
1 



 לא ידעתי שאני יודע

 קורס מתורגמנות קהילתית
 

 מרים שלזינגר' פרופ

 ר מיכל שוסטר"ד

 אילן-אוניברסיטת בר



 "פרשן המחלות"  
 

במשך השבוע יש  . אני מדריך טיולים רק בימי שישי ושבת"...
 ."לי עבודה אחרת

 .שאל מר דאס" ?איפה? באמת"

 ."אני עובד במרפאה"

 "?אתה רופא"

 ".כמתורגמן ופרשן. אני עובד אצל רופא. אני לא רופא"

 .אמר מר דאס" ,עוד לא שמעתי דבר כזה. מעניין]...[  "

 ."זו עבודה כמו כל עבודה אחרת. "מר קאפאסי משך בכתפיו
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 "פרשן המחלות"  
.  זה היה משונה מאוד. יום אחד בא איש עם כאב גרון]...[ "

הוא התלונן שהוא מרגיש כאילו חתיכות קש ארוכות  
הוא רשם לו  , כשהסברתי את זה לרופא. תקועות לו בגרונו

 ."את התרופה המתאימה

אז החולים האלה תלויים בך לגמרי  . ]...[ זה ממש נהדר"
 ."בעצם הם תלויים בך יותר מברופא]...[ 

 "?איך זה ייתכן? מה זאת אומרת"

יכולת לומר לרופא שהכאב הוא תחושה של  , למשל, הנה"
,  החולה לא היה יודע מה אמרת לרופא. צריבה ולא של קש

זו אחריות  . נכון-והרופא לא היה יודע שאמרת לו דבר לא
 ."גדולה
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 "מתורגמנות קהילתית"

קורס משלב עשייה   

 חברתית

 אילן-אוניברסיטת בר

 

 



 רקע על הקורס
מניעים לפיתוח הקורס 

מי התלמידים 

 (מילגה, תכנים, ש"ש)מה קורה בכיתה 

מה קורה בשטח 

איך מחברים בין הכיתה לשטח 

עד היום במספרים 
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 נקודת פתיחה
  -לשוניות נתפסה כידע אשר -דו

 בדרך אגב( לרוב)נרכש 

אלא לכל היותר כיתרון אינסטרומנטלי, לא נתפס כנכס 

המעיטו בחשיבותו 

סגור, הינו פחות או יותר סופי 

 

7 



 התלמידים גילו שהידע
מוערך, מביא תועלת לא מובנת מאליה 

והיעדרו מהווה מחסום, מסייע למימוש זכויות 

מצריך הרחבה 

כרוך בקבלת החלטות ברמת האתיקה 

מהווה מכנה משותף לכל בעלי הידע הזה 

מהווה נכס שהנחיל דור האבות 

מעשיר חברתית 
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 חשיבות מתורגמן מקצועי במפגש
ס שאלה את המטופלת שאלה וביקשה מהאחות שתתרגם  "העו

אבל האחות ישר התחילה לענות בלי לתרגם  , לאחותה החולה

ושהיא רוצה  , ס ביקשה מן האחות לשאול את החולה"העו .לחולה

אני האחות  : "ס"והאחות עונה לעו, לשמוע את התשובה מהחולה

 ."שלה אני יודעת את הכול

ס ביקשה מן "למרות שהעוהחולה בקושי דיברה בפגישה 

 .האחות הרבה פעמים לשאול את אחותה לפני שהיא עונה

פעם ראשונה ששמתי לב כמה זה חשוב שהחולה יהיה לבד   

וכמה זה משנה אם , בזמן הפגישה בלי קרובי משפחה

 .המתורגמן זה קרוב משפחה או לא
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 מתוך דוחות של הסטודנטים

10 

עבדתי  . תרגמתי למלווים של החולים"...
שם  , במחלקת ילדים כירוגית מוגברת

והמלווים הם , נמצאים הרבה ילדים מעזה
ומאוד צריכים מתרגם כי , הסבתות שלהן

הם היו רוצים  . אין שפה משותפת בכלל
 ."שעות ביממה 24-ל, מתרגמת כל יום

 
 (ערבית)יסמין 
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 מתוך דוחות של הסטודנטים

12 

במרכז הקליטה לוד עבדתי עם העובדת הסוציאלית שהיא  "

ואני צריך לתרגם , מקבלת משפחה אחת ומראיינת אותם

מה היו עושים  , קורות החיים של העולים עד שהגיעו לארץ

ולתת הסברים על החיים בארץ שיש שינוי אדיר  , באתיופיה

 ."בין מה שהיו באתיופיה לבין החיים בארץ ישראל
 

 (אמהרית)דסלין 
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"  נכס"השינוי החברתי בקורס מבוסס על 

הנכס גרם להעצמת  . של הסטודנטים

הסטודנטים והעלה את תחושת 

רבים מהם חוו בעצמם את  . המסוגלות

הדיכוי סביב הנגישות לשפה ולכן יכולים 

להתחבר בצורה אותנטית לתכנים 

 .הנלמדים בקורס

 

"צפנת"ח מכון "מתוך דו  
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 (רשימה חלקית)אתגרים 
(בעיקר ברוסית ובאמהרית)לשוניים טובים -איתור דו 

 (תפיסת הצורך במתורגמן)שיבוץ בארגונים 

פ עם מחלקות אחרות באוניברסיטה"שת 

 מתורגמן מחליף מתורגמן מקצועי-סטודנט –דילמה עקרונית? 

 איך ניתן ? מהי האיכות המינימלית הנדרשת –דילמה מקצועית

 ?לבצע בקרת איכות
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 הצורך הנתפס במתורגמן
בעקבות הדברים שעלו בשיעור החלטתי לקחת קצת יוזמה  

במקומות שהייתי אמרו שאין צורך . והסתובבתי בין המחלקות

עדיין יש בי לא .  היה חולה אחד שתרגמתי עבורו. בשירות כזה

עם  . מעט תסכול על כך שלא מנצלים את הנוכחות שלי עד הסוף

אני מרגישה  . זאת יש הרגשה שאולי דברים יתחילו להשתנות

ציפיתי שתהיה לי הרגשה של סיפוק  . שאני יכולה לעשות יותר

 .וזה עדיין לא קורה
 (רוסית, ח רעות"בי, לנה)
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 לתרגם או לא: דילמה
האסלאם שלא  כאשר הבן העליב את הערבים ואת הייתי בדילמה 

ואנשים שהם לא מלאומית שלו או לא מהדת שלו עזרו , לועזרו 

היה קשה לי גם לתרגם את ההעלבה הזו בגלל שאני אחת  . לו

כמו מעליבה את  , מתרגמתבלתי נפרד מהחברה הזו וכאשר אני 

את המצב  שיבינו אבל לא היה לי ברירה רק לתרגם . עצמי

שהוא אמר  [ כמו]זה בגוף שלישי ואמרתי את תרגמתי את זה 

 .זהאת 

 (ערבית, ח איכילוב"בי, רנא)
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?לתת חכה או ללמד לדוג: דילמה  

19 

אני כן רואה חשיבות שיהיו נוכחים יותר ויותר  "

מתרגמים קהילתיים והתרגום יכול  להעצים  

ויגרום להם להרגיש  , את האוכלוסייה הערבית

אך בד בבד צריך  . בקיומם כמיעוט לאומי שווה

לדרוש מהמדינה שתדאג למיעוטים הלאומיים  

והלשוניים ושתדאג לכך שיוכלו להתקשר  

ולהתבטא בשפת אמם ללא התנצלות וללא  

חשש לגבי מידת יכולתם להיות מובנים ואף  

 ."ללא תיווך

 

 (ערבית)מאיה 



 תכניות לעתיד
 :יאפשר" פרויקט הדגל"

סימנים-חיבור לתכנית ללימודי מתורגמנות שפת 

  תגבור לימודי שפה 

בנייה וארגון של מאגר ידע 

מעקב ומחקר 

 (בתקווה)הכרה בתוך האוניברסיטה... 
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