
עירשם פרטישם משפחה

נצרתנוראבו אחמד

כפר סבאוטרינר תורן תל אביבאבי קוברסקי

ירושליםיוחאיאביטל

כפר סבאעדיאבישי

קרית טבעוןיובלאבני בכובסקי

בית ברלאביאבנר

גבעתייםהדסאברבוך

צורןרוניתאברהם

בית דגןדניאלהאברהמס

ירושליםבועזאברם

יפו-תל אביבאילאברם

חדרהקרן(ליבוביץ)אברמוביץ 

יבנהניריתאברס כהן

אלפי מנשהלימוראגי

יפו-תל אביבאיילתאדיב

אילתניליאדיב

בית אלעזריטליהאדלר

ראשון לציוןקרןאדלר

יגורליןאדלר אשכנזי

רחובותדנהאדלרסברג

צור יגאל יובלאדר

בת יםויקיאהרונוב זפרן

מזכרת בתיהענתאהרונוביץ

חניאלעופרהאוברקלייד

הרצליהס"המרפאה הירוקה כאודליה פורטנוי

רחובותדןאוהד

בת יםירוןאוחנה

רמת השרוןניר אליעזראוחנה

רחובותאורןאולמן

יפו-תל אביביעלאוסטרומצקי

יפו-תל אביבנעמהאופנהיימר

בנימינהאמנוןאור

מבשרת ציוןלירוןאורון

כרמי יוסףמ"י חוות דעת כירורגיה ואורטופדיה וטרינרית בע.אאורי סגל

צור יצחקאיהאורן

רחובותתוםאורן

קריית אונושרון רגב' ח וטרינרי דר"ביאורן פאר

באר שבע515354850.פ.מ ח"פט בע- אורטואושמירסקי מיכאל

ראשון לציוןשיאזולאי

אשדודטלאיבגי

מושב יציץצחיאיזנברג

רעננהעיריתאילן

הרצליהשיריאילן

הוד השרוןנעמהדוד-אילן

קרית אונוענתאינהורן

רחובותבאריאיריס

ניריםבןאיתי

רחובותענת אהרונוביץאיתי יעקובי

צורןמ"וטנוירו בעאיתי סרוגו

רמת ישידקלהאלברט

הוד השרוןאפרת אילניתאלון מצקין

רמת גןמ"מרכז רפואי לחיות בעאלון שיינר



מודיעיןאריקאלחלל

ראשון לציוןליאוראלטבט

קיבוץ באריקיבוץ באריאלי מסיקה

טלליםמ"בית החולים הוטרינרי בעאלי שוורצמן

יפו-תל אביבאלון   אלמולי

ירושליםאדריאן בולטהאלפא וט מרפאות וטרינריות

ירושליםאלכסנדרינה בולטהאלפא וט מרפאות וטרינריות

עמק הירדןניראלפרט

חיפהטייגר וטאמון אורן

פתח תקווהצחי אבן צוראמריקן מדיקל לבורטוריס

הרצליהרוני מינקהאמריקן מדיקל לבורטוריס

חיפהנתי כהןאמריקן מדיקל לבורטוריס

טל שחרגבעאמתון

חיפהתומראנגל

רחובותלימוראנגלר

יפו-תל אביביורםאסא

קרית חייםאלעדאסידו

רמת גןס"המרפאה הירוקה כאסף גזית

ראש העיןטלאפלבום

נס ציונהר בני סופר"דאפרת פינקלשטיין

מלכיהמרפאה וטרינרית ראש פינהכהן-אפרת שורץ

פתחיהאנהאפשטיין

מודיעיןיעלארבל

מיתרעודדארד

יפו-תל אביבנועםארואטי

אור יהודהאיתמרארוך

מתןמ"חברים מרפאות וטרינריות בעארז זיתוני

לוטםשי מרים לוי וייסארז כהן מבטח

שנירעותאשור

חולוןמירבאשכנזי

גבעתייםסארהאשכנזי

אבן יהודהלירוןאשל ספיר

מושבה-כנרתהילהבאום

צפתאילדקובאניאי

נתניהעינתבהט

צורןטליבובר

משגבעופרבודנקין

שוהםסיוןבודק

שוהםערןבודק

נס ציונהר גל"דבוימן שחור

כפר סבאדניאל חןבוירסקי

מושב קדש ברנעעינתבוך שביט

יפו-תל אביבאמירבור

יפו-תל אביבנטערנו'בז

קדרוןאוריביברינג

רחובותארזביטון

חשמונאיםיעלבייקר

מזורגיליבילו קלמוביץ

ראשון לציוןאורניתבכר

יפו-תל אביבסטפןבלואר

רעננהמיכלבלוטמן

ירושליםמרטיןבלום

יפו-תל אביבאיילבלום



כפר מונאשגילבלומן

כפר מונאשטליבלומן

ירושליםגרגוריובלנק

נתניהאלכסנדר ניסיםבן אהרון

הרצליהחגיבן אליהו

יפו-תל אביבתומרבן ארי

יפו-תל אביבמשהבן ארי

יפו-תל אביבורדבן ברוך נעמן

רחובותדגניתבן דב

כפר בלוםשירהבן הלוי

יפו-תל אביבעמיתבן זאב

נתניהרזבן חיים

רמות השביםחליבן יקיר

כפר סבאקרולבן עוליאל לסרי

זכרון יעקבחןבן עזרי

ירושליםתמרבן צבי

כרכור-פרדס חנהוליאן'גבן שמול

הראלחמדתבנאי

מיתרמ"ח וטרינרי בע"ברד'בנט ריצ

רחובותרוןבנימיני

קבוץ צרעה גדבנעט

רמת גןטלבנקירר

חולוןודיםבספלוב

יפו-תל אביבאסף אלקלעימ"בע

רמת גןדנהבק

שוהםאורןבר

כפר סבאנועהבר יוסף הראל

פתח תקווהמליבר נתן

כרכוריואבבר עם

רחובותהדרבראון

מודיעיןשרון(ויילר  )בראל 

אביחילחןברגר

יפו-תל אביברוברטגר-בר

רמת גןמרינהברדה

רעננהשליברוך

כפר אוריהטיפול נמרץ ירוןברוכים

הרצליהדניברחנא

גבעת שמואלשליברטשניידר אלמון

בניהנגהברל

קיבוץ סאסאישיברנדס

זכרון יעקבמיטלברניב

שוהםמיכאלברנשטיין

כפר סבאדנהברק

אשרתורדברקו

מישרדנהברקן

רמת השרוןסיגלברקן

מטעאליןברששת

אפרתהשרוןגביש

קציריפעתגביש טורפשטיין

יפו-תל אביבנירגבע

רחובותבית חולים וטרינרי רחובותגבריאל גרנובסקי

נהריהמירוןגדי

גן יבנהאנימל סנטרגדי שרביט



רחובותלנהגדלביץ

כוכב יאיריעלגולדמן

ראשון לציוןזהרגולדמן

כפר יונהשרוןגונן

נתניהנתנאלהגור

שערי תקוהליאורהגורודיש

גן השומרוןמרפאת חיות כרכורגילי ישמח

אלפי מנשהעידיתגינטר

רמות השביםעדיגל

יפו-תל אביבמורןגלבוע

רמת גןאודיגלס

יפו-תל אביבדדיגלעד

בה-חפציעדיגלעד

אילתהדסגלעד

יפו-תל אביבקרןגמרסני

רמת השרוןאפרתמור-גן

תל מונדמוניקהגפן

דורותישיגפן

קרית אונונטליגרי ארליך

יפו-תל אביברייליןגרין

יפו-תל אביבאבישיגרינגרד

פרדס חנה כרכורנוריתגרינפלד מרון

צופרעיריתגרינשטיין

עומרליאורגרנות

בת חפרמ"לידור כימיקלים בער אברהם דפנה"ד

באר שבעאןדבורקין

חיפהדנהדביירין

יפו-תל אביבדניאלהדבילנסקי

שוהםאמנוןדוידוף

חניאלוטרינר בעמדוייב עופר

ל"כרם מהראסיהדונאיביץ

קדימהסיגלסלונים-דונגי

כפר יונהמ"צור איתן רפואה וטרינרית בעדורון צור

צור הדסהאילןדיין

גן יאשיהאמירדימור

קרית יםזיודיקמן

נס ציונהשגבדישון

נס ציונהלירוןדישון

ראשון לציוןסלאםדלאשה

רעננהיואבדמארי

חדרהמרפאה לחיות מחמד חדרהדמבין יעל

בת יםשרוןדנון

בצרוןהאוסדני ישראלי

קבוץ גבעת השלושהאמירדנן

רמת גןאמירדקל

רחובותשמואלאברמסון' דר

גינתוןטלדרור

קדימהר גיל"דוטרינרים במושבה- הדר 

קדימהר נעמה"דוטרינרים במושבה- הדר 

גדרהליאתהולנדר

מודיעיןמרפאה וטרינריתהורביץ נעמה

יפו-תל אביבגיוראהיימן

תמרתדניאלהיימס



יד מרדכיענתהימלשטיין

בית אריהשושיהירש

 מבשרת ציוןמירבהלד

בני ציוןזהרהלוי

מרחביהאמירהלפרין

יפו-תל אביבהיליהנדל מרמרי

ירושליםארגוס מרפאה וטהנזל רן

קדימהלילךהקר אביאל

יפו-תל אביבגיאהראל

חיפהדורוןהראל

כפר סבאשירןהראל סלע

חיפהשיריהרמן

מיתרטלהרפז

חדרהחנההרשקו

צ"ראשלאפיוגשל

חיפהליאורהוולדמן

נהריהצפרירוולנסקי

כרמיאלזהרוולף

שדמות דבורהגליתוונדר

ראשון לציוןקרן ציטריןמ" פט בע4וט 

מבשרת ציוןשלום חיימוביץהכרם-וט

רחובותרפאלוטורי

מבשרת ציוןברית שמעוןוידמאייר

מושב שער אפריםשמעוןוידמאייר

יפו-תל אביבמיהויזר

בינימינהשיריתויטמן זילבר

גן יבנהחליויין

ראש העיןתומרויינגרם

באר שבעסרגייויינשטיין

משגב עםאלכסוייס

מגידושירליוייסלר

בית יצחקאמנוןוילמוש

סגולהאמירוינברג

יהודגליתוינקלר

רחובותטוביהוינר

גדרהאדוהוינשטין

יפו-תל אביבקאריןויס

מצובהגליתוקנין

להבות חביבהראובןוקסלר

מושב ישרשבית חולים וטרינרי רחובותורד אורגד

שדרותליזורחובסקי

רמת השרוןזברה שרותי חרוםזאב גאנז

אילתבית חולים לחיותזבירין אילן

רמת ישיתמרזהבי

שדמות דבורהמיריזהר

רחובותחגיתזוהר

מודיעיןויקטוריהוק'ז

קרית חייםיהבזיו

נס ציונהערןזיו

הרצליהביהח הוטרינרי הרצליהזיו אריאל

רמת הגולן, בני יהודהה'איצזילבר פריבר

ירושליםיניבזינגר

אורניתקרןזליקובסקי



הרצליהשיזמל

מטעישיזנגי

פתח תקווהאשרזפרני

כרכור-פרדס חנהליאתחדד

מודיעיןגורןחובניץ

רמת גןיובלחזות

קרית שמונהסמדרחזן

מוצא עיליתאוריתחי מזרחי

חיפהבאסלחיגאזי

בנימינהסיגליתחיון

אילתגיאחיימוביץ

אילתמאיהחיימוביץ

בית ניריעלחן

צופיתאסףחן

רחובותתהילהחן

מודיעיןבית חולים וטרינרי רחובותחן חורב

אבן יהודה דניחסון

ירושליםזכרוןחסון

מושב נווה אילןנטעחסון גרינבלט

יפו-תל אביבשרהחפר

רחובותאלדרחרובי

רמת גןהילהחרפק קלמנט

אבן יצחקרויטלחשייב נטע

מושב בצרהשמוליקטגליכט

יפו-תל אביבבריאנהטובין

קיבוץ להבות חביבהדנהטולקין

עומראווליןראובן- טיבר 

זכרון יעקברותיטייכמן

יפו-תל אביבאוהדטילס

נתניהשמעוןטינמן

רמת גןסמדרטל

עין חצבהיעלטל ניסים

כפר יונהאלינהטרגובניק

יפו-תל אביביעלטרינקר

יפו-תל אביבמיכליהודה

הוד השרוןסיגליודלביץ

אשדודוטרינר-מ"בני מוזס השקעות בעיוחאי גונן

יפו-תל אביבמ"חוות דעת כירוגיה ואורטופדיה וטרינרית בעיונתן שני

לודוויןיוסי

יפו-תל אביבדניאליוספוב

יפו-תל אביבמיריילקין

הוד השרוןעינתיס

העוגןעיריתיעקב

בית קמהאלירןיעקבי

ש"רמהאלוןיער

רמת ישייובליפה

מרגניתיפה

קרית אונוeye careיפעת שגב

נגבההדסיפרח

משמר השרוןליאורהיקיר

גבעות ברהראלירדני

קריית ביאליקאסףירום

ראשון לציוןגלירון



הרצליהעדיירון

יפו-תל אביבעפרישראלי

 ראש פינהרוןישראלי

לודאיילהכהן

רחובותאדרכהן

רעננהליאתכהן

בת חפררויטלכהן

יפו-תל אביבדייוידכהן

רחובותשריכהן ארונסון

כרמיאלארזכהן מבטח

מושב עידןענתכהן פרידמן

משמר איילוןשרוןבראשי-כהן

יפו-תל אביבליאורכמרה

חבצלת השרוןאוריהכנדאניאן

קיבוץ רשפיםעמירכפרי

כפר אוריהקלאודיהכפרי

חיפהברקכרמי

מושב עין ורדסתיוכשר

פרדס חנה אמנוןלבוב

חיפהנדבלביא

יפו-תל אביביאןלביא

קיבוץ רבדיםערןלביא

קרית מוצקיןיעקבלביא

פתח תקוהיעללביא גינצברג

ירושליםארגוס מרפאה וטלביא ענבר

עפולהניצןלבנה

קרית טבעוןאבילילבנון

קרית חייםרונןרן-לב

שפייםאלחנןלהמן

גבעתייםסתויתלוי

גבעתייםלילךלוי

מודיעיןעמוסלוי

זכרון יעקבגללויטה

קרית אונודוריתלוין

ראשון לציוןליטללטשרט

רמת גןליאורליבוביץ

בית אלעזריגילליבנה

דגניה אחופיתליבנה יעקובי

משמר הנגבענתליכטר פלד

רמת גןאביליליאן

רינתיהשירלילימור

הרריתבןליפשיץ

אורניתטלליפשיץ כהן

ראשון לציוןוטרינר תורן תל אביבלירן אטיה

יפו-תל אביבמיהלמדן

גבעת שמואלשחרלץ

רמותשירלימאור כהן

אשדודוטרינר-מ"בני מוזס השקעות בעמאיה מוזס

נצרת עיליתיגאלמאיורקיס
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