טבילה לאחר גירושין
הרב מיה ליבוביץ' והרבה תמר דבדבני

טקס זה בא להוסיף נדבך רוחני לתהליך הגירושין הרשמי ולא להחליפו.
תהליך הגירושין הוא ,פעמים רבות ,כואב ,ארוך ומתיש .במהלכו עולים רגשות שליליים וזכרונות קשים,
ומתחדדים המניעים לפרידה .אנו מציעות לקיים טקס זה לאחר השלמת תהליך הגירושין הרשמי,
וההשלמה הרגשית עם הפרידה.
בטקס שלוש טבילות :הטבילה הראשונה מופנית אל העבר ומיועדת לסגירת מעגל הנישואין על כל קשייו
וכאביו ,תוך הארת הטוב שהיה בזוגיות; הטבילה השניה מופנית אל העתיד ,מתוך תקוה להשלמה עם חיי
היחידּות ולאפשרות של קשרים חדשים; הטבילה השלישית מופנית אל ההווה ,אל תהליך המעבר שבין
סגירת מעגל חיים אחד ופתיחתו של מעגל חיים חדש .בטקס המוצע שינינו את סדר הזמנים הטבעי
)עבר ,הווה ,עתיד( כדי להכיר במקום התהליכי בו נמצאים הטובלים .המשתמשים בטקס מוזמנים לשנות
את סדר הטבילות כרצונם.
אם ישנה אפשרות ,אנו ממליצות שבני הזוג יקיימו את הטבילה במועד אחד ,גם אם במקומות שונים ,כדי
להביע את הכרתם בהדדיות הפרידה ובסיום הקשר הזוגי .דבר זה חשוב במיוחד לזוגות שלהם ילדים
משותפים ,אך גם לזוגות בלא ילדים ,בשל המשא הרגשי המשותף .אם אין אפשרות כזו ,ניתן לקיים את
בעבור אחד מבני הזוג .בכל מקרה אנו ממליצו לקיים את הטבילה בליווי חבר ,חברה או אדם קרב שהיה
שותף לתהליך הפרידה.
בטקס הנישואין קיים פן ציבורי ,שמבטא את הכרת הקהילה בהתקדשות בני הזוג זה לזו .כך גם בטקס
זה אנו מציעות לקיים לאחר הטבילה ארוע ציבורי ,שיבטא את הכרת הקהילה בפרידה )מסיבת חברים,
ארוחה משפחתית וכיוצא בזה(.
טבילה ראשונה :סגירת מעגל הנישואין
האישה אומרת:

האיש אומר:

אלהים שבשמים ,האר בעיני

אלהים שבשמים ,האר בעיני

את הימים ,השעות ,הרגעים היפים

את הימים ,השעות ,הרגעים היפים

שהיו לי עם _______.

שהיו לי עם _______.

תן למים להטביע

תן למים להטביע

את הכאב ,הצער,העלבון ,הקנאה והקינטור

את הכאב ,הצער,העלבון ,הקנאה והקינטור

ולשקף בצלילותם את האור והשמחה

ולשקף בצלילותם את האור והשמחה

שהיו בחיינו המשותפים.

שהיו בחיינו המשותפים.

מעין החיים

מעין החיים

כמים לים מכסים.

כמים לים מכסים.

טבילה שניה :עם הפנים לעתיד
האישה אומרת:

האיש אומר:

אלהים שבשמים ,האר בעיני

אלהים שבשמים ,האר בעיני

את הדרכים הנפרשות לפני

את הדרכים הנפרשות לפני

טע בי הכוח לשאת חיי ביחידּות שלמה

טע בי הכוח לשאת חיי ביחידּות שלמה

ופתח לבי לקשרים חדשים

ופתח לבי לקשרים חדשים

מעין החיים

מעין החיים

על מבועי מים נהלני )ישעיה מט(10 ,

על מבועי מים נהלני

טבילה שלישית :הווה
האישה אומרת:

האיש אומר:

אלהים שבשמים ,האר בעיני

אלהים שבשמים ,האר בעיני

את גופי ונפשי שיצרת בחכמה

את גופי ונפשי שיצרת בחכמה

גלוי וידוע לפניך שאני נקבים נקבים חלולים חלולים

גלוי וידוע לפניך שאני נקבים נקבים חלולים חלולים

שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם

שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם

אי אפשר לי לעמוד ולהתקיים לפניך.

אי אפשר לי לעמוד ולהתקיים לפניך.

עזרני להכיל את החסר,

עזרני להכיל את החסר,

להיות שלמה

להיות שלם

מעין החיים

מעין החיים

כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא

כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא

