טבילה לאחר הפלה
הרבה תמר דבדבני

הפלה אינה מעשה פומבי ,ואין נהוג לשתף בו את החברה .מתוך הבנה כי דווקא במקרה זה נתונה
האשה במצוקה נפשית קשה ,שגדלה בשל קשר הסודיות האופף את המעשה אותו בחרה לעשות,
החלטתי ליצור טקס שיעזור לה ויתמוך בה לאחר ביצוע ההפלה.
הטקס כתוב בלשון נקבה ,אך הוא מתאים גם לזוג ,הבוחר לערוך אותו בחברת ידידים ואהובים.

טקס המעבר בנוי משני שלבים עקריים :התנקות מן ההתלבטויות והכאבים הנפשיים הכרוכים בה,
והתחדשות מתוך תקוה וצמיחה לעתיד.
שני השלבים מגולמים בטקס באמצעות שני סמלים מן המסורת היהודית :התשליך והטבילה.
טקס התשליך נערך ,ע"פ המסורת היהודית ,בראש השנה ,והוא מסמל את הפרידה של האדם מכל
חטאי השנה החולפת ,לקראת תחילת השנה החדשה "בכיסים ריקים" .בטקס התשליך המסורתי
נהוג להשליך פרורי לחם אל הים ,או אל מקור מים זורמים אחר .פרורי הלחם מסמלים את העבר,
והתמוססותם במים – את העלמו מחיינו.
בטקס שעיצבתי בחרתי להשתמש במוטיב התשליך ובסמליות אותה הוא מייצג ,בכדי לעזור לאשה
להיפטר מן המועקה והכאב שליוו את החלטתה להפיל את העובר שברחמה .התלבטויות אלה
גורמות לה צער ורגשי אשמה ,אשר יש להתמודד עמם ,אולם ניתן וצריך גם לתת להם להישטף במי
הים .התשליך של רגשי האשמה ושל הכאב הפיזי והנפשי הנלווים אליהם ,אמור לאפשר לאשה
להתנקות ולחזק אותה לקראת צאתה מחדש אל הדרך .סגירתו של מעגל האשמה ואולי אף החרטה,
יוביל ,כך אני מקוה ,לריפוי ,התחזקות וצמיחה.
בטקס שעיצבתי ,בחרתי להשתמש בטבילה כסמל להתנקות ולהטהרות הגוף והנפש ,וכאמצעי ללידה
מחודשת של האשה .תהליך הטבילה הוא תהליך הריפוי שבמרכזו של הטקס ,ובסופו אמורה להיות
האשה מוכנה לקראת המשך חייה ,כאדם המכיר בבחירתו ושלם עם תוצאותיה.

ההתחדשות וההבראה מגולמות בסיומו של הטקס באכילת חלה טבולה בדבש .נוהג זה קיים
במסורת היהודית בתקופת חודש תשרי ,אשר בו נהוג לברך על הלחם ולטובלו בדבש ,במקום במלח,
כמו בשאר חדשי השנה .הדבש מסמל כאן ,לא רק את ניגודו של המלח במי הים או של מליחות
הדמעות ,אלא גם את ההכרה וההשלמה עם בחירה ,שבוודאי מלווה בעוקץ ,אך יש בה גם דבש.
]"כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם" ]בבלי ,טו ע"א[ –
בעיצובו של טקס זה ,שאבתי השראה והנחייה משני טקסים :הראשון הוא:
 Abortion Ritual by Rabbi Geela Rayzel Raphaelהמופיע באינטרנט ,באתר,www.ritualwell.org :
והשני הוא  Act of Dedication After a Therapeutic Abortion by Vienna Cobb Andersonהמופיע
באותו אתר.
נוסף על אלה ,אני רוצה להודות לרב יהורם מזור ,אשר התפילה שחיבר עבור אשה שחוותה איבוד הריון
)"תפילת אמהות"( ,שימשה גם היא מקור השראה עבורי[.
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מהלך הטקס
א .פתיחה
א 1.מנחה:
התכנסנו כאן בכדי לציין את בחירתה של _______ להפיל את העובר אשר ברחמה .אנו יודעות
כי בחירה זו לא קלה היתה ,ואנו מציעות ל ______ את תמיכתנו.

ב .עבר
ב 1.האשה:
ָמיו ְּכצֵל עֹובֵר.
ָמה י ָ
ַהבֶל ּד ָ
ּׁשבֵהּו0 :דָם ל ֶ
ַּת ַח ְ
ַּת ָדעֵהּו ּבֶןֱ -אנֹוׁש ו ְ
ה' ָמה0-דָם ו ֵ

]תהלים קמד[4 – 3 ,

ֶאנֹוש ִּבינָה:
ַּמד ל ֱ
ּומל ֵ
;ּתה חֹונֵן לְ0דָם ַּדעַתְ .
אני בוטחת בך ה' ,כי ָ
ִימנּי,
ׁשנּי וְ;ל ַּת ְכל ֵ
ְטעּות; ,ל ַּת ַעְזבֵנּי וְ;ל ִּת ְּט ֵ
ְתּצִילֵנּי ִמּכָל ִּמכְׁשֹול ו ָ
ומקוה כי ַ
בֹותי
ׁש ַ
ּות ֵהא עִם ּפִּי ְּבעֵת דיבור ,וְעִם יָדַּי ְּבעֵת ַמעשּה ,וְעִם ִלּבִּי ְּבעֵת ַמ ְח ְ
ְ
והכרעֹותי .
ַ

]ע"פ תפילתו של
ר' אליעזר
מליז'נסק[

ּׁשּכֵל.
ְה ְ
אנא ה'ָ ,חּנֵנּי ֵמ ִא ְּת ָך ֵּדעָה ּבִינָה ו ַ
באתי לכאן כדי להזכיר ניצן של חיים שצמח ברחמי ,ובכדי להצהיר על בחירתי,
שלא לתת לו לפרוח.
אם האשה מעוניינת ,היא יכולה לפרט כאן את הסיבות לקושי בהחלטה:

לא היתה זו בחירה פשוטה כי _________________...
ג .תשליך
ג 1.מנחה:
אנו מכירות בכאבך ,ומחזקות ידיך בהחלטתך להתגבר על כאב זה .באנו לכאן בכדי לתמוך בך
ולעזור לך לצמוח מתוך ייסוריך.
האשה לוקחת את פרורי הלחם הישן ומשליכה אותם אל המים .היא יכולה לומר בקול או בשקט את
פחדיה ,ואת הכאבים שחוותה בעת הפלה או בעת התלבטויותיה.
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ג 2.האשה:
וא ְהיֶה
ַח ֶמי ָך ֶ
ְ;ּתה ּבְטּו ְב ָך ְּתעֹורֵר ר ֲ
ְחדַי ,ו ָ
ְאבַי ּופ ָ
ִמצּולֹות יָם ּכָל ּכ ֵ
ׁשלִי ְך ּב ְ
ְת ְ
ַח ֵמנּי ו ַ
ּתר ֲ
ּו ְבכֵן ְ
ִת ָּברְרּו
ִת ַּפזְרו ִּבּי ,וְי ְ
ׁשר נ ְ
ֻׂשה ֲא ֶ
ֻהמה ,וְיַ ֲעלּו כָל נִיצֹוצֵי ַה ְּקד ָ
ְחלְ0ה וְז ֲ
ְקיָה ִמּכָל ֻט ְמ0ה ו ֶ
נִ
]ע"פ סדר
תשליך[

ְמּדַת טּו ְב ָך.
ִת ַלבְנּו ּב ִ
וְי ְ

ד .הטהרות
ד 1.מנחה:
זרם המים הוא זרם הדמעות השוטף את הכאב ומטהר את לבך לסליחה ולהתחלה חדשה.
האשה טובלת במים ,וחברה מתיזה עליה מים בעזרת ענפי אזוב.

ד 2.האשה:
ׂשלֶג ; ְלּבִין:
ּומ ֶ
ְסנִי ִ
ְא ְט ָהר ְּת ַכּב ֵ
ְאזֹוב ו ֶ
ְּת ַח ְּט ֵאנִי ב ֵ
]תהלים נא [9 -
רפאני ה' וארפא ,מכל מכאובי.
ד 3.כולן:
ֵאל נָא ְרפָא נָא לָּה:
]במדבר יב[13 -
ד 4.האשה:
ְרּוח ָנכֹון
להים ו ַ
ִית ...לֵב ָטהֹור ְּברָא לִי ֱא ִ
ּת ֵג ְלנָה ֲעצָמֹות ִּדּכ ָ
ְּׁש ְמ ָחה ָ
ּׁשּׁשֹֹון ו ִ
ׁש ִמי ֵענִי ָ
ַּת ְ
ּׁשּׁשֹֹון
ׁשיבָה ּלִי ְ
ּתּקַח ִמ ֶּמִּניָ :ה ִ
ְׁש ָך ;ל ִ
ְרּוח ָקד ְ
ׁשלִי ֵכנִי ִמ ְּל ָפנֶי ָך ו ַ
ּת ְ
ְק ְרּבִי; :ל ַ
ַחּדֵׁש ּב ִ
ת ְס ְמ ֵכנִי.
ְרּוח ְנדִיבָה ִ
ִׁש ֶע ָך ו ַ
יְ
]ע"פ תיקון
לאה[
ְּתם-
ּוׁש;ב ֶ
ְהי-לִי לִיׁשּועָהְ :
ִמרָת יָּה ה' וַי ִ
ְחד ּכִי ָעּזִי וְז ְ
ְטח וְלֹא ֶאפ ָ
ָתי ֶאב ַ
ִהּנֵה ֵאל יְׁשּוע ִ
ְׂשׂשֹון ִמ ַּמ ַעיְנֵי ַהיְׁשּועָה.
ַמיִם ּב ָ

]ישעיה יב– 2 ,
[3

ד 5.כולן:
מי שברך אמותינו שרה ,רבקה לאה ורחל ,הוא יברך את _________
ויחזק לבה להתחדשות וצמיחה.
ָת ָך,
ְח ְמל ְ
ָת ָך ּוב ֶ
;הב ְ
ְט ֲהרֵנּו ְּב ֲ
ְׁשנּוּ ,וזְרֹק ָעלֵינּו ַמיִם ְטהֹורִים ו ַ
ְקּד ֵ
ְט ֵהר ִלּבֵנּו ו ַ
וַ
ְמן ּו ְבכָל
ְסקְּ ,בכָל עֵת ּו ְבכָל ז ַ
ְ0ת ָך ְּב ִלּבֵנּו ָּת ִמיד ְּבלִי ֶהפ ֵ
ָת ָך וְיִר ְ
;הב ְ
ְת ַּטע ֲ
וִ
ָמקֹום.

]ע"פ תפילתו של ר' אליעזר
מליז'נסק[
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ד 6.האשה:
ָת ָּת ּבִי ְטהֹורָה ִהיא.
ׁשּנ ַ
ְׁש ָמה ֶ
לֹהי .נ ָ
ֱא ַ
ה .עתיד
לאחר יציאת האשה מן המים ,מביאים לפניה חלה טריה וצלוחית דבש.

ה 1.מנחה:
נאכל יחד מפת טבולה בדבש .את מלח הדמעות יחליף הדבש המתוק ,ואת כאב ההתלבטות
תמיר הבחירה בחיים.

ה 2.האשה:
ברוך אתה ה' המוציא לחם מן הארץ.
האשה בוצעת את הלחם ,טובלת בדבש ומחלקת לנוכחות.

ה 3.מנחה:
ּת ֶּתן לָנּו ַחּיִים ֲא ֻרּכִים,
ַח ֶמי ָך ִ
ָתנּו נֹצֵר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפיםּ ,ובְרֹב ר ֲ
;ּתה אֵל יְׁשּוע ֵ
ָ
ָסה טֹובָהַ ,חּיִים
ׁשל ַּפ ְרנ ָ
ׁשל ְּב ָרכָהַ ,חּיִים ֶ
ׁשל טֹובָהַ ,חּיִים ֶ
ׁשלֹוםַ ,חּיִים ֶ
ׁשל ָ
ַחּיִים ֶ
עֹׁשר וְכָבֹוד
ׁשל ֶ
ִּמהַ ,חּיִים ֶ
ּבּוׁשה ּו ְכל ָ
ָהם ָ
ׁש ֵאין ּב ֶ
ָהם יִרְ;ת ֵח ְטאַ ,חּיִים ֶ
ׁשּיֵׁש ּב ֶ
ֶ
ׁש ְּת ַמּלֵא ּכָל
ׁש ַמיִםַ ,חּיִים ֶ
;הבַת ּתֹורָה וְיִרְ;ת ָ
ׁש ְּת ֵהא בָנּו ֲ
ָת ָךַ ,חּיִים ֶ
ַלעֲבֹוד ֶ
להים ַחּיִים.
ְמ ַעְנ ָך ֱא ִ
ַחּיִים ,ל ַ
ְחּיִים ֶמ ֶל ְך ָחפֵץ ּב ַ
ׁש ֲאלֹות ִלּבֵנּו לְטֹובָה ,וְָז ְכרֵנּו ל ַ
ִמ ְ
]מתוך סדר תשליך[
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