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 תקציר

בין "פניות בכינויי גוף שני יחיד ותרגומן מצרפתית לכתוביות בעברית בשני סרטים, ה בוחנת אתעבודה זו 

, בכלל ספרית-המכנה המשותף לשני הסרטים הוא המסגרת הבית .(2009) "יום החצאית"-ו( 2008) "הקירות

גיל  םביניהם ה יםהעיקרי יםההבדל .2000-באזור פריס בשנות ה , שבה מתרחשת העלילהבפרט יתתוהכית

כחותו של אקדח וה )יום החצאית(, וננויהתלמידים הלומדים בחטיבת ביניים )בין הקירות( ובחטיבה העל

 ."יום החצאית"בכיתה בסרט 

מתנהלים עימותי כש עות הפניות, במיוחד מצאמתמקד במאפיינים של הבניית יחסי הכוח במחקר ה

שען על בדיקת הפניות כאמצעי לשוני בעל שני נ וא. הןהן בחסות המוסכמות, והן בהפרתדוברים כוח בין ה

לנמען  מערכת הפניות בצרפתית,רבדים עיקריים: הוא משקף יחסי כוח קיימים בשיח ומבנה אותם מחדש. 

פנייה )כינוי גוף שני רבים המשמש גם ל Vous)כינוי גוף שני יחיד( או  Tuיחיד מתאפיינת בשימוש בכינויי הגוף 

 V-משקפת ומבנה יחס סימטרי, ופנייה ב T-פנייה הדדית ב דרך כלל,ב. V/Tלהלן מערכת  ,יחיד(לנמען 

 במקרה זהו משקפת ומבנה יחס אסימטרי אם אינה הדדית, או שומרת על מרחק בין הדוברים אם היא הדדית

לא  T-בת היא מקובלש( בערך 15, ותר)עד גיל ההתבגפנייה של מבוגר לילד יוצאת דופן היא ה. אינה מסומננת

שבה כל פנייה בכינוי גוף שני מצריכה רק הבחנה במין ובמספר הבחנה זו אינה קיימת בעברית,  מסומנן.

בצרפתית ת מיצוב הדוברים ני המשמש למטרוהיא אמצעי לש T/V)את/אתן, אתה/אתם(. מערכת הפניות 

 (. 2010)ראו ויצמן,  תלוי תרבות מחסר פרגמאטיואינה קיימת בעברית. על כן היא 

מתקיימים יחסי כוח סימטריים ואסימטריים המוכתבים על ידי הייררכיה ספרית -הביתמערכת ב

כיבוד המוסכמות מבטיח את הסדר התלמידים.  – המנהל, אל בסיסה – מוסכמת מקודקוד הפירמידה

מורה הפירמידה, והות של הייררכי ומשמר את המיצוב הראשוני של כל בעל תפקיד בפירמידה זו. בדרגות הגב

הדדי. בדרגות הנמוכות יותר, דהיינו בשיח  T-הדדי, והמורים פונים זה לזה ב V-ומנהל פונים זה לזה ב

מהמורה ייה נפכנורמה בשני הסרטים. לעומת זאת,  V-הכיתתי מורה/תלמיד, פונים התלמידים אל המורה ב

נחשבים ו 13-14בני , התלמידים "בין הקירות"רט בס. מפאת גילם של התלמידיםני הסרטים שלתלמיד שונה ב

שהוא קו גיל , 15-17ני , התלמידים ב"יום החצאית"; בסרט T-עדיין לילדים ועל כן, המורה פונה אליהם ב

מערכת כנורמה. כך מתקבלת  V-אליהם בפנות בין הילדות לעולם המבוגרים, ועל כן בחרה המורה להתפר 

בסרט השני טרם  אסימטרית V/Vמערכת פניות כיתתית בסרט הראשון ו אסימטרית T/Vפניות כיתתית 



מתקיימות תנודות האקדח הופכת המסגרת הכיתתית לזירת עבריינות ו של גילויולאחר  .האקדח גילוי

  .הכוח המוענק למחזיק באקדחבשל הבניית הכוחות המשפיעות על  ,T/Vבשימוש במערכת 

, ובעיקר אם יש פרגמאטיה מחסרשבה התרגום מתמודד עם ההדרך המחקר בודק את בשני הסרטים, 

על הבניית יחסי הכוח  הןושל הסטיות מ V/T-של הפניות ב ןהשפעת מועברתבו אסטרטגיות של פיצוי שדרכן 

הכרוך בו ההכרחי קיצור במעבר מערוץ הדיבור לערוץ הכתב ומתאפיין בתרגום סרט לכתוביות בנוסף, . בשיח

גם שוני, אך מתייחס למתמקד בהיבט ה. על כן, המחקר אמנם תרגום סלקטיביוהמוליך ל (2007)ויסברוד, 

במידה והם תורמים לניתוח יחסי הכוח בשיח  (תמונה והנגנהויזואלי )-צד האודיוים חלקיים של הלהיבט

יום "סרט השפעת האקדח בשיח בשל פרק נפרד בהוקדש ניתוח של כל סרט ל .בכפוף למגבלות המחקר

   ."החצאית

, הוצגו קטעים שבהם מתקיימים עימותי "בין הקירות"בסרט ספרית -הביתה מלאחר הדגמת הנור

. מקרים , מבלי להפר את המוסכמותעליומלהתנשא או  להבנות יחס שוויוני עם המורה הכוח כשתלמיד מנס

בחסות מסוג זה  ןתשא ומ. מהמבנה מיצוב משני אצל הדובר V-ב קוטביות הפנייה-דואלה מדגימים את 

בחנה זו בין מיצוב ראשוני למיצוב משני ההגנה על המיצוב הראשוני שלו. במקור למורה  מבטיח T/Vהמערכת 

 ,מבנה יחס שוויוני מוחלטלמורה(  T-בתלמיד פוניה ) הפרת המוסכמותאינה מועברת בעברית מפאת המחסר. 

היא נתפסת כחציית קו אדום. ועל כן , המורה מערערת את ההייררכיה ומאיימת על מיצובו הראשוני שלובכך 

מועבר לטיפול בשלבים הגבוהים של  ת המוסכמותמקרה של הפרבשיחה. לכן,  נקודת שבירהיש לראות בה 

ספרית )מנהל, ועדת משמעת(. בתרגום, בשל המחסר, לא מועברות הפרות מסוג זה והבניית -הפירמידה הבית

העקבי בפועל 'להתחצף' תרגום כמו ה צוי הבא לידי ביטוי בהזחהפי עזרתיחסי הכוח הנובעת מהן, אלא ב

 תלמיד המפר מוסכמות.להמבטיח רצף בהתנהלות היחס של בית הספר  ,(T-)לפנות ב tutoyerלפועל המקורי 

המבנה מיצוב משני תוך סטייה תלמיד המוטל על הכשמשווים בין העונש גם בעיית המחסר בולטת 

 המבנה מיצוב משני תוך כיבוד המוסכמותתלמידה  המוטל על, לבין העונש מנהלועל כן נשלח ל מהמוסכמות

 נקראת לשיחה בסוף השיעור, הטיפול נשאר במסגרת הכיתתית.על כן ו

ראשון וקצר זה קדח. חלק אהגילוי , טרם "יום החצאית"גם בתחילת הסרט  דגשתחומרת ההפרה מו 

 הדדי אסימטרי.  V-פניות מורה/תלמיד בשל את הנורמה הכיתתית ולהדגים איפשר לחלץ 

ובכך  ,, התרגום נעזר בכינוי גנאי פוגעני יותר מאמירת התלמיד במקורשל הסרט הבמקרה של הפרה בשלב ז

המתרחשים קטעים עיקר הניתוח מתמקד במובטח הרצף עם תגובת המורה המצווה על התלמיד ללכת למנהל. 



אין להפרה אותה החשיבות המוענקת . בחלק זה של הסרט הבקדמת הבמ אוברקע הנמצא  תחת איום האקדח

 .הספר כמשקפת ומבנה הייררכיה, אלא היא מבנה יחסי כוח המוכתבים על ידי האקדח-לה על ידי בית

מופנה כשהאקדח אינו  .בשיחות בין תלמידים T-קוטביות הפנייה ב-, בולטת דותמידי זהכתוצאה מאיום 

כשהשיחה אילו ; ו(ניכור), והן לקוטב השלילי שלה (הזדהות)הן לקוטב החיובי שלה הפנייה מועתקת  ,ישלא

. יחסי כוח אלה מועברים (איום)מועתקת לקוטב השלילי שלה  T-, הפנייה במתנהלת תחת איום האקדח

תנודות פניות המורה מתאפיינות בויזואלי. וכת בעיקר על הצד המבאסטרטגיה של פיצוי המסתבתרגום 

יחסי כוח דרכה מבנה  המורהמסומננת. ההמפרה את הנורמה בפיה היא  T-והפנייה ב, T/Vבמערכת בשימוש 

נוטה  היאלקוטב החיובי שלה, או איום כשנוטה  T-תלויי נסיבות של קרבה, איכפתיות או דאגה כשהפנייה ב

 שניים מתוכם,. חורגים מכלל זה למורה V-הפנייה המוסכמת בהתלמידים משמרים את . שלה לקוטב השלילי

הם הצורך בהבניית איום בשיח כדי לממש מניתוח הקטעים  יםהעולמעניינים  יםממצא .המתגלים כעבריינים

את איום האקדח, והניסיון הנשנה של העבריין להבנות כוח לשוני כנגד כוח האקדח במטרה לערער את 

 הביטחון העצמי של המחזיק בו. 

מדים ההקשר הוויזואלי והמידע הסלקטיבי המועבר ותית עלרשות הצופה הישראלי שאינו דובר צרפ

קיימים פיצויים המעבירים את אינן מועברות בתרגום.  T/Vתנודות בפניות הדקויות המתייחסות לבכתוביות. 

  אינה גורלית בסרט.מפר מוסכמות  T-יחסי הכוח המובנים באמצעות הפניות כל עוד הפנייה ב

-המרכיבים הפרגמאטיים בשיח מסתמכת על האופי הרב תהתרגומית של השמטהנורמה מהמחקר עולה כי 

על השמטות אלה. במקרה של הפרה, נמצאה בדרך כלל המפצה  ,מידע קולטערוצי של הסרט שממנו הצופה 

 חזותיתטואלית והסעל סמך הסביבה הטק ,באמצעות הזחה רצף בעלילהאסטרטגיה של פיצוי לשוני המבטיח 

. המחסר לא בא לידי פתרון אם משווים שני מצבים של עימותי כוח שבראשון תלמיד העוטפת את ההפרה

      משמר את הנורמה, ובשני הוא מפר אותה.


