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 שמריהו לוין' רח

   (מוצרי מזון)סופרמרקט יליסייב  51

 (סלולרי)סימפל 

 (אופנה)אמנון 

 (תכשיטים)תכשיטי עמי 

 (בנק)בנק דיסקונט  51 (קיוסק)קטנה ומטריפה 

 (אופטיקה)אופטיקה סטאר  51

 (מזון)לחמא  (אביזרי אופנה)' קולאז

U2 (הנעלה)  (כל בו)זול סטוק 

 (תכשיטים)רויאלטי  (הנעלה)לה פינטה 

 (הלבשה תחתונה)ינה 'ג (תכשיטים)' שלומוביץ 51

 (אופטיקה)אופטיקנה  (תכשיטים)הצורף 

 (ספרים)סטימצקי  (תכשיטים)פרינסס 

 (מוצרי פארם)ניו פארם  51 (הנעלה)נוביס 

 (שמלות)ליידי קלאסיק 

 (סלולרי)דינמיקה סלולר  (אופנה)ואן 'דון ז

 (אופנה)עונות  ברוולד' רח

 (בית קפה)זמן קפה  (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  15

 (הנעלה)רוזנבאום 

 (אביזרי אופנה)כסוף תכשיטים  (פרחים)פרחים בחיפה  12

 (הנעלה)ללכת בזול 

 (הנעלה)נעלי רינה 

 (אופנה)דן גבריאלי  (כלי כתיבה)המשרטט 

 (מזון)קפה מאיר 

 (מזון)מקדונלדס  (הנעלה)חנות קטנה ומטריפה  11

 (קיוסק)המצליח 

 (אופטיקה)אופטיגרופ 

 (סלולרי)' אורנג

 (מוצרי טיפוח)סטוק פארם 

 (בית קפה)קפה אגוז  12 (מאפייה)לחם תושייה 

 (אופנה)טוונטי פור סבן  (אופנת גברים)מן  11

 (הנעלה)מינלי 

 (מוצרי מזון)מעדני מניה 

 בלפור' רח ביאליק' רח

 (אופנה)רומיאו  11 (בית מרקחת)מירוני  11

 (מזון)אריק 

 (change)' יינג'פורקס צ

 (אופנה)קאובוי  (אופנה)לה קוקט 

 (ביגוד) --- (הנעלה)רומיאו 

 (קעקועים)  U2 4טאטו  (הנעלה)נעלי צוריאנו 

 (סלולרי) --- 12 (מיצים)בית הפרי 

 (צעצועים)חמש עונות  שפירא ' רח

 (תיקים)ארנקי אולגה  (הנעלה)נעלי טוגו  25

 (הנעלה)הצעד הנכון  (מוצרי טיפוח) ---

 (כלי בית)נעמן  11 (ביגוד)עונות  1

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית
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 (סלולרי)יש לי תקשורת  --- 22

 (כל בו)זול סטוק 

 (אופנה)גובנה 

 (אופנה)בלו בן  (תכשיטים)תכשיטי מאיה  21

 (כל בו)סופר סטוק  11 (סלולרי)סלולר 

 (סלון יופי)דניאל סנטר 

 (בית קפה)קופיקס  (מתנות)רובלובקה 

 (מוצרי טיפוח)דד סי  (אופטיקה)סאני אופטיק 

 (אופנה)קרייזי ליין  (תיווך)ן "רגב נדל 21

 (הנעלה) --- 22 (אופנה) ---

 (אביזרי אופנה)שרונה  (הנעלה)קוקה 

 (בגדי ים)ביקיני שופ  (אופנה)קארין אופנה 

 (סלולרי) G2 (הנעלה)ה קולקשן 'אלצ

 (תכשיטים)שדרת היופי 

 (קיוסק)מפגש הרצל  (תכשיטים)תכשיטי אפריאט  21

 (בגדי ילדים)ממלכת הילדים  21

 (סלולרי)קוויק סל 

 (אופנה)אופנת מורן  21 (הנעלה)גריז 

 (אופנה)אביב  (מזון)המעדנייה הקטנה 

 (מאפיה)מאפיית אריאל  (הלבשה תחתונה)סופר ליידי 

 (אופנה)אופנת קמילה  (אופנה)ארץ נהדרת 

 (אופנה)ולריה  (בית קפה)זמן קפה  25

 (אופנה)אגו  (צעצועים)כפר השעשועים 

 (מזון)שלומי 

 (אביזרי אופנה) --- 22 (אופנה)תמנון 

 (הנעלה)נעלי רוזוטה 

 (בית קפה)קפה אורה 

 (קוסמטיקה ואביזרי אופנה)פרימדונה  (בדים)ערוץ הבדים 

 (הלבשה תחתונה)ינה 'ג (הלבשה תחתונה)קטס 

 (תכשיטים)סרפר חיים  (הנעלה)אוזמו 

 מדרגות אליהו חבובא

 (תכשיטים)תכשיטי ספיר  21 (אופנה)מקסים  22

 (אופנה) 21G (אופנה)ינס 'חנה ג

 (הנעלה)קליק  (אופנה)נונלי 

 (תיקים)ארנקי לירז  (אופנה) --- 21

 (כלי בית) --- (תכשיטים)אוסקר 

 (ביגוד)הלבשת קורל  21 (אופנה)אומיני 

 (אופנה)' טאצ (סלולרי)תיקון פלאפונים 

 (הלבשה תחתונה)לוטוס  (אופנה)קיארה בוטיק 

 (אופנה)שיק  (אופנה)נינט סטודיו 

 (שמלות)ונס 

 (אופנה) 1סטייל  (אופנה)אופנת סיוון 

 (ביגוד) --- 22 (ביגוד)הלבשת ספורט אלגנט 

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

 (מזון)בשר וטעים  (קונדטוריה)גולדשטיין 

 (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  (בדים)בדי רוטבוים  21

 (ביגוד)בזר חיים  21 (ציוד תפירה)' מרקוביץ

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

 (תכשיטים)לה פרל  (אופנה)דיאנה 



 

 

 (סלולר)עולם התקשורת 

 (בגדי ילדים) --- (אביזרי אופנה)זיוה  21

 (ספרים)חנות ספרים  (בדים)רוטבאום 

 (מוצרי עישון)הכל למעשן  (צילום)פוטו הדר 

 (תכשיטים)ולרי 'רויאל ג (תכשיטים)תכשיטים 

 חיים ויצמן' רח (דיסקים) ---

 


