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  לאחר הפלה טבילה

  הרבה תמר דבדבני

  

מתוך הבנה כי דווקא במקרה זה נתונה . ואין נהוג לשתף בו את החברה, הפלה אינה מעשה פומבי

, שגדלה בשל קשר הסודיות האופף את המעשה אותו בחרה לעשות, האשה במצוקה נפשית קשה

  .החלטתי ליצור טקס שיעזור לה ויתמוך בה לאחר ביצוע ההפלה

  .הבוחר לערוך אותו בחברת ידידים ואהובים, אך הוא מתאים גם לזוג, וב בלשון נקבההטקס כת

  

, התנקות מן ההתלבטויות והכאבים הנפשיים הכרוכים בה: טקס המעבר בנוי משני שלבים עקריים

  .והתחדשות מתוך תקוה וצמיחה לעתיד

  .שליך והטבילההת: שני השלבים מגולמים בטקס באמצעות שני סמלים מן המסורת היהודית

והוא מסמל את הפרידה של האדם מכל , בראש השנה, פ המסורת היהודית"ע, טקס התשליך נערך

בטקס התשליך המסורתי ". בכיסים ריקים"לקראת תחילת השנה החדשה , חטאי השנה החולפת

, פרורי הלחם מסמלים את העבר. או אל מקור מים זורמים אחר, נהוג להשליך פרורי לחם אל הים

  .את העלמו מחיינו –התמוססותם במים ו

בכדי לעזור לאשה , בטקס שעיצבתי בחרתי להשתמש במוטיב התשליך ובסמליות אותה הוא מייצג

התלבטויות אלה . להיפטר מן המועקה והכאב שליוו את החלטתה להפיל את העובר שברחמה

לתת להם להישטף במי אולם ניתן וצריך גם , אשר יש להתמודד עמם, גורמות לה צער ורגשי אשמה

אמור לאפשר לאשה , התשליך של רגשי האשמה ושל הכאב הפיזי והנפשי הנלווים אליהם. הים

, סגירתו של מעגל האשמה ואולי אף החרטה. להתנקות ולחזק אותה לקראת צאתה מחדש אל הדרך

  .התחזקות וצמיחה, לריפוי, כך אני מקוה, יוביל

  

וכאמצעי ללידה , ה כסמל להתנקות ולהטהרות הגוף והנפשבחרתי להשתמש בטביל, בטקס שעיצבתי

ובסופו אמורה להיות , תהליך הטבילה הוא תהליך הריפוי שבמרכזו של הטקס. מחודשת של האשה

  .כאדם המכיר בבחירתו ושלם עם תוצאותיה, האשה מוכנה לקראת המשך חייה

  

נוהג זה קיים . דבשההתחדשות וההבראה מגולמות בסיומו של הטקס באכילת חלה טבולה ב

, במקום במלח, אשר בו נהוג לברך על הלחם ולטובלו בדבש, במסורת היהודית בתקופת חודש תשרי

לא רק את ניגודו של המלח במי הים או של מליחות , הדבש מסמל כאן. כמו בשאר חדשי השנה

  .דבש אך יש בה גם, שבוודאי מלווה בעוקץ, אלא גם את ההכרה וההשלמה עם בחירה, הדמעות

  

   –] א"טו ע, בבלי" [כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם"[

  :הראשון הוא: שאבתי השראה והנחייה משני טקסים, בעיצובו של טקס זה
 by Rabbi Geela Rayzel Raphael Abortion Ritual  באתר, המופיע באינטרנט :l.orgwww.ritualwel ,

המופיע   by Vienna Cobb Anderson Act of Dedication After a Therapeutic Abortionוהשני הוא  
  .באותו אתר

אשר התפילה שחיבר עבור אשה שחוותה איבוד הריון , אני רוצה להודות לרב יהורם מזור, נוסף על אלה
  ].שימשה גם היא מקור השראה עבורי, ")תפילת אמהות("
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  קסמהלך הט

  פתיחה  .א

  :מנחה 1.א

אנו יודעות . להפיל את העובר אשר ברחמה_______ התכנסנו כאן בכדי לציין את בחירתה של 

  . את תמיכתנו______ ואנו מציעות ל , כי בחירה זו לא קלה היתה

  

  עבר. ב

  :האשה 1.ב

  ]4 – 3, תהלים קמד[  .ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר 0ָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה :  ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו-0ָדם ַוֵּתָדֵעהּו ֶּבן-ָמה 'ה

  :ּוְמַלֵּמד ֶלֱאנֹוש ִּביָנה. כי ;ָּתה חֹוֵנן ְל0ָדם ַּדַעת', אני בוטחת בך ה

, ְכִליֵמנּי;ל ַּתַעְזֵבנּי ְו;ל ִּתְּטֵׁשנּי ְו;ל ּתַ , ומקוה כי ְַתִּציֵלנּי ִמָּכל ִּמְכׁשֹול ְוָטעּות

י ְוִעם ִלִּבּי ְּבֵעת ַמְחְׁשבֹותַ , ְוִעם ָיַדּי ְּבֵעת ַמעשּה, בורדי ּוְתֵהא ִעם ִּפּי ְּבֵעת

  . והכרעֹוַתי

  

  

פ תפילתו של "ע[

אליעזר ' ר

  ]נסק'מליז

  .ָחֵּננּי ֵמִאְּתָך ֵּדָעה ִּביָנה ְוַהְּׁשֵּכל',  אנא ה

, ובכדי להצהיר על בחירתי, באתי לכאן כדי להזכיר ניצן של חיים שצמח ברחמי

  .שלא לתת לו לפרוח

  

  

  : היא יכולה לפרט כאן את הסיבות לקושי בהחלטה, אם האשה מעוניינת

  ..._________________לא היתה זו בחירה פשוטה כי 

  

  תשליך. ג

  :מנחה 1.ג

באנו לכאן בכדי לתמוך בך . תך להתגבר על כאב זהומחזקות ידיך בהחלט, אנו מכירות בכאבך

  .ולעזור לך לצמוח מתוך ייסוריך

  

היא יכולה לומר בקול או בשקט את . האשה לוקחת את פרורי הלחם הישן ומשליכה אותם אל המים

  .ואת הכאבים שחוותה בעת הפלה או בעת התלבטויותיה, פחדיה
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  :האשה 2.ג

 וֶאְהֶיה ְו;ָּתה ְּבטּוְבָך ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמיךָ , ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ְּכֵאַבי ּוְפָחַדי ּוְבֵכן ְּתַרֲחֵמנּי ְוַתְׁשִליךְ 

וְִיְתָּבְררּו , ּיוְַיֲעלּו ָכל ִניצֹוֵצי ַהְּקֻדָׂשה ֲאֶׁשר ִנְתַּפְזרו ּבִ , ִמָּכל ֻטְמ0ה ְוֶחְל0ה ְוֻזֲהמה ְנִקָיה

  .וְִיְתַלְבנּו ְּבִמַּדת טּוְבךָ 

  
  
  

ר פ סד"ע[
  ]תשליך

  

  הטהרות. ד

  :מנחה 1.ד

  . זרם המים הוא זרם הדמעות השוטף את הכאב ומטהר את לבך לסליחה ולהתחלה חדשה

  .וחברה מתיזה עליה מים בעזרת ענפי אזוב, האשה טובלת במים

  

  :האשה 2.ד

                                                          :                  ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵסִני ּוִמֶׂשֶלג ;ְלִּבין

  ]9 -תהלים נא [

  .מכל מכאובי, וארפא' רפאני ה

  

  :כולן 3.ד

:                                                                                                            ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה

  ]13 -במדבר יב[

  
  :האשה 4.ד

 כֹוןֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאלִהים ְורּוַח ָנ... ַּתְׁשִמיֵעִני ָּׁשּׁשֹֹון ְוִּׁשְמָחה ָּתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ִּדִּכיתָ 

ן ָהִׁשיָבה ִּלי ְּׁשּׁשֹֹו: י;ל ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ;ל ִּתַּקח ִמֶּמִּנ: ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי

  .ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִניִיׁשְ 

  
  
  
  

פ תיקון "ע[
  ]לאה

  
- ּוְׁש;ְבֶּתם :ִלי ִליׁשּוָעה- וְַיִהי 'הִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 

  .ַמִים ְּבָׂשׂשֹון ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה

  
  
 – 2, ישעיה יב[

3 [  
  

  

  :כולן 5.ד

_________ הוא יברך את , רבקה לאה ורחל, אמותינו שרהמי שברך 
  .ויחזק לבה להתחדשות וצמיחה

  

, ָך ּוְבֶחְמָלְתךָ ּוְזרֹק ָעֵלינּו ַמִים ְטהֹוִרים ְוַטֲהֵרנּו ְּב;ֲהָבתְ , ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְוַקְּדֵׁשנּו
 ָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכלּבְ , ;ֲהָבְתָך וְִיְר0ְתָך ְּבִלֵּבנּו ָּתִמיד ְּבִלי ֶהְפֵסק ְוִתַּטע
  .ָמקֹום

אליעזר ' פ תפילתו של ר"ע[
  ]נסק'מליז
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  :האשה 6.ד

  .ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהֹוָרה ִהיא .ֱאלַֹהי

  

  עתיד. ה

  .מביאים לפניה חלה טריה וצלוחית דבש, לאחר יציאת האשה מן המים

  :מנחה 1.ה

ואת כאב ההתלבטות , חליף הדבש המתוקאת מלח הדמעות י. נאכל יחד מפת טבולה בדבש

  . תמיר הבחירה בחיים

  

  :האשה 2.ה

  .המוציא לחם מן הארץ' ברוך אתה ה

  .טובלת בדבש ומחלקת לנוכחות, האשה בוצעת את הלחם

  

  :מנחה 3.ה

, ֻרִּכיםּוְברֹב ַרֲחֶמיָך ִּתֶּתן ָלנּו ַחִּיים אֲ , ;ָּתה  ֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים

ַחִּיים , ַחִּיים ֶׁשל ַּפְרָנָסה טֹוָבה, ַחִּיים ֶׁשל ְּבָרָכה, טֹוָבה ַחִּיים ֶׁשל, ַחִּיים ֶׁשל ָׁשלֹום

ד ַחִּיים ֶׁשל עֶֹׁשר ְוָכבֹו, ַחִּיים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִיְר;ת ֵחְטא

 ַחִּיים ֶׁשְּתַמֵּלא ָּכל, ָׁשַמִים ּתֹוָרה וְִיְר;ת ַחִּיים ֶׁשְּתֵהא ָבנּו ;ֲהַבת, ַלֲעבֹוָדֶתךָ 

  .ְלַמַעְנָך ֱאלִהים ַחִּיים, ְוָזְכֵרנּו ְלַחִּיים ֶמֶלְך ָחֵפץ ַּבַחִּיים, ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה

  

  

  

  
  ]מתוך סדר תשליך[

  


