
 דקות.20 שניות, ואילו לרופאי(,המוהלי( זה לוקח עד 40
הסבל לתינוק גדול. כדי להתגבר על הבעיה ה( משתמשי(

באמצעי הרדמה".
ג'ואל שולס8, דור שמיני למוהלי( העובד באזור פילדלפיה

 שנה, מתקשה למצוא פרנסה עקב המנהגי(40זה 
החדשי(. ג( הוא מעיד שמל אלפי תינוקות. מספר
הבריתות שהוא מקיי( כיו( ירד בשני שלישי( לעומת

 שנה. הוא נקלע למצוקה כלכלית. כיו( יש30מספר8 לפני 
 רופאי(,20באזור פילדלפיה ארבעה מוהלי( חרדי( ו,

מוהלי(, הוא אומר.
 שנה היו המספרי( הפוכי(. הקורסי( שעוברי(20לפני 

הרופאי(,המוהלי( ה( קורסי( מזורזי(. שולס8 טוע8,
כי רופאי( רבי( שמבצעי( ברית מילה ה( רופאי(
מהשורה השנייה שאינ( מצליחי( להרוויח את לחמ(
כרופאי( ומחפשי( עבודה צדדית. "ה( מספרי( לרבני(
הרפורמי( והקונסרבטיבי( שה( שומרי מצוות, שמי(
כיפה על הראש ומתחילי( למול", הוא אומר. "ה( עושי(
בריתות בשבת, דבר שהוא בל ייעשה. ולאחרונה, ג( נשי(
מיילדות הפכו להיות מוהלות. רבני( קונסרבטיבי(
ורפורמי( הודו לפני שהוציאו את הנמר מהכלוב ועכשיו

ה( לא יודעי( אי: להחזירו".
הרב ג'ואל מאיירס, מראשי התנועה הקונסרבטיבית, זהיר
מאוד בתגובתו. "היה בהחלט צור: בהכשרת מוהלי( מבני
הקהילה שלנו", הוא אומר. "היו לנו ניסיונות קשי( ע(
מוהלי( אורתודוקסי( שלא הסכימו לבצע מילה בבית
כנסת קונסרווטיווי, למשל, או שסירבו לבצע מילה במקרה
שהא( לא יהודיה. אבל המטרה שלנו אינה לפגוע בפרנסת(
של המוהלי(. אנחנו מכשירי( רופאי( כמוהלי( במקומות
שאי8 מוהלי( מקומיי( ואנו עומדי( על כ: שהמוהל יהיה
שומר מצוות. ע( זאת, אנחנו נמנעי( מליצור תחרות ע(

מוהלי( אורתודוקסי(".
ד"ר דורותי גרינבאו( היא מוהלת,רופאה בעיר גרייט,נק,
הנמצאת מרחק שעה נסיעה מניו יורק. היא משתייכת

של מי תהיה המילה האחרונה
 "האר"( ניו יורק  הנדוורקר 5.8.1997חיי)

יותר ויותר יהודי( בארה"ב מעדיפי( שרופאי( או רופאות
ימולו את בניה( במקו( מוהלי( אורתודוקסי(. המוהלי(

 זו הסגת גבול, מחסלי( לנו את:האורתודוקסי( זועמי(
הפרנסה.

פיליפ שרמ8 כונה פע( ב"ניו יורק אובזרבר" , "מוהל
המפורסמי(". יש לו אפילו אתר באינטרנט, והוא ללא ספק
המוהל הידוע ביותר במנהט8. אי אפשר לומר שלשרמ8 יש

 בריתות ,000,7בעיות פרנסה. עד היו(, לפי עדותו, ביצע 
 דולר לברית. אול(, לדבריו,500 בשנה , במחיר של 500כ,

מוהלי( אורתודוקסי( אחרי( דווקא נקלעי( לאחרונה
לקשיי( כספיי(. הסיבה היא התחרות שקמה לה( בשני(

האחרונות מצד רופאי( ורופאות.
הנטייה הגוברת בקהילה הקונסרבטיבית ובקהילה
הרפורמית להעדי; רופאי( או רופאות על פני מוהלי(
חרדי( הביאה את המוהלי( האורתודוקסי( למצב שבו
חלק( נאלצי( לחפש עבודות צדדיות. "א( מדובר באזור
שבו אי8 מוהל מקצועי , ניחא. אני יכול לקבל שרופא יבצע
את העבודה. אבל זה קורה ג( באזורי( שיש בה( מוהלי(
מקצועיי(", אומר שרמ8. "הבעיה היא שלאחרונה חלה
ירידה משמעותית בקיו( המילה בארצות הברית. בעבר,

 מהתינוקות הזכרי( באמריקה , יהודי( ולא יהודי(%80
. א( רוצי( לשמר50, היו נימולי(. היו( מדובר רק ב,%

את מסורת המילה, חייבי( דווקא לחזק את מעמד( של
המוהלי(".

הוא סבור ש"יש כא8 בהחלט הסגת גבול". "ברית המילה
היא לא סת( ניתוח, אלא טקס דתי, וכאשר רופאי( עושי(

זאת , ה( לא מקפידי( על המסורת והמנהגי(.
בהרבה מקרי(, למשל, אי8 מקפידי( לעשות את המילה
ביו( השמיני. לפעמי( עושי( אותה בערב, למרות האיסור.
הירידה בביקוש למוהלי( אורתודוקסי( באה על רקע
הסתייגות( הגוברת של זוגות צעירי( יהודי( מהמילה.
צעירי( אלה חושבי( כי מדובר בטקס אכזרי וברברי, ולכ8,
א( ה( חשי( שה( מוכרחי( לקיי( את המילה , מסיבות
של מסורת או מסיבות חברתיות , ה( מעדיפי( לקיי(
אותה בבית החולי(, כפי שעושי( לא יהודי(, ולגרו( פחות
סבל לתינוק. ע( זאת, נקודת המפנה בירידה בביקוש
למוהלי( אורתודקוסי( היתה סירוב( למול תינוקות
שנולדו לזוגות שבה( הא( לא יהודיה. המוהלי(
הקונסרבטיבי( והרפורמי(, לעומת זאת, לא הערימו

קשיי( דומי(.
יתרו8 נוס; של הרופאי( על פני המוהלי( , לקוחותיה(
מקבלי( החזר כספי מחברות הביטוח הרפואי. כשהמוהל
אינו רופא, לעומת זאת, רוב חברות הביטוח אינ8 רואות

בכ: הוצאה רפואית הזכאית להחזר.
אבל מול יתרו8 זה מנופ; שרמ8 בניסיונ( הרב של המוהלי(
המסורתיי(. "אני טוע8 שכמוהל בעל ניסיו8 אני עושה
עבודה טובה יותר. ביצעתי הרבה יותר מילות, ולכ8

 עד20הטכניקה שלי מאפשרת לי לסיי( את העבודה ב,

לזר( הרפורמי וחושבת כי מוטב שיותר
בריתות יבוצעו על ידי מוהלי(,רופאי(, או
רופאות, רפורמי(. היא משמשת כמוהלת
זה ארבע שני(. לדבריה, ברחבי ארה"ב יש
כמה מאות אנשי צוות רפואי רפורמי(
המבצעי( מילות. "אני חושבת אחרת

מהאורתודוקסי(", אומרת גרינבאו(.
"באמריקה יש בעיה שיהודי( רבי(
אובדי( לקהילה בגלל הנישואי(
המעורבי(. א( זוג מעורב מבקש לבצע
ברית, מבחינתנו נוצרה הזדמנות לקרב

אות( ליהדות".
גרינבאו( מספרת על איומי( שקיבלו

משפחות שרצו להזמינה לבצע מילה.
"התקשרו אליה( מוהלי( אורתודוקסי(



ואמרו כי א( אני אערו: את הברית היא לא תיחשב
והתינוק יזדקק להקזת ד( כדי שהברית שלו תהיה כשרה".
את הטקס עורכת גרינבאו( בעיקר באנגלית. לפעמי(
אומרי( כמה ברכות בעברית, אבל המטרה המרכזית, היא
אומרת, היא לאפשר להורי( ולקרואי( להבי8 במה בדיוק

מדובר.
"המטרה שלנו היא לקרב את הנוכחי( ליהדות ולא
להרחיק( על ידי שימוש בשפה שאי8 ה( מביני( אותה.
במיוחד זה חשוב כשמדובר במשפחה מעורבת". "ראשית
אנו עומדי( על כ: שהמילה תיעשה על ידי אנשי( בעלי
הכשרה רפואית ולפי נהלי( רפואיי(. הרבה יהודי(
חושבי( שברית המילה היא מסורת פרימיטיבית. פגשתי
הרבה אמהות שאמרו לי שזה טקס אכזרי והלוואי שהיה
לה8 הכוח למנוע אותו. העמדה שלי היא שא( האב נימול

רצוי שג( הב8 יהיה נימול.
אנחנו עורכי( את הברית בתנאי( סטריליי( ותחת
הרדמה. יש רופאי( שעושי( זאת בהרדמה באמצעות
זריקות. אני מסתייגת מזריקות כי תינוקות אינ( אוהבי(

זאת.
אני משתמשת במשחה מיוחדת, שזכתה באחרונה
להתייחסות חיובית ביותר בכתבי עת רפואיי( ואפשר

לקבלה רק על פי מרש( רופא".
הא( את אומרת שהמוהלי( האורתודוקסי( פועלי(
בתנאי( לא סטריליי(? "ה( פועלי( בידיי( חשופות בלא
כפפות. ה( ג( מוצצי(, באמצעות הפה, פצע פתוח. לנוכח
מחלת האיידס, זה בהחלט לא רצוי. אלוהי( לא מספק

 "זו דיבה. אני עובד:הגנה מיוחדת לאורתודוקסי(". שרמ8
ע( כפפות. רק מוהלי( חרדי( מוצצי(, כפי שנהגו לעשות
לפני מאות שני(, ועובדי( בלי כפפות. אני למדתי לערו:

ברית אצל יוס; הלפרי8 בירושלי( לפני עשרי( שנה,
והסטנדרדי( שלו תמיד היו גבוהי( ביותר".

ולמה אתה נגד הרדמה?
"על פי המקובל, א( יש אמצעי( שיכולי( להקל על
התינוק, יש להשתמש בה(. אבל הרדמה עלולה להזיק
לתינוק. רופאי( עושי( את העבודה במש: זמ8 רב ולכ8

ה( נזקקי( להרדמה".
שרמ8 חושב שהבעיה הגדולה בקהילה היהודית בארצות
הברית היא שנאת החינ( בי8 הזרמי( היהודיי(. "עלינו
להפסיק ע( זה. תפקיד המילה הוא לקרב אנשי( ולא
להרחיק(". שולס8 ניסה להתאי( את עצמו לשינויי(
בקהילה היהודית למרות שהוא אורתודוקסי. "אני מעניק
שוויו8 לנשי( ולגברי( בעת קיו( הברית. רוב הטקס
מתקיי( באנגלית. אני אפילו עור: בריתות למשפחות

מעורבות, ג( כשא( אינה יהודיה".
וכיצד זה השפיע על עבודת:?

"זה לא שינה באופ8 מהותי את המצב שלי. לפיכ: לא
הסכמתי שבני ימשי: במסורת המשפחתית ויהיה ג( הוא
מוהל. מישהו התקשר אלי מברוקלי8 וביקש ממני שאלמד
אותו את המקצוע. אמרתי לו שאי8 זה מוסרי בעיני ללמד
אותו, משו( שהוא לא יוכל להחזיר לעצמו את ההשקעה
שהשקיע בלימודי(. מקצוע המוהל הול: ומתחסל. אני
מאשי( את הרבני( הרפורמי( והקונסרבטיבי( בהריסתו
של מקצוע יהודי ומסורת בת אלפי שני(. זו בושה וחרפה".
ואילו גרינבאו( טוענת בתגובה, כי "המוהלי(
האורתודוקסי( הביאו על עצמ( את מצב( הנוכחי.
עקשנות( וחוסר הפתיחות גרמו לכ:. אל לה( לבוא

בטענות אלא אל עצמ(".

הא( אתה רוצה להיות מוהל מוסמ:?

מעתה תידרש, בי8 השאר, להציג תעודה

רפואית, המאשרת כי אתה בריא נפשית

וגופנית, וכי אינ: סובל מכל מחלה העלולה

להפריע ל: בביצוע ברית, כולל רעד בידיי(.

כמו,כ8, יהיה עלי: להציג אישור

מאופטומטריסט שלפיו אי8 ל: כל בעיה

בראיה, ותעודה רפואית על קבלת חיסוני(

.Bנגד צהבת נגיפית מסוג 

כ: נקבע בנהלי( חדשי( שגיבשה באחרונה

ועדה בינמשרדית לפיקוח על מוהלי(.

הנהלי( הוגשו אתמול לבג">, במסגרת

דיוני( בעתירה שהגישה אשתקד "העמותה

נגד חיתוכי( באברי מי8 של תינוקות".

העמותה דורשת לאסור את קיומ( של טקסי ברית מילה,

או לחייב שאת הטקס יערו: רופא. ההכרעה בעתירה

נדחתה כדי לאפשר למדינה לגבש נהלי( לפיקוח על המילה.

ועדה בינמשרדית מטע( הרבנות הראשית, משרד הדתות

ומשרד הבריאות, גיבשה שורה של נהלי( שמה( עולה,

בי8 השאר, כי לכל מוהל מוסמ: יינת8 תג ע( תמונתו מטע(

הוועדה, והוא יישא אותו בטקס, שבו הוא משמש כמוהל.

הועדה ג( תפרס( מחיר מומל> לתשלו( למוהל. כיו(

 ש"ח500 ש"ח למוהל מומחה, ו,720עומד התערי; על 

למוהל מוסמ:.

מוהל יקבל רשיו לאחר שיוכיח שידיו
אינ רועדות

(מיכל גולדברג )"ידיעות אחרונות"


