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טשרניחובסקי מ ברחוב  ברקאי  מיכל  של  ביתה  חלון 
לשם?”  להגיע  ”רוצה  הכנסת.  את  רואים  בירושלים 
זאת  ”מה  היסוס,  בלי  משיבה  ומיכל  שואלת,  אני 

אומרת, אני אהיה שרת החינוך”. 
כן, גבירותיי ורבותיי, הכירו דמות ציבורית חדשה בישראל 
היפה. רק בת 31, וכבר מכוונת מטרה מאוד, ויש לה גם מימוש 
המכינה  את  באופקים  ברקאי  תשיק  הקרוב  בספטמבר  מעשי. 
במשך  תכין  ’עלמה’  פריפריה.  לבנות  הראשונה  הקדם־צבאית 
את  תרחיב  הצבאי,  לשירות  צעירות  ממוקד  באופן  שנה  חצי 
ידיעתן בעזרת שיעורים על פוליטיקה, יהדות, היסטוריה ויוגה, 
תיקח אותן לטיולים בארץ ותפגיש אותן עם אישי רוח ותרבות. 
מאחורי מיכל לא עומד גוף או מוסד. מדובר ברעיון אישי 
שלה שזיכה אותה ביום ירושלים האחרון בפרס ’רוח ציון’, האח 
זכתה בפרס  לכן  קודם  לציונות.  מוסקוביץ’  הצעיר של פרס 
עיתון ’כלכליסט’ ליזמות, ובזכותו הצליחה לגייס את הסוכנות 
היהודית לתמיכה כספית ולליווי. גם אנשי עמותת ’דרך ארץ’ 
מכינות  כמה  על  חתומים  שכבר  כהן,  ואבי  קושינסקי  יונתן 
בוגרי  עמותת  עם  ויחד  חסותם,  תחת  אותה  לקחו  מצליחות, 
מהבחורה  שהתלהבו  טוב’,  ’דורשי  באופקים,  מטכ”ל  סיירת 
הראשונה  המכינה  את  שם  דווקא  לגבש  החליטו  הנמרצת, 

לבנות. במחזור הראשון צפויות להשתתף 25 בנות, ויש שני 
מקומות פנויים. מהרו נא. 

מיכל, מה מיוחד ברעיון שלך? הרי מפעל המכינות הקדם 
צבאיות משגשג כבר שני עשורים. 

אותן,  לחפש  באים  מראש.  חזק  לקהל  פונות  ”המכינות 
ואנחנו יוצאות לחפש את הבנות שמתאימות לנו. גם ’צהלי’, 
מהציונות  טובים  בנות  על  מבוססת  לבנות,  הדתית  המכינה 
מי  מהבית.  התמיכה  כל  להן  ויש  לשרת,  שרוצות  הדתית 

שצריך את זה הוא המוחלש”.
”מי  לבד.  אינה  היא  הזה  שבמיזם  לציין  חשוב  לברקאי 
שהלך איתי היא קבוצת נשים מדהימה. המכינה הפכה למגנט 
גם  לי  יש  ומתנדבות.  חלק  לקחת  שרוצות  מעולות  לנשים 
שותפים ממכינת ’דרך ארץ’ ניצנה וירוחם. העשייה המשותפת 

היא חוויה בפני עצמה”.
איזה סוג של בנות מגיע?

לאתר  יודע  לא  שהצבא  פשוטים,  מבתים  טובות  ”בנות 
את היכולות שלהן. לא נערות בסיכון. בחורה שזכתה לפחות 
הזדמנויות בחיים, לא יכולה לעבור בתור חכמה. גם אם היא 
שלנו  ההכשרה  נכון.  לדבר  יודעת  לא  היא  מוכשרת.  מאוד 
בוחנת אילו תפקידים אפשריים לבנות. נהיה כלי עזר לצה”ל. 
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מיכל ברקאי. כשאת צוברת 
נסיונות טובים את יודעת 
שאת מסוגלת
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הצבא בוחן כל מיני פרמטרים שקשורים במעמד סוציו־
יודעת  שאינה  במי  למשל  נתקל  וכשהוא  אקונומי, 
להתנסח כמו שצריך הוא נותן לה ציון קב”א נמוך שלא 

יאפשר להן להגיע לשום תפקיד נורמלי”. 
מאיפה את מגייסת את הבנות? 

”לפני שמונה חודשים התחלנו לשוטט בארץ. עוד 
לא היה ברור לגמרי איפה נשב ומה יקרה, אבל יצאנו 
לבתי ספר, ישבנו עם בנות, דיברנו איתן על חלומות. 
גיליתי שהרבה מהן לא יודעות בכלל מה החלום שלהן. 
מתביישות. רק בסוף עלה עניין המכינה. צורית שטרן 
הארץ  בכל  יחד  נסענו  ההקמה,  בצוות  איתי  הייתה 
מדובר  הרי  מזה?’.  לי  יוצא  ’מה  השאלה  שם  ועלתה 
מאוד,  מוגבלים  אמצעים  בעלות  ממשפחות  בבנות 
ובזמן שעד הגיוס הן יכולות להרוויח כסף. אז אנחנו 
אומרים להן – זה יותר מתגמל לטווח הרחוק. כי אם 
תהיו בתפקיד טוב בצבא, ותלמדו כמה דברים חשובים 
במכינה, תבואו מוכנות לאזרחות ותוכלו להחזיר את זה 

אחר כך לעצמכן. 
לחודש.  שקל   700 בערך  עולה  במכינה  ”השהות 
בעיה  להן  שתהיה  לבנות  מהסוכנות  מלגות  והשגנו 
שנכנסת  לפני  בדיוק  בינינו.  יעמוד  לא  כסף  לשלם. 
קיבלתי טלפון מנערה אחת שכל הזמן מתנדנדת. היא 
רוצה לבוא, וחוזרת בה. המשפחה שלה אומרת לה ’למה 
את צריכה את זה? את לא נורמלית, זה מחזור ראשון’. 
אבל היא מזהה משהו שכנראה יכול לתרום לה. מישהו 
שיעזור לה להתבונן באפשרויות שלה. אני מנהלת קרב 

מאסף ולא מוותרת עליה”. 

אני אשבור אותך
שלו  לאביה  ורביעית  לאמה  בכורה  בת  ברקאי, 
בצפון  וגדלה  נולדה  קודמים,  מנישואין  בנים  שלושה 
חלוצות  צומחות  שממנו  המקום  בדיוק  לא  תל־אביב. 
באחד  תתייצב  היא  זאת,  ובכל  ה־21.  המאה  בנוסח 
במרכז  כאב,  עד  ואשכנזייה  בלונדינית  בספטמבר, 

אופקים לעשות ציונות. 
שעסוקה  בועה  בו  רואים  שרבים  במקום  גדלת 

בעצמה. מה גרם לך לחשוב על הפריפריה?
וחברות  וילות  של  מאזור  באה  אני  ”נכון, 
כלום  יודעות  ולא  יפים  הכי  הבגדים  שלובשות את 
על מה שקורה מעבר לעצמן. למדתי ב’ליידי דיוויס’ 
בתל־אביב עם בנות כמוני, שגרות בווילות ענקיות. 
צה”ל  בגלי  למיונים  הלכתי  הצבא.  הגיע  אז  אבל 
ואבא שלי לחץ עליי ללכת לקורס  ולא התקבלתי, 
מ”כיות. מחנה 80 שינה לי את החיים. הגעתי לשם 

בטעות, ובסוף הפכתי למ”מית. 
”בהתחלה בכיתי בלי סוף. לא הרגשתי שייכת. היה 
ואז  שלי.  החיילות  את  קשה  ולקחתי  תרבות  הלם  לי 
שמתי לב שהבנות שהולכות לתפקידי פקידות באות 
מהפריפריה והבנות שהולכות לתפקידים טובים נראות 
כמוני. בלונדיניות מתל־אביב. חשתי שליחות לשנות 
זה. התחלתי להתרחק מהחברות שלי מתל־אביב,  את 
ששירתו בקריה בעוד אני חוזרת הביתה פעם בשלושה 

שבועות – והקדשתי את עצמי לחיילות שלי”. 
את בטוחה שהרקע הכלכלי היה העניין? לא שמת לב 
לעוד דברים שמבחינים בינן ובין בעלות התפקידים 

הנוצצים? 
אז  מזרחיות,  היו  שרובן  לכך  מתכוונת  את  ”אם 
כן. לא רובן; כולן! יש בדרך כלל התאמה בין מי שגר 
לבין  הזדמנויות  פחות  לו  שיש  ומי  פיתוח  בעיירת 
בכלל  אליי  הגיעו  לא  מ”מית  כשהייתי  שלו.  המוצא 
חיילות אשכנזיות. הדיכוטומיה הזאת בהחלט הפריעה 

לי. הייתה לי לא נעימה”. 
הבנות עצמן הרגישו את מה שאת חשת לגביהן, או 

שהן קיבלו את הדין? 
”הן היו מאוד מתוסכלות. כשהייתי קצינה הייתה לי 
חיילת ושמה סיוון שלא הצליחה לסיים טירונות. בכל 
פעם העיפו אותה. היא הייתה מתוסכלת מכך אבל לא 
הסתגלה. בראיון שלי איתה היא אמרה, ’המפקדת, את 
אותך’.  אשבור  אני  הצליח.  לא  אחד  אף  תצליחי,  לא 
היה  גניבות,  היו  ובאמת,  נראה’.  ’עוד  לה  אמרתי 
אלכוהול מתחת החלון שלי, ובכל פעם חילצתי אותה 
’סיוון, במה את טובה?  מזה. פעם אחת שאלתי אותה, 
טובה  לא  שהיא  ענתה  והיא  לעשות?’  יודעת  את  מה 

בשום דבר. 
את  מסכימה.  לא  להיות.  יכול  ’לא  עליה.  ”לחצתי 
אורו  ופתאום  התנגדה.  היא  משהו’.  על  לחשוב  חייבת 
עיניה והיא אמרה, ’פסים! אני יודעת לעשות פסים!’ (פסי 
צבע בשיער. ע”ב). אמרתי לעצמי שגם זו יכולת, והצבא 

צריך למצוא עוד יכולות שלה שקשורות לדבר הזה. 
עלתה  סיוון  חופש,  ביום  כשהייתי  אחת,  ”פעם 
אותה.  להדיח  והחליטו  הבסיס  מפקד  אצל  למשפט 
לכלא  ללכת  מוכנה  הייתי  שיוותר.  בפניו  התחננתי 
בעצמי. בסוף הוא השאיר אותה והיא סיימה טירונות. 
בעזריאלי,  נפגשנו  טלפון,  ממנה  קיבלתי  שנה  אחרי 
היא באה במדים, צמה מסודרת בשיער, הייתה מפקדת 

בביר־נבאללה. היא סיפור הצלחה מבחינתי”. 
 ?2013 בישראל  לדעתך  לצבא  יש  משמעות  כמה 
אחרי שהיא תשתחרר, היא צפויה לעבור הלם נוסף. 
עדיין  היא  ובאזרחות  טוב,  בתפקיד  שירתה  בצבא 
מבית עני שיתקשה לשלם שכר לימוד ולממן קורס 

פסיכומטרי. 
כדי  אפילו  המון.  עדיין  זה  בצבא  טוב  ”תפקיד 
מרשים  יותר  כמלצרית,  כמוקדנית,  לעבודה  להתקבל 
לומר: ’הייתי מפקדת בצבא’ מאשר ’פקידה’. זה משמעותי 
בעיני המעסיק. ומצב כלכלי חברתי הוא לא גזרת גורל. 
הייתה  חברתית  למוביליות  שלי  שהיכולת  לי  ברור 
גדולה יותר מלכתחילה, אבל גם אני שיניתי לגמרי את 
המסלול שלי. לעומת החברות שלי מבית הספר, החיים 

שלי אחרים לגמרי”.
בכוונתה של ברקאי לבנות רשת קשרים ענפה של 
נשים חזקות כדי לעזור לבנות המכינה לאחר שירותן. ”יש 
לי תמיכה של עמירה דותן, שהייתה קצינת ח”ן ראשית. 
הקשר  שלך’.  לחלום  תתמסרי  ’מיכל,  לי,  אמרה  היא 
בינינו חזק מאוד והיא תעזור. גם כשהן ישתחררו, הבנות 

”האזרחות היא לא צבא, אבל 
תפקיד טוב בצבא זה עדיין 
המון באזרחות. אפילו כדי 
להתקבל לעבודה כמוקדנית, 
כמלצרית, יותר מרשים לומר: 
’הייתי מפקדת בצבא’ מאשר 
’פקידה’. זה משמעותי בעיני 
המעסיק. ומצב כלכלי חברתי 
הוא לא גזרת גורל”

<
שוויון עדתי. חיילות בשטח

| ו' בתמוז תשע“ג, 14.6.2013 | 827 | דיוקן
דיוקן | 827 | ו' בתמוז תשע“ג, 14.6.2013 |

<



 26

 ”להוריי היה קשה שזרקתי 
את התואר במשפטים, אבל 
אני לא מרגישה שהקרבתי 
משהו בשביל לגור במדבר 
ולעבוד במכינת ’עלמה‘. להפך, 
ניצלתי מחיים של שכירת חרב 
במשרד שהיה מוציא לי את 
המיץ. החיים שלי יהיו חיים 
של משמעות“

<
לא בדיוק המקום שמצמיח חלוצות. בית�קפה בתל�אביב

רחוק מהעין - קרוב לתפקידי 
פקידות קריית�מלאכי

תמיכה מלאה. עמירה דותן
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ידעו שיש לנו אנשים שיפתחו להן דלת לתעסוקה. דבר 
שנעשה כל הזמן במגזרים חזקים. כאן זה חסר. לא מזמן 
ומצאתי  קודם,  שהזכרתי  סיון  את  באינטרנט  חיפשתי 
אותה בפסקי דין וגירושים, ומה לא. היה לי משבר גדול. 

הניסיון לנצח מבנה חברתי נראה לפעמים סיזיפי”.

לחזק, לא להציל
העצמי  הביטחון  מאיפה   ,31 בת  רק  את  תגידי, 

הגדול? 
”אני חושבת שיש לי מילדות חוויה של מסוגלות. 
תיאטרון,  מגמת  כמובן.  שגדלתי,  לאיך  קשור  זה 
צופים. כשאת צוברת ניסיונות טובים, את יודעת שאת 
מסוגלת. עוד מבית הספר הבנתי שאני יכולה לעשות 
דברים. הצגת סוף שנה בי”ב, ומשם זה ממשיך. כשאני 
עצמי הייתי בטירונות, יום אחד יצאתי לדבר בטלפון 
וסמלת צעקה עליי, ’חיילת! מה נראה לך שאת עושה!’ 
שהיא  וכשהבנתי  שוב,  צעקה  היא  הסתובבתי.  ולא 
מתכוונת אליי, הסתובבתי ואמרתי, ’את מדברת אליי 
ככה? את יודעת מי אני?!’ היה לי מובן מאליו שאליי 

לא מדברים ככה. זה משהו שהולך איתך”.
וזה עבד לך? כי אני מנסה עדיין. 

הטרדות  רכזת  הייתי  בצבא  האחרון  ”בתפקידי 
מיניות. נסעתי בכל צה”ל והייתי אמורה לחקור חיילים 
נגדים  עם  יושבת  אני  בבסיס.  הטרדות  על  וחיילות 
ואמורה להגן על הבנות, והם, בזמן שאני חוקרת אותם, 
מציעים לי כל מיני הצעות. אז לא תמיד יש לך מה 
והיא טענה שאני  להגיד, אבל דיווחתי לקצינה שלי, 
משקרת. זה הרס לי את הבריאות. אני נותנת לבנות 
תחושה שהן מטופלות ויש מי שייתן להן גב – והקצינה 

לא מאמינה לי, כי יש לה אינטרסים אחרים! 
”בתור לביאה, היצר הראשון שלי היה לתקוף. הרי 
הערצתי את ושתי, לא את אסתר. רק כשהתבגרתי הבנתי 
שאסתר, יעל, מיכל, היו חכמות יותר. הדרך להנהגה היא 
ברוך ולא בהתנגדות. מה יצא לוושתי מהעמידה הגאה 

שלה? כלום. אסתר הצילה את עם ישראל”.
ואת חושבת שבכוחך להציל את הבנות האלו? 

את  להציל.  לא  אותן.  לחזק  היא  שלי  ”הדרך 
חושבת שזה שבאתי מצפון תל־אביב אומר שלא היו לי 
התמודדויות? אולי לא על רקע כספי, אבל המון בעיות 
מאוד  חילוניות  בנות  מיניות.  והערות  גוף  דימוי  של 
מאוד מתעסקות בגוף שלהן. רזות ומשמינות ומפתחות 
תסביכים סביב זה. בחברה נפרדת יש פחות משמעות 
לשאלה איך את נראית בעיני המין השני. אני מכירה 
את הבעיות של הבנות הדתיות; להן יש בעיה אחרת עם 
הגוף. הוא טמא, הוא מיני, צריך להסתיר. הוא מחטיא”. 
את מבינה שתצטרכי להתמודד גם עם זה במכינה. 

זה בדיוק הגיל. 
”ברור לי. עובדת סוציאלית תלווה אותי וגם ויצ”ו 
תעזור. אני לא באה לשם לבד. יש לי מרצים מתנדבים 
את  בחשבון  לוקחים  אנחנו  כל  וקודם  קבוע,  וצוות 
הצרכים של הבנות. הפרעות אכילה, ביטחון עצמי, אלו 
בעיות חוצות מגזרים. נצטרך לייצר מרחב שבו אפשר 

הבלתי  היופי  אידיאל  את  למחוק  עצמי’.  את  ’לאהוב 
מושג. פמיניזם כיפי”. 

דרך עין־גדי 
משפטים  ללמוד  הלכה  ברקאי  הצבא  אחרי 
באוניברסיטה העברית. היא מתארת חממה אידיאולוגית 
שמאלנית עם שיח אהרן ברקי, וכל זה ערב ההתנתקות 
מגוש קטיף. ”כל הזמן דיברו איתנו שם כמה המתנחלים 
הייתה  ’מתנחלים’  שלי  ”בחברה  נזכרת.  היא  מסוכנים”, 
מילת גנאי. עד שבקיץ, בהקשר של  העיסוק שלי בחינוך 
בלתי פורמלי, הייתי בסמינר של ’מבראשית’ של הרב מוטי 
אלון. רוב האנשים שם היו עם סרטים כתומים. בהתחלה 
לא התחברתי אליהם בכלל. מה לי ולהם? אבל אחרי שבוע 
חשבתי ’אלוהים! אלה האחים שלי, והכאב שלהם בכלל 
דרך  פלשתיניות  כבר  פגשתי   16 בגיל  אליי!’  עבר  לא 
הצופים, אבל בחיים לא פגשתי מתנחלים עד אז. היום אין 

אצלי טובים ורעים. הנרטיבים מורכבים יותר”. 
מאוריאל  טלפון  קיבלה  הלימודים  את  כשסיימה 
אלדד, שהקים את מכינת ’מלח הארץ’ בעין־גדי. הוא קרא 
לה לרדת לשם ולהיות רכזת חברתית. שם, בחום של 42 
מעלות בצל, עשתה את הניסיון הראשון שלה עם חברת 
בני נוער בתוך קבוצה סגורה. היא סבלה בדידות, חום כבד 
מנשוא לילדת מזגנים, יחס בלתי מפנק בעליל והתנגדות 
מצד אנשי הקיבוץ – אבל לא ויתרה. שנתיים וחצי עבדה 
שם עם ילדי הפנימייה ועם ילדי הקיבוץ עצמו, וביססה 
עם  העבודה  את  להמשיך  שנשארו  מדריכים  מערך 
החניכים שלה. הם, בניגוד לבנות, מוקפים אנשים שרוצים 

בטובתם ויסייעו להם. הם יודעים שהם עטופים. 
למחאה החברתית לא התחברה; היא הייתה נתונה 
בעשייה בשטח. כשאני שואלת אותה על פוליטיקה היא 
קצת מסתבכת. אין מישהו כרגע שקורץ לה להצטרף 

אליו, למרות השאיפות בכיוון משרד החינוך. 
הנה את חוזרת לנגב. מה ההורים אומרים? 

”עכשיו הם סוף סוף מפרגנים ומקבלים את הרעיון. 
ועוד  במשפטים,  התואר  את  שזרקתי  קשה  להם  היה 
אחרי התמחות יוקרתית אצל אליעד שרגא. אבל אני 
במדבר  לגור  בשביל  משהו  שהקרבתי  מרגישה  לא 
לעבוד ב’עלמה’. להפך, ניצלתי מחיים של שכירת חרב 
יהיו  שלי  החיים  המיץ.  את  לי  מוציא  שהיה  במשרד 
חיים של משמעות. יהיו דם יזע ודמעות כמו בעין־גדי, 

אבל עובדה שגם שם סיימתי מאושרת”. 
ומה עם החבר החדש? יישאר מאחור? 

”בקיבוץ כל הזמן ישבו לי על הווריד. מתי תתחתני 
לי  יש  כרגע.  זמן  לי  שאין  להם  עניתי  אבל  כבר? 
שליחות. בירושלים הכרתי את יניב, וביום שקיבלתי 
תשובה חיובית מאופקים יצאנו לדייט שלישי, והבנתי 
שמצאתי את בעלי. אנחנו מחפשים לו תעסוקה בנגב. 
בי.  ותומך  לי  הוא מפרגן  זמן עד שנמצא, אבל  ייקח 
מוזר. חיכיתי לו 31 שנה, ודווקא בעיתוי הכי מורכב 

הוא הגיע. לאלוהים יש בהחלט חוש הומור”.  0
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