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 תקציר

לשפת  בטלוויזיה עבודה זו בוחנת כיצד מתמודדים מתורגמנים בארץ עם תרגום שמות עצם פרטיים בחדשות

הסימנים הישראלית. נעשו מחקרים מועטים בעולם על מתורגמנות לשפת הסימנים בחדשות ובארץ לא נעשו 

דוגמאות לשמות עצם  827נאספו  ןכלל. במסגרת המחקר הנדון נבחנו תשע מהדורות חדשות שונות שמה

 ועוסקאופי תיאורי  המחקר נושא  פרטיים מסוג שמות אנשים, מקומות, מוסדות וארגונים, עמים ואחרים.

 .בתופעות התרגום בלי להעביר ביקורת או לבדוק את טיבו של התוצר

שם בשפת הסימנים מסמנים אדם או מקום או מוסד מסוים. לכל אדם -בדומה לשמות בשפות דבורות, סימני

סף על נובחירש ניתן שם בלידתו כמקובל בחברה וזה השם שנרשם במוסדות הרשמיים במדינה שבה הוא נולד. 

שם שמוענק לו על ידי חבר קהילה אחר והוא -שם זה, מקובל בקהילת החירשים שכל חבר בקהילה מקבל סימן

 ,Supalla)משמש לזיהויו בקרב חברי הקהילה או שומעים דוברי שפת הסימנים הבאים במגע עם הקהילה 

, מקובל להעניק לאישים מסוימים, כדוגמת פוליטיקאים מרכזיים בשיח הציבורי, יםמעשי טעמיםמ. (1992

שם -כמו כן, למדינות ולחלק מהערים בעולם יש סימניאפשרו זיהוי מהיר של האדם שעליו דנים. שם שי-סימני

טכנולוגיות השימוש בהם נעשה רווח ברחבי העולם  התפתחויותממוסכמים שכתוצאה מהגלובליזציה ו

(Stephens, 2012). 

נוקטים שהוצגו אסטרטגיות תרגום שונות  ,בהתבסס על סקירת הספרותו, הנוכחית במסגרת העבודה

למתורגמנות לשפות הן שנמצאו מתאימות מתרגמים ומתורגמנים בתרגום שמות עצם פרטיים. האסטרטגיות 

 ,איות( -הן תרגום מקובל, תרגום מילולי, השמטה, תעתיק )או בשפת הסימנים לשפות סימניםהן דבורות ו

במחקרים קודמים על  ותיאסטרטגאחת השצוין כהשמות לאיות  בנוסףהמרה בשם עצם כללי והוספת הערות. 

במהלך התגלו , (Kellett Bidoli & Sala, 2011; Kellett Bidoli, 2010)מתורגמנות שמות עצם לשפות סימנים 

המחקר אסטרטגיות נוספות הייחודיות למתורגמנות לשפת הסימנים. נמצאו עדויות לתופעות בשפת הסימנים 

אך לא בהקשר של תרגום.  ה זותרבותי של שפהבלשני וההיבט כחלק מה המחקר שנסקרו עד כה בספרות

 יות תרגום. אסטרטגיות אלה הן:במדגם הן נמצאו משמשות כאסטרטג

. (2004, סנדלרו)מאיר  אובייקט שאינו נוכח בשיחלסמן  אינדקס כדיבשפת הסימנים משתמשים ב –אינדקס * 

כדי לסמן מישהו או משהו שאינו נוכח בסיטואציית השיח, יוצר המסמן קישור בין האדם או שם העצם שאינו 



 ב
 

נמצא בסיטואציה לבין נקודה שרירותית בחלל. זאת הוא עושה באמצעות הצבעה על הנקודה מיד לאחר סימון 

שמות עצם שהופיעו נמצא שמתורגמנים משתמשים באינדקס כאסטרטגיה לסמן  הנוכחי שם העצם. במחקר

 מוקדם יותר במהדורה.

שם לאנשים בקהילת החירשים ומחוצה לה דנים -במחקרים שנעשו על מתן סימני –שם -המצאת סימן* 

הנוכחי חקר . במ(Mindess, 1990; Paales, 2011; Supalla, 1992)שם -בשיטות הנהוגות להמצאת סימן

  שם המבוסס על מראה פיזי.-נמצא שמתורגמנים ממציאים לעיתים במהלך התרגום סימן

 שודרשם מוסכמים אך הפכו למרכזיים בשיח הציבורי -אנשים שאין להם סימניעבור  –שם בהתהוות -סימן* 

שם -ימנישם אינו הופך למוסכם בן רגע ולעיתים יש מספר ס-שם מוסכם. סימן-מסיבות פרקטיות סימן

נמצא הנוכחי מוסכם על ידי הקהילה. במחקר סימן ההמתחרים ביניהם עד לקיבועו של סימן אחד כ

 שם שטרם התקבעו כאסטרטגיית תרגום.-שמתורגמנים השתמשו בסימני

עליו מדברים, שם העצם, מעמד או תפקיד האדם סוג ש –כל הנתונים במדגם סווגו לפי הקריטריונים הבאים 

שם העצם מקומי או לא. סיווג השמות לפי סוג  היותמספר ההיקרויות של כל שם עצם ו"ישראליותו", כלומר 

 ,Kellett Bidoli & Sala)שם העצם התבסס על מחקרים קודמים בנושא תרגום שמות לשפת הסימנים 

ים רשל הפרמט. הסיווגים האחרים נוספו אחרי צפייה ראשונית במהדורות החדשות והבחנה בהשפעתם (2011

על בחירות המתורגמנים. מטרת הסיווגים הללו הייתה לבחון אם גורמים אלה משפיעים על בחירותיו השונים 

ם משפיעים. בנוסף, נותחו בנפרד סימנים שלהם יש סימן מוסכם וסימנים שלהם אין של המתורגמן וכיצד ה

סימן מוסכם. חלוקה זו נעשתה מכיוון שבמקרים שבהם אין סימן מוסכם, בחירה בתרגום מקובל אינה 

 הטייה של התוצאות.  ליצור היהעלול  של כל הנתונים ביחד וניתוח משותףאסטרטגיה אפשרית 

, שבהן הייתה שהמתורגמנים ינקטו אסטרטגיות דומות שהעיקרית ,בדקו מספר השערותבמסגרת המחקר נ

, שצויינו לעיל האסטרטגיות. מתוך שלל כלומר שקיימות נורמות תרגום בתרגום בחדשות לשפת הסימנים

שם מוסכם האסטרטגיה תהיה תרגום מקובל, כלומר העברה לסימן -במקרים שבהם קיים סימןשיערתי ש

במקרים שבהם לא קיים תרגום מקובל, שיערתי שאסטרטגייה של  בשפת הסימנים הישראלית. השם הקיים

שבאופן כללי במחקר האסטרטגיות השכיחות ביותר יהיו  שיערתיאיות חלקי של השם תהיה הרווחת ביותר. 

 .בשל אילוץ הזמן תרגום מקובל ואיות חלקי



 ג
 

שקיימות נורמות תרגום מסוימות במתורגמנות לשפת הסימנים המסקנה המרכזית שעלתה מהמחקר היא 

עם  .בהם היה תרגום מקובל, בחרו בו המתורגמנים ברוב המקריםשבמקרים כפי ששוער, הישראלית בחדשות. 

ולא איות חלקי כפי  הייתה השמטהבמדגם הנוכחי כאשר לא היה תרגום מקובל, האסטרטגיה השלטת זאת, 

האסטרטגיה השכיחה ביותר אחרי ההשמטה מקרים בהם לא היה תרגום מקובל, ב עוד נמצא כי .ששיערתי

 המרה בשם עצם כללי ואחריה הוספת הערה מבהירה. הייתה 

המחקר הנידון מוגבל בהיקפו. בחינה נרחבת יותר של מדגם גדול יותר עשויה להניב תוצאות סטטיסטיות 

על נטייה של מתורגמנים בתרגום שמות עצם מובהקות שמהן ניתן יהיה להסיק מסקנות מבוססות יותר 

 בחדשות.פרטיים 
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 מבוא .1

באה לבחון איך מתמודדים מתורגמנים בארץ עם תרגום שמות עצם פרטיים לשפת הסימנים עבודה זו 

תאוצה בשנים האחרונות  מתורגמנות לשפת הסימנים קיבל מחקר עלה. בחדשות מתורגמנותהישראלית ב

בין הנושאים שטרם (. Kellett Bidoli, 2010: 174) כר פורה למחקרים רבים משמשהתחום ברחבי העולם ו

נחקרו לעומק בתחום זה נכלל התרגום של שמות עצם פרטיים )שמות אנשים, מוסדות ומקומות(. בהקשר של 

ונות שנוקטים מתרגמים בבואם לתרגם שמות נסקרו מגוון פתר מסגרתםתרגום בכתב יש שפע של מחקרים שב

  (.2009ויסברוד, ; ;Nord, 2003; Hermans, 1988; Newmark, 1982עצם פרטיים )

 ,Pöchhacker) לשפות דבורותשל שמות במדיה נערך במסגרת מחקר על תרגום סימולטני דיון בתרגומם 

 שבחן את תרגומם של פריטים תלויי תרבות שונים וביניהם שמות עצם פרטיים. בעקבות מחקר זה (2007

במדיה אך בדגש על מתורגמנות  פריטים תלויי תרבותנעשו מחקרים ראשוניים העוסקים גם הם בתרגום של 

(. חוקרות אלה מציינות גם הן Kellett Bidoli, 2010; Kellett Bidoli & Sala, 2011לשפת הסימנים )

אסטרטגיות שונות שנוקטים מתורגמנים בפועל אך אינן מציעות סיווג מפורט מעין זה שנמצא במחקרים על 

במדיה עודו  מתורגמנות לשפת הסימניםנושא המחקר בש ניתן לראות אם כך תרגום בכתב שהוזכרו לעיל.

 .(ibid.: 174)חקרים הנוגעים לתרגום בפן הלשוני מובפרט מעטים ה ,בחיתוליו בעולם

התרגום הנידון בעבודה זו הוא מתורגמנות במדיה ובפרט בחדשות. מתורגמנות במדיה רווית אתגרים סוג 

כדוגמת תנאי השטח ולחץ הזמן. לתנאים אלה השפעה רבה על בחירתו של מתורגמן בין האסטרטגיות 

. בחירותיו של המתורגמן מושפעות גם מנורמות שונות שבמסגרתן הוא פועל (.Kurz, 2002העומדות לרשותו )

  נורמות אלה. לפיויבדוק אם המתורגמנים בחדשות בישראל פועלים  המחקר יסקור נורמות אפשריות

מחקרים שנעשו בתחום המתורגמנות לשפת הסימנים בארץ הם מעטים. לרוב הם בוחנים באמצעות שאלונים 

ודת מבטו של המתורגמן בנושאים שונים כמו תרגום חינוכי או תרגום במסגרת טיפולית מתוך מגמה את נק

(. המחקר המוצע הוא ככל הידוע הראשון שיעסוק בפן הלשוני של 2012; איגלברג, 2012יישומית )אבוגוב, 

תיאורי  אופיהמחקר יישא  ,המתורגמנות לשפת הסימנים הישראלית בכלל ובחדשות בפרט. לעומת קודמיו

 . בלי להעביר ביקורת או לבדוק את טיבו של התוצרעניין בתופעות התרגום באופן אובייקטיבי, יתו
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 שאין להם שמותלבין  בשפת הסימנים הישראלית מוסכם הבחנה בין שמות שיש להם סימן נעשתהבמחקר  

 םשם אינ-סימני (.name-signsשם )-לשמות עצם פרטיים נקראים במחקר סימני מוסכמיםסימנים  .סימן כזה

 הםוקדש לה אלהוככהבדלי תרבות בין קהילת החירשים לבין השומעים  הם משקפים טכני בלבד אלא  עניין

האסטרטגיות השונות הייחודיות למתורגמנות לשפות סימנים משקפות אף הן הבדלי  סעיף בסקירת הספרות.

 יות השונות, שפות דבורות לעומת שפות מסומנותתרבות בין שומעים וחירשים וגם את ההבדלים בין האופנו

 .וגם על כך פורט בהרחבה

(. 10וערוץ  22, ערוץ 1קורפוס המחקר הנוכחי כולל תשע מהדורות חדשות משלושה ערוצי שידור שונים )ערוץ 

 .הישראליתלשפת הסימנים של מתורגמנים מוסמכים כל המהדורות היו מלוות בתרגום 
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 סקירת ספרות .2

 ותרגומם עצם פרטייםשמות  2.1

 עצם שמות. בשפה כגון שמות אנשים, מוסדות ומקומות הם מקרה מיוחד של שמות עצםשמות עצם פרטיים 

בניגוד לשמות עצם כלליים, מתייחסים לרוב לרפרנט יחיד, כלומר מסמנים אובייקט מסוים ומטרתם  ,פרטיים

ניו ומביא את טיע ( Vermes, 2003:98) . ורמס( : 11Hermans, 1988)היא זיהוי אותו אובייקט, הצבעה עליו 

שטען שמכיוון שכל מטרתו של שם עצם פרטי לסמן אובייקט אין לו משמעות ( Vendler ) Vendler, 1975של 

תווית. ורמס שמעבירים משפה לשפה כמו  ואכפי שה וולכן אין צורך לתרגמו לשפה אחרת אלא יש להעביר

 קצהומילונית כלל וב שאין להם משמעותהאחד שמות  קצהושב רצףטוען ששמות עצם פרטיים נמצאים על 

בשל הדרך שבה הם מוצגים  במקרים מסוימיםשמות נתפסים כהם שיש להם משמעות מילונית והשני שמות 

 .(ibid.: 92-93בטקסט )

משום  כפי שהם מופיעים במקור םלהשאיר יש אלא גם ניומרק טוען שלכאורה אין לתרגם שמות עצם פרטיים

הוא מציע מגוון רחב של פתרונות לתרגום שמות בפועל , אך משמעותהגדרה מילונית והם חסרי להם אין ש

בתרגום  שמות עצם פרטיים עםהתמודדות לות אסטרטגיות שונבמחקר זוהו  .(Newmark, 1981)עצם פרטיים 

 מהעדפות המתרגם ומהנורמות הפועלות בסביבתומושפעת  השונותהבחירה בין האסטרטגיות בכתב. 

(Hermans, 1988) .( הרמנסHermans, 1988 ,( נורד )2009(, ויסברוד )ויסברודNord, 2003 וניומרק )

(Newmark, 1981:מתארים מספר אסטרטגיות לתרגום שמות עצם פרטיים ) 

המרה של  -( Newmark, 1981: 76) (recognized translation בלשונו של ניומרקתרגום מקובל ) (1

אם קיים אקסונים בתרגום שמות מקומות,  השם במקור בתרגום מקובל בשפת היעד לאותו השם.

תתורגם בעברית ל"סין".  "China. למשל "להשתמש בו(, נהוג למקומות )תרגום מקובל בשפת היעד

בו לשם במקור יש שמקרה  –"( ”substitution( קורא לפתרון זה המרה )Vermes, 2003: 93ורמס )

בו קיימת חלופה מקובלת ש(. לדבריו, בכל מקרה conventional correspondentחלופה מקובלת )

חובתו לבחור בפתרון זה  ,ולשיטתותמש בתרגומו בה יבחר המתרגם להששסביר להניח שזו האפשרות 

 אם הוא קיים. 
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המתרגם  -מתקיימת בעיקר בין שפות המשתמשות באותו א"ב  – (2009)ויסברוד,  העברה ללא שינוי (2

הרמנס  (.Nord, 2003: 182תכן שיהגו אותו  אחרת בשפת היעד )יק אף שימעתיק את השם במדוי

" מועבר לאנגלית כמעט Sevillaהעיר הספרדית "שם . למשל, ("copied")קורא לפתרון זה העתקה 

ברצף יוצרות אות חדשה שצלילה דומה   L". אך בשפה הספרדית שתי Seville"-כ םללא שינוי ומתורג

הגייה שונה מההגייה של השם מוביל לאנגלית לשם העיר כפי שהוא  שהעברתבאנגלית כך  Iלצליל 

 השיבוש קיים גם בתרגום לעברית, שבה שם העיר מתורגם ל"סביליה" ולא ל"סבייה".   במקור.

המקוריים של שפת המקור בשפת היעד. בדרך זו ההגאים שחזור   - (transcription) הגאים קיתעת (3

תרגום של  ,(; לדוגמהNord, 2003: 182ן שפת היעד והמקור )תהיה התאמה בהגיית השם בי

"Champs-Élyséesהצרפתי ל"שאנז אליזה" בעברית " . 

" Londonהעיר " ,. לדוגמהשחזור האותיות המקוריות - (transliteration) תעתיק אותיות  (4

 ההגאים.ותרגומה לעברית "לונדון". דוגמה ספציפית זו משחזרת הן את האותיות והן את 

" Alice; למשל, תרגום שמה של "(morphological adaptationהתאמה מורפולוגית לשפת היעד ) (5

 (.ibid.: 182" בספרדית )Alicia" -באנגלית ל

במשמעות או בקונוטציות בינו לבין השם  ,המרה בשם שיש דמיון בצליל - (substitutionהמרה ) (6

ת היסטורית מארץ המקור בשמה של אישיות אישיו של ההמרת שמתיתכן  ,למשל ,במקור. כך

 ,ibid.: 183"גיבור מלחמה"  ) הקונוטציה היסטורית מארץ היעד, המעורר קונוטציות דומות, כגון

187 .) 

 (.  ibid.: 187) במקרה זה, השם לא מוזכר כלל בתרגום -  (omissionהשמטה  ) (7

הערה כזו יכולה להופיע בגוף הטקסט, בסוגריים או מחוץ להם, או  –( annotationהוספת הערה ) (8

 (. ibid.: 189השם במקור או את מקור השם ) משמעותבשוליים, והיא מסבירה את 

אדם למשל, תרגום שמו של (; ibid.: 184)( generic noun) החלפת שם עצם פרטי בשם עצם כללי (9

 המוזכר במקור ל"אדם". 

תרגום  ,המרת השם במקור בשם בעל משמעות זהה או דומה. לדוגמה -(  4: 2009)ויסברוד,  תרגום (10

 ," בספרדיתConejo Blanco" -לבספרו של לואיס קרול( " )דמות White Rabbit"השם האנגלי 

 (. Nord, 2003: 192הארנב הלבן ) :שמשמעותו
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 . בינו למקוראו שקשה למצוא קשר כזה,  אין קשר של צליל, משמעות או קונוטציה,המרה בשם ש  (11

ול"יפתח המלוכלך" בתרגומים לעברית, כנראה  ל"יהושע הפרוע" "Struwwelpeterכך למשל הפך  "

 (.167-164: 2007 ,מתוך היענות לנורמה מקומית שעודדה חריזה )ויסברוד

 (.2009)ויסברוד,  במקורהוספת שם שלא קיים  (12

שמות נבדלים מהפתרונות הנהוגים בתרגום נורד טוענת שפתרונות התרגום הנהוגים בתרגום שמות בדיוניים 

 (substitutionרק בכך שבתרגום שמות אמיתיים לא נהוג לעשות המרה ) , שהם העיקר בעבודה זו,בדיוניים-לא

 (Nord, 2003). 

הוא בראש ובראשונה פועל יוצא של מדיניות  בהקשר של תרגום שמות מקומות, ויסברוד מציינת שתרגום זה

רשמית אך נמצאו מקרים שבהם, בנוסף לשם הרשמי, נעשה שימוש בשם לא רשמי שהציבור מעדיף להשתמש 

 . (2.10)ראה סעיף  (.  לתופעה זו יש מקבילה בשפת הסימנים5: 2009בו )ויסברוד, 

של שם עצם פרטי אחד, למשל תעתיק  זמנית בתרגום-מתרגם יכול לעשות שימוש בכמה אסטרטגיות בו

(. ניומרק טוען ששילוב אסטרטגיות הוא Hermans, 1988: 13הגאים או אותיות יחד עם תוספת הערה )

 translation“ -אסטרטגיה בפני עצמה וקורא לשילובים כאלה "זוגות תרגומיים" )שילוב של שתי אסטרטגיות 

couplets” (  או "שלשות תרגומיות" )שילוב של שלוש אסטרטגיות- )“translation triplets” כמו כן, ייתכן .

שבאותו הטקסט יימצא  מגוון אסטרטגיות, כלומר מתרגם אינו בוחר בהכרח באסטרטגיה אחת בלבד שבה 

 .(Nord, 2003: 183)הוא דבק בכל מצב אלא עשוי להתייחס לכל היקרות של שם עצם פרטי כמקרה בפני עצמו 

 הסימנים שפת  2.2

שפת הסימנים היא שפה שקיימת באופן עצמאי ומופרד מהשפה הדבורה. שפות הסימנים מתפתחות בתוך 

קהילות חרשים במקום מושבם של הדוברים אותן ומכאן שהן שונות אחת מהשנייה ואין שפת סימנים 

איות  אוניברסלית אחידה. השפעת השפה המקומית הדבורה וחדירתה לתוך שפת הסימנים בדרכים שונות כמו

דם שחבר בקהילת . א(Schlesinger & Namir, 1978: 1-2)ים השונות נאת השוני בין שפות הסימ מגדילה

, כלומר גאה בחירשותו ואינו תופס את עצמו כבעל מגבלה רפואית החירשים ומקבל על עצמו זהות חירשת

בניגוד לחירש . זאת גדולה D -ב"  Deaf" - נחשב לאלא כחבר בקהילה שיש לה תרבות משלה ושפה משלה, 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FStruwwelpeter&ei=Ap__UrSoD9Dy7AbZnIHoAQ&usg=AFQjCNHkzgZ7eGdHpYrMMIAyD35WLT4Pww&bvm=bv.61535280,d.ZGU
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משתמש בשפת הסימנים  אינואך אינו רואה עצמו חלק מהקהילה ולרוב  רפואיתשיכול להיות מוגדר ככזה 

בעברית  "deaf"-" וDeaf"-)לא קיימות הגדרות מקבילות ל. deaf" (Stone, 2007: 71)" - ונחשב ל

 (.הבחנהומשתמשים במונחים מאנגלית כאשר דנים ב

שפות דבורות מורכבות מהגאים שיוצרים את המילים. כל הגה בנפרד הוא חסר משמעות אך צירוף הגאים יחד 

והם שונים משפה לשפה. ההגאים  בההצירופים האפשריים  הקובעים אתיוצר משמעות. לכל שפה יש כללים 

ולא אודיוטורית. מורכבים מתנועות ועיצורים ולכן אינם קיימים בשפת הסימנים שהיא שפה ויזואלית 

נדמה שכל סימן בשפת הסימנים הוא יחידה שלמה שלא ניתן לפרקה ליחידות קטנות יותר אך למעשה  לכאורה

שפת הסימנים מורכבת אף היא מיחידות קטנות חסרות משמעות שצירופן בדרכים שונות מוביל למשמעות. 

 קיימים בשפה אחת אך עשויים לאמתכמו בשפות דבורות, כך גם בשפות סימנים ישנם צירופים שונים ש

ההגאים בשפת הסימנים כוללים שלוש קטגוריות ראשיות: תבניות כף יד, תנועה  להתקיים בשפה אחרת.

 .(63-45: 2004סנדלר, ו )מאיר ומיקום

שואלת  היאבהן שדרכים  שלושלקסיקון וישנן תחום הת הסימנים הישראלית מושפעת מהעברית בעיקר בשפ

כל אות  - ( איות ידני2; )פים והרכבים )לדוגמה "תואר ראשון"(ושל צר ( תרגום שאילה1) - מילים מהעברית

הכתובה. השימוש השכיח מהא"ב העברי מיוצגת על ידי תבנית כף יד. שימוש באיות מאפשר יצוג ידני למילה 

( 3;   )ות אנשים ומקומות שאין להם סימן מוסכםת שמיאיות בשפת הסימנים הישראלית הוא לאיבביותר 

מילים המתבססות על סימנים קיימים בשפת הסימנים אך מסומנות עם תבנית כף היד של האות  - איתחול

מסמנים ביצירת מעגל  את המילים "צוות" ו"משפחה"  ,לדוגמה ;(2001 )מאיר, הראשונה של המילה בעברית

את המילה  –בכל פרט לתבנית כף היד שלם בגובה החזה המתחיל קרוב לגוף. הסימנים של שתי המילים זהים 

בית -תבנית האות צ' באלףבית הידני ואת המילה "צוות" עם -"משפחה" מסמנים עם תבנית האות מ' באלף

 הידני. 

לפי  ותמסודר ןדומה לתחביר של העברית. סדר המילים במשפט שונה וה ולשפת הסימנים תחביר משלה שאינ

אינפורמציה, כלומר בתחילת המשפט מופיע "עוגן אינפורמטיבי" שבונה בסיס ידע משותף המבנה העברת 

)מאיר,   פיעים חלקי המשפט האחרים כמו הנושא והנשואולאחריו מו למוען ולנמען כמו תיאור זמן או מקום

משלבת סימון ודיבור ומכונה "עברית מסומנת" או שצורת תקשורת נוספת קיימת  .(138-139: 2004, וסנדלר

סימנים משפת הסימנים בדבריו מלווה את הדובר מדבר בעברית ו"עברית מסומלת". בצורת תקשורת זו, 

 הישראלית.
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 שמות עצם פרטיים בשפת הסימנים 2.2.1

לכל אדם  ם.שם בשפת הסימנים מסמנים אדם או מקום או מוסד מסוי-סימני ,בדומה לשמות בשפות דבורות

נוסף על . הוא נולדבה שבמדינה  הרשמייםחירש ניתן שם בלידתו כמקובל בחברה וזה השם שנרשם במוסדות 

שם שמוענק לו על ידי חבר קהילה אחר והוא -שם זה, מקובל בקהילת החירשים שכל חבר בקהילה מקבל סימן

 ,Supalla)ה ים במגע עם הקהילם הבאמשמש לזיהויו בקרב חברי הקהילה או שומעים דוברי שפת הסימני

השם שניתן -אך סימן ,שם של שני אנשים בעלי שם זהה יהיה זהה אף הוא-ניתן לטעות ולחשוב שסימן. (1992

 נוספים של אישיות, מראה, תפקיד וכדומה.  בהיבטיםלאדם הוא אישי ותלוי 

בקהילת החירשים ישנם דגמים מקובלים לפיהם יוצרים ומעניקים שמות לחברי הקהילה. בשפת הסימנים 

(, מקובל להעניק שמות המורכבים מאות אחת או לכל היותר שתי אותיות. ASLדוגמה )ל ,האמריקנית

שם יסומנו באזור -, למשל, סימניהאותיות ומיקומן על הגוף או המרחב נבחרים בהתאם למערכת כללים

 ( או תיאורייםarbitraryשם שרירותיים )-. בשפת הסימנים האמריקנית ניתנים סימניהפנים ולא באזור החזה

(descriptive סימני השם השרירותיים התפתחו לראשונה בשפת הסימנים האמריקנית ולא היו קיימים .)

 קודם לכן בשפות סימנים אחרות.

תכונת אופי שלו מצביעים על תכונה פיסית של נושא השם )לדוגמה "גומת חן"(,  שם תיאוריים-סימני 

מורכבים מאבני היסוד של השפה )תבנית  ם שרירותייםש-סימניידו )"מזכירה"(. -תים משלח)"הרגוע"(  או לע

שם, תבנית כף היד מייצגת לרוב את האות הראשונה -כף יד, מיקום, תנועה( ופועלים לפי חוקי השפה. בסימני

שם יכלול לכל היותר שתי תבניות ולא יותר )לדוגמא שתי אותיות משמו -בשמו הפרטי של נושא השם. סימן

-שם יהיה איות שמו המלא של נושא השם. קיים מספר הולך וגדל של סימני-וג שסימןשל נושא הסימן(. לא נה

למשל תבנית כף  - שם שרירותיים ותיאוריים-מסורתיים" והם למעשה שילוב של סימני-"בלתי המכוניםשם  

ם יד מסמנת את האות הראשונה בשמו של נושא השם יחד עם סימון של תכונה שלו )לצורך עבודה זו אקרא לה

  (.ibid.: 7-12) (שם מעורבים-סימני

 Borrowed/Loaned or Interpreted)שם מושאלים או מתורגמים -והוא סימנישם -קיים סוג נוסף של סימני

Name Signsנוצרים שם אלה שואלים את המשמעות הסמנטית של השם בשפה המדוברת, כלומר -(. סימני

" פירושו ברבור והסימן Luikלמשל השם האסטוני " :תרגום השם לסימן קיים בשפת הסימנים המקומיתמ

. חלק מהסימנים שנמצאו במחקר הסימן לברבור בשפת הסימנים האסטונית הואשם זה  הנושאשניתן לאדם 



8 
 

הסימן שניתן לאדם החירש מבוסס על  -פן מפתיע אולי סימנים הומופוניים הם באושם -על סימניאסטוני 

 שפירושו חסידה באסטונית, קיבל סימן של גרון, ,"Kurgבחור ששמו "מילה שנשמעת דומה לשמו, לדוגמה 

"Kurkבאסטונית " (Paales, 2010: 325).  השם הם מהסוג -חירשים באירופה, רוב רובם של סימניבקהילות

 .:nickname” (ibid“וכאשר מתרגמים אותם לשפות אחרות מתייחסים אליהם כאל שמות חיבה התיאורי 

323 .) 

שם בקהילות החירשים אך לא נעשו -צרותם של סימניוחוקרים שונים ברחבי העולם חקרו את נושא היו

השם בארץ הם מסוג -עולה שרוב סימנינריונית שנעשתה בנושא מימעבודה סבארץ.   מחקרים נרחבים בנושא 

יתים צפו יותר סימנים שרירותיים ומאואצל צעירים נ .בקהילה מבוגריםה, בעיקר בקרב שם תיאוריים-סימני

שם תיאוריים -ככל הנראה, חירשים בארץ הרבו להשתמש בסימני אך עדיין נשמר רוב של סימנים תיאוריים.

עם כניסתה של שיטת האיות  .שאיות לא היה קיים בשפת הסימנים הישראלית עד לפני כמה עשורים מכיוון

בהם השם שצפו שינויי שם מסיבות שונות כמו מקרים כן נ שם המערבים איות.-עליה בסימנימסתמנת 

  .(18-17: 2001 )שהם,נישואין או בעקבות התיאורי כבר לא תאם את אישיותו או תכונותיו של האדם 

ההגייה של המילים בשפה  - (mouthingהשם בשפת הסימנים הישראלית הוא "הגייה" )-מד נוסף בסימןמ

המדוברת )במקרה שלנו עברית( בליווי הסימן. נראה שההגייה של מילים בעברית עוזרת להעביר את המסר 

תים ומוסדות מלווים לעבתקשורת שבין שומעים וחירשים. שמות פרטיים, כגון שמות אנשים, מקומות 

 )מאיראו אנשים וההגייה מבחינה ביניהם ת ייצג כמה מקומועשוי לקרובות בהגייה מכיוון שסימן ידני אחד 

 .(187: 2004סנדלר, ו

גם הם על מאפיין חיצוני לרוב רשים מבוססים יהשמות הניתנים לאנשים שומעים שאינם קשורים לקהילת הח

מובאות  (Paales, 2011: 63) שומעיםאנשים שם ל-מתן סימני במחקר על זיהויו של נושא השם.ל שמקל ע

תופעה  אמריקנית.הפינית והגרמנית, הרוסית, הלכך משפות סימנים שונות הכוללות את האסטונית,  דוגמאות

, סימנו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט הוא הלדוגמ ,גם בשפת הסימנים הישראלית קיימתזו 

העברת כף היד על הראש מצד אחד לשני בצורה המייצגת "הלוואה בריבית" של השיער,  סימנו של אהוד ברק 

בחלק מקהילות נקודת החן המפורסמת שלו. בעבר הוא נקודה על הלחי ליד האף, היכן שהייתה ממוקמת 

 אינהשם אחר -סימןבשם -החלפה של סימןאישי של החוקרת גם בישראל( בסין ולפי ידע כך למשל החירשים )

 . (Paales, 2010: 328) מלווה את האדם כל חייו ללא שינויהשם ו ביותר מקובלת
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כמו לדוגמא  ,שם שרירותיים-ישנם גם שמות של אנשים שומעים שהם מסוג סימנילעומת הדוגמאות לעיל, 

, כלומר תבנית כף יד המייצגת את האות ב' )וגם את BBראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו: סימנו של 

, באזור של כל האותיות בשפת הסימנים( שנמצאת במקומה הטבעי, כלומר מיקום האיות הרגיל Bהאות 

 החזה לצד הגוף.

 ארץלעיתים שימוש בסימן שניתן לנושא השם בעשה יישם של אישים מפורסמים מהעולם -בסימון סימני

 ,(ASLהאמריקנית ) שניתן לו בשפת הסימנים ,של הנשיא לשעבר ביל קלינטון השם-סימן ,ההמקור. לדוגמ

לעומתו, טרם זכתה  ,. הילארי קלינטוןבשפת הסימנים הישראליתהוא סקסופון וכך מסמנים את שמו גם 

+ סקסופון שמייצג את עובדת היותה אשתו של  הוא נשואה ,נכון להיום ,השם שלה-לשם משל עצמה וסימן

 ביל קלינטון.

 שמות מקומות בשפת הסימנים 2.2.2

 ,ותהתפתחויות טכנולוגיות נוספמשיחות וידאו ומאינטרנט, מתיירות, מניידות, זציה, מכתוצאה מהגלובלי

 תמקובל שם של מדינות הפכה-שאילת סימניקהילות החירשים בעולם, המאפשרות שיתוף מידע ותקשורת בין 

של מדינות בכל רחבי רגון החירשים המקומי המקובל על אהשם המקומי -שימוש בסימןיותר עם השנים. 

 .זאתמעודד (  WFDוהאירגון הבינלאומי של החירשים )העולם נתפס כמכבד את השפות השונות 

שרוב נדמה ש  ,מהתבוננות בלבד(אלא לא על בסיס מחקר מוצק )אמנם  ,מציין (Stephens, 2012: 22) סטפנס 

גבולות, צורה טופוגרפית של  את הדגלים השונים,השם של המדינות השונות הם תיאוריים ומזכירים -סימני

את הסהר  מחקההשם של תורכיה -לדוגמה, סימן .פיין של מנהיג מפורסםאו מא , לבוש מסורתיהמדינה

לא נמצאו מחקרים בנושא שמות  היפני. מערכת האייםצורת ל רומזהמופיע על דגלה וסימן השם של יפן 

 מקומות ומוסדות בישראל.

 המאמצים חלוקת ומודל רגמנות הגדרת מתו 2.3

 מתורגמנות 2.3.1

דבורה לשפת שפה תרגום סימולטני משפה דבורה לדבורה או מלבעבודה זו המונח מתורגמנות מתייחס 

 סימנים.

 מגדיר מתורגמנות באופן הבא: (Pöchhacker, 2004: 11) קראפושה
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Interpreting is a form of Translation in which a first and final rendition in 

another language is produced on the basis of a one -time presentation of an 

utterance in a source language. 

פעמיות של המתורגמנות. המתורגמן צריך ליצור תרגום בשפת היעד בהתבסס על שמיעה -הוא מדגיש את החד

 חזרה.של טקסט המקור פעם יחידה ללא אפשרות 

לנטי לנאמר בשפת המקור. ומטרתו של המתורגמן היא להציג תרגום אקוויו ,(Lesson, 2005:11)לפי לסון  

בהם נדרשת שלנטי" הוא מושג נזיל ויכול להשתנות מתרגום לתרגום. יש תרגומים והמושג "תרגום אקוויו

לטענתו  .תר מספקתבהם העברת המשמעות בדרך "חופשית" יושצמידות גדולה יותר למקור ויש תרגומים 

(ibid.:55), תרגום מוצלח יהיה כזה המנסה להעביר את המסר של המבע ולא כזה הנשען על המבנה התחבירי-

שמתורגמנים מקצועיים רואים את ההבדל בין  נתטוע (Diriker, 2004) ריקריד לקסיקלי של שפת המקור.

ולא רק מעביר  והעברתהמסר ו עיבודהמתורגמן מעורב ב - (interpretationתרגום למתורגמנות בפרשנות )

התערבותו של המתורגמן בטקסט או ל אין הוא מתכוון "פרשנות"בש. חשוב לציין מילים משפה לשפה

מציינת שמטרת המתורגמנות אינה יצירת מקבילה  (Anderson, 1994)אנדרסון מטקסט המקור.  הרחקתו

המתורגמן מעביר את המשמעות כפי  .לשונית בין שתי שפות אלא העברת המשמעויות של הנאמר לשפת היעד

 .אותםר לחזור על דבריו או להסביר שהוא הבין אותה באותו הרגע מכיוון שאין באפשרותו לבקש מהדוב

זו נכונה ברוב המקרים אם כי במתורגמנות קהילתית במצבים שונים לעיתים נהוג לבקש הבהרות  קביעה

  המתורגמן בתא מבודד ותרגומו מועבר באמצעות אוזניות לצורך התרגום. לרוב נמצא . במידת הצורך

טיבי ינגדובר מתחיל את דבריו מכיוון שנדרש עיבוד קויכולים להתחיל את התרגום ברגע שה אינםמתורגמנים 

ק מטקסט המקור לפני שהם יכולים להתחיל י. עליהם להמתין עד ששמעו חלק מספשל האינפורמציה הנשמעת

 lag time. זמן ההמתנה בין תחילת הדיבור של הדובר ועד תחילת התרגום נקרא זמן שיהוי )בהפקת התרגום

 .decalage) (Cokely, 1986) או 

 (Padden, 2000: 178-179). פדן מתורגמנות לשפת הסימנים וממנה היא מתורגמנות בין אופנויות שונות

סוקרת את ההשפעה של האופנויות השונות )שפה דבורה או מסומנת( על התרגום. היא מציינת שיש חוקרים 

בין האופנויות )למשל תרגום משפה דבורה למסומנת( מאפשרת לזיכרון לעבוד ללא שקיומו של שוני  שסבורים

פחות השמטות  העוש הואהפרעה מכיוון שהמתורגמן לא "מפריע" לעצמו בדיבור תוך כדי האזנה ולכן 
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יא וטעויות. עם זאת, היא טוענת שתרגום בין אופנויות שונות דורש עיבוד רב יותר והוא  מייגע יותר. בנוסף, ה

זמן רב יותר לעומת דיבור, נתון שיכול להשפיע על  נמשכתשפת הסימנים הפקה במתייחסת לשאלה אם 

שבהסתכלות לאורך זמן, כמות האינפורמציה המועברת בכל שפה,  מצאהמתורגמנות לשפת הסימנים. היא 

איטיות הן ועות יד זמן רב יותר מכיוון שתנ נמשךמסומנת או מדוברת, היא פחות או יותר זהה. בעוד סימון 

בין מסוים  איזוןכמות אינפורמציה גדולה בתוך סימן אחד ולכן מתקיים  מדיבור, שפות סימנים יכולות לדחוס

 האופנויות.

מתורגמנות לשפת הסימנים והבנה מצד קהל  שבדקוקר מספר מחקרים ס (Pöchhacker, 2004)פושהאקר 

יבור בשפה המדוברת בליווי דעדיפים שפת סימנים על שפה מסומלת )שבקרב חירשים המ הוא מצאהיעד. 

רגם תר של טקסט היעד כאשר המתורגמן תיו טובהוגם בקרב כאלה שהעדיפו מסומלת, ניכרה הבנה  סימנים(

. עם זאת, כפי פישוטוהנאמר בעזרת בנייתו מחדש או  לשפת הסימנים והעביר את המשמעות של הטקסט

 ,Cokely)שקורה גם בתרגום של שפות דבורות, ישנה תופעה של השפעת שפת המקור על התרגום. קוקלי 

 ה( הפרע1ר ביעד בשפת הסימנים : )של שפת המקו( intrusionsמפרט שני סוגים של "הפרעות" ) (1986

ך כלל בשפת היעד בהקשר הופעה בתרגום של מילה ששייכת לשפת המקור ואינה בשימוש בדר  - לקסיקלית

בניית משפט בשפת היעד במבנה תחבירי של שפת המקור. הפרעה מסוג זה  - ( הפרעה תחבירית2) ;שבה נאמרה

 יוצרת לרוב מבע לא מובן בשפת היעד. 

 המאמצים במתורגמנותחלוקת ודל מ 2.3.2

בעבודת  המובניםהקשיים את מאמצים בנסיונו להסביר חלוקת של , מציע מודל (Gile, 1999: 154)ז'יל 

הוא שמתורגמנות דורשת אנרגיה מנטלית  הראשון - המודל מתבסס על שני עקרונות מרכזייםהמתורגמן. 

תים נדרש אף האנרגיה הזו ולע ברובן מוגבל והשני שבעבודת התרגום המתורגמן משתמש שקיימת באופ

 מהאנרגיה המנטלית הקיימת. כמות גדולה יותרל

  - המתרחשים במקביל סוגי מאמץ ארבעהלדידו, ישנם 

למילים בעלות  ןתרגומ, זיהוי המילים וניתוח גלי הקול - להאזין לנאמר ולעבדו כדי המאמץ הדרוש (1

 משמעות.

 .המאמץ להפיק תרגום  (2
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המאמץ מתייחס  - לשליפתו בתרגוםאת המידע עד  לאחסןכדי המאמץ שנדרש מהזיכרון לטווח הקצר  (3

בהם המקור אינו ברור או מורכב שלזמן השיהוי שבין שמיעת המקור לבין הפקת התרגום. במקרים 

הפקת התרגום בנסיון להבין טוב יותר את המסר ארוך יותר לפני יכול המתורגמן לבחור בזמן שיהוי 

 (.Lesson, 2005: 57) הארכה זו מוסיפה עומס על הזיכרון לטווח הקצר .ולנסחו מחדש בשפת היעד

כאשר התיאום בין מאמץ ההאזנה והעיבוד, מאמץ ההפקה  - סוגי המאמציםבין שלושת תיאום  (4

 .(ibid.: 57) ומאמץ הזיכרון עובד כיאות המתורגמן יכול להפיק תרגום "זורם"

המאמצים נמצאים ב"תחרות" זה עם זה על המשאבים של המתורגמן והתוצאה היא שהמתורגמן סוגי שלושת 

 ,קטנה ככל שתהיה ,דרישה נוספתהקיבולת שלו וכל  אלשיקרוב ודת התרגום נמצא כל הזמן במצב במהלך עב

   .(Gile, 1999: 156-157) ה להשפיע על הפקת התרגוםיכול

אילו אסטרטגיות סביר יותר שמתורגמנים יבחרו להשתמש בלבחון  כדיניתן לעשות שימוש במודל הזה 

 ,Pöchhackerקר )אבמקביל. פושה המופעליםבהינתן המאמצים  תרגום סימולטנישל בסיטואציות 

מציין שכדי להתמודד עם טקסט מהיר ואינטנסיבי, מתורגמנים נוקטים בשיטות של דחיסת   (2004:134

 חוזרים על דברים הנאמרים פעמיים( והשמטה.  אינם ,אינפורמציה )למשל

 בדקה את הקיבולת של המאמץ המושקע במתורגמנות בהיבט הפיזיולוגי. (Klonowicz, 1994)יץ' בקלונו

שפעילות הלב  מצאה, היא ואחריה תרגום פעולתלפני  ולחץ הדם שלהם פעילות הלב של מתורגמניםמבדיקת 

במהלך דקות תרגום רצופות נחשבות למשמרת תרגום אחת(.  30-20משמעותית לפני משמרת תרגום ) התגברה

היא התרגום נצפתה נורמליזציה של הפעילות, כפי הנראה כתוצאה מכך שהמתורגמן מתרגל לסיטואציה. 

 30-20בחנה מתורגמנים שעבדו ארבע משמרות במשך יום עיון שלם, לכל מתורגמן היו ארבע משמרות של 

מהמחקר עלה שקיימת השפעה של עבודה ממושכת על חלוקת התחלפו ביניהם. הם דקות ובתום כל משמרת 

לחץ הדם של המתורגמנים נשאר מעל לנורמה במהלך היום כולו. קצב פעילות הלב התאושש באופן המאמץ. 

נותר גבוה יחסית  יחסי בתום כל משמרת אך השפעת היום ניכרה עליו ואחרי שתי המשמרות האחרונות הוא

יותר, כך פעילות הלב אמורה להגיע ו יותר נמשכתשהמשימה בפעילויות אחרות, ככל  לנקודת ההתחלה.

המתורגמן לומד להכיר את  - כך גם במקרה של תרגוםמת מכיוון שהאדם מתרגל לפעילות. לישורת מסוי

היכרות זו אמורה להוריד את הלחץ קצב הדיבור וכדומה. את הנושא, את נימת קולו, את הדובר: 
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זה אכן קורה בסבבים הראשונים של התרגום אך עם הזמן דפוס החזרה לנורמה נשבר. ניתן  מהמתורגמן.

 עייפות.בו ץכתוצאה מעלייה בלחהמשאבים של המתורגמן לא נכון של ל להסביר זאת בניצו

 נורמות במתורגמנות 2.4

 ,Toury) טורי פיתח. את חקר הנורמות בתרגום נורמות תרגוםל בכפוףמתורגמנים, כמו מתרגמים, פועלים 

נמצאות על הן דרכי פעולה הנורמות בהקשר החברתי, . אמצע שנות השבעים של המאה העשריםהחל מ (1995

 .תלוית נורמותוככזאת היא  נעשית בהקשר חברתיפעולת התרגום שבין חוקים לבין נטיות אישיות.  הרצף

דרכי פעולה או התנהגויות המקובלות במסגרת התרגום בין שתי מערך של למעשה היא בתרגום נורמה 

 : לשני סוגיםטורי מחלק את הנורמות . תרבויות

בחירה את המדיניות התרגום, למשל ובעות את נורמות הק  - (preliminary normsנורמות מקדימות ) .1

 ומאילו שפות. ים יתורגמוסטאילו טק

נורמות אלה קובעות את התנהגותו של המתרגם   -( operational normsנורמות אופרציונליות ) .2

 בפעולת התרגום בפועל. 

בהן הם שפתרונות מתאימים לבעיות  שינחו אותם בבחירתמתורגמנים, כמו מתרגמים, זקוקים לנורמות 

על יל את רעיונותיו של טורי חלה שניסתההייתה הראשונה שלזינגר . (Schjoldager, 1995)נתקלים 

תורגמנות במסמכים משל נורמות סימנים לאיתרה  (Duflou, 2007)דופלו . (Shlesinger, 1989)מתורגמנות 

מקצוע המתורגמנות ומסמכים שנכתבו בידי מתורגמנים על את מסמכים רשמיים הסוקרים שונים וביניהם 

נורמות  לחלץמה מתורגמנים צריכים או אינם צריכים לעשות. מחקרה נועד  ופירטו המתורגמנות, עבודת

מיומנויות קשורות לכישורים ול אותרובשטח ייבדק במחקרים עתידיים. חלק מהנורמות ש ןאפשריות שקיומ

ך התרגום, המתורגמן נדרש לידע כללי נרחב. אחרות קשורות לתפקידו במהל הלמתורגמן, לדוגמ יםהדרוש

לא דובר ושפת הגוף שלו ועליו לנסות מילוליים כמו נימת קולו של ה-למשל עליו להעביר לנמען גם מסרים לא

 להתעכב הרבה אחרי הדובר בהעברת המסר.
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מצאה שמתורגמנים פועלים לפי מה שאפשר  (Marzocchi, 2005: 92)ראו גם (Shlesinger, 1999) נגר שלזי

נאמר שלפיה המתורגמן אינו חייב להעביר את כל מה ש( condensation normלכנותו נורמה של דחיסה )

  .הדברים עיקריבטקסט המקור והוא יכול להסתפק בהעברת 

חלוקתו של רגמנים בהתבסס על מחלקת את הנורמות החלות על מתו (Garzone, 2002: 112-113)גרזון 

 :טורי

לשוניים של התרגום כמו -נורמות הקשורות להיבטים חוץ - (preliminary normsנורמות מקדימות ) (1)

הבחירה במושא התרגום לרוב אינה תוצאה של מדיניות  ,במקרה של מתורגמנות .בחירת מושא התרגום

דקות  30-20ורגמן כל מתהחלפת תרגום בגוף ראשון, העדפה ל נורמות מקדימות יכללו למשלו תרבותית

נדיר ששפת האם ספק אם נורמה זו מתקיימת בתרגום לשפת הסימנים כי ) ותרגום לשפת האם ולא ממנה

 של מתורגמן תהיה שפת הסימנים(. 

צמו מתורגמן במהלך התרגום עהנורמות הקובעות איך ינהג  –( operational norms) ציונליות( נורמות אופר2)

עם הזמן תוך כדי  מתפתחות הנורמות האלה נלמדות אובחר להשתמש. אסטרטגיות יובין השאר באילו 

הנשלפות באופן אוטומטי  תרגום מתורגמנים מפתחים אסטרטגיותעבודת המתורגמנות. ות בהתנס

אחת מהנורמות הללו היא השמטה של אינפורמציה כאשר  .קשיים ספציפיים בעבודתםעם בהתמודדות 

 פוגעת בהבנתו. אינהסר והשמטתה תורמת להבנת המ

 תרגום שמות במתורגמנותאסטרטגיות  2.5

מחקרים רק מצאו , נ(2.1)ראה סעיף  בעוד שנעשו מחקרים רבים על תרגום שמות עצם פרטיים בתרגום בכתב

 מעטים הדנים בנושא שמות עצם פרטיים במתורגמנות. 

תרגום סימולטני לעומת פרטיים ב לים בתרגום של שמות עצםמחקר שנערך בגרמניה בחן אם קיימים הבד

הרצאות  רגמו שלושים שתבמחקר השתתפו חמישה מתורגמנים עוקבים וסימולטני .(Meyer, 2008)עוקב 

אותו המרצה והמתורגמנים קיבלו חומר בנושא  ועל ידיאותו נושא בההרצאות היו  מפורטוגזית לגרמנית. שלש

 ראש וסיכום של ההרצאה.מ
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מסוג שמות אנשים, מקומות פרטיים  לתרגום שמות עצם חמש אפשרויות תרגום שונות מונההמחקר  

 :ומוסדות

1. N ← N -  כפי שהוא או עם שינוי פונטי מינימליהעצם תרגום של שם 

2. Ø ← N -   השמטת השם 

3. PRO ← N - תרגום של שם לכינוי גוף 

4. GEN ← N -  לשם עצם כלליפרטי תרגום של שם עצם 

5. N+ ← N – תרגום השם כפי שהוא והוספת אינפורמציה מבהירה 

פרטי (  וכן שתרגום של שם עצם 1)אפשרות  ככאלהתוצאות המחקר מראות שברוב המקרים השמות תורגמו 

 לשם עצם כללי והוספת אינפורמציה מבהירה הן שתי האפשרויות הבאות בשכיחותן במתורגמנות שמות.

וה ביותר של המרות בשם עצם כללי והוספת אינפורמציה היה בתרגום של שמות אנשים  ומקומות האחוז הגב

לי )המוסד מכילים שם עצם כלרבים מוסדות, כנראה כתוצאה מכך ששמות מוסדות שמות ופחות בתרגום 

 לדוגמה(.  ,לביטוח לאומי

 מתורגמנות במדיה  2.6

תורגמות משודרות המהתכניות  ,יזיהולקהל הרחב באמצעות רדיו או טלו מתורגמנות למדיה היא מתורגמנות

תרגום שונות כמו תרגום  נעשה שימוש בשיטותבשידור חי או מוקלטות מראש. במתורגמנות לשפות דבורות 

עוקב ותרגום בלחישה אולם במקרה הפרטי של מתורגמנות לשפת הסימנים התרגום תמיד תרגום סימולטני, 

הקשיים ולמדיה עוסקים באפיון סוג התרגום הייחודי הזה מתורגמנות שא חקרים שנעשו בנוהמ. סימולטני

מחקרים ראשונים על מתורגמנות . (Pöchhacker, 2007:124-125 ) כרוכים בו ובבחינת איכות הביצועה

כמתורגמנות כנסים המתרחשת בתנאים  אותהבמדיה עסקו בהשוואה שלה למתורגמנות בכנסים וחלקם ראו 

הבדל מרכזי בין מתורגמנות כנסים למתורגמנות  מצא( ibid:207מאק ). (Mack, 2002: 204)יותר  תובעניים

בה הנמענים אנונימיים ורבים ולא קיימת שבמדיה והוא ההבדל שבין תקשורת פנים אל פנים לבין תקשורת 

גוניות של הקהל מציבה קשיים נוספים בפני המתורגמן שצריך להעביר -הרבשיח בין הצדדים. -אפשרות לדו

 יר לכלל הנמענים. מסר  אינפורמטיבי, רלוונטי ובה
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וטוען שמצופה ממנו להיות רב  הציפיות מהמתורגמן במדיהמפרט את  (Viaggio, 2001) סרגיו ויאגיו

 ובעל יכולות רטוריות גבוהות. בדבריו:  בעל ידע עולם נרחב ,גמיש, אנליטי - כישורים

Ideally, he is expected to be a consummate mediator, with the psycho-motor 

reflexes of the conference interpreter, the analytical keenness and 

background knowledge of the journalist, and the rhetorical prowess of the 

seasoned communicator (Viaggio, 2001: 30). 

היא  י אחר.נסימולט ןיותר מכל מתורגמהמתורגמן בטלוויזיה נתון ללחץ  ,(Kurz, 2002: 195לדברי קורץ )

המבוססות על מקורות הלחץ הייחודיים למתורגמנות במדיה לשלוש קבוצות עיקריות מחלקת את האתגרים 

 :(ibid.: 195-196 )השונים 

יש שבו אולפן חדשות אלא ב נמצא בתא סגוראינו המתורגמן  -זית הנובעות מהסביבה הפיבעיות  (1

במקרים רבים אין באפשרותו של המתורגמן לכך,  ויזואליות ואודיטוריות. בנוסף ,רבות דעת-הסחות

להסתפק בתרגום  , ועליוהוא מתרגם מכיוון שהוא נמצא בחדר אחרשאת דבריו לראות את האדם 

 הקהל.אין באפשרותו של המתורגמן לקבל משוב מ ,כמו כן .משמיעה בלבד או ממוניטור

אפשרות  ואיןמוקדמת  התראה איןתים לע .שגרתיות אינןרבות ועבודה השעות  - העבודהתנאי  (2

בניגוד למתורגמנות בכנסים, אין באפשרותו של המתורגמן להכיר  ,להתכונן לקראת התרגום.  כמו כן

איכות  בנוסף או לסגנונות הדיבור שלהם. הםמראש את הדוברים ולהתרגל למבטאים השונים של

 ולפגוע בהבנת הנאמר.ירודה השמע יכולה להיות 

יזיה יודע שצופים בו והמתורגמן בטלו - (Psycho-emotional stress factors) רגשיים-גורמים פסיכו (3

יותר. בנוסף, הקהל נוטה  גדוללטעות  חששמאות, אלפים או אפילו מיליונים של צופים ובשל כך ה

 הוא שופט את קריין החדשות. לפיהם ל קול ודיקציה שונים שלשפוט את המתורגמן באותם קריטרי

ים בכנסים לעומת מתורגמנים במדיה במחקרה בדקה קורץ את ההבדלים במתח המופעל על מתורגמנ

 והזעה ומצאה שמתורגמנים בטלויזיה חווים לחץ גדול יותר.אמצעות בדיקת מדדי דופק ב

בוחר לו התנאים  הוא היהבה שלבחור את האסטרטגיה תנאי התרגום במדיה לא תמיד מאפשרים למתורגמן 

אמר, לחץ תוספת אינפורמציה הייתה עשויה לעזור לצופה להבין את הנבהם שבמקרים  ,למשל ,כך .היו שונים

יודע מראש מה יהיו  אינוהמתורגמן לרוב בנוסף, . (Pöchhacker, 2007: 129) הזמן לא תמיד מאפשר זאת

אותה הוא מתרגם ואין באפשרותו להתכונן ולברר מונחים שאולי אין הוא יודע שהנושאים הנידונים במהדורה 



17 
 

קלט לדברי  ערך למהדורה.ישהיה בוחר לו היה לו זמן לה האלנות שונים מבחור פתרוולכן הוא נאלץ ל ,לתרגם

בחדשות היום ולהיות  מעודכןלהיות  מהמתורגמןמצופה (Kellett Bidoli & Sala, 2011: 207)  וסלהבידולי 

שמות מקומות, אנשים ולאומים הנמצאים על סדר  להתמודד עם תרגוםבקיא בטרמינולוגיה שתאפשר לו 

 . היום

ים נתונים ללחץ משום מתורגמנים לשפת הסימנבנוסף לקשיים שפורטו בנוגע למתורגמנים לשפות דבורות, 

ים לעשות שימוש במילונים במהלך מתורגמנים לשפת הסימנים אינם יכולהיותם מצולמים כל העת. כמו כן, 

מילונים מאוד בנמצא ם וכן מכיוון שאין הומשתמשים בידי התרגוםרגומם מכיוון שהם "נראים" במהלך ת

תים דלקות פרקים במאמץ פיזי הגורר לעסימנים כרוך תרגום לשפת ה ,בנוסף. מפורטים לשפת הסימנים

 .(Kellett Bidoli, 2002: 178) ופציעות

ממחקרים שנעשו על הצד של הצופה בטלויזיה מתורגמת סימולטנית נמצא שבראש סדר העדיפויות שלו 

גום מופיעים תיקונים " מהתרנותליהקבלת מסר לוגי שלם ורציף. ברשימת הדברים המפריעים " תנמצא

כמו כן, כפי  .(Pöchhacker, 2011: 29) אינטונציה מונוטוניתשעושה המתורגמן במהלך התרגום, היסוסים ו

מצא שבקרב חירשים המעדיפים  (Pöchhacker, 2004), פושהאקר (2.3.1)סעיף  ין בסעיף על מתורגמנותשצו

תר של טקסט היעד יו טובהב כאלה שהעדיפו מסומלת, ניכרה הבנה וגם בקר  ,שפת סימנים על שפה מסומלת

רגם לשפת הסימנים והעביר את המשמעות של הטקסט הנאמר בעזרת בנייתו מחדש או כאשר המתורגמן ת

)במקרה של מתורגמנים לשפת הסימנים שפת  האם. נמצא שמתורגמנים נוטים לחזור למבנים של שפת פישוטו

נם מוכרים נושאים שאיב הדןמורכב ורה(, במיוחד במקרים של טקסט מקור מהיר היא לרוב השפה הדבו האם

  .(Kellett Bidoli, 2001: 141) למתורגמן

-מגישים בבריטניה. מתורגמנים-חירשים מתורגמנים בדק (Stone, 2007) מחקר נוסף שתומך בממצאים אלה

ומעבירים בשפת  עודיות לקהילהיכניות יבת קרייני חדשותכתפקדים מהם אנשים חירשים האלה מגישים 

תים לא. הם קוראים ים הם מלווים קריינים שומעים ולעתיטית את חדשות היום או השבוע. לעהסימנים הבר

סטון מסביר שמטרתם של המתורגמנים את החומר לפני השידור ומעבירים אותו בשידור בשפת הסימנים. 

ם כל זכר של טקסט המקור כך שהצופים החירשים יתפסו את הטקסט כטקסט בשפת החירשים היא להעלי

בשונה מתרגום סימולטני, מאפשרת עיבוד של החומר והעברתו קריאת החומרים לפני השידור, הסימנים. 
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אחד המתורגמנים החירשים מציין את ההבדל בין מתורגמנים חירשים לשומעים  .בשפת הסימנים הטבעית

 : ואומר

As I read down the text I pick out what my mental picture which is 

automatically the same as Deaf people but those interpreting  read the 

information and try to change the order but the picture they have isn’t right 

(Stone, 2007: 83). 

 : בהמשך הוא מוסיף

Of course it is because it is hearing new, their structure, that means how 

can I radically change it to Deaf’s if  it is based on English, based on 

hearing structure, it would have to be the other way around with me sitting  

at the desk and the hearing person standing on the side, that would be Deaf.  

 "Deafכפי שניתן להבין מהציטוטים, מתורגמנים שומעים שאינם "(. 1.2ראה סעיף   "Deaf)להגדרת המונח" 

, ולא במבנה של שפת סימנים. כלומר שפה מסומלת ,מעבירים את המסר בשפה הקרובה יותר לשפת המקור

רק כאשר יש באפשרותם לקרוא את החומר  ,לדבריי המרואיינים ,העברת חדשות בשפת הסימנים מתאפשרת

מסר המנותק מהמבנה של שפת המקור ונהיר יותר  לפני השידור ולערוך אותו במוחם מראש ובכך להפיק

לקהל החירשים הצופה במהדורה. אך כפי שצוין קודם לכן, לרוב המתורגמנים אינם חשופים לחומר זמן 

ושאים שאינם מוכרים למתורגמן מובילים נושיח על וב מהירות המסר המועבר זה בשילק מראש. נתון ימספ

 שבמקרים רבים לא יתאפשר למתורגמן להעביר את המסר בשפת הסימנים אלא בשפה מסומלת.לכך 

 נורמות במתורגמנות למדיה 2.7

נורמות בתרגום למדיה. הוא בדק תרגומים סימולטניים לאיטלקית של ערך מחקר על  (Sergio, 2003) סרגיו

-1998בשנים   (Formula One Grand Prix)במירוצי המכוניות פורמולה אחד ראיונות שנערכו למשתתפים 

 המרכזית שבהן: ועמד על.  הוא מצא שקיימות מספר נורמות במתורגמנות למדיה 2002

In reality, the norm is that media interpreters are judged not for 

interpreting a speech correctly but convincingly well. Ultimately, though I 

am not suggesting throwing the quality baby out with the accuracy bath 

water, it is the form and not the content that both broadcasters and viewers 

respond to (ibid.: 172). 
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אופן בו הם מעבירים את האינפורמציה מדבריו ניתן להבין שמתורגמנים במדיה שמים דגש רב יותר על ה

נורמות נוספות  ומשקיעים מאמץ בנסיון להעביר מסר רציף וברור גם אם תוכנו אינו תרגום מדויק של המקור.

 במסגרת מחקרו: שזוהו

  כדי להתמודד עם מגוון האילוצים הקיימים בתרגום במדיה, מתורגמנים נוקטים "אסטרטגיות

נחשבות מוצא אחרון אך בסוג זה , כלומר, אסטרטגיות שבדרך כלל (emergency strategiesחירום" )

 של תרגום הופכות לנורמה.

  לצמצם את המבע בשיטתיות המתורגמנים נמצאים כל הזמן בפיגור אחרי הנאמר ולכן נוהגים

 בתרגום בהשוואה למקור.

  אם זה תורם מתורגמנים נוהגים לשנות את מבנה המשפט ואף להעביר חלקים ממשפט אחד לאחר

מצליח ליצור קוהרנטיות עם טקסט   אינובמקרים שבהם המתורגמן  ליצירת טקסט בהיר ורציף.

 intratextualבתוך התרגום ) קוהרנטיותהוא שואף לשמור על  (intertextual coherence)המקור 

coherence.) 

 םיכללימונחים במתורגמנים נוטים להשתמש בשמות מכלילים ו. 

 תים אין זה מובן "מי עשה מה למי, מתי ואיפה". וכתוצאה מכך לע ים להשמיט שמותמתורגמנים נוט 

  בישראל טלוויזיהתרגום לשפת הסימנים במיסוד ה 2.8

קיימות שתי אפשרויות הנגשה לחירשים וכבדי שמיעה: כתוביות ותרגום לשפת הסימנים. כבדי בטלוויזיה 

בקיאים בשפת הסימנים ולכן הם מעדיפים כתוביות. חברות השידור השונות מעדיפות גם  אינםשמיעה לרוב 

אך קהילת החירשים מעדיפה תרגום לשפת  ,בעיקר משום שהן האופציה הזולה מבין השתיים ,הן כתוביות

 & Kurz)להכרה בשפת הסימנים כשפה  הרצוןהן מכיוון שזוהי שפת האם שלהם והן משום  ,הסימנים

Mikulasek, 2004)חירשים דוברי שפת    10,000 - כבדי שמיעה ברמות שונות וכ  500,000 - . בישראל ישנם כ

ישנם עולים חדשים חירשים מכיוון ששפה שנייה וכן לעתים מכיוון שלחירשים מלידה העברית היא הסימנים. 

הנות מכתוביות ייכול ל ומאוכלוסיית החירשים אינרבים שרכישת שפה נוספת אינה פשוטה בעבורם, חלק 

 .ופת הסימנים כערוץ המידע העיקרי שללש וזקוק
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בצורה  20-ל המאה הבשנות השמונים שהתחיל  ,בישראל הסימנים בערוצי הטלוויזיה השוניםתרגום לשפת 

לשפת הסימנים הפך כניות הראשונות שתורגמו היו תוכניות ילדים כמו "מה פתאום". תרגום לא ממוסדת. הת

 בו נאמר: ש 1992רש" משנת יממוסד בעקבות "חוק הקלות לח

1סימנים כתוביות ושפת
 

 )תיקון התשנ"ה(

והמועצה  . רשות השידור, הטלויזיה הלימודית, הרשות השניה לטלויזיה ורדיו1
 -יקבעו  1982-לשידורי כבלים כמשמעותה בחוק הבזק, התשמ"ב

בעברית ובערבית, שאינם  יפחתו מרבע מכלל השידורים ( מספר שידורי טלויזיה שלא1)
בשידורים בעברית, וכתוביות  -כתוביות בעברית  משודרים בשידור חי, אשר בהם יהיו

 בשידורים בערבית; -בערבית 

 סימנים. ( תכנית חדשות שבועית אחת לפחות שתלווה בתרגום לשפת2)

בית המשפט ציין כי  .חלק מהזכות לשילוב בחברההכיר בית המשפט העליון בזכות לנגישות כ 1996בשנת 

ההנגשה אינה מתבססת על תפיסת חסד וצדקה אלא על תפיסת זכויות אדם ושוויון הזדמנויות. כעבור כעשור, 

, נחקק פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. פרק זה מורה על הנגשה כללית של 2005בשנת 

 .("אתר בזכות") ושירותים ציבוריים במדינת ישראלמקומות ציבוריים 

תוביות נעשתה במסגרת "חוק שידורי טלוויזיה )כבנושא נגישות לחירשים ומפורטת יותר חקיקה נרחבת יותר 

 )ב(: 7", סעיף 2005ושפת סימנים( התשס"ה 

סימנים, מדי ערב  תורגמו לשפת(, י2006בינואר  1)ב( החל ביום א' בטבת התשס"ו ) 
טלוויזיה המשדר חדשות  בשעות השיא מהדורת חדשות אחת לפחות המשודרת בערוץ

 השידור בעבור כל ערוץ. בעברית; ועדת התיאום תקבע הוראות בדבר ימי

  הבועה או את בחירת הצוות המתרגם.  את גודל המכתיבותהחקיקה בישראל אינה כוללת תקנות 

 ויזיה בישראלובטללשפת הסימנים מגבלות התרגום  2.9

שצופה יוכל להבין את המסר המועבר בשפת הסימנים  כדייש מספר תנאים הכרחיים שצריכים להתקיים 

רקע מתאים שאינו מפריע לראות את הסימון ורצוי נחוץ בצורה הטובה ביותר: נדרשת תאורה מתאימה, 

חות את פלג גופו העליון שבסביבתו מתבצע הסימון(. קיים קוד גופו של המסמן )לפאת שהקהל יוכל לראות 

                                                        
1 http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/9/349.pdf 

 



21 
 

מועטים )תכשיטים וכדומה( ושיער קצר או אסוף המאפשר לצופה לראות  אביזריםלבוש הכולל בגדים כהים, 

 .(Kellett Bidoli, 2002)את הבעות הפנים שהן חלק בלתי נפרד מהשפה 

כמו  גופו העליון של המסמן. ה"בועה" המלווה את שידורי החדשות בארץ אינה גדולה ומראה בקושי את פלג

 ראייה טובה של הסימון. יד מאפשרולא תמ כן הרקע לא תמיד חלק

של המתורגמן עד תחילת זמן השיהוי עד שהמתורגמן יסיים את דבריו.  ממתין אינולחדשות, הקריין בתרגום 

האינפורמציה לעבד את כדי למתורגמן  שדרושזמן השיהוי הוא הזמן  התרגום משפיע על איכות הפלט.

הנכנסת ולהפיקה בשפת היעד. שיהוי ארוך מאפשר למתורגמן לשמוע נתח גדול יותר של אינפורמציה ובשל כך 

מחליט  שהמתורגמןיותר של הנאמר בהקשר רחב יותר לפני  טובהחיובי ומאפשר הבנה  גורם הוא לכאורה

המתורגמן תלוי ביכולת הזיכרון ש מספר ההשמטות, היות מגדיל אתכיצד לתרגם. אך זמן שיהוי ארוך מדי 

 ,Anderson) דבורותמספר שגיאות גבוה בדומה למתורגמנות בשפות  גוררפער זמן קטן שלו לטווח קצר. 

1994). 

סיים את צפייה בחדשות בישראל אפשר לראות שפעמים רבות עוברים לכתבה מצולמת לפני שהמתורגמן מב

תים שוכחים להשיבה מספר דקות לא מבוטל. אין דבריו, ה"בועה" נעלמת לעתים כדי להציג כותרת גדולה ולע

מה שיותר מהר את לנסות ולהעביר כשצריכים ספק שנתונים אלה מעמיסים לחץ נוסף על המתורגמנים בארץ 

כמו כן הם עומדים בפני דילמה אם לספק לקהל הצופים תקציר  ביותר. והחסכניתקת הדברים בצורה המדוי

 של הנאמר בזמן שהם לא הופיעו על המסך אך הדוברים המשיכו לדבר. 

דקות כדי להבטיח שמירה על איכות  30-20מתורגמנים במקומות שונים בעולם נוהגים להתחלף ביניהם כל 

מתורגמנים בחדשות בארץ מתרגמים את (. 2.7התרגום שנפגעת כתוצאה מעבודה ממושכת )ראה סעיף 

אלה פוגעת ביכולותיו . עבודה בתנאים חירום בעתותשעה וחצי ואף יותר לבין שעה  שנמשכתהמהדורה כולה 

רת אסטרטגיות שונות ממה שהיה בוחר בעשרים הדקות של המתורגמן להפיק תרגום רציף ויכולה לגרום לבחי

 הראשונות של עבודתו.

 לשפות דבורות ולשפת הסימנים במתורגמנות שמות עצם פרטייםההתמודדות עם  2.12

 במדיה

קיימת האפשרות לחשוב ולהחליט איך הם מתכוונים לתרגם שם עצם פרטי זה או אחר לפני בכתב למתרגמים 

על תרגום שמות עצם פרטיים בכתב ועל האסטרטגיות השונות העומדות בפני שהם "מתחייבים" לתרגומו. 
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נים מתורגמנים המתרגמים סימולטנית להיות מיומעל  ,2.3.2 . כפי שצויין בסעיף2.1מתרגמים פורט בסעיף 

 .ל תחת לחץ זמן ובתנאי לחץ נוספיםבדרך כל ,החלטות במקום תקבלב

פרטיים במסגרת דיונו בתרגומם של עצם שמות חקר את תרגומם של  (Pöchhacker, 2007) פושהאקר

המועמדים  דיונים ביןאת ה . הוא בחןבמדיהלשפה דבורה  (items culture-boundתרבות )-תלוייפריטים 

אוסטריה בשלוש תחנות שונות בגרמניה והדיונים שודרו בשידור חי ב. 1992לבחירות בארצות הברית בשנת 

סיווג את  אקרארבעה מתורגמנים. פושה שבכל אחד מהםותורגמו סימולטנית לגרמנית על ידי שלושה צוותים 

 לשונייםו ,מוסדותובהם שמות אנשים, מקומות  ,(extralinguistic)לשוניים -חוץלפריטים הנבדקים הפריטים 

(intralinguistic),  מתרגמים הוא חילק לשלושאת הפתרונות שנקטו ה .ואידיומיםכגון ז'רגון כלכלי 

. פושהאקר ( Full or functionalפונקציונלי )מלא או תרגום ( וPartialחלקי )תרגום (, Zeroאפס )אפשרויות: 

 תרבות היא השמטה-פריטים תלויי שתרגמו מצא שהאסטרטגיה השכיחה ביותר שבה השתמשו המתורגמנים 

(omission).)כלומר אפס )לעיל , 

נעשו מעט מאוד מחקרים על מתורגמנות במדיה לשפות סימנים ומעטים במיוחד המחקרים כפי שצוין לעיל, 

בתרגומם של שמות עצם  ספציפילא נמצאו מחקרים העוסקים באופן הלשוני.  מההיבטהדנים בתרגום עצמו 

תרגומם ל מתייחסיםמבזקי חדשות ובין השאר   פרטיים לשפות סימנים. המחקרים שנמצאו עוסקים בתרגום

 (Kellett Bidoli & Sala, 2011; Kellett Bidoli, 2010) וסלה בידוליקלט ל שמות עצם פרטיים בהקשר זה. ש

 ומצא ןהיזיה האיטלקית. ו( במבזקי חדשות בטלוLISאת המתורגמנות לשפת הסימנים האיטלקית ) וחנב

אישים מקומיים )שמות מדינות, -לשמות עצם פרטיים לא מוסכמיםבמקרים רבים לא קיימים סימנים ש

מתורגמנים בחרו לרוב לאיית את השם , מוסדות שאינם מקומיים(. בהיקרויות כאלה, אחרות מארצות

השתמשו  בנוסףותים השנייה של השם ולע הראשונה האות איותבבמקרים של לחץ זמן הסתפקו  ךא ,במלואו

את שמו של ראש  ,לדוגמה. (המילההגיית את שפתיו לפי  ניעהמתורגמן מ ,כלומר) (mouthingהגייה )ב

לעיל והגייה של הכתוב   L -ו O איות של האותיות ) ”O-L “mertתרגמו כך:  ,אולמרט ,הממשלה לשעבר

 ,Kellett Bidoli) האטה של תהליך התרגוםלאי הבנות ולאיות יכול להוביל לטעויות, (. MERT - מירכאותב

היא אסטרטגיה ייחודית למתורגמנות )איות חלקי או מלא בצירוף הגייה( זו הרטגיה אסטה. (179 :2010

  קיימת במתורגמנות לשפות דבורות. אינהו לשפת הסימנים
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י שעוזר לחברשם זה הוא מעין כינוי -. סימן(name sign) שם-לחברים בקהילת החירשים נהוג לתת סימן

מסיבות פרקטיות, מקובל להעניק לאישים . )2.2.1)לפירוט ראה סעיף  הקהילה לזהות על מי מדברים

עליו דנים, כך למשל פוליטיקאים מרכזיים בשיח ש שם שיאפשרו זיהוי מהיר של האדם-סימני מסוימים

 . לפי קלטעל מאפיין פיזי או אישיותי בולט של האדםבדרך כלל שם מתבסס -שם. סימן-הציבורי יקבלו סימן

רשים והמתורגמנים לשפת הסימנים יבקהילת הח ,(Kellett Bidoli & Sala, 2011: 212-213) וסלה בידולי

התקינות שאינו מתיישב עם כללי שם -בסימןבחדשות דעים בשאלה אם ראוי להשתמש -אין תמימות

 אחידות בתרגום שמות אישים בקורפוס-חוסרזה ההסבר שהן מציעות לעלול להיתפס כפוגעני. ו הפוליטית

, ארצות הבריתשמו של נשיא  ,למשל ,כך .ותאחר משפותשם -כמו כן נהוגה שאילה של סימני .על ידןבדק נש

. השם הזה במקומות שונים בעולם-ומשתמשים בסימן בשפת הסימנים האמריקניתברק אובמה, ניתן לו 

הבחירה ; בקורפוס שהן בדקו, מתורגמנים העדיפו לרוב להשתמש באיות לסימון שמם של פוליטיקאים

 (.ibid.: 212-213) ל האיותרשמית ומכאן ההעדפה ש שם בתרגום נחשבה לא-בסימן

לחלק  מוסכמיםשם -( קיימים סימניתהערת החוקר – בשפת הסימנים האיטלקית )וכך גם בישראלית

וגם הם  ,יבשותכן לו ,(major states) הנמצאות תדיר על סדר היום החדשותימדינות לממדינות אירופה, 

הסימן לאפריקה )סימן שמשמעותו הסמנטית  ,תקינות פוליטית. למשלשיקולי לשינויים בשל היום נתונים 

. יש להביא בחשבון שקליטת שם במפה של היבשת תהפיזי צורההמבוסס על ה( הומר בסימן חדש "שחור"

שני הסימנים, הישן והחדש, לאורך שימוש ב נעשהבין לילה ולכן  מתרחש אינוחדש בשפה היא תהליך ש

נוהגים , למקום בהם לא קיים סימן מוסכםשבמקרים  תקופה ארוכה עד לקיבועו הסופי של הסימן החדש.

 & Kellett Bidoli) נשיםאכמו בתרגום שמות  ,לאיית באופן מלא או חלקי את שם המקום המתורגמנים

Sala, 2011; Kellett Bidoli, 2010).  

, מתרגם אחד יכול להשתמש בכמה (2.1)ראה סעיף  על תרגום שמות עצם פרטיים בתרגום בדיוןכפי שנאמר 

אסטרטגיות, כלומר מתרגם אינו  באותו הטקסט אפשר למצוא מגוון . כמו כןזמנית-אסטרטגיות תרגום בו

בוחר בהכרח באסטרטגיה אחת בלבד שבה הוא דבק בכל מצב אלא עשוי להתייחס לכל היקרות של שם עצם 

רגם את אותו שם במדיה. לדוגמה, נמצא מתורגמן שת . זה נכון גם למתורגמנות שמותפרטי כמקרה בפני עצמו

באיות מלא ובפעם אחרת  הוא בחר פעם אחת שונים:באופן שונה בשני מקרים ", Guantanamoם, "העצ
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י והוספת איות חלק - המתורגמן שילב שתי אסטרטגיות שונות ,בצירוף הסימן ל"כלא". כלומר Gסומנה האות 

 .(Kellett Bidoli & Sala, 2011: 218) הערה  מבהירה

ציפייה ובנייה מחדש מציינות שמתורגמנים במדיה מאמצים לרוב אסטרטגיה של ( ibid.: 219)בידולי וסלה 

(anticipation and reformulation) - באמצעות ידע מוקדם ורמזים בטקסט וזה  המתורגמן צופה מה ייאמר

ולבנות מחדש את הטקסט בשפת היעד במבנה התחבירי  רב יותר מאפשר לו להתרכז בנאמר, להשתהות זמן

ך את המשפט עוד לפני שהוא המתורגמן נעזר בידע הקודם ובמה שהוא זוכר שנאמר קודם כדי להמשי הנכון.

 הקריין. כך הוא יכול לסיים את הדברים יחד עםנאמר ו

מפיצי שפה, כלומר אחד מציינת שלמתורגמנים לשפת הסימנים יש תפקיד של  (:Stephens, 2012 42) סטפנס

חשיפה שתי שיטות של בשעת תרגום הוא לחשוף את הקהילה לסימנים חדשים. היא מפרטת מתפקידיהם 

איות שם המדינה, סימון  –( Sandwiching( הכרכה )1חדשים בלקסיקון שפת הסימנים:  )לשמות מדינות 

יצירת קשר בין מושג לשפה, למשל איות שם מדינה  –( Chaining( שירשור )2השם וחזרה על האיות;   )-סימן

אך יש לזכור שבמתורגמנות בטלויזיה אין אפשרות לקבל פידבק מהצופים ולוודא שהם  והצבעה עליה במפה.

 איזו מדינה מדובר.בהבינו 
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 שבבסיסווההשערות  המחקרשאלת  .3

עם שמות  לשפת הסימנים הישראליתמתמודדים מתורגמנים היא כיצד בה עוסק המחקר שהשאלה המרכזית 

 .המשודרות בטלוויזיה עצם פרטיים בחדשות

 מספר השערות: נבדקו במסגרת המחקר

 במדגם יהיו ברובם שמות מדינות ושמות של  מוסכמיםשם -מצאו סימניישלהם י השמות

כלומר, לאנשים שאינם פוליטיקאים לרוב לא יהיו סימנים  מוסכמים והמתורגמנים  פוליטיקאים.

 ייאלצו לנקוט אסטרטגיות אחרות.

 .ההסבר להשערה זו הוא  שלושת המתורגמנים ינהגו בצורה דומה באשר לבחירת האסטרטגיות

לידי  יבואו ןשהתגבשו נורמות בתחום המתורגמנות של שמות עצם פרטיים בחדשות וההסבירות 

 ביטוי בעבודת המתורגמנים.

 שם -, כלומר העברה לסימןמקובל האסטרטגיה תהיה תרגום וסכםשם מ-במקרים שבהם קיים סימן

אסטרטגיה זו ואסטרטגיית האיות בכל המקרים, ש שיערתיהקיים בשפת הסימנים הישראלית. 

 .יהיו רווחות ביותר בשל אילוץ הזמן החלקי

  ,תהיה איות  שם מוסכם-יחה באחוז ניכר במקרים שבהם אין סימןהאסטרטגיה השכבשל לחץ הזמן

 Kellett Bidoli)השערה זו מבוססת על הממצאים במחקריהן של בידולי וסלה  .חלקי מלווה בהגייה

& Sala, 2011; Kellett Bidoli, 2010), באין תרגום מקובל מתורגמנים נוטים לאיית באופן  ןלפיה

 חלקי או מלא את השם.

  בשילוב אסטרטגיות, האסטרטגיה השכיחה ביותר תהיה הוספת  בחרבמקרים שבהם המתורגמן

 הערה אחרי איות השם באופן חלקי או מלא כדי לספק לקהל היעד מידע שאולי חסר לו. 

 מספר פעמים במהדורה באותה כתבה, ואין סימן מוסכם  במקרים שבהם אותו שם עצם פרטי מופיע

שבהיקרות  יתשיעררטגיה בכל ההיקרויות. שלא ייעשה שימוש באותה האסט שיערתילשם המוזכר, 

הראשונה המתורגמן יאיית באופן חלקי או מלא את שם העצם הפרטי ואם יתאפשר לו מבחינת הזמן, 

יסתפק באיות חלקי של שם העצם הפרטי  המתורגמןבהיקרויות הבאות שיערתי כי הוא יוסיף הערה. 
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וון שאיות מלא דורש זמן רב ושימוש בשם עם עדיפות לראשי תיבות או בהמרתו לשם עצם כללי, מכי

 פחות מאמץ.  דורשעצם כללי או איות חלקי יאפשרו לזהות במה מדובר ו

  בתרגום שמות עצם פרטיים שאינם רלוונטיים באופן ישיר להבנת המסר של הכתבה, נטייתם של

שמות המתורגמנים תהיה להשמטה או לאיות חלקי. כפועל יוצא מכך, במקרה הפרטי של אזכור 

שהאסטרטגיה השלטת תהיה השמטה; זאת משום שהם אינם  צפיתיכתבים ושדרנים במהדורות, 

חלק מרכזי בכתבה, ותרגום שמותיהם מחייב פתרונות תרגומיים מורכבים, כדוגמת איות והערות, 

 שאינם מתיישבים עם אילוצי הזמן. 

  ההשערה ומת לא ישראלייםבצורה שונה בתרגומם של שמות עצם ישראליים לעמתורגמנים ינהגו .

למדינת ישראל רלוונטיות יותר לקהל הצופים ולכן באופן ישיר על כך שחדשות הקשורות  הנשענ

ישקיעו המתורגמנים יותר מאמץ בנסיון לתרגמם באופן מלא וייטו פחות להשמטות. "השקעת 

רטגיה שימוש ביותר מאסטבבחירה באסטרטגיה השונה מהשמטה ומתבטאת במאמץ" במחקר זה 

 אחת בתרגום שם עצם פרטי ספציפי. 

 

 מערך המחקר .4

 הקורפוס ושיטת העבודה 4.1

לצורך המחקר נדגמו עשרים הדקות הראשונות של תשע מהדורות חדשות משלושה ערוצים שונים )ערוץ 

של כל אחד מהערוצים. בעשרים הדקות הראשונות  הן המהדורות המרכזיותהמהדורות הנדגמות (. 1,22,10

סוקרים ברוב המהדורות את האירועים החדשותיים של היום או השבוע )חלק מהמהדורות הן מהדורות של 

כך התאפשר בחלק זה כתבות מגזין ו תופיעומיום שישי ולכן יופיעו גם אירועי השבוע החולף(. בדרך כלל לא 

 .מוזכריםשמות ההוקצב הדברים הנאמרים מבחינת הנדגמות הדורות בין המ מכסימליתאחידות להשיג 

בתנאי מהירות דיבור דומים  לבחון באילו אסטרטגיות בחרו המתורגמנים השוניםהייתה נחוצה כדי  אחידותה

ניתן לראות , כפי שבנוסף  .מהדורות במספר עצמם עלשחזרו  שמותבחרו עבור נאסטרטגיות  אילוובפרט 

דקות נחשבות למשמרת תרגום ובהן המתורגמן  20-30על מודל חלוקת המאמצים במתורגמנות,  2.3.2בפרק 
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צא בשיא יכולת הריכוז וההפקה שלו. תיחום המדגם לעשרים הדקות הראשונות של כל מהדורה מטרתו אם נמ

 מעבודה ממושכת.  יםכוז הנובעכך לאפשר בחינה של אסטרטגיות תרגום שאינן תוצאה של עייפות וחוסר רי

שונים  נדגמו שלוש מהדורות מכל ערוץ, שבהן הופיע אותו המתורגמן, כלומר, בסך הכול שלושה מתורגמנים

)שתי מתורגמניות ומתורגמן אחד. לצורך אחידות, ההתייחסות אליהם תהיה בלשון זכר(. שלושת 

ו כן, שלושתם נולדו להורים חירשים, כלומר שנים. כמ-המתורגמנים הנבחרים הם בעלי ניסיון מקצועי רב

רכשו את שפת הסימנים בילדות. בחירה במתורגמנים שהוריהם חירשים מטרתה לנטרל את השפעתם של 

הבדלים בידיעת השפה כשפת אם, שכן ייתכן שמתורגמנים שלמדו את השפה בגיל מאוחר יותר במסגרות 

 אחרות ינהגו אחרת.

. תיחום הזמן נועד  לנטרל ככל האפשר את 12.2013-2.2014במהלך החודשים כל המהדורות הנבחרות שודרו 

האפשרות לשינוי נורמות במידה שיש כאלה. בנוסף, בפרק זמן קצר, סביר שהנושאים העולים לסדר היום 

וכפועל יוצא מכך האישים, המדינות והמוסדות הנידונים יוזכרו בכמה מהדורות, כלומר יחזרו על עצמם 

מת שונים ובמהדורות השונות. בחינת שמות עצם פרטיים החוזרים על עצמם במהדורות שונות תורבערוצים ה

תאפשר לבחון כיצד מתמודדים מתורגמנים שונים עם אותם השמות ולברר אם הם למחקר מכיוון שכך מ

 בוחרים באסטרטגיות דומות בתרגומם.  

בר וסימנים. בעבודה זו הטקסט המדובר הקורפוס הנדגם קטן בשל מורכבותו שכן הוא מכיל טקסט מדו

תומלל לעברית. כיום אין לשפות הסימנים צורת כתיבה כללית מוסכמת וטרנסקריפציה של שפת הסימנים 

( mouthingממדית וכוללת גם הבעות פנים והגייה )-היא משימה מורכבת מכיוון ששפת הסימנים היא תלת

 וגמאות יוצגו בעברית כתובה.(. לצורך מחקר זה, הד57: 2004נדלר, )מאיר וס

. התרגום של בעשרים הדקות הראשונות של כל מהדורה תומלל זכרבמחקר הנוכחי, כל שם עצם פרטי שנ

על ידי החוקרת. התרגום התבסס על הידע האישי של המתורגמן לשפת הסימנים תורגם בשנית לעברית 

דורון לוי, חרש בן להורים חרשים,  החוקרת )מתורגמנית לשפת הסימנים במקצועה( ובהתייעצות עם מר

נשיא המכללה האקדמית אונו, וו אילן–אות ת"א, חיפה, ברמרצה לשפת הסימנים ולתרגום באוניברסיט

 אגודת החרשים בישראל.

 לפי קריטריונים שיפורטו בסעיפים הבאים. מוינוכל הדוגמאות שנאספו 
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 מגבלות המחקר  4.2

 מגבלות הקורפוס 4.2.1

שהוצגו בסקירת הספרות התבססו על תרגום של אותו הטקסט על ידי מספר מתורגמנים מחקרים שונים 

שונים. ברוב המחקרים, נוסף על החומר שנאסף מהתרגומים עצמם, נערכו ראיונות רפלקסיביים עם 

המתורגמנים לאחר פעולת התרגום. צורת מחקר זו מאפשרת בדיקה מדויקת יותר של ההבדלים בין 

אסטרטגיות התרגום הננקטות. במחקר הנדון, הקורפוס בנוי מתשע  מהדורות שונות מתורגמנים ובין 

הנבדלות זו מזו בצפיפות הטקסט, בתוכן הטקסט ובתנאי תרגום שונים )כמו רעשי רקע ואיכות שמיעה(. 

כולל ראיונות עם המתורגמנים ובדיקת התנאים שבהם הם עבדו, ייתכן שישנם גורמים  אינומכיוון שהמחקר 

 וספים שהשפיעו על המתורגמנים אך לא הייתה אפשרות לבחון אותם במחקר.נ

 מגבלת המעריך היחיד 4.2.2

המחקר בעבודה זו נעשה על ידי מעריך יחיד. במחקר זה, סיווג האסטרטגיות והנתונים וכן תרגום הנתונים 

ים אחרים והוספת עוד המופיעים במדגם בשפת הסימנים נעשו כולם על ידי החוקרת. ייתכן שבחירה בסיווג

אדם שיעריך את התרגומים ואת אופן סיווגם בקטגוריות השונות היו משנים את תוצאות המחקר. היו 

תקבלו החלטות שייתכן שמעריך נוסף היה מסתייג מהן. עם הדוגמאות רבות שסיווגן לא היה חד משמעי ו

 בהינתן מעריך נוסף. זאת, סביר להניח שהמגמות העיקריות שאותרו היו נותרות בעינן גם

 סיווג האסטרטגיות  4.3

(, חוקרי תרגום שבדקו את תרגומם של שמות עצם פרטיים משפה אחת 2כפי שהראתה סקירת הספרות )פרק 

לשפות דבורות לאחרת זיהו מספר אסטרטגיות שבהן משתמשים המתרגמים. לעומת זאת, חוקרי מתורגמנות 

השמטה, תרגום חלקי ותרגום מלא, ללא  -טרטגיות עיקריות התייחסו בעיקר לשלוש אסולשפת הסימנים 

מתורגמנות לשפת  ה שלבסקירהתייחסות מפורטת לסוג הפתרון שננקט במקרה של תרגום מלא או חלקי. 

הסימנים במדיה עלתה גם אסטרטגיה של איות שמות העצם הפרטיים והוספת הערה מבהירה )ראה סעיף 

 בסקירת הספרות(. 2.10

. חלק מהאסטרטגיות שפורטו כמתאימות 2.1על רשימת האסטרטגיות בסעיף  זה, התבססתי למטרת מחקר

. במחקר פת הסימנים בפרט ולכן לא נכללולתרגום בכתב אינן מתאימות לתרגום בעל פה ולתרגום לש
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 המתודולוגיה התפתחה במהלך המחקר ונוספו אסטרטגיות שזוהו במסגרת המחקר כרלוונטיות.

 האסטרטגיות הן: 

שם מוסכם -בהם המתורגמן העביר את השם לסימןשנכללו המקרים באסטרטגיה זו  - תרגום מקובל (1

 בשפת הסימנים הישראלית.

העברית ושפת הסימנים הישראלית אינן משתמשות באותם הסימנים ולכן  – העברה ללא שינוי (2

 הפתרון הזה אינו אפשרי. 

ית לשפת הסימנים הישראלית. שפת התרגום שנבדק במחקר הוא תרגום מהשפה העבר -תעתיק  (3

בית העברי. -הסימנים הישראלית משתמשת באיות שהוא למעשה ייצוג ידני של אותיות האלף

הוא שחזור משמיעה לאותיות )התרגום( שלי התרגומים שנבדקו הם תרגומים משמיעה והשחזור 

 תעתיקנים של מכאן שאיות בתוספת הגייה הוא המקבילה בשפת הסימ שמחקות את ההגייה במקור

את השפתיים בליווי  במתורגמנות לא נהוג להגות את המילים בקול אלא רק להניעבתרגום בכתב. 

 הסימן והגייה היא למעשה ליווי של תנועות שפתיים ה"הוגות את המילה".

, אסטרטגיה זו בעבודה. (mouthingאיות מלא + "הגייה" )לצורך המחקר אקרא לאסטרטגיה זו 

רשם באופן מלא עם מקף בין האותיות ולאחר מכן נאוית באופן מלא המשם  - אהתירשם בדרך הב

-ו-א-ב-ס-ו-ה נ-ש-שתורגם באופן מלא ירשם: מ "משה נוסבאוםהשם "למשל  - המילה הגייה הופיעמ

  ם + הגייה מלאה.

 התייחסתייש חשיבות להבחנה בין איות מלא, חלקי ושימוש בראשי תיבות בלבד. בשל כך  זהבמחקר 

איות שמו הפרטי או   – איות חלקי + "הגייה"לכל אחת מהאפשרויות כאל אסטרטגיה בפני עצמה: 

שם משפחתו בלבד של הנדון, איות שמו הפרטי במלואו ושם משפחה באופן חלקי וכדומה. שיטת 

-לדוגמה דורי גולד ד  - רשם מה נהגהנרשמו עם מקף ביניהן ולאחר מכן נהאותיות שאויתו  –הרישום 

איות ראשי תיבות של שם האדם, למשל  – איות ראשי תיבות + "הגייה"י ג + הגייה דורי גולד. -ר-ו

 ב+נ והגיית שמו המלא. -"בנימין נתניהו" תורגם כ

במהלך הדגימה עלה שבחלק מהמקרים המתורגמן איית את השם באופן חלקי אך הגה את השם 

+ הגייה מלאה של שמו "נוחי דנקנר". בנוסף היו  ד'-באופן מלא, לדוגמא שמו של נוחי דנקנר תורגם ל

ה -ש-מ-תורגם ל "משה נוסבאום"בהם הן האיות והן ההגייה היו חלקיים, למשל שמקרים 

והמתורגמנית הגתה רק את שמו הפרטי ולא את שם המשפחה על אף שנאמר במקור. בשל כך 
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ואיות חלקי +  יה" מלאהאיות חלקי + "הגי - התוצאות במחקר חולקו לשתי קטגוריות נפרדות

 "הגייה" חלקית.

משמיעה ולא מכתב. עם זאת, במהדורות החדשות יש שנעשה כפי שצוין לעיל, המחקר בדק תרגום 

לעתים כתבות המשודרות בשפות זרות עם כתוביות בשפה העברית ותרגום לשפת הסימנים במקביל. 

האיות בכתוביות בייצוג ידני של שהמתורגמן ישחזר את  קיימת האפשרות העקרוניתבמקרים כאלה 

 איות בשפת הסימנים אך לא נמצאו דוגמאות כאלה במדגם הנוכחי.

שפת הסימנים היא בעלת מבנה מורפולוגי חזותי ושונה לחלוטין   – התאמה מורפולוגית לשפת היעד (4

משפות דבורות. בשל כך אין מקום לדון בהתאמה מורפולוגית מכיוון שבכל תרגום משפה דבורה 

 לשפת סימנים מתרחש שינוי מוחלט של המורפולוגיה. 

סביר היה ( לא Nord, 2003מכיוון שאסטרטגיה זו נהוגה לרוב בתרגום שמות בדיוניים ) –  המרה (5

 שתופיע בתרגום מהסוג הנדון ואכן לא נצפתה במדגם.

 הכללת שם עצם פרטי בתרגום.-אי - השמטה (6

בתרגום בכתב קיימת האפשרות להוסיף הערות בגוף הטקסט, בסוגריים ובלעדיהם,  - הוספת הערה (7

בנימין שמו של במקור הזכירו את להוסיף הערה מבהירה. לדוגמה,  נוהגיםאו בשוליים. במתורגמנות 

 שם מוסכם( + ראש הממשלה. -ביבי )סימן -תרגם לוהמתורגמן נתניהו, 

מהסוגים הבאים:  הםפתרונות שנכללו באסטרטגיה זו  - החלפת שם עצם פרטי בשם עצם כללי (8

תורגם כ"נשיא"(, המרת שמה של עיר בשם המדינה מהמרת שמו של אדם בתפקידו )"שמעון פרס" 

מסוים רק"( או מדינה ביבשת )"סודן" ב"אפריקה"(, המרת שמו של אדם כ"עי מתתורגמ)"בגדד" 

 וכדומה. בכלל בסימן לאדם 

המרה בשם בעל משמעות זהה או דומה בשפת היעד. במקרה של מתורגמנות לשפת  - תרגום (9

תורגם לסימן של המילה "יפה", כלומר לפי מהסימנים, שמה של אישה הנקראת, לדוגמה, "יפה", 

 נטית של השם. המשמעות הסמ

אסטרטגיה זו תיתכן אך אינה צפויה בתרגום בחדשות   – המרה בשם שאין קשר בינו לבין המקור (10

 ואכן לא נצפתה במדגם. 

בתרגום  האפשרית באופן עקרוני, לא הייתה צפויה ,אסטרטגיה זו – הוספת שם שלא קיים במקור (11

 בחדשות אך נצפתה במספר מועט של מקרים שיפורטו בהמשך.
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 - שם המתבסס על מראה או תכונה-המצאת סימןמקרה פרטי של מתורגמנות לשפת הסימנים הוא  (12

בדרך כלל, בפעם במסגרת הקהילה.  שם היא מנהג רווח במתורגמנות לשפת הסימנים-המצאת סימן

שם -הראשונה שבה ייאמר השם, המתורגמן יאיית את השם באופן מלא ומיד לאחר מכן יציע סימן

-י האובייקט בהיקרויות הבאות שלו בשיח. במקרה כזה, הלקוח החירש יאשר את סימןשיקל על זיהו

שם מוסכם בין שניהם. במקרה של -השם המוצע או יציע סימן חלופי ומאותו רגע הוא יהפוך לסימן

שם -מתורגמנות בחדשות, אין אפשרות לקבל משוב מהקהל, ולכן ייתכן שהמתורגמן ימציא סימן

נאמנה את האישיות הנדונה וישתמש בו במהדורה בכל היקרות ואולי אף שהוא חושב שמייצג 

בקהילה אם יופץ בין  מוסכםשם -שם כזה יכול להפוך עם הזמן לסימן-במהדורות הבאות. סימן

 כאסטרטגיה בפני עצמה במחקר. סווגהחבריה. אסטרטגיה זו 

שם -סימןבמהלך הצפייה במהדורות עלה מקרה פרטי נוסף של מתורגמנות לשפת הסימנים והוא  (13

-כפי שצוין בפרק על שמות בשפת הסימנים, לחברים בקהילת החירשים נהוג לתת סימן - בהתהוות

שם זה הוא מעין כינוי שעוזר לחברי הקהילה לזהות על מי מדברים )לפירוט -. סימן(name sign)שם 

שם שיאפשרו זיהוי מהיר -, מקובל להעניק לאישים מסוימים סימנימעשיות(. מסיבות 2.1עיף ראה ס

שם. תהליך -של האדם שעליו דנים, כך למשל פוליטיקאים מרכזיים בשיח הציבורי יקבלו סימן

הענקת השם לאישיות ציבורית אינו תהליך שקורה בין רגע. אישיות שלא הייתה מרכזית בשיח בעבר 

שם. בדרך כלל, נוצרים -ה להיות חלק ממנו היום "צריכה" )מסיבות פרקטיות( לקבל סימןאך מתחיל

מספר סימנים המתחרים ביניהם עד שאחד מהם נקלט באופן מלא והופך לסימן מוסכם על הקהילה. 

 ". שם בהתהוות-סימןהשם המתחרים ביניהם יקוטלגו כ"-סימנים שזוהו כאחד מסימני

קשורה למתורגמנות לשפת הסימנים  במחקר והיא ייחודית ככל הנראה אסטרטגיה אחרונה שנמצאה (14

. כאשר מדברים בשפת הסימנים בגוף ראשון או אינדקסשפת הסימנים ונקראת למבנה התחבירי של 

שני נהוג שהמסמן מצביע על עצמו או על האחר. כדי לסמן מישהו או משהו שאינו נוכח בסיטואציית 

שם העצם שאינו נמצא בסיטואצייה לבין נקודה שרירותית האדם או  השיח, יוצר המסמן קישור בין

שם -סימן  - בחלל. זאת הוא עושה באמצעות הצבעה על הנקודה מיד לאחר סימון שם העצם, למשל

של בחור בשם מוטי + הצבעה על מקום בחלל. מאותו הרגע, נקודת זו משוייכת למוטי וכל הצבעה 

 שפת הסימנים אינדקספעולה זו נקראת בתעתיק של רת אליו. לעבר הנקודה כמוה כהתייחסות חוז

 (.85: 2004מאיר וסנדלר, )
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במדגם שלושה מופעים בלבד שבהם היו לאסטרטגיה זו   – המרת שם עצם כללי בשם עצם פרטי (15

 הופיע במקור שם עצם כללי והמתורגמן הפך אותו לשם עצם פרטי.

 

 קריטריונים לסיווג שמות העצם 4.4

 סוג שם העצם  .1

נעשתה חלוקה של שמות העצם לסוגים. החדשות על סמך סקירת הספרות ואחרי צפייה ראשונית במהדורות 

לברר אם מתורגמנים נוקטים אסטרטגיות שונות בבואם לתרגם שמות עצם מסוגים החלוקה נעשתה במטרה 

 שמות העצם סווגו באופן הבא: .שונים

 שמות אנשים (1

 ערים (2

   מדינות או יבשות (3

 (brand namesרגונים, חברות )א (4

 עמים (5

מקומות שאינם ערים או מדינות כמו כן בין השאר שמות של פרשיות ו מופיעיםאחר )בקטגוריה זו  (6

 מערת המכפלה(.

 היקרויות .2

. הנתונים שנאספו התייחסו לא רק להיקרות הראשונה של הפרטיים שמות העצםמהמדגם נאספו היקרויות 

 ופיע מספר פעמים בנתונים כשכל פעם נבחנתמשם שהופיע מספר פעמים במהדורה  -כל פריט במהדורה 

 האסטרטגיה שבה נקט המתורגמן.  מחדש

 "ישראליות" .3

אם הייתה התייחסות שונה של המתורגמנים לברר  כדיו "לא ישראלי" וזאת כל שם עצם סווג כ"ישראלי" א

 לשמות עצם פרטיים מקומיים לעומת כאלה שאינם מקומיים.

 מעמד או תפקיד .4
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( דמויות מהפוליטיקה; 1) -שמות העצם שהם שמות של אנשים סווגו לשלוש קטגוריות על פי תפקיד או מעמד 

שלאישים מהפוליטיקה תי סיבות: קיים סיכוי גבוה יותר ( אחר. הסיווג נעשה מש3( כתבים או פרשנים; )2)

רשנים וכתבים יושמטו במקרים רבים יותר לפיה שמות פשלבדוק את ההשערה  כדייהיה תרגום מקובל וכן 

 משמות אחרים. 

 ניתוח הממצאים .5

הטבלאות המוצגות הן בשפה האנגלית מכיוון שהגרסה שבה נעשה . SPSSניתוח הממצאים נעשה בתוכנת 

נבחנו מספר היבטים של הנתונים כאשר בכל ניתוח נבדקה שכיחות שימוש אינה תומכת בשפה העברית. 

, ערוץ השידור, הפרטי סוג שם העצם - השונות בהתאם לשינוי המדדים האחרים השימוש באסטרטגיות

 האסטרטגיות כפי שהן מופיעות בטבלאות: "ישראליות", מעמד או תפקיד האדם. 

 = "Recognized translation" תרגום מקובל  

 = "Literal translation"  תרגום מילולי 

 = "Full spelling & mouthing"   המלווה בהגייה מלאהאיות מלא  

 = "Partial spelling & full mouthing"  איות חלקי המלווה בהגייה מלאה 

 = "Partial spelling & mouthing"  איות חלקי והגייה חלקית 

  = "Initials"  ראשי תיבות 

 = "Omission"  השמטה 

 = "annotation"  הוספת הערה 

 = "General noun"  המרה בשם עצם כללי 

 = "New visual sign"  שם-המצאת סימן 

 = "Not in source"  הוספת שם שלא הופיע במקור 

 = "Index"  אינדקס 

 = "Evolving"  שם בהתהוות-סימן  

 = "Error"  טעות בתרגום  

 = "Private"  המרת שם עצם כללי בשם עצם פרטי 

 

אסטרטגיות ולא על פי המקורות, כלומר, יש יותר לשפת הסימנים יש לציין שהניתוחים נעשו על פי התרגומים 

. הסיבה לכך היא שחלק מהמקרים הניבו יותר מתוצאה אחת, במקרים של שילוב משמות עצם פרטיים

אחד. כדי  לשםמקרים( אסטרטגיות כתרגום  7-מקרים( או שלוש )ב 74) אסטרטגיות אסטרטגיות הופיעו שתי

שכיחות, נלקחו בחשבון האסטרטגיות כולן. האסטרטגיות חולקו לבחון באילו אסטרטגיות השתמשו ובאיזו 
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רארכיה בין האסטרטגיות אך למעשה לא קיימת הי הופעתןסדר שניה ושלישית לפי  ,לאסטרטגיה ראשונה

 בעלות משקל זהה בשיקלול התוצאות. ןוכול

ה ולאחריו חץ בדוגמאות שיוצגו, שיטת הרישום תהיה כדלקמן: מימין יוצג המקור כפי שנאמר במהדור

. מכיוון שאין לשפות סימנים שפת הסימנים הישראליתשל הנאמר ב תרגוםהמייצג את פעולת התרגום ואחריו 

. 3, אסטרטגיה מספר .34בסעיף  צורת כתיבה מוסכמת, פתרונות של איות יוצגו בדרך של תעתיק כפי שהוסבר

 ם הבאים:בשאר המקרים, יוצג לאחר החץ תרגום של הסימן לעברית. באופני

 ל +הגייה מלאה-י-ג ←במקרה של איות מלא והגיית השם: גיל 

 ג + הגייה מלאה "דורי גולד" -י-ר-ו-ד ←במקרה של איות חלקי: דורי גולד 

 שם מוסכם(-)סימןביבי  ←בנימין נתניהו

 בחור   ←במקרה של המרה בשם עצם כללי: נאור 

בהם קיים שישנם מקרים  (,4.3 )סעיףהאמפירי כפי שתואר בסקירת הספרות ובפירוט האסטרטגיות בפרק 

בהם לא קיים תרגום כזה. שומקרים לשפת הסימנים הישראלית ( recognized translationתרגום מקובל )

כך, כדי לא להטות בהם לא קיים תרגום מקובל, בחירה באסטרטגיה זו אינה אפשרית. בשל שמובן שבמקרים 

של בהם קיים תרגום מקובל שמקרים  - לצורך הניתוח שתי קבוצותאת הנתונים, כל הבדיקות במדגם חולקו ל

כזה. כל אחד מהמדדים נבחן תרגום לא קיים בהם ומקרים ששם העצם במקור לשפת הסימנים הישראלית 

 עבור שתי האפשרויות בנפרד. 
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 הממצאים 

 תכללישכיחות אסטרטגיות  5.1

 שכיחות אסטרטגיות כללית - 1טבלה 
 

 

Strategy 

Recognized 

translation 

Total No Yes 

Recognized 

translation 

0 285 285 

.0% 78.9% 31.7% 

literal translation 13 3 16 

2.4% .8% 1.8% 

Full spelling & 

mouthing 

38 0 38 

7.1% .0% 4.2% 

Partial spelling & full 

mouthing 

44 2 46 

8.2% .6% 5.1% 

Partial spelling & 

mouthing 

36 0 36 

6.7% .0% 4.0% 

Initials 34 0 34 

6.3% .0% 3.8% 

Omission 179 19 198 

33.2% 5.3% 22.0% 

Annotation 53 17 70 

9.8% 4.7% 7.8% 

General noun 71 6 77 

13.2% 1.7% 8.6% 

New visual sign 4 0 4 

.7% .0% .4% 

Not in source 0 9 9 

.0% 2.5% 1.0% 
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Strategy 

Recognized 

translation 

Total No Yes 

Index 44 5 49 

8.2% 1.4% 5.4% 

Evolving 16 0 16 

3.0% .0% 1.8% 

Error 7 12 19 

1.3% 3.3% 2.1% 

Private 0 3 3 

.0% .8% .3% 

  

539 361 900 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

עמודה שלישית כל אסטרטגיה שהופיעה במדגם כאשר קיים תרגום מקובל )מראה את שכיחותה של  1טבלה 

 מימין( וכאשר אין תרגום מקובל בנמצא )עמודה שנייה מימין(. 

 ניתוח זה נועד לבדוק את השערות המחקר הבאות:

 כלומר העברה לסימן השם מקובל האסטרטגיה תהיה תרגום וסכםשם מ-במקרים שבהם קיים סימן ,

שאסטרטגיה זו תהיה הרווחת ביותר במדגם משום שהיא  שיערתיימנים הישראלית. הקיים בשפת הס

 דורשת מעט מאמץ ועיבוד מצד המתורגמן.

  ,תהיה איות  שם מוסכם-במקרים שבהם אין סימןהאסטרטגיה השכיחה באחוז ניכר בשל לחץ הזמן

  .חלקי מלווה בהגייה

 קיים תרגום מקובל

 מינימוםהבחירה בתרגום מקובל היא הבחירה שדורשת  ,(2.5, 2.1סעיפים )ראה כפי שנאמר בסקירת הספרות 

ישלף יבהם קיים תרגום מקובל הוא שששבמקרים  ביותר מאמץ של עיבוד במוחו של המתרגם ולכן סביר

 285  -ב –ומאששים את ההשערה ראשון כפתרון תרגומי.  ניתן לראות, שהממצאים תואמים את הטענה הזו 
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ב לשמונים אחוזים מהמקרים, בחר המתורגמן לתרגם את שם העצם לתרגום המקובל שלו מקרים, שהם קרו

 בשפת הסימנים הישראלית. 

 בהם המתורגמן לא בחר בתרגום המקובל. שמקרים  76עם זאת, כפי שעולה מהטבלה, ניצפו 

 

תרגום קיים תרגום מקובל כאשר  שאינה(, בחירה של מתורגמן באסטרטגיה Vermes, 2003: 93לפי ורמס )

.  ההקשרמגובה בסיבה מספקת כמו תוספת משמעותית להבנת  שתהיה סבירכזה דורשת מאמץ רב יותר ולכן 

 אם כך, מה היו האסטרטגיות האחרות שנבחרו: ,נבחן

  השמטה. לאסטרטגיה זו הוקדש סעיף נפרד בהמשך סקירת  -האסטרטגיה השנייה בשכיחותה

  .כאן בהרחבהולכן לא תידון  (5.6סעיף )הממצאים 

  היא הוספת הערה. בשמונה מהמקרים, שניתן לראותהאסטרטגיה השלישית בשכיחותה, כפי ,

ולא עמדה בפני עצמה. ארבעה ממקרים אלו היו צירוף של  אחרתאסטרטגיה זו נוספה לאסטרטגיה 

מים הוספה יחד עם תרגום מקובל )כפי שצוין בתחילת פרק ניתוח הממצאים, הניתוחים נעשו על תרגו

 ולא על מקורות(:

 תפקידו של שרון ואחריה הסימן המקובל. : תוספת מידע עלראש הממשלה שרון← שרון   .1

 'כיה, פראג.בירת צ ←פראג  .2

 ספציפי + חיפה )מקרה + סימן מוסכם של בית החולים רמב"ם בית חולים ←בית החולים רמב"ם  .3

 זה חזר פעמיים במדגם(. 

 :שהאזינה ארצות הברית למדינות אחרות. נאמר במהדורה באחת המהדורות דנו בנושא ההאזנות

אמריקה מאזינה. מקרה זה סווג  ←"ישראל ידעה שמאזינים לה" והמתורגמן בחר לתרגם זאת ל

 כהוספת הערה כי המתורגמן מספק הסבר שאינו מופיע במקור. 

 המתורגמן לא  מקרים של תרגום לא נכון, כלומר, קיים תרגום מקובל אך 12נצפו  - טעות בתרגום

 – , או טעה באחד ממרכיבי הסימןשאינו מקובל לשם העצם שנאמר השתמש בו אלא בסימן אחר

סימנים בשפת הסימנים מורכבים מתבניות כף יד, מיקום התבנית במרחב או על גוף המסמן כזכור, 

  בסקירת הספרות(. 2.2 התנועה )להרחבה ראה סעיףוכיוון 

תמשה המתורגמנית בתבנית כף היד הנכונה ובמיקום הנכון אך לא בתרגום "אריתראה" הש ,לדוגמה

 סימנה בכיוון הנכון.
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 פרטי בהם לא היה שם עצםשהמקרים  שייכיםאסטרטגיה זו ל - הוספת שם שאינו קיים במקור 

במקור והמתורגמן הוסיף אותו. זהו למעשה מקרה פרטי של הוספת הערה אך מכיוון שהדיון במחקר 

בו נאמר שם עצם פרטי והמתורגמן הוסיף שנסוב סביב שמות עצם פרטיים, הוספה נחשבה מקרה 

. במקרים של הוספת שם שאינו קיים במקור, שם העצם לא נאמר במקור אך המתורגמן מידעעליו 

 לדוגמה: ,לסימן מוסכם קייםותו הוסיף א

 ראש הממשלה ביבי ←ראש הממשלה  .1

 חברי מפלגת הליכוד ←חברי מפלגתו  .2

 חלוקת העיר בית שמש ←חלוקת העיר  .3

 בשישה מקרים בחרו המתורגמנים להמיר את שם העצם   - המרת שם עצם פרטי בשם עצם כללי

 שננקב במהדורה בשם עצם כללי למרות שקיים תרגום מקובל לשם העצם הנידון. 

. קיים סימן לרשת מרכולסימן כללי של  ←ראש הממשלה. דוגמה נוספת: שופרסל ←למשל: נתניהו

מכירים אותו וכן ייתכן  אינםירים שחברי הקהילה הצע גדולסיכוי  וישה"שופרסל" אך זהו סימן ישן 

 או אולי בחרה שלא להשתמש בו, במודע או שלא במודע.  אותו שהמתורגמנית לא הכירה

 אינדקס יכול להופיע בצמוד לשם עצם וכך (4.3) ג האסטרטגיותוכפי שהוסבר בסעיף סיו - אינדקס ,

 עצם שכבר הוזכר בשיח. לקשר בינו לבין נקודה שרירותית בחלל או לבד כאשר הוא מתייחס לשם 

א כמו לומר ונהרג בפיצוץ + אינדקס. השימוש באינדקס במקרה זה ה ←. נהרג... פיצוץ בפראג 1

שהוא נהרג שם, בפראג. המשפט הזה הוא חלק מכתבה על מותו של שגריר פלסטין בצ'כיה. השימוש 

 ם למשפט זה נאמר:באינדקס במקרה זה כמוהו כחזרה למקום שדובר עליו לפני רגע. במשפט הקוד

ממקם  אינדקס. באופן התרגום הזה שם מוסכם( +-צ'כיה )סימן ←השגריר הפלסטינאי בצ'כיה 

המרת שם עצם גם המתורגמן את המקרה בצ'כיה. למעשה, המתורגמן נוקט פה באסטרטגיה כפולה: 

  ון שהאינדקס מחזיר אותנו אחורה לצ'כיה ולא לפראג. וצ'כיה( מכי ←פרטי בכללי )פראג

  .אסטרטגיה שהיו לה שלושה מופעים בלבד במדגם היא המרה של שם עצם כללי בשם עצם פרטי

בכתבה על נסיעתם של חברי הכנסת למחנה ההשמדה אושוויץ, נאמר מספר פעמים "מחנה ההשמדה" 

 והמתורגמן תרגם "אושוויץ". 
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  ,לא הכיר את הסימן מכיוון ש אולירק בשני מקרים בחר המתורגמן להשתמש באסטרטגיה של איות

 .המוסכם

 

 לא קיים תרגום מקובל

  במקרים , הועלתה ההשערה שבשל לחץ הזמן, האסטרטגיה השכיחה באחוז ניכר ביצוע המחקרלפני

אפשר לראות  1. מעיון בטבלה תהיה איות חלקי מלווה בהגייה שם מוסכם-אין סימן שבהם

שההשערה הופרכה שכן האסטרטגיה השכיחה ביותר באופן מובהק היא השמטה, אחריה המרה בשם 

עצם כללי, הוספת הערה ורק לאחר מכן כל סוגי האיות. אם נחבר את כל אסטרטגיות האיות השונות 

 מקרים שמציבים את הבחירה באסטרטגיות הכוללות איות במקום השני. 152-יחד נגיע ל

 מכיוון שאסטרטגיה זו ( היא השמטה33.2%מר, האסטרטגיה השכיחה ביותר באופן בולט )כנא .

 .(5.6 נפרד )סעיףנמצאה כה שכיחה, היא נחקרה לעומק והוקדש לה סעיף 

 הלדוגמ מקרים של המרת שם עצם פרטי בכללי.  71נצפו  - המרה בשם עצם כללי: 

 חברה ←אלביט הדמייה  .1

 איראן ←טהרן  .2

 רב ←פינטו  .3

 בחור ←זדורוב  .4

 כלא ←חולות  .5

 ממשלת גרמניה ←ממשלתה של מרקל  .6

במקרה זה, קרי נתפס כמייצג את אמריקה ואת מדיניותה ולכן מה שאומר  - אמריקה ←קרי  .7

 קרי זה מה שאומרת למעשה אמריקה. 

  להלן מספר דוגמאות: המתורגמנים הוסיפו הערות מסוגים שונים,  –הוספת הערה 

 * הוספת מיקום:

 + הגייה "אסותא". + א תל אביבבית חולים +  ←החולים אסותא בית 
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ד + הגייה "יונתן פולארד". בדוגמה זו נוספו -ר-א-ל-ו-+ פ באמריקההאסיר שלנו  ←יונתן פולארד 

 הסבר מיהו יונתן פולארד והיכן הוא נמצא. - שתי הערות

 * הוספת שם עצם כללי:

 "אלביט".ט + הגייה -י-ב-ל-+ א חברה ←אלביט הדמייה 

 .ששמו ס + הגייה "סאייב" + ע איש ←סאייב עריקאת 

 * הוספת הסבר:

 מקרה רצח בבר ←"בר נוער" 

 רוצח ←זדורוב 

 עו"ד של המשפחה ←עו"ד סדובניק 

אינה מבדילה בין זכר לנקבה.  המתורגמנים בחרו בחלק מהמקרים שפת הסימנים  -* הוספת מגדר

 - אליה פונים היא ממין נקבהשם או עליה מדברישלציין את העובדה שהדמות 

 + הגייה "רינה".  ה-נ-י-+ ר אישה ←. רינה מצליח 1 

 ה + הגייה "דפנה".-נ-פ-+ ד אישה ←.  דפנה ליאל 2

אך לא בהכרח  לשומע מקומי )ישראלי( ברור שהשם "רינה" או השם "דפנה" מתייחסים לאישה

לחירש. כמו כן, "קריאת" האיות בשפת הסימנים אינה פשוטה ולעיתים יש צורך באיות חוזר על מנת 

להבין את ה"כתוב". "קריאת" האיות מאתגרת עוד יותר בצפייה בחדשות כאשר יש ריבוי של איות 

ייתכן  .את השם א לקלוטכן האיות מהיר מאוד. בשל כך, חירש הצופה במהדורה יכול לכמו ו

שהמתורגמן ראה לנכון להתייחס לכך שהן נשים ומכיוון ששאר הנוכחים בפאנל במקרים הללו היו 

 . בלבד גברים, הערה זו אפשרה לצופה להבין במי מדובר בצורה ברורה יותר מאיות השם

נהוג שהמתורגמן "מדבר" וכך גם בתרגום לשפת הסימנים  בתרגום סימולטני - * דיבור בגוף ראשון

 ← "הלכתי למכולת וראיתי את משה" – ולא בגוף שלישי, למשל אלה דבריוגוף ראשון כאילו ב

 . "הוא הלך למכולת וראה את משה" –בניגוד ל  "הלכתי למכולת וראיתי את משה"
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היא מדברת על בנה שנהרג ואומרת: "לא . מוהנער נאור אטיאס, מראיינים את א בכתבה על הרצח של

הבן שלי. דוגמה זו נכללה באסטרטגיה הוספת הערה  ← ור". נאור תורגם להיה להם משהו נגד נא

 מידע שלא היהמכיוון שהמתורגמן הוסיף שלא מצוין בדוגמה השם המפורש ואז הערה. זאת למרות 

 לא נאמר במקור בחלק זה שהוא בנה. –ר במקו םקיי
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 לפי מתורגמן אסטרטגיותשכיחות  5.2

 

 לפי מתורגמןשכיחות אסטרטגיות  - 2טבלה 
 

  No Yes 

Strategy 

Channel 

Total 

Channel 

Total 

Channel 

1 

Channel 

2 

Channel 

10 

Channel 

1 

Channel 

2 

Channel 

10 

Recognized 

translation       
  

116 80 89 285 

          84.1% 72.7% 78.8% 78.9% 

literal 

translation 

10 2 1 13 2 1 0 3 

6.1% 1.2% .5% 2.4% 1.4% .9% .0% .8% 

Full spelling 

& mouthing 

28 4 6 38         

17.2% 2.3% 3.0% 7.1%         

Partial 

spelling & 

full mouthing 

18 13 13 44 0 1 1 2 

11.0% 7.5% 6.4% 8.2% .0% .9% .9% .6% 

Partial 

spelling & 

mouthing 

8 18 10 36         

4.9% 10.4% 4.9% 6.7%         

Initials 26 6 2 34         

16.0% 3.5% 1.0% 6.3%         

Omission 38 45 96 179 1 11 7 19 

23.3% 26.0% 47.3% 33.2% .7% 10.0% 6.2% 5.3% 

Annotation 12 26 15 53 5 7 5 17 

7.4% 15.0% 7.4% 9.8% 3.6% 6.4% 4.4% 4.7% 

General noun 6 25 40 71 3 2 1 6 

3.7% 14.5% 19.7% 13.2% 2.2% 1.8% .9% 1.7% 

New visual 

sign 

0 3 1 4         

.0% 1.7% .5% .7%         

Index 16 16 12 44 4 1 0 5 

9.8% 9.2% 5.9% 8.2% 2.9% .9% .0% 1.4% 

Evolving 0 9 7 16         

.0% 5.2% 3.4% 3.0%         

Error 1 6 0 7 7 2 3 12 

.6% 3.5% .0% 1.3% 5.1% 1.8% 2.7% 3.3% 

Private         0 0 3 3 

        .0% .0% 2.7% .8% 
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  No Yes 

Strategy 

Channel 

Total 

Channel 

Total 

Channel 

1 

Channel 

2 

Channel 

10 

Channel 

1 

Channel 

2 

Channel 

10 

Not in source         0 5 4 9 

        .0% 4.5% 3.5% 2.5% 

Total  
163 173 203 539 138 110 113 361 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

שלושת המתורגמנים ינהגו את ההשערה שלפיה כל ערוץ בנפרד כדי לבדוק בשכיחות האסטרטגיות נבדקה 

שהתגבשו נורמות בתחום ההסבר להשערה זו הוא הסבירות  האסטרטגיות.בצורה דומה באשר לבחירת 

המתורגמנות של שמות עצם פרטיים בחדשות והן יבואו לידי ביטוי בעבודת המתורגמנים. כפי שהוסבר בפרק 

נבחרו מהדורות שבהן הופיע אותו המתורגמן ולכן פילוח לפי ערוץ דינו כפילוח  (4.2)סעיף  "קורפוס המחקר"

 תורגמן. לפי מ

, כמה אחוזים המופעים האלה מהווים מתוך  מןרואים כמה מופעים היו לכל אסטרטגיה פר מתורג 2בטבלה 

וכמה אחוזים המופעים האלה מהווים מתוך כלל המופעים של טגיות שאותו המתורגמן השתמש בהן האסטר

בחלק השמאלי מופיעים  –הטבלה מחולקת לשני חלקים (. (Totalהאסטרטגיה הנבדקת בכל הערוצים 

 (. yes( ובחלק הימני המקרים שבהם קיים תרגום מקובל )noהמקרים שבהם לא קיים תרגום מקובל )

 קיים תרגום מקובל

בהם קיים תרגום מקובל, הבחירה בו הייתה האסטרטגיה השכיחה ביותר אצל כל שניתן לראות שבמקרים 

 . 10בערוץ  78.8% -, ו22בערוץ  72.7%, 1בערוץ  84.1% -המתורגמנים

 0.7%-ו 10בערוץ  6.2%לעומת  10%השתמש באסטרטגיית ההשמטה יותר מהאחרים ) 22המתורגמן בערוץ 

)הבדל של  כל המתורגמנים אצלפחות או יותר באופן דומה ( ושאר האסטרטגיות מתפלגות 1בלבד בערוץ 

 אחוזים בודדים בין מתורגמן למתורגמן(.

 לא קיים תרגום מקובל

 23.3% - בהם לא קיים תרגום מקובל הייתה השמטהשהאסטרטגיה השלטת אצל כל המתורגמנים במקרים 

 .47.3%-ו 22בערוץ  26%, 1בערוץ 
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)הנתונים  השתמש ביותר אסטרטגיות המערבות איות 1תורגמן ערוץ מיחסית לשני המתורגמנים האחרים, 

 22בערוץ  20.4%לעומת  33.1% - יות האיות יחד כאסטרטגיה אחת(גהמפורטים כאן מתייחסים לכל אסטרט

.  ניתן לראות שהאסטרטגיה השנייה בשכיחותה אצלו היא איות מלא והגייה מלאה 10בערוץ  14.3% -ו

פחות  שמצריכותנטייה לבחור באסטרטגיות  שלפיהן תימצאנו תומך בהשערות המחקר איזה נתון   .(17.2%)

 זמן ומאמץ מאיות מלא. 

( והמרה 15%הן הוספת הערה ) 2מתורגמן ערוץ שבהן השתמש האסטרטגיות השנייה והשלישית בשכיחותן 

 (.14.5%בשם עצם כללי )

כן השתמש פעמים רבות יותר ( ו47.3%) ריםיותר מהאחגבוהה השתמש בהשמטה בשכיחות  10ן ערוץ מתורגמ

 (.19.7%בהמרה בשם עצם כללי )

מתורגמנים  על ידיהמכתיבות את בחירת האסטרטגיות קיימות נורמות שכנראה מנתונים אלה ניתן להסיק 

 .ןיש גם מקום להעדפה אישית בבחירת אך

 והתייחסותם השונה של המתורגמנים.להלן כמה שמות עצם שחזרו על עצמם במהדורות שונות להמחשה, 

 .22ובמהדורה אחת בערוץ  10פרשת הבר נוער נידונה במהדורה אחת בערוץ 

 :10ערוץ 

 + תל אביב + בר + הומו רצח ←רצח בבר נוער  .1

 רצח + תל אביב + רצח + הומו ←בר נוער  .2

 : 22ערוץ 

 + נוער + הומו בר ←תיק הבר נוער  .1

 בר ←בר נוער  .2

 מקרה + רצח  + בר ←בר נוער  .3

 נושא ב   ←בר נוער  .4

 .דמויות שהופיעו ביותר ממהדורה אחת: הרב פינטו, ניצב מנשה ארביב
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 :10ערוץ 

 הרב ←הרב פינטו  .1

 הרב ← פינטו .2

 השמטה ←פינטו  .3

 : 22ערוץ 

 רב + המצאת סימן חזותי של אצבעות קמורות על הגבות ←פינטו  .1

 הרב ←הרב פינטו  .2

 : 10ערוץ 

 השמטה ←נאור אטיאס  .1

 בחור צעיר ←נאור  .2

 שהוא אחיו הצעיר ולכן תורגם כך( הבחור הקטן )אחיו הגדול של נאור מספר עליו ומכאן ←נאור  .3

 השמטה ←נאור  .4

 (נאורי חיבהה)האם קוראת לבנה בשם  השמטה ←נאורי  .5

 הבחור ←נאור  .6

 הילד ←נאור  .7

 הבן שלי ←נאור  .8

 :22ערוץ 

 בחור ← נאור אטיאס .1

 איש ←נאור אטיאס  .2
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 לפי סוג שם העצם אסטרטגיותשכיחות  5.3 

 שכיחות אסטרטגיות לפי סוג שם העצם - 3טבלה 
 

Recognized 

translation 

Noun type 

Total Person City Country/Continent Company Other Nationality 

No literal 

translation 

0 2 1 5 5 0 13 

.0% 14.3% 6.7% 11.6% 16.7% .0% 2.4% 

Full 

spelling & 

mouthing 

27 3 1 4 3 0 38 

6.2% 21.4% 6.7% 9.3% 10.0% .0% 7.1% 

Partial 

spelling & 

full 

mouthing 

28 0 5 7 2 2 44 

6.4% .0% 33.3% 16.3% 6.7% 100.0% 8.2% 

Partial 

spelling & 

mouthing 

33 0 0 3 0 0 36 

7.6% .0% .0% 7.0% .0% .0% 6.7% 

Initials 34 0 0 0 0 0 34 

7.8% .0% .0% .0% .0% .0% 6.3% 

Omission 157 4 1 12 5 0 179 

36.1% 28.6% 6.7% 27.9% 16.7% .0% 33.2% 

Annotation 35 1 2 7 8 0 53 

8.0% 7.1% 13.3% 16.3% 26.7% .0% 9.8% 

General 

noun 

61 2 0 4 4 0 71 

14.0% 14.3% .0% 9.3% 13.3% .0% 13.2% 

New visual 

sign 

4 0 0 0 0 0 4 

.9% .0% .0% .0% .0% .0% .7% 

Index 40 1 0 1 2 0 44 

9.2% 7.1% .0% 2.3% 6.7% .0% 8.2% 

Evolving 16 0 0 0 0 0 16 

3.7% .0% .0% .0% .0% .0% 3.0% 

Error 0 1 5 0 1 0 7 

.0% 7.1% 33.3% .0% 3.3% .0% 1.3% 

  
435 14 15 43 30 2 539 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Yes Recognized 

translation 

61 51 93 49 9 22 285 

82.4% 81.0% 82.3% 75.4% 40.9% 91.7% 78.9% 

literal 

translation 

0 0 0 1 2 0 3 

.0% .0% .0% 1.5% 9.1% .0% .8% 

Partial 

spelling & 

0 1 1 0 0 0 2 

.0% 1.6% .9% .0% .0% .0% .6% 
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Recognized 

translation 

Noun type 

Total Person City Country/Continent Company Other Nationality 

full 

mouthing 

Omission 6 2 5 4 2 0 19 

8.1% 3.2% 4.4% 6.2% 9.1% .0% 5.3% 

Annotation 2 5 2 5 3 0 17 

2.7% 7.9% 1.8% 7.7% 13.6% .0% 4.7% 

General 

noun 

1 1 0 3 1 0 6 

1.4% 1.6% .0% 4.6% 4.5% .0% 1.7% 

Not in 

source 

3 1 2 3 0 0 9 

4.1% 1.6% 1.8% 4.6% .0% .0% 2.5% 

Index 0 2 2 0 1 0 5 

.0% 3.2% 1.8% .0% 4.5% .0% 1.4% 

Error 0 0 8 0 2 2 12 

.0% .0% 7.1% .0% 9.1% 8.3% 3.3% 

Private 1 0 0 0 2 0 3 

1.4% .0% .0% .0% 9.1% .0% .8% 

  
74 63 113 65 22 24 361 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 קיים תרגום מקובל

בחלוקה לפי סוגי שמות עצם, בחמישה מתוך ששת הסוגים שנמנו, ניתן לראות שהאסטרטגיה השלטת הייתה 

בה לא הייתה זו אסטרטגיה שלטת היא בשמות עצם מסוג שבחירה בתרגום המקובל. הקטגוריה היחידה 

בהם לא השתמשו בסימן שמהמקרים בתרגום המקובל. המקרים  40.9%-בה השתמשו רק בש"אחר", 

מוכר  אינומקובל באופן גורף או  אינואך ייתכן שהוא  מוסכםהם ברובם שמות שיש להם סימן  מוסכםה

בבירור מול היועץ לענייני סימנים אך מספיק הן למתורגמן והן בקהילה )הסימנים לא היו מוכרים לחוקרת 

מורכבים מיותר מסימן אחד והם באופיים ברובם (. כמו כן, סימנים אלה עלה שיש להם סימן מוסכם במחקר

 מובהקים. לדוגמה: מוסכמיםסימנים יותר "מסבירים" מסימנים 

 חברון. המתורגמן בחר לתרגם  הסימן המקובל הוא שילוב שני הסימנים קבר –לה מערת המכפ +

 + תפילה, כלומר סיפק הסבר על המקום ולא ציין את המיקום המדויק. מערה
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  ג'נין. קיים סימן לג'נין אך  המתורגמן תרגם מחנה פליטים והשמיט את השם -מחנה הפליטים ג'נין

 הוא אינו רווח.

  סימן של עץ אשוח. המתורגמן  מן המקובל גם במקרה זה הוא שילוב של המילה חגהסי  -חג המולד +

+ נוצרי. מבין כל הדוגמאות בסעיף זה, סימן זה הוא הרווח ביותר אך המתורגמן  + לידה תרגם חג

 בחר לספק הסבר על החג ולא לסמן את הסימן המקובל. 

  רמלה. המתורגמן שגה בתרגום וסימן  במרח -מסיבות היסטוריות, נהוג לתרגם כ –מרחב איילון +

השפעה רגעית של העברית על התרגום לשפת שהסיבה לכך היא  ייתכן+ סימן של כביש איילון.  מרחב

עה בתרגום מילה הפרעה לקסיקלית שבה מופי ,(Cokely, 1986)הסימנים או כפי שהגדיר זאת קוקלי 

 השייכת לשפת המקור אך לא בהקשר הנכון.

  קיימים שני סימנים אפשריים לגני התערוכה: תערוכה ולונה פארק )בשל הקירבה  –גני התערוכה

 + גן -הגאוגרפית ללונה פארק( ניתן להשתמש בכל אחד מהם בנפרד או ביחד. המתורגמן תרגם זאת כ

את הסימן המקובל בתוך התרגום שלו אך  כלל+ אינדקס. אפשר לומר שהוא  + תל אביב תערוכה

. כמו כן הוא בשפת הסימנים הישראלית אינו מקובלבתחילת השם "גני התערוכה" גן סימן השימוש ב

 להבין על מה מדובר.  מידע שעוזרמוסיף 

 לא קיים תרגום מקובל

בכל סוגי שמות העצם אחת שכיחה אה אסטרטגיה בחלוקה לסוגי שמות עצם כאשר אין תרגום מקובל לא נמצ

 או ברובם ולכן אתייחס לכל סוג שם עצם בנפרד.

מבין שמות העצם שלא קיים להם תרגום מקובל, שמות אנשים הם סוג שם העצם  –אנשים   .1

 ןדוגמאות שה 435מנו, עם בהפרש ניכר משאר הסוגים שנ במדגם בשכיחות הגבוהה ביותרשהופיע 

( ואחריה 5.6 ( הייתה השמטה )פירוט בסעיף36.1%. האסטרטגיה השכיחה ביותר )מהמקרים 80.7%

הן הופכות אם מחברים את כל אסטרטגיות האיות השונות יחד (. 14%המרה בשם עצם כללי )

 (. 28%) לאסטרטגיה השנייה בשכיחותה

 4במדגם. האסטרטגיה השכיחה ביותר ) מוסכםסימן  ןדוגמאות לערים שאין לה 14צפו נ –ערים   .2

 ( הייתה השמטה.28.6%מקרים שהם 

 5. האסטרטגיה השכיחה ביותר )מוסכםסימן  ןמדינות שאין לה 15במדגם הופיעו   -מדינות   .3

 ( הייתה איות חלקי מלווה בהגייה מלאה.33.3%מקרים שהם 



49 
 

. האסטרטגיה מוסכםימן רגונים ללא סשמות חברות וא 43במדגם הופיעו  –רגונים חברות וא  .4

( ואחריה שבעה מקרים של הוספת הערה 27.9%מקרים שהם  12השכיחה ביותר הייתה השמטה )

 ושבעה מקרים של איות חלקי המלווה בהגייה מלאה. 

יותר להוספת  גדולהדוגמאות מסוג "אחר". בקטגוריה זו הייתה נטייה  30במדגם הופיעו  –אחר   .5

האחרים. כמו כן היו מקרים רבים יחסית של תרגום מילולי  צםבהשוואה לסוגי שמות העהערה 

רחוב + ירושלים. ישנם רחובות מעטים שיש  ←( כמו רחוב ירושלים16.7%)חמישה מקרים שהם 

כמו למשל רחוב שינקיין בתל אביב שתרגומו  ,להם סימן מוסכם השונה ממשמעותם המילולית

 הוא "פריקים". שלו לעברית של הסימן 

, סודנים ודרפורים, ובשני שאין להם סימן מוסכם הופיעו שתי דוגמאות בלבד לעמים –עמים   .6

 המקרים בחר המתורגמן לאיית באופן חלקי בליווי הגייה מלאה.
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 השפעת ה"ישראליות" על בחירת האסטרטגיה 5.4

 שכיחות אסטרטגיות לפי "ישראליות" - 4טבלה 
 

  No Yes 

Strategy 
Israel_Y_N 

Total 

Israel_Y_N 

Total No Yes No Yes 

Recognized 

translation 
      100 185 285 

      73.5% 82.2% 78.9% 

literal translation 7 6 13 0 3 3 

7.6% 1.3% 2.4% .0% 1.3% .8% 

Full spelling & 

mouthing 

2 36 38       

2.2% 8.1% 7.1%       

Partial spelling & full 

mouthing 

15 29 44 1 1 2 

16.3% 6.5% 8.2% .7% .4% .6% 

Partial spelling & 

mouthing 

4 32 36       

4.3% 7.2% 6.7%       

Initials 1 33 34       

1.1% 7.4% 6.3%       

Omission 16 163 179 11 8 19 

17.4% 36.5% 33.2% 8.1% 3.6% 5.3% 

Annotation 7 46 53 6 11 17 

7.6% 10.3% 9.8% 4.4% 4.9% 4.7% 

General Noun 18 53 71 1 5 6 

19.6% 11.9% 13.2% .7% 2.2% 1.7% 

New visual sign 0 4 4       

.0% .9% .7%       

Index 9 35 44 2 3 5 

9.8% 7.8% 8.2% 1.5% 1.3% 1.4% 

Evolving 7 9 16       

7.6% 2.0% 3.0%       

Private       2 1 3 

      1.5% .4% .8% 

Not in source       3 6 9 

      2.2% 2.7% 2.5% 

Error 6 1 7 10 2 12 

6.5% .2% 1.3% 7.4% .9% 3.3% 

Total 
92 447 539 136 225 361 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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חלוקה נוספת של שמות העצם במדגם הייתה סיווגם כ"ישראליים" או "לא ישראליים". כל שם עצם  - 4טבלה 

מקומי )שמות של אנשים מהארץ, ערים בארץ, מוסדות או ארגונים בארץ( סווג פרטי שזוהה כשם עצם 

מטפלים אחרת כ"ישראלי" והשאר כ"לא ישראליים". מטרת הסיווג הזה היא בדיקת ההשערה שמתורגמנים 

לא מקומיים, כלומר הייתה ציפייה שיהיה שוני בבחירת האסטרטגיות בין שני שמות בשמות מקומיים לעומת 

 הסוגים.

"לא  228"ישראליים" לעומת  672 –ניתן לראות שהופיע מספר רב יותר של שמות עצם "ישראליים" במדגם 

 ישראליים".

 קיים תרגום מקובל

ללא תרגום מקובל. בשמות  92 -בעלי תרגום מקובל ו 136ה"לא ישראליים" היו נמצא שמתוך שמות העצם 

ללא סימן מוסכם. רוב שמות העצם "הלא ישראליים" היו  447 -בעלי סימן מוסכם ו 225 היו עצם "ישראליים"

א . תמיכה להשערה זו ניתן למצואחריםמסוג מדינות, סוג שיש לו בדרך כלל יותר סימנים מקובלים מסוגים 

להם שיש בה רואים שמספר שמות העצם מסוג מדינות ויבשות ש)אסטרטגיות לפי סוג שם עצם(  3בטבלה 

 ללא סימן מוסכם.  15לעומת  128סימן מוסכם היה 

במקרים שבהם היה תרגום מקובל, בחרו המתורגמנים ברוב המקרים בסימן הקיים בין אם מדובר בשם עצם 

סימנים "לא  135 –בעלי הסימן המוסכם במדגם היו מקומיים  מקומי ובין אם לא. רוב שמות העצם

"ישראליים". ממצא זה הוא הגיוני בהתחשב בזה שהחדשות בארץ עוסקות בראש   226ישראליים" לעומת 

ובראשונה בענייני המדינה. לא נצפו הבדלים משמעותיים בבחירת האסטרטגיות במקרים שבהם לא נבחר 

 התרגום המקובל.

 ום מקובללא קיים תרג

גם כאן היה פער גדול במספר הפריטים ה"ישראליים" לעומת ה"לא ישראליים". בשל כך, מבחינה מספרית 

כל סוג אסטרטגיה ב"ישראליים" לאפשר לראות הבדל בבחירת האסטרטגיות משום שהיו הרבה יותר מופעים 

 רוב המקרים.אך אם מתבוננים בשכיחות האסטרטגיות באחוזים, ההבדלים אינם משמעותיים ב
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( וב"לא ישראליים" המרה בשם עצם כללי 36.5%האסטרטגיה השכיחה ביותר ב"ישראליים" הייתה השמטה )

הייתה השכיחה ביותר, כשהאסטרטגיות השמטה ואיות חלקי בליווי הגייה מלאה צמודות אליה בהפרשים 

 בהתאמה(. 16.5% -ו 17.4%, 19.6%קטנים )

טגיות האיות השונות, למשל בתרגום שמות עצם "ישראליים" נמצא נמצאו הבדלים באחוזים בין אסטר

(. אך אם בוחנים את כל סוגי האיות השונים יחד, לא נמצאו 1.1%לעומת  7.4%שימוש רב יותר בראשי תיבות )

מהמקרים וב"ישראליים"  24.2% -ב"לא ישראליים" השתמשו באסטרטגיות איות ב  -הבדלים משמעותיים 

 .29.2%-ב

 יחות אסטרטגיות לפי מעמד או תפקיד האדםשכ 5.5

 שכיחות אסטרטגיות לפי מעמד או תפקיד האדם - 5טבלה 
 

  No Yes 

  
Person type 

Total 

Person type 

Total Politician Other Reporter Politician Other Reporter 

Recognized 

translation 
        61   3 64 

        84.7%   75.0% 84.2% 

Full spelling 

& mouthing 

3 24 0 27         

5.4% 9.6% .0% 6.2%         

Partial 

spelling & 

full 

mouthing 

2 24 2 28         

3.6% 9.6% 1.5% 6.4%         

Partial 

spelling & 

mouthing 

7 11 15 33         

12.5% 4.4% 11.5% 7.6%         

Initials 1 25 8 34         

1.8% 10.0% 6.2% 7.8%         

Omission 5 56 96 157 4   1 5 

8.9% 22.5% 73.8% 36.1% 5.6%   25.0% 6.6% 

Annotation 6 25 4 35 2   0 2 

10.7% 10.0% 3.1% 8.0% 2.8%   .0% 2.6% 

General 

noun 

14 45 2 61 1   0 1 

25.0% 18.1% 1.5% 14.0% 1.4%   .0% 1.3% 

Not in 

source 

        3   0 3 

        4.2%   .0% 3.9% 

Private         1   0 1 

        1.4%   .0% 1.3% 
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  No Yes 

  
Person type 

Total 

Person type 

Total Politician Other Reporter Politician Other Reporter 

New visual 

sign 

1 3 0 4 1 3 0 4 

1.8% 1.2% .0% .9% 1.8% 1.2% .0% .9% 

Index 1 36 3 40 1 36 3 40 

1.8% 14.5% 2.3% 9.2% 1.8% 14.5% 2.3% 9.2% 

Evolving 16 0 0 16 16 0 0 16 

28.6% .0% .0% 3.7% 28.6% .0% .0% 3.7% 

Total 
56 249 130 435 72   4 76 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   100.0% 100.0% 

 

 

( מראה yesבהם לא קיים תרגום מקובל, החלק הימני )ש( מציג את המקרים noחלקה השמאלי של הטבלה )

 בהם קיים תרגום מקובל.שאת המקרים 

 חלוקת הנתונים לפי מעמד או תפקיד נועדה לבחון מספר השערות:

 שם לפוליטיקאים לעומת שאר האנשים.-קיימים יותר סימני (1

שם מוסכם, בשמות פוליטיקאים, מתורגמנים ישקיעו מאמץ רב יותר -בהם אין סימןשבמקרים  (2

בנסיון למסור בתרגום במי מדובר לעומת כתבים ופרשנים, כלומר ינקטו אסטרטגיות מסבירות כמו 

 הוספת הערה. 

 רוב ההשמטות יהיו של שמות כתבים ופרשנים. (3

 קיים תרגום מקובל

היו של  72שמות שלהם סימן מוסכם,  76נה התאמתה: מתוך , נדמה שההשערה הראשו5לפי טבלה 

מתוך המקרים הם  40שמות שונים. כך, למשל,  72 -פוליטיקאים. עם זאת חשוב להבהיר שלא מדובר ב

בהם שאיזכורים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשמו המלא, או כנתניהו, או כראש הממשלה )מקרים 

ביבי. בעמודת הכתבים  –השם שלו -ורות האיזכור השונות תורגמו לסימןהייתה הוספה של שמו הפרטי(. כל צ

והפרשנים רואים שהיו ארבעה מקרים של שם שיש לו תרגום מקובל. במחקר, הוספתי את המתורגמנים 

המקרים שבהם היה תרגום  תלקבוצת הפרשנים והכתבים משום שהם חברי צוות החדשות במהדורה. ארבע
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אותה מציגים שמתורגמנית לשפת הסימנים עניינם הבוצת הכתבים והפרשנים מקובל לשפת הסימנים בק

השם המוסכם שלה  בתחילת המהדורה יחד עם הצגת הפאנל. המתורגמנית שרה גבאי תרגמה את שמה לסימן

בקהילה כאשר הציגו אותה בתחילת כל מהדורה. נתון זה מתיישב עם הנאמר בסקירת הספרות שאדם 

רוב חבר הקהילה או מהמעגל של השומעים העובדים עם חירשים או באים במגע תכוף שם הוא ל-שמקבל סימן

 עימם.  

 לא קיים תרגום מקובל

בהשוואת אסטרטגיות התרגום שננקטו בתרגום שמות פוליטיקאים לעומת כתבים, ניתן לראות באופן מובהק 

ים האסטרטגיות : במקרים שבהם אין סימן מוסכם, בתרגום שמות הפוליטיקאהתאמתהשההשערה 

( והוספת הערה 25%(, המרה בשם עצם כללי )28.6%השכיחות ביותר היו שימוש בשם עצם בהתהוות )

 מהמקרים, ובפירוט: 73.8%-(. לעומתם, בתרגום שמות כתבים ופרשנים הושמטו השמות ב10.7%)

  מקרים של בחירה באסטרטגיה "שם בהתהוות". הסימנים בהתהוות שנצפו 16במדגם נמצאו 

מתייחסים לשלושה אנשים שהוזכרו במהדורות השונות ולהם שם בהתהוות: חברי הכנסת יאיר לפיד 

ונפתלי בנט, שניהם חברי כנסת שנכנסו לזירה הפוליטית רק לאחר הבחירות האחרונות וטרם התקבע 

שם מובהק, והאדם השלישי הוא יושב ראש הרשות הפלסטינאית אבו מאזן שיש לו -בעבורם סימן

 לוטי. וסימנים אך אין אחד שאפשר לכנותו מוסכם באופן אבסכמה 

השמות הניתנים לאנשים שומעים שאינם קשורים לקהילת  ,(2.2.1כפי שצוין בסקירת הספרות )סעיף 

ניתן לראות זאת בסימנים  החרשים מבוססים לרוב על מאפיין חיצוני שמקל על זיהויו של נושא השם.

"כיפה" ופעם אחת נוסף לכך גם הסימן -בנט סומן ברוב המקרים כ –בהתהוות שניתנו לבנט ולפיד 

 ל"דתי" ולפיד קיבל סימן שהוא מעין ליטוף השיער בצדדים המזכיר לצופה את שיערו המלא של לפיד.

בחלק  -השם מחולק לרכיב ויזואלי ולרכיב מילולי -במקרה של אבו מאזן )מחמוד עבאס(, סימן

מאזניים", משקפיים המתייחסים למאפיין בולט ויזואלית מהמקרים הוא סומן כ"משקפיים + 

ומאזניים שהם למעשה תרגום מילולי לשמו מאזן. בשאר המקרים הוא סומן כ"מנהל/אחראי + 

+  שילוב של תפקידו עם פירוש מילולי. פעם אחת בלבד הוא סומן כ"פלסטין , כלומרמאזניים"

וניה", כלומר שם שאימץ לעצמו על שם בנו בכורו שם אלא "כ אינו מאזניים".  יש לציין שאבו מאזן 

במדגם התייחסו אליו כאל אבו מאזן ולא כאל  נכללומאזן כמקובל בעולם הערבי, אך בכל המקרים ש
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המתורגמן היה  ,מחמוד עבאס. סביר להניח שאם היו קוראים לו מחמוד עבאס באחת המהדורות

 ימן מוסכם למחמוד עבאס. נוקט באחת האסטרטגיות שהוצגו לעיל מכיוון שאין ס

 מאפשרת לצופה במקרים רבים להבין במי מדובר בצורה הנגישה יותר לקהל  המרה בשם עצם כללי

ממשלת  ←החירשים מאסטרטגיות אחרות. לדוגמה, בחירה בתרגום כמו: ממשלתה של מרקל 

שר הבנייה והשיכון לעומת בחירה באיות השמות היא בחירה המקלה על  ←גרמניה או אורי אריאל 

 הצופה להבין במי מדובר.

בסיווג אנשים לפי מעמד או תפקיד, נכללו כל האנשים שאינם פוליטיקאים או כתבים ופרשנים בקטגוריה 

 "אחר". לאף אחד מהשמות האלה לא היה סימן מוסכם. האסטרטגיה השכיחה ביותר הייתה השמטה

(. אפשר לראות שמקרים אלה של המרה בשם עצם כללי 18.1%( ואחריה המרה בשם עצם כללי )22.5%)

שונים מעט מהמרה בשם עצם כללי במקרה של פוליטיקאים וברובם המתורגמן המיר את השם ב"אדם" 

מי האובייקט שעליו מדברים  להביןאו "איש" או "ילד". שמות העצם הכלליים הללו מסייעים פחות 

 מאלה שנבחרו במקרה של פוליטיקאים. 

 השמטות 5.6

ההשמטות כאסטרטגיה נבחרת היה גבוה ( עלה שאחוז 1מבדיקת התפלגות האסטרטגיות במדגם כולו )טבלה 

, נבחנה אסטרטגיה זו לעומק במסגרת המחקר וחולקה זאתבאופן מובהק אצל כל המתורגמנים שנבדקו. לאור 

 קטגוריות.-תת שלשל

(. auslanחקרה את נושא ההשמטות בתרגום מאנגלית לשפת הסימנים האוסטרלית ) (Napier, 2004)נאפייר 

סטייה מטקסט  ןבסקירתה את הנושא, היא מביאה את טיעוניהם של חוקרים שאמרו שהשמטות בתרגום ה

או טעות בתרגום. לעומתם, חוקרים אחרים טוענים שהשמטות הן בחירה  (Pöchhacker, 2004: 142)המקור 

 בהעברת המסר. יעילותאסטרטגית של המתורגמן שמטרתה היא 

(, ’equivalent effect‘לנטי )יוולפיה מטרת התרגום היא השגת אפקט אקוושהיא התבססה על הגישה לתרגום 

 (Napier, 2004: 118)ד העברת המסר כפי שהיה מתקבל בקהל דובר שפת המקור, לקהל שפת היעכלומר, 

היא היכולת לעבד ולבחור את ( שmetalinguistic awareness) "לינגויסטית-מודעות מטה"מפעיל המתורגמן 

נאפייר  הנאמר. בהקשרשל השפה רלוונטים  היבטיםאילו להבחין האינפורמציה הלשונית יחד עם היכולת 

, בחלק מהמקרים, היא אחת הבחירות שמתורגמן עושה באופן מידעתומכת בטענה שהבחירה בהשמטה של 
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את ההשמטות שנעשו במהלך תרגומו של  לנטי. במחקרה היא בדקהואפקט האקוויוהמודע כדי להבטיח את 

. פרט לסקירת התרגומים עצמם, היא ערכה ראיונות auslan - מתורגמנים שונים לעשרה טקסט אקדמי בידי 

 של השמטות נעשו לפי החלוקה הבאה: יםעם המתורגמנים לאחר התרגום ובדקה איזה סוג

השמטות שנעשו במודע במטרה  - (Conscious strategic omissionsהשמטות אסטרטגיות מודעות ) .6

לקהל היעד ואיזו  אינה נחוצההמתורגמן מחליט איזו אינפורמציה  - לשמור על אפקטיביות התרגום

 רלוונטית.

המתורגמן בוחר להשמיט  –( Conscious intentional omissionsהשמטות מכוונות מודעות ) .7

 ולתו להמציא סימן בשפת היעד.אינפורמציה במודע מכיוון שלא הבין את הנאמר או שאין ביכ

השמטות שמובילות  -( Conscious unintentional omissionsהשמטות מודעות שנעשו לא במכוון ) .8

לאובדן אינפורמציה חיונית שקרו כתוצאה מכך שהמתורגמן המתין להמשך המשפט בזמן שחיפש את 

 בסוף.להפתרון התרגומי למבע ולא תרגם אותו 

מאי  ותבעושנ ותהשמט -( Conscious receptive omissionsות מאי הבנה )השמטות מודעות הנובע  .9

 הבנת הנאמר כתוצאה מתנאי שמע לא טובים.

השמטות שנעשו לא במודע ולא במכוון וגרמו  -( Unconscious omissionsהשמטות לא מודעות ) .10

 לאובדן אינפורמציה.

 

הנדגמות ולכן לא ניתן לדעת מה הייתה הסיבה  במחקר הנדון לא נערכו ראיונות עם המתורגמנים במהדורות

. עם זאת, כדי לבדוק אם ההשמטות גרמו לאובדן אינפורמציה חיונית היקרויותלהשמטה בכל אחת מה

 סוגים: לארבעהבהעברת המסר, חולקו ההשמטות 

 כלוליםקטגוריה זו ב - (- Description) בטבלה  השמטות של שם שהופיע בסמוך לתיאור (1

או של שם  תיאור אחר שלו מסר בהם הדובר ציין את תפקידו של אדם לפני שמו אושהמקרים 

בנת המסר. כאשר יש בה תפוגע ה. במקרים כאלה, השמטת השם המפורש אינהעצם הנאמר

להוביל לסירבול  התיאור נלווה לשם העצם דווקא הוספת אסטרטגיות כדוגמת איות יכול

 ולהקשות על הבנת המסר ולא להפך.

 דוגמאות לקטגוריה זו:מספר 

 .תורגם ל"כתבנו" - כתבנו רועי כץ  1.1
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 .השם המפורש הושמט - שליח ארצות הברית למשא ומתן, מרטין אינדיג  1.2

 .תורגם ל"עו"ד" - עו"ד יאיר רגב 1.3

 ".תורגם ל"עורכת הבריאות - הילה אלרואי עורכת הבריאות 1.4

 .אחיו"תורגם ל"בגלל  –בגלל אחיו בילאל ביסאן  1.5

 תורגם ל"כלא". –כלא סהרונים  1.6

של כתבים ופרשנים. במקרים רבים  הושמט שמםבקטגוריה זו  הנכלליםמקרים במספר גדול של 

למשל, הקריין אמר "בכתבתו של עידו סלומון"  הסתפקו המתורגמנים בהפנייה אל הכתבה.

 ובתרגום נאמר "בכתבה". 

   .(presentation\Thanking - בטבלה)אמירת תודה השמטות של פניות לדובר או  (2

ו זואלית )למשל הנפת יד מולו( אית בצורה ויבו של אדם נעשבשפת הסימנים, הסבת תשומת ל

ג לפנות לאדם בשמו קריאה בשמו לדוגמה(. בשפות דבורות נהובמגע, אך לא בדרך אודיוטורית )

עם הנוכח. דוברי שפת בו וגם ליצירת תחושת קירבה או מערכת יחסים ושיח להסבת תשומת ל

הסימנים משתמשים בשמו של אדם בעיקר כאשר הם מדברים עליו בגוף שלישי והשימוש בשמו 

. בשל כך, השמטות מסוג זה הן (Stratiy, 2005:235) של אדם כאשר הוא נוכח אינה שכיחה

"השמטות תרבותיות", תרגום שמו של אדם בסיטואציה כזו הייתה יוצרת בלבול אצל הצופה 

 התוצאה הרצויה.במקום השגת 

 שמט בתרגום:הודוגמאות למקרים שבהם הופיע שם במקור ו

 שימי לב מירב מה קרה בדרך.  2.1

 נכון אושרת.  2.2

 לנו, מירב, אין שליטה על...  2.3

 רוני דניאל, בוא נדבר על....  2.4

 עודד, תודה על הדברים.  2.5
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לשונית או  ,יה הועברה בצורה אחרתהשמטות הנובעות מחזרה על אינפורמציה או שהאינפורמצ (3

 .(Repetition\other info -)בטבלה  ויזואלית

 דוגמאות:

נתניהו  עלדבריו של בנט ב שמו הוזכר ".אומר בנט על נתניהושמו של נתניהו הושמט במשפט " 3.1

. מכל הנתונים כותרת "בנט נגד נתניהו" בלווית בנט ט של דבריומופיע על חצי מסך ציטבנוסף ו

 הצופה יכול להסיק שהדברים נאמרו על נתניהו גם אם השם הושמט בתרגום.

נים הובא ראיון עם פליט בשם עומאר. בתום בה על ההפגנות של הפליטים האפריקבכת 3.2

מבלי  "הערב ימשיכו""הערב ימשיכו עומאר וחבריו...". בתרגום נאמר  - הכתבה אומר הכתב

 מדובר.  לציין במפורש מי אך ברור מההקשר במי

בכתבה העוסקת בביקורה של קאנצלרית גרמניה אנג'לה מרקל בישראל, נאמר שהיא תגיע  3.3

"לביקור של יומיים בישראל". המשפט תורגם לביקור של יומיים מבלי לציין את ישראל אך 

בהן נראית הקאנצלרית נוחתת בישראל, ש ,של הכתבה ומהתמונות שמוקרנות ברקע מההקשר

 קור מתקיים.  ברור היכן הבי

בהם הדיבור לא היה שמקרים  :(No specific reason –)בטבלה  ספציפית ללא סיבההשמטות  (4

 את לייחס אפשר, ספציפית סיבה בהעדר השמטה מסיבה שאינה נראית לעין. שנעשתהמובן או 

 הזמן לחץ כגון, בפרט למדיה מתורגמנים ועל בכלל מתורגמנים על החלים לאילוצים ההשמטה

    (.2.7 -ו 2.4, 2.3.2 פרקים ראה) הדיבור ואינטנסיביות
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 התפלגות סוגי ההשמטות במדגם

 שכיחות סוגי ההשמטה - 6טבלה 
 

omission type 

Recognized 

translation 

Total No Yes 

Description 107 5 112 

60.1% 26.3% 56.9% 

presentation\Thanking 42 0 42 

23.6% .0% 21.3% 

Repetition\other info 5 5 10 

2.8% 26.3% 5.1% 

No specific reason 24 9 33 

13.5% 47.4% 16.8% 

Total 

178 19 197 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

חלוקת ההשמטות לקטגוריות נועדה לבחון את ההשערה שלפיה בתרגום שמות עצם פרטיים שאינם רלוונטיים 

הכתבה, נטייתם של המתורגמנים תהיה להשמטה. כפי שהודגם בסעיף הקודם, באופן ישיר להבנת המסר של 

" למעשה יש איזשהו פיצוי על השמטת השם המאפשר הבנה ללא סיבהבכל סוגי ההשמטות פרט לאלה מסוג "

 )תיאור או חזרה ואינפורמציה אחרת( או שהשמטתו אינה פוגעת בהבנה )הצגה ואמירת תודה(. 

ורוב ללא סיבה" ממקרי ההשמטה הם מסוג " 16.8%רק  –השערה אוששה מהטבלה אפשר לראות שה

כלומר השם המושמט היה בסמוך לתיאור שנמסר בתרגום. כפי שהוסבר  ,ההשמטות היו מסוג "תיאור"

 בפירוט סוגי ההשמטות, במקרים אלה הצופה קיבל מידע המתאר לו במי או במה מדובר.

 קיים תרגום מקובל

השמטות( ושאחוז ניכר  19שהיו מעט השמטות במקרים שבהם קיים תרגום מקובל )אפשר לראות  6בטבלה 

 (.47.4%מתוכן היו ללא סיבה נראית לעין )
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 לא קיים תרגום מקובל 

(, קדם לשם העצם תיאור 60.1%לפי הטבלה, ברוב מקרי ההשמטה של שמות עצם שאין להם סימן מוסכם )

כלומר הובהר לצופה על מי או על מה מדובר. ההשמטות  המתאר את נושא שם העצם והוא נמסר בתרגום,

הבאות בשכיחותן היו מסוג פניות לדובר או אמירת תודה ונצפו מספר מועט של דוגמאות של השמטה ללא 

מהיר. הנתונים תומכים קצבו הסיבה נראית לעין. אפשר אולי לייחס השמטות אלה לדחיסות הטקסט ו

נפגעת כתוצאה  אינהשמות עצם במקרים שבהם מסירת האינפורמציה בהשערה שלרוב מתורגמנים משמיטים 

 מההשמטה.

 התפלגות אסטרטגיות לפי היקרות 5.7

בדיקה נוספת שנערכה על הנתונים במדגם הייתה אם המתורגמנים השתמשו באסטרטגיות שונות כאשר שם 

אחת מוספר וכך גם מספר  העצם הופיע יותר מפעם אחת במהדורה. לצורך כך, כל שם עצם שנאמר יותר מפעם

מספר ההיקרויות הגדול ביותר  שמות עצם שחוזרים על עצמם יותר מפעם אחת במדגם. 163ההיקרות. נמצאו 

 )ישראל(.  15של אותו שם עצם במהדורה אחת היה 

מספר  במקרים שבהם אותו שם עצם פרטי מופיעמטרת הבדיקה לפי היקרות הייתה לבחון את ההשערה ש

לא ייעשה שימוש באותה האסטרטגיה בכל רה באותה כתבה, ואין סימן מוסכם לשם המוזכר, פעמים במהדו

 השערות:-השערה זו חולקה לשתי תתההיקרויות. 

האסטרטגיה השכיחה ביותר בהיקרות הראשונה כאשר לא קיים תרגום מקובל תהיה איות חלקי או  (1

 מלא.

של שם העצם הפרטי או בהמרתו לשם  בהיקרויות הבאות שיערתי שהמתורגמן יסתפק באיות חלקי (2

עצם כללי, מכיוון שאיות מלא דורש זמן רב ושימוש בשם עצם כללי או איות חלקי יאפשרו לזהות 

 במה מדובר וידרשו פחות מאמץ.

כדי לבדוק את ההשערות הללו, בניתי ארבע טבלאות שונות: אסטרטגיות בהיקרות הראשונה, אסטרטגיות 

ת, אסטרטגיות בהיקרות חמישית עד שמינית ואסטרטגיות בהיקרות שמינית ומעלה. בהיקרות שנייה עד רביעי

 מטרת החלוקה למספרי היקרויות שונים הייתה לבדוק אם קיים הבדל בבחירת האסטרטגיות. 

סמיכות שמות עצם: קיים הבדל בין -חלוקה זו עוזרת גם לצמצם את הבעיה בהטיית הנתונים הנובעת מאי

ים קליהם בסמיכות, בהפרשי זמן קצרים בין ההיקרויות, לבין שמות עצם שחזרו בחלשמות עצם שחזרו ע
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שונים של המהדורה. שמות עצם שחזרו יותר מארבע או חמש פעמים הופיעו בחלק גדול מהמקרים בקטעים 

ת של וו החוזרישונים של המהדורות ולא בהכרח באותה כתבה ובסמיכות זמנים. מרחק של זמן בין הופעת

שם העצם יכול להשפיע על בחירת האסטרטגיה, למשל, אין באפשרותו של המתורגמן לבחור  אותו

ב"אינדקס" כדי לתרגם שם עצם שדיברו עליו לפני שלוש כתבות במהדורה כי הוא כבר לא משויך לנקודה 

 בחלל והצופה לא יידע על מה מדובר.

 

 היקרות ראשונה 5.7.1

 ראשונה של שם העצם התפלגות אסטרטגיות בהיקרות - 7טבלה 
 

Strategy No Yes 

Recognized 

translation 
  121 

  73.8% 

literal 

translation 

10 3 

3.5% 1.8% 

Full 

spelling & 

Mouthing 

25 

 8.7% 

 Partial 

spelling & 

full 

mouthing 

13 1 

4.5% .6% 

Partial 

spelling & 

mouthing 

26 

 9.1% 

 Initials 22 

 7.7% 

 Omission 112 10 

39.2% 6.1% 

Annotation 29 12 

10.1% 7.3% 

General 

noun 

26 4 

9.1% 2.4% 

New visual 

sign 

4 

 1.4% 
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Strategy No Yes 

Index 9 5 

3.1% 3.0% 

Evolving 6 

 2.1% 

 Not in 

source 

  4 

  2.4% 

Error 4 4 

1.4% 2.4% 

Total 

286 164 

100.0% 100.0% 

 

 ( 73.8%כאשר היה תרגום מקובל, בחרו המתורגמנים להשתמש בו ברוב המקרים .) 

 במקרים שבהם  ,מהנתונים עולה שההשערה בדבר בחירת איות מלא או חלקי כאסטרטגיה ראשונה

(. 39.2%הופרכה. ניתן לראות שהאסטרטגיה השכיחה ביותר הייתה השמטה )אין תרגום מקובל, 

 (.30%חד היו הבחירה  השנייה בשכיחותה של המתורגמנים )אסטרטגיות האיות השונות י

 היקרות שנייה עד רביעית 5.7.2

 התפלגות אסטרטגיות בהיקרות שנייה עד רביעית של שם העצם - 8טבלה 
 

 
No Yes 

 Strategy 2 3 4 total 2 3 4 Total 

Recognized 

translation 
        55 28 23 106 

        82.1% 77.8% 76.7% 79.7% 

literal translation 2 1 0 3         

1.8% 2.0% .0% 1.6%         

Full spelling & 

mouthing 

5 1 3 9 1 0 0 1 

4.5% 2.0% 10.3% 4.8% 1.5% .0% .0% .8% 

Partial spelling & 

full mouthing 

8 4 4 16         

7.3% 8.0% 13.8% 8.5%         

Partial spelling & 7 2 0 9         
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No Yes 

 Strategy 2 3 4 total 2 3 4 Total 

mouthing 6.4% 4.0% .0% 4.8%         

Initials 4 2 1 7         

3.6% 4.0% 3.4% 3.7%         

Omission 36 11 7 54 1 3 3 7 

32.7% 22.0% 24.1% 28.6% 1.5% 8.3% 10.0% 5.3% 

Annotation 12 5 1 18 2 1 0 3 

10.9% 10.0% 3.4% 9.5% 3.0% 2.8% .0% 2.3% 

General noun 17 13 5 35 1 1 0 2 

15.5% 26.0% 17.2% 18.5% 1.5% 2.8% .0% 1.5% 

Index 12 8 6 26         

10.9% 16.0% 20.7% 13.8%         

Evolving 6 2 2 10         

5.5% 4.0% 6.9% 5.3%         

Not in source         3 0 2 5 

        4.5% .0% 6.7% 3.8% 

Private         1 1 1 3 

        1.5% 2.8% 3.3% 2.3% 

Error 1 1 0 2 3 2 1 6 

.9% 2.0% .0% 1.1% 4.5% 5.6% 3.3% 4.5% 

Total 

110 50 29 189 67 36 30 133 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 ( 79.7%כאשר היה תרגום מקובל, בחרו המתורגמנים להשתמש בו ברוב המקרים .) 

  כאשר אין תרגום מקובל, השמטה נשארת האסטרטגיה השכיחה ביותר גם בהיקרות שנייה עד

המרה בשם עצם ( ואחריה 28.6%רביעית אם כי באחוזים נמוכים יותר בהשוואה להיקרות הראשונה )

(. צירוף כל אסטרטגיות האיות יחד מציבה אותן כאסטרטגיה השנייה 13.8%( ואינדקס )18.5%כללי )

 (. נתונים אלה מפריכים את ההשערה לגבי היקרויות חוזרות שצוינה לעיל.21.8%בשכיחותה )
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ייתכן שסיווג שונה של הנתונים היה עשוי להשפיע על הממצאים ואף גורם לאישוש ההשערה שלפיה 

בהיקרויות חוזרות שמות עצם רבים יומרו בשמות עצם כלליים. זאת אם היו מסווגים מקרי השמטה 

של שמות עצם שנלווה אליהם תיאור כמעין המרה בשם עצם כללי. סיווג זה בא בחשבון מכיוון 

טות מסוג זה קרו משום שקדם תיאור לשם העצם. התיאור הזה במקרים רבים היה שם עצם שהשמ

 כללי. 

הרב. שניהם מקרים שבהם המתורגמן  ←ראש הממשלה, הרב פינטו  ←ראש הממשלה שרון   ,למשל

 תרגם את שם העצם הכללי והשמיט את השם הפרטי. 

השמטות היו מסוג "תיאור", כלומר היה  16, 2-4בדיקה מדגמית של הנתונים מראה שבהיקרויות 

תיאור בסמוך לשם העצם המתאר אותו. אם מקרים אלה היו מועברים לקטגוריה "המרה בשם עצם 

 כללי" זה היה משנה את מיקומה של אסטרטגיה זו ובכך מאשש את ההשערה.

 היקרות חמישית עד שמינית 5.7.3

 מינית של שם העצםהתפלגות אסטרטגיות בהיקרות חמישית עד ש - 9טבלה 
 

Strategy 

 Total 5 6 7 8 

No Full spelling & 

Mouthing 

3 1 0 0 4 

12.0% 6.7% .0% .0% 7.3% 

Partial spelling & full 

mouthing 

5 3 2 1 11 

20.0% 20.0% 22.2% 16.7% 20.0% 

Partial spelling & 

mouthing 

1 0 0 0 1 

4.0% .0% .0% .0% 1.8% 

Initials 0 0 2 1 3 

.0% .0% 22.2% 16.7% 5.5% 

Omission 6 5 1 1 13 

24.0% 33.3% 11.1% 16.7% 23.6% 

Annotation 1 1 0 2 4 

4.0% 6.7% .0% 33.3% 7.3% 

General noun 5 3 2 0 10 

20.0% 20.0% 22.2% .0% 18.2% 

Index 4 1 2 1 8 
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Strategy 

 Total 5 6 7 8 

16.0% 6.7% 22.2% 16.7% 14.5% 

Error 0 1 0 0 1 

.0% 6.7% .0% .0% 1.8% 

Total 25 15 9 6 55 

  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Yes Recognized 

translation 

21 12 7 5 45 

95.5% 92.3% 100.0% 83.3% 93.8% 

Omission 0 1 0 0 1 

.0% 7.7% .0% .0% 2.1% 

Error 1 0 0 1 2 

4.5% .0% .0% 16.7% 4.2% 

Total 22 13 7 6 48 

  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 (.Yes( מעל המקרים בהם קיים תרגום מקובל )Noבטבלה זו מוצגים המקרים שבהם אין תרגום מקובל )

  בבחינת הטבלה המראה את שכיחות האסטרטגיות בהיקרות חמישית עד שמינית ניתן להבחין ראשית

שמות שלהם שש  28שמות שלהם חמש היקרויות,  47היו –בכך שהמקרים הולכים ומתמעטים 

שמות בלבד שלהם שמונה היקרויות. נתון זה אינו מפתיע מכיוון שמעטים המקרים  12-היקרויות ו

 שוב ושוב על אותו השם במהדורה אחת. שבהם חוזרים 

 ( 93.8%במקרים שבהם היה תרגום מקובל, בחרו בו המתורגמנים כמעט בכל המקרים .) 

  בהם לא היה תרגום מקובל, בהשוואה להיקרויות שנייה עד רביעית, אחוז ההשמטות שבמקרים

מעותי לאיות חלקי ( עם רוב מש34.6%( ואת מקומן תפסו אסטרטגיות האיות )23.6%המשיך לרדת )

 (.18.3%(. אחוז ההמרה בשם עצם כללי נותר ללא שינוי )20%)
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 היקרות תשיעית ומעלה 5.7.4

 התפלגות אסטרטגיות כששם העצם מופיע למעלה מתשע פעמים - 12טבלה 
 

 

Strategy 
 Total 9 10 11 12 13 14 15 

No Partial spelling & 

full mouthing 

1 1 1 1       4 

25.0% 25.0% 25.0% 25.0%       100.0% 

Initials 1 1 0 0       2 

50.0% 50.0% .0% .0%       100.0% 

Annotation 0 1 0 1       2 

.0% 50.0% .0% 50.0%       100.0% 

Index 0 0 1 0       1 

.0% .0% 100.0% .0%       100.0% 

Total 2 3 2 2       9 

  22.2% 33.3% 22.2% 22.2%       100.0% 

Yes Recognized 

translation 

5 3 1 1 1 1 1 13 

38.5% 23.1% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 100.0% 

Omission  0 1 0 0 0 0 0 1 

.0% 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

Annotation 1 0 1 0 0 0 0 2 

50.0% .0% 50.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

Total 6 4 2 1 1 1 1 16 

  37.5% 25.0% 12.5% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 100.0% 

 

 (.Yes( מעל המקרים בהם קיים תרגום מקובל )Noבטבלה זו מוצגים המקרים שבהם אין תרגום מקובל )

  נצפו  –בהמשך למגמה שנצפתה בהיקרות חמישית עד שמינית, גם כאן מספר המקרים הולך ומתמעט

פעמים במהדורה  15-ו 14, 13רק שבעה שמות שחזרו עשר פעמים ורק שם עצם אחד חזר על עצמו 

 אחת.

  מתוכם  13-בנמצא תרגום מקובל. ב המהמקרים הי 16-פעמים, ב 9-15מתוך השמות שחזרו על עצמם

 נבחר התרגום המקובל, כמו כן נמצאו השמטה אחת ופעמיים נוספה הערה.

 ל שמות שחזרו על עצמם בהיקרות גבוהה ושאין להם תרגום מקובל. ששה היו תשעה מקרים ש

 ראשי תיבות(, אחד הומר באינדקס ונוספו שתי הערות.באיות חלקי ושניים במתוכם אויתו )ארבעה 

 המקרים שאינם איות הם למעשה שילוב אסטרטגיות שנוספו לאיות, למשל: 
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+ עשיר. כפי שצוין בהסבר על שיטת המחקר, הממצאים מציגים   נ.ד. + הגייה  מלאה ←נוחי דנקנר 

את פתרונות התרגום ולא את המקורות ולכן למעשה ההיקרות היא אותה היקרות אבל בשילוב 

רגם זאת לראשי התיבות פיע שמו של נוחי דנקנר, המתרגם תשהו 12 -אסטרטגיות, כלומר, בפעם ה

 (. 2גיה הערה )אסטרט יף( והוס1של שמו )אסטרטגיה 

 בסיכום כל המקרים ניתן להבחין בשתי מגמות מרכזיות: 

  שבהם מופיע מספר היקרויות זה המקרים מתמעטים  ,שם אותו של ההיקרויותככל שעולה מספר .

מקרים( , פחות מקרים של שמות  323פעמים ) 2-4כלומר, נמצאו מקרים רבים של  שמות עצם שחזרו 

 25פעמים ) 9-15ם( ונמצאו מעט מקרים של שמות עצם שחזרו מקרי 103פעמים ) 5-8עצם שחזרו 

 מקרים(. 

  ככל שעולה מספר ההיקרויות, אחוז ההשמטות יורד והנטייה לאיית גדלה. נתון זה מאשש את

ההשערה הראשונית שלפיה ככל ששם חוזר על עצמו יותר פעמים מתורגמנים נוטים לחסוך זמן 

 ידי על  יותר רב זמן לחסוך היה אפשר .או בראשי תיבות ומאמץ בכך שיבחרו לאייתו באופן חלקי

, מספר היקרויות כן כמו. יותר גדול אינפורמציה לאובדן גורמת הייתה השמטה אולם, השמטה נקיטת

מרכזיותו בהקשר המדובר וייתכן שבשל חשיבותו העדיפו המתורגמנים  עלעשוי להעיד גבוה של שם 

 על השמטה.    איות

 אסטרטגיותשילוב  5.8

 .מפאת גודלהד' מוצגת בנספח  11טבלה 

כל המקרים שבהם השתמש המתורגמן ביותר מאסטרטגיה אחת בכדי לתרגם כוונה לשילוב אסטרטגיות הב

, זאת 1מופע יחיד של שם עצם. במהלך איסוף הנתונים, כל אסטרטגיה שהופיעה ראשונה סווגה כאסטרטגיה 

 . לדוגמה:3וזו שאחריה  2שאחריה 

בית החולים + סימן מוסכם לרמב"ם + חיפה: שילוב של תרגום מקובל  ←ת החולים רמב"ם בי (1

 (.2(  והוספת הערה )אסטרטגיה 1)אסטרטגיה 

 ( 1הגייה מלאה: שילוב של הוספת הערה )אסטרטגיה  ד +-ר-א-ל-ו-האסיר + שלנו + פ ←פולארד  (2

 (.2ואיות מלא )אסטרטגיה 
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( וראשי תיבות 1+ ר.ז. + הגייה מלאה: שילוב של אינדקס )אסטרטגיה  הבחור + הזה ←רומן זדורוב  (3

 (. 2)אסטרטגיה 

( ואיות חלקי 1י + הגייה מלאה: שילוב של הוספת הערה )אסטרטגיה -ב-ד-חברה + א ←איי. די. בי  (4

 (.2עם הגייה מלאה )אסטרטגיה 

יבחר בשילוב אסטרטגיות, בבחינת שילובי אסטרטגיות נבחנה ההשערה שלפיה במקרים שבהם המתורגמן 

תהיה הוספת הערה אחרי איות  כאסטרטגיה הנוספת )האסטרטגיה השנייה( האסטרטגיה השכיחה ביותר

במילים אחרות,  .כדי לספק לקהל היעד מידע שאולי חסר לו)אסטרטגיה ראשונה( השם באופן חלקי או מלא 

 ואז יוסיף הערה.מלא( )באופן חלקי או  על פי ההשערה המתורגמן יאיית את השם קודם 

 מקרים של שילוב שלוש אסטרטגיות. 7 -מקרים של שילוב שתי אסטרטגיות ו 75נמצאו במדגם 

 מהממצאים עולה:

  האסטרטגיה שהופיעה בשכיחות הגבוהה ביותר כאסטרטגיה ראשונה במצבי שילוב אסטרטגיות

(. נתון זה מפריך את מקרים 15מקרים( ואחריה המרה בשם עצם כללי ) 29הייתה הוספת הערה )

הערה תבוא אחרי איות השם באופן חלקי או מלא. אסטרטגיות האיות השונות ההשערה שהוספת 

בחלקה  התאמתההופיעו כאסטרטגיה ראשונה רק בתשעה מקרים מתוך השבעים וחמישה. ההשערה 

וה באיות, בהם הוסיפו הערה היא הייתה מלושמכיוון שכפי שניתן לראות בסעיף הבא, ברוב המקרים 

 , המתורגמנים בחרו להסביר לפני האיות. לא התאמתכלומר רק מיקום האסטרטגיות בהשערה 

  כאשר האסטרטגיה הראשונה הייתה הוספת הערה, האסטרטגיה השנייה הייתה ברוב המקרים

(. 27.6%( אחת מאסטרטגיות האיות כאשר הנפוצה בהן איות חלקי המלווה בהגייה חלקית )51.7%)

מתיישב עם הנסיון לעמוד בלחץ הזמן, במיוחד כאשר מדובר באסטרטגיה שנייה מכיוון  נתון זה

 שהמתורגמן כבר "בזבז" זמן ומאמץ על הראשונה.

 40.7%-כאשר האסטרטגיה הראשונה הייתה המרה בשם עצם כללי, האסטרטגיה השנייה הייתה ב 

ינדקס מופיע במטרה לעשות מהמקרים אינדקס. ניתן להסביר זאת מהפן של שפת הסימנים בכך שא

צורך להשתמש  ללא קישור בין שם עצם ונקודה בחלל כדי לאפשר לחזור על שם עצם זה שוב בהמשך 

 באסטרטגיה נוספת. 
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 שם מוסכם הופיע במשולב עם אסטרטגיה נוספת, במקרים אלה התרגום -מקרים שבהם סימן 11 יוה

 ונה. המקובל הופיע חמש פעמים כאסטרטגיה שנייה ושש כראש

 ירושלים )סימן מוסכם( + אינדקס. ←לדוגמה: ירושלים 

 ראש הממשלה + ביבי )סימן מוסכם(. ←נתניהו 

  שילוב אסטרטגיות. של  כלולים אף הם בקטגוריהויזואלי ארבעת המקרים שבהם הומצא סימן

לאובייקט ממצא זה אינו מפתיע מכיוון שלא נהוג שמתורגמן ימציא סימן "יש מאין" ולא יקשר אותו 

 בשום דרך:

ןסימון ה + דתי: זָקןאיש + ←* ברוך גולדשטיין   מנסה להעביר לצופה את מראהו של גולדשטיין. זק 

 .רב + גבות מקומרות ←* פינטו 

 + אמריקה. זָקן ←* פולארד 

 משקפיים + פ' + הגייה של פ'. ←* משה פייגלין 

הטבלה הבאה מראה את התפלגות האסטרטגיות בשבעת המקרים שבהם השתמשו בשלוש אסטרטגיות יחד 

השנייה והשלישית בכל  ,יחיד. היא מציגה משמאל לימין את האסטרטגיה הראשונהפרטי בתרגום שם עצם 

יתה אם נבחן את השורה הראשונה נראה שבמקרה שבו האסטרטגיה הראשונה הי ,למשל ,אחד מהמקרים. כך

גן +  ←תרגום מילולי, השנייה הייתה הוספת הערה והשלישית אינדקס )זהו המקרה של גני התערוכה 

 תערוכה + תל אביב + אינדקס(.

 שלוש אסטרטגיות יחד: –שילוב אסטרטגיות 

 3אפשר לראות שהאסטרטגיה השכיחה ביותר שהופיעה כאסטרטגיה שלישית היא הוספת הערה ) 12טבלה ב

 (.42.9%מקרים שהם 

 לגות בשילוב שלוש אסטרטגיותהתפ - 12טבלה 
 

Strategy1 

strategy3 

Total Initials Omission Annotation Index 

literal 

translation 

strategy2 Annotation       1 1 

      100.0% 100.0% 

Total       1 1 

      100.0% 100.0% 
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Strategy1 

strategy3 

Total Initials Omission Annotation Index 

Partial 

spelling & 

mouthing 

strategy2 Evolving     1   1 

    100.0%   100.0% 

Total     1   1 

    100.0%   100.0% 

Annotation strategy2 Partial 

spelling & 

mouthing 

0 2     2 

.0% 100.0% 
    

100.0% 

Index 1 0     1 

100.0% .0%     100.0% 

Total 1 2     3 

33.3% 66.7%     100.0% 

General 

Noun 

strategy2 Partial 

spelling & 

mouthing 

    1   1 

    
100.0% 

  
100.0% 

New 

visual sign 
    1   1 

    100.0%   100.0% 

Total     2   2 

    100.0%   100.0% 

Total strategy2 Partial 

spelling & 

mouthing 

0 2 1 0 3 

.0% 66.7% 33.3% .0% 100.0% 

Annotation 0 0 0 1 1 

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

New 

visual sign 

0 0 1 0 1 

.0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Index 1 0 0 0 1 

100.0% .0% .0% .0% 100.0% 

Evolving 0 0 1 0 1 

.0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Total 1 2 3 1 7 

14.3% 28.6% 42.9% 14.3% 100.0% 
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 . סיכום6

המחקר עסק בשאלה כיצד מתמודדים מתורגמנים לשפת הסימנים הישראלית עם תרגום שמות עצם פרטיים 

. כפי שצוין במבוא, נעשו מחקרים מועטים בעולם על מתורגמנות לשפת הסימנים בחדשות בטלוויזיה בחדשות

דוגמאות  827נאספו  ןהמחקר הנדון נבחנו תשע מהדורות חדשות שונות שמהובארץ לא נעשו כלל. במסגרת 

 רגונים, עמים ואחרים.ג שמות אנשים, מקומות, מוסדות ואלשמות עצם פרטיים מסו

בראשית המחקר, ובהתבסס על סקירת הספרות, פורטו אסטרטגיות תרגום שונות המתאימות לתרגום בכתב 

איסוף הדוגמאות דבורות ולשפות סימנים. בהמשך, ותוך כדי  ותוכאלה המתאימות למתורגמנות לשפ

מהמהדורות השונות, נמצאו אסטרטגיות נוספות שהופיעו במדגם ונמצאו כאפשריות במתורגמנות לשפת 

במחקר הנדון חולקו  -היא שימוש באיות  ייחודיות לשפת סימניםהסימנים בחדשות. אחת מהאסטרטגיות ה

לקי ומלא ואיות ראשי התיבות של השם. התייחסתי לכל אחת מאסטרטגיות סוגי האיות השונים לאיות ח

אסטרטגיה אל מול אסטרטגיות אחרות, התייחסתי אליהן כאל  ןבבחינתאלה בנפרד אך בחלק מהמקרים, 

ראשי תיבות( איות באיות חלקי, מלא או  בין הבחירהאחת, כלומר הבחירה של מתורגמן באיות )ללא הבחנה 

   אחרת. על פני אפשרות

לשפת סימנים, פרטיים כאסטרטגיה במחקרים קודמים על מתורגמנות שמות עצם  צויןכבר שפרט לאיות 

שנסקרו עד לתופעות מצאתי עדויות . ה זויחודיות למתורגמנות לשפינתגלו אסטרטגיות רלוונטיות נוספות ה

במדגם הן אך לא בהקשר של תרגום.  ת סימנים תרבותי של שפהבלשני וההיבט המחקר  מן הכה בספרות 

 נמצאו משמשות כאסטרטגיות תרגום. אסטרטגיות אלה הן:

 ,סנדלרו )מאיראינדקס הוא ייצוג של רכיב בשפת הסימנים שנקרא "נקודות התייחסות"  –אינדקס  .1

כדי לסמן מישהו או משהו  לסמן את האובייקט שאינו נוכח בשיח. כדיומשתמשים בו  (84: 2004

יה שם העצם שאינו נמצא בסיטואצהאדם או שאינו נוכח בסיטואציית השיח, יוצר המסמן קישור בין 

לבין נקודה שרירותית בחלל. זאת הוא עושה באמצעות הצבעה על הנקודה מיד לאחר סימון שם 

. במחקר, נמצא שמתורגמנים משתמשים באינדקס כאסטרטגיה לסמן שמות עצם שהופיעו העצם

 מוקדם יותר במהדורה.

 המבוסס על מראה פיזישם -נוקטים בהמצאת סימןבמחקר נמצא שמתורגמנים  –שם -המצאת סימן .2

 .כאסטרטגיית תרגום
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ית יהתקבעו כאסטרטגשם שטרם -מתורגמנים השתמשו בסימנינמצא שבמחקר –שם בהתהוות -סימן .3

 תרגום.

עליו מדברים, שסוג שם העצם, מעמד או תפקיד האדם  – הבאיםקריטריונים הכל הנתונים במדגם סווגו לפי 

סיווג השמות לפי סוג שם העצם מקומי או לא.  היותשל כל שם עצם ו"ישראליותו", כלומר  ההיקרויות מספר

 ,Kellett Bidoli & Sala)מות לשפת הסימנים שם העצם התבסס על מחקרים קודמים בנושא תרגום ש

האחרים נוספו אחרי צפייה ראשונית במהדורות החדשות והבחנה בהשפעתם על בחירות . הסיווגים (2011

 מטרת הסיווגים הללו הייתה לבחון אם גורמים אלה משפיעים על בחירותיו של המתורגמןהמתורגמנים. 

שלהם אין סימן מוסכם.  שמותשלהם יש סימן מוסכם ו שמותוכיצד הם משפיעים. בנוסף, נותחו בנפרד 

זו נעשתה מכיוון שבמקרים שבהם אין סימן מוסכם, בחירה בתרגום מקובל אינה אסטרטגיה אפשרית חלוקה 

הטייה של התוצאות. כמו כן בדקתי אם כל המתורגמנים במדגם עשו  ריוצ ההי וניתוח משותף של הנתונים

ות לשפת בחירות דומות או שונות, או במילים אחרות אם קיימות נורמות של תרגום במתורגמנות לחדש

 הסימנים הישראלית.

במקרים  מתוך שלל האפשרויות,נקטו אסטרטגיות דומות. ה שהמתורגמנים יההשערה המרכזית במחקר היית

, כלומר העברה לסימן השם הקיים בשפת מקובל האסטרטגיה תהיה תרגום וסכםשם מ-שבהם קיים סימן

רווחות ביותר בשל אילוץ היהיו  חלקישאסטרטגיה זו ואסטרטגיית האיות ה שיערתיהסימנים הישראלית. 

 והמאמץ הנדרש בתרגום בחדשות. הזמן

 הממצאים המרכזיים שעלו במסגרת המחקר:

 מות במתורגמנות לשפת הסימנים הישראלית בחדשות. מהמחקר עלה שקיימות נורמות תרגום מסוי

שש את ממצא זה מא -בהם היה תרגום מקובל, בחרו בו המתורגמנים ברוב המקרים שבמקרים 

שת המתורגמנים והאסטרטגיה השלטת אצל של ,השערת המחקר. כאשר לא היה תרגום מקובל

שנורמה זו עולה על נורמות במתורגמנות במדיה  (Sergio, 2003)הייתה השמטה. ממחקרו של סרגיו 

מתורגמנים נוטים להשמיט שמות לא רק בתרגום לשפת הסימנים הישראלית שכן הוא מצא ש פועלת

 .בכלל, גם כשלא מדובר על תרגום לשפת סימנים בתרגום במדיה

 במקרים שבהם אין תרגום מקובל,  בניגוד להשערתי שאסטרטגיית האיות תהיה השלטת במדגם

הוספת  אחר כך ,שמטה, אחריה המרה בשם עצם כלליה ביותר הייתהשכיחה האסטרטגיה שנמצאה 
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איחוד כל אסטרטגיות האיות לקטגוריה אחת מציב אותן הערה ורק לאחר מכן כל סוגי האיות. 

בקנה אחד עם דבריו של פושהאקר  עולהבמקום השני בשכיחות האסטרטגיות. ממצא זה 

(Pöchhacker, 2004) נטנסיבי מתורגמנים נוקטים ישאמר שכדי להתמודד עם טקסט מהיר וא

ה של דחיסה כי באסטרטגיות של דחיסה והשמטה. אפשר לראות בהמרה בשם עצם כללי אסטרטגי

ארוך למילה כללית אחת. הבחירה בהמרה בשם עצם כללי שלעיתים הוא היא מאפשרת דחיסת שם 

מתורגמנים במדיה נוטים להשתמש שמצא ש (Sergio, 2003)עם ממצאיו של סרגיו גם מתיישבת 

 בידוליקלט הממצא הנדון עומד בסתירה לדבריי ים. יבשמות מכלילים ומונחים כלל

 (Kellett Bidoli, 2010: 179)  סימן  םמתורגמנים נוטים לאיית שמות עצם שאין להשטוענת כי

 מוסכם בשפת הסימנים.

  סוגי  לארבעהוחולקה  ניתוח נוסףלבשל שכיחותה, זכתה אסטרטגיית ההשמטה במחקר זה

( השמטות של פניות לדובר או אמירת 2שהופיע בסמוך לתיאור; )השמטות של שם ( 1: )השמטות

( השמטות הנובעות מחזרה על אינפורמציה או שהאינפורמציה הועברה בצורה אחרת, 3תודה; )

נמצא שברוב המקרים, מתורגמנים  .ספציפית( השמטות שנעשו ללא סיבה 4) ;לשונית או ויזואלית

. מידע זה עזר הפרטי או אחריו ע מבהיר לפני שם העצםהשמיטו שמות עצם פרטיים כאשר נמסר מיד

השם במפורש. ממצא זה מאשש את השערתי  לצופה להבין במה או על מי מדובר מבלי שייאמר

בתרגום שמות עצם פרטיים שאינם רלוונטיים באופן ישיר להבנת המסר של הכתבה, נטייתם של ש

ש היא השערה קשורה נוספת שזכתה לאישוהמתורגמנים תהיה השמטת השם או איותו באופן חלקי. 

משום שהם אינם חלק מרכזי החדשות ים ושדרנים במהדורות הנטייה להשמיט שמות של כתב

בכתבה, ותרגום שמותיהם מחייב פתרונות תרגומיים מורכבים, כדוגמת איות והערות, שאינם 

 מתיישבים עם אילוצי הזמן. 

 לא "ים בתרגום של שמות עצם "ישראליים" לעומת בניגוד להשערתי, לא נמצאו הבדלים משמעותי

 ישראליים".

 השתמשו במספר אסטרטגיות לתרגום שם עצם אחד )שילוב אסטרטגיות( נמצא המתורגמנים  כאשר

כאסטרטגיה ראשונה ושנייה בשכיחותה הייתה הבחירה הם השתמשו בהוספת הערה שברוב המקרים 

טגיות לפי סדר מוספרו האסטר משולב, טו בכדי לכמת את האסטרטגיות שננק .בשם עצם כללי

כך שהאסטרטגיה הראשונה הייתה זו שהופיעה ראשונה, השנייה זו שהופיעה שנייה וכן הופעתן 
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אחרת אלא רק על מיקומה ביחס להלאה. מספור זה אינו מעיד על חשיבותה של אסטרטגיה אחת 

האסטרטגיה הראשונה הייתה הוספת הערה, השנייה ברוב המקרים הייתה אחת  כאשר. ברצף

 ת "אינדקס".ימאסטרטגיות האיות. בחירה בשם עצם כללי לוותה בחלק גדול מהמקרים באסטרטגי

 עם אסטרטגיה נוספת הקושרת את סימן שם ויזואלי נמצא שילוב-שבהם הומצא סימןכל המקרים ב-

 .מצא לאובייקט הנידוןוהשם המ

  מספר פעמים באותה המהדורה אוששה ההשערה שלפיה ככל ששם עצם  שהופיעובניתוח שמות העצם

שהאסטרטגיה השכיחה  נמצאמופיע מספר רב יותר של פעמים הנטייה לאיית אותו תגדל. פרטי 

הייתה השמטה, נתון שהפריך את השערתי הפרטי ביותר בתרגום המופע הראשון של שם העצם 

באופן מלא או חלקי ואם יתאפשר  אותומתורגמנים לאיית השם ייטו הה של שבהיקרות הראשונ

הערה. נמצא שהמרה בשם עצם כללי שכיחה באופן יחסי ככל שעולה מספר  פומבחינת הזמן יוסי

שלפיה ייתכן שסיווג שונה של הנתונים  ,שלא נבדקה לעומק במחקר זה ,ההיקרויות והועלתה השערה

 לאישוש ההשערה שלפיה בהיקרויות חוזרות שמות עצם להובילים ואף היה עשוי להשפיע על הממצא

 רבים יומרו בשמות עצם כלליים. פרטיים

המחקר הנידון היה מוגבל בהיקפו מתוקף היותו מחקר לעבודת תזה. בחינה נרחבת יותר של מדגם גדול יותר 

של  הבוססות יותר על נטייעשויה להניב תוצאות סטטיסטיות מובהקות שמהן ניתן יהיה להסיק מסקנות מ

מתורגמנים בתרגום שמות עצם בחדשות. אני מקווה שמחקר זה יוכל להוות בסיס למחקרים נוספים בעתיד 

שיעסקו בנושאים כמו אסטרטגיות תרגום הנהוגות בתרגום לשפת הסימנים של תופעות לשוניות זולת שמות 

גמנים שנולדו להורים חירשים לבין אלה עצם פרטיים בחדשות, הבדלים בבחירת אסטרטגיות בין מתור

שנולדו להורים שומעים, והבדלים בבחירת אסטרטגיות במתורגמנות בכנסים או בקהילה לעומת מתורגמנות 

 בטלוויזיה.
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Abstract 

This paper examines the manner in which Sign Language Interpreters translate proper names into 

Israeli sign language (ILS), when interpreting the televised news programs. Few studies have 

been conducted on the subject of Sign Language interpretation of televised news programs 

worldwide. In Israel the subject has not been studied at all. The study in question collected data 

from nine different news broadcasts of which 827 samples of proper nouns were collected. The 

proper nouns collected include names of people, names of places, institutions, organizations, 

nationalities etc. The research conducted was descriptive and presents the interpreting practices 

without criticizing or evaluating the quality of the product. 

In Sign Languages, as in spoken languages, proper nouns name-signs indicate a particular person 

place, or institution. At birth, both deaf and hearing individuals are given a birth name which is 

recorded in the official institutions of the country of birth. In addition to that name, in the Deaf 

community it is common to bestow on every member a name-sign, which is presented to him/her 

by another community member. This name-sign is used for identification among members of the 

community or by hearing sign language speakers who come in contact with the community 

(Supalla, 1992). For practical reasons, hearing people which are not members of the community, 

such as prominent politicians in the public discourse, are given signs to allow rapid identification 

of the person being discussed. 

 In addition, most states and some cities in the world have commonly used signs that have 

become known and signed worldwide as a result of globalization and technological 

developments (Stephens, 2012(. 
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As part of the current study, and based on the literature review, I have presented different 

translation strategies employed by translators and interpreters translating proper names. The 

strategies which were found acceptable in spoken language interpreting and sign language 

interpreting were recognized translation, literal translation, omission, transcription (or in sign 

language - spelling), conversion into generic nouns and adding comments. In addition to spelling 

names which is mentioned as one of the strategies in previous studies regarding interpreting 

proper names into sign language (Kellett Bidoli & Sala, 2011; Kellett Bidoli, 2010), further 

strategies that are unique to sign language interpreting were discovered during the study. Several 

phenomena in sign language which have been reviewed so far in the research as part of the 

linguistic and cultural aspects of the language and not in the interpreting point of view were 

found to act as interpreting strategies in the study. These strategies are: 

 *Index – in sign language index is used to indicate an object which is not present in the 

discourse  ,(2004)מאיר וסנדלר  .To select someone or something not present in a situation of 

discourse, the signer creates a link between the person or the noun that is not in a situation and an 

arbitrary point in space. This is done by pointing at the point in space immediately after signing 

the noun. In the current study interpreters use the index as a strategy to mark nouns that appeared 

earlier in the broadcast. 

 *name-sign invention - several methods used to invent name-signs discussed in different studies 

regarding the attribution of name-signs to members of the deaf community and outside of it 

(Mindess, 1990; Paales, 2011; Supalla, 1992). In the current study it was found that interpreters 

invent name-signs based on physical appearance during the translation as an interpreting 

strategy. 
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 *name sign in the making – attributing name signs to people which have become central in the 

public discourse is necessary for practical reasons. Name signs are not agreed upon in an instant, 

and sometimes there are several name signs used to describe the same person until one name sign 

is accepted by the deaf community. In the current study it was found that interpreters used signs 

that have not yet become fixed in the language as a translation strategy. 

All the corpus data was classified according to the following criteria - noun type, status or role of 

the person referred to, number of appearances of each noun and its localization, ie if the noun is 

Israeli or not. The classification by type of noun was based on previous studies on translating 

names into sign language (Kellett Bidoli & Sala, 2011). The other categories were added after 

the initial viewing and distinction of the influence of various parameters on the choices the 

interpreters made. The purpose of these classifications was to examine whether these factors 

affect the interpreter's choices and how they affect them. In addition, nouns that have a 

recognized translation were analyzed separately from those who do not. This separation was 

made due to the fact that in the case of nouns that do not have a recognized translation, choosing 

to translate them into one is not an optional strategy and therefore analyzing the data together 

might have created a bias in the results. 

The study tested several hypotheses, the main of which was that interpreters employ similar 

strategies, i.e. there are norms in interpreting televised news programs into Sign Language. 

Among the many strategies mentioned above, I assumed that in cases where there is a recognized 

translation that is the strategy the interpreter would employ, i.e. transfer the name into the 

existing name sign in Israeli sign language. In cases where there is no recognized translation, I 

assumed that the strategy of spelling the name partially would be most common. I assumed that 
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in general, due to time constraint, the most common strategies found in the research would be 

recognized translation and partial spelling of the name. 

The study’s main conclusion was that there are certain norms in interpreting televised news 

programs into Israeli Sign Language. As was hypothesized, in cases in which a recognized 

translation exists, it was usually selected by the interpreters. However, in cases in which a 

recognized translation does not exist, it was found that the most common strategy employed was 

omission and not spelling as I assumed. It was also found that in cases where there was no 

recognized   translation, the most common strategy after omission was converting the proper 

noun into a generic noun and the next in order of frequency was adding a clarifying comment.  

The study in question is limited in scope due to the fact that it is a research done for a Master’s 

degree. More extensive examination of a larger sample might yield more statistically significant 

results from which conclusions regarding tendencies of interpreters translating proper names in 

the news can be further established. 
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