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154 1000 מתכונים: רותי קינן )בישול( 
 1939 — הספירה לאחור לקראת המלחמה:

79 ריצ'רד אוברי )אפקים/היסטוריה/שואה( 
 1948 — תולדות המלחמה הערבית־הישראלית הראשונה:

118 בני מוריס )ספריית ספיר( 
54 1979: כריסטיאן קראכט )פרוזה אחרת( 
89 1984: ג'ורג' אורוול )קלאסיקה( 
94 1984: ג'ורג' אורוול )תרגום חדש( 
43 2003: דליה פלח )שירה( 

118 2666: רוברטו בולניו )סל"ע( 
 40x40: ארבעים מגדלים, ארבעים שנה: ישראל גודוביץ 

119 )אדריכלות/אלבום/מתנה ופנאי( 
15 אבו באדג'ס עושה חיים: אברהם חסון )מדף( 

 אבולוציה בארבעה ממדים: חוה יבלונקה ומריון ג' למב 
94 )אפקים מדע( 
54 אבי סער: מייקל מורקוק )מדע בדיוני( 
84 אביעה חידות מני קדם: יאיר זקוביץ )ארון ספרים יהודי( 
79 אביר המילה חוזר: טרי ברוקס )מדע בדיוני( 
62 אביר הצללים: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
88 אבירי הדרך: מייקל שייבון )סל"ע( 
 69 אבן תחת אבן: בתיה גור )סל"ע( 
79 אבני שיש טהור: הרצל כהן )סל"ע( 
74 אבק אדום )סין(: מא ג'יאן )עולמות( 
54 אגדה חדשה: גיל הראבן )ראשית קריאה( 
74 אגדות שהיו באמת: עפר קניספל )סיפורת( 
15 אגדת המבצר הקטן: עדה פגיס )סיפורים( 
88 אדום: אּוֶוה טים )סל"ע( 
64 אדון האור: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
98 אדוני הכסף: ליאקת אחמד )אפקים/היסטוריה( 
78 אדוני התרבות: עורך: ניר ברעם )972 תרבות מדוברת( 
15 אדונים עבדי הארץ: רונית חכם )הסדרה הלבנה( 
74 אדם הראשון: אלבר קאמי )סל"ע( 
84 אדם הראשון: אלבר קאמי )קלאסיקה( 
88 אהבה בימי כולרה: גבריאל גרסיה מארקס )סל"ע( 
78 אהבה בשני קולות: ונדלין ואן דראנן )נוער( 
74 אהבה עברית: שושי בריינר )סל"ע( 
84 אהבה עיקשת: איאן מקיואן )סל"ע( 

 אהבה, פרוזאק, סקרנות וספקות: לוסיה אצ'ווריה 
79 )סל"ע( 
84 אהבות לא מאושרות: ניצה בן־דב )אפקים( 
74 אהבת איתמר: דבורה עומר )נוער( 
89 אהבת שאול: אלי עמיר )סל"ע( 

 אהבתה של רוזי פטרוסיל: נורית זרחי, איור: הילה חבקין 
48 )ילדים/מתנה ופנאי( 
78 אהובתי במטפחת האדומה: צ'ינגיס אייטמטוב )סל"ע( 
88 אודיסיאה: הומרוס — תרגום: שאול טשרניחובסקי 
88 אוכלי הגחלים: גיל אילוטוביץ )סל"ע( 
98 אומר שירי אהבה: יהונתן גפן )מתנה/שירה( 
30 אור בצל: ישראל גרשוני )אפקים/תולדות ישראל( 
98 אור ירח: מייקל שייבון )סל"ע( 

 אורות בומביי — פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע
94 ההינדי הפופולרי: רוני פרצ'ק )עומק שדה/קולנוע( 
15 אורח־כבוד: נדין גורדימר )סל"ע( 
88 אוריינטליזם: אדוארד סעיד )אפקים/הגות( 

128 אורים: עורכים: א. בילסקי, א. מנדלסון, א. שנאן )מתנה( 
 אז איפה הייתי אני?: דורית רביניאן, 

64 איור: נטע הררי נבון )ילדים( 
84 אזור אי־הנוחות: ג'ונתן פראנזן )אפקים/ביוגרפיה/הגות( 
43 אחד מכאן: סלמאן מצאלחה )שירה( 
59 אחי אחי: רעיה הרניק )נוער/דן חסכן( 
64 אחי, לדוגמא: אּוֶוה טים )תעודה/היסטוריה, שואה( 
68 אחלה אח: יונתן יבין, איור: גלעד סופר )ילדים( 
69 אחר כך אני מוחק: שי דותן )שירה( 

 אחרון פיראטי הרקיע: פול סטיוארט וכריס רידל 
79 )נוער/פנטזיה( 
74 אחרי האימפריה: עמנואל טוד )אפקים/היסטוריה( 
74 אחרי החגים: יהושע קנז )קלאסיקה( 
69 אחרי זה: גיורא פישר )שירה( 
84 אחרי עשרים שנה: או. הנרי )קלאסיקה( 
46 איבוד זה לא שם של מקום: פזית דניאל )ילדים( 
89 איגוד השוטרים הִיידים: מייקל שייבון )סל"ע(  
74 איגרת אל הילדים: אלי אליהו )שירה( 

 איזה כיף היה — ספר קרטון: אפרים סידון, 
68 איור: דני קרמן)ילדים( 
88 איזון מופלא: לוסיה אצ'ווריה )סל"ע(  
64 איימי: מרי הופר )ספריה לנוער( 
79 איך אפשר להסביר לך: טרנס ריל )דגש אחר/פסיכולוגיה( 

 איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבאב 
68 הרומני: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 איך זרחה לי השמש באנייה "שלום": נעמי שמר,
69 איור: רוני מליץ־הרי )ילדים( 

 איך )כמעט( הפכתי למלכת הכיתה: גלית קליין 
69 )ספריה לנוער(  

 איך להיות לבד: ג'ונתן פראנזן 
88 )אפקים/הגות/מדעי החברה( 

 איך נדלקו המדורות )סיפורו של יצחק שדה(: 
69 פועה הרשלג )נוער/ראשונים בארץ( 
46 איך עושה סבא: נירה הראל, איור: תמי הראל־חמו )ילדים( 

 איך עושה סבא — ספר קרטון: נירה הראל, איור: 
68 תמי הראל־חמו )ילדים( 

118 איכה: פירוש: יעקב קליין )מקרא לישראל( 
 אילו הייתי אריה — ספר קרטון: חנה גולדברג, 

68 איור: אביאל בסיל )ילדים( 
 אילו הייתי עכבר — ספר קרטון: חנה גולדברג, 

68 איור: אביאל בסיל )ילדים( 
 אילו הייתי קוף — ספר קרטון: חנה גולדברג, 

68 איור: אביאל בסיל )ילדים( 
98 איליאדה: הומרוס — תרגום: שאול טשרניחובסקי 
64 אילן והדבר שנעלם: מיה סביר, איור: מיכל בוננו )ילדים( 
43 אילת לבנה )רומנסות(: תרגם יורם ברונובסקי )שירה( 
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79 אימפריום: כריסטיאן קראכט )סל"ע( 
94 אין שניים דומים: ג'ודית ריץ' האריס )אפקים מדע( 
84 אינדיבידואליות: קרלו שטרנגר )אפקים/פסיכולוגיה( 
49 איפה הסבלנות: נירה הראל )ילדים( 
49 איפה פפה: צ'רלס סימיק )ילדים( 
14 אירופה: היו תומאס )עתידות( 

 אירופה המהוללת והמקוללת: יעקב שביט, יהודה ריינהרץ 
78 )היסטוריה(  
94 אירית שחורה: סטיבן טלטי )מתח( 
84 איש איטי: ג'.מ. קוטזי )סל"ע(  
84 איש בחושך: פול אוסטר )סל"ע( 
15 איש הקצוות: אליעזר שטיינמן )סיפורת( 
79 איש משום מקום: אלכסנדר המון )פרוזה אחרת( 
79 אישה כלב־ים: קתרין הריסון )סל"ע( 
84 אישיות והישרדות: אל סיברט )דגש אחר/פסיכולוגיה( 

 איתמר וכובע הקסמים השחור: דויד גרוסמן, 
64 איור: אורה איל )ילדים( 

 איתמר מטייל על קירות: דויד גרוסמן, 
68 איור: אורה איל )ילדים( 
64 איתמר מכתב: דויד גרוסמן, איור: אורה איל )ילדים( 
68 איתמר פוגש ארנב: דויד גרוסמן, איור: אורה איל )ילדים( 

 איתמר צייד החלומות: דויד גרוסמן, 
62 איור: אורה איל )ילדים( 
64 אל העפר: יובל שמעוני )פרוזה אחרת( 

 אל מה שנמוג: נורית גרץ עם דבורה גרץ 
 78 )סיפורת/ביוגרפיה( 
89 אל מקום שהרוח הולך: חיים באר )סל"ע( 
64 אל תדאגי רותי: דויד גרוסמן, איור: הילה חבקין )ילדים( 

 אל תיגע בזמיר )תרגום חדש(: נל הרפר לי 
98 )סיפורת/בשיתוף ידיעות ספרים( 

 אלה החיים שהייתי רוצה לחיות: עורך: 
74 משה גלעד )עולמות( 
89 אלוהים יודע: ג'וזף הלר )קלאסיקה( 
29 אלוהים נכה מאה אחוז: מוטי אברבוך )סל"ע( 
69 אלופים: חנוך פיבן )ילדים( 
69 אלות וגיבורים: יעל רנן )אפקים/ביקורת תרבות( 
29 אליזבת קוסטלו: ג'.מ. קוטזי )סל"ע(  
43 אליק בליק: חיה שנהב )ילדים( 
64 אלכס לרנר, דפי ואני: גילה אלמגור )נוער( 
88 אלמוניות: אגור שיף )סל"ע( 
15 אלף סוד וסוד: ראסל סטנארד )נוער/דן חסכן( 
49 אלפונס וחברו הדמיוני מולגן: גונילה ברגסטרום )ילדים( 
49 אלפונס, נו בוא כבר: גונילה ברגסטרום )ילדים( 
15 אלפיים 3: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
15 אלפיים 4: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
15 אלפיים 5: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
15 אלפיים 10: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
15 אלפיים 11: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
15 אלפיים 12: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
15 אלפיים 13: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 

15 אלפיים 14: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 16: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 17: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 18: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 19: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 20: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 21: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 22: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 23: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 24: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 25: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 26: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
65 אלפיים 27: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
74 אלפיים 28: עריכה: ניצה דרורי / שואה )כתב עת( 
74 אלפיים 29: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
79 אלפיים 30: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
79 אלפיים 31: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
79 אלפיים 32: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 
79 אלפיים 33: עריכה: ניצה דרורי )כתב עת( 

 אלפיים 34: עריכה: ניצה דרורי, יוסי דהאן / חינוך 
88 )כתב עת( 

128 אלתרמן — ביוגרפיה: דן לאור )אפקים( 
20 אם האלוהים: דייוויד אמברוס )מתח( 
74 ִאמא: רונית בכר שחר )שירה( 

 אמא שלי חושבת שאני אוכל: מיה סביר, איור: 
54 דנה רונן )ילדים( 
59 אמבטים: נורית זרחי, איור: רותו מודן )ילדים( 

148 אמבר: אל מלכות האופל — כרך א': רוג'ר זילאזני )מד"ב( 
148 אמבר: מלך, נסיך, יורש — כרך ב': רוג'ר זילאזני )מד"ב( 
74 אמה ויגואר: אריקה פישר )סל"ע/שואה( 
98 אמונה ודמיון: רונלד בריטון )פסיכואנליזה( 
30 אמונה על פרשת דרכים: דב שוורץ )ארון ספרים יהודי( 

 אמור ופסיכה: רונית חכם, איור: כריסטינה קדמון
78 )נוער/מיתולוגיה( 
54 אמיליה: נעמה בנזימן )ילדים( 

 אמנות בשדות הכוח — היסטוריה קטנה של ציות ומרד:
65 לאה דובב )מפתחות/סל תרבות ארצי( 

 אמנות ישראלית בת זמננו: מרדכי עומר 
98 )ארון ספרים יהודי/אמנות( 
74 אמנות ללא נחת: רות רונן )אמנות/פסיכולוגיה( 
74 אמסטרדם: איאן מקיואן )סל"ע( 

 אמריקה — העולם החדש ביידיש ובעברית: עריכה:
84 מתן שמעוני )הקלאסיקונים( 

 אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם: 
89 גולי נאמן ערד )אפקים( 
43 אנא בשם: שרה פרידלנד בן ארזה )שירה( 
20 אנג'לה אנקונדה — כוח הקמח )נוער( 
20 אנג'לה אנקונדה — מורה צרורה )נוער( 

119 אנגלמאיר: זאב אנגלמאיר )אמנות/מתנה( 
128 אנה קארנינה )שני כרכים(: לב טולסטוי )סל"ע( 
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 אנונימוס בלפי הגדול )חידוש(: יוסי בנאי, 
78 איור: אביאל בסיל )ילדים( 

 אנחנו — על כלכלה, חברה, מוסר ולאומיות בישראל:
98 שלי יחימוביץ )כלכלה/ביקורת תרבות/סוציולוגיה( 
69 אנחנו ושכמותנו: סרגיי דובלאטוב )סל"ע( 

 אנטומיה של משבר ידוע מראש: יצחק גרינברג
79 )סוציולוגיה( 
74 אנטי: יונתן יבין )ספריה לנוער( 

 אנטי נאורות — מהמאה ה־18 עד המלחמה הקרה:
124 זאב שטרנהל )אפקים/היסטוריה( 
84 אני לא זוכרת כלום: נורה אפרון )פנאי( 
84 אני לא רוצה לדבר על זה: טרנס ריל )דגש אחר( 
25 אני רואה את הירח: ק. ב. קריסטיאנסן )נוער( 
49 אני רוצה לישון: כריסטין דאוניה )ילדים( 
79 אני שונאת את הצוואר שלי: נורה אפרון )פנאי( 
94 אנרכיזם ב"ציון": שלום רצבי )הגות/תולדות ישראל( 
74 אנשי הקירות: סיגלית דיל )נוער/אימה( 
64 אנשי נבו: שמעון קושניר )סיפורת( 
88 אנשים טובים: ניר ברעם )סל"ע( 
94 אנשים טובים )חידוש(: ניר ברעם )סל"ע( 

 אנשים טובים באמצע הדרך: נעמי שמר, איור:
68 יוסי אבולעפיה )ילדים( 
25 אסור לשבת על צמות: מרית בן ישראל )סל"ע( 

 אסטרולוגיה עברית: מרים בנימיני, יונדב קפלון
138 )יהדות/מתנה( 
15 אסירי תקווה: סטיוארט יוז )אפקים/היסטוריה( 
74 אסכולה ישנה: טוביאס וולף )סל"ע( 
62 אסרה: מקסים בילר )טרמינל/סיפורת( 
89 אסתר: פירוש: אדל ברלין )מקרא לישראל( 
59 אף אחד לא אמר שום דבר: ריימונד קארבר )הסדרה הלבנה( 

 אף פעם לא חיבקתי יונה: שלומית כהן־אסיף 
59 איור: גיל־לי אלון־קוריאל )ילדים( 
88 אפלות: סיגלית דיל )נוער/אימה( 

 אפצ'י מחפש אף: נוגה אלגום, איור: נעמה פלג סגל 
59 )ילדים( 
88 אפר, מחט, עיפרון וגפרור: רוברט ואלזר )פרוזה אחרת( 
89 אפשר אחרת: אלחנן נאה )יהדות( 

 אפשר להשאיר הודעה: נירה הראל, איור: אורה איתן
59 )ילדים( 
69 אצבע, שן, כנף: יערה שחורי )שירה( 
88 אקווה אלטה: דונה לאון )מתח עולמי( 
64 אקסודוס: אביבה חלמיש )העפלה( 
69 אראטה: ג'ורג' סטיינר )אפקים/הגות( 
84 ארבעה אבות: אמיר זיו )סל"ע( 
88 ארבעה מחזות: אנטון צ'כוב 
98 ארבעים הימים של מוסה דאג: פרנץ ורפל )סל"ע( 
72 ארוחה בחורף: הובר מנגרלי )סל"ע( 
68 אריה בלילות: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 ארמון החלומות של הערבים: פואד עג'מי
84 )אפקים/היסטוריה( 

84 ארמון הירח: פול אוסטר )הסדרה הלבנה( 
94 ארמון התורה ממעל לה: תמר רוס )עלמא/יהדות( 
74 ארנבוני גגות: רועי פוליטי )סל"ע( 
25 ארץ הממשות והדמיון: דב שוורץ )תולדות ישראל( 
10 ארץ הצבי: אריה )לובה( אליאב )תולדות ישראל( 
78 ארץ מוצא: אוסטריה: רוברט שינדל )סל"ע( 
88 אררטים: אורה אחימאיר )סיפורת( 
88 אש במדרון: ישראל המאירי )סל"ע( 
72 אשרי האיש: אנטוניו מוניוס מולינה )סל"ע( 
30 אתגר ומשבר בחוג הרב קוק: דב שוורץ )אפקים/יהדות( 
79 באבא ג'י: יונתן יבין )סל"ע( 

 באין חוקה: אריק כרמון
118 )מדעי החברה/המכון הישראלי לדמוקרטיה( 

 באין רועה — ש"ס וההנהגה החרדית־מזרחית אחרי 
 עידן הרב עובדיה יוסף: יאיר אטינגר ונסים לאון

64 )חברה/המכון הישראלי לדמוקרטיה( 
 באר חלב באמצע עיר — חזי לסקלי )כל השירים(:

94 עורך: מאיר ויזלטיר )מתנה/שירה( 
72 בארץ אחרת: טל ניצן, איור: כינרת גילדר )ילדים( 
68 בארץ יען כי: אפרים סידון, איור: דני קרמן )ילדים( 

 בבית הקפה האקזיסטנציאליסטי: שרה בייקוול 
118 )אפקים/הגות( 
88 בביתו במדבר: מאיר שלו )סל"ע( 
64 בגדי המלך החדשים: אפרים סידון, איור: דודו גבע )ילדים( 
29 בגהריה: דאצ'ה מאראיני )סיפורת( 

 בגידה כפולה — סיפורם האִמתי של מרגלי הפלישה 
98 לנורמנדי: בן מקנטייר )היסטוריה/סיפורת/ריגול( 
89 בגידתה של ריטה הייוורת: מנואל פואיג )סל"ע( 
98 בגין: אבי שילון )972/ביוגרפיה( 

 בגינה: שאול טשרניחובסקי, איור: ליאורה גרוסמן
68 )ילדים/ שירה/מתנה( 
88 בד בבד — בין ציורים לאנשים: כרמלה רובין )אמנות( 
58 בדידות מזהרת: עמיחי שלו )סל"ע( 
84 בדרך אל החתולים: יהושע קנז )סל"ע( 
68 בובה תותי: דויד גרוסמן, איור: גלעד סליקטר )ילדים( 
58 בובו הפיגמי הקטן: סיריל האן )ילדים( 
49 בומלך: אורה איתן )ילדים( 

 בועה על חוט: יעל קלו־מור, איור: רעיה קרס 
68 )ילדים/שירה( 

 בוקר טוב גדליהו: שלומית כהן־אסיף, 
48 איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
64 בורות: לואיס סצ'ר )נוער( 
94 בזעיר אנפין: ירמי פינקוס )סל"ע( 
88 בחול: אגור שיף )סל"ע( 
94 בחזרה מעמק רפאים: חיים באר )סל"ע( 
54 ביאטריצ'ה: נחום גוטמן )נוער( 

 בילבי באה העירה: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן
68 )ילדים/קומיקס( 

 בילבי לא רוצה להיות גדולה: אסטריד לינדגרן
68 ואינגריד ונג נימן )ילדים/קומיקס( 
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 בילבי מסדרת הכול: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן
68 )ילדים/קומיקס( 
49 בין בניין להרס: אהרון הראל )סוציולוגיה( 
64 בין גורל לייעוד: שלום רצבי )זהות יהודית( 
50 בין הפטיש והמגל: אריה )לובה( אליאב )זיכרונות( 
15 בין שחרור לבריחה: דוד אנגל )העפלה( 
15 בין שם לכאן: רעיה כהן )העפלה/שואה( 
88 בינינו, הלבנטינים — סיפורי מסעות: בני ציפר )עולמות( 
78 בינת השכווי: אביגדור דגן )קלאסיקה( 
68 ביצה של תנין: אילת שדה, איור: שירז פומן )ילדים/שירה( 

 ביקור הצעצועים: ימימה אבידר־טשרנוביץ, 
64 איור: דיויד הול )ילדים( 
98 בית בודנברוק )א־ב(: תומאס מאן )קלאסיקה( 
88 בית הדיו: עורך: יובל שמעוני )סיפורת( 
74 בית הלשכה חולית: פרנק הרברט )מדע בדיוני( 

118 בית פושקין: אנדריי ּביטֹוב )סל"ע( 
79 בית קרנובסקי: י"י זינגר )סל"ע( 
84 בכור המהפכה המדעית: אהרון קציר )אפקים/מדע( 
 43 בכל בוקר מקריח...: יקיר בן־משה )שירה( 

 בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד: דרור משעני
69 )972/סוציולוגיה( 
15 בלאנש: יצחק גורמזאנו גורן )סל"ע( 

 בלבול השפות בים המבוגרים לילד: שנדור פרנצי
88 )פסיכואנליזה( 
68 בלונה: שירה גפן, איור: ליאורה גרוסמן )ילדים( 
52 בלי ברית, בלי מילה: דנה לובינסקי )שירה( 
10 בלי כוכב: יהודה בורלא )סל"ע( 
88 בלילה נלך סחור־סחור: דניאל אלרקון )סל"ע( 
98 בלשי הפרא: רוברטו בולניו )סל"ע( 
88 בלתי נראה: פול אוסטר )סל"ע( 
88 במבי נגד גודזילה: דיוויד מאמט )ביקורת תרבות/קולנוע( 
 79 במו ידיו: משה שמיר )סיפורת( 
25 במחלקה הסגורה: פטריק מקגראת )סיפורת( 
84 במלכודת הקו הירוק: יהודה שנהב )972/תולדות ישראל( 
84 במעגל המכושף: שולמית וולקוב )אפקים/היסטוריה( 
74 בן בעולם: דוריס לסינג )סל"ע(  

 בן־גוריון, אפילוג: אבי שילון
94 )אפקים/ביוגרפיה/תולדות ישראל( 

 בן־גוריון, דמותו של מנהיג: אניטה שפירא
88 )אפקים/ביוגרפיה/תולדות ישראל( 
69 בן החולות: טאהר בן ג'לון )פרוזה אחרת( 
88 בנגאזי־ברגן־בלזן: יוסי סוכרי )סל"ע/שואה( 
88 בנדיט: איתמר אורלב )סל"ע( 
64 בנצי: דיויד מק־קי )ילדים( 
49 בנצי והדובון האבוד: דיויד מק־קי )ילדים( 
68 בנצי והלוויתנים: דיויד מק־קי )ילדים( 
49 בנצי וסבא אלדו: דיויד מק־קי )ילדים( 
74 בסימן החדקרן: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
68 בסימן התוהו: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
88 בסיס בטוח: ג'ון בולבי )פסיכואנליזה( 

20 בסרט זה אחרת: נירה הראל )ראשית קריאה( 
88 בעולם נהדר ואכזר: אנדריי פלטונוב )סל"ע( 
94 בעין החתול: חביבה פדיה )סיפורת(  
79 בעיקר על אהבה: מאיר שלו )ביקורת תרבות( 
82 בעיר ההגירה: יותם ראובני )שירה( 

 בעל החידות מהד, יורש של ים ואש, ֵנבל ברוח:
94 פטרישה מק'קיליפ )מדע בדיוני( 
79 בעל זבוב: ויליאם גולדינג )סל"ע( 
88 בעל זבוב )תרגום חדש(: ויליאם גולדינג )סל"ע( 
75 בעת שהאלים ישנו: אלן קול )מדע בדיוני( 
88 בצל השמש: רישארד קפושצינסקי )מדעי החברה/מסעות( 
74 בקרב ובשבי: אלעד שובל ודותן גולדווסר )רומן גרפי( 
43 בקרוב אהבה: ישראל בר כוכב )שירה( 
84 בקשו פני קראו בשמי: ארתור גרין )אפקים/יהדות( 
77 בר־לב: כרמית גיא )ביוגרפיה(  
15 בראי סדוק: מאיר אביזהר )אפקים/סוציולוגיה( 
78 בראש של ברונו שולץ: מקסים בילר )סל"ע( 
94 ברבור הכסף: בנג'מין בלאק )סל"ע/מתח( 

 ברדש ושחש תולים כביסה — סיפורים בהשראת העבודה 
78 עם חנוך לוין: רות דר )סיפורת/מתנה ופנאי( 
52 ברווזים: מיכאל בידרד )ילדים( 
15 ברוך: בונה תירוש )הסדרה הלבנה( 
79 ברוקלין היתומה: ג'ונתן לתם )סל"ע( 
82 בֵרכת התנינים: בועז יזרעאלי )סל"ע( 

124 ברל — ביוגרפיה: אניטה שפירא )אפקים( 
 ברלין 1961 — קנדי, חרושצ'וב והמקום המסוכן ביותר

118 בתבל: פרדריך קמפ )אפקים/היסטוריה( 
 ברמלי )חידוש(: קורני צ'וקובסקי, איור: דוד פולונסקי

72 )ילדים( 
98 ברנר: אניטה שפירא )אפקים/ביוגרפיה(  
94 ברקיע החמישי: רחל איתן )קלאסיקה( 

 בשבילי ארץ אהבתי: אמנון גופר, צילום: עדי אדר 
129 )טיולים/מתנה( 
64 בשכונה שלנו: יונתן יבין, איור: נעם נדב )ילדים( 
98 בשם הילדים: דורית אלדר־אבידן )פסיכולוגיה( 
20 בשם שמים: הדי בן־עמר )סיפורת( 
94 גארו — מותחן כבשים ועזים: לאוני סוואן )סל"ע( 
25 גבוה מעל גבוה: יאיר זקוביץ )יהדות( 
58 גבולות: רונית רפ )סל"ע( 
74 גבינה הולנדית: וילם אלסחוט )פרוזה אחרת(  

 גבריאל גרסיה מארקס — חיים: ג'רלד מרטין
118 )אפקים/ביוגרפיה( 
46 גברים: וורוויק קולינס )פרוזה אחרת( 

 גברת, רכבת וכלבלב — ספר קרטון: סמואיל מרשק,
68 איור: ליאורה גרוסמן )ילדים( 

 ג'דע )אברהם שפירא(: אהוד בן עזר 
59 )נוער/ראשונים בארץ( 
88 גדר חיה: דורית רביניאן )סל"ע( 
68 גוזלים בראש: יונתן יבין, איור: ליאורה גרוסמן )ילדים( 
49 גויה עם נמשים: רות סגל )נוער/שואה( 
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88 גולים בעולם הבאר: ג'ק צ'וקר )מדע בדיוני( 
98 ג'ונג'ון )סיפור אגדה(: יוסי בנאי )מתנה — כולל תקליטור( 
76 ג'וני נעדר: אייל שלום )שירה( 
68 ג'ונם: צדוק צמח, איור: גלעד סליקטר )ילדים( 

 גופים ושמות — קריאות בספרות יהודית חדשה:
82 גלילי שחר )אפקים/ביקורת תרבות/יהדות( 
78 גורילות ודיפלומטיה: תמר גולן ותמר רון )עולמות( 
84 גטו וילנה: אברהם סוצקבר )שואה/זיכרונות/היסטוריה( 
88 ג'י־פי־אס: עלמה גניהר )סל"ע( 
84 ג'ים הילד: טוני ארלי )סל"ע( 
94 גינת בר: מאיר שלו, ציור: רפאלה שיר )סיפורת/רשימות( 
57 ג'ירפה ולישון: דויד גרוסמן, איור: הילה חבקין )ילדים( 
74 גלגול בפארק אווניו: נתן אנגלנדר )סל"ע( 
49 גלו את פניה: רונית מטלון )סל"ע( 
88 גֶלנקיל — מותחן ִּכבשתי: ֵלאוני סוואן )סל"ע( 
 94 גם אהבתם גם שנאתם: חיים באר )ביקורת תרבות( 

 גם ביום וגם בלילה: שפרה הורן, איור: ליאורה גרוסמן
68 )ילדים( 

 גם לירח יש גומות חן: שלומית כהן־אסיף, 
69 איור: גיל־לי אלון־קוריאל )ילדים/שירה( 
25 גם לך יהיה טוב בחיים: יצחק בר־יוסף )סל"ע( 
64 ג'מילה: צ'ינגיס אייטמטוב )סל"ע( 
88 גן החיים: אנטונינה ז'בינסקה )סיפורת/שואה( 
88 גן נעמי: ישי שריד )סל"ע( 
84 גנבת השואה שלי: נעם חיות )תעודה( 

 גנדי — סיפור חייו של מהטמה )מוהנדס( גנדי:
69 תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער/ביוגרפיה( 

 ג'ניפר מארדלי והקרפד המדבר: ברוס קוביל
74 )ילדים ונוער/פנטזיה( 
78 גנרל במבוך: גבריאל גרסיה מארקס )סל"ע( 

 געגועים לשינויים — סיפורי מסע ישראליים:
74 עורך: משה גלעד )עולמות( 
74 ג'ק איש הצללים: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
98 גרמניה הנאצית והיהודים: שאול פרידלנדר )אפקים( 
88 גרמנים נגד גרמנים: משה צימרמן )היסטוריה/שואה( 
49 גרשונה שונה: נאוה סמל )נוער/דן חסכן( 
69 דבל קליק: זלי גורביץ )שירה( 
88 דבלינאים: ג'יימס ג'ויס )סל"ע( 
94 דברי מתיקה: איאן מקיואן )סל"ע( 

 דברים )שני כרכים(: פירוש: יעקב חיים טיגאי 
228 )מקרא לישראל( 
29 דבש קיץ: דניאלה כרמי )סל"ע(  
54 דובדבן על השולחן: חיה שנהב, איור: דינה שנהב )ילדים( 
 58 דובילה בונה בית: חיה שנהב, איור: נעם נדב )ילדים( 
69 דודאים מן הארץ הקדושה: אהרן מגד )אות גדולה( 
74 דודה פרהומה לא היתה זונה: יוסי אבני )סל"ע( 

 דודה של שום איש — קלסיקה וקלסיקונים בספרות
72 הילדים העברית: יעל דר )מפתחות/סל תרבות ארצי( 
25 דודי השופט המחוזי דורבן: דליה פלח )שירה( 
74 דוח מן הפנים: פול אוסטר )סל"ע( 

46 דומסטיקה: טל ניצן־קרן )שירה( 
88 דוניה פרפקטה: בניטו פרס גלדוס )סל"ע( 
15 דוקטור ברקל: דן צלקה )סל"ע( 

 דוקטור מרשמלו מלו: שלומית כהן־אסיף,
49 איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
72 דורון הדרקון: יונתן יבין, איור: עופר גץ )ילדים( 
25 דיאנה וסיפורים אחרים: זאב ז'בוטינסקי )קלאסי כיס( 
59 דיה הניג: אילנה ברנשטיין )הסדרה הלבנה( 
69 דיוקן האמן כאיש צעיר: ג'יימס ג'ויס )סיפורת( 
84 דירה עם כניסה בחצר: יהושע קנז )סל"ע( 
94 דלדולה של הרוח באמריקה: אלאן בלום )אפקים/הגות( 
68 דמה של אמבר: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 

 דמון של צהרים — אנטומיה של דיכאון: אנדרו סולומון
84 )אפקים( 
94 דמוקרטיה באזיקים: שולמית אלוני )עיון( 

 דמעות כחולות: יהודה אטלס, תצלומים: רונית שני 
78 )פנאי/שירה( 

 דניאל ויעל ביבשת השחורה: טל ברטוב, 
15 איור: תמר בר־זאב, צילום: אייל ברטוב )ילדים( 
43 דניאלה שמחה בשקט: יעל בן־ברוך )ילדים( 
84 דעת מאמינה: יהוידע עמיר )ארון ספרים יהודי( 

 79 דרך קנה הסוכר: ג'יימס לי ברק )מתח( 
54 דרכים לחזור הביתה: אלחנדרו סמברה )סל"ע( 

 64 דרקון — אין דבר כזה: ג'ק קנט )ילדים( 
88 דרקוני הזכוכית: שון מקמאלן )מדע בדיוני( 
29 דת: פליפה פרננד־ארמסטו )עתידות( 
64 דת ולאומיות בישראל ובמזה"ת: עורך: נרי הורוביץ  
79 האדם החדש: רינה פלד )זהות יהודית/תולדות ישראל( 
84 האדם המורד: אלבר קאמי )אפקים( 
74 האזרח י.: עפר קניספל )פנאי( 

 האח החדש של איתמר: דויד גרוסמן, איור: אורה איל
68 )ילדים( 
68 האחים טאנר: רוברט ואלזר )סל"ע( 

 האחים קרמאזוב )שני כרכים(: 
148 פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי )סל"ע( 
84 האטום החברתי: מרק ביוקנן )אפקים מדע( 
64 האי של יאשקה: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
89 האימאם הנעלם: פואד עג'מי )אפקים/הסטוריה( 
74 האינטלקטואל, האמת והכוח: שלמה זנד )אפקים/הגות( 
94 האיש במצודה הרמה: פיליפ ק' דיק )סל"ע( 
69 האיש משם )חידוש(: יצחק בן־נר )קלאסיקה( 
68 האיש שאהב עצים: נטלי וקסמן שנקר )ילדים( 
74 האיש שצפה ברכבות: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 
79 האישה האחרת: ויקטוריה זקהיים )פנאי( 
82 האישה הרועדת: סירי הּוסטֶוט )ממואר( 

 האל האחר — עיונים בכמה מופעים דמוניים של האל 
 בספרות המקראית: חגי דגן 

79 )ספריית ספיר/ביקורת תרבות/הגות( 
89 האלים מתעוררים: אלן קול )מדע בדיוני( 
38 האמת אודות סינדרלה: דאלי ווילסון )דרוויניזם היום( 
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 האנטישמיות הגרמנית: י. בורוט, ע. היילברונר
84 )אפקים/שואה( 
25 האפוקריפים ההולנדיים: זביגנייב הרברט )קלאסי כיס( 
79 האצבעות על הגבעה: איתן דרור־פריאר )סל"ע( 
68 האקדמיה של ד"ר דאייר: ראסל סטאנרד )נוער/מדע( 

 האקטיביסט — סיפורו של אליהו גולומב: אהוביה מלכין 
94 )אפקים/ביוגרפיה( 
74 הארורים: אנטוניו לובו אנטונש )סל"ע( 

 האריה הרעמתן, והג'ירפה גם: דב אלבוים,
68 איור: דיויד הול )ילדים( 

 האריה הרעמתן, והג'ירפה גם + דיסק: דב אלבוים,
78 איור: דיויד הול )ילדים( 
64 הארנבת הזאת יודעת לאפות: ג'נט סטיין )ילדים( 
49 הארנבת מתקרבת: חיה שנהב )ילדים( 

 הארץ שמעבר להרים: ניר ברעם
79 )מדעי החברה/סוציולוגיה( 
10 האתגר של גורבצ'וב: מרשל גולדמן )אפקים/היסטוריה( 
74 הבובה: סיגלית דיל )נוער/אימה( 
29 הבזקים: מיכל גוברין )סל"ע( 

 הביאו לי את ראשו של נסיך החלומות: זילאזני ושקלי
69 )מדע בדיוני( 
68 הביצה שהתחפשה: דן פגיס )ילדים/שפן סופר( 
68 הביצה שהתחפשה — ספר קרטון: דן פגיס )ילדים( 
69 הבכור לבית אב"י: דבורה עומר )ספריה לנוער( 

 הבלגן שלי — ספר קרטון: טל ניצן, איור: ליאור קציר 
48 )ילדים( 

 הבלדה של אבו גרייב: פיליפ גורביץ' וארול מוריס 
88 )תעודה( 
72 הבלונדינית שחורת העיניים: בנג'מין בלאק )מתח( 
88 הִּבקעה: ג'ומפה להירי )סל"ע( 
84 הברדלס: ג'וזפה טומאזי די למפדוזה )קלאסיקה( 
69 הברווז בעובי הקורה: דודו גבע )מתנה ופנאי( 
25 הבריחה של נתן: ג'ון גילסטרפ )מתח( 
64 הגדה של פסח לילדים 
98 הגדת רות: רות בן ישראל )סיפורת/זיכרונות( 
84 הגווארדיה הלבנה: מיכאיל בולגאקוב )סל"ע( 
74 הגולם, האח השקט: מרים פרסלר )נוער( 
20 הגיבור מכלוב האריות: יהואש ביבר )נוער( 
69 הגל: מורטון רו )נוער( 

 הגמד משה ומכונית הממתקים: רשף לוי, 
74 איור: ליאור ארדיטי )ילדים( 
69 הגמד של מנדל: סיימון מאואר )סל"ע( 
30 הגמל המעופף ודבשת הזהב: אהרן מגד )סל"ע( 
88 הגן של פינצי קונטיני: ג'ורג'ו בסאני )סל"ע( 

 הגשם של סבא אהרון: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה 
68 )ילדים( 
84 הדבר: אלבר קאמי )סל"ע( 
88 הדבר היה ככה: מאיר שלו )סל"ע( 
79 הדברים שאיבדנו באש: מריאנה אנריקס )סל"ע( 
84 הדברן: מריו ורגס יוסה )סל"ע( 

64 הדודה מיכל: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
 הדודה שלי מרחוב הנביאים: יורם טהרלב

68 )ילדים/שפן הסופר( 
98 הדווקאים | הצלע | הפרחחית: רינה בן־מנחם )סיפורת( 
89 הדיקטטורה הגרמנית: קרל דיטריך בראכר )אפקים( 
64 הדיקטטורה של העדינות: מיה סביר )סיפורת( 

 הדיקטטורים — גרמניה של היטלר, רוסיה של סטלין:
98 ריצ'רד אוברי )אפקים( 
64 הדלעת המופלאה: לנרט הלסינג )ילדים( 

 הדנובה — מסע במעלה הנהר מהים אל היער השחור:
94 ניק ת'ורפ )עולמות( 

 הדרך ל־77 — קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים
 1977-1965: ערן אלדר 

94 )אפקים/תולדות ישראל/היסטוריה( 
89 הדרך לירושלים: בני מוריס )אפקים/תולדות ישראל( 

 הדרך לספטמבר 1939: י. שביט, י. ריינהרץ 
118 )אפקים/היסטוריה( 
68 הדרך לעין חרוד )חידוש(: עמוס קינן )סיפורת( 
88 הדתל"שים: פוריה גל גץ )מדעי החברה( 
84 ההבדל המהותי: סיימון בארון־כהן )אפקים מדע( 
74 ההגנה של לוז'ין: ולדימיר נבוקוב )סל"ע( 
69 ההיסטוריון, הזמן והדמיון: שלמה זנד )972( 

 ההליכה על קו האופק: אניטה שפירא
69 )אפקים/תולדות ישראל( 
69 ההמצאה של מורל: אדולפו ביוי קסארס )הקלאסיקונים( 
74 ההפוגה: מריו בנדטי )סל"ע( 
79 ההפוגה: פרימו לוי )אפקים/שואה( 
20 ההפלגה של יונתן: ליאורה כרמלי )נוער( 

 ההצרחה השלישית של ברנארד פוי: לארס גוסטפסון 
15 )סל"ע( 
84 ההר והגבעה: אורי כהן )המכון לחקר הציונות( 
68 ההר של יאשקה: יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 ההרפתקאות המדהימות של קוואליר וקליי )חידוש(:
98 מייקל שייבון )סל"ע( 
69 הוא הלך בשדות: משה שמיר )סיפורת( 
69 הוא לא בעניין: גרג ברנדט, ליז טוצ'ילו )פנאי( 

 הוד מעלתו: ג'ורג' וושינגטון: ג'וזף ג'. אליס
84 )אפקים/ביוגרפיה( 

119 הודו — מדריך למטייל: דן דאור ויגאל צור )מסעות( 
74 הווירוס לא עוצר במחסום: עורכים: ת. ברנע, ר. חוסייני 
25 הוכחות לקיום: חנה קראל )פרוזה אחרת( 
25 הונדו ופביאן: פיטר מק־קרתי )ילדים(  
80 הורה מתקבל על הדעת: ברונו בטלהיים )פסיכולוגיה( 
30 הורות טבעית: סוזן אולפורט )דגש אחר/פסיכולוגיה( 
84 הזהו אדם: פרימו לוי )אפקים/שואה( 

 הזוג שהחליף מקומות: דיוויד קאלוף
84 )דגש אחר/פסיכולוגיה( 
69 הזירה הלשונית: רוביק רוזנטל )לקסיקון( 
64 הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה: פיטר ברגר )אפקים( 
30 הזעקה האדומה: מרי ויליס ווקר )מתח( 
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79 הזר: אלבר קאמי )סל"ע( 
84 הזר: אלבר קאמי )קלאסיקה( 

 החברה הסודית של רחלי: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר
64 )ילדים( 

 החברה של גברת מגרה: ז'ורז' סימנון 
68 )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
59 החולם בהקיץ: איאן מקיואן )נוער( 
49 החופש הגדול: נחום גוטמן )נוער( 
74 החופשה: גלעד סופר )ילדים( 
66 החורף בליסבון: אנטוניו מוניוס מולינה )סל"ע( 
88 החורף בליסבון: אנטוניו מוניוס מולינה )קלאסיקה( 
30 החזאי: סטיב תייר )מתח( 
88 החזרה: אלינור קטון )סל"ע( 
30 החטיפה: ג'יימס גריפנדו )מתח( 
84 החיים בקבר: סטראטיס מיריביליס )סל"ע( 
 20 החיפוש אחר הזהות הלאומית: יוסף גורני )אפקים( 
79 החיפוש האינסופי: צבי ינאי )אפקים/מדע( 

 החלום שלא התגשם: אפרים סידון, איור: דני קרמן 
78 )ילדים( 
58 החצאית של בובו: סיריל האן )ילדים( 
68 החתול דלעת: יונתן יבין, איור: גלעד סופר )ילדים( 
84 החתונות שלנו: דורית רביניאן )סל"ע( 
74 החתונות שלנו: דורית רביניאן )אות גדולה( 
66 הטוחן המיילל: ארטו פאסילינה )סל"ע( 
74 הטיול הקטן: נעמי שמר, איור: ליאת יניב )ילדים( 
89 הטיפול הפסיכואנליטי: זיגמונד פרויד )פסיכואנליזה( 
95 הטיפול התרופתי: עדנה אופנהיימר )רפואה( 

 הטרילוגיה המלוכלכת של הבאנה: פדרו חואן גוטיירס
79 )סל"ע( 

 הטרקטור בארגז החול: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה
59 )ילדים( 
68 הטרקטור בארגז החול — ספר קרטון: מאיר שלו )ילדים( 

 היה היה פילון אחד — ספר קרטון: אדוארד אוספנסקי,
68 איור: אורה איתן )ילדים( 
59 היה לו קשה למשה: צרויה להב, איור: תרצה ולד )ילדים( 

 היהדות בראי היוונות: יעקב שביט 
89 )אפקים/תולדות ישראל( 

 היהודי בקולנוע — מה"גולם" ל"אל תגעו לי בשואה":
94 עמר ברטוב )ספריית ספיר/אמנות/קולנוע( 
84 היהודים־הערבים: יהודה שנהב )אפקים/סוציולוגיה( 
94 היומן הקליני: שנדור פרנצי )פסיכואנליזה( 
64 היונה: פטריק זיסקינד )פרוזה אחרת( 

 היונה שסבלה מפחד גבהים: סיגלית דיל,
74 איור: איגור קוביאר )ילדים( 
84 היונה שעל הגג: פרנץ קפקא )פרוזה אחרת(  

128 היוצר פינת החופר: שרית סרי )מתנה/פנאי( 
 היטלר, הגרמנים ו"הפתרון הסופי": איאן קרשו

118 )אפקים/שואה( 
 היטלר היבריס: 1936-1889: איאן קרשו

124 )אפקים/ביוגרפיה/שואה( 

 היטלר נמסיס: 1945-1936: איאן קרשו
124 )אפקים/ביוגרפיה/שואה( 

 הילד הזה — פרקי ילדות ונעורים: יהודה אטלס
94 )סיפורת/זיכרונות( 
84 הילד, "מחלתו" והאחרים: מוד מנוני )פסיכואנליזה( 
64 הילד מ"שמה": תמר ברגמן )נוער( 

 הים הזקוף — סיפורי ספינות ומלחים: אבשלום קווה
29 )עולמות( 
84 הימנון לשמחה: שפרה הורן )סל"ע( 
79 הינומת הכלה: משה שמיר )סיפורת( 

 היסטוריה בלא נחת: עורכים: בעז נוימן, רוני רצ'קובסקי
98 וגלילי שחר )היסטוריה/תולדות ישראל( 

 היסטוריה, זיכרון ותעמולה: יואב גלבר 
98 )אפקים/היסטוריה( 

 היקום על פי הפיסיקה המודרנית: יורם קירש 
98 )אפקים מדע( 
74 הירח ירוק בוואדי: דודו בוסי )סל"ע( 
94 הכד מטנסי: מאיר אגסי )עיון/אמנות( 
58 הכובע הגבוה של אלברט: נעמה בנזימן )ילדים( 
74 הכוח המדמה: ריקי דסקל )שירה( 

 הכוכבים המקררים: הנריק סוונסמרק, נייג'ל קולדר 
94 )אפקים מדע( 
54 הכי הייתי רוצה להיות: יונתן יבין ונבו זיו )ילדים( 

 64 הכינה נחמה: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
64 הכיסים של ענתי: פיונה מק־קיי )ילדים( 
68 הכיסים של ענתי — ספר קרטון: פיונה מק־קיי )ילדים( 
15 הכל זורם: ואסילי גרוסמן )סל"ע(  

 הכל פתוח — כל שירי הילדים )מארז(: נעמי שמר 
139 )ילדים/מתנה(  

 הכל פתוח — כל שירי הילדים )ספר(: נעמי שמר 
98 )ילדים/מתנה( 
69 הכל פתוח — כל שירי הילדים )חוברת תווים(: נעמי שמר 
68 הכלב ֹנפת — ספר קרטון )חידוש(: אורה איתן )ילדים( 
74 הכלב שלי מריח כמו גרב מסריח: חנוך פיבן )ילדים(  
20 הכניסה לזרים אסורה: יוסי גודארד )נוער( 
69 הכפיל: פיודור דוסטויבסקי )הקלאסיקונים( 

 הכרעות גורליות — 10 ההחלטות ששינו את העולם: 
98 איאן קרשו )אפקים/היסטוריה( 
98 הליכה אל עבר הלילה: עופר אשכנזי )ביקורת תרבות( 
15 הליצנים: דוד מרקיש )סל"ע( 
84 הלם העתיד: אלבין טופלר )אפקים/מדע( 

 המאבק המזרחי בישראל: סמי שלום שטרית 
94 )אפקים/סוציולוגיה( 
94 המאבק על אירופה: ויליאם היצ'קוק )אפקים/היסטוריה( 
94 המאבק על הזיכרון: דן לאור )אפקים( 
79 המאבק על המים במזרח התיכון: ארנון סופר  
79 המאהבת של ברכט: ז'אק־פייר אמט )סל"ע(  
98 המאורות: אלינור קטון )סל"ע( 
84 המאזין הלילי: ארמיסטד מופין )סל"ע( 
94 המאחרים: אגור שיף )סל"ע( 



רשימת הספרים לפי א-ב

מחיר קטלוגי 
כולל מע"מ

מחיר קטלוגי 
כולל מע"מ

10

89 המבול של נוח: ו. ריאן, ו. פיטמן )אפקים מדע( 
 המדריך הטבעי לבריאות הילד: יאיר מימון ואסנת עופר

118 )רפואה ובריאות/פנאי( 
 המדריך הישראלי להנקה: שלי גת, עינת טלמון, ורד לב

98 )רפואה ובריאות( 
 79 המדריך לאישה המושכת: נרי ליבנה )פנאי( 

 המדריך לבריאות הילד: ורבין האל שפירר 
84 )רפואה ובריאות( 

139 המדריך לבריאות המשפחה )רפואה ובריאות( 
84 המהלכים בשלג: קתרין פישר )מדע בדיוני( 
84 המהמר: פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי )סל"ע( 

 המהמר )חידוש(: פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי 
79 )סיפורת/מפרשים( 
30 המהפנטת: סת' מרגוליס )מתח( 
30 המודיע: ג'יימס גריפנדו )מתח( 
84 המוזיקה לפני הכול: עודד אסף )מפתחות/סל תרבות ארצי( 
88 המוח הרגשי: ג'וזף לדו )אפקים מדע( 
74 המורה זהובת העיניים: סטראטיס מיריביליס )קלאסיקה( 
64 המחברת האדומה: פול אוסטר )סיפורת( 
74 המחלה ההיא: רחל טל־שיר )מציאות/בריאות( 
98 המיטה שאתה מציע בעצמך: אילת שמיר )סל"ע( 

 המין האנושי: רובר אנטלם 
98 )תעודה/שואה/היסטוריה כללית( 
74 המינגווי וגשם הציפורים המתות: בוריס זיידמן )סל"ע( 
79 המיתוס של סיזיפוס: אלבר קאמי )אפקים/הגות( 
78 המכשף האפגני: סיגלית דיל )נוער/אימה( 
89 המלחמה הקרה החדשה: אדוארד לוקאס )אפקים( 
94 המלחמה של איוואן: קתרין מרידייל )אפקים( 

 המלחמה ששמה קץ לשלום: מרגרט מקמילן 
124 )אפקים/היסטוריה( 

 המלך מחפש חבר: יוסי אלפי, איור: ליאורה גרוסמן 
68 )ילדים( 
43 המלך ריצ'ארד השני: ויליאם שייקספיר )מחזות( 
79 המלך תמיד מורם מעם: דניאל אלרקון )סל"ע( 
89 המלכה נסעה באוטובוס: כרמית גיא )ביוגרפיה( 
84 המנדט ושברו: חיים שנהב )עיון/היסטוריה( 

 המנהיג והתקשורת: רפי מן 
 118 )מדעי החברה/ביקורת תרבות( 

94 המסע הלילי הארוך הביתה: יצחק בן־נר )סל"ע( 
20 המסע מן הארץ המובטחת: צבי סובל )אפקים/סוציולוגיה( 
69 המעבר בים סוף: זופיה רומאנוביצ'ובה )פרוזה אחרת( 

 המערכת הפוליטית בישראל — שנים ראשונות;
 מבנה מוסדי; התנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות;

 הדמוקרטיה בישראל )שני כרכים(: יצחק גל־נור 
180 ודנה בלאנדר )ספריית ספיר/מדעי החברה( 
94 המפגש: לואיס ארון )פסיכואנליזה( 
 68 המפוזר מכפר אז"ר: לאה גולדברג )ילדים/שפן הסופר( 
68 המפוזר מכפר אז"ר — ספר קרטון: לאה גולדברג )ילדים( 

 המפוזר מכפר אז"ר — איורים חדשים: לאה גולדברג,
68 איור: נטלי וקסמן שנקר )ילדים( 

 המפקד האליון — התאוקרטיזציה של הצבא בישראל:
82 יגיל לוי )ספריית ספיר/מדעי החברה/סוציולוגיה( 
88 המפתח שמתחת לאבן: בנג'מין בלאק )סל"ע( 
74 המצחיקה עם העגילים: יעל רוזמן )נוער( 
64 המקום הכי טוב בעולם: איילת צברי )סל"ע( 
 84 המקום שבו נגמרת אמריקה: בעז גאון )עולמות/מסעות( 
20 המקלט שהיה לבית: רות רזניק )נוער( 
74 המקרה המוזר של יֹודה מאוריגמי: טום אנגלברגר )ילדים( 

 המרד בסוריה: פואד עג'מי 
88 )אפקים/מדעי החברה/היסטוריה( 
79 המרפסת: אבשלום קווה )סל"ע( 
68 המרק של קפקא: מארק קריק )פנאי/בישול( 
25 המשורר הנרצח: גיום אפולינר )קלאסי כיס( 

 המשכן — תעלומת רצח במסדרונות הכנסת:
94 תומר אביטל )מתח( 

 המשפחה — מסע אל עמק השווה: זאב ברגמן ואסתר כהן 
64 )סוציולוגיה( 
30 המשפחה האחרונה: ג'ון רמסי מילר )מתח( 
49 המשפט האחר: אליאס קנטי )פרוזה אחרת/מסות( 
15 המשק הישראלי: עורך: בן פורת יורם )סוציולוגיה( 
94 המשת"פ: פול בייטי )סל"ע( 
68 המת של מגרה: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
72 המתווכים: דן כספי ויחיאל לימור )אשכולות/סוציולוגיה( 
69 הנדון: אשכנזים: מרב רוזנטל־מרמורשטיין )972(  
89 הנהגה במילכוד: דינה פורת )אפקים/שואה( 
88 הנוסע הסמוי: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 
74 הניסוי: איבון גרין )שירה( 

128 הנכס: רותו מודן )רומן גרפי( 
69 הנסיך הקטן: א. דה סנט־אכזיפרי 
69 הנסיך הקטן: א. דה סנט־אכזיפרי )תרגום חדש( 
98 הנסיך הקטן: ז'ואן ספאר )ילדים/קומיקס/מתנה( 
79 הנסיך הקטן — מהדורה חגיגית: א. דה סנט־אכזיפרי  
25 הנסיך של שדרות ווסט אנד: אלן איסלר )סל"ע( 
30 הנערה ואביר המילה: טרי ברוקס )מדע בדיוני( 
88 הנפש בלילה: אנדריאה רוק )אפקים מדע/פסיכולוגיה( 
79 הנפש הנמהרת: מרק לילה )אפקים/הגות( 
15 הנצחה וזכרון: אילנה שמיר )תולדות ישראל( 
98 הנציב האחרון: מוטי גולני )תולדות ישראל( 
69 הנשיקה: קתרין הריסון )פרוזה אחרת( 
89 הנשיקה מבעד למטפחת: אשר רייך )שירה/ביקורת תרבות( 
78 הסוד המשותף: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 

 הסונטות לאורפאוס: ריינר מריה רילקה, 
79 תרגם: שמעון זנדבנק )שירה( 

 הסוף — התרסה וחורבן בגרמניה של היטלר 1945-1944:
118 איאן קרשו )אפקים/היסטוריה/שואה( 
79 הסוף של אדי: אדואר לואי )סל"ע( 
29 הסוף של רומן משפחה: פטר נדש )פרוזה אחרת( 
74 הסיגלית הלבנה: ג'ני לבל )זיכרונות( 
10 הסיידר המר: פיטר לאבסי )פנאי/מתח( 
84 הסיפור האמיתי של כנופיית קלי: פיטר קרי )סל"ע( 
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98 הסיפור האמריקאי הקלאסי: עריכה: משה רון )סל"ע( 
 49 הסיפור הבא: קס נוטבום )פרוזה אחרת( 

 הסכנות שבהתנהגות נלוזה: אונורה דה בלזק 
69 )הקלאסיקונים( 
20 הספינה אולואה: אריה )לובה( אליאב )תולדות ישראל( 

 הספקן בחדר החדשות — כלים לסיקור עיתונאי 
 במציאות מתעתעת: צבי רייך, יגאל גודלר

78 )המכון הישראלי לדמוקרטיה( 
69 הספר הגדול של דבורה עומר )ילדים( 
79 הספר הגדול של דתיה בן דור )ילדים( 
79 הספר הגדול של חיה שנהב )ילדים( 
79 הספר הגדול של ימימה אבידר־טשרנוביץ )ילדים( 
79 הספר הגדול של לאה נאור )ילדים( 
69 הספר הגדול של נורית זרחי )ילדים( 
79 הספר הגדול של נירה הראל )ילדים( 
79 הספר הגדול של ע. הלל )ילדים( 
69 הספר הגדול של עודד בורלא )ילדים( 
79 הספר הגדול של שלומית כהן־אסיף )ילדים( 
84 הספר המשוגע: חיים גורי )סל"ע( 
49 הספר לבני ארבע )ילדים( 
49 הספר לבני שלוש )ילדים( 
49 הספר לבני שנתיים )ילדים( 

 הספרייה של תנועת ההשכלה – יצירתה של רפובליקת
 הספרים בחברה היהודית במרחב הדובר גרמנית:

 עריכה: פיינר, שביט, ניימרק־גולדברג וקוגמן
78 )היסטוריה/ביקורת תרבות( 
79 הספרים על מדף הספרים: הנרי פטרוסקי )אפקים/הגות(  
84 העבד: יצחק בשביס־זינגר )סל"ע( 
69 העדרו המסנוור של האור: טאהר בן ג'לון )סל"ע( 
79 העוזר: ברנרד מלמוד )קלאסיקה( 

 העולם עד אתמול — מה נוכל ללמוד מחברות מסורתיות:
98 ג'ארד דיימונד )אפקים/סוציולוגיה( 
64 העורב והלימון: חיה שנהב, איור: דיויד הול )ילדים/שירה( 
76 העיפרון השחור: ינאי פרי )ילדים( 
98 העיר העשרים ושבע: ג'ונתן פראנזן )סל"ע( 
89 העיר והכלבים: מאריו ורגס יוסה )קלאסיקה( 
25 העלייה לשמים: אדולף רודניצקי )קלאסי כיס( 
66 העפלה: אניטה שפירא )העפלה( 

 העצמי כפרויקט עיצוב: קרלו שטרנגר 
89 )אפקים/פסיכולוגיה( 
79 העשב: קלוד סימון )סל"ע( 
25 הפחדנים מרחוב אחד־העם: תמיר להב־רדלמסר )ילדים( 
64 הפיתוי המשיחי — השמאל הישראלי: גולן להט )972(  
69 הפלגה אחרונה: זיגפריד לנץ )סל"ע( 
84 הפנימייה שלא היתה: סיגלית דיל )נוער/אימה( 
98 הפסיכולוגיה של השיגעון: דונלד ו' ויניקוט )פסיכואנליזה( 

 הפצע מתנת המלחמה — שדות הקרב בקולנוע הישראלי:
88 ג'אד נאמן )עומק שדה/קולנוע( 
82 הפרטים שהושמטו: תומס ה' אוגדן )סל"ע( 
98 הפרש הפולני: אנטוניו מוניוס מולינה )סל"ע( 

68 הפרשה המסתורית בסטיילס: אגתה כריסטי )מתח( 
43 הפתעה ליום הולדת: רוזמרי ולס )ילדים( 

 הצאר החדש — עלייתו ושלטונו של ולדימיר פוטין:
118 סטיבן לי מאיירס )אפקים/ביוגרפיה( 
98 הצבר — דיוקן: עוז אלמוג )אפקים/סוציולוגיה( 

 הצד האפל בצחוקו של שלום עליכם: דן מירון 
89 )אפקים/תרבות(  
79 הציור האחרון של ג'אקופו מאסיני: צדוק צמח )סל"ע( 

 הצילום כראי התקופה: סוזן סונטאג 
89 )אפקים/ביקורת תרבות( 

 הצל או המעשה המופלא בפטר שלמיל:
25 אדלברט פון שאמיסו )קלאסי כיס( 
64 הצלחת שמתחת: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
69 הצמיד של אופירה: רבקה מגן )נוער( 
88 הקברט ההיסטורי של פרופ' פבריקנט: ירמי פינקוס )סל"ע( 
20 הקולנוע )נוער/לדעת ולהבין( 
96 הקולנוע כהיסטוריה: שלמה זנד )אפקים/ביקורת תרבות( 
64 הקומדיה האנושית: ויליאם סרויאן )סיפורת( 
79 הקומדיה הציונית | הֹתפת: כליל זיסאפל )פרוזה אחרת( 

 הקטר שרצה לנסוע לרומא: מאיר שלו, איור: ליאב צברי
68 )ילדים( 
82 הקיסר האל של חולית: פרנק הרברט )מדע בדיוני( 
68 הקיץ של אביה: גילה אלמגור )נוער( 
84 הקמע של דדה: יוחאי אופנהיימר )סל"ע( 
64 הקנגורו הכחול של מאיה: אמה צ'יצסטר קלארק )ילדים( 

 89 הקפות ביער: דלין מתיה )קלאסיקה( 
88 הקפיצה מהמזח: אן פאקר )סל"ע( 
64 הקץ המגולה ומדינת היהודים: אביעזר רביצקי )אפקים( 

 הקצה הפרימיטיבי של החוויה: תומס ה' אוגדן
84 )פסיכואנליזה( 

 הקרב הראשון בנחל קשישון: אפרים סידון,
68 איור: דני קרמן )ילדים( 
74 הקרקס הנסתר: ג'ניפר איגן )סל"ע( 

 הראשון לארץ ציון )הרב עוזיאל(: מאיר עוזיאל 
59 )נוער/ראשונים בארץ(  
79 הרוח לא יקח: אריה )לובה( אליאב )זיכרונות( 
72 הרוח של אניל: מייקל אונדטייה )סל"ע( 
51 הרוכבים: טים ווינטון )סיפורת( 
74 הרומן שלי עם בן־גוריון ועם פנינה: יעל רוזמן )נוער( 
59 הרופא על הסוס: לאה נאור )נוער/ראשונים בארץ( 
79 הרחק מהיעדרו: שז )סל"ע( 
84 הרחק מהמון מתהולל: תומס הרדי )קלאסיקה( 
84 הרחק מעצי התרזה: יונתן ברג )סל"ע( 

 הרי אתה נושא את שמי — המורשת המרה של ילדי 
84 הנאצים הבכירים: נורברט ושטפן לברט )שואה( 
68 הרים אני רואה: רועי בית לוי )סל"ע( 
88 הרים ונהרות לעולם — רשימות מסע: דן דאור )עולמות( 

 הרמב"ם — הלכה ופילוסופיה: דוד הרטמן 
88 )ארון ספרים יהודי( 
98 הרמב"ן: חביבה פדיה )ארון ספרים יהודי( 
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 הרעיון הציוני לגווניו: שלמה אבינרי 
82 )אפקים/תולדות ישראל( 

 הרפיה לצורך נגיעה: דן מירון 
59 )פרוזה אחרת/ביקורת תרבות( 
25 הרפסודה של המדוזה: יגאל תומרקין )פרוזה אחרת/אמנות( 
25 הרציונליסט: וורוויק קולינס )סיפורת( 
74 הרציחות ברחוב מוְרג: אדגר אלן פו )הקלאסיקונים(  
77 הרצל: עמוס אילון )אפקים/ביוגרפיה( 
54 השבועה: טרודי בירגר )נוער/שואה( 
84 השבר הבסיסי: מיכאל באלינט )פסיכואנליזה( 
49 השד על ההר: רונית חכם )ילדים( 
84 השופט: שי אספריל )סל"ע( 
84 השוקעים והניצולים: פרימו לוי )אפקים/שואה( 
84 השטינקר הטוב: ג'ימי ברסלין )מדעי החברה/תעודה( 
89 השטן במוסקבה: מיכאיל בולגאקוב )קלאסיקה( 
88 השיר אל הזמן העובר: יצחק שלו )שירה( 

 השלב האחרון: עורכים: דוד אסף ואסתר ליבס 
98 )יהדות/מגנס(  
84 השליח )אנצו סרני(: רות בונדי )אפקים/ביוגרפיה( 
88 השלישי: ישי שריד )סל"ע( 
79 השם הטוב: ג'ומפה להירי )סל"ע( 

 השמידו את כל הפראים: סוון לינדקוויסט
84 )אפקים/מדעי החברה( 
94 השען מאוורטון: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 
78 השער האבוד: אביטל דיקר )נוער( 

 השפעה בלתי הוגנת — רומן במכתבים:
96 רונית מטלון ואריאל הירשפלד )סיפורת( 
15 השקט עושה לי חור בראש: לאה נאור )נוער/דן חסכן( 
98 התגנבות יחידים: יהושע קנז )קלאסיקה( 

 התיבה המכושפת: נוגה אלגום, איור: כריסטינה קדמון 
54 )ילדים( 
89 התינוקת: ג'יימס סיגל )מתח עולמי(  
96 התיקונים: ג'ונתן פראנזן )סל"ע( 
88 התמים: איאן מקיואן )סל"ע( 
72 התמימֹות: סילארד רובין )מתח( 

 התנ"ך בחרוזים — בראשית:
74 אפרים סידון, איור: דוד פולונסקי )ילדים( 

 התנ"ך בחרוזים — יהושע, שופטים:
64 אפרים סידון, איור: דוד פולונסקי )ילדים( 

 התנ"ך בחרוזים — מגילת אסתר:
74 אפרים סידון, איור: לילה גנון )ילדים( 

 התנ"ך בחרוזים — שמואל א'־ב':
69 אפרים סידון, איור: דוד פולונסקי )ילדים( 

 התנ"ך בחרוזים — שמות, במדבר, דברים:
69 אפרים סידון, איור: דוד פולונסקי )ילדים( 
84 התנגשות בתוך האסלאם: עמנואל סיון )אפקים/היסטוריה( 
59 התנגשות חזיתית: נירה הראל )נוער( 
 84 התפסן בשדה השיפון: ג'. ד. סלינג'ר )סל"ע( 
68 התרנגולת שהלכה אחורה: נורית זרחי )ילדים( 
89 ואז הגענו לסוף: ג'ושוע פריס )סל"ע( 

69 ואין העולם מקומו: נתן וסרמן )שירה( 
 ואנגרי — סיפור חייה של ואנגרי מאטאיי, האישה 
 שנטעה ארבעים מיליון עצים: תמר ורטה־זהבי 

74 )ספריה לנוער/ביוגרפיה( 
79 ואפילו לראות כוכבים: משה שמיר )סיפורת( 
84 והיום איננו כלה: צ'ינגיס אייטמטוב )קלאסיקה( 
69 וולפי ואופי השטרודלים: צבי יגנדורף )סל"ע( 
78 ווקמן: מעין בן הגיא )סל"ע( 

 ווקס — קורות קצעולם: פול סטיוארט וכריס רידל 
84 )נוער/פנטזיה( 
58 וינסטון מצ'רצ'יל: ג'ין דיויס אוקימוטו )ילדים( 
59 ויסקי של חרובים: יהודית רונן )סיפורת( 
84 ויקטוריה: סמי מיכאל )סל"ע( 
74 ולא נותר אף אחד: אגתה כריסטי )מתח( 
79 ולטר רתנאו: שולמית וולקוב )אפקים/היסטוריה/שואה( 
84 ומי גר במגדל: איתן דרור־פריאר )סל"ע( 
89 ונהר יוצא מעדן: מלילה הלנר־אשד )עלמא/קבלה( 

 וניל על המצח ותות על האף: מאיר שלו, 
74 איור: אביאל בסיל )ילדים( 
88 ונציה היא לא מקום אמיתי: צרויה להב )שירה( 

 ופתאום בא החושך — סיפורים אמתיים, 
88 כי יש דברים שחייבים להיאמר: גלי צבי־ויס )סיפורת( 
54 ורוד וצהוב: ויליאם סטייג )ילדים/מתנה( 

 זאביק התמנון והסוסון אפרים: דב אלבוים, 
64 איור: דיויד הול )ילדים( 
25 זה אני, אדיצ'קה: אדוארד לימונוב )סל"ע( 

 זה אתה עשית הכל קנגורו כחול!: אמה צ'יצ'סטר קלארק
54 )ילדים( 
49 זה מזכיר לי ש...: אדוה שי )ילדים( 
68 זה ספר: ליין סמית )ילדים( 
84 זה עם הפנים אלינו: רונית מטלון )סל"ע( 
59 זהב החסר־כל — שירת אמריקה הלטינית )שירה( 
69 זהבים: יונתן יבין )ספריה לנוער( 
94 זהבם של היהודים: עדית זרטל )אפקים/שואה( 
88 זורבה היווני: ניקוס קאזאנצאקיס )קלאסיקה( 
69 זיכרונות מהזונות העצובות שלי: ג. ג. מארקס )סל"ע( 
84 זכור: יוסף חיים ירושלמי )אפקים/הגות( 
15 זכרון ארוך: פרד ד'אגיאר )פרוזה אחרת( 
15 זכרונות מן הימין: בנימין אליאב )ביוגרפיה/זיכרונות( 
84 זמן אלול: דב אלבוים )סל"ע( 
49 זמן בב: זלי גורביץ )שירה( 
94 זר בעיר: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 

 זרקאלו — יצירה רוסית עכשווית בשיח הישראלי:
29 עורכים: אירינה ורובל גלובקינה, ניר ברעם 
74 חבלים: חיים באר )אות גדולה( 
88 חבלים: חיים באר )סל"ע( 
88 חבלים: חיים באר )קלאסיקה( 

 118 חג ישראלי: המדרשה באורנים )יהדות/מתנה ופנאי( 
84 חדוות הלשון: רוביק רוזנטל )לקסיקון( 
89 חדר: יובל שמעוני )סל"ע( 
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94 חובת האהבה הקשה: אורית רוזין )המכון לחקר הציונות( 
88 חוויה ניו זילנדית: שפרה הורן )עולמות/מסעות( 
69 חוות החיות: ג'ורג' אורוול )כריכה רכה( 
79 חוות החיות: ג'ורג' אורוול )חידוש( 
25 חוזה העתידות: סוזן פרי )סיפורת( 
74 חוט מושך מן הלשון: אלמוג בהר )שירה( 
69 חוכמת הכאב: אנדרו מילר )סל"ע( 
78 חוכמת הכאוס: ג'ון בריגס ודיוויד פיט )דגש אחר/מדע( 
46 חול ולימונים: משה אוחיון )שירה( 
94 חול טובעני: סטיב טולץ )סל"ע( 
94 חולית: פרנק הרברט )מדע בדיוני( 

 חולית אדם נגד מכונה: ב. הרברט וק. אנדרסון 
89 )מדע בדיוני( 

 חולית בית אטרייאידס: ב. הרברט וק. אנדרסון 
82 )מדע בדיוני( 
89 חולית בית הארקונן: ב. הרברט וק. אנדרסון )מדע בדיוני( 
89 חולית בית קורינו: ב. הרברט וק. אנדרסון )מדע בדיוני( 

 חולית הג'יהאד הבטלרייני: ב. הרברט וק. אנדרסון
89 )מדע בדיוני( 
89 חולית קרב קורין: ב. הרברט וק. אנדרסון )מדע בדיוני( 
88 חופן של ערפל: סמי מיכאל )קלאסיקה( 
78 חוָצה את הקו: נלה לרסן )סל"ע( 
15 חוצות אשקלון: נתן שחם )סל"ע( 
84 חוצות זתוניא: עודה בשאראת )סל"ע( 
74 חוצי: הילה נועם )ילדים/קומיקס( 
88 חוש כיוון: גדעון לואיס־קראוס )עולמות( 
43 חזון התיאוריה הסופית: סטיבן ויינברג )אפקים/מדע( 
78 חזיונות שווא: ברנלף )סל"ע( 
74 חיבוק: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר )מתנה/ילדים( 
84 חיבוק־גדול: רומן גארי )אמיל אז'אר( )סל"ע( 
84 חיי בורגניים להפליא: אסתר אטינגר )שירה( 
89 חיי מיכלאנג'לו: אירוינג סטון )ביוגרפיה/אמנות/סיפורת( 
69 חיי עם האבות: דב אלבוים )סל"ע( 
74 חייו וזמניו של מיכאל ק': ג'.מ. קוטזי )קלאסיקה( 

 חייו ומותו של כדור הארץ: פיטר ד' וורד ודונלד בראונלי
78 )אפקים מדע( 
98 חיים סוריאליסטיים: רות ברנדון )אפקים( 
68 חיית החושך: אורי אורלב )ילדים( 
43 חיית הפנים: אסי פרבר )שירה( 
89 חימו מלך ירושלים: יורם קניוק )קלאסיקה( 
98 חינוך אזרחי בישראל: דן אבנון )סוציולוגיה( 

118 חירות: ג'ונתן פראנזן )סל"ע( 
79 חירייה: על צחנה ויופי: מרטין וייל )שונות( 
94 חלומותיהם החדשים: חיים באר )סל"ע( 

 חלוץ, עבודה, מצלמה — הקולנוע הארצישראלי והרעיון
 הציוני 1939-1917: אריאל ל' פלדשטיין 

88 )ספריית ספיר( 
84 חלזונות על הכביש המהיר: נטעלי גבירץ )סל"ע( 
84 חלמתי לָך: ג'ורג' שפירו )סל"ע( 
69 חלמתי שאני ער: אילנה ברנשטיין סרקרז )סל"ע( 

43 חמוץ מתוק: דן טימור )ראשית קריאה( 
 חמישה ילדים וחיים אחד: אבישג רבינר, 

72 איור: אורטל אברהם־שורצנברג )ילדים( 
84 חמניות עיוורות: אלברטו מנדס )סל"ע( 
79 חסות: סמי מיכאל )סל"ע( 

 חסר לך בורג — מדריך לתיקונים ולאחזקת הבית:
98 עופר כליף )פנאי/מתנה( 

 חפצים חדים )חידוש(: גיליאן פלין
98 )מתח/בשיתוף ידיעות ספרים( 

 חפצים שימושיים: הנרי פטרוסקי 
89 )אפקים/מדע/ביקורת תרבות( 
72 חצוצרה: ג'קי קיי )סל"ע( 
88 חצוצרה בואדי: סמי מיכאל )סל"ע( 

 חצות מעל ָסנְקָטְפראקס — קורות קצעולם:
64 פול סטיוארט וכריס רידל )נוער/פנטזיה( 

118 חרב היונה: אניטה שפירא )אפקים/תולדות ישראל( 
54 חרב השאול: מייקל מורקוק )מדע בדיוני( 
15 חרב פיפיות: אהרון קליימן )אפקים/היסטוריה( 
84 חרפה: ג'.מ. קוטזי )סל"ע( 
69 חרפות וגידופים: אמלי נותומב )פרוזה אחרת( 

 חתול בא הביתה — מדריך לילדים לגידול חתולים:
78 תמי שם־טוב איור: מירה פרידמן )ילדים( 
46 חתול ירוק: חיה שנהב )ילדים( 
84 חתונה אוסטרלית: נאוה סמל )עולמות( 

 חתולה וארנבון מחליפים בתים: דורית רביניאן,
74 איור: דיויד הול )ילדים( 
56 חתונת דמים: פדריקו גרסיה לורקה )מחזות( 
94 טבע ואדם: עזריה אלון )ביוגרפיות( 
20 טבעות עדות: אריה )לובה( אליאב )זיכרונות( 
20 טבעות שחר: אריה )לובה( אליאב )זיכרונות( 
46 טוב ששאלת )ילדים( 
88 טובת הילד: איאן מקיואן )סל"ע( 
98 טוהר: ג'ונתן פראנזן )סל"ע( 
84 טורפים של קיץ: ענת עינהר )סל"ע(  
79 טיולים בפלסטין: רג'א שחאדה )תעודה( 
74 טימבוקטו: פול אוסטר )סל"ע( 
74 טימות'י: ורלין קלינקנבורג )סל"ע( 
78 טירת כחולי העין: סיגלית דיל )נוער/אימה(  
98 טלגרף אווניו: מייקל שייבון )סל"ע( 
20 טלי והסלסלה: נעמי בן־גור, איור: אורה איל )ילדים( 
69 טעם הדבש: רבקה קרן )סל"ע( 
94 טראומה והחלמה: ג'ודית לואיס הרמן )אפקים/רפואה( 
58 טרדוקו — סודוקו תלת־ממדי: איל עמיצור )פנאי( 

148 טרטקובר: דוד טרטקובר )אמנות/פנאי/ביקורת תרבות( 
74 ידו של אוברון: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
74 ידיעה על חטיפה: גבריאל גרסיה מארקס )סל"ע( 
89 יהדות בתוך המודרניות: מיכאל מאיר )ארון ספרים יהודי( 
84 יהודים אחרונים בקראלה: עדנה פרננדס )עולמות( 
77 יהודים חדשים יהודים ישנים: אניטה שפירא )אפקים( 
64 יהודים משתלבים: עופר שיף )זהות יהודית/סוציולוגיה( 
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 יהודים, ציונים ומה שביניהם: אניטה שפירא 
94 )אפקים/היסטוריה( 
89 יהושע: פירוש: שמואל אחיטוב )מקרא לישראל( 
89 יואל | עמוס: פירוש: מ. כוגן, ש.מ. פאול )מקרא לישראל( 
69 יום האור של ענת: אהרן מגד )סל"ע( 
49 יום הולדת שמח: פט האצ'ינס )ילדים(  
49 יום יום: זלי גורביץ )שירה( 
64 יום עליז יום מרגיז )חידוש(: ג'קי האן )ילדים( 
20 יום שלישי הכתום: יעל נאמן )נוער( 
88 יומן חורף: פול אוסטר )סל"ע( 

 יומנה של כתבת שטח: עדי מאירי וברוריה אבידן בריר
64 )פנאי( 
84 יומנים 1945-1933: ויקטור קלמפרר )תעודה/שואה( 
 89 יונה ונער: מאיר שלו )סל"ע( 
79 יונה מחצר זרה: משה שמיר )סיפורת( 
84 יונים בטרפלגר: סמי מיכאל )סל"ע( 
68 יונתן בלש ממש: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר )ילדים( 
64 יוסי ילד שלי מוצלח: ע. הלל, איור: ליאת יניב )ילדים( 

 יופיים של המנוצחים — ביקורת ומחקר על יצירתו של 
124 יהושע קנז: עריכה: חן שטרס, קרן דותן)ביקורת תרבות( 
98 יוצר ההדים: ריצ'רד פאוארס )סל"ע( 
84 יוצרים עם פיבן — ספר סדנה: חנוך פיבן )ילדים/פנאי( 
84 יורחי הדבש: צ'ק קינדר )סל"ע( 
64 יותר מאדם: פול פרדריק )מדע בדיוני( 
89 יחזקאל א': פירוש: רימון כשר )מקרא לישראל( 
89 יחזקאל ב': פירוש: רימון כשר )מקרא לישראל( 
84 ייעודו של דן 1 — ההתגלות: כרמית גלבוע )נוער/פנטזיה( 

 ייעודו של דן 2 — המסע הגלקטי: כרמית גלבוע
45 )נוער/פנטזיה( 
43 ייפ וינקה: אני שמידט )ראשית קריאה( 
69 ילד נוצה: ניקי זינגר )ספריה לנוער( 
84 ילד פיצוץ: רוס גרין )דגש אחר/פסיכולוגיה( 
20 ילדה אהובה: אסתר אליצור )סל"ע( 
49 ילדה מיוחדת: עינת הלמן, איור: כריסטינה קדמון )ילדים( 
54 ילדה עם כנפיים: מירי רוזובסקי, איור: מרב סלומון )ילדים( 
88 ילדות אופטימית: מרטין סליגמן )דגש אחר/פסיכולוגיה( 
64 ילדותו של ישו: ג'.מ. קוטזי )סל"ע( 
15 ילדי האזעקות: אלינור מורדאונט )נוער( 

 ילדי ההפקר — החצר האחורית של תל־אביב המנדטורית:
94 תמי רזי )ספריית ספיר( 
79 ילדי השעשועים: משה שמיר )סיפורת( 
89 ילדי חולית: פרנק הרברט )מדע בדיוני( 
 39 ילדת מפתח: שלומית טריגר־הגואל )נוער( 
74 ילוד אשה: אדריאן ריץ )אפקים/סוציולוגיה, מגדר( 
54 ים אוהב מים: ענבר בן־שמשון דבורה )ילדים( 
88 ימות החמה: ג'.מ. קוטזי )סל"ע( 
80 ימים של לענה ודבש: אהוד בן עזר )ביוגרפיה( 

124 ימים רבים לא יכסו: עודד קוטלר )זיכרונות/מתנה( 
 ינוקא באי הנשרים: דב אלבוים, איור: ליאורה גרוסמן

68 )ילדים( 

62 יסודות הסוציולוגיה: יונתן שפירא ואורי בן אליעזר 
89 יסודות הפשיזם: שטרנהל, שניידר, אשרי )אפקים( 
84 יסמין: אלי עמיר )סל"ע( 
98 יסתובב לו העולם הגדול: קולום מק'קאן )סל"ע( 
15 יעקב הולך: חיה שנהב )הסדרה הלבנה( 

 59 יעקב השקרן: יורק בקר )סל"ע( 
15 יצאתי לחפש מחסה: יעל ישראל )הסדרה הלבנה( 
92 יקיצה: ניר ברעם )סל"ע( 
89 ירושה של אובדן: קיראן דסאי )סל"ע(  

148 ירושלים — ביוגרפיה: עורך: יעקב שביט )מתנה/לקסיקון( 
74 ירח מלא: אנטוניו מוניוס מולינה )סל"ע( 
94 ירח מלא: אנטוניו מוניוס מולינה )קלאסיקה( 
88 ירח־צל ומסעותיה: שון מקמאלן )מדע בדיוני( 

 ירמיה א־ב )שני כרכים(: פירוש: יאיר הופמן 
178 )מקרא לישראל( 
59 ישוע קורא בספרי הבשורה: יאיר זקוביץ )שירה( 
30 ישעיה ברלין — ביוגרפיה: מייקל איגנטייף )אפקים( 

 ישעיה חלק ב' )שני כרכים(: פירוש: ש.מ פאול 
178 )מקרא לישראל( 
89 ישראל במשפט: פנינה להב )אפקים/ביוגרפיה( 
79 "ישראל" בקהיר: הגר הלל )תולדות ישראל( 
84 ישראלית שפה יפה: גלעד צוקרמן )972( 
20 כאילו: סיגל פלד־דריאל )ילדים( 

 כאילו היא פצע נסתר — טראומת מלחמה בחברה 
94 הישראלית: עירית קינן )פסיכולוגיה/מדעי החברה( 
49 כאילו התבוננו בהם עצמם — מבחר סיפורים סינים )סל"ע( 

 כאן ועכשיו: מכתבים 2011-2008:
74 פול אוסטר וג'.מ. קוטזי )סיפורת( 
84 כבשת הרש: משה שמיר )סיפורת( 
94 כה אמר זרתוסטרה: פרידריך ניטשה )פרוזה אחרת/הגות( 
57 כובע חדש: נירה הראל )נוער/דן חסכן( 
64 כובעים למכירה: א. סלובודקינה )ילדים( 

 כוח המילים וחולשת הדעת: עורך: מיכאל קונפינו 
59 )סוציולוגיה( 
79 כוכב רחוק: רוברטו בולניו )סל"ע( 
54 כולם נשא הרוח: שגיא כהן )סל"ע( 
30 כולנו יהודים גרמנים: יאיר אורון )זהות יהודית( 

 כוס התה שלי: דרור בורשטיין, איור: מאיר אפלפלד 
68 )ילדים( 
25 כופר נפשו של הצ'יף האדום: או. הנרי )קלאסי כיס( 
82 כופרי חולית: פרנק הרברט )מדע בדיוני( 
89 כי זה עושה אותי כזה: רוברט וינסטון )ילדים/לקסיקון( 
88 כי מנגד תראה: יצחק קרונזון )סיפורת( 
66 כי מתוק האור: ניצה סלונים )סל"ע( 
69 כי מתוק האור: ניצה סלונים )אות גדולה( 
88 כימים אחדים: מאיר שלו )סל"ע( 
52 כימים אחדים )רוסית(: מאיר שלו  

124 כינוס דומיות: אברהם סוצקבר )שירה( 
 כינור ערוך — לשון הרגש בשירת ח"נ ביאליק: 

98 אריאל הירשפלד )אפקים/בקורת תרבות/שירה( 
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84 כיסא הקשירה: קתרין הריסון )סל"ע( 
94 כיצד מרפאת האנליזה?: היינץ קוהוט )פסיכואנליזה( 
68 ככה זה בעברית: דתיה בן דור )ילדים( 
84 כל החיים לפניו: אמיל אז'אר )קלאסיקה( 
84 כל הסיפורים: אידה פינק )סל"ע/שואה( 
98 כל מה שקרה שם באמת: בריין גרינווד )עין טובה/סיפורת( 
59 כל שבת שניה: עפר קניספל )פנאי( 
58 כלב חתול ואיש: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
49 כלבים שחורים: איאן מקיואן )פרוזה אחרת( 
68 כלבים שחורים )חידוש(: איאן מקיואן )סיפורת( 
88 כלה: אורה אחימאיר )סיפורת( 

138 כלי אדם: שחר אלדר )כריכה קשה, משפט( 
94 כלי אדם: שחר אלדר )כריכה רכה, משפט( 
46 כמה טוב שבאת: עורכת: נירה הראל )ילדים( 
68 כמו בכי שאין לו עיניים להיבכות: אמירה הס )שירה( 
84 כמו מעגלים במים: נירה כפיר )פסיכולוגיה( 
20 כמו קעקוע: כרמלה כהן־שלומי )סיפורת( 

 כמו שמספרים בהוליווד — סיפור וסגנון בקולנוע המודרני:
98 דייוויד בורדוול )עומק שדה/קולנוע( 
74 כמות שהוא: ריקי דסקל )שירה( 
79 כנפי לילה: רוברט סילברברג )מדע בדיוני( 
68 כפפה אחת ורודה: חנוך פיבן )ילדים( 
88 כפרה: איאן מקיואן )סל"ע( 
64 כרוניקה של מוות ידוע מראש: ג. ג. מארקס )פרוזה אחרת( 
68 כרוניקה של מוות ידוע מראש )חידוש(: ג. ג. מארקס 
25 כריתות וסיפורים אחרים: דבורה בראון )קלאסי כיס( 
25 כרמן: פרוספר מרימה )קלאסי כיס( 
58 כשאבא היה עצוב: יונתן יבין, איור: גלעד סופר )ילדים( 
64 כשהמזל בא, צריך להזמין אותו לשבת: מרים פרסלר )נוער( 
79 כשיאש הגיע: יעקב גלאטשטיין )סל"ע( 
94 כשניטשה בכה: ארוין ילום )אפקים/פסיכולוגיה( 

 כשסבא נסע לכפר סבא: נרדה בן יעקב, איור: גלעד סופר 
 58 )ילדים(  
88 כתב סתרים: שושי בריינר )סל"ע( 
30 כתבים כרך א' משה סנה: עורך: פנחס גינוסר 
30 כתבים כרך ב' משה סנה: עורך: פנחס גינוסר 
30 כתבים כרך ג' משה סנה : עורך: פנחס גינוסר 
79 כתבים כרך ד' משה סנה: עורך: פנחס גינוסר 
79 כתבים כרך ה' משה סנה: עורך: פנחס גינוסר 
74 כתונת הפנינים: פנג מנג־לונג )קלאסיקה( 
94 לא אימא שלי: תומס ה' אוגדן )סל"ע( 
74 לא אלף ולא לילה: יוסף סדן )סל"ע( 
79 לא ארץ לזקנים: קורמאק מקארתי )סל"ע( 
25 לא ביום ולא בלילה: יצחק בר־יוסף )סל"ע( 

 לא מכין קפה למלאך המוות: אהרן מרגלית 
94 )סיפורת/העצמה( 
74 לא סתם אנטילופה: דב אלבוים, איור: אביאל בסיל )ילדים( 
20 לא נרגע הרעב: עירית קינן )העפלה( 
58 לא תאמינו, אבל זה מה שקרה: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
98 לאונרדו דה וינצ'י: צ'רלס ניקול )אפקים/אמנות, ביוגרפיה( 

25 לאן תתגלגל תפוחון: ליאו פרוץ )סיפורת( 
 לב האפלה | מוצב של ִקדמה )חידוש(: ג'וזף קונרד 

74 )סיפורת( 
20 לב חדש ורוח חדשה: אריה )לובה( אליאב )זיכרונות( 
20 לב פתאומי: עדה פגיס )זיכרונות( 
20 לב של אבן: נעמה גיל )סיפורת( 
84 לב של עץ: סיגלית דיל )נוער/אימה( 
54 לגור על כדור: עדולה, איור: שמרית אלקנתי )ילדים/שירה( 

 לגיהינום ובחזרה: אירופה 1949-1914:
98 איאן קרשו )אפקים/היסטוריה( 

124 לגמרי במקרה: דונו א'ובראיין )מתנה( 
 54 להזין את הרוחות: פרד ד'אגיאר )פרוזה אחרת( 
88 להיות בן תמותה: אטול גוואנדה )אפקים/רפואה ובריאות( 
84 להיות־בעולם: בעז נוימן )אפקים/היסטוריה( 
94 להיות ברפובליקת ויימאר: בעז נוימן )אפקים/היסטוריה( 
60 להציל את מוצרט: רפאל ירושלמי )סל"ע( 
88 להתראות עכו: עלא חליחל )סל"ע( 
64 לו יכולתי לבקש לי משאלה: פרנץ הולר )ילדים( 
62 לואובוי: ג'ון ריי )סל"ע( 
82 לווייתן: פול אוסטר )סל"ע( 
88 לווייתנים שרים בעמק: רונה שפריר )סיפורת( 

 לוחמים בלילה: סיפורו של אורד וינגייט : פנינה הזר 
59 )נוער/ראשונים בארץ( 
29 לורד ג'ים: ג'וזף קונרד )קלאסיקה( 

לורנס בחצי האי ערב — מלחמה, הונאה, טירוף אימפריאלי 
 ויצירתו של המזרח התיכון המודרני:

128 סקוט אנדרסון )אפקים/היסטוריה/ביוגרפיה( 
89 לורקה: איאן גיבסון )אפקים/ביוגרפיה( 
88 לחיות כדי לספר: גבריאל גרסיה מארקס )סל"ע( 
20 לחימה בפשע )לדעת להבין/ילדים( 
84 לחץ כאן: יניב לויתן )פנאי/שיווק באינטרנט( 
68 לחצות אוקיינוס: קולום מק'קאן )סל"ע( 
84 לחשוב כמו זברה: שרי בראל, בלה בלייכר )עיון/ניהול( 

 לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים: בני מוריס 
89 )אפקים( 
88 ליטומה בהרי האנדים: מריו ורגס יוסה )סל"ע( 
79 ליל האוב: פול אוסטר )סל"ע( 
15 ליל זכרון: ישראל המאירי )סל"ע( 

 לילה בלי ירח: שירה גפן ואתגר קרת, איור: דויד פולונסקי 
78 )ילדים( 
68 לילה בצומת: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
49 לילה טוב אלפונס: גונילה ברגסטרום )ילדים( 

 לילה טוב מפלצת: שירה גפן, איור: נטלי וקסמן שנקר
68 )ילדים( 
79 לימסול: ישי שריד )סל"ע( 
68 לימפופו: ק. צ'וקובסקי תרגום: נתן אלתרמן )ילדים( 
 74 לך דומיה: יוסי שורץ )עלמא( 
84 לכודים באפלה: סיגלית דיל )נוער/אימה( 
74 לכחול אין דרום: אלכס אפשטיין )סל"ע( 
74 ללא גורל: אימרה קרטס )סל"ע/שואה( 
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29 ללכת יומם ולילה: משה אופיר )סל"ע( 
46 למד אותנו בונפרט: ברק אטקין )ילדים( 
69 לעולם תהיה עצמך: אסתר זיו ענבר )נוער/ראשונים בארץ( 
84 לעכב את הקריעה: אבא קובנר )תולדות ישראל/הגות( 
15 לעלות בכל הדרכים: דוד שפירא )העפלה( 
69 לפחד יש ריח: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער( 
89 לפני המקום: חיים באר )סל"ע(  
89 לצייר בעברית: אליק מישורי )אפקים/אמנות( 
88 לקנות את לנין: מירוסלב פנקוב )סל"ע( 
72 לקסיקון משפחתי: נטליה גינצבורג )סל"ע( 
20 לשחרר פיל: דניאלה כרמי )פרוזה אחרת( 
69 לשכוח ראשונה: טל ניצן )שירה( 

 מאה ושש דרוריות חביבות — ספר קרטון: סמואיל מרשק,
68 דניאיל חארמס, איור: הילה חבקין )ילדים( 
88 מאה שנים של בדידות: גבריאל גרסיה מארקס )סל"ע( 
78 מאושרי והלאה: הילה עמית )סל"ע( 
88 מאי־מהות לאימהות: ענת פלגי הקר )פסיכואנליזה( 

 מאיר יערי — חלק א': אביבה חלמיש
94 )אפקים/ביוגרפיה/תולדות ישראל( 

 מאיר יערי — חלק ב' — האדמו"ר ממרחביה: אביבה חלמיש 
98 )אפקים/ביוגרפיה/תולדות ישראל( 
25 מאסטר ג'ורג'י: בריל ביינברידג' )סל"ע( 

 מארץ הולדת למולדת )יהדות בולגריה(: שלמה שאלתיאל 
84 )העפלה(  
15 מארש תורכי: בני ציפר )פרוזה אחרת( 

 מבגדאד לישראל — עיון משווה בטרילוגיה של אלי עמיר: 
84 רחלי אברהם־איתן )ביקורת תרבות( 
15 מבוכים: אירית שושני )נוער/דן חסכן( 

 מבחר הסיפורת הבדיונית: עורך: רוברט סילברברג 
94 )מדע בדיוני(  
64 מביירות לג'נין: עירית גל ואילנה המרמן )תעודה( 
49 מבית ומחוץ: עדה צמח )פרוזה אחרת( 

 מבצע קציצה — פרשת הריגול האמיתית ששינתה 
 את מהלכה של מלחמת העולם השנייה:

98 בן מקנטייר )היסטוריה/סיפורת/ריגול( 
97 מגדיר חדש לצמחי ישראל: מיכאל זהרי 
50 מגילות אושוויץ )אנגלית(: בער מארק 
78 מגילת החרבות: מייקל מורקוק )מדע בדיוני( 
88 מגילת סן מיקלה: אכסל מונתה )קלאסיקה( 

 מגרה טומן מלכודת: ז'ורז' סימנון
58 )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
74 ַמְדִהיֶמן: מייקל שייבון, איור: ג'ייק פארקר )ילדים( 

 מדוע טייסי קמיקזה חובשים קסדות: יעקב בורק 
88 )מדעי החברה/פנאי( 

 מדינה אחת, שתי מדינות: בני מוריס
89 )אפקים/תולדות ישראל( 
20 מדינת הרווחה בישראל: א. דורון, מ. קרמר )אשכולות( 

 מדיר יאסין עד קמפ דיוויד — מאמרים אישיים, 
 פוליטיים והיסטוריים: בני מוריס

89 )אפקים/היסטוריה/תולדות ישראל( 

74 מדרגות הברזל: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 
 מדריך לחברה החרדית — אמונות וזרמים: בנימין בראון

98 )אפקים/יהדות/מדעי החברה( 
88 מדריך רפרם לכלא הלובי: רפרם חדד )סיפורת( 
89 מדרש מרים: אלן פרנקל )ארון ספרים יהודי( 
15 מה את רוצה, נסיכה: יעל רוזמן )נוער( 

 מה התרחש כאן: יגאל עילם
94 )ספריית ספיר/תולדות ישראל/בקורת תרבות( 
74 מה למדָת מהסיפור: גיורא פישר )שירה( 
88 מה סוקרטס היה אומר?: עריכה: אלכסנדר ג'ורג' )הגות( 
64 מה שיהלי רוָצה: יצחק בר־יוסף, איור: הילה נועם )ילדים( 
94 מה שנשאר: אלי עמיר )סל"ע( 
49 מה שקרה לרוני בניו־יורק: יהודה עמיחי )ילדים( 
84 מהנעשה בעירנו: עלי מוהר )מתנה ופנאי( 
64 מהתלה לא קלה: זילאזני ושקלי )מדע בדיוני( 

 מודרניזם בשלוש תנועות: אמוץ גלעדי
60 )מפתחות/סל תרבות ארצי( 

 מוות 24 פעמים בשנייה — להקפיא את התמונה הנעה: 
88 לורה מאלווי )קולנוע/מדעי החברה( 
79 מוות על הנילוס: אגתה כריסטי )מתח( 
88 מוזיאון הכניעה ללא תנאי: דוברבקה אוגרשיץ' )סל"ע( 
79 מוטל בן פייסי החזן: שלום־עליכם )סל"ע( 
89 מול מוות אורב: שרה בנדר )שואה( 

 מולדת המוות יפה — שירת אצ"ג: חנן חבר 
84 )אפקים/ביקורת תרבות(  

 מולדת יחפה — מחשבות ישראליות: אבי שגיא 
94 וידידיה צ' שטרן )אפקים/מדעי החברה( 
89 מוסוליני: דניס מק־סמית )אפקים/ביוגרפיה( 
88 מוסיקת המקרה: פול אוסטר )קלאסיקה( 
78 מוסקבה פטושקי: ונדיקט ירופייב )פרוזה אחרת( 
72 מועדון המתאבדים: רוברט לואי סטיבנסון )סל"ע( 
44 מוצא הנפש: חביבה פדיה )שירה( 

 מוצץ המזל: אורי אורלב, איור: אלונה פרנקל 
64 )ילדים/שפן הסופר( 
56 מורד הזמיר: גבריאל צורן )נוער( 

 מורשת ניטשה בגרמניה 1990-1890: סטיבן א' אשהיים
94 )מרכז קובנר( 
84 מושלם: רחל טלשיר )סל"ע( 
84 מותה הִאטי של לוסיאנה ב': גיירמו מרטינס )סל"ע( 
89 מותה של בל, מכת ירח: ז'ורז' סימנון )סל"ע(  

 מזיכרונותיה של תולעת ספרים: חיים באר 
98 )ביקורת תרבות( 
64 מחברות האוקטבו: פרנץ קפקא )פרוזה אחרת( 
94 מחברת הזהב: דוריס לסינג )קלאסיקה(  

 מחדר לחדר — 28 סיפורים יווניים בני זמננו: 
84 עורך: אמיר צוקרמן )סל"ע( 
64 מחדש: נוית בראל )שירה( 
88 מחווה לקטלוניה: ג'ורג' אורוול )אפקים/היסטוריה( 

 מחווה לשישה סופרים של המאה התשע־עשרה 
69 )פרוזה אחרת( 
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79 מחזות )ח'(: שאול טשרניחובסקי 
 69 מחזיר אהבות קודמות: יהושע קנז )אות גדולה( 
88 מחזיר אהבות קודמות: יהושע קנז )סל"ע( 
74 מחכים לברברים: ג'.מ. קוטזי )קלאסיקה( 
10 מחסומים: יוחאי אופנהיימר )שירה( 
79 מחצלת הבשרים: לי יו' )סל"ע( 
98 מחשבות על דמוקרטיה יהודית: עורך: בני פורת )יהדות( 
88 מטרופוליטן: וולטר ג'ון ויליאמס )מדע בדיוני( 
74 מי בעניין שלנו: שחר־מריו מרדכי )שירה( 
49 מי ינחש את שמי: דורית אורגד )ילדים( 
84 מי מאמין: אנטוניו מונדה )הגות( 

 מי מכיר את בילבי בת גרב: אסטריד לינדגרן ואינגריד נימן 
64 )ילדים( 

 מי מפחד מהגיל השלישי: רות וגדעון בן ישראל 
88 )סוציולוגיה( 

 מי רוצה שק קמח: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר 
68 )ילדים( 

118 מיכה: פירוש: יאיר הופמן )מקרא לישראל( 
66 מילון רוסי־עברי: יחזקאל קרן )כריכה רכה( 

125 מילון פונטנה לאישים בני זמננו 
125 מילון פונטנה למחשבה מודרנית 
78 מים נושקים למים: סמי מיכאל )סל"ע( 
94 מיניות ואהבה: זיגמונד פרויד )פסיכואנליזה( 
84 מיסטיקה ושיגעון )ר' נחמן מברסלב(: צבי מרק )יהדויות( 
 68 מיץ פטל: חיה שנהב )ילדים/שפן סופר( 
68 מיץ פטל — ספר קרטון: חיה שנהב )ילדים( 
49 מיקי תפסיקי: נירה הראל )ילדים( 
15 מישולי: אורה מורג )נוער/דן חסכן( 

 מיתוס גידול הילדים: ג'ודית ריץ' האריס 
89 )אפקים/פסיכולוגיה( 
49 מכונת הכתיבה שלי: פול אוסטר וסם מסר )מתנה/סיפורת( 
 98 מכירת חיסול: יּו לורי )מתח עולמי( 
78 מכלול העובדות, לא הדברים: יונתן ורטהיים־סואן )שירה( 
79 מכתב לשופט: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 
84 מכתבי שלום עליכם 

 מכתבים אל סופר צעיר — עצות מעשיות ופילוסופיות:
88 קולום מק'קאן )הדרכה ופנאי( 
69 מכתבים אל פליצה: פרנץ קפקא )פרוזה אחרת( 
79 מכתבים על סזאן: ריינר מריה רילקה )פרוזה אחרת( 
64 מלאך הקסם של דנה: גוני מרדור־סביר )ילדים( 

 מלאכת החיים — עיונים ביצירתו של חיים באר:
88 עריכה: חנה סוקר־שווגר וחיים וייס )ביקורת תרבות( 
84 מלאני קליין: חנה סגל )פסיכואנליזה( 
88  )YA/מלח אל הים: רותה ספטיס )עין טובה/סיפורת
69 מלחמה וחינוך: צבי לם )תולדות ישראל( 
 98 מלחמות הגבול של ישראל: בני מוריס )אפקים( 
59 מלחמות, מהפכות וזהות דורית: יוסף מאלי )היסטוריה( 

 מלחמות צודקות ולא צודקות: מיכאל וולצר
94 )אפקים/היסטוריה( 
84 מלחמת הלוחות: יעקב שביט ומרדכי ערן )אפקים/יהדות( 

84 מלך החלומות: רוברט סילברברג )מדע בדיוני( 
 מלך המלח ונסיך הפלפל: אפרים סידון, איור: דני קרמן

68 )ילדים( 
64 מלכה מאי: מרים פרסלר )נוער/שואה( 
79 מלכת הביצות רוקדת טנגו: צרויה להב )סל"ע( 

128 מלכת כל המחלות: סידהרתא מוחרג'י )אפקים/רפואה( 
74 ממלכות התוהו: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
79 ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק: עורך: אבי בן בסט 
64 ממש: נוית בראל )שירה( 
68 ממשל ופוליטיקה: עורך: בנימין נויברגר 

 מנגינה כחולה עם תלתלים: אלדד כהן, איור: דיויד הול 
68 )ילדים( 

 מנדלה — סיפור חייו של נלסון מנדלה: תמר ורטה־זהבי 
69 )ספריה לנוער/ביוגרפיה( 

 מנהיגה ללא גבולות — הנרייטה סאלד, ביוגרפיה:
98 דבורה הכהן )אפקים/ביוגרפיה( 
48 מסביב לשעון — ספר קרטון: הילה חבקין )ילדים( 

 מסופוטמיה — שתיקת הכוכבים: יהודה ישראלי ודור רווה 
94 )מדע בדיוני( 
89 מסיני לציון: דוד הרטמן )יהדות( 

 מסך הברזל — ריסוק מזרח אירופה: אן אפלבאום 
 118 )ספריית ספיר/היסטוריה/סוציולוגיה( 

 מסע אל 101 עצים מופלאים בישראל: יעקב שקולניק 
138 )מתנה( 

 מסע אל האושר: יורם קירש 
98 )אפקים מדע/הגות/פסיכולוגיה( 
89 מסע אל קצה הלילה: לואי־פרדינן סלין )קלאסיקה( 
74 מסע ארוך אל תוך הלב: יצחק קרונזון )סיפורת/רפואה(  
74 מסע באב: אהרון מגד )קלאסיקה( 
89 מסע בחלל הפנוי: דב אלבוים )סיפורת( 
48 מסע בתולעת ספרים )חידוש(: יעקב שביט )ילדים/נוער( 
88 מסע הפלאים של נילס הולגרסן: סלמה לגרלף )נוער( 
88 מסע לתודעת הטבע: צבי ינאי )מדע( 

 מסעות אודיסאוס: יּו לפטון, דניאל מורדן 
98 וכריסטינה באליט )ילדים( 

 מסעות דניאל — אל פסגות ההרים וגבולות היכולת:
118 דניאל קרן )מתנה/פנאי( 
74 מסעות בחדר הכתיבה: פול אוסטר )סל"ע( 
84 מסעות בלי קנה מידה: משה גלעד )עולמות( 

 מסעות בנימין השלישי: מנדלי מוכר ספרים
79 )הקלאסיקונים( 
88 מסתרי פיטסברג: מייקל שייבון )סל"ע( 
69 מעבר לאשמה ולכפרה: ז'אן אמרי )פרוזה אחרת/שואה( 

 מעבר לגדר — ייצוג הערבים בסיפורת העברית
 והישראלית )2005-1906(: יוחאי אופנהיימר 

94 )ספריית ספיר( 
98 מעבר לגשמי )אבא קובנר(: דינה פורת )ביוגרפיה/שואה( 

 מעבר ליערעבות — קורות קצעולם: פול סטיוארט
68 וכריס רידל )נוער/פנטזיה( 
68 מעבר לקצה: סי־ג'יי בוקס )מתח( 
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 מעברי ישן ליהודי חדש: יאיר שלג
65 )יהדות/המכון לדמוקרטיה( 
74 מעגל יוני הקמח: איתמר שגיא )ילדים( 
69 מעולם לא היה מצבנו: אפרים סידון )פנאי( 
69 מעוף היונה: יובל שמעוני )פרוזה אחרת( 
68 מעלה קרחות: אפרים סידון, יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים: ש. שפרה 
39 )מקרא/לימוד( 

148 מערכת הבריאות בישראל: בן־נון, ברלוביץ, שני )בריאות( 
68 מעשה בחמור — ספר קרטון: אורה איתן )ילדים( 
46 מעשה בקערה ובמצקת: מיכאל אנדה )ראשית קריאה( 

 מעשה בשרביט קסמים: נירה הראל, איור: דני קרמן
59 )ילדים( 

 מעשייה לנר ראשון: עדי זליכוב רלוי, איור: אביאל בסיל
68 )ילדים( 
98 מפגש עם חוליית הבריונים: ג'ניפר איגן )סל"ע( 
68 מפלצת הזיכרון: ישי שריד )סל"ע/שואה( 
79 מפריח היונים: אלי עמיר )סל"ע( 
89 מפריח היונים: אלי עמיר )קלאסיקה( 
69 מפתחים בחול: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 

 מצודת החידות של הוורגגזיזיצים: צבי ישראל
62 )ילדים ונוער/מתנה ופנאי( 
88 מצוקה: גרג אגן )מדע בדיוני( 
74 מקבת: ויליאם שקספיר תרגום: מאיר ויזלטיר )מחזות( 
89 מקהלה אחרת: נורית גרץ )אפקים/בקורת תרבות/שואה( 
94 מקומות אפלים: ג'יליאן פלין )מתח עולמי( 

 מקומות אפלים )חידוש(: גיליאן פלין
98 )מתח/בשיתוף ידיעות ספרים( 
79 מקור הפרוש: ג'ונתן ויינר )אפקים/מדע( 
84 מִקיִמי: נועה ירון־דיין )סל"ע( 
20 מקסיקו 21: מארק ג'וזף )מתח( 
58 מר גאלה המנוח: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
84 מר ורטיגו: פול אוסטר )סל"ע( 
29 מר פוטר: ג'מייקה קינקייד )סל"ע( 
74 מראה מקום: גלעד עברון )סל"ע( 

 מרגל בין חברים — קים פילבי והבגידה הגדולה:
88 בן מקנטייר )היסטוריה/סיפורת/ריגול( 
25 מרגל עם נשמה: א. )מתח( 
64 מרחק ביטחון: סמתנה שוובלין )סל"ע( 
94 מרטין בובר — הדיאלוג הנסתר: דן אבנון )הגות( 

 מרטין — סיפור חייו של מרטין לותר קינג:
69 תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער/ביוגרפיה( 

 מריכרד ואגנר עד זכות השיבה — ניתוח פילוסופי 
 של בעיות ציבור ישראליות: חיים גנז 

79 )ספריית ספיר/היסטוריה( 
 משה דיין, קורות חייו 1981-1915: מרדכי בר־און

98 )ספריית ספיר/ביוגרפיה( 
 משוררים לא יכתבו שירים: רולי רוזן, אילנה המרמן

15 )פרוזה אחרת( 
84 משחק ומציאות: ד.ו. ויניקוט )פסיכואנליזה( 

20 משחקים וצעצועים )ילדים/טיף־טף( 
58 משחקים ושעשועי שווא: ג'יימס סולטר )סל"ע( 
74 משיח חולית: פרנק הרברט )מדע בדיוני( 
69 משכילות ובורות: תמר אלאור )זהות/סוציולוגיה, מגדר( 

 משלי )שני כרכים(: פירוש: אביגדור הורוביץ
228 )מקרא לישראל( 
84 משפחת יאסין ולוסי בשמים: דניאלה כרמי )סל"ע(  

 משפט ותרבות בישראל: מנחם מאוטנר
119 )ספריית ספיר/ביקורת תרבות/תולדות ישראל( 
94 מתחילים: ריימונד קארבר )סל"ע( 
98 מתינות: מאיר חזן )המכון לחקר הציונות( 

 נביא חמקמק )אחד העם(: סטיבן זיפרשטיין
89 )אפקים/ביוגרפיה( 
88 נדיר: מיכל פלג )סל"ע( 

 נהר הדם — מסע אל לבה השבור של אפריקה: 
88 טים בוצ'ר )עולמות( 
84 נוגה: נד באומן )מתח( 
68 נוני ונוני־יותר: נעמה בנזימן )ילדים( 
46 נוני שומר על השקט: שי קפון )ילדים( 
69 נוסע על לימונים )אנדלוסיה(: כריס סטיוארט )עולמות( 

 נוף בערפל — המרחב והזיכרון ההיסטורי בקולנוע 
84 הפלסטיני: נורית גרץ וג'ורג' ח'לייפי )אפקים/קולנוע( 
72 נוף עם שלושה עצים: יהושע קנז )סל"ע( 
74 נוצה סגולה: חנוך פיבן )ילדים( 
84 נוצות: חיים באר )סל"ע( 
69 נוקטורנו בצ'ילה: רוברטו בולניו )סל"ע( 

 נחום | חבקוק | צפניה: פירוש: מרדכי כוגן, 
89 שמואל אחיטוב )מקרא לישראל( 
88 נחלה: רוזינה ליפי )סל"ע( 
74 נחשים: יוסי אבולעפיה )אמנות/מתנה( 
84 נטל ההוכחה: אילת שמיר )סל"ע( 
68 ניטשה: יורגן ניראד ואילנה המרמן )פרוזה אחרת( 
25 נינה בלטקה: אנתוני טרולופ )סל"ע( 

 ניצב כל הלילות: נל הרפר לי
 88 )תרגום חדש/בשיתוף ידיעות ספרים( 
25 נישואי גבריאל: וילקי קולינס )קלאסי כיס( 
82 נמר גימ"ל: לירן גולוד )סל"ע( 
88 נמר השלג )הכלה הנצחית(: צ'ינגיס אייטמטוב )סל"ע( 
74 נסיך התוהו: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
43 נסיכה על סוס: עורכת: מירי ברוך )ראשית קריאה( 

 נסיכת השמש: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר
84 )מתנה/ילדים( 
79 נעורים ללא אל: אדן פון הורבאט )סל"ע( 
98 נעלמת: גיליאן פלין )מתח/בשיתוף ידיעות ספרים( 
98 נער האופניים: אלי עמיר )סל"ע( 
25 נערה פראית: גינו קאמאני )פרוזה אחרת( 
69 נערות: ג'.מ. קוטזי )סל"ע( 
74 נציב המלח: אלבר ממי )סל"ע( 
54 נקודה.קום: ראלף סטדמן )ילדים( 
98 נקודת שבירה: סי־ג'יי בוקס )מתח( 
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79 נשיכה צרפתית: דניאל בן־סימון )מציאות( 
79 נשים ורודות: תמר קרון )זהות/פסיכולוגיה( 
79 נשים קוראות: איריס פרוש )אפקים/ביקורת תרבות( 
59 נשיקה לשפונזה: ליה נירגד )ילדים( 
68 נשף מסכות: עודד בורלא, איור: דייוויד הול )ילדים( 
88 נתב"ג: יואב כ"ץ )סל"ע( 
88 סאנסט פארק: פול אוסטר )סל"ע( 
54 סבא יאשקה מציל את החוף: יוסי אבולעפיה )ילדים(  

 סביבת עבודה עם מכונת אספרסו: אנטה פנט
74 )פרוזה אחרת( 
15 סדרה: נתן שחם )סל"ע( 
59 סוד אחיזת העיניים: מאיר שלו )ביקורת תרבות( 
15 סוד האבן הקטנה: יעקב בר־חיים )נוער/דן חסכן( 
84 סודות אל. איי: ג'יימס אלרוי )מתח( 

 סודות גליליים: אמנון גופר, צילום: עדי אדר 
138 )טיולים/מתנה ופנאי( 

 סוכן זיגזג — סיפור המלחמה האִמתי של אדי צ'פמן:
88 בן מקנטייר )היסטוריה/סיפורת/ריגול( 
94 סולאר: איאן מקיואן )סל"ע( 
79 סוף הדרך: צור שיזף )עולמות/מסעות( 
58 סופה בין הדקלים: סמי מיכאל )נוער/דן חסכן( 
88 סזאר בירוטו: אונורה דה בלזק )סל"ע( 

 סטינק הלוחש לשרקנים )2(: מייגן מקדונלד,
58 איור: פיטר ה' ריינולדס )ראשית קריאה( 

 סטינק והסוכריות השוברות שיניים )1(: מייגן מקדונלד,
58 איור: פיטר ה' ריינולדס )ראשית קריאה( 
 29 סַטלֶקר: דוד טרבאי )סל"ע( 
15 סטנלי השטוח: ג'ף בראון )ילדים( 
88 סיגריות: הרי מתיוס )סל"ע( 

124 סידור אישי: חנן יובל )מתנה/יהדות( 
58 סילנד: נגה אלבלך )סל"ע( 
25 סימביוזה: ישראל המאירי )סל"ע( 

119 סין מדריך למטייל: דן דאור, יגאל צור )מסעות(  
94 סיפור זמני: רות ל' אוזקי )סל"ע( 
79 סיפור טוב: ג'.מ. קוטזי וארבלה קורץ )פסיכולוגיה/הגות( 
54 סיפור טעים: אבישג רבינר, איור: ליאורה גרוסמן )ילדים( 
10 סיפור מסע: יעקב שביט )סיפורת( 

 סיפור שמתחיל בנשיקה ונגמר בחיבוק:
54 שלומית כהן־אסיף, איור: יוסי אבולעפיה )ילדים(  
59 סיפורו של מפתח הלב: אורן נאמן )ילדים( 
74 סיפורו של מר זומר: פטריק זיסקינד )פרוזה אחרת( 

 סיפורו של פרדיננד )חידוש(: מונרו ליף, איור:
64 רוברט לוסון )ילדים/מתנה( 
79 סיפורי זעם: שלום עליכם )פרוזה אחרת( 
59 סיפורי מר קוינר: ברטולט ברכט )פרוזה אחרת( 

128 סיפורי קנטרברי: ג'פרי צ'וסר )שירה/סיפורת( 
82 סיפורים אוקראיניים )חידוש(: ניקולאי גוגול )סל"ע( 

 סיפורים יכולים להציל: מרית בן ישראל
84 )מפתחות/סל תרבות ארצי( 
79 סיפורים לפני השינה: עורכת: נירה הראל )ילדים( 

25 סיפורים מכיס אחד: קארל צ'אפק )קלאסי כיס( 
25 סיפורים מן המאהאבהאראטה )קלאסי כיס( 

 סלוניקי — עיר של רוחות: מארק מאזֹוֵור
94 )אפקים/היסטוריה( 
69 סלטה לאחור: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער( 

 84 סמטת השקדיות בעומריג'אן: דורית רביניאן )סל"ע( 
98 סנדלים: תמר אלאור )סוציולוגיה/מתנה ופנאי( 
68 ססיל מתה: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
68 סעודה אצל המלכה: רותו מודן )ילדים/קומיקס( 
84 ספונטניות באמנות: בן־עמי שרפשטיין )אפקים/הגות( 
58 ספינות של קרבה: רווה שגיא )סל"ע( 
54 ספינקי ברוגז: ויליאם סטייג )ילדים( 
79 ספר האשליות: פול אוסטר )סל"ע( 
49 ספר הזכויות שלי: חגית גור ורלה מזלי )ילדים( 

 ספר החלומות שלי: שרית אליהו, איור: לנה גוברמן
118 )ילדים ונוער/מתנה ופנאי( 
30 ספר החמישים: מרדכי נאור )לקסיקון/מתנה( 

139 ספר המאיירים הגדול: )אלבום/מוזיאון ישראל/אמנות( 
79 ספר המזלות של אמירה: אמירה הס )שירה( 
88 ספר הפרידות הגדול: שושי בריינר )סל"ע( 

 ספר סיפורי הענקים: דוד הריסון, איור: פיליפ פיכס 
64 )ילדים( 
25 ספר על בלאם: אלכסנדר טישמה )סל"ע( 
89 ספרד: אנטוניו מוניוס מולינה )סל"ע( 
88 סתיו של פטריארך: גבריאל גרסיה מארקס )סל"ע( 
84 עבור את האלפים, אבשלום: ארז שוייצר )סל"ע( 
77 עבר בלא צל: זהר שביט )אפקים/ביקורת תרבות( 

 79 עד הסוף: משה שמיר )סיפורת(  
 עד הסימטה הטבריינית: מנחם ברינקר

74 )אפקים/ביקורת תרבות( 
94 עד סגירת הגיליון: טום רקמן )סל"ע( 
64 עד פנה היום: ברל כצנלסון, ערך: מוקי צור )הגות( 
49 עד שמיאה תגיע: רותי ויטל גלעד )ילדים( 
89 עדן: יעל הדיה )סל"ע( 
89 עובדיה | יונה: פירוש: מ. כוגן וא. סימון )מקרא לישראל( 
88 עוד חמש דקות: יונתן ברג )סל"ע( 
94 עוד מהנעשה בעירנו: עלי מוהר )מתנה ופנאי( 
69 עוול: אהרון מגד )סל"ע( 
74 עוזרת בית: כריסטיאן אוסטר )סל"ע( 
69 עולם בדים )אנתולוגיה לקולנוע(: הלגה קלר )אפקים( 
49 עולם ללא סודות: ניב אחיטוב )עתידות/סוציולוגיה( 
25 עולם מלא: אריה )לובה( אליאב )זיכרונות( 
56 עולם עובר: אורי ברנשטיין )שירה(  
69 עונת הנדידה אל הצפון: צאלח אל־טייב )קלאסיקה( 
74 עוץ לי גוץ לי: אברהם שלונסקי )ילדים( 
89 עושי הנפשות: ערן רולניק )פסיכואנליזה( 
54 עושים את זה: בתיה גור )עורכת( )סיפורת( 
98 עושר מהפכני: אלבין טופלר והיידי טופלר )אפקים/כלכלה( 
88 עזים: דניאלה כרמי )פרוזה אחרת( 
74 עזרא: גלעד סופר )ילדים( 
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128 עזרא | נחמיה: פירוש: שרה יפת )מקרא לישראל( 
 עיצוב הישראליות: זאב צחור 

79 )ספריית ספיר/ביקורת חברה( 
38 עיצוב חיים: ג'ון סמית )דרוויניזם היום/מדע( 
89 עיר בתוך עיר: בתיה טמקין־ברמן )שואה/ביוגרפיה( 

 עיר הג'ינים )דלהי־הודו(: ויליאם דאלרימפל
74 )עולמות/מסעות( 
78 עיר הזכוכית: פול אוסטר )קומיקס( 
15 עיר הנידחת: אידה צורית )סיפורת( 
69 עיר ובהלות: אלי אליהו )שירה( 
69 עיר ימים רבים: שולמית הראבן )סל"ע( 
74 עיר מקלט: יצחק בן־נר )סל"ע( 
59 על אהבה ומוות: פטריק זיסקינד )פרוזה אחרת( 
78 על אהבה ושדים אחרים: גבריאל גרסיה מארקס )סל"ע( 
98 על אי־היכולת לחלום: תומס ה' אוגדן )פסיכואנליזה( 

 על גן עדן ועל כוח — אמריקה ואירופה בסדר
35 העולמי החדש: רוברט קגן )היסטוריה/הגות( 

 על דעת עצמו — פרקי חיים של עמוס קינן: נורית גרץ 
89 )סל"ע( 
79 על האופניים: חנוך מרמרי )עולמות( 
88 על הדבש ועל המוות: ערן בר־גיל )סל"ע( 
78 על המקום: זלי גורביץ )עיון/קובץ מאמרים( 
56 על המקרא ועל היהדות: משה גרינברג 
 15 על הנפש הצמאה: תמיר גרינברג )שירה( 
94 על הספה: ארוין ד. ילום )פסיכולוגיה( 

 על זנבה של ארנבת: דליה רביקוביץ, 
68 איור: שמרית אלקנתי )ילדים( 
79 על חוף צ'זיל: איאן מקיואן )פרוזה אחרת( 

 על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה: 
79 ריימונד קארבר )הסדרה הלבנה( 
68 על עלה ועל אלונה: שירה גפן, איור: דויד פולונסקי )ילדים( 
88 על פני הבריאה כולה: רות ל' אוזקי )סל"ע( 
46 על קצה המותר: שי דותן )שירה( 
74 עלומים: ג'.מ. קוטזי )סל"ע( 
64 עליזה הברווזה והחברים: חיה שנהב, איור: נעם נדב )ילדים( 

 עלייתו ונפילתו של הקומוניזם: ארצ'י בראון
128 )אפקים/היסטוריה( 
98 עלייתו של הכסף: ניל פרגוסון )אפקים/היסטוריה/כלכלה( 

 עלילות איננה־אישתר בשאול: ש. שפרה,
78 איור: כריסטינה קדמון )ילדים( 

 עלילות אנזו הנשר הגדול: ש. שפרה,
78 איור: כריסטינה קדמון )ילדים( 

 עלילות גלגמש: ש. שפרה, איור: בלהה ומנשה קדישמן
59 )ילדים( 
43 עלמה או היום השישי: נורית זרחי, רותו מודן )ילדים( 
84 עם בוא הזיכרון: שאול פרידלנדר )אפקים/שואה( 

 עמליה מגדלת בצל לא רגיל: יעל איכילוב, 
68 איור: ליאורה גרוסמן )ילדים( 

 עמליה רוצה חיה: יעל איכילוב, איור: ליאורה גרוסמן
54 )ילדים( 

88 עמק האושר: פטריק וייט )סל"ע( 
84 ענוג הוא הלילה: סקוט פיצג'רלד )קלאסיקה( 
84 עפיפונים: רומן גארי )סל"ע( 
88 עפיפונים: רומן גארי )קלאסיקה( 
43 עפרוני: פטרישיה מקלקלן )ראשית קריאה( 

 64 עץ הדומים תפוס: גילה אלמגור )נוער/דן חסכן( 
84 עץ המשי: ג'אנג שיאנליאנג )קלאסיקה( 
84 עץ נופל ביער: אבידן רייך )סל"ע( 
94 עצמי אמיתי, עצמי כוזב: דונלד ו' ויניקוט )פסיכואנליזה( 
10 עקבות: דן ערמון )שירה( 

 עקבות ימים שעוד יבואו — טראומה ואתיקה בקולנוע 
 הישראלי העכשווי: נורית גרץ ורז יוסף 

98 )קולנוע/מדעי החברה( 
15 עקורים ופוליטיקה בינלאומית: אריק כוכבי )העפלה( 

 עקלתוני חולית: בריאן הרברט וקווין אנדרסון 
98 )מדע בדיוני( 
49 ערב רגיל: טל ניצן )שירה( 
59 ערגה — ילדה מן החלומות: גילה אלמגור )ילדים( 
94 עריצה היא הלבנה: רוברט היינליין )מדע בדיוני( 
84 ערפל: מיגל דה אּוַנמּונֹו )סל"ע( 

 עשה לבך חדרי חדרים: דוד הרטמן
89 )ארון ספרים יהודי/הגות( 
74 עשהאל: אהרון מגד )קלאסיקה( 
84 עשו )חידוש(: מאיר שלו )קלאסיקה( 
98 עת הזמיר: חיים באר )קלאסיקה( 

 פגישה לאין קץ: יוסי בנאי מגיש נתן אלתרמן
98 )מתנה/שירה( 
 69 פגישה שנייה: פרד אולמן )פרוזה אחרת( 
69 פגע וברח: דורית אורגד )נוער( 
63 פויגלמן: אהרן מגד )סל"ע( 
98 פונטנלה: מאיר שלו )סל"ע( 

 פוסט ציונות, פוסט שואה: אלחנן יקירה
84 )המכון לחקר הציונות( 
46 פותחים את הים: חוה ליאון )ראשונים בארץ( 
74 פחונים וחלומות: סמי מיכאל )נוער/דן חסכן( 
74 פטר והזאב: סרגיי פרוקופייב, איור: פ. האקן )ילדים( 

134 פיבן באמריקה: חנוך פיבן )אמנות/מתנה( 
68 פיוטר הלטבי: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
58 פיורלה: ענת משיח )סל"ע( 

 פיט, פט, טו: חיה שנהב, איור: נורית צרפתי
 59 )ילדים/שפן הסופר( 

 פיט, פט, טו — ספר קרטון: חיה שנהב, 
 68 איור: נורית צרפתי )ילדים( 

 פיל מתרחק: ענת עינהר, איור: כריסטינה קדמון 
64 )ילדים( 
84 פיצוח הגנום: קווין דיוויס )אפקים/מדע( 

119 פירוש החלום: זיגמונד פרויד )פסיכואנליזה(  
89 פירמידה לאומה: ישראל גרשוני )אפקים/הסטוריה( 

 פליטים יהודים במלחמת העצמאות: נורית כהן־לוינובסקי
84 )היסטוריה/תולדות ישראל( 
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 פנדה יוצאת למרעה: מאיר שלו, צילום: דן גולדפינגר
74 )ילדים( 
88 פנים צרובי חמה: שמעון אדף )סל"ע( 
84 פנין: ולדימיר נבוקוב )סל"ע( 
15 פנקסי רשימות: שלמה צמח )הסדרה הלבנה/זיכרונות( 

 פס רקמה צר — תרגומים ורשימות: וירג'יניה וולף, 
94 ת"ס אליוט, נח שטרן )הגות/שירה/ביקורת תרבות( 
84 פסנתר בחורף: אילת שמיר )סל"ע( 
79 פציעה: יורם אבי־תמר )צפריר( )אפקים/סיפורת( 
88 פצע: עדי אבלס )סל"ע( 
59 פרא: בוורלי קלירי )נוער( 
88 פרדוקס החוכמה: אלחנן גולדברג )אפקים מדע(  
15 פרדיננד לאסאל: שלמה נאמן )אפקים/ביוגרפיה( 
69 פרויד ודורה )פסיכואנליזה( 
62 פרוטוקול אמסטרדם: ח' בת שבע )סל"ע( 
68 פרידה: ג'ונה וינטר, איור: אנה חואן )ילדים( 
25 פרידה ממריה: תדיאוש בורובסקי )קלאסי כיס( 
43 פריחת הזיכרון: שחר ברם )שירה( 

 פרימו לוי שיחות וראיונות 1987-1963:
84 עורך: מרקו בלפוליטי )אפקים( 
79 פרנסואה העזובי )חידוש(: ז'ורז' סאנד )סיפורת/מפרשים( 
84 פרסטימיון השליט: רוברט סילברברג )מדע בדיוני( 
69 פרק בחיי: ברברה הוניגמן )פרוזה אחרת( 
79 פרשן המחלות: ג'ומפה להירי )סל"ע( 
88 פרשת גבריאל תירוש: יצחק שלו )קלאסיקה( 

 פשוט זה לא: עורכים: בעז גאון, אפרת מיכאלי
88 )פנאי/מתנה( 
88 פשעים: פרדיננד פון שיראך )סל"ע( 
94 פשר הלילה: מייקל קוקס )סל"ע( 
49 פתאום באמצע הלילה: שי קפון )ילדים( 
68 פתחתי דלת ועמדת שם: אהרֹן שבתאי )שירה( 

 פתרון סופי או תעלומת התוכי החטוף: מייקל שייבון
69 )סל"ע( 
54 צבע הפנינה: אנה מריה יוקל )נוער/דן חסכן( 
98 צבת בצבת עשויה: יאיר זקוביץ )ארון ספרים יהודי( 
88 צוואות וירושות: חיים כ"ץ, שמואל כ"ץ )משפט( 

 ציביליזציה — המערב ומתחריו: ניל פרגוסון
118 )אפקים/היסטוריה( 
118 ציונות בצל הפירמידות: רות קמחי )המכון לחקר הציונות( 

 צ'יטרה גריבה: דהאן גופל מוקרג'י; תרגום: מאיר שלו
 69 )ספריה לנוער(  
88 צייד בודד הוא הלב: קארסון מק'קאלרס )סל"ע( 
69 צייד הזכרון: יגאל סרנה )אות גדולה( 
89 ציידי חולית: בריאן הרברט וק. אנדרסון )מדע בדיוני( 
74 ציפור ישנה: יוכבד רייזמן )אות גדולה( 

 ציפור, לאן את נוסעת?: שלומית כהן־אסיף,
64 איור: גיל־לי אלון־קוריאל )ילדים/שירה( 
43 ציפורי: גלית חזן־רוקם )שירה( 
25 ציפר ובני מינו: בני ציפר )סל"ע( 
84 צ'יק ואני: וולפגנג הרנדורף )סיפורת/ עין טובה( 

79 צל עובר: משה בר־יודא )סל"ע( 
98 צל עולם: ניר ברעם )סל"ע( 
69 צלו של רוזנדורף: נתן שחם )סל"ע( 
64 צמאון בארות: אלמוג בהר )שירה( 
59 צמות ארוכות־כות־כות: דפנה שטרום )ילדים( 

119 צמחי מרפא: פנלופי אודי )בריאות/מתנה( 
88 צעיף הפשתן: פו סונג־לינג )סל"ע( 

 צעצועים: עדולה, איור: הדס ודיויד הול
59 )מתנה/ילדים/שירים( 
84 צערו העתיק של הירח: נעמה דעי )סל"ע( 
68 צפוף בבית: אפרים סידון, איור: דני קרמן )ילדים( 
69 צרחה אילמת: יעקב בוצ'ן )ספריה לנוער( 
15 צרעה: יעקב בוצ'ן )סיפורים( 
89 צ'רצ'יל ומלחמה: ג'פרי בסט )אפקים/הסטוריה( 
98 צ'רצ'יל — שיעור בגדולה: ג'פרי בסט )אפקים/ביוגרפיה( 

 קאי, הילד מהארגז: וולף דוריאן, איור: פיליפ וכטר
68 )ראשית קריאה( 
69 קאיטוש המכשף: ינוש קורצ'ק )נוער/דן חסכן( 
84 קדיש: אלן גינזברג, תרגום: שמעון זנדבנק )שירה( 
74 קהילה קרועה )יהדות מרוקו(: ירון צור )העפלה( 

124 קו המלח )שני כרכים(: יובל שמעוני )סל"ע( 
43 קו פרשת הזמן: יגאל בן אריה )שירה( 

 קווי דמיון ופרדוקסים: דניאל בארנבוים ואדוארד ו' סעיד
74 )ביקורת תרבות( 
20 קווים אדומים: א. )מתח( 
88 קוזק ובדווי: ישראל ברטל )אפקים/היסטוריה(  
25 קול מן הערפל: אלכסנדר אבן־חן )יהדות/הגות( 
88 קול צעדינו: רונית מטלון )סל"ע( 
74 קולד מאונטן: צ'אלס פרייזר )קלאסיקה( 

 קולות שירה — 25 משוררים קוראים 82 שירים +
118 2 תקליטורים )שירה/מתנה( 

 קולות של עשרות רגליים זעירות צועדות בכעס על 
94 אדמת כדור הארץ: אדם קומן )סל"ע( 

 קולנוע עם מבטא — עשייה קולנועית בגלות ובפזורה:
98 חמיד נפיסי )עומק שדה/קולנוע( 
10 קוסמולוגיה: ג'ון גריבין )עתידות/מדע( 

 קוף ודלעת הקסמים: וו צ'אנג אן, איור: נגה ג'אנג שחר
74 )ילדים( 

 קורבנות — תולדות הסכסוך הציוני־ערבי: בני מוריס
94 )אפקים( 
79 קורותיו של שו' סאן־גואן, סוכר דם: יּו הּוַא )סל"ע( 
98 קידמה ונפתוליה: פול מנדס־פלור )ארון ספרים יהודי( 
69 קיטון האבן )סיציליה(: תרזה מאג'ו )עולמות( 
54 קיפר וגלגילון: מיק אינקפן )ילדים( 
79 קיץ: אדית וורטון )הקלאסיקונים( 
79 קיץ אלכסנדרוני )חידוש(: יצחק גורמזאנו גורן )קלאסיקה( 
86 קיץ ללא גברים: סירי הוסטֶוס )סל"ע( 

 קירבה ומריבה — שסעים בחברה הישראלית: יוחנן פרס, 
79 אליעזר בן־רפאל )ספריית ספיר/תולדות ישראל( 

148 קירות ורוח: טלי אמיתי־טביב )אלבום( 
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82 קליפת אגוז: איאן מקיואן )סל"ע( 
 קללת הגלואמגלוזר — קורות קצעולם: פול סטיוארט,

64 כריס רידל )נוער/פנטזיה( 
62 קלפים של כליה: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
79 קמע: רוברטו בולניו )סל"ע( 
69 קנאי האסלאם: עמנואל סיון )אפקים/היסטוריה( 
69 קנה לך בודהא )נפאל(: ג'ק גרינוולד )עולמות( 

118 קפה הבוקר בריח העשן: דינה פורת )שואה/מדעי החברה( 
15 קפיצת הדרך: אריה )לובה( אליאב )תולדות ישראל( 

 קרבט והטחנה המכושפת )חידוש(: אוטפריד פרויסלר
78 )נוער/פנטזיה( 

118 קרוב רחוק: רותו מודן )רומן גרפי( 
64 קריעה: יהודית רותם )סיפורת( 
84 קריעה )חידוש(: יהודית רותם )סיפורת( 

 קרמר החתול יוצא אל היער: מאיר שלו,
68 איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 קרמר החתול יוצא אל היער — ספר קרטון: מאיר שלו,
68 איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 קרמר החתול ישן כל הזמן: מאיר שלו,
68 איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 קרמר החתול ישן כל הזמן — ספר קרטון: מאיר שלו,
68 איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 

 קרמר החתול לומד לשחות: מאיר שלו,
68 איור: יוסי אבולעפיה )ילדים( 
84 קרעי עבר: איריס מילנר )שואה/בקורת תרבות( 
46 קרקס בלגן: בנז'מן שו )ילדים( 
88 קרקע לא מוכרת: ג'ומפה להירי )סל"ע( 
68 ִקשקוש מקושקש: נוגה אלגום, איור: אביאל בסיל )ילדים( 

 קשר לאחד — מסעות, בתים ואנשים בירושלים:
124 חיים באר )סיפורת/רשימות( 
68 ראשו של אדם: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח( 
88 ראשית — פעמים ראשונות בתנ"ך: מאיר שלו )עיון( 
10 ראשיתה של הדמוקרטיה הישראלית: יצחק גל־נור 
98 רביעי בערב: יעל הדיה )סל"ע( 
64 רביעית רוזנדורף: נתן שחם )סל"ע/שואה( 

 רבנות: האתגר )שני כרכים(: ידידיה צ' שטרן 
196 ושוקי פרידמן )המכון הישראלי לדמוקרטיה( 
82 רדי מהר, שמש: מייקל גרינברג )תעודה/פסיכולוגיה( 

 רואים סיפור — מסע בזמן בעקבות ציורי נחום גוטמן:
68 רות יצחקי, איור: ליאורה גרוסמן )ילדים( 

 רובים, חיידקים ופלדה: ג'ארד דיימונד 
98 )אפקים/סוציולוגיה( 
74 רודולף התנין מכרכור: דני קרמן )ילדים( 

 רודפת סערה — קורות קצעולם: פול סטיוארט 
59 וכריס רידל )נוער/פנטזיה( 
88 רוח אללה: אמיר טאהירי )אפקים( 
98 רוח גדולה באה: יואל פלגי )אפקים/זיכרונות/שואה( 
72 רוחות מלחמה גרעינית: אורי שטנדל )מתח( 
94 רומן וינאי: דוד פוגל )סל"ע( 
84 רומן רוסי: מאיר שלו )סל"ע( 

46 רונה זברונה: שלומית כהן־אסיף )ילדים( 
 רוני ונומי והדב יעקב: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

64 )ילדים( 
 רוניה בת השודד: אסטריד לינדגרן, איור: קצויה קונדו

74 )ילדים ונוער( 
89 רופא כפרי ועוד סיפורים: פרנץ קפקא )סל"ע( 
89 רופא כפרי: פרנץ קפקא )קלאסיקה( 
89 רות: פירוש: יאיר זקוביץ )מקרא לישראל( 

 54 רותי תישן ותישן: דויד גרוסמן )ילדים( 
84 רחוב הגנבים: מתיאס אנאר )סל"ע( 
78 רחוב החנויות האפלות: פטריק מודיאנו )סל"ע( 
20 רחוק וכאן, סיפור ירושלמי: יעקב סימן־טוב )סיפורת( 
20 רחוק מן העין, רחוק מן הלב: קלוד לפואנט )ילדים( 
46 ריז'יק: יעל בן ברוך )ראשית קריאה( 
59 רינה עושה דברים מעניינים: יעל איכילוב )ילדים( 
74 רצח באוריינט אקספרס: אגתה כריסטי )מתח( 
25 רצח פוליטי: עורך: ישעיהו צ'רלס ליבמן )תקריב( 
74 רצח רוג'ר אקרויד: אגתה כריסטי )מתח( 
79 רציחות נוסח אוקספורד: ִגיֶירמו מרטיֶנס )סל"ע( 

 84 רשימות על מקום: אריאל הירשפלד )עיון( 
82 רשימת האימהות: גלי מיר־תיבון )סל"ע/שואה( 
15 רשימת כרכום: גבין לאיול )פנאי/מתח( 
79 רשימת שידור — FM 91.8: שי להב )עיון( 
74 ש"ס — היבטים תרבותיים ורעיוניים: עורך: אבי רביצקי 
54 שאלה של שועלה: נוגה אלגום, איור: גלעד סופר )ילדים( 
62 שאלות קשות: איאן ווטסון )מדע בדיוני( 
79 שאלת ברונו: אלכסנדר המון )פרוזה אחרת( 
20 שאלתיאל הסקרן: משה קליין )נוער( 
59 שארה כסותה עונתה: אילנה ברנשטיין )הסדרה הלבנה( 

 84 שבויה בחלומה: נורית גרץ )אפקים/ביקורת תרבות( 
84 שביתת הימאים: נמרוד אשל )אפקים/זיכרונות( 
84 שבע בנות חוה: בריאן סייקס )אפקים/מדע( 
89 שבר זמן: דן דינר )עיון/הסטוריה( 
79 #שברים: רייצ'ל וייל )נוער( 
98 שבריר: סטיב טולץ )סל"ע( 
84 שבת: איאן מקיואן )סל"ע( 
30 שבת שלום: נירה הראל )ילדים( 
88 שגיאות קטנות: בנג'מין בלאק )סל"ע/מתח( 
84 שגיונות ברוקלין: פול אוסטר )סל"ע( 
64 שדות הזיכרון: שלמה ברזניץ )אפקים/שואה, פסיכולוגיה( 
78 שוב מלך לב אדום: חנה קראל )סל"ע/שואה( 
88 שובי נפשי: יהודית רותם )סיפורת( 
84 שום גמדים לא יבואו: שרה שילה )סל"ע( 
88 שומר הדברים האבודים: רות הוגאן )עין טובה/סיפורת( 

138 שורו הביטו וראו: אליק מישורי )אפקים/אמנות( 
 שורת המתנדבים — קורותיו של ארגון אזרחים:

89 פולה קבלו )המכון לחקר הציונות( 
74 שושה: יצחק בשביס זינגר )סל"ע( 
69 שחזור: ליסה כץ )שירה( 
88 שחקן מספר אחת: ארנסט קליין )מתח/פנטזיה( 
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29 שחר במדבר: נואל פאורליר )תעודה/היסטוריה( 
 שטויות שסבא אומר — ספר קרטון: אפרים סידון,

68 איור: דני קרמן )ילדים( 
 שיחות חולין בתלמוד הבבלי: שולמית ולר, שלום רצבי 

78 )ארון ספרים יהודי( 
88 שיחות טלפון: רוברטו בולניו )סל"ע( 

 שיחות עם בובה — על תאטרון בובות בן־זמננו:
65 הדס אפרת )מפתחות/סל תרבות ארצי( 

 שיטות מחקר במדעי החברה: דוד וחוה נחמיאס
89 )סוציולוגיה( 
69 שיעור במטאפיזיקה: רות לורנד )שירה( 

148 שיעור מולדת: עורך: יואב קוטנר )מתנה( 
 שיר לדרך — טיולים בשירים ובסיפורים: עפר גביש,

138 עדי אדר )טיולים/מתנה(  
88 שירה גאולה: נועה ירון־דיין )סל"ע( 
25 שירה של הים: שמעון ריקלין )ילדים( 
66 שירות: שאול טשרניחובסקי 
69 שירי אהבה לימים רעים: עינה ארדל )שירה( 
29 שירים באורמלא 

 שירים יום יום / אנתולוגיה אישית + תקליטור: יוסי בנאי
98 )מתנה( 

 שירים לגל: פנינה איזנמן, איור: אלישבע געש
49 )ילדים/שירה( 

 שירים לעמליה: דפנה בן־צבי, איור: עפרה עמית
 68 )ילדים/שירה( 
84 שירת המקהלה: יהושע קנז )סל"ע( 

 שישה חודשים ב־1945 — רוזוולט, סטלין, צ'רצ'יל 
 וטרומן – ממלחמת עולם למלחמה קרה: מייקל דובס

118 )אפקים/היסטוריה( 
98 שלום אמריקני: מרטין אינדיק )אפקים( 
64 שלום לאבא: רבקה מגן )נוער(  
30 שלום לנצח: ג'ו הולדמן )מדע בדיוני( 

 שלוש יריות ועשרים שנה — הרהורים על הפסיפס
 הישראלי: עריכה: אניטה שפירא 

64 ונורית כהן־לוינובסקי )סוציולוגיה( 
 שלוש סופרות דרומיות: קת'רין אן פורטר, 

94 קרסון מק'קלרס, פלנרי או'קונור )סל"ע( 
84 שלושה מחזות: ברטולד ברכט 
88 שלושה סיפורי אהבה: יעל הדיה )קלאסיקה( 
20 שלי הכי טוב: קרוסבי בונסל )ילדים( 
79 שלכת: ג. שופמן )סל"ע( 
74 שלל פוינטון: הנרי ג'יימס )סל"ע( 
89 שמואל א': פירוש: שמעון בר־אפרת )מקרא לישראל( 
89 שמואל ב': פירוש: שמעון בר־אפרת )מקרא לישראל( 
64 שמונה סיפורים: יעקב שדה )סיפורת( 
94 שמר־בית: יונתן יבין )סיפורת( 
79 שנה בלי ציפורים: ניסים לוי )סל"ע( 

128 שנה בצלחת: ארז קומרובסקי )מתנה/בישול( 
 שנות ההשמדה, 1945-1939: שאול פרידלנדר

118 )אפקים/יד ושם( 

88 שנים עשר השבטים של האטי: איאנה מאתיס )סל"ע( 
 שנים עשר סיפורים נודדים: גבריאל גרסיה מארקס 

74 )סל"ע( 
84 שנת הארנב: ארטו פאסילינה )סל"ע( 
74 שנת הבשרים שלי: רות ל' אוזקי )סל"ע( 

 שעון הקסמים: סיגלית דיל, איור: איגור קוביאר
74 )ילדים/נוער( 
15 שעון חול: דנילו קיש )פרוזה אחרת( 
74 שעשועים בשאול: טיבור דרי )פרוזה אחרת( 
43 שעשועים יום יום: חיים באר )שירה( 
88 שעת הפעמונים: ז'ורז' סימנון )סל"ע( 
68 שפן: גלעד סופר )ילדים( 
88 שקיעת הקולונל: מחמוד דולת־אבאדי )סל"ע( 
98 שקרים: ג'יימס סיגל )מתח עולמי( 

 שרה פשוטה וגבוהה: פטרישיה מקלקלן
58 )ילדים/ראשית קריאה( 
74 שרה, שרה: רונית מטלון )סל"ע( 
69 שרוטה: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער(  
59 שרק: )עפ"י הסרט( ג'סטין היימברג )ילדים( 
49 שרק: ויליאם סטייג )ילדים( 
94 שתיים דובים: מאיר שלו )סל"ע( 
68 שתיקת הצמחים: לבנה מושון )סל"ע( 
79 תאומי צביה: אריה )לובה( אליאב )תולדות ישראל( 
78 תאונות: יעל הדיה )סל"ע( 
94 תגידי שאת אחת מהם: אואם אקפן )סל"ע( 

 תהודות זהות: עורכים: מתי שמואלוף, נפתלי שם טוב,
69 ניר ברעם )972( 
98 תהיו בקשר: שרית סרי )פנאי( 

134 תהלים )ספר+תקליטור(: קורא: יוסי בנאי )מתנה( 
65 תוגת הישראליות: דורון רוזנבלום )סוציולוגיה( 
92 תודה רבה על החיים: סיביל ברג )סל"ע( 
58 תוכים על העץ: חיה שנהב, איור: דיויד הול )ילדים( 

 תולדות פילוסופיית הדת היהודית א: תקופת ההשכלה:
 79 אליעזר שביד 

 תולדות פילוסופיית הדת היהודית ב: חוכמת ישראל:
79 אליעזר שביד 

 תולדות פילוסופיית הדת היהודית ג 1: מול משבר 
84 ההומניזם: אליעזר שביד 

 תולדות פילוסופיית הדת היהודית ג 2: מול משבר
84 ההומניזם: אליעזר שביד 

 תולדות פילוסופיית הדת היהודית ד: ההתמודדות עם 
89 התהוות מרכזי יהדות חדשים: אליעזר שביד 
89 תום ותהום: עריכה: יורם ורטה, ירון דוד )יהדות /שירה( 
88 תור הברזל: ג'.מ. קוטזי )סל"ע( 
68 תותחי אוואלון: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 
84 תחושת המציאות: ישעיה ברלין )אפקים/הגות( 
74 תחת כיפת השמים: חסוס קראסקו )סל"ע( 
74 תיק הראיות: ג'ון באנוויל )סל"ע( 
98 תיק רצח: טוני פרסונס )סיפורת/מתח( 
69 תיקון טעות: בני מוריס )אפקים/תולדות ישראל( 
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 תיקון שיטת הממשל: עריכה: רהט, ברנע, פרידברג וקניג
128 )המכון הישראלי לדמוקרטיה( 
49 תיקי ובוץ: דתיה בן־דור )ילדים( 
43 תכונה: ארנון לוי )שירה( 
74 תלתלים מכושפים: סיגלית דיל )נוער/פנטזיה( 
77 תמונה לנגד עיני: אבנר הולצמן )אפקים/שואה( 
74 תמונות חתונה: גיל אילוטוביץ )סל"ע( 
10 תמונות מתערוכה רחוקה: חנה רוט־פסקא )שירה( 
43 תמונת מחזור: תמיר להב־רדלמסר )שירה( 
58 תמונות עירום: ענת עינהר )סל"ע( 
30 תמיד במרי )משה סנה(: אלי שאלתיאל )ביוגרפיה( 
79 תמרה הולכת על המים: שפרה הורן )סל"ע( 

 תמרה ריקמן — עבודות שלא עשיתי: תמרה ריקמן
80 )אמנות( 

43 תעלולי צמד חמד: חיה שנהב )ראשית קריאה( 
 תעלוליו של אמיל: אסטריד לינדגרן וביורן ברג 

59 )ילדים( 
 תפוחי העלומים — אגדות עם רוסיות )חידוש(:

78 מרים ילן־שטקליס )ילדים( 
118 תפיסה הוליסטית באדריכלות: נילי פורטוגלי )אדריכלות( 

 “תפתחו, משטרה!" מהגרי עבודה בישראל: נורית וורגפט
69 )תעודה(  
94 תרנגול כפרות: אלי עמיר )אפקים/סיפורת( 
59 תרנגול כפרות )רוסית(: אלי עמיר  
98 תרנגול כפרות )אנגלית(: אלי עמיר 
89 תשוקת החלוצים: בעז נוימן )ספריית ספיר( 
88 תשמעו סיפור!: יצחק בשביס־זינגר )סל"ע( 
69 תשעה נסיכים לאמבר: רוג'ר זילאזני )מדע בדיוני( 

ספרי לימוד

37.83 אור וקול לראות ולשמוע: יצחק צילג  
22.48 איך לכתוב חיבור: רחל קיסילביץ־ריכרדסון 
40.10 אנחנו ואחרים  
40.10 אנחנו והעולם 
46.20 ארץ הנגב מדבר ואדם: רינה הברון 
36.70 ביולוגיה חוקרת: עמינדב ברנשטיין 

 גאוגרפיה של המזרח התיכון: ארנון סופר 
81.90 ודלית גרוס־לן )מהדורה חדשה( 
38.60 הגוף המופלא: יצחק צילג 
81.20 הגוף ותיפקודו: עזרה זהר, יאיר שפירא 
50.20 הים התיכון והארצות סביבו: ארנון סופר, יפה פוקס 
24.40 ימי הביניים — שירים ומאקמות: יהודה רצהבי 
62.70 יסודות הסוציולוגיה: יונתן שפירא ואורי בן אליעזר 

41.65 להיות בקשר: יצחק צילג 
39.00 מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים: ש. שפרה 
63.80 מפגשים א: אדיר כהן 
63.80 מפגשים ג: אדיר כהן 
63.80 מפגשים ד: אדיר כהן 
63.80 מפגשים ה: אדיר כהן 
63.80 מפגשים ו: אדיר כהן 
48.20 פרקים נבחרים בכלכלה א': שלמה יובל 
48.20 פרקים נבחרים בכלכלה ב': שלמה יובל 

שירים ומה שביניהם: בלהה רובינשטיין
54.00 חלק א' 
54.00 חלק ב' 
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 א, מרגל עם נשמה )מתח(
קווים אדומים )מתח(

 אבולעפיה יוסי, האי של יאשקה )ילדים(
 ההר של יאשקה )ילדים(
 כלב, חתול ואיש )ילדים(

 לא תאמינו, אבל זה מה שקרה )ילדים( 
 נחשים )מתנה/אמנות(

סבא יאשקה מציל את החוף )ילדים(
אבי־תמר )צפריר( יורם, פציעה )אפקים/סיפורת( 

אביב זוהר, חברה של חייל )נוער(
 אבידר־טשרנוביץ ימימה, ביקור הצעצועים )ילדים(

הספר הגדול של ימימה )ילדים(
אביזהר מאיר, בראי סדוק )אפקים/סוציולוגיה(

אביטוב ירון, פתק מאמא )סיפורת(
אביטל תומר, המשכן — תעלומת רצח במסדרונות הכנסת )מתח(

 אבינרי שלמה, הרעיון הציוני לגווניו )אפקים/תולדות ישראל(
משה הס )אפקים/ביוגרפיה(

אבלס עדי, פצע )סל"ע(
אבני יוסי, דודה פרהומה לא היתה זונה )סל"ע(
אברבוך מוטי, אלוהים נכה מאה אחוז )סל"ע(

אבן־חן אלכסנדר, קול מן הערפל )הגות, יהדות(
 אבנון דן, חינוך אזרחי בישראל )סוציולוגיה(

מרטין בובר — הדיאלוג הנסתר )הגות(
אברהם־איתן רחלי, מבגדאד לישראל )בקורת תרבות(

אגמון גורן, אני ואחי הקטן )מחזה/ילדים(
אגן גרג, מצוקה )מדע בדיוני(

אגסי מאיר, הכד מטנסי )עיון, אמנות(
אדף שמעון, פנים צרובי חמה )סל"ע(

 או. הנרי, אחרי עשרים שנה )קלאסיקה(
כופר נפשו של הצ'יף האדום )קלאסי כיס(

 אוברי ריצ'רד, 1939 — הספירה לאחור לקראת המלחמה
 )אפקים/היסטוריה/שואה(

הדיקטטורים )אפקים/היסטוריה(
א'ובראיין דונו, לגמרי במקרה )מתנה(

 אוגדן ה' תומס, הפרטים שהושמטו )סל"ע(
 הקצה הפרימיטיבי של החוויה )פסיכואנליזה(

 לא אימא שלי )סל"ע(
על אי־היכולת לחלום )פסיכואנליזה(

אוגרשיץ' דוברבקה, מוזיאון הכניעה ללא תנאי )סל"ע(
אודי פנלופי, צמחי מרפא )מתנה/בריאות(

 אוזקי ל' רות, על פני הבריאה כולה )סל"ע(
 סיפור זמני )סל"ע( 

שנת הבשרים שלי )סל"ע(
אוחיון משה, חול ולימונים )שירה(

אולארצ'יק דיאנה, מעשה בשתי פילות )ילדים(
אולמן פרד, פגישה שנייה )פרוזה אחרת(

אולפורט סוזן, הורות טבעית )דגש אחר/פסיכולוגיה(
אונדטייה מייקל, הרוח של אניל )סל"ע(

 אּוַנמּונֹו מיגל דה, משנאה לרחמים )קלאסי כיס(
ערפל )סל"ע(

 אוסטר פול, איש בחושך )סל"ע(
 ארמון הירח )הסדרה הלבנה(

 בלתי נראה )סל"ע(
 דוח מן הפנים )סל"ע(

 המחברת האדומה )סיפורת(
 טימבוקטו )סל"ע(
 יומן חורף )סל"ע(

 לווייתן )סל"ע(
 לולו על הגשר )תסריט הסרט(

 ליל האוב )סל"ע(
 מהיד אל הפה )סיפורת(

 מוסיקת המקרה )קלאסיקה(
 מסעות בחדר הכתיבה )סל"ע(

 מר ורטיגו )סל"ע(
 סאנסט פארק )סל"ע(
 ספר האשליות )סל"ע(

 עיר הזכוכית )רומן גרפי(
שגיונות ברוקלין )סל"ע(

אוסטר פול, מסר סם, מכונת הכתיבה שלי )מתנה(
אוסטר פול, קוטזי ג'.מ., כאן ועכשיו )סיפורת(

אוסטר כריסטיאן, עוזרת בית )סל"ע(
אוספנסקי אדוארד, היה היה פילון אחד — ספר קרטון )ילדים(

אוסצ'וב אנדרי, מגילת זכויות האדם )ילדים/ראשית קריאה(
אופיר עדי, לשון לרע )אפקים/הגות(

אופיר משה, ללכת יומם ולילה )סל"ע(
 אופנהיימר יוחאי, הקמע של דדה )סל"ע(

 מחסומים )שירה(
מעבר לגדר )סוציולוגיה(

אופנהיימר עדנה, הטיפול התרופתי
אופק עטרה, )עריכה( הספר הרטוב )ילדים(

 אורגד דורית, מי ינחש את שמי )ילדים(
פגע וברח )נוער(

 אורוול ג'ורג', 1984 )קלאסיקה(
 1984 )תרגום חדש(

 חוות החיות )כריכה רכה(
 חוות החיות )תרגום חדש, מאּוָיר(

מחווה לקטלוניה )אפקים(
אורון יאיר, כולנו יהודים גרמנים )זהות יהודית/סוציולוגיה(

 אורלב אורי, חיית החושך )ילדים(
מוצץ המזל )ילדים/שפן הסופר(

אורלב איתמר, בנדיט )סל"ע(
 אז'אר אמיל, חרדתו של המלך סלומון )סל"ע(

כל החיים לפניו )סל"ע(
אחיטוב ניב, עולם ללא סודות )עתידות/מדע(

אחיטוב שמואל, פירוש: יהושע )מקרא לישראל(
 אחימאיר אורה, אררטים )סיפורת(

כלה )סיפורת(
אחמד ליאקת, אדוני הכסף )אפקים/היסטוריה(

אטינגר אסתר, חיי בורגניים להפליא )שירה(
אטינגר יאיר, לאון נסים, באין רועה — ש"ס וההנהגה החרדית־
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מזרחית אחרי עידן הרב עובדיה יוסף )חברה/המכון הישראלי 
לדמוקרטיה(

 אטלס יהודה, דמעות כחולות )פנאי/שירה(
הילד הזה — פרקי ילדות ונעורים )סיפורת/זיכרונות(

אטקין ברק, למד אותנו בונפרט )נוער(
 איגן ג'ניפר, הקרקס הנסתר )סל"ע(

מפגש עם חוליית הבריונים )סל"ע(
איגנטייף מייקל, ישעיה ברלין — ביוגרפיה )אפקים(

איושקביץ ירוסלב, חורשת לבנים )סל"ע(
איזנמן פנינה, שירים לגל )ילדים(

 אייטמטוב צ'ינגיס, אהובתי במטפחת האדומה )סל"ע(
 ג'מילה )סל"ע(

 והיום איננו כלה )סל"ע(
נמר השלג )הכלה הנצחית( )סל"ע(

איימה מרסל, אוראנוס )סל"ע(
 איכילוב יעל, עמליה מגדלת בצל לא רגיל )ילדים(

 עמליה רוצה חיה )ילדים(
רינה עושה דברים מעניינים )ילדים(
 אילוטוביץ גיל, אוכלי הגחלים )סל"ע(

תמונות חתונה )סל"ע(
 אילון עמוס, הבט אחורה בבהלה מסוימת )סוציולוגיה(

 המייסד )אפקים/ביוגרפיה(
הרצל )אפקים/ביוגרפיה(

אינדיק מרטין, שלום אמריקני )אפקים(
אינקפן מיק, קיפר וגלגילון )ילדים(

איסלר אלן, הנסיך של שדרות ווסט אנד )סל"ע(
 איתן אורה, בומלך )ילדים(

 הכלב ֹנפת — ספר קרטון )ילדים(
מעשה בחמור — ספר קרטון )ילדים(
איתן רחל, ברקיע החמישי )קלאסיקה(

אל טייב צאלח, עונת הנדידה אל הצפון )קלאסיקה(
 אלאור תמר, בפסח הבא )יהדות(

 מקומות שמורים )ספריית ספיר/סוציולוגיה, מגדר( 
 משכילות ובורות )זהות/סוציולוגיה, מגדר(

סנדלים )סוציולוגיה/מתנה ופנאי(
 אלבוים דב, האריה הרעמתן, והג'ירפה גם )ילדים(

 זאביק התמנון והסוסון אפרים )ילדים(
 זמן אלול )סל"ע(

 חיי עם האבות )סל"ע(
 ינוקא באי הנשרים )ילדים(
 לא סתם אנטילופה )ילדים(

מסע בחלל הפנוי )סיפורת/עיון(
אלבלך נגה, סילנד )סל"ע(

 אלגום נוגה, אפצ'י מחפש אף )ילדים(
 התיבה המכושפת )ילדים(
 ִקשקוש מקושקש )ילדים(
שאלה של שועלה )ילדים(

אלדר ערן, הדרך ל־77 — קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים 
1977-1965 )אפקים(

אלדר שחר, כלי אדם )משפט(

אלדר־אבידן דורית, בשם הילדים )פסיכולוגיה(
אלון עזריה, טבע ואדם )ביוגרפיות(

אלוני נסים, הינשוף )קלאסי כיס(
אלוני שולמית, דמוקרטיה באזיקים )עיון(

 אליאב אריה )לובה(, ארץ הצבי )תולדות ישראל(
 בין הפטיש והמגל )זיכרונות(

 הספינה אולואה )תולדות ישראל(
 הרוח לא יקח )זיכרונות(
 טבעות עדות )זיכרונות(
 טבעות שחר )זיכרונות(

 לב חדש ורוח חדשה )זיכרונות(
 עולם מלא )זיכרונות(

 קפיצת הדרך )תולדות ישראל(
תאומי צביה )תולדות ישראל(

אליאב אריה )לובה(, קרוון דני, שלום )מתנה, אמנות(
אליאב בנימין, זכרונות מן הימין

 אליהו אלי, איגרת אל הילדים )שירה(
עיר ובהלות )שירה(

אליהו שרית, ספר החלומות שלי )ילדים ונוער/מתנה ופנאי(
אליס ג'וזף ג'., הוד מעלתו: ג'ורג' וושינגטון )אפקים/ביוגרפיה(

אליצור אסתר, ילדה אהובה )סל"ע(
אלירז ישראל, קיץ של זהב )סל"ע(

 אלמגור גילה, אלכס לרנר, דפי ואני )נוער(
 הקיץ של אביה )נוער(

 עץ הדומים תפוס )נוער/דן חסכן(
ערגה — ילדה מן החלומות )ילדים(

אלמוג עוז, הצבר — דיוקן )אפקים/סוציולוגיה(
אלמוג רות, בארץ גזירה )סל"ע(

אלמונית, אישה בברלין )תעודה/היסטוריה(
אלסחוט וילם, גבינה הולנדית )פרוזה אחרת(

אלפי יוסי, המלך מחפש חבר )ילדים(
אלרוי ג'יימס, סודות אל־איי )מתח(

 אלרקון דניאל, בלילה נלך סחור־סחור )סל"ע(
המלך תמיד מורם מעם )סל"ע(

אמברוס דיוויד, אם האלוהים )מתח(
אמט ז'אק־פייר, המאהבת של ברכט )סל"ע(

אמיכל־ייבין עדה, חופת אבלים )סיפורים(
אמיר מעין )עריכה(, דוקומנטלי — קולנוע דוקומנטרי בישראל

אמית יאירה, פירוש: שופטים )מקרא לישראל(
אמיתי פנחס, אורחים לא קרואים

אמיתי־טביב טלי, קירות ורוח )אלבום(
אמרי ז'אן, מעבר לאשמה ולכפרה )פרוזה אחרת(

אנאר מתיאס, רחוב הגנבים )סל"ע(
אנגל דוד, בין שחרור לבריחה )העפלה(

אנגלמאיר זאב, אנגלמאיר )אמנות/מתנה(
אנגלברגר טום, המקרה המוזר של יֹודה מאוריגמי )ילדים ונוער(

אנגלנדר נתן, גלגול בפארק אווניו )סל"ע(
אנדה מיכאל, מעשה בקערה ובמצקת )ילדים/ראשית קריאה(

אנדרסון סקוט, לורנס בחצי האי ערב )אפקים/היסטוריה/ביוגרפיה(
אנטונש אנטוניו לובו, הארורים )סל"ע(
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אנטלם רובר, המין האנושי )תעודה/שואה/היסטוריה כללית(
אנריקס מריאנה, הדברים שאיבדנו באש )סל"ע(

אסף דוד, ליבס אסתר, )עורכים( השלב האחרון )יהדות/מגנס(
אסף עודד, המוזיקה לפני הכול )מפתחות/סל תרבות ארצי(

אספריל שי, השופט )סל"ע(
אפדייק ג'ון, לקראת קץ הזמן )סל"ע(

אפולינר גיום, המשורר הנרצח )קלאסי כיס(
 אפלבאום אן, מסך הברזל — ריסוק מזרח אירופה

)ספריית ספיר/היסטוריה/סוציולוגיה(
 אפרון נורה, אני לא זוכרת כלום )פנאי(
אני שונאת את הצוואר שלי )פנאי(

אפשטיין אלכס, לכחול אין דרום )סל"ע(
 אצ'ווריה לוסיה, אהבה, פרוזאק, סקרנות וספקות )סל"ע(

איזון מופלא )סל"ע(
אקפן אואם, תגידי שאת אחת מהם )סל"ע(

ארד צבי, מסתיו עד לא )שירה(
ארדל עינה, שירי אהבה לימים רעים )שירה(

ארון לואיס, המפגש )פסיכואנליזה(
ארלי טוני, ג'ים הילד )סל"ע(

אשהיים א' סטיבן, מורשת ניטשה בגרמניה 1990-1890 
)היסטוריה/שואה(

אשכנזי עופר, הליכה אל עבר הלילה )ביקורת תרבות(
אשל נמרוד, שביתת הימאים )אפקים/זיכרונות(

באומן נד, נוגה )מתח(
באזן ארוה, צפע בידי )סל"ע(

באלינט מיכאל, השבר הבסיסי )פסיכואנליזה(
באנוויל ג'ון, תיק הראיות )סל"ע(

 באר חיים, אל מקום שהרוח הולך )סל"ע( 
 בחזרה מעמק רפאים )סל"ע(

 גם אהבתם גם שנאתם )ביקורת תרבות(
 חבלים )סל"ע(

 חבלים )אות גדולה(
 חבלים )קלאסיקה(

 חלומותיהם החדשים )סל"ע(
 לפני המקום )סל"ע(

 מזיכרונותיה של תולעת ספרים )עיון(
 נוצות )סל"ע(

 עת הזמיר )קלאסיקה(
 קשר לאחד )סיפורת/רשימות(

שעשועים יום יום )שירה(
בארון דבורה, כריתות וסיפורים אחרים )קלאסי כיס(

בארון־כהן סיימון, ההבדל המהותי )אפקים מדע(
בארנבוים דניאל, סעיד אדוארד ו', קווי דמיון ופרדוקסים 

)ביקורת תרבות(
 בהר אלמוג, צמאון בארות )שירה(

חוט מושך מן הלשון )שירה(
בוגנר נחום, אי הגירוש )העפלה(

בולבי ג'ון, בסיס בטוח )פסיכואנליזה(
 בולגאקוב מיכאיל, הגווארדיה הלבנה )סל"ע( 

השטן במוסקבה )קלאסיקה(

 בולניו רוברטו, 2666 )סל"ע(
 בלשי הפרא )סל"ע(
 כוכב רחוק )סל"ע(

 נוקטורנו בצ'ילה )סל"ע(
 קמע )סל"ע(

שיחות טלפון )סל"ע(
בונדי רות, השליח — אנצו סרני )אפקים/ביוגרפיה(

בונסל קרוסבי, שלי הכי טוב )פיצפונים(
בוסי דודו, הירח ירוק בוואדי )סל"ע(

 בוצ'ן יעקב, צרחה אילמת )ספריה לנוער(
צרעה )סיפורים(

בוצ'ר טים, נהר הדם — מסע אל לבה השבור של אפריקה 
)עולמות(

 בוקס סי־ג'יי, מעבר לקצה )מתח(
נקודת שבירה )מתח(

בורדוול דייוויד, כמו שמספרים בהוליווד — סיפור וסגנון 
בקולנוע המודרני )עומק שדה/קולנוע(

בורובסקי תדיאוש, פרידה ממריה )קלאסי כיס(
 בורוט יעקב, היילברונר עודד, האנטישמיות הגרמנית 

)אפקים/שואה(
בורלא יהודה, בלי כוכב )סל"ע(

 בורלא עודד, הספר הגדול )ילדים(
נשף מסכות )ילדים(

בורנט ק. ב., אגדת הנס כריסטיאן אנדרסן )ביוגרפיה(
 בורק יעקב, מדוע טייסי קמיקזה חובשים קסדות

)מדעי החברה/פנאי(
בורשטיין דרור, כוס התה שלי )ילדים(

בטלהיים ברונו, הורה מתקבל על הדעת )פסיכולוגיה(
 ביבר יהואש, הגיבור מכלוב האריות )נוער/ראשונים בארץ(

סופה דוהרת שוב )נוער/דן חסכן(
בידרד מיכאל, ברווזים )ילדים(

ביוי קסארס אדולפו, ההמצאה של מורל )הקלאסיקונים(
ביוקנן מרק, האטום החברתי )אפקים מדע(

ּביטֹוב אנדריי, בית פושקין )סל"ע(
בייטי פול, המשת"פ )סל"ע(

ביילין יוסי, מסוציאליזם לסוציאליברליזם )עתידות(
ביינברידג' בריל, מאסטר ג'ורג'י )סל"ע(

בייקוול שרה, בבית הקפה האקזיסטנציאליסטי )אפקים/הגות(
בילסקי אמילי, מנדלסון אמיתי, שנאן אביגדור )עורכים(, אורים 

)מתנה, יהדות(
 בילר מקסים, אסרה )טרמינל/סיפורת(

בראש של ברונו שולץ )סל"ע(
בירגר טרודי, השבועה )נוער/שואה(

בית לוי רועי, הרים אני רואה )סל"ע(
בכר שחר רונית, ִאמא )שירה(

 בלאק בנג'מין, ברבור הכסף )סל"ע/מתח(
 הבלונדינית שחורת העיניים )מתח(

 המפתח שמתחת לאבן )סל"ע/מתח(
שגיאות קטנות )סל"ע/מתח(

בלבן אברהם, אל הלשון וממנה )ביקורת תרבות(
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בלוך ז'אן מישל, העד )סל"ע(
בלום אלאן, דלדולה של הרוח באמריקה )אפקים/הגות(

 בלזק אונורה דה, הסכנות שבהתנהגות נלוזה )הקלאסיקונים(
סזאר בירוטו )סל"ע(

בן־אריה יגאל, קו פרשת הזמן )שירה(
בן־בסט אבי )עורך(, ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק

 בן־ברוך יעל, דניאלה שמחה בשקט )ילדים(
ריז'יק )ילדים/ראשית קריאה(

בן־גור נעמי, טלי והסלסלה )ילדים(
 בן־ג'לון טאהר, בן החולות )פרוזה אחרת(

העדרו המסנוור של האור )סל"ע(
בן־דב ניצה, אהבות לא מאושרות )אפקים/ביקורת תרבות(

 בן־דור דתיה, הספר הגדול )ילדים(
 ככה זה בעברית )ילדים(

תיקי ובוץ )ילדים(
בן הגיא מעין, ווקמן )סל"ע(

בן־יעקב נרדה, כשסבא נסע לכפר סבא )ילדים(
 בן ישראל מרית, אסור לשבת על צמות )סל"ע(

סיפורים יכולים להציל )מפתחות/סל תרבות ארצי(
בן ישראל רות, הגדת רות )סיפורת/זיכרונות(

בן ישראל רות וגדעון, מי מפחד מהגיל השלישי )סוציולוגיה(
בן מנחם רינה, הדווקאים | הצלע | הפרחחית )סיפורת(

בן־משה יקיר, בכל בוקר מקריח... )שירה(
בן־נון גבי, ברלוביץ יצחק, שני מרדכי, מערכת הבריאות בישראל 

)רפואה ובריאות(
 בן־נר יצחק, האיש משם )קלאסיקה(

 המסע הלילי הארוך הביתה )סל"ע(
 עיר מקלט )סל"ע( 

שקיעה כפרית )סיפורת(
בן־סימון דניאל, נשיכה צרפתית — סיפורה של חרדה יהודית 

)מציאות(
 בן־עזר אהוד, אין שאננים בציון )אפקים/הגות(

 ג'דע — אברהם שפירא )נוער/ראשונים בארץ(
ימים של לענה ודבש )ביוגרפיה(

בן־עמי יובל, דניאל צ'צ'יק, ארץ הפלאות )אלבום/מתנה(
בן־עמר הדי, בשם שמים )סיפורת(

בן־פורת יורם )עורך(, המשק הישראלי
בן־צבי דפנה, שירים לעמליה )ילדים/שירה(

 בן־רפאל אלעזר, קירבה ומריבה — שסעים בחברה הישראלית 
)ספריית ספיר/תולדות ישראל(

בן־שמשון דבורה ענבר, ים אוהב מים )ילדים(
 בנאי יוסי, אנונימוס בלפי הגדול )ילדים(

 ג'ונג'ון )מתנה(
 שירים יום יום )מתנה, שירה(

תהלים )מתנה, יהדות(
בנדטי מריו, ההפוגה )סל"ע(

בנדר שרה, מול מוות אורב )שואה(
 בנזימן נעמה, אמיליה )ילדים(

 הכובע הגבוה של אלברט )ילדים(
נוני ונוני־יותר )ילדים(

בנימיני מרים, קפלון יונדב, אסטרולוגיה עברית )יהדות/מתנה(
בסאני ג'ורג'ו, הגן של פינצי־קונטיני )סל"ע(

 בסט ג'פרי, צ'רצ'יל — שיעור בגדולה )אפקים/ביוגרפיה(
צ'רצ'יל ומלחמה )אפקים/היסטוריה(

בקר יורק, יעקב השקרן )סל"ע(
בר עמוס, המשוררת מכנרת — רחל )נוער/ראשונים בארץ(

 בר־און מרדכי, משה דיין, קורות חייו 1981-1915
)ספריית ספיר/ביוגרפיה(

 בר־אפרת שמעון, פירוש: שמואל א' )מקרא לישראל(
פירוש: שמואל ב' )מקרא לישראל(

בר־גיל ערן, על הדבש ועל המוות )סל"ע(
בר־חיים יעקב, סוד האבן הקטנה )נוער/דן חסכן(

בר־יודא משה, צל עובר )סל"ע(
 בר־יוסף יוסף, אנשים קשים )מחזה(

הפרדס )מחזות(
 בר־יוסף יצחק, גם לך יהיה טוב בחיים )סל"ע(

 לא ביום ולא בלילה )סל"ע(
מה שיהלי רוצה )ילדים(

בר־כוכב ישראל, בקרוב אהבה )שירה(
בראון ארצ'י, עלייתו ונפילתו של הקומוניזם )אפקים/היסטוריה(

 בראון בנימין, מדריך לחברה החרדית — אמונות וזרמים
)אפקים/יהדות/מדעי החברה(
בראון ג'ף, סטנלי השטוח )ילדים(

בראון דבורה, כריתות וסיפורים אחרים )קלאסי כיס(
בראכר קרל דיטריך, הדיקטטורה הגרמנית )אפקים/שואה(

 בראל נוית, מחדש )שירה(
ממש )שירה(

בראל שרי, בלייכר בלה, לחשוב כמו זברה )עיון/ניהול(
 ברג יונתן, הרחק מעצי התרזה )סל"ע(

עוד חמש דקות )סל"ע(
ברג סיביל, תודה רבה על החיים )סל"ע(

ברגמן זאב, כהן אסתר, המשפחה — מסע אל עמק השווה )עיון(
 ברגמן תמר, הילד מ"שמה" )נוער( 

 כמראה לטושה )סיפורת(
רב חובל שב אליך )נוער/ראשונים בארץ(

 ברגסטרום גונילה, אלפונס וחברו הדמיוני מולגן )ילדים(
 אלפונס, נו בוא כבר )ילדים(

לילה טוב, אלפונס )ילדים(
ברגר פיטר, הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה )עיון(

ברדן ז'. ד., פרשת דרייפוס )אפקים/היסטוריה(
 ברוך מירי )עורכת(, גן שלנו — אני ואתם

 )עורכת( גן שלנו — חג שמח
 )עורכת( הפעוטון שלי

 )עורכת( נסיכה על סוס )ראשית קריאה(
)עורכת( ספר הלמה )ילדים(

ברונובסקי יורם, )תרגום( אילת לבנה
 ברוקס טרי, אביר המילה חוזר )מדע בדיוני(

הנערה ואביר המלה )מדע בדיוני(
ברזניץ שלמה, שדות הזכרון )אפקים/שואה/פסיכולוגיה(

 ברטוב חנוך, אני לא הצבר המיתולוגי )הגות(
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 באמצע הרומן )סל"ע(
 יהודי קטן )סיפורים(

 רגל אחת בחוץ )סל"ע(
שש כנפיים לאחד )סיפורת(

ברטוב טל ואייל, דניאל ויעל ביבשת השחורה )ילדים(
ברטוב עמר, היהודי בקולנוע )אמנות/סוציולוגיה(

ברטל ישראל, קוזק ובדווי )אפקים/היסטוריה(
בריגס ג'ון, פיט דיוויד, חוכמת הכאוס )דגש אחר/מדע(

בריטון רונלד, אמונה ודמיון )פסיכואנליזה(
 בריינר שושי, אהבה עברית )סל"ע(

 כתב סתרים )סל"ע(
ספר הפרידות הגדול )סל"ע(

 ברינקר מנחם, עד הסימטה הטבריינית
)אפקים/ביקורת תרבות(

ברכאת סלים, חכמי האפלה )סל"ע(
 ברכט ברטולט, סיפורי מר קוינר )פרוזה אחרת(

שלושה מחזות )מחזות(
ברלין אדל, פירוש: אסתר )מקרא לישראל(

 ברלין ישעיה, שורשי הרומנטיקה )אפקים/היסטוריה/הגות(
תחושת המציאות )אפקים/הגות(

ברם שחר, פריחת הזכרון )שירה(
ברמן טמקין בתיה, עיר בתוך עיר )שואה/ביוגרפיה(

ברנדון רות, חיים סוריאליסטיים )אפקים/אמנות(
ברנדט גרג, טוצ'ילו ליז, הוא לא בעניין )מתנה/פנאי(

ברנלף, חזיונות שווא )סל"ע(
ברנע תמרה, חוסייני רפיק )עורכים( הווירוס לא עוצר במחסום 

)בריאות(
ברנשטיין אורי, עולם עובר )שירה(

 ברנשטיין סרקז אילנה, דיה הניג )הסדרה הלבנה(
 חלמתי שאני ער )סל"ע(

שארה כסותה עונתה )הסדרה הלבנה(
ברסלין ג'ימי, השטינקר הטוב )מדעי החברה/תעודה(

 ברעם ניר, )עורך( אדוני התרבות )972(
 אנשים טובים )סל"ע(

 הארץ שמעבר להרים )מדעי החברה/סוציולוגיה(
 יקיצה )סל"ע(

צל עולם )סל"ע(
 ברעם ניר, אירינה רובל גלובקינה )עורכים(, זרקאלו —

יצירה רוסית עכשווית בשיח הישראלי )סיפורת(
ברק ג'יימס לי, דרך קנה הסוכר )מתח(
ברתיני ק. א., מאחורי הפרגוד )שירה(
בשאראת עודה, חוצות זתוניא )סל"ע(

 בשביס־זינגר יצחק, העבד )סל"ע(
 שושה )סל"ע(

תשמעו סיפור! )סל"ע(
בת שבע ח', פרוטוקול אמסטרדם )סל"ע(

גאון בעז, המקום שבו נגמרת אמריקה )עולמות(
גאון בעז, מיכאלי אפרת, פשוט זה לא )פנאי/מתנה(

 גארי רומן, חיבוק־גדול )אמיל אז'אר( )סל"ע(
עפיפונים )קלאסיקה(

גבירץ נטעלי, חלזונות על הכביש המהיר )סל"ע(
גביש עופר, עדי אדר, שיר לדרך )מתנה/שירה(
גבע דודו, הברווז בעובי הקורה )מתנה ופנאי(

גוברין מיכל, הבזקים )סל"ע(
 גוגול ניקולאי, סיפורים אוקראיניים )חידוש/סל"ע(

רשימותיו של מטורף )קלאסי כיס(
גודארד יוסי, הכניסה לזרים אסורה )נוער(

גודוביץ ישראל, 40x40: ארבעים מגדלים, ארבעים שנה 
)אדריכלות/אלבום/מתנה ופנאי(

גודפילד ג'ון, עולם עתיר דמיון )אפקים/מדע( 
גוואנדה אטול, להיות בן תמותה )אפקים/רפואה ובריאות(

 ג'וזף מארק, חסלו את פוטיומקין )מתח(
מקסיקו 21 )מתח(

גוטיירס פדרו חואן, הטרילוגיה המלוכלכת של הבאנה )סל"ע(
 גוטמן נחום, ביאטריצ'ה )נוער(

החופש הגדול )נוער(
 ג'ויס ג'יימס, דבלינאים )סל"ע(

דיוקן האמן כאיש צעיר )סיפורת(
גולדברג אלחנן, פרדוקס החכמה )אפקים/מדע(

 גולדברג חנה, אילו הייתי אריה — ספר קרטון )ילדים(
 אילו הייתי עכבר — ספר קרטון )ילדים(

אילו הייתי קוף — ספר קרטון )ילדים(
גולדברג לאה, המפוזר מכפר אז"ר )ילדים/שפן הסופר(

גולדינג ויליאם, בעל זבוב )סל"ע(
גולדמן מרשל, האתגר של גורבצ'וב )אפקים/היסטוריה(

גולוד לירן, נמר גימ"ל )סל"ע(
גולי תומס, חירות )עתידות(

גולן תמר, רון תמר, גורילות ודיפלומטיה )עולמות(
גולני מוטי, הנציב האחרון )תולדות ישראל(

גוסטפסון לארס, ההצרחה השלישית של ברנארד פוי )סל"ע(
 גופל מוקרג'י דהאן, צ'יטרה־גריבה — סיפורו של יֹון

)תרגום: מאיר שלו( )ספריה לנוער(
 גופר אמנון, עדי אדר, בשבילי ארץ אהבתי )טיולים/מתנה(

סודות גליליים )טיולים/מתנה(
 גור בתיה, אבן תחת אבן )סל"ע(

עושים את זה )עורכת(
גור חגית, רלה מזלי, ספר הזכויות שלי )ילדים(

 גורביץ זלי, דאבל קליק )שירה(
 זמן בב )שירה(
 יום יום )שירה(

על המקום )עיון — מאמרים(
גורביץ פיליפ, מוריס ארול, הבלדה של אבו גרייב )תעודה(

ג'ורג' אלכסנדר, )עריכה( מה סוקרטס היה אומר?
גורדון איילה, בעמק המצלבה )נוער(

גורדימר נדין, אורח כבוד )סל"ע(
 גורי חיים, החקירה — סיפור רעואל )סל"ע(

הספר המשוגע )סל"ע( 
 גורן גורמזאנו יצחק, בלאנש )סל"ע(

קיץ אלכסנדרוני )חידוש/קלאסיקה(
גורן עמוס, מרדכי מקלף )ביוגרפיה(
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 גורני יוסף, בין אושוויץ לירושלים )זהות יהודית(
החיפוש אחר הזהות הקיבוצית )אפקים/היסטוריה(

גורס ג'ו, נעלם ואיננו )מתח( 
גיא כרמית, בר־לב )ביוגרפיה(

ג'יאן מא, אבק אדום )עולמות(
גיבסון איאן, לורקה )אפקים/ביוגרפיה(

 ג'יימס הנרי, האירופאים )סל"ע(
 החיה שבג'ונגל )פרוזה אחרת( 

שלל פוינטון )סל"ע(
ג'ייקובסון דן, וידויו של ג'וזף בייס )סל"ע(

גיל נעמה, לב של אבן )סיפורת(
גילסטרפ ג'ון, הבריחה של נתן )מתח(

גינזברג אלן, קדיש )שירה(
גינצבורג נטליה, לקסיקון משפחתי )סל"ע(

גל גץ פוריה, הדתל"שים )מדעי החברה/יהדות(
גל־נור יצחק, ראשיתה של הדמוקרטיה הישראלית

 גל־נור יצחק, בלאנר דנה, המערכת הפוליטית בישראל 
)שני כרכים(, )ספריית ספיר/מדעי החברה(

 גל עירית, אילנה המרמן, מביירות לג'נין 
)תעודה/תולדות ישראל(

גלאטשטיין יעקב, כשיאש הגיע )סל"ע(
 גלבוע כרמית, ייעודו של דן )1( — ההתגלות )נוער/פנטזיה(

ייעודו של דן )2( — המסע הגלקטי )נוער/פנטזיה(
גלבר יואב, היסטוריה, זיכרון ותעמולה )אפקים/היסטוריה(

גלדוס פרס בניטו, דוניה פרפקטה )סל"ע(
גלילי מרדכי, שני קולאז'ים )שירה( 

גלנדר שמאי, צלחת מעופפת )סיפורים(
 גלעד משה )עורך(, אלה החיים שהייתי רוצה לחיות )עולמות(

 געגועים לשינויים — סיפורי מסע ישראליים )עולמות(
מסעות בלי קנה מידה )עולמות(

 גלעד משה, גלעד איקי, טל דובי, טיול ילדותי 
)טיולים/אלבום/מתנה ופנאי(

גנור רוני, שבלול מכוכב אחר )ילדים/ראשית קריאה(
 גנז חיים, מריכרד ואגנר עד זכות השיבה 

)ספריית ספיר/היסטוריה(
גניהר עלמה, ג'י־פי־אס )סל"ע(

ג'נקינס מרטין, גוליבר — ג'ונתן סוויפט )מתנה(
גפן יהונתן, אומר שירי אהבה )שירה/מתנה(

 גפן שירה, בלונה )ילדים(
 לילה טוב מפלצת )ילדים(

על עלה ועל אלונה )ילדים(
גפן שירה, קרת אתגר, לילה בלי ירח )ילדים(
גראייק ס., המאבק על המשך החיים )שואה(

 גרבוז יאיר, כל הסיכויים שבקרוב תעבור כאן רכבת 
)זיכרונות(

 גרוסמן דויד, איתמר וכובע הקסמים השחור )ילדים(
 איתמר מטייל על קירות )ילדים(

 איתמר מכתב )ילדים(
 איתמר פוגש ארנב )ילדים(

 איתמר צייד החלומות )ילדים(

 אל תדאגי, רותי )ילדים(
 בובה תותי )ילדים(

 ג'ירפה ולישון )ילדים(
 האח החדש של איתמר )ילדים(

 החברה הסודית של רחלי )ילדים(
 היה הייתם שני קופים )ילדים( 

 חיבוק )מתנה/ילדים(
 יונתן בלש ממש )ילדים(

 מי רוצה שק־קמח )ילדים(
 נסיכת השמש )מתנה/ילדים(

רותי תישן ותישן )ילדים(
גרוסמן ואסילי, הכל זורם )סל"ע(

גריבין ג'ון, קוסמולוגיה )עתידות/מדע(
גרין איבון, הניסוי )שירה(

 גרין ארתור )אברהם יצחק(, בעל הייסורים )אפקים/ביוגרפיה( 
בקשו פני, קראו בשמי )אפקים/יהדות(

 גרין גרהם, כמאכולת אש )סל"ע(
מסעותי עם דודתי )קלאסיקה(

גרין רוס, ילד פיצוץ )דגש אחר/פסיכולוגיה(
גרינברג יצחק, אנטומיה של משבר ידוע מראש )סוציולוגיה(

גרינברג מייקל, רדי מהר, שמש )תעודה/פסיכולוגיה(
גרינברג משה, על המקרא ועל היהדות

גרינברג תמיר, על הנפש הצמאה )שירה(
גרינווד בריין, כל מה שקרה שם באמת )עין טובה/סיפורת(

גרינוולד ג'ף, קנה לך בודהא )עולמות(
 גריפנדו ג'יימס, החטיפה )מתח(

המודיע )מתח(
 גרץ נורית, אל מה שנמוג )סיפורת/ביוגרפיה(

 מקהלה אחרת )אפקים/ביקורת תרבות/שואה(
 על דעת עצמו )סל"ע(

שבויה בחלומה )אפקים/ביקורת תרבות(
גרץ נורית, ח'לייפי ג'ורג', נוף בערפל )אפקים/קולנוע(

 גרץ נורית, יוסף רז, עקבות ימים שעוד יבואו 
)קולנוע/מדעי החברה(

 גרשוני ישראל, אור בצל )אפקים/תולדות ישראל(
פירמידה לאומה )אפקים/הסטוריה(

 גת שלי, טלמון עינת, לב ורד, המדריך הישראלי להנקה 
)רפואה ובריאות(

 ד'אגיאר פרד, זכרון ארוך )פרוזה אחרת(
להזין את הרוחות )פרוזה אחרת(

דאוניה כריסטין, אני רוצה לישון )ילדים(
דאור דן, הרים ונהרות לעולם — רשימות מסע )עולמות(

 דאור דן, יגאל צור, הודו — מדריך למטייל )מסעות(
סין — מדריך למטייל )מסעות(

דאלי מרטין, האמת אודות סינדרלה )דרוויניזם היום/סוציולוגיה(
דאלרימפל ויליאם, עיר הג'ינים )עולמות(

דגון גדי, אחד מי יודע — להקת בת שבע )מתנה(
דגן אביגדור, בינת השכווי )קלאסיקה(

דגן חגי, האל האחר )ספריית ספיר/ביקורת תרבות/הגות(
דה מונתרלאן אנרי, הרווקים )סל"ע(
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דובלאטוב סרגיי, אנחנו ושכמותנו )סל"ע(
דובס מייקל, שישה חודשים ב־1945 )אפקים/היסטוריה(

דולת־אבאדי מחמוד, שקיעת הקולונל )סל"ע(
 דוסטוייבסקי פיודור מ., האחים קרמאזוב )סל"ע(

 המהמר )סל"ע(
 המהמר )מפרשים(

הכפיל )הקלאסיקונים(
דור משה, וכבר בהתחלה )שירה(

 דורון אברהם, קרמר רלף, מדינת הרווחה בישראל 
)אשכולות/סוציולוגיה(

 דותן שי, אחר כך אני מוחק )שירה(
על קצה המותר )שירה(

 דיימונד ג'ארד, העולם עד אתמול )אפקים/סוציולגיה(
רובים, חיידקים ופלדה )אפקים/סוציולוגיה(

דיוויס קווין, פיצוח הגנום )אפקים/מדע(
דיויס אוקימוטו ג'יו, וינסטון מצ'רצ'יל )ילדים(

 דיל סיגלית, אנשי הקירות )נוער/אימה(
 אפלות )נוער(

 הבובה )נוער/אימה(
 היונה שסבלה מפחד גבהים )ילדים(

 המכשף האפגני )נוער/אימה(
 הפנימייה שלא היתה )נוער/אימה(

 טירת כחולי העין )נוער/אימה(
 לב של עץ )נוער/אימה(

 לכודים באפלה )נוער/אימה(
 שעון הקסמים )ילדים(

תלתלים מכושפים )נוער/פנטזיה(
דינר דן, שבר זמן )עיון/היסטוריה(

דיק ק' פיליפ, האיש במצודה הרמה )סל"ע(
דיקר אביטל, השער האבוד )נוער(

דניאל פזית, איבוד זה לא שם של מקום )ילדים(
דסאי קיראן, ירושה של אובדן )סל"ע(

 דסקל ריקי, הכוח המדמה )שירה(
כמות שהוא )שירה(

דעי נעמה, צערו העתיק של הירח )סל"ע(
דקל־לונדון דניאלה, דב מצב־רוח טוב )ילדים( 

דר יעל, דודה של שום איש — קלסיקה וקלסיקונים בספרות 
הילדים העברית )מפתחות/סל תרבות ארצי(

דר רות, ברדש ושחש תולים כביסה — סיפורים בהשראת 
העבודה עם חנוך לוין )סיפורת/מתנה(

דרור מיכאל, מילון עברי־רוסי
 דרור־פריאר איתן, האצבעות על הגבעה )סל"ע(

ומי גר במגדל )סל"ע(
דרי טיבור, שעשועים בשאול )פרוזה אחרת(
האן ג'קי, יום עליז יום מרגיז )חידוש/ילדים(

 האן סיריל, בובו הפיגמי הקטן )ילדים(
החצאית של בובו )ילדים(

האצ'ינס פט, יום הולדת שמח )ילדים(
 האריס ריץ' ג'ודית, מיתוס גידול הילדים )אפקים/פסיכולוגיה(

אין שניים דומים )אפקים מדע(

 הדיה יעל, עדן )סל"ע(
 רביעי בערב )סל"ע(

 שלושה סיפורי אהבה )סל"ע(
תאונות )סל"ע(

הּוַא יּו, קורותיו של ש'ו סאן־גואן )סל"ע(
הובסבאום אריק, עידן הקיצוניות )אפקים/היסטוריה(

הוגאן רות, שומר הדברים האבודים )עין טובה/סיפורת(
הולדמן ג'ו, שלום לנצח )מדע בדיוני(

הולט סילביה אן, חיים ששווים פחות )זהות/סוציולוגיה, מגדר(
הולצמן אבנר, תמונה לנגד עיני )אפקים/ביקורת תרבות, שואה(

הולר פרנץ, לו יכולתי לבקש לי משאלה )ילדים(
 הומרוס, אודיסיאה — תרגום: טשרניחובסקי

איליאדה — תרגום: טשרניחובסקי
הוניגמן ברברה, פרק בחיי )פרוזה אחרת(
 הוסטֶוס סירי, האישה הרועדת )בריאות(

קיץ ללא גברים )סל"ע(
הופמן אווה, זרה בין המילים )סל"ע(

 הופמן יאיר, פירוש: ירמיה )מקרא לישראל(
פירוש: מיכה )מקרא לישראל(
הופר מרי, איימי )ספריה לנוער(

הורוביץ אביגדור, פירוש: משלי )מקרא לישראל(
הורוביץ נרי, )עורך( דת ולאומיות בישראל ובמזה"ת 

)סוציולוגיה(
 הורן שפרה, גם ביום וגם בלילה )ילדים(

 הימנון לשמחה )סל"ע(
 חוויה ניו זילנדית )מסעות(

תמרה הולכת על המים )סל"ע(
הייכל מוחמד חסנין, הספינקס והקומיסר )אפקים/היסטוריה(

היימברג ג'סטין, שרק )על פי הסרט(
היינליין רוברט, עריצה היא הלבנה )מדע בדיוני(

הייסבורג פרנסואה, לוחמה )עתידות(
היצ'קוק ויליאם, המאבק על אירופה )אפקים/היסטוריה(

הירשפלד אריאל, כינור ערוך — לשון הרגש בשירת ח"נ ביאליק 
 )אפקים/בקורת תרבות/שירה(

רשימות על מקום )סיפורת(
הירשפלד יאיר, אוסלו נוסחה לשלום )תולדות ישראל(

 הכהן דבורה, הגרעין והריחיים )סוציולוגיה(
 מנהיגה ללא גבולות — הנרייטה סאלד, ביוגרפיה 

)אפקים/ביוגרפיה(
הלל הגר, "ישראל" בקהיר )תולדות ישראל(

 הלל ע., הספר הגדול של ע. הלל )ילדים(
יוסי ילד שלי מוצלח )ילדים(

הללס שלמה, הר הכרמים )סל"ע(
הלמן עינת, ילדה מיוחדת )ילדים(

הלנר־אשד מלילה, ונהר יוצא מעדן )יהדות, קבלה(
הלסינג לנרט, הדלעת המופלאה )ילדים(

הלר ג'וזף, אלוהים יודע )קלאסיקה(
 המאירי ישראל, אש במדרון )סל"ע(

 אש בקוצים )סיפורים( 
 הלבנים )סל"ע(
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 ליל זכרון )סל"ע(
סימביוזה )סל"ע(

המבורגר ז'ן, ברכת הרפואה )אפקים( 
 המון אלכסנדר, איש משום מקום )פרוזה אחרת(

שאלת ברונו )פרוזה אחרת(
המרמן אילנה, במחוזות זרים )תעודה( 

המרמן אילנה, יורגן ניראד, במזל סרטן )סיפורת/בריאות(
 הס אמירה, כמו בכי שאין לו עיניים להיבכות )שירה(

 ספר המזלות של אמירה )שירה(
שני סוסים על קו האור )שירה(

העליון יעקב, רגל של בובה )סיפורת(
הראבן גיל, אגדה חדשה )ילדים/ראשית קריאה(

הראבן שולמית, עיר ימים רבים )סל"ע(
הראל אהרן, בין בניין להרס

 הראל נירה, אחד יותר מדי )נוער/דן חסכן(
 איזה בוץ )ילדים(

 איך עושה סבא )ילדים(
 איפה הסבלנות )ילדים(

 אפשר להשאיר הודעה )ילדים(
 בסרט זה אחרת )ילדים/ראשית קריאה(

 הספר הגדול )ילדים(
 התנגשות חזיתית )נוער/דן חסכן(
 חתולים חתולים )עורכת( )ילדים(

 יואש בלש חלש )ילדים(
 כובע חדש )נוער/דן חסכן(

 כמה טוב שבאת )עורכת( )ילדים(
 מיקי תפסיקי )ילדים(

 מעשה בשרביט קסמים )ילדים(
 סיפורים לפני השינה )עורכת( )ילדים(

שבת שלום )ילדים(
 הרברט בריאן, אנדרסון קווין, חולית אדם נגד מכונה

 )מדע בדיוני(
 חולית בית אטרייאידס )מדע בדיוני(

 חולית בית הארקונן )מדע בדיוני(
 חולית בית קורינו )מדע בדיוני(

 חולית הג'יהאד הבטלרייאני )מדע בדיוני(
 חולית קרב קורין )מדע בדיוני(
 עקלתוני חולית )מדע בדיוני(

ציידי חולית )מדע בדיוני(
הרברט זביגנייב, האפוקריפים ההולנדיים )קלאסי כיס(

 הרברט פרנק, בית הלשכה חולית )מדע בדיוני(
 הקיסר האל של חולית )מדע בדיוני(

 חולית )מדע בדיוני(
 ילדי חולית )מדע בדיוני(

 כופרי חולית )מדע בדיוני(
משיח חולית )מדע בדיוני(

הרדי תומס, הרחק מהמון מתהולל )קלאסיקה(
 הרטמן דוד, הרמב"ם — הלכה ופילוסופיה )ארון ספרים יהודי(

 מסיני לציון )ארון ספרים יהודי(
עשה לבך חדרי חדרים )ארון ספרים יהודי/הגות(

הריסון דוד, ספר סיפורי הענקים )ילדים(
 הריסון קתרין, אישה כלב־ים )סל"ע(

 הנשיקה )פרוזה אחרת(
כיסא הקשירה )סל"ע(

הרמן ג'ודית לואיס, טראומה והחלמה )אפקים/בריאות(
הרנדורף וולפגנג, צ'יק ואני )עין טובה/סיפורת(

הרניק רעיה, אחי אחי )נוער/דן חסכן(
הרציג חנה, תמונות מחפשות כותרת )סיפורת(

 הרשלג פועה, איך נדלקו המדורות )נוער/ראשונים בארץ(
שליחות של אהבה )אנצו סירני( )נוער/ראשונים בארץ(

ואדל מרטין, אתה ואני, דובון )ילדים(
ואן דראנן ונדלין, אהבה בשני קולות )נוער(

 ואלזר רוברט, אפר, מחט, עיפרון וגפרור )פרוזה אחרת(
 האחים טאנר )סל"ע(
עוזר לכל עת )סל"ע(

ואצוליק ל., חזירי הים )סל"ע(
ווטסון איאן, שאלות קשות )מדע בדיוני(

 ווילסון דאלי, האמת אודות סינדרלה
)דרוויניזם היום/סוציולוגיה, מגדר(

ווינוביץ ולדימיר, הטוען לכס־המלכות )סל"ע(
ווינטון טים, הרוכבים )סיפורת(

וולף דוריאן, קאי, הילד מהארגז )ילדים(
 וולף וירג'יניה, אליוט ת"ס, שטרן נח, 

פס רקמה צר )הגות/שירה/ביקורת תרבות(
וולף טוביאס, אסכולה ישנה )סל"ע(

 וולצר מיכאל, מלחמות צודקות ולא צודקות 
)אפקים/היסטוריה(

 וולקוב שולמית, במעגל המכושף )אפקים/היסטוריה(
 ולטר רתנאו )אפקים/היסטוריה/שואה(

 )עורכת( מחלוקה לאיחוד — גרמניה 1990-1945 
)היסטוריה(

 וורד פיטר ד', בראונלי דונלד, חייו ומותו של כדור הארץ
)אפקים מדע(

 וורטון אדית, איתן פרום )קלאסי כיס(
קיץ )הקלאסיקונים(

וורגפט נורית, "תפתחו משטרה!" — מהגרי עבודה בישראל 
)תעודה(

וידאל־נאקה פייר, רוצחי הזכרון )אפקים/שואה(
ויז'ביצקי זיו אסתר, שאון מותו של שימק )פרוזה אחרת(

ויטל־גלעד רותי, עד שמיאה תגיע )ילדים(
וייזל מאשה, מכתבים למרתה )מדף(

וייט פטריק, עמק האושר )סל"ע(
וייל מרטין, חירייה: על צחנה ויופי )שונות(

וייל עוזי, דה בוטון איריס, פנדה פנדה )ילדים(
וייל רייצ'ל, #שברים )נוער(

ויינברג סטיבן, חזון התיאוריה הסופית )אפקים/מדע(
ויינר ג'ונתן, מקור הפרוש )אפקים(

ויינר חנה, עופר דליה, פרשת קלאדובו־שאבאץ )העפלה(
ויליאמס וולטר, מטרופוליטן )מדע בדיוני(

ויליס ווקר מרי, הזעקה האדומה )מתח(
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וינטר ג'ונה, פרידה )ילדים(
 ויניקוט ד. ו., הפסיכולוגיה של השיגעון )פסיכואנליזה(

 משחק ומציאות )פסיכואנליזה(
עצמי אמיתי, עצמי כוזב )פסיכואנליזה(

ויסנטון רוברט, כי זה עושה אותי כזה )ילדים/לקסיקון(
ויסנשטין רודי, צלמניה )אמנות/מתנה(

ויתקין שלמה, כרוח מאסף )שירה(
ולס רוזמרי, הפתעה ליום הולדת )ילדים(

 ולר שולמית, שלום רצבי, שיחות חולין בתלמוד הבבלי 
)ארון ספרים יהודי(

וסרמן נתן, ואין העולם מקומו )שירה(
וסרשטיין ברנרד, בריטניה ויהודי אירופה )אפקים(

 ורגס יוסה מריו, הדברן )סל"ע(
 העיר והכלבים )קלאסיקה(

ליטומה בהרי האנדים )סל"ע(
ורפל פרנץ, ארבעים הימים של מוסה דאג )סל"ע(

ורטה יורם, דוד ירון, )עורכים( תום ותהום )יהדות/שירה(
ורטה תמר, יוִנס עבדאלסאלם, החלום של יוסף )ילדים(

ורטה־זהבי תמר, גנדי — סיפור חייו של מהטמה )מוהנדס( גנדי 
 )ספריה לנוער/ביוגרפיה(

 ואנגרי — סיפור חייה של ואנגרי מאטאיי, האישה שנטעה
 ארבעים מיליון עצים )ספריה לנוער/ביוגרפיה(

 לפחד יש ריח )ספריה לנוער(
 מנדלה — סיפור חייו של נלסון מנדלה

 )ספריה לנוער/ביוגרפיה(
 מרטין — סיפור חייו של מרטין לותר קינג

 )ספריה לנוער/ביוגרפיה(
 סלטה לאחור )ספריה לנוער(

שרוטה )ספריה לנוער(
ורטהיים־סואן יונתן, מכלול העובדות, לא הדברים )שירה(

ז'בוטינסקי זאב, דיאנה וסיפורים אחרים )קלאסי כיס(
ז'בינסקה אנטונינה, גן החיים )סיפורת/שואה(

זהר עזרה, יאיר שפירא, הגוף ותיפקודו )לימוד(
זהרי מיכאל, מגדיר חדש לצמחי ישראל )טבע(

ז'יד אנדרה, מרתפי הותיקן )סל"ע(
זיו אבנר, פסיכולוגיה

זיו אמיר, ארבעה אבות )סל"ע(
זיו אפי, מיתולוגיה עכשיו )לקסיקון/מתנה(

זיו־ענבר אסתר, לעולם תהיה עצמך )נוער/ראשונים בארץ(
זיידמן בוריס, המינגווי וגשם הציפורים המתות )סל"ע(

 זילאזני רוג'ר, אביר הצללים )מדע בדיוני(
 אדון האור )מדע בדיוני(

 אמבר: אל מלכות האופל — כרך א'
 אמבר: מלך, נסיך, יורש — כרך ב'

 בסימן החדקרן )מדע בדיוני(
 בסימן התוהו )מדע בדיוני(

 ג'ק איש הצללים )מדע בדיוני(
 דמה של אמבר )מדע בדיוני(
 ידו של אוברון )מדע בדיוני(

 ממלכות התוהו )מדע בדיוני(

 מפתחים בחול )מדע בדיוני(
 נסיך התוהו )מדע בדיוני(

 קלפים של כליה )מדע בדיוני(
 תותחי אוואלון )מדע בדיוני(

תשעה נסיכים לאמבר )מדע בדיוני(
זילאזני רוג'ר, לינדסקול ג'יין, שר השדים )מדע בדיוני(

זילאזני רוג'ר, רוברט שקלי, הביאו לי את ראשו של נסיך 
 החלומות )מדע בדיוני(

מהתלה לא קלה )מדע בדיוני(
זינגר י. י., בית קרנובסקי )סל"ע(

זינובי זיניק, גומחה בפנתאון )סל"ע(
זיסאפל כליל, הקומדיה הציונית )פרוזה אחרת(

 זיסקינד פטריק, היונה )פרוזה אחרת(
 סיפורו של מר זומר )פרוזה אחרת(

על אהבה ומוות )פרוזה אחרת(
זיפרשטיין סטיבן, נביא חמקמק )אפקים(

זך נתן, כל החלב והדבש )שירה, מתנה(
זליכוב רלוי עדי, מעשייה לנר ראשון )ילדים(

 זנד שלמה, האינטלקטואל, האמת והכוח )אפקים/הגות(
 ההיסטוריון, הזמן והדמיון )972(

הקולנוע כהיסטוריה )אפקים(
זנדבנק שמעון, מישהו אחר )סיפורת(

זנסי אריק, פנמה )מתח(
זקהיים ויקטוריה, האישה האחרת )פנאי(

 זקוביץ יאיר, אביעה חידות מני קדם )ארון ספרים יהודי(
 גבוה מעל גבוה )יהדות(

 ישוע קורא בספרי הבשורה )שירה(
 צבת בצבת עשויה )ארון ספרים יהודי(

 פירוש: רות )מקרא לישראל(
פירוש: שיר השירים )מקרא לישראל(

זר פנינה, לוחמים בלילה )נוער/ראשונים בארץ(
 זרחי נורית, אהבתה של רוזי פטרוסיל )מתנה ופנאי/ילדים(

 אמבטים )ילדים(
 הספר הגדול )ילדים(

 התרנגולת שהלכה אחורה )ילדים(
עלמה או היום השישי )ילדים(

זרטל עדית, זהבם של היהודים )אפקים(
חבקין הילה, מסביב לשעון — ספר קרטון )ילדים(

חבר חנן, מולדת המוות יפה )אפקים/ביקורת תרבות(
חדד רפרם, מדריך רפרם לכלא הלובי )סיפורת(

חזן מאיר, מתינות )המכון לחקר הציונות(
 חזן־רוקם גלית, ציפורי )שירה(

רקמת חיים )ארון ספרים יהודי(
חיות נעם, גנבת השואה שלי )תעודה(

 חכם רונית, אדונים עבדי הארץ )הסדרה הלבנה(
 אמור ופסיכה )נוער(

השד על ההר )ילדים(
חליחל עלא, להתראות עכו )סל"ע(
 חלמיש אביבה, אקסודוס )העפלה(

 מאיר יערי )אפקים/ביוגרפיה/תולדות ישראל(



רשימת הספרים על פי שמות הסופרים 34

 מאיר יערי — האדמו"ר ממרחביה 
)אפקים/ביוגרפיה/תולדות ישראל( 

חסון אברהם, אבו באדג'ס עושה חיים )מדף(
טאהירי אמיר, רוח אללה )אפקים(

 טהרלב יורם, הדודה שלי מרחוב הנביאים )ילדים/שפן הסופר(
הספר הגדול )ילדים(

טוד עמנואל, אחרי האימפריה )אפקים/היסטוריה(
טווין מרק, סטיבן ג'ררד המסכן )ילדים(

טולסטוי לב, אנה קארנינה )א־ב( )סל"ע(
 טולץ סטיב, חול טובעני )סל"ע(

שבריר )סל"ע(
טופלר אלבין, הלם העתיד )אפקים(

טופלר אלבין, טופלר היידי, עושר מהפכני )אפקים(
טורברג פרידריך, הנני אבי )סל"ע(

טיגאי יעקב חיים, פירוש: דברים )מקרא לישראל(
 טים אווה, אדום )סל"ע(

אחי, לדוגמא )תעודה/היסטוריה(
טימור דן, חמוץ מתוק )ילדים/ראשית קריאה(

טישמה אלכסנדר, ספר על בלאם )סל"ע(
טלטי סטיבן, אירית שחורה )מתח(

 טלשיר רחל, המחלה ההיא )מציאות/בריאות(
מושלם )סל"ע(

 טנא בנימין, אל עיר נעורי )נוער/דן חסכן(
החצר השלישית )נוער/דן חסכן(

טרבאי דוד, סטלקר )סל"ע(
טרולופ אנתוני, נינה בלטקה )סל"ע(

טרטקובר דוד, טרטקובר )אמנות/פנאי/ביקורת תרבות(
טריגר־הגואל שלומית, ילדת מפתח )נוער(

 טשרניחובסקי שאול, אודיסאה )כרך ד'( )תרגם(
 איליאדה )כרך ג'( )תרגם(

 בגינה )ילדים/שירה/מתנה(
 האפוסים )כרך ה'(

 מחזות )כרך ח'(
 פואמות ואידליות )כרך ב'(

 שירות )כרך ז'(
 שירות ושירים )כרך ו'(
שירים ובלדות )כרך א'(

 יבין יונתן, אחלה אח )ילדים(
 אנטי )ספריה לנוער(

 באבא ג'י )סל"ע(
 בשכונה שלנו )ילדים(
 גוזלים בראש )ילדים(
 דורון הדרקון )ילדים(
 החתול דלעת )ילדים(

 זהבים )ספריה לנוער/מתח(
 כשאבא היה עצוב )ילדים(

שמר־בית )סיפורת(
יבין יונתן, נבו זיו, הכי הייתי רוצה להיות )ילדים(

 יבלונקה חוה, מריון ג' למב, אבולוציה בארבעה ממדים 
)אפקים מדע(

יגנדורף צבי, וולפי ואופי השטרודלים )סל"ע(
יו' לי, מחצלת הבשרים )סל"ע(

יובל חנן, סידור אישי )מתנה/יהדות(
יובל ישראל יעקב, שני גויים בבטנך )עלמא(

יובל שושנה, מה שלומך גברת רובין )סיפורת(
יוז סטיוארט, אסירי תקוה )אפקים/היסטוריה(

יוקל אנה מריה, צבע הפנינה )נוער/דן חסכן(
יזרעאלי בועז, בֵרכת התנינים )סל"ע/סיפורים(

יחימוביץ' שלי, אנחנו )כלכלה/ביקורת תרבות/סוציולוגיה(
 ילום ארוין, כשניטשה בכה )אפקים/פסיכולוגיה(

על הספה )סיפורת(
 ילן־שטקליס מרים, שועל, ארנב ותרנגול )ילדים(

תפוחי העלומים )ילדים(
 ינאי צבי, החיפוש האינסופי )אפקים/מדע, הגות(

מסע לתודעת הטבע )מדע, הגות(
יפת שרה, פירוש: עזרא | נחמיה )מקרא לישראל(

יצחקי רות, רואים סיפור — בעקבות ציורי נחום גוטמן )ילדים(
יקירה אלחנן, פוסט ציונות, פוסט שואה )המכון לחקר הציונות(

 ירון־דיין נועה, מקימי )סל"ע(
שירה גאולה )סל"ע(

ירופייב ונדיקט, מוסקבה פטושקי )פרוזה אחרת(
ירושלמי רפאל, להציל את מוצרט )סל"ע(

ישראל יעל, יצאתי לחפש מחסה )הסדרה הלבנה(
ישראל לוסיאן, לנצח את הסרטן )רפואה, בריאות(

ישראל צבי, מצודת החידות של הוורגגזיזיצים )ילדים ונוער(
ישראלי בן ציון וחיה, על שפת אגם סואן )תולדות ישראל(

כהן אורי, ההר והגבעה )המכון לחקר הציונות(
כהן אלדד, מנגינה כחולה עם תלתלים )ילדים(

כהן הרצל, אבני שיש טהור )סל"ע(
כהן יהודה, נעימי זמירות ישראל )אמנות(
כהן רעיה, בין שם לכאן )העפלה/שואה(
כהן רענן, בסבך הנאמנויות )סוציולוגיה(

כהן שגיא, כולם נשא הרוח )סל"ע(
 כהן־אסיף שלומית, אף פעם לא חיבקתי יונה )ילדים(

 בוקר טוב גדליהו )ילדים(
 גם לירח יש גומות חן )ילדים/שירה(

 דוקטור מרשמלו מלו )ילדים(
 הספר הגדול )ילדים(

 סיפור שמתחיל בנשיקה ונגמר בחיבוק )ילדים(
 ציפור, לאן את נוסעת? )ילדים(

רונה זברונה )ילדים(
כהן־לוינובסקי נורית, פליטים יהודים במלחמת העצמאות 

)היסטוריה/תולדות ישראל(
כהן־שלומי כרמלה, כמו קעקוע )סיפורת(

כוגן מרדכי, פאול ש.מ, פירוש: יואל | עמוס )מקרא לישראל(
 כוגן מרדכי, סימון אוריאל, פירוש: עובדיה | יונה 

)מקרא לישראל(
 כוגן מרדכי, אחיטוב שמואל, פירוש: נחום | חבקוק | צפניה 

)מקרא לישראל(
כוכבי אריק, עקורים ופוליטיקה בינלאומית )העפלה(
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 כליף עופר, חסר לך בורג — מדריך לתיקונים ולאחזקת הבית 
)פנאי(

כספי דן, לימור יחיאל, המתווכים )אשכולות/סוציולוגיה(
כפיר נירה, כמו מעגלים במים )פסיכולוגיה(

כפיר נירה, סלווין מוריס, מה שתלוי בך )פסיכולוגיה(
כץ ליסה, שחזור )שירה(

כ"ץ חיים, כ"ץ שמואל, צוואות וירושות )משפט(
כ"ץ יואב, נתב"ג )סל"ע(

כצמן אבי )עורך(, במחלוקת )אלבום/עיתונות(
כצנלסון ברל, עד פנה היום )עורך: מוקי צור( )הגות(
 כריסטי אגתה, הפרשה המסתורית בסטיילס )מתח(

 ולא נותר אף אחד )מתח(
 מוות על הנילוס )מתח(

 רצח באוריינט אקספרס )מתח(
רצח רוג'ר אקרויד )מתח(

כרמון אריק, באין חוקה )מדעי החברה(
 כרמי דניאלה, דבש קיץ )סל"ע(
 לשחרר פיל )פרוזה אחרת(
 מסע על קורקינט )ילדים(

 משפחת יאסין ולוסי בשמים )סל"ע(
עזים )פרוזה אחרת(

כרמלי ליאורה, ההפלגה של יונתן )נוער(
כשר אסא, רוח איש )ארון ספרים יהודי/הגות(
 כשר רימון, פירוש: יחזקאל א' )מקרא לישראל(

פירוש: יחזקאל ב' )מקרא לישראל(
לאבסי פיטר, הסיידר המר )מתח(

לאברו פיליפ, הסטודנט הזר )סל"ע(
לאון דונה, אקווה אלטה )מתח עולמי(
 לאור דן, אלתרמן — ביוגרפיה )אפקים(

המאבק על הזיכרון )אפקים(
לאור נתנאל, נגדי תמיד )שירה(

לאיול גבין, רשימת כרכום )מתח(
לואי אדואר, הסוף של אדי )סל"ע(

לבל ג'ני, הסיגלית הלבנה )זיכרונות(
לבנון נחמיה, הקוד — "נתיב" )זיכרונות(

לבקוביץ חנה, מטען חורג )סיפורים(
לברט נורברט ושטפן, הרי אתה נושא את שמי — המורשת 

המרה של ילדי הנאצים הבכירים )שואה(
לגרלף סלמה, מסע הפלאים של נילס הולגרסן )נוער(

לדו ג'וזף, המוח הרגשי )אפקים מדע(
להב פנינה, ישראל במשפט )אפקים/ביוגרפיה(

 להב צרויה, היה לו קשה למשה )ילדים(
 ונציה היא לא מקום אמיתי )שירה(
מלכת הביצות רוקדת טנגו )סל"ע(

להב שי, רשימת שידור — FM 91.8 )עיון(
 להב־רדלמסר תמיר, הפחדנים מרחוב אחד־העם )ילדים(

תמונת מחזור )שירה(
להט גולן, הפיתוי המשיחי )972(

קעה )סל"ע(  להירי ג'ומפה, הִבּ
 השם הטוב )סל"ע(

 פרשן המחלות )סל"ע(
קרקע לא מוכרת )סל"ע(

לואיס ברנרד, המזרח התיכון )היסטוריה כללית(
לואיס־קראוס גדעון, חוש כיוון )עולמות(
לובינסקי דנה, בלי ברית, בלי מילה )שירה(

לוי ארנון, תכונה )שירה(
 לוי יגיל, המפקד האליון — התאוקרטיזציה של הצבא בישראל

)ספריית ספיר/מדעי החברה/סוציולוגיה(
לוי ניסים, שנה בלי ציפורים )סל"ע(
 לוי פרימו, ההפוגה )אפקים/שואה(

 הזהו אדם )אפקים/שואה(
 השוקעים והניצולים )אפקים/שואה(

פרימו לוי — שיחות וראיונות )אפקים(
לוי רשף, הגמד משה ומכונית הממתקים )ילדים(

לויתן יניב, לחץ כאן )פנאי/שיווק באינטרנט(
לוקאס אדוארד, המלחמה הקרה החדשה )אפקים(

לורי יּו, מכירת חיסול )מתח עולמי(
לורנד רות, שיעור במטאפיזיקה )שירה(

 לורקה פדריקו גרסיה, חתונת דמים )מחזה(
ירמה )מחזה(

לזר הדרה, לפנות בוקר )מדף/סיפורת(
לי מאיירס סטיבן, הצאר החדש — עלייתו ושלטונו של ולדימיר 

פוטין )אפקים/ביוגרפיה(
 לי נל הרפר, אל תיגע בזמיר

 )תרגום חדש, בשיתוף ידיעות ספרים(
ניצב כל הלילות )סיפורת/בשיתוף ידיעות ספרים(
ליאון חוה, פותחים את הים )נוער/ראשונים בארץ(
ליבמן ישעיהו צ'רלס )עורך(, רצח פוליטי )תקריב(

ליבנה נרי, המדריך לאישה המושכת )פנאי(
לילה מרק, הנפש הנמהרת )אפקים/הגות(
לימונוב אדוארד, זה אני, אדיצ'קה )סל"ע(

לינדגרן אסטריד, רוניה בת השודד )ילדים ונוער(
לינדגרן אסטריד, ביורן ברג, תעלוליו של אמיל )ילדים(
 לינדגרן אסטריד, ונג נימן אינגריד, בילבי באה העירה 

 )ילדים/קומיקס(
 בילבי לא רוצה להיות גדולה )ילדים/קומיקס(

 בילבי מסדרת הכול )ילדים/קומיקס(
מי מכיר את בילבי בת גרב )ילדים(

 לינדקוויסט סוון, השמידו את כל הפראים 
)אפקים/מדעי החברה(

ליף מונרו, סיפורו של פרדיננד )ילדים(
ליפי רוזינה, נחלה )סל"ע(

לכסנס הלדור, גם הדג ישיר )סל"ע(
לם צבי, מלחמה וחינוך )תולדות ישראל(

למפדוזה ג'וזפה טומאזי די, הברדלס )קלאסיקה(
לנדאו בני, מכונת הזמן )סיפורת(

לנדאו יעקב, המיעוט הערבי בישראל )אשכולות(
לנדאו תמר, לא ידעתי שלבאך יש עיניים כחולות )סיפורת(

לנץ זיגפריד, הפלגה אחרונה )סל"ע(
 לסינג דוריס, בן בעולם )סל"ע(
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 מחברת הזהב )קלאסיקה(
שיקאסטה )סיפורת(

לסקלי חזי, באר חלב באמצע עיר )שירה(
לפואנט קלוד, רחוק מן העין, רחוק מן הלב )ילדים(

לפטון יּו' מורדן דניאל, באליט כריסטינה, מסעות אודיסאוס 
)נוער(

לרמן שמואל, כף הקלע )מדף/סיפורת(
לרנר אבא, אילוף הסוררת )אפקים(

לרסן נלה, חוָצה את הקו )סל"ע(
לתם ג'ונתן, ברוקלין היתומה )סל"ע(

מאג'ו תרזה, קיטון האבן )סיציליה( )עולמות(
מאואר סיימון, הגמד של מנדל )סל"ע(

 מאוטנר מנחם, משפט ותרבות בישראל 
)ספריית ספיר/ביקורת תרבות/תולדות ישראל(

מאזֹוֵור מארק, סלוניקי — עיר של רוחות )אפקים/היסטוריה(
מאיר מיכאל, יהדות בתוך המודרניות )ארון ספרים יהודי(

 מאירי עדי, אבידן בריר ברוריה, יומנה של כתבת שטח
)סיפורת/מתנה ופנאי(

מאלווי לורה, מוות 24 פעמים בשנייה )קולנוע/מדעי החברה(
מאלי יוסף, מלחמות, מהפכות וזהות דורית )היסטוריה(

מאמט דיוויד, במבי נגד גודזילה )ביקורת תרבות/קולנוע(
מאן תומאס, בית בודנברוק )קלאסיקה(

מאראיני דאצ'ה, בגהריה )סיפורת(
 מארקס גבריאל גרסיה, אהבה בימי כולרה )סל"ע(

 גנרל במבוך )סל"ע(
 זיכרונות מהזונות העצובות שלי )סל"ע(

 ידיעה על חטיפה )סל"ע(
 כרוניקה של מוות ידוע מראש )פרוזה אחרת/סיפורת(

 לחיות כדי לספר )סל"ע(
 מאה שנים של בדידות )סל"ע(

 סתיו של פטריארך )סל"ע(
 על אהבה ושדים אחרים )סל"ע(

שנים עשר סיפורים נודדים )סל"ע(
מארש נאיו, על שוטרים וציירים )מתח(

מאתיס איאנה, שנים עשר השבטים של האטי )סל"ע(
 מגד אהרון, דודאים מן הארץ הקדושה )אות גדולה(

 דודאים מן הארץ הקדושה )סל"ע(
 הגמל המעופף ודבשת הזהב )סל"ע(

 החי על המת )סל"ע(
 יום האור של ענת )סל"ע(

 מסע באב )קלאסיקה(
 עוול )אות גדולה(

 עשהאל )קלאסיקה(
פויגלמן )סל"ע(

מגד מתי, יומו האחרון של דני )סיפורת(
 מגן רבקה, הצמיד של אופירה )נוער(

שלום לאבא )נוער(
מודיאנו פטריק, רחוב החנויות האפלות )סל"ע(

 מודן רותו, הנכס )רומן גרפי(
 סעודה אצל המלכה )ילדים/קומיקס(

קרוב רחוק )רומן גרפי(
 מוהר עלי, מהנעשה בעירנו )מתנה ופנאי(

עוד מהנעשה בעירנו )מתנה ופנאי(
מוחרג'י סידהרתא, מלכת כל המחלות )אפקים/רפואה(

 מולינה אנטוניו מוניוס, אשרי האיש )סל"ע(
 החורף בליסבון )סל"ע(

 הפרש הפולני )סל"ע(
 ירח מלא )סל"ע(

ספרד )סל"ע(
מונדה אנטוניו, מי מאמין )הגות/פנאי(

מונתה אכסל, מגילת סן מיקלה )קלאסיקה(
מוסנזון משה, מכתבים מהדרכים )זיכרונות(

מופין ארמיסטד, המאזין הלילי )סל"ע(
מופסן גי דה, המתכון של רוז'ה )קלאסי כיס(

מוראביה אלברטו, מסע בסין האדומה )אפקים(
מורג אורה, מישולי )נוער/דן חסכן(

מורדאונט אלינור, ילדי האזעקות )נוער(
מורטון קטי, ואלנברג )עדות/שואה(

מוריאק פרנסואה, פקעת הצפעונים )סל"ע(
 מוריס בני, 1948 )ספריית ספיר(

 הדרך לירושלים )אפקים/תולדות ישראל(
 לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 

 )אפקים/תולדות ישראל(
 מדינה אחת, שתי מדינות )אפקים/תולדות ישראל(

מדיר יאסין עד קמפ דיוויד )אפקים/היסטוריה/תולדות 
 ישראל(

 מלחמות הגבול של ישראל )אפקים/תולדות ישראל(
 קורבנות )אפקים/תולדות ישראל(

תיקון טעות )אפקים/תולדות ישראל(
 מורקוק מייקל, אבי סער )מדע בדיוני(

 חרב השאול )מדע בדיוני(
מגילת החרבות )מדע בדיוני(

מושון לבנה, שתיקת הצמחים )סל"ע(
מזלי רלה, גור חגית, ספר הזכויות שלי )ילדים(

מטלון־ברנח נאורה, המלחמה בסוף הדרך )נוער(
 מטלון רונית, גלו את פניה )סל"ע(

 זה עם הפנים אלינו )סל"ע(
 קול צעדינו )סל"ע(
שרה, שרה )סל"ע(

מטלון רונית, הירשפלד אריאל, השפעה בלתי הוגנת )סיפורת(
מיטיב בני, הטירה שבדרך )נוער/דן חסכן(

 מיכאל סמי, ויקטוריה )סל"ע(
 חופן של ערפל )קלאסיקה(

 חסות )סל"ע( )כפול(
 חצוצרה בואדי )סל"ע(
 יונים בטרפלגר )סל"ע(

 מים נושקים למים )סל"ע(
 סופה בין הדקלים )נוער/דן חסכן(
פחונים וחלומות )נוער/דן חסכן(

מילנר איריס, קרעי עבר )שואה/ביקורת תרבות(



37רשימת הספרים על פי שמות הסופרים

מילר אנדרו, חוכמת הכאב )סל"ע(
מילר ג'ון, המשפחה האחרונה )מתח(

מילר ג'ונתן, מחשבות על מחשבות )אפקים(
 מימון יאיר, עופר אסנת, המדריך הטבעי לבריאות הילד

)רפואה ובריאות/פנאי(
מינסטר דן, תמורת ערב )שירים(

 מירון דן, הצד האפל בצחוקו של שלום עליכם
 )אפקים/ביקורת תרבות(

הרפיה לצורך נגיעה )פרוזה אחרת/ביקורת תרבות(
 מיריביליס סטראטיס, החיים בקבר )סל"ע(

המורה זהובת העיניים )קלאסיקה(
 מישורי אליק, לצייר בעברית )אפקים(
שורו הביטו וראו )אפקים/אמנות(

מלאך פיינס אילה, הלהטוטנית )סוציולוגיה/מגדר(
 מלכין אהוביה, האקטיביסט — סיפורו של אליהו גולומב 

)אפקים/ביוגרפיה(
מלמוד ברנרד, העוזר )קלאסיקה(

 מלץ דוד, השער נעול )סל"ע(
מעגלות )סיפורת(

ממט רזיאל, לחישה רועמת )נוער/ראשונים בארץ(
ממי אלבר, נציב המלח )סל"ע(

מן רפי, המנהיג והתקשורת )מדעי החברה/ביקורת תרבות(
מנג־לונג פנג, כתונת הפנינים )קלאסיקה(

מנגרלי הובר, ארוחה בחורף )סל"ע(
מנדלי מוכר ספרים, מסעות בנימין השלישי )הקלאסיקונים(

מנדס אלברטו, חמניות עיוורות )סל"ע(
מנדס־פלור פול, קידמה ונפתוליה )ארון ספרים יהודי(

מנוני מוד, הילד, "מחלתו" והאחרים )פסיכואנליזה(
מצאלחה סלמאן, אחד מכאן )שירה(

מק־סמית דניס, מוסוליני )אפקים/ביוגרפיה(
 מק־קי דיויד, בנצי )ילדים(

 בנצי בשלג )ילדים(
 בנצי והדובון האבוד )ילדים(

 בנצי והלוויתנים )ילדים(
בנצי וסבא אלדו )ילדים(

מק־קי פיונה, הכיסים של ענתי )ילדים(
מק־קרתי פיטר, הונדו ופביאן )ילדים(

מקארתי קורמאק, לא ארץ לזקנים )סל"ע(
מקגראת פטריק, במחלקה הסגורה )סיפורת(

 מקדונלד מייגן, סטינק הלוחש לשרקנים
 )חלק שני/ראשית קריאה(

 סטינק והסוכריות השוברות שיניים
)חלק ראשון/ראשית קריאה(

 מקיואן איאן, אהבה עיקשת )סל"ע(
 אמסטרדם )סל"ע(

 דברי מתיקה )סל"ע(
 החולם בהקיץ )נוער(

 התמים )סל"ע(
 טובת הילד )סל"ע(

 כלבים שחורים )פרוזה אחרת/סיפורת(

 כפרה )סל"ע(
 סולאר )סל"ע(

 על חוף צ'זיל )פרוזה אחרת(
 על חוף צ'זיל )סל"ע(
 קליפת אגוז )סל"ע(

שבת )סל"ע(
 מקלקלן פטרישיה, עפרוני )ילדים/ראשית קריאה(

שרה פשוטה וגבוהה )ילדים/ראשית קריאה(
 מקמאלן שון, דרקוני הזכוכית )מדע בדיוני(

ירח־צל ומסעותיה )מדע בדיוני(
 מקמילן מרגרט, המלחמה ששמה קץ לשלום 

)אפקים/היסטוריה(
מקנטייר בן, בגידה כפולה — סיפורם האִמתי של מרגלי הפלישה 

 לנורמנדי )היסטוריה/סיפורת/ריגול(
מבצע קציצה — פרשת הריגול האמיתית ששינתה את מהלכה 

 של מלחמת העולם השנייה )היסטוריה/סיפורת/ריגול(
 מרגל בין חברים — קים פילבי והבגידה הגדולה

 )היסטוריה/סיפורת/ריגול(
 סוכן זיגזג — סיפור המלחמה האִמתי של אדי צ'פמן

)היסטוריה/סיפורת/ריגול(
מק'קאלרס קארסון, צייד בודד הוא הלב )סל"ע(
 מק'קאן קולום, יסתובב לו העולם הגדול )סל"ע(

 לחצות אוקיינוס )סל"ע(
מכתבים אל סופר צעיר )הדרכה ופנאי(

 מק'קיליפ פטרישה, בעל החידות מהד, יורש של ים ואש, 
נבל ברוח )מדע בדיוני(

מרגוליס סת', המהפנטת )מתח(
מרגלית אהרן, לא מכין קפה למלאך המוות )סיפורת/העצמה(

מרדוק אייריס, חלומו של ברונו )סל"ע(
מרדור־סביר גוני, מלאך הקסם של דנה )ילדים(

מרדכי שחר־מריו, מי בעניין שלנו )שירה(
מרטין ג'רלד, גבריאל גרסיה מארקס — חיים )אפקים/ביוגרפיה(

 מרטיֶנס ִגיֶירמו, מותה הִאטי של לוסיאנה ב' )סל"ע(
רציחות נוסח אוקספורד )סל"ע(

מרידייל קתרין, המלחמה של איוואן )אפקים(
מרימה פרוספר, כרמן )קלאסי כיס(

מרמרי חנוך, על האופניים )עולמות(
מרק צבי, מיסטיקה ושיגעון )יהדויות(

מרקיש דוד, הליצנים )סל"ע(
מרשק סמואיל, גברת, רכבת וכלבלב — ספר קרטון )ילדים(

מרשק סמואיל, חארמס דניאיל, מאה ושש דרוריות חביבות — 
ספר קרטון )ילדים(

משיח ענת, פיורלה )סל"ע(
משעני דרור, בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד )972(

מתיה דלין, הקפות ביער )קלאסיקה(
מתיוס הרי, סיגריות )סל"ע(

נאה אלחנן, אפשר אחרת )יהדות(
 נאור לאה, הרופא על הסוס )נוער/ראשונים בארץ(

השקט עושה לי חור בראש )נוער/דן חסכן(
 נאור מרדכי, ספר החמישים )מתנה(
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ספר המאה, 2000 )מתנה(
נאמן אורן, סיפורו של מפתח הלב )ילדים(

נאמן ג'אד, הפצע מתנת המלחמה — שדות הקרב בקולנוע 
הישראלי )עומק שדה/קולנוע(

נאמן יעל, יום שלישי הכתום )נוער(
נאמן ערד גולי, אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם )אפקים(

נאמן שלמה, פרדיננד לאסאל )אפקים(
 נבוקוב ולדימיר, ההגנה של לוז'ין )סל"ע(

פנין )סל"ע(
נגיד חיים, שירה מקומית )שירה(

נדש פטר, הסוף של רומן משפחה )פרוזה אחרת(
נוטבום קס, הסיפור הבא )פרוזה אחרת(
נויברגר בנימין )עורך(, ממשל ופוליטיקה

 נוימן בעז, להיות־בעולם )אפקים/היסטוריה(
 להיות ברפובליקת ויימאר )אפקים/היסטוריה(

תשוקת החלוצים )ספריית ספיר(
נוימן בעז, רצ'קובסקי רוני, שחר גלילי, היסטוריה בלא נחת 

)אפקים/תולדות ישראל(
נועם הילה, חוצי )ילדים/קומיקס(

נותומב אמלי, חרפות וגידופים )פרוזה אחרת(
נחמיאס דוד וחוה, שיטות מחקר במדעי החברה

ניטשה פרידריך, כה אמר זרתוסטרה )פרוזה אחרת(
 ניצן טל, בארץ אחרת )ילדים(

 הבלגן שלי — ספר קרטון )ילדים(
 לשכוח ראשונה )שירה(

ערב רגיל )שירה(
ניצן־קרן טל, דומסטיקה )שירה(

ניקול צ'רלס, לאונרדו דה וינצ'י )אפקים/ביוגרפיה(
ניראד יורגן, אילנה המרמן, ניטשה )פרוזה אחרת(

 נירגד ליה, גוף זר )הסדרה הלבנה(
 כמו בג'מייקה )סיפורת(
נשיקה לשפונזה )ילדים(

נלסון מרים, נשים חזקות נשארות צעירות )פנאי(
נפיסי חמיד, קולנוע עם מבטא — עשייה קולנועית בגלות 

ובפזורה )עומק שדה/קולנוע(
סאנד ז'ורז', פרנסואה העזובי )סיפורת/מפרשים(

 סביר מיה, אילן והדבר שנעלם )ילדים(
 אמא שלי חושבת שאני אוכל )ילדים( 

הדיקטטורה של העדינות )סל"ע(
סגל חנה, מלאני קליין )פסיכואנליזה(

סגל רות, גויה עם נמשים )נוער/שואה(
 סדן דב, ממחוז הילדות )זיכרונות(

ממעגל הנעורים )זיכרונות(
סדן יוסף, לא אלף ולא לילה )סל"ע(

סובל צבי, המסע מן הארץ המובטחת )אפקים(
 סוואן לאוני, גארו )סל"ע(

גלנקיל )סל"ע(
סוויפט ג'ונתן, סיפר מחדש ג'נקינס מרטין, גוליבר )ילדים/מתנה(

 סוונסמרק הנריק, קולדר נייג'ל, הכוכבים המקררים
)אפקים מדע(

סוכרי יוסי, בנגאזי-ברגן־בלזן )סל"ע/שואה(
סולוביצ'יק חיים, יינם )עלמא/יהדות(

סולומון אנדרו, דמון של צהריים )אפקים/פסיכולוגיה(
סולטר ג'יימס, משחקים ושעשועי שווא )סל"ע(

סונג־לינג פו, צעיף הפשתן )סל"ע(
סונטאג סוזאן, הצילום כראי התקופה )אפקים(

 סופר ארנון, גאוגרפיה של המזרח התיכון )לימוד(
המאבק על המים במזרח התיכון 

 סופר גלעד, החופשה )ילדים(
 עזרא )ילדים(
שפן )ילדים(

 סוצקבר אברהם, גטו וילנה )שואה/זיכרונות/היסטוריה(
 הלילה הראשון בגטו )שירה/שואה(

 כינוס דומיות )שירה(
 כנפי שחם )שירה(

שירים ופואמות )שירה(
 סוקר־שווגר חנה, וייס חיים )עריכה(, מלאכת החיים — 

עיונים ביצירתו של חיים באר )ביקורת תרבות(
סטדמן ראלף, נקודה.קום )ילדים(

סטון אירוינג, חיי מיכלאנג'לו )ביוגרפיה, אמנות(
 סטיבנסון רוברט לואי, ד"ר ג'קיל ומר הייד )קלאסי כיס(

מועדון המתאבדים )סל"ע(
סטיוארט כריס, נוסע על לימונים )עולמות(

 סטיוארט פול, רידל כריס, אחרון פיראטי הרקיע 
 )נוער/פנטזיה(

 ווקס )נוער/פנטזיה(
 חצות מעל סנקטפראקס )נוער/פנטזיה(

 מעבר ליערעבות )נוער/פנטזיה(
 קללת הגלואמגלוזר )נוער/פנטזיה(

רודפת סערה )נוער/פנטזיה(
 סטייג ויליאם, ורוד וצהוב )מתנה, ילדים(

 ספינקי ברוגז )ילדים(
שרק )מצויר( )ילדים(

סטיין ג'נט, הארנבת הזאת יודעת לאפות )ילדים(
סטיינר ג'ורג', אראטה )אפקים/הגות(

 סטנארד ראסל, אלף סוד וסוד )נוער/מדע(
 האקדמיה של ד"ר דאייר )נוער/מדע(

שואלים את הדוד אלברט )נוער/מדע(
סיברט אל, אישיות והישרדות )דגש אחר/פסיכולוגיה(

 סיגל ג'יימס, התינוקת )מתח עולמי(
שקרים )מתח עולמי(

 סידון אפרים, איזה כיף היה — ספר קרטון )ילדים(
 בארץ יען כי )ילדים(

 בגדי המלך החדשים )ילדים(
 החלום שלא התגשם )ילדים(

 הקרב הראשון בנחל קשישון )ילדים(
 התנ"ך בחרוזים — בראשית )ילדים(

 התנ"ך בחרוזים — יהושע, שופטים )ילדים(
 התנ"ך בחרוזים — מגילת אסתר )ילדים(

 התנ"ך בחרוזים — שמואל א, שמואל ב' )ילדים(
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 התנ"ך בחרוזים — שמות, במדבר, דברים )ילדים(
 מלך המלח ונסיך הפלפל )ילדים(

 מעולם לא היה מצבנו )פנאי(
 סידון מספר אנדרסן )ילדים(

 צפוף בבית )ילדים(
שטויות שסבא אומר — ספר קרטון )ילדים(

סידון אפרים, אבולעפיה יוסי, מעלה קרחות )ילדים(
 סיון אריה, אדוניס )הסדרה הלבנה(

חיבוקים )שירה(
 סיון עמנואל, התנגשות בתוך האסלאם )אפקים/היסטוריה(

קנאי האסלאם )היסטוריה(
סייקס בריאן, שבע בנות חוה )אפקים/מדע(

 סילברברג רוברט, כנפי לילה )מדע בדיוני(
 )עורך( מבחר הסיפורת הבדיונית 

 מלך החלומות )מדע בדיוני(
 פרסטימיון השליט )מדע בדיוני(

קוסמי מאג'יפור )מדע בדיוני(
 סימון אוריאל, מרדכי כוגן, פירוש: עובדיה | יונה 

)מקרא לישראל(
סימון קלוד, העשב )סל"ע(

סימיק צ'רלס, איפה פפה )ילדים(
סימן־טוב יעקב, רחוק וכאן סיפור ירושלמי )סיפורת(

 סימנון ז'ורז', האיש שצפה ברכבות )סל"ע(
 החברה של גברת מגרה )סדרת הפקד מגרה/מתח(

 המת של מגרה )סדרת הפקד מגרה/מתח(
 הנוסע הסמוי )סל"ע(

 הסוד המשותף )סל"ע(
 השען מאוורטון )סל"ע(

 זר בעיר )סל"ע(
 לילה בצומת )סדרת הפקד מגרה/מתח(

 מגרה טומן מלכודת )סדרת הפקד מגרה/מתח(
 מדרגות הברזל )סל"ע(

 מותה של בל )סל"ע(
 מכתב לשופט )סל"ע(

 מר גאלה המנוח )סדרת הפקד מגרה/מתח(
 ססיל מתה )סדרת הפקד מגרה/מתח(

 פיוטר הלטבי )סדרת הפקד מגרה/מתח(
 ראשו של אדם )סדרת הפקד מגרה/מתח(

שעת הפעמונים )סל"ע(
סינגר ניקי, ילד נוצה )ספריה לנוער(

סלובודקינה א., כובעים למכירה )ילדים(
סלונים מרק, שלוש אהבותיו של דוסטויבסקי )ביוגרפיה(

סלונים ניצה, כי מתוק האור )סל"ע(
סליגמן מרטין, ילדות אופטימית )דגש אחר/פסיכולוגיה(

סלין לואי־פרדינן, מסע אל קצה הלילה )קלאסיקה(
סלינג'ר ג'. ד., התפסן בשדה השיפון )סל"ע(

סמברה אלחנדרו, דרכים לחזור הביתה )סל"ע(
סמילנסקי שרה, פישר נח, שפטיה לאה, המערכת המשפחתית 

והמערכת הבית־ספרית )סוציולוגיה(
סמית גון, עיצוב חיים )דרוויניזם היום(

סמית ליין, זה ספר )ילדים(
 סמל נאוה, גרשונה שונה )נוער/דן חסכן(

חתונה אוסטרלית )עולמות(
 סנה משה, כתבים כרך א'

 כתבים כרך ב'
 כתבים כרך ג'
 כתבים כרך ד'
כתבים כרך ה'

 סנט־אכזיפרי אנטואן דה, הנסיך הקטן
 הנסיך הקטן )מהדורה חגיגית(

 הנסיך הקטן )תרגום חדש(
הנסיך הקטן )כריכה רכה(

ססר אשר )עורך(, שישה ימים שלושים שנה )“תקריב"(
סעיד אדוארד, אוריינטליזם )אפקים/הגות(

ספאר ז'ואן, הנסיך הקטן )ילדים/קומיקס/מתנה(
)YA/ספטיס רותה, מלח אל הים )עין טובה/סיפורת

 סצ'ר לואיס, בורות )נוער(
צעדים קטנים )נוער(

סרויאן ויליאם, הקומדיה האנושית )סיפורת(
 סרי שרית, היוצר פינת החופר )פנאי(

תהיו בקשר )פנאי(
סרנה יגאל, צייד הזכרון )סל"ע(

עברון גלעד, מראה מקום )סל"ע(
 עג'מי פואד, ארמון החלומות של הערבים )אפקים/הגות(
 האימאם הנעלם — מוסא אל־צדר והשיעה של לבנון

 )אפקים/הסטוריה(
המרד בסוריה )אפקים/מדעי החברה/היסטוריה(

 עדולה, לגור על כדור )ילדים/שירה(
צעצועים )ילדים(

עוז עמוס, ארצות התן
עוזיאל מאיר, הראשון לארץ ציון )נוער/ראשונים בארץ(

 עומר דבורה, אהבת איתמר )נוער(
 הבכור לבית אב"י )ספריה לנוער(

הספר הגדול )ילדים(
 עומר מרדכי, אמנות ישראלית בת־זמננו 

)ארון ספרים יהודי/אמנות(
 עילם יגאל, יהדות כסטטוס קוו )סוציולוגיה(

מה התרחש כאן )ספריית ספיר/תולדות ישראל/בקורת 
תרבות(

 עינהר ענת, טורפים של קיץ )סל"ע(
 פיל מתרחק )ילדים(

תמונות עירום )סל"ע(
עמיחי יהודה, מה שקרה לרוני בניו־יורק )ילדים(

עמיצור איל, טרדוקו — סודוקו תלת־ממדי )פנאי(
 עמיר אלי, אהבת שאול )סל"ע(

 יסמין )סל"ע(
 מה שנשאר )סל"ע(

 מפריח היונים )מקוצר(
 מפריח היונים )קלאסיקה(

 נער האופניים )סל"ע(
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 תרנגול כפרות )קלאסיקה(
 תרנגול כפרות )תרגום לרוסית(

תרנגול כפרות )תרגום לאנגלית(
עמיר יהוידע, דעת מאמינה )ארון ספרים יהודי(

עמית הילה, מאושרי והלאה )סל"ע(
ערמון דן, עקבות )שירה(

ערן מרדכי, יעקב שביט, מלחמת הלוחות )אפקים/יהדות(
פאוארס ריצ'רד, יוצר ההדים )סל"ע(

פאול ש.מ, פירוש: ישעיה חלק ב' )שני כרכים( )מקרא לישראל(
פאול ש.מ., מרדכי כוגן, פירוש: יואל | עמוס )מקרא לישראל(

פאורליר נואל, שחר במדבר )תעודה/היסטוריה(
 פאסילינה ארטו, הטוחן המיילל )סל"ע(

שנת הארנב )סל"ע(
פאקר אן, הקפיצה מהמזח )סל"ע(

פגיס דן, הביצה שהתחפשה )ילדים/שפן סופר(
 פגיס עדה, אגדת המבצר הקטן )סיפורים(

לב פתאומי )זיכרונות(
 פדיה חביבה, בעין החתול )סיפורת(

 הרמב"ן )ארון ספרים יהודי(
 מוצא הנפש )שירה(

מתיבה סתומה )שירה(
 פו אדגר אלן, הבור והמטוטלת )קלאסי כיס(

הרציחות ברחוב מורג )הקלאסיקונים(
פואיג מנואל, בגידתה של ריטה הייוורת )סל"ע(

פוגל דוד, רומן וינאי )סל"ע(
פוליטי רועי, ארנבוני גגות )סל"ע(

פון הורבאט אדן, נעורים ללא אל )סל"ע(
פון שיראך פרדיננד, פשעים )סל"ע(

פוקנר ויליאם, רד משה )סל"ע(
פורטוגלי נילי, תפיסה הוליסטית באדריכלות )אדריכלות(

 פורטר קת'רין אן, מק'קלרס קרסון, או'קונור פלנרי, 
שלוש סופרות דרומיות )סל"ע(

פורת בני, )עורך( מחשבות על דמוקרטיה יהודית )יהדות(
 פורת דינה, הנהגה במלכוד )אפקים/תולדות ישראל(

 מעבר לגשמי )אבא קובנר( )ביוגרפיה/שואה(
קפה הבוקר בריח העשן )שואה/מדעי החברה(

 פטרוסקי הנרי, הספרים על מדף הספרים )אפקים/הגות(
חפצים שימושיים )אפקים/מדע(

 פיבן חנוך, אלופים )ילדים(
 הכלב שלי מריח כמו גרב מסריח )ילדים(

 יוצרים עם פיבן )ספר סדנה(
 כפפה אחת ורודה )ילדים(

 נוצה סגולה )ילדים(
 פיבן )אמנות/מתנה(

פיבן באמריקה )אמנות/מתנה(
פיבן חנוך, בן־יעקב נרדה, פוף ופאף )ילדים(

 פיינר שמואל, שביט זהר, ניימרק־גולדברג נטלי, קוגמן טל,
 )עריכה( הספרייה של תנועת ההשכלה 

)היסטוריה/ביקורת תרבות(
פילרסדורף אסתי, גרינלינג )סיפורת(

 פינק אידה, כל הסיפורים )סל"ע(
רישומים לקורות חיים )סל"ע(
 פינקוס ירמי, בזעיר אנפין )סל"ע(

הקברט ההיסטורי של פרופסור פבריקנט )סל"ע(
פיצג'רלד סקוט, ענוג הוא הלילה )קלאסיקה(

פישמן גדי, יצחק )שירה(
פישר אריקה, אמה ויגואר )סל"ע(

 פישר גיורא, אחרי זה )שירה(
מה למדָת מהסיפור )שירה(

פישר קתרין, המהלכים בשלג )מדע בדיוני(
פלג דורית, קולה של הגברת פאני )סל"ע(

פלג מיכל, נדיר )סל"ע(
פלגי יואל, רוח גדולה באה )אפקים/זיכרונות/שואה(

פלגי יובל, איש הברוש )סיפורת(
פלגי הקר ענת, מאי־מהות לאימהות )פסיכואנליזה(

פלד רינה, האדם החדש )סוציולוגיה(
פלד־דריאל סיגל, כאילו )ילדים(

פלדשטיין אריאל ל', חלוץ, עבודה, מצלמה )ספריית ספיר(
 פלח דליה, דודי השופט המחוזי דורבן )שירה(

2003 )שירה(
פלטונוב אנדריי, בעולם נהדר ואכזר )סל"ע(

 פלין גיליאן, חפצים חדים )מתח עולמי(
 מקומות אפלים )מתח עולמי(

נעלמת )מתח(
פנט אנטה, סביבת עבודה עם מכונת אספרסו )פרוזה אחרת(

פנקוב מירוסלב, לקנות את לנין )סל"ע(
פקרד ונס, מעצבי האדם )אפקים/מדע(

פראוור־ג'בוואלה רות, חום ואבק )סל"ע(
 פראנזן ג'ונתן, אזור אי־הנוחות )אפקים/ביוגרפיה/הגות(

 איך להיות לבד )אפקים/הגות/מדעי החברה(
 העיר העשרים ושבע )סל"ע(

 התיקונים )סל"ע(
 חירות )סל"ע(
טוהר )סל"ע(

פראנס אנטול, פשעו של סילבסטר בונאר )סל"ע(
פרבר־גינת אסי, חיית הפנים )שירה(

 פרגוסון ניל, עלייתו של הכסף )אפקים/היסטוריה כללית(
ציביליזציה — המערב ומתחריו )אפקים/היסטוריה(

פרדריק פול, יותר מאדם )מדע בדיוני(
 פרויד זיגמונד, הטיפול הפסיכואנליטי )פסיכואנליזה(

 מיניות ואהבה )פסיכואנליזה(
פירוש החלום )פסיכואנליזה(

פרויסלר אוטפריד, קרבט והטחנה המכושפת )נוער/פנטזיה(
פרוץ ליאו, לאן תתגלגל תפוחון )סיפורת(

פרוש איריס, נשים קוראות )אפקים/ביקורת תרבות, מגדר(
פרוקופייב סרגיי, פטר והזאב )ילדים(

פרי ינאי, העיפרון השחור )ילדים(
פרי סוזן, חוזה העתידות )סיפורת(

 פרי רוסי קריסטינה, החפצים המעופפים המשונים 
)פרוזה אחרת(
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פרידלנד בן־ארזה שרה, אנא בשם )שירה(
 פרידלנדר שאול, גרמניה הנאצית והיהודים )אפקים/שואה(

 עם בוא הזיכרון )אפקים/שואה(
שנות ההשמדה )אפקים/שואה(

פרידמן שוקי, שטרן ידידיה צ', רבנות: האתגר )יהדות(
פרייזר צ'רלס, קולד מאונטן )קלאסיקה(

פריס ג'ושוע, ואז הגענו לסוף )סל"ע(
פרננדז־ארמסטו פליפה, דת )עתידות(

פרננדס עדנה, יהודים אחרונים בקראלה )עולמות(
פרנצי שנדור, היומן הקליני )פסיכואנליזה(

פרנקל אלן, מדרש מרים )ארון ספרים יהודי(
 פרנקנשטיין קרל, החיצון — בעיה חברתית )סוציולוגיה(

הם חושבים מחדש )סוציולוגיה(
פרנצי שנדור, בלבול השפות בין המבוגרים לילד )פסיכואנליזה(

פרס יוחנן, בן־רפאל אליעזר, קירבה ומריבה )ספריית ספיר/
תולדות ישראל(

פרסונס טוני, תיק רצח )סיפורת/מתח(
 פרסלר מרים, הגולם, האח השקט )נוער(

 כשהמזל בא, צריך להזמין אותו לשבת )נוער(
מלכה מאי )נוער/שואה(

פרצ'ק רוני, אורות בומביי — פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע 
ההינדי הפופולרי )עומק שדה/קולנוע(
צ'אנג וו אן, קוף ודלעת הקסמים )ילדים(

צ'אפק קארל, סיפורים מכיס אחד )קלאסי כיס(
צבי־ויס גלי, ופתאום בא החושך )סיפורת(

 צבר שמעון, טוסברהינדי הגבור )ילדים(
ספר תורת המפלות והתבוסות השלם )סיפורת(

צברי איילת, המקום הכי טוב בעולם )סל"ע(
צוויג שטפן, ריצת אמוק )קלאסי כיס(

צ'וסר ג'פרי, סיפורי קנטרברי )סיפורת/שירה(
 צ'וקובסקי קורני, ברמלי, תרגום: נתן אלתרמן )ילדים(

לימפופו, תרגום: נתן אלתרמן )ילדים(
צ'וקר ג'ק, גולים בעולם הבאר )מדע בדיוני(

 צוקרמן אמיר, מחדר לחדר — סיפורים יווניים בני זמננו )סל"ע(
מעשה באוסי )הסדרה הלבנה(

צוקרמן גלעד, ישראלית שפה יפה )972(
 צור יגאל, הודו — מדריך למטייל )מסעות(

 מעיין פרחי השקד )סל"ע(
סין — מדריך למטייל )מסעות( 

צור ירון, קהילה קרועה )יהדות מרוקו( )העפלה(
צור מוקי )עורך(, עד פנה היום — ברל כצנלסון על עצמו

צורית אידה, עיר הנידחת )סיפורת(
צורן גבריאל, מורד הזמיר )נוער(

צחור זאב, עיצוב הישראליות )ספריית ספיר/ביקורת תרבות/
ביקורת חברה(

 צימרמן משה, גרמנים נגד גרמנים )היסטוריה/שואה(
עבר גרמני — זכרון ישראלי )תולדות ישראל(

 ציפר בני, בינינו, הלבנטינים )עולמות(
 מארש תורכי )פרוזה אחרת(

ציפר ובני מינו )סל"ע(

 צ'כוב אנטון, ארבעה מחזות
מעשה משעמם )קלאסי כיס(
 צלקה דן, דוקטור ברקל )סל"ע(

 כפפות )סל"ע(
פרחיה בין שודדי הים )דן חסכן(

צמח מינה, ורדה מילבאור, זוג או פרט )פסיכולוגיה(
צמח עדה, מבית ומחוץ )פרוזה אחרת(

 צמח צדוק, ג'ונם )ילדים(
הציור האחרון של ג'אקופו מאסיני )סל"ע(
צמח שלמה, פנקסי רשימות )הסדרה הלבנה(
קאזאנצאקיס ניקוס, זורבה היווני )קלאסיקה(

קאלוף דייוויד, הזוג שהחליף מקומות )דגש אחר(
קאמאני גינו, נערה פראית )פרוזה אחרת(

 קאמי אלבר, אדם הראשון )קלאסיקה(
 האדם המורד )אפקים/הגות(

 הדבר )סל"ע(
 הזר )קלאסיקה(

המיתוס של סיזיפוס )אפקים/הגות(
 קארבר ריימונד, אף אחד לא אמר שום דבר )הסדרה הלבנה(

 מתחילים )סל"ע( 
 על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה 

)הסדרה הלבנה(
 קבלו פולה, שורת המתנדבים — קורותיו של ארגון אזרחים 

)המכון לחקר ציונות(
קבק א. א., שלמה מולכו )סיפורת(

קגן רוברט, על גן עדן ועל כוח )היסטוריה/הגות(
 קוביל ברוס, ג'ניפר מארדלי והקרפד המדבר )ילדים ונוער(

ג'רמי תאצ'ר מגדל דרקון )ילדים ונוער(
קובנר אבא, לעכב את הקריעה )הגות, תולדות ישראל(

קוהוט היינץ, כיצד מרפאת האנליזה? )פסיכואנליזה(
 קווה אבשלום, הים הזקוף )עולמות(

המרפסת )סל"ע(
 קווק בן, חיות בר )ספר צביעה/מתנה ופנאי(

ציפורים )ספר צביעה/מתנה ופנאי(
 קוטזי ג'.מ., איש איטי )סל"ע(

 אליזבט קוסטלו )סל"ע(
 חייו וזמניו של מיכאל ק' )קלאסיקה(

 חרפה )סל"ע(
 ילדותו של ישו )סל"ע(

 ימות החמה )סל"ע(
 מחכים לברברים )קלאסיקה(

 נערות )סל"ע(
 עלומים )סל"ע(

תור הברזל )סל"ע(
קוטזי ג'.מ., קורץ ארבלה, סיפור טוב )פסיכולוגיה/הגות(

קוטלר עודד, ימים רבים לא יכסו )זיכרונות/מתנה(
קוטנר יואב, שיעור מולדת )מתנה/שירה(

 קול אלן, בעת שהאלים ישנו )מדע בדיוני(
 האלים מתעוררים )מדע בדיוני(

לחש הזאבים )מדע בדיוני(



רשימת הספרים על פי שמות הסופרים 42

 קולינס וורוויק, גברים )פרוזה אחרת(
הרציונליסט )סיפורת(

קולינס וילקי, נישואי גבריאל )קלאסי כיס(
 קומן אדם, קולות של עשרות רגליים זעירות צועדות בכעס 

על אדמת כדור הארץ )סל"ע(
קומרובסקי ארז, שנה בצלחת )מתנה/בישול(

קונדרה מילן, הבדיחה )קלאסיקה(
קונפינו מיכאל, )עורך( כוח המילים וחולשת הדעת 

 קונרד ג'וזף, לב האפלה )קלאסי כיס(
 לב האפלה | מוצב של ִקדמה )חידוש/סיפורת(

לורד ג'ים )קלאסיקה(
קוקס מייקל, פשר הלילה )סל"ע/מתח(

קוקס ריצ'רד, סאם 7 )מתח(
קורצ'ק ינוש, קאיטוש המכשף )נוער/דן חסכן(

קושניר שמעון, אנשי נבו )סיפורת(
 קטון אלינור, החזרה )סל"ע(

המאורות )סל"ע(
קיי ג'קי, חצוצרה )סל"ע(

קייך דובי, ארתור מסביב לעולם )ילדים/קומיקס(
קינדר צ'ק, יורחי הדבש )סל"ע(

 קינן עירית, כאילו היא פצע נסתר )מדעי החברה/פסיכולוגיה(
לא נרגע הרעב )העפלה(

קינן עמוס, הדרך לעין חרוד )סיפורת(
קינן רותי, 1000 מתכונים )בישול/פנאי(

קינקייד ג'מייקה, מר פוטר )סל"ע(
קיסרי אורי, זכרונות ליום מחר )זיכרונות(

 קירש יורם, היקום על פי הפיסיקה המודרנית )אפקים מדע(
מסע אל האושר )אפקים מדע/הגות/פסיכולוגיה(

 קיש דנילו, גן, אפר )סל"ע(
שעון חול )פרוזה אחרת(

 קלארק אמה צ'יצ'סטר, הקנגורו הכחול של מאיה )ילדים(
 זה אתה עשית הכל, קנגורו כחול )ילדים(

עוד )ילדים(
קלו־מור יעל, בועה על חוט )ילדים/שירה(

קליימן אהרן, חרב פיפיות )אפקים/היסטוריה(
קליין ארנסט, שחקן מספר אחת )מתח/פנטזיה(

קליין גלית, איך )כמעט( הפכתי למלכת הכיתה )ספריה לנוער(
קליין יעקב, פירוש: איכה )מקרא לישראל(

קליין משה, שאלתיאל הסקרן )נוער(
קלינקנבורג ורלין, טימות'י )סל"ע(

קלירי בוורלי, פרא )נוער(
קלמפרר ויקטור, יומנים 1945-1933 )תעודה/שואה(

קלר הלגה, עולם בדים )אנתולוגיה לקולנוע( )אפקים(
קמחי רות, ציונות בצל הפירמידות )המכון לחקר הציונות(

קמפ פרדריך, ברלין 1961 — קנדי, חרושצ'וב והמקום המסוכן 
ביותר בתבל )אפקים היסטוריה(

 קנז יהושע, אחרי החגים )קלאסיקה(
 בדרך אל החתולים )סל"ע(

 דירה עם כניסה בחצר )סל"ע(
 התגנבות יחידים )קלאסיקה(

 מחזיר אהבות קודמות )אות גדולה(
 מחזיר אהבות קודמות )סל"ע(
 נוף עם שלושה עצים )סל"ע(

שירת המקהלה )סל"ע(
קנט ג'ק, דרקון — אין דבר כזה )ילדים(

קנטי אליאס, המשפט האחר )פרוזה אחרת(
קניוק יורם, חימו מלך ירושלים )קלאסיקה(
 קניספל עפר, אגדות שהיו באמת )סיפורת(

 האזרח י. )פנאי(
כל שבת שניה )פנאי(

 קפון שי, נוני שומר על השקט )ילדים(
פתאם באמצע הלילה )ילדים(

קפושצינסקי רישארד, בצל השמש )מדעי החברה/מסעות(
 קפקא פרנץ, גזר הדין )קלאסי כיס(
 היונה שעל הגג )פרוזה אחרת(

 מחברות האוקטבו )פרוזה אחרת(
 מכתבים אל פליצה )פרוזה אחרת(

רופא כפרי )קלאסיקה(
קציר אהרן, בכור המהפכה המדעית )אפקים/מדע(

 קראכט כריסטיאן, 1979 )פרוזה אחרת(
אימפריום )סל"ע(

 קראל חנה, הוכחות לקיום )פרוזה אחרת(
שוב מלך לב אדום )סל"ע(

קראסקו חסוס, תחת כיפת השמים )סל"ע(
קרון תמר, נשים ורודות )זהות(

 קרונזון יצחק, כי מנגד תראה )סיפורת(
מסע ארוך אל תוך הלב )סיפורת/רפואה(

קרטס אימרה, ללא גורל )סל"ע/שואה(
קרי פיטר, הסיפור האמיתי של כנופיית קלי )סל"ע(

קריסטיאנסן ק.ב., אני רואה את הירח )נוער(
קריק מארק, המרק של קפקא )פנאי(

קרמן דני, רודולף התנין מכרכור )ילדים(
קרו דניאל, מסעות דניאל )מתנה/פנאי(

קרן יחזקאל, מילון רוסי־עברי )כריכה קשה(
 קרן רבקה, אנטומיה של נקמה )סל"ע(

טעם הדבש )סל"ע(
 קרשו איאן, היטלר, הגרמנים ו"הפתרון הסופי" )אפקים/שואה(

 היטלר, היבריס: 1936-1889 )אפקים/ביוגרפיה(
 היטלר, נמסיס: 1945-1936 )אפקים/ביוגרפיה(

 הכרעות גורליות — 10 ההחלטות ששינו את העולם )אפקים(
 הסוף — התרסה וחורבן בגרמניה של היטלר 1945-1944

 )אפקים/היסטוריה/שואה(
לגיהינום ובחזרה )היסטוריה(

ראובני אהרון, שמות )סל"ע(
ראובני יותם, בעיר ההגירה )שירה(

 רבינר אבישג, חמישה ילדים וחיים אחד )ילדים(
סיפור טעים )ילדים(

 רביצקי אביעזר, הקץ המגולה ומדינת היהודים )אפקים/הגות(
)עורך( ש"ס — היבטים תרבותיים ורעיוניים )סוציולוגיה(

 רביניאן דורית, אז איפה הייתי אני? )ילדים(
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 גדר חיה )סל"ע( 
 החתונות שלנו )אות גדולה(

 החתונות שלנו )סל"ע(
 חתולה וארנבון מחליפים בתים )ילדים(

סמטת השקדיות בעומריג'אן )סל"ע(
רביקוביץ דליה, על זנבה של ארנבת )ילדים(

 רהט, ברנע, פרידברג, קניג )עריכה(, תיקון שיטת הממשל
)המכון הישראלי לדמוקרטיה(

רו מורטון, הגל )נוער(
רובין כרמלה, בד בבד — בין ציורים לאנשים )אמנות(

רובין סילארד, התמימֹות )מתח(
רובינשטיין בלהה, שירים ומה שביניהם א', ב' )לימוד/שירה(

רודניצקי אדולף, העלייה לשמים )קלאסי כיס(
 רוזובסקי מירי, ילדה עם כנפיים )ילדים(

כל הדרך הביתה )סל"ע(
רוזוליו דניאל, השיטה והמשבר )סוציולוגיה(

רוזין אורית, חובת האהבה הקשה )המכון לחקר ציונות(
 רוזמן יעל, המצחיקה עם העגילים )נוער(

 הרומן שלי עם בן גוריון ועם פנינה )נוער(
 מה את רוצה, נסיכה? )נוער(

מלך התחבולות )י. ארזי( )נוער/ראשונים בארץ(
רוזן רולי, אילנה המרמן, משוררים לא יכתבו שירים )פרוזה אחרת(

רוזנבלום דורון, תוגת הישראליות )סוציולוגיה(
רוזנטל־מרמורשטיין מרב, הנדון: אשכנזים )972(

 רוזנטל רוביק, הזירה הלשונית )ביקורת תרבות/לקסיקון(
חדוות הלשון )ביקורת תרבות/לקסיקון(

רוט דניאלה, היחיד והסדר החברתי )סוציולוגיה(
רוט יוסף, מארש רדצקי )סל"ע( )כפול(

רוט־פסקא חנה, תמונות מתערוכה רחוקה )שירה(
רולניק ערן, עושי הנפשות )פסיכואנליזה(

רומאנביצ'ובה זופיה, המעבר בים סוף )פרוזה אחרת(
רון משה )עריכה(, הסיפור האמריקאי הקלאסי )סל"ע(
רון־פדר גלילה, אהבה בפרדסים )נוער/ראשונים בארץ(

רונן יהודית, ויסקי של חרובים )סיפורת(
רונן רות, אמנות ללא נחת )אמנות/פסיכולוגיה(

רוס תמר, ארמון התורה ממעל לה )יהדות/עלמא(
רוק אנדריאה, הנפש בלילה )אפקים מדע(

רות מרים, נגיד ש... )ילדים(
 רותם יהודית, קריעה )סיפורת(

שובי נפשי )סיפורת(
רזי תמי, ילדי ההפקר )ספריית ספיר(
רזניק רות, המקלט שהיה לבית )נוער(

ריאן ויליאם, פיטמן וולטר, המבול של נוח )אפקים מדע(
ריבאקוב אנטולי, חול כבד )סל"ע(

ריי ג'ון, לואובוי )סל"ע(
רייזמן יוכבד, ציפור ישנה )אות גדולה(

רייך אבידן, עץ נופל ביער )סל"ע(
רייך אשר, הנשיקה מבעד למטפחת )שירה(

 רייך צבי, גודלר יגאל, הספקן בחדר החדשות 
)המכון הישראלי לדמוקרטיה(

ריכטר יהודית, כלים שלובים )סוציולוגיה, מגדר(
 ריל טרנס, איך אפשר להסביר לך )דגש אחר/פסיכולוגיה(

אני לא רוצה לדבר על זה )דגש אחר/פסיכולוגיה(
 רילקה ריינר מריה, הסונטות לאורפאוס )שירה(

מכתבים על סזאן )פרוזה אחרת(
ריץ אדריאן, ילוד אשה )אפקים/סוציולוגיה, מגדר(

ריקלין שמעון, שירה של הים )ילדים(
ריקמן תמרה, עבודות שלא עשיתי )אמנות(

רנן יעל, אלות וגיבורים )אפקים/ביקורת תרבות(
רפ רונית, גבולות )סל"ע(

 רצבי שלום, אנרכיזם ב"ציון" )הגות/תולדות ישראל(
בין גורל לייעוד )זהות יהודית(

רקמן טום, עד סגירת הגיליון )סל"ע(
ש. שלום, אלגביש, מאלגביש ומעלה )שירה(

 ש. שפרה, מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים )לימוד/מקרא(
 עלילות איננה־אישתר בשאול )נוער(

 עלילות אנזו הנשר הגדול )נוער(
עלילות גלגמש )ילדים(

ש. שפרה, יעקב קליין, בימים הרחוקים ההם )מדעי הרוח/שירה(
 שאלתיאל אלי )עורך(, המאה העשרים
תמיד במרי — משה סנה )ביוגרפיה(

שאלתיאל שלמה, מארץ הולדת לארץ מולדת )בולגריה( 
)העפלה(

שאמיסו אדלברט פון, הצל או המעשה המופלא בפטר שלמל 
)קלאסי כיס(

 שביד אליעזר, ספר מחזור הזמנים )יהדות(
 תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש, א': 

 תקופת ההשכלה
 חלק ב': חוכמת ישראל

 חלק ג' 1: מול משבר ההומניזם
 חלק ג' 2: מול משבר ההומניזם — אחרית המרכז היהודי

 בגרמניה
חלק ד': ההתמודדות עם התהוות מרכזי יהדות חדשים בא"י 

וארה"ב
שביט זהר, עבר בלא צל )אפקים/שואה, ביקורת תרבות(
 שביט יעקב, היהדות בראי היוונות )אפקים/היסטוריה(

 )עורך( ירושלים — ביוגרפיה )לקסיקון/מתנה(
 מדין )נוער/דן חסכן(

 מסע בתולעת ספרים )ילדים(
סיפור מסע )סיפורת(

שביט יעקב, מרדכי ערן, מלחמת הלוחות )אפקים/יהדות(
 שביט יעקב, ריינהרץ יהודה, אירופה המהוללת והמקוללת 

 )עיון/היסטוריה(
הדרך לספטמבר 1939 )אפקים/היסטוריה(

 שבתאי אהרון, הפואמה הביתית )שירה(
פתחתי דלת ועמדת שם )שירה(

שגיא איתמר, מעגל יוני הקמח )ילדים(
שגיא רווה, ספינות של קרבה )סל"ע(

שדה אילת, ביצה של תנין )ילדים/שירה(
שדה יעקב, שמונה סיפורים )סיפורת(
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שו בנז'מן, קרקס בלאגן )ילדים(
שובל אלעד, גולדווסר דותן, בקרב ובשבי )רומן גרפי(

 שוהם ש. גיורא, אוהל המצורעים )סיפורת(
עבירות ועונשים בישראל

שוובלין סמנתה, מרחק ביטחון )סל"ע(
 שוורץ דב, אמונה על פרשת דרכים )ארון ספרים יהודי(

 ארץ הממשות והדמיון )תולדות ישראל, הגות(
 אתגר ומשבר בחוג הרב קוק )אפקים/יהדות(

 הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות
)אפקים/תולדות ישראל(

שוייצר ארז, עבור את האלפים, אבשלום )סל"ע(
שורץ יוסי, לך דומיה... )עלמא/יהדות(
שושני אירית, מבוכים )נוער/דן חסכן(

שז, הרחק מהיעדרו )סל"ע(
שחאדה רג'א, טיולים בפלסטין )תעודה(

שחורי יערה, אצבע, שן, כנף )שירה(
שחם דוד, ישראל — 50 השנים )לקסיקון/מתנה(

 שחם נתן, חוצות אשקלון )סל"ע(
 לב תל אביב )סל"ע(

 סדרה )סל"ע(
 עצם אל עצמו )סל"ע( )כפול(

 צלו של רוזנדורף )סל"ע(
רביעית רוזנדורף )סל"ע(

שחר גלילי, גופים ושמות )אפקים/ביקורת תרבות/יהדות(
שחר דוד, ירח הדבש והזהב )סיפורת(

שטאל אברהם, עדות מספרות )יהדות(
שטיינמן אליעזר, איש הקצוות )סיפורת(

שטנדל אורי, רוחות מלחמה גרעינית )מתח(
שטרום דפנה, צמות ארוכות-כות-כות )ילדים(
 שטרית סמי שלום, המאבק המזרחי בישראל

)אפקים/סוציולוגיה(
שטרן ידידיה צ', אבי שגיא, מולדת יחפה — מחשבות ישראליות 

)אפקים/מדעי החברה(
 שטרנגר קרלו, אינדיבידואליות )אפקים/פסיכולוגיה(

העצמי כפרויקט עיצוב )אפקים/פסיכולוגיה(
שטרנהל זאב, אנטי נאורות — מהמאה ה־18 עד המלחמה הקרה 

)אפקים/היסטוריה(
שטרנהל זאב, שניידר מריו, אשרי מאיה, יסודות הפשיזם 

)אפקים/היסטוריה(
שטרס חן, דותן קרן, יופיים של המנוצחים — ביקורת ומחקר על 

יצירתו של יהושע קנז )ביקורת תרבות(
שי אדוה, זה מזכיר לי ש... )ילדים(

שי אהרן, בנהזר )סל"ע(
שיאנליאנג ג'אנג, עץ המשי )קלאסיקה(

 שייבון מייקל, אבירי הדרך )סל"ע(
 אור ירח )סל"ע(

 איגוד השוטרים היידים )סל"ע(
 ההרפתקאות המדהימות של קוואליר וקליי )סל"ע(

 טלגרף אווניו )סל"ע(
 ַמְדִהיֶמן )ילדים(

 מסתרי פיטסברג )סל"ע(
פתרון סופי או תעלומת התוכי החטוף )סל"ע(
שיזף צור, סוף הדרך — מותה של מדינה )עולמות(

שילה נומה, עץ הג'ולים )ילדים/ראשית קריאה(
שילה שרה, שום גמדים לא יבואו )סל"ע(

 שילון אבי, בגין )972/ביוגרפיה(
בן־גוריון, אפילוג )אפקים/ביוגרפיה/תולדות ישראל(

שינדל רוברט, ארץ מוצא: אוסטריה )סל"ע(
 שיף אגור, אלמוניות )סל"ע(

 בחול )סל"ע(
המאחרים )סל"ע(

שיף עופר, יהודים משתלבים )זהות יהודית/סוציולוגיה(
שירן ויקי, שוברת קיר )שירה(

 שלו יצחק, השיר אל הזמן העובר )שירה(
פרשת גבריאל תירוש )קלאסיקה(

שלו מאיר, איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבאב 
 הרומני )ילדים(

 אריה בלילות )ילדים(
 בביתו במדבר )אות גדולה(

 בביתו במדבר )סל"ע(
 בעיקר על אהבה )ביקורת תרבות(

 גינת בר )סיפורת(
 הגשם של סבא אהרון )ילדים(

 הדבר היה ככה )סל"ע(
 הדודה מיכל )ילדים(

 הטרקטור בארגז החול )ילדים(
 הכינה נחמה )ילדים(

 הצלחת שמתחת )ילדים(
 הקטר שרצה לנסוע לרומא )ילדים(

 וניל על המצח ותות על האף )ילדים(
 יונה ונער )סל"ע(

 כימים אחדים )סל"ע(
 כימים אחדים )תרגום לרוסית(

 סוד אחיזת העיניים )ביקורת תרבות(
 עשו )סל"ע/קלאסיקה(

 פונטנלה )סל"ע(
 פנדה יוצאת למרעה )ילדים(

 צ'יטרה גריבה — סיפורו של יון )תרגום( )ילדים(
 קרמר החתול יוצא אל היער )ילדים(
 קרמר החתול ישן כל הזמן )ילדים(
 קרמר החתול לומד לשחות )ילדים(

 ראשית )עיון(
 רומן רוסי )סל"ע(

 רוני ונומי והדב יעקב )ילדים(
שתיים דובים )סל"ע(

שלו עמיחי, בדידות מזהרת )סל"ע(
שלום אייל, ג'וני נעדר )שירה(

 שלום גרשם, מחקרי שבתאות )יהדות(
 עוד דבר )אפקים/הגות, יהדות(

רציפות ומרד )ארון ספרים יהודי(
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 שלום עליכם, מוטל בן פייסי החזן )סל"ע(
סיפורי זעם )פרוזה אחרת(

שלונסקי אברהם, עוץ לי גוץ לי )ילדים(
שם־טוב תמי, חתול בא הביתה — מדריך לילדים לגידול חתולים 

)ילדים(
שמאלי אליעזר, הרועה הנאמן )נוער/דן חסכן(

שמאס אנטון, ערבסקות )סל"ע(
 שמואלוף מתי, נפתלי שם טוב, ניר ברעם )עורכים(, 

תהודות זהות )972(
שמידט אני, ייפ וינקה )ילדים/ראשית קריאה(
שמיר אילנה, הנצחה וזכרון )תולדות ישראל(

 שמיר אילת, המיטה שאתה מציע בעצמך )סל"ע(
 נטל ההוכחה )סל"ע(

פסנתר בחורף )סל"ע(
 שמיר משה, במו ידיו )סיפורת(
 הוא הלך בשדות )סיפורת(

 הינומת הכלה )סיפורת(
 ואפילו לראות כוכבים )סיפורת(

 יונה מחצר זרה )סיפורת(
 ילדי השעשועים )סיפורת(

 כבשת הרש )סיפורת(
 כי ערום אתה )סיפורת(

 עד הסוף )סיפורת(
ענין אישי — עם 35 משוררים

 שמעוני יובל, אל העפר )פרוזה אחרת(
 )עורך( בית הדיו )סיפורת( 

 חדר )סל"ע(
 מעוף היונה )פרוזה אחרת(

קו המלח )סל"ע(
שמעוני מתן )עריכה(, אמריקה — העולם החדש ביידיש ובעברית 

)הקלאסיקונים(
 שמר נעמי, איך זרחה לי השמש באנייה "שלום" )ילדים(

 אנשים טובים באמצע הדרך )ילדים(
 הטיול הקטן )ילדים(

הכל פתוח — כל שירי הילדים )מתנה/שירה(
 שנהב חיה, אליק בליק )ילדים(

 גולת התרנגולת )ילדים(
 דבדבן על השלחן )ילדים(
 דובילה בונה בית )ילדים(

 הארנבת מתקרבת )ילדים(
 הספר הגדול )ילדים(

 העורב והלימון )ילדים(
 זה עץ התות )שירה(
 חתול ירוק )ילדים(

 יעקב הולך )הסדרה הלבנה(
 מה נעשה עם ג'ינג'ר )ילדים(
 מיץ פטל )ילדים/שפן הסופר(

 עליזה הברווזה והחברים )ילדים(
 פיט, פט, טו )ילדים/שפן הסופר(

 תוכים על העץ )ילדים(

תעלולי צמד חמד )ילדים/ראשית קריאה(
 שנהב חיים, המנדט ושברו — על אהבה ובגידה 

)עיון/תולדות ישראל(
 שנהב יהודה, במלכודת הקו הירוק )972/תולדות ישראל(

היהודים־הערבים )אפקים/סוציולוגיה(
שנקר וקסמן נטלי, האיש שאהב עצים )ילדים(

שפירא אברהם, אור החיים ב'יום קטנות' )תולדות ישראל(
 שפירא אניטה, בן־גוריון, דמותו של מנהיג )אפקים/ביוגרפיה(

 ברל — ביוגרפיה )אפקים(
 ברנר )אפקים/ביוגרפיה(

 ההליכה על קו האופק )אפקים/היסטוריה(
 העפלה )העפלה(

 חרב היונה )אפקים/תולדות ישראל(
 יהודים חדשים יהודים ישנים )אפקים/יהדות(

יהודים, ציונים ומה שביניהם )אפקים(
שפירא אניטה, כהן־לוינובסקי נורית, שלוש יריות ועשרים שנה 

— הרהורים על הפסיפס הישראלי )סוציולוגיה(
שפירא דוד, לעלות בכל הדרכים )העפלה(

שפירא יונתן, אורי בן אליעזר, יסודות הסוציולוגיה
שפירו ג'ורג', חלמתי לָך )סל"ע(

שפריר רונה, לווייתנים שרים בעמק )סיפורת(
שץ שאול, מן החלון )נוער/שואה(

שקולניק יעקב, מסע אל 101 עצים מופלאים )אלבום(
 שקספיר ויליאם, אנטוניוס וקליאופטרה

 המלך ריצ'ארד השני
 טימון איש אתונה

מקבת
 שריד ישי, גן נעמי )סל"ע(

 השלישי )סל"ע(
 לימסול )סל"ע(

מפלצת הזיכרון )סל"ע/שואה(
שרפשטיין בן־עמי, ספונטניות באמנות )אפקים/הגות, אמנות(

תומאס היו, אירופה )עתידות(
תומרקין יגאל, הרפסודה של המדוזה )פרוזה אחרת/אמנות(

ת'ורפ ניק, הדנובה — מסע במעלה הנהר מהים אל היער השחור 
)מסעות(

תיבון־מיר גלי, רשימת האימהות )סל"ע/שואה(
תייר סטיב, החזאי )מתח(

תירוש בונה, ברוך )הסדרה הלבנה(
תלמי מנחם, ילדי הירקון )נוער/דן חסכן(
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סיפורת

ספרייה לעם

1984: ג'ורג' אורוול )קלאסיקה(
1984: ג'ורג' אורוול )תרגום חדש(

2666: רוברטו בולניו
אבן תחת אבן: בתיה גור 
אבירי הדרך: מייקל שייבון

אבני שיש טהור: הרצל כהן
אדום: אּווה טים

אדם הראשון: אלבר קאמי 
אהבה בימי כולרה: גבריאל גרסיה מארקס 

אהבה עברית: שושי בריינר 
אהבה עיקשת: איאן מקיואן 

אהבה, פרוזאק, סקרנות וספקות: לוסיה אצ'ווריה
אהבת שאול: אלי עמיר 

אהובתי במטפחת האדומה: צ'ינגיס אייטמטוב
אוכלי הגחלים: גיל אילוטוביץ

אור ירח: מייקל שייבון
אוראנוס: מרסל איימה 

אורח כבוד: נדין גורדימר
אחרי החגים: יהושע קנז )קלאסיקה(

אחרי עשרים שנה: או. הנרי )קלאסיקה(
איגוד השוטרים היידים: מייקל שייבון 

איזון מופלא: לוסיה אצ'ווריה 
אימפריום: כריסטיאן קראכט

איש איטי: ג'.מ. קוטזי
איש בחושך: פול אוסטר

אישה כלב־ים: קתרין הריסון
אל מקום שהרוח הולך: חיים באר

אל תיגע בזמיר: הרפר לי )קלאסיקה(
אלוהים יודע: ג'וזף הלר )קלאסיקה(

אלוהים נכה מאה אחוז: מוטי אברבוך
אליזבט קוסטלו: ג'.מ. קוטזי

אלמוניות: אגור שיף
אמה ויגואר: אריקה פישר
אמסטרדם: איאן מקיואן

אנה קארנינה: לב טולסטוי 
אנחנו ושכמותנו: סרגיי דובלאטוב 

אנשים טובים: ניר ברעם
אנשים טובים: ניר ברעם )קלאסיקה(

אסור לשבת על צמות: מרית בן ישראל 
אסכולה ישנה: טוביאס וולף

ארבעה אבות: אמיר זיו
ארבעים הימים של מוסה דאג: פרנץ ורפל

ארוחה בחורף: הובר מנגרלי
ארנבוני גגות: רועי פוליטי

ארץ מוצא: אוסטריה: רוברט שינדל

אש במדרון: ישראל המאירי
אשרי האיש: אנטוניו מוניוס מולינה 

באבא ג'י: יונתן יבין
באמצע הרומן: חנוך ברטוב 

בביתו במדבר: מאיר שלו
בגידתה של ריטה הייוורת: מנואל פואיג

בדידות מזהרת: עמיחי שלו
בדרך אל החתולים: יהושע קנז 

בזעיר אנפין: ירמי פינקוס
בחול: אגור שיף

בחזרה אל קולד מאונטן: צ'רלס פרייזר
בחזרה מעמק רפאים: חיים באר

בינת השכוי: אביגדור דגן )קלאסיקה(
בית בודנברוק: תומאס מאן )קלאסיקה(

בית פושקין: אנדריי ּביטֹוב
בית קרנובסקי: י. י. זינגר

בלאנש: יצחק גורמזאנו גורן 
בלי כוכב: יהודה בורלא 

בלילה נלך סחור־סחור: דניאל אלרקון
בלשי הפרא: רוברטו בולניו

בלתי נראה: פול אוסטר
בן בעולם: דוריס לסינג

בנגאזי-ברגן־בלזן: יוסי סוכרי )שואה(
בנדיט: איתמר אורלב

בנהזר: אהרן שי 
בעולם נהדר ואכזר: אנדריי פלטונוב 

בעל זבוב: ויליאם גולדינג 
בעל זבוב — תרגום חדש: ויליאם גולדינג

בראש של ברונו שולץ: מקסים בילר 
ברבור הכסף: בנג'מין בלאק )מתח(

ברוקלין היתומה: ג'ונתן לתם
בֵרכת התנינים: בועז יזרעאלי )סיפורים(
ברקיע החמישי: רחל איתן )קלאסיקה(

ג'י־פי־אס: עלמה גניהר
ג'מילה: צ'ינגיס אייטמטוב

גארו — מותחן כבשים ועזים: לאוני סוואן
גבולות: רונית רפ

גדר חיה: דורית רביניאן
גומחה בפנתאון: זיניק זינובי 

גופה של אנה: סיפורת רוסית עכשווית 
ג'ים הילד: טוני ארלי

גלגול בפארק אווניו: נתן אנגלנדר
גלו את פניה: רונית מטלון

גלנקיל — מותחן כבשים: לאוני סוואן
גם לך יהיה טוב בחיים: יצחק בר־יוסף 

גן, אפר: דנילו קיש 
גן נעמי: ישי שריד

גנרל במבוך: גבריאל גרסיה מארקס 
דבלינאים: ג'יימס ג'ויס

דברי מתיקה: איאן מקיואן
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דבש קיץ: דניאלה כרמי 
דודאים מן הארץ הקדושה: אהרן מגד )אות גדולה(

דודאים מן הארץ הקדושה: אהרן מגד 
דודה פרהומה לא היתה זונה: יוסי אבני

דוח מן הפנים: פול אוסטר
דוניה פרפקטה: בניטו פרס גלדוס

דוקטור ברקל: דן צלקה 
דירה עם כניסה בחצר: יהושע קנז

דרכים לחזור הביתה: אלחנדרו סמברה
האחים טאנר: רוברט ואלזר

האחים קרמאזוב: פיודור מיכאילוביץ דוסטויבסקי
האיש במצודה הרמה: פיליפ ק' דיק

האיש משם: יצחק בן־נר )קלאסיקה(
האיש שצפה ברכבות: ז'ורז' סימנון

האצבעות על הגבעה: איתן דרור־פריאר
הארורים: אנטוניו לובו אנטונש

הבזקים: מיכל גוברין 
הִּבקעה: ג'ומפה להירי

הברדלס: ג'וזפה טומאזי די למפדוזה )קלאסיקה(
הגדת רות: רות בן ישראל )זיכרונות(
הגווארדיה הלבנה: מיכאיל בולגאקוב

הגמד של מנדל: סיימון מאואר 
הגמל המעופף ודבשת הזהב: אהרן מגד 

הגן של פינצי־קונטיני: ג'ורג'ו בסאני
הדבר: אלבר קאמי

הדבר היה ככה: מאיר שלו
הדברים שאיבדנו באש: מריאנה אנריקס

הדברן: מריו ורגס יוסה 
ההגנה של לוז'ין: ולדימיר נבוקוב

ההפוגה: מריו בנדטי
ההצרחה השלישית של ברנארד פוי: לארס גוסטפסון 

ההרפתקאות המדהימות של קוואליר וקליי: מייקל שייבון
ההרפתקאות המדהימות של קוואליר וקליי: מייקל שייבון 

)קלאסיקה(
הזר: אלבר קאמי )קלאסיקה(

החורף בליסבון: אנטוניו מוניוס מולינה )קלאסיקה(
החזרה: אלינור קטון

החי על המת: אהרן מגד 
החיים בקבר: סטראטיס מיריביליס 

החתונות שלנו: דורית רביניאן 
הטוחן המיילל: ארטו פאסילינה

הטוען לכס־המלכות: ולדימיר ווינוביץ
הטרילוגיה המלוכלכת של הבאנה: פדרו חואן גוטיירס

הימנון לשמחה: שפרה הורן
הירח ירוק בוואדי: דודו בוסי 

הכל זורם: ואסילי גרוסמן 
הלבנים: ישראל המאירי 

הליצנים: דוד מרקיש 
המאהבת של ברכט: ז'אק־פייר אמט

המאורות: אלינור קטון

המאזין הלילי: ארמיסטד מופין
המאחרים: אגור שיף

המהמר: פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי
המורה זהובת העינים: סטראטיס מיריביליס )קלאסיקה(

המיטה שאתה מציע בעצמך: אילת שמיר
המינגווי וגשם הציפורים המתות: בוריס זיידמן

המלך תמיד מורם מעם: דניאל אלרקון
המסע הלילי הארוך הביתה: יצחק בן־נר

המפתח שמתחת לאבן: בנג'מין בלאק 
המקום הכי טוב בעולם: איילת צברי

המרפסת: אבשלום קווה 
המשת"פ: פול בייטי

הנוסע הסמוי: ז'ורז' סימנון
הנסיך של שדרות ווסט אנד: אלן איסלר 

הסוד המשותף: ז'ורז' סימנון
הסוף של אדי: אדואר לואי

הסטודנט הזר: פיליפ לאברו 
הסיפור האמיתי של כנופיית קלי: פיטר קרי 

הסיפור האמריקאי הקלאסי: עריכה: משה רון 
הספר המשוגע: חיים גורי 
העבד: יצחק בשביס־זינגר 

העדרו המסנוור של האור: טאהר בן ג'לון
העוזר: ברנרד מלמוד )קלאסיקה( 

העיר העשרים ושבע: ג'ונתן פראנזן 
העיר והכלבים: מאריו ורגס יוסה )קלאסיקה(

העשב: קלוד סימון
הפלגה אחרונה: זיגפריד לנץ

הפרטים שהושמטו: תומס ה' אוגדן
הפרש הפולני: אנטוניו מוניוס מולינה

הציור האחרון של ג'אקופו מאסיני: צדוק צמח
הקברט ההיסטורי של פרופ' פבריקנט: ירמי פינקוס

הקמע של דדה: יוחאי אופנהיימר
הקפות ביער: דלין מתיה )קלאסיקה(

הקפיצה מהמזח: אן פאקר
הקרקס הנסתר: ג'ניפר איגן

הרוח של אניל: מייקל אונדטייה
הרחק מהיעדרו: שז

הרחק מעצי התרזה: יונתן ברג 
הרחק מהמון מתהולל: תומס הרדי )קלאסיקה(

הרים אני רואה: רועי בית לוי 
השופט: שי אספריל

השטן במוסקבה: מיכאיל בולגאקוב )קלאסיקה(
השלישי: ישי שריד

השם הטוב: ג'ומפה להירי
השען מאוורטון: ז'ורז' סימנון

השער נעול: דוד מלץ 
התגנבות יחידים: יהושע קנז )קלאסיקה(

התיקונים: ג'ונתן פראנזן
התמים: איאן מקיואן 

התפסן בשדה השיפון: ג'. ד. סלינג'ר 
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ואז הגענו לסוף: ג'ושוע פריס
והיום איננו כלה: צ'ינגיס אייטמטוב )קלאסיקה(

וולפי ואופי השטרודלים: צבי יגנדורף
ווקמן: מעין בן הגיא

וידויו של ג'וזף בייס: דן ג'ייקובסון 
ויקטוריה: סמי מיכאל 

ומי גר במגדל: איתן דרור־פריאר
זה אני, אדיצ'קה: אדוארד לימונוב 
זה עם הפנים אלינו: רונית מטלון 

זורבה היווני: ניקוס קאזאנצאקיס )קלאסיקה(
זיכרונות מהזונות העצובות שלי: גבריאל גרסיה מארקס

זמן אלול: דב אלבוים 
זר בעיר: ז'ורז' סימנון

זרה בין המילים: אווה הופמן
חבלים: חיים באר 

חבלים: חיים באר )אות גדולה(
חבלים: חיים באר )קלאסיקה(

חדר: יובל שמעוני 
חוכמת הכאב: אנדרו מילר 

חול טובעני: סטיב טולץ
חופן של ערפל: סמי מיכאל )קלאסיקה(

חוָצה את הקו: נלה לרסן
חוצות אשקלון: נתן שחם 

חוצות זתוניא: עודה בשאראת
חזיונות שווא: ברנלף

חיבוק־גדול: רומן גארי )אמיל אז'אר(
חיי עם האבות: דב אלבוים 

חייו וזמניו של מיכאל ק': ג'.מ. קוטזי )קלאסיקה(
חימו מלך ירושלים: יורם קניוק )קלאסיקה(

חירות: ג'ונתן פראנזן
חכמי האפלה: סאלים ברכאת 

חלומותיהם החדשים: חיים באר
חלזונות על הכביש המהיר: נטעלי גבירץ

חלמתי לָך: ג'ורג' שפירו 
חלמתי שאני ער: אילנה ברנשטיין סרקרז

חמניות עיוורות: אלברטו מנדס
חסות: סמי מיכאל
חצוצרה: ג'קי קיי

חצוצרה בואדי: סמי מיכאל 
חרדתו של המלך סלומון: אמיל אז'אר 

חרפה: ג'.מ. קוטזי
טובת הילד: איאן מקיואן

טוהר: ג'ונתן פראנזן
טורפים של קיץ: ענת עינהר

טימבוקטו: פול אוסטר 
טימות'י: ורלין קלינקנבורג

טלגרף אווניו: מייקל שייבון
טעם הדבש: רבקה קרן

ידיעה על חטיפה: גבריאל גרסיה מארקס
יום האור של ענת: אהרן מגד 

יומן חורף: פול אוסטר
יונה ונער: מאיר שלו

יונים בטרפלגר: סמי מיכאל
יוצר ההדים: ריצ'רד פאוארס

יורחי הדבש: צ'ק קינדר
ילדה אהובה: אסתר אליצור 
ילדותו של ישו: ג'.מ. קוטזי

ימות החמה: ג'.מ. קוטזי
יסמין: אלי עמיר

יסתובב לו העולם הגדול: קולום מק'קאן
יעקב השקרן: יורק בקר 

יקיצה: ניר ברעם
ירושה של אובדן: קיראן דסאי

ירח מלא: אנטוניו מוניוס מולינה )קלאסיקה(
כאילו התבוננו בהם עצמם — מבחר סיפורים סיניים

כוכב רחוק: רוברטו בולניו
כולם נשא הרוח: שגיא כהן

כי מתוק האור: ניצה סלונים
כימים אחדים: מאיר שלו 

כימים אחדים )רוסית(: מאיר שלו 
כיסא הקשירה: קתרין הריסון

כל הדרך הביתה: מירי רוזובסקי
כל החיים לפניו: אמיל אז'אר )קלאסיקה(

כל הסיפורים: אידה פינק
כפרה: איאן מקיואן

כשיאש הגיע: יעקב גלאטשטיין
כתב סתרים: שושי בריינר

כתונת הפנינים: פנג מנג־לונג )קלאסיקה(
לא אימא שלי: תומס ה' אוגדן

לא אלף ולא לילה: יוסף סדן
לא ארץ לזקנים: קורמאק מקארתי

לא ביום ולא בלילה: יצחק בר־יוסף 
לב תל אביב: נתן שחם

להציל את מוצרט: רפאל ירושלמי
להתראות עכו: עלא חליחל

לואובוי: ג'ון ריי
לווייתן: פול אוסטר 

לורד ג'ים: ג'וזף קונרד )קלאסיקה(
לחיות כדי לספר: גבריאל גרסיה מארקס

לחצות אוקיינוס: קולום מק'קאן
ליטומה בהרי האנדים: מריו ורגס יוסה

ליל האוב: פול אוסטר
ליל זכרון: ישראל המאירי 

לימסול: ישי שריד
לכחול אין דרום: אלכס אפשטיין

ללא גורל: אימרה קרטס
ללכת יומם ולילה: משה אופיר

לפני המקום: חיים באר
לקנות את לנין: מירוסלב פנקוב

לקסיקון משפחתי: נטליה גינצבורג 
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לקראת קץ הזמן: ג'ון אפדייק 
מאה שנים של בדידות: גבריאל גרסיה מארקס

מאושרי והלאה: הילה עמית
מאסטר ג'ורג'י: בריל ביינברידג'

מגילת סן מיקלה: אכסל מונתה )קלאסיקה(
מדרגות הברזל: ז'ורז' סימנון

מה שנשאר: אלי עמיר
מוזיאון הכניעה ללא תנאי: דוברבקה אוגרשיץ'

מוטל בן פייסי החזן: שלום־עליכם
מוסיקת המקרה: פול אוסטר )קלאסיקה(

מועדון המתאבדים: רוברט לואי סטיבנסון
מושלם: רחל טלשיר

מותה הִאטי של לוסיאנה ב': גיירמו מרטינס
מותה של בל, מוכת ירח: ז'ורז' סימנון 
מחברת הזהב: דוריס לסינג )קלאסיקה(

 מחדר לחדר — סיפורים יווניים בני זמננו: 
)עורך( אמיר צוקרמן

מחזיר אהבות קודמות: יהושע קנז )אות גדולה(
מחזיר אהבות קודמות: יהושע קנז 

מחכים לברברים: ג'.מ. קוטזי )קלאסיקה(
מחצלת הבשרים: לי יו'

מים נושקים למים: סמי מיכאל 
מכתב לשופט: ז'ורז' סימנון

מלכת הביצות רוקדת טנגו: צרויה להב
מסע אל קצה הלילה: לואי־פרדינן סלין )קלאסיקה(

מסע באב: אהרן מגד )קלאסיקה(
מסעות בחדר הכתיבה: פול אוסטר

מסעותי עם דודתי: גרהם גרין )קלאסיקה(
מסתרי פיטסברג: מייקל שייבון

מעיין פרחי השקד: יגאל צור 
מפגש עם חוליית הבריונים: ג'ניפר איגן

מפלצת הזיכרון: ישי שריד
מפריח היונים: אלי עמיר )קלאסיקה(

מקימי: נועה ירון־דיין
מר ורטיגו: פול אוסטר 

מר פוטר: ג'מייקה קינקייד
מראה מקום: גלעד עברון

מרחק ביטחון: סמנתה שוובלין
מרתפי הותיקן: אנדרה ז'יד

משחקים ושעשועי שווא: ג'יימס סולטר
משפחת יאסין ולוסי בשמים: דניאלה כרמי

מתחילים: ריימונד קארבר
נדיר: מיכל פלג

נוף עם שלושה עצים: יהושע קנז 
נוצות: חיים באר 

נוקטורנו בצ'ילה: רוברטו בולניו
נחלה: רוזינה ליפי

נטל ההוכחה: אילת שמיר
נינה בלטקה: אנתוני טרולופ

נמר גימ"ל: לירן גולוד

נמר השלג )הכלה הנצחית(: צ'ינגיס אייטמטוב
נעורים ללא אל: אדן פון הורבאט

נער האופניים: אלי עמיר
נערות: ג'.מ. קוטזי

נציב המלח: אלבר ממי
נתב"ג: יואב כץ

סאנסט פארק: פול אוסטר
סדרה: נתן שחם 

סולאר: איאן מקיואן
סזאר בירוטו: אונרה דה בלזק

סַטלֶקר: דוד טרבאי
סיגריות: הרי מתיוס

סילנד: נגה אלבלך
סימביוזה: ישראל המאירי 
סיפור זמני: רות ל' אוזקי

סיפורים אוקראיניים )חידוש(: ניקולאי גוגול
סמטת השקדיות בעומריג'אן: דורית רביניאן

ספינות של קרבה: רווה שגיא
ספר האשליות: פול אוסטר

ספר הפרידות הגדול: שושי בריינר
ספר על בלאם: אלכסנדר טישמה

ספרד: אנטוניו מוניוס מולינה
סתיו של פטריארך: גבריאל גרסיה מארקס 

עבור את האלפים, אבשלום: ארז שוייצר
עד סגירת הגיליון: טום רקמן

עוד חמש דקות: יונתן ברג
עדן: יעל הדיה

עוול: אהרן מגד 
עוזר לכל עת: רוברט ואלזר 

עוזרת בית: כריסטיאן אוסטר
עונת הנדידה אל הצפון: צאלח אל־טייב )קלאסיקה(

עיר ימים רבים: שולמית הראבן 
עיר מקלט: יצחק בן־נר 

על אהבה ושדים אחרים: גבריאל גרסיה מארקס 
על דעת עצמו — פרקי חיים של עמוס קינן: נורית גרץ

על הדבש ועל המוות: ערן בר־גיל
על חוף צ'זיל: איאן מקיואן

על פני הבריאה כולה: רות ל. אוזקי
עלומים: ג'.מ. קוטזי

עמק האושר: פטריק וייט
ענוג הוא הלילה: סקוט פיצג'רלד )קלאסיקה(

עפיפונים: רומן גארי )קלאסיקה(
עץ המשי: ג'אנג שיאנליאנג )קלאסיקה(

עץ נופל ביער: אבידן רייך
עצם אל עצמו: נתן שחם
ערבסקות: אנטון שמאס 

ערפל: מיגל דה אונמונו
עשהאל: אהרן מגד )קלאסיקה(

עשו: מאיר שלו )קלאסיקה(
עת הזמיר: חיים באר )קלאסיקה(
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פויגלמן: אהרן מגד 
פונטנלה: מאיר שלו
פיורלה: ענת משיח

פנים צרובי חמה: שמעון אדף
פנין: ולדימיר נבוקוב

פסנתר בחורף: אילת שמיר
פצע: עדי אבלס

פרוטוקול אמסטרדם: ח' בת שבע
פרשן המחלות: ג'ומפה להירי 

פרשת גבריאל תירוש: יצחק שלו )קלאסיקה(
פשעים: פרדיננד פון שיראך

פשר הלילה: מייקל קוקס
פתרון סופי או תעלומת התוכי החטוף: מייקל שייבון

צייד בודד הוא הלב: קארסון מק'קאלרס
צייד הזכרון: יגאל סרנה 

ציפור ישנה: יוכבד רייזמן )אות גדולה(
ציפר ובני מינו: בני ציפר
צל עובר: משה בר־יודא

צל עולם: ניר ברעם 
צלו של רוזנדורף: נתן שחם 

צעיף הפשתן: פו סונג־לינג
צערו העתיק של הירח: נעמה דעי

קו המלח: יובל שמעוני
קול צעדינו: רונית מטלון

קולד מאונטן: צ'רלס פרייזר )קלאסיקה(
קולה של הגברת פאני: דורית פלג 

 קולות של עשרות רגליים זעירות צועדות בכעס
על אדמת כדור הארץ: אדם קומן

קורותיו של ש'ו סאן־גואן: יּו הּוַא
קיץ אלכסנדרוני: יצחק גורמזאנו גורן )קלאסיקה(

קיץ ללא גברים: סירי הוסטֶוס
קליפת אגוז: איאן מקיואן

קמע: רוברטו בולניו
קרקע לא מוכרת: ג'ומפה להירי

רביעי בערב: יעל הדיה
רביעית רוזנדורף: נתן שחם 

רגל אחת בחוץ: חנוך ברטוב 
רומן וינאי: דוד פוגל 

רומן רוסי: מאיר שלו 
רופא כפרי ועוד סיפורים: פרנץ קפקא )קלאסיקה(

רחוב הגנבים: מתיאס אנאר
רחוב החנויות האפלות: פטריק מודיאנו

רציחות נוסח אוקספורד: ִגיֶירמו מרטיֶנס
רשימת האימהות: גלי מיר־תיבון )שואה(

שבריר: סטיב טולץ
שוב מלך לב אדום: חנה קארל

שבת: איאן מקיואן
שגיאות קטנות: בנג'מין בלאק )מתח(

שגיונות ברוקלין: פול אוסטר
שום גמדים לא יבואו: שרה שילה

שושה: יצחק בשביס זינגר
שיחות טלפון: רוברטו בולניו
שירה גאולה: נועה ירון־דיין
שירת המקהלה: יהושע קנז

שלוש סופרות דרומיות: קת'רין אן פורטר, קרסון מק'קלרס, 
פלנרי או'קונור

שלושה סיפורי אהבה: יעל הדיה )קלאסיקה(
שלל פוינטון: הנרי ג'יימס

שמות: אהרון ראובני 
שנה בלי ציפורים: ניסים לוי

שנים עשר השבטים של האטי: איאנה מאתיס
שנים עשר סיפורים נודדים: גבריאל גרסיה מארקס 

שנת הארנב: ארטו פאסילינה
שנת הבשרים שלי: רות ל. אוזקי

שעת הפעמונים: ז'ורז' סימנון
שקיעת הקולונל: מחמוד דולת־אבאדי

שרה, שרה: רונית מטלון
שתיים דובים: מאיר שלו

שתיקת הצמחים: לבנה מושון
תאונות: יעל הדיה

תגידי שאת אחת מהם: אואם אקפן
תודה רבה על החיים: סיביל ברג 

תור הברזל: ג'.מ. קוטזי
תחת כיפת השמים: חסוס קראסקו

תיק הראיות: ג'ון באנוויל
תמונות חתונה: גיל אילוטוביץ

תמונות עירום: ענת עינהר
תמרה הולכת על המים: שפרה הורן
תשמעו סיפור!: יצחק בשביס־זינגר

פרוזה אחרת

1979: כריסטיאן קראכט
איש משום מקום: אלכסנדר המון

אל העפר: יובל שמעוני
אפר, מחט, עיפרון וגפרור: רוברט ואלזר

בן החולות: טאהר בן ג'לון 
גבינה הולנדית: וילם אלסחוט

גברים: וורוויק קולינס 
הוכחות לקיום: חנה קראל 

החיה שבג'ונגל: הנרי ג'יימס 
החפצים המעופפים המשונים: קריסטינה פרי רוסי

היונה: פטריק זיסקינד 
היונה שעל הגג: פרנץ קפקא

המעבר בים סוף: זופיה רומאנוביצ'ובה
המשפט האחר: אליאס קנטי

הנשיקה: קתרין הריסון 
הסוף של רומן משפחה: פטר נדש

הסיפור הבא: קס נוטבום
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הקומדיה הציונית: כליל זיסאפל
הרפיה לצורך נגיעה: דן מירון

הרפסודה של המדוזה: יגאל תומרקין )אמנות(
זכרון ארוך: פרד ד'אגיאר 

חרפות וגידופים: אמלי נותומב
כה אמר זרתוסטרה: פרידריך ניטשה )הגות(

כלבים שחורים: איאן מקיואן 
כרוניקה של מוות ידוע מראש: גבריאל גרסיה מארקס

להזין את הרוחות: פרד ד'אגיאר 
לשחרר פיל: דניאלה כרמי

מארש תורכי: בני ציפר 
מבית ומחוץ: עדה צמח

מוסקבה פטושקי: ונדיקט ירופייב 
מחברות האוקטבו: פרנץ קפקא 

מחווה לשישה סופרים של המאה התשע־עשרה
מכתבים אל פליצה: פרנץ קפקא

מכתבים על סזאן: ריינר מריה רילקה
מעבר לאשמה ולכפרה: ז'אן אמרי

מעוף היונה: יובל שמעוני 
משוררים לא יכתבו שירים: רולי רוזן ואילנה המרמן

ניטשה: יורגן ניראד ואילנה המרמן 
נערה פראית: גינו קאמאני 

סביבת עבודה עם מכונת אספרסו: אנטה פנט
סיפורו של מר זומר: פטריק זיסקינד 

סיפורי זעם: שלום עליכם
סיפורי מר קוינר: ברטולט ברכט

עזים: דניאלה כרמי
על אהבה ומוות: פטריק זיסקינד 

על חוף צ'זיל: איאן מקיואן
פגישה שנייה: פרד אולמן 
פרק בחיי: ברברה הוניגמן

שאון מותו של שימק: אסתר ויז'ביצקי זיו 
שאלת ברונו: אלכסנדר המון

שעון חול: דנילו קיש 
שעשועים בשאול: טיבור דרי

הסדרה הלבנה

אדונים עבדי הארץ: רונית חכם
אדוניס: אריה סיון 

אף אחד לא אמר שום דבר: ריימונד קארבר
ארמון הירח: פול אוסטר 

ברוך: בונה תירוש 
גוף זר: ליה נירגד

דיה הניג: אילנה ברנשטיין
יעקב הולך: חיה שנהב

יצאתי לחפש מחסה: יעל ישראל
מעשה באוסי: אמיר צוקרמן 

על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה: ריימונד קארבר

פנקסי רשימות: שלמה צמח
שארה כסותה עונתה: אילנה ברנשטיין

קלאסי כיס

איתן פרום: אדית וורטון 
גזר הדין: פרנץ קפקא

ד''ר ג'קיל ומר הייד: רוברט לואי סטיבנסון
דיאנה וסיפורים אחרים: זאב ז'בוטינסקי
האפוקריפים ההולנדיים: זביגנייב הרברט

הבור והמטוטלת: אדגר אלן פו
הינשוף: ניסים אלוני

המשורר הנרצח: גיום אפולינר
המתכון של רוז'ה: גי דה מופסן

העלייה לשמים: אדולף רודניצקי
הצל או המעשה המופלא בפטר שלמל: אדלברט פון שאמיסו

חיי לסריו איש טורמס
כופר נפשו של הצ'יף האדום: או. הנרי

כריתות וסיפורים אחרים: דבורה בראון 
כרמן: פרוספר מרימה 

לב האפלה: ג'וזף קונרד )אפוקליפסה עכשיו(
מעשה משעמם: אנטון צ'כוב

משנאה לרחמים: מיגל דה אונאמונו
נישואי גבריאל: וילקי קולינס 

סיפורים מכיס אחד: קארל צ'אפק 
סיפורים מן המאהאבהאראטה 

פרידה ממריה: תדיאוש בורובסקי 
ריצת אמוק: שטפן צווייג

רשימותיו של מטורף: ניקולאי גוגול

הקלאסיקונים

אמריקה: עריכה: מתן שמעוני
ההמצאה של מורל: אדולפו ביוי קסארס

הכפיל: פיודור דוסטויבסקי 
הסכנות שבהתנהגות נלוזה: אונורה דה בלזק 

הרציחות ברחוב מורג: אדגר אלן פו 
מסעות בנימין השלישי: מנדלי מוכר ספרים, ערך: בני מר

קיץ: אדית וורטון 

סיפורת — אחרים

אבו באדג'ס עושה חיים: אברהם חסון )מדף(
אגדות שהיו באמת: עפר קניספל

אגדת המבצר הקטן: עדה פגיס )סיפורים(
אודיסיאה: הומרוס — תרגום: טשרניחובסקי

אוהל המצורעים: ש. גיורא שוהם
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איליאדה: הומרוס — תרגום: טשרניחובסקי
איש הברוש: יובל פלגי

איש הקצוות: אליעזר שטיינמן
אל מה שנמוג: נורית גרץ עם דבורה גרץ )ביוגרפיה(

אל תיגע בזמיר )חידוש(: הרפר לי )בשיתוף ידיעות ספרים(
אנשי נבו: שמעון קושניר

אסרה: מקסים בילר )סדרת טרמינל(
ארצות התן: עמוס עוז

אררטים: אורה אחימאיר )השואה הארמנית(
אש בקוצים: ישראל המאירי )סיפורים(

בגהריה: דאצ'ה מאראיני
 בגידה כפולה — סיפורם האִמתי של מרגלי הפלישה לנורמנדי:

בן מקנטייר )היסטוריה/ריגול(
בית הדיו: עורך: יובל שמעוני

במו ידיו: משה שמיר
במזל סרטן: אילנה המרמן ויורגן ניראד

במחלקה הסגורה: פטריק מקגראת
בעין החתול: חביבה פדיה

בקרב ובשבי: אלעד שובל ודותן גולדווסר )רומן גרפי(
 ברדש ושחש תולים כביסה — סיפורים בהשראת העבודה 

עם חנוך לוין: רות דר )מתנה(
בשם שמים: הדי בן־עמר

גויה עם נמשים: רות סגל )שואה/נוער(
גינת בר: מאיר שלו )רשימות(

גן החיים: אנטונינה ז'בינסקה )זיכרונות/שואה(
גרינלינג: אסתי פילרסדורף

דיוקן האמן כאיש צעיר: ג'יימס ג'ויס
האפוסים: טשרניחובסקי

הבלונדינית שחורת העיניים: בנג'מין בלאק )מתח(
הדווקאים | הצלע | הפרחחית: רינה בן מנחם

הדיקטטורה של העדינות: מיה סביר
הדרך לעין חרוד )חידוש( : עמוס קינן

ההפוגה: פרימו לוי )אפקים(
הוא הלך בשדות: משה שמיר

הזהו אדם: פרימו לוי )אפקים(
החברה של גברת מגרה: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(

הילד הזה — פרקי ילדות ונעורים: יהודה אטלס )זיכרונות(
 הים הזקוף — סיפורי ספינות ומלחים: אבשלום קווה 

)עולמות(
הינומת הכלה: משה שמיר

המהמר )חידוש(: פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי )מפרשים(
המחברת האדומה: פול אוסטר

המת של מגרה : ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(
הנכס: רותו מודן )רומן גרפי(

הנסיך הקטן: א. דה סנט־אכזיפרי )חגיגי(
הפרשה המסתורית בסטיילס: אגתה כריסטי )מתח(

הקומדיה האנושית: ויליאם סרויאן
הרוכבים: טים ווינטון

הרציונליסט: וורוויק קולינס
השוקעים והניצולים: פרימו לוי )אפקים(

 השפעה בלתי הוגנת — רומן במכתבים: 
רונית מטלון ואריאל הירשפלד
התמימֹות: סילארד רובין )מתח(

ואפילו לראות כוכבים: משה שמיר
ויסקי של חרובים: יהודית רונן

ולא נותר אף אחד: אגתה כריסטי )מתח(
ופתאום בא החושך — סיפורים אמתיים, כי יש דברים שחייבים 

להיאמר: גלי צבי־ויס
 זרקאלו — יצירה רוסית עכשווית בשיח הישראלי: 

עריכה: אירינה ורובל־גלובקינה, ניר ברעם
חוות החיות: ג'ורג' אורוול

חוזה העתידות: סוזן פרי
חופת אבלים: עדה אמיכל ייבין )סיפורים(

חיי מיכלאנג'לו: אירוינג סטון )ביוגרפיה, אמנות(
חתונה אוסטרלית: נאוה סמל )עולמות(

יהודי קטן: חנוך ברטוב )סיפורים(
יומו האחרון של דני: מתי מגד

יומנה של כתבת שטח: עדי מאירי וברוריה אבידן בריר )פנאי(
יונה מחצר זרה: משה שמיר

ילדי השעשועים: משה שמיר
ירח הדבש והזהב: דוד שחר

כאן ועכשיו: מכתבים 2011-2008: פול אוסטר וג'.מ. קוטזי
כבשת הרש: משה שמיר

כי מנגד תראה: יצחק קרונזון
כי ערום אתה: משה שמיר

כל מה שקרה שם באמת: בריין גרינווד )עין טובה(
כלבים שחורים )חידוש(: איאן מקיואן 

כלה: אורה אחימאיר 
כמו בג'מייקה: ליה נירגד

כמו קעקוע: כרמלה כהן־שלומי
כף הקלע: שמואל לרמן )מדף(

כרוניקה של מוות ידוע מראש )חידוש(: גבריאל גרסיה מארקס
לא ידעתי שלבאך יש עיניים כחולות: תמר לנדאו

לא מכין קפה למלאך המוות: אהרן מרגלית )העצמה/זיכרונות(
לאן תתגלגל תפוחון: ליאו פרוץ

לב האפלה | מוצב של ִקדמה )חידוש(: ג'וזף קונרד
לב של אבן: נעמה גיל

לווייתנים שרים בעמק: רונה שפריר
לולו על הגשר: פול אוסטר )תסריט הסרט(

לילה בצומת: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(
לפנות בוקר: הדרה לזר )מדף(

 מבצע קציצה — פרשת הריגול האמיתית ששינתה את מהלכה 
של מלחמת העולם השנייה: בן מקנטייר )היסטוריה/ריגול(
מגרה טומן מלכודת: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(

מדריך רפרם לכלא הלובי: רפרם חדד )זיכרונות(
מה שלומך גברת רובין: שושנה יובל

מהיד אל הפה: פול אוסטר
מוות על הנילוס: אגתה כריסטי )מתח(

מטען חורג: חנה לבקוביץ )סיפורים(
מכונת הזמן: בני לנדאו
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מכונת הכתיבה שלי: פול אוסטר
מכתבי שלום עליכם

מכתבים למרתה: מאשה וייזל )מדף(
)YA/מלח אל הים: רותה ספטיס )עין טובה

מסע ארוך אל תוך הלב: יצחק קרונזון )סיפורת/בריאות(
מסע בחלל הפנוי: דב אלבוים )סיפורת/עיון(

מסעותי עם דודתי: גרהם גרין
מעגלות: דוד מלץ

מפריח היונים )מקוצר(: אלי עמיר
מר גאלה המנוח: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(

מרגל בין חברים — קים פילבי והבגידה הגדולה: בן מקנטייר 
)היסטוריה/ריגול(

נוגה: נד באומן )מתח(
סוכן זיגזג — סיפור המלחמה האִמתי של אדי צ'פמן: בן מקנטייר 

)היסטוריה/ריגול(
סיפור מסע: יעקב שביט

סיפורי קנטרברי: ג'פרי צ'וסר
ססיל מתה: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(

עד הסוף: משה שמיר )כריכה קשה(
עושים את זה: עורכת: בתיה גור 

עיר הזכוכית: פול אוסטר )רומן גרפי(
עיר הנידחת: אידה צורית
על הספה: ארוין ד. ילום

פיוטר הלטבי: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(
פציעה: יורם אבי־תמר )צפריר( )אפקים(

פרנסואה העזובי )חידוש(: ז'ורז' סאנד )מפרשים(
פתק מאמא: ירון אביטוב

צ'יק ואני: וולפגנג הרנדורף )עין טובה(
צרעה: יעקב בוצ'ן )סיפורים(

קרוב רחוק: רותו מודן )רומן גרפי(
קריעה: יהודית רותם

קשר לאחד — מסעות, בתים ואנשים בירושלים: חיים באר )רשימות(
ראשו של אדם: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה/מתח(

רגל של בובה: יעקב העליון
רחוק וכאן, סיפור ירושלמי: יעקב סימן־טוב

רצח באוריינט אקספרס: אגתה כריסטי )מתח(
רצח רוג'ר אקרויד: אגתה כריסטי )מתח(

רשימות על מקום: אריאל הירשפלד
שובי נפשי: יהודית רותם

שומר הדברים האבודים: רות הוגאן )עין טובה(
שחר במדבר: נואל פאורליר )תעודה/היסטוריה(

שיקאסטה: דורית לסינג
שמונה סיפורים: יעקב שדה

שמר־בית: יונתן יבין
שש כנפיים לאחד: חנוך ברטוב
תיק רצח: טוני פרסונס )מתח(

תמונות מחפשות כותרת: חנה הרציג
תרנגול כפרות: אלי עמיר )אפקים(

תרנגול כפרות: אלי עמיר )תרגום לרוסית(
תרנגול כפרות: אלי עמיר )תרגום לאנגלית(

מדע בדיוני, פנטזיה

אבי סער: מייקל מורקוק
אביר המילה חוזר: טרי ברוקס

אדון האור: רוג'ר זילאזני 
איגוד השוטרים היידים: מייקל שייבון )סל"ע(

אמבר: אל מלכות האופל — כרך א': רוג'ר זילאזני 
אמבר: מלך, נסיך, יורש — כרך ב': רוג'ר זילאזני 
 בעל החידות מהד, יורש של ים ואש, ֵנבל ברוח: 

פטרישה מק'קיליפ )טרילוגיית הד(
בעת שהאלים ישנו: אלן קול

ג'ק איש הצללים: רוג'ר זילאזני
גולים בעולם הבאר: ג'ק צ'וקר 

ג'ניפר מארדלי והקרפד המדבר: ברוס קוביל )ילדים ונוער(
ג'רמי תאצ'ר מגדל דרקון: ברוס קוביל )ילדים ונוער( 

דרקוני הזכוכית: שון מקמאלן
האלים מתעוררים: אלן קול

הביאו לי את ראשו של נסיך החלומות: זילאזני ושקלי
המהלכים בשלג: קתרין פישר

הנערה ואביר המלה: טרי ברוקס
חרב השאול: מייקל מורקוק

יותר מאדם: פול פרדריק
ייעודו של דן )1( — ההתגלות: כרמית גלבוע )ילדים ונוער(

ייעודו של דן )2( — המסע הגלקטי: כרמית גלבוע )ילדים ונוער(
ירח־צל ומסעותיה: שון מקמאלן

כנפי לילה: רוברט סילברברג
לחש הזאבים: אלן קול

מבחר הסיפורת הבדיונית: עריכה: רוברט סילברברג 
מגילת החרבות: מייקל מורקוק

מהתלה לא קלה: זילאזני ושקלי
מטרופוליטן: וולטר ג'ון ויליאמס 

מסופוטמיה — שתיקת הכוכבים: יהודה ישראלי ודור רווה 
מפתחים בחול: רוג'ר זילאזני

מצוקה: גרג אגן 
עריצה היא הלבנה: רוברט היינליין

ציידי חולית: ב. הרברט וק. אנדרסון
 קרבט והטחנה המכושפת )חידוש(: אוטפריד פרויסלר

)נוער/פנטזיה(
שאלות קשות: איאן ווטסון

שחקן מספר אחת: ארנסט קליין )מתח(
שלום לנצח: ג'ו הולדמן

שר השדים: זילאזני ולינדסקול

סדרת חולית
חולית: פרנק הרברט )1(

משיח חולית: פרנק הרברט )2(
ילדי חולית: פרנק הרברט )3(

הקיסר האל של חולית: פרנק הרברט )4(
כופרי חולית: פרנק הרברט )5(
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בית הלשכה חולית: פרנק הרברט )6(
ציידי חולית: בריאן הרברט וק. אנדרסון )7(

חולית — סדרת ההמשך
חולית בית אטרייאידס: בריאן הרברט וקווין אנדרסון )1(

חולית בית הארקונן: בריאן הרברט וקווין אנדרסון )2(
חולית בית קורינו: בריאן הרברט וקווין אנדרסון )3(

חולית הג'יהאד הבטלרייני: בריאן הרברט וקווין אנדרסון )4(
חולית קרב קורין: בריאן הרברט וקווין אנדרסון )5(

חולית אדם נגד מכונה: בריאן הרברט וקווין אנדרסון )6(
עקלתוני חולית: בריאן הרברט וקווין אנדרסון )7(

סדרת מאג'יפור
קוסמי מאג'יפור: רוברט סילברברג )1(

פרסטימיון השליט: רוברט סילברברג )2(
מלך החלומות: רוברט סילברברג )3(

סדרת אמבר
תשעה נסיכים לאמבר: רוג'ר זילאזני )1(

תותחי אוואלון: רוג'ר זילאזני )2(
בסימן החדקרן: רוג'ר זילאזני )3(
ידו של אוברון: רוג'ר זילאזני )4(

ממלכות התוהו: רוג'ר זילאזני )5(
קלפים של כליה: רוג'ר זיליאני )6(
דמה של אמבר: רוג'ר זילאזני )7(
בסימן התוהו: רוג'ר זילאזני )8(
אביר הצללים: רוג'ר זילאזני )9(
נסיך התוהו: רוג'ר זילאזני )10(

סדרת קורות קצעולם )נוער(
מעבר ליער עבות: פול סטיוארט וכריס רידל )1( 

רודפת סערה: פול סטיוארט וכריס רידל )2( 
חצות מעל סנקטפראקס: פול סטיוארט וכריס רידל )3( 

קללת הגלואמגלוזר: פול סטיוארט וכריס רידל )4( 
אחרון פיראטי הרקיע: פול סטיוארט וכריס רידל )5( 

ווקס: פול סטיוארט וכריס רידל )6( 

מתח

אירית שחורה: סטיבן טלטי
אם האלוהים: דייוויד אמברוס 

אקווה אלטה: דונה לאון )מתח עולמי(
ברבור הכסף: בנג'מין בלאק )סל"ע(

דרך קנה הסוכר: ג'יימס לי ברק
הבלונדינית שחורת העיניים: בנג'מין בלאק

הבריחה של נתן: ג'ון גילסטרפ
הזעקה האדומה: מרי ויליס ווקר 

החברה של גברת מגרה: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(
החזאי: סטיב תייר 

החטיפה: ג'יימס גריפנדו 
המהפנטת: סת' מרגוליס
המודיע: ג'יימס גריפנדו 

המשכן — תעלומת רצח במסדרונות הכנסת: תומר אביטל
המשפחה האחרונה: ג'ון רמסי מילר 

המת של מגרה: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(
הסיידר המר: פיטר לאבסי 

הפרשה המסתורית בסטיילס: אגתה כריסטי
התינוקת: ג'יימס סיגל )מתח עולמי(

התמימֹות: סילארד רובין
ולא נותר אף אחד: אגתה כריסטי

חפצים חדים: ג'יליאן פלין )מתח עולמי(
חפצים חדים )חידוש(: גיליאן פלין )בשיתוף ידיעות ספרים(

לילה בצומת: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(
מגרה טומן מלכודת: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(

מוות על הנילוס: אגתה כריסטי
מכירת חיסול: יּו לורי )מתח עולמי(

מעבר לקצה: סי־ג'יי בוקס
מקומות אפלים: ג'יליאן פלין )מתח עולמי(

מקומות אפלים )חידוש(: גיליאן פלין )בשיתוף ידיעות ספרים(
מקסיקו 21: מארק ג'וזף

מר גאלה המנוח: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(
מרגל עם נשמה: א.

נוגה: נד באומן
נעלם ואיננו: ג'ו גורס

נעלמת: גיליאן פלין )בשיתוף ידיעות ספרים(
נקודת שבירה: סי־ג'יי בוקס
סודות אל־איי: ג'יימס אלרוי

ססיל מתה: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(
פיוטר הלטבי: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(

פשר הלילה: מייקל קוקס )סל"ע(
קווים אדומים: א. 

ראשו של אדם: ז'ורז' סימנון )סדרת הפקד מגרה(
רוחות מלחמה גרעינית: אורי שטנדל

רצח באוריינט אקספרס: אגתה כריסטי
רצח רוג'ר אקרויד: אגתה כריסטי 

רשימת כרכום: גבין לאיול 
שגיאות קטנות: בנג'מין בלאק )סל"ע(

שחקן מספר אחת: ארנסט קליין )פנטזיה(
שקרים: ג'יימס סיגל )מתח עולמי(
תיק רצח: טוני פרסונס )סיפורת(

מחזות

אנשים קשים: יוסף בר־יוסף
ארבעה מחזות: א. צ'כוב

המלך ריצ'ארד השני: ויליאם שקספיר
חתונת דמים: פדריקו גרסיה לורקה
טימון איש אתונה: ויליאם שקספיר
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מחזות, כרך ח': שאול טשרניחובסקי
מקבת: ויליאם שקספיר

שלושה מחזות: ברטולד ברכט

שירה

2003: דליה פלח
אחד מכאן: סלמאן מצאלחה

אומר שירי אהבה: יהונתן גפן
אחר כך אני מוחק: שי דותן

אחרי זה: גיורא פישר
איגרת אל הילדים: אלי אליהו

אילת לבנה: תרגם יורם ברונובסקי
ִאמא: רונית בכר שחר

אנא בשם: שרה פרידלנד בן ארזה
אצבע, שן, כנף: יערה שחורי

 באר חלב באמצע עיר — חזי לסקלי )כל השירים(: 
עריכה: מאיר ויזלטיר )מתנה(

בגינה: שאול טשרניחובסקי, איור: ליאורה גרוסמן )ילדים(
בועה על חוט: יעל קלו־מור, איור: רעיה קרס )ילדים(

בימים הרחוקים ההם: ש. שפרה, י. קליין )ביקורת תרבות(
ביצה של תנין: אילת שדה, איור: שירז פומן )ילדים(

בכל בוקר מקריח לפחות אדם בלונדיני אחד: יקיר בן משה
בלי ברית, בלי מילה: דנה לובינסקי

בעיר ההגירה: יותם ראובני
בקרוב אהבה: ישראל בר כוכב

ג'וני נעדר: אייל שלום
 גם לירח יש גומות חן: שלומית כהן־אסיף, 

איור: גיל־לי אלון־קוריאל )ילדים(
דבל קליק: זלי גורביץ

דודי השופט המחוזי דורבן: דליה פלח
דומסטיקה: טל ניצן־קרן

דמעות כחולות: יהודה אטלס, תצלומים: רונית שני )מתנה(
הכוח המדמה: ריקי דסקל

הלילה הראשון בגטו: אברהם סוצקבר )שואה(
הניסוי: איבון גרין

הנשיקה מבעד למטפחת: עורך: אשר רייך )ביקורת תרבות(
 הסונטות לאורפאוס: ריינר מריה רילקה, 

תרגום: שמעון זנדבנק
הפואמה הביתית: אהרון שבתאי

השיר אל הזמן העובר: יצחק שלו
ואין העולם מקומו: נתן וסרמן

וכבר בהתחלה: משה דור
ונציה היא לא מקום אמיתי: צרויה להב

זה עץ התות: חיה שנהב
זמן בב: זלי גורביץ

חוט מושך מן הלשון: אלמוג בהר
חול ולימונים: משה אוחיון

חיבוקים: אריה סיון

חיי בורגניים להפליא: אסתר אטינגר
חיית הפנים: אסי פרבר־גינת

יום יום: זלי גורביץ
יצחק: גדי פישמן

ישוע קורא בספרי הבשורה: יאיר זקוביץ
כינוס דומיות: אברהם סוצקבר

כינור ערוך: אריאל הירשפלד )אפקים/ביקורת תרבות(
כל החלב והדבש: נתן זך כולל תקליטור )מתנה(

כמו בכי שאין לו עיניים להיבכות: אמירה הס
כמות שהוא: ריקי דסקל

כנפי שחם: אברהם סוצקבר
לגור על כדור: עדולה, איור: שמרית אלקנתי )ילדים(

לשכוח ראשונה: טל ניצן
מאחורי הפרגוד: ק. א. ברתיני

מה למדָת מהסיפור: גיורא פישר
 מולדת המוות יפה — שירת אצ"ג: חנן חבר 

)אפקים/ביקורת תרבות(
מוצא הנפש: חביבה פדיה

מחדש: נוית בראל
מחסומים: יוחאי אופנהיימר

מי בעניין שלנו: שחר־מריו מרדכי
מכלול העובדות, לא הדברים: יונתן ורטהיים־סואן

ממש: נוית בראל
מסתיו עד לא: צבי ארד
נגדי תמיד: נתנאל לאור

סיפורי קנטרברי: ג'פרי צ'וסר
ספר המזלות של אמירה: אמירה הס

עולם עובר: אורי ברנשטיין
עיר ובהלות: אלי אליהו

על הנפש הצמאה: תמיר גרינברג
על קצה המותר: שי דותן

ענין אישי — עם 35 משוררים: משה שמיר
עקבות: דן ערמון
ערב רגיל: טל ניצן

פואמות ואידיליות: שאול טשרניחובסקי
 פס רקמה צר — תרגומים ורשימות: וירג'יניה וולף, 

ת"ס אליוט, נח שטרן )הגות/ביקורת תרבות(
פריחת הזכרון: שחר ברם

פתחתי דלת ועמדת שם: אהרֹן שבתאי
ציפורי: גלית חזן־רוקם

צמאון בארות: אלמוג בהר
קדיש: אלן גינזברג, תרגום: שמעון זנדבנק

קו פרשת הזמן: יגאל בן אריה
קולות שירה — 25 משוררים קוראים 82 שירים

שוברת קיר: ויקי שירן
שחזור: ליסה כץ

שיעור במטאפיזיקה: רות לורנד
שירה מקומית: חיים נגיד

שירות: שאול טשרניחובסקי
שירות ושירים: שאול טשרניחובסקי
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שירי אהבה לימים רעים: עינה ארדל
שירים באורמלא

שירים ובלדות: שאול טשרניחובסקי
שירים יום יום )+תקליטור(: יוסי בנאי )אנתולוגיה/מתנה(

שירים לגל: פנינה איזנמן, איור: אלישבע געש
שני סוסים על קו האור: אמירה הס

שני קולאז'ים: מרדכי גלילי
שעשועים יום יום: חיים באר

תום ותהום: עריכה: יורם ורטה וירון דוד )יהדות(
תכונה: ארנון לוי

תמונת מחזור: תמיר להב־רדלמסר
תמונות מתערוכה רחוקה: חנה רוט־פסקא 

תמורת ערב: דן מירון 

ספרי ילדים ונוער — חלוקה לפי גילים

פעוטות עד גיל 3
איזה כיף היה — ספר קרטון: אפרים סידון, איור: דני קרמן

איך עושה סבא: נירה הראל, איור: תמי הראל־חמו
 איך עושה סבא — ספר קרטון: נירה הראל, 

איור: תמי הראל־חמו
 אילו הייתי אריה — ספר קרטון: חנה גולדברג, 

איור: אביאל בסיל
 אילו הייתי עכבר — ספר קרטון: חנה גולדברג, 

איור: אביאל בסיל
 אילו הייתי קוף — ספר קרטון: חנה גולדברג, 

איור: אביאל בסיל
איפה פפה: צ'רלס סימיק 

אמא שלי חושבת שאני אוכל: מיה סביר, איור: דנה רונן
אני רוצה לישון: כריסטין דאוניה 

אפצ'י מחפש אף: נוגה אלגום, איור: נעמה פלג־סגל
בגינה: שאול טשרניחובסקי, איור: ליאורה גרוסמן )שירה(

בובו הפיגמי הקטן: סיריל האן
בומלך: אורה איתן

ביקור הצעצועים: ימימה אבידר־טשרנוביץ, איור: דיויד הול 
)ילדים(

 גברת, רכבת וכלבלב — ספר קרטון: סמואיל מרשק, 
איור: ליאורה גרוסמן

דובדבן על השולחן: חיה שנהב, איור: דינה שנהב
דובילה בונה בית: חיה שנהב, איור: נעם נדב

הארנבת מתקרבת: חיה שנהב, איור: אורה איתן 
הביצה שהתחפשה — ספר קרטון: דן פגיס 

הבלגן שלי — ספר קרטון: טל ניצן, איור: ליאור קציר
הונדו ופביאן: פיטר מק־קרתי 
החצאית של בובו: סיריל האן

הטיול הקטן: נעמי שמר, איור: ליאת יניב
 הטרקטור בארגז החול — ספר קרטון: מאיר שלו, 

איור: יוסי אבולעפיה

 היה היה פילון אחד — ספר קרטון: אדוארד אוספנסקי,
איור: אורה איתן

הכלב ֹנפת — ספר קרטון )חידוש(: אורה איתן
המפוזר מכפר אז"ר — ספר קרטון: לאה גולדברג

הספר הרטוב: עריכה: עטרה אופק 
הספר לבני שנתיים 

הפתעה ליום הולדת: רוזמרי ולס 
חתולה וארנבון מחליפים בתים: דורית רביניאן, איור: דיויד הול

יום הולדת שמח: פט האצ'ינס
כפפה אחת ורודה: חנוך פיבן

לגור על כדור: עדולה, איור: שמרית אלקנתי )שירה(
 מאה ושש דרוריות חביבות — ספר קרטון: סמואיל מרשק,

דניאיל חארמס, איור: הילה חבקין 
מוצץ המזל: אורי אורלב, איור: אלונה פרנקל )שפן הסופר(

מיץ פטל — ספר קרטון: חיה שנהב
מסביב לשעון — ספר קרטון: הילה חבקין
מעשה בחמור — ספר קרטון: אורה איתן

משחקים וצעצועים )טיף טף( 
על זנבה של ארנבת: דליה רביקוביץ, איור: שמרית אלקנתי

עליזה הברווזה והחברים: חיה שנהב, איור: נעם נדב
עמליה רוצה חיה: יעל איכילוב, איור: ליאורה גרוסמן

פיט, פט, טו: חיה שנהב, איור: נורית צרפתי )שפן הסופר(
פיט, פט, טו — ספר קרטון: חיה שנהב, איור: נורית צרפתי

פיל מתרחק: ענת עינהר, איור: כריסטינה קדמון
פנדה פנדה: עוזי וייל, איריס דה בוטון

קיפר וגלגילון: מיק אינקפן 
קרמר החתול יוצא אל היער: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

קרמר החתול יוצא אל היער — ספר קרטון: מאיר שלו
קרמר החתול ישן כל הזמן: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

 קרמר החתול ישן כל הזמן — ספר קרטון: מאיר שלו, 
איור: יוסי אבולעפיה

קרמר החתול לומד לשחות: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה
קרקס בלאגן: בנג'מן שו 

שאלה של שועלה: נוגה אלגום, איור: גלעד סופר
 שטויות שסבא אומר — ספר קרטון: אפרים סידון, 

איור: דני קרמן 
שלי הכי טוב: קרוסבי בונסל 

תוכים על העץ: חיה שנהב, איור: דיויד הול

גילי 5-3
אהבתה של רוזי פטרוסיל: נורית זרחי, איור: הילה חבקין 

)מתנה(
אז איפה הייתי אני?: דורית רבניאן, איור: נטע הררי־נבון

אחלה אח: יונתן יבין, איור: גלעד סופר 
איבוד זה לא שם של מקום: פזית דניאל, איור: עפרה עמית 
איזה כיף היה — ספר קרטון: אפרים סידון, איור: דני קרמן

איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבאב הרומני: 
מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

 איך זרחה לי השמש באנייה "שלום": נעמי שמר, 
איור: רוני מליץ־הרי
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 אילו הייתי אריה — ספר קרטון: חנה גולדברג, 
איור: אביאל בסיל

 אילו הייתי עכבר — ספר קרטון: חנה גולדברג, 
איור: אביאל בסיל

 אילו הייתי קוף — ספר קרטון: חנה גולדברג, 
איור: אביאל בסיל

איפה הסבלנות: נירה הראל, איור: נורית צרפתי 
איתמר וכובע הקסמים השחור: דויד גרוסמן, איור: אורה איל 

איתמר מטייל על קירות: דויד גרוסמן, איור: אורה איל
איתמר מכתב: דויד גרוסמן, איור: אורה איל

איתמר פוגש ארנב: דויד גרוסמן, איור: אורה איל 
איתמר צייד החלומות: דויד גרוסמן, איור: אורה איל 

אל תדאגי, רותי: דויד גרוסמן, איור: הילה חבקין
אלופים: חנוך פיבן

אליק בליק: חיה שנהב, איור: נעם נדב 
אלפונס וחברו הדמיוני מולגן: גונילה ברגסטרום 

אלפונס, נו בוא כבר!: גונילה ברגסטרום 
אמא שלי חושבת שאני אוכל: מיה סביר, איור: דנה רונן

אמבטים: נורית זרחי, איור: רותו מודן
אמיליה: נעמה בנזימן

אנונימוס בלפי הגדול )חידוש(: יוסי בנאי, איור: אביאל בסיל
אנשים טובים באמצע הדרך: נעמי שמר, איור: יוסי אבולעפיה

 אף פעם לא חיבקתי יונה: שלומית כהן־אסיף, 
איור: גיל־לי אלון־קוריאל

אפצ'י מחפש אף: נוגה אלגום, איור: נעמה פלג־סגל 
אפשר להשאיר הודעה: נירה הראל, איור: אורה איתן

אריה בלילות: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה
בארץ אחרת: טל ניצן, איור: כינרת גילדר

בארץ יען כי: אפרים סידון, איור: דני קרמן
בגינה: שאול טשרניחובסקי, איור: ליאורה גרוסמן )שירה(

בובה תותי: דויד גרוסמן, איור: גלעד סליקטר
בובו הפיגמי הקטן: סיריל האן

בומלך: אורה איתן
בועה על חוט: יעל קלו־מור, איור: רעיה קרס )שירה(

בוקר טוב גדליהו: שלומית כהן־אסיף, איור: יוסי אבולעפיה
בילבי באה העירה: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן )קומיקס(

 בילבי לא רוצה להיות גדולה: אסטריד לינדגרן 
ואינגריד ונג נימן )קומיקס(

בילבי מסדרת הכול: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן 
)קומיקס(

ביצה של תנין: אילת שדה, איור: שירז פומן )שירה(
בלונה: שירה גפן, איור: ליאורה גרוסמן

בנצי: דיויד מק־קי 
בנצי בשלג: דיויד מק־קי 

בנצי והדובון האבוד: דיויד מק־קי 
בנצי והלוויתנים: דיויד מק־קי
בנצי וסבא אלדו: דיויד מק־קי 

ברווזים: מיכאל בידרד 
ברמלי )חידוש(: ק. צ'וקובסקי, תרגום: נתן אלתרמן 

בשכונה שלנו: יונתן יבין, איור: נעם נדב

גוזלים בראש: יונתן יבין, איור: ליאורה גרוסמן
גולת התרנגולת: חיה שנהב, איור: עפרה נאמן
ג'ירפה ולישון: דויד גרוסמן, איור: הילה חבקין

 גם לירח יש גומות חן: שלומית כהן־אסיף, 
איור: גיל־לי אלון־קוריאל )שירה(

גן שלנו — אני ואתם: עורכת: מירי ברוך 
גן שלנו — חג שמח: עורכת: מירי ברוך 

 דוקטור מרשמלו מלו: שלומית כהן־אסיף, 
איור: יוסי אבולעפיה 

דורון הדרקון: יונתן יבין, איור: עופר גץ
דניאל ויעל ביבשת השחורה: טל ואייל ברטוב 

דניאלה שמחה בשקט: יעל ב־ברוך, איור: מרב סלומון 
דרקון — אין דבר כזה: ג'ק קנט 

האח החדש של איתמר: דויד גרוסמן, איור: אורה איל
האי של יאשקה: יוסי אבולעפיה

האיש שאהב עצים: נטלי וקסמן שנקר
האריה הרעמתן, והג'ירפה גם: דב אלבוים, איור: דיויד הול

הארנבת הזאת יודעת לאפות: ג'נט סטיין
הביצה שהתחפשה: דן פגיס )שפן סופר(

הגמד משה ומכונית הממתקים: רשף לוי, איור: ליאור ארדיטי 
הגשם של סבא אהרון: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

הדודה מיכל: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה 
הדודה שלי מרחוב הנביאים: יורם טהרלב )שפן הסופר(

הדלעת המופלאה: לנרט הלסינג 
ההר של יאשקה: יוסי אבולעפיה

החברה הסודית של רחלי: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר
החופשה: גלעד סופר 

החצאית של בובו: סיריל האן
החתול דלעת משנה את הדעת: יונתן יבין, איור: גלעד סופר

הטיול הקטן: נעמי שמר, איור: ליאת יניב
הטרקטור בארגז החול: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה 

היה לו קשה, למשה: צרויה להב, איור: תרצה ולד
הכובע הגבוה של אלברט: נעמה בנזימן

הכי הייתי רוצה להיות: יונתן יבין ונבו זיו, איור: נעמה פלג
הכינה נחמה: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה 

הכיסים של ענתי: פיונה מק־קיי
הכלב שלי מריח כמו גרב מסריח: חנוך פיבן

המפוזר מכפר אז"ר: לאה גולדברג )שפן הסופר(
 המפוזר מכפר אז"ר — איורים חדשים: לאה גולדברג,

איור: נטלי וקסמן שנקר
הספר הגדול של דבורה עומר 
הספר הגדול של דתיה בן־דור 

הספר הגדול של חיה שנהב 
הספר הגדול של יורם טהרלב 

הספר הגדול של ימימה אבידר־טשרנוביץ 
הספר הגדול של נורית זרחי 
הספר הגדול של נירה הראל 

הספר הגדול של ע. הלל 
הספר הגדול של עודד בורלא 

הספר הגדול של שלומית כהן־אסיף 
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הספר הרטוב: עריכה: עטרה אופק 
הספר לבני ארבע 
הספר לבני שלוש 

העורב והלימון: חיה שנהב, איור: דיויד הול )שירה(
העיפרון השחור: ינאי פרי

הפחדנים מרחוב אחד־העם: תמיר להב־רדלמסר 
הפתעה ליום הולדת: רוזמרי ולס 

הצלחת שמתחת: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה
הקטר שרצה לנסוע לרומא: מאיר שלו, איור: ליאב צברי

הקנגורו הכחול של מאיה: אמה צ'יצ'סטר קלארק 
הקרב הראשון בנחל קשישון: אפרים סידון, איור: דני קרמן 

השד על ההר: רונית חכם, איור: מיכל צרי 
התיבה המכושפת: נוגה אלגום, איור: כריסטינה קדמון

התנ"ך בחרוזים — בראשית: אפרים סידון, איור: דוד פולונסקי 
התנ"ך בחרוזים — מגילת אסתר: אפרים סידון, איור: לילה גנין

התרנגולת שהלכה אחורה: נורית זרחי, איור: הילה חבקין
וינסטון מצ'רצ'יל: ג'ין דיויס אוקימוטו

וניל על המצח ותות על האף: מאיר שלו, איור: אביאל בסיל
זאביק התמנון והסוסון אפרים: דב אלבוים, איור: דיויד הול
זה אתה עשית הכל, קנגורו כחול!: אמה צ'יצ'סטר קלארק

זה מזכיר לי ש...: אדווה שי, איור: ירון לובטון
זה ספר: ליין סמית

חתול ירוק: חיה שנהב, איור: נעם נדב
חתולה וארנבון מחליפים בתים: דורית רביניאן, איור: דיויד הול

חתולים חתולים: עורכת: נירה הראל 
טוסברהינדי הגיבור: שמעון צבר 

ילדה מיוחדת: עינת הלמן, איור: כריסטינה קדמון
יום הולדת שמח: פט האצ'ינס

יום עליז יום מרגיז )חידוש(: ג'קי האן
יונתן בלש ממש: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר

יוסי ילד שלי מוצלח: ע. הלל, איור: ליאת יניב
יוצרים עם פיבן — ספר סדנה: חנוך פיבן

ים אוהב מים: ענבר בן שמשון־דבורה, איור: נעמה בנזימן
ינוקא באי הנשרים: דב אלבוים, איור: ליאורה גרוסמן

כאילו: סיגל פלד־דריאל, איור: גיל בשן
כובעים למכירה: א.סלובודקינה 

ככה זה בעברית: דתיה בן דור, איור: הילה חבקין 
כלב חתול ואיש: יוסי אבולעפיה

כמה טוב שבאת: עורכת: נירה הראל
כפפה אחת ורודה: חנוך פיבן

כשאבא היה עצוב: יונתן יבין, איור: גלעד סופר
כשסבא נסע לכפר סבא: נרדה בן יעקב, איור: גלעד סופר

לא תאמינו, אבל זה מה שקרה: יוסי אבולעפיה
לא סתם אנטילופה: דב אלבוים, איור: אביאל בסיל

לגור על כדור: עדולה, איור: שמרית אלקנתי )שירה(
לילה בלי ירח: שירה גפן ואתגר קרת, איור: דוד פולונסקי

לילה טוב אלפונס: גונילה ברגסטרום 
לילה טוב מפלצת: שירה גפן, איור: נטלי וקסמן שנקר

לימפופו: ק. צ'וקובסקי, תרגום נתן אלתרמן
ַמְדִהיֶמן: מייקל שייבון, איור: ג'ייק פארקר 

מה נעשה עם ג'ינג'ר: חיה שנהב, איור: מיכל לויט
מה שקרה לרוני בניו־יורק: יהודה עמיחי 

מי ינחש את שמי: דורית אורגד, איור: הילה חבקין
מי מכיר את בילבי בת גרב: אסטריד לינדגרן 

מי רוצה שק־קמח: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר
מיץ פטל: חיה שנהב, איור: תמרה ריקמן )שפן סופר(

מיקי תפסיקי: נירה הראל, איור: אלישבע געש
מלאך הקסם של דנה: גוני מרדור־סביר, איור: נורית צרפתי 

מלך המלח ונסיך הפלפל: אפרים סידון, איור: דני קרמן
מנגינה כחולה עם תלתלים: אלדד כהן, איור: דיויד הול

מעגל יוני הקמח: איתמר שגיא
מעלה קרחות: אפרים סידון, יוסי אבולעפיה

מעשה בשרביט קסמים: נירה הראל, איור: דני קרמן
מעשה בשתי פילות: דיאנה אולארצ'יק, איור: עינת מגל־שמואלי 

מעשייה לנר ראשון: עדי זליכוב רלוי, איור: אביאל בסיל
נגיד ש...: מרים רות, איור: יעקב עברי 

נוני ונוני־יותר: נעמה בנזימן
נוני שומר על השקט: שי קפון, איור: דובי קייך 

נוצה סגולה: חנוך פיבן 
נסיכת השמש: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר )מתנה(

נקודה.קום: ראלף סטדמן 
נשיקה לשפונזה: ליה נירגד, איור: יוסי אבולעפיה

נשף מסכות: עודד בורלא, איור: דייוויד הול
סבא יאשקה מציל את החוף: יוסי אבולעפיה

סיפור טעים: אבישג רבינר, איור: ליאורה גרוסמן
סיפור שמתחיל בנשיקה ונגמר בחיבוק: שלומית כהן־אסיף, 

איור: יוסי אבולעפיה
סיפורו של פרדיננד: מונרו ליף, איור: רוברט לוסון )מתנה(

סיפורים לפני השינה: עורכת: נירה הראל 
ספינקי ברוגז: ויליאם סטייג

ספר הזכויות שלי: חגית גור ורלה מזלי, איור: הילה חבקין 
עד שמיאה תגיע: רותי ויטל גלעד, איור: טלי מנשס 

עוץ לי גוץ לי: אברהם שלונסקי )מחזה(, צייר: אריה נבון
עזרא: גלעד סופר

על זנבה של ארנבת: דליה רביקוביץ, איור: שמרית אלקנתי
על עלה ועל אלונה: שירה גפן, איור: דוד פולונסקי

עליזה הברווזה והחברים: חיה שנהב, איור: נעם נדב
עמליה מגדלת בצל לא רגיל: יעל איכילוב, איור: ליאורה גרוסמן

עמליה רוצה חיה: יעל איכילוב, איור: ליאורה גרוסמן
ערגה — ילדה מן החלומות: גילה אלמגור, איור: כריסטינה קדמון

פוף ופאף: חנוף פיבן, נרדה בן־יעקב
פטר והזאב: סרגיי פרוקופייב, איור: פ. האקן

פיט, פט, טו: חיה שנהב, איור: נורית צרפתי )שפן הסופר(
פיל מתרחק: ענת עינהר, איור: כריסטינה קדמון

פנדה יוצאת למרעה: מאיר שלו, צילום: דן גולדפינגר
פרידה: ג'ונה וינטר, איור: אנה חואן

פתאום באמצע הלילה: שי קפון, איור: דיויד הול
 ציפור לאן את נוסעת?: שלומית כהן־אסיף, 

איור: גיל־לי אלון־קוריאל )שירה(
צמות ארוכות-כות-כות: דפנה שטרום
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צעצועים: עדולה 
צפוף בבית: אפרים סידון, איור: דני קרמן

קיפר וגלגילון: מיק אינקפן 
קרמר החתול יוצא אל היער: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

קרמר החתול ישן כל הזמן: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה
קרמר החתול לומד לשחות: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

ִקשקוש מקושקש: נוגה אלגום, איור: אביאל בסיל 
רודולף התנין מכרכור: דני קרמן 

 רונה זברונה באה לביקור: שלומית כהן־אסיף, 
איור: טלי קריבולט

רוני ונומי והדב יעקב: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה 
רותי תישן ותישן: דויד גרוסמן, איור: הילה חבקין 

רחוק מן העין, רחוק מן הלב: קלוד לפואנט
רנה עושה דברים מעניינים: יעל איכילוב, איור: טלי מנשס 

שאלה של שועלה: נוגה אלגום, איור: גלעד סופר
שבת שלום: נירה הראל 

שירה של הים: שמעון ריקלין, איור: גיל־לי אלון־קוריאל
שירים לגל: פנינה איזנמן, איור: אלישבע געש 

שירים לעמליה: דפנה בן־צבי, איור: עפרה עמית )שירה(
שפן: גלעד סופר

שרק מצויר: ויליאם סטייג
שרק: ג'סטין היימברג )על פי הסרט(

תיקי ובוץ: דתיה בן־דור, איור: אורה איל 
תעלוליו של אמיל: אסטריד לינדגרן וביורן בגר

 תפוחי העלומים — אגדות עם רוסיות )חידוש(: 
מרים ילן־שטקליס

גילי 8-6 )כיתות א-ג(
אגדה חדשה: גיל הראבן )ראשית קריאה(

אהבתה של רוזי פטרוסיל: נורית זרחי, איור: הילה חבקין 
)מתנה(

אילן והדבר שנעלם: מיה סביר, איור: מיכל בוננו
אלופים: חנוך פיבן

אמבטים: נורית זרחי, איור: רותו מודן
אנונימוס בלפי הגדול )חידוש(: יוסי בנאי, איור: אביאל בסיל

 אף פעם לא חיבקתי יונה: שלומית כהן־אסיף, 
איור: גיל־לי אלון־קוריאל

בארץ אחרת: טל ניצן, איור: כינרת גילדר
בארץ יען כי: אפרים סידון, איור: דני קרמן

בגדי המלך החדשים: אפרים סידון, איור: דודו גבע
בועה על חוט: יעל קלו־מור, איור: רעיה קרס )שירה(

בוקר טוב גדליהו: שלומית כהן־אסיף, איור: יוסי אבולעפיה
בילבי באה העירה: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן )קומיקס(

 בילבי לא רוצה להיות גדולה: אסטריד לינדגרן 
ואינגריד ונג נימן )קומיקס(

בילבי מסדרת הכול: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן 
)קומיקס(

ביצה של תנין: אילת שדה, איור: שירז פומן )שירה(
בסרט זה אחרת: נירה הראל )ראשית קריאה(

בשכונה שלנו: יונתן יבין, איור: נעם נדב

גוזלים בראש: יונתן יבין, איור: ליאורה גרוסמן
ג'ונם: צדוק צמח, איור: גלעד סליקטר

ג'ניפר מארדלי והקרפד המדבר: ברוס קוביל
ג'רמי תאצ'ר מגדל דרקון: ברוס קוביל

 גוליבר: ג'ונתן סוויפט, סיפר מחדש: מרטין ג'נקינס, 
איור: כריס רידל )מתנה(

גם ביום וגם בלילה: שפרה הורן, איור: ליאורה גרוסמן
דורון הדרקון: יונתן יבין, איור: עופר גץ

דניאל ויעל ביבשת השחורה: טל ואייל ברטוב 
האטלס הגדול של בעלי החיים

האטלס הגדול של גוף האדם
האטלס הגדול של הדינוזאורים

האי של יאשקה: יוסי אבולעפיה
הגדה של פסח לילדים

הגמד משה ומכונית הממתקים: רשף לוי, איור: ליאור ארדיטי 
הגשם של סבא אהרון: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

החברה הסודית של רחלי: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר
החופשה: גלעד סופר 

החלום של יוסף: תמר ורטה ועבדאלסאלם יונס
החלום שלא התגשם: אפרים סידון, איור: דני קרמן

היה הייתם שני קופים: דויד גרוסמן
היונה שסבלה מפחד גבהים: סיגלית דיל, איור: איגור קוביאר

המלך מחפש חבר: יוסי אלפי, איור: ליאורה גרוסמן 
המקרה המוזר של יֹודה מאוריגמי: טום אנגלברגר

הנסיך הקטן: ז'ואן ספאר )קומיקס/מתנה(
העורב והלימון: חיה שנהב, איור: דיויד הול )שירה(

העיפרון השחור: ינאי פרי
הצלחת שמתחת: מאיר שלו, איור: יוסי אבולעפיה

הקרב הראשון בנחל קשישון: אפרים סידון, איור: דני קרמן 
התיבה המכושפת: נוגה אלגום, איור: כריסטינה קדמון

התנ"ך בחרוזים — בראשית: אפרים סידון, איור: דוד פולונסקי
 התנ"ך בחרוזים — מגילת אסתר : אפרים סידון, 

איור: לילה גנין
 התנ"ך בחרוזים — שמות, במדבר, דברים: אפרים סידון, 

איור: דוד פולונסקי
התרנגולת שהלכה אחורה: נורית זרחי, איור: הילה חבקין

וינסטון מצ'רצ'יל: ג'ין דיויס אוקימוטו
וניל על המצח ותות על האף: מאיר שלו, איור: אביאל בסיל

ורוד וצהוב: ויליאם סטייג )מתנה(
זאביק התמנון והסוסון אפרים: דב אלבוים, איור: דיויד הול

חוצי: הילה נועם )קומיקס(
חיבוק: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר )מתנה(

חיית החושך: אורי אורלב 
חמוץ מתוק: דן טימור )ראשית קריאה(

 חמישה ילדים וחיים אחד: אבישג רבינר, 
איור: אורטל אברהם־שורצנברג

 חתול בא הביתה — מדריך לילדים לגידול חתולים: 
תמי שם־טוב, איור: מירה פרידמן

טוב ששאלת 
טוסברהינדי הגיבור: שמעון צבר 
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יואש בלש חלש: נירה הראל
יונתן בלש ממש: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר

יוצרים עם פיבן — ספר סדנה: חנוך פיבן
ייפ וינקה: אני שמידט )ראשית קריאה(

ילדה עם כנפיים: מירי רוזובסקי, איור: מרב סלומון
ינוקא באי הנשרים: דב אלבוים, איור: ליאורה גרוסמן

כוס התה שלי: דרור בורשטיין, איור: מאיר אפלפלד
כי זה עושה אותי כזה: רוברט וינסטון )לקסיקון(

ככה זה בעברית: דתיה בן דור, איור: הילה חבקין 
כלב חתול ואיש: יוסי אבולעפיה

כשסבא נסע לכפר סבא: נרדה בן יעקב, איור: גלעד סופר
לא תאמינו, אבל זה מה שקרה: יוסי אבולעפיה

לא סתם אנטילופה: דב אלבוים, איור: אביאל בסיל
לילה בלי ירח: שירה גפן ואתגר קרת, איור: דוד פולונסקי

לו יכולתי לבקש לי משאלה: פרנץ הולר 
מגילת זכויות האדם: אנדרי אוסצ'וב )ראשית קריאה(

ַמְדִהיֶמן: מייקל שייבון, איור: ג'ייק פארקר 
מה שיהלי רוצה: יצחק בר־יוסף, איור: הילה נועם

מי ינחש את שמי: דורית אורגד, איור: הילה חבקין
מי רוצה שק־קמח: דויד גרוסמן, איור: גלעד סופר

מלך המלח ונסיך הפלפל: אפרים סידון, איור: דני קרמן
מנגינה כחולה עם תלתלים: אלדד כהן, איור: דיויד הול

מסע בתולעת ספרים: יעקב שביט
מסע על קורקינט: דניאלה כרמי, איור: הילה חבקין

מסעות אודיסאוס: יּו לפטון, דניאל מורדן וכרסטינה באליט
מעגל יוני הקמח: איתמר שגיא

מעלה קרחות: אפרים סידון ויוסי אבולעפיה
מעשה בשרביט קסמים: נירה הראל, איור: דני קרמן

מעשה בקערה ובמצקת: מיכאל אנדה )ראשית קריאה(
מעשייה לנר ראשון: עדי זליכוב רלוי, איור: אביאל בסיל

נסיכה על סוס: עורכת: מירי ברוך )ראשית קריאה(
נסיכת השמש: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר )מתנה(

נקודה.קום: ראלף סטדמן
סבא יאשקה מציל את החוף: יוסי אבולעפיה
 סטינק הלוחש לשרקנים )2(:מייגן מקדונלד,
איור: פיטר ה' ריינולדס )ראשית קריאה(

 סטינק והסוכריות השוברות שיניים )1(:מייגן מקדונלד, 
איור: פיטר ה' ריינולדס )ראשית קריאה(

סטנלי השטוח: ג'ף בראון
סיפורו של מפתח הלב: אורן נאמן, איור: בת שבע ברוש

סיפורו של פרדיננד: מונרו ליף, איור: רוברט לוסון )מתנה(
סעודה אצל המלכה: רותו מודן )קומיקס(

ספינקי ברוגז: ויליאם סטייג
 ספר החלומות שלי: שרית אליהו, איור: לנה גוברמן 

)מתנה ופנאי(
ספר הלמה: )עורכת( מירי ברוך 

ספר סיפורי הענקים: דוד הריסון, איור: פיליפ פיכס 
עוץ לי גוץ לי: אברהם שלונסקי )מחזה(, צייר: אריה נבון

עלמה או היום השישי: נורית זרחי, רותו מודן
עפרוני: פטרישיה מקלקלן )ראשית קריאה(

עץ הג'ולים: נומה שילה )ראשית קריאה(
פרידה: ג'ונה וינטר, איור: אנה חואן

 ציפור, לאן את נוסעת?: שלומית כהן־אסיף, 
איור: גיל־לי אלון־קוריאל )שירה(

צמות ארוכות-כות-כות: דפנה שטורם
צפוף בבית: אפרים סידון, איור: דני קרמן

קאי, הילד מהארגז: וולף דוריאן, איור: פיליפ וכטר
קוף ודלעת הקסמים: וו צ'אנג אן, איור: נגה ג'אנג שחר

ִקשקוש מקושקש: נוגה אלגום, איור: אביאל בסיל 
 רואים סיפור — מסע בזמן בעקבות ציורי נחום גוטמן: 

רות יצחקי, איור: ליאורה גרוסמן
רוניה בת השודד: אסטריד לינדגרן, איור: קצויה קונדו

ריז'יק: יעל בן־ברוך, איור: ורה מורוזובה )ראשית קריאה(
שאלה טובה 

שבלול מכוכב אחר: רוני גנור )ראשית קריאה(
שירים לעמליה: דפנה בן־צבי, איור: עפרה עמית )שירה(

שעון הקסמים: סיגלית דיל
שרה פשוטה וגבוהה: פטרישיה מקלקלן )ראשית קריאה(

תעלולי צמד חמד: חיה שנהב )ראשית קריאה(
 תפוחי העלומים — אגדות עם רוסיות )חידוש(: 

מרים ילן־שטקליס

גילי 11-9 )כיתות ד-ו(
אהבה בשני קולות: ונדלין ואן דראנן

איך )כמעט( הפכתי למלכת הכיתה: גלית קליין )ספריה לנוער(
אלופים: חנוך פיבן

אמור ופסיכה: רונית חכם, איור: כריסטינה קדמון
אנג'לה אנקונדה — כוח הקמח 

אנג'לה אנקונדה — מורה צרורה 
אנטי: יונתן יבין )ספריה לנוער(

אנשי הקירות: סיגלית דיל )אימה(
אנשים ומקומות )אני רוצה לדעת(

בורות: לואיס סצ'ר 
ביאטריצ'ה: נחום גוטמן 

בילבי באה העירה: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן )קומיקס(
 בילבי לא רוצה להיות גדולה: אסטריד לינדגרן 

ואינגריד ונג נימן )קומיקס(
בילבי מסדרת הכול: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן 

)קומיקס(
בעמק המצלבה: איילה גורדון 

ג'ניפר מארדלי והקרפד המדבר: ברוס קוביל
ג'רמי תאצ'ר מגדל דרקון: ברוס קוביל

 גוליבר: ג'ונתן סוויפט, סיפר מחדש: מרטין ג'נקינס, 
איור: כריס רידל )מתנה(

 גנדי — סיפור חייו של מהטמה )מוהנדס( גנדי: 
תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער/ביוגרפיה(

גרשונה שונה: נאוה סמל )דן חסכן(
הבובה: סיגלית דיל )אימה(

ההפלגה של יונתן: ליאורה כרמלי )דן חסכן(
החולם בהקיץ: איאן מקיואן )פנטזיה(
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החופש הגדול: נחום גוטמן 
החלום שלא התגשם: אפרים סידון, איור: דני קרמן 

הילד מ"שמה": תמר ברגמן )דן חסכן(
הכניסה לזרים אסורה: יוסי גודארד
המכשף האפגני: סיגלית דיל )אימה(

המלחמה בסוף הדרך: נאורה מטלון )דן חסכן(
המצחיקה עם העגילים: יעל רוזמן )דן חסכן(

המקלט שהיה לבית: רות רזניק 
המקרה המוזר של יֹודה מאוריגמי: טום אנגלברגר

הנסיך הקטן: א. דה סנט־אכזיפרי
הנסיך הקטן: א. דה סנט־אכזיפרי )תרגום חדש(

הנסיך הקטן: ז'ואן ספאר )קומיקס/מתנה(
הפנימייה שלא היתה: סיגלית דיל )אימה(

הצמיד של אופירה: רבקה מגן
הקולנוע )לדעת ולהבין(

הרומן שלי עם בן־גוריון ועם פנינה: יעל רוזמן )דן חסכן(
השער האבוד: אביטל דיקר

התנגשות חזיתית: נירה הראל )דן חסכן(
 התנ"ך בחרוזים — יהושע, שופטים: אפרים סידון, 

איור: דוד פולונסקי
ואנגרי — סיפור חייה של ואנגרי מאטאיי, האישה שנטעה 

 ארבעים מיליון עצים: תמר ורטה־זהבי 
)ספריה לנוער/ביוגרפיה(

ווקס — קורות קצעולם: פול סטיוארט וכריס רידל )פנטזיה(
חיבוק: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר )מתנה(

 חמישה ילדים וחיים אחד: אבישג רבינר,
איור: אורטל אברהם־שורצנברג 

 חתול בא הביתה — מדריך לילדים לגידול חתולים: 
תמי שם־טוב, איור: מירה פרידמן

טירת כחולי העין: סיגלית דיל )אימה(
יום שלישי הכתום: יעל נאמן 

יוצרים עם פיבן — ספר סדנה: חנוך פיבן
ייעודו של דן – ההתגלות )1(: כרמית גלבוע )פנטזיה(

ייעודו של דן — המסע הגלקטי )2(: כרמית גלבוע )פנטזיה(
ילד נוצה: ניקי סינגר )ספריה לנוער(

ילדי האזעקות: אלינור מורדאונט 
ילדי הירקון: מנחם תלמי )דן חסכן(
ילדת מפתח: שלומית טריגר־הגואל 

כי זה עושה אותי כזה: רוברט וינסטון )לקסיקון(
לב של עץ: סיגלית דיל )אימה(

לחימה בפשע )לדעת להבין(
לכודים באפלה סיגלית דיל )אימה(

לפחד יש ריח: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער(
מה את רוצה, נסיכה?: יעל רוזמן 

מורד הזמיר: גבריאל צורן )דן חסכן(
מישולי: אורה מורג )דן חסכן(

מכשירים של יומיום ואיך הם פועלים )אני רוצה לדעת(
 מנדלה — סיפור חייו של נלסון מנדלה: תמר ורטה־זהבי 

)ספריה לנוער/ביוגרפיה(
מסע הפלאים של נילס הולגרסן: סלמה לגרלף )דן חסכן(

מסעות אודיסאוס: יּו לפטון, דניאל מורדן וכרסטינה באליט
מצודת החידות של הוורגגזיזיצים: צבי ישראל )מתנה ופנאי(
מרטין — סיפור חייו של מרטין לותר קינג: תמר ורטה־זהבי 

)ספריה לנוער/ביוגרפיה(
סוד האבן הקטנה: יעקב בר חיים )דן חסכן(

סופה בין הדקלים: סמי מיכאל )דן חסכן(
סופה דוהרת שוב: יהואש ביבר )דן חסכן(

סידון מספר אנדרסן: אפרים סידון, איור: דודו גבע ותרצה ולד 
 ספר החלומות שלי: שרית אליהו, איור: לנה גוברמן 

)מתנה ופנאי(
 עלילות איננה־אישתר בשאול: ש. שפרה, 

איור: כריסטינה קדמון
עלילות אנזו הנשר הגדול: ש. שפרה, איור: כריסטינה קדמון 

עלילות גלגמש: ש. שפרה, איור: בלהה ומנשה קדישמן
עץ הדומים תפוס: גילה אלמגור )דן חסכן(

פחונים וחלומות: סמי מיכאל )דן חסכן(
פרא: בוורלי קלירי 

 צ'יטרה־גריבה — סיפורו של יֹון: דהאן גופל מוקרג'י, 
תרגום: מאיר שלו

צעדים קטנים: לואיס סצ'ר
צרחה אילמת: יעקב בוצ'ן )ספריה לנוער(

קאי, הילד מהארגז: וולף דוריאן, איור: פיליפ וכטר
קאיטוש המכשף: ינוש קורצ'ק )דן חסכן(

קוף ודלעת הקסמים: וו צ'אנג אן, איור: נגה ג'אנג שחר
קרבט והטחנה המכושפת )חידוש(: אוטפריד פרויסלר )פנטזיה(

 רואים סיפור — מסע בזמן בעקבות ציורי נחום גוטמן: 
רות יצחקי, איור: ליאורה גרוסמן

רוניה בת השודד: אסטריד לינדגרן, איור: קצויה קונדו
שאלתיאל הסקרן: משה קליין

#שברים: רייצ'ל וייל
שלום לאבא: רבקה מגן

שעון הקסמים: סיגלית דיל
שרוטה: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער(
תלתלים מכושפים: סיגלית דיל )פנטזיה(

גילי 14-12 )כיתות ז-ט(
אהבה בשני קולות: ונדלין ואן דראנן

אהבת איתמר: דבורה עומר 
אחד יותר מדי: נירה הראל )דן חסכן(

אחי אחי: רעיה הרניק )דן חסכן(
איך )כמעט( הפכתי למלכת הכיתה: גלית קליין )ספריה לנוער(

איימי: מרי הופר )ספריה לנוער(
אל עיר נעורי: בנימין טנא )דן חסכן(
אלכס לרנר, דפי ואני: גילה אלמגור 

אלף סוד וסוד: ראסל סטנארד )דן חסכן/מדע(
אנטי: יונתן יבין )ספריה לנוער(

אני רואה את הירח: ק. ב. קריסטיאנסן 
אנשי הקירות: סיגלית דיל )אימה(
אפלות: סיגלית דיל )נוער/אימה(

בורות: לואיס סצ'ר
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ביאטריצ'ה: נחום גוטמן 
בילבי באה העירה: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן )קומיקס(

 בילבי לא רוצה להיות גדולה: אסטריד לינדגרן 
ואינגריד ונג נימן )קומיקס(

בילבי מסדרת הכול: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן 
)קומיקס(

במו ידיו: משה שמיר 
גויה עם נמשים: רות סגל )שואה/נוער(

 גנדי — סיפור חייו של מהטמה )מוהנדס( גנדי: 
תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער/ביוגרפיה(

האקדמיה של ד"ר דאייר: ראסל סטאנרד )מדע( 
הבובה: סיגלית דיל )אימה(

הבכור לבית אב"י: דבורה עומר )ספריה לנוער(
הגולם, האח השקט: מרים פרסלר

הגל: מורטון רו 
המכשף האפגני: סיגלית דיל )אימה(
המלחמה בסוף הדרך: נאורה מטלון 

הפנימייה שלא היתה: סיגלית דיל )אימה(
הקיץ של אביה: גילה אלמגור 
השבועה: טרודי בירגר )שואה(

השער האבוד: אביטל דיקר
השקט עושה לי חור בראש: לאה נאור )דן חסכן(

 ואנגרי — סיפור חייה של ואנגרי מאטאיי, האישה שנטעה
 ארבעים מיליון עצים: תמר ורטה־זהבי

)ספריה לנוער/ביוגרפיה(
ווקס — קורות קצעולם: פול סטיוארט וכריס רידל )פנטזיה(

זהבים: יונתן יבין )ספריה לנוער(
חברה של חייל: זוהר אביב 

 חצות מעל סנקטפראקס — קורות קצעולם: פול סטיוארט 
וכריס רידל )פנטזיה(

טירת כחולי העין: סיגלית דיל )אימה(
ייעודו של דן – ההתגלות )1(: כרמית גלבוע )פנטזיה(

ייעודו של דן — המסע הגלקטי )2(: כרמית גלבוע )פנטזיה(
ילד נוצה: ניקי סינגר )ספריה לנוער(

כובע חדש: נירה הראל )דן חסכן(
כי זה עושה אותי כזה: רוברט וינסטון )לקסיקון(

כשהמזל בא, צריך להזמין אותו לשבת: מרים פרסלר
לב של עץ: סיגלית דיל )אימה(

 לוחמים בלילה: סיפורו של אורד וינגייט: פנינה זר 
)ראשונים בארץ(

לכודים באפלה: סיגלית דיל )אימה(
למד אותנו בונפרט: ברק אטקין

לפחד יש ריח: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער(
מבוכים: אירית שושני )דן חסכן(

)YA/מלח אל הים: רותה ספטיס )עין טובה
מלכה מאי: מרים פרסלר )שואה(

 מנדלה — סיפור חייו של נלסון מנדלה: תמר ורטה־זהבי 
)ספריה לנוער/ביוגרפיה(

מעבר ליער עבות — קורות קצעולם: פול סטיוארט וכריס רידל 
)פנטזיה(

מצודת החידות של הוורגגזיזיצים: צבי ישראל )מתנה ופנאי(
סלטה לאחור: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער(

 ספר החלומות שלי: שרית אליהו, איור: לנה גוברמן 
)מתנה ופנאי(

פגע וברח: דורית אורגד )דן חסכן(
צבע הפנינה: אנה מריה יוקל )דן חסכן(

 צ'יטרה־גריבה — סיפורו של יון: דהאן גופל מוקרג'י, 
תרגום: מאיר שלו

צעדים קטנים: לואיס סצ'ר
צרחה אילמת: יעקב בוצ'ן )ספריה לנוער(

קללת הגלואמגלוזר — קורות קצעולם: פול סטיוארט וכריס רידל 
)פנטזיה(

קרבט והטחנה המכושפת )חידוש(: אוטפריד פרויסלר )פנטזיה(
רודפת סערה — קורות קצעולם: פול סטיוארט וכריס רידל 

)פנטזיה(
#שברים: רייצ'ל וייל

שואלים את הדוד אלברט: ראסל סטנארד )מדע(
שרוטה: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער(
תלתלים מכושפים: סיגלית דיל )פנטזיה(

ילדים ונוער — סדרות

סדרת הספר הגדול
הספר הגדול של דבורה עומר 
הספר הגדול של דתיה בן־דור 

הספר הגדול של חיה שנהב 
הספר הגדול של יורם טהרלב 

הספר הגדול של ימימה אבידר־טשרנוביץ 
הספר הגדול של נורית זרחי 
הספר הגדול של נירה הראל 

הספר הגדול של ע. הלל 
הספר הגדול של עודד בורלא 

הספר הגדול של שלומית כהן־אסיף

סדרת התנ"ך בחרוזים
התנ"ך בחרוזים — בראשית: אפרים סידון, איור: דוד פולונסקי

 התנ"ך בחרוזים — שמות, במדבר, דברים: אפרים סידון, 
איור: דוד פולונסקי

 התנ"ך בחרוזים — יהושע, שופטים: אפרים סידון, 
איור: דוד פולונסקי 

 התנ"ך בחרוזים — מגילת אסתר: אפרים סידון, 
איור: לילה גנין

 התנ"ך בחרוזים — שמואל א', שמואל ב': אפרים סידון, 
איור: דוד פולונסקי

סדרת טוב לקרוא — לראשית קריאה
אגדה חדשה: גיל הראבן 

בסרט זה אחרת: נירה הראל 
חמוץ מתוק: דן טימור 
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מגילת זכויות האדם: אנדרי אוסצ'וב 
מעשה בקערה ובמצקת: מיכאל אנדה 

נסיכה על סוס: עורכת: מירי ברוך
עפרוני: פטרישיה מקלקלן 

עץ הג'ולים: נומה שילה 
ריז'יק: יעל בן־ברוך, איור: ורה מורוזובה

שבלול מכוכב אחר: רוני גנור 
שרה פשוטה וגבוהה: פטרישיה מקלקלן

תעלולי צמד חמד: חיה שנהב 

סדרת קורות קצעולם )פנטזיה — גילי 14-9(
מעבר ליער עבות: פול סטיוארט וכריס רידל )1(

רודפת סערה: פול סטיוארט וכריס רידל )2(
חצות מעל סנקטפראקס: פול סטיוארט וכריס רידל )3(

קללת הגלואמגלוזר: פול סטיוארט וכריס רידל )4(
אחרון פיראטי הרקיע: פול סטיוארט וכריס רידל )5(

ווקס: פול סטיוארט וכריס רידל )6(

סדרת ראשונים בארץ )גילי 14-12(
אהבה בפרדסים: גלילה רון־פדר )סיפורם של יהושע ונחמה כהן(

איך נדלקו המדורות: פועה הרשלג )סיפורו של יצחק שדה(
ג'דע: אהוד בן עזר )סיפורו של אברהם שפירא(

הגיבור מכלוב האריות: יהואש ביבר )סיפורו של מיכאל הלפרין(
המשוררת מכנרת: עמוס בר )סיפורה של רחל(

הראשון לארץ ציון: מאיר עוזיאל )סיפורו של הרב עוזיאל(
הרופא על הסוס: לאה נאור )סיפורו של הלל יפה(

לוחמים בלילה: פנינה זר )סיפורו של אורד וינגייט(
לעולם תהיה עצמך: אסתר זיו ענבר )סיפורה של הנרייטה סולד(
פותחים את הים: חוה ליאון )סיפורם של נובומייסקי ולנגוצקי 

מים המלח(
רב חובל שב אליך: תמר ברגמן )סיפורו של כתריאל יפה(

ספריה לנוער
איימי: מרי הופר

איך )כמעט( הפכתי למלכת הכיתה: גלית קליין
אנטי: יונתן יבין

גנדי — סיפור חייו של מהטמה )מוהנדס( גנדי: תמר ורטה־זהבי 
)ביוגרפיה(

הבכור לבית אב"י: דבורה עומר
ואנגרי — סיפור חייה של ואנגרי מאטאיי, האישה שנטעה 

ארבעים מיליון עצים: תמר ורטה־זהבי )ביוגרפיה(
זהבים: יונתן יבין 

ילד נוצה: ניקי סינגר
לפחד יש ריח: תמר ורטה־זהבי 

מנדלה — סיפור חייו של נלסון מנדלה: תמר ורטה־זהבי )ביוגרפיה(
מרטין — סיפור חייו של מרטין לותר קינג: תמר ורטה־זהבי 

)ביוגרפיה(
סלטה לאחור: תמר ורטה־זהבי 

 צ'יטרה־גריבה — סיפורו של יֹון: דהאן גופל מוקרג'י, 
תרגום: מאיר שלו 

צרחה אילמת: יעקב בוצ'ן
שרוטה: תמר ורטה־זהבי 

שירה — ילדים
בגינה: שאול טשרניחובסקי, איור: ליאורה גרוסמן

בועה על חוט: יעל קלו־מור, איור: רעיה קרס 
 גם לירח יש גומות חן: שלומית כהן־אסיף, 

איור: גיל־לי אלון־קוריאל
העורב והלימון: חיה שנהב, איור: דיויד הול
לגור על כדור: עדולה, איור: שמרית אלקנתי
 ציפור לאן את נוסעת?: שלומית כהן־אסיף, 

איור: גיל־לי אלון־קוריאל
שירים לעמליה: דפנה בן־צבי, איור: עפרה עמית

ספרי עיון

שונות

1000 מתכונים: רותי קינן )בישול/פנאי(
אירופה: היו תומאס )עתידות(

 אנחנו — על כלכלה, חברה, מוסר ולאומיות בישראל:
שלי יחימוביץ )כלכלה/ביקורת תרבות/סוציולוגיה(

דת: פליפה פרננד־ארמסטו )עתידות(
הספקן בחדר החדשות — כלים לסיקור עיתונאי במציאות 

מתעתעת: )המכון הישראלי לדמוקרטיה(
חירות: תומס גולי )עתידות(

חירייה: על צחנה ויופי: מרטין וייל
חפצים שימושיים: הנרי פטרוסקי )אפקים/מדע/ביקורת תרבות(

לוחמה: פרנסואה הייסבורג )עתידות(
לחץ כאן: יניב לויתן )פנאי/שיווק באינטרנט(

 מכתבים אל סופר צעיר — עצות מעשיות ופילוסופיות:
קולום מק'קאן )הדרכה ופנאי(

 קשר לאחד — מסעות, בתים ואנשים בירושלים: חיים באר 
)סיפורת/רשימות(

תפיסה הוליסטית באדריכלות: נילי פורטוגלי )אמנות(

היסטוריה כללית

 1939 — הספירה לאחור לקראת המלחמה: ריצ'רד אוברי 
)אפקים/שואה(

אדוני הכסף: ליאקת אחמד )אפקים(
אוריינטליזם: אדוארד סעיד )אפקים/הגות, המזרח התיכון(

אחרי האימפריה: עמנואל טוד )אפקים(
אירופה המהוללת והמקוללת: יעקב שביט, יהודה ריינהרץ

אישה בברלין: אלמונית )תעודה(
אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם: גולי נאמן ערד )אפקים(

אנטי נאורות — מהמאה ה־18 עד המלחמה הקרה: זאב שטרנהל 
)אפקים(
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אסירי תקוה: סטיוארט יוז )אפקים(
 ארמון החלומות של הערבים: פואד עג'מי 

)אפקים/שירה וספרות ערבית(
 בגידה כפולה — סיפורם האִמתי של מרגלי הפלישה לנורמנדי:

בן מקנטייר )סיפורת/ריגול(
במעגל המכושף: שולמית וולקוב )אפקים(

בריטניה ויהודי אירופה: ברנרד וסרשטיין )אפקים(
 ברלין 1961 — קנדי, חרושצ'וב והמקום המסוכן ביותר 

בתבל: פרדריך קמפ )אפקים(
גטו וילנה: אברהם סוצקבר )שואה/זיכרונות(

גרמנים נגד גרמנים: משה צימרמן )שואה(
דמוקרטיה באזיקים: שולמית אלוני )תולדות ישראל(

האימאם הנעלם — מוסא אל צדר והשיעה של לבנון: פואד 
עג'מי )אפקים(

האינטלקטואל, האמת והכוח: שלמה זנד )אפקים/הגות(
האנטישמיות הגרמנית: י. בורוט, ע. היילברונר )אפקים/שואה(

האתגר של גורבצ'וב: מרשל גולדמן )אפקים/כלכלה(
הדיקטטורה הגרמנית: קרל דיטריך בראכר )אפקים( 

 הדיקטטורים — גרמניה של היטלר, רוסיה של סטלין: 
ריצ'רד אוברי )אפקים(

 הדרך ל־77 — קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים 
1977-1965: ערן אלדר )אפקים/תולדות ישראל(

הדרך לירושלים — גלאב פשה א"י והיהודים: בני מוריס )אפקים(
הדרך לספטמבר: יעקב שביט ויהודה ריינהרץ )אפקים(

הוד מעלתו: ג'ורג' וושינגטון: ג'וזף ג' אליס )אפקים/ביוגרפיה(
היהדות בראי היוונות: יעקב שביט )אפקים/יהדות(

 היסטוריה בלא נחת: עורכים: בעז נוימן, רוני רצ'קובסקי 
וגלילי שחר )אפקים(

היסטוריה, זיכרון ותעמולה: יואב גלבר )אפקים(
 הכרעות גורליות — 10 ההחלטות ששינו את העולם: 

איאן קרשו )אפקים(
המאבק על אירופה: ויליאם היצ'קוק )אפקים(

המאבק על המים במזה"ת: ארנון סופר
המזרח התיכון: ברנרד לואיס 

המין האנושי: רובר אנטלם )תעודה/שואה(
המלחמה הקרה החדשה: אדוארד לוקאס )אפקים(

המלחמה של איוואן: קתרין מרידייל )אפקים(
המלחמה ששמה קץ לשלום: מרגרט מקמילן )אפקים(

המרד בסוריה: פואד עג'מי )אפקים/מדעי החברה(
 הסוף — התרסה וחורבן בגרמניה של היטלר: איאן קרשו

)אפקים/ שואה(
הספינקס והקומיסר: מ. חסנין הייכל )אפקים(

 הספרייה של תנועת ההשכלה:
 עריכה: שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק־גולדברג, 

טל קוגמן )בקורת תרבות(
הספרים על מדף הספרים: הנרי פטרוסקי )אפקים/הגות(

הקולנוע כהיסטוריה: שלמה זנד )אפקים(
התנגשות בתוך האסלאם: עמנואל סיון )אפקים(

ולטר רתנאו: שולמית וולקוב )אפקים/שואה(
חפצים שימושיים: הנרי פטרוסקי )אפקים/מדע(

חרב פיפיות )סחר נשק בינלאומי(: אהרון קליימן )אפקים(
יסודות הפשיזם: שטרנהל, שניידר, אשרי )אפקים(

לגיהינום ובחזרה: איאן קרשו )אפקים(
להיות־בעולם: בעז נוימן )אפקים(

להיות ברפובליקת ויימאר: בעז נוימן )אפקים(
 לורנס בחצי האי ערב — מלחמה, הונאה, טירוף אימפריאלי 

 ויצירתו של המזרח התיכון המודרני: סקוט אנדרסון 
)אפקים/ביוגרפיה(

 מבצע קציצה — פרשת הריגול האמיתית ששינתה את מהלכה
של מלחמת העולם השנייה: בן מקנטייר )סיפורת/ריגול(
מדיר יאסין עד קמפ דיוויד — מאמרים אישיים, פוליטיים 

והיסטוריים: בני מוריס )אפקים/תולדות ישראל(
 מורשת ניטשה בגרמניה 1990-1890: סטיבן א' אשהיים 

)שואה/הגות(
מחווה לקטלוניה: ג'ורג' אורוול )אפקים(

מלחמות, מהפכות וזהות דורית: יוסף מאלי )הגות(
מלחמות צודקות ולא צודקות: מיכאל וולצר )אפקים(

 מסך הברזל — ריסוק מזרח אירופה: אן אפלבאום 
)ספריית ספיר/סוציולוגיה(

מרגל בין חברים — קים פילבי והבגידה הגדולה: בן מקנטייר 
)סיפורת/ריגול(

 מריכרד ואגנר עד זכות השיבה — ניתוח פילוסופי 
של בעיות ציבור ישראליות: חיים גנז )ספריית ספיר(

סוכן זיגזג — סיפור המלחמה האִמתי של אדי צ'פמן: בן מקנטייר 
)סיפורת/ריגול(

סלוניקי — עיר של רוחות: מארק מאזֹוֵור )אפקים(
 עושר מהפכני: אלבין טופלר והיידי טופלר 

)אפקים/סוציולוגיה, כלכלה(
עידן הקיצוניות: אריק הובסבאום )אפקים(

על גן עדן ועל כוח: רוברט קגן )הגות(
עלייתו ונפילתו של הקומוניזם: ארצ'י בראון )אפקים(

עלייתו של הכסף: ניל פרגוסון )אפקים(
פירמידה לאומה — הנצחה, זיכרון ולאומיות במצרים של המאה 

העשרים: ישראל גרשוני )אפקים(
פליטים יהודים במלחמת העצמאות: נורית כהן־לוינובסקי 

)תולדות ישראל(
פרשת דרייפוס: ז'. ד. ברדן )אפקים(

ציביליזציה — המערב ומתחריו: ניל פרגוסון )אפקים(
צ'רצ'יל ומלחמה: ג'פרי בסט )אפקים/הסטוריה(

קנאי האסלאם: עמנואל סיון )אפקים(
רוח אללה: אמיר טאהירי )אפקים(

רוצחי הזכרון: פייר וידאל נאקה )אפקים/שואה(
שבר זמן: דן דינר 

שורשי הרומנטיקה: ישעיה ברלין )אפקים/הגות(
שחר במדבר: נואל פאורליר )תעודה(

 שישה חודשים ב־1945 — רוזוולט, סטלין, צ'רצ'יל וטרומן — 
 ממלחמת עולם למלחמה קרה: מייקל דובס 

)אפקים/היסטוריה(
שלום אמריקני: מרטין אינדיק )אפקים(
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תולדות ישראל 

1948 — תולדות המלחמה הערבית־הישראלית הראשונה: בני 
מוריס )ספריית ספיר(

אור בצל: ישראל גרשוני )אפקים(
אור החיים ב"יום קטנות": אברהם שפירא

 אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם: גולי נאמן ערד 
)אפקים/שואה(

אנטומיה של משבר: יצחק גרינברג )המכון לחקר הציונות(
אנרכיזם ב"ציון": שלום רצבי )הגות(

ארץ הצבי: אריה )לובה( אליאב )תולדות ישראל(
ארץ הממשות והדמיון: דב שוורץ

במלכודת הקו הירוק: יהודה שנהב )972(
בן־גוריון, אפילוג: אבי שילון )אפקים/ביוגרפיה(

בן־גוריון, דמותו של מנהיג: אניטה שפירא )אפקים/ביוגרפיה(
דמוקרטיה באזיקים: שולמית אלוני )היסטוריה(

 דת ולאומיות בישראל ובמזה"ת: עורך: גדי הורוביץ 
)תולדות הסכסוך(

האדם החדש של המהפכה הציונית: רינה פלד )סוציולוגיה(
האינטלקטואל, האמת והכוח: שלמה זנד )אפקים/הגות(

האקטיביסט — סיפור חייו של אליהו גולומב: אהוביה מלכין 
)אפקים/ביוגרפיה(

 הדרך ל־77 — קריסתה של הגמוניית מפלגת הפועלים 
1977-1965: ערן אלדר )אפקים/היסטוריה(

ההליכה על קו האופק: אניטה שפירא )היסטוריה יהודית(
ההר והגבעה — האונ' העברית: אורי כהן )המכון לחקר הציונות(

 החיפוש אחר הזהות הלאומית: יוסף גורני 
)אפקים/היסטוריה יהודית, הגות(

היהדות בראי היוונות: יעקב שביט )אפקים/היסטוריה, יהדות(
 היהודי בקולנוע — מה"גולם" ל"אל תגעו לי בשואה": 

עמר ברטוב )ספריית ספיר/אמנות/קולנוע(
 היהודים־הערבים — לאומיות, דת ואתניות: יהודה שנהב 

)אפקים/סוציולוגיה(
המנדט ושברו — על אהבה ובגידה: חיים שנהב

המסע מן הארץ המובטחת )תופעת “הירידה"(: צבי סובל 
)אפקים/סוציולוגיה(

הנהגה במלכוד: דינה פורת )אפקים/שואה(
הנצחה וזכרון: אילנה שמיר
הנציב האחרון: מוטי גולני

הספינה אולואה: אריה )לובה( אליאב
הרעיון הציוני לגווניו: שלמה אבינרי )אפקים(

חובת האהבה הקשה: אורית רוזין )המכון לחקר הציונות(
 חלוץ, עבודה, מצלמה — הקולנוע הארצישראלי והרעיון

הציוני 1939-1917: אריאל ל' פלדשטיין )ספריית ספיר(
חרב היונה: אניטה שפירא )אפקים/היסטוריה יהודית(

"ישראל" בקהיר: הגר הלל )המכון לחקר הציונות(
יהודים, ציונים ומה שביניהם: אניטה שפירא )אפקים(

 ילדי ההפקר — החצר האחורית של תל־אביב המנדטורית:
תמי רזי )ספריית ספיר(

ישראלית שפה יפה: גלעד צוקרמן )972(
 לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים: בני מוריס 

)אפקים/תולדות הסכסוך(
לעכב את הקריעה: אבא קובנר )הגות(

מאיר יערי: אביבה חלמיש )אפקים/ביוגרפיה(
 מאיר יערי — האדמו"ר ממרחביה: אביבה חלמיש 

)אפקים/ביוגרפיה(
מביירות לג'נין: עירית גל ואילנה המרמן )תעודה(

מדינה אחת, שתי מדינות: בני מוריס )אפקים(
מדיר יאסין עד קמפ דיוויד — מאמרים אישיים, פוליטיים 

והיסטוריים: בני מוריס )אפקים/היסטוריה(
מה התרחש כאן: יגאל עילם )ספריית ספיר/ביקורת תרבות(

מלחמה וחינוך: צבי לם )תולדות ישראל(
 מלחמות הגבול של ישראל: בני מוריס 

)אפקים/תולדות הסכסוך(
מעבר לגדר — ייצוג הערבים בסיפורת העברית והישראלית 

)2005-1906(: יוחאי אופנהיימר )ספריית ספיר(
 משפט ותרבות בישראל: מנחם מאוטנר 

)ספריית ספיר/ביקורת תרבות(
מתינות: מאיר חזן )המכון לחקר הציונות(

נשיכה צרפתית — סיפורה של חרדה יהודית: דניאל בן סימון 
)מציאות(

עבר גרמני — זכרון ישראלי: משה צימרמן )שואה, סוציולוגיה(
על המקום: זלי גורביץ )קובץ מאמרים(

על שפת אגם סואן: בן־ציון וחיה ישראלי 
 פוסט ציונות, פוסט שואה: אלחנן יקירה 

)המכון לחקר הציונות(
פליטים יהודים במלחמת העצמאות: נורית כהן־לוינובסקי
ציונות בצל הפירמידות: רות קמחי )המכון לחקר הציונות(

קוזק ובדווי: ישראל ברטל )אפקים(
קורבנות — תולדות הסכסוך הציוני־ערבי: בני מוריס )אפקים(

קפיצת הדרך: אריה )לובה( אליאב
קרעי העבר: איריס מילר )המכון לחקר הציונות(

ראשיתה של הדמוקרטיה הישראלית: יצחק גל־נור
רצח פוליטי: עורך: ישעיהו צ'רלס ליבמן )תקריב(

שבויה בחלומה: נורית גרץ )אפקים/ביקורת תרבות(
 שורת המתנדבים — קורותיו של ארגון אזרחים: פולה קבלו 

)המכון לחקר הציונות(
שישה ימים שלושים שנה: עורך: אשר ססר )תקריב(

שלום אמריקני: מרטין אינדיק )אפקים(
תאומי צביה: אריה )לובה( אליאב

תיקון טעות: בני מוריס )אפקים/תולדות הסכסוך(
תשוקת החלוצים: בעז נוימן )ספריית ספיר(

סדרת העפלה
אי הגירוש: נחום בוגנר 

אקסודוס: אביבה חלמיש 
בין שחרור לבריחה: דוד אנגל 

בין שם לכאן: רעיה כהן
העפלה: אניטה שפירא 
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לא נרגע הרעב: עירית קינן
לעלות בכל הדרכים: דוד שפירא 

מארץ הולדת למולדת )יהדות בולגריה(: שלמה שאלתיאל 
עקורים ופוליטיקה בינלאומית: אריק כוכבי 

פרשת קלאדובו־שאבאץ: חנה ויינר, דליה עופר 
קהילה קרועה )עליית יהדות מרוקו(: ירון צור 

ספריית ספיר
 1948 — תולדות המלחמה הערבית־הישראלית הראשונה: 

בני מוריס
האל האחר — עיונים בכמה מופעים דמוניים של האל בספרות 

המקראית: חגי דגן
 היהודי בקולנוע — מה"גולם" ל"אל תגעו לי בשואה": 

עמר ברטוב
 המערכת הפוליטית בישראל — שנים ראשונות; מבנה מוסדי; 

התנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות; הדמוקרטיה בישראל 
 )שני כרכים(: יצחק גל־נור ודנה בלאנדר 

)תולדות ישראל(
המפקד האליון — התאוקרטיזציה של הצבא בישראל: יגיל לוי

חלוץ, עבודה, מצלמה — הקולנוע הארצישראלי והרעיון הציוני 
1939-1917: אריאל ל' פלדשטיין

 ילדי ההפקר — החצר האחורית של תל־אביב המנדטורית: 
תמי רזי

מה התרחש כאן: יגאל עילם )תולדות ישראל(
מסך הברזל — ריסוק מזרח אירופה: אן אפלבאום )היסטוריה(

מעבר לגדר — ייצוג הערבים בסיפורת העברית 
והישראלית )2005-1906(: יוחאי אופנהיימר )ביקורת תרבות(

 מקומות שמורים — מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה: 
תמר אלאור )יהדות/מדעי החברה(

מריכרד ואגנר עד זכות השיבה — ניתוח פילוסופי של בעיות 
ציבור ישראליות: חיים גנז )היסטוריה(

משה דיין, קורות חייו 1981-1915: מרדכי בר־און )ביוגרפיה(
 משפט ותרבות בישראל: מנחם מאוטנר 

)ביקורת תרבות/תולדות ישראל(
עיצוב הישראליות: זאב צחור )ביקורת חברה/ ביקורת תרבות(

 קירבה ומריבה — שסעים בחברה הישראלית: יוחנן פרס, 
אליעזר בן־רפאל )תולדות ישראל(

שואה

 1939 — הספירה לאחור לקראת המלחמה: ריצ'רד אוברי 
)אפקים/היסטוריה(

אוכלי הגחלים: גיל אילוטוביץ )סל"ע(
אחי, לדוגמא: אווה טים )תעודה/היסטוריה(

אלפיים 28
אמה ויגואר: אריקה פישר )סל"ע(

אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם: גולי נאמן ערד )אפקים(
בין שם לכאן: רעיה כהן )העפלה(

בנגאזי-ברגן־בלזן: יוסי סוכרי )סל"ע(

בריטניה ויהודי אירופה: ברנרד וסרשטיין )אפקים/היסטוריה(
גויה עם נמשים: רות סגל )נוער(

גטו וילנה: אברהם סוצקבר )זיכרונות/היסטוריה(
גן החיים: אנטונינה ז'בינסקה )סיפורת/זיכרונות(

גרמניה הנאצית והיהודים: שאול פרידלנדר )אפקים(
גרמנים נגד גרמנים: משה צימרמן )היסטוריה(
 האנטישמיות הגרמנית: י. בורוט, ע. היילברונר 

)אפקים/היסטוריה(
הגן של פינצי־קונטיני: ג'ורג'ו בסאני )סל"ע(

הדיקטטורה הגרמנית: קרל דיטריך בראכר )אפקים/היסטוריה( 
)א-ב(

ההפוגה: פרימו לוי )אפקים/סיפורת(
הזהו אדם: פרימו לוי )אפקים/סיפורת(

היטלר, הגרמנים ו"הפתרון הסופי": איאן קרשו )אפקים(
היטלר היבריס 1936-1889 )א'(: איאן קרשו )אפקים/ביוגרפיה(
היטלר נמסיס 1945-1936 )ב'(: איאן קרשו )אפקים/ביוגרפיה(

הלילה הראשון בגטו: אברהם סוצקבר )שירה(
המאבק על המשך החיים: סטיפן גראייק

המין האנושי: רובר אנטלם )תעודה/היסטוריה כללית(
הנהגה במלכוד: דינה פורת )אפקים/תולדות ישראל(

 הסוף — התרסה וחורבן בגרמניה של היטלר: איאן קרשו
)אפקים/היסטוריה(

הרי אתה נושא את שמי — המורשת המרה של ילדי הנאצים 
הבכירים: נורברט ושטפן לברט

השבועה: טרודי בירגר )נוער(
השוקעים והניצולים: פרימו לוי )אפקים/סיפורת(

ואלנברג: קטי מורטון )עדות(
ולטר רתנאו: שולמית וולקוב )אפקים/היסטוריה(

זהבם של היהודים: עדית זרטל )אפקים(
יומנים 1945-1933: ויקטור קלמפרר )תעודה(

כל הסיפורים: אידה פינק )סל"ע(
ללא גורל: אימרה קרטס )סל"ע(

מול מוות אורב: שרה בנדר
מורשת ניטשה בגרמניה 1990-1890: סטיבן א' אשהיים 

)היסטוריה/הגות(
מלכה מאי: מרים פרסלר )נוער(

מעבר לאשמה ולכפרה: ז'אן אמרי )פרוזה אחרת(
מעבר לגשמי )אבא קובנר(: דינה פורת )ביוגרפיה(

מפלצת הזיכרון: ישי שריד )סל"ע(
מקהלה אחרת: נורית גרץ )אפקים/ביקורת תרבות(

עבר בלא צל: זהר שביט )אפקים/ביקורת תרבות(
 עבר גרמני — זכרון ישראלי: משה צימרמן 

)תולדות ישראל, סוציולוגיה(
עיר בתוך עיר: בתיה טמקין־ברמן )ביוגרפיה(

עם בוא הזכרון: שאול פרידלנדר )אפקים/זיכרונות(
פוסט ציונות, פוסט שואה: אלחנן יקירה )ציונות(

פרימו לוי שיחות וראיונות 1987-1963: עורך: מרקו בלפוליטי 
)אפקים/יד ושם(

פרשת קלאדובו־שאבאץ: חנה ויינר, דליה עופר )העפלה(
קפה הבוקר בריח העשן: דינה פורת )מדעי החברה(
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קרעי עבר: איריס מילנר )ביקורת תרבות(
רביעית רוזנדורף: נתן שחם )סל"ע(

רוח גדולה באה: יואל פלגי )אפקים/זיכרונות(
רוצחי הזכרון: פייר וידאל נאקה )אפקים/היסטוריה(

רשימת האימהות: גלי מיר־תיבון )סל"ע(
שדות הזכרון: שלמה ברזניץ )אפקים/פסיכולוגיה(
שנות ההשמדה: שאול פרידלנדר )אפקים/יד ושם(

תמונה לנגד עיני: אבנר הולצמן )אפקים/ביקורת תרבות(
תמונות חתונה: גיל אילוטוביץ )סל"ע(

הגות

אוריינטליזם: אדוארד סעיד )אפקים/תולדות ישראל(
אזור אי־הנוחות: ג'ונתן פראנזן )אפקים/ביוגרפיה(

איך להיות לבד: ג'ונתן פראנזן )אפקים/מדעי החברה(
אין שאננים בציון: אהוד בן עזר )אפקים(

אלות וגיבורים: יעל רנן )אפקים/ביקורת תרבות(
אני לא הצבר המיתולוגי: חנוך ברטוב

אנרכיזם ב"ציון": שלום רצבי )תולדות ישראל(
אראטה: ג'ורג' סטיינר )אפקים(

 ארמון החלומות של הערבים: פואד עג'מי 
)אפקים/שירה וספרות ערבית(

ארץ הממשות והדמיון: דב שוורץ )תולדות ישראל(
בבית הקפה האקזיסטנציאליסטי: שרה בייקוול )אפקים(

דלדולה של הרוח באמריקה: אלאן בלום )אפקים(
האדם המורד: אלבר קאמי )אפקים(

 האינטלקטואל, האמת והכוח: שלמה זנד 
)אפקים/תולדות ישראל(

האל האחר — עיונים בכמה מופעים דמוניים של האל בספרות 
המקראית: חגי דגן )ספריית ספיר/ביקורת תרבות(

 החיפוש אחר הזהות הלאומית: יוסף גורני 
)אפקים/היסטוריה, יהדות(

החיפוש האינסופי: צבי ינאי )אפקים/מדע(
המיתוס של סיזיפוס: אלבר קאמי )אפקים(

הנפש הנמהרת: מרק לילה )אפקים(
הספרים על מדף הספרים: הנרי פטרוסקי )אפקים/היסטוריה(

 הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות: דב שוורץ 
)אפקים/היסטוריה, יהדות(

הצילום כראי התקופה: סוזן סונטאג )אפקים/אמנות(
הקץ המגולה ומדינת היהודים: אביעזר רביצקי )אפקים/יהדות(

חירות על הלוחות: אבי רביצקי )אפקים/יהדות, תולדות ישראל(
ילוד אשה: אדריאן ריץ )אפקים/סוציולוגיה, מגדר(

כה אמר זרתוסטרה: פרידריך ניטשה )פרוזה אחרת(
לעכב את הקריעה: אבא קובנר )תולדות ישראל(

לשון לרע: עדי אופיר )אפקים(
מה סוקרטס היה אומר?: עריכה: אלכסנדר ג'ורג'

 מורשת ניטשה בגרמניה 1990-1890: סטיבן א' אשהיים 
)שואה/היסטוריה(

מי מאמין?: אנטוניו מונדה

מלחמות, מהפכות וזהות דורית: יוסף מאלי )היסטוריה(
מסע אל האושר: יורם קירש )אפקים מדע/פסיכולוגיה(

מסע לתודעת הטבע: צבי ינאי )מדע(
מרטין בובר — הדיאלוג הנסתר: דן אבנון

סיפור טוב: ג'.מ. קוטזי וארבלה קורץ )פסיכולוגיה(
ספונטניות באמנות: בן־עמי שרפשטיין )אפקים/אמנות(

עד פנה היום: ברל כצנלסון, ערך: מוקי צור
עוד דבר: גרשם שלום )אפקים/תולדות ישראל(

על גן עדן ועל כוח: רוברט קגן )היסטוריה(
על המקום: זלי גורביץ )אוסף מאמרים(

עשה לבך חדרי חדרים: דוד הרטמן )ארון ספרים יהודי(
 פס רקמה צר — תרגומים ורשימות: וירג'יניה וולף, 

ת"ס אליוט, נח שטרן )שירה/ביקורת תרבות(
קול מן הערפל: אלכסנדר אבן־חן )יהדות(

שורשי הרומנטיקה: ישעיה ברלין )אפקים/היסטוריה(
שני גויים בבטנך: ישראל יעקב יובל )דת(
תחושת המציאות: ישעיה ברלין )אפקים(

ביקורת תרבות

אלות וגיבורים: יעל רנן )אפקים/הגות(
 אנחנו — על כלכלה, חברה, מוסר ולאומיות בישראל: 

שלי יחימוביץ )כלכלה/סוציולוגיה(
אני לא הצבר המיתולוגי: חנוך ברטוב )הגות/זיכרונות(

ארמון החלומות של הערבים: פואד עג'מי )אפקים/היסטוריה(
בימים הרחוקים ההם: ש. שפרה, י. קליין )שירת המזרח הקדום(

במבי נגד גודזילה: דיוויד מאמט )קולנוע(
בעיקר על אהבה: מאיר שלו

גופים ושמות — קריאות בספרות יהודית חדשה: גלילי שחר 
)יהדות(

גם אהבתם גם שנאתם: חיים באר
האל האחר — עיונים בכמה מופעים דמוניים של האל בספרות 

המקראית: חגי דגן )ספריית ספיר/הגות(
הזירה הלשונית: רוביק רוזנטל )לקסיקון(

 היהודי בקולנוע — מה"גולם" ל"אל תגעו לי בשואה":
עמר ברטוב )ספריית ספיר/אמנות/קולנוע(
הליכה אל עבר הלילה: עופר אשכנזי )אפקים(

המאבק על הזיכרון: דן לאור )אפקים(
המנהיג והתקשורת: רפי מן )מדעי החברה(

הנשיקה מבעד למטפחת: )עורך( אשר רייך )שירה(
הספקן בחדר החדשות — כלים לסיקור עיתונאי במציאות 

מתעתעת )המכון הישראלי לדמוקרטיה(
 הספרייה של תנועת ההשכלה:

 עריכה: שמואל פיינר, זהר שביט, נטלי ניימרק־גולדברג,
טל קוגמן )היסטוריה(

הצד האפל בצחוקו של שלום עליכם: דן מירון )אפקים(
הקולנוע כהיסטוריה: שלמה זנד )אפקים(

הרפיה לצורך נגיעה: דן מירון )פרוזה אחרת(
חדוות הלשון: רוביק רוזנטל )לקסיקון(
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חפצים שימושיים: הנרי פטרוסקי )אפקים/מדע(
טרטקובר: דוד טרטקובר )אמנות/פנאי(

יהודים, ציונים ומה שביניהם: אניטה שפירא )אפקים(
 יופיים של המנוצחים — ביקורת ומחקר על יצירתו של 

יהושע קנז: עריכה: חן שטרס, קרן דותן
ישראלית שפה יפה: גלעד צוקרמן )972(

כינור ערוך — לשון הרגש בשירת ח"נ ביאליק: אריאל הירשפלד 
)אפקים/שירה(

לצייר בעברית: אליק מישורי )אפקים/אמנות(
 מבגדאד לישראל — עיון משווה בטרילוגיה של אלי עמיר: 

רחלי אברהם־איתן
מה התרחש כאן: יגאל עילם )ספריית ספיר/תולדות ישראל(
מולדת המוות יפה — שירת אצ"ג: חנן חבר )אפקים/שירה(

מזיכרונותיה של תולעת ספרים: חיים באר
 מלאכת החיים — עיונים ביצירתו של חיים באר: 

עריכה: חנה סוקר־שווגר וחיים וייס
מעבר לגדר — ייצוג הערבים בסיפורת העברית והישראלית 

)2005-1906(: יוחאי אופנהיימר )ספריית ספיר(
מקהלה אחרת: נורית גרץ )אפקים/שואה(
 משפט ותרבות בישראל: מנחם מאוטנר 

)ספריית ספיר/תולדות ישראל(
 נוף בערפל — המרחב והזיכרון ההיסטורי בקולנוע 

 הפלסטיני: נורית גרץ וג'ורג' ח'לייפי 
)אפקים/אמנות/קולנוע( 

נשים קוראות: איריס פרוש )אפקים/יהדות, מגדר(
סוד אחיזת העיניים: מאיר שלו 

עבר בלא צל: זהר שביט )אפקים/שואה(
עד הסימטה הטבריינית: מנחם ברינקר )אפקים(

 פס רקמה צר — תרגומים ורשימות: וירג'יניה וולף, 
ת"ס אליוט, נח שטרן )שירה/הגות(

קווי דמיון ופרדוקסים: דניאל בארנבוים ואדוארד סעיד )מוסיקה(
קרעי עבר: איריס מילנר )שואה(

רשימת שידור — FM 91.8: שי להב )עיון(
שבויה בחלומה: נורית גרץ )אפקים/תולדות ישראל(

תמונה לנגד עיני: אבנר הולצמן )אפקים/שואה(

 מדעי החברה, סוציולוגיה,
סדרת 972 — הסדרה לתרבות מדוברת

 אדוני התרבות — אנטומיה של יצרני תרבות ישראלית:
עורכים: ניר ברעם ונועה גרינברג )972(

איך להיות לבד: ג'ונתן פראנזן )אפקים/הגות(
 אנחנו — על כלכלה, חברה, מוסר ולאומיות בישראל: 

שלי יחימוביץ )כלכלה/ביקורת תרבות(
אנטומיה של משבר ידוע מראש: יצחק גרינברג

באין חוקה: אריק כרמון )המכון הישראלי לדמוקרטיה(
 באין רועה — ש"ס וההנהגה החרדית־מזרחית אחרי 
 עידן הרב עובדיה יוסף: יאיר אטינגר ונסים לאון

)המכון הישראלי לדמוקרטיה(

בין בניין להרס: אהרון הראל
בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד: דרור משעני )972(

 במחוזות זרים — סחר בנשים בישראל: אילנה המרמן 
)תעודה/מגדר(

במלכודת הקו הירוק: יהודה שנהב )972/תולדות ישראל(
בסבך הנאמנויות: רענן כהן

בצל השמש: רישארד קפושצינסקי )מסעות(
בראי סדוק: מאיר אביזהר )אפקים/חברה בישראל(
גורילות ודיפלומטיה: תמר גולן ותמר רון )עולמות(

גנבת השואה שלי: נעם חיות )תעודה(
דמוקרטיה באזיקים: שולמית אלוני )תולדות ישראל, היסטוריה(

 דת ולאומיות בישראל ובמזה"ת: עורך: גדי הורוביץ 
)תולדות הסכסוך(

האדם החדש של המהפכה הציונית: רינה פלד )תולדות ישראל(
האמת אודות סינדרלה: מרטין דאלי )דרוויניזם היום/מגדר(

הארץ שמעבר להרים: ניר ברעם
הבט אחורה בבהלה מסוימת: עמוס אילון

הגרעין והריחיים: דבורה הכהן
ההבדל המהותי: סיימון בארון־כהן )אפקים מדע(

ההיסטוריון, הזמן והדמיון: שלמה זנד )972(
הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה: פיטר ברגר 

החיצון — בעיה חברתית: קרל פרנקנשטיין
 היהודי בקולנוע — מה"גולם" ל"אל תגעו לי בשואה": 

עמר ברטוב )ספריית ספיר/אמנות(
 היהודים־הערבים — לאומיות, דת ואתניות: יהודה שנהב 

)אפקים/היסטוריה(
היחיד והסדר החברתי: דניאלה רוט 

הלהטוטנית: אילה מלאך פיינס )מגדר(
המאבק המזרחי בישראל: סמי שלום שטרית )אפקים(

המיעוט הערבי בישראל: יעקב לנדאו )אשכולות(
המנהיג והתקשורת: רפי מן )ביקורת תרבות(

המסע מן הארץ המובטחת )תופעת "הירידה"(: צבי סובל 
)אפקים(

 המערכת הפוליטית בישראל — שנים ראשונות; מבנה מוסדי; 
התנהגות פוליטית; בעיות לא פתורות; הדמוקרטיה בישראל 

)שני כרכים(: יצחק גל־נור ודנה בלאנדר )ספריית ספיר(
 המפקד האליון — התאוקרטיזציה של הצבא בישראל:

יגיל לוי )ספריית ספיר(
המרד בסוריה: פואד עג'מי )אפקים/היסטוריה(
המשק הישראלי: עורך: יורם בן־פורת )כלכלה(

המתווכים: דן כספי ויחיאל לימור )אשכולות/תקשורת(
הנדון: אשכנזים: מרב רוזנטל־מרמורשטיין )972(

העולם עד אתמול: ג'ארד דיימונד )אפקים(
 הפיתוי המשיחי — עלייתו ונפילתו של השמאל הישראלי: 

גולן להט )972(
הצבר — דיוקן: עוז אלמוג )אפקים(

השטינקר הטוב: ג'ימי ברסלין )מדעי החברה/תעודה(
השיטה והמשבר )החברה הקיבוצית(: דניאל רוזוליו 
השמידו את כל הפראים: סוון לינדקוויסט )אפקים(

חובת האהבה הקשה: אורית רוזין )המכון לחקר הציונות(
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חיים ששווים פחות: סילביה אן הולט )זהות/מגדר(
חינוך אזרחי בישראל: דן אבנון )סוציולוגיה(

טיולים בפלסטין: רג'א שחאדה )תעודה(
יהדות כסטטוס קוו: יגאל עילם )זהות יהודית/יהדות(

יהודים משתלבים: עופר שיף )זהות יהודית(
יהודים, ציונים ומה שביניהם: אניטה שפירא )אפקים(

יסודות הסוציולוגיה: יונתן שפירא ואורי בן אליעזר
 כאילו היא פצע נסתר — טראומת מלחמה בחברה הישראלית: 

עירית קינן )פסיכולוגיה(
כוח המילים וחולשת הדעת: עורך: מיכאל קונפינו

כולנו יהודים גרמנים: יאיר אורון )זהות יהודית(
כלי אדם: שחר אלדר )משפט(

כלים שלובים: יהודית ריכטר )משפחה(
לחשוב כמו זברה: בראל שרי ובלה בלייכר )ניהול/פסיכולוגיה(

מדוע טייסי קמיקזה חובשים קסדות: יעקב בורק
מדינת הרווחה בישראל: א. דורון מ. קרמר )אשכולות(

 מדריך לחברה החרדית — אמונות וזרמים: בנימין בראון
)אפקים/יהדות(

 מוות 24 פעמים בשנייה — להקפיא את התמונה הנעה:
לורה מאלווי )קולנוע(

 מולדת יחפה — מחשבות ישראליות: אבי שגיא 
וידידיה צ' שטרן )אפקים(

מי מפחד מהגיל השלישי: רות וגדעון בן־ישראל 
ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק: עורך: אבי בן בסט )כלכלה(

ממשל ופוליטיקה: עורך: בנימין נויברגר 
מסוציאליזם לסוציאליברליזם: יוסי ביילין )עתידות(

 מסך הברזל — ריסוק מזרח אירופה: אן אפלבאום 
)ספריית ספיר/היסטוריה(

מעבר לגדר — ייצוג הערבים בסיפורת העברית והישראלית 
)2005-1906(: יוחאי אופנהיימר )ספריית ספיר(

 מקומות שמורים — מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה: 
תמר אלאור )ספריית ספיר/יהדות(

משכילות ובורות: תמר אלאור )זהות/מגדר(
משפט, תרבות וחברה: מנחם מאוטנר )ספריית ספיר(

נשיכה צרפתית )יהדות צרפת(: דניאל בן סימון )מציאות(
סנדלים: תמר אלאור )מתנה ופנאי(

עבירות ועונשים בישראל: שוהם ושביט )חוק ומשפט(
עולם ללא סודות: ניב אחיטוב )עתידות/מדע(

 עושר מהפכני: אלבין טופלר והיידי טופלר 
)אפקים/סוציולוגיה, כלכלה(

עיצוב הישראליות: זאב צחור )ספריית ספיר(
על המקום: זלי גורביץ )קובץ מאמרים(

 עקבות ימים שעוד יבואו — טראומה ואתיקה בקולנוע 
הישראלי העכשווי: נורית גרץ ורז יוסף )קולנוע(

צוואות וירושות: חיים כ"ץ, שמואל כ"ץ )משפט(
 קירבה ומריבה — שסעים בחברה הישראלית: יוחנן פרס, 

אליעזר בן־רפאל )ספריית ספיר(
קפה הבוקר בריח העשן: דינה פורת )שואה(

ראשיתה של הדמוקרטיה הישראלית: יצחק גל־נור
רובים, חיידקים ופלדה: ג'ארד דיימונד )אפקים/מדע(

שיטות מחקר במדעי החברה: דוד וחוה נחמיאס
 שלוש יריות ועשרים שנה — הרהורים על הפסיפס הישראלי:

עריכה: אניטה שפירא ונורית כהן־לוינובסקי
ש"ס — היבטים תרבותיים ורעיוניים: עורך: אביעזר רביצקי 

תוגת הישראליות: דורון רוזנבלום 
 תהודות זהות: עורכים: מתי שמואלוף, נפתלי שם־טוב, 

ניר ברעם )972(
"תפתחו משטרה!" — מהגרי עבודה בישראל: נורית וורגפט 

)תעודה(

מסעות, סדרת עולמות

אבק אדום )סין(: מא ג'יאן )עולמות(
אלה החיים שהייתי רוצה לחיות: עורך: משה גלעד )עולמות(

באבא ג'י: יונתן יבין )סל"ע/הודו(
בינינו, הלבנטינים — סיפורי מסעות: בני ציפר )עולמות(

בצל השמש: רישארד קפושצינסקי )מדעי החברה(
גורילות ודיפלומטיה: תמר גולן ותמר רון )עולמות(

געגועים לשינויים: עורך: משה גלעד )עולמות(
הדנובה — מסע במעלה הנהר מהים אל היער השחור: ניק ת'ורפ 

)עולמות(
הודו — מדריך למטייל: דן דאור ויגאל צור 

הים הזקוף — סיפורי ספינות ומלחים: אבשלום קווה )עולמות(
המקום שבו נגמרת אמריקה: בעז גאון )עולמות(

הרים ונהרות לעולם — רשימות מסע: דן דאור )עולמות(
חוויה ניו־זילנדית: שפרה הורן )עולמות(

חוש כיוון: גדעון לואיס־קראוס )עולמות(
חתונה אוסטרלית: נאוה סמל )עולמות(

יהודים אחרונים בקראלה: עדנה פרננדס )עולמות(
מסעות בלי קנה מידה: משה גלעד )עולמות(

נהר הדם )אפריקה(: טים בוצ'ר )עולמות(
נוסע על לימונים )אנדלוסיה, ספרד(: כריס סטיוארט )עולמות(

סוף הדרך — מותה של מדינה: צור שיזף )עולמות(
סין מדריך למטייל: דן דאור, יגאל צור

עיר הג'ינים )דלהי, הודו(: ויליאם דאלרימפל )עולמות(
על האופניים: חנוך מרמרי )עולמות(

קיטון האבן )סיציליה(: תרזה מאג'ו )עולמות(
קנה לך בודהא )קטמנדו, נפאל(: ג'ף גרינוולד )עולמות(

מדע, טבע, סדרת אפקים מדע

 אבולוציה בארבעה ממדים: חוה יבלונקה ומריון ג' למב 
)אפקים מדע(

אין שניים דומים: ג'ודית ריץ' האריס )אפקים מדע(
בכור המהפכה המדעית: אהרון קציר )אפקים(

גורילות ודיפלומטיה: תמר גולן ותמר רון )עולמות(
האטום החברתי: מרק ביוקנן )אפקים מדע(

ההבדל המהותי: סיימון בארון־כהן )אפקים מדע(
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החיפוש האינסופי: צבי ינאי )אפקים/הגות(
היקום על פי הפיסיקה המודרנית: יורם קירש )אפקים מדע(

 הכוכבים המקררים: הנריק סוונסמרק, נייג'ל קולדר 
)אפקים מדע(

הלם העתיד: אלבין טופלר )אפקים/מדע(
המבול של נוח: ויליאם ריאן, וולטר פיטמן )אפקים מדע(

המוח הרגשי: ג'וזף לדו )אפקים מדע(
הנפש בלילה: אנדריאה רוק )אפקים מדע/פסיכולוגיה(

חוכמת הכאוס: ג'ון בריגס ודיויד פיט )דגש אחר/מדעי הטבע(
חזון התיאוריה הסופית: סטיבן ויינברג )אפקים(

 חייו ומותו של כדור הארץ: פיטר ד' וורד ודונלד בראונלי 
)אפקים מדע(

מגדיר חדש לצמחי ישראל: מיכאל זהרי
מסע אל האושר: יורם קירש )אפקים מדע/הגות, פסיכולוגיה(

מסע לתודעת הטבע: צבי ינאי )הגות(
מעצבי האדם: ונס פקרד )אפקים/מדעי הטבע( )כפול(

מקור הפרוש: ג'ונתן ויינר )אפקים/מדעי הטבע(
סוף הדרך — מותה של מדינה: צור שיזף )עולמות(

עולם ללא סודות: ניב אחיטוב )עתידות/סוציולוגיה(
עולם עתיר דמיון: ג'ון גודפילד )אפקים/מדע(

עיצוב חיים: ג'ון סמית )דרוויניזם היום(
פיצוח הגנום: קווין דיוויס )אפקים/מדעי החיים(
פרדוקס החכמה: אלחנן גולדברג )אפקים מדע(

קוסמולוגיה: ג'ון גריבין )עתידות(
רובים, חיידקים ופלדה: ג'ארד דיימונד )אפקים/סוציולוגיה(

שבע בנות חוה: בריאן סייקס )אפקים/מדעי הטבע(
 תיקון שיטת הממשל: עריכה: רהט, ברנע, פרידברג וקניג

)המכון הישראלי לדמוקרטיה(

רפואה ובריאות

במזל סרטן: אילנה המרמן ויורגן ניראד )סיפורת(
ברכת הרפואה: ז'ן המבורגר )אפקים(

האישה הרועדת: סירי הּוסטֶוט 
הגוף ותיפקודו: עזרה זהר, יאיר שפירא )ספרי לימוד(

הווירוס לא עוצר במחסום: עורכים: תמרה ברנע ורפיק חוסייני 
הטיפול התרופתי: עדנה אופנהיימר

המדריך הטבעי לבריאות הילד: יאיר מימון ואסנת עופר
המדריך הישראלי להנקה: שלי גת, עינת טלמון, ורד לב

המדריך לבריאות הילד
המדריך לבריאות המשפחה

המחלה ההיא: רחל טל־שיר )מציאות(
טראומה והחלמה: ג'ודית הרמן לואיס )אפקים/פסיכולוגיה(
להיות בן תמותה: אטול גוואנדה )אפקים/רפואה ובריאות(

מה שתלוי בך: נירה כפיר ומוריס סלווין )פסיכולוגיה(
מסע ארוך אל תוך הלב: יצחק קרונזון )סיפורת(
מערכת הבריאות בישראל: בן־נון, ברלוביץ, שני

צמחי מרפא: פנלופי אודי

פסיכולוגיה
סדרת פסיכואנליזה, סדרת דגש אחר

איך אפשר להסביר לך: טרנס היל )דגש אחר/זוגיות(
אינדיבידואליות: קרלו שטרנגר )אפקים(

אישיות והישרדות: אל סיברט )דגש אחר(
אמונה ודמיון: רונלד בריטון )פסיכואנליזה(

אמנות ללא נחת: רות רונן )אמנות(
אני לא רוצה לדבר על זה: טרנס היל )דגש אחר(

בלבול השפות בין המבוגרים לילד: שנדור פרנצי )פסיכואנליזה(
בסיס בטוח: ג'ון בולבי )פסיכואנליזה(

בשם הילדים: דורית אלדר־אבידן
דמון של צהריים — אנטומיה של דכאון: אנדרו סולומון )אפקים(

הורה מתקבל על הדעת: ברונו בטלהיים 
הורות טבעית: סוזן אולפורט )דגש אחר(

הזוג שהחליף מקומות: דיוויד קאלוף )דגש אחר(
הטיפול הפסיכואנליטי: זיגמונד פרויד )פסיכואנליזה(

היומן הקליני: פרנצי שנדור )פסיכואנליזה(
הילד, מחלתו והאחרים: מוד מנוני )פסיכואנליזה(

המפגש: לואיס ארון )פסיכואנליזה(
המשפחה — מסע אל עמק השווה: זאב ברגמן ואסתר כהן

הנפש בלילה )חלומות(: אנדריאה רוק )אפקים מדע(
העצמי כפרויקט עיצוב: קרלו שטרנגר )אפקים(

הפסיכולוגיה של השיגעון: דונלד ו' ויניקוט )פסיכואנליזה(
הקצה הפרימיטיבי של החויה: תומס ה' אוגדן )פסיכואנליזה(

השבר הבסיסי: מיכאל באלינט )פסיכואנליזה(
זוג או פרט: מינה צמח וורדה מילבאור )זוגיות(

טראומה והחלמה: ג'ודית לואיס הרמן )אפקים/בריאות(
ילד פיצוץ: רוס גרין )דגש אחר(

ילדות אופטימית: מרטין סליגמן )דגש אחר(
 כאילו היא פצע נסתר — טראומת מלחמה בחברה הישראלית: 

עירית קינן 
כיצד מרפאת האנליזה?: היינץ קוהוט )פסיכואנליזה(

כמו מעגלים במים: נירה כפיר
כשניטשה בכה: ארוין ילום )אפקים(

לחשוב כמו זברה: בראל שרי ובלה בלייכר )ניהול(
מאי־מהות לאימהות: ענת פלגי־הקר )פסיכואנליזה(

מה שתלוי בך: נירה כפיר ומוריס סלווין )בריאות(
מיניות ואהבה: זיגמונד פרויד )פסיכואנליזה(

מיתוס גידול הילדים: ג'ודית ריץ' האריס )אפקים(
מלאני קליין: חנה סגל )פסיכואנליזה(

מלכת כל המחלות: סידהרתא מוחרג'י )אפקים(
מסע אל האושר: יורם קירש )אפקים מדע/הגות(

משחק ומציאות: ד. ו. ויניקוט )פסיכואנליזה(
נשים ורודות )דכאון לאחר לידה(: תמר קרון 
סיפור טוב: ג'.מ. קוטזי וארבלה קורץ )הגות(

עושי הנפשות — עם פרויד לא"י 1948-1918: ערן רולניק 
)פסיכואנליזה(

על אי־היכולת לחלום: תומס ה' אוגדן )פסיכואנליזה(
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עצמי אמיתי, עצמי כוזב: ד. ו. ויניקוט )פסיכואנליזה(
פירוש החלום: זיגמונד פרויד )פסיכואנליזה(

פסיכולוגיה: אבנר זיו
פרויד ודורה )פסיכואנליזה(

רדי מהר, שמש: מייקל גרינברג )תעודה(
שדות הזכרון: שלמה ברזניץ )אפקים/שואה(

 יהדות, מקרא, סדרת ארון ספרים יהודי, 
סדרת מקרא לישראל

אביעה חידות מני קדם: יאיר זקוביץ )ארון ספרים יהודי(
אור החיים ב'יום קטנות': אברהם שפירא

אורים: עורכים: אמילי בילסקי, אמיתי מנדלסון, אביגדור שנאן 
)מתנה(

אמונה על פרשת דרכים: דב שוורץ )ארון ספרים יהודי(
אמנות ישראלית בת־זמננו: מרדכי עומר )ארון ספרים יהודי(

אסטרולוגיה עברית: מרים בנימיני, יונדב קפלון )יהדות/מתנה(
אסירי תקוה: סטיוארט ה' יוז )אפקים(

אסתר: פירוש: אדל ברלין )מקרא לישראל(
אפשר אחרת: אלחנן נאה )יהדות(

ארמון התורה ממעל לה: תמר רוס )עלמא(
אתגר ומשבר בחוג הרב קוק: דב שוורץ )אפקים(

בימים הרחוקים ההם: ש. שפרה, י. קליין )ביקורת תרבות(
בין גורל לייעוד: שלום רצבי )זהות יהודית(

בקשו פני, קראו בשמי: ארתור גרין )אפקים(
גבוה מעל גבוה: יאיר זקוביץ )יהדות(

גופים ושמות — קריאות בספרות יהודית חדשה: גלילי שחר 
)ביקורת תרבות(

 דברים )שני כרכים(: פירוש: יעקב חיים טיגאי 
)מקרא לישראל(

דעת מאמינה: יהוידע עמיר )ארון ספרים יהודי(
היהדות בראי היוונות: יעקב שביט )אפקים/היסטוריה, יהדות(
החיפוש אחר הזהות הלאומית: יוסף גורני )אפקים/היסטוריה(
הקץ המגולה ומדינת היהודים: אביעזר רביצקי )אפקים/הגות(

הרמב"ם — הלכה ופילוסופיה: דוד הרטמן )ארון ספרים יהודי(
הרמב"ן: חביבה פדיה )ארון ספרים יהודי(

 השלב האחרון: עורכים: דוד אסף, אסתר ליבס 
)מחקרי החסידות של גרשם שלום( 

ונהר יוצא מעדן: מלילה הלנר־אשד )עלמא/קבלה(
חג ישראלי: המדרשה באורנים )מתנה ופנאי(

חירות על הלוחות: אבי רביצקי )אפקים/הגות, תולדות ישראל(
יהדות בתוך המודרניות: מיכאל מאיר )ארון ספרים יהודי(
יהדות כסטטוס קוו: יגאל עילם )זהות יהודית/סוציולוגיה(

יהודים חדשים יהודים ישנים: אניטה שפירא )אפקים(
יהודים משתלבים: עופר שיף )זהות יהודית/סוציולוגיה(

יהושע: פירוש: שמואל אחיטוב )מקרא לישראל(
יואל | עמוס: פירוש: מרדכי כוגן וש.מ. פאול )מקרא לישראל(

יחזקאל א: פירוש: רימון כשר )מקרא לישראל(
יחזקאל ב: פירוש: רימון כשר )מקרא לישראל(

יינם: חיים סולוביצ'יק )עלמא(
ירמיה א-ב: פירוש: יאיר הופמן )מקרא לישראל(
 ישעיה: חלק ב' )שני כרכים(: פירוש: ש.מ פאול 

)מקרא לישראל(
כולנו יהודים גרמנים: יאיר אורון )זהות יהודית/סוציולוגיה(

לך דומיה...: יוסי שורץ )עלמא(
 מדריך לחברה החרדית — אמונות וזרמים: בנימין בראון

)אפקים/מדעי החברה(
מדרש מרים: אלן פרנקל )ארון ספרים יהודי(

מחקרי שבתאות: גרשם שלום )יהדות(
מחשבות על דמוקרטיה יהודית: עורך: בני פורת )יהדות(

מיכה: פירוש: יאיר הופמן )מקרא לישראל(
מיסטיקה ושיגעון )ר' נחמן מברסלב(: צבי מרק )יהדויות(

מלחמת הלוחות: יעקב שביט ומרדכי ערן )אפקים(
מסיני לציון: דוד הרטמן )ארון ספרים יהודי(
מסע בחלל הפנוי: דב אלבוים )סיפורת/עיון(

מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים: ש. שפרה )ספר לימוד(
 מקומות שמורים — מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה: 

תמר אלאור )ספריית ספיר/חברה(
מקימי: נועה ירון־דיין )סל"ע(

משלי )שני כרכים(: פירוש: אביגדור הורוביץ )מקרא לישראל(
 נחום | חבקוק | צפניה: פירוש: מרדכי כוגן, שמואל אחיטוב 

)מקרא לישראל(
נשים קוראות: איריס פרוש )אפקים/ביקורת תרבות, מגדר(

סידור אישי: חנן יובל )מתנה(
ספר מחזור הזמנים: אליעזר שביד )לקסיקון(

עדות מספרות: אברהם שטאל
 עובדיה | יונה: פירוש: מרדכי כוגן ואוריאל סימון 

)מקרא לישראל(
עוד דבר: גרשם שלום, עורך: אבהרם שפירא )אפקים(

עזרא | נחמיה: פירוש: שרה יפת )מקרא לישראל(
על המקרא ועל היהדות: משה גרינברג 

עשה לבך חדרי חדרים: דוד הרטמן )ארון ספרים יהודי/הגות(
צבת בצבת עשויה: יאיר זקוביץ )ארון ספרים יהודי(

קול מן הערפל: אלכסנדר אבן־חן )הגות(
קידמה ונפתוליה: פול מנדס־פלור )ארון ספרים יהודי(

ראשית — פעמים ראשונות בתנ"ך: מאיר שלו
רבנות: האתגר )שני כרכים(: ידידיה צ' שטרן ושוקי פרידמן

רות: פירוש: יאיר זקוביץ )מקרא לישראל(
רציפות ומרד: גרשם שלום )ארון ספרים יהודי(
שופטים: פירוש: יאירה אמית )מקרא לישראל(

 שיחות חולין בתלמוד הבבלי: שולמית ולר, שלום רצבי 
)ארון ספרים יהודי(

שיר השירים: פירוש: יאיר זקוביץ )מקרא לישראל(
שמואל א': פירוש: שמעון בר־אפרת )מקרא לישראל(
שמואל ב': פירוש: שמעון בר־אפרת )מקרא לישראל(

תהלים )ספר+תקליטור(: קורא: יוסי בנאי )מתנה(
 תולדות פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש א:

תקופת ההשכלה: אליעזר שביד 
 תולדות פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש ב:



רשימת הספרים על פי נושאים 72

 חוכמת ישראל והתפתחות התנועות המודרניות: 
אליעזר שביד 

 תולדות פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש ג1:
מול משבר ההומניזם: אליעזר שביד 

 תולדות פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש ג2:
 מול משבר ההומניזם — אחרית המרכז היהודי בגרמניה: 

אליעזר שביד 
תולדות פילוסופית הדת היהודית בזמן החדש ד:

 ההתמודדות עם התהוות מרכזי יהדות חדשים בא"י 
ובארה"ב: אליעזר שביד

 תום ותהום — תפילות הקדיש בספרות העברית — אנתולוגיה: 
עריכה: יורם ורטה וירון דוד )שירה(

סדרת מקרא לישראל
איכה: פירוש: יעקב קליין 
אסתר: פירוש: אדל ברלין 

דברים )שני כרכים(: פירוש: יעקב חיים טיגאי
יהושע: פירוש: שמואל אחיטוב 

יואל | עמוס: פירוש: מרדכי כוגן וש.מ. פאול 
יחזקאל א: פירוש: רימון כשר 
יחזקאל ב: פירוש: רימון כשר 

ירמיה א-ב: פירוש: יאיר הופמן 
ישעיה: מ-מח; מט-סו )שני כרכים(: פירוש: ש. מ. פאול 

מיכה: פירוש: יאיר הופמן
משלי )שני כרכים(: פירוש: אביגדור הורוביץ

נחום | חבקוק | צפניה: פירוש: מרדכי כוגן, שמואל אחיטוב
עובדיה | יונה: פירוש: מרדכי כוגן ואוריאל סימון

עזרא | נחמיה: פירוש: שרה יפת
רות: פירוש: יאיר זקוביץ

שופטים: פירוש: יאירה אמית 
שיר השירים: פירוש: יאיר זקוביץ 

שמואל א: פירוש: שמעון בר־אפרת
שמואל ב: פירוש: שמעון בר־אפרת 

ביוגרפיה

אגדת הנס כריסטיאן אנדרסן: ק.ב. בורנט
אזור אי־הנוחות: ג'ונתן פראנזן )אפקים/הגות(

אל מה שנמוג: נורית גרץ עם דבורה גרץ
אלתרמן — ביוגרפיה: דן לאור )אפקים(

בגין: אבי שילון )972( 
בן־גוריון, אפילוג: אבי שילון)אפקים/תולדות ישראל(

 בן־גוריון, דמותו של מנהיג: אניטה שפירא
)אפקים/תולדות ישראל(

בעל הייסורים )ר' נחמן מברסלב(: ארתור גרין )אפקים(
בר־לב: כרמית גיא

ברל — ביוגרפיה: אניטה שפירא )אפקים(
ברנר: אניטה שפירא )אפקים(

גבריאל גרסיה מארקס — חיים: ג'רלד מרטין )אפקים(

 האקטיביסט — סיפור חייו של אליהו גולומב:
אהוביה מלכין )אפקים/תולדות ישראל(

 הוד מעלותו: ג'ורג' וושינגטון: ג'וזף ג'. אליס 
)אפקים/היסטוריה(

היטלר היבריס: 1936-1889: איאן קרשו )אפקים/שואה(
היטלר נמסיס: 1945-1936: איאן קרשו )אפקים/שואה(

המחברת האדומה: פול אוסטר
המייסד )רוטשילד(: עמוס אילון )אפקים(

המין האנושי: רובר אנטלם )תעודה/שואה, היסטוריה כללית(
 הצאר החדש — עלייתו ושלטונו של ולדימיר פוטין: 

סטיבן לי מאיירס )אפקים(
הרצל: עמוס אילון )אפקים(

השליח )אנצו סרני(: רות בונדי )אפקים(
ואנגרי — סיפור חייה של ואנגרי מאטאיי, האישה שנטעה 
ארבעים מיליון עצים: תמר ורטה־זהבי )ספריה לנוער(

זכרונות ליום מחר: אורי קיסרי )זיכרונות(
זכרונות מן הימין: בנימין אליאב )זיכרונות(

חיי מיכלאנג'לו: אירוינג סטון )אמנות/סיפורת(
טבע ואדם: עזריה אלון

ימים של לענה ודבש )המשוררת אסתר ראב(: אהוד בן עזר
ישעיה ברלין — ביוגרפיה: מייקל איגנטייף )אפקים(

ישראל במשפט )שמעון אגרנט(: פנינה להב )אפקים(
לאונרדו דה וינצ'י: צ'רלס ניקול )אפקים(

 לורנס בחצי האי ערב — מלחמה, הונאה, טירוף אימפריאלי 
ויצירתו של המזרח התיכון המודרני: סקוט אנדרסון )אפקים/

היסטוריה(
לורקה: איאן גיבסון )אפקים(

מאיר יערי: אביבה חלמיש )אפקים/תולדות ישראל(
 מאיר יערי — האדמו"ר ממרחביה: אביבה חלמיש 

)אפקים/תולדות ישראל(
מוסוליני: דניס מק־סמית )אפקים(

 מנדלה — סיפור חייו של נלסון מנדלה: תמר ורטה־זהבי 
)ספריה לנוער(

מנהיגה ללא גבולות — הנרייטה סאלד, ביוגרפיה: דבורה הכהן 
)אפקים(

מעבר לגשמי )אבא קובנר(: דינה פורת )שואה(
מרדכי מקלף: עמוס גורן

מרטין — סיפור חייו של מרטין לותר קינג: תמר ורטה־זהבי 
)ספריה לנוער(

משה דיין, קורות חייו 1981-1915: מרדכי בר־און )ספריית 
ספיר(

משה הס: שלמה אבינרי )אפקים(
נביא חמקמק )אחד העם(: סטיבן זיפרשטיין )אפקים(

עיר בתוך עיר: בתיה טמקין־ברמן )אפקים/שואה(
פרדיננד לאסאל: שלמה נאמן )אפקים(

צ'רצ'יל — שיעור בגדולה: ג'פרי בסט )אפקים(
שלוש אהבותיו של דוסטויבסקי: מרק סלונים

תמיד במרי )משה סנה(: אלי שאלתיאל
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זיכרונות

אני לא הצבר המיתולוגי: חנוך ברטוב )הגות/ביקורת תרבות(
בין הפטיש והמגל: אריה )לובה( אליאב )העלייה מרוסיה(

גטו וילנה: אברהם סוצקבר )שואה/היסטוריה(
גן החיים: אנטונינה ז'בינסקה )סיפורת/שואה(

הגדת רות: רות בן ישראל
הילד הזה — פרקי ילדות ונעורים: יהודה אטלס )סיפורת(

הסיגלית הלבנה: ג'ני לבל
הקוד – "נתיב": נחמיה לבנון

הרוח לא יקח: אריה )לובה( אליאב
זכרונות ליום מחר: אורי קיסרי )ביוגרפיה(

זכרונות מן הימין: בנימין אליאב )ביוגרפיה(
טבעות עדות: אריה )לובה( אליאב
טבעות שחר: אריה )לובה( אליאב

יומנים 1945-1933: ויקטור קלמפרר )תעודה(
ימים רבים לא יכסו: עודד קוטלר )מתנה(

כל הסיכויים שבקרוב תעבור כאן רכבת: יאיר גרבוז
כתבים כרך א' משה סנה
כתבים כרך ב' משה סנה
כתבים כרך ג' משה סנה
כתבים כרך ד' משה סנה
כתבים כרך ה' משה סנה

לא מכין קפה למלאך המוות: אהרן מרגלית )סיפורת(
לב חדש ורוח חדשה: אריה )לובה( אליאב

לב פתאומי: עדה פגיס
מדריך רפרם לכלא הלובי: רפרם חדד

מכתבים מהדרכים: משה מוסנזון
ממחוז הילדות: דב סדן

עולם מלא: אריה )לובה( אליאב
על שפת אגם סואן: בן ציון וחיה ישראלי )תולדות ישראל(

עם בוא הזכרון: שאול פרידלנדר )אפקים/שואה(
פנקסי רשימות: שלמה צמח )הסדרה הלבנה(
רוח גדולה באה: יואל פלגי )אפקים/זיכרונות(

שביתת הימאים: נמרוד אשל )אפקים(

אמנות

40x40: ארבעים מגדלים, ארבעים שנה: ישראל גודוביץ' 
)אדריכלות/אלבום/מתנה ופנאי(

אורים: עורכים: אמילי בילסקי, אמיתי מנדלסון, אביגדור שנאן 
)מתנה(

אחד מי יודע: גדי דגון )מתנה/פנאי(
אמנות ישראלית בת זמננו: מרדכי עומר )ארון ספרים יהודי(

אמנות ללא נחת: רות רונן )פסיכולוגיה(
אנגלמאיר: זאב אנגלמאיר )מתנה(

בד בבד — בין ציורים לאנשים: כרמלה רובין )אמנות(
דוקומנטלי — קולנוע דוקומנטרי בישראל: עריכה: מעין אמיר 

הכד מטנסי: מאיר אגסי )אמנות(

 היהודי בקולנוע — מה"גולם" ל"אל תגעו לי בשואה":
עמר ברטוב )ספריית ספיר(

הכלב שלי מריח כמו גרב מסריח: חנוך פיבן )ילדים(
הצילום כראי התקופה: סוזן סונטאג )אפקים(

הקולנוע כהיסטוריה: שלמה זנד )אפקים/ביקורת תרבות(
הרפסודה של המדוזה: יגאל תומרקין )פרוזה אחרת(

חיי מיכלאנג'לו: אירוינג סטון )ביוגרפיה/סיפורת(
חיים סוריאליסטיים: רות ברנדון )אפקים(

טרטקובר: דוד טרטקובר )פנאי/ביקורת תרבות(
לאונרדו דה וינצ'י: צ'רלס ניקול )אפקים/ביוגרפיה(

לצייר בעברית: אליק מישורי )אפקים/ביקורת תרבות(
מכתבים על סזאן: ריינר מריה רילקה )פרוזה אחרת(

נוף בערפל: נורית גרץ וג'ורג' ח'לייפי )אפקים/קולנוע(
נחשים: יוסי אבולעפיה )מתנה(

ספונטניות באמנות: בן־עמי שרפשטיין )אפקים/הגות(
ספר המאיירים הגדול )בשיתוף מוזיאון ישראל( )מתנה(

עולם בדים )אנתולוגיה לקולנוע(: הלגה קלר )אפקים(
פיבן: חנוך פיבן )מתנה(

פיבן באמריקה: חנוך פיבן )מתנה(
קירות ורוח: טלי אמיתי־טביב )אלבום(

שורו הביטו וראו: אליק מישורי )אפקים(
שלום: אריה )לובה( אליאב, דני קרוון )מתנה(

תמרה ריקמן — עבודות שלא עשיתי
תפיסה הוליסטית באדריכלות: נילי פורטוגלי 

קולנוע

 אורות בומביי — פילוסופיה ושפה חזותית בקולנוע
ההינדי הפופולרי: רוני פרצ'ק )עומק שדה(

במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע: מחברים שונים )אפקים(
במבי נגד גודזילה: דיוויד מאמט )ביקורת תרבות(

דוקומנטלי — קולנוע דוקומנטרי בישראל: עריכה: מעין אמיר
 היהודי בקולנוע — מה"גולם" ל"אל תגעו לי בשואה":

עמר ברטוב )ספריית ספיר/מדעי החברה(
 הפצע מתנת המלחמה — שדות הקרב בקולנוע הישראלי:

ג'אד נאמן )עומק שדה(
הקולנוע )נוער/לדעת ולהבין(

הקולנוע כהיסטוריה: שלמה זנד )אפקים/ביקורת תרבות(
 כמו שמספרים בהוליווד — סיפור וסגנון בקולנוע המודרני:

דייוויד בורדוול )עומק שדה(
 מוות 24 פעמים בשנייה — להקפיא את התמונה הנעה: 

לורה מאלווי )מדעי החברה(
נוף בערפל — המרחב והזיכרון ההיסטורי בקולנוע הפלסטיני: 

נורית גרץ וג'ורג' ח'לייפי )אפקים(
עולם בדים: עריכה: הלגה קלר )אפקים(

 עקבות ימים שעוד יבואו — טראומה ואתיקה בקולנוע 
הישראלי העכשווי: נורית גרץ ורז יוסף )מדעי החברה(

 קולנוע עם מבטא — עשייה קולנועית בגלות ובפזורה: 
חמיד נפיסי )עומק שדה(
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מפתחות
סל תרבות ארצי

 אמנות בשדות הכוח — היסטוריה קטנה של ציות ומרד: 
לאה דובב

אמנות עכשווית אני מדברת אליכם — מאה השנים הראשונות: 
רותי דירקטור

 דודה של שום איש — קלסיקה וקלסיקונים בספרות 
הילדים העברית: יעל דר

המוזיקה לפני הכול: עודד אסף
מודרניזם בשלוש תנועות: אמוץ גלעדי

סיפורים יכולים להציל: מרית בן ישראל
שיחות עם בובה — על תאטרון בובות בן־זמננו: הדס אפרת 

אלפיים
כתב עת רב־תחומי לעיון, הגות וספרות

אלפיים 1 שנת 1989
אלפיים 3 שנת 1990
אלפיים 4 שנת 1991
אלפיים 5 שנת 1992

אלפיים 10 שנת 1994
אלפיים 11 שנת 1995
אלפיים 12 שנת 1996
אלפיים 13 שנת 1996
אלפיים 14 שנת 1997
אלפיים 15 שנת 1997
אלפיים 16 שנת 1998
אלפיים 17 שנת 1999
אלפיים 18 שנת 1999
אלפיים 19 שנת 2000
אלפיים 20 שנת 2000
אלפיים 21 שנת 2001
אלפיים 22 שנת 2001
אלפיים 23 שנת 2002
אלפיים 24 שנת 2002
אלפיים 25 שנת 2003
אלפיים 26 שנת 2004
אלפיים 27 שנת 2004

אלפיים 28 שנת 2005 )שואה(
אלפיים 29 שנת 2005
אלפיים 30 שנת 2006
אלפיים 31 שנת 2007
אלפיים 32 שנת 2008
אלפיים 33 שנת 2008

אלפיים 34 שנת 2009 )חינוך(

מתנה/פנאי

40x40: ארבעים מגדלים, ארבעים שנה: ישראל גודוביץ 
)אדריכלות/אלבום(

1000 מתכונים: רותי קינן )בישול(
אהבתה של רוזי פטרוסיל: נורית זרחי, איור: הילה חבקין 

)ילדים(
 אורים: עורכים: אמילי בילסקי, אמיתי מנדלסון, 

אביגדור שנאן )יהדות(
אחד מי יודע / אוהד נהרין ולהקת בת שבע: גדי דגון )צילום(

אנגלמאיר: זאב אנגלמאיר )אמנות(
אני לא זוכרת כלום: נורה אפרון )פנאי(

אני שונאת את הצוואר שלי: נורה אפרון )פנאי(
אסטרולוגיה עברית: מרים בנימיני, יונדב קפלון 

ארץ הפלאות: יובל בן עמי ודניאל צ'צ'יק )טיולים(
 באר חלב באמצע עיר — חזי לסקלי )כל השירים(: 

עורך: מאיר ויזלטיר )שירה(
 בגינה: שאול טשרניחובסקי, איור: ליאורה גרוסמן

)שירה/ילדים(
 בילבי באה העירה: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן 

)ילדים/קומיקס(
בילבי לא רוצה להיות גדולה: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן 

)ילדים/קומיקס(
בילבי מסדרת הכול: אסטריד לינדגרן ואינגריד ונג נימן )ילדים/

קומיקס(
במחלוקת: עורך: אבי כצמן )תקשורת(

ברדש ושחש תולים כביסה — סיפורים בהשראת העבודה עם 
חנוך לוין: רות דר )סיפורת(

בשבילי ארץ אהבתי: אמנון גופר, צילום: עדי אדר )טיולים(
 גוליבר: ג'ונתן סוויפט, סיפר מחדש: מרטין ג'נקינס 

)ילדים ונוער( 
ג'ונג'ון: יוסי בנאי )ספר ותקליטור(

דמעות כחולות: יהודה אטלס, תצלומים: רונית שני )שירה(
האזרח י': עפר קניספל 

האישה האחרת: ויקטוריה זקהיים )פנאי(
הברווז בעובי הקורה: דודו גבע

הוא לא בעניין: גרג ברנדט וליז טוצ'ילו
הזירה הלשונית: רוביק רוזנטל )לקסיקון(

היוצר פינת החופר: שרית סרי
הכל פתוח — כל שירי הילדים: נעמי שמר )ספר וחוברת תוים(

 המדריך הטבעי לבריאות הילד: יאיר מימון ואסנת עופר 
)רפואה ובריאות(

המדריך לאישה המושכת: נרי ליבנה
המרק של קפקא: מארק קריק )בישול(

הנסיך הקטן: ז'ואן ספאר )ילדים/קומיקס(
הנסיך הקטן — מהדורה חגיגית: א. דה סנט־אכזיפרי

ורוד וצהוב: ויליאם סטייג )ילדים(
חג ישראלי: המדרשה באורנים )יהדות(
חדוות הלשון: רוביק רוזנטל )לקסיקון(
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חיבוק: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר )ילדים(
חיות בר: בן קווק )ספר צביעה/מתנה ופנאי(

חסר לך בורג — מדריך לתיקונים ולאחזקת הבית: עופר כליף 
טיול ילדותי: משה ואיקי גלעד, דובי טל )טיולים(

טרדוקו — סודוקו תלת־ממדי: איל עמיצור )פנאי(
טרטקובר: דוד טרטקובר )אמנות/ביקורת תרבות(

יומנה של כתבת שטח: עדי מאירי וברוריה אבידן בריר 
)סיפורת(

ימים רבים לא יכסו: עודד קוטלר )סיפורת/זיכרונות(
ירושלים — ביוגרפיה: עורך: יעקב שביט )לקסיקון(

ישראל — 50 השנים: דוד שחם )לקסיקון(
כל החלב והדבש: נתן זך, כולל תקליטור )שירה(

כל שבת שניה: עפר קניספל
 לגמרי במקרה — 157 מקומות בעולם שהתפרסמו באקראי:

דונו א'ובראיין 
לחץ כאן: יניב לויתן )שיווק באינטרנט(

מדוע טייסי קמיקזה חובשים קסדות: יעקב בורק )מדעי החברה(
מהנעשה בעירנו: עלי מוהר

מיתולוגיה עכשיו: אפי זיו )לקסיקון(
מכונת הכתיבה שלי: פול אוסטר וסם מסר

 מכתבים אל סופר צעיר — עצות מעשיות ופילוסופיות:
קולום מק'קאן )הדרכה(

מסע אל 101 עצים מופלאים: יעקב שקולניק )טיולים(
 מסעות דניאל — אל פסגות ההרים וגבולות היכולת: 

דניאל קרן )טיולים(
מעולם לא היה מצבנו: אפרים סידון

מצודת החידות של הוורגגזיזיצים: צבי ישראל )ילדים ונוער(
נחשים: יוסי אבולעפיה )אמנות(

נסיכת השמש: דויד גרוסמן, איור: מיכל רובנר )ילדים(
נשים חזקות נשארות צעירות: מרים נלסון

סודות גליליים: אמנון גופר, צילום: עדי אדר )טיולים(
סידור אישי: חנן יובל )יהדות(

סיפורו של פרדיננד: מונרו ליף, איור: רוברט לוסון )ילדים(
סנדלים: תמר אלאור )סוציולוגיה(

 ספר החלומות שלי: שרית אליהו, איור: לנה גוברמן 
)ילדים ונוער(

ספר החמישים: מרדכי נאור
ספר המאיירים הגדול: )מוזיאון ישראל/אמנות(

עוד מהנעשה בעירנו: עלי מוהר
פגישה לאין קץ: יוסי בנאי מגיש נתן אלתרמן )שירה(

פיבן: חנוך פיבן )אמנות(
פיבן באמריקה: חנוך פיבן )אמנות(

פשוט זה לא: עורכים: בעז גאון, אפרת מיכאלי 
ציפורים: בן קווק )ספר צביעה/מתנה ופנאי(

 קולות שירה — 25 משוררים קוראים 82 שירים + 
2 תקליטורים

קירות ורוח: טלי אמיתי־טביב
שיעור מולדת: עורך: יואב קוטנר )שירה(

שיר לדרך — טיולים בשירים ובסיפורים: עופר גביש ועדי אדר 
)טיולים(

שירים יום יום: יוסי בנאי אנתולוגיה, כולל תקליטור )שירה(
שלום: אריה )לובה( אליאב, דני קרוון )אמנות(

שנה בצלחת: ארז קומרובסקי )בישול(
תהיו בקשר: שרית סרי 

תהלים )ספר+תקליטור(: קורא: יוסי בנאי )יהדות(

מילונים, לקסיקונים

הזירה הלשונית: רוביק רוזנטל )לקסיקון/ביקורת תרבות(
חדוות הלשון: רוביק רוזנטל )לקסיקון/ביקורת תרבות(

ירושלים — ביוגרפיה: עורך: יעקב שביט )מתנה(
ישראל — 50 השנים: דוד שחם )מתנה(

כי זה עושה אותי כזה: רוברט וינסטון )לקסיקון(
מילון פונטנה לאישים בני זמננו
מילון פונטנה למחשבה מודרנית

מילון עברי-רוסי: דרור, גורי, קרן )כריכה קשה(
מילון רוסי-עברי: יחזקאל קרן )כריכה רכה(

מיתולוגיה עכשיו: אפי זיו )מתנה(
נשים בישראל: לקסיקון

ספר החמישים: מרדכי נאור
ספר מחזור הזמנים: אליעזר שביד )יהדות(


