המחל˜ה לעס˜ים
הבי˙ ˘ל העס˜ ˘לך

את הקניות לחגי תשרי
עושים באור יהודה
שבוע העסקים המקומיים | 5.9–29.8

דבר ראש העיר
תושבים ובעלי עסקים יקרים,
עסקים מקומיים הם מנוע צמיחה לכל עיר .עיריית אור יהודה שמה לה למטרה
לטפח ולקדם את העסקים המקומיים ,להעניק להם כלים להצלחה ולעמוד
לרשותם ,לכל אורך הדרך.
בעלי העסקים נפגעו בצורה קשה ביותר ממשבר הקורונה .באמצעות המחלקה לעסקים שלנו ,עשינו כל
שביכולתנו כדי לסייע להם לצלוח את התקופה המורכבת הזו.
בין היוזמות השונות שיצאו לפועל ,גם "שבוע העסקים" שייצא לדרך בפעם השלישית לקראת חגי תשרי .דווקא
עכשיו ,שהקורונה שוב מרימה את ראשה ,זה הזמן לקנות בעסקים המקומיים את כל הקניות שלכם לחג.
בחוברת זו תמצאו מגוון עסקים שמעמידים לרשותכם הטבות שוות במיוחד .לכם רק נשאר לשים מסיכה
ולהגיע עם הקופון שבחוברת.
בברכה,
ליאת שוחט
שיהיה לנו שבוע עסקים מוצלח ומועדים לשמחה.
ראש העיר

דבר סגן ראש העיר
בעלי עסקים ותושבים יקרים,
שבוע העסקים המקומיים יוצא
לדרך בפעם השלישית .קיום
פרויקט חשוב זה מעיד על ההשקעה הרבה שלנו
בעידוד הכלכלה המקומית בשגרה ובמיוחד בצל משבר
הקורונה לו השפעה ישירה על העסקים בעיר.
הנהלת העיר רואה בבעלי העסקים שותפים משמעותיים
לפיתוחה ולשגשוגה של העיר ולכן מפעילה באמצעות
המחלקה לעסקים מגוון תוכניות ומסלולים שנועדו
להעניק לבעלי העסקים את סל השירותים הרחב ביותר.
אני קורא לבעלי העסקים להגיע ,להתעניין ולהסתייע
בשירותים המוצעים במחלקה.
שבוע העסקים נועד לעודד את הרכישה מהעסקים
המקומיים ,אני מזמין את תושבי אור יהודה ליהנות
ממגוון ההטבות שמוצעות בחוברת זו ולרכוש מקומי.
איתכם לאורך כל הדרך,
עופר בוזי
סגן ראש העיר
וממונה על המחלקה לעסקים

דבר מנהלת מחלקת עסקים
בעלי עסקים יקרים,
כמיטב המסורת אנחנו ממשיכים
בהפקת שבוע העסקים העירוני
של חגי תשרי ,שמטרתו לעודד רכישה וצריכה מקומית
בעסקים בעיר.
שבוע העסקים הוא אחד משירותים רבים שהמחלקה
לעסקים בעירייה מייצרת עבור העסקים הפועלים בה,
מתוך תפיסה והבנה שהכלכלה המקומית היא אחד ממנועי
הצמיחה המשמעותיים של העיר.
אנחנו מזמינים אתכם ,בעלי עסקים יקרים ,להמשיך לקחת
חלק בפעילויות ושירותי המחלקה ,ולאפשר לתושבי העיר
ולמבקרים בה ,להכיר את הפעילות העסקית שלכם וליהנות
ממנה.

בברכת חג שמח,
אביה דרי
מנהלת המחלקה לעסקים

ארקפה

בתי קפה,
מסעדות ומזון

בקנייה של ארוחה מקבלים

עוגיות אישיות מתנה

(קנטוציני או שוקוצ'יפס)
* ההטבה תקפה בהזמנה של מינימום
 ₪ 50ומעלה וליום הקנייה בלבד.
רח' אריאל שרון  ,3תומר אליהו03-9011086 :

בלו בדרך שלך

המעשנה של אבו רזי

קנה ב ₪ 20-ממוצרי החנות
וקבל קפה

קנה המבורגר וקבל

ב-
ב-

1

 ₪במקום 10

₪

במתנה
שתייה ותוספת

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

רח' אריק אינשטיין  ,6שלום03-6344927 :

רח' העצמאות  ,74אילנית שוטי03-5285322 :

הקולה בעיר

חומוס אור יהודה

אגוזי מלך פרימיום
ב-

28

 ₪לק"ג

במקום 40

₪

רח' הראשונים  ,2בן אלדר03-6399023 :

חלום יעקב
בקנייה מעל ₪ 120
עוגת דבש או חלה
במתנה
מרכז מיני ביג נווה רבין ,תמיד חמדי03-5477717 :

1+1
כל מנות החומוס
בישיבה במקום

רח' הראשונים  ,2מושיקו זכאי03-5583826 :

לבנון

10 %

הנחה

בישיבה במקום

רח' יהדות קנדה  ,1מתחם הטרמינל
כפיר אדרי03-7440390 :

מינימרקט זול

אלוף הבשרים

על כל קנייה מעל ₪ 200
מקבלים במתנה
 3אקסלים  /זוג בקבוקי קולה

בהזמנת אירוע בשרים,

רח' שלבת  ,14אליה ארניב052-6775277 :

רח' יהלום  ,1אודי לוטן050-5666556 :

(לא כולל טבאק ,סיגריות ואלכוהול)

ניושי סושי בר
בהזמנה מעל ₪ 100
מקבלים

קינוחים ללא עלות

צגיה תבלינים
בקנייה מעל ₪ 50
מקבלים

10%

מנה ראשונה במתנה
רח' מרכז מיני ביג נווה רבין,
ניושי סושי בר03-5337744 :

קאזה איטליה
בהזמנת שתי מנות עיקריות מקבלים

קינוח איטלקי
ב -במתנה

יהדות קנדה  ,1כפיר אדרי03-7708096 :

חנויות
ומסחר

הנחה

רח' אליהו סעדון  ,126אווקה צגיה053-4324223 :

תבליני נעמה
שמן זית ספרדי  0.5חמיצות
 750מ"ל
ב-

19.90
במקום 30

₪

₪

היצירה  ,2דויד שהדי053-4661144 :

EMB KITCHENS

20 %
בהזמנת מטבח
הנחה

רח' יהדות קנדה  ,1אבי סלמה03-6289779 :

אדיר עיצובים

אדיר עיצובים

פינת אוכל נפתחת +
 6כיסאות לפי בחירה

מבחר בתי עוגה
מהודרים
ב-

15 %

ב-

הנחה

רח' המלאכה  ,11צחי יחזקאל050-3001443 :

אדיר עיצובים

15 %

בקנייה של מסגרת משקפיים
מקבלים עדשות ראייה
עד מספר 6

במתנה

20%

הנחה

רח' המלאכה  ,11צחי יחזקאל050-3001443 :

אדיר עיצובים
כיסא בר מילה
ב-

790

₪

במקום 990

רח' המלאכה  ,11צחי יחזקאל050-3001443 :

הנחה

על ספריות ברזל
רח' המלאכה  ,11צחי יחזקאל050-3001443 :

איש מפתח

אדיר עיצובים
עלב-כל נרות וולה ספא

במקום 10,500

₪

רח' המלאכה  ,11צחי יחזקאל050-3001443 :

אור אופטיק

רח' אליהו סעדון  ,126יעקב חריט03-5339419 :

8,490

₪

5
 10במקום 20

ב-
ב-

מפתח סטנדרטי

 ₪במקום 8

₪

מפתח לדלת

₪

₪

רח' משה אביב  ,14אבי אקשוטה054-7732973 :

ג'ולילנד

10 %

הנחה

בהזמנה של
אטרקציה לאירוע

רח' עזרא הסופר  ,4משה054-2821635 :

ג׳ונסון קלין

ג׳ונסון קלין

ספריי חלונות/מסיר אבנית
ממקלחונים/ספריי לניקוי כללי

ספריי מטהר אוויר ריחני במגוון
ניחוחות (לא כולל נואר)

ב-

15

 ₪במקום 22

₪

*ניתן לממש מוצר אחד ללקוח עד גמר
המלאי ט.ל.ח
רח' היוצרים  ,5שלומי03-6739997 :

ב-

18

 ₪במקום 25

₪

*ניתן לממש מוצר אחד ללקוח עד גמר
המלאי ט.ל.ח
רח' היוצרים  ,5שלומי03-6739997 :

ג׳ונסון קלין

ג׳ונסון קלין

נוזל רצפות במגוון ניחוחות
(לא כולל נואר)

נוזל כלים בניחוח פיור סנס

ב-

18

 ₪במקום 25

₪

*ניתן לממש מוצר אחד ללקוח עד גמר
המלאי ט.ל.ח
רח' היוצרים  ,5שלומי03-6739997 :

גינתי כלבו לגינון בע"מ

10 %

הנחה

על כלי הגינון הידניים תוצרת
Wolf Garten / Tabor / Stocker
ומוצרים סולאריים תוצרת GoalZero
רח' דוד כהן  ,3אהרון אלפונסו03-5339922 :

ב-

4

 ₪במקום 10

₪

*ניתן לממש מוצר אחד ללקוח עד גמר
המלאי ט.ל.ח
רח' היוצרים  ,5שלומי03-6739997 :

הום פט סנטר
בכל קנייה מעל ₪ 99

מקבלים רצועה וקולר במתנה
(שווי המתנה )₪ 60
רח' היוצרים  ,4גיא חממי03-9777160 :

ווגה
זוג נעלי דלתא מיקי
ב-

30

₪

במקום 80

₪

רח' העצמאות  ,2רויטל03-6344472 :

30%

הנחה

על המסגרות ועדשות המוליטיפוקל
רח' דוד אלעזר  ,108אריאל03-9508187 :

מריל בוטיק
פריט שני
במתנה
רח' החצב  ,6מירב בנימין050-7730031 :

נעלי מיטל
בקנייה מעל ₪ 300
מקבלים

50

 ₪הנחה

*לא כולל מבצעים
רח' אליהו סעדון  ,126שמעון073-07405860 :

סופה גלרי
בקנייה מעל ₪ 5,000
מקבלים
כורסת קוביות במתנה
(בשווי )₪ 990

רח' החרושת  ,8אבי03-5222230 :

סריגמיש אור יהודה

1+5
מתנה על כל הפיג'מות
 1+1של קולקציית דלתא

מתנה על הלבשה
תחתונה לגבר/לאישה

רח' ההגנה  ,7גלית03-5332043 :

סט סולתם  2מחבתות
 24+28ס״מ

110
במקום 260
ב-

₪
₪

רח' המפעל  ,11רונית כלפון077-8881260 :

פרח לי
בכל קנייה מעל ₪ 100

מקבלים

 5לבבות שוקולד
מתנה

רח' חיים בר לב  ,10איציק זימר ויניב03-5333432 :

צעצועי מלניק בע"מ

רוטמן מקלחונים

בקנייה מעל ₪ 150
מקבלים

קנה מקלחון וקבל

 3עטי פילוט מתנה

מדף זכוכית  +ידית מתלה מגבת
 +ציפוי נאנו למקלחון

רח' העבודה  ,16בתיה אהרון03-5334035 :

במתנה

טרמינל סנטר ,רוטמן דב052-3431085 :

שקל סיטי
ערכת ציור קומפלט הכוללת
קאן ציור  126 +אביזרים

70
במקום 100
₪

ב-

₪

רח' אליהו סעדון 122

תשמישי קדושה
בקנייה מעל  ₪ 200מקבלים

מחזיק מפתחות
יוקרתי במתנה

בקנייה מעל  ₪ 500מקבלים

10 %

הנחה

רח' אליהו סעדון  ,126נלי ברייב03-7668555 :

תב אור
בקנייה מעל ₪ 100

 4ליטר נוזל
שמשות מתנה
ב-
רח' החרושת  ,11עדי03-5338651 :

אלפא גמא בע"מ

10 %

הנחה

על כל מוצרי החנות
רח' יוני נתניהו  ,5ארביב אלפונסו03-53333093 :

אמא לאמא

טיפול
וליווי מקצועי

אימון ,ליווי והדרכה לאימהות

50 %
על פגישת אימון ראשונה
הנחה

*מוגבל ל 5-אימהות ראשונות
רח' הערמון  ,22לילי מלמד כהן 052-8736777

דב גל

יוצר בתדר שלך

20 %

הנחה

לטיפול אישי בצלילים
ותדרים ליחיד
רח' מנחם בגין  ,28דב גל052-4660859 :

הלנה ארומהטאץ׳
טיפול במגע ויצירה

עיסוי ורפלקסולוגיה  60דקות
(במקום  45דקות) ב₪ 250 -
 +מקבלים במתנה תערובת
שמניםב-אתריים ( בשווי של )₪150

רח' שקד  ,27הלנה מולקנדוב052-5963695 :

יעל זבורוב

טיפול רגשי לילדים
ברכישת חבילת טיפולים מקבלים

פגישת ייעוץ
לטיפול רגשי חינם
יעל זבורוב054-4290183 :

מריפוסה

לעוף על האישה שבך
אימון וליווי תהליכי התפתחות
והעצמה נשית

פגישת ייעוץ ראשונה במתנה
(בשווי )₪ 150

מרי ניסימוב050-2212051 :

STRA
פגישת ייעוץ ראשוני
ללא עלות

לבניית אסטרטגיה שיווקית
ודיגיטלית (פגישה בת שעה,
בשווי של  + ₪ 535מע"מ)

רח' אורן  ,6עידן שמואל050-2808882 :

Eden cosmetics
הסרת שיער במכשיר סופרנו
פלטיניום בית שחי 10 ,טיפולים

פארם
וטיפוח

רק ב-

200

₪

במקום 500

₪

רח' החצב ( 6במספרת כפיר שלום),
עדן יוסופוב050-2606292 :

Eden cosmetics
טיפול פנים

250

₪

במקום 350

₪

רח' החצב ( 6במספרת כפיר שלום),
עדן יוסופוב050-2606292 :

NS skin care

25
%
בקניית מוצרי

הנחה

קוסמטיקה לפנים

רח' השיטה  ,25נוי שמעונוב052-8656350 :

אביב היופי
בהזמנת לק ג'ל ברגלים ובידיים
(בעלות  )₪ 120מקבלים

ניקוי גבות+שפם
במתנה

רח' דוד רמז  ,12קורין בן שימול050-3355599 :

התכשיטים
הקסומים שלי

איפור כלה

 + ₪מלווה חינם

רח' תרשיש  ,23אלינור ראובני054-8300914 :

בקנייה מעל ₪ 99
מקבלים זוג בשמים
לגבר ולאישה

(שעלותם המקורית )₪ 198

רח' העבודה  ,6ויצמן ג׳ק077-5040172 :

מורן מימון050-3043113 :

כפיר שלום מעצבי
שיער ויופי Ks

יפה לך טבעי

קוסמטיקה ורוקחות
בהתאמה אישית
בקניית טיפול פנים מקבלים

סבון  100%טבעי

450
 ₪ 250במקום 390

החלקה אורגנית

 ₪במקום 590

₪

החלקת קרטין

בריחות משכרים

רח' דיקלה ,16לוינסון אילנה050-5927507 :

לאה חנימוב
קוסמטיקה מתקדמת

150
 ₪ 200במקום 250

במקום 8001,200

₪

טאקס פרי ביוטי

בקנייה מעל ₪ 200
זוג עגילים
במתנה

טיפול יופי וזוהר

 ₪במקום 200

אלינור ראובני
מאפרת מקצועית
ומעצבת שיער

₪

הסרת שיער
₪

רח' יהדות קנדה  ,12לאה חנימוב052-4502611 :

₪

רח' החצב  ,4כפיר03-5333567 :

קונים ממגוון הבשמים
ב ₪ 299-ומקבלים

מתנה מפנקת

(ממגוון המתנות לבחירה)
רח' המפעל  ,11רונית כלפון077-8881260 :

עיצוב שיער חני
מזמינים החלקה אורגנית
ומקבלים

קוסמטיקה טבעית
ברכישת תוכנית הרזייה של
 9ימים מקבלים

במתנה

תספורת קו ישר +
מסכה לשיער במתנה

תוכנית המשך לעוד  15ימים

רח' הל"ה  6א ,חני ברדה052-5522169 :

רח' אור יום  ,16יעל טל053-6200009 :

קוסמטיקה טבעית
ברכישת ערכה טבעית
של קוסמטיקה לפנים

(בעלות של  )₪ 470מקבלים

טיפול פנים במתנה

רח' אור יום  ,16יעל טל053-6200009 :

תמרה קליניק

15 %

הנחה

על טיפולי פנים

רח' העצמאות ( 2שוק אבו לבן),
תמרה קמיגרוב052-224825 :

שירת היופי
על כל פדיקור תקבלי

במתנה

טיפול מסכת זהב לפנים
רח' היצירה  ,14שירה052-6883226 :

תמרה קליניק
בקניית סדרת טיפולי לייזר
באזור אחד מקבלים

איזור שני במתנה

רח' העצמאות ( 2שוק אבו לבן),
תמרה קמיגרוב052-224825 :

צילום
ועיצוב

הדפסה בצבע/בשחור לבן
בנייר רגיל בגודל A4
ב ₪ 1.5-במקום ב₪ 2-

רח' יהדות קנדה  ,12אלי מנובלה03-5333808 :

וילונות נימפה

יסמין פיטוסי ארט

20%

קנה וילון לסלון וקבל
במתנה וילון לייט סקרין
לחדר/למטבח

למזמינים ציור לפני החג

רח' המלאכה  ,6נונה דגן03-6344234 :

יסמין פיטוסי054-4765476 :

מיטל חואזי
צלמת

בכל רכישת חבילת צילום
(סשן מלא) מקבלים בלוק עץ
עם תמונה נבחרת בגודל 21*15
ב -במתנה

מיטל חואזי צלמת054-6714040 :

סטודיו גילעד
בקניית מארז של  5פוסטים
מעוצבים לאינסטגרם מקבלים

קאבר לפייס  /פוסט במתנה!
רח' חיים בר לב  ,7מתי גילעד052-8599929 :

הנחה

סטודיו R
קנה מנוי לפיתוח 500
תמונות וקבל

תמונה גדולה מתנה

()20/30
רח' אליהו סעדון  ,126רמי נחום03-5338885 :

סקאי מרקטינג ישראל
פרסום ממומן בגוגל  /פייסבוק /
אינסטגרם כולל ניהול קמפיינים

1,275
במקום 1,500

ב-

 ₪לזוג
₪

*לבעלי עסקים ,לא כולל תקציב פרסום.
בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.
(קוד הנחה לשימוש באתר)ORYEHUDA-15 :
קובי ברק050-5552007 :

תמי בנאי
צלמת מקצועית
צילומי חוץ

ב-

300

₪

במקום 500

₪

רח' צפריר  ,3תמי053-8281880 :

יצירה מחוץ לקופסא
סדנה זוגית לצילום
בסמארטפון
ב-

320

₪

במקום 480

₪

רויטל שבי קורן052-2554439 :

אלון כהן חקירות A.C.I

שירותים
מקצועיים

15 %

הנחה

על כל חקירה
אלון כהן050-2527310 :

ארז המנעולן

25 %

חידוש פנסים לאוטו
הנחה

על כל הזמנת עבודה
ארז050-2636060 :

יהב הרמות
מנוף הרמה

ב-

שתיוי מוטורס

300

₪

ב -במקום 330

₪

*לשעת עבודה
נחום050-7474442 :

90
במקום 200
ב-

₪

₪

רח' מעלה החומה  ,3יניב שתיוי050-8532221 :

יצחק דנט

20%

הנחה

על ניקוי שיניים
ומגוון הטיפולים

רח' ההסתדרות  ,4סבי יצחקוב03-5336712 :

מרכז למידה
"להזיז הרים"
מבדק ראשון

50%

הנחה

על עמלת תיווך

רח' שלום עליכם  ,19אילן מימון03-7444488 :

סטודיו OTL

עיצוב פנים

פגישת ייעוץ לעיצוב הבית
ב-

250

₪

ב-במקום 500

₪

*משך הפגישה עד שעה
רח' אורן  ,1עופרה לוינקרון טיירט050-7652255 :

תריסי שי

5%

הנחה

על כל העבודה
רח' היוזמים  ,13שי שמח050-7812030 :

חצוצרת רגשות

למסיבות ,אירועים וכנסים

25

%
הנחה
על סגירת נגינה בחצוצרה
(ללא מערכת הגברה)
רח' עזרא הסופר  ,4אראל ארזון-רוה052-68344441 :

ב-

120

₪

במקום ₪ 150

רח' סמטת חברון  ,1גלית נעים050-6732390 :

ערן נאמי מהנדס חשמל

30%

הנחה

לבדיקות הארקה
בבתי מגורים
רח' שיזף  ,7ערן נאמי052-7466371 :

English with Ilana

10 %

הנחה

על המפגש הראשון
אילנה משען052-3257083 :

קבוצת נתנאל
שיפוצים

10%

הנחה

על כל סוגי השיפוצים
ועבודות גמר

קבוצת נתנאל שיפוצים053-3301119 :

קבוצת נתנאל
הסעות וטיולים

10%

הנחה

על הסעות וטיולים
אליהו053-3301119 :

TarbuTime

אירועי תרבות והוצאה לאור
ספר+פסקול
+חוברת צביעה

ב-

30

₪

במקום 60

₪

רח' ליבנה  ,8אירית בשן050-7215160 :

שי מיכאלי נדל''ן
ומשכנתאות
 50%הנחה

לייעוץ משכנתא
(לזוג בעלי משכורת ללא חריגות)
רח' צאלון  ,2שי מיכאלי054-2695312 :

שנה
טובה
ומתוקה

מידע
ק שלך,
רגע נתון,
דרך
חר...

המחל˜ה
לעס˜ים

2m

ה לעס˜ים
‡ור יהו„ה
נמנעים מה˙˜הלויו˙
‚ם ב˙ור ל˜ופה

חוב˘ים
מסכה

˘ומרים מרח˜  2מטר
בה˙‡ם לסימונים

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

asakim.oy

oryehuda.muni.il/business

Asak
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