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אם מישהו היה מספר לה שנתיים קודם לכן שתעדיף לבלות
במחיצת עצמה שבועות ארוכים וגם תיהנה מכך ,היא היתה שולחת
אותו לאשפוז .ובכל זאת ,הנה היא מפליגה לבדה ,והדממה שמסביב
מטעינה אותה בכוחות שמעולם לא חשה בהם לפני כן .כמעט
חודשיים חלפו מאז יצאה להרפתקה הזאת ,וכבר היה לה ברור
שמשהו חשוב ומהותי משתנה בקרבה .משהו שלא ידעה לתת לו
שם ,אבל לראשונה זה שנים אִפשר לה לנשום.
ברגישות ,בכישרון ובחמלה מתארת אשרת קוטלר שני גיבורים
כובשי לב ומספרת על חוויית ההפלגה העצמאית בים כהרפתקה
וכדימוי מושלם להתמודדות של האדם עם גורלו ועם חייו.
"זהו לטעמי הטוב בספריה של אשרת קוטלר ,מן הסופרות המיוחדות
והמעניינות ביותר בישראל של העשור האחרון – ".יוכי ברנדס

הטבה נוספת:

המפלה החמישית  /דוד פסיג

"פרופ' פסיג מצליח לעורר בספרו מחשבה רבה ,מסקרנת ומטרידה גם יחד,
ולסחוף את קוראיו למסע מרתק ומסעיר בהיסטוריה של העם היהודי...
קריאה בספר הכרחית לכל מי שעתיד ישראל והעם היהודי חשוב לו,
ובמיוחד למי שנוטל חלק בעיצובו" – .יצחק הרצוג ,נשיא המדינה
המפלה החמישית הוא ספר נוסף בסדרת ספריו של פרופ' דוד פסיג
על העתיד ,שמטרתם לקרב את הקורא להבין כיצד ניתן לזהות מגמות
עוד בטרם בשלו ולפעול כדי להימנע ממהמורות או לחזק הזדמנויות.
פרופ' פסיג מזהה את כיוון התפתחותה של היהדות ואת אופי מנהיגיה
העתידיים ,ומפרט מה דרוש לעשות במאה ה 21-כדי שהכוחות שהניעו
את מחדלי העבר לא ישובו לפעול.
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