
טלפוןעירכתובתלקוח

93740096אבן יהודהרימון 3 (ליד אולמי עלמה)בית יהושוע-תולעת נתניה  בע"מ
09-8612142אבן יהודההמייסדים 41תולעת ספרים אבן יהודה

5332460אור יהודהיקותיאל אדם    42ספרי אנדרי (יששכר מעטוף)
בתיה הנהח 5334035אור יהודההעבודה 16צעצועי ר.מלניק ובניה בע"מ

08-6376304אילתהאורגים 3נ.ר.נ יזמות ומסחר בע"מ (לומדעת)
9365639אריאלקניון מגה אור הבנאי 6י.מ.שמאי בע"מ

08-8542221אשדודכנרת           5אריאלה עולם הילד
08-8677477אשדודשבט לוי16 חנות מס' 5חנוך טוב לנוער (2006) בע"מ

08-8665053אשדודהעצמאות 93מוניטין ציוד משרדי וספרים בע"מ
08-8671020אשדודקניון אשדודמיקי ספרים בע"מ  זנודה

08-8558899אשדודשוהם 2שהרבני עופר
שלוחה 3 08-6719744אשקלוןאלי כהן 37המעיין אלי כהן

08-6734675אשקלוןאפרידרספרי אפרידר
08-9282084באר יעקבמרכז מסחרי 5חשמל חן ז'ורנו מאיר ולאה

6273758 08באר שבעככר קפלן       6לי ספר בע"מ
08-6419419באר שבעהנרי קנדל 14 ת.ד. 3355ספרי שולמית בע"מ

08-6286024באר שבעשד' חיל ההנדסה 1צומת ב"ש 842 (משגור 70)
08-6278110באר שבעת.ד 6462רודיק

02-9917147בית שמשהשבעה          6מסדה בית שמש
03-5099949בני ברקכהנמן 126אלתר ספרים (כהנמן 126 ב"ב)

6189294בני ברקמימון          23דובי לתלמיד בני ברק
5076621בת-יםקרן היסוד 20ברודי ספרים בע"מ (ברודי ק.היסוד)

5076639בת יםאנילביץ        4ברודי ספרים בע"מ
5513151בת יםאלי כהן        24דקר - רמת הנשיא

5534702בת יםהשקמה          4מוריס - מכשירי כתיבה
5071679בת יםבלפור 86עידן חדש א.א.ק. בע"מ (בלפור 86)

פן גנים        7 ת.ד.569עפרוני(רונן) בע"מ
גבעת סביון גני 

5346155תקווה
5322602גבעת שמואל0בראשית ספרים וציוד משרדי בע"מ

7322586גבעתייםרמב"ם          28גרינברג
03-7318986גבעתייםוויצמן 39יונה גולן

6722901גבעתייםכצנלסון        53צעצועי בקי
08-8574313גן יבנהעצמאות         5גוונים - גן יבנה

09-7417431הוד השרוןהידידות 1א.מ.ש  (חן מיכאל)
09-7421997הוד השרוןהבנים 14 הוד השרוןאמפרית הצעצועים בע"מ
7405326 09הוד השרוןדרך השרון      59מאיר ספרים-יחיאל שחר

09-9542592הרצליהרח' הס 5דורון ספרים חיימוביץ בע"מ הרצליה
09-9554699הרצליההשופטים 1 נווה אמיריםפאזל צעצועים

09-9579208הרצליהסוקולוב        52שפיר תשמישי קדושה
99555910הרצליה פתוחקדושי השואה    56גילגי הרצליה פיתוח יוסף דגן

04-6322256חדרההרברט סמואל    67משחק וספר-איה
5597060חולוןת.ד. 1961דוד רכגולד ושות' חברה בע"מ

03-5054944חולוןסוקולוב        51הכל לנוער חולון - אבי
03-5595354חולוןהמשביר 5 ת.ד 1854יש הפצות ספרים בע"מ

36562220חולוןרבינוביץ 11 (מרכז סאדב) קרית בן גוריוןמאי-פופ
35034447חולוןסוקולוב        73ספרי מדי-מרכוס לאה

0חיפהדרך אבא חושיאקדמון ישראל בע"מ (אונ' חיפה)
48246033חיפהחורב           15יודן מרכז חורב

04-8419353חיפהת.ד. 10555מדע  סוכנות להפצת ספרים בע"מ
04-8625384חיפההחלוץ          31מקור הספר שמילוביץ בע"מ

48625719חיפהסירקין         3מרתף הספר
04-8627664חיפההנביאים 25ספרינו

6725414  -04טבריהרח' העצמאות    2ד. ספרי טבריה
04-6724637טבריהיהודה הלוי  22כל בו מכשירי כתיבה מחסן

89421462יבנהת.ד. 5013גדעון כל בו יונה
89331170יבנהת.ד.246,רח' הירדן 3יבנה בונוס בע"מ

89432000יבנהשד' דוהני 42 ת.ד 234כוכב הצעצועים
722818240יבנההירדן 3שהם-ידין עילם בע"מ

חיים  08-9328858יבנההירמוך 1 , ת.ד. 13075שחר צעצועים יבנה בע"מ
6323114יהודרחוב אשכנזי 3-5 יהודספרי דייב בע"מ

6595762יפויפת 97וידאו אלפא בע"מ
02-6451854ירושליםרח' צביה ויצחק 5  ירושליםצומת גילה 755 (משגור 57)

0526257222,02-678044ירושליםשכ' פת מ.מסחר  5-4אינטרכל
26257993ירושליםעזרת ישראל     4משה חי ספרים בע"מ

02-6537758-9ירושליםר"ח כנפי נשרים 22תמיר כנפי נשרים (סטימצקי 2005 בע"מ)
26717189ירושליםארמון הנציבפינוקיו ירושלים

02-6250404ירושליםרח' בן הלל 9  ירושליםצומת בן הלל 754 (משגור 59)
02-6795569ירושליםקניון מלחה- ק. קרקעצומת מלחה ק. קרקע 752 (משגור 552)

02-5819744ירושליםרח' פארן 15צומת רמת אשכול 797 (משגור 79)
04-6568204כפר ברוךא.תעשיה שגיא 2000ס.פ. אל שורוק בע"מ

09-7672851כפר סבאוייצמן         89אלדין
09-7425942כפר סבאהמעפילים       2אלפא כפר סבא

97672921כפר סבאשרת            21חכמה ודעת - ימיני שי
09-7678164כפר סבאויצמן          132כל בו יפת חמדת אבות בע"מ



09-7670568כפר סבאוויצמן 163שלמה ליאני-אלונית כפר סבא
04-9081449כרמיאלמורד הגיא 70 א'ברקן ציוד משרדי

08-9210342לודכצנלסון        5אטיאס אופיס הכל למשרד 1995 בע"מ
08-9231313לודזכריה חתוכה 12תעתועים (עדי זיקרי)

02-6527301מבשרת ירושליםקניון הראל- חנות מס' 50צומת קניון הראל 753 (משגור 953)
08-9758830מודיעין0צומת מודיעין עזריאלי 638 (משגור 938)

08-9262871מכביםיערה 73 מכביםאלפא ביתא מכבים
מעלה אדומ 02-5357622מעלה אדומיםכיכר יהלום מפלס עליון מעלה אדומיםספרי גאולה (מעלה אדומים)

49929558נהריהרחוב הרצל 69יפת נהריה (גיל יפת)
04-9512558נהריהגעתון 1מקור הספר נהריה

03-6343435נווה מונוסוןת.ד 2738חזרה לבצפר בע"מ
08-9236565ניר צביצומת ניר צביצומת מחסן ספרי לימוד 96 ( משגור 98)

08-9407227נס ציונהבן גוריון 4מטמון פלוס בע"מ
04-6578228נצרת עיליתמרכז שופ ת"ד 1032א ב חברה לשיווק מכשירי כתיבה בע"מ

אושרית 08-9945952נתיבותהירדןעטרה בע"מ
98335177נתניהשד' ויצמן       9הספר

98822877נתניהשער הגיא       14שטרסר
דקל 052-5603424נתניהשמואל הנציב 9 ת.ד. 42280תולעת נתניה בע"מ
04-6594242עפולהארלוזורוב     21אוצר הספר שרעבי

04-6597449עפולהירושלים        4הרמוניה ספרים וציוד משרדי
04-6592001עפולהככר העצמאותספרי העמק (דינה)
04-6373317פרדס חנהדרך הבניםדידו (1989) בע"מ

מיכאל 052-3757037פתח-תקווהת.ד. 2586מיכאל שטייג
03-9092226פתח תקוהמנחם בגין 96בינבה צעצועים וציוד משרדי בע"מ

03-9341040פתח תקוההרב משה פינטו 25ח.מ. תרבוטון 1994 בע"מ-  פ"ת
9328284פתח תקוהקלישר 30לימור עמית
9313848פתח תקוהחיים עוזר      21מאיה מייה

9301905פתח תקוהשטמפפר         36ספרי דינה פתח תקווה
03-9300828פתח תקוהחפץ חיים 9רנדו השקעות בע"מ   (גולדווסר ספרים)

אזור תעשיה שיל"תצומת שילת 636 (משגור 486)
צמוד לשילב 

08-9760386מאחורי הום-סנטר
04-6920813צפתירושלים 28סוכנות נדב הוצאה לאור בע"מ

04-9831613ק. טבעוןהשקדים         2ספיר יצחק מנחם (ספיר ספרים)
לחנות הספרים 6350875קרית אונוהנשיא 57איגי שגב

6357987קרית אונומ.מסחרי רימוןפקירי יגאל
04-8444452קרית אתאסוקולוב 61קצב אומנות בע"מ

04-8444452קרית אתאסוקולוב 61קצב ציוד משרדי בע"מ
חיים 050-4680450קרית בן גוריוןמשעול היהלום 9/7כל בו זכאי חיים

04-8762556קרית מוצקיןשד' בן גוריון  84/1ז'קלין כהן
08-8580929קרית מלאכישכונת חב"דנחלת הספר

08-9413601קרית עקרוןהרצל 46תרבות עקרון
9388687ראש העיןשבזי 116אב-דן-המרכז הגדול לציוד משרדי בע"מ (אבדן)

9022438ראש העיןשלה            90חן החנות שלנו
9640612ראשון לציוןהגדוד העברי    56אלונית ראשון לציון

9641043ראשון לציוןהרצל           84דבר ראשל"צ
9660211ראשון לציוןהירשפלד 30דברים בגו

9510616ראשון לציוןהנחשול 30החנות של אורנה ודליה
9618744ראשון לציוןזלמן שניאור    16טלניר

39527513ראשון לציוןהחלמונית 30משחק וספר ראשון לציון/ נקודת חן
9694398ראשון לציוןרוטשילד        4ספרי איתן ראשל"צ *גוביינא מזומן

9654791ראשון לציוןרוטשילד        105ספרי ניצן
9698224ראשון לציוןיהודה לייב 12ספרי ראשון

03-9412258ראשון לציוןילדי טהרן 5צומת מתחם G2 ראשל"צ  524 (משגור 924)
ישראל 9664948ראשון לציוןמאירוביץ 13רבקה שיווק בע"מ

03-9664670ראשל"צרח' ויניק 46תוש וטוש
חנות 08-9453103רחובותעזרא 10דף רם בע"מ

9468441 08רחובותדרך יבנה       26חפציבה בע"מ
חנות 08-9417425רחובותההגנה 54טייטלבוים רבקה

שלוחה 2 08-9363316רחובותאחד העם 13רונבי את ברקוביץ סחר בע"מ
02-9963350רית ארבעמעלות חברון 56/11המרכז לספר

08-9257208רמלהעליה שניה      25דורון (בן סימון)
89228773רמלהעליה שניה      25כל בי לוי אריה

89223275רמלההרצל 66ספרא רמלה
08-9236565רמלההתקווה 6צומת מחסן מרכזי- אילן  98 (משגור 77)

5741359רמת-חןאלוף דוד 126צעצועי רוזי ספרים ומכשירי כתיבה
36425912רמת אביבברודצקי        43קלינדה

נחל דולב 19סמיילי
רמת בית שמש 

02-9919374קניון פארק סנטר
03-5741010רמת גןשדרות ירושלים  49בוק שופ רמת גן

6777083רמת גןאצ"ל           17דני ובני בע"מ
6723731רמת גןביאליק         38פורת ספרים בע"מ

5402336רמת השרוןאוסישקין       20לתלמיד בע"מ - (רמת השרון)
97411780רעננהשברץ 22היער הקסום

של' 1 09-7431226רעננהברנר 4פביאן ספרים ומכשירי כתיבה
03-6477248תל אביבהדר יוסף 12דהרי א.א. בע"מ (הדר יוסף)
6044323תל אביבאבן גבירול     147דורון ספרים חיימוביץ בע"מ
6875943תל אביביחיעם          36הכל לתלמיד הקרי תל אביב

03-5280881תל אביבבוגרשוב        59טננבוים
זאב של' 1 5663630תל אביבאלנבי          101לוטוס ספרים

09-7969994תל מונדת.ד. 63 דרך בני דרור 10ב.ק. קולפ השקעות בע"מ
054-8420616תל ציוןאהבת אמת 28 כוכב יעקבספרי פישר


