בסימן טוב -בן בא לנו

בס"ד

Liste des choses à ne pas oublier pour la brit
)(A titre indicatif car chaque Mohel à d’autres exigences

מה צריך להביא לברית?
מה להביא
כרית יפה

למה להביא



 5-6טיטולים

מגבונים
 3-4חיתולי בד

משחת
עזרקאין 5%

על מה לשים לב

מאוד שימושי להביא התינוק .שהכרית תהא קשה
ולא רכה מדי .פתרון:
וגם מאוד יפה.
אפשר להחליף הכרית
הרכה בכרית ששמים
תינוק
בעגלת
(אמבטיה).

טיטולים
במהלך הברית התינוק צריך להביא
להיות נקי מצואה שיש בה המתאימים למשקל
חיידקים .כמו כן לא נעים התינוק.
להורים לקבל תינוק מלוכלך
בכתמים של דם אחר הברית.
לפעמים שמים שתי טיטולים
אחד על השני כדי למנוע התינוק
מלזוז יותר מדי אחרי הברית.
מגביהים מקום הברית ושמים
טיטולים מתחת לתינוק.
במהלך הברית התינוק צריך מגבונים שנשלפים
להיות נקי מצואה שיש בה אחד אחד יעזרו
למוהל.
חיידקים כנ"ל.
החיתולים
נקיות
שימושי ללפף בהם התינוק.
חשובה.
אם הם חדשים עדיף
האריזה
לפתוח
ולכבסם לפני הברית.
אם החיתול התלכלך
יותר מדי במהלך
הברית ,יכול להיות
שלא נחזיר אותו
אחרי הברית בהנחה
שכך רצוי יותר
להורים.
להרגעת התינוק ביום הברית .לא למרוח לפני
הברית .לא כדאי
לקנות אריזה גדולה
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כיון שלא משתמשים
בו אחרי הברית.
לא להביא בשמים
שיש בהם חשש גזל.
וגם לא בשמים
שלא
סינטטיים,
מברכים עליהם.
יש עדיפות להדסים
אבל אין זו חובה.

בשמים

הספרדים נוהגים בזה.

יין אדום מתוק

מברכים ברכת אשר קידש על לשים לב לקנות
היין .נותנים יין על המוצץ של בקבוק עם השגחת
כשאומרים כשרות מהודרת (אם
ובפיו
התינוק
המברך ספרדי ראוי
"ואומר לך בדמייך חיי".
להביא יין שמברכים
עליו "בורא פרי הגפן"
גם לדעת מרן הבית
יוסף).
לא כדאי להביא יין
בקדושת
קדוש
שביעית כיון שהרבה
פעמים חלק מהיין
הולך לאיבוד.

גביע

ליין ,כיון שמברכים ברכת אשר לשים לב שטבלו
הגביע במקווה כלים.
קידש על היין כנ"ל.
שקשה
במידה
להורים להטביל כלים
נא להודיעני על כך.

כוס אחר ,אפילו חד פעמי.

נוהגים למצוץ הדם עם יין בפה
ואח"כ פולטים היין בתוך כוס
ח"פ.
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טליתות

לסנדק ולאבי הבן,
לנוהגים.

תפילין

לאבי הבן ,לנוהגים.

יוד פולידין נוזלי.

שמים על התחבושת לא כדאי לקנות גדול כיון
שמשתמשים רק עד הורדת
למניעת זיהומים.
התחבושת.

בשבת וימים טובים לא מניחים
תפילין כלל.

דברים הנצרכים אחרי הברית
טיפטיפות נובימול.

משחת חיטוי בפנתן.

אקמולי
אחרי הברית יש שנותנים (למניעת אודות
בנרות יש רופאים
כאב) טיפטיפות נובימול.
ממליצים
ידוע שבלילה הראשונה אחרי שלא
הברית ,יכול להיות אי רוגע אצל לתינוק בגיל הזה.
לכן ההורים מוזמנים
התינוק.
להתייעץ עם הרופא
ילדים שלהם.
פעם היה ויטה מרפן היום בפנתן,
לחיטוי אזור הברית .שמים אחרי
הורדת התחבושת 1במשך שבוע
או שבועיים  3-4פעמים ביום
אחרי החתלה.

לשים לב שלא עבר
התאריך תפוגה.
ניתן בבית מרקחת
גם ללא מרשם.

מהדברים הנ"ל שצריך לרכוש בבית מרקחת:
 .1משחת עזרקאין ( 5%אריזה קטנה).
 .2יוד פולידין נוזלי (קטן).
.3
.4

1

משחת חיטוי בפנתן פלוס.
טיפטיפות נובימול (אינו הכרחי ורק טוב במקום הצורך).

יום או יומיים אחרי הברית מורידים את התחבושת.
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