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 אלנבי' רח

 )אביזרי אופנה(---  2 )קוסמטיקה(וואו קוסמטיקס  1

 )מזון(שווארמה שנקין  )בובות(ניקי קונספט  3

 )הנעלת ספורט(ספורט שנקין  )אופנה(פרי סטפ 

 )change(אביב -תל' יינג'צ )אלקטרוניקה(אלקטרוניקה .א.סיגמא ד

 )תכשיטים(י "האר 4 )אופנה(גריפ 

 )אופנת גברים(מאניה  )מיצים(מיץ שנקין 

 )הנעלה(רוקט דוג עודפים  )אופנה(מאיושה  5

 )אופנה(מדנס  )תיקים(עמנואל 

 )בית קפה(קופי סטיישן  6 )בגדי ים והנעלה(קופה קבאנה ברזיל 

 )תכשיטים(מנגו טרי  )הנעלה(נעלי גזית 

 )אופנה(לה קוק ספורטיף  )אופנה(העין השלישית  7

 )תכשיטים(---  )אהילי אורז(אהילי אורז 

 )אופנה(או בלה 'צ 8 )תכשיטים(ניקה 

 )תכשיטים(---  )אלקטרוניקה(הום שנקין 

 )אופנה(קוואי  )אביזרי אופנה(גראונד זירו 

 )תכשיטים(אבנים  )מיצים(היפים והמיצים 

 )אופנה(בילבונג  10 )הנעלה(איפנמה  9

 )עטים(עט לכל עט 

 )אופטיקה(--- 

 )סלולרי(שינקום 

 )תכשיטים(---  11

 )אופנה(אדידס 

 )אופנה( +A 12 )הנעלה(סטיב מאדן 

 )הנעלה(בזוקה  )הנעלה(גליבל 

 )אופנה(מיכל נגרין  )הנעלה(שופרא 

 )הנעלה(רפובליק  14 )תכשיטים(מידן 

 )הנעלה( She`s )בגדי ילדים(מיש מיש אאוטלט  13

 )צילום(פוטו אמנות  )אופטיקה(אירוקה 

 )הנעלה(הוויאנס  )מיצים(המיצים של שינקין 

 )אופנה(תוצרת הארץ  16 )אופנה(--- 

 )חומרי בניין(צור  )אופנה(קרין  15

 )תיקים(לונדונרס  )ריהוט(--- 

 )סלון יופי(איילק 

  )אופנה(קרמבו  18 )סלולרי(יפ 'יפ צ'צ

 )סלון יופי(שנהב  )אופנה(דופה  17

 )אלקטרוניקה(אידיאל אלקטרוניקה  )מספרה(מספרת דוד 

 )בית קפה(--- 

 )בגדי ילדים(חלומות של מותגים 

 יצחק נפחא' רח

 )אופנה(ביג טום  20 )גן ציבורי(גינת שיינקין  

 )בית קפה(סוס עץ 

 )בית קפה(ליה  22

Xray )אופטיקה( 

 )בית קפה(נר 'קפה לנצ

 תיווך נכסים לרשתות ובעלי עסקים בפריסה ארצית
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24 AM:PM )מוצרי מזון( 

פירסינג (ובינו קעקועים ופירסינג 'ז

 )וקעקועים

 )change(' יינג'צ

 )סלולרי(מובייל סטור  26

 )בית קפה(נר 'לנצ

 )הנעלה(בי יוניק 

 )סנדלריה(---  28

 )תכשיטים(תכשיטי שינקין 

--- 

 יוחנן הסנדלר' רח יוחנן הסנדלר' רח

 --- 30 )פיצרייה(עגבניה  19

 )אופנה(---  )תכשיטים(דייב שוורץ 

icon )ממתקים(איי לאב איט  )אופטיקה( 

 )קוסמטיקה(לאור  )אופנה(ספורט -ז

 )אביזרי אופנה(ספיר  32

 )אופנה(אמה  )תכשיטים(תכשיטי שי 

 )אלכוהול(ווין רום  --- 21

Boo )אופנה( 

 )אופנה(בשינקין ' סוויץ )סבונים(סבון של פעם 

Boo )אופנה( 

 דון יוסף נשיא' רח )אופנה(דיזל  23

 )אופנה(ר 'סקרוצ 34 )מוצרי מזון(סופר שינקין  25

 )בגדי ים(אלה 

 )אופטיקה(אופטיקנה  )אופנה(אלייה  27

 )אופנה( 34בוטיק  )בגדי ילדים(ילדים שאוהבים 

 )תכשיטים(העולם המופלא של גיא גיל  )אופנה(--- 

 )שעונים ומתנות(ניו  36 )הנעלה(מנולי 

 )אופנה(רק שניה  )אופנה(גפן  29

 )מוצרי טיפוח(דרך היופי  )אופנה(גפן 

 )הנעלה(טבע נאות 

 

 )אופנה(אוונגרד  38

 )אופנה(פולס 

 )אופנה(סול סיסטר  )אופנה(קאלה  31

 )אופנה(---  )אופנה(סטודיו פאשה 

 )פרחים(פלאוורס  40 )בגדי ילדים(טופי בייבי  33

 )אופטיקה(איי &יו )מסעדה(אורנה ואלה 

 )אופנה(בנות  )אופנה(רן לייט 'נורת 35

 )אביזרי אופנה(שלומית אופיר 

 )מספרה(צחי סליס  42 )אופנה(זרקא 

s.wear )אופנה(טוונטי פור סבן  )ביגוד( 

 )מכון שיזוף-סלון יופי(טוונטי פור טן  44 )אופנה(הרד קור פשן  37

 )הנעלה(ניוז  )טקסטיל לבית(בדים 

 )הנעלה(קמפר  )אופנה(דנה אשכנזי 

 )מאפייה(לחם ארז  )אופנה(שוגר דדי  39

 )ריהוט(קרן ריהוט בוטיק  46 )חיות מחמד(לינקר 

 )מספרה(החיים היפים  )אופנה(לולילו 

 --- 48 )תכשיטים(אורי קלינג 

41 --- --- 

 )אומנות(גורן  ---



 

 

 )בית קפה(שיח קפה  50 )הנעלה(עמנואל  43

 )אופנה(ה 'וצ'צ

 )בית מרקחת(ט 'בית מרקחת מלצ )אופנת גברים( s'פרדי

 )אופנה(ס 'בולט

 ט'מלצ' רח ט'מלצ' רח

 )פירות וירקות(---  52 )ספרים(סטימצקי  45

 )אופנה(סטודיו פאשה  )אופנה(קטיקה 

 --- )אופנת גברים(אורלנדו  47

 )תכשיטים(אסנת מור  )עיצוב הבית(דיזייר 

 )מיצים(---  54 )מספרה(---  49

 )אופנה(ליאורה 

 )מוצרי מזון(שורצקי  )אופנה(רונן חן 

 )סלולרי(קולור פון 

 --- 56 )מתפרה(רותי תופרת 

 )צעצועים(---  51

 )בית דפוס(דפוס ספיר  )מוצרי עור(תמי 

 )מזון ביתי(מטבחי 

 )גלידריה(בית הגלידה 

 פיארברג' רח פיארברג' רח

 )בגדי ילדים(לילי ותום  58 )קונדטוריה(בוטיק סנטרל  53

 )אופנה(האוונס  )מעבדה(אוזן . מ

 )צעצועים(שושנה  )מאפייה(לחם תושיה 

 )פרחים(פרחים  )מזון(של איציק ורותי ' הסנדוויץ

 )אופנה(סטורי  60 )יוגורטיה(שלג  55

 )כלי בישול(ן 'קיצ

 )פירות וירקות(--- 

 )קיוסק(עדי אחרי חצות 

 )מוצרי פארם(סופר פארם  62 )ניקוי יבש(הוד 

 )טבק(הטבקייה  57

 )מתנות(ממגנטת 

 )מוצרי טבע(טבעכל 

 )בית קפה(קפה תמר 

 אחד העם' רח אחד העם' רח

59 AM:PM )אביזרי אופנה(הפי סטורי  64 )מוצרי מזון( 

פירות וירקות מובחרים ישר מהשדה  )מוצרי חשמל(חשמל צבי 

 )מוצרי מזון(אורגניק מרקט  )פירות וירקות(

 )מוצרי מזון(ספיר מרקט  )מזון(אכרם חומוס 

 )תכשיטים(--- 

 )משרד(מוניות שיינקין  66 )מספרה(תלתלים  61

 )בנק(בנק דיסקונט  )אופנה(קה 'נלצ

 )תיווך(קו &הום

 רוטשילד' רח רוטשילד' רח

 


