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 הנשיאים' רח

 )בנק(בנק מסד  52 קוגל' שד

 )בית קפה(קפה קפה  )בנק(בנק לאומי  45

 )מוצרי טיפוח(דרך היופי  54 )עיצוב שיער(ניסו אשכנזי 

 )הנעלה( 54שיז  )אופנה(נינה 

 )אופטיקה(אופטיקה הלפרין  )צעצועים וכלי כתיבה(!  בום321

 כיכר ויצמן' רח )פיצוחים(--- 

 )פירות וירקות(---  56 )גלידרייה(ויקטורי  47

 )הנעלה(דיסקו רוסו 

 )אביזרי אופנה(הלנה  )צעצועים(צעצועי שגיב 

 )תבלינים(פפריקה  )בגדי ילדים(מירלה 

 )אופנה(יק 'לוג )מתנות(רוקוקו 

 )כלי בית ומתנות(---  58 )ויטמינים(בית הטבע צבר 

 )תכשיטים(קובינזון  )מזון(מפגש צמרת 

 )הנעלה(איטליקה  )אופנה(רוזאן עודפים  49

 )תכשיטים(עיצובים  )אופנה(לולה 

 )תכשיטים(תכשיטי המרקיזה הכחולה  )אופנה(מין 'בנג

 )מזון(סודוך  60 )סושייה(אושי אושי 

 )אופנת גברים(אופנת גיל  )אופנה(פאולה 

 )אופנה(ויה 'ג )אחר(תוסס אינטרנט 

  )אופנה(עדי דואני  62 )הלבשה תחתונה(גולד קולקשן 

 )אופנה(אופנת גדליה  )צילום(פוטו נינה  51

 )אופנת גברים(וונטד  )כלי כתיבה(אבי הכל לנוער 

 )אופנה(ניקול  )הנעלה(קרליטו 

 )קיוסק(פיצוחי אבי  64 )קיוסק(ענק הממתקים 

 )פיצריה פלאפל(צנטרו  )אופנה(ולנטין 

 )צילום(מ "זום לצילום ומחשבים בע

 אריה שנקר ' רח אריה שנקר ' רח

 )הלבשה תחתונה(קסם נשי  66 )קוסמטיקה ואביזרי אופנה(בלה  53

 )אופנה(דולר  )מזון(המאפה הצרפתי 

 )אופנה(אופנת השלום  )אופנה(פרינס 

 )מזון(ביסבו  68 )ריהוט(עובד ריהוטים  55

 )צעצועים(בלאגן 

 )בנק(בנק דיסקונט  )פיצוחים(בוטיק התבלין  57

 )אופנה(רומיאו 

 )קיוסק(פיצוחי מנדי  )תיקים(שין תיק  59

61 z-tov )הנעלה(סקופ  70 )סלולרי( 

 )הנעלה( 2000נעלי  )אופנה(ונס 'מיס ג

 )אופנה(שני  )תכשיטים(ולרי 'יוניק ג 63

 )בית מרקחת(מ פארם .ר.ש )אביזרי אופנה(טורקיז 

 )אופנה(לה סקאלה  )הלבשה תחתונה(דונה ויקטוריה  65

 )אופנה(סטופ  72 )אופנה(קליק 

 )ביגוד(---  74 )אופנה(שאול  67

--- 76 --- 

 )בגדי ילדים(ערוץ הילדים  --- 69

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית
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 )אופנת גברים(רומיאו  )אופטיקה(ו אופטיק 'ג 71

 )תכשיטים(---  78 )גלידריה(קפלידה 

 )צילום(פוטו סבוי  )אופנה(אמיל 

 )אופנה(עונות  )ציוד לחיות מחמד(פט ביי  73

 )קוסמטיקה(ביוטי & קאר  )אופטיקה(אופטיקנה 

 )בנק(בנק מזרחי טפחות  80

 )תכשיטים(יו 'סאג 82

 )תיקים(תיק -X אוסישקין' רח

 )change(אלירן ' יינג'צ )אלקטרוניקה(סלון חולון  75

 )ביגוד(--- 

 )מוצרי מזון(ממתקי שווצריה הקטנה  84 )סלון יופי(ונסון 'ג

 )אביזרי אופנה(פרש   )אופנה(לונה פאזה 

 )הנעלה(לורן  )משרד(חולון טורס 

 )מוצרי טיפוח(מוצרי טיפוח השיער 

 )הנעלה(סקופ  )יודאיקה(מכון סתם ירושלים  77

Close )אופטיקה(אופטיקה הלפרין  )אופנת גברים( 

 )תכשיטים(תכשיטי אליפז  )אופנה(איריס מעצבים 

 )מזרנים(צח מזרנים  )אלקטרוניקה(סלון סבוי 

 )מתנות(אקסלוסיב 

 חנקין יהושע' רח חנקין יהושע' רח

 


