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טל. 074-7157229תל אביב הארבעה9
שלוחה פנימית

חייםהארבעה 6
052-3298033

7290696200096

 טל. 074-7157185תל אביב אחד העם62
שלוחה פנימית 700

כפיראחד העם 13
054-3298028

7290696200621

 טל. 074-7157195תל אביב פלורנטין16
שלוחה פנימית 730

קובישלמה 53
054-3298028

7290058102419

 טל. 074-7157288תל אביב תחנה מרכזית32
שלוחה פנימית 850

שלומילוינסקי 108 תחנה מרכזית קומה 3
054-2001129

7290696200652

 טל. 074-7157288ראשון פרס נובל מערב23
שלוחה פנימית 888

שריתשמעון פרס 33
054-9777856

7290696200669

 טל. 074-7157295גני תקווה28
שלוחה פנימית 695

 זהבההכרמל 20, מרכז הבמה
054-3299418

7290696200287

 טל. 074-7157211כפר סבא79
שלוחה פנימית 430

מוטיאנג'ל 78 כפר סבא
054-3298019

7290696200799

 טל. 074-7157188הרצליה74
שלוחה פנימית 470

חיליקקניון שבעת הכוכבים
054-3299412

7290696200744

 טל. 074-7157165תל אביב לינקולן44
שלוחה פנימית 750

פיטוסילינקולן 16
054-3298024

7290696200447

 טל. 074-7157280תל אביב אוניברסיטה61
שלוחה פנימית 790

שמעוןג'ורג' ס. וייז 1, מעונות הברושים
054-7776753

7290696200614

 טל. 074-7157245תל אביב דיזינגוף65
שלוחה פנימית 835

אלי מוכתרדיזינגוף 224
054-3299407

7290696200645

 טל. 074-7157225ראשון מזרח71
שלוחה פנימית 500

אתיצבי פרנק 39, גני אסתר
054-3298007

7290058184903

 טל. 074-7157190פתח תקווה7
שלוחה פנימית 190/191

רחליבר כוכבא 16
050-3341117

7290058102396

 טל. 074-7157176נתניה90
שלוחה פנימית 450

שרוןהאורזים 4 אזור תעשייה
054-3298022

7290696200904

 טל. 074-7157275אורנית5
שלוחה פנימית 275

שאדיהערבה 10
052-2802576

7290696200058

 טל. 074-7157298אלקנה30
שלוחה פנימית 7466

מוחמדשיר השירים 75/1
054-6925398

7290696200300

 טל. 074-7157172תל מונד50
שלוחה פנימית 172

מוטישקד 4
054-3298006

7290696200508

 טל. 074-7157286רעננה פארק69
שלוחה פנימית 286

לוטפישדרות ירושלים 34 
054-3298008

7290696200690

 טל. 074-7157233צור יצחק70
שלוחה פנימית 333

נטלינחל איילון 20
054-3298044

7290696200256

 טל. 074-7157273רעננה45
שלוחה פנימית 473

מוראחוזה 158
054-3298015

7290696200454

 טל. 074-7157210ראש העין אפק81
שלוחה פנימית 710

שיהעמל 2 פארק אפק
054-3298029

7290058184859

 טל. 074-7157277ראש העין26
שלוחה פנימית 277

חייםשבזי 26, בניין יהלום
054-6925382

7290696200263
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 טל. 074-7157222לוד10
שלוחה פנימית 760

קובייוספטל 23 תחנת הרכבת
052-6887484

7290696200102

 טל. 074-7157281טבעון86
שלוחה פנימית 281

דניסקניון מול היער המרווה 1
054-3298009

7290696200867

 טל. 074-7157296גדרה2
שלוחה פנימית 398

 רמיפינס 3
054-7776752

729069620027

טל. 074-7157179 קרית אתא96
שלוחה פנימית 479

 הראלהזבולון 14
054-6925385

7290696200966

טל. 074-7157299אשדוד8
שלוחה פנימית 699

 לריסהשדרות דוד המלך 18 מרכז מסחרי י"ג
054-7776762

7290696200089

טל. 074-7157215בית שאן73
שלוחה פנימית 520

האניהגבלוע 1 פינת יהושע אביטן
054-3298020

7290058184866

 טל. 074-7157205רמת ישי53
שלוחה פנימית 540

גדעוןמרכז מסחרי רמת ישי
054-3299414

7290058184897

 טל. 0747157250קריית מוצקין34
שלוחה פנימית 250/251

חנן/חמודישדרות ירושלים 1 נווה גנים
052-3321113

7290696200348

 טל. 074-7157276אשקלון ברנע41
שלוחה פנימית 376

 מירברחבעם זאבי מ.ס ברנע
054-7776763

7290696200416

 טל. 074-7157180קרית גת סנטר55
שלוחה פנימית 300

אניטההגפן 3
054-9777853

7290696200533

 טל. 074-7157208אופקים47
שלוחה פנימית 580

 אביא.ת. פארק אופקים
054-3298023

7290058184880

 טל. 074-7157270באר שבע68
שלוחה פנימית 351

 אלישדרות בן גוריון 15 פינת האורגים
054-3299404

7290696200683

 טל. 074-7157282גן יבנה1
שלוחה פנימית 282

יצחקהכישור 8
054-9777852

7290696200010

 טל. 074-7157217עפולה59
שלוחה פנימית 421

 עליזהקהילת ציון א.ת
054-3298018

7290696200676

 טל. 074-7157171אשקלון אפרידר )צפון(52
שלוחה פנימית 170

דוביבן צבי 8
054-3298027

7290696200052

 טל. 074-7157294קרית מלאכי54
שלוחה פנימית 495

יוסיזבוטינסקי  8
054-7776754

7290696200546

 טל. 074-7157290אשקלון מרכז95
שלוחה פנימית 290/291

 ציוןשדרות בן גוריון 1
054-3298026

7290058184842

 טל. 074-7157289קרית גת ביג72
שלוחה פנימית 499

 רותםדרך הדרום 3/6
054-7776749

729069200720

 טל. 074-7157206שדרות3
שלוחה פנימית 306

שרוןסמטת הפלדה 3 מרכז מסחרי
054-6925399

7290696200034

 טל. 074-7157220דימונה46
שלוחה פנימית 500

 אסנתהמלאכה 3
054-3298025

7290058184873
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 טל. 0747157230בית שמש14
שלוחה פנימית 230/240

 אופירהרצל 7
054-5666945

7290058102402

 טל. 074-7157209עכו25
שלוחה פנימית 709

איציק שלום הגליל 1
054-9777860

7290696200706

 טל. 074-7157170רמלה78
שלוחה פנימית 400

 רינה              יריבהרצל 91, קניון קרית הממשלה
054-3103354     054-6925397

7290696200782

 טל. 074-7157175לוד נתב"ג77
שלוחה פנימית 200

עידןפסח לב 2 א.ת. צפוני
054-6265620

7290696200775

 טל. 074-7157279שוהם91
שלוחה פנימית 279

גילדרך איילון 161
054-6925384

7290696200911

 טל. 074-7157210חיפה צק פוסט63
שלוחה פנימית 800/801

איברהיםדרך בר יהודה 111 ביג צק פוסט
054-3298000

7290696200638

טל. 074-7157288חיפה העלייה 27
שלוחה פנימית

הרב רפאל קנקואה 30 שער העלייה/
שמואל שלוסברג 1

כרמלה
054-8676924

7290696200201
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