
שלוחהעבודה פנימיסניףשם מלא

583209בני ברקאבן צור גד
ועד עובדיםאברהם אילנה
04-8783508508קרית יםאברמוביץ חן
המגדלאגם שושנה
08-8514731231אשדודאגמי יעקב
*576207ברקאהרון ברכה
*539202כנפי נשריםאהרון יוסף
427627אשקלוןאהרוני יוסי
*97469171רעננהאורן ליאת

439216416בית שאןאזולאי יוסף
076-8040141בר אילןאטיה תהילה
03-5579407207א.ת. חולוןאליאס ניסן
**גן העיראליהו מאיר

*455285גבעתייםאלתרמן יוחנן
**מרכז המשכנתאותארמן זהבית
*03-7559761מח. לקוחות מיוחדיםבוכמן רבקה

*768040560דימונהבוניאל ברכה אלינור
03-5631523523מח' טיפול משפטיבורנשטיין שמואל

**קרית גתבינדר מאיר

**בכר סיון

**סקטור נדל"ןבלכר צביקה

*428218נתיבותבן דוד חיים
**ועד עובדיםבן דוד שמעון

*478204תיירים ת"אבן טולילה מתיאס לוי
509751מרכז הבנקאותבן שטרית יעקב

04-6176200207פרדס חנהבניטה נטע
076-8040730פרדס חנהברגנר אבנר
**מ"ע יהלומיםברזני חיה

**ראשון לציוןברזני ליאת
*08-6370992אילתגבלי אליהו

03-56496069606סק. קופ"גגברא ירקונה
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03-9084818218הנשיאיםגברא ציון
*03-7559114סק. תאגידים הנהלהגדות מוטי

550207רוטשילדגוטמן אלכסנדר
**הוד השרוןגולי מורד סילביה

**בנקאות פרטיתגלר נונה
04-6175624205חדרהגמילי רבקה
768040241220כפר סבאגנץ יעקב

*422248מ"ע נתניהגסרטוב יפה
**מוקד ת"אגרינשפן ציפי
7680435089668קופ"גדביר חדוה
**בית שמשדדון איריס

03-61855005ועד עובדיםדהן דניאל

*768040912גוש קטיףדהן מאיר
*550202רוטשילד פ"תדודפור עדי
עכודור תמר

דנוך שלמה
*076-8041581מעלותדר שני

03-71063092972מוקד ת"אדרמון גיל
*03-7119116קרית אונודשטי שמעון
03-93153718חפץ חייםהלוי שלום

*540305יבנההנקין איריס
**רמת גןהרטנשטיין טדי
*594220מרחב מרכז-הנהלהויסבורד ענבל
*מ"ע פ"תוקרט אילנית

417222223גאולהזגדון יוסי
*542202עיר ימיםזהבי גילה
**מ"ע יהלומיםזידר חיה
*03-5634438מסלקהחדד יונתן
489206206ערדחזן רויטל
*430207טרפוןחי תמר
**דרך מצדהחיון רועי
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544274ק.ק.ל  באר שבעחיטיבשוילי גבי
412222חולוןחסיד טלי
*03-5023520קרית אילוןטאטי ריקי

*03-7106009כיכר המדינהטוינה מיכל

פארק המדעיהודה אורלי
*02-6219407תלפיותיחזקאל מלי
513207207כרמיאליעקב אורית

569223רמות אשכוליעקבלב אריה
**רמת השרוןירדני צביה

076-8040312215רמת סיבישורון ברוריה
*441218חיפה הדרכהן אבועזיז תמי

*426233מ"ע באר שבעכהן אופיר
*08-8614217מודיעיןכהן כרמית
*494225החשמונאיםכהן מאיה

*425219בת יםכהן מאירה
*076-8040673קרית אונוכהן מיטל

*306985383תפעול ניירות ערךכספה מיכאל
*571220עתידכץ תמיר

*03-7549264קצין ציותלב ארי בלומה

*493200רמת אביבלביא אריאלה

קרית אתאלובטון אורלי
*04-8615811מ"ע חיפהליאוצי יעל
*551212פזליברמן מרי
*483214קרני שומרוןליפשיץ רחל

*03-546302מט"ל לודלנקרי מיכל

*408227ריב"ללנקרי משה

*559206נצרתמבאריקי בראנסה  תריז
*418211קשת ק.שדה תעופהמדמוני רז איילת

*433211קרית גתמולאי מלי
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04-6094520520עפולהמוסאי אבי
08-9303200200נס ציונהמועלם מגי

**תפעול עורפימוריוסף אריאלה
*413210רמת גןמינץ ערן

**קניון הבארמכלוף שחר
04-8807906206קריוןמלול דינה

*768040341רחובותמלכיאל בני
08-9929306306אופקיםמלמוד ליאת
03-6153908215חזון אישמלק שמואל

*804218כיכר המדינהממן נילי
יח. שיקים דחוייםמנלה מרדכי
**יהודמרחום תמיר
03-9427214202א.ת. ראשל"צמשה דניאל
**מוקד תל אביבמשומר דורון

**נהריהנגר תומר
*09-7776202הוד השרוןנהרי רמי

*561301קרית אתגרים רעננהניסני יסמין
*26755241י-םסבג מיכל
*427214אשקלוןסיאני ישי

**כנפי נשריםסלם דורית

**נצרת עיליתסעב פאתן
438221קניון אורותעזר ערן

*564113פלי"ם חיפהעזרא מליחי מורן
**אלון שבותעזרן רעות
*526213עריםעידן גיא

**קרית מלאכיעמוס לירן
08-8613222207קרית מלאכיעמרני יוסף
768041236309נשרעשור שמעון
**הכרמלפוגל יצחק
768040923206נוה שאנןפוגל שרה

בית אל עלפודרבינוק מקסים
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462230מורןפורטל
03-7559156156סק. יעוץ פיננסיפיטל ישראל
03-6131302201מח. מסחר ני"ע ישראליםפישמן צבי

בית אל עלפרידמן מרדכי
*565213אשדוד סיטיפריימן בתיה

**אלון שבותפרל מאיר
**ברקת נתניהפרלמוטר אפרת
**שוהם 2 ר"ג מגדלי פזפרנקו פרידה
573216216שחקפרנקל אשר

*03-5631585מח. טיפול משפטיפרץ יחיאל

*422205מ"ע נתניהצוברי אבשלום

03-75598139813החטיבה המשפטיתקאפח עופר
*768041191קרית אריההרמבם אורית

*03-7559879מד. לחישובי ריביתקויפמן דוד
*02-6214938בן יהודהקוסטן ישעיהו

*562210צפתקלודה יוסי
בית שאןקמפנר יעקב

*453221לב דיזינגוףקנופף תירם יעל
*חשמונאיםקסטרו לירון
458204204גבעת שאולקשיר שרית
*768010770מגדלרביץ ליאורה

02-6755948948מ"ע ירושליםרובינשטיין רותי
*487220קרית שמונהרחמים רותי
*02-6755906סק. קופ"גשאולי שאול
09-9726417217הרצליהשגיא אורלי
**עפולהשטרית יצחק
*076-8040421שלומישטרן אורנה

**רעננהשי אילן
205 02-6549705גבעת שאולשילה אהרן
**טיפול משפטישכטר עדי
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*02-6755232הלני המלכהשלום יפה

768041483202כפר גניםשלזינגר אורנה
**בנקאות פרטיתשמחוני אורי
*416222אשדודשנול אלה

*515218בית נחשפילר גמרוב אלונה
*469228סלמהשרון משה


