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אני יהודי. כ,, אני יהודי משו' שנולדתי לא' יהודיה. אני
ישראלי. כ,, אני ישראלי, משו' שנולדתי בישראל, אני גר
בישראל, נוש' את אווירה, חי )ומואס( בפוליטיקה שלה,
אבל בוחר בכל ארבע שני' את נציגי לכנסת, שותה ממי
האר8 ונעק8 ע"י דבוריה )לעיתי' רחוקות(. אני עברי. כ,,
אני עברי )ולא ערבי או דרוזי, למשל(, משו' שבנוס9
לעובדה שאני יהודי וישראלי, אני מדבר עברית כשפת;א',
אני משרת בצבא, חי את התרבות העברית, מאזי, לגלי;

צה"ל, ואוהב לשמוע ג' שירי' עבריי'.
נכו,, הגבולות שבי, שלוש ההגדרות הנ"ל אינ, תמיד חדות,
אול' כמעט תמיד, ע"י אוס9 כזה או אחר של מאפייני',
נית, לאפיי, את השתייכותו של אד' לאחד מה' או לכול'.
אני קורב,. כ,, בשל הגדרתי כיהודי, הורי חשבו בשעתו,
,ֵשלא נית, להיות ג' יהודי, ג' ישראלי וג' עברי, בלי לקר>
אותי קצת )אז ה' חשבו שזה באמת "קצת"(. כשהייתי ב,
שמונה ימי' הורי מלו אותי. אני לא זוכר זאת, א< ה'
עשו טקס, קראו למוהל, קראו לבני משפחה וידידי',
ולמרות שלא שאלו אותי, לא בררו א' אני מעוניי,, ולא

שאלו את עצמ' א' אשמח על כ< כשאגדל, ביצעו בגופי
מו', שעד לפני כמעט שנה, לא שמתי אליו לב. היו' אני
יודע שאני קורב,. אני לא כועס על הורי. ה' עשו מה שכול'
עשו )ואי< אפשר לכעוס על מישהו שעושה מה שכול'
עושי'?!(. אבל הייתי מעדי9 שלא להיות קורב,. הייתי

, את עצמי.ֵּבְרַקְמעדי9, א' בכלל, ל
יש לי שלושה בני'. ה' יהודי'. ה' ישראלי'. ה' עבריי'.
בגיל שמונה ימי', כל אחד בתורו, הועלו אל המוהל. אני
לא פציתי פה. בדיוק כמו שעשו הורי. בדיוק כמו שעשו
הוריה', כ< ג' אני. לא שאלתי שאלות. לא ביררתי

בירורי'. אפילו לא כאב לי כמו שכאב לאמ'.
את  הב, השלישי הצלתי. פתאו', לכאורה בלי סיבה, לאחר
קריאה של מאמר לא ארו<, הבנתי. הבנתי את ההקרבה.
הבנתי את הקורב,. הבנתי את האבסורד, את הכאב, את
הטפשות. תפסתי פתאו' באיזו קלות נית, לעשות משהו
מאד קשה ופוגע, מבלי שלמישהו יהיה אכפת )אפילו לא
לקורב,(. החלטתי, שמישהו חייב לעצור. מישהו חייב

 "מדוע אנו עושי' זאת?". מדוע אנו:לעצור ולחשוב שוב
ממשיכי' לקרב, את בננו, את משוש חיינו, במעשה

כל;כ< פוגע ומזיק.
בני השלישי הוא יהודי. אני מניח שבני יגדל
כישראלי, ויחיה כעברי. אול' בני זה, לא יהיה
קורב,. את הב, הזה לא יוליכו שולל חובשי כיפות
ומגבעות, או גלויי ראש ואפיקורסי'. לא. הוא לא
ייפגע, רק בגלל שכול' פוגעי', כול' נפגעי', ורוב'

לא יודעי' אפילו מה ולמה.
כשבני יגדל, ויצטר< להתמודד ע' "חריגותו", אוכל
להסביר לו במילי' פשוטות מאד. כאשר רוצי'
לחתו< למישהו חתיכה בגו9, שלא לצרכי'
רפואיי', יש לשאול אותו קוד'. כמו שלא חותכי'
לתינוק את הלשו, כדי שלא יידבר שטויות, וכמו
שלא חותכי' לו את האוזניי' כדי שלא יישמע דברי
תועבה, וכמו שלא עושי' נז' באפה של ילדה כי

זה אופנתי, כ< ג' לא חותכי' לב,
את עורלתו, אשר תיפקודה המיני
כל;כ< ברור, וא9 אילו לא נית, היה
לדעת מה תיפקודה, הרי שהיא חלק
בלתי נפרד מגופו של אד', והרשות
היחידה לחתו< בגופו של אד'

ניתנת לו, ולו בלבד.
רק אז, א' אד' בוחר לחתו< בגופו,
בראש צלול וראייה נכוחה, רק אז
אפשר להיות בטוח שהוא לא קורב,.
וא' הוא בכל;זאת עושה זאת בשל
לחצי' כאלו או אחרי', הרי זכותו

של אד' היא ג'...
להיות קורב,.

רני



בשבועות האחרוני' אנו עדי' להתייחסות לא מעטה
לעניי, ברית המילה בתקשורת הישראלית.

מאמר שהופיע במוס9 "האר8", מאת חנו< ב,;ימי, העלה
בצורה בהירה עד כאב, את נושא ברית המילה, סיבותיה
ותוצאותיה, והחזיר לדיו, את הנושא בו "לא מוכני' לדו,"

(.51)המאמר המלא בעמ' 
בעקבות המאמר הופיע מאמר תגובה של פרופ' שמעו, גליק
מבית חולי' סורוקה, אשר ניסה להזי' את הטענות
הרפואיות שהעלה חנו< ב,;ימי, אול' תו< כדי כ< התגלה
פרצופו האמיתי, כאיש דתי הנפגע עד עמקי נשמתו כאשר
מעלי' את הנושא, ומערערי' עליו )התגובה המלאה בעמ'

55.)
מעבר לכ< שתגובותיו ה"רפואיות" לא היו נכונות )ואשר

(,56ארבעה שבועות לאחר מכ, נענו ע"י חנו< ב,;ימי עמ' 
הציג פרופ' גליק דעות חשוכות ומקוממות, אשר מקומ'
לא יכירנו במדינה חופשית ודמוקרטית. אפרט בזאת מספר
ענייני' בקיצור, כדי שנית, יהיה להבי, לא, נית, להגיע
בויכוח כזה )תגובה מלאה לשמעו, גליק, אשר לא פורסמה,

(.57מופיעה בעמ' 
במאמר התגובה  ניסה גליק להראות שיש תועלת רפואית
במילה, שהיא לא פוגעת במיניות, ואפילו שהיא אינה
כואבת )?!(. בנוס9, האשי' גליק אנשי' ומוסדות שוני'
ב"קונספירציה". את האיגוד הבריטי של המנתחי'

( הוא האשי' בחוסר תו';לב מדעי, בכ<BJUהאורולוגי' )
שהניחו לרופאי' המתנגדי' לברית המילה לפרס' את
מאמריה' בעיתו,, "יותר מפי עשרה עמודי' משנתנו

למדעני' מהצד השני".
גליק התייחס למקור למאמר אותו ציטט ב,;ימי, ואשר
ג' בגיליו, זה של "א9 מילה" תמצאו תקציר של מאמר
ממקור זה. גליק התעל' כמוב, מהעובדה שקשה למצוא
)בחו"ל( רופאי' אשר יצדיקו את המילה מסיבות רפואיות.
הא' יבוא יו' ונוכל למצוא בארצנו הקדושה רופאי' אשר
יהיו מוכני' לעבוד על יושר' הרפואי, ולהביע את העמדה

עורלה[" מוכיח עד כמה דבריו לא יצאו מהראש, אלא ישר
מה"בט,".

בתו' המאמר ה"מלומד" של הפרופסור, מתגלה פתאו'
פרצופו האמיתי. כאשר משווה גליק את ב,;ימי
להדריאנוס, בדבריו "אבל אבותינו התגברו על הדריאנוס
ודומיו, וג' על ב,;ימי נתגבר". אני מקווה שהציבור לא
יתיחס להסתה פרועה זו, וג' לא לדבריו ש"קשה לדמיי,
יהודי ע' קשר כלשהו לרצ9 ההיסטורי של הע' היהודי

לדורותיו, שיעיז להציע ביטול מצווה זו".
אכ,, יש כאלו יהודי', יש ג' גויי' כאלו, ואני מקווה
שמספר' של אלו וכ, של אלו יגדל. את המאמרי'
והמכתבי' שהופיעו במוס9 "האר8" תוכלו למצוא בקרוב

באתר "א9 מילה".
בגיליו, הנוכחי של "א9 מילה", תמצאו כמה אנשי'
ששואלי', שתוהי', ואפילו מעלי' אפשרות של ביטול
המילה. תוכלו לקרוא ארבעה מכתבי' שהגיעו למערכת
"א9 מילה", מאמהות אשר שלוש מה, מלו את בניה,, ואחת
לא. הצער, התסכול והחרטה מלווה את שלושת המכתבי'

הראשוני'. הבטחו, בדר< משתק9 ברביעי.
(,24בתקציר מאמר על ברית המילה בדרו';קוריאה )עמ' 

תוכלו לראות אי< מנהג המילה התפשט כמו דליקה
במדינה שלא היה לה ולא כלו' ע' המילה, ותו< חמישי'

שנה כמעט כל בניה נימולי'. קשה להבי,.
וא' משהו רוצה למצוא פתרו, אפשרי למצוות המילה
היהודית, אולי נמצא אותו אצל תרבויות בה, מסורת מילת
הנשי' היתה "ייהרג ובל יעבור", וכיו' אי, יותר ניתוחי'.
ה' אמנ' ויתרו על הניתוח, א< לא על הטקס. אבשלו'
זוסמ,;דיסקי, מביא סיכו' של שני סקרי' אצל נשי'
בדואיות ונשי' אתיופיות שמראה, שג' מסורת אפשר

(.90לשנות. בהדרגה, בשקט, אבל אפשר! )עמ' 
ג' את דעת ההלכה על הברית תוכלו לקרוא בגיליו, זה,

לפחות בקצרה.
אשמח לקבל תגובות,

רני

המיוצגת על;ידי כמעט כל הרופאי'
המערביי' בעול'?

גליק ממשי< ומאשי' את האנשי'
המתנגדי' לברית המילה, ומסביר לנו
"באיזה סוג אנשי' מדובר", אשר
"מקדישי' חלק ניכר ממרצ' ומזמנ'

להלח' נגד ברית המילה".
נכו,, גיליו, זה של "א9 מילה" הוא תוצאה
של מאמ8 כזה! הא' עצ' המאבק על
פרוצדורה רפואית כלשהי, או אפילו נגד
מנהג עתיק יומי, הפוגע פגיעה כה קשה
בתינוק, מתייגת את האנשי' כ"מוזרי'?".
משפטו המקומ' "אני משאיר לציבור
'הנאור' לשפוט את הפסיכודינמיקה
העומדת מאחורי פעולות כאלה ]שחזור

מה שהמלצתי בדבר מילה במהדורות קודמות של

"הטיפול בא' ובילד", שונה ממה שאני ממלי8 כיו'...

העדפתי האישית, לו היה לי ב, נוס9 ; היא לא לנגוע

באיבר מינו הקט,.
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