


 



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8696650 דהן שמעון בית שאן, ירושלים הבירה בית שאן

 076-8670550 עירית פטרנק קרית  מוצקין, 90שד משה גושן   השופטים

 076-8697050 מערבי מירב טבריה, 1הבנים רח טבריה

 076-8696150 שמואלי מרדכי כרמיאל, 9החרושת  רח כרמיאל

 076-8696250 יהב אייל נהריה, 64ויצמן  רח נהריה

 076-8696441 ילובסקי גלית   נצרת  , 9 איכסל רח נצרת  

 076-8697250 קלאודיה גולדיק נצרת עילית, מרכז מסחרי רסקו נצרת עלית

 076-8696050 יערי משה עכו, 16 בן עמי עכו

 076-8696550 שפיר להב עפולה, 10 לויןהרב  עפולה

 076-8697550 מן עופר'תורג צפת, 35ירושלים  צפת

 076-8673250 קטי רבינוביץ קצרין, מרכז מסחרי קצרין

 076-8698700 ישראלי אבשלום    77שדרות שאול עמור  מגדל העמק 

 076-8664100 מוסטפאמוסטפא    נרקסידרך אלוף עוזי  מעלות 

 076-8689750 מלמוד כוכבה אתא קרית, 66העצמאות  אתא קרית

 076-8689950 דנה סבג חיים קרית, 22אחי אילת  חיים קרית

 076-8689550 סימון שי טבעון קרית, גוריוןככר בן  טיבעון קרית

 076-8697650 יפית תוויאור שמונה קרית, מרכז מסחרי שמונה קרית

 076-8172750 אלמלם שמעון חצור הגלילית, האגס רח ראש פינה

 076-8689650 ענת י'הרונגמנטל  טבעון קרית, אלכסנדר זייד רח רמת ישי

 מרחב הגליל
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 Rafael.siso@bankleumi.co.il 054-5629559 076-8036953 מנהל מגזר עסקים סיסורפי 

 Tali.shimon@bankleumi.co.il 052-3205476 076-8036961 מפתחת עסקים טלי שמעון



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8698350 סמיהיחיא ' חאג אל גרביה באקה, 30 הנשיא ויצמן רח אל גרביה באקה

דלית אל  

 076-8698150 טובול אורלי דלית אל כרמל, 66אחד  רח עוספייה/כרמל

 076-8689150 גולדשטיין ילנה אילנה חיפה, 123שד הנשיא   הכרמל

 076-8670250 הדס ברנצוויג חיפה, 2חורי  , מגדל הנביאים הדר  הנביאים

 076-8695350 פלאי ענת חדרה, 58סמואל  חדרה

 076-8672950 גמליאל סיגל יוקנעם עילית, 2התמר   יוקנעם

 076-8687950 בן שושן קלי חיפה, 64החלוץ  מגדל חיפה

 076-8688650 סבו חיים חיפה, 112שד מוריה  מוריה

 076-8688250 ארי שירה-בן חיפה, 36גלבוע  שאנן נוה

 076-8688750 אלימלך טלי נשר, 18דרך השלום  נשר

 י'פינצ ענת יעקב זכרון, 11הנדיב  יעקב זכרון
076-8695654 

076-8695600 

 076-8695450 ליטל גרבלי פרדס חנה כרכור, הדקלים רח פרדס חנה

 076-8687750 שרית ונציאנו חיפה, 8 מאירהוףככר  אליעזר קרית

 076-8671650 אתי סלע חיפה, 4 פלימן קניון חיפה

 מרחב חיפה
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 rachelline.castro@bankleumi.co.il 054-5629430 04-8547940 מנהל מגזר עסקים קסטרו רשלין

   04-8547937 מפתח עסקים



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8669887 ווקס עמי כוכב יאיר, מרכז מסחרי ספיר מרכז עסקים ספיר

 076-8669854 גנאים עאדל כוכב יאיר, מרכז מסחרי ספיר מרכז עסקים ספיר

 076-8669870 זוהיר מגאדלי כוכב יאיר, מרכז מסחרי ספיר מרכז עסקים ספיר

 076-8669850 הממאם עאצי כוכב יאיר, מרכז מסחרי ספיר מרכז עסקים ספיר

 076-8695750 חן קליינר גל אבן יהודה, המיסדים רח אבן יהודה

 076-8664850 טל ליבנת נתניה, 27 לנטוסטום  אלוני השרון

 076-8694350 אפרתי עמית הוד השרון, 7הבנים  רח הוד השרון

 076-8694850 יעל ריטר הרצליה, 2 גוריוןבן  הרצליה

 076-8694650 צבי קוגלר כפר סבא,101ויצמן  כפר סבא

 076-8684450 עופר זיסמן כפר שמריהו, 5המעפילים  כפר שמריהו

 076-8678350 ברלינסקי אמיר הרצליה, 32משכית  משכית

 076-8695050 תייר גבי נתניה, 5הרצל  נתניה

 076-8694950 לאה רבינוביץ רמת השרון, 69סוקולוב  רמת השרון

 076-8694250 חביב גלעד רעננה, 152אחוזה  רעננה

 076-8695250 גרה אמין נתניה, 33הרצל  שדרות בנימין

 076-8683550 פונדק כמאל מונדתל , 52הדקל  רח מונד-תל

 מרחב השרון
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 Iris.seiger@bankleumi.co.il 050-6519736 09-7706303 מנהלת מגזר עסקים זייגראיריס 

 keren.frenkel@bankleumi.co.il 050-6519042  09-7706306 מפתחת עסקים קרן פרנקל



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8683350 נטר ניצן יפו -תל אביב , 43ברודצקי  איינשטיין

 076-8680450 גרינברג חיים יפו -תל אביב , 87בן יהודה   גורדון

 076-8680950 בן טובים גיא יפו -תל אביב , 4מרמורק  היכל התרבות

 076-8667300 (מנהל הסניף) חיימוברון  יפו-תל אביב, 28הברזל  הברזל

 076-8685400 (מנהל הסניף)משה פדר  רמת גן, 123 ה"הרא ה"הרא

 076-8681650 רחל וגשל יפו -תל אביב , 71אבן גבירול  כיכר יצחק רבין

 076-8680650 כגן נווה יפו -תל אביב , 50דיזנגוף  לב דיזנגוף

 076-8683850 נטלי בסקי'קלצ בורלקוב יפו -תל אביב , 7קהלת סלוניקי  נאות אפקה

 076-8683250 מלכה הייניש יפו -תל אביב , 48פנקס  פנקס

 076-8685550 רינה טנקל בני ברק, 13 גוריוןדרך בן  קונקורד

 076-8685150 יונתן עדי קלייניאן רמת גן, 22ביאליק  רמת גן

 076-8662850 צבי ליאת בן יפו -תל אביב , 21אחימאיר אבא  'רמת אביב ג

 076-8677150 גם זו לטובה עינב יפו -תל אביב , 32אבן גבירול  שאול המלך

 מרחב תל אביב צפון
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 054-7125013 03-526-0428 מנהל מגזר עסקים יקוטאי'צאריק 
arie.chicotay@bankleumi.co.il 

 talishimon@bankleumi.co.il   03-5260434 מפתח עסקים ריבנרדני 



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8667650 שחרור ליאת אור יהודה, 20ההגנה  רח אור יהודה

 076-8681150 גורביץ מורן יפו -תל אביב , 31מונטיפיורי  אחד העם

 076-8670900   (נהלת הסניףמ)מדי בכר  פתח תקווה   8 יעל רום   אם המושבות

 076-8699950 אסרף מיטל אילת, המרכז המסחרי אילת

 076-8680350 מנגל שגיב יפו -תל אביב , 43אלנבי  ביאליק

 076-8685750 אושקי שביט גבעתיים, 67כצנלסון  גבעתיים

 076-8666650 אלמוג מזל יפו -תל אביב , 125ביאליק  ההלכה

 076-8661650 לבני לירן יפו -תל אביב , 9השלושה  המעפילים

 076-8680750 אניטה שלמייב יפו -תל אביב , 29בן יהודה  טרומפלדור

 076-8680150 דואק ענת יפו -תל אביב , 1שד ירושלים  יפו

 076-8681050 גרנות עומר יפו -תל אביב , 119אלנבי  כיכר המושבות

 076-8681250 רויתברקאי  יפו -תל אביב , 20לינקולן   מגדלי אביב

 076-8662450 היימן אורלי יפו -תל אביב , 23עמק ברכה  עמק ברכה

 076-8680550 יואב קרסנר יפו -תל אביב , 60דרך שלמה  פלורנטין

 076-8694050 ברוך הילה פתח תקווה, 76רוטשילד  פתח תקווה

 076-8684350 מיכאלי רוני אונו קרית, 2זיידמן   אונו קרית

 076-8670300 (  מנהל סניף)פחמן  לישי פתח תקווה   65העצמאות  גנים   כפר

 076-8682150 ריבה שלום   יפו   –תל אביב  106הר ציון ' שד המלאכה  קרית

 מרחב לב תל אביב
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 shachaf.rozenboim@bankleumi.co.il 054-7125031 03-5396603 מנהל מגזר עסקים שחף רוזנבוים

 03-5396607 מפתחת עסקים וידי כהן
  Vidi.cohen@bankleumi.co.il 



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8698850 שי אשכנזי   גבעתיים 23הרצוג  תל גנים

 076-8670800 שגיא מזור מנהל סניף רמת גן   3היצירה  שחקים

 מרחב לב תל אביב



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8682750 משה מיטל וייץ אזור, 3הרצל  רח אזור

 באר יעקב, 9קישון  אפרים באר יעקב

 לזר ניר  

 (מנהל סניף)ששון דודו 

076-8670450 

076-8670400 

 076-8686150 פורר דב בת ים, 67שד העצמאות  בת ים

 076-8692850 בילי ס'רייצ גדרה, 30 הבילוים גדרה

 076-8685950 עדי סלר'צ בת ים, 84בלפור  דקר

 076-8666950 בן אהרון מאיה ראשון לציון, 7 זדל היקב

 076-8685850 לוי ירון חולון, 45סוקולוב   חולון

 076-8693950 חסון ליזה יבנה, 2שבזי  יבנה

 076-8683750 פורר יעל יהוד, 54דרך העצמאות  יהוד

 076-8693750 גונן דניאל לוד, ככר הקומנדו לוד

 076-8693350 שרית בוסליק נס ציונה, 33ויצמן   נס ציונה

 076-8693850 שוורץ איריס לוד, הערבה רח, בית מוטורולה שדה תעופה קרית

 076-8693450 לבב אורון ראשון לציון, 65הרצל   ראשון לציון

 076-8693050 ענת פרשקובסקי רחובות, 200הרצל   רחובות

 076-8693650 לשם שלומי רמלה, 84שד הרצל   רמלה

 076-8665750 זאב טל שרת   קרית, 1קרן היסוד  שרת קרית

 מרחב השפלה
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 Rafi.mantin@bankleumi.co.il 054-5629526 08-9384305 מנהל מגזר עסקים מנטיןרפי 

 Salit.elmoznino@bankleumi.co.il   08-9384346 מפתחת עסקים אלמוזנינוסלעית 



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8690350 קמיליה אלפאסי ירושלים, 106שד הרצל  בית הכרם

 076-8676600 (מנהל סניף)אוליאל שי  ירושלים, 17הפסגה  בית וגן

 076-8691650 מיכאל לומברוזו בית שמש, מרכז מסחרי בית שמש

 076-8691150 אביטל ריבה ירושלים, 29שטראוס  גאולה

 076-8679700 (מנהל סניף) סבן לימור ירושלים, 20י עגנון "ש גבעת אורנים

 076-8664750 אורית חיימוב 13כנפי נשרים  גבעת שאול

 076-8690250 עדן חיים ירושלים, 22המלך גורג  'ורג'גהמלך 

 076-8692050 דימטרי מטלין ירושלים, 2בן יהודה  כיכר ציון

 076-8663850 אריאל קסלסי 10שדרות הראל  מבשרת ציון  

 076-8668000 (מנהלת סניף)לוי טל ' רבינוביץ קניון עזריאלי 2לב העיר  מודיעין  

 076-8675200 (מנהלת סניף)טינה  בודניקוב ככר יהלום, המרכז המסחרי מעלה אדומים

 076-8691450 סימה ציטרום ירושלים, 4חנניה  עמק רפאים

 076-8691250 מועלם זיוה ירושלים, 21  רמבן רחביה

 076-8895190 (מנהלת הסניף)כפיר איתנה -גיא גולדה מאיר קניון רמות' שד רמות

 076-8690550 יעל וינונסקה ירושלים, 15פארן  רח אשכול-רמות

 076-8674750 פנחסי חן מרכז מסחרי 30 אילוןעמק  שוהם

 076-8690450 דוד שרית ירושלים, 208יפו   שער העיר

 076-8678500 (מנהלת סניף)חוה ' לבקוביץ ירושלים, 101דרך חברון  תלפיות

 076-8691800 (מנהל סניף) מוחמדמוחמד  ליד שער שכם, סלאח א דין מזרח ירושלים

 מרחב ירושלים
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 eyal.levi@bankleumi.co.il 054-5629577 02-6558335 מנהל מגזר עסקים אייל לוי

 zohar.masas@bankleumi.co.il   02-6558341 מפתחת עסקים זוהר מסס



 טלפון מנהל לקוחות עסקים כתובת סניף

 076-8678950 רובין סוזנה אופקים, 14יהדות דרום אפריקה  אופקים

 076-8693250 רבקה אלקובי אשדוד, 3שבי ציון  רח אשדוד

 076-8692550 שרונת הלברון אשקלון, 8ל "צה אשקלון

 076-8692150 אלי אמזלג באר שבע ,54העצמאות  באר שבע

 076-8692350 ביטון שחר דימונה, מרכז מסחרי דימונה

 076-8692250 נתנאל אסיף באר שבע, דרך מצדה מרכז הנגב

 076-8679050 בוארון יצחק נתיבות, 5בעלי מלאכה  נתיבות

 076-8666250 ויקטוריה קוסטן סיטי אשדוד, 13שד הציונות  סיטי אשדוד

 076-8675850 נגר מיכאל ערד, מרכז מסחרי ערד

 076-8692750 אורלי ק'זינצ גת קרית, ככר פז גת קרית

 076-8698550 קרעי אליעזר מלאכי קרית, גוריוןשד בן  מלאכי קרית

 076-8694150 לוי אפרת שדרות, ככר הנשיא שדרות

 076-8677500 בוחבוט פני   מרכז מסחרי שכונה ה   היעלים

 מרחב הדרום
 מייל טלפון נייד טלפון במשרד תפקיד שם

 Yaron.gil@bankleumi.co.il 054-5629790 08-6462934 מנהל מגזר עסקים גיל ירון

 Ilana.moyal@bankleumi.co.il   08-6462937 מפתחת עסקים אילנה מויאל

 ישיר לאומי
 מייל נייד טלפון איש קשר סניף

  Eva.Yaffe@BankLeumi.co.il 050-6519269 03-9544233 אווה יפה ישיר לאומי



 


