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 רוטשילד' רח

 (בנק)בנק המזרחי  2 (בנק)בנק הפועלים  5

7  V.K Collection(הנעלה) 4 --- 

 (בית קפה)מאפה הבלקן  (ספרים)סטימצקי 

 (אופנה)יק 'צ (סלולרי)סטאר מובייל 

 (צעצועים)---  (אופנה)מרינה 

 (אופנה)זואי 

 (מזון)התפוז  6 (הנעלה)נעלי סמדר  9

 (אופנה)לורד קיטש  (אופנה)עזורי 

 (הנעלת ספורט)מותגים ספורט 

 (אופנה)---  (אופנה)זואי  11

 (אופנה)עונות 

 מונטיפיורי' רח מונטיפיורי' רח

 (אופנה)קרייזי ליין  8 (אופנה)אמפ 'ג 13

Strawberry – (הנעלה)זמש  (הנעלה) בננה 

 (אביזרי אופנה)סופרייז  (אופנה)לה לוק 

 תכשיטים ושעונים דואני יוסף ובניו 

 (תכשיטים ושעונים)

 (בגדי ילדים)בון בון  10

 (אופנה)בראבו 

 (בגדי ילדים)מותגים וילדים 

 (אופנת גברים)בונו  (הנעלה)---  15

 (ביגוד)---  12 (אופטיקה)אופטיקה רואים עולם 

 (אופנה)אריסטו שמט  (תכשיטים)ולרי 'מריאטה ג

 (אופנה) Best fashion 14 (אופנה)אמריקה טודיי 

 (תיקים)ויגור  (הנעלה)--- 

 (אופנה)מוד  (אלקטרוניקה)אבי סטור 

 (אביזרי אופנה)סגול 

 (שען)שען  (ספרים)אורבך ספרים ועיתונים 

 (תכשיטים)יהלומי ילנה  16 (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  17

 (אופנה)גאלה  (בגדי תינוקות)פיצפונים 

 (בגדי ילדים)דיון  (קוסמטיקה)בלה 

 (בגדי ילדים)קיווי 

 (אלקטרוניקה)רדיו אלקטריק  (אופנה)יופי דו  19

 (ריהוט)רהיטי בתיה 

 (אופנת גברים)בברלי הילס  (מתנות)סמי מתנות 

 איכילוב' רח (בגדי ילדים)פארטי  21

 (ביגוד)נרי מארק  18 (אופנה)נו פרובלם 

 (אביזרי אופנה)מרסלה  (קיוסק)--- 

 (הלבשה תחתונה)גלנטריה עובדיה  (אופנה)פוזה 

 (הנעלה)דנה  (הנעלה)נעלי איציק 

 (צעצועים)---  (תיקים)--- 

 (מוצרי טיפוח)ביוטי סנטר  (הנעלה)נעלי טרקלין  23

 (הנעלה)דנינו  (אופנת גברים)--- 

 (הלבשה תחתונה)את 

 (אופנה)אופנת קטי  (הנעלה)גריז 

 (צעצועים)בית המשחק  25

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית

www.kmr.co.il    ל"      דוא077-4551556:   טלפון   46101 הרצליה     4. ד.  ת :info@kmr.co.il 
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 'ברקוביץ' רח (תכשיטים)תכשיטי שי 

 (הלבשה תחתונה)---  20 (אופנה--- 

 (אופנה)ליין -סן (אופנת גברים)--- 

 (אופנה)גולברי  (בגדי ילדים)ינס קלאב 'ג 27

 (הנעלה)קרייזי  (הנעלה)טופ קלאב 

 (אופנה) New open 22 (הנעלה)סקופ  29

 (ביגוד)סלון שטיין  (אופנה)למה לא 

 (אופנה)גרופי  (אופטיקה)אופטיקנה 

 (הלבשה תחתונה)אמילי סטייל  24

 (אופנה)קאופמן  31

 (טקסטיל לבית)משי 

 (אביזרי אופנה)לגו  (הנעלה)טוגו 

 מוהליבר' רח (אופנה )אייס קפה  33

X (אופנה)פיוטה  26 (תיקים) תיק 

 (תכשיטים)ריגושים  (הנעלה)קוסטה 

 (תכשיטים)אינה רוברטו  (בית כנסת)בית כנסת  35

 (אופנה)בת המלך  28 (בית כנסת)בית כנסת  37

 (כל בו)--- 

 (מתנות)זהר  30

 (בגדי ילדים)לידר 

 (הלבשה תחתונה)רונית סיקרט  32

 (אופנה)---  34

 (אביזרי אופנה)ויה 'ג

 (יודאיקה)שמעיה  ---

 (בגדי ילדים)נס  36

 (הנעלה)---  (אופנה)בייסיק יו 

 (הלבשה תחתונה)בוטיק ציפי 

 (טקסטיל לבית)סגנון  38 (הנעלה)' נעלי טאצ 39

 (טקסטיל לבית)הנסיכה 

 (אביזרי אופנה)מון סטון  (בגדי ילדים)---  41

 קציר' רח פינסקר' רח

 


