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

שם
בית המרקחת

מספר
טלפון נייד
של הרוקח או
מס' בביתו

בקליניק אדוארד

ארנונה

יונס סמיר

רשת Be

כתובת
בית מרקחת

תאריך
התורנות

יום
בשבוע

6731901
052-3619595
50-7424755

לייב יפה 9

ג'

שרי ישראל 15

ג'

שרותי בריאות כללית

מרפאת לב תלפיות

050-5695979

דרך בית לחם 75

ד'

בקשי ציון

בקשי

050-2648148

מחנה יהודה 6

ה'

בקליניק אדוארד

ארנונה

שרותי בריאות כללית

מרפאת שיח' ג'ראח

6731901
052-3619595
5893797

לייב יפה 9

ו'

 4.10.2019תורנות

שבת

 5.10.2019תורנות

נעום ג'וני

סופר פארם המושבה

052-5787651

עמק רפאים 24

חנון ז'קלין

מני

054-3330981

יפו

קופת חולים לאומית

מרפאת מסילת ישרים

054-7849274

מסילת ישרים 14

דאעס באסל

בית צפפא

דאעס באסל

בית צפפא

חורי רואן

סופר פארם פ .זאב

6789789
054-7276789
6789789
054-7276789
050-7713444

איחוד הכפר 47

פקטר ברכה

ג'אברה ג'אבר סילביה

טארק טורק

דראושה יחיא

ב' ראש השנה
מוצ"ח
בלילה שבין שלישי לרביעי
בלילה שבין רביעי לחמישי

מרכז רפואי שיח'
ג'ראח קלרמון ג'אנו 5

איחוד הכפר 47
שד' משה דיין
קניון פסגת זאב

בלילה שבין חמישי לשישי

 1.10.2019תורנות

שעה אחרי צאת החג

 1.10.2019כונן
 2.10.2019כונן
 3.10.2019כונן
עד השעה 00.30

מוצ"ש

בלילה שבין שבת לראשון

א'

בלילה שבין ראשון לשני

ב'

בלילה בין שני לשלישי

ג' ערב כיפור
ד' יום כיפור
ד' מוצאי יוהכ"פ

בלילה שבין רביעי לחמישי

 5.10.2019כונן
 6.10.2019כונן
 7.10.2019כונן
 8.10.2019תורנות

ראה הערה בדף הבא

 9.10.2019תורנות
 9.10.2019כונן

סופר פארם בית
האומות
פת פארם

050-8900376

דרך חברון 101

ה'

6787820

ברל לוקר 3
שכונת פת

ו'

 11.10.2019תורנות

שירותי בריאות כללית

מרפאת שיח' ג'ראח

5893797

מרכז רפואי שיח'
ג'ראח קלרמון ג'אנו 5

שבת

 12.10.2019תורנות

בקרי איהב

סופר פארם גילה

050-8900207

צביה ויצחק 5

דאעס באסל

פת פארם

6787820

דאעס באסל

פת פארם

6787820

מורד איברהים

סופר פארם ממילא

054-8144505

דאעס באסל

פת פארם

6787820

דאעס באסל
טארק טורק

אפ טאון גילה
ברל לוקר 3
שכונת פת
ברל לוקר 3
שכונת פת

שלמה המלך 9

בלילה שבין חמישי לשישי

מוצ"ש

בלילה שבין שבת לראשון

א'
ערב חג סוכות
ב'
חג סוכות
ב' מוצ"ח

בלילה שבין שני לשלישי

שד' ממילא
ברל לוקר 3
שכונת פת

ג'

שרותי בריאות כללית

מרפאת לב תלפיות

054-2910423

דרך בית לחם 75

ד'

תמימי מונטסר

סופר פארם רמות

052-4167723

דאעס באסל

פת פארם

6787820

שרותי בריאות כללית
טארק טורק

מרפאת שיח' ג'ראח

5893797

עמרם אופיר

סופר פארם בית הכרם

052-7781127

שד' גולדה מאיר 255
קניון רמות
ברל לוקר 3
שכונת פת
מרכז רפואי שיח'
ג'ראח קלרמון ג'אנו 5
אביזוהר 2

ה'

בדארנה לילא

חוה"מ

בלילה שבין שלישי לרביעי

חוה"מ

בלילה שבין רביעי לחמישי

חוה"מ

בלילה שבין חמישי לשישי

 10.10.2019כונן
עד השעה 00.30

 12.10.2019כונן
 13.10.2019תורנות
עד השעה 00.30

 14.10.2019תורנות
 14.10.2019כונן
 15.10.2019כונן
 16.10.2019כונן
 17.10.2019כונן

ו'

 18.10.2019תורנות

שבת

 19.10.2019תורנות

מוצ"ש

בלילה שבין שבת לראשון

עד השעה 00.30

 19.10.2019כונן

תורנות בתי מרקחת בירושלים
אוקטובר 2019
שם הרוקח
מבצע
תורנות/כוננות
משפחה
שם
דאעס באסל

שם
בית המרקחת
פת פארם

מספר
טלפון נייד
של הרוקח או
מס' בביתו
6787820

ברל לוקר 3

א'

דאעס באסל

פת פארם

6787820

ברל לוקר 3

ב'

אבו דיאב כרם

סופר פארם יפו

054-5821935

יפו 29

קסנר ציונה

סופר פארם מלחה

052-4689736

קניון מלחה

כהן אופיר

סופר פארם
מדרחוב
ברוך פארם

052-6122138

ההסתדרות 3

ד'

054-5548559

אלקבץ 2

ה'

דאעס באסל

פת פארם

6787820

ברל לוקר 3

שרותי בריאות כללית

מרפאת שיח' ג'ראח

5893797

מרכז רפואי שיח'
ג'ראח קלרמון ג'אנו

טלעת לאפי

סופר פארם הדר

054-9192099

פייר קניג 26

אסויד – חביב דינה

סופר פארם גבעת
שאול
הפלמ"ח ג .שאול

052-8098620

כנפי נשרים 24

א'

054-4355426

בית הדפוס 12

ב'

קימאגרוב ישראל

עוזיאל

052-5677040

עוזיאל 20

ג'

קופת חולים לאומית

מרפאת מסילת
ישרים

054-6849274

מסילת ישרים 14

ד'

דקידאק רמי

פרמה C

052-5402951

דיסקין 9

ה'

פרץ ברוך

טארק טורק

טרשה אחמד

דראושה יחיא

כתובת
בית מרקחת

שכונת פת
שכונת פת

שכונת פת

קניון הדר

קניונית וולפסון

יום
בשבוע

ערב הושענא רבא
שמחת תורה
ב' מוצ"ח
בלילה שבין שני לשלישי

ג'

בלילה שבין שלישי לרביעי
בלילה שבין רביעי לחמישי
בלילה שבין חמישי לשישי

תאריך
התורנות
 20.10.2019תורנות
עד השעה 00.30

 21.10.2019תורנות
 21.10.2019כונן
 22.10.2019כונן
 23.10.2019כונן
 24.10.2019כונן

ו'

 25.10.2019תורנות

שבת

 26.10.2019תורנות

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

עד השעה 00.30

 26.10.2019כונן
 27.10.2019כונן
 28.10.2019כונן
 29.10.2019כונן
 30.10.2019כונן
 31.10.2019כונן

הערה :בערב יום כיפור בית המרקחת יהיה פתוח מהשעה  14.00עד השעה  22.00ולאחר מכן יענה לנייד לקריאות רק עם
מרשם רופא .למחרת יום רביעי יהיה פתוח מהשעה  08.00עד צאת הצום.
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

