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למדינות המערב אי4 שו& מסורת של ברית מילה. בעבר, התפשטות היווני& והרומאי& הביאו את המערב במגע קרוב ע&
המזרח התיכו4, ש& חלק מהתרבויות סימנו את בניה& ע"י ברית מילה או הטלת מו& מיני אחר. כדי להג4 על ילדי& אלו,
העבירו היווני& והרומאי& חוקי& כנגד המילה. במהל8 השני& הבאות, הכנסייה הקתולית העבירה חוקי& דומי& רבי&

אחרי&.
המילה בארה"ב החלה בזמ4 ההיסטריה כנגד האוננות, בתקופה הויקטוריאנית, כאשר כמה רופאי& אמריקאי& מלו ילדי&
כעונש על כ8 שאוננו. הרופאי& של התקופה הויקטוריאנית ידעו היטב שהמילה מערטלת את הפי4, מבטלת את רגישותו,
ומטילה בו מו&. בכל זאת, תו8 זמ4 קצר ה& החלו לטעו4 שהמילה מרפאה אפילפסיה, עוויתות, שיתוק, מחלת הפיל,
שחפת, אקזמה, הרטבת:לילה, "מחלת חיבור ברכיי&", אי:שליטה בסוגרי&, טחורי&, חלומות:רטובי&, בקע:מפשעתי,

כאבי:ראש, עצבנות, היסטריה, ליקוי ראייה, אידיוטיז&, פיגור שכלי, וטירו;.
למעשה, א; ניתוח בהיסטוריה הרפואית, לא נחשב כמרפא או מונע כל:כ8 הרבה מחלות, כמו המילה. עד שנות השבעי&,
עדי4 היה ספר רפואה מוביל בתחומו, אשר המלי> על מילה כשגרה למניעת אוננות. המניע האנטי מיני הקשור בניתוח

הכולל חיתו8 חלק מאיבר המי4, הינו מוב4 וברור.
בארה"ב, לאחר מלחמת העול& הראשונה, החלו לערו8 מילה לכל התינוקות שנולדו בבתי החולי&, וזאת ללא ההתייעצות
ע& הוריה&. באותה עת א; התחילו להתייחס ללידה כאל אירוע פתולוגי או רפואי, וכ4 החלו לעודד להפסיק להיניק. רק
בשנות השבעי& החלו לחוקק בארה"ב חוקי&, המורי& לבתי החולי& לקבל אישור ההורי& על ביצוע ברית מילה בילדיה&.
במש8 הזמ4 התחלפו המניעי& הרפואיי& שעומדי& מאחורי המילה. היו& מדברי& על סרט4 ועל מחלות מי4 מדבקות.

אול&, יגיע היו& וג& סיבות אלו תחלופנה, ואז תופענה חדשות.
אילו המניעי& היו רפואיי& בלבד, סביר להניח שהמילה הרפואית היתה נעלמת מ4 העול& מזמ4, ביחד ע& העלוקות, קידוח

הגולגולת והסירוס. אול&, ברור שקוד& כל מופיע המניע למילה. הסיבות מופיעות לאחר מכ4.
מיליוני שנה של אבולוציה, הביאו את גו; האד& למודל של עידו4, הידור ויעילות, כשלכל איבר יש תפקוד ומטרה ברורה
ומדויקת. האבולוציה הביאה לידי כ8 שאברי המי4 של היונקי& יהיו מכוסי&, מוגני& ושמורי& ע"י העורלה. כל אד&
נורמלי נולד ע& עורלה. אצל נשי&, ה"עורלה" מגינה על הדגדג4. אצל הגברי& על העטרה של הפי4. לכ4, העורלה היא איבר

הכרחי וחשוב במיניות של האד&.
לידה של תינוק חדש אמורה להיות אירוע משמח. אול&, הורי& רבי& בארה"ב, כאשר נולד לה& תינוק זכר, "נאלצי&"

)מתוק; צו חברתי(, למסור את בניה& לאד& בלתי ידוע, אשר, מאחורי פרגוד, מפשיט את ילד& וחות8 לו את העורלה.
תעשיית המילה בארה"ב מגלגלת מיליוני דולר בשנה. ההורי& אינ& מקבלי& מידע עדכני ונכו4. א; אחד אינו מדבר על
התיפקוד של העורלה, מפחידי& את ההורי& במחלות שונות, ומשכנעי& אות& שלמעשה, העורלה אינה משמשת לדבר,

והמילה היא חלק מהחיי&.

מהי העורלה?
העורלה היא איבר רגיש למגע, מותא& לתפקידו בדייקנות, ויחיד במינו ובתיפקודו. אי4 א; איבר בגו; המתפקד כמו
העורלה. בהיותה התארכות מותאמת של העור החיצוני של הפי4, העורלה מכסה את העטרה של הפי4, בשכבה כפולה של

 מאורכו של הפי4 הרפוי, הוא למעשה עורלה.25 מס8 כל העור של הפי4, נמצא בעורלה. לפחות 80%עור. למעשה, %
היא מכוסה בשכבה דקה של שרירי& חלקי&, העשויי& מסיבי& אורכיי&. שרירי& אלו מסובבי& סביב עצמ&, ויוצרי&

מעי4 שריר סוגר, אשר משמש להגנה מושלמת על צינור השת4 בפני זיהומי& מכל סוג שהוא.
כמו שכבת העור הפנימית של העפעפיי&, או השכבה הפנימית של הלחיי&, ג& העורלה מכילה קרו& רירי. שכבה רירית זו

 אזור הריר הר8, ואזור הריר הקשה. האזור הר8 הוא זה שבא במגע ע& העטרה של הפי4,:מחולקת לשני אזורי& ברורי&
ב חיצוניות, אשר מפרישות תחליבי& וחומרי סיכה, וכ4 נוגדני&. בלוטות דומות קיימות ג& בעפעפיי& וג&ֶלֶומכיל בלוטות ח

בלחיי&.
קרוב לאזור הרירי הר8, ומיד מאחורי השפה של העורלה, נמצא האזור הרירי הקשה. אזור זה, הרגיש למגע באופ4 יוצא
דופ4, מכיל כעי4 רצועות רוחב, בדומה לרצועות האלסטיות אשר בחלק העליו4 של הגרביי&. רצועות אלו מאפשרות לשפתי
העורלה להיפתח, ולעורלה להתגלגל מעל העטרה אחורנית, תו8 כדי חשיפת העטרה. האזור הרירי הקשה נות4 לעורלה את

הצורה האופיינית ההולכת וצרה כלפי הקצה.
בחלק הפנימי של העטרה, נקודת הקצה של העטרה משוכה במקצת לקראת הפתח, ויוצרת קרו& הדומה למעי4 רצועה
רוחבית )קרו& בעל אופי דומה הוא זה שמחבר את הלשו4 לרצפת הפה(. קרו& זה הוא המאפשר לעורלה לחזור למקומה

הרגיל לאחר שהיתה משוכה לאחור.



הסגה לאחור של העורלה
בזמ4 הלידה, העורלה צמודה בדר8 כלל לעטרה, כמו שציפור4 צמודה לאצבע. ע& ההתבגרות, כאשר הפי4 יגמור את
התפתחותו, העורלה תיפרד מהעטרה. הפרדה זו קוראת בזמנה היא, בדיוק כמו שפרח הורד נפתח מתו8 הניצ4 ומתחיל
לתת את ריחו. ובדיוק כמו שלא נפתח ניצ4 הורד כדי להנות מריחו, כ8 אי4 שו& סיבה לנסות להפריד בי4 העורלה לעטרת

הפי4 לפני שהגיע הזמ4.
ג& א& העורלה נפרדת מהעטרה עוד בזמ4 הילדות, בדר8 כלל העורלה מכסה את העטרה כ8 שנשאר מקו& להטיל שת4

בלבד. בצורה כזו מגינה העורלה על העטרה בפני חשיפה מוקדמת מידי לסביבה החיצונית.
הפי4 מתפתח באופ4 טבעי בעת ההתבגרות. בסופו של דבר, הילד יגלה באופ4 מופלא שהעורלה יכולה להימש8 לאחור
ולהיפרד מהפי4. אי4 שו& סיבה שההורי&, רופאי& או כל מטפל אחר, ימשו8 את העורלה לאחור. דבר זה אמור להיעשות

ע"י הילד בלבד, וזאת רק כאשר הגיע זמנה של העורלה להימש8 לאחור ולהיפרד מהעטרה.
כל הורה צרי8 לדאוג כאשר מישהו מנסה למשו8 את עורלת בנו לאחור. דאגה גדולה יותר צריכה להיות כאשר מישהו מנסה

לחתו8 את העורלה.
לעורלה שימושי& שוני&, מה& רפואיי& )למחקר(, ומה& מסחריי& )ליצירת רקמות שונות(, ושוק העורלות )כחומר גל&(

מקי; מיליוני דולר בשנה )בארה"ב(.

מה1 תפקידי העורלה?
לעורלה מספר תפקידי& תחושתיי& הגנתיי& ומיניי&.

. בדיוק כמו שהעפעפיי& מגינות על העיניי&, העורלה מגינה על העטרה ושומרת על שטח הפני& שלה ר8, לח, ורגיש.הגנה
ב, המייצרות אתֶלֶ מתאי&, וניקיו4. לעטרה עצמה אי4 כל בלוטות חpHבנוס; היא שומרת על טמפרטורה אופטימלית, 

ב אשר מג4 על העטרה ושומר על בריאותה.ֶלֶב, או השמ4, אשר משמ4 את גופנו. העורלה היא זו המייצרת את החֶלֶהח
. הקרו& הרירי, אשר מכסה את כל פתחי הגו;, הינו ההגנה החיסונית הראשונית של הגו;. בלוטות שנמצאותהגנה חיסונית

בעורלה מייצרות חומרי& בעלי תכונות אנטיבקטריאליות )נגד חיידקי&( ואנטי ויראליות )נגד נגיפי&(, כגו4 ליזוזימי&.
חומרי& כאלו נמצאי& ג& בדמעות, וג& בחלב:א&. תאי לנגרהנס אפיטליאלי&, ג& ה& חלק מהמערכת החיסונית הנמצאת

בתו8 השכבה הרירית אשר העורלה מפרישה, והמגינה בפני זיהומי&.
. העורלה רגישה כמו קצה האצבע או השפתיי&. היא מכילה מגוו4 גדול יותר, וריכוז גבוה יותר, של קולטני&רגישות גבוהה

עצביי& מיוחדי&, וזאת הרבה יותר מכל חלק אחר בפי4. קצוות עצבי& אלו יכולי& לקבל תחושה של שינויי טמפרטורה,
תנועה, ומרק&.

. כאשר הפי4 מזדק;, הפי4 נעשה עבה יותר וארו8 יותר. העורלה הדו:שכבתית מספקת את העור הנדרשכיסוי בזמ5 זקפה
כדי להתאי& לאיבר הגדל, ולאפשר לעור הפי4 להחליק בחופשיות, בצורה חלקה ומהנה לאור8 הפי4 כולה עד לעטרה.

. השכבה הכפולה של העורלה יכולה להתקפל עד כמעט בסיס הפי4, וחזרה עד העטרה. מרחבתפקוד מיני לסיפוק עצמי
התנועה הגדול הזה הוא המנגנו4 בעזרתו מפעילי& הפי4, ה"פרנולו&" והעטרה את המנגנו4 האורגזמי.

. אחד התפקידי& המיניי& של העורלה הוא להבטיח תנועה חלקה ועדינה בי4 החלקי&תפקוד מיני בזמ5 יחסי מי5
הריריי& של שני בני הזוג. העורלה מאפשרת לפי4 לנוע קדימה ואחורה בתו8 הנרתיק ע"י מגע בלתי מחוספס בי4 העורלה

והפי4, וכ8 הנקבה מעוררת ע"י לח> ולא ע"י חיכו8 בלבד, כמו במקרה שהעורלה חסרה.
העורלה המסתירה את הפי4 מהווה כעי4 מעטפת היוצרת אינטימיות, בהפיכתה את העטרה לאיבר מוסתר. החוויה המינית
מוגברת כאשר העורלה מתקפלת לאחור, ומאפשרת לאיבר ה"פנימי" של הזכר, העטרה, לפגוש את האיבר הפנימי של

הנקבה, הדגדג4, רגע של אינטימיות ויופי.
לעורלה עשויי& להיות תפקידי& נוספי& שעדיי4 לא התגלו או הובנו. מדעני& באירופה גילו לאחרונה תאי קולטני& של
אסטרוג4 בשכבה האפידרמלית הבסיסית של העורלה. חוקרי& מאוניברסיטת מנצ'סטר גילו שהעורלה האנושית מכילה
בלוטות אפוקריניות. בלוטות אלו מייצרות פרומוני&, שה& "מוסרי הודעות כימיות" של הטבע. מחקרי& נוספי& צריכי&

להיער8 כדי להבי4 טוב יותר ממצאי& חדשי& אלו, אשר יאירו אולי באור נוס; על חשיבותה של העורלה.

אי8 שומרי1 על העורלה?
הפי4, באופ4 טבעי, אינו זקוק לשו& טיפול. העורלה של הילד מתנקה בעצמה, בדיוק כמו העפעפיי&. מאותה סיבה שלא
מומל> להרי& את העפעפיי& ולשטו; את גלגל העי4, אי4 זה מומל> לקפל את העורלה של הילד ולשטו; את העטרה. השהיה

בתו8 מי& בזמ4 האמבטיה זה כל מה שצרי8 כדי לשמור על הפי4 הבלתי נימול נקי.
(. זהו כנראה החומר הכי פחות מוב4, אשר ניתנו לוsmegmaה )ָמְגֶמְהחומר המשחתי הלב4 שמתחת לעורלת הילד קרוי ס

הכי הרבה תכונות שליליות, ללא שו& צידוק.
הסמגמה היא חומר נקי, לא מלוכל8, והיא חשובה והכרחית. היא שומרת על העטרה שתהיה לחה וחלקה, ומספקת לפי4
חומרי& אנטי:בקטריאליי& ואנטי:ויראלי&, כ8 ששומרת עליו שיהיה בריא. כל היונקי& מייצרי& סמגמה. דר' תומאס ג'.

ריטר הגדיר את חשיבותה של הסמגמה כ8: "ממלכת החיות היתה כנראה מתקשה להתקיי& ללא הסמגמה".
המחקרי& מלמדי& שכדאי לא להשתמש בסבו4 כדי לנקות את העטרה שמתחת לעורלה. קיפול העורלה של התינוק, וניקוי
הסמגמה ע"י סבו4 הורסי& את העול& העשיר של החיידקי& שקיימי& מתחת לעורלה, וחושפי& אותו להתקפה של חיידקי&

אחרי& שעלולי& לגרו& לגירוד ולזיהו&.
הדר8 הטובה ביותר להג4 על הפי4 הבלתי נימול של הילד הוא פשוט... לא לעשות כלו&. כאשר הילד מתבגר, הוא יכול לקפל

את העורלה ולשטו; את העטרה במי& פושרי&, על פי רצונותיו.



עד כמה ברית מילה נפוצה?
אחוז מהגברי& 15עד  10מילה כמעט ולא ידועה באירופה, דרו&:אמריקה, ומדינות לא מוסלמיות באסיה. למעשה, רק 

. זהו34.2בעול& נימולי&. רוב הנימולי& ה& מוסלמי&. אחוז ברית המילה שנעשית לילודי& בארצות הברית ירדה ל:%
 מהילודי& נימולו מטעמי& רפואיי& בארה"ב,90אחוז נמו8, ונשמע נמו8 עוד יותר למי שנולד בזמ4 המלחמה הקרה, אז %

וזאת ע& או בלי הסכמת הוריה&.

במה ברית המילה מזיקה?
הויכוח הרפואי בקשר ל"תועלת הבריאותית לכאורה" של המילה ממוקדת לעיתי& רחוקות בלבד בתוצאות האמיתיות של

המעשה.
מעור הפי4 שלו. בהתחשב באור8 העורלה, 80המילה מערטלת. בהתחשב בכמות העור שנחתכת, המילה שודדת מהזכר כ:%

מאור8 הפי4. מחקרי& אנטומיי& זהירי& הראו שהמילה חותכת כמעט מטר של ורידי&, עורקי& 25חיתוכה מוריד לפחות %
 קצוות עצבי&. השרירי& שבעורלה, בלוטות, הקרו& הרירי והרקמה000,20מ' של סיבי עצב, ויותר מ: 700ונימי&. יותר מ:

האפיטליאלית, כול& נהרסי& ג&:כ4.
המילה מבטלת רגישות. כריתת העורלה משמעותה הסרת כל מער8 העצבי& וקצות העצבי& בעורלה עצמה. כמעט תמיד
הורסת המילה ג& את הקרו& הרירי שבבסיס העורלה. איבוד העורלה המגינה מבטלת ג& את רגישות העטרה. בשל העובדה
שהעטרה חשופה עתה לחיכו8, העור החיצוני שלה מתקשה ומתייבש. קצות העצבי& שבעטרה, אשר בפי4 הבלתי נימול
נמצאי& מתחת לשכבה הרירית, נקברי& עתה מתחת לעור הקשה, ומאבדי& את רגישות העטרה. העטרה מקבלת צבע דהה

ואפור, ומראה נוקשה.
המילה מטילה מו&. בשל הכריתה של כל:כ8 הרבה עור של הפי4 באופ4 מוחלט, העור הנותר אינו יכול לנוע בחופשיות מעל
העטרה ומעל הפי4 עצמו. איבוד זה של תנועה הורס לחלוטי4 את המכניז& של התעוררות העטרה. כאשר הפי4 הנימול
מזדק;, העור הנותר, שאינו יכול להימתח כמו שצרי8, נעשה כל:כ8 הדוק,  עד כדי כ8 שכמעט שאי4 מספיק עור לעטו; את
הפי4 הזקו;. שיער מבסיס הפי4 מכסה חלק מהפי4, במקו& שבדר8 כלל אי4 שיער. החלק הנותר מהעור שליד העורלה אינו

מכיל יותר בלוטות חלב, וכ8 אי4 אפשרות להג4 על העטרה, והעור היבש נוטה להיסדק ולדמ&.
המילה משנה צורה. המילה גורמת לשינוי משמעותי בצורתו של הפי4. היא גורמת להדגשה קבועה של העטרה, אשר באופ4
טבעי הינה איבר מוסתר. בגלל העובדה שבזמ4 המילה בדר8 כלל העור נתלש מבסיסו, לעיתי& נותרי& חלקי עור אשר
תלויי& בבסיס העטרה, ויוצרי& מעי4 גושי& בלתי מסודרי&. בהתא& לכמות העור שהוסרה, הפי4 מקבל לפעמי& דפורמציה,
הוא מתעק&, ובזמ4 הזדקפותו מוש8 העור לפעמי& את הפי4 לכיוו4 הבט4, דבר שגור& לפי4 להתקצר ולעיתי& )במקרי&

פתולוגי&( לקבור אותו לגמרי.
המילה משבשת את מחזור הד&. בעקבות הסרת כמות גדולה של עור המכיל הרבה ורידי& ונימי&, משבשת המילה את

meatalתנועת הד& מסביב לפי4. במקרי& פתולוגי&, בעקבות מילה לא נכונה, גור& הדבר להפרעות בהפרשת השת4 )
stenosisונדרש ניתוח לתיקו4 המצב.  תופעה זו כמעט ואינה מופיעה אצל ילדי& שאינ& נימולי&. תופעה נוספת שעוללה ,)

להיגר& מהמילה היא הצטברות נוזלי לימפה בשארית העור שבבסיס העטרה, ג& זאת בעקבות הסרת צינורות לימפה בזמ4
כריתת העורלה.

המילה מזיקה להתפתחות המוח. מחקרי& שנערכו לאחרונה מצביעי& על:כ8 שלמילה יש השפעה ארוכת טווח על התפתחות
המוח, באופ4 הפועל לרעה בהתפתחות המרכזי& התפיסתיי& שבמוח. לילדי& נימולי& יש ס; נמו8 יותר של כאב מאשר
לילדות ולילדי& בלתי נימולי&. דר' ג'יימס פרסקוט מציע, שהמילה עלולה לגרו& לרמות עמוקות יותר של פגיעה עצבית

ג&:כ4.
המילה אינה היגיינית ואינה בריאה. אחד המיתוסי& השכיחי& ביותר בקשר למילה הוא שהיא מאפשרת ניקיו4 טוב יותר
של הפי4. דבר זה אינו נכו4. עיניי& ללא עפעפיי& לא יהיו נקיות יותר, כ8 ג& פי4 ללא עורלה. החשיפה הקבועה של העטרה
גורמת לה להתלכל8 יותר ולהתחכ8 יותר, וגורמת בכ8 לפי4 להיות, למעשה, מלוכל8 יותר. החשיפה של צינור השת4 חושפת

אותו לזיהו& חיידקי ווירלי, יותר מאשר אילו היה מוג4 ע"י העורלה.
 בזמ4 המילה, העורלה נתלשת למעשה מהעטרה )משו& שבאופ4 טבעי ההפרדה בי4 העורלה לעטרה נעשית בגיל מאוחר
הרבה יותר(, וכ8 חושפת שטח גדול של עטרה פצוע וחשו;, שעלול להזדה& בקלות. ג& לאחר שהאזור נרפא, העטרה הבלתי

מוגנת והרגישה, חשופה לשאריות של שת4, צואה, חומרי& כימיי& הנמצאי& בחיתולי& חד:פעמיי&, ושאר מזהמי&.
נשי& בנות זוג של גברי& נימולי& אינ4 מדווחות על שכיחות נמוכה יותר של סרט4 צוואר הרח&, והמילה ג& אינה מונעת
סרט4 הפי4. מחקר שנער8 לאחרונה הראה ששכיחות סרט4 הפי4 בקרב תושבי ארה"ב גבוה מזה שבדנמרק, ש& מלבד
מהגרי& מהמזרח התיכו4, לא מבצעי& כמעט ברית:מילה. למעשה, כדאי היה לבדוק שמא מילה מעלה את הסבירות ללקות

בסרט4 הפי4.
מילה אינה מונעת הדבקות או העברה של מחלות מי4 מידבקות. למעשה, שכיחות הגברי& הנימולי& הפעילי& מינית היא

הגבוהה ביותר בכל מדינות המערב, ושכיחות מחלות המי4 המידבקות, כולל איידס, היא הגבוהה ביותר ג&:כ4.
מחקרי& שנערכו תו8 הקפדה על ביקורת הראו שהגבר האמריקאי הנימול חשו; הרבה יותר לסיכוני& של מחלות מי4

human papilloma, וירוס הגור& ליבלות )non-gonoccal urethritisחיידקיות או ויראליות, ובעיקר זיבה )גונוריאה(, 
virus.וכלמידיה ,)

:. הסיבוכי&500 ל1מילה היא תמיד מסוכנת. למילה תמיד סיכו4 לתוצאות חמורות, ואפילו טרגיות. אחוז הסיבוכי& הוא 
כוללי& שט; ד& בלתי נית4 לעצירה, וזיהו& קשה. קיימי& הרבה מקרי& מדווחי& לנמק בעקבות מילה. חיידקי& פתוגני&
כגו4 סטפילוקוקוס, פרוטיאוס, פסיאודומונס, קוליפורמי& אחרי&, ואפילו שחפת, וכל אלו עלולי& א; לגרו& למוות.



הזיהומי& הללו קורי& בשל הפצע שנגר& בעת המילה, ולא בגלל נטייה מוקדמת של הילד. מאמרי& רפואיי& מדווחי& על
מקרי& רבי& בה& נפגעת ג& העטרה, בנוס; על העורלה עצמה. מקרי& אחרי& מדווחי& בה& הפי4 של תינוק שנימול ללא
הרדמה, נשר; כולו בעקבות שימוש ב"אקדח חשמלי". בכמה מקרי& גדלו ילדי& אלו כבנות, ורק כשהתבגרו הסתבר לה&

שה& היו זכרי& מלכתחילה, ובעקבות תאונה בעת ברית המילה, ה& "הפכו" לבנות.
 לחצי מיליו1.4שיעור מקרי המוות בעקבות ברית מילה מגיע ל:

המילה מזיקה לאימהות. מחקרי& מדעיי& הראו שוב ושוב, שהמילה מזיקה להתפתחות ההתנהגותית של הילד. מחקרי&
REMשנערכו בבית הספר לרפואה שבאוניברסיטת קולורדו, הראו שלאחר המילה יש4 התינוק בשינה לא שקטה הנקראת 

(. בעקבות הכאב הבלתי נסבל שהתינוקות עוברי&, ה&rapid eye movement)המאופיינת ע"י תזוזות מהירות של העי4 : 
נכנסי& לשינה שהיא חצי קומה, שנמשכת ימי& וא; שבועות.

מחקרי& אחרי& הוכיחו שהמילה מפריעה לקשר שבי4 הא& והתינוק, דווקא בתקופה שקשר זה חשוב כל:כ8. מחקרי&
אחרי& הראו שהמילה מפריעה לשגרת האכילה של התינוק. במחקר שנער8 בביה"ס לרפואה באוניברסיטת וושינגטו4, רוב

התינוקות לא ינקו מיד לאחר המילה, וכ4 לא הביטו בעיני אמ&.
 לא; אחד אי4 את הזכות לחתו8 למישהו חלק מאברי המי4 שלו,המילה מפירה את זכויות המטופל וזכויות האד1.

ללא אישור מפורש  ממנו, לאחר שהבי4 לחלוטי4 את משמעות פעולה זו. היות שזהו תינוק אשר ישא בתוצאות, הרי שהמילה
, הצהירה הועדה לביו:אטיקה של האקדמיה1995פוגעת בזכויותיו ה4 לסרב לטיפול, וה4 לחפש דרכי& אלטרנטיביות. ב:

האמריקאית לרפואה, שרק מטופל מתאי& או מוכשר לכ8, יוכל להביע את הסכמתו או אי:הסכמתו לטיפול כלשהו. ברור
שהתינוק צעיר מידי לתת הסכמה כזו, ויש להג4 עליו מפני כל אחד שינצל את פגיעותו. ההסכמה של הורי& יכולה לבוא רק

במקרי& בה& מדובר בצור8 רפואי מיידי, כמו מחלה, טראומה או דפורמציה.
הפי4 האנושי, בהיותו נורמלי, אינו נופל בא; אחד מהצרכי& האלו.

. ה& צריכי& ג& לשכנע הורי&, אשר בשל בורות או ידע מועטה, מבקשי& לבצע בבנ&רופאי1 חייבי1 לסרב לבצע מילה
מילה. הרופאי& חייבי& להג4 על האינטרסי& של הילד, ולמנוע ככל יכולת& ביצוע של ניתוח בלתי נחו>, אשר הילד לעול&

לא היה בוחר לעבור אותו מרצונו.

היגיו5 בריא
להיות בלתי:נימול, כמו שהטבע התכוו4, זה הכי טוב. רוב הגברי& אשר ניתנת לה& האפשרות, אינ& נימולי& ואינ& מאבדי&
מרצונ& את העורלה, כפי שה& שומרי& על כל איבר אחר בגופ&. הורי& באירופה ובארצות הלא:מוסלמיות של אסיה, לא
חושבי& על חיתו8 כלשהו באיבר המי4 של בנ&, כפי שה& לא חושבי& על חיתו8 של אוזנו, למשל. כיבוד זכויותיו של ילד

לשמור על איבר מינו של&, הוא נורמלי וטבעי. זוהי השמרנות במלוא מוב4 המילה.
ההתייחסות של אב נימול, לגבי מילה של בנו, כולל הרגשות המעורבי& הקשורי& בכ8 שהוא עצמו נפגע מכ8, צריכה להיות
מטופלת ע"י פסיכולוגי& או ייעו> אחר. על הא& להג4 על בנה, להזמי4 את בעלה לעזור לה, ולתת לו להביע את רגשותיו
השליליי& בקשר לכ8. רוב ההורי& רוצי& רק את הטוב לילדיה&. הורי& חכמי& ישמעו לקול ליב&, ויסמכו על
האינסטינקטי& שלה& לשמור על ילדיה& לבל יאונה לה& כל רע. ניסיו4 הדורות מראה שתינוקות מקבלי& את הטוב ביותר
כאשר ה& מטופלי& בהבנה, הערכה, עדינות, אהבה, קבלה, וקרבה. חיתו8 העורלה של התינוק אינו עולה בקנה אחד ע& א;

אחד מהללו.
ברית המילה פוצעת ופוגעת בתינוק, וכ4 באד& אשר יעשה מתינוק זה. הורי& אשר מכבדי& את בנ& כשלמות, ינחילו לו את

זכויות לידתו : גופו, ביופי ובשלמות כפי שהוא.


