
המחל˜ה
לעס˜ים

באור יהודה קונים מקומי

את הקניות לחג הפסח
עושים באור יהודה

שבוע העסקים המקומיים 7–14 לאפריל



דבר ראש העיר
תושבים יקרים, 

עיריית אור יהודה מלווה בשנים האחרונות מקרוב את בעלי ובעלות העסקים שנפגעו 
לא מעט בשל משבר הקורונה. באמצעות המחלקה לעסקים אנו מספקים כלים 
מעשיים שמאפשרים לבעלי העסקים לצלוח את התקופה המאתגרת הזו ולצמוח 

מחדש אל עבר היעדים שכל אחד ואחת מהם מציב לעצמו.

כעת אנו ממשיכים במסורת של שבוע העסקים שמסייע רבות לבעלי ולבעלות העסקים 
להגדיל את המכירות שלהם לקראת החגים וכמובן מסייע לתושבי אור יהודה והאזור לזכות בהנחות משמעותיות 
בבתי העסק הפרוסים ברחבי העיר. שבוע העסקים הוכיח את עצמו בפעמים קודמות ככזה שמאפשר חשיפה 

מיטבית של התושבים לעסקים הרבים והמגוונים הקיימים בעיר.

יש לנו בעיר עסקים נפלאים עם בעלי ובעלות 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 סגן ראש העיר 

בעלי עסקים ותושבים יקרים,
העסקים  שבוע  הצלחות  לאור 
אני  ישראל,  בחגי  המקומי 
למסורת  הפיכתו  על  שמח 
בעיר. העסקים  בעלי  ולטובת  התושבים   לטובת 
הנהלת העיר רואה בכם בעלי העסקים, שותפים 
מרכזיים לפיתוחה ושגשוגה של אור יהודה. במסגרת 
הרפורמה לחוק רישוי העסקים אני שמח על שורת 
עליכם  להקל  מנת  על  לעסקים  שניתנו  הקלות 

בתהליך חידוש או הוצאת רישיון עסק.

של  חג  מכל  יותר  מסמל  ובא  הקרב  הפסח  חג 
התחדשות וצמיחה, הנהלת העיר פועלת ללא לאות 
על מנת לחדש את פניה של אור יהודה ובכלל זה גם 

את העסקים הפועלים בה לטובת כולנו.

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם בעלי העסקים 
הצלחה רבה בניהול העסק ואני קורא לכם התושבים 

לרכז את קניותיכם בעסקים המקומיים שלנו.

דבר מנהלת מחלקת עסקים 

בעלי עסקים יקרים,
עלינו  הבא  הפסח  חג  לקראת 
את  שוב  חוגגים  אנחנו  לטובה, 
שכבר  המקומיים  העסקים  שבוע 
הפך למסורת מושרשת בעיר, המייצרת חיבור בין 

תושבי העיר לבין העסקים הפועלים בה. 

העסקים המקומיים הם הלב הפועם של רחובות 
העיר, והמסחר העירוני ממלא תפקיד חשוב ביותר 
בה. ולמבקרים  לתושבים  חיים  איכות   ביצירת 

מתוך הבנה זו, אנו פועלים במחלקה לעסקים לקדם 
ולטפח את העסקים בעיר, לייצר עבורכם הזדמנויות 
עסקיות מגוונות, להטמיע חדשנות במסחר הקיים 
ולייצר לצדו יזמות שתביא אתה בשורות חדשות 

בתחום העסקי לעיר.

אני מזמינה אתכם לקחת חלק במיזמים ובפרויקטים 
השונים שאנו מייצרים עבורכם ומזכירה שיש לכם 
במחלקה  אצלנו,  פנייה  או  שאלה  לכל  כתובת 

לעסקים - הבית של העסק שלכם.

בברכה,
אביה דרי
מנהלת המחלקה לעסקים

בברכת חג פסח כשר ושמח,
עופר בוזי

סגן ראש העיר 
הממונה על מחלקת העסקים.



שדרת 
הממתקים 

רח' העבודה 16 | 050-6333063

 מארז שוקולדים ב-49 ₪ 
במקום ב - 79 ₪

שניצליין 
טרמינל סנטר | 053-5251560

 בקניה מעל 100 ₪ 

קבל צ'יפס מיקס במתנה

 ניושי סושי
בר 

 בקניה מעל 80 ₪ 

קבל קימצ'י במתנה
מיני ביג נווה רבין | 054-6771974

לנדוור 
אור יהודה 

טרמינל סנטר | 052-2542134

 בהזמנה מעל 100 ₪

קבל רוזלך במתנה 
  *בישיבה במסעדה 

חלום
יעקב

מיני ביג נווה רבין | 054-6771974

בקניה מעל 100 ₪ 

קבל כוס קפה במתנה

 אטליז
שקורי

רח' אליהו סעדון 130 | טל' 050-3949494

בקניה מעל 500 ₪ 

קבל 5 שקיות תבלינים
 מתנה

בורגרים
רח' אריאל שרון 3 | טל' 052-7864144

 בקניית דיל שלישיית המבורגרים 

קבל שתיה במתנה

מזון והסעדה



מוצרלה 
אייס קרים 

מיני ביג נווה רבין  | 054-5562961

קילו גלידה ב-70 ₪
במקום 90 ₪

הקולה 
מבגדד 

רח' העבודה 2 | 050-5717342

קנה פיצוחים מעל 100 ₪ 
וקבל שקית קפה טחון 
במתנה  

BreadBerry
בית קפה � קונדיטוריה

ברדברי
רח' החרושת 1 | 052-4335118

קנה 3 מארזי עוגיות 

קבל את הרביעית מתנה 

JAPO
רח' יהדות קנדה 52 | 054-2599300

בקניית ארוחה בשווי 67 ₪ ומעלה 

קבל קינוח במתנה

אלישע 
דגים

רח' חיים בר לב 10 | 050-8914444

בקניה מעל 300 ₪
קבל קילו דגי מושט 
במתנה

בשדות
רח' חיים בר לב 12 | 054-7573006

  שובר מתנה  15 ₪ 
לכלל המוצרים בחנות

אטליז 
נעמן 

רח' החלוצים 10 | 050-6780166

 קנה מעל 250 ₪ 
קבל חבילה קבב הבית 
ב-35 ₪  

מזון והסעדה

המקום האמיתי לבשר הטרי

אטליז נעמן



החיטה
רח' חיים בר לב 12 | 050-9818841

בקניה של קפה קבל
 מאפה מתוק/מלוח
מתנה

החיטה
רח' חיים בר לב 12 | 050-9818841

בקניה של טוסט 
קבל תפוזים/לימונדה 
מתנה

בשדות
בקניה של שק אוכל מעל 7 קילו 

קבל 40 ₪ הנחה
רח' חיים בר לב 12 | 054-7573006

פסטורלי
רח' יוני נתניהו 6 אור יהודה | 053-2285211

בקניה מעל 55 ₪ 
קבל מלבי חלבי 
במתנה 

לחם
בית

רח' חיים בר לב 10 | 052-2326666

בקניה מעל 400 ₪

 קבל בקבוק יין מתנה 
בשווי 89 ₪

קצבית 
האחים 

רח' יוסף חיים 16 | 03-5332767

בקניה מעל 250 ₪ 
קבל חבילת נקניקיות 
מתנה

תבליני 
נעמה 

רח' היצירה 2 אור יהודה  | 050-7430309

סילן בצנצנת ב-5 ₪ 
במקום ב- 11.90 ₪

מזון והסעדה



גולדה
טרמינל סנטר | 050-5796878

קנה קילו גלידה 
וקבל כדור גלידה
מתנה

פיצה
רמת חן 

רח' העצמאות 65 | 050-8190505

קנה 2 מגשי פיצה 
וקבל בקבוק שתיה 
במתנה  

אדיר 
עיצובים לבית

יצירה מחוץ 
לקופסא 

הגעה לבית הלקוח | 052-2554439

ב-50% הנחה
ברכישת ייעוץ סטיילינג או
 סדנת צילום בסמארטפון

צילום ועיצוב הבית

השוק 
של יוסי 

רח' החרושת 1 | 052-4335118

בקניה מעל 200 ₪ 
קבל 2 מארזי חסה 
מתנה

אסקימו 
לימון 

רח' יוסף חיים 27 | 054-9015250

בקניה מעל 100 ₪ 
קבל 3 שלגוני קרח 
במתנה

מזון והסעדה

רח' אור יהודה המלאכה 11 | 058-4289329

סדנת צילום בסמארטפון 

ב-50% הנחה



מריפוסה
לעוף על האישה שבך, 

תהליכי התפתחות 
050-2212051והעצמה נשית

פגישת ייעוץ מתנה 
בשווי 150 ₪

שושי חבר
מאסטר טריינר

NLP050-2386890 | 1 רח' הראשונים

יעוץ זוגי ומשפחתי 
 ב-350 ₪ 
במקום 500 ₪

יעל זבורוב 
תרפייה באומנות 

לילדים, הדרכת הורים 

ברכישת סדנת הורים קבלו 
פגישת תרפיה לילד
מתנה   רח' משה דיין 23  | 054-4290183

בתאל 
רפואה 
רח' הרב עובדיה יוסף 31/6 | 054-8490848אלטרנטיבית 

אמא לאמא
אימון, ליווי והדרכה 

 רח׳ הערמון 22  | 052-8736777

סדנא לחיזוק הקשר במשפחה 

ב-900 ₪ 
במקום ב-1,500 ₪

ברכישת 2 טיפולי רפלקסולוגיה 

קבלי טיפול נוסף במתנה 
עלות טיפול 150 ₪

טיפול וליווי מקצועי

Moria
 gel nails

רח' העצמאות 69  | 050-7636814

ברכישת מניקור לק ג׳ל לידיים 
קבלי מניקור לק ג׳ל רגליים 
ב-60 ₪ בלבד

עדן כהן
מאפרת מקצועית 

רח' העצמאות 69 | 03-5336633

  הדבקת ריסים 
 ב-100 ₪
במקום 130 ₪

פארם וטיפוח



פארם וטיפוח

עדן כהן
מאפרת מקצועית 

רח' העצמאות 69 | 03-5336633

 איפור ערב ב-250 ₪ 
 במקום 350 ₪ 
עד ערב החג

Eden
 cosmetics

רח' חרמון 10 | 050-2606292

ברכישת טיפול פנים 
 קבלי סבון פנים בשווי 120 ₪ במתנה 
+ 10 טיפולי בית שחי ב-200 ₪ 
במקום 500 ₪ במתנה 

שושי חבר 
מכון יופי 

רח' הראשונים 1 | 050-2386890

ברכישת טיפול של איפור קבוע 
קבלי איזור שני 
ב-50% הנחה

שיר צדוק 
 Nail

רח' יחזקאל קזז 5 | 050-4434448

ברכישת טיפול פדיקור לרגליים 
קבלי לק ג'ל מתנה 
בשווי 89 ₪

אלון כהן
מעצבי שיער 

רח' העצמאות 69 | 050-7587977

טיפול קראטין 
ב-200 ₪ במקום 400 ₪

אלון כהן
מעצבי שיער 

רח' העצמאות 69 | 050-7587977

ברכישת 100 גרם תוספות שיער
קבלי שמפו ומסיכה 
מתנה

שיר צדוק 
 Nail

רח' יחזקאל קזז 5 | 050-4434448

ברכישת טיפול בניית ציפורניים 

קבלי לק ג'ל מתנה



פארם וטיפוח

קליניקה 
לקוסמטיקה 

טבעית משולבת 
רח' דיקלה 16 | 050-5927507

ברכישת טיפול פנים
 קבלי סבון טבעי בעבודת יד 
מתנה

אבן ספיר 
ביוטי 

נווה סביון | 055-8816612

ברכישת סדרת 10 טיפולי אפילציה
קבלי טיפול נוסף
 מתנה

אורן רפאל 
מעצבי שיער 

 מיני ביג נווה רבין | 03-6346381

בטיפול מריחת צבע

קבלי פן חלק מתנה

לאה חנימוב 
קליניקה לקוסמטיקה 

רח' יהדות קנדה 12 | 052-4502611מתקדמת 

ברכישת טיפול זוהר ויופי 
ב-150 ₪ במקום 200 ₪

לאה חנימוב 
קליניקה לקוסמטיקה 

רח' יהדות קנדה 12 | 052-4502611מתקדמת 

 ברכישת טיפול להסרת שיער 
שחי ומפשעות ב-200 ₪ 
במקום 250 ₪

קובי וחי 
רח' יהדות קנדה 12 | 052-7580021

ברכישת בטיפול לצביעת שורשים

 קבלי אמפולה שיקומית 
מתנה

 OLT סטודיו
עיצוב פנים 

רח' אורן 1 | 050-7652255

פגישת ייעוץ בעיצוב פנים 

במתנה 
*עד שעה וחצי 



חנויות ומסחר

פלטין 
מותגים

רח' העבודה 2 | 054-4441557

בקניה מעל 100 ₪ קבל חולצת 

אלדו מורו במתנה 
 *מהדגם המשתתף במבצע בסניף 
אור יהודה בלבד, ללא כפל מבצעים

סופר 
פארם

בכלל הסניפים הפזורים בעיר | 050-8900326

 קנה סטורי ילנג מאסק 
קרם גוף 250 מ״ל ב-18.90 ₪ 
במקום 39.90 ₪

סופר 
פארם

בכלל הסניפים הפזורים בעיר | 050-8900326

סאנדיי סט 17 קופסאות אחסון 
מתאים גם למיקרו ב-17.90 ₪ 
במקום 39.90 ₪

חוות החיות 
של רונן 

רח' היצירה 16 | 050-5400917

קנה ב-100 ₪ 
וקבל 15 ₪ הנחה

תב אור 
רח' החרושת 11 | 050-6871587

בקניה מעל 100 ₪ 
קבל 4 ליטר נוזל לניקוי שמשות
במתנה

צומת 
ספרים 

מיני ביג נווה רבין | 050-5936360

 מקרן שקופיות לילדים 
דינוזאור/פוני ב-10 ₪ 
במקום 29.90 ₪

צומת 
ספרים 

מיני ביג נווה רבין | 050-5936360

 רבעיית בצקים 
צבעוניים ב-10 ₪ 
במקום 19.90 ₪



חנויות ומסחר

כהן ובניו
מזון וציוד לבעלי 

רח' משה אביב 3 | 050-6871587חיים 

בקניה מעל 100 ₪ 

קבל 20 ₪ במתנה

הום פט 
סנטר

רח' היוצרים 4 | 052-4811111

בקניה מעל 150 ₪ 
קבל מארז מתנות 
בשווי 80 ₪ 

שלום 
מובייל 

רח' בן פורת 79 | 050-3333622

בכל רכישה ממוצרי החנות, 
קבל מגן זכוכית לנייד 
במתנה

 גינתי
 כלבו לגינון

רח' דוד כהן 3  | 053-8793010בע״מ 

קנה מעל 149 ₪ 
קבל מזמרת יד וכפפות במתנה 
בשווי 47 ₪

 גרין 
מחסני אופנה 

רח' היוצרים 3 | 052-4438686בע"מ 

 קנה סט מצעים דיסני 
יחיד/מיטה וחצי ב-59.90 ₪ 
במקום 89.90 ₪

שי מור 
שמלות כלה וערב 

רח' החצב 6 | 052-5076160

 שתי שמלות כלה 
 חדשות הכל כולל הכל 
רק ב-9,999 ₪ 

קנה סט מצעים זוגי 
ב-79.90 ₪ במקום 139.90 ₪ 

 גרין 
מחסני אופנה 

רח' היוצרים 3 | 052-4438686בע"מ 



חנויות ומסחר

ג׳ונסון קלין 
אור יהודה

רח' היוצרים 5 | 050-4588901

 קנה נוזל רצפות מרוכז 
בניחוח של בית מלון ב-18 ₪
במקום 25 ₪

הבלון הנסיך 
רח' יהדות קנדה 48 | 055-6797891

קנה קשת בלונים מפוארת ב-500 ₪ 
 קבל 4 מרכזי שולחן הליום כולל 
4 בלוני מיילר במתנה

קינג ארתור  
משקאות

רח' אליהו סעדון 130 | 054-4656102

בקניה מעל 500 ₪ 
קבל ליטר בלאק לייבל 
ב-120 ₪

ד.ח טורקיז
רח' חיים בר לב 10 | 050-9777790

 בקניה מעל 60 ₪ 

קבל בקבוק שתייה במתנה 
*לא כולל סיגריות

כהן
אופטיק

רח' דוד אלעזר 108 | 03-9508187

1+1 מתנה 
על כל מותגי החנות

בנא 
משקאות

רח' הסדנה 4 | 054-6755044

 בקניה מעל 200 ₪
 קבל יין תירוש 
מתנה

ג׳ונסון קלין 
אור יהודה

רח' היוצרים 5 | 050-4588901

קנה ערכה לניקוי חלונות 
ידית+3 פדים ב-59 ₪ 
במקום 70 ₪



חנויות ומסחר

שירותים מקצועיים

חד פעמי 
ועוד

רח' יוסף חיים 27  | 050-9414454

בקניה מעל 200 ₪ 

קבל קערת סדר או מפיות 
לשולחן החג במתנה 

אלקטרו 
אבי 

רח' אליהו סעדון 130 | 03-5333013

הובלת מוצרי חשמל 
לבית הלקוח ללא עלות 

סריגמיש 
אור יהודה 

רח' ההגנה 7 | 054-3193003

1+1 מתנה 
על פיג׳מות דלתא 

טבקוס 
ואלכוהול 

רח' יוסף חיים 19 | 053-3343661

בקניה של 2 בקבוקי יין 
מקבלים זוג כוסות יין 
במתנה 

וילונות 
נימפה 

רח' המלאכה 6 | 054-3084414

בהזמנת וילונות לבית 
קבלו וילון לייט סקרין 
למטבח במתנה

מוסך
שחם

רח' היוזמים 3 | 052-3603710

הפעלת ביטוח לרכב 
ללא השתתפות עצמית

שתיוי 
מוטורס 

רח' מעלה החומה 3 | 050-8532221

בתיקון צבע לרכב 
קבל ליטוש פנסים 
במתנה



שירותים מקצועיים

אקספרס 
תיקונים

רח' היצירה 3 | 050-2519638

בקניה מעל 500 ₪ 
קבל מארז ביטים
חינם

ויקי 
אופנועים 

רח' העבודה 18 | 052-829060

ליטוש פנסים חינם 
לתקופת ההטבה 

אקספרס 
תיקונים 

רח' היצירה 3 | 050-2519638

 10% הנחה 
לתיקונים לתושבי האיזור 

צמיגי 
גיורא 

רח' היוזמים 13 | 052-5536821

קנה צמיג 
קבל תיקון פאנצ'ר
 חינם 

צמיגי 
ג׳ינגי 

רח' החרושת 7 | 054-2629284

קבל תיקוני פנצ'ר 
במתנה
 לתקופת ההטבה

מכבסת
קלין שופ 

רח' משה אביב 4 | 052-8931563

קבל הטבה לניקוי יבש של 
שמיכות פוך ב-100 ₪ 
במקום 140 ₪

מכבסת 
קלין שופ

רח' משה אביב 4 | 052-8931563

קבל הטבה של 5 ₪ 
עבור ניקוי ג'קטים וסוודרים



שירותים מקצועיים

סופרת מילים
תוכן ומיתוג עסקי 

רח' אטד 6 נווה סביון | 054-7534116

 חבילת פוסטים
 לפייסבוק/אינסטגרם
ב-420 ₪ 

במקום ב-600 ₪

נגרית שלום 
כהן ובניו 

רח' המלאכה 2  | 050-7587977

10% הנחה
 על רכישת מטבח 
לפי מידה   

מיטל חואזי
צלמת בוק בת/בר מצווה, 
הריון, גיל שנה ומשפחה 

רח' סמטת השחר 3 | 054-6714040

ברכישת סשן צילום 

 קבל תמונת קאפה גודל 30*45
במתנה

אירית קאמיר 
יועצת מס 

רח' משה דיין 23/10 | 052-8379055

פגישה ראשונה 
ללא עלות 

חצוצרת רגשות
 לאירועים, כנסים, 

052-6834441מופעים ומסיבות

10% הנחה 
ברכישת מופע נגינה

 בקבלת פנים ובמהלך האירוע 
ע"פ דרישת הלקוח

איש
מפתח 

רח' משה אביב 14 | 054-7732973

בשכפול 2 מפתחות ומעלה 

מפתח נוסף במתנה 
לא כולל מפתחות מוגנים/ לכספת/ לרכבים



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

asakim@or-ye.org.il 

המחלקה לעסקים
בעריית אור יהודה

כל המידע 
לעסק שלך, 

בכל רגע נתון,
בכל דרך 
שתבחר...

 Asakim.oy

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

asakim.oy

כל המידע 
לעסק שלך, 

בכל רגע נתון,
בכל דרך 
שתבחר...

 Asakim.oy

המחל˜ה לעס˜ים 
בעיריי˙ ‡ור יהו„ה

050-8488331 

073-3388731  

 באור יהודה קונים מקומי
יש הכל, בשפע וממש מתחת לבית!


