מועדון האנשים המשכילים

שבירה ושיבוש של צירופים והצטרפויות:


מחאת האוהלים התקיימה בגלל יIתרֿהמחייה.



האוכלוסייה רגילה לשפה התקנית הסגורה בפיה כבר שנים רבות.



שביתות אלה גובהות מחיר רב.



בסוף האזרחים הם אלה שגוברים את המחיר.



עובדי ציבור שהם משרתים נאמנים של הקהל הנרחב לא צריכים לשבות.



התהליך יוצר תחושה של חוסר עונים בקרב התלמידים.



איש איש ואמונתו יחיה.



עצם התהליך הוא חשוב מנשוא.



אני חושבת שהעברית התקנית אינה צריכה לעמוד עם דופק על הלב על אופן דיבורי האנשים
ואיך הם מדברים.



כאשר העובדים שובתים כולם כפה אחד אז הם משתקים את המשק.



לדעתי ,השמירה על השפה כל כך חשובה ובכך זה בטל ב 06-לעומת העובדה ששפה היא
חובתנו כעם.



מי שרוצה להקים מאבק חייב לחשוב על דרך אחרת.



על אף שזו שיטה יותר חופשית ומובנת היא גם חלוקה במחלוקות.



שביתות אלה פוגעות בשלל האזרחים.



הממשלה מקבלת החלטות שיכולות לשנות את פני המצב.



כותב המאמר לא היה רואה בעור פנים את דרך פנייתו של החייל.



נכון ,שלדבר כתאוות נפשנו זה נוח וקל.



בשפה התקנית והלא תקנית יש אותה כמות היגיון.

כמעט כמעט ...פעלים  ,שמות עצם ,שמות תואר ,תואר הפועל


הדוגמאות יכולות להבעיר את דברי המחבר.



מגיל צעיר מנסים להטמין לנו את השפה התקנית.



הצעתי להשים את הדוגמאות האלה פסקה ד.



לא לגרום לתלמידים לצפה שהשפה תהיה קלה וברורה.



אני לא חושב שזה (השביתה) מפריע מפני שאם זה היה מפריע זה לא היה מתנוהל מעל חצי
שנה.



ובכן ,אני מקווה שהדור הבא אחריי עוד יזכור לפחות את השפה התקנית ואולי אפילו ישגר אותה
בפיו.



במאבק הרכבות נפצר מהאזרחים שלא קשורים לסכסוך להשתמש בתשתית הבסיסית הזאת –
הרכבת.



כותב המאמר היה מגיב בצורה בוזה על אופן פנייתו.



בארצנו השפה היותר מדוברת היא שפת הרחוב ,שכולנו גודלים עליה.



אנחנו אמורים לפתח את השפה העברית התקינה ולתת יד לאלה שיש להם קשיים בלדבור
אותה.



העובדים מתקשים להגיע למקום עבודותיהם ולמקום עיסוקותיהם.



הפגנת המונים פוגעת בחופשו של האזרח לוע ממקום למקום.



החייל היה יכול לטעון שקרא למפקד העליון אח שלי גיבור מתוך עריצותו.



כאשר מישהו יוצא לשביתה ,הוא יוצא על מנת להשיג משהו רב ערכי.



הממשלה עלולה לאיים בפיטור העובדים.



ההתאגדות היא אמצעי חשוב למען ביקור פעולת הממשלה.



הייתה התנגדות ממשית ומאבקית נגד הצבא.



בקשה מהן זו תקבל יחס נאות יותר ומכובד יותר.



תופעה מוכרת וידועה היא תופעת השביתות התקופות במשק הישראלי.



לדעתי ,כותב המאמר היה מגיב באופן מוחה על פנייתו של החייל.



ויכוחים אלה הם לא לשב.



כותב המאמר היה מגיב על הדברים בשליליות.



העיקר שלא ישבתו בכללי כי אנשים לא יוכלו להיעזר בשירותים.



הם זקוקים לטיפול במיידי.



המשמעות הדו עניינית של המשפט "בגדים סוג ב'" – בגדים לאנשים סוג ב' ,נמנעת על ידי
שימוש תקין בשפה.

הנה זה בא ...פעלים שחוקים


הדילמה מגיעה כאשר הרופאים שובתים.



אופן צורת הדיבור שלו אל הרמטכ"ל מגיע מהשפה שהוא רגיל אליה.



מאבק ציבורי בא מתוך הצורך להגן על זכויות.



לדעתי ,עדיין צריך להמשיך לשמר את העברית התקינה ולא להביא לה להתפתח בלי יד מכוונת.



העובדים לא מקבלים את מה שמגיע להם ופשוט לא מביאים להם יחס .העובדים לא רוצים
לגרום נזק לאזרחים למרות שהם מביאים פגיעה ממש גדולה.

קצת יחס למילות היחס!


כותב המאמר היה מצדד את דברי החייל.



בזמן האחרון חלה התקוממות של קבוצות עובדים כלפי זכויותיהם.



אני מסתייג לאותם מתנגדים ואומר שאנו צריכים לחשוב גם ע מחיר השביתה.



צריך לתת לעברית להתפתח מכיוון כמה סיבות:



יש לטפל במהרה את בעיית השביתה.



השביתות תופסות מקום על מציאות חייו של אזרח במדינת ישראל.

משפטי מחץ – למה התכוון המשורר?


העובדים שובתים היום כמחאה על השגת זכויותיהם כעובדים במדינה דמוקרטית.



אני רוצה שקטר הרכבת יקבל שכר הולם ושעות הולמות.



השאלה בה אני רוצה לדון עוסקת בשאלה אם...



כותב המאמר והבלשנים חולקים את דעתם.



את דעתי בנושא בעיה זו אחלק לשניים



אליעזר בן יהודה ,מחייה השפה העברית ,המציא אותה ,ולכן יש לכבדו.

מוכרים ו"חביבים" (?) "אין" וה"א הזיקה לא רק בבינוני


הוא אינו ניסה לדבר בצורה מבישה



החייל אינו יוכל להיכנס למועדון חברתי



אם הרופאים אינם ישבתו הם אינם יקבלו את זמנם הפנוי



טענתו ובקשתו אינן היו לרעה.



פנייה זו אינה נבעה מחוסר כבוד או זלזול



החייל כנראה אינו הבין את טיב היחסים בצה"ל.



השביתות אינן מועילות והשובתים אינם יקבלו את בקשתם.



הדבר יכול להיעשות רק בשביתה ,דבר הילחיץ את משרדי הממשלה



היעדר תקציבים יגרום לקריסה ,דבר היוביל לקיפוח חיי אדם.



יש היטענו ,ביניהם בג"צ ,ששביתת הרופאים הינה קיצונית מדי.



יש היגידו כי השביתה היא האמצעי היעיל להפעלת לחץ

