ספריות מטה בנימין
ישוב
אדם
אחיה
אלון
אש קודש
בית חורון
גבעת אסף
גבעת הרואה
גבעת הראל
דלב
חרשה
חשמונאים
טלמון
כוכב השחר
כוכב יעקב
כפר אדומים
כפר האורנים
כרם רעים
מבוא חורון
מגרון
מכמש
מעלה לבונה
מצפה דני
מצפה יריחו
מצפה כרמים
נוה צוף
נופי פרת
נחליאל

שם הספרנית
ניצה רודן
ליאת גנץ
סלעית הוד
ורד סטרוק
נחמה שרה כהן
יפית ארביב
שרה יעקובוביץ'
אורית אפרתי
רעות גאמס
שלומצי כהן
מיכל קרוטהיימר
רינת לאה בהר
לירן אליהו
דפנה מימרן
רותי פיטון
אורה פרסוב
רויטל גולדברג
אפרת מלאכי
אפרת צ'פניק
נעה טישלר
שושי סולטן
בוני קלמיקוב
תרצה הלוי
אביטל זגמן
רותי קליין
מרים לומר
הודיה אלשיך
ליאת כהן
דקלה אמירם
תמר חפר

טלפון בבית
02-6565290
02-9972129

02-9409299
02-9973091
02-9709867
02-5701227

02-9973641
02-5352502

08-9726638
02-5354618

074-7021728
02-5354819
08-9233955

סלולרי
052-4206819
052-4672344
052-6833665
052-7966614
054-5741481
052-7086621
052-7985817
058-5425425
054-6713890
050-5228015
052-6071283
054-8469963
052-9525057
058-5973641
054-5934182
050-7834452
054-5665784
055-6611364
050-2070246
050-8649990
055-6674750
052-8515158
050-2572237
052-5666229
050-8756369
052-4643796
052-5832441
052-2800404
503231379

כתובת
בשמת ,16/4אדם ,ד.נ .צפון יהודה90632,
שילה ,ד.נ .אפרים4483200,
ד.נ .מזרח בנימין90168 ,
אש קודש ,ד.נ .אפרים44832 ,

כתובת דוא"ל
nitzar@bezeqint.net
lias@inn.co.il
sifalon5@gmail.com

sifriyaek@gmail.com

librarybeithoron@gmail.com
בית חורון, 90935 ,
גבעת אסף ,בית אל ,ת.ד ,492 .ד.נ .מזרח בנימין sarah.yako.5@gmail.com
orituy@gmail.com
גבעת הרואה
9409299@gmail.com
שילה ,ד.נ .אפרים
sifriya20@gmail.com
ד.נ .מודיעין71935 ,
michalkr67@gmail.com
ד.נ .מודיעין71937 ,
sifria5025@gmail.com
החיד"א  7בית שמש  /ישוב חשמונאים7312700 ,
sifriyatalmon@gmail.com
ד.נ .מודיעין71937 ,
library@kshachar.org
ד.נ .מזרח בנימין90641 ,
dafnamimran@gmail.com
ד.נ .מזרח בנימין90622 ,
sifriyatkfaradumim@gmail.com
ד.נ .מזרח בנימין90618 ,

כפר האורנים
כרם רעים ,מיקוד 7193700
ד.נ .שמשון99765 ,
ד.נ .מזרח בנימין90624 ,
ד.נ .מזרח בנימין90634,
ד.נ .אפרים44825 ,
ד.נ .מזרח בנימין90634,
ד.נ .ערבות הירדן90651 ,

ד.נ .מודיעין71945 ,
ד.נ .מזרח בנימין90618 ,
 052-2955461ד.נ .מודיעין,מיקוד71938:

sifriya.kfar@gmail.com
s.kerem.reem@gmail.com
efrayal@gmail.com

sifmigron@gmail.com
michmash@bezeqint.net
tirtzaba@gmail.com
avitalzag@gmail.com
sifria.mitz@gmail.com
hodayaals@gmail.com
hasifriya@gmail.com
sifriya@nofey-prat.org.il
snachliel@gmail.com

נילי
נעלה
נריה
סנה
עדי עד
עטרת
עלי
עמיחי
ענתות
עפרה
פסגות
קידה
רימונים
שבות רחל
שילה

דורית פורטוגז
ילנה פרגמנט
עפרה סקסונוב
ספיר דהרי
אפרת תרשיש
מיכל סינוביץ'
רונית חוג'יבקוב
נוי יהודה

מירי טיירי
נחמה קליין
אפרת רז
אנה אבידן
דגנית סטנייצקי
ציפי בראור
)יוספה ברוורמן(
לאה שרה לוי

תל ציון
ספרית אזורית
מנהלת
אלישבע אביטל
רבקה ביבאס
אורית בן שושן
יונינה לוי
חגית ליאור
רפרנטית 'עידוד קריאה'
פקס מתנ"ס

08-9247095

08-9217422
02-9947172

02-9975706
02-9975602
02-9400377
02-9941794

02-5782446

054-5547095
052-3854024
054-5454348
050-3512135
052-3003643
054-5431118
052-2990558
054-6763747
052-2869790
052-8119757
052-6254437
052-7985836
054-4739701
054-7670847
050-6264162
052-6508492
058-3222912
052-5666183
052-7710371
058-5600384
050-6690306
054-4868340

ד.נ .מודיעין71930 ,
ד.נ .מודיעין71932 ,
ד.נ .מודיעין
בני אדם  /סנה
ד.נ .אפרים44832 ,
ד.נ .מודיעין
עלי ,ד.נ .אפרים,רח' הכלנית 44828 ,30

ד.נ .מזרח בנימין90620 ,
ד.נ .מזרח בנימין90627 ,
ד.נ .מזרח בנימין90624 ,
קידה ,ד.נ .אפרים44832 ,
ד.נ .מזרח בנימין90636 ,
ד.נ .אפרים44832 ,
ד.נ .אפרים44830 ,

sifriat.nil@gmail.com
rinatbal72@gmail.com
sifriner@gmail.com
sapiretl10@gmail.com
efrat822@gmail.com
sifriyateret@gmail.com
pitronim01@gmail.com
Nonaz85@walla.com
anatot.sifriya@walla.co.il
mirisafta@gmail.com
sif.psagot@gmail.com
lib.kida@gmail.com
annaavidan@gmail.com
sifriya.shvut@gmail.com
sifriyatshilo@gmail.com

ד.נ .מזרח בנימין90622 ,

telzionlib@gmail.com

ד.נ .מזרח בנימין90624 ,

sifriya1@m.binyamin.org.il
sifriya2@m.binyamin.org.il
sifriya5@m.binyamin.org.il
yonina.levy@gmail.com
sifriya4@m.binyamin.org.il

