
 חטיבת התפעול     
 מוקד עירוני ופניות הציבור
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 ט' אדר, תשע"ז                תאריך: 
 7307מרץ,  7                           

 
 ;7102 מרץה בדבר תורנויות בתי מרקחת לחודש הודע

 
קבעתי תורנויות )א( ולאחר התייעצות עם לשכת הבריאות המחוזית,  57בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 ים כדלקמן:-לבתי מרקחת בתחום שיפוטה של עיריית בת
 הערות  מס' טלפון כתובת שם בית מרקחת יום תאריך
 ים-בת קניון    3778880053 97יוספטל  סופר פארם רביעי 0.0.07
 ים-בת קניון    3778880053 97יוספטל  סופר פארם חמישי 7.0.07
0.0.07 

 
 ים-בת קניון    3778880053 97יוספטל  סופר פארם שישי
  3508775898 9בלפור  "אדם אדיב" שישי

 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שבת 5.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם ראשון 5.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שני 6.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שלישי 7.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם רביעי 8.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם חמישי 9.0.07

 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שישי 03.0.07
  3508775898 9בלפור  "אדם אדיב" שישי

 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שבת 00.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם ראשון 07.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שני 00.0.07
 ים-בתקניון     3778880053 97יוספטל  סופר פארם שלישי 05.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם רביעי 05.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם חמישי 06.0.07
07.0.07 

 
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שישי
  3508775898 9בלפור  "אדם אדיב" שישי

 ים-קניון    בת 3778880053 97 יוספטל סופר פארם שבת 08.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם ראשון 09.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שני 73.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שלישי 70.0.07

 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם רביעי 77.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם חמישי 70.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שישי 75.0.07

  3508775898 9בלפור  "אדם אדיב" שישי
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שבת 75.0.07

 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  פארםסופר  ראשון 76.0.07

 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שני 77.0.07

 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שלישי 78.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם רביעי 79.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם חמישי 03.0.07
 ים-קניון    בת 3778880053 97יוספטל  סופר פארם שישי 00.0.07

  3508775898 9בלפור  "אדם אדיב" שישי
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 12000עד השעה  20000-ו 20000עד השעה  0000בית המרקחת יהיה פתוח בין השעות 
בשעה שבית המרקחת התורן סגור, יש לפנות לביתו של הרוקח עם מרשם רופא. אחראי 

 .   30-5556500המוקד העירוני, טל' -לתורנויות
                                                                                                                          

  
 

 בברכה                                                                                                                           
 

 יוסי בכר            
                       

 ראש העיר                                                                                                                           


