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Chaim Yavin - Journalist and Television Personality
Carmel Award of Merit
Chaim Yavin was born in Beuthen, Germany in 1932 and immigrated to Israel as a one-year
old. He completed his high school studies and his military service and graduated with
degrees in English and Hebrew literature from the Hebrew University of Jerusalem.
As a university student, he began working at Israel Radio in 1956 presenting news,

חיים יבין  עיתונאי ואיש טלוויזיה
יקיר הכרמל
 בעיר בויטן¨ גרמניה¨ ועלה לישראל כשהוא±π≥≤ חיים יבין נולד בשנת
ל וסיים תואר ראשון בספרות¢ התחנך בישראל¨ שירת בצהÆבן שנה
Æעברית ובספרות אנגלית באוניברסיטה העברית

entertainment and music programs. He later served as editor, producer and broadcaster in

 פתח±π∂≤  בשנתÆ החל לעבוד בקול ישראל¨ כמגיש חדשות ומגיש תכניות בידור ומוזיקה±πµ∂ בשנת

the documentary division of Israel's national radio station, Kol Israel.

 בהמשך¨ עבר למחלקה הדוקומנטרית של קולÆß¨ שלימים הפך להיות רשת ג¢גל הקל¢את שידורי ה

Yavin is among the founders and legendary personalities of Israeli television. He was the

Æישראל כעורך¨ כמפיק וכמגיש משדרי תעודה

lead anchorman of Israel's nightly news program, "Mabat LeHadashot", which ﬁrst aired on

¢מבט לחדשות¢ יבין¨ שנמנה עם צוות ההקמה של הטלוויזיה הישראלית¨ היה זה שהגיש את מהדורת

July 23, 1968.

Since then, he appeared more often than any other Israeli television

 מאז¨ הופיעה דמותו על המסך יותר מכל אדם אחרÆ±π∂∏ הראשונה ששודרה בישראל ב≥≤ ביולי

newscaster, anchoring the Mabat Lehadashot, Yoman Hashavua, and Mabat Sheni news

 יבין אף שימש כעורךÆ ועוד¢מבט שני¢ ¨¢יומן השבוע¢ ¨¢מבט לחדשות¢ בישראל¨ במסגרת מהדורות

programs. Yavin has also served as Chief Editor of "Mabat", as well as Director of the news

 וכמנהל הטלוויזיה הישראלית ©בין¢מבט שני¢ ¨ כמנהל מחלקת החדשות בטלוויזיה¨ כעורך¢מבט¢

department, Editor of Mabat Sheni news magazine, and Director of Israel Television

Æ כמו כן¨ היה שליח רשות השידור בארצות הבריתÆ®±π∏∂±ππ∞ השנים

(1986-1990). He also served as a correspondent of the Israel Broadcast Association in the

כמי שנכח בכל נקודות הציון של החברה הישראלית¨ למן ראשית שנות ה≠∞∑¨ היה זה יבין שהגיש את

United States.

 היה זה יביןÆ¨ משדר בו נערך לראשונה שימוש במדגם±π∑∑ משדר הבחירות לכנסת התשיעית במאי

Throughout his career, Yavin was the lead news anchor reporting on key events in Israel's

  שהפך למונח הפוליטי המוכר ביותר בישראל ≠ לאור ניצחונה של מפלגת¢מהפך¢ שטבע את המונח

history. In his newscast on May 1977, when Yavin reported the results of the ninth Knesset

Æי¢הליכוד¨ לאחר כמעט שלושה עשורים של שלטון מפא

elections, he famously used the term "mahapach" (turning point) after the Likud party won

חלק מרכזי בקריירה העיתונאית של חיים יבין הוקדש ליצירת סרטי התעודה¨ אותם ביים וערך∫ הסדרה

its ﬁrst election victory.

¨®¨ שהתמקדה במצבה של יהדות ברית המועצות לאחר נפילת הקומוניזם±ππ∞© ¢גחלת לוחשת¢

Yavin also directed numerous documentary ﬁlms that focused on topics including Jews in

®¨ אשר±πππ© ¢בין המהפכים¢® ו±ππ≤© ¢המהפך השני¢ ¨®¨ על מערכות הבחירות לכנסת±π∏±© ¢הנבחרים¢

the Soviet Union after the fall of communism; the Knesset elections and Israeli society; the

¨ על המצב בשטחי יהודה¢ארץ המתנחלים¢ ¨סקרו את הפוליטיקה ואת החברה הישראלית באותה עת

situation in Judea and Samaria ("Land of the Settlers"); Israeli Arabs ("Teudah Kechula"); and

∞≤®¨ על תפקידו החברתי של±±© ¢צבא העם¢¨ סדרה העוסקת בערביי ישראל ו¢תעודה כחולה¢ ¨ושמורון

the social role of the IDF ("Army of the People").
Yavin has been married for nearly 50 years to Josepha. The couple has four children and

Æל¢צה
Æ שנים ליוספה ולהם ארבעה ילדים ושמונה נכדיםµ∞ יבין נשוי כבר כמעט

eight grandchildren.

®¨ דמותו של חיים יבין עוברת כחוט±ππ∑© ז¢ וכחתן פרס ישראל לתקשורת לשנת תשנßמר טלוויזיהßכ

As 'Mr. Television' and Israel Prize Laureate for Communication (1997), Chaim Yavin's

השני לאורך כל נקודות הציון והאירועים החשובים בתולדות מדינת ישראל¨ היא השפיעה רבות על דעת

career has followed the major developments and important events in Israel's history. Chaim

הקהל בצמתים הרי גורל¨ ומילאה תפקיד משמעותי בעיצוב תודעתם הלאומית של רבים מאזרחי

Yavin has inﬂuenced public opinion at signiﬁcant crossroads of Israeli history and has played

Æהמדינה

a key role in shaping the national consciousness of many Israeli citizens.

