
לכלבי זנבות ואוזניי בקרוב יוגבל קיצו
כדי למנוע מה סבל

.1999מאת: שמואל מיטלמ, מתו(: "מעריב", אפריל 
משרדי החקלאות והמשפטי2 שוקדי2 בימי2 אלה על ניסוח תקנות צער בעלי חיי2, שיגבילו את "החיתו(

בבשר החי בכלבי2 למטרות נוי".
פירוש הדבר: קיצו: זנבות ואוזניי2 יבוצע רק לצור( השתתפות בתערוכות, תחרויות והשגת תעודת גזע,
ורק א2 הדבר נדרש במפורש על ידי תקנו, האיגוד הבינלאומי לכלבנות. כל חיתו( אחר של בעלי כלבי2
בבשר2, למעט טיפול רפואי, יאסר בשל הסבל שנגר2 לה2. כ, תיאסר עקירת ציפורניי2 לחתולי2 מטעמי

נוחות של בעליה2. על כ( הודיע השבוע לבג": מנהל השירותי2 הווטרינריי2 במשרד החקלאות,
דר' עודד ניר, בתגובה לעתירתו של ח"כ אברה2 פורז, התובע להתקי, תקנות חדשות ; לפי חוק צער בעלי
חיי2 ; שיימנעו סבל מיותר מבעלי חיי2. דר' ניר מציי, כי התקנה בעניי, איסור קיצו: זנבות ואוזניי2 הונחה

בעקבות המלצה של ועדה מיוחדת בראשות הממונה לפי חוק צער בעלי חיי2, דר' חגי אלמגור.
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פרופ' לבנה שלו2 רב,
הנני פונה אלי( בזאת בעניי, חשוב ועקרוני ביותר ; ברית

המילה.
לפני כשנה וחצי התוודעתי לראשונה לנושא ברית המילה.
בעקבות מאמר שקראתי בעתו, אמריקאי, החלטתי שלא
לעשות את ברית המילה בילדי )שהיה אז בבט, אמו(, ואשר
נולד לפני כשנה. ברצוני לציי, שאת שני בני הגדולי2 יותר
)ב, שלוש וב, חמש(, מלתי כדת וכדי,, וזאת ללא מחשבה
כלל. כיו2 הנני מצטער צער רב על המעשה הנחפז, ובעיקר
אני מיצר על כ( שלא הובאו לידיעתי כל הנושאי2

הבריאותיי2 הקשורי2 לברית המילה.
מאז, לאחר קריאה של ספרי2 רבי2 ומאמרי2 רבי2,
הגעתי למסקנה נחרצת א> יותר, ואני מקדיש לא מעט

זמ, לשכנע אנשי2 בדבר אי;נחיצותו של הניתוח.
מעניי, שכל החומר הרפואי אשר תומ( בקיו2 ברית מילה

130מקורו בארה"ב, ש2 מתקיי2 הטקס הרפואי מזה כ;
שנה. עברתי ג2 על מאמרי2 ישראלי2, אשר למרות שה2
בוחני2 את התועלת הרפואית, א> אחד מה2 לא מציי,
את האבסורד שבקיו2 הניתוח. אני מניח שבשל היות רוב
הרופאי2 באר: נימולי2, ג2 אלו שאינ2 יהודי2, קשה

למצוא דעה אובייקטיבית בנושא.
אני פונה אלי(, כיו"ר איגוד האורולוגי2 הישראלי2,
בבקשה לבחו, את נושא ברית המילה מהצדדי2 הרפואיי2,
ללא התייחסות כלל לנושא המסורתי והדתי. מתוק>
העובדה שרוב העול2 הרפואי המודרני מושפע מהתרבות

האמריקאית, נראה כאילו האמריקאי2 ה2 שקובעי2 את
הטו,. למרות זאת, במדינות רבות אחרות, אשר אי, ספק
במערכת הבריאות המתקדמת שלה2, לא מקיימי2 את
ניתוח המילה כדבר שבשגרה, אלא לעתי2 רחוקות בעקבות
צור( רפואי. הדבר מורה על כ( שמעבר לסיבות הרפואיות,
קיימות סיבות אחרות, שאינ, ממי, העניי,, כגו, סיבות

חברתיות, טקסיות ואחרות.
התחלתי להוציא רבעו,, העוסק 1999החל מחודש ינואר 

במגוו, הצדדי2 של ברית המילה, כולל הצדדי2 הרפואיי2.
עד כה לא מצאתי א> רופא, שלא לדבר על אורולוג, אשר
יוכל לכתוב לרבעו, חוות דעת מקצועית ומנומקת, אשר
לא תתחשב כלל בסיבות אחרות מעבר לסיבות רפואיות.
א2 תוכל לעזור לי בעניי,, להפנות אותי לרופא כזה,
להתייחס לעניי, בעצמ(, ואולי א> להעלות את הנושא
לדיו, בקרב חברי( האורולוגיי2, אני חושב שהדבר חשוב
ביותר. אמנ2 כמעט כל ההורי2 בישראל מלי2 את בניה2
כדת וכדי,, ואני מניח שכ( יהיה עוד זמ, רב, אול2 יש
חשיבות רבה שההורי2 ידעו במה מדובר, מה ה2
ההשלכות של הניתוח ומה הסיכוני2 שלו. היות שכיו2 יש
לא מעט הורי2 שמעדיפי2 לקיי2 את הניתוח אצל רופא,

הרי שהנגיעה של האורולוגי2 בנושא היא טריוויאלית.
אני מקווה שתוכל להתפנות ולחשוב מעט על העניי,, ואולי
א> לתת לי תשובה, בטל. בפקס או בדואר האלקטרוני.
א2 תרצה, אשלח ל( את העלוני2 שהוצאתי עד כה )חמישה
במספר(. בכל מקרה אתה יכול להוריד אות2 בהאתר "א>
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