
להחזיר את העורלה לעטרה
(22.8.1997חנה טל )"כלבו" 

צו7 אנוש הוא תינוק חמוד ב6 שבעה חודשי), בעל פני מלא. בהירות, עיניי) תכולות וחיו. תמידי. רק האוזניי) הזקורות!
משהו מפירות את הסימטריה המיניאטורית ומשווה לו הבעה של ח6 ועניי6 שנעדרי) מיצירה שהיא כליל השלמות.

"תארי לעצמ., אומר יונת6 אנוש, אביו, שאני ואשתי היינו מחליטי) לעשות לצו7 תיקו6 קוסמטי להדביק לו את תנוכי
האוזניי) בניתוח פלסטי, או שהיינו מחליטי) לעשות לו קעקוע לאור. החזה כדי להפו. אותו לאסתטי יותר. מה היו
אומרי) עלינו? היו מאשימי) אותנו בהתעללות, ובצדק. למה לא אומרי) את אותו דבר על הורה שמתיר לעשות לילדו
ברית מילה? שנות6 למוהל, אפילו לא לרופא, לחתו. בבשר תינוקו ב6 שמונת הימי) ולהטיל מו) בגו7 השל) שבו אלוהי)

חנ6 אותו?".
בני הזוג אנוש לא הסתפקו בהבעת סלידת) מהמילה, שהיא בעיניה) טקס פולחני אכזר וברברי, "שמכתיב לתינוק אי.

 איש מרחבי האר> ה) הקימו את "העמותה למניעת חיתוכי) באיברי המי6 של תינוקות",50יראה הבולבול שלו". ע) עוד כ!
ובכוונת) לצאת בקמפיי6 תקשורתי גור7 נגד הטקס, שאי6 לו מקו) לדעת) בסו7 המאה העשרי). מטרת), בי6 השאר,
להפי> את הרעיו6 שאפשר להיות יהודי ג) בלי לפגו) בגו7 בכוונה תחילה, ובכ. לעודד חילוני) "להשתחרר מציפורני

הדתיי), ולהעז לא למול את בניה)".
המשפחה מתחילה ללחו!

, שחק6 בתיאטרו6 ילדי), ולימור, בוגרת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ומנהלת חשבונות,36עד לא מזמ6, חיו יונת6, 
בתל!אביב.

בעיר זו גרי) רוב חברי העמותה ובה) אלעד אופיר, בנו של השחק6 המנוח שייקה אופיר, והמשורר מנח) ב6. הפגישות
התכופות אית) נתנו לבני הזוג את הכוח לעמוד מול הלח> שהפעילו בני משפחה וחברי). יוקר שכר הדירה בתל!אביב הביא
את בני הזוג, ששניה) מובטלי) בימי) אלה, לחיפה. מכא6, מצפו6, ה) מתעתדי) להוציא את בשורת המאבק על שלמות

גופ) של ילדי ישראל.
בקומוניקט שהדפיסו ה) מסבירי): "מטרות העמותה לפעול למניעה של כל צורה של חיתו. באיברי המי6 של תינוקות,
זכרי) ונקבות, ברית המילה, כמו החיתוכי) האחרי) באיברי המי6 של תינוקות וילדי), היא שריד לנוהג אכזרי של הטלת

מו) גופני ונפשי מטעמי דת שעבר זמנ). כיו) זו התעללות אכזרית בתינוקות חסרי מג6.
החברה הדמוקרטית מגינה בחוק על תינוקות מפני מכות והתעללות, ואי6 התעללות קשה יותר מאשר חיתו. בבשר החי
וקריעת העורלה מהעטרה. העמותה, על פי הקומוניקט, אינה מבחינה בי6 תינוקות זכרי) לנקבות. בקהילות רבות באפריקה
ובאסיה, וא7 בקרב הבדווי) באר, נהוגה מילה של ילדות, שהיא למעשה כריתת הדגדג6. המטרה היא ליצור דורות של נשי)
צייתניות ומסורות לבעליה6, על ידי סילוק מראש של כל סיכוי שלה6 להנאה מינית מלאה. התיקוני) הללו א7 קרואי) בשל

כ. "טקסי) למניעת כאבי ראש מהמשפחה", וה) מקילי) על הנערה למצוא חת6.
במקרי) קיצוניי) ובתרבויות נוקשות במיוחד חותכי) ג) חלקי) מהמפשעה וחלקי) מהשפתיי) הפנימיות. העול) המערבי
סולד מהפולח6 הזה, שנועד לשלוט במיניות6 של נשי), ורואה בו מנהג מגונה שהדעת אינה סובלת. אמנת ז'נבה קובעת
שהדבר הוא בלתי חוקי וארגו6 אמנסטי מתייחס אליו כאל הפרה של זכויות האד). אבל בעוד האוכלוסייה החילונית
והנאורה מזדעזעת ממילת בנות ותופסת אותה כהתעללות, מילת בני) אינה נתפסת ככזו, בגלל המשמעות הדתית המיוחסת

לה, וג) מפני שהיא נחשבת למשהו שנעשה לטובת הילד, ולו רק מנימוקי) רפואיי).
בשני) האחרונות הפכה המילה לנורמה היגיינית ברוב מדינות המערב. בארצות הברית מלי) כל ילד שנולד, אלא א) כ6
הוריו מביעי) התנגדות לכ.. הלגיטימציה לחיתו. העורלה היא רפואית ! הדעה היא שברית מילה אצל הזכר מונעת דלקות
וזיהומי) הנגרמי) מהפרשות המצטברות מתחת לעורלה, ותורמת לשכיחות נמוכה יותר של סרט6 הפי6. מחקרי) העלו ג)
כי שכיחות סרט6 הרח) אצל בנות זוג) של גברי) נימולי) נמוכה באופ6 ניכר, מפני שגברי) שלא נימולו מיצרי) נגי7
מסוי) שתוק7 את תאי צוואר הרח) ויוצר בה) שינויי) ממאירי). העמותה כמוב6 כופרת בתאוריות הרפואיות הללו,

ומציגה תיאוריות סותרות. חבריה שוללי) כל סוג של מילה, ללא קשר למי6, לגיל או לדת.
יונת+ מפרס/ מודעה בעיתו+

ההחלטה שלא למול את הר. הנולד נפלה בזמ6 הריונה של לימור, אבל ההכרה בכ. שה) נגד "חיתו. איברי)" הבשילה בכל
אחד מבני הזוג עוד לפני שהתוודעו זה לזה. לימור היתה נשואה בעבר. כשהרתה, הבהירה לבעלה שא) ייוולד לה) ב6 לא
תרשה למול אותו. הוא לא היה מוכ6 לשמוע על זה. חילוקי הדעות חידדו את ההבדלי) המנטליי) ביניה) והביאו להפסקת

ההריו6 ולאחר מכ6 לגירושי6.
המודעות של יונת6 לנושא התעוררה למראה תצלו) מטקס ברית המילה שלו עצמו, שבו הוא שוכב שטו7 דמעות ומתפתל
מכאבי) כמה דקות אחרי החיתו., וסביבו גברי המשפחה, מנופחי) מגאווה על שצרפו עוד גבר לשבט. "התמונה היתה
המחשה ויזואלית לאבסורד שבכל הטקס הברברי הזה". ה) מגדירי) את עצמ) כאנשי) אנטי דתיי), הבוחלי) במידת

התערבות) של הדתיי) בחיי הפרט.
כשהיתה לימור בחודש התשיעי הלכו להרצאה של פרופ' ד6 מלר, פלסטיקאי, אביו של בעל תשובה, ומקי) העמותה נגד

השתלטות חרדית. מלר התקומ) בי6 השאר נגד פולח6 ברית המילה.
אצל הזוג אנוש נפל האסימו6. ה) הבינו שאנשי) נוספי) חולקי) את אותה תחושת בט6 לגבי העניי6. למחרת פרס) אנוש



מודעה בעיתו6 ובה קראה לכל מי שמזדעזע מטקס ברית המילה לבוא להרצאה. כ. פגשו אנשי) שחושבי) כמות) ובה)
כאלה שג) העזו לפעול ברוח זו, ה) קיבלו תמיכה מהקבוצה והנחיה אי. לעמוד בלח> הצפוי אחרי הלידה ולהרי) ידיי).
אלא שעוצמת הלח> הפתיעה אפילו אות). לימור: "אנוש בא ממשפחה פולנית חילונית, והוריו היו מזועזעי) מעצ) המחשבה
שלא יעשו ברית מילה לנכד שלה); אבל הלח> המסיבי היה מצד המשפחה שלי. הורי גרושי). אמא שלי תימנייה שגדלה

בבית מאד מסורתי, ואבי, בולגרי במוצאו, חוזר בתשובה כבר הרבה שני). בשביל) זו היתה טרגדיה.
בהתחלה פחדנו לספר לה) על ההחלטה שלנו. ניסינו לדחות את הברית, כל פע) בתירו> אחר. פע) אמרנו שהילד לא מרגיש
טוב, ואחר!כ. שאני חלשה. אחרי שנגמרו כל התירוצי) סיפרנו לה) שאנחנו לא מתכווני) לעשות לצו7 ברית, מטעמי)

עקרוניי) והומניי).
"אבא שלי הכריז עלינו חר) ואיי) שלא יית6 לנו את הדירה שהבטיח לנו, וסבא שלי, שהוא איש אמיד, אמר שינשל אותנו
מהירושה. אמא שלי ניתקה כל קשר בתקופה הראשונה. באיזשהו שלב כמעט נשברנו. צלצלנו למוהל וביקשנו לדעת בדיוק
אי. הוא עומד לעשות זאת. כשהוא אמר לנו להכי6 ארבעה חיתולי) בשביל הד), נשברנו. אני הרגשתי שא) המוהל הזה

מתקרב לב6 שלי, אני מסוגלת לתקוע בו סכי6".
"ג) חברי) לחצו. ה) הסתכלו עלינו כאילו ירדנו מהפסי). כל מפגש היה תיכ7 גולש לויכוחי) בעד ונגד, והיו כאלה שממש
ניתקו קשרי). עיקר הטענות נגדנו היו שאנחנו נאמלל את הילד ! שבכל מקו) יצחקו עליו, שיהיו לו בעיות בצבא והוא

יתבייש להיות ע) בנות".
! זה לא מפחיד פי כמה מרית מילה?

"לא. א) אנחנו נהיה שלמי) ע) זה, ג) צו7 יהיה של) ע) זה. א) ילדי) ישאלו אותו בג6 או בבית הספר למה הבולבול שלו
נראה ככה, אנחנו נהיה מוכני) לבוא ולהסביר לה) שלצו7 לא חתכו את הבולבול כי להורי) שלו היה איכפת ממנו. ה)

אוהבי) אותו ורצו למנוע ממנו כל כאב. אני חושבת שהוא ירגיש מאד מיוחד ושאחרי) יקנאו בו".
יונת6: "ההפחדות האלה ה6 מגמתיות. ה6 באות להכניס את החילוני) לפרנויה, שמשרתת את הדתיי). זה רק ממחיש לי
כמה העניי6 הזה מושרש, באורח לא רציונלי, אפילו באנשי) שחושבי) את עצמ) לחילוני) ונאורי), ועד לאיזה עומק

מגעת הכפיה הדתית. הדתיי) יחליטו בשבילי אי. ייראה איבר המי6 שלי ושל בני, ועד כמה מותר לנו להנות ממי6?
אנחנו ממש קורב6 לציד מכשפות. רוב החילוני) יודעי) את זה אבל לא מעיזי) לצאת מהארו6. אנחנו לא רוצי) יותר

להיות בארו6. בטח לא כשמדובר בב6 שלנו".
אפילו בתו של פרויד מסכימה

מאז קבלת ההחלטה מצאו את עצמ) בני הזוג אנוש עסוקי) יותר ויותר בעניי6 הזה. ה) עוקבי) אחר מחקרי) שמתפרסמי)
בעול), צוברי) ידע ומנסי) לעשות נפשות למסר שלה), שברית המילה היא מנהג נפסד וחסר כל ער..

יונת6: "יש בורות עצומה בנושא בקרב החילוני). אנשי) חושבי) שא) לא יעשו לילד ברית הוא לא יירש) כיהודי ויהיה
אחר!כ. פסול חיתו6. זה קשקוש אחד גדול. יהודי נולד יהודי וא7 אחד לא יכול לקחת את זה ממנו. המילה היא ברית
שיהודי עושה ע) אלוהי). ברית היא בי6 שני גורמי) שמסכימי) ביניה). פה בכלל לא שואלי) את הילד, אז איזו מי6 ברית

היא זו, א) מישהו אחר מחליט עליה בשביל.?
"זו כפיה דתית פר אקסלאנס. אנשי) זועמי) כשה) חשי) שהדתיי) מחליטי) בשביל) מה ה) יאכלו א) ה) ייסעו
בשבת, ובאופ6 פרדוקסאלי עניי6 הברית משאיר אות) אדישי). אי. אפשר להישאר אדיש כשהממסד הדתי קובע בשבילי

ובשביל בני אי. ייראה הבולבול שלנו".
לימור: "מטריד אותי שפוגעי) בתינוק וחושבי) שזה לא כואב לו. זו טעות. הגו7 זוכר את הטאומה, שנובעת לא רק מהכאב
הפיסי, אלא ג) מהפגיעה באימו6 כלפי ההורי), שאמורי) לשמור על תינוק) ובש) איזה מנהג ארכאי נפסד ה) נוטשי)
אותו. כשפגשתי את יונת6 בארוחת ערב אצל חבר משות7 וגילינו ששנינו חושבי) אותו דבר על מילה, הרגשתי הקלה

עצומה. עד אז הרגשתי שאני איזה עו7 מוזר".
יונת6 רות) למאבק את אנה פרויד, בו של זיגמונד, שכתבה על הטראומה הגדולה שבה שרוי התינוק בעקבות המילה, וג)
את דר' ספוק האגדי שאמר, כ. הוא מצטט, "העדפתי האישית, אילו התמזל מזלי להתבר. בב6 נוס7, היתה להניח לפי6

הקט6 שלו".
"הא)", אומר יונת6, "בדר. כלל בורחת מהמקו). היא מתכחשת לאינסטינקט האמהי שלה להג6 על בנה ומפקידה אותו

בידי הגברי), שרוצי) 'להפו. אותו לגבר'. גברי) מרגישי) גאווה שה) מכיני) צאצא חדש לשבטיות הגברית.
לגאווה הזו יש הסבר פסיכולוג ידוע: יש כא6 הזדהות של הקורב6 ע) התוק7. הגבר הפני) את הטראומה חווה בזמ6 הברית,
הפני) את הרע, והחל להזדהות ע) עושי הרע הזה, דהיינו המסורת והנורמות החברתיות, והוא עושה לבנו אותו דבר.
במשפחות הפטריארכליות היו השליטי) מטילי) מומי) באיברי המי6 של מתחריה) לעתיד, דהיינו בניה). פער הגילי)

בי6 האב לבי6 היה קט6 יחסית, והצעיר המתבגר הפ. למתחרה על הנקבות שהיו 'שייכות' לאב".
! לא נראה ל. קצת מוגז) להעמיס על המילה משמעויות פסיכולוגיות כל כ. הרות גורל? אחרי הכל, שו) מבוגר אינו זוכר

את הברית שלו.
"זה לא נכו6. הגו7 זוכר. לתינוק יש זיכרו6 משמעותי שמאחס6 מאורעות טראומטיי). כאשר הוא נמצא במצב כפוי של כאב
בלתי נסבל, הוא מאשי) את הא) בשותפות לפשע, בכ. שהיא התירה לקיי) את הניתוח האכזרי באיבר המי6 שלו. המילה
נתפסת על ידי התינוק כבגידה מצד הא), והאי מטביעה קודי) של אלימות במוחו. והיא פוגעת בחלק הגו7 שצרי. לחוות
הנאה מינית. לדתיי) יש אינטרס להציג את העורלה כפיסת עור חסרת ער. שאי6 לה תפקיד חיוני בתפקוד הפי6, וזו טעות".

ס"מ רבועי). הקצה שלה מכיל כמויות גדולות ומרוכזות של קצות עצבי). יש בה 100"העורלה של זכר בוגר גודלה בער. 
אספקת ד) גדולה וסיבי השרירי) מעניקי) לה רגישות מענגת. זו רקמה חושנית רגישה ביותר.



אפילו הרמב") בספרו "מורה נבוכי)" אמר שאחד מטעמי המילה הוא להפחית את תענוג המשגל ולהחליש את האיבר,
כדי לעמע) את ההנאה המינית. מישהו כבר אמר שסקס בלי עורלה זה כמו נגינה בפסנתר ביד אחת. ג) א) אתה פסנתר6
מעולה, לא תגיע לרמת ביצוע טובה. הדתיי) נכנסי) לנו לתחתוני) ורוצי) למת6 בשבילנו את ההנאה המינית שנראית
לה) מסוכנת, ג) אצל גברי) וג) אצל נשי). המגמתיות הזו נגד הטבע האנושי היא מאד ברורה. אלוהי) ברא את התינוק
מושל), ע) העורלה. א) אלוהי) היה רוצה שנהיה בלי זה, היה בורא אותנו בלעדיה. לא צרי. שו) טקסי) ושו) חיתוכי)".

! אבל ברוב העול) המערבי רווחת הדעה, שהמילה מביאה תועלת מבחינה היגיינית.
"היו) כבר יש לא מעט מחקרי) שמוכיחי) בדיוק את ההפ.. יש חוקרי) באר> שהגיעו למסקנה שהמילה אפילו מגבירה
את הסיכו6 של זיהומי), ושזה מופר. מעיקרו שהיא מקטינה את שכיחות סרט6 צוואר הרח) אצל בנות הזוג. ולגבי סרט6
הפי6, שהוא סוג סרט6 נדיר, אפשר להפחית את שיעורו ע"י היגיינה נאותה, כמקובל בארצות המערב המפותחות. להסיר
את העורלה בתואנה של רפואה מונעת זה אבסורד. על פי אותה שיטה אולי ג) נכרות את השדיי) בגלל שכיחות סרט6 השד,
או נכרות את האוזניי) כי יש בה6 שעווה, או נעקור את השיניי) כדי למנוע כאבי) עתידיי). הפתרו6 לתחלואי הפי6 הוא

מקלחת יומיומית. אי6 צור. ללכת על פתרונות קיצוניי) כמו ברית מילה".
האמריקאי/ כבר בפני/

במקרה או שלא במקרה, העמותה הישראלית, שממדיה לפי שעה קיקיוניי), צמחה על רקע תנועה נגד המילה שקמה
בארצות הברית בשני) האחרונות, ושצוברת ש) תנופה לא קטנה. טענת) המרכזית של שוללי הברית היא, שע) הסרת

העורלה שוללי) מ6 הזכר חלק חשוב מהציוד המיני שלו.
.26התנועה האמריקאית פרסמה מכתב שמאת שגבר שתיאר את עצמו באלה המילי): "שללו ממני את ערלתי כשהייתי ב6 

, הפי106 עד 1עד אז היה לי ניסיו6 מיני מוצלח, והייתי מאושר כגבר של). אחרי המילה, הנאה זו נעלמה לגמרי. בסול) של 
. לו גברי) שעברו מילה בינקות) היו3. הגבר הנימול הוא בר מזל א) הוא מגיע ל!11!12הערל חווה הנאה של לפחות 

יודעי) על ההנאה שנשללה מה), ה) היו רצי) בסערה לבתי החולי) לשק) את ערלת), ולא מתירי) לבניה) אובד6 בלתי
נחו> כזה".

ובאמריקה, כמו באמריקה, בעקבות הקמת התנועה נגד המילה החלו להשמע קולות למע6 שיקו) העורלה. המצדדי) בכ.
טועני) שישנה שיטה להשיב אותה לחיי): מותחי) בידי) את העור על איבר המי6 באופ6 שמשכנע לדבריה) את הגו7
לייצר תאי) חדשי). אחרי) מותחי) את שאריות העורלה בעזרת מדבקות רפואיות, ויש המשתמשי) במשקולות, כ6.

עוברות כשלוש שני) עד שהעורלה המסורסת קורמת קצת עור ומחזירה לאיבר החתו. את רגישותו.
התנועות נגד המילה מייחלות להצלחה אחת בתביעת נזיקי6 נגד רופאי) שביצעו מילה. די בכ. שיוחלט פע) על תשלו) של
כמה מיליוני דולרי) פיצויי) לנימול כדי שחברות הביטוח ייאלצו להתחיל לבטח רופאי) מפני סיכוני) הכרוכי) בניתוח

כזה, וכדי שהאמריקאי) יתחילו לחשוב פעמיי) א) כל זה באמת שווה.
נכו6 להיו), עסקי המילה מגלגלי) מיליארד דולר בשנה, ומכא6 שיש לה) לובי רפואי חזק מאד. פישול קט6 ובעקבותיו
תביעה גדולה עשויי) להפו. את הקערה על פיה. אחר כ. יגיעו המחקרי), המאמרי), ההצדקות, ההצטדקויות והתיאוריות

הפסיכולוגיות שיתאימו כמו כפפה לתנועה החדשה לזקיפת הכבוד האבוד של ערלת הפי6.
הממסד הדתי, בינתיי), מעדי7 לראות בה) חבורת תמהוני). דוד דרוקמ6, רבה של קרית מוצקי6 והרב הראשי של קהילת
חב"ד בקריות: "לפי הגישה של מתנגדי המילה, כל ההיסטוריה של הע) היהודי רצופה מנהגי) ברברי) ואנחנו בכלל ע)
ברברי. אלה לא דעות חדשות. היינו בסרט הזה וראינו הצגות כאלה. משפחת אנוש יכולה להצטר7 למתייווני) ולצדוקי)
ולקומוניסטי) היהודי) ברוסיה. ה) לא חדשי). סו7 האידיאולוגיה שלה) יהיה כסופ) של אלה, וע) ישראל יישאר חי

וקיי). ה) באמת לא שווי) התייחסות. א) ה) מחפשי) פרסו), זה לא על הזק6 שלי".

"הסרת העורלה אכ6 מעמעמת את ההנאה
המינית. זו הסיבה לכ. שהשחורי) בארצות
הברית לא אוהבי) לעשות את זה. ה) פוחדי)
שזה יפגע באונות שלה). זה לא מדויק לומר
שברית גורמת כאב גדול לילד. מערכת העצבי)
של הילד אינה מפותחת. המקו) הרגיש היחיד
הוא השפתיי) וסביב הפה. א) היו חותכי)
לו ש) שה באמת היה כואב. חו> מזה, מערכת
קרישת הד) היא הכי מהירה ביו) השמיני,
ולא במקרה קבעו אבותינו שזה היו) לעריכת
הברית. לגדל באר> ילד בלי ברית זה להזמי6
בעיות חדשות, שה6 הרבה יותר חמורות
מהברית עצמה. זה כמו לתת לילד להיות ע)
גבנו6, או לא ליישר לו שיניי) בולטות. זה
אומר שהוא יסבול ג) מבני) וג) מבנות,
וקשה לתאר מה יכול להיות הנזק העתידי".


