תורנות בתי מרקחת לחודש ספטמבר 2019
תאריך

יום

בית מרקחת

כתובת

טלפון

01/09/2019

א

סופר פארם בית אמריקה

רוטשילד 72

077-8880050

02/09/2019

ב

ניו פארם אם המושבות

ראשל''צ 1

03-9241963

03/09/2019

ג

שופרסל BE-BY

עזר פרידמן 20

03-9086617

04/09/2019

ד

סופר פארם אורון

רוטשילד 182

077-8880060

05/09/2019

ה

שופרסל סגולה

הרב פינטו 8

03-9128005

06/09/2019

ו

מיני פארם

שפרינצק 20

03-9321067

07/09/2019

ש

סופר פארם אם המושבות

יעל רום 8

077-8881990

08/09/2019

א

סופר פארם אבנת

ז'בוטנסקי  72הכניסה מול תחנת אוטובוס בקומה למטה

077-8881680

09/09/2019

ב

סופר פארם היכל

ההסתדרות 26

077-8880590

10/09/2019

ג

סופר פארם בית אמריקה

רוטשילד 72

077-8880050

11/09/2019

ד

הירקון

שטמפפר 24

03-9304515

12/09/2019

ה

קופ''ח לאומית

יהודה הלוי 18

03-9051302

13/09/2019

ו

סביון עין גנים

חזון איש 16

03-9305051

14/09/2019

ש

סופר פארם אם המושבות

יעל רום 8

077-8881990

15/09/2019

א

אי אפ ג'י פארם

לוחמי הגטו 6

03-9227416

16/09/2019

ב

קופ''ח מכבי

שפיגל 3

03-9051616

17/09/2019

ג

סופר פארם אורון

רוטשילד 182

077-8880060

18/09/2019

ד

סופר פארם היכל

ההסתדרות 26

077-8880590

19/09/2019

ה

מרים פארם

פיינשטיין 11

03-6031511

20/09/2019

ו

סביון עין גנים

חזון איש 16

03-9305051

21/09/2019

ש

סופר פארם אם המושבות

יעל רום 8

077-8881990

22/09/2019

א

מרכז השרון

אהרון קציר 7

03-9311078

23/09/2019

ב

גמא חפץ חיים

חפץ חיים 6

03-9310541

24/09/2019מאוחדת

ג

סופר פארם היכל

ההסתדרות 26

077-8880590

25/09/2019

ד

אסותא

הברון הירש 28

03-9311710

26/09/2019

ה

סופר פארם אבנת

ז'בוטנסקי  72הכניסה מול תחנת אוטובוס בקומה למטה

077-8881680

27/09/2019

ו

מיני פארם

שפרינצק 20

03-9321067

28/09/2019

ש

סופר פארם אם המושבות

יעל רום 8

077-8881990

29/09/2019ע.ראש השנה

א

שופרסל סגולה

הרב פינטו 8

03-9128005

ב

מיני פארם

שפרינצק 20

03-9321067

30/09/2019ראש השנה
*הערות
בהתאם לחוק העזר העירוני .בית המרקחת הכונן יפתח אך ורק לצורך תרופות מצילות חיים.
ומרשמים שהתקבלו בזמן כוננות .הכוננות מתחילה משעת סגירת בית המרקחת עד למחרת בשעה  08:00בבוקר
*בית מרקחת בקניון איילון יהיה פתוח עד השעה  01:00בלילה .כולל שישי שבת וערבי חג.
* סופר פארם לונדון מניסטור פתוח בימים א'  -ה'  24שעות רצוף.
שישי עד השעה  16:30ושבת משעה ( 18:00מלבד חגים ומועדים
בברכה,
רמי גרינברג -ראש העיר.

