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רשמים מאחורי הקתדרה

איך אפשר לשטוף רצפהø
לכיתה ח' שלי השנה יש נטייה
מעניינת לדלג על בעיות או להתעלם
מקיומן במקום לפתור אותן .לא ברור
אם צריך ללמוד למבחן גם את פרק
ו'? אז לא לומדים אותו.
אף אחת לא יודעת מה המערכת
למחר? אז לא מכינים מערכת .כשלא
יודעים היכן המטאטא ,לא מנקים את
הכיתה משאריות הגזירות של שיעור
מלאכה ,וגם לא הולכים לחפש כיסא
כשחסר .אם חסר ,פשוט עומדים
ומחכים .אולי יצנח כיסא מאיזשהו
מקום.
עקבתי אחרי התופעה וחיכיתי
להזדמנות לשוחח אתן עליה .כשכל
הכיתה איחרה להרצאה שהתקיימה
באולם מפני שלא היה ברור להן היכן
ההרצאה ולא עלה בדעתן לברר זאת,
החלטתי שאין אפשרות לחכות יותר.
בתזמון נפלא סיפרה לי יום קודם לכן
שכנה את סיפור קבלן השיפוצים
שלה וזה היה הפתיח לנושא.
שכנה שלי שיפצה את הבית וב–
מהלך השיפוצים הקימה קיר גבס
באחד החדרים" .איך שוטפים כאן
רצפה?" ,שאלה השכנה את הקבלן.
"מה הבעיה שלך?" ,לא הבין הק–
בלן" .הרי המים יקלקלו את הגבס,
אם אשטוף כאן" ,הסבירה לו שכנתי
בהיגיון" .פה את שמה מיטה ,נכון?
ופה את שמה ארון ,נכון? אז זהו ,את
לא צריכה לנקות!".
"את מבינה את זה?" ,קצפה שכנ–
תי" .במקום לחפש פתרון לבעיה ,הוא
החליט להתעלם ממנה!".
סיפרתי את הסיפור הזה לתלמי–
דותיי המשועשעות ,אבל דילגתי על
המשפט המסכם שלה .שאלתי אותן
מה מרגיז את השכנה בתשובתו של
הקבלן ובעזרת שאלות מנחות הן
הגיעו למסקנה ,שהיא שורש הבעיה.
ביקשתי מהן לתת דוגמאות נו–
ספות להתעלמות מהבעיה במקום
לטפל בה ,ולמרבה ההפתעה הן שפעו
רעיונות ,מתחומים שונים ומגוונים,
אפילו דוגמאות מסיפורים שאירעו
בכיתה .זה היה מרתק לראותן מגלות
את הבעיה של עצמן ,מזווית אחרת.
השלב הבא היה חיפוש פתרונות
לבעיות ,במטרה לתרגל אתן את הע–
ניין ,וגם זה התנהל לא רע .כשהס–
תיים השיעור אמרה מנוחה" ,המורה,
אנחנו נזדקק לתזכורות קטנות מדי
פעם ,כשנשכח שצריך לחפש פתרון.
אז אולי המורה תשאל אותנו ,איך
אפשר לשטוף כאן רצפה ,ואנחנו כבר
נבין את הרמז"...
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הבריאות שלנו

להתחיל בימין

עומדים לקנות נעליים חדשות לחורף øהגיע הזמן לכבד את
הרגליים הנושאות אותנו ומובילות אותנו בדרכי החיים Æכך
תתאימו להן נעליים וכך תשמרו עליהן Æלרגל המצב

¢

ומה יתרון לאדם אם כבר חונן בעי–
ניים לראות וידיים למשש ,אם האדם
עצמו לא יוכל לזוז ממקומו .וייצר
לו שתי רגליים ללכת בהן על פני הארץ ,וה–
כול יפה עשה ,בחכמה ותבונה ,השכל ודעת",
)ספר חזון איש  אמונה וביטחון(.
הרגליים הם החלק הנושא את הגוף כולו.
חלקנו מאריכים לעמוד על הרגליים במסגרת
העבודה ,ניקיונות הבית ,וצרכי היוםיום.
הנה כמה עובדות על הרגליים:
אדם הולך בחיים כ 15,000ק"מ
בממוצע.
רוב האנשים נולדים ללא בעיות
ברגליים.
רוב המבוגרים סובלים/יסבלו מבעיה
רצינית ברגליים במהלך חייהם.
רוב הבעיות ברגליים ניתנות למניעה.
הרגליים משקפות את מצבו של הגוף 
לכן ,חשוב מאוד לשמור עליהן.

איך תבחרו בנעליים מתאימות

עקב הנעל נושא את רוב משקלו של האדם.
למרבה הצער ,גובה העקב נקבע ,בדרך כלל,
על פי צו האופנה ולא לפי צורכי כפות רגלינו.
העקב הרצוי ביותר צריך שיהיה בבסיסו רחב
ולא גבוה מ 4ס"מ.
גפה  חובקת את הקרסול מצידיה ומ–
אחוריה ומונעת תנועת יתר של העקב בנעל.
מעל הכול ,עוזרת לייצב את העקב בזמן שה–
נעל חוזרת ויורדת לקרקע .ככל שהגפה רכה
יותר היא תומכת פחות.
סוליה  חלקה התחתון החיצוני של הנעל.
יש להקפיד כי תהא ישרה ורק בחלקו הקדמי

של אזור הבהונות עם נטייה קלה כלפי מעלה.
יש לוודא כי איננה נוטה ימינה ושמאלה.
עליונית  חלקה העליון של הנעל .צריך
שתהא עשויה מחומרים טבעיים ,כמו :עור.
בטנה  חשוב שתהיה חלקה ככל האפשר
וללא גבשושיות.
חיזוק  שרוך ,סקוטש ,אבזם וכדו' מומ–
לצים כדי להחזיק את כף הרגל בתוך הנעל.
מומלץ לרכוש נעליים בשעות אחה"צ,
כאשר הרגל נפוחה יותר מאשר בשעות הבו–
קר ,ואז תתאים לכל שעות היום.
אורך  למדוד או לבקש להימדד על ידי
מוכרת או מוכר מוסמך.
אורך   0.5ס"מ יותר מן הבוהן הארוכה
ביותר.
רוחב  לפי מידת רוחב הרגל .הנעל צרי–
כה לאפשר הנעת כל הבהונות .יש להקפיד על
כך מאוד!
אם יש מדרסים  למדוד בחנות יחד עם
המדרסים.
תמיד למדוד את שתי הנעליים מאותו
הזוג.
נעלי עקב  נעלי עקב מעל  4ס"מ מו–
ציאות את האיזון מבחינת פיזור עומסים בכף
הרגל ומפעילות משקל אדיר על כריות כף
הרגל.
נעליים צרות  מעוותות את המנח של
האצבעות .כלומר ,כף הרגל מקבלת את צורת
הנעל ,דבר הגורם ליבלות מתחת לכף הרגל,
על המפרקים הקטנים בצד העליון של כף
הרגל וכן על הבוהן.
נעלי פלטפורמה  בנעליים מסוג זה,
הרגל גוררת מסה מיותרת .בסין נעליים אלו

הוצאו מחוץ לחוק בזמן נהיגה היות והרגל
נמצאת במרחק מן הדוושות.
נעלי קרוקס  הפכו למקובלות בארץ,
אך חשוב להקפיד להחליפן כאשר הנעל נש–
חקת כדי למנוע החלקה או עיוותים בצורת
ההליכה.

נעליים לחולי סוכרת¨ כלי דם¨ ודיאליזה

חולים אלו מאבדים את התחושות בכפות
הרגליים .נעליים פתוחות או מחוררות עלו–
לות להיות פתח כניסה לגופים זרים העלולים
לגרום לפצעים ואף לנמקים .לכן ,מומלץ
להתייעץ תמיד לפני רכישת נעליים .נעל
הנראית נוחה ,אופנתית או רחבה איננה תמיד
הנעל הנכונה לאותו אדם.

היגיינה וטיפוח

 .1יש לרחוץ את כפות הרגליים פעם ביום
)לפחות( בסבון ומים פושרים.
 .2לנגב באופן יסודי בין האצבעות למניעת
התפתחות פטריות.
 .3להשתמש אך ורק במגבת אישית.
 .4לנעול נעליים או כפכפים במקלחות וב–
מקומות ציבוריים.
 .5חשוב לשטוף את המקלחת בתום השי–
מוש )גם בבית(.
 .6להחליף גרביים כל יום .להעדיף גרביים
מסיבים טבעיים ,כמו :כותנה או צמר.
 .7להעדיף נעליים מאווררות .להימנע מנ–
עליים העשויות מחומרים סינתטיים )פלסטיק,
גומי(.
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במטבח שלנו

פטפוטי ביצים

כמה ביצים אפשר לאכול ביום øעל מה מעיד צבעו של החלמון¨ ואיך תזהו ביצים טריותø
ביצה הנה מרכיב מרכזי בתזונה שלנו ולכן
כדאי להשתדל לרכוש את הביצים הטובות
והבריאות ביותר.
ביצה בגודל ממוצע תורמת לילד עד גיל
 13כשליש מן הצריכה היומית של
חלבון וכשליש מן הצריכה היו–
מית של ויטמין .A
עלפי מחקרים מבוגר יכול
לאכול ללא חשש אפילו שתיים
שלוש ביצים בתנאי שהן אורגניות
)ביצי חופש(.
ביכולתו של הלציטין המצוי בחלמון
ביצה אורגנית להוריד את רמת הכולסטרול,

בעוד שחלמון ביצה רגילה מעלה את רמת
הכולסטרול.
צבע החלמון נקבע על פי מזונה של התר–
נגולת ואיננו מעיד על טריותה או ערכה
התזונתי.
כדי לבדוק טריותה של ביצה
הניחו אותה בכלי מלא מים:
ביצה טרייה תצוף על פניהם
וביצה שאיננה טרייה תשקע
בתוכם.
גם אחרי הבישול תוכלו לזהות את
טריות הביצה :החלבון של ביצה טרייה ממלא
את כול החלל עד לקליפה .בביצה שאיננה

טרייה נוצר חלל בין החלבון לקליפה ביחס
הפוך לטריותה :ככל שהחלל גדול יותר כך
הביצה טרייה פחות.
ביצה אורגנית מתאפיינת בקליפה דקה
יותר מחברתה שאיננה אורגנית.
אין לרחוץ ביצים מלוכלכות במים .המים
הופכים את הקליפה לחדירה וכך עלולים
לחדור דרך נקבוביותיה לכלוך וחיידקים.
מותר לרחוץ ביצים במים רק סמוך לזמן
השימוש.
ביצים יש לשמור במקום קריר ואפל כש–
צידן החד כלפי מטה .כך הן תשארנה טריות
למשך כחודש.
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