
תאריךספרסופר

הכלה המשחררתא ב יהושע

העורביםאבירמה גולן

המחברת הגדולהאגוטה קריסטוף

נפש אחותאהוד אשרי

משוואה עם נעלםאורי אדלמן 

אמסטרדםאיאן מקיואן

כל החיים לפניואר'אמיל אז

קצת אחר כך, העולםאמיר גוטפרוינד

שואה שלנואמיר גוטפרוינד

אחוזות החוףאמיר גוטפרוינד

הנסיך הקטןאנטואן דה סנט אכזיפרי

חייו ומותו של סוקרטסאפלטון

על תנאיאקירה יושימורה

ספינות טרופותאקירה יושימורה

איים בזרםארנסט המינגווי

1.2007ורגי'מאסטר ג'בריל ביינברידג

22מלכוד וזף הלר'ג

היםון באנוויל'ג

הכל מוארונתן ספרן פויר'ג

1984אורוול' ורג'ג

כזבי הלילהיזואלדו בופאלינו'ג

משפחתי וחיות אחרותראלד דארל'ג

חיות ציפורים וקרוביםראלד דארל'ג

משפחתי וחיות אחרותראלד דארל'ג

חיות ציפורים וקרוביםראלד דארל'ג

הפיקניק ומהומות אחרותראלד דארל'ג

גן האליםראלד דארל'ג

באדולינהגבי ניצן 

כרוניקה של מוות ידוע מראשגבריאל גרסיה מארקס

ידיעה על חטיפהגבריאל גרסיה מארקס

מאה שנים של בדידותגבריאל גרסיה מארקס

סופת שלכתגבריאל גרסיה מארקס

אין לקולונל מי שיכתוב אליוגבריאל גרסיה מארקס

חמסין וציפורים משוגותגבריאלה אביגור רותם

יש ילדים זיגזגדויד גרוסמן

מישהו לרוץ איתודויד גרוסמן

אן'סמטת השקדיות בעומריגדורית רביניאן

מדבר הטטריםדינו בוצאטי 

 הקפות ביערדלין מתיה

י'צופן דה וינצדן בראון

מלאכים ושדיםדן בראון

פרפרהנרי שרייר

קורות הציפור המכאניתהרוקי מורקמי

הנעלמיםהרלן קובן

אל תגלההרלן קובן

על הפיקחוןה סראמאגו'וז'ז

על העיוורוןה סראמאגו'וז'ז

חזיון התעתועים של דוקטור אוקסול ורן'ז

רודף העפיפוניםחאלד חוסייני

עת הזמירחיים באר

חיי המתיםחנוך לוין



יגולו מקונגו'הגחנוך לוין

מה איכפת לציפורחנוך לוין

ארמון הקרחטאריי וסוס

חיי פיייאן מרל

סוגרים את היםיהודית קציר

רומן אמריקאייהונתן גפן

אהבת נפשיהושוע בר יוסף

נוף עם שלושה עציםיהושע קנז

חלום בתכלת שחוריפתח ספקטור

עליסה בארץ הפלאותלואיס קרול

פונטנלהמאיר שלו

רומן רוסימאיר שלו

יונה ונערמאיר שלו

עשומאיר שלו

כימים אחדיםמאיר שלו

הממלכה של קנסקימייקל פורפוגו

הקלות הבלתי נסבלת של הקיוםמילן קונדרה

ספר הצחוק והשיכחהמילן קונדרה

הסיפורים הנבחריםסול בלו

סודות ההצפנהסיימון סינג

מחכים לגודוסמואל בקט

אותו היםעמוס עוז

סיפור על אהבה וחושךעמוס עוז

מיכאל שליעמוס עוז

פנתר במרתףעמוס עוז

האלכימאיפאולו קואלו

ורוניקה מחליטה למותפאולו קואלו

לויתןפול אוסטר

מוסיקת המקרהפול אוסטר

מר ורטיגופול אוסטר

ספר האשליותפול אוסטר

טימבוקטופול אוסטר

רופא כפריפרנץ קפקא

והיום איננו כלהינגיס אייטמטוב'צ

משה חוואטה והעורבקובי אוז

עריסת החתולקורט וונגוט

גלפגוסקורט וונגוט

5בית מטבחיים קורט וונגוט

צילה של הרוחקרלוס רואיס ספון

איובהיינלין' רוברט א

עפיפוניםרומן גארי

ינגיס חאן'ריקודו של גרומן גארי

אם יש גן עדןרון לשם

היי שלום יפתיאנדלר'ריימונד צ

כל בית צריך מרפסתרינה פרנק מיטרני

הנרות בערו עד כלותשאנדור מארי

נפלאות ארץ הקודש

קרוב להפליא ורועש להחרידונתן ספרן פויר'ג

הכל מוארונתן ספרן פויר'ג

הכלב היהודיאשר קביץ



יער נורווגיהרוקי מורקמי

המקרה המוזר של הכלב בשעת לילהמארק האדון

קפקא על החוףהרוקי מורקמי

אבא עשיר אבא עניקיוסאקי.רוברט ט

מיליון רסיסים קטניםיימס פריי'ג

Cormac McCarthythe road

Anne Fadimanthe spirit catches you and you fall down

רצח בשבת בבוקרבתיה גור

דורה אדומהמו יאן

חסותסמי מיכאל

מתום עד תוםחנוך ברטוב

The Story of a Shipwrecked Sailorגבריאל גרסיה מרקס

דרך ארוכהישמעאל ביאה

מעשה בטבעתאילן שיינפלד

(רו'שלגי הקילימנג, חיי האושר הקצרים של פרנסיס מקומבר)עשרה סיפורים ארנסט המינגווי

איש נכנס לחדר ניקול קראוס

תעתועי האקראיות טאלב נסים ניקולאס

- ימיו ולילותי של הדודה אוה אמנון דנקנר

- החיוך האטרוסקיחוסה לואיס סמפדרו

דילמת האסירויליאם פאונדסטון

רופא לבן אלים שחוריםאורי שוורצמן

תורת המשחקיםבארי נייבלאף, אבינש דיקסיט

אישה בורחת מבשורהדויד גרוסמן

עאידהאלי עמיר

הירושהשאנדור מארי

ריקוד האדמההרוקי מורקמי

henno martinthe sheltering desert

אבולוציה בארבעה מימדיםלמב' מריון ג, חוה יבלונקה

החוט המשותףון סלסטון'ג

דרומית לגבול מערבית לשמשהרוקי מורקמי

מובי דיקמלוויל

רוב רוי על הירדן

החטא ועונשופיודר דוסטויבסקי

will work for food or $

התפסן בשדה השיפוןר'ד סלינג.ג

רובים חיידקים ופלדהארד דיימונד'ג

האבודיםדניאל מנדלסון

ך"מי כתב את התנא פרידמן.ר

אדם נכנס לחדרניקול קראוס

חצי הוכחהאורי לברון

רגעים היסטוריים ורגעים היסטרייםמיכאל הרסגור

9.2011חיתוך הזהבמריו ליביו

8.2011מסעות בלי קנה מידהמשה גלעד

9.2011גוף שני יחידסייד קשוע

8.2011למי צלצלו הפעמוניםארנסט המינגווי

8.2011הקץ לנשקארנסט המינגווי

9.2011שיחות על מדע וערכים'ישעיהו לייבוביץ

10.2011ארמון הקרחטאריי וסוס

10.2011ח"תשיורם קניוק

10.2011אלטנוילנדאשכול נבו



9.2011;מעוף הברבוריםאלי עמיר

9.2011תפיסה ופסיכופיזיקהדניאל אלגום

9.2011מלך עכברושיימס קלאוול'ג

9.2012אהובתי במטפחת האדומהינגיס אייטמטוב'צ

9.2012לא רציונלי ולא במקרהדן אריאלי

9.2012קיצור תולדות האנושותיובל נח הררי

5.2012הזהו אדםפרימו לוי

12.2011פרקי מבוא לאפלטוןיוחנן גליקר

2009ארבינקאאפרים קישון

2009י עם המפתח'נג'הגאפרים קישון

2012ספוטניק אהובתיהרוקי מורקמי

1.2012עידן הלא יעלה על הדעתושוע קופר ראמן'ג

2012שיחות על תורת המשחקיםחיים שפירא

2012על הדברים החשובים באמתחיים שפירא



משפט מפתח/סיכום

רוצח משתחרר ומנסה לשקם את חייו 

אצל ברקו

תיאור קרב החפירות (רוסיה-אנגליה)צלם במלחמת קרים 

?בנכו

קונפליקט בין זרמי היהדות בתקופה שלפני ששת הימים



מרק חם רותח

אצל שלום ממצפש

אוסף כתבי קפקא

ומזה , במחוזות האלו הרכבות נוסעות ממזרח למערב וממערב למזרח

- ומזה למסילת הרכבת משתרעים מרחבים עצומים של מדבר הסארי

הערבות הצהובות התיכונות, אוזקי הסארוזק



(רו'שלגי הקילימנג, חיי האושר הקצרים של פרנסיס מקומבר)עשרה סיפורים 


