





הקולנוע כמייצג מציאות
לשונית וחברתית בישראל



המפגש עם עובדים זרים בקולנוע 
הישראלי - רב לשוניות, תרגום והיעדרו
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שינויים בנוף החברתי בישראל והשלכות לקולנוע

    

 The foreign worker population in Israel currently includes large numbersThe foreign worker population in Israel currently includes large numbers
 of Chinese, Romanian, and Turkish workers in construction, Thais in agriculture,of Chinese, Romanian, and Turkish workers in construction, Thais in agriculture,
 and Filipinos in care-giving. Workers from Bolivia, Colombia, Egypt, Ghana, Jordan,and Filipinos in care-giving. Workers from Bolivia, Colombia, Egypt, Ghana, Jordan,
 Nigeria, Poland, Russia, the Ukraine, and Uruguay are also employed in a variety ofNigeria, Poland, Russia, the Ukraine, and Uruguay are also employed in a variety of

other industries other industries Drori 
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הדגמת הסוגיה בשני סרטים



  







            











            







        







  

           



              




































כן, גם בשנת 2007, כמו  פי  משטרת ההגירה הוקמה בשנת 2002 כדי לטפל בעובדים זרים. אף על 

ויעיל של מתורגמנים.  זמין  בשנים קודמות, משטרת ההגירה מנסה לבצע את עבודתה ללא מערך 

אחת  בידיעת  עבודתם  אשרת  את  התנתה  ולא  רחוקות  מארצות  עובדים  שהזמינה  ישראל,  מדינת 

השפות המדוברות בישראל, לא רק הפכה אותם בכך ל'טרף קל' לעבריינות מסוגים שונים, אלא אף 

לא נערכה באופן המאפשר לעובדים לפנות לרשויות האכיפה. בשל המחסור במתורגמנים, במיוחד 

ישירות  לפנות  העובדים  באפשרות  אין  סרי-לנקית,  תאילנדית,  נפאלית,  כגון  'אקזוטיות'  לשפות 

למשטרה (יוער כי למרבה הצער, חלק מחוקרי משטרת ההגירה אף אינם שולטים בשפה האנגלית 

ברמה מספקת לניהול חקירה, ונאלצים להסתייע במתורגמן גם בגביית תלונות מעובדים דוברי 

אנגלית). (פרנק וקידרון, 2007)



















          



הבעייתיות שבתרגום כתוביות הסרט
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