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במחצית  על התרגום הספרותי מאנגלית לעברית השפעת האמריקניזציה של התרבות הישראלית

20-השנייה של המאה ה  

 
 תקציר

 

תופעת האמריקניזציה מוגדרת כתהליך שבו תרבות מסוימת מתאימה את עצמה לתרבות 

(, תופעה אשר מתרחשת גם בגבולות  ,2000Rebhun & Waxmanולאידיאולוגיה האמריקנית )

ארה"ב וגם מחוץ לגבולותיה. רבות דובר בעשורים האחרונים על תופעת האמריקניזציה של 

, אשר עוסק כולו בנושא זה(, ונראה Israel Studiesשל  5התרבות הישראלית )ראה למשל גיליון 

 מדובר במגמה שאין עליה עוררין.   21-המאה ה שבתחילת

( מן Cultural Specific Itemsתרבות )-קת באופן תרגומם של פריטים תלוייעבודה זו עוס

הספרות האמריקנית לעברית, ומנסה לבחון את השינויים שחלו באופני התרגום במהלך השנים, 

עם העמקת היכרותו של הקורא הישראלי עם התרבות האמריקנית. השערת המחקר הייתה 

באותן השנים, וכבר נצפה במחקרים קודמים )למשל, שכתוצאה מהשינוי בנורמות התרגום שחל 

( יחול שינוי גם באסטרטגיות התרגומיות שבאמצעותן בחרו המתרגמים להתמודד 1989ויסברוד, 

תרבות מטקסט המקור לטקסט היעד. רשימת האסטרטגיות -עם העברתם של פריטים תלויי

ריטים נבנתה  באמצעות התרגומיות אשר עומדות לרשותו של המתרגם בבואו לתרגם אותם פ

 ,Aixelá( ואייסלה )Oltra-Ripoll, 2004ריפול )-רשימות דומות שהופיעו במחקריהם של אולטרה

(. כמו כן, עבודה זו בוחנת אם יש הבדל בין האסטרטגיות התרגומיות הננקטות בתרגומם 1996

אכלים או חנויות תרבות מקטגוריות שונות, כגון אירועים היסטוריים, סוגי מ-של פריטים תלויי

 רשת.

כדי לקבל תוצאות שאינן מוגבלות לסוגה או לסופר, הורחבה היריעה ככל הניתן, והספרים 

 Must Read Books 501נבחרו מתוך רשימה שנוצרה באופן רנדומאלי באמצעות הספר 

(Beare, 2006 מתוך רשימת הספרות המודרנית אשר מופיעה בספר זה נבחרו אלו אשר נכתבו .)

ידי סופרים אמריקניים, מתרחשים בגבולותיה של ארה"ב, ויש להם תרגום לעברית. את על 

עשר התרגומים -הקורפוס מרכיבים תשעת ספרי המקור שנותרו לאחר תהליך הברירה ואחד

שנים. בסך הכול מורכב הקורפוס מעשרים ספרים. אלו  50-שלהם, אשר נעשו לאורך תקופה של כ

)תורגם  Catcher in the Rye)תורגם פעמיים(,  Grapes of Wrathהם שמותיהם במקור: 



, The Group ,Couples ,The Sound and the Fury ,The Executioner’s Songפעמיים(, 

The World According to Garp ,The Accidental Tourist ו-New York Trilogy .

וריות תרבותיות: אירועים התרבות שנמצאו בטקסטים המקוריים חולקו לקטג-הפריטים תלויי

היסטוריים, שמות, מזון, מותגים ותרבות פופולארית. כל אחד מהם נבדק מול תרגומו בטקסט 

 היעד.

-הפריטים תלויי 1920בדיקת אסטרטגיות התרגום שבאמצעותן התמודדו המתרגמים עם 

גיות התרבות שנמצאו בקורפוס מגלה שעל אף השינוי הגדול שחל בנורמות התרגום, האסטרט

התרגומיות אשר בהן עשו המתרגמים שימוש לא השתנו משמעותית עם השנים ועם שינויי 

הנורמות. עם זאת, נראה שישנן אסטרטגיות תרגומיות אשר נמצאו מתאימות לתרגומם של 

 פריטים מקטגוריות תרבותיות מסוימות יותר מאשר אסטרטגיות אחרות.

פו. הראשונה, שהמתרגמים מעדיפים לשמר את שתי מסקנות בולטות עולות מן הנתונים שנאס

התרבות ולהעבירם באופן כלשהו אל טקסט היעד. רק באחוז קטן מן הפריטים -הפריטים תלויי

 מצאו המתרגמים חלופה לפריט תלויהתרבות אשר הופיע בטקסט המקור.

 המסקנה השנייה, אשר עולה ממגוון האסטרטגיות שבהן נעזרים המתרגמים על מנת לשמר את

ולהעבירם לטקסט היעד )דגוט, תשל"ו(, היא שהפרטים הקטנים  התרבות-הפריטים תלויי

המרכיבים את התרבות האמריקנית נותרו ברובם זרים לקורא הישראלי. על אף המידע הרב 

הזורם בערוצי התקשורת השונים אשר עומדים לרשותו, ופותחים בפניו צוהר לתרבות 

או ברורה להתמודדות עם הקשיים הכרוכים בתרגומם של  האמריקנית, עדיין אין דרך פשוטה

 פריטים מסוג זה.


