
)"משלב קדמה ע0 דר/ אר.", כדבריו( מספר כי באחרונה
"ק0 לובי בקרב המוהלי0", הטוע6 כי הרדמה מקומית
בזמ6 הברית אסורה על פי ההלכה וג0 מסוכנת לתינוק.
"אי6 שו0 דבר בהלכה שאומר שהתינוק חייב לסבול.
לדעתי, המוהלי0 מפיצי0 את זה כי לה0 עצמ0 אסור
לעשות הרדמה, כי ה0 לא רופאי0", הוא אומר. על פי הרב
יוס; שלו0 אלישיב, אחד מגדולי הפוסקי0, "חלילה
להשתמש בהרדמה מקומית בברית רגילה ולשנות ממנהג

שנהגו אבותינו ואבות אבותינו משנות דור ודור".
על הפסיקה דיווח בקי. שעבר העיתו6 החרדי "יתד נאמ6",
שסיפר שהורי0 צעירי0 רבי0 פנו לרב כדי לשאול את דעתו

על תופעת הרדמת התינוקות על ידי רופאי0>מוהלי0.
גונ6, שג0 לו יש אתר באינטרנט, היה לטענתו הרופא
הראשו6 שהחל לבצע בריתות בישראל. כיו0 יש כעשרה
כמוהו, אבל הרוב המכריע של ההורי0 עדיי6 פוני0
למוהלי0 מסורתיי0. בכל שנותיו במקצוע, ג0 בשני0
הרבות שעבד בבית חולי0 בלינסו6, נתקל גונ6 רק במספר

זעו0 של מורדי0 שביקשו לבצע מילה לא דתית בבנ0.
התרשמות דומה אפשר לשמוע ג0 מאורולוגי0 וכירורגי0
אחרי0, שאחדי0 מה0 אמרו כי שמעו על הקליניקה
החדשה וחלק0 א; שוחחו ע0 בעליה, א/ אינ0 יודעי0
מה סיכוייה למשו/ קליינטי0. שלא כמו בתי חולי0,
שמבצעי0 ניתוחי מילה, לקליניקה של צ' אי6 רישוי ממשרד
הבריאות > כש0 שג0 אי6 חובה על מוהלי0 לקבל אישור
כזה. בעניי6 הרישוי מסתמ/ צ' )בעצת עורכי די6( על פסק
די6 של בג". שנית6 בעקבות עתירה של עמותה המתנגדת
למילה. בתשובתה לעתירה טענה המדינה כי ברית מילה
היא אקט דתי ולא רפואי, ואי לכ/ אי6 צור/ שיבצעה רופא,

או אד0 המורשה לכ/ על ידי המדינה.
הניסיונות שנעשו בעבר להסדיר את עניי6 המילה בחקיקה
לא צלחו, בעיקר עקב ההתנגדות של הממסד הדתי. א; על
פי שמוהלי0 אינ0 חייבי0 ברישיו6, הוקמה ועדה משותפת
למשרדי הבריאות והדתות ולרבנות, שתפקידה להסמי/

מוהלי0 לאחר בחינה מעשית.

בתחילה היו נישואי6 אזרחיי0. אחר כ/ נחקק חוק המחייב
את המדינה לאפשר קבורה אזרחית. עתה יש ג0 מילה

חילונית, ללא טקס ברית המילה.
בבניי6 יש6 ברמת ג6 נפתחה באחרונה קליניקה ושמה
"מילה טובה". קצת קשה למצוא את המקו0 > בכוונה.
בעל המקו0 אינו בטוח שהציבור בישראל מסכי0 עמו
שהגיעה העת לאלטרנטיווה כזאת. על עלוני פרסומת
שמפיצה הקליניקה מופיעי0 רק מספר טלפו6 וכתובת
באינטרנט. ג0 מי שכבר עובר את הסינו6 הטלפוני > שנועד
לבדוק א0 המטלפ6 מתעניי6 במילה או בהתנכלות > יצטר/
להתאמ. כדי למצוא את ש0 הקליניקה בי6 כפתורי הזמז0

 כבר היו איומי0:שבכניסה לבניי6. החשד אינו בלתי מבוסס
בטלפו6 וכרזות פרסומת נתלשו מלוחות מודעות. אבל לא
רק מכ/ חושש בעל הבית. כב6 למשפחה דתית, הוא אינו
רוצה שאמו תדע על עיסוקו החדש. ג0 מנהלת הקליניקה,
בת לאחת המשפחות החרדיות הנודעות ביותר בישראל,
אינה רוצה שאביה יידע היכ6 היא עובדת. שניה0, לפיכ/,

ביקשו להישאר בעילו0 ש0.
ג0 האורולוג שיעבוד במקו0, רופא ידוע בתחומו, אינו
רוצה שעמיתיו יקראו בעיתו6 על עיסוקו הצדדי, בעיקר
כדי לא להסתב/ ע0 מעסיקיו. "אי6 לי דבר בעד או נגד
הרבי. מבחינתי זו פעולה כירורגית לכל דבר. אני עושה
את זה ע0 מוהל, לפעמי0, ואני ג0 מוכ6 לעשות את זה

בלי", הוא אומר.
בינתיי0, על שולח6 הניתוחי0 שעליו יבצע את המילות
החילוניות, מונחת ערימה של זוגות מלחציי0 באריזת0
המקורית. ליד השולח6 אפשר ג0 למצוא בלו6 חמצ6,
מכשיר אלקטרו>קואגולציה, שבו משתמשי0 לצריבת כלי
ד0 כדי לעצור דימו0, ומכשיר דמוי תנור שמשמש לעיקור
)המכשירי0(. בחדר הסמו/ מוכני0 כיסא להנקה ועריסה.

רק קליינטי0 אי6.
בעל המקו0, צ', מדע6 בהכשרתו, אומר שפנו אליו כמה
זוגות ששוקלי0 למול את בנ0 בקליניקה. "בדר/ כלל זו
לא החלטה שמקבלי0 אחרי הלידה או בפתאומיות. זה
משהו שחושבי0 עליו ומתבשלי0 בו", הוא אומר. למרות
הבדיקות שעשה )מי6 סקר שוק(, לא ברור כמה ביקוש יהיה

לשירות כזה.
צ' סבור שיש ציבור לא מבוטל שאינו מעוניי6 במילה על
ידי מוהל > ג0 כאלה שאינ0 דתיי0 ומתנגדי0 עקרונית
לטקס דתי, ג0 כאלה הסבורי0 שמציצת הד0, שהיא חלק
מהטקס, הוא מעשה ברברי, וג0 כאלה המודאגי0 מהכאב
שייגר0 לבנ0. על כ/ הוא מוסי; את הטיעו6 כי התנאי0
באולמות שבה0 מבצעי0 הרבה בריתות אינ0 בהכרח
סניטריי0. ריבוי המשתתפי0 עלול להדביק את התינוק
במחלה וטיפול חירו0 > במקרי0 החריגי0 שבה0 הוא

מתבקש > אינו זמי6.
בעלו6 הפרסומת של המרפאה מדגיש צ' את הכאב שייחס/
לתינוק במילה רפואית. ד"ר פנחס גונ6, כירורג דתי מבית

 שנה24החולי0 מעייני הישועה, שכבר מבצע בריתות 

אחד מקהלי היעד המבטיחי0 ביותר,
מבחינתו של צ', ה0 עולי0 מחבר המדינות,
שהרבנות לא מכירה בה0 )וג0 ה0 לא
מכירי0 בה(. עולי0 אלה לא רוצי0 שבניה0

יסבלו מכ/ שלא יהיו נימולי0.
ואכ6, בתי חולי0 מדווחי0 על פניות לא
מעטות אליה0, מעולי0 המבקשי0 מילה
רפואית בעבור בנ0. צ' פעיל בעמותת
"מנוחה נכונה", שמטרתה לקד0 קבורה
אזרחית בישראל > כי "חייבי0 להציע
לציבור אלטרנטיווה ולשבור את המונופול
של הדתיי0". א0 הוא כה מתנגד למונופול
הדתי, למה בכלל לבצע מילה? צ' מסכי0
שהעדויות הרפואיות לכ/ שמילה מועילה

מבחינה רפואית אינ6 מוחצות. "אני לא

מילה טובה
"האר"



מביע עמדה בשאלה א0 צרי/ או לא צרי/ לבצע", הוא
אומר, "אבל בישראל יש הרבה אנשי0 שעושי0 ברית רק
מסיבות חברתיות, כדי שהב6 שלה0 לא יסבול, וא0 כבר

עושי0 את זה, שיעשו אצלנו".
צ' מקווה שהקליניקה תצליח ג0 מבחינה כלכלית. כרגע

שקל למילה > יותר מהמחיר 270,1זה התערי; הוא 
למוהל 750שקל למוהל ו> 500המומל. על ידי הרבנות )

מומחה(, אבל שווה בער/ למחיר שגובי0 גונ6 ורופאי0
אחרי0 המבצעי0 מילה.

צ' חושב שא0 הקליניקה לא תצליח יותר מדי, החרדי0
אולי יטרידו אותה אבל לא יסכנו אותה ואת באיה. "א0
לא יראו בנו איו0 על פרנסת המוהלי0, אולי לא יתעסקו
אתנו", הוא אומר. לעומת זאת, א0 העסק יצליח, "יהיה

כס; לשומרי0 ולמיגו6".
ר', המנהלת את הקליניקה, הגיעה לעבודה באמצעות
מודעה בעיתו6. צ' פירס0 שדרושה לו מזכירה רפואית,
ומבי6 הפונות הרבות בחר בה > לאו דווקא בגלל כישוריה

המשרדיי0, מסכימי0 שניה0 בחיו/.
ר' באה ע0 אידיאולוגיה ורקע דומי0 מאוד לשלו. כמוהו
היא עזבה את הדת בנעוריה, וג0 היא חדורה רצו6 עז לשבור
את המונופול הדתי על היבטי0 שוני0 של חיי היו0 יו0.
שני0 לאחר שעזבה את הדת וגידלה שלושה ילדי0 שכול0

חילוני0, ר' עדיי6 זועמת.
 "מבחינתי, המקו0 הזה הוא תחילתו של סגירת חשבו6",

היא אומרת.


