בועז ארד ,בייג'ינג

בסוף היום ,אחרי שהתרוצצו בין קוקטיילים
מעונבים ,כנסים כלכליים ומסעדות פועלים ,חוזרים
נציגינו בסין למשפחותיהם המתגוררות במתחם
השגרירות .בועז ארד בילה שבוע עם הדיפלומטים
הישראלים בבייג'ינג ,גילה מה קורה כשהבוס הוא
השכן בדלת ממול ,ולמד איך מסבירים את המצב
בעזה בעזרת פתגמים של מאו דזה–דונג
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שולחנות הבופה באולם הכנסים של מלון
הילטון בצ'ונגצ'ינג גדושים בכל טוב .תע־
רובת עלים ירוקים עם פרוסות סלק במט־
בל ויניגרט יפני ,רצועות רוסטביף מוקפ־
צות עם פטריות ,סלט קוסקוס ועוף עם צלפים ,דג סיני
מטוגן ברוטב חמוץ־מתוק ,תבשיל כבש עם רוזמרין
ושום ,עשרות סוגים שונים של סושי וקדירה מטריפה
של קוק או ואן .אבל כל אלה לא מעניינים את שגריר
ישראל בסין ,עמוס נדאי ,שמדלג בדיפלומטיות ועל
בטן ריקה בין לחיצות ידיים רשמיות עם מנהלי חברות
סיניות ממשלתיות לבין צ'אפחות ידידותיות עם מנכ"ל
מכון הייצוא אבי חפץ ועם נשיא לשכת המסחר אסיה־
ישראל ,שר התמ"ת לשעבר רן כהן .הם הגיעו לכאן כל
הדרך מהארץ כדי לקשט בתאריהם את הסמינר הכלכ־
לי הישראלי הראשון שנערך בעיר הענקית הזאת ,בית
למספר בלתי נתפס של  32מיליון בני אדם.
נדאי רעב מאוד ,אבל הוא ממתין בסבלנות עד שאח־
רון האורחים המכובדים עוזב את האולם ואז ממהר החו־
צה אל הרחוב ,מלווה בקצין הביטחון של השגרירות,
ונעלם בתוך ההמון .אחרי חמש דקות של הליכה מהירה
הוא מוצא את מה שהוא מחפש – מסעדת פועלים קטנה
ומטונפת ,שהמטבח שלה הוא כוך צפוף ,שחור ומג'ויף
שקירותיו נוטפים שמן .הוא מתיישב על כיסא פלסטיק
קטן ומזמין מבעלת הבית קערה גדולה של אטריות,
שמגיעות לשולחן כשהן שוחות בתוך מרק סמיך ואדום
של פלפלים חריפים־אש ,שרק מהריח העיניים מתחי־
לות לדמוע .השגריר לא נבהל ,צולל לתוך הקערה עם
הצ'ופסטיקס וחיוך גדול נמרח על פניו .מגיל צעיר הוא
סובל מסינוסים חסומים ,והחיים בבייג'ינג המזוהמת
הורגים אותו .הדבר היחיד שפותח לו את האף כמו שצ־
ריך זה נודלס חריפים בנוסח צ'ונגצ'ינג.
דיפלומט ותיק ,שגרירנו בסין .את צעדיו הראשונים
במשרד החוץ עשה עוד לפני שמלאו לו  ,30כסגן הממונה
על האבטחה בנציגויות ישראל בחו"ל .לאורך השנים
טיפס אט־אט למעלה ,במסלול ארוך ומפרך :שימש קונסול
וקצין מנהלה בטוקיו וסגן השגריר בבנגקוק ,סייע בהקמת
שגרירויות ישראל בבודפשט ,בסרי־לנקה ובהונג־קונג,
היה שגריר ישראל באוסלו ,עמד בראש היחידה למשאבי
אנוש והיה חלק מצוות ההיגוי של הסכם השלום עם ירדן.
בתפקידו האחרון ,לפני שהגיע לבייג'ינג לפני כמעט
ארבע שנים ,שימש סמנכ"ל אסיה והפסיפיק" .אבל מה
שקורה כאן" ,הוא אומר בפה מלא ,ומזמין קערה נוספת
של אטריות לוהטות" ,זה סיפור אחר לגמרי" .טוב ,בתור
התחלה בשום מקום אחר הוא לא שילם רק חמישה שקלים
על שתי מנות של נודלס.
שגרירות ישראל בסין – המונה צוות קטן של כ־20
דיפלומטים ועובדים ישראלים ועוד צוות דומה של עוב־
דים סינים – אמורה לקדם את האינטרסים שלנו במדינה
שמשתרעת על שטח עצום של  9.6מיליון קמ"ר .פחות
מארצות־הברית אומנם ,אבל שם יש לנו ,מלבד השגרירות
בוושינגטון ,עוד שמונה קונסוליות .בסין ,כוורת רוחשת
של  1.3מיליארד בני אדם ,יש לישראל רק שתי קונסו־
ליות – אחת בשנגחאי ואחת בגואנגג'ואו – שמתנהלות

מתוך משרדים פצפונים ומתמודדות עם מחסור חמור
בכוח אדם .נפח העבודה העצום שמכתיב הגודל של המ־
קום הזה – והחשיבות ההולכת וגדלה שלו בזירה הכלכלית
והמדינית – לא משאירים לאף אחד יותר מדי זמן לבלות
במסיבות קוקטייל מעונבות" .אני קורא את הטוקבקים
לידיעות שקשורות למשרד החוץ ואני יודע מה הדימוי
הרווח בארץ בכל מה שקשור לדיפלומטים ישראלים",
נדאי נאנח" .יותר מדי אנשים חושבים שאנחנו אוכלי לחם
חסד .אבל לא יכול להיות דבר רחוק יותר מזה".

למכירה :המוח היהודי
השגרירות בבייג'ינג היא אחת השגרירויות הצעי־
רות ביותר של ישראל ואחת החשובות והעסוקות ביותר
שלה ,אם כי ההבנה הזו החלה לחלחל במשרדי החוץ
והאוצר רק באחרונה .היא הוקמה לפני קצת פחות מ־
 20שנה ,עם כינון היחסים הדיפלומטיים עם סין ,ובזמן
הקצר שחלף מאז הספיקה לעבור שני משברים דיפלו־
מטיים קשים שמהם יצאה בשן ועין.
הראשון היה בשנת  .2000בעקבות לחץ אמריקאי
כבד חזרה בה ישראל מחתימה על עסקה ביטחונית
גדולה שבמסגרתה היו אמורים הסינים לקבל מטוסי
ריגול מדגם "פאלקון" ששודרגו בארץ .ביטול העסקה
נתפס כעלבון אישי על ידי נשיא סין דאז ג'יאנג דז־
מין ,עלה לישראל ביוקר )המדינה נאלצה לשלם לסין
פיצויים בסך  350מיליון דולר( ושיתק כמעט לחלוטין
את היחסים בין שתי המדינות .ארבע שנים לאחר מכן
חזר התרחיש הזה על עצמו עם ביטול עסקה ביטחונית
נוספת לאספקה ולתיקון חלקי חילוף של מזל"טים ,שוב
בגלל לחץ מכיוון ארה"ב.
קשרים ביטחוניים עם סין כמעט שלא קיימים היום
כתוצאה מהפיאסקו הכפול הזה ,ולכן ,במקום למכור לסי־
נים נשק ,מנסה עכשיו שגרירות ישראל למכור להם משהו
אחר לגמרי :את המוח היהודי .שכן מה כבר אפשר למכור
למדינה שמייצרת את כל מה שאפשר לקנות? הסינים אולי
לא מתרשמים במיוחד מהיכולת שלנו לעמוד בהבטחות,
אבל מתחברים מאוד לעובדה שגם לנו ,כמוהם ,שורשים
עתיקים ואלפי שנות היסטוריה מתועדת ומעריכים את
כושר הפיתוח וההמצאה הישראלי .מאמצים דיפלומטיים
לא מעטים ,למשל ,מופעלים כאן לצורך מיתוגה של יש־
ראל כאימפריית היי־טק וכחממה של יצירתיות טכנולו־
גית – מיתוג שיש לו ,כמו שמסביר נדאי ,חשיבות עצומה
לצורך הסברה .המיתוג הזה לא פחות חשוב לצורך קידומן
של חברות ישראליות המנסות להיכנס לשוק הסיני הקשה
והסבוך ,שהכניסה אליו קצת פחות כואבת כשיש לך ,לפ־
חות למראית עין ,גב של ממשלה.
יום לפני הכנס בצ'ונגצ'ינג ,למשל ,נפגש השגריר עם
נציג של חברת סטארט־אפ ישראלית שמנסה למכור מוצר
אינטרנט מהפכני לשוק הסיני .הוא הגיע כדי להציג את
הפיתוח שלו ולבקש מהשגריר שינאם במסיבת העיתונאים
שהוא מתכנן לערוך בבייג'ינג .נדאי נענה מיד .החברה
הישראלית הרוויחה יחסי ציבור מצוינים בחינם ,והשגריר
הרוויח עוד הזדמנות לקדם בכלי התקשורת הסיניים את

אדוני
השגריר

עמוס נדאי בבניין השגרירות.
"אני השגריר היחיד
שמשמש גם יו"ר ועד בית"
| צילומים :בועז ארד

יש לך כוס סוכר?

השתנקו .מפאתי הבמה התרומם מישהו והחל לעשות
את דרכו במהירות אל הסטודנט ,ככל הנראה במטרה
להפקיע ממנו את המיקרופון .אבל נדאי ענה לו – ובא־
ריכות .הדברים התקבלו במחיאות כפיים סוערות .בסוף
האירוע ניגשו המארגנים המקומיים אל הדיפלומטים
הישראלים בראשים מורכנים והתנצלו ארוכות" .אני
מקווה" ,לחש אחר כך אחד מהם בדאגה" ,שלא יזרקו את
הבחורצ'יק הזה מהאוניברסיטה".

בדיקה ביטחונית לפיצה

משחקים ליד המשרד של אבא .הגינה במתחם השגרירות הישראלית

השגריר שינן בעל
פה כמה אמרות
של מאו דזה דונג,
מנהיגה המיתולוגי
של סין .הוא
אוהב במיוחד את
האמרה" :רן בו
פאן וו ,וו בו פאן
רן .רן רואו פאן וו,
וו בי פאן רן" —
שבתרגום חופשי
אומרת משהו כמו
"אנחנו לא נתקוף
אם לא יתקפו
אותנו ,אבל אם
יתקפו אותנו,
אנחנו נחזיר להם
באבו–אבוהום"

תדמיתה של ישראל כמדינת היי־טק קטנה וחכמה.
"אין לנו הרבה מה להציע לכם" ,אומר השגריר בכנות
בעיצומו של הנאום שהוא נושא בפתיחת הסמינר הכל־
כלי בצ'ונגצ'ינג ,נאום פחות או יותר קבוע שהוא מש־
תמש בו מול קהל מאזינים סינים .הוא מונה את ההבד־
לים הגיאוגרפיים והמספריים העצומים בינינו לבין סין,
תוך שהוא מתעכב ומדגיש שרק בעיר צ'ונגצ'ינג לבדה
גרים יותר מפי ארבעה בני אדם מאשר בכל ישראל" .אין
לנו נפט ,ואין לנו משאבים טבעיים יקרים אחרים" ,הוא
ממשיך" ,אבל יש לנו יכולת מיוחדת מאוד של חשיבה
מחוץ לקופסה" .דברים דומים אמר גם למאות סטודנטים
מהאוניברסיטה ללימודים בינלאומיים בעיר ,שחנכה בנו־
כחותו חוג חדש ללימודי ישראל ,וגם במסיבת העיתונאים
שאליה הוזמן על ידי חברת הסטארט־אפ הישראלית.
כדוגמה נשלפים כמעט תמיד הדיסק־און־קי של דב
מורן ,תוכנת המסרים המיידיים  ICQועגבניות שרי ,גם
הן פרי מחקר ופיתוח ישראליים .הסינים קרועים על עגב־
ניות שרי – הם מקשטים איתן עוגות במקום עם דובדבנים
– וסיפורי הצלחה בתחום החקלאי קונים אותם כמעט מיד.
לוח הזמנים הצפוף של השגרירות עמוס מדי יום בשלל
פעילויות ופגישות שאיש אינו יודע מה ייצא מהן ,אם
בכלל .ביום אחד למשל ,שגרתי למדי ,נפגש קצין העי־
תונות של השגרירות גיא קיבץ עם צוות הפקה של אחד
מערוציה של רשת הטלוויזיה הממשלתית הסינית הענ־
קית  ,CCTVשמעוניין להגיע לישראל כדי לראיין את
הנשיא שמעון פרס .קיבץ מנסה לשכנע אותם להיפגש עם
עוד כמה אישים על הדרך ולצלם סדרת תוכניות שלמה
על ישראל ,עם דגש על חדשנות טכנולוגית .אחר כך הוא
ממהר לפגישה של השגריר עם הפסל הסיני המפורסם יאו
יואן ,מעריץ גדול של ישראל ,המבקש לתרום למדינה
פסל מתכת עצום ממדים במשקל  60טון "כדי לקדם את
השלום" .יאו ,שנראה כמו קריקטורה של זקן סיני חכם ,עם
זקנקן ארוך ודק שמשתלשל בנינוחות מסנטרו ,מביא לש־
גריר תה במתנה ונרגש מאוד מהמעמד .השגריר ,מצידו,
לא רוצה להתחייב לכלום – אז הוא מלטף אותו במחמאות.
הוא כבר עשה כמה בירורים מבעוד מועד במשרדיהם של
כמה ראשי ערים בארץ ,וכולם נבהלו קצת מהרעיון .לא
מהעלות הגבוהה של הטסת מפלצת כזו לישראל כמו מה־
עובדה שמדובר בפסל של אישה עם חזה חשוף.
לך תסביר פתאום לסינים שיש גבול לכמה
שהישראלים מוכנים לחשוב מחוץ לקופסה.

שאינם יודעים לשאול
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כמו בכל שגרירות גדולה של ישראל ,גם כאן ,בבייג'ינג,
פועלים לצד השגריר שלל דיפלומטים :קונסול ,נספחים
מסחריים של משרד התמ"ת ,נספח מדע וחקלאות ,נספח
צבאי ונספח תרבות .זה האחרון ,רן פלג ,ג'ינג'י צעיר ונ־
מרץ ,הוא עורך דין לשעבר שעזב את התחום כדי לעשות
משהו עם "יותר משמעות" .בשל המחסור בכוח אדם הוא
משמש גם נספח אקדמי ,אחראי על מונגוליה השכנה שבה
אין לנו נציגות רשמית ונספח לענייני פרובינציות – תקן
חדש ,ייחודי לסין ,שנועד ליצור דריסת רגל דיפלומ־
טית ישראלית במחוזות המרוחקים והמתפתחים של סין,
כמו מחוז סצ'ואן .המחוזות האלה סומנו על ידי הממשלה
הסינית כדבר הגדול הבא ,והרבה מאוד תקציבים מופנים

אליהם בימים אלה .בשגרירות מקווים שבאמצעות נוכ־
חות בשטח אפשר יהיה ,בין השאר ,להבטיח לכמה שיותר
חברות ישראליות נתח מהעוגה – ופלג הוא כוח החלוץ.
וכך הוא מתרוצץ בין פגישה עם יו"ר התאחדות הכדור־
גל הסינית לצורך קידום משחק ידידות בין שתי הנבחרות,
רכישת ספרי לימוד לסטודנטים מהחוג ללימודי עברית
של אוניברסיטת בייג'ינג ,הטסתן של אחינועם ניני ומירה
עוואד לסיבוב הופעות בסין ותיאום הגעתה של משלחת
אקדמית של מרצים מהמרכז הישראלי ללימודי איראן
– הזדמנות מצוינת להסביר לסינים עם אילו שכנים
בדיוק יש לנו עסק .חוץ מזה הוא קבור מעל הראש גם עם
הסידורים הלוגיסטיים של הסמינר הכלכלי בצ'ונגצ'ינג,
אחת מערי המחוז המרכזיות ביותר שנמצאות על המפה
הפרובינציאלית שלו .רגע לפני שהוא יוצא לדרך מתברר
לפלג שפגישה שתוכננה לשגריר עם חבר הפוליטביורו
ומזכיר המפלגה הקומוניסטית של צ'ונגצ'ינג ,בו שילאי,
אחד האנשים החזקים ביותר בסין ,לא תתקיים – ושח־
לק מהחברות הישראליות הגדולות שהיו אמורות לשלוח
נציגים לסמינר החליטו להבריז .למרות הכל ,מדובר
בסופו של דבר בספתח מוצלח :לא מעט חברות אחרות
כן מגיעות ,מהצד הסיני נרשמת נוכחות לא רעה ,ניצנים
ראשונים של עסקאות עתידיות מתחילים להסתמן ,והעי־
תונות המקומית מסקרת את האירוע בהרחבה.
פלג הגיע לסין לפני כמה חודשים בסך הכל ,לאחר
שהעביר שנה שלמה בטייוואן בשליחות משרד החוץ
כדי ללמוד סינית כמו שצריך – מדיניות חדשה יחסית
של המשרד .הדיפלומט היחיד מלבדו בשגרירות שמד־
בר את השפה הקשה והמורכבת הזו הוא קצין העיתונות
קיבץ ,שלמד סינית באוניברסיטה בארץ וגם בטייוואן
ושולט בה על בוריה .נדאי ,שמפטפט לא רע ביפנית,
ניסה ללמוד קצת סינית לאחר שהגיע לכאן אבל
התייאש מהר מאוד .מלבד לומר "שלום" ו"תודה" הוא
שינן בעל פה כמה אמרות מפורסמות של מאו דזה דונג.
על האייפד שלו מותקנת אפליקציה שמאפשרת לדפדף
בין שלל אמרות שפר של מנהיגה המיתולוגי של סין,
שאותן הוא שוזר בנאומיו ובשיחותיו בנקודות מפתח.
יש אחת שהוא מחבב במיוחד" :רן בו פאן וו ,וו בו פאן רן.
רן רואו פאן וו ,וו בי פאן רן" – שבתרגום חופשי אומרת
משהו כמו "אנחנו לא נתקוף אם לא יתקפו אותנו ,אבל
אם יתקפו אותנו ,אנחנו נחזיר להם באבו־אבוהום".
את האמרה הזאת הוא שולף בכל פעם שהוא נדרש
להסביר לסינים למה ישראל תוקפת בעזה .בעיצומה
של מתקפת הגראדים האחרונה בדרום ,למשל ,עשה
את זה בפגישה עם ראש מחלקת המזרח התיכון במ־
שרד החוץ הסיני .בראיונות עיתונאיים – ונדאי נותן
כאלה כמה וכמה פעמים בחודש – הוא בדרך כלל לא
נדרש לסוגיית הסכסוך .הסינים ,באופן כללי ,מעדיפים
שלא להתקיל את מרואייניהם או את אורחיהם בשא־
לות קשות .לעיתים נדירות בלבד קורה שהוא נתקל
באמבוש פרו־פלסטיני ,מהסוג ששגרירים במדינות
דמוקרטיות נתקלים בו על בסיס קבוע .החודש ,לדו־
גמה ,זה קרה לו באוניברסיטה ללימודים בינלאומיים
בצ'ונגצ'ינג .בשלב השאלות קם סטודנט סיני צעיר,
מוסלמי ,ואמר לו ש"ישראל אחראית למותם של אל־
פים מאחיי המוסלמים" .דממה נבוכה השתררה באולם
המפוצץ .הפרופסורים הסינים שנכחו במקום כמעט

יום שישי אחר הצהריים בבייג'ינג ,ובחצר שגרירות
ישראל המאובטחת המולה גדולה של ילדים .חצר השגרי־
רות מוקפת חומת אבן גדולה וגדר ירוקה גבוהה ,שהוקמה
על ידי הסינים כדי למנוע מפליטים צפון־קוריאנים המ־
סתתרים בעיר לזנק מעל החומה כדי לקבל מקלט דיפ־
לומטי .גדרות דומות מקיפות את כל השגרירויות הזרות
בעיר זה כבר כמה שנים .שגרירות ישראל בסין ,מתברר,
היא השגרירות היחידה שלנו בעולם שמשמשת גם בית
מגורים בעבור הצוות הדיפלומטי ובני משפחותיהם.
זה עתה חזרו כל הילדודס הביתה מהגן הישראלי של
חב"ד בעיר ,והם פושטים – יחד עם המטפלות הסיניות
שלהם – על מתקני המשחקים שנבנו בעבורם בחצר.
המחזה משונה :מעל הילדים הצוהלים ,במשרדים ,עוד
סוגרים עובדי השגרירות קצוות אחרונים לפני סוף
השבוע ,ואנשי ביטחון עם אוזניות חולפים על פניהם
בדרכם למטלות אבטחה שונות.
לאה חורש ,קצינת המנהלה של השגרירות וקונסולית
ישראל בבייג'ינג ,מסבירה שהחיה המשונה הזאת נולדה
כתוצאה משיקולים כלכליים נטו .עם כינון היחסים הדי־
פלומטיים בין שתי המדינות עשו במשרד החוץ חישוב
והגיעו למסקנה שלשכן את אנשי הצוות של השגרירות
שבדרך במתחמי המגורים המעטים שבהם הורשו זרים
לגור באותן שנים בעיר יהיה עסק יקר להחריד .עדיף
לנצל את השטח הגדול יחסית שהקצו להם הסינים כדי
להקים בשטח השגרירות גם בניין מגורים .וכך ,נוסף על
כל הדברים שחורש אחראית עליהם – ביניהם הנפקת
אשרות כניסה לסינים המבקשים לנסוע לישראל ,הטסתן
לארץ ,לא עלינו ,של גופות מטיילים ישראלים שנהר־
גו בסין וטיפול בשלל עניינים קונסולריים ולוגיסטיים
אחרים – היא מתפקדת גם על תקן של מה שהיא מכנה
"מנהלת בית־מלון" .התפוצץ צינור במקלחת? המיקרוגל
התקלקל? המפתח נתקע במנעול של הדלת? צריך להח־
ליף נורה שנשרפה? מתקשרים לחורש.
לכאב הראש הזה שותפים גם אנשי הביטחון היש־
ראלים של השגרירות – שעובדים מסביב לשעון ,הרבה
אחרי שהעבודה במשרדים נגמרת ,וצריכים למשל לב־
דוק ולאשר כל מבקר שמגיע לארוחת ערב בדירתו של
אחד מהשליחים .אם מישהו הזמין פיצה באמצע הלילה
– אחד מאנשי הביטחון יקבל את פניו של השליח ויבדוק
את המשולשים אחד־אחד.
מבנה המגורים של השגרירות מכונה על ידי רבים
מדייריו "הקיבוץ" ,ולא לחינם .דייריו עובדים וגרים
באותו מקום ,וכמו בכל קיבוץ שבו כולם מכירים את כולם
ונפגשים ללא הרף – עולים לפעמים זה לזה על העצבים.
אין כאן באמת פרטיות :השכנים לא חושבים פעמיים לפני
שהם דופקים בדלת ומבקשים סוכר ,ילדים קטנים מתרו־
צצים בין הקומות ומתנחלים לשעות ארוכות בדירות אק־
ראיות ,כולם יודעים בדיוק מתי השכן חזר הביתה ואם הוא
מארח אצלו אנשים ומעדכנים זה את זה ברכילויות שונות
ומשונות מחיי הקהילה הקטנה והמסוגרת" .מצד אחד ,זה
נוח מאוד ,במיוחד בעבור משפחות עם ילדים" ,אומרת
מיה ירון ,הנספחת המדינית של השגרירות" .אבל מצד
שני ,זה די מעיק" .ירון ,כמו דיפלומטית טובה ,מתנסחת
בדיפלומטיות .אחרים ,שלא לייחוס ,דיפלומטיים פחות.
משווים את החוויה לישיבה בכלא .אחרים מגדירים את
המגורים המשותפים כ"סיוט" ואומרים שאילו היו יכולים
– היו נמלטים ברגע הראשון לדירה רגילה בעיר" .אף אחד
לא באמת מרוצה מהסידור הזה" ,אומר השגריר נדאי ,שגר
בקומה האחרונה" .גם אני לא מרוצה מזה .אני השגריר
היחיד בעולם שמשמש גם שגריר וגם ראש ועד הבית".
אל משרדה של חורש נכנסת טאנג לי־לי ,אחת העו־
בדות הסיניות הוותיקות של השגרירות ויד ימינה של
הקונסולית ,עם חדשות מסעירות הקשורות בתנור
אפייה כלשהו שהתקלקל באחת הדירות .טאנג ,בני־
גוד לעובדים הישראלים שמועסקים כאן לתקופות
קצובות ,נמצאת במקום הזה כבר  15שנים .שגרירים
באים והולכים ,דיירים חדשים מחליפים ישנים ,אבל
טאנג – שעבדה בשגרירות קנדה לפני שהגיעה לכאן
– לא זזה לשום מקום" .אתם הישראלים" ,היא אומרת,
"מאוד ישירים .אתם אומרים בדיוק מה שאתם חושבים,
בלי גינונים מיותרים ובלי קישוטים .אני אוהבת את זה
מאוד .אצל דיפלומטים של מדינות אחרות אין את זה.
אצלם זה הכל הצגות"† .

