
מידע כללי לגבי משפט חוקתי בישראל
בג"צ הינו מסלול ייחודי לישראל, אשר כנראה נוצר עקב

)ג( לחוק בתי15טעות בתרגו4 ובפרשנות של תרגו4 סעי3 
המשפט המנדטורי )ג4 בקפריסי9 8 החלק היווני יש מסלול
בג"צי כזה א: ה4 כנראה העתיקו את הפרשנות הישראלית
במודע, לאחר שקיבלו את עצמאות4(. במש: השני4
מסלול העתירה לבג"צ מהווה תקיפה ישירה של החלטות
מנהליות ותקנות, ומאז חוקי היסוד החוקתיי4 ג4 חוקי4
רגילי4 של הכנסת, התפתח וקיבל מעמד של מסלול תק3
ללא עוררי9 8 אי9 כיו4 שו4 ערעור על דר: הפרשנות של ס'

הנ"ל ואיש אינו מטיל ספק בסמכותו של בג"צ לתת 15
צווי4 לרשויות השלטו9 למע9 הצדק. אנחנו מנצלי4 את
המסלול הזה, כאשר בשו4 מקו4 אחר )הרלוונטי לבעיית
ביצוע ניתוחי המילה( לא נית9 לעשות זאת. משו4
שהמסלול אינו קיי4 כלל במתכונת זו 8 לא נית9 להגיע

ישירות אל הערכאה העליונה בצעד אחד.
הצדדי3 לעתירה

העותרת;
. העותרת, העמותה נגד חיתוכי4 באברי המי9, הינה1

עמותה רשומה כדי9, היא אינה מקבלת כל סיוע ממשלתי
וכל פעילותה מבוססת על דמי חבר ותרומות. מטרתה
המוצהרת של העותרת היא לפעול להפסקת ביצוע4 של

החיתוכי4 באברי המי9 של גברי4 ונשי4 כאחד.
המשיבי3;

. משרד הבריאות הישראלי הממונה על בריאות הציבור.1
כמו כ9, משרד הבריאות הישראלי נוטל חלק בהרכבת

הועדה הבי9 משרדית לפיקוח על המוהלי4.
. משרד הדתות הישראלי הוא הממונה על ענייני הדת,2

בסמכותו להנחות ולהתקי9 תקנות בענייני דת. כמו כ9, נוטל
חלק בהרכבת הועדה הבי9 משרדית לפיקוח על המוהלי4.

. היוע> המשפטי הוא המנחה את הרשות המבצעת מ39
ההיבט המשפטי, כמו כ9, מופקד הוא על התביעה הכללית

וזרוע אכיפת החוק.

דת באמצעות מוסדות דתיי4 כדוגמת מועצות דתיות
וכדוגמת הרבנות הראשית לישראל עצמה.

כמו כ9, מממנת המדינה מכספיה פעילויות חינו: דתי
ולימודי דת וא3 כופה הסדרי4 חוקיי4 דתיי4. רשויות
המדינה מתערבות באופ9 ישיר בסוגיית ניתוחי המילה.
משרדי הממשלה השוני4 מממני4 ניתוחי מילה לעולי4
חדשי4, יהודי4 ושאינ4 יהודי4. הרבנות הראשית מרכזת
פעילות של עידוד ושידול של עולי4 לבצע ברית מילה. מכא9
שאי9 מקו4 לטענה האומרת כי רשויות המדינה נייטרליות
באשר לסוגיה זו של ניתוחי המילה, ודר: פעולת4 צריכה

לעמוד בסטנדרטי4 נאותי4.
הטענה העיקרית שלנו היא שעצ4 ניתוחי המילה מהווי4
פגיעה בזכות אד4, חוקתית גופו של אד4 ושלמותו הנ4

ער: מוכר במשפט העמי4 התרבותיי4.
התרבות המערבית הנאורה סולדת מעונשי4 גופניי4, כמו
ג4 מניסויי4 כפויי4 בגופ4 של בני אד4. בית המשפט
העליו9 הכיר במעמדה העליו9 של זכות האד4 לשלמות
גופנית, זכות הנובעת מעצ4 היותו ב9 אנוש, עוד טר4
חקיקת חוק יסוד כבוד האד4 וחירותו, שהעלה על נ ס את
זכויות האד4 בישראל ונת9 לפחות לחלק9 )בהתחשב
במחלוקת לגבי תכולתו של מושג כבוד האד4 שלא הוכרעה
עדיי9 בפסיקה הישראלית, אשר מוזכרות בו מפורשות,
ולענייננו הזכות לשלמות הגו3 וההגנה מפני פגיעה גופנית(,

מעמד חוקתי על חוקי.
חוקי היסוד החוקתיי4 של ישראל מכילי4 פסקת הגבלה
אשר א: ורק בהתא4 לה נית9 לפגוע בזכויות יסוד חוקתיות

 כבוד האד4: לחוק יסוד8המעוגנות בחוקי היסוד. סעי3 
וחירותו שכותרתו "פגיעה בזכויות" קובע כי:

"אי9 פוגעי4 בזכויות שלפי חוק8יסוד זה אלא בחוק ההול4
את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה,
ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח

הסמכה מפורשת בו".
בעתירה אנו טועני4 כי ניתוחי המילה אינ4 עומדי4
בדרישות החוקתיות של "פסקת ההגבלה". בישראל לא
קיי4 כל דבר חקיקה המתיר את ביצוע ניתוחי המילה. די
בעובדה זו כדי להביא לכ: שהפגיעה שמתלווה לניתוחי
המילה כפי שתוארה לעיל תגרו4 לפסילת ניתוחי המילה,
ותביא לקביעה כי ה4 אסורי4 לביצוע על8פי המצב החוקי

והחוקתי הקיי4 בישראל.
לאור: שנות המדינה נעשו ניסיונות למסד את עניי9 המילה
ומקצוע המוהלי4 באמצעות חוק. ג4 כיו4 ישנה הצעת
חוק מטע4 ח"כ חגי מרו4 אשר נמצאת בשלבי חקיקה
בכנסת. לא סביר שהצעה זו תתקבל, כפי שטורפדו כל
ההצעות הקודמות לחקיקה בנושא על8ידי גורמי4
פוליטיי4 דתיי4 רבי השפעה. א: ג4 א4 יתקבל חוק
כלשהו שיבקש לעג9 ולמסד את ביצוע המילה בישראל,
עדיי9 טוענת העתירה כי חוק כזה לא יעבור את המסננת

החוקתית של פסקת ההגבלה.
דרישה נוספת בפסקת ההגבלה היא שיהא דבר החקיקה

. הרבנות הראשית לישראל מהווה רשות4
שלטונית, מתוקצבת מכספי המדינה
ומהווה אוטוריטה בתחו4 ההלכתי. כמו כ9,
נוטלת הרבנות הראשית לישראל חלק
בהרכבת הועדה הבי9 משרדית לפיקוח על
המוהלי4, אשר יושבת בתו: משרדיה

בירושלי4.
. הועדה לפיקוח על המוהלי4 היא ועדה5

בי89משרדית משותפת ותפקידה לפקח על
המוהלי4.

לגבי הטענה לאי התערבות רשויות המדינה
בסוגייה בשל חופש דת ופולח9 בניגוד
למדינות דמוקרטיות רבות, בישראל לא
קיימת התפיסה של הפרדת הדת מ9
המדינה. המדינה מעניקה מטעמה שרותי

* עור6 די5.
** יו"ר העמותה נגד חיתו6 באברי מי5 של תינוקות.

עתירה לבג"צ נגד מילת קטיני בישראל
**דיסקיזוסמ אבשלו ,*רפי בלושטיי



המתיר את הפגיעה או המסמי: לכ:, הול4 את ערכיה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו מודעי4
לחשיבות המיוחסת לברית המילה בדת היהודית
ולבעייתיות שבטענה נגד ביצוע ניתוחי המילה. יחד ע4 זאת
מדינת ישראל כמדינה מתקדמת ודמוקרטית מחויבת
לקיו4 שלטו9 החוק. לדעתנו החוק בישראל כעת, אומר

שלא נית9 חוקית לבצע את ניתוחי המילה בקטיני4.
הכריתה של איבר מ9 הגו3 והפגיעה בשלמות הגו3, יחד
ע4 הכאב והסבל הנלווי4 לה4 כמו ג4 הפגיעה בכבוד
האד4 כפי שהוצגה לעיל, אינה יכולה להיחשב כעולה בקנה
אחד ע4 מושגי4 של דמוקרטיה וזכויות אד4. דרישת
התכלית הראויה שבפסקת ההגבלה מעלה שאלה גדולה
לגבי תכלית4 של ניתוחי המילה. כא9 התשובה לשאלה
היא תשובה ערכית אשר תצטר: לתת את הדעת לגבי כל
הפרמטרי4 שהוזכרו לעיל וג4 אחרי4 כמו טובת הילד

וזכויותיו.
אנו טועני4 בעתירה כי אפילו תמצא איזו תכלית של ניתוחי
המילה אשר תצדיק אות4, הדר: המקובלת כיו4 לביצוע4

(proportionalityלוקה ג4 בפ9 המידתיות. המידתיות )
הינה המבח9 האחרו9 והחשוב בפסקת ההגבלה בו נעשה

האיזו9 החוקתי בי9 האלמנטי4 המתנגשי4.
ניתוחי המילה מבוצעי4 תחת פיקוח רופ3 של הועדה
לפיקוח על המוהלי4 על8ידי אנשי4 שברוב4 אינ4 רופאי4
מורשי4 וחלק4 א3 חסרי4 ידע בסיסי בעזרה ראשונה.
ישנ4 בסוגיה ליקויי4 רבי4 שכל עוד ה4 קיימי4 לא נית9
לומר כי אופי הפגיעה עונה על קריטריו9 המידתיות ולכ9
הפגיעה אינה מותרת מבחינה חוקתית. ניתוחי המילה
מבוצעי4 ברוב4 המכריע של המקרי4 ללא הרדמה, מחו>
לחדר הניתוח בחדרי4 או אולמות שמחה שאינ4
סטריליי4. הרחק מבית חולי4 או מקור לטיפול רפואי

מקצועי אחר.
ניתוחי המילה מבוצעי4 בדר: כלל בתינוקות רכי4 מאוד
לימי4. הדבר הינו בעייתי ופסול משני טעמי4. א4 ידחה
ביצוע הניתוח במספר שני4 עד לגיל בו נית9 יהיה לקבל
את הסכמתו של המנותח עצמו תפטר שאלת הפגיעה בגו3
ללא הסכמה. כמו כ9, ביצוע הניתוח בתינוקות יוצר סכנות
סיבוכי4 וכאבי4 נוספי4 ומיותרי4 שהיו יכולי4 להימנע
או להתמעט א4 יבוצע הניתוח בשלב חיי4 מאוחר יותר.
במבוגר מופרדת הערלה מהעטרה, הצור: לקרוע את
הערלה מ9 העטרה אינו קיי4, ופעולה זו שהיא טראומטית
ביותר נחסכת. בעיה נוספת היא הדימו4 שנוצר עקב קריעת
הערלה מהעטרה בעת מילת תינוקות, דימו4 זה מפריע
להבחי9 באופ9 ברור באזור החיתו: המיועד, ויוצר קושי

נוס3 שעלול להביא לחיתו: שגוי.
לכ: מצטרפת הבעייתיות של ביצוע ניתוח בתינוק שאיברו
הוא מיניאטורי, ולפיכ: חשו3 הרבה יותר לסכנות של טעות
בביצוע החיתו:, ולסיבוכי4 והשחתה של האיבר על ידי

פעולה לא נכונה של סכי9 המנתחי4.
נקודה נוספת, הפריעה, שהינה תוספת מאוחרת למנהג
המילה ומוסיפה כאב גדול בזמ9 ביצוע הניתוח. הפריעה
ג4 מסכלת כל אפשרות לשחזור מוצלח של צורת האיבר
בעתיד, וג4 יוצרת מצב בו תוצאות ניתוח המילה הופכות
לפג4 בלתי הפי: לחלוטי9. ביטול הפריעה ישאיר על כנו
את מצוות המילה, תו: שהוא מצמצ4 רבות את הפגיעה

הנגרמת בעטיה.
לסיכו4, החלה נכונה של המצב המשפטי בישראל, במיוחד

 כבוד האד4 וחירותו מראה, כי אי9 לאפשר:לאור חוק יסוד
את המש: ביצוע4 של ניתוחי המילה בישראל במתכונת4
הנוכחית. באשר לנוגע לכל אות4 פרטי4 אשר הסכמת4
האישית אינה אפשרית, קרי קטיני4 וחסויי4, כל ביצוע

של ניתוח מילה בגופ4 נשלל באופ9 מוחלט.
זכויות הילד

הואיל ורוב4 המכריע של ניתוחי המילה מבוצע בקטיני4,
העתירה נסמכת ג4 על  הפגיעה בגו3 הקטי9 כפגיעה
בזכויות הילד. עקרו9 זכויות הילד אשר פותח בעשורי4
האחרוני4 זכה לפני מספר שני4 לעיגו9 במסגרת האמנה
הבינלאומית לזכויות הילד, שישראל הצטרפה אליה
ואשררה אותה. אומנ4 אי9 האמנה כעת חלק מ9 המשפט
הישראלי הפנימי והיא מחייבת את ישראל רק במישור
הבינלאומי, א: עדיי9 יש לה השפעה, לפחות ערכית, על כל
מהל: החשיבה של בית המשפט העליו9 בנוגע לזכויות
הילדי4. האמנה קובעת, כי המדינות החתומות ינקטו בכל
האמצעי4 היעילי4 והמתאימי4 בכוונה לבטל מנהגי4

מסורתיי4, המזיקי4 לבריאות4 של ילדי4.
ביצוע ניתוחי המילה כנוגד את הוראות המשפט

הפלילי
העתירה כאמור, מופנית ג4 כלפי רשויות התביעה ואכיפת
החוק היינו היוע> המשפטי לממשלה והמשטרה. זאת כדי
שה4 יישמו את ההגנה שנותנת המדינה, במסגרת המשפט
הפלילי לקטיני4, מפני המבוגרי4 לרבות הוריה4. החיקוק
המרכזי במשפט הפלילי בישראל, חוק העונשי9, תשל"ז 8

, ש4 דגש מיוחד על ההגנה על קטיני4 וחסרי ישע.1977
נית9 למצוא בי9 הוראות חוק זה סעיפי4 רבי4 המטפלי4
בהגנה על קטיני4 וחסרי ישע מפני פגיעה בה4. יישו4 נכו9
של הוראות אלו על סוגיית ניתוחי המילה מביא בהכרח
למסקנה כי ההורי4, כמו ג4 המוהלי4 מבצעי ניתוחי
המילה, עוברי4 על הוראות חוק העונשי9 ונית9 להפעילו

 תקיפה, פציעה וחבלה,:נגד4. כ: למשל נית9 לראות במילה
הפרת חובת הורה או אחראי לקטי9 למנוע התעללות בו,

והתעללות בקטי9 חסר ישע.
הסכמה מודעת וחוק זכויות החולה

לגבי עבירת התקיפה, היא מוגדרת כעבירה פלילית בישראל
והיסוד העובדתי שלה הוא כל נגיעה ללא הסכמה. התקיפה



מידע של4 ונכו9 לגבי ההשלכות האנטומיות והפיסיולוגיות
של ביצוע המילה, כמו ג4 לגבי הסיכוני4 הרפואיי4
הכרוכי4 בה. נהפו: הוא, המוהלי4 מסתירי4 את
האינפורמציה, כמו את הפרקטיקה בה ה4 נוקטי4, כאילו
זה מעשה מסתורי חשאי שאי9 לשוחח בו. עובדה מצערת
זו מובילה בהכרח למסקנה כי אפילו יש משהו מ9 ההסכמה
בהסכמת ההורי4 למילת הקטי9, אי9 זו הסכמה כלל,
הואיל והיא אינה נסמכת על קרקע מוצקה של הבנה

וידיעה, והשגתה של הסכמה זו גובלת בתרמית.
בעתירה אנו מעלי4 שתי שאלות נוספות לגבי ההסכמה.
שאלה אחת קטנה לגבי עצ4 יכולתו של כל אד4 להסכי4
הסכמה בת תוק3 לחיתו: שאי9 לו תכלית רפואית בגופו
)אד4 לא יכול למשל להסכי4 לכ: שיערפו את ראשו(.
ושאלה נוספת, גדולה, לגבי תוק3 ההסכמה של הורי4 או

אפוטרופוסי4 לקטי9, לגבי חיתו: בלתי הפי: בגופו של
הקטי9. לגבי השאלה השניה, ברור לנו שאי9 לקבל הסכמה
כזו. ג4 בית המשפט העליו9 הישראלי מביע עמדה דומה
בענייני4 קרובי4 של תרומת איברי4 וא3 בענייני4  הפיכי4

של תרומת מוח עצ4.
פקודת הרופאי3

בשולי העתירה אנו טועני4 ג4 לכ:, שביצוע המילה על8
ידי מוהלי4 דתיי4 נוגד חקיקה קיימת המייחדת את
מקצוע הרפואה לרופאי4 מורשי4. על פי ההגדרה של
טיפול רפואי, ניתוח המילה יכול להחשב כטיפול רפואי
ומשכ:. א4 כ: פני הדברי4, כל מוהל המבצע מילה עובר
על החוק, ויש להפעיל נגדו את הסנקציה הפלילית המובאת

בפקודת הרופאי4.
לאור הקדמה וההכרה בכל העול4 באי נחיצות המילה,
ובהיותה מכאיבה ופוגעת בכבוד האד4, אנו גורסי4 כי מ9
הראוי שדווקא בית משפט ישראלי יהיה זה שיקבע,
בהסתמ: על נימוקי4 משפטיי4 מודרניי4, כי אי9 מקו4
יותר למילה. כאמור, על א3 הטעות ההיסטורית שבכ:,
האנושות תופסת את ישראל כזה שהנחיל לעול4 את
הפרקטיקה של חיתוכי4 באברי מי9, לפיכ: יש מקו4

שישראל שקלקל הוא ג4 שיתק9 ראשו9.

תק את בית המשפט
)קטע מתו כתבה שהופיעה ב"מעריב"(

בתו: כ: יצא אתמול יושב ראש ש"ס, ח"כ אריה דרעי,

במתקפה חסרת תקדי4 נגד בית המשפט העליו9.

הוא אמר, כי א4 בג"> יכול להרשות לעצמו לעסוק

"צרי6 לגלגלבסוגיות של חוקיות ברית המילה, כי אז 

.את השופטי3 האלה מכל המדרגות"

 החליטו השופטי3 )חשי5, בייניש22.12.1998בישיבה ב:
וזמיר(, כי על המדינה לגבש ולהגיש הנחיות לביצוע המילה עד

. לעותרת יינת5 חודש נוס> בו תוכל לנסח את1999סו> מר; 
תשובתה להצעת המדינה, ולאחר מכ5 ייקבע מועד לדיו5 נוס>,
בו תוכל העותרת לשטוח את טענותיה. בסיו3 הדיו5 היה ברור,

שהשופטי3 מעדיפי3 שהרכב אחר ימשי6 את הדיו5 בתיק.


