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פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


"שבת מסילה" צויינה בקהילות בארץ ובעולם
משפחות  של  המעגל  את  להרחיב  במטרה 
הזוכות לחיים של שלווה כלכלית,  הכרזנו בע"ה 
ה'תשע"ז,  בניסן  כ"ו  שמיני,  פר'  קודש  שבת  על 
מאחב"י  כשרבים  זו,  בשבת  מסילה".  כ"שבת 
נוהגים לבצוע על חלת מפתח כסגולה לפרנסה, 
הבאנו בבתי כנסת ובתי מדרשיות ברחבי העולם 
ואת  יותר  טובים  לחיים  הדרך  על  הבשורה  את 
והיחידה  – הדרך הנכונה  רעיון הכלכלה הנבונה 

להתמודדות עם האתגרים הכלכליים של ימינו.
נשאו בבתי הכנסת דרשות קצרות מאוד  בש"ק 
להצטרף  קהילתנו  וחברי  ידידינו  את  והלהבנו 
החיים  דרך  את  לאמץ  מסילה,  של  למהפיכה 
ולהשפיע גם על אחרים לעשות זאת. אלו דברים 
קהילה  ולכל  מאיתנו  ואחד  אחד  לכל  שנוגעים 

וקהילה, בכל מקום בעולם.
חומרי  ובו  השבת  לרגל  שהופק  מיוחד  עלון 
העשרה על מסילה ועל השבת המיוחדת יחד עם 
דברי תורה בנושא פרנסה ע"פ המקורות, חולק 

בבתי כנסת רבים.
והעצימה  גלים  הכתה  השבת  בפועל  כי  נראה 
נחשפו  רבים   לנושא.  את המודעות של הציבור 
מסילה  של  החברתית  לבשורה  זו  בשבת 
למשרד:  להגיע  אחרו  לא  החמות  והתגובות 

האם  והתעניינות  לסדנאות  משפחות,  לליווי  בקשות 
מסלול  על  ולעלות  חובות  ללא  לחיות  אפשר  באמת 

חדש בניהול כלכלי ע"פ התורה. 
למשתתפים  אישי  באופן  ומודים  מאוד  מעריכים  אנו 
של  החיים  דרך  את  אמצו  הנעלה,  למטרה  שנרתמו 

ואף  מסילה 
על  השפיעו 
לעשות  אחרים 
בציפיה  זאת. 
לרווחה כלכלית 
לשבת  עד 
בשנה  מסילה 

הבאה בע"ה.   

החשוב  התכנון  תהליך  ומלבד  מאחורינו,  פסח 
שעשינו לפני החג, חשוב לא פחות לעשות תהליך 
הפקת לקחים לאחר החג. יום לאחר הפסח יושבים 
השתמשנו?  כמויות  באילו  ורושמים:  ועט  דף  עם 
מיותרים  נשארו  וכמה  אכלנו  מצות  קילו  כמה 
כמה  אהבו?  לא  הילדים  עוגיות  אילו  המדף?  על 
בעזרת  התארחנו?  ובכמה  בבית  בחג  היינו  ימים 
הרשימות, נדע בשנה הבאה אי"ה להיערך בכמויות 
מתי  נרשום  כמו"כ  המועד.  וחול  לשבת  בהתאם, 
בכלל,  אם  מתי,  המטבח?  את  לנקות  התחלנו 
אכלו  הילדים  מה  הפסח?  בכלי  לבשל  התחלנו 
רגועים  ימים  נשארו  האם  הפסח?  שלפני  בימים 
לפני החג? לאן טיילנו בחול המועד? אילו מוצרים 

לא נצטרך לקנות שוב בשנה הבאה...

הוצאה  כל  להוציא  בעיה  שאין  להדגיש,  חשוב 
לפני הפסח, אך צריך לזכור שההוצאות בסופו של 
סדרי  של  שאלה  והכל  מההכנסות,  מגיעות  דבר 
נקבל החלטה להתכונן לפסח של שנה  עדיפויות. 
החורף,  מתחילת  לפחות  או  מהיום...  כבר  הבאה 
שלווה  מתוך  בס"ד  הבא  החירות  לחג  להגיע  כדי 

כלכלית וחירות אמיתית. אמן. 

העשרה  קורס 
מגוון  תוכן  בעל 
בבני  כעת  מתקיים 
בהשתתפות  ברק 
ומלווים  מאמנים 
בקורס  כלכליים. 
מרצים  מגוון 
המומחים כל אחד 
קורס  בתחומו. 
נועד  ההעשרה 
לתת כלים נוספים 

למלווה, שיסייעו למשפחה בהתמודדות מקצועית 
עם ההוצאות השוטפות. לאחר הפסח צפויה סדרה 
בטיפים לחיסכון בחתונות  של הרצאות העוסקת 
לחסוך  ומומלץ  ניתן  המומחים  לדברי  ילדים. 
ההרצאות  חתונה.  בכל  ש"ח  אלף  ל-30   20 בין 
בתאריכים  בתחום.  המומחים  טובי  ע"י  תימסרנה 
י"ג וכ' אייר, הר' נתן רוזן ידבר על  משא ומתן בין 
מחותנים, הר' ישראל גוטמן על נושא תכנון תקציב 
לחתונה, הר' משה נחמן סילבר בנושא 'התחייבות 
בעניין  נוספת  והרצאה  כמה?'  עד  ילדינו  לנישואי 
ולתמיד"  "אחת  ההרצאות  סדרת  נדל"ן.  השקעות 
היתר  בין  תכלול  תמוז,  חודש  עד  בע"ה  שתמשך 

אחת ולתמיד! 
פורום עסקים בירושלים - מסילה בשת"פ עם קו עיתונות

באירוע שהתקיים בכ"ח אדר במרכז הכנסים של מלון 
קראון פלזה בירושלים, השתתפו מאות בעלי עסקים 
מהעיר וסביבותיה. לקוחות מסילה זכו להנחה מיוחדת 

להשתתפות בכנס, שכלל ארוחת צהרים  מפוארת.
בנושאים  מושבים  ארבעה  התנהלו  הבוקר  בשעות 
התנהלות  העסק,  של  החמצן   - אשראי  כגון:  מגוונים 
להצלחה,  הצעדים  שלושת  לעסק,  כלים  וארגז  נכונה 

והגדלת  מכירות  הגדלת  וכן 
רווחים. ר' משה אליאס מנהל 
העביר  העסקית  המחלקה 
בנושא  בפורום  הרצאה 
הגדלת רווחיות העסק. החל 
התקיימו  הצהריים  משעות 
הראשון  פאנלים.  שלושה 
פרסומאים  בהשתתפות   -

קמפיין  מול  לשרוד  ניתן  האם  בנושא:  שיווק  ואנשי 
אגרסיבי של מותג חזק? הפאנל השני - בהשתתפות 
אחד  שולחן  סביב  החלטות  ומקבלי  חכ"ים  שרים 
יש צרכים משלו? הפאנל  בנושא: האם לעסק החרדי 
מובילים  עסקים  בעלי  בהשתתפות  נערך  השלישי 
הכנס  באי  להצלחה!  הדרכים  כל  את  שחשפו  בארץ, 
והתגובות  ההרצאות  וממגוון  העשיר  מהתוכן  נהנו 
היו נלהבות. דוכני מסילה ובהם חומרי קריאה הוצבו 
בחינם  לעסקים  ייעוץ  ניתן  האירוע  בעת  במקום. 
העסקית,  במחלקה  המתנדב  דויטש,  סאם  ד"ר  ע"י 
הקמת  על  לברך  הזדמנות  זוהי  למשפחות.  ייעוץ  וכן 
הפורום לעסקים, חשוב מאד שתהיה כתובת מקצועית 
ברכות  ולהתמקצע.  לבעלי עסקים שיוכלו להשתדרג 
על  אימג'  מחברת  ברונו  משה  ולמר  עיתונות  לקו 

היוזמה וההפקה המקצועית.
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ישנו  זו שאחר הפסח  בשבת 

מנהג קדום להטביע בחלות צורת 

כסגולה   - חלה"  "שליסל   – מפתח 

לפרנסה. המנהג הובא כבר ב"אוהב ישראל" 

להרה"ק מאפטא שכתב טעמים לכך.

מסוגל  שהזמן  לכך  נוספים  טעמים  יש 

לענייני פרנסה:

 בתקופה שבין פסח לעצרת גדלה התבואה 

אומרת  הגמ'  התבואה.  על  נידונין  ובפסח 

"תניא א"ר יהודה משום ר"ע מפני מה אמרה 

תורה הביאו עומר בפסח מפני שהפסח זמן 

תבואה הוא אמר הקב"ה הביאו לפני עומר 

כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות  בפסח 

הלחם  שתי  הביאו  תורה  אמרה  מה  ומפני 

בעצרת מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא 

אמר הקב"ה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת 

כדי שיתברכו לכם פירות האילן" )ר"ה טז.(. 

 בראשון 

של פסח 

התחלנו להזכיר 

בתפילה מוריד הטל. הטל 

הוא סימן לשפע של ברכה כמו 

שאמרנו בתפילת טל: "טל נופת עלי 

ארץ ברוכה, ממגד שמים שבענו ברכה... 

טל יעסיס צוף הרים... טל ושובע מלא 

אסמינו... "

מסיבות אלו מצאנו כי שבת זו היא הזמן 

ניהול  של  בנושא  להתחזקות  המתאים 

כלכלת הבית בדרך הנכונה על פי התורה. 

לבצוע  נוהגים  מאחב"י  כשרבים  זו,  בשבת 

בע"ה  נביא  לפרנסה,  כסגולה  מפתח  חלת  על 

יותר  טובים  לחיים  הדרך  על  הבשורה  את 

ונפרסם את רעיון   בבתי כנסת מסביב לעולם, 

והיחידה  הנכונה  הדרך   – הנבונה  הכלכלה 

להתמודדות עם האתגרים הכלכליים של ימינו.

שבת מסילה

דבר
מסילה

כולנו יחד מתאחדים
       לחיות חיים

           על פי התורה
המפתח
לפרנסה

סוף מעשה
בתכנון תחילה!

חזון אישי

בס"ד

המשך בעמוד 6

בס”ד

קורס העשרה מנושאי הקורס:

משכנתאות   .1

)חסכון - עשרות אלפי ש"ח בהוצאת משכנתא(  

פנסיה   .2

)חסכון - עשרות ומאות אלפי ש"ח לעת זקנה(  

מיצוי זכויות    .3

כל זכות    .4

שי"ל - שרות יעוץ לאזרח, מיצוי זכויות בחיי היום יום    .5

)חסכון - אלפי ש"ח(  

תקציב לקראת פסח )חסכון - 1000-2000 ש"ח לפסח(   .6

עשה זאת בעצמך )תיקונים בבית(, חשמל / נגרות / צבע    .7

/ אינסטלציה / כללי / טיפים למציאת בעל מלאכה  

שיפוצים, גישה בריאה   .8

)חסכון - מאות עד אלפי ש"ח באחזקת הבית(  

התמודדות מול ילדים בכלכלת הבית    .9

10.  בני זוג בכלכלת הבית 

11.  תקופת נישואי ילדים - משא ומתן בין מחותנים

תקופת נישואי ילדים - השקעות נדל"ן  .12

13.  תקופת נישואי ילדים - חתונות ללא חובות?!

)חסכון - עשרות עד מאות אלפי ש"ח בכל חתונת ילד(  

14.  תכנון תקציב לחתונה

)חסכון - 20,000-30,000 ש"ח לחתונה(  

כיצד להתנהל מול עומס מטלות? )חיים קלים יותר(  .15

16.  עסקים - שיווק עצמי )עצמאי / שכיר(

17.  כלים נוספים להגדלת הכנסות + סיקור שוק התעסוקה

אחת
ולתמיד

מרצים:

אלי גודסבלט

אודי ברקת

הר' אהרן פרנקל

עדן פוקס - מנכ"ל כל זכות

ישראל גוטמן

צבי פרייליך

נתן רוזן

משה סילבר

מיכאל מלאך

משה אליאס

דודי הורן

אריה איינהורן

שמעון שורץ

דוד ברוורמן

ועוד
להרשמה: עזריאל מנס

טל' 02-5000-475 שלוחה 313 • נייד: 052-818-6007

עצמי  שיווק  אפקטיבי,  מטלות  ניהול  כמו:  נושאים 
הכנסות  הגדלת  זכויות,  מיצוי  שיפוצים,  לעסקים, 

ועוד.  
בהרצאה  להשתתף  בלבד(  )גברים  המעוניינים 
בודדת יפנו לטל' 02-5000475 שלוחה 313 או במייל

azriel@mesila.org



מאחוריהקלעים


שם:  דב פקטר
 + נשוי   29 בן  זהות:  תעודת 
לחוזרים  בישיבה  אברך   ,1
גר  באשקלון,  בתשובה 
לקהילה  ומשתייך  ברחובות 
בעבר  הליטאית.  החרדית 

עבודה עם ארגון ערכים.
משפחות  ועוד  לעוד  לעזור  הרצון  מסילה:  למה 
לרוגע  ולהוביל אותם בבטחה  כלים מקצועיים  עם 

ושלווה בכלכלת הבית.
משפחה שאני מלווה שיתפה אותי  רגע של אושר: 
והיה   ₪  350 בשווי  קניה  תו  במתנה  בכך שקיבלה 
האשה  במיוחד.  לקנות  שרצו  למוצר   ₪  70 חסר 
על  ויתרה  ולבסוף  בחנות  דקות  כ-20  הסתובבה 
הרגישה  הביתה,  בדרכה  נסיעה,  כדי  תוך  המוצר. 
ההוצאה  על  לוותר  שלה  בהחלטה  פנימית  שמחה 

הנוספת ולזכות  בחיי כלכלה נוחים ונכונים.
חושב  שרק  מקום  במסילה  מצאתי  המלווה:  דבר 
על הקידום של המלווים,  ותורם לי לא רק בכלכלה 
היא  שלי  השאיפה  בחיים.  נוספים  בתחומים  אלא 
שלא  ובע"ה  מסילה  דרך  יעברו  המשפחות  שכל 

יזדקקו לנו. 

שם: זאב קנובליך
תעודת זהות: בן 40 נשוי + 7 
ומעביר  מרצה  מלווה,  בל"ע. 
סדנאות מטעם מסילה. בעבר 
בירושלים,  גר  חנות.  ניהל 

חסיד בעלזא.
השתלמתי  מסילה:  למה 
אבל  מקומות  במס'  בתחום 

מרגיש  אני  שלנו.  לציבור  מנצחת  נוסחה  למסילה 
שיש הרבה עבודה, דרך מסילה אפשר לעזור להרבה 
שלי.  ליעוד  ביטוי  יש  במסילה  בנוסף,  אנשים. 
)ומכרתי  סיפוק  הרבה  בו  שיש  בעיסוק  התמקדתי 

בינתיים את החנות(.
הבית  את  איבדו  שכמעט  משפחה  אושר:  של  רגע 
הנכון  למסלול  ונכנסו  כבדים  חובות  בגלל  שלהם 
הבית  את  רק  לא  נכונה  הכוונה  בעזרת  הצילו  הם 
שלהם אלא גם את הזוגיות ותוך כדי כך את חינוך 

הילדים. 
ייקחו  שאנשים  מקווה  מאוד  אני  המלווה:  דבר 
אחריות על  החיים הכלכליים שלהם, מובטח שזה 
חייבים  האחרים.  החשובים  העניינים  בכל  יקרין 

לנסות! 

המלווה שלי עם מלווים ממח' משפחות 

חדשוטובות המשך פעילות מסילה בחודש האחרון


02-80-30-222קו ההרצאות מסילה-פון
באמצעות האזנה לקו העשיר והמרתקמהרצאות מקצועיות בכלכלת הבית אלפי מאזינים בבית ובדרכים נהנו 

לבדוק  כדאי  לארנונה  הנוגע  בכל   – הנחה   
עולה  נכות,  הכנסה,  מבחן  לפי  להנחה  זכאות 

חדש, פנסיונר. 
המ”ר  האם  לבדוק  כדאי   - נכון  רישום   
מודד  להזמין  ניתן  נכון.  מחושב  הדירה  של 
מהעירייה. קחו בחשבון שאם יתגלה שהדירה 
)בד"כ רטרו  יותר  גדולה תצטרכו לשלם  יותר 

מתחילת השנה(.
הידעת?

אינה  העירייה   – חובות  לבעלי  הנחה  אין   
נותנת הנחה למי שיש לו חובות משנים עברו 

)למעט הסדרים בוועדות ערר(. 
דפי  הדורשות  עיריות  ישנם   – בנק  דפי   
בסוף  האחרונים  החודשים  ל-3  בנק  חשבון 
השנה הלועזית ואפי' בחודש הראשון בתחילת 
השנה. לכן שימו לב, מי שנזקק לכך שלא יהיו 
בו תנועות שאינן קשורות להכנסות ולהוצאות 
עברתם  במקרה  )אם  עצמה.  המשפחה  של 
דירה, לקחתם הלוואות, כספים נוספים עברו 

בחשבון – יש לשמור את האסמכתות לכך(.
הנחה  שמתנות  עיריות  ישנם   – רכב  בעלי   
בארנונה בכך שהבעלים לא מחזיקים רכב בעל 
שיש  מי  הכלל  מן  יוצא  כן  כמו  מסויים.  ותק 
לו הכרח בשימוש ברכב כמו סיבה רפואית עם 

אישור מגורם מטפל מוסמך וכדו'.

ניתן  חודשים   6 עד  ריק  נכס   – ריק  נכס   
ה-12  עד  ה-7  ומהחודש  הנחה,   100% לקבל 

– 40% )בד"כ זה רק מזמן הגשת המסמכים(.
למי  גם  הנחה  לקבל  ניתן   – חריגים  ועדת   
נזקק  השנה  שבמשך  )מי  להנחה.  זכאי  שאינו 
המעידים  מסמכים  בצירוף  חריגה  להוצאה 
גדולות  הוצאות  שהוציא  מי  דוגמא:  כך.  על 
טיפולי שיניים בסכומים של כמה עשרות  על 
אלפי שקלים כמו שתלים וכדומה, או הוצאות 
מסמכים  להגיש  יש  וכדו',  אחרות  רפואיות 

לוועדה ולשוחח עם האנשים הקשורים לכך(.
החוברת טיפים מא' ועד ת' המאגדת טיפים 
מחלקת  ע"י  אי"ה  בקרוב  תצא  לחיסכון, 

משפחות.

רב  של  בנוכחותו  איש  וחמישים  ממאה  למעלה 
אברהם  רבי  הגאון  ברחובות  התורה  בני  קהילת 
יצחק הכהן רובין שליט"א, השתתפו בכינוס יחודי 

בנושא כלכלת הבית שאורגן ע"י מסילה.
סילמן  יהודה  רבי  הגדול  הגאון  פתח,  הערב  את 
הגאון  מרן  של  בראשותו  הבד"ץ  חבר  שליט"א, 
אשר  ברק,  בבני  שליט"א  קרליץ  ניסים  רבי 
האריך בחובת נחיצות העניין של תכנון ההוצאות 
ובהתייחסות  במשפחה, לאור ההשקפה הצרופה, 

עם  הביטחון  למידת 
בניהול  ההשתדלות 
תקציב  של  נכון 

המשפחה.
גוטמן  ישראל  הר' 
לכלכלת  מומחה 
מח'  ומנהל  הבית 
במסילה  משפחות 
הרצאה  העביר 
בנושא  מרתקת 
הסוד   - "מנהיגות 
כלכלית!"  לשלווה 
מהווי  מצגות  בליווי 
חשיבות  על  החיים, 
הנכונה  ההשתדלות 
של  נכון  בתכנון 
בהתאם  הבית  תקציב 
ליכולות של המשפחה 
כשאנחנו מובילים ולא 
ונגררים  משועבדים 

ערב מבוא לכלכלת הבית לציבור בני התורה בעיר רחובות

בשמחות
משפחת מסילה מברכת במזל טוב

ורוב נחת את:
כהנוביץ מבכירי המרצים של  יחיאל  הר'   •

מסילה ומשפחתו, להולדת הבת. 
מונסי,  ממסילה  ליטקה  גדליה  הר'   •

ארה"ב ומשפ', לאירוסי בנו יחזקאל הי"ו.
הר' שלום אברמצ'יק, מנהל מסילה לייקווד   •

ארה"ב, ומשפ', לאירוסי בנו יצחק הי"ו.

לבניית  כלים  ניתנו  בהרצאה  ההוצאות.  אחרי 
תקציב חודשי ושנתי, קניות בדרך הנכונה, שיטת 
המזון  תקציב  את  שמייעלת  השבועית  הקניה 
של  הייחודי  המודל  על  בחודש,  שקלים  במאות 
בניהול  להתייעלות  משפחה  המוביל  מסילה 
 ₪ ל-3000   2000 בין  של  בסכום  הבית  כלכלת 

בחודש ועוד.
שלמה  לר'  מודים  המשתתפים  וציבור  מסילה 
הקופות  איגוד  ויו"ר  רחובות  עיריית  חבר  מונטג 
בא"י על הסיוע והדחיפה לערב זה, כמו"כ הציבור 
הביע את הערכתו למלווה מסילה המסור הר' דב 
משפחות  בהבאת  כימים  לילות  שעושה  פקטר 

בעיר לשלווה בכלכלת הבית.
הערב  בסיום  שהתקבלו  המשובים  בעקבות 
תפתח אי"ה בימים הקרובים קבוצה ראשונה של 
סדנה לכלכלה נבונה בעיר רחובות לגברים ונשים 
בימים נפרדים, במתנ"ס "מהות" במחיר מסובסד.

לפרטים: 02-5000475 שלוחה 313.

אחרי החגים הגיע...

והצלחה, בברכה 
רחמים מלול

ראש העיר
שלמה מונטג

מחזיק תיק חינוך חרדי

לאור בקשת רבנים והציבור הרחב
שמחים אנו בזה להזמין אתכם

להרצאה מרתקת בנושא

ישאו דברים: 

הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א   
חבר הבד"צ בראשותו של מרן הגאון  
רבי ניסים קרליץ שליט"א בבני ברק   

הרב ישראל גוטמן הי"ו   
מומחה לכלכלת הבית  

ומנהל מחלקת משפחות במסילה   
בנושא כלים מקצועיים לכלכלת הבית  

הודעה משמחת לציבור
בני התורה בעירנו

הכניסה ללא עלות • הערב לגברים בלבד 
כיבוד בשפע

הכנס יתקיים ביום שלישי כ"ט ניסן בשעה 8:00 בערב 
באולם מתנ"ס מהות )מעל ביכנ"ס בני תורה(

רח' מנוחה ונחלה 3

בערב זה יינתנו כלים מעשיים
להתנהלות כלכלית נבונה עפ”י התורה

מנהיגות -
הסוד לשלווה כלכלית

הענקת כלים מעשיים 
לבניית תקציב משפחתי

בס”ד

מאמרהמערכת


ארנונה / הר' ישראל גוטמן, מנהל מח' משפחות


