
 

 טלפון כתובת שם החנות עיר

 03-9365639 1850מרכז מסחרי א' ת"ד  י.מ.שמאי בע"מ אריאל

 08-8665053 93העצמאות  מוניטין ציוד משרדי וספרים בע"מ אשדוד

 08-8677477 5חנות מס'  16שבט לוי  ( בע"מ2006חנוך טוב לנוער ) אשדוד

 08-8671020 קניון אשדוד מיקי ספרים בע"מ  זנודה אשדוד

 08-8542221 5כנרת  אריאלה עולם הילד אשדוד

 050-6355582 מרכז מסחרי ב' שיקו לוי **גובינא אשדוד

 08-8558899 2שוהם  שהרבני עופר אשדוד

3שלוחה  08-6719744 37אלי כהן  המעיין אלי כהן אשקלון  

 08-6750841 348ת.ד.  28רח' העבודה  ה תשמישי קדושה אשקלון-מורי אשקלון

 08-6750377 60הרצל    בע"מ 1994ח.מ. תרבוטון  אשקלון

 08-6734675 אפרידר ספרי אפרידר אשקלון

 08-6739878 35מלכי ישראל      אשקלון -ספר לי  אשקלון

 08-6750579 ברנע 4רחבעם זאבי  המעיין א.מ. בע"מ אשקלון

 08-9282084 5מרכז מסחרי  חשמל חן ז'ורנו מאיר ולאה באר יעקב

 חנה 08-6372067 7בן צבי  בע"מ 2012מעלות הספר  באר שבע

 08-6278110 25גרשון           רודיק באר שבע

 08-6233535 91טרומפלדור       מעלות הספר )בילר שמעון( באר שבע

 6273758 08 6ככר קפלן   לי ספר בע"מ באר שבע

 050-9522280 באר שבע 9עליה  מעלות הספר )בית יהודי( באר שבע

 08-6419419 3355ת.ד.  ספרי שולמית בע"מ באר שבע

 08-9353757 בילו סנטר )מתחם "אייס קנה ובנה"( (68)משגור 534צומת בילו  בילו

 04-6581429 5שאול המלך   תפארת רם בית שאן

 02-9917147 6השבעה   מסדה בית שמש בית שמש

 02-9912440 10נחל זוהר  ספרי גאולה בית שמש בית שמש

 03-5076621 20קרן היסוד  ברודי ספרים בע"מ )ברודי קרן היסוד( ים-בת

 בת ים
)ראה כרטיס   149עידן חדש בלפור 

 03-5071679 86בלפור  (1101004

 03-5076639 4אנילביץ         ברודי ספרים בע"מ בת ים

 03-6560140 ים-קניון בת 1רח' הרב לוי  (86)משגור   537צומת בת ים  בת ים

 03-5513151 24אלי כהן   רמת הנשיא -דקר  בת ים

 03-5534702 4השקמה           מכשירי כתיבה -מוריס  בת ים

 03-6582349 84בלפור           משחק וספר בת ים בת ים

 03-5069760 30רוטשילד         ברודי ספרים בע"מ )תרבות ברודי( בת ים

 03-5071679 86בלפור  (86)בלפור עידן חדש א.א.ק. בע"מ  בת ים

 08-9352608 גבעת ברנר -מרכז נטו  (66)משגור  533צומת ברנר  גבעת ברנר

 03-6739335 18סירקין          מיסטר הייד גבעתיים

 03-6722901 53כצנלסון         צעצועי בקי גבעתיים

 08-8571155 60רח' הרצל  עפרוני מלכה גן יבנה

 08-8574313 5עצמאות          גן יבנה - גוונים גן יבנה

 7405326 09 59דרך השרון       יחיאל שחר-מאיר ספרים הוד השרון

 09-7417431 1הידידות  א.מ.ש  )חן מיכאל( הוד השרון

 09-7421997 הוד השרון 14הבנים  אמפרית הצעצועים בע"מ הוד השרון

 09-9554699 נווה אמירים 1השופטים  פאזל צעצועים הרצליה

 09-9542592 5רח' הס  דורון ספרים חיימוביץ בע"מ הרצליה הרצליה

 09-9579208 52סוקולוב         שפיר תשמישי קדושה הרצליה

הרצליה 
 09-9555910 56קדושי השואה     גילגי הרצליה פיתוח יוסף דגן פתוח

   66הרברט סמואל     בר איתן פנינה ורפאל-הכל בקודש חדרה



 

   28הלל יפה  ל.ד. יעיל חדרה בע"מ רהחד

   67הרברט סמואל     איה-משחק וספר חדרה

   66הרברט סמואל     כהן שרה ספרי לימוד חדרה

 03-5521505 16חיים לנדאו  מדילנד חולון

 03-9413941 קניון חולון, רח' גולדה מאיר (80)משגור  522צומת חולון  חולון

 03-5054944 51סוקולוב         אבי -הכל לנוער חולון  חולון

 03-6519694 מ.מסחרי נאות רחל א.כל בו ספר חולון

 03-5034447 73סוקולוב         מרכוס לאה-ספרי מדי חולון

 פופ-מאי חולון
)מרכז סאדב( קרית בן  11רבינוביץ 

 03-6562220 גוריון

 050-4680450 ן. קריית בן גוריו9/7משעול היהלום  כל בו זכאי חיים חולון

 איציק 04-8628540 31החלוץ           מסחר הספר יוסף יצחק בע"מ חיפה

 04-8625384 31החלוץ           מקור הספר שמילוביץ בע"מ חיפה

 04-8627664 25הנביאים  ספרינו חיפה

 04-8625053 43הרצל            פייביש חיפה

 04-8246033 15חורב            יודן מרכז חורב חיפה

 04-8625719 3סירקין          מרתף הספר חיפה

 חנות 04-6791666 הגליל כל בו מכשירי כתיבה ע.ש. בע"מ טבריה

 04-6724637 22יהודה הלוי   כל בו מכשירי כתיבה מחסן טבריה

 04-6725414 2רח' העצמאות     ד. ספרי טבריה טבריה

 08-9432000 234ת.ד  42שד' דוהני  כוכב הצעצועים יבנה

   13075, ת.ד.  1הירמוך  שחר צעצועים יבנה בע"מ יבנה

 08-9421462 5013ת.ד.  גדעון כל בו יונה יבנה

 03-5366699 רח' צבי ישי עולם הספר יהוד יהוד

 03-6323114 יהוד 3-5רחוב אשכנזי  ספרי דייב בע"מ יהוד

 02-6780446 5-4שכ' פת מ.מסחר   אינטרכל ירושלים

 02-6231203 57יפו             ( בע"מ2011דניאל ספרים גרופ ) רושליםי

 02-6257993 4עזרת ישראל      משה חי ספרים ירושלים

 02-5370485 10מלכי ישראל      בע"מ 2006ספרי גאולה  ירושלים

 02-6254761 42יפו             ירדן ירושלים

 02-6252628 1174 ת.ד. לודביג מאייר ירושלים בע"מ ירושלים

 02-6522005 22ר"ח כנפי נשרים  כנפי נשרים-תמיר ספרים בע"מ ירושלים

 02-6717189 ארמון הנציב פינוקיו ירושלים ירושלים

 02-5605605 35בן יהודה        גרפוס בע"מ ירושלים ירושלים

 09-7425942 2המעפילים        אלפא כפר סבא כפר סבא

 09-7672851 89מן         וייצ אלדין כפר סבא

 09-7678164 132ויצמן           כל בו יפת חמדת אבות בע"מ כפר סבא

 09-7670568 163וויצמן  אלונית כפר סבא-שלמה ליאני כפר סבא

 09-7672921 21שרת             ימיני שי -חכמה ודעת  כפר סבא

 04-9081449 א' 70מורד הגיא  ברקן ציוד משרדי כרמיאל

 08-9231313 12זכריה חתוכה  תעתועים )עדי זיקרי( לוד

 08-9252308 21צה"ל            +40גובינא ש -מונייר  לוד

 08-9210342 5כצנלסון         בע"מ 1995אטיאס אופיס הכל למשרד  לוד

 02-5790554 קניון הראל תופעת טבע מבשרת מבשרת ציון

1של'  02-5336550 50חנות מס'  -קניון הראל  שרת(אגן ספרים בע"מ )תמיר מב מבשרת ציון  

 08-6317737 439ת"ד  רמי כהן מודיעין

מזכרת 
 08-9495893 5השוטרים  נועה דברים יפים בתיה

 03-6343435 2738ת.ד  חזרה לבצפר בע"מ נווה מונוסון



 

 08-9402555 רמת בן צבי עמית עפרה נס ציונה

 08-9407227 4ריון בן גו מטמון פלוס בע"מ נס ציונה

   42280ת.ד.  9שמואל הנציב  תולעת נתניה בע"מ נתניה

   9שד' ויצמן        הספר נתניה

   14שער הגיא        שטרסר נתניה

 03-9341040 25הרב משה פינטו  פ"ת  -בע"מ 1994ח.מ. תרבוטון  פתח תקוה

 03-9328284 30קלישר  לימור עמית פתח תקוה

 03-9092226 96מנחם בגין  ה צעצועים וציוד משרדי בע"מבינב פתח תקוה

 03-9312433 15חובבי ציון  דני ספרים הוצאה לאור בע"מ )אורבך פ"ת( פתח תקוה

 03-9309933 16מוהליבר         בוק שופ פתח תקוה פתח תקוה

 03-9301905 36שטמפפר          ספרי דינה פתח תקווה פתח תקוה

 03-9313848 21חיים עוזר       יהמאיה מי פתח תקוה

 03-9333876 68כץ              סנדרס סוכנויות ספרים פתח תקוה

 03-9300828 9חפץ חיים  רנדו השקעות בע"מ   )גולדווסר ספרים( פתח תקוה

 57הנשיא  איגי שגב קרית אונו
 לחנות 03-6350875
 הספרים

 03-6357987 מ.מסחרי רימון פקירי יגאל קרית אונו

 08-9413601 46הרצל  תרבות עקרון קרית עקרון

קרית 
 08-9157431 קניון נחמיה בע"מ( 3000ריקושט צומת בילו )ריקושט  שמונה

 03-9440505 7רח' מרדכי פופל  צעצועי עומר )אימפריה של צעצועים( ראשון לציון

 03-9661804 18רח' טיומקין  אפי גרף ראשון לציון

 03-9698224 12יהודה לייב  ראשון ספרי ראשון לציון

 03-9660211 30הירשפלד  דברים בגו ראשון לציון

 03-9654791 105רוטשילד         ספרי ניצן ראשון לציון

 03-9617765 א.ת.חדש 9לישנסקי  ספר שופ )ספר לכל( ראשון לציון

 03-9581840 34שרירא  כל בו שרירא ראשון לציון

 03-9515408 שכ' נאות אשלים 60התזמורת  רפאל טובלהקוזוקרו  ראשון לציון

 03-9641043 84הרצל            דבר ראשל"צ ראשון לציון

 03-9618744 16זלמן שניאור     טלניר ראשון לציון

 03-9670259 10לבונטין         ראשל"צ -כל בו חיה  ראשון לציון

 03-9694398 4רוטשילד         ספרי איתן ראשל"צ ראשון לציון

 03-9510616 30הנחשול  החנות של אורנה ודליה ראשון לציון

 03-9664948 13מאירוביץ  רבקה שיווק בע"מ ראשון לציון

 03-9640612 56הגדוד העברי     אלונית ראשון לציון ראשון לציון

 03-9664670 46רח' ויניק  תוש וטוש ראשון לציון

 03-9527513 30ית החלמונ אביב שיווק ראשון לציון

 03-9515602 24נגבה  קוזוקרו רפאל-פופ גנים ראשון לציון

 03-9510203 קניון הזהב (100)משגור  535צומת קניון הזהב  ראשון לציון

 03-5511362 1קרל נטר         המקום של סיגלית ראשון לציון

2 שלוחה 08-9363316 13אחד העם  רונבי את ברקוביץ סחר בע"מ רחובות  

 חנות 08-9417425 54ההגנה  טייטלבוים רבקה רחובות

 08-6498979 36רח' יעקב  מילתא רחובות

 חנות 08-9453103 10עזרא  דף רם בע"מ רחובות

 08-9451519 550ת.ד.  רנסנס רחובות

 9468441 08 26דרך יבנה        חפציבה בע"מ רחובות

 08-9257208 25עליה שניה       דורון )בן סימון( רמלה

 08-9291830 10הברוש  (45ג'ובראן אליאס  )גובינא + רמלה

 08-9228773 25עליה שניה       כל בי לוי אריה רמלה



 

 

 

 08-9223275 66הרצל  ספרא רמלה רמלה

 08-9228364 77הרצל  זה מה יש לימור זלמה לא פעיל רמלה

 08-9228364 77הרצל  זה מה יש אינטרנשיונל בע"מ רמלה

 03-5741359 126אלוף דוד  צעצועי רוזי ספרים ומכשירי כתיבה חן-מתר

 03-6425912 43ברודצקי         קלינדה רמת אביב

 03-6353254 מרכז מסחרי סנופי רמת אפעל רמת אפעל

 03-7522877 12העמל  ( בע"מ1982איתר שיווק ) רמת גן

 03-5741010 49שדרות ירושלים   בוק שופ רמת גן רמת גן

 03-6723731 38ביאליק          פורת ספרים בע"מ רמת גן

 03-6777083 17אצ"ל            דני ובני בע"מ רמת גן

 03-5403140 83רח' סוקולוב  2000מכלול  רמת השרון

 03-5402336 20אוסישקין        )רמת השרון( -לתלמיד בע"מ  רמת השרון

 09-7411780 22שברץ  היער הקסום רעננה

1של'  09-7431226 4ברנר  פביאן ספרים ומכשירי כתיבה רעננה  

 03-5601870 7ברזילי  ספר לכל  תל אביב

 03-7105105 24לבונטין  טריוואקס משרד הבטחון הקריה תל אביב

 052-3500084 7השומרון  (2011מרכז הספר הזול ) תל אביב

 03-6477248 12הדר יוסף  דהרי א.א. בע"מ )הדר יוסף( תל אביב

 03-6290416 6עין ורד         דותן תל אביב

 03-6875943 36יחיעם           הכל לתלמיד הקרי תל אביב תל אביב

 03-6044323 147אבן גבירול      דורון ספרים חיימוביץ בע"מ תל אביב

 03-5280881 59בוגרשוב         טננבוים ספרים תל אביב

 03-5257999 3 שטראוס פרובוק בע"מ תל אביב

  03-5663630 101אלנבי           לוטוס ספרים תל אביב


