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 קריניצי' רח

 (מוצרי מזון) PDסופר דליקטס  10  

 (change)' יינג'צ

 (בנק)בנק מסד  (מיצים)התפוז  5

 (כלי בית)בית פורצלן  (מספרה)לה בלה 

 (מרפאה)אור השן  (כלי בית)קס 'צ'צ

 (מוצרי פארם)סופר פארם  change)+ סלולרי )' יינג'סלולר צ

 (צעצועים)ממלכת הצעצועים  12 (קיוסק)טקסי קפה 

 (תיווך) 1נמבר  (תכשיטים) 925 7

 (מוצרי חשמל)קס 'צ'צ (בית קפה) ₪ 5קפה 

 (מתנות)עבודי 

Hair center (מוצרי טיפוח) (הנעלת ספורט)סיטי סטור  14 

 (הנעלה)ליידי קומפורט  --- 9

 (הלבשה תחתונה)שיק  ---

 (אביזרי אופנה)נוצצים  ---

 (אופנה)לה בל 

 (צעצועים)צעצועי דודי  16 (כל בו) 10מקס  11

 (הנעלה)נעלי אילה 

 אורה' רח (אלכוהול)וויינר רום  13

 (תכשיטים)תכשיטי מרטין  18 (הנעלה)סבן 

 (חיות מחמד)---  (תיקים)מרינרו תיקים  15

 (אופנה)הפירמה  (הנעלה וספורט)ספורט ליין 

 (אופנה)עזורי  20 (דואר)דואר ישראל  17

 (טקסטיל לבית)נהיד  (change)' יינג'צ 19

 קלוזנר' רח (תכשיטים)פאנסי ליין 

 (בנק)בנק לאומי  22 (תכשיטים)עמנואל 

 (בגדי ילדים)מותגים וילדים 

 (אופנה)פגנקה 

 השוטרת' רח 

 (תיקים)ארנקי ארפל  21

 (הנעלה)בלומרין 

 ספראי ' רח (מיצים)בואו לגעת באושר 

 (אופנה)נס -מד 24 (אופנה)שירה 

 (אופנה)רומן  (מוצרי מזון)--- 

23-

25 

 (אופטיקה)בארוט  (מרכזיית בזק)בזק 

 (פרחים)אבי פרחי העצמאות  26

 (בגדי ילדים)אחים סמרה 

 (אופנה)רוזאן 

 (פאב)הספסל 

 (תכשיטים ושעונים)חבל על הזמן  28

 (אופנה)מתאים לי  הנגיד' רח

 (צילום)פוטו מרקט  (בנק)הבנק הבינלאומי  27

 (בגדי ילדים)קשקוש  30

 (ממתקים)השוק המתוק  (כל בו) 99 עד 5כל פריט רק 

 (תכשיטים)יהלומי פירוב 

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית

www.kmr.co.il    ל"      דוא077-4551556:   טלפון   46101 הרצליה     4. ד.  ת :info@kmr.co.il 
 

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


 

 

 (אופנה)אופנת שולי  (בגדי ים)עלה  29

 (בנק)בנק הפועלים  32 (קוסמטיקה)דרך היופי 

 (בית קפה) 34קפה  34 (הלבשה תחתונה)דנה 

 (תכשיטים)יהלומי אילנית 

 (סלולרי) Gsm center בן יוסף' רח

 (קוסמטיקה)אפריל  36 (בית דפוס)פרפל פרינט  31

 (אופנה)סבנטין  (אופנה)ליזה 

 (אלקטרוניקה)טלסטאר  (קיוסק)מרכז הגרעינים 

 (אביזרי אופנה)--- 

 (אופטיקה)אופטיקה הלפרין  (אופנה)ן .צ.מ.ח 33

 (פיצוחים תבלינים)במשקל 

 (אביזרי אופנה)סגול 

 (תכשיטים)תכשיטי אורמיאל  38

 (בגדי ילדים)כיפה אדומה 

 (הנעלת ספורט)שמוליק מרתון 

 (ספרים)פורת ספרים 

 צומת לבבי' רח (עירייה)עיריית רמת גן  35

 (בית קפה)קפה קפה  40

 (חניון)חניון עירוני 

 (גלידרייה)היידיס  37

 (אופנה)--- 

 (מרכז תרבות ופנאי)בית האזרח  42 (הנעלה)נעלי מקסים 

 (קוסמטיקה)ביוטי ליידי 

 (קונדיטוריה)רולדין 

 (הלבשה תחתונה)לבנבנים 

 (הנעלה) V.K collectionנעלי 

39-

43 

 ם"כיכר רמב (אופנה)קסטרו 

 (כיכר)ם "כיכר רמב  (אופנה)סטודיו פאשה 

 (אופנה)קרייזי ליין 

 (אופנה)שיק  45

 (אופטיקה) 135אופטיק 

 (אופנה)דיסקריט 

 (אופנה)גולברי  47

 (תיקים)בורסה - לה

 (מזון)שוארמה ארמון  46 (בגדי ילדים)הוניגמן קידס 

 (בית קפה)קופיקס  

 (תכשיטים)נועה דיזיין  (אופנה)סאלי  49

 (אופנה)מילטון 

 (אופנה)בנות בנות  (שמלות)עידן הורד 

48 --- 

 (אופנה)פראטו  (אופנה)עונות  51

 (תכשיטים)פדר  (אופטיקה)אופטיקנה 

 (ממתקים)גודיס  50 (הנעלה)טאטי 

 (change)' יינג'צ (תיקים)---  53

 (תיווך)נכס ישראלי  52 (תכשיטים)קלאסה 

 (צעצועים וכלי כתיבה)מש -מיש (אופנת ילדים)מיש מיש 

 (הנעלה)ווג 

 (משרד)סופר גז  (הלבשה תחתונה)דנה 

 (הנעלה)במבינו  (תיווך)ביאליק - תיווך

 (הנעלה)סאן דייגו  54 המעגל ' רח



 

 

 (צעצועים)---  (הנעלה)נעלי טוגו  55

 (הנעלה)טבע נאות 

 (יודאיקה)חבל על הזמן 

 (אופטיקה)אופטיקה ביאליק  56 (טקסטיל לבית)דייב 

 (הנעלה)דיורין 

 (סלולרי)פון פיקסר  (אופנה)קריסטין 

 (תיקים)מיס תיק 

 (מיצים)בית השייק  58 (הנעלה)רימונים  57

 (אופנה)רספקט  (הלבשה תחתונה)פיתויים 

 (כלי בית)נעמן  (קיוסק)קינגס 

 (אופנה)ינה 'מיס לוצ

 (אופנה)בייסיק  60 (אופנת גברים)רמוס 

 (אופנה)פיקאסו  (אופנה)פיפטי סבן 

 (אופנה)---  (הנעלה)קיטי נעליים  59

 (הנעלה)נעלי גראס  (הנעלה)פייבורי 

 (הלבשה תחתונה)איטליאנה  (קוסמטיקה)בלה דונה 

 --- 62 ( פסטה–בית קפה )ינה 'לה קוצ

 --- נורדאו' רח

 --- (אופנה)אינדירה  61

 (אופנה)הוט  64 (אביזרי אופנה)מרשמלו 

 (אביזרי אופנה)כיסופים  (הנעלה)קולינס 

 (הנעלה)נעלי סקופ  (צילום)בית הצילום 

 (סלולרי)גבי פון  (מוצרי חשמל)חשמל שירי  63

 (מאפייה)הדקל  66 (אביזרי בית)הום סייל 

 ר כהן"ד' רח (אופנה)מציאון מחסני אופנה  65

 (אופנה)אופנת עדיין  68 (תכשיטים)יהלומי פירוב  67

 (הנעלה)נעלי פז  (טקסטיל לבית)קורדובה 

 (אופנה)--- 

 (ציוד ספורט)קל  (קיוסק) 69ביאליק  69

 (אביזרי אופנה)ביוטי פרי  (אלקטרוניקה)ג "סלון ר

 (קוסמטיקה ומוצרי ניקוי)כלבו ביאליק  70 (אופנה)בראבו 

 (פרחים)פרחי גילי 

 (חניון)חניון אלרם  72 (הנעלה)ישי -בן 71

-74 (אופנה)אמריקן לוק 
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 (מוצרי מזון)שופרסל 

 (תכשיטים)יהלומי טוקוב  73

 (הנעלה) 36סטודיו 

 (בגדי ילדים)קטנטנים 

 (אופנה)שיק שופ  75

 (change)ג פוינט 'יינ'צ

 (קיוסק)שוק הפיצוחים 

 (מוצרי פארם)ניו פארם  (בית קפה)יאליק Barאספרסו  77

 (אלכוהול)יין בעיר 

--- 

 (גלידריה)גלידה ויקטורי  (אופנה)בת אדם 

 (אופנה)דניאלה 

 (קיוסק)פיצוחי בן יקר 

 בוטינסקי'ז' רח בוטינסקי'ז' רח

 


