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רוקח  כתובת שם בית המסחר מחוז מס'
 אחראי

תעודת  טלפון
GDP 

 הערות

לודמילה  אור יהודה 2העמל  אלטמן תל אביב .1
 פייגל

בית מסחר  לא 03-5384525
 הומאופטי

 28הגדוד העברי  דנטאוריינט פוס תל אביב .2
 ת"א

דנה רוסי 
 פוס

בית מסחר  לא 03-6393640
לתרופות 
 דנטליות

בית מסחר  לא 03-6822258 יוסי מצקל ת"א 5תל גיבורים  דרורת  תל אביב .3 
 לתרופות

אלי  בני ברק 35הירקון  לוי דנטל דפו תל אביב .4
 סרברניק

בית מסחר  לא 03-5175853
לתרופות 
 דנטליות

יעקב אליעזר  אזור 20המצודה  מנון תל אביב .5
 גרנות

מסחר בית  לא 03-5598215
 לתרופות

בית מסחר  לא 03-6802828 לואי סאיג ת"א 84בן צבי   2000א.ב.  תל אביב .6
לתרופות 
 דנטליות

בית מסחר  לא 03-5634000 מיה טל אזור 24המצודה  שוודנט תל אביב .7
לתרופות 
 דנטליות

רגב דנטל  .א ירושלים  .8
 בע"מ

עטיה דאעס   ם-י 3ינאי  
 שאדן

מסחר בית  לא 02-5611508 
 דנטלי

בית מסחר  ירושלים .9
 לתרופות אל ג'זירה

 )החדש(

   לא  אג'רב אסמא ם-י 7דרך יריחו 

בית מסחר  ירושלים .10
לתרופות בית חנינה 

 הפצה ושווק

רח' טהא חוסין בית 
 חנינה ירושלים

   לא 02-5857918 חטיב פואד

בית מסחר  ירושלים .11
לתרופות הולילנד 

 )חרשיק לשעבר(

 עטרות  128נחושת 
 ם-י

   לא 02-5813515 יגמור סמיר

בית מסחר  ירושלים .12
לתרופות וטרינריות 

 קומיקס

אזור  5רח' הבניה 
 ה הר טוביהתעשי

   לא 02-6282124 וילסקר דוד

בית מסחר  ירושלים .13
לתרופות חנא פואד 

 דרגסטור

   לא 02-6284985 חלדי סמיר 18א זהרה  

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/ISCP_01022021%20GMP%20GDP%20status%20of%20inspected%20Companies.pdf
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רוקח  כתובת שם בית המסחר מחוז מס'
 אחראי

תעודת  טלפון
GDP 

 הערות

בית מסחר  ירושלים .14
 לתרופות ל.ח. 

 ליםבריאות ירוש

א.ת  6יד חרוצים 
 תלפיות ירושלים

   לא 02-6733622 בקשי ציון

בית מסחר  ירושלים .15
 לתרופות 

מדיקל סופלייז 
 סרוויסז

(MEDICAL 
SUPPLIER 

SERVICES MSS) 

אזה"ת  3יה יהתעש
 תלפיות ירושלים

   לא 02-6723388 עווידא רוואן

בית מסחר  ירושלים .16
ארגי לתרופות 
 המבולים

אבו מיזר  ם-עטרות י
 האני

 בית מסחר לא 02-5324848
 לתרופות

בית מסחר  ירושלים .17
לתרופות מרכז 

 אלראם

שדה תעופה עטרות 
 עטרות ירושלים

   לא 02-5832141 ענתי סוהיר

בית מסחר  ירושלים .18
אבו לתרופות 

 רמילה רבחי בע"מ

כביש ראשי שועפט 
 ירושלים

אבו רמילה 
 ריבחי

   לא 02-5810288

דנטל דפו ניו דנט  ירושלים  .19
  ירושלים

פייג בצלאל   ם-י 25'ג' רהמלך ג'ו 
 נחמן

   לא 02-6255950 

 בית מסחר  02-5834447 חנא חרוף 15עטרות המעש  ר.ט פארם אנד מור ירושלים .20
 – לינוביץ ליעזרא אשקלון .21

בית מסחר 
 לתרופות

 בית מסחר רגיל לא 08-6204070 שרון דגן א.ת. כנות 6האדום 

סיגליות דנטל דפו  אשקלון .22
 בית מסחר דנטלי

בית מסחר  לא 050-2887004 כנפו רון אשדוד 2הבנאים 
לתרופות 
 דנטליות 

שירותי  IMP מרכז .22
 אספקה קלינית

א.ת.  1התאנה 
  שוהם

 בית מסחר רגיל  073-2406774 אמוץ רוגל

בית מסחר פיברו  מרכז .24
בריאות בעלי חיים 

 בע"מ

קרית  7המגשימים 
 מטלון פתח תקווה

   03-9273194 ליאת גל אור

בית מסחר מכבי  מרכז .25
 שירותי בריאות

אליעזר בן הורקנוס 
 א.ת. צפוני לוד 3/5

אלברטו 
 פבלוקיס

08-9185730   

צבי הנחל פארק  בית מסחר בר מגן מרכז .26
 תעשיות עמק חפר

   04-6303020 זילכה רונן

בית מסחר אביק  מרכז .27
תוצרים וטרינריים 

 בע"מ

פתח  7המגשימים 
 תקווה

    ליאת גל אור

בית מסחר סוסנה  מרכז .28
 מובינג

 בית מסחר כן  שביט פרגמן מודיעין 1צלע ההר 

קריית וייצמן בניין  אומריקס מרכז .29
 , נס ציונה14

 מסחר רגילבית   073-2588595 בר אור אייל

רעד אבד אל  טירה גולד מדיקל פארם מרכז .30
 חאפיז

 בית מסחר רגיל לא 09-7937779
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רוקח  כתובת שם בית המסחר מחוז מס'
 אחראי

תעודת  טלפון
GDP 

 הערות

, פארק אפק, 14עמל  דיפריס מרכז .31
 ראש העין

 בית מסחר רגיל לא 03-6444950 מיכל קמחי

, א.ת 10ברגמן צבי  דראגסטור נט מרכז .32
 סגולה, פתח תקווה

אהרונוביץ 
 דרלי

 בית מסחר רגיל לא 03-3731999

ווטמרקט )בית  מרכז .33
 ארז, רומט, לידור(

 23דרך החורש 
פארק תעשיות חמן 

 שוהם

 דרור מור
 
 
 

 בית מסחר רגיל לא 03-9393005 

א.ת.  7טוליפמן  טלפארם מרכז .34
 הישן ראשון לציון

 בית מסחר רגיל כן 03-9480419 ליאת רוקח

, קרית 32השחם  טרדיס גת מרכז .35
 מטלון, פתח תקווה 

 בית מסחר רגיל לא 03-9260400 יעקב שרון 

 בית מסחר רגיל לא 08-6604600 ושלר אסי , מודיעין55המעיין  טרילוג מרכז .36

, פארק 6המלאכה  יורומר מרכז .37
 אפק, ראש העין

גנר חגי ו
 שמחה

 בית מסחר רגיל לא אין

אזור  ישראלגיבורי  פל בע"מיכמ מרכז .38
ת יתעשייה קרי

 נתניהנורדאו 

 בית מסחר רגיל לא 09-8633688 הגר סיון

-, 20המגשימים  מדיסון    מרכז .39
ית מטלון, פתח יקר

 תקווה

מרמונציק 
 מרדכי

 בית מסחר רגיל לא 03-9250311

 בית מסחר רגיל לא 03-9716837  לוד 1נתב"ג טרמינל ממן בית מסחר מרכז .40

מרקורי מוצרי מדע  מרכז .41
 ותעשייה

ראש  12העבודה 
 העין

 03-9387164 רוגל אמוץ
 

 בית מסחר רגיל לא

 A.Lבית מסחר. מרכז .42
 מרקט-מדי

 

פארק  3הקטיף 
 תעשייה עמק חפר

 

 אדלר יונתן
 

09-8844451 
 

 בית מסחר רגיל לא

 רגילבית מסחר  לא  08-6604400 בר גובר , מודיעין56המעיין  נובולוג מרכז .43

 12בית הראשונים  ניאופארם ישראל  מרכז .44
 עמק חפר

לנה 
 קילשטוק

 בית מסחר רגיל לא 04-6121202

המרכז למחקר  איסורד -נחל שורק מרכז .45
גרעיני, נחל שורק, 

 יבנה

 בית מסחר רגיל לא 08-9434484 כהן אסף

 רגילבית מסחר  לא 03-6222000 אין , נתב"ג1טרמינל  סוויספורט מרכז .46

גד פיינשטיין פארק  סיוואק בע"מ מרכז .47
 רחובות, רחובות

 בית מסחר רגיל לא 08-9480656 דניאל לשומי

סיגמא אולדריץ  מרכז .48
 בע"מ בית מסחר

 בית מסחר רגיל לא 08-9484222 מלמד דנה רחובות 3פלאוט 

, אזור 1התאנה  סל"א שוהם מרכז .49
 התעשייה, מודיעין

 בית מסחר רגיל לא 03-6864171 בלום עינת

בית מסחר פארמה  מרכז .05
 תמר

 

 30רח' אליהו איתן 
 ראשון לציון

 

 ינובסקי פול
 

03-9511945 
 

 בית מסחר רגיל לא
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תעודת  טלפון
GDP 

 הערות

רבהון וייס,  , רעננה 6גאולה  פארמזון מרכז .51
 הילה אבישג

 בית מסחר רגיל לא 09-7730546

, 10בית הראשונים  פרומדיקו בע"מ  מרכז .52
 עמק חפר

לימור 
 גוטליב לביא

 בית מסחר רגיל לא 04-6121223

-בית מסחר פרמה מרכז .53
 בסט

 

ת יקרי 14שנקר 
 אריה פתח תקוה

 

שלזינגר 
 פינטו אירית

 

03-9256804 
 

 בית מסחר רגיל לא

בית מסחר  מרכז .54
יות וסוכנ אדאגיספ

 בע"מ
 

 שוהם 1רקפת 
 

 רגילבית מסחר  לא 073-3943546 ורד נחמיה

, ראשון 4חומה  ציפרוני מרכז .55
 לציון

 בית מסחר רגיל כן 03-9611955 קירלי שרית 

כפר  21עתיר ידע  קונצפט   מרכז .56
פארק  11יח  סבא
2000 

 בית מסחר רגיל לא 09-7667890 כהן ליאור

קופת חולים כללית  מרכז .57
 שוהם בית מסחר

 רגילבית מסחר  לא 03-7475092 גוטה ענבר שהם

פארק  6המתכת  רז רוקחות מרכז .58
השרון תעשיות, 

 קדימה

אפשטיין גז 
 סימה

 בית מסחר רגיל לא 09-8307301

 בית מסחר רגיל כן 03-9210320 זילכה רונן שוהם 4האגוז  שוהםש.י.ג  מרכז .59

 ם, א.ת. דרו8הגביש  שראל מרכז .60
 נתניה

 בית מסחר רגיל לא 09-8922080 זוהר ניצן

, 25, שכונה 96בית  גני טל דרום .61
 רהט

עוביידה 
 אלעמור

 בית מסחר רגיל לא 08-6117060

לואיס  קיבוץ בית קמה קמה דע בע"מ דרום .62
 ברזקה

 בית מסחר רגיל  לא 08-9913111

מדיקל פארם גנים  דרום .63
 בע''מ

איברהים  א.ת. ערערה בנגב
 אבו שולדם

 בית מסחר קגיל לא 08-9283433

-בימ"ס אס.אם.או חיפה .46
 אי.אל

פארק  6ברקת 
תעשייה צפוני, 

פארק תעשייה צפון 
 קיסריה

ליאכובסקי 
 סטניסלב

ע"י  04-6277732
 המכון

בית מסחר 
 לתרופות

אילן  קיסריה 38האשל  אופיר את שלפארם חיפה .65
 דויטשמן

בית מסחר  לא 03-5571000
 לתרופות

בימ"ס  חיפה .66
אם.אי.פי.וטרינריה 

 בע"מ

קרית  2ווט גיימס 
 אתא

ע"י  04-8409635  דוד וגנר
 המכון

בית מסחר 
 וטרינרי

בימ"ס קלינטיקה  חיפה .67
 בע"מ

 15חלוצי תעשיה 
 חיפה

בית מסחר  כן 159-9555200 דן אלעזרי
 לתרופות

בית מסחר  לא 04-9119021 מאהר עובייד חיפה 20האשלג  חדש בימ"ס כרמל חיפה .68
 לתרופות

מירית  חיפה 3צהיון  בימ"ס שפרינגר חיפה .69
 עיראקי

בית מסחר  לא 04-8662015
 לתרופות



 

 

 משרד הבריאות, אגף הרוקחות   

 , ירושלים 39רחוב ירמיהו 

 9101002ירושלים  1176ת.ד.

 02-5655979*  פקס: 5400טל:  

                                                

call.habriut@moh.health.gov.il       

 

Ministry of Health, Pharmaceutical Division  

Yirmiyahu 39 Street, Jerusalem   

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 

Tel: * 5400 Fax: 02-5655979 

 

רוקח  כתובת שם בית המסחר מחוז מס'
 אחראי

תעודת  טלפון
GDP 

 הערות

בימ"ס תרו  חיפה .70
 אינטרנשיונל בע"מ

מפרץ  14הקיטור 
 חיפה חיפה

קרן אברמן 
 גונן

ע"י  04-8475700 
 המכון

בית מסחר 
 לתרופות

ביוואק בימ"ס  חיפה .71
 בע"מ

אור  30האילן 
 עקיבא

ע"י  04-6266772 נאדר יונס
 המכון

בית מסחר 
  וטרינרי

 וטרינרי בימ"ס חיפה .72
 החקלאית

ע"י  04-6271552 חגי וגנר קיסריה 20ברקת 
 המכון

בית מסחר 
 וטרינרי

בית מסחר  לא 04-8521233 נדין סואעד חיפה 1שרה  בימ"ס שתדלן חיפה .73
 לתרופות

מוהנד  קיסריה 8השיטה  בימ"ס לפידות חיפה .74
 אגבאריה

ע"י  04-6309530
 המכון

בית מסחר 
 לתרופות

בית מסחר  חיפה .75
 דקסל לתרופות

ריציציק  אור עקיבא 50ת.ד. 
 דיאנה

ע"י  04-6364018
 המכון

בית מסחר  
 לתרופות

לוגיסטי פארם  חיפה .76
 בע"מ

קרית  39התעשייה 
 אתא

לאוניד 
 פייגלמן

בית מסחר  כן 04-8778070
 לתרופות

מתחם גרנות גן  בימ"ס אמבר  חיפה .77
 שמואל

ע"י  04-6321349 חגי וגנר
 המכון

בית מסחר 
 וטרינרי

ו בימ"ס דנטל דפ חיפה .78
 וול בע"מ

בית מסחר  לא 04-8205000  יוחנן דיכטר , נשר9דרך השלום 
 דנטלי

 114הטחנה ת.ד   ויטאמד מפעל חיפה .79
 30550בנימינה 

ע"י  04-6189008 ענב שחורי
 המכון

מפעל לייצור 
 תרופות

ע"י  03-5555700 יעל פרמון קיסריה 8גרניט  בימ"ס סם און חיפה .80
 המכון

בית מסחר 
 לתרופות

 –מחסן תרימה  חיפה .81
 מרכז לוגיסטי

ע"י  074-7141111 עלי דראגמה קיסריה 1הרוקם 
 המכון

בית מסחר 
 לתרופות

 91חלוצי התעשייה  ש.ב.כ מרלו"ג צפון חיפה .82
 חוצות המפרץ חיפה

ע"י  04-8807133 חני שוחט
 המכון

מחסן תרופות 
 מוסדי

בית מסחר  חיפה .83
 קונספטליין

בית מסחר  לא 03-6393502 חגי וגנר נשר 15המסילה 
 לתרופות

בית מסחר ירדן  חיפה .84
 שילוח והפצה בע"מ

קרית  29בן יוסף 
 אתא

בית מסחר  לא 053-8870266 ראמי סואעד
 לתרופות

בית מסחר  צפון  .86
 לתרופות פלוריש 

בן רפאל   20179א.ת. משגב 
 שמעון

בית מסחר  כן 04-9991333 
 לתרופות

 60המלאכה  חורי דנט בע"מ צפון .85
 כרמיאל

בית מסחר  לא 04-9988050 מדלן גאנם
לתרופות 
 דנטליות 

בית מס'  4069רח'  דאהר דנטל בע"מ צפון .86
 נצרת 25

בית מסחר  לא 04-6730077 גסאן פאהום
לתרופות 
 דנטליות 

איימן  נוג'ידאת –בועינה  סקאי דנט צפון .87
 סלימאן

בית מסחר  לא 04-6730077
לתרופות 
 דנטליות

פארק תעשיה מבוא  אוניפארם צפון .88
 כרמל )מוא"ז מגידו(

בית מסחר  כן 077-6135500 איתן מן
 לתרופות

כוכב למסחר  צפון .89
 בתרופות בע"מ

מוחמד  )תרדיון(א.ת. משגב 
 דראושה

בית מסחר  לא 04-6064236
 לתרופות

 


