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1
אור ירח

מייקל שייבון
רומן על טירוף, מלחמה והרפתקה, על תשוקה ואהבה, על 
שאיפות אדירות ויסודות אפלים ועל ההשפעה ההרסנית 
והעוצמה היצירתית שבהסתרת האמת ודבקות בשקר. זמן 
קצר אחרי פרסום ספרו הראשון נוסע המספר, אדם בשם 
מייקל שייבון, לבקר את סבו החולה במחלה סופנית. הסב 
משחרר סוף-סוף בדמדומי מחלתו את חרצובות לשונו 
וחולק עם נכדו זיכרונות וסודות משפחתיים. הגילויים 
האישיים וההיסטוריים המטלטלים הם הבסיס לרומן 
אור ירח, שבו מלהטט שייבון בפיסות מעבר אישי ומשותף 
ויוצר מהן היסטוריה סודית פרי דמיונו ועטו המושחזים. 

תרגמה מאנגלית מיכל אלפון. 

2
רחוב הגנבים
מתיאס אנאר

על רקע מאורעות האביב הערבי מגולל מתיאס אנאר, 
מחשובי הסופרים בצרפת היום, את סיפור תלאותיו 
והרפתקאותיו של צעיר מרוקאי שנולד וגדל בטנג׳יר, נצר 
לתרבות אסלאמית וערבית, חדור כמיהה לחירות ונאורות, 
שמגורש מביתו וממשפחתו עקב מעשה תשוקה פזיז, בא 
במגע עם חוגים אסלאמיים רדיקליים, מתגלגל מעבודה 
לעבודה עד שהוא מוצא את עצמו על אדמת אירופה, ער 
למתחים המאיימים על החברה שם, אך נאלץ בסופו של 
דבר להכריע הכרעה גורלית שכופה עליו עברו. תרגם 

מצרפתית משה רון.

5
 שנות העונש המאושרות | ְּפרֹוֵלֶטְרָקה

פלר יאגי
שני רומנים קצרים של סופרת שוויצרית רבת-מוניטין 
הכותבת באיטלקית פרוזה משובחת, אנינה, אכזרית ושוברת 
לב. שנות העונש המאושרות מספר בחריפות חסרת 
פניות על החיים הנוחים חומרית אך הצחיחים מכל בחינה 
אחרת בפנימיות לבנות שנכפו על המספרת מגיל 7 עד 
18. ְּפרֹוֵלֶטְרָקה הוא שם האונייה שבה מפליגה אותה 
גיבורה בחברת אביה לחופשה ביוון, מתעלמת על פי רוב 
מנוכחותו המשמימה ומתנסה על בשרה במגע עם מחצית 
העולם שהיא נתקלת בה לראשונה, זו של המין הגברי. 

תרגמה מאיטלקית יערית טאובר.

6
לבן )שם זמני(

רונית מטלון
אישה וגבר ברחוב מושלג בניו יורק. פעם הם היו נאהבים. 
עכשיו הוא נשוי לאישה אחרת, והיא לגבר אחר - ובכל 
זאת היא הזמינה אותו אליה. כיצד התחילה אהבתם ומדוע 
נגמרה? ולמה היא ביקשה להיפגש איתו שוב, אחרי כל 
הפרידות והשנים? לבן היא נובלה לא גמורה שכתבה 
הסופרת רונית מטלון, יותר מעשר שנים לפני מותה בטרם 
עת, בדצמבר 2017. אף שלא השלימה מטלון את כתיבתה, 
היא שבה אל הנובלה פעמים רבות בעשור האחרון לחייה, 
והיא כוללת כמה מעמודי הפרוזה היפים ביותר שכתבה. 
הנובלה תראה אור בליווי אחרית דבר מאת עורך ספריה 

האחרונים של מטלון הסופר דרור משעני.

3
סיפורים אוקראיניים

ניקולאי גוגול
מבחר מסיפוריו המוקדמים של גוגול שערכה ותרגמה 
כלת פרס ישראל נילי מירסקי רואה כעת אור במהדורה 
מחודשת לזכרה. וכך כתבה מירסקי באחרית הדבר לספר: 
״סיפוריו האוקראיניים של גוגול, שכאן ניתן רק מבחר צנוע 
מתוכם, לא היו אלא שלב ראשון בדרכו של אחד מגדולי 
הסופרים האירופיים שבכל הדורות. עדיין איננו מוצאים 
כאן את מלוא ייחודו ומקוריותו המדהימה של גוגול הבֵׁשל. 
אך אין ספק שהם נמנים עם הסיפורים המקסימים ביותר 

של הספרּות הרוסית״. תרגמה מרוסית נילי מירסקי.

4
נמר גימ״ל
לירן גולוד

בכפר קטן ונידח בגבול הצפון, מציאות אבסורדית כבר 
הייתה מזמן לשגרה. אלו שנות ה-80, ומול התרעות על 
חדירות מחבלים, נפילות טילים ומבצעים צבאיים, מנסים 
גבי ואלה לשמור על התא המשפחתי שלהם, שהולך 
ומתפורר. כשגבי מחליט במפתיע להתחיל פרויקט חסר 
סיכוי ולבנות קומה שנייה לביתם, מתערערת אף יותר 
שגרת יומם של בני המשפחה, והאיום הפנימי על קיומם 
נהיה ממשי כמעט כמו האיום החיצוני. בכישרון רב פותחת 
לירן גולוד, בת המקום, צוהר אל הוויית חיים שלרובנו 

אינה מוכרת אלא ממהדורות החדשות.

7
החזרה לריימס

דידיה אריבון
הסוציולוג הצרפתי דידיה אריבון מספר בספרו האוטוביוגרפי 
הראשון את סיפורו האישי כבן למשפחה ענייה ונחשלת 
מהמעמד הנמוך, שהצליח להיחלץ מן התנאים הקשים 
ולהתקבל לחוגי האינטלקטואלים בעיר הגדולה פריז. 
אחרי שלושים שנה שלא היה בריימס, עיר ילדותו, הוא 
חוזר אליה עקב מות אביו ומתמודד עם הזיכרונות ועם 
הרגשות העולים בו. תרגמה מצרפתית מיכל בן-נפתלי.

8
על הדבש ועל המוות

ערן ברגיל
זו משפחה נורמטיבית - האם מנהלת בית ספר, האב כוורן 
שגאה בעיסוקו, הבת הבכורה דיילת - אבל הבן הצעיר חולם 
דווקא להיות עבריין. איך יגיבו כל האחרים ביום שינסה 
להימלט מן החוק? האם יעזרו לו או יסגירו אותו? דרמה 
משפחתית בכמה קולות, שצליליהם המשתנים מן המעודן 
אל הגס והמחוספס משתלבים זה בזה, עד שהנאמנות 
המשפחתית עומדת למבחן. ערן ברגיל, טייס וסופר, חתן 

פרס ברנשטיין, בספרו הבשל ביותר.

ספרייה לעם 
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15
חיינו

איריס לעאל
מה שמתחיל כקינה על אחיין אהוב חושף רובד אחר רובד 
בהוויית שבט משפחתי מלוכד למדי, שאחד מבניו נהרג 
במבצע צבאי מיותר. במבט נוקב ששום דבר לא חומק 
ממנו, באומץ שאינו נותן הנחות לאיש, מצליחה איריס 
לעאל לתאר לא רק את הזעזוע והיגון אלא גם את החיים 
שקדמו להם ושאולי יתאחו מעט אחריהם, בחלוף הזמן או 
מן המרחק. מעולם לא תואר מן הזווית המיוחדת הזאת 

האבל הישראלי, שאין דומה לו במדינות אחרות. 

16
איילין

אוטסה מושפג
איילין דנלופ בת העשרים חולמת לברוח לעיר הגדולה. 
בימים היא עובדת בתור מזכירה במוסד מקומי לעבריינים 
צעירים, ובערבים מטפלת באביה השתלטן והאלכוהוליסט. 
עולמה הפנימי סוער ואפל, היא מפליגה בדמיונות על 
חיים אחרים. כשלמוסד מצטרפת יועצת חינוך ניו-יורקית 
יפהפייה וזוהרת, איילין מדמיינת שידידות עם האישה היא 
כרטיס היציאה שלה מהשגרה הקודרת. אין היא מעלה על 
דעתה שמערכת היחסים המסעירה הזאת תוביל אותה 
לשותפות בפשע נורא. רומן ביכורים אמריקני מצמרר 
ומפתיע, מצחיק ביותר. תרגמה מאנגלית ברוריה בן ברוך. 

17
4321

פול אוסטר
ארבעת גיבורי 4321 קרויים ארצ'יבולד פרגוסון, נתוני 
לידתם זהים, נסיבות חייהם דומות לפרקים. למשל, ארבעתם 
מאוהבים באיימי שניידרמן. אבל איימי שניידרמן אינה בדיוק 
אותה איימי שניידרמן, וכל אחד מארבעת הפרגוסונים היה 
במקום אחר כשרצחו את גון פ׳ קנדי ואת מרטין לותר 
קינג. רומן קולח ומענג, הארוך והשאפתני בספריו של 
פול אוסטר, המציג ארבע וריאציות על ארצ'יבולד פרגוסון, 
ארבע וריאציות על המחבר עצמו. תרגמו מאנגלית יואב 

כ"ץ ואפרת נוה.

18
נער האופניים

אלי עמיר
נער בן שש עשרה מגיע לבדו לירושלים המצולקת ממלחמת 
השחרור והרחוקה מבגדאד, שמשם בא. הוא מתפרנס 
מחלוקת עיתונים ומשליחויות על אופניים במשרד ראש 
הממשלה ומעז לחלום על חיים אחרים. לא ייאמן איך 
שוכנה משפחתו בכפר נידח בחולות, ושכניהם שם מוזיקאים 
עיוורים; ואיך שלח אותו אביו לקיבוץ כדי שיתערה בארץ 
החדשה; ואיך הוטל עליו להשיג למשפחתו דירה בבירה. 
והנער הצנום משיל את מבטאו כדי להיות ישראלי ועושה 
הכול כדי להתערות בקיבוץ ואחר כך בעיר, ושם מתאהבת 
בו נערה צברית, שלהוריה הביא בוקר-בוקר את העיתון. 
היא בת עשירים, הוא דלפון; האם מכוח אהבתם יחיו 

מעתה והלאה באושר ועושר?  

9
ארץ אחרת

ג׳יימס בולדווין
רומן חושני של תשוקות מיניות, גזעיות, פוליטיות ואמנותיות, 
בעל עוצמה רגשית עוצרת נשימה, המתאר גברים ונשים, 
שחורים ולבנים, שמסכות הגזע והמגדר הופשטו מהם בידי 
אהבה ושנאה בשיאן ובשפלותן. דרך קורותיה של קבוצת 
צעירים קטנה מסרטט בולדווין את הכוונות הטובות 
והגרועות ביותר של אמריקה הליברלית בתחילת שנות 

ה-70. תרגם מאנגלית גיא הרלינג.

10
המשורר והחשפנית

אלי שמואלי
בין עבודה מזדמנת אחת לאחרת, כולן בתנאים לא תנאים, 
יהושע חולם להיות משורר מפורסם. בלילות הוא מקליד 
את שיריו במכונת כתיבה ישנה, ובימים הוא מפנטז על 
המקדמה שיקבל עוד לפני התהילה. מה יקרה לו כשיפגוש 
רקדנית שמתפרנסת ממופעי חשפנות באירועים פרטיים? 
האם תסיט אותו מדרכו או להפך, תעזור לו לממש את 
חלומו הגדול? אלי שמואלי, זוכה מלגת פרדס, מפליא 
לתאר את הקרקע רבת-המהמורות המצמיחה חלומות 

גדּולה, שאין לדעת מה תהיה אחריתם.

11
שעות הערב
ֵחָראְרד ֵרֶוה

עשרת הימים האחרונים של שנת 1946. מבטו של הגיבור 
פריץ פן-אכטרס מתרחק מזיכרונותיה הטריים של המלחמה 
ותחת זאת מתאר ללא רחמים ובהומור שחור את חוג חבריו, 
את משפחתו ואף את עצמו, בחור צעיר שעדיין גר אצל 
הוריו, עובד במשרד וממתין לתחילת חייו. שעות הערב 
נחשב פסגת הקלאסיקה ההולנדית שאחרי המלחמה, 
הרומן ש״כולם חיכו לו״, על הדור שהתבגר במלחמה. 

תרגם מהולנדית רן הכהן.

12
הרביעייה

דוד טרבאי
במחנה קיץ לנוער מחונן בהונגריה הקומוניסטית של 
שנות ה-80, ארבעה נערים מקימים רביעיית מיתרים 
עצמאית במחאה על הצנזורה המופעלת עליהם ומשרתים 
מבלי דעת את המפלגה המצנזרת אותם. הרביעייה, ספרו 
החמישי של דוד טרבאי, עוקב בלשון מהודקת ובקצב 
קולנועי אחר קורותיה של הרביעייה מהקונצרט הראשון 
שלה עד האחרון, עשרות שנים לאחר הראשון. הרביעייה 
זכתה בתהילה בינתיים, הקומוניזם התמוטט זה כבר, אבל 
נפש האדם ומערכת היחסים בין האמנים ובין השלטון 

לא השתנו ביסודם.

13
מה ששייך לך
גארת גרינוול

סיפורו של מרצה אמריקני צעיר שמגיע ללמד בסופיה, בירת 
בולגריה, ומתאהב שם במיטקו, גבר כריזמטי שובה לב, זונה 
ממין זכר. רומן הביכורים הבלתי נשכח של גארת גרינוול 
פורס את מערכת היחסים הארוטית בין השניים, את הִקרבה 
הנקשרת ביניהם עד הסוף הטרגי. זהו רומן שחודר ללב 
על תשוקה ותוצאותיה ועל בדידות והושטת יד. תרגמה 

מאנגלית ליה נרגד.

14
ְגֵרי

לאוני סוון
דוקטור אוגוסטוס ָהף, מרצה באוניברסיטת קיימברידג׳ 
היוקרתית, נתקל בבעיה: אחד הסטודנטים שלו נפל מהגג 
ומת. תאונה טרגית? אוגוסטוס חושד שמדובר ברצח, ובסיועו 
של ְגֵרי, התוכי של המנוח, הוא יוצא לחפש את האשם. עד 
מהרה מתברר שהתוכי יודע לשאול את השאלות הנכונות, 
ואוגוסטוס נוכח שרק יחד יוכלו לפצח את אגוז התעלומה. 

תרגם מגרמנית ארז וולק.



ספרי בחירה

19 ספריית אופקים
הצאר החדש

סטיבן לי מאיירס
לא  פוטין  ולדימיר  של  ומעמדו  שאיפותיו  הבנת  חיוניות 
המנהיג  בימינו.  מאשר  יותר  ומכרעת  עמוקה  הייתה 
הרפורמטור הוא אביו ומייסדו של משטר סמכותני וחסר 
עכבות, המשתיק את כל אויביו ומתנגדיו מבית ובגבולותיה 
של רוסיה הגדולה. סטיבן לי מאיירס, שהיה שנים רבות 
מגולל  במוסקווה,  טיימס  יורק  הניו  של  המשרד  ראש 
בביוגרפיה החדשנית שלו את סיפור חייו של הצאר החדש, 
ההנהגה  פסגת  מרומי  עד  בלנינגרד  הענייה  מילדותו 
פוסק  עולמנו,  את  להבין  שמבקש  מי  ובאזורו.  בארצו 
 המחבר, חייב לחדור לנבכי חייו ופועלו של הצאר ולדימיר. 

תרגמה מאנגלית כרמית גיא.

20 ספריית אופקים 
מנהיגה ללא גבולות 

דבורה הכהן 
פורצת  מנהיגה  של  ומקורית  מרתקת  ביוגרפיה 
לתיקונן  חייה  את  הקדישה  סאלד  הנרייטה  דרך. 
של עוולות חברתיות, נלחמה בהדרת נשים ובגילויים 
 – במצוקה  לאנשים  סייעה  היא  אנטישמיות.   של 
פליטים, מהגרים ובני נוער, הקימה את ארגון הדסה וייסדה 

את עליית הנוער. 
דבורה הכהן, היסטוריונית רבת-הישגים, ידעה לשלב 
בסיפור פעילותה הציבורית הענפה פרקים מחיי הנפש 

של הגיבורה ומצוקותיה.

21 עומק שדה
כמו שמספרים בהוליווד

דייוויד בורדוול
חוקר הקולנוע הוותיק עונה בחריפות למבקרי הקולנוע 
בני זמננו המבכים את שקיעתו של הקולנוע הקלאסי 
ואת עלייתם של סרטי הפעלולים. למורשת הקולנוע 

הקלאסי, הוא טוען, עדיין יש השפעה עזה על הקולנוע 
העכשווי. יוצרי הסרטים החדשים, כמו “ג’רי מגווייר״ 
ושוברי הקופות כמו “שר הטבעות״ ו״מפגשים מן הסוג 
השלישי״, כמו סרטיהם של האחים כהן, טרנטינו, מרטין 
סקורסזה ואוליבר סטון, נשענים על מסורת עשירה 
ואיתנה שמאפשרת חידושים אך גם מציעה עקרונות 
מוכחים של סיפור ושל סגנון חזותי, שממשיכים לרתק 
צופים ברחבי העולם כבר יותר ממאה שנים. תרגם 

מאנגלית אמיר צוקרמן.

22 עין טובה
שומר הדברים האבודים

רות הוגאן
נוצה וכפתור, סיכת פרח וספל תה – אנתוני פרדיו הקדיש 
את חייו לאיסוף חפצים אבודים מעין אלו. לפני שנים 
רבות איבד אנתוני את ארוסתו ברציף הרכבת. כשנעלם 
התליון שהיא נתנה לו במתנה, הוא החליט לאסוף 
אבידות נשכחות – פריטים יקרים ועלומים – ולשמור 
אותם לבעליהם. לכל חפץ שמצא כתב סיפור עדין 
 ומיוחד, רגיש וחולף, על התבגרות ותשוקה, אומץ ויופי. 

תרגמה מאנגלית יעל ענבר.

23 ילדים
היונה שסבלה מפחד גבהים

סיגלית דיל
יֹוִני, יֹוָנה ְּכַחְלַחָּלה ְׁשֵמָנה, ִנְבֶהֶלת ְלַגּלֹות ֶׁשִהיא עֹוף מּוָזר 
– ִהיא סֹוֶבֶלת ִמַּפַחד ְּגָבִהים! ֵמַהּיֹום ֶׁשָּבְקָעה ִמן ַהֵּביָצה 

ִהיא ּפֹוֶחֶדת ִלְפרֹׂש ְּכָנַפִים ְוָלעּוף ִמן ַהֵּקן. 

עֹוַנת ַהֹחֶרף ַמִּגיָעה, ְוהֹוֶריָה ְוַאֶחיָה ֶנֱאָלִצים ְלִהְתעֹוֵפף 
ְלֶאֶרץ ַחָּמה ְרחֹוָקה. ִהיא נֹוֶתֶרת ֵמָאחֹור, ֲעצּוָבה ּובֹוֵדָדה 
ַעל ַצֶּמֶרת ֵעץ ַהּתּות, חֹוָלה, רֹוֶעֶדת ִמּקֹר, סֹוֶבֶלת ֵמֲהָצקֹות 
ִמְּיָלִדים ְוחֹוֶׁשֶׁשת ֲאִפּלּו ִלְׁשֹלַח ַמָּבט ֶאל ָהֲאָדָמה ָהְרחֹוָקה 
ְוַהֻּמְׁשֶלֶגת. ַאָּגָדה ְמַרֶּתֶקת ְואֹוְּפִטיִמית זֹו ְּמַלֶּמֶדת ַּכָּמה ָחׁשּוב 

ִלְׂשמַֹח ְּבָמה ֶׁשֵּיׁש ְוֹלא ְלִהְצַטֵער ַעל ָמה ֶׁשֵאין.



 הדרך ל־77' 
קריסתה של הגמוניית מפלגת 

 הפועלים 1977-1965 
ערן אלדר

הבחירות לכנסת התשיעית, ב-1977, 
חוללו ״מהפך״ רב־חשיבות ומשמעות 
בפוליטיקה בישראל. לאחר שלושים 
שנה של שלטון לא מעורער שלחו הבוחרים את מפלגת 
פועלי ישראל )מפא״י( אל ספסלי האופוזיציה. ההלם 
וההפתעה היו גדולים. הספר עוסק במחנה המפסיד. 
ההתרכזות בתהליך שקיעתה האיטית של הגמוניית 
מפלגות הפועלים וההתבוננות מקרוב בסוגיה מלמדות 
כי מה שהוגדר ״מהפך״ היה סיום מתבקש לתהליך ארוך 

של התפרקות ואובדן כוח.
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 אזור אי־הנוחות
ג'ונתן פראנזן

וגדושה  סרקסטית  חדה,  ן  בלשו
הומור ג'ונתן פראנזן מספר על ילדותו, 
על חוויותיו בחבורת נוער בעלת הדגשים 
נוצריים, על יחסיו המסועפים עם הוריו, על 
נישואיו וכישלונם, על אהבתו הכבירה לספרות הגרמנית, 
והוא חותם בפרק המשעשע והחושפני - על אהבתו 
לציפורים ולצפרות. במרכזו מסע רב־תלאות אחר ציפור 
נדירה, שהוא להוט לצרף את המפגש עימה לרשימת 

ניצחונותיו בשדה הצפרות. 
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1939 
 הספירה לאחור לקראת המלחמה

ריצ'רד אוברי
אוגוסט 1939, וגורל העולם תלוי על בלימה. 
הדיקטטור הגרמני גמר אומר לפלוש לפולין 
ולהכניעה, ועתה הוא ממתין לתשובתו 
של הדיקטטור השני יוסיף סטלין, שליטּה 
האכזר של ברית המועצות, ולהבטחה שישתף פעולה עם 
כוונות ההתפשטות של גרמניה הנאצית. לראשי מדינות 
המערב אין אשליות. הם מבינים היטב את כוונותיו, אך 
הם מנסים להציל את העולם ממלחמה ארוכה והרסנית. 
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הפצע מתנת המלחמה
שדות הקרב בקולנוע הישראלי 

ג'אד נאמן
הפציעה בשדה הקרב הייתה מאז ומעולם 
מופע של אימה, מחזה מבעית שמעורר 
רתיעה אך גם משיכה. סצנות קרב בקולנוע 
נענות לתשוקה אפלה של בני אדם להתבונן 
מקרוב בפצע. ועם זאת, מופע הלוחם הפצוע מערער את 
האמונה הרווחת כי המעטפת החיצונית של גוף האדם 
מסוגלת לשרוד כל מכה שניחתת עליו מבחוץ. בפרקי 
הספר הקוראים יוצאים למסע אל גוף הלוחם הפצוע, 
אל הצלקת הנפשית ואל הטראומה הקולקטיבית של 

המלחמה דרך הקולנוע.
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מדיר יאסין עד קמפ דיוויד 
מאמרים אישיים, פוליטיים 

 והיסטוריים
בני מוריס

היחסים בין מדינת ישראל לשכנותיה 
של  הענף  המחקר  במוקד  ניצבים 
ההיסטוריון בני מוריס. בספר זה מובאים 
מחקרים היסטוריים, מאמרים עיתונאיים ורשימות אישיות 
פרי עטו. לצד דיונים על קרבות מלחמת השחרור בדיר 
יאסין וטנטורה, נמצא דיון ביחסו של חיים ויצמן לערבים, 
ביחסו של אלברט איינשטיין לסכסוך הציוני־ערבי, 
זיכרונות משהות המחבר בכלא 4 )על סירוב לשרת 
בשטחים( ומימי הלחימה והפציעה במלחמת ההתשה.
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פס רקמה צר - תרגומים 
 ורשימות

וירג'יניה וולף | ת"ס אליוט | 
נח שטרן 

הדמויות  מן  שטרן,  המשורר נח 
העברית,  בספרות  ביותר  המרתקות 
ביקש להכיר לקוראי העברית את גדולי 
המודרניזם האנגלו־סקסי וירג'יניה וולף ות"ס אליוט. 
וולף שקובצו  בספר זה מובא מבחר ממסותיה של 
בספרה הקורא המצוי. שטרן תרגם את המסות בשנותיו 
האחרונות ולמעשה היה ראשון מתרגמיה לעברית, אלא 
שעם מותו הטרגי נקטעה העבודה על הספר, שאמור 
היה לראות אור בהוצאת עם עובד לפני יותר מ-55 שנה. 
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הצעה למנויים
ספרי עיון וסדרת אופקים במחיר מיוחד



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

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


