
שם סניףמס סניףקוד בנקבנק

אשדוד4001114מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

ראשי ירושלים4001120מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

באר שבע4001124מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

הקריה  תל אביב4001131מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

נתניה4001133מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

חיפה4001140מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

כרמיאל4001280מ"בנק יהב לעובדי המדינה בע

 מרכז עסקים ספיר 10001698מ"בנק לאומי לישראל בע

 לאומי טוטאל דיגיטל 10001701מ"בנק לאומי לישראל בע

 קניון חיפה 10001716מ"בנק לאומי לישראל בע

ים-מרכז שירות בת10001781מ"בנק לאומי לישראל בע

 לב דיזנגוף 10001806מ"בנק לאומי לישראל בע

מרכז שירות תל אביב10001821מ"בנק לאומי לישראל בע

 המעיין 10001840מ"בנק לאומי לישראל בע

 רמת גן 10001851מ"בנק לאומי לישראל בע

א צפון"מרכז שירות ת10001872מ"בנק לאומי לישראל בע

 קרית אתא 10001897מ"בנק לאומי לישראל בע

 בית שמש 10001916מ"בנק לאומי לישראל בע

 באר שבע 10001921מ"בנק לאומי לישראל בע

 אשקלון 10001925מ"בנק לאומי לישראל בע

 רחובות 10001930מ"בנק לאומי לישראל בע

 ראשון לציון 10001934מ"בנק לאומי לישראל בע

 לוד 10001937מ"בנק לאומי לישראל בע

 פתח תקוה 10001940מ"בנק לאומי לישראל בע

 כפר סבא 10001946מ"בנק לאומי לישראל בע

 כרמיאל 10001961מ"בנק לאומי לישראל בע

 נהריה 10001962מ"בנק לאומי לישראל בע

מרכז שירות אשדוד10001963מ"בנק לאומי לישראל בע

 טבריה 10001970מ"בנק לאומי לישראל בע

מרכז שירות השרון10001974מ"בנק לאומי לישראל בע

 קרית שמונה 10001976מ"בנק לאומי לישראל בע

 אילת 10001999מ"בנק לאומי לישראל בע

אילת110013מ"בנק דיסקונט לישראל בע

אשדוד110014מ"בנק דיסקונט לישראל בע

א"ראשי ת1100110מ"בנק דיסקונט לישראל בע

תל אביב סיטי1100114מ"בנק דיסקונט לישראל בע

פתח תקוה1100141מ"בנק דיסקונט לישראל בע

נתניה1100142מ"בנק דיסקונט לישראל בע

הרצליה1100144מ"בנק דיסקונט לישראל בע

בת ים1100151מ"בנק דיסקונט לישראל בע

ראשון לציון1100155מ"בנק דיסקונט לישראל בע

מחנה יהודה1100161מ"בנק דיסקונט לישראל בע

מזרח ירושלים1100168מ"בנק דיסקונט לישראל בע

בורסת היהלומים1100180מ"בנק דיסקונט לישראל בע

נהריה1100197מ"בנק דיסקונט לישראל בע

בית הקרנות11001106מ"בנק דיסקונט לישראל בע

מאפו11001130מ"בנק דיסקונט לישראל בע

כרמיאל11001174מ"בנק דיסקונט לישראל בע

קרית ביאליק11001443מ"בנק דיסקונט לישראל בע

לב העיר באר שבע11001517מ"בנק דיסקונט לישראל בע

שאול המלך12001532מ"בנק הפועלים בע

כל הבנקים



אום אל פחם12001548מ"בנק הפועלים בע

נתניה12001612מ"בנק הפועלים בע

רמת גן12001613מ"בנק הפועלים בע

רחובות12001615מ"בנק הפועלים בע

חדרה12001620מ"בנק הפועלים בע

פרדס חנה12001622מ"בנק הפועלים בע

כפר סבא12001627מ"בנק הפועלים בע

הרצליה12001628מ"בנק הפועלים בע

באר שבע12001631מ"בנק הפועלים בע

דימונה12001632מ"בנק הפועלים בע

ראשון לציון12001634מ"בנק הפועלים בע

נס ציונה12001636מ"בנק הפועלים בע

ויצמן-חולון12001638מ"בנק הפועלים בע

אילת12001644מ"בנק הפועלים בע

שדרות12001649מ"בנק הפועלים בע

רעננה12001661מ"בנק הפועלים בע

לוד12001685מ"בנק הפועלים בע

שמשון12001686מ"בנק הפועלים בע

ראשי, ירושלים12001690מ"בנק הפועלים בע

חיפה ראשי12001700מ"בנק הפועלים בע

צפת12001714מ"בנק הפועלים בע

נהריה12001716מ"בנק הפועלים בע

טבריה12001723מ"בנק הפועלים בע

נצרת12001726מ"בנק הפועלים בע

עפולה12001727מ"בנק הפועלים בע

קרית מוצקין12001729מ"בנק הפועלים בע

דל שמס'מג12001744מ"בנק הפועלים בע

כרמיאל12001747מ"בנק הפועלים בע

חיים עוזר12001761מ"בנק הפועלים בע

יבנה12001762מ"בנק הפועלים בע

גור12001766מ"בנק הפועלים בע

ירושלים ראשי1300151מ"בנק אגוד לישראל בע

תל אביב ראשי1300163מ"בנק אגוד לישראל בע

אשדוד1300171מ"בנק אגוד לישראל בע

חיפה ראשי1300181מ"בנק אגוד לישראל בע

חדרה1300192מ"בנק אגוד לישראל בע

באר שבע1300194מ"בנק אגוד לישראל בע

ירכא17001602מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

עראבה17001626מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

פאולוס השישי17001627מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

דין-סאלח א17001638מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

תל אביב ראשי17001654מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

כנפי נשרים17001661מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

רמלה17001669מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

השלום17001672מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

אשדוד17001676מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

חדרה17001677מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

מרכז הכרמל17001679מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

רהט17001696מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

אום אל פחם17001697מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

כפר סבא17001699מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

מוניציפל-דקסיה 17001754מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע

מרכז מומחים ירושלים17001876מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע



ם-מרכז עסקים י20001403מ"בנק מזרחי טפחות בע

אשדוד20001416מ"בנק מזרחי טפחות בע

קרית שדה התעופה20001418מ"בנק מזרחי טפחות בע

אזור תעשיה חולון20001419מ"בנק מזרחי טפחות בע

חדרה20001420מ"בנק מזרחי טפחות בע

רעננה20001423מ"בנק מזרחי טפחות בע

בת ים20001425מ"בנק מזרחי טפחות בע

אשקלון20001427מ"בנק מזרחי טפחות בע

רחובות20001434מ"בנק מזרחי טפחות בע

בית שאן20001439מ"בנק מזרחי טפחות בע

נהריה20001443מ"בנק מזרחי טפחות בע

מרכז עסקים חיפה20001444מ"בנק מזרחי טפחות בע

גבעתיים20001455מ"בנק מזרחי טפחות בע

דימונה20001456מ"בנק מזרחי טפחות בע

א"מרכז עסקים ראשי ת20001461מ"בנק מזרחי טפחות בע

מרכז עסקים יהלומים20001466מ"בנק מזרחי טפחות בע

אילת20001470מ"בנק מזרחי טפחות בע

עפולה20001474מ"בנק מזרחי טפחות בע

המגדל20001477מ"בנק מזרחי טפחות בע

קרית שמונה20001487מ"בנק מזרחי טפחות בע

תלפיות20001517מ"בנק מזרחי טפחות בע

ל"קק20001544מ"בנק מזרחי טפחות בע

ת"רוטשילד פ20001550מ"בנק מזרחי טפחות בע

ז"עו20001618מ"בנק מזרחי טפחות בע

ויצמן' רח, כפר סבא20001647מ"בנק מזרחי טפחות בע

סמילנסקי נתניה20001669מ"בנק מזרחי טפחות בע

טבריה310012מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

אילת310013מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

עסקים ראשי צפון310016מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

ירושלים ראשי3100112מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

כפר סבא3100121מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

נתניה3100122מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

רחובות3100129מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

ראשון לציון3100132מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

פתח תקוה3100134מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

תל אביב ראשי3100146מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

קרית שמונה3100150מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

נהריה3100152מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

עפולה31001111מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

פאגי רמת בית שמש31001179מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

פאגי ירושלים31001185מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

רעות31001345מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

אשדוד31001355מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

מפרץ חיפה31001362מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

באר שבע31001363מ"בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע

חולון46001511מ"בנק מסד בע

נצרת46001514מ"בנק מסד בע

ירושלים ראשי5400150מ"בנק ירושלים בע

תל אביב5400151מ"בנק ירושלים בע

חיפה5400152מ"בנק ירושלים בע



טלפוןשם ישובכתובת

02-5009911אשדוד מרכז מסחרי1הבנים 

02-5009911ירושלים 14הלל 

02-5009911באר שבע 33ר "שדרות שז

02-5009911יפו-תל אביב  19הארבעה 

02-5009911נתניה 23הרצל 

02-5009911חיפה 22נתנזון 

02-5009911כרמיאל קניון חוצות כרמיאל5מעלה כמון 

03-9545522כוכב יאיר  צומת כוכב יאיר צור יגאל 0 מרכז מסחרי ספיר  

03-9545522ראשון לציון 7 טוליפמן  

03-9545522חיפה 4 פלימן  

03-9545522בת ים 67 שדרות העצמאות  

03-9545522יפו-תל אביב  50 דיזינגוף  

03-9545522יפו-תל אביב  106 שדרות הר ציון  

03-9545522נצרת 16 הגליל  

03-9545522רמת גן 22 ביאליק  

03-9545522יפו-תל אביב  מרכז שוסטר21 אחימאיר  

03-9545522קריית אתא 66 העצמאות  

03-9545522בית שמש 6 יגאל אלון  

03-9545522באר שבע 90 החלוץ  

03-9545522אשקלון 8ל  " צה

03-9545522רחובות 200 הרצל  

03-9545522ראשון לציון 65 הרצל  

03-9545522לוד  ככר קומנדו 0 שדרות דוד המלך  

03-9545522פתח תקווהו "  פינת ביל76 רוטשילד  

03-9545522כפר סבא 101 ויצמן  

03-9545522כרמיאל  מרכז ניצנים 9 החרושת  

03-9545522נהרייה 64 ויצמן  

03-9545522אשדוד' רובע ד,   מרכז מסחרי2 שפירא  

03-9545522טבריה 12א 'הרב חיים סמאג

03-9545522נתניה 33 הרצל  

03-9545522קריית שמונה  המרכז המסחרי 0ל  " ככר צה

03-9545522אילת  מרכז מסחרי 0התמרים  '  שד

076-8053710אילת מרכז השלום1התמרים ' שד

076-8051002אשדוד 1הרצל 

יפו-תל אביב  27יהודה הלוי 

076-8053900יפו-תל אביב  38יהודה הלוי 

076-8051555פתח תקווה 22סלור 

076-8051510נתניה 6סמילנסקי 

076-8051620הרצלייה 22סוקולוב 

076-8050910בת ים 51בלפור 

076-8050511ראשון לציון 87הרצל 

076-8052770ירושלים 121יפו ' רח

076-8052722ירושלים 19סולטן סולימן 

רמת גן 3בוטינסקי 'ז

076-8052310נהרייה 29שדרות הגעתון 

076-8052520חיפה 16הרצל 

יפו-תל אביב  29בן יהודה 

076-8052410כרמיאל מתחם חוצות כרמיאל5מעלה כמון 

076-8052090קריית ביאליק הקריון194דרך עכו 

076-8053144באר שבע 8הנריאטה סולד 

03-6935769יפו-תל אביב  3דניאל פריש 

כל הבנקים



04-6119245פחם-אום אל 1כניסה ראשית - רחוב ראשי 

09-8604898נתניה 32הרצל 

03-6752647רמת גן 32ביאליק 

08-9445903רחובות 179הרצל 

04-6329583חדרה 85הרברט סמואל 

04-6279067כרכור-פרדס חנה 1ככר הנשיא , הדקלים' שד

09-7648580כפר סבא 102ויצמן 

09-9598590הרצלייה 4חן ' שד

08-6292389באר שבע 40העצמאות 

08-6503343דימונה 5יגאל אלון 

03-9687459ראשון לציון 13רוטשילד 

08-9383119נס ציונה 1הבנים 

03-5025398חולון 46ויצמן 

08-6361202אילת 3חטיבת הנגב 

08-6801885שדרות 8ככר הנשיא 

09-7476580רעננה 112אחוזה 

08-9259455לוד 1הציונות ' שד

08-6747469אשקלון 3הגבורה 

02-6207676ירושלים 16' ורג'המלך ג

04-8612050חיפה 18הנביאים 

04-6994835צפת 29הגדוד השלישי 

04-9959266נהרייה 37הגעתון ' שד

04-6798488טבריה 5הירדן 

04-6477300נצרת 701פאולוס השישי 

04-6524615עפולה 1הפרסה 

04-8780645קריית מוצקין 19משה גושן ' שד

04-6875218דל שמס'מג 0אזור התעשיה , קניון פריד

04-9900785כרמיאל 6הגליל 

03-9394398פתח תקווה 22חיים עוזר 

08-9425240יבנה 46דואני ' שד

08-8548037אשדוד 29דב גור 

1-599-599-051ירושלים 1בן יהודה 

1-599-599-063יפו-תל אביב  6אחוזת בית 

1-599-599-071אשדוד 12שדרות ירושלים 

1-599-599-081חיפה 6ם "פלי

1-599-599-092חדרה 57הרברט סמואל 

1-599-599-094באר שבע 7יצחק בן צבי 

076-8060200ירכא 0דאהר סנטר ירכא 

076-8062600עראבה 0עראבה 

076-8062700נצרת 83פאולוס השישי 

076-8063800ירושלים 2אבו עובדייה 

076-8065400יפו-תל אביב  103אלנבי 

076-8066100ירושלים 24כנפי נשרים 

076-8066900רמלה 75הרצל ' שד

076-8067200יפו-תל אביב  7 132ת "דרך פ

076-8067600אשדוד 3שבי ציון 

076-8067700חדרה 55הרברט סמואל 

076-8067900חיפה 134הנשיא ' שד

076-8069600רהט 0מרכז מסחרי 

076-8069700פחם-אום אל 0מרכז מסחרי אום אל פחם 

076-8069900כפר סבא 13ש "התע

03-7647600יפו-תל אביב  19הארבעה 

076-8060761ירושלים 21חגי 



076-8040030ירושלים 9הלני המלכה 

076-8040160אשדוד 3' מרכז מסחרי א, רוגוזין 

076-8040180גוריון-נמל תעופה בן קרית שדה התעופה1התבור 

076-8040190חולון 19המשביר 

076-8040200חדרה 23הרצל 

09-7615222רעננה 96אחוזה 

076-8040250בת ים 58בלפור 

076-8040270אשקלון 5כצנלסון 

076-8040340רחובות 35הרצל 

076-8040390בית שאן 85שאול המלך 

076-8040430נהרייה 27געתון 

076-8040440חיפה 11ם "פלי

076-8040550גבעתיים 65ויצמן 

076-8040560דימונה מרכז מסחרי1, הנשיא' שד

076-8040610יפו-תל אביב  105אלנבי 

076-8040660רמת גן בורסת יהלומים1בוטינסקי 'ז

076-8040700אילת 1התמרים ' שד

076-8040740עפולה 4ירושלים 

076-8040770רמת גן 7בוטינסקי 'ז

076-8040870קריית שמונה 77שדרות תל חי 

076-8041170ירושלים 19יד חרוצים 

076-8041440באר שבע 130ל "קק

076-8041500פתח תקווה 73רוטשילד 

076-8042180גוריון-נמל תעופה בן מתחם הדיוטי פרי1 3טרמינל 

076-8042470כפר סבא 132ויצמן 

076-8042690נתניה 4סמילנסקי 

04-6700200טבריה 1 (רסקו)ככר רבין 

08-6365200אילת 11שדרות התמרים 

04-8561888חיפה 20חלוצי התעשיה 

02-6756888ירושלים 10הלל 

09-7643200כפר סבא 56רוטשילד 

09-8300200נתניה 5הרצל 

08-9360500רחובות 182הרצל 

03-9484200ראשון לציון 14רוטשילד 

03-9395777פתח תקווה 3פינסקר 

03-5196111יפו-תל אביב  42רוטשילד ' שד

04-6836200קריית שמונה 1תל חי פינת סלינגר ' שד

04-9518200נהרייה 41הגעתון ' שד

04-6520200עפולה 23 9חטיבה 

02-9906400בית שמש 48נחל קישון 

02-5011200ירושלים שכונת גאולה12עמוס 

08-9269666*רעות-מכבים-מודיעיןמודיעין. נ. ד0מרכז מסחרי רעות 

08-8578300אשדודככר הסיטי,  מרכז צימר7מנחם בגין ' שד

04-8813200חיפה(צומת וולקן) מתחם חוצות המפרץ 0החרושת 

08-6299444באר שבע 9בן צבי 

03-5021800חולון 41סוקולוב 

04-6509111נצרת 83עוקף נצרת 

076-8095050ירושלים3309512 2הרברט סמואל 

076-8095051יפו-תל אביב 7526724 21אחד העם 

076-8085052חיפה5151201 26נתנזון  


