
01/05/2022רשימת חברי/ות ארגון
עירפרטימשפחה

נצרתנוראבו אחמד
תל אביב-יפועזאתאבו טלאב
Jerusalemתאלאאבו עוקל

כפר סבאוטרינר תורן ת"א בע"מאבי קוברסקי
ירושליםיוחאיאביטל
אשדודמינדריג'יואביטל

מעלה לבונהח.מ וט חולים בע"מאביטל ניימן
תל אביב-יפוהקליניקה של ענת ואבישיאבישי גרינגרד

צרופהאביאבנר
גבעתייםהדסאברבוך
הר אדראוןאברהם
צורןרוניתאברהם

ירושליםבועזאברם
תל אביב-יפואילאברם

חדרהקרןאברמוביץ (ליבוביץ)
יבנהניריתאברס כהן

גדרהח.מ וט חולים בע"מאדוה וינשטין
רחובותניליאדיב
באר יעקבקרןאדלר
בית אלעזריטליהאדלר

יגורליןאדלר אשכנזי
צור יגאל יובלאדר

בת יםויקיאהרונוב זפרן
מזכרת בתיהענתאהרונוביץ

רחובותקוביאהרוני
רמת גןשחראהרוני

חניאלעופרהאוברקלייד
תל אביב-יפוהמרפאה הירוקה כ"סאודליה פורטנוי

רחובותדןאוהד
בת יםירוןאוחנה
רחובותאורןאולמן

תל אביב-יפויעלאוסטרומצקי
תל אביב-יפונעמהאופנהיימר

תל אביב-יפוסיווןאופק
ערדבתאלאוקנין קרבוני

בנימינהאמנוןאור
כפר סבאמתןאור
רחובותאיילתאור

כרמי יוסףא.י חוות דעת כירורגיה ואורטופדיה וטרינרית בעאורי סגל
נס ציונהמרכז וטרינרי בע"מאורי פרייז

יהודקרןאוריצקי
אליעדשירלי מאוראורלי שיינפלד-בהלול



צור יצחקאיהאורן
רחובותתוםאורן

קריית אונובי"ח וטרינרי עש קורטאורן פאר
באר שבעאורטו- פט בע"מ ח.פ.515354850אושמירסקי מיכאל

רחובותעומראזוב
ראשון לציוןשיאזולאי
אשדודטלאיבגי

מושב יציץצחיאיזנברג
אשדודסרגייאיליאגוייב

הרצליהשיריאילן
רעננהעיריתאילן

הוד השרוןנעמהאילן-דוד
קרית אונוענתאינהורן

ניריםבןאיתי
צורןוטנוירו בע"מאיתי סרוגו

רמת גןגתאלאלוף מנחם
רמת ישידקלהאלברט

הוד השרוןאפרת אילניתאלון מצקין
רמת גןמרכז רפואי לחיות בע"מאלון שיינר

גני תקווהגלאלחלל
מודיעיןאריקאלחלל

טלליםבית החולים הוטרינרי בע"אלי שוורצמן
מטעח.מ וט חולים בע"מאלין ברששת

רמת השרוןאורטלאלמוג
עמק הירדןד"ר ניראלפרט בע"מ

ראשון לציוןאתיהאלפרן-זהר
נורדיהרותםאלרואי
חיפהגביאלשייך

רמת גןאנימד מרפאה וטרינריתאמיר דקל
הרצליהרוני מינקהאמריקן מדיקל לבורטוריס
חיפהנתי כהןאמריקן מדיקל לבורטוריס
פתח תקווהצחי אבן צוראמריקן מדיקל לבורטוריס

באר שבעבית חולים וטרינרי רחובותאן דבורקין
סביוןלימוראנגלר

תל אביב-יפויורםאסא
קרית חייםאלעדאסידו

רמת גןהמרפאה הירוקה כ"סאסף גזית
תל אביב-יפונעמהאפלבאום

ראש העיןטלאפלבום
נס ציונהאפקה מרפאה לחיות בע"אפרת פינקלשטיין

מלכיהמרפאה וטרינרית ראש פינהאפרת שורץ-כהן
הוד השרוןאיתמראפרתי

פתחיהאנהאפשטיין
מיתרעודדארד



תל אביב-יפודקלהארד
רמת גןהדרארד

תל אביב-יפונועםארואטי
אור יהודהאיתמרארוך

מתןחברים מרפאות וטרינריות בעארז זיתוני
חיפהוט האוס בע"מאריאלה שירק

ניר צביירדןאריאלי
חולוןמירבאשכנזי

קדרוןנופראשכר כרמל
אבן יהודהלירוןאשל ספיר

ראשון לציוןעומריאשר
דפנהתמראשר

פתח תקווהפט-די איי בע"מאשר זפרני
כנרת-מושבההילהבאום

רחובותדנהבאלגין
נתניהעינתבהט
צורןטליבובר

משגבעופרבודנקין
נס ציונהד"ר גלבוימן שחור

כפר סבאדניאל חןבוירסקי
מושב קדש ברנעעינתבוך שביט

קדרוןד''ר ביברינג הדמיה וטרינרית בעביברינג אורי
רחובותארזביטון
חשמונאיםיעלבייקר

גבעת עדהגיליבילו קלמוביץ
ראשון לציוןאורניתבכר

תל אביב-יפוסטפןבלואר
ראשון לציוןטלבלום
תל אביב-יפואיילבלום
ירושליםמרטיןבלום

חוף הכרמליעלבלי אבידן
ירושליםגרגוריובלנק

תל אביב-יפומורבן אדיבה
הרצליהחגיבן אליהו
תל אביב-יפורוןבן אמוץ
תל אביב-יפושי רזבן אמוץ

תל אביב-יפומשהבן ארי
תל אביב-יפותומרבן ארי

תל אביב-יפוורדבן ברוך נעמן
כפר בלוםשירהבן הלוי
תל אביב-יפועמיתבן זאב
רמות השביםחליבן יקיר

כפר סבאקרולבן עוליאל לסרי
זכרון יעקבחןבן עזרי



חלוץסיגליתבן עמי
ירושליםתמרבן צבי

פרדס חנה-כרכורג'וליאןבן שמול
הראלחמדתבנאי

מיתרב"ח וטרינרי בע"מבנט ריצ'רד
תל אביב-יפואפקה מרפאה לחיות בע"בני סופר

קבוץ צרעה גדבנעט
רמת גןטלבנקירר

חולוןואדיםבספלוב
כפר סבאד"ר טל מאיירבע"מ ח.פ 516516457

גבעת ברנרטליבצלאל
פתח תקווהמליבר נתן
כרכוריואבבר עם

פתח תקווהנטליבראונשטיין
מודיעיןשרוןבראל ( ויילר )

רמת גןמרינהברגינסקי
אביחילחןברגר

נתניהטליברגרין
רמת גןמרינהברדה

גבעת שמואלשליברטשניידר אלמון
לודשלומיתבריל

מבשרת ציוןד"ר שמעון וידמאייר בע"מ ברית וידמאייר
בניהנגהברל

קיבוץ סאסאישיברנדס
זכרון יעקבמיטלברניב

שוהםמיכאלברנשטיין
קרית אונומיהברק
חיפהרונהברק

אשרתורדברקו
כפר חרוביהונתןברקוביץ

רמת השרוןסיגלברקן
מישרדנהברקן
אפרתהשרוןגביש

קציריפעתגביש טורפשטיין
תל אביב-יפונירגבע
חולוןנטעגבע

באר יעקברוניגד
נהריהמירוןגדי

גן יבנהאנימל סנטרגדי שרביט
רחובותלנהגדלביץ
ראשון לציוןזהרגולדמן
כוכב יאיריעלגולדמן

רמת גןיעלגולני
כפר יונהשרוןגונן



פרדסיהשניגור
תל אביב-יפושקדגור אריה
שערי תקוהליאורהגורודיש

מודיעיןח.מ וט חולים בע"מגורן חובניץ
אילתמרפאת חיות הבית באילת בעגיא חיימוביץ

חולוןגליתגיחון לוין בע"מ
כפר מונאשפטס הלת" קייר בעמגיל בלומן

גן השומרוןמרפאת חיות 2015 כרכור בעגילי ישמח
משמרותמורןגינת

רמות השביםעדיגל
תל אביב-יפומורןגלבוע
פתח תקווהאריאלגלזר

תל אביב-יפוהמרפאה הירוקה כ"סגלי פלדל
כפר סבאשירגליק
רמת גןאודיגלס

תל אביב-יפודדיגלעד
חפצי-בהעדיגלעד
אילתהדסגלעד

תל אביב-יפוגלעד ודניאל וטרינריה בע"גלעד סבריאגו
רמת השרוןאפרתגן-מור

תל מונדמוניקהגפן
דורותישיגפן

רמת הכובשמאיהגרוס וולק
שרונהדנהגרוסמן דהן

טל שחראיריסגרין
תל אביב-יפורייליןגרין

פרדס חנה כרכורנוריתגרינפלד מרון
צופרעיריתגרינשטיין

תל אביב-יפוליאורגרנות
נשרדריהגרש

בת חפרלידור אלמנטס בע"מד"ר אברהם דפנה
זכרון יעקבמרכז וטרינרי -ד"ר איתי שטרן בע"מ

נתניההמרפאה הוטרינריתד"ר גיל רוזן בע"מ
חיפהמרכז וטרינרי טבעון-ד"ר יואב קורן בע"מ

בית נירוט ניר בע"מד"ר יעל חן
חיפהדנהדביירין

תל אביב-יפוקיםדוד
שוהםאמנוןדוידוף

תל אביב-יפועידןדוייב
כרם מהר"לאסיהדונאיביץ

אביאלליאור פלדמןדור שוורץ
כפר יונהצור איתן רפואה וטרינרית בעדורון צור

שריגיםשר יעוץ והדרכהדיויד רוזנבלט
צור הדסהאילןדיין



גבעתייםדןדייצ'מן
גן יאשיהאמירדימור
נס ציונהשגבדישון
נס ציונהלירוןדישון

ראשון לציוןסלאםדלאשה
רעננהיואבדמארי

חדרהמרפאה לחיות מחמד חדרהדמבין יעל
בת יםשרוןדנון

בצרוןהאוסדני ישראלי
תל אביב-יפוגלעד ודניאל וטרינריה בע"דניאל משה

בית דגןדייויד כהןדניאלה אברהמס
תל אביב-יפובית חולים לחיות שדמהדניאלה דבילנסקי

קבוץ גבעת השלושהאמירדנן
ראשון לציוןגלדפנה

רחובותשמואלדר' אברמסון
פרדס חנה-כרכורארזדרור
גינתוןטלדרור
רחובותאנסטסיהדריי

יחיעםרופא חיות דורון שגיבהדס רוזנר מורן
קדימהד"ר גילהדר - וטרינרים במושבה

גדרהליאתהולנדר
מודיעיןמרפאה וטרינריתהורביץ נעמה

תל אביב-יפוגיוראהיימן
תמרתדניאלהיימס
בית אריהשושיהירש

כרמלהלברטל
רעננהמשההלוי
בני ציוןזהרהלוי

מרחביהאמירהלפרין
תל אביב-יפוקאריןהנדל

תל אביב-יפוהיליהנדל מרמרי
ירושליםארגוס מרפאה וטהנזל רן
רמת גןאביבהקמון

קדימהלילךהקר אביאל
רחובותמעייןהר-חן לוי

תל אביב-יפוגיאהראל
חיפהשיריהרמן

חדרהחנההרשקו
חיפהליאורהוולדמן

נהריהצפרירוולנסקי
כרמיאלזהרוולף

שדמות דבורהגליתוונדר
מבשרת ציוןשלום חיימוביץוט-הכרם

ראשון לציוןקרן ציטריןוט 4 פט בע"מ



רחובותרפאלוטורי
מושב שער אפריםשמעוןוידמאייר

תל אביב-יפומיהויזר
קלחיםאוריתויטמן

בינימינהשיריתויטמן זילבר
גן יבנהחליויין

באר שבעסרגייויינשטיין
מגידושירליוייסלר

בית יצחקאמנוןוילמוש
סגולהאמירוינברג

מבקיעיםמיכלוינברגר
יהודגליתוינקלר

רחובותאלוןוישינסקי
אילתזבירין בית חולים לחיות אילת בעולדה פטרוב

רחובותענת אהרונוביץונסה זמור ססלר
מצובהגליתוקנין

להבות חביבהראובןוקסלר
מושב ישרשבית חולים וטרינרי רחובותורד אורגד

מודיעיןויקטוריהז'וק
רמת השרוןזברה שרותי חרוםזאב גאנז

אילתבית חולים לחיותזבירין אילן
רמת ישיתמרזהבי
שדמות דבורהמיריזהר

רחובותחגיתזוהר
קרית חייםיהבזיו
נס ציונהערןזיו

קרית יםמרכז וטרינרי – ד"רזיו דיקמן
יקנעםמרכז וטרינרי בע"מזיו רונן

בני יהודה, רמת הגולןאיצ'הזילברפריבר
ירושליםיניבזינגר

שקףח.מ וט חולים בע"מזיניאדה ספירו
אורניתקרןזליקובסקי

הרצליהשיזמל
מטעישיזנגי

ירכאמחמד (מודי)ח'רבאוי
כרמיאלד"ר ארז כהן ס. פי. די. וטח.פ. 516491925

רמת גןלוטםחג׳אג׳
פרדס חנה-כרכורליאתחדד

פתח תקווהקטרינהחייטון
נס ציונהג'וליהחייקין

הר אדרח.מ וט חולים בע"מחיליק מרום
רחובותתהילהחן
צופיתאסףחן

מודיעיןבית חולים וטרינרי רחובותחן חורב



ירושליםזכרוןחסון
אבן יהודה דניחסון

יציץטלחסונוב
תל אביב-יפוליאורחפץ
הרצליהשרהחפר

אילתאלדרחרובי
כרם מהר"לסיוןחרט

מושב בצרהשמוליקטגליכט
רמת גןשירהטופול

עומראווליןטיבר - ראובן
הוד השרוןדליהטיגל

זכרון יעקברותיטייכמן
תל אביב-יפואוהדטילס
נתניהשמעוןטינמן

רחובותזיידהטל
בת יםשאשאטל
רמת גןסמדרטל

כפר מונאשפטס הלת" קייר בעמטלי בלומן
הוד השרוןמאיהטסה

כפר יונהאלינהטרגובניק
תל אביב-יפויעלטרינקר

רחובותנדביאיר
ירושליםיעקביאנג

תל אביב-יפומיכליהודה
קרית טבעוןמרפאת חיות 2015 כרכור בעיובל אבני בכובסקי

הוד השרוןסיגליודלביץ
אשדודבני מוזס השקעות בע"מ-וטרינריוחאי גונן
תל אביב-יפוחוות דעת כירוגיה ואורטופדיה וטרינרית בעיונתן שני

לודוויןיוסי
תל אביב-יפודניאליוספוב

Balfurya ניצןיחזקאלי  
כפר קרעיסמיןיחיא
תל אביב-יפורוןילין

תל אביב-יפומיריילקין
גבעתייםמיכלינאי

הוד השרוןעינתיס
קרית מוצקיןפוגון בע''מיעקב לביא

בית קמהאלירןיעקבי
רמת ישייובליפה
מרגניתיפה

נגבההדסיפרח
גבעות ברהראלירדני
קריית ביאליקאסףירום
ראשון לציוןגלירון



הרצליהעדיירון
כפר אוריהטיפול נמרץ וטרינרי בע"מירון ברוכים
אבן יהודהמרכז וטרינרי אבן יהודהיריב רודמן

תל אביב-יפועפרישראלי
 ראש פינהמרפאה וטרינרית ראש-פנהישראלי רון

בת חפררויטלכהן
שדה אליעזריסמיןכהן
לודאיילהכהן
רעננהליאתכהן
תל אביב-יפודייוידכהן
רחובותאדרכהן

משמר איילוןשרוןכהן-בראשי
רחובותשקדכהנוביץ

חוקוקאלוןכוכבי
תל אביב-יפוליאורכמרה

תל אביב-יפוד"ר טלילהכספי מרפאת שינקין לחיות
קיבוץ רשפיםעמירכפרי
כפר אוריהקלאודיהכפרי

צור משהיעלכץ קובר
חיפהברקכרמי

תל אביב-יפושירהכרמלי ליגטי
מושב עין ורדסתיוכשר
תל אביב-יפוירדןלאמי
פרדס חנה אמנוןלבוב
רמת גןמורןלבון

רמת השרוןנדבלביא
ירושליםארגוס מרפאה וטלביא ענבר

עפולהניצןלבנה
קרית טבעוןאבילילבנון
שפייםאלחנןלהמן

מיתרבית החולים הוטרינרי בע"לואי סניפליסקי
גבעתייםלילךלוי
גבעתייםסתויתלוי
רחובותדבורהלוי
מודיעיןעמוסלוי

זכרון יעקבגללויטה
קרית אונודוריתלוין

ראשון לציוןח.מ וט חולים בע"מליאור אלטבט
משמר השרוןח.מ וט חולים בע"מליאורה יקיר

רמת גןליאורליבוביץ
בית אלעזריגילליבנה

דגניה אחופיתליבנה יעקובי
כפר ורדיםגלעד פקטורליהי גינזבורג

משמר הנגבענתליכטר פלד



רמת גןאביליליאן
רינתיהשירלילימור

הרריתבןליפשיץ
אורניתטלליפשיץ כהן

מבשרת ציוןבית החולים הוטרינרי הרצליהלירון אורון
תל אביב-יפוהמרכז לרפואה וטרינרית בבתלירן אטיה

הוד השרוןמרפאת חיות 2015 כרכור בעלנה פורטמן
רמותשירלימאור כהן

אילתמרפאת חיות הבית באילת בעמאיה חיימוביץ
אשדודבני מוזס השקעות בע"מ-וטרינרמאיה מוזס

חיפהמרפאת חיות 2015 כרכור בעמאיה צור
נצרת עיליתיגאלמאיורקיס
קרית ביאליקאנדרי עוזמדורסקי

Kadimaאופירהמויאל
עפולהליאורמוס

רחובותנוימוסקוביץ
קיבוץ מלכיהיעלמועד

בת חפרטלימוקוסאי
תל אביב-יפוטליהמור

גן נראהוד אשש וטרינרמור וייס
הוד השרוןתוםמוריסון

רחובותאורימזה
רחובותיעלמזון
חיפהירוןמזון

שוהםמיכלמזעקי טובי
יובליםמורןמזרחי
בת יםמעיןמזרחי

עומריעלמטר
ראש העיןנועאמטרני סיקל
רחובותבית חולים וטרינרי רחובותמיכל הראל

ירושליםמרפאה וטרינרית גניםמיכל סבוראי נתן
ניר צביבית חולים וטרינרי רחובותמיכל פרידמן

קיבוץ גזרג'ושועמילגרם
תל אביב-יפודניאלהמילר

הרצליהיערהמילשטיין
אבן יהודהתומרמילשטיין

קרית גתדפנהמימון
תל אביב-יפוענתמינקובסקי
רעננהמתןמיקובסקי
באר שבעהילהמיקולשיק
תל אביב-יפוהקליניקה של ענת ואבישימירב עדני

רמת גןבועזמירום
קיבוץ יקוםגלמלמד
חיפהדודמלצר



נס ציונהרונןמלצר
מודיעיןשירמן

נהריהיעלמנור-מאירוביץ
רמת גןבשמתמסיקה
קריית ביאליקצחמסלטי
קרית אתאימיתמסקטו

תל אביב-יפוד"ר גבי כרמלימעין כרמלי
רחובותנטעמקוזס

תל אביב-יפושנימרגי
 מושב נס הריםרןמרגלית

רחובותרביבמרום
מבשרת ציוןיובלמרון

רמת גןאנאיטמרטירוסיאן
חדרהד"ר נעם רונןמרכזים וטרינרים בע"מ 516449956

תל אביב-יפויאנה בן סיראמרפאת אני-וט
פרדס חנה כרכורתקוה חורש רבהוןמרפאת חיות 2015 כרכור בע

גבעתיםארנוןמרקביץ
חיפהשימרקוס

תל אביב-יפווטרינר תורן ת"א בע"ממתן מנואלי
רחובותלינוימתנה

מיתרוט-סייף בע"מ 515954675נאוה אורן
חולוןמרדכי (מוטי)נאור בע"מ 515981959

כפר תבורהדסנבו
רחובותבית חולים וטרינרי רחובותנדב מרחבי

שרונהנועהנדבך
רחובותחגי סטניסלבנוחימוביץ

תל אביב-יפואפקה מרפאה לחיות בע"נוי סיון
רמת גןנעםנוילנדר כדורי

זכרון יעקבגבריאלהנוימן
חרישליאור פלדמןנוית גרינברג
רמת השרוןמרכז וטרינרי לרפואה התנהגותיתנועה הראל

תל אביב-יפוגט א וט שירותים וטרינריםנועה כבשני
דברתמרפאת אדם וחיהנועה קוטק

חיפהפבלנזיני
הרצליהנועהנחמיאס לוינגר

אילתמרפאת חיות הבית באילת בענטלי נוינשוונדר
אשדודאנימל סנטרנטליה זוריחין

קרית יםליאורהנייברג
עידןיעלניסים

תל אביב-יפושרונהניסן
אורותג'ודיניסתור

תל אביב-יפואלוןניר
הרצליההמרפאה הירוקה כ"סניר שר שלום

קרית טבעוןמריהנמקינה



גדרהוטרינרים בלב המושבהנמרוד סגל
פתח תקווהנטלינמש נבון

תל אביב-יפוהילהנסים
עפולהיסמיןנפתלי

רמת השרוןמרכז וטרינרינרי דורון
רמת גןעופרנריה

אזוראורלינתנאל ירון
שוהםיונתןנתנזון

מזכרת בתיהליונלסבג
קרית ביאליקאסףסגל
רמת השרוןאמירסגל

כפר סבאימיתסוואיד
טל-אלניקולאיסוטניצ'נקו

עמיקםרוניסולומון גלקין
נתניהרוברטסולומונוב

אשקלוןטלסולם
הרצליהליהיסולקוביץ

חיפהשניסופר
מבשרת ציוןתמרסופר
באר יעקבשירסורק

בנימינהליאור פלדמןסיגלית חיון
שוהםווטס-קר בע"מסיון בודק

רמת גןנסיהסייר
גבעתייםדודסילברברג

אילניהאלוןסיסו
יקוםרוניסלומון
חגיתסלומון

סביוןפולסלון
תל אביב-יפואלכסנדרהסלון

כפר סבאיובלסמואל
רחובותשיסנדלון
תל אביב-יפומיכלספיבק

רביביםמרכז וטרינרי ברנע בע"מספיר נחום
קרית אונושימרית ציקורלסקורינסקי 2002 בע"מ
נוה מונוסוןאילן סקורינסקיסקורינסקי 2002 בע"מ

רמת גןמוטיסקיציאר
ירושליםהדססרברו אלרואי

כפר אזררותעברי ארן
תל מונדמרכז רפואי לחיות בע"מעדי גפן

צרעהראובן (ריק)עדן
רעננהשריעובד

רמת צבישריתעוז
פלמחיםליאורעופר

רעננהרוןעופרי



תל אביב-יפורעיהעזרא אליה
תל אביב-יפוליאורעזריאל

רחובותקאן שירותי רפואה בע"מעידו קאן
תל אביב-יפושליעינב
תל אביב-יפוזהרעלוה

מושב שבי ציוןוטמד בע"מעמיאל שלמה
 רחובותבית חולים וטרינרי רחובותעמיחי מורשת

בצרהיעלעמיר
רמת השרוןתמרעמית
אבן יהודהדנהעמית

סתריהח.מ וט חולים בע"מענבר כהן סבר
ראש העיןעדיענברי

מושב עידןפרידמן חקלאות אורגנית בערבה בעמענת כהן פרידמן
הרצליההקליניקה של ענת ואבישיענת מילנר

קרית יםיוסיעפר
שוהםווטס-קר בע"מערן בודק
קיבוץ רבדיםפטס 4ערן לביא

מושב עשרתדנהפארי
צפריריםנטעפדרמן לוי

פתח-תקוהעדןפוגל
פתח תקווהמארייקהפוגל

תל אביב-יפודניאלפוזנר
צור הדסהטליפוליצר תלמי

אבן יהודהרועיפומרנץ
חיפהשירליפורמנסקי

בית הלויאנימליה ד"רפז דקר
תל אביב-יפואסףפיוטרקובסקי

אמיריםעידןפייביש
הרצליהברברהפיינמסר

תל אביב-יפושיפייס
ראש העיןאדרפיק
נס ציונהיעלפיש

פתח תקווהיבגניהפלדמן
גבעת עדהוט-פטפלדמן ליאור

נהריהסימונהפליגר
תל-אביבתמרפלידל

ירושליםצביקהפליישמן
כרכורישיפנטנוביץ

גני הדר תקווהדנהפנקס
נעלהאנהפסיס
עומרשירהפסקו
קרית גתמשהפסקר

ערוגותשרוןפפו אבן צור
רמת גןאביפצ'ו



הרצליהגלעדפקטור
גבעת עדהרפאלפראג

כפר סבאהילהפרבר וייסמן
ירושלים עין כרםלורהפרוהמן

רחובותתמרפרויד
מישרברפרוכטר

ראש העיןמורןפרחי
פתח תקוהאלעדפרי
תל אביב-יפוצחיפרי

ראשון לציוןאיהפרי-דוידוביץ
זכרון יעקברויתפרידמן

בית חרותאביהפרידמן- מידן
רחובותראיהפרינוב

גבעתייםמיהפרלמוטר-הלר
תל אביב-יפונופרפרלמן

פרדס חנה כרכורענתפרלמן אברהמי
גבעתייםפאניפרננדס דה קרוז

גדרהאיילתפרנק
קדריםרויתפרנקו
רמת גןנוריתפרנקל

תל אביב-יפוקרןפרץ
כפר יאסיףיואנהפתקובה מארקוס

אירוסתמרצ'צ'יק קחטן
כפר סבאעופרצדוק

נהריהדליתצוויביל
רמת השרוןנטליצוק
חניאלעודדצור
תל אביב-יפועדיצור

יסוד המעלהגל הפקותצור מעיין
קבוץ גבתצחיצורי
נופיתד"ר צחיצורי

רחובותטלצימרמן
תל אביב-יפוטלצמח

תל אביב-יפואלוןצפדיה
מושב ביצרוןעינתצפון

גדרהדרורצפריר
נווה מונוסוןחויצרפתי

הרצליהרוניקאופמן
רחובותאפרתקדושים

ניר עוזנועהקדם וענונו
נשרשיקהל
מורןקרןקוגן
תל אביב-יפושרוןקוזי

רחובותירדןקולטון



כפר שמריהוחןקוליק
אשדודעופרקולסקי

קדימהשניקורן
חדרהרגינהקורץ

אשדודאלוןקורציג
הר אדרישיקושניר

אירוסעידוקחטן
באר שבעמיהקיטרוסר

חיפהתדהרקליין בע"מ
בית אלעזריסיגלקליינברט

חולוןעמיר מאוררקליניקה מאורר
ערדיעלקלכמן
רמת השרוןאפרתקלמר
חיפהחגיקמחי

באקה אל-גרביהריואקעדאן
אריאלדודקפלון

ראשון לציוןאלינהקפלנוב
גאליהסיגלקרופניק
תל אביב-יפורועיקריספין

תל אביב-יפושרוןקרלנשטיין
רחובותאורקרמר

חשמונאיםאפריםקרן
תל אביב-יפוגילקרן

מולדתוטרינרים במולדת בע"מקרן אורגד
קרית טבעוןקרניאלי וט בע"מקרניאלי אדוה

טירהמוחמדקשוע
פתח תקוהחןראט חימי

חצור אשדודלילירביב
אילתאלעדרביד
קיבוץ כפר גלעדימתןרבין

מוצא עיליתתמררבינס יעיש
נתניהאפקה מרפאה לחיות בע"רבקה ליבקינד

רמת גןבי"ח וטרינרי בע"מרגב שרון
גן יבנהגליתרובין

תל אביב-יפואלון צפדיהרוברט בר-גר
שמשיתדניאלרודריגז

אלישמעדליהרוזנבאום
רחובותעתליהרוזנבלום
חולוןרותםרוזנבלט

הוד השרוןאסתר מאיהרוזנטל חודורוב
תל אביב-יפושרונהרוזנפלד

אבן יצחקביוגל אגש"ח בעמרויטל נטע
מושב שדמהבית חולים לחיות שדמהרון רם

חולוןמרפאת חיות בעיררוני מרגלית



יד השמונהדניאלרונן
קצריןאפרתרונן הראל
תל אביב-יפופרישמן דיזינגוף מרכז וטרינרי בעמרונן וינקלר

רחובותמאיהרוס
מודיעיןקרןרופרנו מזרחי

טל שחרליאת הולנדררותי שבירו
כפר סבאענבררזון

כפר ורדיםיובלריטוב
חיפה סיגלריטן
כפר סירקיןמיכלרייך
קרית טבעוןנעמהרייס
באר שבעשאנהריף

אשקלוןר.פ.מרכז רפואי לבע"ח בערם פורר
גדרהרינהרמרזקר

רמות מנשהמרכז וטרינרי טבעון ד"ר יואב קורן בערעות מזור
צובהח.מ וט חולים בע"מרעות נאור

שמירמרפאה לחיות בית בגליל העליוןרפאלי רענן
קדימהאריאלהרצון

הרצליהחנירצקין
גבעת ברנרמיקהשביט
יסוד המעלהגילשביט
תל אביב-יפועופרשביט

ג'יליאןשבן
בית חשמונאיגלעדשגב

קרית גתשחרשגיא
טל שחרדנהשגיא
משמר איילוןערןשגיא
כמוןדורוןשגיב

כפר פקיעיןג'ורג'שדאד
תל אביב-יפורונישדה

Ramat Ganמיכלשוורץ
קבוץ דגניה אנ.ט.ע הדר בע"משושי הדר

באר יעקבשחר חןשושני
מנוףהילהשחם
נס ציונהרפישחף
שערי תקוהשחרשטי

פתח תקווהטלישטיין
רחובותאמירשטיינמן
חיפהארזשטיירמן

כפר ורבורגרבקהשטנג-קדמי
תל אביב-יפודליהשטרנהיים

כפר סבאנועהשטרנזי אגיב
דןוט סורסשי שלי איזנברג

משמרותעידושיאון



גבעת יעריםאורלישיבר
ראשון לציוןהילהשילה
הרצליהיעלשילו
תל אביב-יפונוגהשילר

בית חורוןאנהשיפוב
תל אביב-יפואדירשיפרון

חיפהצפריר וולנסקישירן גורביץ'
פרדס חנה כרכוריעלשכטר

סתריהשירהשלו
 מושב עין הבשורגליהשלו מלמן
הרצליהניצןשלו נוימן

כפר שמואלבית חולים וטרינרי רחובותשלי צינמון קסטכר
גבעת אלהאורשליט

הוד השרוןיעלשם טוב
רעננהעופרישם טוב
פרדס חנה-כרכורדודשמואלי
פתח תקוהעמוסשמואלי

רמת גןמירבשמיר
קבוץ מזרעיפעתשמש

נס ציונהסיוןשני
עין שרידטלשנידר

רחובותענתשניידרמן
משמרותשירשנק

רמת גןשלמהשנקלר
חולדהג'נישנקר
רחובותשחףשנרך
כפר אורניםטלישעני

ירושליםטלשפיצן
באר שבעסיגלשפירא
מודיעיןעדישפירא

נס ציונהאלעדשפירא גל
תל אביב-יפוגילישפר שפיר

חולוןמאישרוי
רחובותוטרינאושרי כהן ארונסון

מושב כחל אוריתשריר
כפר סבאמאיר עזראשרם

להביםאלכסשרמן
מודיעיןליאנהתדהר פילימונוב

ראש העיןבית חולים וטרינרי הרצליהתומר ויינגרם
נתניהטלתשובה


