רשימת בתי מרקחת
עיר

בית המרקחת

אינטרנט

טלפארמה /גרין פארמה

רחוב

טלפון
03-9480444

צפון
נהריה

בריאות עמידר

ההגנה 29

04-8148388

מעלות תרשיחא

פארמה סיטי מעלות

הרב קוק 18

04-9971983

מעלות

אקו-פארם מעלות

האלוף עוזי נרקיס 9

07-95555502

צמח

צמח פארם בע"מ

מתחם מול כנרת

04-6751000

נצרת

פארמה קו-אופ יפיע

יפיע

04-6011566

זכרון יעקב

כרמל פארם

המייסדים 63

04-6392363

קרית ים

תפרחת

שדרות ירושלים 29

072-3717444

יוקנעם עלית

גרין זון פארמה

הכרמל 2

04-9019515

חיפה

בית מרקחת שבתאי לוי  -חיפה

שבתאי לוי 18

04-8534143

חיפה

העלייה השנייה

העלייה השנייה 44

04-8522062

השרון
זכרון יעקב

כרמל פארם

המייסדים 63

04-6392363

אם הדרך

קלאב פארם

קניון  Mהדרך צומת ינאי

051-5566025

בנימינה

קלאב פארם שלי

השריג 2

04-6716617

נתניה

המרקחה

שדרות ניצה 8

09-7724034

נתניה

גרין פארם

אמנון ותמר 6

058-5858119

נתניה

XXXפארם ירוק

הגביש 4

09-8305000

טירה

ורונה פארם

טארק עבד אלחי 50

09-7434226

אבן יהודה

בית מרקחת אבן חן

הלוחמים 9

09-8998788

הוד השרון

פנופארם  -הוד השרון

מתחם חצי חינם ,הרקון 2

09-7443549

הרצליה

לב הרצליה

בן גוריון 2

09-9547035

צור יצחק

שרה פארם

נחל איילון 29

09-7487783

רעננה

בר אילן

בר אילן 29

09-7443579

רעננה

בית מרקחת דורון

גאולה 6

09-7716084

המרכז
רעננה

בר אילן

בר אילן 29

09-7443579

רעננה

דורון

גאולה 6

09-7716084

פ"ת

ליאון פארם EFG -

לוחמי הגטואת 6

03-9227416

ת"א

גבעול

הירקון 288

*9844

ת"א

תיקון עולם

השל"ה 9

054-8222868

ת"א

בן יהודה פארם

בן יהודה 14

03-5259666

משלוחים

רשימת בתי מרקחת
ת"א

שור טבצ'ניק

המלך ג'יורג' 54

03-5288818

בית דגן

מעיין חיים

טרומפלדור 20

03-5178844

חולון

בריאות

קראוזה 46

03-5041911

חולון

פנופארם  -חולון

המרכבה 31

03-5056090

חולון

מקס פארם חולון

הנביאים 1

03-5056090

ראשל"צ

טלפארמה /גרין פארמה

טוליפמן 7

03-9480444

ראשל"צ

דרור

דרור 3

03-9641025

ראשל"צ

ביו מקס פארם

החלמונית 20

03-9617085

בני ברק

רימונים פארם

אהרונוביץ 12

03-6155651

בני עייש

גני טל

יצחק רבין 1

08-8693019

יהוד

בית מרקחת ישראל

אשכנזי 19

03-6326611

ראשל"צ

פנופארם -אחוזת ראשונים

הנחשול 30

03-9137008

ראשל"צ

פנופארם  -ראשון לציון

מתחם חצי חינם ,לחי 16

03-7449940

רחובות

ביוקאן פארמה

אלי הורוביץ 27

08-9574455

ירושלים
בית שמש

פארמה שאול

שפת אמת 4

02-9914393

בית שמש

בית מרקחת ברודר

דרך יצחק רבין 15

050-8118221

י"ם

מוריה

דרך בית לחם 82

058-3501073

י"ם

אורנים פארם

שדרות ש"י אגנון 20

02-6792632

י"ם

לימונייד

יפו 216

*9844

י"ם

מדי פלוס

כנפי נשרים 10

02-6511155

מודיעין

ג'יני פארם

צאלון 1

08-8555519

דרום
אשדוד

גבעול מדילייף

גיא אוני 12

*9844

אשדוד

מעין חיים

גשר עד הלום 3

08-8569871

אשדוד

תל חי

תל חי 63

08-8678795

אשדוד

היפר גרין פארם

שבט לוי 14

052-6512896

אשקלון

דיימן  -אשקלון

אלי כהן 39

054-7169933

ב"ש

שבע פארם

חיים לנדאו

073-7265460

ב"ש

הנגב

קרן קיימת לישראל 94

08-6277016

ב"ש

מדיק פארם

ז'בוטינסקי 9

08-6101115

דימונה

אילן דימונה

מרכז מסחרי חדש

08-6554850

דימונה

גבעול הנגב

רבי שמעון בר יוחי 6

08-6551836

