
הצטרפו עכשיו למועדון המנויים של עם עובד
פירוט מסלולי תוכנית המינויים

 תוכנית המינויים לשנת 2014 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 10 ספרים מסדרת ספריה לעם
 וספרים נוספים המובאים ברשימת ספרי הבחירה 

מן הסדרות האיכותיות האחרות של עם עובד

שימו לב
 - המינוי השנתי של סדרת ספריה לעם כולל ספרים חדשים שתהליך העבודה עליהם
- מתבצע בשנה שהמינוי מתפרסם. אנו  וההבאה לדפוס  הכתיבה או התרגום, העריכה 
המיוחד של תהליך  אופיו  עקב  אך  לתוכנית המקורית,  להיצמד  יכולתנו  כמיטב  עושים 
יצירה מושלמת עד כמה שאפשר, ישנם מקרים  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 מינוי 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

קוראים יקרים

המותאמת   ,2014 תוכנית המינויים לשנת  בפניכם את  להציג  אנו שמחים 
לדרישות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, שמכוחו נשמר המחיר 
הקטלוגי הראשוני אשר נקבע לספר חדש ואין להחיל עליו הנחות ומבצעים.

2014, יש כותרים שעתידים לצאת  בתוכנית המינויים לשנה זו, המושקת במאי 
לאור השנה. עשרה כותרים בסדרת ספריה לעם וחמישה כותרים שיצאו בסדרות 
האיכותיות האחרות של הוצאת עם עובד, ותקבלו אותם לידיכם מיד עם צאתם 
לאור. כבכל שנה, גם השנה תמצאו בתוכנית אוסף מרשים של יצירות רב–גוניות, 

מבחר ססגוני ומשובח מספרות המקור ומהספרות המתורגמת.

אנו מזמינים אתכם לעשות לכם מנהג קבוע - לגלוש אל אתר האינטרנט המחודש 
שלנו, להתעדכן בזמן אמת בחדשות ההוצאה, בספרים חדשים, לקבל מידע 
ייחודי, להתעדכן במגוון רחב של מבצעים וכמובן לקבל עשרה אחוזי הנחה על 

הספרים החדשים. את ההנחה אפשר לקבל אך ורק באתר האינטרנט.

חוויה  לכם  המבטיח  שלנו,  המנויים  מועדון  חברי  בין  לראותכם  נשמח 
תרבותית מפרה ומרגשת.

בברכת קריאה מהנה,
ג'קי בריי, מנכ"ל

עובד עם 
לעם ספריה 
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* להוצאה שמורה הזכות לשינויים

מסך הברזל12
אן אפלבאום

כשהסתיימה מלחמת העולם השנייה ניגשו סטלין 
והמשטרה החשאית שלו במרץ ובאכזריות לא 
תתואר להשליט משטר חדש ותובעני בשטחים 
העצומים שנפלו לידיהם במזרח אירופה - הקומוניזם. 
מדינות שנבדלו זו מזו בכל מובן ועניין נאלצו 
להכפיף את עצמן לסד המאחד של מוסקבה. אן 
אפלבאום מתארת בפירוט נוקב ומקפיא כיצד 
נוצקו המשטרים החדשים במזרח אירופה וכיצד 
נראו חיי היום-יום בהם וכיצד הצליחו מנגנוני 
המשטרה החשאית להוציא מן הכוח אל הפועל 

את מלאכת ההרס וההפחדה. 
מסך הברזל הוא ספר רב-עוצמה, המתאר כיצד 
חברות בנות חורין ושבירות משתנות למשטרי 

אימה ופחד. לקח זה ודאי יפה גם לימינו.
תרגמה מאנגלית כרמית גיא 

כאן ועכשיו - מכתבים 132011-2008
פול אוסטר וג'. מ. קוטזי 

לאחר שנים רבות בהן קראו איש את ספריו של 
רעהו, הציע ג'. מ. קוטזי לפול אוסטר כי יתחילו 
להחליף מכתבים באופן סדיר: זה עשוי להיות 
משעשע ואולי אפילו, "ברצון האל, נצליח להפיק 

ניצוצות זה מזה."
אוסטר הסתקרן מהצעתו של קוטזי והציע דיאלוג 
פתוח. "בעצם," כתב," שיחות מהסוג שהיינו מנהלים 
אילו התגוררנו באותה עיר. אבל לא סתם פטפוטים 

של סעודת ערב, אלא משהו מוקפד יותר."
מכתביהם עסקו כמעט בכל נושא, מספורט ועד 
אבהות, מספרות ועד קולנוע, מפילוסופיה ועד 
פוליטיקה, מהמשבר הכלכלי ועד אמנות, מוות, 

ארוטיקה, נישואים, ידידות ואהבה.
השניים  בין  והתוססת  המאלפת  התכתובת 
משרטטת דיוקן אינטימי, ולא פעם משעשע, של 
שני אנשים אלה. היא משקפת שני אינטלקטים 
חריפים המתענגים על ידידותם המשותפת, כפי 

שעולה מכל עמוד בספר.
תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך

שחקן מספר אחת14
ארנסט קליין

השנה היא 2045, וכמו רוב האנושות בשנים אלו, 
ֵוייד ַוטס נמלט מהחיים העלובים שלו בעולם האִמתי 
לתוך משחק המציאות המדומה "האואזיס" - עולם 
שכל אחד יכול להיות בו כל דבר ולעשות כל דבר.  
במשך שנים מיליוני אנשים ובהם וייד, מחפשים 
את הפתרון לחידות המוטמנות ברחבי האואזיס, 
חולמים לזכות בהון העצום של ממציא המשחק.
ואז, יום אחד, וייד פותר את החידה הראשונה 
ונהיה כוכב וגם מטרה; תאגיד אכזרי משקיע את 
כל משאביו בפתרון החידות ובסילוקו של וייד 
מהתחרות. כעת הסכנות נמצאות לא רק בעולם 
המדומה אלא גם בעולם האִמתי, והדרך היחידה 

של וייד לשרוד היא לנצח. 
תרגם מאנגלית דידי חנוך

סוכן זיגזג 15
בן מקנטייר

אדי צ'פמן היה פושע זוטר שהתמחה בפיצוח 
כספות והסתבך לא אחת עם משטרת לונדון. 
ב-1940, כשנכבשו איי התעלה הבריטית בידי 
הגרמנים, השתנו חייו באחת. הגרמנים הכשירו 
אותו לרגל למענם בבריטניה, והוא הוצנח אליה 
מצויד בהוראות ריגול וחבלה מפורשות מטעם 
סוכנות הביון הגרמנית. אך משנפל בידי בני ארצו, 
ניאות לקבל עליו את תפקיד הסוכן הכפול, ומאז 
שירת את שני אדוניו. הוא סיפק לבריטים מידע 
רב-ערך וסיכן לא אחת את חייו למען מולדתו. אך 
עד עצם היום הזה לא ברור לגמרי בשירותם של 

מי עבד אדי צ'פמן. 
בן מקנטייר, נחשף כסופר רב-כישרון המצליח 
לטוות סיפורי ריגול היסטוריים כאילו היו עלילות 
מתח בדיוניות כבר בשני ספריו הקודמים מבצע 
קציצה )עם עובד, 2010( ובגידה כפולה )עם 

עובד, 2013(.
תרגמה מאנגלית דפנה בן יוסף

הבקעה 05
ג'ומפה להירי 

שני אחים גדלים בכולכתה בשנות השישים, 
האחד מדען שקט שמהגר לארצות הברית, 
והאחר מהפכן מורד ורב-קסם. נסיבות טרגיות 
מאלצות את הראשון לשוב הביתה ולקבל 
החלטה הרת גורל. הבקעה היה בין המועמדים 
2013 והוכתר כטוב  הסופיים לפרס בוקר 

והמצליח שבספריה של להירי עד כה.
תרגמה מאנגלית מיכל אלפון

חיים אחרים )שם זמני(06
איתמר אורלב

אמו  עם  אחרי שברח טאדק  עשרים שנה 
ואחיו לישראל, הוא מחליט לחזור ולפגוש את 
אביו לפני שימות. בבית אבות לגיבורי מלחמה 
בוורשה הזדקן האב הרחק מבני משפחתו, שיותר 
מגבורותיו הכירו את אלימותו ואת חיבתו לטיפה 
המרה. במסע מרתק שסופו בכפר הולדתו של 
האב מתגלים סודות שמשנים לא מעט את פני 
הדברים, ולא רק בנוגע לאב. בתנופה סיפורית 
מגולל איתמר אורלב סיפור דרמטי, שתשתיתו 
אִמתית, ומצליח לקשור את קוראיו גם לדמויות 

שלכאורה אינן ראויות לחיבה.

סיפור לעת עתה07
רות אוזקי 

ספר חדש ומרתק פרי עטה של מחברת רבי-המכר 
שנת הבשרים שלי ועל פני הבריאה כולה. 
הפעם מספרת אוזקי על בת דמותה, סופרת 
המתקשה בכתיבת ספרה החדש ונתקלת, אגב 
שיטוט על החוף, בקופסה ובה יומן ומכתבים. 
אלה הושלכו-נשלחו אל האוקיינוס השקט בידי 
נערה יפנית בת שש עשרה ערב התאבדותה.

תרגמה מאנגלית יעל סלע-שפירו

 תחת כיפת השמים08
 ֶחסּוס ָקראְסקו

באזור נידח וצחיח בספרד ילד מסתתר בתוך 
בור, שומע את קולות הגברים הרודפים אחריו. 
ברור לו שאיש לא ייחלץ לעזרתו, לא אביו 
ובוודאי לא השוטר המקומי הכול-יכול, שהוא 
הסיבה לבריחתו. וכשהוא מגיח ממחבואו, 
הוא יודע שאין לו בררה אלא לצאת לבדו 
אל השממה ולהתרחק מכפרו בכל המהירות 
האפשרית. רק פגישה אקראית עם רועה עזים 
זקן תיתן לו סיכוי להתמודד עם קשיי השטח 
ועם הרודפים, שלא יוותרו כל כך מהר. תחת 
כיפת השמים מגולל בלשון מדויקת ועזת מבע 
את מאבק השרידה ההרואי של ילד אחד מול 

פגעי הטבע ומול הרוע האנושי.
חסוס  של  והמפתיע  הראשון  ספרו  זהו 
קראסקו, שנחשב בארצו תגלית ספרותית 
וכתיבתו הושוותה לאלו של מיֶגל  גדולה, 

ֵדליֵּבס ושל קורמק מקרתי.
תרגמה מספרדית טל ניצן

הפינוי )שם זמני(09
יונתן ברג

במשך חמישה ימים עוברים שני חברי ילדות 
אודיסאה שלמה, כל אחד בנתיב החיים שבחר 
בו. האחד, שמתגורר בהתנחלות סמוכה לעיר 
ערבית, מתמודד עם האלימות ועם המתחים 
ביישובו ובמשפחתו ערב פינוי; האחר, שעבר 
לתל אביב ונחשף להוויית הטראנס ולחירות 
שיש במסעות, מתקשה להשתחרר מצלו של 
אירוע קשה מימי שירותו הצבאי. על ִסּפו של 

כפר פלשתיני ייפגשו שוב.
בתנופה סיפורית ובפריסה רחבה מוכיח יונתן 
ברג, מן הבולטים שבמשוררי דורו, שכוחו רב 

לו גם כפרוזאיקון. 

פרוטוקול אמסטרדם 01
ח' בת-שבע

ורגיל. כמו  זה היה סיפור פשוט  לכאורה 
נערות ישראליות רבות יצאה צעירה מלאת 
חיים, למסע נעורים באירופה; היא התבודדה 
בהרי איטליה במשך חורף שלם, ואחר כך 
המשיכה לאמסטרדם, שנראתה לה "רכה 

ומתוקה כמו עיר-צעצועים". 
שם היא נאנסה.

היא מבינה בהדרגה שצללי אותה תקיפה ישנה 
עודם חיים בה, ומשבשים את יחסיה עם העולם, 
ומתוך החתירה העיקשת לנורמליות משפחתית, 
היא מבינה שחוויותיה אינן מיוחדות לה-לבדה 

אלא מייצגות את מצב האישה באשר היא.

קו המלח 02
יובל שמעוני 

מכפר בדרום רוסיה אל עמק במרומי ההימליה; 
ומתל אביב דרך אנגליה אל אותו עמק בקצה 
הצפוני של הודו. במרחק מאה שנה זה מזה 
מגיעים שניים לאותו מקום - סב ונכדו, ולא 
קשר הדם הוא שמניע אותם. רומן רחב יריעה 
שמתפרס על כמה יבשות, דורות ומלחמות, 
ובמרכזו מעשה אחד שמשכפל את עצמו, ואין 

לדעת אם יהיה ממנו מוצא.
מחברו של חדר, שהתרחש רובו בין ארבעה 

קירות, יוצא אל מרחבי העולם והזמן.

תשמעו סיפור!03
יצחק בשביס-זינגר

חמישה עשר סיפורים מאת חתן פרס נובל 
לספרות יצחק בשביס-זינגר. סיפורים אלה, 
הרואים אור לראשונה בעברית, מביאים לקורא 
את קולות העיירה היהודית ואת ההוויי הייחודי 
לה. מקצת הסיפורים מסופרים מפי נשים 
החולקות אירועים ודמויות שהכירו, מקצתם 
מפי גברים המשוחחים בבית המדרש, ומקצתם 
בגוף ראשון. בכולם כאחד מהדהדות האירוניה 

הדקה ואהבת האדם של המחבר.
תרגמה מיידיש בלהה רובינשטיין

ג'אקופו קארוצ'י וסיפורים אחרים 04
צדוק צמח

ג'אקופו קארוצי, צייר איטלקי בתקופת הרנסנס, 
מתבקש לצייר ציור קיר במנזר, ויצירת חייו 
המגלומנית נהפכת לסיוט... עזרא נעים, ירושלמי 
קשיש שיוצא לקניות בשוק, מסוחרר מיופייה של 
אישה צעירה במכונית, ואת מה שיקרה ביניהם 
לא ראו זקני השוק מעולם... קלייר גאליני, לשעבר 
בתיה אבן-נעים, החליפה את שכונת התקווה 
בפריז, עד שהיא נתקפת געגועים אל הוריה... 
אלעזר, גבר גרוש, מחולל מהומה בבית מארחיו 
בגרמניה. בכתיבה לוליינית מעלה צדוק צמח 
את דמויות סיפוריו, איש-איש ועולמו המתהפך 

עליו, וגם משאיר להן קרן אור.

ספריה לעם
2014

 עורכים:
 משה רון

 תרזה בירון–פריד
יובל שמעוני

ספרי
בחירה

פיוטר הלטבי11
ז'ורז' סימנון

סדרת המפקח מגרה

יום אחד מופיע בפריז אחד הפושעים הידועים 
לשמצה באירופה כולה. מפקח המשטרה ז'ול מגרה 
נקרא להתייצב מולו, אך בניסיון לסכל את מזימותיו 
הוא מסתבך עד מהרה במלכודת זהויות מסוכנת. 

75 רומנים ו-28 סיפורים קצרים כתב ז'ורז' סימנון 
על המפקח מגרה, אחת הדמויות הגדולות בספרות 
הבלשית לדורותיה. סיפורו האפל של פיוטר הלטבי 

היה הראשון שבהם. 

בקיץ 1929 נאלץ סימנון לעגון בנמל הולנדי קטן 
לצורך תיקון סירתו, ובינתיים התמקם במפרשית 
נטושה. "המפרשית הזאת," כתב, "שבה הצבתי ארגז 
גדול להניח עליו את מכונת הכתיבה שלי, ועוד ארגז 
קטן יותר לישבן שלי, עמדה להיות עריסתו של 
מגרה. האם עמדתי לכתוב רומן פופולרי, בדומה 
לאחרים? כעבור שעה כבר התחלתי לראות לנגד 
עיני את הר האדם החסון וקר הרוח שיהיה, כך 
סברתי, מפקח מתקבל על הדעת. במרוצת השעות 
הוספתי לו אי-אלו אביזרים: מקטרת, מגבעת, מעיל 
עבה בעל צווארון קטיפה. בנוסף ציידתי אותו 

במשרדו, בתנור ישן מברזל יצוק."

לרומן הראשון בסדרת "המפקח מגרה", הרואה אור 
לראשונה בעברית, בתרגומה של רמה איילון, נלווית 
כאן אחרית דבר מאירת עיניים מאת דב אלפון. 

תרגמה מצרפתית רמה איילון

102666 
רוברטו בולניו

2666, יצירתו האחרונה של רוברטו בולניו )מחבר 
בלשי הפרא(, היא רומן אפי רחב הקף, ראליסטי 
ופנטסטי כאחד, משובץ קטעים הגובלים בפארסה, 
בעת ובעונה אחת סיפור התבגרות, סיפור בלשי, 
סיפור חברתי וסיפור מלחמה, שעלילתו נעה 
בין אירופה למקסיקו ומתפרסת על פני כ-70 
שנה. ארבעה אנשי ספר אירופים המאוחדים 
בהתעניינותם העזה בֵּבנו פון ַארצ'יְמּבֹוְלדי, 
הסופר הגרמני המסתורי, מנסים בכל דרך 
להתחקות על עקבותיו. שלושה מהם יוצאים 
למסע שמוליך אותם לסנטה ֵטֵרָסה שבצפון 
מקסיקו )עיר בדיונית המבוססת על סיּודאד 
חּוָאֶרס המציאותית(, אתר ההתרחשות העיקרי 
של הרומן. הם מתוודעים ליישוב החי תחת 
הסיוט של פשע סדרתי מזוויע: 300 נשים כבר 
נרצחו לאחר שעברו אונס והתעללות, הרוצחים 

מתהלכים חופשי, ואין פתרון באופק.
זה רק אחד מקווי העלילה של היצירה העשירה 
הזו, שהביקורת הבינלאומית גמרה עליה את 
ההלל וראתה בה את האירוע הספרותי המכונן 
של ראשית המאה ה-21. ספר שנענה לאתגר 
לדבר על הזוועה ועל חוסר המשמעות, אבל 
גם על האהבה, וביסודו של דבר – על הספרות.

תרגם מספרדית אדם רון בלומנטל

* להוצאה שמורה הזכות לשינויים



הכי נגיש, הכי מגוון, הכי משתלם
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