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קניות , לתכנן את כל ההכנות לחג מראש , לאחר חגיגות הפורים להדפיס את טבלת הימים שנותרו עד החג .1

  Ahuva Kosovski . ולחלק את המשימות בין בני המשפחה, ניקיונות

 

  Yagil Wolfovitchהטיפים של  .2

 כשזה ליד הילדים , מטליות, מגבנים', סקוצ, סבוןדלי קטן עם מים ו! ולהפעיל את הילדודס שלנ

אז  ..כ הגאווה שהם מרגישים שווה הכל"ואח! הם כל כך נהנים לעזור לנו בניקיון הבית-שלנו

  .וגם הגיעה לנו עזרה מצוינת, לימדנו אותם כאן שיעור בחינוך ועזרה

 הרבה  -וזה ממש ממש זול! אפקט של ניקיון והברקה בצורה מדהימה יוצרים, סודה לשתיה עם מים

הגענו לרמת  חשובוהכי  שמרנו על הסביבה, אז חסכנו כסף..יותר מחומרים שמזיקים לסביבה

  !ומשטחים מעולה, כלים, ניקיון של זכוכיות

 

הגדולה את  ...למשל הקטן את ארון הצעצועים שלו ..לפי יכולתו משהוכל אחד ינקה ושלקחת את הילדים  .3

כ "אחהחדר שלה והטיפ האישי שלי לקחת הכל ברוח טובה וכשהגבר מגיע תני לו אוכל שהקיבה תרגע ו

  Lior Victoria Babayev כשהקיבה שלהם מלאה הכל מושלם כי  ...תבקשי ממנו עזרה 

 

פשוט לעבור אחריה בפינות ככה אפשר להתמקד בעוד דברים חשובים  כ"הזמין עוזרת ואחהטיפ שלי זה ל .4

 אירן שמיס . ולחסוך זמן

 

  Liza Biton Shimon! עובד תמיד! אקונימיקה וחומץ להסרת כתמים קשים בשיש .5

 

ך יוצא שהסיר מלוכלך מאד יש לחמם מים חמים ולהוסיף אבקת כביסה לחמם חצי שעה הליכלובמקרה  .6

 אבי ופארלי מורגנשטרן  ..בספריי של סנט מוריץ בשביל החלק האחורי של הסיר כ"אח ..והסיר מבריק

 

https://www.facebook.com/ahuva.kosovski?fref=ufi
https://www.facebook.com/yagil.wolfovitche?fref=ufi
https://www.facebook.com/lior.babayev?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1378110071&fref=ufi
https://www.facebook.com/liza.shimon?fref=ufi
https://www.facebook.com/avi.morgenstern.7?fref=ufi
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את לא נתקעת לבד ככה , זה חלק מחוויה משפחתית יון הביתנקוללמד אותם ש, שתף את הילדים בנקיוןל .7

 מיה דובדבני דיאמנד  .עבודות הביתעם 

 

 andHoll Sharon Hila הטיפים של  .8

  כי הרי החמץ לא נמצא באבק ולא בחלונות ״לא להשתגע״הטיפ שלי הוא. 

 לנקות עם מוסיקה כיפית וקצבית כמו מוסיקה של זומבה. 

  נקיון שבועי פרט שאיננו בשגרה כמו תריסים של חדרי ילדים ובפעם הבאה להזיז להוסיף בכל

 . ״ימי חול״רהיטים שלא נהוג להזיזם ב

  אחר כך נותר רק לנגב את השאריותולהפעיל את התנור עלאופציה פירוליטי . 

 לכל  אוול שהיא טובה׳להשתמש במוצרים איכותיים ורב שימושיים כמו אקונומיקה בספריי של סנו ז

 . שולחן אוכל, אסלות, כיריים, שיש , מקום ואזור בין אם זה מטבח

 להפעיל את השואב אבק לנקות אזורים גבוהים וכן מדפים ורק לאחר מכן לנגב . 

 להפעיל את השואב הרובוטי בכל חדר בתורו . 

 לנקות בספוג הפלא כתמים מהשקעים וכל מיני ידיות שספגו שומנים. 

 עזרת מברשת וצבע נקודתית ואף רולר בשכבה אחת שגורמת לקירות את הקירות ב ״לנקות ״

 . להראות דנדשים

 להעזר בילדודס לנקות ולסדר את החדרים שלהם ואת המרפסת שמשמשת אותם . 

 לזכור לקחת אוויר בין משימה למשימה‼ 

 ה את האסלה בלי צורך לשלוף את קלקנות חומרים ייעודיים לאסלה כמו הכמוסה של יעקובי שמנ

 .המברשת

 לתת לילדים מברשת לאבק ולהנות מההתלהבות שלהם כל עוד הם קטנים ורוצים לעזור . 

 

 ריקי רקיארו  .להפטר מכל דבר שלא השתמשנו בשנתיים האחרונות .9

 

 שיר אמיר  ים שלהטיפ .11

 כבר להפריד אותו ממה , שלי הוא לפני הקנייה הענקית לפסח קודם כל למיין בתוך הבית מה חמץ

ואז יהיה הרבה יותר קל לסדר מה שהבאנו , שכשר לפסח ולהקפיד לסדר לפי תאריכי תפוגה 

  מהסופר

  לחלק את זה במשך כמה ימים , ע לעשות באווירה כיפית עם מוזיקה ברק, בקשר לניקיון הבית

  .ולהיעזר בבני הבית

 

 אורלי איסמן הטיפים של  .11

  אין זה הזמן המתאים ! יקוי היעילים והקלים ביותר עבורךהנ מכשירי ומוצריאת כל * מראש*גייסי

 ! או מקשים על הניקיון, ישנים, לים ואיכותייםלאתגרים מיותרים ושימוש במוצרים שאינם יעי

  נוח , חדש אבק רגיל-או שואב, אבק רובוטי-רכשי גם שואב -אם את יכולה לאפשר זאת כלכלית

 מועיל זה מאוד. ויעיל

 שמוכנים לפחות הפעם , או כל מכרים, משפחה אחרים-בני, שכנים, ואם יש ילדים בוגרים מספיק

 .נצלי את ההזדמנות -ליהםלתת יד ולסייע ואת סומכת ע

 ל "כנ! הפריטים והמקומות שאני עומדת לנקות , ניקוי ייעודיים לכל האביזרים-מוצרי מראש לרכוש

 (.'וכד, ספוגים, מברשות, מטליות ,מגב, מטאטא)הניקוי -לגבי חידוש מכשירי

  להם יש מטליות יומיות יבשות בגדלים ומסוגים ,  היומיות של ניקולסדרת המטליות ממליצה על

 !לסל וחסל   -ובסוף היום! קלה ונוחה , ועושות עבודה יעילה, הניתנות להרטבה ולסחיטה, שונים

 לניקוי , (בניחוח לימוני)מטליות לניקוי כללי : כגון, יעודיותיש את המטליות היומיות הלחות הי

ובעלות ניחוח , ומנקות מעולה גם חדרים שלמים, עם חור למגב, גדולות במיוחד)פרקט / רצפה

ולניקוי , לניקוי מראות וחלונות, !(מצויינות )עקשניים / לניקוי והסרת כתמים קשים, !(נעים 

 . נירוסטה

 כיוון , (המקשים והמסריחים)פעמיים -ניקוי מסויימים ובסמרטוטים רב-ריניתן לחסוך במוצ

 !ללא צורך בחומרים ובעזרים נוספים , שהמטליות הלחות עושות פלאים

 

 אורטל מכלוף  לבצע רשימת מטלות ככה שיהיה יותר קל להתחיל מהקל אל הכבד .12

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000196667129&fref=ufi
https://www.facebook.com/hila.holland?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=644804916&fref=ufi
https://www.facebook.com/mazal1905?fref=ufi
https://www.facebook.com/orly.issman?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=773303531&fref=ufi
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בשבוע ניקיון ' למשל יום ד. תאימים לניקיון הדבריםלקבוע ימים מ. 2. לא להילחץ. 1: הטיפ שלי לפסח הוא .13

יקו לנקות יותר את מה שבאמת התמקדו באיזורים שבעיקר יש בהם חמץ ככה תספ. 3. 'וכן הלאה. המטבח

  Avigail Rozenberg. א מחמץן בפסח הוכי עיקר הניקיו, צריך

 

  Michal Englander הטיפים של .14

 הבית בסופו של דבר ..עם ניהול נכון של הזמן וחלוקת משימות הגיונית . חלוקה נכונה של הזמן

למות על ״מה ניתן לעשות בפרק זמן נתון מבלי ,יך לחשוב בצורה הגיונית צר... יהיה נקי ומצוחצח 

 ..  ״מזבח הנקיון 

  אני משתמשת בטיפ שלי שהשתמשתי בו בימים בו הייתי סטודנטית והייתי צריכה ללמוד למספר

הייתי מצלמת את דפי היומן , אז מה שהייתי עושה הוא ... ״תכנית עבודה ״.. מבחנים במקביל 

ולפי שעות היום עושה רשימה של איזה נושא אני הולכת ללמוד בשעה מסויימת של , וע לאותו שב

 :(זה מאוד עזר לי ..היום 

 

 Efrat Bedany הטיפים של  .15

 ולא לחכות לפסח זה לנקות כל השנה  שלים הטיפ 

 מנקה כל דבר כולל והבונוס שזה , אין על הריח המושלם הזה, זה להשתמש באקנומיקה ולימון

 לכלוכים בקירות

 

קחו סקוץ הרטיבו בקולה שפשפו וזה ... כן, קולה אני מנקה עםעל המקרר או בחלונות הבית דה ולאת הח .16

  Eldan Lidor !נעלם

 

 אילנית מוזס . הטיפ שלי להשתמש עם חומץ בפינות בסודה לימון מוריד את הליכלוך הקשה .17

 

 עידית פרי  ...מתאים לכל משטח. לנקות בעזרת מטלית מיקרופייבר .18

 

ואם הם מתלוננים על כך תמיד אפשר להגיד , תנחל כל ימי החג אצל קרובי משפחההטיפ שלי לפסח זה לה .19

וככה פשוט  ם מספיקחודשיות הם מקטרים שלא מבקרים אות/להם שכל פעם בשיחות הטלפון השבועיות

  Bar Gavlev 'נקיונות פסח'חוסכים את כאב הראש שנקרא 

 

כל פשוט יותר ומתחילים להיכנס כשהבית מסודר ה, סדר בביתעם הבים להתחיל יון בשללארגן את הניק .21

  Ortal Hazan  ...האנרגיות מגיעותו ניקיוןמוד ל

 

  Ayelet Shashaאני מחלקת את הימים וככה ביום האחרון לא מגיע עם הלשון בחוץ  .21

 

 עידית פרי הטיפים של  .22

 מעולה לניקוי כל דבר  -בקבוק מים שפריצר למלא בשליש חומץ סינטטי! 

 לניקוי המקרר שימו כפית של סודה לשתיה במים והניקוי הרבה יותר קל וקליל. 

  דקות ולאחר מכן לנגב עם מטלית את  3לשים כוס מים עם מעט חומץ ולהפעיל כ  -לניקוי מיקרוגל

 !!א מבריקהמיקרוגל ויוצ

 משפחה עם ילדים מתבגרים פשוט לחלק את הנטל ולשים מוסיקה נעימה ולהעביר את הניקיון ב

 כחוויה כיפית ולא כעינוי 

 

 קון 'סוזי צהטיפים של  .23

  אחרי  .מלח לימון  שלעם מים וכפית להרתיח  ,מקום החשמליקובלהסרת האבנית שהצטברה

 .פעמיים שוברתיח להו, ף את המיםלהחלירבע שעה והמתין לההרתחה 

 הקיטור מזיק לארונות, עם הזמן. לא להפעיל את הקומקום מתחת לארונות או מדפים.  

 

 גאיה דוחיקיאן הטיפים של  .24

  לשים בתוכו כמה פרוסות לימון או קליפות לימון לפני ההפעלה -לריח טוב במדיח. 

https://www.facebook.com/avigail.kol?fref=ufi
https://www.facebook.com/strangelove100?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001508217617&fref=ufi
https://www.facebook.com/eldan.lidor?fref=ufi
https://www.facebook.com/ilanitmozess?fref=ufi
https://www.facebook.com/lirblo?fref=ufi
https://www.facebook.com/bar.gavlev?fref=ufi
https://www.facebook.com/ortal.hazan.16?fref=ufi
https://www.facebook.com/ayelet.shasha?fref=ufi
https://www.facebook.com/lirblo?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000199211751&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007351476400&fref=ufi
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  לשפשף עם מטלית ומיץ לימון או להשרות מעט מלח לימון או חומץ  -להסרת כתמי אבנית מהשיש

 .כתמים ואחרי זה לנגב עם מטלית לחהעל ה

 

, וילונות, רהיטים)של הדירה " משלימים"יש להתחיל קודם מהניקיונות ה - "סוף מעשה במחשבה תחילה .25

 -ורק לבסוף, ('אמבטיה וכד, ריסיםת, חרסינה וקירמיקה, חלונות, מראות, מטבח-כלי, נוי-קישוטים וחפצי

וכל שאר הכתמים על הרצפה מכל שאר , האבק, זאת בכדי שכל הלכלוך. להתפנות לשטיפת הרצפה

  Orly Issman .יתנקו ביחד עם השטיפה בסוף -הניקיונות

 

 חגית לוי צבטאני ים של טיפה .26

  עם דבק מסטינטייפ ולרשום עלייה בענק חמץ ורצוי לעשות את זה היטב לסגור אותה  -מגירת חמץ

 .לכך שכל בני הבית יתרגלו ,יומיים שלושה לפני פסח

  וכל את  שאנחנו מנקים לפסח את הילדים שתפו. הכי מבולגן בביתהחדר  –המשחקים חדר

 .משפחות או לגןלאנחנו תורמים לא משתמשים המשחקים והספרים ש

 מבטיה ואחרי זה פזרו את אבקת הקסמים אבקת סודה לשתייה על כל אב םמי שפריצוה - אמבטיה

 .תנקההכל מהכל יורד  ,האבנית שיש שם ותשמעו אותה מתמוססת

  והכל נמס סיר/ תבנית על ה לשפוך, ים חמיםאבקת סודה עם סבון ומ –הסרת שומנים. 

 הסירובערב פסח ו, ניילון נצמדב לעטוף את המדפיםאחרי שניקיתם וצחצחתם את המקרר  - מקרר 

 את הניילון הנצמד ויש לכם מקרר צקי ומצוחצח

 גמיש ונקילהעור הופכים את , מטלית בשילובקרם גוף או חלב פנים שיש בבית - ניקוי ספות מעור .

 ...בין החריצים מטבעותתמצאו גם טוב ם תנקו הבונוס הוא שא

 מון פתוח על השישלא להשאיר לי. 

 להשתמש במגבונים לניקוי מהיר במקום סמרטוטים 

 

מתפוצץ לי "וגם " אני לא עומד בכל העומס הזה. "ההכנות לפסח מביאות לא פעם לתחושה של עומס גדול .27

ההגדרות המדויקות יוצרת סדר בראש ומרגיעות את . זה הזמן להיות ממוקדים". הראש מרוב משימות

משימות קטנות שאפשרי . בכל בוקר או ערב ננסה להגדיר לעצמנו מטלות מוגדרות למחר. ת העומסתחוש

, למקד לעצמנו את סך המטלות הנדרשות מאתנו. כך כדאי לעשות גם בתחילת הדרך. לעמוד בהם בהצלחה

פסח כשר  ..ומגביר את הנחת, ותגלו כמה שזה מקל את המתח, נסו. ובכל יום להגדיר כמה מהן לאותו היום

 נפתלי רענן  !! ושמח

 

  Sara Leviהטיפים של  .28

  זה מנקה מצויין ומבריק. נייר עיתון+ לנקות את החלונות עם תרסיס לחלונות . 

  משחת שיניים לבנה על גבי סמרטוט לח ומנגבת את כל הדפנות הפנימיות  -לניקוי פנים המקרר

 !גם מבריק וגם מריח נפלא, גם נקי. של המקרר

 

  Iris Shoam ם חמים  ואחרי זה לשטוף במי את הכתמים והלכלוך שמורידלנקות את האמבטיה במיץ לימון  .29

 

 שושי ובני בצלאל  !מנקה הכל ומבריק !! ניקוי הכי טוב שיש  זה החומר -הטיפ שלי זה חומץ  .31

 

 אירן שמיס . ים היום את הביתככה הראש שלך יודע שמנק ,תביה בנקיוןולהתמקד לקחת יום חופש  .31

 

 דודי שוורץשל  טיפיםה .32

 ניתן לנקות גם בעזרת מטלית עם מסיר שומנים. פלטת שבת וחג או כירה חשמלית. 

  ניתן להשלים את . ים חמים ומלח לימוןלקרצף חזק באמצעות מ -לניקוי האמבטיה והשרותים

 (זהירות מכיל אקנומיקה. )אוול'הפעולה עם חומרי יעלים כמו סנו ז

 זניים להגיע לפינות שהמטלית לא השתמש בתרסיסים ובעזרת מגבונים ומקלות אול - תריסים

 .כ בניקוי חלונות במסילות באמצעות שואב אבק לכל המסילות הפינימיות"כמו. מגיעה לשם

  באמצעות מטלית של ניקול שלא משאירה סיבים ובעזרת סדרת התרסיסים של סנו  -חלונות

 . לחלונות זה מבריק

   נגב וזה מנקה גם משטחים דביקים בעזרת מטלית ותרסיס שנקרא רסס ו -שולחנות אוכל

 . ומלוכלכים עם חומר משמיד חיידקים

https://www.facebook.com/oissman?fref=ufi
https://www.facebook.com/hagit2004?fref=ufi
https://www.facebook.com/NaftaliRaanan?fref=ufi
https://www.facebook.com/sara846100?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004241801551&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1378110071&fref=ufi
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  חולצות לבנות שהתלכלכו מדיו או כתמים עקשנים מאד להשרות את החולצה עם הכתם בקערה

 ולכבס לבד ללא עוד בגדים לשים במכונה. כ להבריש עם נוזל לכלים"ואח( מאכל)עם חומץ 

 

תוצאה . לדלל במים חומר לשטיפת כלים, (ויש לנו לא מעט חלונות בדירה בדרך כלל)לניקוי חלונות  .33

  Marina Elshtein! מדהימה

 

זה הזמן לנקות ... בגדים או כל דבר אחר שאינו בשימוש הלאה למייןאני בוחרת בפסח כמועד הכי טוב  .34

 Dvora -Hagit Atzmon .ולהתנקות

 

חשוב להדגיש  ,מצויין להברקת חלונות ,טיפות נוזל כלים  2,להוסיף כף חומץ ,מיםבבקבוק ספריי למלא  .35

מאחר ועיתון במשך הזמן גורם לשריטות והחלונות פשוט  ,שיש לנגב עם חולצת כותנה ולא עם עיתון

  Shani Berabi .נוצצים

 

מבריק את , מבריק אמבטיות אם מרססים אותו עם קצת מים בשפריצר -זה חומר ניקוי זול ומעולה. חומץ .36

קערה עם )מחטא את המיקרו , סינותמצוין לברזים וחר, הרצפה אם נוסיף חצי כוס חומץ לדלי השטיפה

לא מותיר אחריו ריח והבית . חומץ מסיר עובש ומנטרל ריחות רעים ,(דקות 2מיים ומעט חומץ במיקרו ל

  Shiri Rav באהבה וחג שמח. ממליצה בחום. נקרא מעולה

 

קות עם נן מסיר שומנים ולמחרת בבוקר רק ליים לילה קודם עם סנט מוריץ או קלירילרסס את התנור והכ .37

 אפרת סולומון פרץ . ם ללא כל קושי בדוק ומנוסה שנים ניקיון נעיםמי

 

 עליזה ושמשון פנקר הטיפים  של  .38

  אבקת סודה לשתיה פתוחה במקרר סופחת ריחות רעים  -ריחות במקרר. 

 לנגב תנור קר הכדקות וש 21ם בקערה בתנור לאחר שחומם ומי מיץ לימון -תנור ניקוי שומנים ב

 .את השומנים

  עם הכוסות מבריק במדיח  לימון חתוך לרבעים בלי הגלעינים במגשים העליונים -להברקת כלים

 את הכלים והכל טבעי

 

אני שמה מעט אבקת כביסה עם מים חמים והלכלוך נעלם כלא היה אני , לכלוך קשה שלא יורד/  תמיםכ .39

  Hadas Hayat .משתמשת בטיפ הזה גם כשאני שוטפת כלים ויש עליהם שאריות אוכל או לכלוך

 

 יהודית וויס  ם שלהטיפי .41

 מים של קפה לשפוך סודה לשתיה וכ תמים נעלמיםכוסות כת 

 ניקוי סלון העור עם חומץ וסלון העור מבריק 

  ניקוי ברזים מניקל מאבנית לקחת מטלות יבשה לטפטף כמה טיפות חומץ על המטלית לעבור על

 מבריקים וחדשים הברזים ולשטוף וברזים פשוט

 ולא לחכות לרגע האחרון ,ת לחגאת הקניוהקדים כדאי מאוד ל 

 קניות לחגצות ארון שירות שניקנו לפסח ללהק 

 ניקוי סירים לשים אבקת כביסה מים חמים להמתין כמה דקות ולשפשף הסיר נקי 

 

  Shiri Ravהטיפים של  .41

 הופכות  הן - ור קופסאות ישנות של קפה ולצבוע אותם באקריליקממליצה לשמ: לסדר במטבח

חברה . אפשר לצבוע גם בצבע לוח ואז עם גיר לרשום מה יש בפנים. לקופסאות אחסון יפהפיות

 . על אחידות בקופסאות וזה משגעשלי משתמשת בהן לקטניות כשהן שקופות ופשוט שומרת 

 בעיקר בין המסילות , ותם היטב עם שואב אבקממליצה לשאוב א. הסיוט של פסח הוא החלונות

 .בור הגבבלי לפרק ובלי לש. ולנגב בניר עיתון וספריי לניקוי חלונות

 לילך חכים  ם שלהטיפי .42

 ניקיון הביתאבקת כביסה היא אבקת קסמים בכל מה שקשור ל. 

  וכדי לנקות את השרוף  מכילה דטרגנטים חזקים מפרקי ליכלוךהכביסה אבקת  –סירים שרופים

 ..והכל יורד כביסה ומרתיחיםכף אבקת שימים 

https://www.facebook.com/marina.elshtein?fref=ufi
https://www.facebook.com/hagit.atdv?fref=ufi
https://www.facebook.com/shani.berabi?fref=ufi
https://www.facebook.com/shiri.benyamini?fref=ufi
https://www.facebook.com/shaiefrat?fref=ufi
https://www.facebook.com/aliza.roheker?fref=ufi
https://www.facebook.com/hadas.hayat.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000040616389&fref=ufi
https://www.facebook.com/shiri.benyamini?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004154822039&fref=ufi
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  רקן של בדיוק באותו אופ - והגלישותית הדביקה שמשחירה מהאש החיצונ -סיר  תחתיתלניקוי 

 .בסיר גדול יותר שאליו נכניס את הסיר שרוצים לנקות

  רססים את הברזים וזכוכיות מ, בבקבוק שפריצרמחומם חומץ  -מקלחון / אבנית ברזים

 .ושוטפים המקלחונים להמסת אבנית

  שים כל בבוקר הם חד.מפרקים מההברגה ומשרים כל הלילה עם בקערת חומץ -ראשי האמבטיה

 האבנית נמסה והמים יזרמו לכם בקלות יותר במקלחת

 

  Maya Elromהטיפים של  .43

 רוכז מעט מבשם בדים או בושם מ, בזמן שהיא כבויהאני אוהבת להתיז על הנורה : טיפ לריח טוב

כשהמנורה תפעל  .לבית לפני שמגיעים האורחים או בכל הזדמנות אחרת שרוצים ריח נעים

 !הריח יופץ מיד בעוצמת החום והאפקט מדהים  ,ותתחמם

 מרגילים את  מוציאים את הבלגן, לא יוצאים בידיים ריקותכשיוצאים מהחדר : טיפ נוסף נוגע לסדר

 .ותקבלו בית מסודר בהרבה םוהילדיבן הזוג 

  י החומץ אד.דקות 8-11להפעיל קערית מלאה בחומץ פשוט ל  -מיקרוגל נקי מחיידקים ולכלוך

 !יחטאו היטב את המיקרו ונותר רק לקחת נייר מטבח ולנגב בקלות את הדפנות הלחות מהליכלוך 

  אז כדי . דליהסימנים הוא הקצף של לגורם ה –משיכת הסמרטוט על הריצפה אחרי ששטפנו סימני

  .רק אחרי שהדלי מלא במים את חומר הניקוימוסיפים לדלי להימנע מהקצף 

 קודם כל פותחים לרווחה חלונות כדי : לחדרים נקיים וללא אבק רצוי לנקות לפי סדר הגיוני ונכון

כ מנקים אבק ורק אז "אח .שחלל החדר יתאוורר ובמקביל בודקים את מצב החלון האם צריך לנקות

ולמצעים  כל האבק עף בחדר ונדבק לספה הנקיהשואבים את הספה ומחליפים מצעים כי אחרת 

 .יםהחדש

 

כדי לשלוט בכמות ולייעל את השימוש באקונומיקה אני שמה בשפירצר וככה זה הרבה יותר  - אקונומיקה .44

  Shani Berabi. ח ובטיחותינו

 

מנסיוני האישי הילד נהנה מאוד מעצם , כל ילד לפי יכולותיו וגילו, לשתף את הילדים בחווית הניקיון .45

גם להדליק מוזיקה נעימה מגבירה את . לאחר מכן העזרה והניקיון ומשתדל יותר לשמור על הסדר והנקיון

 הני מנצר  .קצב העבודה ומשרה אווירה טובה

 

כך אפשר לסיים , בוקרב 5-6ממש לכיוון , את הניקיון ואת תהליך הסדר בשעות הבוקר המוקדמות והתחיל .46

גם מסיימים יותר מהר וגם , עד הצהרים ושכשאף אחד לא נמצא בבית ולא מפריע למהלך הניקיון והסדר

 עדי אנקונינה  עושים את הכל בצורה הרבה יותר איכותית

 

או פשוט  יוצאים לאכול  את ארוחת הערב מזמינים הבית –צח לפסח הבית נקי ומצוח !?סיימתם לנקות .47

 ('פלאפל וכו/ פיצות )בחוץ 

 

פורסים על , בכלים חד פעמייםבמרפסת ו/ בחצר  את הארוחות עם החמץ אוכלים! ?החלטתם לאכול בבית .48

 .וזורקים לפחאת הכל אל המפה מפה חד פעמית בסיום הארוחה מגלגלים חן השול

 

 .שאינן מתפוררות פיתותלשמתפורר מלחם עוברים עד זמן ביעור חמץ  .49

 

 שושנה בוזגלו :(  ל השנה עם עם דתי קליר אני מנקה כו .51

https://www.facebook.com/maya.elrom?fref=ufi
https://www.facebook.com/shani.berabi?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002134090607&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001251621270&fref=ufi
https://www.facebook.com/sohsnh.bozglo?fref=ufi

