חנויות בהן ניתן להשיג את הספר "הסולם והמקאם במסורת המוסיקלית הערבית"
נכון לאוקטובר 2007
כתובת

שם

עיר

מקוד

טלפון

המלך ג'ורג' 18

ירושלים

94262

02-623-1486

אפקט

יפו  97בנין כלל  -חנות 117

ירושלים

94221

02-624-7590

אקדמון ספרים

ת.ד24130 .

ירושלים

91240

SOS Music

זמר עם

יוספטל 27

בת-ים

כלי זמר

מרכז מסחרי רובע ד' חנות 11

אשדוד

59456

פקס

נייד
050-623-1486

מנהל

דוא"ל
david@sos-music.net

דוד
ניר

02-623-5715

ניר

052-384-3468

יגאל טל-אל

03-659-4193

רן כרמי

08-854-1444

08-855-5048

04-634-3335

04-622-5880

כלי זמר

ויצמן 33

כפר סבא

44351

09-740-6062

כלי זמר--לידי ענבל

ת.ד10245 .

פתח תקוה

44351

03-925-6900

03-922-0610

ענבל

כלי זמר טבריה

ת.ד1570 .

טבריה

14115

04-672-0960

04-672-0960

מינה ויוסי בן חים

כלי זמר מח' תווים

דיזנגוף סנטר

תל אביב

64332

כלי זמר עפולה

רח' מנחם 28

עפולה

18280

03-629-8251
Ex8
04-659-5550

03-620-4707
04-652-6563

אלי גרינברג

לדוד מזמור

רח' צה"ל 6

אשקלון

78598

08-675-1110

מיוזיק בוקשופ

קיציס 13/17

תל אביב

69481

03-647-1583

מכללון/דורון ספרים

מכללת לוינסקי

תל אביב

62037

03-699-3640

מרום כלי נגינה

בית יתיר-ויצמן 42

כפר סבא

44247

09-745-2986

מרום כלי נגינה

ז'בוטינסקי  1די-מול

רמת גן

52520

03-612-4479

מרום קרית ביאליק

כלי זמר

בן גוריון 33

הרצליה

46785

כלי זמר

קניון לב חדרה רוטשילד 40

חדרה

38268

דרך עכו 21

קרית ביאליק

27093

04-872-4714

ניו סאונד

אצל לוריא ,סמטת אהרון 10

חיפה

34363

04-822-3404

סמט מוסיקה

כנפי נשרים 10

ירושלים

052-350-3413

שמשון עשב

052-266-6660

רפי
אלי לוינשל

דוד
04-837-5135

054-497-3733

ran@musicbookshop.co.il

אר'לה -275-052
9912
03-612-4747

רן שנער
לילך ,אר'לה

maromlib@actcom.co.il

אודי ,יואב,

marom-n1@zahav.net.il

שלמה מגל
נטשה לוריא

050-632-5472

95464

02-651-8619

02-652-1065

אבי סמט

ספיר

בן יהודה 2

ירושלים

94622

02-625-6881

02-623-3421

אורי ספיר ,דורון ,פיני

פיאנו מוזיק

פינסקר 66

תל אביב

63568

03-629-2116

03-629-2114

ריקי

פיקולו

געטון 36

נהריה

22402

04-992-6348

פנקי מיוזיק

הבנים 25

הוד השרון

45268

09-744-0274

09-744-0274

פרום צרכי מוסיקה

סמטת בית השואבה 6

תל אביב

65814

קול המוסיקה חלילית

מגדל הנביאים--רח' חורי 2

חיפה

אבי

03-566-1599

03-566-1688

04-862-4404

04-862-3338

050-535-2970

אבנר ראובן

054-431-2273

מרדכי גוטשל
חיים ,לילך

רובינזון ספרים

ת.ד4308 .

תל אביב

61042

03-560-5416

שכטר מוסיקה

צייטלין 1

תל אביב

64956

03-695-5458

03-695-5468

054-697-7727

shlomo@shechtermusic.com

שרייבר

אלנבי 63

תל אביב

65134

03-629-1457

03-691-3308

050-788-1005

tovist@gmail.com

רננות  -המכון
למוסיקה יהודית

היכל שלמה

ירושלים

02-624-8761

אליסף רובינזון ,שרית ,גיל
שלמה שכטר ,רון
טובה ,פנינה
עזרא ברנע

