
ספרים

 אתם תומכים בעסקים המקומיים
 הם דואגים שזה ישתלם לכם

חגיגה של הטבות, מבצעים והנחות
לשבוע אחד בלבד

שבוע העסקים המקומיים באור יהודה

את הקניות לחג הפסח 
עושים באור יהודה 

25-18 במרץ

המחלקה לעסקים
הבית של העסק שלך



דבר ראש העיר

תושבים יקרים, 
בעלי העסקים הם אחת האוכלוסיות שנפגעו בצורה הקשה ביותר ממשבר 
הקורונה. מפרוץ המשבר ולאורך כל השנה החולפת, הנחתי את כלל אגפי 
העירייה לעשות כל שביכולתם על מנת לסייע להם, ללוות אותם ולתת להם 

כלים מעשיים כדי לצלוח את התקופה המאתגרת הזאת. במסגרת כך, בהובלת המחלקה לעסקים ובשיתוף 
תושבי אור יהודה הנפלאים, קיימנו לקראת חגי תשרי את ׳שבוע העסקים׳ שסייע רבות הן לבעלי העסקים 
שהצליחו להגדיל את המכירות שלם והן לתושבי העיר והאזור שנהנו מהטבות אטרקטיביות. כעת, לקראת 
חג הפסח אנחנו שמחים לצאת לדרך עם שבוע נוסף וקוראים לכם להצטרף. יש לנו בעיר עסקים נפלאים 
 עם בעלי עסקים יזמים ומובילים שהם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו. את הקניות לחג עושים רק 
באור יהודה. פותחים את הלב ומוכיחים שהאחדות בעיר חזקה מהכל. נמשיך לחזק את הפעילות העסקית 

בעיר ולשים את בעלי העסקים במרכז העשייה. 

בברכת חג פסח שמח, 
ליאת שוחט

ראש העיר 

דבר מנהלת מחלקת עסקים  דבר המשנה לראש העיר 

בעלי עסקים ותושבים יקרים,
קידום וסיוע לבעלי העסקים בעיר 
הינן המטרות המרכזיות העומדות 

בראש סדר העדיפויות של המחלקה לעסקים בעיריית 
יהודה. לאחר התגובות החיוביות שקיבלנו על  אור 
שבוע העסקים בחגי תשרי, אני שמחה להזמין אתכם 
לשבוע העסקים לכבוד חג הפסח. חג הפסח, שנקרא 
גם חג האביב, מסמל פריחה וצמיחה חדשה. פרויקט 
שבוע העסקים מהווה מבחינתנו הזדמנות לפריחה של 
הכלכלה המקומית בימים מאתגרים אלו. קנייה מקומית 
משקפת את הערבות ההדדית שכל כך מייצגת את 
העיר שלנו ולכן, אני מזמינה אתכם לבצע את הקניות 
לחג הפסח באור יהודה. בחוברת זו, תמצאו מגוון רחב 
של הטבות אשר הותאמו במיוחד בשבילכם לקראת 
החג וניתנו על ידי העסקים המקומיים. אני קוראת לכם 
להנות מהן וביחד לחזק את הכלכלה המקומית בעיר.

בעלי עסקים יקרים,
שבוע  של  ההצלחה  לאור 
העסקים בחגי תשרי, אני שמח 

שהמחלקה לעסקים ממשיכה עם פרויקט חשוב 
זה כדי לסייע, לקדם ולפתח את העסק שלכם. 
עיריית אור יהודה פועלת רבות בשבילכם ולמענכם. 
אני מאמין בלב שלם כי ההצלחה שלכם, בעלי 
העסקים בעיר, היא ההצלחה של העיר כולה. 
בתקופה מאתגרת זו אנו רואים אתכם לנגד עינינו 
ופועלים לחיזוק הכלכלה המקומית. אני קורא לכם 
ומזמין אתכם להנות מכלל השירותים המוצעים 
על ידי המחלקה לעסקים. אתם מוזמנים לפנות 

אלינו בכל בקשה.
איתכם לאורך כל הדרך,

בברכת חג שמח,
אביה דרי

מנהלת מחלקת עסקים 

בברכה,
 עופר בוזי

 משנה לראש העיר 
וממונה על מחלקת עסקים



מיכאלי שי  054-2695312

התכשיטים הקסומים שלי 

לתיק משכנתא 
)לזוג שכירים, ללא בעיות משפטיות או כלכליות(

10%
לשעההנחה

30%
הנחה

מורן מימון  050-3043113לילי מלמד כהן  052-8736777

נחום דרזי   050-7474442
רח' ניצן 6, אור יהודה

רח' הערמון 22, אור יהודה

רח' ליבנה 8, אור יהודה רח' ליבנה 8, אור יהודה 

רח' חיים ברלב 18, אור יהודה רח' ניצן 13, אור יהודה 

יהב הרמות  משכנתא 101 הלוואות לכל מטרה 

בקנייה מעל 200 ₪ 
זוג עגילים 

במתנה 

אירית בשן  050-7215160

מתניה עמרם  054-3073688חלי חדד  052-2469053

אדיר עזורי  050-9894843

אמא לאמא
אימון ליווי והדרכה לאמהות

 TarbuTime
אירועי תרבות והוצאה לאור 

חלי חדד צלמת ילדים, 
משפחה, הריון ובוק בת/בר מצווה 

ספר+פסקול
+חוברת צביעה

פגישה ראשונה
של אימון אישי לאימהות 

חינם
)בהתאם להנחיות(

רוכשים חבילת צילום לגיל 
שנה / צילומי משפחה 

ומקבלים במתנה 
אלבום כיסים עם 12 תמונות 

ברכישת שירותי הדברה

בקניית מארז של 10 
עוגיות אמסטדרם בעלות 
של 49 ₪, מקבלים מתנה 
2 יחידות של קרם בורלה 

אישי מפנק

 Mirel cookies

תיק תק הדברות הסוף לג׳וק 

45₪ 60₪

10%מעל 300 ₪
הנחה

במקום



הלנה ארומהטאץ׳ - רפלקסולוגיה, 
ארומתרפיה, עיסוי משולב 

10%
הנחה

50%
הנחה

30%
הנחה

למגוון טיפולי הפנים

 לאימון )רק ב- 150 ₪(

 על תוספות שיער 
והחלקות 

לאה חנימוב קוסמטיקה מתקדמת

מאיה שקרוב
אימון אישי לילדים ונוער 

ארז המנעולן 

מרכז הגבס 

איציק קליינמן - סוכן ביטוח אלון כהן מעצבי שיער 

על כל מוצרי 
 הפרזול

על טיפול משולב עיסוי על עמלת תיווך,יעוץ נדל"ן וגישור
ורפלקסולוגיה )רק ב- 285 ש"ח( 

קונים ממגוון מוצרי הצבע 
שבמבצע ב - 300 ₪ 

או יותר ומקבלים 

מתנה
רולר + מגש

בדיקת תיק ביטוח

חינם + מתנה 
חודש ראשון בכל סוגי הביטוח

תיווך נכסי הנדל״ן 

50 %
30הנחה %

הנחה

20 %
הנחה

אילן מימון   03-7444488

לאה חנימוב  052-4502611

דודו סרור  03-63488888

איציק קליינמן  054-6427702אלון כהן  03-5336633 

מאיה שקרוב 050-6830451

ארז המנעולן  050-2636060

הלנה מולקנדוב   052-5963695
רח' שקד 27, אור יהודה  רח' שלום עליכם 19, אור יהודה 

רח' יהדות קנדה 12, אור יהודה 

רח' משה אביב 14, אור יהודה 

רח' העצמאות 69, אור יהודה

רח' ירושלים 12, אור יהודה 

רח' האתרוג 11, אור יהודה



על מגווון ההדפסות: 
קנבס, זכוכית, קאפה 

על איפור כלה 
)רק ב - 600 ₪( 

20 %
הנחה

10 %
הנחה 50 %

הנחה

אבי סלמה  03-62809779

על כל דגמי 
המטבחים  

20%
הנחה

טניה יוסף  054-4444158רמי נחום  03-5338885

תמי בנאי 053-8281880

תמי בנאי צלמת מקצועית   EMB KITCHENS

לצילום הריון, ילדים ומשפחה, 
שעת צילום בסטודיו

אלינור ראובני 054-8300914

אדיר 050-3001443נונה דגן  03-6344234

שלום כהן  03-5334062

 R סטודיו

אלינור ראובני מאפרת מקצועית 
ומעצבת שיער 

וילונות נימפה 

בקנייה מעל  1,000 ₪

 ₪ 200  
הנחה

 וילון כפלים לסלון 
3 מטר רוחב כולל התקנה

על כל הזמנה

צילומי הריון, ילדים, 
משפחה, צילומי סטודיו וחוץ, 

תמונות ערוכות ומעוצבות 
ללא הגבלה 

נגרית שלום 

אדיר עיצובים 

400₪ 500₪

1,500₪
₪במקום 2,500

₪במקום 700

רק
ב-

500₪
רק
ב-

רח' צפריר 3, אור יהודה רח' יהדות קנדה 1, אור יהודה

רח' חצב 4, אור יהודהרח' אליהו סעדון 126, אור יהודה

רח' המלאכה 2, אור יהודה רח' תרשיש 23, אור יהודה 

רח' המלאכה 11, אור יהודה רח' המלאכה 6, אור יהודה 



Ok קוסמטיקה 

40%
הנחה

בקניית מסגרת 
)במרשמים 6/2(, כולל 
ציפויים באינדקס 1.56

 עדשות

מתנה 

על כל החנות
)כולל מסגרות ראיה ועדשות חד מוקדי / מולטיפוקל(

בקנייה מעל 100 ₪, 
קינוח איטלקי 

במתנה

נוי טוטנג'י עוגות מעוצבות אור אופטיק 

ערן נאמי מהנדס חשמל
 בודק חשמל 

שי עגייב עיצוב שיער ואיפור קאזה איטליה 

עוגה מעוצבת בקישוט 
פרחים עם הקדשה אישית 

וציון מספר גיל החוגג

  בהזמנת בדיקת חשמל 
לעסקים מקומיים  

טיפול יופי מפנקמשחק הקלפים

שי מתנה 
  biotop מבית מותג השיער

מיני שמפו, סרום ומסכה
בכל טיפול

הממלכה של החשבון 

10 %
הנחה

לירז שלום  050-9311022 

יעקב חריט  03-5339419 

ערן נאמי  052-7466371

שי עגייב  03-5531213טל' 03-7708096

אריאל כהן  03-9508187

נוי טוטנג'י 054-2519963

אורטל קרינדי  050-8878842

39.90₪
₪במקום ₪200במקום 49.90

₪במקום 450

100₪
רק
ב-

300₪
רק
ב-

רח' יהדות קנדה 1, אור יהודה

רח' צפריר 11, אור יהודה

רח' דוד אלעזר 107, אור יהודה

רח' אליהו סעדון 128, אור יהודה

רח' שיזף 7, אור יהודה

רח' יהדות קנדה 1, אור יהודה



בקנייה מעל 150 ₪
ערכת פיצוחים

מתנה  על כל המוצרים 
בחנות

8%
הנחה

כפיר שלום  03-5333567כפיר שלום  03-5333567

כפיר שלום  03-5333567

כפיר שלום  03-5333567

כפיר שלום  03-5333567

Ks מעצבי שיער - כפיר שלום Ks מעצבי שיער - כפיר שלום

Ks מעצבי שיער - כפיר שלום

Ks מעצבי שיער - כפיר שלום

Ks מעצבי שיער - כפיר שלום

צבע שורש + תספורת + פן 

החלקת קרטין 

 גוונים ראש מלא + שטיפה ופן 

החלקה אורגנית

תוספות שיער 
 )100 גרם שיער טבעי( 
+צבע שורש ותספורת 

טל' 054-8025000ארביב אלפונסו  050-5274712

פשוט קרמיקה ואלפא פרקטים

רח' המפעל 2, אור יהודה
רח' הפלדה 1, אור יהודה

פיצוחי איינשטיין 

₪במקום 300

₪במקום 390

₪במקום 490

₪במקום 590

₪במקום 3500

199₪
רק
ב-

250₪
רק
ב-

299₪
רק
ב-

450₪
רק
ב-

1990₪
רק
ב-

בקניה מעל 500 ₪
יין תירוש כרמל ליטר 1

מתנה
*מספר ברקוד להטבה

7290000666662

רח' החצב 4, אור יהודהרח' החצב 4, אור יהודה

רח' החצב 4, אור יהודה

רח' החצב 4, אור יהודה

רח' יחזקאל קזז 9, אור יהודהרח' נתניהו יהונתן 5, אור יהודה

רח' החצב 4, אור יהודה



יניב שתיוי  03-6248880

חידוש פנסים לרכב 

קנה המבורגר וקבל

 במתנה 
שתייה ותוספת 

 )צ'יפס / טבעות בצל /
כדורי פירה /הומפרייז(

מגוון פאזלים לילדים 

             

*מהמגוון שבמבצע, אין כפל מבצעים 
והנחות, כפוף לתקנון, ט.ל.ח

₪במקום 200

100₪
רק
ב-

כל קולקציית דלתא 

1+1 מתנה
הלבשה תחתונה 

של סריגמיש

1+5 מתנה 

בהזמנת פדיקור ברגליים, 
שיוף ומריחת לק בידיים 

במתנה! 

שירין שירה דרעי  052-6883226

רח' ההגנה 7, אור יהודהקניון MINI נווה רבין, אור יהודה 

טל' 03-5285322

המעשנה של אבו רזי שירת היופי 

סריגמיש אור יהודה 

+ מתנה סבון פנים
מבית חווה זינגבויים 

Eden cosmetics Eden cosmetics

Eden cosmetics

עדן יוסופוב  050-2606292

עדן יוסופוב  050-2606292

עדן יוסופוב  050-2606292

₪במקום 500

₪במקום 450

₪במקום 39.90

200₪
רק
ב-

280₪
רק
ב-

200₪
רק
ב-

20₪
רק
ב-

הסרת שיער במכשיר סופרנו: 
לנשים-בית שחי, 10 טיפולים 

טיפול פנים

הסרת שיער במכשיר סופרנו: 
לגברים-עצמות לחיים 6 טיפולים

רח' היצירה 14, אור יהודה

רח' החצב 6 )במספרת כפיר שלום(, אור יהודה

רח' החצב 6 )במספרת כפיר שלום(, אור יהודה

רח' החצב 6 )במספרת כפיר שלום(, אור יהודה

רח' העצמאות 74, אור יהודה

רח' מעלה החומה 3, אור יהודה



 על כל הקולקציה
 בקניית שני פריטים 

+ הפריט השלישי במתנה 

 בקניית כדור גלידה /
 2 כדורי גלידה / 3 כדורי 
 גלידה / יוגורט קטן בינוני

או גדול 

בקניית מקררי סמסונג 
והייסנס )אספקה לחג(

על שואבי אבק דייסון הובלה חינם
דגם מוטורד 

10%
הנחה

6%
הנחה

20%
הנחה

10%
הנחה

זרי אלקובי  050-9414454 

מירב בנימין  050-7730031

אברהם אחונוב  03-5333013אברהם אחונוב  03-5333013

ד"ר מיקי ניאזוב  03-5336712רוית למפל 054-7865008

מריל בוטיק 

חד פעמי ועוד 

אלקטרו אבי אלקטרו אבי 

 REMOVEMENT

בכל קניה סבון קצפת בקנייה מעל 100 ₪ 

מתנה 
 צלחת ליל סדר מעוצבת

ReFresh סדרה של 3 טיפולי

"יצחק דנט" 
מרפאת שיניים ומעבדה 

₪במקום 59.90

₪במקום 220

150₪
רק
ב-

קניון MINI נווה רבין, אור יהודה

על כל הטיפולים : 
 יעוץ ובדיקה חינם, הלבנה, 

למינייט, שתלים תותבות, כיתרי
זירקוניה, תיקון וריפוד תותבות ועוד...

עיסוי עם אקדח לשחרור 
הגוף מכאבים

רח' אליהו סעדון 126, אור יהודה

רח' החצב 6, אור יהודה
רח' יהדות קנדה 1, אור יהודה

רח' אליהו סעדון 130, אור יהודה רח' אליהו סעדון 130, אור יהודה

רח' ההסתדרות 4, אור יהודהרח' היוצרים 13, אור יהודה

בכל קניה סבון קצפת

₪במקום 59.90

19.90₪
רק
ב-



אפטר שייב מון בלאן 
100 מ"ל 

בושם ריאנה ראבר לאישה  
100 מ"ל

סלון יוני

יוני גביזון 050-5304608 

 רח' אליהו סעדון 120 )קניון עזריאלי(, טל' 077-8882760 
רח' המפעל 11 )צמוד להום סנטר(, טל' 077-8881260

 רח' אליהו סעדון 120 )קניון עזריאלי(, טל' 077-8882760 
רח' המפעל 11 )צמוד להום סנטר(, טל' 077-8881260

 רח' אליהו סעדון 120 )קניון עזריאלי(, טל' 077-8882760 
רח' המפעל 11 )צמוד להום סנטר(, טל' 077-8881260

₪במקום 14.90

₪במקום 99 ₪במקום 199

9.90₪
רק
ב-

69₪
רק
ב- 89₪

רק
ב-

על כל שירותי מספרה  

 לייף זוג משחת שיניים דנטל 
או לייף רביעיית מברשות שיניים 25%

הנחה

 בכל קנייה קבלת

מתנה
כרטיס ביקור מעוצב

חד צדדי

שיר נוריאל  054-7534116

סופרת מילים 

רויטל  03-6344472

כפכפי האוויאנס

ווגה

20₪
רק
ב-

 על מגשי הפירות
15 %

הנחה

יעל זבורוב  054-4290183אסף מוראד 052-8653300

יעל זבורוב קייטרינג מקרוניז' 

טיפול ריגשי לילדים 

₪במקום 250

200₪
רק
ב-

רח' העצמאות 130 )שוק אבו לאבן(, אור יהודה

רח' יחזקאל קזז 12, אור יהודה

רח' אטד 6, אור יהודה

רח' המלאכה 4, אור יהודה

או 



 נשארים
 מעודכנים



נמנעים מה˙˜הלויו˙
‚ם ב˙ור ל˜ופה

˘ומרים מרח˜ 2 מטר
בה˙‡ם לסימונים

2m

חוב˘ים
מסכה

כל המידע לעסק שלך,
בכל רגע נתון, בכל דרך שתבחר...

כל המידע 
לעסק שלך, 

בכל רגע נתון,
בכל דרך 
שתבחר...

 Asakim.oy

המחל˜ה לעס˜ים 
oryehuda.muni.il/businessבעיריי˙ ‡ור יהו„ה

asakim.oyהמחלקה לעסקים

כל המידע 
לעסק שלך, 

בכל רגע נתון,
בכל דרך 
שתבחר...

 Asakim.oy

המחל˜ה לעס˜ים 
בעיריי˙ ‡ור יהו„ה

שומרים על הכללים | שומרים על העסקים | שומרים על החיים


