
  

  

  

 

 

 

 

  
 

 alis@herzliya.muni.ilאימייל:  I 09-9562116פקס:  I 09-9705206טלפון:  I, הרצליה 22רח' בן גוריון 

 www.herzliya.muni.il/healthכל המידע על מחלקת הבריאות העירונית באתר: 

 4.10.20-למעודכן  - שרותי בתי המרקחת בהרצליה
 

 שירות משלוחי תרופות לפי קופות החולים:

 

 כללית:

 פרטים והוראות בלינק : -נכנסים לאזור האישי ומזמינים - השירות ניתן דרך כללית אונליין .1

https://www.clalit.co.il/he/info/services/Pages/Pharmacy_online.aspx 

 

לוחצים על הלשונית של הקופה  - נכנסים באתר של הסופרפארם לקטגוריה "בית מרקחת" -סופרפארם אונליין .2

 ובוחרים באופציה של משלוח עד הבית: - שם דיגיטלימר -המתאימה
 

pharm.co.il/pharmacy-https://shop.super 

  65עד גיל ₪  29עלות של 

 

 ניתן גם לפנות דרך מרפאות האם. .3

 

 מאוחדת:

לוחצים על הלשונית של הקופה  -לקטגוריה "בית מרקחת"נכנסים באתר של הסופרפארם  -סופרפארם אונליין .1

 ובוחרים באופציה של משלוח עד הבית: - מרשם דיגיטלי -המתאימה
 

pharm.co.il/pharmacy-https://shop.super 

  65עד גיל ₪  29עלות של 

 

 

 מתקשרים ומבקשים משלוח של תרופות. 08-9130388מחלקת הבקרה של המאוחדת:  .2
 ימי עסקים. 4עם ת.ז, נייד והכתובת והמשלוח יונפק תוך bakarat_rok@meuhedet.co.il ניתן גם לשלוח מייל 

 

 

 לאומית:

 "תרופות עד הבית": - ניתן להיכנס לאתר של לאומית .1
https://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/medstoyourdoor/ 

 

 BELA: 477-554-700-1ניתן גם להתקשר לחברת  .2

  9שעות בעלות של  48השירות תוך  ₪ 
 

 

 

http://www.herzliya.muni.il/health
https://www.clalit.co.il/he/info/services/Pages/Pharmacy_online.aspx
https://shop.super-pharm.co.il/pharmacy
https://shop.super-pharm.co.il/pharmacy
mailto:bakarat_rok@meuhedet.co.il
mailto:bakarat_rok@meuhedet.co.il
https://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/medstoyourdoor/


  

  

  

 

 

 

 

  
 

 alis@herzliya.muni.ilאימייל:  I 09-9562116פקס:  I 09-9705206טלפון:  I, הרצליה 22רח' בן גוריון 

 www.herzliya.muni.il/healthכל המידע על מחלקת הבריאות העירונית באתר: 

 

 

 מכבי:

לוחצים על הלשונית של  - הסופרפארם לקטגוריה "בית מרקחת"נכנסים באתר של  - סופרפארם אונליין .1

 ובוחרים באופציה של משלוח עד הבית: - מרשם דיגיטלי -הקופה המתאימה

pharm.co.il/pharmacy-https://shop.super 

  6עד גיל ₪  29עלות של 

 

 במרפאות: - הכללית בתי המרקחת במרפאות של

https://www.clalit.co.il/he/Pages/searchresult.aspx?k=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7

A8%D7%A7%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94&cat=0&pa%

ge=1 

 

 במרפאה:  - שיכון דרום .1
 9בילו 
 09-9592333טל: 

 09-9592339פקס: 

 שעות פתיחה:

 08:00-13:00 -ימי א'

16:00-19:00 

 08:00-16:00ימי ב' 

 08:00-13:00 -ימי ג' 

 08:00-16:00 -ימי ד'

 08:00-11:30 -ימי ה'

16:00-19:00 

 08:00-12:00 -ימי ו'

 08:00-13:00 -חוה"מ 

 

 במרפאה: -הנדיב .2
  71הנדיב 

 09-9735500טלפון: 

 09-7742346פקס: 

 שעות פתיחה: 

 8:00-12:00 -ימים א'

 08:00-13:00 -ימי ב'

16:00-19:00 

 08:00-13:00 -ימי ג' 

 08:00-13:00 -ימי ד'

16:00-19:00 

 08:00-13:00 -ימי ה'

 08:00-12:00 -ימי ו'

 08:00-12:00 -חוה"מ 

 

http://www.herzliya.muni.il/health
https://shop.super-pharm.co.il/pharmacy
https://www.clalit.co.il/he/Pages/searchresult.aspx?k=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94&cat=0&page=1
https://www.clalit.co.il/he/Pages/searchresult.aspx?k=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94&cat=0&page=1
https://www.clalit.co.il/he/Pages/searchresult.aspx?k=%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94&cat=0&page=1


  

  

  

 

 

 

 

  
 

 alis@herzliya.muni.ilאימייל:  I 09-9562116פקס:  I 09-9705206טלפון:  I, הרצליה 22רח' בן גוריון 

 www.herzliya.muni.il/healthכל המידע על מחלקת הבריאות העירונית באתר: 

 במרפאה: - נווה עמל .3
 9היורה 

 9504575-09טלפון: 

 9589661-09פקס: 

 08:00-14:00 -ימי א' 

16:00 - 19:00 

 13:00 - 08:00ימי ב': 

 12:00 - 08:00ימי ג': 

16:00 - 19:00 

 14:00 - 08:00ימי ד': 

 14:00 - 08:00ימי ה': 

 13:00 - 08:00חוה"מ: 

 12:00 - 08:00ערב חג: 
 

4. BE- 1רמב"ם  - במרפאת מומחים: 

 09-7886363טלפון: 

 09-7886362פקס: 

 

 08:00-21:00ה': -ימי א'

 08:00-15:00ימי ו': 

 פרטי בהסכם

 

 במרפאה:  - בתי מרקחת של המאוחדת
 

 6יעקב לנצ'ט 

 9706179-09טלפון: 

 9706158-09פקס: 

 פעילות שעות

 19:00 - 08:00ימי א': 

 19:00 - 08:00ימי ב': 

 14:00 - 08:00ימי ג': 

 19:00 - 08:00ימי ד': 

 14:00 - 08:00ימי ה': 

 12:00 - 08:00ימי ו': 

 12:00 - 08:00חג:  ערב

 12:00 - 08:00המועד:  חול

 

https://www.meuhedet.co.il/poi/Pharmacy/017001_0 

  יתבצעו משלוחים בתיאום מראש. -למבוטחי מאוחדת אשר נמצאים בסיכון גבוה 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.herzliya.muni.il/health
tel:09-9504575
https://www.meuhedet.co.il/poi/Pharmacy/017001_0


  

  

  

 

 

 

 

  
 

 alis@herzliya.muni.ilאימייל:  I 09-9562116פקס:  I 09-9705206טלפון:  I, הרצליה 22רח' בן גוריון 

 www.herzliya.muni.il/healthכל המידע על מחלקת הבריאות העירונית באתר: 

 

 

 

 :במרפאה -המרקחת של לאומית יתב
 

 13הרצוג 

 09-9727500טלפון: 

 09-9727515פקס: 

 08:00-12:30ימי א' 

16:00-19:00 

 08:00-12:30ימי ב' 

16:00-19:00 

 ימי ג':

08:00-19:00 

 ימי ד':

08:00-12:30 

 ימי ה':

08:00-12:30 

16:00-19:00 

 08:00-12:00ימי ו': 

 

https://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/pharmSearch/ 

 לאחר מילוי טופס ייפוי כוח.  -יש אופציה לרכוש תרופות עבור צד שלישי 

 

 

 

 

 בתי המרקחת של מכבי:

 
 17סוקולוב 

 09-9558157 טלפון:

 073-2132575פקס: 

 09-9588536פקס: 

 herzelia@mac.org.il-bmדוא"ל: 

 

 08:00-20:00ה': -ימי א'

 08:00-13:00יום ו': 

 

https://serguide.maccabi4u.co.il/heb/pharmacy/pharmacysearchresults/?City=6400&PageNum

000000006400-0000-0000-0006-0000000ber=1&RequestId=0 

 

 

 

 

 

http://www.herzliya.muni.il/health
https://www.leumit.co.il/heb/ServiceSearch/pharmSearch/
https://serguide.maccabi4u.co.il/heb/pharmacy/pharmacysearchresults/?City=6400&PageNumber=1&RequestId=00000000-0006-0000-0000-000000006400
https://serguide.maccabi4u.co.il/heb/pharmacy/pharmacysearchresults/?City=6400&PageNumber=1&RequestId=00000000-0006-0000-0000-000000006400


  

  

  

 

 

 

 

  
 

 alis@herzliya.muni.ilאימייל:  I 09-9562116פקס:  I 09-9705206טלפון:  I, הרצליה 22רח' בן גוריון 

 www.herzliya.muni.il/healthכל המידע על מחלקת הבריאות העירונית באתר: 

 

 סניפי סופר פארם בהרצליה המבצעים שירותי משלוחים:
 

 :25סוקולוב 

 09-956157טלפון: 

09-950008 

 09-9551931 פקס:

 

 23:30 - 07:30ימי א': 

 23:30 - 07:30ימי ב': 

 23:30 - 07:30ימי ג': 

 23:30 - 07:30ימי ד': 

 23:30 - 07:30ימי ה': 

 16:00 - 07:30ימי ו': 

 00:00 - 19:00מוצ"ש: 

 16:00 - 07:30ערב חג: 

 00:00 - 19:00חג: 

 

 :2צמרות 

 077-888-0010טלפון: 

 077-8880011פקס: 

 

 00:30 - 08:00ימי א': 

 00:30 - 08:00ימי ב': 

 00:30 - 08:00ימי ג': 

 00:30 - 08:00ימי ד': 

 00:30 - 08:00ימי ה': 

 00:00 - 08:00ימי ו': 

 00:00 - 09:00ימי שבת: 

 

 

 

 

 :8אבא אבן 

 077-888-1420טלפון: 

 077-8881421פקס: 

 

 23:00 - 08:00ימי א': 

 23:00 - 08:00ימי ב': 

 23:00 - 08:00ימי ג': 

 23:00 - 08:00ימי ד': 

 23:00 - 08:00ימי ה': 

 17:00 - 08:00ימי ו': 

 23:00 - 10:00ימי שבת: 

 17:00 - 08:00חג:  ערב

 23:00 - 10:00חג: 

 

http://www.herzliya.muni.il/health


  

  

  

 

 

 

 

  
 

 alis@herzliya.muni.ilאימייל:  I 09-9562116פקס:  I 09-9705206טלפון:  I, הרצליה 22רח' בן גוריון 

 www.herzliya.muni.il/healthכל המידע על מחלקת הבריאות העירונית באתר: 

 

 קניון שבעת הכוכבים:

 077-8880870טלפון: 

 077-8880871פקס: 

 

 09:00-23:00ה': -ימי א'

 08:30-14:00ימי ו': 

 11:00-23:00ימי שבת: 

 לא מקבלים מרשמים של הכללית 
 

 .יש להציג כרטיס מבוטח במעמד רכישת התרופות 
 

 

 בברכה,

 עדי חמו

 מנהל מכלול בריאות בחירום בעת משבר 

 וממונה קורונה עירוני

 מנהל מחלקת הבריאות העירונית

 
 

http://www.herzliya.muni.il/health

