
משלוחים עד הבית
5329*פנקסיה

03-6864340בית מרקחת סלא

טלפוןכתובתעירשם בית מרקחת
09-8998788 9הלוחמים אבן יהודהמ"ק אונו בע-אבן חן

14077-8881120הסתת אילתסופר פארם ביג אילת

077-8881440 9שדרות התמרים אילתסופר פארם התמרים אילת

1408-8554445שבט לוי אשדודהיפר גרין

2008-8569871ח "שדרות הפלמאשדודמעיין חיים

08-8678795שדרות תל חי 63/17אשדודתל חי

1077-8880400הבנים אשדודסופר פארם אשדוד סיטי

41077-8881170זבוטינסקי אשדודסנטר-סופר פארם אשדוד סטאר

077-8880280מרכז גירון,21בן גוריון  ' שדאשקלוןסופר פארם אשקילון גירון 

077-8880750צומת כפר סילבר. ת.אאשקלוןסופר פארם שער אשקלון

077-8881000 3הנשיא אשקלוןסופר פארם מרכז דוד אפרידר

077-8882640אסף סנטרבאר יעקבסופר פארם אסף הרופא

9408-6277016ל "קקבאר שבעמ באר שבע"הנגב בע

125077-8882040שדרות דוד טוביהו באר שבעשבע-סופר פארם גרנד באר

21077-8882230אוסקר שינדלר באר שבעסופר פארם רמות רכס

9/408-6101115בוטינסטקי 'יוהנה זבאר שבעמדיק פארם 

2003-5178844טרומפלדור בית דגןמעיין חיים

09-8666830 הדרךMקניון בית ינאיקלאב פארם

077-8881980 2יצחק רבין בית שמששמש-סופר פארם קניון בית

04-6716617 2השריג בנימינהקלאב פארם שלי

5002-5362908המכבים גבעת זאבגבעת זאב

1103-5327063דוד בן גוריון גבעת שמואלמ"גבעת שמואל בע

077-8880970 53דרך השלום גבעתייםסופר פארם מגדל הורד

077-8881200 53דרך יצחק רבין גבעתייםסופר פארם קניון גבעתיים

077-8881460 מתחם המושבה 105בן גוריון גדרהסופר פארם גדרה

56077-8882280המגינים גן יבנהסופר פארם גן יבנה

077-8880120גבעת סביון, 78הגליל גני תקווהסופר פארם גבעת סביון

608-6551836רבי שמעון בר יוחאי דימונהדימונה פארם

5509-7450495דרך רמתיים הוד השרוןהשרון

09-7443549 מתחם שרונים2הרקון הוד השרוןפנו פארם

077-8880540קניון מרגליות, 3זבוטינסקי הוד השרוןסופר פארם הוד השרון

209-9547035בן גוריון הרצליהלב הרצליה

6304-6392363המייסדים זכרון יעקבכרמל פארם

4204-6324231הנשיא ויצמן חדרההנשיא

1073-7424050הנביאים חולוןמקס פארם

4603-5041911קראוזה חולוןבריאות 

3103-5562235המרכבה חולוןפנו פארם

7077-8880660גולדה מאיר חולוןסופר פארם קניון חולון

1804-8534143שבתאי לוי חיפההאני שבתאי לוי

4404-8522062העלייה השנייה חיפהמ"העליה השניה בע

704-6777015אוסקר שינדלר חיפהאוסקר פארם



15077-8880130חורב ' רח, מרכז חורבחיפהסופר פארם חורב

54077-8880770דרך שמחה גולן חיפהסופר פארם גרנד קניון

8077-8882320העליה השנייה חיפהם חיפה"סופר פארם רמב

13004-8381979שדרות הנשיא חיפהמרכז גורה

077-8881580 1המברג טבריהפוריה-סופר פארם ביג

1077-8882080יהודה הלוי טבריהסופר פארם קניון טבריה

5009-7434226טארק עבד אל חי טירהורונה פארם 

077-8882120מרכז מסחרי ראשי בכניסה טמרה טמרהסופר פארם טמרה

08-9436747 1אגוז יבנההלן פארם מזור 

077-8882380 16הדוגית יבנהסופר פארם יבנה הירוקה

03-6326611 17אשכנזי יהודישראל

04-6469313יפיעיפיעפארמה קואופ

04-9019515 5המפל יקנעםזון פארמה-גרין

077-8881510 9רבין ' שדיקנעםיקנעם-סופר פארם ביג

1002-6511155כנפי נשרים ירושליםמדי פלוס גבעת שאול

202-5822237בר אילן ירושליםסנהדרין-מ"מדי פלוס בע

2002-6792632י עגנון  "שדרות שירושליםאורנים פארם

8302-5827963מאה שערים ירושליםדויטש

8202-6734531דרך בית לחם ירושליםמוריה

2002-6423805הרב עוזיאל ירושליםעוזיאל

3077-8880270הסתדרות ירושליםסופר פארם מדרחוב

077-8880880 גבעת שאול22כנפי נשרים ירושליםסופר פארם גבעת שאול

26077-8880950פייר קניג ירושליםסופר פארם תלפיות

077-8881160קניון הפסגה, 106משה דיין ' שדירושליםסופר פארם פסגת זאב

077-8881210 7אביזוהר ירושליםסופר פארם בית הכרם

077-8881380קניון ישפרו סנטר ירושליםסופר פארם הדסה עין כרם

2077-8882400אסתר רזיאל ירושליםם-סופר פארם אליהו קורן י

101077-8882740דרך רמאללה ירושליםסופר פארם עטרות

077-8881340 15כפר יאסיף כפר יאסיףסופר פארם כפר יאסיף

2409-7486030טשרניחובסקי כפר סבאמדיקסטור 

16909-7659642ויצמן כפר סבאסילביה

10077-4107286בקעת רמון כפר סבאמ"פרמה שיא קרייזר מדיקל בע

3077-8882250רפפורט כפר סבאסבא הירוקה-סופר פארם כפר

10077-8882480שדרות החוצבים מבשרת ציוןסופר פארם קניון מבשרת

3077-8882000שלמה שרירא מעלותסופר פארם מעלות

058-7799037מרכז מסחרי מעלות תרשיחאבית מרקחת מעלות

9079-5555502דרך האלוף עוזי נרקיס מעלות תרשיחאאקו פארם

5077-8881810בעלי מלאכה נתיבותסופר פארם צים נתיבות

809-7724034שדרות ניצה נתניההמרקחה

409-8305000הגביש נתניהפארם ירוק

077-8881040נתניה דרום. ת.א'  א5גיבורי ישראל נתניהסופר פארם ביג פולג

077-8881910  2בני ברמן נתניהימים נתניה-סופר פארם עיר

077-8880430קניון העמקים, 14יהושע חנקין עפולהסופר פארם עפולה

1003-3731999צבי ברגמן פתח תקווהמ"דראגסטור נט בע

603-9227416לוחמי הגטו פתח תקווהי פארם'ג.אפ.אי

2003-9321067יוסף שפרינצק פתח תקווהמיני פארם

72077-8880050רוטשילד פתח תקווהסופר פארם בית אמריקה



077-8880060 פינת פינס182רוטשילד פתח תקווהסופר פארם אורון

26077-8880590ההסתדרות פתח תקווהסופר פארם היכל

2009-7487783נחל איילון צור יצחקשרה פארם

192077-8880150דרך עכו קרית ביאליקסופר פארם קריון

29072-3717444שדרות ירושלים קרית יםתפרחת

1077-8882160שדרות ירושלים קרית מוצקיןמוצקין-סופר פארם קרית

077-8880520מתחם בילו סנטרקרית עקרוןסופר פארם בילו סנטר

077-8880420 צומת גיבור4הנשיא קרית שמונהסופר פארם קרית שמונה

45077-8880460רוטשילד ראשון לציוןסופר פארם רוטשילד

03-9480444 7טוליפמן ראשון לציון טלפארמה 

1603-7449940י "לחראשון לציון פנו פארם

3303-9414451שמעון פרס ראשון לציון פרס נובל

1003-9610495צייטלין ראשון לציון רמת אליהו

303-9641025דרור ראשון לציון דרור

077-8880810 182הרצל רחובותסופר פארם הרצל 

10208-9229301שדרות הרצל רמלהמ"פפו בע- טללים 

077-8881740 40צופית רמלהסופר פארם רמלוד

03-6182821 43חיבת ציון רמת גןמ"י בע'נ פינצ.נ

077-8880100קניון אילון, 165אבא הלל רמת גןסופר פארם קניון איילון

077-8880240ח תל השומר"עמק האלה מרכז גימיון בירמת גןסופר פארם תל השומר

10077-8880290ביאליק רמת גןסופר פארם כופר הישוב

62077-8881270אוסישקין רמת השרוןסופר פארם אוסישקין 

3077-8882070האקליפטוס רמת ישיישי-סופר פארם רמת

609-7716084גאולה רעננהדורון 

2909-7443579בר אילן רעננהבר אילן

2077-8880680המלאכה רעננהסופר פארם קניון רננים

077-8881320 1סמטת הפלדה שדרותסופר פארם שדרות

14004-6377826הזית שפרעםמדיקל פארם

1403-5259666בן יהודה תל אביבבן יהודה

28803-7482000הירקון תל אביבגבעול

5403-5288818' ורג'המלך גתל אביבניק'שור טבצ

13803-5605371אלנבי  תל אביבמ"שלאין בע

077-8880170דיזינגוף סנטר, 50דיזינגוף תל אביבסופר פארם דיזינגוף סנטר

077-8881070' א14ויצמן תל אביבסופר פארם איכילוב

077-8882200 208דיזינגוף תל אביבסופר פארם ארלוזורוב

077-8881960 47הדקל תל מונדמונד-סופר פארם תל


