לקט תגובות מרגשות לספר בטן מלאה דמעות
"ו ואו! פשוט וואו! מדהים ,סיימתי עכשיו .אם לא הייתי כל כך עייף הייתי מסיים ביום אחד
לקרוא אותו! פשוט חוויה מרגשת וקורעת לב שווה כל דקה! מקווה לעוד ספרים כאלו ,ובמהרה.
חברים יקרים בטן מלאה דמעות מומלץ בטירוף!" אור הימל
"במשך שנים ,את משמשת קול רגיש ואותנטי לקהילה האתיופית ומשמשת גשר בין תרבותי של
אדם אחד .בכך את תורמת רבות לשילוב בני הקהילה בישראל .כמובן שאת גם משמשת מודל למי
שמגשרת בין הקהילה לחברה הישראלית .את עושה עבודת קודש .תהיי ברוכה".
שושנה בן-דור ,מנכלי"ת ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה
"נעמי יקרה! לא הפסקתי לקרוא ולבכות ....זהו ספר ייחודי וראשוני מסוגו שקראתי אי פעם.
פתגם אתיופי אומר" :הבטן של אמא יותר רחבה מהעולם" .והיא מכילה בתוכה סודות ,רגשות,
דמעות ועוד ..נעמי ,את הצלחת בספר הזה ביצירתיות שחנן אותך האל לגעת בסוגיות רבות עימן
המשפחה האתיופית מתמודדת .בין היתר הצלחת לגעת בבטן של האישה האתיופית ובמה
שבתוכה :בדמעות ,בסודות וברגשות החבויים .היטבת לבטא אותן ,לתת להן מילים ,לקרוא להן
בשם ולהפוך אותן מתחושות נסתרות לחוויות גלויות לכל עין .אני רוצה לומר לך בהתרגשות
אסתר ישעיהו ,עו"ס רכזת היחידה למניעת אלימות קרית ביאליק
ובהערכה רבה ,תודה!"
"אחרי שיצאת התחלתי לקרוא בספר שנתת לי ולא הנחתי אותו מידי עד שלא גמרתי לקרוא בו.
הסיפור מרתק ,חושף פיסת חיים של משפחה עם כל הקשיים שהעליה ארצה מביאה עימה .את
מספרת את הסיפור ביד אומן; קולח ,מענין  ,ועל כך תודה"
אילה ברקוביץ ,סגנית מנהלת המכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית
"בטן מלאה דמעות" הוא ספר חובה בכל קורס העוסק במשפחה ,בהגירה ,בסיכון ,בטראומה
ובהתמודדות......המשפחה במעבר תרבותי ,המוצגת בספר זה ,מתוארת בכבוד רב ובאופן
שמנגיש דילמות רבות בהן נתקלות משפחות במעבר".....בטן מלאה דמעות " הוא ספר רשות לכל
מי שמחפש אנושיות בסיפורת .כפי שנכתב עליו בנימוקי השופטים לפרס אקו"מ" :יופיו של
הספר הוא באיפוקו הרב ,בעדינותו ,הדומה לציור בצבעי מים .רגשות האבל והכאב מופנמים בו
כמעט עד כדי השלמה .לצדם ,עולים מתוכו ,בלא הטפה ,ערכים אנושיים נצחיים :...המחויבות
למשפחה ,כיבוד הורים ,כבוד האדם – כולל כבוד לילדים ולצעירים  -הערגה לאהבה ,והתקווה
לטוב ".פרופסור דורית רואר-סטריאר -מנהלת נבט :חממה למחקר והכשרה מודעי הקשר
לילדים בסיכון .בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית בירושלים.

