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 קרליבך' רח

 לסקוב' רח (קונדטוריה)עוגות דה לה פה  1

VGS (משחקי מחשב) (בנק)בנק פועלים  2 

 (מספרה)אורן ציוני 

 (כלי כתיבה)---  3

 (חיות מחמד)פט שופ סל 

 (מספרה)גבריאל 

 (מוצרי חשמל)חשמל אבי  5

 (מספרה)מפרה שרה 

--- 

 (מסגריה)ארט פריימס 

 (ריהוט)הביטאט  4 (אופטיקה)סאן אופטיק 

 ברכה פולד' רח

 (תיווך)גוסטאבו  6 (מספרה)עיצוב שיער באטרפליי  7

 (אומנות)יאיר 

 (מנעולים)וני מנעולים 'ג (תיווך)ן "הבימה שיווק נדל

 (בית קפה)שוגר קפה  (מתפרה)תופרת מלכה  9

 (קונדטוריה)רד ולווט 

--- 8 --- 

 (פאב)יו בר 'קרפצ 8 ---

 בניין 10 (אביזרי מין)י ספוט 'ג 11

 (כלי בית)שיגריס 

 (מסעדה)האחים  12 (מוצרי חשמל)פיק סנטר 

 (פאב)בקי  13

 (צילום)פוטו לינוף  12 (עיצוב שיער)סטודיו חפיף 

 --- 14 (מרפאה)וטרינר במרכז  15

 (מכבסה)המכבסה 

 (אופנה)--- 

 (סנדלריה)סנדלריה 

 (מתנות)סר מתנות  17

 (תיווך)ן "אלף נדל

 (פאב)האנקי דורי  (תכשיטים)עציון 

 (מסעדה)הדיינר  (פאב)טוסקה 

 (מוצרי מזון) AM:PM 16 ארטורו טוסקניני' רח

 (בית מרקחת)בית המרקחת הקריה  19

RCL (סלולרי) (בנק)בנק דיסקונט  18 

 (חומרי בניין)חומרי בניין בוטן 

 (גלידריה)פירנצה 

 (מיצים) 19מיצים בגבירול 

 קפלן' רח (מוצרי חשמל)חשמל צביקה  21

 (סלולרי)איי סל  20 (מזון)עד העצם אקספרס 

 (מזון)ופ 'ופ צ'צ (בורקס- מאפיה )בורקס עמיקם 

 (חומוסיה)החומוסיה  (פלאפל)פלאפל נטו 

 (סלולרי)ט מובייל 'גאדג 22 (אופנה)הגרה 

 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/


 

 

 (קיוסק)דולסה  (קיוסק)על הפינה 

 דיזנגוף' רח

 (מסעדה)דה לוקאל  ( נקניקיות–מזון )פרנק  23

 (גלידריה)אייסברג  (מזון)מזנון 

 (מספרה) הר 4רמי  25

 (מתנות)אש  24 (מוצרי טיפוח)איילת היופי 

 (פיצריה)פיצה סרט  (סלון יופי)אשה יפה 

 (אלכוהול)בית היין  (הנעלה)ניוז 

 (קונדטוריה)רולדין 

 דניאל פריש' רח רוזנבאום' רח

 (פאב)תומא  26 (מסעדה איטלקית)איל פסטיו  27

 (מסעדה)מרתה  ( פסטה–מוצרי מזון )איל פסטיו 

 28בניין  29
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 (מסעדה)ריבר 

 (מוצרי מזון)מגה בעיר  האלקאשי' רח

 (פרחים)ירוקים  (פיצריה)עגבניה  31

 (מסעדה)פרש  30 (מזון)בר ' סנביץ

 (צילום)פוטו שופ 

 (אופניים חשמליים)שיקו  33

 (מזון)מקדולנדס  (פאב)דרינק פוינט 

 (קיוסק)חלום מתוק 

 (change)' יינג'צ

 (פיצריה)מאמא איטליה 

 שאול המלך' רח הנביאים' רח

 (בנק)בנק לאומי  32 (פאב)בוילר  35

 (בית קפה)קופי אקספרס 

 (סלולרי)מובי 

--- 

 בניין 37

 (שעונים)רולקס  34 ---

 --- 36 ( אמבטיה–קונספט )אלקה  39

 (פאב)השופטים 

 השופטים' רח השופטים' רח

 (קיוסק)קיוסק השופטים  38 בניין 41

 (מתפרה)המתפרה של טלי 

 (שעונים)ברינג 

 (פאב)סילביה באמפר 

40 Undone (אופנת נשים) 

 (שוקולד)דסקלדיס 

 (בגדי ריקוד)דאנס שופ  42 (זגג)תריסי עוזי  43

--- 

--- 

 (אביזרי אופנה)---  44 (בגדי ריקוד)ישרא דאנס  45

 (סלון יופי)פולינה סמוליר 

 (בית קפה)בריסטוט 

 (משרד)יוסף עפרוני  47

 (מסעדה)ירף 'ג 49

 (אופנת גברים)בראבו  46

 (שעונים)כל טיים  51

 (הנעלה)שטינר  (פאב)--- 



 

 

 (מספרה)אילן פיני  (קצביה)האיטליז של רפי  53

48 --- 

 (סלולרי)סמארט סטור  (בית דפוס)דפוס בין רגע 

 (אופנה)אופנת שי 

--- 

 (הנעלה)אוסי  50 (מעדניה)מכולת גבינות 

 (תכשיטים)כספיט  נצח ישראל' רח

 (חומרי בניין)---  בניין 55

 (מוצרי קפה)אמיגו 

 (בית קפה)לחם ארז  52

 (אופניים)טייק א בייק  54

 (תיווך)קרן גד  בניין 57

 (פרחים)פרח הגפן 

 (מזון)גו נודלס 

 (כלי נגינה) מחסן –עולם הפסנתרים 

 (מזון)ויטרינה 

 (פירות וירקות)א 'רג נפתלי אימבר הרץ ' רח

 (רקמה ממוחשבת)טין טן טון  (מכבסה)---  59

 (סושיה)הסושיה  (סנדלריה)סנדלריה גיורא 

 (סלון יופי)לאור 

 (קיוסק)דיינמיק  (אופנים חשמליים)פישר רייסינג 

 (חומוסיה)אוסול  (מכבסה)קלין שופ 

 מרדכי צבי מאנה' רח מרדכי צבי מאנה' רח

 בנין 56 (בית קפה)וופל בר  61

 (מספרה)שלומי וליאת 

 (אופניים חשמליים) 61אביקו 

 (מוצרי מזון)מינימרקט מאנה  63

 (מזון)דים סאם שופ 

 (מוצרי מזון)ניצת הדובדבן  58 (קוסמטיקה)סיסלי 

 (גלידריה)סיציליאנית 

 (מסגריה)--- 

 (פרחים)זר פור יו  60 ('סנדביץ- מזון )ים ' סנדביצ65 65

 (דפוס)דפוס שיא קופי 

 (שוקולד)קרדינל   (קיוסק)קצר בכיכר 

 (מאפיה)לחם תושיה  62 (אופנה)---  67

 (קונדטוריה)סינבון  (מזון)סטיקס 

 (בורגר)וולפנייטס 

 צייטלין' רח מלכי ישראל' רח

 (שווארמה)דבוש  64 כיכר רבין 

 (פלאפל)היפו פלאפל 

 (בורגר)יק בורגר 'מג

 (מוצרי מזון)טיב טעם 

 (קיוסק)דולסה 

 (בנק)בנק דיסקונט  66

 (טבק)טבק עבודי  68

 (בנק)בנק דיסקונט 

 דוד המלך' רח

 (בית קפה)לנדוור  70

 (מסעדה)בראסרי 

 (בית קפה)ארומה 



 

 

 (סושיה)קיקומן  72

AM:PM (מוצרי מזון) 

 (שוקולד)ליאונדס  74

 (מוצרי מזון)סופר יודה  76

 (בנק)בנק הבינלאומי  78

 בלוך' רח בן גוריון' רח

 (change)' יינג'צ 80 א"עיריית ת 69

 (צילום)פוטו קלורית 

 ( בורקס–מאפה )פנסו ביס 

 (קיוסק)קיוסק השלום 

 (מסעדה)בר גוריון 

 (מיצים)המיצים של שינקין  82

 (פלאפל)פלאפל רוטשילד 

 (מיצים)ריבאר 
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 (בית קפה)לה גופרה  84 (בנק)בנק פועלים 

 (סלון יופי)--- 

 רמברנדט ' רח

 (גלידריה)היידיס  86 (אופנה)גרין מארין 

 (אופטיקה)אופטיקה חיות 

 (מוצרי חשמל)אגם סטריאו מדיה 

 (בורגר)בודהה בורגר  (אופנה)גולף 

 (פיצריה)עגבניה  88 (אופנה)מקס מארה 

 (ספרים)צו קריאה  (ויטמינים)טבע קסטל 

 (דיו)דיו טונר  90 (בנק)בנק לאומי 

 (מיצים)וסי פרוט 'ג

 (סלולרי)דים פון 

 (בית קפה)ס 'אילנ

 (אופנה)יעלא ולעילא 

 (שווארמה)הטורקיה  92

 (בית קפה)קופיקס 

 (אופטיקה)ליאור אופטיקה 

 (צילום)' מיראז 94

 (קיוסק) 3דולסה 

 (מאפיה)לחם תושיה  הדסה' רח

 (שעונים)זמן עומרי  96 ( טאבון–מאפיה )אבולעפיה  73

 (מוצרי חשמל)חשמלאי ראשי 

 (מתפרה)אופנת סימון 

 (ציוד תקשורת)טל קווית 

 (בית קפה)מאה  98

 (גלידריה)וניליה  (סלון יופי)הפי האואר 

 (מאפיה)לחם בלו  (מוצרי חשמל)חשמל לב העיר  75

 (מסעדה)אמורה מיו  100 (חומרי בניין)רון הכל לבית 

 (קונדטוריה)כורסאל 

 (פיצריה)פיצה פצה  102 (קיוסק)כאן קונים מזל  77

 (תיווך)עמי בית בשבילך 

 (מזון)שף בלול  104 (מרפאה)וטרינר תורן 

 (פלאפל)רומיה  (פרחים) 77פרחים 

 (דפוס)גרפימק  ( שניצל–מזון )שניצל הכיכר  79

 (סלולרי)ט פון 'גאדג (פלאפל)פלאפל הכיכר 

 (מספרה)---  (סלולרי)נט מובייל 



 

 

106 (מספרה)גזור  81

-

108 

 (דואר)דואר ישראל 

 (תיווך)א אקספרס .א 83

 ( כספות–אחר )כספות 

 (בית מרקחת)בית מרקחת בן העיר 

 (תיווך)ן ישראל "נדל

 (אופנה)סטודיו חוגי  85

 (לא מוגדר)אנטוקולסקי שטריק  (לא מוגדר)פוזול אבן גבירול 

 (שעונים)מומחי השעונים 

 (קונדטוריה)עדית 

 (אופנה)אלמביקה  87

 אנטוקולסקי' רח

 (אופניים חשמליים)בי -קיו 110

 (מספרה)הכל בראש 

 (מחשבים)מוניטור 

 (תיווך)איה נכסים  אלחריזי' רח

 (קיוסק)קסם בעיר  (change)' יינג'צ 89

 (בית קפה)---  112

 --- (תיווך)תיווך מלא הארץ 

 (חיות מחמד)פט ביי 

הנעלה )אורטופדיה סנדלריה 

 (אורטופדית וסנדלריה

91 AM:PM (מוצרי מזון) מנינט  114(change) 

 ( כספות–אחר )סייף כספות ברטל 

 (מסעדה)דה סטריט  116 (אופנה)בוטיק ויקטוריה 

 (אופטיקה)אופטיקה רייס 

 (תיווך)אחוזה  93

 (מספרה)סער בכור 

 (פלאפל) טעמים 4פלאפל 

--- 

 (אופטיקה)הלפרין )אופטיקה 

 ארלוזרוב' רח ארלוזרוב ' רח

118 (בית קפה)קפה נטו  95

-

122 

 בניין

 (סלולרי)פון תקשורת -לי

 (מוצרי חשמל)חשמל רן 

 (אלכוהול)מבחר המשקאות  97

 ( סביח–מזון )סביח קומלפט  99

--- 

 (מוצרי טיפוח)סנטר ' ריץ

 (הנעלה)נעלי ריבק 

 (מספרה)נייס הר סטייל  101

 (תיווך)א "ן ת"נדל

 (אופניים חשמליים)טסקו 

 (מעבדה)נאור 

 (מוצרי מזון)סופר יודה  103

 (אופנה) --- 105

 (תכשיטים)תכשיטי הוד והדר 

 1184' רח

מ124 (אופנה מעצבת)הילה  107 ג ד ל ה  מ א  לובי ה



 

 

- (חומרי בניין)משיח הום סנטר 

 (קיוסק)בארי  126

 (סלון יופי)נטלי קוסמטיקס 

 (גלידריה)אלדו 

 (פארם)סופר פארם  אליהו בחור' רח

 (תיווך)ן "בית הנדל 109

 (אופטיקה)אופטיקה המאה 

 (מוצרי מזון)שופרסל  (בית קפה)קפה חמדה 

 (מכבסה)כביסקל  111

 (אופנה)אן מרק פיליפ 'ז

 (טקסטיל לבית)כיתן  (הנעלה)קלאט 

 חניון (הנעלה אורטופדית)אבידור 

 (הנעלה)דיורין  113

 (קיוסק)קיוסק לאון 

 (אופניים)אופני יהודה 

115 --- 

 (מסגריה)אליהו דוד 

 (שווארמה)כתר המזרח 

 (סטודיו)נטשה מילר גוטמן  128 (סלולרי)אלפא מובייל  117

 (אופניים חשמליים)אופני החלומות  (מספרה)אבי מור 

 (אלכוהול)יין בעיר 

 (זגג)ה .ד.ג.א (חיות מחמד)ונגל 'ג 119

 (משתלה)משתלת השקם  130

 (כלי בית)קסרולה  121

 (תיווך)ן "פראנס נדל

 (סרטים)הסרטיה 

132 (פרחים)---  123

-

134 

 (אופנה)פרי מוב 

 (סלון יופי)אורה 

 (פלאפל)פלאפל אבי 

 (קיוסק)--- 

 (מזון)תאי פוד 

 בוטינסקי'ז' רח בוטינסקי'ז' רח

 (מוצרי מזון) AM:PM 136 (בית מרקחת)מכבי פארם  125

 (אופנה)רינת 

--- 

 (מתפרה)סנדלר וחייט 

 (חומרי בניין)מרכז הצפון אלירן 

 (אופנה)ניחוח אשה  138 (מוצרי חשמל)יורוקום  127

בגדי ריקוד והלבשה )סופר פדנט  129

 (תחתונה

 (סלון יופי)יורו נייל 

 ( מרקים–מזון )זופה 

 (מתפרה)חוטי זהב  (פאב)אגנס 

 (מסגריה)טאובר מסגרות  140

 (ציוד אבטחה)הבולשת  (תיקים)ס 'ירדנ 131

 (צעצועים)בת חן  (הנעלה)נעלי ברוקס 

 (אופנה)מתי  142 (סלון יופי)--- 

 (מחשבים)טרטק  (כל בו)--- 

 (מזון)פסטה מיה  (אופניים חשמליים)ימי בייק 'ג 133

 (שען)נתן שעונים  144 (תיווך)אופיר תיווך נכסים 

 (דגים)דידי דג  (אופנת נשים)קיקי פשן 



 

 

 (סלולרי)פרו סייל  135

 (אופנת נשים)שופינג 

 (מכבסה)מכבסת העיר  (עיצוב שיער)--- 

 --- (פיצריה)אוליברי  137

 (מספרה)חן הראל  146 (קצביה)נתח בשר  139

 (מתפרה)עזריה  (משרד)פלניאון 

 --- (מכבסה)קלין שופ 

 (סנדלריה)סנדלריה של ניר  148 (תיווך)תיווך ליטוינסקי 

 (מעדניה)מעדניה 

 (חומוסיה)בהדונס  150 בזל' רח

 (פירות וירקות)---  152 (סוכנות נסיעות)טיולי מצדה  141

 (מפתחות)בית המנעול והמפתח  (שווארמה)קונגרס בזל 

 (בית קפה)קופי סטיישן  (בית קפה)קופיקס 

 (דיסקים)אילן בן שחר  154 (מספרה)יקי שוורץ  143

 (מכבסה)ניקוי יבש קסטל 

 (אופנת נשים)מובחר 

 (כל בו)הבית הנקי  156 (פיצריה)דומינוס פיצה 

 (קיוסק)פיצוחי נון סטופ 

 הגלעד' רח

 שור' רח (סלון יופי)מרינה  145

 ( ארטיקים–גלידריה ) Zפרי 158 ---

 (מספרה)תדמית 

 (מספרה)נטע  (כל בו)--- 

147 ABC change( change)  (מעדניה)המקום של ורדה 

 ( שטיפת כלבים–אחר )קלין דוג  (ספרים)דורון ספרים 

 (תיווך)בלה נכסים  160

 חיתולי –אחר )חיתולי מבוגרים  --- 149

 (מבוגרים

 (קיוסק)כסף ברצפה  (אופנת נשים)סוויטי 

 --- (אופנת נשים)קינקי 

 (שעונים)שטרן .א 162 (שוקולד)ולנטינו 

 --- (מספרה)קו 

 (קיוסק)יס 'מנצ (מזון)בי פוד  151

 (פיצריה)הסובל  (חיות מחמד)מרכז מזון לבעלי חיים 

 ( רול–מזון )קרנף  164 (קיוסק)הכל טוב 

 (בנק)בנק דיסקונט  (פאב)המזג 

 הבשן' רח

 (פארם)סופרפארם  153

 פנקס' רח

 (בנק)בנק מזרחי טפחות  166 --- 155

--- 

 (סלון יופי)דקלה לייכטר 

 (מתפרה)מתפרת רפאל 

157

-

159 

 (בית קפה)ארומה  (מוצרי מזון)שופרסל 

 (עיצוב שיער)קצב  168

 (מכבסה)אופרת סבון 

 (אופניים)---  נורדאו' רח

 (דואר)דואר ישראל  170 נורדאו' רח

 (בנק)בנק פועלים  161

 בניין 172 (קיוסק)מיניסטור  163



 

 

 (כל בו)כל בו יחזקאל 

 בניין 174 (מוצרי חשמל)נאטו רובוטיקס 

 (מעבדה)יורוקום 

 (כל בו)כל בו יחזקאל  165

 (מתפרה)הדסה תופרת 

 (קונדטוריה)אלגריה 

 (סלולרי) 165המעבדה 

 (מספרה)מספרת הנרי  167

--- 

 ( מעצבת–אופנה )נומה 

 בניין 176 (סלון יופי)מרב  169

 (לא מוגדר)התחדשות גבירול  171

--- 

 (מנעולים וחומרי בניין)עודד מנעולים 

 (אופניים)ביסיקלטה  173

 בניין 178 (וילונות)וילונות חרותי 

 (סלון יופי)סלון יוליה 

 (מספרה)אורן כהן 

 (מוצרי חשמל)אריה צבי  175

 (אופנה)אפרתה 

 (אופניים חשמליים) 56בייק  177

 (מכבסה)ממלכת הסבון 

 בניין 180

 (מעבדה)רדיו קסטל 

 (תאורה)---  179

 (הנעלה)יוניק -בי

 (מספרה)רוברט רוס  181

 (בגדי ים)בגדי ים מהרזיל 

 בניין 182 (בגדי ים)איריס בגדי ים 

 (בית מרקחת)תיקון עולם  183

 (עיצוב שיער)אריק בייס 

 (בגדי ים)מטלון 

 (מסגריה)מגדל צבי  185

 (פרחים)וי .אל.פרחי טי

 (אופטיקה)משקפיים בשינקין 

 (אופנה)מירה 

 (פיצריה)פיצה פי בריבוע 

 יהודה המכבי' רח הורקנוס' רח

 (אלכוהול)בית המשקאות של נפתלי  184 (בית קפה)הורקנוס  187

 (מתפרה)--- 

 (קיוסק)חיים בתל אביב 

 (קיוסק)י 'קיי ג ---

--- 

 (מזון)שבלול  189

 --- 186 (ציוד אבטחה)ספיי שופ 

 (חומרי בניין)הובי סנטר  191

 --- (סלון יופי)רחלי 

 (מוצרי מזון)דראגסטור  193

 (עיצוב שיער)אבי עונה  188 שמעון התרסי' רח

 (עיצוב שיער)חגי עטר  190 בניין 195



 

 

 (תיווך)גאיה נכסים  (משרד)---  197

 (דיו)מחסני דיו  192 (סלון יופי)היכל היופי והבריאות 

 --- (סנדלריה) 2000סנדלריה 

 (מספרה)יוסף יפרח  ---

 (פאב)השכן  (מרפאה)מרפאה וטרינרית 

 


