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כל אחד כפי רצונו והבנתו לעשות לאיבר המי שלו
שגית

היו0 השמיני עבר עלינו בנינוחות. לא נאלצנו להתלבש יפה,
לארח, לארג1, לטלפ1 ולתא0. לא שילמנו הו1 למישהו
שיפגע בבננו הר5, לא נאלצנו לחבוש עור טרי ומדמ0.
התעוררנו ליו0 רגיל של הורות טריה, חיבקנו, הנקנו,
חיתלנו, נישקנו. ולעמית התינוק שלנו אמרנו שאנחנו
שמחי0 שחשבנו פעמיי0. שמחי0 שלא פגענו בו סת0 ככה
בלי סיבה. שנתנו לו להשאר של0, כי יש סיבה שכ5 הוא
נולד 9 יפה, של0 ומושל0, ואנחנו שמחי0 שלא גרמנו לו
לאבד אמו1 בעול0 המבוגרי0. שמחי0 שהגענו למסקנה
שאי1 שו0 סיבה שבעול0 לפגוע בו. עוד לפני ההריו1,
התחלנו לחשוב מה יהיה א0 יוולד לנו ב1, ואי5 נתמודד
ע0 ברית המילה. בהתחלה רצינו שזו תהיה בת, כדי לא
לעמוד בדילמה הזו. אבל הטבע לא תמיד מתחשב
ברצונותינו, ולעיתי0 א; מזמי1 אותנו דווקא להתמודד

ע0 הפחדי0 והקשיי0 שלנו.

)אייל(
הגעתי לנושא ברית המילה האישי שלי דר5 עבודה על
מודעות עצמית, ומצאתי ש0 המו1 פחד, חוסר אוני0 וכאב
פיזי. התחלתי להתעניי1 בנושא, לדבר ע0 אנשי0, לקרוא
חומר, ואז גמלה בי ההחלטה שאני לא מוכ1 לפגוע בבני.
מהרגע שנודע לנו שיש לנו ב1, לא פסקו הויכוחי0 בבית 9
בינינו, ע0 חברי0, משפחה, וכל מי שהיה בסביבתנו. אילת
הסכימה איתי שטקס ברית המילה הוא אכזרי, פוגע ולא
הגיוני, אבל ע0 נושא החריגות שיעלה ברגע שהילד לא יהיה
נימול, היא לא יכלה להתמודד, והחליטה לעשות ברית ע0
הרדמה אצל רופא ובכ5 לשכ5 מעט את הכאב. בסו;

החודש התשיעי אילת הביא לי כתבה שהיא שמרה מזמ1
על זוג שלא עשה ברית מילה לבנ0. התקשרתי אליה0.
השיחה הזו גרמה לשינוי אצל אילת, והיא בקשה לדבר
ע0 כמה שיותר משפחות שלא עשו לילדיה0 ברית, ולשמוע
מה0 בעיקר על ההתמודדות ע0 החריגות. מהשיחות ע0
המשפחות הבנו שההתמודדות ע0 החברה היא לא קלה,
אבל א0 ההורי0 שלמי0 ומשדרי0 את זה לילדי0, אז
החריגות כמעט ואינה מורגשת )נקודה למחשבה 9 ילד ע0
א; ארו5 או אוזניי0 גדולות נמצא במצוקת חריגות גדולה
הרבה יותר מילד לא נימול(. בסופו של דבר החלטנו לא
לעשות ברית, סיפרנו למשפחות ולחברי0 הקרובי0.
התגובות ברוב0 לא היו נלהבות, אבל לא נתקלנו בהתנגדות
נמרצת. ביו0 שעמית נולד היה לנו ברור יותר מתמיד
שאנחנו לא נעשה לו ברית. היו0, לאחר תשעה וחצי
חודשי0, אנחנו שמחי0 ושלמי0 ע0 ההחלטה. ג0
המשפחה והחברי0 מקבלי0 את עמית כמו שהוא באהבה

רבה.
רוצי0 להעביר קצת מניסיוננו להורי0 שהחליטו לא לעשות
ברית וליידע אות0 שהיו0 בארצנו 9 שעדיי1 הרוב המכריע
מבצע את טקס הברית, יש בורות מאד גדולה בקרב
רופאי0 ובכלל לגבי אי5 לטפל ומה לעשות ומה לא לעשות
א0 איבר מי1 זכרי לא נימול. אנחנו ממליצי0 להעזר בידע
שנצבר עד כה אצל הורי0 שלא מלו את בניה0, בעלו1
"באופ1 טבעי" ו"א; מילה", בעמותה נגד חיתוכי0 באברי

מי1, כדי להמנע מאי נעימויות.

אי1 ל5 מושג עד כמה התרגשתי לקרוא את הדברי0 עליה0
אני חושבת כבר כמעט שנתיי0 9 מאז ברית המילה של

בני.
אחרי שלא העזתי)!( להגיד את הדברי0 בקול ר0, הנה ה0
מודפסי0 בעלו1, ערו5 יפה, רשמי, כל מה שצרי5 כדי
שארגיש שמה שאני חושבת לעצמי בחדרי חדרי0 זה בס5
הכל די נכו1, ויש עוד אנשי0 שחושבי0 כמוני. שמחתי ג0

 את אמירותיו של דסמונד3לגלות שכללת בעלו1 מס. 
מוריס, שהספרי0 שלו ה0 כמעט התנ"5 הפרטי שלי.

אז הנה. נאגר בי מספיק כוח כדי לדבר על זה בלהט ע0
האיש שלי, וכדי לגלות שלא סת0 התחתנתי איתו 9 הוא
היה מוכ1 לשמוע ולשקול וכמעט להסכי0 לכ5 שלא נקיי0

ברית מילה לתינוק שגדל בתוכי עכשיו.
יש לי עוד שלושה חודשי0 לשכנע אותו
באופ1 מוחלט שכ5 צרי5 להיות. ברית מילה

היא מעשה בלתי הפי5.
אי9ברית מילה היא מעשה הפי5 בהחלט!
כל אחד כפי רצונו והבנתו לעשות לאיבר

המי1 שלו.

כה לחי
שגית



בחודש השביעי להריוני ראינו תכנית טלוויזיה בנושא.
שנינו ייבבו אל מול המרקע, והחלטנו שא0 זה ב1 9 לא
נמול אותו. זכיתי במשפחה פתוחה ותומכת, ואני מודעת
היטב ליתרו1 הזה, ומעריכה את העדרו של הקושי והעדר

הלח> שעלול היה להיווצר.
היחיד שאמר לי שבני יהיה "מסכ1" הוא אחי, שטוע1 שאלו
לא מלו אותו, היה סובל קשות מבחינה חברתית. הוא אומר
ג0, שא0 אחוז גדול מהאוכלוסייה באר> יפסיק למול את

בניו, אז הוא ישמח מאד לא למול את בניו לכשיבואו.
לח> חברתי. הסיבה היחידה בעול0 שיש לי למול את בני

היא לח> חברתי, וזו סיבה מאד פסולה בעיני.
לפני חודשי0 ספורי0 באה אלינו בחורה שעושה עבודת
מחקר לאוניברסיטה בנושא ברית מילה, וראיינה אותנו
לצרכי המחקר. הראיו1 נער5 בנפרד, ובסופו נדהמנו לגלות
שחלק מתשובותנו היו שונות בתכלית זו מזו. לשאלה "למה
לא מלת0 את בנכ0?" אני עניתי 9 לח> חברתי הוא לא
סיבה טובה בעיניי לחתו5 חלק מגופו המושל0 של הילד

האהוב שלי!!
בעלי ענה 9 "כי הוא לא יהודי".

לשאלה "כיצד תגיבו א0 בעתיד בנכ0 ירצה לימול".
תשובתי היתה: א0 הדבר רצוי עליו בגלל בעיות חברתיות,
אעשה הכל כדי לשנות את הסביבה 9 נעבור בית ספר, נעבור
עיר, נעבור אר>, נעבור למקו0 בו יהיה כמו כול0, א0 יקשה

עליו להיות "לא כמו כול0"!!
תשובת בעלי )שיחיה(: "בבקשה, שימול".

אני מקווה שבני יהיה גאה ובטוח בעצמו ובעצמנו. אני
מתפללת שיהיה חזק וישמח במה שהוא, בכולו, בלי רגשי
נחיתות או צרות אחרות. אז קדימה 9 א0 אנשי0 יפסיקו
לפחוד להיות כמו כול0, אז יהיו המו1 לא נימולי0, כמו

המו1, אחרי0.
אמא

יש לנו ילד ב שלוש וחצי שלא נימול
אמא
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יש לנו ילד ב1 שלוש וחצי שלא נימול. עלי לכתוב בעילו0
ש0 מפני שבעלי, אב ילדי, אינו מעוניי1 לחשו; את העניי1
יותר מהנחו>. כמוב1 שילדנו סובב לו עירו0 בי0 או בפארק
או היכ1 שמתחשק לו להתפשט 9 אבל חששו של האב הוא
מפני ממשלה עתידית, מטורפת וקיצונית, שעלולה לאמלל
ולהציק לנו בנושא. בעלי אינו יהודי וג0 אני 9 על פי היהדות
9 אינני יהודיה. אחי, שג0 הוא על9פי היהדות אינו יהודי 9
נימול. לאימי, שהיתה אז עולה חדשה )"גויה משוקצת"(,

היה מוב1 מאליו למול את אחי, כי ככה זה באר>.
אני, אחי ואחיותיי גדלנו באר> ללא כל רגשי נחיתות או
צרות אחרות בקשר לאי9יהדותינו. לא היה מצב שבו אבי
גרר אותנו בשבתות לבית הכנסת ואמי גררה אותנו לכנסיה
ביו0 ראשו1. חגגנו את החגי0 שכי; לחגוג. חונכנו על ערכי0
בריאי0, ונוכחותו של אלוהי0 האחד והיחיד ליוותה אותנו

תמיד, ומלווה עד היו0.
כולנו שרתנו בצבא 9 אחת מאחיותי ניסתה להשתחרר
בטענה שאינה יהודיה א5 נאמר לה שהיא אזרחית
ישראלית שנולדה וגדלה כא1 ואי1 על מה לדבר. כשהרב
בבסיס ראה שהיא עונדת צלב לצוארה בחדר האוכל, נזעק
ודרש ש"אל לה לעסוק בעבודות מטבח כי הלא היא תטמא
את האוכל הכשר". מיותר לציי1 שאחותי צהלה ושמחה 9
א5 לאחר דיו1 בי1 מקבלי ההחלטות נתבשר לה ש"מותר"
לה לעבוד בחדר האוכל 9 רק אסור לה לנגוע בחלה וביי1

הקידוש מחשש טומאה.
ברבנות לא מרשי0 לנו להתחת1, וטוב שכ5, רק חבל
שהנסיעות לחתונות בחו>9לאר> ה1 על חשבוננו, אבל ניחא.
כשאחת מאחיותי נהרגה )אכ1, משפחה רבת מעללי0(,
"חברה קדישא" רצו שנקבור אותה בבית קברות נוצרי
בחיפה המרוחקת ממקו0 מגורינו, למרות שיש בית קברות

 מטר מאתנו. ה0 איימו בחר3000נחמד למראה במרחק 
על ועד המושב א0 היא תקבר בבית קברות המקומי.

לנו לא היתה שו0 בעיה ע0 קבורה מחו> לגדר, העיקר
שתהיה קרוב לבית. ועד המושב התכנס במהירות, ובאומ>
הכריז שהיא בת המושב וש0 תקבר, וזה
חשוב יותר מחברה קדישא. לבסו; הועד
החליט החלטה נהדרת: בתו5 בית הקברות,

 אלא באזור ריק5 כיסא 12בצד, לא בשורה 
מתחת לאקליפטוסי0, ש0 קברנו בעצמנו
בנוכחות משפחה רחבה וחברי0 רבי0 את
אהובתנו. לא שיש כבד מונח מעליה )שלא
תברח( אלא דשא, וע>, ולרגליה סלע קט1
שהבאנו מ1 המדבר, אשר אותו אהבה, ש0

חיה, ש0 מתה.
אחות אחרת, שנישאה בקפריסי1 לישראלי
יהודי, מלה את בניה ואי1 בליבי כל טרוניה
על כ5. במש5 הריוני חשבנו שבני הוא בת,
ולכ1 עניי1 המילה לא העסיקנו כלל, מה ג0

שהיינו בחו> לאר> אז.


