זהר אופז-ליפסקי ,איילת השחר *

המפגש בין נשים מכל הזרמים בשבת הוא מפגש טעון ,מטלטל ,מעצים ומרפה ידיים בעת ובעונה
אחת .אפשר לומר זאת באופן הכי בוטה :הניסיון ליצור שבת המבטאת את כל הזרמים הוא כישלון.
בפראפראזה על דבריו של בובר על הקיבוץ :הוא כישלון למופת .מדוע כישלון? כי השבת היא בסופו
של יום ,שבת אורתודוכסית .למה למופת? כי עצם הניסיון ,הרצון ,השאיפה ,ההדברות ,ההיפתחות
והאומץ ,ראויים לכל שבח.
מה בעצם קורה פה? לא הכל ברור לי וודאי ראוי שיעשה מחקר רציני על מגוון התהליכים וההשפעות
על השבת ומהשבת .אציג רק את הזווית שלי :זווית של מי שגדלה כחילונית ומוצאת עצמה יותר ויותר
מתפללת .כבר בראשית דברי אומר שההתנתקות מהבית קשה לי .במקום בו אני נמצאת אין לי צורך
להתנתק מהמשפחה ומהקהילה לשבת ,כי הדברים החשובים והקריטיים לי ביותר מתרחשים כשאני
עם משפחתי בקהילתי .משפחתי לא צמחה כמשפחה מתפללת ,אנחנו חיים בקהילה בעלת מסורת
חילונית ואנחנו עושים יחד את הדרך לשלב בין המסורת החילונית למסורת התרבותית היהודית .אני,
לא רק שאינני מודרת במקום הזה ,אני המובילה של התהליך.
בנוסף לכך אני מוצאת עצמי בשבת לנשמ"ה עוסקת בשאלה הכי קשה במסעי הרוחני ,שאלת
התפילה והנגזרת שלה – שאלת האלוהים .נדמה לי שחברותי ,שהתפילה שגורה על פיהן ,מתקשות
להבין כמה קשה לי לדבר אליו משך שעות כה ארוכות ,להלל ולשבח אותו ,לשים בו את כל יהבי .זה
קשה מנשוא .שנים עסקתי בחינוך יהודי ולא נגעתי במקום הזה כי הוא כל כך מורכב ולא טבעי לי.
אני חוששת שלעולם לא אוכל להתפלל בדרך בה הייתי רוצה ,ללא פניות ,ללא עכבות .אני יודעת
שהתפילה קשה גם למי שגדלה עם זה ,אני חושבת שהקושי שלי הוא לא גדול יותר אבל אחר .אני
זקוקה לתפילה במנות קצובות ,עם הרבה תיווך ועם פרקים של חשיבה ושיחה בין לבין.
עברתי תהליכים מדהימים בהכנה לשבת ,בתוכה ואחריה .נאלצתי לבחון מחדש את כל הבחירות שלי
בתחום הרוחני-דתי ,להתמודד עם הדברים שהכי קשים לי ,אישית וקהילתית ,וגם ליהנות ממפגש
פורה מעין כמותו .מעט הזדמנויות כאלה ניתנו לי בחיים ואני מודה על כך בכל לב .אישית ,הרווחתי
המון מכל זה.
בכל זאת ,אני שואלת מה נכון לנו ואיך נכון לנו .ולקראת השבתות הבאות ,אני שואלת איך נעשה את
שבת לנשמ"ה מתאימה יותר לצרכינו ,כך שגם חברותי מהקהילה באיילת השחר ,מקהילת ניגון הלב,
מהתוכנית הישראלית לרבנות בהיברו יוניון קולג' ,ומהמדרשה באורנים ,יבחרו להגיע אליה.

* זהר אופז-ליפסקי הובילה את השבת ואת התפילה יחד עם דבורה עברון ממצפה נטופה.
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