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בורות מסוכנת
בעיות ואתגרים בתרגום והנגשה תרבותית

או למה כדאי להשקיע בתרגום
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שני. תראשון. תתעודהתכונית ומטה

ההשפעה של עברית על תעסוקת נשים לפי מידת  
השכלה

אחוז תעסוקה ללא עברית אחוז תעסוקה לדוברי עברית

צריכת , הקשר בין עוני
שירותים ציבוריים 

וידיעת עברית

למעמד ( כתובה)יש יחס הפוך בין ידיעת עברית •
.אקונומי-סוציו

אקונומי נמוך יותר כך יש  -ככל שהמעמד הסוציו•
. יותר צורך בשירותים ממשלתיים

ככל שיש יותר צורך בשירותים ממשלתיים ככה  •
.  רמת העברית יורדת

מתחת  75%
לקו העוני

חוסר ידיעת  
עברית

צריכת  שירותים  
ציבוריים

עוני



סוגי טעויות בהנגשת שירותים ומידע

כולל טפסים חשובים–אין מידע מתורגם •

(מילוי טפסים)אין אפשרות לתת אינפוט בערבית •

טעויות תרגום מביכות  •

חוסר התאמה תרבותי•



מחסור במידע כללי  
רלוונטי

מחסור במידע רשמי פוגע באמון •
הציבור 

משאיר מקום לפרשנות של גורמים •
. בעלי אינטרסים

תקופת הקורונה כדוגמא•



בירושלים " ישראל"מה עושה ... תכנית החומש•
מיטראסאתר –( ישראליזציה)

: תכנית החומש לפיתוח ירושלים המזרחית•
אתר  –הישראליזציהבנסיונותהצלחה רק 

חפריאת

השקעה  ... תכנית החומש במזרח ירושלים•
קודס מצטט  -עיתון אל)? בחינוך או בחינוך מחדש

"(הארץ"את 

אותה כתבה אתר אחר•

של משרד החינוך מחוז ירושלים הפייסבוקדף •
.  בערבית

מה מוצאים  
שמחפשים תכנית  

החומש בערבית



מקרה של הודעות דוברות בעברית 



טפסים מתורגמים  
לא ניתן למלא –

בערבית
.רשות האוכלוסין וההגירה•

בקשה לזימון תור לחידוש אשרת שהיה  •
לבעלי אישור איחוד משפחות

ניתן למלא רק בעברית או באנגלית•

:סוגיה מורכבת ורב תחומית•

טכנית•

בירוקרטית•

משפטית•



תרגום לקוי  
ותעויות
מביחות

סכנת התרגום  : או
מילולי



תרגום לקוי  
ותעויות
מביחות

למלא טפסים  : או
ולמלא ירקות זו  
לא אותה מילה  

בערבית

טופס בקשה להבטחת הכנסה



:חוסר התאמה תרבותי
או תכנון טוב שמשאיר טעם רע



?איפה המקומיים
השיפוץ הוא בשביל תושבי  , לפי התמונה"•

."קודס-ולא לתושבי אל, מדינות המפרץ

לא , חוץ מזה. שיפוץ הרחוב הוא לטובתכם"•
רק לשפר  [ אתם רוצים. ]אכפת לכם מהמקום

."את התדמית שלכם מול העולם

שלכם לברים ולבתי הדשאדישקחו את "•
-ולא לאל[ תל אביב]רביע -הקזינו של תל א

נשבע שאני אירק על מי שאראה עם  )קודס 
(."דישדאשה

כל שגיאה מועצמת בגלל חוסר האמון הבסיסי



הצעות לשיפור
גוגל  לא)עדיף בשילוב תרגום תרבותי ! ת/לשכור מתרגם•

(.טרנסלייט

לא )לפני ובזמן בניית התוכן איתולהתייעץ –צוות ערבי יש •

(.להראות מוצר מוגמר

.  אחרי זה לתרגם לעברית–לבנות תוכן קודם כל בערבית •



!תודה רבה


