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בה”ד 1. במהלך קורס הקצינים מאורגנים הצוערים בצוותי חשיבה בראשות מפקדי 
הצוות. הם מנותבים לחשיבה מקורית וליוזמה, אך בלי לוותר על מקצועיות ומחויבות 
לפקודים ולמפקדים; לגישה שיטתית ויסודית לפתירת בעיות, אך בלי לוותר על ערכי 

אנושיות ומוסריות. לבה”ד 1 מגיעות משלחות צבאיות רבות מחו”ל כדי ללמוד את 
שיטות ההכשרה של הקצינים, הנחשבות לטובות בסוגן.
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1. מרגע שתרד מן הדוכן בכנסת, בתום השבעתך 
צ׳אפחות  ולא  ”ביבי”  יותר  אין  הממשלה,  לראש 
ולא אהלן. מעתה אתה ”ראש הממשלה”, או לכל 
היותר ”אדוני”, גם לחבריך, ודאי לעוזריך וליועציך. ”ביבי” 

נשאר רק לרעייתך, ילדיך, אחיך ואביך. הקפד על כך.
2. בשום פנים ואופן אל תמנה יועצים ועוזרים קרובים 
שיש להם אג׳נדה פוליטית אישית וכוונה להתקדם בסולם 
הפוליטי. עוזר אמביציוזי כזה הוא מתכון לצרות. הוא תמיד, 
אבל תמיד, יחשוב איך לטפס ולהתקדם על הגב שלך, לפני 

שיחשוב על טובתך והצלחתך.
אנ־ ריבוי  בלשכתך.  ויועצים  בעוזרים  תרבה  אל   .3
שי אמון מבטיח קרבות ביניהם. דאג שרק לאיש אמון אחד 
תהיה רשות להחזיק את היד על הדלת, אחרת היא תסתובב 

כל הזמן ולעולם לא תיסגר.
שלך  הקודמת  בקדנציה  להמונים.  כבוד  תחלק  אל   .4
נתת רשות ל־27 איש להדפיס כרטיסי ביקור עם התואר 
”יועץ” או ”יועץ כבוד”. זכור את סיסמת חיל האוויר: ”הס־
שיפיל  הוא  אותו  רואה  לא  שאתה  זה  היטב,  סביבך  תכל 

אותך”.
5. הקשב היטב לדברי הסובבים אותך, בעיקר בלשכה. 
אם מישהו יאמר: ”החלטנו”, ”הודענו”, ”אמרנו”, זרוק אותו 
לכל הרוחות. בלשכת ראש הממשלה יש רק בעל בית אחד, 

זה אתה.
6. מהרגע הראשון אל תעמיד פנים שאתה כבר יודע 
הכל. זו לא בושה לא לדעת בתקופה הראשונה לכהונתך. 
והעולם  הממשלה,  ראש  שהיית  מאז  שנים  עשר  חלפו 
בינתיים ”התהפך”. רק אחרי שתקבל את כל הסקירות 
על ”המצב” תלמד לדעת כמה לא ידעת בעשר השנים 

הללו.
כהוגן  והיזהר  הישנים  החברים  כל  את  לך  השאר   .7
לביתם לפני שהיית  מהחדשים. לאלה שלא הזמינו אותך 
תסיים  כאשר  להזמנתם  שתיענה  אמור  הממשלה  ראש 
את כהונתך. אל תדאג: אז הם כבר לא יזמינו אותך. לראש 

הממשלה אין חברים חדשים. יש לו אינטרסנטים.

8. אין לך 100 ימים, ואפילו לא שעה אחת של חסד. הכן 
כבר לפני כניסתך למשרד את התוכניות לתקופה הראשונה 
והוצא אותן מיד לפועל. קצנו בדיבורים. וכן, אל תיתן לאף 

אחד להסיט אותך מתוכניותיך. לך עד הסוף (המר?).
9. נדמה לך שהבעיות האמיתיות של מדינת ישראל היום 
הן הגרעין האיראני, המשבר הכלכלי, הפלסטינים, סוריה. 
זה רק נדמה לך. מיד יתברר לך ש”הכבוד” של השרים ואח־
רים הוא הנושא ”החשוב”. התעלם ככל האפשר ממחלוקות 

כאלה. הגרעין האיראני יותר חשוב ודחוף.
10. אל תקשיב לרדיו בבוקר ואל תקרא עיתונים בע־
רב. אם תקשיב ותקרא, תעביר את כל יומך בניסוח תגובות, 
הכחשות, ספינים. מי כמוך יודע שכמעט כל העיתונאים 
חכמים בדיעבד וכל הפרשנים טועים בגדול, כמו אגב, שרי 

ממשלה. יש לך תוכנית שאתה מאמין בה? לך עליה.
11. נסה בכל כוחותיך להוריד את מפלס החשדנות כלפי 
כל אדם, כל אמירה וכל מעשה. החשדנות המטורפת הרגה 
את (כמעט) כל קודמיך בתפקיד. נכון שרבים רוצים ברעתך, 

אבל רבים יותר רוצים בטובתה של המדינה.
12. הכי חשוב: כאשר מביאים לפניך להכרעה כל עניין, 
גדול או קטן, לעולם אל תשאל את עצמך: מה ייצא לי מזה, 
אלא מה ייצא למדינת ישראל. אם כך תחשוב ותחליט, תו־
כל להזמין עוד הרבה זמן ל”שיחת עדכון” את יו”ר האופו־

זיציה.
13. שים לב: אנשים ידברו עליך רעות בסלונים ובפרל־
מנטים של יום שישי, ורק בנושאים שוליים: כמה עלה לה־
חליף את הריהוט בלשכה, התסרוקת של שרה, המינוי הלא 
ראוי, הנהג שלך שנסע מהר מדי, אכלת טרף בפרהסיה. הק־

פד דווקא על הפרטים הקטנים. בפרטים הגדולים אין לרוב 
עם ישראל הבנה ואין לו מה לומר.

14. ועצה קטנה: נסה לשכנע את מרית דנון (בלשכה) 
ומירי לפיד (בביטחון) לחזור או להישאר בלשכה. לא במק־
רה חצי תריסר ראשי ממשלות ושרי ביטחון העסיקו אותן.

15. ועוד מילה אחת: בהצלחה! אוי כמה שאתה זקוק לה, 
אדוני ראש הממשלה. √

שלושה  מהם  אזרחים,   13 נהרגו  בפברואר  ב־17 
ילדים ושש נשים, בתקיפה של כוחות הקואליציה 
במערב אפגניסטן. באותה פעולה נהרגו, כנראה, 

גם שלושה לוחמים של הטאליבן. 
באפגניס־ נהרגו  בשנת 2008  האו”ם,  דו”חות  פי  על 
טן למעלה מאלפיים אזרחים, בהם יותר מ־800 בידי כו־
חות הקואליציה האמריקאית. ההערכה היא, כי השנה יע־
לה מספר הנפגעים האזרחים, לאחר שיושלם תגבור הכו־

חות האמריקאיים ב־17,000 איש.
חרף התחזית הקשה הזו בוחן ריצ׳רד הולברוק, שלי־
המ־ שאלת  את  לסכסוך,  אובמה  הנשיא  של  המיוחד  חו 
שך תמיכתה של וושינגטון בנשיאה החוקי של אפגניסטן, 
קרזאי, בשל החולשה שהוא מפגין. תוקף נשיאותו עתיד 
לפקוע במאי, אך הוא מתעתד להאריך אותו במספר חוד־

שים, בדרך שחוקיותה נתונה במחלוקת.
המ־ של  דחופה  בדיקה  לבצע  אובמה  הורה  בזמן  בו 
דיניות בסוגיות המורכבות של המכלול האפגני־פקיסט־

ני. זו תהיה בדיקה חוצה מערכות וזרועות, ומופקד עליה 
ברוס ריידל, מהטובים בקציני ההערכה של ה־C.I.A בע־
בר. אובמה והולברוק חשים שהמדיניות — שאובמה אימץ 
לפני כחודש — אינה מובילה לשום מקום. קרזאי אינו רו־

צה ואינו יכול והטאליבן מוקצה מחמת מיאוס. 
ומהתם להכא: כחודש אחרי סיום מבצע ”עופרת יצו־

קה”, שהנחיל לצה”ל הישג צבאי מרשים, ישראל נותרת 
עם היעדר מדיניות פלסטינית ריאלית ובת־ביצוע. מהצד 
האחד ניצבים אלה הטוענים כי נעשתה חצי מלאכה, וע־

כשיו על ישראל לגשת להשלמתה, כדברי ראש הממשלה 
המיועד נתניהו. מהצד האחר עומדים אלה הדוגלים בחי־
דוש מהיר של המשא ומתן על הסדר קבע מול הרשות הפ־

לסטינית ואבו מאזן. 
ואולם שתי החלופות אינן מייצגות מדיניות ריאלית 

שניתנת ליישום.
אהוד  היוצא,  הממשלה  ראש  הכריז  המבצע  במהלך 
החמאס,  את  למוטט  ישראל  של  בכוחה  כי  אולמרט, 
הייתה  לא  כך היה,  אילו  אנחנו”.  או  או הם  והוסיף: ”זה 
הרמ־ של  המלא  המקצועי  ובגיבויו  בראשותו,  לממשלה 

טכ”ל, שום סיבה לסיים את המבצע לפני סילוק החמאס 
מבימת ההיסטוריה. 

עודם  המבצע  את  להפסיק  אז  שהכריעו  השיקולים 
שחידוש  מהרה  עד  תיווכח  החדשה  והממשלה  קיימים, 
המבצע לא יוביל להישג אולטימטיבי. ספק אם היא תז־

כה הפעם בגיבוי מאזרחי ישראל ומהקהילה הבינלאומית, 
ובלי שני אלה ספק אם הדרג המקצועי ימליץ ללכת בד־

רך זו.
ניהול משא ומתן עם הרשות הפלסטינית המוחלשת, 
בראשות נשיא שהאריך את כהונתו בהליך שנוי במחלו־
קת, בעייתי לא פחות. אין לאבו מאזן מנדט אמיתי ולא 
יכולת  לו  ואין  קבע,  הסדר  על  לחתום  ציבורית  תמיכה 
לקדמו במחצית הממלכה המסורה פורמלית אך לא מע־

שית בידיו. 
בשיא המבצע הכריז אבו מאזן במועצת הביטחון, כי 
ישראל מבצעת פשע מלחמה של השמדת עם בעזה, ומאז 
שר המשפטים שלו מכתת רגליו ברחבי תבל ומנסה לגייס 
תמיכה להעמדת ישראלים לדין על פשעי מלחמה. היוכל 
שכך  פלסטיני  ממשל  עם  להסב  בישראל  ממשלה  ראש 
נוהג? איזו אמינות יש לשאיפות השלום שלו, כאשר הוא 

חובר לאפלים ולגרועים בין חורשי רעתנו?
אז אם שתי החלופות המוצעות על ידי ראשי שתי המ־
פלגות המובילות אינן מייצגות מדיניות מציאותית, למה 
שלא ילכו בדרכו של אובמה ויסכימו על עריכת בדיקה 
מקצועית דחופה, במגמה להמליץ על חלופות מציאותיות 

להתמודדות עם האתגר הפלסטיני?
לקופסה”  ”מחוץ  ואחראית  אמינה  מקצועית  בדיקה 
עשויה להוליד חלופות חדשניות, מפתיעות ואולי גם מב־
טיחות. ברק אובמה לא נרתע מבחינה נוספת של מדיניות, 

שאך זה עתה אימץ. ואנחנו? √
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15 עצות לראש הממשלה

אני מת על בתי קפה. זה המקום שבו 
החיים האקדמיים נושקים בתאוות 
החיים. ההמולה ממסכת את הנפש 
מא־ יותר  גדול  ריכוז  ומאפשרת  מהעולם 

בעיה:  אבל,  ומאובזר.  מרווח  במשרד  שר 
אני שונא קפה. הניחוח עושה לי כאב ראש. 
המת־ פניי.  שרירי  את  מכווץ  המר  הטעם 
רבע  טול  הוא:  שלי  האידיאלי  לקפה  כון 
כפית נס קפה מהקופסה העגולה והאדומה 
כסמל  הכחולה  הקופסה  את  שהחליפה  (זו 
הציונות), הוסף מעט חלב ומלא את הכוס 

במים רותחים.
בארץ ישראל אני מבקש מהמלצרית ”נס 
צבו־ ”מים  ילדים”,  של  ”קפה  דלוח”,  קפה 
באמ־ לשולחן.  זורמת  ותאוותי  בחום”  עים 
ריקה יש לי בעיה. בשום בית קפה בניו יורק 
לא מוכרים נס קפה. התחליף האמריקאי הוא 
זכו־ מקומקום  בנדיבות  פילטר הנמזג  קפה 
שהק־ מתלוננים  הקפה  חובבי  שמנמן.  כית 

בלתי  כמוני הוא  לקפה־פובי  חלש מדי.  פה 
נסבל כמעט כמו אספרסו כפול. שנים סב־
לתי אותו, עד שגיליתי נוסחה גואלת: לב־
קש ספל גדול, רבע קפה, שלושת רבעי מים 

ומעט חלב.
חשיפת  על  הקורא  בפני  מתנצל  אני 

איתן —  מתמודד  שאני  הקיומיות  הבעיות 
ה”מ־ לניסוי  הרקע  להבנת  הכרחי  תיאורן 
דעי” שאני עורך ברחבי הכרך הגדול בסו־

גיית מחיר הקפה המהול שלי. מלכתחילה, 
לא העליתי על הדעת שמחירו הנאות של 
הקפה המהול ייפול ממחיר קפה רגיל. כ”־

להיות  אמור  לא  שמחיר  הפנמתי  כלכלן”, 
יחסי להוצאות הייצור והוא משקף גם את 
צד הביקוש. במקרה שלי ברור שהייתי מו־

כן לשלם מחיר כפול ומכופל. בעצם, ספק 
אם הקפה שלי זול מזה של צרכנים אחרים. 
החיסכון בגרגירים נופל מעלות דקת הע־
בקש־ את  לעכל  הנדרש  האיש  של  בודה 

תי המוזרה. מאידך, אם הייתי נדרש לשלם 
מי־ מרגיש  הייתי  מיוחד”  ”טיפול  תוספת 
חו־ מים  לגופי  להזרים  הזכות  נרדף:  עוט 

מים אינה נופלת מזכותם של אניני הקפה 
למקיאטו.

כמה התפלאתי כשמוכרי קפה התעקשו 
שלא לגבות ממני את המחיר המלא. זה הולך 
ככה: אני שוטח את מבוקשי, המוכר לא מבין 
הוא  שלוש,  פעמיים,  פעם,  חוזר  אני  כלום. 
ומ־ הקפה  תמהיל  את  לי  מגיש  הוא  מבין. 
המ־ את  לשלם  מציע  אני  אחד.  דולר  בקש 
חיר המלא, דולר וחצי, אבל נסוג נוכח המ־

חווה של האיש מאחורי הדלפק. ממש הרגע 
סירבה המוכרת לקבל ממני תמורה כלשהי 
נראה  לא  אני  (ולא,  שלי  החום  הזהב  עבור 

חסר בית מצוי).
התמכרותי לדלוח איפשרה לי לבחון את 
הסיכויים  הממצאים:  סיכום  הנה  התופעה. 
שמחיר התמהיל שלי יהיה נמוך ממחיר קפה 
רגיל גדלים ככל שמחיר הקפה נמוך יותר. 
כאשר מחיר הקפה חוצה את רף שני הדול־

רים, התמהיל שלי נמכר במחיר מלא. בשום 
מסעדה שבה קפה פילטר עולה ארבעה וח־
מה־ להפחית  לנכון  מצאו  לא  דולרים  צי 

ומעט  חמים  מים  רק  כשביקשתי  גם  מחיר, 
המדר־ שעל  הקפה  בדוכני  אבל  (דל).  חלב 

כות, בקרב מהגרים מפקיסטן, בבתי קפה עם 
כשמ־ מוכתם,  סינור  עם  צעירים  מלצרים 
חיר הקפה נמוך משני דולר, מתעקשים לג־
בות אפילו פחות. כמה כלכלנים ניסו לשכ־
נע אותי שמדובר בתרגיל שיווקי. אז בדק־

תי: התופעה חזרה על עצמה גם כשהיה ברור 
שאני עובר אורח ולא אחזור למקום. כרגיל, 
כלכלנים מתקשים להבין שהעולם אינו צר 

כעולמם.
מה למדתי ממחקר שדה זה? למרות הכ־
נסתם הנמוכה וחששם לאבד את מקור פר־

רגישים  אנשים  המון  באמריקה  יש  נסתם, 
להוגנות ולא רק לרווחים. אנשים אלו אולי 
בוול סטריט,  הפיננסיות  בחברות  לא עבדו 
עם  מהמנהלים  אמריקה  פחות  לא  הם  אבל 
מצנחי הזהב. בקיצור, אפילו אמריקה אינה 

בדיוק מה שחשבתי. גם זו תקווה. √

עליזה שנהר • בין רות לציפורה
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רבע קפה, שלושת רבעי מים

ההזדמנות 
הנשית

”חפ־ מהעץ”,  ”רדי  מהסרט”,  ”צאי 
”תצב־ דיסקט”,  ”החליפי  סולם”,  שי 

טי את עצמך”, ”תתעוררי” — אלה רק 
חלק מהמטפורות ה”מקוריות” והמרוצות מע־
צמן הניתכות על ראשה של ציפי לבני מפי הפ־
רשנים והוגי הדעות. רובן, אגב, באופן מתמיה 
עד כדי צורך במחקר מעמיק, נוטפות מעטיהן 

של נשים.
קורה כאן דבר די מדהים. יש אישה בפולי־
טיקה — לא אישה, בן אדם — שמנסה להיות נא־

מן לעקרונותיו ולדרכו, עד כמה שאפשר בתוך 
הוא  ומיד  הפוליטיקה,  של  הטובענית  הביצה 
הופך לחוכא ואיטלולא בידי הפרשנים ומדלי־

פיהם הבכירים. 
כולם יודעים יותר טוב ממנה מה היא צרי־

כה לעשות, מזלזלים במניעיה, בזים לעמידתה 
על עקרונותיה, מסבירים לה שזה בגלל שאין 
לה ניסיון (כי אם היה לה ניסיון, הייתה כבר מז־
שו־ תמורת  נתניהו  של  לזרועותיו  נופלת  מן 
רת הכיבודים שהוא מציע לה, כמו רבים וטו־
בים לפניה). הרי גם את המשא ומתן עם ש”ס, 
עוברת  שסחטנותם  חשבה  כי  הפסיקה  שאותו 
את הקו האדום שלה, הם הכתירו כ”כישלון”. 
וכשהיא מנסה לעמוד בהבטחותיה טרם הבחי־
רות, ממהרים כולם (ובעיקר כולן) להסביר לה 
שבפוליטיקה מפרים הבטחות בחירות, ושכדאי 

לה ”לצאת מהסרט הזה”.
גם הניסיונות הנואשים לחלץ מחברי קדי־

נוגעים  לבני  על  לכלוכים  קצת  הבכירים  מה 
ללב. שוב קורה כאן דבר מוזר: בניגוד להער־

כות המוקדמות של הפרשנים/יות, לא רק שאין 
עריקה לליכוד, אלא שכל חברי קדימה, כולל 
מופז (כן, כן, מופז) מגבים את המנהיגה שלהם 
אין  במפלגותינו.  תקדים  חסרת  כמעט  בצורה 
סכינים, אין השמצות, אין מקורבים. כולם מס־
כימים שקודם צריך לברר את המהות, ורק אחר 

כך את מספר השרים. 
פויה, איך אתם מתנהגים? אתם לא יודעים 

איפה אתם חיים?
אם לבני חיה בסרט שעליה להיכנס לממשלה 
היא  שבה  הדרך  את  בה  להוביל  תוכל  אם  רק 
מאמינה, הדרך שבגללה הצביעו לה יותר אנ־
שים מלכל מנהיג אחר, אם היא חיה בסרט שה־
בטחה לבוחר יש לקיים — גם אני רוצה לחיות 

בסרט הזה. 
בסרט של הפרשנים/יות אנחנו חיים ומת־
לצי־ שהצביע  מי  שנים.  עשרות  כבר  פלשים 
פי לבני הצביע כדי לנסות לפחות לחיות בס־

רט אחר. 
אז בבקשה, ציפי, אל תחזירי לספרייה את 

הסרט שאת חיה בו. √
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מגילת רות חושפת את סיפורה המופלא של הסו־
חדשה  כנסת  של  השבעתה  ועם  הנשית,  לידריות 
בישראל, עם יותר חברות כנסת מאי־פעם, זו הזד־

מנות להתחבר אליה. 
המגילה העתיקה, המשקפת תפיסת עולם גברית, מצ־
ליחה, מבין השיטין, להשמיע גם קול נשי ייחודי, קולן של 
אלו שהודרו, שהושתקו, שנדחקו אל השוליים בשל היותן 

שונות מן הגברים. 
בחזית העלילה מוצבות שתי נשים גיבורות, היודעות היטב 
כי הן חייבות לפעול על־פי המוסכמות החברתיות המקובלות 
כדי להישרד בעולם. לכן, הן מבינות, עליהן למצוא דרך לת־

מרן גורם גברי, אשר יקדם את מטרותיהן. 
והמשלימות — ”מסמנות” את בו־ השתיים — השונות 
עז כגבר שבאמצעותו הן ייבנו, ובחוכמה, באומץ ובתושייה 
לוקחות את גורלן בידן. ומי שאינו זוכר, מוזמן לשוב ולק־

רוא את המגילה הקצרה והפיקנטית.
את סוד הסולידריות הנשית עלינו לגלות ל־21 חברות 
הכנסת, מקצתן ותיקות ומקצתן חדשות, שנבחרו לכנסת ה־
18. מאז הקמתה של המדינה זו אמנם הכנסת עם האחוז הג־
בוה ביותר של נשים, אך ישראל נמצאת עדיין בפיגור בה־

שוואה למדינות רבות באירופה, שבהן בולטת המגמה של 
העצמת נשים בפוליטיקה. 

נכון להיום אנחנו ניצבים במקום הבלתי מכובד ה־59 מתוך 
כלל המדינות בטבלת הייצוג הנשי, ואין ספק כי ללא חקיקה, 
כפי שנעשה למשל במדינות סקנדינביה, לא נצליח להעלות 

באופן משמעותי את מספר הנשים בכנסת.
שבהן  והדתיות,  החרדיות  המפלגות  מלבד  להיום,  נכון 
מודרות הנשים מן הסֵפרה הציבורית לסֵפרה הפרטית, שה־
רי עליהן להיות ”עזר כנגדו” בלבד, אין היום מפלגה שיכו־
לה להתעלם מן הצורך לשבץ נשים במקומות ריאליים. אפי־

לו המגזר הערבי הבין את חשיבות שיבוץ הנשים, ליתר דיוק 
אישה, ולראשונה תכהן בכנסת ישראל חברת כנסת ערבייה, 

המייצגת מפלגה ערבית — בל”ד.
על אף הייצוג הנמוך של הנשים בכנסת ה־16 וה־17 גי־
לו הח”כיות פעילות רבה ונמרצת. הן הצטיינו, ברובן, ביוזמות 
השונות.  בוועדות  ומרשים  פעיל  באופן  והשתתפו  חקיקה, 
ייתכן, כי אם ציפי (”ציפורה”, ”זה גדול עליה”) לבני הייתה 
מגלה את סוד הכוח הנשי לפני המלחמה ולא לאחריה, היו 

הישגיה במערכת הבחירות גדולים יותר.
כך או כך, הגיעה שעתה הגדולה של הסולידריות הנשית: 
האם יצליחו 21 חברות הכנסת להתעלות מעל חילוקי הדעות 
על  להגן  שנועדו  חוקים  בחקיקת  ולחבור  אחרים,  בתחומים 
הנשים, בעיקר החלשות, העניות, הקשישות והפריפריאליות? 
שהרי הציבור הישראלי, כפי שמסתבר, מבקש לראות יותר, 
ולשמוע יותר, את הנשים בפוליטיקה. הציבור מאמין, כי המ־
צב החברתי והמדיני יוטב בזכות פעילותן של נשים, משום 

שהן קשובות יותר וכוחניות פחות. 
בהצעות חוק הקשורות לשוויון שכר בין גברים לנשים, בהג־
נה על נשים הרות מפני פיטורין, בהגנה על נשים הסובלות מא־
לימות של גברים ועל נשים נסחרות ומנוצלות, ועוד ועוד, בכל 
אלה יכולות הנשים להתאחד. כדאי ל־21 חברות הכנסת החדשה 
להתכנס בהקדם ולקרוא שוב, בצוותא, את מגילת רות. √

פרופ׳ שנהר היא נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל

הציבור הישראלי מבקש לראות 
יותר את הנשים בפוליטיקה. הוא 
מאמין כי המצב החברתי והמדיני 

יוטב בזכות פעילותן, משום שנשים 
קשובות יותר וכוחניות פחות




