אופי העסק
מרכולים

תחנת אבא הלל
כתובת
ז'בוטינסקי 3

שם העסק
מפגש צ'מפיונס  -פיצוציה
 Yoko unoמסעדהאסייתית
שמעפון -מכירה ותיקון
סלולרי
 diamonds foreverחנותתכשיטים
תחנת קפה  -בית קפה
התחדשות אסתטיקה
(טיפולי קוסמטיקה)
סיטי מרקט (מיני מרקט)
קפה שני (רשת קונדיטוריות)
ארומה -בית קפה
ריבר  -מסעדה
בלאק -מסעדת המבורגרים
תחנת דלק' -דלק'

איש קשר
ולרי

טלפון
054-5585669

הסעדה

ז'בוטינסקי 3

ישי

03-7524667

חנות שירות

ז'בוטינסקי 3

עוזי

03-7519767

חנות שירות

ז'בוטינסקי 3

לאה

03-5758835

הסעדה

ז'בוטינסקי 3

ג'וש

054-2216000

טיפוח

ז'בוטינסקי 5

ויקי באלס

03-7307030,050-3968439

מרכולים
הסעדה
הסעדה
הסעדה
הסעדה
רכב ותחבורה

ז'בוטינסקי 5
ז'בוטינסקי 5
ז'בוטינסקי 7
ז'בוטינסקי 7
ז'בוטינסקי 7
ז'בוטינסקי 4

רחיצת מכוניות עלית

רכב ותחבורה

ז'בוטינסקי 4

יינות וטעמים -חנות יינות
צמיגי יהלום  -חנות צמיגים
תחנת פז

חנות שירות
רכב ותחבורה
רכב ותחבורה

ז'בוטינסקי 4
ז'בוטינסקי 4
הראשונים 2

בן ערקבי
רועי
אבי שחר
מיכאל באזל
אלון קרדש
חנן שלזינגר
עודד ודורון בס,
אודי בכר-שוכר
את השטיפה
אושר פרץ
דוד שומרון
דודו פרידמן

054-9141223
03-5090414
054-6929600
054-4490018
054-4314562
03-5740151, 050-5275374

צ'יינג'

מט"ח

ז'בוטינסקי 18

סלי וצדוק

המקום הראשון  -תחנת טוטו

מרכולים

ז'בוטינסקי 18

יוסי בכור
יעקב רודיק,
גיא-שוכר

ג'חנון -מסעדת אוכל ביתי

הסעדה

ז'בוטינסקי 20

אביב עדרי

03-6727222

רדיו התחנה  -מוסך
להתקנת אביזרים לרכב

רכב ותחבורה

ז'בוטינסקי 22

עוזי אשר

052-2450895

ז'בוטינסקי 18

סטודיו

03-7527722 050-5809555,
אודי052-4039900 -
054-4658086
03-7513223, 050-7513224
054-6706949
050-5854575, 0525441282
052-3719168 050-3402340
050-5565100, 03-5588585,
גיא 054-2163543

חנות שירות

ז'בוטינסקי 22

טיפוח

ז'בוטינסקי 22

הלל דבש
דריה גורבצ'וב,
בוריסלב כץ

חרוזי אור  -חנות חרוזים
CASAעיצובי שיער וטיפולייופי
מעבדה לתיקון ומכירת
סלולאריCellfi -
ר.ה טכנולוגיות סאונד -תיקון
רמקולים
מסעדת קינג ג'ורג' -מסעדה
דאנלין קפה -בית קפה
ודאנלין ווק -אוכל אסייתי
קיוסק-פוזיטיב
קוויק קופי פרינטינג -שירותי
הדפסה
תחנת דלק דור-אלון
סטונאייג' -חנות קריסטלים
ואבני חן
חמסה-חמסה  -מסעדת
חומוס
 SWEETפיצוציהמכון מדיקו  -פדיקור רפואי
ומכון אורטופדי

חנות שירות

ז'בוטינסקי 22

שי מתתיהו

חנות שירות

ז'בוטינסקי 22

רינה האוסמן

הסעדה

אבא הלל 7

מישל דיין

הסעדה

אבא הלל 7

שי יחקאל

054-6707575

חנות שירות

אבא הלל 7

יחזקיה דוד

050-5355077

חנות שירות

אבא הלל 7

ירון סומך

054-5682718

רכב ותחבורה

אבא הלל 11

חנות שירות

אבא הלל 17

עידו קרוננברג
שמואל דניאל
אדם תודר

הסעדה

אבא הלל 2

אדמסקי שלומי

054-5200072

מרכולים

אבא הלל 2

דודי ליברמן

050-9090090

חנות שירות

אבא הלל 2

יורם מיכאלי

050-5433777

בורגרים  -רשת המבורגרים

הסעדה

אבא הלל 2

עדי חסון

052-5406809

פלאפל השדרה -מסעדת
פלאפל
גבאי  -מוצרי קוסמטיקה
שווארמה גריל בר -מסעדת
שווארמה
רולדין  -רשת מאפים
דליקטיב  -מסעדת בשרים
יוקה  -רשת בגדי נשים
אצה  -רשת סושיות
איי-אופטיק  -משקפי שמש
וראיה
שומשום -סנדויצ'ים וסלטים

הסעדה

אבא הלל 2

אהרון ליברמן

052-3996545

חנות שירות
הסעדה

אבא הלל 2
אבא הלל 2

לילי גבאי
איציק קרמנוב

052-5315159
054-2254442

הסעדה
הסעדה
אופנה והלבשה
הסעדה
אופנה והלבשה

אבא הלל 2
אבא הלל 2
אבא הלל 2
אבא הלל 2
אבא הלל 2

ערן מזרחי
אמנון דוייב
יניב/אורן
שלמה פטילון
יניר סודעי

054-4751955
052-2450391
03-5109408
054-4558916
052-6544460

הסעדה

אבא הלל 2

קרן אלון

1-700707724

052-8260608
052-8133324, 0542369935

054-7520852 054-5676020

מרכז הדיו  -דיו ואביזרי
סלולר
לב הצומת
אספרסו קצר  -בית קפה
ג'ינג'ר גריל-בר – מסעדה

חנות שירות

אבא הלל 2

איציק בן-נון

054-5958495

מרכולים
הסעדה
הסעדה

אבא הלל 2
ז'בוטינסקי 33
ז'בוטינסקי 35

נתן יונרמן
רוני גבאי
אילן

054-5382132
054-7686329
054-4202520

