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סילבוס הקורס
מוהלים מוסמכים
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הקורס יחולק לארבעה שלבים ,בכל שלב נתמקד בדבר אחר .זה הדרך הטובה ביותר וככה הבוגרים שלנו הופכים להיות מוהלים
מוסמכים המוכנים להתחיל למול בברית קודש.

מבנה הקורס
הלימודים יתקיימו במשך  4חודשים פעם אחת בשבוע.

חלק א' לימוד עיוני:
הקדמה על מהות הברית מילה ,מהי חשיבות המצווה? כיצד להצליח להיות מוהל מצליח?
תקבלו עצות ממוהלים ותיקים ומנוסים באומנות המילה.
ההלכות הנוגעות ב :חובת האב למול את בנו ולא על האם ,דיני מילה בשכר ,זמן הברית ,ברית מילה בזמן חולי .ברית מילה
שלא בזמנה ,מילת גויים מתי מותר ומתי אסור ,מילה בצום ,מילה בשבת.
אחריות המוהל :מה אסור ומה מותר? ומה תחום האחריות של המוהל?

חלק ב' לימוד מעשי:
את החלק המעשי אנו נדגים על בובות מודלים דמויי מקור ,אלו בובות מיוחדות להדמיה הכי קרובה למציאות.
אנו נצפה יחד בהסרטות ומצגות של ברית מילה אמיתי כדי להתמקד בשלבים החשובים.

וכמובן נלמד את שלבי המילה
•
•
•
•
•
•
•

ההפרדה :מהי מהות ההפרדה? כיצד לבצע את ההפרדה? ודינים מיוחדים לנושא ההפרדה.
התפיסה :מהי מהות התפיסה? מהי חשיבות התפיסה? כיצד עושים זאת נכון?
הכנסת מגן :מהי תכלית המגן? מתי משתמשים בו וכיצד?
החיתוך :אופן החיתוך ,גיד קטן.
הפריעה :מהי מהות הפריעה? כיצד לבצע את הפריעה נכון?
המציצה :מהי מהות המציצה? כיצד עושים זאת?
החבישה :מהי מהות ואופן החבישה?
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חלק ג לימוד רפואי:
אנטומיה של ברית המילה ,סיכונים רפואיים ואופן התמודדות ,בדיקת התינוק לפני הברית ,הנחיות להורים לפני ואחרי הברית,
ליווי ההורים והתינוק בתקופת ההחלמה לאחר הברית.
•
•
•

סיבות רפואיות שמעכבות ברית מילה.
סיבוכים רפואיים לאחר ברית מילה.
הוראות המוהל לאחר הברית.

קורס עזרה ראשונה ע"י מגן דוד אדום
מוהל מוסמך נמצא באותה משבצת של רופא מנתח ,התעסקות עם כלי דם היא בכלל פיקוח נפש ,ולכן חובה על כל מוהל
לשלוט בכל מצב ובכל סיטואציה שיכולה להתרחש במהלך הברית מילה.
ולכן חשוב לנו שהמוהלים המוסמכים מטעם האקדמיה התורנית לומדים יעברו קורס עזרה ראשונה על ידי חובשים בחירים מאת
מגן דוד אדום ,כדי להגיש עזרה ראשונה במקרים שלא עלינו יהיו קיצוניים.

חלק ד' מילות בפועל:
מילות מעשיות :תלמיד שיסיים את הקורס בהצלחה יוכל לבצע מילות בפועל בתשלום נפרד לחברה חיצונית שמבצעת זאת דרך
משרדי האקדמיה התורנית לומדים.

יהי רצון שנזכה להרבות תורה והלכה במעשי ידינו ,ושלא תצא תקלה תחת ידינו ,לא על ידי בוגרינו המוהלים ולא על ידי בוגרינו
מקורס משגיחי הכשרות ושיהיה המון הצלחה בלימוד והבנת תוכן הקורס!

עלות הקורס₪ 4,500 :

 -מהרו להירשם כדי לתפוס מקום בקורס הקרוב.

טלפון לבירורים נוספים והרשמה לקורס – 077-997-2740
לחצו על הקישור כדי לקבל פרטים נוספים  -קורס מוהלים
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