
קוראים יקרים, 

מתאפיינת   2013 לשנת  עובד  עם  הוצאת  של  לעם  ספריה  תוכנית 
עובד. עם  של  הבית  סופרי  מאת  במיוחד  ומרשים  עשיר   במגוון 
בתוכנית יצירות חדשות, מרתקות ומסקרנות מאת מאיר שלו, יהושע קנז, 
אלי עמיר וניר ברעם לצד תרגומים חדשים של פול אוסטר, איאן מקיואן, 
גיירמו מרטינס ואנטוניו מוניוס מולינה, זוכה פרס ירושלים לשנת 2013. 

גם יצירות חדשות פרי עטם של אגור שיף, אילת שמיר, ישי שריד וענת 
עינהר נמצאות בתוכנית השנה. 

כמדי שנה עורכי ספריה לעם מאתרים עבורכם קולות חדשים, והשנה 
ג'ורג' שפירו,  ואת  בית־לוי בספרות המקור,  רועי  נפגוש לראשונה את 

ברנלף וֶּבניטו ֶּפֶרס ַגלדֹוס בספרות המתורגמת.

נמשיך לאתר ולהוציא לאור מגוון ספרים ססגוני ומשובח ולהעניק לכם 
חוויית קריאה מענגת.

אנו מזמינים אתכם לגלוש אל אתר האינטרנט של הוצאת עם עובד, להתעדכן 
בזמן אמת בחדשות ההוצאה: www.am-oved.co.il, ולהשתתף בפעילות הענפה 

.www.facebook.com/AmOvedBooks :בדף פייסבוק של ההוצאה

בברכת קריאה מהנה,
ג’קי בריי, מנכ"ל

עובד לעםעם  2013ספריה  ם  י וי מנ דון ה מוע

הצטרפו עכשיו למועדון המנויים של עם עובד
פירוט מסלולי תוכנית המנויים

תוכנית המנויים לשנת 2013 מאפשרת לכם לבחור 
במסלול המנוי 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 16 ספרים מסדרת ספריה לעם

וספרים נוספים המובאים ברשימת ספרי הבחירה מן 
הסדרות האיכותיות האחרות של עם עובד

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

והייחודים של כל הספרים היוצאים לאור בסדרת ספריה לעם.

הזמינו מנוי מתנה
לאירועים החשובים בחיים

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

1-800-61-5050

מחלקת המנויים: 03-6288524
בשעות אחר הצהריים: 03-9214796

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



שירת המקהלה01
יהושע קנז

אורחת מחו"ל, ילד, אדם מבוגר, איש זקן, כלב – 
כל אלה ואחרים נחשפים לפני הקורא באירועים 
הבלתי שגרתיים המתוארים בסיפוריו של יהושע 
קנז. הסיפורים שונים מאוד זה מזה - באופיים, 
בגיבוריהם, בנפשות הפועלות בהם ובאווירתם. 
רוב הסיפורים חדשים, ומקצתם סיפורים שנדפסו 

בשעתם בכתבי עת שונים ולא כונסו בספר. 
הדיוק הרב בלשונו של קנז והאיפוק בתיאור 
והמצבים  ובשרטוט הדמויות  ההתרחשויות 

מעניקים לקובץ זה את ייחודו.
 יהושע קנז הוא מחברם של התגנבות יחידים,
מחזיר אהבות קודמות ונוף עם שלושה עצים.

חלמתי לָך02
ג’ורג’ שפירו

מעין רומן אוטוביוגרפי בפרקים, שמתחיל בסיפורו 
של האב, החוזר מעבודות הכפייה לארץ הרוסה 
ומחליט בכל זאת להביא ילד לעולם, דרך תהפוכות 
חיי האהבה והנישואים שלו והחיים תחת משטר של 
עריצות וביורוקרטיה אטומה. הספר מזמן לקורא 
היכרות ראשונה עם אחד הסופרים המסקרנים 

והמוערכים ביותר בהונגריה היום. 
סיפוריו של שפירו מצטיינים בישירות, בעוצמת 
ביטוי בוטה לעתים ובראייה מפוכחת שלא עושה 

חשבון לאיש, גם לא למחבר עצמו.
תרגם מהונגרית דוד טרבאי

גן נעמי03
ישי שריד

25 שנים מנהלת נעמי את גן הילדים שלה בצפון 
הישן של תל אביב, לא הרחק מחוף "מציצים". נעמי 
עזבה בעל בקיבוץ בנסיבות קשות, ויחסיה עם בנה 
מנוכרים וכאובים. על אף הקשיים היא מנסה להרעיף 
על ילדי הגן חמימות ואהבה ולהנחיל להם יצירתיות 
וזיקה אל היופי. את השגרה הזאת מפר אדריכל 
תל־אביבי הדור שרכש את הבניין שהגן נמצא בו 

ומחייב את נעמי להתפנות ממנו בהקדם. 
הרומן החדש של ישי שריד מגולל את סיפורה של שנת 
לימודים בגן נעמי, שנה שנעמי מנהלת בה מאבק איתנים 
נואש על קיומה ועל ערכיה, מתמודדת עם הקרעים 
 במשפחתה ומנסה להותיר מקום לאהבה ולחסד.

ְׁשַּתִים דובים04
מאיר שלו

רות תבורי, מורה בבית ספר תיכון במושבה ותיקה, 
והאובדן  האהבה  סיפורי  את  וכותבת  מספרת 
במשפחתה: על שברונו וגאולתו של בעלה, על 
הידידות בינו ובין אחיה וסבה – ידידות עמוקה של 
 גברים, שתוצאותיה נקמה עקובה מדם וחשיפת

סוד משפחה אפל ונורא. 

הפרש הפולני05
אנטוניו מוניוס מולינה

רומן גדול ושאפתני שמשתלבים בו סיפורו של 
מתורגמן בן עיירה קטנה – ובן דמותו של המחבר – 
עם אירועים בולטים בהיסטוריה של ספרד, ובמרכזם 
הטראומה של מלחמת האזרחים ועליית הפשיזם 
לשלטון. יצירה יוצאת דופן וציון דרך בדרכו הספרותית 
של מוניוס מולינה, מגדולי הסופרים הספרדים 
בימינו. התוצאה היא רומן מורכב וחודר שלדברי 
מחברו הוא "הספר האכזרי, הקשה והנועז ביותר 

שכתבתי". זוכה פרס ירושלים לשנת 2013.
תרגמה מספרדית טל ניצן

המיטה שאתה מציע בעצמך06
אילת שמיר

איתן רוסו, איש חזק ומסוכסך, חוזר אל בית ילדותו 
במושבה, ומבקש להקים בו חוות סוסים טיפולית 
בעזרת שני אחים מוואדי ערה וארכיטקטית מתל 

אביב. אבל מתחת לשגרה השלווה לכאורה של 
חיים בְסָפר מבעבעת דרמה משפחתית ישנה, 
החוזרת ופוקדת בעוצמה את ההווה, ומציגה באור 

מפוכח ואירוני את הטבע האנושי.
אילת שמיר, כלת פרס וינר לעידוד יצירה עברית 
ופרס היצירה על שם ראש הממשלה, היא מחברת 
פסנתר בחורף, מחמשת המועמדים הסופיים 

לפרס ספיר 2008.

יומן חורף07
פול אוסטר

חיבור נוגע ללב וחושפני עד כאב של פול אוסטר, 
המספר בגילוי לב, בגוף שני, על ההתמודדות עם 
פגעי הזמן וכן על ההבנה ועל ההשלמה הבאות עם 
ההתבגרות. הסיפור אישי מאוד - משברים ושמחות, 
כאב ואושר והמעלות והמורדות בחייו האישיים 
והספרותיים - ועם זאת גורם לקורא למצוא בו את 
עצמו. הסופר המוערך עושה את חשבון הנפש שלו 
עם התקרבו לגיל 65, וסיפורו האישי בוודאי יעורר 

עניין רב בלב קוראיו הנאמנים הרבים.
תרגם מאנגלית אברהם יבין

העולם הוא שמועה )שם זמני(08
ניר ברעם

"לעתים נדירות נתקל ברחוב באנשים שהכיר בעבר, 
וכשהם מביטים בו הוא מבין שהם מתעבים אותו וגם 
חומלים עליו. אפשר להבין את התיעוב ממעשיו או 
מן הפרשנות שנתן להם העולם, אך דווקא החמלה 
מסקרנת אותו - הם רואים מולם אדם מבוזה שנפלט 
מהחברה ויושב עכשיו מר נפש בביתו, ואילו הוא 
רואה בעצם היותו אדם חופשי, אדם שהניחו לו פשוט 
להיות, מתנה שקיבל מן העולם. שיעור אחד שלמד 
מאביו עזר לו בימים האלה: חמֹוק ככל האפשר מן 
המסקנה שקּוּפחָת ולא העפלת לפסגות שהיית ראוי 
להן. היו שנים שראה בהשקפה הזו מעלה הקשורה 
באופיו של אביו, פיכחון שנחבא מאחורי המחוות 
הגדולות של אדם המבין כי כוחות אדירים ביקום 
אינם מתכנסים לישיבות בהולות כדי לטכס עצה 

איך להיפרע מאחד - אלברט מנסור."
רומן חובק עולם הנע בזמן בין שנות ה־80 של 
המאה ה־20 לסוף העשור שלפנינו מאת מחבר 

הרומן רב־המכר אנשים טובים.

דברי מתיקה09
איאן מקיואן

בין ספיחי שנות ה־60 והתעצמות הטרור הבינלאומי 
מתגלגלת סרינה פרום, צעירה אנגלייה מבית טוב, אל 
שורותיו של שירות המודיעין הבריטי אֿם־איי־5. היא 
מתבקשת לטפל במבצע לא שגרתי ובסופר צעיר 
ומבטיח, ועד מהרה הקשר ועמו הספר שלפנינו 

חורגים מהמסלול המקובל, וכל מה שנודע לסרינה 
)ולקוראים( על ריגול, אהבה וספרות ועל מקומה 
בתוך הסיפור הזה, מוטל בספק. מאת איאן מקיואן 

מחבר רבי־המכר כפרה ושבת.
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

השליח על האופניים )שם זמני(10
אלי עמיר

סיפור אהבה בין נער עולה מחלק עיתונים ובין 
צברית, בתו של גביר ירושלמי. יסודות אוטוביוגרפיים 
חוברים לרומן רחב יריעה שמתרחש בירושלים של 
שנות ה־50. מרכזו במשרד ראש הממשלה, וברקעו 
המדינה החדשה שמתמודדת על קיומה ותושביה 
נאבקים גם על תרבותם ועל זהותם. סיפור של 
מאבק, אהבה ותקווה מאת אלי עמיר, מחבר רבי־

המכר תרנגול כפרות, יסמין ומה שנשאר.

הרים אני רואה11
רועי בית־לוי

בן מחפש את אביו שנעלם, תחילה ברחובות של עיר 
מגוריהם ואחר כך במעגלים הולכים ומתרחבים עד 
למחוז האגדות המשפחתיות. מסע בלשי-ביוגרפי 
שנפתח במונטווידאו המנומנמת של שנות ה־40, 
מלחמת  בזמן  הנידחים  מלווינאס  באיי  נמשך 
 ארגנטינה-בריטניה, ומסתיים אי־שם במדבר הישראלי
הקרוב-רחוק, בישראל מיובשת ומרוששת, ארץ 
ש"המצב" הביס אותה וגם גדולי המשוגעים נואשו 

ממנה. ספר בכורה מרשים של רועי בית־לוי. 

חזיונות שווא12
ברנלף

"אני כאילו מאבד מילים כמו שאדם אחר מאבד 
דם," כך מעיד על עצמו המספר מארטן קליין, 
הולנדי בן 71, המתגורר עם אשתו בארצות הברית. 
רומן קאמרי, עצוב ומכמיר לב ולפרקים מצחיק, 
שכל כולו מונולוג של חולה אלצהיימר המאבד 

אט–אט את הקשר עם המציאות.
ֶּברנֶלף )שם העט של ֶהנדריק ַיאן ַמרסַמן(, מהאהובים 
והפוריים שבסופרי הולנד. ספר זה הוא הידוע 

בספריו ותורגם לשפות רבות.
תרגם מהולנדית רן הכהן

כתיבה תמה )שם זמני(13
ענת עינהר

בתוך ערב רב של אנשים, בין שלטי רחוב ענקיים 
ומוזיקת פופ מוכרת לעייפה, יוצאות למסעות נקמה 
שלוש נשים: דוגמנית חובבת, סבתא לילדה כהת 
עור ומעריצה של סופרת ידועה. לכל אחת מהן יעד, 
ושלושתן מוכנות לכל תקלה. הרחק משם, בבסיס 
סודי במדבר, נדרשת חיילת לצייר דיוקן עצום ממדים 
של הרמטכ"ל ולהשלים את מלאכתה, אף אם יהיה 
עליה לוותר לשם כך על ארוחותיה, על שנתה ועל 
צלמה. ענת עינהר היא זוכת פרס ספיר לספר ביכורים 

לשנת 2010 על ספרה טורפים של קיץ.

מותה הִאטי של לוסיאנה ב’14
גיֶירמו מרטיֶנס

האם ייתכן שהסופר המהולל קלוסטר מוציא לפועל 
מזימת נקמה זדונית נגד האישה הצעירה ששימשה 
לו במשך שנים כתבנית? כך לפחות סבורה לוסיאנה, 
הנואשת עצמה, בבואה לבקש את עזרתו של המספר, 

סופר צעיר שגם אתו היו לה בעבר קשרי עבודה. 
עוד רומן מאת מחבר רציחות באוקספורד, הפעם 
במתכונת שנבנית בה עלילת מתח ונבחנת בכלים 
אנליטיים הכוחנות הייצרית הסמויה של אמנים 

וסופרים ידועי שם.
תרגם מספרדית מואיז בן הרוש

המאחרים15
אגור שיף

בעלה של ליאורה נפצע במלחמת ששת הימים, 
וכשהוא משוחרר מבית החולים וחוזר הביתה, שוב 
אינו האיש שהיה. חיי הגיבורה, אישה ישראלית 
שורשית ונורמטיבית, משתנים מהקצה אל הקצה, 
והתמורה הזאת מניעה בה תהליכים שמשנים את 
תודעתה האישית – וגם הפוליטית. הרומן מספר 
את סיפורה מאותו שלב ועד החלטתה, כעבור 40 

שנה, לבצע מעשה פשע ראוותני.
מאת מחבר הרומן בחול שראה אור בעם עובד. 

דוניה ֶּפרֶפקטה16
ֶּבניטו ֶּפֶרס ַגלדֹוס

ֶּפֶּפה ֵריי, מהנדס צעיר ומבריק ממדריד, בא לעיר 
השדה אֹורָּבחֹוָסה כדי להשתדך לדודניתו רוסאריו 
ולערוך סקר מכרות מטעם הממשלה. אולם עד 
מהרה מתברר שלא העריך נכונה את ההתנגדות 
שמעוררים אישיותו והרעיונות החתרניים שלו מצד 
החוגים השמרניים, המונהגים בידי דודתו רבת־
ההשפעה דוניה פרפקטה והכומר דון אינוסנסיו. 
כך מתנקז לתוך משפחה אחת הקונפליקט העמוק 
בין הִקדמה הליברלית האירופית לשמרנות הדתית 
הקנאית, ששיסע את ספרד לאורך המאה ה־19 

והוביל להפיכות ולעימותים אלימים. 
ספרו המפורסם ביותר של גלדוס, גדול סופרי 
ספרד במאה ה־19, מבהיר במידה רבה את הרקע 
למלחמת האזרחים הנוראה שפרצה שם 60 שנה 

אחר כך.
תרגם מספרדית משה רון

ספרי
בחירה

ספריה לעם
2013

 עורכים:
 משה רון

 תרזה בירון פריד
יובל שמעוני

בניסיון לפצח סוד משפחתי אפוף מסתורין יוצאת 
אורה אחימאיר למסע מטלטל בעקבות אמה היפה 
שמתה בדמי ימיה. פיסת קרטון צהובה שהתגלתה 
במקרה בצפת מוליכה אותה לשרשרת של גילויים 
מפתיעים. כלה משלב סיפור עלילה דוקומנטרי מרתק 
ורומן פסיכולוגי רגיש שבמרכזו עומדים היחסים רוויי 

הרגש והגעגועים בין בת לאמה האבודה.

כלה17
אורה אחימאיר

סיפורת

50 שנה אחרי הופעת הבכורה של ספרה הראשון 
של רחל איתן )1962(, הוא שב ומתגלה כרומן פורץ 
דרך בספרות הישראלית. גיבורת הסיפור היא מאיה 
חרמוני, ילדה להורים גרושים, הנשלחת למעון לילדי 
משפחות מעורערות. בראליזם נוקב, אירוני ומצמרר 
לעתים, משרטטת רחל איתן ברומן זה את החיים בשטח 

ההפקר של ההזנחה הממשית והיתמות הרגשית.

פרשת חייו של הסופר המהולל מימיו כעיתונאי דל ועני 
מן הפרובינציה ועד למעמדו כאחד הסופרים הנודעים 
והעשירים ביותר בתבל. סיפור העלייה המטאורית של 
גבריאל גרסיה מארקס וחייו מלאי המתח בין תהילת 
עולם לאיכות ספרותית, בין משיכתה של הפוליטיקה 
למחויבויות הכתיבה, בין העוצמה והכוח הנצמדים 

לתהילה, לרצון לבדידות, להינתקות ולאהבה.

רותי מפחדת ללכת לישון כי מסתתרת בחדרה 
מפלצת כחולה עם אף כתום. רותי נרדמת בעזרתה 
של בובת פיל ורדרדה, אך עתה הפיל מפחד ואינו 
מצליח לישון. כל אחד מפחד לפעמים וזקוק לחיבוק, 
אפילו המפלצת הכחולה עצמה. בלילה טוב מפלצת 
יצרו שירה גפן ונטלי וקסמן שנקר, עולם המספק 
התמודדות יצירתית עם פחד הלילה וחיבוק המפלצת 

הפנימית המאיימת כל כך.

181921 ברקיע החמישי
רחל איתן

קלאסיקה-ספריה לעם

גבריאל גרסיה מארקס. 
חיים

ג’רלד מרטין
ספרית אפקים

לילה טוב מפלצת
שירה גפן

איורים: נטלי וקסמן שנקר
ילדים

שירים לילדים על רוח, כוכבים, גינות וילדים שכתב 
שאול טשרניחובסקי בשנות ה־20 וה־30 של המאה 
הקודמת. נכדו, ד"ר אלכסנדר וילנסקי, ליקט את 
תבי עת לילדים ומספרים לילדים  השירים באהבה מִכּ
שאזלו מזמן. הספר מלווה באיוריה הקסומים של 
ליאורה גרוסמן, מאיירת, מרצה ואוצרת, זוכת עיטור 

אנדרסן לשנת 2008.

בגינה20
שאול טשרניחובסקי

איורים: ליאורה גרוסמן
ילדים

* להוצאה שמורה הזכות לשינויים
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