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הם . מוהלים מסרבים ללבוש כפפות
משתמשים בציפורניים לקלף את רקמת 

מבשר איבר המין הפנימית הערלה 
  .זיהומים+ כאבי תופת   ").פריעה("

 תקיפה מהווה מילה ברית"  :בשוודיה הילדים רופאי ארגון
  )6, 7( ".בחוק מילה ברית לאסור יש  .ילדים של גופם והשחתת

   :משותפת בהצהרה באירופה מדינות 12 של רופאים ארגוני
 ומסרטן ,מאיידס ,מין ממחלות מגנה מילה ריתשב ותהטענ
 המבצע רופא  .מילה ברית ותמצדיק לאו רב בספק הן הפין
  )10, 16( ."לפגוע לא" :הרופאים שבועת את מפר מילה ברית

 לנשים  .זוגתו בת ושל הגבר של המינית בהנאה פוגעת מילה ברית
 הוא נימול גבר עם סקס  .שלם גבר עם לאורגזמה להגיע קל יותר
  )1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 18( .וכואב ,יבש ,נוקשה יותר

 רבבות בישראל  .מיתוס הם ובצבא ,ספר-בבית ,בגן הצקות על הסיפורים
  )9, 12, 18( .חברתית היבע שום להם אין .)נימולים לא( שלמים וגברים ילדים

 ולהדגיש ליידע חייבים רופאים"  :ההולנדי הרופאים ארגון
 מילה בברית והסיבוכים הסיכונים את לתינוקות להורים

  )1( ".מילה לברית רפואיים יתרונות ושאין

 עם חלקם  .להמי מברית שנה כל נפגעים בישראל ילדים מאות
  )2, 14, 15( .החיים לכל הפיך בלתיו חמור נזק

 מדי מגיעים ’דנה‘ החולים בבית לילדים האורולוגית למחלקה"
  )15( "...]מילה מברית[ מסיבוכים שסובלים תינוקות עשרות חודש

  )8, 9( .מילה לברית קשר ללא ,יהודי הוא יהודיה שאמו מי

 ,דם כלי מכילה היא  .וחשוב תקין גוף איבר היא הערלה
 .המין איבר מעור ושליש ,רירי קרום ,רגישים עצבים אלפי

  )1, 3, 4, 10, 11, 13, 17( .החיים לכל פגיעה היא ערלה כריתת

1. 00001circ/com.tinyurl://http 
2. 00002circ/com.tinyurl://http 
3. 00003circ/com.tinyurl://http 
4. 00004circ/com.tinyurl://http 
5. 00005ircc/com.tinyurl://http 
 

 

6. 00006circ/com.tinyurl://http 
7. 00007circ/com.tinyurl://http 
8. 00008circ/com.tinyurl://http 
9. 00009circ/com.tinyurl://http 

10. 00010circ/com.tinyurl://http 
  
  

11. 00011circ/com.tinyurl://http 
12. 12000circ/com.tinyurl://http 
13. 00013circ/com.tinyurl://http 
14. 00014circ/com.tinyurl://http 
15. 00015circ/com.tinyurl://http 

16. 00016circ/omc.tinyurl://http 
17. 00017circ/com.tinyurl://http 
18. 00018circ/com.tinyurl://http 

 

 פתח היצרות ,הפין בבסיס עריש ,מתוח עור ,תסביב ,הפין עקמת
  )2, 3, 13, 14, 15( .מילה ברית של נפוצים נזקים – עורה הדבקות ,השופכה
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