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 )כולל לכל חודש יהיה תורן בית המרקחת בסופר פארם קריון 15עד  1 –החל מ 

 ועד סוף החודש יהיו תורנים בתי המרקחת כדלקמן: 16 –החל מ 
 תורנות בתי מרקחת בקריות

 2015 נובמבר –   2015 אוקטובר – 2015  ספטמבר
 2015נובמבר  2015אוקטובר  2015 ספטמבר

 היסוד ב' 16 נווה חיים ו' 16 דניופארם רבמ" ד' 16
 נווה חיים ג' 17 סופר פארם קריון שבת 17 פיר פארםוא ה' 17
 ניצן )הקריות( ד' 18 סופר פארם אתא א' 18 שביט ו' 18
סופר פארם  שבת 19

 קריון
 מדיקה ה' 19 סופר פארם ביג ב' 19

 פנטגון ו'  20 מדיקה סופר  ג' 20 היפרפארם קריון א' 20
 סופר פארם קריון שבת 21 נווה גנים ד' 21 סביניה ב' 21
סופר פארם  ה' 22 מילו פארם ג' 22

 מוצקין
 מוצקין א'  22

צום  23
 כיפור

 סופר פארם אתא ב' 23 סביניה ו' 23 היסוד

 סופר מדיקה ג' 24 סופר פארם קריון שבת 24 מדיקה ה' 24
סופר פארם  ו' 25

 מתחם איקאה
בית מרקחת צור  א' 25

 וםשל
בית מרקחת  ד' 25

 בקוסמוס
סופר פארם  שבת 26

 קריון
 שביט ה' 26 ניופארם רבמ"ד  ב' 26

סופר פארם  ו' 27 אופיר פארם ג' 27 סופר פארם ביג א' 27
 מתחם איקאה

ב  28
 סוכות

 סופר פארם קריון שבת 28 פנטגון ד' 28 סופר פארם ביג

ארם מרכז מילו פ א'  29 היפרפארם אתא ה' 29 מוצקין ג' 29
 צבר

בית מרקחת  ו' 30 ניצן )הקריות( ד' 30
 קבקוסמוס

סופר פארם  ב' 30
 מוצקין

        סופר פארם קריון שבת 31      
 להלן כתובות בתי המרקחת הפרטיים:

 8745846  קרית מוצקין  קניון רבמ"ד  בית מרקחת ניו פארם
  8452617  קרית אתא  36שד' העצמאות   בית מרקחת אופיר פארם

  8450001  קרית אתא  מרכז שביט   בית מרקחת שביט
 8456141  קרית אתא  53שד' העצמאות  בית מרקחת היפר פארם אתא

 8704185  קרית ביאליק  73קרן היסוד   בית מרקחת היסוד
 8735674  קרית ביאליק   24הגפן   בית מרקחת סביניה

 0778880150  ביאליק קרית 44הקריון, הפלמ"ח   בית מרקחת סופר פארם
 8728002  קרית חיים  77משה שרת   בית מרקחת נוה חיים

 8751680   קרית ים מרדכי נמיר כיכר ניצן  הקריותבית מרקחת 
 8753890   קרית ים   1ליהמן   בית מרקחת מדיקה
 8737243  קרית מוצקין  64ש' משה גושן   בית מרקחת מוצקין
 8711490  קרית מוצקין  4הגדוד העברי   בית מרקחת פנטגון

 8717063  קרית מוצקין  1שד' משה גושן   בית מרקחת קופ"ח מכבי
 8707141   קרית ים  3שד' ירושלים   בית מרקחת סופר מדיקה

 0778880720   אתא )ביג( –צומת מוטה גור    סופר פארם
 8759949  יקקרית ביאל   קוסמוס  בית מרקחת בקוסמוס

 8743359 – 8743186  קרית ביאליק  192דרך עכו  בית מרקחת ניו פארם קריון
 8745848  קרית מוצקין  84שד' בן גוריון  בית מרקחת ניו פארם רבמ"ד

 8431300  קרית אתא  61שד' העצמאות   סופר פארם קרית אתא
 8767785  קרית מוצקין   271דרך עכו     נווה גנים

  6890616  קרית ביאליק  מרכז צבר    מילו פארם
 0778882160  קרית מוצקין  1שד' ירושלים   סופר פארם "מוצקין

 0778882210  קרית אתא   30סופר פארם שער הצפון מתחם איקאה דרך חיפה 
   6460024  קרית ביאליק   10שד' חן   בית מרקחת צור שלום

 שעות תורנות:
 פארם קריוןסופר  22.00עד שעה  בימי חול:
 יהיה הרוקח התורן בכוננות בביתו. 07.00 –עד למחרת היום ב  22.00משעה   

   07.00 –עד למחרת ב  22.00משעה  –וסופר פארם קריון סופר פארם ביג 22.00עד שעה  בימי שישי:
 תו.יימצא הרוקח בבית המרקחת וביתר השעות יהיה בכוננות בבי 22.00ועד שעה  18.00משעה  ובערבי חג:

 בבוקר. 07.00עד למחרת היום בשעה  08.00משעה  בשבת וחגים:
 בערב יימצא הרוקח בבית המרקחת.  22.00עד שעה  18.00ומשעה  12.00עד  09.00משעה   
 ביתר השעות יהיה בכוננות בביתו.  
 101טל'  –של מגן דוד אדום  ניתן לוודא התורנות במוקד התורנות התורנות עשויה להשתנות עקב סיבות בלתי צפויות. ה ע ר ה:

 עד לבוקר בית המרקחת הרשום בתוכן.  24:00סופר פארם קריון תורן ומשעה  24:00לוח התורנויות שבראש השנה עד שעה 


