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שתיקת החילוני!
מבורכי! מוס3 "האר0" ודר' חנו, ב* ימי על פרסו!
המאמר "להחזיר עטרה" בעניי* ברית המילה. התרגשתי
מנכונותו של העיתו* לתת יד להגיו* ולצדק ולאפשר ביטוי

לקול שונה, מנוגד לאמונה ולמסורת הרווחות באר0.
ברית המילה היא "פרה קדושה" בישראל. ברי לכל שכל
הב* היילוד יעבור טקס ברית מילה בגיל שמונה ימי!
ולרובנו לא נתנה ההזדמנות לעצור ולשאול את עצמנו: רגע,
מה בעצ! עושי! בברית מילה? הא! אני מעוניי*/נת למול
את בני? הא! מותר לאד! שלא למד א3 יו! אחד בחייו
רפואה לבצע הלי, כירורגי? הא! מותר  לי להחליט על
הסרת איבר )העורלה היא איבר( מגופו של אד! אחד שלא
לצור,? ושאלה אחרונה: הא! אני מוכ*/נה לסכ* את בני
ולחשו3 אותו לכאבי תופת בניתוח ללא הרדמה, שלו היה
נער, באד! מבוגר שיכול להתנגד ולזעוק > היינו מזדעזעי!

מהרעיו*?
ברית המילה היא בבחינת תיבת פנדורה ענקית, נעולה
היטב, שעליה יושב לא רק הממסד הדתי והמגזר החרדי
באר0, אלא ג! רוב רובו של הציבור החילוני, שמאפשר
בשתיקתו, בבורותו ובשיתו3 הפעולה שלו את המשכו של

מנהג פרימיטיבי, מנוגד לחוק ולכל ער, מוסרי כלשהו.
גלית פולצ'ק > תל אביב

בניגוד לטבע
 בבית חולי! בעפולה, וש!1942בני בכורי נולד בשנת 

נימול, בהסכמתי, בחדר הניתוחי!. הב* השני נולד כעבור
שמונה שני! )באמצע הבת( במרפאת יולדות ברחוב
שמריהו לוי* בחיפה, ללא אפשרות מילה במקו!. לקחתי
איפוא את היילוד בהגיעו לשמונה ימי! למרפאת קופת
חולי! שברחוב החלו0, קיבלתי מספר לכירורג, דר'
נויבאור, ובהגיע תורי נכנסתי והודעתי את מטרת בואי >
מילה רפואית. הרופא שיבח את צעדי וסיפר לי ולאחות
העוזרת, כי רק בחודש שחל3 טיפל בחמישה יילודי!

בקיבו0 יגור שסבלו ממילה דתית כושלת.
לדעתי הגיע הזמ* שרבני! נאורי! ישחררו את בני עמנו
מאווילות ופראות של המילה בבני שמונה ימי! > "ניתוח"
המנוגד לאשר יצר הטבע בהתפתחות מיליוני שני!.
בינתיי! יש להבטיח חוקית שאותו "ניתוח" יבוצע על ידי

פרסונל רפואי בלבד.
שמחה חרובי > חיפה

הטלת מו!
לא אכפת לי א! בעל עורלה נהנה ממי* יותר או פחות, או
א! אשתו נהנית יותר או פחות > אכפת לי סבל! של
התינוקות. אות! יצורי! קטני!, חסרי אוני! וחסרי ישע,
שבש! הקדמה והבריאות, או להבדיל, בש! שמיי!, אנחנו
הגדולי!, החזקי!, שוללי! את זכויות האד! שלה!. נראה
לי שמעשה כמו מילה, שבו נחת, חלק מגו3 התינוק, בי*
א! בלי הרדמה ותו, גרימת כאבי תופת, ובי* א! בהרדמה,

הינו מעשה של הטלת מו! ומכא* > עבירה על החוק.

תנו לתינוק לגדול של!, וכשיגיע היו! שבו יהיה בגיר,
יחליט: אהוד ברק > כ* או לא; חתונה > כ* או לא; סיירת

> כ* או לא; עורלה > כ* או לא.
אורי* קיי > קציר

טקס פרימיטיבי
תחזקנה ידיו של חנו, ב* ימי על מאמרו "להחזיר עטרה".
תינוקות אסור לחתו,, נקודה. תחושתי שקרב היו! בו
יבינו שכבות רבות בציבור, ובעיקר חילוני! ליברלי!, שלא
יתכ* להמשי, לבצע מה שלא נית* להגדרה אחרת אלא

כפשע נגד תינוקות חסרי ישע.
דמו לעצמכ! את הסיטואציה הבאה: בעוד שני! מעטות
תיעל! התופעה האיומה הזאת, בתחילה במגזר אחד,
ובהמש, ברוב האוכלוסיה. באוד עשרי!>שלושי! שנה יהיו

לבנכ! שאלות קשות מאד.
כיצד, הוא ישאל, בתקופת ההיי>טק של סו3 המילניו!,
בש! איזה טקס יהודי פרימיטיבי וחסר פשר רציונלי,

יכולת! כ, להשחיתני?
סוגיית ההתמודדות החברתית של ילד לא נימול בישראל
אכ* אינה פשוטה. התמודדות איתה צריכה להיעשות דר,
התארגנויות אזוריות של הורי!, וריכוז ילדי! לא נימולי!

בגני! ובתי ספר משותפי!.
טל פד* > תל אביב

טקס דמי!
אני מודה מקרב לב לחנו, ב* ימי, כותב המאמר "להחזיר
עטרה", למיכל בוננו המאיירת, ולעורכי! > על הפרסו!.
אי* זה סוד שאי* חוק ישראלי המחייב את כריתת העורלה
מהפי* של תינוק שנולד למשפחה יהודית. עובדה זו מעלה
שאלות ומטילה ספקות מרובי! בדבר רצינותו ואמינותו
של רוב רובו של הציבור האמור להיות חילוני. אבל המוזר
הוא שלא רק מקיימי! טקס דמי! דתי מובהק זה, כי א!
ג! חוגגי! אותו ברוב שמחה, פאר והדר, בזמ* שהתינוק

האנוס מיילל ובוכה חסר אוני!.
זוהי מציאות שצרי, ללמוד אותה. בעיקר
משו! שהיא מעמידה את הציבור החילוני
כחסר דעת, פחד* )חשש לחשו3 את התינוק
בפני תגובות עתידיות כאשר הפי* בצורתו
הטבעית יתגלה לעיני הילדי! הפגומי!
במשתנה( וצבוע )א! הוא בוחר בכריתת
העורלה על ידי רופא בטיעו* שזה בריא
לילד(. לכ* הדר, הנכונה בימינו היא להעיז
ולצאת מ* הארו*: אני ערל כבר לא יכול
להיות, משו! שהנזק שנגר! בילדותי הוא
בלתי הפי,. אבל כרבי! אחרי! אני יכול
לתת גיבוי פומבי למעיזי! וללמד את
המהססי! שבימינו אפשר לתמו, בערלי!

ובבניה! ולומר "אני ערל גאה".
יצחק חסו* > תל אביב



עו"ד רפי בלושטיי5: בלי מסירת מידע, מילה היא
תקיפה

שירות גדול עשה חנו, ב* ימי במאמר "להחזיר עטרה":
לאלה שלא ידעו מאו! על ברית המילה, מלבד העובדה
שחותכי! "משהו" מאיבר המי*, הוא הוסי3 מידע חשוב.
מידע שלעול! אינו נמסר ברגע האמת שבו עומד אד! לפני
הדרישה שהיא אולי הדרישה הקשה ביותר של היהדות >
למסור את בנו הר, לשמש בגופו כפולח* הקדו! של המילה.
הדעת אינה סובלת שעל ס3 המילניו! השלישי יתבצע
מעשה המילה, שהוא ללא ספק מכאיב ופוגע גבופו של
אד!, ואשר למצער ישנה מחלוקת על מידת נחיצותו
הרפואית, מבלי שיימסר המידע אודותיו. כ,, למשל,
מוטלת על כל נות* טיפול רפואי חובה שבשגרה לקבל את
הסכמתו מדעת של החולה לטיפול. במקרי! שבה! לא
נית* המידע, או שהמידע שנית* לא היה של!, ההסכמה

אינה תקפה וביצוע הטיפול כמוהו כתקיפה.
מפתיע ביותר שג! גורמי! שאינ! נמני! ע! הממסד הדתי
עושי! עמו יד אחת למנוע את פריצתו החוצה של מידע,
החיוני להורי! שבאי! להחליט בנוגע לילדיה!. קיומ!
של ימי עיו* למוהלי! מוסתר מהתקשורת ואלמנטי! לא
"פוטוגניי!", כדוגמת מציצת איבר המי* המדמ! בפיו של
המוהל, מוצנעי!. כ, משל, במכתב של רופא מחוזי,
לסיכו! פגישה ע! רב בלשכת הבריאות בחיפה, שבה
נידונה עריכת יו! עיו* רפואי למוהלי!, נכתב כי לדברי

מהמוהלי! מוצצי! ישר את האיבר 10הרב "כיו! רק כ>%
בפה, בלא חציצה, בעיקר אצל נימולי! חרדי! שהוריה!

דורשי! זאת.

בעת המציצה ש! המוהל בפיו אלכוהול או מי! וסביעור.
הוא שוט3 את פיו לאחר המציצה.

מהמוהלי! מוצצי! בעזרת שפופרת המכילה צמר 90כ>%
גפ*, בזכותה אי* קשר בי* הד! לפה. לדעתו ... אי* לפרס!

באמצעי התקשורת אדת דבר קיו! ימי העיו*".
הדבר אינו מפתיע. ה! מ>פ>ח>די!.

הממסד הדתי מודע לקושי הטמו* בהמש, פולח* המילה,
לאור ההתקדמות הכלל עולמית בהגנה על זכויות אד!,
שינוי שלא פסח ג! על ישראל. באמנה הבינלאומית

, שישראל חתמה עליה ואישררה1989לזכויות הילד משנת 
אותה, נכתב במפורש שהמדינות החתומות ינקטו בכל
האמצעי! לביטול נוהגי! מסורתיי! המזיקי! לבריאות!

של ילדי!.
ועוד דוגמא. פרופ' רפאל שפיר, מנהל המחלקה לכירורגיה
פלסטית בבית החולי! איכילוב בתל>אביב, כתב באוגוסט

' למנכ"ל משרד הבריאות: "מדי פע! אנו נתקלי!93
 ". בדר, כלל|_במרפאתנו במצבי! הנקראי! בלעז "

ההורי! אינ!  מודעי! לכ, כי קרה משהו בעת המילה,
ונאמר לה! כי לילוד יש היפוספודיאס > ליקוי שבו הטלת

השת* נעשית מנקב בבסיסו של איבר המי* הגברי.
"נית* ג! בהסתכלות לאבח* בביטחו* כמעט מוחלט, כי
מדובר בפציעה ולא בליקוי מלידה. כל פע! מחדש אנו
מתלבטי! בשאלה מה לומר ולהסביר להורי!: הא! עלינו

להסגיר העובדה כי המוהל גר! לפציעה?"
השאלה אינה קשה, כמוב*. השאלה הקשה היא: מה הביא

רופא בכיר לשאול את השאלה הזאת?"
עו"ד רפי בלושטיי*

אומרו, מביא גאולה לעול כל האומר דבר בש
)אבות ו', ו'(

הבריאותיי! של ברית המילה, חשיבותה הדתית של
המצווה, וכ* הועלה נושא הפחתת ההנאה המינית של

הגבר, תו, ציטוט הרמב"! )כפי שמופיע למעלה(
להל* תשובתו של הרב עזר* בנושא, וקריאות הביניי! של
טומי לפיד )במקומות שמופיע "..." נקטעו המדברי! ע"י

נוכחי! אחרי! בדיו*(:
הרב עזר*: "זה נכו* בדבר אחד מה שהוא אומר. הרמב"!
אומר שעיקר הברית זה להחליש את התאווה ואת
ההשתעבדות למי*, כי כל דבר שמתמכרי! אליו... זה
התמכרות... כל דבר שמתמכרי! אליו..." טומי לפיד: "אני
ידעתי שזה מחיר יקר שזה שאני יהודי, אבל עד כדי כ,
יקר?" הרב עזר*: "כ*, יקר מאד!... כ*, כי זה מונע מהיהודי,
כמו כל דבר שמשתעבדי! אליו ומתמכרי! אליו, זה
התבהמות, ולכ* התורה... כ*, כדאי, כדאי לא להשתעבד

ולא להתמכר".
טומי לפיד: "הוא מדמה את זה לכריתת הקליטוריס

)הדגדג*( אצל נשי!. זה חמור מאד מה שהוא אומר...".

)כא* הפסיק ד* מרגלית את הדיו* והביא תוצאות סקר
מהאוכלוסייה מוכני! לקבל בהבנה 30טלפוני, על פיו כ>%

שאינ! 50אנשי! שאינ! מבצעי! ברית מילה, לעומת כ>%
לא ענו((. 18מוכני! לקבל זאת )כ>%

2א6 מילה מס. 
1999מר7 

, התקיי! בטלוויזיה דיו*, בתוכניתו1999 במר0 8בתארי, 
של ד* מרגלית "הכל פוליטי", בנושא ברית המילה.
השתתפו בדיו* פרופ' ד* מלר )מנתח פלסטי(, עור, העלו*
"א3 מילה", דר' הלפרי* )רופא ומוהל חרדי( והרב עזר*

)לשעבר ח"כ מטע! ש"ס(.
בדיו* הועלו מספר ענייני! הקשורי! לחסרונות


