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   (מוצרי מזון)מעדני אביב  15

 (אופנה)פנקייר 

 (אופנה)אמנון 

 (תכשיטים)תכשיטי עמי 

 (בנק)בנק דיסקונט  16 (קיוסק)קטנה ומטריפה 

 (אופטיקה)אופטיקה סטאר  17

 (מזון)לחמא  (אביזרי אופנה)' קולאז

 (אופנה)צב האופנה  (אופנה)--- 

 (תכשיטים)רויאלטי  (אלקטרוניקה)דיוטי פרי עודפים 

 (הלבשה תחתונה)ינה 'ג (תכשיטים)' שלומוביץ 19

 (אופטיקה)אופטיקנה  (תכשיטים)הצורף 

 (ספרים)סטימצקי  (תכשיטים)פרינסס 

 (מוצרי פארם)ניו פארם  18 (הנעלה)נוביס 

 (סלולרי)דינמיק סלולר  (אופנה)ליידי קלאסיק 

 (אופנה)עונות  (אופנה)ואן 'דון ז

 (בית קפה)זמן קפה  (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  21

 (מזון)טורקיה הקטנה  (הנעלה)רוזנבאום 

 (קיוסק)---  (פרחים)פרחים בחיפה  23

 (אביזרי אופנה)כסוף תכשיטים  (הנעלה)ללכת בזול 

 (תיקים)כסוף תיקים  (הנעלה)נעלי רינה 

 (אופנה)דן גבריאלי  (כלי כתיבה)המשרטט 

 (מזון)קפה מאיר 

 (מזון)מקדונלדס  (הנעלה)חנות קטנה ומטריפה  25

 (קיוסק)המצליח 

 (אופטיקה)אופטיגרופ 

 (סלולרי)' אורנג

 (ממתקים)שווצריה הקטנה 

 (בית קפה)קפה אגוז  20 (מאפייה)לחם תושייה 

 (פיצרייה)אמריקן פיצה  (אופנת גברים)מן  27

 (בנק)הבנק הבינלאומי  (אופנה)אגו 

 (מוצרי מזון)שופרסל אקספרס 

בלפור ' רחביאליק ' רח

 (אופנה)רומיאו  22 (בית מרקחת)מירוני  29

 (מזון)אריק 

( change)' יינג'פורקס צ

 (אופנה)קאובוי  (אופנה)לה קוקט 

 (ביגוד)---  (הנעלה)רומיאו 

 (אופנה)מיס לונה  (הנעלה)נעלי צוריאנו 

 (הנעלה)הצעד הנכון  24 (מיצים)בית הפרי 

 (צעצועים)חמש עונות שפירא  ' רח

 (תיקים)---  (הנעלה)נעלי טוגו  31

 (הנעלה)הצעד הנכון  (עיצוב שיער)דניאל 

 (כלי בית)נעמן  26 (ביגוד) עונות 5

 (סלולרי)יש לי תקשורת  (בנק)בנק לאומי  33

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית
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 (אביזרי בית)מקס סטוק 

 (אופנה)--- 

 (אופטיקה)אירוקה אאוטלט  (תכשיטים)תכשיטי מאיה  35

 (ביגוד)זהבית  28 (סלולרי)סלולר 

 (הלבשה תחתונה)דלתא  (סלון יופי)דניאל סנטר 

 (הנעלה ותיקים) V.I.P (הנעלה)טבע נאות 

 (תיקים)---  (אופטיקה)סאני אופטיק 

 (אופנה)דינמיט  (תיווך)ן "רגב נדל 37

 (הנעלה)---  30 (אופנה)--- 

 (אביזרי אופנה)שרונה  (הנעלה)הצעד הנכון 

 (בגדי ים)ביקיני שופ  (אופנה)קארין אופנה 

 (סלולרי) G3 (הנעלה)ה קולקשן 'אלצ

 (תכשיטים)שדרת היופי 

 (קיוסק)הרצל  (תכשיטים)תכשיטי אפריאט  39

 (בגדי ילדים)ממלכת הילדים  32

 (הנעלה)נעלי שירוש 

 (אופנה)אופנת מורן  32 (הנעלה)גריז 

 (אופנה)אביב  (מזון)המעדנייה הקטנה 

 (מאפייה)מאפיית אריאל  (הלבשה תחתונה)סופר ליידי 

 (אופנה)אופנת קמילה  (אופנה)ארץ נהדרת 

 (אביזרי אופנה)הוט סטטוס  (בית קפה)זמן קפה  41

 (אופנה)אגו  (צעצועים)כפר השעשועים 

 (מזון)שלומי 

 (אביזרי אופנה)---  34 (הנעלה)תות 

 (הנעלה)נעלי רוזוטה 

 (בית קפה)קפה אורה 

 (קוסמטיקה)לוקה  (בדים)ערוץ הבדים 

 (אביזרי אופנה ותכשיטים)טמל  (הלבשה תחתונה)קטס 

 (הנעלה)הלב הכחול  (אופנה)פרפרים 

 (תכשיטים)סרפר חיים 

מדרגות אליהו חבובא 

 (תכשיטים)תכשיטי ספיר  36 (אופנה)מקסים  43

 (אופנה) 36G (אופטיקה)אופטיקה הלפרין 

 (כל בו)---  (אופנה)נונלי 

 (תיקים)ארנקי לירז  (אופנה)---  45

 (כלי בית)---  (תכשיטים)אוסקר 

 (ביגוד)הלבשת קורל  38 (אופנה)זוהרית 

 (אופנה)---  (סלולרי)תיקון פלאפונים 

 (הלבשה תחתונה)לוטוס  (אופנה)אומיני 

 (אופנה)פורטונה  (אופנה)נינט סטודיו 

 (הנעלה) של נעל 10

 (טקסטיל לבית)אחוזת הטקסטיל  (אופנה)אופנת סיוון 

 (ביגוד)---  40 (ביגוד)הלבשת ספורט אלגנט 

 (מאפייה)מאפיית דגן  (אביזרי אופנה)--- 

 (מזון)בשר וטעים  (מאפייה)גולדשטיין 

 (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  (בדים)בדי רוטבוים  47

 (ביגוד)בזר חיים  42 (ציוד תפירה)' מרקוביץ

 (תכשיטים)תכשיטי לוי ( change)' יינג'צ

 (מזון)בית הלחם של אלי  (אופנה)דיאנה 



 

 

 (תכשיטים)לה פרל  (סלולר)עולם התקשורת 

 (אופנה)הלן סטייל  (אביזרי אופנה)זיוה  49

 (ספרים)חנות ספרים  (בדים)רוטבאום 

 (מוצרי עישון)הכל למעשן  (צילום)פוטו הדר 

 (הנעלה ותיקים) V.I.P (תיווך)תיווך מילניום 

חיים ויצמן ' רח (דיסקים)--- 

 


