תורנות בתי מרקחת בירושלים
ספטמבר 2019
שם הרוקח
מבצע
תורנות/כוננות
משפחה
שם

שם
בית המרקחת

מספר
טלפון נייד
של הרוקח או
מס' בביתו

כתובת
בית מרקחת

תאריך
התורנות

יום
בשבוע

קופת חולים לאומית

מרפאת מסילת
ישרים

054-6849274

מסילת ישרים 14

א'

אבו דיאב כרם

סופר פארם יפו

054-5821935

יפו 29

ב'

שרותי בריאות כללית

מרפאת יוסף נדבה

052-8178227

יוסף נדבה 30

ג'

קסנר ציונה

סופר פארם מלחה

052-5689736

קניון מלחה

ד'

אסויד – חביב דינה

סופר פארם ג .שאול

052-8098620

כנפי נשרים 24

ה'

בקליניק אדוארד

ארנונה

שרותי בריאות כללית

מרפאת שיח' ג'ראח

6731901
052-3619595
5893797

לייב יפה 9

ו'

 6.9.2019תורנות

שבת

 7.9.2019תורנות

טלעת לאפי

סופר פארם הדר

054-9192099

פייר קניג 26

פקטר ברכה

סופר פארם בית
האומות
גאולה

050-8900376

דרך חברון 101

א'

058-4112245

מלכי ישראל 14

ב'

מכבי שירותי בריאות

מרפאת אגריפס

054-3987110

אגריפס 40

ג'

מור שושנה

סופר פארם רמות

052-4167723

שד' גולדה מאיר 255
קניון רמות

ד'

ביתוני מוחמד

הפלמ"ח בע"מ

054-7458734

שד' משה דיין 107

ה'

דאעס באסל

פת פארם

6787820

ברל לוקר 3

ו'

 13.9.2019תורנות

שרותי בריאות כללית

מרפאת שיח' ג'ראח

5893797

מרכז רפואי שיח' ג'ראח
קלרמון ג'אנו 5

שבת

 14.9.2019תורנות

שמוט נדא

סופר פארם
המושבה
מרפאת מסילת
ישרים

053-2260098

עמק רפאים 24

054-6849274

מסילת ישרים 14

חורי רואן

סופר פארם פסגת זאב

050-7713444

שד' משה דיין
קניון פסגת זאב

ב'

איברהים מורד

סופר פארם ממילא

054-8144505

שלמה המלך 9

ג'

מכבי שירותי בריאות

מרפאת קרית יובל

054-6213354

צ'ילה  6קרית יובל

ד'

ברקוביץ פנינה

רינה פארם

050-4545294

דוד ילין 31

ה'

בקליניק אדוארד

ארנונה

שרותי בריאות כללית

מרפאת שיח' ג'ראח

6731901
052-3619595
5893797

לייב יפה 9

ו'

עמרם אופיר

סופר פארם בית הכרם 052-7781127

סלמאן עבאסי

סופר פארם הר חומה

קוגלמס אלה

פתיחה פאדי

טארק טורק

וילנר נאור
חיו פריג רזאן

טארק טורק

קופת חולים לאומית

קולגמס אלה

אלחייאת פאדי

טארק טורק

פסגת זאב

052-3181219

פסגת זאב מזרח

מרכז רפואי שיח' ג'ראח
קלרמון ג'אנו 5
קניון הדר

שכונת פת

שד' ממילא

הדסה הקטנה

מרכז רפואי שיח' ג'ראח
קלרמון ג'אנו 5

אביזוהר 2
אסתר רזיאל 2

בלילה שבין ראשון לשני

בלילה בין שני לשלישי
בלילה שבין שלישי לרביעי
בלילה שבין רביעי לחמישי
בלילה שבין חמישי לשישי

 1.9.2019כונן
 2.9.2019כונן
 3.9.2019כונן
 4.9.2019כונן
 5.9.2019כונן
עד השעה 00.30

מוצ"ש

בלילה שבין שבת לראשון
בלילה שבין ראשון לשני
בלילה בין שני לשלישי
בלילה שבין שלישי לרביעי
בלילה שבין רביעי לחמישי
בלילה שבין חמישי לשישי

 7.9.2019כונן
 8.9.2019כונן
 9.9.2019כונן
 10.9.2019כונן
 11.9.2019כונן
 12.9.2019כונן
עד השעה 00.30

מוצ"ש

בלילה שבין שבת לראשון

א'

בלילה שבין ראשון לשני
בלילה בין שני לשלישי
בלילה שבין שלישי לרביעי
בלילה שבין רביעי לחמישי
בלילה שבין חמישי לשישי

 14.9.2019כונן
 15.9.2019כונן
 16.9.2019כונן
 17.9.2019כונן
 18.9.2019כונן
 19.9.2019כונן
 20.9.2019תורנות
עד השעה 00.30

שבת

 21.9.2019כונן

מוצ"ש

 21.9.2019כונן

בלילה שבין שבת לראשון

א'

בלילה שבין ראשון לשני

 22.9.2019כונן

תורנות בתי מרקחת בירושלים
ספטמבר 2019
שם הרוקח
מבצע
תורנות/כוננות
משפחה
שם
שרותי בריאות כללית

מרפאת יוסף נדבה

מספר
טלפון נייד
של הרוקח או
מס' בביתו
052-2451759

יוסף נדבה 30

שלומוביץ אביבה

היפר פארם הר נוף

0504195959

שאולזון 31

ג'

אבו ראייה רים

סופר פארם גילה

050-4442300

צביה ויצחק 5

ד'

קימאגרוב משה חיים

מזור

5323551

עמק רפאים 25

ה'

דאעס באסל

פת פארם

6787820

ברל לוקר 3

ו'

 27.9.2019תורנות

שרותי בריאות כללית

מרפאת שיח' ג'ראח

5893797

מרכז רפואי שיח'
ג'ראח קלרמון ג'אנו 5

שבת

 28.9.2019תורנות

גושה מוחמד

סופר פארם מדרחוב

058-6999347

ההסתדרות 3

דאעס באסל

פת פארם

6787820

ברל לוקר 3

א'

דאעס באסל

פת פארם

6787820

ברל לוקר 3

ב'

דאעס באסל

פת פארם

6787820

ברל לוקר 3

ב'

שנטי לילה

טארק טורק

שם
בית המרקחת

כתובת
בית מרקחת

יום
בשבוע
ב'

פסגת זאב מזרח

אפ טאון גילה

שכונת פת

שכונת פת
שכונת פת
שכונת פת

בלילה בין שני לשלישי
בלילה שבין שלישי לרביעי
בלילה שבין רביעי לחמישי
בלילה שבין חמישי לשישי

מוצ"ש

בלילה שבין שבת לראשון

ערב ראש השנה
א' ראש השנה
מוצאי א' ראש השנה

תאריך
התורנות
 23.9.2019כונן
 24.9.2019כונן
 25.9.2019כונן
 26.9.2019כונן
עד השעה 00.30

 28.9.2019כונן
 29.9.2019תורנות
עד השעה 00.30

 30.9.2019תורנות
עד השעה 00.30

 30.9.2019תורנות
עד השעה 00.30

סופר פארם ניות טל'  077-8880020רח' בורלא  , 5פתוח עד  02.00בימים א' – ה' ומוצ"ש.
פת פארם טל'  6787820ברל לוקר  3שכונת פת ,כל ימי השבוע ושבת עד  .24.00ובימי שישי וערבי חג עד .00.30

סופר פארם מדרחוב ,סופר פארם קניון מלחה  ,סופר פארם רמות  ,סופר פארם גבעת שאול פתוחים כל יום עד השעה . 24.00
סופר פארם בית הכרם ,סופר פארם בית האומות ,סופר פארם ממילא ,סופר פארם יפו ,בית מרקחת רמת שלמה
סופר פארם גילה פתוחים כל יום עד  . 22.00סופר פארם הדר תלפיות ,פתוחים כל יום עד השעה . 22.30
סנטר פארם תלפיות פתוח עד  ,21.00בית מרקחת ברוך פארם רח' אלקבץ  2גבעת שאול פתוח כל יום עד  21.00מוצ"ש סגור.
ימי חול א-ה ומוצאי שבת
סופר פארם ניות (רח' בורלא  )5פתוח בימים א-ה ובמוצ"ש ,עד  02.00בלילה.
בימים אלו ,החל מהשעה  02.00ועד השעה  08.00בבוקר ,פועל בית מרקחת כונן  .בשעות הכוננות בית המרקחת סגור ויש להתקשר לרוקח
הכונן על פי לוח התורנויות באינטרנט ,במוקד  106ובבתי המרקחת .במידה וברשותך מרשם רופא ,על הרוקח הכונן להגיע לבית המרקחת
ולספק את המרשם הנדרש.
שישי שבת וימי חג
בית מרקחת תורן יהיה פתוח החל מהשעה  15.00ביום שישי ועד השעה  00.30בליל שישי .בשעות התורנות בית המרקחת פתוח
וניתן להתקשר ולדבר עם הרוקח או להגיע למקום לרכישת תרופות.
בשבת/חג החל מהשעה  02.00ועד השעה  08.00בבוקר ,פעול בית מקחת כונן .בשעות הכוננות בית המרקחת סגור ויש להתקשר לרוקח
הכונן על פי לוח התורנויות המפורסם באינטרנט ,במוקד  106ובבתי המרקחת .במידה וברשותך מרשם רופא ,על הרוקח הכונן להגיע לבית
המרקחת ולספק את המרשם
ביום שבת או חג ,החל מהשעה  08.00ועד השעה  , 14.00פתוח בית מרקחת תורן .בשעות התורנות בית המרקחת וניתן להתקשר ולדבר עם
הרוקח או להגיע למקום לרכישת תרופות.
ביום שבת או חג מהשעה  14.00ועד  16.00פועל בית מרקחת כונן.
ביום שבת או חג מהשעה  16.00ועד צאת השבת פתוח בית מרקחת תורן.
החל מצאת השבת ,סופר פארם ניות (רח' בורלא  )5פתוח עד השעה  02.00בלילה.

_______________
מג'ר ישראל פיטוסי
רוקח מחוזי
לשכת הבריאות

__________________
משה ליאון
ראש העיר

