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מייל ושעות פתיחהמס. פקסמס. טלפוןכתובתשם הסניף
03-560192703-5666006n.b83@arta-israel.co.ilנחלת בנימין 83 תל אביבחנות ראשית

א'-ה' 8:00-18:45 | ו' 8:00-13:45

מרקט
מכירה מוסדית

03-9421124/903-9421125ronit@arta-israel.co.ilלזרוב 2, א.ת.החדש ראשל"צ

03-9421107/903-9421125arta@arta-israel.co.ilלזרוב 2, א.ת.החדש ראשל"צסיטונות

הדפסת משי
ודיגיטלית

03-9421108/2803-9421125meshi@arta-israel.co.ilלזרוב 2, א.ת.החדש ראשל"צ

 החנות המקוונת 
משווקת מוצרי ארטא באינטרנט

שירות לקוחות טל' 054-6279868
shop@goart.co.il :מייל

כתובת האתר:
http://www.goart.co.il

א'-ה' 10:00-19:00 | ו' 03-528978503-528978510:00-14:00קינג ג'ורג' 47 תל אביבדיזנגוף

חדש!  
פתח תקווה

ההגנה 12 פ"ת 
)במדרחוב(

03-670793903-6708606artapetahtikva@gmail.com
יום א-ה - 19:00 - 9:00   יום ו' 14:00 - 9:00

03-6721241ביאליק 3 רמת גןרמת גן
03-6726042

03-6726888artarg@bezeqint.net
א'-ה' 9:00-14:00 אחה"צ 16:00-19:00 | ו' 9:00-14:00

03-618235203-6182352arta.bneybrak@gmail.comבן זכאי 57 בני ברקבני ברק
א'-ה' 10:00-14:00 אחה"צ 17:00-20:00 | ו' 10:00-13:00

יום ג' אחה"צ - סגור

03-540568803-5403224arta-rm@012.net.ilאוסישקין 39 רמת השרוןרמת השרון
א'-ה' 8:30-19:00 |  ב', ו'  8:30-14:00

09-767258809-7676343arta-ks@inter.net.ilרוטשילד 57 כפר סבאכפר סבא
א'-ה' 9:00-20:00 | ו' 9:00-14:30

04-866065204-8660652a-wasserman@013.net.ilארלוזורוב 2 חיפה הדרחיפה הדר
א'-ה' 9:30-18:30 | ג' 10:30-18:30 | ו' 9:00-13:00

04-8530112a-wasserman@013.net.ilשלום עליכם 4 מרכז זיוחיפה
א'-ה' 11:00-19:00 | ו' 10:00-14:00

077-7662622077-7662622a-wasserman@013.net.ilהעצמאות 37 חיפהחיפה
א'-ה' 9:00-16:30 | ו' 9:00-14:00

04-8667750a-wasserman@013.net.ilאוניברסיטת חיפהחיפה
א'-ה' 9:00-18:00 | ו' 10:00-12:00

04-958695004-9581950idodo06@gmail.comהחרושת 48 כרמיאלכרמיאל
א'-ה' 8:00-19:30 | ו' 8:00-14:30

מושב מי-עמי - מי עמי
הר-טל סוכנויות

04-6358787
052-3244300

04-6358585mikiht@gmail.com
שעות פתיחה בתאום טלפוני

שכונה מזרחית, אסאלם 46 חדש! נצרת
נצרת )בעיר התחתית(

04-6084982mariamsleeman@gmail.com
יום ב' 10:30 - 15:00 | 16:00 - 19:00  ימים ג', ד', ה: מ 10:30 - 13:30 | 14:30 - 19:00

שישבת: 10:30 - 19:00 )יום א' - סגור(

03-501242403-5012424udihdd@walla.co.ilסוקולוב 35 חולוןחולון
א'-ה' 9:00-14:00 אחה"צ 16:00-20:00
ו' 9:00-15:00 )יום ג' אחה"צ - סגור(

השדרה המרכזית 15 ליגד מודיעין
סנטר בניין 1

08-9716340
054-6253295

 ddaniart@walla.com
א'-ה' 10:00-19:00 | ו' 10:00-14:00

08-858031808-8580318artastore@gmail.comז'בוטינסקי 41 ק. מלאכיקרית מלאכי
א'-ה' 9:00-19:00 |  ג' 9:00-15:00 | ו' 9:00-14:30

08-283356808-2848556אל ג'לאעזה
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03-94211000537-484251yechiel@arta-israel.co.ilיחיאל שטריתמנכ"ל

arta@arta-israel.co.il---03-9421104משה קלמימנהל מח' יבוא

03-94211070537-484257arta@arta-israel.co.ilמיכה טלרמנהל סיטונות

03-94211080537-484255meshi@arta-israel.co.ilשרלי כהןמנהל דפוס משי

03-94211060537-484265ygal@arta-israel.co.ilיגאל אייזנברגמנהל שיווק

arta@arta-israel.co.il---03-9421103שלמה גלבועחשב

03-9421118arta@arta-israel.co.ilאפרת קלימימנהח"ש ראשית


