סניף סופר פארם
אזור
מרפאת ביקורופא
הקרוב
בארץ

כתובת סניף סופר פארם

1

אילת

התמרים אילת

שד' התמרים 9

2

אילת

קניון מול הים

קניון מול הים

3

באר שבע

קניון הנגב

שד' הנשיאים צומת אלי כהן

דרום
4

אשדוד

אשדוד סיטי

רח' הבנים 1

5

מודיעין

קניון מודיעין

רח' לב העיר 2

6

ירושלים

גבעת שאול

רח' כנפי נשרים 22

7

ראשון לציון

קניון הזהב

רח' סחרוב 21

8

תל אביב

עזריאלי

דרך פתח תקווה  132פינת
דרך השלום

9

תל אביב

לונדון מיניסטור

שד' שאול המלך 4

מרכז 10

גבעתיים

מגדל ורד

דרך השלום 53

11

כפר סבא

קניון ערים

רח' ויצמן  63פינת רח' כצנלסון

12

נתניה

ביג פולג

רח' גיבורי ישראל  5אזה"ת
נתניה דרום

13

נתניה

וייצמן נתניה

שד' וייצמן 22

14

חדרה

חדרה מזרח

רח' צה"ל  ,35מרכז MIXX

15

יקנעם

ביג יקנעם

שד' רבין  ,9מתחם ביג

16

עפולה

קניון העמקים

רח' יהושע חנקין 14

17

בית שאן

בית שאן

ירושלים הבירה פינת השחם

18

חיפה

סיטי סנטר

שד' בן גוריון  6פינת רח' יפו

צפון
19

חיפה

גרנד קניון

דרך שמחה גולן 54

20

נהריה

געתון

רח' ויצמן  62פינת שד'
הגעתון 38

21

כרמיאל

כרמיאל קק"ל

רח' קק"ל 99

22

צפת

צפת

הגדוד השלישי 3

 23קריית שמונה ביג קריית שמונה

מרכז קניות ביג  ,אזוה"ת
הדרומי

שעות פתיחה סניף סופר פארם
א'-ה' 08:30-22:00
08:00-17:00
ו'
שבת 10:30-23:00
א'-ה' 09:00-01:00
08:30-01:00
ו'
שבת 09:00-01:00
א'-ה' 08:00-23:30
08:00-16:30
ו'
שבת 17:00-23:30
א'-ה' 07:30-24:00
07:30-22:00
ו'
שבת 09:00-24:00
א'-ה' 08:00-23:30
08:00-16:30
ו'
שבת 10:00-24:00
א'-ה' 07:30-24:00
08:00-15:00
ו'
שעה מצאת השבת ועד 24:00
א'-ה' 09:00-23:30
09:00-22:00
ו'
שבת 10:00-24:00
א'-ה' 08:30-23:30
08:00-16:30
ו'
שבת 11:00-24:00
א'-ה'  24שעות ועד
יום ו' עד 24:00
שבת החל מ20:00-
א'-ה' 08:00-24:00
08:00-24:00
ו'
שבת 09:00-00:30
א'-ה' 08:30-23:00
08:00-16:30
ו'
שבת 18:00-23:00
א' – ה' 08:30-24:00
08:00-17:00
ו'
09:00-24:00
ש'
א'-ה' 08:30-23:00
08:00-16:30
ו'
חצי שעה מצאת השבת ועד 23:30
א'-ה' 09:00-22:30
08:00-16:00
ו'
שבת 10:00-23:00
א'-ה' 08:00-22:00
07:30-15:00
ו'
חצי שעה מצאת השבת ועד 22:30
א'-ה' 08:30-22:30
08:30-16:00
ו'
שבת 10:00-22:30
א'-ה' 08:00-23:00
07:30-16:00
ו'
חצי שעה מצאת השבת ועד 23:30
א'-ה' 09:00-22:00
09:00-16:00
ו'
שבת 08:00-23:00
א'-ה' 09:00-23:30
08:30-17:00
ו'
שבת 08:00-24:00
א'-ה' 08:00-24:00
08:00-17:00
ו'
שבת 10:00-24:00
א'-ה' 08:30-22:00
08:30-16:30
ו'
חצי שעה מצאת השבת ועד 22:00
א'-ה' 07:30-22:30
07:30-15:30
ו'
שעה מצאת השבת ועד 22:30
א'-ה' 09:00-23:00
08:30-17:00
ו'
שבת 09:00-23:00

טלפון סניף סופר
פארם
077-8881440

077-8880530

077-8880180

077-8880400

077-8881530

077-8880880

077-8880320

077-8880610

077-8880390

077-888-0970

077-8881480

077-8881040

077-8881610

077-8881830

077-8881510

077-8880430

077-8881710

077-8880790

077-8880770

077-8881050

077-8881130

077-8882310

077-8881920

