
(?1מדוע לא ברית מילה )
רני כשר

אחד המנהגי$ האחרוני$ שנשארו ללא עוררי& ג$ אצל
הציבור שאינו שומר מצוות, הינו טקס ברית המילה. זהו
טקס הנעשה ביו$ השמיני להולדת הב&, בדר8 כלל ללא
מחשבה כלשהי לגבי נחיצותו ומטרותיו, ובעיקר ללא
התחשבות מינימלית בר8 הנחת8. שומרי זכויות האד$
אינ$ מודעי$ לכ8 שבעשות$ ברית מילה לבנ$, ה$ עוברי$
על כל הכללי$ הבסיסיי$ של זכויות הילד, וזכויות האד$

שאינו יכול לתת את הסכמתו לניתוח כל9כ8 חשוב.
אילו הניתוח ה"קטנט&" הזה לא היה מביא נזק כלל, אלא
משאיר אולי צלקת קטנה בגו:, אולי נית& היה לעבור לסדר
היו$. אול$, בהתחשב בכ8 שחיתו8 העורלה אינו משמש
עוד כיו$ כסימ& היכר לשייכות לע$ היהודי, ובהכרה בכ8
שהניתוח מסב נזק בלתי הפי8 וקשה לחיי המי& של האד$
הבוגר שיצמח מאותו ילד, בכל9זאת קשה להבי& מדוע לא

עבר מנהג קדמוני ומיותר זה מ& העול$.
אחת המוסכמות הראשונות, בכל הנוגע לברית, היא שבס8
הכל חותכי$ פיסת עור קטנה, בלתי ניכרת כמעט, שאינה
משמשת לפעולה כלשהי בגו:, ואולי א: גורמת לבעיות
בריאותיות כאלה ואחרות. לראיה, מזה יותר ממאה שנה,
מלי$ את הילודי$ האמריקאי$ לפני שה$ עוזבי$ את בית
היולדות, וזאת מטעמי$ בריאותיי$ גרידא. והלא לא נית&
להעלות על הדעת שניתוח רפואי שנעשה במדינה המפותחת

ביותר בעול$, יהיה ניתוח פוגע או מיותר.
אז קוד$ כל, הפיסה הקטנה הזו, עתידה להתפרס לשטח
של יותר ממאה סנטימטרי$ רבועי$ אצל האד$ הבוגר,
אילו רק ישאירו אותה אצלו. וכשבוחני$ היטב את
ההיסטוריה של ברית המילה הרפואית בארה"ב, רואי$
שהסיבות האמיתיות אינ& קשורות כלל לבריאות הגו:,
אלא לבריאות הנפש, כפי שהיתה מקובלת בתקופה

הויקטוריאנית.
האוננות באותה תקופה קיבלה על עצמה את האשמה
לשורה ארוכה של מחלות, מה& פיסיות ומה& נפשיות,
והרופאי$ )שהיו בלתי נימולי$, כמוב&(, הבינו היטב את
התפקיד של העורלה בהקשר הסיפוק המיני העצמי, והציעו
"טיפול" לילדי$ מאונני$, ויותר מאוחר כ"טיפול מונע"

לילדי$ שעלולי$ לאונ&.
הטיפול היה פשוט: כריתת העורלה של הבני$ )וטפטו:

חומצה קרבולית על הדגדג& של הבנות(.
כ8, בהעדר הרקמה הרגישה ביותר של האד$, חשבו
הפוריטני$, תעל$ המוטיבציה ל"ניצול מיני עצמי"
כהגדרת$. כמוב& שזה לא הל8. ג$ גברי$ נימולי$ יודעי$
לאונ&. המוטיבציה הרי לא נמצאת בעורלה, אלא במוח.
אולי צרי8 היה לכרות את החלק האחראי לתשוקה המינית
במוח, אול$ מאז )ועד היו$(, הטיפול בסימפטו$ הבעיה,

ולא במקורה, הוא הקל ביותר, א$ כי לא היעיל ביותר.
לאחר שני$, בה$ האוננות איבדה ממעמדה כגור$ מחלות
ראשי, הובאו טיעוני$ אחרי$ לחשיבותה הרפואית של
המילה. בתחילה הובאה ההיגיינה כנשק חשוב בארסנל

הרפואי, בתואנה שגבר אינו יכול לשמור על ניקיו& גופו,
ולכ& יש צור8 לעזור לו בכ8 שמקומות "מועדי$ ללכלו8"
יסולקו מבעוד מועד )מזל שלא הטיפו לכרות את
הציפורניי$ כדי שלא יצטבר מתחת$ לכלו8, או לכרות

את האוזניי$ מאותה סיבה בדיוק(.
בחלו: השני$ נוספו "סיבות" נוספות, כגו& חשש לסרט&
הפי& או לסרט& צואר הרח$ אצל בת הזוג, דלקות של דרכי
השת& ומחלות מי&, ולאחרונה אפילו איידס. א: אחת
מהסיבות הנ"ל אינה נתמכת בתוצאות ניסויי$ קליניי$
אמיתיי$, וחלק& מבוססות על "מחקרי$"
רטרוספקטיביי$, הנעשי$ ע"י ניתוח נתוני$ רפואיי$
בדיעבד, ללא יכולת לבדוק את כל המשתני$ ההכרחיי$.
מחקרי$ כאלו, וזאת יודע כל תלמיד הלומד ביולוגיה או
רפואה, אינ$ קבילי$ בעול$ המדע. למרות זאת, עדיי&

מהתינוקות האמריקאי$ נימולי$ כיו$ מיד לאחר %60
לידת$.

נימולי$, ולא 100 לפניה$ נמצאת ישראל, בה כמעט %
מסיבות רפואיות. אחרי ארה"ב, הרחק מאחור, נגררת

, אוסטרליה וניו9זילנד ע25$קנדה, ע$ שעורי$ של כ%9
, ואילו אנגליה, שנתפקחה מהסיפור מיד לאחר12כ%9

מלחמת העול$ השנייה, הצטרפה לשאר מדינות המערב
הנאורות, ש$ לא מלי$ כלל מסיבות רפואיות, אלא כאשר

יש צור8 רפואי אמיתי לכ8.
מדוע לא כדאי למול את הב&? העורלה הינה חלק טבעי
מגו: האד$, וככזאת, היא נושאת בחובה תפקודי$
חשובי$. בשנות החיי$ הראשונות, מגינה העורלה על ראש
הפי& מחיכו8 ומלכלו8 שבא מבחו>. היא שומרת על ראש
הפי& )העטרה( שתהיה רכה ולחה, בדיוק כפי שהטבע
התכוו& מלכתחילה. בשלב כלשהו עד גיל ההתבגרות, רוב
הילדי$ יכולי$ כבר בעצמ$ להסיג את העורלה לאחור,

ומהר מאד ה$ מגלי$ את התפקיד הבא שלה.
העורלה מרושתת בעצבי$ רבי$, ובעיקר בקצות עצבי$,
והיא9היא החלק הרגיש ביותר באיבר המי& הגברי. לפני

שהילד מקיי$ יחסי מי& מלאי$, משמשת
העורלה בשעת האוננות, וע$ תחילת בגרותו
המלאה, משמשת העורלה כחלק העיקרי
שבא במגע ע$ דפנות הנרתיק של בת הזוג.
העורלה מפרישה חומר שמנוני הדואג
לסיכה, היא זאת שדואגת לכסות את איבר
המי& ע$ הזדקפותו, ומכסה את תוספת
העור הדרושה כאשר זה מכפיל את גודלו
ועוביו. היא ג$ זו שמונעת חיכו8 מכאיב ע$
הנרתיק, מונעת מתיחות עור מיותרת,
ובעצ$ משחקת את התפקיד הראשי בחיי

המי& של הגבר.
עתה ברור מדוע יש לכרות אותה. בחברות
אחרות בה& נהוג למול את הגברי$, הדבר

נעשה לקראת גיל ההתבגרות, וכחלק



העול$ כולו. היא מזינה אותו מגופה, היא מחבקת אותו
בריחה ועוטפת אותו בחומה. התינוק אינו חש בעבר, ואינו
מכיר את העתיד. הוא חי את ההווה בלבד, והוא נות& את

אמונו המוחלט באמו.
והנה, ללא כל התרעה, לוקחי$ אותו, מפשיטי$ אותו,
וגורמי$ לו כאב איו$. האמו& שהיה עד כה ללא עוררי&,
מקבל לפתע חבטה אדירה. האמו& הבלתי מתפשר לא יחזור

עוד לעול$.
מעניי&, שגברי$ יהודיי$ חופשיי$ )שאינ$ שומרי מצוות(,
אינ$ מתייחסי$ לברית המילה כאל ארוע משמעותי, ואולי
א: אינ$ מביני$ כל9כ8 את בנות זוג&, אשר מרגישות היטב
שהמילה פוגעת בבנ& הר8, וה& עומדות ש$, ואינ& יכולות

לעשות דבר.
אולי נובע הדבר מכ8 שגברי$ נימולי$ עברו את המעשה
בעבר, אינ$ מודעי$ לנזק שנגר$ בעקבותיו, ובסתר ליב$
ה$ אומרי$: "לי עשו זאת, שיעשו זאת ג$ לבני.
לא קרה לי כלו$, כ8 שג$ לו לא יקרה כלו$".
הא$, לעומת זאת, שג$ א$ היא אינה מודעת
לנזק הפיסי, מרגישה היטב את הנזק הנפשי,
את ה"בגידה" שלה בתינוקה, את משבר
האמו& שנוצר בינה לבינו, ואת הכאב שהוא
חווה. מרגישה, א8 אינה יכולה לעשות דבר.
חבל שאנו לא מרשי$ לעצמנו לחשוב על
נושא המילה לעומקו של עניי&.
אפשר, שדיו& אמיתי בחשיבותו
של הטקס התרבותי, וכ&
בנזק האמיתי שנגר$
לתינוק, ה& בצד הפיסי וה&
בצד הנפשי, יוביל אותנו
למסקנה, שלמרות חשיבותו
ההיסטורית שאינה ניתנת
לערעור, ולמרות המנהג
החברתי, שמקשה מאד על
חייה$ של  יוצאי דופ&, יש
צור8 לחשוב על המילה

מחשבה שנייה.
ואולי, ע"י התחשבות אמיתית
בזכויות היסוד של האד$ הקט&
שזה עתה נולד, נזכור, שאי& לנו
שו$ זכות לבצע בגופו מו$ כל9כ8 נורא, כל9כ8 כואב, וכל9
כ8 רגיש, וזאת מבלי לשאול את פיו ולקבל את הסכמתו.
וא$ נדע ונזכור, שלאחר הסרת כל הקליפות, מדובר בס8
הכל בטקס חברתי, עתיק ונורא, שאינו מתאי$ עוד לעול$
בו אנו חיי$ כיו$, ואפילו א$ זוהי מסורת חשובה, הרי
א$ היא פוגעת כל9כ8 עמוק בכל יסודות המחשבה
ההומניסטית ואהבת האד$, הגיע הזמ& להתנער ממנה

ולאמר: עד כא&! ג$ בלי מילה נית& להיות יהודי.
וכשאתה ואת, וג$ אני, נפסיק למול את ילדינו, לא יהיו
אלו יוצאי דופ& בכיתת$, וכ8 ג$ הנימוק החופשי )החילוני(
האחרו&, הנימוק החברתי, לא יוכל עוד לשחק בידינו, ונוכל
ליצור חברה חדשה, בה הגברי$ לא יהיו עוד פגועי$ ונכי$,

וג$ אימותיה& לא תהיינה "פושעות בעיניה&".
ואולי זו הדר8 לחברה טובה יותר.

אינטגרלי מטקסי$ המהווי$ את הכנסת הילד אל עול$
המבוגרי$. כ8 אצל המוסלמי$, כ8 אצל האבורג'יני$
באוסטרליה והאינדיאני$ בדרו$ אמריקה, וכ& אצל
שבטי$ שוני$ באפריקה. טקס דומה נעשה בתרבויות
שונות ג$ לאישה, ומטרתו דומה. בתרבויות בה& החברה
משמשת תפקיד מרכזי בחייו של הפרט, יש חשיבות לכ8
שהפרט יקבל על עצמו את עול החברה, ג$ א$ מדובר
במחיר כבד או כואב. יעידו על כ8 הבנות המוסלמיות
הצעירות, במצריי$ ובלוב, אשר להוטות לעבור את הניתוח
הכואב של כריתת הדגדג&, מבלי להראות על כאב כלשהו,
כדי שיוכיחו בכ8 את חוזק&. ג$ הבני$ המוסלמי$, אות$

או משהו כזה, אמורי$ לכבוש את כאב$. 12מלי$ בגיל 
ומה יותר כואב מחיתו8 באיברי המי&?

נכו&, הטקס היהודי נעדר לחלוטי& סממני$ מיניי$. הוא
נעשה בתינוק בעודו קט& ותמי$, אול$ הכאב עדיי& משמש

כא& בתפקיד מרכזי. על פי המנהג היהודי, אי&
להשתמש בהרדמה או בחומרי$ מאלחשי$ בזמ&
המילה, וההרגעה היחידה שמקבל התינוק לאחר
הניתוח הקשה הוא טיפת יי& אדו$ ומתוק.
אגב, ג$ בארה"ב לא היה מקובל למול

בהרדמה עד לאחרונה, וזאת
מטעמי$ "הגיוניי$"
אשר גרסו, שמערכת
העצבי$ של התינוק
עדיי& אינה מפותחת,
ולכ& אי& הוא מרגיש

כאב. מחקרי$ מאוחרי$
יותר הראו שהכאב חזק מאד,
ואד$ מבוגר לא היה עומד בו.
יש לזכור, שהמילה אצל
תינוקות אינה כוללת רק את
חיתו8 העורלה, אלא חלק
מכאיב הרבה יותר, והוא
קריעת העורלה )פריעה(,
הדבוקה באופ& טבעי
לראש הפי&, ורק אחר9כ8
חיתוכה לאור8 בסיסה.
מעבר לנזק הפיסי
הישיר של המילה, אשר

מסלקת מגופו של האד$ איבר חיוני, אשר
הוא זקוק לו ה& בצעירותו וה& בבגרותו,
ומעבר לסיכו& הקיי$ בכל ניתוח, ובודאי
בניתוח במקו$ כה רגיש בגיל כל9כ8 צעיר,
יש להביא בחשבו& גורמי$ נפשיי$, אשר

אות$ קשה יותר להערי8.
קחו את העולל ונסו להכנס לנשמתו הרכה.
מיד ע$ לידתו הוא יוצא לעול$ שונה
לחלוטי& מהעול$ בו שהה במש8 תשעת
חודשי ההריו&. זהו עול$ בו הגירויי$
חזקי$ יותר, אור, אוויר, רעשי$, ריחות.
זהו עול$ בו יש לתינוק חסר האוני$ תקווה
אחת ויחידה. זהו האמו& המלא ללא
ספקות, שהוא נות& באנשי$ שסביבו,
ובעיקר באמו, אשר בשבילו היא למעשה


