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 בתארי "האר" תגובה שהתפרסמה במוס( ימיב 9.7.1999חנו)

לפרופסור שמעו' גליק קרה מקרהו של בלע) ב' בעור, שבא
לקלל ונמצא מבר5. גליק חשב שכאד) דתי חובתו להג'
על המילה והמוהלי). כרופא הבקי בספרות המחקר
המודרנית היתה לו היכולת לאתר כל מחקר עדכני שיכול

לתמו5 בעמדתו.
א) כל מה שיצא מתחת ידיו היא אותה התגובה )מוס8

(, סימ' שאכ' אי' לערער את עמדתי.25.6"האר9" 
ראשית, בנוגע להרגלי) המיניי) של הגבר : הממצא על
תדירות גבוהה יותר של אוננות ומי' אורלי אצל נימולי)
אינו מפוברק, כפי שהוא טוע', אלא לקוח מהמחקר

.Laumannשציטטתי, של 
גליק מבקרני ג) על כ5 שלא ציינתי כי באותו מחקר נמצא

היו לערלי) יותר בעיות45:59שאצל גברי) בגילי) 
בתפקוד מיני מאשר לנימולי); במכתבו של פרופ' מאיר

(, הבעיות ה' כבר אצל הערלי)2.7ברזיס )מוס8 "האר9" 
מכל גיל.

א5 גליק עצמו אינו מציי', שלפי אותו מחקר היו בגילי)
 יותר בעיות מיניות דווקא לנימולי).30:44

בנוגע להנאה הפחותה של נשי) מיחסי מי' ע) נימולי),
גליק מפנה למאמר שמראה שנשי) אמריקאיות העדיפו
שות8 נימול. הוא אינו מציי' שרק לשישית מהנשאלות
באותו מאמר היה ניסיו' מיני ע) נימולי) וג) ע) ערלי).
המאמר הראה לפיכ5 העדפה חברתית שאינה נובעת

מהתנסות מינית.
גליק מבקרני על כ5 שבאחד המאמרי) שעליה) הסתמכתי
גויסו כמה מהנשאלות באמצעות עלו' של ארגו' המתנגד
למילה )ושוב, אצל ברזיס אלו כבר כל הנשאלות(. הוא לא
מציי' שלא היה שוני בי' תשובותיה' לבי' התשובות של

יתר הנשאלות.
בנוגע לסיבוכי) האפשריי) ממילה, גליק אינו מכחיש את
הסיבוכי) שציינתי ואינו מביא א8 נתו' על תדירות).
הטענה שהסיבוכי) נדירי) יותר בעקבות מילה של מוהל
מאשר של רופא אינה מופיעה במאמר שאליו הוא מפנה.
מה שכ' כתוב באותו מאמר הוא ש"הספרות גדושה

בדיווחי) על תחלואי) וא8 מוות כתוצאה ממילה".
גליק כותב שאי' ויכוח על כ5 שיש במילה תועלת ניכרת,
ומיד סותר את עצמו בצטטו את האגודה הקנדית
ה"מסכמת שקיי) איזו' בי' התועלת לנזק". אותה אגודה,

אגב, "אינה תומכת בהמלצה על מילה כהלי5 שגרתי
ליילודי)".

הוא ג) אינו מצטט, למשל, את אגודת הרפואה הבריטית
האומרת ש"למול מסיבות תרפויטיות כשטיפולי) אחרי)
ה) לא פחות יעילי) ופחות פולשניי), אינו מוסרי ואינו

ראוי".
דברי) אלה כוח) יפה ג) נגד מכתבו של פרופ' רפאל קט',
הטוע' שרוב רופאי הילדי) בארצות הברית וקנדה
ממליצי) על מילה. לתמיכה בטענתו שהמילה תורמת

. במאמרWiswellלבריאות מפנה קט' למאמר יחיד, של 
נטע', למשל, שהמילה מפחיתה את הופעת סרט' צוואר

 מתעל)Wiswellהרח) אצל הפרטנרית של הנימול. א5 
',96 משנת American Cancer Societyמהצהרת  

הקובעת שהמחקר בנדו' "לוקה מתודית, מיוש', והקהילה
המדעית אינה מתייחסת אליו ברצינות זה עשורי)".

בנוגע לכאב ולהשלכותיו, כא' ביטאתי את ההסכמה
הרחבה במחקר. משו) כ5, כנראה, בדבריו בעניי' הכאב
באופ' יוצא דופ' אי' גליק מסתמ5 על המחקר. איני יודע
מדוע חושב גליק שיהדותו צריכה להביאו להתנגד לכ5

שמילה תתבצע רק בהרדמה מקומית.
גליק מזכיר אנשי) המתנגדי) למילה ומתנהגי) באופ'
מוגז) וקיצוני. קיומ) אינו רלוונטי להערכת הטיעוני)
שהבאתי, כפי שקיומ) של דתיי) קיצוניי) אינו רלוונטי

להערכת עמדותיה) של גליק, ברזיס וקט'.
גליק מסיי) באותה אובייקטיוויות המאפיינת את כל

מאמרו, כשהוא משווה אותי לנאצי).
אכ', כמו בפרשת בלע) ג) כא' פתחה האתו' את פיה
ונערה. אבל ספק א) הפע) נחה עליה ההשראה האלוהית.


