
הניתוח הכי נפו בישראל
 "(23.5.1997יגאל משיח )"האר

לפני שני( נקלעתי בעיר חו5 טורקית לאירוע רחוב מוזר. את תרדמת אחר הצהריי( פילחה יללת צופרי( נוראה והסייסטה
התרסקה. המכוניות המעטות שברחוב סטו לצדדי( כמו מפני אמבולנס, בטלני בתי קפה הלומי חו( יצאו אל הפתחי(, ועד
שהגיעו המכוניות הצופרות אל השדרה נפערו ג( התריסי( ומטרוניתות מצועפות שינה יצאו למרפסות לנופ5 לשיירה, לא
מחווה של מה בכ: בצהרי אוגוסט. חשבתי שנקלעתי לכרכורי הניצחו9 של קבוצת כדורגל מקומית, עד שראיתי את הזאטוט,

מגונדר במצנפת ובגלימה לבנה בנוסח הנסי: הקט9, ניצב במכונית פתוחה ומנופ5 לקהל כמו אפיפיור.
זה קרה הרבה לפני ייהוד טורקיה, ומלצר אחד שטר( ראה ישראלי( הסביר לנו בגמגמנות ביישנית שההילולה היא לכבוד
הכנסת הנער לטקס דתי טורקי, זר לא יבי9. הוא צייר באצבעותיו תנועת מספריי( מאיימת לעבר אזור חלצי, אבל מיד
התחרט על המחווה לנוכח התיירות בבית הקפה והסתלק. בינתיי( חזרה השיירה מקצה השדרה לסיבוב יללה שני, הילד
עדיי9 מנופ5 לצופי(. תמהתי באיזו תעמולה מחזקת;לב פיטמו אותו הוריו וסביבתו שבכזאת צהלה הוא הול: להפקיד את

, זכרתי בבירור, כבר מתוודע הנער אל כמה מ9 העינוגי( שהעניקה לנו13כרבולתו הקטנה בידי השוחט והמאכלת. הרי בגיל 
הבריאה בזכות איבר זה.

זאת היתה עיירה קטנה. לפנות ערב, כמו בכל ערב, עברנו על פני ביתו של הנער בדר: למזח. החצר היתה מלאה אורחי(
לבושי( בהידור, שני רמקולי( קטני( הלמו בסימטה והגברי(, כרגיל, רקדו ע( עצמ( ספוגי( זיעה. לא ראיתי את הנסי:
הקט9, אבל מפטפוטי הדודות במעגל הבנתי שהניתוח הצליח, הכרבולת הוסרה ולתרנגול שלו(. תמהתי א( הילד עדיי9
מחיי: וחשבתי על אבי, בולגרי חסר קודשי(, שבשנאתו לטקסי( ומפגני( אולי זמ( פע( לא להזמי9 את המוהל. זה

התאי( לו. הוא עשה דברי( מזעזעי( מזה בשמחת זד עליז.
 הזאטוט ב9:מיד חלפו לעיני מול הרוקדי( הרטובי(, כמו במונטאז' קולנועי, תמונות קצרות מחייו של הלא נימול בישראל

שנה, חשו5 עכוז על החו5, כל האמהות הטובות מצקצקות בלשונ9 ומרחיקות ממנו בשאט נפש את ילדיה9. הילד במלתחה,
אחרי משחק הכדורגל של הכיתה, מתלבש בסתר. העל( מול חברתו הראשונה, מגמג( הסבר. הבחור בטירונות, במקלחת
ע( חבריו כמו מול כיתת יורי(. רצ5 התמונות הזה שב וחל5 על פני כשהפקדתי את בני בידי המוהל. "לפחות זה בריא",

ניחמתי את עצמי.
שוחזר כאשה

נחמה זו אינה ודאית לגמרי, התברר לאחרונה. בחודש שעבר דנה המועצה הרפואית הכללית בבריטניה, הרשות העליונה
ש( בתחו( הרפואה והמוסר, בהצעה לאסור על רופאי בריטניה למול את אלה המבקשי( לבצע ניתוח זה בבניה( מסיבות
דת ופולח9. המועצה התבקשה לבחו9 את הנושא וסכנותיו על ידי רופא בריטי בעל מוניטי9, הטוע9 שהמילה אינה נתיחה

אלא חבלה ביודעי9.
מחקר עדכני, טועני( היוזמי(, אכ9 מוכיח שהמילה מסירה מאבר המי9 רקמה רגישה ופוגעת בכ: ביכולת להתנסות בחוויה
המינית במלואה. ד"ר ג'ו9 וור9, מגיש הבקשה, עומד בראש קבוצת נימולי( שניזוקו לדעת( מאוד מהלי: המילה. עכשיו,
לאחר שני(, ה( מבקשי( לגדל מחדש את העורלה בדרכי( רפואיות )ההלי: מתבצע באמצעות חיבור משקולת זעירה לעור

אבר המי9(.
ד"ר וור9 אינו לוח( בודד. ברשימה מקפת שפורסמה על ידי שני רופאי( בריטי( ב"בריטיש ג'ורנל או5 סרג'רי" טועני(
המחברי( ששיעור הסיבוכי( בעקבות המילה נע בי9 שני אחוזי( לעשרה. בספרות הרפואית, טועני( שני הרופאי(, אפשר

למצוא תיאורי( רבי( של סיבוכי( מעוררי חלחלה ואפילו מקרי מוות.
ה"אינדיפנדנט" הלונדוני מנה בכתבה גדולה את הסכנות הקשות החבויות בהלי: המילה: דימו(, זיהו(, פגיעות קשות

מהגברי( בה נימולי( )בדר: כלל בידי רופאי((, היו מקרי( שבה( ניזוק קשה אבר 80בדרכי השת9. בארצות הברית, ש;%
המי9 על ידי מכשיר חשמלי שתפקידו לעצור את הדימו(. בכמה מהמקרי( האלה לא היה אפשר להשיב את אבר המי9 של

הילד לגודל נורמלי ומחוסר ברירה נבנה האבר מחדש כאבר מי9 נשי; "הילד נבנה מחדש בהליכי( כירורגיי( כילדה".
ג( כשהניתוח עובר ללא סיבוכי( ניזוק הילד מאובד9 רקמה רגישה, טוע9 ד"ר וור9, העותר למועצת הרפואה הבריטית.
רקמה זו, על פי טענתו, אינה סת( עור עוד5, "אלא רקמה שמצויי( בה תאי( רגישי( הדומי( ברגישות( לאלה שבשפתיי(
ובקצות האצבעות". רופאי( קנדיי(, שפירסמו את מחקר( בתחילת השנה בביטאו9 האורולוגי( הבריטיי(, טועני( ג(
ה( שתאי( אלה חשובי( מאוד לתחושה המינית; העורלה כולה חשובה מאוד למגע המיני, טועני( רופאי( אלה. בשעת
המגע המיני מחליקה העורלה קדימה ואחורה על אבר המי9 ומסייעת לחדירה מעודנת יותר. במכתבו לנשיא מועצת הרופאי(

 "במקרה הטוב חושפת המילה את הילד לסכנות נתיחה ולסיבוכי(:הבריטי(, כפי שצוטט ב"אינדיפנדנט", כותב ד"ר וור9
"התורה צוותהבלתי דרושי(. במקרה הרע היא גוזלת ממנו חלק שימושי באבר המי9, עתיר בתאי תחושה מיוחדי(". 

"ליהודי+
"לפעמי( חותכי( פחות מדי ולפעמי( חותכי( יותר מדי", אומר פנחס רוטרמ9, מוהל ידוע, שהול: בדרכי אביו ישראל,
מוהל אגדי. יחדיו, מספר המיתוס, מלו את כל תל אביב, הגזמה ע( שמ> אמת. "טעויות קורות", הוא מסביר. "ורופאי( לא
טועי(? את הפשלות של רופאי( לא מפרסמי(. אותנו בוחני( בזכוכית מגדלת. ל: תדע מה קורה אצל רופאי(. סיפרו לי על

רופא שלא הצליח להשתלט על דימו( אחרי הברית".



; והילד לא סובל?
"מה זה סבל? לפעמי( בברית הוא בוכה פחות מאשר בהחתלה. וכשילד בוכה מכאבי בט9 הוא לא סובל? א5 ילד לא סיפר לי
ממה סבל יותר, מגזי( או מהברית". הטענות של הרופאי( באנגליה לא מדאיגות אותו. "מה שקיבלו בשמחה עושי9 בשמחה",

הוא מצטט. "זה לא מבהיל אותי. עולה בדעת: שיהודי לא יעשה ברית?"
;והסכנות?

"התורה צוותה ליהודי(, לא לאנגלי(. חו> מזה, אתה יודע שכל בית המלוכה נימולי(? על ידי יהודי. צ'ארלס, שיש לו
תדמית אנטישמית, נימול על ידי מוהל, אז מה ה( רוצי(".

ובכל זאת זה מקצוע שמחייב אחריות וידע. הטעויות בו מסוכנות.
; אי: למדת את המלאכה? אי: בכלל נעשית מוהל?

"הגעתי אל המקצוע הזה כמו שמגיעי( אל כל מקצוע. חיפשתי פרנסה".
; אבי: שפרש לאחרונה הוא מוהל ידוע. ניסית ללכת בדרכיו?

"אני מכיר מוהלי( רבי( שהאבא שלה( לא מוהל. אחי לא מוהל. חיפשתי פרנסה והלכתי אל הרבי לבקש עצה. הרבי יע>
לי להיות מוהל וברו: הש( אני רואה הצלחה יפה".

; היית יכול לסרב.
"ניסיתי להתחמק וזה לא עזר. לדעה של הרבי יש משקל חזק. ברו: הש(, העצה היתה טובה". הרבי מציע ואתה מקבל.

; אי: למדת להיות מוהל? זה לא מקצוע כמו כל מקצוע.
"מוהל עובר הכשרה אבל זה לא ממוסד. זה עובד בשיטת המורה והשוליה. אתה מתלווה אל מוהל ותיק ולומד ממנו, מביט

ולומד, בשיטת המורה והשוליה".
; ועל מי מתאמני(?

על זה ציטטתי ל: מהמאמר מקרי( קשי(. "מוהלי( מתאמני( על יבש. אקט החיתו: זה כלו(. העיקר זה אי: שאתה
תופס את העורלה. העיקר התפיסה. לחתו:, אפילו אתה יכול לחתו:. המוהל תופס ואתה עובר ע( הסכי9. יש לי חברי(

שרוצי( לקיי( את המצווה במו ידיה(. אני מכי9 לה( את הכל, וה( עוברי( ע( הסכי9".
; מה אתה מכי9?

"אני מלביש את המג9 על העטרה והאב חות: בעצמו".
; צרי: אומ>, לחתו: לבנ: את העורלה בסכי9.

"יש הרבה אבות שעושי( זאת".
מוהל מקצועי, הוא מסביר, צרי: לחתו: במידה, "חיתו: אסתטי".

; קורה שבמקו( לחתו:, כורתי(?
"הסיבוכי( מכריתות אפסיי(. א( זה קורה ; זו תקלה של מאה אחוז, אי9 מה לדבר. אני מכיר מקרי( קשי(".

למשל. "חבשו באופ9 חזק מדי, העטרה נשרה וזה גר( נמק".
; אצל מי קרו הפנצ'רי( האלה?

"אצל אותו מוהל, חודש אחרי חודש".
; מוהלי( מפקחי( על החלמת הילד אחרי המילה, חוזרי( אל הילד לבדוק את מצבו?

"כל מוהל שש( תחבושת נות9 הוראה להורה לבדוק א( הילד נות9 שת9 בתו: ארבע שעות. א( לא, ההורה חייב לשחרר
קצת את התחבושת. א( נוצר דימו( צרי: לקחת את הילד לבית החולי(. זה הכל. אני לא בא למחרת לבדוק את הדימו(,

א( כבר שאלת".
; למה?

"אני לא צרי:. פיתחתי טכניקה משלי לעצור דימומי( בלי תחבושת. אחרי החיתו: אני לוקח את הילד לצד ובוח9 אותו. א(
המקרה פשוט אני עוצר את הד( באצבעות. א( המקרה מסוב: אני קושר את כלי הד(".

; מי לימד אות:?
"למדתי תו: כדי התנסות. מהרבה עבודה. עד שהגעתי למיומנות הזאת, לעצור את הד( באצבעות, לקח לי עשר שני(".

; מה חושבי( על זה הרופאי(?
"הרבה רופאי( עושי( אצלי בריתות. ג( רופאי(;מנתחי(. עשיתי פע( ברית אצל רופא מרדי(. הצעתי לו שיזריק הרדמה
מקומית. אז מה הוא אומר לי? סיכוני( לא על חשבו9 הב9 שלי. שתדע, יש אחוז סיכו9 מסוי( בהזרקת הרדמה. המחט

עלולה לפגוע בכלי ד( מרכזי. הסיכו9 לדעתי לא שווה את הרווח".
; עברת מקרי( קשי(?

"לפני שלימדתי את עצמי אי: לעצור דימומי( היו כמה מקרי( קשי(. לא השתלטתי על הדימו( ונאלצתי לקחת את הילד
לבית החולי(".

; אי: התייחסו אלי: הרופאי(?
"ברוב המקרי( היה היחס מעליב. השמיצו. לעגו. אמרו חת: יותר מדי".

; וההורי(?
"תראה, הרופא התור9 מתבונ9 בדימו( ולא יודע אי: להסתדר ע( זה. אז הוא קורא לכירורג והכירורג לא יודע להסתדר ע(
זה וקורא לאורולוג ועד שמגיע הרופא המתאי( כול( עוברי( גיהנו( וההורי( נכנסי( להיסטריה נוראה. זה קרה לי וברו:

הש( נשארתי במקצוע".
; במקצוע הזה אפשר לגרו( נזקי( קשי(, אתה מבוטח?

"אני לא מבוטח. יש חברות שמסכימות לבטח אבל ה9 גובות הו9 תועפות, וא( חלילה וחס קורה איזו תקלה החברות



משלמות עד מאה אל5 דולר. בסוג תקלות כאלה מאה אל5 דולר זה פסיק ממה שתהיה התביעה".
; המוהלי( מפרגני( זה לזה?

"כמו בכל מקצוע, יש ויש. לא רק הסופרמני( נכנסו לענ5 שלנו".
ויקראו שמו מוזס

אביו של פנחס רוטרמ9 מל ג( את בנו של פרופ' רפאל שפיר, ראש המחלקה הפלסטית כירורגית בבית החולי( איכילוב.
"לקחנו את הב9 אליו הביתה והוא מל אותו. בלי חגיגות מיותרות". מנתח ידוע, איש חילוני שכמות:, למה בעצ(?

"ההחלטה היתה ריטואלית;חברתית. רק מסיבות אלה. במדינת ישראל, א( החלטת אחרת, הוצאת את בנ: מהכלל. יש
משהו לא נכו9 בהחלטות עקרוניות על חשבו9 בנ:. הרי ברור מה היה עובר על ילד שלא נימול בי9 ילדי( נימולי(. גרנו
באנגליה כמה שני( ונוכחתי בדבר על דר: ההיפו:. החברי( של בני קיבלו את המילה כמשהו מוזר, אבל כדר: הבריטי(

ה( התייחסו לעניי9 בהומור, למזלו. אחרי מפגש הילדי( הראשו9 ע( התופעה אפילו נמצא לבני כינוי ; מוזס".
; המאמר ב"אינדיפנדנט" די מבהיל.

"אנחנו יודעי( שייתכנו סיבוכי( רבי(. ה( לא גילו את אמריקה".
; לדוגמה?

"א( טועי( ומורידי( חלק מהשופכה צרי: לעשות שחזור. א( הורדה בטעות הכותרת כולה צרי: לעשות שחזור. לפעמי(
מורידי( יותר מדי עור והפי9 נשאר ללא כיסוי. לכל בית חולי( מגיעי( כמה מקרי( שכאלה בשנה. שטפי ד( ה( אחד
הסיבוכי( השכיחי(. לפעמי( יש ליקויי קרישת ד( לא ידועי( למשפחה ואז מחישי( את הילדי( לבית החולי(. כבר
ראיתי ילד שנכרתה לו כל הכותרת. המסכ9 עבר הרבה ניתוחי שחזור. זה מקרה נדיר, יש לציי9. במקרי( קשי( אחרי(

נכרת חלק מהכותרת. כתוצאה מהטעות השופכה )צינור השת9( לא נמצאת בקצה ואז יש לשחזר את קצה השופכה".
; לא עדי5 לפיכ: שאת המילה יבצע כירורג ולא מוהל?

"המוהלי( הטובי(, צרי: לציי9, מיומני(. הפעולה שלה( מהירה מאוד. א( את אותה מילה יבצעו בבית חולי(, זה יהפו:
לפרוצדורה רפואית שלמה: חדר ניתוח, מנתח, שתי אחיות, רופא מרדי(, אשפוז. בקיצור, הלי: כירורגי יקר שדורש זמ9.

מנתח, אגב, עלול לעשות את אות9 הטעויות כמו מוהל. שניה( לא מחוסני( מפני טעויות".
; מדוע א( כ: אסור למוהלי( אצלנו למול מבוגרי(?

"זה כבר עניי9 אחר. מבוגר עלול לפתח דימו( ביתר קלות, הסיכוי לזיהו( גדול יותר, ההחלמה ארוכה יותר".
; אז למה לעבור מילה?

"עניי9 הסיבוכי( אינו רלוונטי, כי בישראל אי9 לנו ברירה. כולנו נאלצי( לעשות זאת כדי לא להטיל סטיגמה בילד".
פיחות בדימוי

עיד9 מיליצר, סקסולוג בבית החולי( הקריה בתל אביב, מטפל ג( בגברי(. "כל מי שעבר מילה בגיל מאוחר חווה, על פי
ניסיוני, איזה ליקוי בתפקוד, לא בהכרח ליקוי ברגישות". הליקוי נובע, לדעת מיליצר, מהטראומה הפסיכולוגית. "פתאו(
ק( המנותח ע( איבר אחר בי9 הרגליי( והוא זקוק לתקופה של שיקו( פסיכולוגי. התופעה דומה מאוד לתגובות הנפשיות
לאחר ניתוחי( פלסטיי( קוסמטיי(. פגשתי מטופלי( רבי( שהמילה בגיל מאוחר גרמה לה( בעיות בתפקוד מיני, בעיות
נפשיות, יש להדגיש. עולי( חדשי(, בשנות העשרי( של חייה(, שוחחו איתי על קשיי הדימוי העצמי החדש. חלק( נזקקו
לטיפול. אפשר להקביל את הקשיי( הנפשיי( של הגבר, בעטיו של הדימוי החדש, לאלה של אשה שעברה כריתת שד.

פתאו( חל איזה פיחות קשה בדימוי הגברי והנשי".
; אי: מתבטאי( הקשיי( המיניי(?

"גברי( חווי( לפתע הרגשת נכות, וזו מתבטאת בבעיות זקפה ובעיות תפקוד אחרות".
; טיפלת בעולי( חדשי( שעברו מילה בגיל מאוחר?

"ודאי. המילה מצטרפת להלי: השינוי הטראומטי. עולי( רוסי( תיארו אותה כעוד נדב: קשה בהלי: הקבלה לחברה.
חלק( תפסו את המילה כסירוס, כסמל דרמטי להלי: הסירוס הרוחני בישראל. כ: הסקתי, א( כי ה( עצמ( לא השתמשו

במלה סירוס".
; המילה פוגעת או לא פוגעת בעונג המיני?

"הנושא שנוי במחלוקת. בעבר כתבו בעלי אוריינטציה דתית בעד ההלי:. הורדת העורלה, לטענת(, חשפה את עטרת הפי9
לחיכו: מתמיד ע( הבגד, הפחיתה את רגישותו וממילא את הצור: באוננות. מסטרס וג'ונסו9, במחקר( הקלאסי, אמרו

שזה שטויות, נימולי( לא מאונני( פחות".
חרדת סירוס

א( מבוגרי( רבי( מגיבי( כ: על הכרח המילה, מה עלול לעבור על ילדי( בגיל הר: שאולצו לעבור מילה מאוחרת?
ד"ר מירי קר9, פסיכולוגית של ילדי( בגיל הר: במחלקת הילדי( בבית החולי( הפסיכיאטרי בגהה, טיפלה בילד כזה, ב9

לעולי( רוסי(, שאחר כ: למרבה הטרגדיה חזר לרוסיה ע( סבתו.
"הוא דווקא לא הראה סימני תגובה קשי(", טוענת הפסיכולוגית, "א( כי במילה מאוחרת, בגיל ארבע עד שש, חבויות
סכנות נפשיות. בשלב זה מפסיק ה'בולבול' להיות רק מכשיר להטלת שת9, עוד משחק מי( מסקר9. פתאו( הילד תופס
שלבולבול תפקיד נוס5, מיני. זה ג( השלב האדיפלי. הילד חושק באמו ורוצה להחלי5 את אביו ולשכב ע( אמא. אבל אבא

הרי לא יוותר. מיד הופ: אבא לאיש מפחיד מאוד.
 א( ייוודע לו הוא יכעס, יתנק( בי ויחתו: לי את הבולבול. הכל לא מודע כמוב9, לא מנוסח כ:, אבל כ: נולדת חרדת
הסירוס. א( בשלב זה יעבור הילד ברית, עלול ההלי: להפו: לטראומטי. הברית עלולה להתפרש כסירוס, כהתגשמות

החרדה הלא מודעת מפני נקמת האב, והמעשה עלול לגרו( תופעות נפשיות קשות".
; מה היית אומרת לזוג עולי( חדשי( השוקלי( למול את בנ( בגיל זה?



"הייתי אומרת לה(: אל תעשו זאת".
;  מה לדעת: עובר על עולה חדש הנאל> לעבור ברית מילה?

"א( הלי: העלייה נעשה מתו: כורח, א( האיש מרגיש מושפל באר> והברית נכפית עליו ; כל אלה עלולי( להביא למאורע
טראומטי. א( הברית מלווה בסדרת השפלות חברתיות זה עלול להיגמר רע".

לקחתי את קטלוג הפגעי( והאסונות הזה והלכתי אל ד"ר משה וסטריי:, מנהל המחלקה הכירורגית;פלסטית בבית החולי(
אס5 הרופא וחבר בוועדה הבי9;משרדית להסמכה ולפיקוח על המוהלי(. ד"ר וסטריי: הוא שומר מצוות, חובש כיפה.

בשיחה עימו הוא מקפיד להציב גבולות בי9 מדע לאמונה.
; א( המילה היא פעולה כירורגית שיש עימה סכנות רציניות כל כ:, מדוע לא מוסדר הנושא בחוק?

"כל כמה שני( אכ9 עולה הרעיו9 להסדיר את הנושא בחוק מדינה. כא9 כל הבעיה. יש הרבה עדות שלא יקבלו חוק שכזה.
ברית היא הרי בראש ובראשונה אקט דתי פולחני. קשה לקבוע הלכות פולח9 דתי בחוק חילוני. ומה יעשה החוק א( אב
חסר הכשרה יתעקש למול את בנו? הרי זו מצווה. ומה יעשה החוק א( אב ירצה רק רב מוהל מסוי( אחד, זה של עדתו?"

מלאכה שיש בה סכנה לציבור? ; אז אולי צרי: שיהיה רישוי, כמו כל
"זאת הבעיה הקשה ביותר. א( העיסוק יוגבל אצלנו והרישוי יינת9 על פי קריטריוני( מוגדרי( בחוק, מקצועיי( בעיקר,

ייפתח פתח לאומות העול( להגביל מאוד את המילה".
; אני לא מבי9.

"יאמרו לנו, את( בישראל הנהגת( קריטריוני(, אז ג( לנו מותר, ויאמצו אמות מידה דרקוניות שיקשו מאוד על המילה.
אנחנו הרי רוצי( שמחו> לישראל לא יקשו על המוהלי(. בעול( לא אוהבי( פולח9. השחיטה הכשרה, למשל, נתקלת

בהתנגדות רבה".
; כלומר באר>, עד היו(, אי9 חוק בעניי9 זה. כל אחד יכול להיות מוהל ואי9 צור: בתעודת רישוי מטע( המדינה.

"זה נכו9, א( כי איש לא יזמי9 מוהל שאי9 לו מוניטי9 מסוימי(".
; אז מה הצור: בוועדה בי9;משרדית להסמכה ולפיקוח א( אי9 צור: ברישוי וכל מי שרוצה יכול לעסוק בעניי9?

"ההסמכה של הוועדה היא מעי9 תג איכות. היא מציגה לציבור מוהל מנוסה יותר, משכיל יותר". לפחות מחצית מהמועמדי(,
אומר ד"ר וסטריי:, נכשלי( בבחינות.

; ומה עושה מי שנכשל?
"זה כמו אצל רואי חשבו9. מי שלא עובר את הבחינה מטע( רואי החשבו9 הופ: לרואה חשבו9 מטע( עצמו".

; וזה בסדר? אד( שנכשל בבחינות של גו5 ממשלתי, לא קיבל הסמכה וממשי: לעבוד במקצוע מסוכ9 לציבור.
"מה לעשות, זו הפעולה הכירורגית הכי נפוצה בישראל. אי9 מספיק מוהלי(".

; יש הבדל משמעותי בי9 מספר התאונות הקורות לבעלי הסמכה לבי9 אלה הקורות לחסרי הסמכה?
"אני חייב לומר שיש פה משהו פרדוקסלי. התאונות שהובאו לפני קרו רק לבעלי הסמכה".

; שמעתי היטב?
"כ9. כל אלה שהגיעו לבירור במשרד הבריאות בגלל נזק שחוללו, היו מוהלי( בעלי הסמכה".

; וחסרי הסמכה?
"לא מצאתי לאחרונה מישהו חסר הסמכה שחולל נזק".

אל5 ניתוחי+ 70
ד"ר בנימי9 מורג, מנהל חטיבת מיו9 ילדי( בבית החולי( וולפסו9 בחולו9, אירג9 חלק נכבד מהבריתות לעולי ברית המועצות.

; כמה בריתות נעשו?
אל5. תינוקות, אבות, סבי( ונכדי(". 70"כ;

; כמה בוצעו בהנהגת: בבית החולי( וולפסו9?
 בריתות".000,5"כ;

; את הבריתות, אני מניח, ביצעו מנתחי בית החולי(.
"מנתחי( שה( ג( מוהלי(, יש להדגיש".

; מדוע חייב המנתח להיות ג( מוהל? הרי הניתוח מבוצע בבית חולי(.
"משרד הדתות לא יפנה ילדי( לניתוח א( המנתח אינו מוהל, כלומר איש דתי. ה( שילמו בשביל זה ויש לה( הזכות לבחור

את המנתח".
; מה זה ה( שילמו?

המדינה שילמה. "צרי: להבי9 שמשרד הדתות ששיל( עבור כל ניתוח לא הפנה את חייבי המילה לבתי החולי(, אלא
למנתחי( ספציפיי(, מקובלי( עליו".
; כמה עשה המנתח שלכ( בוולפסו9?

אל5 בריתות". 15 בריתות. יש מנתחי( שביצעו 000,5"כ;
; ובתי החולי( נשמעו לרבנות, ואת הניתוחי( ביצעו רק רופאי( כשרי(?

"היה ניסיו9 אחד לתת ברית למנתח ערבי, אבל זה לא הל:".
; כמה עולה ניתוח למשלמי המסי(?

דולר". 300"כ;
; זה נשמע לי מעט מדי: הפרוצדורה מחייבת חדר ניתוח, מנתח, רופא מרדי(, אחיות.

"נכו9. אבל עשינו עשרות בריתות ביו( וזה הוזיל את העלות".
; כמה עשרות ביו(?



בריתות ביו(. אגב, משרד הדתות אסר על השתתפות אחיות בברית". 60"היו ימי( שעשינו 
; ואת( כיבדת( את האיסור?

"אנחנו לא הכנסנו אחיות לחדר הניתוח".
; אז זה ניתוח או ריטואל דתי?

"זה ניתוח שהוא ג( ריטואל דתי. המנתח אמר את שלוש הברכות: אחת לפני המילה, אחת אחרי הכנת האיבר לניתוח,
ואחת אחרי הברית. הכל על פי ההלכה. התחלנו בניתוח ע( הנ> החמה וסיימנו ע( שקיעת השמש, ג( זה על פי ההלכה. לא

נעשו אצלנו ניתוחי( בלילות".
; אתה אד( דתי, ד"ר מורג?

"לא חילוני ולא דתי. באמצע".
אל5 זה מספר עצו(, בכל זאת זו עלייה חילונית. אי: אתה מסביר את ההיענות הזאת? 70; 

"מה יש כא9 להסביר? היה ברור לה( שלפחות הילדי( לא יכולי( להסתובב באר> בלי ברית. ילד לא משתי9 רק בבית".
; ובכל אלפי הניתוחי( הללו, היו ג( סיבוכי(?

"הכל עבר נפלא. חד וחלק. חו> ממקרה אחד אולי. איזה מופרע טע9 שאיבד את ההנאה המינית. כנראה רצה פיצויי(.
שלחנו אותו לפסיכיאטר. הסיבוכי( ה( אצל מוהלי(, לא אצל רופאי(. אני מכיר שני ילדי( שנחת: לה( קצה הצ'ופצ'יק,

אבל מוהלי( עשו את זה".
; מה קורה כשנחת: קצה הצ'ופצ'יק?

"נשארי( בלי צ'ופצ'יק".
; אז לא עדי5 רופא?

"ברור שעדי5 רופא. אצלנו הפרוצדורה מבוקרת. החולה מורד(, ממתיני( לראות מה קורה לו, א( מתפתח דימו(. אצלנו
לא צרי: להוכיח זריזות, כי לא רצי( מיד לחתונה באול( אחר".

המארג6
אל5, את כול(: 70ל; 60הרב אמיר ברגמ9, מנהל המחלקה לבריתות ברבנות הראשית, מאשר את המספר: "מלנו בי9 

".70ילדי(, בני נוער, ג( גברי( בני 
ההיענות הגדולה מציד( של עולי( חילוני( היא לדבריו פלא גדול. "לא עשינו פרסומת ולא עסקנו במכירות. הכל התחיל

 איש בחודש. עבדנו סביב השעו9 בשיטת הסרט הנע, לפעמי( עשרי( בריתות000,3מלמטה. דבר מופלא. היו חודשי( שמלנו 
ביו( באותו חדר ניתוח. בהתחלה הופנו הנימולי( למוסדות ציבוריי(, אבל כשה( לא עמדו בקצב הופנו הנימולי( למוסדות

פרטיי(".
; שמעתי שהרבנות בחרה במוהלי(, לא במוסדות.

"זה נכו9 שאנחנו ביקשנו שהמנתחי( שמבצעי( בריתות יהיו מוהלי( שעברו הלי: הכשר ועומדי( בתנאי הרבנות הראשית.
רצינו שזאת תהיה ברית, להבדיל ממה שנעשה בבית ספר לרפואה".

אל5 בריתות, כ: נאמר לי.חמש;עשר היו מוהלי( כמו ד"ר פיי9 שביצעו 
 אל5, אבל הוא מל הרבה מאוד עולי(. הוא היה מוהל מטעמנו לפני גל העלייה מברית המועצות.חמש;עשרה"לא יודע א( 

כשהגיעה העלייה הוא כבר היה בשוק, הוא רק היה צרי: להגביר את הקצב, היתה לו עמדת פתיחה טובה".
; שילמת( למוהל או לבית החולי(?

"בית החולי( הגיע להסכמי( משלו ע( המוהל".
; כמה זה עלה למשלמי המסי(?

 שקל. תמורת זה היה בית החולי( צרי: לספק חדר ניתוח, מוהל, רופא מרדי(, אחי(, קידוש, טקס, וסנדוויצ'י(332,1"
ושתייה בתו( הטקס".

; שמעתי שעל אחיות נאסר להשתת5 במילה.
"העדפנו אחי(, אבל המצב באר> הוא שגברי( לא הולכי( למקצוע הזה. זה ענ5 של בנות. אז נאלצנו להסכי( ג( לאחיות".

; כיצד הוחלט למי הזכות להיות נימול?
"הרב המקומי. א( הרב המקומי פסק שלא מגיע לו, אז זה כבר לא עניי9 של הרבנות. שייל: לקופת חולי(".

; שמעתי שהיו מקרי( שעולי( שנדחו ניסו להונות את הרבנות והלכו לרבני( אחרי(.
"היו( זה מסודר. יש לנו כבר תוכנת מעקב, תוכנה ע( כל הבקשות והבריתות, שלא יונו אותנו. ברגע שהאיש מאושר, נפתח
לו כרטיס רישו( במחשב ע( מספר תעודת הזהות שלו. מהרגע שנפתח הכרטיס, עומדת לו זכותו כל הזמ9. יש כאלה

שנרשמו למילה והתחרטו; א( הוא זכאי הוא יכול לבוא ג( בעוד שנתיי(, יש לו אצלנו כרטיס".
; מספר הנימולי( עצו(, השתמשת( בתמריצי(?  "איזה תמריצי(? האיש צרי: לבוא למועצה הדתית ולחשו5 את האיבר

שלו לפניה(, זה תמרי>?"
בעל השיא

נשלחה למערכות העיתוני( תמונה צבעונית ע( כיתוב, תחת הכותרת "שיא עולמי". ד"ר סיריל פיי9, נכתב ש(, 1990בשנת 
בריתות של ילדי( עולי( באמריק9 מדיקל סנטר בראשו9 לציו9. את המבצע אירגנה עיריית רמת ג9 52ביצע בחצי יו( 

בשיתו5 המועצה הדתית והרבני( הראשיי( של העיר.
בריתות ביו(. אני לא גאה בזה". 43ד"ר פיי9 טוע9 שזאת הגזמה גדולה. "השיא שלי הוא 

; אי: זה קרה?
, אז מה יכולתי לעשות?32הגיעו  16"היו לי שתי נגלות. אחת מבת י(, ואחת מקריית שמונה. מקריית שמונה, במקו( 

להחזיר אות( לקריית שמונה? אז הגברתי את הקצב. עשיתי ג( משהו שצרי: להכניס אותי לספר השיאי( של גינס: ביו(



אחד מלתי שמונה אחי( ואחיי9".
אל5 איש. 15רופא בכיר אמר לי שמלת כ;. ; עמיתי: מדברי( על זריזות: וחריצות: בהערכה רבה

"לא יודע מה להגיד ל:, א5 פע( לא ספרתי. לא רוצה לספור".
; הא( המספר קרוב למציאות?

"המספר קרוב למציאות. בגל העלייה ביקשו ממני להקדיש את כל זמני לבריתות, אז התפטרתי משליש המשרה שהיתה לי
בקופת חולי(, וסגרתי את אחת המרפאות שלי כדי להיות יותר חופשי".

; איפה נערכו הבריתות?
"מלתי בבתי חולי( פרטיי(".

; כמה נתיחות ביצעת ביו(?
ביו(, משבע בבוקר עד חמש אחר הצהריי(".שלושי( "בממוצע 

; משרד הדתות הפנה את המועמדי( אלי: ישירות?
"עד אמצע גל העלייה היו פוני( אישית אלי. אחר כ: התחילו לפנות לבתי החולי( וה( סגרו ע( המוהל".

חשבו6 קצר
מיליו9 שקל. 93 שקל לניתוח, עלו לקופת המדינה יותר מ;332,1אל5 ניתוחי( להסרת העורלה, במחיר  70

; ד"ר וסטריי:, אתה כירורג ידוע, מנהל מחלקה, וג( אד( דתי חובש כיפה, חבר הוועדה לפיקוח על המוהלי(. הא( יש
הצדקה רפואית לעשות מילה?

"אני חושב שאי9 הצדקה רפואית לעשות ברית. לא מכיר שו( סיבה רפואית".
?; איזו עצה היית נות9 ליהודי, לעשות או לא לעשות

"לעשות ברית, אבל רק מסיבה דתית, לא מסיבה רפואית".
; ואיזו עצה היית נות9 למי שאינו יהודי, גוי בחו> לאר>?

"הייתי אומר לו לא לעשות ברית".
הא+ יש כא6 בעיה אתית

פרופ' ער9 דולב הוא יו"ר ועדת האתיקה של הסתדרות הרופאי(. למרות שחיתו: העורלה הוא הפרוצדורה הכירורגית
הנפוצה ביותר בישראל, הוא אומר שאת הניתוח הזה לא חייב לעשות רופא, ובכל מקרה, אי9 כא9 שו( בעיה של אתיקה

רפואית.
"המילה היא עניי9 דתי ריטואלי. לא כל פרוצדורה צריכה להיעשות על ידי רופא. יש כאלה שעושי( נקבי( באוז9 בשביל
עגילי(, ג( את זה צרי: לעשות רופא? בנקבי( אלה יש סכנת זיהו(. בטח ראית על חו5 הי( מסתובבי( ע( נז( בקורקב9.

ג( זה סוג של ריטואל. רופא צרי: לעשות את זה? א( היו פוני( אלי לא הייתי עושה את זה. ברית היא נושא דתי".
; הוועדה האתית הבריטית דנה בתביעה לאסור על רופאי( לבצע בריתות, משו( שזהו ניתוח של אד( בריא, שאי9 בו שו(

תועלת לבריאותו ולפעמי( ההיפ:, יש בו סכנות. הא( ג( אצלנו יש לשקול זאת?
"אני לא רואה הקבלה בינינו לבינ(. ש( נעשות רוב הבריתות בבתי החולי(. אצלנו נעשות רוב הבריתות על ידי מוהלי(.
ובאשר לרופאי(, אני לא רואה בעיה אתית. א( המנתח עבד על פי הקריטריוני(, אי אפשר לתבוע אותו. א( לא עבד על פי

הקריטריוני(, אפשר לתבוע אותו".
אבל למוהלי( אי9 קריטריוני( חוקיי(, כי אי9 חוק שמסדיר את פעילות(.

"א( אי9 חוק אז אי9 בעיה אתית".


