
אזור מרכז

אור יהודה
כהן ובניו

03-5332264מיכאל משה אביב 3מזון וציוד לבעלי חיים

בת ים

03-5082177בלפור 87לחתול והכלב

גבעתיים

03-5731437כצנלסון 134חי בר

03-5718899עליית הנוער 33חיש חי

גבעת שמואל 

058-7100610יוני נתניהו 1פט כריזמה 

חולון

03-6512047סוקולוב 124חוות רוטוויל

03-6527111שנקר 42 א'כל בו לחיות הבית

03-5036445המרכבה 25כל בו לחיות הבית

03-6517522סוקולוב 8לחתול והכלב

יהוד

077-7900703מוהליבר 5אמיר הבית לחיות

מודיעין מכבים רעות

3846*שד' המלאכות, ישפרו סנטרזו פוינט

08-6409950צאלון 21, מודיעין סנטרמלך החיות

1-700-555-190דם המכבים, מע"רעמית לחי

נס ציונה

077-9311118רוטשילד 5 דוג פיקס

פתח תקווה

03-9390233מוהליבר שמואל 25דגי נוי

03-9033337רפאל איתן 3חיות במושבה

052-5410200ח"ן 1מיספרווה

03-9339954חיה פינשטיין 1פטמן

03-9303433הסתדרות 16קואלה לחיות מחמד

ראשון לציון

03-9412352הכשרת הישוב 5היפופוטם

03-9624844סחרוב 18מולי חיות מחמד

03-5609977התזמורת 60מלך החיות

03-5611116לזרוב 25פט פוינט

ראש העין

1-700-557-877יהודה הלוי 74אנימלוס הכל לחיות הבית 

03-9389828שילה 99יוניפט

רמת גן

03-6956915ביאליק 18פטס - דואגים למי שאוהבים

03-6723365הרצל 66פנדה

רחובות

08-6325522חיים ויצמן 8חיות בעיר

08-6179191הרצל 155לאב פט

08-6744114הרצל 87לחיות באהבה

תל אביב - יפו

03-5228019דיזינגוף 89אקווריום

03-5440331אבן גבירול 170אקספרס של חיות

03-6437049אחימאיר 19 רמת אביבזו חנות חיות
חיות מחמד, מזון וציוד 

03-5440331פנקס 34לכלבים וחתולים

03-5229056פרישמן 86כלבו לכלב ולחתול

6917*בוגרשוב 44-45ספידוג

6917*ידידיה פרנקל 26ספידוג

03-6202808שינקין 43 פינת מלצ'טעצם העניין

03-5258953דיזינגוף סנטר קומה 3פט סנטר

03-6956915עליית הנוער 14פטס - דואגים למי שאוהבים

אזור ירושלים

בית זית

050-4832023רחוב האגםהחצב

בית שמש

02-9998885מרכז מסחרי גבעת סביון חיות הבית

02-9998885שדרות הדקל 16חיות הבית

02-6506699יצחק רבין 7מלך החיות 

גוש עציון

073-7260769מצודת גוש עציוןאנימל שופ

ירושלים

02-5663231עמק רפאים 43מלך הג'ונגל

02-6448066אורוגואוי 1, קרית יובלמלך החיות 

02-5635070כובשי קטמון 2פארק היורה

 02-9955999עמק רפאים 64תרנגולת

מבשרת ציון

052-3962345החצב 16כן לחיות

02-5335804קניון הראל מבשרתמלך הג'ונגל

מעלה אדומים

02-5352395יהלום 61חי בר

צור הדסה

02-9911711דרור 2אולפטס

אזור השרון

הוד השרון
050-8212123א. שיווק מזון בעלי חיים

09-7428852עין חי 2, כפר מל"לזו ארץ זו

09-7461610דרך מגדיאל 60כיף לחיות

הרצליה

09-7725020הס 4חיות בעיר

09-9544885סוקולוב 91כל טוב לחי

כפר סבא

072-3384892הרצל  136וי אי פטס

מתן

1-700-557-877הדר 84אנימלוס הכל לחיות הבית

משמר השרון

09-8948010צומת העוגןהג'ונגל של אלי

נתניה

09-9731331אגם כנרת 6בקס

09-7605777דודו דותן 10 ) מתחם פיאנו(בקס

גיבורי ישראל פינת האומנות הג'ונגל של אלי
09-8855116א"ת פולג

09-7688989שמואל הנציב 30פטס פור יו

09-8612262רמז 29פטס פור יו

09-8332230סמילנסקי 4פטס פור יו

רמת השרון

03-5472683אוסישקין  24עצם העניין

רעננה

09-9589000זרחין 5גג לחיות

09-7712038אוסטרובסקי 36זו ארץ זו

09-8808155בן גוריון 4מלך החיות

09-9743003אחוזה 130פט שופ

שפיים

09-9505995מרכז מסחרי שפייםזו ארץ זו
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אזור צפון

בנימינה
04-6380565דרך המסילה 21כלב מרקט

זכרון יעקב

04-6399770השמורה 1 - חנות 121איגואנה

חדרה

077-3379634החלוץ 11, גבעת אולגהאדם וחוה

04-6214411הגיבורים 83זברה

חיפה

04-8550863קניון קסטראאקווריום 

04-8699523הרצל 73אקזוטיקה

052-7467653מסדה 34במבי

04-8212227ברל כצנלסון 67הג'ונגל שלי

04-6360908שד' הנשיא 124הג'ונגל שלי

04-8772971שונית 12הג'ונגל שלי

077-2072222אורן 25זולנד

04-8340905דרך פיק"א 5זנבות

04-9841234מוריה 60כלבו לכלב ולחתול

050-5394008הדר 6מרכז לבעלי חיים

04-6663366ביג צ'אק פוסטעולם של חיות

04-8407333צומת ביג קרית אתאעולם של חיות

04-8808500טשרניחובסקי 35פט פרדייס

04-6472485ארלוזורוב 71פט צו'יס

04-6045553ששת הימים 1 טירת הכרמלפט צו'יס

1-700-503-203כיכר מאירהוף קריית אליעזרפט צו'יס

04-8853444נתיב חן 1 נווה שאנןפט צו'יס

1-700-503-203דרך צרפת 63פט צו'יס

04-8650342תל אביב 11 קרית אליעזרציפורים בראש

טבריה

04-8111191שמעון דהאן 25אנימל אינסטינקט

055-6655696מושב שדה אילןכלבלבים

04-6734484ביג פוריהעולם של חיות

1-700-707-021יהודה הנשיא 16פידבק ממלכת החיות

יקנעם עילית

04-6208833התעשיה 3הכל לכלב ולחתול

כרמיאל

04-9082812החרושת 17איגואנה

074-7010034מבצע נחשון 3זנזיבר

04-9584044מרכז ביגעולם של חיות

כרם מהרל

04-6543111צומת כרם מהרלהרמוניה

מגדל העמק

050-7477717פרץ סנטראוכל לפילים

מעלות - תרשיחא

 04-9971560עוזי נרקיס 1עולם של חיות

נוף הגליל

058-5500092ארבל 16 קינג פט

נשר

04-8216166דרך בר יהודה 111לב לחיות 

עכו

04-9554888גדוד 22עולם של חיות

עפולה

04-6404027הנשיא 1א.ב הטבע

קצרין

04-6850680האומנים 3 מרכז הזוחליםאנימל קלאב

קרית ביאליק

04-8777722יוסף לוי 2, קרית ביאליקהיפופותם

04-8765322הקריוןחוות החיות

קרית חיים

072-2555550אחי אילת 10דוג לי סטייל

קרית טבעון

04-9530719אלונים 85הכל לכלב ולחתול

קרית ים

072-2511037כיכר אשכול 21הכריש

04-8773482שדרות הרברט ליהמן 1שלדג

קרית מוצקין

04-8708988בן גוריון 84 קניון רבמ"דרב חי

קרית שמונה

04-6905545טרומפלדור 29אנימל

04-6905525אזור תעשייה דרומי, מתחם מבנהאנימל

רמת ישי

04-6208822הצפצפה 22הכל לכלב ולחתול 

04-9833188הדקל 1חברים על 4

אזור דרום

אופקים
08-9960187קיבוץ גלויות 3ציוד ומזון לבע"ח

אילת

08-6370805שדרות התמרים 133דגי דוג

08-6341095הדקל 463דוג סנטר

08-6323156המלאכה 10זברה

אשדוד

08-8531098הבושם 7דוג אנד קט

08-8533885ז'בוטינסקי 41מלך הג'ונגל

08-8522727מרכז מסחרי 11ספארי אשדוד

1-700-700-406האתרוג 7ספידוג

1-700-700-406רוגוזין 21ספידוג

אשקלון

08-6755485צומת סילבר, פאוור סנטרדוליטל חברים על ארבע

1-700-700-406אוסישקין 5ספידוג

08-6758599סיוון 10 נווה הדריםפינת החי של אליעזר

באר שבע

077-5020351אברהם אבינו 4זו סטור

08-9979799יוסף הבורסקאי 1מגה פט

1-700-700-406יצחק אבינו 5ספידוג

1-700-700-406מרכז ביגספידוג

052-2701092שדרות ירושלים 2פור פט

גדרה

08-8591018הרצל 15 פט סטוק

דימונה

1-700-700-406קניון פרץ סנטרספידוג

מזכרת בתיה

08-6491250מנחם בגין 2בית חולים לחיות

ניר ישראל

08-6722076הזית 90יער הפרא

נתיבות

1-700-700-406בעלי המלאכה 4 ספידוג

ערד

1-700-700-406חן 29ספידוג

שדה ניצן

08-9925906בית 19אדם וחיה

כלל ארצי

1-700-555-503אניפט

6917*ספידוג

Jungle-club.co.ilג'ונגל

1800-510-610זו ארץ זו

03-5375048המקום של חני
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www.vetmarket.co.il


