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-50 קניון דיזנגוף סנטר

64 

 קניון דיזנגוף סנטר

 )בית קפה(בר גיורא 

 בר גיורא' רח

 )קיוסק(וניור 'מיני ג 66 טשרניחובסקי' רח

 )מאפייה(לחם תושיה  68 )בית קפה(בייגלס  69

 )סלולרי(שר הפלאפונים  )אופנה(אריסטו שמט 

 )פלאפל(היפו פלאפל אורגני  70 )הנעלה(דיסקו רוסו 

 )פירסינג וקעקועים(סטודיו מורנו  72 )אופנה(יאנגה 

 )עטים(דנה  74 )אופנה(--- 

 )מוצרי טבע( Now 76 )מיצים(תמרה  71

 )תיקים(פל ארנקים  )אופנה(---  73

 )אופנה(חנות בגדים  78 --- 75

--- 80-

82 

 )סלון יופי(אוליאנה 

77 --- 

 )אופטיקה(אישונית אופטיקה  84 )סושייה(סופר סושי  79

 )הלבשה תחתונה(מיי סיקרט  86 )הנעלה(נעלי סקופ 

 בר כוכבא' רח בר כוכבא' רח

 )בית קפה(אמיליה  88 )סלולרי(ט מובייל 'גאדג 81

 )אופנה(ופ 'צ

 )עיצוב שיער(מישל אטיאס 

 )ציוד לחיות מחמד(ונגל 'ג )הנעלה(הוויאנס 

 )חגורות(אבנט 

 )אופנה(נדיה 

 )תמונות(ווד נורית ' טאצ 90 ---  83

 )דיסקים(אוף דה רקורד  ---

 )קליניקה(בית המיסטיקה  92 )אופנה(---  85

 )אלקטרוניקה(---  )חומוסיה(גוש -חומוס אבו

 )חומרי ניקוי ובניין(כספי  )אופנה(מרדר 

 )מסעדה(לה שוק  )הנעלת ספורט(--- 

 )תכשיטים(קאשי 
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 --- 94  )בית מרקחת(בית מרקחת הכיכר  89

 --- )ציוד לחיות מחמד(אקווריום 

 --- )מוצרי טיפוח(פרו סנטר 

 --- )אופנה(קליפר 

--- 

 --- 96 )אופנה(---  91

--- 

 --- )ספרים(--- 

--- 

 )מזון(הכריש השתגע  98 )פאב(דרינק פוינט 

 )אופנה(פונגו 

 )אופנה(פרי סטייל  )מוצרי טיפוח(ארומה  93

 )בית קפה(קפה לנדוור  )אלכוהול(אפריטיף 

 )אופנה(תג הכיכר 

 אסתר המלכה' רח )קיוסק(---  95

 )מוצרי מזון(נון סטופ מרקט  100 ---

 )מתנות(האמת שלך 

 )פיצה קפה(פיצה קפה  97

-102 )מזכרות(אביב -מרכז באוהאוס תל 99

104 

 מגדלי פרישמן

 )מיצים(שייקספרי  101

 )change(' יינג'יוני צ

 )סלון יופי(יוליה 

 )מוצרי מזון(טבע קסטל 

 )קיוסק(נישנושים 

 פרישמן' רח פרישמן ' רח

 )אופנה( one O six 106 )מזון(שווארמה שאולי  103

 --- )אופנה(יק 'מג 105

 )בית קפה(סגפרדו  )מיצים(--- 

 )אופנה(רטרו  108 --- 107

 )הנעלה(שופרא  ---

 )עיצוב הבית(עמיקמ  110 ---

 )אופנה(טורסו  )ציוד לחיות מחמד(אנימלי  109

 )אופנה(ורד  )ספרים(סטימצקי 

 )אופנה(יוקה 

 )אופטיקה(---  112 )עיצוב הבית(דארלן  111

 )עיצוב שיער(אבי אמיר  )הלבשה תחתונה(פמה פטאל 

 )changeאינטרנט (' יינג'אינטרנט צ )תיווך(ן "נכסים נדל 113

Names )מזון(פול ווליום  114 )אופנה( 

 )מכבסה(ויט סק  )תכשיטים(י "האר 115

 --- )אופנה(ססיל 

 )שמלות(טופ  116 )הנעלת ספורט(דאון ' טאצ

 )פאב(צינה  )תכשיטים(רוחלה גפן 

 )אופנה(ריקה  )בית קפה(---  117

 )משרד(דחף  118

 )הנעלה(נעלי ארו 

 )בית קפה(בובו קיו 

 )אופנה(שלי  120 )בגדי ילדים(לניז אבניו  119

 )הנעלה(בלומרינס  )אופטיקה(אטל 

 )הנעלה(טבע נאות  )אופנה(--- 



 

 

 )מכונות תפירה(ברנינה  122 )הנעלה(ויוה  121

 )אופניים חשמליים( o-funנטע 

 )פאב(סקס בוטיק  )פאב(--- 

 )הנעלה(ויאנדרי  )סלולרי(---  123

 )מוצרי מזון( AM:PM 124 )אביזרי אופנה(שוהם 

 )מתפרה(אירנה  126 )פיצרייה(איל פיציולו 

 )סלון יופי(' טאצ' פרנץ )מוצרי חשמל( דוון 15 125

 )אופנה שחורה(תומאס בלאק  )תיווך(גרניום 

 )הנעלה(סטפנס  128 )תמונות(אלס גאלרי 

 )עיצוב שיער(נתי שלום  )אופנה(ענת מיקולינסקי  127

 )סושייה(פניקה 'ג )תכשיטים(תכשיטי פנג את פנג 

 )אופנה(ין 'קיל ג 130 )בדים(הולנדר 

 )בית קפה(ו 'קפה ג )מזון(ה 'יוסל 129

 )מוצרי פארם(סופר פארם 

 גורדון' רח גורדון' רח

 )בית קפה(ארומה  132 ) תה–מוצרי מזון (לה פלה דה תה  131

 )מוצרי טבע(ברא  )הלבשה תחתונה(ה רוקטס 'לודז 133

 )change(' יינג'צ 134 )אופטיקה(אופטיקנה 

 )הנעלה(סופרייז  )תכשיטים(' תכשיטי סולנג 135

Istore )מוצרי מזון(... פומרנץ ועוד )אלקטרוניקה( 

 )מוצרי מזון( AM:PM 136 )אופנה(קרליטוס 

 )תכשיטים( i.spinel 138 )אופנה(מאור סבן 

 )אופנה(מל בוטיק  )פלאפל(פלאפל בדיחי  137

 )אופנה(קופ קופין  140 )הנעלה(גזית 

 )אופנה(סימונה  )סנדלריה(סנדלריית אקספרס  139

 )change(ספוט ' יינג'צ )הנעלה(דנילו 

 )יודאיקה(כפתור ופרח  142 )יודאיקה(' פרג

 )סלסלות ושטיחים(---  )הנעלה(ויגור  141

 )אופנה(או בלה 'צ 144 )בית קפה(---  143

 )מסגריה(---  )הנעלה(שו עיצובים  145

 )שמלות(קארין  146 )בית קפה(קיטון 

 )אופנה(שולי  )הנעלה(אירוסולס 

 )פאב(אילקה  148 )גלידריה(סטיק האוס  147

 )תיווך(תיווך הכוכב  150 )תכשיטים(נתן קאשי 

 )אופנה(פגנקה  )הנעלה(פרמי 

 )אופנה(גמלא  ורס 'אן ז'ז' רח

 )אופנה(לאור  152 )בית קפה(פרש  149

 )עתיקות(+ ענתיק  )הלבשה תחתונה(את לבני נשים 

 )אופנה(מאשה & ניצה  154

 )קונדטוריה(בייקרי  )הנעלה(שני בר  151

 )אופנה(הלנה  156 )הנעלה(וזף 'ג

 )הנעלה(קליגולה  )פירות וירקות(מרכז הפרי והירק  153

 )סנדלריה(תיקוני נעליים אקספרס  )מוצרי גז(אמישראגז 

 )מוצרי מזון(דרגסטור דיזנגוף  158 )אופנה(רונן חן  155

 )כלי כתיבה(המקור  160 )אופנה(דיפרטמנט סטור 

 )הלבשה תחתונה(סלון מלכה  )תכשיטים(מילר  157

 ץ"ש' רח )אופנה(קוואי  159

 )אופנה(שרה בראון  162 )קיוסק(--- 

 )תכשיטים(אתי עתיקות  )אופנה(אקסלה  161

 )שמלות(ויולט  )בגדי ילדים(ילדות קסומה 



 

 

 )ספרים(צומת ספרים  163

 )אופנה(מומה  )קונדטוריה(כורסאל  165

 )מזון(הרונסון  164 )הנעלה(פרנקו 

 )בגדי ים(אלה  167

 )קוסמטיקה(מדינה מילאנו 

 )אופנה(דורין פרנקפורט  )פרחים(פרחי ניצן  169

 )תכשיטים(תכשיטי עדי 

 )קיוסק(--- 

 )מיצים(--- 

 בן גוריון' שד בן גוריון' שד

 )מזון(ל "קיוסק קק  )מיצים(תמרה  

 בן גוריון' שד בן גוריון' שד

 )בית קפה(אספרסו בר דיזנגוף  166 )מסעדה(ה 'גוצ 171

 )בית קפה(משולש  168 )הלבשה תחתונה(סלון מרים 

 )מאפייה(בוטיק סנטרל 

 )אופנת גברים(דוד ששון  170 )אופנת גברים(ליאת זרמון 

 )שעונים(שורץ שעונים 

 )תאורה(מאורית  172 )תכשיטים(תכשיט עתיק  173

 )אופנה( +A )אופנה(אפריל 

 )פאב( Cerveya 174 )הנעלה(שורט סטורי 

 )אביזרי אופנה ועיצוב הבית(---  )אביזרי אופנה(אדוריה  175

 )אופנה(ליליגרייס  176 )אופנה (שלומית אופיר 

 --- )מסעדה(בהדונס 

 )מזון(' וואן סנדוויץ 178 )פיצרייה(זוטה פיצה  177

 )שמלות כלה(קו לבן 

 )פיצרייה(לה לזניה 

 

 )הנעלה(אנטילופ  180

 )אופנה(חגית ויטמן  182

179 j.kashi )אופטיקה(בעין יפה  )תכשיטים( 

 )עתיקות(ענתיקט  184 )אופנה(אפרתה 

 )אופנה(קאלה  184 )הנעלה(הוויאנס 

 )אופנה( 190בלוק  190 )שמלות(מרסלה  181

 )אופנה(פרידה  )הנעלה(טיפניס 

 )הנעלה( Maschio )אופנה(יעקב עיצובים ספונטני 

 )בית קפה(אתנחתא  )קיוסק(---  183

 )אופנת גברים(יצחק 

 יודפת' רח )הנעלה(פינק 

 )פאב( 192בוטיק  192 )עתיקות(עתיקות מרגלית  185

 )שמלות(עיצוב מקורי  194 )בית קפה(קפה מאיר 

 )מוצרי עישון(מ "בריל סיגרים בע )הנעלה(נעלי נמרוד 

 )אופנה(נפוקה  196 )עתיקות(ביטינג  187

 )אופנה(דיומו מילאנו 

 )אופנה( Only sugar 198 )בגדי ים(הופה לוקה 

 )אופנה(שמעון דהאן  )אופנה(דורון אשכנזי 

 בית האדריכל והמהנדס  200 ר"שי' רח

189 Cotton )אופנה( 

 )אופטיקה( 6:6אופטיקה 

 )תכשיטים(פרינסס 

 )בנק(בנק דיסקונט  191

193 AM:PM )מוצרי מזון( 202 NG )תכשיטים( 

 )שמלות(עטרה 



 

 

 )הנעלה(אלס  )מיצים(--- 

 )תיקים( תיקים 204 204 )צילום(' פרג 195

 )פיצרייה(פיצה האט  206

 ארלוזרוב ' רח ארלוזרוב' רח

 )בנק(בנק לאומי  208 )בית קפה(בתיה  197

 )אופנה( 197דיזנגוף 

 )אופנה(בנקר  210 )בית קפה(קפה נולה 

 )מוצרי מזון(טיב טעם  199

 )אופנה(בנות לולו ליאם  212 )תכשיטים(ענת פרז 

 )אופנה(נעמה בצלאל  )תכשיטים(אבנים  201

 )מעדנייה(באשר 

 )תיווך(סוסייטי נכסים  214 )אביזרי אופנה(שוגר פרי 

 )אופנה(אננה פונטיין  )תכשיטים(יניב 

 )אופנה(טגורי  )תכשיטים(עדי ושי לחובר  203

 )ציוד תקשורת(טל מחשבים -חן )אופנה(הארט ברייקר 

 )אופטיקה(אופטיקה שריקי ובניו  216 )מאפייה(בית הלחם 

 )בית קפה(בר קפה ששת הימים 

 )אופנה(רינה צין  וילנא' רח

 )אופנה(ורנר  )בנק(בנק הפועלים  205

 )סלון כלות(ולנטינה  218

 )שמלות(ציון חנה 

 )אופנה(מודאדא 

 )קונדיטוריה(" גן עדן"

 )אופנה(ולנטינה 

 התניא' רח )הנעלה(קאפל אוף  207

 )אופנה(צור -שושנה בן 220 ---

 )אופנה( Inn7out )הנעלה אורטופדית(שלגיה 

 )אופנה(טובלה  )תכשיטים(זיוה טל תכשיטים 

 )אופנה(מאיו  209

 )שמלות(רות חגי 

 )הנעלה(אוסף פרטי  )תיקים וארנקים(לוקה באגס 

 )תכשיטים(לולאות 

 )אופנה(הגרה  222 )שמלות כלה(פרי חדש 

 )אופנה(יוני  )אופנה(נעמה קמלו  211

 )אופנה(רי 'ג )תכשיטים(יעל הרמן 

 )מספרה(מספרת רמי  )אופנה(רינה רז 

 )פרחים(הדס  )אביזרי אופנה(אן 'ססיל ז

 )מוצרי מזון( AM:PM 224 )שמלות(יוסף  213

 )אופנה(פוש אופנה 

 )שמלות כלה(גליה להב  )אופנה(קדם ששון 

 )הנעלה(אחת אחת  226 )אופנה(פורטונה 

 )פאב(מייט  )מוצרי מזון(סופר באבא  215

 )תכשיטים(אמרו  )אופנה(טלי אימבר  217

 )אופנה(סיגל דקל  228 )שמלות כלה(גלית קורנר 

 )אופנה(חגית טסה  )בית מרקחת(בית מרקחת תרופה 

 )בית קפה(קפה מיכל  230

 בוטינסקי'ז' רח בוטינסקי'ז' רח

 )בית קפה(לאבאיט  232 )שמלות(אילנית שימריז  219

 )אופנה(גולדי 



 

 

 )כלי כתיבה(מ "ליגרף אל בע 234 )אופנה(סאקס 

 )אופנה(נעמה בצלאל עודפים 

 )קונספט(שושנים  )מעונות יום(מעונות יום  221

 )אופנה(סטודיו פאשה  236

 )אופנה(טלי רוקני 

 )כלי מיטה(ניט .בי 238

 )אביזרי אופנה(קרן אטון 

 )אופנה(דורית שדה 

 )אופנה(און -ברכה בר

 )אופנה(אביבית יזהר 

 )מוצרי מזון(מיניכל דוד  )משטרה(תחנת לב תל אביב 

 )תכשיטים(ללו 

 )שמלות כלה(ליזטה ודוד 

 )תכשיטים(נגרי 'דורי צ

 )אופנה(אורי שלי 

 )תיקים וארנקים(עמנואל  )שמלות(סיפא  223

 )אופנה(סטורי  )אופנה(ליאת מירב 

 בזל' רח )בית קפה(--- 

 )סלון יופי(ניו יו  248 )קיוסק(דובדבן תל אביב 

 )אופטיקה(אופטיקה גור  225

 )שמלות כלה(ביאטריס 

 )אופנה(גרטרוד 

  250 )שמלות כלה(רומן בלבן  227

 )אופנה(ליאורה ורינה 

 )מוצרי חשמל(חשמלאי איציק 

 )אופנה(טל בק עודפים 

 )אופנה(אמברלה  252 )הנעלה ותכשיטים(אור הכלה  229

 )שמלות(טל בק  )מתנות(כלים שלובים 

  254 )אופנה(יעל אורגד  231

Unusual )גן ציבורי(נה וינר 'גן ג 256 )אופנה( 

 )סניף(האגף לרפואה ציבורית  258 )מוצרי תינוקות(בייבי טבע 

 )בגדי ילדים(ניקולי & עינתי  260 )הלבשה תחתונה(בודי ליין  233

 )הנעלה(אור 

 )אופנה(מיס לגוט  262 )עיצוב שיער(דניאל מאיה 

 )שמלות כלה(אליהב שאשון  )אופנה(גרשון ברם  235

 )תיווך(דני נכסים  )שמלות כלה(ליה כלות  237

 )אופנה(ואר 'ג 264 )שמלות(גלית בכור 

 )הנעלה(בלונד סמארט  )שמלות כלה(לני 

 )אופנה(אלונה אפרתי  266 )סלון יופי(יוליה  239

 )פאב( 1אזור  268 )שמלות(אצל מיכל 

 )שמלות כלה(איציק אמיר 

--- 

 סמטת מנדלשטם )שמלות כלה(יוניק  241

 )שמלות כלה(אימפריה  270

 )תכשיטים(קאי תכשטים  )תכשיטים(יובל קרייתי 

 )אופנה(ואר אאוטלט 'ג 272 ר יהושע טהון"ד' רח

 )שמלות כלה(בירנצוויג  )שמלות כלה(דוד חצבני  243

 )שמלות(אירנה בורשטיין  274

 )שמלות כלה(פרונטופיה  276 )שמלות כלה(---  245
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