
 
 

 ד"ר עדי אוריאן – 3102, סמסטר א' דרכים וגישות בתרגום –מכללת ליפשיץ 
 

 סילבוס
 

 מחרף ומגדף." )קידושין( –בדאי, והמוסיף  –"המתרגם פסוק כצורתו 
 הבעיה.  זו התורה וזו

למרות חשיבותו של התרגום לכל אקט אנושי כמעט, חקר התרגום הוא תחום מודרני למדי. 
יסו של הקשר האנושי ומכאן משמעותו והתפתחותו, המתרגם, למרות שהשפה היא בבס

תרבויות, עמים וכיו"ב אינו מקבל אנשים, האחראי על הכלי החשוב הזה לשם תקשורת בין 
 בדרך כלל את ההערכה הראויה. 

בקורס מבוא זה נבדוק מהו תרגום ומה נחשב תרגום לאורך ההיסטוריה המודרנית 
 descriptiveובעיקר בחקר התרגום התיאורי ) המערבית, נתמקד בתרגום לעברית

translation studies.) 
נדבר על מושגי יסוד, תיאוריות ומחשבות ונתבונן באופן השוואתי בדוגמאות לבחירות 

א במונחים ונורמות שונות שננקטו על ידי מתרגמים. ננסה לא לדבר במושגים שיפוטיים אל
 של ברירות ואפשרויות.  
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 דרישות הקורס
 נוכחות והשתתפות.

 קריאת טקסטים והכנת תרגילים על פי דרישה.
 ה בסיום הקורס.הגשת עבוד

 
 ציון

 עבודת סיום - 91%
 השתתפות והכנה - 41%

 



 
 
 
 
 
 

 ביבליוגרפיה טנטטיבית
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