
 מתוך מכתבים לנעמי שמואל מבתי ספר
 

"בשם תלמידי בית הספר וצוות המורים ברצוני להודות לך על חוויה מהנה ומרתקת שעברנו 
השבוע. בשלושת המפגשים דיברת בנעימות, בחביבות ובשפה ברורה לילדים. גישתך  איתך

הישירה, הפשטות והתוכן התאימו לכל התלמידים. בשיחתך כמו בספרייך חשפת לפנינו את 
עולמם המופלא של היהודים העולים מאתיופיה ואהבתם לארץ. המפגש זימן לנו לעסוק בנושאים 

בפנינו את יצירותייך והתוודענו אל עבודתך כסופרת וכמאיירת.  חברתיים וקבלת השונה. הצגת
שילבת בדבריך מצגת עשירה בתמונות וציורים מרשימים. המפגשים היו מגוונים ומעניינים. זו 

הייתה למידה חוויתית שתורמת רבות לעידוד הכתיבה והקריאה. התלמידים והמורים למדו 
 ונהנו. יישר כוחך!" 

דריכת שפה, בית הספר "אהבת יצחק", כוכב השחרטליה מלכא, רכזת ומ  
............................................................................................................................ 

"בעזרת סיפוריך, נחשפו תלמידי בית ספרינו "אחדות", לתרבות ומינהגים שאין הם מכירים. 
  ענין אותם, ולעורר בהם מודעות, לקבלת השונה. הצלחת ל

  אני שמחה שהמפגשים היו מוצלחים, ומאחלת לך שתמשיכי לכתוב וליצור, 
 ושתלמידים רבים יהנו את פרי עמלך לקצור, ולנצור." 

      "אחדות". ספרית כרמלה בקלו. רכזת מהמורה:
...........................................................................................................................      

                                                  
"רצינו להודות לך על מפגש מדהים, מחכים ומעשיר, מאורגן להפליא, מפגש מעורר סקרנות 

היפה והמיוחדת, נחשפו לנופיה ומשאיר טעם של עוד. הילדים למדו על התרבות האתיופית 
ועושרה של ארץ לא מוכרת. ספרייך מעשירים את עולמם של הילדים בצורות רבות, הרבה מעבר 
לחוויות קריאה יוצאות דופן, הם לומדים על ערכי אהבת האדם באשר הוא, הם לומדים לראות את 

כישרון מיוחד, וגם אם הטוב שבכל אדם. מהספר "בנו של ציד האריות" הם לומדים שלכל אחד יש 
 לפעמים קשה, עוד יגיע הרגע שהכישרון יפרוץ. 

במפגש איתך ראינו בצורה ברורה גם את אהבתך לעם שלנו ולארץ שלנו. בכך ששיתפת את 
הילדים בסיפור האישי, הדגמת הלכה למעשה את ערכי כבוד האדם, הרוך שבקולך, הנעימות 

ר סקרנות בקרב המורים לא פחות מאשר שבחיוכך מדברים יותר ממילים. הצלחת לעור
 בתלמידים, נגעת בנפש של ילדינו.

 אני סמוכה ובטוחה שתלמידינו ומורינו יזדרזו לקרוא גם את ספרייך האחרים.

 תודה מקרב לב ונשמח לפגוש אותך שוב."

 מיכל הספרנית, צוות המורים, ותלמידי בית הספר אבני החושן, מודיעין

................................................................................................ 

ברצוני להודות לך על היום המקסים והמעניין שהעברת לנו בבית הספר. ההדים מהתלמידים היו 
 .מאד טובים. שמתי לב במיוחד לבנות האתיופיות שמאד התרגשו ושוחחו ביניהן על זה

ורבות מהן ציינו שהן קיבלו הרבה רעיונות ומידע חדש שאף פעם לא צוות המורות נהנה מאד 
 .נחשפו אליהם עד כה ושהוא מאד רלוונטי להן בקשר עם ההורים והילדים

גדרה –נילי, בית ספר פינס   


