
כאשר דני! בברית המילה, בעיקר בקרב אנשי! שה!
נימולי! בעצמ!, קשה להעלות את נושא המיניות הקשורה
למילה, משו! שבכל שיחה כזו, אינטרפטציות אישיות
)מאד( עולות במחשבת הדני!, והדיו6 אינו יכול להיות דיו6
אקדמי טהור. לדוגמא, אחת התוצאות האפשריות של ברית
המילה היא, שגברי! נימולי! מאונני! יותר, וזקוקי! יותר

למי6 אורלי לצור9 סיפוק!.
הנתו6 הנ"ל הוא נתו6 שנובע מתו9 סקרי!, אנונימי! כמוב6,
בקרב אוכלוסיה מעורבת, של נימולי! ובלתי נימולי!.

בחברה שבה כול! נימולי!, לא נית6 לערו9 סקר כזה.
יתרה מזאת, הדיו6 בכל הנושא מכניס אותי )כאחד
המתדייני!( למחשבות "בעייתיות". הא! אני מאונ6 יותר
מאחרי!? פחות? אותו דבר? הא! אני אוהב סקס אוראלי?
הא! אסגיר את נטיותי האישיות ביותר והרגלי המיניי!,
רק לצור9 דיו6 אקדמי? אני מניח שכל אחד מהנשאלי! על
כ9, לא יוכל להתייחס באובייקטיביות לנושא, ג! בשל
העובדה שלא נית6 לכמת הנאה, ובודאי לא לערו9 השוואה

עצמית בי6 מצב נימול ומצב בלתי נימול.
אי9 אוכל להוכיח )דבר שאני מאמי6 בו מאד(, שלעורלה
יש תיפקוד חשוב ביותר במיניות הגבר? אי9 אוכל להגיד
זאת לאנשי! ולנשי! שסביבי, אשר כול! נימולי!, וכול6
מקיימות יחסי מי6 ע! גברי! נימולי!? הא! אוכל לאמר
לה!: "אתה לא נהנה מחיי מי6 כפי שהיית יכול אילו היית
של!!". או "את לא נהנית מחיי מי6 ע! ב6 הזוג של9, כפי

שהיית יכולה אילו הוא היה בלתי נימול!".
בכל זאת, למרות הבעייתיות הקשה שבעניי6, אנסה לסכ!
את טיעוני, המבוססות בעיקר על מאמרי! שקראתי )וג!
מחשבות שחשבתי(, כדי להציג את הנושא בצורה

האובייקטיבית ביותר שאוכל.
תפקיד העורלה אצל הילד לעורלה תפקידי! שוני! בחיי
האד!, ואלו משתני! במש9 חייו, בהתא! לבגרותו
הגופנית. בתחילת חייו, העורלה צמודה לעטרת הפי6,
ומאפשרת רק לשת6 לעבור דר9 קצה הפי6 החוצה. בשלב
זה תפקידה העיקרי לשמור על הפי6, ובעיקר על העטרה,
מלכלו9 הנובע מהפרשות הצואה והשת6. לרוב אי6 העורלה
נפרדת מהעטרה באופ6 ספונטני, ומתקפלת מעל ראש הפי6,
אלא לקראת גיל שלוש, ובמקרי! רבי! ג! יותר מאוחר,
אפילו עד גיל ההתבגרות. במש9 כל הזמ6 הזה, העורלה
המכסה את העטרה של הפי6, שומרת על העטרה כאיבר

פנימי, ועור העטרה נשאר דק, ר9 ולח.
רק לאחר שהעורלה מתחילה להתקפל אחורה, מתחילה
ה"בעיה" של היגיינה, כאשר נדמה כאילו מתחת לעורלה,
ועל העטרה, מתחיל להצטבר "לכלו9". ישנו ויכוח נוקב
לגבי ה"לכלו9" הזה, שהרי הפי6 בגיל הזה בדר9 כלל נמצא
כל הזמ6 מאחורי תחתוני!, ואינו בא במגע ע! לכלו9
חיצוני. ה"לכלו9" היחיד הנו תוצאה של הפרשת בלוטות
חלב, הנמצאות על החלק הפנימי של העורלה. הפרשה זו
נקראת "סמגמה", וההתיחסות אליה היתה תמיד כאל

לכלו9.
אול!, מחקרי! )לאו דוקא חדשי!( מראי!, שדווקא
הפרשה זו מכילה חומרי! אנטיביוטיי! ונוגדני!, אשר

שומרי! על האזור שלא יהיה מזוה! מחיידקי!.
לכ6, כל עוד הילד שומר על היגיינה "נורמלית", ומתרח:
מידי פע! )ג! א! לא כל יו!(, אי6 שו! סיבה לסלק את

הסמגמה, ועדי; להשאירה במקומה.
הטיפול היחיד )המומל: ע"י איגוד הרופאי! האמריקאי!(
הוא... לא לעשות כלו!. מקלחת, או אמבטיה, ומי! נקיי!
ללא סבו6, מספיקי! כדי לשמור על המקו! נקי. יתרה מכ9,
מומל: שלא לקפל בכוח את העורלה כדי לנקות את העטרה
בסבו6, משו! שהדבר יכול לגרו! לזיהומי!, וזאת בשל

היעדר ההפרשה המגינה של העורלה.
תפקיד העורלה אצל הגבר לקראת  התבגרותו של הילד,
מתחילי! להתרחש שינויי! באברי המי6 שלו, ואלו
מתחילי! לגדול. בשלב זה, ברוב המקרי!, העורלה כבר
מופרדת מהעטרה, והילד כבר חווה )יש להניח ששני! קוד!
לכ6( בזקפות מדי פע!, במהלכ! "יוצאת" העטרה מתו9
העורלה, ולאחר מכ6 חוזרת חזרה למקומה. במקרי!
נדירי! העורלה צמודה מידי, והזקפה מלווה בכאבי!,
אול! אלו מקרי! יוצאי דופ6, ובדר9 כלל אי6 בעיות ע!
העורלה. בגיל זה ממשיכה העורלה לתפקד כמג6 על ראש
הפי6. יש אמנ! גברי! שהעורלה נמשכת אל מעבר לראש
הפי6, וה! צריכי! לקפל אותה מעט כאשר ה! משתיני!,
אול! בדר9 כלל העולה מכסה על רוב העטרה, ושומרת

עליה כפי ששמרה עליה עד כה.
תפקידה העיקרי של העורלה אצל הגבר הבוגר, הוא כמוב6
בזמ6 יחסי מי6. כאמור, בעת הזקפה, מכסה עור העורלה
את כל הפי6, אשר מתאר9 בער9 פי שניי!, וג! נעשה עבה
יותר. ג! לאחר שהוא מכסה את הפי6, נשארת העורלה
כעור רפוי, אשר חלקו הקדמי מכוסה בשכבה רירית דקה,
כמו החלק הפנימי של הלחיי!, או החלק הפנימי של

העפעפיי!.
בעת קיו! יחסי מי6, המגע בי6 הפי6 לבי6
דפנות הנרתיק של בת הזוג, הוא בעיקר
בעורלה. ג! השכבה הרירית הדקה, וג!
העובדה שעור העורלה רפוי, גור! לכ9 שלא
נוצר חיכו9 בי6 הפי6 לדפנות הנרתיק, ובזמ6
התנועה פנימה והחוצה, העורלה היא זו
ש"סופגת" את המגע, ועוזרת בסיכו9

המקו!.
העורלה עצמה עשירה מאד בסיבי עצב,
ובקצות עצבי!, והתנועה הזו היא שגורמת
לגבר את התענוג העיקרי בעת קיו! יחסי
מי6. ג! לאישה התענוג גדול יותר, משו!
שאי6 חשיבות כמעט לכמות חומרי הסיכה
שהיא מפרישה, וכ9 התנועה של הגבר
בתוכה אינה יוצרת חיכו9 אלא הבדלי לח:

ברית מילה ומיניות הגבר
רני כשר



* חבר הכנסת ניסי! זאב מש"ס, נתבע ע"י
 מליו6 ש"ח פיצוי על נזקתשעההורי! לשל! 

שגר! לבנ! בעת ביצוע ברית מילה. חבר
הכנסת טוע6 שבעקבות ניתוח שעבר הילד,
חל שיפור ניכר בליקויי! אסתטיי!
ותיפקודיי! של איבר המי6, וא! יש לו פג!
כלשהו, הרי מדובר בפג! אסתטי "במקו!

המוסתר מעי6 כל".

* בג": דחה את העתירה של "העמותה נגד
חיתוכי! באברי מי6 של תינוקות" נגד ברית

(, אול! קיבל מספר__מילה )ראה עמ' 
טענות של העמותה.

* במחקר שהופיע בעיתו6 הרפואי הבריטי
(BMJ6הראו החוקרי! ששעור מחלות מי )

מדבקות בארה"ב הוא מהגבוהי! בעול!

מהאמריקאי! יש איזושהי 68המערבי, ושליותר מ>%
מחלת מי6 מידבקת, כולל הרפס, צהבת, איידס ועוד.
נתוני! אלו מעלי! בספק את יעילותו של ניתוח המילה
במניעת מחלות מי6 מדבקות, וזאת למרות שיש רופאי!

אמריקאי! אשר עדיי6 מביעי! טענה זו.

* בארצות רבות בעול!, בסקנדינביה, באירופה, בארה"ב,
ואפילו בארצות אפריקאיות, קמו איגודי! הפועלי!
להפסקת מנהג מילת הנשי! במדינות אלו. מסתבר שאפילו

 ילדות ונשי! בסכנה שיעברו000,160בארה"ב, נמצאות 
מילה, או שעברו כבר את החוויה של הטלת מו! באברי
מינ6. במספר ארצות נחשבת מילת נשי! כעברה על החוק,
אשר העונש עליה הוא מאסר. עד היו!, בא; מדינה לא

הוצא חוק האוסר על מילת גברי!.

חדשות מהעול

בדפנות הנרתיק, ולכ6 החוויה עדינה ומרגשת יותר.
בעורלה יש קולטני עצבי! מיוחדי!, הנקראי! "גופיפי
מייזנר". הרופאי! מאמיני!, שעצבי! אלו, כמו שה!
מופיעי! בקצות האצבעות, נמצאי! ש! כדי לגרו! הנאה,
כמו ג! תחושה מעודנת. זה מאפשר כנראה לגבר, להנות
בזמ6 יחסי המי6 זמ6 רב יותר בטר! הוא פולט, משו! שהוא

יכול להרגיש טוב יותר מתי הוא מגיע לס; האורגזמה.
עצבי! אלו, ה6 בחלק החיצוני של העורלה, וה6 בחלק
הפנימי, רגישי! למגע עדי6, ואילו אלו הנותרי! בפי6 הנימול
רגישי! ללח: בלבד.  כ9 שהמנגנו6 ה"מקורי" של קיו! יחסי
מי6 הוא "מנגנו6 החלקה", ולא מנגנו6 החיכו9, כפי שקורה

אצל גברי! נימולי!.
אצל גברי! נימולי!, עור הפי6 נעשה מתוח מאד בעת
הזקפה, וזאת בשל העדר עור העורלה. במקרי! רבי!,
כאשר ברית המילה נעשתה בצורה "טובה", כלומר מעט
יותר מידי, ולא נשארת כמעט עורלה בבסיס העטרה, עלול
הדבר להביא לכאבי! בעת הזקפה, בשל העור המתוח,
הצרי9 לתת תשובה להתארכות ולהתעבות של הפי6. היות
שהפי6 יבש לחלוטי6, ואי6 כמעט עור רפוי, הרי שבעת
החדירה והתנועות פנימה והחוצה, נוצר חיכו9 בי6 עור הפי6

לדפנות הנרתיק.
כדי שהחיכו9 לא יכאיב לשני בני הזוג, בת הזוג צריכה
להיות מוכנה לכ9 היטב, כלומר מעוררת מינית מספיק,
כ9 שהפרשות הנרתיק תשמשנה כחומר סיכה. היות שכמות
קצות העצבי! קטנה מאד )יחסית למה שהטבע יצר(, דרוש

זמ6 רב יותר עד לשלב בו הגבר מגיע לאורגזמה.
לעיתי!, כאשר שלב זה מתאר9 עוד יותר, עלולי! להיווצר
סדקי! וקרעי! בעור הפי6 המתוח, ואפילו דימו!. כמוב6

שכל האמור לעייל אינו קורה אצל גברי! שלמי!.
ומה ע! עטרת הפי6? העטרה, כלומר ראש הפי6, נועדה
מלכתחילה להיות איבר מוסתר ומוצנע, אשר נחש; רק

לעיני בת הזוג, ורק בעת קיו! יחסי מי6.
דבר זה יוצר הקבלה ע! איברי המי6 של האישה, ובעיקר
הדגדג6 )שהוא המקבילה של ראש הפי6(, אשר אינ! חשופי!
כל הזמ6 לעיניי! אחרות, ג! כאשר בני הזוג מהלכי!
עירומי!. רק לאחר שהפי6 מזדק;, וזאת ע! תחילת יחסי

המי6, נחש; ראשו לעיני בת זוגו, והדבר מגביר את החוויה
האינטימית. העטרה של הפי6 השל!, הינה רכה, לחה ועורה
עדי6, ומכוסה בקצות עצבי!. אלו משתתפי! ג!>כ6 ביחסי
המי6, בשלבי! המאוחרי! יותר, כאשר החדירה נעשית

עמוקה יותר, והתנועות חזקות יותר.
העטרה אצל גברי! נימולי!, אשר נחשפת לאוויר העול!
מיד לאחר ברית המילה, אינה יכולה לשמש בתפקידה
המקורי. עור העורלה מתיבש, ובשל החשיפה נעשה עבה
יותר וקרני יותר. בעקבות כ9, הוא נעשה פחות רגיש, משו!
שקצות העצבי! נמצאי! "עמוק" יותר מתחת לעור, ורק
מגע חזק יכול לעורר!. אצל גברי! נימולי!, לרוב אי6 כמעט

תחושה בעור העטרה.
מי6 אוראלי ואוננות העדפת! של גברי! נימולי! למי6
אוראלי, אנאלי או להגעה לאורגזמה לאחר טיפול ידני של
בת הזוג, היא תוצאה של הצור9 בהפעלת לח: רב יותר על
הפי6, כדי להגיע לאורגזמה, דבר שמתאפשר טוב יותר

בדרכי! אלו, מאשר תו9 כדי חדירה אל תו9 הנרתיק.
האוננות אצל גברי! שלמי! מתאפיינת במגע בעורלה, בעוד
שזכרי! נימולי! נוטי! להפעיל לח: על גו; הפי6 עצמו.
בנוס;, האוננות אצל גברי! נימולי! אורכת זמ6 רב יותר,

וזאת בשל היעדר הרקמה הרגישה של העורלה.
בתקופה הויקטוריאנית, ייחסו לאוננות תוצאות קשות
מאד, והניחו שהיא גורמת למחלות שונות ומשונות. הדר9
הטובה ביותר לפתור "בעיה" של אוננות, היתה ברית
המילה, כשההנחה היתה שקשה יהיה יותר להגיע
לאורגזמה, ולכ6 הילד יאונ6 פחות. אול! לאחר מכ6 הסתבר,
שכריתת העורלה לא ביטלה את המוטיבציה לאוננות, ולא
רק זאת, אלא שעתה צרי9 היה הילד להשקיע זמ6 רב יותר,
ואולי גירוי חזק יותר, כדי להגיע לסיפוקו. בנוס;, הילדי!
)וג! המבוגרי!( הנימולי!, ממשיכי! לאונ6, א9 נוטי!
לגמור מהר יותר ואינ! שולטי! היטב בעיתוי האורגזמה.
בעקבות האמור לעייל, מוצדקת אולי ההגדרה, שגברי!

נימולי! הנ! "קורבנות בלי ידיעת!".
עצוב אולי למי שכבר מלו אותו, אול! נות6 תקווה לאלו

שעדיי6 לא עברו את הניתוח המיותר.
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