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שלום רב,
לנוחותכם מצורפת רשימת חנויות אשר עובדות עימנו.
ניתן לחפש חנות לפי עיר או ללחוץ על  Ctrl+Fולחפש לפי שם/אחר.

עיר
אבן יהודה
אבן יהודה
אופקים
אור יהודה
אור יהודה
אילת
אריאל
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
באר יעקב
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית אל
בית שאן
בית שמש
בית שמש
בית שמש
ביתר עילית
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בנימינה
בת-ים
בת ים
בת ים
בת ים

רחוב
לקוח
רימון ( 3ליד אולמי עלמה)
בית יהושע-תולעת נתניה בע"מ
המייסדים 41
תולעת ספרים אבן יהודה
בן גוריון  26אופקים
נזר הקודש ( גוביינא )45
יקותיאל אדם 42
ספרי אנדרי (יששכר מעטוף)
העבודה 16
צעצועי ר.מלניק ובניה בע"מ
נ.ר.נ יזמות ומסחר בע"מ (לומדעת) האורגים 3
קניון מגה אור הבנאי 6
י.מ.שמאי בע"מ
קניון אשדוד
מיקי ספרים גן יבנה
כנרת 5
אריאלה עולם הילד
שוהם 2
שהרבני עופר
העצמאות 93
מוניטין ציוד משרדי וספרים בע"מ
קניון אשדוד
מיקי ספרים בע"מ זנודה
שבט לוי ,16חנות מס' 5
חנוך טוב לנוער ( )2006בע"מ
היוצר 2
א.ד .ר ציוד ומיכון משרדי בע"מ
מלכי ישראל 35
ספר לי  -אשקלון
רחבעם זאבי  4ברנע
המעיין א.מ .בע"מ
אלי כהן 37
המעיין אלי כהן
מרכז מסחרי אפרידר
ספרי אפרידר
הרצל 60
ח.מ .תרבוטון  1994בע"מ
רח' העבודה  28ת.ד348 .
מורי-ה תשמישי קדושה אשקלון
מרכז מסחרי 5
חשמל חן ז'ורנו מאיר ולאה
עליה  9באר שבע
מעלות הספר (בית יהודי)
ככר קפלן 6
לי ספר בע"מ
ת.ד 6462
רודיק
הנרי קנדל  14ת.ד3355 .
ספרי שולמית בע"מ
כינור דוד 16
ספרי יהודה ושומרון
שאול המלך 5
תפארת רם
נחל זוהר 10
ספרי גאולה בית שמש
השבעה 6
מסדה בית שמש
נחל דולב ( 19קניון פארק סנטר)
סמיילי
יוחנן בן זכאי 5/3
ספריית ביתר
מימון 23
דובי לתלמיד בני ברק
כהנמן 126
אלתר ספרים (כהנמן  126ב"ב)
יעקב לנדא 1
אלתר ספרים (לנדא  1ב"ב)
רחוב הרב שאול חדד 19
אברמוביץ משה  -המפיצים  2014בע"מ
רחוב האיכר 1
תרבות בנימינה
ברודי ספרים בע"מ (ברודי ק.היסוד) קרן היסוד 20
עידן חדש א.א.ק .בע"מ (בלפור  )86בלפור 86
אנילביץ 4
ברודי ספרים בע"מ
אלי כהן 24
דקר  -רמת הנשיא

טלפון
09-3740096
09-8612142
053-3143449
03-5332460
03-5334035
08-6376304
03-9365639
08-9226653
08-8542221
08-8558899
08-8665053
08-8671020
08-8677477
052-4399921
08-6739878
08-6750579
שלוחה 08-6719744 3
08-6734675
08-6750377
08-6750841
08-9282084
050-9522280
08 6273758
08-6278110
08-6419419
052-7444327
04-6581429
02-9912440
02-9917147
02-9919374
02-5808735
03-6189294
03-5099949
03-5099949
03-5782270
04-6388140
03-5076621
03-5071679
03-5076639
03-5513151
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רחוב
לקוח
עיר
מנחם בגין 6/22
אלירן  -גבעת אולגה
גבעת אולגה ,חדרה
גבעת שמואל בראשית ספרים וציוד משרדי בע"מ בן גוריון 22
כצנלסון 53
צעצועי בקי
גבעתיים
רמב"ם 28
גרינברג
גבעתיים
וויצמן 39
יונה גולן
גבעתיים
עצמאות 5
גוונים  -גן יבנה
גן יבנה
פן גנים  7ת.ד569.
עפרוני(רונן) בע"מ
גני תקווה
דרך השרון 59
מאיר ספרים-יחיאל שחר
הוד השרון
הידידות 1
א.מ.ש (חן מיכאל)
הוד השרון
הבנים  14הוד השרון
אמפרית הצעצועים בע"מ
הוד השרון
דורון ספרים חיימוביץ בע"מ הרצליה רח' הס 5
הרצליה
השופטים  1נווה אמירים
פאזל צעצועים
הרצליה
סוקולוב 52
שפיר תשמישי קדושה
הרצליה
קדושי השואה 56
הרצליה פיתוח גילגי הרצליה פיתוח יוסף דגן
רח' רמב"ם 29
ספרים ש.כלפון חדרה
חדרה
הרברט סמואל 66
כהן שרה ספרי לימוד
חדרה
הרברט סמואל 67
משחק וספר-איה
חדרה
הלל יפה 28
ל.ד .יעיל חדרה בע"מ
חדרה
הכל בקודש-בר איתן פנינה ורפאל הרברט סמואל 66
חדרה
ת.ד1961 .
דוד רכגולד בע"מ
חולון
מ.מסחרי נאות רחל
א.כל בו ספר
חולון
סוקולוב 73
ספרי מדי-מרכוס לאה
חולון
סוקולוב 51
הכל לנוער חולון  -אבי
חולון
המשביר  5ת.ד 1854
יש הפצות בע"מ
חולון
הבנאי 32
ספר לכל שיווק והפצה בע"מ
חולון
רבינוביץ ( 11מרכז סאדב)
מא)י-פופ
חולון (קרית בן גוריון
משעול היהלום 9/7
גוריון)בו זכאי חיים
חולון (קרית בן כל
מדע סוכנות להפצת ספרים בע"מ ת.ד10555 .
חיפה
החלוץ 31
מקור הספר שמילוביץ בע"מ
חיפה
הנביאים 25
ספרינו
חיפה
החלוץ 31
מסחר הספר יוסף יצחק בע"מ
חיפה
רח' העצמאות 2
ד .ספרי טבריה
טבריה
יהודה הלוי 22
כל בו מכשירי כתיבה מחסן
טבריה
טייבה גראף
ג'בלי יזיד  -גובינא ש45+
טייבה
ת.ד5869.
טייבה משולש אבן סינא גוביינא שוטף 45
ת.ד,246.רח' הירדן 3
יבנה בונוס בע"מ
יבנה
ת.ד5013 .
גדעון כל בו יונה
יבנה
שד' דוהני  42ת.ד 234
כוכב הצעצועים
יבנה
הירדן 3
שהם-ידין עילם בע"מ
יבנה
הירמוך  ,1ת.ד13075 .
שחר צעצועים יבנה בע"מ
יבנה
רחוב אשכנזי  3-5יהוד
ספרי דייב בע"מ
יהוד
יפת 97
וידאו אלפא בע"מ
יפו
בית הכרם 29
תמיר ספרים
ירושלים
מלכי ישראל 10
ספרי גאולה  2006בע"מ
ירושלים

טלפון
04-6249520
03-5322602
03-6722901
03-7322586
03-7318986
08-8574313
03-5346155
09-7405326
09-7417431
09-7421997
09-9542592
09-9554699
09-9579208
09-9555910
04-6227772
04-6331849
04-6322256
04-6336105
04-6338777
03-5597060
03-6519694
03-5034447
03-5054944
03-5595354
03-5580111
03-6562220
03-5521505
04-8419353
04-8625384
04-8627664
04-8628540
04-6725414
04-6724637
09-7994351
054-2449237
08-9331170
08-9421462
08-9432000
072-2818334
08-9328858
03-6323114
03-6595762
02-6511926
02-5370485
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רחוב
לקוח
עיר
עזרת ישראל 4
משה חי ספרים
ירושלים
ארמון הנציב
פינוקיו ירושלים
ירושלים
שכ' פת מ.מסחר 5-4
אינטרכל
ירושלים
אורוגואי  1קרית יובל
ספרי שי ירושלים
ירושלים
ר"ח כנפי נשרים 22
תמיר כנפי נשרים (סטימצקי)
ירושלים
קניון מלחה  -קומת קרקע
צומת ספרים מלחה
ירושלים
שרת 21
חכמה ודעת  -ימיני שי
כפר סבא
המעפילים 2
אלפא כפר סבא
כפר סבא
וייצמן 89
אלדין
כפר סבא
ויצמן 132
כל בו יפת חמדת אבות בע"מ
כפר סבא
ת.ד950.
הורד (טאהר יוסוף) גובינא ש45+
כפר קאסם
ת.ד491 .
זחלקה טארק
כפר קרע
מורד הגיא  70א'
ברקן ציוד משרדי
כרמיאל
צה"ל 21
מונייר  -גובינא ש+40
לוד
בורוכוב 31
ספרית אלהודא הינדי הודא
לוד
נוה ירק 2
ספרית עלי עומאר עיסה חוסיין
לוד
כצנלסון 5
אטיאס אופיס הכל למשרד  1995בע"מ
לוד
זכריה חתוכה 12
תעתועים (עדי זיקרי)
לוד
קניון הראל -חנות מס' 50
מבשרת ירושלים צומת ספרים קניון הראל
לב העיר 2
צומת ספרים ,עזריאלי
מודיעין-מכבים-רעות
השוטרים 5
נועה דברים יפים
מזכרת בתיה
יערה  73מכבים
אלפא ביתא מכבים
מכבים
כיכר יהלום מפלס עליון
מעלה אדומים ספרי גאולה
רחוב הרצל 69
יפת נהריה (גיל יפת)
נהריה
געתון 1
מקור הספר נהריה
נהריה
הרצל 26
טיפקס
נהריה
ת.ד 2738
חזרה לבצפר בע"מ
נווה מונוסון
איתן 9977
צומת ספרים
ניר צבי
רמת בן צבי
עמית עפרה
נס ציונה
בן גוריון 4
מטמון פלוס בע"מ
נס ציונה
בנין סמי שהין -אזור התעשיה
ס.פ .אל שורוק בע"מ
נצרת
מרכז שופ ת"ד 1032
א ב חברה לשיווק מכשירי כתיבה בע"מ
נצרת עילית
סמלו יוסף 904
עטרה בע"מ
נתיבות
שד' ויצמן 9
הספר
נתניה
שער הגיא 14
שטרסר
נתניה
טיומקין 11/4
הכל לתלמיד-בוקובזה
נתניה
שמואל הנציב  9ת.ד42280 .
תולעת נתניה בע"מ
נתניה
הרדוף  7ת.ד23490.
סנופי עכו
עכו
ככר העצמאות
ספרי העמק (דינה)
עפולה
ארלוזורוב 21
אוצר הספר שרעבי
עפולה
ירושלים 4
הרמוניה ספרים וציוד משרדי
עפולה
הקנאים 27
מפגש ספרים  -ספורט ערד משרדית בע"מ
ערד
דרך הבנים 12
דידו ( )1989בע"מ
פרדס חנה
דרך הבנים 55
ב.ר לירונית בע"מ
פרדס חנה

טלפון
02-6257993
02-6717189
02-678044
02-6414243
02-6522005
02-6795569
09-7672921
09-7425942
09-7672851
09-7678164
03-9379865
04-6353914
04-9081449
08-9252308
08-9255216
050-2231387
08-9210342
08-9231313
02-6527301
08-9758830
08-9495893
08-9262871
02-5357622
04-9929558
04-9512558
04-9925222
03-6343435
08-9236565
08-9402555
08-9407227
04-6568204
04-6578228
08-9945952
09-8335177
09-8822877
09-8874418
052-5603424
058-4112411
04-6592001
04-6594242
04-6597449
08-6488065
04-6373317
04-6376382
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עיר
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
צפת
קרית אונו
קרית אונו
קרית אתא
קרית אתא
קרית גת
קרית טבעון
קרית מוצקין
קרית מלאכי
קרית מלאכי
קרית עקרון
קרית שמונה
ראש העין
ראש העין
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשל"צ
ראשל"צ
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רית ארבע
רמלה
רמלה
רמלה
רמלה

רחוב

לקוח
שטמפפר 36
ספרי דינה פתח תקווה
חיים עוזר 21
מאיה מייה
קלישר 30
לימור עמית
בינבה צעצועים וציוד משרדי בע"מ מנחם בגין 96
חפץ חיים 9
רנדו השקעות בע"מ (גולדווסר ספרים)
הרב משה פינטו 25
ח.מ .תרבוטון  1994בע"מ -פ"ת
ירושלים 28
סוכנות נדב הוצאה לאור בע"מ
מ.מסחרי רימון
פקירי יגאל
הנשיא 57
איגי שגב
סוקולוב 61
קצב אומנות בע"מ
סוקולוב 61
קצב ציוד משרדי בע"מ
רחוב האשלגן 27
דני ספרים הוצאה לאור בע"מ(קרית גת)
השקדים 2
ספיר יצחק מנחם (ספיר ספרים)
שד' בן גוריון 84/1
ז'קלין כהן
מרכז מסחרי 41
ספרי ניר לולה פוזיילוב
שכונת חב"ד
נחלת הספר
הרצל 46
תרבות עקרון
רחוב דן דיין 26
סגנון ודעת
שלה 90
חן החנות שלנו
שבזי 116
אב-דן  -המרכז הגדול לציוד משרדי בע"מ
הנחשול 30
החנות של אורנה ודליה
לישנסקי  9א.ת.חדש
ספר שופ (ספר לכל)
זלמן שניאור 16
טלניר
הגדוד העברי 56
אלונית ראשון לציון
הרצל 84
דבר ראשל"צ
רוטשילד 105
ספרי ניצן
הירשפלד 30
דברים בגו
רוטשילד 4
ספרי איתן ראשל"צ
יהודה לייב 12
ספרי ראשון
צעצועי עומר (אימפריה של צעצועים) רח' מרדכי פופל 7
רוטשילד 60
ההסתדרות החדשה ראשון לציון
מאירוביץ 13
רבקה שיווק בע"מ
החלמונית 30
משחק וספר ראשון לציון
רח' ויניק 46
תוש וטוש
ת.ד550 .
רנסנס
דרך יבנה 26
חפציבה בע"מ
אחד העם 13
רונבי את ברקוביץ סחר בע"מ
ההגנה 54
טייטלבוים רבקה
עזרא 10
דף רם בע"מ
מעלות חברון 56/11
המרכז לספר
הרצל 66
ספרא רמלה
עליה שניה 25
כל בי לוי אריה
המעפילים 13
ספרית אל נג'אח (רמלה)
הברוש 10
ג'ובראן אליאס (גובינא )45+

טלפון
03-9301905
03-9313848
03-9328284
03-9092226
03-9300828
03-9341040
04-6920813
03-6357987
03-6350875
04-8444452
04-8444452
08-6812225
04-9831613
04-8762556
08-8601134
08-8580929
08-9413601
0522661932
03-9022438
03-9388687
03-9510616
03-9617765
03-9618744
03-9640612
03-9641043
03-9654791
03-9660211
03-9694398
03-9698224
03-9440505
03-9687079
03-9664948
03-9527513
03-9664670
08-9451519
08-9468441
08-9363316
08-9417425
08-9453103
02-9963350
08-9223275
08-9228773
08-9156789
08-9233335
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עיר
רמלה
רמת-חן
רמת אביב
רמת אפעל
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת השרון
רעננה
רעננה
שילת
שערי תקוה
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל מונד
תל ציון

לקוח
דורון (בן סימון)
צעצועי רוזי ספרים ומכשירי כתיבה
קלינדה
סנופי רמת אפעל
פורת ספרים בע"מ
דני ובני בע"מ
בוק שופ רמת גן
לתלמיד בע"מ ( -רמת השרון)
היער הקסום
פביאן ספרים ומכשירי כתיבה
צומת ספרים
שחרון שיווק והפצה בע"מ
ספר לכל
דורון ספרים חיימוביץ בע"מ
הכל לתלמיד הקרי תל אביב
טננבוים
דהרי א.א .בע"מ (הדר יוסף)
לוטוס ספרים
ב.ק .קולפ השקעות בע"מ
ספרי פישר

טלפון
רחוב
08-9257208
עליה שניה 25
03-5741359
אלוף דוד 126
03-6425912
ברודצקי 43
03-6353254
מרכז מסחרי
03-6723731
ביאליק 38
03-6777083
אצ"ל 17
03-5741010
שדרות ירושלים 49
03-5402336
אוסישקין 20
09-7411780
שברץ 22
שלוחה 09-7431226 1
ברנר 4
08-9760386
אזור תעשיה שיל"ת (צמוד לשילב)
03-9363220
רח' ברקת 89
03-5601870
ברזילי 7
03-6044323
אבן גבירול 147
03-6875943
יחיעם 36
03-5280881
בוגרשוב 59
03-6477248
הדר יוסף 12
03-5663630
אלנבי 101
09-7969994
ת.ד 63 .דרך בני דרור 10
054-8420616
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