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לפעמים מנהיגות

היא להיות בזמן הנכון ובמקום הנכון

ולהגיש סוכריה על מקל

למי שבדיוק רוצה להיכנע



הוא לא אם תהיה לנו אנרגיה זמינה או  האמיתיאתגר הקיימות "

"  מים נקיים אלא האם יהיו לנו מספיק מנהיגים בזמן

קרל הנריק רוברט' פרופ

אוויר  ? בנוי? שטחים פתוחים? מים? אנרגיה
? צפיפות? תחבורה? זיהום? נקי

?21-מהו האתגר של המאה ה



?מה היא מנהיגות

1

1 Koontz, H. and C. O’Donnell. “Management: A System of Contingency Analysis of Managerial 
Functions”. McGraw-Hill, New York, 1976. 

"להשפיע על אנשים שינועו יחד לכיוון מטרה משותפת"



?מה זה מנהיג

לצעוק הכי חזק



?טובהמה היא מנהיגות 



דוגמא אישית

"תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"

גנדינד'קרמצמוהנדס 



חיבורים מורכבים

"הוא יוצר קונצנזוס, קונצוזוסלא מחפש אמיתימנהיג "

וניור'מרטין לותר קינג ג



מנהיגות מאחור

נותן לחזקים להתקדם ויודע שהאחרים יעקבו  , הוא נשאר מאחורי העדר"
"העדר מתקדם ומנוהל בעדינות מאחור. ודוחף את החלשים קדימה

נלסון מנדלה



?מה מנהיג צריך לשאול את עצמו

?האם אני גורם לדברים להתרחש

?האם אני עוזר לייצר תחושת משמעות

?האם אני יוצר אמון ויחסים טובים

?האם אני גורם לאנשים שראוי להשקיע בעתיד

?האם אני יוצר תקווה



?מנהיגות" שווה"כמה 

?האם אני יוצר תקווה

60%

.נעשה בגלל שזו העבודה•

"צריך"בגלל ש•

בגלל לחץ חברתי•
בגלל שמשלמים לי•



?מנהיגות" שווה"כמה 

?האם אני יוצר תקווה

40%

60%

התוספת שנובעת בזכות  •
מנהיגות טובה

.נעשה בגלל שזו העבודה•

"צריך"בגלל ש•

בגלל לחץ חברתי•
בגלל שמשלמים לי•



?ה/ה את/איזה מן מנהיג

?עם איזה סוג מנהיגות אתם מזדהים

ובחזרה אליכם



אתם מוקפים במנהיגות ומנהיגים

תספגו ותחזרו עם  , תקראו, תסתובבו
התמונה שמייצגת

את מי שאתם
או 

שמספקת לכם השראהמי 



סיכום היום





תרגיל התכנית



 כל אחד ממשתפי התכנית יבחר אתגר מהותי עכשווי ובעל משמעות מעולמו המקצועי-1במפגש.

 המשתתפים יציגו זה לזה את ( קבוצות5)נחלק את המשתתפים לקבוצות שנבחר מראש –2במפגש

(. אתגרים5כ "סה)האתגרים ויבחרו אחד לעבוד עליו כקבוצה 

 בעזרת הכלים שנלמדו במהלך  , הקבוצה תציג פתרון לבעיה–עבור המפגש המסכם -3במפגש

.'כוצעדים ראשונים , מדדי הצלחה, כולל תכנית עבודה ראשונית, הקורס

 שניתן יהיה לאמץ עבור חייהם  / מהותיים / אנו מעודדים את המשתתפים לבחור אתגרים אמתיים

.המקצועיים בהמשך

תרגיל התכנית



 כל אחד ממשתפי התכנית יבחר אתגר מהותי עכשווי ובעל משמעות מעולמו המקצועי-1במפגש.

 המשתתפים יציגו זה לזה את ( קבוצות5)נחלק את המשתתפים לקבוצות שנבחר מראש –2במפגש

(. אתגרים5כ "סה)האתגרים ויבחרו אחד לעבוד עליו כקבוצה 

 בעזרת הכלים שנלמדו במהלך  , הקבוצה תציג פתרון לבעיה–עבור המפגש המסכם -3במפגש

.'כוצעדים ראשונים , מדדי הצלחה, כולל תכנית עבודה ראשונית, הקורס

 שניתן יהיה לאמץ עבור חייהם  / מהותיים / אנו מעודדים את המשתתפים לבחור אתגרים אמתיים

.המקצועיים בהמשך

:לשבוע הבא



כאן ועכשיו–שינוי במרחב –בונוס 



דניאל יובל

-והם אמרו לי שכן , ואבא אם זה קרה להרבה ילדים לפנייאמאכשנפצעתי שאלתי את "

עד שלא יפנו את  -חשבתי אז שזה יכול לחזור ולקרות לילדים אחרים . שהיו כמה מקרים

".אותם מוקשים

.איבד את רגלו ממוקש בעת שטייל עם משפחתו בשמורת טבע בגולן11בגיל 

.הפך לשגריר בינלאומי ומנהיג בקואליציית ארגונים לפירוק מוקשים ברחבי העולם

חשוב לי שאנשים בכלל ברחבי העולם וילדים בפרט יכירו את הבעיה שנקראת מוקשים  "

אני לא חושב שהילדים בכלל יודעים שיש דבר  , למשל, יורק-בניו. ויידעו שצריך לטפל בה
"כזה



דוד בן גוריון
.חולם ומגשים. מיישב הנגב. מקים מדינת ישראל. שר ביטחון. ראש ממשלה

."כל הזמן שאדם חי הוא יכול להשתנות"

כך נדמה , אני יודע רק. ואני לא יודע מה רוצה ומה לא רוצה העם, אני לא מתיימר שהעם בכיסי
."נלחמתי כל חיי ואלחם כל חיי, ועל זה אני נלחם. מה רצוי לעם, לי

."צריך לשכוח את ההיסטוריה, מי שרוצה לעשות היסטוריה



גרייס הופר
. חלוצה מגדרית וטכנולוגית. אדמירל בצי האמריקאי. מתכנתת. מדענית מחשב

."אבל לא לשם כך ספינות נבנו, ספינה בנמל היא בטוחה"

."לעיתים קל יותר לבקש סליחה על משהו שעשית מאשר לבקש רשות ולקבל סירוב

."אנשים צריך להוביל. אתה מנהל דברים. אתה לא מנהל אנשים"



ורדן'מייקל ג
.זוכה שתי מדליות זהב אולימפיות. NBAשש פעמים אלוף . מנהיג. אלוף. שחקן כדורסל

פעמים ניסיתי  26, משחקים300-הפסדתי מעל ל , זריקות9,000-החמצתי מעל ל

."ובגלל זה הצלחתי, נכשלתי שוב ושוב במהלך חיי. לקלוע את סל הניצחון ופספסתי

."כישרון מנצח משחקים אבל עבודת צוות מביאה אליפויות"



מאסקאילון 

."אתה עושה אותו גם כשהסיכויים אינם לטובתך, כשמשהו חשוב מספיק"

."זה יום טוב, אם אתה קם בבוקר וחושב שהעתיד יהיה טוב יותר"

."אחר כך ההסתברות תדאג ליתר. הצעד הראשון הוא להוכיח שמשהו הוא אפשרי"

."אפשרי שאנשים רגילים יבחרו להיות בלתי רגילים"

."אתה יכול להביט במשהו מתרחש או להיות חלק מההתרחשות"

,  ,PayPalמייסד החברות , אמריקאי יליד דרום אפריקה-פילנתרופ קנדי .מהנדס.יזם

Teslaו-Space X .חלוץ הנעת המגזר הפרטי לכיבוש החלל  .

.יזם חדשנות בתחום האנרגיה העולמית



שמעון פרס

."אם תקרא שלושה ספרים ביום תהיה חכם, אם תאכל שלוש ארוחות ביום תהיה שמן"

"?אז למה לא להיות אופטימי, מסיימים באותו אופןואופטימיםפסימים"

."המציאות משפיעה על הדיבורים, הדיבורים לא משפיעים על המציאות"

.סופר. שר. ראש ממשלה. נשיא



תאופיק זיאד

.ממנהיגיה הבולטים של האוכלוסייה הערבית בישראל

.פעל למען השלום והשוויון ונגד אפליה

.  הוא הקדיש חלק חשוב של חייו לשירה ולתרבות, בצד העיסוקים הפוליטיים

ברבים משיריו באה לביטוי השקפתו המהפכנית ונחישות דרכו במאבקים למען 

.עולם צודק וטוב יותר

.משורר וסופר. חבר כנסת. ראש עיריית נצרת



ושתי

הפרשנות המסורתית גינתה את . הגיבורה הנשית הראשונה המופיעה במגילת אסתר. ושתי

ואילו הפרשנות המודרנית הפמיניסטית  , סירובה להתייצב בפני המלך ושריו בימי המשתה

ולסרב לרקוד בעירום  , מעריכה אותה על האומץ והיכולת לסרב למלך בעולם פטריארכלי

.לפי הפרשנות המודרנית ושתי היא סמל לשליטת הנשים על גופן. בפני אורחיו

.מלכה מודחת



קתרין שוויצר

.שעד אז אפשר כניסה לגברים בלבד, האישה הראשונה שהשתתפה במרתון בוסטון. 1967

שוויצר רצה אף על פי ניסיונות רבים מצד מארגני התחרות למנוע ממנה ואף המתחרים  

.הגברים שניסו פיזית לעצור מבעדה

.פמיניסטית. אצנית חובבת



ברק אובמה
.זוכה פרס נובל לשלום. פורץ דרך. נשיא

"יחד למדנו שאומה גדולה צריכה לדעת לדאוג לחלשים"

ואני רוצה להגיד במיוחד לאנשים הצעירים  . לעולם לא נתקדם, אם אנחנו בוחרים להיות כרוכים בעבר"
."ליצור עולם חדש, יש את היכולת לדמיין את העולם אחרת, יותר מכולם, לכם-בכל מדינה , מכל דת

השאלה היא האם בזמן הזה נתמקד במה שמפריד  . כולנו חולקים את העולם הזה לרגע קטן בלבד

להתמקד בעתיד שאנחנו רוצים  , למצוא מכנה משותף-מאמץ ממושך -או שנתחייב למאמץ , ביננו
."ולכבד את כל בני האדם, לילדים שלנו



משה
.נסיך לשעבר. מנהיג מוסרי. משחרר עבדים. נביא

י מִּ ח ֶאת עַׁ לַׁ "שַׁ

ל ְפֵני ָהֲאָדָמה"עליו נאמר  ֹכל ָהָאָדם ֲאֶשר עַׁ " ָעָנו ְמֹאד מִּ

ע " ים ְבֶאְצבַׁ יםְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן ְכֻתבִּ "ֱאֹלהִּ



רלי ביטון'צ
חבר כנסת. פנתר. פעיל חברתי

ולחתום על עצומה בפייסבוקאם אפשר לתמוך או להתנגד לרעיון באינטרנט או "

להשפיל אותו ולעשות ממנו , את הנושאזה לעשות צחוק מהרעיון ולהעליב, וירטואלית

אנשים  100שיוציא . אלף על עצומה200בא איזה חנטריש ואומר חתמו לי . אפס מאופס
".צריך לצאת לרחוב, אין מה לעשות, כדי לשנות. אלף200זה שווה את כל ה –לרחוב 



יימס קירק'ג
. קפטן ספינת חלל

."אחד מיתרונות המנהיגות היא היכולת לבקש עצה והזכות לא לקבל אותה"

על פי , התעקש לצלם סצנה שבה, השחקן שגילם את קירק, שאטנרווילאם1968בשנת 

הייתה זו הייתה הנשיקה הראשונה על . הוא מנשק את השחקנית נישל ניקולס, התסריט

מסך הטלוויזיה בין שחקן לבן לשחקנית שחורה והיא צולמה למרות איומי המפיקים ששני 
.השחקנים יפוטרו

*



עובדיה יוסף
. פוסק חוק השבות על יהודי אתיופיה. מתיר עגונות. מחדש הלכות. פוסק. רב

אם זה  , אם זה בבלי, אם זה חלבי, מה זה אכפת אם זה פרסי. בתורה אין עדות"
."זה תורה של כל ישראל.... משפט אחד-תורה אחת ? תוניסאי

בני חורין לא כמו ', ברוך ה, היום נשים... צריך לקצץ את ידו של מי שמרים יד על אשתו

נקרא שמו רשע מי ... מי שמרים ידו על אשתו עוונו גדול אצל הקדוש ברוך הוא... פעם
..."צריך לכבד אותה יותר מגופו... שמרים יד על אשתו



יוספזאימלאלה
.זוכת פרס נובל לשלום. לוחמת נגד הטאליבן. לוחמת למען זכויות נערות בפקיסטן

."דיברתי בקול רם ובפומבי על כך שבנות צריכות לזכות לאותה השכלה כמו זו שזוכים לה הבנים"

."העמוקההאיסלאמיתהאמיתיתזו האמונה . האמת תמיד תנצח את הטיפשות

."איש אחד ניסה להשתיק אותי ומיליונים התחילו לדבר"

(י פעיל טאליבן"אמרה לאחר שנורתה ונפצעה ע)



טראמפדונלד 
.נשיא. כוכב טלוויזיה. איש עסקים

."הבעיה הגדולה של הארץ הזו היא תקינות פוליטית"

"?אז למה לא לחשוב כבר בגדול, אתה צריך לחשוב בכל מקרה"

זה פשוט . אל תשבו על מסלול ההמראה בתקווה שמישהו יבוא וידחוף את המטוס"

!"והמריאו מעלה, שנו את עמדתכם... לא יקרה



נלסון מנדלה
. חתן פרס נובל לשלום. נשיא. אבי אומת דרום אפריקה. מהפכן. אסיר. עורך דין

."חיים פחותים מאלו שיכל לחיות, אין כל תשוקה לאדם שחי את חייו בפשרה"

."דברים תמיד נראים בלתי אפשריים עד שהם נעשים"

."חינוך הוא הנשק החזק ביותר אתו ניתן לשנות את העולם"

."לא נוכל להצליח אם כל אחד מאתנו יפעל לבדו"



סאדאתאנואר
.זוכה פרס נובל. עושה שלום. נשיא

."אני חושב כי הפחד הוא מכשיר יעיל ביותר כדי לגרום להרס נשמתם של הפרט ושל האומה"

."אדם שלא מסוגל לשנות מרקם מחשבתי לעולם לא יוכל לשנות מציאות ועל כן לא יוכל להתקדם"

."ולא כאנשים רבים החיים בנפרד, ישנה תקווה רק לחברה הפועלת כמשפחה גדולה"



מרקלאנגלה
. מנהיגת גוש האירו. פיזיקאית. קנצלרית

שתכננו את ההשמדה השיטתית של כל העם , השואה הייתה אחריות ייחודית של הגרמנים"

חלק מהאינטרס הלאומי העליון שלה הוא  , גרמניה נושאת באחריות נצחית וכתוצאה מכך. היהודי

".הגנה על ביטחונה של ישראל

."השאלה היא לא האם אנו מסוגלים להשתנות אלא האם אנחנו משתנים מהר מספיק"

אירופה תצליח רק אם נעבוד  . לא נוותר על אף אחד באירופה. אף אחד באירופהננטושלא "
."ביחד



פארקסרוזה 
סירוב  -לפנות את כיסאה באוטובוס לאדם לבן סירבה1955בשנת. פעילה לזכויות אזרח

בעקבותיו מעשה זה ביטלה חברת האוטובוסים הציבורית את מדיניות  . שהוביל למעצרה

.ההפרדה הגזעית שלה

."כל מה שרציתי לעשות הוא להגיע הביתה לאחר יום עבודה"

"הדבר היחיד שהתעייפתי ממנו הוא העייפות מלהיכנע"

."כל אדם צריך לחיות את חייו כמודל לאחרים"



מסיליונל
. מנהיג במגרש. גורף תארים. זוכה נעל הזהב. מלך השערים. קפטן נבחרת ארגנטינה

אני נשאר הרחק מכל זה ורצוני הוא להמשיך לשחק  . לא עצרתי לחשוב על השער ומשמעותו... 
."  זה שייך לעבר ואנחנו חייבים להתרכז במשחק הבא, בשבילי. וללמוד

מסי אולי לא עם אישיות כמו  . מסי צריך להמשיך לעשות דברים בדרך שלו: "חואן ורון על מסי

אבל בלי להרים את הקול שלו הוא שולט  , הוא שקט יותר. שהייתה לו השפעה, מראדונה
".הוא עושה זאת בדרך שלו, הוא לא חייב אישיות חזקה. בנבחרת



אמא

?שלךלאמאמה הדבר האהוב עליך בנוגע 

כשגידלה אותנו  , גם בימים של מחסור. היא אוהבת את החיים יותר מכל אדם שאני מכירה"

תמיד הרגשנו חופשיים לבקש , תמיד היה מה לאכול. תמיד הרגשנו את האהבה הזו, לבד
."גם למדה אותנו לקבל לא ולהיות אחראים לגורלנואמאאבל 



אנה לי פישר
רופאה. כימאית.הראשונה שהגיעה לחללהאמא

כשהטילים בוערים את לא יודעת לאן את צפויה להגיע אבל את יודע שאת נעה קדימה  "
."לאנשהו

אני זוכר  . כששמעתי ברדיו של המורה לספורט על הטיסה האחרונה לחלל12הייתי בת "
."'אני רוצה לעשות את זה, או'שחשבתי 



וינפריאופרה 
.גיבורת תרבות וזוכת מדליית החירות הנשיאותית. מובילת דעת קהל. פילנטרופית. כתבת. מנחה

."אתה מתחיל לשלוט בעצמך, רק כאשר אתה מבין את מצבך הנפשי"

."מה שלמדתי מאז ימי ילדותי הוא כי אני אחראית לחיי"

."תוכל לעשות הכול, ואם אתה יודע זאת, אתה עצמך מהווה את אפשרויותיך"



ר'תאצמרגרט 
.מנהיגת רפורמות.  אשת הברזל. ראש ממשלת בריטניה. מדינאית בריטית

."המיסיםמשלמייש רק כספם של ; אין דבר כזה כסף ציבורי"

."לעולם, אינך משיג דבר בלי צרות"

."אך המטרה היא לעצב את הנשמה, הכלכלה היא המתודה"

אינני מצפה מאנשים פשוט לשבת. אני אוהבת להתווכח"

."זה לא התפקיד שלהם, בשקט ולהסכים איתי



מנחם בגין
.ל"מפקד האצ. חתן פרס נובל לשלום. ראש ממשלה

."טובים קשיי השלום מייסורי המלחמה"

"האמת אינה תלויה בכוח והצדק אינו צמוד לרוב"

."לא לבוז לקטנות, לשאוף לגדולות: האמיתיזהו הריאליזם "

."גם הם חולפים, אך גם הדברים הרעים. בחיים כל הדברים הטובים חולפים"

."כי הפחד הוא שליט לא פחות איום מכפי שהוא נסתר, הוא חירות מפחדחירותעיקרה של"



ולי'לינה ג'אנג
.ם למטרות הומניטריות"שגרירת האו. זוכת פרס אוסקר. שחקנית

לאחר שגילתה כי  , של שני שדיה, חשפה בטור בניו יורק טיימס כי עברה כריתת שדיים מלאה2013במאי 

כתוצאה מכך יצרה לגיטימציה  . היא נושאת גן המגביר את הסיכוי ללקות בסרטן השד ובסרטן השחלות
.ציבורית לנשים לשים את בריאותן מעבר לנראותן

."אך לעולם לא מרדתי ללא סיבה, התנהגתי בפזיזות"

."אתה מתחיל להאמין בכך, אם אתה נמצא בחברת אנשים האומרים לך כי אתה נפלא"

."גורמת לך להעריך את חייך עכשיו, המחשבה כי אתה עלול למות מחר"

."אני מסתבכת בצרות, כאשר אני מנסה להיות הגיונית ואינני בוטחת באינסטינקט שלי"



גנדינד'קרמצמוהנדס 
.מוביל רעיון ההתנהגות הלא אלימה. מנהיג פוליטי ורוחני

."היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"

תענוגות ללא  , עושר ללא עבודה, פוליטיקה ללא עקרונות: שבעת החטאים החברתיים הם"

."וסגידה ללא הקרבה, מדע ללא אנושיות, מסחר ללא מוסר, ידע ללא אופי, מודעות

."עין תחת עין וכל העולם יתעוור"

."גדולתה של אומה וקדמתה המוסרית נמדדות ביחסה לבעלי החיים"



מרטין לותר קינג
.זוכה פרס נובל לשלום. הוגה דעות מרכזי של התנועה לזכויות האזרח. לוחם למען זכויות אדם

הם פוחדים אחד  ; אנשים בדרך כלל שונאים אחד את השני מפני שהם פוחדים אחד מהשני"

הם לא מכירים אחד את השני מפני שהם לא ; מהשני מפני שהם לא מכירים אחד את השני

."הם לא יכולים לתקשר מפני שהם מופרדים; יכולים לתקשר

לו צייר  'הוא צריך לנקות רחובות בדיוק כפי שמיכלאנג, אם אדם נקרא להיות מנקה רחובות

הוא צריך לנקות רחובות  . או כפי ששייקספיר כתב שירה, או כפי שבטהובן הלחין מוזיקה

כאן חי מנקה רחובות נפלא שביצע  , 'עד שכל צבא השמים והארץ יעצור ויאמר, טוב כל כך

."'את עבודתו כהלכה



טוני סופראנו
.בעל. אבא. מטופל. בוס בעסק לגיטימי ומכובד בקהילה

כל החלטה שאתה  . מושג מה זה להיות מספר אחתfu**ingאין לך שום , עם כל הכבוד"

זה כמעט יותר מדי להתמודד מולו . דבר אחרfu**ingעושה משפיע על כל היבט של כל 

."ובסוף אתה עם זה לגמרי לבד

."עדיפה החלטה גרועה מחוסר החלטה"

אולי אני הייתי עצלן מדי בשביל . הדוד שלי היה בעסק הזה. אבא שלי היה בעסק הזה"

."לחשוב על משהו אחר עבור עצמי



אנתוני. סוזן ב
מלאה תפקיד מרכזי בתנועה למען זכות ההצבעה לנשים וביטול  . פמיניסטית. פעילה חברתית

.העבדות

לעולם לא יהיה  , כל עוד הנשים בעצמן לא יעזרו לכתוב את החוקים ולבחור את המחוקקים"
"שוויון מלא

אנשים זהירים אשר מבקשים תמיד לשמור על שמם הטוב או על אמות המוסר  "

רק הכנים באמת מוכנים בכל עת לצאת חוצץ  . החברתיות לעולם אינם יכולים לחולל שינוי

נגד הדעות הרווחות ולהפגין אהדה באופן פרטי וציבורי כלפי רעיונות לא מקובלים וכלפי  
."הוגיהם ולשאת בתוצאות



וב'גורבצמיכאל 
.מסיים המלחמה הקרה. מנהיגה האחרון של ברית המועצות. מדינאי סובייטי

."מלווה תמיד בתופעות כואבות, תקופת מעבר לקראת איכות חדשה בכל שטחי חיי החברה"

. בלעדיה לא היינו קיימים. התבונן בשמש. כולנו קשורים אליו. אני מאמין בקוסמוס "

."היא איננה מנוגדת לסוציאליזם, אם כלכלת השוק מובילה לשיפור תנאי החיים של ההמונים"

הסובלנות  . כל אדם חייב להשתנות, כדי שצורה חדשה של קדמה בעולם תהפוך למציאות"
."מהווה את האלפא ביתא של הסדר העולמי החדש



שיאופינגדנג
.חלוץ בפתיחת סין למערב. מהמובילים בהפיכת סין לכלכלה מודרנית מובילה. מנהיג סיני

."זה לא משנה אם החתול לבן או שהחתול שחור כל עוד החתול תופס את העכבר"

."עוני הוא לא סוציאליזם. על מנת ליישם סוציאליזם אנו חייבים להילחם בעוני"

מקרים שיוצגו 20או 10אנו צריכים לפחות לחשוף לפחות , באשר להענשת שחיתות"

לא נצליח לאחד , במיוחד בקרב מנהיגים, אם לא נעניש את השחיתות. לציבור ללא דיחוי

."את המפלגה ולהשיג את מטרותינו



אטאטורקכמאלמוסטפא
נחשב לאבי . מייסדה של הרפובליקה של טורקיה ונשיאה הראשון. מנהיג צבאי טורקי. מדינאי

.האומה הטורקית

."שלום בבית זה שלום בעולם"

."כל מה שאנחנו רואים בעולם הוא העבודה היצירתית של נשים"

."אומה שמקריבה חיים וחופש למען השגת מטרה היא אומה שלא ניתן  להביס"

."אומה נטולת אומנות ואומנים אינה יכולה להתקיים באמת"



מארליבוב 
. מאחד בין מפלגות. מאייקני'גמוזיקאי ופעיל פוליטי 

על פעילותו ומסירותו לאחדות  , ם"האוקיבל את מדליית השלום לעולם השלישי מטעם
.העולם ונגד דיכוי השחורים

."אף אחד מלבדנו לא יוכל לשחרר את השכל שלנו. שחררו את עצמכם מעבדּות מנטלית"

אם בשביל להיות שמח , ומספרים לעולם לא נגמרים, כסף זה מספרים
״.דרוש כסף אז החיפוש שלך אחר האושר לא יגמר לעולם

לא ... אלו שמנסים להפוך את העולם הזה לרע יותר , האנשים"
."האירו את החושך? איך אני אוכל, לוקחים היום חופש



סנואוון 'ג
.לא יודע כלום. מנהיג בלית ברירה. יורש עצר. ממזר

.  אנחנו הולכים בגשר של קרח ותהום משני הצדדים. הוא ירצה יותר, ככל שתיתן למלך"
."לספק שניים זה כמעט בלתי אפשרי, לספק מלך אחד זה קשה

."אנחנו מביטים על אותם הכוכבים אבל רואים דברים שונים"

."רק אפשרות אחת עגומה פחות מאחרת. לפעמים אין אפשרות בחירה שמחה

."השיעור הראשון בסיוף הוא לדקור אותם עם הצד החד"


