רשימת הנושאים
• חברה ישראלית פיתחה מערכת ייחודית למחזור מים
• תעלומת הסלע הלבן על כוכב הלכת האדום
• חקלאי הוכש בגליל" :לא ציפיתי לראות נחש בחורף"
• הרבנות מפתיעה :לוויסקי שיבאס אין אישור כשרות
• תלמידים נא להוציא קורא אלקטרוני
• התנדבות משפחתית :עושים טוב ביחד
• טבעון :מפגינים נגד פיטורי מורה "שמאלני"

קריקטורה יומית 30.1.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 28.1.14

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 27.1.14

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :עמוס בידרמן

צילום:
shutterstock

התנדבות משפחתית :עושים טוב ביחד
פעילות התנדבותית עושה טוב לא רק לאחרים אלא גם
לאלה העוסקים בה ,לרגל יום המשפחה אנחנו
מציעים לכם להתנדב יחד עם המשפחה וליהנות מזמן
איכות יחד שגם יאפשר להורים ללמד את ילדיהם
התנדבות מהי ועד כמה היא הופכת את כל הנוגעים
בדבר למאושרים יותר
פורסםynet 30.01.14 :

צילום:
shutterstock

יום המשפחה שיתקיים מחר מספק הזדמנות לקיים
עשייה חיובית ביחד עם כל המשפחה .הנה מספר
רעיונות שניתן ליישם כבר בימים הקרובים .לתיאום
הפעילות יש ליצור קשר דרך עמותת רוח טובה

צילום:
shutterstock

התנדבות משפחתית עם בעלי חיים
אגודת צער בעלי חיים בישראל  -תל אביב ,פועלת
למניעת צער וסבל מבעלי החיים .לעמותה דרושים
מתנדבים להוצאת כלבי הכלבייה לטיול .הכלבייה
שוכנת ברחוב הרצל בתל אביב ופועלת כל השבוע
בימים א' עד ה' בין השעות  ,20:00 - 8:00יום ו -בין
השעות  8:00עד  14:00וביום שבת בין השעות 11:00-
14:00

צילום:
shutterstock

עמותת גלבוע אוהבת חיות בקרית טבעון פועלת למען
כלבים נטושים וזקוקה למתנדבים לטיפול והוצאת
הכלבים .ההתנדבות כוללת האכלה ,ניקיון ,הוצאת
הכלבים לטיול וכדומה .ההתנדבות היא בכל ימי
השבוע ,בין השעות .17:00-20:00

צילום:
shutterstock

התנדבות משפחתית באריזת מזון
עמותת "לקט ישראל" מסייעת לנזקקים ע"י הצלת
ואיסוף מזון וחלוקתו למשפחות הנזקקות .דרושים
מתנדבים לקטיף ירקות עבור נזקקים המתקיים
במושב נהלל בעמק יזרעאל .הפעילות מתקיימת בימים
ראשון עד חמישי ,בין השעות  .8:00-16:00ניתן להגיע
לשעתיים ויותר (נהלל ,באר שבע ,חיפה).

צילום:
shutterstock

עמותת 'פתחון לב' הינה עמותה הפועלת למען הוצאת
משפחות וילדים ממעגל העוני והמצוקה .לעמותה
דרושים מתנדבים לאריזת מזון לנזקקים ,אשר מחולק
להם בסופי שבוע .ניתן להגיע בימים :א'-ה' בין
השעות( 08:00-17:00 :כרמיאל ,ראשון לציון).

צילום:
shutterstock

העברת הפעלות בבתי אבות
בית האבות פנינת שלושת האבות בירושלים הינו בית
אבות המציע לדייריו טיפול מקצועי מסור ואישי ,יחס
חם ושירות רפואי צמוד .לבית האבות דרושים
מתנדבים להעברת הפעלה בנושאים שונים :מוזיקה,
בעלי חיים וכדומה .ניתן להגיע בימים א'-ה' בין השעות
 10:00ל 12:00 -או בין  16:00ל.18:00 -

צילום:
shutterstock

בית אבות שירלי בדימונה מעניק טיפול מקצועי ומסור
לקשישים תשושים ,סיעודיים ותשושי נפש רבים
מהאזור .דרושים מתנדבים להעברת פעילויות וסדנאות
בבית האבות במגוון נושאים כגון :מוזיקה ,שירה
בציבור ,משחקי חברה וכדומה .אפשר להגיע בימים א-
ה בין השעות  10:00-12:00בתיאום מול הרכזת :אתי
שם-טוב.

צילום:
shutterstock

אירוח נוער/משפחות
הסוכנות היהודית היא ארגון יהודי התנדבותי ,שותפות
של יהודי העולם למען יהדות העולם ,ובמרכזה מדינת
ישראל .לסניף בכרמיאל דרושות משפחות שיארחו
משפחות וחיילים אשר הגיעו לארץ ללא משפחות
לארוחות שישי .זמני הפעילות ותדירות ההתנדבות הם
גמישים ויקבעו מראש מול הרכזת.

צילום:
shutterstock

פעילות משפחתית למען הסביבה
עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל היא ארגון שטח
המבקש לשפר את המצב הסביבתי חברתי בכל מעגלי
ההשפעה המקומי ,האזורי והארצי .דרושים מתנדבים
שיעזרו בניקוי נחלים בסביבת פקיעין.

צילום:
shutterstock

גינון וטיפול בצמחים
עמותת רעות פועלת למען מעורבות חברתית ומפעילה
את המרכז הקהילתי ה"כרם" בת"א -יפו הנותן
שירותים מגוונים לאזרחים ותיקים בגילאי .+60
למרכז דרושים מתנדבים מתחום הגננות לסיוע בגידול
וטיפול בצמחים .ההתנדבות כוללת טיפול בצמחים
ובאדניות הנמצאים במרפסת שבמרכז .ההתנדבות
מתקיימת פעם בשבוע בימים א'-ה' ,בין השעות 9:00-
.13:00

צילום:
shutterstock

פעילויות עם ילדים
בית הספר שורשים בת"א הינו ב"הס ממלכתי דתי
לכיתות א-ו ,תלמידים המגיעים ממעמד סוציאו-
אקונומי נמוך ,ילדים עולים ו 3-כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ,הפרעת קשב וריכוז  .ADHDלבית
הספר דרושים מתנדבים לשיפוץ ועיצוב בית הספר,
ציור משחקי רצפה ,עזרה להפרחת גינת הירק ולעשות
שמח בעיניים כשנכנסים לבית הספר .ההתנדבות
מתקיימת בימים א'-ו' עד  13:30בתיאום עם הרכזת.

צילום:יחצ

חברה ישראלית פיתחה מערכת ייחודית
למחזור מים
המערכת ממחזרת את מי המזגנים בקניון 'שבעת
הכוכבים' בהרצליה ומעבירה את המים האלו לשימוש
בהדחה של אסלות השירותים במבנה
אסף גולן | 27/1/2014

צילום:יחצ

חברת פלסגן פיתחה לאחרונה
מערכת ייחודית למחזור מים וחסכון
באנרגיה למבנים צרכניים גדולים.
הפיתוח יוצג במסגרת תערוכת CLEANTECH 2014
הבינלאומית השנתית ה 18-שתתקיים בין התאריכים
 .19-18.02.14המערכת החדשנית ,שאושרה לשימוש ע"י
משרד הבריאות ומופעלת בהצלחה בקניון 'שבעת
הכוכבים' בהרצליה ,מוליכה את מי המיזוג אל מכלי
אגירה ,מטפלת בהם וצובעת אותם בגוון כחול כדי
לאתרם בקלות ולהבדיל אותם ממים שפירים .בסיום
תהליך המחזור ,המים הממוחזרים מוזרמים לשימוש
מחודש להדחת כלל אסלות השירותים במבנה.

צילום:יחצ

מדובר בפרויקט ראשון מסוגו בישראל ,אשר צפוי
לחסוך עשרות אלפי קוב מים ומאות אלפי שקלים מדי
שנה .כבר בחודש הראשון לפעילות המערכת חסך קניון
שבעת הכוכבים קרוב ל 600-קוב מים ,המתורגמים לכ-
 7,800שקלים בחודש בעלויות רכישת המים בלבד.
ההערכה היא ,כי המערכת תחסוך במהלך השנה
הקרובה כ 10,000-קוב מים ,ו 130,000-שקלים עלויות
רכישת מים בשנה.

צילום:יחצ

לדברי רון בשקין  -מנכ"ל פלסגן –
טכנולוגיות מים ולחות " :האקלים
המדברי מחייב את תושבי ישראל למזג את המבנים
הפרטיים והציבוריים שעות רבות במהלך היום :הן
בתקופת הקיץ והן בתקופת החורף .המערכת הייחודית
שפיתחנו מאפשרת למחזר מים במבנים ציבוריים
ומסחריים גדולים ,כמו קניונים ,בניני משרדים ואף
בניני מגורים גדולים ובכך להשיב כמויות מים אדירות.
המערכת הינה הראשונה בישראל שפועלת בסדר גודל
מרשים כמו קניון ,ומתבססת על שימוש בשיטה
ממוחשבת ואוטומטית לחלוטין.

צילום:יחצ

המערכת מנתחת ומבקרת את עבודת המחזור בזמן
אמת ובמידת הצורך מפצה על מחסור במים
הממוחזרים במים שפירים .כמו כן מחוברת המערכת
למערכת הבקרה של הקניון ,ומאפשרת להפיק בזמן
אמת נתונים אודות החיסכון והמחזור לצד התרעה על
תקלות".

הסלע הלבן "פינאקל איילנד" על מאדים –
בהפרש של שבועיים.
צילום :פול

תעלומת הסלע הלבן על כוכב הלכת האדום
רכב החלל "אופורטיוניטי" גילה סלע בצבע ייחודי,
היכן ששבועיים לפני כן לא היה דבר .המדענים תוהים:
האם זה חלק ממטאוריט או סלע שהתהפך?
רויטרס 22.01.2014

הסלע הלבן על מאדים –בהפרש של שבועיים.
צילום :פול

המדענים בנאס"א מתקשים
לפתור את החידה שהציב בפניהם סלע
לבן שגילה רכב המחקר "אופורטיוניטי" עלמאדים.
רכב המחקר ,שנחת לפני עשור במישור מרידיאני על
כוכב הלכת האדום ,חוקר את סביבתו של מכתש
בחיפוש אחרי סימנים שבמקום זרמו בעבר מים.
ב 8-בינואר ,בזמן שהתכונן להשתמש בזרוע הרובוטית
שלו למחקר ,שלח "אופורטיוניטי" תמונה של האזור
שאותו סקר .בתמונה נראה סלע בצבע לבן בוהק בגודל
של סופגנייה ,במקום שבו נראתה רק קרקע חשופה
ושוממת לפני שבועיים.

הסלע הלבן על מאדים –בהפרש של שבועיים.
צילום :פול

המדענים חושדים כי מדובר בסלע
שהפך רכב המחקר בעזרת אחד
מגלגליו ,אך ישנה גם סברה כי
הוא הגיע למקום ממטאוריט שפגע בסביבה .בכל
מקרה ,הסלע שקיבל את השם "פינאקל איילנד" נחשב
לבונוס למחקר המדעי" .חלק גדול מהסלע בהיר ,כמעט
לבן" ,נמסר בהודעה של נאס"א אתמול (שלישי) ,חלק
ממנו אדום כהה .ייתכן שזה סלע שהתהפך כשגלגל
עקר אותו ממקומו ,וסיפק לנו את האפשרות הבלתי
שגרתית לבחון את תחתיתו של סלע ממאדים".

הסלע הלבן על מאדים –בהפרש של שבועיים.
צילום :פול

נאס"א מפעילה על המאדים רכב מחקר
אחר" ,קיריוסיטי" ,שנחת בצד השני של כוכב הלכת ב-
 2012למשימה שאפתנית יותר – לחפש אזורים על
מאדים שבעבר היו בהם תנאים מתאימים לקיום חיים.

הנחש שהכיש והומת
צילום :ג'יליס

חקלאי הוכש בגליל:
"לא ציפיתי לראות נחש בחורף"
מאת :עדי חשמונאי ,מערכת וואלה! חדשות
יום ראשון 26 ,בינואר 14:24 ,2014
החקלאי שעסק בקטיף בקיבוץ דפנה נפגע בינוני
מנחש צפע" .תפסתי אותו בזנב ,הרגתי אותו ולקחתי
אותו אתי לבית החולים" ,סיפר .לוכד נחשים :תרדמת
החורף של הנחשים לא אבסולוטית

הנחש שהכיש והומת
צילום :ג'יליס

החורף השחון מבלבל גם את הנחשים :חקלאי בן 56
שעסק בקטיף אשכוליות בקיבוץ דפנה שבגליל העליון
הוכש הבוקר (ראשון) על ידי נחש צפע ונפגע באורח
בינוני .הוא פונה לבית החולים זיו בצפת ,לאחר שהרג
את הנחש ,שם קיבל נסיוב נגד ההכשה" .זאת פעם
ראשונה בחיים שלי שראיתי נחש .הדבר האחרון
שציפיתי זה שנחש יכיש אותי דווקא בעיצומו של
החורף" ,סיפר החקלאי מג'ד אבו סאלח.

הנחש שהכיש והומת
צילום :ג'יליס

"אחת מהבחורות שעובדות
אתנו בקטיף קראה לי בבהלה ואמרה לי שהיא ראתה
נחש בתוך העץ ושהיא פוחדת להמשיך לקטוף ממנו",
המשיך אבו סאלח" .אמרתי לה שתמשיך לעץ הבא
ובינתיים הסתכלתי על העץ ולא מצאתי שום דבר .רק
כשהושטתי את היד לקטוף אשכולית ,הרגשתי שמשהו
הכיש אותי .תפסתי אותו בזנב ,זרקתי אותו על
האדמה ,הרגתי אותו ולקחתי אותו אתי לבית החולים
זיו בצפת ,שם אמרו לי שמדובר בנחש צפע" ,סיפר.

הנחש שהכיש והומת
צילום :ג'יליס

ד"ר בועז שחם ,מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים
באוניברסיטה העברית בירושלים ,מסביר כי מדובר
במחזה נדיר ,אולם אפשרי" .בוודאי שזה אירוע חריג,
אבל אם אתה מחובר למה שקורה בינואר  ,2014אתה
מבין שזה אפשרי .ינואר עם עשרים מעלות זה אירוע
חריג ובאמצע החודש היו ימים אפילו חמים יותר"
מסביר ד"ר שחם.

הנחש שהכיש והומת
צילום :ג'יליס

"זוחלים ים תיכוניים זקוקים בדרך כלל ליום יפה ו18-
מעלות ומעלה על מנת להיות פעילים .יחד עם זאת אני
נתקלתי במקרים חריגים שבהם מצאנו צפעים פעילים
בחולות ניצנים כשטמפרטורת הקרקע הגיעה ל13-
מעלות צלזיוס בלבד ,בתאריכים מוזרים ובשעות
מוזרות .איך שלא מסתכלים על זה ,זו לא שנה רגילה
וינואר הוא לא ינואר רגיל".

הנחש שהכיש והומת
צילום :ג'יליס

"ברגע שהטמפרטורות עולות או שמשהו מטריד את
הנחש או מאיים עליו ,אז הוא יכול להיות להכיש .זה
לא נכון להגיד שהטמפרטורות הנמוכות מכבות אותו
באופן מוחלט .אם הוא ירגיש מאוים הוא יוכל לפעול,
גם אם לא בצורה המיטבית" ,אמר לוכד הנחשים אדי
טייאר מ"הדברה ירוקה".

צילום :עמי שומן

הרבנות מפתיעה:
לוויסקי שיבאס אין אישור כשרות

מחלקת הכשרות עושה סדר במדף המשקאות המיובאים
ברשימת הכשרים :ג'וני ווקר וייגרמייסטר • "אבסורד
שמים צריכים כשרות מהדרין ובאלכוהול אין השגחה"
יהודה שלזינגר פורסם ב29.01.2014 :

מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית פירסמה לאחרונה
את רשימת המשקאות החריפים המיובאים לישראל
שקיבלו אישור כשרות .ברשימת המשקאות התגלתה
הפתעה  -וויסקי שיבאס ,הנחשב פופולרי במיוחד בקרב
הציבור הדתי ,נמצא מחוץ לרשימה.
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על פני  165עמודים שהפיץ הרב יצחק כהן ארזי ,מנהל
מחלקת ייבוא ברבנות ,מפורטים שמות היצרנים
והמשקאות ,וכן אם הם כשרים לפסח ואם מדובר
במשקאות פרווה או חלבי .אפשר למצוא בה כמעט את
כל סוגי המשקאות כגון סדרות הג'וני ווקר ,ליקר
ייגרמייסטר וסוגי וודקה שונים.
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רפי יוחאי ,מנהל מחלקת הונאה
בכשרות ברבנות ,הסביר ל"ישראל היום":
"בכל מה שקשור ליינות ,יש איסורים חמורים
ואנשים מחפשים את הכשרות ואפילו מהדרין ,אלא
שבמשקאות חריפים לא היה כך ובמשך שנים התקבע
מנהג שעל משקאות חריפים שהגיעו מחו"ל לא צריכים
להיות סימני כשרות .הסתמכו על שמועות מפי כל מיני
חוקרים ,שהתמחו בכשרות של המשקאות".
לדבריו" ,זה נהיה אבסורד גדול שעל בקבוק מים
מבקשים כשרות ואפילו כשרות מהדרין ,ועל משקה
חריף שאתה לא יודע מה הליך הייצור שלו וממה
מייצרים אותו ,אין שום השגחה".
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ברבנות ,כאמור ,החליטו לאחרונה
לשים סוף לעניין והפיצו רשימה המורכבת מיבואנים
שפנו לרבנות הראשית ,הגישו בקשות ועברו תהליך
כשרות עם תעודות .לדבריו של יוחאי ,זה לא פוסל את
כל השאר" :הרשימה של המשקאות החריפים כוללת
רק את היבואנים שפנו וביקשו בעצמם היתר כשרות.
במקרה של הוויסקי שיבאס  -ככל הנראה היבואן לא
פנה ולכן המשקה נשאר מחוץ לרשימה אבל זה פתוח
לשינויים".

תלמידים ,נא להוציא קוראים אלקטרוניים
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה :מוציאים לאור
יחויבו להוציא מהדורות דיגיטליות לצד ספרי הלימוד
הקשיחים • "החוק יאפשר להורים לקנות ספרים זולים
יותר" • בניגוד להעלאת הספר לאינטרנט ,אין חשש
לפגיעה בזכויות היוצרים
עדנה אדטו פורסם ב28.01.2014 :

דור דיגיטלי :המוציאים לאור של ספרי הלימוד יחויבו
להפיץ את ספרי הלימוד הקשיחים גם בגרסאות
דיגיטליות ,שאותן אפשר לקרוא באמצעות קוראים
אלקטרוניים.
כך אושר אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה .הצעת
החוק תועבר לחקיקה בתיאום עם משרדי החינוך,
המשפטים והאוצר.

בדברי ההסבר להצעת החוק,
שיזם ח"כ עמרם מצנע ,נכתב כי
המהפכה הדיגיטלית במערכת
החינוך היא תהליך איטי ומורכב הסובל מעיכובים
רבים .קיים קושי ניכר לחבר בתי ספר לפס רחב
באינטרנט עקב מחסור במשאבים ובתקציבים ,ועל כן
בתי ספר רבים לא יכולים להשתמש בספרי לימוד
שהועלו לאינטרנט.
לצד קשיים אלה קיימת התנגדות קשה מצד המוציאים
לאור לאפשר העלאה של כל ספר לימוד לאינטרנט בשל
פגיעה בזכויות יוצרים.

עוד נכתב כי הצעת החוק "תזרז
את תהליך התקשוב בבתי הספר
מכמה טעמים :בקוראים דיגיטליים
אין הסתמכות על האינטרנט ,כך שיהיה אפשר לחבר
את בתי הספר לרשת בקצב יותר איטי; מוענקת להורים
זכות בחירה באשר ללמידה בספרים קשיחים או
דיגיטליים; תינתן להורים אפשרות לרכוש ספרי לימוד
במחיר מופחת מהמחיר הנקוב כיום ,שכן למעט השקעה
ראשונית בקורא אלקטרוני ,מחיריהם של ספרי הלימוד
הדיגיטליים יהיו נמוכים יותר עקב הפחתת עלויות
הדפסה והפצה; אין פגיעה בזכויות יוצרים ,בניגוד
להעלאת ספר לאינטרנט".

לפי הצעת החוק ,מטרתו היא לשמש שלב ביניים עד
שמערכת החינוך תעבור לשימוש גורף
במחשבים ובספרים דיגיטליים ,ולרכך את המעבר
המורכב.
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טבעון :מפגינים נגד
פיטורי מורה "שמאלני"
תלמידים שמתנגדים לפיטורי המורה טוענים כי כלל
לא אמר את שנטען נגדו ,אך ברשת אורט הסבירו:
"בשימוע הוא אישר שלדעתו צה"ל אינו צבא מוסרי.
זה לא נושא לשיעור אזרחות" .ברשת "מודדים
מנהלים לפי מידת הגיוס לצבא"
אחיה ראב"ד פורסם20.01.14 :

כ 200-תלמידי תיכון בקריית טבעון הפגינו הבוקר (יום
ב') סמוך לבית הספר אורט גרינברג בעיר ,נוכח החשש
מפיטוריו של המורה שלהם לאזרחות ,אדם ורטה.
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אחת התלמידות התלוננה על המורה בפני שר החינוך,
כיוון שלדבריה השמיע התבטאויות בגנות המדינה
וצה"ל בכיתה .רשת אורט זימנה אותו לשימוע ,ואנשיה
הסבירו כי לא היה מקום להצהרות מסוג זה בפני
התלמידים .מול התלמידים המפגינים התייצבו כמה
תלמידים שתמכו בפיטורי המורה ,וטענו כי דבריו
מהווים הסתה.
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הפרשה שעליה דווח אתמול ב"ידיעות אחרונות",
התפרסמה בעקבות מכתב של תלמידת כיתה י"ב ,ספיר
סבח .היא טענה כי המורה לאזרחות התבטא בכמה
הזדמנויות בגנות צה"ל .לדבריו זהו "הצבא הכי לא
מוסרי בעולם ואני מתבייש בו" .עוד סיפרה כי אמר
בכיתה שהמדינה שייכת לפלסטינים.
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בהפגנת התלמידים הם כיסו את פיותיהם בפלסטרים
ומחו על הפגיעה בחופש הדיבור ,לדבריהם .הסיסמה
המרכזית בהפגנה הייתה "כן לחינוך ,לא להשתקה".
"אנחנו טוענים שלא ייתכן לנהל כזה הליך נגד מורה
בלי לשתף את התלמידים ולשמוע אותם" ,אמר אורי,
תלמיד י"ב" .לא יכול להיות שמבססים את כל התיק
על תלונה של תלמידה אחת ,כשאף תלמיד אחר לא
שמע את הדברים שהיא טוענת שהמורה אמר".
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זיו עמר ,אף היא תלמידה בי"ב ,הוסיפה" :הוא מורה
מצוין ואף אחד לא שמע את הדברים האלה שהיא
אמרה שהוא אמר בכיתה .אף פעם לא הייתה סתימת
פיות בבית הספר שלנו ,גם מהמורים וגם אצלנו,
התלמידים .אנחנו מדברים על הדברים האלה כל הזמן,
לא תמיד מסכימים ,ויש ויכוחים ,אבל זה חלק
מהדמוקרטיה ,לא?"
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חלק מההורים הגיעו גם הם להביע הזדהות עם
המפגינים .זיו וטלי שומרוני ,שילדיהם התאומים
הפגינו" :אני חושב שחשוב מאוד שמורים ישמיעו את
דעתם כדי לעורר דיון בכיתה .זו חובתם .כל עוד הם לא
מפרים את החוק כמובן ,או מסיתים" ,אמר האב" .אני
חושבת שכל עוד זה במסגרת החוק וזו לא הסתה
לגזענות ,זה לא משנה אם אלה דעות משמאל או
מימין" ,הוסיפה טלי.
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מנכ"ל אורט ישראל צבי פלג אמר בתגובה כי לדעותיו
של המורה אין מקום ברשת החינוכית" .בשימוע הוא
אישר שלדעתו צה"ל אינו צבא מוסרי .הוא אישר
שסיפר לתלמידים שהשתתף בהפגנה בחו"ל וקרא 'ויוה
פלסטין' .אני לא חושב שאלה נושאים שהוא צריך
להציג בשיעור אזרחות ,ובוודאי שאין לו כלים לקבוע
אם צה"ל הוא צבא מוסרי או לא מוסרי".
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עוד מסר פלג" :אני לא חושב שבמדינת ישראל
תלמידים צריכים לשמוע הצהרה כזו ממורה .רשת
אורט מעודדת גיוס ,ואנחנו גם מודדים את המנהלים
שלנו לפי מידת הגיוס של תלמידים לצבא".

