רשימת חנויות ספרים יד שניה:
.

חנויות בתל-אביב:
רובינזון ספרים  -נחלת בנימין 03-5605461 - 31
http://www.robinson.co.il
בוק בוטיק  -דיזנגוף 03-5274527 - 190
בוק שוק  -ברודצקי  ,15רמת אביב 03-6415158 -
בטא בוקס ) - (Betta Booksאבן גבירול 131
)בהנהלת סטיב שכטר; ידועה גם כ´חנות הספרים של שרדינגר´ .ספרים באנגלית במחירים של  25-15שח ,גם
כריכה קשה .כולל מגזינים(
גלריית קצמן  -דיזנגוף 03-5235243 - 152
katzman-gallery@mail.com
דורון ספרים  -אבן גבירול 03-6044323 - 147
הלפר  -אלנבי 03-6299710 -87
)מבחר גדול ,בעיקר של אנגלית ,כולל מגאזינים(.
קדמת עדן  -דיזינגוף  91ליד הכיכר 03-5279275 -
מדף הספרים  -בן יהודה ליד בוגרשוב
שטיין מירושלים  -דיזינגוף 167
עץ הדעת  -בן יהודה 03-6204427 - 42
הנסיך הקטן  -המלך ג´ור´ג ) 8או - (25
ויקרא ספרים  -פרישמן 03-5238501 - 90
לוטוס ספרים  -אלנבי 03-5663630 - 99
)ארגז או שניים בתחילת החנות(.
נ.ב ספרים  -בן יהודה 03-6204818 - 6

/http://www.nunbetbooks.co.il
פולק  -המלך ג´ורג´ 03-5281336 - 42
צו קריאה  -אבן גבירול 03-5247966 - 88
רוברט´ס  -בן יהודה 03-5236461 - 84
שפת-אם  -אבן גבירול 03-6961074 - 54
ד .תגא ספרים  -הגרא ] 4סלומון  [7ת.מ הישנה 03-6872974 -
/http://tagabooks.itgo.com
ישראל וקס  -ארלינגר  8ת.מ הישנה 03-6871538 -
סגל ליבוביץ ספרים  -יסוד המעלה 03-6871023 - 5
מרכז הספר הזול  -השומרון  7ת.מ הישנה 03-6880613 -
)ספרים חדשים בעיקר בעשרים אחוז הנחה .חדשים שנמכרים כמשומשים או פגומים  -חמישים אחוז הנחה .יואב,
הבעלים ,חובב בעיקר פנטסיה .ספרים חדשים לקנות רק שם!(

חנויות בירושלים:
בוק סטור  -בניין כלל ,חנות ) 104כניסה מרח´ יפו 02-6241342 - (97
דני ספרים  -יפו 02-6231203 - 57
)זול ,עממי ,הגונים ונחמדים (./http://www.danibook.com
הגלריה לספרות  -שץ 02-6231087 - 6
)גלריה מדהימה ,חנות ענקית ,מבחר בלתי רגיל וחוויה תרבותית .מומלץ ביותר לבקר שם .בנוסף ,מוצמדת לחנות
זו חנות קטנטונת בה מוכרים כל ספר ב 5-שח בלבד ,ויש שם כמה ספרים ממש טובים(.
ילקוט  -עליאש ) 8בכיכר שמעל המשביר( 02-6257058 -
מופת  -כיח 02-6259872 - 2
מרתף בית העם  -בצלאל 02-6256785 - 11
)מרתף הספריה העירונית בית העם .כולל ספרים שהוצאו מספריות במחיר סמלי .פתוח בין  10:00ל16:00 -
בלבד(.
סימן קריאה  -דרך בית-לחם 02-6731934 - 33

ספר וספל  -סמטת יעבץ 02-6248237 - 2
צומת ספרים  -פייר קניג 054-366680 - 26
שטיין ספרים  -המלך ג´ורג´ 02-6217877 - 52
תמול שלשום  -מול סלומון ) 6הוראות הגעה מדויקות באתר האינטרנט( 02-6232758 -
)מקום נחמד עם אווירה .משמש גם כבית קפה (http://www.tmol-shilshom.co.il/h_index.html
תמיר ספרים  -יפו  ,02-6250717 - 44פקס 02-6254808

חנויות בחיפה:
אלכס מרתף הספר  -סירקין ) 04-8625719 - 3יהודה(
גולדן  -שדרות הנשיא  ,125מרכז הכרמל 04-8384726 -
)חנות משפחתית הקיימת  70שנים .מאתרים ספרים(mailto:shmuel149@walla.co.il .
יוסף יצחק  -רח´ החלוץ )מול מוניות טירה( 04-8624417 -
מסחר הספר  -החלוץ 04-8628540 - 31
)מלאי גדול של משומשים וחדשים(

זכרון

יעקב:

חנות הספרים של איתמר
/http://www.itamar-books.co.il

קריית

טבעון:

קרון הספרים  -המגדל 04-9533461 - 2

)בחנות למעלה מ 12,000-כותרים בעברית ,בתחומים רבים .מתמחים באיתור ספרי ילדים
נוסטלגים .בחנות ניתן למצוא גם תקליטים ישנים(mailto:karonhasfarim@bezeqint.net .
כרמיאל:
זמן פנוי – קניון פירמידה )מלי /עירית( 9584394
סטימצקי-ביג )יוסי( 9887171
מח"ר ספרים  -חנות ספרים יד שנייה בבית השיטה ) 052-8669344מיריק( ,שלישי-שישי ,10:00-14:00
שבת 10:00-16:00

כרמיאל :קפה ספר  -בית קפה עם ספרים .ליד מרכז ביג ,.רח' חרושת ) 49ליד 'כתר -פלסטיק'( ,טל'04 – 9981519 :
)לירון ,חיים( .א' –ה'  ,20:30 -09:00ששי  .14:30 -08:30שבת – סגור.

חנויות בערים אחרות:
חולון:
ספרי מדי  -סוקולוב 73

גבעתיים:
חנות הספרים של איתמר  -שינקין 03-7319837 - 80

חדרה:
השחף  -רוטשילד  62ב´ 04-6220038 -
נתניה:
פינת הקורא  -שמואל הנציב ) 30בפסאז´(
)ספרים חדשים ומשומשים באנגלית ומעט ספרים גם בעברית ובשפות נוספות(.
רעננה:
בוק שופ דינה  -רמבם ) 8ליד העיריה( 08-7415620 -

רחובות:
חפצי בה  -דרך יבנה 08-9468441 - 26
)"מרחבים מסודרים של ספרים לפי נושאים ,ספרי קריאה ועיון למבוגרים וילדים .פינת שתיה חמה וכיבוד .מקום
לשבת ולבלות בין הספרים .מחירים זולים ,צוות מקצועי ומאתרי ספרים"(
 - Paperback Galleryרח´ בית הפועלים.
)כמות נכבדה של ספרי מדב משומשים באנגלית במחירים שנעים מחמישה ועד שלושים שח .רובם במצב טוב עד
טוב מאוד(.

ראשון

לציון:

גריפון  -ז`בוטינסקי  ,16לב העיר 03-9509578 -

באר

שבע:

מיני בוק  -ההסתדרות 08-6433396 - 67

אחר:
גדעון  -מאתר ספרים דרך הטלפון 04-8642349 -

מושב בצרה:
הזמנות ספרים ניתן לערוך דרך האתר  www.sipurpashut.co.ilאו בטלפון .09-7419376
מי שירצה להגיע לחנות בבצרה מתבקש לתאם הגעתו מראש בטלפון או בדואל ,info@sipurpashut.co.il

מושב בני ציון:
ספרים בכפרsfarim.bakfar@gmail.com ,09-7487555 ,

