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 )פיצרייה(עגבניה  84

 )מפתחות וסכינים(רואר מנעולים  )פארם(סופר פארם  83

 מכבי' רח

 )אלקטרוניקה(שקם אלקטריק  86 )מזון(ספוט  85

 )צעצועים(מלך הצעצועים  )בגדי ילדים(מיש מיש 

 )תכשיטים(ולרי 'אורה דן ג )בנק(בנק מרכנתיל 

 --- ברנר ' רח

 )הנעלת ספורט(ספורט פלנט  88 )מזון(כיפה אדומה  87

 )מעדנייה(בית הגבינות  )כלי מיטה(רוזבד 

 )שעונים(רולקס שופ  )מוצרי טבע(אניס 

 )אופנה(מאוזנר  )אופנת גברים(ה 'גיא לריצ

 )בית קפה( Coffee & friends )קיוסק(רד 

89 cent hair )הגליל' רח )מוצרי טיפוח 

 )אופנה(שיק הלבשה  90 )מעדניה(באשר 

 )קוסמטיקה(לינדו 

 )קיוסק(וניור 'ג השוק' רח

 )מזון(מיט טו איט  92 )מזון(בורגרים  91

 )כלי בית ומתנות(צאייניק  )מאפיה(לחם תושייה 

 )בית קפה(אפרת ביסטרו   94 )הנעלה(סקופ  93

 )הנעלת ספורט(היכל הספורט  96 )פיצריה(סיציליאנו 

 )אופנה(ערוץ האופנה  98 )סושיה(פניקה 'ג 95

 )אופנה(מיס רומא  ם"רמב' רח

 )בנק(בנק מזרחי טפחות  100 )אופנה(לליב  97

 )תיווך(תיווך שמר  )אופטיקה(אופטיק -איי

 )צילום(פוטו ציון  )צעצועים(סופר טויס  99

 )קיוסק(פיצוץ בצהוב  )תבלינים(על טעם וריח 

 )צילום(רפי צילום אירועים  )בית כנסת(בית כנסת  101

--- 

 )הלבשה תחתונה(חוה 

 )תכשיטים(ערן 

 )תכשיטים(תכשיטי רעננה  102

 )קיוסק(פינוקי  )עירייה(עיריית רעננה  103

 )סלולרי(אפליקציה 

 )פלאפל(פלאפל חתוכה 

 חנקין' רח

 )בית קפה(לחם ארז  104

So… )בגדי ילדים( 

 )מוצרי טבע(ירדן 

 )כלי כתיבה(לנדוי 

 )קיוסק(פפריקה 

 )פיצרייה(פיצה פצץ  106

 )בית קפה(קונדיטוריה אנה 

 )אופטיקה(ס 'כהן

 )מיצים(משוך בגזר 

 בורוכוב' רח

 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/


 

 

 )צילום(פוטו ספיד  108 )סלולרי(זד פון  105

 )מתנות(לו -לה-לי

שעונים (מרכז השעון והתכשיט  )בית קפה(ארומה 

 )ותכשיטים

 )מוצרי חשמל(אסתר בלוך 

 )מאפייה(אומנות הלחם 

 )פירות וירקות(---  קלאוזנר' רח

 )פיצריה(פיצה האט  110 )קיוסק(הפינה של רונן  107

 )אופנה(אשה יפה  )מוצרי חשמל(סלון אפי 

 )קונדיטוריה(רוסק  )change(' יינג'אמריקה צ

 )בנק(בנק הפועלים  112 )אביזרי אופנה(יופי לי  109

 )תכשיטים(סמדר תכשיטים 

 )אופנה(ארילי 

 )תכשיטים(עדי תכשיטים  111

 )הנעלת ספורט(רשת אל רום 

 )אופנה(קודה 

 )אופטיקה(אופטיקה זילצר 

 )פארם(ניו פארם  114 )תכשיטים(ולרי 'סמדר ג

 )בית קפה( 111קפה אחוזה 

 )ציוד רפואי(עופר אורטופדיה  113

 )מוצרי מזון(מגה בעיר  )ביגוד(סיגל  115

 )אופנה(קוטון  117

 )אביזרי אופנה(בלה 

 )פיצריה(פיצה גרין 

 )אופנה(טיפניס  119

 )מזון(ס 'שניצל

 אליעזר יפה' רח )אופנה(סבנטין 

 )אופטיקה(אופטיקנה  116 )צעצועים(מוזלים 

 )שמיכות פוך(פריד  118

 )אביזרי אופנה(פנדה  )ספרים(סטימצקי 

121-

123 

 )אופנה(היא והוא  )בנק(בנק דיסקונט 

 )קיוסק( 90-בדקה ה

 )הנעלה(אריאל קומפורט 

 )סלולרי(מדיה פון 

 )תכשיטים(ספיר  120

Must תיקים( תיק( 

 )הנעלה( 2000נעלי 

 )פרחים( Flower shop בוטינסקי'ז' רח

 )בית מרקחת(סמואלוב ' דר )ביגוד(הבגדים של צבי  125

 )אופטיקה(אופטיקה הלפרין  122 )קיוסק(פיצוציית טיים אאוט 

Sim חרוזים(חרוז אחר  124 )סלולרי(פון( 

 )אופנה(העין השלישית  )הנעלה(נעלי בית העור 

 )יודאיקה(ארט יודאיקה  )קומיקס(קומיקס וירקות 

 )ביגוד(ולה 'ג )מוצרי ניקוי(רשת מור  127

 )קוסמטיקה(' איל מקיאג )הנעלה(בלו מרין 

 )מתנות(אילקשי  )מוצרי מזון(--- 

 )הנעלה(נעלי ורד חן 

 )אופנת גברים(על אופנה לגבר -אל )תיווך(אלון נכסים 

 )הלבשה תחתונה(מלי 

 )יוגורטייה(לבן 



 

 

 בר אילן' רח )פיצרייה(פיצה כמעט חינם  129

 )מוצרי מזון(מיטלנד  126 )אביזרי אופנה(אלה פארם  131

 )בנק(בנק מזרחי טפחות  133

 )מסעדה(הטאבון והמנגל  128 )חומרי בניין(הדקל 

 )מזון(תנעמי חומוס בר 

 )גלידריה(שוקו טוב  135

 )סלון יופי(עדי ביוטי 

 )ציוד לאומנות(פנינה לאומן 

 )ציוד לחיות מחמד(פט שופ  130 )אופנה(סוויט גירלס שופ 

 )מכבסה(מכבסה חיים  )אופנה(בייסיק 

 )פיצוחים(פיצוחי אליאסי  )סושיה(פנקו 

   ברנדייס' רח

 )סלון יופי(יוליה  137

Unigiros) change( 

--- 

 )אופנה(הטעם שלי 

 )מזון(רול אפ אנטריקוט 

 )טקסטיל לבית(קו & יארד  139

My ממתקים(מתקיה( 

 )הנעלה(נעלי ורד 

 )פרחים( יו 4זר  141

 )בית קפה(ס 'אילנ

 בן גוריון' רח

 


