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 סוקולוב' רח

 (סלולרי)מגה פון  60 (אופנה)קסטרו  63

 (מזון)פלאפלנד  קניון ערים

 (change)' יינג'אמריקה צ

 (עיצוב שיער)' פרג

 (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  62

 (קיוסק)הבונבון 

 (גלידריה)לטו 'ג

 (change)ספוט ' יינג'צ

 (הנעלה)כלנית 

 (תיווך)טל דירות 

 (בנק)בנק מסד  64

 (אופנה)אופנת אלגנט  66

 (אופנה)סגול 

 (ציוד לחיות מחמד)פט ביי 

 (שעונים)טיים קונספט  68

 (אביזרי אופנה)מתנות חן 

Qi-Vi (אופנה) 

 (הנעלה)גזית עודפים  70

 (הנעלה)סלדין קומפורט 

 (הנעלה)קלאסיק 

 (אופנה)דרך המשי 

 (אופטיקה)אופטיקלי 

 (הנעלה)ורד אקסלוסיב 

 (אופנה)הילה 

 (הנעלת ספורט)היכל הספורט 

 התחייה' רח

 (מוצרי חשמל)רדיו אלקטריק  72 (סניף עמותה)ו "ויצ 81

 (ביגוד)בייסיק 

 (קיוסק)כיף כייף מול הים 

 (הנעלה)נעלי כפיר 

 (אופנה)וונקיקי  74 (בנק)בנק דיסקונט  83

Qi-Vi (אופנה) 

 (הנעלה)זמש 

  (שעונים)סטורם 

 (תיקים)ארנקי שולה 

 (אופנה)עלם ועלמה  76 (מזון)ס 'מקדונלד

 (תכשיטים)טורקיז 

 (אופטיקה)אופטיקה ויסלברג 

 (אביזרי אופנה)פנדה  (סלון יופי)טוטאלוק 

 (פארם)סופר פארם  78

 (תכשיטים)יהלומי רוזה 

 (שווארמה פלאפל)מיתוס 

 ירושלים' רח ירושלים' רח

 (כל בו)דיל זול  80 (תיווך) 85דיור  85

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית
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 (מתנות)מתנות לגבר ולאשה 

 (קיוסק)פיצוחי דיין 

 (הנעלה)נעלי ורד  (טקסטיל לבית)מגוון 

 (תכשיטים)ליאור עיצובים בכסף  82 (רקמה והדפסות)מגוון  87

 (ספרים)צומת ספרים  84 (קיוסק)המקום של רוני 

 (תכשיטים)חנות זהב  (פיצוחים תבלינים)צנוברים 

 (צילום)טיב  (מוצרי חשמל)בן שלוש מוטי 

 (אופנה)סבנטין 

 (הלבשה תחתונה)קרולינה  86 (כלי כתיבה)אלדין  89

 (רקמה ממוחשבת)מתמונה למתנה 

 (אופנה)תמנון  88

 (כל בו)שוק פלוס  90 (מאפייה)מאפיית אגמי  91

 (הלבשה תחתונה)יו  (מאפייה)מאפיית המשפחה  93

 (רקמה)סוואנה בלו  92 (פיצוחים תבלינים)קליית שפע טבע 

 (הנעלה)אומיד 

 (בגדי ילדים)מוטי טופ  (אביזרי אופנה)ביוטי שיק 

 (אופטיקה)אופטיקה מראה עיניים  94 --- 95

 (אביזרי אופנה)סדקית ענבל  (ביגוד)י 'סטוצ

 (קוסמטיקה)לוקה 

 (אופנה)י 'סטוצ 96 (מוצרי מזון)יפת  97

 (ביגוד)הכי זול בעיר 

 (אופנה)בוטיק  (אופטיקה)אופטיק דיזיין  99

 (אופנה)ריגושים  (ביטוח)צבר כפר סבא 

 (אביזרי אופנה)שיז  (אופנה)שלאגר 

 (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  98 (הנעלת ספורט)היכל הספורט 

 (קרמיקה)קרמיקה אנגלמן  (בגדי ילדים)מיש מיש  101

 (בנק)בנק לאומי 

 (חניון פרטי)חניון חן  100 (אופנה)דורין  103

 (מוצרי מזון)קרל ברג 

 (בנק)בנק הפועלים  102 (ממתקים)וקולטה 'צ 105

 (change)' יינג'צ

 (תכשיטים)תכשיטי אנטמן  104 (ביגוד)הלבשה יואל 

 (מפתחות)שכפול מהיר  (יודאיקה)מכון סתם ירושלים 

 (וילונות)אורגון 

 (אופנה)י 'פפרצ 106 (ספרים)סטימצקי 

 (אופנה)בברלי הילס  (אופנה)בום 

 רוטשילד' רח רוטשילד' רח

 (קיוסק)מקום טוב באמצע  108 (אופנה)גולברי  107

 (תכשיטים)קי 'תכשיטי ג (מתנות)אנג מאי 'צ

 (כל בו)ואלרי  (תיקים)דניאל 

 (מוצרי מזון)מ .סיטונאות א 110 (תכשיטים)איטלי גולד 

 (בגדי ילדים)יקי 'צ 112 (הלבשה תחתונה)דונה ויקטוריה 

 (דיו)אפיק פתרונות הדפסה  (הנעלה)קרליטו 

 (ויטמינים)נקודת טבע  114 (כל בו)לבית 

 (הלבשה תחתונה)ינה 'ג (מאפייה)אומנות הלחם 

 (מוצרי ניקוי)פינת הזול  116 (צילום)קולור אקספרס 

 (מזון)ארדו  109

 (שעונים)שעוני שטרומר  (אופנה)העין השלישית 

 (מוצרי ניקוי)רשת מור  118 (אופנה)נטלי  111

 (תיווך)תיווך המרכז  (אופנה)נתיקה 



 

 

 (פלאפל)---  (הנעלה)סקופ  113

 (הלבשה תחתונה)פאולה  120 (כל בו)$ - הכל ב

 (כל בו)---  (ביגוד)---  115

 (ביגוד)---  (כל בו)--- 

 (אופטיקה)גיורא קניג  122 (תיקים)תיקי זכאי 

 (בגדי ילדים)דן -דיני (הנעלה)נעלי אלי  117

 (מאפיה)מאפיית הכפר  124 (תכשיטים)--- 

 (הנעלה)טבע נאות  (בית קפה)טוסט קפה 

 (קיוסק)סוויט  (ביגוד)מרכז הטרנינג  119

 (הלבשה תחתונה)אלברטו  (בית מרקחת)בית מרקחת כנרת 

 (אביזרי אופנה)ביותיק  (תכשיטים)תכשיטי ריטה 

 (מוצרי גז)אמישרא גז 

 (אביזרי אופנה)---  126 (הנעלה)נעלי טוגו  121

 (אופנה)שמיים וארץ  (כלי בית ומתנות)--- 

 (קיוסק)קיוסק רוברט  (ביגוד)ביגודית 

 (אופנת גברים)---  128 (אופנה)---  123

 (טקסטיל לבית)מצעית  (אופנה)סיסטרס 

 (הנעלה)נעלי דורין  130 (אופנה)--- 

 (פיצוחים תבלינים)פיצוחי ירדן  (פיצריה)מיסטיק פיצה  125

 (מאפיה)לחם הכפר  (נעלי ילדים)--- 

 (יודאיקה)יפת  132 (change)' יינג'יורו צ

 (בנק)בנק מזרחי טפחות  (סוכנות נסיעות)מונה טורס  127

 גיבורי ישראל' רח
 

 


