
 גוור: 'מה שסתום במראה, אבהיר בדיבור' 

 (, מבוא3וו. שיקספיר, פריקלס, סצינה )

(, כמשלים AVTתיאור קולי זוכה להכרה גוברת והולכת כחלק מרכיב של לימודי תרגום תיאור קולי )

( ע"י סיפוק גישה למדיה גם עבור עיוורים וכבדי ראיה. SDHלכתוביות עבור חרשים וכבדי שמיעה )

למרות שבשנים האחרונות פורסמו מאמרים אקדמיים רבים ומספר ספרים לגבי תיאור קולי, למיטב 

ידיעת הסופר לא קיימת חוברת הדרכה מעשית עבור סטודנטים המשלבת תוצאות מחקר שכזה עם 

 עצות מעשיות. 

באוניברסיטאות. אלה  AVT-מכוון לקוראים ההולכים ומתרבים לספר זה נועד למלא את הפער, ו

. יתכן שספר זה יעניין גם את AVTכוללים סטודנטים וחוקרים, ואת האחראים להעברת קורסים של 

בלשנות, תפיסה חזותית, מדיה, קולנוע או -הקהל הרחב ואת בעלי העניין בבלשנות, פסיכו

לי בבריטניה, כי שם ממוקם הניסיון שלי, נעשו ניסיונות מוגבלויות. למרות שהוא מתמקד בתיאור קו

 להתייחס לתיאור בכל אירופה, בארה"ב ובמקומות אחרים ככל האפשר. 

הרבה מתוכן הספר מסתמך על קורסים ממשיים של תיאור קולי שהסופר לימד אותם באוניברסיטת 

ניטברסיטת מסרטה באיטליה סיטי, אימפריאל קולג' ויוניברסיטי קולג' בלונדון )בקמפוס(, ובאו

)אונליין( והעברת קורסי הכשרה למדיה משודרת בבריטניה ומחוצה לה. מכיוון שתיאור קולי החל 

בתיאטרון, לפחות בבריטניה, ספר זה משתמש גם בקורסים מעשיים שהעברתי עם האגודה לתיאור 

ה( המתמקדים בתיאור )ארגון מקצועי לאמנויות ונגישות בבריטני VocalEyes-( וADA UKאודיו )

קולי של מופעים חיים, כגון תיאטרון, אופרה, מחול ופסטיבלים במקומות פתוחים . למרות שלפעמים 

הגבולות בין תיאור קולי 'מסך' ותיאור קולי חי מיטשטשים כשתיאור קולי  בשידור חי ניתן בהקרנות 

( AVיה חזותית שמיעתית )סרטים, ישנם הבדלים ברורים בין כתיבת והעברת התיאור הקולי למד

ולמופעים חיים, ואני אדון בשני הסוגים. במקום לתת לכם סידרת חוקים בל יעברו שעליכם לדבוק 

בהם, בכוונתי לסייע לכם לגלות אלו שאלות לשאול את עצמכם כשתקבלו 'טקסט' לתיאור, כך שתוכלו 

תוך לקיחה בחשבון את  ליצור את הפתרונות ם למערכת האתגרים הייחודית המתקבלת בכל פעם,

מה שמציעים הקווים המנחים )הסותרים לפעמים( במדינות שונות, תוך מתן עדיפות לצרכי המאזינים 

 לתיאור הקולי.

 XV כיצד להשתמש בספר זה

ספר זה נועד להיקרא לפי הסדר, כי כל פרק בונה על קודמו. פרקי הפתיחה ברובם תיאורטיים, ונועדו 

המשמעות שבלב התיאור הקולי.   התיאור הקולי -ת התפיסתיות ובונותלהטמיע את הקורא בשאלו

מציג לקורא את קהל המאזינים לתיאור קולי  כדי  4נדון בעיקר מנקודת מבט קוגניטיבית. פרק 

שהסטודנטים לעיסוק זה יבינו מדוע נחוץ תיאור קולי וכמו כן את טבעם ה  המגוון של המשתמשים 

י של הספר, עם תרגילים  רשימת מטלות שיעזרו להנחות סטודנטים הם הלב המעש 4-7בו. פרקים 

 ומורים.

(, 12הולכים מעבר לחומר הבסיסי וחוקרים מרכיבים נוספים, כגון הקדמות הקול )פרק  8-14פרקים 

המשלימות את התיאור הקולי  הדינמי ומשחררות אותו מהגבלות זמן רבות. הן נוקטות בנקודת מבט 

 AD-( ו10ת תחומים של אתגר ומחלוקת כגון תיאור עבודת המצלמה )פרק רחבה יותר, ובוחנו

(. התיאור הקולי  עדיין מתפתח, והפרק האחרון צופה קדימה לשטחים הבשלים 11וצנזורה )פרק 

 למחקר עתידי.

 



 

 

 

 

 (Glossary and abbreviationsרשימת מונחים וקיצורים )

 

AB - adventitiously blind (losing sight through illness or accident) 

 עיוורון נרכז )מאוחר בחיי האדם( , איבוד ראיה בשל מחלה או תאונה

AD - audio description 

 תיאור אודיו

ADA - Audio Description Association (UK) 

 האגודה לתיאור קולי )בריטניה(

ADC - Audio Description Coalition (USA) 

יו )ארה"ב(הקואליציה לתיאור אוד  

AI - audio introduction 

 הקדמת  קולית

ARSAD Advanced Research Seminar on Audio Description 

 סמינר מחקר מתקדם לתיאור קולי

AST - audio subtitles 

 כתוביות  קול

ATVOD - Authority for Television on Demand 

 הרשות לטלויזיה לפי בקשה

AUDETEL audio description of television 

 תיאור קולי לטלוויזיה

AV - audiovisual 

חזותי שמיעתי    

AVT- audiovisual translation 

 תרגום חזותי שמיעתי

BBC -British Broadcasting Corporation 

 רשות השידור הבריטית

BPS - blind or partially sighted 

 עיוור או לקוי ראיה

CB - congenitally blind 

 עיוור מלידה

DDA - Disability Discrimination Act 

 חוק האפליה בשל מוגבלות

HBB4A11 Hybrid Broadband Broadcasting for All 

 שידור היברידי בפס רחב לכל

HBBTV - hybrid broadband television 

 טלוויזיה היברידית בפס רחב

HVAD - human voice audio description 



קולי בקול אנושיתיאור   

ITC - Independent Television Commission 

 ועדת טלוויזיה עצמאית

ITV - Independent Television 

 טלוויזיה עצמאית

MA - Master of Arts 

 תואר שני  באמנויות )מסטר(

Ofcom the communications regulator in the UK 

  מסדיר התקשורת בבריטניה(

POV -point of view 

 נקודת מבט

RNIB -Royal National Institute of Blind People 

 המכון הממלכתי לאנשים עיוורים

SDH - subtitling for deaf and hard of hearing people 

 כתוביות לאנשים חרשים וכבדי שמיעה 

SFX - sound effects 

 אפקטים של קול

S/S - syllables per second 

מספר הברות לשנייה    

ST - source text - טקסט מקור 

TT -  target text 

 טקסט יעד

TTS - text-to-speech 

 מתמליל לקול

TV -  television 

 טלוויזיה

VOD - video on demand 

 שידורי וידאו לפי דרישה

WM - working memory 

 זכרון  פעיל

WPM - words per minute 

 מספר מילים לדקה

WYSIWYS What You See Is What You Say 

 מה שאתה רואה זה מה שאתה אומר

 הקדמה לתיאור קולי

 מהו תיאור קולי? 1.1

חשוך ]בלחישה[. קרן  הכל –ברגע זה, הבמה מוסתרת ממבטנו ע"י מסך. אורות הבית מתעמעמים 

אור יחידה מתמקדת באישה צעירה בקומבניזון לבן. היא עומדת. שערה פזור, עורה חיוור, עיניה 

מורחבות וחוששות. היא עוטפת את עצמה בחדור שחור, רק פניה נראים. היא מרימה יד אחת 

 ננה.לפניה, המסתירה הכל מלבד עיניה. בוהק ]אפקטים מיוחדים[. הבד נופל. הילדה אי

מאת פדריקו גרסיה לורקה, ששודרגה  בית ברנרדה אלבהכך מתחילה הפקה מהזמן האחרון של 

והועתקה לאיראן, בתיאטרון אלמאידה בלונדון*, אילו היית עיוור וחלק מהקהל, המקשיב לתיאור 



קולי. תיאור אודיו )הידוע גם כתיאור וידאו במספר מקומות בעולם( הינו  הסבר מילולי המספקת 

ידע חזותיחזותי למי שאינם יכולים להבחין בו בעצמם. תיאור קולי מסייע לאנשים עיוורים ולקויי מ

ראיה חזותי להיחשף לתקשורת חזותית בקול. טכניקה זו   בשימוש  בשידור חי כגון בתיאטרונים, 

ייע לאנשים גלריות ומוזיאוניים* וכן בסיורי אדריכלות, תחרויות כדורגל וארועי ספורט מגוונים*, ומס

(. תיאור רדיו הינו TravelEyes-International.comעיוורים ליהנות מפעילות בילוי שעות הפנאי )

יישום חדש ובלתי רגיל של תיאור קוליתיאור קולי, שנועד להמחיש דימויים הנמסרים בתכנית רדיו 

אך נכלל לראשונה שאף אחד מהקהל אינו רואה אותם. תיאור קולי  הינו  מאפיין של תכניות רדיו 

בנובמבר  BBC-של ה 4ספציפית תחת השם תיאור קוליתיאור קולי בתכנית שלאחר חדשות ערוץ 

, כשמתאר קולי התבקש לצייר שני דיוקנאות מילוליים של מגישי התכנית כתחליף בשמע  2013

ות למצלמת מחשב. למרות שזו הייתה יוזמה היתולית, תיאורים נוספים הופיעו מהר מאד*. למר

שלרוב התיאורים הללו יש יותר במשותף עם תיאור קולי של אמנות חזותיחזותית מאשר למה שסבין 

*, שוד נועז לאור יוםתיאור קוליתיאור הקולי לסרט -בראון* מכנה תיאור קולי'תיאור קולי דינמי', ה

רן עם *, היה פעיל בכך שתוזמן להסתנכסרט הפעולה הראשוןשנכלל בתכנית הרדיו הדוקומנטרית 

תיאור של תמונות התמונות המשתנות של הסרט וגם לתפוס את נקודות המבט של המצלמה. 

 .10תיאור קולי תיאור קולי ונשוב אליו בפרק -המצלמה שנוי במחלוקת ב

 . היסטוריה קצרה, חקיקה וקווים מנחים2

 הקדמה 2.1

שונות. הוא משווה גם בין פרק זה  יציג את החקיקה המסדירה תיאור קולי ואת התפתחותו במדינות 

תיאור קולי לארועים חיים. הוא מדגיש שאנשים -שתי הצורות שהספר עוסק בהן: תיאור קולי למסך ו

תיאור קולי. למרות שגם החקיקה  עיוורים או לקויי ראיה פעמים רבות גרמו לקידום הפיתוח של 

פרטים פתוחים להערכה הייתה חיונית, התהליך אינו מוסדר בהקשרים רבים, מה שמשאיר את ה

 תיאור קולי חי בלתי מוסדר, שהוא מאפשר להיות יצירתי והרפתקני.  ולדיון. היתרון של 

 היסטוריה קצרה 2.2

תיאור קולי מתחילות בארה"ב, דיאז סינטס ושות'* טוענים  -למרות שרבים סבורים שתולדות ה

מירחון  1917ף מאמר משנת . מחקר נוסף חש40-שהשימוש הראשון המתועד היה בספרד בשנות ה

* המדווח כיצד אלינור, ליידי ווטרלו, אשת צייר האקוורל האנגלי ארנסט ווטרלו, המשוואה RNIB-ה

אפשרה לחיילים שהתעוורו במלה"ע הראשונה ליהנות מ"הרצאה סינמטוגרפית" אודות משלחתו של 

יים בהצגות תיאטרון כבר זכו 'ניסו-סקוט לאנטרקטיקה ע"י תיאור הדימויים. אותו מאמר מדווח גם ש

תיאור קולי מוקדמים עוד יותר ומגוונים יותר ממה שהיה ידוע . -להצלחה', כך שיתכן שמקורות ה

, שדרן מסחרי ביפן*. בנשי )שחקנים NTVע"י  1983-תיאור קולי הראשון בטלוויזיה היה ב-שידור ה

מאז שחר הקולנוע*. עיסוק "מסביר בזמן אמת( הוסיפו פרשנות מילולית כדי להנגיש סרטים אילמים 

הסרטים" לא היה מוגבל ליפן* וכלל גם את גרמניה, ארצות השפלה וסקוטלנד.  יש לציין שמטרת 

התיאור הקולי בראשיתו  היה מיועד לקהלים שלא ידעו לקרוא את כתוביות או להבין את 'שפת 

 גה למיותרים.הקולנוע'. עם הופעת הקולנוע המדבר, "מסבירי הסרטים" הפכו בהדר

תיאור קולי, במובן של אדם רואה המצייר תמונה מילולית עבור חבר או בן משפחה לקוי ראיה, 

תיאור קולי -מתקיים בצורה בלתי רשמית כבר מאות אם לא אלפי שנים. אך כפי שציינה חלוצת ה

, 'לעשות את זה בצורה מתוכננת וקבועה זה עניין אחר לגמרי, כמובן'*. למרגרט מרגרט פנשטייל

תיאור קולי למסך -פנשטייל יש השפעה ישירה על תיאור קולי חי בבריטניה, למרות שאפשר לטעון ש

בבריטניה קיים הודות לאמריקאי אחר, גרגורי פרייזר.  שהיה פרופסור באוניברסיטת סן פרנסיסקו 

 80-. בשנות ה70-וא כינה 'טלוויזיה לעיוורים' במסגרת תזת המאסטר שלו בשנות הופיתח מה שה



המוקדמות, יישמה מרגרט פנשטייל את ראיונותיו של פרייזר והקימה שרות לשידור חי עבור בימת 

 The'ארנה' בוושינגטון, כהרחבה של שרות ספרים מוקלטים לעיוורים שייסדה, תחת השם 

Washington Earמאת ג'ורג' ברנרד שו.  מייג'ור ברברההראשון שזכה לתיאור קולי היה  . המחזה

באנגליה, מוניק רפריי, שעבדה באגודה הדרומית האזורית לעיוור, הייתה  בין עורכי הירחון הבריטי 

בעלון ברייל בעריכת תכנית הרדיו  Washington Ear-ללקויי ראייה, עיוורת בעצמה, קראה אודות ה

בענייני עיוורון. ביחד עם עמיתתה מרי למברט, מוניק הייתה נחושה להביא את , שעסק BBC-של ה

-תיאור קולי לבריטניה, והן התכתבו עם הזוג פנשטייל. מרי ביקרה אצל פנשטייל בוושינגטון ב-ה

של אנדרו לויד וובר. בשנה  CATS, ונכחה בהצגה עם תיאור קולי של המחזה המוסיקלי 1987

התקיימה הצגה מתוארת לא 1986-קבוצת עבודה בנושא תיאור קולי. ב RNB-שקדמה לכך, הקים ה

בתיאטרון רובין הוד באוורהם שליד ניוארק.  "איזון עדין"רשמית של מחזהו של אדוארד אלברט 

מדגישה  16.4.2015-למרות שזה נחשב לתיאור הקולי הראשון בבריטניה, במייל שנשלח לסופר ב

של התיאור, כי למתארים לא היה ציוד ראוי: 'נראה לי שאני  מרי למברט את אופיו הבלתי רשמי

זוכרת שהיתה לנו קופסה על הברכיים, וכמובן אזניות, אנו זוכרת את המתאר...פונה אלי בזמן 

המתאים ואומר: "מרי ומוניק, הגיע הזמן לעזוב ולתפוס את הרכבת שלכן" ונאלצנו 'להתגנב' 

 מהתיאטרון ולתפוס מונית!'

 STEPPING OUTדיווחה  שהתיאור הראשון בבריטניה היה במחזה המוסיקלי  מרי למברט

. במשך חמש השנים הבאות, תיאור קולי לתיאטרון 1987בתיאטרון המלכותי בווינדזור בנובמבר 

ולתיאטרון ווסט יורקשייר  1988צמח בבריטניה, והגיע לתיאטרון הדוכס מיורק בלונדון בפברואר 

 רשימת תיאטרונים[ד מקומות שאימצו אותו...]. עו1991בלידס בספטמבר 

בהתחלה, כל המתארים בבריטניה היו מתנדבים, עד שהתיאטרון הלאומי של בריטניה החליט 

תיאור קולי. ההכשרה -להכשיר קבוצת שחקנים מקצועיים, בסברם שהבנת המדיה חיונית לאיכות ה

רפריי. דיאנה יצאה לטיול לימודי  בתיאטרון הלאומי של בריטניה התבצעה ע"י דיאנה האל ומוניק

אנשים לקויי ראיה נכחו בתיאור הראשון בתיאטרון הלאומי  45בארה"ב עם דגש מיוחד על הכשרה. 

. כיום מועבר תיאור קולי 1993במרץ  TRELAWNEY OF THE WELLSשל בריטניה של המחזה 

ים מציעים תשלום סמלי של תיאטרון ע"י שילוב של מתארים מתנדבים ומקצועיים. חלק מהתיאטרונ

ואחרים משלמים מחיר סביר עבור מנגישים ללא חוזה. התשלום משתנה לא רק מתיאטרון לתיאטרון 

אלא גם באותו מקום ולוקח בחשבון את מספר ההצגות המתוארות בתקופת רצף ההצגה ואת 

 .6העובדה שחלק מההצגות דורשות זמן הכנה ארוך יותר מאחרות. התהליך מתואר בפרק 

 WGBH, תחנת השידור 1987-בעקבות התיאור קולי לתיאטרון, בא התיאור קולי למסך. בארה"ב ב

לתיאור קולי  AUDETELבבוסטון הקימה שרות 'תיאור הקולי'. באירופה התארגן שרות ניסיוני 

*. אותו RNIB-המוקדמות ע"י תאגיד של שדרנים אירופאיים, אקדמאים וה 90-בטלוויזיה בשנות ה

ספריית קלטות וידאו עם תיאור קולי משולב בפס הקול.  - 1994-ים שרות תיאור קולי ביתי בארגון הק

א יכול להיות 'פתוח' כך ובדיוק כמו בכתוביות או כותרות, ישנן שתי שיטות להגשת תיאור קולי: ה

י שכולם שומעים אותו, או 'סגור', כלומר נישא ע"י ערוץ קולי נפרד המונגש ע"י אוזניות בלבד למ

טווח או דרך -תיאור קולי להיות מועבר לאוזניות על תדר רדיו קצר  -שזקוק לו. בתיאטרון יכול תוכן ה

אדום כשהמשתמשים מקשיבים לדיאלוג  באמצעות אוזניות או ישירות -טכנולוגיה של אינפרה

מהבמה. לשיטה זו יש יתרונות וחסרונות. האזנה ל קול התיאור החזותי של ההצגה באוזניות 

תיאור קולי -אפשרת לאזן עוצמת הקול לצרכים האישיים של המאזין ; אך יש אפשרות שהאזנה למ

יכול לגרום למאזין להרגיש מנותק משאר הקהל. חיוני שתהיה שליטה נפרדת על עוצמת הקול  של 

תיאור קולי מזו של העצמת הקול של ההצגה. אחרת, בהצגה קולנית, אין אפשרות להגביר את -ה

תיאור -, ניתן לבחור בDVD-תיאור קולי מספיק בכדי שיישמע מעל קולות ההצגה. ב -ה עצמת קול



תיאור קולי דרך לחצן -קולי )כשהוא זמין(, מתפריט השפות. בטלוויזיה דיגיטלית, בד"כ ניתן להגיע ל

 האודיו בשלט.  

ע"י אחד  VOCALEYESעם ייסוד חברת   1998-איכות ה תיאור קולי החי בבריטניה השתפרה ב

המתארים של התיאטרון הלאומי בבריטניה, אנדרו הולנד ביחד עם ג'יימס ויליאמס, מנכ"ל חברת 

החברה מומנה ע"י מועצת האמנויות באנגליה,  .NESSתיאור קולי METHOD and MADהתיאטרון 

תיאור קולי בכל מקום. -ומטרתה לתאר הפקות ניידות כך שלא יהיה צורך להמציא מחדש את ה

חלה זו התרחבה החברה לתיאורים לתיאטרון בווסט אנד, למחול ובלט ולאמנויות חזותיות. עד מהת

 מופעים בלמעלה ממאה מקומות ברחבי בריטניה. 1,500מעל  VOCALEYES, תיארה 2013לקיץ 

תיאטרונים בבריטניה מספקים באופן קבוע מופעים בתיאור  קולי*. קשה לאמת  99-נכון לעכשיו כ

יש הסכמה מועטה לגבי מה נחשב לתיאטרון. למשל, מופעי 'פרינג' ' מאולתרים הצצים מספר זה כי 

לזמן קצר בלבד. כמו כן תדירות המופעים המתוארים משתנה: יכול להיות רק מופע מתואר אחד או 

מלך מספר מופעים בזמן הרצת ההפקה. במופעים עם זמן הרצה ארוך בווסט אנד של לונדון, כגון 

תיאור -*, למשל, יכולים להיות שני מופעים מתוארים בכל שנה. למרות שהילי אליוטב* או האריות

קולי חוזר על עצמו בכמה מובנים, המתארים תמיד נותנים את התיאור בזמן אמת כדי להתאים את 

(, 5עצמם לשינויים קלים במופע. למרות שמצופה מהם שיכתבו תסריט )נדון בזה בפירוט בפרק 

ים גם לאלתור כאשר, למשל, שחקן שוכח שורות, לא מוצא אביזר או מוסיף קטע עליהם להיות מוכנ

ספונטני של ענייני במה, או שמרכיב מסובך של הסט מתקלקל. בספרד ובארה"ב נעשו כמה ניסיונות 

תיאור קולי שהוקלט מראש תוך שימוש ב אפליקציה בטלפון חכם*. זה קל יותר במופעים -שימוש ב

, כך שניתן לשמור על תיאור קולי מסונכרן. כמו כן סירק דה סולייראש, כגון עם פס קול מוקלט מ

נעשה ניסוי באפליקציות שתסייענה ליותר אנשים לקבל תיאור קולי בבת קולנוע* באמצעות טאבלט 

 או טלפון חכם. בצרפת,  הקלטת תיאור קולי מראש למופעים חיים הוא התקן .

יים בין תיאור למופעים חיים לבין תיאור קולי למסך. הבדל מציגה כמה מההבדלים העיקר 2.1טבלה 

בוימו ומיקום התמונות של המצלמה נקבעו, כך  TVמשמעותי אחד בין השניים הוא שסרט או תכנים 

( אחת. בתיאטרון, המתאר חופשי לבחור איזה קטע של תמונת POVשהקהל מקבל נקודת מבט )

רי דקות בהן ניתן לשבץ תיאור קולי קבועים במדיה הבמה הוא יתאר. בנוסף, המשך והמיקום שברי

AV .אך האורך והמיקום של חלונות זמן מתאימים לתיאור קולי משתנים ממופע חי אחד לשני ,

תיאור קולי מסונכרן עם פס הקול המוקלט של המופע*. -במצבים שבהם נעשה ניסיון באפליקציות, ה

אך מופעל בזמן אמת, העברתו מסומנת ע"י אדם  לחלופין, תיאור קולי במופעים חיים מוקלט מראש

אחד מצוות הבמה כגון, מנהל הבמה. לשינויים ב'חלון' זה שבו ניתן להעביר תיאור קולי יכולות להיות 

(. לעתים קרובות, ולפי המודל המקורי 6השלכות בדרך שבה בנוי תסריט תיאור קולי )ראה פרק 

ויעבירו את התיאור בזמן אמת. במקומות קטנים יותר  שהופץ ע"י הזוג פנשטיל, שני מתארים יכינו

יתכן שיהיה רק מתאר אחד. במקומות המאפשרים זאת, הנוהג הטוב ביותר כולל משוב מלפחות איש 

BPS  .אחד בזמן תהליך ההכנה 

תיאור קולי לטלוויזיה, חברות ביירישה רודפונק בגרמניה וסנסה בריירה באיטליה מערבות אנשים -ב

בפולין מיוצרים גם הם ע"י צוות   תיאור קולי אופן קבוע בשלב ההכנה, ומספר תסריטיעיוורים ב

 משולב )מתאר אחד רואה ואחד עיוור(*.

 

 תיאור קולי למסך-הבדלים בין תיאור קולי למופעים חיים ל 2.1טבלה 

      



 מסך מופעים חיים

 תהליך סרט נע תחושת אירוע

ביחידות, כך שלא מושקעת כנראה נצפה  השפעת תגובת קהל

 מחשבה רבה בתגובת הקהל

יכול להיות זמן הכנה ארוך יותר )לא 

 בתיאטרון רפרטוארי(

 חילוף מהיר

מופעים חוזרים מאפשרים שיפור התסריט. 

על ההגשה להיות נכונה בפעם הראשונה

  

בד"כ חד פעמי, למרות הזדמנות לשיפור 

ההגשה בהקלטות חוזרות. בעיקרון אין צורך 

תיאור קולי -תיאור קולי כי מוצר ה-בשיפור ה

 קבוע

 הגשה מוקלטת, סאונד באיכות סטודיו  הגשה חייה, איכות טכנית משתנה

 מגע אפשרי אך נדיר שיתוף פעולה עם קהל/צוות

נקודת מבט קבועה נקבעת ע"י  מספר נקודות מבט

 בימאי/מצלמה

 מתוסרט במלואו צורך/מקום לאלתור

 הזדמנות מוגבלת להתקשרות עם הקהל קשרות ישירה עם הקהלהזדמנות למעט הת

 מוסדר ע"י קווים מנחים לא מוסדר

 מקצועי במלואו שימוש במספר מתארים מתנדבים

 תזמון קבוע תזמון משתנה

 נכון לעכשיו אין קדימון קדימון  כסטנדרט

 סיור מגע לא אפשרי סיור מגע אפשרי

בלתי  פעולות ניתנות לשינוי בשל ארועים

 צפויים או הגבלות ליהוק

פעולות קבועות, המשתנה היחידי בשל 

 עריכה של הרגע האחרון

 

   

 הרקע המשפטי 2.3

תיאור קולי בבריטניה נתמך מאד ע"י חקיקה. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות -פיתוח שירות ה

או עסק לאדם עם מוגבלות הציב הפליית אנשים עם מוגבלויות כבלתי חוקי.  התייחסות של ארגון 

בצורה  שונה לרעה מאשר לאדם כשיר קיבלה התייחסות חוקית. עסקים נדרשו לעשות שינויים 

, השינויים BPS'סבירים', כגון בניית רמפות לכסאות גלגלים או שינוי שעות עבודה. עבור אנשי 

קולי לסרטים, מחזות הסבירים כללו אספקת מידע בגרסה קולית או ברייל ונדרש מתן  שרות תיאור 



, AUDETEL. בעקבות 2010-ותערוכות. חוק זה נכלל בחוק השוויון שהחליף את חוק ההפליה ב

( נדרשו שדרני דיגיטל ארציים )ללא לוויינים( לבצע תיאור קולי לאחוז 1996,2003חוקי התקשורת )

( SDHשמיעה )קבוע מתכניותיהם. בעוד שמכסת התכניות המצריכות כתוביות לחרשים או לכבדי 

שנים מתחילת השידור של ערוצים מקומיים, עבור תיאור קולי  המכסה  5לאחר  60%-נקבעה ל

בלבד. זה שיקף את דלות הטכנולוגיה ברת ההשגה הזמינה לקבלת השרות.  פיתוח  10%הייתה 

פלטפורמות דיגיטליות הביא לשיפור; אולם המכסה נותרה ללא שינוי. מספר ערוצים בבריטניה 

מתכניותיה*.  20%-ברים מיוזמתם את המכסה הנדרשת בחוק: למשל חברת סקיי כרגע מתארת כעו

. ההשפעות של סוג התכנית על תיאור קולי ידונו בפרק BBCמספר ערוצים פטורים, למשל חדשות 

תיאור קולי -, ועדת קנדה לרדיו, טלוויזיה ותקשורת הפכה לחובה שתהיה התחייבות ל2001. מאז 8

 א מחדשת רישיונות שידור תקופתיים. נותר לראות אם ב חוקי התקשורת  יהיו  שיניים. לפני שהי

 ABC, הגישה אישה עיוורת 'תביעת אפליה נגד רשות השידור האוסטרלית 2015באוסטרליה ביולי 

 על אי הספקת תיאור קולי לתכניותיהם הרגילות'*.

ילויות, מוצרים ושירותים תרבותיים גם באירופה, מאשרת הוראת התקשרות לתיאור חזותיחזותי* פע

עם אופי כלכלי ואופי תרבותי. הטענה לדרישה היא שהם מעבירים זהויות, ערכים ומשמעויות, ולכן 

אין להתיחס אליהם כבעלי ערך מסחרי בלבד...על מדיניות הרגולציה בתחום זה להגן על זיקות 

לורליזם בתקשרות, הגנה על קטינים והגנה על ציבורים מסוימים, כגון מגוון תרבותי, הזכות למידע, פ

 צרכנים, ולשפר מודעות הציבור ואורינות למדיה, עתה ובעתיד.

 

 . כישורי תיאור אודיו5

 כתיבה

 הקדמה 5.1

ארמה מצטט את להרמן*, המציין ש טקסטים של תיאור קולי אינם מדוברים או כתובים, הם ניצבים 

כתובים )טקסטים -כתובים )שיחה ספונטנית בלתי מתוכננת( וטקסטים כתובים-בין טקסטים מדוברים

 רשמיים, מתוכננים, כתובים('*. פרק זה דן בשפת התיאור, תוך התמקדות באופייה המדובר, ומביאה

סרט תיאור קולי שנוצר עבור -ו רישומים אודות עיוורוןתיאור קולי עבור -כדוגמאות את תסריטי ה

, למרות 1*. כפי שצוין בפרק שוד נועז באור יום*, המתאר סרט מוקדם בשחור לבן, הפעולה הראשון

-שלתיאורי רדיו יש יותר משותף עם תיאור קולי של אמנות חזותית מאשר עם תיאור קולי דינמי, ה

תוזמן כדי שיסתנכרן עם התמונות המשתנות של הסרט וגם כדי  שוד נועז באור יוםתיאור קולי עבור 

חזותיהחזותי בנוסף לנרטיב  של המצלמה, לתת לקהל הרדיו רושם של הסגנון POV-לתפוס את ה

)ראה נספח  כמו ארנבותשל סרט אילם מוקדם זה. פרק זה עושה שימוש גם בתיאור קטע המחול 

תיאור קולי -(, שבוצע בתיאטרון אלמאידה בלונדון*. הוא דן בסגנון הלשוני שהפך ל  מוסכמה ב2

 ומתמקד בבחירת  מילים, מה לתאר וכמה פרטים לכלול.

תיאור קולי פחות -מובן מאליו אך, בניגוד לכתוביות, המבט והסידור של הטקסט ביתכן שזה ייראה 

(, על השפה בפי המתאר 'להתאים 8, )ראה פרק AI-חשוב מאשר כיצד הוא נשמע וזורם. כמו ב

[ ולהיות מתאימה לקהל היעד שלה, כלומר תיאור קולי עבור הפקת שייקספיר ST]-לשפה ולטון של ה

ותר מאשר עבור סרט מצוייר לילדים*. אחרת, לדברי אנשים עיוורים, אווירת יכול להיות מורכב י

ההפקה עלולה ללכת לאיבוד. החוקרים הקנדיים ג'ון פטריק אודו ודבורה פלס* לקחו רעיון זה למקום 

בפרמטר יאמבי וע"י כך שאת תפקיד  המלטקיצוני ע"י כתובת תסריט תיאור קולי עבור הפקה של 

של הורציו חברו של המלט. זוהי דוגמה למה שא. סרקובסקה  וא. ינקובסקה*  המתאר תפסה דמותו



תיאור קולי משתמש בשפה דיבורית כאמצעי -. רוב ה10מכנות 'תיאור אותר', וזה יידון בפרק 

 התקשור הקבוע שלו, עם כל הסתירות הנגרמות. 

ן משפחה, אלא שהוא גם רגילים אליו מחבר או מב BPSהבלתי רשמי שאנשי   תיאור קולי-...סוג ה

 חסכוני יותר ולוקח פחות זמן.

תיאור קולי, שהוא אולי עדיין השימושי ביותר, הוא -אחד הניתוחים הראשונים של שימוש בשפה ב

(, המבוסס על ניתוח שלו של סרטים 2004'שיטת השפה של תיאור קולי' מאת פיליפ פאייטי )

(, המשווה בין תיאור קולי 2007לינה ימינז הורטדו )המתוארים בארה"ב. מאמרם של ג'וליאן בורן וקט

*,  מאלף, כשהוא חושף לא רק הבדלים לשוניים בין השעותבאנגלית ובספרדית עבור אותו סרט, 

תיאור קולי האנגלי מספק -תיאור קולי עצמו, כשה-תיאור באנגלית לספרדית אלא גם הבדל בגישה ל

( ניסתה לעשות דבר דומה עבור איטלקית במאמרה 2012תיאור הרבה יותר מפורט. סבריה ארמה )

"מדוע אינך יכולה לנעול נעליים שחורות כמו שאר האמהות?" חקירה ראשונית של שפת תיאור הקולי 

 באיטלקית'. 

 מרכיבים מבניים ברורים:  4 -פאייטי* מציין שניתן להבחין שבשפה בשימוש בתיאור קולי 'ב

 הכנסות .1

 אמירות .2

 ייצוגים  .3

 מילים .4

מה לדיבור יומיומי, תיאור קולי לא תמיד משתמש במשפטים מלאים. למשל, בהכריזו על בדו

שינוי במיקום, המתאר יכול פשוט לאמר 'הפאב' עם דגש מיוחד בקולו, או 'בפאב', במקום לפרט 

 -'פחות הוא יותר'  -'העלילה עוברת לפאב'. הסיבה לכך, מלבד התנהלות מקובלת וחוק המתאר 

 ות זמן. היא בד"כ הגבל

פאייטי מגדיר הכנסה כ'רצף תיאור ממושך שאינו מופרע ע"י תוכן שמע משמעותי אחר, כגון דיאלוג'. 

הכנסה יכולה להיות קצרה מאד, ולהימשך כמה שניות בלבד, או ארוכה הרבה יותר, ולהימשך מספר 

בסרט אחד שניות, כשמספר ההכנסות  11.09דקות. אורך ההכנסה הממוצע בגוף העבודה שלו היה 

תיאור קולי, ארבע דקות נראות ארוכות למדיי, -*( נמשכו יותר מארבע דקות. לפי נורמות הגלדיאטור)

אולי מפני שפאייטי משתמש במילה 'הכנסה' לכסות רצפים ארוכים יותר של תיאור המופסקים ע"י 

יאור קולי אפקטים קוליים כגון סצנת קרב או קטטה. לצרכי התוכנה המשמשת לתסריט ולהקלטת ת

 SFX-למסך, הכנסות ארוכות מסוג זה בד"כ מפוצלות כדי ליצור מספר אמירות קצרות יותר, כשה

. פיצולים אלו ייראו רק בתסריט הכתוב; 6נשמעים ביניהן. הסיבות לכך מוסברות ביתר פירוט בפרק 

 האוזן לא תבחין בהם.

 של תיאור קולי מה-. ה5.2

פאייטי היא 'יחדת השפה שבעצם נאמרת', שגם היא יכולה להיות ההכנסה שונה מאהמירה, שלדברי 

באורכים שונים. אמירה היא מושג שימושי כי היא יוצרת דרך להבחין בין התיאור המלא לחלק קטן 

המרכיב אותו. השימוש בו אומץ בספר זה. שימושו של פאייטי במושג 'ייצוג' הוא 'בהשראת הגדרה 

דוק  תפקודי  הכולל תהליכים, משתתפים, ונסיבות. ייצוגים במחקר שהומצאה ע"י הולידיי* לתאר דק

של תיאור  מה -סוגי מידע'*. אפשר להגדיר סוגי מידע אלו כ 7זה סווגו לטקסונומיה/מדרג הכוללת 

 קולי. פאייטי מונה אותם כך:

 חזות חיצונים של אדם, מקום או חפץ –חזות  .1



 משהו שזז או משתנה –פעולה  .2

 מקום או תיאור של דמויות –מיקום  .3

מידע כתוב או מובן שמוקרא בצורה מילולית, מסוכם, או נאמר            במילים  –קריאה .4

 אחרות

 סימן של מי מדבר או מה עושה צליל מסויים –הצבעה .5

 התייחסות למידע ברמת הטקסט והצופה כצופה –נקודת מבט .6

 לא תמיד מידע נראה, אך ידוע למתאר ונמסר כתגובה למידע חזותיחזותי –מצב .7

( היא הפרה של רוב הקווים המנחים העכשוויים הדורשים מהמתארים לא 7נקודה אחרונה זו )

להוסיף מידע שנשאב מנסיונם האישי ולא לפרש מידע חזותיחזותי, אך להגביל את עצמם למה 

( מתיחס למצב מניעי או 7)-מדויקת של פאייטי אינה ברורה, ויתכן ששנראה על המסך. אולם כוונתו ה

רגשי. גם זה לא מומלץ בקווים המנחים של תיאור קולי, אך נשוב לזה בדיון של תיאור הבעת פנים 

בביטוי 'משתוקק לגעת'. אסטרטגיה אחת היא להקדים ביטוי  ארנבות קטנות. זה הופר ב13בפרק 

 הבהיר שזוהי הסקה ולא התבוננות ישירה.כגון זה עם 'כאילו', כדי ל

של תיאור קולי אתם פשוט אומרים  מה-כמה קווים מנחים, במיוחד האמריקאים, טוענים שבעניין ה

 -WHAT YOU SEE IS WHAT YOU SAYמה שאתם רואים, שעבור זה המציאו את הקיצור 

(WYSIWYS)ר יהיה, אני סבור 'לא משנה כמה מוכשר המתא-. זה פשטני מדיי. גיבסון ציין ש

הנתפסות חזותיחזותיות, כגון צבע,  תכונותשתמיד נראה יותר ממה שנאמר'*. גיבסון הבחין בין 

, כלומר מה שמתאפשר לנו לעשות בחפץ. בדיוק כפי מזמינויותמרקם, גודל, צורה, נוקשות ומסה, ל

עקב )סטילטו(,  שהמובן של טקסט יכול להיות לא יציב, כך יכול גם מה שהחפץ מאפשר. נעל עם

יכולה להיות נעל זוהרת המקנה גובה ואלגנטיות למי שנועלת אותה, אך אם אוחזים אותה ביד היא 

עלולה להפוך לכלי נשק המקנה הזדמנות להכות בתוקף. אם העקב נשבר היא יכולה להפוך לנטל 

ל שמודגש המעכב בריחה של הקורבן. בהתחשב בזמן הנתון עבור האמירה התיאורית, הפן של הנע

בתיאור צריך להיות תלוי במה היא מאפשרת. בתצוגת אופנה או כשגיבורה זוהרת מדגמנת אותה, 

יתכן שתינתן חשיבות לצבע הנעל. אם הגיבורה עומדת להיות 'טרף' אולי תדגישו את פגיעותה ע"י 

 תיאור גובה העקב. בסצנת רצח, אולי יהיה חשוב יותר לתאר את חוד העקב.

מתו של פאייטי )נקודת מבט: התייחסות למידע ברמת הטקסט והצופה כצופה( נידונה ברשי 6נקודה 

מבט מתוארת בפועל. זה נדון כמרכיב -גם היא בתיאוריה, אך כפי שנראה בגוף העבודה שלו, נקודת

 .6של עבודת מצלמה הנחקר בפרק 

דוע למתאר ונמסר לא תמיד מידע נראה, אך י -של פאייטי )מצב  7ישנן הגבלות נוספות לנקודה 

כתגובה למידע חזותיחזותי(. חלק מהמתארים ידעו, ישימו לב ויזכירו יצרן של מכונית או זהות של 

מרטין' -בנין ידוע או סוג של נשק,  ואחרים לא. תוכלו לטעון שהאמירה 'ג'יימס בונד נכנס לאסטון

ברור לכל צופה רואה המכיר מסתמך על ידע מיוחד, אך זה מקובל כי זהו מידע הנמסר חזותיחזותית ו

את חזות הרכב או שיכול לקרוא את הגופן הקטן על הלוגו בעל הכנפיים שעל מכסה המנוע. יתכן 

שזה גם ייחשב  שייך או חיוני, כי זה מסביר את מהירות הבריחה של בונד ומוסיף להבנתנו את 

מונטז ופילאר אוררו* דנים -הדמות של בונד כג'נטלמן אנגלי, בנוסף לתיאור שנראה. ז'וזה דאוילה

באריכות במשמעות  של אזכור שמות מותג, וטוענים שציון המותג משחרר את המתאר מהצורך 

לאפיין את חזותו המדוייקת של חפץ, מפני ששם המוצר מביא עמו את הידע אודותיו של המשתמש 

יקונוגרפיה/ עצמו, או את התנסותו בשימוש בו. הם מסבירים ש 'החפץ הצליח להיכנס לתוך א



ַהְסָמָלה משותפת )ולא בהכרח חזותיחזותית(*. למשל, כינוי הציור הגנוב בסצנת שנחאי בסרט אחר 

* כמודיליאני, יותר רלוונטי במובן שהוא מרמז על יצירת אמנות בעלת ערך יקר יותר סקייפולשל בונד, 

רוחם. למעשה יש מעט מאשר בגלל ששם האמן יסייע לאנשים עיוורים 'לראות' את הדימוי בעיני 

* נשאלו אם, BPSאנשי  16תיאור קולי. מדגם של -משתמשים ב  BPSמאד הוכחות שכך אנשי 

תיאור קולי, הם בונים דימוי במוחם, 'תמיד', 'לפעמים' או 'לעולם לא'. התוצאות נראות -בהאזינם ל

הוא שימושי  ICMDB.org. בנימה מעשית, עבור מתארים שאינם חובבי מכוניות, האתר 5.1בטבלה 

 מאד.

( ולא מפתיע ששניהם דיווחו שלעולם CBהמשתתפים במחקר היו עיוורים מלידה ) 16שניים מבין 

( ABאינם בונים דימוי. אולי מפתיעה יותר העובדה ששבעה עיוורים מאוחרים או עיוורים מארוע )

(, למרות שהיו 3/7או 'לעולם לא'  2/7, 'לפעמים' 2/7התחלקו באופן די שווה בתגובותיהם )'תמיד' 

( הפגינו נטייה PSמסוגלים לראות בשלב מסויים. אולי פחות מפתיע שמשתתפים עם ראיה לחקית )

אחד אמר:  AB(. אדם 1/7( או 'לעולם לא' )3/7(, 'לפעמים' )3/7גדולה יותר לבניית דימוי: 'תמיד')

כשאני הולך להופעה עם תיאור קולי... האם אני מדמיין אותה כדבר חזותיחזותי? לא, אינני חושב 

שכן, אך אני גם לא מדמיין עולם חזותיחזותי לעתים קרובות חוץ מאשר כשמישהו מבקש ממני 

קול לעשות זאת...אני מתכוון בזאת שאני יכול לראות אותך יושב שם אבל מה שאני רואה הוא ה

שלך... הראיה שלי, במובן ההוא, היא להקיש מהמידע החושי שיש לי...אז אם אני לא רואה את זה, 

 מה אני חושב שקורה? אני מדמיין תנועה...אני מסיק מסקנות מהדיאלוג, מקולם של השחקנים*.

 מספר המשיבים לפי סטטוס עיוורון לשלה: 'האם אתה בונה דימוי בעיני רוחך'? 5.1טבלה 

 סה"כ  תמיד  לפעמים לעולם לא  וס ראיהסטט

 2  0  0  2  עיוור מלידה

 7  2  2  3  עיוור מארוע

 7  3  3  1  ראיה חלקית

 16  5  5  6   סה"כ

 

 של תיאור קולי ומונה את הדברים הבאים: מה-מרזה איבנז* מתיחסת גם היא ל

 א. דימויים –. מה לתאר 1

I . מויות, תנועת דמויותהיכן: מיקום, יחסים מרחביים בין ד 

II . מתי: זמן הסרט 

III . מה: פעולה 

IV מי: תיאור פיזי, הבעות פנים וגוף, לבוש, מקצוע ותפקידים 

V כיצד: תאורה, תפאורה, עמדה 

 . קולות: צלילים קשים לזיהוי, מילים של שיר, שפה שונה משפת המקור2

 טקסט על שלטים, כתוביות.  טקסט על המסך: לוגו, כותרות פתיחה, רשימת שחקנים, 3



 

למרות שמרכיבי הרשימה מקובלים מאד בתחופ התיאור הקולי,, יתכן שיש מספר סוגיות לגבי סדר 

משמעו שבד"כ מה שנקלט ראשון הוא המיקום ברחב  AVהצגתם. האופי חזותיהחזותי של טקסט 

-הם עושים זאת. בגלל שה כיצדהם עושים ו מהבסצנה,  מי-( ולאחר מכן המתי/היכן-ובזמן )ה

שמופיע אחרון ברשימתה של  –אולי טקסט על המסך  –יכול להיות מזוהה ע"י כתובית  מתי/היכן

 איבנז, יתכן שלמעשה יש צורך שזה יהיה הראשון שיוזכר.

 בחירת מילים 5.3

 : קריינות ותיאורנחמד לדעתלעומת  צריך לדעת. 5.3.1

שתי צורות תיאור קולי: קריינות ותיאור. הקריינות קובעת את מונאז ואוררו* מבחינים בין -דוילה

(; התיאור מוסיף מתי, היכן, מי, מה-או עדיף ה מי, מה, היכן, מתי-המצב מבחינת דמויות ומיקום )ה

(. בזמן שמרכיבי הקריינות חיוניים כדי לאפשר לאנשים כיצד-פרטים חזותיחזותיים )למעשה, ה

בבריטניה מזהה מרכיבי קריינות אלו כ'צריך לדעת',  Aתיאור קולי-ה עיוורים 'לעקוב אחר הנעשה'*,

 בעוד שהמרכיבים התיאוריים יבואו תחת הכותרת 'נחמד לדעת'.

 

 עולה השאלה: כמה מפורט צריך התיאור להיות? 

, יש טענה שתיאור כללי יותר יכול להוביל לתחושת 4תיאור קולי. בפרק -שאלה זו נמצאת בלב ה

רת. אולם מציאת המילה המדויקת הכוללת את כל פני החפץ או הפעולה המתוארים הימצאות מוגב

תיאור קולי הוא -היא חיונית לחסכון בביטוי שאליו שואף תיאור קולי. זו הסיבה שסניידר* מאמין ש

אמנות הדומה לשירה. האקדמאי וסופר המסעות רוברט מקפרלן* מזהיר מפני: 'להיות אדיש, במובן 

נה בין דברים'. לדברי החקלאי והמסאי וונדל ברי...'אנשים מנצלים את מה שהם רק של אדיש להבח

החליטו שהוא בעל ערך, אך הם מגנים על מה שהם אוהבים, וכדי להגן על מה שאנחנו אוהבים אנו 

 זקוקים לשפה מפרטת, כי אנו אוהבים מה שאנו מכירים לפרטיו'.

, הנה דוגמא פחות שכלית. בדקות הראשונות של תיאור קולי-אם זה נשמע מעט מתיימר בנוגע ל

*, הדמות הראשית, וולט, נראה נוהג שובר שורות'הפרק הראשון בסידרת הטלוויזיה האמריקאית '

. הבה UNDERWEAR( ואינו לובש דבר מלבד מה שאפשר לתאר כתחתונים RVברכב פנאי )

משמעי -וקצר יותר אך יהיה דו הוא מדוייק PANTSנשקול מספר שמות עצם אפשריים אחרים. 

 BRIEFSבהקשר האמריקאי ששם הוא מתאר מכנסיים. יש סיכוי גבוה יותר שאמריקאי יקרא להם 

תופס את  TIGHTY WHITIESהוא נשי מדיי באנגלית בריטית.  TIGHTY WHITIES .BRIEFSאו 

י מדיי, כי זה יכול ההומור אך לא את החזות המרושלת של פריט מסויים זה. 'לבוש תחתון' הוא כלל

)תחתונים עם חנות( הוא אפשרי, אך  Y-FRONTSלכלול גם גופיה. 'בוקסרים' הוא פשוט לא מדוייק. 

ההקשר הארכאי של 'תחתונים' תופס את האופי של לבושו התחתון של וולט, שנועד להיות אפרורי 

ב אתגרים לתרגום תיאור ורמז לדמות ה'פחות ממגניבה' בגיל העמידה שלו. דקויות אלו עלולות להצי

תיאור קולי, כפי שהמליצה ינקובסקה* וכפי שיושמו ע"י מספר קולי כאסטרטגיה ליצירת תסריטי 

חברות תיאור קולי. שם העצם, משנבחר יכול להיות מלווה בשם תואר )לבן, מוכתם, רופף ותולה 

ה שלנו. תמיד צריך עולים בתודעה(, אך עליכם לשאול את עצמכם כמה זה מוסיף לדימוי או להבנ

לשמר את האיזון בין לתת מספיק מידע ולהעמיס על המשתמש. המטרה היא חסכון. מתארים 

תיאור קולי איטלקי, הרעיון של -'ב-ש Iמתחילים מנסים הרבה פעמים לתאר יותר מדי. ארנה מציי

RAI יה חיונית, תיאור קולי צריך להשתמש ב'טרמינולוג-)רשות השידור הלאומית של איטליה( הוא ש

פשוטה וברורה, כדי להשאיר מקום מתאים לפרשנות אישית ולמעורבות רגשית'*. יש להניח שהיא 

 מצד המתאר.  לאמתכוונת פרשנות אישית ומעורבות רגשית מצד המשתמש, 



שוט וזהותם -חוסר פירוט יכול לעתים להיות אסטרטגיה חיובית: למשל, כשרואים דמות או חפץ בלונג

ם( מוסתר בכוונה, מושג כגון 'דמות' מאפשר לדמות להישאר ללא מגדר עד אותו זמן )וביחוד מינ

 שהיא נחשפת במלואה בפני הקהל הרואה. 

של מה שנראה כמו גלגל עין, או אולי  2, ישנם צילומים רבים בסדרה משוברים שורותבדוגמא נוספת 

רוד, חלק מהשאריות של ליצ'י, צף בבריכת שחיה. לבסוף מתגלה שזה גלגל העין של דובי ו

מונטז ואוררו* מכנים -התרסקות מטוס שנגרם ע"י וולט שלא במכוון. זוהי דוגמא של מה שדוילה

'קישורים חזותיחזותיים בין סצנות רציפות או כהתייחסות אנפורית/קטפורית ביחס של סצנות רחוקות 

רי כמה פרקים, זהו יחסית בתוך סרטים'. בהתחשב בכך שאופיו המדויק של החפץ נחשף רק אח

תיאור קולי צריכים להיות -משתמשי האתגר עבור המתאר למצא את הטרמינולוגיה המתאימה. 

מסוגלים 'לזהות' את גלגל העין מפרק לפרק מבלי שמשמעותו תיחלש מהידיעה הברורה שהוא איננו 

מובחנת, שזוהי עין ע"י הצהרה שזוהי עין מזכוכית )או יותר סביר, מפלסטיק(, או אפילו יותר  אנושי.

נראה שהכי טוב להכיר בחוסר הבהירות של הדימוי  של דובי, חלק מכוחו של הדימוי הולך לאיבוד.

ע"י תיאור מפורש שלו כ'גלגל עין מסתורי' או ע"י השארתו אפילו יותר מסתורי כ'עיגול לבן זורח' )זה 

אבל נראה שזה יפספס את  במיוחד משאיר את גודלו פתוח לפרשנות(. ויתור הוא תמיד אופציה,

מטרת התיאור. כפי שניסח זאת המתרגם העיוור פרדריק גרייה*, 'תרגום ועיוורון שניהם קשורים 

 'ככל שתוכן המסר עשיר יותר, כך אובדן המידע קטן יותר'*.לאובדן'. למרות שיקובסן מזכיר לנו ש 

למען הקיצור והחיסכון, השימוש בתוארי פועל אינו מומלץ. הרעיון שמאחורי זה הוא שעדיף לבחור 

פועל המבטא את אופי הפעולה במילה אחת, מאשר לבחור פועל פחות ברור שאז צריך להבהיר 

ליד הארובה  –אומר המתאר: 'בזוית הגג  הגניבה של מוטרשואותו. כמו תמיד, יש יוצאים מהכלל: ב 

על הרעפים הבלתי אחידים'. למרות שאולי אפשר למצא מילה נרדפת לפועל  בקלילותהגנב פוסע  –

מרמז על דרגה מסוימת של  בקלילותהרומז באותו זמן על קלילות, איך שהוא תואר הפועל  פוסע

העמדת פנים, ורומז שהגנב מתרברב בכוונה בקלות הרגליים שלו. הכוונה היא להשוותה בהומור עם 

הרגליים של השוטר. אנו מודעים לכך שהגנב מהתל בשוטר. בחירת הפועל הנכון -מות כבדתההתקד

חשובה. סניידר* מפציר במתארים לפתח את כוח ההתבוננות שלהם. לעומת זאת, אני ממליץ 

שהמתארים ישקפו את ההתבוננות האקראית של מישהו ממוצע בקהל הרואה אך שיפתחו את 

 יסת השפה כדי שיוכלו להעביר את המידע החזותי הזה ביעילות.כישורי הכתיבה שלהם ואת תפ

אפשר לקחת את החיפוש אחר המילה המושלמת רחוק מדי. בפרק של הקומדיה האמריקאית 

, אחת הדמויות, פיבי, נופלת מותשת על ספה; שוב, יש בפעולתה מן המכוון, מתאר חדש חברים

( על הספה'. אין ספק שהמילה SUSPIRESחשב זמן רק לפני שמצא את הביטוי 'פיבי נאנחת )

היא בשימוש  SUSPIRESתופסת בדיוק את האופי המלודרמטי של פעולתה של פיבי, אולם המילה 

לתיאור קולי יזדקק לכמה דקות לעבד   כה מועט שפירושה לא ברור מיד. זה יוצר סיכון שהמאזין 

אם את האופי הבלתי רשמי והעכשווי אותה ויפסיד את החלק הבא בתכנית תוך כדי כך. זה גם לא תו

 של הסידרה.

בדומה, צריך להיזהר בשימוש בשמות תואר, במיוחד שורה ארוכה של כאלה, כי זה אומר שהמאזין 

רישומים אודות נאלץ כל הזמן לשנות את הדימוי שהוא בונה )או לא בונה( בעיני רוחו. התיאור עבור  

שלו, מזוקן, מרכיב  40-ור חזותו של ג'ון*: 'בשנות הלמשל, מתקרב לנקודת רוויה בתיא עיוורון,

משקפיים, ג'ון פותח את הדלת'. כאן כמעט הופרו הקווים המנחים כי זו הייתה ההזדמנות הראשונה 

דקות בחברתו. קמרה ואספסה* מציינים  9לכלול כל תיאור של חזותו של ג'ון, למרות שכבר בילינו 

השימוש בשמות תואר קונקרטיים ולא מעורפלים  שהקווים המנחים בספרד* מעודדים 'את

סרטים עם תיאור קולי, מצא   91ובטרמינולוגיה ספציפית'. סלווי*, במחקרו המבוסס  על מאגר של 



ששמות עצם קונקרטיים הופיעו בתדירות מפתיעה בהשוואה לדיבור יומיומי. אולם, יתכן שבמינוח 

 ספציפי יהיה צורך להבהרה. 

דרך המדבר של ניו מקסיקו, וחולף על  הפנאי, וולט נוהג ברכב שוברי שורותשל אם נחזור לפתיחה 

'. המושג הנכון עבור מבנה זה FLAT TOPPEDפני מבני סלע מרשימים, 'בעלי חלק עליון שטוח 

'. יש פחות סיכוי שדוברי ספרדית יזדקקו להסבר נוסף, כי מסה פירושו שולחן MESAהוא 'מסה 

שולחן. עבור קהל דובר אנגלית, מלבד אלו המכירים את האזור, שם התואר  ומבנה הסלע אכן בצורת

 המורכב כנראה יהיה יעיל יותר מאשר הצורה 'הנכונה' טכנית. 

בראון מציין שתכונה שימושית בשפה האנגלית היא שהיא מאפשרת המצאה חופשית של שמות 

חרת. הוא נותן את תואר מורכבים, דבר המאפשר הכנסת מידע דחוס יותר מאשר בשפה א

 GOLD-EDGED-)פחוס אף( ו SNUB-NOSED)מנומר שמש(,  SUN-DAPPLEDהדוגמאות 

)צמוד כמו עור(  SKIN TIGHTכולל  ארנבות קטנותתיאור קולי עבור -)בעל קצוות זהובים(*. ה

)הולך  על הידיים( עבור צורת ניידות שכבר הסבירו  HAND WALKSואפילו ממציא פועל מורכב 

בפירוט את המכאניקה שלה: 'הוא פוסע מעליה, מעלה אותה לברכיה וקופץ, כפות רגליו נתפסים 

יצור אחד  –בכתפיה, משקלו על ידיו. היא פוסעת קדימה על ברכיה והוא הולך  על ידיו ביחד איתה 

 מוזר'.

 

 התייחסויות תרבותיות 5.3.2

גמאות שהבאנו נמצאות תחת הקטגוריה של 'תיאור וכינוי', שהוא אחד מקווי הפעולה שהציעו הדו

מז'רובסקה ומנגירון* להתמודדות עם התייחסויות תרבותיות. תיאור וכינוי הם צורה של 'הגברה' 

שניתן להשתמש בה גם לספק תיאור מלא יותר לתנועות שעבורן אין לנו אוצר מילים. אניישקה 

-ה ואנה ינקובסקה* מכנות אסטרטגיה זו 'כינוי פלוס הבהרה', אך מציעות גם 'החסרה' וסראובסק

'הבהרה ללא כינוי' כאסטרטגיות חלופיות כשהן דנות בדרכי התמודדות עם 'התייחסויות תרבותיות 

, במיוחד בכתוביות, מגדיר AVT-לשונית' בהתיחסן לתיאור סרטים בשפה זרה. בתחום ה-חוץ

סות הקשורה לתרבות כ'יש להניח שיש לה שיח יחוסי שהקהל השייך יכול לזהותו כי פדרסון* התייח

ייחוס זה נמצא במסגרת הידע האנציקלופדי של אותו קהל. בדוגמא שהבאנו קודם לכן מג'יימס בונד, 

'אסטון מרטין' ייחשב להתייחסות מסוג זה, הנושאת עמה הנחה שכל אחד בקהל בריטי יהיה מודע לו 

 תיאור קולי בבריטניה. -של מכונית ספורט. כינוי עם הבהרה הם מוסכמה מקובלת ב כסוג יקר

תיאור קולי של סטרים זרים, סרקובסקה וינובסקה טוענות שזה ישים באותה -למרות שמאמרן דן ב

תיאור קולי אינו מכיר אותה. -מידה בכל סוג של התייחסות לשונית  שאפשר לחשוב שקהל ה

כשטרוור מתיחס להליכה ל'צ'רינג קרוס' או  לחבר את הנקודות*-אות בהתייחסויות כאלו נמצ

'מורפילדס' שהם בתי חולים בלונדון, והאחרון הוא בתי חולים לעיניים בלבד. התיאור לסרט זה לא 

תיאור קולי, מכיוון שהמידע הוא מילולי לחלוטין והוא נגיש )או לא( לכבד -מנסה לסייע למשתמש ה

משתמש בביטוי 'ידי ג'אז' לבטא  ארנבות קטנותו לכל אדם אחר בקהל. ראיה באותה מידה כמ

שכפות הידיים מורמות, והאצבעות פרושות ואולי מתנערות, אך מוסיף הסבר של 'פרושות בברכה 

ליצנית' למקרה שתנועת הג'אז אינה מוכרת. זה נותן אפשרות חמישית של כינוי והכללה סימולטנית, 

חסות נרדפת אך יותר כללית. היתרון שלה הוא שהיא מספקת נקודות כשההבהרה מושגת ע"י התיי

מבט מרובות המאפשרות למשתמשים להחליט בעצמם, והחיסרון הוא שהיא מצריכה יותר זמן 

 למחשבה.



סרקובסקה וגם פדרסן מכירים באפשרות שאסטרטגיית ההבהרה תיחשב למתנשאת, דבר 

לואי קרוגר: 'ליצור תיאור קולי...זה כמו -יטא זאת ז'אןשמתארים צריכים לנסות ולהימנע ממנו. כפי שב

ולא להתנשא  –ללכת על חבל דק. מצד אחד נרצה שהקהל העיוור ישתתף בהנאה של פענוח נרטיב 

עליהם ע"י פירוש הסצנה עבורם. מאידך )גם בהקשר של מוגבלויות הזמן הקשות הנכפות על 

רלוונטיים כדי שהקהל לא יישאר מבולבל או שלא  השיטה( עלינו לספק מספיק מידע או מספיק רמזים

יוכל לפרש בהיגיון את מה שהם שומעים'*. עבור טיילור*, ההחלטה אם להוסיף הבהרה או לא תלויה 

יש הנחה שהגיוני  ארנבות קטנות(. במקרה של )כמו בדוגמת המסהבידע האפשרי של שאר הקהל 

 רטיות מאשר קהל במחזה רגיל.יותר שהקהל ביצירת מחול יכיר תנועות מחול סטנד

 

 משמעות-. דו5.3.3

מילים עם  –עוד דבר שצריך להימנע ממנו, או לפחות לעשות בו שימוש זהיר, הם הומונימים 

)פצירה, תיוק או שופין( יכולה אח"כ  FILEמשמעויות שונות שנשמעות זהות. למשל, דמות שלוקחת 

כת עץ או מתכת. המשמעות בד"כ ברורה להמציא מסמך, לסדר את הציפורניים או לשייף חתי

למשל, אם אנחנו במשרד, בסלון ליופי או בבית מלאכה. אך קל ליצור בלבול. בקבוק קטן  –מההקשר 

( של רעל תישמע FILE. פצירה )VILEאו  FILE-' אך יכול להישמע בטעות כVIALלתרופות ידוע כ '

עבור  VIAL-כולה להבהיר את המילה כמוזר מאד, אך ע"י מתן הקשר, הוספת המילים 'של רעל' י

 המאזין. המעבר מתסריט כתוב להקראה בעפ"ה מקל על המתאר ליפול בפח שההומונימים מציבים. 

 [דוגמא לביטוי שיכול להישמע כמילה גסה שהצריך מילה חלופית כדי שהקהל לא יגחך]

. עדיף לתת גיל 24-ל 4בין משמעיים. ילדה צעירה יכולה להיות בכל גיל -יש להימנע גם מתיאורים דו

' ולא להשאיר את הקהל בתהיה. עדיף לתת גם הוכחות 20-', 'בחורה בשנות ה7ספציפי: 'ילדה בת 

בלי שתי השיניים הקדמיות'. גישה לסוג זה של מידע יכול  7חזותיות מחזקות כשמתאים: 'ילדה בת 

 .10וט בפרק להיות יתרון של עבודה צמודה עם צוות היוצר, ונדון בו ביתר פיר

 Xמשמעות. למשל: '-בנוסף לבחירת מילים בודדות, יש לבחור בקפידה גם ביטויים כדי למנוע דו

HELPS HER OUT  יכול להתפרש כהגשת עזרה או הוצאה מהחדר. אחת המלכודות לסטודנט

ביצירת תיאור קולי היא שנהוג לתאר דימויים מבודדים מבלי להתחשב בזרימה הכללית, ברצף 

בתיאטרון הלאומי  נערי ההיסטוריהתיאור קולי של -ופי מילים. דוגמא מצערת לצירוף לקוחה מהובציר

בבריטניה*. הקטור, מורה כריזמטי אך סורר, מדריך קבוצת נערים בצרפתית ע"י הצגת סצנה שהם 

בוחרים בבית בושת. דלת בקיר האחורי של תפאורת הכיתה פתוחה, ודרכה הקהל רואה את המנהל 

אחד  מתקרב במסדרון. הקטור נמצא עם הגב לקיר ואינו מודע להגעתו המיידית של המנהל.

התלמידים, פוזנר, שיצא לאחרונה מהארון כהומו, משחק את תפקיד הזונה. המתאר הקולי אמר 

בצורה מדויקת: 'פוזנר מוריד את מכנסיו ]הפסקה קצרה[. המנהל נכנס מאחור'. בהתחשב בהקשר 

ובצירוף, המתאר מסר דימוי טעון יותר ממה שהתכוון. אולם שמו לב לכך בחזרה הכללית ומחקו את 

. למרות שהוא שונה אצל ספקים שונים, 6תיאור קולי. תהליך הבחינה ניתן בפרק -ה לפני הצגת הז

 .BPSבאופן כללי הוא מקבל צורה של בחינה ע"י עמיתים, רצוי עם תרומה מצד משתמשי 

 . כינויי גוף5.3.4

וף עם פס תיאור קולי נועד לעבוד בשית-משמעות. למרות שתסריט ה-כינויי גוף הם מקור נוסף לדו

הקול )בראון מכנה זאת 'בלתי אוטונומי(*, צריך שתהיה לו גם היגיון פנימי כך שיעמוד לבד*. מבחן 

תיאור קולי שכתבתם בקול רם כדי לראות -טוב כשאתם כותבים את התיאור הוא לקרוא את תסריט ה

את. למשל, אלא אם זה נקרא כמו סיפור, עם זרימה חלקה ו ועקבית. השימוש בכינויי גוף מדגימה ז



תיאור -אם יש רק דמות גברית אחת, 'הוא' ייתפס ע"י המשתמש כמתיחס לאדם האחרון המוזכר ב

קולי, ולא, כפי שמסבירים חדשים רבים מניחים, לאדם האחרון שנשמע מדבר בדיאלוג. על התיאור 

 להימנע מלהעלות יותר שאלות מתשובות.

שימושיים באנגלית בשל היותם בעלי הברה אחת  אפשר להשתמש בבטחה בכינויי גוף, למרות שהם

ולכן קצרים, מבלי להסתכן בבלבול, רק כשאדם יחיד, או אדם יחיד מאותו מין, מופיע בפעולה. יש 

תיאור -תיאור קולי מאשר בשיחים אחרים. ה-נטיה להשתמש בכינויי גוף בתדירות גבוהה יותר ב

אחד מכל מין. למרות שהאשה  –י רקדנים בלבד נהנה מכך שיש ביצירה שנ ארנבות קטנותהקולי של 

נותנת לגבר שם במשך היצירה, ממשיך המסביר להשתמש בכינויי גוף. זה עוזר לטשטש את 

ההבדלים בין רקדן אנושי ודמות ארנב, בדיוק כמו שהפיזיקליות והתלבושות של הרקדנים גורמות 

 משמעות חזותית.-לדו

 . זמן5.3.5

יתכן ששמתם לב, מה קליטים בהם צפיתים או מהתסריטים שקראתם עד כה, שהתיאור משתמש 

 'בהמשך'. פאייטי מציין*: -בזמן הווה ובד"כ נמנע ממבנים הקשורים לזמן כגון 'קודם כל', 'לאחר מכן' ו

 בעוד שרוב השימוש בשפה מתמודד עם מידע שאינו נמצא בזמן הדיבור, כולל ארועים בעבר ובעתיד

ותנאים אפשריים*, השפה בשימוש בתיאור קולי מתיחסת רק למה שקורה בפועל על המסך באותו 

זמן או סמוך לאותו זמן... כך שאם הם לא חלק ממה שכלול בייצוג של קריאה ]הכוונה לקריאה בקול 

של טקסט על המסך[ אסור שתהיינה מילים המצביעות של תנאים, מצבים בעבר או בעתיד, או כל 

 לשון אחרים שלא משקפים את הדיווח המיידי הנדרש ממתארי וידאו. מבני

המילה 'כעת' לא נחוצה בד"כ, בהתחשב בכך שמטרת התיאור הוא להמשיך וליידע את המשתמש 

לגבי מה שקורה. חידוש יכול להיות מרומז באמצעות הדגש והאינטונציה של הקריאה, שאליה נתיחס 

כשיו' ... יכול להראות שינוי סצנה: "עכשיו על המדרגות"..."עכשיו * אומר: ' 'עITC-. מדריך ה7בפרק 

 בחוץ"... אך אין לעשות בו שימוש יתר'. אני אומר שכמעט אף פעם אין צורך בזה. 

, כל שינוי בסצנה מרומז, במקום שיצביעו עלוי ספציפית ע"י רשימות אודות עיוורון-בדוגמא זו, מ

 המילה 'עכשיו':  

 שטש, במרפאת אולטראסאונד, עובר נראה על המוניטור.ג'ון, מטו 00.34

 הנה אותו תסריט. הפעם הכניסו את 'עכשיו', אך המובן נשאר דומה:

 ג'ון, עכשיו מטושטש, במרפאת אולטראסאונד, עובר נראה על הצג. 00.34

המצב היחידי שאני יכול לחשוב עליו הנוגד את  המוסכמה הוא כשדמות משנה פתאום את חזותה. 

*, אגממנון מתפשט בחדר האמבטיה, ונראה דרך קיר זכוכית, בזמן שהעלילה אורסטיאה-משל, בל

מתרחשת בו זמנית בחדר האוכל שלפניו. כשהפוקוס חוזר לחדר האמבטיה, היה מתאים לאמר: 

'אגממנון, עירום עכשיו, נכנס לאמבטיה', דבר המרמז שהפעולה המתמשכת שלו הסתיימה והמעדכן 

 תיאור קולי לגבי מצבו העירום הנוכחי. -את משתמשי ה

לדמות לפרשנות כדורגל   לפי חוברת ההדרכה של אגודת התיאור הקולי הבריטית, על תיאור קולי

תיאור קולי בתוך -ולא לדיווח שלאחר המשחק. כבר היכרנו בחשיבות של להשאיר את משתמש ה

דו, אלא גם את העובדה שהם הרגע. השימוש בזמן עבר מזכיר לאנשים לא רק את מה שהם הפסי

הפסידו את זה. אפילו במקרה של  הבזק לאחור, ברגע ש רושם זה נקבע, בד"כ ע"י אמירה של 

 המילה הייחודיות הבזק אור או מילה דומה, השימוש ממשיך בזמן הווה. 



 [הסבר של שימוש בהווה פשוט והווה מתמשך באנגלית]

לישי. ארמה מציין ש "תיאור קולי  משתמש באופן תיאור קולי בד"כ מאמץ נקודת מבט של אדם ש

עקבי בגוף שלישי אך בד"כ מעדיף צורות פעיל על גבי סביל"*. הדוגמאות בספר זה מתארות לעתים 

קרובות מנקודת המבט של גוף ראשון רבים )למשל: 'הוא פונה אלינו' ולא 'הוא פונה אל הקהל'(. 

ך, זהו סגנון שהתפתח והפך לנוהג בתיאור תיאטרון תיאור קולי למס-למרות שזה כמעט לא מופיע ב

בבריטניה. זה נחשב מטמיע ומכליל יותר, כך שסביר יותר שהמשתמשים יחושו כחלק מאותו קהל 

של עמיתיהם הרואים, דבר המגביר את תחושת המעורבות החברתית שלהם. עדיין נותר לבחון 

 הנחה זו.

ם. אזכור שמה של דמות מספיק כדי להראות שהיא פאייטי שם לב* שלעתים אין כלל שימוש בפעלי

ג'ון, מטושטש, במרפאת אולטראסאונד, עובר נראה על הצג'. הפועל  00.34'-נראית, למשל: ב

הושמט מסיבות תזמון, אך גם בגלל שתנועתו אינה מוגדרת. הוא פשוט נמצא שם. אם הזמן היה 

מרגיש מעט פרוזאי ובדומה ל'עכשיו', אפשר מאפשר זאת, 'ג'ון יושב' הייתה חלופה סבירה. אולם זה 

 להשמיט אותה מבלי לאבד את המשמעות.

 [a, the. תוויות לייחוד שם עצם ]5.3.6

 [THEלעומת  Aאני מקצרת כי הרבה מהדיון הוא סביב השימוש של ]

...התבוננות נכונה באחרים היא חיונית לבהירות המשמעות. השימוש בה' הידיעה חשוב במיוחד. 

לדברי משתמש תיאור קולי עיוור מלידה: ישנן כמה טעויות של מתארי קולי הקשורות במלואן לכך 

ק שהם רואים. הם יגידו, למשל, 'הגבר נתן לה את השעון'; אני בכלל איני מודע לכך שהשעון הוא חל

מהתפאורה. עליהם לאמר שהגבר נותן לה שעון, אלא אם הזכירו את השעון קודם לכן. המשמעות 

של זה עבורי היא שהם ראו את השעון קודם לכן ולכן הם מתיחסים אלוי כאילו הוא אינו חפץ חדש, 

, בעוד שעבורי הוא כן. אם מישהו אומר לי שגבר נותן לה את השעון זה מרמז משמעות כלשהי לשעון

שיש או אין אותה בעלילה. לדעתי כשמתאר קולי משתמש בה' הידיעה, צריך היה להזכיר את החפץ 

 לפני כן, וזוהי טעות נפוצה. 

בדוגמא הקודמת היה שימוש בה' הידיעה לפני המילה 'צג'. ההצדקה היא שמרפאת אולטראסאונד 

אר יכול להיות פטור מהצורך בהכרח תכלול צג. בכך שהציג את המיקום על הציוד הקשור אליו, המת

למנות את הל הציוד המקובל באותו מיקום. זה מוביל אותנו בחזרה להנחת הנורמליות שנדונה בפרק 

. בנוסף לרצף, אפשר לעשות בה שימוש ככלל לא רשמי של מה לתאר. למשל, אנו מניחים שמישהו 3

משל, בשימוש כחגורה, יהיה ילבש עניבה סביב צוארו. רק אם העניבה מופיעה במקום לא צפוי, ל

כדאי לפרט את מיקום העניבה. הנחת הנורמליות יכולה להפוך תיאור קולי לחסכוני יותר. אוררו* 

 ציינה שמצפים ממתארים לדבוק בארבעת החוקים היווניים: 

 איכות )אמרו את האמת(; 

 יחס )היו רלוונטיים(, 

 אופן )היו ברורים( 

 בית כנדרש אך לא יותר, או פחות, מהנדרש(.כמות )שתרומתכם תהיה אינפורמטי

 

 

 . סימבוליות של צליל5.4

יספרסן* מגדיר סימבוליות של צליל כ'קשר טבעי בין צליל לשכל'. מילים כאלו גם מוגדרות כאיקוניות, 

המשקפות רגעים של קשר חזותי ולא שמיעתי. למרות שלא כל הצלילים סימבוליים בטבעם, הרעיון 



הוכיחו  20-עניין הפסיכולוגים. כפי שמצביעים פרייר, פרימן ופרינג*, מאז שנות ה כבר מזמן משך את

 חוקרים של אוכלוסיות רואות קשר בין מילים לצורות. הם מסבירים:

-" וMALUMAבניסויים של קוהלר*, בוגרים דוברי אנגלית התאימו בעקביות את מילות הג'יבריש "

"TAKETEגלת וצורת כוכב זוויתי, לפי הסדר,,, רמשנדרן ופלוברד* " לדימויים קוויים של צורה מעו

בין צורת דימוי ובחירת מילים. במפתיע,  95%ומצאו התאמה של  KIKI-ו BOUBA-השתמשו ב

מחקרם של פרייר, פרימן ופרינג שעשה שימוש בגזירות דו מימדיות וצורות תלת מימדיות במקום 

א ש 'אנשים בעלי לקויות ראיה שהיתה להם שארית מצ KIKI-ו BOUBAציורים קוויים כדי לייצר את 

וצורות  KIKIראיה או שהיה להם בעבר נסיון חזותי קישרו גם הם צורות חדות/זוויתיות עם 

ברמה גבוהה יותר מהמקריות, אך לא ברמת החוזק של עמיתיהם  BOUBAמעוגלות/חלקות עם 

טרטגיה כה שימושית מכפי שמצפים בעליה הראיה המלאה'. זה מרמז שהאונומטופיאה אולי אינה אס

המתארים, למרות שזה צריך בדיקה נוספת, כמו במחקר קטן יותר* כשהאונומטופאה נמצאה יעילה 

המחזה לתיאור צורת הליכה בפארסה  WOBBLE/WIBBLEבתיאור קומדיה. ]שימוש במילה 

 .שהשתבש[

 . קצב וחריזה5.4.1

 -וצפוי  –העריכה של תיאור קולי  צריכה לשקף את קצב פס הקול הקיים, אחרת יתכן 

שהתיאור יישמע לא הולם ועלול לנפץ כל תחושת הבו זמניות  והסימולטניות של התיאור. 

כשיד הילד הקטן  –למשל, בחירת המילים באמירה זו: 'ג'ון עומד עם בנו ליד מעקה האניה 

אוחז את יד בנו'.  –להאמר: 'ג'ון עומד עם בנו ליד מעקה האניה אחוזה בידו' יכולה היתה 

יתכן שבחירת המתאר משקפת את העובדה שאנו לא רואים את פעולת האחיזה, רק שהיד 

ואגב, בהכנת תיאור קולי יש להקריא  –כבר אחוזה. אם תקראו את שתי הדוגמאות בקול 

ד' משמר שרידי חרוז למילה 'עומד' בקול את הדברים שייאמרו , יתכן שתמצאו ששם העצם 'י

(HAND-STAND .שלא נשמע מתאים ובכך שהוא מסיח את האוזן, עלול להסיח את הדעת ) 

לעומת זאת, אפשר להשתמש בצורה חיובית בסימליות של צליל כדי לשפר תיאור קולילמשל, 

חזרה על ]פעולת הגשם מהדהדת בקצב הביטויים המשומשים לתיאורו: רשימות אודות עיוורון ב

המזכיר את נפילת הגשם, ואז רצף של מילים של הברה אחת מעביר את הצליל של נחיתת  Bהצליל 

הוצאת הנשימה שמצריכה המילה  'Waves swell and ebb as night falls' -[. בדומה, בהטיפות

FALLS .משמעה שהמילים דועכות ביחד עם הלילה 

לשיאו בתיאור קולי  של מחול ואמנויות חזותיות*, דבר  סביר שהדימיון בין תיאור קולי לשירה יגיע

המשקף את הצורה המופשטת  של מקור המידע, שאני הייתי מכנה אותו קינסטטי ולא חזותי 

'חופן  –*, עושה המתאר שימוש בכיניו שהועבר ארנבות קטנותלחלוטין. בתיאור קולי ליצירה מחולה

כדי להעביר את האופי הנינוח של תנועת הרקדן.  –' את צוארו בידו בגלגלו כתף עצלה, מרפק מורם

מהיר יותר וגם קל יותר מאשר לאמר  בעצלותעל פני תואר הפועל  עצלההשימוש בשם התואר 

קל ללשון למעוד על  –'בגלגלו כתף בעצלות'. יש להיזהר מפני כתיבת שוברי שיניים. ]באנגלית 

LAZILY  ביחוד אחרי הצלילים הנוזליים שלROLLING SHOULDER יצירת המחול מבוססת על .]

'לפין ולפינובה', סיפור קצר מאת וירג'יניה וולף* שבו כלה טרייה מוצאת מחסה מהציפיות החברתיות 

הנובעות מנישואיה בכך שהיא מדמיינת את עצמה ואת בעלה החדש כארנבות החיות בטבע. כדי 

נועת חיות עבור הרקדנים להטמיע את המאזין בעולם ההוא, משתמש המתאר בפעלים של ת

האנושיים אשר דוהרים, מדלגים, מזנקים ומרשרשים. הרבה מהתנועה היתה מינית בצורה מפורשת. 

התיאור הקולי משתמש בשפר הקשורה בד"כ לזיווג של בעלי חיים, במקום יחסי מין בין בני אדם: 

, אל מפשעתו...הוא 'כשרגליה האחוריות לפותות סביבו בכדור הדוק; היא מרחרחת במורד חזהו

מגשש במורד גבה...מכרסם בצוארה...סבך של גפיים בהולים, שוק על ירך, רגליים קדמיות 



מגששות, שיניים נושכות...הוא מרחרח בתחתיתה הרכה, מושך אותה למעלה על פני חזהו, אחוריה 

התיאור הקולי הוא בגובה כתפו, פניו קבועים בין רגליה האחוריות'. בצורה זו, כפי שממליץ טיילור*, 

גם מגובש בין טקסטים ומלוכד עם התוכן החזותי שהוא מתאר. עיוור שנכח בקהל דיווח: 'מאד 

 אהבתי את בחירת המילים של המתאר. זה הרגיש בהתאמה טובה ליצירה'.

בתיאטרון הלאומי של בריטניה*. הדמות  טעם הדבשנעשה שימוש מוצלח בחריזה בתיאור של 

הראשית, הלן, היא אם חד הורית שובבה ותוססת הנחושה ללכוד גבר חדש. בנקודה מסוימת היא 

רצה לחדר השינה, מכשכשת בירכיה,  כי היא יודעת שהגבר שהיא נמשכת אליו מביט עליה, ובכך 

בביטוי: 'היא עושה קו ישיר חתולי גורמת לקהל הרואה לצחוק. המתאר, אנדרו הולנד, תפס רגע זה 

((FELINE BEELINE  לחדר השינה'. המילים, מלבבות ומהנות כמו הפעולה על הבמה, נועדו לגרום

 לתגובה דומה למאזיניי התיאור הקולי לתגובת הקהל הרואה.

 

 התיחסויות ייחודית לראיה 5.5

 . פעלים של ראיה5.5.1

כגון 'אנו רואים' או 'עכשיו', מילים וביטויים כאלו הם  ;אין צורך להתחיל כל אמירה חדשה במילים

מיותרים. ברור שאנו רואים משהו, אחרת המתאר לא היה טורח להזכיר זאת. כמו כן, השימוש 

מופיע' על הבמה לא רק שאינו נחוץ אלא גם נושא עמו אפשרות של הופעה פתאומית  Xבביטוי '

סה שלהם )פוסע, צועד, מתגנב וכ"ו( מצביע יותר על קסומה, כגון רוח רפאים או פייה. צורת הכני

תפקיד הדמות בפעולה, יחסיה עם דמויות אחרות או מצבה הנפשי. בוודאי בהופעה חיה, הבהרת 

יכולה  –'מתפרצת דרך הדלת', 'מדלג במדרגות', 'מטפס מעדן החלון'  –המקום שממנו נכנסת דמות 

ה לחשב באיזה חלק מתמונת הבמה להתרכז. אין צורך לסייע מאזינים לתיאור הקולי להם שרידי ראיי

להימנע מפעלים המתיחסים לראיה מתוך רגישות. להיפך, ניתוחו של אנדרו סלוויי* של שירותי תיאור 

קולי  בריטיים הראה שפעלים כגון הביט, העיף מבט והציץ, המפנים את מיקוד תשומת ליבה של 

בשפה כללית. נראה שזה קשור לצילומי תקריב של דמות, הופיעו בתדירות גדולה בהרבה מאשר 

מבטים וצילומי תגובה בדרמה על המסך ושייך יותר לשיח קולנועי מאשר לתיאור קולי. אפשר לטעון 

שהשימוש בהתייחסויות חזותית בתיאור קולי דומה לאתגר התרגום הכללי יותר שהתיחסנו אליו 

ן. מושגים חזותיים אחרים שאין לעיוורים תחת הנושא של התיחסות תרבותית שהזכרנו קודם לכ

מלידה ניסיון ישיר איתם הם אור וצבע, אך חוסר התנסות לא אומר בהכרח שלא ירצו לשמוע על כך. 

כפי שהתבטא עיוור מלידה בנושא: 'אני מוקסם לחלוטין מאור ואני אוהב לשמוע כיצד נראה אור 

מפריע לי שאיני יכול לראות זאת, אני פשוט  וצבעים של זיקוקים ואני אוהב את כל זה. אבל זה לא

 אוהב לשמוע על כך'.

אנה מז'רובסקה* מזהה שלושה תפקידים של אור בסרט: ראשית, אור יכול להראות על זמן שעובר; 

שנית, הוא מעצב את תפיסתנו על אנשים, חפצים ומרחבים; ושלישית, הוא יכול למקד את תשומת 

'מלמטה למעלה' -ך או הבמה בצורת עיבוד אוטומטית הידועה כליבנו על חלקים מסוימים של המס

בניגוד ל'מלמעלה למטה' המכוון בצורה עצמאית, שבה אנו מחפשים על מה להביט בהתבסס על 

האינטרסים שלנו. מז'רובסקה, המצטטת את בראון*, אמרה: 'הפצת אור מקבלת אפילו  ערכים 

בקהל, כך שלמשל, משטחים כתומים קשורים לחום  פסיכולוגיים. צבעו יכול לעורר תגובות רגשיות

בעוד שמשטחים כחולים מעוררים תחושת קור'. במילים אחרות, "יוצר הסרט יכול להציג סיפור בדרך 

 כזו שתספק תגובות טעונות ביעילות,   היכולות לרמז או להפיק מצבי רוח אנושיים".

 . צבע5.5.2



ים קרובות אם להזכיר צבע. התשובה הפשוטה היא: כן, סטודנטים הלומדים  תיאור קולי שואלים לעת

מעודדים הזכרת צבע )בטח לפי הקווים המנחים בבריטניה(, כי יש לו לא רק תכונות חזותיות אלא גם 

יהיו מודעים להן כי  BPSמשמעות לואי תרבותיות/רגשיות, שהזכרנו אותן קודם לכן, שרוב אנשי 

לם לא ראו הם, כפי שמגדיר זאת פאייטי*, 'חברים באותן בעבר יכלו לראות. אפילו המיעוט שלעו

קהילות דיבור כמו אנשים רואים'. במובנים מסויימים אפילו יותר, מפני שהבהרה משחקת תפקיד 

. משמע שהם שותפים לידע 3גדול יותר בחיי היומיום של עיוורים מאשר של רואים, כפי שנדון בפרק 

טניה, למשל, אדום נוטה לבטא תשוקה, סכנה וחום; ירוק על ההשלכות התרבותיות של צבע. בברי

מרמז על צעירות ורעננות או שמישהו או משהו ידידותי לסביבה. אולם החוק הצרפתי של תיאור קולי 

פוסק שיש להזכיר צבעים רק כאשר ניתן לסווגם או להבהירם ע"י שם תואר, ורצוי שיתייחס לחוש 

כחול פטרול או כחול חצות. על הבחירה להיות מוכתבת ע"י  אחר. גוון יכול להיות כחול קריר או

הקשר באותה מידה שהיא מוכתבת ע"י גוון. אולם כדאי לזכור שהקשרים התרבותיים לצבע משתנים 

במעבר בין מרחב וזמן; למשל, שחור קשור בחברות המערביות של ימינו באבל, אך אסלם מזכיר לנו: 

חור, סגול ואדום שני כצבעי אבל וההבחנה המודרנית של 'קוד הלבוש החברתי ברנסנס החשיב ש

סגול ואדום הייתה זרה בזמנים ההם'*. אנה מציינת שהבדל אחד בין התיאור הקולי באיטלקית 

*( הוא שהתיאור הקולי האיטלקי אינו מזכיר את צבע הוורדים שמביא שוקולהובאנגלית לאותו סרט )

שהם וורודים ואדומים. למעשה, היא מציינת, 'התסריט סרז', בעוד שהגירסה האנגלית מספרת לנו 

 האיטלקי היה פחות טרוד בפרטי צבעים ובתדירות הסמנטית שלהם וחשיבותם לאורך הטקסט'*. 

בדומה, על פנים אחרים של חזות להישאר נאמנים לאוירה התרבותית של העולם הבדוי שהם חלק 

י, תואר לראשונה כלבוש בתור גות, ולכן, כדי * דמות אחת, לוק!WIG OUTממנו. בתיאור קולי  של 

לקבוע המשכיות  וההיגיון, היה עדיף שחולצתו בנשף סינדרלה במערכה השניה תתואר כדומה יותר 

לקורי עכביש מאשר לתחרה; למרות שהדמות במיתולוגיה הנורדית, שעל שמה קיבל לוקי את שמו, 

ה מתאימה לתיאור. נעשה שימוש במטפורות גם הית רשתנראית לעתים קרובות ברשת דייגים, כך ש

כדי למקד יחסי מרחב בין דמויות כגון 'כוכב לכת לשמש שלה' ולוסיין תואר כ'הבשר בכריך הגברים'. 

, יש לנו 'אודליסקה ארנבות קטנותמטפורות יכולות גם להעביר דימוי חיוני או סמיכויות מצחיקות. ב

, בתיאור הקולי ההעדפה היא  על הממשי ולא על ]שפחה[ בחליפת ארנבת וורודה'. כפי שראינו

המילים המובילות שלו בניתוח התדירות בסרטים עם תיאור  100-המופשט. סלווי* מצא שרבות מ

קולי  היו 'שמות עצם ממשיים ופעלים המתייחסים לתהליכים חומריים'. זה לא מפתיע, כי קשה 

ל פאייטי. אפשר גם להשתמש במטפורות ש 7לדמיין דברים מופשטים, והם נכללים בד"כ בנקודה 

לגישור על הפערים. פנג ואוהלורן טוענים שתפקיד המטפורה הוא 'לפרש תפיסות מופשטות 

במושגים של תפיסות ממשיות'*. מטפורות הן חזקות יותר, בהיותן ישירות יותר מדימויים, ובד"כ 

לים נוספות: 'היא כמו אודליסקה לוקח פחות זמן לאמר אותן. בדוגמא הקודמת, דימוי היה מצריך מי

בחליפת ארנבת וורודה'. אפשר לטעון שדימוי מסמן את התיאור כפרשנות, ופותח פתח לספק; 

מטפורה אינה מאפשרת דיונים. זה יכול להיות או לא להיות דבר טוב, כשמהירות המסירה עומדת 

 מול האפשרות לבלבול בין האוביקטיביות מול  הסובייקטיביות.

 ימוש יצירתי בשפה. ש5.6

 . חזרה5.6.1

עם זאת שיש לעודד חדשנות ויצירתיות בתסריט תיאור קולי, מילים או דימויים יוצאי דופן קשים יותר 

לעיבוד ויכולים להסיח את הדעת. החזרה יכולה להיות מקור מעצבן לעודפות, או חלק מהנשקיה 

'הוא גורר אותה לרביצה. הוא רובץ ות ארנבות קטנהיצירתית של הכותב היצירתי ומופעלת בכוונה. ב

גם כשם עצם וגם כפועל לוכד את הרגע שבו הם משקפים SQUAT כשפניו אליה', השימוש ברביצה 

זה את זו. במיוחד, ניתן להעלות רצף פעולות שחוזרות על עצמן או מיקום שחוזרים אליו ע"י חזרה 



שינוי בסדר המילים ארנבות קטנות ניה. בעל חלק גדול מהתיאור המקורי, אולי מדויק יותר בפעם הש

יצר וריאציה על הנושא: 'היא צוללת מעלוי, הוא רוכן תחתיה, כשהוא רוכן ואז צולל'. אולם שימוש 

חוזר באותה מילה יכול להפוך גם למעייף. ביחידת תיאור קולי אחת בלונדון, תוכנת תסריט אחד 

' כדי למנוע חזרה ולאלץ את המתאר WALK( עוצבה כך שתדחה את המילה 'ללכת 6)ראה פרק 

פועלי  125-להפעיל יותר דמיון בבחירת פועל של התקדמות. כפי שמציינים קנמרר ושות'*, ישנן כ

 התקדמות בשפה האנגלית כך שיש הרבה ממה לבחור. 

 . מבנה, סדר מילים, בניות ספרותיות 5.6.2

ורכבים כגון 'הקודם' ו'האחרון', לטובת הקיצור והבהירות, עדיף להימנע ממבנים ספרותיים מ

משפטים חסרים ומשפטים ארוכים ומפותלים עם שימוש בסוגריים. עוד הערה  של אנה* הוא שבעוד 

ש'ישנם מעט משפטים חסרים בתסריטים באנגלית, התסריט האיטלקי מתאפיין בריבוי משפטים 

סיים לשפה האיטלקית חסרים מוטמעים, בעיקר ביטויי שם עצם או משפטי זמן/סיבה, שהם טיפו

הכתובה. בשפה הכתובה, מיקום שם התואר לפני שם העצם מקנה שימוש יצירתי וחופשי יותר 

 בשפה'.

 [.זמניות-שבאנגלית יעילות במסירת פעולות בו WHILE-ו ASהסבר על מילות הקישור כגון ]

 פיסוק 5.6.3

ק. זאת בעיקר לסייע למסירה כתוב לא תמיד דובקים בחוקי הפיסו ADבדיוק כמו בדקדוק, בתסריט 

 .7-ו 6קולית ונדון בכך ביתר דיוק בפרקים 

 . אותות והערות5.7

. חלק מהן שמיעתיות ארנבות קטנותאותות נכללות בסוגריים לאורך כל הטקסט של 

)מילוליות/מוסיקליות(, יש דיאלוג מינימלי. המתארת כללה גם הערות לעצמה, ע"י הוספת סימני 

שאלה או כאשר אלמנטים משתנים ממופע אחד לשני או כשהיא לא בטוחה במה שקורה. זוהי 

ים של תזכורת להתבונן בקפידה בנקודות אלו, במקום שראשה יהיה קבור בתסריט. אחד הכישור

תיאור חי הוא היכולת להזיז את המבט כל הזמן מהבמה לתסריט, ומסיבה זו מתוה התסריט חשוב 

יותר בתיאור קולי חי מאשר במדיה מוקלטת, ששם התוכנה מעוצבת כדי להשאיר את החלק 

הרלוונטי של התסריט תמיד במרכז הראיה שלך. נעשה שימוש באליפסות להציע היכן לעצור, 

ור קולי יישאר מסונכרן עם הפעולה. אליפסות מסמנות גם נקודות שבהן המוסיקה להבטיח שהתיא

מקבלת עדיפות. ההערות יכולות גם להזכיר למתאר או ליידע את לטלנט הקולי כשישנם מבטאים 

 יוצאי דופן.

 . סיכום5.8

 , אך מלבד זה סוטהST-לתיאור קולי  יש מודל שיח משלו המשתלב ומושפע ע"י שפת התסריט ב

מרוב צורות השיח הנרטיבי, עם השימוש בזמן הווה ומשפטים קצרים. בחירת מילים וסדר מילים הם 

הכרחיים ליצירת תיאור קולי שהוא חסכוני אך חיוני. בזמן כתיבת תסריט, על המתאר לזכור תמיד 

 משמעות ושוברי שיניים.-את האופי המדובר של מסירתו, עם הסכנות הנלוות של סמיכות, דו

 תרגילים ונקודות לדיון 5.9

ע"י כתיבת ההתיאור הקולי. אם תרגישו שאין לכם  3הוסיפו 'בשר' לתסריט השלד שיצרתם בפרק 

שליטה מספקת באנגלית, אולי תעדיפו לכתוב את התיאור הקולי  בשפת האם שלכם ולתרגמו 



כל תיאור קולי   לאנגלית, אם יש צורך, תוך הקפדה שזה עדיין יתאים ב'פערים'. לחלופין, שכתבו 

 זמין מסחרית ותרגמו תסריט זה לשפתכם המועדפת. 

התחילו בתאור מפורט ואז חתכו את המילים כך שאורך התיאור יתאים לפסק הזמן שאין בו מלל. 

אפשר לעשות זאת בשתי דרכים, או ע"י הוצאת המרכיבים ש'נחמד לדעת' או ע"י מציאת דרכים 

, בצורה שהתוכן יישאר ללא שינוי. למשל, 'הוא יושב עם חסכוניות יותר לבטא את מה שכתבתם

ראשו בידיו'. בצעו הערכה  –'הוא יושב  –ראשו בידיו' יכול להיות מבוטא בצורה חסכונית יותר כ 

ביקורתית של התיאור הקולי  בזמן שאתם משכתבים אותו. האם יש משהו מבחינת בחירות המתאר, 

ם כן, מדוע? באיזו יעילות מעבירה שפת התיאור הקולי את כולל בחירת מילים, שהייתם משנים? וא

 הרישום המקורי לקטע התיאור הקולי הייחודי ? 

מה האתגרים בתרגום תסריט  תיאור קולי  משפת האם שלכם לאנגלית? כיצד שונה תרגום טקסט 

AV  ?מכל טקסט אחר 

האם יש להגביל את התיאור הקולי  לדוברי השפה בשפת אם? האם יש ראיות כלשהן ששפת האם 

של המתאר משפיעה על איכות התיאור? נסו תרגיל זה בזוגות, כך שאחד טוען בעד הגבלה והשני 

 Nike E. Pokorn, Challenging theמתנגד לה. למידע עבור הדיון, אולי תרצו לעיין בספר הבא: 

Traditional axioms: translation into a non-mother tongue* 

 

 וקיצורים : רשימתסימונים 6טבלה 

AMB  AMBIGUITY  ,חוסר בהירות, הנובע לעתים קרובות משימוש בכינויי גוף 

 סדר מילים לקוי או שגיאות הקלדה פשוטות  משמעות-דו  

 

GR  GRAMMAR – שגיאות תחביר ומורפולוגיה דקדוק 

NMS  NOT MAKING SENSE  יכול להיגרם מבחירה לקסיקלית גרועה, בחירת

 תיאור

 לקויה, דקדוק לקוי או צירוף של אלה   לא הגיוני  

 

PAT  PATRONISING  שפתיות או תוך-הבהרה של התייחסויות חוץ-

 טקסטיות

 שניתן לפענחן מפס הקול   מתנשא  

 

REG  REGISTER  או במגמה ביחס למקור,  חוסר עקביות בשדה, במוד 

 למשל שימוש בסלנג עכשווי בתיאור דרמה היסטורית   טון  

 



SEM  SEMIOTICS  שפתיות או השלכות תרבותיות בלתי-התייחסויות חוץ 

 טקסטיות/מלל בלתי פתורות-פתורות, התייחסויות תוך     

 

TEX  TEXTUAL  חוסר רציונל, חוסר היגיון, שימוש לקוי במילות חיבור 

VAG  VAGUENESS  שימוש במילים לא מדויקות; המילים אינן 

 מתאימות מספיק לטקסט המתואר אי בהירות                            

  

VOC  VOCABULARY  ברבריזם, בחירות לקסיקליות לא מתאימות 

STY  STYLE    קקופוניות )נשמע מכוער, לעומת יופוניות(, טקסט

 מיותר,

 מיותרות, שימוש לא חסכוני במילים, סגנון לקויחזרות    סגנון  

 

STY AD  STYLE (AD)  לא דובק בנורמות הסגנוניות של תיאור קולי 

PRA  חוסר יכולת להעביר או השמטה של הכוונה, האירוניה,  העתקה פרגמטית 

ההקשות, ההנחות המוקדמות, ההשלכות, ופעולות   סמיוטית-ואינטר  

ILLOCUTIONARY  המתואר. )נ.ב. של הטקסטILLOCUTION  מתכוון למובן המרומז על דבריו

 ILLOCUTIONARY-של מישהו. למשל: אם אדם המתקשר בטלפון שואל 'ג'ון נמצא?' הכוונה ה

 היא 'תוכל לקרא לג'ון כדי שאוכל לדבר איתו?'

 

 

 הכנת תסריט –כישורי תיאור קולו 

SUP – SUPPRESSION – הדחקה של מידע חזותי, שמיעתי או מהטקסט הנחוץ להבנת ה-ST ,

במיוחד בהצגת הסצנה )עלילה, זמן ומרחב( והדמויות בסצנה. הדחקה של קישורים תמטיים 

 רלוונטיים. 

EX- EXCESS –  דילול של אוירת הסצנה ע"י תיאור יתר, המכסה על יותר מדי מידע מוסיקלי או

SFX .משמעותי 

TIM – TIMING –  תיאורים שהם ארוכים מדיי עבור מרווח הזמן הנתון, כלומר הם יעיבו על

הדיאלוג, או תיאורים שהם קצרים מדיי ל'חלון' הזמן המיועד לתיאור הקולי, כלומר פס הקול יושמט 

לזמן ארוך יותר ממשך האמירה התיאורית, או התחלת חלון תיאור אחד קרוב מדיי לסוף החלון 

 היה צריך לפצלם או למזגם.הקודם. תיאורים ש

INC – INCONSISTENCY – .חוסר עקביות בכינוי ו/או ביטוי של דמויות ומקומות 



STB – SPILLING THE BEANS  )גילוי מוקדם מדיי של מידע הרגיש לעלילה. –)ספוילר 

AON – ASSUMPTION OF NORMALITY –  התעלמות מחוק הנחת הנורמליות ע"י אמירת

 המובן מאליו.

CEN – CENSORSHIP – .מסירת גירסה מצונזרת של פעולה בוטה מינית או אלימה 

TT – TONGUE TWISTER  )ביטויים קשים לביטוי –)שובר שיניים 

OM – OMMISSION –  אי השבה על שאלות הנרטיב: מי? מה? היכן? מתי? –השמטה 

 

 תרגילים 6.5

 . תרגילים בעזרת תוכנה6.5.1

 בור בשפת האם שלכם או בשפת האם של קהל היעד שלכם.בררו לגבי הבנת קצב די .1

אם יש לכם גישה לתוכנת תיאור קולי, השתמשו בה כדי להשלים את תסריט השלד שהכנתם  .2

' IN. לחלופין, כתבו תסריט לקליפ קצר של סרט נוסף לבחירתכם, עם תשומת לב לזמני '3בסוף פרק 

חליפו תסריטים עם שותף או קולגה ותנו סקירה ' והצעת היגוי במקומות שיש בו צורך. הOUT'-ו

ביקורתית, תוך ציון כל המקומות שגרמו לכם  לבלבול ודיון על כל הנקודות השנויות במחלוקת לגבי 

 .6.1תוכן התיאור. יתכן ותרצו להתיחס לרשימת כשלי התסריטאות הנפוצים בטבלה 

 

 

 . תיאור ידני6.5.2

הקודם בעזרת נייר ועפרון או חבילת עיבוד תמלילים  2גיל אם אין לכם גישה לתוכנה, עשו את תר

רגילה. פתחו שיטת סימון משלכם, כדי לחפות על חוסר קוד זמן. אם אתם חשים שאינכם מוכנים 

לכתוב תסריט משלכם באנגלית, שכתבו תיאור קולי קיים. היו מוכנים לשנותו אם יש צורך, ולנמק את 

 החלטתכם לעשות כך. 

 דיוןנקודות ל 6.6

 . מהם  היתרונות והחסרונות של עבודה עם תוכנה?1

. מהם היתרונות והחסרונות של שימוש בתסריט מודפס על נייר לעומת הקראתו ממחשב נייד  או 2

 טבלט?

לעומת תוכנת תיאור קולי   YouDescribeלעומת  LiveDescribe. מהם היתרונות והחסרונות של 3

 לא מסחרית?

 

 . התהליך6.7



שהדרך שבה מפתחים תסריט תשתנה מארגון אחד לשני. אולם הרשימות הבאות יעזרו לזהות יתכן 

 את התהליכים שצריכים לקרות, אפילו אם כוח האדם ישתנו.

 . תיאור קולי למסך6.7.1

 .ST-צפו ב .1

 כתבו את התסריט. .2

 שמתאר אחר יבדוק את התסריט שלכם. –בדיקת כתיבה  .3

 דאגו שקול אחר יקליט אותו(. הקליטו את התסריט )או .4

 (7.1וטבלה  7בדקו את ההקלטה )ראו פרק  –בדיקה חוזרת  .5

 

 . תיאור קולי חי6.7.2

 צפו במחזה וערכו רשימות של תלבושות, דמויות, תפאורה וסגנון חזותי. .1

 (.12)ראו פרק  AI-כתבו את ה .2

 כתבו את התסריט. . 3

 חד נוסף, ורצוי גם ממשתמש בתיאור קולי.הרצה יבשה, עם משוב מלפחות מתאר א .4

 לפי הצורך. AIעשו שינויים בתסריט/ .5

 מסרו את התיאור הקולי בהופעה חייה. .6

לקטו משוב מהקהל, או ישירות או דרך צוות אולם התיאטרון. ערכו רשימות למופעים  . 7

 עתידיים.

 

 . התהליך עבור משתמש בתיאור קולי באירועים חיים6.7.3

מין כרטיסים. בבריטניה, תיאטרונים לעתים קרובות מציעים כרטיסים מוזלים לאנשים עם להז .1

מוגבלויות; בד"כ הכרטיסים הם בחצי מחיר או, אם אתה לקוי ראיה, יתכן שיתנו כרטיס חינם עבור בן 

לוויה רואה. חשוב לאמר שאתם תקשיבו לתיאור הקולי , כדי שהתיאטרון יישם את ההנחה וישלח 

( ולהירשם כדי 3מראש. עליכם לשאול גם אם יהיה סיור מגע )ראה פרק   ת ה התיאור הקולילכם א

להשתתף בו, אם יש צורך. זהו גם הזמן לאמר אם יש לך עוד דרישות, כגון מושב מועדף ואם אתם 

מתכננים להביא כלב נחיה, האם תרצו שישמרו על הכלב בזמן המופע. מספר תיאטרונים יסכימו 

לב ילווה את בעליו  אל תוך האולם, למרות שיתכן שחלק מהמופעים לא יתאימו כי הם בשמחה שהכ

 כוללים, למשל, יריות או פעלולים של עשן. 

 דאגו להגיע בזמן לסיור המגע . .2

אספו את האוזניות )יש תיאטרונים הדורשים שתשאירו פקדון( אם הן לא מחולקות בסוף  .3

, בקשו הדגמה קצרה כיצד הן פועלות, אם צריך. לרוב האוזניות יש סיור המגע. דגמי האוזניות שונים



אחד המקבל תיאור קולי והשני שמתאים את העוצמת הקול לשידור המחזה. האוזניות  –שני ערוצים 

הטובות ביותר מאפשרות לשנות את עצמת הקול של כל ערוץ לחוד. יתכן שתהיה הזדמנות לבדוק 

הן פועלות כשורה. שאלו אם יש שיטה ליצור קשר עם סדרן את האוזניות שלכם כדי להבטיח ש

 במידה ותהיה תקלה באוזניות בעת השימוש.

 דקות לפני עליית המסך(. 15שבו באולם בעוד מועד לפני תחילת התיאור הקולי  )בד"כ  .4

 תהנו מהמופע! .5

למנהל ההנגשה החזירו את האוזניות בסוף המופע, והעבירו כל משוב לסדרני התיאטרון או  .6

של התיאטרון. בררו אם לתיאטרון יש רשימת תפוצה להנגשה כך שיוכלו לעדכן את ציבור הרלוונטי  

 לגבי מופעים מונגשים בעתיד.

 . מסקנה6.8

למסך וגם בתיאור קולי  חי, יש לתת תשומת לב לצורת הסידור   פרק זה מראה שגם בץחאןר קןךח

אינם  -של התסריט. יש להתחשב בקלות ההקראה, במיוחד אם הכותב והמקריא של התיאור הקולי

אותו אדם. קוד זמן מקל על יצירת תסריט וסינכרון בתיאור קולי  למסך. בתיאור קולי חי, יש להכין 

בנה. הסברנו את תהליך יצירת התסריט, וסיפקנו רשימה שתסייע תסריטים עם מידה של גמישות מו

במציאת טעויות תסריטאות נפוצות. מנינו את רצף הארועים של הנוכחים במופע תיאור 

 [ביבליוגרפיהקולי]

 

 כישורי תיאור אודיו: מסירה 

 ]המשך פיסקה שהתחלתה לא נמצאת[ 

ות בהקלטה של מישהו אחר מאשר בשלכם. בדיוק כמו בהגהה, לעתים קרובות קל יותר לזהות טעוי

אתם נוטים לשמוע מה שאתם רוצים לשמוע, בניגוד למה שבעצם הקלטתם. רשימה של טעויות 

 .7.1הקלטה נפוצות מופיע בטבלה 

 . מסירה חיה7.5

בתיאטרון, ברור מאליו שלא תוכלו לחזור ולתקן שגיאה כלשהיא בסוף. קולכם חייב להיות מחומם 

הקראת רשימות ההקדמה יכולה לסייע בכך. אנו דנים בפירוט ברשימות הקדמה או  לפני שתתחילו.

AI  אם יש שני מתארים, ואתם בחרתם לחלוק ביניהם את מסירת רשימות ההקדמה )זה 12בפרק .

ימסור  1יכול להיות יעיל משום שקול חדש ירענן את אוזן המאזין(, סדרו זאת כך שהמתאר למערכה 

תיאור קולי לתיאור -ונות של הרשימות. בכך יוכלו לעבור בצורה חלקה מהכמה מהפסקאות האחר

 עצמו.

 

 כשלי הקלטה נפוצים 7.1טבלה 

 הגדרה/תיאור  משמעות קיצר

ST STUMBLE  מעידה על מילה שלמה או חלק ממילה 



BR BREATH   נשימה נשמעת במקום לא מתאים 

CL CLARITY  חוסר בהירות במסירה 

CLIP CLIPPED  ת תחילת מילה בשל הקדמת הפעלת המיקרופון לשידור חיקטיע 

CO CUT OFF  קטיעת סוף מילה ע"י כיבוי המיקרופון מוקדם מדי 

EMPH EMPHASIS  מילה או הברה מודגשת בצורה לא מתאימה 

HES HESITATION   היסוס ארוך מדי לפני מילה, הזרימה מופרעת ונשמע חוסר

 בטחון

LIP LIP SMACKING  ל מצמוץ שפתיים בשל שליטה מוטורית לקויה נשמע צלי

 בדיבור

NO NOISES OFF   מיקרופון משקשק, דפים נהפכים, תכשיטים נוקשים, כיסא

 חורק, 

 ביגוד מרשרש וכ"ו                                                

PACE PACE   קצב לא מתאים, איטי מדיי או מהיר מדיי עבור הסצנה המתוארת 

POP POPPING  עיוות עיצורים פוצצים 

MISP MISPRONUNCIATION שם או מילה מבוטאים לא נכון 

 

 

 

 

 תיאור קולי לפי ז'אנר/סוגה –מעבר לבסיסי 

 . תכניות לילדים8.7

הוציא קווים מנחים מיוחדים לתיאור עבור ילדים, המבוסס על משוב מהורים, ילדים ומורים,  RNIB-ה

עם מטפלי דיבור ושפה*. בנקה מזהיר שלילדים עיוורים 'יש ברוב המקרים  תוך התיעצות

זכרון קטן יותר של דימויים, כי הם נולדו עיוורים או פשוט היתה להם תקופה קצרה יותר 

בהשוואה למבוגרים שלעתים היתה להם ילדות שלמה למלא את זכרון  –שבה יכלו לראות 

זהיר מאד לא לסמוך יותר מדי על ידע המונח  הדימויים שלהם. לכן צריך המתאר להיות

-אם הפערים בין הדיאלוג מאפשרים זאת.'* רצוי להימנע מ –מראש ועליו לתאר ביתר פירוט 

מציין שחלק משמעותי של ילדים לקויי ראיה הם גם  RNIB-תיאור קולי מורכב מדיי לילדים. ה

הוא חלק מקשת של מוגבלויות בעלי לקויות למידה או בעיות שמיעה אם ליקוי הראיה שלהם 

אחרות, הנובעות פעמים רבות מלידה מוקדמת. יתכן גם שלילדים עיוורים תהיה התפתחות 

לשונים מעוכבת והם יכולים להפגין בעיות דיבור נוספות כגון החלפת כינויי גוף ודיבור 

של  נוסחתי*. אולם פרינג* טוען שרובם 'משלימים פערים' מאוחר יותר. הקווים המנחים



RNIB  מציינים שתיאור קולי  יכול לסייע בכך כי הוא 'מסמן חפצים ואירועים, ומחזק מובן של

מילים'. בתיאור קולי לילדים, חזרה יכולה להיות מועילה ולא משעממת. השארת מקום 

לאפקטים קוליים חשובה עוד יותר, כדי לעזור לילדים עיוורים לעשות קישור בין סגנונות . 

 הפיל מפגינה חזרות רבות מהתיאור הקולי  של גירסת הבמה של ספר הילדיםהנה דוגמא ה

מאת רוס קולינס* בתיאטרון הלאומי של ברטיניה*. ההפקה הייתה של פנטומימה ע"י 

שחקנים, שתנועתם עברה כוריאוגרפיה לפס קול, ונעשה שימוש במריונטה מתנפחת של 

 ת כרוח רפאים ענקית ושובבה.הפיל המסתורי, שדומה שמופיעה משום מקום ומתנהג

לאט, לאט, בלון כחול ענק מתחיל להתנפח על המיטה שלה. יותר ויותר גדול. הילדה מביטה. אוחזת 

בשמיכה. יותר ויותר גדול. יותר ויותר כחול. פתאם, משתלשלות רגלי בלון קטנות. הילדה 

ברחיפה ונצמד לגוף. בגודל של פיל. ראש של פיל מגיע  –מזנקת מהמיטה. יותר ויותר גדול 

 הפיל מחליק מהמיטה, כחול ונושף. הוא מתעופף באויר כשפניו מכוונים לילדה הקטנה. 

ילדות מומלץ גם לשחק בקצב וכן מסכון במילים. בניסיון לתאר את הסרט המצוייר האמריקאי 

סגנון שובבני  ITFC-בבריטניה, אימצו המתארים ב TVבימיו הראשונים של תיאור  הפודריה

במיוחד, וויתרו על צורת נרטיב, כך שכאשר אחת הדמויות עמדה להגיע לסוף מר, המתאר 

: זכוכית SFXיכול לאמר פשוט: היא מכוונת אגרוף אל החלון, ]הפסקה[...אוי ואבוי! ]

 מתנפצת[. גישה זו איפשרה לאפקט הקול להבהיר שהפעולה גרמה לשבירת הזכוכית. 

* ITCספציפית בקווים המנחים בספרד, בעוד שהקווים המנחים של לילדים אינו מוזכר   תיאור קולי

ממליצים על השימוש בטון אינטימי יותר, כגון שימוש בגוף ראשון רבים, למשל: 'עכשיו הוא 

 מתקרב אלינו. פיו נשאר פתוח. ידיו מושטות והוא נושם בכבדות...'.

אור של הדמויות ולא לתיאור * שבו סצנת הפתיחה מוקדשת לתימפלצות בע"מאוררו* דנה בסרט 

הפעולות. חשוב לזכור שיתכן מאד שתכנית המתוארת עבור ילדים נצפית ע"י הילד לבדו, אך 

אולי גם עם הורים רואים הצופים ביחד עם ילדם העיוור. או ע"י ילד רואה הצופה עם הורה או 

היות יצירת תיאור הורים עיוורים או ע"י ילד עיוור הצופה עם אחיו הרואים. המטרה צריכה ל

שמשפחה יכולה ליהנות ממנו ביחד. מבחינת מסירה, הסטנדרט הספרדי מציע: 'כשהתיאור 

הוא לילדים, טיב הקול )זכר או נקבה( צריך להיות בעל טון המתאים יותר לילדים   הקולי

והמסוגל להיות הבעתי יותר'*. אופקום* מציע: 'יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לשפה ולקצב 

ירה עבור טלוויזיה לילדים, תוך התחשבות בגיל וברקע של קהל היעד, בנוסף למשוב המס

מילדים והוריהם. סגנון אינטימי יותר יכול להיות מתאים יותר מאשר בתכניות המיועדות 

 למבוגרים'.

לילדים: עזרה   ADעיניים הראה יישום שימושי נוסף של -מחקר פולני* שהשתמש במידע עוקב

ת הלב של ילדים רואים. זהו אחד מהתפקידים החינוכיים הרבים של תיאור בהנחיית תשומ

 קולי , ביחד בסיוע בלימוד שפה זרה.

 . ז'אנר והופעה חיה8.8

למסך. בתיאטרון, סגנון ההפקה   החשיבות שבזיהוי הבדלים בין סיגנונות אינה מוגבלת לתיאור קולי

מדיה יכול להנות מאי הפרת החוק נושא השלכות דומות עבור תיאור קולי. תיאור של קו

שלעולם לא יעלה  התיאור הקולי  על הדיאלוג*. בכמה סגנונות כגון פנטומימה ומחזות 

מוסיקליים נפוצים, יתכן שיהיה צורך לתאר את מעשי הקהל )למשל: רוקדים במעברים 

או הצטרפות לתנועות בשיר משותף בפנטומימה(. לעתים נקבע שמחזה זקוק מאמה מיה ב

* UNDER MILK WOODמלא. דוגמא אחת היא ההפקה של   בלבד ולא לתיאור קולי  AI-ל



בתיאטרון הלאומי של בריטניה*; ההצדקה הייתה שהיצירה נכתבה ע"י דילן תומאס כמחזה 

רדיו או 'מחזה עבור קולות'. לכן היה אפשר לעקוב אחר המחזה ללא תיאור קולי, מפני 

מזוהות בדיאלוג, דבר שהותיר מעט מאד מקום לתיאור שהתפאורות, הדמויות והפעולות 

 קולי. למרות זאת הוא קיבל חיים מרהיבים והתלבושות ועיצוב הבמה הוסיפו לקסמו.

כמו בסדרות למסך, חשוב שתהיה המשכיות של קולות או של תיאורי תפאורה/דמויות במחזות 

לאס רייט מטרילוגיית למשל, שני המחזות שעובדו ע"י ניקו –בשניים או שלושה חלקים 

, שהוצגו בתיאטרון החומרים האפלים שלוהרומנים של פיליפ פולמן הידועה בשם הכולל 

, שלושה מחזות היסטוריים מאת המחזות של ג'יימסהלאומי של ברטיניה*. או יותר מאוחר, 

רונה מנרו* שכולם הועלו באותה תפאורה בהפקה משותפת**. תיאור אחד של התפאורה 

ל שלושת המחזות; היה זה מגוחך ומבלבל אילו היה מתואר שלוש פעמים ע"י הספיק לכ

 מתארים שונים.

 

 סוגיות שנויות במחלוקת וכיוונים עתידיים בתיאור אודיו 13

 . הקדמה13.1

פרק זה בוחן תחומים של תיאור קולי  השנויים במחלוקת, כגון: סובייקטיביות ותיאור הבעות פנים. 

יתירות והתעקשות, בנוסף לתחומים אחרים בהם יש צורך במחקר  אנו בוחנים שאלות של

חושיים לפחות ממוקדים באופו -נוסף  של תיאור קולי. ניתנת הצעה להפיכת תיאורים רב

חזותי בלבד. נטען שעדיף להימנע מסטנדרטים הנצמדים לביצוע מסויים של תיאור קולי, כי 

 ק נגישות במובן המלא ביותר שלה. על התיאור הקולי להמשיך ולהתפתח כך שיוכל לספ

 אובייקטיביות וסובייקטיביות 13.2

נחשבת לרצויה בכמה מקומות, במיוחד בתיאור הקולי  האמריקאי*;   אובייקטיביות בתיאור קולי

במקומות אחרים מכירים בכך שהוא )האוביקטיביות( בלתי ניתן להשגה, לא רק בתיאוקר 

-ס ונוטי* מתאר את הסופר מילן קונדרה כנאיבי מפני שאלא בכל סוגי התרגום. לורנ   קולי

'הוא מניח שהמובן של טקסט זה יכול להימנע משינויים בתרגום, שכוונתו של סופר זר תכול 

 לעבור בלתי מחוללת מעבר למחסום שפתי ותרבותי. תרגום תמיד משדר פרשנות...'

דרגה מסויימת של העדפה, למרות פשוט ע"י תיאור מוצרים אלה ולא אחרים, יתכן שאנו מפגינים 

שהחלטות מסוג זה הן כמעט לעולם לא בידיו של המתאר הקולי . בניסוי המקורי של 

AUDETEL  ניסו השדרנים המשתתפים לבחון תיאור קולי עבור מגוון סגנונת של תכניות, אך

ם ע"י הבחירה הושפעה לא רק ע"י מה שהיה זמין בלוח התכניות בזמן הפיילוט/הניסוי אלא ג

ההעדפות האישיות של המתארים. בדומה, הדוגמאות לאורך כל הספר הזה הן סובייקטיביות 

מאד, ומושפעות מהעדפת זכרון ובחירה. הן נבחרו במיוחד להסביר ולתמוך בדעת הסופרת 

על התנהלות מיטבית בתיאור. הסופרת אינה מתימרת להיות אובייקטיבית, לא בדיון בץיאור 

תה כמתארת פעילה. בעוד שהיא נזהרת מלאמר לאנשים עיוורים מה לחשוב ולא בעבוד  קולי

וזה מוביל למה שמשתמש בתיאר קולי  –הסופרת אינה רוצה שהתיאורים יהיו חסרי אופי  –

אמריקאי אחד תאר כ'חוויה בעיקר של קליף נוטס ]ספרי עזר מתומצתים ללימוד לבחינות['. 

להשתחרר מהמיתוס של אובייקטיביות,   אר הקולי'על המת –הוא טוען, בצורה משכנעת, ש 

הכרה בתיאור סובייקטיבי,  –ועימו מהעקרונות והנהלים שהנחה מוטעית זו מולידה  אותם 

קבלתו והערכתו צריך לשחרר את המתארים שיתארו חוויות סרטיות חזותיות עשירות יותר 

הספקת פרטים  –קומות לצופים העיוורים ע"י תיאורים טובים יותר של אנשים, דברים ומ



דבר המרומם את  –שמתארים למעשה את האדם הזה, את הדבר הזה או את המיקום הזה 

כלומר, שימוש נדיב  –מהסתמיות הגנרית והבלתי מובחנת של ימינו   חווית התיאור הקולי

 בשמות תואר ובתוארי פועל'.

התיחסות לכך משתנה בהדרגה קווים מנחים ברוב המדינות מזהירות מפני סובייקטיביות*. אולם ה

כתב אנדרו סלווי: 'יש להדגיש שצריך להיזהר  2007-במשך הזמן, לפחות באירופה. למשל, ב

לא לעשות שימוש בשמות תואר ובתוארי פועל סובייקטיביים'*. כעבור שבע שנים, מזור* 

רחוק (* הטוענים ש'אפשר לקחת את חוק האובייקטיביות 2013ציטטה את ורקאוטרן ואוררו )

מדיי'. מזור* מציעה שיש לראות בחירות, למשל בין שימוש בתיאורים אובייקטיביים או 

 סובייקטיביים יותר, לא כהפכים גמורים אלא כשני קצוות של המשכיות'.

הם מעשים ומכוונים לגבי סובייקטיביות. כשנשאל באופן מיוחד:  BPSהסופרת מצאה שמשתמשי 

 'האם יש לך התנגדות לתיאור סובייקטיבי?', ענה אדם אחד עיוור מלידה:

לא, לא, אני לא מקפיד על זה עד כדי כך. זאת אומרת, אם מישהו אומר שבחורה צעירה ומושכת 

 כת....נכנסת לחדר, אני מנחש שרוב האוכלוסייה תאמר שהיא מוש

 אישה בעלת ראייה חלקית אמרה:

הייתי רוצה לבנות לעצמי דימוי בצורה דומה לאנשים אחרים אבל לדעתי קשה לכמת את זה...ושמתי 

לב, אפילו עם צבעים, כי יש לי עוזרת אישית בוטה שעוזרת לי להתלבש, ונגיד אני אשאל 

חרת, וכולן מתארות אותן אותן איזה חולצות נמצאות כרגע בארון, וכל אחת רואה צבעים א

 אחרת ואני חושבת שזה די אישי ו...כל אחד רואה דברים אחרת.

אולם הסיבות שניתנו בשאיפה לאובייקטיביות הן טובות. כלומר, להימנע מכפיית נקודת מבט של 

אדם יחיד ו)בהכרח( רואה על המשתמש ולהעביר אוטונומיה ע"י העברת הראיות החזותיות 

שתמש של הגעה למסקנות משלו. אלה באות בד"כ על חשבון קיצור. והענקת הסיפוק למ

)למשל, מהיר יותר לאמר 'הוא נראה מבולבל' מאשר לתאר את תזוזותיהם של מספר שרירי 

פנים המצביעות על כך(, ויש צורך במאמץ קוגניטיבי גדול יותר לפענח סידרה של תנועות 

מילולי -ים עיוורים פחות יכירו קוד בלתישרירים להבעת פנים מורכת, במיוחד כשנראה שאנש

 שכזה.

לדברי אוררו*, 'הכנת תיאור קולי עדיין מבוצעת בעיקר ע"י אינטואיציה, כשהכותבים דבקים רק 

בהתנהלות שלהם כקו מנחה'. זה רומז שכל ההתנהלות של תיאור קולי היא סובייקטיבית, 

היא   ם המנחים של תיאור קוליולא רק בחירת המילים לאמירות בודדות. המטרה של הקווי

להגביל סובייקטיביות כזאת, אך כפי שראינו, הקווים המנחים עצמם לעתים קרובות פתוחים 

לפרשנות ומשתנים בתוכנם וביישומם ממדינה למדינה. וקאוטרן ואוררו* מסכמים: 'בזמן 

ת שחקר תיאור קולי מתחיל להתפתח, מתברר יותר ויותר שלא צריך לקחת על פניהם א

הקווים המנחים הקיימים, יהיו חיוניים ובעלי ערך כאשר יהיו. הם משאירים מספר שאלות 

בסיס ללא תשובות ו...לקיחתם בצורה מילולית מדיי יכולה להביא לתיאורים שהם רחוקים 

 מלהיות אידיאלים'.

חד דרך נוספת לשמור מפני נקודת מבט סובייקטיבית מדיי היא לשתף פעולה, כך שיותר מאדם א

מעורב בתהליך פיתוח התיאור. ע"י האזנה לחזרה היבשה של תיאור קולי והערת הערות 

עליה, או ע"י השתתפות בבדיקות תסריט והקלטה תיאור קולי למסך, אפשר להישמר מפני 

, הוא לקבל את זה 10הקצנת יתר של סובייקטיביות. הפתרון הנוסף, כפי שהוצע בפרק 



נקודת המבט הסובייקטיבית של המתאר, אלא זו של שנקודת המבט שתתקבל לא תהיה 

 היוצר, המקבלת בקול  המתאר הקולי יד ביד עם חברי הצוות האמנותי את הפרשנות שלו.
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איוונה מזור* מציינת שרוב הקווים המנחים )אמריקאים, ספרדים, צרפתים, גרמנים, פולנים( הם בעד 

כיצד לעשות זאת מחזירה אותנו ישירות לוויכוח תיאור הבעת פנים. השאלה 

האובייקטיבי/סובייקטיבי. היתרון של תיאור המאפיינים הפיזיים של מחווה יכול להיות חינוכי 

עבור מאזינים עיוורים לתיאור קולי. עבור אדם אחד עיוור מלידה, תיאור הבעת הפנים היה 

בר הכי חשוב בשבילי, אני חושב, כמעט בראש הרשימה של מה שהוא רצה בתיאור קולי: הד

זה הסברת הקטעים השותקים, מבטים טעונים, אנשים נכנסים לחדרים, יוצאים מחדרים. ז"א 

ור קולי ואחר כך אתיצפיתי בסרטים בלי  במונחים פרקטיים בלבד זה הקטע שאתה הכי צריך

את הפערים. צפיתי עם תיאור קולי, וזה כמעט כמו סרט שונה. כי הדמיון שלי מנסה למלא 

אבל כמובן אולי לפעמים זה טוב יותר, אבל לרוב זה לא טוב, ז"א אתה בעצם רוצה לראות 

התיאור הקולי לקבל את הדברים שאתה  ותבאמצעאת הסרט האמתי, אז...אתה רוצה 

נראה לי שמבטים טעונים ומחוות טעונות  –מפספס דברים, רמזים בלי התיאור. הדבר השני 

...לא תמיד אבל  -יהיו עבורי חשובים יותר מתיאורים של אנשים כי לדעתי זה יותר קשור ל

חשוב מאשר אם  לרוב חשוב יותר לעלילה. אם מישהו מזעיף פנים או נראה שמח זה יותר

הם לובשים שמלה אדומה או חולצה כחולה. כל תיאור קולי הוא טוב; תיאור של אנשים, מה 

זה די מדהים כי אני בעצם לומד דברים על אנשים באופן כללי,  –הם עושים, המחוות שלהם 

על המחוות שלהם, כי אני לא יודע איך נראות מחוות, או מבטים, כמו בספרות אני לומד 

על איך אנשים מתנהגים, איך העולם הרואה מתנהג ואיך זה עובד במונחים של  הרבה 

 החזיה. 

אולם נראה שתיאור הבעת פנים פתוח במיוחד להאשמות של סובייקטיביות, אולי מפני שלא תמיד 

קל לקרא הבעות. פעמים רבות אפילו מתארים מנוסים גלשו לאמירות כגון 'הבעת פנים 

נה של תבוסה, 'פניו קשים לפענוח'. זה נפוץ יותר בתיאור קולי אניגמטית' או, בהכרה כ

למסך, כשהמצלמה עוברת לשוט מקרוב של תגובה, מאשר באירועים חיים ששם לרוב יש פן 

אחר שחשוב  לתאר, כגון יציבת גוף. אמירות תיאוריות כגון 'ראשו צונח, כתפיו נשמטות' יכול 

 מידה כמו התכווצות שרירי הפנים שלה.לספר לנו על מצבה הנפשי של דמות באותה 

( כדי לקבוע שיטתית FACSהפסיכולוגים אקמן ופריסן* פיתחו את שיטת הקידוד לפעולת פנים )

יחידות פעולה שבעצמן או בשילובים  46הבעות של מצבים נפשיים פנימיים. אולם הם ציינו 

יכולה להסתכם  מסכמות תנועות פנים נראות לעין. ההשפעה המשולבת של יחידות אלו

מאפשר סיווג מדוייק של המורפולוגיה  FACSבכמה מאות אלפים של הבעות מובחנות. 

כמעט ואינו בשימוש כי דרוש זמן כה רב ללמוד  FACS-והדינמיקה של תנועת פנים. אך ה

שלחלקם יש  –שרירי פנים  12י זיהוי של "ולהבחין בהן. מקלאוד* ניסה לפשט את השיטה, ע

שהשילובים ביניהם  –ם להפליא, כגון הפוזל, מרים הגבה, המקמט ועוד שמות תיאוריי

מציינים את הרגשות הבסיסיים. אולם אין אפילו הסכמה בין הפסיכולוגים לגבי מה רגשות 

בסיס אלה יכולים להיות*. איגרדה ומאיצ'ה* מסכמים: 'אנו יכולים לגלות שהבעות רגשיות 

וואי שונות של רגשות מסוימים ושמספר ההבעות רבות הן נרדפות או מביעות שמעויות ל

המביעות מובנים רגשיים גדול בהרבה ממה שחשבו החוקרים, אך קטן ממספר ההבעות 

 האפשריות'. 



ורקאוטרן ואוררו* טוענים שחשוב לתאר הבעות פנים כי הן מעידות על רגשות, ובהרבה מקרים 

מוטיבציה לדמויות בפעולותיהן  הרגשות הן אחריות להנעת הנרטיב של סרט, הן הנותנות

הבאות. בעוד שכותב רומנים יכול לקחת כמה זמן שהוא רוצה בתיאור רגש, על שחקן המסך 

 לעשות זאת בבירור במשך צילום מקרוב שבהרבה מקרים נמשך רק כמה  תמונות.

-עשייתפנג ואוהלורן ניסו להגדיר את מה שהם מכנים 'דקדוק לקסיקלי פונקציונלי שיטתי' לניתוח 

משמעות בדימויים חזותיים*. למרות שהם מתמקדים ברגש המובע וירטואלית באיורי 

דקדוקית החברתית הסמיוטית שימושית גם -'הגישה הלקסיקו-קומיקס, הם טוענים ש

בבחינת הבדלים תרבותיים בהבעה החזותית של רגש'. הם מדגישים שהבעות פנים הן רק 

קשר של מידע אחר, כגון דיאלוג ונרטיב, כדי לפרשו אופנים ויש לראותן בה-חלק מקוד רב

בצורה נכונה. דוגמא קלאסית לחשיבות של הקשר באה מיוצר הסרטים האילמים הסובייטי 

לב קולשוב, שהראה אותו תמונה של שחקן עם הבעת פנים ניטרלית לאחר הכנות רגשיות 

מביעה רעב; לאחר  שונות. לאחר תמונה של קערת מרק, הצופים אמרו שההבעה הניטרלית

 –תמונה של ארון מתים של ילד, צער; לאחר תמונה של אישה לבושה בצורה מפתה, תשוקה 

למרות שהבעת הפנים לא השתנתה. המתאר חייב להיות מודע, בזמן תיאור הבעת פנים, 

של  AD-שגם הפרשנות שלו מושפעת מהסיפור. תיאורים של הבעות פנים נכללו ב

AVENUE Qרים נזכרו שבהצגה השתתפו בובות הדומות לחבובות שאין * לפני שהמתא

להם הבעות פנים, או רק הבעה אחת קבועה. המתארים בעצם תיארו את ההבעה והנוכחות 

של מפעילי הבובות שהיו גלויים, שעבור הצופה הרואה השתלבו עם בובת הבד שהפעילו 

דה אחת. בדומה, לבובות אותה בצורה בלתי ניתנת לאבחנה כך שהבובה והמפעיל הפכו ליחי

* היו עיני זכוכית שלכדו את האור ואוזני סוס מלחמההסוסים בגודל טבעי בגירסת הבמה של 

עור שיכלו להסתובב, אך כאילו הביעו סידרה של רגשות מורכבים, למרות טווח מוגבל של 

, פעולה מחשב או בני אדם אמתיים-תנועות פנים. בין אם הדמויות הן בובות, דימויים מיוצרי

או הבעה תתואר בצורה שונה בנקודות שונות בסיפור. פנג ואוהלורן* טוענים שקומיקס 

למשל, שורה מעוקלת מראה חיוך, המסמל שמחה או עונג.  –מראים רק ייצוג חלקי 

, כמו בחיים האמתיים, מעורבים שרירים אחרים רבים. הקווים המנחים AVבתרחישי 

ר שרירים אלו כך שיהיה אפשר להסיק את המסמן בארה"ב מציעים שעל המתארים לתא

* מציע: 'למשל, במקום "יוהן ADC-העיקרי )הפה המעוקל( והרגש הנובע ממנו. סטנדרט ה

אוהב את השוקו" יש לאמר: "יוהן לוגם מהשוקו, ואז מלקק את השפתיים". אפשר להתווכח 

 נקיות.שזה יכול לרמז באותה מידה על כך שיוהן מקפיד לשמור על שפתיים 

הבריטית מציעה שמקובל להתעלם מהתחבולות הפיזיות המורכבות יותר ופשוט  ITC-הנחיית ה

לאמר את החלק העיקרי של המסר: 'היא מחייכת', או אפילו לבנות על הסימנים המצביעים 

ולאמר במפורש: 'היא מחייכת בשמחה' או אפילו ביתר פירוט: 'חיוכה אינו מגיע לעיניה'. אולם 

תארים בריטיים יראו הצגה של ראיה חזותית כלשהי ואינם מרגישים בנוח עם אפילו מ

הצהרה פשוטה כגון 'היא שמחה'. שאלת המפתח לשאול את עצמכם כמתארים היא 'איך אני 

יודע את זה?'. חקרו את מסקנתכם כדי לחשוף את הראיה החזותית, אשר, כפי שראינו, 

חד עם היקש מבסיפור, מניעים של דמויות, תהייה רק פן אחד של הראיות המתקבלות, בי

תגובת קהל וכ"ו. האיזון בין סוגים שונים אלו של ראיות יכול לסייע לכם להחליט אם הבעת 

 הפנים דורשת תיאור בכלל )ראו בהמשך דיון על חיזוק/יתירות(.

ללה; מזור* מציעה מספר אסטרטגיות אפשריות לתיאור הבעת פנים ומחווה: מילוליות; הבהרה; הכ

השמטה; או שילוב של כל אחד מהם. עם זאת, מילוליות בפני עצמה היא המשכיות ולא 

נקודה קבועה אחת. כדי להשתמש בדוגמא של מזור עצמה: יש אנשים שיחשבו שזה מילולי 

לאמר 'היא מנפנפת לשלום'. אחרים יראו זאת כהקשה ויעדיפו את האמירה שיכולה להיות 



ימה את ידה הימנית ומזיזה אותה מצד לצד'. הבעיה האמיתית  אובייקטיבית יותר 'היא מר

במחלוקת בין אובייקטיבי לסובייקטיבי, אפילו כשהוא מוצג כהמשכיות, היא שההחליט איזה 

מקום תתפוס האמירה התיאורית על ההמשכיות הזאת היא כשלעצמה סובייקטיבית. כמו 

'היא מרימה יד לשלום' או 'היא  תמיד, הגישה של כינוי והבהרה מומלצת מאד, כמו למשל

עושה עיגול מהאגודל והאצבע : "מושלם"', תוך נתינת קול למשמעות ההבעה. 'היא מגלגלת 

 את עיניה בצורת "אמרתי לך"' היא דוגמא נוספת. 

שמיאל ומזור* בחנו תיאור 'סובייקטיבי' כגון 'יש לה עיניים חולמניות והיא מחייכת ברכות' לעומת 

ייקטיביים' יותר: 'שפתיה פתוחות מעט ואישוניה מורחבים. היא משפילה את תיאורים 'אוב

עיניה, ממקדת אותן ומרימה מעט את זויות שפתיה'. רוב המשתתפים הפולנים 

שנשאלו/נבדקו  העדיפו את התיאור הסובייקטיביות. למרות שתיאורים אלו באו בהקשר של 

סה הקוגניטיבית לטובת תיאור קולי סצנה ולא של סרט שלם, דבר העלול לשנות את המעמ

תמציתי יותר, מזור* מציינת ש 'התוצאות מצביעות על העובדה שלעיוורים אין התנגדות 

לתיאורים מפורטים, למרות שלעשות הכללות כאלה בתיאורים מורכבים יצריך בדיקה מקיפה 

 יותר'.
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ינה מצפים שמידע יתקבל בשתי דרכים. כאשר מה כפי שראינו, אנשים שראייתם ושמיעתם תק

שאנחנו רואים מושלם ע"י מה שאנחנו שומעים, שתי הדרכים מחזקות ומשלימות זו את זו, 

מה שמגביר זמני תגובה וקצב למידה*. חוש הפאתוס של צופה רואה מול סצנת ההלוויה 

עגומה של השחקן *, למשל, מוגבר ע"י כך שהם רואים את הבעתו הארבע חתונות ולוויהב

ג'ון האנה. ברור שהכי חשוב לתאר הבעת פנים שלא מתאימה )מזור* מכנה זאת 'נאבקת 

בשיח'(, מפני שהדיאלוג אומר דבר אחד בעוד שההבעה או המחווה אומרות דבר אחר, כמו 

כשדמות אחת אומרת 'נעים להכיר אותך' אך אינה לוחצת את ידו של השני או אינה מביטה 

ה מחייכת. זה יכול להיות רגע נדיר של תיאור של מה שלא מתרחש: 'הוא לא בעיניו ואינ

מחייך'. באשר להבעות פנים שכן תואמות, אנשים עם אבדן חושי רגילים לקבל מידע בדרך 

אחת, והיתרון של מסירת מידע כדי לחפות על הדרך החושית הפגועה עדיין לא הוצג. 

או פשוט לא נחוצה. אדם שאיבד את ראייתו יכולים לחשוב אותה למתנשאת  BPSמשתמשי 

 עמוק על זה שנותנים לו מה שהוא חשב למידע מיותר: תסכולמאוחר בחייו הביע 

J:   רק לפעמים בתיאור קולי  בתיאטרון אני מוצא דברים שהם מיותרים כי כשמקבלים הקדמה כזו

הו אומר לי שיש בסצנה דרמטית אתה יכול לדעת פחות או יותר מה עומד לקרות אז אם מיש

 הבעה ממש כועסת על פניו...

LF...אתה שומע את זה...  : 

J!בטח שאתה יכול לשמוע את זה, לעזאזל! כלומר אני עושה את זה כל חיי   : 

ואולי יש הערכה מעטה במקצת של הכישורים הנרכשים ע"י אלה המאבדים את ראייתם במשך 

 תקופה.

אולם תמיד קיים הקושי שאם אתם משמיטים מידע חזותי מהסיבות האלו, משתמש התיאור הקולי  

 יניח ש'פספסתם משהו'. 


