
 

 

 

  

 

 
 כ"א בכסלו, התשפ"א 
 2020בדצמבר,  07 
 48890320סימוכין:  

   
        

 הודעה בדבר קביעת תורנות בתי מרקחת
 יפו-בתחום עיריית תל אביב

  1982 -לפקודת הרוקחים )נוסח חדש(, התשמ"א  64לפקודת העיריות וסעיף  126בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 מרקחת בתחום עיריית-ולאחר התייעצות עם לשכת הבריאות המחוזית, הריני קובע בזה תורנות בתי

 )שבט תשע"א(. 01.02.21שבט תשע"א( עד -)טבת 1.01.21יפו, לתקופה מיום -אביב-תל
 

  

 
 הערה

, ישמשו החל משעה זו כבתי מרקחת כוננים עד השעה 24:00או  23:00בתי המרקחת התורנים עד השעה 
בבוקר. ניתן להזעיק את הרוקח הכונן מביתו, במספר הטלפון הנייד, המפורסם בפתח בית  08:00

 .רופא בלבדהמרקחת, לשם ניפוק תרופות לפי מרשם 

 עד שעה משעה טלפון כתובת שם בית המרקחת

    .2111.יום שישי 
 למחרת 08:00 16:00 0778880390  4ך שד' שאול המל סופרפארם מיניסטור 

 23:00 16:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 23:00 16:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

    2.1.21יום שבת 
 20:00 08:00 0778881090 124רח' אבן גבירול  סופרפארם אבן גבירול

 20:00 08:00 0778880730 129רדון פינת דיזנגוף גו סופרפארם גורדון

 20:00 08:00 0778881140 115אלנבי  סופרפארם אלנבי

 20:00 08.00 0778881300 49שד' ירושלים  סופרפארם יפו

 20:00 08:00 0778880650 72דרך פנחס רוזן  סופרפארם שיכון דן 

 20:00 09:00 0778880080 40איינשטיין  סופרפארם קניון רמת אביב

 20:00 09:00 0778882050 6גני התערוכה  אביב-סופרפארם נמל תל

 20:00 09:30 0778881070 א'14ויצמן  סופרפארם איכילוב

 20:00 09:30 0778882610 94רח' יגאל אלון  סופר פארם מגדלי אלון

 20:00 10:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

 20:00 10:00 0778882200 208רח' דיזנגוף  זורובסופרפארם  ארלו

 20:00 10:00 0778882170 69רח' פינסקר  סופרפארם כיכר דיזנגוף

Be 20:00 08:00 035327249 50רח' דיזנגוף  סנטר דיזנגוף 

 24:00 20:00 0778881890 41פלורנטין  פלורנטיןסופרפארם 

 למחרת 08:00 08:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור



 

 

 

  

 

 
 
 

 
 הערה

, ישמשו החל משעה זו כבתי מרקחת כוננים עד השעה 24:00או  23:00המרקחת התורנים עד השעה בתי 
בבוקר. ניתן להזעיק את הרוקח הכונן מביתו, במספר הטלפון הנייד, המפורסם בפתח בית  08:00

 .רופא בלבדהמרקחת, לשם ניפוק תרופות לפי מרשם 

 עד שעה משעה טלפון כתובת המרקחתשם בית  

    7.1.20-3.1ה' -ימי א'
 למחרת 08:00 19:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור

 24:00 19:00 0778881890 41פלורנטין  סופרפארם פלורנטין

    8.1.20יום שישי 
 חרתלמ 08:00 16:00 0778880390  4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור 

 23:00 16:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 23:00 16:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

    9.1.20יום שבת 
 20:00 08:00 0778881090 124רח' אבן גבירול  סופרפארם אבן גבירול

 20:00 08:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 20:00 08:00 0778881140 115אלנבי  סופרפארם אלנבי

 20:00 08.00 0778881300 49שד' ירושלים  סופרפארם יפו

 20:00 08:00 0778880650 72דרך פנחס רוזן  סופרפארם שיכון דן 

 20:00 09:00 0778880080 40איינשטיין  סופרפארם קניון רמת אביב

 20:00 09:00 0778882050 6גני התערוכה  יבאב-סופרפארם נמל תל

 20:00 09:30 0778881070 א'14ויצמן  סופרפארם איכילוב

 20:00 09:30 0778882610 94רח' יגאל אלון  סופר פארם מגדלי אלון

 20:00 10:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

 20:00 10:00 0778882200 208רח' דיזנגוף  סופרפארם  ארלוזורוב

 20:00 10:00 0778882170 69רח' פינסקר  סופרפארם כיכר דיזנגוף

Be 20:00 08:00 035327249 50רח' דיזנגוף  דיזנגוף סנטר 

 24:00 20:00 0778881070 א'14ויצמן  סופרפארם איכילוב

 למחרת 08:00 08:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור



 

 

 

  

 

 
 

 
 הערה

, ישמשו החל משעה זו כבתי מרקחת כוננים עד השעה 24:00או  23:00נים עד השעה בתי המרקחת התור
בבוקר. ניתן להזעיק את הרוקח הכונן מביתו, במספר הטלפון הנייד, המפורסם בפתח בית  08:00

 .רופא בלבדהמרקחת, לשם ניפוק תרופות לפי מרשם 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 עד שעה משעה טלפון כתובת שם בית המרקחת

    10.1-14.1.20ה' -י א'ימ
 למחרת 08:00 19:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור

 24:00 19:00 0778881070 א'14ויצמן  סופרפארם איכילוב

    15.1.21יום שישי 
 למחרת 08:00 16:00 0778880390  4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור 

 23:00 16:00 0778880730 129דיזנגוף גורדון פינת  סופרפארם גורדון

 23:00 16:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

    16.1.21יום שבת 
 20:00 08:00 0778881090 124רח' אבן גבירול  סופרפארם אבן גבירול

 20:00 08:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 20:00 08:00 0778881140 115לנבי א סופרפארם אלנבי

 20:00 08.00 0778881300 49שד' ירושלים  סופרפארם יפו

 20:00 08:00 0778880650 72דרך פנחס רוזן  סופרפארם שיכון דן 

 20:00 09:00 0778880080 40איינשטיין  סופרפארם קניון רמת אביב

 20:00 09:00 0778882050 6גני התערוכה  אביב-סופרפארם נמל תל

 20:00 09:30 0778881070 א'14ויצמן  סופרפארם איכילוב

 20:00 09:30 0778882610 94רח' יגאל אלון  סופר פארם מגדלי אלון

 20:00 10:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

 20:00 10:00 0778882200 208רח' דיזנגוף  סופרפארם  ארלוזורוב

 20:00 10:00 0778882170 69רח' פינסקר  סופרפארם כיכר דיזנגוף

Be 20:00 08:00 035327249 50רח' דיזנגוף  דיזנגוף סנטר 

 24:00 20:00 0778880920 32טאגור רח'  בית מילמןסופר פארם 

 למחרת 08:00 08:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור



 

 

 

  

 

 
 

 הערה
, ישמשו החל משעה זו כבתי מרקחת כוננים עד השעה 24:00או  23:00עד השעה בתי המרקחת התורנים 

בבוקר. ניתן להזעיק את הרוקח הכונן מביתו, במספר הטלפון הנייד, המפורסם בפתח בית  08:00
 .רופא בלבדהמרקחת, לשם ניפוק תרופות לפי מרשם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עד שעה משעה טלפון כתובת שם בית המרקחת

    21.1.21-17.1ה' -ימי א'

 למחרת 08:00 19:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור

 24:00 19:00 0778880920 32רח' טאגור  סופר פארם בית מילמן

     22.1.21יום שישי 
 למחרת 08:00 16:00 0778880390  4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור 

 23:00 16:00 0778880730 129ון פינת דיזנגוף גורד סופרפארם גורדון

 23:00 16:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

     23.1.21יום שבת 
 20:00 08:00 0778881090 124רח' אבן גבירול  סופרפארם אבן גבירול

 20:00 08:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 20:00 08:00 0778881140 115אלנבי  ם אלנביסופרפאר

 20:00 08.00 0778881300 49שד' ירושלים  סופרפארם יפו

 20:00 08:00 0778880650 72דרך פנחס רוזן  סופרפארם שיכון דן 

 20:00 09:00 0778880080 40איינשטיין  סופרפארם קניון רמת אביב

 20:00 09:00 0778882050 6גני התערוכה  אביב-סופרפארם נמל תל

 20:00 09:30 0778881070 א'14ויצמן  סופרפארם איכילוב

 20:00 09:30 0778882610 94רח' יגאל אלון  סופר פארם מגדלי אלון

 20:00 10:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

 20:00 10:00 0778882200 208רח' דיזנגוף  סופרפארם  ארלוזורוב

 20:00 10:00 0778882170 69רח' פינסקר  ם כיכר דיזנגוףסופרפאר

Be 20:00 08:00 035327249 50רח' דיזנגוף  דיזנגוף סנטר 

 24:00 20:00 0778882050 6גני התערוכה  אביב-סופרפארם נמל תל

 למחרת 08:00 08:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור



 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

    
 

                                                                                                               

 ד"ר חיים נחמה                                                                                                                
 מנהל אגף בריאות הציבור                                                                                                          

 בשם ראש העירייה                                                                                                            

     28.1.21-24.1ה' -ימי א'
 למחרת 08:00 19:00 0778880390  4שד' שאול המלך  יניסטור סופרפארם מ

 24:00 19:00 0778882050 6גני התערוכה  אביב-סופרפארם נמל תל

    29.1.21יום שישי 

 למחרת 08:00 16:00 0778880390  4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור 

 23:00 16:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 23:00 16:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

     30.1.21יום שבת 
 20:00 08:00 0778881090 124רח' אבן גבירול  סופרפארם אבן גבירול

 20:00 08:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 20:00 08:00 0778881140 115אלנבי  סופרפארם אלנבי

 20:00 08.00 0778881300 49שד' ירושלים  סופרפארם יפו

 20:00 08:00 0778880650 72דרך פנחס רוזן  סופרפארם שיכון דן 

 20:00 09:00 0778880080 40איינשטיין  סופרפארם קניון רמת אביב

 20:00 09:00 0778882050 6גני התערוכה  אביב-סופרפארם נמל תל

 20:00 09:30 0778881070 א'14ויצמן  סופרפארם איכילוב

 20:00 09:30 0778882610 94רח' יגאל אלון  סופר פארם מגדלי אלון

 20:00 10:00 0778882530 7רח' איינשטיין  סופרפארם נופי ים

 20:00 10:00 0778882200 208רח' דיזנגוף  סופרפארם  ארלוזורוב

 20:00 10:00 0778882170 69רח' פינסקר  סופרפארם כיכר דיזנגוף

Be 20:00 08:00 035327249 50רח' דיזנגוף  דיזנגוף סנטר 

 24:00 20:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון

 למחרת 08:00 08:00 0778880390 4שד' שאול המלך  סופרפארם מיניסטור

    4.2.21-31.1ה' -ימי א'
 למחרת 08:00 19:00 0778880390  4המלך שד' שאול  סופרפארם מיניסטור 

 24:00 19:00 0778880730 129גורדון פינת דיזנגוף  סופרפארם גורדון


