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תמקצעות ההתהליך . מתעכב מאדתהליך הזה גובר של התמקצעות בתחום התרגום בעולם, בישראל ההתהליך העל אף 

 ספציפי אנשים המתמחים בעיסוקמתרחש בדרך כלל כשקבוצת ס של קבוצת עיסוק. הוא סטאטו הוא סימפטום של מאבק

 חשובים ונחוצים בעיניומצליחה להפוך אותם לנכסים  ,טוענת לשליטה בלעדית על ידע, כישורים ופרוצדורות ייחודיים

המתבטאים בהפנמת , ייעודייםזהות והכרח בהתגבשות של אתוס זה מותנה בוהמוסדות הרשמיים. תהליך עד היקהל 

בהעדר . " בקרב העוסקים במלאכה/ניתהייחודי כמקצוען /הומה ערכו /תשל "מה דרוש כדי להיות מתרגםתחושה מחייבת 

של  מנוגד, "אנטי מקצועי", , טענתי היא שעיכוב זה נובע מאתוסלהתפתחות כל אלה בישראל ל חומרי אינהרנטימכשו

במרחב התרבותי לו שובמדד ההערכה השולטים בתדמית המקצוע  ,קבוצת מתרגמי עילית )מתרגמי ספרות מובילים(

של לאור העדר נתונים רשמיים ומיעוט המחקר בתחום מקצועות התרגום בישראל, אציג תמונת מצב חלקית הכללי. 

ל בסיס מחקר עוהזהות המקצועית )או העדרה( בקרב קבוצות שונות של "עובדי תרגום" בישראל,  "האתוס הפרקטי"

 . 3112–3112ם בשנימבוסס ראיונות עומק ראשון מסוגו בארץ שערכתי ביחד עם מרים שלזינגר 

, העוסקים בתרגום, החולקיםבקרב רוב  זהות מקצועית מעורפלת באופן כללי מראה התמונה העולה מהחומרים המגוונים

. והעדפות תרבותיות, ואדישות להתארגנות מקצועית אקונומי, השכלה-סוציורקע דומים מבחינת קוים  אף כי לא במובהק,

 ,מצד אחד של הספקטרום ,מתרגמי עילית ספרותייםשל בעיקר  –מובהקות יותר  בוצות התמחות קטנותלעומת זאת, ק

הם אלה המטפחים )מסיבות מבחינת ההביטוס, באופן קיצוני  הנבדלים ביניהם –י מצידו השנ ,ומתורגמנים קהילתיים

ורשתות  כריזמה אישיתרת עיסוקם בתחום נבנית על , ויוקשונות( הסתייגות מובהקת מדפוסים של התארגנות מקצועית

 . חברתיות

ההרצאה המלאה בוידיאו:
https://www.youtube.com/watch?v=z6TBHmTGI4I


