
 

 

 יקיון פסח וביעור חמץנ

 :מטרות

 ניקיון המועדון לקראת החג, ובכלל. .1

 התחדשות שלנו לקראת החג. -"ביעור" חמץ אישי ונפשי .2

 

 :מהלך

מועדון לאזורי מחלקים את ה -דק'( 11חלוקת המועדון לאזורים והחניכים לקבוצות ) .1

ניקיון. לדןגמא: שירותים, סלון, חדר ציוד, חצר ומרפסת וכו'. מחלקים את החניכים או 

לקבוצות מעורבבות ע:פ החלטת המדריך )יצירת גיבוש( או שנותנים להם להתחלק 

 למספר קבוצות קטנות שביניהן נערכת תחרות.

ושאר ציוד שנדרש  באופציה הראשונה מגדירים זמן עבודה, מחלקים חומרי ניקוי

 ושולחים את הקבוצות לאזורים שלהם. 

הזמן הקצר  -תחרות, הקבוצות מתחרות ביניהן בשני מישורים -באופציה השנייה

 ביותר, והאזור הנקי ביותר. כמובן שתחרות מצריכה פרס...

 מנקים את המועדון!! -זמן עבודה מעשי )שעה לפחות( .2

שיחה בקבוצות על  -דק'( 11סיית שיחה )כשכל הקבוצות סיימו כל אחת מקבלת כרטי .3

 נספח א'.ביעור חמץ וניקיון הנפש. 

מתכנסים למליאה והולכים יחד למאגר מים בקרבת  -דק'( 31מאגר מים ) \מדורה .4

 הקיבוץ או למדורה. שורפים לכלוך )חמץ( סמלי, ואת ה"חמץ" האישי של כל אחד. 

 

 

 :רשימת ציוד

 חומרי ניקוי וכו', עצים למדורה, פתקים, עטים. מטאטאים, מגבים, סמרטוטים, דליים,

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 העשרה וחומרי קריאה:

כדי לבערו מהבית, כפי  חג הפסח בערב חמץלחפש את ה מצווההיא ה בדיקת חמץ

בודקים את החמץ לאור  (בניסן )ארבעה עשראור ל: "משנהשנאמר ב

 .('פרק א', א ,פסחים מסכת) ".הנר

מקובל תהליך בן שלושה שלבים, שבאמצעותם מתמודדים עם החמץ לקראת  הלכהב

לאחר טקס הבדיקה מבטלים את  [1] חג הפסח: בדיקה, ביטול וביעור )השמדה(.

החמץ; כלומר, מכריזים על החמץ שלא נמצא בבדיקה שהרי הוא כ'עפרא דארעא' 

מן העולם את החמץ שנמצא בבדיקה. )מקובל לעשות  מבערים )עפר הארץ(, ולמחרת

 (.יםאך אפשר לבערו באופנים נוספים, כגון השלכה ל ,מדורה זאת באמצעות

 

 

 

 

 

 

 נספחים:

 

 

 חומר קריאה והעשרה

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצה יקרה,

?חשבו על רעיונות לשמירת המועדון נקי ומסודר. איך היה לכם לנקות יחד 

 עכשיו כשעשינו ניקיון למועדון, איזה ניקיון הייתם רוצים לעשות בחיים

לשנות...(  \להתחיל לעשות \ם להפסיק לעשותשלכם? )משהו שהייתם רוצי

 שתפו.

 כיתבו כל אחד על פתק משהו שהוא היה רוצה לשנות, לנקות מעצמו, ואחר

כך  השליכו את "החמץ הנפשי, יחד עם שאר החמץ, ושיהיה לכולנו חג שמח, 

 ואביב פורח!
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