
ספרים
תיעור

כזה אדם קייס
 ענו׳ 464 ;ענזי־חולוך (הוצאת הפער

 בין הקיים הפער הוא עמנואל) נושה יצחק
 הספרדיות, והעדות עולי־המיזרח של קליטתם

ה הקהילה של רמת־החיים־והחינוך לבין
בישראל. אשכנזית

 את המתאר בספר צורך קיים רב זמן זה
 והבעיות ההפלייה אי־מיזוג־העדות, בעיית

והמיזרחית הספרדית הקהילה של המיוחדות

 בבעייה — והלאה ממנו שהוא — מעמיק
מאוד. חשובה
 המחבר מופיע בו הראשון, בעמוד החל

 וכלה מפואר, בתצלום בני־משפחתו כל עם
 הלקוחות מובאות מופיעות בו ,463 בעמוד

 אחת: מטרה אלא לספר אין ליד, הבא מכל
 יצחק כמו כזה אדם שקיים בבירור לקבוע

מנהיג־הדור. ושהוא עמנואל,
 מקיטעי- ,המכריע בחלקו מורכב, הספר
 עמנואל״ יצחק משה עם ״ראיון כמו עיתונות

 הוא עמנואל״. יצחק משה של דבריו או
 נתונים של שלימה שורה אומנם, מעלה,

 וניסיונו הצרה, גישתו אך — מאלפים
 השקפה של רקע על הבעיות כל את לפתור
הבעייה. ל־תרון תורם אינו עדתית

 משתדל שהמחבר כפי הספרדו־מיזרחים,
 יצטרכו עולי־המיזרח, קהילת את לכנות
 של ובעיקר — מנהיג של להופעתו לחכות

 לתאר שידע ממש, של היסטוריון ושל סופר
 פיתרונות העלאת תוך־כדי מצוקתם, את

 כולה, ולמדינת־ישראל להם, קונסתרוקטיביים
 בעייה שהיא — מיזוג־הגלויות בעיית כי

למ יכולה — וכלכלית פסיכולוגית כפולה:
 פעולות: סוגי שני על־ידי רק פיתרון צוא

המ יזומה, וחינוכית מדינית פעולה @
 — רעננים צעירים, אנשים על־ידי בוצעת
 — ואוניברסאלית עמוקה תרבות ובעלי
עמנואל. משה מיצחק מאוד הרחוק טיפוס
 ומדעיים מעמיקים שיטתיים, מחקרים •

הפער. כמו מספרי־רבב־ומלל הרחוקים —

 הצער למרבה בארץ.
הבא ספר זה אין

הליקוי. את למלא
מנ בדיוק לא
כי הדור. היג

ש מי — עמנואל
ממנ כאחד התפרסם

 התנועה של היגיה
הקיקיונית ־ העדתית

הצ (״פש״) ישראל
ב עוסק האחרונות, בבחירות שנכשלה עירה,

סוציולוגי בטיפול ולא שלו אישיותו הבלטת

עמנואל
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 ראש על-ידי שנערכה פנים קבלת .1949 בתל-אביב, הקריה למעלה:
הראשון. העצמאות יום לרגל הממשלה

 ראש משרד את היום כוללת בירושלים, החדשה הקריה :למטה
והתיירות. הפנים החוץ, האוצר, ומשרדי הממשלה
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