
 הוצ׳ ישראלי, אתרן צור, מיקי :עורכים סואן, אגם nov על ישראלי, וחיה כגציון
עמודים. 302 עם־עובד,

 ומעשיהם תולדותיהם השנייה, העליה אנשי ישראלי, וחיה לבנציון מוקדש הספר
 לביוגרפיה מעבר הרבה בספר יש אך בערך. שנה מאה לפני שהחלו המפוארים

 והתפתחותו השנייה העלייה עלילת נשזרת השניים, של אישיותם סביב כפולה.
בשנים. עשרות במשך והישגיו משבריו, מאבקיו, ולבטיו, מאורעותיו על היישוב של

 איתנים בדעתם, נחושים וחיה, בנציון כמו אנשים, כמובן עומדים ,במרכז
 בעוז והרחוקה הקרובה סביבתם את ומדביקים כפלדה, מחושלים באמונתם,

 מספר אביא הספר, של תוכנו את לתמצת קשה ובתקוותיהם. בשאיפותיהם רצונם,
 :בו המקופלות הבעיות היקף את ויבליטו אופיו את שימחישו לפרקים כותרות
 נחשים" בחברת בסוכה בוסל "עם כנפיים" לי היו "לו לירושלים" פרחה "נשמתי

 "להשביר הגורן" על ]המשוררת[ רחל "עם ; לב״ ״ערגת אביון״, מלך !אני ״אדון
 ההרים". לראש טבריה את "להעלות שקר", של משיחיות או "גאולה לרעבים" לחם

 אותך ו״מאלצים" סקרנות מעוררים קצרים( )אמנם פרקים מאות לאלה בדומה
וסוערים. סואנים החיים שקט, כביכול האגם, שפת על כי ותמצא בכתוב, לקרוא
 ימצא היישוב תולדות את במקצת, ולו שמכיר, מי בספר. ומאוחר מוקדם אין

 יתרון. וזה הסוף, ועד מהתחלה רצופה לקריאה נזקק ואינו שבספר דף בכל עניין
 אכזב לא מקור לשמש עשויים ואלה אותנטיים ובמקורות במסמכים עשיר הספר

הזדהות. לשם מופת אישיות חניכיהם לפני שיעמידו למחנכים,

1984 ״מסדה״ החלומות, בעלת פרנקל, אלונה

ה מאת א ב ל ב ו ח

 תמי!מים מילדים כספים סוחטים כך להמלצה. ראוי הספר אין שערוריה. זוהי
 המזמינים משובח נייר על לבנים עמודים 32 — ״סיפור״ עם עמודים 5 ! ומהוריהם

 חלומותיה... את גזל הרע שהמכשף המסכנה לנסיכה חלומות לצייר הילדים את
 אין הבצע שלתאוות כנראה ! קשה כריכה בלי במתברת־ציור לצייר זול יותר והרי
 שבו הסבר, דף נלווה לספר בספרים. "לקשקש" ילדים ללמד גם כשר, והכל גבול,

המעשה... את מצדיקה המחברת
 גם מובן לא שהוא החלום, ימושג את ומסלפת מלאכותית הקצרה העלילה

לילד. כך
 האומללה... לנסיכה חלומות לצייר מהילדים המבקשת היא הטובה הפיה

העל־טבעי... את למבצע גייסה המחברת
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