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01
בחזרה מעמק רפאים

חיים באר
מותו של סופר ישראלי ידוע הוא ראשיתה של שורת 
אירועים סוערים שמטלטלים את זכר אישיותו השנויה 
במחלוקת, את יצירתו, את עיזבונו הספרותי ואת שירת 
הברבור החדשנית והנועזת שלו שנכתבה בֵנכר. מי שברא 
בחייו עולמות שלמים וגזר את גורלם של גיבוריו לשבט 
ולחסד נעשה אחרי מותו לכלי משחק בידי הסובבים אותו, 
ובראשם אלמנתו, אישה חידתית שממנפת את עלילתו 

של רומן מעין בלשי זה. 

02
מרחק ביטחון

סמנתה ְשֶוְּבִלין
אישה צעירה בשם אמנדה שוכבת על ערש דווי בבית 
חולים בעיירה כפרית, שנסעה אליה לחופשה. ילד בשם 
דויד יושב לצידה. היא לא אימו. הוא לא בנה. יחד הם 
מספרים סיפור קדחתני וסוחף על נשמות אבודות, על 
הרעלה מסתורית ועל והרצון להגן על משפחתנו בכל 
מחיר. מרחק ביטחון הוא חלום רע שמתממש. סיפור 
על–טבעי על העולם האמיתי, סיפור אהבה ומשל עם 
לקח. ויותר מכול, יצירה ספרותית מהמעלה הראשונה. 

תרגם מספרדית אדם בלומנטל.

03
יד המקרה וכוח הכבידה )שם זמני(

תומס ה’ אוגדן
נפילתה של נערה בת שלוש עשרה במורד המדרגות 
שבביתה מטלטלת את חייה ואת חיי משפחתה ומעלה 
שאלות נצחיות על אשמה, על פחד, על חרטה, ויותר מכול 
על אהבה. ספר הפרוזה השני של הפסיכואנליטיקאי הנודע 
תומס ה’ אוגדן הוא סיפור מהפנט על הורים וילדים, על 
הבטחות שאי אפשר לקיימן ועל נפשם הסבוכה של בני 

האדם. תרגם מאנגלית יואב כ”ץ.

04
הדברים שאיבדנו באש

מריאנה אנריקס
ילדה בעלת מום נכנסת לבית ריק בשכונה ולא נמצאת 
עוד לעולם, מדריך תיירים שנישואיו במשבר מפתח 
אובססיה לפושע סדרתי, עובדת סוציאלית שפוטרה 
משוכנעת שבבית השכן מוחזק בתנאי עבדות ילד מפלצתי, 
נשים מעלות את עצמן על המוקד במחאה על רצח נשים 
 בשריפה. סיפוריה של הסופרת הארגנטינית הצעירה 
מריאנה אנריקס מכניסים אותנו ללא גינונים יתרים 
לעולמות מסויטים שקורים בהם דברים שהשכל הישר 
לא מוצא להם הסבר. רבים מהם מצטיינים בייחוד בייצוג 

משכנע, רגיש וחסר עכבות של נשיות צעירה. 
תרגם מספרדית אדם בלומנטל.
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05
טימות'י

ורלין קלינקנבורג

בחצרו של חוקר הטבע האנגלי בן המאה השמונה עשרה 
גילברט וייט חייתה צבה. השם טימות’י ניתן לה מפני שמי 
שמצאו אותה חשבו שהיא צב זכר. הספר כתוב כספר 
זיכרונותיה שלה, והיא מספרת בו על געגועיה לחופי 
הים התיכון, שמשם הובאה, ועל הווי הכפר האנגלי. 
 נובלה מהנה על עולם ועל השקפות שהיו ואינם עוד.

תרגם מאנגלית אברהם יבין.

06
המלך תמיד מורם מעם

דניאל אלרקון

קובץ סיפורים הכרחי, דוחק, על הגירה וחלומות אבודים, 
על נאמנות וגאולה, על כל המטלטל והבלתי ידוע, ועם 
זאת המּוּכר להחריד, במציאות העכשווית. דניאל אלרקון, 
מחבר הרומן בלילה נלך סחור–סחור, שזכה לשבחים, 
מציג שורה של דמויות בלתי נשכחות בספר הזה, שזיכה 
אותו ב–2017 במועמדות לפרס הספרותי החשוב ביותר 

בארצות הברית. תרגם מאנגלית יואב כ”ץ.

07
השופט

שי אספריל
אריאל, שופט מוערך ואיש ספר, גדל בצילה של אם מגוננת, 
שהסתירה ממנו מי היה אביו. לצד קידומו המהיר התמכר 
להיכרויות באינטרנט וקיים עם נשים רבות מערכות יחסים 
קצרות מועד. דווקא על סף קידומו לבית המשפט המחוזי 
הוא מסתבך בפגישה בעייתית עם אישה נשואה, ותוצאות 
ההסתבכות הזאת, עם סוד זהותו של אביו, מעמידים 
בסכנה את כל עתידו. איך ינהג איש החוק כשהוא מאוים 
כך? זה רק אחד מצירי הרומן המורכב והמרתק הזה, 
שכתב שי אספריל, זוכה פרס רמת גן לסופרי ביכורים.

08
שלוש סופרות דרומיות

משה רון )עורך(
ספר זה מכנס יצירות של שלוש סופרות מדרום ארצות 
הברית. כל אחת בדרכה היא אמנית גדולה של סגנון, 
ולכל אחת תובנות חריפות בדבר האלימות המקננת 
מתחת לפני השטח של החיים הרגילים. ״יין צוהריים״ 
מאת קת’רין אן פורטר הוא רומן קצר המגולל את סיפור 
הנסיבות המובילות להרג אדם בחווה קטנה בטקסס 
ואת השלכות הפשע הזה. ״הבלדה על הקפה העצוב״ 
של קרסון מק’קלרס מספרת באנושיות עמוקה על 
משולש אהבה חריג שכרוכות בו גם עלייתו וחורבנו של 
בית קפה בעיירה קשת יום במדינת ג’ורג’יה. ״החזקים 
יחטפוה״ הוא אחד משני הרומנים שכתבה פלנרי או’קונור, 
 ובמרכזו נער בן 14 שנאבק להשתחרר מייעודו כנביא.

תרגמו מאנגלית משה רון ודבורה שטיינהרט.



09
נטל ההוכחה

אילת שמיר
עורך דין חיפאי נקלע לקרב של חייו ומסתבך בניסיונו להגן 
על מכר ערבי שהשתתף בתקרית אלימה. מה שנראה 
בראשיתו כסכסוך בין מעסיק לעובד מגלה פנים אחרות 
לגמרי כשנחשפים שורשיו במקום אחר ובנסיבות אחרות. 
המעסיק, חוקר שב”כ לשעבר, גם נקרא אז בשם אחר. האם 
תעלה מכאן אשמה נוספת, חמורה פי כמה? ואולי להפך, 
יעלו נסיבות מקלות? אילת שמיר, כלת פרס ראש הממשלה 
ופרס רמת גן למצוינות ספרותית, מבודדת פיסת מציאות אחת 
ומצליחה להאיר דרכה את המורכבות של תמונת חיינו כאן.

10
הסוף של אדי

אדואר לואי
אדי ֶּבלֶגל הוא נער עדין שגדל בעיירה נחשלת בצרפת בשנות 
התשעים של המאה העשרים. אדי מסומן מקטנותו כ”נשי” 
ו”חריג” בחברה האלימה והנבערת המקיפה אותו ונאלץ 
להגן על שונותו – על תאוות הידע שלו, על אהבת האמנות, 
ויותר מכול על נטייתו המינית. ספרו הראשון, האוטוביוגרפי, 
של אדואר לואי, שהיה מיד עם צאתו לרב–מכר בצרפת, 
הוא סיפורו של מסע איטי, מייסר ונוגע ללב של אדם צעיר 

אל עתידו. תרגמה מצרפתית רמה איילון.

11
העיר ה-27

ג’ונתן פראנזן
החיים בסנט לואיס התנהלו על מי מנוחות עד הופעתה של 
מפקחת המשטרה החדשה: ס’ ג’אמו ממומבאי. זמן קצר היא 
מוצבת בעיר, וכבר מתברר שמנהיגי התושבים מסובכים 
בקנוניה פוליטית חובקת כול. ברומן הראשון של פראנזן,  
עיר קטנה נהפכת על פניה, וכמו ברומנים המהוללים שעוד 
יכתוב לימים, החלום האמריקני מתגלה כבדיחה שחורה 

ומחזה אימים. תרגם מאנגלית ארז וולק.

12
עבדות עכשיו )שם זמני(

פול ביטי
כמו לנערים מתבגרים רבים שחווים משבר ערכי, גם 
לגיבור הרומן הקומי של פול ביטי יש רעיון גאוני, כדי 
לשים על המפה את העיירה שכוחת האל שנולד בה, 
הוא משיב על כנה את העבדות בקרב התושבים. התרגיל 
הקטן הזה מביא אותו עד בית המשפט העליון של ארצות 
הברית, ואת הָסטירה הנשכנית של ביטי לפסגת הפרוזה 
העכשווית ולזכייה בשלל תשבחות ופרסים, ובהם פרס 

מאן בוקר לשנת 2016. תרגם מאנגלית גיא הרלינג.

13
תודה רבה על החיים

זיּביֶלה ֵּבְרג
טוטו נולד בקיץ קר בגרמניה המזרחית. או נולדה. אבא 
אין, וגם אימא נעלמת. טוטו נודד בארצו כאילו עדיין יש 
טּוב, תום ואהבה. החיים קשים, הוא תוהה, למה אנשים 
רק מקשים עליהם? טוטו עובר למערב, ששם הקפיטליזם 
משמיד את מה שבסוציאליזם סתם נרקב. רק שני דברים 
נותנים לו תקווה: אהבת חייו וכישרונו האחד. רומן זועם 
על הדבר היחיד החשוב בחיים. זיבילה ברג היא סופרת, 
מחזאית ופובליציסטית ילידת גרמניה המזרחית, שספריה 
תורגמו ל–34 שפות. היא מתגוררת בציריך ובתל אביב. 
תודה רבה על החיים הוא ספרה הראשון המתורגם 

לעברית. תרגם מגרמנית ארז וולק.

14
צערו העתיק של הירח

נעמה דעי
בליל שבת חורפי מתרסק אופנוע ביישוב דתי, והקהילה 
כולה רוחשת. בתאונה נפצע קשה בנו של רב ידוע ומאבד 
את כושר הדיבור. אוהביו צופים בייסורי החלמתו בעיניים 
כלות. אביו הנוקשה צופה בו בזעם. אימו בחרדה וכאב. 
בן דודו מסב את עיניו, ואחיו וחבריו מחפשים בו לשווא 
את מי שהיה תמיד. כל אחד מהם גם נושא בתוכו אשמה 
על מה שקרה שם וגם רתיעה ממה שנהפך להיות. ספר 

ביכורים רב–תעוזה וכישרון.



15
דוניא

עודה בשאראת
דוניא, נערה תושבת כפר ערבי בצפון, נעלמת יום אחד 
באורח מסתורי. היעלמותה פותחת תיבת פנדורה וחושפת 
את השדים שעימם מתמודדים תושבי הכפר מאז הקמתו. 
הסופר והעיתונאי עודה בשאראת חוזר בספרו השני לכפר 
הבדוי זתוניא, ששימש נושא לספרו הראשון חוצות זתוניא 
ומצייר בשפה עשירה, מלאה הומור וחמלה, מיקרוקוסמוס 
של כפר אחד שהוא בה בעת סיפורה של החברה הערבית 

בארץ ישראל. תרגמה מערבית מיכל סלע. 

16
בגידתה של ריטה הייוורת’

מנואל פואיג
בעיירה סתמית בלב הפמפס של ארגנטינה המוצא היחיד 
מן השיממון הוא הקולנוע. העלילה מתמקדת בחייו של 
טֹוטֹו ָקסאְלס, משחר ילדותו עד גיל ההתבגרות. טוטו מרבה 
לבקר בקולנוע עם אימו, ובדמיונו הוא בורח אל העולם 
המלאכותי של התרבות הפופולרית וסופג את ערכיו. אגב 
כך הוא נאלץ להתמודד עם מיניותו המתעוררת, וליתר 
דיוק עם נטייתו ההומוסקסואלית. השפעת הקולנוע 
ניכרת גם במרקם הטקסט עצמו, המשתמש במגוון של 
טכניקות סיפוריות כמו שיחות טלפון, מונולוגים פנימיים 
וחיבורים של תלמידי בית ספר. זהו הרומן הראשון שכתב 
הסופר והקולנוען הארגנטיני מנואל פואיג )1990-1932(, 

הנערץ. תרגמה מספרדית ליה נירגד.

17
ומי גר במגדל

איתן דרור-פריאר
ג’ולי, אלמנה בשנות השבעים לחייה, נוסעת לריו דה ז’נרו 
כדי להתחקות אחר עקבות דודתה אסתרה, שעזבה את 
פולין מיד לאחר נישואיה. מאימה הרבתה לשמוע על חייה 
המופלאים, אבל קברה מתגלה בבית קברות נידח ומוזנח 
בחלקה לא נחשבת. מי הן אותן “אחיות נעלות” שאסתרה 
קבורה לצידן? ומי באמת היה בעלה, שהיגרה איתו אחרי 
שהבטיח לה תפוח זהב בכל יום? איתן דרור-פריאר, חתן 
פרס ספיר לספרי ביכורים, מתמודד בארבע נובלות עם 
נושאים טעונים, ומפליא שוב לעשות זאת בסגנונו המיוחד.



ספרי בחירה

18
הדרך ל-77’ 

ערן אלדר
מפלגת פועלי ארץ ישראל )מפא”י( ספגה מפלה קשה 
בבחירות לכנסת השביעית )1977(. לאחר כשלושים שנות 
שלטון שאין מערערים עליו היא הופנתה לאופוזיציה. 
ה”מהפך”, כך הוגדר האירוע, עורר שאלות ותהיות ונתפס 
תחילה כהתפתחות שאיש לא ציפה לה. ערן אלדר מלמד 
במחקרו כי ה”מהפך” היה בעיקרו של דבר סיום מתבקש 
וכמעט מובן מאליו לתהליך ארוך של התפרקות ואובדן 

כוח, שתחילתו ב-1965 וסופו ב-1977.

19
מכתבים אל סופר צעיר

קולום מק’קאן
בהשראת ספרו של ריינר מריה רילקה מכתבים אל 
משורר צעיר, שהשפיע על דורות של כותבים, חיבר 
הסופר והמורה לכתיבה קולום מק’קאן ספר מעורר 
השראה גדוש עצות מעשיות ופילוסופיות על כתיבה. 
כל מי שאש הכתיבה בוערת בתוכו – סופר או סופרת, 
צעיר או זקן, בניצוץ או בלהבה גדולה – ילמד משהו 
מהספר הזה, קטן ממדים, אך מלא כל טוב. תרגמה 

מאנגלית עידית שורר.

20
נקודת שבירה

סי-ג’יי בוקס
ּבּוץ’ רֹוֶּברסֹוןֹ בסך הכול רצה לבנות למשפחתו בית בצלע 
הר, אבל אז התחילו הרשויות להתנכל לו, והוא מצא את 
עצמו מסובך בפשע אכזרי ובמנוסה על חייו. רומן מתח 
מסחרר על רקע נופי פרא עוצרים נשימה מאת מחבר 
רבי-המכר סי־ג’יי בוקס. מבוסס על סיפור אמיתי. תרגם 

מאנגלית יואב כ"ץ.

21
הדנובה

ניק ת'ורפ
נהר הדנובה המופלא חוצה את אירופה ועובר בעשר 
מדינות – מרומניה עד גרמניה. ניק ת'ורפ מחקה את 
מסעם של הדגים במעלה הנהר ונוסע במשך שנה תמימה 
כנגד הזרם לאורך הדנובה. בספרו המרתק הוא בוחן 
את הנוף, טועם את הקוויאר ומאזין למוזיקה. הוא הולך, 
רוכב, נוסע, שוחה ושט. זהו ספר מסע משעשע ומחכים. 
יש בו חוכמת חיים, הומור אנגלי וראייה מפוכחת של 
אדם שחי בשני קצות היבשת ומכיר אותה היטב. תרגם 

מאנגלית אורי שגיא.

22
ַמְעַּגל יֹוֵני ַהֶּקַמח

ִאיָתָמר ַׂשִּגיא
ַעל ַהְּגבּול ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּמן ֵּבין ְפלֹוֶרְנִטין ְלָיפֹו ִנְפָּגִׁשים ְלֶרַגע 
סֹוֵער ֶאָחד יֹוָנה ַסְקָרִנית, ָחתּול ֶׁשחֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ָנֵמר ְוִאיׁש 

ֶאָחד רֹוֵקם.

בספר הילדים ַמְעַּגל יֹוֵני ַהֶּקַמח נפגשים שני עולמות: 
רקמת מילים ומלאכת המחט. 

בעברית מורכבת  וברקמה ישראלית חדשה, שאיננה 
פוסעת בשבילי רקמת העמים המסורתית אלא מתלכלכת 
בצבע ומשחקת במגוון חומרים, מגיש איתמר שגיא 
סיפור שנכתב אל מול תחנת הקמח ויכול להיות אמיתי.



 להיות בן תמותה 
אטול גוואנדה

הרפואה – על כל חידושיה ותגליותיה 
– לא השכילה להתמודד עם סוגיית 
ההזדקנות ועם סוגיית המוות. המוסדות 
שהקימה החברה לטיפול בזקניה דואגים 
לרווחתם, למזונם ולביטחונם האישי, 
אך נמנעים ממפגש עם המצוקה האמיתית - המוות 
הקרב ובא וכיצד להתמודד עימו. במקום לשפר את ימיו 
של הזקן הקרב אל קיצו, הם משתדלים להאריך אותם.

 מחיר מיוחד  50 ₪ במקום 88 ₪

 מדריך לחברה החרדית
בנימין בראון

מקהילה קטנה שנתפסה ככת ורק 
מעטים התעניינו בה היא נהייתה אחת 
הקהילות המסוקרות והמסקרנות ביותר 
בארץ. מחבר ספר זה מבקש להציג את 
העולם החרדי בחתכי רוחב ועומק ועוסק 
ביחסה של החברה החרדית לסוגיות רעיוניות מרכזיות 
הנוגעות לחיי כולנו: למדינה, לדמוקרטיה הישראלית 

ולגיוס לצבא.

 מחיר מיוחד  50 ₪ במקום 98 ₪

 איך להיות לבד
ג'ונתן פראנזן

ייחודו ועוצמת כתיבתו של ג'ונתן 
פראנזן המסאי באים לידי ביטוי בכרך 
זה. מצוקות החיים בעולם המודרני - 
תביעות הטכנולוגיה והפסיכולוגיה, 
הצרכנות המעוררת בו יחסי אהבה־שנאה 
ואופיים הטרגי של חיי הפרט בעולם המשתנה תדיר; 

עם כל אלה המחבר מתמודד בארבעה עשר מאמרים.

 מחיר מיוחד  50 ₪ במקום 88 ₪

 שישה חודשים ב–1945 
מייקל דובֿס

בפברואר 1945 נפגשו סטלין, רוזוולט 
וצ'רצ'יל ביאלטה לוועידת פסגה. הניצחון 
על גרמניה הנאצית ובעלות בריתה 
נראה אז קרוב ומוחלט מתמיד. שלושת 
הגדולים נועדו כדי לגבש תכנית לשלום 
של קבע לאחר אימי המלחמה הארוכה ותלאותיה, אך 
ברבות הימים התברר כי ביאלטה הונחו היסודות לארבעים 

שנות מחלוקת ומלחמה קרה.

 מחיר מיוחד  50 ₪ במקום 88 ₪

 ברלין 1961 
פרידריך קמפ

בברלין ב-1961, באחד משיאיה של 
המלחמה הקרה, ניצב העולם כולו 
לפני סכנת השמדה נוראה. טנקים 
סובייטיים ואמריקניים ניצבו במרחק 
מטרים אחדים אלה מאלה והפגינו את 
נחישות שולחיהם לא לסגת במאבק על השליטה. די היה 
בטעות קטנה אחת, בקריסה זמנית של עצבי חייל אחד, 

והלהבה הייתה מכלה הכול. 

 מחיר מיוחד  70 ₪ במקום 118 ₪

 לגיהינום ובחזרה 
איאן קרשו 

יבשת  1914 שקעה מרבית  בקיץ 
אירופה במלחמה הרת אסון, ונדרשו לה 
שנים כדי להתאושש ממנה. האסון הטיל 
אימה על ניצולי המלחמה; אלה הזדעזעו 
מקריסתה של התרבות ומצלילתה 
לתהומות של סבל. ב-1939 נפתח עימות נוסף, חמור אף 
יותר מקודמו – מלחמה שבמרכזה הרג אזרחים, ותוצאותיה 
האלימות עיצבו את היבשת המחולקת שנולדה ממנה.

 מחיר מיוחד  70 ₪ במקום 98 ₪

הצעה למנויים
ספרי אופקים במחיר מיוחד



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



הזמינו מינוי מתנה
לאירועים החשובים בחיים
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