עיר
אופקים
אור יהודה
אזור
אעבלין
אשדוד
אשקלון
באקה אל גרביה
באר שבע
באר שבע
בית ג'אן
בית שמש
בני ברק
בני ברק
ג'וליס
גבעתיים
גבעתיים
גדרה
גוש חלב
גלגוליה
גן יבנה
דבוריה
דימונה
דיר אלאסד
דלית אל כרמל
הוד השרון
הרצליה
הרצליה
זכרון יעקב
חדרה
חולון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
חיפה
טורעאן
טייבה
טירה
טירת הכרמל
יבנה
יוקנעם עילית
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
כאבול
כוכב יאיר
כפר יאסיף
כפר מנדה
כפר פקיעין
כפר קאסם
כפר קרע
כפר שמריהו

מס' סניף
789
676
827
908
662
926
983
924
734
977
916/2
856
855
884
857
988
928
761
757
739
979
923
862
981
943
948
783
956
959
858
866
877
879
702
882
635
880
791
951
980
885
736
729
905
766
785
911
912
797
903
647
615
683
867
825
795
652
846
844

שם סניף
אופקים
אור יהודה
אזור
אעבלין
סיטי אשדוד
אפרידר
באקה אל גרביה
שדרות הנשיאים
נווה זאב
בית-ג'אן
דלפק רמת בית שמש
אחיעזר
קונקורד
מרכז עסקים ג'וליס
גבעתיים
תל גנים
גדרה
גוש חלב
ג'לג'וליה
גן יבנה
כפר דבוריה
דימונה
דיר אל אסד בענה
דלית אל כרמל/עוספייה
הוד השרון
הרצליה
משכית
זכרון יעקב
גבעת אולגה
חולון
מרגנית
קרית-אליעזר
מגדל חיפה
הנביאים
נוה שאנן
דניה
חורב
טורעאן
טייבה
טירה  -המשולש
טירת הכרמל
אגוז
יוקנעם
רמות-אשכול
בית וגן
תלפיות
גאולה
רחביה
גבעת אורנים
בית הכרם
גבעת שאול
כאבול
כוכב יאיר
כפר יאסיף
כפר מנדה
פקיעין
כפר קאסם
כפר קרע
כפר שמריהו

טלפון בנקאות אישית
076-86-789-33
076-86-676-33

טלפון בנקאות פרימיום
076-86-789-11

טלפון בנקאות עסקים
076-86-789-55
076-86-827-55

076-86-908-33
076-86-662-33
076-86-926-33
076-86-983-33
076-86-924-33

076-86-662-11
076-86-926-11
076-86-983-55
076-86-734-11

076-86-977-33
076-86-916-33
076-86-856-33
076-86-855-55
076-86-884-55
076-86-857-33
076-86-928-33
076-86-761-33
076-86-757-33
076-86-739-33
076-86-979-33
076-86-923-33
076-86-862-33
076-86-981-33
076-86-943-33
076-86-948-33

076-86-857-11
076-86-988-11
076-86-928-11

076-86-928-55

076-86-923-11

076-86-923-55

076-86-943-11
076-86-948-11

076-86-981-55
076-86-943-55
076-86-783-55

076-86-956-11
076-86-959-33
076-86-858-33

076-86-858-55
076-86-866-11

076-86-877-33
076-86-879-33
076-86-882-33

076-86-702-11
076-86-882-11
076-86-635-33
076-86-880-11

076-86-702-55

076-86-791-33
076-86-951-33
076-86-980-33
076-86-885-33
076-86-736-11
076-81-729-33
076-86-905-33
076-86-766-33
076-86-785-33
076-86-911-33
076-86-797-33
076-86-903-33

076-86-905-11

076-86-905-55

076-86-912-11
076-86-797-11
076-86-903-11

076-86-912-55

076-86-647-55
076-86-615-33
076-86-867-33
076-86-825-33
076-86-795-33
076-86-652-33
076-86-846-33

076-86-683-11
076-86-867-11

076-86-846-55
076-86-844-11

סניף קרוב
סניף מרכז הנגב  ,922באר שבע
סניף יהוד 837
סניף ראשון לציון 934
סניף סכנין 873
סניף אשדוד 932
סניף מרכז הנגב  ,922באר שבע
סניף חדרה 953
סניף מרכז הנגב  ,922באר שבע
סניף מרכז הנגב  ,922באר שבע
סניף ירכא 871
סניף פתח תקווה 940
סניף לב דיזינגוף 806
סניף סכנין 873
סניף רמת גן 851
סניף רמת גן 851
סניף רחובות 930
סניף חורפיש 722
סניף כפר סבא 946
סניף אשדוד 932
סניף כפר קנא 644
סניף מרכז הנגב  ,922באר שבע
סניף ירכא 871
סניף נשר 887
סניף כפר סבא 946
סניף כפר סבא 946
סניף כפר סבא 946
סניף חדרה 953
סניף חדרה 359
סניף בת ים 861
סניף בת ים 861
סניף קניון חיפה 716
סניף קניון חיפה 716
סניף הכרמל 891
סניף הכרמל 891
סניף קניון חיפה 716
סניף קניון חיפה 716
סניף כפר קנא 644
סניף כפר סבא 946
סניף כפר סבא 946
סניף ירכא 871
סניף יבנה 939
סניף עפולה 965
סניף המלך ג'ורג'  ,902ירושלים
סניף שער העיר  , 904ירושלים
סניף שער העיר  , 904ירושלים
סניף שער העיר  , 904ירושלים
סניף המלך ג'ורג'  ,902ירושלים
סניף המלך ג'ורג'  ,902ירושלים
סניף המלך ג'ורג'  ,902ירושלים
סניף המלך ג'ורג'  ,902ירושלים
סניף סכנין 873
סניף כפר סבא 946
סניף סכנין 873
סניף שפרעם 842
סניף ירכא 871
סניף פתח תקווה 940
סניף חדרה 953
סניף כפר סבא 946

עיר
מגאר
מגדל העמק
מודיעין
מודיעין
מודיעין עלית
מעלה אדומים
מעלות
נוף הגליל
נחף
נס ציונה
נצרת
נתיבות
נתניה
נתניה
עראבה
ערד
ערערה
פרדיס
פרדס חנה
פרדסיה
פתח תקווה
קלנסווה
קצרין
קרית אונו
קרית ארבע
קרית ביאליק
קרית גת
קרית טבעון
קרית ים
קרית מוצקין
ראמה
ראש העין
ראש פינה
ראשון לציון
ראשון לציון
רמלה
רמת גן
רמת גן
רמת גן
רמת ישי
רעננה
שדרות
שוהם
שפרעם
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל אביב יפו
תל מונד
תמרה
תרשיחא

מס' סניף
984
987
680
691
621
752
641
972
792
933
964
790
681
648
909
758
841
995
954
706
709
613
732
843
979/2
719
927
895
900
705
945
742
727
944
669
936
655
653
666
896
942
941
747
969
833
814
832
816
838
616
631
803
624
673
805
811
812
835
831
973

שם סניף
מעאר
מגדל העמק
מודיעין
צאלון
מודיעין עילית
מעלה אדומים
מעלות
נוף הגליל
נחף
נס ציונה
נצרת
נתיבות
רמת פולג
אלוני השרון
עראבה
ערד
ערערה
פרדיס
פרדס חנה
פרדסיה
אם המושבות
קלנסווה
קצרין
קרית אונו
דלפק קרית ארבע
סביניה
קרית גת
קרית טבעון
קרית ים
השופטים
ראמה
ראש העין
ראש פינה
שער ראשון
היקב
רמלה
קסם
תל השומר
מגדלי פז
רמת ישי
רעננה
שדרות
שוהם
מ.מ .שפרעם
אינשטיין
יד אליהו
פנקס
ככר יצחק רבין
נאות אפקה
המעפילים
למד
ביאליק
עמק ברכה
הברזל
פלורנטין
אחד העם
מגדלי אביב
תל-מונד
תמרה
תרשיחא

טלפון בנקאות אישית
076-86-984-33
076-86-987-33

טלפון בנקאות פרימיום

טלפון בנקאות עסקים

076-86-680-11

076-86-680-55

076-86-691-33
076-86-621-33
076-86-752-33

076-86-752-55
076-86-641-55
076-86-972-55

076-86-972-33
076-86-792-33
076-86-933-33

076-86-933-11

076-86-790-33
076-86-681-33

076-86-790-11
076-86-681-11

076-86-933-55
076-86-964-55
076-86-790-55
076-86-648-55

076-86-909-33
076-86-758-33
076-86-841-33
076-86-995-33
076-86-954-33
076-86-706-33

076-86-758-11

076-86-954-11

076-86-954-55
076-86-709-55

076-86-613-33
076-86-732-33
076-86-843-11
076-86-979-66
076-86-719-33
076-86-927-33
076-86-895-33
076-86-900-33
076-86-705-33
076-86-945-33
076-86-742-33
076-81-727-33
076-86-944-33
076-86-936-33
076-86-655-33

076-86-942-33
076-86-941-33

076-86-732-55
076-86-843-55

076-86-719-11
076-86-927-55
076-86-895-11
076-86-705-11

076-86-705-55

076-86-742-11
076-81-727-55
076-86-944-11
076-86-669-11
076-86-936-11
076-86-655-11
076-86-653-11

076-86-942-11

076-86-936-55

076-86-666-55
076-86-896-55
076-86-942-55
076-86-941-55

076-86-747-11
076-86-969-33
076-86-833-33
076-86-814-33
076-86-816-33
076-86-838-33

076-86-833-11

076-86-833-55

076-86-832-11
076-86-816-11
076-86-838-11
076-86-616-11
076-86-631-11
076-86-803-11

076-86-832-55

076-86-624-55
076-86-673-55
076-86-805-55
076-86-811-55
076-86-812-55
076-86-835-33
076-86-831-33
076-86-973-33

076-86-835-11

סניף קרוב
סניף סכנין 873
סניף עפולה 965
סניף לוד 937
סניף לוד 937
סניף לוד 937
סניף שער העיר  , 904ירושלים
סניף כרמיאל 961
סניף עפולה 965
סניף ירכא 871
סניף רחובות 930
סניף עפולה 965
סניף מרכז הנגב  ,922באר שבע
סניף נתניה 950
סניף נתניה 950
סניף סכנין 873
סניף באר שבע 921
סניף עפולה 965
סניף חדרה 953
סניף חדרה 953
סניף נתניה 950
סניף פתח תקווה 940
סניף כפר סבא 946
סניף צפת 975
סניף יהוד 837
סניף קרית אתא 897
סניף קרית מלאכי 985
סניף נשר 887
סניף קרית אתא 897
סניף קרית אתא 897
סניף ירכא 871
סניף פתח תקווה 940
סניף צפת 975
סניף ראשון לציון 934
סניף ראשון לציון 934
סניף לוד 937
סניף רמת גן 851
סניף רמת גן 851
סניף לב דיזינגוף  ,806תל אביב
סניף נשר 887
סניף כפר סבא 946
סניף באר שבע 921
סניף יהוד 837
סניף שפרעם 842
סניף יפו  ,801תל אביב
סניף יפו  ,801תל אביב
סניף לב דיזינגוף  ,806תל אביב
סניף לב דיזינגוף  ,806תל אביב
סניף לב דיזינגוף  ,806תל אביב
סניף לב דיזינגוף  ,806תל אביב
סניף לב דיזינגוף  ,806תל אביב
סניף לב דיזינגוף  ,806תל אביב
סניף יפו  ,801תל אביב
סניף יפו  ,801תל אביב
סניף יפו  ,801תל אביב
סניף יפו  ,801תל אביב
סניף יפו  ,801תל אביב
סניף נתניה 950
סניף סכנין 873
סניף ירכא 871

