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 בס"ד
 "ב חשון, תשע"גכ

 2102נובמבר,  7
 
 

 פרוטוקול ישיבת הוועדה לפיקוח על מוהלים
 (. 21/01/02ראשון י"ב חשוון תשע"ג ) שהתכנסה ביום       

 
 משתתפים: הרב יוסף שרעבי, ד"ר משה וסטרייך, הרב מרדכי ששון, הרב משה חיים וייסברג, מר

עודד וינר,הרב משה מורסייאנו, במיפגש השתתפו עו"ד ירון קטן ומר רפי צ'סטר )מתמחה בלשכה 
 המשפטית( 

 
 

  2102בירור מקרים ממשרד הבריאות 
 

  01102 -ו 0102מקרה 

, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. ההורים פנו 0/02הוועדה דנה במקרה 

ל שם טופל ע"י תפירה ואושפז להשגחה. אין עדות לפגם או כשל לביה"ח מבלי להתקשר למוה

 בעבודת המוהל.

 אין צורך בהמשך בירור.

, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום שטופל על ידי המוהל אך 01/02הוועדה דנה במקרה  

שעדין יש דימום ולכן היפנה את ההורים לביה"ח. שם לא מצאו דימום  ההתרשמותו  היית

ת הילד להשגחה ללילה אחד. אין עדות לפגם או כשל בעבודת המוהל. אין צורך בהמשך ואשפזו א

 בירור.
 

  2102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

אין  שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר.

 צורך בהמשך בירור.
 

  2102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר. אין 

 צורך בהמשך בירור.
 

  2102מקרה 

ה כי מדובר בחתך בשק האשכים דבר שמעיד על ביצוע מרושל של הוועדה דנה במקרה, והחליט

 ברית המילה. היות ואין פרטים על המוהל אין אפשרות להמשיך בבירור המקרה.



 

  1102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, מדובר בחתך בשק האשכים שנידון בוועדה מיד עם קבלת פרטי המקרה 

בדיקת מפקח ועבר את הבחינה בהצלחה. אין מהמפקח הרב בן ציון בלויגרונד. המוהל הופנה ל

 צורך בהמשך בירור.
 

  01102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה, מה גם שהמוהל טיפל בדימום וזה פסק. ההורים 

לקחת את הילד בליווי המוהל לחדר מיון. בביה"ח לא פתחו את החבישה לא היו רגועים והחליטו 

 אך אשפזו את הילד להשגחה של יום אחד. אין צורך בהמשך בירור.
 

  21102 -ו 02102מקרה 

, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה 01/02הוועדה דנה במקרה 

של ברית המילה כי זה יכול לקרות למוהל המיומן ביותר.  שכיחה שאינה מעידה על ביצוע מרושל

התינוק טופל בביה"ח על ידי חבישת לחץ וכנראה נגרם נמק לעטרה דבר שאינו קשור למוהל. אין 

 צורך בהמשך בירור.

 

, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. המוהל 21/02הוועדה דנה במקרה 

ק. לאחר כמה שעות בלילה ההורים חשבו שהדימום שוב התחיל ולקחו טיפל בתינוק והדימום פס

את הילד לביה"ח מבלי להודיע למוהל. בביה"ח לא נמצא דימום  והילד אושפז לילה אחד 

 להשגחה. אין צורך בהמשך בירור.

 

  01102מקרה 

ואין הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של חשד להרפס אך אין הוכחה ברורה לכך 

 עדות לפגם או כשל בעבודת המוהל. אין צורך בהמשך בירור.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד
 , תשע"גא' אדר

 2102, פברואר 00
 
 

 פרוטוקול ישיבת הוועדה לפיקוח על מוהלים
 .(20/10/02שני י' שבט תשע"ג ) שהתכנסה ביום

 

 
רב מרדכי ששון, הרב משתתפים: הרב יוסף שרעבי, ד"ר אלי שוסהיים, ד"ר משה וסטרייך, ה

חיים משה וייסברג, מר עודד וינר, עו"ד ירון קטן, מר רפי צ'סטר )מתמחה בלשכה המשפטית(, 

 הרב משה מורסייאנו.
 

 א. בירור מקרים ממשרד הבריאות 

 

  2102מקרה 

הורי התינוק התקשרו למוהל לאחר הברית כדי להודיעו שהחבישה הדוקה מדי דבר שגרם 

נוי הצבע. אשת המוהל ענתה שכך צריך להיות. באמצע הלילה ההורים לנפיחות האיבר ולש

התקשרו שוב והמוהל אמר לעשות אמבטיה ולפתוח את החבישה. לאחר שעשו כן התחיל דימום 

 וההורים לקחו את התינוק לביה"ח.

 הובהר למוהל כי הוועדה רואה בחומרה רבה שרעייתו נותנת הנחיות מקצועיות להורים במקומו.

ף לתלונה זו נאמר למוהל שהגיעו לוועדה תלונות רבות על כך שהוא מאחר לבריתות, דבר בנוס

הגורם לו למהר ולא להישאר לאחר הברית כדי לטפל בתינוק ולתת להורים את ההנחיות 

 הנדרשות.

המוהל קיבל על עצמו כי מכאן ולהבא ידאג שכל התקשרות של הורים לאחר הברית יענה הוא 

חורים לבריתות ענה כי לפעמים הסנדק או חלק מבני המשפחה מאחרים, וזה בעצמו. לגבי האי

 הסיבה שליתר הבריתות הוא מגיע באיחור.

לשאלת הוועדה האם הוא שואל את ההורים לפני הברית לגבי אופן המציצה ענה בשלילה. הובהר 

ים מר"ח ( שזה ציטוט מתדריך המוהל27/02/00למוהל החלטת הוועדה מתאריך א' טבת תשע"ב )

 אדר א' תשס"ה שעל המוהל ליידע את ההורים קודם ברית המילה על אופן המציצה.

מכאן ולהבא על המוהל לדאוג ששיחות טלפוניות לאחר ברית המילה יענה הוא בעצמו א. : הוחלט

 להורים. 

לגבי קריאות טלפוניות בשבת עליו לשאול שאלת רב פוסק האם לענות לטלפון ולהגיע  ב.

 בעצמו.

 נמסר לו כי המלצת הוועדה היא ליידע את ההורים על אופן המציצה. .ג

 את תשובת הרב הפוסק. העל המוהל לשלוח לוועד ד.

 
 
 
 



 2102יוני  21         בס"ד
 תמוז תשע"ג ט"ז         

 
 

 
 פרוטוקול ישיבת הוועדה לפיקוח על מוהלים

 (.00/10/02תשע"ג ) ח' תמוז ראשוןשהתכנסה ביום 
 

הרב בן : הרב יוסף שרעבי, ד"ר אלי שוסהיים, ד"ר משה וסטרייך, הרב מרדכי ששון, משתתפים
הרב עו"ד ירון קטן, מר רפי צ'סטר )מתמחה בלשכה המשפטית(,  מר עודד וינר,ציון בלויגרונד, 

 משה מורסייאנו.
 
 

 2102שנת  –בירור מקרים ממשרד הבריאות 
 

  22102מקרה 

מדובר במקרה של דימום לאחר ברית מילה. זו תופעה שכיחה הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי 

שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר. אין 

 צורך בהמשך בירור.
 

  21102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר בדימום שנעצר על ידי מוהל שנשלח מטעם המוהל 

רית. למרות שלא היה דימום ההורים לא היו שקטים ולקחו את התינוק לביה"ח. שביצע את הב

 שם לא מצאו דימום. רצו לאשפז את התינוק להשגחה, אך ההורים סירבו. ברית ללא סיבוך. 

 אין צורך בבירור נוסף.
 

  20102מקרה 

על ידי הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה שטופל 

המוהל. למרות זאת ההורים התקשרו למחרת לביה"ח, אמרו להם להגיע לחדר מיון. לא מצאו 

 דימום. ברית ללא סיבוך. 
 

  22102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

 ת גם למוהל המיומן ביותר. שאינה מעידה על ביצוע מרושל של הברית כי זה יכול לקרו

 אין צורך בהמשך בירור.

 

  21102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. במקרה זה 

ההורים חשבו שהתינוק איבד הרבה דם ולקחו אותו לביה"ח. שם לא מצאו דימום, אך שמו 

האשפוז היה עוד דימום, אך לא נדרש טיפול. חבישה לוחצת ואשפזו את התינוק להשגחה. במשך 

 אין צורך בהמשך בירור.



 

  21102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

 שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר. 

 רור.אין צורך בהמשך בי
 

  21102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר בדימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה שאינה 

 מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר.

 אין צורך בהמשך בירור.
 

  1102מקרה 

יה"ח נראה כי מדובר בברית מילה עם ד"ר וסטרייך לא הצליח להשיג את המשפחה. לפי מסמכי ב

לביה"ח עם  יבעיה של חבישה לוחצת שגרמה לכך שהילד לא נתן שתן ועקב כך הגיע למחרת אפאט

בטן תפוחה. הילד אושפז ולאחר שחרור החבישה והכנסת קטטר מצבו השתפר. היות ומדובר 

 במוהל שאינו מוסמך והגיעו לגביו תלונות נוספות.

תב ולהודיעו על המקרה וכן שהיות ואינו מוסמך מטעם הוועדה הוא יצטרך לשלוח לו מכ הוחלט:

 להתמודד לבד מול הרשויות אם יהיה צורך בכך.

 

  1102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של הרפס. אין עדות לכשל בעבודת המוהל ואין 

 על המוהל ואין מידע אחר לגביו. מידע לגבי סיבת הזיהום. כמו כן אם התינוק סירבה לתת פרטים
 

  02102ומקרה  00102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר בדימום לאחר ברית המילה זו תופעה  00/02מקרה 

 שכיחה שאינה מעידה על ביצוע מרושל של הברית כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר.

 אין צורך בהמשך בירור.

דנה במקרה, ממסמכי ביה"ח עולה כי מדובר במקרה של הרפס לאחר ברית הוועדה  00/02מקרה 

 המילה אין עדות לכשל או פגם בעבודת המוהל ואין מידע לגבי סיבת הזיהום. 

הוחלט: למרות שהמוהל אינו מוסמך מטעם הוועדה לשלוח לו מכתב ולהודיעו על המקרה, וכן 

 דד לבד מול הרשויות אם יהיה צורך בכך.שהיות ואינו מוסמך מטעם הוועדה הוא יצטרך להתמו
 

  02102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של חסימת שתן שהתגלתה כארבעה ימים לאחר 

ברית המילה. המוהל הוריד למחרת הברית את החבישה החיצונית, והשאיר חבישה קלה שהייתה 

ביה"ח שלשה ימים לאחר הברית בגלל אמורה לרדת מעצמה ברחיצה של המקום. התינוק הגיע ל



הקאות. אורולוג בדק את התינוק ורצה לשחררו. רופא ילדים שבדק את התינוק מצא בטן תפוחה 

 ושארית חוט מהתחבושת מוסתר בפצע. לאחר שחרור החבישה התינוק הרגיש יותר טוב ושוחרר.

 ת המוהל. מדובר בסיבוך נדיר שקשור לחומר החבישה ולא נמצא פגם או כשל בעבוד

 

 02102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של ברית המילה לתינוק שעבר ניתוח לב מיד 

לאחר לידתו וקיבל אספירין לדילול הדם. המוהל ביקש אם ניתן להפסיק את האספירין והיא 

הברית  והמוהל קיבל אישור רפואי לביצוע הברית. כאשר הופיע דימום לאחר םהופסקה ליומיי

  המוהל טיפל בסיבוך בצורה טובה. המוהל נסע יחד עם ההורים לביה"ח שם תפרו את הפצע.

 אין צורך בהמשך בירור.
 

 01102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה במקרה זה המוהל 

 ת.קרא לרופא לעזרה והם השתלטו על הדימום וחבשו את מקום הברי

כעבור יומיים המוהל חזר עם אותו רופא וגזרו כמה שאריות עור מהברית, פעולה זו גרמה 

לדימום, המוהל שם חבישת לחץ שכנראה גרמה לעצירת שתן. לוועדה הייתה שאלה למה המוהל 

קרה לרופא ולא למוהל אחר כשהיה לו צורך בעזרה אך והיות ומוהל זה נמצא בהליך הסמכה 

 ו לעבור בדיקת מפקח.מטעם הוועדה ועלי

 להמתין עד הופעתו בפני הוועדה להמשך בירור המקרה. הוחלט:
 

 01102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר בברית מילה עם בעיה של דימום. זו תופעה שכיחה 

 שאינה מעדה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר. 

 בהמשך בירור.אין צורך 
 

 20102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה שההורים התרשמו שיש דימום חלש. בביה"ח 

 הרופאים אפילו לא הורידו את החבישה. ברית ללא סיבוך.
 

 22102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר בדימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה שאינה 

 יצוע מרושל של ברית המילה. כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר.מעידה על ב

 אין צורך בהמשך בירור.
 

 

 

 



 22102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה שהמוהל התקשה לעצור את הדימום לאחר 

ברית המילה, כשראה שאינו מצליח שם חבישה לוחצת ונסע יחד עם ההורים לביה"ח. שם 

 פאים לא מצאו דימום. ברית ללא סיבוך.הרו
 

 

 21102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה שאם התינוק לקחה את התינוק לביה"ח ששה 

בסדר והתינוק חזר  לימים לאחר הברית כי ראתה הפרשה ממקום הברית. בביה"ח אמרו שהכו

 לביתו ללא טיפול. ברית ללא סיבוך. 
 

 22102מקרה 

ה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום למחרת ברית המילה אחרי הורדת הוועד

החבישה. ההורים לקחו את התינוק לרופאת המשפחה אך היא לא הצליחה לעצור את הדימום 

 ושלחה את התינוק לביה"ח. שם לא מצאו דימום ושיחררו את התינוק. אין צורך בהמשך בירור.
 

 22102מקרה 

מקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום למחרת  ברית המילה שבוצע ביום הוועדה דנה ב

שישי. הייתה כניסת שבת כאשר ההורים ראו דימום, הם לא התקשרו למוהל ופנו ישירות 

מוגבר והוא    PTTלביה"ח. שם חבשו את מקום הברית והדימום פסק. נמצא שלתינוק היה  

 בהמשך בירור. ממשיך בבירור אצל המטולוג.  אין צורך

 

 22102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה, זו תופעה שכיחה 

 שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה. כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר.

 אין צורך בהמשך בירור.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2102יולי  12         בס"ד
 ג"ד תמוז תשע"כ         

 

 פרוטוקול ישיבת הוועדה לפיקוח על מוהלים
 (.10/17/02) כ"ג תמוז תשע"ג נישהתכנסה ביום ש

 

  מר עודד וינר,משתתפים: ד"ר אלי שוסהיים, ד"ר משה וסטרייך, הרב מרדכי ששון, 
  הרב משה מורסייאנו.עו"ד ירון קטן, 

 

 ב. בירור מקרים של משרד הבריאות

 

  21102מקרה 

משריטה קלה בשק  הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר בברית מילה עם בעיה של דימום

  שנה היה למוהל זה מקרה נוסף עם בעיה דומה.ההיות ו האשכים.

 להזמין את המוהל להמשך בירור. הוחלט:

ל המוהל בה הוחלט כי ע ,(22/11/02תשע"ג ) "ג איירי בהתאם להחלטת הוועדה מתאריךכן כמו 

חברי  .לשלוח דיסק צפייה מברית שלגביה הגיעה תלונה כי המוהל ביצע את הברית לאחר השקיעה

 .2102ואילו התלונה משנת  2111משנת ערוך שהדיסק  ןמכיוו ,הוועדה צפו בדיסק

 גם יחד.תלונות להמשך בירור שתי ה להזמין את המוהל הוחלט:

 

   21102 -ו  22102מקרה 

 .תוך פחות מחודשייםלו קרו ש של סיבוכי ברית שתי מקריםבגלל בוועדה  רורלבי המוהל הוזמן

 אותו מוהל.שקרו לעוד מקרים של סיבוכי ברית  ה כי ידוע לה עלאם התינוק טענ קריםמהבאחד 

של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה והחליטה כי מדובר במקרה  21/02הוועדה דנה במקרה 

וע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות למוהל המיומן ביותר. שכיחה שאינה מעידה על ביצ

 אין צורך בהמשך בירור.

והחליטה כי מדובר במקרה של דימום. המוהל נקרא לעצור את  21/02 הוועדה דנה במקרה

הצליחו לעצור את הדימום  שםהדימום אך לא הצליח ואמר להורים לקחת את התינוק לביה"ח. 

  .רג'יסלסשל חבישת לחץ עם  רק לאחר ניסיון שני

רק שש  בריתות שביצע 211 -מתוך כ  קרו לות היותו מוהל המוהל טען כי להערכתו בכל תקופ

 .דימום -מקרים של סיבוכי ברית 

מפקח אליו היה נשלח  מטעם הוועדה מוסמךשהוא מוהל  ,הובהר למוהל כי  במצב דומה הוחלט:

אינו יודע את היות ואינו מוסמך  .ת בעיה בחבישהאם לא קיימו דימוםכדי לבדוק את הסיבה ל

כן הובהר למוהל כי היות  ש תיקון.ורואינו מקבל את עזרת הוועדה למה שדאלו הסיבה למקרים 

 ואינו מוסמך מטעם הוועדה הוא יצטרך להתמודד לבד מול הרשויות אם יהיה צורך בכך. 

מטעם  כדי להיות מוסמך עבורשעליו ל פרטים נוספים על הליך ההסמכה המוהל ביקש לקבל

 בימים הקרובים ישלח לו דף הסבר על הליך ההסמכה. הוועדה.



 

 

 2102נובמבר  21         בס"ד
 כ"ה כסלו תשע"ד         

 
 
 

 פרוטוקול ישיבת הוועדה לפיקוח על מוהלים
 (.21/00/02) דתשע" כ"ב כסלו שני שהתכנסה ביום 

 
 

, חיים משה וייסברגהרב מרדכי ששון, הרב  שה וסטרייך,ר אלי שוסהיים, ד"ר ממשתתפים: ד"
  הרב משה מורסייאנו.מר עודד וינר, 

 
 

  21102מקרה מס'  

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר בברית מילה עם בעיה של דימום משריטה קטנה בשק 

 האשכים. 

 

 

  1102מקרה מס' 

גרתית עם בעיה של דימום וחסר עור. הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר בברית מילה לא ש

היות וזה לא המקרה היחיד אצל אותו מוהל, ובשנים האחרונות היו לו מקרים נוספים עם סיבוכי 

 ברית דומים. 

עקב התקלות החוזרות של דימום שחורגות מהמקובל, המוהל יצטרך להתלוות  הוחלט:

כ"א, כדי להשתלם בביצוע  בריתות 01 -למפקחים הרב משה ויסברג והרב מנחם פליישמן ל

 חבישה ומניעת דימומים. לאחר סיום ההשתלמות יידרש המוהל לעבור בדיקת מפקח אצל שניהם. 

 

לגבי התלונה השנייה בנוגע לביצוע ברית לאחר השקיעה, היות שהוועדה אינה יכולה לאמת בצורה 

לבדוק את עצמו  ברורה את העובדות ואת הזמן המדויק בו בוצע ברית המילה, הומלץ למוהל

ובמקרה שהברית בוצעה לאחר השקיעה, לפנות לרב פוסק בשאלה האם מצב זה מחייבו לעשות 

 הטד"ב.

  01102מקרה מס' 

 הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר בברית מילה ללא סיבוך כלל. אין צורך בהמשך בירור.

 
 
 
 
 
 
 
 



 2102דצמבר  07         בס"ד
 י"ד טבת תשע"ד         

 פרוטוקול ישיבת הוועדה לפיקוח על מוהלים
 (.00/02/02) דתשע" ח' טבת רביעי שהתכנסה ביום 

 
הרב בן הרב מרדכי ששון,  ר אלי שוסהיים, ד"ר משה וסטרייך,ד"הרב יוסף שרעבי, משתתפים: 

  הרב משה מורסייאנו., מר עודד וינר, חיים משה וייסברגהרב ציון בלוינגרוד, 
 
 

 2102שנת  שרד הבריאותבירור מקרים ממ
 

  2102מקרה 

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. ההורים נלחצו 

מהדימום ולקחו את התינוק מהברית ישירות לביה"ח. בחדר מיון לא מצאו דימום וטיפלו בתינוק 

 ע"י חבישה. ברית ללא סיבוך. אין צורך בהמשך בירור.
 

  1102מקרה 

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. הברית נערכה 

ביום שישי והדימום התגלה לאחר כניסת שבת ההורים לא התקשרו למוהל ונסעו עם התינוק 

לביה"ח לקבלת טיפול. בביה"ח טיפלו בדימום ע"י חבישה ואשפזו את התינוק להשגחה ללילה. 

 ור.אין צורך בהמשך ביר
 

  00102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, מדובר בברית שנערכה ביום שישי, בזמן הברית המוהל אמר להורים שיש 

 וריד גדול מדמם וביקש שישימו לב לכך ובמקרה שהמקום ידמם לקרוא לו ואפילו בשבת. 

בסדר. לאחר מכן ראו שוב דימום ולקחו את התינוק  לההורים קראו למוהל שהגיע ואמר שהכו

 יה"ח שם לא ראו בעיה מיוחדת ושחררו את התינוק לביתו. ברית ללא סיבוך. לב

 אין צורך בהמשך בירור.

 

  02102מקרה 

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

 יותר. שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות למוהל המיומן ב

 אין צורך בהמשך בירור.

 

   02102מקרה 

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

 שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר. 

 אין צורך בהמשך בירור.
 



  01102מקרה 

ה, מדובר במקרה של דימום כתוצאה מחבישה שנפלה לאחר ברית המילה. הוועדה דנה במקר

 זור הברית ושחררו את התינוק לביתו. ו את התינוק לביה"ח שם חבשו את אההורים לקח

 אין צורך בהמשך בירור.
 

 0102מקרה 

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

 מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר.  שאינה

 אין צורך בהמשך בירור.
 

 2102מקרה 

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

 ל המיומן ביותר. שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוה

 אין צורך בהמשך בירור.
 

 2102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, מדובר במקרה שהמוהל לא הצליח לשים חבישת לחץ מספקת בגלל שאיבר 

הברית היה קטן ושקוע והדימום לא פסק. המוהל נסע עם ההורים והתינוק לביה"ח לקבלת 

 שפזו את הילד ללילה אחד. טיפול. בביה"ח עצרו את הדימום על ידי צריבת המקום, וא

 להזמין את המוהל לוועדה להמשך בירור המקרה. הוחלט:
 

 1102מקרה 

הוועדה דנה במקרה מדובר בברית שבוצעה על ידי מוהל שהגיע ממוסקבה. למחרת הברית המוהל 

בסדר. המוהל נסע חזרה וסב התינוק שהוא רופא הסיר את  לבדק את התינוק ואמר שהכו

ימום שדרש את פינוי התינוק לביה"ח. שם עצרו את הדימום ע"י תפירת החבישה והתחיל ד

 המקום ואשפזו את התינוק ללילה אחד. ברית ללא סיבוך של המוהל.  אין צורך בהמשך בירור.
 

 1102מקרה 

הוועדה דנה במקרה והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו תופעה שכיחה 

 מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות גם למוהל המיומן ביותר.  שאינה מעידה על ביצוע

 אין צורך בהמשך בירור.
 

 02102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, מדובר במקרה של דימום שנגרם לאחר נפילת התחבושת. המוהל היה מחוץ 

את  להגיע. ההורים לקחו את התינוק לביה"ח, שם חבשו את איזור הברית ושחררו ללעיר ולא יכו

 התינוק. אין צורך בהמשך בירור.
 



 02102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, מדובר במקרה שההורים גילו כמה שעות לאחר הברית דימום. המוהל הגיע 

ועצר את הדימום על ידי חבישה. למרות זאת ההורים החליטו לקחת את הילד לבדיקה בביה"ח, 

 א סיבוך. אין צורך בהמשך בירור.שם לא מצאו דימום ושחררו את התינוק לביתו. ברית לל
 

 22102מקרה 

הוועדה דנה במקרה מדובר במקרה שההורים ראו דימום ולקחו את התינוק לביה"ח מבלי לדווח 

למוהל. בביה"ח לא מצאו דימום אך אשפזו את התינוק ללילה. למחרת בביה"ח התחיל דימום 

 ושמו חבישה. אין צורך בהמשך בירור.

 

 21102מקרה 

ת המוהל והנימול ואזור המגורים נראה כי מדובר במוהל ובתינוק שאינם יהודים. כידוע לפי שמו

מקרים אלו אינם בטיפול הוועדה. נשלח מכתב למשרד הבריאות להוריד מקרה זה מרשימת 

 המקרים של סיבוכי ברית.
 

 

 

 2101מרץ  10         בס"ד
 ' אדר ב תשע"דז         

 
 

 פיקוח על מוהליםפרוטוקול ישיבת הוועדה ל
 (.21/12/01) דתשע"כ"ד אדר א'  נישהתכנסה ביום ש

 
 הרב מרדכי ששון, ד"ר משה וסטרייך, ד"ר אלי שוסהיים,  הרב יוסף שרעבי,משתתפים: 
 הרב משה מורסייאנו.הרב בן ציון בלויגרונד, הרב חיים משה וייסברג,                    

 
 

 בירור מקרים ממשרד הבריאות
 

 

  22102 מקרה

 הוזמן לוועדה בעקבות מקרה של סיבוך ברית שהגיע ממשרד הבריאות.

התרשמות הוועדה שלא נגרם נזק לתינוק בעקבות ברית המילה אך אי המענה הטלפוני של המוהל 

 כשניסו להשיגו במוצ"ש גרם לנתק עם המשפחה והביא למצב שלא רצו לדבר אתו. 

אך הם סירבו. לדבריו הוא שאל את האורולוג  המוהל טען שניסה להיות בקשר עם המשפחה

 שטיפל בילד לשלומו וענה לו שהכול בסדר. 

הוועדה הבהירה למוהל את התרשמותה כי אם היה מציע להורים להגיע לראות את  הוחלט:

 התינוק ובתקשורת נכונה עמם ניתן היה למנוע את האי נעימות של המקרה. 

 לב ולנהוג בהתאם. המוהל קיבל על עצמו מכאן ולהבא לשים
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 2102בירור מקרים ממשרד הבריאות שנת 

 

  22102מקרה 

שהגיע ממשרד הבריאות הוזמן המוהל אוהד צדוק להופיע לפני  21/02בעקבות מקרה 

הוועדה. הוצגו בפני הוועדה ולמוהל תמונות של המקרה עם חסר עור וחתך בשק 

לדברי האם מלבד שהמוהל לא דיווח למשפחה על החתך המוהל אף ביקש האשכים. 

ממנה שלא תהיה נוכחת בזמן שהוא טיפל בתינוק לאחר הברית. המוהל טען כי אינו יודע  

איך נוצר החסר עור והחתך בשק האשכים שנראה בתמונות. הוא גם טען שלא ראה חסר 

אה בעיות אלו אולי בגלל תחבושת עור או חתך בשק האשכים בזמן הברית. לדבריו לא ר

שהסתירה את החתך. כן טען שאם היה רואה בעיות אלו היה מפנה את התינוק מיד 

לביה"ח. לגבי טענת האם שהמוהל לא אפשר לה להיות בחדר בזמן הטיפול בתינוק ענה כי 

ראה שפעולת הברית קשה לה ולכן הציע לה זאת, אך בוודאי שלא התכוון להסתיר דבר 

  ממנה.

היות והמוהל עדין לא מוסמך להקפיא את המשך הליך הסמכתו עד שהתלונה  הוחלט:

תתברר. כן נדרש המוהל להפסיק להשתמש בתואר "מוהל מוסמך" למרות שהסביר כי 

 כוונתו שהוא מוסמך על ידי מי שלמדו ולא להסמכת הוועדה.

 

 מקרים של מוהלים מוסמכים

 

  2102מקרה 

טה כי לפי מסמכי ביה"ח ומשיחה עם האם הרושם שהיה הוועדה דנה במקרה, והחלי

 חתך יותר מידי אך לא היה צורך בטיפול או באשפוז ואין עדות לרשלנות מצד המוהל. 

 לדברי האם המוהל התקשה בעצירת הדימום ולא נתן לאף אחד להיות נוכח. 

יפול לשלוח למוהל מכתב כי להבא לא ימנע מההורים להיות נוכחים בזמן הט הוחלט:

 בתינוק לפי ההנחיות הקיימות בוועדה.

 

 



  01102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו 

תופעה שכיחה שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות למוהל 

 המיומן ביותר. אין צורך בהמשך בירור.

 

  01102מקרה 

דנה במקרה, והחליטה כי מדובר בתינוק שהגיע לביה"ח חמישה ימים לאחר הוועדה 

הברית כדי לטפל בפצע עם שלפוחית באיבר ולברר האם מדובר בהרפס. תוצאות 

 הבדיקות היו שליליות להרפס והטיפול בהרפס הופסק והפצע התרפא. 

 מדובר בברית מילה ללא סיבוך כי אין לדעת את מקור הפצע באיבר. הוחלט:

 

  20102מקרה 

 הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. 

זו תופעה שכיחה שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות 

 למוהל המיומן ביותר. אין צורך בהמשך בירור.

 

  21102מקרה 

מום לאחר ברית המילה. זו הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של די

תופעה שכיחה שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות למוהל 

אך היות ומדובר במוהל שקרו לו כבר מספר מקרים של דימום בשנים  המיומן ביותר.

 האחרונות. 

לשלוח למוהל מכתב שעליו לשים לב לכך שיש עוד מקרה של דימום לאחר  הוחלט:

 ית ושיפעל שלא תהיה הישנות של מקרים ותלונות נוספות.הבר

 

  21102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו 

תופעה שכיחה שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות למוהל 

 המיומן ביותר. אין צורך בהמשך בירור.

 

 01102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. זו 

תופעה שכיחה שאינה מעידה על ביצוע מרושל של ברית המילה כי זה יכול לקרות למוהל 

 המיומן ביותר. אין צורך בהמשך בירור.
 

 



 22102מקרה 

ההורים ראו  הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה שלאחר הורדת החבישה

דימום וקראו למוהל שבא וחבש את מקום הברית. למרות זאת ההורים החליטו לקחת 

 את התינוק לבי"ח. שם לא מצאו דימום וחבשו את המקום מחדש. ברית ללא סיבוך.
 

 

 21102מקרה 

הוועדה דנה במקרה, והחליטה כי מדובר במקרה של דימום לאחר ברית המילה. המוהל 

וההורים לקחו את התינוק לביה"ח. למחרת נודע למוהל על האשפוז  לא שמע את הטלפון

 והגיע לביה"ח. אין צורך בהמשך בירור.

 

 


