יומן עבודה אישי לתלמיד
והשנה ,כולם עובדים ומנקים לכבוד החג!
[מתוך הגדת אפיקומן בהפקת "ואהבת" .ניתן להשיג]

ח ג פסח ,חג אביב ,חג הגאולה
והעיקר שיהיה לכולנו

חג כשר ועוד יותר שמח!
הורים ..וילדים יקרים,
משנכנס חודש ניסן וימי חג הפסח קרבים ובאים ,בכל בית ובכל מקום מתחילים בניקיון יסודי וכללי .גם עלינו
להתכונן ,לנקות ולהכשיר את המקום והחפצים השייכים לנו.
לעזרתכם מוכן כאן "יומן עבודה אישי" ,ובו רשימה של רוב החפצים השייכים לנו :מן היציאה מבית הספר והכתה
לחופשת חג ,ועד המשך הניקיון בחדר שלנו ובבית.
זכרו כלל בהלכה :את הכל חייבים לנקות מחמץ ,למרות שלא את הכל צריכים ורוצים להכשיר לפסח .לכן יש לפניכם
שני טורים לסימון ולתזכורת:
" .1כשר לפסח"  -לדברים שניקינו וגם הכשרנו לפסח.
" .2נקי ולא כשר לפסח"  -לדברים שניקינו ,אבל לא הכשרנו לפסח ,ועל כן אסור להשתמש בהם ,אלא יש לסגור אותם
במקום שמור עד לאחר ימי החג.
אנו לשירותכם בכל שאלה נוספת .התחילו בעבודה ,עברו ונקו לפי הסדר ,וסמנו לעצמכם את אשר כבר סיימתם.
קדימה לעבודה .. .. ..ב ה צ ל ח ה!

יומן עבודה אישי לתלמיד  -שמי___________________:
הכלי
בבית הספר:
בכיתה שלי:

שולחן וכסא
ספרי קריאה ולימוד
ספל לנטילת ידיים
מגבת בד כיתתית
דבק העשוי מחמץ
מטאטא פח ויעה
חדר הכתה

דרך ההכשרה
בימים שלפני חופשת פסח נקפיד לא לפזר דברי חמץ
בחצר .ולפני היציאה הביתה נבדוק ,נטאטא היטב
ושוב נבדוק.
בימים שלפני החופשה נקפיד יותר לאכול ארוחת-
עשר ליד השולחן ועל מפית ,ואת השאריות נאסוף
ונניח כראוי בפח.
לשפשף ,לשטוף עם מים וסבון היטב.
לדפדף ולנער היטב.
לנקות ולשטוף עם מים וסבון היטב.
לכבס היטב במים רותחים.
אסור בפסח .לצרף לשימת "מכירת חמץ"
לנקות ולשטוף היטב.
לטאטא ולשטוף היטב עם חומרי ניקוי .טוב גם
לנקות ולנגב קירות וחלונות.

כשר לפסח

נקי
ולא כשר לפסח

הכלי
רצפה וחלונות
ילקוט
ספרים ומחברות
קלמר
תיק אוכל
מפית ומגבת
שקית או נייר
עטיפה משומשים
בבית
בחדר הפרטי:
קירות וחלונות
שטיח
מיטה
כלי -מיטה
שלחן ,כיסא
ארון ,ספריה
ספרים ,מחברות
חוברות ועלונים
חפצי -נוי
בגדים
נעליים
מימיה
תרמיל
מברשת שיניים
ממתקים ומאכלי
חמץ
צעצועים
מחשב

משחקי קלפים ונייר
משחקי פלסטיק,
כדור וכדומה
חדר

דרך ההכשרה
ביה"ס דואג לנקות.
לנער היטב .ועדיף לא להשתמש בו בפסח.
לנער היטב .ועדיף לא להשתמש בפסח.
לנקות היטב.
לשטוף היטב .ולא להשתמש בפסח.
לכבס היטב במים רותחים.
לזרוק ,ולהחליף בנקי או חדש.

לנגב היטב במיוחד במקומות שרגילים לנגוע
ניקוי יסודי .יש להבריש היטב ועמוק בין שערות
השטיח ,ולא להסתפק בשואב-אבק.
לנקות ולנגב במטלית לחה עם חומר ניקוי.
לנער היטב ולכבס במים רותחים.
לנקות ונגב במפית לחה עם חומר ניקוי.
לנקות ולנגב במטלית לחה עם חומר ניקוי.
לדפדף ולנער היטב .ועדיף לא להשתמש בפסח.
לנגב היטב .ואפשר גם לשטוף עם חומר ניקוי.
לבדוק היטב בכיסים  ,לנער ולכבס.
לנער היטב.
לשטוף היטב במים וסבון.
לנער ,לשטוף ולכבס.
לקנות חדשה לפסח.
לאכול מהר לפני החג ! את הנותר אפשר להעביר לפח
או לרשום ל"מכירת חמץ".
לנער ולנגב היטב .אם אפשר גם להשרות במי סבון
ולשטוף היטב.
אם הקפדתם כל השנה לא לאכול ע"י המחשב ,די
בניקוי כללי.
ואם אכלתם ע"י המחשב ,חייבים לנקות ביסודיות,
ובמיוחד את המקלדת .ואם חוששים שנפלו בתוכה
פירורים וקשה לנקותם ,אין להשתמש במקלדת
בפסח.
לבדוק היטב ולנגב במטלית לחה.
לשטוף היטב במים וחומרי ניקוי.
לטאטא ולשטוף היטב

כשר לפסח
---

נקי
ולא כשר לפסח
---

