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תושבים ובעלי עסקים יקרים,
דווקא בימים אלה, כשהעולם הופך לכאורה לכפר גלובאלי ומספרים לנו 
שבכל מקום בעולם אפשר לקנות בדיוק אותו הדבר – אצלנו באור יהודה 

מאמינים יותר מתמיד בעסקים מקומיים.

ראשית, מסיבות כלכליות: אני מאמינה שחוזק של עיר נמדד באיתנות 
העסקים שלה. פעילות עסקית בריאה ותוססת היא עמוד השדרה של כל עיר, 
היא מעניקה תנועה וחיים לרחובות שלנו ומספקת פרנסה למאות משפחות. 

ולא פחות חשוב: כי כאן נמצא הלב. עסקים מקומיים, מוכרים ואהובים, 
מזכירים לנו ריחות, מראות וטעמים של ילדות ושל בית. כאן באור יהודה 
נמצאים בעלי העסקים שמכירים את שמנו, שתמיד ישאלו לשלומנו ויודעים 

בדיוק מה אנחנו רוצים ואוהבים. ולזה אין תחליף!

שבוע העסקים זו ההזדמנות של כולנו לעודד את העסקים המקומיים, 
להשתמש בהטבות שבחוברת הזו וגם באפליקציית איזי שעומדת לרשותכם.

חשוב לזכור: באור יהודה יש לנו עסקים נפלאים שהם חלק חשוב ובלתי 
נפרד ממרקם הקהילתי המיוחד שלנו ולכן אנחנו נחזור ונקנה שוב ושוב 

בעסקים המקומיים!

בברכה,
ליאת שוחט

ראש עיריית אור יהודה



בעלי עסקים ותושבים יקרים,
לאור הצלחות שבוע העסקים המקומי, אני שמח על הפיכתו למסורת לטובת 
התושבים ולטובת בעלי העסקים בעיר. הנהלת העיר רואה בכם בעלי העסקים, 
שותפים מרכזיים לפיתוחה ושגשוגה של אור יהודה, ובהתאם 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.

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם בעלי העסקים הצלחה ושגשוג בניהול 
העסק ואני קורא לכם התושבים לרכז את קניותיכם בעסקים המקומיים 

שלנו ולחזק את כלכלת וצמיחת העיר.

    בעלי עסקים יקרים,
אנחנו נרגשים לחגוג יחד אתכם שבוע עסקים נוסף ששם אתכם בקדמת 
הבמה ומעודד רכישה מקומית בעיר. השנה החלטנו לשתף פעולה עם 
אפליקציית איזי מתוך הבנה שצעד כזה יגדיל משמעותית את החשיפה של 

העסק שלכם לקהל לקוחות שגר, עובד או מבקר בעיר. 

שבוע העסקים הזה הוא בסימן של צמיחה והתפתחות, והוא מגדיר את 
המטרות של המחלקה לעסקים לשנה הקרובה; ליצור, לפתח ולייעל שירותים 
כך שיספקו לכם כלים לגדול ולצמוח מבחינה עסקית. אנחנו רואים בכם 
שותפים מלאים לחיזוקה של הכלכלה המקומית בעיר ועומדים לרשותכם 

בכל שאלה, אתגר או רעיון יזמי. 

חג שמח ושנה טובה
שלכם,עופר בוזי
סגן ראש העיר 

בברכת חג שמח,
אביה דרי

מנהלת המחלקה לעסקים



לכל הקופונים <

חנויות
ומסחר
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קנה שישיית בירה קבל 
צידנית לבירה מתנה 

יוסף חיים 19 | 03-6535377

טבקוס ואלכוהול 

בקנייה מעל 50 ₪  
קבל מגן מסך 

מתנה

בן פורת 70 | 054-7098978

הדרת פון 

בהזמנת שמלת כלה 
להשכרה קבלי שמלה 
שנייה להשכרה מתנה

החצב 6 | 052-5076160

שי מור שמלות 
כלה וערב

קנה אייפון 13 )כל 
הדגמים( קבל רמקול 

BT Speaker במתנה 
אליהו סעדון 122 | 03-7316111

תהל פון

בקנייה מעל 300 ₪  
 קבלי צמיד בשווי

80 ₪ מתנה

קנה שק אוכל מעל 10 
קילו קבל 8 חטיפים 

נבחרים מתנה

קנה שני שקי אוכל 
נבחרים עד 4 קילו קבל 

שק שלישי מתנה 

אור יהודה | 052-6391024

חיים בר לב 12 | 054-7573006

חיים בר לב 12 | 054-7573006

ויטל גבע עיצובים

בשדות אור יהודה

בשדות אור יהודה

קנה סט גן קבל 
שובר בשווי 100 ₪ 

למימוש אקסוסריז
לבית מתנה

המלאכה 11  | 050-3001442

אדיר עיצובים 

5חנויות ומסחר



בקנייה מעל 50 ₪
קבל אספרסו מתנה

אליהו סעדון 126 | 050-6158238

מפגש החברים 
של אבי 

פיג׳מות דלתא לכל 
המשפחה 1+1 מתנה 

ההגנה 7 | 03-5332043

בקנייה מעל 100 ₪ 
ממוצרי חזרה לבית 

ספר קבל קלמר 
מעוצב מתנה

אליהו סעדון 122 | 050-4188823

שקל סיטי פלוס 

בקניית פיצוחים מעל 
100 ₪ קבל מארז 

מאנצ' מתנה
יחזקאל קזז 9 | 054-8021000

סופר המפצחים 

בקנייה מעל 50 ₪ )לא 
כולל אלכוהול וסיגריות( 

קבל ברד גדול מתנה

העצמאות 72 | 03-5339639

טוטו גיל

קנה מכונת כביסה 8 
Bosch או AEG קילו

קבל קומקום מעוצב  
בשווי 300 ₪ מתנה

בקנייה מעל 500 ₪ 
קבל 100 ₪ הנחה

קנה שק אוכל גדול
קבל פח איחסון

בשווי 60 ₪ מתנה

ניצן 13 | 050-7330359

היצירה 10 | 052-6962299

היוצרים 4 | 03-9777166

אופק אלקטריק

הום אנד גלאס

הום פט סנטר

סריגמיש
אור יהודה 
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בקניית דלת ואביזריה 
קבל שירותי עיצוב, 

מדידה, הובלה ופירוק 
משקוף ישן מתנה

החרושת 6 | 052-5959013

דוקטור דלת

כפכפי הוויאנס בעלות 
20 ₪ במקום 40 ₪

)זוג אחד ללקוח( 

העצמאות 2 | 03-6344472

ווגה

בקנייה מעל 120 ₪ 
קבל שמן זית שקד 

תבור 750 מ"ל בעלות 
₪ 19.90

היצירה 2 | 053-4661144

תבליני נעמה 

קפה הפוך בעלות 5 ₪ 
במקום 10 ₪  

יצחק רבין 5, יהדות קנדה 6 
050-4449594

בלו בדרך שלך  
)שני סניפים(

בקנייה מעל 500 ₪ 
 80X25 קבל מדף צף

מתנה 
מעלה החומה 13 | 03-5334438

בקנייה מעל 200 ₪
קבל שובר מתנה בשווי 

100 ₪ לקנייה בחנות

בקנייה מעל 200 ₪
קבל שק פחמים

מתנה

קנה וילון לבית קבל
סט מגנטים לקשירת 

וילונות מתנה

החצב 6 | 050-7730031

בן פורת 79 | 054-3283308

המלאכה 6 | 03-6344234

מריל בוטיק 

קיוסק סוף הדרך

וילונות נימפה 

י.מזרחי ריהוט משרדי
וחדרי עבודה 

7חנויות ומסחר



בקנייה מעל 100 ₪ 
במעדנייה קבל

200 גרם צהובה / 
בולגרית מתנה

העצמאות 1 - שוק אבו לבן
03-5339710

מרכז הגבינות

בקנייה מעל 1000 ₪  
קבל 200 ₪ הנחה

העבודה 1 | 054-5620933

בלקו לד

בקנייה מעל 1000 ₪ 
קבל 100 ₪ הנחה

ההגנה 15 | 052-8897898

קרמיקה קריסטל

בקנייה מעל 100 ₪ 
קבל משלוח חינם

אליהו סעדון 120 | 052-4857858

כתר הפרחים

בקנייה מעל 200 ₪ קבל
שרשרת גולדפילד

מתנה  
אליהו סעדון 120 | 054-5289508

בקנייה מעל 300 ₪ קבל
רד לייבל 700 מ״ל 

בעלות 60 ₪   

בקנייה מעל 300 ₪  
קבל מארז מאפים

בשווי 50 ₪ מתנה

בקנייה מעל 100 ₪
)לא כולל סיגריות ומוצרי 

טבק( קבל 3 חטיפים 
קטנים מתנה 

אליהו סעדון 130 | 054-4656102

העצמאות 2 | 054-2301166

העצמאות 66 | 050-5907090

קינג ארתור 

סופר זול פה 

המקום של אבי 

נס מתנות 
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קנה רהיט בחנות קבל 
זוג שולחנות עגולים 

בעלות 750 ₪ 
במקום 1500 ₪

היצירה 5 | 054-5506464

רהיטי מתן 

 ניקוי שמיכת פוך
בעלות 100 ₪

במקום 140 ₪   

בקניית מוצרים
לכלב מעל 200 ₪
קבל חטיף לכלב

מתנה  

בקנייה מעל 100 ₪
קבל 3 חבילות של
כפות / כפיות של 

חברת וינטג׳ מתנה

משה אביב 4 | 03-5330724

משה אביב 3 | 03-5332263

המסגר 6 | 03-6340456

קלין שופ

כהן ובניו 

ענק החד פעמי 

בקנייה מעל 100 ₪  
קבל מארז פרליני 

שוקולד מתנה

חיים בר לב 10
1-700-703-432

פרח לי

בקנייה מעל 50 ₪
קבל כוס ברד גדולה 

מתנה 

חיים בר לב 12 | 03-5333406

מזנון הטורקיז

9חנויות ומסחר



<לכל הקופונים

טיפול וליווי 
מקצועי 

פגישת אימון והנחייה 
ראשונה מתנה

הערמון 22 | 052-8736777

פגישת יעוץ בבית הלקוח 
באור יהודה בעלות

100 ₪ במקום 200 ₪  
 שדרות בן גוריון 29 | 054-5530078

מיכל רמס,
אמא לאמאהדרכת הורים 

אימון ליווי והדרכה 
לאמהות 

פגישת ייעוץ בשווי 
150 ש"ח מתנה

אור יהודה | 050-2212051

מריפוסה - תהליכי 
התפתחות והעצמה נשית





לכל הקופונים <

מזון
והסעדה 



בקניית מנה ראשונה 
ועיקרית קבל בקבוק 

שתייה גדול מתנה 

יחזקאל קזז 12 | 03-5331768

המטבח של אמא

בקנייה מעל 70 ₪  
קבל  דבש יד מרדכי 

מתנה

יוסף חיים 15 | 03-5336222

עירק הקטנה

בקנייה מעל 250 ₪ 
קבל קילו מושט 

מתנה 

חיים בר לב 10 | 050-8914444

אלישע דגים 

קנה קילו מאפים קבל 
זוג סמבוסק מתנה

יוסף חיים 20 | 03-6345750

מאפייה עירקית 
נעמה

בקנייה מעל 20 ₪ 
ממוצרי החנות קבל 
קפה ומאפה מתנה

בקנייה מעל 50 ₪
קבל פוטטוס מתנה

קנה מנת חומוס קבל 
לימונדה במתנה

הראשונים 2 | 050-2702727

העצמאות 74 | 03-5285322

המפעל 13 | 03-5445287

נשיקולד

המעשנה של
אבו רזי 

חומוס אליהו 

בקנייה מעל 100 ₪
קבל עוגת שמרים 

בעלות 25 ₪ במקום 50 ₪

החרושת 1 | 03-9621955

ברדברי 

13מזון והסעדה



קנה פיצוחים במשקל 
מעל 150 ₪ קבל כלי 

הגשה חגיגי מעץ לחג  
מתנה

העבודה 2 | 03-9653261

הקולה מבגדד

קנה מנת חומוס קבל 
מנת חומוס מתנה 

הראשונים 2 | 03-5583836

חומוס אור יהודה 

בקנייה מעל 250 ₪ 
קבל חבילת המבורגר 

בשווי 60 ₪ מתנה  

החלוצים 10 | 077-455-0448

המקום האמיתי לבשר הטרי

אטליז נעמן

אטליז נעמן 

בקנייה מעל 50 ₪ קבל 
עוגת דבש מתנה 

יחזקאל קזז 9 | 03-5332443

קוביס 

בקנייה מעל 300 ₪ 
קבל מארז פילה 

ברבונייה קפוא מתנה
יוסף חיים 16 | 03-9457040

קנה מגש פיצה קבל
מגש לחם שום 

מתנה

בקנייה מעל 300 ₪
קבל בקבוק יין בשווי 

89 ₪ מתנה 

אגוזי מלך בעלות
29 ₪ לקילו במקום

40 ₪ לקילו

חיים בר לב 10 | 03-5577199

חיים בר לב 10 | 03-6097426

הראשונים 2 | 054-6505065

 pmt פיצה

לחם בית 

הקולה בעיר 

דגים גבינות
ומה שביניהם
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בקנייה מעל 200 ₪
קבל חבילת המבורגר 

מתנה 
יוסף חיים 16 | 03-5332767

קצביית האחים 
שי וצדוק 

בקנייה מעל 120 ₪ 
קבל עוגת דבש מתנה 

יצחק רבין 5 | 03-5477717

חלום יעקב 

קנה לאפה
שווראמה דונר קבל 
כוס לימונדה מתנה 

העבודה 2 | 053-6238221

טורקיש גריל 

בקניית דברי מאפה 
מעל 100 ₪ קבל עוגת 

פס מתנה
העצמאות 2 | 054-2301166

מאפיית קציר

קנה קילו גלידה קבל 
קוקילידה במתנה 

יצחק רבין 5 | 03-6346364

מוצרלה אייס קרים 

בקנייה מעל 100 ₪ 
קבל מארז עוגיות 
בשווי 50 ₪ מתנה

 L קנה 2 מגשי פיצה
קבל בקבוק שתייה 

גדול מתנה

קנה 3 רולים קבל
רול רביעי מתנה 

בן גוריון 46 | 052-4873278

יצחק רבין 5 | 03-6346364

יצחק רבין 5 | 03-5337744

מרגולדה 

מוצרלה 

 Newshi

15מזון והסעדה



קנה מנה מהתפריט
קבל שתייה מתנה 

אריק איינשטיין 1 | 051-5522862

שניצליין 

בקנייה מעל 200 ₪
קבל גלידה 

משפחתית מתנה 

המפעל 3 | 03-5331491

גלידות פלדמן 

בהזמנת ברית/בריתה 
בעלות 5000 ₪ קבל 

500 ₪ הנחה
צבי פנקס 8 | 052-6235566

סביון אירועים 

קנה דיל שלישיית 
המבורגרים קבל פחית 

שתייה מתנה

אריאל שרון 3 | 03-6773311

בורגרים

 בהזמנת מארזים מתוקים
ומארזי בידוד מעל 300 ₪

קבל משלוח חינם 
בבקעת אונו

בקנייה מעל 100 ₪ 
קבל עוגת דבש מתנה 

קנה 5 מאפים קבל 
בקבוק שתייה מתנה 

דוד אלעזר 13 | 054-5757265

העבודה 20 | 03-5331485

העבודה 20 | 054-3178429

ליטל מארזים 
מעוצבים ומתוקים

מאפיית
האחים שקורי 

הטאבון הבוכרי 
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לכל הקופונים <

פארם
וטיפוח



טיפול לק ג'ל רגליים 
בעלות 100 ₪ במקום 

  ₪ 120
יחזקאל קזז 11 | 050-8225580

זוהרות 

ברכישת טיפול פנים 
בעלות 450 ₪ קבלי 

סבון טבעי לפנים 
בשווי 100 ₪ מתנה

אור יהודה | 050-5927507

יפה לך טבעי

טיפול הסרת שיער )שחי 
ומפשעות( בעלות 

200 ₪ במקום 250 ₪ 

טיפול זוהר ויופי לפנים 
בעלות 150 ₪ במקום 

 ₪ 200

יהדות קנדה 12 | 0524-502611

יהדות קנדה 12 | 0524-502611

ברכישת 6 טיפולים 
הסרת שיער בלייזר קבלי 
טיפול 7 תחזוקה מתנה 

דב הוז 2 | 052-3150060

אלוירה אסתטיק 

ברכישת תספורת קבל 
וקס בעלות 10 ₪ במקום 

 ₪ 50

ברכישת תספורת קבל 
טיפול פנים בעלות 20 ₪ 

במקום 80 ₪ 

חצב 6 | 050-9670055

חצב 6 | 050-9670055

צ'פלין ברבר שופ

צ'פלין ברבר שופ

לאה חנימוב
קוסמטיקה מתקדמת 

לאה חנימוב
קוסמטיקה מתקדמת 

ברכישת החלקה אורגנית 
קבלי תספורת בשווי של 

140 ₪ מתנה 

העצמאות 1 | 03-5335635

יעקב ונדב שלמה 
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ברכישת החלקה קבלי 
שמפו ייעודי לטיפוח 

השיער מתנה 
אליהו סעדון 126 | 052-6633039

בלנד בוטיק 

ברכישת צבע וגוונים 
קבלי תספורת מתנה

אליהו סעדון 122 | 03-5335570

איציק ליין

תוספות שיער טבעי 
)בהדבקה( 100 גרם 

בעלות 2300 ₪ 
במקום 3000 ₪

אליהו סעדון 122 | 03-5339577

סלון ויקי

ברכישת 100 גרם 
תוספות שיער קבלי 

שמפו ומסיכה לשיער 
מתנה

 איפור ערב בעלות
 250 ₪ במקום 350 ₪

)לא כולל הדבקת 
ריסים(  

העצמאות 69 | 03-5336633

העצמאות 69 | 03-5336633

מספרת אלון כהן 

מספרת אלון כהן 

10 טיפולי לייזר להסרת 
שיער כל הגוף לנשים 

בעלות 2999 ₪ במקום 
₪ 3999

10 טיפולי לייזר להסרת 
שיער כל הגוף לגברים 

בעלות 3999 ₪ במקום 
₪ 4999

החצב 3 | 03-5333567

החצב 3 | 03-5333567

K.s מעצבי שיער 
ויופי 

K.s מעצבי שיער 
ויופי 

ברכישת החלקה 
קבלי שמפו בשווי 

120 ₪ מתנה 
יקותיאל אדם 48 | 050-2236623

דניאלס 
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ברכישת צבע שורש 
קבלי טיפול אמפולה 

מתנה

יהדות קנדה 12 | 03-6347361

מספרת קובי וחי 

ברכישת החלקת שיער 
קבלי שמפו ומסיכה 

של איזבלה בשווי 
400 ₪ מתנה

קני סט מוצרי שיקום 
שיער של חברת איזבלה 

)שמפו,מסיכה וסרום( קבלי 
מברשת שיער וטיפול 

אמפולה מתנה 

מתחם טרמינל סנטר 
050-7474579

מתחם טרמינל סנטר 
050-7474579

זהבית עיצוב שיער 

זהבית עיצוב שיער 

 איפור ותסרוקת
בעלות 450 ₪ במקום 

 ₪ 650
תרשיש 23 | 054-8300914

אלינור ראובני 
מאפרת מקצועית

טיפול פדיקור לק ג'ל 
בעלות 40 ₪ במקום 

 ₪ 80

2 טיפולי איפור גבות 
קבוע בעלות 1200 ₪ 

במקום 1500 ₪

טיפול הסרת שיער לכל 
 הגוף לנשים בעלות

290 ₪ במקום 500 ₪

ברכישת צבע לשיער 
קבלי תספורת בשווי 

180 ₪ מתנה

נווה סביון | 054-5267446

יהדות קנדה 1 טרמינל סנטר
052-5308280

יהדות קנדה 1 טרמינל סנטר
052-5308280

המפעל 11 | 03-5336366

נטליה מזור - טיפוח 
היד והרגליים

קרן יהלום איפור
קבוע ועיצוב גבות

קרן יהלום איפור
קבוע ועיצוב גבות

קובי אברהם 
עיצוב שיער
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ברכישת החלקה 
אורגנית קבלי שמפו 

ללא מלחים מתנה 
אליהו סעדון 130 | 03-5330532

מספרת יורי ויעקב 

שנה טובה
ומתוקה

בברכה,
עיריית אור יהודה
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לכל הקופונים <

שירותים 
מקצועיים 



קיר צילום לאירוע 
באור יהודה

בעלות 650 ₪
במקום 1000 ₪

שירותי גרר באור 
יהודה בעלות 150 ₪ 

במקום 200 ₪

ייעוץ ראשוני בשווי 
1200 ₪ מתנה

בהצטרפות למשרד 
התיווך קבל קורס

הכנה למבחן המתווכים 
בשווי 490 ₪ מתנה

מנחם בגין 12 | 052-6856426יהדות קנדה 48 | 055-6797891

יהונתן נתניהו 5, קומה ב', בית 
יחזקאל | 052-8830966

העצמאות 63 | 03-5505590

הבלון הנסיך 
גרר ליאל

עמית בן סאמון 
משרד עורכי דין

רימקס לב המרכז 

עיצוב חדר יום הולדת 
מבלונים בעלות 350 ₪ 

במקום 450 ₪

קנה חבילת חטיפים
ממותגים בעלות 100 ₪

קבל 4 קופסאות מעוצבות 
לחטיפים מתנה 

העצמאות 73 | 052-4326343

דולב 18 | 050-4561012

קנה מצבר טיטניום לרכב 
קבל תוסף דלק פורמולה 
15K בשווי 70 ₪ מתנה  

דרך לוד 5 | 072-390-1112

ענק המצברים
בדרך אליך בע"מ 

על כל טיפול בעלות 600 ₪
באופנוע קבל ליטר שמן 
מותאם לאופנוע בשווי 

100 ₪ מתנה 
העבודה 18 | 03-6349797

ויקי אופנועים

 LM PRODUCTION

אורטל מיתוג
מסיבות וימי הולדת 
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פתיחת תיק בשווי 
500 ₪ מתנה

העצמאות 11 | 058-5330119

משה יוסף יועצי 
מס ורואי חשבון

קנה שיש מעל 6 מטר 
קבל ברז מעוצב בשווי 

400 ₪ מתנה

היצירה 1 | 054-2181178

שיש רובין תמיר

שלושה אימוני היכרות 
בעלות 100 ₪ במקום 

 ₪ 240
יחזקאל קזז 12 | 053-720-3751

Pearl Fitness

בדיקת חשמל לעסק לפי 
דרישות הכבאות בעלות 

700 ₪ במקום 800 ₪

בהזמנת שירותי ניקיון 
לבניין קבל 2 טיפולי 

פוליש קריסטל בשווי 
1200 ₪ מתנה

כנען 1 | 052-7466371

הל״ה 16 | 050-7737603

ערן נאמי מהנדס 
חשמל בודק סוג 3

מ-א׳ עד ת׳ שירותים 
ואחזקות בע״מ

פגישת ייעוץ בעלות 
250 ₪ במקום 350 ₪

התקנת מזגן בעלות 
550 ₪ במקום 700 ₪ 

ברכישת עבודה בעלות 
10,000 ₪  קבל שיפוץ 

ארון בחדר אמבטיה 
בשווי 1000 ₪ מתנה

משה דיין נווה סביון
052-8379055

כינרת 65 | 054-2286287

אור יהודה | 052-8699747

אירית קאמיר
יועצת מס

מ.ג מיזוג אויר

סטופיק פרויקטים
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הדברה לדירת שלושה 
חדרים בעלות 250 ₪ 

במקום 350 ₪ 

אור יהודה | 052-5379488

נ.א הדברות

קנה ברז מונח קבל 
פירוק והרכבת ברז 

בעלות של 200 ₪ מתנה

הרצל 50 | 050-7129836

מ אינסטלציה

קנה חבילת צילום 
קבל תמונת קאנבס 

60X90 בשווי 350 ₪ 
מתנה

סמטת השחר 3 | 050-8541581

bh photographer

קנה צילומי משפחה לחג 
בעלות 900 ₪ קבל אלבום 

בשווי 320 ₪ מתנה

ייעוץ ראשוני
בתחום מקרקעין

בשווי 1500 ₪ מתנה

חצב 4 | 054-4444158

היוצרים 6 | 050-5754200

מיקס סטודיו
לצילום

כביר עורכי דין 
ונוטריון

ליווי חינם במכירת 
הדירה עד סכום של 

₪ 400,000

ייעוץ משכנתא
בעלות 4,500 ₪ 

במקום 7,000 ₪

המסגר 7 קומה ג' | 054-2695312

המסגר 7 קומה ג' | 054-2695312

שי מיכאלי נדל''ן 
ומשכנתאות

שי מיכאלי נדל''ן 
ומשכנתאות

הדברת דירת ארבעה 
חדרים בעלות 350 ₪ 

במקום 450 ₪

אור יהודה | 052-5379488

נ.א הדברות
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קנה צמיג חדש
)מידה 14 עד 18(

קבל שובר לתיקון 
פנצ'ר מתנה

בכל תיקון הכולל 
חברת ביטוח קבל 

זיכוי מלא על עלות 
ההשתתפות העצמית 

קנה שעת צילום
בעלות 450 ₪ קבל 

שעה נוספת של צילום 
בשווי 200 ₪ מתנה

פגישת ייעוץ והכוונה 
בשווי 1500 ₪ מתנה

מעלה החומה 3 | 03-6248880היוזמים 13 | 03-9222746

כמוס עגיב 32 | 052-8265107

השחר 5 | 052-5283876

שתיוי מוטורס צמיגי גיורא 

הדרי קמחי 

משה שאול 

בהשכרת ציוד מעל
100 ₪ קבל 20 ₪

הנחה

קנה כל סוגי צמיגים 
קבל תיקון פנצ'ר

ואיזון גלגלים מתנה 

היצירה 3 | 03-5335929

החרושת 7 | 03-5335037

בקנייה מעל 250 ₪
קבל שלישיית גרבי 

עקב מתנה

 אליהו סעדון 126 | 03-5336668

נעלי מיטל

ביקור בעלות 200 ₪ 
במקום 250 ₪ באור 

יהודה )לא כולל מע"מ(
אור יהודה | 050-5298293

ארבל אינסטלציה

אקספרס תיקונים 

צמיגי ג'ינג'י 
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הדברה לדירת ארבעה 
חדרים בעלות 320 ₪  

במקום 370 ₪ 

משה דיין 2 | 054-4352287

היה ג'וק הדברות

דומיניק צייד הצבעים הספר 
והפסקול בעלות 30 ₪
במקום 60 ₪ )ברכישה

מרוכזת מעל 20 עותקים(  

מופע יום הולדת / ערב חברתי 
לגילאי +50 בעלות 1500 ₪ 

במקום 2000 ₪

אור יהודה | 050-7215160

אור יהודה | 050-7215160

תותבות איכותית
בעלות 3500 ₪
במקום 5000 ₪ 

כתר אסטטי ללא 
מתכת בעלות 1800 ₪ 

במקום 2500 ₪ 

ההסתדרות 4 | 03-5336712

ההסתדרות 4 | 03-5336712

יצחק דנט 

יצחק דנט 

TarbuTime
אירועי תרבות והוצאה לאור

TarbuTime
אירועי תרבות והוצאה לאור

פגישת ייעוץ בשווי 
300 ₪ מתנה

סמטת כנרת 59 | 052-5641830

יוני אילוף כלבים
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הכי
קרוב
לבית

קונים
הכי טוב

חפ˘ו ב:

שבוע
העסקים

המקומיים
באור יהודה


