שם העסק

עיר

כתובת

טלפון

מלניק

אור יהודה

היצירה 11/6

03-5334035

כל בו אנדרי

אור יהודה

יקותיאל אדם 42

03-5332460

קרביץ

אריאל

מרכז מסחרי א'

03-9365639

לתלמיד

בני ברק

מימון 23

03-6189294

ביתן הספר

בת  -ים

מבצע סיני 20

03-5065681

ברודי

בת  -ים

אנילביץ 4

03-5076639

תרבות

בת  -ים

רוטשילד 30

03-5069760

דני סער

בת  -ים

הרצל 52

03-6597952

עידן חדש א.א.ק בע"מ

בת  -ים

בלפור 86

03-5071679

סניף צומת  -בת ים

בת  -ים

הרב לוי  1קניון בת ים

052-6207021

סניף צומת -גבעתיים -חדש

גבעתיים

קניון גבעתיים

03-5730966

בקי

גבעתיים

כצנלסון 53

03-6722901

גולן

גבעתיים

ויצמן 39

03-7318986

מיסטר הייד

גבעתיים

סירקין גבעת כח 18

03-6739335

סניף צומת  -גן שמואל

גן שמואל

צמוד לפאוור סנטר

04-6221677

הכל לנוער

חולון

סוקולוב 51

03-5054944

ספרי מדי

חולון

סוקולוב 73

03-5034447

רשל

חולון

שרת 19

03-5566331

כל בו זכאי

חולון

לנדאו 16

03-5521505

כל בו כוכבי

חשמונאים

ערבי נחל 2

08-9766147

ספרי דייב בע"מ

יהוד

סעדיה חתוכה  27ת.ד 8462

03-6314814

יודאיקה

כפר חב"ד

בית שזר ת.ד 810

03-9606120

אטיאס אופיס בע"מ

לוד

כצנלסון 5

08-9210342

איי -קיו

מודיעין

צאלון 21

08-9724375

תולעת קרית ספר

מודיעין

ריטב"א 7

08-9791123

פנאי פלוס

מודיעין

עמק החולה 76

08-9701572

סניף צומת  -שילת

מודיעין

מרכז ירדן

08-9760386

אלפא ביתא

מכבים

מרכז מסחרי

08-9262871

אורבך

פתח תקוה

חובבי ציון 15

03-9312433

גולדואסר

פתח תקוה

חפץ חיים

03-9300828

מיה מיה בע"מ

פתח תקוה

חיים עוזר 21

03-9313848

ספרי דינה

פתח תקוה

שטמפפר 34

03-9316954

סניף צומת  -פתח  -תקוה

פתח תקוה

אבנת הקניון הגדול קומה ב'

03-9222865

סניף צומת  -בילו

צומת בילו

מתחם בילו סנטר

08-9353757

סניף צומת -גבעת ברנר

צומת בילו

מרכז נטו צמוד לבית חלומותי

08-9352608

סניף צומת -ירקונים

צומת ירקון

אתר פאור סנטר צ .ירקון

03-9048240

עפרוני

קרית אונו

עין גנים  7גבעת סביון

03-5346155

איגי שגב

קרית אונו

עשיא 57

03-6358383

תרבות עקרון

קרית עקרון

הרצל 46

08-9413601

אב דן

ראש העין

שבזי 34

03-9387980

חן החנות שלנו

ראש העין

שילה )פ.שבזי( 90

03-9022438

דברים בגו

ראשל"צ

הרשפלד 30

03-9660211

סניף צומת  -ראשל"צ

ראשל"צ

סניף הבאר

03-9413941

דיונון ראשל"צ

ראשל"צ

המכללה למינהל  ,שד' יצחק רבין
,7

03-9621660

סניף צומת  -ראשל"צ

ראשל"צ

סניף הזהב

03-9510203

טלניר

ראשל"צ

זלמן שניאור  12רמת אליהו

03-9618744

ברודי

ראשל"צ

חלמונית 30

03-9627036

רבקה שיווק בע"מ

ראשל"צ

מאירוביץ 13

03-9664948

ספרי איתן

ראשל"צ

רוטשילד 4

03-9694398

ניצן

ראשל"צ

הרצל 84

03-9641043

ניצן ב'

ראשל"צ

רוטשילד 105

03-9654791

חפציבה

רחובות

דרך יבנה 26

08-9468441

רונבי את ברקוביץ בע"מ

רחובות

אחד העם 13

08-9363316

דף רם

רחובות

הרצל 130

08-9453103

רנסנס בילו

רחובות

בילו סנטר

08-9451519

דורון

רמלה

העליה השניה  25רמלה

08-9257208

זה מה יש

רמלה

הרצל 77

08-9228364

פורת

רמת  -גן

ביאליק 38

03-6723731

פונדק הספר

רמת  -גן

דרך נגבה 5

03-5742331

דני ובני בע"מ

רמת  -גן

אצל 17

03-6777083

סנופי

רמת אפעל

מרכז מסחרי

03-6353254

גלבר גבי

ת"א

לה גרדיה  76יד אליהו

03-7391623

דורון אבן גבירול

ת"א

אבן גבירול 147

03-6044323

דיונון

ת"א

אוניברס' ת"א  -ת.ד 39287

03-7457000

הכל לתלמיד

ת"א

יחיעם 36

03-6393760

וקס

ת"א

ארלינגר 8

03-6871538

טננבוים

ת"א

בוגרשוב 59

03-5280881

לוטוס ספרים

ת"א

אלנבי 101

03-5663630

ניב ציון

ת"א

דרך נמיר 149

03-6990354

סניף צומת  -גן העיר

ת"א

אבן גבירול 71

03-5292029

סניף צומת  -איכילוב

ת"א

מרכז ויצמן ליד איכילוב

03-6960180

סניף צומת  -דיזנגוף סנטר

ת"א

דיזינגוף סנטר  -קומה 3

03-5250464

סניף צומת  -דיזנגוף סנטר

ת"א

דיזינגוף סנטר  -קומה 2

03-6205986

סניף צומת  -פרוזה

ת"א

דיזינגוף 163

03-5235477

סניף צומת  -שוסטר

ת"א

אבא אחימאיר 33

03-6414146

סניף צומת -דיזנגוף סנטר

ת"א

דיזינגוף סנטר  -קרקע

03-6203643

סניף צומת -כיכר המדינה

ת"א

ה' באייר 14

03-6956469

סניף צומת -עזריאלי

ת"א

מרכז עזריאלי קומה א'

03-6094549

שמגר

ת"א

ברודצקי 43

03-6425912

דיונון ת"א

ת"א

אוניברסיטת ת"א  -מפגש
רחובות לבנון איינשטיין ,

03-7457044

חיפה והצפון
שם העסק

עיר

כתובת

טלפון

תפארת רם

בית שאן

ההסתדרות 28/4

04-6581429

מויאל אלירן

גבעת אולגה

החלוץ  16ת.ד 1234

04-6249520

פלש

זכרון יעקב

השמורה 117

04-6262635

הכל בקודש

חדרה

הרברט סמואל 66

04-6338777

כהן ספרי לימוד

חדרה

הרברט סמואל 65

04-6331849

משחק וספר

חדרה

ה .סמואל 67

04-6322256

סניף חדרה

חדרה

ארבע אגודות 1

04-6322620

סניף צומת  -חוף הכרמל

חיפה

ת .מ חדשה חוף כרמל

04-8551051

סניף צומת  -חיפה

חיפה

חוצות המפרץ

04-8401565

סניף צומת -חיפה

חיפה

גרנד קניון

04-8220645

סניף צומת -קניון חיפה

חיפה

קניון חיפה

04-8500868

סניף צומת -רמב"ם

חיפה

בי"ח רמב"ם עליה 8

04-8521369

כל בו ספרים

חיפה

קיבוץ גלויות  140ת.ד 308

04-8642815

יודן חורב

חיפה

מרכז חורב 15

04-8246033

מכלול

חיפה

קרית הטכניון

04-8292672

מקור הספר שמילוביץ

חיפה

החלוץ 31

04-8625384

ספרינו

חיפה

הנביאים 25

04-8627664

ד .ספרי זוהר

טבריה

העצמאות 2

04-6725414

זמן פנוי

כרמיאל

מורד הגיא 100

04-9983226

יפת נהריה

נהריה

שד' הגעתון  2ת.ד 440

04-9929558

מקור הספר שמילוביץ

נהריה

שדרות געתון 1

04-9512558

ס.פ אלשורוק בע"מ

נצרת

אזור תעשיה

04-6568204

יעל

נצרת עלית

מרכז רסקו ת.ד 645

04-6554063

סנופי

עכו

הרצוג 28

04-9555333

דיונון עמק יזרעאל

עפולה

מכללת עמק יזרעאל  ,כביש
המוביל מעפולה לנצרת  ,מול
מזרע

04-6407544

הרמוניה

עפולה

הולנד 17

04-6597449

ספרי העמק

עפולה

ככר העצמאות

04-6592001

דידו סנטר

פרדס חנה

ככר המושבה ת.ד 1080

04-6373317

גז"מ בע"מ

צפת

ירושלים 59

04-6921616

סניף צומת  -רגבה

קיבוץ רגבה

אתר פאור סנטר ביג רגבה

04-9821581

כל בו קצב

קרית אתא

סוקולוב 61

04-8444452

הכוכב

קרית ביאליק

קרן היסוד 84

04-8766712

ספיר

קרית טבעון

השקדים 2

04-9831613

אבי חווה

קרית ים

משה שרת 4

04-8774267

ספר לי ג'קלין

קרית מוצקין

שד' בן גוריון 84

04-8762556

סגנון ודעת

קרית שמונה

מרכז מסחרי

04-6959446

השרון
שם העסק

עיר

כתובת

טלפון

תרבות

בנימינה

רחוב האיכר 1

04-6388140

סניף צומת  -געש

געש/שפיים

כניסה לקיבוץ געש

09-9514914

צעצועון

הוד השרון

הבונים 14

09-7414897

מאיר

הוד השרון

דרך השרון 59

09-7405326

סניף צומת  -הוד השרון

הוד השרון

דרך רמתיים 32

09-7455965

סניף צומת  -הרצליה

הרצליה

קניו  7כוכבים קומה א'

09-9503075

דורון ספרים

הרצליה

הס 5

09-9542592

סניף צומת  -הרצליה

הרצליה

מדינת היהודים 85

09-9502884

דיונון הרצליה

הרצליה

מרכז בינתחומי  ,כנפי נשרים , 1

09-9565221

מסדה רשת חנויות בע"מ

הרצליה

סוקולוב 40

09-9541601

סניף צומת  -חופית -
ויתקין

כפר ויתקין

כפר ויתקין תחנת דלק

09-8664742

אלדין

כפר סבא

ויצמן 89

09-7672851

כל בו יפת חמדת אבות

כפר סבא

ויצמן 32

09-7652413

ימיני שי  -חכמה ודעת

כפר סבא

שרת 21

09-7672921

סניף צומת  -כפר סבא

כפר סבא

ויצמן

09-7654074

אלפא

כפר סבא

המעפילים 2

09-7425942

הספר

נתניה

ויצמן 9

09-8335177

שטרסר

נתניה

שער הגיא 14

09-8822877

תולעת ספרים

נתניה

שמואל הנציב 9

09-8334795

קרוסלה

קרני שומרון

קרני שומרון

09-7941452

עיתון וספר

רמת השרון

אוסישקין 50

03-5403190

סניף צומת -רמת השרון

רמת השרון

סוקולוב 52

03-5474151

סניף צומת -רעננה  -חדש

רעננה

ירושלים  34מרכז גמלא

09-7740902

מסדה פלוס

רעננה

אחוזה 100

09-7419069

פביאן

רעננה

ברנר 4

09-7426989

דינה בוק שופ

רעננה

רמב"ם 8

09-7415620

היער הקסום

רעננה

רח' שוורץ 22

09-7411780

מ.ב.א השקעות בע"מ

רעננה

אוסטרובסקי 41

09-7711877

צעצועון

תל מונד

א.ת דרך בני דרור

09-7969994

ירושלים והסביבה
שם העסק

עיר

כתובת

טלפון

גאולה

בית  -שמש

נחל זוהר 10

02-9912440

מסדה

בית  -שמש

השבעה 6

02-9917147

ר.ר שיווק והפצה

בית  -שמש

חטיבת הראל 15

02-9993790

ספרית ביתר

ביתר עילית

אלעזר המודעי 11

02-5808735

סניף צומת -רמת אשכול

ירושלים

פארן 15

02-5819744

סניף צומת-מלחה

ירושלים

קניון מלחה  -קומה תחתונה

02-6795569

סניף צומת  -פ .זאב

ירושלים

שד' משה דיין

02-5853777

סניף צומת-מדרחוב

ירושלים

בן הלל  - 9מדרחוב

02-6250404

סניף צומת -גילה

ירושלים

קניון אפ טאון  -צביה ויצחק 5

02-6451854

סניף צומת -תלפיות

ירושלים

קניון האחים ישראל קומה א'

02-6734567

סניף צומת  -הדסה עין כרם

ירושלים

ביה"ח הדסה עין כרם

02-6426941

סניף צומת -ת .מרכזית

ירושלים

תחנה מרכזית חדשה

02-5003345

סניף צומת בית הדר

ירושלים

קניון בית הדר פייר קינג 24

02-6730818

אינטרכול

ירושלים

כרל לוקר ש'פת 4

02-6780446

פוטו רמות

ירושלים

מרכז מסחרי רמות

02-5865933

סטאר

ירושלים

מעלות דפנה 128

02-5817385

גאולה

ירושלים

מלכי ישראל 10

02-5370485

משה חי

ירושלים

עזרת ישראל 4

02-6257993

תמיר  -יפו

ירושלים

יפו 44

02-6250717

ספרי שי

ירושלים

אורגוואי 1

02-6414243

תמיר

ירושלים

כנפי נשרים 22

02-6522005

פינוקיו )מרכז מסחרי(

ירושלים

עולי הגרדום

02-6738118

אגן ספרים בע"מ

מבשרת ציון

קניון הראל מבשרת ציון

02-5336550

ספרים ופרפרים

מעלה אדומים

כיכר יהלום

02-5370485

באר שבע והסביבה
שם העסק

עיר

כתובת

טלפון

נזר הקודש

אופקים

בן גוריון 26

08-9961881

סניף צומת -אילת

אילת

קניון מול הים -הפלמח 1

08-6326467

גרף בע"מ

אילת

מרכז מור

08-6371320

טכנו אמין

אילת

מרכז הדקל

08-6340202

מיקי בע"מ

אשדוד

העצמאות  56בע"מ

08-8671020

עולם הילד

אשדוד

מרכז מסחרי יא

08-8542221

חנוך לנוער

אשדוד

שבט לוי אזור י"ב  -מרכז
מסחרי

08-8677477

אפרידר

אשקלון

מרכז אפרידר ת.ד 5013

08-6734675

המעיין 19

אשקלון

הרצל 19

08-6750371

תרבוטון

אשקלון

הרצל 60

08-6750377

סניף צומת -אשקלון

אשקלון

אתר פאוור סנטר

08-6750093

ספרי שולמית בע"מ

באר  -שבע

מרבד הקסמים 1

08-6419419

לי ספר

באר  -שבע

כיכר קפלן 6

08-6273758

רודיק

באר  -שבע

גרשון 25

08-6278110

מעלות הספר

באר  -שבע

טרומפלדור 91

08-6233535

סניף צומת -באר שבע

באר  -שבע

מרכז ביג

08-6286024

סניף צומת  -באר שבע

באר  -שבע

קניון הנגב

08-6286028

דיונון ב"ש

באר  -שבע

אוניברסיטת בן גוריון  ,רח' דוד
וולפסון ,

08-6233771

גוונים

גן  -יבנה

העצמאות 5

08-8574313

כוכב הצעצועים

יבנה

שד' דואני 42

08-9432000

כל בו בן חמו

יבנה

הנשיאים 11

08-9430958

עטרה

נתיבות

ד"ר סמלו 18

08-9945952

חינוכית

ערד

מרכז מסחרי ערד

08-9959649

סניף צומת  -קרית גת

קרית גת

קניון לב העיר

08-6883031

סניף צומת -קריית גת  -ח

קרית גת

קניון לב העיר

08-6883031

נחלת הספר

קרית מלאכי

ת.ד 624

08-8580929

דיונון ספיר

שדרות

מכללת ספיר ,

08-6899028

