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 לכבוד:
 שני פדרמן וגבי קון

 מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער והוראתה
 
 

 שלום רב, 
 

מרכז ימימה. שוב פתחתן  -ברצוננו להודות על החוויה המעשירה והמרגשת בספריית הילדים המקסימה 

עולם הילדים וספרות הילדים. למדנו בהנאה גדולה על הספרייה  -בפנינו צוהר לתוך עולם מרתק ועשיר 

ויות המחקר ו"האני מאמין" של צוות הספרניות, אוספי הספרייה, מטרותיה ומאפייניה, וכן על אפשר

 בנושא ספרות ילדים. תמיד, אבל תמיד אנו נותרים עם טעם של עוד... 

 

מהמפגש שהועבר בדרך מעניינת,  בפורום שנפתח בעקבות הסיור הביעו הסטודנטים את התרשמויותיהם

 מרתקת וכמובן מאוד משעשעת:

 " ילדים הוא לא רק יצאתי בתחושה של עוד ובהבנה שספר  -הדובדבן של הסיור  -ספריית ימימה

אי אפשר בלי לציין את ; והמחקר של ספרות ילדים ממש מרתק נראה שתחום .ספר ילדים

הספרניות שני וגבי שפשוט מדהימות, מקצועיות, מצחיקות ומעניינות ביותר )מי אמר שספרנית 

 ."היא גברת ממושקפת וקפדנית הדורשת ששש...( הייתי שמחה לשמוע עוד הרצאות שלהן

 " את ללא ספק ספריית ימימה עם אוסף ספרי הילדים הנדיר וזוג ספרניות בדרניות למדי היוו

בכל המובנים. המתנה ששתי המקסימות הללו נתנו לנו: כל כך הרבה אהבה  ,הסיור ו שלשיא

לספרות ולקריאה, התייחסות למחברים ולמקורות, הנתינה לספרים עצמם )בתור ספרים: בעלי 

מצא בין סיפורים יוכו'(, וכמובן חוסר הרצון שלהן להתבגר אלא תמיד לה כריכה, דפים, ריח

 ."תודה רבה על החוויה המיוחדת הזו ויצורי הפלא. פשוט מדבק וקסום!

 " בספריית ימימה ההנאה היתה כפולה, הספרניות היו כל כך מדהימות ומקצועיות... ראו את הידע

ם טעם של עורם בעורקם הם השאירו אותי העצום שיש להם ואת האהבה הזאת לספרי ילדים ז

 ."עוד.... נתנו חשק ללמוד ולהכיר לעומק את ספרות הילדים, זה היה ממש מעניין ומרתק

 "לא חלמתי ולא תיארתי לעצמי שהביקור שם יהיה כזה מרתק ומעניין!  .בית ימימה ,ולסיום

רשימה ביותר. ניכר שהן הבקיאות של שתי הספרניות בעולם ספרות הילדים ובמה שסובב סביבו מ

  "אוהבות עד מאוד את עבודתן ומבצעות אותה בצורה מסורה ביותר!
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