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בס”ד, תמוז תשע”ז   |   עלון מס’ 50    |   פנימי מסילה

info@mesila.org :קוראים מוזמנים להפנות שאלות ומשוב לפקס 02-5000478 או לדוא”ל

פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


קורס חדש במסילה - מאמנים פיננסיים עסקיים
פיננסי  לאימון  המבוקש  הקורס 
של בעלי עסקים יצא לדרך בס"ד 
 36 יכלול  הקורס  החגים.  אחרי 
מפגשים ויכשיר מלווים פיננסיים 
לגברים  מיועד  הקורס  לעסק. 
ויתקיים במשרדי מסילה בימי ד' 
בערב, בהנחיית הר' משה אליאס 
העסקית  המחלקה  מנהל   -

במסילה, וצוות מרצים מומחים.
מי שרואה עצמו מתאים למקצוע 
ומעוניין  שליחות  גם  שהוא 
של  היועצים  בעתודת  להשתלב 
מסילה, מוזמן לפנות לר' עזריאל 

מנס רכז הקורס -
טל' 058-3211-266

azriel@mesila.org או מייל

"קוזמאץ' 2017" - עברנו את היעד!
תודה לידידינו ולאוהדינו הנאמנים ברחבי העולם!

ב"ה, בזכות מסירותכם, הגענו לא רק ליעד שלנו, שעמד על 100,000 $, 
אלא גם עברנו אותו בעוד 49,000 $ בסבב של בונוס!

ע"ס  מירושלים  נוטיס  משפ'  זכו  התורמים  בין  שנערכה  בהגרלה 
.₪ 5000

לנו  שהיו  משום  יותר,  ויעילה  שונה  בצורה  התנהל  השנה  המבצע 
 ,)Five Towns( איילנד  לונג  ברוקלין,  העולם:  ברחבי  צוותים 
מוקדים.  בכמה  וישראל  גרין  גולדרס  היל,  סטמפורד  לייקווד, 
הסינרגיה בין הצוותים היתה נהדרת, ובכוחות משותפים הגענו בס"ד 

להישג הגדול והמרשים.
מאפיין מחמם - לב נוסף היה נדיבות לבם של הבוגרים מפעילויות 
את  כאן  מצאו  מהם  אחדים  למבצע.  לב  ברוחב  תרמו  אשר  מסילה 

ההזדמנות לבטא את תודתם והערכתם:
מצאנו  שלנו,  הנישואין  את  הצילה  מסילה  מצפת,  אנו  שם:  בעילום 
דרך חדשה - אנו מתמודדים בצורה יעילה יותר והגדלנו את ההכנסה 

שלנו ב-4,000 ₪ לחודש! תודה לכם!
את  והצעתם  עינינו  את  שהארתם  על  מסילה  תודה  ליבר:  מיכל 

ההדרכה לה נזקקנו.
אליעזר וויס: הנכם עושים עבודת קודש. אשריכם ואשרי חלקכם יהי 

חלקי עמכם חזקו ואמצו תודה.
אתמול ביקשנו מכם כסף, היום אנו מבקשים מכם לסייע לנו להביא 

את כספכם אל ייעודו. 
כדי  ועסקים  משפחות  אלינו  הפנו  המהפך!  את  לחולל  נמשיך  יחד 
מתאימים  ואנשים  חינוך  ומוסדות  יותר,  טוב  עתיד  בע"ה  שישיגו 
תשתית  בנינו  האחרונה,  בשנה  בפעילויותינו.  חלק  שייטלו  מנת  על 

להדרכת משפחות בלונדון, במנצ'סטר, בלייקווד, בברוקלין ובמונסי והיד עוד נטויה. בואו והשתתפו 
בברכה נאמנה, שמואל מרגליות וצוות מסילהבמהפכה של מסילה!

והר' באז שטרן,  דובי מרגליות  לנדאו, הר'  בנג'י  נ.ב. תודה מיוחדת למובילי הצוותים שלנו: הר' 
הר' שלום אברמסקי, הר' אלי לוי, ד"ר דוד שטיינר והר' דובי זאודר, הר' ישראל גוטמן, הר' משה 
הר'   - נפלא  בכשרון  אותו  שניווט  המבצע  מתאם  חביב:  אחרון  ואחרון,  הוכמן...  א.  והגב'  אליאס 

ישראל מרנשטיין. 

סדנאות לדוברי אנגלית
במשרדי מסילה

בנושא  אנגלית  דוברי  לגברים  בסדנא  השתתפו  איש  כ-20 
כלכלה נבונה, בהנחיית הר' משה קאהן שהעביר את הנושאים 
וכ'  )י"ג  החלקים  שני  בת  הסדנא  ומחכימה.  מרתקת  בצורה 
באייר( התקיימה במשרדי מסילה בירושלים. בנוסף, התקיימה 
סדנא לכ-13 נשים דוברות אנגלית באותה מתכונת )בי"ד וכ"א 
באייר(, בהנחיית הגב' ו. מריליוס שהעבירה את הנושאים בחן 

ובטוב טעם.

מנושאי הקורס:

קורס הכשרת
מאמנים עסקיים

בס"ד

הנחייה:   ר' משה אליאס )M.B.A( מנהל 
מחלקת עסקים במסילה, וצוות 

מרצים מומחים.
הקורס יתקיים בירושלים. מיקום:  
אחת לשבוע בימי רביעי. מועד:  

השמה:   בסיום הקורס תנתן תעודה 
ואפשרות עבודה למתאימים.

שימוש במודל המערכתי הייחודי הבוחן
את העסק, בעל העסק והמשפחה.

הכרת כל תחומי העסק
כולל שיווק ופרסום

ניתוח תהליכים 
פיננסים בעסק

לפרטים והרשמה:
azriel@mesila.org • 058-3211-266 ר' עזריאל
)ניתן להשאיר הודעה(

למעלה
מ-20
שנות ניסיון,
ו-2000 עסקים 
מתחומים שונים
שלוו בהצלחה!

פרטיקום מעשי, ליווי עסק אמיתי
במהלך הקורס, השתתפות

בפגישות ייעוץ.

מקצוע עם שליחות!מקצוע עם שליחות!

לגברים בלבד

ערב עיון בשיתוף קופת צדקה וחסד ערד
בערד,  הפיס  באולם  אייר  בי"ב  התקיים  בערד  עיון  ערב 
גור בעיר. הערב  בנוכחות מרשימה של למעלה מ-300 חסידי 
חיים  מרדכי  הרה"ח  הגאון  דאתרא  המרא  בהשתתפות  נערך 
יו"ר  טויסיג  נתנאל  הרב  של  ובהנחייתו  שליט"א  וולקוביץ' 

ומנהל קופת "צדקה וחסד - ברדיטשוב ערד".
הר' ישראל גוטמן מנהל מח' משפחות הלהיב את המשתתפים 
בשיחתו המרתקת בנושא "הסוד לשלווה כלכלית". בסוף הערב 
הקהל  לשאלות  ומענה  סימפוזיון   - מומחים  פאנל  התקיים 
במגוון נושאים. המשתתפים הביעו התעניינותם בניהול כלכלת 

הבית בדרך הנכונה על פי התוה"ק. 
מאות חוברות של מסילה נמכרו בערב זה במחיר סמלי. תודות  
לר' ישראל קרויזר, לרב יהודה ברגמן ולרב אליקים קנובלוביץ 
להצלחת  רבות  שסייעו  ערד,  מהעיר  במסילה  בכיר  מלווה 
יום עיון  הערב. לאור הביקוש הרב יתקיים אי"ה בבין הזמנים 

נוסף בערד.

  ב"ה

 סליחה, אפשר לשאול...
 

 עם כמה כסף ביד אתה נשאר בסוף חודש?

 היית מעוניין להגדיל את הסכום?

 רוצה להעלות את איכות החיים?

 חפץ לחיות ללא טרדות ותסבוכות?

 שואף לדעת מהי הדרך הנכונה; הגדלת הוצאות או הקטנת הכנסות?
 

 

 מקומך עמנו! בכינוס השנתי של כלכלה נבונה
 

 אייריום שני י"ב 

 בערב 7:30בשעה 

 10באולם הפיס ברחוב חרוב 

 הרצאות מעשירות בליווי מצגת, ופאנל מומחים
 

 תפילת מעריב במקום מיד לאחר סיום הכנס
 

 מחכים לך!
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גליון
היובל



חדשוטובות המשך פעילות מסילה בחודש האחרון


חובות, הלוואות, משכנתא, גמחי"ם, הם חלק 
כמעט בלתי נפרד מחיינו. כתוב שהלווה נעשה 
הוא  חוב,  בעל  להיות  ההרגל  למלוה.  עבד 
אבל  שלנו.  שאינם  בכספים  להשתמש  הרגל 
כהיתר,  הדבר  לו  נעשה  ושוב  שוב  שלווה  מי 
והאדם לומד לחיות מכספים של אחרים. וכבר 
הוא  "הרי  חוב  שבעל  באגרותיו  החזו"א  כתב 

מאבד את הבושה וממעיט עול דרך ארץ". 
ולהקדים  הדברים,  את  לסייג  ראוי  אמנם 
ולומר שלא כל חוב נחשב לחוב שלילי, כשאנו 
כדי  שקנינו  הנכס  על  בנקאי  מימון  לוקחים 
לגור בו, הרי שאנו קונים את הנכס בשותפות 
במשך  הקניה  את  ומשלימים  בנקאית 
ימיו  כל  ישלם  שאדם  במקום  הבאות.  השנים 
שכירות, הוא מקבל מימון בנקאי ומשלם את 
זוהי  זה לא חוב!  הדירה מידי חודש בחודשו, 

אסטרטגיה!
שהגדילה  הכלכלי,  במאזן  מסודרת  משפחה 
קבועה,  הינה  שההגדלה  באופן  הכנסותיה 
מה  זמן  להמתין  רצוי  )תמיד  התחילה  וכבר 
ולא  יציבה  באמת  שהתוספת  להבטיח  כדי 

מוצרים  לרכוש  החליטו  זה  וכנגד  משתנה(, 
הוצאה  להוציא  או  להם,  שדרושים  יקרים 
גדולה אחרת בתשלומים נוחים כנגד ההכנסות 
הנוספות - אין פירוש הדבר שהם בעלי חובות 
פשוט  הם  אלא  המילה,  של  השלילי  במובן 

מחושבים וקונים לפי התקציב.
מוצא,  ללא  גלגולים  הם  שליליים  חובות 
לעמוד  אפשרות  ללא  בנקאיות  הלוואות 
שעולות  קבועות  והוצאות  החודשי,  בהחזר 
על ההכנסות מידי חודש בחודשו. המשמעות 
באיכות  דרסטית  ירידה  היא  אלו  חובות  של 
תמידי  ולחץ  כלכלי,  ביטחון  חוסר  החיים, 
הבסיסית  השלווה  נודע.  מהלא  פוסק  בלתי 
תקציבי,  איזון  דהיינו  לה,  זקוק  אדם  שכל 
כפיהם  יגיע  חוב.  בעלי  אצל  קיימת  איננה 
כל  ערב  ועד  ומבוקר  אוכלים,  הם  של אחרים 
מחשבתם על כספים וחובות. אין להם שליטה 
על כספם ועל משק ביתם, ההכנסות נעלמות 
נלקחות  וההוצאות  לראותן,  שמספיקים  לפני 
שוב מחובות חדשים, וכך הגלגל מסתובב ללא 

מוצא. המשך בגליון הבא!

כלכלה  בנושא  שיעורים  הועברו  חברון  בישיבת 
נבונה ל-25 חתנים. השיעורים המרתקים נמסרו 
החלק  קירשנבוים.  שלמה  הר'  ע"י  חלקים  בשני 
חשיבות  בעניין  אייר  בכ"ח  התקיים  הראשון 
בראי  הבית  כלכלת  של  נכון  וניהול  המודעות 
עסק  סיון,  בי"ג  שהתקיים  השני  החלק  התורה. 
נכונה.  והשקפה  גבולות  הצבת  כאב,  מול  בעונג 
מאוד,  חיוביים  מהחתנים  שהתקבלו  המשובים 

ובע"ה לאור הביקוש יתכנו שיעורים נוספים.

הרב  של   בהנחייתו  גוונים  במתנ"ס  קורס 
"המודיע"  של  הנדל"ן  כתב   - רייניץ  יעקב 
ומומחה בתחומו, התחיל בבית שמש. הקורס 
בן שמונה מפגשים, נועד לתת כלים מעשיים 
כואבת  מנפילה  להמנע  מנת  על  בנדל"ן, 
בתחום ההשקעה. את הקורס יעשירו מרצים 
שהם יועצים מומחים כגון: יועץ משכנתאות, 
יזם, שמאי מקרקעין, מפקח בניה, עו"ד ועוד. 
שמש  בית  עירית  בין  בשת"פ  נערך  הקורס 

למסילה. 

כלכלה נבונה לחתנים 
בישיבת חברון 

קורס נדל"ן לגברים בבית שמש

מאמרהמערכת


חובות - לחשוב שלילי / חלק א'
הר' צבי שטרנפלד מלווה בכיר של מסילה, מומחה בחובות מורכבים  

 הגיע הזמן שתעשה
כסף, גדול*

*צריך רק לדעת לעשות את זה נכון...

לראשונה בבית שמש:

סדנת נדל"ן מקצועית
שמונה מפגשים מקצועיים על ידי מיטב מומחי מסילה 
שתעניק את הכלים המקצועיים להבנה אמיתית בנדל"ן
ולהימנע מנפילה כואבת בהשקעות שווא.

 ולהצלחה בס"ד, בגדול!  

מפגש היכרות חינם:
יום רביעי כ"א אייר )17.5( בשעה 18:00 
מתנ"ס גוונים, נחל דולב 16

כיבוד עשיר במקום. 
 

לפרטים והרשמה: 03-6162227 | 052-7678689
מספר המקומות מוגבל!  

בברכה
הרב ישראל סילברסטיין

ממונה פרויקטים קהילתיים

לשכת הדובר

יום עיון לכ-20 סומכות של 'קופת העיר' התקיים 
העיון  יום  אייר.  בכ"ז  קונקורד  באולמי  ברק  בבני 
ובתוכן. תפקיד  נועד להעשיר את הסומכות בידע 
הסומכות הוא ללוות משפחות בהיבטים כלכליים 
העיון  יום  במסגרת  העיר.  קופת  מטעם  וכספיים 
ניתנה סדנא מרתקת ע"י הר' ישראל גוטמן מנהל 
כלים  נלמדו  בסדנא  במסילה.  משפחות  מח' 
אותם  הבית,  כלכלת  של  נכון  לניהול  מעשיים 
בהמשך  תפקידן.  במסגרת  הסומכות  תיישמנה 
היום העביר הר' גוטמן סדנה נוספת בנושא שיקוף 
את  וברורה.  תמציתית  בצורה  תעסוקתי,  ושינוי 
יום העיון המוצלח חתמה הגב' ע. אלזס אחראית 
יום העיון השיג  כי  נמסר  הסומכות. מקופת העיר 
נוספות  להרצאות  בבקשה  פנו  ואף  יעדו,  את 

בנושא שיימסרו בע"ה בקרוב. 

יום עיון בבני ברק לסומכות 
של קופת העיר 

מחלקהבפעולה


ש:  ספר לנו על הרקע ממנו 
אתה מגיע למסילה.

 13 במשך  עבדתי  ת: 
בתור  וולפסון  בקרן  שנה 
הכספים  בתחום  מנהל 
של  הפיקוח  מערך  ואחראי 
עבדתי  השונים.  הפרויקטים 
אפריקה  בדרום  שנים   5.5

הנותנת  היהודית  לקהילה  שם  המקומי  הגג  בארגון 
יתומים,  ילדים  בית  אבות,  בתי  כגון:  קהילה  שירותי 
שכליות  פגיעות  עם  לאנשים  סעד  קבורה,  שרותי 
ומוסד לבעיות נפשיות. הייתי שם אחראי על הכנסות 
העמותות  של  הגביה  מערך  את  איחדנו  מפעילות, 
חדשים  תמחורים  קבענו  הקבוצה,  את  שמרכיבות 
והגדלנו את ההכנסות בכ-50%. בשנתיים האחרונות 

סמנכ"ל במסילה. 
ש: מה הייחודיות של מסילה?

איכות  איכות.  של  סמל  זה  מסילה  של  המושג  ת: 
שירות  המעניקים   - מסילה  עובדי  של  ומקצועיות 
המעוניינים   - השירות  מקבלי  ואיכות  גבוהה,  ברמה 

בתהליך אמיתי היורד לשורש הבעיה.
ש: כיצד היית רואה את מסילה בעוד 5-10 שנים?

ת: מסילה עם עצמאות כלכלית גבוהה, פעילות בפריסה 
רחבה ברחבי העולם, ובתחומים רבים ומגוונים.

מהם  בזכותך,  טכנולוגי  שינוי  עברה  מסילה  ש: 
היתרונות והחסרונות של שינוי כזה? 

החדישה  הטכנולוגיה  באמצעות  חסרונות.  אין  ת: 
אנחנו יותר יעילים:

• קיבלנו חינם מגוגל שרות של דוא"ל לכל העמותה, 
מסרבל  ולא  הענן  דרך  הכל  את  לנהל  שמאפשר  מה 
אינה  השרת,  של  נפילה  מונעת  זו   דרך  שרתים.  עם 
מכל  דומיינים  לנהל  ומאפשרת  לפגעים,  חשופה 
גוגל  תחזוקה.  ובאנשי  בשרתים  צורך  ללא  העולם 
אגב האבטחה  נפילות,  אין  טוענים ש-99.9% מהזמן 

של גוגל היא מההחזקות ברחבי העולם.
לו  שיש   IP-ל הטלפונים  מערכת  את  העברנו   •
שיחות  ומאפשר  למערכת המחשוב  וסנכרון  גמישות 
שלוחות,  של  ברמה  מקומיות  בשיחות  העולם  לכל 
והכל מתוכנן ומסונכרן לפי שעות מהארץ וחו"ל, וזה 

גם יושב בענן.
את  ולמדוד  לעקוב  לנו  שתאפשר  תוכנה  פיתחנו   •
מידה  אמות  עפ"י  המשפחות  מול  שלנו  ההצלחות 
בשלבי  כרגע  התוכנה  מוכרים.  ותקנים  מקובלות 
אותה  מתרגמים  ועכשיו  משפחות  במח'  הרצה 
לאנגלית לסניפים בחו"ל, הייחודיות היא שמאפשרת 
ואבטחה  קוד  באמצעות  בעולם  מחשב  מכל  כניסה 

גבוהה. 
ש: משפט לסיום

ת: החזון שלנו שמסילה יהיה ארגון מקצועי יעיל, עם 
תוצאות מדידות בשילוב אחריות כלכלית.

ראיון עם הר' שי קלימר
סמנכ"ל מסילה



סדנאותחדשות


סדנאות חדשות בנושא כלכלה נבונה 
שהתחילו בחודשיים האחרונים 

ברחבי הארץ

חדשוטובותסביבהעולם פעילות מסילה בחו"ל


בשכר  תקופה,  במשך  מסוים  במקום  עבדתי 
לא  שובצתי.  שבה  ולמסגרת  לשוק  יחסית  נמוך 
היה לי את האומץ לבקש העלאה במשכורת, עד 
שפגשתי את המומחה של 'מרכז למידה מסילה', 
מאוד  נח  ואדם  גדול  מומחה  שהוא  פייגר,  ברוך 
נתן  הוא  בהם  שיעורים  כמה  לאחר  לבריות. 
וביקשתי  הכפפה  את  הרמתי  ואמון,  תקווה  לי 

מהבוס העלאה, וברוך השם הם נענו לבקשתי.
א. כהן, ביתר עילית

משפחת ר' בצלאל מרגליות בנו של הר"ר מרדכי 
בביתה  משתתפים  כ-20  אירחה  מסילה,  מידידי 
מטרת  אנגליה.  בלונדון,  סטמפורד-היל  בשכונת 
המפגש הייתה: היכרות עם מסילה וגיוס תמיכה 

כספית.

מקצועיים  למאמנים  הגובר  הביקוש  לאור 
יצאו  בחו"ל,  בסניפים  משפחות  לליווי 
בלייקווד   - אימון  קורסי  שני  החודש  לדרך 
כ-20  מונה  לגברים  הקורס  שבארה"ב. 
כ-15  מונה  לנשים  והקורס  משתתפים 
ושליחות  מוטיבציה  חדורי  כולם  מתאמנות, 
הראשון  השיעור  נאמנה.  עבודתם  לעשות 
 skype-ה מערכת  דרך  מהארץ   נמסר 
ללייקווד  הגיע  קהאן  משה  הר'  אייר.  בכ"ה 
בשבועות האחרונים כדי להעביר את המשך 

הקורסים. 

מפגשים,   5 'הכוון',  בשיתוף  לגברים  סדנא  ברק   בני    
בהנחיית הר' נתנאל זליקוביץ.

ושלווה בכלכלת  רוגע  לזוגות בנושא  בני ברק   סדנא    
המשפחה בשיתוף מרכז עוצמה, בהנחיית הר' יאיר קרייף.

  מודיעין עילית  סדנא לנשים בשיתוף 'מפתח/ פילת', 5 
מפגשים, בהנחיית הגב' ל. רפפורט.

  מודיעין עילית  סדנא לגברים בשיתוף 'מפתח/ פילת' 
5 מפגשים, בהנחיית הר' יחיאל כהנוביץ.

  מודיעין עילית  סדנא לנשים בנושא ביטחון תזונתי, שני 
מפגשים, בהנחיית רוחמה פרנקל. 

  ירושלים  בשכונת הבוכרים, סדנא לנשים מטעם 'אפיקי 
הצלחה' בהנחיית הגב' ב. שטיין.

  ירושלים  ברמת אשכול, סדנא בשיתוף 'אפיקי הצלחה' 
זאב  הר'  בהנחיית  מיוחדים  צרכים  בעלות  למשפחות 

קנובליך.

ישוב מתתיהו  סדנא לגברים בשיתוף  קופת הצדקה    
המקומית, בהנחיית הר' יצחק אפטר.

  כרמיאל  סדנא לגברים בשיתוף 'מפתח/פילת' בהנחיית 
הר' אבריימי שטרן.

'מפתח/פילת'  בשיתוף  לגברים  סדנא  ספר   קרית    
בהנחיית הר'  זאב קנובליך.

'מפתח/פילת'   בשיתוף  לגברים  סדנא  ספר   קרית    
בהנחיית הר' צבי שטרנפלד. 

'מפתח/פילת' בהנחיית  חצור  סדנא לגברים בשיתוף    
הר' אליהו שפירא.

קורסי אימון של מסילה  חוג בית בלונדון
בלייקווד, ארה"ב

מסילהבשבילי...


באולם גדול ומלא מפה לפה, בנוכחות כ-100 איש, 
דיבר הר' כרמל באידיש בנושא כלכלה נבונה ביום 
ו' אייר. התגובות היו מדהימות. נכחו בביהמ"ד גם 

שלושה נציגי מסילה החברים בקהילה.

הרצאה בבית מדרש סקווירא 
בלונדון

בשמחות
משפחת מסילה מברכת במזל טוב

ורוב נחת את:
חוץ  קשרי  מח'  מנהל  מרנשטיין,  ישראל  הרב   •

במסילה ומשפחתו, להולדת הבת בשעטו"מ.

הבנק  שחשבון  אף  על  עצום,  ושינוי  הישג  מרגיש  אני 
עדיין  אני  כתוצאה מהקורס.  רואה את השינוי  לא  עדיין 
באמצע הקורס, אבל אני מרגיש בן אדם אחר לגמרי. אם 
לעתיד  תקווה  ללא  הייתי  הקורס  את  שהתחלתי  לפני 
והאנרגיה  התקווה  רמת  כיום  עצמי,  מימוש  ו/או  כלכלי 
המשאבים  את  לממש  בכדי   - עצמי  עם  משהו  לעשות 
ועלו  השתפרו   - וחברתי  אנרגטי  חזק,  טוב,  לעתיד  שלי 
שהאנרגיות  מרגיש  אני  היום  כבר  אחוזים.  במאות 
בנושאים  חברים  עם  קשרים  לפתח  אותי  דוחפות  האלו 
אותי  המעלה  דבר  ובהירות,  עוצמה  מתוך  בי  הבוערים 
זה לעתיד  ידי  ועל  על מסלול ההמראה במימוש העצמי 

כלכלי חזק! בעז"ה אגיע רחוק...
י. לוי

תחילת  לפני  שלי  העצמית  הזהות  הכרת  את  נשווה  אם 
בשני  מדובר  הקורס,  באמצע  הנוכחי  והמצב  הקורס, 
אנשים שונים, וככל שאני יותר לומד להכיר את עצמי אני 
מרגיש איך שאני נולד מחדש. אני מקבל שפע של כלים 
עם  בכבוד  להתמודד  יכולת  וכך  עצמית,  להכרה  ועצות 
בעיות שונות שמפריעות במהלך החיים וכמובן להתקדם 
בכל המובנים. על כל זה התודה והברכה להרב ברוך הכהן 

פייגר. 
ה. עקשטיין

המנוע  לסדנת  להצטרף  המעוניינים 
במרכז  הכנסות   להגדלת  שלך  הפנימי 
במייל  קשר  יצרו  מסילה  למידה 

 baruch@mesila.org
להתפרנס בלי לוותר על העולם התורני 
סודות  המדריך  לקבלת  שלך!  והרוחני 
לשלוח  יש  )בחינם(  הכנסות  להגדלת 

בקשה למייל הנ"ל.

שליחים טובים
במימוש עצמימסלול המראה 

נולדתי מחדש

מכתבים ממשתתפי סדנת המנוע הפנימי שלך 
להגדלת הכנסות 

הגדול,  בחופש  פיננסית  התנהלות  בנושא  מרתקת  סדנא 
בביה"ס  ז',  כתה  לשכבת  אליאס  א.  הגב'  ע"י  הועברה 
בכ"ט  תלמידות   84 המונה  משה,  בק.  בנות  נעם  התורני 
הסדנא  תמוז.  בה'  ה'  בכיתות  תלמידות  ל-52  וכן  סיון, 
להעשיר  שנועד  ההורים  ועד  של  מיזם  במסגרת  הועברה 
בסדנא  הגדולה.  לחופשה  צאתן  לקראת  התלמידות  את 
פיננסי  שיח  וכן  בחירה,  עדיפויות,  סדרי  על  דגש  ניתן 
עם  ויצאו  פעולה  שיתפו  התלמידות  ההורים.  עם  מכבד 
כלים מעשיים. הסדנא לקוחה מתוך הפרק "כסף והחופש 
ערכים   - "כיסופים"  החדשה  הלימודים  בתוכנית  הגדול" 
וכלכלה מבית מסילה, המיועדת לחטיבת הביניים. לפרטים 
אודות התוכנית יש לפנות למח' חינוך בטל. 03-6162227.

החופש הגדול - כמה זה עולה לנו?



בס”ד, כסלו תשע”א   |   עלון מס’ 1    |   פנימי מסילה
לראשונה, מציעה מסילה קורס אימון כלכלי מקצועי ומקיף, להכשרת גברים לעבוד כמלווים חדש ממסילה: קורס אימון כלכלי לגברים

ותכנון תקציב לאירועי שמחה  ניהול כלכלי,  לניהול כלכלת הבית, העברת סדנאות  מקצועיים 
כחתונה וכדו’. ארגון מסילה ומאות מתנדביו העניקו ייעוץ כלכלי לאלפי משפחות בעשור האח

־
נסיונה העשיר בנושא, עם המעוניינים להדריך אנשים  רון. במהלך הקורס תחלוק מסילה את 
ומשפחות להשגת יציבות פיננסית או לשפר את כישורי הניהול הכלכלי שלהם. בשנה שעברה, 
הבוגרות השתלבו בתפקידי  כל  וכמעט  ברק  ובני  בירושלים  לנשים  דומה  קורס  הדרכה בתחום. לאור ההצלחה, מציע הארגון קורס דומה המיועד לגברים.ערכה מסילה 

דיווחו כי מלבד הכישורים המקצועיים החשומשתתפות הקורסים במהלך השנה האחרונה 
־
בים שרכשו, יישמו את התובנות שלמדו בקו

־
שלהן,  הפרטי  הבית  משק  ניהול  לגבי  גם  השתרס  חייהן  וכי  מאוד,  חיוביות  תוצאות  עם 
־

החדשים  הכלים  בזכות  משמעותי  באופן  להקניית פרו  בנוסף  יעיל.  פיננסי  לניהול  אישי, האסטרטגיות של מסילה לניהול פיננסי ותכנון שרכשו  אימון  נושאי  גם  הקורס  ילמד  וכיצד אנשים במגוון מקצועות. הקורס מדריך אותך תקשורת ושיווק - מקצועות שימושיים עבור תקציב,  שלך  הפרטי  העסק  את  להתחיל  גם מגוון של קורסים משלימים להכשרת יועלמצב את עצמך כאיש מקצוע. מסילה מציעה כיצד 
־

צים לניהול חובות, שיפור הכנסה, ליווי עסקי 
וייעוץ כלכלי לחתנים.

משולחן המערכת
דף ידיד יקר, למעשה  שהוא  “נעלה”  הגליון  את  בידך  מחזיק  כל אתה  בין  להו”ל  מתעדים  שאנחנו  כמשמעו,  פשוטו  עמנו קשר  ששותפים  מסילה”  “משפחת  על  הנמנים  יש אמנם התורה. זר לא יבין זאת, הפעילות שלנו מול הכלל לא שונה כיצד לתכנן את החיים מתוך אחריות ואיזון כלכלי עפ”י רוח במשימה הקדושה ללמד ולהדריך מגיל הרך ועד גיל הזקנה הידידים  סיפור הצלחות רבות, אבל יש גם קשיים וכשלונות ואף ההצלחות היא מעבודת חינוך. לעתים היא שוחקת וקשה,  כל  מאחורי  היער.  מעצי  הפקר  כפרי  נקטפות  לימוד אינן  חשיבה  של  רבות  שעות  להן  מסתתרות  שתתאים הצלחה  תוכנית  בבניית  והתייעצויות  דאגות  והשקעה, 

ע”מ לכל גיל ולכל קהילה. במשק  חברות  עם  פעולה  שיתופי  בנינו  זו  מסילה להרחיב את השיתופי פעולה עם גופים נוספים.וכולנו תקוה שאכן תממשו ותקנו בחנויות אלו בכדי שנוכל להעניק לכם במקצת את ההכרת הטוב שאנו חשים כלפיכם  בתקופה  משפחת  על  הנמנים  הנאמנים,  הידידים  אשריכם אתם  הנבונה  הכלכלה  רעיון  את  בפועל  ואשרינו המיישמים  זה,  יקר  במפעל  שותפים  להיות  שזכינו להיות שותפים לאנשי “נעלה”.שזכיתם 

יהיו מתחים בתוך הבית. החיים נדרשים אנשים לרשום כל אגורה שהם מוציאים ולוודא כל העת כי הם חיים בתוך דיון: אני חושב כי מסוכן לעודד אנשים לחיות במסגרת תקציבית קשוחה. כאשר מסגרת תקציבית כי  נמנע  אשר עלול לגרום לחיכוכים בין הבעל לאישה ובין הורים לילדים. במסגרתו של תקציב מדוייק מגבילים מאוד, והם הופכים את הכסף לנושא מרכזי התקציב אשר סוכם עליו מראש, בלתי 
איננו מסכימים אתך. הניסיון שלנו עם מאות משפחות הראה בצורה בלתי משתמעת לשתי  עמדה: 
פנים כי בבתים הפועלים על פי תקציב הכסף פחות מהווה נושא לחיכוך מאשר בבתים בהם מגבלות 

הגבלות, האמת היא שאין עובדה זו מפתיעה. ישנה אקסיומה כי מבנה הקניה מוגדרות בצורה רופפת בלבד. או  חוקים  אין  בו  בבית  האם  למשל,  חופש.  מבוגרים משתוקקים לביטחון הנובע מן הידיעה הברורה פחות קונפליקטים בין-אישיים? מובן שלא. הן ילדים והן הילדים מאושרים יותר? האם בחברה ללא חוקים, קיימים יוצר 
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טיפ מספר 1:

צור דיון בין בני 

הבית על הצורך 

במסגרת 
תקציבית.

ברכות ואיחולים
לחבר ועדת מסילה בינלאומימשגרים ברכת מזל טוב מעומק הלבוהנציגים בארץ ובתפוצותההנהלה המרכזית, צוות המשרד

ולמשפחתו הנכבדההמשקיע מזמנו, מכחו וממרצו בכל עתהרה”ח ר’ דוד מרגליות שליט”א
לרגל נישואי הבן שיחי’

בשעטו”מ
עושר ואושר ויצליח בכל אשר יפנהמהם ומכל צאצאיהם מתוך נחת ובריאותיה”ר שהזיווג יעלה יפה יפה. יזכהו ה’ לראות נחת יהודי 

ויעלה מעלה מעלה.

במסילה נעלה סוכות תשע״א

בס”ד

ר’ אברהם מלאכי ולהרשמה:  טל’ 02.500.0475 שלוחה 308, או 052.762.3798לפרטים 

מחלקת משפחות של מסילה

מציגה:

קורס אימון כלכלי
ולעבוד כמדריכים מוסמכים בתחומים הבאים:לגברים המעוניינים לרכוש התמחות מקצועית

ליווי כלכלי אישי הנחיית סדנאות כלכלה נבונה   
ליווי חתונה ואירועים  

הדרכה כלכלית לחתנים  
עשר  מזה  למשפחות  כלכלי  בליווי  העוסקת  מסילה,  תחלוק  הקורס,  במהלך 
להשיג  כיצד  אחרים  להדריך  המעוניינים  עם  שצברה  והנסיון  הידע  את  שנים, 
הניהול  בתחום  האישיים  כישוריהם  את  להרחיב  הרוצים  ועם  כלכלית,  הכלכלי.יציבות 

מרצה ראשי: צבי סילבר, מנהל מחלקת משפחות במסילה.הקורס בניהולו של שמואל מרגליות, יו”ר מסילה.

ע:  בואו ללמוד מאנשי המקצו

 אימון אישי
 מיומנויות תקשורת

 שיווק
 ניהול כלכלת הבית

חדש!

קורס מקביל
לנשים

בס”ד, כסלו תשע”א   |   עלון מס’ 1    |   פנימי מסילה

גליון
היובל

גליון נוסטלגיה

לצימר - נוסעים משפחת כהן )שכנינו ממול(.
בת דודתי הקטנה, ומשפחתה הגדולה יבלו בצפת!חברתי תהילה נוסעת לחו"ל...

קצת בים, קצת בבריכה וקצת אצל בת הדודה מילכה,אנחנו בבית, בבית, אולי יומיומיים אצל סבתא בחיפה,ואני לא טעמתי מכל זה אפילו – קצת. 
שלושה ימים במחנה, וזהו זה.

אני רוצה להרגיש את החופש, לבזבז בלי חשבון.זה בכלל לא שווה- איזה מן חופש זה?

החופש הגדול הגיע!

שלושה  שלפניכם  המחורז  בשיר  יקרים,  הורים 
חופשית  שיחה  לפתח  אפשר  מרכזיים,  עקרונות 

עם הילדים על הנושאים הבאים:
הוא  הגדול  החופש  תחמוד"(:  )"לא  השוואה  א. 
מה  ילדים,  בין  השוואה  המעורר  טעון  נושא  עוד 
הזדמנות  זאת  אחרים.  לעומת  עושים  אנחנו 
שכנינו  שעושים  מה  הדברים,  על  לשוחח  מצוינת 
משלה  עדיפות  סדרי  משפחה  לכל  ענייננו.  לא  זה 
לבלות  איך  שונים  וכספיים  ערכיים  ושיקולים 
המזמינות  פרסומות  בשטף  מוצפים  אנו  בחופש. 
מושפעים  הזמנים  בבין  מפתים  לנופשים  אותנו 
כולם". אלא שלמשפחה  "כמו  להיות  ורוצים  מהם 
שלנו יש גבולות של תקציב ואין באפשרותנו לחרוג 

ממנו יותר מידי. 
המצוי  בין  בפער  מונח  הילדה:  של  התסכול  ב. 
לרצוי ויכול להיות שהחופשה הרצויה ניזונה בעיקר  
מדמיונות. זה הזמן לשאול את הילדים מה באמת 
מסב להם הנאה מיוחדת בחופש ומדוע? )אבטיח 

א. אליאס

רשימה  להכין  אפשר  חשבון?(  בלי  בזבוז  בשקיעה? 
לסגנון  והתאמה  תקציב  של  בגבולות  אותה  ולבחון 
יכול להיות שדוקא השהות אצל סבא וסבתא  החיים. 
מחוץ לעיר במשך יומיים תענה על הצורך של "להחליף 
את הנוף של הסלון" לגיטימי שהילדים יחפצו בשינוי 
אוירה ובשינוי מקום לאחר ימים עמוסים של לימודים 
דורש  שביצועם  אלא  הרעיונות,  את  לפסול  אין  ולכן 

חשיבה משפחתית משותפת. 
ג. השמחה בחלקה: הילדה רוטנת "בבית, בבית, בבית" 
למרות שבעצם אם נתבונן היא עושה דברים מיוחדים 
לשלושה  מחנה  של  במחירו  ראש  להקל  ואין  בחופש 
ימים... ההתמקדות שלה היא במה שאין ולא במה שיש. 
)לדוג'  מספיק  מוערך  ולא  מאליו  מובן  הוא  שיש  מה 
לארח  מוכנים  שהם  וכן  וסבתא  סבא  בכלל  לה  שיש 
את  גם  ליקר  מבוגרים(  וגם  )ילדים  נבחר  אם  אותה(. 
הדברים הקטנים ולהתמקד בקיים, בעין טובה, נרוויח 
להתמודדות  חשוב  כלי  גם  הפנימית,  לשמחה  מעבר 

בחיים. חופשה נעימה ובטוחה

מאחוריהקלעים


שם:  יצחק אפטר
נשוי   ,30 בן  זהות:  תעודת 
גר  מדהימים,  ילדים  ל-3  ואבא 
לעבודה  בנוסף  עילית.  בביתר 
לומד  במסילה,  המאתגרת 
תורה  בישיבת  הבוקר  בשעות 

אור, ומנהל פרוייקטים בארגון 'ידידים'.
חלום  היה  תמיד  כלכלי  ייעוץ  א.  מסילה?  למה 
בשבילי וחיבור תמידי. ב. אני אוהב התעסקות עם 
מספרים ובעיקר את הלוגיקה והסדר שמאחוריהם. 
 - אצלי  שלו,  מאמין"  ה"אני  את  יש  אדם  לכל  ג. 
ידע  בעזרת  מצב,  בכל  משפחה,  שכל  האמונה  זה 

ותפיסה כלכלית, יכולה להתאזן.
מיוחד  רגעים... אחד  וואו.. עשרות  רגע של אושר: 
מהם: משפחה שהתחילה עם אפס מודעות, התברר 
 .)!!!( לחודש  ש"ח   12,000 של  בגירעון  שהיא  לה 
לאחר עבודה קשה של המשפחה, הם הגיעו לאיזון 
ויצאו לדרך חדשה. הבעל אמר לי כשנפרדנו:  מלא 
"אתה מרגיש שחוץ מכסף, אתה מתעסק עם הצלת 

נפשות? כי ככה אני מרגיש".
דבר המלווה: התרומה של תהליך הליווי למשפחה 
בתחום  העבודה  של  התרומה  אבל  עצום.  הוא 

למלווה עצמו, גדולה פי כמה.   

שם: מרדכי שטיין
 + נשוי   28 בן  זהות:  תעודת 
עילית  במודיעין  גר  4, אברך, 
הליטאית.  לקהילה  ומשתייך 
כשפת  אנגלית  וכותב  דובר 

אם.
להבין  הצורך  מסילה?  למה 

בכלכלת הבית, את הבעיות מהשורש ודרכי הטיפול 
ולהדריך  לעזור  הסיפוק  וכמובן  והיעילים,  הנכונים 

והצורך להתפרנס.
בפגישה  לי  סיפרה  משפחה  אושר:  של  רגע 
כי  לעשות  מה  ו"אין  רכב  להם  שיש  הראשונה 
מה  אין  הרכב  ש"על  אותי  והזהירו  וכו'  חייבים" 
לדבר". אחרי כמה פגישות סיפרו לי לתומם שרכבם 
)כמובן  החליטו  והם  לתקן.  שווה  ולא  התקלקל 
אחרי שהתחלנו את התהליך( שבינתיים לא קונים 

רכב ומסתדרים עם אוטובוסים! 
כל  את  יש  שבמסילה  השתכנעתי  המלווה:  דבר 
למי  הבית  בכלכלת  לעזור  המקצועיים  הכלים 

שרוצה. אין בושה לפנות אלינו, זה רק רווח!!!

המלווה שלי עם מלווים ממח' משפחות 

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

להחליף כבר את הנוף המוכר אצלנו בסלון.
לטייל בין עצים ומים זורמים - עם כל המשפחה.להתפנק בחופשה, לאכול אבטיח בשקיעה,

אבל אנחנו בבית, בבית, בבית
ואמא אומרת שיש לי בחירה.... 

להדגיש את הטוב או להתמקד ברע,
להביט על המציאות בעין ימין או

בעין שמאל-
זאת הבחירה של החופש הגדול.

שיח פיננסי הורים - ילדים


