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 'בנימין לבקוביץ' רח

 (הנעלה)נעלי באום  166 (בית כנסת)בית כנסת  141

 (ביגוד)סיגל ליין 

 (תכשיטים)תכשיטי רונן 

 (קוסמטיקה)תמרוקייה שלו 

 (אלקטרוניקה)--- 

 (מאפייה)ל 'מאפיית אנג

 (הנעלה)איטליקה  (אופנת גברים)דיפלומט  143

 (אופטיקה)קאופמן 

 (מוצרי מזון)מעדנייה אלכס  168

 (אופנה)מאדאם יה 

 (כובעים)כובעי הלן 

 (סלולרי)פלא הפלאפונים  (בנק)בנק לאומי  145

 (אביזרי אופנה)אקסייט  170

 (הנעלה)קסם אורטופדיה 

 (מוצרי טיפוח)בו רן -כל

 (שטיחים)---  172

 (חרוזים)הובי  בילו' רח

 (הנעלה)טרנס  174 (הנעלה)נעלי ליאור  147

 (הנעלה)נעלי לגו  (הנעלה)סקופ 

 (אביזרי אופנה) R&T (קיוסק)נ .פיצוציית מ

 (תכשיטים)תכשיטי ושעוני גינדי  ---

 (תכשיטים ושעונים)---  (תיקים)---  149

 (פלאפל)פלאפל כדורי הזהב  176 (אופנה)סלומון 

 (יודאיקה)ארט יודאיקה  (אופנה)מיכאל משה 

 יעקב' רח ישראל טלר' רח

 טל כלי עבודה וצבעים  151

 (חומרי בניין)

 (מזון)הפינה  178

 (הלבשה תחתונה)ליז 

 (אופנה)טיפניס 

153 X - (אביזרי אופנה)---  (תיקים)תיק 

 (פיאות) MC (הנעלה)אליאן 

 (הלבשה תחתונה)קסם נשי  155

 (תכשיטים ושעונים)שעונים מירל  (בית מרקחת)--- 

 (אופנה)המקום של דליה  (אופנה)מטרו סטוץ 

 (פארם)ניו פארם  157

 (אופנה ואביזרים)צילה  (פיצרייה)פיצה שתיים 

 (ביגוד)---  (הלבשה תחתונה)דלתא 

 (פרחים)פרחי חן  (פירות וירקות)---  159

 (אופנה)---  (הנעלה)מלודי 

 --- 180 (אופטיקה)אופטיקה בליסימה  161

 --- (ממתקים)מתוק בהרצל 

 (הנעלה)מורנה 

 (קוסמטיקה)ביוטי סנטר  (הלבשה תחתונה)את 

 (אופנת גברים)---  (אופנה)רוזאן  163

 (בנק)הבנק הבינלאומי  182 (בנק)בנק טפחות 

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית
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 (פארם)סופר פארם  (אופנה)לוליטה  165

 (תכשיטים)תניר תכשיטים 

 (אביזרי אופנה)באלגאן 

 (מתנות)---  184 (הנעלה)--- 

 (ציוד רפואי)ענת אורטופדיה  (קיוסק)עיתון פלוס 

 (מוסיקה)רון בי  (בית קפה)קופי סטור  167

 (סלולרי)אפריל פון  (אופנה)אננס 

 (אביזרי אופנה)מונסטון  (אופטיקה)אופטיקה הלפרין 

 (ספרים)סטימצקי  (מאפייה)מאפיית שיבולת השרון 

 (גז)אמישרא גז 

 (תיקים)גברתי הנאווה  186 בית הפועלים' רח

 (הנעלה)זמש  (תכשיטים ושעונים)יגאל  169

 (מוצרי טיפוח) 360 (אופנה)סלון גולדי 

 בני ברית' רח (אופטיקה)אופטיקנה  171

 (הנעלה)ורדה  188 (מאפייה)האופה רחובות 

 (מזון)אליאס  190 (בית קפה)קפה שיקמה 

 (בנק)בנק דיסקונט  192 (הנעלה)הצעד הראשון  173

 (קיוסק)הפיצוחים של אורי  (תכשיטים)תמיר צומן 

Close (ביגוד)  ---(כל בו) 

 (פלאפל)המושבה  (change)פוסט ' יינג'צ

 (שווארמה)יריב בשרים  (חומוסיה)בדרה 

 (אופנה)ריפ  (אופנה)סבנטין  175

 (הנעלת ספורט)ספורטלט  (הנעלה)ניוז 

 (אופנה) Gioia due 194 (אופנה)דניאלה 

 (כלי בית ומתנות)נעמי  (אופנה)מיאמי 

 (אופנה) Gioia due (בית קפה)רולדין  177

 גינזבורסקי חומרי בניין . א

 (חומרי בניין)

 (תכשיטים)מראן תכשיטים  (אופנה)קרייזי ליין 

 (הנעלה)ריפבליק 

 (בדים)---  196

 (אופנה)--- 

 (אופנה)--- 

 (הנעלה)גזית  גאולה' רח

 (אופנה)אריסטו שמט  198 (בנק)בנק פועלים  179

 (מזון)בורגרים 

 (תכשיטים)לקויה 

 (אופנה)העין השלישית 

 (בנק)בנק לאומי  200 (מוצרי טיפוח)בו יהודה -סופר כל

 חיים וייצמן' רח (אופנה)עונות 

 (בית קפה)לול  202 (מוצרי מזון)שופרסל  181

 (אופנה)יק 'לוג

 (מתנות)כאדו  (פרחים) יו 4זר  183

 (אופנה)מאוזנר  (אופטיקה)אופטיבי 

 (הנעלה)לינדה  204 (סלולרי)מילניום 

 (אופנה)נעמה בצלאל  (תכשיטים)תכשיטי טיב 

 (ביגוד)ספורט תחביב  (בגדי ילדים)אושה ילדים 

 (change)מאני ' יינג'צ (אופנה)אושה 

 (משטרה)משטרת רחובות  206 (ויטמינים)טבע הדברים 

 (אופנה)דיוה 



 

 

E`she (אופנה) 

 (ביגוד)בייסיק ליין 

 (אופנה)אופנת פריז  185

 (קיוסק)אבי שוקולד 

 (בגדי ילדים)דיון 

 (אופנה)שייני 

 (סושייה)בוזי 

 (אופנה)הילה  187

 (כלי כתיבה)בקשי 

 (אופנה)וומן 

 (מזון)רוסטביף בר 

 (מוצרי מזון)זולבו  208 (בנק)בנק מרכנתיל  189

--- 

 (מאפייה)סמי בורקס 

 (גלידרייה)דלי קרים 

 (פלאפל)פלאפל ירושלמי  210 (סושייה)אישימקי  191

 (גלידריה)מק נענע 

 (פירות וירקות)מרכז פרי וירק  (ספרים )סטימצקי 

 (מזון)סברוסו 

 (מוצרי עישון)אמסטרדם 

 --- בן ציון.ש' רח

 אהרון אייזנברג' רח (מזון)הפוך על הפוך  193

   (קיוסק)דמתי 

 --- 

 


