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הארץ ברחבי חנויות

טלפוןיישובהחנות שם
09-7712610יהודה אבןספרים תולעת

050-9312664פחם אל אום)בכמויות לרכישה( התלמיד ספריית
03-5332460יהודה אוראנדרי ספרי

03-5334035יהודה אורובניה מלניק.ר צעצועי
08-6376304אילתומסחר יזמות נ.ר.נ

03-9518418אשדוד)גדולות להזמנות רק( כהן לוני
08-8542221אשדודהילד עולם אריאלה

08-8558899אשדודעופר שהרבני
08-8665053אשדודוספרים משרדי ציוד מוניטין

08-8671020אשדודספרים מיקי
08-8677477אשדודלנוער טוב חנוך

08-6719744אשקלוןכהן אלי המעיין
08-6734675אשקלוןאפרידר ספרי

08-6739878אשקלוןאשקלון - לי ספר
08-6750841אשקלוןקדושה תשמישי מוריה

08-9282084יעקב בארולאה מאיר ורנו'ז חן חשמל
08-6273758שבע באראיתמר ספר לי

08-6278110שבע באררודיק
08-6419419שבע בארשולמית ספרי

052-7444327אל ביתושומרון יהודה ספרי
02-9912440שמש ביתשמש בית גאולה ספרי

02-9917147שמש ביתשמש בית מסדה
03-6189294ברק בניברק בני לתלמיד דובי
03-5076621ים-בת)היסוד קרן( ספרים ברודי

03-5071679ים בת) 86 בלפור( ק.א.א חדש עידן
03-5513151ים בתהנשיא רמת - דקר

03-5076639ים בתספרים ברודי
03-6597952ים בתבוק דני

04-6249520חדרה אולגה גבעתtoy Toy - אלירן חד
03-5322602שמואל גבעתמשרדי וציוד ספרים בראשית

03-6722901גבעתייםבקי צעצועי
03-7318986גבעתייםגולן יונה

03-7322586גבעתייםגרינברג
08-8574313יבנה גןיבנה גן - גוונים

08-8671020יבנה גןיבנה גן / ספרים מיקי
03-5346155תקווה גניצעצועים רונן עפרוני

09-7405326השרון הודשחר יחיאל-ספרים מאיר
09-7417431השרון הודש.מ.א

09-9542592הרצליהחיימוביץ ספרים דורון
09-9579208הרצליהקדושה תשמישי שפיר

09-9555910פיתוח הרצליהדגן יוסף פיתוח הרצליה גילגי
04-6227772חדרהחדרה כלפון.ש ספרים

04-6322256חדרהאיה-וספר משחק
04-6331849חדרהלימוד ספרי שרה כהן
04-6336105חדרהחדרה יעיל. ד.ל

04-6338777חדרהבקודש הכל
03-5034447חולוןלאה מרכוס-מדי ספרי

03-5580111חולוןלכל ספר
03-5054944חולוןאבי - חולון לנוער הכל

03-5595354חולון)גדולות להזמנות רק( הפצות יש
03-6519694חולוןספר בו כל.א

03-5597060חולוןרכגולד
03-6562220)גוריון בן קרית( חולוןפופ-מאי

04-8322970חיפהבקמפוס ברמן מכלול
04-8419353חיפהספרים להפצת סוכנות מדע

04-8491862חיפהשפר עודד מדע
04-8625384חיפהשמילוביץ הספר מקור

04-8627664חיפהספרינו
04-6724637טבריהמחסן כתיבה מכשירי בו כל

04-6725414טבריהכתיבה מכשירי ספרי.ד
054-2449237משולש טייבהסינא אבן

08-9331170יבנהבונוס
072-2818240יבנהעילם ידין-שהם

08-9328858יבנהיבנה צעצועים שחר
08-9421462יבנהיונה בו כל גדעון

08-9432000יבנההצעצועים כוכב - אהרוני דוד
03-6323114יהודדייב ספרי
03-6595762יפואלפא וידאו
02-5370485ירושליםגאולה ספרי

02-6257993ירושליםספרים חי משה
077-2767736ירושליםהכרם בית - ספרים תמיר
02-6537758ירושליםנשרים כנפי - ספרים תמיר

02-6780446ירושליםאינטרכל
02-6795569ירושליםמלחה ספרים צומת

02-5370485ירושליםגאולה ספרי
04-6568204ברוך כפראלשורוק פ.ס

09-7425942סבא כפרסבא כפר אלפא
09-7672851סבא כפראלדין

09-7672921סבא כפרודעת חכמה
09-7678164סבא כפראבות חמדת יפת

04-6353914קרע כפרטארק זחלקה
08-9210342לודלמשרד הכל אופיס אטיאס

08-9226363לודאופיס אטיאס
08-9231313לודתעתועים

08-9255216לודהודא הינדי הודא-אל ספרית
02-6527301ירושלים מבשרתהראל קניון ספרים צומת

08-9758830רעות-מכבים-מודיעיןעזריאלי ,ספרים צומת
04-8625384נהריהשמילוביץ

04-9512558נהריההספר מקור
04-9925222נהריהטיפקס
08-9945952נתיבותעטרה

09-3740096נתניהנתניה תולעת-יהושע בית
09-8334795נתניהספרים תולעת

09-8335177נתניה)גדולות הזמנות רק( שלמה הספר
09-8822877נתניהשטרסר

09-8874418נתניהבוקובזה - לתלמיד הכל
04-6521782עפולההספר אוצר
04-6592001עפולההעמק ספרי

04-6594242עפולהשרעבי הספר אוצר
04-6597449עפולהמשרדי וציוד ספרים הרמוניה

08-6488065ערדערד ספורט - ספרים מפגש
04-6373317חנה פרדססנטר דידו

04-6376382חנה פרדסלירונית ר.ב
03-9092226תקוה פתחמשרדי וציוד צעצועים בינבה

03-9300828תקוה פתחגולדוואסר
03-9301905תקווה פתחדינה ספרי
03-9313848תקווה פתחמיה מאיה

08-9760386שילת צומתשילת - ספרים צומת
04-6920813צפתלאור הוצאה נדב סוכנות

03-6350875אונו קריתשגב י.ג.י.א
03-6357987אונו קריתיגאל פקירי
052-5563774ארבע קריתלספר המרכז
02-9963350ארבע קריתלספר המרכז

04-8444452אתא קריתמשרדי ציוד אומנות קצב
08-6812225גת קרית)גדולות הזמנות רק( ספרים דני

04-9831613טבעון קריתספרים ספיר
04-8762556מוצקין קריתקלין'ז לי ספר

04-8491862מוצקין קריתמדע
08-8580929מלאכי קרית)גדולות להזמנות רק( הספר נחלת

08-8601134מלאכי קריתניר ספרי
08-9413601עקרון קריתעקרון תרבות
052-2661932שמונה קריתודעת סגנון

03-9022438העין ראששלנו החנות חן
03-9388687העין ראשמשרדי לציוד המרכז - דן-אב

03-9510616לציון ראשוןודליה אורנה של החנות
03-9617765לציון ראשון)לכל ספר( שופ ספר

03-9618744לציון ראשוןניר טל
03-9640612לציון ראשוןאלונית

03-9654791לציון ראשוןעמיר ניצן ספרי
03-9660211לציון ראשוןבגו דברים

03-9518418לציון ראשוןכהן לוני
03-9664948לציון ראשוןשיווק רבקה

03-9687079לציון ראשוןהחדשה ההסתדרות
03-9694398לציון ראשוןאיתן ספרי
03-9698224לציון ראשוןראשון ספרי

03-9527513לציון ראשוןוספר משחק
03-9664670לציון ראשוןוטוש תוש

08-9363316רחובותסחר ברקוביץ את רונבי
08-9417425רחובותרבקה טייטלבוים

08-9453103רחובותרם דף
08-9468441רחובותחפציבה

08-9156789רמלהאח'נג אל ספרית
08-9223275רמלהרמלה ספרא

08-9228773רמלהאריה לוי בי כל
08-9291830רמלהאליאס ובראן'ג

08-9257208רמלהדורון
03-5741359חן-רמתכתיבה ומכשירי ספרים רוזי צעצועי

03-6353254אפעל רמתאפעל רמת סנופי
03-5741010גן רמתגן רמת שופ בוק

03-6723731גן רמתספרים פורת
03-6777083גן רמתובני דני

03-5402336השרון רמתלתלמיד
03-5403140השרון רמת2000 מכלול
09-7411780רעננההקסום היער

09-7431226רעננהכתיבה ומכשירי ספרים פביאן
09-7711877רעננהרעננה צעצועון

03-9363664תקוה שעריוהפצה שיווק שחרון
03-5280881אביב תלטננבאום

03-5601870אביב תללכל ספר
03-6044323אביב תלחיימוביץ ספרים דורון

03-6425912אביב תלקלינדה
03-6477248אביב תל)יוסף הדר( .א.א דהרי

03-6875943אביב תלהקרי לתלמיד הכל
054-8420616ציון תלפישר ספרי
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