
 

 של ד"ר נעמי שמואל פרסומים

 ספרים שיצאו לאור: 

 למבוגרים       

  "2015הוצאת פרדס  –"בטן מלאה דמעות 

  1999 (אנגלית)גפן  -הירח הוא לחם 

 לנוער

  2011הוצאת מודן   –אני, אדם 

  2008הוצאת יד ושם  –רסיסים   

  2004הוצאת הקיבוץ המאוחד  –בנו של צייד האריות 

  2000 ()הדפסה ראשונה ץ המאוחדהוצאת הקיבו –ילדת הקשת בענן 

 לילדים

  2006אוניברסיטה עברית תוכנית האתגר  -מעיינות טגאו 

  2006אוניברסיטה עברית תוכנית האתגר  -הירח הוא דבו 

  1999 –אוניברסיטה עברית תוכנית האתגר  -אבא תספר לי עוד 

  1999 –אוניברסיטה עברית תוכנית האתגר  -מה שמי ומי אני 

  1999 –אוניברסיטה עברית תוכנית האתגר  -עץ החיים 

  בהוצאה עצמית( 2016) 1996הקיבוץ המאוחד  -אל תספרו לילדים 

  בהוצאה עצמית( 2014) 1995לילך  -דסטה ואני 

  בהוצאה עצמית( 2014) 1995+  1994לילך  -איך עושים שלום 

  כיום בהוצאת מודן 1991הדפסה ראשונה מסדה  –אבא חום 

 פרים:יצירות בעקבות הס

  תשע סרטי אנימציה הופקו ביוזמת הטלוויזיה הקהילתית במעלה אדומים עבור תשע תכניות בעקבות

 2016הספרים בטלוויזיה באמהרית )הסרטים בגרסאות באמהרית ובעברית(. 

  "2015תאטרון גושן ותאטרון הקיבוץ.  -הצגה בעקבות הספר "ילדת הקשת בענן 

 2015האמן טספאי טגניה  –ם" בפרויקט "גן סיפור" עיריית חולון הקימה את "גן אבא חו 

 מאמרים

 .44-47(. גוונים של שייכות בחברה הישראלית. הד הגן 2016שמואל, נ' )

, סמינר 8(. מעברים ולא פערים: קליטת יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. גילוי דעת, 2015שמואל, נ' )

  .146-137הקיבוצים, גיליון סתיו, 



(. הציפיות של המשפחה האתיופית הנוגעות להשכלה גבוהה של הבנים והבנות )באתיופיה 2015שמואל, נ' )

ובישראל( ותפקידה של המשפחה בניעות החברתית שלהם. בתוך: קלינסקי, אסתר, מלאת, שוש וכהן, נחום. 

 .(. הוצאת מכון מופת82-78מסעות של תקווה: יוצאי אתיופיה בנתיב החינוך, השכלה והצלחה. )עמ' 

(. מסורות החינוך של יהודי אתיופיה: דינאמיקות של המשכיות ושינוי. הד האולפן החדש, 2011שמואל, נ' )

  ., אביב98

(. מסורות החינוך של יהודי אתיופיה, דינאמיקות של המשכיות ושינוי. )עבודת גמר לקבלת 2010שמואל, נ' )

 .תואר מוסמך בפולקלור(. האוניברסיטה העברית בירושלים

   .36-40, 3(. את אבא אין מאשימים כפי שאת השמיים אין חורשים. עט השדה, 2009ואל, נ' )שמ

סכנות האלכהוליזם בקרב העולים מאתיופיה. ביטאון  –(. מתלה לגולדסטאר 2007שמואל, נ' ורוזן, ח' )

 . 3-4, 55היחידה לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים, עמותת אפשר, 

 פרסומים נוספים:

סיפור קצר המייצג את ישראל באוסף סיפורי ילדים מרחבי העולם,  .לישיש זיקית בכיס (. 2003, נ' )שמואל

 פורסם בגרמנית: 

Im Alphabet durch die Welt – kinder lessen uberall – Ein Domino-Buch 2003  

העולם משנת  איך עושים שלום: הספר מייצג את ישראל באתר סיפורי ילדים מכל(. 2003שמואל, נ' )

 www.icdlbooks.org 

 תרבותיות. -. בתוך הסיפור שלי. מכון נילי ונציה לשונות ורבהסיפור של אלישבע(. 2006שמואל, נ' )

ים ערכה חינוכית חדשה למורים בביה"ס הקולטים תלמיד :גוונים של שייכות(. 2012שמואל, נ' ומנברו, ש' )

 .גרמניה-ופורום עתיד ישראל לאזרחות משותפת בחסות מכון מרחבים .ותלמידות יוצאי אתיופיה
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