
 

 

2.6.22 

 ,קופת חולים כללית היקרים   טחיומב

 . המשתתפים בהסדר המרקחת    ובתירשימת המוצרים  לרשותכם, 

 טבלת מחירים למבוטחי קופת חולים כללית

צורת  
 שם פריט מותג מתן 

 אופי 
 קטגוריה  מוצר 

מחירון רגיל 
 בש"ח

מחירון 
למבוטחי כללית 

 בש"ח
 T10|C10 209 179 היברידי  BCANN GAYA גליליות

 T10|C2 209 179 אינדיקה BCANN SHOHAM גליליות

 T10|C2 209 179 אינדיקה BCANN RUBI גליליות

 T10|C2 209 179 סאטיבה  BCANN ZUR גליליות

 T15|C3 229 187 אינדיקה BCANN CORAL גליליות

 T15|C3 229 187 אינדיקה BCANN OPAL גליליות

 T15|C3 229 187 סאטיבה  BCANN SAPIR גליליות

 T15|C3 229 187 סאטיבה  BCANN GRANIT גליליות

 T20|C4 258 226 אינדיקה BCANN OPAL גליליות

 T20|C4 258 226 סאטיבה  BCANN EMERALD גליליות

 T20|C4 258 226 סאטיבה  BCANN ONYX גליליות

 T15|C3 229 227 אינדיקה BCANN CORAL גרוס

 T0|C24 279 241 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T1|C20 262 226 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T1|C28 279 250 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T3|C15 236 204 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T5|C10 236 204 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T5|C5 222 192 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T10|C10 262 226 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T10|C2 222 192 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T15|C3 236 204 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T20|C4 258 223 היברידי  BCANN BCANN OIL שמן

 T10|C2 209 169 אינדיקה BCANN SHOHAM תפרחת

 T10|C2 209 169 אינדיקה BCANN RUBI תפרחת

 T10|C2 209 169 סאטיבה  BCANN ZUR תפרחת

 T15|C3 229 169 סאטיבה  BCANN GRANIT תפרחת

 T15|C3 229 169 אינדיקה BCANN CORAL תפרחת

 T15|C3 229 169 אינדיקה BCANN OPAL תפרחת

 T15|C3 229 169 סאטיבה  BCANN SAPIR תפרחת

 T20|C4 199 169 אינדיקה BCANN MAYA תפרחת

 T20|C4 229 169 סאטיבה  BCANN ONYX תפרחת

 T20|C4 199 169 סאטיבה  BCANN SAPIR תפרחת

 המסופקת למטופל   תמ"ג/מ"ל של המוצר באריזתו הסופי 10-* המחיר מתייחס ל



 

 

 

 רשימת בתי המרקחת:  

 כתובת רחוב  שם בית מרקחת 
 
 עיר
  

 יהודהאבן  9הלוחמים  בית מרקחת אבן חן 

 אופקים  29שד הרצל  אופקים 

 אריאל  10יהודה  בית מרקחת פארמה טבע אריאל 

 אשדוד  20הפלמ"ח  אריכות ימים בע"מ 

 אשדוד  14שבט לוי  היפר גרין פארם בע"מ

כאן עולם קמעונאות בע"מ תל חי  
 אשדוד  63שד תל חי  אשדוד 

 אשדוד  3סופר אברהם  אדוארד פארם 

 אשדוד  12גיא אוני  אשדודביס 

 באר שבע  94קרן קיימת לישראל  הנגב בע"מ 

 באר שבע  9יוהנה ז'בוטינסקי  מדיק פארם בע"מ 

 באר שבע  6לנדאו חיים  שבע פארם 

 בית דגן  20טרומפלדור  מעיין חיים בע"מ 

 בית ינאי    הדרך  Mקלאב פארם 

 בית שמש  4שפת אמת  פארמה שאול 

 בית שמש  15דרך רבין יצחק  ברודר 

 בני ברק   12אהרונוביץ ראובן ,  רימונים בע"מ 

 גבעת עדה -בנימינה 2השריג  בית מרקחת קלאב פארם שלי

 גבעת זאב  50המכבים  גבעת זאב בע"מ 

 גבעת עדה -בנימינה 21דרך המסילה  הריבוע הירוק 

 גבעת שמואל  11שד בן גוריון  גבעת שמואל בע"מ 

 דימונה    אילן דימונה 

 דימונה    גבעול הנגב 

 הוד השרון  55דרך רמתים  השרון 

 הוד השרון  2הרקון  פנו פארם הוד השרון בע"מ 

 הרצליה  2בן גוריון  לב הרצליה

 זכרון יעקב  63המיסדים  כרמל פארם 



 

 

 חדרה  42הנשיא  הנשיא 

 חולון  1הנביאים  ביו מקס פארם 

 חולון  46קראוזה  2013בריאות 

 חולון  31המרכבה  פנו פארם בע"מ 

 חולון  9לנדאו חיים  מדי פארם חולון 

 חולון  70סוקולוב  ד'ר חורי חולון 

 חיפה 44העליה השניה  העליה השניה בע"מ 

 חיפה 18שבתאי לוי  בית מרקחת האני 

 חיפה 133שד הנשיא  לב כרמל 

 טירה 1סולטאני   -א ריוולי סחר ושיווק בע"מ 

 יבנה 1האגוז  בית מרקחת הלן פארם 

 מונוסון -יהוד 19אשכנזי  ישראל 

 יקנעם עילית  2הכרמל  ארגמן 

 יפיע    פארמה קו אופ בע"מ 

 ירושלים  10כנפי נשרים  גבעת שאול 

 ירושלים  2בר אילן  בר אילן - סהנדריה

 ירושלים  20ש"י עגנון  אורנים פארם 

 ירושלים  83מאה שערים  בית מרקחת דויטש 

 ירושלים  82דרך בית לחם  בית מרקחת מוריה 

 ירושלים  20הרב עוזיאל  בית מרקחת עוזיאל 

 ירושלים  580צביה ויצחק  צרפתי 

 ירושלים  216יפו  כאן עולם קמעונאות ירושלים 

 ירושלים  25עמק רפאים  מזור ירושלים 

 ירושלים  107שד דיין משה  הפלמ"ח 

 כפר סבא  169הנשיא ויצמן  סילביה 

 סבא כפר  25נטופה  בית מרקחת פארמה שיא 

 כפר סבא  24טשרניחובסקי  בית מרקחת מדיקסטור 

 כפר יונה  33העליה  קאר פארם כפר יונה 

 כפר עציון    יו פארם 

 כרמיאל  15היוצרים  סנא פארם 



 

 

 להבים    וואן פארם להבים 

- מכבים -מודיעין  1צאלון  ג'יני פארם 
 רעות 

 תרשיחא -מעלות    מעלות בע"מ 

 תרשיחא -מעלות  9נרקיס עוזי  אקו פארם 

מתחם מול כנרת     צמח פארם 
 העמק הירדן 

 נהריה 29ההגנה  בריאות הומיאפתיה 

 נתניה 8שד ניצה  בית מרקחת המרקחה

 נתניה   בית מרקחת פארם ירוק 

 נתניה   גרין פארם פולג 

 עכו  35בן עמי  מטר

 סח'נין    וידא פארם 

פארק תעשייה חבל   1התאנה  בית מרקחת סלא 
 מודיעין 

 כרכור -פרדס חנה 103הדקלים  בריאות הדר 

 פתח תקווה  10ברגמן צבי  דראגסטורנט בע"מ 

 פתח תקווה  6לוחמי הגיטאות  אי.אפ.ג'י פארם בע"מ

 פתח תקווה  20שפרינצק  מיני פארם 

 צור יצחק  15נחל איילון  שרה פארם 

 קרית ים  29שד ים  בית מרקחת תפרחת 

המרקחת הישיר  טלפארמה בית 
 ראשון לציון  7טוליפמן  הראשון בעמ 

 ראשון לציון  10צייטלין  מ.ח.ט בע"מ 

 ראשון לציון  6אלטלנה  פנו פארם ראשון בע"מ 

 ראשון לציון  3דרור  מ.ר. פארם בע"מ 

 ראשון לציון  20החלמונית   ביו מקס פארם ראשון לציון 

 לציון ראשון   30הנחשול  ראשון  30פנו פארם הנחשול 

 רמלה  102שדרות הרצל  בית מרקחת טללים 

 רעננה 6גאולה  דורון בע"מ 

 רעננה 6גאולה  פרמזון רוקחות בע"מ 

 רעננה 36אוסטרובסקי  ארזה



 

 

 רעננה 29בר אילן  בר אילן 

 שפרעם    מדיקל פארם שפרעם 

 יפו   -תל אביב   54המלך ג'ורג'  שור טבצ'ניק בע"מ 

 יפו   -אביב  תל   138אלנבי  שלאין בע"מ 

 יפו   -תל אביב   288ירקון  בית מרקחת גבעול 

 יפו   -תל אביב   14בן יהודה  פארם בע"מ  14בן יהודה 

 

 


