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כשתינוק יהודי מגיע לגיל שמונה ימי! הוא מובל לאול!
הומה אד! ונימול. הצרחות מגיעות עד לב השמי!, והורי!
שאינ! דתיי! מנסי! לנח! את עצמ! בי4 השאר בתועלת
הבריאותית שיש בהסרת העורלה. ואכ4, מחקרי! לא
מעטי! ביקשו להוכיח את היתרונות הרפואיי! של המילה.
אחת הטענות הרווחות היא שמילה מומלצת מטעמי
היגיינה וכי היא מונעת דלקות בדרכי השת4; יש רופאי!

עשרההסבורי! כי ילדי! שלא נימולו נתוני! לסיכו4 של פי 

ללקות בדלקת בדרכי השת4 לעומת אלהעשרי! עד פי 
הנימולי!. אול! כמה מחקרי! מהשני! האחרונות

קוראי! תיגר על טענה זו.
צוות אפידמיולוגי! ורופאי! מאוניברסיטת טורונטו,

אל: ילדי! 68בראשותה של דר' תרזה תו, בדק יותר מ9
שנימולו ושלא נימולו, ומצא שהסיכו4 ללקות בדלקת
בדרכי השת4 קט4 בהרבה. הצוות עקב במש; שלוש שני!
אחרי שכיחות אשפוזי! בגלל זיהומי! בדרכי השת4 אצל
אות! ילדי!. כמו כ4, נבדקו דוחות של רופאי! בקהילה,
משו! שדלקת בדרכי השת4 לעיתי! קרובות אינה מצריכה
אשפוז. תו ועמיתיה מצאו שהסיכו4 של הלא נימולי!

 מזה1.7ללקות בזיהומי! בדרכי השת4 הוא גדול רק פי 
Theשל הנימולי!. המחקר התפרס! בכתב העת "

Lancet."
החוקרי! מסבירי! את הירידה הדרסטית כל9כ; בהערכת
הסיכו4 במספר הרב של הנבדקי! בניסוי, וכ4 בעובדה שה!

הצליחו לבודד משתני! שלא בודדו במחקרי! קודמי!.
מהמחקר הוצאו, למשל, תינוקות
שמשקל! נמו; במיוחד בעת הלידה, וכאלה
שנולדו בלידה מרובת ילודי!. החוקרי!
הביאו בחשבו4 ג! את המצב הסוציו9

אקונומי של המשפחות.
דר' רוברט וא4 האו ודר' כריסטופר קולד 9
מהמחלקות לרפואת ילדי! ופתולוגיה
בקליניקת מארשפילד בארה"ב 9 טענו
במאמר שהסיכו4 היחסי עשוי לרדת עוד
יותר א! יבודדו משתני! נוספי!, "כמו
היסטוריה משפחתית של דלקות בדרכי
השת4, שיו; אתני, הנקה ודלקת בדרכי

השת4 של הא!".
וא4 האו סיפר שג! במחקר שפרס! בעבר,
שהיקפו היה קט4 יותר, לא מצא הבדל

משמעותי בי4 שכיחות דלקות בדרכי השת4 של נימולי!
לבי4 שכיחות4 אצל מי שלא נימולו.

תו ועמיתיה חישבו ומצאו, שכדי למנוע זיהו! אחד בדרכי
תינוקות. לדברי וא4 האו, שיעור 195השת4 יש למול 

,9 ל2%9הסיבוכי! המיידיי! הכרוכי! במילה נע בי4 %
"ברור שמספר הבני! שינזקו מהמילה גדול הרבה יותר
ממספר! של אלה שכתוצאה ממנה לא יסבלו מזיהו!
בדרכי השת4, בעיה הניתנת לטיפול בקלות יחסית.
מהממצאי! האלה עולה שמספר המילות שיש בו כדי
למנוע אשפוז אחד בלבד של דלקת בדרכי השת4, יגרו!

לפחות לארבעה סיבוכי!.
195כמו כ4, המילה תשנה לעד את איבר המי4 של כל 

הנימולי!. כול! יאבדו את הכיסוי הנורמלי של העטרה,
ואת הרצועה הארוגנית )הרגישה לגירוי מיני( הקפלית.
איבר המי4 ששונה בניתוח משנה את הפרקטיקה המינית

ומפחית את העונג המיני של בת הזוג.
דר' יעקב ב4 חיי!, מנהל השירות לאורולוגיית ילדי!
במרכז הרפואי תל9אביב, אומר ש"ככל שהילד גדול יותר
ההבדלי! בי4 הנימולי! ללא נימולי! מיטשטשי! או
נעלמי! בכלל". ע! זאת הוא עדיי4 סבור שיתרונות המילה
עולי! על חסרונותיה. לדבריו, סרט4 הפי4 9 מחלה נדירה 9
נמצא בשיעורי! פחותי! אצל נימולי!. "יש לזה ג! יתרו4
קוסמטי, לדעתי זה נראה יותר יפה, אבל זה כבר עניי4

תרבותי".
"כל מילה שנעשית בתנאי! של אול! שמחות וללא הרדמה
אינה פעולה מאד מדויקת ומבוקרת. חלק מהילדי! מגיעי!

אלי לתיקוני! קלי! של הברית", מוסי: ב4 חיי!.
לדבריו, א: שהורי! יכולי! היו! לבחור לעשות את המילה
בבית החולי!, "האופציה הזאת לא קיימת באופ4 מעשי.
הרוב עדיי4 עושי! אותה אצל מוהלי!. יש מספר רופאי!
שעושי! מילות, אבל בעצ! כמו מוהל, כלומר באול!
שמחות או בבית, בתנאי! שה! אינ! תנאי! של בית
חולי!. א; מכיוו4 שה! רופאי ונהני! מההילה של הרופא,

אולי יש לה! יותר קליינטי!".


