
 
 מרקחת בתחום העיריות : -בהתאם להוראות סעיף לפקודת הרוקחות, הרינו קובעים בזאת רשימת תורנות בתי

 : 2022 דצמבר של  השרון -הוד סבא-כפר רעננה, 
 

הרוקח יוקפץ   ר.סגו  בית המרקחת -  )למחרת( 8:00 –  20:00מהשעה , 20:00בית מרקחת תורן יהיה פתוח כרגיל עד   :ה-בימי א'
ם ויש להתקשר למוקד העירוני על מנת להקפיץ את  בתשלו הקפצת הכונן הינהד, תרופות מרשם בלב לצורך מתן  )טלפונית( לבית המרקחת

 .הכונן

בית המרקחת התורן   -22:00עד    18:00נות ר אך בכונסגו  בית המרקחת -  18:00משעת סגירת החנויות עד לשעה    :בימי שישי וערבי חג
ם ויש להתקשר למוקד העירוני על  בתשלו הקפצת הכונן הינה , ר ובכוננותסגו בית המרקחת - )למחרת( 8:00  – 22:00מהשעה .  פתוח יהיה 

 . מנת להקפיץ את הכונן

 :מלבד בית מרקחת כנרת 22:00באופן קבוע עד השעה   שפתוחים יש מספר בתי מרקחתוחג בימי שבת 
 17:00רעננה נפתח בשעה   2סופר פארם קניון רננים, רחוב המלאכה   .1
 09:00, רעננה נפתח בשעה  267מול הפארק, אחוזה  -סופר פארם .2
 10:00הוד השרון נפתחה בשעה   2מרגליות, ז'בוטינסקי  -סופר פארם .3
 10:00כפר סבא נפתח בשעה    19רפפורט    -סופר פארם בקניון הירוקה .4
 09:30-00:00  כפר סבא נפתח בשעה  207צמן וי – G סופר פארם בקניון .5
 09:00-23:00פתח בשעה  -הוד השרון נ 1הנשיאים, הנשיאים  –סופר פארם   .6
 16:00  - 10:00כפר סבא נפתח בשעה   119ויצמן  –בית מרקחת כנרת   .7

 

   וזה כרוך בתשלום.  הרוקח יוקפץ לבית המרקחת לצורך מתן תרופות מרשם בלבד .סגור בית המרקחת 20:00-08:00  מוצ"ש:
 . 108 -,  הוד השרון 107 –,  רעננה 106 – כפר סבא ם: העירוני יםלמוקד יש להתקשר בעיה באיתור בית המרקחת במידה ויש

 

 

 פקס  טלפון כתובת עיר בית מרקחת   יום  תאריך 

 09-8873823 09-7793464 78כ"ס הירוקה אנגל  כפר סבא  שופרסל דימרי סנטר  B חמישי  01/12/2022

 09-7715302 09-7716084 6גאולה  רעננה  דורון שישי  02/12/2022

 09-7661472 09-7673228 119ויצמן  כפר סבא  כנרת  שבת  03/12/2022

 09-7677310 09-7677308 ק.ערים-7כצנלסון  כפר סבא  ניו פארם ערים  B מוצ"ש  03/12/2022

 57טשרנחובסקי  סבא כפר  )ניו פארם( ביה"ח מאיר B ראשון 04/12/2022
 ביה"ח מאיר 

09-7885400 
09-7885402 

09-7885406 

 09-7419470 09-7443579 29בר אילן  רעננה  בר אילן  שני 05/12/2022

 077-8880091 077-8880090 78ויצמן  כפר סבא  סופר פארם   שלישי  06/12/2022

 09-7683395 077-8882250 19רפפורט  כפר סבא  סופר פארם הירוקה רביעי 07/12/2022

 09-7710728 09-7745762 198אחוזה   רעננה  אחוזה מרכז גולן  חמישי  08/12/2022

 09-7748897 09-7741613 36אוסטרובסקי  רעננה  ארזה  שישי  09/12/2022

 09-7661472 09-7673228 119ויצמן  כפר סבא  כנרת  שבת  10/12/2022

 077-8881571 077-8881570 207ויצמן  כפר סבא  Gסופר פארם  מוצ"ש  10/12/2022

 077-8880351 077-8880350 267אחוזה   רעננה  מול הפארק –סופר פארם   ראשון 11/12/2022

 077-8880561 077-8880560 83אחוזה   רעננה  סופר פארם   שני 12/12/2022

 09-7429105 09-7410211 114אחוזה   רעננה  ניו פארם  B שלישי  13/12/2022

 077-8883081 077-8883080 1הנשיאים  הוד השרון  סופר פארם הנשיאים רביעי 14/12/2022

 077-8880541 077-8880540 2ז'בוטינסקי  הוד השרון  סופר פארם ק. מרגלית  חמישי  15/12/2022

 077-4147867 077-4107286 25בקעת בית נטופה  כפר סבא  פארמה שיא  שישי  16/12/2022

 09-7661472 09-7673228 119ויצמן  כפר סבא  כנרת  שבת  17/12/2022

 077-8881481 077-8881480 63ויצמן  כפר סבא  סופר פארם קניון ערים  מוצ"ש  17/12/2022

 09-7728262 09-7728314 34ירושלים  רעננה  ניו פארם מילניום B ראשון 18/12/2022

 09-7429105 09-7410211 114אחוזה   רעננה  ניו פארם  B שני 19/12/2022

7741613-09 36אוסטרובסקי  רעננה  ארזה  שלישי  20/12/2022  7748897-09  

 09-7419829 09-7415567 54דרך מגדיאל  הוד השרון  מגדיאל  רביעי 21/12/2022

 077-4147867 077-4107286 25בקעת בית נטופה  כפר סבא  פארמה שיא  חמישי  22/12/2022

 09-7426826 09-7426826 34ויצמן  כפר סבא  אבנר גלעד  שישי  23/12/2022

 09-7661472 09-7673228 119ויצמן  כפר סבא  כנרת  שבת  24/12/2022

 077-8882271 077-8882270 27דרך רמתיים  הוד השרון  סופר פארם בית הבד מוצ"ש  24/12/2022

 077-8881481 077-8881480 63ויצמן  כפר סבא  סופר פארם קניון ערים  ראשון 25/12/2022

 077-8883081 077-8883080 1הנשיאים  הוד השרון  סופר פארם הנשיאים שני 26/12/2022

 077-8880351 077-8880350 267אחוזה   רעננה  מול הפארק –סופר פארם   שלישי  27/12/2022

 077-8882271 077-8882270 27דרך רמתיים  הוד השרון  פארם בית הבדסופר  רביעי 28/12/2022

 09-7426826 09-7426826 34ויצמן  כפר סבא  אבנר גלעד  חמישי  29/12/2022

 09-7748897 09-7741613 36אוסטרובסקי  רעננה  ארזה  שישי  30/12/2022

 09-7661472 09-7673228 119ויצמן  כפר סבא  כנרת  שבת  31/12/2022

 077-8880681 077-8880680 2המלאכה  רעננה  סופר פארם רננים  מוצ"ש  31/12/2022


