
8801402-632670002-5010076שד' התמרים  3  מרכז מסחריאילתאילתבנק יהב

7715202-501682002-5010070הבנים 1 רח' הבנים 1, מרכז הקריה, אשדודאשדוד אשדודבנק יהב

7828102-501800002-5010023שד' בן גוריון 13 אשקלוןאשקלוןבנק יהב

7030003-565655002-5010045אסף סנטר 1 ביה"ח אסף הרופא, אסף הרופאבאר יעקבבנק יהב

7030008-915478808-9236572מאיר דיזינגוף 1 באר יעקבבאר יעקבבנק יהב

8735702-500991102-5010072מרכז הנגב דרך מצדה  6 מרכז הנגבבאר שבעבנק יהב

8489402-500991102-5010021שדרות שז"ר 33  "בית נועם"באר שבעבאר שבעבנק יהב

5937102-500991102-5010107בלפור 72 בת יםבת יםבנק יהב

3846202-500991102-5010108דרך השלום 1 בית החולים הלל יפה חדרההלל יפה חדרהחדרהבנק יהב

3842302-500991102-5010048הנשיא  ויצמן 21 חדרהחדרהבנק יהב

5822003-501309502-5010026הלוחמים 62 בית חולים וולפסון, סניפון וולפסון- חולוןחולוןבנק יהב

5834302-500991102-5010087יהושוע חנקין  95 חולוןחולוןבנק יהב

3303502-500991102-5010052דרך העצמאות 36  חיפהחיפהבנק יהב

3303502-500991102-5010052דרך העצמאות 36  חיפהחיפהבנק יהב

3525404-851602204-8515911רח' העליה השנייה  2 בית החולים רמב"ם רמב"םחיפהבנק יהב

בית חולים פוריה  סניפון פוריהטבריהבנק יהב

1420704-868410002-5010080ככר רבין 1 סניף טבריהטבריהבנק יהב

9695002-500991102-5010106אגודת ספורט בית"ר 1 קניון עזריאלי מלחה ירושליםמלחה ירושליםירושליםבנק יהב

9458102-500991102-5010013הלל 14 ראשי ירושליםירושליםבנק יהב

02-500991102-5010017קלרמון 2 קרית הממשלה החדשה, המטה הארציקדםירושליםבנק יהב

9195002-500991102-5635374קפלן 1 קרית בן גוריון, בנין משרד השיכוןקרית בן גוריון, י-םירושליםבנק יהב

9446702-500991102-5010001ירמיהו 80 בית יהבירושליםבנק יהב

9546402-500991102-5010074כנפי נשרים   15  גבעת שאולכנפי נשריםירושליםבנק יהב

9446702-500966602-5385978ירמיהו 80 קרנות השתלמותירושליםבנק יהב

9446702-500966602-5385931ירמיהו 80 תוכניות חסכוןירושליםבנק יהב

9446702-500966602-5010007ירמיהו 80 אשראיירושליםבנק יהב

9446702-500966602-5385869ירמיהו 80 הנהלה ראשיתירושליםבנק יהב

4424702-500991102-5010073ויצמן 50 כפר סבאכפר סבאבנק יהב

2165002-500991102-5010088מעלה כמון 5 כרמיאלכרמיאלבנק יהב

7010003-764840002-5010040לוד נתב"ג 1 נמל תעופה בן גוריוןנתב"גלוד נתב"גבנק יהב

7170602-500991102-5010077גינות אילון 10  מודיעין סנטר מודיעיןמודיעיןבנק יהב

9545202-500991102-5010105דרך קדם 5 מעלה אדומיםמעלה אדומיםבנק יהב

2240102-500991102-5010056הרצל 64 מרכז הגעתוןנהרייהנהריהבנק יהב

1767302-500991102-5010059המלאכה 3  בנין לב העסקיםנצרת עיליתנצרת עיליתבנק יהב

4247602-500991102-5010038ברקת 3 נתניהנתניהבנק יהב

1825402-500991102-5010079יהשוע חנקין 14  קניון העמקים ,  עפולהעפולהבנק יהב

4922002-500991102-5010075המכבים 3  מרכז ארזיםפתח תקווהפתח תקוהבנק יהב

בית חולים ע"ש רבקה זיו, צפת  סניפון צפתצפתבנק יהב

2703902-500991102-5010086ויצמן 27 קריית ביאליקקרית ביאליקבנק יהב

7542602-500991102-5010044ישראל גלילי 3 ראשון לציוןראשון לציוןבנק יהב

7670102-500991102-5010085הלל וחנן אופנהיימר 2 סניף רחובותרחובותבנק יהב

נסגר



5262103-764630002-5010035ביה"ח שיבא, תל השומר 9  ביתן 9תל השומררמת גןבנק יהב

4710003-568918002-5010049צומת גלילות 1 בניין רב מכר,  גלילותרמת השרוןבנק יהב

67011דרך מנחם בגין  132 מגדלי עזריאלי תל אביבסניפון עזריאליתל אביבבנק יהב

6701303-685002802-5010071מנחם בגין 125 קריית הממשלה ת"א - מגדל היובלתל אביבבנק יהב

6816502-500991102-5010027שארית ישראל  35 רוטשילדתל אביבבנק יהב

6473902-500991102-5010031הארבעה 19 הקריה  תל אביבתל אביבבנק יהב

6423902-500991102-5010104ויצמן   14 ביה"ח איכילוב תל אביבאיכלובתל אביבבנק יהב

6971903-625420002-5010097ראול ולנברג 24 רמת החיילרמת החיילתל אביבבנק יהב


