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 דיזנגוף' רח

 (ביגוד) --- 01 (בית קפה)קפה קפה  7

 (קיוסק) 42מינימרקט 

 (הנעלת ספורט)דיוטי ספורט  (תכשיטים)תכשיטי גאולה 

 (תכשיטים ושעונים)שור  (יודאיקה)יודאיקה הכל בקודש 

 (תיווך)צפי נכסים  (אופטיקה)אופטיקה הלפרין 

 (מיצים)עולם הפרי  (יודאיקה)תכשיטי מיכאל  9

 (מוצרי טיפוח)עשבי קדם  (ביתאביזרי )קו &גולף

 (מזון)קאזה מיה  (אביזרי אופנה)מחסלים 

 (צעצועים וכלי כתיבה) הכי זול בעיר 04 ---

 (צעצועים ואביזרי בית) 0דולר  (מתנות) ---

 (הנעלה)ונאק 'ג (בית מרקחת)בית מרקחת  00

 (אופנה)ווקס  (צעצועים) ---

 (תכשיטים ומתנות)דוד 

 (פרחים) השרוןפרחי  (מתנות)אקססורי שופ 

 (מוצרי טיפוח) אהבה

 (אופנה)נטלי  02 (אופטיקה)אירוקה  01

 (אופטיקה)אופטיקנה 

 (תכשיטים)תכשיטי מנדלסון  (מזון)יוגורטיה 

 (הנעלה)נעלי פיט 

 (אופנה)אקסס  (קוסמטיקה)דרך היופי  01

 (קיוסק)סאקי 

 (ביגוד)כל בו הלבשה ונדוניה 

 (change)' סטאר ציינג

 (אופנה)אופנת רמי 

Pan de choclate (קונדטוריה) (הנעלה וביגוד) טופ שופ 

 תל חי' רח

 (אופנת גברים)ו 'מאצ 01 (הנעלת ספורט)קיקר 

 (הנעלה) בן ישי (מתנות) ---

 (שמלות) פלמנגו (הנעלה)ביאנקו 

 (קוסמטיקה)לוקה  01

 (וילנות) וילונות יפה (אופנה)טיפניס 

 (אופנת גברים)הוליווד 

 (אופטיקה)בילו אופטיקה  (הנעלה)הוואינס 

 שטמפפר' רח המייסדים' רח

 (גלידרייה)פינת הגלידה  41 (הנעלה)ליאור  07

 (אופנה)נולד שכוכב ה (תיקים)בוטיק התיק 

 (אביזרי אופנה)ספקטור  (אופנה) אלור

 (פרחים)פרחי שירלי  ( קיוסק) ---

 (הנעלה)פלין 'צ (סלולרי) רפאל מחשבים

 (אופנה)טנגו  (ביגוד) ---

 (כלי בית) הום סייל 44 (פרחים)יו  2זר 

 (אופנה)בוטיק הוואי  09

 (אביזרי אופנה) כיף לי (ספרים) ---

 (אופנה)הגרה  (טבק ומתנות)טבק מתנות 

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית

www.kmr.co.il      ל"דוא      4554550-600: טלפון     40464יה הרצל     4. ד.ת :info@kmr.co.il 
 

http://www.kmr.co.il/


 

 

 (אופנה) ביוטי וומן (חומוסיה)מורי  חומוס

 (כתיבה כלי)הכל לתלמיד  (חומרי בניין)דיין אברהם ובנו 

 (וילונות)בורדה  (אופנת גברים)מאסטרו  40

 (תיקים)פיקרדו  (מתנות)מתנות 

 (הלבשה תחתונה)מתנות אלברטו  (ביגוד) ---

 (אופנה) פרסונה (תכשיטים)ריקו 

 (אופטיקה) אופטיקה מקליין (קוסמטיקה)עלמה 

 (חומרי בניין)אחים פלאח  42 (הנעלה)רינה 

 (אופנה)בוגראט  (תיקים)פיוז 

 (צילום)פוטו לילי 

 (הנעלה) רוזיטה (קיוסק)סיטקום 

 (הנעלה) רטמיס קומפו

 (תכשיטים)רויאלטי  (בגדי ילדים)מעיין שמחה 

 סמילנסקי ' רח שמואל הנציב' רח

 (בית מרקחת)פארמה טבע  41 (אופנה)מרד הנעורים  41

 (הנעלה)עליזה 

 (בנק)בנק יהב 

 שער הגיא ' רח שער העמק' רח

 (אופנה)עונות  41 (פיצוחים תבלינים)קליית שפע טיב  41

 (הנעלה)קוסטה 

 (רקמה ממוחשבת)טי פלוס  (אופנה)שלאגר 

 (בית קפה)קופי בוקס  (תיקים)קוסתיק 

 --- (אופנה)אננס  47

 (אופנה)יק 'צ (שמלות)סוסייטי 

 (אופנה)פוליס  11 (שעונים ומתנות)פרקש 

 (סלולרי)דוקטור סלולר  (שמלות ערב)הטרמפיסט 

 (סלולרי)המקום שלו  (אופנה)בומבה 

 (בנק)בנק הפועלים  14 (מוצרי טבע)דרור לטבע 

49 

 (שמלות ערב)קומפורט 

 (אופנה)בברלי הילס פולו קלאב 

 --- 12 (מוצרי חשמל) --- 10

 (אופנה)יי מודל 'ג.די (תכשיטים)נוצצים 

 (הנעלה)נעלי גלית 

 (אופנה)גולברי  (בנק)בנק לאומי 

 (אופנה)עננים  11

 (אביזרי אופנה)לאו 

 בנימין' שד ויצמן' שד

 


