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 הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי : הנדון

 בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 

 

 

קים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה ב שתי הודעות בדבר סניפי בנ"מצ, לידיעתכם

ובאפריל ) 'נספח א (2002או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים כפי שפורסמו ברשומות בפברואר 

 ). 'נספח ב (2002

 ).'נספח ג(ב הודעה נוספת שהועברה לפרסום ברשומות "מצ, כמו כן
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 רפאל לנקרי 

 

 ונה על תחום הסדרההממ 
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 הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי 

 בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 

 1992 -ב"התשנ, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(לפי הוראות הבנקאות 

 

, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(נקאות להוראות הב) ג (7בתוקף סמכותי לפי סעיף 

  לעניין חיוב וזיכוי, אני קובע כי יווסף יום עסקים בנקאי) להלן ההוראות( 19921 - ב"התשנ

 :להלן) 2(-ו) 1(בסניפי הבנקים כמפורט בפסקאות , כיבוד שיק-לקוחות ולעניין אי

 

 :להלןסניפי כל הבנקים הנמצאים במקומות המרוחקים שברשימה  )1(

 

             אלון שבות

  )גוש קטיף(נווה דקלים 

 קריית ארבע

 קרני שומרון

 
 
לעניין , סניפי הבנקים שיום המנוחה בהם שונה מכלל הבנקים כמפורט בטבלה שלהלן )2(

 . ממסרים שהוצגו בימים כמפורט לצדם בטבלה

תוספת של יום 
 אחד להחזרות

 לגבי ממסרים 
 שהוצגו ביום

 מנוחהיום ה
 שם המקום שם הבנק השבועי

 אום אל פחם        מ"בנק הפועלים בע שישי חמישי
 אום אל פחם     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע שישי חמישי
  אכסאל     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע  ראשון שישי
   אעבלין        מ"בנק ערבי ישראלי בע  ראשון שישי
 באקה אל גרביה        מ"בנק הפועלים בע שישי חמישי
 באקה אל גרביה מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
 באקה אל גרביה מ"בנק מרכנתיל  דיסקונט בע ראשון שישי
 בועיינה     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע  ראשון שישי
          אן'בית ג        מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
 מכר-דידה'ג מ"יסקונט בעבנק מרכנתיל ד ראשון שישי
           גוש חלב        מ"בנק ערבי ישראלי בע  ראשון שישי
 וליה'לג'ג מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
 דבוריה מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע שישי חמישי
  דבוריה        מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
        אסד-דיר אל        מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
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תוספת של יום 
 אחד להחזרות

 לגבי ממסרים 
 שהוצגו ביום

 מנוחהיום ה
 שם המקום שם הבנק השבועי

 דאלית אל כרמל        מ"בנק הפועלים בע שישי חמישי
   חרפיש        מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
 טורעאן מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
 טייבה        מ"בנק הפועלים בע  שישי חמישי
 טייבה מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
 טירה        מ"בנק הפועלים בע  שישי חמישי
 טירה מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
   טמרה        מ"בנק ערבי ישראלי בע  שישי חמישי
   טמרה מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע  שישי חמישי
  יפיע     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
 ירכא מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון  שישי
   ירכא        מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי ישיחמ

         כפר יאסיף     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
         כפר יאסיף        מ"בנק ערבי ישראלי בע ראשון שישי
           כפר כנא     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
           כפר כנא        מ"בנק ערבי ישראלי בע ראשון שישי
 כפר מנדא מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
 כפר קאסם מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
           כפר קמא     מ"בנק  מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
           כפר קרע        מ"בנק הפועלים בע  שישי חמישי
           כפר קרע        מ"בנק ערבי ישראלי בע  שישי חמישי
 אר'מג        מ"בנק הפועלים בע ראשון שישי
 אר'מג        מ"בנק ערבי ישראלי בע  שישי חמישי
      ד אל כרום'מג     מ"בנק  מרכנתיל דיסקונט בע שישי חמישי
 מגדל שמס        מ"בנק הפועלים בע ראשון שישי
 זרח ירושליםמ        מ"בנק הפועלים בע שישי חמישי
 מזרח ירושלים מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
 מזרח ירושלים Standard Chartered Bank Ltd שישי חמישי
  מעיליא     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
  מעלות תרשיחא     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
 רשיחאמעלות ת מ"בנק ערבי ישראלי בע ראשון שישי
 נחף מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע שישי חמישי
 נצרת מ"בנק ירושלים בע ראשון שישי
  ראשי-נצרת        מ"בנק הפועלים בע ראשון שישי
  ראשי-נצרת מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
  אל ראם-נצרת מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
  פאולוס הששי-נצרת מ"ט בעבנק מרכנתיל דיסקונ ראשון שישי
  פאולוס הששי-נצרת מ"בנק לאומי לישראל בע ראשון שישי
 סכנין מ"בנק ירושלים בע ראשון שישי
 סכנין בנק מרכנתיל דיסקונט שישי חמישי
  סכנין מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
 עוספיה מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
 עילבון מ"יסקונט בעבנק מרכנתיל ד ראשון שישי
  עראבה     מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע שישי חמישי
 עראבה מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
  ערערה        מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
 פקיעין        מ"בנק ערבי ישראלי בע שישי חמישי
 פרדיס מ"בנק לאומי לישראל בע שישי חמישי
 קלנסווה        מ"הפועלים בעבנק  שישי חמישי
 ראמה     מ"בנק   מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
  ראמה        מ"בנק ערבי ישראלי בע ראשון שישי
 רהט     מ"בנק  מרכנתיל דיסקונט בע שישי חמישי



תוספת של יום 
 אחד להחזרות

 לגבי ממסרים 
 שהוצגו ביום

 מנוחהיום ה
 שם המקום שם הבנק השבועי

  ריינה     מ"בנק  מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
 עםשפר        מ"בנק הפועלים בע ראשון שישי
 שפרעם מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
 שפרעם        מ"בנק ערבי ישראלי בע ראשון שישי
 שפרעם מרכז מסחרי מ"בנק ערבי ישראלי בע ראשון שישי

 
 

ההודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי 

 . בטלה- 2מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים

 

 
 
 

  יצחק  טל 
           

     המפקח על הבנקים
 
 
 ב"א בשבט התשס"כ
 2002 בפברואר 3
 
 )3-2398חמ (
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 הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי 

 בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 

 1992 -ב"התשנ, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(לפי הוראות הבנקאות 

 

, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(נקאות להוראות הב) ג (7בתוקף סמכותי לפי סעיף 

  לעניין חיוב וזיכוי, אני קובע כי יווסף יום עסקים בנקאי) להלן ההוראות( 19921 - ב"התשנ

 :בסניפי הבנקים כמפורט להלן, כיבוד שיק-לקוחות ולעניין אי

 

 
 לעניין ממסרים ,סניפי הבנקים שיום המנוחה בהם שונה מכלל הבנקים כמפורט בטבלה שלהלן 

 . שהוצגו בימים כמפורט לצדם בטבלה

תוספת של יום 
 אחד להחזרות

 לגבי ממסרים 
 שהוצגו ביום

 יום המנוחה
 שם המקום שם הבנק השבועי

 נצרת מ"בנק דיסקונט לישראל בע ראשון שישי
 עוספיה מ"בנק לאומי לישראל בע ראשון שישי

 
 
 

 
 

  יצחק  טל 
           

 ל הבנקים    המפקח ע
 
 
 ב"ו בניסן תשס"כ
 2002 באפריל 8
 )3-2398חמ (
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 הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי 

 בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים 

 1992 -ב"התשנ, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(לפי הוראות הבנקאות 

 

, )מועד זיכוי וחיוב בשיקים) (שירות ללקוח(נקאות להוראות הב) ג (7בתוקף סמכותי לפי סעיף 

  לעניין חיוב וזיכוי, אני קובע כי יווסף יום עסקים בנקאי)  ההוראות-להלן ( 19921 - ב"התשנ

 :בסניף הבנק כמפורט להלן, לקוחות ולעניין אי כיבוד שיק

 

 
תוספת של יום 
 אחד להחזרות

 לגבי ממסרים 
 שהוצגו ביום

 יום המנוחה
 שם המקום שם הבנק עיהשבו

 מזרח ירושלים מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע ראשון שישי
 
 
 

 

 
  יצחק  טל 

           
     המפקח על הבנקים

 
 

 _________תאריך
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