
אי מילת בנות באר הקודש
*דיסקיזוסמ אבשלו

הקליטוריס;
 סמ"ר מהשפתיי/ הקטנות1(  הוסרה פיסה של 7 )8%אצל 

מתחת לקליטוריס;
( הייתה כריתה חלקית של הקליטוריס ואצל17)% 19אצל 

( כריתה מלאה.11)% 10
ימי/ והיה 14 או 7אצל יהודי אתיופיה הטקס בוצע בגיל 

דומה למילת הבני/ ג/ בכ7, שרק מוהלת יהודיה הורשתה
לערו7 את הטקס, החלקי/ שהוסרו נקברו, נאמרו ברכות
בשפת "געז" העתיקה, הקדושה ליהודי אתיופיה, ונערכה

חגיגה.
השתנות המנהג אצל יהודי אתיופיה  מורה לדעת החוקרי/
על כ7, ששינוי תרבותי הינו לעתי/ קרובות פונקציה של
זהות. שינוי מהיר  בלי מתח וחוסר נוחות בולטי/ אפשרי
לדעת/, א/ יחידי/ או קבוצה מאמצי/ באופ9 מודע זהות

חדשה.
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* העמותה נגד חיתו7 באברי מי9 של תינוקות

עדיי9 מהדהדות באוזני מלותיה של אילנה דיי9 בפרומו
לתוכנית עובדה על מילת הבנות הבדואיות באר:, "כבר

כמעט שנת אלפיי/ ועדיי9 עושי/ לה9 את זה".
ובכ9 זה שקר, לנו הבני/ עדיי9 עושי/ את זה, לה9 כבר לא.

 נשי/ בדואיות מ9 השבטי/, בה/ אמורה הייתה להיות37
נהוגה מילת הבנות, נבדקו לגילוי תוצאות המילה בעת
בחינה גניקולוגית מקפת. הנשי/ היו אמורות להיות
נימולות בשיטה הסונית, שהינה הקלה והנפוצה מבי9 שלוש
הצורות של מילת הבנות. בשיטה הסונית נכרתת רק עורלת

הקליטוריס בדומה למילת הבני/.
קבוצת החוקרי/ מאוניברסיטת ב9;גוריו9 בבאר;שבע
גילתה להפתעתה שכל הנשי/ היו שלמות! ה9 אמנ/ עברו
טקס, שבו הוחזקו על ידי שתי נשי/ בירכיי/ פשוקות, א7
כל שנעשה הוא חת7 אחד או שניי/ בסכי9 גילוח, שהותירו

 ס"מ על עורלת הקליטוריס או על1צלקות באור7 של עד 
השפתיי/ הקטנות העליונות. כיוו9 שהנשי/ היו בנות

, נית9 לשער שהטקס בצורתו הלא משחיתה הזו36;17
קיי/ לפחות מראשית שנות השבעי/.

טקס מילת הבנות אצל הבדואי/ הפ7 אפוא מטקס, שבו
נכרתה כנראה עורלת הקליטוריס )לא ידוע א/ אכ9 כ7
היה וא/ כ9 מתי השתנה הטקס(, לטקס של  חת7 סמלי

בלבד.
אצל יהודי אתיופיה טקס מילת הבנות היה עדיי9 בתהלי7
של שינוי, עת הגיעו לאר: והפסיקו באופ9 מיידי ודרמטי

לבצעו, מתו7 רצו9 להיות כשאר היהודי/.
(63 )71%,  אצל 47 ל;16 הנשי/, שגיל9 נע בי9 113מתו7 

לא  היה כל זכר לחיתו7 כלשהו ולו הסמלי ביותר;
 מ"מ על עורלת4( היו צלקות קטנות  באור7 כ;3 )4%ל;

1א* מילה מס.
1999ינואר 


