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 הערות אנגלית עברית 'מס

רשימת הפריטים המיועדים ] ַמֲהַלְך ִשּדּור ,ִמְתֵוה ִשּדּור  .1

בדרך כלל לפי  –ליומן חדשות או לכל תכנית אחרת  –לשידור 

 [דר מתוכנן מראשס

running; line up  

קליטור קודם לתהאזנה לתקליט או ] ַהֲאָזָנה ַמְקִּדיָמה  .0

בדרך כלל לצורך כיוון לנקודת , מעתו בשידור עצמוהש

למשל לתחילת השירה אחרי  ,ההתחלה או לכל נקודה מבוקשת

 [המוזיקלית הדמהקַ 

pre-listening  

בין ובאולפן   קשר בין הַשָּדרלשנועד  אינטרקום] ֶקֶשר ְפִנים  .2

מתן , כנוןלצורך ת מעבר לזכוכיתשהטכנאי או צוות ההפקה 

 [לשמוע וכלוומה במהלך השידור בלי שהמאזינים יהנחיות וכד

talkback (במונחי מרשתת) 'תגובית'להבדיל מ 

בדרך כלל של  דובר אחד או של קולות , טע מוקלטק] ִשּבּוץ  .9

איון או יבר, שנועד לשיבוץ במהלך תכנית, מתוך כתבה

 ] בכותרות

insert ץִמש   :שינוי מקביעה קודמת  בָּ

  insert [v.] ִשֵּבץ  .5

פשר המא, רמקול ְּבאולפן השידור או בעמדת הטכנאי] ַמְשּגֹוחַ   .6

לקריין או לטכנאי ולצוות ההפקה להאזין למהלך השידור או 

 monitor  
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 [לאת עצמת הקוההקלטה ולקבוע 

העוסקים במלאכת  ה משודרת שלרשימ] יםִכ זְ ת ִמ יַמ ִש ְר   .7

, טכנאים כגון, בדרך כלל אלה שקולם אינו נשמע, השידור

 [צוות מנהלה, יםמפיק

credits  

אורכו של  מדידת ;וראורכו של  הקטע המיועד לשיד] ןמּוזְ ִת   .8

למסגרת השידור או לצורך תשלום זכויות  קטע כדי להתאימוה

 [יוצרים

duration; timing 

 

 

 

ְלַחן ַּבָקָרה  .9   console [ידור וההקלטההש שולחן הפיקוח של] שֻׁ

לרוב ( מהירותה או תדריה)הקלטה של מכוון יוות ע] ִעּוּות קֹול  .12

 [כדי למנוע זיהוי של בעל הקול

distortion  

ה למצב שבו היא אינה הקלט הורדת עצמת הקול של] ַהְדָמָמה  .11

  [י להכניס לשידור קטע אחרבדרך כלל כד, לחלוטין נשמעת

mute   

  mute [v.] ['פ]ם ֵמ ֹוּד  .10

יקלי הקודם לביצוע הקולי של שיר מוזקטע ] היחָ ִת פְ , הָאבֹוְמ   .12

קטע זה מנצלים  יםשדר. מוזיקהיצירת מוטיב המרכזי של או ל

 [רקע לדיבור שלהםכ

intro הָמ ְד ַק  :ה נוספתהצע 

קביעת העצמה והתדרים בערוץ הקלטה כלשהו ]ל קֹו ןנּווְ ִכ   .19

בדיקת עצמת קולו של קריין כך , למשל. לפני תחילת הקלטה

 [ש מדי ביחס לשאר רכיבי השידורשלא יישמע חזק או חל

balance  

בהם ערוצים שונים , איחד את רכיבי ההקלטה השונים] ָחַתם  .15

אי אפשר ש מוכנה לשידור לתוך יחידה אחת, של קולות שונים

 [בין הערוצים והרכיבים השונים בה עוד להפריד

render [v.] ַלם :המונחי האקדמי טכנולוגיית ) צָּ

 (ד"תשס, המונחי מולטימדי, המידע

, בהדמיית מחשב משמשהמונח 

 .בעריכת מחשב, הנפשהב

 .הפועלו הערות על רא rendering [של שידור תבניתההקלטה והעברתה ל" סגירת]" ֲחִתיָמה  .16

 נועדותמיד  שלא אמירות או רקע רעשי]  [נחוץ מונח עברי]  .17

דיבור במרחק : במובן הטכני. במיקרופון נקלטים אבל לשידור

 [ןמהמיקרופו

off-mike קֹול ַצד, קֹול חּוץ :נדחוש ותהצעה ,

 [מחוץ לטווח המיקרופון] חִמחּוץ ַלְטוָ 

 

קריינות או דיבור על רקע ] תבֶ כֶ ת רֹונּויָ ְר ַק  ;בכֵ ר רֹוּוּבִּד   .18

 [בדרך כלל תרגום, הקלטה

voiceover 

 

 

, שני קטעי מוזיקה של – אמנותי לפעמים –חיבור ] ַהְצָלָבה  .19

משתלבים  הקטעיםשני ; שני שירים או ושיר קלימוזי אותכגון 

. השני מתגברוהראשון הולך ונעלם , לזמן קצר זה בזה

 –בלתי מורגשת כמעט ה או ארוכ, הלהיות קצר היכול ההצלבה

 [הצלבה רכה

cross מקביל ל-dissolve בטלוויזיה. 

האחרון )שישה קטעים קצרים ; פיפסים: רווח] ְזַמן ֹותאֹות  .02

הקטעים . מובילים למהדורת חדשות בשעה עגולהה( ארוך יותר

 [נלקחו מתוך טון שידור

 pips  

ה :"שידורי רדיו"ב  fade-in, fade ]את עצמת הקול בהדרגההגביר ] ֶהֱעִצים  .01 גָּ רָּ ַהד  ב ב   ִשלֵּ

ה: "שידורי רדיו"ב  fade-out, fade [עצמת הקולת א בהדרגה יךהנמ] ִהְדִעיְך   .00 גָּ רָּ ַהד  ִסיר ב   הֵּ

 


