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 הקדמה. 1

. מידע קיים או כתוספת מידע למאגר הידע הכללישל כעדכון  נתפסת לעתיםרכישת מידע חדש 

, שאם המידע החדש מעוגן במידע הנתון באותה נקודת זמן ואינו סותר אותו מתקבל אפוא על הדעת

או שהוא סותר הרלוונטי כלל למאגר הידע מידע חדש שאינו קשור . הוא ייקלט ביעילות מרבית

את את קליטתו ו עשוי לשבשהדבר ו ,(processing) בעליל מידע האצור בו יהיה קשה יותר לתהלוך

 .הוספתו למאגר הכולל

מנגנוני פענוח בסיס תאורטי המנחה  1975-מאלף מ וסוף הלשון פול גרייס ניסח במאמרפיל

ה תקשורתי בין בני השיח שביסודו שיתוף פעול וסס עלח מבמנגנון הפענו, גרייס על פי. מסר בשיח

, (Quality)איכות : עקרונות-מגולם בארבעה תתקרון זה יע .רטיביותעקרון הקואופיקרון המכונה ע

ערך  יםמסווג איכותעקרון ה-תת תחת (.Manner) ואופן( Relation)רלוונטיות , (Quantity)כמות 

ולאור  ,שהמידע הטמון במסר אמיןכלומר ההנחה היא . דעהאמת וציון אפשרי של מהימנות המי

כמות המידע הנדרשת כדי לספק צורך תקשורתי נוגע ל כמותעקרון ה-תת .תכונה זו מתפרש המסר

ים ואין יתרמידע טי יפר מסרמצויים ב אין; כמות המידע הנמסרת היא הראויהשה היא חההנ. נתון

השמירה על  מציין גרייס אתרלוונטיות ון העקר-בתת .פענוחופרטים הדרושים ל וחסרים ב

הנמען חותר  :ברורה מאליה של ערך זה לפענוח מסריםראשוניותו שנראה . הרלוונטיות של המסר

אופני ההבעה של נוגע ל אופןה עקרון-תת. הוא רלוונטי בהקשר נתוןשלהבין את המסר בהנחה 

, בהיר, משמעי-מסר באופן חדלשקף את משמעות הצפויות דרכי ההבעה השונות , למשל. המסר

מייחסים  הנמענים, גרייס על פי תורתו של. מאורגן כהלכה ומובהק במידת האפשר, קצר ,ישיר

( אופן ההבעהרלוונטיות ו, כמות, אמת)עקרונות הקואופרטיביות -את העמידה בכל תת למסר

אמון בין הרת יצילא רק את  משרתס של גריי יכותעקרון הא-תתנראה ש .ומפענחים אותו בהתאם

 .נטול סתירותועקבי  ג מסריהדרישה להצאת גם אלא משתתפים בשיח ה

ביותו של את הדרישה לשמור על עק םגלכדי ל סתםמילה של ה הבמאמר זה אדון בשימוש

בהארכה ניכרת של באינטונציה מיוחדת ו, כיחידה פרוזודית עצמאית סתםבתפקיד זה תופיע . השיח

 כתיביםבבאינטרנט  תמתועד הגייה זו .(סתם סתם :על ידי הכפלהמש מתמתפקיד זה יש ש) התנועה

 .סתאאםבכתיב היא תיוצג להלן . סתאאאאםו סתאאאםואפילו  סתאאם, סתאם

 

 סתאאם. 2

 .ברמת השיח סתאאםלתפקודה של ומי דבור י-םלהלן נציג דוגמאות מן האינטרנט ומשיח יו

יכין תמורת ' ד\'משנה ג [!כך]שסטודנטת  ות מוכנה אניהנני מוכנה לקנות עבודה סמינריו. 1

 [כתובת דואר אלקטרוני]נא צרו קשר . תשלום

 (2007במאי  6 ,גוריון-אוניברסיטת בןהסטודנטים אתר , פורום בוגרים של מדעי החיים)

                                                        
 .תמיכתה בי בשעות קשותעל אבא על תרומתה למאמר ו-בורוכובסקי בר רתודה לאסת *



  

 ?מדברים אנחנו סכום איזה על אבל בעעעעעעעע

 .לעשות כוח לי יש שלי העבודות את בקושי. סתאאאם

 (2007במאי  8, שם)

 

ולשחרר , להיכנס לאוטו, עם העכבר בתוכה, למה לא לקחת פשוט את מלכודת העכברים. 2

הסבא יהושע הפרוע , בעצם, איזה סבא מפחיד? הרחק מחתול הטרף, אותו ביער או בשדה

 (.סתאאם. סתאאם. )הזה

העכבר של תמר " ב יהושע"ביקורת על ספרו של א]" על עכברים ואנשים", מנחם בן)

 (2007אוגוסט ב 22 ,תרבות NRG ,"[וגאיה

 

שכזה מקום ( ?מוזר כבר אמרתי)אז הלכתי לבדוק על מה המהומה ולמה מגיע לסרט . 3

!! ראיתי את הטריילר ואני יכול להיות גאה ולהגיד שהבנתי את הכול ...אז. ראשון בטבלה

 !?מי נגד מי? !אפשר להבין את זה איך!! סתאם

 (2005במרס  1, עין הדג ,"ח קופות שבורות"דו"תגובית ל)

 

 ?יש טיפים לזוגיות מוצלחת:[ שאלה]. 4

לחפש את הדברים הטובים בבן הזוג ולא לחפש כל , הפרדה מוחלטת בתפקידים: "שרית

חשוב לשמר את היכולת .. סתאם. שתוק ואל תגיד מילה", אבנר בחיוך". הזמן מה חסר בו

 ".אהבה ולא מתוך רצון להרע לשמוע ולהבין שמה שבן הזוג עושה זה מתוך, לדבר

 (2004בפברואר  19, "ערב ערב באילת"המגזין  ,"הלכו שבי אחריה", מירב לוי דיאמנט)

 

 .. דווקא לא משהו ![כך]תמונה  !הדוב חמוד. 5

 .גם התמונה בסדר, סתאאם חח

 (2008ינואר ב 6, פוטולייטבאתר  פורטל הצלמים הישראליתצלום של דוב סורי בתגובית ל)

 

 נראה לי שזה היה מיד, ם אם היה עולה אדם אחד לגונדולהג .6

צונח למים עם  חחחחחחחחחחחחחח והגונדולייר היה....ולו בגלל תכולת הבטן, מתהפך

ואני רק מדמיינת את המחזה  חחחחחחחחחחחחח..... בלו....בלו....בלו....התלבושת שלו

 חחחחחחחחחחחחחחחח.......איך מנסים להציל אותכם עם המשוטים

 ...את הלא יודעת שאני נתקפת לפעמים רוח שטות..... סתאאם.....סתאאם

 (2004באוגוסט  31 ,"נט.מתכונים"פורום תגובית ב)

 

 ...אני מפסיקה לעדכן. 7

אבל אני לא  ..גהבלו אולי אני מזניחה קצת את.. האני מוד.. טוב ?!ניראלכם סתאאם! חחח

 .מפסיקה לעדכן

 (2008ספטמבר ב 24, גבלו-ישרא ,"פשוט בלוג")

 



  

 !ואף יורשה, לי ולמה זה צולם בלעדי אם יורשה. 8

באתר  פורטל הצלמים הישראליב" צפל"מאת  של שקנאים בשמי החולה תצלוםתגובית ל)

 (2008באוקטובר  30 ,פוטולייט

צילומי  יתי לסשןמוזמן לבוא א ,מי שבא איתי לביקורי חולים וזקנים בצפון

 .ףפעם הבאה אני מזמין אותך להצטרב, סתאאם.......םציפורי

 (2008בנובמבר  2, שם ,"צפל" תשובתו של)

 

 :(הקומונה עוברת דירה . 9

שהתוכנית  אז לאחר? תמיכה בנוער שלנו ![כך]זוכרים את קומנת , מעו'צ:( שלום לכולם 

בפורטל  קהילה כמו שלנו אבל החלטתי לפתוח, בהנחיית איריס פרחי נגמרה' מה שלומך'

 – אז קוראים לקהילה הזאת[ לא יזיק קצת לשנות ולהשתנות]כמובן גם בשם אחר אחר ו

 כולנו נשמח אם תצטרפו אלינו ומי .והיחס החםםםם, אותו הנושא. 'נוער מקשיב לנוער'

 .[סתאאם סתאאם]יקבל סוכרייה משומשת ממני , שמצטרף וכותב הודעה

 (פרחי ריסיא בהנחיית" מה שלומך" הייעוץ תכנית הודעה בקומונת)

 

 :מומלץ – ועל הדרך דבר המאמן. 10

]...[ 

 שלפני בלילה)!!( לישון שבעים ללכת -

דבש או  עם מעט!( לא מלא)פרוסות לחם  2בבוקר התחרות אפשר שלוש שעות לפני לאכול  -

 .לא הייתי ממליץ על מוצרים חלביים. אפשר להוסיף בננה. ריבה

אם יש חשש . בירות קורונה 4-א ו"כ' ג 750ם של סטייקי 4לפני מומלץ לאכול ' דק 20-30 -

 .סתאאאאם. לפני' דק 40ניתן להתחיל לאכול , חוסר זמן של

 !!!לכולם בהצלחה

 (2005בפברואר  21, תפוז, "איילות ריצה וטריאתלון"הודעה בקומונה )

 

 ההמידע המופיעפיסת כהוראה לשנות את ערך האמת של  סתאאם תלעיל מתפקד 10–1בדוגמאות 

 תסותרשהיא בעליל או  ונהנכ נההיא אין שוכיו, או לבטל לחלוטין את הכנסתה לשיח המיד לפני

הוראה זו משרתת את עקרון השמירה על העקביות בשיח  .בידי הנמען ,לדעת המוען, המצוימידע 

 את המידע בטללהבסיסית נוסף על ההוראה . כדי לעדכן באופן יעיל ושיטתי את מאגר הידע הכללי

: האת הסיבה לאמירה מלכתחילמקודדת גם  סתאאם ונטי או לשנות את ערך האמת שלוהרלו

ן שרצה וכיובעליל אבסורדי שגוי או מידע  קהוא סיפשמבהיר לנמען  מועןה ,במילים אחרות. היתול

: לשטות בנמעןבאחדות מהדוגמאות לעיל מצוין במפורש שמטרת האמירה . להתל בו או לחמוד לצון

: ת במפורשכותבמציינת ה 6 הבדוגמו, סתאאם מקדים את חחחאו  חחסמן הצחוק  7-ו 5אות בדוגמ

 ."את הלא יודעת שאני נתקפת לפעמים רוח שטות .....סתאאם.....סתאאם"

מכונים  ,השונות יויחידותל עבשיח לכידות ועקביות , ארגון ליצורתפקידם ש, אלהביטויים כגון 

ת מידע ופיס מהווים הוראות לפענוחפיינים בכך שהם סמני השיח מאו .המחקרבספרות סמני שיח 

 .כבעלי משמעות פרוצדורלית המחקר הם מוגדריםבספרות . חלק מהמידע עצמואינם ו



  

יצירת שיח הפרוצדורלית קשורה למניעת סתירה לוגית ומסייעת ל שהוראתםסמני השיח מ

על  ,(אשת אחיו מיכה) גיסתו, שאול לאסתי מספר שלהלןבדוגמה  1.מהרהוט אציין כאן גם את 

 :הלבדלצאת לחופשה שנתית , אלישבע, אשתומנהגה של 

וכמה מובן , וריהב את עצמו להפגין בפני אסתי עד כמה הוא מסכים עם אלישבע בכל לב. 11

ממדרג , ובכך כאילו קבע איזה יתרון מוסרי, לו הצורך שלה להיות לבדה כמה ימים בשנה

בכל , כי עדיין, ולכל שבט הקראוסים, ולהוריו, מיכהשל התפתחות נפשית ונאורות ביחס ל

לא הפסיק להתכתש איתם בינו לבינו , בדברים הגדולים והקטנים ביותר, מה שעשה וחשב

רק ? לא בא לפעמים להיות לבד לך, הוסיף ברחבות, מה, ולהתגרות איתם בכל דרך אפשרית

 ?ה והילדיםבלי מיכ, את

 (43 'עמ, ב"תשס[ בני ברק], מבינהבגוף אני , "אטרוף", גרוסמן דויד)

האין זה ? למה אתה מתפלא'בניסוח לעיל שבדוגמה  מהתוכנו של סמן השיח ניתן להביע את 

 ישלחשוב שעשוי להערכת המוען הנמען אם  '?בו מאמין/חושב/ב עם משהו שאתה הנמען יודעמתייש

ינסה להביא את הנמען לידי הוא  ,סתירה בין המסר החדש לבין החומר הנתון במאגר הידע שלו

זהו למעשה ציון . לכאורה אינה אלאבקנה אחד והסתירה עולים למעשה הדברים שההכרה 

אפילו ': אלהניסיון לומר משהו ברוח הדברים ה – כמו במקרה זה – לאמתותה של פיסת המידע או

רק תרחיב אם , אתה הנמען תכיר בעובדה שניתן ליישב את מה שאתה שומע עכשיו עם הידע שלך

בתודעתך כרגע אך אינו מצוי  מאגר הידע שלךאת טווח ההתייחסות שלך ותסתמך על ידע המצוי ב

עד כמה הוא מסכים עם אלישבע "אסתי ללהראות  מנסהלעיל שאול שבדוגמה  .'(נו נגיש דיואו אי)

תי אססבור ששאול  ."וכמה מובן לו הצורך שלה להיות לבדה כמה ימים בשנה, בכל לב[ אשתו=]

לבלות ימים  נוהגותנשים אינן לפיו ש, עם מאגר הידע הסטראוטיפי שלהמידע זה תתקשה ליישב 

, מה: "בלתי סביר הוא ממשיךאינו שהמצב המתואר  התוכדי לשכנע או ,ללא משפחתן אחדים בשנה

הזה המידע , כלומר" ?בלי מיכה והילדים, רק את? לך לא בא לפעמים להיות לבד, הוסיף ברחבות

 .מתאים גם למערך הציפיות של אסתיהוא אך למעשה , יע רק לכאורהמפת

 נמצא אפוא שהדרישה ליצור שיח רהוט ותקין מצריכה אמצעים לדחיית חומר העשוי לפגוע

הוא ממהר ומורה  ,כאשר המוען משרשר לשיח מידע שאינו אמין כללהראינו כאן ש. השיח עקביותב

ואילו כאשר המידע , םאאסתבאמצעות סמן השיח שלו  את ערך האמת שנותאו לאותו  לבטללנמען 

 מהסמן השיח  משמש, כסותר מידע נתוןאותו  עשוי לתפוסהחדש הנוסף לשיח אמין אך הנמען 

חומר האצור במאגר הידע ה בעזרתעל העובדה שהסתירה היא רק לכאורה ושניתן ליישבה להצביע 

 .של הנמען

 

 סתם. 3

מה שקרוי בספרות את  מהא מדגייבשימוש זה ה. שפטברמת המ תהמתפקד סתםנעבור עתה ל

 ,סתםשל הקונצפטואלית  המשמעותקשה להגדיר במדויק את  2.פטואליתצמשמעות קונהמחקר 

                                                        
 .ו"תשס, זיו' ר כסמן שיח מהדיון בל 1
 ,בלייקמור למשל 'ר ןותכונותיהפטואליות צקונהמשמעויות הבין ותכונותיהן לפרוצדורליות הלהבחנה בין המשמעויות  2

 .1998 ,יוקר וזיו; 1987



  

ות ארומוצאים ה ,(ג"תשכ)שושן -ואבן( 1997, אבניאון)ספיר  ןוגכ ,גדרות המילוניםואכן בה

 :חדהה ביניהן אינה הבחנשה

 .עניין שלא פורש, מעשה שאינו מסוים ומוגדר, רדבר בלתי ברו, חוסר בהירות* 

 .חוסר קביעות, דרך כלל, כלליות* 

 .בלי כוונה מיוחדת, בלי תנאי מפורש, בלי קביעות* 

גם באופן טבעי ינבעו וממנה  ,'כוונה מיוחדת ילב'הבסיסית משמעות ב נבחרהדיון לצורך 

 .'(מיוחדת) ללא סיבה'ו 'יאליטריוו, לא חשוב' המשמעויות

הווה מוהבלבד  סתםהמורכב מבמבע  נתוןפטואלית צהקונ משמעותההצרוף ביותר של  גילומה

 :שלהלןהמתועדת כמו בדוגמה  ,תשובה לשאלה

 ?מה קורה? מה איתך :איתי. 12

 .סתם: שחר

אין כל מידע או מאורע מיוחד ' (א) :תשובתו של שחר לשאלת איתי עשויה להתפרש בשלושה אופנים

מכנה ה .הבעת שעמום (ג); 'אינני רוצה לספק מידע' (ב); 'בהקשר הנוכחיעליו אני יכול לדווח ש

 .הוא חסרונו של תוכן אינפורמטיבי התשובות שלושל משותףה

 :אלוושממשיך איתי 

  ?מה סתם ?סתם. 13

אמת אין סיבה למצב הרוח ב' ,כלומר. לחוסר האינפורמטיביותבאשר מידע או הסבר כוונתו לבקש ו

 '?יותר ה שאינך אינפורמטיביעובדשלך או ל

 :עונה ושחר

 .אבל לא בא לי לדבר על זה, לא סתם. 14

 .סתםהמצוין באת העדר הסיבה  הוא שוללכלומר 

 :(אליותטריווי) חשיבותחוסר  להבעת סתםהשימוש ב בולטלהלן שאות דוגמשתי הב

חוויה מינית  ואית לה שהייתה, מן הקיבוץ נער, מספרת על חוויה עם רקיע( 27בת )מאלי . 15

חור לסתום בערב  סתםאולי הייתי בשבילו ? למה לא התקשר? מה קרה לו. "חד פעמית

 " ?רעב

 (39 'עמ ,א"תשסאביב -תל ,עיר מקלט, נר-בן יצחק)

משמעותית  בלתייתה יה ביניהםן שהפגישה וכיואליה מאלי מעלה את הסברה שרקיע לא התקשר 

 .עבורוב

 :מוסיפה ומספרתמאלי 

בבכי  עט התייפחתיאני כמ?' ומי את, רגע': מא שלו נהפכה חשדנית כזאת ושאלהוהא". 16

 "'.ידידה סתם, לא חשוב': ואמרתיה מתדהמה ומאכזב

 ( 40' עמ ,שם)

 .העדר מעמד מיוחד סתםגם כאן מציינת 



  

שמשמעותה  להלןשכמו בדוגמה  סתםלעומת זאת שלילת  י בגלל מה שאני " ,סיבה לאהבה ש

 :"באמת

 .בגלל מה שאני באמת ,לא סתם. כל כך אהבה אותי, אותי ואהבה. 17

 (141 'עמ ,ד"אביב תשנ-תל, ר'געגועי לקיסינג, "עמודו", קרתאתגר )

 (:"בלי סיבהסתם ") העדר הסיבה במפורש ןמצוי שלהלןבדוגמה 

, הם אפילו לא רבו על אוכל. שני מטרים ממנו ניסו זוג יונים לנקר זה לזו את העיניים. 18

 .לי סיבהב סתם

 (154 'עמ, שם, "סבלנות", אתגר קרת)

 :ז"ב לי"להלן מציעה אשבדוגמה 

 .מבלבל סתםזה , זה לא תורם כלום ,אל תוסיפי את ההגדרות. 19

 .במשפט זה מודגמת משמעות העדר התכלית

 :והדוגמה האחרונה בהקשר זה

 ?קרה משהו: מאא. 20

 3.לכן צלצלתי, רציתי לדעת מה נשמע סתם: טל

 .'אל תייחסי לצלצול משמעות או סיבה מיוחדת', כלומר

 

 "םסת"ל" םאאסת"בין . 4

והמשמעות  (10–1בדוגמאות ) סתאאםסמן השיח של  תהפרוצדורלי משמעותהבחינת 

אינו מעידה שתפקידו של סמן השיח  (20–11בדוגמאות ) סתםהאדוורביאל פטואלית של צהקונ

פטואלי צהקונ השימוש .האדוורביאל שלשונית הרא פטואליתצהקונלמשמעות אלא קשור  שרירותי

חשיבות לאמור ייחס ל אין' כלומר ,סיבהשל תכלית או של  ,שלילה של חשיבותנועד להביע  סתם של

אנו  18 דוגמהבואכן  .סיבהשל ביטול השתמעות של כוונה או , במילים אחרות ;'מיוחדתאו כוונה 

 מצויה בה שלילת העדר – מורכבת יותר 17 דוגמה ."בלי סיבה סתם" את הנוסח מוצאים במפורש

שתמע מ ומכאן) 'זה לא נכון שאין סיבה'כלומר  ,לא סתםוזו מובעת בצורה  ,הסיבה המיוחדת

הוראה למחוק פיסת  נועד להביע סתאאםהפרוצדורלי של  שימושה, בדומה לזה .(סיבהיש למעשה ש

הכנסת המידע הנתון של  השלילת כלומר, מדויקתאינה או  אינה נכונההיא ן שוושיח כיהמידע מ

ואני יכול להיות גאה ולהגיד שהבנתי את " :נמצא בפירושלעיל  3בדוגמה . הכללילמאגר הידע 

" לוהבנתי את הכ"אל תוסיפו את המידע ' כלומר) "?!איך אפשר להבין את זה!! סתאם!! הכול

 .('אינו נכוןהוא ן שוכיו ,למאגר הידע

מושו משיישירות נובע  סתאאםלי של סמן השיח הפרוצדור שימושוצאנו אפוא שמ

אינו  סתםל סתאאם שהקשר ביןבהכללה ניתן לומר כאן . סתםפטואלי של האדוורביאל צהקונ

ההוראה  םבהשבלשונות שונות  יםנוספ יש מקריםהמקום לציין שזה . סתמי אלא שיטתי וסיבתי

                                                        
 רנו אסתקיימבהקשר זה ראוי להזכיר את אחת השיחות ש. א"תשס ,זיו' ר פשוטשימוש דומה בסמן השיח על  3
. יותטען שזה שיבוש נטול שיטתושאול שלל את היקרותם השיטתית . בנושא סמני שיח ואני עם שאול אלוני ורוכובסקיב

 .והוא התרצה ,ביידיש עבךנהזכרנו לו את השימוש במילה 



  

לו טואלית של הערך המקביל פצנובעת ישירות מהמשמעות הקוננתון הפרוצדורלית של סמן שיח 

 4.בשפה

 

 סיכום .5

מניעת לכאמצעי לשמירת קוהרנטיות לוגית ו סתאאםשימוש בסמן השיח את הון קצר זה בחנו בדי

להשמיט חומר הסותר את לנמען  אהכהורהמוען  בידימשמש סמן שיח זה  .סתירות אפשריות בשיח

של דכון יעיל של מאגר הידע הכללי מאפשרת ע וסגולתו זו, המידע הקיים בנקודה נתונה בשיח

 .הנמען
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