
 לחלק מהתרופות שמחוץ לסלרשימת בתי מרקחת אשר נותנים הנחה 
 2019פברואר עבור חולי סרטן. 

 מומלץ להשוות מחירים בין מספר בתי מרקחת.
 

 טלפון עיר כתובת בית מרקחת
 

 'בית מרקחת 'מיכלין
 משלוחים רק בתוך אילת

 08-6372434 אילת מרכז רכטר
08-6341776 

 

 בית מרקחת 'גני טל'
 משלוחים לכל חלקי הארץ

 08-8693019טל:  בני עי"ש 1רח' יצחק רבין 
 08-8695019פקס: 
 )ערף( 054-2024971נייד: 
 )עומר( 050-4660050נייד: 

 

 בית מרקחת 'שפינוזה'
 )יש להגיע לבית המרקחת(

 

 03-6721163 רמת גן 19היצירה 
03-6203620 

 בית מרקחת 'רמז'
 )שיגור לכל הארץ(

, 29אלון רח' יגאל 
 רמת אלון

 04-8222133 חיפה
 )עופר(050-8100069

 

בת  44רח' עליה  בית מרקחת 'העליה השניה'
 גלים

 04-8522062 חיפה
 

, מרכז 2רח' האגוז  בית מרקחת 'הלן פארם'
 מסחרי נווה אילן

 

 08-9436747: טל יבנה
 

, גבעת 50מכבים  בית מרקחת 'אמראל'
 זאב

 02-5362908 ירושלים
 

 02-6511766 ירושלים 12בית הדפוס רח'  הפלמ"חבית מרקחת 
 

 מגדיאלבית מרקחת 
 )חלקית(

 

 הוד השרון 54מגדיאל דרך 
 

09-7425850 
 )נידל( 050-7471302נייד: 

 בית מרקחת 'פרדיס פארם'
 מנהל: עבאהרי פאוזי

 שעות ביממה 24זמין 
 משלוחים עד הבית

 

 04-6294646 פרדיס 7רח' הרופאים 
 )מנהל( 050-7369492

 e-pharmaבית מרקחת 
 )שיגור לכל רחבי הארץ ללא תשלום(

 

 1-800-616263 ראשון לציון 7רח' טוליפמן

 בית מרקחת 'אחד העם'
 )יש להגיע לבית המרקחת(

 

 08-9361920 רחובות 26אחד העם 
 

 בית מרקחת הירקון
 
 
 

 

 03-9304515טל:  פתח תקוה 24שטמפר 
 03-9348537פקס: 

 
 

 
 בית מרקחת 'דורון'

 )שיגור לכל רחבי הארץ(
 

 09-7716084טל: רעננה (15)או  6גאולה 
 09-7715302פקס:
 )אדגר( 050-8480021נייד: 

 
 



 
 

 בית מרקחת 'מרכז הצפון'
 )שיגור לכל רחבי הארץ(

 03-5464777 תל אביב 200בן יהודה 
03-5461684 

info@zafonpharmacy.co.il 
 

 טבצ'ניק'-בית מרקחת 'שור
 )שיגור לכל רחבי הארץ(

 03-5288818טל:  תל אביב 54רח' המלך ג'ורג 
 03-5281926פקס: 

shor@drugstore.co.il 
 

 

 03-5222481 תל אביב 83בן יהודה  מושנזון'בית מרקחת '
 

 גן העיר אבן גבירול בית מרקחת גן העיר
83 
 

 03-5246003טל"  תל אביב
 

 03-5364245 יהוד 17י זאשכנ בית מרקחת דר' קוניבר
03-6326611 

 

MEDLOG 
מטפלים גם בהזמנות מיוחדות 

. חברה ליבוא תרופות ג29
 אישי

 02-5020065טל:   
 025004821פקס: 

www.medlog.co.il 
 

 03-5259666טל:  תל אביב 14רח' בן יהודה  בית מרקחת בן יהודה פארם
 03-5259159פקס: 

 

 18ראול ולנברג  בית מרקחת פארמה מרקט
 רמת החייל

 03-9581822טל:  תל אביב
 050-6450950נייד: 

 03-9230535פקס: 
 

         
 המידע באדיבות צוות מרכז דוידוף, האגודה למלחמה בסרטן ועמותות נוספות

 

  באתר ובמרכז אינו מהווה יעוץ רפואי או תחליף לייעוץ כזה, המידע

 .הבהרות לגבי המידע שקיבלת יש לפנות לרופא המטפל בכל מקרה של בעיה רפואית או
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