
קוראים יקרים, 

חוויית קריאת ספר בעידן הדיגיטלי שאנו חיים בו כמוה כאתנחתה מחיי 
היום־יום שלנו, העמוסים מסכי טלוויזיה, מחשב וטלפון נייד. אין המסך יכול 
להתחרות בחוויית הדפדוף בספר, הקריאה בתוך השיטין וביניהן, הפעלת 

המחשבה והפלגה על כנפי הדמיון למחוזות קסומים אחרים. 

ספריה לעם היא עבורנו פנינה שיש לעטוף, לשמר ולהצעיד קדימה, תוך כדי 
שמירה על צביונה הייחודי והאיכותי, אשר נבנה במשך השנים.

בתוכנית המינויים לשנת 2016, כבכל שנה, ליקטו עבורכם עורכי ספריה 
לעם מגוון רחב של ספרים ממיטב ספרות המקור וספרי העולם, קולות 
חדשים לצד קולות מוכרים ואהובים. השנה נפגוש את נועה ירון־דיין בספרה 
ולצדם סופרים  טוהר  ג'ונתן פראנזן בספרו  ואת  שירה גאולה  החדש 

שניחשף אליהם לראשונה.

אנו מזמינים אתכם לגלוש אל אתר האינטרנט שלנו להתעדכן בזמן אמת 
בחדשות ההוצאה, בספרים חדשים, לקבל מידע ייחודי, להתעדכן במגוון 
רחב של מבצעים וכמובן לקבל עשרה אחוזי הנחה על הספרים החדשים. 
על פי הנחיית החוק להגנת הספרות והסופרים, את ההנחה הזאת אפשר 

לקבל אך ורק באתר האינטרנט.

עם כניסתי לתפקיד מנכ"לית ההוצאה, אני מזמינה אתכם להצטרף אל 
מועדון המנויים שלנו. כמיטב המסורת, נמשיך להוציא לאור מגוון ספרים 

איכותי ולהעניק לכם חוויית קריאה תרבותית, מפרה ומרגשת.

בברכה,
עו"ד חניטל סויסה, 

מנכ"לית

עובד לעםעם  2ספריה  01 6 ם  יי ו נ מ ה ן  ו ד מוע



תוכנית המינויים של עם עובד משתנה ומותאמת
לחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

החוק החדש, המוחל מפברואר 2014, שומר על מחירם הקטלוגי של הספרים 
החדשים. על פי הוראת החוק, אין לתת על הספרים האלה הנחות או הטבות 

למיניהן למשך שנה וחצי מצאתם לאור.
מכיוון שכך תוכנית המינויים לשנת 2016 מתחילה את דרכה עם שישה 

עשר ספרי ספריה לעם ושישה ספרי בחירה, ובמשך השנה ייגרעו מתוכנית 
זו הספרים שיודפסו ויצאו לאור. המעוניינים לרכוש מנוי במשך השנה יוכלו 

לבחור ספרים אחרים שעתידים לראות אור השנה.

 מחלקת המנויים בעם עובד תשמח לעמוד לרשותכם 
לבירורים ולמסירת פרטים נוספים.

פירוט מסלולי תוכנית המינויים
תוכנית המינויים מאפשרת לכם לבחור את מסלול המינוי 

המתאים לכם ביותר מבין ארבע האפשרויות האלה:
מסלול של 5, 8, 10 או 12 ספרים.

את הספרים אפשר לבחור מתוך המגוון המוצג בעלון זה
)בכפוף להוראות החוק להגנת הספרות והסופרים(

ברשימה שילוב של שישה עשר ספרי ספריה לעם וספרים נוספים המובאים 
ברשימת ספרי הבחירה מן הסדרות האיכותיות האחרות של עם עובד.

שימו לב
עליהם -  העבודה  שתהליך  חדשים  ספרים  כולל  לעם  ספריה  לסדרת  השנתי  המינוי 
- מתבצע בשנה שהמינוי מתפרסם. אנו  וההבאה לדפוס  הכתיבה או התרגום, העריכה 
המיוחד של תהליך  אופיו  עקב  אך  לתוכנית המקורית,  להיצמד  יכולתנו  כמיטב  עושים 
עבודה זה, ומתוך כוונה להביא אליכם יצירה מושלמת עד כמה שאפשר, יש מקרים שאנו 
נאלצים לחרוג מן התוכנית ולהחליף את הספר המתוכנן באחר. מובן כי הספר שנשלח 
אליכם במקום הספר שפורסם בתוכנית המקורית עומד בקריטריונים של איכות וייחוד, 

המאפיינים את כל הספרים היוצאים לאור בסדרה ספריה לעם. 

הכי נגיש, הכי מגוון, הכי משתלם
ספרי עם עובד במכירה ישירה

מידע על הספרים שלנו וקנייה בטוחה במחירים 
www.am-oved.co.il מיוחדים באתר האינטרנט

 למידע, לסיפורים ולחידושים מבית ההוצאה 
 חפשו אותנו בפייסבוק

www.facebook.com/AmOvedBooks

הוצאת ספרים עם עובד בע"מ
 רח' מזא"ה 22 תל אביב 6521337 | שיחת חינם: 1-800-61-5050 

 מחלקת המנויים: 03-6288511 | בשעות אחר הצהריים: 03-9214796
anat@am-oved.co.il :דוא"ל מחלקת המנויים



בדידות מזהרת01
עמיחי שלו

ארקדי חי עם אמו בבת ים ומנהל מערכת יחסים 
מהוססת עם אנה. חיים הוא גבר בשנות הארבעים 
לחייו, שמתגורר בראשון לציון עם אשתו ובתו 
הקטנה. שניהם עובדים בבית מלון, המתואר כחדר 
המכונות הסואן והמיוזע של הישראליות. אין להם 
בררה אלא לסכן את המעט שנותר להם בניסיון 

להרים את קולם ולו לרגע מעל לרעש.

שוב מלך לב אדום02
חנה קראל

איזולדה תעשה הכול כדי להציל את אהבת חייה - 
מלך לב אדום - מזוועות השואה. בראש ובראשונה 
עליה לשרוד למענו. מהכורסה בבית בתה על 
הכרמל היא מסתכלת לאחור ומנסה להבין כיצד 
עלה בידה הדבר. בקלפים וגם בחיים היה לה מזל. 
גם יופייה לא הזיק – אומרים שדמתה לאליזבת 
טיילור. ויותר מכול הועילה כנראה האופטימיות 
הנדירה שניחנה בה. נובלה נפלאה, המבוססת על 
סיפור אמתי, מפרי עטה של הסופרת היהודייה־

פולנייה חנה קראל, שספרה הוכחות לקיום ראה 
אור בעם עובד ב־1999. תרגמה מפולנית מירי פז

שירה גאולה03
נועה ירון־דיין

שירה בורחת מהבית ועוברת לגור ברחוב. אמּה 
חזרה בתשובה, אביה החורג דתי מחמיר, ולה נמאס 
מהכול. ברחוב היא מתיידדת עם נערים ונערות 
בורחים כמוה, שישנים במקומות לינה מזדמנים 
ומתקיימים מהיד לפה, לא תמיד בדרכים כשרות. 
יום אחד היא פוגשת חבורה משעשעת של 
ברסלבים שחלומותיהם מרקיעי שחקים ונקלעת 

להרפתקה פלילית שאולי תשנה את חייה.
נועה ירון־דיין, שסיפרה במקימי על עולמם של 
החוזרים בתשובה, מתמודדת הפעם עם התהיות 
שבכיוון ההפוך ועושה זאת בסיפור קולח ומרתק.

משני צדי האוקיינוס האטלנטי 04
)שם זמני(

קולום מק'קאן

ב־1845 חצה פרדריק דאגלס, מחשובי הלוחמים 
נגד העבדות בארצות הברית ועבד נמלט בעצמו, 
את האוקיינוס האטלנטי וביקר באירלנד. ב־1919 
ג'ון אלקוק וארתור בראון בטיסה  חצו אותו 
הטרנס־אטלנטית הראשונה. ב־1998 חצה אותו 
הסנטור האמריקני ג'ורג' מיטשל וביקר באירלנד 
בניסיון להשכין שלום בצפונה. שלוש חציות אלה 
של האוקיינוס האטלנטי - המסמלות את הקשרים 
הבלתי ניתקים בין אמריקה ובין אירלנד - עומדות 
במרכז ספרו של קולום מק'קאן, סופר אמריקני, 
יליד אירלנד, שעדיין קשור בטבורו למולדת הישנה. 
מק'קאן שוזר דמויות אמתיות ובדויות אלה באלה 
ומחבר יבשות וזמנים לכדי רומן וירטואוזי ומרגש. 
עוד הישג מפרי עטו של קולום מק'קאן, שהרומן 
הקודם שלו יסתובב לו העולם הגדול )עם עובד 
2013( מצא מסילות ללבבותיהם של קוראים 

ישראלים רבים. 
תרגמה מאנגלית עידית שורר

הכי קרוב שאפשר )שם זמני(05
הילה עמית

דנה, אם חד־הורית, ומוניר, צעיר פלסטיני, נפגשים 
בחצרות האחוריות של תל אביב. קשר עמוק נקשר 
בין מוניר ובין בתה הקטנה וסוחף את הילדה הרחק 

ממנה – מן הביבים של תל אביב עד קנדה. קשר 
מסוג אחר מקשה על רופאה שחוזרת מן העיר 
הגדולה אל בית הוריה לאחר מות אביה. עליה 
לעמוד שם שוב מול מה שגרם לה לעזוב – לא 
רק רצונה ללמוד, אלא גם זהותה המינית ויחסה 

של הסביבה לכך. 
בספר ראשון מעזה הילה עמית להתמודד עם 
הורות שאינה רצויה, עם שכול, עם אהבת נשים 
ואהבת גברים בתוך חברה שאינה סלחנית כלפי 
החורגים מכלליה. הקוראים יוכלו להתוודע אל 
כמה מהנושאים הפחות מסופרים כאן, וכל זאת 

בסיפורים חובקי עולם – מיפו עד קצווי קנדה.

עמק האושר 06
פטריק וייט

הוויי היום־יום של עיר קטנה ונידחת כמו שהוא 
משתקף בחייהם ובמחשבותיהם של אחדים 
מתושביה, שכל אחד מהם מספר על בדידותו, 
על משהו שחסר לו, על משהו שהוא נכסף לו ועל 
רצונו לעקור למקום אחר, כל אחד מהם בקולו 
המיוחד לו. ואולם בסופו של דבר הם משלימים 

עם מה שזימן להם גורלם. 
הרומן הראשון של הסופר האוסטרלי הגדול, זוכה 
פרס נובל לספרות, ששניים מספריו - גדילי עלים 

וסיפורה של דודה - יצאו לאור בספריה לעם.
תרגם מאנגלית אברהם יבין

המקום הכי טוב עלי אדמות07
איילת צברי

שנכתב  צברי,  איילת  של  הביכורים  ספר 
באנגלית והתפרסם בקנדה ב־2013, פונה אל 
קהל הקוראים הישראלי בעברית. סיפוריה של 
צברי חריפים ומעוצבים בבשלות מפתיעה, הם 
מאוכלסים על פי רוב בישראלים ממוצא מזרחי, 
אך מפגישים אותנו גם עם דמויות של נודדים, 
מהגרים ומקומיים בני אומות ודתות שונות. "יצירת 
ביכורים ראויה לציון ]...[ שאלות של היטמעות 
ושייכות מטופלות כאן בדרכים שמערערות את 
המוסכמות שבתשתית השיח התרבותי, ובו בזמן 
מצליחות לספר סיפורים מרגשים" )גלוב אנד 
מייל(. הספר זכה בפרס סמי רוהר לספרות 
יהודית והיה מועמד לפרס הסיפור הקצר הבין־

לאומי על שם פרנק או'קונור.

חיבוק גדול08
רומן גארי )אמיל אז'אר(

זהו סיפורו של מישל קּוֵזן, סטטיסטיקאי במקצועו, 
הסובל ממה שמכונה "קשיים ביחסי אנוש". את 
החלל הריק בחייו הוא ממלא בדמיונות על אהבה 
בלתי אפשרית ובטיפוחו של נחש פתן באורך שני 
מטר המכונה "חיבוק גדול" בדירתו הפריזאית. מטבע 
הדברים, חיית המחמד המיוחדת הזאת אינה תורמת 
ליחסי האנוש של קוזן ומסבכת אותם עוד יותר. 
חיבוק גדול, רומן הומוריסטי נוגה ומלא אנושיות, 
היה הספר הראשון שפרסם גארי בשם הבדוי אמיל 
אז'אר )1974( לאחר שהגיע למסקנה ששמו כסופר 

מציב מכשול בפני קריאה אמתית של מבקריו.
תרגמה מצרפתית דורית שילה

הכינור של ֶדֶדה09
יוחאי אופנהיימר

בבסיס מודיעין אי־שם בסיני יוצאים העניינים 
משליטה כשסגן המפקד כופה את עצמו על 
החיילות שלו. ֶדֶדה, שמאוהב באחת מהן, יוצא 
למאבק בממונה עליו. זה מאבק לא פשוט, אבל 
לדדה דאגות נוספות: בריאותה של אמו רופפת, 
ומהחלומות שהיו לו בנעוריו הוא נאלץ להתפכח 
בטרם עת. האם בדרך פלא ימצא תרופה לאמו? 

האם יתאהב מחדש, ואולי יחזור לנגן בכינור?
יוחאי אופנהיימר, משורר וחוקר ספרות, מצליח 
ברומן ראשון להחיות בסיס דרומי נידח עם הדמויות 
המאכלסות אותו, על האהבות, האכזבות והתקוות 

המפעילות אותן. 

 השען מֵאֶורטֹון ורוחות 10
הרפאים של הכובען

ז'ורז' סימנון

עוד צמד רומנים קצרים של הסופר הבלגי המבריק, 
שאיש מחובביו לא ירצה להחמיץ. השען מאוורטון 
הוא דייב גלֹוֵוי, שגידל את בנו ֵּבן לבדו בעיירה 
שלווה בצפון מדינת ניו יורק, ועתה נאלץ להתמודד 
עם פשע חמור שביצע הנער ועם התנכרותו אליו. 
הכובען הוא מר ַלֶּבה מעיר החוף הצרפתית לה 
רֹוֵשל, שחייט קטן משכניו חושד באחריותו לסדרת 

רציחות של נשים המחרידה את העיר. 
תרגמה מצרפתית רמה איילון

ספריה לעם
2016

 עורכים:
 משה רון

 תרזה בירון–פריד
יובל שמעוני



חמישה ילדים וחיים אחד17
 אבישג רבינר

איור: אורטל אברהם
ילדים

אמא שלי אומרת שאנחנו משפחה גדולה ומיוחדת. 
אני חושב שאנחנו משפחה משונה וענקית!

חמישה ילדים שלומדים בחינוך ביתי, זאת אומרת 
לא הולכים אף פעם לבית הספר. זה כמו חמישה 
כדורי פינג־פונג שמתנגשים בקירות ועפים כל הזמן 
לכל הכיוונים; ובית שיש בו שבע דעות כמעט על 

כל דבר זה גרוע כמעט כמו הממשלה! 
נכון שיש ילדים מחונכים שמצייתים תמיד, בלי 
להתווכח. קראתי עליהם, אבל במציאות עוד לא 

פגשתי אפילו אחד.

האל האחר18
חגי דגן

עיון – ספריית ספיר

עיון פרשני מרתק ומסעיר על האל העברי שהיה 
לימים לאל היהודי החושף רבדים שהפרשנות 
היהודית המסורתית ביקשה להתעלם מהם. סיפורו 
של האל הדמוני, הקפריזי והמסוכן אינו מוסתר, 
והוא נפרס לאורכו ולרוחבו של המקרא, מהתורה 
עד מגילת רות. מגילת היחסים בין האב האלים לבניו 

הנבחרים טראומטית, ועם זאת מושכת ומרתקת.

סטינק הלוחש לשרקנים19
מייגן מקדונלד

ילדים

סטינק מודי ושני חבריו - ובסטר וסופי - מגלים שבעלת 
חנות החיות הסמוכה הצילה 101 שרקנים מניסויי 

מעבדה. הם מחליטים למצוא בית לכל יצורי הפרווה 
הקטנים, ויוצאים למסע מצחיק ומלא הרפתקאות 

שסופו מפתיע את כולם. 
ספר שני בסדרה מנוקדת לראשית קריאה, השזורה 

קטעי קומיקס שכתב סטינק בעצמו.
תרגמו מאנגלית שהם סמיט ואמנון כץ

הבלונדינית שחורת העיניים20
בנג'מין בלאק

מתח

פיליפ מרלו – הבלש שאין שני לו – חוזר. בסגנונו 
הבלתי נשכח של ריימונד צ'נדלר משיב לחיים 
הקשוח,  הבלש  את  בלאק  בנג'מין   הסופר 
בתעלומה נוספת ברחובותיה האפלים של ביי 
סיטי, קליפורניה, בשנות החמישים. בלב הפרשייה 
ויפהפייה,  יורשת צעירה  ניצבת  המתעתעת 
שמפתה את מרלו אל תוך מערבולת אלימה 
של שקרים, ועד מהרה הוא לומד לגלות על 
בשרו עד כמה רחוק תלך משפחתה העשירה 

כדי להגן על הונה.
תרגם מאנגלית יונתן פיין

גופים ושמות – קריאות 21
בספרות יהודית חדשה

גלילי שחר
ספריית אופקים

טיפול מקורי, חדשני ואפילו מהפכני הבוחן את 
הזיקה ואת ההמשכיות בספרות היהודית. כיצד 
מוטיבים שמופיעים בכתבים היהודים המסורתיים 
דוגמת "בת מלך", "הקבצן" ו"העני היושב בשער 
העברית  בספרות  וחוזרים  מתגלגלים  העיר" 

המתחדשת. 

גטו וילנה22
אברהם סוצקבר

בקיץ 1944 במבצע יוצא דופן הבריחו הסובייטים את 
המשורר אברהם סוצקבר ואת אשתו מן השטחים 
שבשליטת הנאצים אל החופש. מיד לאחר מכן 
התמסר המשורר לכתיבת אחד החיבורים הראשונים 
המתעדים את השואה בווילנה עירו ואת זוועות 
הנאצים. זה היה בחודשים האחרונים של מלחמת 
העולם השנייה, וככל שהיא התקרבה לסיומה, 
כן הלכו והתבררו הממדים הבלתי נתפסים של 

רצח היהודים. 
תרגמה מיידיש ויקי שיפריס

כתב סתרים11
שושי בריינר

סיפור מהחיים: סופרת מתחילה נמשכת אל עורך 
בכיר, סמכותי וכריזמטי. היא למודת ניסיון עם 
גברים, מהסטודנט המעריץ עד מוכר הספרים 

המקסים, ואילו הוא... הוא אולי לא.
רומן חדש מפרי עטה של שושי בריינר, המפליאה 
לתאר, בשנינות ובדייקנות האופייניות לה, את 
התנועה המתמדת בין נשים לגברים ובין הכתיבה 

למציאות.

מיטה מתקפלת12
בועז יזרעאלי

״יום אחד כשהלכתי ברחובות דרום העיר מצאתי 
מיטה מתקפלת. זה היה הסימן האחרון שחיפשתי. 
בחדר ההוא כבר לא יכולתי להישאר." כך נפתח 
סיפור הכותרת של הקובץ הזה: ברגע האקראי 
כביכול שגיבורו חוצה את הקו הדק מאוד שבין 
שייכות – רעועה ככל שתהיה – לסדר החברתי 
ובין השומקום הארעי שמחוץ לסדר הזה. 
בועז יזרעאלי, מהמשובחים ביוצרי הסיפור 
הקצר בישראל, כותב כבר שנים רבות באירוניה 
מבריקה וכאובה על אזור הדמדומים הזה. קובץ 
זה מכיל לצד סיפוריו החדשים גם את מיטב 

יצירותיו הקודמות בז'נר הסיפור הקצר.

אתר המרפא )שם זמני(13
מעיין בן הגיא

זיוי, חיילת משוחררת, חשבה שתמצא פתרון נוח 
לדאגות הכספיות ולדכדוך שתקף אותה דווקא 
כשהחיים האמתיים היו אמורים להתחיל. היא 
מוצאת עבודה באתר מעיינות חמים בצפון, ובין 
מטלות הניקיון היא מתבוננת במעסיקיה ומגלה 
את היצרים הרוחשים ביניהם: תאוות בצע ותאוות 
אחרות. אט־אט היא הולכת ונקשרת אל המקום 
המבודד וחוקרת את כל פינותיו, גם את אלה 
שאינה אמורה להתקרב אליהן. זוג עיניים אחד 
מתבונן גם בה, כשהיא עוברת דרך פרצה בגדר 

אל הבתים הנטושים שבקרבת הגבול. 
ספר שני למעיין בן הגיא, שמלווה ברגישות את 

הגיבורה שלה בכניסתה אל חברת המבוגרים. 

המאורות14
אלינור קטון

לילה אפל ורדוף סופה. לנמל הֹוקיטיָקה המסוכן 
מגיע צעיר סקוטי קר רוח, עורך דין לעתיד, כדי 
לחפש את מזלו ולברוח מגורלו. הוא בטוח שיצליח 
לפענח את התעלומות האופפות אותו אי־שם 

בקצה העולם הנידח.
אלינור קטון, זוכת פרס בוקר הצעירה ביותר אי־
פעם, מגישה לקורא סיפור הרפתקאות מסעיר 
ומתוחכם, עשיר ומשעשע. על רקע הבהלה 
לזהב - לא במערב הפרוע כי אם בדרום הפרוע 
של ניו זילנד - ספינות שוקעות על מטענן היקר, 
זונות מסוממות נכלאות, אוצר נעלם, ורוח רפאים 

רודפת את הגיבורים לא פחות מאשר האהבה.
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

ארבעה אבות15
אמיר זיו

גבר מגלה שאשתו בגדה בו כל השנים ושבתם 
אינה בתו. הוא אפילו מכיר את יריבו. האם יבין את 
הנסיבות שהוליכו אותה לכך? יסלח או יבקש לנקום? 
ואם ינקום, כמה חמורה תהיה נקמתו? רומן שבנוי 
משלוש עלילות שמתרחשות במרחק של שנים זו 
מזו ונקשרות ונחתמות יחד. ראשיתן בהתכתבות 
שגרתית בין פקיד עירייה לתושב שמתלונן על 
שכנתו, אבל מכאן והלאה מתפתחת דרמה גדולה. 
אמיר זיו, בספר ראשון, נע במיומנות מפתיעה בין 
רגעים קומיים לשיאים דרמטיים, ומערב בעלילה 

כמה דורות ששלובים בה יחד לבלי התר. 

טוהר16
ג'ונתן פראנזן

 ספרו של ג'ונתן פראנזן הוא ָסטירה בלתי צפויה,
מבריקה וחושפנית, שבמרכזה מסעה של הגיבורה 
ְּפיּוריטי )טוהר(, המכונה ִּפיפ, אל אביה האלמוני, 
האובד ואל זהותה הנעלמת. הרפתקאותיה יובילו 
אותה מקליפורניה לדרום אמריקה ובחזרה, ויפגישו 
אותה עם כמה סודות עסיסיים, עם קבוצה 
של מהפכנים שאפתנים ועם ראש נפץ גרעיני אחד. 
בעל "נדיבות רוח כובשת", "לב רחב" ו"תבונה 
מפתה" הם מקצת הכתרים שקשרו המבקרים 

לספר המיוחד הזה.
תרגם מאנגלית ארז וולק

ספרי
בחירה

* להוצאה שמורה הזכות לשינויים



מינוי ספריה לעם    טופס רישום

פרטים אישיים

מינוי מתנה

שם פרטי

ת"ז

כרטיס אשראי 

מספר כרטיס אשראי 

רחוב

עיר / יישוב

טלפון

תאריך הזמנה

דוא"ל

תוקף

מס׳ תשלומים

מס' בית

מיקוד

נייד

טלפון

מיקוד

טלפון

חתימה

אחרויזהישראכרט

שם משפחה

נא רשמו את מספרי הספרים שבחרתם

שם נותן המתנה

כתובת

 אפשר לשלם גם בצ'קים לפקודת עם עובד בע"מ. מלאו את טופס הרישום ושלחו לעם עובד
בפקס: 03-6298911 או לת"ד 470 תל אביב 6100302 )באמצעות מעטפת ההחזר המצ"ב(

שם מקבל המתנה

טל' להרשמה: 1-800-61-5050

1285
סמנו את המינוי הרצוי

ספרים
10

ספריםספריםספרים
&580&496&396&270

2 תשלומים3 תשלומים4 תשלומים5 תשלומים

מחיר כל ספר נוסף ₪45. המחיר כולל מע"מ, דמי טיפול ומשלוח בארץ. משלוח לאירופה יחויב 
 בסך ₪25 לספר. משלוח לצפון אמריקה יחויב בסך ₪35 לספר. 

משלוח ע"י שליח לבית הלקוח בתל אביב והסביבה ₪25

מחלקת המנויים 03-6288511 או אחה"צ 03-9214796 
anat@am-oved.co.il :דוא"ל מחלקת המנויים



הזמינו מינוי מתנה
לאירועים החשובים בחיים

ליום הולדת, לחתונה, להולדת ילד, 
לפרישה לגמלאות ולכל היקרים לכם

1-800-61-5050

מחלקת המנויים: 03-6288511
בשעות אחר הצהריים: 03-9214796

anat@am-oved.co.il :דוא"ל מחלקת המנויים


