
קוראים יקרים, 

ביטול החוק להגנת  השנה עמדה בפנינו משוכה לא פשוטה בעקבות 
הספרות והסופרים בישראל. כהוצאת ספרים שמצד אחד אינה מתפשרת 
על איכות ומצד אחר אינה מתפשרת על זכותם של יוצריה ליהנות מפרי 
עמלם, קיבלנו החלטה חד–משמעית לשמר את המגוון הרחב של הספרות 
האיכותית שאנו מוציאים לאור, להנאתם של קוראינו, המבקשים להמשיך 

ליהנות מספרות טובה.

שוק הספרים מצוי כיום במצב קשה, ואנו מרגישים חובה מוסרית וערכית 
לעשות את הכמעט בלתי אפשרי ולהמשיך להוציא לאור ספרות קלאסית 

לצד ספרות מודרנית.

בתכנית המינויים לשנת 2017 ליקטו עבורכם עורכי ספרייה לעם ספרים 
רבים ממיטב ספרות המקור וספרי העולם, קולות חדשים שניחשף אליהם 

לראשונה לצד קולות מוכרים ואהובים. 

אני מזמינה אתכם לגלוש אל אתר האינטרנט שלנו ולהתעדכן בזמן אמת 
בחדשות ההוצאה, בספרים חדשים ובמגוון של מבצעים וכן לקבל מידע 
ייחודי. אני מזמינה אתכם להצטרף אל מועדון המנויים שלנו. כמיטב 

המסורת, נעניק לכם חוויית קריאה תרבותית, מפרה ומרגשת.

בברכה,
עו"ד חניטל סויסה, 

מנכ"לית

עובד 20ספרייה לעםעם  17 ם  י וי מנ דון ה וע מ



07
רשימת האימהות

גלי מיר־תיבון
חוקר יושב בחדר חקירות, ונחקריו משמיעים את קולם 
זה אחר זה: עונים לעניין או שלא לעניין, נפתחים 
ומגלים או מסתירים ומשקרים - לחוקר או לעצמם. 
איש מהם אינו נקי כפיים, איש מהם אינו פושע; 
 בנסיבות שפעלו בהם, אין אדם בעולם שיישאר טהור. 
על מלחמת העולם השנייה כבר כתבו רבים, וגלי מיר־תיבון, 
בספרה הראשון, מאירה באומץ מזווית לא שגרתית את 

אחת מפינותיה החשוכות ביותר.

08
חוָצה את הקו

ֵנָלה  ַלרֶסן
שנות העשרים של המאה העשרים. איירין רדפילד 
שותה תה בגג מלון יקר ללבנים בלבד. בלונדינית זוהרת 
ניגשת אליה; מתברר שזוהי קלייר קנדרי, חברת ילדות. 
פגישה חוזרת ביניהן בהרלם פורעת את שלוות חייה 
של איירין כשזו נחשפת לתשוקת החיים שלוחת הרסן 
המסוכנת של קלייר. בדרמה בין הנשים ובינן לבעליהן 
איירין מגלה שאין היא שונה מחברתה ושיחסה אליה 
מּונע לא רק מנאמנות לגזע אלא גם ממניעים פסיכולוגיים 
סבוכים. תרגמה מאנגלית והוסיפה הערות ואחרית 

דבר: תמר משמר.

09
קליפת אגוז
איאן מקיואן

טרודי בגדה בבעלה ג'ון, וכעת היא חיה בלונדון עם אחיו קלוד.
לשניים יש תכנית זדונית, אך הם אינם יודעים שלמזימתם 
יש ֵעד: העוּבר שברחמה של טרודי. איאן מקיואן חורג 
בספרו החדש מהמסגרת הראליסטית שהרגיל בה את 
קוראיו ומפנה את מבטו החודר ושפתו העשירה לנבכי הגוף 
והנפש של גיבור טרגי שמתחבט בשאלות של חיים ומוות 

טרם לידתו. תרגמה מאנגלית מיכל אלפון.

10
אפילוג )שם זמני(

יונתן ברג
יעקב, פרופסור קשיש להיסטוריה, מפנה את מבטו 
לאחור. מה ערכן של כל הצלחותיו, אם עכשיו אין איש 
לצדו. הוא גרוש פעמיים, בניו התרחקו ממנו כל אחד 
לחייו. בר שכנתו, שעברה מאשדוד לתל אביב, מחליטה 
לעודד את רוחו, והמפגש ביניהם נהפך למסע בין תחנות 
של ישראליּות משוסעת. ברקע המסע מתלקחת מלחמה 
בצפון, אבל כנגדה וכנגד הקרבות שבין בני משפחה 

עולה חסד: שני זרים מתקרבים זה לזה.

11
נעורים ללא אל

אודון פון הורבאת
מה מקומו של מורה להיסטוריה במשטר טוטליטרי? האם 
עליו להיאבק על עקרונותיו? או שמא חשוב יותר שיגן על 
שמו ועל פרנסתו? האם עליו להפקיר את חינוך הנוער 
בידי ססמאות רדודות ומסרי שטנה? כאשר המורה מסתבך 
בפרשיית רצח בכיתתו הוא נאלץ לבחור דרך פעולה. ספרו 
של פון הורבאת, שגורש מגרמניה בשל עמדותיו הפוליטיות, 
פורסם בגלות ב־1937 והיה לאחת הקלאסיקות המודרניות 

בשפה הגרמנית. תרגמה מגרמנית שירי שפירא.

12
בלילה נלך סחור־סחור

דניאל אלרקון
נלסון הוא בוגר בית ספר למשחק בארץ דרום־אמריקנית. 
אביו מת, אחיו הבכור נטש והיגר, חברתו עוזבת אותו בגלל 
מחדליו. הוא משיג תפקיד בלהקת תאטרון שהוא מעריץ 
בשל המוניטין שקנתה בימי מלחמת האזרחים שהתרחשה 
שם בילדותו; הם יציגו את המחזה הסטירי “הנשיא האידיוט״ 
בכל פינה בפריפריה ההררית בארצם. דווקא שם יסתבכו 
הדברים סיבוך גורלי ששורשיו במטעני העבר. משל מתוחכם 
על התחום האפור שבין זהות אותנטית למשחק תפקידים 
שמדגים איך בחירות קטנות וצירופי מקרים עשויים להוליד 

השלכות הרות גורל. תרגם מאנגלית יואב כ״ץ.

ספרייה לעם 
 עורכים2017

משה רון | טלי קונס | יובל שמעוני

01
מסעות בחדר הכתיבה

פול אוסטר
איש זקן מתעורר לבדו בחדר מסויד לבן ובו רק חפצים 
מעטים. הוא אינו יודע מי הוא ואינו זוכר כמעט דבר. 
גופו חלוש ומתקשה בביצוע הפעולות הפשוטות ביותר. 
הרמזים היחידים לזהותו ולעברו הם כמה ניירות וערמת 
תצלומים על שולחן הכתיבה. וכן סדרה של מבקרים 

המזכירים לו תפקיד כלשהו שמילא בחייהם. 
תרגם מאנגלית משה רון.

02
הפרטים שהושמטו

תומס ה׳ אוגדן
סיפורה הטרגי של משפחת חוואים ענייה בקנזס, שכל דור 
בה לופת את הדור הבא באחיזה קטלנית, עד להתפוצצות 
הבלתי נמנעת. תומס אוגדן, מהפסיכואנליטיקאים 
היצירתיים בעולם, מפליא לשרטט את הפער הבלתי 
נסלח שבין החיים על פני השטח ובין הרובד הלא 
מודע שלהם, ואת המורּכבּות הגורלית של מערכות 

היחסים בין בני האדם. תרגם מאנגלית יואב כ"ץ.

03
אלמוניּות
אגור שיף

ארם פריש, סופר ישראלי בגיל העמידה שלא זכה לפרסום 
רב, נחטף בוקר אחד מבית מלון במרוקו בידי ארגון גרילה 
לא ידוע. אי־שם בלב מדבר סהרה הוא עתיד לבלות 
את החודשים הקרובים, ולא רק בחברת שוביו; גם יואל 
און, כוכב זוהר בשמי הספרות העברית, ורעייתו תרזה 
נחטפו. השהות הכפויה בצוותא מולידה סדרת עימותים 

אירוניים, חדורי מרירות אך גם משעשעים.

04
תגידי שאת אחת מהם

אּוֶאם ַאְקָּפן
קובץ סיפורים קצרים ונוקבים פרי עטו של אקפן, סופר יליד 
ניגריה, המזמין את קוראיו לעולם של שיברון לב, שצעירים 
בייסורי התבגרותם נאבקים לשרוד בו בנסיבות חיים לא 
אנושיות. אפריקה ההרוסה משתקפת בסיפורים אלה מבעד 
לעיניהם של ילדים שחותרים לשמור על נורמליות בתוך 

עולם של כאוס מוחלט. תרגם מאנגלית אמיר צוקרמן.

05
ארוחה בחורף

הּוּבר ַמנָגֵרלי
מלחמת העולם השנייה, שלושה חיילי מילואים גרמנים 
יוצאים לחפש יהודים נמלטים. אם ימצאו יהודים, ייאלצו 
להביאם למחנה, ושם יוצאו אלה להורג. במשך יום שלם 
הקוראים מתוודעים להתלבטויותיהם של שלושת החיילים, 
לחברות האינטימית ביניהם ולכמיהתם לבית, לחיי השגרה 
ולשיבה למחוזות האנושיות. תרגם מצרפתית עמנואל פינטו.

06
המפתח שמתחת לאבן

בנג׳מין בלאק
המותחן מגולל את פרשת היעלמותה המסתורית של 
אייפריל, רופאה דבלינאית צעירה שפיבי, בתו של 
קוורק - גיבור המותחן, הפתולוג הדבלינאי חובב הטיפה 
המרה, היא חברתה הטובה. קוורק נעתר לבקשת בתו 
לסייע לה לחפש את חברתה עד שעולה בידו לפתור 
את התעלומה ולחשוף את האמת המזעזעת. תרגמה 

מאנגלית סמדר מילוא.



13
להתראות עכו

עלא חליחל
רומן היסטורי סוחף ומותח. סיפורה של העיר עכו בשבועות 
שהייתה נתונה למצור נפוליאון באביב 1799. בכתיבה מרגשת 
ואנושית מצליח חליחל להחיות את חיי העיר ואנשיה 
בתקופה כה מכרעת בהיסטוריה של המקום הזה. הוא טווה 
סיפור נדיר שסובב את דמותו של המושל העות׳מאני אחמד 
פאשה אל־ג׳זאר ושל דמויות אחרות, ובהן היועץ היהודי 

הנאמן חיים פרחי. תרגם מערבית יוני מנדל.

14
חול טובעני
סטיב טולץ

ָסטירה שחורה מתריסה, שנונה ונטולת מורא על צמד 
חברים ותיקים, והיא דיוקן חתרני של החברה במאה 
העשרים ואחת על כל הצביעות והאבסורדיות שבה. 
סיפור מצחיק עד דמעות, בלתי מתנצל בעליל, פרי עטו 
של סטיב טולץ, סוֵפר קומי מבריק יליד אוסטרליה, 

ששלח ידו בכול והיה מועמד לפרס מאן בוקר. 
תרגמו מאנגלית אֹהד ואֶילת זהבי.

15
בראשו של ברונו שולץ

מקסים בילר
בחמש נובלות שנונות ומרירות משרטט בילר את עולמם 
של יהודים גרמנים שלכודים בעל כורחם ברשת ההיסטוריה: 
הסופר היהודי פולני ברונו שולץ כותב מכתב לתומס 
מאן; סופר יהודי אמריקני שכותב ספרים פרובוקטיביים 
על השואה; נער גרמני מתמודד עם מות אחיו הבכור 
בישראל; חוקר אמנות נוסע לברלין להלוויית בתו, שהוא 
לא הכיר בה מעולם; ובן לקאפו לשעבר מנסה להיפטר 
מן התמונות שגזל אביו ערב מלחמת העולם השנייה. 

תרגמה מגרמנית שירי שפירא. 

16
הקמע

רוברטו בולניו
אאוקסיליו לקוטור, המשוררת מאורוגואיי שפגשנו בבלשי 
הפרא, חיה את חייה הצנועים במקסיקו הבירה, וכל 
מעייניה נתונים לסיוע למשוררים אחרים. בסתיו 1968, 
כשהמשטרה נכנסת אל קמפוס האוניברסיטה האוטונומית 

הלאומית של מקסיקו והורגת בסטודנטים, היא מסתגרת 
בשירותי הנשים ונשארת נצורה שם כמה ימים. בולניו 
מביא לנו את הרהוריה ואת זיכרונותיה, ודרכם משרטט 
את דיוקנו של דור שמנסה להרים את נס המרד נגד 
עוולות השיטה במקסיקו ובאמריקה הלטינית כולה. 

תרגם מספרדית אדם בלומנטל.

17
בית פושקין

אנדריי ּביטֹוב
בליל סערה חורפי נקלע ְליֹוָבה אֹודֹוֶיבֶצב הצעיר, צאצא 
למשפחת אצולה רוסית המתכחשת לשורשיה ונכדו של 
בלשן מבריק שהשתחרר ממחנה כפייה עם מות סטאלין, 
לדו־קרב עם ידידו-יריבו הנושן מיטיַׁשְטֶיב בעת התורנות 
במוזאון המכון לחקר הספרות בלנינגרד, הוא “בית פושקין״. 
הרומן המהולל של אנדריי ּביטֹוב, שנאסר בשעתו לפרסום 
בברית המועצות, משרטט את דיוקנו של דור אינטלקטואלים 
שהשקר המשחית בחיי הרוח תחת המכבש האידאולוגי 
 נטל מהם את היכולת לנקוט עמדה ולעשות מעשה.

תרגם מרוסית מיכאל ׁשקֹודניקֹוב.

18
אימפריום

כריסטיאן קראכט
סיפורו של הנודיסט הטבעוני אוגוסט אנגלהרדט, שנמלט מן 
החברה הגרמנית המנוונת בתחילת המאה העשרים ומהגר 
אל מושבה גרמנית באוקיינוס השקט. שם הוא מבקש לייסד 
דת חדשה ולגאול את האנושות, הרחק מן הציביליזציה 
האירופית ההרסנית. אולם מלחמות העולם מסכלות את 
תכניותיו. סיפור וירטואוזי, המשתעשע במסורות הסיפוריות 
של ספרי ההרפתקות ההיסטוריים נוסח מלוויל, קונרד, 

סטיבנסון וג׳ק לונדון. תרגם מגרמנית חנן אלשטיין.

19
העולם הוא שמועה )שם זמני(

ניר ברעם
אדם מתעורר בחדר מלון בעיר זרה, לבוש בבגדי ערב, 
ומגלה לתדהמתו שכמה ימים נעלמו מזיכרונו. התמונה 
היחידה העולה בתודעתו היא ממסיבה ביריד ספרים – אישה 
חיבקה אותו שם כשסיפר לה שחברו הטוב ביותר מת.

ניר ברעם בספרו האישי ביותר פונה פנימה אל הילדות 
ואל הנעורים ואחר כך אל הבגרות, ובִחיות ששום רגש 
אינו זר לה הוא מזמן שוב את המתים והנוטשים ומספר 
על שני חברים שמתעקשים לדבוק בעולם שאבד,  שרק 

המילים הכתובות אולי יוכלו להפיח בו שוב חיים.

20
אררטים

אורה אחימאיר
משפחה היא יקום קטן שבלבו אישה אשר שומרת מפני 
התפרקות איבריו. כזאת הייתה לונה, חוקרת שואה 
ירושלמית ששורשי משפחתה נטועים בַחַלּב, עד שחדרו 
לחייה זר מושך לב ועדותה של נערה ארמנית שמילטו 
הורי הוריה של לונה בימי רצח העם הארמני, לאחר 
עינויים וסבל שנחרטו לעד בִלבה של הנערה ובפניה. 
כמו שקורה לא אחת בירושלים, לכד אותה העבר ומשך 

בכבלי קסם וטלטל את חייה.

21
השמידו את כל הפראים!

סוון לינדקוויסט
הסופר והעיתונאי השוודי סוון לינדקוויסט יוצא למסע 
בדרכי אפריקה האפלות בעקבותיהם המחליאים של 
נתיבי העבדות והדיכוי. הוא לוקח עמו את ספרו של 
ג׳וזף קונרד לב האפלה וחושף בדרכו את עקבותיהם 
של הגזענות הרצחנית, את תאוות הבצע שאינה יודעת 
גבולות ואת התפיסות והרעיונות שעמדו ביסוד רצח 

העם של השחורים באפריקה.
תרגמה משוודית דנה כספי.

22
כפפה אחת ורודה

חנוך פיבן
ולהישאר  לאיבוד  יותר מללכת  דבר מפחיד  אין 
ורודה  לכפפה  קרה  כשזה  זאת  ובכל  לבד. 
ייאמן. הלא  את  לעשות  הצליחה  היא   קטנה 

האמן והמאייר חנוך פיבן עוזר לכפפה הורודה להתמצא 
בעולם וללמוד להיעזר ולעזור.

23
בראש של רעמה

יונתן יבין
ְלַרֲעָמה ֵיׁש ֵׂשָער ְמֻפָּזר ָּכל ֻּכּלֹו,

ֶׁשאֹוֵהב ְלַהִּגיד ְּבִעָּקר “ֹלא־ֹלא־ֹלא!״
ֹלא ְלַמְסֵרק ְוֹלא ְלִמְבֶרֶׁשת,

ֹלא ְלִסּכֹות, ֹלא ְלכֹוַבע אֹו ֶקֶׁשת.
ֲאָבל ּבֶֹקר ֶאָחד ִהיא ָׁשְמָעה ִמין ְצִליִלים,

ָער ֶׁשָּלּה ְׁשֵני ּגֹוָזִלים! ְוִגְּלָתה ַּבּשֵׂ
ָמה ַעְכָׁשו? ֵאיְך ּפֹוְתִרים ִמין ָּכזֹו ְּבָעָיה?

הֹוְלִכים ַלַּצָּפר? ַמְזִעיִקים ִמְׁשָטָרה?
ָרה? ֵיׁש ָלּה ְקָׁשִרים? ֵאיְך ִהיא ִהְסַּתדְּ

טֹוב, ֶאת ַהּסֹוף ֲאנּו ֹלא ְמַגִּלים!
איירה ליאורה גרוסמן

24
לא מכין קפה למלאך המוות

אהרן מרגלית
סיפור חייו הייחודי והמופלא של הרב אהרן מרגלית, 
אשר גבר על מחלת הפוליו באופן מעורר השראה, ובכלים 
שניתנו לו אז ידע להתמודד עם הסערות והתהפוכות 
שיבואו עליו בחייו. כל זה על רקע סיפורם המופלא של 
הוריו ניצולי השואה, שהיו ממקימי הארץ, ומתוך רגש 

אמונה עמוק שמשמש בעבורו מצפן לדרך.

ספרי בחירה

* להוצאה שמורה הזכות לשינויים



הצטרפו עכשיו למועדון המנויים של עם עובד

פירוט מסלולי תכנית המינויים

תכנית 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

ברשימה שילוב של 19 ספרי ספרייה לעם וספרים אחרים שמובאים 
ברשימת ספרי הבחירה מן הסדרות האיכותיות האחרות של עם עובד.

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

שימו לב
המינוי השנתי על סדרת ספרייה לעם כולל ספרים חדשים שתהליך העבודה עליהם, הכתיבה או התרגום, 
העריכה וההבאה לדפוס, מתבצע בשנה שהמינוי מתפרסם. אנו עושים כמיטב יכולתנו להיצמד לתכנית 
המקורית, אך בשל אופיו המיוחד של תהליך עבודה זה, ומתוך כוונה להביא אליכם יצירה מושלמת עד 
באחר.  המתוכנן  הספר  את  ולהחליף  התכנית  מן  לחרוג  נאלצים  אנו  מסוימים  במקרים  כמה שאפשר, 
מובן שהספר שנשלח אליכם, במקום הספר שהובא בתכנית המקורית, עומד בקריטריונים האיכותיים 

והייחודיים של כל הספרים היוצאים בסדרת ספרייה לעם.

עובד 20ספרייה לעםעם  17 ם  י וי מנ דון ה וע מ

נא רשמו את מספרי הספרים שבחרתם

 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 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

שם נותן המתנה

כתובת

שם מקבל המתנה

סמנו את המינוי הרצוי

12
ספרים
&570

5 תשלומים

10
ספרים
&485

4 תשלומים

8
ספרים
&395

3 תשלומים

5
ספרים
&260

2 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
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מנוי ספרייה לעם / טופס רישום



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

גם  טופס רישום מצורף. את הטופס אפשר למצוא 
באתר האינטרנט של הוצאת עם עובד

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
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