
תגובה ל"כ, לחתו" / שמעו גליק
רני כשר )התגובה נשלחה למוס "האר" א לא פורסמה(

כותב שורות אלו )ר.כ.( אינו נושא תואר דר' )כמו חנו4 ב,3ימי(, וכמוב, אינו פרופ', כמו שמעו, גליק, אול! אני תקווה שג!
ללא תארי! אלו, יקבלו דברי התייחסות ראויה, משו! שנדמה שלפחות האחרו,, מסתתר מאחורי תוארו האקדמי, ומצפה
שדבריו יקבלו התייחסות כזו. חבל שבתגובתו המלומדה, לא הצליח הכותב להמנע א9 הוא מחוסר דיוקי!, סילופי!, ומעל

לכל 3 התקפה אישית על דר' חנו4 ב,3ימי, על עיתו, האר; ועל כל המתנגדי! לברית המילה.
אתחיל דווקא מדבריו האחרוני!, המתקיפי! את הבמה אשר נתנה לו מקו! לתגובה הרגשית שלו. ובכ,, אני אכ, מקווה
שקריאתו לבחינה מחודשת של השחיטה הכשרה, תמצא את הכותב המלומד )ורב העוז(, אשר יספר לציבור את האמת על
התהלי4 המזעזע של השחיטה )אשר מתחשבת בכול! מלבד בחייה הנשחטת, אשר גוססת לאיטה בעוד היא מדממת(, וכ,

בתהלי4 הכשרת הבשר, אשר על פי כל הקריטריוני! של המטבח הטעי!, הורסת לחלוטי, את טעמו.
אול!, לפני שאנו מגיני! על בעלי החיי! )או אולי תו34כדי(, יש צור4 דחו9 להג, על בני אד! חסרי ישע, אשר ממשיכי! לפול
קורב, לפולח, עתיק יומי, הנקרא "ברית מילה". מנהג זה, שורשיו אי3ש! במחשכי ההיסטוריה, אז נהג האב לסרס את בניו
כדי למנוע תחרות על נשותיו, ואולי שורשיו בחברות אשר נהגו להעלות לקורב, ילדי! תמימי!, כתחינה לאל שית, לה!

יבולי! טובי!, ואשר פגיעה בגופו של הילד, הסירה סכנה שילקח כקורב,, משו! שלא היה תמי! יותר.
מנהג המילה קיבל דמות של פולח, רפואי בסו9 המאה שעברה, בארה"ב, בי, היתר ע"י רופאי! יהודיי!, אשר שמחו למצוא
סיבות רפואיות )לכאורה( במנהג האכזרי חסר הפשר, אשר ג! ה! היו שותפי! לו. בדורות שלפניה!, לא נמצא בשו! מקו!
תזכורת לאפשרות שלברית המילה יש תועלת רפואית כלשהיא, והראייה הטובה ביותר היא דבריו של הרמב"!, אשר היה

: "המילה, לדעתי אחד מטעמיה מיעוט התשמיש והחלשת האבר הזה כדי שימעט12רופא בחצרו של צלאח א3די, במאה ה3
בפעולה זו ויתאפק ככל האפשר. וכבר חשבו כי המילה הזו היא השלמת חסרו, בבריאה, ומצא כל מפקפק מקו! לפקפק
ולומר היא4 נעשו הדברי! הטבעיי! חסרי! עד שיצטרכו להשלמה מבחו;, ע! מה שיתבאר מתועלת אותו העור לאותו
האבר. ואי, המצוה הזו להשלמת חסרו, הבריאה, אלא להשלמת חסרו, המדות, ואותו הנזק הגופני הנעשה באבר זה הוא
המטרה... אבל פחתה בה הלהיטות והתאוותנות המופרזי! מכדי הצור4. והיות המילה ממעטת כוח הקשוי ואפשר א9
מיעוט ההנאה, הוא דבר שאי, בו ספק, כי האבר כאשר הוט9 ממנו ד! והוסר המג, שלו מראשית גדילתו אי, ספק שהוא
נחלש, ובפירוש אמרו חכמי! ז"ל הנבעלת מ, הערל קשה לפרוש, וזהו הגדול בסיבות המילה לדעתי". )הרמב"!, מורה
הנבוכי!, חלק שלישי, פרק מ"ט(. הא! ג! מול דברי! אלו, מול ההגיו, הפשוט, מול מחקרי! מדעיי! וסקרי! בקרב
נימולי! ובלתי נימולי!, אפשר לבטל את האפשרות שהמילה פוגעת בעונג המיני, או שזו פשוט התחמקות של קורב,, אשר

אינו מוכ, אפילו להודות שהוא קורב,.
קשה למצוא היו! רופאי! מסוגו של הרמב"!, אשר מוכני! להודות בפה מלא את אשר ה! חושבי!, ללא המטע, הדתי3
הסטורי3מסורתי אשר ה! נושאי!, וזאת לא רק מרופאי! ישראלי!. המילה הרפואית האמריקאית מחזיקה מעמד עד

מהילודי! עוברי! את ניתוח המילה בבית החולי!, בהרדמה. סיבותיה של המילה הרפואית נעוצות 60היו!, כאשר כ%3
בדיוק בסיבה עליה מדבר הרמב"!, כאשר ניתוח המילה שימש כאמצעי למניעת אוננות אצל ילדי!. )על פי דבריו של הנרי

לוג, מייסד חברת הקור,3פלקס קלוג'ס, חומצה קרבולית ישירות על הדגדג, של ילדות, תפעל בדיוק לאותה מטרה(.ֶק
ע! תחילת המאה הנוכחית, לאחר שנמצאו סיבותיה, של מחלות רבות, אשר האוננות הואשמה בה! קוד! לכ,, הפסיקו
לבצע את הניתוח כאמצעי למניעת אוננות )אשר כמוב, לא עזר אפילו לכ4(, והחלו להעמיס על הניתוח סיבות שונות, כגו,
שמירה על ההגיינה של הפי,, מניעת מחלות מי, מדבקות, מניעת מחלות של דרכי השת,, ואפילו איידס. מעט המחקרי!
אשר הוכיחו את הסיבות האלו, הובררו אחד לאחד כמוטי! או כלא נכוני!, ומוזר שדווקא רופא, שהוא יו"ר המרכז
לחינו4 רפואי באוניברסיטת ב, גוריו,, אינו מוכ, להודות בעובדות אלו. כאשר מאשי! פרופ' גליק את דר' חנו4 ב,3ימי
ב"חצאי אמיתות וסילופי!", מוזר שהוא עצמו משתמש בטכניקה הזו לאור4 כל המאמר. לדוגמא, הוא מזכיר את ההמלצה
של האגודה הקנדית )ואני מניח שכוונתו לאגודה הקנדית של רופאי הילדי!(, אשר אומרת ש"קיי! איזו, בי, התועלת לנזק,

.1982ומשאירה להורה את ההחלטה א! כדאי לבצע את הפרוצדורה". ההצהרה אליה הוא מתייחס היא הצהרת! משנת 
נדרשה האגודה לנושא שוב, ולאחר בחינה מדוקדקת של כל המחקרי! "הועדה אינה מוצאת צור4 לשנות מעמדתה 1989ב3

הקודמת, השוללת ביצוע שגרתי של מילה בילודי!". דר' ב,3ימי הזכיר א9 אגודות רופאי! אחרות, כולל זו האמריקאית,
אשר בהצהרתה מאחד במר; השנה, קבעה א9 היא ש"העדות המדעית הנוכחית ]המצביעה[ על יתרונות בריאותיי! אפשריי!
לילודי! זכרי! מ, המילה, אינה מצדיקה המלצה על ביצוע שגרתי של מילה בילודי! זכרי!". יש להזכיר שאגודת רופאי

רופאי!. 000,55הילדי! האמריקאית מונה כ3
( "אינו תומ4 בביצוע שגרתי של מילה בילודי!, תינוקות,AAPSזאת ועוד. ג! ארגו, רופאי הילדי! והמנתחי! האוסטרלי )

או ילדי! באוסטרליה. בהתא! לידע שקיי! היו!, אי, צור4 ואי, זה מתאי! לסלק את העורלה. הארגו, אינו תומ4 בהסרת
חלקי גו9 נורמלי!, אלא א! יש צור4 רפואי לכ4, אשר יצדיק את הסיבוכי! והסיכוני! המתלווי! לכל ניתוח", וכ, "להסיר

( אינו תומ4 א39הואBMAעורלה נורמלית ובריאה ללא הרדמה זוהי פעולה טראומטית לתינוק". איגוד הרפואה הבריטי )
במילה, ובי, היתר קובע ש"נדיר מאד שמילה נחוצה מטעמי! רפואיי!". איגודי רופאי! נוספי!, כולל איגודי! של אורולוגי!
ושל רופאי סרט,, אינ! ממליצי! א9 ה! על ביצוע מילה מטעמי! רפואיי!, ורבי! מה! מזכירי! את הנזקי! של המילה,
ולא רק את חוסר התועלת בה. מי שלא ש! לב עד עתה, כדאי שית, את הדעת לכ4 שהעניי, עולה בעיקר באיגודי הרופאי!



של המדינות דוברות האנגלית, ארה"ב, קנדה, אנגליה, ואוסטרליה, וזאת בשל ההיסטוריה של הפולח, הרפואי האמריקאי,
, ובאוסטרליה כ253 מבי, הילודי!, בקנדה כ1%3אשר השפיע כמוב, על שאר המדינות. כיו!, באנגליה נימולי! פחות מ%3

. מספרי! אלו יורדי! לאיט! בשל עמדת איגודי הרופאי!, אול! הקצב הוא עדיי, איטי, בעיקר בארה"ב, ש! תסמונת%10
ה"חריגות במקלחת הצבאית" מקבל צורה של "חריגות בחדר ההלבשה". לעומת זאת, איגודי הרופאי! במדינות מערביות
אחרות, כגו, גרמניה, צרפת, שווי;, הולנד, מדינות סקנדינביה, ולמעשה כל שאר המדינות בעול!, אשר אי, עוררי, על כ4
שמצב הרפואה ש! מתקד! ביותר, א9 אחת מאלו אינה ממליצה על ברית מילה מסיבות בריאותיות, ובשל העדר היסטוריה
של מילה, כמעט כל הילדי! חופשיי! מהסכנה שימולו אות!. ההסתדרות הרפואית הישראלית עדיי, לא נדרשה לנושא,
למרות שבמאמרי! אחדי! שהופיעו בעיתונה "הרפואה" ועסקו בנושא, ההתייחסות היתה תמיד בעד הסיבות הרפואיות.
הא! יצליח איגוד רופאי! זה להתעלות מעל המשקעי! התרבותיי! והדתיי!, ויוכל לתת התייחסות מדעית3רפואית? זאת

נדע בעתיד, כאשר האיגוד אכ, יסכי! להתייחס לנושא, למרות הטאבו שבו.
בתו4 סב4 הציטטות המדעיות, אשר מביאות מסקנות מחקרי! כאלו ואחרי!, מתעל! פרופ' גליק מההשקפה הרפואית
העומדת מאחורי המצדדי! בניתוח המילה. אלו מתייחסי! למילה כאל ניתוח מונע, אשר עשוי לפתור את האד! מחולאי!

שוני! שאולי יפגעו בו בעתיד.
מעבר לכ4 שרוב המחלות ה"נמנעות" ע"י ניתוח המילה נדירות מאד באוכלוסייה, וברוב המקרי! יש וויכוח גדול א! אמנ!
יכולה המילה למנוע מחלות אלו, יש לשי! לב שרוב המחלות מופיעות בגיל מאוחר יחסית )לדוגמא ציטוטו של גליק לגבי

, וכ, סרט, הפי,, אשר הנפגעי! ממנו, כמעט כול! מעל59345הפרעות בתפקוד המיני, השכיחות יותר אצל ערלי! בגילי! 
(.50גיל 

אפילו א! אכ, נית, למנוע מחלות אלו, הא! מוצדק מוסרית לבצע ניתוח כזה, מסוכ, וכואב, אשר גור! נזק ברור החל מגיל
ההתבגרות ועד מותו של הגבר.

מלבד זאת, ההשקפה המניעתית לוקה בעניי, זה בצביעות רבה. שכיחות מקרי סרט, השד אצל נשי! גבוה לאי, שעור
משכיחות מקרי סרט, הפי, אצל גברי!, ובכל זאת, רוב הממסד הרפואי אינו ממלי; על כריתה מניעתית של השדיי!.
)למרות זאת, יש לדעת שבשני! האחרונות יש נשי! אשר בשל היות, בקבוצת סיכו, לחלות בסרט, השד, אכ, כרתו את

שדיה, כדי למנוע זאת מעצמ,(. הא! נמלי; ג! על כריתת הראש לאנשי! אשר עלולי! לסבול ממיגרנות?
המגמתיות ה"לא3מדעית" של פרופ' גליק ממשיכה ג! בהתייחסותו לעניי, הכאב. אפילו א! נתעל! מהאינטואיציה הפשוטה,
האומרת שחיתו4 עור העורלה, על גודש העצבי! שבו, ובעיקר קילופה מעטרת הפי,, חייבת להיות כואבת מאד, הרי
שהמחקרי! הרבי! שנערכו לאחרונה מצביעי! בבירור על עובדה זו. מול מחקרי! אלו טוע, גליק ש"זעקתו ]של ב,3ימי[
מתנגשת ע! תצפיות פשוטות של רוב בני אד! הנוכחי! בזמ, ברית מילה שגרתית". מעניי, א! כ4 מתייחס הפרופסור
ל"תרופות סבתא" מול תרופות קונבנציונאליות, ומכשיר אות, על פי "תצפיות פשוטות של רוב בני האד!", אבל אפילו
טענה זו, שבודאי אינה מדעית, אינה נכונה, ויעידו על3כ4 כל האמהות אשר אינ, מסוגלות להיות במקו! בעת ביצוע הניתוח,

או מורחקות ע"י הגברי! לבל תראנה את אשר מעוללי! לעולל,.
בפסקה זו גולש פרופ' גליק לתחתית המדרגה, כאשר הוא מתחיל להאשי! אנשי! ומוסדות שוני! ב"קונספירציה". את

( הוא מאשי! בחוסר תו!3לב מדעי, בכ4 שהניחו לרופאי! המתנגדי!BJUהאיגוד הבריטי של המנתחי! האורולוגי! )
לברית המילה לפרס! את מאמריה! בעיתו,, "יותר מפי עשרה עמודי! משנתנו למדעני! מהצד השני".

גליק מתעל! מכ4 שה"צד השני" דל מאד ברופאי!, משו! שמעטי! מאד הרופאי! המצדיקי! כיו! מילה מסיבות רפואיות.
בנוס9, הוא רומז לכ4 שהיושר המדעי, ה, של עורכי העיתו,, וה, של כותביו, מוטל בספק, וזאת בעיקר על סמ4 העובדה

שדעותיה! מנוגדות לדעתו.
גליק ממשי4 ומאשי! את האנשי! המתנגדי! לברית המילה, ומסביר לנו "באיזה סוג אנשי! מדובר", אשר "מקדישי!
חלק ניכר ממרצ! ומזמנ! להלח! נגד ברית המילה". הא! עצ! המאבק על פרוצדורה רפואית כלשהי, מתייגת את האנשי!
כ"מוזרי!?". נראה לי הרבה יותר מוזר שאד! במעמדו של פרופ' גליק משתמש בטיעוני! רגשיי!, מעליבי! וחסרי כל
שחר, במאבקו על האמת שלו. משפטו המקומ! "אני משאיר לציבור 'הנאור' לשפוט את הפסיכודינמיקה העומדת מאחורי

פעולות כאלה  ]שחזור עורלה[", יכולה א9 להחשב כהסטה.
בתו! המאמר ה"מלומד" של הפרופסור, מתגלה פתאו! פרצופו האמיתי. כאשר משווה גליק את ב,3ימי להדריאנוס,
בדבריו "אבל אבותינו התגברו על הדריאנוס ודומיו, וג! על ב,3ימי נתגבר", יש יותר מדברי הסטה, ומ, הראוי שהפרופסור

יתנצל, ולו בשל היות שניה! קולגות באוניברסיטאות ישראליות.
כאשר מסכ! גליק, שהסיבות לביצוע המילה אינ, בריאותיות, אלא דתיות, הוא שוב מסית כנגד המתנגדי! למילה באומרו
ש"קשה לדמיי, יהודי ע! קשר כלשהו לרצ9 ההיסטורי של הע! היהודי לדורותיו, שיעיז להציע ביטול מצווה זו". ג! על
דבריו אלו אני חושב שגליק צרי4 להתנצל, משו! שמשתמע מדבריו, והוא אומר זאת בפירוש במשפט הסיו! על השחיטה
הכשרה, שאל לו ליהודי לתהות על מצווה כלשהי, ובוודאי להתנגד לה. הא! אלו דברי מלומד, או שמא דבריו של איש דת?
לסיכו!, אני סבור שהגיע השעה להעלות את נושא ברית המילה לדיו, מחודש, ומאמרו המלומד של דר' חנו4 ב,3ימי הראה
שנית, לבחו, את הנושא בצורה מושכלת, ללא הגררות לדמגוגיה ולהגררות לויכוח על נושא דתי. אמנ! ברית המילה היא
מצווה דתית, אול! בשל היותה גורמת נזק כה גדול לתינוק, בשל הסיכו, שבניתוח, הכאב שבו, והנזק הברור לחיי המי, של

המבוגר שגדל מאותו תינוק, אי, עוד להתעל! מהנושא, ויש להסתכל נכוחה, ולפחות לדעת את העובדות.
שלילת זכותו המולדת של אד! לגו9 של!, אינה עוד דרישה מוגזמת בימינו, והורי! אשר מחליטי! לבצע את ברית המילה

בבנ!, צריכי! לדעת את הסיכוני!, את התוצאות, וג! את האפשרות שבנ! יכעס עליה! מאד כאשר יעמוד על דעתו.
חשוב מאד שבמעשה כל3כ4 משמעותי, תהיה בחירה אמיתית, הנובעת מידיעת העובדות, וזאת מבלי להסתתר מאחורי

מיתוסי! ולחצי! חברתיי!.


