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 מחלקת בריאות 

 2020פסח  – עמק חפר והסביבה –בתי מרקחת 

 קופות פרטי התקשרות שעות פעילות כתובת שם בית המרקחת

      כללית

 כללית 
 חפר-בת

ת חפר, בכניסה לבת ב
חפר ליד בית הספר ובית 

 הכנסת

 12:00 - 08:00שישי 
 13:00 - 08:00 חוה"מ

 12:00 - 08:00 ערב חג

 09-8787200 טלפון
  09-8784002פקס

 

במרפאה זו לא ניתנים שירותי בית 
מרקחת ביום ג' אחה"צ , ניתן 
לפנות במקרים דחופים לבית 

 המרקחת בכפר יונה

 לב הפרדסכללית 
 גבעת חיים איחוד

גבעת חיים איחוד, בכניסה 
 לקיבוץ

 12:00 - 08:00שישי 

 13:00 - 08:00 חוה"מ
 12:00 - 08:00 ערב חג

  04-6025040 טלפון

סמטת המרפאה, כפר  כללית כפר ויתקין
 ויתקין, סמטת המרפאה

 , לסירוגין. יש לברר טלפונית 12:00 - 08:00שישי 
 13:00 - 08:00 חוה"מ

  12:00 - 08:00 ערב חג

 09-8665089 טלפון
 09-8663842 פקס

 

 

 כללית נתניה
 איתנים
 

, 31פרופסור ברודצקי 
 נתניה

 12:00 - 08:00שישי 
 13:00 - 08:00 חוה"מ

 12:00 - 08:00 ערב חג

 09-8985779 טלפון
 09-8628121פקס

 

 

 כללית נתניה
 איזורים
 

 , נתניה2אברהם קריניצי 
 

  11:45 - 08:00שישי
 13:00 - 08:00 חוה"מ

  12:00 - 08:00ערב חג

 09-8653484 טלפון
 09-8635208 פקס

 

 

 כללית נתניה
 קריית השרון

, 26שדרות טום לנטוס 
 נתניה, 

 c מרכז אלון, כניסה
 

 09-7497700 טלפון 12:00 - 08:00שישי 
 

 

 כללית נתניה
 נתניה מרכז -רמז 

 

 12:00 - 08:00שישי  , נתניה13דוד רמז 

 13:00 - 08:00חוה"מ
 12:00 - 08:00ערב חג

 09-8642466 טלפון
 09-8608413פקס

 

בשל המצב, לא יינתנו שירותי 
המרפאה אחה"צ והמרפאה תהיה 
פתוחה רק בשעות הבוקר. בשעות 

אחה"צ בימים א-ה ניתן לפנות 

tel:09-8787200
tel:04-6025040
tel:09-8665089
tel:09-8985779
tel:09-7497700
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122211
tel:09-8642466
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למרפאות : איזורים )רח' קרניצי 2 טל:  
09-8635222( , איתנים )רח' ברודצקי 
31 טל: 09-8603700( וקרית השרון 
 )רח' טום לנטוס 26, מרכז אלון כניסה

C 09-7497700 :קומה 2 טל)  

 כללית נתניה
 רמת פולג 

 
 

 , נתניה10זלמן שז"ר 
 

 12:00 - 08:00חוה"מ
 12:00 - 08:00ערב חג

 09-8635410טלפון
 

 

 נתניהכללית 
 נורדאו קריית

 

 , נתניה9פנחס רוטנברג 
 

 
 12:00 - 08:00שישי 

 13:00 - 08:00 חוה"מ
 12:00 - 08:00 ערב חג

 09-8653481טלפון
 09-8653481פקס

 

בשל המצב, לא יינתנו שירותי 
המרפאה אחה"צ והמרפאה תהיה 
פתוחה רק בשעות הבוקר. בשעות 

ה ניתן לפנות -אחה"צ בימים א
טל:  2למרפאות : איזורים )רח' קרניצי 

( , איתנים )רח' ברודצקי 8635222-09
( וקרית השרון 8603700-09טל:  31

 , מרכז אלון כניסה26)רח' טום לנטוס 
C  7497700-09טל:  2קומה) 

 כללית נתניה
 מרכז מקצועי נתניה 

 

 , נתניה8דרך רזיאל 
 

 12:00 - 08:00שישי 

 13:00 - 08:00 חוה"מ
  12:00 - 08:00ערב חג

 09-8601424טלפון
 09-8601440פקס

 

 

 כללית נתניה
 נאות גנים 

 

 , נתניה2הרב מנחם זמבה 
 

 
 12:00 - 08:00שישי 

 13:00 - 08:00 חוה"מ
  12:00 - 08:00 ערב חג

 09-8609811טלפון
 09-8829611פקס

 

בימי ראשון אחה"צ, חמישי אחה"צ 
ושישי, ניתן לפנות ל בתי מרקחת 

במרפאות סמוכות או לסופרפארם 
 בבניין

בשל המצב, לא יינתנו שירותי 
המרפאה אחה"צ והמרפאה תהיה 
פתוחה רק בשעות הבוקר. בשעות 

ה ניתן לפנות -"צ בימים אאחה
טל:  2למרפאות : איזורים )רח' קרניצי 

( , איתנים )רח' ברודצקי 8635222-09
( וקרית השרון 8603700-09טל:  31

 , מרכז אלון כניסה26)רח' טום לנטוס 
C  7497700-09טל:  2קומה)  

 כללית נתניה
 בארי 
 

 , נתניה42בארי 
 

  
 12:00 - 08:00שישי 

 13:00 - 08:00 חוה"מ
 12:00 - 08:00 ערב חג

 09-7675820טלפון
 09-8628124פקס

 

 

 , נתניה38ירמיהו  הנביאים  נתניהכללית 
 

 12:00 - 08:00שישי 

 13:00 - 08:00חוה"מ
 12:00 - 08:00ערב חג

 09-8648800 טלפון
 09-8350362 פקס

 

בשל המצב, לא יינתנו שירותי 
המרפאה אחה"צ והמרפאה תהיה 
פתוחה רק בשעות הבוקר. בשעות 

ה ניתן לפנות -אחה"צ בימים א
טל:  2למרפאות : איזורים )רח' קרניצי 

https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122371
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122371
tel:09-8635410
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122351
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122351
tel:09-8653481
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122101
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122101
tel:09-8601424
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122261
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122261
tel:09-8609811
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122241
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122241
tel:09-7675820
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122251
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122251
tel:09-8648800
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( , איתנים )רח' ברודצקי 8635222-09
( וקרית השרון 8603700-09טל:  31

 , מרכז אלון כניסה26)רח' טום לנטוס 
C  7497700-09 טל: 2קומה) 

 12:00 - 08:00שישי  , כפר יונה11הרצל  כפר יונהכללית 

 13:00 - 08:00חוה"מ
  12:00 - 08:00ערב חג

 09-8902222 טלפון
 09-8985361 פקס

 

 

  יקינטוןכללית 
 הר יונככ

  15:30 - 07:30ראשון , כפר יונה55ברקת 
 16:00-19:00 ; 13:00 - 07:30שני 

 15:30 - 07:30שלישי 

  16:00-19:00 ; 13:00 - 07:30רביעי 

  13:00 - 07:30חמישי

 אחת לשבועיים 12:00 - 08:00שישי 

 09-7946560 טלפון
 09-9787041 פקס

 
 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 16:00-19:00 ; 13:00 - 08:00ראשון  קלנסווה קלנסווה מערבכללית 
 14:00 - 08:00שני 

 16:00-19:00 ; 13:00 - 08:00שלישי 

  13:00 - 08:00רביעי 

  13:00 - 08:00חמישי
 12:00 - 08:00שישי 

 09-8930777 טלפון 
 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 קלנסווה רחוב הדואר, קלנסווהכללית 
 

 16:00-19:00 ; 13:00 - 08:00ראשון 
 14:00 - 08:00שני 

 16:00-19:00 ; 13:00 - 08:00שלישי 

  13:00 - 08:00רביעי 

  13:00 - 08:00חמישי
 12:00 - 08:00שישי 

 09-8781012 טלפון
 09-8781615 פקס

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

באקה אל כללית 
 גרביה

ליד  באקה אל ע'רביה
 המשטרה

 

 16:00-19:00 ; 13:00 - 08:00ראשון 
 15:00 - 08:00שני 

 16:00-19:00 ; 13:00 - 08:00שלישי 

  13:30 - 08:00רביעי 

  15:00 - 08:00חמישי
 12:00 - 08:00שישי 

 04-6381381טלפון
 04-6383534פקס

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 שירותי יינתנו לא, המצב בשל
 צ"אחה שלישי בימי המרפאה

   , אבן יהודה2אסותא  אבן יהודהכללית 
 11:45 - 08:00שישי 
 13:00 - 08:00 חוה"מ

  12:00 - 08:00 ערב חג

 09-8915222 טלפון
 09-8999285 פקס

 

 

tel:09-8902222
tel:09-7946560
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122391
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=122391
tel:09-8930777
tel:09-8781012
tel:04-6381381
tel:09-8915222
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     לאומית

 לאומית נתניה
 לב היסמין

   16:00 - 08:00 ;  ראשון נתניה18 פנחס לבון

   12:30 - 08:00 ;  שני

     12:30 - 08:00 ;  שלישי

    16:00 - 08:00 רביעי

  ;  12:30 - 08:00 חמישי
 

 09-8640400טלפון 
 09-8640404פקס 

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 לאומית נתניה
 לילינבלום

  16:00 - 08:00 ;  ראשון נתניה 13 לילינבלום

   16:00 - 08:00 ;  שני

  12:30 - 08:00 ;  שלישי

     16:00 - 08:00 רביעי

 ;  12:30 - 08:00 חמישי

 09-8896600 טלפון
 09-8896616פקס 

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 לאומית נתניה
 לב העיר

 12:30 - 08:00; 18:30 - 16:00 ;  ראשון נתניה 17, שטמפפר

 12:30 - 08:00   שני

  -  12:30 08:00; 18:30 - 16:00 ;  שלישי

 12:30 - 08:00 רביעי

 12:30 - 08:00; 18:30 - 16:00 ; חמישי

 12:00 - 08:00 שישי

 09-8607222טלפון 
 09-8607253פקס 

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 לאומית נתניה
 דגניה

  ,נתניה 47 דגניה דרך
 

  16:00 - 08:00 ;  ראשון

  12:30 - 08:00 ;  שני

   16:00 - 08:00 ;  שלישי

  12:30 - 08:00 רביעי

  16:00 - 08:00 חמישי

 09-8606600טלפון 
 09-8606618פקס 

 
 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 לאומית חדרה
 אליעזר בית

 13:30 - 08:00 ;  ראשון , חדרה5 גפנוביץ,

   16:00 - 08:00 ;  שני

  16:00 - 08:00 ;  שלישי

   13:30 - 08:00 רביעי

  ; 16:00 - 08:00 חמישי
 

 04-6202515/6טלפון 
 04-6202585פקס 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 לאומית חדרה
 אולגה גבעת

     16:00 - 08:00 ;  ראשון חדרה 6 ברוך בוארון

   12:30 - 08:00 ;  שני

  16:00 - 08:00 ;  שלישי

    12:30 - 08:00 רביעי

  16:00 - 08:00 חמישי
 

 04-6304000טלפון 
 054-4901279 טלפון
 04-6304010 פקס

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח
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 לאומית חדרה
 חדרה

 13:00 - 07:30; 19:00 - 15:00 ;  ראשון חדרה 66 רוטשילד שד

 13:00 - 07:00   שני 

  13:00 - 07:30; 19:00 - 15:00 ;  שלישי

 13:00 - 07:00 רביעי

 13:00 - 07:30; 19:00 - 15:00 ; חמישי

 13:00 - 07:00  שישי 

 04-6126609טלפון 
 04-6126614פקס  

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

     16:00 - 08:00 ;  ראשון יונה כפר 44 בגין מנחם לאומית כפר יונה

   12:00 - 08:00 ;  שני

  16:00 - 08:00 ;  שלישי

    12:00 - 08:00 רביעי

  16:00 - 08:00 חמישי
 

 09-8944687 :טלפון
 09-8949626: פקס

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 09-8901612טלפון    פרדסיה 29 הארז לאומית פרדסיה
 04-8901614פקס  

 

באתר הקופה  יש להתעדכן
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

לאומית באקה אל 
 גרביה

 12:00 - 0 08:0; 19:00 - 16:00 ;  אשוןר באקה אל גרבייה

     12:30 - 08:00   שני

  15:00 - 08:30;  שלישי

 12:00 - 08:00 רביעי

 15:00 - 08:30;  חמישי

 12:00 - 08:00  שישי

 04-6381123טלפון  
 04-6281013פקס  

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

     

     מאוחדת

 מאוחדת פארם
 

 יהודה אבן,  41 המייסדים
 2 קומה קניון

 

   ; 19:00 - 16:00 , 12:00 - 08:00 ראשון

 ; 12:00 - 08:00 שני

  ; 19:00 - 16:00 , 12:00 - 08:00 שלישי

 ; 12:00 - 08:00 רביעי

 ; 19:00 - 16:00 , 12:00 - 08:00 חמישי

  ; 12:00 - 08:00 שישי

  12:00 - 08:00 ערב חג

 12:00 - 08:00 חול המועד
 

 , 09-8900202 טלפון

 09-8900204 פקס
 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

  ; 13:00 - 08:00 ראשון חריש,  32 ארץ דרך פארם מאוחדת

  ; 19:00 - 16:00 , 13:00 - 08:00 שני

 04-7743900  טלפון

 04-7743901 פקס
יש להתעדכן באתר הקופה 

לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 
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 ; 13:00 - 08:00 שלישי

  ; 19:00 - 16:00 , 13:00 - 08:00 ביעיר

  ; 13:00 - 08:00 חמישי

 12:00 - 08:00 שישי
 

 פסח 

 , כפר יונה 1הרצל  פארם מאוחדת
 

 ; 19:00 - 16:00 , 12:30 - 08:00 ראשון

  ; 12:30 - 08:00 שני

  ; 19:00 - 16:00 , 12:30 - 08:00 שלישי

  ; 12:30 - 08:00 רביעי

  ; 12:30 - 08:00 חמישי

 

   09-8902111 טלפון

 09-8902110 פקס

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 , נתניה 20סמילנסקי  פארם מאוחדת
 

  19:30 - 08:00 ראשון
  ; 19:30 - 08:00 שני

  ; 19:30 - 08:00 לישיש

  ; 19:30 - 08:00 רביעי

  ; 19:30 - 08:00 חמישי

 12:00 - 08:00 שישי
 

   09-8601324 טלפון

 09-8622369 פקס

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 שד לנטוס -קריית השרון פארם מאוחדת
 , נתניה 26טום 

 מרכז אלון

  ; 19:00 - 16:00 , 12:00 - 08:00 ראשון

   ; 12:00 - 08:00 שני

  19:00 - 16:00 , 12:00 - 08:00 שלישי
     ; 12:00 - 08:00 רביעי

  ; 19:00 - 16:00 , 12:00 - 08:00 חמישי

 

   09-8660830 טלפון

 09-8660831 פקס
 

יש להתעדכן באתר הקופה 
פתיחה בחוה"מ  לגבי שעות

 פסח

 , חדרה 8הרצל  פארם מאוחדת
 

  19:00 - 08:00 ;  ראשון

  19:00 - 08:00 ;  שני

     19:00 - 08:00 ;  שלישי

    ; 19:00 - 08:00 רביעי

     ; 19:00 - 08:00 חמישי

 12:00 - 08:00 שישי

  04-8350293טלפון 

  04-8350291טלפון 

 04-9928209 פקס
 

הקופה  יש להתעדכן באתר
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

     

      מכבי

 פארם מכבי
 מרכז-נתניה

 

   ; 20:30 - 08:00 ראשון נתניה ,21 שד בנימין

   ; 20:30 – 08:00 שני

   ; 20:30 - 08:00 שלישי

 09-8605204 טלפון
 073-2132571 פקס

 :דוא"ל

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח
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    ; 20:30 - 08:00 רביעי

   ; 20:30 - 08:00 חמישי

 13:00 - 08:00 שישי
 

bm-netanya@mac.org.il 
 

 מכבי פארם
 דרום -נתניה 

  19:00 - 08:00 ;  ראשון נתניה ,18 לבון פנחס

 19:00 - 08:00 ;  שני

  19:00 - 08:00 ;  שלישי

  ; 19:00 - 08:00 רביעי

  ; 19:00 - 08:00 חמישי

 13:00 - 08:00 שישי

 

 09-8851931 טלפון
 073-2132570 פקס

 :דוא"ל
drom@mac.org.il-netanya-bm 
 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

 מכבי פארם
לניאדו -נתניה   

 

  19:00 - 16:00 ; 13:00 - 08:00 ;  ראשון נתניה, 16 חיים דברי

 16:00 - 08:00 ;  שני

 14:00 - 08:00 ;  שלישי

  ; 13:00 - 08:00 רביעי

   ; 14:00 - 08:00 חמישי

 13:00 - 08:00 שישי

 09-7464920 טלפון
 09-7603531פקס

 דוא"ל
bm_natania_laniado@mac.org.il 

 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

    20:00 - 08:00 ;  ראשון חדרה ,13 הלל יפה מכבי חדרה

    20:00 - 08:00 ;  שני

   20:00 - 08:00 ;  שלישי

    ; 20:00 - 08:00 רביעי

  ; 20:00 - 08:00 חמישי

 13:00 - 08:00 שישי
 

 04-6222185 טלפון
 073-2132591ס פק

 bm_hadera@mac.org.il דוא"ל
 

יש להתעדכן באתר הקופה 
לגבי שעות פתיחה בחוה"מ 

 פסח

בתי מרקחת 
 פרטיים בהסדר

 ב(-)לפי א

    

  , אבן יהודה 9הלוחמים  אבן חן, אבן יהודה
 

  09-8998788  טלפון

 09-8999403 פקס

 + מכבי מאוחדת

אבן סינא פארם 
 קלנסואה

 אחוב ראשי 18 קלנסווה
 קלנסווה ,

 
 

 

 052-5205066טלפון
 077-5641393טלפון
  077-3295865פקס

 מכבי

 איווה פארם, זמר
 

 09-8789598 טלפון  רחוב ראשי זמר

 09-8789597  פקס

 + מכבי + מאוחדת כללית

 מאוחדת  04-6384014 טלפון   ודסקא-רח' מכללת אל באקה פארם בע"מ

mailto:BM-NETANYA@MAC.ORG.IL
mailto:BM-NETANYA@MAC.ORG.IL
mailto:BM-NETANYA-DROM@MAC.ORG.IL
mailto:BM-NETANYA-DROM@MAC.ORG.IL
mailto:bm_natania_laniado@mac.org.il
mailto:bm_natania_laniado@mac.org.il
mailto:BM_HADERA@MAC.ORG.IL
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 04-6384014 פקס  גרביה-באקה אל

 גרין פארם, נתניה
 

קנין  , נתניה 6אמנון ותמר 
 פולג

  
 

  09-8853404 טלפון

 09-8651760  פקס

 + מכבי מאוחדת

האמירים פארם 
 בע"מ, חדרה

  04-6898557 טלפון  בוארון ברוך , חדרה

 04-6898725 פקס

 + מכבי מאוחדת

באקה אל  -הכיכר 

 ע'רביה

 באקה אל ע'רביה

 

 

 

 כללית 04-6383595 טלפון

 המרכז 
 גרביה-אלבאקה 

 

. גרביה-, באקה אל 1רח 
 יד בנק לאומי-על

 04-6382444 טלפון 

  04-6383479  פקס

 

 מאוחדת

 המרקחה, נתניה
 

 09-7724034 טלפון  , נתניה 8שד ניצה 

 0722555670 פקס 
 

 + מכבי מאוחדת

,  42 ויצמן הנשיא כתובת חדרה הנשיא
 חדרה

  04-6324231 טלפון 

  04-6341520 פקס

 + מכבי מאוחדת

 טוטאל פארם 
 ןביתן אהרו

  0737078003 טלפון  ןוביתן אהר

 09-8651344 פקס

 מאוחדת

 טוטאל פארם 
 ביבהלהבות ח

 0737078003 טלפון  להבות חביבה

 09-8651344 פקס
 

 מאוחדת

  ג'ת לאנא פארם ג'ת
 

  04-9989456 טלפון

 04-9989456 פקס

 מאוחדת

 נגבי
 חדרה

 מכבי 04-6336850טלפון   , חדרה74הרברט סמואל 

  04-8670652 טלפון  , חדרה 4חטיבת הנח"ל  נרקיס פארם חדרה

  04-8671837 פקס

 מכבי + מאוחדת

   1 רח' הנשיא נרקיס פרדסיה
 פרדסיה מרכז מסחרי

 09-8946427 טלפון 

  09-8946428 פקס

 מכבי + מאוחדת + כללית

פולג פארם בע"מ, 
 נתניה

  09-8656670 טלפון  , נתניה 30לבון פנחס 

 09-8656690 פקס
 

 מאוחדת

פארמוואנס פארמה 
 אלזה 
 נתניה

 09-88476557טלפון   , נתניה 1סמילנסק
 09-882739פקס 

 מכבי

 כללית 09-8604632טלפון   דברי חייםצאנז חדר תרופות 

https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=129001
https://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/pharmacydetails.aspx?ddeptcode=129001
tel:04-6383595


9 
 

 09-8604793פקס  נתניה
 ר פארםייק
  כפר יונה 

  , כפר יונה 33העליה 
 

 + מכבי מאוחדת  09-7992024  טלפון

אם  קלאב פארם
 הדרך, בית ינאי

  09-8666832 טלפון  קניון אם הדרך , בית ינאי

 09-8666832 פקס

 מאוחדת

  09-8781495 טלפון  /רח' , קלנסווה2323ת.ד  קלנסואה

 09-8781495 פקס
 

 מאוחדת + מכבי

ריואא פארם בע"מ 
  K ד"ר

 חדרה

  04-6896180 טלפון  , חדרה 37הרברט סמואל 

 04-6896418 פקס

 מאוחדת + מכבי

-K'ריואא פארם דר
 בית, 
 חדרה

  04-9118180 טלפון  , חדרה 7יקותיאל אדם 

 04-6959560 פקס
 

 מאוידת + מכבי

רמי קלנסואה, 
 קלנסווה

,  112\2רח'  כתובת
 קלנסווה

 09-8782599 טלפון 

  09-8781146פקס 

 מאוחדת

  , נתניה14שטמפר  אל נתניה-רפא
 

 09-8331107 טלפון
 09-8331107 פקס

 מאוחדת + מכבי

  04-6283296 טלפון  כפר ג'ת במשולש/ , ג'ת שרה, ג'ת

 046283296 פקס

 מאוחדת

  , נתניה 2הרצל  נתניה-תרופה
 

  09-8828656 טלפון

 09-8629176 פקס

 מאוחדת + מכבי

 מבוטחי כל הקופות     סופרפארם

  חדרה,  5צה"ל  חדרה מזרח
 

  0778881830 טלפון

 0778881831 פקס
 

 

  הפארק שכ' הפארק חדרה שכ'
 

  0778882750  טלפון

 0778882751 פקס

 

  , חדרה 40שד רוטשילד  לב חדרה
 

  0778880850 טלפון

 0778880851 פקס

 

  0778882650 טלפון  מול החוף חדרהקניון  חדרה מול החוף

 0778882651 פקס

 

 , נתניה 2ברמן בני  עיר ימים נתניה
 קניון עיר ימים

   0778881910 טלפון  
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 0778881911 פקס 

 ., נתניה 58הרצל  השרון נתניהריית ק
 ןקניון השרו

  0778880140 טלפון  

 0778880141 פקס

 

   , נתניה 16רמז דוד  רמז נתניה
 

  0778880780 טלפון

 0778880781 פקס

 

,  6 שדרות אגם כנרת אגמים נתניה
 נתניה

  0778882330 טלפון 

 0778882331 פקס
 

 

. , נתניה 5בורי ישראל יג ביג פולג, נתניה
 הא.ת. דרום נתני

  0778881040  טלפון  

 0778881041 פקס

 

  0778881400 טלפון  , נתניה 1האר"י  האר"י נתניה

 0778881401 פקס

 

  0778881610 טלפון  ., נתניה 22שד ויצמן  וייצמן נתניה

 0778881611 פקס

 

  077-888268 טלפון   , אבן יהודה62המיסדים  אבן יהודה

 0778882681 פקס

 

-, באקה אל 0 1סמ  באקה אל גרביה
אלקודס פינת . גרביה

 ביר

  0778882180 טלפון 

 0778882181 פקס

 

BE )מבוטחי כל הקופות    )ניופארם 

BE הלל יפה, חדרה 
 

  04-9072686 טלפון  , חדרה 1הלל יפה 

 04-9084693 פקס

 

BE 098945830 טלפון  וןהשר תקניון אלוני משמר השרון  

 098945624 פקס

 

BE נתניה 60שד בנימין  נתניה ,  
 

  098338091  טלפון

 098338103 פקס

 

BE המחשב , נתניה סינמה סיטי  
 

  09-7893383 טלפון

  09-7898054 פקס

 

BE 26טום  שד לנטוס קרית השרון  ,
 נתניה

 
 
 

 09-7884483  טלפון

 09-7784479 פקס

 

    דיל-שופרסל
  

 מבוטחי כל הקופות 

. , נתניה 32המלאכה  נתניה
 מיא.ת. דרו

  09-8635314 טלפון 

 09-8853507 פקס

 



11 
 

כפר  ,עמק חפר
 א"הוהר

אזה'ת עמק חפר/ת , 
 א"הוכפר הר

  04-6247773 טלפון 

 04-6213022 פקס

 

     

     

 


