
כאשר החלטתי שלא לבצע ברית מילה בבני )ב% שלושה
וחצי חודשי4(, עלו בי מחשבות שונות לגבי הקושי האישי
שלי. הסיבות המוסריות, הרפואיות, ההגיוניות 6 כל אלו
היו ברורות לי, ולא היה לי ספק לגבי תקפות%. מה שנשאר
הוא החשש מפני העימות הישיר והבלתי אמצעי ביני ובי%
בני 6 במקלחת. מאז שנולדו ילדי, אנו נוהגי4 להתקלח
יחדיו. מעט מאד מקלחות עברו עלי ביחידות, מאז החלה

( הצטר: מאוחר4( להתקלח אתי. בני השני )6בתי הגדולה )
(. שני בני הגדולי4 נימולו כמו2יותר, וכ; ג4 השלישי )

שאר בני ישראל. בתי לא )בקהילתנו מקובל למול בני4
בלבד(.

, עסק בברית מילהMOTHERINGמאמר בו נתקלתי בעיתו% 
(. חלפתי על פניו מספר פעמי20,4)תרגו4 המאמר בעמ' 

עד שיו4 אחד התחלתי לקרוא בו. מיד ע4 תו4 הקריאה
החלטתי 6 ברית מילה היא דבר נורא, מיותר, מזיק, חסר
כל תועלת, ובעיקר פגיעה גסה בגופו ובנפשו של אד4. אני
לא אבצע אותו לבני. היה זה כחודשיי4 לפני הולדת בני
השלישי )הרביעי בילדי(. אשתי היתה אז בחודש השביעי
להריונה. לא ידענו מה גדל בבטנה, א; קיווינו לבת )אחרי
שני בני4(, וזאת ללא קשר לביצוע הברית. התחלתי
להתעניי% בנושא, ולספר לאנשי4 שא4 יהיה לנו ב% 6 לא
נבצע בו ברית. רוב האנשי4 התחלחלו למחשבה. ההורי4
שלי ושל זוגתי א: יותר. מעט מאד תמכו. כול4 לא רצו

לדבר על כ;.
לבסו: הוא נולד. לידה טבעית, בבית, בעזרת מיילדת, וג4

אחות6אשתי. כי: לא רגיל.
ההחלטה שלא לבצע ברית בבני, אשר אצלי היתה מבוססת
היטב, התבססה אצל אמו רק לאחר הלידה. לפני כ% היא
לא רצתה להתמודד ע4 המחשבה. אול4 לאחר לידתו,
ולאחר שראינו כמה מושל4 גופו, לא היה ספק ג4 אצלה 6

לא יהיה כא% שו4 חיתו;.
זו היתה רק ההתחלה. החלטתי להכנס לעניי% בצורה
רצינית, תו; אמונה פנימית, שברית המילה היא מעשה רע
מיסודו, ומנוגד לכל פעולה מוסרית מינימלית. נכו%, כול4
עושי4 זאת באר>, אול4 רוב4 עושי4 זאת תו; הסחפות
בזר4 המרכזי, ולא מבחירה. לדעתי, מעשה כל6כ;
משמעותי, יש לעשות תו; ידיעה ברורה מה% תוצאותיו,
מה% סיבותיו, ובאילו עקרונות יסוד הוא פוגע, ורק אז

להחליט.
כדי להדו: את הטענות הנגדיות לה% נחשפתי, ה% תו; כדי
קריאת חומר רב שהשגתי, וה% תו; שיחות ע4 אנשי4 שהיו
מוכני4 לשמוע ולהשמיע, החלטתי להוציא מעי% עיתו%
תקופתי, בו נית% יהיה לקרוא על הצדדי4 השוני4 של ברית
המילה. בעיקר יבואו לידי ביטוי עובדות ודעות, אשר לא

נית% לשמוע אות4 בשו4 פורו4 אחר.
כיווני4 שוני4 יבואו לידי ביטוי בעיתו%. בריאותיי4,
מוסריי4, חוקתיי4, היסטוריי4, דתיי4, תרבותיי4,
חברתיי4, אנתרופולוגיי4, וג4 אישיי4. כבר כא% אני קורא
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לכל קורא לתרו4 את חלקו, ולשלוח אלי חומר שעשוי
לעניי% את הקוראי4.

המטרה היא להביא מידע להורי4, כ; שא4 "יחליטו"
לבצע את הברית בבנ4, יעשו זאת לאחר ידיעת העובדות,
התוצאות והסכנות, ולא "ייגררו" לבצע אותה, כפי שקרה
לי ע4 שני בני הראשוני4. ג4 מטרה אנוכית יש לי. להביא
למצב בו בני השל4, הבלתי נימול, לא יהיה היחיד בחדר
ההלבשה בבריכה, או במקלחת בצבא. אני מניח שהטעו%
החברתי, אשר מועלה ע"י הרבה אנשי4 מהציבור שאינו
שומר מצוות, ייפול ויהיה לא רלבנטי, ברגע שיהיו יותר
הורי4 "אמיצי4" אשר יחליטו קוד4 כל בעד בנ4, ולא רק

בעד ה"מסורת".
אני מזמי% את כל הקוראי4, לתרו4 לעלו% מפרי עט4,

מניסיונ4 ומחוויותיה4,
רני כשר
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לפני כחודשיי4 וחצי יצא עלו% מספר אחד של "א: מילה"
לאור. הודפסו כמאתיי4 וחמישי4 עותקי4, וכול4 חולקו.
נשלחו עלוני4 לעמותות וארגוני4 חילוניי4, לחברי כנסת
חילוניי4, לכל חברי "העמותה נגד חיתו; באברי מי% של

תינוקות", ולאנשי4 רבי4 נוספי4.
לא אשלה את עצמי ואומר שהתחילה דר; כלשהי לקראת
מצב בו תינוק שבא לעול4 לא יצטר; לסבול עוד התעללות
כה קשה ומיותרת בגופו. אני לא משלה את עצמי, בי% היתר

בשל הקושי להביא את הדברי4 לאוזניה4 של אנשי4.
ע4 זאת, במספר מקרי4 אני יכול כבר לרשו4 הצלחה.
מספר אמהות, כול% חברות המשפחה, אשר הסכימו
להקשיב )וכי היתה לה% ברירה!?(, החליטו כבר, שבמקרה
של ב% 6 לא יעשו ברית. צרי; אמנ4 לחכות שה% תכנסנה
להריו%, שיהיה לה% ב%, ורק אז לבחו% את עמידת% בלח>

החברתי, אול4 בהחלט יש כא% הישג לא קט%.
אבל, כשבוחני4 את המקו4 בו נמצאות האמהות הללו,
אפשר להבי% מאי% הכוח שלה4 להצהיר הצהרה כל6כ;
שונה, שלא תמיד עולה בקנה אחד אפילו ע4 דעת בעליה%.
אלו ה% אמהות, אשר בחרו, ג4 בתחומי4 אחרי4, להיות
שונות מהאחרי4. ה% בחרו לעמוד בביקורת ה% של משפחת%

וה% של חבריה%, ובכל זאת לחיות על פי אמונת%.
וכא% אני חושב שאני מתחיל להבי%, היכ% צרי; לבוא

השינוי.
נזדמ% לי לתת את העלו% לאב, מיד למחרת הולדת בנו.
הוא הסכי4 לקרוא )בעיקר מתו; כבוד אלי(, אול4, תו;
התנצלות, סיפר לי מאוחר יותר שה4 החליטו לערו; בכל6
זאת ברית. לא היה בה4 הכוח לנהל מאבק )בינ4 לבי%
עצמ4, ובינ4 לבי% הסובבי4 אות4(, בדקה התשעי4. כשבנו
היה ב% חודש הוא סיפר לי, שהנושא עדיי% לא ירד מסדר

היו4, וה4 אולי אפילו מתחרטי4.
חברה אחרת סיפרה, שהיא ובעלה דיברו על האפשרות
שלא לערו; ברית בבנ4, אול4 מהחשש מתגובת אימ=,
החליטו בכל זאת לעשות זאת. לאחר מספר שבועות, כאשר
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דיברו איתה על כ;, אמרה הסבתא שג4 היא מתנגדת
לברית, ואילו רק דיברו על כ; איתה, לא היו צריכי4 לעשות

זאת.
מהתגובות האלו עולי4 מספר דברי4.

קוד4 כל, החשש העיקרי, א4 לא היחיד, של הורי4
חופשיי4 )חילוניי4( מהמנעות מעריכת הברית לבנ4, הוא
קוד4 כל חריגה שלה4 עצמ4 מהחברה הסובבת אות4,
ורק אחר6כ; חריג<ת עתידית של בנ4. לא קיבלתי א:
תגובה מאנשי4 חופשיי4, אשר כוללת טיעוני4 כגו% "זוהי
מצווה מאד חשובה ליהודי", או "חשובה לנו הברית ע4
אלוהי אברה4", או אפילו "דורות על גבי דורות קידשו
יהודי4 את נפש4 לקיו4 המצווה, למרות הגזרות שהוטלו
עליה4, ולכ% עלינו להמשי; את המנהג ג4 היו4" )אני
מקווה להביא התייחסות מעמיקה לנושאי4 אלו בעתיד(.
דווקא אנשי4 חופשיי4, חושבי4, ליברלי4, מוכני4 לעשות
מעשה פוגע, מכאיב, משפיל ומזיק, וזאת רק בגלל חשש
"מה יגידו". כא% אולי דרוש שינוי מהותי בהשקפת החיי4
שלנו, ההורי4. הא4 אנו מוכני4 באמת להמשי; במנהגי4
ומעשי4, ג4 א4 אנו מתנגדי4 לה4, רק בגלל לח> חברתי?
הא4 לא הגיע הזמ% )והתנאי4 באר> כשרי4 לכ;!(,
שהסובלנות האישית, והאמונה העצמית בדר; בה אני

בוחר/ת,  תגבר על הרצו% להיות כמו כול4?
במקרה הפרטי שלי, החשש החברתי כמעט ולא עמד
כשיקול, כאשר החלטתי לצאת מ% המעגל. בחיינו
הפרטיי4, אנו עושי4 הרבה דברי4 שוני4 בתכלית השינוי
מהחברה שמסביב. אנו לא שולחי4 את ילדינו למסגרת
חינוכית כלשהי )"חינו; ביתי"(, אנו לא משתמשי4 כמעט
בממסד הרפואי )אלא במקרי חירו4(, אנו ישני4 כולנו

 ילדי4(, אנו מתעקשי4 לעבוד כמעט4)עדיי%( במיטה אחת )
רק מהבית, אנו משתדלי4 לעבוד רק במה שמהנה אותנו
ונות% לנו סיפוק, ועוד. אנו עושי4 זאת כי זה טוב, זה

מתאי4 לנו, ולא אכפת לנו מה חושבי4 האחרי4.
ואולי רק על הרקע הזה, נית% לעמוד מול הלח> החברתי
לקיי4 מנהג רע, מיותר ופוגע, כמו ביצוע ברית מילה. אני
בטוח, שא4 כל אחד יעמיד קוד4 כל את עצמו מול הראי,
ויחליט, שהוא פועל רק על פי  מצפונו, ולא על פי מצפונ4
של אחרי4, ההחלטות המהותיות של החיי4 תהיינה

אחרות, טובות יותר, ובודאי פחות מזיקות.
אז ג4, לא נית% יהיה לשמוע, שהוא חת; בבשרו של בנו,

רק בגלל שאמרו לו.
ובאשר לב% השל4, ברור שהוא "יורש" את השקפת העול4
מהוריו. והורי4 אשר שלמי4 ע4 חייה4, מגדלי4 ילדי4
אשר שלמי4 ע4 חייה4, ויכולי4 ג4 לתת לילדיה4 להיות

שלמי4, באמת.
רני כשר


