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מבוא
מי,(. רובֵ מהגברי, בעול, אינ, נימולי, )של80 כ)%

הגברי, העוברי, את ניתוח המילה עושי, זאת מסיבות
דתיות, ושייכי, בעיקר לדת המוסלמית או היהודית.
יוצאת דופ8 אחת היא ארה"ב, בה עדיי8 מלי, את רוב
הילודי, מסיבות שאינ8 דתיות. יוצאת דופ8 נוספת היא
דרו,)קוריאה, ש, שעור הנימולי, הוא הגבוה ביותר מבי8
המדינות שאינ8 מוסלמיות או יהודיות. בנוס;, בדרו,
קוריאה המספר המוחלט הגבוה ביותר של בני נוער
ומבוגרי, העוברי, מילה בגיל זה, וזו המדינה היחידה
בתחו, הגיאוגרפי הקרוב בה מלי, זכרי,. כ! למשל,
ברוסיה, מונגוליה, סי8 ויפ8 לא מלי, בני, זכרי, כלל.

לא מלו1945במש! ההיסטוריה הארוכה שלה,, עד 
הקוריאני, את בניה,. ע, קבלת עצמאותה, הפכה דרו,)
קוריאה לשטח חסות צבאי אמריקאי. חיילי, אמריקאי,

,1950רבי, השתתפו במלחמת קוריאה אשר פרצה ב)
ונשארו מעורבי, עמוק בתו! המוסדות הצבאיי,. שורשיה

של מילת בני נוער ומבוגרי, נמצאי, במעורבות זו.
בסקר שנער! בסאול, נשאלו גברי, שאלות שונות לגבי
מצב, הגופני )נימול או של,(, לגבי ההיסטוריה האישית
שלה, בנושא המילה, וכ8 לגבי התייחסות, הכללית
לנושא. מהסקר הוברר, שרוב גדול מבי8 הנשאלי, עברו
מילה, רוב, בגיל הילדות, ורוב, רואי, במילה מעשה מוב8
מאליו, אשר כל אד,, בכל מקו, בעול,, עובר אותו בשלב
כלשהו עד התבגרותו. מניתוח התשובות עולות מספר
מסקנות מעניינות לגבי התפתחותו של מנהג בכלל ומנהג
המילה בפרט, והתבססותו המהירה בתו! תרבות שלא

היתה לה כל נגיעה קודמת למנהג כזה או דומה לו.

שעורי המילה בדרו( קוריאה
גברי,, 571 בהתייחסות לגיל הנסקרי, בסקר השתתפו 

במפגש אקראי בעיר הבירה סאול, בעיקר ברחובות, תו!
(,60 )29% ל16%דגש על נשאלי, בקבוצת הגיל שבי8 

משו, שאנשי, אלו מבטאי, בצורה הטובה ביותר את
המגמה הנוכחית של שעורי המילה. שלוש הקבוצות

( ו)8 )40%)49(, 22 )30%)39האחרות כללו גברי, בני 
79(50%( 11.)

להל0 תמצית הממצאי(:
 העידו7 מקבוצת הגיל הצעירה היו נימולי,, וכ)84%א. %

. לעומת,, בקבוצת91שה, מקווי, לעבור מילה. סה"כ %
 היו נימולי,, ורק50, רק 50%הגיל המבוגרת מעל גיל 

 הביעו את תקוות, לעבור מילה.%2
 נימולו בי738ב. מבי8 הנשאלי, בקבוצת הגיל הצעירה, %

מילת גברי  מבט דרוקוריאני
מאמר שהופיע ב מעובד מתו(BJU)

, בעוד שבקבוצת הגיל המבוגרות יותר עברו17 לגיל 6גיל 
,87, 74% )18%רוב הגברי, את ניתוח המילה לאחר גיל 

 בהתאמה(.94ו)%
ג. רוב הנשאלי, העידו שעברו את המילה בתקופת חופשת
הלימודי,, משו, שה, נאלצו להשאר בבית כשבוע לאחר

ניתוח המילה, לצור! החלמה.
 שמעו על המילה רק בהיות,40ד. רוב הנשאלי, מעל גיל 

 מה, היו3, אשר 70 גברי, מעל גיל 7מבוגרי,. מבי8 
מי,, א; אחד לא שמע על מילה בזמ8ֵ של4נימולי, ו)

הכיבוש היפני או בתקופת החסות האמריקאית, אלא
לאחר פרו= מלחמת קוריאה. אחד הנשאלי, העיד שלמרות
שהמילה הוצגה לראשונה בקוריאה לאחר פרו= המלחמה,
הרי שהעליה העיקרית היתה בשנות הששי,, בעקבות
מאמרי, עיתונאי, אשר ייחסו למילה יתרונות בריאותיי,
ומיניי, רבי, )יש להדגיש, שבתקופה זו חלה פריחה במילה

 מהילודי,90הרפואית בארה"ב, עד שיותר מ)%
האמריקאי, נימולו בתקופה זו(.

על פי כל האמור לעייל, ברור שמנהג המילה בדרו,)קוריאה
 שנה, ואשר הוכנס50הוא מנהג צעיר מאד, לא יותר מ)

למדינה בעקבות המעורבות הצבאית האמריקאית.
16סיבות לא לעבור את ניתוח המילה מבי8 הנשאלי,, %

 אמרו שלא עברו69מי,, מתוכ, %ֵהעידו על היות, של
Naturalyמילה משו, שה, נימולי, טבעית )

Circumcised%(ו ,)הרגישו שאי8 לה, צור! לעבור24 
מילה.

המונח "נימולי, טבעית" הוא מונח מקובל וייחודי לשפה
הקוריאנית, אול, פירושו תלוי באד, המשתמש בו, ועשוי

להיות אחת מהאפשרויות הבאות:
א. אי8 לו פימוזיס )היצרות קצה העורלה(.

ב. יש לו עורלה קצרה יחסית )אבל לא פימוזיס(.
ג. העורלה מופשלת לגמרי לאחור בעת הזדקפות הפי8, ולכ8

הפי8 נראה כאילו נימול.
ד. הפי8 נראה כאילו נימול ג, כאשר אינו זקו;.

ג, מבי8 אלו שהעידו שאי8 לה, צור! לעבור
מילה, כוונת, היתה שעורלת, קצרה,
ואיבר מינ, נראה כאילו נימול, ולכ8 אי8
לה, צור! לעבור מילה. לאור האמור לעייל,
מסתבר שג, אלו שלא עברו מילה חשי,
עצמ, נימולי,, ובטוחי, שגבר צרי! להיות
נימול, אלא שה, שייכי, לקבוצת ברי המזל
שנולדו כ!, ולכ8 לא צריכי, לעבור את

הניתוח.

סיבות טובות להיות נימול
כאשר נשאלו אלו שעברו מילה, או אלו
שמקווי, לעבור את הניתוח, מדוע ה,

 נתנו סיבות41חשי, צור! לעשות זאת, %
רפואיות )מניעת סרט8 רח,, מניעת מחלות



מי8 מדבקות, הגיינת פי8 ומניעת  שפיכה מוקדמת(, בעוד
 נתנו סיבות הקשורות למיניות. ע, זאת, לאחר ניתוח%16

מפורט של התשובות, נראה ששתי סיבות אלו חופפות
במידה רבה, משו, שחלק, הגדול רואה את הסיבות

 אמרו26ה"מיניות" קשורות לסיבות הרפואיות. %
שהסיבה היא לח= חברתי. הסיבות הרפואיות והמיניות,

 מהנשאלי,,83כמו ג, הסיבות החברתיות, סה"כ %
מזכירות במידה רבה את הסיבות שנותני, הורי, לילודי,
אמריקאי, בעד ניתוח ברית בבניה,, וזאת למרות שחלק
גדול מהסיבות הבריאותיות אינ8 מקובלות עוד בממסד
הרפואי האמריקאי, כמו ג, בכל ממסד רפואי אחר בעול,
]מעניי8 שג, בציבור הישראלי, הסיבות הללו תופסות
מקו, נכבד לאחר הסיבה ה"מסורתית)דתית", ובקרב
הציבור החופשי הסיבה החברתית היא הסיבה העקרית[.

מה שהקוראני( יודעי( ומה שאינ( יודעי(
משאלות שנשאלו הנסקרי,, הסתבר שהרוב המוחלט

( לא ידעו שמנהג המילה אינו נפו= בעול,, ושרוב99)%
מי,. הממסד הרפואי בקוריאה אינוֵהגברי, בעול, של

מוסר מידע לגבי נחיצות המילה )שזו עובדה מובנת מאליה
לגביה,(, אלא לגבי הגיל בו כדאי לעבור את הניתוח. מלבד
מאמר אחד, שעסק במתגייסי, לצבא, לא פורס, מעול,
מאמר בעיתונות הרפואית הקוריאנית לגבי המילה.

 מהמתגייסי, היו5, רק 1971%במאמר הנ"ל, שנער! ב)
נימולי,. ג, במחקר הנ"ל, וג, בציתותי, מספרות רפואית
פופולרית, ניכרת ההנחה שצרי! לעבור מילה כאשר
העורלה ארוכה מידי )בי8 א, יש פימוזיס או אי8( משו,
שזו עשויה לגרו, לסרט8 הפי8 או סרט8 צוואר הרח,, היא
מגבירה את הסיכוי להדבק ממחלות מי8, היא גורמת לריח
רע מהפי8 ואינה מאפשרת לשמור על נקיונו, וכ8 גורמת
לשפיכה מוקדמת. כל הציטוטי, בספרי, הללו, וכ8 באתרי

אינטרנט קוריאני,, אשר ממליצי, לעבור מילה מסיבות
אלו, אינ, מביאי, ספרות מדעית כמקור לדעות אלו. בכל
המאמרי, והכתבות המפורסמות בעיתונות הקוריאנית,
ואשר חלק, א; נכתבי, ע"י רופאי, אורולוגי,, אי8 ספק
בנחיצות המילה, וההתייחסות היחידה היא לגבי הגיל

העדי; לניתוח.

מתי כדאי לעבור את ניתוח המילה?
מעניי8, שבדרו, קוריאה מבוצעות רוב המילות בגיל
מאוחר בילדות, וזאת לעומת המצב בארה"ב, ש, הניתוח
מבוצע רק בילודי,. הסיבה האפשרית לכ! היא שבתחילת
ה"מסורת" הקוריאנית, לאחר פרו= מלחמת קוריאה ב)

, רוב הנימולי, היו ילדי,. בנוס;, החל משני, אלו,1950
ובעיקר בעשרי, שני, האחרונות, התרבו בספרות
האמריקאית מחקרי, בנוגע לתחושת הכאב אצל תינוקות,
וכ8 בנוגע לטראומה אשר התינוק עובר בעת ביצוע המילה
ללא הרדמה. אול,, שינוי הגישה האמריקאית לגבי הצור!
בהרדמה בעת ניתוח מילה בילודי,, וכ8 הירידה שחלה
בכלל בשעור מילות הילודי, בארה"ב, נתפס אצל
הקוריאני, כאילו עדי; למול את הבני, בגיל מאוחר יותר.
ה, מניחי,, בטעות כמוב8, שהילדי, האמריקאי, עוברי,
את המילה בגיל מאוחר יותר. לאור האמור לעייל, נראה
שרוב הקוריאני, רואי, במילה כחלק מ"טקס מעבר",

והמנהג מושרש היטב בתרבות הקוריאנית העכשווית.
לסיכו,, מעניי8 היה לבדוק מדוע דווקא דרו, קוריאה
הושפעה במידה רבה כל)כ! מטקס תרבותי אמריקאי,
בעוד ארצות רבות אחרות שהיו נתונות להשפעה

אמריקאית, לא עברו תהלי! דומה.

 שנות מאסר למפרי,5* סנגל ) בית הנבחרי, הצביע נגד המש! מילת נשי, במדינה. החוק קובע עד 
אותו.

* טוגו ) הועדה הפרלמנטרית לזכויות האד, העבירה חוק להפסקת מילת נשי,, באומרה שהמנהג
תוק; את הנשי, ה8 בגופ, וה8 בכבוד8, ואי8 אפשרות להצדיקו בטעמי, דתיי, או תרבותיי,.

 שנה, מתירה בולגריה ביצוע מילה בילדי, מוסלמי,. תחת השלטו508* בולגריה ) לראשונה מזה 
 מהאוכלוסייה(, לא הורשה לקיי, את המנהג10הקומוניסטי, המיעוט התורכי בבולגריה )המונה כ)%

המוסלמי הזה.
* מצרי, ) שני רופאי, מואשמי, בביצוע בלתי חוקי של מילה בשלוש ילדות צעירות, אשר אחת מה8

 שני,, א, יואשמו.3מתה בזמ8 הניתוח כתוצאה מאלרגיה לאנטיביוטיקה. הרופאי, צפויי, למאסר עד 

* צרפת ) אישה ממוצא מלאי נשפטה לשמונה שני, מאסר, לאחר שמלה קרוב למאה ילדות בקהילתה,
המונה כארבעי, אל; מלאי,. מילת נשי, אינה חוקית בצרפת.

הורי הילדות נשפטו א; ה,, וחלק, נשלחו למאסר.
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ידיעות קצרות


