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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
ריצ'מונד, מריון, 

עורך
יחדיו   ס 1982אנת.

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

[ספורי] אנטון צ'כוב, אוסקאר 
ויילד, הנרי ג'יימס

1982צכו

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

[ספורי] דוסטוייבסקי, וולטר, 
קונראד

1982דוס

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

1982טול[ספורי] טולסטוי, בלזאק, ג'ויס

גוגול, ניקולי 
וסיליביץ'

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

[ספורי] ניקולאי גוגול, גוסטב 
פלובר, ג'ק לונדון

1982גוג

דני ספרים   סבולברינג, אידית 2014בול100 ימים עם אפריל-מאי

חרגול   סצלקה, דן 2004צלק11  ספורים

משרד הבטחון -    סארנבורג, איליה
ההוצאה לאור

[1974]ארנ13  מקטרות : חלק ראשון

קצין חינוך ראשי   סארנבורג, איליה [1974]ארנ13  מקטרות : חלק שני

כנרת, זמורה-ביתן   סאשר, ג'י 2013אשר13 סיבות

מטר   סקסלר, דיויד 2012קסל15 שעות

עם עובד   סאורול, ג'ורג' [1971]אור1984

שוקן   סגו, סיאו-לו 2010גו20 קטעים על נעורים טרופים

ידיעות אחרונות   ס 30  שנה, 30  ספורים : מבחר 
הספור העברי הקצר משנות 
הששים עד שנות התשעים

1993אנת

משכל   סגרנט, ויקי 36 שאלות שבזכותן הכרתי 
אותך

2018גרנ

כנרת, זמורה-ביתן   סצ'ילד, לי 2012ציל61 שעות

הקיבוץ המאוחד -    ססמילנסקי, יזהר
הקבה"מ

[1980]יזה7  ספורים

גוונים    933.470.92 ניצברג, שרגא 2012ניצ99410

Luca, Erri deס   Riverhead Books God's MountainLUC2002

משכל   סג'ימס, א"ל Grey2015ג'ימ

משכל   סמורגן, וינטר MINECRAFT - הרפתקה של 
שחקן : בעקבות חרב היהלום

2014מור

משכל   סמורגן, וינטר MINECRAFT - הרפתקה של 
שחקן : פלישת האנדרמנים : 3

2014מור

משכל   סמורגן, וינטר MINECRAFT - הרפתקה של 
שחקן : ציידי האוצרות : 4

2014מור

משכל   סמורגן, וינטר MINECRAFT - הרפתקה של 
שחקן : תעלומת הגריפר 

וסימני הצמר : 2

2014מור

Michael, Samiס   Simon & Schuster Trumpet in the WadiMIC2002

הקיבוץ המאוחד -    סבלזק, אונורה דה
הקבה"מ

1992בלזאבא גוריו

משכל   סלרנג'יס, פיטר 2014לרנאבודים בבבל

מודן   ס 2001אנתאבות ובנות : אנתולוגיה
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
קוראים   סרודס, מורגן 2014רודאביב המורדים

מודן   סמלורי, תומס 1995מלואבירי השלחן העגל

דור   סיהלום, משה 2005יהלאבל אני לורה האמיתית

כתר    ס גור, בתיה 1998גוראבן תחת אבן

סצנה   סגת, רובי 2001גתאבן, נייר ומספרים : ספור

ספילמן, לורי 
נלסון

משכל   ס 2015ספיאבני הסליחה

אופיר ביכורים   סשומף, דניה 2011שומאבני הקריסטל

בבל   סבורשטין, דרור 2003בוראבנר ברנר : רומן

עם עובד   ספוקנר, וילים 1983פוקאבשלום אבשלום

הקיבוץ המאוחד -    סלוז, צבי
הקבה"מ

2013לוזאגדות המקום : טרילוגיה

הקיבוץ המאוחד -    סכהן, דוד
הקבה"מ

1955אנתאגדות מתנגנות

זמורה-ביתן   סגוטפרוינד, אמיר 2014גוטאגדת ברונו ואדלה

עופרים   סדויל, ארתור קונן אגודת אדומי השיער : מתוך 
שרלוק הולמס בתמונות

2002דוי

דג זהב   סגלבפיש, רוני 2015גלבאגם הצללים

זמורה-ביתן   סאדמון, תלמה 2005אדמאגמים

סולז'ניצין, 
אלכסנדר

עם עובד   ס [1974}סולאגף הסרטן

אסטרולוג   ס אדום : 50 סיפורים על אהבה 
ותשוקה של גדולי הספרות 

בעולם

2016אנת

בבל   סנסבו, יו 2010נסבאדום החזה

זמורה-ביתן   סאגולף, טריסטן אדון החצר : הגיע הזמן 
לשחוט את העגל לסעודה 

ולחזק את ישרי הדרך בחבל 
התירס

2001אגו

דני ספרים   סקנוחן, עידן אדון הטלקינזיס : אוצרות 
הסיקריקים

2018קנו

דיוקרוני, צ'יטרה 
בנרג'י

מחברות לספרות   ס 1997דיואדונית התבלינים

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי   ס 1999שטראדי מלך המסטולים

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1993דוסאדיוט : כרך ראשון

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1993דוסאדיוט : כרך שני

כנרת, זמורה-ביתן   סברנדס, יוכי 2018ברנאדל

אוניברסיטת תל-   סצדקה, רינה
אביב, בית הספר 

לחינוך

אדם בחליפותיו ושירה 
בסגנונותיה : יצירות ושירים 
מתקופות שונות על שלבים

אנת

משכל : (ידיעות    סקניוק, יורם
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010קניאדם בן כלב

זמורה-ביתן   ספונקה, קורנליה 2013פונאדם האבן

הקיבוץ המאוחד -    סאיצקוביץ', יניב
הקבה"מ

2009איצאדם וסופי

מחברות לספרות    ס קראוס, ניקול 2008קראאדם נכנס לחדר
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
סנט-אכזופרי, 

אנטואן דה
ספרית פועלים   ס 1998סנטאדמת-אנוש

הקיבוץ המאוחד -    סאפלפלד, אהרן
הקבה"מ

אפלאדני הנהר

עוץ   סג'ונס, דיאנה וין 2020גונאדרות הלחש

הקיבוץ המאוחד -     ס מוריסון, טוני
הקבה"מ

2004מוראהבה

פן   סריצ'מן, אליסון 2016ריצ'אהבה אבודה

משכל    ס כרמלי, ליאורה 2010כרמאהבה אחרת

כתר   סבן-דוד, מישקה 2008בן-דאהבה אסורה בפטרבורג

קשת    ס אורן, רם 2001אוראהבה בדלתיים סגורות

גרסיה מרקס, 
גבריאל

עם עובד    ס  1989גרסאהבה בימי כולרה

דומינו   סמיכאל, סמי 1990מיכאהבה בין הדקלים

הכורסא   סאיי, מי 2013אייאהבה בצל עץ העוזרד

תמוז   סאילן-פורת, רות [1994]אילאהבה בשנות החושך

כתר   סקראוס-וינר, אורלי 2012קראאהבה ודעות קדומות

מודן   סבנגהרט, טריסי 2019בנגאהבה וזעם

תשע נשמות   סביסיו, סרחיו 2018ביסאהבה לכל החיים

אדם   סבקט, סמואל 1982בקטאהבה ראשונה : ספורים

משרד הבטחון -    סבן-דוד, מישקה
ההוצאה לאור

1984בן-דאהבה, אחרת

עם עובד   סאצ'וריה, לוסיה 2004אצואהבה, פרוזק, סקרנות וספקות

הקיבוץ המאוחד -    סאורגד, דורית
הקבה"מ

2019אוראהבת הנער ממרוקו

הקיבוץ המאוחד -    סבר-יוסף, יהושע
הקבה"מ

1979בר-יאהבת נפש : סיפור

דביר   סמפו, אברהם מפואהבת ציון

עם עובד   סעמיר, אלי 1998עמיראהבת שאול

ידיעות אחרונות -    סאהרוני, שרה
ספרי חמד

2008אהראהבתה של סלטנאת

ידיעות אחרונות -    ספאולס, ג'ון
ספרי חמד

2011פאואהובת הקצין הצרפתי

כתר   סאפשטין, אלכס 1999אפשאהובתו של מטפס ההרים

כתר   סלפיד, חיים 2018לפיאהובתו של רופא הנפש

עם עובד   סאייטמטוב, צ'ינגיז 2007איטאהובתי במטפחת האדומה

אור עם   מז'רי, אלפרד 1987זריאובו המלך

כתר   סעבר-הדני, יורם 2015עבראובך

זמורה-ביתן   סגרוסברגר, תומר 2006גרואוגרים סיביריים

הקיבוץ המאוחד -    ס לונדון, ג'ק
הקבה"מ

לונאודיסיאה בצפון

הקיבוץ המאוחד -    סשביט, דן
הקבה"מ

שביאוה ואברהם

כתר   ססידון, אפרים 1987סידאוזו ומוזו מכפר קאקארוזו

זמורה-ביתן   ס 1999אנתאוטוטו
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
כתר    ס זבלד, וו. ג 2006זבלאוסטרליץ

מסדה   סשמאלי, אליעזר 1967שמאאור בגליל : ספורים

כתר   סקיבואישי, קזו 2016קיבאור האש

ספרית מעריב   סנהאי, ג'ינה ב' 2003נהאאור ירח על שדרות האמונה

מטר   סשרב, אניטה 2005שרבאור על שלג

ליברוס    ס פרץ, שמואל 2010פרץאורגת השטיחים מאיספהן

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי   ס [1976]שטראורי : רומן לבני הנעורים

הקיבוץ המאוחד -    ספנקס, שירה
הקבה"מ

2014פנקאוריאן

כתר   סגדליה, עמי 2006גדלאוריה יוצאת למלחמה

משכל   סחובב, ימימה 2017חובאורנים

משכל   סמגד, איל 2016מגדאושרליה

גרף   סרירדן, ריק 2012ריראות אתנה

משכל    ס מקמל-עתיר, נאוה 2009מקמאות מאבשלום

קשת   סאורן, רם [1996]אורןאות קין

זמורה-ביתן    ס רוזובסקי, מירי 2005רוזאותה האהבה, כמעט

כתר   סעוז, עמוס 1999עוזאותו הים

כנרת   סהריס, ג'ואן 2011הריאותיות הכשף

זמורה-ביתן   סמיסטרי, רוהינטון 2000מיסאזון עדין

כתר   סאורלב, אורי 1983אוראח בוגר

כתר   סמגן, מירה 2000מגןאח ואחות

כתר   סזרחין, שמי אח שלי איוב : סיפורו של איש 
אחד גנב (ספר חיצוני)

2017זרח

כנרת   סבך, ריצ'רד 1989בךאחד

משכל   סמויס, ג'וג'ו 2015מויאחד ועוד אחד

כנרת, זמורה   סמקמנוס, קרן מ' [2019]מקמאחד מאיתנו משקר

הקיבוץ המאוחד -    סבן-ארצי, סופי
הקבה"מ

אחד מכלם : ספורה של 
קבוצת 131  ילדי קובנה

2007בן-א

כנרת, זמורה-ביתן   סאבידר, ימימה 2014אביאחד משלנו

כתר   סרוזינר, פליקס 1986רוזאחד פינקלמייר

משכל    ס חילו, אלון 2008חילאחוזת דג'אני

דיוקרוני, צ'יטרה 
בנרג'י

מחברות לספרות    ס  1999דיואחות לבי

הקיבוץ המאוחד -    סברטוב, חנוך
הקבה"מ

ברטאחות רחוקה : ספורים

זמורה-ביתן   סמגן, מירה 2015מגןאחותו של הנגר

תמיר-סנדיק   סאנדרדאון, בת' 2018אנדאחותו של צייד המכשפות

מסדה   סשמוש, אמנון [1974]שמואחותי כלה : סיפורים

כנרת, זמורה-ביתן   סמוראי, מרי-אוד 2011מוראחי פשוט

לואיס, קליב 
סטפלס

זמורה-ביתן   ס 1978לואאחינו של הקוסם
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    סלוין, חנוך

הקבה"מ
אחרון : פרוזה, תסריטים 

ותסכיתים, מערכונים, שירים 
ופזמונים

2003לוין

כנרת, זמורה-ביתן   ספרנט, נטשה 2014פרנאחרי אייריס

יוסף שרברק   ספוצ'ו 1982פוצאחרי במדבר

כתר   סבן-נר, יצחק 1979בן-נאחרי הגשם : שלושה ספורים

עם עובד   סקנז, יהושע 1964קנזאחרי החגים : רומן

מודן   סשלזינגר, נתנאלה 2017שלזאחרי המעשים

עם עובד   ס 2הנרי, או אחרי עשרים שנה : סיפורים 
נבחרים

הנר

משכל   סקואלו, פאולו 2003קואאחת-עשרה דקות

כרמל   סאודל, סקוט 2004אודאי הדולפינים הכחולים

הקיבוץ המאוחד -    ספרנס, אנטול
הקבה"מ

1975פרנאי הפינגווינים

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

בית צבי - ביה"ס    מ
לאמנויות הבמה

1986צ'כואיבנוב

משכל   סאפלגיט, קתרין 2014אפלאיוון האחד והיחיד

קוטלר-בנגל, 
אושרת

כנרת, זמורה-ביתן    ס  2009קוטאיז'ה מיה

ספרית פועלים   סלודולי, מרקו 2015לודאיטליה, ענן

עם עובד   סהמינגוי, ארנסט המיאיים בזרם : רומן

הקיבוץ המאוחד -    סברנשטין, אילנה
הקבה"מ

1999ברנאיים של שקט

עם עובד   סקלין, גלית איך (כמעט) הפכתי למלכת 
הכתה

2007קלי

בבל   סורד, בן 2011ורדאיך הכנתי את עצמי למלחמה

ספרית פועלים   סרזיאל, ורדה רזיאילו חסדים

מודן   סווטסון, ג'וד 2015שלושאין לאן לברוח

הקיבוץ המאוחד -    סהימן, רחל
הקבה"מ

2006הימאין נסיכים בנתניה

משכל    ס גודמן, אלגרה 2010גודאינטואיציה

משכל    ס גודמן, אלגרה 2010גודאינטואיציה

זמורה, ביתן   סלנץ, זיגפריד אינשטין חוצה את האלבה ליד 
המבורג

1984לנץ

פן   סרוטשילד, האנה 2016רוטאי-סבירות האהבה

משכל   ספרל, שלמה 2004פרלאירופה אירופה

כנרת   סשהם, ליעד 2017שהםאיש הפח

אסטרולוג    ס רז, ערן 2004רזאיש הפח

משכל   סבקמן, פרדריק 2014בקמאיש ושמו אובה

בבל   ספרק, ז'ורז' 2005פרקאיש ישן

כנרת, זמורה-ביתן   סמצנטיני, מרגרט 2016מצנאיש לא ייוושע לבדו

זמורה-ביתן   סאבני-לוי, יוסי 2007אבנאיש ללא צל

עם עובד    92 קושניר, שמעון איש מארץ תל-חי; פרקי עלילה 
מחייו של אהרן שר

קושניר

ספרית פועלים   סולזר, רוברט איש שלא הבחין בשום דבר : 
סיפורים

2010ולז
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    סירון, מיה

הקבה"מ
2016ירואישה בשמלה ירוקה

הקיבוץ המאוחד -    סארמבריסטר, ימית
הקבה"מ

2013ארמאישה מרוקאית אחת

זמורה-ביתן   סזוארץ, רותי 2008זואאכולות

כנרת, זמורה-ביתן    ס אפלפלד, אהרן 2009אפלאל ארץ הגומא

כנרת   סהנטר, ארין 2014הנטאל היער

מפעלים    סוולף, וירג'יניה
אוניברסיטאיים

1975וולאל המגדלור

עם עובד    ס באר, חיים 2010באראל מקום שהרוח הולך

אור עציון   סרוזן, יקהת 2015רוזאל עמוד הימיני

ספרית פועלים   סחזן, עוזיאל 1987חזןאל שלגי האטלס

משכל   סקטוצלה, ג'וזפה 2017קטואל תאמרי לי שאת פוחדת

כתר   סעוז, עמוס 1994עוזאל תגידי לילה

כנרת, זמורה-ביתן   סמצנטיני, מרגרט 2005מצנאל תזוזי

משכל   סלי, הרפר 2015ליאל תיגע בזמיר

עם עובד   סלי, הרפר ליאל תיגע בזמיר

משכל   סמרון, נגה 2000מרואל תקראו לי חירות

כרמל   סגרנובסקי, יוסי אל-אובטן וספורים יפואיים 
אחרים

2008גרנ

כנרת   סבליד, אדם 2012בליאלגחון נחש הים

כתר   סברברי, מוריאל 2009ברבאלגנטיות של קפוד

הקיבוץ המאוחד -    סמורנטה, אלזה
הקבה"מ

1995מוראלה תולדות

עם עובד   סהלר, ג'וזף 1987הלראלוהים יודע

זמורה   סלינדגרן, אסטריד אלוף-הבלשים בלומקויסט חי 
חיי סכנה

לינ

מטר   סרוול, רינבו 2015רוואלינור ופארק

נילור, פיליס 
רינולדס

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

2008נילאליס בעניינים

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי   ס שטראליפים : רומן לבני הנעורים

זמורה-ביתן   סהורוביץ', אנתוני 2006הוראלכס ריידר

מ' לב   סלב, מישה אלמלא ידידי--- : סיפור 
דוקומנטרי

2005לב

מטר   סחוסיני, חלד 2007חוסאלף שמשות זהרות

כנרת, זמורה-ביתן   ספורמן, גייל 2012פוראם אשאר

זמורה-ביתן   סלשם, רון 2005לשםאם יש גן עדן

מטר    128 אלבום, מיץ' 2009אלבאם רק נאמין : ספור אמיתי

כתר   סמירון-שקד, מיכל 1994מיראם תגע בי אני אצרח

זמורה ביתן   סוונגוט, קורט 1993וונאמא לילה

משכל   סכהן, אלדד 2019כהןאמא קומי

בית צבי - ביה"ס    מברכט, ברטולט
לאמנויות הבמה

אמא קוראז' : מחזה בשתים-
עשרה תמונות

19--ברכ

כתר   סאדם, סוזן 2004אדםאמא של ג'ניס
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
די פיטרנטוניו, 

דונטלה
כנרת, זמורה   ס [2019]די-פאמא של הים

מודן   סאוטס-סקר, ג'וזפין אמהות בנות, בנות אמהות : 
אגדות עם

2000סקר

אחוזת בית   סארזי-חטאב, הילה 2012ארזאמילם

חרגול    ס ערד, מאיה 2009ערדאמן הספור הקצר : רומן

משכל   ססנדקר, ין-פיליפ אמנות ההקשבה לפעימות 
הלב

2011סנד / אמנ

כתר   סרניסון, לואיז אנגוס, חוטיני ונשיקות 
חזיתיות : יומנה של ג'ורג'יה 
ניקולסון ; מאנגלית - איטה 

ישראלי ; [עורכת הספר - גילי 
בר-הלל]

2002רני

דני ספרים   ססביט, גבריאל 2017סביאנה ואיש הסנונית

נהר ספרים    ס מירן, ראובן 2009מיראנה והציידים

כנרת   ספרדריקסון, מריאן 1998פרדאנה חנה ויוהנה

גומז-ארקוס, 
אוגוסטין

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

[1985]גומאנה לא

דביר   ספולמן, ארי 2017פולאנה פרנק : היומן הגרפי

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

אור-עם   ס טולאנה קארנינה

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

עם עובד   ס 1999טולאנה קרנינה : כרך ראשון

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

עם עובד   ס 1999טולאנה קרנינה : כרך שני

ליברוס   ססרנו, מרסלה 2004סרנאנחנו שאוהבות כל-כך

עם עובד   סיבין, יונתן 2010יביאנטי

משכל   ס 2006אניאני

ספרית מעריב   סלהר, אלי 2005להראני אוהב את תמיר

רסלינג   ספילי, פיאם 2015פילאני אצמח ואניב פירות; תאנים

י' שרברק   סעומר, דבורה 2010עומאני אתגבר

יוסף שרברק   סעומר, דבורה עומאני אתגבר

כנרת, זמורה-ביתן   סשם-טוב, תמי 2012שם-טאני לא גנב

זמורה-ביתן   סלשו, דניס 2007לשואני לומד גרמנית

כנרת, זמורה-ביתן   סיוספזאי, מלאלה 2014יוסאני מלאלה

ד' די-נור   סגורי, חיים 2004גוריאני מלחמת אזרחים

מסדה   סגריבס, רוברט אני קלודיוס : מתוך 
האוטוביוגרפיה של טבריוס 

קלודיוס, אימפרטור של רומי..

1966גריב

מודן   סשמואל, נעמי 2011שמואני, אדם

ארבליך-בריפמן, 
אשכר

משכל   ס 2007ארבאניס, מכשפה מתחילה

משכל   סלוי, ציפי 1997לויאנרגיות צהובות משתוללות

מודן    ס ברוקס, ג'רלדין 2009ברואנשי הספר

הקיבוץ המאוחד -    סבק, אלכסנדר
הקבה"מ

בקאנשי פנפילוב

הקיבוץ המאוחד -    סעוז, עמוס
הקבה"מ

1974עוזאנשים אחרים : מבחר
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
סילנפה, פרנס 

אמיל
עם עובד   ס סילאנשים בליל-קיץ

משרד הבטחון -    סשבא, שלמה
ההוצאה לאור

1986שבאאנשים חדשים בהרים הגבוהים

עם עובד    ס ברעם, ניר 2010ברעאנשים טובים

פן   סדין, ליאור 2012דיןאנשים מעדיפים לטבוע בים

מודן   סרוני, סלי 2019רונאנשים נורמלים

כנרת, זמורה-ביתן   ססימנט, ג'יל 2011סימאנשים קטנים, גבורים גדולים

אוסטרידן, ישעיהו, 
עורך

מ. ניומן   ס אנתולוגיה לספרות עברית 
וכללית : כרך א'

אנת

כנרת, זמורה ביתן   סמקגויר, ג'ימי 2013מקגאסון יפהפה

אחוזת בית   סאלבלך, נוגה 2019אלבאסתר ועדינה

משכל   סוילימס, דונה 1996וילאף אחד בשום מקום

הקיבוץ המאוחד -    סגון-גרוס, ציפי
הקבה"מ

2008גוןאף פעם לא מלכה

זמורה-ביתן   סקסטלר, ארתור 1983קסטאפלה בצהרים

מטר   סגרסיה, קמי 2014גרסאפלה יפהפייה

מלח הארץ הוצאה    סגורדון, עידן
לאור

2016גוראפקט השוקולד

ספרית מעריב   סאמיר, אהרן אפרודיטי, או הטיול המאורגן : 
מסע בעשרה שלבים

1986אפר

הקיבוץ המאוחד -    ססמילנסקי, יזהר
הקבה"מ

יזהאפרים חוזר לאספסת

כנרת   סהריס, ג'ואן 2014הריאפרסקים לאדוני הכומר

משרד הבטחון -    סבן-עזר, אהוד
ההוצאה לאור

1978בן-עאפרת : מחזור ספורים

הד ארצי - הוצאה    סגת, ענת
לאור

1999גתאפשר גם אחרת

כתר   סמשעני, דרור אפשרות של אלימות : אברהם 
אברהם, החקירה השנייה

2013משע

כתר   סלפיד, שולמית 1998לפיאצל באבו

זמורה-ביתן   ססמילנסקי, יזהר 1996יזהאצל הים : שלשה ספורים

משרד הבטחון -    ססוצקבר, אברהם
ההוצאה לאור

1979סוצאקוריום ירוק : סיפורים

אחוזת בית   ספדימן, אן אקס ליבריס : וידויים של 
קוראת מצויה

2006פדי

פאוליני, 
כריסטופר

כנרת, זמורה-ביתן    ס  2006פאואראגון

זמורה-ביתן   סנבו, אשכול 2004נבוארבעה בתים וגעגוע

כתר   סקוך, הרמן 2010קוךארוחת הערב

כתר   ספטרסון, פר 2011פטרארור אתה נהר הזמן

כנרת, זמורה-ביתן   ססרי, דן בניה 2011סריארטור

הכורסא   סוייר, אנדי 2018וייארטמיס

כנרת   סקולפר, אואן 2003קולארטמיס פאול

כנרת   סקולפר, אואן ארטמיס פאול : המזימה של 
אופאל

2008קול

כנרת   סקולפר, אואן ארטמיס פאול : השומר 
האחרון

2016קול
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כנרת   סקולפר, אואן ארטמיס פאול : התקרית 

בקוטב הצפוני
2004קול

כנרת   סקולפר, אואן 2006קולארטמיס פאול : צופן הנצח

כנרת   סקולפר, אואן ארטמיס פאול : תסביך 
אטלנטיס

2013קול

כנרת   סקולפר, אואן 2011קולארטמיס פאול ופרדוקס הזמן

סאינז, בנג'מין 
אלירה

משכל   ס ארי ודנטה מגלים את סודות 
היקום

2016סאי

כנרת   סקנודסן, מישל קנואריה הספריה

ספרית פועלים   ססרטר, ז'ן פול 1981סרטארכה

דני ספרים   סאוגוסט, ג'ון 2019אוגארלו פינץ' : בעמק האש

מטר   סבוג'ליאן, כריס 2014בוגארמונות בחול

א' ניר   סקולפר, כריס ארץ האגדות - אזהרת האחים 
גרים

2015קול

אריה ניר הוצאה    סקולפר, כריס
לאור

ארץ האגדות - מסעותיו של 
הסופר

2017קול

א' ניר   סקולפר, כריס 2016קולארץ האגדות - מעבר לממלכות

א' ניר   סקולפר, כריס 2013קולארץ האגדות - קסם המשאלה

א' ניר   סקולפר, כריס ארץ האגדות - שובה של 
הקוסמת

2014קול

משרד הבטחון -    סאמיר, אהרן, עורך
ההוצאה לאור

ארץ מריבה : הריב על הארץ 
בראי הספרות העברית : 

אנתולוגיה בעריכת אהרן אמיר

1992אנת

סנט-אכזופרי, 
אנטואן דה

ספרית פועלים   ס 1950סנטארצו של אדם

אגודת הסופרים    סעוז, עמוס
בישראל ליד 

הוצאת "מסדה"

[1965]עוזארצות התן : סיפורים

כנרת   סבסון, לוק 2008בסוארתור והעיר האסורה

כנרת, זמורה-ביתן,    סבסון, לוק
דביר

2010בסוארתור ומלחמת העולמות

כנרת   סבסון, לוק 2009בסוארתור ונקמתו של מלטזאר

כנרת   סקשור, קריסטין 2013קשואש

עם עובד   סהמאירי, ישראל 2012המאאש במדרון

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

2007יהואש ידידותית : דואט

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

2008גרואשה בורחת מבשורה

מודן   סמרון, נגה 1989מרואשה חדשה לאבא

דביר    ס גפן, יהונתן 1999גפןאשה יקרה

מסדה   סגולן, שמאי 1968גולןאשמים

הכורסא, משכל   סגרין, ג'ון 2012גריאשמת הכוכבים

מחברות לספרות   סטן, אמי 1992טןאשת אל המטבח

מחברות לספרות   סאוברכט, טאה 2012אובאשת הטיגריס

כתר   ססקוט, מיקל 2011סקואשת הכשפים

כתר   ססקוט, מיקל אשת הכשפים : הסודות של 
ניקולס פלמל בן האלמוות 3

2011סקו
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טריג'יאני, 
אדריאנה

משכל   ס 2013טריאשת הסנדלר

כנרת, זמורה-ביתן    ס ניפנגר, אודרי 2005ניפאשתו של הנוסע בזמן

משכל   סג'פריס, דיינה 2017גפראשתו של מגדל התה

כנרת   סבליד, אדם 2012בליאשתפת דרקון הלהט

ספרית פועלים   סאלמוג, רות את הזר והאויב : דו"ח על 
חסימה

1980אלמ

אחוזת בית   סניצן, טל 2015ניצאת כל הילדים בעולם

משכל   ספרידמן-ינובר, מירי 2001פריאתה יכול לקרוא לי קסנדרה

הקיבוץ המאוחד -    סדה לוקה, ארי
הקבה"מ

2003דה-לאתה, שלי

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

2019גרואתי החיים משחק הרבה

שוקן   סקריסטוף, אגוטה 1996קריאתמול : רומן

הקיבוץ המאוחד -     ס רוט, חנה
הקבה"מ

1996רוטאתמול יקר : סיפורים

משכל   סקניוק, יורם 2012קניבא בימים

אנדלוס   סחורי, אליאס 2002חורבאב אלשמס

עם עובד   סיבין, יונתן 2004יביבאבא ג'י

ביתן   סלב, יגאל באלוהים אמא אני שונא את 
המלחמה

1967לב

עם עובד   סברטוב, חנוך 1984ברטבאמצע הרומן

משכל   ססלמן, רועי 2018סלמבאמצע הרחוב

גרשון, ברגסון, 
עורך

דביר   ס באמר ובשיח : לקט ספרותי 
לבית-הספר היסודי

1987באמ

עם עובד   סאלמוג, רות 1981אלמבארץ גזירה

עם עובד   סקוזנצוב, אנטולי [1969]קוזבבי יר; רומן תעודה

עם עובד   סשלו, מאיר 1998שלובביתו במדבר

משכל   סשין, קיונג-סוק 2011שיןבבקשה תשגיחי על אמא

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

2002גרובגוף אני מבינה : צמד נובלות

שוקן   סאפלפלד, אהרן אפלבגיא הפורה : סיפורים

עם עובד   ספויג, מנואל 2018פואבגידתה של ריטה הייוורת

מטר   סהורן, דרה 2007הורבגלגול הזה

משכל   סניצן, גבי 1999ניצבדולינה

עם עובד   סהראבן, שולמית 1980הראבדידות : ספורים

כתר   סג'ורדנו, פאולו בדידותם של המספרים 
הראשוניים

2010גור

הקיבוץ המאוחד -    סאפלפלד, אהרן
הקבה"מ

1979אפלבדנהים, עיר נופש

משכל : (ידיעות     ס קנז, יהושע
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010קנזבדרך אל החתולים

מחברות לספרות   סקרואק, ג'ק 2009קרובדרכים : המגילה המקורית

זמורה-ביתן   סגרס, גינטר 2004גרסבהלוך של סרטן : נובלה

משכל    ס סבתו, חיים 2008סבתבואי הרוח
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הקיבוץ המאוחד -    סעוזיאל, אורית

ספרית פועלים
2014עוזבודדים בשנחאי

הקיבוץ המאוחד -    סשיזף, צור
הקבה"מ

1995שיזבודהא האדום

כנרת   סהדון, מרק 2010הדובום!

סגול   סאדר, דניאל אדרבועה בקרקעית הים

חרגול   סארצי, שירי 2006ארצבוץ

עם עובד   ססצ'ר, לואיס 1999סצ'רבורות

אל"ף   סבר-יוסף, יוסף 1962בר-יבורות המים : החלון : השולחן

ברקאי - ספרים   סטוקר, דור 2002טוקבורשלסיד

סימנים   סקנטור, ג'יליאן 2020קנטבזמן אחר

עם עובד    ס פינקוס, ירמי בזעיר אנפין : דרמה מחיי 
המסחר

2012פינ

זמורה   סגינסברג, יוסי 1985גינבחזרה מטואיצ'י : ספור שהיה

טפר - הוצאה    ספולק-סם, ורדה
לאור

2016פולבחירתו של רפאל פ.

משרד הבטחון -    סיעוז-קסט, איתמר
ההוצאה לאור

1979יעובחלון הבית הנוסע

משרד הבטחון -    סליפשיץ, אריה
ההוצאה לאור

בחמדה גדולה : (ספורים מימי 
גדוד העבודה)

1981ליפ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1974עגנבחנותו של מר לובלין

זמורה-ביתן   סהורוביץ', אנתוני 2008הורבטווח פגיעה

כתר    ס רגן, נעמי 1999רגןבידך אפקיד רוחי

גפלה, אופיר 
טושה

כתר    ס  2010גפלביום שהמוסיקה מתה

מנדלי מוכר 
ספרים

דביר   ס מנדבימים ההם

ספרית פועלים   סיונתן, נתן יונבין אביב לענן : לבני הנעורים

כתר   סלטיצ'בסקי, סימה בין הדברים : רומן 
אוטוביוגראפי

1990לטי

כתר   סעוז, עמוס 2012עוזבין חברים

הקיבוץ המאוחד -    סברנר, יוסף חיים
הקבה"מ

בין מים למים : עצבים : 
המוצא : עוולה

1980ברנ

הקיבוץ המאוחד -    סגבעתי, רוני
הקבה"מ

1987גבעבין שתיקות

עם עובד    ס דגן, אביגדור 1978דגןבינת השכוי

זמורה-ביתן   סהמינגוי, ארנסט 1987המיביש ואין

כתר   סרובינסון, מרילין 2010רובבית

מודן   סדמץ, חנה 1985דמץבית בבוהמיה

ספרית פועלים   סמחפוז, נגיב 1981מחפבית בקהיר : חלק ראשון

ספרית פועלים   סמחפוז, נגיב בית בקהיר : חלק שלישי: דור 
שלישי

[1987]1מחפ

ספרית פועלים   סמחפוז, נגיב 1984מחפבית בקהיר : חלק שני: כמאל

מחברות לספרות   סקראוס, ניקול 2011קראבית גדול

שקמונה   סדינור, יחיאל בית הבובות : כרוניקה של 
משפחה יהודית במאה 

העשרים

[1987]דינ
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א' ניר    ס פלגרינו, ניקי 2008פלגבית התה הצועני

טובי   סאל-אסואני, עלאא 2016אל-אבית יעקוביאן

כנרת, זמורה-ביתן   סאלון, אמונה 2016אלובית על מים רבים

וילדר, לורה 
אינגלס

זמורה-ביתן   ס 1977וילבית קטן בערבה

כתר   סקוך, הרמן 2012קוךבית קיץ עם בריכה

זינגר, ישראל 
יהושע

עם עובד   ס 1987זינבית קרנובסקי

כתר    ס דה-מיל, נלסון 2015דה-מבית-הספר לקסם אישי

עם עובד   סגורמזנו, יצחק גורן 1986גורמבלאנש

הדיקס, מרגרט 
פיטרסון

מודן   ס 2012שלושבלב הסכנה

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1965עגנבלבב ימים

י. צ'צ'יק   מכהן, יעקב כהןבלוז; מחזה בן שלוש עלילות

נוגה   סשם-אור, אורה 1981שם-אבלי הקוקו והסרפן

עם עובד   סבורלא, יהודה 1988בורבלי כוכב

מודן    ס ברקלי, לינווד 2008ברקבלי לומר שלום

מוניוס-מולינה, 
אנטוניו

כתר   ס 2010מונבלעדיה

עם עובד   סאוסטר, פול 2010אוסבלתי נראה

זמורה, ביתן   סצויג, סטפן 1985צויבמבוכת הרגשות

כנסת   ספרישמן, דוד במדבר: מעשיות ביבליות, 
ספורים ואגדות

פרי

סולז'ניצין, 
אלכסנדר

שוקן   ס סולבמדור הראשון

עיתון 77    ס פוחצ'בסקי, נחמה 2004פוחבמדרון : רומן ארצישראלי

עם עובד   סשמיר, משה 1976שמיבמו לבו; פרקי סבא לובה

זמורה-ביתן   ס במולדת הגעגועים המנוגדים : 
הערבי בספרות העברית : 

מבחר ספורים

1992אנת

בקרמן    ס בקרמן, מנוחה [2003]בקרבמותה נתנה לי את חיי

זמורה   סרמרק, אריך מריה רמרבמערב אין כל חדש

כנרת   ססיטנפלד, קרטיס 2006סיטבמרחק נגיעה

קוראים   סטוין, מרק 2007טויבן המלך והעני

אחוזת בית   סאיר, לוסי 2014אירבן וליילה פוגשים את סוקרטס

משכל   סגרפינקל, אבי 2015גרפבן יחיד

גרף   סרירדן, ריק 2011רירבן נפטון

עם עובד   ססוכרי, יוסי 2013סוכבנגאזי-ברגן-בלזן : רומן

תכלת   ספנזיוול, ג'ין 2019פנזבנותיו של שומר המגדלור

זמורה-ביתן   ספויכטונגר, ליון 1983פויבני אופרמן

כנרת   סלור, פיטקוס 2011לורבני לוריאן : אני מספר ארבע

יבנה   סטגור, רבינדרנת 1962טגובסוד נשים

12:44:01 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
ספרית פועלים   סלוי, שבתאי בסתר אוהלי סיני : סיפורים 

מחיי הנישואים של הבדוים 
בדרום סיני

1986לוי

עם עובד   ספלטונוב, אנדרי 2007פלטבעולם נהדר ואכזר

קשת   סשלו, צרויה [2000]שלובעל ואישה

עם עובד   סגולדינג, וילים 2011גולבעל זבוב

עם עובד   סגולדינג, ויליאם [1993]גולבעל זבוב

זמורה-ביתן   סידלין, נועה 2013ידלבעלת הבית

מנדלי מוכר 
ספרים

דביר   ס מנדבעמק הבכא

י' שרברק   סעומר, דבורה 1986עומבעקבות הלהבות

משכל   סמורג, אורה 2010מורבעקבות מפות המדבר

מטר   סג'ימס, טניה 2011גימבעקבותיה

כתר   סאפלפלד, אהרן 1985אפלבעת ובעונה אחת

הקבוץ המאוחד   ססמילנסקי, יזהר [1978]יזהבפאתי נגב

משכל   סזרחי, נורית 2013זרחבצל גבירתנו

כנרת   סגפן, יהונתן 1995גפןבקשר לשושנים

מודן   סמילר, שרה 2007מילבראש של גידון

ספרית מעריב   סג'נג, רונג ברבורי פרא : ספורן של שלש 
בנות סין

1994גנג

טל-מאי   סבן-עטר, אור חיים 2020בן-עברד נחשים

שוקן   סעמיחי, יהודה 1973עמיברוח הנוראה הזאת : ספורים

בבל   סטובין, קולם 2011טובברוקלין

משכל   ס 2גרין, גרהם 2011גריבריטון רוק

משכל   סבקמן, פרדריק 2017בקמבריט-מארי היתה כאן

כנרת   סעלי, מוניקה 2004עליבריק ליין

כתר   ספואנקינוס, דויד 2018פואברנאר, זה אני

הקיבוץ המאוחד -    ס קולפר, אואן
ספרית פועלים

2011קולברנרד ועומר

עם עובד   סאיתן, רחל 2012איתברקיע החמישי

זמורה-ביתן   סגוטפרוינד, אמיר 2008גוטבשבילה גיבורים עפים

הכורסא   ספרצ'ט, טרי בשורות טובות : נבואותיה 
הנחמדות והמדויקות של אגנס 

נאטר, מכשפה

2020פרצ'

כתר   סמגן, מירה 2000מגןבשכבי ובקומי, אשה

כתר   סבר-יוסף, יהושע 1986בר-יבשלוש דרכים...

מודן   ס 2אדוארדס, קים 2007אדובתו של שומר הזכרון

שוקן   סיהושע, א. ב. יהובתחילת קיץ - 1970

כתר   סאוסטן, ג'ין 2008אוסגאוה ודעה קדומה

כתר   סשנבהג, ויוק 2018שנבגאצ'ר גוצ'ר

הקיבוץ המאוחד -    סמוניול, יי
הקבה"מ

2003מונגבור להרע

עם עובד   סאלסחוט, וילם 2008אלסגבינה הולנדית
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משכל   סמנדנה, סריטה 2011מנדגבעות הטיגריס

כתר   סנוי, יצחק 1984נויגבעת האיריסים השחורים

משכל    ס פרנק-מיטרני, רנה 2000פרנגבר אחר

מפרש   ס 927כנפני, עסן גברים בשמש : מה שנותר 
לכם

[1978]כנפ

אחוזת בית   סלינור, עירית 2014לינגברת ורבורג

כתר   ס 2ניי, רוברט 2000נייגברת שקספיר : כל הכתבים

בובר, מרדכי 
מרטין

עם עובד   ס 1967בובגוג ומגוג : מגילת הימים

אסיה   סגושן, זהבה 2016גושגודאי

עופרים   ססבזרו, יהודית ג'וחה : כל הספורים מצחיקים 
וחכמים

1995סבז

זמורה-ביתן   ספויכונגר, לוין 1985פויגויא

הקיבוץ המאוחד -    ס ג'ורג', ג'ין קריהד
ספרית פועלים

2009גורג'ולי של הזאבים

מודן   סהיר, טים 2015הירג'וליוס ובונה השעונים

אחוזת בית    ס דונובן, ג'ררד 2007דונג'וליוס וינסום

משכל : (ידיעות    סברסוקיני, פיטר
אחרונות - ספרי 

חמד)

 High School  - 3 גומרים תיכון
Nusical הסיפור המקורי

2008ברס

בוסתן   סבך, ריצ'רד   SEAGULL ג'ונתן ליוויגסטון
השחף; סיפור

1973בך

כתר   סרינולדס, ג'ייסון 2018רינגוסט

חממה ספרותית   סעינב, שחר 2013עינגורה נטושה

כנרת   סלור, פיטקוס 2017לורגורלה של מספר 10

כתר   סלפיד, שולמית 1982\גיא אוני : רומן

כתר   סלפיד, שולמית 1982לפיגיא אוני : רומן

גרף   סרירדן, ריק 2013רירגיבורי האולימפוס : בית האדס

משכל    ס ברונטה, שרלוט 2007ברוג'יין אייר

מ. ניומן   סברונטה, שרלוט [1984]ברוג'יין אייר

הקיבוץ המאוחד -    ססרטר, ז'ן פול
הקבה"מ

סרטגיל התבונה

כנפיים   סקלרק, זק לורן 2019קלרגילדת ההרפתקנים

עם עובד   סארלי, טוני 2018ארלג'ים הילד

אדם   סרון-פדר, גלילה 1985רונג'ינג'י, או ג'ינג'י אחד יותר מדי

אדם   סרון-פדר, גלילה 1988רוןג'ינג'י, או, הצמה של דן

אדם   סרון-פדר, גלילה ג'ינג'י, או, לאן נעלם י-ע-קוב 
תירס-חם?

1993רון

משכל   סבלקווד, סיג' 2014בלקג'ינקס

כנרת   ספרנק-מיטרני, רנה 2011פרנג'ירפה לא עפה

עקד   סלוז, צבי 1977לוזגל חוזר : רומן

משכל   סאליה-כהן, איריס 2016אליגלבי

משכל   סשיר, סמדר 2013שירגליס - הקיץ של רונה ודורי

כנרת, זמורה   סהרבלין, יהונתן 2019הרבגם אני הייתי שם
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כנרת, זמורה-ביתן   סיון, ניקולה 2018יוןגם השמש היא כוכב

עם עובד   סאיטמטוב, צ'ינגיס 2005איטג'מילה

הקיבוץ המאוחד -     ס ברנדס, יוכי
הקבה"מ

1997ברנגמר טוב

ספרית פועלים   סשגיא, אלה 1989שגיגן ורדים

עם עובד   סשריד, ישי 2013שריגן נעמי

משרד הבטחון -    סרב, אסתר
ההוצאה לאור

גן שחרב : מבחר ספורים 
ושבעה שירים

1983רב א

משכל   סוקסמן, אבי 2018וקסגן של התחלות חדשות

ספרית פועלים   סוין-ג'ונס, טים 2010ויןגנב בבית הזכרון

צלטנר   סלרנג'יס, פיטר 2011שלושגנב החרבות

אופוס   סזוסק, מרקוס 2007זוסגנבת הספרים

עם עובד   סורטה-זהבי, תמר גנדי : ספור חייו של מהטמה 
(מוהנדס) גנדי

2011ורט

ספרית פועלים   סגליקו, פול 1990גליג'ני

משכל   סבורוז, וילים ס 2001בורג'נקי

מודן   ססילבי, קריג 2011סילג'ספר ג'ונס

זמורה-ביתן   סקרת, אתגר 1994קרתגעגועי לקיסינג'ר

עם עובד   סמגד, אהרן 1994מגדגעגועים לאולגה

אריה ניר   סמירו, אשה 2008מירגעגועים לעץ האלגום

עם עובד   סגלעד, משה, עורך געגועים לשנויים : 16  ספורי 
מסע ישראליים

2005אנת

דיוקרוני, צ'יטרה 
בנרג'י

מחברות לספרות    ס  2003דיוגפן התשוקה

כנרת, זמורה-ביתן   סקולינס, סוזן 2013קולגרגור והנבואה האפורה

עם עובד   ססון, לאוני 2011סווגרו : מותחן כבשים ועזים

כתר   סמראי, שנדור 2006מראגרושין בבודה

עם עובד   ספילרסדורף, אסתי 1995פילגרינלינג

אריה ניר   ס בולינג, דיב 2010בולגרניקה

כנרת   ס 2בך, ריצ'רד 1987בךגשר מעל ומעבר

אגודת הסופרים    סצלקה, דן
בישראל ליד 

הוצאת "מסדה"

1967צלקד"ר ברקל ובנו מיכאל

משכל   סיובל, נורית 2000יובדבליו דבליו דבליו עזאזל

זמורה-ביתן   סזוהר, רקפת 1995זהרדבק שקדים או ציאניד

כתר   סקרבר, רימונד 1987קרבדבר קטן וטוב

עם עובד   סמקיואן, איאן 2013מקידברי מתיקה

כתר   סטאוב, גדי 1992טאודברים שאני לא מגלה ליעל

משכל    ס נפיסי, אזר 2010נפידברים שלא סיפרתי

משכל   ספיטובסקי, מיכל 2019פיטדברים שקורים בשומקום

כנרת   סבך, ריצ'רד 1998בךדו כנפי

כתר   סאקשטין, אריה 1992אקשדודה אסתר
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זמורה-ביתן   סדל, רואלד 1982דלדודי אוסוולד

עם עובד   ספרנקל, נעמי פרנדודי ורעי

קסטל-בלום, 
אורלי

זמורה-ביתן    ס  1992קסטדולי סיטי

דביר   ס 6סרונטס, מיגל דה דון קישוט איש למנשא, [מאת] 
מיגואל דה סרונטס. תרגום 

מקוצר מאת ח.נ.

סרו

עם עובד   ספסטרנק, בוריס 1958פסטדוקטור ז'יווגו : רומן : כרך א'

עם עובד   ספסטרנק, בוריס 1958פסטדוקטור ז'יווגו : רומן : כרך ב' :

מודן   סבלדצ'י, דיויד 2015בלדדוקרב

הקיבוץ המאוחד -    סקפלן-הגלר, עדנה
הקבה"מ

2014קפלדידי - פגישה לאור ירח

מטר   סמירון, ויקי 2008מירדיואי

אורמונדרויד, 
אדוארד

כרמל   ס 2011אורדיוויד ועוף החול

עם עובד   סג'ויס, ג'ימס דיוקן האמן כאיש צעיר 
מאנגלית - אברהם יבין ודניאל 

דורון ; אחרית דבר - מאיר 
מינדלין ; הערות - אברהם יבין

1979גוי

משכל   ססילבה, דניאל 2014סילדיוקנה של מרגלת

ספרית פועלים   סעוזיאל, אורית 2008עוזדייגו טורס והנערה היפה

עם עובד    ס קנז, יהושע דירה עם כניסה בחצר 
וסיפורים אחרים

2008קנז

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי    נ  [2007]וורדליה ויואכים : סיפור אהבה

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי   ס 2007שטרדליה ויואכים : ספור אהבה

אל"ף   סשלום עליכם 1983שלודלים ועליזים

משכל   סאלמוג, עידן 2003אלמדלתות

גרף   סרירדן, ריק 2015רירדם האולימפוס

ספרית פועלים   סמאיר, סטפני 2008מאידמדומים

עם עובד   סזילאזני, רוג'ר 1988זילדמה של אמבר

בן-אדמות מחול : ספור   סבן-ארצי, סופי

זמורה-ביתן   ססובול, יהלי 2006סובדמי מפתח

פן   סריצ'מן, אליסון 2018ריצ'דמעות של אהבה

כנרת, זמורה-ביתן   סעד, גיא 2011עדדן שחור-לבן

משרד הביטחון   סדינור, יחיאל 1980דינדניאלה

חרגול   סדאור, דן, עורך דפי עשב - חשיש בספרות 
העולם : אנתולוגיה

2003אנת

משרד הבטחון -    סלונגוס
ההוצאה לאור

דפניס וחלואה : ספור אהבה 
יוני עתיק על אודות רועה ורועה

1969לונ

הקיבוץ המאוחד -    ספוקנר, וילים
הקבה"מ

1990פוקדקלי הפרא : רומאן

יבנה   סבוקצ'ו, ג'ובני דקמרון: ספר עשרת הימים : 
כרך ראשון

1965בוק

יבנה   סבוקצ'ו, ג'ובני דקמרון: ספר עשרת הימים : 
כרך רביעי

1965בוק

יבנה   סבוקצ'ו, ג'ובני דקמרון: ספר עשרת הימים : 
כרך שלישי

1965בוק
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יבנה   סבוקצ'ו, ג'ובני דקמרון: ספר עשרת הימים : 

כרך שני
1947בוק

סטיבנסון, רוברט 
לואיס

אור-עם   ס דר' ג'קיל ומר היד : וספורי איי 
הדרום

1984סטי

מחברות לספרות   סמורקמי, הרוקי 1999מורדרומית לגבול, מערבית לשמש

הקיבוץ המאוחד -    סליניק, חגי
הקבה"מ

2011לינדרוש לחשן

ספרית פועלים   סבן-ברוך, יעל 2006בן-בדרושים

שופרא לספרות    ספלג, ירון
יפה

דרך גבר : ספורת הומו ארוטית 
בספרות העברית החדשה 

1880-2000

2003אנת

משרד הבטחון -    סתומר, בן-ציון
ההוצאה לאור

1978תומדרך מלח

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1953אמדדרכי הרעב

הקיבוץ המאוחד -    סמורגן, קאס
הקבה"מ

2015מורה-100

דני ספרים   סלב, אסנת פ. 2015לבהאבן הכחולה

מ. מזרחי   ססטנדל 1981סטנהאדום והשחור

הקיבוץ המאוחד -     ס סרמגו, ז'וזה
הקבה"מ

2005סרמהאדם המשוכפל

פן   סבק, פרל 2014בקהאדמה הטובה

כנרת, זמורה-ביתן   סאדוניה, סולימאן 2012אדוהאדמה פוסעת איתה

גוגול, ניקולי 
וסיליביץ'

שוקן   ס 1964גוגהאדרת וספורים אחרים

מטר   סדיאמנט, אניטה 2000דיאהאוהל האדום

פיבלס, פרנסס 
דה פונטס

מטר   ס 2019פיבהאוויר שאת נושמת

כתר   סטהיר, סבה 2019טהיהאויב בשער

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

1971צכוהאולם מספר 6  : אכרים

עם עובד   סגורקי, מקסים 1989גורהאוניברסיטאות שלי

זמורה-ביתן   סרירדן, ריק 2016רירהאורקל הנסתר

כנרת, זמורה-ביתן   סאפנה, נטשה 2010אפנהאח האחרון

הופמן, ארנסט 
תאודור אמדאוס

דביר   ס האחוזה ; העלמה דה-סקודרי : 
שני סיפורים

1995הופ

משרד הבטחון -    סג'ויס, ג'ימס
ההוצאה לאור

1971גויהאחיות. המתים

תשע נשמות   ססטופריץ', ג'אני 2019סטוהאי

כתר   סאורלב, אורי (1981)אורהאי ברחוב הצפרים

הקיבוץ המאוחד -    סהוקס, טוני
הקבה"מ

2000הוקהאי הירוק, המקרר ואני

מודן   סגרישם, ג'ון 2018גריהאי קמינו

משכל   ס 2היסלופ, ויקטוריה 2007היסהאי של סופייה

הקיבוץ המאוחד -    סגור, שיר
הקבה"מ

2014גורהאימפרו - כוח המחשבה

כנרת, זמורה-ביתן   סוסרמן, מרקוס 2013וסרהאיש בלבן

מודן   סבלדצ'י, דיויד 2012בלדהאיש השישי

כתר   סמנקל, הנינג 2014מנקהאיש מסין
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דני ספרים   סהורביץ, גרג 2017הרבהאיש משומקום

הרשימה - הוצאה    סאברמוביץ', יובל
לאור

האיש שאהב את הטלפון שלו 
יותר מדי

2017אבר

דביר   סצ'פק, קרל האיש שידע לעופף : ספורים 
והומורסקות

1977צפק

כנרת, זמורה-ביתן    ס אפלפלד, אהרן 2010אפלהאיש שלא פסק לישון

מודן   סהיטנר, אילן 2015היטהאיש שלא רצה להיות קטן

עם עובד   ס 4סימנון, ז'ורז' האיש שצפה ברכבות ; האיש 
הקטן מארחנגלסק

2001סימ

אסיה    ס ז'יונו, ז'ן 2010זיוהאיש ששתל עצים

פן    759.36 אוקונור, אן-מארי 2013אוקהאישה בזהב

כתר   סלורן, אנטואן 2015לורהאישה עם הפנקס האדום

כתר   סבן-פורת, אילה 2019בן-פהאישה שלא הייתה

כתר    נ סקוט, מיקל האלכימאי : הסודות של 
ניקולס פלמל בן האלמוות

2009סקו

כתר   ס סקוט, מיקל האלכימאי : הסודות של 
ניקולס פלמל בן האלמות

2009סקו

כתר   סמראי, שנדור 2009מראהאמיתית

זמורה-ביתן    ס לסקואה, ג'ון ט 2002לסקהאמת ורק האמת

הוצאת פעמון   סבנג'מין, אלי 2020בנגהאמת על מדוזות

כתר   סברוז, אנני 2017ברוהאמת שלנו

כתר   סיונסון, יונס 2014יונהאנאלפביתית שידעה לספור

מונטגומרי, לוסי 
מוד

כתר   ס 2011מונהאסופית - אן מהחווה הירקה

אנטונש, אנטוניו 
לובו

עם עובד   ס 2003אנטהארורים

משכל   סרולינג, ג'י קי הארי פוטר ואבן החכמים : 
ספר ראשון

2000רול

משכל   סרולינג, ג'י קי הארי פוטר ואוצרות המות : 
ספר שביעי

2007רול

משכל   סרולינג, ג'י קי הארי פוטר וגביע האש : ספר 
רביעי

2001רול

משכל   סרולינג, ג'י קי הארי פוטר והאסיר מאזקבאן : 
ספר שלישי

2000רול

רולינג, ג'ואנה 
קתלין

ספרי עליית הגג   ס 2016רולהארי פוטר והילד המקולל

משכל   סרולינג, ג'י קי הארי פוטר והנסיך חצוי-הדם : 
ספר שישי

2006רול

משכל   סרולינג, ג'י קי הארי פוטר וחדר הסודות : 
ספר שני

2000רול

משכל   סרולינג, ג'י קי הארי פוטר ומסדר עוף החול : 
ספר חמישי

2003רול

לואיס, קליב 
סטפלס

זמורה-ביתן   ס האריה, המכשפה וארון 
הבגדים

2006לוא

משכל   סדה-ול, אדמונד 2012דה-והארנבת עם עיני הענבר

דביר   סקנז, יהושע האשה הגדולה מן החלומות : 
רומן

1973קנז

iCast   סורטה-זהבי, תמר 2017ורטהאשה ששינתה את אמריקה

כתר   ססקוט, מיקל 2013סקוהאשפית

משכל   סדנמור, הלן 2011דנמהבגידה

12:44:01 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
מודן   סהמילטון, אלוין 2019המיהבוגדת בכס

פן   סאוטסוקה, ג'ולי 2012אוטהבודהה בעליית הגג

קשת   סלב, אלאונורה 1996לבהבוקר הראשון בגן העדן

עם עובד   סגוברין, מיכל 2002גובהבזקים

מפעלים    ססרטר, ז'ן פול
אוניברסיטאיים

סרטהבחילה

כנרת, זמורה-ביתן   סקונדי, אלי 2012קונהבחירה

הקיבוץ המאוחד -    סגרי, רומן
הקבה"מ

2018גריהבטחה עם שחר

משכל    ס קובן, הרלן 2007קובהבטיחי לי

אסיה   ססיסנרוס, סנדרה 2019סיסהבית ברחוב מנגו

משכל   סענברי, אסף 2009ענבהביתה

כתר   סאורלב, אורי 2010אורהביתה מערבות השמש

עם עובד   ספוקנר, וילים [1975]פוקהבלתי-מנוצחים

טריכל, הנס-
אולריך

אחוזת בית   ס 2007טריהבן האובד

פאוליני, 
כריסטופר

כתר    ס  הבן הבכור | ספר ההמשך 
לאראגון

2008פאו

מודן   סאסקס, קרן 2007אסקהברבורים של לאונרדו

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי   ס 1989וורהבריחה

זמורה-ביתן   סקינן, עמוס 2003קינהבריחה אל הכלא

מודן   ססלפורס, סוזן 2014סלפהבריחה הגדולה

כתר   סקיבואישי, קזו 2015קיבהבריחה מלוסיין

משכל   סקניוק, יורם 2004קניהברלינאי האחרון

הקיבוץ המאוחד -     ס סרמגו, ז'וזה
הקבה"מ

1993סרמהבשורה על פי ישו

מודן   סזיסקינד, פטריק 1988זיסהבשם

הוצאת הקיבוץ    סיהושע, א. ב.
המאוחד

2021יהוהבת היחידה : נובלה

גוודה, שילפי 
סומאיה

משכל   ס 2011גווהבת הסודית

רימונים   סאל-האשמי, נג'את 2019אל-ההבת מחוץ לארץ

ספרית פועלים   סשמיר, משה 1967שמיהגבול : רומן

הקיבוץ המאוחד -    סאורפז, יצחק
הקבה"מ

1983אורהגבירה

מטרופול   סטופור, יעקב 1992טופהגבעה של פרטז

זמורה, ביתן   סאגסי, מאיר אגסהגבעות השחורות של דקוטה

דיומא, אלכסנדר 
הבן

כנרת   ס 1985דימהגברת עם הקמליות

עם עובד   סבולגקוב, מיכאיל 2002בולהגווארדיה הלבנה

משכל   סשלם, דניאל 2016שלםהגולם

עם עובד   ספרסלר, מרים 2017פרסהגולם, האח השקט

גרף   סרירדן, ריק 2010רירהגיבור האבוד
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כתר   סגרימאלדי, וירז'יני הגיע הזמן להדליק את 

הכוכבים
2020גרי

עם עובד    ס רו, מורטון 1984רוהגל

כתר   סינסי, ריק 2014ינסהגל החמישי

עם עובד   ס 2מאואר, סימון 2000מאוהגמד של מנדל

עם עובד   סמגד, אהרן 1982מגדהגמל המעופף ודבשת הזהב

ספרית פועלים   סמחפוז, נגיב מחפהגנב והכלבים וספורים אחרים

פעמון   ספירס, פיליפה 2018פירהג'נטלמן הקטן

מודן   סטגור, רבינדרנת טגוהגנן

מ. ניומן   סטגור, רבינדרנת הגנן; מתורגמים לאנגלית 
מתוך המקור הבנגאלי על ידי 

המחבר עצמו, ומאנגלית 
לעברית על ידי דוד פרישמן

טגו

מודן   סוולר, רוברט ג'יימס 1993וולהגשרים של מחוז מדיסון

עם עובד    ס שלו, מאיר 2009שלוהדבר היה ככה

לוינשטין-מלץ, 
רונית

משכל   ס 2015לויהדבר הכי גדול בעולם

עם עובד   סורגס יוסה, מריו 1990ורגהדברן

ספרית מעריב    ס בר-יוסף, יהושע 1988בריהדג והיונה

הקיבוץ המאוחד -    סלרמן, ישראל
הקבה"מ

לרמהדגל : הרפתקת הגדוד השני

דוקסיאדיס, 
אפוסטולוס

משכל   ס 2 2001דוקהדוד פטרוס והשערת גולדבך

חרגול    933.470.8 קישקה, מישל הדור השני : דברים שלא 
סיפרתי לאבא

2013קיש

משרד הבטחון -    סדינור, בן-ציון
ההוצאה לאור

1978דינהדמעה

מודן   סמקרתי, קורמק 2009מקרהדרך

זמורה-ביתן   סמיור, גלית 1999מיוהדרך לנהר השקט

עם עובד   סקינן, עמוס 1984קינהדרך לעין חרוד

אהל, מילא 
ירחמיאל

ש. שרברק   ס 1969אהלהדרך עמדה מלכת

טולקין, ג'ון רונלד 
רעואל

זמורה-ביתן   ס 1976טולההוביט : או, לשם ובחזרה

שוקן   סקריסטוף, אגוטה 1990קריההוכחה

משכל    ס קובן, הרלן 2005קובההזדמנות האחרונה

ספרית פועלים   ססרונטס, מיגל דה ההידלגו החריף דון קיחוטה מן 
למנצ'ה : חלק ראשון

1958סרו

ספרית פועלים   ססרונטס, מיגל דה ההידלגו החריף דון קיחוטה מן 
למנצ'ה : כרך שני

1958סרו

מודן    ס קוסטובה, אליזבת 2006קוסההיסטוריונית

כנרת, זמורה-ביתן   סמלי, ג'מה 2010מליההצהרה

דה רוברטיס, 
קרולינה

מטר   ס 2011דה-רההר הבלתי נראה

הכורסא הוצאה    סמוריארטי, ג'קלין
לאור

ההרפתקאות הבלתי נוחות 
בעליל של ברונטה לב-בזלת

2020מור

הקיבוץ המאוחד -    סחבושי, חוה
הקבה"מ

2004חבוההתערבות
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משכל : (ידיעות     ס שמיר, משה

אחרונות - ספרי 
חמד)

2010שמיהוא הלך בשדות

טולקין, ג'ון רונלד 
רעואל

זמורה ביתן מודן   ס טולהוביט

מודן   סרירדן, ריק 2013שלושהווספרים באים

כנרת-זמורה ביתן-   סדוננט, שרה
דביר

2007דונהולדת ונוס

ספרית פועלים   ס 3פריש, מכס 1963פריהומו פאבר : דו"ח

משכל   ססמיט, שהם 2002סמיהוםסנטר

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

אל"ף   ס 1985צכוהופעת בכורה וסיפורים אחרים

דני ספרים   סמרי, טמזין 2017מריהוראות ללב יד שנייה

משכל   סוסטרפלד, סקוט 2018וסטהורייזן

לוינשטין-מלץ, 
רונית

משכל   ס 2014לויהזדמנות לעבר חדש

עם עובד   סלוי, פרימו 1988לויהזהו אדם?

מודן   סהנה, כריסטין 2016הנההזמיר

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

1987גרוהזמן הצהוב

משכל   סבנקיר, אריאלה 2012בנקהזמן השבור

כתר   סיונסון, יונס הזקן בן המאה שיצא מהחלון 
ונעלם

2011יונ

עם עובד   סהמינגוי, ארנסט 1982המיהזקן והים

משרד הבטחון -    סקמי, אלבר
ההוצאה לאור

1964קמיהזר

כרמל    ס הופרט, שמואל החאג' והמהנדס - בצל 
הצפצפה : רומן

2005הופ

הקיבוץ המאוחד -    ספרנטה, אלנה
הקבה"מ

2015פרנהחברה הגאונה - ילדות, נערות

כתר   סלבנה, חנה 2005לבנהחברה שלי אלין

כתר   סבולדוין, ג'מס 2019בולהחדר של ג'ובאני

ספרי גדיש   סשמיר, משה שמיהחוט המשולש : סיפורים

הקיבוץ המאוחד -    סלוין, חנוך
הקבה"מ

החולה הנצחי והאהובה : 
פרוזה

1986לוין

מודן   ססטיבנס, ג'ון 2016סטיהחותם השחור

עם עובד   סקטון, אלינור 2011קטוהחזרה

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1961דוסהחטא וענשו

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

אור-עם   ס דוסהחטא וענשו

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

משכל : (ידיעות    ס
אחרונות - ספרי 

חמד)

החטא וענשו : רומן בששה 
חלקים ואפילוג

(2007)דוס

אדם   סרון-פדר, גלילה 1983רוןהחטוף ואיזידור החמור

משכל   סמורג, אורה 2000מורהחטיפה מן המנזר

עם עובד   סמגד, אהרן מגדהחי על המת

כתר   ססירס, מיגן נטול 2007סירהחידה של אנהיטה
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סמפדרו, חוסה 

לואיס
כתר   ס 2006סמפהחיוך האטרוסקי

משכל   סבלום, פזית בן נון 2016בלוהחייל מס' 2

אקס ליבריס   סברבש, בני 2014ברבהחיים בחמישים דקות

הכורסא   סרוטר, פסקל החיים החדשים של סבא 
נפוליאון

2018רוט

רימונים   סרום, נועה 2013רוםהחיים החדשים שלי : המעבר

הכורסא   סקינסלה, סופי החיים הלא כל כך מושלמים 
שלי

2018קינ

משכל   סחזון, מיכל 2016חזוהחיים המושלמים שלי

כנרת   סקיד, סו מונק 2004קיד / חיםהחיים הסודיים של הדבורים

ספרית פועלים   סשן, פ'ו 1983שןהחיים הסחופים

דני ספרים   סקרופיק, אורה 2019קרוהחיים הפשוטים שלי

הקיבוץ המאוחד -    סמגד, אהרן
הקבה"מ

מגדהחיים הקצרים : רומן

ספרית פועלים -    סמאיר, סטפני
הקיבוץ המאוחד

החיים השניים הקצרים של ברי 
טנר : נובלה של ליקוי חמה

2011מאי

גולדברג סלואן, 
הולי

כנרת   ס 2016גולהחיים חלקי 7

משכל : (ידיעות    סשדה, פנחס
אחרונות - ספרי 

חמד)

החיים כמשל : בצירוף יומן 
הכתיבה של הספר

2010שדה

הקיבוץ המאוחד -    סגלברט, עפרה
הקבה"מ

2012גלבהחיים שלי, דוט. קום.

כתר   סאדמס, דוגלס 1986אדמהחיים, היקום וכל השאר

זמורה-ביתן   סהשק, ירוסלב [1988]השקהחיל האמיץ שויק : כרך א'

זמורה-ביתן   סהשק, ירוסלב [1988]השקהחיל האמיץ שויק : כרך ב'

מטר   סדיטרליצי, טוני 2015דיטהחיפוש אחר וונדלה

עבודה   סהלטר, מרדכי החכם, הערום והתמים : סיפורי 
עם ואגדות

הלט

בבל    ס וולבק, מישל 2001וולהחלקיקים האלמנטריים

אחוזת בית   סבליטון, אניד 2011בליהחמישייה באי המטמון

אחוזת בית   סבליטון, אניד החמישייה יוצאת לעוד 
הרפתקה

2011בלי

הקיבוץ המאוחד -    סהנדל, יהודית
הקבה"מ

1993הנדהחמסין האחרון

הקיבוץ המאוחד -    ספלובר, גוסטב
הקבה"מ

החנוך הסנטימנטלי : קורות 
אדם צעיר

1961פלו

כנרת   סגוסיני, רנה 2014גוסהחפש הגדול של ניקולא הקטן

מודן   ססטרלין, אילנה 2006סטרהחצר האחורית

אסטרולוג   סקופר, אירית ר 2003קופהחצר שלי : רומאן

אחוזת בית   סבלבין, דיויד 2010בלבהחקין

עם עובד   סגורי, חיים 1980גוריהחקירה : סיפור רעואל

כתר   סמורפורגו, מיקל 2007מורהחרב הנרדמת

הקיבוץ המאוחד -    סטריוויזס, אוגניוס
הקבה"מ

2010טריהחתול השחור האחרון

עם עובד   סרביניאן, דורית 1999רביהחתונות שלנו
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הקיבוץ המאוחד -    סלוי, פרימו

הקבה"מ
1987לויהטבלה המחזורית

אפרסמון   סקולט 2019קולהטהור והטמא

משכל   סאדיגה, ארוינד 2008אדיהטיגריס הלבן

כתר   ססמית, דודי [2018]סמיהטירה היא שלי

משכל   סענברי, אסף 2018ענבהטנק

כתר    ס אוסטר, פול 2014אוסהטרילוגיה הניו-יורקית

אדיצ'יה, צ'יממנדה 
נגוזי

מחברות לספרות   ס 2005אדיהיביסקוס סגול

כנרת, זמורה-ביתן   סחרמוני, מתן 2011חרמהיברו פבלישינג קומפני : רומן

כתר   ססקוט, מיקל הידעוני : הסודות של ניקולס 
פלמל בן האלמוות 4

2011סקו

זיקית   סצויג, סטפן 2015צויהיה זה הוא?

ספרית מעריב   ס 2סיבולד, אליס 2006סיבהיה לך מזל

הקיבוץ המאוחד -    סקניוק, יורם
ספרית פועלים

1981קניהיהודי האחרון

זמורה-ביתן   ספויכטונגר, ליון 1984פויהיהודי זיס

הקיבוץ המאוחד -    סמורגן, קאס
הקבה"מ

2019מורהיום ה-21

מטר    ס דיאמנט, אניטה 2010דיאהיום שאחרי הלילה

שוקן   סקניוק, יורם 1963קניהיורד למעלה

זמורה   סבלס, שמעון בלסהיורש

דה לה קרוז, 
מליסה

משכל   ס 2015דה-להיורשים - אי האבודים

משכל   סקס, קיארה 2016קסהיורשת

מודן   סארצ'ר, ג'פרי 2014ארצהיזהר במשאלותיך

אחוזת בית   סנאמן, יעל 2011נאמהיינו העתיד

עם עובד   סמגד, אהרן [1976]מגדהיינץ ובנו והרוח הרעה

הקיבוץ המאוחד -    סליטוין, רנה
הקבה"מ

2005ליטהייתי כאן

קסטל-בלום, 
אורלי

זמורה-ביתן    ס  1990קסטהיכן אני נמצאת

הקיבוץ המאוחד -    סברדוגו, סמי
הקבה"מ

הילד האחרון של המאה : 
סיפורים: 2010-1998

2011ברד

כתר   סלברון, אורי 2011לברהילד הלא נכון

ספרית פועלים -    ס לברו, פיליפ
הקיבוץ המאוחד

2012לברהילד הקטן

ספרית פועלים   סמתיה, דלין 2002מתיהילד של פילה

עמיחי   ססטין, ר.ל 1997סטיהילד שלא רצה למות

פן - הוצאה לאור   סברטון, פיונה 2017ברטהילדה

עברית    ס הוג, פטר 2008הוגהילדה השקטה

הקיבוץ המאוחד -    סדביר, תרצה
הקבה"מ

2013דביהילדה של דודה לולה

הקיבוץ המאוחד -    סאוארבך, ג'ון
הקבה"מ

1976אואהים הנסוג : ספורים

זמורה-ביתן   סלוי, ינץ 2005לויהימליה בשר ודם
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עם עובד   סשמיר, משה 1984שמיהינומת הכלה : רומן

משרד הבטחון -    סאלוני, ניסים
ההוצאה לאור

אלוהינשוף : ארבעה ספורים

רימונים   סקפלן, ניב 2012קפלהיעלמות

קשת   סהורן, שפרה [1998]הורהיפה בנשים

מחברות לספרות    92 טן, אמי היפוכו של גורל : אסופת 
הרהורים

2006טן

עם עובד   סבוסי, דודו 2000בוסהירח ירוק בואדי

כתר   סשור, ניסן 2017שורהישראלי הנצחי

ספרית מעריב    ס דירס, מרגריט 2012דירהכאב

זמורה, ביתן מודן   סבל, הינריך הכבוד האבוד של קתרינה 
בלום : או: איך עלולה 

להתהוות אלימות ולאן עלולה 
היא להוליך

1975בל

כתר   סמגן, רבקה 2003מגןהכדור הוא ה---גול!

הקיבוץ המאוחד -    סהנדל, יהודית
הקבה"מ

1984הנדהכוח האחר

משכל    ס קורי, רון 2009קורהכול משנה

כנרת, זמורה-ביתן   סיון, ניקולה 2017יוןהכול, הכול

פושקין, אלכסנדר 
סרגיביץ'

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

הכושי של פטר הגדול : מלכת 
פיק

1974פוש

אגס   סמקלם, מרי 2009מקלהכחול

כתר    ס לורי, לויס 2014לורהכחול האבוד

מודן   סמלום, רובין הכיתה : הקרב על מועצת 
התלמידים!

2017מלו

מודן   סמלום, רובין הכיתה : סיפור גדול מהחיים 
על ילד שעוד יהיה גדול 

מהחיים

2014מלו

אחוזת בית   סשביט, שרי 2012שביהכל זריז

משכל   סקרביץ, אשר הכלב היהודי - דער יידישער 
הונט

2007קרב/כלב

ספרית פועלים   סאלגריה, סירו 1981אלגהכלבים הרעבים

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

2001יהוהכלה המשחררת

סימנים   סריצ'לר, ננסי 2014ריצ'הכלה המתחזה

הקיבוץ המאוחד -    סאורפז, יצחק
הקבה"מ

1987אורהכלה הנצחית : רומן

בודאיג'אולו, 
גולסרן

כנרת, זמורה   ס [2019]בודהכלה מאיסטנבול

ג'ובראן, ג'ובראן 
חליל

תמוז   ס 927 1981גובהכנפיים השבורות

תכלת   סקוק, לורנה 2020קוקהכפר האבוד

הקיבוץ המאוחד -    סאפלפלד, אהרן
הקבה"מ

1983אפלהכתונת והפסים

אמיצ'יס, אדמונדו 
דה

כתר    נ  2010אמיהלב

אחוזת בית    ס אדף, שמעון 2006אדףהלב הקבור

כנרת   סגדליה, עמי 2013גדלהלב של ליליום

מורשת   סהלוי, מניה [1987]הלוהלינו אותי לילה
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עם עובד   סמרקיש, דוד הליצנים : פרקים מחיי 

הרפתקנים (1738-1689)
1985מרק

קינגסולבר, 
ברברה

מודן   ס 2012קינהלקונה

זמורה   סקנטי, אליאס הלשון שניצלה : זכרונות 
נעורים

קנט

שוקן   סיהושע, א. ב. 1981יהוהמאהב

משכל   סמניקה, רני 2010מניהמאהב היפני

הקיבוץ המאוחד -    סאוארבך, ג'ון
הקבה"מ

אואהמדונה השחורה : ספורים

מודן   סדין, דבורה 2006דיןהמדונות של לנינגרד

משכל   סקראוס-וינר, אורלי 2017קראהמדריך לשוברות הלבבות

הכורסא   סגרינולד, טומי המדריך של צ'רלי ג'ו ג'קסון 
לכוכב הבנות

2019גרי

כתר   סזבלד, וו. ג 2002זבלהמהגרים

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

עם עובד   ס המהמר : (מרשימותיו של איש 
צעיר)

2002דוס

משכל   סקס, קיארה 2015קסהמועמדת

כתר   סקיבואישי, קזו 2014קיבהמועצה האחרונה

כנרת   ספלדמן, דבורה המורדת - מחצר סאטמר אל 
החופש : אוטוביוגרפיה

2013פלד

מודן   סהמילטון, אלוין 2019המיהמורדת מהחולות

מיריביליס, 
סטראטיס

עם עובד    ס  1990מירהמורה זהובת העיניים

אדם   סבל, הינריך 1982בלהמורשת

כנרת   סקורקוב, אנדרי 2003קורהמות והפינגוין

כתר   סוולטרס, לואיז 2014וולהמזוודה של גברת סינקלייר

כנרת   סאילני, אלדד 2010אילהמזמה הרומנית

הקיבוץ המאוחד -    סקריסטוף, אגוטה
הקבה"מ

1988קריהמחברת הגדולה : רומאן

עם עובד   סבן-עזר, אהוד בן-עהמחצבה

פן   סמיכאלידס, אלכס 2019מיכהמטופלת השקטה

כנרת   סריץ', רוברטה 2014ריץהמיילדת מוונציה

אוקיאנוס   סינאי, הגר 2017ינאהמים שבין העולמות

עם עובד    ס זידמן, בוריס המינגווי וגשם הציפורים 
המתות

2006זיד

הקיבוץ המאוחד -    סגלברט, עפרה
הקבה"מ

2005גלבהמכוערים של דניאל

עם עובד   סג'קסון, סטיב 1986גקסהמכשף מפסגת הר האש

אוסטרטג, מולי 
נוקס

כתר   ס 2019אוסהמכשפה הסודית

זמורה-ביתן   סדל, רואלד 2003דלהמכשפות

ברדלי, קימברלי 
ברובייקר

הוצאת הקיבוץ    ס
המאוחד

2020ברדהמלחמה שהצילה את חיי

שוקן   ססינקלר, אפטון 1983סינהמלך פחם

משכל   ס מורפורגו, מיקל 2001מורהממלכה של קנסקי

מודן   סספרקס, ניקולס 2011ספרהמנגינה האחרונה
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
לואיס, קליב 

סטפלס
זמורה ביתן מודן   ס 1979לואהמסע בדורך השחר

כנרת   ססניגוסקי, טום 2015סניהמסע בעקבות הניצוץ

סטימצקי   סדרילינגס, דנה המסע שלי עם נקדימון 
דינוזאורוס

2018דרי

כתר   סאדמס, דוגלס 2011אדמהמסעדה שבסוף היקום

מודן   סקרמן, פטריק 2011שלושהמעגל השחור

ספרית פועלים   סטפר, יונה 2015טפרהמעודדת הסודית של תיקי

כתר   סריגס, רנסום המעון של מיס פרגרין לילדים 
משונים

2012ריג

כתר    ס לורי, לויס 2014לורהמעניק : ספר שלישי: שליח

הקיבוץ המאוחד -     ס סרמגו, ז'וזה
הקבה"מ

2003סרמהמערה

מודן   סראין, קרי 2017ראיהמפה של כל המקומות

כנרת   סלור, פיטקוס 2014לורהמפלה של מספר חמש

בשביס, יצחק 
זינגר

ספרית פועלים   ס 1978בשבהמפתח : סיפורים

בשביס, יצחק 
זינגר

ספרית פועלים   ס 1978בשבהמפתח : ספורים

כנרת, זמורה-ביתן   סרוניי, טטיאנה דה 2008רונהמפתח של שרה

כתר   סעוז, עמוס 1991עוזהמצב השלישי

עם עובד   סרוזמן, יעל המצחיקה עם העגילים - 
רישומים: שושנה הימן

1969רוז

כתר    ס פולמן, פיליפ 2003פולהמצפן הזהוב

כנרת, זמורה-ביתן   סנבו, אשכול 2013נבוהמקווה האחרון בסיביר

מחברות לספרות   סהדון, מרק המקרה המוזר של הכלב 
בשעת לילה

2004הדו

בבל   ססמית, אלי 2010סמיהמקרית

הקיבוץ המאוחד -    סורטה-זהבי, תמר
הקבה"מ

2018ורטהמרד של מון

הקיבוץ המאוחד -    סגודרד, יוסי
הקבה"מ

2015גודהמרוץ אחר המדליה ההודית

עם עובד   סקוה, אבשלום 2004קוההמרפסת

ראובן מס   סגלוזמן, שרה המשורר מסרגוסה : ספור חייו 
של המשורר שלמה בן יהודה 

אבן גבירול

גלו

אופוס    ס קרד, אורסון סקוט 1994קרדהמשחק של אנדר

כתר    ס היסמית, פטרישיה 2003היסהמשחק של ריפלי

הקיבוץ המאוחד -    סעינת, עמלה
הקבה"מ

2008עינהמשימה האבודה

מודן   סגובל, ג'ני 2019שלושהמשימה: הוריקן

מודן   סלונדון, אלכסנדר 2018שלושהמשימה: הינדנבורג

מודן   סווטסון, ג'וד 2018שלושהמשימה: טיטניק

שוקן   סקפקא, פרנץ קפקהמשפט : רומן

הכורסא   סהרמל, קריסטין 2013הרמהמתיקות שבשכחה

מודן   סגרישם, ג'ון 2017גריהמתריעים
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כתר   ססמית, טום רוב 2011סמיהנאום הסודי

ג'ובראן, ג'ובראן 
ח'ליל

אלישר    ס  1983גובהנביא והתלמיד

משרד הבטחון -    סדינור, יחיאל
ההוצאה לאור

1969דינהנדון לחיים

ספרית פועלים   סבלו, סול 1976בלוהנדרסון מלך הגשם

הקיבוץ המאוחד -    סקציר, יהודית
הקבה"מ

2003קציהנה אני מתחילה : רומן

עם עובד   ססימנון, ז'ורז' 2011סימהנוסע הסמוי

הוצאת עם עובד   סניצן, טל 2020ניצהנוסעת האחרונה

כתר   סטהיר, סבה 2015טהיהניצוץ שבאפר

מודן   סקלודל, פיליפ 2012קלוהנכדה של מר לין

עם עובד   סטורברג, פרידריך 1982טורהנני, אבי

סנט-אכזופרי, 
אנטואן דה

עם עובד   ס 1993סנטהנסיך הקטן

סנט-אכזופרי, 
אנטואן דה

עם עובד   ס 1987סנטהנסיך הקטן

לואיס, קליב 
סטפלס

זמורה-ביתן   ס 2000לואהנסיך כספיאן

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2004קבוהנסיכה באור הזרקורים

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2005קבוהנסיכה בוורוד

עם עובד   ס הנסיכה ברמבילה : מחרוזת 
אגדות מן הרומנטיקה הגרמנית

1988אנת

דביר   ס 4לה פיט, מדם דה 1975לה-פהנסיכה דה קליו

מודן   סגולדמן, וילים 2018גולהנסיכה הקסומה

כתר   סגולדמן, וילים הנסיכה הקסומה : האגדה 
הקלאסית מאת ש' מורגנשטרן 

על אהבת אמת והרפתקאות 
נועזות

2013גול

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2004קבוהנסיכה מאוהבת

ספרית פועלים -    ס 2קבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2008קבוהנסיכה מיה

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2006קבוהנסיכה מתאמנת

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2005קבוהנסיכה מתגעגעת

דני ספרים   סברקת, חגי 2017ברקהנסיכים לבית ליריאן

משכל    ס קובן, הרלן 2004קובהנעלמים

משכל   ס 2קובן, הרלן 2004קובהנעלמים

משכל   סבוין, ג'ון 2007בויהנער בפיג'מת הפסים : אגדה

מודן   סליזון, ליאון 2014ליזהנער על ארגז העץ

משכל   סברקר, פט 2003ברקהנער שחצה גבולות

כנרת, זמורה-ביתן   סמוסו, גיום 2017מוסהנערה מברוקלין

משכל   סמויס, ג'וג'ו 2013מויהנערה שהשארת מאחור

מודן    ס לרסון, סטיג 2010לרסהנערה ששיחקה באש
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זמורה   סמולנר, פרנץ מולהנערים מרחוב פאל (מחנים)

ספרית פועלים   סקמי, אלבר [1980]קמיהנפילה : גלות ומלכות

כתר   סמראי, שנדור 2002מראהנרות בערו עד כלות

ברנרדו, חוסה 
ראול

כנרת    ס  2004ברנהנשים החכמות של הוואנה

קוראים   סשינרן 2006שינהנשים הטובות של סין

כתר   סליברכט, סביון 2005ליבהנשים של אבא

הקיבוץ המאוחד -    סאנקויסט, אנה
הקבה"מ

2003אנקהסוד

תכלת   סריס, טרייסי 2019ריסהסוד האחרון של איימי סנואו

ספרית מעריב   סקונרד, ג'וזף 1981קונהסוכן החשאי

לואיס, קליב 
סטפלס

זמורה-ביתן   ס 1982לואהסוס ונערו

אחוזת בית   סמא, ג'יאן 2008מאהסופר שגלגל אטריות

משכל   סמור, אדוארד קלסי 2013מורהסופרימס בדיינר של ארל

מונטרוסו, 
אאוגוסטו

הקיבוץ המאוחד -     ס 
הקבה"מ

2003מונהסימפוניה הגמורה

תשע נשמות   ססטרפסה, ריקרדו הסיני שקרא עיתון בתור 
לגרדום

2016סטר

זמורה-ביתן   סאנדה, מיכאל 2015אנדהסיפור שאינו נגמר

הקיבוץ המאוחד -    ספרנטה, אלנה
הקבה"מ

הסיפור של מי שברחו ושל מי 
שנשארו - זמן ביניים

2017פרנ

הקיבוץ המאוחד -    ספרנטה, אלנה
הקבה"מ

הסיפור של שם המשפחה 
החדש - נעורים

2016פרנ

משכל   סאובמה, מישל 2018אובהסיפור שלי

כתר    ס פולמן, פיליפ 2004פולהסכין המעודן

מודן   סרון-פדר, גלילה 2014רוןהסליק במעמקי המערה

עם עובד   סקרי, פיטר 2005קריהספור האמתי של כנופית קלי

עם עובד   סנוטבום, קס 2001נוטהספור הבא

כתר   ס הספור החדש : מבחר הסיפור 
העברי החדש 1995-1985

1995אנת

כנרת   סאילני, אלדד 2010אילהספור המשלם

גרסיה מרקס, 
גבריאל

שוקן   ס הספור העצוב שלא יאמן על 
ארנדירה התמה וסבתה 

האכזרית

[1980]גרס

כתר   ססטרפילד , דיאן 2007סטרהספור השלושה-עשר

אדר   ס הספורים המותחים ביותר 
בעולם

1984אנת

אדר   ס הספורים המסתוריים ביותר 
בעולם

1986אנת

אדר   ס 1 הספורים המתוחכמים ביותר 
בעולם

1987ספו/2

מודן   ססטנדיפורד, נטלי 2016סטנהספירה לאחור

מחברות לספרות   סלנג, אנדרו הספר הירוק : תשע עשרה 
מעשיות ואגדות

1990לנג

עם עובד   סגורי, חיים [1971]גוריהספר המשוגע

נהר ספרים    ס שווב, מרסל 2006שווהספר של מונל
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
מסדה   אנתשאנן, אברהם הספרות העברית החדשה 

לזרמיה : כרך שלישי: הספר 
ובחיים

1962ס

ספר לכל   ספרינאס, שרה הספרים האבודים : מגילת 
המלכים

2020פרי

בשביס, יצחק 
זינגר

ספרית מעריב   ס 1993בשבהסרטיפיקט

בשביס, יצחק 
זינגר

עם עובד   ס [1978]בשבהעבד

עם עובד   סבלוך-מישל, ז'ן 1976בלוהעד : שלוש נובלות

הוצאת מחברות    סאטווד, מרגרט
לספרות

[2020]אטוהעדויות

כתר   ספואנקינוס, דויד 2012פואהעדינות

הקיבוץ המאוחד -    סקול, ברוק
הקבה"מ

2010קולהעובדות מדברות בעד עצמן

מחברות לספרות   סצויג, סטפן העולם של אתמול : זיכרונות 
של בן אירופה

2012צוי

מטר   סמקלר, קרולין העולם, הישבן שלי, ועוד 
דברים גדולים ועגולים / קרולין 

מקלר

2004מקל

זמורה-ביתן   סגוטפרוינד, אמיר 2005גוטהעולם, קצת אחר כך

עם עובד   סאפלפלד, אהרן אפלהעור והכותונת

הקיבוץ המאוחד -    סגולן, אבירמה
הקבה"מ

2004גולהעורבים

עם עובד   סמגד, אהרן מגדהעטלף

כתר   ספנקול, קתרין 2012פנקהעיניים הצהובות של התנינים

כתר    ס ארד, תמי 2009ארדהעיקר שתהיי מאושרת

כתר   סגרמיון, הלן 2012גרמהעיקרון הסודי של התשוקה

מודן   סראין, קרי 2017ראיהעיר הצמאה

עם עובד   סאורפז, יצחק 1984אורהעלם

כרמל   סאנדריץ', איוו 2009אנדהעלמה

הקיבוץ המאוחד -    סדינור, יחיאל
הקבה"מ

העמות : כרוניקה של משפחה 
יהודית במאה העשרים

1994דינ

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

ספרית פועלים   ס 1959צכוהערבה ועוד ספורים

זמורה, ביתן   סמילר, נורמן 1987מילהערומים והמתים

יחדיו   סבר-יוסף, יהושע 1980בר-יהפוטוגרף הרביעי

קרן   סויטל, רותי 2014גילהפחד לדרוס שליח פיצה

שוקן   ספנק, דניאל 1998פנקהפיה קרבין

ספרית מעריב   סקריטון, מיקל 2011קריהפיראטים

גרף   סרירדן, ריק 2010רירהפירמידה האדומה

עם עובד   סלנץ, זיגפריד 2002לנץהפלגה אחרונה

מודן   סלונדון, ג'ק 2009לונהפנג הלבן

כנרת, זמורה-ביתן   סברנדס, יוכי 2012ברנהפרדס של עקיבא

דביר   ס הפרח הכחול : סיפורים מן 
הרומנטיקה

1982אנת

עם עובד   סאוגדן, תומס 2017אוגהפרטים שהושמטו : רומן
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אחיאסף   סבן-עזר, אהוד 1977בן-עהפרי האסור : ספורים

משכל    ס פרנגה, פטר 2008פרנהפרינצ'יפסה

יד ושם ירושלים   933.474.92רוז, לישה הצבעונים אדמים : ספורה של 
צעירה יהודייה במחתרת 

בהולנד

רוז

משכל   סגודמן, אלגרה 2010גודהצד האחר של האי

כנרת   סגפן, יהונתן 1983גפןהצד הרביעי של המטבע

הקיבוץ המאוחד -    סדינור, יחיאל
הקבה"מ

הצופן : משא הגרעין של 
אושוויץ

[1997]דינ

משכל    ס אדמס, ויל 2008אדמהצופן האלכסנדרוני

פן   סריצ'מן, אליסון 2019ריצ'הציור האחרון של ואן גוך

משרד הבטחון -    סשבא, שלמה
ההוצאה לאור

1967שבאהצייד

אפשטין, ג'ניפר 
קודי

משכל   ס 2011אפשהציירת משנחאי

ספרית פועלים   סוסוס, טריי 2019וסוהציפורים

כתר   סבלום, יואב 2016בלוהקבוע היחידי

משכל   סלרנג'יס, פיטר 2014לרנהקולוסוס מתעורר

אוקיאנוס   ססרוין, וילים 2014סרוהקומדיה האנושית

עם עובד   ס 2סרוין, וילים סרוהקומדיה האנושית

כתר   סלפון, לולה הקומוניסטית הקטנה שאף 
פעם לא חייכה

2017לפו

כתר   ססקוט, מיקל 2010סקוהקוסם

כתר   ס סקוט, מיקל הקוסם : הסודות של ניקולס 
פלמל בן האלמוות 2

2010סקו

הקיבוץ המאוחד -    סמקסוול, ליסה
הקבה"מ

2019מקסהקוסם האחרון

הדר   סשביט, יעקב 1977שבי הקוקיה : אחים

משכל   סבנט, אלן 2008בנטהקוראת המלכותית

זמורה-ביתן   סקרת, אתגר 1998קרתהקיטנה של קנלר

עם עובד   סאלמגור, גילה הקיץ של אביה (ילדה בעלת 
שם מוזר)

1985אלמג

זמורה    ס קונדרה, מילן הקלות הבלתי-נסבלת של 
הקיום

קון

מודן   סדסטפנו, לורן 2012דסטהקמילה

עם עובד   סבלזק, אונורה דה בלזהקמיע : (עור-היחמור) : רומן

מסדה   סהמינגוי, ארנסט 1969המיהקץ לנשק : רומן

עם עובד   סבן-אהרן, יריב 1966בן-אהקרב

דולנגה-מוסטוביץ', 
טדיאוש

עם עובד   ס 1989דולהקריירה של ניקודם דיזמה

אחוזת בית   סבן-כנען, מיקי 2011בן-כהקרקס הגדול של הרעיונות

משרד הבטחון -    סאביטוב, ירון, עורך
ההוצאה לאור

הקשב! : אנתולוגיה של ספורי 
צבא!

2005אנת

פלקונס, 
אילדפונסו

כנרת, זמורה-ביתן   ס 2008פלקהקתדרלה ליד הים

הקיבוץ המאוחד -    סדה לוקה, ארי
הקבה"מ

2003דה-להר אדוני : מונטדידיו
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
עם עובד   סעוז, עמוס הר העצה הרעה : שלושה 

ספורים
1979עוז

דביר   ספוקנר, וילים הראשונים : הדוב : שני 
סיפורים

פוק

שוקן   סהינה, הינריך 1946הינהרב מבכרך ; לילות פירנצי

מוראקאמי, 
הארוקי

כנרת, זמורה -    ס
מוציאים לאור

2020מורהרג קומנדטורה

דימה, אלכסנדר 
(האב)

עופרים   ס [1999]דימהרוזן ממונטה קריסטו

הקיבוץ המאוחד -    סז'ורז', לידיה
הקבה"מ

2007זורהרוח שורקת בעגורנים

קסטל-בלום, 
אורלי

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

2015קסטהרומאן המצרי

כנרת   ססמית, ג'ף 2011סמיהרחק מבונוויל

עם עובד   סהרדי, תומס 1987הרדהרחק מהמון מתהולל

מודן   סגרישם, ג'ון 2015גריהרי הפחם

מסדה   סבל, הינריך 1982בלהרכבת נהגה לדיק

כתר   סינסון, טובה 2018ינסהרמאית הישרה

משכל   סרוטנר, ליאת 2007רוטהרמת מסך

אריה ניר הוצאה    סברדוגו, לי
לאור

2017ברדהרס ותקומה

זמורה-ביתן   סלוי, ינץ הרפתקאות דוד אריה במדבר 
השויצרי

2010לוי

כתר   ספיל, הוורד 2015פילהרפתקאות רובין הוד

מודן   סקרול, לואיס הרפתקאותיה של אליס בארץ 
הפלאות

2012קרו

כתר   סרודקי, ג'ף הרפתקאותיו של אג: תופת 
וקרן אור

2013רוד

אוקיאנוס   סטוין, מרק 2019טויהרפתקאותיו של טום סויר

ספרית מעריב   סטוין, מרק 1987טויהרפתקאותיו של תום סויר

משרד החינוך    492.781
והתרבות, האגף 
לתכניות למודים

הרפתקה בקהיר : בעקבות 
האותיות : ספר לימוד להוראת 

ראשית הקריאה והכתיבה 
בערבית

1990הרפ

דני ספרים   סטוין, מרק 2002טויהרפתקות תום סויר

מודן   סלי, פטריק 2015ליהרץ

הקיבוץ המאוחד -    סדשנר, ג'ימס
הקבה"מ

2013דשנהרץ במבוך

משכל   סהיסלופ, ויקטוריה 2008היסהרקוד של סוניה

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

השבוי מקוקז : מותו של איון 
איליץ'

[1974]טול

ספר לכל   סארשטין, עלינא 2008ארשהשביעית של ניר

משכל   סרוברטס, בת'אן 2012רובהשוטר שלי

כנרת, זמורה-ביתן,    סאברמסון, שלומית
דביר

2011אברהשועל של יום שני

עם עובד   סלוי, פרימו 1991לויהשוקעים והנצולים

כתר   סאמת, שגית [2018]אמתהשחר של גאיה

בשביס, יצחק 
זינגר

דביר   ס השטן בגוריי : מעשה משכבר 
הימים, וסיפורים אחרים

1953בשב
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
משכל   סקואלו, פאולו 2001שטןהשטן והעלמה פרים

פן   ספלדה, הנס 2017פלדהשיבה לברלין

ספריית פרוזה   סמונדי, יוסף השיבה לשום מקום : (קובץ 
סיפורים)

מונ

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

1994יהוהשיבה מהודו

הקיבוץ המאוחד -     ס אדר, איל
הקבה"מ

2002אדרהשיטה של קרלו : רומן שבור

זמורה ביתן מודן    ס לנץ, זיגפריד לנץהשיעור בגרמנית

משכל   סורטה-זהבי, תמר 2017ורטהשיר של רוזי

כתר   סזליגובסקי, דניאלה 2016זליהשכונקים במירוץ לאוצר

עם עובד   סבולגקוב, מיכאיל בולהשלג השחור : רומן תאטרוני

אופוס   סזוסק, מרקוס 2010זוסהשליח

כתר    933.474.92 הילסום, אתי השמיים שבתוכי : יומנה של 
אתי הילסום, 1943-1941 

/מהולנדית - שולמית במברגר

2002היל

הקיבוץ המאוחד -    סמופסן, גי דה
הקבה"מ

1999מופהשמכאן : סיפורים

כנרת   סתומס, אנג'י 2018תומהשנאה שנתתם

מוסד ביאליק   סדינור, יחיאל דינהשעון

כתר   סקנינגהם, מיקל 2001קניהשעות

זמורה, ביתן, מודן   סבן-עזר, אהוד 1979בן-עהשקט הנפשי

כנרת, זמורה-ביתן   סנס, פטריק 2013נס/ כאוהשקט והשאל

אחוזת בית    ס הראבן, גיל 2008הראהשקרים האחרונים של הגוף

אחוזת בית   סהראבן, גיל 2008הראהשקרים האחרונים של הגוף

אחוזת בית   סגונדר-גושן, אילת 2018גונהשקרנית והעיר : רומן

זמורה-ביתן   סגרישם, ג'ון 1995גרישהתא

זמורה-ביתן   ססטון, אירוינג 1987סטוהתאוה לחיים

כתר   ססלזניק, בריאן התגלית של הוגו קברה : 
סיפור במילים ובאיורים

2008סלז

עם עובד   סקנז, יהושע 1987קנזהתגנבות יחידים

פיבלס, פרנסס 
דה פונטס

מטר   ס 2009פיבהתופרת

מודן   סבראון, דן 2013בראהתופת

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1966טולהתחיה : רומן

כנרת   סקולינס, סוזן 2011קולהתלקחות

גוונים   סעברון, לי 1999עברהתעוררות : קובץ סיפורים

סלינג'ר, ג'רום 
דויד

עם עובד   ס [1997]סליהתפסן בשדה-השפון

דני ספרים   סוולף, סנדרין 2012וולהתקווה האחרונה

עם עובד   ספרנזן, ג'ונתן 2003פרנהתקונים

משכל    ס קראוס-וינר, אורלי 1997קראהתרוממות

הקיבוץ המאוחד -    סעקד, ארנה
הקבה"מ

2012עקדואדי מילח : רומן
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
כתר   סלפיד, שולמית 2011לפיואולי לא היו

אטבריאן, גלית 
דיסטל

זמורה-ביתן   ס 2009אטבואם היו אומרים לך

לה סמנה    ס לוי, פרימו 1987לויואם לא עכשיו, אימתי?

עם עובד   סורטה-זהבי, תמר ואנגרי : סיפור חייה של ואנגי 
מאטאיי, האישה שנטעה 

ארבעים מיליון עצים

2013ורט

הקיבוץ המאוחד -    סגולדברג, לאה
הקבה"מ

2005גולוהוא האור : רומן

כנרת, זמורה-ביתן   סאפלפלד, אהרן 2008אפלוהזעם עוד לא נדם

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף עגנוהיה העקוב למשור

עם עובד   ס איטמטוב, צ'ינגיס [1994]איטוהיום איננו כלה

כתר   שאטלס, יהודה [1977]אטלוהילד הזה הוא אני

כתר   סשבתאי, עדנה 1986שבתוהרי את : רומאן

כנרת, זמורה-ביתן,     ס מגן, מירה
דביר

2010מגןוודקה ולחם

עם עובד   סיגנדורף, צבי 2002יגנוולפי ואופי השטרודלים

כתר   סלו, מרי 2019לווורקרוס

גולדברג, לאה, 
מתרגמת

ספרי תרשיש   ס 1966גולוזה המעשה באוקאסן וניקולט

עם עובד   סהמינגוי, ארנסט [1985]המיוזרח השמש

משכל   סברנדס, יוכי 2005ברנוידוי

זמורה-ביתן   סבן-נחום, יונתן 1991בן-נוידוי

כתר   סקשוע, סייד 2004קשוויהי בוקר

כתר    ס דורון, ליזי 2010דורויום אחד עוד ניפגש

משכל   סלורי, לויס 2017לורוילובי : משפחה מהספרים

משכל : (ידיעות     ס מיכאל, סמי
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010מיכויקטוריה

עם עובד   סמיכאל, סמי 1993מיכויקטוריה

יד ושם ירושלים    ס ויס, אוטו וירא אלוהים כי רע : סיפור 
מגטו טרזין

2009ויס

עם עובד   סנגבי, דבורה 2019נגבוירג'יניה : רומן ביוגרפי

כהנא-כרמון, 
עמליה

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

כהנוירח בעמק אילון

כתר    ס סגל, ישראל 2004סגלוכי נחש ממית?

עם עובד   סכריסטי, אגתה 2018כריולא נותר אף אחד

כנרת    ס לוי, מרק 2002לויולו זה היה באמת : רומן

כנרת, זמורה-ביתן   ספולמן, ארי 2009פולולס עם בשיר

משכל   סביאו, בתאל 2019ביאוניל

כנרת, זמורה-ביתן   סאיני, לאה 2009אינורד הלבנון

מטר   סגיטסקיל, מרי 2007גיטורוניקה

כתר   ס 6קואלו, פאולו 1999קואורוניקה מחליטה למות

משכל   סשביט, אבנר 2000שביזאת לא המסיבה שלך
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כנרת, זמורה-ביתן   סרוזנבלום, עמליה 2014רוזזאת עם הכתם השחור

ספרית מעריב   סברטוב, חנוך 1990ברטזה אישל מדבר

הקיבוץ המאוחד -    סורטה-זהבי, תמר
הקבה"מ

2017ורטזה אני, הדוד תום

משכל : (ידיעות    סמטלון, רונית
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010מטלזה עם הפנים אלינו

זמורה ביתן מודן   סשמאלי, אליעזר 1980שמאזהב בירושלים

עם עובד   סיבין, יונתן 2006יביזהבים

מודן   ספרק, לינדה סו 2012שלושזהירות: סופה

הקיבוץ המאוחד -    סבלזק, אונורה דה
הקבה"מ

זוהר ושקיעה של יצאניות 
צמרת

2001בלז

מודן   סמיסנר, סוזן 2020מיסזוהר כמו גן עדן

זמורה    916 דינסן, איזק דינזכרונות מאפריקה

גרסיה מרקס, 
גבריאל

עם עובד   ס 2005גרסזכרונות מהזונות העצובות שלי

משכל    ס גולדן, ארתור 1998גולזכרונותיה של גיישה

מודן   סדואניס, מריה 2012דואזמן בין התפרים

כנרת   ססמית, ג'ף 2012סמיזמן הסוף

הקיבוץ המאוחד -    סאיכילוב, יעל
הקבה"מ

2001איכזמן פציעות

כתר   סרוזנבלום, עמליה 2020רוזזמן שאול

הקיבוץ המאוחד -    סלוי, פרימו
הקבה"מ

1988לויזמן שאול : שלושה מחזורים

עם עובד    ס אלבוים, דב 1997אלבזמן-אלול

זמורה-ביתן   ספירסיג, רוברט מ זן ואמנות אחזקת האופנוע : 
מסע בעקבות ערכים

פיר

סמטאות   סביסיו, סרחיו 2011ביסזעם

מודן   סנהאי, ג'ינה ב' 2007נהאזעקת הטוס

כנרת   סבך, ריצ'רד 1997בךזר לקרקע

טורגניב, איון 
סרגיביץ

כתר   ס 2011טורזרמים באביב

דביר   סביאליק, חיים נחמן ח.נ.ביאליק : ויהי היום : שירים 
ופזמונות לילדים

ביא

דביר   סביאליק, חיים נחמן ביאח.נ.ביאליק : ספורים

דביר   סביאליק, חיים נחמן ח.נ.ביאליק : תרגום : דון 
קישוט, וילהלם טל, יוליוס 

קיסר

ביא

עם עובד   סדרל, ג'רלד 1987דרלחברברי הסונה

כנרת   סקורקוב, אנדרי 2006קורחברו של המנוח

דני ספרים   סקרופיק, אורה 2013קרוחברות עם שחר

הקיבוץ המאוחד -    סאורגד, דורית
הקבה"מ

2010אורחברים, תופים ואקדח

הקיבוץ המאוחד -    סמגד, אהרן
הקבה"מ

חדוה ואני : ופרשת קורותינו 
בעיר תל-אביב

1953מגד

משכל   סדונהיו, אמה 2010דונחדר

משכל   סדונהיו, אמה 2010דונחדר
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
ש' פרידמן   ס 2פרנץ', מרילין 1980פרנחדר הנשים

כתר   סלעאל, איריס 2013לעאחובות אבודים

דביר    ס פולט, קן 1980פולחוד המחט

עם עובד   סאורול, ג'ורג' 2001אורחוות החיות : אגדה

עם עובד   סאורול, ג'ורג' [1971]אורחוות החיות : סיפור-אגדה

תשע נשמות   סגיבונס, סטלה 2017גיבחוות קולד קומפורט

משכל   סהיסלופ, ויקטוריה 2012היסחוטים מקשרים

עם עובד   סריבקוב, אנטולי 1980ריבחול כבד

עם עובד   סמיכאל, סמי 1979מיכחופן של ערפל

ספרי עליית הגג   סרניון, דימון 2016רניחוש הומור וסיפורים אחרים

עופרים   ססבזרו, יהודית חושם : מאה ספורים מצחיקים 
מאד

1995סבז

כתר   סלפיד, שולמית 2006לפיחות העלמות

כנרת, זמורה ביתן   סמלינובסקי, שרה 2008מליחזיות ומטאטאים

מודן   סארצ'ר, ג'פרי 2013ארצחטאי האב

עם עובד   סגרי, רומן 2017גריחיבוק-גדול : רומן

כנרת   סטלגמאייר, ריינה 2014טלגחיוך

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

1983גרוחיוך הגדי : רומאן

כתר    ס שלו, צרויה 2010שלוחיי אהבה

עם עובד   סמלרו, אנדרה 1977מלרחיי אנוש

משכל    ס טונג, סו 2010טונחיי כקיסר

קצין חינוך ראשי   ס חיי לסריו איש טורמס ; 
תלאותיו והצלחותיו. תירגם: 

חיים אברבאיה

1968

עם עובד    ס אלבוים, דב חיי עם האבות : אגדה 
אוטוביוגרפית

2001אלב

כנרת   סמרטל, ין 2007מרטחיי פיי

כנרת   ס 2מרטל, ין 2003מרטחיי פיי

משכל   סלוי, מרק 2013לויחייה השניים של אליס

עם עובד   סארנבורג, איליה חייו הסוערים של לזיק 
רויטשואניץ

1986ארנ

עם עובד   סקוטזי, ג'.מ 1985קוטחייו וזמניו של מיכאל ק'

ספרית פועלים   סבר-יוסף, יוסף חייו ומותו של יונתן ארגמן : 
רומן

1959בר-י

כתר    327.124.2 מרקוס, טום חייל, מרגל : סיפורו האמיתי 
של סוכן ביון

2017מרק

ספרית פועלים   סאורלב, אורי [1967]אורלחיילי עופרת

משרד הבטחון -    סבן-דוד, מישקה
ההוצאה לאור

1982בן-דחיילים שמחים

גינגולד-גלבוע, 
שולמית

משכל   ס 2012גינחיים בהמתנה

מחברות לספרות   סמונרו, אליס 2013מונחיים יקרים : סיפורים

משכל   סרוטנר, ליאת 2012רוטחיים משלנו
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
משכל   סביאליק, חיים נחמן חיים נחמן ביאליק - סיפורים, 

מסות, שירים
2008ביא

מודן    ס קיפרס, אליס 2008קיפחיים על דלת המקרר

מחברות לספרות   סינגיהרה, הניה 2018ינגחיים קטנים

כתר   סאפלפלד, אהרן 2007אפלחיים שלמים

הקיבוץ המאוחד -    סבבל, יצחק
הקבה"מ

1987בבלחיל הפרשים ועוד סיפורים

ספרית מעריב   סניר, אריה חילים של מים : סיהאם דאוד, 
זכי דרוויש, אמיל חביבי, 

מוחמד עלי טאהא, מוחמד 
נפעא, נעים עריידי ; עורכים 

אריה ניר, מנחם פרי

1988אנת

עם עובד   סקניוק, יורם [1974]קניחימו מלך ירושלים

חלונות   סהיטנר, אילן 2002היטחכמת הביגלה

אלישר   סלבט, יורם, מלקט 1982אנתחכמת נאסאראדין

עם עובד   סבאר, חיים 2014בארחלומותיהם החדשים

הקיבוץ המאוחד -    סמוריסון, טוני
הקבה"מ

1994מורחמדת

משכל   סאלבשן, יובל 2016אלבחמישה

מודן   סוייל, עוזי 2013וייחמישה חלומות : רומן

משרד הביטחון    ס אוארבך, ג'ון 1981אואחמישה סיפורי ים

קוראים   סורן, ז'ול 2002ורןחמישה שבועות בכדור פורח

משכל   סג'ימס, א"ל 2012גימחמישים גוונים של אפור

אביגור-רותם, 
גבריאלה

קשת   ס 2001אביחמסין וצפורים משוגעות

סלע ספרים   סכהן, זיו (2008)כהןחמש אבנים

שוקן   סשולץ, ברונו חנויות קנמון ; בית המרפא 
בסמן שעון החול

1979שול

תשע נשמות   ספיצג'רלד, פנלופי 2018פיצחנות הספרים

עוץ   סשרמן, דיליה חנות הספרים של המכשף 
הרשע

2018שרמ

עם עובד   סמלמוד, ברנרד 1984מלמחסד אלוהים

משכל   סמגד, איל 1999מגד. איחסד נעורייך

עם עובד   סמיכאל, סמי 1981מיכחסות

הכורסא   סאולמן, לין 2018אולחסרי הנחת

משכל   סהוקינג, לוסי חפוש המטמון הקוסמי של 
ג'ורג'

2010הוק

זמורה-ביתן   סאגולף, טריסטן 2006אגוחצאית וכינור

עם עובד   סמיכאל, סמי 1987מיכחצוצרה בואדי

ספרית מעריב   סג'נג, שיאנליאנג 1991גנגחצי הגבר הוא אשה

ידיעות אחרונות -     ס גרי, רומן
ספרי חמד

2010גריחרדתו של המלך סלומון

עם עובד   סגרי, רומן 1979אזרחרדתו של המלך סלומון

כתר   סעוז, עמוס 2007עוזחרוזי החיים והמות

עם עובד   ס 2קוטזי, ג'.מ 2000קוטחרפה
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
ספרית מעריב   סקריטון, מיקל 1994קריחשיפה

אסיה   סבוון, ג'ימס 2015בווחתול רחוב ושמו בוב

כתר   סהיראידה, טקשי 2017הירחתולה אורחת

כתר   ססרי, דן בניה 2006סריחתונה בוכרית

משרד החינוך    ס
והתרבות

חתני פרס ישראל : מבחר 
ספורים

אנת

קלימן, מרתה 
מרים

Contento De     ס 
Semrik

2010קליטאבו

הקיבוץ המאוחד -    סשלום עליכם
הקבה"מ

1983שלוטביה החלבן ומונולוגים

הקיבוץ המאוחד -    סבן ישראל, מרית
הקבה"מ

2005בן-יטבע דומם

ספרית מעריב   סמקסול, גוין 2010מקסטבעת של מים זוהרים

כתר   סגלטאואר, דניאל 2010גלטטוב נגד רוח הצפון

אל"ף   סשלום עליכם 1982שלוטוביה החלבן

כנרת, זמורה-ביתן,    סג'יאנג, רונג
דביר

2012גינטוטם הזאב

משכל   סריט, אוסטין 2011ריטטוני וסוזן

אגם   סאבירם, דנה 2010אביטורף ברשת

כנרת, זמורה-ביתן   ספסטיס, סטפן טימי טעות : אף אחד לא 
מושלם

2014פסט

כתר    ס שחם-גובר, אורית 2008שחםטיסת יום

סנט-אכזופרי, 
אנטואן דה

ספרית פועלים    ס  סנטטיסת לילה

משכל   סמילר, אנדרו 2011מילטיפות שלג

אסטרולוג    ס קור, מרי 2001קורטירת האהבה --- והקללה

הקיבוץ המאוחד -     ס טומאו, חוויאר
הקבה"מ

טירת המיכתב המוצפן : שתי 
נובלות

1989טומ

עם עובד   סדיל, סיגלית 2007דילטירת כחולי-העין

כתר   סאפלפלד, אהרן 1993אפלטמיון

כתר   סלפיד, שולמית 2012לפיטעות אנוש : מותחן

אחוזת בית   סבנדר, אימי 2011בנדטעמה העצוב של עוגת הלימון

מ' מזרחי   סביראוס, אדגר ריס 1972בירטרזן מלך הקופים

אור-עם   סבר, טלה 1984אנתטריסטן ואיזולדה

רימונים   סמונטה, שרה 2014מוניאנה מכשפנה

זמורה-ביתן    ס וונגוט, קורט יברך אותך אלוהים, אדון 
רוזווטר: או, פנינים לחזירים

1981וונ

משכל   סמקמל-עתיר, נאוה 2018מקמיד אחות

כנרת, זמורה-ביתן   סבלק, הולי 2016בלקיד הנחושת

כנרת, זמורה-ביתן   סמיכאל, סמי 2015מיכיהלום מן הישימון

כנרת, זמורה-ביתן   סטאוב, אודי 2011טאויודאיקה

ספרית פועלים   סג'ויס, ג'ימס [1985]גוייוליסס : כרך א'

כתר   ססקל, משה 2011סקליולנדה

כנרת   סניקולס, דיויד 2010ניקיום אחד
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סולז'ניצין, 
אלכסנדר

ספרית פועלים   ס 1963סוליום אחד בחיי איוון דניסוביץ'

כתר   סג'ונס, גיל 2010גוניום הסליחה

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

כרמל   ס יום הפטרון הקדוש וספורים 
מוקדמים אחרים

2002צכו

עוץ   סרקס, אדם 2015רקסיום סמק הגדול

ארבליך-בריפמן, 
אשכר

משכל   ס 2010ארביום שלישי, בארבע וחצי

זמורה-ביתן   סזיו, נעם 1992זיויומולדת שמח, נוח

ספרית פועלים   סשלום עליכם 1988שלויום-טוב שהופרה שמחתו

כנרת, זמורה-ביתן   סאלכסי, שרמן יומן אמיתי לגמרי של אינדיאני 
במשרה חלקית

2010אלכ

אסיה   סברגמן, אורית 2013ברגיומנה של לוכדת כרישים

כנרת, זמורה-ביתן,    סקיני, ג'ף
דביר

יומנו של (חנון) סרט : גרג 
הפלי כוכב קולנוע

2010קינ

תשע נשמות   סג'ימס, הנרי 2018ג'מסיומנו של בן חמישים

כנרת   סקיני, ג'ף יומנו של חנון : הבטאון של 
גרג הפלי

2008קינ

כנרת   סקיני, ג'ף 2009קיניומנו של חנון : הקש האחרון

כנרת   סקיני, ג'ף 2012קיניומנו של חנון : מכת קור

כנרת   סקיני, ג'ף 2011קיניומנו של חנון : עובדות החיים

כנרת, זמורה-ביתן,    סקיני, ג'ף
דביר

2010קיניומנו של חנון : קיץ קטלני

כנרת   סקיני, ג'ף 2009קיניומנו של חנון : רודריק שולט!

ויקטור, מטה 
ויקטוריה פולר

משכל   ס 2012ויקיומנו של ילד רע

כתר   ס 6קואלו, פאולו 1998קואיומנו של מכשף

כתר   סרף, גידי יומנו של סטרטאפיסט : בדרך 
למכה

2001רף

עם עובד   ס 927אל-חכים, תופיק אל-חיומנו של תובע בכפרי מצרים

כנרת   סמקלפלין, אמה 2003מקליומני האומנת

ספר לכל   סרסל, ריצ'ל רנה יומני החנונית : סיפורים 
מהחיים של ילדת מסיבות לא 

כל כך מקובלת

2013רסל

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2003קבויומני הנסיכה

הקיבוץ המאוחד -    ססמית, ל' ג'
הקבה"מ

2011סמייומני הערפד : ההתעוררות

הקיבוץ המאוחד -    ססמית, ל' ג'
הקבה"מ

2012סמייומני הערפד : המאבק

כנרת   סטבת, שבתאי 2004טבתיומנים מאתמול

כתר    (9)92 סרנה, יגאל 1993סרניונה וולך : ביוגרפיה

עם עובד   סשלו, מאיר 2006שלויונה ונער

עם עובד   סשמיר, משה [1973]שמייונה מחצר זרה : רומן

עם עובד   סמיכאל, סמי 2005מיכיונים בטרפלגר

הקיבוץ המאוחד -    סברנר, יוסף חיים
הקבה"מ

יוסף חיים ברנר : כתבים : כרך 
ראשון: ספורים, רומנים, מחזות

הקיבוץ המאוחד -    סברנר, יוסף חיים
הקבה"מ

יוסף חיים ברנר : כתבים : כרך 
רביעי: פובליציסטיקה, בקורת
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הקיבוץ המאוחד -    סברנר, יוסף חיים

הקבה"מ
יוסף חיים ברנר : כתבים : כרך 
שלישי: פובליציסטיקה, בקורת

הקיבוץ המאוחד -    סברנר, יוסף חיים
הקבה"מ

יוסף חיים ברנר : כתבים : כרך 
שני: ספורים, רומנים, מחזות

כתר   סטיסון, הקטור 2010טיסיופיו של העולם

משכל   סדריפר, שרון מ' 2017דרייוצאת מדעתי

הקיבוץ המאוחד -    סאריאל, פנינה
הקבה"מ

2014ארייוצאת מהמשחק

כתר   סמילר, עידן 1997מיליוקסטה מלכת ירושלים

רימונים   סבר, אריאל 2014בריותם

כתר   ססמית, טום רוב 2009סמיילד 44

כתר   סווד, מוניקה 2018וודילד אחד ממיליון

הקיבוץ המאוחד -    ססמיט, שהם
הקבה"מ

ילד חולות : שישה סיפורים 
בעקבות ס. יזהר

2017סמי

עם עובד   ססינגר, ניקי 2010סינילד נוצה

אוריון   סבוברוב, רזי 2012בובילד פלא

אחוזת בית   סישורון, רועי 2014ישוילדה רגילה לגמרי

הקיבוץ המאוחד -    סברדוגו, סמי
הקבה"מ

2013ברדילדה שחורה : סיפורים

מדיה 10   סדנון, עינת 2014דנוילדה של אחרים

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

ילדות ונעורים : אסופת ספורים 
לכתה ז'

[1976]אנת

עם עובד   סקלוגרו, יון 1981קלוילדותו של לא-יצלח

זמורה-ביתן    ס ריבקוב, אנטולי 1989ריבילדי ארבט

כנרת, זמורה -    סאדיימי, טומי
מוציאים לאור

2020אדיילדי דם ועצם

הקיבוץ המאוחד -    סצלקה, דן
הקבה"מ

1979צלקילדי השמש : 4  גבורים

עם עובד   סשמיר, משה 1986שמיילדי השעשועים

כנרת, זמורה-ביתן,    סרושדי, סלמן
דביר

2011רושילדי חצות

אשר, קלרה 
(פינקהוף)

עם עובד   ס אשרילדי-כוכבים

הקיבוץ המאוחד -    סמלכין, ד. ב.
הקבה"מ

ילדים ואנשים : לקט פרקי 
ספרות

אנת

זמורה-ביתן   סטרולופ, ג'ואנה 1999טרוילדים של אחרים

הקיבוץ המאוחד -    סדואד, שיבון
ספרית פועלים

2012דואילדת הביצות

כתר   ס 398יקובסן, רוי 2011יקוילדת פלא

אנדלוס   סחורי, אליאס 2005חורילו

בן-אמוץ, דן, 
מלקט

מציאות   ס 1979בן-אילקוט הכזבים המלא והשלם

יחדיו ואגודת    סאריכא, יוסף
הסופרים העברים 

בישראל

1982אריילקוט ספורים

יחדיו ואגודת    סברש, אשר
הסופרים העברים 

בישראל

1980ברשילקוט ספורים

דביר   סגרץ, נורית 2015גרץים ביני לבינך
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    ספרנטה, אלנה

הקבה"מ
2007פרנימי הנטישה

כתר   סיקיר, עינת 2012יקיימי חול

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

ימי צמיחה : י"ג סיפורים 
ושירים לבני י"ג

1974אנת

זמורה, ביתן   ססמילנסקי, יזהר 1970יזהימי צקלג : ספור : כרך ראשון

זמורה, ביתן   ססמילנסקי, יזהר 1970יזהימי צקלג : ספור : כרך שני

אחוזת בית    ס דנקנר, אמנון 2008דנקימיו ולילותיו של הדודה אווה

הקיבוץ המאוחד -    סבק, אלכסנדר
הקבה"מ

1961בקימים אחדים

כנרת, זמורה-ביתן   סמור, גרהם 2017מורימים אחרונים של ליל

כתר   סמגן, מירה 2008מגןימים יגידו, אנה

ספרית פועלים   סזינגמן, ישראל ינוש קורצ'ק בין היתומים : 
ספורים

1979זינ

משרד הבטחון -    ספירנדלו, לואיג'י
ההוצאה לאור

1976פיריסורי אדם : 5  סיפורים

אופוס   סורילנד, סוזן 2002ורייסורי ארטמיסיה

עם עובד   סעמיר, אלי 2005עמיריסמין

כנרת   סהנטר, ארין 2017הנטיער הסודות

כתר    ס מורקמי, הרוקי 2000מוריער נורווגי

כוכב   סמור, הדסה 2005מוריערת הדבש : מכתב פרידה

ספרית מעריב   סתלמי, מנחם יפו סבאבה : תמונות יפואיות - 
סיבוב שלישי

1983תלמ

עמית רון-פדר, 
גלילה

מודן   ס 2007רוןיפן : מרדף ב'רכבת הקליע'

כנרת, זמורה-ביתן   סאגרס, דייב 2009אגריצורי הפרא

הקיבוץ המאוחד -    סאנקויסט, אנה
הקבה"מ

2005אנקיצירת המופת

משכל : (ידיעות    סינג, לואיזה
אחרונות - ספרי 

חמד)

2011ינגיקירתי רציתי לספר לך

עם עובד   סדסאי, קיראן 2008דסאירושה של אבדן

מחברות לספרות    ס טוורש, גונסלו 2009טווירושלים

עידנים   סבן-יהודה, נתיבה ירושלים מבפנוכו : (לחיות 
בירושלים ולמות בה - מצחוק)

1988בן-י

כתר    ס ברו, אספו 2002ברוירח אחר

א' ניר   סאנג'ל, שרה 2011אנגירח משוגע

זמורה-ביתן   סמגד, אהרן 2005מגדירחי הדבש של פרופסור לונץ

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

1994גרויש ילדים זיגזג

מוקד   סיפת, בנימין זאב יש לי בן יחיד. אלהים, שמור לי 
עליו!

יפת

ספרי ניב   סעידו, ניר 2017עידיש סודות שלא מגלים

מודן   סרון-פדר, גלילה ישראל : המזמה לחסול 
הדמוקרטיה

2013רון

הקיבוץ המאוחד -    סמגד, אהרן
הקבה"מ

מגדישראל חברים : ט"ו סיפורים

אחוזת בית   סג'בר, הלה 2011גבריתומה אחת מבגדד
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    סברדוגו, סמי

הקבה"מ
2006ברדיתומים

כתר   סורונזי, סנדרו 2011ורוכאוס רגוע

הקיבוץ המאוחד -    סאפלפלד, אהרן
הקבה"מ

אפלכאישון לילה

עם עובד   סשמיר, משה כבשת הרש : סיפור אוריה 
החתי

[1998]שמי

מטר   סלאנטה, לואיס 2011לנטכה עזה אהבתי

לדורי   ס [1968?]אלרכובע משולש-הקצוות

משכל   סמקנוט, ג'ודית 2011מקנכוחה של אהבה

כנרת   סלור, פיטקוס 2012לורכוחה של מספר שש

כנרת, זמורה-ביתן   ספאולר, קארן ג'וי 2015פאוכולנו יוצאים מגדרנו

כנרת   סגפן, יהונתן 1991גפןכורסת השיש : רומן

ספרית פועלים   סהלוי, בנימין, עורך כחותם על לבך : אנתולוגיה 
ספרותית על אהבה ומשפחה. 

ליקט וערך: בנימין

1967אנת

כתר   סלפיד, שולמית 1984לפיכחרס הנשבר

עם עובד   סשמיר, משה 1988שמיכי ערום אתה : רומן

עם עובד   סשלו, מאיר 1994שלוכימים אחדים

רולינג, ג'ואנה 
קתלין

ספרי עליית הגג   ס 2013רולכיסא פנוי

משרד הבטחון -    סגנוז, יצחק
ההוצאה לאור

1985גנוכיסופים וסער

מודן   ספרנקל, לורי 2018פרנככה זה תמיד

כרמל   סרודורדה, מרסה 2007רודככר היהלום

כתר   סאפלפלד, אהרן 1999אפלכל אשר אהבתי

משכל   ספרנק-מיטרני, רנה 2005פרנכל בית צריך מרפסת

מודן   סדואר, אנתוני 2015דואכל האור שאיננו רואים

כתר   סכרמי, דניאלה כל הזמן שבעולם לקטוף 
שזיפים

1987כרמ

עם עובד   סגרי, רומן 1978גריכל החיים לפניו

טריג'יאני, 
אדריאנה

משכל   ס 2016טריכל הכוכבים שבשמים

קוראים   סמירנדה, מייגן 2019מירכל הנערות הנעלמות : רומן

כנרת, זמורה-ביתן   סדרגניץ', נטשה 2012דרגכל יום, כל שעה

ספרית פועלים   סגנסין, אורי ניסן כל כתבי אורי ניסן גנסין : כרך 
ראשון: ספורים

1982גנס

ספרית פועלים   סגנסין, אורי ניסן כל כתבי אורי ניסן גנסין : כרך 
שני: שירים, מאמרים, תרגומים

1982גנס

דביר   סברנר, יוסף חיים 1956ברנכל כתבי י. ח. ברנר : כרך א'

דביר   סברנר, יוסף חיים [1960]ברנכל כתבי י. ח. ברנר : כרך ב'

הקיבוץ המאוחד -    סברנר, יוסף חיים
הקבה"מ

[1956]כל כתבי י. ח. ברנר : כרך ג'

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

חמישי: משל ודמיון

פרץ
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 

והמתורגמים מיידיש : כרך 
עשירי: תוספות; מכתב

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

ראשון: מפי העם

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

רביעי: שלום בית

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

שביעי: אבן ואבן

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

שישי: במחזה

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

שלישי: במשכנות עוני

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

שמיני: אבני פינה

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך שני: 

חסידות

פרץ

דביר   ספרץ, יצחק ליבוש כל כתבי י.ל. פרץ : העבריים 
והמתורגמים מיידיש : כרך 

תשיעי: זכרונות; שיר

פרץ

ש. פרידמן   סלה-פונטן, ז'ן דה לה-פכל משלי לה-פונטן

ברדיצ'בסקי, מיכה 
יוסף

עם עובד   ס ברדכל סיפורי מיכה-יוסף בן-גריון

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון : כרך חמישי: תמול 

שלשום

1966עגנ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון : כרך ראשון: הכנסת 

כלה

1966עגנ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון : כרך רביעי: אורח נטה 

ללון

1966עגנ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון : כרך שביעי: עד הנה

1966עגנ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון : כרך שישי: סמוך ונראה

1966עגנ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון : כרך שמיני: האש 

והעצים

1966עגנ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון : כרך שני: אלו ואלו

1966עגנ

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף כל ספוריו של שמואל יוסף 
עגנון: כרך שלישי: על כפות 

המנעול

1966עגנ

כנרת   סשריג, רוני 2001שריכל שבילי המשי

כתר   סווטסון, טום 2015ווטכלב קו

כתר   סדויל, ארתור קונן 1991דויכלבם של בני בסקרויל

מטר   סהרשון, ג'ואנה 2011הרשכלה מעבר לים

מודן   סצ'בוסקי, סטיבן 2003צבוכמה טוב להיות פרח קיר

12:44:02 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
רימונים   סרום, נועה 2010רוםכמה שאת נהדרת

ספרית מעריב   סמץ, נורית 2005מץכמו גחליליות

הקיבוץ המאוחד -    סטפר, יונה
הקבה"מ

2005טפרכמו דקירת סכין

כנרת   סקניוק, יורם 1983קניכמו סיפורים

כנרת, זמורה-ביתן   סרגן, נעמי 2012רגןכמיהה לעדן

משכל   ססלמן, רועי 2016סלמכמעט שם

סולז'ניצין, 
אלכסנדר

עם עובד   ס 1977סולכנגוח העגל את האלון

ספרית הפועלים   סקספק, ויקטור 2010קספכנופית המכנסים הקצרים

בבל   סוולבק, מישל 2015וולכניעה

כנרת, זמורה-ביתן   ססת'רלנד, טוי ט' 2018סת'רכנפי האש : שליחי הנבואה

גרף   סרירדן, ריק 2011רירכס האש

לואיס, קליב 
סטפלס

זמורה-ביתן   ס 2005לואכס הכסף

הקיבוץ המאוחד -    סהנדל, יהודית
הקבה"מ

1988הנדכסף קטן : מחזור סיפורים

עם עובד   סטביב, מרדכי [תשל"ה]טביכעשב השדה

כנרת, זמורה-ביתן    ס אדף, שמעון 2010אדףכפור

אגודת הסופרים    סאפלפלד, אהרן
העברים בישראל 

ליד "מסדה"

1965אפלכפור על הארץ : ספורים

עם עובד   סמקיואן, איאן 2002מקיכפרה

ברנע-גולדברג, 
מאירה

כנרת, זמורה-ביתן,    ס
דביר

2014ברנכראמל

ברנע-גולדברג, 
מאירה

זמורה   ס 2019ברנכראמל : האוצר הצהוב

ברנע-גולדברג, 
מאירה

iCast   ס 2017ברנכראמל : הנקמה

ברנע-גולדברג, 
מאירה

זמורה-ביתן   ס 2018ברנכראמל : ילד החידות

תמצית    ס מרימה, פרוספר מריכרמן

זמורה-ביתן   סלנדאו, אורנה 2010לנדכשאברח לאמריקה

הכורסא   סגרין, ג'ון כשהשלג יורד : שלושה סיפורי 
אהבה השזורים זה בזה

2018גרי

עם עובד   סילום, ארוין ד 1994ילוכשניטשה בכה

זמורה-ביתן   ס 3פונקה, קורנליה 2011פונכשף של דיו

זמורה-ביתן   ססטד, רבקה 2017סטדכשתגיע אלי

דביר   סברקוביץ, יצחק דב כתבי י.ד. ברקוביץ : כרך 
ראשון : סיפורים ומחזות

דביר   סברקוביץ, יצחק דב כתבי י.ד. ברקוביץ : כרך שני : 
הראשונים כבני-אדם

דביר   סגורדון, יהודה ליב כתבי יהודה ליב גורדון : 
פרוזה : כרך שני

גורד

דביר   סגורדון, יהודה ליב כתבי יהודה ליב גורדון : 
שירה : כרך ראשון

גורד

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך אחד 
עשר: קומדיות

שלו
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 

ארבעה עשר: יוסילי הזמיר : 
רומן יהודי

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
חמישי: כתריאלים

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
חמשה עשר: מעשה שאין לו 

סוף

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
עשירי: ימים טובים

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
ראשון: חיי אדם

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
רביעי: טוביה החולב

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
שביעי: סיפורי מוטיל בן פייסי 

החזן

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
שישי: מדברים בעדם

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
שלושה-עשר: סטמפניו : רומן 

יהודי

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
שלישי: מנחם-מנדל

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
שמיני: אדם ובהמה

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך שני: 
חיי אדם

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך שנים 
עשר: מחזות

שלו

דביר   ס 0שלום עליכם כתבי שלום-עליכם : כרך 
תשיעי: סיפורי מעשיות לילדי 

ישראל

שלו

פירברג, מרדכי 
זאב

דביר   ס פירכתבים

מוסד ביאליק   סשלום עליכם שלוכתבים עבריים

הקיבוץ המאוחד -    סטפר, יונה
ספרית פועלים

2013טפרכתוב בחול ובמים

כתר   סנאמן, יעל 2013נאמכתובת אש

הקיבוץ המאוחד -    סבירשטיין, יוסל
הקבה"מ

1986בירכתם של שקט : קצרצרים

כנרת   ססמית, ג'ף 2012סמיכתר הקרניים

עם עובד   סמקרתי, קורמק 2007מקרלא ארץ לזקנים

הרמנס, וילם 
פרדריק

מחברות לספרות   ס 2011הרמלא לישון לעולם

שוקן   סעמיחי, יהודה עמילא מעכשו לא מכאן

כנרת, זמורה-ביתן   סאנגלמן, ליאור 2014אנגלא מפסיקים אהבה באמצע

הקיבוץ המאוחד -    סדה לוקה, ארי
הקבה"מ

2005דה-ללא עכשו, לא כאן

קסטל-בלום, 
אורלי

הקיבוץ המאוחד -     ס 
הקבה"מ

לא רחוק ממרכז העיר : 
סיפורים

2007קסט

ידיעות אחרונות,    סהארל, רוב
ספרי חמד

2020הארלא שם עין

קוראים   סרון יעקבי, יעל 2019רוןלאהוב אותי

12:44:02 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
י' שרברק    ס עומר, דבורה 1980עומלאהוב עד מוות

הכורסא   סקפוס, אלכס 2012קפולאון ולואיז

ספרית פועלים   סברגמן, זאב 2007ברגלאורה

בבל   ספלד, אסתר 2012פלדלאורה הצח של המציאות

נילור, פיליס 
רינולדס

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

2007ניללאחר סופת הקרח

כנרת, זמורה-ביתן   סגילברט, אליזבט לאכול, להתפלל, לאהוב : 
מסע אחד של אישה אל עצמה 

באיטליה, הודו ואינדונזיה

[2016]גיל

כנרת, זמורה-ביתן   ספורמן, גייל 2015פורלאן שתלך

אוקיאנוס   סניט, אריק 2015ניטלאסי חוזרת הביתה

ספרית פועלים   ס קונרד, ג'וזף 1979קונלב המאפלייה

הד ארצי - הוצאה     ס סנט ג'ון, מדלין
לאור

2001סנטלב העניין

ספרית פועלים   סברטוב, חנוך 1974ברטלב חכמים

זמורה-ביתן   ספונקה, קורנליה 2008פונלב של דיו

עם עובד   סדיל, סיגלית 2016דיללב של עץ

פן   ספלדה, הנס 2010פלדלבד בברלין

משכל   סקואלו, פאולו 2009קואלבד בפסגה

ספרי עליית הגג   סהיז, טרי 2015היזלבד בתיאטרון המוות

עם עובד   סשקבורצקי, יוסף 1988שקבלביאה קטנה

כתר   סעוז, עמוס 1989עוזלדעת אישה

זמורה-ביתן   סרירדן, ריק 2015רירלהב הקיץ

מודן   סרון-פדר, גלילה 2005רוןלהיות אני : רומן לנוער

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות בת יחידה (סיפורה של 
גל)

2010רון

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות הכי מקובל : (ספורו של 
דין)

2008רון

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות הכי מקובלת : (ספורה 
של נופר)

2007רון

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות יוצאת דופן : (ספורה 
של מיה)

2008רון

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות מחונן : (ספורו של 
אבנר)

2009רון

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות מעשן : (ספורו של 
תומר)

2008רון

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות מתוחכמת : (ספורה של 
סתו)

2011רון

מודן   סרון-פדר, גלילה להיות שונה : (ספורו של 
אביתר)

2006רון

משכל   ספירסון, מרי א' 2015פירלהעריץ את ג'נה פוקס

עם עובד   סירושלמי, רפאל 2014ירולהציל את מוצרט

מודן   סרון-פדר, גלילה 2000רוןלהשתנות

משכל    ס מקנוט, ג'ודית 2009מקנלהתאהב בסנט מרטין

ספר לכל   סטרי, טרי 2014טרילהתחיל מחדש

משכל   סלינדסטרום, אריק 2016לינלהתראות מחר
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
כתר    (9)92 לונדון, ירון 2014לונלו הייתי פיראט : זכרונות

הקיבוץ המאוחד -    משדה, יצחק
הקבה"מ

1952שדהלוחמים : ארבעה מחזות

זמורה, ביתן   סמן, תומס 1986מןלוטה בוימר

הקיבוץ המאוחד -    סנבוקוב, ולדימיר
הקבה"מ

1986נבולוליטה

ספרי מוניטין   סברוך, אדם 1985ברולוסטיג

ברנט, פרנסיס 
הודג'סון

אוקיאנוס   ס 2015ברנלורד פונטלרוי הקטן

הכורסא   ססנדקר, ין-פיליפ 2014סנדלחישת הצללים

כנרת    ס אטווד, מרגרט 1998אטולטענת גרייס

מרז'קובסקי, 
דמיטרי סרגיביץ

מ. ניומן   ס מרזליאונרדו דא-וינצ'י

הקיבוץ המאוחד -     ס פרסר, ז'ק
הקבה"מ

2004פרסליל הז'ירונדינים

כנרת, זמורה-ביתן   סגונדר-גושן, אילת 2012גונלילה אחד, מרקוביץ'

זמורה-ביתן   סאלפון, דב 2016אלפלילה ארוך בפריז

כתר   סאפלפלד, אהרן 2001אפללילה ועוד לילה : רומן

אדר   סלב, יגאל 1984לילה ראשון בלי אמא

בבל   ס לילות ערב : מבחר מאלף 
לילה ולילה : כרך א

2008אנת

בבל   סקרר, עמנואל 2013קררלימונוב

כתר   סגור, בתיה לינה משתפת : רצח בקבוץ : 
רומן בלשי

1991גור

כתר   סאפלפלד, אהרן 1994אפלליש : רומן

משכל    ס ברנדס, יוכי 2001ברנלכבות את האהבה

עם עובד   סקרטס, אימרה 1994קרטללא גורל

משכל   סבק, הילן 2018בקללא עקבות

משכל   סמויס, ג'וג'ו 2014מויללכת בדרכך

iCast   סקציר, יהודית 2013קצילמאטיס יש את השמש בבטן

חלונות   סדורון, ליזי 1998דורלמה לא באת לפני מלחמה

מחברות לספרות   סדסוואני, קוויטה 2005דסולמטרות נישואים

כהנא-כרמון, 
עמליה

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1984כהנלמעלה במונטיפר

הכורסא   סגימן, ניל 2014גימלמרבה המזל, החלב

משכל   סרוטנר, ליאת 2006רוטלנצח בגדול

אחיאסף   סניט, אריק 1999ניטלסי חוזרת הביתה

כתר   ספטרסון, פר 2009פטרלסיביר

קרן   סלואיס, ג'יל 2012לואלעוף כמו אייריס

משכל   ססמל, נאוה 2004סמללעוף מכאן

הקיבוץ המאוחד -    סטפר, יונה
הקבה"מ

1994טפרלעזוב בית : (סיפור הפינוי)

מודן   סרון-פדר, גלילה לעלות אל העם : סיפור חייו 
של יצחק נבון

2019רון

עם עובד   סבאר, חיים, עורך 2007בארלפני המקום
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
כתר   סדאונהם, ג'ני 2009דאו/ לפנילפני שאמות

כנרת, זמורה-ביתן   סאוליבר, לורן 2013אוללפני שאפול

משכל   סשורק, עדי 2013שורלפעמים מאבדים אנשים

כנרת   ס 2בך, ריצ'רד לצאת מדעתי : הגילוי של 
סונדרס-ויקסן

2000בך

ספרית פועלים -    סמאיר, סטפני
הקיבוץ המאוחד 

בע"מ

2009מאילקוי חמה

אנקורי   ס 1991אנתלקט ספרות

משכל   סברנן, שרה ריס 2010ברנלקסיקון השדים

משכל   סנפיסי, אזר לקרוא את לוליטה בטהרן : 
החיים והספרים

2005נפי

להב, נורית 
(וייסלוביץ), עורכת

מישלב (המכון    ס
הישראלי 

להשכלה בכתב)

לקרוא ספרות לבגרות : 
אנתולוגיה בספרות : חלק א'

1991אנת

כנרת, זמורה-ביתן   סשלו, מיכל 2016שלולרוץ עם סוסי הפרא

כתר   סמורקמי, הרוקי 2010מורלרקוד לרקוד לרקוד

מודן   סקיגן, ניקולה 2010קיגלשחות

דביר   סשלום עליכם לשם מה צריכים היהודים ארץ 
משלהם

1981שלו

זמורה-ביתן   סשלו, מיכל 2001שלומאה חורפים

גרסיה מרקס, 
גבריאל

עם עובד   ס גרסמאה שנים של בדידות

לורנס, דוד 
הרברט

משכל   ס 2006לורמאהבה של ליידי צ'טרלי

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1992עגנמאויב לאוהב ועוד ספורים

מודן   סלרנג'יס, פיטר 2012שלושמאורת הנחש

הקיבוץ המאוחד -    סבן-גוריון, רזיה
הקבה"מ

1976בן-גמאושרים, לעזאזל : ספורים

כתר   סקראוס-וינר, אורלי 2012קראמאושרת בדרכה

כתר    ס דיקר, אביטל 2004דיקמאז הלילה ההוא

גלברט-אבני, 
עפרה

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

2008גלבמאחורי דלתות סגורות

חרגול   סערד, מאיה 2016ערדמאחורי ההר

משכל   סרוטנר, ליאת 2013רוטמאלאדר - סוד הממד האחר

דני ספרים   סדנפלד, רנה 2018דנפמאתרת הילדים

כתר   סז'קונט, אמנון 2001זקומבוא לאהבה

הקיבוץ המאוחד -     ס מנדוסה, אדוארדו
הקבה"מ

2007מנדמבוך הזיתים

צלטנר ספרים   סרירדן, ריק 2010שלושמבוך העצמות

כנרת, זמורה-ביתן   סבלק, הולי 2015בלקמבחן הברזל

משכל   סמקמל-עתיר, נאוה 2005מקממבחן קבלה

הדר   סאופק, אוריאל אנתמבחר הספור ההודי

עם עובד   ספרישמן, דוד פרימבחר כתבים

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

נ. טברסקי   ס צכומבחר סיפורי צ'כוב

12:44:03 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הפקולטה למדע    ס

הרוח, החוג 
לספרות עברית

1968/9אנתמבחר ספורים עבריים

דור   ס מבחר ספורים קלסיים : 
הספורים היפים ביותר בעולם

2001אנת

משרד החינוך    ס
והתרבות

1976אנתמבחר ספרותנו בשנת תשל"ה

משרד החינוך    ס
והתרבות

אנתמבחר ספרותנו בשנת תשל"ו

אוקיאנוס   סקרול, לואיס מבעד לראי ומה אליס מצאה 
שם

2017קרו

משכל   סאלעזר-הלוי, דנה 2016אלע/שלימבצע ברלין

משכל   סאלעזר-הלוי, דנה 2018אלע/שלימבצע טורונטו

משכל   סרוטנר, ליאת 2011רוטמבצע מלכה

משכל   סאלעזר-הלוי, דנה 2015אלע/שלימבצע מנהטן

משכל   סאלעזר-הלוי, דנה 2017אלע/שלימבצע קהיר

גשרים   סקורסונסקי, ז'נה 2010קורמברוכ עכשיו

כתר   סטרסרו, רי 2019טרסמג, ג'ו, בת' ואיימי : רומן גרפי

הקיבוץ המאוחד -    סקציר, יהודית
הקבה"מ

מגדלורים של יבשה : שלשה 
ספורי מסע

1999קצי

שירב, פנינה, 
עורכת

מעלות   ס מגון : מקראה לספרות לכיתה 
ז' : בבית הספר הכללי

אנת

שירב, פנינה, 
עורכת

מעלות   ס מגון : מקראה לספרות לכיתה 
ח' : מקראה לספרות לכיתה ח' 

בבית הספר הכללי

אנת

אגודת הסופרים    סשחר, דוד
העברים בישראל 

ליד "מסדה"

1966שחרמגיד העתידות : ספורים

זמורה-ביתן    ס לשם, רון 2009לשםמגילת זכויות הירח

יחדיו   ס מגמות בספורת ההוה : הספור 
החווי

[1979]אנת

שוקן   סוולף, כריסטה 1998וולמדיאה : קולות

כנרת, זמורה-ביתן,    סלינדגרן, אסטריד
דביר

2015לינמדיקן

ספרית פועלים   ספלובר, גוסטב 1965פלומדם בוברי : רומן

עם עובד   ססימנון, ז'ורז' מדרגות הברזל ; אלמונים 
בבית

2003סימ

כתר   סאדמס, דוגלס 1979אדממדריך הטרמפיסט לגלקסיה

כנרת, זמורה-ביתן   סדריסון, ניקולס מדריך לצפורים של מזרח 
אפריקה

2011דרי

הקיבוץ המאוחד -    סטאוב, גדי
הקבה"מ

מה היה קורה אם היינו שוכחים 
את דב

טאו

הקיבוץ המאוחד -    סטפר, יונה
הקבה"מ

2010טפרמה שהסתרתי בבטן

משכל   סהירשמן, אילת מה שנטע אוהבת : קומדיה 
רומנטית עם מתכונים

2019היר

עם עובד   סעמיר, אלי 2010עמירמה שנשאר

כתר   סקראוס-וינר, אורלי 2010קראמה שצריך לקרות

משכל   סבוין, ג'ון 2014בוימה שקרה לברנבי ברוקט

הוצאת עם עובד   סגרינוול, גארת' 2020גרימה ששייך לך
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
כנרת   ס 2דסאי, קיראן 1999דסאמהומה בגן הגויבות

גרף   סמון, אליזבט 2005מוןמהירות החשך

משרד הבטחון -    סברנר, יוסף חיים
ההוצאה לאור

[1971]ברנמהתחלה

אל"ף   סשלום עליכם 1985שלומהתלת הדם : חלק א'

אל"ף   סשלום עליכם 1985שלומהתלת הדם : חלק ב'

מ. ניומן   ס 2מלויל, הרמן מלומובי דיק

הקיבוץ המאוחד -    ססרטר, ז'ן פול
הקבה"מ

1984סרטמוות בלב

קנאוסגורד, קרל 
אובה

מודן   ס 2014קנאמוות במשפחה

הקיבוץ המאוחד -     ס סרמגו, ז'וזה
הקבה"מ

2008סרממוות לסירוגין

כתר   סהראבן, גיל 1995הראמוזה

כנרת, זמורה-ביתן   ספמוק, אורחן 2011פמומוזיאון התמימות

עם עובד   סשלום עליכם 1999שלומוטל בן פייסי החזן

אל"ף   סשלום עליכם מוטל בן פייסי החזן : כתבי 
נער יתום

1980שלו

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

יהומול היערות : סיפורים

ספרית פועלים -    סמאיר, סטפני
הקיבוץ המאוחד 

בע"מ

2009מאימולד הירח

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

1987יהומולכו : רומאן

זמורה   סאנדה, מיכאל מומו, או, הספור המוזר על 
גונבי הזמן ועל הילדה 

שהחזירה לאנשים את הזמן 
הגנוב

אנד

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

2005גרומומיק

הקיבוץ המאוחד -    סלורי, לויס
הקבה"מ

1997לורמונה מספר לכוכבים

אל"ף   סשלום עליכם 1979שלומונולוגים

מודן    ס ווטסון, לרי 1995ווטמונטאנה 1948 : רומן

ספרית מעריב    ס גרין, גרהם 1983גרימונסיניור קיחוטה

כנרת, זמורה-ביתן   ספאולר, קארן ג'וי 2015פאומועדון הקריאה של ג'יין אוסטן

מודן   סמתיה, ג'ניפר 2018מתימוקסי

הקיבוץ המאוחד -    סרות, ורוניקה
הקבה"מ

2013רותמורדים

עם עובד   סגולדן, פרדריק 1980גולדמושבות בחלל : הזנוק הבא

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

דביר   ס מות איון איליץ' : האב סרגי : 
השטן : שלושה סיפורים

טול

משרד הבטחון -    סמן, תומס
ההוצאה לאור

[1974]מןמות בונציה

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

יהומות הזקן : סיפורים

חרגול    ס חילו, אלון 2004חילמות הנזיר

הקיבוץ המאוחד -    סלוי, שבתאי
הקבה"מ

מות סאריה היפה : ספורי 
אהבה בדויים

1983לוי
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
זמורה, ביתן   סאמדו, ז'ורז' מותו ומותו של קינקאס-שואג-

מים
1986אמד

עם עובד   סגולן, שמאי 1971גולןמותו של אורי פלד

בית צבי - ביה"ס    ממילר, ארתור
לאמנויות הבמה

מותו של סוכן : מחזה בשתי 
מערכות

19--מיל

משכל : (ידיעות    סגרויסמן, אולה
אחרונות - ספרי 

חמד)

2009גרוימזודה על השלג

משכל    ס גרויסמן, אולה 2009גרומזוודה על השלג

משכל    ס בר-יוסף, יצחק 2007בר-ימזכרת אהבה

זמורה-ביתן   סגוטפרוינד, אמיר 2013גוטמזל עורב

אביב   ס מזרח מערב : 50  מספרים 
בוחרים סיפור

1998אנת

כנרת, זמורה-ביתן   סאטווד, מרגרט 2015אטומזרן האבן : תשע מעשיות

הקיבוץ המאוחד -    סמגד, אהרן
הקבה"מ

מגדמחברות אביתר : רומן

כנרת, זמורה-ביתן   סהורן, שפרה 2012הורמחול העקרבים

כנרת   סקשור, קריסטין 2011קשומחוננת

רימונים   סלויטן, שרונה 2010לוימחוץ לתחום

בית לוחמי    מקצנלסון, יצחק
הגטאות

קצנמחזות

כרמל   סבבל, יצחק מחזות, תסריטים וסיפורים מן 
העזבון / כל הכתבים : כרך 

שני

2009בבל

עם עובד   ס 2קוטזי, ג'.מ 1984קוטמחכים לברברים

פעמון   סווטר, וינס 2016ווטמחלק העיתונים

הקיבוץ המאוחד -    סאגוס, מילנה
הקבה"מ

2009אגומחלת האבנים

משכל : (ידיעות    סקובן, הרלן
אחרונות - ספרי 

חמד)

2011קובמחסה

כתר   סקיבואישי, קזו 2013קיבמחפשי העננים

הכורסא   סגרין, ג'ון 2014גרימחפשים את אלסקה

משכל    ס חיים, אסתי ג 2003חיימחר יקרה לנו משהו טוב

מסדה   סאסימוב, איזק מחר כפול תשע : סיפורי 
העתיד הקרוב

[1972]אסי

הקיבוץ המאוחד -    סשייר, בלה
הקבה"מ

2011שיימט ילדים : שתי נובלות וסיפור

משכל   סהורביץ, גרג 2013הורמטווח קרוב

כתר   158שרמה, רובין ס' מי יבכה כשתמות? : שיעורי 
חיים ---

2003שרמ

זמורה-ביתן   סקריספ, קלב 2018קרימי יעצור את אייבי פוקט?

הקיבוץ המאוחד -    סגורי, חיים
הקבה"מ

1980גורימי מכיר את יוסף ג' ?

מודן    ס יוג'נידיס, ג'פרי 2004יוגמידלסקס

כתר    ס אדם, סוזן 2002אדםמיהמיה

ספרית פועלים -    סבן-ברוך, יעל
הקיבוץ המאוחד

2011בן-במיוחדים
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
עגור   ס מיטב ספורי המיתולוגיה 

לילדים
1997מיט

הקיבוץ המאוחד -    ססילברברג, אלן
ספרית פועלים

מיילו : פתיקים דביקים ומוח 
קפוא

2018סיל

משכל : (ידיעות    סעוז, עמוס
אחרונות - ספרי 

חמד)

(2010)עוזמיכאל שלי

כנרת, זמורה-ביתן   סגרואן, שרה 2008גרומים לפילים

עם עובד   סמיכאל, סמי 2001מיכמים נושקים למים

משכל    ס שינפלד, מיכאל 2008שינמים שאין להם סוף

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

2000גרומישהו לרוץ אתו

ידיעות אחרונות,    סמקינטוש, קליר
ספרי חמד

2020מקימישהו מסתכל עלייך

הקיבוץ המאוחד -    סאיני, לאה
הקבה"מ

1995אינמישהי צריכה להיות כאן

מסדה   סשמוש, אמנון 1978שמומישל עזרא ספרא ובניו : רומן

הכורסא   ססנדקר, ין-פיליפ 2013סנדמיתרי הלב

כתר   סינאי, הגר 2004ינאמכונת הנצח של אלכס

הקיבוץ המאוחד -    סאפלפלד, אהרן
הקבה"מ

1980אפלמכות האור

עם עובד   סלורי, יו 2012לורמכירת חיסול

משרד הבטחון -    סאוארבך, ג'ון
ההוצאה לאור

[1973]אואמכנסיים : ניקוס והמכשפה

כתר   סאפלפלד, אהרן 1997אפלמכרה הקרח

כתר   ס 2ריס, סיליה 2002ריסמכשפה

מודן   סקולפר, קנדל 2015קולמכשפה של סופה ומלח

משכל    ס קובן, הרלן 2008קובמכת מחץ

יחדיו   סכהן, אדיר 1979כהן אמכתב לכתובת אבודה : רומאן

עם עובד    ס סימנון, ז'ורז' 2005סיממכתב לשופט ; הילד שבחלון

קפלן, ניסן בן 
שלמה

המאור   ס 1949קפלמכתבי בת העמק

עם עובד    836 קפקא, פרנץ 2003קפקמכתבים אל פליצה : מבחר

ספרית פועלים   סלויטס, יואב 1980לויטמכתבים מבית כלא

ספרית פועלים   סגולדברג, לאה 1982גולמכתבים מנסיעה מדומה

הכורסא   סברוקמול, ג'סיקה 2013ברומכתבים מסקאי

כתר    ס מגן, מירה 2003מגןמלאכיה נרדמו כולם

הקיבוץ המאוחד -    סבן-נר, יצחק
הקבה"מ

1987בן- נמלאכים באים : רומאן

מודן   סבראון, דן 2004בראמלאכים ושדים

צלטנר - ספרים    סיוספזאי, מלאלה
של ילדים

2016יוסמלאלה

משכל   סרוטנר, ליאת 2010רוטמלדר - קסם הקמע

מוסד ביאליק   מהאפרתי, יוסף 1968האפמלוכת שאול

נהר ספרים    ס דבי, אז'ן 2006דבימלון הצפון

עם עובד   סספטיס, רותה 2018ספטמלח אל הים : רומן
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
כתר   סקורמיר, רוברט 2006קורמלחמת השוקולד

כנרת   ספרי, ג'ימס 2005פרימליון רסיסים קטנים

הוצאת עם עובד   סגול, מירי 2020גולמלימלי

עם עובד   סשמיר, משה [1992]שמימלך בשר ודם

זמורה-ביתן   ספונקה, קורנליה 2006פונמלך הגנבים

משכל   סמקמל-עתיר, נאוה 2004 (2009)מקממלך ההר

מודן   סהיטנר, אילן 2004היטמלך החומוס ומלכת האמבטיה

כרמל   סדניאל, דרור 2010דנימלך הצפורים

בשביס, יצחק 
זינגר

זמורה-ביתן    ס  1992בשבמלך השדות

מודן   סאיויארד, ויקטוריה 2015איומלכה אדומה

משכל   סהלר, ג'וזף 2008הלרמלכוד 22

כתר    ס ז'קונט, אמנון 1994זקומלכודת דבש

כנרת, זמורה-ביתן   סברנדס, יוכי 2008ברנמלכים ג

עם עובד   סלהב, צרויה 2004להבמלכת הבצות רוקדת טנגו

מודן   סישי-לוי, שרית 2013ישימלכת היופי של ירושלים

זמורה-ביתן   ססמילנסקי, יזהר 1998יזהמלקומיה יפהפיה

ספרית פועלים   סמגד, מתי 1985מגדמם : (שם שאול) : רומן

זמורה-ביתן    ס שלו, מיכל 2010שלוממערב לירח

שמואלי, אפרים, 
עורך ומתרגם

עקד   808.88 מן ההרים : ספורים, שירים 
ועיונים מספרות העולם

1982שמו

עם עובד   סורטה-זהבי, תמר מנדלה : סיפור חייו של נלסון 
מנדלה

2014ורט

משכל   סשרבונו, ז'ואל 2016שרבמנהיגי העתיד

כנרת   ס 4לברו, פיליפ 2001לברמנואלה

עם עובד    ס עוז, עמוס 1982עוזמנוחה נכונה

אל"ף   סשלום עליכם 1980שלומנחם-מנדל

אל"ף   סשלום עליכם 1977שלומנחם-מנדל בורשה

כנרת   סקסט, פ"ק 2010קסטמסומנת

זמורה-ביתן   סבנאי, יוסי 1994בנאמסיפורי אברם סוראמלו

משכל   סקובן, הרלן 2012קובמסלול מכשולים

כתר   סאפלפלד, אהרן 2000אפלמסע אל החורף

משכל : (ידיעות     ס יהושע, א. ב.
אחרונות - ספרי 

חמד)

מסע אל תם האלף : רומן 
בשלושה חלקים

2010יהו

זמורה-ביתן   סמיסטרי, רוהינטון 2012מיסמסע ארוך כל כך

משכל : (ידיעות     ס מגד, אהרן
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010מגדמסע באב

שוקן   סשאמי, רפיק 2000שאממסע בין לילה לבוקר

הקיבוץ המאוחד -    סגדליה, עמי
הקבה"מ

1995גדלמסע בעקבות האהבה
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.

הקבה"מ
1970יהומסע הערב של יתיר

הקיבוץ המאוחד -     ס סרמגו, ז'וזה
הקבה"מ

2010סרממסע הפיל

אחוזת בית   סחלפון, איל מסע חפושים : עם חברים, 
באמצע החיים לאורך שביל 

ישראל

2008חלפ

הקיבוץ המאוחד -    סשביט, דן
הקבה"מ

1983שבימסע לשבעה קולות : רומן

מודן   סאביב, זוהר מסע מצמרר 6 : נשאבים 
לאיפון

2011אבי

מנדלי מוכר 
ספרים

דביר   ס מנדמסעות בנימין השלישי

עם עובד   סגרין, גרהם 1971גריןמסעותי עם דודתי

משרד הבטחון -    סמגד, אהרן
ההוצאה לאור

1965מגדמספורי היום השני

כתר   סבר-יוסף, יהושע 1984בר-ימספורי צפת ומסיפורי ירושלים

שוקן   סשאמי, רפיק 1998שאממספר הלילה

הקיבוץ המאוחד -    סליניק, חגי
הקבה"מ

2000לינמספר מוות

לטליר, הרנן 
ריברה

כתר   ס 2011לטלמספרת הסרטים

אופוס    919.4 מורגן, מרלו 1999מורמסר האנשים האמיתיים

זמורה-ביתן   ספולמן, פיליפ 2007פולמסתרי אבן האודם

די-לשה, מריה-
תרזה

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1998די-למעבר בצל

עם עובד   סלה גווין, אורסולה 1978לה-גמעבר לעלטה

צלטנר   סווטסון, ג'וד 2011שלושמעבר לקבר

כנרת   ססמית, ג'ף 2010סמי/ בוןמעגלי רוחות

כנרת, זמורה-ביתן   סמיכאל, סמי 2011מיכמעוף הברבורים

כנרת, זמורה-ביתן   סלנדי, הואן בי 2016לנדמעופפת

זמורה-ביתן   סטילור, קרסמן 2001טילמען לא ידוע

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1976עגנמעצמי אל עצמי

מטר   סרוול, רינבו 2016רוומעריצה

כתר   סשינפלד, אילן 2007שינמעשה בטבעת

משרד הבטחון -    סביבר, יהואש
ההוצאה לאור

1986ביבמעשה דינה

ספרית פועלים   סקוסטר, שרל דה מעשה טיל אולנשפיגל : ולמה 
גודזק : לספר כל עלילותיהם 

רבות השעשועים העוז 
והתהילה אשר עולל בארץ 

פלאנדרן ושאר מקומות

1951קוס

ספרית פועלים   סגרים, יעקב לודויג 1994גרימעשיות : האוסף השלם

הקיבוץ המאוחד -    סרות, ורוניקה
הקבה"מ

2012רותמפוצלים

שריג, תקוה, 
עורכת

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

מפי הטף : לקט דברים מפי 
ילדי התנועה הקיבוצית

אנת

עם עובד   סשריד, ישי 2017שרימפלצת הזיכרון

אל"ף   סשלום עליכם 1982שלומפסח עד פסח
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
עם עובד   סעמיר, אלי 1992עמירמפריח היונים

מודן   סאלמיל, טוני 2016אלממפתח הקסמים

אשכנזי-אנגלהרד, 
הלינה

ירון גולן   ס מצבים : ורשה - פריס - תל-
אביב

1992אשכ

דנגרמבגה, 
טסיטסי

ספרית פועלים   ס 2005דנגמצבים עצבניים

אריה ניר הוצאה    סברדוגו, לי
לאור

2017ברדמצור וסופה

זמורה, ביתן   סבל, הינריך 1982בלמצור של חרדה

נילור, פיליס 
רינולדס

הקיבוץ המאוחד -    ס 
הקבה"מ

2009נילמציל צרצרים

ספרית פועלים   סעוז, עמוס 1969עוזמקום אחר : רומן

חרגול    ס ערד, מאיה מקום אחר ועיר זרה : רומן 
בחרוזים

2003ערד

כתר   סליברכט, סביון 2002ליבמקום טוב ללילה

מודן   סבוש, וילהלם 2009בושמקס ומוריץ

חרגול   סגלבץ, תמר 2006גלבמקפלת

הקיבוץ המאוחד -    סמגד, אהרן
הקבה"מ

מגדמקרה הכסיל

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

1990יהומר מאני : רומאן שיחות

נויגבורן, דרורית, 
עורכת

מעלות   ס מראות : מקראה לספרות 
לכיתה ז'

אנת

מיוחס-אלראי, 
עליזה

משכל    ס  2004מיומראות מצחיקות

עם עובד   סורטה-זהבי, תמר מרטין : ספור חייו של מרטין 
לותר קינג

2010ורט

דני ספרים   סקרופיק, אורה 2013קרומריה

ברדיצ'בסקי, מיכה 
יוסף

יחדיו ואגודת    ס
הסופרים העברים 

בישראל

1971ברדמרים : רומן מחיי שתי עיירות

מטר   סגרוגן, ג'ון 2006גרומרלי ואני

משכל   סולנטין, ג'ני 2010ולנמרק שבור

עם עובד   סז'יד, אנדרה 1984זידמרתפי הוטיקן

משכל   סקידר, דקלה 2011קידמשהו פשוט מסובך

כתר    ס אדלמן, אורי [2015]אדלמשוואה עם נעלם : רומן מתח

כתר   ססינגר, ניקי 2019סינמשחק ההישרדות

כתר   סשביט, אוריה 2002שבימשחק הזכרון

זמורה-ביתן    ס גרישם, ג'ון 1996גרימשחק המושבעים

משכל   סקובן, הרלן 2010קובמשחק הציד

משכל    ס קובן, הרלן 2007קובמשחק מסוכן

ספון, קרלוס 
רואיס

כנרת, זמורה-ביתן   ס 2010ספומשחקו של המלאך

אופוס    ס מרטין, ג'ורג' 1999מרטמשחקי הכס

כנרת   סקולינס, סוזן 2010קולמשחקי הרעב

כנרת   סקולינס, סוזן 2011קולמשחקי הרעב : התלקחות
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
כנרת   סקולינס, סוזן 2012קולמשחקי הרעב : עורבני חקיין

קשת    ס יחימוביץ', שלי 2003יחימשחקי זוגות

עם עובד   ססולטר, ג'ימס 2015סולמשחקים ושעשועי שווא

הוצאת שוקן   סוסטאובר, טארה 2020וסטמשכילה

מנשר של סופרים   סחפץ, שרון 2012חפץמשל יותם

ספרית פועלים   סעינת, עמלה 2011עינמשני עברי החומה

ברנע-גולדברג, 
מאירה

כנרת, זמורה-ביתן   ס 2015ברנמשפחה לדוגמה

כתר   ססלזניק, בריאן 2018סלזמשפחת מארוול המופלאה

עופרים   סויס, יוהן דוד 1995ויסמשפחת רובינזון השוויצרית

אוקיאנוס   סדרל, ג'רלד 2014דרלמשפחתי וחיות אחרות

ספרית פועלים   סדרל, ג'רלד 1977דרלמשפחתי וחיות אחרות

כנרת    ס שהם, ליעד 2010שהםמשפט חוזר

כתר    ס פולמן, פיליפ 2005פולמשקפת הענבר

אדם   סרון-פדר, גלילה 1988רוןמתבגרים

אסטרולוג   ס מתוך הארון הנעול : כתיבה 
הומוסכסואלית של סופרים 

מפורסמים

2000אנת

משכל   סגרינברג, נועה 2017גרימתונשמת

הקיבוץ המאוחד -    סלורי, מלקום
הקבה"מ

1986לורמתחת להר געש

מטר   סאפלט, קתי 2015אפלמתחת למרפסת

פרוזה   סקינן, עמוס 1979קינמתחת לפרחים : (ספורים)

כנרת, זמורה-ביתן   סאנדרו, סלי 2017אנדמתכונים לאהבה ולרצח

זמורה-ביתן   סברטוב, חנוך 2003ברטמתם עד תם : רומן

כנרת, זמורה-ביתן   סאדף, שמעון 2014אדףמתנות החתונה

כנרת   סשברטון, מרק 2017שברמתקפת המפלצות

מלוא   סרון-פדר, גלילה נאדיה : סיפורה של תלמידה 
ערביה

1985רון

הקיבוץ המאוחד -    סרות, ורוניקה
הקבה"מ

2014רותנאמנים

כנרת   סקסט, פ"ק 2010קסטנבגדת

ספרית פועלים   סמוסיל, רוברט [1978]מוסנבוכותיו של החניך טרלס

ספרית פועלים   סאלירז, ישראל 1963אלינדנדות-פח

כנרת   סאנגר, ליף 2004אנגנהר של שלוה

כנרת, זמורה-ביתן   סויגן, דלפין דה 2012ויגנו ואני

רימונים   סרום, נועה 2012רוםנוגה

כנרת    ס הרן, ליאן 2007הרן / סיפנוגה הירח

זמורה - מוציאים    סטאונסנד, ג'סיקה
לאור

נוורמור : מבחני הפלאות של 
מוריגן קרואו

[2020]טאו/ נור

זמורה-ביתן   סנבו, אשכול 2011נבונוילנד

כנרת   סגבלדון, דיאנה 2015גבלנוסעת מעבר לזמן
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
יסוד   סאלטשולר, שמאי נוף במולדת : ספורי שמאי על 

ארץ ישראל
[1979]גור

עם עובד   סקנז, יהושע נוף עם שלושה עצים : שתי 
נובלות

2000קנז

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

2011גרונופל מחוץ לזמן : ספור בקולות

משכל : (ידיעות     ס באר, חיים
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010בארנוצות

ספרית פועלים   סאפדיק, ג'ון 1965אפדנוצות יונה

דיוקרוני, צ'יטרה 
בנרג'י

מחברות לספרות   ס 2006דיונושא הקונכייה

משרד הבטחון -    סתלמי, מנחם
ההוצאה לאור

נחש הכסף : ספורים ורשימות 
מן המלחמות

1978תלמ

כתר   סאיתן, שולמית 1985איתנטע מרחוב הורדים

משכל   סשיר, סמדר 2005שירניבר

דני ספרים   סאשוש, מרגלית 2017אשוניחוח האפרסמון

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1986דוסניטוצ'קה : לילות לבנים

הקיבוץ המאוחד -    סקורטסר, חוליו
הקבה"מ

2013קורניירות פתאום

עוץ   ססטיבנסון, נואל 2019סטינימונה

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

2014יהוניצבת

ספרית פועלים   סורנר, אמנון 2012ורנניר נגד סלים

מודן   סרון-פדר, גלילה 1996רוןנישואים חורגים

כנרת   סלור, פיטקוס 2018לורנלחמים כאחד

ספרית פועלים    ס פינק, אידה 1993פיננלך בלילות נישן בימים

מק'קורמיק, 
פטרישיה

ספרית פועלים -    ס
הקיבוץ המאוחד

2009מקנמכרה

משכל   סולנטין, ג'ני 2011ולננמלים

הקיבוץ המאוחד -    סשיזף, צור
הקבה"מ

1988שיזנמר בהרים

עם עובד   סאיטמטוב, צ'ינגיס נמר השלג (הכלה הנצחית) : 
רומן

2012איט

כתר   סקיבואישי, קזו 2014קיבנסיך האלפים

הקיבוץ המאוחד -    סאיכילוב, יעל
הקבה"מ

1999איכנסיך לבבות אדום

סלע-מאיר    305.48 ששון, ג'ין נסיכה : חייה הסודיים של 
נסיכה סעודית

2018ששו

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2010קבונסיכה לנצח

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2007קבונסיכה על הסף

ברנט, פרנסיס 
הודג'סון

מודן   ס 2010ברננסיכה קטנה

דני ספרים   סברזילי, עינת 2017ברזנסיכה של מלח

כתר   סשוב, יעל 2011שובנסיכת הגלידה

ספרית פועלים -    סקבוט, מג
הקיבוץ המאוחד

2007קבונסיכת המסבות

זמורה-ביתן   סגפן, אדיבה 2012גפןנעדרת
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
שטל, אברהם, 

עורך
משרד החינוך    ס

והתרבות - אגף 
הנוער

נעורים : בין עולמות 
מתנגשים : מקראה לתלמיד

אנת

יד ושם ירושלים   סעקביא, מרים 1982עקבנעורים בשלכת

משכל   ססטריטפילד, נואל 2015סטרנעלי תיאטרון

משכל   סגדליה, עמי 2003גדלנעמת לי מאד

עם עובד   סעמיר, אלי 2018עמינער האופניים

אחוזת בית   ססורופ, ויקס 2007סורנער החדות ממומבי

משרד הבטחון -    ספרנקל, נעמי
ההוצאה לאור

1977פרננער צמח בגדות האסי

זמורה-ביתן   סשלינק, ברנרד 1998שלינער קריאה

משכל   סבן-שמחון, גבריאל 2013בן-שנערה בחולצה כחולה

משכל   סמקמל-עתיר, נאוה 2006מקמנערה במרפסת ממול

כנרת   סשבליה, טריסי 2001שבלנערה עם עגיל פנינה

משכל   ס 2קיסן, סוזנה 1997קיסנערה, מופרעת

עם עובד   סקוטזי, ג'.מ 2001קוטנערות : תמונות מחיים קרתניים

משכל   סוילסון, ג'קלין 2010וילנערות בלחץ

רימונים   ססטון, ג'וליאנה 2017סטונערים כמוך

ספרית פועלים -    סגבעתי, רוני
הקיבוץ המאוחד

2008גבענערת הפרפרים והליצן

ירדן    ס מטלון, עמנואל נפגש במקום שאין בו חשכה : 
זכרונותיו של גנב ספרים

2009מטל

קוראים   סרודס, מורגן 2013רודנפילת הממלכות

מודן   ספולט, קן 2011פולנפילת ענקים

משכל   סאלבוים, אתי 2019אלבנפלאות

כתר   ס 1 נפלאות ארץ-הקודש : מבחר 
ספורי מסע והרפתקאות בארץ 
ישראל במאה הי"ט ובראשית 

המאה העשרים

1981

הקיבוץ המאוחד -     ס דה לוקה, ארי
הקבה"מ

2008דה-לנפליטני

גוגול, ניקולי 
וסיליביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

2013גוגנפשות מתות : פואמה

כנרת   ססטיווטר, מגי 2012סטינצח.

ספרית פועלים   סהלוי, בנימין, עורך נצת אביב : אנתולוגיה 
ספרותית לבני-הנעורים על 

רעות ואהבה

[1986]אנת

מודן    ס בראון, דן 2005בראנקודת ההונאה

מודן   סקורמן, גורדון 2017שלושנקודת ההתלקחות

מודן   סהירש, ג'ף 2016שלושנקודת פריצה

כנרת   סלור, פיטקוס 2015לורנקמתה של מספר 7

ספרית פועלים   סכנוביץ', גריגורי 1983כנונרות ברוח : רומן

תכלת   סויליאמס, ביאטריס 2019וילנשות הקיץ

עם עובד   סבורלא, יהודה 1958בורנשים : ספורים

כתר   סאלקוט, לואיזה מיי 1992אלקנשים קטנות
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יבנה   סאלקוט, לואיזה מיי (1991)אלקנשים קטנות

כתר   סחן, רועי 2020חןנשמות

מודן   סצ'נג, ג'ק 2017צ'נגנתראה בקוסמוס

אוקיינוס   סורן, ז'ול 2019ורןסביב העולם בשמונים יום

משכל   סלרנג'יס, פיטר 2017לרנסדק בזמן

הקיבוץ המאוחד -    סקציר, יהודית
הקבה"מ

1990קציסוגרים את הים

ברנט, פרנסיס 
הודג'סון

עופרים   ס 2001ברנסוד הגן הנעלם

הקיבוץ המאוחד -    סטפר, יונה
הקבה"מ

2006טפרסוד עם כנפיים

מודן   סמונרו, אליס 2007מונסודות גלויים

משכל   סגרשון, שמעון 2010גרשסודות הכדורגל של נועם

אורנית   סנחמיאס, חני 2005נחמסודות נעורים 5

משכל   ספינדר, ג'וזף 2012פינסודות קבורים

מודן   סמיסנר, סוזן 2018מיססודות של חיים מופלאים

כתר   סקמחי, אלונה 1999קמחסוזנה הבוכיה

כתר   סנמירובסקי, אירן 2006נמיסויטה צרפתית

הדר   סשחר, דוד 1979שחרסוכן הוד מלכותו

עם עובד   סכהן, אלבר 1978כהןסולל

כתר   סעוז, עמוס סומכי : ספור לבני הנעורים על 
אהבה והרפתקאות

1980עוז

טולסטוי, אלכסי 
ניקוליביץ'

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

2006טולסונטת קרויצר

טולסטוי, ליב 
ניקוליביץ'

דביר   ס סונטת קרויצר. אושר 
המשפחה. שלוש מיתות. 
סופה : ארבעה סיפורים

1975טול

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

2014גרוסוס אחד נכנס לבר

הקיבוץ המאוחד -    סחן, רועי
הקבה"מ

2005חןסוסי הדיו

iCast   סאיני, לאה 2013אינסוסית

ספרית פועלים   סקניוק, יורם 1973קניסוסעץ : מסע

מפעלים     ס ברת, ג'ון
אוניברסיטאיים

1976ברתסוף הדרך

משכל   סבן-דוד, מישקה סוף המרוץ, או, גן, זן ואמנות 
הרכיבה

2013בן-ד

כתר   סלפיד, שולמית 2007לפיסוף עונת הלימונים

עם עובד   סמיכאל, סמי 1975מיכסופה בין הדקלים

כנרת, זמורה-ביתן   ססמיל, הולי [2019]סמיסופר גיקית

מ' לב   892.47לב, מישה 2006לבסופרים ואמנים בני דורי

כתר   סקיבואישי, קזו 2018קיבסופרנובה

ירון גולן   סשיף-כרמון, צביה 1994שיףסורגים פרוצים : רומן

מודן   סגרישם, ג'ון 2009גרישסחיטה

משכל   סוילימס, ג'ון 2011וילסטונר
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
מטר   סאלברטלי, בקי 2016אלבסיימון מוצא את דרכו

כנרת   סשהם, ליעד 2017שהםסיכון כפול

אלכסנדריה   סלאופר, טל 2008לאוסילבר סיטי

כתר   סזמיר, מיכל 2012זמיסימנים של גבר זר

כנרת   סמאיר, מריסה 2015מאיסינדר

כתר   סליברכט, סביון 1992ליבסינית אני מדברת אליך

כתר    ס רגן, נעמי 2001רגןסיפור אמריקאי

דביר   סמטלון, רונית סיפור שמתחיל בלוויה של 
נחש

2018מטל

כנרת   סאטווד, מרגרט 2012אטוסיפורה של שפחה

ספרית מעריב   סבר-יוסף, יהושע 1988בר-יסיפורו של אדם רעב

עם עובד    ס זיסקינד, פטריק 1992זיססיפורו של מר זומר

אל"ף   סשלום עליכם 1976שלוסיפורי אלף לילה ולילה

אל"ף   סשלום עליכם 1979שלוסיפורי הרכבת

הקיבוץ המאוחד -     ס קציר, יהודית
הקבה"מ

2005קציסיפורי חיפה

עם הספר   ס סיפורים לטינו-אמריקאיים בני 
זמננו

[1964]אנת

הקיבוץ המאוחד -    סבירשטיין, יוסל
הקבה"מ

2004בירסיפורים מאזור השלווה

כרמל   סבדיה, ז'וזף סיפורם המופלא של טריסטן 
ואיסולד : כפי שסופר בידי ז'וזף 

בדיה

1997בדי

מוסד ביאליק    ס ירדני, גליה סל הענבים; סיפורים 
ארצישראליים בתקופת העלייה 

הראשונה

סל

משכל   סטילר, אן 2016טילסליל של חוט כחול

א. לוין - אפשטין -    סדינור, יחיאל
מודן

סלמנדרה : כרוניקה של 
משפחה יהודית במאה 

העשרים

[1975]דינ

משכל   סאבירם, דנה 2015אביסלפי אחד יותר מדי

כנרת, זמורה    (9)741.5 קרת, אתגר 2019קרתסמטאות הזעם

עם עובד   סמחפוז, נגיב 1969מחפסמטה בקהיר

עם עובד   סרביניאן, דורית 1995רביסמטת השקדיות בעומריג'אן

הקיבוץ המאוחד -    סכרמי, דניאלה
הקבה"מ

1994כרמסמיר ויונתן על כוכב מאדים

כנרת, זמורה-ביתן   ססיניוריני, מתיה 2011סינסמפונית הזמן הקצר

אל"ף   סשלום עליכם סנדר בלאנק ובני-ביתו ; 
סטמפניו

1981שלו

כנרת, זמורה-ביתן   סמוסו, גיום 2016מוססנטרל פארק

ספרית פועלים    92 כהן, רן 2016כהןסעיד

כתר   סמורקמי, הרוקי 2005מורספוטניק אהובתי

זמורה-ביתן    ס סמילנסקי, יזהר ספור חרבת חזעה : ועוד 
שלושה ספורי מלחמה

2010יזה

מודן   ססי, ליסה 2006סיספור כתוב במניפה

כתר   סעוז, עמוס 2002עוזספור על אהבה וחושך
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1972עגנספור פשוט

זמורה-ביתן    ס גלבפיש, רוני 2010גלבספור קטן ומלוכלך

הקיבוץ המאוחד -    סרמסוומי, סונדרה
הקבה"מ

2000רמסספורו של עץ התמרהינדי

עם עובד   סבולדוין, ג'מס 1975בולספורו של רחוב ביל

עם עובד   סהמאירי, אביגדור [1970]המאספורי המלחמה

הקיבוץ המאוחד -    ססמילנסקי, יזהר
הקבה"מ

יזהספורי משור

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

ספורי נשים בנות העליה 
הראשונה

1984אנת

תנועת הנוער    סגורקי, מקסים
הלומד באר-

ישראל, המחנות 
העולים

19?גורספורים

הקיבוץ המאוחד -    ססרונטס, מיגל דה
הקבה"מ

1982סרוספורים

משרד הבטחון -    סשמיר, משה
ההוצאה לאור

1974שמיספורים

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1956עגנספורים ואגדות

בית לוחמי    סקצנלסון, יצחק
הגיטאות

קצנספורים ומסות

שוקן   סקפקא, פרנץ 1993קפקספורים ופרוזה קטנה

שוקן   סקפקא, פרנץ קפקספורים ופרקי התבוננות

מוריס, איבון, 
עורכת

עם הספר   ס [1963]אנתספורים יפניים בני זמננו

עופרים   סאופק, בינה ספורים לפני השינה : סיפורים 
שטוב לשמוע וקל לקרוא

[1999]ספו

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1990צכוספורים מן הפרובינציה

משרד הבטחון -    סגוטמן, נחום
ההוצאה לאור

1967גוטספורים מצוירים

דביר   סברקוביץ, יצחק דב ברקספורים נבחרים

שמוש, טוביה, 
מתרגם

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

1971אנתספורים ערביים

עקד   סבלס, שמעון, עורך 1970אנתספורים פלשתיניים

מסדה   סאמיר, אהרן, עורך 1979אנתספורים צרפתיים בני זמננו

עם הספר   סברזילי, י, עורך [1962]אנתספורים רוסיים בני זמננו

עם עובד   ס 1967אנתספורים רוסיים נבחרים

שוקן   סיושימורה, אקירה 2002יושספינות טרופות

משכל   סמויס, ג'וג'ו 2017מויספינת הכלות

תמר   סבן-שחר, אברהם ספינת המדבר : ספורים 
באקראי ומשלים מההוי

1978בן-ש

אופוס   סגימן, ניל 2010גימספר בית הקברות

שוקן   סשדה, פנחס 1985שדהספר האגסים הצהובים

חרגול    92 צלקה, דן 2003צלקהספר האלף-בית

עם עובד   סאוסטר, פול 2003אוסספר האשליות

מודן   סגיל, אריק קהן 2013גיל-ספר הבריונים

עופרים   סקיפלינג, רדיירד 1997קיפספר הג'ונגל
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד

הקבה"מ
1991גרוספר הדקדוק הפנימי : רומאן

כנרת   סאורן, משה 1983אורספר החיים, ספר המתים

עם עובד    ס ברינר, שושי 2009בריספר הפרידות הגדול

הר וגיא - הוצאה    ס
פנימית

2006אנתספרות : לקט יצירות

מסדה   ספרסקי, נתן ספרות בחטיבת הביניים כיתה 
ט'

1981אנת

מודן   סקרח-שגב, דליה ספרות יפה : מקראה לכיתה 
ז' : חוברת עבודה לתלמיד : 

פעילויות לתלמידי כיתה ז'

1991אנת

Lion Books   ס ספרות לחטיבה העליונה : 
מגוון יצירות בהתאמה אישית 

על פי צרכיו של בית הספר

2013אנת

כתר   ס 2017ריגספריית הנשמות

ירון גולן   ספלטו-שרון, סמי 1994פלטסקס גורלי

כנרת   סמאיר, מריסה 2017מאיסקרלט

ספר לכל   סביטי, רוברט 2017ביטסרינה והגלימה השחורה

אוקיאנוס   סהרטמן, ריצ'ל 2014הרטסרפינה -  עם בוא הדרקונים

גרסיה מרקס, 
גבריאל

עם-עובד   ס 1979גרססתיו של פטריארך

כנרת, זמורה-ביתן   סמיכאל, סמי 2008מיכעאידה

כתר   סאמיר, גפנה 1997אמיעד גיל 21  תגיע לירח

רימונים   סרום, נועה 2008רוםעד הבת-מצווה זה יעבור

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

1975יהועד חורף : 1974  מבחר

הקיבוץ המאוחד -    סנבו, גידי
הקבה"מ

1996נבועד כאן

זמורה ביתן   סשיץ, דוד 1987שיץעד עולם אחכה

כנרת, זמורה-ביתן   סרותם, יהודית 2015רותעד שאבא יחזור

כתר   סזרחין, שמי 2011זרחעד שיום אחד

כתר   סאפלפלד, אהרן 1995אפלעד שיעלה עמוד השחר

הקיבוץ המאוחד -    סראובני, אהרן
הקבה"מ

עד-ירושלים : רומן : מימי 
מלחמת-העולם הראשונה

1987ראו

אסיה   סורדיה, פביאן עוברת אורח בדממה - עשר 
שנות הכשרה בסין : סיפור

2009ורד

צ'ריקובר   ססרי, דן בניה עוגיות המלח של סבתא 
סולטנה

1980סרי

כנרת   סבליד, אדם 2014בליעוגרם ענק ההרים

הקיבוץ המאוחד -    סאלמוג, רות
הקבה"מ

2003אלמעוד חבוק אחד

הקיבוץ המאוחד -    סקרבר, רימונד
הקבה"מ

2001עודעוד ספורים

זמורה, ביתן, מודן   סעינת, עמלה 1984עינעודד שרצה להיות עודד

עם עובד   ס 4אוסטר, כריסטיאן 2003אוסעוזרת בית

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1974דוסעול ימים : רומן

גפלה, אופיר 
טושה

כתר    ס  2004גפלעולם הסוף
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מסדה   סאמיר, אהרן 1979אמיעולם שכולו טוב : רומן

שוקן   סגורדר, יוסטין עולמה של סופי : רומן על 
תולדות הפילוסופיה

1996גור

עוץ   סבאום, לימן פרנק 2014באועוצמה מעוץ

זמורה-ביתן   ס 2דל, רואלד 2005דלעור : וספורים אחרים

זמורה-ביתן   ססנדרסון, דני 2007סנדרעור התוף של קרדיף

כנרת   ס 2קולינס, סוזן 2012קולעורבני חקין

ספרית פועלים   סקנטור, אברם 1998קנטעורבני, חמור ועורב

כנרת, זמורה-ביתן   סוינשטין, אסתי 2016וינ / עושעושה כרצונו

הקיבוץ המאוחד -    ספינסקי, יוסף
הקבה"מ

פינעזה כחיים : ספור

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי   ס 2006שטרעטרות

כתר   סוורטון, אדית 2013וורעידן התמימות

משכל   סקניוק, יורם 2006קניעיטים ונבלות

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

1986גרועיין ערך 'אהבה' : רומאן

כנרת   סלו, מרי 2014לועילוי

אופוס    ס מרטין, ג'ורג' 2000מרטעימות המלכים

כנרת, זמורה   סאוצרי, מגי 2019אוצעיניים אדומות

גרסיה מרקס, 
גבריאל

כתר   ס 6 1986גרסעיניים של כלב כחול

הקיבוץ המאוחד -    סאוטס, ג'ויס קרול
הקבה"מ

2007אוטעינים ירוקות מוזרות

אל"ף   סשלום עליכם 1982שלועיר האנשים הקטנים

עוץ   סג'ונס, דיאנה וין 2018ג'ונעיר הזמן

עם עובד   סצורית, אידה 1984צורעיר הנדחת

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1973עגנעיר ומלואה

כתר   ס 2014ריגעיר חלולה

עם עובד   סהראבן, שולמית [1974]הראעיר ימים רבים

הקיבוץ המאוחד -    סאורפז, יצחק
הקבה"מ

אורעיר שאין בה מסתור : סיפורים

מטר   סגילהם, דיוויד 2014גילעיר של נשים

משכל   סשלום עליכם עירם של האנשים הקטנים : 
ספורים מהמאה העשרים

2005שלו

עם עובד   סשן, צונג-ון 1989שןעירת הגבול

גרסיה מרקס, 
גבריאל

עם עובד   ס 6 1995גרסעל אהבה ושדים אחרים

עם עובד    ס בן-דוד, אמיר 2009בן-דעל גג העולם

משרד הבטחון -    סרג'ואן, רחמים
ההוצאה לאור

1985רגועל גחלים : קובץ סיפורים

עם עובד   סגרץ, נורית על דעת עצמו : ארבעה פרקי 
חיים של עמוס קינן

2008גרץ

י' שרברק    ס עומר, דבורה 2010עומעל הגובה

עם עובד   סענר, זאב על הגורן בליל לבנה : מסיפורי 
ארץ-ישראל ששמע זאב ענר

ענר
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הדר   סישי, אורציון על החוטים ועל לאורה : 

ספורים
1979ישי

עם עובד   סשחר, דוד שחרעל החלומות : ספורים

אחוזת בית   סקלין, יוסי 2014קליעל זה לא מדברים

עם עובד   סמקיואן, איאן 2007מקיעל חוף צ'זיל

פנדורה   סחדרה, יסמינה 2004חדרעל מה חולמים הזאבים

קשת   סרותם, יהודית 2009רותעל משכבם בלילות

ספרית פועלים   סולס, בנדיקט 2017ולסעל סוף הבדידות

עם עובד   סאוזקי, רות ל' 2006אוזעל פני הבריאה כולה

שוקן   ספנק, דניאל 2000פנקעל פצצות ומפלצות

עם עובד   ססבטו, ארנסטו 1987סבטעל קברים וגיבורים

משכל   סקוץ, מרים 2012קוץעל רקע רומנטי

כתר   סקזרוני, עבאס 2013קזרעל שתי רגליים וכנפיים

מודן   סלוינגר, מירה עלי ספרות : לתלמידי כיתות 
ט' ולתלמידי הכיתות העל-

יסודיות

1993אנת

כנרת   סלור, פיטקוס 2013לורעלייתו של מספר תשע

פפירוס   סאמדיס דה-גאולה עלילות האביר אמאדיש די 
גאולא : ספר כולל ספורים 
גדולים ונפלאים  כמוענייני 

מלחמות וגבורות מאנשי השם 
ועסקי אהבה ודברי הימים 

ממלכים גדולים

1981אנת

זמורה-ביתן   סאשכול, רוני 2012אשכעלמא

קסטל-בלום, 
אורלי

כנרת, זמורה-ביתן   ס עם ארז לא מתוכחים : מבחר 
ספורים 2004-1987

2004קסט

זמורה-ביתן   סבוינג'ו, שני 2014בויעם הנצח לא מפחד

מודן    ס פולט, קן 1991פולעמודי תבל

מודן   סמצואוקה, טקשי 2005מצוענן של דרורים

הקיבוץ המאוחד -    סאיני, לאה
הקבה"מ

2004אינענק, מלכה ואמן המשחקים

הקיבוץ המאוחד -    סמרפי, ריטה
הקבה"מ

2009מרפעפות בלילה

עם עובד   סגרי, רומן 1983גריעפיפונים

הקבוץ המאוחד   סצלקה, דן צלקעץ הבסון

עם עובד   סאלמגור, גילה 1992אלמעץ הדומים התפוס

עוץ   סהרדינג, פרנסס 2017הרדעץ השקרים

הקיבוץ המאוחד -    סראובני, אהרן
הקבה"מ

ראועצבון : רומן

רמדור   סלב, יגאל 1981לבעקב אכילס : (סיפורים)

כנרת, זמורה-ביתן   סקשוע, סייד 2017קשועקוב אחר שינויים

מודן   סקשוע, סייד 2002קשוערבים רוקדים

אוקיאנוס   סאודל, סקוט 2017אודערי הזהב הנסתרות

עם עובד   סאונמונו, מיגל דה 2009אונערפל : (רמון)
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
משכל : (ידיעות     ס שלו, מאיר

אחרונות - ספרי 
חמד)

2010שלועשו

עם עובד   סשלו, מאיר 1991שלועשו

י. מרכוס   סאפלפלד, אהרן 1969אפלעשן : סיפורים

כתר   סגמברלה, קיארה 2016גמבעשר דקות

גפלה, אופיר 
טושה

כתר   ס 2013גפלעשתונות (ספר האי סדר)

עם עובד   סבאר, חיים, עורך 1987בארעת הזמיר

לסקוב, ניקולי 
סימיונוביץ'

משרד הבטחון -    ס 9
ההוצאה לאור

1979לסקפבלין

כתר   סעמיר, אלי 2000עמירפגישה עיוורת

הקיבוץ המאוחד -    שבז'רנו, מיה
הקבה"מ

2014בזרפגישה עם השחקנים

עם עובד   סאורגד, דורית 1995אורפגע וברח

מילן, אלן 
אלכסנדר

מחברות לספרות   ס 2004מילפו הדב

עם עובד   סמגד, אהרן 1987מגדפויגלמן

מודן   ספורטר, אלינור ה 2014פורפוליאנה

כתר   סאפלפלד, אהרן 2005אפלפולין ארץ ירוקה

עם עובד   סשלו, מאיר 2002שלופונטנלה

יוסף שרברק   סבר, עמוס 1977ברפורץ המחסומים

עם עובד   סמיכאל, סמי 1979מיכפחונים וחלומות

כתר   סמחפוז, נגיב 1982מחפפטפוטים על הנילוס

זמורה-ביתן   סברי, ג'מס מתיו 2006בריפיטר פאן

זמורה-ביתן    ס נאיר, אניטה 2007נאיפילגש

גוונים    ס עשהאל, אורה 2008עשהפיסות אישה : רומן-סיפורים

אנונימה   סדורנט, סו 2017דורפיסות שמים קטנות

הקיבוץ המאוחד -    סדינור, יחיאל
הקבה"מ

פיפל : כרוניקה של משפחה 
יהודית במאה העשרים : 

א.דמ.ע

דינ

משרד הבטחון -    סרולן, רומן
ההוצאה לאור

רולפיר וליס

כתר   סג'נובזי, פביו 2012גנופיתיונות חיים

זמורה-ביתן   ספלסיו, ר"ג' 2013פלספלא

דביר   סוולף, וירג'יניה וולפלאש : קורות חייו

כרמל   סחימנס, חואן רמון 2006חימפלטרו ואני

כנרת   סשברטון, מרק 2017שברפלישת העולם העליון

עופרים   סלונדון, ג'ק [2000]לונפנג הלבן

הקיבוץ המאוחד -     (9)92 צור, מוקי
הקבה"מ

פניה ברגשטיין : סיפורה של 
משוררת וחלוצה ומבחר 

משיריה

2014ברגשטין

ספרית פועלים   סקובנר, אבא פנים אל פנים : ספר ראשון: 
שעת האפס

1953קוב

ספרית פועלים   סקובנר, אבא פנים אל פנים : ספר שני: 
הצומת

1955קוב
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    סמישו, אנרי

הקבה"מ
1983מישפנים רחוק : מיבחר

עם עובד   ס 2נבוקוב, ולדימיר 2003נבופנין

ספרית מעריב    ס ז'רדן, אלכסנדר 1991זרדפנפאן

מודן   סלונדברג, סופיה 2018לונפנקס הכתובות האדום

כתר   סעוז, עמוס 1995עוזפנתר במרתף

כתר   סרושדי, סלמן 1988רושפסוקי השטן

כנרת   סהרן, ליאן 2005הרן / סיפפסיעות על רצפת הזמיר

עם עובד    ס שמיר, אילת 2007שמיפסנתר בחורף

זמורה-ביתן   סרוזובסקי, מירי 2009רוזפעם בחיים

הכורסא   ספלת, סילביה 2019פלתפעמון הזכוכית

מטר   ססלוטר, קרין 2011סלופצע פתוח

עם עובד   סברטוב, חנוך 1972ברטפצעי בגרות

אחיאסף   סקסטנר, אריך 1982קסטפצפונת ואנטון

כתר   סבוסי, דודו 2003בוספרא אציל

סלינג'ר, ג'רום 
דויד

כנרת    ס  1988סליפראני וזואי

ספרית פועלים   סגולדברג, לאה 1972גולפרוזה

כתר   סבן-נר, יצחק 1983בן-נפרוטוקול : רומן

אחוזת בית   ססימסיון, גרהם 2013סימפרויקט רוזי

ליטוין, רנה, 
ערוכת

ספרית פועלים   ס פרחי גיהינום קטנים : מבחר 
הסיפור הסיני במאה ה-20

1982אנת

ספרית פועלים   סמוריס, אדיתה [1965]מורפרחי הירושימה

משכל   סקישון, אפרים פרטצ'יה ללא הפסקה : נבירה 
במצב הקיים

2004קיש

כתר   סאפלפלד, אהרן 2004אפלפריחה פראית

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

עם עובד   ס 1981צכופריחה שנתאחרה : ספורים

זיקית   סמורלי, כריסטופר 2012מורפרנסוס על גלגלים

זמורה ביתן    סרירדן, ריק
מרגנית

2008רירפרסי ג'קסון : וגנב הברק

זמורה-ביתן   סרירדן, ריק 2017רירפרסי ג'קסון : קללת הטיטאן

גרף   סרירדן, ריק 2009רירפרסי ג'קסון והקרב על המבוך

גרף   סרירדן, ריק 2008רירפרסי ג'קסון וים המפלצות

גרף   סרירדן, ריק 2009רירפרסי ג'קסון וקללת הטיטאן

גרף   סרירדן, ריק פרסי ג'קסון ותקוות 
האולימפוס

2009ריר

זמורה-ביתן   סמגד, אהרן 2000מגדפרספונה זוכרת

כתר   סמגן, מירה 2005מגןפרפרים בגשם

עם עובד   סברקוביץ, יצחק דב 1966ברקפרקי ילדות : בית אבא

צדקה, רינה, 
עורכת

חורב   ס 1987אנתפרקי ספרות לכתה ז' : חלק א'

צדקה, רינה, 
עורכת

חורב   ס פרקי ספרות לכתה ח' : חלק 
ב'

[1988]אנת
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
משרד החינוך    סזק, גרשון, עורך

והתרבות, 
המזכירות 
הפדגוגית

פרקי קריאה : על אהבה 
ואוהבים : לכיתות ט'-י'

אנת

עם עובד    ס שלו, יצחק 2011שלופרשת גבריאל תירוש

עם עובד   סשלו, יצחק 1973שלופרשת גבריאל תירוש

משרד הבטחון -    סנדל, ברוך
ההוצאה לאור

1976נדלפרשת הלוחם יונתן

עם עובד   סוסרמן, יעקב 1983וסרפרשת מאוריציוס : כרך א'

עם עובד   סוסרמן, יעקב 1983וסרפרשת מאוריציוס : כרך ב'

משכל   סמורג, אורה 2009מורפרשת מעטפות הנפץ

איל, סמדר, 
עורכת

כנרת   ס פשוט ספרות : מסע מודרך אל 
הספרות היפה : מקראה 

לכיתות ח'

2001אנת

כתר   סאפלפלד, אהרן 2003אפלפתאם אהבה

כתר   סעוז, עמוס 2005עוזפתאם בעמק היער : אגדה

זמורה-ביתן    ס קרת, אתגר 2010קרתפתאם דפיקה בדלת

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1977עגנפתחי דברים

משכל   ספרנק, חנן 1996פרנפתק

הכורסא   סגרין, ג'ון 2018גריצבים כל הדרך למטה

כנרת   סמקבריד, ג'ימס צבע המים : הוקרתו של איש 
שחור לאימו הלבנה

1999מקב

עם עובד   סיוקל, אנה מריה 1991יוקצבע הפנינה

משרד הבטחון -    סישי, אורציון
ההוצאה לאור

1982ישיצבעונים : ספורים

סימנים   סבר, ליסה 2015ברצבעים נמלטים

דני ספרים   סתור, ברד 2014תורצוות חשאי

דני ספרים   סרוס, ג'ואל 2016רוסצוללן הערפל

מודן   סבראון, דן 2003בראצופן דה וינצ'י

מודן   סקורמן, גורדון 2012שלושצופן הקיסר

זמורה, ביתן   סרות, פיליפ 1984רותצוקרמן ללא כבלים

משכל   ססמל, נאוה 2001סמלצחוק של עכברוש

קוראים    ס לרסגרד, כריס 2000לרסצייד היורשים

כנרת   ססמית, ג'ף 2011סמיציידי האוצר

הקיבוץ המאוחד -    סקציר, יהודית
הקבה"מ

2013קציצילה

ספרית מעריב   סדרל, ג'רלד 1985דרלציפור הלעג

דני ספרים   סלבנה, חנה 2019לבנציפור המזל שלי

הקיבוץ המאוחד -    סגבעתי, רוני
הקבה"מ

1997גבעציפור העץ

כתר   ססרי, דן בניה 1987סריציפורי צל

גרף   סרירדן, ריק 2012רירצל הנחש

א' ניר   סברדוגו, לי 2014ברדצל ועצם

iCast   סברעם, ניר 2013ברעצל עולם
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ספרית מעריב   סניצן, שלמה 1985ניצצל של ספק

ספון, קרלוס 
רואיס

כנרת, זמורה-ביתן,    ס
דביר

2006ספוצלה של הרוח

מודן   סווטסון, ג'וד 2012שלושצלילה עמוקה

כנרת, זמורה-ביתן,    ס אקרת, אתגר, עורך
דביר

2005צללצלליות : 11  סיפורים

כתר   סקרמר, אנדראה 2013קרמצל-לילה

עם עובד   סקרת, אתגר 1992קרתצנורות

הכורסא   סגסקל, אליזבת 2016גסקצפון ודרום

טנא אור   ספטישי, אורה 2005פטיצפור החול

בית צבי - ביה"ס    מויליאמס, טנסי
לאמנויות הבמה

19--וילצפור הנעורים המתוקה

מחברות לספרות   סטיבז, מרים 2012טיבצפור קטנה, לב פועם

זמורה, ביתן, מודן   סמקאלוג, קולין 1980מקאצפורים מתות בסתר

המרכז למורשת    ס
יהדות ספרד ע"ש 

יחיאל אלישר

צרור המור : אנתולוגיה לספור 
הקצר של יוצרים מבני עדות 

המזרח

1982אנת

מסדה    ס הראל, נירה C1980הראצרות

משכל   ס צרות בצרורות : ספר הקומיקס 
הגדול של פיניאס ופרב

2011צרו

זמורה-ביתן   סדל, רואלד 2016דלצ'רלי ומעללית הזכוכית

מודן   סגרישם, ג'ון 2012גרישקאליקו ג'ו

מוסד ביאליק   ססמולנסקין, פרץ 1968סמוקבורת חמור : או מדחי אל דחי

משכל   סלרנג'יס, פיטר 2016לרנקבר הצללים

המעורר   סקרטס, אימרה 2002קרטקדיש לילד שלא נולד

הופמן, ארנסט 
תאודור אמדאוס

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1983הופקדרת הזהב וספורים אחרים

ספרית פועלים   סקונרד, ג'וזף 2001קונקו הצל

מודן   סקסק, ריצ'ל 2018קסקקווי מתאר

הד ארצי - הוצאה    סקריטון, מיקל
לאור

2000קריקו-זמן

כנרת   ססמית, ג'ף 2009סמיקוטל הדרקונים

זמורה, ביתן   סטרון, ברונו 1985טרוקוטפי הכותנה

הקיבוץ המאוחד -    סקנטור, אברם
הקבה"מ

2004קנטקול ראשון

ספרית פועלים   סרולן, רומן [1969]רומקולא ברוניון

כנרת, זמורה-ביתן   סמוסו, גיום 2013מוסקולו של המלאך

כתר   סקילסון, הנס קומדיה בסולם מנורי ; כאן 
ביתי : זכרונות

2011קיל

ביתן   סטוקר, דור 2003טוקקומיקס

כתר   סריס, סיליה 2005ריסקוסמת

עם עובד   סעוז, עמוס 1987עוזקופסה שחורה

זמורה-ביתן   סצויג, סטפן 1986צויקוצר רוחו של הלב

הפצה - א' גיטלר   סולדר, חיים קוראים לי צביקי גרין : ספור 
לבני הנעורים

[1996]ולד
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לב-ארי, נעמה, 

מרכזת
אורט ישראל   ס קוראים ספרות : שירה וסיפורת 

לכיתות ט-יב
1997אנת

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1979עגנקורות בתינו

משכל : (ידיעות    סאפלפלד, אהרן
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010אפלקטרינה

כנרת, זמורה-ביתן   סעוזרד, יוסי 2013עוזקיבוץ ברלין

כנרת   סליבנסון, טרי 2018ליבקייטי ואני

א' ניר   סקיפלינג, רדיירד 2014קיפקים

אגודת הסופרים    סשחר, דוד
העברים ליד דביר

1960שחרקיסר : סיפורים

משכל   סרוטנר, ליאת 2003רוטקיץ אחד ביחד

עם עובד   סאלירז, ישראל 1968אליקיץ של זהב

משכל   סלרנג'יס, פיטר 2017לרנקללת המלך

כתר   סקיבואישי, קזו 2012קיבקללת שומרת האבן

משכל    ס קרביץ, אשר קלמן קימרלינג חוקר פרטי, 
בעזרת השם

2009קרב

קסטל, סבסטיאן 
דה

כתר   ס 2018קסטקלע הכשף

הקיבוץ המאוחד -    סאורגד, דורית
הקבה"מ

2006אורקלקידן

טורגניב, איון 
סרגיביץ

עם עובד   ס 1983טורקן אצילים

משרד הבטחון -    סוולטר
ההוצאה לאור

1981וולקנדיד

מסדה   סשמוש, אמנון C1979שמוקנה וקנמון : סיפורים

זמורה-ביתן   סוסרמן, יעקב 1985וסרקספר האוזר

כתר    ס מורקמי, הרוקי 2007מורקפקא על החוף

זמורה-ביתן   סהריס, רוברט 2015הריקצין ומרגל

מודן    ס בלדצ'י, דיויד 2009בלדקר כקרח

קדימה   סמורלבה, ז'אן קלוד 2019מורקרב החורף

משרד הבטחון -    סנדל, ברוך
ההוצאה לאור

קרב שריון בדיסקוטק ועוד 
ספורים

1969נדל

כנרת   ספויר, ג'ונתן ספרן 2007פויקרוב להפליא ורועש להחריד

הקיבוץ המאוחד -    סליספקטור, קלריס
הקבה"מ

2018ליסקרוב ללב הפראי

מודן   סגלינס, אבי 2015גליקרוב מדי

דיונון   סהיסמית, פטרישיה 2016היסקרול

כנרת   סהנטר, ארין 2016הנטקרח ואש

הקיבוץ המאוחד -    סברטוב, חנוך
הקבה"מ

2013ברטקריאה עיוורת : מבחר סיפורים

תנועת מושבי    סת"ל
העובדים בישראל

קריאת קיץ : סיפורים ושירים : 
מקראה לבית-הספר העל-

יסודי הכללי

אנת

עם עובד    ס רותם, יהודית 2015רותקריעה

הקיבוץ המאוחד -    סחבושי, חוה
הקבה"מ

2005חבוקשה להרוג קקטוס

כנרת, זמורה-ביתן   סאנגלמן, ליאור 2018אנגקשורה בנפשו
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
מודן    ס מגוורן, קמי 2006מקגקשר עין

הקיבוץ המאוחד -     ס ליספקטור, קלריס
הקבה"מ

1999ליסקשרי משפחה ; שעת הכוכב

הד ארצי - הוצאה    סאמיר, אהרן, עורך
לאור

קשת : קובץ לציון יובל 
הארבעים לראשית הופעתו של 
"קשת" הרבעון לספרות, עיון 

וביקורת (1976-1958)

1998אנת

מסדה   סאמיר, אהרן, עורך 1979אנתקשת מקור : מבחר ספורים

אפיק - ספרות    סבילסקי, אליס
ישראלית

2014ביאראינו לילה

עם עובד   סהדיה, יעל 2011הדירביעי בערב

משכל : (ידיעות     ס שחם, נתן
אחרונות - ספרי 

חמד)

2011שחםרביעית רוזנדורף

כנרת   סקסט, פ"ק 2014קסטרדופה

משכל   סקריץ', שרון 2005קרירובי הולר

כתר   סדפו, דניאל 1988דפורובינזון קרוזו

מטר   סחוסיני, חלד 2004חוסרודף העפיפונים

אחוזת בית   סבן-נפתלי, מיכל 2012בן-נרוח

עם עובד   סשטנדל, אורי 2015שטנרוחות מלחמה גרעינית

כנרת, זמורה-ביתן,    ספונקה, קורנליה
דביר

2012פונרוכב הדרקונים

עם עובד   סשלו, מאיר 1988שלורומן רוסי

צ'כוב, אנטון 
פבלוביץ

הקבוץ המאוחד   ס 1956צכורומנים קצרים וספורים

כתר   סנוי, יצחק 1986נוירון וג'ודי

משרד הבטחון -    סקפקא, פרנץ
ההוצאה לאור

1978קפקרופא כפרי : סיפורים קטנים

כתר   סאורלב, אורי 2001אוררוץ ילד, רוץ

אסטרולוג    ס הוב, רובין 1998הוברוצח מלכותי

הקיבוץ המאוחד -    סאורפז, יצחק
הקבה"מ

אוררחוב הטומוז'נה

עם עובד   סהנדל, יהודית 1971הנדרחוב המדרגות : רומן

זמורה-ביתן   שבלובשטין, רחל רחל : שירים, מכתבים, 
רשימות, קורות חייה

1985בלו

י' קופרמן וע'    סקופרמן, ישי
ינקלוביץ'

[2018]קופרידל איש חידה

אופוס   סמרטין, ג'ורג' ריקוד עם דרקונים : חלומות 
ואבק

2012מרט

אופוס   סמרטין, ג'ורג' ריקוד עם דרקונים : לאחר 
המשתה

2012מרט

מודן   סוולף, וירג'יניה 2011וולרישום של העבר

אריה ניר הוצאה    סמלו, הקטור
לאור

2020מלורמי : ילד של אף אחד

ספרית פועלים   סצימר, שמעון 2005צימרע לתפארת

בבל    92 גיי, רוקסן 2019גיירעב : הסיפור של הגוף (שלי)

כנרת   ססטיווטר, מגי 2010סטירעד.

ספרית פועלים   סקוהוט, פוול רעיונותיה של קלרה הקדושה : 
רומאן

1986קוה
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
עם עובד   סכריסטי, אגתה 2017כרירצח באוריינט אקספרס

כתר   סגור, בתיה 2001גוררצח בדרך בית לחם

משכל   ספינדר, ג'וזף 2006פינרצח בעיניים

שלגי    ס לה-קרה, ג'ון 1987לה-קרצח מתוחכם

כתר   סגור, בתיה 2004גוררצח, מצלמים

כרמל   ס 2טוין, מרק 2002טוירצח, תעלומה וחתונה

אנדלוס   סשוכרי, מחמד 2000שוכרק לחם

הכורסא   סהרמל, קריסטין 2018הרמרק עוד יום אחד

סלע, פאולה 
אנדריאה

משכל   ס 2014סלערק פה לא קרה שום דבר

הקיבוץ המאוחד -    סברק, יעל נאמן
הקבה"מ

2012ברקרק שלא יגיד את המילה הזאת

ינשוף   ססיאו-לונג, צ'יו 2007סיארקדנית מהפכה אדומה

אגודת הסופרים   סהראבן, שולמית 1970הרארשות נתונה : ספורים

הקיבוץ המאוחד -    סברגשטין, פניה
הקבה"מ

ברגרשימות

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1959דוסרשימות מבית המות

עם עובד   סמיר-תיבון, גלי 2017מיררשימת האימהות

ספילמן, לורי 
נלסון

משכל   ס 2013ספירשימת המשאלות

דומינו    ס קנילי, תומס 1984קנירשימת שינדלר

מטר   סאיסגווה, מוזס 2001איסרשמים מהתהום

כתר   סשלו, צרויה 2011שלושארית החיים

מחברות לספרות    ס אישיגורו, קזואו 1992איששארית היום

משכל   סבונן, הודיה 2013בונשבועיים בכפר

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1967עגנשבועת אמונים

הקיבוץ המאוחד -    סאורגד, דורית
הקבה"מ

1988אורשבועת ה"אדרה"

זמורה-ביתן    ס שלו, מיכל 1997שלושבועת רחל

ספרית מעריב   סאואל, ג'ין מ שבט דוב-המערות : כרך 
ראשון

1983אוא

ספרית מעריב   ס 2אואל, ג'ין מ 1983אואלשבט דוב-המערות : כרך שני

א' ניר   ססוניי, קים שביל פירורי הלחם : על רעב, 
אהבה וחיפוש אחר בית

2010סונ

יחדיו   ס שבעה מספרים : ס. יזהר ; 
בנימין תמוז ; אהרן מגד ; משה 

שמיר ; יצחק אורפז ; נתן 
שחם ; חנוך ברטוב

אנת

שטריט-ורצל, 
אסתר

כתר   ס שבעת המנעולים : רומן לבני 
הנעורים

1995שטר

עם עובד   סויל, ריצ'ל 2019וילשברים

עם עובד   סמקיואן, איאן 2005מקישבת

עם עובד   סבלק, בנג'מין בלקשגיאות קטנות

עם עובד   סאוסטר, פול 2006אוסשגיונות ברוקלין
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
הקיבוץ המאוחד -    סרואו, ז'ן

הקבה"מ
1990רואשדות התהילה : רומאן

כהנא-כרמון, 
עמליה

הקיבוץ המאוחד -    ס
הקבה"מ

1977כהנשדות מגנטיים : טריפטיכון

דוסטויבסקי, 
פיודור מיכאילוביץ

עם עובד   ס דוסשדים : רומן

שופרא לספרות    סשינפלד, אילן
יפה

1999שינשדלץ : זכרונות

כנרת   ססטיווטר, מגי 2011סטישהות.

זמורה-ביתן   סגוטפרוינד, אמיר 2000גוטשואה שלנו

עם עובד   סקרל, חנה 2016קרלשוב מלך לב אדום

זמורה-ביתן    ס קלול, ג'ימס 1980קלושוגון : כרך א'

זמורה-ביתן    ס קלול, ג'ימס 1980קלושוגון : כרך ב'

בוסתן   סמיכאל, סמי 1976מיכשווים ושווים יותר

אסטרולוג    ס הוב, רובין 1998הובשוליית הרוצח

עם עובד   סשילה, שרה 2005שילשום גמדים לא יבואו

מודן   סדיבן, דמיאן שומרי ההיסטוריה : ראשית 
הסערה

2012דיב

כנרת   ספיקו, ג'ודי 2006פיקשומרת אחותי

כתר   סקיבואישי, קזו 2012קיבשומרת האבן

כנפיים   סמסנג'ר, שנון 2019מסנשומרת הערים האבודות

כנפיים   סמסנג'ר, שנון 2019מסנשומרת הערים האבודות : גלות

מודן    ס פטרסון, ג'ימס 2008פטרשופט תחת אזהרה

רתוק, לילי, מרכזת 
ויועצת הצוות

משרד החינוך    ס
והתרבות, המרכז 

לתכניות לימוד

שורות ושירים : קובץ שירים 
וסיפורים לבית הספר 

הממלכתי

(198?)אנת

בשביס, יצחק 
זינגר

עם עובד   ס [1979]בשבשושה

מטר   סמיצ'ם, ליילה 2012מיצ'שושנים

ספרית מעריב    ס היסן, קרל 2006היסשחייה בעירום

ספרית פועלים   ססא, שן 2003סאשחקנית הגו

שטריט-ורצל, 
אסתר

עמיחי   ס 1991וורשחר : רומן לבני-הנעורים

ספרית פועלים -    סמאיר, סטפני
הקיבוץ המאוחד 

בע"מ

2010מאישחר מפציע

זמורה-ביתן   סידלין, נועה 2016ידלשטוקהולם

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 2018עגנשי ועגנון : הסייף

כתר   ס שיוה ביער האורנים : סיפורים 
מהמיתולוגיה ההודית

1999אנת

הקיבוץ המאוחד -    סצלקה, דן
הקבה"מ

צלקשיח הברואים : ספורים

מלצר, שרה, 
עורכת

מעלות   ס שיח ספורים : ספורים קצרים 
ופרקים מתוך ספרים מלווים 

במשימות לתלמיד

אנת

קוראים   סוינשטין, עשי 2001וינשיינה-מינה

משכל   סמורסלס, קוסטס 1999מורשיער צבוע אדום

12:44:04 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
אל"ף   סשלום עליכם שיר השירים : רומן נעורים 

בארבעה פרקים
1982שלו

עם עובד    ס מוריסון, טוני 1978מורשיר השירים אשר לסולומון

משכל    ס רבינר, אבישג 2008רבישיר ערש לילדה

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1971עגנשירה

משכל   סחזון, מיכל 2011חזושירלי שמש הגדולה מכולם

משכל   סחזון, מיכל 2013חזושירלי שמש מנצחת

משכל : (ידיעות    סשיר, סמדר
אחרונות - ספרי 

חמד)

שירת מרים : ספורה של מרים 
פרץ

2011שיר

כנרת, זמורה -    סאוונס, דליה
מוציאים לאור

2020אוושירת סרטני הנהר

משרד החינוך    ס
והתרבות

שישה מספרים : ט"ז ספורים : 
אהרן אפלפלד ; א.ב. יהושע ; 

עמליה כהנא-כרמון ; עמוס 
עוז ; יהודה עמיחי ; דוד שחר

1972אנת

קוראים    ס צ'ילד, לי 2005צילשכנוע קטלני

הקיבוץ המאוחד -    סגלדמן, מרדכי
הקבה"מ

שכנים וסוטים אחרים : 
סיפורים

2014גלד

מודן    ס גוטרסון, דיויד 1998גוטשלג יורד על ארזים

כנרת   סהרן, ליאן 2006הרןשלג על עצי הדובדבן

אחוזת בית    ס סגן, פרנסואז 2009סגןשלום לך, עצבות

משכל   סשלום עליכם 2008שלושלום עליכם : מבחר סיפורים

משכל   סקידר, דקלה 2008קידשלומצי כותבת יומן

כתר   סנדיאי, מרי 2012נדישלוש נשים חזקות

ג'רום, ג'רום 
קלפקה

עופרים   ס שלושה בסירה אחת מלבד 
הכלב

2001גרו

הקיבוץ המאוחד -    סדה לוקה, ארי
הקבה"מ

2004דה-לשלושה סוסים

ברדיצ'בסקי, מיכה 
יוסף

משרד הבטחון -    ס
ההוצאה לאור

שלושה רומנים קצרים : בסתר 
רעם / בית תבנה / גרי רחוב

1982ברד

הקיבוץ המאוחד -    סיהושע, א. ב.
הקבה"מ

שליחותו של הממונה על 
משאבי אנוש : פסיון בשלושה 

פרקים

2004יהו

אסטרולוג    ס הוב, רובין 1998הובשליחותו של רוצח

זמורה-ביתן   סרושדי, סלמן 2007רוששלימר הליצן

גוונים   סאורן, אביחי 2013אורשלישיית בית הכרם

מוהם, ויליאם 
סומרסט

זמורה-ביתן   ס מוהשם בוילה

זמורה    ס אקו, אומברטו אקושם הורד

עוץ   סוין, אליזבת 2015ויןשם צופן: וריטי

ספרית מעריב   סז'בוטינסקי, זאב 1976זבושמשון

ספרית פועלים   ססלטן, פליקס שמשון : גורלו של איש 
בחירה : רומן

1980סלט

שוקן   סאוברסקי, יונה 1981אובשנות ילדות : נובלה

דביר   סדרוינוב, אלתר שני יהודים נוסעים ברכבת : 
ספורים נבחרים מתוך ספר 

הבדיחה והחידוד של דרויאנוב

1995דרו

12:44:04 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב
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משכל   סקריץ', שרון 2000קרישני ירחים

דני ספרים   ספריגת, ברוך שני כלבים וילד : מסע 
הישרדות מרגש בתקופת 

השואה

2015פרי

הקיבוץ המאוחד -    סאוארבך, ג'ון
הקבה"מ

שני ספורי מלחמה ושני ספורי 
שלום

אוא

שוקן   סעגנון, שמואל יוסף שני תלמידי חכמים שהיו 
בעירנו : אגדת הסופר

1967עגנ

גרסיה מרקס, 
גבריאל

עם עובד   ס 1993גרסשנים-עשר סיפורים נודדים

עם עובד   ספסילינה, ארטו 2004פסישנת הארנב

עם עובד   סאוזקי, רות ל' 2001אוזשנת הבשרים שלי

בבל   סצ'פק, קרל 2010צפקשנת הגנן

זיקית   סליסרדי, ארקולה 2013ליסשעה חופשית

עם עובד   סרוה, חררד 2019רוהשעות הערב

פן   סריצ'מן, אליסון 2017ריצ'שעות הקטיפה

זמורה, ביתן   סצויג, סטפן שעות הרות-גורל : שתים-
עשרה מיניאטורות הסטוריות

1985צוי

כתר   סאדלמן, אורי 2004אדלשעות מתות

כנרת   סגבלדון, דיאנה 2012גבלשפירית בענבר

הכורסא   ססנדקר, ין-פיליפ 2016סנדשפת הבדידות

משכל   סמקמל-עתיר, נאוה 2012מקמשקופה

קשת   סלפיד, יאיר 2007לפישקיעה במוסקבה : רומן

עם עובד   סבן-נר, יצחק בן-נשקיעה כפרית : סיפורים

כנרת   סמוריארטי, ליאן 2016מורשקרים קטנים גדולים

כתר   סעוז, גליה שקשוקה מאמצת חתול אים 
ונורא

2011עוז

טולקין, ג'ון רונלד 
רעואל

זמורה-ביתן   ס שר הטבעות : כרך ראשון : 
אחוות הטבעת

1998טול

טולקין, ג'ון רונלד 
רעואל

זמורה-ביתן   ס שר הטבעות : כרך שלישי : 
שיבת המלך

1998טול

טולקין, ג'ון רונלד 
רעואל

זמורה-ביתן   ס שר הטבעות : כרך שני : שני 
הצריחים

1998טול

יוסף שרברק   סעומר, דבורה 2009 (1967)עומשרה גבורת ניל"י

עם עובד   סורטה-זהבי, תמר 2007ורטשרוטה

זמורה-ביתן   סאלמוג, רות שריקת האוקרינה : ספורים 
קטנים

2011אלמ

כתר   סדנקנר, אמנון 1996דנקשרמן בחורף

הקיבוץ המאוחד -    סאלמוג, רות
הקבה"מ

1987אלמשרשי אויר : רומאן

הקיבוץ המאוחד -    סגלעד, זרבבל
הקבה"מ

גלעשרשי הנחל : ספורים

מינר, מרים, 
עורכת

כנרת   ס שרשים וכנפים : מקראה 
לתלמידי כתות ז'

2009אנת

מינר, מרים, 
עורכת

כנרת   ס שרשים וכנפים : מקראה 
לתלמידי כתות ח'

2008אנת

ספרית פועלים   סברטוב, חנוך 1958ברטשש כנפים לאחד : ספור

ספרית פועלים   ססמילנסקי, יזהר 1958יזהששה ספורי קיץ

12:44:04 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
מפעלים    סלזר, הדרה

אוניברסיטאיים
1976לזרששה פרקים על איה

הקיבוץ המאוחד -    סגרוסמן, דוד
הקבה"מ

1998גרושתהיי לי הסכין

כנרת   סדובינס, סטיבן שתי מיתותיה של סניורה 
פוצ'יני

1993דוב

עופרים   סדיקנס, צ'רלס [2001]דיקשתי ערים

מחברות לספרות   סקונר, אפיניטי 2018קונשתיים

עם עובד   סשלו, מאיר 2013שלושתים דובים

משכל   סאהרוני, שרה 2017אהרשתיקה פרסית

עם עובד   סמושון, לבנה 2014מוששתיקת הצמחים

משכל    ס ארד, קרין 2010ארדשתיקתה של סוף

בשביס, יצחק 
זינגר

זמורה   ס בשבתאוות

משכל : (ידיעות     ס סבתו, חיים
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010סבתתאום כונות

סנדיק ספרים   סאוסטן, ג'ין 2014אוסתבונה ורגישות

צלטנר   סקורמן, גורדון 2010שלושתו קטלני

מודן    ס הוסטוט, סירי 2008הוסתוגותיו של אמריקאי

זמורה-ביתן   סלוי, ינץ 2015לויתוחלת החיים של אהבה

מחברות לספרות   סקראוס, ניקול 2005קראתולדות האהבה

זמורה-ביתן   סזוננבליק, ג'ורדן 2011זונתופים, בנות ועוגת שברים

עם עובד   סקוטזי, ג'.מ 2010קוטתור הברזל

הקיבוץ המאוחד -    סאפלפלד, אהרן
הקבה"מ

אפלתור הפלאות

כתר   ססחר, כרמית 2020סחרתורת הקבוצות

הקיבוץ המאוחד -    סזילברמן, דורית
הקבה"מ

1982זילתחנה מרכזית

הקיבוץ המאוחד -    ספוגל, דוד
הקבה"מ

תחנות כבות : נובלות, רומאן, 
סיפור, יומן

1990פוג

א. לוין-אפשטין    סשלו, יצחק
בע"מ

1971שלו תחת התות : רומן

מודן   סגרישם, ג'ון 2013גרישתיאודור בון : הנאשם

משכל   סקבוט, מג 2007קבותיכון אבלון

משכל   סדוהרטי, סי ג'יי 2012דוהתיכון לילה

ספרי עליית הגג   סדוהרטי, סי ג'יי תיכון לילה - שקר לבן, שקר 
שחור

2013דוה

ספרית מעריב    ס טיומקין, חגי 1992טיותיק כחול-לבן

כתר   סמשעני, דרור תיק נעדר : אברהם אברהם, 
החקירה הראשונה

2011משע

תמוז-מודן   ססטוצקי, הראלה תיק פלילי : מיומנה של קצינת 
מבחן

1990סטו

משרד הביטחון -    סמרס, יצחק
ההוצאה לאור

1983מרסתיקו עם המות

כתר   סאיצקוביץ', יניב 2015איצתיקון אחר חצות

משכל   סקובן, הרלן 2013קובתישאר קרוב
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
שוקן   סעגנון, שמואל יוסף 1984עגנתכריך של ספורים

גוונים   סרגב, מיכל אהרוני 2015רגבתליון הזהב של דונה גרציה

משכ"ל   סעגנון, שמואל יוסף 2008עגנתמול שלשום

זמורה-ביתן    ס בל, הינריך 2008בלתמונה קבוצתית עם גברת

ספרית מעריב   סתלמי, מנחם C1979תלמתמונות יפואיות

כתר   סעוז, עמוס 2009עוזתמונות מחיי הכפר

אור-עם   סוילד, אוסקר 1984וילתמונתו של דוריאן גריי

משכל    ס אלבשן, יובל 2009אלבתמיד פלורה

דני ספרים   סרז, אורית 1997רזתמר כבר לא לומדת כאן

משכל   סרוטנר, ליאת 2005רוטתנו לגדול בשקט

תמוז   סחרמש, שולה 2005חרמתנים מייללים בלילה

אחוזת בית   סורגס יוסה, מריו 2007ורגתעלוליה של ילדה רעה

אחוזת בית   ססורופ, ויקס 2009סורתעלומה בששה קולות

עגור   סאבס, מיכאל 2012אבסתעלומת החטיפה המסתורית

כנרת, זמורה-ביתן   ספז, אלכס תעלומת העיניים השחורות-
כחולות

2014פז

משכל   סאלבוים, אתי 2014אלבתעתועים

זמורה ביתן   סגרס, גינטר 1975גרסתף הפח; רומן

פן   סקלמנט, ג'ניפר קלמתפילות לחטופות

מטר   סחוסיני, חלד 2018חוסתפילת ים

זמורה-ביתן   סקרת, אתגר 2018קרתתקלה בקצה הגלקסיה

ליפשיץ-פחיס, 
אילת

ספרית מעריב   ס 2013ליפתקלה ברגשות

מודן   סספרקס, ניקולס 2018ספרתראי אותי

זמורה-ביתן   סאמדו, ז'ורז' תרזה בטיסטה עייפה 
ממלחמות

אמד

אסטרולוג   סקופר, אירית ר 2004קופתרמיל וזוג נעליים

משכל : (ידיעות     ס עמיר, אלי
אחרונות - ספרי 

חמד)

2010עמירתרנגול כפרות

אגם    ס סני, פרי 2011סניתרנגול פרסי

משכל    ס קניוק, יורם 2010קניתש"ח

כתר   סג'ונס, דיאנה ווין תשע הנשמות של כריסטופר 
צ'אנט : ילדותו של קרסטומנסי

2003גונ

אחוזת בית   ססיכסק, אימן 2016סיכתשרין

ספרות יפה 73כמות כותרים:סוג 73כמות עותקים:

סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
ינשוף    ס גודקינד, טרי 2008גוד/חוק/2אבן הדמעות

ינשוף    ס גודקינד, טרי 2008גוד/חוק/2אבן הדמעות

מודן   סקליר, קסנדרה 2018קלי/ מיואדון הצללים

כתר   ספישר, קתרין 2012פיש/ אינאינקרסרון
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סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
בבל   סנסבו, יו 2015נסב/אישאיש השלג

זמורה-ביתן    ס משאלי, יעל 2008משא/ אישאישה אל אחותה

עם עובד   סשלו, מאיר 2022שלו/ אלאל תספר לאחיך

Silverstars    ס סנדרסון, ברנדון 2009סנד/ אלנאלנטריס

דני ספרים   סמלצר, ברד 2019מלצ/ אמנאמנות הבריחה

כתר   סאיצקוביץ', יניב אף אחד לא עוזב את פאלו 
אלטו

2020איצ/ אף

ספרית מעריב    ס הורן, שפרה 1996הור/ ארבארבע אמהות

קשת    ס יחימוביץ', שלי 2001יחי/ אשתאשת איש

הכורסא   סקולגן, ג'ני 2021קול/ ביתבית קפה ליד הים

קשת    ס לינור, עירית 2002לינ/ בנובנות בראון

פאוליני, 
כריסטופר

כנרת, זמורה-ביתן    ס  בריסינגר, או, שבע ההבטחות 
של אראגון הורג-הצל וסאפירה 

בג'ארסקולאר

2009פאו/ ארא/ברי

מודן   סקליר, קסנדרה 2017קלי/ מיוגבירת חצות

כנרת, זמורה-ביתן    ס קראוס-וינר, אורלי 2007קרא/ דיודיוקן הונגרי

ינשוף    ס גודקינד, טרי 2011גוד/ חוק/3דם העדה

ינשוף    ס גודקינד, טרי 2011גוד/ חוק/3דם העדה

פן   סבלפור, צ'רלס 2014בלפ/ אדרהאדריכל מפריז

תכלת   סג'אקו, אדי 2021גקו/אישהאיש הכי מאושר בעולם

כתר    ס קואלו, פאולו 1995קוא/ אלכהאלכימאי

מטר    ס ברדלי, אלן 2011ברד/ גרדהגרדום בקרחת היער

טולקין, ג'ון רונלד 
רעואל

זמורה-ביתן   ס 2012טול/ הובההוביט, או, לשם ובחזרה

כנרת, זמורה-ביתן   סנס, פטריק 2011נס/ כאוהחור שברעש

קוראים    ס אריקסון, קרולי היומן הסודי של מארי 
אנטואנט

2006ארי/ יומ

כנרת, זמורה-ביתן   סקריזי, דונטו 2013קרי/לוחהלוחש

סלע ספרים   סאלפגרן, שרה ב' 2014אלפ/אנגהמעגל

מודן    ס קסלר, קליב 2008קסל/ מרדהמרדף

כנרת, זמורה-ביתן   סנס, פטריק 2015נס/ כאוהסכין והרקיע

כתר   סווטסון, ס' ג' 2022ווט/ סרטהסרטון האחרון

משכל    ס שפנצר, נועם 2009שפנ/ פסיהפסיכולוג הטוב

כנרת, זמורה -    ספאואר, מריאן
מוציאים לאור

הצילו! מסעה הפרוע של אישה 
אחת, שניסתה לשנות את חייה 

דרך ספרי עזרה עצמית

[2020]פאו/הצי

משכל    ס קובן, הרלן 2006קוב/תמיהתמימים

פן   סאימס, ג'ונתן 2013אימ/ התעהתעורר, אדוני!

הכורסא   סאריקווה, הירו 2021היר/ זכרזיכרונותיו של חתול נודד

משכל   סרושה, אנרי-פיר 2010רוש/ ז'ילז'יל וז'ים

כתר ספרים   סלפיד, ליהיא 2021לפי/זרוזרות

תמיר-סנדיק   סנוביק, נעמי 2019נוב/ חוטחוט של כסף

12:44:04 07/09/2022 בית ספר "הר וגיא" דפנה
י"א אלול תשפ"ב



סימן מדףמוציא לאורמס. מיון שנהמחבר/תכותר
אביאל    ס בוצ'ר, ג'ים חזית הסערה : תיקי דרזדן - 

תיק מס' 1
2007בוצ/ חזי

משכל    ס בונדריק, שרמי 2010בונ/ חמנחמניות

הקיבוץ המאוחד   סגופר, אילן 2013גופ/ טרמטרמינל : סיפורים

מטר   סגרסיה, קמי 2011גרס/ יצויצורים יפהפיים

הקיבוץ המאוחד   סנואל, אליסון 2011נוא/בניירח כחול

כתר   סג'ון, ד"ב 2020ג'ון/ כוככוכב הצפון

מודן הוצאה לאור   סרון-פדר, גלילה לא בובה על חוט: סיפור חייה 
של רחל ינאית בן-צבי

2021רון/ לא

מטר   סאלבום, מיץ' למצוא את צ'יקה : ילדה קטנה, 
רעידת אדמה ויצירתה של 

משפחה

2020אלב/למצ

משכל   סקשת, אביטל ז'נט 2015קשת/ לפנלפני ואחרי בבני ברק סיטי

גפלה, אופיר 
טושה

כתר    ס  2007גפל/ מאחמאחורי הערפל

משכל    ס קובן, הרלן 2008קוב/ מירמירוץ מטורף

הוצאת עם עובד   סאלקריב, יקיר 2020אלק/ מסעמסעודה

מודן    ס אברמסון, שלומית 2005אבר/ מעשמעשה תמר

ינשוף    ס גודקינד, טרי 2012גוד/חוק/4מקדש הרוחות

ינשוף    ס גודקינד, טרי 2012גוד/חוק/4מקדש הרוחות

כנרת, זמורה-ביתן   סבראון, דן 2018ברא/ מקומקור

משכל    ס פינדר, ג'וזף 2007פינ/ משחמשחקי כוח

רוזנטל ברנדייס, 
דנה

כריכה - סוכנות    ס
לסופרים

2020רוז/ נבונבוא לקחת אותך

הוצאת עם עובד   סקוגלר, אסף 2020קוג/ נעדנעדרים קרים

סימנים   ססימונס, ג'ק ווליס 2012סימ/ נערנערה מברלין

משכל   סבקמן, פרדריק סבתא שלי מוסרת דרישת 
שלום וסליחה

2016בקמ/סבת

כתר   סרוזנבלום, כנרת 2012רוז/סיפסיפור אהבות

מערכת    ס קרידן, נרי 2010קרי/ עינעיניים כחולות

גרף   סקליר, קסנדרה 2012קלי/ בניעיר של זכוכית

משכל    ס פינדר, ג'וזף 2005פינ / פרנפרנויה

מודן    ס סימונס, פאולינה 2002סימ/ פרשפרש הברונזה

קלין, כריסטינה 
ביקר

משכל   ס 2015קלי/ רכברכבת היתומים

דני ספרים   ססונסון, פיטר 2017סונ/ רצחרצח ראוי

משכל   סגאון, רותי 2019גאו/ שמישמיכת פרחים

הכורסא   ססון, וון-פיונג 2021סון/שקדשקד

הוצאת עם עובד   סצ'מברליין, דיאן 2020צמב/ שקרשקרים הכרחיים

יהלומים   סישראל לוין, מירב 2019ישר/ תחנתחנה סופית

יהלומים   סישראל לוין, מירב 2019ישר/תחנתחנת ביניים

כנרת, זמורה, דביר    סמוריארטי, ליאן
- מוציאים לאור 

בע"מ

2021מור/ תשעתשעה זרים מושלמים
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