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 תקציר

עקב ההכרה באוכלוסיית  .חוקי הנגישות זוכים להתייחסות הולכת וגוברת בעשורים האחרונים

הזכות להנגשה . קיימת התייחסות לזכותם להנגשה לשונית, תרבותי-החרשים כקבוצת מיעוט לשוני

תרבותית תלויה בשירותיהם של מתורגמנים מקצועיים -בחברה רב לאנשים חרשים תלשוני

 .המתרגמים בין אוכלוסיית החרשים לבין דוברי השפה הדבורה בכל תחומי החיים

עם המעבר של ילדים חרשים שונות ובאמריקה  במדינות אירופההצורך במתורגמנים חינוכיים עלה 

יה חינוכית התומכת בשילוב ילדים לקויי שמיעה על פי מודל רבים לחינוך רגיל כתוצאה מפילוסופ

. ספר רגילים-בבתיבישראל משולבים רוב הילדים לקויי השמיעה אף . ספר רגילים-ההכללה בבתי

להשתלב בכיתת שומעים  באפשרותםיש , שבהם מרוכזים ילדים לקויי שמיעה ,ספר תיכון-בבתי

והם זכאים לשרותי תרגום לשפת צונותיהם בהתאם ליכולותיהם ולרכיחידים או בקבוצות 

 .נים במהלך השיעורהסימ

לתלמידים , חוקרים רבים מציינים כי מטרת תפקיד המתורגמן החינוכי אינה ברורה למתורגמנים

אולם קיימת , לספק נגישות לתקשורת, קרי, עיקר תפקידם של המתורגמנים הוא לתרגם. ולמורים

שאלות רבות עולות בנוגע למטרת התפקיד  .פים המצופים מהםאי בהירות אשר לתחומי אחריות נוס

למיומנויות הנדרשות ולהחלטות שמקבל המתורגמן ביחס לדילמות אתיות רבות שאתן , וגבולותיו

 .הוא מתמודד

תות לשפת הסימנים הישראלית בכי נה לבחון את תפיסת העצמי של מתורגמניותמטרת המחקר הי

בישראל בכל הנוגע ליחסיהן עם הגורמים השונים שאתן הן  משלבות במערכת החינוך התיכוני

לסייע יכולות משנית היא להציע דרכים ה המטר .הספר-מורים ומערכת בית, תלמידים, קרי, עובדות

 .לשיפור יעילותו של התרגום החינוכי

ספר המשלבים -לצורך המחקר רואיינו אחת עשרה מתורגמניות חינוכיות העובדות בשני בתי

ספר אלה עברו -המחקר הייתה כי המתורגמניות העובדות בבתי הנחת. בשמיעהם עם לקות תלמידי

הספר צברו ניסיון בעבודה עם תלמידים לקויי שמיעה ועל כן לא תהייה -הכשרה דומה וכי בשני בתי

 . שונות רבה בתפיסת התפקיד שלהן

 



 
 

 :העבודה בדקה את השאלות הבאות על פי תפיסתן של המתורגמניות

 ?גבולות התפקיד םמהן מטרותיו ומה, תפקידו של המתורגמןמהו  .1

 ?ומהם כללי האתיקה, מהן נורמות העבודה .2

 ?איך משפיעה המסגרת המסוימת שהמתורגמן עובד בה על עבודתו .3

 

אי . ו וגבולותיויתומטר, בהירות אשר לתפקיד המתורגמן אי קיימתכי על פי ממצאי המחקר נראה 

בתפקודן של המתורגמניות , בתפיסת התפקיד: כה ובמעשההבהירות באה לידי ביטוי בהל

 .ובהתייחסות לקודי האתיקה

הספר שבו הן -קיימת שונות בתפיסת העצמי של המתורגמניות ונראה כי קיימת חלוקה על פי בית

מעריכה אותן מבחינה  ,במערכת המקבלת את המתורגמניות כחלק מהצוות החינוכי. עובדות

, מגבה ותומכת, עובדת עימן בשיתוף פעולה תוך נהלים מסודרים, ור ידעמכירה בהן כמק, מקצועית

, ייצוג הצרכים של התלמידים, עצמימציגות המתורגמניות תפיסת תפקיד רחבה יותר הכוללת ייצוג 

תפקידים אלו מצביעים על . הכנת חומר מראש ותרגום מחוץ לכותלי הכיתה, אחריות על התקשורת

מתורגמניות אלה סבורות . תפיסה המחייבת קשר ותיאום עימה -תפיסת עצמן כמתווכות למורה 

לקביעת נהלים , ם לשיפוראך אף במקרה זה נמצא כי יש מקו, אמנם כי יש לקיים קשר עם המורה

 .מסודרים ולהעמקת הקשר והתיאום עם המורה

. קיימים הבדלים בין תפיסת התפקיד לבין דפוס הפעולה של המתורגמניות, אשר לתרגום בכיתה

קיימת תמימות דעים בין המתורגמניות כי התלמיד הוא באחריותו של המורה וכי באחריותן להנגיש 

אף  ,מבצעות תפקידים רבים ונוספים המתורגמניות. תרבותי-שוניאת התקשורת בלבד תוך תווך ל

המתורגמניות אשר הדגישו כי מתורגמנית במסגרת . כאלו שלפי תפיסתן הם באחריות המורה

סבורות כי הן רשאיות להיות מעורבות מעבר , החינוכית היא אשת חינוך וכי היא אינה צינור שקוף

נראה כי הגבולות אינם . בהנגשת התקשורת יח התקשורתיתרבותי ומעבר לניהול הש-לתווך לשוני

בדרך זו הן עלולות לגרום להסרת האחריות הן של התלמידים . ברורים וכי הן נוטלות אחריות רבה

 ,לטענתן. ולתלותיות ולחוסר עצמאות של התלמידים, לקשיים בתקשורת ובהבנה, והן של המורים

ים והתלמידים אינם לוקחים אותה על עצמם אך בכך הן נאלצות לקחת על עצמן אחריות שכן המור

עקבות ההזדהות עם האוכלוסייה המוחלשת ויחסי הקרבה ב, יתרה מזו. הן גורמות לקיבוע המצב

  .ומתקשות לשמור על גבולות ברורים המתורגמניות צורך לגונן על התלמידיםחשות שנוצרים 

עיקר  .חייבים את המתורגמנית החינוכיתהמתורגמניות אינן תמימות דעים אשר לכללי האתיקה המ

בקוד האתיקה של ארגון המתורגמנים לשפת סודיות שמירה על ההדילמות עלו בהקשר של כלל ה

במערכת המקבלת את . המתורגמנית לצוות החינוכישל  מחויבותההמתנגש עם , (ח"מלא)הסימנים 

לשמירה על סודיות מחוץ הספר נראה כי המגמה היא להתייחס -המתורגמניות כחלק מצוות בית

יתר על . אך אף במקרה זה התגלו פערים בין התפיסה לדפוס ההתנהגות, הספר בלבד-לכותלי בית

על כך שהתפקיד אינו נהיר דיו למתורגמניות  דפוסי התנהגותן מצביעהיעדר אחידות ועקביות ב, כן

 .עבור המורים והתלמידים אףעלול להיות מבלבל עצמן ו



 
 

. א הוגדרו תפקידי המתורגמן ולא נקבעו כללי אתיקה וסטנדרטים מקצועייםעל פי הממצאים ל

אין גוף הלוקח על עצמו להגדיר את , למעשה אין קורס הכשרה ייעודי לתרגום חינוכי בשום מסגרת

אשר רובן אינן חברות בארגון , התפקיד ולקיים השתלמויות עבור המתורגמניות החינוכיות

בנות שירות , העסקת מתורגמניות אשר עברו הכשרה מקצועיתאין פיקוח על . המתורגמנים

משמשות בתפקיד מתורגמניות חינוכיות על אף שאינן שולטות בשפת הסימנים ועל אף שלא עברו 

  .הכשרה בתרגום וכמו כן אין פיקוח על עבודתן של המתורגמניות

 


