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ילדים יהודים מעטים מאוד נותרו 
באירופה בתום מלחמת העולם 

השנייה. לעומת כשלושים אחוז 
יהודים מבוגרים, שיעור ההישרדות 

של הילדים עמד על כ־11 אחוז 
בממוצע בכל השטח שכבשו הגרמנים, 

ובמקומות רבים היה נמוך הרבה 
יותר. ילדים היו שותפים להיסטוריה 

הטרגית של יהודי אירופה, אך חוו 
אותה בדרכים ייחודיות. המטען 

החווייתי שצברו הילדים ליווה אותם 
גם בשנים שלאחר המלחמה, והיה 

לצל שהתלווה לשיקומם בבתי הילדים 
ובמוסדות החינוך שאליהם עברו. 

הספר שלפנינו מגלה כי המבוגרים 
שעסקו בשיקומם של ילדים אלה טרחו 

בין השאר גם לדובב אותם ולהביאם 
לספר את סיפוריהם הקשים. בשנים 

1945־1949 נגבו אלפי עדויות מילדים 
יהודים ניצולי שואה. מורים ומדריכים, 

בעיקר ניצולי שואה בעצמם, עודדו 
את תלמידיהם לכתוב את זיכרונותיהם 

מתקופת השואה, ואחרים ראיינו את 
הילדים והעלו את סיפוריהם על הכתב.

בשנים האחרונות החלו חוקרים 
בארצות שונות, ביניהם היסטוריונים, 

חוקרי ספרות ובלשנים, לחקור לעומק 
את העדויות הללו. המחקרים נכתבו 

בעיקר באנגלית, וכאן הם מכונסים 
לראשונה בתרגום לעברית לצד 

מחקרים חדשים בנושא. המחקרים 
עוסקים בשאלות מגוונות, ובהן: מי 

גבו את העדויות וכיצד עשו זאת? 
כיצד יש לקרוא את העדויות ומה ניתן 

ללמוד מהן? האם העדויות שהגיעו 
לידינו משקפות נאמנה את התחושות 

ואת החוויות של הילדים? מה היה 
הרקע החברתי והתרבותי של איסוף 

העדויות ופרסומן? לצד המחקרים 
מובאות בספר גם תעודות מהשנים 

שבהן נאספו העדויות: ההוראות 
לגביית עדויות מ־1945, והקדמות 

לאוספי עדויות מ־1947.

 המלצת
המערכת

 ייתנו לנו פירות 
וחֵלב ירושלים

 נגוסה מטקו
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נגוסה מטקו נולד באתיופיה ב־1990, 
בכפר הקטן שאשגה הסמוך לגבול סודן, 
ובהיותו בן שמונה התבשר כי המשפחה 

מתעתדת לעלות בקרוב ל'ירוסאלם'. 
השמחה על הבשורה נמהלה בעצב 

הפרדה מאביו הקשיש, שכן האב לא 
היה יהודי כמו האם והתכוון להישאר 

מאחור ולסיים את חייו באתיופיה, אך 
בסופו של דבר מת עוד בטרם יצאה 

המשפחה לדרך. מנקודת מבטו של ילד 
מתאר נגוסה בצורה פשוטה ורגישה 

חוויות מילדותו בכפר, מהמסע המסוכן 
והמפותל לעיר הבירה אדיס אבבה, 
ומשלוש שנות ההמתנה בבירה עד 

לעליית המשפחה ארצה. הספר מספק 
הצצה נדירה ואותנטית לעולמם של בני 

העדה האתיופית. 

התיק של אלפסי
 מרים דובי־חזן

דוקוסטורי, תשע״ו, 157 עמ'

רומן המחבר בין ההווה לבין העבר. 
רפי אלפסי, עובד סוציאלי צעיר, 

מתמודד עם המקרה המקצועי הראשון 
שמופקד בידיו – גרטה וייסברוט, 

קשישה ירושלמית אלמנה ובודדה, 
המשוטטת בעיר בלילות וחווה שוב 

ושוב את אימי ליל הבדולח ואת פרדתה 
מהוריה. בשעה שהוא מנסה לשכנע את 

הקשישה – המהלכת על הגבול שבין 
שפיות להזיה – לעבור לבית אבות, 

הוא נדרש להתמודד גם עם זיכרונות 
משפחתיים קשים מתקופת ילדותו. 

המפגש בין שתי הדמויות, שלכאורה אין 
ביניהן נקודת השקה, מתרחש על רקע 
מפגשים בין דמויות נוספות המייצגות 
את כור ההיתוך הישראלי שבו נצרפים 
יחד מזרח ומערב, יהודים וערבים, בני 

קיבוצים ובני עיירות נחשלות.

ילדים שנמצאו על ידי חיילי הארמייה השלישית של הצבא 
האמריקני במחנה למבאך שבאוסטריה עם שחרורו ב־1945
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