
אתרי אינטרנט המתייחסי לברית מילה

http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Thinktank/3578/
האתר הראשו4 בעברית שעסק בהתנגדות לברית מילה. האתר כולל גזרי עיתונות, מאמרי! בעברית, וקישורי! לאתרי!

בעברית ובאנלית. החומר באתר מופיע בצורת תמונות, ולא כטקסט.

http://members.tripod.com/nocirc/
אתר "מילה רעה", אתר בעברית נגד ברית מילה. ערו9 בצורה ידידותית, מכיל מידע ה4 לגבי חסרונות המילה, וה4 לגבי

שחזור עורלה. כולל מילו4 מונחי! וכ4 איורי! וצילומי!.

http://www.beofen-tv.co.il/circumcision
אתר הבית של "א> מילה ; מחשבה שנייה על ברית מילה". באתר תמצאו את העלוני! התקופתיי! ניתני! להורדה כקוב:

WORDוכ4 מאמרי! נוספי! שלא יתפרסמו ב"א> מילה", כולל קטעי עיתונות ותרגומי!. כל החומר נית4 להורדה כקבצי ,
טקסט לצור9 הפצה.

http://www.hofesh.org.il
אתר חופש, אתר גדול המתעדכ4 יו!;יו!, ועוסק בהתנגדות לכפייה דתית, תו9 הפנייה לפעולות מחאה או פעולות אישיות,
בי4 היתר הקשורות לאלטרנטיבות לטקסי! דתיי! או מנהגי! דתיי!, כגו4 טקסי חתונה וקבורה, מזו4 שאינו כשר או

גופי! הפועלי! בשבת, וכמוב4, אלטרנטיבות לברית מילה )תחת "אלטרנטיבות" בשער הכניסה(.

http://www.mothersagainstcirc.org
אמהות נגד ברית מילה. אתר המכיל מידע רב וקישורי! רבי!, כול! מנקודת ההשקפה של אמהות אמריקאיות, אשר ה4

מ4 האמהות הבודדות שצריכות להחליט א! למול את בנ4 או לא.

http://weber.u.washington.edu/~gcd/DOC/
ארגו4 רופאי! אמריקאי!, קנדי! וג! מארצות אחרות, המתנגדי! למילת ילודי!. הרופאי! מתנגדי! ה4 להסרת חלקי!

מאברי המי4 של אנשי!, ללא רצונ!, וכ4 מאמיני! שאל לה! לרופאי!, להיות שותפי! במעשה מכאיב ובלתי נחו: זה.

http://www.cirp.org/nrc
אחיות בעד זכויות הילד ונגד ברית מילה. מעט מאמרי! ומעט קישורי!.

http://www.circumcision.org/
האתר של מרכז המידע על ברית מילה, המתנגד למילה. באתר חומר רב, כולל היסטורי, דתי, רפואי וחברתי, וכ4 התייחסות

לברית המילה מהצד היהודי.

http://circquotes.tilted.com/
ציטוטי! על ההיסטוריה הרפואית של ברית המילה בארה"ב, מסודרות על;פי עשורי!, החל מהמאה הקודמת ועד היו!.

בעזרת הציטוטי! נית4 להבי4 אי9 התפתח הטקס הרפואי האמריקאי, ומדוע הוא אינו נמוג עד היו!.

http://www.cirp.org/
אתר המיועד בעיקר להורי!, מתו9 מטרה לספק לה! את מירב המידע לפני שה! מחליטי! א! לבצע בבנ! את ניתוח

הברית.

http://www.circlist.org/chome.html
אתר גדול המכיל מידע רב בעד ברית מילה מטעמי! רפואיי! ומיניי!, ה4 לגברי! וה4 לנשי!. באתר מאמרי! וקישורי!

רבי!, וכ4 מאמרי! המתעדכני! תדיר.

http://www.foreskin.org/page2.htm
אתר המוקדש לשחזור עורלה, וכולל תמונות רבות של אברי מי4 זכריי! שלמי! ונימולי!, וכ4 מידע ותמונות על מהלכי!

בשחזור העורלה.

http://www.fgmnetwork.org/
 מליו4 נשי!(, על צורות המילה, על הכאב100ארגו4 המתנגד למילת נשי!, ומספק מידע רק על היק> התופעה בעול! )

והנזק, הבושה והחרדות. מוב4 שמובאי! ג! צדדי! תרבותיי!;דתיי! לעניי4, מהכיוו4 המוסלמי. לקרוא, להזדעזע, ולתהות
א! בכלל יש הבדל בי4 מילת גברי! ומילת נשי!.

http://www.fathermag.com/health/circ/bris/
קבוצת תמיכה המספקת מידע להורי! יהודיי! המתלבטי! בנוגע לברית המילה. מידע כללי, קישורי!, וג! צדדי! תרבותיי!

ודתיי!, בעיקר מהכיוו4 היהודי.

http://206.184.159.168/home.html
The National Organization toהארגו4 הלאומי ]האמריקאי[ להפסקת ההתעללות השגרתית וגרימת מו! מיני לזכרי! )

Halt the Abuse and Routine Mutilation of Malesמטרת הארגו4 להעלות את המודעות הציבורית לגבי חיתו9 באברי .)
מי4 זכריי!, ולהגביר את ההבנה לגבי זכותו של אד! לאברי מי4 שלמי! כזכות יסוד בזכויות האד!.


