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הפך

לאחר

שהגעתילרבנותבקהילה
איטליה)נודעלי שישבקהילה שני מבוגרים שאינם
מהולים .הראשון כבן חמישים והשני בן ארבעים.
לניצולת שואה אשר
בדוי) ,היה בן
הראשון ,מרקו (שם
נלקחה בשנות המלחמהלמחנה ריכוז וחזרהלביתה
כניצולת שואה אשר חוותה על בשרה
לאחר השואה.
להעביר את יהדותהלבנה.
את הסכנה ,היא חששה
לאחר שהתחתנה עם ארם לא יהודי דאגה לא לגדל
את בנהכיהודי ,שמא יארעלו אשר אירעלה.הלכך
היא אף הקפידה שלאלמול את בנה כדי שלא יהיה
סימןחיצוני אשריגלה אתיהדותו .האם אמנם סיפרה

על

היהודית בטורינו

משפחתה

היהודיתועל

קורותיה בשנות השואה,

אבל הייתה בטוחה שבנה יבחר בחיים אחרים ,ללא
זהות יהודית ,ללא יהדותוללא בריתמילה.
אולם ככל שמרקו גדל ונעשהלאיש ,הוא הבין
שיש לו שורשים יהודיים ,שאמו יהודייה וגם הוא
יהודי,

שאמו עברה את מחנה הריכוז רק ב״זכות״

ולאמונת
היותהיהודייה .הואהחליטלשוב למשפחתו
אמו ואבותיו .כחלק מהדרך חזרה הביתה הוא ביקש
גםלעבור בריתמילה.
אדוארדו
היה
מהול
היה
האדם השני שלא
(שם
החליט
כאשר
בן
לעבור
בדוי) .אדוארדו היה ארבעים
מילה .סבו היה יהודי דתי,חזן ,שוחט ,איש חסד
ברית
ומעשים טובים שהיה אהוב עלהקהילהועל הבריות,
אולם בנותיו התחתנו עם גברים לא יהודיםולאמלו
את הבנים לאחרלידתם .הדמות של הסבא שהיה
ליוותה את ראובן במשך שנים
לאגדהבעיניהקהילה
רבות .הוא ראה בו דמות מופת שהוא צריך להמשיך
והחליט שכדילהיות כמו סבווללכת בדרכו
בדרכה,
לעבור בריתמילה כפי שהסבא היה מצפה.
עליו

תדר

ניתוח

הבחירה

להיות

יהודי.

ערכת

ברית

מילה ,הולנד,
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המוזיאון

היהודי ,ניו

יורק

הקהילה .לאחר ניסיונות שונים שוב
תהיה באחריות

הואלבריתהמילהוישלח את התעודותשלו .לאחר
מצאנו את עצמנו ללא מקום ראוילקיום
מסירת התעודות ביתהחולים הוסיףלדרוש תעודות
לעזרנו ושלחלנו את
ואז ,כברך נס ,הקב״ה בא
אורולוג.
נוספות .הפעם ביקשו שיהיה נוכח גם רופא
ברכתו בדמותרעיון מקורי .אם לא ניתן לקיים
אורולוג יהודי והוא הסכיםלהיות
פניתי שובלרופא
את הברית בביתהחולים ,ולא בחדר האחות של
נוכחולשלוח את התעודותשלו .לאחר מספר ימים,
הודיעו הקהילה ,ולא בבית הרב ,הבה נקיים את הברית
לטורינווקיום הבריתות,
יוםלפני הגעתהמוהל
במלון! ברוך אומר
בחדר
החולים שהם מסרבים לתתלנו להשתמש בחדר
מבית
ועושה ...מיד לאחרשרעיון
להזמין
זהעלה במחשבתנו נכנסנולמלון קרוב כדי
הניתוח .אינני יודע עד היום אם היה זה מסיבות
חדר עם שתי מיטות,הלכנולחנותלכלים רפואיים
רפואיות ,משפטיות או דתיות ,אבל מצאתי את עצמי
כדילקנות את כל הנדרשלקיום המצווה כהלכתה
ללא חדר ניתוחלקיום המצווה החשובה,ומעלהכול
ואף לשמירה על רמה רפואית גבוהה ,בכל הקשור
עם חששגדוללאכזב את שני האנשים היקריםהאלו
ולהיותיהודים.לסטריליזציה,כלי חיתוך ,הרדמה מקומית ,תפירות,
אשר באומץ רב רצולהסיר אתערלתם
עצירת הדםועור.אפילוחלוקיםלבנים קנינו כדי
חולים אחרים כרילהשיג את
פניתי ברגע האחרוןלבתי
לתתלמצווה מראה מקצועי ונאה.
מבוקשי ,חרר ניתוח ואשפוז יום בתשלוםמלא ,אבל
הנימולים האם הם מסכימים
כמובן ששאלנו את
בכל מקום השיבו את פניי ריקם.
במלון .שניהם השיבו
ולקיום הברית בחדר
למהלך זה
בהן ואף בשמחה עלהרעיון המקורי.
nr1awD^ 7/JW
מת
מלווים את מרקו
לטורינוועדיין לא
המוהל הגיע בשעת חצות
מהר מאוד מצאנו את עצמנו
במלון .זכיתילהיות
ואדוארדו במצוותהמילה בחדר
היהלנו מקוםלקיים את הברית למחרת בבוקר.
ולהחזיק את ראשהנימול בשעת החיתוך
הסנדק
כמובן הפתרון הפשוט היה לבטל את הברית,אולם
לבי לא נתן לילעשות זאת .בשלב מסוים שאלתי וקיום המצווה .ב״ה המילה עברה בשלום ללא כל
יין
תקלה וקושי .לאחר הבריתות עמדנו עם כוס
את עצמי ואתהמוהל :״האם הקב״ה לא חפץ בכך
לנימולים את שמם
ששני יהודיםאלו ייכנסו בדעת וברצון בבריתו של לברך את ברכת המצוות ולתת
היהודי החדש .מרקו ואדוארדו בחרו לקבל את שמות
אברהםאבינו״? אם כן ,יימצאהפתרון ...ואכן ,ביום
בהמשך דרכם
הסבים היהודים כשםשילווה אותם
לברית,
שישי בבוקר ,כשעתייםלפני השעה שנקבעה
למשפחה
חיבור
מתוך
אבל
היהודית
אין
ולעבר.
פניתי למוהל ושאלתי אותו מה ניתןלעשות.
בעתיד,
המצווה.

שני החברים פנואליי וביקשולקיים בריתמילה.
קיום מצוות מילה לארם מבוגר נעשית באחריותו,
אבל בית הרין או הרב המקומי צריכיםלדאוג שיהיו
נתונים המאפשריםלקיים את המצווה.למבוגרים
לתינוק,
דרושות מעט יותר הכנות רפואיות מאשר
ובדרך כלל ישלעשות את הברית בחדר ניתוח עם
אשפוזיום.לצורך בריתמילה כהלכתה בחדר ניתוח
באיטליה מחיר גבוה של אלפי יורו וסכום זה
דרשו
לא היה מצוי בכיסם של מרקו ואדוארדו .החלטתי
מוהל־רופא מהארץ ,ידיד טובובעל ניסיון
להזמין
ומבוגרים
לילדים
בריתות
מאות
ובעיקר
אשר עשה
הואבעל מסירות נפש ורצון טובלקיים את מצוות
המילה בכל תנאיובכל מקוםוזמן.
עליילהכיןלצורך
כאשר שאלתי אתהמוהל מה
חדר ניתוח ואשפוז .הוא הציע שנקיים את הברית
המילה הוא ביקש ממני רקלשכור חדר ניתוח בבית
מכפייה לרצון
במקום אחר ,בחדר אחות או בביתכלשהו ונקנה את
חולים פרטי ,כדי שנוכל להשתמש בכל שירותי
לעשות בריתמילה? מה
מה גרםלמרקו ואדוארדו
כל הציוד הנדרש.
המקוםלצורך ההרדמה המקומית ,תפירת העורוכל
המוטיבציה של אנשים מבוגריםלעבור ברית מילה
שמחתי על הרעיון המוצע וראיתי בו פתח
החולים ושכרתי
מקרה של תקלה וסכנה .פניתילבית
על בשרם?
מקום לברית המילה של שני המבוגרים.הכול היה לישועה .דיברתי עם נשיא הקהילה וביקשתי את
רשותולקיים את הבריתות בחדרהטיפולים של
מוכן ומזומן לקראת הברית ,אולם כמה ימיםלפני
מצוות בריתהמילה היא מהמצוות הנפוצות בעם
האחיות הנמצא בבית האבות שלהקהילה היהודית.
מועד קיום האירוע המרגש פנואליי מביתחולים
היהודי .גם אנשים שאינם שומרים מצוות ואף מי
נשיאהקהילה ביקש שהות כדי
וביקשו את תעודות הרופא שלהמוהל .שלחתי את
שמרוחק ממסורת ישראל סבא מרגיש צורךלעשות
להתייעץ עם היועץ
לילדיו הן בארץ והן בתפוצות .נדמה
ברית מילה
הקהילה,ולאחר שיחה קצרה זה השיב
המשפטי של
תעודות הרופא ,אבל ביתהחולים לא הסתפק בכך.
שמעברלמצווה עצמה ,ברית המילה הפכהלסימן
לחוק .המשכתי
לו שיש בכך סיכוןגדול והדבר מנוגד
הם המשיכו לבקש מסמכים נוספים ,שכןלטענתם
ליהודי ולקשר שלו עם העם היהודי .לא סימן
היכר
בהשתתפות
המוהל איננו אזרחאיטליה ויש צורך
בהפצרותיי וביקשתילקיים את הבריתות בדירה
היכר חיצוניבלבד ,אלא בסיס
שלי,אולם גם על כך נשיאהקהילה השיבבשלילה,
איטלקי.
של רופא
לזהותו שלהיהודי,
לדורותיו.
שכן הבית הוא ברשותהקהילהוכל תקלה או בעיה להשתייכותו לעם היהודי
פניתילרופאיהודיבקהילה וביקשתי שיצטרף גם

״הכלתלויבמזל,אפילו ספר תורהשבהיכל״,
אולם נדמה שסודה״מזל״ של ברית המילה בעם
ישראלעדיין לא נחשף כל צורכו .קשהלהבין מה
גורם לברית המילהלהיות מצווה כהפופולרית
בעם היהודי ,אשר למרות היותה מצווה קשה היא
נשמרת בקפדנות בציבורים שונים ,גם בציבור דתי
וגם בציבור שאינו דתי ,ואף בציבור

של

יהודים

מתבוללים.
מצוות בריתהמילה
ולהשתייכות לעם היהודי .בעבר ובהווה ,הדרך
להשתייך לעם היהודי הייתה על פי לירה או על
פי בחירה .המוצא של האדם הופך אותו לחלק
מהקולקטיב היהודי גם ללא רצון או ללא בחירה.
נימול הרי הוא כיהודי
אדםשנולד לאםיהודייהואינו
מהקולקטיב היהודי .הוא חייב
לכל דבר והוא חלק
בכל המצוות האמורות בתורה ללא יוצא מןהכלל.
יהודי שהוא כהן ולאנימול רשאי אף לשאת כפיים
ולברך את העם בברכת כוהנים,ללמדנו שהוא חלק
מהמשפחה גם ללא בריתהמילה(מגן אברהם אורח
במזיד) .דרך
חייםסי׳ קכח ס״ק נד,ואפילו לא מל
אחרתלהשתייךלעם ישראל היא על פי בחירה ,קרי
הפכה

על

לסמללזהות

יהודית

פיגיור.

הגיור מהווה הצטרפותלעם היהודי על ידילידה
מחודשת של האדם ,אבל מתוך בחירה להצטרף
ולחיי הרוח
להיסטוריה ,למשפחה
לקולקטיבהיהודי,
והדת של עםישראל .הדרך הראשונה לא דורשת
מודעות וזהות ,הדרך השנייה דורשת לא מעט
מאמציםובעיקר הרבה מודעות למהלך ההצטרפות
וליצירת זהות יהודית השונה מהזהות
לעם היהודי
הקודמת.הלידה לאם יהודייה היאתהליך אתני של
הצטרפות לעם היהודי והגיור הוא תהליך רוחני
וזהותי של הצטרפותלעםישראל.
נדמה לי שבברית המילה יש חיבור של שתי
הלידות גם יחד .אדםנולד יהודי והרי הוא חלק
מקולקטיב ,אבל בכך לא די .הוריו או האדם הבוגר
מחליטיםלהצטרףלעם לא רק מבחינה אתנית אלא
גם מבחינה רוחנית וזהותית .מעשההלידה הראשון
הואכפוי ,אבל בריתהמילה היא הבחירהלהיותיהודי
מתוך רצוןומודעות.

