ליום הברית נא להצטייד  -מהבית:






 2כיפות (אחת לאבא ואחת לסנדק)
רצוי להלביש התינוק בחולצה ומכנס ולא באוברול ולא בשמלה
 2טליתות ( -אחת לאבא ואחת לסנדק-לא חובה חדשות)
 1כרית ביתית רכה וגדולה (לפחות  70/50ס"מ  -אין צורך בחדשה)

מיץ ענבים תירוש לבן לא יין ( ראו דוגמאות בתמונות שלפניכם מספיק בקבוק אחד )
(ניתן למצא רק ברשתות הגדולות ,חצי חינם ,יוחננוף ,רמי לוי ,שופרסל  ,וכדומה).

 4חיתולי בד (טטרא ולא חובה לבן )  5 +טיטולים חד פעמי (האגיס או פמפרס)








מגבונים לחים חבילה גדולה
כמה ענפים של צמחי ריח לבשמים לדוגמא:
נענע ,הדס ,או רוזמרין (מספיק סוג אחד ובכמות קטנה)
בקבוק מוכן להאכלת התינוק (עדיף מהנקה)
לקלח את התינוק לפני הברית
עלות השירות  1200₪ -כולל בדיקת ורחיצת התינוק ביום שאחרי בבית המשפחה! *
ברית לתאומים עלות השירות  1800ש"ח ( % 50הנחה על התינוק השני)

בחו"ל  -עלות השירות  2כרטיסי טיסה ולינה עבור המוהל והעוזר שלו.
אשמח לטיפ קטן עבור הנהג והעוזר האישי שלי במהלך כל הברית  ,שהוא גם זה שנותן לכם הדרכה לאחר הברית .

מבית המרקחת
(כדאי לרכוש מבית המרקחת של קופות החולים  -המחירים זולים בהרבה מבתי מרקחת אחרים ורשתות הפארם):






משחת בפנטן פלוס (ולא בפנטן רגיל) או משחת טריפלדרם קרם .
ג'ל היגייני לחיטוי הידיים
סירופ נובימול

משחת אילחוש פרילידן או אמלה

רצוי אך לא חובה ,הסבר:

מומלץ מאד מאד במידה והינכם מעוניינים באילחוש מקומי ובהקלת הכאב ,נא לרכוש משחה לאילחוש  ,ולמרוח לתינוק שעה וחצי לפני הברית.

יש למרוח שיכבה נדיבה על כל הפין לא כולל האשכים  .לאחר מכן לעטוף את הפין ב -בניילון נצמד בכדי שהמשחה לא תיספג
בטיטול  ,ולהשאיר פתח קטן מלמעלה עבור יציאת השתן.

לפני הברית:





לקלח את התינוק
אין למרוח שום משחה באיזור הברית לפני הברית (חוץ מקרם אילחוש)
יש להאכיל את התינוק עד חצי שעה לפני הברית
ורצוי ולתת לו  0.45מ"ל נובימול (לפי משקל הילד)  ,ולמרוח קרם אילחוש כשעה וחצי לפני הברית.
בבקשה לשים את כל המוצרים בתיק או בשקית ולהניח על הכיסא של אליהו הנביא עבור המוהל.

הוראות לאחר הברית:

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

לאחר הברית נלך יחדיו אני ואתם ואז אחליף את התחבושת הראשונה ,
ואתן לכם הדרכה אישית לגבי מה נעשה בברית ואופן הטיפול ביממה הראשונה
ורק אחר כך יש להאכיל את התינוק.
להתנהג עם התינוק כרגיל ,אך אין לקלח התינוק עד ביקור המוהל למחרת.
תחבושת התינוק לאחר הברית נספגת בדם ,לא להיבהל בזמן החלפת הטיטול,
בטיטולים הראשונים אחרי הברית עדיין יש כתמי דם.
העטרה [ראש הפין] תהיה בצבע אדום  -סגול בחודשים
הראשונים לאחר הברית ועד לחצי שנה.
אין למסור את העורלה לאף אחד ,היא חייבת להיטמן  10ס"מ
בתוך האדמה רצוי בחצר הבית או הבניין.
רצוי לתת לילד  0.45נובימול בכל  4שעות ,למשך היממה הראשונה.
תופעה ידועה  -לעיתים לאחר הברית חסר לתינוק תיאבון.

 .8תופעת חום או חוסר תיאבון לאחר הברית

שכיחה.

 . 9לעיתים הפין מתנפח לאחר הברית ,לא לדאוג ,לאחר כמה ימים הנפיחות יורדת.
 .10במידה והברית ביום שישי או שבת ומתעוררות שאלות או ספקות ,בבקשה להגיע לביתי( .ראו כתובתי בתחתית העמוד)
אשמח מאוד אם תעלו תמונות של הברית לפייסבוק שלי או תשלחו לי למייל.
שמי בפייסבוק :המוהל חנן כוחונובסקי (בעברית) אשמח לבקשת חברות .
לאחר  24שעות אגיע לבקר את התינוק ,להוריד התחבושת ולקלח אותו .בבקשה להכין :חדר מחומם ,אמבטיה מלאה מים חמים  38מעלות ,מיץ ענבים (לא קר),
מצלמה .באם הברית ביום שישי אגיע לביקור במוצאי שבת.
במידה והילד לא רגוע כדאי לתת לו מעט מיץ ענבים (תירוש לבן) במוצץ  -גאזה.
על מנת לעודד את הילד למתן שתן ,רצוי לעסות לו את המפשעות ובכך לשחרר המקום ולהפיג את השריר שהילד מפעיל (מתאפק) כדי להמנע ממתן שתן.
באם התינוק בן בכור ,יש לערוך את הפדיון ביום ה 31-ללידתו( .כהן מומלץ לפידיון הבן  -יצחק כהן )050-645-7459 -

מניין בברית איננו חובה הלכתית .
עלות השירות  1200₪ -כולל בדיקת ורחיצת התינוק ביום שאחרי בבית המשפחה! *

ברית לתאומים עלות השירות  1800ש"ח ( % 50על התינוק השני)

בחו"ל  -עלות השירות  2כרטיסי טיסה ולינה עבור המוהל והעוזר שלו.

אשמח לטיפ קטן עבור הנהג והעוזר האישי שלי במהלך כל הברית  ,שהוא גם זה שנותן לכם הדרכה לאחר הברית .

ברית שנדחתה (שאינה מתקיימת ביום השמיני בגלל חולי או צהבת או כל דבר אחר )  ,על פי ההלכה לא
ניתן לקיימה בימים חמישי ,שישי ושבת.
אין לערוך ברית במקום ללא תעודת כשרות  -אנא בדקו את העניין היטב

הסנדק ואבי הבן:
 רצוי וחשוב למצוא סנדק בעל מידות טובות  ,ישר  ,נעים הליכות  ,צדיק והגון  ,אך הכי חשוב לעשות כבוד לאבות שלכם אםעדיין לא ישבו אצלכם כסנדקים.
 חשוב מאד כי הסנדק ואבי הבן יטבלו במקווה בבוקר של הברית( ,ניתן להגיע למקווה המהודר שלי עד השעה  , 12:00בביתחב"ד רחוב פנינת הים  7נווה ים ראשל"צ נא להביא מגבת ושמפו).
 במידה ואין לכם סנדק  ,אשמח להזמין לכם סנדק צדיק. אין לשבת פעמיים סנדק באותה משפחה  .זאת אומרת ,למשל  ,אם הסבא ישב אצל האח של התינוק לפני שנה או כמה שנים ,לאיוכל לשבת פעם נוספת אצל עוד אחים של התינוק  .כמו שכתוב בהלכה בשו״ע סימן רס׳׳ה סעיף יא׳

הוראות לאחר ביקור המוהל למחרת בביתכם :
 .1לאחר הורדת התחבושת ועשיית האמבטיה לתינוק ,הכאבים כמעט נעלמים לגמרי ואם עדיין כואב זה מגאזים שיש לו .נא
להפסיק עם הנובימול ומיץ הענבים ולהתנהג עם הילד כרגיל  ,מהיום אין כבר תחבושת וגאזות  ,ואין רצועת ע אלא רק מורחים
קרם וסוגרים עליו את הטיטול ,אל דאגה  ,הטיטול לא נדבק לפצע .
 .2ממחר ובמשך השבוע הראשון צריך לקלח את התינוק פעמיים ביום  ,בוקר וערב ,אם קשה לקלח כל הגוף ,ניתן לטבול את פלג
גוף התחתון בכיור מלא במים ,זאת אומרת  ,לטבול מקום הברית במים עם סבון או שמן אמבט בתוך הכיור ,למשך כמה דקות.
 .3חשוב מאוד! הברית נמצאת במקום לח מאד בתוך הטיטול ,לכן קשה לפצע להתייבש ולהירפא  ,לפני שמורחים את הקרם
חשוב מאוד להשאיר את אזור הברית פתוח למשך  2דקות ,במשך שבוע שבועיים הראשונים ,כדי שהפצע יתייבש וירפא .ככל
שיהיה יותר פתוח כך יתרפא מהר יותר  .זמן הריפוי הממוצע  4 -שבועות .
 .4בכל החלפת טיטול חובה למרוח עם היד את הקרם (בפנטן פלוס) בתוךפצע וחתך הברית למשך  10ימים עד לגמר הקרם ,אם
ניגמר קודם ,אפשרי לקנות קרם נוסף .קרם זה הוא בנוסף למשחה שנהוג למרוח על הטוסיק נגד תיפרחת טיטולים.
 .5הקרם אינו מכאיב  ,אינו מאלחש ואינו אנטיביוטי  ,אלא אנטי דלקתי  ,תפקידו של הקרם לחטא את הפצע ,ומטרתו היא למנוע
את חדירת חיידקי הצואה לאיזור הברית.
 .6בפיפי אין חיידקים ,אך הצואה כולה חיידקים ,בכל ס''מ של צואה (קקי) יש מליון ( )1,000,000חיידקים ולכן ,במיוחד לאחר כל
קקי יש למרוח את הקרם ,ולשמור על היגיינה גבוהה מאוד מאוד.
 .7הקרם נספג בגוף לאחר כ  20דקות ואינו נראה ,אך טווח ההשפעה שלו ל  4שעות ,זאת אומרת ש 4-שעות אתם יכולים להיות
רגועים מבחינת החיידקים .
 .8מיד אחרי הורדת התחבושת העליונה  ,תתגלה לכם תחבושת (אצה) פנימית הנקראת סורגיסל  .אצה פנימית זאת הינה חומר
טיבעי ,תפקידה הוא לעצור את כל סוגי הדימום וכן למנוע חדירת חיידקי הצואה לאזור הברית ולהרגיע את מקום הכאב  .אצה
זאת  ,במגע עם דם נהפכת לשחור (צבע פחם ) והיא תימס ותרד לבד עד מחר בלילה  ,ויתכן שתימס ותרד הרבה קודם .
בינתיים צריך למרוח את הקרם על האצה עד שהיא תימס .
 .9מיד אחרי ירידת האצה השחורה ,הפצע מתחיל להגליד  ,ותתחיל לצמוח כמות גדולה מאוד של ריקמת עור חדשה בתוך
הפצע ( ,שכבת פיברין) ,ריקמה זו היא הריפוי של הפצע ,וסוגרת את הפצע ובדרך כלל עולה גם על ראש הפין ,אך מתקלפת
משם עם הזמן  ,אין צורך להסירה ביד  .בתחילה הריקמה בצבע לבן/צהוב (דומה ממש למוגלה) לא להיבהל( ,כמו האפטות
שבתוך הפה שהם בצבע לבן) ולאחר כחודש תהפוך הריקמה לצבע הגוף  -ורוד.
 .10העטרה (ראש הפין) תהיה בצבע סגול/אדום כהה עד  3חודשים  ,בדרך כלל הצבע יורד אחרי חודש.
 .11חשוב לדעת! כי לעיתים לאחר הורדת התחבושת הפין מתנפח כתוצאה מהלם של חתך המקום ,אל דאגה ,זה ירד ויעלם
בתוך  7ימים.
 .12חשוב מאוד! בשבועיים הראשונים בכל החתלה צריך לכופף את הפין כלפי מטה לכיוון האשכים ,על מנת לעצב וליישר את
הפין  .בנוסף להשתדל בשעות הקרובות לא להשכיב את הילד על הבטן מחשש חיכוך ודימום המקום  ,אך מותר להניחו על
הכתף כדי לעשות לו גרעפס וכדומה.

 .13יתכנו כתמים ורודים אדמדמים בטיטול ,עד לשבוע ימים לאחר הורדת התחבושת .כי בכל פעם שהתינוק עושה
פיפי הפין נימתח  ,וכתוצאה מכך הפצע נפתח ומדמם מעט ,וגם כואב לו מעט( ,הפיפי אינו שורף ) .
 .14תופעה אינה קשורה לברית אך ידועה אצל חלק ( )2%מהתינוקות היא ,שלעיתים לאחר כמה חודשים כל איזור
סביב הברית ,זאת אומרת המפשעות וחלק העליון שמעל ומסביב לפין ,מתנפח כתוצאה מנוזלים ,עקב כך ,הפין
נראה טמון וכביכול נכנס לתוך הגוף .נוזלים אלו עוזבים את הגוף עד גיל  , 3ואז כשכל הנפיחות שמסביב יורדת,
הפין נראה ומתגלה חזרה ,תופעה זו אינה קשורה לברית.
 .15אשמח כי תפרגנו לי ותעלו תמונות שלי ותתייגו אותי בפייסבוק שלכם .תכתבו רשמים על ההוראות לפני
הברית ,מהלך הברית וטקס הברית ,וביקור הבית למחרת ( .שמי בפייסבוק המוהל חנן כוחונובסקי בעברית) אשמח
לבקשת חברות.
 .16התינוק זוכר את הברית במשך ארבעה ימים (  ) googleולכן עד אז יתכן וירגיש קצת לא בנוח .במידת הצורך
ניתן להמשיך לתת לתינוק סירופ נובימול.
 .17חובה לקרוא את דף ההוראות הזה לפחות עוד פעמיים.

במידה ומתעוררות שאלות או ספקות של חוסר בטחון או כל חשש שמציק לכם אתם מוזמנים בלי להרגיש לא נוח ,להתקשר אלי בכל שעה.
 052-2681782כתובתי :רח‘ קהילת ניו ג‘רסי  7מערב ראשל"צ (ליד אחוזת ראשונים)
משרד , 03-9618874 :בית03-9618967 :

בחירת שם לתינוק
אינני מתעסק ואיני מבין בתחום הזה ,ולכן נא לא לפנות אלי בעניין .

קריאת זוהר לילה לפני הברית
ממליץ להזמין את הרב אברהם 052-4831770 :

אמונות טפלות
מותר להוציא את הילד בתוך ה 40-ימים הראשונים ללידתו.
מותר לתלות בלילה כביסה של התינוק בתוך ה  40-ימים ללידתו.
להורדת רשימת הציוד לחץ כאן
* התשלום עבור שירות הברית תועבר לתרומה לעמותת בית חב"ד רמת אליהו ראשל"צ

