מאי 2022
שינויים במערך הסניפים
במסגרת תהליך המיזוג ,חלים שינויים במערך הסניפים של בנק אגוד
סניפים שעתידים להיסגר





הסניפים ייסגרו בכתובתם הנוכחית ויעברו לפעול בכתובת חדשה.
מספר הסניף ,פרטי חשבונות הלקוחות וכל ההרשאות ואמצעי התשלום הקיימים בכל חשבון יוותרו ללא שינוי.
העברת ניהול חשבונך תבוצע באופן ממוכן ,ללא צורך בהגעה לסניף ,ללא טרחה וללא עלויות  /עמלות כלשהן מצדך
ובאחריות מלאה של הבנק.
אנו פועלים על מנת שנוכל להמשיך ולספק שירותים בנקאיים של בנק אגוד מתוך סניף בנק מזרחי טפחות בעיר .עדכון
בנושא יישלח בנפרד.
תאריך סגירה

רוממה ירושלים

08.07.2022

08.07.2022

כתובת הסניף החדשה
בן יהודה  12ירושלים מתוך
סניף ירושלים ראשי
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
מתוך סניף תל אביב ראשי

מספר הטלפון בסניף

שעות פעילות הסניף
א' ג' ה' 9:00-14:00

076-8003533

ב' ד' ,9:00-14:00
16:00-18:00

076-8003517

א'-ה' 08:30-14:00

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ראשי ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף פארק אפק של מזרחי במיקום הנוכחי של סניף ראש העין אגוד ,ברח' העמל  1ראש העין דלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


ראש העין




"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003541והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף בני ברק
של מזרחי טפחות  ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003550
06.07.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
מיקדו

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ראשי ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מזרחי טפחות שברחוב אהרון בקר  8תל אביב דלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.







"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003541והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף בני ברק
של מזרחי טפחות  ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003535
06.07.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ראשי ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מזרחי טפחות במיקום הנוכחי של סניף אלעד אגוד ,ברחוב שמאי  1אלעד כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


אלעד




"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003541והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף בני ברק
של מזרחי טפחות  ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003530
04.07.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ראשי ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מזרחי טפחות ,במיקום הנוכחי של סניף רעננה אגוד ברח' אחוזה  153רעננה כדלקמן:
רעננה

השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003541והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף בני ברק





של מזרחי טפחות  ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.

סניף פרמיום

לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003578
25.04.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
ב' ,ד' ,08:30-13:00
26.04.2022

אחד העם  ,1רחובות מתוך
סניף רחובות

076-8003563

15:30-18:00
ג' ,ה'08:30-14:00 -
ו' 08:30-12:00

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ראשי ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מזרחי טפחות שברחוב הרצל  73ראשון לציון כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


סניף ראשון לציון





"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות ראשון
לציון ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003563והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף ראשון
לציון של מזרחי טפחות  ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
ראשון לציון.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.
סניף רימונים-
בני ברק

26.04.2022

אחוזת בית  ,6-8תל אביב
מתוך סניף תל אביב ראשי

076-8003541

א'-ה' 08:30-14:00

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ראשי ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מזרחי טפחות שברחוב אהרונוביץ'  12בני ברק כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.






"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003541והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף בני ברק
של מזרחי טפחות  ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות בני
ברק.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.

סניף רמת גן
סניף קריית אריה

לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003506
19.05.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
24.05.2022

אחוזת בית  ,6-8תל אביב
מתוך סניף תל אביב ראשי

076-8003561

א'-ה' 08:30-14:00
ב' ,ד' ,08:30-13:00

24.05.2022

רחוב אחד העם  1רחובות.

076-8003574

15:30-18:00
ג' ,ה' 08:30-14:00
ו' 08:30-12:00

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף רחובות ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד בסניף
מזרחי טפחות שברחוב קק"ל  130באר שבע כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.

סניף באר שבע





"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות באר
שבע ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003574והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף באר
שבע של מזרחי טפחות  ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
באר שבע.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.

לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.

27.05.2022

פלי"ם  ,6חיפה מתוך סניף

076-8003555

א'-ה' 08:30-14:30

חיפה ראשי

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף חיפה ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד בסניף
מזרחי טפחות שברחוב שדרות הגעתון  27נהריה כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


סניף נהריה




"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות נהריה,
יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003555והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף נהריה של
מזרחי טפחות ,עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות נהריה.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.
27.05.2022

פלי"ם  ,6חיפה מתוך סניף

076-8003537

א'-ה' 08:30-14:30

חיפה ראשי

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף חיפה ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד בסניף
מזרחי טפחות שברחוב גושן  ,25קרית מוצקין כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


סניף הקריות




"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות קריית
גת ,יש ליצור קשר עם סניף חיפה בטלפון  076-8003537והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף קריית
מוצקין של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
קריית מוצקין.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.

14.06.2022

גיבורי ישראל  24נתניה מתוך

076-8003570

א'-ה' 08:30-14:30

סניף פולג

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף פולג ,לנוחיותך יעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד בסניף
מזרחי טפחות שברחוב שטמפפר  17נתניה .כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


סניף נתניה




"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
זמני פעילות הדלפק יישלחו בדיוור ייעודי ללקוחות הסניף בטרם סגירת הסניף
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות קריית
גת ,יש ליצור קשר עם סניף חיפה בטלפון  076-8003537והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף קריית
מוצקין של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
קריית מוצקין.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים לבנק
מזרחי טפחות.

העתקת סניפים
תאריך העתקה

כתובת הסניף החדשה

מספר הטלפון בסניף

בן יהודה  12ירושלים ,ויפעל
סניף ירושלים

07.06.2022

מתוך מבנה של סניף בנק

שעות פעילות הסניף
א' ג' ה' 9:00-14:00

076-8003546

מזרחי טפחות.

ב' ד' ,9:00-14:00
16:00-18:00

סניפים שנסגרו



הסניפים נסגרו בכתובתם הנוכחית ועברו לפעול בכתובת חדשה.
מספר הסניף ,פרטי חשבונות הלקוחות וכל ההרשאות ואמצעי התשלום הקיימים בכל חשבון יוותרו ללא שינוי.
תאריך סגירה
סניף קריית אונו /
רמת השרון

14.10.2021

סניף
מרכז הכרמל

14.10.2021

סניף קריית גת

14.12.2021

כתובת הסניף החדשה

מספר הטלפון בסניף

שעות פעילות הסניף

אחוזת בית  ,6-8תל אביב

076-8003534

א'-ה' 08:30-14:00

מתוך סניף תל אביב ראשי
פלי"ם  ,6חיפה מתוך סניף

076-8003568

א'-ה' 08:30-14:30

חיפה ראשי
שדרות ירושלים  ,12אשדוד
מתוך סניף אשדוד

076-8003520

ב' ,ד' ,08:30-13:00
15:30-18:00

ג' ,ה' 08:30-14:00
ו' 08:30-12:00
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף אשדוד ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מזרחי טפחות שברחוב שד' לכיש  ,11קריית גת כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.






"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל בימים שלישי וחמישי בשעות .09:00-14:00
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות קריית
גת ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003520והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף קריית גת
של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
קריית גת.
שירותי קופה חלקיים –
 oתשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
 oמשיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
 oהפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.
גיבורי ישראל  ,24נתניה מתוך
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003538
17.12.2021
סניף פולג
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף פולג ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד בסניף
מזרחי טפחות שברחוב הרצל  ,23חדרה כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.


סניף חדרה




סניף
כיכר המדינה
סניף גורדון

"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפיקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל בימים שלישי בשעות  09:00-14:00ושני ורביעי בשעות  09:00-14:00ו16:00--
18:00
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
חדרה ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003538והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף
חדרה של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי
טפחות חדרה.
שירותי קופה חלקיים –
תשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
משיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
הפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום מסירת
המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003577
31.12.2021
מתוך סניף תל אביב ראשי
11.01.2022

אחוזת בית  ,6-8תל אביב
מתוך סניף תל אביב ראשי

076-8003515

א'-ה' 08:30-14:00

סניף
מרכז ראשון לציון

18.01.2022

אחוזת בית  ,6-8תל אביב

076-8003568

א'-ה' 08:30-14:00

מתוך סניף תל אביב ראשי
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מזרחי טפחות שברחוב הרצל  ,73ראשון לציון כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.






"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפיקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל בימים רביעי בשעות  09:00-14:00ו 16:00-18:00-וחמישי בשעות 9:00-13:30
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
חדרה ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003568והכרטיס יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף
ראשון לציון של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי
טפחות ראשון לציון.
שירותי קופה חלקיים –
תשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
משיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
הפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום מסירת
המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.
ב' ,ד' ,08:30-13:00
סניף אשקלון

25.01.2022

שד' ירושלים  ,12אשדוד
מתוך סניף אשדוד

076-8003542

15:30-18:00
ג' ,ה' – 08:30-14:00
ו' – 08:30-12:00

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף אשדוד ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף אשקלון של מזרחי טפחות שברחוב כצנלסון  ,5אשקלון כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.






סניף פתח תקווה

"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפיקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל בימים שני ורביעי בשעות  09:00-14:00ו16:00-18:00-
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
אשקלון ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003542והכרטיס יישלח ל"דלפק
אגוד" בסניף אשקלון של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות "דלפק אגוד"
בסניף מזרחי טפחות אשקלון.
שירותי קופה חלקיים –
תשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
משיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
הפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים
מיום מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003523
25.01.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי

בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף לב העיר פתח תקוה של מזרחי טפחות שברחוב בר כוכבא  20פתח תקוה כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.






סניף הרצליה
פיתוח

"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפיקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל ביום רביעי בשעות  9:00-14:00ו ,16:00-18:00-וביום חמישי בשעות
.9:00-14:00
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
לב העיר פתח תקוה ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003523והכרטיס
יישלח ל"דלפק אגוד" בסניף לב העיר פתח תקוה של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר
בזמני פעילות "דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות לב העיר פתח תקוה.
שירותי קופה חלקיים –
תשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
משיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
הפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003512
31.01.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף הרצליה של מזרחי טפחות שברחוב סוקולוב  6הרצליה כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.
" דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפיקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל ביום שני בשעות  9:00-14:00ו ,16:00-18:00-וביום חמישי
בשעות .9:00-14:00
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
הרצליה ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003512והכרטיס יישלח
ל"דלפק אגוד" בסניף הרצליה של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות
"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות הרצליה.
 שירותי קופה חלקיים –
תשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
משיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
הפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
 בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

סניף מודיעין

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003514
31.01.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף מודיעין של מזרחי טפחות שברחוב לב העיר  2מודיעין כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.







סניף הרצליה

"דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפיקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל ביום שני בשעות  8:30-14:00ו ,16:00-18:00-וביום שלישי בשעות
.8:30-14:00
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
מודיעין ,יש ליצור קשר עם הסניף בטלפון  076-8003514והכרטיס יישלח
ל"דלפק אגוד" בסניף מודיעין של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות
"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות מודיעין.
שירותי קופה חלקיים –
תשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
משיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
הפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.

בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.
אחוזת בית  ,6-8תל אביב
א'-ה' 08:30-14:00
076-8003566
31.01.2022
מתוך סניף תל אביב ראשי
בנוסף לשירותים שיינתנו בסניף תל אביב ,לנוחיותך מעמיד הבנק גם שירותים בנקאיים של בנק אגוד
בסניף הרצליה של מזרחי טפחות שברחוב סוקולוב  6הרצליה כדלקמן:
השירותים יינתנו ללקוחות פרטיים ועסקים קטנים בלבד.
" דלפק אגוד" – מגוון שירותים בנקאיים שיינתנו ע"י בנקאי אגוד (טיפול בפיקדונות ,מסירת כרטיסי
אשראי  /פנקסי שיקים* ,ביצוע העברות בנקאיות ועוד).
דלפק אגוד פעיל ביום שני בשעות  9:00-14:00ו ,16:00-18:00-וביום חמישי
בשעות .9:00-14:00
*במידה ותרצה לקבל את כרטיס האשראי/פנקס השיקים ב"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות
הרצליה ,יש ליצור קשר עם סניף ראשי תל אבי בטלפון  076-8003566והכרטיס יישלח
ל"דלפק אגוד" בסניף הרצליה של מזרחי טפחות עד שני ימי עסקים ויימסר בזמני פעילות
"דלפק אגוד" בסניף מזרחי טפחות הרצליה.
 שירותי קופה חלקיים –
תשלום שובר עד  20א'  ₪במזומן.
משיכת מזומנים (רק בימי פעילות "דלפק אגוד").
הפקדת שיק מזומן בלבד באמצעות מעטפת "חיש בנק" (השיק יופקד עד  7ימי עסקים מיום
מסירת המעטפה).
 בנקאי תומך מטעם בנק מזרחי טפחות -בימים בהם "דלפק אגוד" יהיה סגור ,ניתן יהיה לפנות
לבנקאי ייעודי מטעם מזרחי טפחות אשר יסייע לביצוע הפעולות וקבלת המידע.
בכדי לקבל את כל השירותים לעיל יש להגיע עם תעודת זהות.
לתשומת ליבך ,בעצם השימוש בשירותים הבנקאיים המפורטים לעיל פרטיך עלולים להיות חשופים
לבנק מזרחי טפחות.

לשאלות ובירורים בדבר השינוי האמור ,אנא פנה לבנקאי בסניף.
למנויי אגוד ישיר :בטלפון  1-700-700-017או מכל נייד .*3215

בנק אגוד

