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 כל האמת על ברית המילה
Written by Tomer Benner 
tomer.benner@yahoo.com 
Feb 15, 2012 

 
אחת ההחלטות .  ואנחנו כל כך רוצים לדאוג לו ולהגן עליו בן לנונולד !  מזל טוב

 ? להשפיע על כל חייו היא האם לבצע ניתוח ברית מילה או לא ותלוהחשובות שיכ
     ?מוהל או על ידי רב ?על ידי רופא, ואם כן

 
את העובדות  אשר יציג ואובייקטיביזה הוא תוצר של מחקר מקיף  מסמך

שתקראו כאן כל כך  מהעובדותוחלק ייתכן .  ברית המילה ניתוח אודות המדוייקות
לבדוק  ,לחקור באינטרנט ממליצים לכםאנחנו .  תכם שתתקשו להאמיןא ויפתיע

 .נכון ומדוייקשכל מה שכתוב כאן הוא  ולגלותבעצמכם 
 

 :ש בטעות חשבנו, לפני המחקר
 .הבריאות הישראלי ממליץ לעשות ברית מילהמשרד חשבנו בטעות ש �
 .ברית מילה מונעת מחלותחשבנו בטעות ש �
 .מעטכואבת רק ברית מילה חשבנו בטעות ש �
 .מי שאינו נימול אינו יהודיחשבנו בטעות ש �
 .מקור ברית המילה הוא מהתורהחשבנו בטעות ש �
         היא איבר מיותר ואין לה  )שאותה כורתים( ערלההחשבנו בטעות ש �

 .תפקידים חשובים         
 

 נכונים שאינם מיתוסים הם ועוד אלו שכל לגלות נדהמנו
 ופוגע, כואב, מסוכן, ושניתוח ברית מילה הוא מיותר

 .זה מסמך בהמשך נראה העובדות את.  מאד
 
 

 הם שגם כדי וחברים משפחה לבני זה מסמך שלחו אנא
 .בו להעזר יוכלו

 
 

ניתן בזאת אישור לכל אחד .  קבוצה או ארגון, פרטיים שאינם שייכים לאף גוף אנשים מסמך זה נכתב על ידי
.להפיץ מסמך זה לקהל הרחב ולהציגו באינטרנט ובכל מקום אחר בתנאי שהמסמך מופץ ללא שינויים  
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 תקציר

 

 :המדוייקת האמת :מילה ברית על מיתוס
 רית מילהבישראל ובעולם המון אנשים לא עושים ב כולם עושים ברית מילה

הערלה היא רקמה המכילה כלי דם ועצבים רבים ויש לה  רק חותכים פיסת עור קטנה
 תפקידים אנטומיים חשובים

 לברית מילה סיכונים וסיבוכים רבים בטוחה מבחינה רפואית
 מומלצת על ידי משרד הבריאות לא מומלצת על ידי משרד הבריאות
מומלצת על ידי ארגוני הרופאים 

 בעולם
רגוני הרופאים בעולם חקרו וקבעו שאין הצדקה אי

 רפואית לברית מילה
 מונעת מחלות לא מונעת מחלותברית מילה 
 וגורמת טראומה מתמשכתכואבת כאבי תופת  כואבת רק קצתברית מילה 

 כואב ופוגע, מסוכן, ניתוח מיותר פעולה כירורגית קלה
ולא , בטוחה, מוהל יבצע ברית מהירה

 כואבת
אין הכשרה רפואית והוא פוגע ומכאיב מאד למוהל 
 לתינוק

 הרבה רופאים לא משתמשים בזריקת הרדמה ברית על ידי רופא לא כואבת
ברית מילה על ידי רופא בטוחה 

 מבחינה רפואית
, מיותר, מורכב ניתוח היא המילה ברית –רופא  אצל גם

 רבים וסיבוכים לסיכונים התינוק את החושף ופוגע כואב
ברית מילה במבוגר הרבה יותר קלה מאשר ברית מילה  ברית מילה בגיל צעירעדיף 

 לתינוק
 לערלה תפקידים חשובים בגוף הגבר הערלה היא איבר מיותר

ברית מילה פוגעת מאד בהנאה המינית של הגבר ושל  לא פוגעת בתפקוד המיניברית מילה 
 בת זוגתו וגורמת לבעיות בתפקוד המיני

יסבול מהצקות ) וללא נימ(ילד שלם 
 בחברה

 הרבה ישראלים שלמים לא סובלים מהצקות

 אין צורך ברחיצה מיוחדת לילד שלם קשה לרחוץ ילד שלם
ואפילו לא , התורה לא מתארת איך עושים ברית מילה התורהמקור ברית המילה הוא מ

היהודים .  מציינת באיזה איבר בגוף עושים אותה
 הקדמונים העתיקו את ברית המילה מהמצרים

ללא קשר , יהדות נקבעת לפי הדת של אם התינוק ילד שלם הוא לא יהודי
 לברית מילה

לא מאלוהים  –ברית מילה נלקחה מהמצרים הקדמונים  מקור ברית המילה הוא מהתורה
 ולא מהתורה

 ברית המילה השתנתה והחמירה מאד עם השנים אופן ביצוע הברית היה כך תמיד
 פוגעת בזכות האדם להחליט בעצמו על גופו ית לגמריברית מילה היא את

אף אחד לא מצטער שעבר ברית 
 מילה

 הרבה אנשים בעולם מצטערים מאד שעברו ברית מילה
 וחלקם אף תובעים את הרופא שעשה להם את הברית
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ניתן בזאת אישור לכל אחד .  קבוצה או ארגון, מסמך זה נכתב על ידי אנשים פרטיים שאינם שייכים לאף גוף
.ובכל מקום אחר בתנאי שהמסמך מופץ ללא שינוייםלהפיץ מסמך זה לקהל הרחב ולהציגו באינטרנט   
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 כולם עושים ברית מילה  :1   מיתוס 
 

 .המון אנשים לא עושים ברית מילה, בישראל ובעולם  :האמת
 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3415826,00.html 
http://tinyurl.com/7vpwpu6 

 
ארגון .   ילדיהםבבישראל ובעולם פחות ופחות משפחות מבצעות את ניתוח ברית המילה 

זה כמובן אומר ].  1[שליש מהגברים בעולם עברו ברית מילה שרק הבריאות העולמי מעריך 
 .   לא עברו ברית מילה )גברים 3מתוך כל  2( הרוב הגדול שבעולם כולו

 

 -כיום פחות מ].  2[שעוברים ברית מילה יורד כל הזמן  התינוקותשיעור , בארצות הברית
ועוד , ברזיל, מקסיקו, קנדה, באנגליה  .באמריקה עוברים ניתוח ברית מילה מהתינוקות 60%

 .]3[רית מילה בעוברים ניתוח  לאמדינות רבות רוב הגברים 
 

, עמותותבישראל  ישנם.  לא עוברים ניתוח ברית מילה תינוקותיותר ויותר , גם בישראל
 ומסבירים המילה ברית ניתוח שמתנגדים לביצועופורומים  ,אתרי אינטרנט, קבוצות תמיכה

רשימה של אתרי אינטרנט מומלצים ניתן למצוא בסוף מסמך   .אותה לבצע כדאי לא למה
 :נציין אתבין היתר .  מחקרי זה

 

 "גונן על הילד"אתר  �
http://www.gonnen.org/ 
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 קהילת הורים לילדים שלמים -ל "קהאתר  �
http://www.kahal.org/ 

 פורום מוותרים על ברית מילה של אתר תפוז �
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=202 

 "ברית מילה"אתר  �
http://www.britmila.org.il/  

 ודות ברית מילהאמציג מידע " חופש"אתר  �
http://www.hofesh.org.il/alternatives/brit_mila/brit_mila.html 

 "רופאים נגד ברית מילה"ארגון  �
rcumcision.org/DOC/statement0.htmlhttp://www.doctorsopposingci 

00.html-101934-D-http://www.news1.co.il/Archive/001 

 
.  נשבר" עדרהאפקט "  .בישראל ילדים רבים שלא עברו ברית מילה חייםכיום 

 התקשואבל בעבר , וח ברית מילה בילדםרבים לא רוצים לבצע נית ישראלים
, להם להשאיר את ילדם שלםהרבה יותר קל  היום.  ץ החברתיחלעמוד מול הל

 .ילדי חבריהם לא עברו ברית מילהרואים שגם  כשהם
 

 :מידע מקורות
]1 [  http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596169_eng.pdf 
]2 [  http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2003753346_circumcise19.html 
]3 [  http://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence_of_circumcision 



 
6 

 בסך הכל חותכים פיסת עור קטנה  :2   מיתוס
 

צריך את כל  מדועאז , קטנה רבאמת רק פיסת עו זואם   :האמת
 ?ים האלויהכלים הכירורג

 
 

.   לא קטנה גם היא לא סתם פיסת עור והיא, שאותה כורתים במהלך ניתוח ברית מילה, הערלה
לה תפקידים אנטומיים חשובים  הערלה היא שכבת עור רקמתית המכילה כלי דם ועצבים ויש

 .כריתת הערלה חושפת את איבר התינוק לזיהומים ודלקות ].  3, 2[בגוף הגבר
 

.  המכילה כאלף קצוות עצבים ערלהנמצאים על ה ותר באיבר המין הגברייהעצבים הרגישים ב
לק הרגיש ו מהם את החכחתשגברים שעברו ניתוח ברית מילה נהנים פחות מיחסי מין מאחר 

גברים שעברו ניתוח ברית מילה בגיל מבוגר מדווחים על ירידה בלתי .  ביותר של איבר מינם
 . ]4[ בהנאה שלהם מיחסי מיןבתפקוד והפיכה 

   
].  1[היא מכילה כשליש מכל העור של איבר המין .  קטנה ביחס לאיבר המין איננההערלה גם 

יש שטח פנים  ערלהבגבר מבוגר ל
כפי .  ועיםמ רב"ס 100של כמעט 
כריתתה גורמת , שךהמשנראה ב

 .   לנזק בריאותי בלתי הפיך
 
 
 
 
 
 

             :מקורות
[1]  http://www.noharmm.org/snip.htm 
[2]  http://www.cirp.org/library/anatomy/taylor/ 
[3]  http://www.circumstitions.com/Works.html 
[4]  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-410X.2006.06646.x/pdf 
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מבחינה ברית מילה על ידי רופא מנוסה בטוחה   :3   מיתוס
 רפואית

כי רוב הרופאים לא משתמשים  ברית מילה על ידי רופא כואבת כאבי תופת
האם היא בטוחה , מלבד הכאב הנורא.  או שלא משתמשים בה נכון בזריקת הרדמה
מילה "לפניכם טופס הסכמה לניתוח ברית מילה של מרפאת     ?מבחינה רפואית

 . שבה הרופאים מתמחים בניתוחי ברית מילה" טובה
http://www.milatova.co.il/milatova.doc 

 

 

, מורכב חניתו היא המילה ברית – מיומן רופא אצל גם
 לסיכונים התינוק את החושף ופוגע כואב ,מיותר

 .רבים וסיבוכים
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 סיבוכים וסיכונים מילה אין ריתבב  :4   מיתוס
 

בכל שנה מגיעים ילדים רבים לבתי חולים לאחר שנפגעו   :האמת
של  Y-Netלהלן מספר ידיעות בנושא מאתר    .מניתוח ברית מילה

 :עיתון ידיעות אחרונות

 
 

  .הברית לש תוצאה אלא … הברית של סיבוך אינה השופכה פתח היצרות"
 מכנית דלקת מופיעה מכך וכתוצאה בטיטול משתפשף החשוף האיבר ראש
 ".ולהיצרות להדבקות הגורמת השופכה פתח בקצה

 השומר-תל, ש שיבא"ז הרפואי עמומחה בכירורגית ילדים מהמרכ, ר דניאל שינהר"ד
http://www.gonnen.org/?p=36 
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מידע מאתר האינטרנט של עורכת דין ישראלית המתמחה ביצוג משפטי של תינוקות  להלן
 http://www.rashlanut.co.il/circumcision.html:    שנפגעו מניתוח ברית מילה

 
רבים נפגעים כל שנה כתוצאה מרשלנות בביצוע הליך הברית ועשרות מתוכם "

מילה היא ניתוח לכל דבר  ברית  .ןנותרים עם נזק בלתי הפיך ובלתי ניתן לתיקו
רק אם יש לכרות איבר מהגוף או לנתחו , מבחינה רפואית . המבוצע באיבר בריא

ביצוע שינוי כירורגי באיבר מין בריא ללא נחיצות רפואית וללא הסכמה . הוא חולה
ארגוני  .מדעת של המנותח עצמו אינו עולה בקנה אחד עם האתיקה הרפואית

ולאחר שבדקו את כל , רופאים רבים בעולם המערבי נדרשו לסוגיית המילה
מדובר בניתוח שהוא . להקבעו שאין הצדקה רפואית למי, המחקרים שנעשו בנושא

 .קוסמטי פלסטי ושאינו להצלת חיים
 

מאחר ואיבר המין הזכרי מלא בכלי דם וכל פעולה כירורגית שמערבת איזור כזה 
 :הסיבוכים הקיימים הם, גורמת לדימומים

 
אחד מכל עשרים ילדים עובר ניתוח להרחבת פתח השופכה  .1

 . שזהו הסיבוך הנפוץ ביותר, בעקבות ברית המילה
מדובר בסיבוך קוסמטי שנגרם מכך שהמוהל  -ערלהעודף עור  .2

 .או מבצע הברית לא הצליח להסיר את כל החלק הנדרש
מדובר בתינוקות שנזקקו לפעולה כירורגית כדי . דימום קשה .3

 .שכן כל האמצעים האחרים לא עבדו, לעצור את הדימום
מדובר במצב שבו מי שביצע את הברית . תסביב של איבר המין .4

והאיחוי של העור גרם , דאג שהעור יתאחה בצורה תקינה לא
 .מעלות 90-לאיבר המין להסתובב ב

זיהום קשה בפצע , ציסטה באיבר המין, פימוזיס, חוסר עור .5
 .כריתת חלק מאיבר המין, הברית

 
. עולים מידי שנה, הנפסקים בשל רשלנות בביצוע ברית המילה ,סכומי הפיצויים

ס לשלם סכום פיצויים של "חבר הכנסת נסים זאב משחוייב , לפני כארבע שנים
לאחר שבית המשפט קבע כי זאב התרשל , אלף שקל למשפחתו של תינוק 800

  .וכתוצאה מכך נשרו לאחר מספר ימים שני שלישים מהאיבר, במהלך הברית
 

חייב בית משפט השלום בראשון לציון מוהל של המועצה , בחודש יוני אשתקד
לשלם מעל מיליון שקל לקטין שנגרם לו נזק כתוצאה מברית האזורית גן יבנה 

מוהל שהתרשל בפיצויים של , א"לאחרונה חייב בית המשפט המחוזי בת. המילה
התינוק החל להטיל את מימיו דרך , עקב העובדה כי לאחר הברית, ח"חצי מיליון ש

ון פתח הנמצא באמצע איבר המין ולא מהמקום הרגיל ועבר ניתוחים רבים לתיק
 ".אחוזים 40המצב אך נותרה לו נכות רפואית של 
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 שבמהלכה ,שלו מילהה ברית נזקי על פיטרסון שיין של עדותו
  :שלו המין מאיבר עור מדי יותר נכרת

 
יש לי בעיה כיוון שכאשר עברתי ברית מילה יותר מדי עור : "שיין פיטרסון

ונות הנפוצות של ולמרבה הצער הסרה של יותר מדי עור היא אחת התא, הוסר
 ...ברית מילה 

 
כשהלכתי לרופא מומחה הוא הסתכל על הפין שלי ואמר שנראה שאכן יותר 

זה הכעיס . מדי עור הוסר בברית המילה שלי ואני אצטרך ללמוד לחיות עם זה
אותי מאוד וחשבתי עד כמה מגוחך זה שנולדתי תינוק בריא ושלם ועברתי 

. בריא ביותר ולא הייתה לי שום בעיה עם הפין הייתי; ניתוח שלא הייתי זקוק לו
אז עכשיו יש לי . אם רק היו משאירים אותי כמו שנולדתי ולא היו נוגעים בי

בעיה קשה שכוללת כאבים ודברים נוספים ועוד אומרים לי שאני צריך לקבל 
 .את זה

 
לעולם לא אוכל ... בעיקר הוא שאין לי כל תחושה בפיןמה שמעציב אותי  ...
לעולם לא אוכל להחזיר , רגיש את התחושות ואת התענוג המיני שאיבדתילה

 ".זאת
http://tinyurl.com/7djxwc9 

 britmila.org.ilhttp://www./פיטרסון_שיין_עורלה_עור_של_יתר_חיתוך_מילה_ברית/וידאו_מילה_ברית/
 

 

 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1042166 
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ברית  לעשותמשרד הבריאות הישראלי ממליץ   :5   מיתוס
 מילה

 

 ותלעש ממליץ לא הישראלי הבריאות משרד  :האמת
 !מילה ברית

 
 הרופאיםרפואית לניתוח ברית המילה ושאירגוני  הצדקהמשרד הבריאות יודע כמובן שאין 

אם יעז  החרדיםמשרד הבריאות חושש מתגובת  אבל.  לבצע ניתוח זה לאממליצים  בעולם
הוא מתעלם  –ולכן בחר משרד הבריאות הישראלי בדרך הקלה .   לומר את האמת בעניין זה

 .ניתוח ברית המילהביחס לסרב לענות באופן ישיר על שאלות רפואיות מהנושא ומ
 

:  באתר משרד הבריאות הישראלי" ברית מילה"חיפוש של 
http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx 

 .לניתוח ברית המילה אי בקשרוציג כל המלצה או מידע רפמאינו 
 

 :שאלות ותשובות של משרד הבראות ניתן למצוא את המידע הבא םבפורו
um=202&a=56015&c=1461&sc=0&ssc=0http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/article.asp?for 

 
 )צרת בגלל אורכהומק(  :שאלה מאת מיקי

ללא התחשבות בפן החברתי או הדתי (? האם יש התוויה רפואית כלשהי למילה או אי מילה
 .)כלפיו דיעה נגד המילה שכבר גיבשתי

  ?םצוע מייטבי ומיזעור נזקים אפשרייהאם יש המלצה מתי לערוך ואיך לבי 
  

 :ממשרד הבריאות ר אמנון קירו"ה מאת דתשוב
משרד הבריאות מתיחס לנושא של פיקוח . ברית מילה הינה טקס דתי חברתי ומסורת רבת שנים

 .על מוהלים וסיבוכים במידה וקיימים
  

מה עמדת משרד הבריאות לגבי ברית מילה על יתרונותיה והסיכונים  :תמאת ענ שאלה
 ?ברית מילה בישראל  ע ונתונים סטטיסטיים רישמיים עלהיכן ניתן למצוא מיד? הטמונים בה

ברית מילה היא פעולה רפואית עם משמעות   :ממשרד הבריאות זאב צנטנר ר"תשובה מאת ד
משרד הבריאות ממונה על שרותי הרפואה במדינה והמשרד . דתית והיבטים חברתיים וריגשיים

י "פעולה רפואית חשוב שזאת תעשה ע כמו כל. אינו מטפל באופן ישיר בהיבטים דתיים ואחרים
לשם כך הוקם . בן אדם שרכש את המיומנות הדורשה ושעמד בקריטריונים המקצועיים הדורשים

מומלץ להשתמש בשירותיו של . הועד לפיקוח על המוהלים של משרד הדתות ומשרד הבריאות
 .י גוף זה"מוהל שהוכשר ע

 יאותהבר משרד רופאי של המתחמקות לתשובות לב שימו
 ,הרפואי הצורך על דבר חצי או דבר לומר מסרביםש הישראלי
 והסיבוכים ,הסיכונים ,הכאב ,הנזק ,החסרונות ,היתרונות
 !מילהה ברית בניתוח
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ממליצים לעשות ברית  בעולם הרופאיםארגוני   :6   מיתוס
 מילה

 

רפואית  הצדקהקבעו שאין ובדקו  בעולם הרופאיםאירגוני   :האמת
 .אותה לבצע לא ממליצים והםח ברית מילה לעשות ניתו

 
בעולם ישנם מספר ארגוני בריאות מובילים אשר מפרסמים דעות והמלצות 

עה של רופא בודד יארגונים אלו לא מתבססים על ד.  יים חשוביםאים רפואבנוש
רבים מאד ונעזרים בטובי  מדעיים הם עורכים ולומדים מחקרים.  או מחקר אחד

 .    בעולם בכדי להגיע לאמת הרפואית הנכונה ביותר ים והחוקריםחהמומ
 

 :אנגליה
 

British Medical Association (BMA):  
“The medical benefits previously claimed, however, have not been convincingly proven, and it is 
now widely accepted, including by the BMA, that this surgical procedure has medical and 
psychological risks. …” 

 
“The BMA considers that the evidence concerning health benefit from non-therapeutic 
circumcision is insufficient for this alone to be a justification for doing it” 

 

 לברית בעבר יוחסוש ייםאהרפו היתרונות  :הבריטי הרופאים ארגון
 ייםארפו סיכונים ישנם  .משכנעים ואינם מדעית הוכחו לא מילהה

 לא הרפואיים היתרונות  .מילה ברית ניתוח בביצוע ופסיכולוגיים
 .מילה ברית ביצוע מצדיקים

/www.bma.org.uk/ethics/consent_and_capacity/malecircumcision2006.jsphttp:/ 
http://www.cirp.org/library/statements/bma2003/ 
 

 
 

 :זילנד-ניוו אוסטרליה
 

Royal Australasian College of Physicians:  
“After reviewing the currently available evidence, the RACP believes that the frequency of 
diseases modifiable by circumcision, the level of protection offered by circumcision and the 
complication rates of circumcision do not warrant routine infant circumcision in Australia and New 
Zealand..”. 

 

 לא הרפואיות הראיות  :זילנד-ובניו באוסטרליה הרופאים ארגוני
 .מילה ברית ניתוח מצדיקות

http://www.racp.edu.au//index.cfm?objectid=65118B16-F145-8B74-236C86100E4E3E8E 
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 :הולנד
Royal Dutch Medical Association:  
“…circumcision of male minors is a violation of children’s rights to autonomy and physical 
integrity. Contrary to popular belief, circumcision can cause complications – bleeding, infection, 
urethral stricture and panic attacks are particularly common. KNMG is therefore urging a strong 
policy of deterrence. KNMG is calling upon doctors to actively and insistently inform parents who 
are considering the procedure of the absence of medical benefits and the danger of 
complications.” 

 הילד בזכות פוגע המילה ברית ניתוח  :ההולנדי הרופאים ארגון
 לגרום יכולה מילה ברית ,הרווחת לדעה בניגוד  .גופו לשלמות
 רופאים  .מילה לברית רפואיים יתרונות אין  .רבים רפואיים לסיבוכים
 שאין כך ועל והסיבוכים הסיכונים על לתינוקות הורים ידעיל חייבים
 .המילה בריתל ייםארפו יתרונות

 
http://knmg.artsennet.nl/Diensten/knmgpublicaties/KNMGpublicatie/Nontherapeutic-circumcision-of-male-minors-2010.htm 
http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=579e836d-ea83-410f-9889-feb7eda87cd5&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-
be08025b7b04&contentid=77976&elementid=771754 

 
“There are good reasons for a legal prohibition of non-therapeutic circumcision of 
male minors, as exists for female genital mutilation.” 

 בדיוק בבנים המילה ברית ביצוע את בחוק לאסור טובות סיבות ישנן
 .בנות של המין באברי משחיתים ניתוחים אוסר שהחוק כמו

 
http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=579e836d-ea83-410f-9889-feb7eda87cd5&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-
be08025b7b04&contentid=77976 

 
 
 
 

 :ב"ארה
American Medical Association:  
“policy statements issued by professional societies representing Australian, Canadian, and 
American pediatricians do not recommend routine circumcision of male newborns." 

 על ממליצים לא מקצועיים רפואה גופי  :האמריקני הרופאים ארגון
 בתינוקות מילה ברית ביצוע

http://en.wikipedia.org/wiki/Circumcision#cite_note-CSA:I-99-94 
http://www.cirp.org/library/statements/ama2000/ 

 

American Academy of Pediatrics:   
“Existing scientific evidence demonstrates potential medical benefits of newborn male circumcision; 
however, these data are not sufficient to recommend routine neonatal circumcision… a number of medical 
societies in the developed world have published statements that do not recommend routine circumcision of 
male newborns.” 

 מספיקות אינן ותהרפואי הראיות  :האמריקני הילדים רופאי ארגון
 בעולם רפואה ארגוני מספר  .מילה ברית ביצוע על להמליץ בכדי

 .מילה לברית המתנגדות הצהרות פרסמו
http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;103/3/686 
http://www.cirp.org/library/statements/aap1999/ 
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 :קנדה
 

Canadian Pediatric Society:  
“circumcision of newborns should not be routinely performed”. 

 .בתינוקות מילה ברית ניתוח לבצע אין  :בקנדה הילדים רופאי ארגון
http://www.cps.ca/english/statements/FN/fn96-01.htm 
http://www.cps.ca/english/statements/FN/fn96-01.htm 

 
College of Physicians and Surgeons of Manitoba (CPSM) 
“…a growing number of adult males and/or their parents are now expressing strong resentment 
against physicians who performed infant male circumcision many years ago at their request”. 

 רב כעס מביעים והוריהם בוגרים גברים של וגדלה הולכת קבוצה
 .רבות שנים לפני מילה ברית ניתוח להם שערכו הרופאים כלפי

 http://www.cirp.org/library/statements/manitoba/2002.html 

 
College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (CPSS) 
“Since August 1996, infant circumcision has not been a publicly insured service in Saskatchewan. 
The decision to de-insure the service was based partly on the lack of valid medical indications for 
the procedure”. 

 של העלות את לממן מסרבים הרפואה שירותי ,1996 שנת מאז
 .זה לניתוח רפואית הצדקה ואין מאחר המילה ברית ניתוח

http://www.cirp.org/library/statements/sask2002/ 
 
 

פואיות מרחבי העולם דות רהבאתי כאן את ההמלצות של אגו, לסיכום"
, כאמור. אם לא טעיתי בספירה, הכל-אגודות בסך 19 . בנוגע למילה

 ".כולן טוענות שסיבות רפואיות אינן מצדיקות מילה שגרתית של תינוקות
 ימי-ר חנוך בן"ד

http://www.gonnen.org/hamlazot.htm 
//www.tau.ac.il/humanities/philos/segel/hanoch/agudot.dochttp: 

 
 

   בעולם נוספים בריאות מארגוני רבות חוות דעת רפואיות עוד הביאל יכולים אנו
]http://www.cirp.org/library/statements/ .[ את הבנוכבר  בוודאי אבל 

 .אפילו משרד הבריאות בישראל לא ממליץ על ברית מילה.  העקרון
 

 חקרו, ייםאו וניתחו את כל המחקרים הרפואקר בעולםהמובילים  הבריאות ארגוני
 רפואית הצדקה שאיןעי מבאופן חד מש וקבעוהתייעצו עם טובי המומחים  ,לעומק
מי שאומר אחרת   .שזהו ניתוח מסוכן ופוגע ואינו מומלץו המילה ברית לניתוח

ארגוני הרופאים המובילים  19 -ככל הנראה חושב שהוא יודע רפואה יותר טוב מ
 .בעולם
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בבית , יסבול מהצקות בגן )שלא נימול( ילד שלם  :7   מיתוס
 ובצבא, ספר

 
התיעצנו עם אנשי חינוך ופסיכולוגיה מהמובילים והמוערכים   :האמת

אין סיבה ) לא נימולים( לילדים שלמים, לדבריהם.  בארץ ובעולם
 .  לחשוש מהצקות יותר מלכל ילד אחר

 
.  וכו, מציקים למי שחנון, מציקים למי שנמוך, מציקים למי ששמן.  אף ילד אינו חסין הצקות

, עם הורים שיודעים להראות לילדם כמה הוא אהוב ומיוחד, ילדים שגדלים בבית אוהב ותומך
 . עם הצקות יגדלו עם בטחון עצמי וידעו להתמודד

 
 שכשהיה וסיפר] נימול לא שהוא[ 22 בן בחור התארח המפגשים באחד"

 עצרנו, בדרך והורים צעירים הורים, כולנו. הספר בבית עליו צחקו ',  ח בכיתה
 ". 'נמוך אני כי, 'הוסיף הוא ואז, נשימתנו את

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4015996,00.html 
http://tinyurl.com/6o59oxo 

 
 ):שלא עבר ברית מילה(אב לילד שלם , הנה עדות של ערן שדה

 החברתי ההיבט
 בצבא ,הספר בבית ,בגן יסבול שבני בי הטיחו בני את למול לא כשהחלטתי"

 לא לילדים הורים עם פגישות קיימתי .מכך גדול פחד היה בי גם .נשים עם וביחסים
 והן הארץ ילידי הן ,נימולים לא וגברים חיילים ,נערים של עדויות קראתי ,נימולים

 מאוד רחוקים האימה שתרחישי גיליתי ולשמחתי ,חדשים עולים
 היא החברתי מהשד הפחד על להתגבר ביותר הטובה הדרך ,לדעתי. המציאותמ

 אמצעי בלתי באופן ולהתרשם נימולים לא לילדים הורים עם ולהיפגש לדבר
 ומכירה נימול לא לילד אם היא ,ל"קה בראש שעומדת ,טמיר רונית .מניסיונם

 כאלה להורים אתכם לקשר תשמח היא .נימולים לא לילדים הורים מאות אישית
 ".טיםמתלב הורים של למפגש אתכם ולהזמין

http://www.gonnen.org/?p=45 
 

טמיר היא ממייסדי קבוצת הורים לילדים ).  שלא נימול(אם לילד שלם היא , רונית טמיר
.  מילה שאותה הקימו לפני עשור ארבעה זוגות הורים שמתנגדים לברית  ), ל"קה(שלמים 

 :יכה להורים שמתלבטים אם למול את ילדם והיא כותבת כךרונית מארגנת מפגשי תמ
 
 חשש טמיר מבטאת , "יגדל כשהוא שלכם הילד על יצחקו אם לדעת רוצים אתם"

 שמדווח מהורה טלפון אף קיבלתי לא עוד .מוחלטת תשובה לי אין" .רבים של
 ,אלימה בחברה חיים אנחנו .בבעיה נתקל לא שלי והבן ,שלו לבן שמציקים
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 הילד על שיצחקו לכם להבטיח יכולה אני .במיוחד אלימה הספר בבית הוהחבר
 ,ומשונות שונות סיבות בגלל ילדים על צוחקים מניסיוני .הערלה על לא אבל ,שלכם

 לא אתם .כלשהי מילה עם מתחרז שלו שהשם העובדה או הילקוט של הצבע כמו
 לשלוט יכולים שאתם משהו לא זה ולכן ,ייתפסו הילדים נושא לאיזה לדעת יכולים

 . בו
 אחד דבר .לבושים הילדים כל כי ,לא או נימול ילד אם לדעת אפשר-אי הספר בבית

 שלכם הילד על שיצחקו זה את למנוע יכולים לא אתם :בוודאות לקבוע יכולה אני
 ".  לברית קשר בלי ,בנים על כמו בדיוק בנות על צוחקים .מילה ברית ידי-על

  
 ?הילדים על אז עובר מה ,המתלבטות אחת תוהה ,ותההתגבר גיל לגבי מה

 נימולו שלא מכירה שאני הילדים רוב" .טמיר מודה ,"נתונים פחות יש הזה בעניין"
 ועשו בצבא כבר חלקם ,מכירה שאני אלה .בודדים היו אז עד .1999    אחרי נולדו
 אבל ,עליהם שצחקו מדווחים ולא משותפות במקלחות התרחצו הם .קצינים קורס

 .לקרות יכול לא שזה אומרת לא אני
 

 בבית עליו צחקו  ,ח בכיתה שכשהיה וסיפר 22 בן בחור התארח המפגשים באחד
 כי' ,הוסיף הוא ואז ,נשימתנו את עצרנו ,בדרך והורים צעירים הורים ,כולנו .הספר

 הוא .חיסרון היוותה שלם שהוא העובדה אם אותו שאלנו .לרווחה נשמנו '.נמוך אני
 מהערלה יתלהבו אם משנה לא זה לי .מעניין נחשב דווקא זה הבנות שעבור מרא

 למצוא יצטרך הוא .ממנו יתלהב היקום שכל צריכה לא אני .לא או שלי הבן של
   ".אשהו כמו אותו שתאהב אחת אישה

4015996,00.html-t.co.il/articles/0,7340,Lhttp://www.yne 

http://tinyurl.com/6o59oxo 

http://www.kahal.org/ 
 
 

 הורים שאותם מה שכל לומר יכול אני ,שנים משש למעלה של ממרחק ,כעת"
 .מיתוס הן חברתי ונידוי הצקות על ההפחדות שכל כך על – כוןכנ התברר לי  אמרו

 ולהלך אותן להשמיע שדואגים אלו של הפחדים מתוך בעיקר נובעות ההפחדות
 ".אימים בהן

  http://www.onlife.co.il/בורות-או-ברית/24441/ולידה-הריון/משפחה/
http://tinyurl.com/7ykp89m 

 
 

מומלץ לקרוא את התשובות לשאלון שהוגש , מודאג מתגובת החברה לילד שלם שעדייןלמי 
ואת התשובות , ניתן למצוא שאלון זה).   ימוליםנלא (לקבוצה של נערים ישראלים שלמים 

 :שהנערים ענו כאן
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Articles/Article.aspx?ForumId=202&aId=13553  
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, ברית מילה על ידי מוהל מנוסה היא בטוחה  :8   מיתוס
 לא כואבתכמעט מהירה ו

 
, פוגע, מיותר, יתוח מסוכןברית מילה על ידי מוהל היא נ  :האמת

 .וכואב כאבי תופת איומים
 

הוא לא יודע כיצד לבצע ניתוח מדוייק תוך שמירה על .  אין כל הכשרה רפואית) רב(למוהל 
ומה יקרה אם ניתוח ?   האם אתם הייתם מאפשרים למוהל לנתח אתכם.  תנאים סטריליים

שהניתוח לא יבוצע  בצורה  או?  מה אם הילד לא יפסיק לדמם?   ברית המילה יסתבך
האם המוהל ידע איך ?  האם אתם סומכים על המוהל שידע בדיוק איפה לחתוך?  מדוייקת

האם המוהל יודע לבצע החייאה לתינוק במקרה שכאבי התופת יגרמו לו ?  לעצור את הדימום
 ?)כפי שכבר קרה בעבר(לדום לב 

 
וקןרע את עור התינוק מהבשר , תולש, המוהל פושט.  ברית מילה כואבת כאבי תופת מחרידים

מקלף וחותך את הרקמה העצבית , ואז מועך") פריעה"ו " הפרדה"זה נקרא (באזור הכי רגיש 
 ?האם יתכן שפעולה זו לא כואבת כי התינוק שתה כמה טיפות של יין.   ללא הרדמה

 
 כמעט שהתינוק ומהירים מנוסים כך כל שהם רופא או רב על סיפורים שמענו כולנו, זאת ובכל
 ? ייתכן זה איך.  בכה לא
 

 את להכין" מבקשים הם  .והאורחים ההורים את מרמים רבים מוהלים.  מחרידה היא האמת
 רואה לא אחד כשאף, צדדי חדר באותו.   המילה ברית לפני שעות כמה צדדי בחדר" התינוק

 באותו תופת יסורי סובל התינוק.   המילה ברית מניתוח גדול חלק מבצעים הם, שומע ולא
, ואז.  שעבר הקשה מהטראומה ובהלם מותש הוא כאשר המילה ברית לטקס ומגיע צדדי חדר
 . כואבת לא כמעט ,האורחים כל מול עושה שהמוהל, המזוייפת" המילה ברית", ופלא הפלא

 

 
 :הנה עדויות

 
וק ונפלנו בפח של להשאיר את התינ ]רופא מוהל[ קס'צ'גם אנחנו עשינו אצל צ"

את האמת שמעתי מגיסתי ... .להכנה לברית לבד עם המוהל ועם אחות של בעלי
המתוקי שלנו צרח עד  .זה היה נורא ואיום. השניה ואחר כך גם מהאחות עצמה

 ...הזריקה לא השפיעה בכלל . כלות כוחותיו
 

אחות של בעלי אמרה בפירוש שכבר בחדר . באולם עצמו הכל עבר תוך שניה 
 .חתכו משהו

 
חבל שלא הייתי שם   .היום היא אומרת שזו החויה המזעזעת של החיים שלה

חבל גם שלא ביררתי .  להשגיח שלא ידעתי למה לשים לב שהשארתי את בני לבדו
                 /reply.asp?rep=67396http://www.leida.co.il".מה ואיך עושים בברית מילה
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 .... לפני כשלוש שנים בקשה ממני חברה טובה להיות אתה בברית של בנה"

שעד היום , האמת היא  .נשארתי אני עם התינוק, כשהמוהל גירש אותה מהחדר
המוהל משך , מיד אחר כך.... אני חסה עליה. האמא אינה יודעת את האמת

כל גופו הזעיר של התינוק . ק אותו מהפיןונית, ערלהבאכזריות ובמהירות את עור ה
 .נראה כאילו הכאב מפלח את אותו. נשימתו נעתקה. התכווץ והתעוות מכאב

 
עכשיו , וכאילו לא די בכך... .עיני נמלאות דמעות .ממש קשה לי לשחזר. מצטערת

לחסום את זרימת הדם , ערלהוצבט בהם את ה, שלף המוהל מן מלקחי מתכת
יכולתי לחוש בגוף הזעיר מתקשח . פעולה זו גרמה לייסורים גם ."עור המיותר"ל

לראות איך כל גופו . את הבכי המשתנק, לשמוע את צרחות הכאב. ומפרפר בין ידי
 .ושוב לאדום, ללבן, מאדום לכחול: מחליף צבעים

 
התינוק שכב על כרית יפיפיה והפין . אחרי זמן מה ירדנו כולנו לאולם השמחות

סחוט , בשלב זה היה התינוק מותש  .וסה בשמיכת מלמלההלחוץ במלקחיים כ
התינוק אפילו : עבר מלמול התפעלות באולם, כשהמוהל ביצע את החיתוך. והמום

 !איזה ידיים! איזה מוהל! לא בכה
 

זה שאת הברית האמיתית התינוק עבר , מה שהם לא ידעו ...וכולם היו מרוצים
 ".לפני המילה

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=202&MessageId=6099261&r=1 
 

 
 

האם אי פעם אדע אילו צלקות זה הותיר … מעולם לא שמעתי צרחות כאלה"
עצבות , אני רואה כאב? ה בעיניךמהו המבט החדש הזה שאני רוא… ? בנשמתך
 ".ואובדן אמון, מסוימת

http://www.gonnen.org/thoughts_and_feelings.htm 
 
 
 
 
 

רופא מעולה /באמת מוהל"כי זה " ממש לא בכה"התינוק , גם בברית של בן אחי“
זה מה התרחש בחדרון למעלה זמן מה לפני , וב הקהל לא ידעמה שר "...ומקצוען

כל אותו   .נאסר על אחי ועל אישתו להיכנס.  "הוא מכין את התינוק" .שהמוהל ירד
 .חזק וארוך. זמן התינוק בכה

 
 .זה היה בכי של כאב  .תינוקות לא בוכים בעוצמה כזאת כשמכסים אותם בשמיכה

  "...באמת טוב מאוד", ..." מקצועי המוהלאיזה , וואי" ...וכשהוא ירד למטה
 " ...עברה שנה ואני שוב רועד ומזועזע. כנראה שהדחקתי את זה עד היום

 
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=202&MessageId=73645992 
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אנחנו מלנו את אדם בטקס מסורתי בארץ אצל מוהל ידוע מאוד שבמקצועו הוא “
לפני . מוהל מנוסה או כירורג בבית חולים, גם כירורג אחרי התלבטות מה עדיף

 ... הטקס עלינו אליו לחדר 
 

לכן כשהמוהל בדק את אדם הוא אמר שהוא צריך להזיז כלי דם שיפריע לחיתוך ו
יצאנו ושמענו את אדם בוכה  ... .אנחנו מתבקשים לצאת מהחדר כדי שלא נפריע לו

 ...דקות שהרגישו כמו נצח  10וצורח במשך 
 
לאחר שנכנסנו ראינו את אדם מסטול מסירופ אקמולי שמרוח על כל הבגדים  

ירדנו למטה כדי לערוך . והפרצוף הקטנטן שלו ואז הוא פשוט נרדם לחמש שעות
קס והחיתוך המדובר ולאחר שאוו קטן שהמוהל נתן לאורחים וכאילו פתח את הט

התברר כי המוהל ביצע את הברית למעלה בחדר בלי " חתך"לאדם את החיתול ו
כל האורחים התרשמו מהביצוע המושלם , אדם כמובן ישן שנת ישרים. להגיד לנו

דקות  10 הם לא ידעו מה הלך בחדר" (התינוק לא בכה בכלל"של המוהל ואיך 
 ”...אנחנו הרגשנו מרומים וכעוסים).  קודם

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=689&MessageId=11494103&archive=1 
 
 
 
 
 

… של התינוק שלי נשארו לי בתוך העצמות והן לא מרפות ממחשבותיהצרחות "
 ".החלב שלי נפסק. הבכי שלו נשמע כאילו שוחטים אותו

 
http://www.gonnen.org/thoughts_and_feelings.htm 
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מונעת מחלות אות ותורמת לבריברית המילה   :9   מיתוס
 )ןתוזיהום בדרכי הש, סרטן הפין, איידס(
 

אית לברית ובדקו ומצאו שאין הצדקה רפ בעולםארגוני הרופאים   :האמת
כי הוא יודע  ,משרד הבריאות הישראלי לא ממליץ על ברית מילה גם.  מילה

ם שמרוויחים כסף רופאים מוהליו, מוהלים רבנים.   הצדקה רפואית שאין לה
 .  מילה ממציאים הצדקות רפואיות לניתוח פוגע זה ביצוע בריתרב מ

 
 
 
 
 

 

3833583,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
gkyrhttp://tinyurl.com/82z 

 

 

 האגודה של בעיתון ... במחקר נמצא ,רווחות לטענות בניגוד אכן"
 שיעור את מפחיתה שאינה רק לא המילה כי ,האמריקנית הרפואית

  "אותו מגדילה שאפילו ייתכן אלא ,המין במחלות ההידבקות
 
Laumann EO, Masi CM, Zuckerman EW. Circumcision in the United States: prevalence, 
prophylactic effects, and sexual practice. JAMA 1997;277:1052-7:1057.  
http://www.leida.co.il/page.asp?id=20019 

rary/general/laumann/http://www.cirp.org/lib 
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“The claims of ‘potential benefits’, allegedly provided by medically 
unnecessary, non-therapeutic circumcision, lack any real support from 
medical science.” 

 שהוא( מילה ברית לניתוח אייםורפ יתרונות יש שלפיהן הטענות
 .הרפואה ממדעי תמיכה כל להן ואין שחר חסרות הן )מיותר ניתוח

Doctors Opposing Circumcision 
 מילה ברית נגד רופאים ארגון

/www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement03.htmlhttp:/ 
 

 
 ":תרופה שמחפשת מחלה"ברית מילה היא 

, סכרת, חרשות, שחפת : כגון רבות "מחלות" מונעת מילה שברית טענו בעבר
עודף רוק , רגליים נפוחות ,אפילפסיה, עגבת, חלומות רטובים, באף טוטחי, שלשול

ושיתוק , עקמת, הרטבת המיטה, רגל קלובה, הפגיעה בעמוד השדר ,בפה
 .  חסרות שחרטענות אלו הוכחו ככמובן ש.  שלפוחית השתן

 

 מונעת לא מילה שבריתמוכיחים  הרפואה שמדעי פעם כלב, לאורך ההסטוריה
 וממציאים מוהלים ורופאים שמתפרנסים מברית מילה באים, מחלה מסויימת

 מילה שברית שקר לנו מספרים היום  .מונעת יכולבכ מילה שברית חדשה מחלה
 אהוארגוני הרפ.  השתן בדרכי ודלקות, הפין סרטן, איידס נחוצה בכדי למנוע

אך אל   .והם מתנגדים לברית מילה לא נכונות שגם טענות אלוחקרו וגילו  בעולם
בעתיד הם בטוח ימציאו מחלות נוספות שברית מילה .  מוהליםתדאגו לפרנסת ה

 .שמוכן להאמין להם שהומי יהיהותמיד  .יכול מונעתבכ
ifications_for_circumcisionhttp://debatepedia.idebate.org/en/index.php/Argument:_Ideologies_drive_false_medical_just 

http://www.circumcision.org/claims.htm 
 

 הם, המילה ברית של ,לכאורה, רפואיים יתרונות על מסיפורים משתכנעים היינו אם אפילו
 :הבאות המסיבות מילה ברית ניתוח מצדיקים לא מקרה בכל

 

בכל .  באנטיביוטיקה בה לטפל וניתן גברים אצל וקלה נדירה בעיה הוא השתן בדרכי יהוםז �
את הסיכון לזיהום בדרכי השתן כי האיבר  מחקרים מראים שברית מילה דווקא מגדילה, מקרה

 .חשוף לשתן ולצואה בחיתול התינוק, הנימול נשאר ללא הגנה
 

אחרי גיל , גברים בשנה) אלפית האחוז( 00100,0על כל  1-סרטן הפין מופיע בשכיחות של כ �
האם הגיוני לכרות איבר חשוב ותקין בגיל .  וניתן לזהות אותו ולטפל בו יחסית בקלות 50

אז אפשר לכרות , אם כן ?  שנה יחלה בסרטן הפין 50שכעבור  קלוש ביותרסיכוי אפס כי יש 
 .יחלו בסרטןהם אולי  בעתיד הרחוקעוד איברי גוף רבים כי יש סיכוי קלוש שיום אחד 

 

במדינות  ובאיידס נעש להדבקשברית מילה מקטינה את הסיכוי ) כביכול( יםשמרא יםהמחקר �
ארגוני הרופאים .  שבהן אין הגיינה ואין השכלה ואין גישה למין בטוח, עולם שלישי באפריקה

א ול, למדינות מפותחות פיםלא תק, יםלא משכנע שהםומצאו  אלו יםבדקו מחקר בעולם
ראיות רבות כנגד הטענה מוצגות  שבובמסמך זה  17ראו מיתוס מספר  .ברית מילה יםמצדיק

 .באיידס קשברית מילה מקטינה את הסיכוי להדב
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של  הגנה על הפין  :בינקות ערלהתפקיד ה
 .הצואה והשתן מפני הפרשות וקהתינ

 יםהיא איבר מיותר ואין לה תפקיד ערלהה  :01 מיתוס
 בגוף יםחשוב

 

 .הערלה היא איבר גוף חשוב ויש לה תפקידים רבים :האמת
 
 

 ."תה ַהְּמֻכֶּונֶ ַהִּנְגָרם ְלֵאיָבר ֶזה הּוא ַהַּמָּטרָ  ַהּגּוָפִני ַהֶּנֶזק"
 ט"פרק מ, חלק שלישי, מורה נבוכים, ם"מבהר    

 

 
 בהתאם, חייו במשך משתנים ואלו, האדם בחיי שונים תפקידים ערלהל

 .הגופנית לבגרותו

, ]של התינוק[ בתחילת חייו"
, צמודה לעטרת הפין ערלהה

ומאפשרת רק לשתן לעבור דרך 
בשלב זה . צהקצה הפין החו

תפקידה העיקרי הוא לשמור על 
, ובעיקר על העטרה, הפין

צואה המלכלוך הנובע מהפרשות 
 ...והשתן

 ערלהתפקידה העיקרי של ה
, כמובן, אצל הגבר הבוגר הוא

 ...בזמן יחסי מין

המגע בין הפין לבין דפנות הנרתיק של , בעת קיום יחסי מין
וגם , הרירית הדקהגם השכבה . ערלההוא בעיקר ב, בת הזוג

גורם לכך שלא נוצר חיכוך בין , רפוי ערלההעובדה שעור ה
 ערלהה, ובזמן התנועה פנימה והחוצה, הפין לדפנות הנרתיק

 .ועוזרת בסיכוך המקום, את המגע" סופגת"היא זו ש

, עצמה עשירה מאד בסיבי עצב ובקצות עצבים ערלהה
י בעת והתנועה הזו היא שגורמת לגבר את התענוג העיקר

משום שאין , גם לאישה התענוג גדול יותר. קיום יחסי מין
וכך , חשיבות כמעט לכמות חומרי הסיכה שהיא מפרישה
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התנועה של הגבר בתוכה אינה יוצרת חיכוך אלא הבדלי לחץ בדפנות 
 .ולכן החוויה עדינה ומרגשת יותר, הנרתיק

חים אנו מני. היא חתיכת עור קטנה ומיותרת ערלהנהוג לחשוב שה
עתידה  ערלהה -ולגבי הגודל , שכבר אינכם חושבים שהיא מיותרת

, להתפרס לשטח של יותר ממאה סנטימטרים רבועים אצל האדם הבוגר
 ".אילו רק ישאירו אותה אצלו

 1999ינואר , 1. מס" אף מילה"מתוך עלון  "ברית מילה ומיניות הגבר"מבוסס על המאמר 

http://www.hofesh.org.il/alternatives/brit_mila/brit_mila.html 
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 מיתוס 11:  ברית מילה כואבת רק קצת
 

ברית מילה כואבת כאבי תופת וגורמת לטראומה קשה הנמשכת זמן  :האמת
 .רב לאחר הברית

 
המכילה הרבה עצבים (את הערלה ) קורעים(תוח ברית מילה תולשים במהלך ני

מחקרים מדעיים ועדויות קובעים באופן ברור .  מהעטרה וכורתים אותה) רגישים
התינוקות בוכים וצורחים עד כדי .  שברית מילה כואבת כאבי תופת אדירים

ום בכוונה מוהלים כי. ולפעמים אפילו הפסקת נשימה ודום לב, אובדן הכרה, הקאה
כדי , ")מכינים את התינוק"בטענה שהם (מבצעים את רוב הברית בחדר צדדי 

 .שההורים והאורחים לא יראו את הסבל הנורא שעובר התינוק
 
 
 

“…Over a dozen studies confirm the extreme pain of circumcision. It has 
been described as “among the most painful [procedures] performed in 
neonatal medicine.” 
 

.  הוכיחו את הכאב העצום של ברית מילהמדעיים מחקרים  12מעל "
 ."מיםיברית מילה היא אחד מניתוחי הילדים הכואבים ביותר שקי

 .Circumcision: The Hidden Trauma by Ronald Goldman, PHD: מקור
http://www.circumcision.org/saying.htm 
 

 

 
 פגה כשההרדמה ...מקומית הרדמה עם ...קסון'ג ר"ד עם ברית עשינו"
 לנו כאב זה. עזר לא אקמולי ושום צרח רק, ימים 3 נרגע לא הוא, מסכן–

 "מאוד
 

 .לתינוקות הורים פורום
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=110&MessageId=36694483&r=1 

 
 
 

 

 או לכאב שלהם שהרפלקס מדעניםה גילו, בילודים העצב תאי בבדיקת"
 ".מבוגרים אצל מאשר יותר וממושך יותר חזק הוא לפגיעה

 

 .שבלונדון 'קולג ביוניברסיטי לנוירוביולוגיה פרופסור, רלד'פיצג המרי
http://www.britmila.org.il/?p=118 
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 ”.הברית ביצוע לאחר רב זמן הכאב את זוכר שהתינוק מראים מחקרים"
 

 ופגים ודיםיל ברפואת ומומחה מוהל-רופא, דולברג שאול' פרופ
http://www.babydoc.co.il/ 

 
 

רופא מעולה /באמת מוהל"כי זה " ממש לא בכה"התינוק , גם בברית של בן אחי
זה מה התרחש בחדרון למעלה זמן מה לפני , מה שרוב הקהל לא ידע "...ומקצוען

כל אותו   .אסר על אחי ועל אישתו להיכנסנ.  "הוא מכין את התינוק" .שהמוהל ירד
 .חזק וארוך. זמן התינוק בכה

 
 .זה היה בכי של כאב  .תינוקות לא בוכים בעוצמה כזאת כשמכסים אותם בשמיכה

  "...באמת טוב מאוד", ..." איזה מקצועי המוהל, וואי" ...וכשהוא ירד למטה
  ...ד ומזועזעעברה שנה ואני שוב רוע. כנראה שהדחקתי את זה עד היום

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=202&MessageId=73645992 
 

“This study confirms that circumcision of the newbo rn causes 
severe and persistent pain.”   

 "ומתמשך קשה כאב לתינוקות גורמת מילה שברית מוכיח זה מחקר: "תרגום

ACETAMINOPHEN ANALGESIA IN NEONATAL CIRCUMCISION: THE EFFECT ON PAIN 
http://www.circumstitions.com/Pain.html 

  
“Investigators reported, ‘This level of pain would not be tolerated by older 
patients.’” 

ניתוח ברית המילה כל כך כואב שאדם מבוגר לא היה יכול לסבול כזאת "
 ".רמה של כאב

 .Circumcision: The Hidden Trauma by Ronald Goldman, PHD: מקור
http://www.circumcision.org/saying.htm 

 
 
 של משני לריפוי זהה הינו ימים 8 בגיל מילה פצע של הריפוי תהליך"

 ...".שלישית בדרגה כוויה
http://www.britmila.org.il/?p=104 

 

וזאת , אדם ללא הרדמה-ח היחידי המבוצע בבניהמילה היא הניתו"
 ".למרות היותו טראומתי ביותר

 ימי-ר חנוך בן"ד
http://www.gonnen.org/korbanhabrit.htm 
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מחקרים מדעיים מראים שהילד זוכר את 
של ברית הכאב ואת הטראומה הקשה 

 .קופה ארוכהלמשך תהמילה 
 
 מבוגר אדם רואים שהייתם לכם תארו 

 קטן כלבים גורומתעלל ב בחוזקה מכה
 בגור מדובר:  "מסביר והוא.  אונים וחסר

 את יזכור לא מקרה בכל הוא, צעיר כלבים
 ".כשיגדל הכאב

 
.  בוודאי שלא?  האם תשובה זו מספקת

אנחנו יודעים היטב שהכלב כן יזכור את 
ע ממגע עם בני אדם הכאב וייתכן שיירת

תינוק הוא הרבה יותר חכם .  לכל חייו
ואין ספק שהוא זוכר בתת , מגור כלבים

מודע שלו לתקופה ארוכה מאד את הכאב 
אנו יכולים רק .   הנורא של ברית המילה

אילו השפעות קשות יש לטראומה  לשער
 .זו על התפתחות הילד

 
 
 
 
 

פעולה זו גורמת .  רדמהללא הבברית מילה קורעים את הערלה מהעטרה 
.  לטעון שזה לא כואב זו התעלמות והכחשה.  לכאבי תופת נוראיים

בטענה (מוהלים כיום בכוונה מבצעים את רוב ניתוח הברית בחדר צדדי 
כדי שההורים והאורחים לא יראו את הסבל , ")מכינים את התינוק"שהם 

מקורות מידע  מי שרוצה לקרוא עוד מוזמן לבדוק.  הנורא שעובר התינוק
ודות הכאב הנורא שגורמת איים אהמכילים מידע רב ומחקרים רפו ,אלו

 .ברית מילה
http://www.circumstitions.com/Pain.html 
http://www.cirp.org/library/pain/ 

17.2.99, "מעריב" : מקור  
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 הוא לא יהודי נימולמי שלא   :21 מיתוס
 
 

, לא משנה אם הוא חובש כיפה.  יהודי הוא מי שאימו יהודיה   :האמת
כל אלו לא משנים את .  עבר ברית מילה או לא עבר, שומר שבת

 .עובדת היותו יהודי כיוון שאמו יהודיה
 

.   ן שלאכמוב?  ואם גוי עובר ברית מילה אז זה הופך אותו ליהודי
 .ברית מילה לא קובעת מי הוא יהודי
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 ניתוח ברית המילה הוא פעולה כירורגית קלה  :31 מיתוס
 

 .ופוגע, מסוכן, כואב, ברית מילה היא ניתוח מיותר  :האמת
 

 :  פעולות עיקריות 4במהלך ניתוח ברית המילה מבצעים 
ר המין ובעזרת תנועה המוהל לוקח מוט פלדה ודוחף אותו לתוך פתח איב – הפרדה .1

  ).  החלק שחותכים(לערלה ) קצה האיבר(בין העטרה )  תולש וקורע(סיבובית מפריד 
 .בעזרת סכין חדה ערלהאת רוב ה) כורתים(חותכים  –חיתוך .2
ומושכים אותה  ערלהמקלפים את מה שנשאר מהרקמה הפנימית של ה – פריעה .3

 .כך נשארת העטרה חשופה לגמרי.  אחורה
 .מוהל משתמש בפה שלו בכדי למצוץ את הדם מאיבר מינו של התינוקה – מציצה .4

 
כאשר המוהל מפריד בכח את הערלה .  מחוברת לעטרה ומגנה עליה ערלהה, בערך 5עד גיל 
 הוא למעשה פושט את עורו של התינוק, מהעטרה

זה קצת דומה .   וגורם לו נזק וכאבי תופת איומים
באיבר גוף הרבה  אבל, לתלישת ציפורן שלמה מהאצבע

נשארת חשופה לגמרי ) קצה האיבר(ה העטר. יותר רגיש
 ערלההסרת ה.   ומדמם ,חשוף ,כואב, פצע גדול -

 דמשאירה את העטרה חשופה לזיהומים ומחלות במיוח
 .    חשופה לשתן וצואה בחיתול התינוק כי היא

 
לוקח המוהל סכין חדה וכורת את , לאחר תהליך ההפרדה

בשלב זה התינוק .  פריד בכח מהעטרהשאותה ה ערלהה
איבר רגיש חלק של ) ללא הרדמה(למעשה עובר כריתה 

 .מאד מגופו
 
 
 

 הבאים העמודים בשלושת
 ברית של תמונות מופיעות

 אם  .מזעזעות מאד הן  .מילה
 עליהן לדלג תוכלו ,תרצו

  .הזוועה את מעצמכם ולחסוך
 האומלל שלתינוק זכרו אבל
 !הזו הזוועה על לדלג אפשרות אין
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דוחף מוט ברזל לתוך פתח איבר המין ובעזרת המוהל   :שלב ההפרדה. 1

 .כאבי תופת – מהעטרה ערלהאת ה קורע, תנועה סיבובית

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

מוט ברזל שאותו הוא דוחף לתוך פתח ".  המפריד"מציג את  מוהל
ידים הכאבים הם מחר.  מהעטרה ערלהתו קורע את הרובעז ערלהה

 .   וטראומטיים
 



 
30 

, כריתת איבר תקין –או גוזר את הערלה  המוהל חותך  :שלב החיתוך. 2
 .ורגיש מהגוף ללא הרדמה, חשוב

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אותה  ךאת שארית הערלה ומוש) ףמקל(פורע המוהל   :שלב הפריעה. 3
שנותרה בשר חשוף וכואב ללא כל ) קצה האיבר(שימו לב לעטרה .  אחורה
בהרבה מקרים התינוק כבר   .ה קשה מאדמצב זה דומה למצב של כווי.  הגנה

 .מרוב כאבים או נמצא בהלם איבד את ההכרה
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זאת אכן תמונה של   !עולה על כל דמיון המציאות  :שלב המציצה. 4
לאיבר מינו הפצוע של תינוק קטן ומוצץ בוגר מצמיד את פיו  מוהל

חושפת את התינוק למחלות מסוכנות  פעולה זו  .ממנו את הדם
 .לכל החייםרפס אשר גורמת לתינוק נזק מוחי ההמחלת ון כגביותר 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

פרבר רב שאול ה"
ממכון עתים מעריך 

רוב טקסי ברית  כי
המילה בישראל 

בדרך של  נעשים
 –" .מציצה בפה

 7.9.2005 –הארץ 
http://www.gonnen.org/?p=29 
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 לא כואבתכמעט ברית מילה על ידי רופא מנוסה   :41 מיתוס 
 

מחקרים . תופת מחרידים כואב כאבימילה ניתוח ברית   :האמת
ומתמשכת לתינוק  קשהטראומה  גורמת שברית מילההראו רפואיים 
או שלא (רופאים לא משתמשים בזקירת הרדמה הרבה   .האומלל

 .ככה שהיא לא מגנה על התינוק מהכאב הנורא, )משתמשים בה נכון
 
 

 :הבריאות ממשרד צנטר זאב ר"ד מאת תשובה
 
 משרד של הרשמית דתהעמ אכן, במכתבך שציינת כפי"

 הרדמה חומרי) בזריקת( להשתמש לא...‘ היא הבריאות
 זה כי ימים 8 בן בריא בתינוק רגילה מילה ברית בביצוע
 מבוססת זו עמדה  ’.זו לפעולה מיותרת רפואית סכנה מוסיף

 עומדת עדיין והיא מוצקות רפואיות ועובדות עדויות על
 ".בעינה

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/Articles/Article.aspx?ForumId=202&aId=56015 
http://www.old.health.gov.il/forums/forum.asp 

 

עצמם  הם האם הבריאות משרד רופאי את לשאול היה נייןמע
 גיבורים רק שהם או?  הרדמה ללא ניתוח לעבור מוכנים היו

 ?ישע חסרי בתינוקות מדובר כאשר
 
 
 

אך גם זריקת ההרדמה . ברית מילה מבוצעת על פי רוב ללא הרדמה"
אל בסיס הפין לפני ניתוח המילה אינה יכולה למנוע את הכאב באופן 

קיימים עצבים מסוימים . וזאת בשל העצבוב המורכב של הפין, ושלםמ
 משחת אמלה. בפין אשר זריקת ההרדמה אינה חוסמת את שדריהם

(EMLA)   אינה מונעת את כאב ניתוח המילה בשל מורכבות העצבוב
 ".של הפין וריבוי השכבות בפין התינוק

 
 יי אר טיילור'יי קֹולד וג'ר כריסטופר ג"ד

באוניברסיטת  המרכז למדעי הבריאותו ארצות הברית, ויסקונסין, מרשפילד קליניק,תולוגיתהמחלקה הפ
 קנדה, מניטובה

http://tinyurl.com/79asasx 
http://www.britmila.org.il/ברית_מילה_מאמרים/מהי_הערלה/ 
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מתן אקמולי וזריקה ובניגוד , הברית נעשתה לאחר אילחוש עם משחה"
בני צרח וזעק את נשמתו במהלך כל הברית וכרבע שעה  -לציפיותיי
 ".לאחריה

 2011, לספטמבר 6 - אמא של עדות – איריס: מאת
http://www.gonnen.org/mohalim_bad_reviews.htm 
 
 

 מה אומרים על כך רופאים מומחים מהעולם:
 

אפילו אם משתמשים , כלומר, לבצע ניתוחי ברית מילה" :ר ברוס גולאב"ד
אבל זאת לא חוויה , חלק מהתינוקות צורחים ונאבקים וחלק מהם פחות, בהרדמה

חלק מהם , וך החדרחלק מההורים בוחרים להיות בת. התינוקות בוכים, נעימה
. בדרך כלל קשה להם להיות שם, אם הם בתוך החדר. בוחרים להיות מחוץ לחדר
זה . קורה שאני יוצא אל ההורים ומוצא את האמא בוכה, אפילו אם הם מחוץ לחדר

ההורים חצויים ברגשותיהם . אבל זה קורה במספר רב של מקרים, לא תמיד קורה
 ".ת התינוקות שלהם סובלים כאבקשה להם לראות א. לגבי הפרוצדורה

 

אין סיבה רפואית לבצע ברית , נהגתי לומר מיד לאחר מכן" :ר קרוליין קינגסטון"ד
 ".לא הוכח כי ברית מילה יכולה למנוע כמות משמעותית של דלקות. מילה

 

. ידעתי שהתינוק מרגיש משהו, כל ברית מילה שביצעתי" :ר ליאונורה לופז"ד
קת ההרדמה לפין של התינוק אני יודעת שהתינוק מרגיש כשאני מזריקה את זרי

מגן עטרה מסוג אני משתמשת ב, לפעמים ההרדמה פועלת כמו שצריך. את זה
, ערלהוכשאני מגיעה לשלב שבו אני מהדקת את מכשיר הגומקו על ה גומקו

 ".אני חושבת שזה טראומטי, אבל עד אותו שלב. כבר רגוע התינוק
 

והתלבטתי , אני לא אוהב לעשות את זה. זאת דילמה" :ר קרל פרידריך השלישי"ד
התחבטתי בשאלה הזאת כי אני לא אוהב . עם עצמי אם להמשיך לעשות את זה

 ".נחוץ ]ברית מילה[שזה אני לא חושב , לעשות את זה
 

זה לא . מנתח-נחשב למנהג חברתי שמבוצע על ידי רופא זה" :ר כריס פלטשר"ד
אנחנו עושים את זה בגלל ': הרופאים אומרים. באמת נעשה בגלל סיבות רפואיות

אז ביקשנו , הרופאים עושים את זה': וההורים מצד שני אומרים' .שההורים ביקשו
וזאת הסיבה שאנחנו ממשיכים לעשות את , אז ההתנגשות הזאת נמשכת' .מהם

, אני לא אעשה את זה יותר': בגלל שהרופאים חוששים ורבים מהם לא יאמרו, זה
. אין שום דבר רפואי בזה' .אני מסרב ליטול חלק בפרוצדורה הזו, זה לא לגיטימי

 ".אבל אין מספיק רופאים שיגידו זאת
 

 ".אין הצדקה רפואית לביצוע ברית מילה" :רזיין שאבז'ר ג"ד
 

 :מקור
 http://www.britmila.org.il/מילה_ברית_על_מספרים_מנתחים_רופאים/וידאו_מילה_ברית/

http://tinyurl.com/7tjhakm 
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http://www.youtube.com/watch?v=WJGKvXU8Aog&feature=player_embedded#! 

 התינוק של ורגליו ידיו את לכבול הרופאים משתמשים כאלובמתקנים 
 .המילה בריתלזוז מהכאב הנורא של  יכול שלא בכדי

 
 

 

 נראה האם.  רופא ידי על מילה ברית ניתוח רעוב זה תינוק
יד על ניתן לראות ?  מונעת כאב וטראומה חושהאל קתישזר

 הידיים את המרסנות רצועותשמאל של התינוק את אחת ה
   .יםיוהרגל
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מאשר בגיל  בגיל צעירעדיף לעשות ברית מילה   :51 מיתוס
 מבוגר

 
ברית מילה לתינוק היא הרבה יותר מורכבת ומסוכנת מאשר  :האמת
 .למבוגר

 
 

מאשר ) וקלה בהרבה(המילה אצל מבוגר שונה  שימו לב מהאיורים הבאים שברית
 .אצל תינוק

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 system/circumcision4.htm-reproductive-health/male-http://health.howstuffworks.com/sexual:   מקור
 

 ופוגעת מורכבת לתינוק המילה ברית!  לב שימו
 .    למבוגר מילה מברית יותר הרבה

 
כן לתינוק ל.  מחוברת לעטרה והיא למעשה העור של העטרה ערלהה, אצל התינוק

מהבשר המוהל תולש וקורע את עור התינוק : "פריעה"ו " הפרדה"מבצעים 
 .כואב ומדמם, גדולפצע  עםומשאיר את התינוק 

 

 לה למבוגרברית מי ברית מילה לתינוק
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מהעטרה ולעטרה יש עור  ערלהכבר נפרדה העם השנים , אצל הגבר המבוגר
פריעה ולכן ניתוח הפרדה או אצל המבוגר אין צורך לבצע .  משלה שמגן עליה

, כואב, משאיר פצע גדול איננוא ווה, א פשוט וקל בהרבהוה במבוגר הברית המיל
נגד כאבים ותרופות גבר בוגר יכול לקבל זריקה , בנוסף  .כמו אצל התינוק ומדמם

 . כואב לועדיין ויכול לומר לרופא אם 
 

תמיד אמרו לנו שהכי טוב לבצע ברית מילה לתינוק צעיר ושאם נמתין זה רק 
לא לבצע ברית  עדיף  .זה פשוט לא נכון, כפי שעכשיו ראינו   .יסתבך ויכאב יותר

תמיד יוכל לעבור ברית , אם ירצה, כאשר הילד יגדל.   תינוק חסר ישעלמילה 
 .אצל מבוגריותר קלה נעשיית הברית על אחת כמה וכמה כי .  מילה אז

 
 
 
 

 
. זו אינה מחייבת כלל הרדמה כללית –לגבי מילה בגיל מבוגר ”

ילה במבוגר כוללת רק חיתוך עור ולא קילופו ולכן כואבת מ  ...
במילה בגיל מבוגר ישנו תיחום ברור היכן . הרבה פחות
וניתן לבצע חיתוך מדוייק ולתפור עור לעור  ערלהמסתיימת ה

שלא לדבר על אחוז סיבוכים , והצלקת שנותרת קטנה בהרבה
 .”בטל בשישים ביחס לניתוח בינקות

 
 מאמר מאת מנתח כירורג? להמהי ברית מי: מקור

http://www.britmila.org.il/ברית_מילה_מאמרים/מהי_ברית_מילה_מאמר_מאת_מנתח/ 
http://tinyurl.com/7nogbvc 
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 אף אחד לא מצטער שעבר ברית מילה  :16 מיתוס
 

בישראל ובעולם אנשים רבים מצטערים שעברו ברית מילה   :האמת
הם מבינים שברית המילה .  ועל הנזק הבלתי הפיך שהיא גרמה להם

, שהם עברו ניתוח מיותר ומסוכן, פגעה בהנאה שלהם מיחסי מין
חלקם אף מביעים כעס .  ושנכרת איבר חשוב מגופם ללא הסכמתם

גם .  הברית לפני שנים רבותרב כלפי הרופאים שערכו להם את 
 .הורים רבים מביעים צער על כך שטעו וערכו ברית מילה לילדיהם

 
 
College of Physicians and Surgeons of Manitoba and Saskatchewan, 
Canada: 
“…a growing number of adult males and/or their parents are now 
expressing strong resentment against physicians who performed 
infant male circumcision many years ago at their request …Whether 
this growing backlash against physicians does or does not generate 
lawsuits, it is certainly making life somewhat unpleasant for 
physicians…” 

 קבוצה" :הרופאים את מזהירים קנדה של תחיםוהמנ הרופאים איגודי
 כלפי רב כעס מביעים והוריהם בוגרים גברים של וגדלה הולכת

  ".רבות שנים לפני מילה ברית ניתוח להם שעשו כך על הרופאים
 הרופאים את תובעים אף גברים מאותם שחלק ומזהיר מוסיף האיגוד
 .משפט בבית

http://www.cirp.org/library/statements/sask2002/ 
http://www.cirp.org/library/statements/manitoba/2002.html 
 

 

 

:Ben Affleck 
“I hate the circumcisions...”   

 ]".לי שעשו[ המילה ברית את שונא אני"  :אפלק בן המפורסם הקולנוע שחקן
http://www.circumstitions.com/Resent.html#affleck 
 

 

 
Howard Stern: 
"... I am circumcised, and I tell you something, I despise it. I despise 
it. I despise it." 

 ".זה את שונא ואני מילה ברית לי עשו"  :סטרן האוורד המפורסם הרדיו שדרן
http://www.circumstitions.com/Resent.html#stern 
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:Alan Turing 
“Alan told his friend [Fred Clayton] how much he resented having 
being circumcised…" 

 העובדה את שונא הוא כמה לחברו סיפר"  :טורינג אלן המפורסם המתמטיקאי
 ".מילה ברית שעבר

http://www.circumstitions.com/Resent.html#turing 

 
בקישורים הבאים ניתן לקרוא עדויות של עוד מאות ואלפי אנשים אשר מצטערים 

 :מאד שעברו ברית מילה
http://www.sueeasy.com/class_action_detail.php?case_id=258 
http://www.circumstitions.com/Resent.html 
 

 :גם ההורים מצטערים
 על המעשה ומנסים לחשוף את האמת מצטעריםגם הורים שבעבר מלו את ילדיהם 

בכדי שאף אחד אחר לא יחזור על הטעות  ,ודות ניתוח ברית המילהא הנוראית
 .שהם עשו

 
 

:Lauren Stone 
“My Beloved Son, When they handed you back to me … The look on your 
face was that of shock, pain and betrayal… I felt such guilt for having hurt 
you this way… Especially when I realized the extent of what was taken from 
you and that it … would impact your sexuality and your relationships. 
28 years later I am still talking to moms and dads, to grandparents, to anyone 
who will listen. I don’t ever want another mother to say they didn’t know, or 
ask why no one told them the truth before it was too late.…I saved your 
brother from the suffering I put you through…I hope you can forgive me for 
what I didn’t know. 
Love, Mom” 

 לאחר[ אלי אותך החזירו כאשר ,האהוב בני"  :לבנה מאמא מכתב
 אחר רק  .ובגידה ,כאב ,הלם של הבעה בפניך ראיתי ]המילה ברית
 על ישפיע המילה ברית ניתוח וכיצד ממך קחנל מה למדתי כך

 כיום מנסה ואני ,מאז שנים 28 עברו  .חייך לכל שלך היחסים מערכות
 הטעות על יחזרו שלא בכדי ,המילה ברית ודותא כולם עם לדבר

 שתוכל מקווה אני  ].מילה מברית[ הצלתי שלך אח את  .שעשיתי
 ".אמא ,באהבה   .לי לסלוח

http://www.drmomma.org/2011/02/letter-to-my-son.html 
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:Jennifer V 
“My beautiful boy, Evan, I am so sorry I did not learn more about 
circumcision before you were born. I am sorry we made the quick and 
thoughtless decision to get you circumcised … I was ignorant. I am 
so sorry…” 

 ודותא יותר למדתי שלא מצטערת אני ,בני"  :לבנה מאמא מכתב
 ההחלטה את שקיבלתי מצטערת אני  .שנולדת לפני המילה ברית

 אודות[ האמת את ידעתי לא  .אותך למול המחשבה וחסרת הפזיזה
 ."מצטערת כך כל אני ,]המילה ברית

http://www.drmomma.org/2009/11/my-beautiful-boy-i-am-sorry.html 

 
 
Elizabeth Pickard-Ginsburg: 
“Jesse was shrieking and I had tears streaming down my face. . . . He was 
screaming and there was no doubt in his scream that he wanted mother, or a 
mothering figure to come and protect him from this pain!! . . . his face was 
full of pain!! . . .  I don’t think I can recover from it.” 

  .בכיתי ואני ]המילה ריתב במהלך[ צווח תינוקי"  :אמא של עדות
  .מהכאב עליו להגן שתבוא לאמא קורא שהוא ספק היה ולא צרח הוא
 "מהטראומה להתאושש שאוכל חושבת לא אני  .כאב מלאות היו פניו

http://www.circumcision.org/mothers.htm 

 
שמתחרטים על שעשו עדויות מצד הורים מאות ן לקרוא בקישורים הבאים נית

 :ברית מילה לילדם ונשבעים שלעולם לא יחזרו על הטעות הזו
http://www.mothering.com/community/t/112410/if-you-regret-circumcising-your-son-s-please-post-here 
http://www.drmomma.org/2011/02/letter-to-my-son.html 
http://www.drmomma.org/2010/09/knowing-better.html 
http://www.drmomma.org/2011/02/lives-changed-willingness-to-speak-up.html 
http://www.drmomma.org/2009/12/circumcision-what-i-wish-id-known.html 
http://www.drmomma.org/2010/11/public-apology-to-my-circumcised-son.html 
http://www.drmomma.org/2009/09/circumcision-will-you-make-cut.html 
http://www.circumcision.org/mothers.htm 
 

חופשית לאינטרנט והם סקרנים  גישה יש כיום לילדים  :יקרים הורים
 המסמך את יקראהוא , לדכם יגדלכשי, אחד יום  .ללמוד על העולם

 !המילה ברית מניתוח אותו שהצלתם על לכם הזה ויודה
 
 

 נזק הגורם וכואב ,פוגע ,מסוכן ,מיותר ניתוח היא מילה ברית
 רבים אנשים ,ובעולם בישראל  .החיים לכל הפיך בלתי בריאותי
 .לתקן ניתן לא כבר שנגרם הנזק את  .מילה ברית שעברו מצטערים

 !הזה הנורא מהניתוח ילדכם את צילוה



 
40 

ממליץ לעשות ברית  ארגון הבריאות העולמי  :71 מיתוס
 בכדי למנוע הדבקות באיידס מילה

 
האמת:  המלצת איגון הבריאות העולמי תקפה רק למדינות עולם שלישי 
באפריקה בהן ההגיינה לקויה ואין מידע או גישה למין בטוח ובכל מקרה 

ראינו כבר שכל אירגוני .  מתבססת על מחקרים שהוכחו כשגויים
הבריאות המובילים בעולם מתנגדים לניתוח ברית המילה וממליצים לא 

.   לבצע ברית מילה  
 

:ם"העולמי של האו הנה ציטוט מארגון הבריאות  
 

“There is now strong evidence from three randomized controlled trials 
undertaken in Kisumu, Kenya; Rakai District, Uganda (funded by the 
US National Institutes of Health); and Orange Farm, South Africa 
(funded by the French National Agency for Research on AIDS) that 
male circumcision reduces the risk of heterosexually acquired HIV 
infection in men by approximately 60%”  
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr10/en/index.html 

 
מדינות עולם שלישי ( ודרום אפריקה, אוגנדה, מחקרים בקניה  :שימו לב להדגשה שלנו בירוק

בסיכון  נמצאיםברית מילה ניתוח שעברו  במדינות אלו הראו שגברים, )שאינן מפותחות
להמלצה של ?   ודרום אפריקה, אוגנדה, האם ישראל דומה לקניה.  דבק באיידסימופחת לה
 .  יאות העולמי אין כל תוקף או קשר למדינות מפותחות כמו ישראלאירגון הבר

 

 הבריאות אירגון המלצת את ובחנו ראו בעולם הבריאות אירגוני יתר
 חד באופן וקבעו זו המלצה התבססה שעליהם המחקרים ואת העולמי
 הבריאות אירגוני יתר ,שראינו כפי  .משכנעים לא שהם משמעי
 .המילה ברית יתוחלנ להתנגד ממשיכים בעולם

 

במקום להתבסס רק על מדעי , ם והמלצותיו"ארגון הבריאות העולמי הוא זרוע של האו
רופאים וחוקרים מומחים מצאו פגמים רבים .   מושפעות מאד משיקולים פוליטיים, הרפואה
 :  ניתן לקרוא על פגמים אלו כאן.  שערך אירגון הבריאות העולמי" קריםבמח"וקשים 

http://www.icgi.org/Downloads/HIVSummary.pdf 
http://www.gonnen.org/aids_brit_mila_orla.htm 
http://www.circumcision.org/hiv.htm 

HIV.pdf-http://www.nocirc.org/publish/11 
org/info/HIVStatement.htmlhttp://www.doctorsopposingcircumcision. 

 
 :אז כיצד נסביר את העובדות הבאות, אם ברית מילה באמת היתה מונעת הדבקות באיידס

 הברית ארצות ,]ישראל מלבד[ אחרת מתועשת מדינה לכל יחסית"
 הגבוהים הם המילה שיעור והן האיידס שיעור הן שבה המדינה היא
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 אלה בארצות ... והולנד זילנד ניו ,אוסטרליה ,השוואה לשם .ביותר
 הוא בהן האיידס ושיעור נימולים-לא הם הגברים של מוחלט רוב

 ".בעולם מהנמוכים
http://www.gonnen.org/aids_brit_mila_orla.htm 
http://www.poz.com/articles/2023_12145.shtml 

 
 

 ארגון ערך שבה מדינה( אפריקה דרום של הרפואה ארגון אפילו
 :מילה לברית מתנגד )ממחקריו אחד את העולמי הבריאות

 

South African Medical Association: 
the The matter [circumcision] was discussed by the members of “

Human Rights, Law & Ethics Committee … The Committee stated 
that it was unethical and illegal to perform circumcision on infant boys 
in this instance. In particular, the Committee expressed serious 

was available based evidence -concern that not enough scientifically
to confirm that circumcisions prevented HIV contraction and that the 
public at large was influenced by incorrect and misrepresented 
information. The Committee reiterated its view that it did not support 

(February, 2011).  .”ncircumcision to prevent HIV transmissio 
 
http://community.babycenter.com/post/a28293419/south_africa_denounces_ric 

-denounces-association-medical-african-1/news/south-9/no-http://www.arclaw.org/newsletter/vol
infants-circumcision 

 

 ידי על נידון איידס למנוע בכדי לגברים מילה ברית נושא  :תרגום
 של הרפואה ארגון של רפואית ואתיקה ,חוק ,אדם לזכויות הוועדה
 ברית לבצע אתי ולא חוקי לא שזה קבעה הוועדה  .אפריקה דרום
 שברית מדעיות ראיות שאין מציינת גם הוועדה .בנים תינוקותל מילה
 ולא שקרי ממידע מושפע הרחב הציבורוש איידס מפני מגנה מילה
 וקבעה חזרה דהעוהו  .]איידס מפני מגנה מילה שברית כאילו[ נכון

 .איידס למנוע  ,כוויכול ,בכדי מילה לברית מתנגדת שהיא
  
 

בהמלצתו על ניתוח ברית מילה על  מדברחשוב מאד לציין שארגון הבריאות העולמי , בנוסף
ואף מפרט בפרטי פרטים תהליכים רפואיים לביצוע ניתוח ברית  ,ידי רופא מיומן בחדר ניתוח
אין כל ספק שארגון הבריאות העולמי מזועזע .  נים בחדר ניתוחהמילה על ידי רופאים מיומ

הל שלהם אין הכשרה וכלים ומתנגד בכל תוקף לביצוע ניתוח ברית מילה על ידי רב או מו
 .והם מנתחים בבתים פרטיים ובבתי כנסת במקום בחדר ניתוח סטרילי, רפואיים

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500753_eng.pdf  
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 ברית המילה לא פוגעת בתפקוד ובהנאה המינית:  81 מיתוס
 

ברית מילה פוגעת מאד בתפקוד ובהנאה של הגבר ושל בת   :האמת
נמצא   .של יחסי המיןהטבעית הברית הורסת את המכניקה .  זוגתו

מכאבים בזמן  יותרסובלות הרבה  עבר ברית מילהשנשים שבן זוגן 
 .ומתקשות להגיע לאורגזמה קיום יחסים

 

 ".וגינלי משגל בעת ופציעה כאב מונעת הפין עורלת שמספקת הסיכוך"
 יי אר טיילור'יי קֹולד וג'ר כריסטופר ג"ד

באוניברסיטת  המרכז למדעי הבריאותו יתארצות הבר, ויסקונסין, מרשפילד קליניק,המחלקה הפתולוגית
 קנדה, מניטובה

http://www.britmila.org.il/ברית_מילה_מאמרים/מהי_הערלה/ 
http://tinyurl.com/79asasx 

 
 
 

מיעוט ההנאה הוא דבר שאין  . ר הזההחלשת האיב... אחד מטעמיה, המילה"
 .  "וזהו הגדול בסיבות המילה לדעתי, בו ספק

 

כדי , ולהחליש את האיבר הזה אחד הטעמים למילה למעט את המשגל"
 ".לעשות זאת ויתאפק ככל יכולתו שימעיט

 

 ".המטרה המכוונת הנזק הגופני הנגרם לאיבר זה הוא"
 

 .ומקורות נוספים ם"ספרו של הרמב –" מורה נבוכים"מתוך  -ם "הרמב: מקור
 
…  צל הגבר הבוגר הוא בזמן יחסי מיןא ערלהפקידה העיקרי של הת"

בעת קיום יחסי מין המגע בין הפין לבין דופנות הנרתיק של בת הזוג הוא 
היא זו שסופגת  ערלהבזמן התנועה פנימה והחוצה ה…. ערלהבעיקר ב

 . את המגע ועוזרת בסיכוך המקום
 
והתנועה הזו , מה עשירה מאוד בסיבי עצב ובקצות עצביםעצ ערלהה

 . היא שגורמת לגבר את התענוג העיקרי בעת קיום יחסי מין
 

משום שאין חשיבות כמעט לכמות חומרי , גם לאישה התענוג גדול יותר
וכך התנועה של הגבר בתוכה אינה יוצרת חיכוך , הסיכה שהיא מפרישה

 ."לכן החוויה עדינה ומרגשת יותראלא הבדלי לחץ בדופנות הנרתיק ו
http://www.gonnen.org/orla.htm 
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 :מדעי מחקר
 

Circumcision was associated with frequent orgasm  Conclusions:“
difficulties in Danish men and with a range of frequent sexual 

culties in women, notably orgasm difficulties, dyspareunia and a diffi
sense of incomplete sexual needs fulfillment.” 
 

 של ממגוון סבלו מילה ברית עבר זוגן שבן נשים: תרגום
 יחסי בזמן כאבים, אורגזמה העדר: הכוללות מיניות בעיות
 .מיני סיפוק והעדר, מין

 .זוגות 5552  -מידע מוכלל  2011שנערך בדנמרק בשנת י אומחקר רפ:  מקור
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2011/06/13/ije.dyr104.abstract 

 
 
 

י טפר ממחלקת הנשים ר אב"ר אליעזר שלו וד"מחקר ישראלי של ד
שנימולו בארץ הראה , בבית החולים העמק בעפולה על עולים חדשים

העולים הנימולים דיווחו על הפחתה ניכרת בהנאה  . תוצאות דומות
ברית מילה לגברים בוגרים . ם"עתי: מקור.  מיחסי המין ובתדירותם

  31.10.1991, מעריב . מפחיתה הנאתם מיחסי מין
http://www.leida.co.il/page.asp?id=20019 

 

 
 

… women in the United States who had had sex with both 
circumcised and intact partners. They report the women preferred the 
partner to be intact by a ratio of 8.6 to one.  Women reported that 
they were more likely to be orgasmic and even have multiple 
orgasms when the male partner is intact.  …Female arousal disorder 
may be a normal response to sex with a circumcised male partner. 
 

Source: Doctors Opposing Circumcision 
 ארגון רופאים נגד ברית מילה

http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement06.html 
 

תרגום: נשים שהתנסו מעדיפות גברים שלמים (לא נימולים) כי יותר 
קל להן להגיע לאורגזמה עם גבר שלם.  יחסי מין עם גבר שעבר 

 ברית מילה גורמים לקושי בתפקוד המיני של האשה.
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שנימולו בבגרותם על הפחתה , במחקר אמריקני דיווחו גברים
יותר כאב באיבר , הפחתה בהנאה המינית, ברגישות הפין

  .קוסמטי ועיוותהמין 
 

Money J, Davison J. Adult penile circumcision: erotosexual and cosmetic sequelae. J Sex Res 1983;19:289-
92:289.  
http://www.cirp.org/library/complications/money/ 
 

 
רוב העצבים של הגבר  . וגם של שותפתוגם של הנימול , המילה פוגעת בחיי המין"

. והם אובדים באופן בלתי הפיך במילה, ע המיני נמצאים בערלההרגישים למג
גבר [ יהנה ממין כפי שיכול ליהנות הערלהגבר הנימול לעולם לא י, כתוצאה מכך

 . חלק מהנימולים מתארים את המילה כאחת השגיאות הגדולות בחייהם ... ]שלם

. המשגלהמילה פוגעת בפיזיולוגיה של : חיי המין נפגעים גם מבחינה נוספת
 .... אלא גם בזו של האישה, והפגיעה היא לא רק בהנאת הגבר

, כתוצאה מכך. עור הפין ארוך בהרבה מגזע הפין, לעומתו, ]גבר שלם[ אצל הערל
ובעת תנועת הפין כמעט ואין , נצמד עור הפין לרקמות הנרתיק, לאחר החדירה

כשהערלה , הואהוא מתכנס לתוך עורו , כשהפין נסוג. העור זז יחסית לנרתיק
. ללא חיכוך, הערלה נפרשת מחדש בנרתיק, כשהפין חודר שוב. מכסה את העטרה

 .המשומנת בסמגמה, החיכוך היחיד הוא עם העטרה

העצבים הגורמים עונג מיני בנרתיק האישה ובערלת הגבר רגישים בעיקר לשינויי 
לגבר כמו , הגורם בעת המשגל, הטבע פיתח כאן מנגנון מתוחכם. ולא לחיכוך, לחץ

, המילה הורסת מנגנון זה. ידי שינויי לחץ כמעט ללא חיכוך-לגירוי על, גם לאישה
 ".והיא הופכת את המשגל לאגרסיבי יותר ומספק פחות

 ימי-ר חנוך בן"ד: מאת

http://www.gonnen.org/korbanhabrit.htm 
http://www.tau.ac.il/humanities/philos/segel/hanoch/korhabrit.doc 
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שלא עבר ברית (שלם  תינוקקשה יותר לרחוץ   :91 מיתוס
 )מילה

 
.  לםטיפול או ניקוי מיוחד לאיבר מינו של ילד שבאין צורך    :אמתה

 .  וזהובמים וסבון כרגיל  התינוקרוחצים את 

 
 :גם איגוד רופאי הילדים האמריקאי אומר אותו דבר

"The uncircumcised penis is easy to keep clean. No special 
care is required! No attempt should be made to forcibly 
retract the foreskin. No manipulation is necessary. There is 
no need for special cleansing with Q-tips, irrigation, or 
antiseptics; soap and water externally will suffice." 
 

 לילד מיוחד ניקוי או טיפול בכל צורך אין :תרגום
 הם וסבון במים חיצונית שטיפה  ).נימול לא( שלם
 .שצריך מה כל

http://www.cirp.org/library/normal/aap/ 
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התורה מצווה לעשות ברית מילה והיא תמיד   :20 מיתוס
 בוצעה על ידי אבות אבותינו

 
היהודים העתיקו את ברית המילה מהמצרים הקדמונים   :אמתה

 עם השנים היהודים שינו את.  את קצה העורלה רק שנהגו לחתוך
ברית המילה והפכו אותה להרבה יותר פוגעת ומסוכנת על ידי 

מה בתורה לא כתוב  .  מציצההו, פריעהה, שלבי ההפרדה הוספת
או אפילו באיזה איבר בגוף , ברית מילהעושים  ךאי, מילהברית זאת 

פריעה או , הפרדהעל  רלא כתוב בתורה שום דב.   ברית מילהעושים 
 .של המוהלים) בלוף( מצאותסילופים והאלו הם  –מציצה 

 
 

"The Jews seem to have adopted circumcision from the Egyptians, and 
Jewish circumcision is believed to have once been similar to the Arab kind, 
with much of the inner skin left behind." 

  .יםהקדמונ מהמצרים המילה ברית את העתיקו היהודים
 המילה לברית דומה היתה בעבר היהודית המילה ברית

 .הערלה של כריתה ללא ,הערבית
 http://www.aboutcirc.com/tradit.htm:                                                                 מקור

 

לא קיבלנו המילה " מצוות"את 
.  מאלוהים ולא מהתורה

היהודים העתיקו את המנהג 
ראו (מהמצרים הקדמונים 

של ברית עתיקה תמונה מצרית 
 ).  מילה

 
 

 
 
 מצביעים חיצוניים מקורות והן חכמים מקורות שהן, עולה דברינו מתוך"

 לאחר נקבעה) ציצין השארת ואיסור( הפריעה חובת: אחד כיוון על
, ההלניסטיות בערים ההתבוללות תהליך בעקבותו אדריינוס גזירות

 עור פיסת תישאר שלא כדי נקבעה התקנה. ערלה מושכי בהם שהתרבו
 ".ערלה משיכת שתאפשר כלשהי

 פרופסור ניסן רובין
=17684http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item 
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, יךָ 0ָּתה ְוַזְרֲעָך 0ֲחרֶ  --ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר -ְו0ָּתה ֶאת': 0ְבָרָהם-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל"

ִהּמֹול : 0ֲחֶריךָ , ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו. ְלדֹרָֹתם
-ּוֶבן. ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית; ר ָעְרַלְתֶכםֵאת ְּבׂשַ , ּוְנַמְלֶּתם. ָזָכר-ָּכל, ָלֶכם

ֶּכֶסף ִמּכֹל -ּוִמְקַנת --ְיִליד ָּבִית : ְלדֹרֵֹתיֶכם --ָזָכר -ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל, ְׁשמַֹנת ָיִמים
ְוָהְיָתה ; ךָ ּוִמְקַנת ַּכְסּפֶ , ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביְתךָ . ֲאֶׁשר לֹא ִמַּזְרֲעָך הּוא, ֵנָכר-ֶּבן

 ."ִלְבִרית עֹוָלם, ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם
 ד"י-'ט, ז"י, בראשית– 
 

אבל לא כתוב מה , ימים 8כל זכר בגיל כתוב בתורה שיש למול , כפי שאתם רואים
אפילו לא כתוב שזה צריך להיות ?  "ערלה"או פירוש המילה  "למול"פירוש המילה 

אפשר להמציא כל , "ערלה"ו " מילה"ים מילבלי לדעת את פירוש ה.  באיבר המין
 ךכש שקרכואב ופוגע ומספרים לנו , מסוכן, תרוהמציאו ניתוח מי המוהלים  .פירוש

 .כתוב בתורה

 
 
 

  :הלב ערלת
 " .עוד, וערפכם לא תקשו; את ערלת לבבכם, ומלתם"

 .ז"פסוק ט', פרק י, דברים
 
 אפשר למול את ערלת הלבואיך בדיוק ?  ממתי ללב יש ערלה  ?"לבבכםערלת "

 ––ספקות אלו לא מונעים ממוהלים לקבוע פירוש וודאי ?   כפי שמצווה התורה
של איבר " ערלה"זה ניתוח כריתה שחייבים לבצע ב " מילה"כאילו הם יודעים ש 

   .המין

 
 
 
 

 המילה ברית ניתוח את קבעו התורה ולא אלוהים לא
 וכואב פוגע ,יותרמ ,מסוכן ניתוח המציאו מוהלים  .המודרני
 כך וכאילו מילה ברית עשו תמיד כך כאילו בלוף לנו ומספרים

 .בתורה כתוב



 
48 

או האחות בטיפת חלב ,רופא הילדים , המשפחה  :12 מיתוס
 חקרו ובדקו האם נכון לעשות ברית מילה

 
אבל האמת היא שהם פשוט לא , יש להם דעה נחרצת  :האמת
 .  יודעים

 
ים ואחיות בישראל אינה כוללת מידע מעמיק על ההכשרה הרפואית של רופא

לא לימדו אותם ולא הסבירו , הם לא חקרו ולא בדקו לעומק.  ניתוח ברית המילה
, בנושא ברית המילה.   דעתם לא מבוססת על מידע רפואי מדעי אובייקטיבי. להם

 .  כל אחד בטוח שמישהו אחר בדק ובירר
 

יודעים לומר איך עושים ומה בדיוק אחיות רבות ואפילו רופאים בישראל לא 
רופא הילדים שלכם והאחות בטיפת החלב יביעו דעה .  נעשה בניתוח ברית מילה

בקשו מהם לתאר כיצד .   בנושא ברית המילה ללא ידע או הכשרה אמיתית בנושא
.  באיזה כלים משתמשים ומה כל כלי עושה?  בדיוק מבוצע ניתוח ברית מילה

בקשו .  יבוכים והסיכונים הכרוכים בניתוח ברית המילהבקשו מהם לתאר את הס
מהם לבדוק מה הם ההמצלות של משרד הבריאות הישראלי ושל ארגוני הבריאות 

 ) הם כולם נגד ברית מילה(?  בעולם בקשר לברית מילה
  

אינם יודעים דבר או חצי דבר , רצונם הטובלמרות , וחברים, סבתות, סבים, הורים
שהם שמעו מבלי שבדקו המיתוסים הם פשוט חוזרים על .  מילהעל ניתוח ברית ה

 .בעצמם לעומק
 

.  גם מי שנכח וחזה בניתוחי ברית מילה בעבר לא יודע מה באמת נעשה שם
מכינים "בטענה שהם (בחדר צדדי  ברית המילהמוהלים בכוונה מבצעים את רוב 

 .שעובר התינוק כדי שההורים והאורחים לא יראו את הסבל הנורא, ")את התינוק
 

נדהמנו כל פעם מחדש מהשילוב , זה במהלך המחקר שערכנו בכדי לכתוב מסמך
של בורות מדהימה וביטחון עצמי המופרז שהפגינו אנשים שונים בנושא ברית 

אתם תדעו הרבה יותר מהם אודות ניתוח ברית , זה לאחר קריאת מסמך.  המילה
 .המילה

 

 העתק חלב בטיפת ולאחות ,לרופא ,המשפחה לבני תנו
 שקראו לאחר שוב אתכם לדבר מהם ובקשו ,זה ממסך
 .בעיון אותו
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) לא נימול(ורופא שיראו ילד שלם , אחות, גננת  :22 מיתוס
 יזדעזעו ויהיו בהלם

 

.  בארץ ישראל) לא נימולים(ישנם לא מעט ילדים שלמים   :האמת
זדעזעו הם לא י.  האחות והגננת כבר ראו ילדים רבים כאלו, הרופא

 .ולא יהיו בהלם
 

יתכן ואנשים מסויימים ירצו לדבר איתכם על הנושא ואולי אף ינסו לשכנע אותכם 
העתק ממסמך לקרוא תנו להם , במקרה כזה.  לבצע ניתוח ברית מילה לילדכם

 .מחקרי זה ובקשו מהם לדבר אתכם שוב לאחר שקראו אותו בעיון

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-101934-00.html 
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רשימה חלקית של ספרים החושפים את האמת 
 .הנוראית אודות ניתוח ברית המילה

-fully-you-http://www.drmomma.org/2010/01/are
informed.html 

 גבי ברית המילהללא יתכן שכל כך הטעו אותנו   :32 מיתוס
 

.  עובדה שהחלטתם לחקור ולקרוא אודות ניתוח ברית המילה  :האמת
זה והבנתם שיש כאן מידע אמיתי מחקרי עובדה שהגעתם למסמך 

 .וחשוב
 

 :בהגיון תחשבו
 ?יין במקום חומר הרדמה �

 ?רב במקום רופא �

 ?תקין וחשוב כי אחרת יציקו לילד בגן, בריאכריתת איבר גוף  �

 ?אדם בוגר מוצץ בפיו את איבר מינו המדמם של התינוק �

 ?עם אוכל ומוזיקה, ניתוח מורכב ומסוכן באולם שמחות �

 ?מצווה יהודית שבכלל העתקנו מהמצרים הקדמונים �

למרות שכל ארגוני הרופאים בעולם  – איידסו, סרטן, דלקותת פלא למניעת שיט �
 ?מתנגדים לברית מילה בכל תוקף

 ?כרית במקום שולחן ניתוח �

-פעולה כיררורגית פולשנית ופוגעת ש �
 ?"ממש לא כואבת בכלל"

י ולכן הרב" פגום"הטבע יצר את גופנו  �
 ?לנו אותו" יתקן" יחתוך ו

הפרדה (שר מהב והעצבים תלישת העור �
באכזריות כי הילד בכל מקרה לא ) ופריעה

 ?יגדלכשיזכר 

 פגיעה לכל החיים בתפקוד ובהנאה המינית �
 ?כי ככה נהוג

 

 

 היא מילה ברית  .ליםמיב נכביר לא
   .פוגעו ,כואב ,מסוכן ,מיותר ניתוח
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 קישורים מומלצים
 

 "גונן על הילד"אתר 
http://www.gonnen.org/ 

 
 קהילת הורים לילדים שלמים -ל "קהאתר 

http://www.kahal.org/ 

 
 של דליה נוימן על ברית המילהמאמר 

http://tinyurl.com/7afjqlq 
3083830,00.html-http://www.xnet.co.il/family/articles/0,14566,L  

 
 .כתבה מעיתון הארץ –" חתוךהחלטנו לא ל"

http://tinyurl.com/8yedy6h 
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1085561 

 
 כתבה מאתר ידיעות אחרונות –" אף מילה לילדים"

http://tinyurl.com/8997v7l 
2947289,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 
 כתבה מאתר ידיעות אחרונות –" ?לחתוך או לא לחתוך"

http://tinyurl.com/7q75krw 
4020307,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 
 פורום מוותרים על ברית מילה של אתר תפוז

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ForumPage.aspx?ForumId=202 

 
 "ברית מילה"אתר 

http://www.britmila.org.il/  

 
 ודות ברית מילהאמציג מידע " חופש"אתר 

http://www.hofesh.org.il/alternatives/brit_mila/brit_mila.html 

 
וממילא לא היה לכם , מילה-כל מה שלא רציתם לדעת על ברית: "מאמר

  ".נגד ברית מילה"ופורום   "את מי לשאול
http://www.leida.co.il/page.asp?id=20019 
http://www.leida.co.il/forums/index2.php?id=30&page=1 

 

 ודות ברית המילהאתחקיר מעולה של אמנון לוי 
http://www.youtube.com/watch?v=RQaFvmp06tk 
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 "רופאים נגד ברית מילה"ארגון 

http://www.doctorsopposingcircumcision.org/DOC/statement0.html 
 

 "בלי ברית מילה: "מדור –" באופן טבעי"אתר 
bin/chiq.pl?%EE%E3%E5%F8_%E1%EC%E9_%E1%F8%E9%FA_%EE%E9%EC%E4-tv.co.il/cgi-http://www.beofen 

 

 יצגת תינוקות שנפגעו מברית מילהאתר האינטרנט של עורכת דין המי
http://www.rashlanut.co.il/circumcision.html  

 

 מאמר של מאיה שדה על ברית המילה
pages.co.il/article.php?article_id=9257-http://www.health  

 

 ודשיםח 9כתבה באתר 
9e4e146013b5431006.htm-birth/relationship/Article-http://www.mako.co.il/ninemonth 

 

 אתר ברית מילה באמריקה
http://www.circumcision.org/index.html 

 

 למידע על ברית מילה" גונן על הילד"מקים האתר , שדה ערן של מאמר
www.onlife.co.il/משפחה/הריון-ולידה/24441/ברית-או-בורות 
http://tinyurl.com/7ykp89m 

 

 המילה ברית ודותא מעולה מצגת
http://web.archive.org/web/20090216171302/ 
http://gonnen.org/Circumcision_Brit_Milah_Presentation_files/frame.htm 
http://www.gonnen.org/circumcision_brit_milah_presentation_seminar_hakibutzim_21_May_2007.htm 

 

 הארגון הבינלאומי לשלמות איברי המין
http://www.icgi.org/ 
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 סיכום
 

פעם חשבנו שניתוח ברית .  הטוב ביותר לילדינו רק אתאנחנו רוצים 
לאחר בדיקה מקיפה אנחנו יודעים , היום.  ונחוץ מועילהמילה הוא 

שגורם לנזק בלתי , כואב ופוגע, מסוכן ,ניתוח מיותר היאברית המילה ש
כל ארגוני הרופאים בעולם בדקו וקבעו שאין הצדקה  . הפיך לכל החיים

רד הבריאות הישראלי לא ממליץ על ברית מש גם.  רפואית לברית מילה
 . מילה

 
או  והיא נעשיית רק משיקוליים דתיים המילהאין הצדקה רפואית לברית 

ההליך כואב ו קיים סיכון לא מבוטל לסיבוכים לתינוק.  בגלל לחץ חברתי
לה גורמת לפגיעה בלתי הפיכה בתפקוד יברית המ, בנוסף.  כאבי תופת

 .  לבת זוגוגם ו וההנאה המינית גם לגבר
 

אנו צמותר לנו לשנות את דעתינו לאחר שמ, ולומדים שים חושביםנכא
בוחרות שלא לבצע ניתוח ברית  ישראלרבות במשפחות .  מידע חדש

יום אחד .  הולך וגדל )שלא נימולו( מספר הילדים השלמיםמילה בילדם ו
ויודה לכם על שהצלתם אותו מניתוח ברית , ילדכם יקרא מסמך זה

 .ילההמ
 

 מהניתוח ואות צילוה – נפלאה לידה תמתנ לילדכם תנו
 !הזה הנורא

 
תנו לילד .  הפתרון הוא פשוט?  אתם עדיין מתלבטים, למרות הכל, ואם

בכל .  להחליט בעצמו כאשר יגדל האם הוא רוצה להיות נימול או שלם
 .מקרה ברית מילה היא הרבה יותר קלה אצל מבוגר מאשר אצל תינוק

 
 
 
 
 

 וחברים משפחה לבני זה מסמך שלחו אאנ
 .בו להעזר יוכלו הם שגם כדי
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 ם"מתוך אמנת זכויות הילד של האו
 

 לפעול חייבות ם"באו החברות מדינות"
 הפוגעים מסורתיים מנהגים לבטל בכדי

 "הילדים בבריאות
Article 24, section 3: 
“States Parties shall take all effective and appropriate 
measures with a view to abolishing traditional practices 
prejudicial to the health of children.” 

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 
  

 
 
 


