
עפולהכפר סירקיןגשוראבן יהודה
עצמון שגבכפר עבודהגשראודים

עראבהכפר עציוןגשר הזיואופקים
עתליתכפר פינסדאלית אל-כרמלאור יהודה

עתניאלכפר קאסםדבוריהאור עקיבא
פוריה - כפר עבודהכפר קישדברתאזור

פוריה - נווה עובדכפר ראש הנקרהדייר אל-אסדאחוזם
פוריה עיליתכפר רוזנואלד (זרעית)דייר חנאאחוזת ברק

פוריידיסכפר רופיןדלתוןאחיהוד
פקיעין (בוקייעה)כפר רותדןאיילת השחר

פקיעין חדשהכפר שמאידפנהאילון
פרדס חנה-כרכורכפר שמואלהאוןאילניה
פרדסיהכפר שמריהוהבוניםאכסאל
פתח תקווהכפר תבורהגושריםאל-עזי

צופיתכרם בן זמרההוד השרוןאל-עריאן
צור הדסהכרם בן שמןהודיהאל-רום
צור יצחקכרם יבנה (ישיבה)הודיותאל סייד
צוריאלכרם מהר"להושעיהאלומה

צוריתכרם שלוםהזורעאלומות
ציפוריכרמיאלהזורעיםאלון הגליל
צפתלביאהחותריםאלוני אבא

צרופהלהבות הבשןהיוגבאלוני הבשן
צרעהלהבות חביבההרצליהאלוני יצחק

קבוצת יבנהלודהרצליה              אלונים
קדימה-צורןלוזיתזכרון יעקבאליכין
קדמהלוחמי הגיטאותזרזיראלעד

קיסריהלוטםחבצלת השרוןאלפי מנשה
קלנסווהלוטןחד-נסאשדוד

קצירלימןחדרהאשדות יעקב (איחוד)
קצריןלכישחולדהאשדות יעקב (מאוחד)

קרית אונולפידותחולוןאשחר
קרית אתאמאורחוסןאשל הנשיא

קרית ביאליקמאיר שפיהחורפישאשקלון
קרית גתמבשרת ציוןחורשיםאשרת

קרית טבעוןמג'ד אל-כרוםחזוןאשתאול
קרית יםמג'דל שמסחיפהבאקה אל-גרביה

קרית יעריםמגארחירותבאר טוביה
קרית יערים (מוסד)מגדיםחפץ חייםבאר יעקב

קרית מוצקיןמגדלחצור-אשדודבאר מילכה
קרית מלאכימגדל העמקחצור הגליליתבאר שבע

קרית נטפיםמגשימיםחרישבארות יצחק

כתובות משלוח להזמנות המכילות תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם:



קרית ענביםמדרך עוזטבריהבארותיים
קרית עקרוןמדרשת רופיןטובא-זנגריהבוסתן הגליל

קרית שלמהמודיעין-מכבים-רעותטורעאןבועיינה-נוג'ידאת
קרית שמונהמודיעין עיליתטייבהבוקעאתא

קשתמזכרת בתיהטייבה (בעמק)בורגתה
ראמהמזרעטירהבחן

ראש העיןמזרעהטירת יהודהביר אל-מכסור
ראש פינהמחנייםטירת כרמלביריה

ראש צוריםמטולהטירת צביבית אורן
ראשון לציוןמיתרטל-אלבית אלפא

רגבהמכמורתטל שחרבית ג'ן
רגביםמכמניםטלמוןבית דגן

רחובותמלאהטמרהבית הגדי
ריינהמלילותטמרה (יזרעאל)בית הלוי
רכסיםמנחמיהטנאבית הלל

רם-אוןמנרהטפחותבית העמק
רמותמעגןיאנוח-ג'תבית הערבה
רמות השביםמעגן מיכאליבולבית השיטה

רמות מאירמעונהיבנאלבית זיד
רמות מנשהמעיליאיבנהבית יהושע

רמות נפתלימעין ברוךיבנה בית יוסף
רמלהמעין צבייגורבית ינאי

רמת גןמעלה גלבועיגלבית יצחק-שער חפר
רמת השרוןמעלה גמלאיד בנימיןבית לחם הגלילית

רמת יוחנןמעלה עירוןיד מרדכיבית מאיר
רמת ישימעלות-תרשיחאיהוד-מונוסוןבית שאן

רמת מגשימיםמעניתיסוד המעלהבית שמש
רמת צבימשמר השרוןיערהביתן אהרן

רמת רזיאלמשמרותיפיעביתר עילית
רעננהמשמרתיפיתבלפוריה
רקפתנהלליפעתבני ברק

רשפוןנהריהיפתחבני עי"ש
רשפיםנוביקוםבני ציון

רתמיםנוגהיקנעם (מושבה)בני ראם
שאר ישובנווהיקנעם עיליתבנימינה-גבעת עדה

שבי ציוןנווה אבותיראוןבסמת טבעון
שדה אילןנווה אורירדנהבענה
שדה אליהונווה אטי"בירושליםבצרה
שדה אליעזרנווה אילןירכאבצת

שדה ורבורגנווה איתןירקונהבת חפר
שדה יעקבנופיתישרשבת ים

שדה יצחקנורדיהכאבולגבע כרמל
שדה נחוםנחליםכאוכב אבו אל-היג'אגבעת אבני
שדה נחמיהניצני עוזכבריגבעת אלה
שדה ניצןניר גליםכדוריגבעת ברנר

שדה צביניר עציוןכדיתהגבעת השלושה
שדות יםנס ציונהכוכב יאירגבעת זאב

שדות מיכהנצרתכנרת (מושבה)גבעת חיים (איחוד)
שדי חמדנצרת עיליתכנרת (קבוצה)גבעת חיים (מאוחד)

שדי תרומותנשרכסרא-סמיעגבעת שמואל
שדמות דבורהנתיב הל"הכפר ביאליקגבעת שמש

שדמות מחולהנתיב השיירהכפר הרא"הגבעת שפירא



שדרותנתיבותכפר ויתקיןגבעתי
שואבהנתניהכפר ורבורגגבעתיים

שובהסאג'ורכפר ורדיםגברעם
שוהםסאסאכפר זוהריםגבת

שומרהסביוןכפר זיתיםגדות
שומריהסגולהכפר חב"דגדעונה

שורשסולםכפר חושןגדרה
שלוחותסופהכפר חיטיםגונן
שלומיסח'ניןכפר חייםגורן

שלומיתעבדוןכפר חנניהגורנות הגליל
שמירעברוןכפר חסידים א'גזית

שמרתעגורכפר חסידים ב'גיניגר
שמשיתעדיכפר חרובגלגל

שנירעולשכפר טרומןגליל ים
שער הגולןעומרכפר יאסיףגמזו

שער העמקיםעופרכפר ידידיהגן השומרון
שער מנשהעילוטכפר יהושעגן חיים

שפייםעין איילהכפר יונהגן יאשיה
שפרעין אל-אסדכפר יחזקאלגן יבנה

שפרעםעין גבכפר יעבץגן נר
שקדעין דורכפר כמאגן שורק

שקףעין הודכפר כנאגן שלמה
שרונהעין החורשכפר מונשגן שמואל

שריגים (לי-און)עין המפרץכפר מל"לגנות
שרידעין הנצי"בכפר מנדאגנות הדר

שתולהעין העמקכפר מנחםגני הדר
תל אביב - יפועין השופטכפר מסריקגני יוחנן

תל יוסףעין ורדכפר מצרגני מודיעין
תל יצחקעין זיווןכפר נטרגני עם

תל מונדעין חודכפר סאלדגני תקווה
תל עדשיםעכוכפר סבאגעש

תנובותעספיאכפר סילברגעתון


