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14לא65חטף +מורחב בית מלוןת.ד 10090אגמים1

132לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 1280דן פנורמה2

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 1668המלך שלמה3

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 1111לגונה4

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 9130נובה5

42לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 888קיסר6

213לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 1384פרימה מיוזיק7

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 950אסטרל ויליג'8

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 950אסטרל קורל9

114לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 950אסטרל סי סייד 10

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 10088רויאל גארדן11

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 425 אדומית - אקוה מרין12

15לא66חטף+מורחבאכסניהדרך הערבה אכסנית הנוער13

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 390ים סוף 14

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 4100עדי15

13לא64חטף+מורחבבית מלוןת.ד 689לה פלייה16

15לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 27אמריקנה17

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 4433ויסטה18

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 4277אסטרל מרינה19

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 176דן אילת20

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 82ספורט21

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 765רויאל ביץ'22

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 994אורכידאה23

4לא64חטף+מורחבבית מלוןת.ד 2323הנסיכה24

6לא66חטף+מורחבבית מלוןהריף25

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 1505קלאב אין26

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 259סנטרל פארק רימונים27

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 617מרקש28

6לא66חטף+מורחבבית מלוןת.ד 4444קלאב הוטל29

5לא65חטף+מורחבבית מלוןחטיבת הנגב 137ארכדיה ספא 30
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6לא66חטף+מורחבבית מלוןמרכז שלום סי הוטל31

2לא42מורחב מפעל חוף צפוני מפעלי ים המלח 32

13לא44חטף+מורחבמסעדהשד' התמרים 107הבוטיק הכחול 33

21לא33חטף+מורחב מוסךמוסך חנוך 34

13לא44חטף+מורחבמסעדהמרכז הוכמן שניצליה35

12לא33חטף+ מורחב מכבסה איילות 74רויאל סנטר36

112לא44חטף+מורחבמסעדהבית עברונה אנטריקוט אקספרס37

13לא44חטף+מורחבמסעדהחוף צפוניארומה נביעות38

21לא33חטף+מורחב מוסךת.ד 5023שאולי39

12לא43חטף+מורחבמסעדהאלמוגים 68/7 המחבוא של אדי40

12לא43חטף+מורחבמסעדהאלמוגים אנטריקוט41

21לא33חטף+מורחב מוסךהדייג 18המכוון 42

22לא44חטף+מורחבמסעדהדרך הערבה אל גאוצו43

112לא44חטף+מורחבמסעדהמתחם החמאםאחלה  ( חמאם ) 44

12לא43חטף+מורחבמסעדהמתחם החמאםניוז קופי (חמאם)45

11לא42חטף+מורחבמסעדהחוף דרומי המפלט האחרון46

112לא44חטף+מורחבמסעדהחוף צפוני פאגו פאגו 47

112לא44חטף+מורחבמסעדהשד התמרים הלב הרחב 48

13לא44חטף+מורחבמסעדהשד' יעלים 14פדרו49

13לא44חטף+מורחבמסעדהאזור התעשיה אתרוגים50

13לא44חטף+מורחבמסעדהפארק אופירה מסעדת ברביס 51

2לא42חטף+מורחבמסעדהטיילת רויאל ביץמסעדת מיקה52

13לא44חטף+מורחבמסעדהחט' גולניקאזה דו ברזיל53

13לא44חטף+מורחבמסעדהמרכז תיירות מסעדת ג'ינגר 54

111לא43חטף+מורחבמסעדהמרכז תיירות שווארמה עוואני 55

13לא44חטף+מורחבקניוןדרך מצרים - טיילת מול הים56

13לא44חטף+מורחבמסעדההחרש 11בטעם של קובי57

13לא44חטף+מורחבמסעדהמתחם אלמוג אשכרה 58

121לא44חטף+מורחבמסעדהמלון בלמסעדת אולה 59

121לא44חטף+מורחבמסעדהחוף דרומי שוק דגים60
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13לא44חטף+מורחבמסעדהצופית תחתית פלאפל אבשי 61

13לא44חטף+מורחבמסעדהשד' התמריםפלפל 62

12לא33חטף+מורחב מוסךהדייג 4נדב מוטורס63

13לא44חטף+מורחבמסעדהת.ד 9002שיבולים בכיכר 64

11לא42חטף+מורחבמסעדהבית עופר  מוקפץ (פתאי) תאילנדי65

11לא42חטף+מורחבמסעדהמרכז מורמפגש הפלאפל66

13לא44חטף+מורחבמסעדה אזור התעשיה שירז שרותי מזון67

13לא44חטף+מורחבמסעדהמרינה 1המפרץ68

13לא44חטף+מורחבפארק +מסעדהחוף צפוני עיר המלכים69

13לא44חטף+מורחבמתחם חנויותשד' התמרים סיטי סנטר 70

13לא44חטף+מורחבחוף ים/מסעדה חוף אלמוג דולפין ריף 71

13לא44חטף+מורחב תחנת דלקאזור התעשיה סונול העיר72

13לא44חטף+מורחב תחנת דלקסונול יעד לשעבר 73

12לא33חטף+מורחב מוסךהספן 10אלמוג74

12לא33חטף+מורחב מוסךת.ד 5090אדומית75

12לא33חטף+מורחב מוסךת.ד 3480הבנים76

12לא33מורחב מכבסה יוזמה 10 ת.ד 748מכבסת מפרץ הים האדום77

12לא33חטף+ מורחב מכבסה כביסקל 78

11לא22מורחב מקורות 79

3לא43חטף+מורחבמסעדהחורב 259/1ללו80

4לא44חטף+מורחבמסעדהקניון האדום קפה קפה קניון אדום81

4לא44חטף+מורחבמסעדהמלון קיסר תרשיש 9 82

1לא41חטף+מורחבמסעדהפארק אבניו פארק אווניו83

3לא33חטף+מורחב מוסךת.ד 5184א.צ טכנולוגיות84

3לא33חטף+מורחב מוסךספן 20רום- פוקס 85

3לא33חטף+מורחב מוסךהנגר 2אידיאל 86

3לא33מורחב מכבסה הנפח 8המכבסות המאוחדות87

3לא33חטף+ מורחב מכבסה שד' ששת הימים 2110מכבסת גולדן88

3לא33חטף+ מורחב מכבסה נחשון 463סוד לניקיון89

3לא33חטף+ מורחב מכבסה עין יהב 4עינת90
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2לא22מורחב+מורכב בית חולים דרך יותם בית חולים 91

3לא43מורחב מפעל חוף צפוני ערדג92

3לא43מורחב מפעל אוניברסיטה העברית93

3לא33חטף+מורחב מוסךת.ד 216הכוכב94

4לא44חטף+מורחב תחנת דלקטן95

3לא33חטף+מורחב מוסךמוסך אלעד96

3לא33חטף+מורחב מוסךשד' התמרים 12מוסך אגד97

3לא33חטף+מורחב מוסךת.ד 5026דדון98

4לא44חטף+מורחב תחנת דלקחוף אלמוג סונול אלמוג 99

4לא44חטף+מורחב תחנת דלק פז אדום (אסא את לשם) 100

3לא43חטף+מורחב תחנת דלקת.ד 129ברשף 101

4לא44חטף+מורחבחוף ים/מסעדה חוף אלמוג ויליג' 102

4לא44חטף+מורחבחוף ים/מסעדה טיילת אבניו 103

4לא44חטף+מורחבחוף ים/מסעדה טיילת ניין ביץ 104

4לא44חטף+מורחב תחנת דלקת.ד 8464 נתניה צוף ים105

4לא44חטף+מורחב תחנת דלקת.ד 8464 נתניה מצפה אילת 106

4לא44חטף+מורחבמסעדה שד' התמרים קמפוס בן גוריון 107

4לא44חטף+מורחבחוף ים/מסעדה דרך מצרים חוף הדקל 108

4לא44חטף+מורחבחוף ים/מסעדה חוף אלמוג בר ביץ' 109

4לא44חטף+מורחבמתחם חנויותחוף צפוניספירל110

4לא44חטף+מורחבקניוןאייס מול 111

4לא44חטף+מורחבמסעדהת.ד 626מסעדת ברזיל112

4לא44חטף+מורחבמסעדהחוף דרומי מצפה תת - ימי 113

4לא44חטף+מורחבמסעדהשד' ששת הימים 246המזללה114

4לא44חטף+מורחבמסעדהמרכז תיירות מקסיקני 115

4לא44מורחב מפעל חוף צפוני חקר ימים ואגמים 116


