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טלפוןיישובשם החנות

09-7712610אבן יהודהתולעת ספרים

050-9312664אום אל פחם(לרכישה בכמויות)ספריית התלמיד 

03-5332460אור יהודהספרי אנדרי

03-5334035אור יהודהמלניק ובניה.צעצועי ר

08-6376304אילתנ יזמות ומסחר.ר.נ

03-9518418אשדוד(רק להזמנות גדולות)לוני כהן 

08-8542221אשדודאריאלה עולם הילד

08-8558899אשדודשהרבני עופר

08-8665053אשדודמוניטין ציוד משרדי וספרים

08-8671020אשדודמיקי ספרים

08-8677477אשדודחנוך טוב לנוער

08-6719744אשקלוןהמעיין אלי כהן

08-6734675אשקלוןספרי אפרידר

08-6739878אשקלוןאשקלון- ספר לי 

08-6750841אשקלוןמוריה תשמישי קדושה

08-9282084באר יעקבורנו מאיר ולאה'חשמל חן ז

08-6273758באר שבעלי ספר איתמר

08-6278110באר שבערודיק

08-6419419באר שבעספרי שולמית

052-7444327בית אלספרי יהודה ושומרון

02-9912440בית שמשספרי גאולה בית שמש

02-9917147בית שמשמסדה בית שמש

03-6189294בני ברקדובי לתלמיד בני ברק

03-5076621ים-בת(קרן היסוד)ברודי ספרים 

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

03-5513151בת יםרמת הנשיא- דקר 

03-5076639בת יםברודי ספרים

03-6597952בת יםדני בוק

04-6249520גבעת אולגה חדרהToy toy- חד אלירן 

03-5322602גבעת שמואלבראשית ספרים וציוד משרדי

03-6722901גבעתייםצעצועי בקי

03-7318986גבעתייםיונה גולן

03-7322586גבעתייםגרינברג

08-8574313גן יבנהגן יבנה- גוונים 

08-8671020גן יבנהגן יבנה/ מיקי ספרים 

03-5346155גני תקווהעפרוני רונן צעצועים

09-7405326הוד השרוןיחיאל שחר-מאיר ספרים

09-7417431הוד השרוןש.מ.א
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09-9542592הרצליהדורון ספרים חיימוביץ

09-9579208הרצליהשפיר תשמישי קדושה

09-9555910הרצליה פיתוחגילגי הרצליה פיתוח יוסף דגן

04-6227772חדרהכלפון חדרה.ספרים ש

04-6322256חדרהאיה-משחק וספר

04-6331849חדרהכהן שרה ספרי לימוד

04-6336105חדרהיעיל חדרה.ד .ל

04-6338777חדרההכל בקודש

03-5034447חולוןמרכוס לאה-ספרי מדי

03-5580111חולוןספר לכל

03-5054944חולוןאבי- הכל לנוער חולון 

03-5595354חולון(רק להזמנות גדולות)יש הפצות 

03-6519694חולוןכל בו ספר.א

03-5597060חולוןרכגולד

03-6562220(קרית בן גוריון)חולון פופ-מאי

04-8322970חיפהמכלול ברמן בקמפוס

04-8419353חיפהמדע סוכנות להפצת ספרים

04-8491862חיפהמדע עודד שפר

04-8625384חיפהמקור הספר שמילוביץ

04-8627664חיפהספרינו

04-6724637טבריהכל בו מכשירי כתיבה מחסן

04-6725414טבריהספרי מכשירי כתיבה.ד

054-2449237טייבה משולשאבן סינא

08-9331170יבנהבונוס

072-2818240יבנהידין עילם-שהם

08-9328858יבנהשחר צעצועים יבנה

08-9421462יבנהגדעון כל בו יונה

08-9432000יבנהכוכב הצעצועים- דוד אהרוני 

03-6323114יהודספרי דייב

03-6595762יפווידאו אלפא

02-5370485ירושליםספרי גאולה

02-6257993ירושליםמשה חי ספרים

077-2767736ירושליםבית הכרם- תמיר ספרים 

02-6537758ירושליםכנפי נשרים- תמיר ספרים 

02-6780446ירושליםאינטרכל

02-6795569ירושליםצומת ספרים מלחה

02-5370485ירושליםספרי גאולה

04-6568204כפר ברוךפ אלשורוק.ס

09-7425942כפר סבאאלפא כפר סבא

09-7672851כפר סבאאלדין

09-7672921כפר סבאחכמה ודעת

09-7678164כפר סבאיפת חמדת אבות

04-6353914כפר קרעזחלקה טארק

08-9210342לודאטיאס אופיס הכל למשרד

08-9226363לודאטיאס אופיס

08-9231313לודתעתועים

08-9255216לודהודא הינדי הודא-ספרית אל

02-6527301מבשרת ירושליםצומת ספרים קניון הראל

08-9758830רעות-מכבים-מודיעיןעזריאלי, צומת ספרים

04-8625384נהריהשמילוביץ

04-9512558נהריהמקור הספר

04-9925222נהריהטיפקס

08-9945952נתיבותעטרה



09-3740096נתניהתולעת נתניה-בית יהושע

09-8334795נתניהתולעת ספרים

09-8335177נתניה(רק הזמנות גדולות)הספר שלמה 

09-8822877נתניהשטרסר

09-8874418נתניהבוקובזה- הכל לתלמיד 

04-6521782עפולהאוצר הספר

04-6592001עפולהספרי העמק

04-6594242עפולהאוצר הספר שרעבי

04-6597449עפולההרמוניה ספרים וציוד משרדי

08-6488065ערדספורט ערד- מפגש ספרים 

04-6373317פרדס חנהדידו סנטר

04-6376382פרדס חנהר לירונית.ב

03-9092226פתח תקוהבינבה צעצועים וציוד משרדי

03-9300828פתח תקוהגולדוואסר

03-9301905פתח תקווהספרי דינה

03-9313848פתח תקווהמאיה מיה

08-9760386צומת שילתשילת- צומת ספרים 

04-6920813צפתסוכנות נדב הוצאה לאור

03-6350875קרית אונוי שגב.ג.י.א

03-6357987קרית אונופקירי יגאל

052-5563774קרית ארבעהמרכז לספר

02-9963350קרית ארבעהמרכז לספר

04-8444452קרית אתאקצב אומנות ציוד משרדי

08-6812225קרית גת(רק הזמנות גדולות)דני ספרים 

04-9831613קרית טבעוןספיר ספרים

04-8762556קרית מוצקיןקלין'ספר לי ז

04-8491862קרית מוצקיןמדע

08-8580929קרית מלאכי(רק להזמנות גדולות)נחלת הספר 

08-8601134קרית מלאכיספרי ניר

08-9413601קרית עקרוןתרבות עקרון

052-2661932קרית שמונהסגנון ודעת

03-9022438ראש העיןחן החנות שלנו

03-9388687ראש העיןהמרכז לציוד משרדי- דן -אב

03-9510616ראשון לציוןהחנות של אורנה ודליה

03-9617765ראשון לציון(ספר לכל)ספר שופ 

03-9618744ראשון לציוןטל ניר

03-9640612ראשון לציוןאלונית

03-9654791ראשון לציוןספרי ניצן עמיר

03-9660211ראשון לציוןדברים בגו

03-9518418ראשון לציוןלוני כהן

03-9664948ראשון לציוןרבקה שיווק

03-9687079ראשון לציוןההסתדרות החדשה

03-9694398ראשון לציוןספרי איתן

03-9698224ראשון לציוןספרי ראשון

03-9527513ראשון לציוןמשחק וספר

03-9664670ראשון לציוןתוש וטוש

08-9363316רחובותרונבי את ברקוביץ סחר

08-9417425רחובותטייטלבוים רבקה

08-9453103רחובותדף רם

08-9468441רחובותחפציבה

08-9156789רמלהאח'ספרית אל נג

08-9223275רמלהספרא רמלה

08-9228773רמלהכל בי לוי אריה



08-9291830רמלהובראן אליאס'ג

08-9257208רמלהדורון

03-5741359חן-רמתצעצועי רוזי ספרים ומכשירי כתיבה

03-6353254רמת אפעלסנופי רמת אפעל

03-5741010רמת גןבוק שופ רמת גן

03-6723731רמת גןפורת ספרים

03-6777083רמת גןדני ובני

03-5402336רמת השרוןלתלמיד

09-7411780רעננההיער הקסום

09-7431226רעננהפביאן ספרים ומכשירי כתיבה

09-7711877רעננהצעצועון רעננה

03-9363664שערי תקוהשחרון שיווק והפצה

03-5280881תל אביבטננבאום

03-5601870תל אביבספר לכל

03-6044323תל אביבדורון ספרים חיימוביץ

03-6425912תל אביבקלינדה

03-6477248תל אביב(הדר יוסף). א.דהרי א

03-6875943תל אביבהכל לתלמיד הקרי

054-8420616תל ציוןספרי פישר


