
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ב בחשון תשע"ו   4/11/15 גיליון מס' 1026

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות'- רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

פרשת חיי שרה
כ. 16:10 י. 17:22ירושלים

כ. 16:27 י. 17:23
כ. 16:06 י. 17:23              

ב"ב
פ"ת

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

L מגש
&42
בלבד!

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

לפגישת היכרות חינם
073-2723984

אזהרה: זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך, לרבות רכישה ו/או מגירה של ניירות ערך וכי האמור בפרסום 

זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם.

תתעורר!
מחפש את ההשקעה הבאה?

השקעה בפולי קפה הניבה 164% תשואה 
בשנת תשע"ה

אל תפספס את ההשקעה הבאה!

שרות מהיר
צוות אמין ומקצועי

אחריות ללא פשרות
מחירים חסרי תקדים

העברת חומר מסווג
שירותים משפטיים

תיקי טאבו
אליך השליח שקרוב

 בעל עסק מנהל / עצמאי

03-6056140  
054-2587586

אליך השליח שקרוב

רמון שליחויות

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

ב"ב: ר' עקיבא 76 בפאסז'

03-5702885
| 03-5702885 76

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

משלוחים חינם
בתוקף בין התאריכים: 4-18/11/2015

טונר שני 
ב-50%

טונר תואם HP לדגמים:
83A 278A  285A  2612A  36A  35A

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים

ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

חופשה חלומית במלון כינר
מופעים מסביב לשעון

077-5100355

חדרים אחרונים!

₪777
ד' - ו' כסלו   16.11-18.11.15

"תיווך אהרון"

053-3170701  

מעוניין למכור/ להשכיר 
את דירתך בבני ברק 
ללא דמי תיווך!!! 

אנו 
הכתובת

מתאים גם למבוגרים וגם לילדים 
 כיתות מופרדות לנשים וגברים
בלבד. • מרכז הליקס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראשהליקס שומר לעצמו את הזכות לקבל או לסרב לקבל לשירות מתעניינים על פי שיקול דעת נציגנו * למצטרפים חדשים • למתאימים בלבד, בכפוף למבדקי קבלה • שיעור אחד בשבוע בלבד • מרכז  ההצעה מוגבלת ל-50 נרשמים

100₪

*מבצע חודש היכרות ב:

לימוד אנגלית

להגשת מועמדות התקשר עכשיו:

03-5373000
הליקס, מרכז לימוד אנגלית

רחוב מאיר בעל הנס 12, רמת גן

03-6093030

המבורגר
שווארמה הודו

שווארמה פרגית

מעורב ירושלמי
שניצל

חזה עוף

שיפוד פרגית
שיפוד כבד
שיפוד קבב

חדש!

פה אחד: מפגן אחדות קומי-היסטורי בסיעת יהדות התורה / בי"ס לפוליטיקה

החל מהשבוע אריה דרעי יכהן כשר הפריפריה הנגב והגליל
נתוני הלמ"ס

המבחן הגדול ליכולתו של דרעי: אחרי למעלה משני עשורים, מקבל 
יו"ר ש"ס לידיו משרד ממשלתי עם תקציבי חלוקה לא צבועים 
שמזכיר את משרד הפנים בשנות השמונים  בלשכת שר הפריפריה, 
הנגב והגליל חוששים כי שלטון הפקידים והיועצים המשפטיים 
יקשה עליהם להתנהל מול הרשויות  בינתיים, מגמת הטרפוד 
המשפטי ניכרת בכל החזיתות: המשנה ליועמ"ש אבי ליכט הבהיר 
לפרוש ולגפני: "מה שמגיע לכם תקבלו גם בלי הסכמים", אך 
בפועל גם ההבנות שסוכמו בסוגיית הגיוס והתקציביים, מטורפדות 
על ידי היועצים המשפטיים ופקידי האוצר  אחרי פרשת קצבאות 
החיסכון, שר הבריאות ליצמן שב ומבטיח לעמוד על קוצו של 
לפוליטיקה ספר  בית   / הקואליציוניים  ההסכמים  בקיום  יו"ד 

המבחן של דרעי בבני ברק – הרכבים 
החדשים ביותר

בעוד ביישובי המגזר הערבי כלי הרכב 
הם הישנים ביותר, בבני ברק, כפר סבא 

ותל אביב - החדשים ביותר / עמ' 6

דרעי במסיבת עיתונאים השבוע                                                        )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(



בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ב בחשון תשע"ו   4/11/15 גיליון מס' 1026
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דרום
שרון מבית 'קו עיתונות'- רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק
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שלוחה 120
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ב"ב
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הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

L מגש
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בלבד!
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הכשרות המהודרת
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מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

BROKER
PRIME
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אזהרה: זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך, לרבות רכישה ו/או מגירה של ניירות ערך וכי האמור בפרסום 

זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם.
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השקעה בפולי קפה הניבה 164% תשואה 
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אליך השליח שקרוב

 בעל עסק מנהל / עצמאי
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054-2587586

אליך השליח שקרוב

רמון שליחויות

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

ב"ב: ר' עקיבא 76 בפאסז'

03-5702885
| 03-5702885 76

שיווק ראשי דיו וטונרים, מדפסות ופקסים
מרכז הדיו

משלוחים חינם
בתוקף בין התאריכים: 4-18/11/2015

טונר שני 
ב-50%

טונר תואם HP לדגמים:
83A 278A  285A  2612A  36A  35A

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים

ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

חופשה חלומית במלון כינר
מופעים מסביב לשעון

077-5100355

חדרים אחרונים!

₪777
ד' - ו' כסלו   16.11-18.11.15

"תיווך אהרון"

053-3170701  

מעוניין למכור/ להשכיר 
את דירתך בבני ברק 
ללא דמי תיווך!!! 

אנו 
הכתובת

מתאים גם למבוגרים וגם לילדים 
 כיתות מופרדות לנשים וגברים
בלבד. • מרכז הליקס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת וללא התראה מראשהליקס שומר לעצמו את הזכות לקבל או לסרב לקבל לשירות מתעניינים על פי שיקול דעת נציגנו * למצטרפים חדשים • למתאימים בלבד, בכפוף למבדקי קבלה • שיעור אחד בשבוע בלבד • מרכז  ההצעה מוגבלת ל-50 נרשמים

100₪

*מבצע חודש היכרות ב:

לימוד אנגלית

להגשת מועמדות התקשר עכשיו:

03-5373000
הליקס, מרכז לימוד אנגלית

רחוב מאיר בעל הנס 12, רמת גן

03-6093030

המבורגר
שווארמה הודו

שווארמה פרגית

מעורב ירושלמי
שניצל

חזה עוף

שיפוד פרגית
שיפוד כבד
שיפוד קבב

חדש!

פה אחד: מפגן אחדות קומי-היסטורי בסיעת יהדות התורה / בי"ס לפוליטיקה

החל מהשבוע אריה דרעי יכהן כשר הפריפריה הנגב והגליל
נתוני הלמ"ס

המבחן הגדול ליכולתו של דרעי: אחרי למעלה משני עשורים, מקבל 
יו"ר ש"ס לידיו משרד ממשלתי עם תקציבי חלוקה לא צבועים 
שמזכיר את משרד הפנים בשנות השמונים  בלשכת שר הפריפריה, 
הנגב והגליל חוששים כי שלטון הפקידים והיועצים המשפטיים 
יקשה עליהם להתנהל מול הרשויות  בינתיים, מגמת הטרפוד 
המשפטי ניכרת בכל החזיתות: המשנה ליועמ"ש אבי ליכט הבהיר 
לפרוש ולגפני: "מה שמגיע לכם תקבלו גם בלי הסכמים", אך 
בפועל גם ההבנות שסוכמו בסוגיית הגיוס והתקציביים, מטורפדות 
על ידי היועצים המשפטיים ופקידי האוצר  אחרי פרשת קצבאות 
החיסכון, שר הבריאות ליצמן שב ומבטיח לעמוד על קוצו של 
לפוליטיקה ספר  בית   / הקואליציוניים  ההסכמים  בקיום  יו"ד 

המבחן של דרעי בבני ברק – הרכבים 
החדשים ביותר

בעוד ביישובי המגזר הערבי כלי הרכב 
הם הישנים ביותר, בבני ברק, כפר סבא 

ותל אביב - החדשים ביותר / עמ' 6

דרעי במסיבת עיתונאים השבוע                                                        )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(



אלופים בחיסכוןאדוארד
ח

ל.
ט.

שירות משלוחים

2% הנחה למחזיקי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים

 www.edaardsons.co.il .03-5790460, פקס: 03-6169933רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב  

עוגיות 
גטניו 
600 גרם

טחינה עדן 
500 גרם

שוקולד פרה עלית 
טעמים שונים

פילה מושט

 &2190
ב-

3 ב-13& 

בייגלה 
בייגל בייגל

גבינת סקי 
250 גרם

שקדי מרק אוסם 
400 גרם

טישו טאצ' 
חמישיה

 &8 90
ב-  &10 18& ב- ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

אינסטנט 
פודינג וניל 
קילו אוסם

בשרים מחפוד
2,4,7,10

קורנפלקס 
תלמה
750 גר'

שמנת 
מתוקה 
יטבתה

בקניית זוג

פתי בר עלית 
500 גרם 

עוגות
תבואות בר
350 גרם, מבחר טעמים

דנונה בר

מבחר 
קטניות מיה 
גריסים/חומוס/

חיטה/פופקורן/ 
עדשים

גבינה 
תנובה 
850 גר'

קוטג' 
תנובה 

מארז 
קרלו

סלטי אחלה  
400/500 גר'

אקונומיקה 
ברבור
4 ק"ג

דניאלה

סוכר שניצל תירס
/נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג
בד"ץ

קמח

חומוס אחלה

חלב תנובה

750 גר'
חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

אבקת 
כביסה 
אונו
12
קילו

טונה ויליפוד 
בד"ץ

פתיבר גטניו
1.6 ק"ג

בירה 
מאלט

סודה 
טמפו

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

השבועמוצרי 

לחם קל/
מלא

32

בקניית זוג

שמן 
קנולה
ליטר

עופות 
מחפוד 

 &20 40& 4 ב- 3 ב-  &10 2 ב-

 &20 10& 2 ב- 3 ב-

 &12 3 ב-  &20 2 ב-

 &75 1290& 2 קילו ב-
ב-

 &1390
ב-

 &1790
ב-

 &14 3 ב-  &15 3 ב-

 &8 90
ב-

 &790
ב-

 &18 13& 2 ב- 2 ב-  &20 3 ב-

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
4990& ב-

לקילוב-

שוקו 
יטבתה

 &10 2 ב-

1 ליטר

בימים: ד'-ו' בלבד

 &13 40& 3 ב- 10& ב- 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 22& ב- 2 ב-

רבע 
לשבע

 &17 2 ב-

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-
גרבי 
ספורט/

אלגנט 
שלישיה

 &15 2 ב-  &10 60& 2 ב- ב-  &1590
1290& ב-

3 ב-  &11 2 ב-

 &10 2 ב-

 &30 2 ב-

 &10 3 ב-



״אני מתבייש 
לספר איפה עשיתי 
השתלת שיניים...״

?All on 4 למה כדאי לבצע השתלת שיניים בשיטת
תוצאות אסטטיות גבוהות וללא peri-implantitis סביב השתלים לאורך השנים.

הרכבת השיניים מתחילה ומסתיימת תוך יום!
שיטת ההשתלות הבטוחה והטובה ביותר בעולם משנת  1992על פי מחקרים.

השיטה חוסכת השתלות עצם מורכבות והרמת רצפת הסינוס - ללא סבל וטיפולים ממושכים.
בלעדי! שיטת  Extramaxilar Zygoma לחסרי עצם לחלוטין בלסת העליונה.

השתלות שיניים עושים רק אצל ד״ר בבקוב!

w w w . r e f a e l 4 u . c o . i l

רבי עקיבא 106 בני ברק | 03-6165352

ליווי אישי מתחילת התהליך 
ועד לחיוך מלא...

הסדרי תשלום 
נוחים במיוחד!

אפשרות להרדמה 
מלאה במקום.

אחריות מלאה על השתלים והחלקים 
הנילווים לשיניים לכל החיים.

שיטת
 4 All on

המקורית בלעדי

במרפאת
רפאל

ד"ר רפאל 
בבקוב 



איפה כדאי להשקיע 
את הכסף ?

רוצה להצליח בנדל"ן ? תן למומחים לדבר איתך!
להכיר, ללמוד, לקבל כלים, טיפים, תקנות, חוקים.

הכנס יתקיים אי"ה באולמי שיינדליר חזון איש 78 בני ברק
הכניסה חינם, ההרשמה חובה !

חובה להציג תעודה מזהה בכניסה לאולם! מספר המקומות מוגבל!

כנס נשים ארצי: יום שלישי כח חשון 10/11/15 בשעה 20:30
כנס גברים ארצי: יום רביעי כט חשון 11/11/15 בשעה 20:30

? בנדל"ן  להשקיע  ובטוח  כדאי  הכי  למה 
לך סיפורים על קרקע חקלאית ? מוכרים 
מציעים לכם השקעה של 200% תשואה ?
? בנדל"ן  השקעה  הצעת  בודקים  כיצד 
רוצה לעשות רווח מהיר בהשקעה קטנה ?
בו? לבדוק  צריך  ומה  לחוק,   22 תקן  מהו 

הזמנה לכנס ענק
ערב מבוא חינם



סניפים פעילים:  בני ברק - אהרונוביץ‘ 19 | בני ברק - רבי עקיבא 34 | בני ברק - רבי עקיבא 

89 | בני ברק - ז‘בוטינסקי 12 | בני ברק - כהנמן 104 סניפים עתידיים: בני ברק - ז‘בוטינסקי 

118 | בני ברק - רבי עקיבא 65 | בני ברק - הרב ש“ך 7 | בני ברק - רבי עקיבא 149

בס"ד

כשר למהדרין

מוצר הוגן
גם בבני ברק

!!במחיר הוגן
אחרי שנים בהן תושבי העיר נעשקו במחירים ללא

תחרות אמיתית, ממשיכה קופיקס את המהפיכה גם

בבני ברק בפריסה של 9 סניפים. כולם מוזמנים להצטרף
כי מוצר הוגן במחיר הוגן תמיד מנצח! 
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