
 לכב'

 

 נכבדי,

 

בעניין משבר המילה המתחולל בגרמניה  , וכאיש ציבור נאור,פונה אליך כמי שאני מחשיב כידידו של העם היהודי

 כאחת.  בימים אלה ומטלטל טלטלה עזה את הקהילה היהודית הבינלאומית והמקומית

פסיקת בית המשפט בקלן ופתיחת ההליך המשפטי נגד הרב המוהל דוד גולדברג, העלתה מן האוב גזירות, שפגעו 

רפובליקת פגיעה בוטה בחופש הדת והפולחן, פגיעה שאינה עומדת בקנה אחד עם המדיניות הפלורליסטית של 

 . מעמידה בצל את תפיסתה כמדינה סובלנית וקוסמופוליטיתו גרמניה

והיא למעשה  העם היהודי לאלוהיועה כריתת ברית בין ממילה בדת היהודית הינה מצווה בסיסית שמשמצוות ה

ר -ַאְבָרָהם: 'ְוַאָתה ֶאת-ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל" שורש הזהות היהודית את ְבִריִתי  --ְבִריִתי ִתְשמֹּ רָֹּתם. זֹּ ַאָתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ְלדֹּ

י ל ָלֶכם, ָכלֲאֶשר ִתְשְמרּו, בֵּ ין ַזְרֲעָך, ַאֲחֶריָך: ִהּמוֹּ ינֵּיֶכם, ּובֵּ יִני -ִני ּובֵּ ת ְבַשר ָעְרַלְתֶכם; ְוָהָיה ְלאוֹּת ְבִרית, בֵּ ָזָכר. ּוְנַמְלֶתם, אֵּ

ינֵּיֶכם. ּוֶבן ל ָלֶכם ָכל-ּובֵּ ַנת ָיִמים, ִיּמוֹּ יֶכם" --ָזָכר -ְשמֹּ רֹּתֵּ לאורך אלפי שנות קיומו  שמירת מצווה זו. )בראשית י"ז, ט'( ְלדֹּ

עלתה פעמים רבות בחיים של יהודים רבים, שלא ויתרו על ציווי זה הייתה כרוכה במחיר כבד ושל העם היהודי, 

מרה את גחלת העם היהודי באשר הוא, על אף הרדיפות הרבות יהמעוגן בראשית ספר הספרים. מצוות המילה ש

על קיום מצווה זו כהלכתה. גם כיום מהיהודים החילוניים מקפידים  79%עדות לכך היא כי  .שחווה לאורך שנות קיומו

ל "אלוהיו להפרת המצווה כפי שנאמר בספר בראשית פרק י"ז פסוק י"ד, משמעה הפרת הברית בין האדם היהודי  ְוָערֵּ

ַעֶּמיָה: --ְבַשר ָעְרָלתוֹּ -ִיּמוֹּל ֶאת-ָזָכר, ֲאֶשר ֹלא ַפר-ֶאת ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהִהוא, מֵּ   .('יד)בראשית י"ז,  ."ְבִריִתי, הֵּ

והתערבות חמורה ובלתי הפיכה בגוף האנושי, טענת בית המשפט בקלן כי יש בהליך זה משום הטלת מום בחסר ישע 

עומדת בניגוד למחקרים וממצאים רבים, שאחד האחרונים שבהם נערך ע"י האיגוד לרפואת ילדים בארה"ב הקובע כי 

תיים שבברית המילה משמעותיים דיים כדי שהמימון לברית יכוסה ע"י הביטוח הרפואי וכי ברית היתרונות הבריאו

נתונים זו ניתן להביא לדוגמה לראייה  המילה מסייעת בהפחתה משמעותית של מחלות ונגיפים שונים ומניעת דלקות.

המבוצעים, נעשים מטעמים דתיים והיתר רק כשליש מניתוחי המילה  , לפיהםשדווחו מבית החולים היהודי בברלין

המשמש גם כבית בברלין, "שריטה" המכובד . נתונים זהים עולים גם מדיווחיו של בית החולים מטעמים בריאותיים

 . ספר לרפואה

את הקולות הנאורים והשפויים בגרמניה, שיצאו חוצץ כנגד פגיעה זו בזכויות אדם  אני מברךתחת צל כבד זה, 

עמדתה של קנצלרית גרמניה, הגב' אנגלה מרקל, שראתה את האבסורד שבפסיקה והצהירה כי אם על  בסיסיות ובהם

את גינויו של שר החוץ, גידו ווסטרוולה לפסיקה, את זו תוביל לחקיקה, יהיה בכך בכדי להפוך את גרמניה לבדיחה, 

הודעתה  תערבות הבוטה בחופש הדת.החשמן של קלן, יואכים מייזנר, ורבים אחרים שהזדעזעו לנוכח ההגינויו של 

שנרברגר, שהתחייבה להגיש הצעת חוק שתבטיח את המשך קיום ברית  -של שרת המשפטים, הגב' סבינה לויטיסר

 ., היא בבחינת צעד מעשי לעיגון חופש הדת בגרמניה ומימושה יהא נקודת אורהמילה בגרמניה, במתכונתה הקיימת



אלה, המכבדות את חופש הדת והפולחן ומונעות התערבות גסה בחיי הקהילה  תמוך בקריאות שפויותקורא לך ל אני

תמיכה לקנצלרית גרמניה, לשרת המשפטים, לנציגכם בפרלמנט ובממשלה  יהיהודית, וקורא לך להפנות מכתב

את החופש לבצע את מצוות המילה, אם מטעמים דתיים ואם מטעמים ולתקשורת בקידום חקיקה שתעגן בחוק 

חלק מן האמנה החברתית האזרחית המנחה את גרמניה מתום מלחמת  תהווה , הכרה זו, שתוצהר בחוק ם.בריאותיי

, עשוי גם למנוע התפשטות הגזירה והעולם השנייה, ביחסה המוסרי לקבוצות אתניות בשטחה. קידום חקיקה כז

קידום חקיקה שתמנע ברית  החלו חברי פרלמנט מזרמים שונים לבחון כמו שוויץ ואוסטריה, בהן למדינות אחרות

 מילה.

מדינות , בו גלגלי הכלכלה והתרבות נעים היטב ומובילים המפתח לקיומו של עולם גלובלי, נאור ומתקדם לעניות דעתי,

לשגשוג וצמיחה, טמון ביכולתנו להכיל ולאפשר קיומן וייחודיותן של קבוצות אתניות שונות ולאפשר הזדהות ועמים 

 הטלת חסמים, המעצימים תחושות תסכול והתבדלות.תרבותית חופשית ללא 

 

אני שב וקורא לך, לנקוט עמדה ולפעול למען הצפתו של הקול השפוי בדעת הקהל ובהחלטות הממשלה והגופים 

 המחוקקים.

 

 

 בכבוד רב,

 דני עטר....

 

 :  העתקים

 נשיא מדינת ישרא -מר שמעון פרס 

 ראש ממשלת ישראל -מר בנימין נתניהו 

 שר הפנים בממשלת ישראל -אליהו ישי מר 


