משלוחים עד הבית
פנקסיה
בית מרקחת סלא

*5329
03-6864340

שם בית מרקחת

עיר

כתובת

טלפון

אבן חן-ק אונו בע"מ
תל חי
הנגב בע"מ באר שבע
מעיין חיים
קלאב פארם
קלאב פארם שלי
גבעת זאב
גבעת שמואל בע"מ
הנשיא
מקס פארם
בריאות
האני שבתאי לוי
העליה השניה בע"מ
ורונה פארם
הלן פארם מזור
ישראל
מדי פלוס גבעת שאול
מדי פלוס בע"מ-סנהדרין
אורנים פארם
דויטש
מדיקסטור
סילביה
פרמה שיא קרייזר מדיקל בע"מ
סנא פארם רשת טרם
מדיקר בריאות (נובולוג) בע"מ
בית מרקחת מעלות
אקו פארם
המרקחה
פארם ירוק
דראגסטור נט בע"מ
אי.אפ.ג'י פארם
מיני פארם
טלפארמה
פרס נובל
רמת אליהו
דרור
טללים  -פפו בע"מ
נ.נ פינצ'י בע"מ
דורון
גבעול
שור טבצ'ניק
שלאין בע"מ

אבן יהודה
אשדוד
באר שבע
בית דגן
בית ינאי
בנימינה
גבעת זאב
גבעת שמואל
חדרה
חולון
חולון
חיפה
חיפה
טירה
יבנה
יהוד
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כפר סבא
כפר סבא
כפר סבא
כרמיאל
מודיעין
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
נתניה
נתניה
פתח תקווה
פתח תקווה
פתח תקווה
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רמלה
רמת גן
רעננה
תל אביב
תל אביב
תל אביב

הלוחמים 9
שדרות תל חי 63/17
קק"ל 94
טרומפלדור 20
קניון  Mהדרך
השריג 2
המכבים 50
דוד בן גוריון 11
הנשיא ויצמן 42
הנביאים 1
קראוזה 46
שבתאי לוי 18
העלייה השנייה 44
טארק עבד אל חי 50
אגוז 1
אשכנזי 17
כנפי נשרים 10
בר אילן 2
שדרות ש"י עגנון 20
מאה שערים 83
טשרניחובסקי 24
ויצמן 169
בקעת רמון 10
היוצרים 15
צלע ההר 1
מרכז מסחרי
דרך האלוף עוזי נרקיס 9
שדרות ניצה 8
הגביש 4
צבי ברגמן 10
לוחמי הגטו 6
יוסף שפרינצק 20
טוליפמן 7
שמעון פרס 33
צייטלין 10
דרור 3
שדרות הרצל 102
חיבת ציון 43
גאולה 6
הירקון 288
המלך ג'ורג' 54
אלנבי 138

09-8998788
08-8678795
08-6277016
03-5178844
09-8666830
04-6716617
02-5362908
03-5327063
04-6324231
073-7424050
03-5041911
04-8534143
04-8522062
09-7434226
08-9436747
03-6326611
02-6511155
02-5822237
02-6792632
02-5827963
09-7486030
09-7659642
077-4107286
04-9111785
074-7179990
058-7799037
079-5555502
09-7724034
09-8305000
03-3731999
03-9227416
03-9321067
03-9480444
03-9414451
03-9610495
03-9641025
08-9229301
03-6182821
09-7716084
03-7482000
03-5288818
03-5605371

