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Letters to the Editor 
Aharon, 

Sorry to hear about the coronary troubles.  And I 
can understand your wanting to watch the reins 
be taken up by someone younger.  I certainly had 
fun in the Rehovot Science Fiction club and still 
fondly remember the lecture I gave there on 
teleportation.  Hope things there turn out well all 
round.  
 Best wishes, 
  Sam Braunstein  
 schmuel@sees.bangor.ac.uk  
 www.sees.bangor.ac.uk/~schmuel/home.html  

 
Ed. Note: For those who remember Sam, he is 
now teaching Computer Science at the 
University of Wales, Bangor, and cotinuing his 
researches on Quantum Computing, as well as 
Wormholes.  

 

Correspondence about Review Copies of Books 
Dear Mr. Sheer,  
 In read an article in Locus about the 
Rehovot SF Club and CyberCozen, a couple of 
years ago, and thought I'd send a set of my latest 
fantasy books as review copies and/or 
contributions to the Club's library.  
 I enclose a set of the Summerlands 

books (co-authored with Jeri Freedman), written 
as by Ellen Foxxe.  The books I wrote as 

J.F.Rivkin (the Silverglass series, published by 
Ace) are long out of print, but I believe the Ellen 
Foxxe books are still available.  
 I hope you, or someone there, will enjoy 
the books!  
 Devra Kunin 

 Foxxe@world.std.com 
(Correspondence about Review Copies of Books 
continues on page 2) 

 

The Israeli Society for Science Fiction and Fantasy 
Science and Science Fictionon ) in Hebrew(Monthly meetings  

Wednesdays: Tentative dates: 13/5, 17/6 
Join the Society, get its announcements, and go to its meetings! 

Call 03-528-3803 or 03-604-4959 
Meetings are held in Beit Ariela, 25 Shaul HaMelech, Tel Aviv at 8 p.m. 

    

This Issue on CyberCozen: 
• The second and final part of Eli Eshed’s Time Travel Literary History (in Hebrew). 

• A short story about an interplanetary sex encounter, Submitted by B.C. from DC. 

• A book review of David Gerrold’s The Man Who Folded Himself, by Aharon Sheer. 

 ::::CyberCozenבגיליו� זה של בגיליו� זה של בגיליו� זה של בגיליו� זה של 
 . מאת אלי אשדמסע בזמ�מסע בזמ�מסע בזמ�מסע בזמ�היסטוריה של ספרות ההיסטוריה של ספרות ההיסטוריה של ספרות ההיסטוריה של ספרות החלק שני ואחרו� של  •

� מ.B.Cי "מובא ע, כוכבי�סיפור קצר על מפגש מיני בי� • DC) באנגלית.( 

 ).באנגלית(מאת אהרו� שיר , )תרגו! ישיר של הש! (האיש אשר קיפל את עצמוביקורת על הספר  •

 

Comments to Aharon Sheer may be sent – 
By mail: POB 9443, Tel-Aviv 61093 

 By E-Mail: asheer@netvision.net.il 
 By phone: 08-9471225 
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Dear Devra,  
 Thank you for the review copy.  You're 
the first person to ever send me a review copy of 
a book.  My reviews appear in CyberCozen, 
which goes to 65 addresses but has far more 
readers, and in The Tenth Dimension, which 
has 350 recipients but far less readers, I'm afraid, 
since it is the official publication of the Israeli 

Society for Science Fiction and Fantasy.  Those 
numbers do not stimulate publishers or authors to 
give me books, unless they are friends in some 
way, such as Lucy Cohen Schmeidler, or Grania 
Davis.  
 I am also, alas, not a fantasy lover.  I'm 
more onto Kim Stanley Robinson, Robert 
Sawyer, and Steven Baxter, these days, although 

I did read a fun book by Connie Willis recently, 
Bellwether.  It's amusing to note that a 
"bellwether" is a castrated male sheep, with a 
bell hanging from its neck, not exactly the image 
Connie Willis conveys in the book.  
 I must also confess that I am now 
reading -- and enjoying -- Terry Pratchett's Small 

Gods, a delightful fantasy.  
 So I will pass your books on to some of 
our fantasy-loving members to read -- requiring a 
promise of a review in return -- after which the 
books will join the club library -- and, perhaps, 
who knows ... I will read the first of the duo 
before doing so.  
  Yours, 
   Aharon Sheer. 

 

Dear Mr. Sheer,  
 I figured Science Fiction clubs always 
have a library -- and in my experience, they're 
always glad of contributions.  I am surprised, 
though, that you don't receive review copies.  If 
you represent yourself to publishers as the editor 
of CyberCozen and a reviewer for The Tenth 

Dimension, "the two leading science-fiction 
publications in Israel" (they are, no?), they might 
start sending some, without asking about 
circulation figures.  Or they might have done so 

in the past.  I don't really understand genre 
publishing today -- it seems to consist of nothing 
but two or three amorphous, indistinguishable 
conglomerates....  
 In any case, thanks for your note.  I 
enjoyed hearing from you.  I hope someone 
enjoys the books.  Do send me a copy of the 
review, if one appears -- even if it's rotten!  

 Sei gesunt, 

Devra Kunin.

 היסטוריה של ספרות המסע בזמן

     אלי אשדאלי אשדאלי אשדאלי אשדמאת 
�חלק שני ואחרו� חלק שני ואחרו� חלק שני ואחרו� חלק שני ואחרו� ���    מסע בזמ� במדע הבדיוני הישראלי    

 
ג! בשפה העברית  נית� למצוא מספר 

ברעיו� מסע רומני! וסיפורי! שעשו שימוש מקורי 
 . בזמ� 

תורג! " מכונת הזמ�"וולס . ג. ספרו של ה
לעברית אי אז בשנות השישי! במסגרת קוב# שכלל 

אולי בהשפעת תרגו! זה   .  את מבחר ספריו של וולס
החלו להופיע בעברית ספרי! שוני! שעסקו בנושא 

היו הספרי! : ה! התחלקו לשני סוגי!. המסע בזמ�
דרניי! אמיצי! מגיעי! שבה! נערי! ישראליי! מו

לתקופות היסטוריות שונות בתולדות ע! ישראל 
כדי לעזור ) $ או החשמונאי!"לרוב תקופות התנ(

ללוחמי! העבריי! האמיצי! בתקופות אלה כנגד 
אבנר אבנר אבנר אבנר ספרי! מסוג זה כללו את ספריו של .  אויביה!

האמיצי! האמיצי! האמיצי! האמיצי! "ו"  האמיצי! במסתרי אי המרגלי!האמיצי! במסתרי אי המרגלי!האמיצי! במסתרי אי המרגלי!האמיצי! במסתרי אי המרגלי! "כרמליכרמליכרמליכרמלי
שבה! לא רק חבורת נערי! ": במסתרי עמק אילו�במסתרי עמק אילו�במסתרי עמק אילו�במסתרי עמק אילו�

מודרניי! מועברת באמצעות אבקה מסתורית 
אלא ג! נערי! חשמונאי! , לתקופת החשמונאי!

מועברי! לתקופתנו שבה יש לה! הזדמנות להתפעל 
מהישגיה המודרניי! של מדינת ישראל וללמוד את 

את כרמלי לא ענינו כל (העתיד הצפוי למרד שלה! 
סוג שני של ).  הפרדוקסי! הצפויי! מידע כזה

סיפורי! שכול! ללא יוצא מהכלל הופיעו בעיתו� 
של שנות השישי! תיאר " שלנושלנושלנושלנו האר#האר#האר#האר#"הילדי! 

והמטרה כא� ,  מסעות בזמ� לתקופות פריהיסטוריות

לא הייתה לאומית  פטריוטית כמו בסוג הקוד! אלא 
א$ הכוונות הדידקטיות הטובות .   לימודית גרידה

חוסר הידע  המדעי של נפגעו לעתי! קרובות בידי 
הכותבי! שהפ$ סיפורי! אלה למגוחכי! אפילו לגבי 

והסופרי! במקרי! אלה לא יכלו להצטדק (תקופת! 
שכ� מטרת , ולטעו� שכוונת! הייתה בידורית בלבד

 ). הסיפורי! הייתה דידקטית 
" המסע המוזר במכונת הזמ�המסע המוזר במכונת הזמ�המסע המוזר במכונת הזמ�המסע המוזר במכונת הזמ�"וכ$ ספר כמו 

 בזמ�  תיאר נער ודודו העורכי! מסעותדני פלנטדני פלנטדני פלנטדני פלנטשל 
לתקופות שונות של הפרהיסטוריה מהיווצרות כדור 
האר# דר$ תקופת הדינוזאורי! ועד ימי המיני! 

במהל$ הסיפור העביר .  השוני! של האד! הקדמו�
, המחבר ידע רב לקוראי! הצעירי! על תקופות אלה

המחבר תיאר למשל מפגש .   שרובו היה שגוי... אלא 
 פילטדאו� מבלי ע! סוג האד! הפריהיסטורי של איש

 שני! לפני 10לדעת שאיש פילטדאו� הוכח כזיו% עוד 
 ... שכתב את הסיפור 

 ג! הוא אר# שלנואר# שלנואר# שלנואר# שלנוסיפור אחר בהמשכי! ב
בעל מגמה דידקטית ברורה תיאר מסע נוס% של 
קבוצת ילדי! במכונת זמ� לימי האד! הקדמו� 
שמסתבר מהסיפור שהוא חי חיי פחד מהדינוזאורי! 

סיפור שלישי מוצלח בהרבה מכל !  ששרצו בסביבתו
חללית חללית חללית חללית " בתקופה זאת היה אר# שלנואר# שלנואר# שלנואר# שלנואלה שהופיע ב

שתיאר קבוצת מדעני! וילד הנוסעי! שוב " הזמ�הזמ�הזמ�הזמ�
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המוצגות הפע! בצורה (לתקופות פריהיסטוריות 
ונתקלי! ב� השאר בחייזר חביב ב� שני ) מדויקת יותר

 . ראשי!
 חדר רעיו� המסע בזמ� ג! 70בשנות ה

 הפיקה 70�בראשית שנות ה.  ה אחרי!לאמצעי מדי
דני דני דני דני " סדרה חינוכית חביבה בש! הטלביזיה הלימודיתהטלביזיה הלימודיתהטלביזיה הלימודיתהטלביזיה הלימודית

בת ששה פרקי! על " וגיל במסע בלתי רגילוגיל במסע בלתי רגילוגיל במסע בלתי רגילוגיל במסע בלתי רגיל
עלילותיה! של סטודנט ונער הנוסעי! בזמ� לתקופות 

.  ימי הביניי! והרנסנס, שונות כמו יוו� ורומא העתיקה
במהל$ הפרקי! קיבל הצופה מידע רב על תקופות 

בהשוואה (לה בנוס% לעלילה מעניינת באופ� יחסי א
 ). לשאר הסדרות המקוריות שהוצגו באותה תקופה

א$ לא נית� היה להשוות הצלחת סידרה 
זאת להשפעתה של הסדרה שהיא הגור! המשפיע 

.  ביותר בנושא המסע בזמ� על הישראלי הממוצע
 30סידרה בת , "מנהרת הזמ�מנהרת הזמ�מנהרת הזמ�מנהרת הזמ�"היתה זאת סידרת 

ב א$ "ישלו� נחר# באר# הולדתה ארהפרקי! שהיתה כ
היתה הצלחה אדירה בישראל שבה לא הוקרנו לפניה 

ב ופרקיה הוקרנו בשידורי! "כמעט שו! סדרת מד
חוזרי! אי� סופיי! ה� בטלביזיה הכללית וה� 

למעשה נית� לטעו� שהיתה .  (בטלביזיה הלימודית
ב שהשפיעו ביותר על " סדרות המד2זאת אחת מ

מסע מסע מסע מסע " ביחד ע! 80 וה70י בשנות ההציבור הישראל
כה גדולה היתה השפעתה שבעצ! יו! " .  כוכבי!כוכבי!כוכבי!כוכבי! בי�בי�בי�בי�

כתיבת מאמר זה נתקלתי בהתייחסות אליה בעיתו� 
הסדרה תיארה את ").  מופתית"שבה היא הוגדרה כ

עלילותיה! של שני מדעני! העוברי! במנהרת זמ� 
מתקופה לתקופה ומוצאי! עצמ! מעורבי! באירוע 

שוב כלשהו לפני שה! מצליחי! להימלט היסטורי ח
 . על מנת להיקלע לתקופה אחרת לפני סו% הפרק

במהל$ הפרקי! השוני! מצא עצמו הצוות 
מעורב באירועי! היסטוריי! שוני! כמו שקיעת 

מלחמת , משפט דרייפוס, נפילת העיר טרויה, הטיטניק
כ� עצר , מפגש ע! רוחו של נירו� קיסר, האזרחי!

,  כמה פלישות שונות מהחלל החיצו�הצמד במסעותיו
והגיע לעתיד הרחוק של שנת מיליו� לספירה 

אחד הפרקי! א% תיאר ).  המוצלח בפרקי הסדרה(
כיצד השניי! מוצאי! עצמ! במחנה יהושע הצר על 

משו! .  יריחו ומשמשי!  כמרגלי! החודרי! ליריחו
מה פרק זה לא הוקר� בישראל מעול! בניגוד לשאר 

�הפרקי! � ? א! חששו בטלביזיה מזע! הדתיי! ה
סידרה זאת זכתה להצלחה כה רבה שמיד 

ב ישראליי! שבה! אמצעי "החלו להופיע סיפורי מד
המסע בזמ�  לעבר הוצג כמוב� מאליו כמנהרת זמ� 

גלילה גלילה גלילה גלילה  ובסדרה חדשה של עודד בצרעודד בצרעודד בצרעודד בצרכמו בספריו של (

אי! שראו את סידרת מתו$ הנחה שהקור)  רו� פדררו� פדררו� פדררו� פדר
 70בשנות ה.   יבינו מיד על מה המדוברמנהרת הזמ�מנהרת הזמ�מנהרת הזמ�מנהרת הזמ�

 המשיכו ע! כ$ להופיע מספר ספרי! שתיארו 80וה
ד� ד� ד� ד� מסעות בזמ� לעבר והחשוב שבכול! היה ספרו של 

 נתה תפוקתל """"  האלדבר�  האלדבר�  האלדבר�  האלדבר� מסע השלישי שלמסע השלישי שלמסע השלישי שלמסע השלישי של "צלקהצלקהצלקהצלקה
רזיח טובור !ע רשק רצוי "�מזב עסונה רענ ראיתש%

ספר זה הוא אולי .   הפוקתלו $אוה הבש תיטנזיבה 
 . ב לנוער שנכתבו בעברית"הטוב בספרי המד

ספר ישראלי מעניי� נוס% שעסק בנושא 
מסע במרחב מסע במרחב מסע במרחב מסע במרחב  "עמיר! פאלעמיר! פאלעמיר! פאלעמיר! פאלהמסע בזמ� היה ספרו של 

קוב# סיפורי! שהסיפור הראשו� שבו תיאר , "הזמ�הזמ�הזמ�הזמ�
נוסעי! בזמ� מעול! עתידי שבו היהדות היא הדת 

שורי! כבשו את יהודה בעול! זה הא.  הדומיננטית
בימי חזקיהו והגלו את כל תושביה א$ בכ$ רק תרמו 

הנוסעי! . להתפשטותה המהירה של היהדות בעול!
נחושי! בדעת! למנוע ) יהודי! טובי! ונאמני!(בזמ� 

את הכיבוש האשורי ובאמצעות הטכנולוגיה 
א$ בכ$ יוצרי! את , המתקדמת שלה! אכ� מצליחי!

 ....  אינה דומיננטית עולמנו שבו היהדות שוב
הדר$ לעי� הדר$ לעי� הדר$ לעי� הדר$ לעי�  "עמוס קינ�עמוס קינ�עמוס קינ�עמוס קינ�ג! במספרו של 

מופיע רעיו� המסע בזמ� בתכניתו השטנית של " חרודחרודחרודחרוד
מפקד בצבא הישראלי השולט במדינה בעתיד 
להשתמש במכונה זמ� כדי לשלוח כלי נשק מודרניי! 
ליהודי! בתקופות קדומות וכ$ לוודא שה! ינצחו בכל 

אפילו סרט ישראלי יצא .  המלחמות נגד הגויי!
שדר שדר שדר שדר  "דוד אביד�דוד אביד�דוד אביד�דוד אביד�סרטו של , שעסק בנושא המסע בזמ�

 ותיאר אד! מ� העתיד בעל 1981�שיצא ב" מ� העתידמ� העתידמ� העתידמ� העתיד
כוחות טלפתיי! וטכנולוגיי! מדהימי! המופיע בשנת 

תחזית ( שבה שמעו� פרס הוא ראש הממשלה 1985
ודורש משליטי העול! לפתוח במלחמת )  שהתגשמה

ווצר העתיד האוטופי שמימנו עול! גרעינית כדי שיי
הסרט עוסק במאמציו של מדע� ישראלי .  הוא בא

לברר א! הנוסע בזמ� הוא אכ� נוסע בזמ� או משהו 
 ? שונה לגמרי

רעיו� הסרט היה מעניי� ואפילו מקורי 
אחד הדמויות שהופיעו בסרט היתה של סופר : קוריוז(

א$ ...) ב אייזאק אסימוב שאותו שיחק שחק� "המד
 לא היה מסוגל להבי� את הסרט שיתכ� הקהל

הסרט מעול! לא הוקר� בהקרנות , שהקדי! את זמנו
ב "ובכ$ הגיעה לקיצה תעשיית סרטי המד.  מסחריות

 . הישראליי!
המסע בזמ� הוא נושא שנוצל מספר פעמי! 

ב הישראלית א$ נושא מרתק ורב "בספרות המד
 . אפשרויות זה עדי� לא נוצל כהלכה

Short Review: by Aharon Sheer  
The Man Who Folded Himself, by David Gerrold (1973), 147 pages. 
This book seems to me to be unusual because it 
deals with the emotional problems that a time 
traveler might have. The premise is simple: 
Danny, the hero, has been given a time travel 
belt -- a sophisticated device which will allow 
him to go to any time in the past or future, to 
either observe (slowly or rapidly), or to 
participate. Danny goes 24 hours into his future, 
and joins his future self, and together they go 23 
hours into the past, so there are now two of them. 
Danny now has a twin -- himself! Together they 
can go anywhere. Like most twins, they like each 

other very much. Danny and his twin can now go 
into the past and guarantee themselves a good 
income.  They invest in Bell and his telephone, 
and in the company that later became IBM. Had 
the book been written today, they would have 
invested in Bill Gates when he was just getting 
started. In one time-place, Danny sets up the 
perfect continuous poker game -- where all the 
participants are visiting versions of himself from 
other times. He establishes a mansion for parties 
in the nineties -- where all the participants are 
versions of himself, coming and going in time.  



   ד"בס

Vol. X, No. 4; April, 1998. 4 CyberCozen    
    

He likes the fifties -- great years -- so he spends a 
lot of time there. One of him falls in love with 
another of him and takes him as a lover. (The 
author is a homosexual.) One of him uses 
advanced medicine to create a female clone of 
himself, and another of him discovers her and 
falls in love with her. The perfect mate, someone 
almost exactly like himself. But isn't this going 
to get boring after a while?  In fact, some copies 
of Danny get so bored they go nuts.  Others 
begin thinking too much about why they exist at 
all.  What's it all for? Also, each Danny gets old -
- just like the rest of us. And his young selves 
don't care so much for his older selves. Age 

segregation.  Going too far in the past is a 
problem   because   they   can't   understand    the  

language -- and they's too lazy to learn foreign 
languages. Going too far in the future has the 
same problem. Languages change, don't they? 
What about paradoxes? What about going into 
the past and changing the world so much that 
you can't stand the new one? Can you make 
mistakes -- and then go back correct them?  The 
author deals with all the problems, and does so 
well. This is not a pleasant book. But Gerrold 
thought a lot about this, and gives the reader 
something to think about. If you were given a 
time travel belt, but first you read this book, 
would you use the belt?  Or destroy it? Read the 
book, and decide... 

MARTIAN LOVE - Submitted by B.C. from DC 
 

The year is 2222 and Mike and 
Maureen land on Mars after accumulating 
enough frequent flier miles.  They meet a 
Martian couple and are talking about all sorts of 
things. Mike asks if Mars has a stock market, if 
they have laptop computers, how they make 
money, etc.  Finally, Maureen brings up the 
subject of sex.  

"Just how do you guys do it?" asks 
Maureen. "Pretty much the way you do," 
responds the Martian.  

Discussion ensues and finally the 
couples decide to swap partners for the night and 
experience one another. Maureen and the male 
Martian go off to a bedroom where the Martian 
strips.  He's got only a teeny, weeny member - 
about half an inch long and just a quarter inch 
thick.  

"I don't think this is going to work," 
says Maureen.  

"Why?" he asks, "What's the matter?"  
"Well," she replies, "It's just not long 

enough to reach me!"  

"No problem," he says, and proceeds to 
slap his forehead with his palm.  With each slap 
of his forehead, his member grows until it's quite 
impressively long.  

"Well," she says, "That's quite 
impressive, but it's still pretty narrow..."  "No 
problem," he says, and starts pulling his ears.  
With each pull, his member grows wider and 
wider until the entire measurement is extremely 
exciting to the woman.  

"Wow!" she exclaims, as they fell into 
bed and made mad, passionate love.  

The next day the couples rejoin their 
normal partners and go their separate ways.  

As they walk along, Mike asks, "Well, 
was it any good?"  

"I hate to say it," says Maureen, "but it 
was pretty wonderful.  How about you?"  

"It was horrible," he replies, All I got 
was a headache.  All she kept doing the whole 
time was slapping my forehead and pulling my 
ears."  
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