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  שירותיו בוחן את אוכלוסיית המתורגמנים זהסקר 

  .הסימנים פת ש דוברי  לחרשים  הניתנים  התרגום 

  

  , המתורגמנים  מצבת  את  מציגות תוצאות הסקר 

  או  סימנים  שעברו הסמכה לעסוק בתרגום משפת 
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  מבוא

  
 לחרשים דוברי לשפת סימנים ון על מתן שירותי תרגום משפת סימניםאגף השיקום אמו

 80-כ. "המכון לקידום החרש בישראל" באמצעות בקהילההשירות ניתן כשירות .  שפה זו

 גופיםמבהתאם להזמנות שמגיעות , מתורגמנים שהוסמכו לכך מבצעים את התרגומים

בהם שירותים ו, מגוון תחומיםהתרגומים מתבצעים ב.   שונים הזקוקים לתרגום?מאנשים

  .תעסוקה ופנאי, שירותי רווחה, מערכת החינוך, רפואיים

  

לכל חרש , על פי התקנות. 2003פועל החל מראשית שנת , במתכונתו הנוכחית, השירות

 61זכאים לקבלת ) חירשות ועיוורון(בעלי נכות כפולה .  בשנה שעות תרגום 45מוקצות 

  .  בשנהשעות תרגום 

  

, אפיוניהם וצורכיהם, סימנים בארץהמספר דוברי שפת  עללא קיים מידע אמין מאחר ו

מקיף על מחקר לבצע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים  הוחלט באגף השיקום

ומתמקד מקיף ה המחקרראשיתו של  משמש זהסקר  . בארץחרשיםאוכלוסיית ה

  .פת הסימניםשהמשתמשים בלחרשים בשירותי התרגום הניתנים  במתורגמנים 

 בכל הנוגע להכשרת מתורגמנים  לשיקוםלסקר חשיבות בתכנון מדיניות עתידית של האגף

  . וזמינותםואיכות שירותי התרגום הניתנים לחרשים דוברי שפת סימנים

  
  מטרת הסקר

שעברו הסמכה לעסוק בתרגום משפת  , למפות את מצבת המתורגמניםמטרת הסקר היא 

מסלולי ההכשרה של  עלהסקר נועד לקבל מידע  לית ישראשפת סמנים ולסימנים

  .תחומים שדורשים שיפור ועוד, חירת המקצועבסיבות ל ,תםעבודהיקף  ,המתורגמנים

  
מתורגמנים בעלי  על ידייינתנו תרגום השירותי שמקפיד השיקום אגף כי חשוב לציין 

   .תעודה בלבד

  

  . שיטת איסוף הנתונים

התקבלו    מתוכם,  מתורגמנים78-ל ל"בדואנשלח  והוא ,לצורך הסקר נבנה שאלון מקוון

  .2009הסקר נערך בשנת  .מלאים שאלונים )77% (60
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  ממצאים

  
  דמוגרפיים וכלליים-נתונים סוציו:  'פרק א

  
  שנת לידה

  .  שנה38.4היה כאשר הגיל הממוצע ,  שנה69 עד 22נע בין גיל המתורגמנים 

  .לפי קבוצות גיל מוצגת התפלגות המתורגמנים 1בטבלה 

  
  התפלגות המתורגמנים לפי גיל. 1טבלה 

  אחוז ורגמניםתמספר מ  קבוצת גיל

22-30  21  37.5  

31-40  13  23.2  

41-50  13  23.2  

50+  9  16.1  

  100  56  סך כל 

  
  .22-30 בגיל המתורגמנים הם של  יותר משליש הנתונים מראים כי 

  
  לאום

לא ענו )  שלושה מתורגמנים- 5%(והשאר ,  ערבים3%, יהודים הם מהמתורגמנים 92%

  .שאלה זול

  
  איזור מגורים

  . באזור המרכזיםמתגורר מהמשיבים מחציתיותר מ,  2לפי הנתונים בטבלה 

  
  איזור מגוריםהתפלגות המתורגמנים לפי . 2טבלה 

  אחוז  מספר מתורגמנים  איזור מגורים

  56.4  31  א והמרכז"ת

  16.3  9 באר שבע ודרום

  9.1  5  ירושלים

  18.2  10  חיפה והצפון

  100  55  סך כל

  

תמונה מדויקת לגבי מצבת את  משקף אינו "אזור מגורים"חשוב לציין כי הנתון 

כי בשאלון  מהמתורגמנים השיבו 18%-יותר מעל אף שכך לדוגמא .  המתורגמנים בארץ

יפה רובם מתגוררים בח  כיאותםהחוקרת מהיכרות  מסתבר, הם מתגוררים בצפון הארץ

הדבר נכון גם לגבי .  בראש פינה, בצפון הגליל מתגוררת רק מתורגמנית אחת.  והקריות

למעשה אך ,  מהמתורגמנים השיבו כי הם מתגוררים בדרום הארץ16.3%:דרום הארץ
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אין אף מתורגמן המתגורר מדרום .  ית גת ואשקלוןיקר,  מתגוררים באשדודהםבכללם 

  .לבאר שבע

  

  מצב משפחתי

 היו במצב 10.9,  היו רווקים27.3%, היו נשואים) 56.4% (המשיביםצית יותר ממח

  .  היו אלמנים5.4% -ופרוד /גרוש

  

  השכלה

 םרובמהנתונים עולה כי  .60מתוך  74% -יחסיבאופן  המשיבים לשאלה זו היה נמוך מספר

 ,ד שנות לימו12  מעלסיימו) יש א25 (56.8%:  תתיכוניעל תיכונית או בעלי השכלה  היו

 שנות 12- פחות מיש)  אנשים2( נוספים 3.4% -ל ו , שנות לימוד12 סיימו) איש 17 (38.6%

  .  לימוד

  

  רכישת שפת סימנים

כשפת רכש את שפת הסימנים  משיביםהשל  מראים כי יותר משליש 3הנתונים בטבלה 

  .משפחת המוצאבהאם 

  
  1רכישת שפת הסימניםמסגרת . 3טבלה 

מספר   םמסגרת רכישת שפת הסימני

  מתורגמנים

  אחוז

  35  21    המוצאשפת האם במסגרת משפחת

  18  11  שירות צבאי או לאומי

  23  14  לימודים אקדמאיים

  35  21  קורס לא אקדמי

  12  7  מקורות אחרים

  

עבודתם כמורים את בעיקר  ציינו המשיבים , ללימוד שפת סימנים"מקורות אחרים"ב

  .הבמסגרות חינוכיות לילדים לקויי שמיע

  

  היסטוריה תעסוקתית:  'פרק ב

  
  הכשרה מקצועית

בעלי  הםו, עברו הכשרה מקצועית  שהשיבו על הסקרהמתורגמנים  60מתוך משיבים  58

אך , שתי מתורגמניות ותיקות אינן בעלות תעודה. תעודת מתורגמן לשפת סימנים

  .משלימות לימודי תעודה ולימודי תואר ראשון בתרגום בשנה הנוכחית

                                                 
 100% –ל מקנה יותר מ ולכן החישוב הכול, אחדים מהמשיבים ציינו יותר מאפשרות אחת בתשובה לשאלה זו 1

  .משיבים
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באגודת  עברו הכשרה - 45% ,המתורגמנים סיימו לימודי תעודה במכללת בית ברל מ48%

   .הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב הוכשרו בקורס בבית 7% - והחרשים

  
  שנת סיום הקורס

 מהמתורגמנים 38%.  2009 ועד לשנת 1987מתורגמנים סיימו קורסי הכשרה החל משנת 

חשוב לציין .  2005-2009בין השנים , ונותבחמש השנים האחרסיימו את הכשרתם 

  .אך מבלי שהוכשרו לכך, 1987לפני שנת עוד שמתורגמנים עסקו בתרגום 

  
  לשפת סימנים/מקצוע התרגום מ תלבחירסיבות ה

  . יותר מאפשרות אחתסימנו תורגמנים הממרבים בשאלה זו 

וך רצון לעזור  מת60%-ו  בחרו במקצוע מתוך עניין85%  כיותהתשובות השכיחות מעיד

 השיבו שבחרו לעסוק 10%רק ו  , השיבו שבחרו במקצוע בגלל הנוחות28%. לאנשים

, לשנות הפנסיהעיסוק   :כמו, אישיותסיבות  ציינו  מספר מתורגמנים .בתרגום בגלל השכר

  .אהבה לעולם החרשים ועבודה מגוונת ולא שגרתית ,מקצוע נוסף לשעת חירום

  
  שפת התרגום

 82%הממצאים מלמדים כי .  דרשים לתרגם בסיטואציות לשוניות שונותהמתורגמנים נ

 3( מתרגמים לערבית 5% -ו  1 מתרגמים לרוסית5%,   מתרגמים לשפה העבריתמשיביםמה

 –העתקת סימנים (עיוורים -מתרגמים לחרשיםמשיבים  מה8%,  בנוסף).   מתורגמנים

  ).שפת סימנים באמצעות מגע

  
  ותק בתרגום

 אך חלקם התחילו, 1987רגמנים סיימו קורסי הכשרה לתרגום החל משנת מתו, כאמור

 לפי משיבים מציגה את התפלגות ה4 טבלה .בשנתיים האחרונותרק בוד כמתורגמנים לע

 הנתונים . שנים9.7הוותק הממוצע הוא  שנה ו43 אשר נע משנה אחת עד ותק בתרגום

  .ים האחרונותהמדגם התחיל לעבוד  בחמש שנשליש מ מיותרמראים כי 

  ותק בתרגום. 4טבלה 

  אחוז  מספר מתורגמנים  ותק בתרגום

  37.4  18   שנים1-5

  25  12   שנים6-10

  25  12   שנים11-15

  4.2  2   שנים16-20

20+  4  8.4  

  

  

  

                                                 
  . מתורגמנים לשפה הרוסית8בפועל בשירות האגף פועלים .  שלושה משיביםבמדובר  1
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  רצף בתרגום

האם הם עובדים בתרגום :  על מסלולי קריירה שונים בתחום התרגוםהמתורגמנים נשאלו 

או האם הפסיקו לעסוק ,  האם עבדו כמתורגמנים והפסיקו,ברצף מאז סיום הקורס

  .בתרגום לפרק זמן מסוים ושבו לעבוד בתחום

מהמדגם  17.6%.  ברצף מאז סיום הקורסבתרגום עובדים  משיביםמה 69% - כנמצא כי

  רק מתורגמן אחד הפסיק לעבוד בתרגום ועזב .חזרו לעבוד כמתורגמנים לאחר הפסקה

עבודה , חופשת לידה מוארכת:  ביניהןו אישיות ציינו סיבותאלים  מהנש12%  .את התחום

 מידי בצעהתרגום הינו עיסוק נוסף ולכן מת, כמתורגמנית גם לפני ההכשרה המקצועית

  .פעם

  
   עצמאי או שכיר–אופן העיסוק 

 ,מתורגמנים שכיריםעובדים כהם דיווחו כי  22%, השיבו שהם עצמאייםמהנשאלים  44%

  .עצמאיים ושכירים כאחדכי הם עובדים כענו  34% ועוד

  
   עבודההמקום 

  .5 טבלה - מתורגמנים התבקשו לציין את הארגונים בהם הם עובדים

  
  1התפלגות המתורגמנים לפי מקומות עבודתם. 5טבלה 

  אחוז  מקום העבודה

  77  משרד הרווחה  והשירותים החברתיים

  60  תרגום לסטודנטים

  40  משטרה

  35  בית משפט

  33  ד החינוךמשר

  12  אולפני טלוויזיה

  18  *מקומות אחרים

, מועדוני חרשים, אגודת החרשים, עיוור-המרכז לחרש, "נא לגעת" תיאטרון :מקומות עבודה אחרים *

  .אירועים פרטיים וכנסים

  

הוא משרד הרווחה ,  מהמשיבים77%אותו ציינו  ,נמצא כי מקום העבודה השכיח ביותר

 ובמשטרה עוסקים  ציינו את השירות תרגום לסטודנטים60% ,שירותים החברתייםוה

   . מהמשיבים40%בשירותי התרגום 

  

  עבודה בתרגוםההיקף 

 האם התרגום הינו עבודתם העיקרית או  על השאלההמתורגמנים התבקשו להשיב

  .המשנית

                                                 
    .דתנה אפשרות לציין יותר ממקום עבודה אחינ 1



   

 7

 כי זו נוספים דיווחו 44%-ם העיקרית ועבודת הואהשיבו שהתרגום  מהמשיבים 56%

  .המשניתעבודתם 

   נמצא .פרט את הסיבהמשנית נתבקשו לבתרגום כעבודה  עבודתם ציינו את מתורגמנים ש

 הוא עבודתם המשנית עקב  הצהירו שהתרגוםאחרים , יש מקצוע אחרשלחלק ניכר מהם 

  .אחרותאישיות סיבות או בגלל  שכר נמוך

  

  עבודה בתרגוםהתדירות 

 9.8% ,ת פעם בשבוע מתרגמים לפחו35.3% , מתרגמים כל יוםמשיביםמה 45.1%

  . נוספים ציינו שהם מתרגמים לפעמים9.8%-מתרגמים לפחות פעם בחודש ו

  

  עבודה בתרגוםהסוג 

 מהמתורגמנים עוסקים 40.8%.  סיטואציית התרגום יכולה להיות אישית או בפני קהל

  .אחד אישי ובפני קהל כ– עוסקים בתרגום כללי 59.2%בעוד , בתרגום פרטני בלבד

  

  אזורי תרגום גאוגרפיים

 מתרגמים באזור 15%,  מתרגמים בצפון20% , מתרגמים באזור המרכזמשיביםמה 62%

  .1 מתרגמים באזור ירושלים13%ועוד  ,הדרום

  

  חברות בארגון מקצועי

הצהירו על היותם בלבד  45%ון אחד של מתורגמנים לשפת סימנים ורק בישראל קיים ארג

  .  זהחברים בארגון 

  

  ידע מקצועי בתרגום

מספק הידע המקצועי העומד לרשותם שבה  המידההמתורגמנים התבקשו לדרג את 

תרבות החרשים , אתיקה, מושגים מקצועיים, שפת סימנים:  תחומים הבאיםלפי ה, אותם

"  במידה רבה מאוד– 1 "כאשר,  דרגות5 של לפי סולם הדירוג נעשה.  ומיומנויות בתרגום

  .6 הממצאים מוצגים בטבלה  ". בכלל לא– 5"-ו

  
  )אחוז משיבים(התפלגות המתורגמנים לפי ציונים שהם נתנו .  6טבלה 

במידה   תחום
  רבה מאד

במידה   במידה רבה
  בינונית

במידה 
  מועטה

בכלל 
  לא

      8%  44%  48%  ידע בשפת הסימנים

    2.1%  27.7%  36.2%  34%  מושגים מקצועיים

        30%  70%  אתיקה

      8.2%  20.4%  71.4%  תרבות החרשים

      12%  44%  44%  מיומנויות בתרגום

                                                 
  .100% –ולכן כלל התשובות מסתכם ביותר מ , ניתנה אפשרות לבחור יותר מאפשרות אחת 1
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המקצועי שנמצא ברשותם מספק  כי רוב המשיבים סבורים כי הידע מראיםטבלה  הנתוני

הציונים " מקצועייםהמושגים ה"של תחום ב כילציין  יש. רבה מאוד/אותם במידה רבה

  . במקצת מהתחומים האחריםנמוכים

  
  שותפות עמיתים והרחבת ידע

נמצא כי   משתתפים במפגשי עמיתים וכנסים מקצועייםהמתורגמנים האם , להלשא

מהמתורגמנים משתתפים  53% -מפגשי מתורגמנים הם הפורומים הנפוצים ביותר 

   . משתתפים בכנסים מקצועיים43% - ום אלהבמפגשי

 77%  :התקבלו ההעדפות הבאות,  ערוצי ידע הם מעוניינים להשתמשבאילו , לשאלה

 מעוניינים 55%,  מעוניינים בכנס50%,  מעוניינים בימי עיון65%, ינים בהשתלמויותמעוני

 מעוניינים בערוצי ידע 17%-ו  מעוניינים בקבוצת עמיתים47%, בעלונים מקצועיים

  .רובם ציינו פורום באינטרנט, נוספים

  
  קשיים ובעיות בעבודת התרגום

המשיבים יכלו (.  עבודת התרגום בעיות וקשיים שכיחים בבשאלון נכללה שאלה לגבי

 מלמדים כי הבעיות השכיחות ביותר 7  הממצאים בטבלה .)לבחור יותר מתשובה אחת

  .ולדרישות לקוחות מעבר לעבודת התרגום, לביטול תרגומים, קשורות לשכר לא הולם

  קשיים ובעיות בעבודת התרגום.  7טבלה 

  אחוז משיבים  סוג קשיים

  53%  שכר לא הולם

  40%  תרגומיםביטול 

  37%  דרישות לקוחות מעבר לעבודת התרגום

  25%  מעורבות רגשית

  20%  דרישות תרגום המנוגדות לנורמות אישיות

  12%  עומס רב

  

העדר , העדר תנאים סוציאליים  :ביניהםורטו גם בעיות וקשיים נוספים יפהמשיבים 

 המתורגמניםעבודת   הקפדה על איכותאי,  מול נותני השירותיםהסדרים וכללי עבודה

  . בתרגום לשפת סימניםעסוק אנשים בלתי מוסמכים להימצאותם של, ופיקוח עליהם

  
  הצעות לשיפור

לרשום הצעות והמלצות לשיפור עבודת התרגום המשיבים התבקשו , פתוחההשאלה ל

  :מסתמנות מתשובות רבות שהתקבלושלהלן מרכזיות ההצעות ה.  בשפת סימנים

, את המודעות לצריכת שירותי תרגום בקרב הקהילה העל– קהילת החרשים .1

  .חידוד הגדרת תפקידו של המתורגמן וחובותיו של מזמין התרגום

, כולל תשלום ריאלי עבור נסיעות, ם הטבת תנאי השכר של המתורגמני– שכר .2

 .והקפדה על תשלום במועד
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 קביעת רף חדש לקבלת מועמדים לקורס הכשרת – הכשרת מתורגמנים .3

 . לשפת סימניםמתורגמנים

 חיזוק הקשר בין מתורגמנים לשפת סימנים – ל"קשרים עם מתורגמנים בחו .4

 .ל"בארץ למתורגמנים בחו

 .מיסוד מקומות עבודה בהם יועסקו המתורגמנים כשכירים - אופן העסקה .5

  .העסקת מתורגמנים מוסמכים בלבד - מיסוד מקצוע התרגום כפרופסיה .6

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 10

   ומסקנותסיכום

  

  :לעיל ניתן להסיק מספר מסקנותשמצאים  הממ

  

  פריסה גיאוגרפית של מתורגמנים

) 60% –למעלה מ  (ומרביתם ,  מהמתורגמנים מתגוררים במרכז הארץ50% –מ  למעלה

מספר דוברי שפת ל  כן הקבלתו ו, לעומקו בדיקה  נתון זה טעון .  מתרגמים במרכז הארץ

.  באזורים מסוימיםים חסר במתורגמנים כדי לברר האם קי, סימנים בארבעת המחוזותה

מבאר שבע ודרומה אין .  קיים חסר במתורגמנים בפריפריות, תלונות של צרכניםעל פי 

  .  כלל מתורגמנים לשפת סימנים

  

   וותקהכשרה, השכלה

רמות הסמכה שונות וותק , ציבור המתורגמנים בעלי מקורות ידע שונים בשפת סימניםל

, לא רכשו שפת סימנים כשפת אם) 65% –כ (מרבית המתורגמנים   ,לדוגמה.  מגוון בעבודה

 35%, עם זאת.  עבודהאו בהכשרה אקדמאית , צבאי/אלא במסגרת שירות לאומי

כל   .סימנים כשפת אםהשפת   אתרכשואשר , מהמתורגמנים הינם בנים להורים חרשים

- יותר מ  כאשר,  בעלי הסמכה לעסוק במקצוע התרגום לשפת סימניםהםהמתורגמנים 

  .בתחום, יחסית, חדשיםם מה 30%

  
  תעסוקה

רק מתורגמן (נשירה מעיסוק במקצוע התרגום של מי שהוכשרו לעסוק בתחום  נמצאלא 

עבודה  היאעבודה זו  משיביםמה) 56%( 28-ל).  אחד מבין המשיבים הפסיק לעבוד בתרגום

 מהמתורגמנים 69%  .ניתעבודה מש היאעבודה בתרגום הנוספים  )44% (22 עבור ,עיקרית

ועובדים במגוון , )78% (מרביתם עצמאיים. עובדים ברצף בתרגום מאז סיום הכשרתם

  .  מקומות עבודה

  
  שותפות עמיתים והרחבת ידע

עם .  אינם חברים בארגון מקצועי) 55%( מרבית המתורגמנים הממצא המפתיע הוא כי

מעוניינים  םמה 47%.  ידע שוניםכולם מעוניינים בהרחבת ידע באמצעות ערוצי מ, זאת

עניין רב בקרב המתורגמנים בהתמקצעות ושיתוף  הממצאים הצביעו על .בקבוצת עמיתים

  .פעולה בין עמיתים

  

  קשיים בעבודת התרגום

שאלות פתוחות תשובות לשוב ושוב ב ועל  לא ראויים ותנאים סוציאלייםשכר בלתי הולם 

 לציין שחרף העובדה חשוב  .בעיה זו בהרחבה דיווחו על 53% ,שהוצגו בפני המשיבים

אין עזיבה של המקצוע על רקע , עיסוקם אתשהמתורגמנים רואים את שכרם כבלתי הולם 

  .זה
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ביטול מו כ, בהתנהלות מול הלקוחותקשורים הגם על קשיים  דיווחומתורגמנים רבים 

פעילות יש לפתח  כי  נראה .מעבר לעבודת התרגוםקוחות של לתרגומים ודרישות 

שאינם ,  הצרכנים דוברי שפת הסימניםשלאת המודעות  בנושא ולהעלותהסברתית 

גם נושא זה עלה . למהות עבודת המתורגמן ולאחריותם כמזמיני שירותמספיק מודעים 

  .בהצעות לשיפור

  

   מרכזיותתמות –תחומים הדורשים שיפור 

  .שצוינו לעילבעיות בוקשיים מקורם בהמתורגמנים  שהעלוההצעות וההמלצות 

ותנאים לשפר , עבודתםשכר מבקשים להעלות את מתורגמנים  -תנאי השכר  .1

  . תשלום הוגן עבור נסיעותולקבלסוציאליים 

, מתורגמניםה .לקורס הכשרת מתורגמניםקבלה רף תנאי מקצועיות והעלאת  .2

 זילות של  בשל כךיוצר ולכך הוכשרק בתרגום של מי שלא וסיהעעל  קבלו

 לשיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ב לציין שהאגףחשו.  מקצועה

ולכן הבעיה של , מתורגמנים מוסמכים בלבד צריכת שירותים שלעל מקפיד 

 .העסקת מתורגמנים בלתי מוסמכים קיימת רק במשרדי ממשלה אחרים

מודעות מספקת מאחר שאין  היא חיוניתפעילות הסברתית בקרב קהילת החרשים  .3

העובדה  על אף  .ןהמתורגמומהות העבודה של תפקיד ה לע  השירותצרכניל

טרם התקיימה פעילות , ששירותי תרגום ממוסדים פועלים בארץ מזה מספר שנים

    . המתורגמניםבקרבהיטב  ניכרוחסרונה , הסברתית בקרב החרשים

  

  

  

  

  

  


