
טלפוןרחובבית המרקחתעיר

03-9480444טלפארמה /גרין פארמהאינטרנט

צפון

04-8148388ההגנה 29בריאות עמידרנהריה

07-95555502האלוף עוזי נרקיס 9אקו-פארם מעלותמעלות

04-9971983הרב קוק 18פארמה סיטי מעלותמעלות תרשיחא

04-6011566יפיעפארמה קו-אופ יפיעיפיע

04-6467498הגליל 27נזרין פארםנצרת

49912021בן עמי 35מטר פארם עכועכו

04-8524831ירושליים 17קליניקאן )פארמוקן(עפולה

04-6751000מתחם מול כנרתצמח פארם בע"מצמח

072-3717444שדרות ירושלים 29תפרחתקרית ים

04-6377826הזית 140מדיקל פארם שפרעםשפרעם

04-8534143שבתאי לוי 18שבתאי לוי - חיפהחיפה

04-8522062העלייה השנייה 44העלייה השנייהחיפה 

054-7582793שדרות המגינים 97היי פארם חיפה בע"מחיפה

04-8362336שדרות הנשיא 133לב הכרמלחיפה

04-8524831ירושלים 17פארמוקן עפולהעפולה

04-6392363המייסדים 63כרמל פארםזכרון יעקב

04-9019515הכרמל 2גרין זון פארמהיוקנעם עלית

04-8381979שדרות הנשיא 130לאון פארם כרמלחיפה

04-8530515 דרך בן יהודה 60לאון פארם נשרנשר

השרון

04-6389777דרך המסילה 21בית מרקחת הריבוע הירוקבנימינה

04-6716617השריג 2קלאב פארם שליבנימינה

04-6324231הנשיא וייצמן 42הנשיאחדרה

04-6818238שכטמן 10דודא - ניו דיי פארמהחדרה

055-3168082יקותיאל אדם 7ד"ר Kחדרה

051-5566025קניון M הדרך צומת ינאיקלאב פארםאם הדרך

09-7724034שדרות ניצה 8המרקחהנתניה

058-5858119אמנון ותמר 6גרין פארםנתניה

09-8305000הגביש 4פארם ירוקנתניה

09-7486030העליה 33קאר פרייםכפר יונה

09-8998788הלוחמים 9אבן חןאבן יהודה

09-7487783נחל איילון 29שרה פארםצור יצחק

050-9033236הדקלים 95הדר פארםפרדס חנה

09-7434226טארק עבד אלחי 50ורונה פארםטירה

09-7659642ויצמן 169סילביה כ"סכפר סבא

09-7673228ויצמן 119כנרתכפר סבא

09-7486030טשרנחובסקי 24ברון )מדיקסטור(כפר סבא

09-7443549מתחם חצי חינם, הרקון 2פנו-פארם - הוד השרוןהוד השרון

09-7443579בר אילן 29בר אילןרעננה

09-7716084גאולה 6דורוןרעננה

09-9547035בן גוריון 2לב הרצליההרצליה

09-9555852ויניגרט 142בית מרקחת "הרצליה פיתוח"הרצליה

רשימת בתי מרקחת



רשימת בתי מרקחת

03-7482000חהצלת השרון 36גבעול דה שליט הרצליההרצליה

054-3879999ספיר 2 לאון פארם יקיר הרצליההרצליה

054-7507147סוקולוב 18פארמה פלוס הרצליההרצליה

המרכז

03-9227416לוחמי הגטואת 6ליאון פארם - EFGפתח תקווה

03-9321067יוסף שפרינצק 20מיניפארםפתח תקווה

03-9304515יהושע שטמפפר 24פאמילי פרמאסי בע"מ - בית מרקחת הירקוןפתח תקווה

03-5327063בן גוריון 11גבעת שמואלגבעת שמואל

03-6155651אהרונוביץ 12רימונים פארםבני ברק

054-4242227רמז 15פריים - ברקת"א

03-5288818המלך ג'יורג' 54שור טבצ'ניק ת"א

03-5069090הארבעה 28הרמוני ת"את"א

*9844הירקון 288גבעולת"א

054-5996668עוזיאל 1לאון פארם בבלית"א

03-5259666בן יהודה 14בן יהודה פארםת"א

03-6047755בן יהודה 34לאון פארם בן יהודהת"א

03-6255500בן יהודה 180שפע בן יהודהת"א

03-9227416המכבי 2, תל אביבלאון פארם - בצלאלת"א

37707520ידידיה פרנקל 29בית מרקחת מרים )Miryam(ת"א

03-5178844טרומפלדור 20מעיין חיים בית דגן

050-4811294המצודה 6טריכומה פארמה בע"מאזור

03-6326611אשכנזי 19בית מרקחת ישראליהוד

03-5041911קראוזה 46בריאותחולון

03-5562235מתחם חצי חינם, המרכבה 31פנופארם - חולוןחולון

03-5056090הנביאים 1מקס פארםחולון

03-6560428חחיים לנדאו 9מדי-גרין )לשעבר מדי-פארם(חולון

052-4917008הנשיא ראשון 34בית מרקחת הנשיא פארמה 10רחובות

08-9574455אלי הורוביץ 27ביוקאן פארמהרחובות

 03-5513119העצמאות 62רמת הנשיא -סבניר סליםבת ים

 03-7555465עפרה חזה 9תלתן - קנאביסרי בע"מבת ים

03-5062919אלי כהן 1פארמה רד בע"מ -"ויטה"בת ים

03-9480444טוליפמן 7גרין פארמה / טלפארמהראשל"צ

03-9137008הנחשול 30פנופארם- אחוזת ראשוניםראשל"צ

03-7449940מתחם חצי חינם, לחי 16פנופארם - ראשון לציוןראשל"צ

03-9641025דרור 3דרורראשל"צ

052-8964600שד' יעקוב 50פארמה פירסט שיקון המזרחראשל"צ

03-9617085החלמונית 20ביו מקס פארםראשל"צ

ירושלים

08-9229301שדרות הרצל 102בית מרקחת טלליםרמלה

08-8555519צאלון 1ג'יני פארםמודיעין

050-8118221דרך יצחק רבין 15בית מרקחת ברודרבית שמש

02-9914393שפת אמת 4פארמה שאולבית שמש

08-8693019יצחק רבין 1גני טלבני עייש

03-5069090הילל 39הרמוני פארם - י"םי"ם

058-3501073דרך בית לחם 82מוריהי"ם



רשימת בתי מרקחת

02-6511155כנפי נשרים 10מדי פלוסי"ם

02-6792632שדרות ש"י אגנון 20אורנים פארםי"ם

*9844יפו 216לימוניידי"ם

052-7783999משה דיין 107, פסגת זאבהפלמ"ח - פסגת זאבי"ם

052-7021223הפלמ"ח 28, קטמוןהפלמ"ח - קטמון  )פלמ"ח(י"ם

052-8272527דיסקין 9 א', קניונית וולפסוןהפלמ"ח - פארמה סיי"ם

052-8212627בית הדפוס 12, גבעת שאולהפלמ"ח - בית הדפוסי"ם

02-6423805הרב עוזיאל 20עוזיאל - מ.ש.י פארםי"ם

02-582-2237בר אילן 2מדי פלוס בר אילן סנהדרייהי"ם

דרום

054-7169933אלי כהן 39דיימן - אשקלוןאשקלון

052-6512896שבט לוי 14היפר גרין פארםאשדוד

*9844גיא אוני 12גבעול מדילייף אשדודאשדוד

08-8569871גשר עד הלום 3מעין חייםאשדוד

08-8678795תל חי 63 תל חיאשדוד

08-9129443אברהם סופר 3בסט - אדוארד פארםאשדוד

053-5644455משה ברזני 35ממש פארםקרית גת

08-6277016קרן קיימת לישראל 94הנגבב"ש

073-7265460חיים לנדאושבע פארםב"ש

08-6101115ז'בוטינסקי 9מדיק פארםב"ש

*9844מונטיפיורי 1גבעול ב"שב"ש

 08-9403339אלעזר בן יאיר 33ערד פארםערד

08-6551836רבי שמעון בר יוחי 6גבעול הנגבדימונה 

08-6554850מרכז מסחרי חדשאילן דימונהדימונה

 08-6488440הרצל 29אופקים פארם בע"מאופקים


