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 אבן גבירול' בוטינסקי כיוון מערב רח'ז' רח

 )בגדי ילדים(מארי קידס  2

 )בגדי תינוקות(בבט 

 )תכשיטים(וזף 'ג

 )קיוסק(--- 

 )תכשיטים(גאט מקסימום  4

 )אופנה(בלו גירל 

 )אופנה(סיגל 

 )תכשיטים(מיס בטי 

 )אופנה(דניאלה 

 )הלבשה תחתונה(וולפורד 

 )אופנה(אדה  6

 )אופנה(אמור 

 )תכשיטים(גלובוס 

 )הנעלה(מרי 

 )אופנה(סוזי 

 )אופנה(אניק  8

 )אופנה(בלו נייבי 

 )אופנה(אגת 

 )אופנה(שופינג  10

 )מוצרי מזון(מעדני דניאל 

 )אופנה(אנזה 

 )אופנה(תות 

 ח"תש' רח

 )אופנה(הלגה דיזיין  12

 )תכשיטים(יאנוש  14

 )אופנה(הלגה עיצובים 

 )שטיחים(שטיחי אברהם 

 )אופנה(ראר דראל 'ז

 )אופנה(דיטיילס  16

 )אופנה(אסנת 

Uhrmann )תכשיטים( 

 )תיקים ןהנעלה(סבדיני רומא 

 )אופנה(מאדאם פומפדור 

18 Aurelia paradis )כלי בית ועיצוב( 

 )אופנת גברים(ר 'הובצ

 )תכשיטים(עצמון 

 )אביזרי אופנה(קרן וולף 

 )אופנה(סיליז 

 ח איכילוב"ויצמן כיוון דרום ביה' רח

 )מוצרי חשמל(תדיראן סטור  20

 )הלבשה תחתונה(ק קובה 'ג

 )אופנה(נוניי 

 )אופנה(בורברי  22

 )אופנה(וילברקווין 
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 )אופנה(ורטיגו 

The cook store )ציוד בישול( 

 )אופנה(מורן & מיכל  24

 )תכשיטים(סברובסקי 

 )הנעלה(טוטסי 

 )תכשיטים(קאשי . א

 )אופנה(אסקדה 

 )אופנה(עמיר מזרחי 

 )אופנה ואביזרים(י 'גוצ 26

 )תכשיטים(פדני 

 "חברה חדשה"' רח

 )תכשיטים(סאב כרונו  28

 )תיקים(בגינדה 

 )תכשיטים(תכשיטי אליהו 

 )מוצרי עור(עור -סקו

 )אופנה(גלית לוי  30

 )אופנה(אטינסל 

 )תיווך(יחיאלי 

 )ספרים(סטימצקי 

 )אביזרי בית(רנבי 

 )אופנה(רומי  32

 )אופנה(טקטיק 

 )תיקים(לואי ויטון 

 )נעלי ילדים(מקסים 

 )אופנה(אניגמה  34

 )אופנה(פולו ראלף לורן 

 )אופנה(' רמפייג 36

 )מוצרי קפה(נספרסו 

 )תכשיטים(תכשיטים עתיקים 

 )אופטיקה(מראית עין 
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 )אופטיקה(אופטיקנה  38

 )אופנת גברים(לי 'בוצ

 )אופנת גברים(וס 'מאצ

 )תיקים והנעלה(סטנדה  40

 )תכשיטים(רמות 

 )אופנה(הוגו בוס 

 )הנעלה(ביור עיצוב  42

 )תכשיטים(תכשיטי לאון פופוב 

 )אופנה(וליה מילאנו 'ג

 )פרחים(לה רוז פרחים 

 )תיווך(אנגלו סכסון  44

DL )אופנה( 

 )אופנה(סים 

 )מוצרי טיפוח(פנים  46

 )עיצוב שיער(יורם רחמנוב 

 )עיצוב שיער(פיור 

 )אופנה(מיס לגוט 

 )אופנה(וולטייר & זדיג  48

 )תיקים(מיקה 



 

 

 )אופנה(סט 

 )בית קפה(גודיס 

 עקיבא אריה' רח

 )בנק(בנק הפועלים  50

 )כלי בית(בלו בנדנה  52

 )ציוד בישול(קלאסיקה 

 )תכשיטים ושעונים(גרינוורצל  54

 )אופנה(עמנואל 

 )עיצוב שיער(אבי רז 

Plusit )תיקים והנעלה( 

 )אופנה(פילוסופי  56

 )אופנה(לה קוסט 

 )מתפרה(אקספרס תיקונים בכיכר 

 )אופנה(אנטילופ  58

 )אופטיקה(אופטיקנט 

 )שעונים(כרונו טיים 

 ויצמן כיוון צפון נהר הירקון' רח

 )אופנת גברים(אסי סגל  60

 )אופנה(בוהם 

 )אופנה(מצדה 

 )בנק(יו בנק  62

 )אופנה(בלו 

 )סטודיו( 62סטודיו 

 )הנעלה(אירו סולס 

 )מוצרי מזון(מינימרקט כיכר המדינה  64

 )אופנה(גנט 

Carre blanc )אופנת רחצה( 

 )בנק(בנק דיסקונט  66

 ליפסקי' רח

 )אומנות(זמאק  68

 )בגדי ילדים(וניור 'פילוסופי ג

70 Cameleon )אופנה( 

 )בגדי ילדים(מקסים 

 )אופנה(פילוסופי 

 )אופנת גברים(ן 'אימג

72 L`occitane )מוצרי טיפוח( 

 )עיצוב שיער(ניקול 

 )אופנת גברים(אמור 

 )אופנת גברים(פילוסופי  74

 )אופנה(אמור 

76 

 )בנק(בנק לאומי 
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