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לכבוד המועצה לשלו% הילד
. אני כותב ל3 מפני8שלו% רב, קוראי% לי יובל, ואני ב- 

שמאד כואב לי.
לפני שבועיי% נולד לי אח. קוראי% לו אד%. יובל נולד אחרי
שהרבה זמ- הוא היה בתו3 הבט- של אמא שלי. אני זוכר
אי3 בפע% הראשונה אמא סיפרה לי שיש לי אח בבט- שלה.
התקלחנו ביחד, כמו שאנחנו עושי% הרבה פעמי%, ופתאו%
שמתי לב שהבט- של אמא קצת שמנה. שאלתי אותה למה
היא שמנה, אז היא סיפרה לי על אד%. אז עוד קראנו לו

"עובי" )כי הוא היה עדיי- עובר(.
אחרי כמה זמ- אפילו יכולתי להרגיש אי3 הוא בועט בתו3
הבט- שלה, ואמרנו שבטח הוא יהיה שחק- כדורגל. אבל
פתאו% חשבנו, שאולי עובי היא בכלל בת, ואני לא מכיר
הרבה שחקניות כדורגל, אבל חשבנו שאולי היא תהיה
הראשונה. אמא מאד שמחה על עובי, ושמרה עליו טוב טוב.
היא אפילו הפסיקה לאכול מעדני חלב מפני שכל פע% שהיא
אכלה יוגורט שהיא אוהבת, עובי התחיל להסתובב בתו3

הבט-, ואמא אמרה שלא טוב לו.
המשכנו לחיות כרגיל, אבל ידענו שעוד מעט יהיה לי אח
)אמא כל הזמ- אמרה שיכול להיות שזו אחות, אבל אני
רציתי אח, אז החלטנו שזה אח(, וחיכינו סו:;סו: ליו%

שהוא יחליט לצאת החוצה.
בסו: זה קרה, ואחרי שאמא ילדה אותו, קיבלנו אח נורא

חמוד.
אבל עכשיו אני רוצה לספר ל3 למה כואב לי. כמה ימי%
אחרי שאד% נולד, התחילו לדבר בבית על הברית. בהתחלה
לא כל;כ3 הבנתי מה זה, וחשבתי שיהיה נורא שמח להזמי-
את כל הדודי% שיבוא לבקר. אמא אמר שאפילו אח שלו
מאילת יבוא, ואני נורא מתגעגע אליו מפני שהוא גר רחוק

ואנחנו רואי% אותו רק לפעמי%.
פתאו% ההרגשה בבית התחילה להיות לא נעימה. שמתי
לב שאבא ואמא מתחילי% להתווכח על הברית, וה% כל
הזמ- דיברו על הברית. בהתחלה, חשבתי שה% מדברי% על
המסיבה, ואת מי להזמי- ומה להכי- ואיזה ממתקי% וזה,
אבל כשהקשבתי לה% פע% אחת יותר טוב, הבנתי שה%
מתווכחי% א% בכלל לעשות ברית. אז שאלתי את אמא מה
זה ברית ואז היא סיפרה לי. היא סיפרה לי, שכשאני הייתי
ב- שמונה ימי%, עשו לי ג% ברית, ומאז הפיפי שלי נראה
אחרת )בבית שלנו קוראי% לפיפי פי-, אבל בגלל שאמא
אמרה שהרבה אנשי% לא אוהבי% להגיד את המילה הזאת,
אז אני אכתוב פיפי, כדי שתבי-(. אמא ציירה לי אי3 הפיפי
שלי נראה פני הברית, ואי3 הוא נראה אחרי הברית, וג%
היא סיפרה לי אי3 עושי% את זה. באותו יו% לא יכולתי
לישו-, וג% חשבתי שאמא לא צריכה לספר לי דברי% כאלה
מפחידי%, אבל בגלל שהתעקשתי שתסביר לי בדיוק, אז
היא הסכימה. ראיתי ג% שהיו לה דמעות בעיניי% כשהיא

הסבירה לי, אבל רציתי לדעת.
ועכשיו אני יודע, ובגלל זה אני כותב ל3. אתה בודאי מבי-
שבסו: עשו לאד% ברית, ואני ג% אספר ל3 אי3 היה בברית,

אבל אני רוצה להיות בטוח שאתה יודע ג%;כ- מה עושי%
בברית, כי אולי אמא של3 לא סיפרה ל3. אז לפי מה
שהבנתי, על הקצה של הפיפי יש עור שקוראי% לו עורלה.
הרבה אנשי% אומרי% שהעור הזה הוא לא טוב, ולכ- צרי3
להוריד אותו כמה שיותר מהר, ולכ- עשו את זה לאד%. וג%
לי. אבל כדי להוריד את העורלה, צרי3 לחתו3 אותה.
כשאמא אמרה לי את זה בפע% הראשונה, חשבתי שהיא
סת% אומרת, אבל אחר;כ3 הבנתי. ומה שהכי מוזר, שלא
סת% חותכי% את העור, מפני שהעור הזה מחובר אל הקצה
של הפיפי, וכדי לחתו3 אותו צרי3 לקל: אותו מהקצה, ורק

אחר כ3 לחתו3 אותו.
פע% כשהייתי בטיול בג-, האצבע שלי נתקעה בסלע,
והציפור- נשברה וירדה לי קצת מהאצבע. עד היו% אני זוכר

אי3 כמה שעות בכיתי מרוב כאב.
אז אמא אמרה לי שהעור של העורלה מחובר לקצה של
הפיפי כמו שהציפור- מחוברת לאצבע, ולכ- צרי3 לקל: אותו
מש% כדי שאפשר יהיה לחתו3 אותו כמו שצרי3. אמא
סיפרה לי שמי שחות3 את העורלה קוראי% לו מוהל, והוא
מומחה גדול ויודע אי3 עושי% את זה מאד בזהירות בלי
לחתו3 ג% את הקצה של הפיפי, אבל אני חושב שבגלל
שהפיפי של אד% כל;כ3 קט-, בטח זה נורא מסוכ-, ואני
מקווה שכל המוהלי% כמו המוהל שבא אלינו, מפני שא%
יש מוהלי% שקצת פחות טובי%, ה% יכולי% לחתו3 יותר

מידי.
אז אחרי שאמא הסבירה לי אי3 עושי% את הברית, שאלתי
אותה א% זה יהיה כואב לאד%, אז אמא אמרה שכ-, אבל
לא נורא מפני שהמוהל ישי% לו על השפתיי% קצת יי- אדו%,
ואז הוא ירגע. היו% אני נזכר, שבברית באמת המוהל עשה
את זה, אבל אד% בכלל לא הפסיק לבכות. בעצ% הוא לא
בכה ; הוא צרח, ואני רציתי לראות באמת אי3 עושי% את

זה, ובגלל זה החלטתי לכתוב ל3.
אחרי שחתכו לאד% את העורלה, וג% קילפו אותה מהקצה
של הפיפי, ושוב חתכו מאיפה שהיא יוצאת, אני זוכר שהוא
התכוו> מרוב פחד וכאב, וכמעט היה כחול אפילו, ועד היו%

הוא בוכה כל פע% שהוא עושה פיפי, וג%
קשה לו עדיי- לינוק, ואני לא יודע מה

לעשות.
שאלתי את אמא למה עושי% את זה לאד%.
אמא בכתה כשדיברנו על זה, אבל לא יכולתי
לשאול את אבא, כי אבא לא רוצה לדבר על
זה, וג% אומר שאמא לא צריכה לדבר איתי
על זה, אז אנחנו מדברי% רק כאשר אבא

בעבודה.
אמא אמרה שעושי% את זה כי ככה עושי%
לכל התינוקות היהודי%, וג% לי וג% לאבא
וג% לסבא וג% לסבא שלו, ואפילו לאברה%
אבינו ולמשה רבינו וליצחק רבי- עשו. אמא
אמרה שזה מה שאומר שאנחנו יהודי%. אז
שאלתי אותה א% רק ליהודי% עושי% ברית,



אז היא אמרה שלא, שג% אצל המוסלמי% )אתה יודע,
הערבי%(, עושי% את זה אבל בגיל אחר. והיא ג% אמרה לי
שאצל האמריקאי% חלק עושי%, וג% שבאר> עושי%
לנוצרי%, מפני שה% חושבי% שזה יותר בריא כי זה לא

מתלכל3 מתחת לעורלה וכל זה.
אז שאלתי אותה א% אצל כל האנשי% שלא עושי% מלוכל3
לה% ש% בפיפי, אז היא אמרה לי שהיא לא יודעת, וג% היא

לא רוצה לדבר על הפיפי של האחרי%.
שכחתי לספר ל3 שהמוהל שבא אלינו הביתה לעשות את
הברית, הוא היה לבוש בבגדי% כאלה שחורי%, כמו
הדתיי%, אז שאלתי את אמא א% רק דתיי% עושי% ברית,
ולמה שאנחנו, שאנחנו לא דתיי% )ואפילו אוכלי% לפעמי%
חתיכות עו: בשמנת, שאמא אמרה לי שלדתיי% אסור, אבל
זה נורא טעי%(, אז למה אנחנו עושי% את זה? אמא הסבירה
לי שהברית היא משהו שכל היהודי% עושי%, ג% בחו> לאר>,

וג% א% ה% לא דתיי%, וזה מה שעושה אות% יהודי%.
נורא התפלאתי שאמא אמרה לי את זה, מפני שידעתי תמיד
שאנחנו יהודי% בגלל שאנחנו מדברי% בעברית, וחוגגי% את
ראש השנה ופסח, וג% גרי% בישראל ועוד כל מיני דברי%,
ועד היו% אני לא מבי- אי3 אנחנו יהודי% רק בגלל שחתכו

לנו את הקצה של הפיפי.
וג% אני לא מבי- א% ג% למוסלמי% )אתה יודע, הערבי%(
חותכי% אותו, וג% לאמריקאי%, אז אי3 ידעו מי יהודי ומי

מוסלמי ומי אמריקאי א% יראו לה% רק את הפיפי?
אמא אמרה לי שבכלל היא לא רצתה לעשות את זה לאד%
)וג% לא לי(, ושממש כאב לי כשחתכו את אד%, שהוא תינוק
כזה קט- וחמוד ושל%, אבל א: אחד לא הסכי% לא לעשות
את זה. אבא אמר )אני שמעתי אותו אומר את זה לפני
הברית, בלילה, כשה% חשבו שאני יש-( שהוא חייב לעשות
את זה כי אחרת אבא שלו לא ידבר איתו יותר, וג% הוא
אמר שא% לאד% יהיה פיפי אחר מהפיפי של הילדי%

האחרי% בג-, אז כל הזמ- יציקו לו.
לא אמרתי לאבא )כי אני יודע שהוא לא רוצה לדבר על זה(,
אבל אצלנו בבית;ספר יש ילד אחד ע% משקפיי% נורא עבי%,

כי הוא לא רואה טוב בלעדיה%, וכול% צוחקי% עליו שהוא
משקפופר ויש לו תחתית של בקבוק על העיניי% וכל מיני

דברי% כאלה, והוא נורא מסכ-.
אני מקווה שלא יורידו לו את העיניי% בגלל זה. וג% בג-
היה ילד אחד ע% אוזני% בולטות, וג% אחד שבא מאפריקה
)אתיופי, אתה יודע(, אבל לא צחקו עליה% כי הגננת אמרה
שאפילו שה% שוני%, ה% בדיוק כמונו, ובאמת יצחק
)האתיופי( הוא עד היו% החבר הכי טוב שלי בכיתה. אז
למה אבא פוחד שיצחקו על אד%, כי בכלל לא רואי% את
הפיפי, וג% אני חושב שאד% יכול היה להיות גאה בפיפי
שלו, שהוא נראה אחרת, כמו ילדה אחת בג- שהיו לה שתי

אצבעות מחוברות והיא הראתה לכול%, וג% אני רציתי.
אז אני כותב ל3 מפני שאני רוצה לדעת א% אתה יכול
להסביר לי למה עושי% את זה, ולמה את% מרשי% שככה
יכאיבו לתינוקות, ולמה הרשת% לה% להכאיב לי ככה
ולחתו3 לי את הקצה של הפיפי, וג% )אבל אל תספר לאמא
שאני יודע, כי היא חושבת שאני לא מבי- כלו% בדברי%
האלה( שמעתי את אבא ואמא שלי מתווכחי%, וה% אמרו
שבלי העורלה נהני% הרבה פחות בעת קיו% יחסי מי-
)הזדיינות, אתה יודע(, אז בכלל אני לא מבי- למה מותר

למוהל לחתו3 לתינוק ש%.
וג%, א% זה כל;כ3 כואב לו, אז למה לא עושי% לו זריקה
של הרדמה, כמו שעשו לי כשהיה לי חור בש-, וג%כשהורידו
את הפרונקל מהכלבה שלנו דורי. אולי א% היו עושי% לו
הרדמה, אז לא היה כואב לא, ורק הוא לא היה נהנה בעת
קיו% יחסי מי- כשהוא יהיה גדול, אבל הוא עוד קט- אז זה

לא נורא.
אני שולח ל3 את המכתב הזה, ואני מקווה שאולי תהיה ל3
תשובה, ותוכל להסביר לי למה את מרשי% לה% לחתו3
את הפיפי של התינוקות למרות שזה נורא כואב לה%, ואת%
לא מרשי% לאבא לתת סטירה לילד שלו ששבר את כל

הכלי% על השולח-.
בתודה,
יובל

?זה אצל כול כ הא
יאיר

לעור3 "א: מילה" שלו% רב,
שמחתי מאד לקבל את העלו- ששלחת אלי
הביתה, לאחר שראיתי אותו באינטרנט.
קוד% כל, ישר כוח על הרעיו-, המאמ>,
האומ>, והנחישות להעלות נושא כל;כ3

שנוי במחלוקת בחברה שלנו.
בגליונות הקודמי% כתבו מספר אמהות,
אשר רוב- הצטערו על כ3 שמלו את ילדיה-,
ואפילו כאלו שלא מלו, ושמחות על כ3. אני
רוצה להעלות נושא שלא מרבי% כלל לדבר
עליו, והוא הצד של הגברי% הבוגרי%
הנימולי%. אני, כמו בודאי רבי% וטובי%

 שנה. הורי,30באר> הזו, נימולתי לפני כ;
אשר אינ% שומרי מצוות, מלו אותי פשוט

מפני ש"כול% עשו כ3".

במש3 השני% חיי המי- שלי היו סבירי% בהחלט. לא היו
לי טענות, לא על הנאתי, לא על ההנאה שהסבתי לבנות
זוגי, ולא על הצורות בה% עינגתי את עצמי. לאחר קריאת
העלוני% הקודמי%, התחלתי פתאו% לחשוב. פתאו%
הבנתי את המו% שהטילו בי. פתאו% הבנתי את ההנאה

שלקחו לי.
פתאו% הבנתי מדוע לעתי% אני מסיי% את מעשה האהבה

ע% פי- שותת ד%... הא% כ3 זה אצל כול%?
היו% אני יודע שאני בעל מו%. אמנ% אי- לי כוונה לשחזר
את הערלה )למרות שהבנתי שזה אפשרי(, אבל אני מוכ-
לעשות הכל כדי שתינוקות אחרי% לא יעברו את הניתוח

המיותר הזה.
אשמח לעזור בכל צורה שנית-,

יאיר )ש% בדוי(
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