הקורס יתחלק לג' חלקים:
חלק א'  -לימוד הלכתי מבוסס על שו"ע יו"ד הלכות מילה
חלק ב'  -לימוד מעשי באמצעות מודלים (סמוליציות) דמויי מקור
חלק ג' – לימוד רפואי
בסיום הקורס יתקיים מבחן עיוני מסכם למתן תעודת הסמכה ע"י המכון

--להלן נושאים שנלמד בכל חלק וחלק מהקורס:
חלק א' לימוד הלכתי




הקדמה והסבר כללי על מהות הברית מילה.
עצות מעשיות כדי להצליח באומנות המילה.
ההלכות הנוגעות ב :חובת האב למול את בנו ולא על האם.

דיני מילה בשכר ,זמן מילה ,ביום ,בלילה ,בבין השמשות ,זריזות או התחשבות בקרובים,
ברית מילה בזמן חולי.
המתנת ז' ימים בחולי שבכל הגוף ,ברית מילה שלא בזמנה ,ביום חמישי ושישי ,הלכה
או רפואה מי יותר מחמיר? נימול תוך ח' ימים או ע"י גוי ,מילת גויים מתי מותר ומתי
אסור ,אחריות המוהל; אסור או מותר לחזור ממנו המוהל .חזקה למוהל ,מעשה המילה
עפ"י ההלכה ,פולמוס המציצה ,מילה ופריעה בבת אחת ,מה נקרא עטרה ,ציצים
מעכבים ושאינם מעכבים ,מילה; פריעה ,מציצה ,חבישה ,מילה בלייזר ,קטן המסורבל
בבשר מה דינו ,ברכת המוהל מתי ,כיבודים בברית מילה ,סנדק ,ברכות ,סדר ברית
המילה עם הברכות.
מילה בצומות :ביו"כ ,בתשעה באב .מילת תאומים ,סעודת ברית מילה ,מנהג יום
הברית.
מילה בשבת :בנולד בניתוח ,מילה בשבת שלא בזמנו ,ציצים שלא מעכבים בשבת,
מכשירי מילה אינם דוחים שבת ,הפרדה בשבת ,לא מלים פעם ראשונה בשבת ,מילה
בשבת בספק זמנה ,מילה בשבת בנולד מגוי ,ברית מילה בשבת ע"י שני מוהלים ,מילה
בשבת אצל מחללי שבת ,טלטול הסכין לאחר המילה.

חלק ב' לימוד מעשי:




לימוד מעשי באמצעות מודלים (סימולציה) דמויי מקור
צפייה בהסרטות ברית מילה
מצגות

לימוד נושאים מעשיים כדלהלן :תפקידי המוהל ,כלי המילה תפקידם ותנאיהם ,ההכנה
הרוחנית לברית המילה

שלבי המילה:
ההפרדה :מהות ההפרדה ,אופני ההפרדה ,זמן ההפרדה; הפרדה בשבת.
התפיסה :מהות התפיסה ,חשיבות התפיסה ,אופן התפיסה בגיד קטן.
הכנסת מגן  :תכלית המגן ,זמן הכנת המגן ,זמן אמירת ברכת על המילה; צורת
הכנסת המגן.
החיתוך :אופן החיתוך ,גיד קטן.
הפריעה :מהות הפריעה ,פריעה בציפורן ,חיתוך ופריעה כאחד ,גזירת הפריעה,
מניעת חזרת עור הפריעה;
המציצה :טעמי המציצה ,מעשה המציצה ,מציצה בפה או בכלי.
החבישה :מהות החבישה ,חשיבותה ,אופן החבישה ,המומחיות הנדרשת
לחבישה ,תרופות לעצירת הדם; בדיקת כשרות המילה.

חלק ג לימוד רפואי:
בדיקת התינוק לפני הברית .הנחיות להורים .עיון בדף השחרור מהבית חולים.
סיבות רפואיות שמעכבות ברית מילה :חום ,פגות ,משקל נמוך ,הפרעות
במערכת הנשימה ,דלקת עיניים ,צהבת ,טיפול אנטיביוטי ,אנמיה ,הידרוצל,
הרניה ,היפוספביאס ,אפיספדיאס ,הימופליה ,חיך שסוע ,מחלות ותרופות אצל
האם ,G6PD ,רגישות לסולפה ,שברים,
סיבוכים רפואיים לאחר ברית מילה :דימום ,הלם ,זיהומים ,עצירת שתן ,נמק,
סטריליות הכלים.
הוראות המוהל לאחר הברית :טיפול בתינוק אחר הברית ,הורדת תחבושת לאחר
הברית ,בדיקת המילה וכשרותה למחרת הברית ,הוראות להורים למעקב אחר התינוק.

חלק ד' מילות בפועל:
מילות מעשיות :תלמיד שיסיים את הקורס בהצלחה יוכל לבצע מילות בפועל בתשלום
נפרד לחברה חיצונית שמבצעת זאת דרך משרד המכון!

יהי רצון שנזכה להרבות תורה והלכה במעשי ידינו ,ושלא תצא
תקלה תחת ידינו ,ושיהיה המון הצלחה בלימוד והבנת תוכן
הקורס!

לתלמידנו היקרים!
מכון עלייה ,מברך אתכם לרגל הצרפותכם לתלמידי המכון ,ולאלפי הבוגרים
המרוצים שלנו בכל אתר ואתר בארץ ובחו"ל.
מכון עלייה לו וותק של עשור בתחום לימוד ההלכה ,והכשרת תלמידים
למקצועות הקודש ,מזמין אותכם להצטרף לעוד מגוון קורסים בכל המקצועות:

הכשרת משגיחי כשרות
הכשרת מוהלים
הכשרת מנקרים
הכשרת שוחטים
הכשרת סופרי סת"ם
הכשרת מדריכי חתנים
הכשרת מסדרי חו"ק
הכשרת יועצי נישואין
הכשרת מחנכים
הכשרת טוענים רבניים
הכשרת דיינים
בכל אתר ואתר מקריית שמונה שבצפון ועד באר שבע שבדרום!

מכון עלייה מאחל לכם הצלחה בלימודים ,הצלחה בשיעורים
שמועברים ע"י טובי הרבנים ,רבנים בעלי שם ,בעלי ניסיון,
ת"ח וירא"ש ,רבנים מוסמכים בעלי כושר רטורי.
מכון עלייה מאחל לכם הצלחה בהמשך הדרך בסיום הקורס,
תוך כדי מציאת עבודה בתחום!
תלמיד שלמד במכון זכאי להנחה של  5%לכל קורס!

בברכת הצלחה
צוות מכון עליה

