
 מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער 
ולהוראתה )ע"ש ימימה טשרנוביץ־אבידר(

מרכז ימימה נוסד ונחנך רשמית במרס 1985. מייסדו ומנהלו הראשון היה ד"ר שלמה הראל ז"ל. המרכז 
ממוקם במכללה האקדמית בית ברל ונועד לשמש צומת־מפגש לכל העוסקים והמתעניינים בספרות ילדים 

ונוער ובזיקתה לתחומי דעת אחרים.
ייעוץ והדרכה. המרכז  ונוער, העומדים לרשות הקהל לצורכי  בצוות המרכז מומחים לספרות ילדים 
מקיים קשרים מסועפים עם גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות; עם מנהלים, 
מפקחים, מדריכים, מנחים, סטודנטים, חוקרים ופרחי הוראה, מורים־מאמנים, מרצים, תלמידים והקהל 
הרחב. בשיתוף עם כל הגורמים האלה מתכנן מרכז ימימה פרויקטים המיועדים למלא צרכים של חוקרים 
ושל מי שעוסקים בחינוך הלכה למעשה. מרכז ימימה מקיים השתלמויות לאנשי חינוך, העוסקות בהיבטים 

שונים של ספרות הילדים והנוער והוראתה במערכת החינוך.
מכתבים,  מחקר,  עבודות  יד,  כתבי  ספרים,  הכוללת  ומשוכללת,  מגוונת  עשירה,  ספרייה  יש  במרכז 
מסמכים וכתבי־עת לצורכי קריאה, הוראה ומחקר. ניתן לעיין בטקסטים בחדר העיון ואת חלקם הגדול 
ניתן אף לשאול. במרכז יש גם תצוגות של איורים מקוריים, של מקראות, של בולים ושל סימניות, שיש 

להם זיקה לספרות ילדים ונוער.
במרכז נמצא עיזבונו של אוריאל אופק ז"ל, הכולל את אוסף ספרי הילדים העבריים של אופק, לצד 
פריטים ייחודיים ונדירים נוספים. אוסף זה מצטרף לכתבי היד, המכתבים, המסמכים, התעודות והעבודות, 
אורלב.  אורי  הסופר  של  ליצירותיו  הנוגע  העשיר  ולחומר  עומר,  דבורה  הסופרת  ימימה  למרכז  שתרמה 
הוצאת "מסדה" תרמה למרכז ימימה את הספרים מארכיונה וכן ספרים מן האוסף הפרטי של בעליה. 
המרכז גאה להציג את פרסומיה של ההוצאה שמילאה תפקיד מרכזי בתרבות העברית והישראלית במשך 

עשרות שנים.
בשנים תשמ"ז-תשנ"ו הוציא מרכז ימימה לאור את כתב־העת "באמת?!". עם השינויים והתמורות 

שחלו בתחום ספרות הילדים והנוער הוחלף שמו ל"עולם קטן". 
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יהי זכרם ברוך




