergalari bakoitzeko.
Administrazio-Kontseilua ez da Le

gebiltzarreko partaidetzaren araberako
politikoez osatzen. Autonomoa da,
zientzia, arte, irakaskuntza, politika,
erlijio eta beste hainbat giza alorretako
ordezkariez osatua.
Programazioa arratsaldeko bostak

eta erdietan hasten da, Telebista Hezi
tzailea amaitu bezain !aster, eta gauer
dirarte eusten dio antenan. Beraz, Is
raelgo telebistaren bi programak elka
rren osagarri dira, zentzurik zorrotze
nean, hau da, ez dira inoiz ordu berean
ikusentzuleen aurrean azaltzen. Batak
lanorduak, eskolaorduak, ditu gogoan
eta besteak, berriz, atseden-orduak.
Bata zein bestea, oro har, hebraieraz

ematen dira, baina ez da inolako trau
marik sortzen, baldin eta zenbait goi
ikasgai edo hitzaldi ingelesez ematen
badira edota pelikulak eta telefilmeak
jatorrizko hizkuntzan -hebraierazko
zein arabierazko a~pit~tuluz- azalduz
gero, Izan ere, bikoizketa-lana luxo
haundia da Israel bezalako herri txike
rrarentzat.

BI IRRA TI. BIAK PUBLIKOAK
BAINA ...

Israelen bi irrati daude. Bata publi
koa, telebista konbentzionalaren pare
koa eta beronen aurrekontu eta organi
grama barruan murgildua,
Bestea militarrena da. Israelgo Gu

dalostearen ardurapean eratua, publi
koa beraz, militarren .aurrekontuak di
ru-iturri publikoz osatzen diren al
detik,
Dena dela, ez pentsa irrati militar

hau irrati. geldo eta aspergarria denik,
guztiz bizi eta arina baizik, eta irra-
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tsaioen burutapenetan artez-arte kon
petitzen du beste nazíoirratiarekin.

Nazio-irrati honek bost sintonia edo
programa desberdin eskaintzen ditu.
Hauetako batek gaurkotasunik haun
.dieneko musikaldiak eskaintzen ditu,
gazte-jendearentzat burutuak batez
ere; berau da iragarki komertzialak
onartzen dituen bakarra eta bere burua
finantziatzen ornen du.
Bi irrati hauetako albistegiak zein

programazioaren muina hebraieraz di
ren arren, badira beste hogeitaka hiz
kuntza desberdinetan burutzen diren
programa bereziak, etorkinentzat ba
tez ere, eta baita oinarrizko hebraieraz
landutako irratsaioak ere.

Guztira, eguneko bi ordu t'erdiko
irratsaioak ematen dira oinarrizko he
braieraz, eta hain zuzen, entzulerik ge
hien duen lehen albistegia, goizean goi
zeko zazpietan, oinarrizko hebraieraz
hasten da lehen bost minutuetan.
Dena dela, azpimarragarri da, ez

irratian eta ezta telebistan ere, ez da
goela funtsean «hebraieraz jakin ez eta
ikasi nahi dutenentzako» programa be
rezirik. Programarik errazenak, hiz
kuntzaren aldetik, laurehun ordutik
gora jardun izan duten ikasleentzat
dira.

Maila honetako ikasleentzat bada,
horrez gainera, informazio orokorreko
astekari mailakatu bat, baina kioskora
ateratzen diren hebraierazko bost
egunkariak -bada ingelesez boskarren
bat ere- hebraiera .arruntean idatziak
daude.

ZENBAIT GIL TZA

Gure artean askok eta askok aldarri
katu izan du euskal irrati-telebista eus
kara ikasteko, eta baita Israelgo expe
rientzia hitz'etik hortzera erabili ere,
bere gurarien erroa frogatu nahirik,
baina, nik neuk dudan informazioaren
arabera behintzat, Israelen ezer gutxi
landu izan dute hebraieraren irakas
kuntza telebista eta irratiz.
Beharbada, arrazoia ez da funtziona

la, historikoa baizik, telebista martxan
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jarri zenerako, Israelen burujabetza
hogeitaka urtekoa bait zen eta hebraie
ratze-prozesua aspalditxokoa, ·baina,
dena dela, helduen hebraieratze planak
ez dira telebistaren ildotik abiatu. Eta
abiatu direnetan gehiago izan dira ex
perientzia puntualak, hainbat urtetako
egitasmo sakon eta sistematikoa baino.
Izan ere, gure artean euskalduntze la
netan aritu izan den edonork daki Is
raelgo hebraiera irakasteko sisternak
tradizional-tradizionalak izan direla,
irakasle borondatetsuetan eta horien
lan zuzenean oinarrituak gehienbat, eta
oso gutxitan ikusentzungailuek eskain
ditzaketen sistema sofistikatuetan.
Arieh Shoval, Israelgo Kultura eta
Hezkuntza Ministrari-ordeak esana
da: «Israelgo Telebistak ez du sekula
he~raiera irakasteko programarik
egm».
Dena dela, irrati-telebistaren eragi

nak hebraieratze-prozesuan izan duen
eta oraindik ere duen onura ukatzerik
ez dago, baina honako giltza hauek
ahaztu gabe.
- Telebista irakaskuntza formalean

erabili izan da batez ere, eta erruz era
bili ere. Prozedura honek, zalantzarik
gabe, izugarri lagundu izan dio textu
liburuak, edukiak, terminologia eta
joskera berdintze eta bateratzeari.

- Telebistak ez du, beharbada, he
braiera ez zekitenentzako saio apro
posik egin, baina bai, ordea, hiru hila
betetik gorako ikastaro trinkoak gain
ditu izan dituztenentzako «spot»,
«skech», antzerki labur eta horrelako
saio bereziak. Hala ere, azpimarra de
zagun experientzia guzti hauek gure
irudipenak baino urriagoak izan direla.
-Telebistak, Israelen, ez du kanpo

ko filmeak sistemaz hebraieratzearen
politika bidetik jo. Batetik, gurean ez
bezala, filmeen merkaturik oparoena
ingelesa delako, israeldar guztiek inge
lesez dakitelako, eta beharbada, ingele
sa ez delako hebraieraren «hizkuntza
arerioa», Bestetik, israeldarrek ondo
txo dakitelako euskaldun askok ez da
kiena: pelikula bat bikoizteak erosteak
baino askoz ere gehiago balio duela.
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,.---Beren telebista jarri arte, inguru
ko zenbait estatu .arabiarrena ikusteko
aukera besterik ez zuten israeldarrek.
Alde honetatik, soziologiaren aldetik
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eta giza politikaren ikuspegitik, tele
bista hebraiarraren eragina berebizikoa
bezain beharrekoa izan da Israelen.

LA TV ISRAEL! HA SIDO UTILIZADA FUNDAMENTALMENTE
EN LA EDUCACION FORMAL

En 1966 se crea la Televisión Educativa que
emite desde.las 8 h. de la mañana hasta las 5 h. de
la tarde. Los contenidos educativos al ser emiti
dos en horas de clase, son utilizados por los
profesores según el interés que despierta el pro
grama, así como el nivel académico (desde prees
colar hasta la universidad).
El segundo canal (público) fue creado en 1968

(dos años más tarde) con un horario complemen
tario al anterior (de 5112 de la tarde hasta media
noche), de tal manera que la Televisión Educativa
tiene en cuenta el horario académico, y el segun
do canal el tiempo libre.
Es de resaltar la no existencia de programas de

radio ni de televisión para las personas que no

saben hebreo y quieran aprender; los programas
más fáciles requieren un mínimo de 400 horas de
aprendizaje por parte .del alumno.
Sin negar la influencia decisiva de la radio y la

televisión en el proceso de recuperación del he
breo, es preciso constatar sin embargo que:
• La televisión no ha producido programas

didácticos para los que no sabían hebreo, sin
embargo, la realización de «spot», «skech»,
teatro breve y .dernás programas dirigidos a
las personas que habían superado cursos in
tensivos de tres meses, ha sido abundante.

• La Televisión no ha seguido la política de
doblar ·sistemáticamente todas las produc
ciones extranjeras.

LA TELEVISION ISRAELITE A ETE UTILISEE DE FA<;ON FONDAMENTALE
EN CE QUI CONCERNE L'EDUCATION FORMELLE

En 1966 fut crée la Télévision Educatiue qui
émet depuis 8h du matin jusqu'a 5 h de l'aprés
midi. Les contenus, étant donné qu 'ils sont émis
durant les heures de cours, sont utilisés par les
professeurs selon l'intérét qu'entralne l'émission
ainsi que le niueau d'enseignement (depuis la
maternelle jusq11'a l'unioerslté).
La deuxiéme chaine (publique) fut créeen 1968

(deux ans plus tard) avec un horaire complémen
taire a celui de l'autre cbaine (de 5h112de l'aprés
midi jusq11'aminuit) de telle [acon que la Teléoi
sion Educative tient en compte l'horaire acadé
mique et la deuxiéme le temps libre.
Il faut signaler qu'il n'existe pas d'émissions de

radio, ni de télévision pour les personnes qui ne
connaissent pas l'hébreu et qui oeulent l'appren
dre; les émission les plus faciles demandent un

minimun de 400 heures d'apprentissage de lapart
de l'éléoe.
Sans paroenir a nier l'influence décisive de la

radio et de la télévision dans le processusde réC11-
pération de l'bébreu, il est néanmoins nécessaire
de constater que:
~la téléuision a été utilisée fondamentalement

dans l'éducation formelle.
- la télevision n'a pas produit d'émissions

didactiques pour ceux qui ne connaissent pas
l'bébreu, par contre laproduction de «spots»et de
«sketcbs» et d'autres émissions dirigés aux
personnes qui ont dépassé les cours intensifs de
trois mois a été nombreuse.
- la télévision n'a pas suivi la politique de

doubler systématiquement toutes les produc
tions étrangéres.
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THE ISRAELI TELEVISION HAS BEEN USED BASICALL V
IN FORMAL EDUCATION

The educational television is established in 1966
and it broadcasts from 8 o'clock in the morning till
5 o'clock in the afternoon. As the educational con
tents are broadcast during class hours, teachers
use them according to the interest the program
me arouses as well as to the academic level (from
preschool period till university). •

The second channel was introduced in 1968
(two years later) with a complementary timetable
to the former (from hall past five in the afternoon
till midnight). This way the educational television
covers the academic timetable and this second
channel people's leisure.

lt should be also emphasized the lack of either
radio or television programmes far people who
can't speak Hebrew but want to learn it: even the

easiest programmes require a mínimum of tour
hundred hours of learning on the student's part.
Without denying the decisive influence of both

radio and television on the process of recuperating
the language, it should be pointed out, however,
that:
- television has been used basically in formal

education.
- television has not provided didactic program

mes far those who couldn't speak Hebrew. On
the other hand there have been many spots, sket
ches, short plays and other programmes devoted
to people who had taken intensive courses of
three months.
- television has not followed the policy of duo

bing all the foreign productions systematically.
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