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  בנק הפועליםגמלאי ל מבצע מיוחד

  .בהוצאת עם עובד 2021ה לעם ילספריאנו מתכבדים להציע לכם רכישת מנוי 

  !ספרים 10ל בלבד ₪  390 מלאי הבנקלגמחיר המנוי 

  . בנק הפועלים ספרים נוספים לבחירתכם גימלאיבמיוחד עבורכם, לתוכנית זו הוספנו 

  03-6288511לרכוש מנוי , אנא צרו קשר עם ענת הוצאת עם עובד מלאים המעוניינים ג

1  
י,  בר־יוסף יצחק/  !למעלה שם אתם הֵ
  פני על שמשתרע בסיפורים רומן – הזה הספר אבל בפרקי למרומים, עלו שכבר מי נמצאים למעלה שם

 שברח הדוד חיותם: במלוא עינינו מול שוב הם מופיעים – אביב ולתל לירושלים צפת בין ונע שנה מאה
 לקוטב שהפליגה הדודה, שלה האיי־רובוט את עד מוות שפיטמה הסבתא, הבגדים ארון מרומי אל מהחופה

 שלא מי את לפגוש שב בר־יוסף יצחק מפתיע בספר .בשלג שנקברו הברית לוחות את להביא כדי הצפוני
 ,עולצת, תוזזת רוח – חיים רוח בכולם מפיח ובהינף געגוע, הדודים אחרון עד מאביו, רבות שנים פגש

  .לב ושובת מבודחת
  
2  

 בייטי פול/  לבנים של ריקוד
 דובר אינו הוא. לס'אנג לוס במערב מחוספסת משפחתו לשכונה עם עובר ,אפרו־אמריקני נער, קאופמן גונאר

 כשספרו. השכונה קירות על אותם ולרסס לכתוב שירים, קלאסיקות לקרוא ומעדיף הגטו שפת את
 התרבות מושיע ונהיה השכונות למשורר מוכתר מהרה הוא עד. פיו למוצא צמאים כבר המונים אור רואה

טירה המשת״פ מחבר של הפרוע ההומור את לזהות ישמחו הקוראים. כולה האפרו־אמריקנית  נושכת בסָ
 .האמריקנית בחברה כהוגן ומצליפה ובדיה היסטוריה יחד שוזרת אשר זו,  מורא ונטולה
  .וולק ארז מאנגלית: תרגם

  
3 

 מארקס גרסיה גבריאל / המבחר: בעולם ביותר היפה הטבוע
 איך ובייחוד, בכפר אחר קורה ומה כנפיים? מרוט , קירח,קשיש משמים מלאך לכפר כשנופל, אחד גשום ביום קורה מה

 שבא שכול אב על עובר ברומא ומה? בעולם ביותר היפה הגבר של ענקית גופה לחוף כשנסחפת, שם הנשים מגיבות
 שהייתה כמו יפה, במזוודה שנים במשך אותה נושא הוא ובינתיים, כקדושה הקטנה בתו שיכריז על מהאפיפיור לבקש

   ?במותה
 הקולומביאני הסופר ,מארקס גרסיה גבריאל – מסוגן אחרות ועל השאלות האלה על לענות שבכוחו בעולם אחד סופר יש

 .שבסיפוריו הטובים כונסו יחד וכאן נובל,  פרס חתן, הגדול
  .ניצן וטל פורת אמציה ,מלצר דינה מספרדית: תרגמו

  



2021עלון וטופס רישום מנוי ספרייה לעם   
 

4 
 מושפג אוטסה/  שלי וההירגעות המנוחה שנת

 כל לה יש לכאורה. נחשבת ניו־יורקית בגלריה ועבודה יוקרתי תואר בעלת עשירה בלונדינית יפהפייה היא הרומן גיבורת
 היא ביותר מפוקפקת פסיכיאטרית בעזרת לישון. הוא רוצה שהיא מה כל כן פי על ואף ,בו חושקת צעירה שבחורה מה

 במצב, שולטת שהיא לה נדמה. חדש אדם כבן תתעורר שלאחריה, שלמה מנוחה של שנה חורף, לשנת לצלול מבקשת
 .צפוי לא בכיוון משתבשת הגרנדיוזית תוכניתה אך

  .נרגד ליה: מאנגלית תרגמה
  
5  
 באר חיים/  ידו צל

 שיער שלא לעולמות באר חיים את לוקחת למבוגרים כתיבה סדנת להנחות בה כדי באוסטרייה מסתורית לטירה הזמנה
  .אי־פעם בהם ייגע כי

 ומניין באו. בסדנה המשתתפים הם מי שמתגלה עד, נראה מושלם בה הכול, הטכנולוגיה חידושי בכל הטירה מאובזרת
 מתקשה הוא, שהבין מיהו מרגע ,המשתתפים ומאחד, סקרנות נמלא הוא ,נשמתו עומקי עד שייחרד במקום, אז ודווקא
   .להיפרד מאוד

פנים  לומר כדי שוב איתו לשוחח וכמיהה רחוק אב אל געגוע ידי על שמּונע מסע מתחיל למציאות בין דמיון מופלא בעירוב
   בזמנו. שהושתק מה כל פנים אל

  .האחרונים ספריו מכל שונה, ר מפתיעבספ באר חיים
  
6  

 בולס פול/  מעל מגינים שמיים
 שבתוכם ולתהום למדבר ליפול לא כדי בסהרה למסע תעתועים יוצאים – יורק מניו זוג בני – מורסבי וקיט פורט

 של ולתרבות לשפה ,למנהגים בנוגע הדרך לאורך מקבלים שהם ומהסימנים מהאותות לחלוטין מתעלמים הם. שביניהם
  .הארץ החד של לקצה ומגיעים המקום בני
 לספר היה הוא 1949 ב־ ראה אור מאז. בו המתוארים הפרא נופי כמו ורב־עוצמה מהפנט, אקזיסטנציאליסטי רומן זהו

  .1990 ב־ מרתק לסרט אותו י עיבד'ברטולוצ ברנרדו. פולחן
 .המתורגם לעברית מספריו והראשון בולס פול של ביותר והידוע הראשון ספרו זהו

  .גונן סמדר: מאנגלית תרגמה
  
7 

 מיר־תיבון גלי/  הדס
 .נהרגו לצוות חבריה שכל אחרי, פגוע מסתתרת בזחל״מ אחת נערה. לטרון קרב של בעיצומו לילה שעת

 תגיע לא אם איתו להתפוצץ מוכנה והיא, רימון בידה לעזרה בקשר. זועקת והיא, לרגע מרגע מתקרבים חיילי הלגיון
 הקרב מן לחמוק שביקש, והאחר, למלחמה שהוכשר פלמ״חניק האחד ,לכן קודם ליבה על נאבקו גברים שני. עזרה
   ?אותה לחלץ מהם יגיע מישהו האם. כורחו על לתוכו ונקלע

  .מטלטלת דרמה רחוק היסטורי מאירוע מפליאה ליצור מיר־תיבון גלי
 
8  

 הרמנס פרדריך וילם/  דמוקלס של האפלה לשכתו
וָאּוט של הטבק בחנות, הנאצי הכיבוש בתקופת  ,אוסוואוט ככפילו של נראה האיש. דורבק ששמו איש אחד יום מופיע ,אֹוסֵ

 סוכנים הסתרת ,ומסירתן תמונות פיתוח – מסוכנות משימות אוסוואוט לשלל את מגייס דורבק .כהה שערו רק
   לבסוף נשפט שאוסוואוט קורה וכיצד, הופיע ומאין זה דורבק מיהו .פעולה רצח משתפי אף ולבסוף לכיבוש שמתנגדים

  , היד מן להניחה אפשר אי" קונדרה מילן שלדברי, מסחררת בילוש עלילת ובמרכזה מופת יצירת ? דווקא בגידה על
   .ייאמן״ הלא סף על זאת ועם להחריד מציאותית והיא

  הכהן תרגם מהולנדית: רן
  
9 

 לב בר ניפר'ג/  אמריקני ממואר – מיניון
 הכניסה ערב הברית בארצות שאחז החתונות בולמוס .ממשפחה מסובכת ויפה צעירה אישה היא גולדבלום מיניון

 סיקה'ג התינוקת בתם עם ממנו נמלטת היא, הרולד של לזרועותיו המאכזבות אותה דוחף השנייה העולם למלחמת
 .הקודמת המאה של החמישים בשנות אמריקה את שפקדו למערבולת השינויים נשאבת ושם', ביץ למיאמי

  .אביב בתל שמתגוררת הברית ילידת ארצות אמנית היא לב בר ניפר'ג
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10 
 בשאראת עודה/  המנוחה מכחול תמאם
 לו שהייתה אישה, מכחול תמאם היא המנוחה .בנפשו צפויה סערה לא מחוללת באקראי ואד'ג שראה אבל מודעת
 .לגמלאות יצא הוא כבר לא וזה ,בוגרים ילדים שלושה לו יש ,לסלמא נשוי ואד'ג .שנה שלושים לפני איתה יחסים מערכת

 רק היא ההחמצה שתחושת, וסותרים סתומים רגשות של למערבולת אותו משליך אהובה אבודה אותה של מותה אבל
   ?לכאורה והיציבים השלווים משפחתו חיי כל על גם אלא שלו חייו על רק לא הדבר איך ישפיע. מהם אחד

   .בשאראת עודה: מערבית תרגם
  

11 
 שמעוני יובל/  )חדשים שמיים : 2020 בעלון(השקופה לקרקעית מעבר

 .אחרת מיבשת הגיע הוא המקום, ילידת היא אינדיאנית. אשתו כלואה הסמוך בתא ,כלא בתא אסיר
 מוגבלת אינה ההתלבטות אבל, אחרת במאה קורה זה כל. להיתלות למחרת או מבוקש להסגיר :ברירה לפניו מציבים

   .הקודמים מסעותיו כל על שיתעלה ,אחרון מסע משם ומתכנן הדווי ערש על אדמירל מהולל שוכב השני בחלק .בזמן
 - הבא היעד לעומת בעיניו עוד נחשבים אינם כולם אבל, מלבדו רבים איים ועוד עליו נבנה שהכלא את האי שגילה הוא
 . זה את זה משלימים הסיפורים ושני ,האסיר והאדמירל ,לזה זה קשורים הם .אליו יפליג אכן אם

  .חדש בספר ,המלח קוו חדר ,היונה מעוף מחבר ,שמעוני יובל
  

12 
 לייסי קת׳רין/  התשובות

 היא בחובות ושקיעה מסתורית מחלה עקבותק. ביור בניו חדשים ומצאה חיים ממשפחתה שנמלטה צעירה היא מרי
   של האקסצנטרית דמותו. מפורסם קולנוע שחקן של בביתו שנערך, אדם בבני ביוטכנולוגי חדשני לניסוי מצטרפת

שהניסוי  מתגלה בזמן בו. אהבה אפילו היא שאולי יחסים מערכת מתפתחת השניים ובין, חייה משתלטת על השחקן
 .בספק מוטלת חוקיותו, ומוסריים לא באמצעים נעזר המשונה
  .פלדמן מאיה :מאנגלית תרגמה

  

13    
  אגתה כריסטי/  רצח במעון הכומר

"באנגלייה כולה אין בלש שיישווה לגברת רווקה ולא צעירה שעתותיה בידיה", ומי עונה לתיאור 
  זה אם לא מיס מארפל האגדית? "  

הקשישה החקרנית שדבר לא נעלם מעיניה בכפר מגוריה מרי סנט מיד, המשמש כר פורה 
  לתעלומות פשע. כשקולונל פרותרו נמצא ירוי בחדר העבודה של הכומר המקומי, 

מארפל הבלתי נלאית נחלצת לעזרת המשטרה ומגלה שמספר החשודים במעשה רב משנראה, 
  ות במותו.    שכן לרבים מתושבי הכפר יש סיבה טובה לרצ

הוא הספר הראשון בסדרת מיס מארפל. חובבי אגתה כריסטי ייהנו גם  רצח במעון הכומר
  הפעם מחריפות הסגנון,

  מן המתח וההומור הדק, וכמובן מן השביל הפתלתל המוליך לפתרון המפתיע של התעלומה.   
  תרגמה מאנגלית: מיכל אלפון

 
14    

  אן פאצ'ט/  הבית ההולנדי
ואחיה הצעיר לא ידעו כמה מפואר הבית שהם גדלו בו. לא היה להם מושג כמה ייחודיים  מייב

הקירות המעוטרים והתקרות המצוירות, אילו סיפורי אהבה החלו באולם הנשפים שבקומה 
השלישית או כיצד דלתות הזכוכית הכפולות מאירות את גני השכנים בלילה. עבורם היה זה 

ום שדני שיחק בו לעיני אחותו הגדולה והחכמה, אביהם ניהל את המקום שהם נולדו בו, המק
  .עסקיו בדממה, ואימם השכיבה אותם לישון

 
אך יופיו של הבית לא נעלם מעיני הסובבים, ולפני שהגיעו מייב ואחיה לבגרות הם כבר מצאו 

 אישה זרה נדחקה ,את עצמם בקרב משפטי מכוער, מנושלים מכול; אביהם מת, אימם איננה
לביתם, והם משקיפים עליו ממכונית בשולי הרחוב. האם בית יכול לחרוץ את גורל דייריו? האם 

  ?המקום שבאת ממנו קובע מי אתה ומי תהיה
מייב בת העשרים ודני בן השלוש עשרה חיים לבדם בעולם שדבר אינו מובטח בו, מלבד 

  .דאגתם זה לזה
 

האנשים המשפיעים ביותר  100ציין את שמה ברשימת טיים זין ידועה כל כך שמג אן פאצ'טכתיבתה הרגישה של 
  .בעולם
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15  
 דוריס קירנס גודווין / מנהיגות בעיתות סערה
לפענח את סוד ההנהגה הנשיאותית, היא  דוריס קירנס גודוויןאין זה מפתיע שבדרכה של 

נדרשה לארבעה נשיאים שאת חייהם ודרכם חקרה כל שנות הקריירה הארוכה והמפוארת 
שלה: אייברהם לינקולן, תאודור רוזוולט, פרנקלין דלנו רוזוולט ולינדון ג'ונסון. קשה להעלות 

י מנהיגותם וכלה על הדעת קבוצת אישים שנבדלו זה מזה בכל מובן ועניין, החל בעיקר
באישיותם ובאורחות חייהם. עם זה, החוקרת מעלה מארג של תכונות ועובדות שהכשירו את 

הארבעה לתפקיד ההיסטורי שנועד להם. משבר אישי שהוליד ייאוש ודיכאון מצמיתים היה 
מנת חלקם של הארבעה, וכשיצאו ממעמקי השקיעה וחזרו אל החיים גמרו אומר שדבר לא 

בדרכם אל היעד המכונן שקיבלו עליהם. הייאוש והדיכאון הולידו נחישות שאין לה  יעצור אותם
  .גבולות, תעוזה, הקרבה וחזון

המנהיגות אחת היא, בין שהיא בידי המנהיג הלאומי ובין שהיא בידי חלוצי התעשייה. דומה 
  .הוא מתכון להבראהמנהיגות  ,שבימי המשבר הפוקדים את הדמוקרטיות בימינו

  תרגמה מאנגלית: כרמית גיא
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   אנטומיה של רצח עם
  עֹמר ברטוב/  'חייה ומותה של עיירה ושמה בוצ'אץ

פר בוצ'אץ'  ביתם של  –הנמצאת היום באוקראינה  –יותר מארבע מאות שנה הייתה עיר הסְ
טבחו פולנים, אוקראינים ויהודים; ואלה לצד אלה חיו בהרמוניה יחסית. במלחמת העולם השנייה 
הגרמנים וסייעניהם ממשטרת אוקראינה את כל האוכלוסייה היהודית של העיר, ולאומנים 

 .אוקראינים עקרו את שכניהם הפולנים מבתיהם
התפיסה המקובלת היא כי ראשיתו של טיהור אתני בהשתלטות של מנהיג פוליטי זדוני שמפעיל 

גישה זו ופורס טומיה של רצח עם אנסותר ב עֹמר ברטובעוצמה צבאית חסרת רסן. ההיסטוריון 
עלילה שתחילתה רגועה וסופה התפרצות של עלבונות, התעמרות והשפלות שבעבעו מתחת 

חברים ובני משפחה  ,לקרקע שנים רבות. המרצחים אינם חולים פסיכופטים, אלא שכנים
אץ', עֹמר ברטוב, שאימו גדלה בבוצ' הבאים מהחוץ.המשתפים פעולה רצחנית עם סוכני השמדה 

נבר בארכיוני האזור וצבר אלפי תעודות ותצלומים שמאירים עיניים וחושפים תעלומות. הוא נעזר גם בעדויות של משתפי 
הוא פרופסור מן  עֹמר ברטוב .פעולה ומצילים והוציא מתחת ידיו מסמך מאלף אשר מתעד אנטומיה של פשע נורא

  .ד איילנדהמניין להיסטוריה של אירופה באוניברסיטת בראון, רו
  תרגם מאנגלית: איה ברויאר.
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  הצאר החדש
  סטיבן לי מאיירס / עלייתו ושלטונו של ולדימיר פוטין

חיוניות הבנת שאיפותיו ומעמדו של ולדימיר פוטין לא הייתה עמוקה ומכרעת יותר מאשר בימינו. 
ולדימיר פוטין, נשיאה של רוסיה המתחדשת, הנהיג רפורמות רבות בארצו והעלה את קרנה 

בעמים. בני ארצו, שמאז נפילתה של ברית המועצות, התנסו בדמוקרטיה שמשמעה עוני, פשע 
, זכו בהנהגתו להרחיב ציפיות ותקוות בעולם של רווחה. עם זאת, המנהיג וחולשה מדינית

הרפורמטור הוא אביו ומייסדו של משטר סמכותני וחסר עכבות המשתיק את כל אויביו ומתנגדיו 
בביוגרפיה  סטיבן לי מאיירסמבית ובגבולותיה של רוסיה הגדולה. ולדימיר פוטין, פוסק 

רוסיה בת ימינו. פוטין המבקש להחזיר לרוסיה את  המרתקת שלו, הוא הצאר החדש של
לאוקריאנה,  –מעמדה האימפריאלי, אינו מהסס לשלוח את ידיו גם לאזורים שמחוץ לארצו 

לקרים, ולאחרונה גם למזרח התיכון. קרבתו של הצאר החדש אלינו ומעורבותו בסוריה מלמדות 
 .עד כמה הוא מעורב גם בהכרעות מדיניות החוץ של ישראל

 
מגולל את סיפורו של פוטין  ,ניו יורק טיימסאשר היה שנים רבות ראש המשרד במוסקווה של  ,סטיבן לי מאיירס

מילדותו הענייה בלנינגרד, שירותו בשירות החשאי הסובייטי ועלייתו למעמד של פוסק־על כול־יכול, צאר וקיסר. הספר 
המבקש להבין את  ,סטיבן לי מאיירסל קורא, מזכיר לנו הוא הישג נדיר של מחקר מעמיק ופרשנות פורצת גבולות. כ

  .עולמנו, חייב לחדור לנבכי חייו ופועלו של הצאר ולדימיר
 כרמית גיא תרגם מאנגלית:
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  ; איור: אביאל בסיליונתן יבין/  לילה בגינה

 :יםמת ןן בנוזר הוא אמד מואיזה יל
רֹ  לוהכ   לא מתאים!ק ה כשבדיווצהוא 

 אבל רק לא עכשיו. –או מה שמתאים 
 הוא דווקא חייב!  –ומה שעכשיו אין 

 והנה בלילה, כשכבר זמן לשינה, 
  הוא הולך עם הוריו לשחק בגינה!

  
יונתן כהרגלו כותב בצורה מצחיקה ומעוררת הזדהות, אביאל בסיל מאייר נהדר "

  .מאקו ,מאירה ברנע גולדברג  ".והחיבור ביניהם יוצר ספר נפלא
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  ; אייר: מישל קישקהמאיר שלוהשן שהתנדנד לה הילד / 

 מה באמת קורה כשמתנדנדת לנו שן? 
  ומה באמת קורה כשהיא נופלת?

 הכול התחיל בלילה אחד כשילד התעורר
  וקרא לאמא שלו:

אמא, התעוררתי, אני לא ישן"  
 בואי מהר, מתנדנדת לי שן!" 

 השן התפלאה: "סליחה?!
אני לך!"זה אתה שמתנדנד לי ולא   

 מי התנדנד למי? מי נפל למי? מי קיבל איזו מתנה מאיזו פיה?
 מאיר שלו עם ספר ילדים חדש, מצחיק ומעורר מחשבה עם ציורים נהדרים

.של מישל קישקה  
20  

  / גלעד סופרהבלש דב ותעלומת האווז הנעלם 

 רבים חושבים שהוא עוד אחד מבעלי החיים המוצגים בגן החיות. קוראים לו דב, 
  הם אינם יכולים להיות רחוקים יותר מהאמת.

דב הוא בלש. בשנות עבודתו הוא פיצח תעלומות מסובכות ביותר, אפילו כאלה 
 שנדמה היה כי אין להן פתרון. אתם עומדים לשמוע על התעלומה הגדולה מכולן. 
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 דרו דיוולט/  ללילה טוב חבר טוב ישנוני

 .רודריק שונא ללכת לישון
 הוא זקוק תמיד לעוד משהו קטן 

עוד סיפור, עוד כוס מים, כל מה שעשוי לדחות את זמן השינה שלו בעוד כמה 
 .רגעים

 :ההורים האוהבים שלו יודעים בדיוק מה לעשות
  .הם מביאים לו במתנה חבר טוב ללילה טוב, שיעזור לו להירגע ולהירדם

 ?רעיון מעולה, נכון
  תרגם מאנגלית: יונתן יבין טעות!
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  הספרים שבחרו ויעבירו  10יסמנו את  מנוילרכוש המעוניינים  גמלאים

  oved.co.il-anat@amמייל , 036288511יבדינסקי, הוצאת ספרים עם עובד. טלפון לענת ל
  

......................................................................................................................................  
  "2021יה לעם יהצטרפות למנוי "ספר טופס

  
ספרים  10בהוצאת עם עובד, בחרתי  2021יה לעם לשנת יאני הח"מ מצטרף בזאת כמנוי על ספר

  .מתוך הרשימה
   בהם בחרתם: ספריםה 10 סמנו את

  
ÿ 1 .  2020. התשובות/ ק'תרין לייסי  (מתוכנית 12  �                 היי אתם שם למעלה! / יצחק בר יוסף                ( 

ÿ 2רצח במעון הכומר / אגתה כריסטי. 13  �                                    . ריקוד של לבנים / פול בייטי 

ÿ 3 סדרת עין טובהאן פאצ'ט / הבית ההולנדי. 14     �. הטבוע היפה ביותר בעולם/ גבריאל גרסיה מארקס / 

ÿ 4          מנהיגות בעיתות סערה / גודווין / סדרת אופקים15  �. שנת המנוחה וההירגעות שלי / אוסטה מושפג . 

ÿ 5                                             עמר ברטוב/ סדרת אופקים אנטומיה של רצח עם /. 16      � . צל ידו / חיים באר 

ÿ 6סדרת אופקים /  . הצאר החדש / סטיבן לי מאיירס17                   �             . שמיים מגינים מעל / פול בולס  
ÿ 7לילה בגינה/ יונתן יבין / ספר ילדים18         �                                   תיבון    -. הדס / גלי מיר . 

ÿ 8השן שהתנדנד לה הילד / מאיר שלו / ספר ילדים19            �/ וילם פרדריך הר . לשכתו האפלה של דמוקלס . 

ÿ 9 ספר ילדים גלעד סופר . הבלש דב ותעלומת האוז הנעלם /20          �ממואר אמריקני / ג'ניפר בר לב            –. מיניון / 

ÿ 10                  ישנוני / דרו דיוולט / ספר ילדים21  �. תמאם מכחול המנוחה/ עודה בשאראת . 

ÿ 11 2020. מעבר לקרקעית שקופה/ יובל שמעוני(מתוכנית                            (  
  לשינויים להוצאה שמורה הזכות §

   
  , נא לפנות למחלקת המנויים בהוצאת "עם עובד". ולרכישת מנוי עבור הספרים לבירורים

  oved.co.il-anat@am  0546893493נייד  , 1162885-03ענת: טל'  
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