
מעמד בענייני ואש־הממשלה יועצת שפיר־א־ליבאי ניצה ד״ר
מעמון את להשוות י בו נמעט נעשה דא שבישואל מגלה האשת ו ו נ

בנו ירצו עצמו שהנשים בנך הוא ופיתחו ו כי וטוענת ,1 הנשיס של

 2000 נשות
 מונית תתיז!

 אוכווסיית־התוני
 תוופבת בעולם
וילדיהן מנשים

 עדם אנשים פחות!מדי
 בע״ה ופא ששני לעובדה

 מישפחות נשים. של
 נשים עומדות שבראשן

לקדהעוני מתוחה חיות

 את מייצגת לא אני
 הן ,דעות* זומממיד.

 ד הורמה פמיניסטיות.
 אותי, מגביל אינו
שונים מתחומים1 חוץ

 משתכחת נשים
 נחות הרבה

 מגברים
ו ט ע

העבודה אותה

 חובשי לי ׳נותן בגין
 הוא נרחב. ז׳ פעולה
 מעמד לבעיית מודע

 בעיה כשיש האשה.
אליו באה אן׳ לוחצת,

 ראש־ סגן כשהיה
 חפחפסוד תרם הממשלה,

 מעמד לעניין דבות ידן
 דלתה אש האשה.

ידועה פמיניסטית

ומוז כאוב נושא הוא האשת עמד ^
ן  שלחי של המודרנית בחברה גם נח• מ

 בתפקידים נושאות נשים כאשר ,1982
 המדעניות, משמשות אחראיים, ציבוריים
שגרי נשיאות, ראשי־ממשלות, רופאות,

 איו עדייו ושרות, פרלמנטים חברות רות,
מת הדבר לגברים• במעמדן טוות הנשים

 כאשר שגם בעובדה במשכורת, בטא
 בחוץ, אחראי בתפקיד הנשים עובדות

 וכעק- כאמהות זמנית בו מתפקדות הן
ה כל את ♦ש שלגברים בעוד רות-בית,

זכויות.

 נוכח במיוחד ומחמירה, חולבת הבעיה
 קאריירה. לעצמן הבוחרות הנשים ריבוי

יתחל והחובות שהזכויות הוא האידיאל
 ולא וגברים, נשים בין בשווה שווה קו

 הפמיניסטית בתנועה חברה להיות צריך
 יקרה. שזח לרצות או בזה להאמין כדי

 לא הנשים, אנו, שדווקא היא הבעייה
 הטבע שמן מאמינות אנחנו בזה. רוצות

 נבטל הילדים, את נגדל שאנחנו הוא
 מרחץ האשפה את נוריד הארוחות, את
צרי אנחנו בל קודם לכן, הבלים. את
דרך זו שאין עצמנו את לשכנע כות

 החברה, של חשיבה דרך אלא הטבע,
שלנו. העבודה זו להשתנות. שצריכה

ב להיעשות צריכה האחרת העבודה
 עומדת וכאן התחוקתי, המימשדי, מישור
 יועצת שפירא-ליבאי, ניצה הד״ר לצידנו

האשה. מעמד בנושא ראש״הממשלה
 מאוד. עצמאית אשח היא ליבאי ניצח
ו המיטפטן ליבאי, דויד לד״ר נשואה

 ,10ו- 13 בני ילדים לשני ואם פרקליט,
ה האוניברסיטה בוגרת היא ודפנה. דני

ף ביחסים מאסטר לה ויש עברית  בי
ו במיקצועה, עורכת-דין היא לאומיים•

השוו למישפט דוקטור בתואר מחזיקה
שיקגו. באוניברסיטת קיבלה שאותו אתי,

 שלוש לראש-חממשלה מייעצת היא
 בבנין הנמצאת בלישבתה בשבוע, פעמים

 על מלמדת בירושלים, ראש-הממשלה
 וזכויות חאשח של המישפשי מעמדה
ת והעבריין הנאשם החשוד, ח  למישפ- ב

 יושבת״ראש תל-אביב, באוניברסיטת טים
 אינטר־ ״אמנסטי טל הישראלי הסניף

האגו של הוועד־המנהל חברת נשיונל״
 וסגן־נטיא האו״ם למען הישראלית דה

בישראל. המישפטנים אגודת
43




