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בס”ד, תשרי תשע”ז   |   עלון מס’ 43    |   פנימי מסילה

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

אחרי החגים הגיע... זה הזמן לעשות סדר בתקציב. 
בניית תקציב כלכלי לבית הוא כלי עוצמתי המסייע 
התמונה  את  כשרואים  כולה.  התמונה  לראיית 
ולתוצאות  חדשות  לתובנות  מגיעים  במלואה 

טובות יותר.
שותפים  יהיו  האשה  והן  הבעל  שהן  מאוד  חשוב 
השותפות  התקציב.  בניית  מהלך  בכל  מלאים 
שמאוכזב  מישהו  )אין  ציפיות  לתיאום  מובילה  
את  ומגדירה  בתקציב(,  אינה  "שלו"  כשההוצאה 
גם  ניתן  בעזרתה  המשפחה.  של  העדיפויות  סדרי 
לזהות בקלות הוצאות שלא נלקחו בחשבון, שרק 
האשה או הבעל היו מודעים להן. יתרון נוסף הוא, 
בחשבון  יש  כסף  כמה  יודע  הזוג  מבני  אחד  שכל 
לא  הוצאות  רקע  על  חיכוכים  לחסוך  ואפשר 
הזוג  מבני  לאחד  בהם  מקרים,  ישנם  מתוכננות. 
המלצתנו  בחשבונות.  לטפל  סבלנות,  או  זמן,  אין 
היא, שאחד מבני הזוג אמנם יכול לעשות זאת אך 
ישתף את השני בכל סעיף. כך נשיג אותן מטרות 

בסיעתא דשמיא.
בברכת שנה טובה של עשיה מבורכת ושל שותפות 

הדדית בבניית התקציב המשפחתי.

פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א במפגש עם הנהלת מסילה:
"ההוצאות הגדולות על שמחות הינן מתוך לחץ חברתי ואין לזה מקור בהלכה"  

אצל  'מסילה'  הנהלת  קיימה  רושם  רב  ביקור 
ברבנות  בלשכתו  שליט"א  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
בפני  הציגה  הארגון  הנהלת  בירושלים.  הראשית 
הראשל"צ את הפעילות הענפה של מסילה והעשייה 
למשפחות,  הסיוע  בתחום  הציבור  בקרב  הברוכה 
לימודים  תוכניות  של  מגוון  החינוך:  בתחום  וכן 
לאפשר  היא  כשהמטרה  הצעיר  ולדור  לתלמידים 
לבני הדור הצעיר לבנות את ביתם על אדני הקודש 

תוך התנהלות כלכלית נכונה. 
לאחר שהאזין בקשב רב לדברי הנהלת מסילה, ציין 
הגר"י יוסף כי בדורות עברו, רבני וחכמי ספרד חיו 
הייתי  "כשאני  היום.  שישנן  הכלכלה  טרדות  ללא 
שלי,  מצוה  הבר  ביום  תורה,  לעול  ונכנסתי  בחור 
אבא ז"ל )מרן הגר"ע יוסף זצ"ל( הוציא כמה עוגיות 
אמר  מצוה"  הבר  טקס  הסתיים  ובזה  כנסת  בבית 
הראשל"צ בהתייחסו להוצאות הקיימות היום בעת 
ההוצאות  נגד  קורא  קול  להוציא  "צריכים  שמחה. 

האלו שאין להן מקור בהלכה" הוסיף. 
הנהלת 'מסילה' הציגה בפני הגר"י יוסף את תוכניות 
החינוך שמטרתן למנוע התנהלות כלכלית לא נכונה. 
"הקמנו מערך שלם העוסק בחינוך והטמעת הערכים 
להתערב  שלא  מקפידה  מאד  מסילה  הצעיר.  לדור 
בהחלטות המשפחה איך להשתמש בכספה וחלילה 
לא מעבירה ביקורת על הבחירה שלהם. מסילה רק 
כך  השלימה,  התמונה  את  לראות  למשפחה  עוזרת 

שבכוחות עצמם יגיעו להחלטות הנכונות". ציינו. 
הראשל"צ הגר"י יוסף שיבח עד מאד את הפעילות 

הנהלת מסילה הציגה בפני הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א את פעילות מסילה והדרכים שבהם מסייעים למשפחות 
ובעלי עסקים  הראשל"צ הביע את רצונו שיפורסם 'קול קורא' על ההוצאות המותרות מבחינת ההלכה

ואמר: "הפעילות שלכם חשובה, בפרט שיש אנשים 
מדי  יותר  הוצאות  מוציאים  חברתי  לחץ  שמתוך 
יש לחץ  ושלום באבלות.  מופרזות בשמחות או חס 
עושים  או  ויום  יום  בכל  סעודה  ועושים  חברתי 
וארגון  גדולות,  בהוצאות  מדובר  וחינה.  אירוסין 
ומה  חשוב  מה  להם  ומסביר  אותם,  מדריך  מסילה 

לא חשוב".
טובה  עצה  טובות,  עצות  שנותנים  טוב  דבר  "זה 
קמ"ל, ואני מברך את הארגון הזה שיהיה להם ברכה 
מאיתו  ויצליחו  ישכילו  יפנו  אשר  בכל  והצלחה. 

יתברך". 

חוברת העשרה נוספת של מחלקת משפחות 
יצאה לאור החודש. 

החוברת )מס' 4( 
מאגדת בתוכה 
הסברים על כל 
אחד מאמצעי 

התשלום השונים 
)מזומן, אשראי, 

צ'קים, הו"ק( 
והשימוש הנכון 

בהם.

המדריך "סודות להגדלת הכנסות" חולק בחודש תשרי לכל 
ועוד  כאלו  מדריכים  נשלחו עשרות  כה  עד  במייל.  הפונים 

מפרט  העשיר  המדריך  נטויה.  היד 
מתוך  הכנסות  להגדיל  ניתן  כיצד 
אחד. כל  של  האישיים  הכשרונות 
למייל:  יפנו  בחוברת  המעוניינים 

.baruch@mesila.org
שלך  הפנימי  "המנוע  הסדנא 
בכ"ב  תיפתח  הכנסות"   להגדלת 
להרשמה  בירושלים.  חשוון 

ולפרטים: 054-8437361.

לפני  נפתח  סדנאות  להנחיית  המבוקש  הקורס 
החגים. משתתפים בו 20 גברים, מלווים וותיקים, 
וכן חדשים - בוגרי קורס מלווים במסילה. הקורס 
4 מפגשים, מתקיים במשרדי מסילה ועוסק  כולל 
סקירה  סדנאות,  להנחיית  כלים  בנתינת  בעיקר 
לקראת  ועוד.  העברה  דרכי  הנלמד,  החומר  על 
הקורס הופקה חוברת מהודרת של החומר הנלמד 

בסדנאות כולל המצגות.
מיידית  בעז"ה  ישתלבו  המצטיינים  הקורס  בוגרי 
הגיבוי  את  למסילה  ויתנו  הסדנאות,  במערך 
להתמודד עם הבקשות הרבות לסדנאות המגיעות 

מרחבי הארץ.
מיד  שתתקיימנה  הרצאות  על  ידוע  עכשיו  כבר 
בעיר  בירושלים,  יעקב  נוה  בשכונת  החגים  אחרי 
בערים  סדנאות  גם  ומתוכננות  וברחובות,  אלעד 
הקורס  וצפת.  שמש  בית  חיפה,  עילית,  מודיעין 
והמרצים  משפחות,  מחלקת  ע"י  מנוהל  למנחים 
המשתתפים בו הם הר' נתן רוזן - מבחירי המרצים 
יחיאל  הר'  ובהידברות,  ערכים  בארגון  בארץ 
נתנאל  הר'  סדנאות,  להעברת  מומחה   - כהנוביץ' 
זליקוביץ' – מומחה בגיבוש וריתוק הקהל לדובר, 
מומחה   - גוטמן  ישראל  הר'  כולם  על  ומנצח 

לכלכלת הבית ומנהל מח' משפחות. 

המדריך להגדלת הכנסות הופקה חוברת "אמצעי תשלום"

קורס מנחי סדנאות יצא לדרך

מסילהפון 02-80-30-222

בס"ד

ת ו ח פ ש מ ל ה  ר ש ע ה ת  ר ב ו ח

סדרת החוברות:
1. מאמרי השקפה

2. מודעות – כלי מס‘ 1

3. קניה חכמה

4. אמצעי תשלום
5. טיפים שונים להתייעלות

6. כיצד ניתן לערוך שינוי כלכלי?

7. חזון – מנוע עוצמתי

8. הגדלת הכנסות – כיצד

9. חיים עם תקציב

10. התמודדות עם חובות 

11. העסק והמשפחה

12. חינוך פיננסי לילדים

13. לקראת חתונה

אמצעי תשלום

4
חוברת מס‘

סודות הגדלת הכנסות

כל כך הרבה הזדמנויות סביבך ...
ואיפה ההזדמנות שלך???

דרוש 
מחנך

מחפשים 
מלמד

דירה 
להשקעה

מנהלמחפשים 

עסק 
למכירה

דרוש 
מגיה

בס“ד

כספיםמגייס דרוש 



מחלקהבפעולה


קרוב  הכשרת  של  המבורכת  העשיה  בפרטי  אותנו  שתף  ש: 
ל-100 מלווי משפחות בחו"ל.

ת: בעקבות דרישה מהשטח, היו פניות לקבל הכשרה יסודית 
ממסילה ע"פ דגם "שלושת הצעדים" של הליווי בארץ - שלפיו 
של  בניהולו  בארץ,  מלווים  עשרות  האחרונה  בשנה  הוכשרו 
הר' ישראל גוטמן מנהל מח' משפחות. למימוש העניין, נרתם 
המנהל, מר בנג'י לנדאו, מנהל מסילה UK, אשר פרסם וארגן 
נפתחו  הכשרה.  לעבור  מוכנה  שהייתה  הרצינית  הקבוצה  את 
ומסטמפורד- מגולדרס-גרין  ולנשים  לגברים  קבוצות,  שתי 

היל. אני נקראתי לטוס ללונדון ולהעביר את ההכשרה. 
מכן  ולאחר  אינטנסיביים,  מאוד  ימים,  ארבעה  שם  שהייתי 
המשכנו את ההכשרה דרך הסקייפ. כעת אנו עומדים בשלבים 
אלינו  פנו  בלונדון  להצלחה  במקביל  ההכשרה.  האחרונים של 
גם משלושה סניפים בארה"ב: ברוקלין, ליקווד ומונסיי. טסתי 
ימים  כמה  מתכונת:  באותה  ההכשרה  את  והעברתי  לארה"ב 
חמשת  כל  כעת  הסקייפ.  דרך  המשך  ואח"כ  אינטנסיביים 
בקהילות  גדול  ביקוש  יש  בשטח.  לעבודה  מוכנים  הקורסים  

היהודיות המקומיות. 

להכשרת  בארץ  מלווה  הכשרת  בין  העיקרי  ההבדל  מה  ש: 
עמיתו בחו"ל? 

ת: אני חש שהמלווים בארץ מוכנים "לקפוץ למים" ולהתחיל 
לעבוד כמעט באופן מיידי, תוך כדי ההכשרה.  בחו"ל, לעומת 
יותר בטוחים שיש  זאת, אני מתרשם שהמלווים רוצים להיות 

בידם את כל מה שאפשר לקבל ואז להתחיל לעבוד.

ש: מה מהמפגש עם המלווים הותיר בך רושם? 
שונות  בקהילות  שונים  יהודים  לפגוש  מרגש  כך  כל  זה  ת: 
בקצווי תבל ולראות עד כמה המשותף עולה על השונה. כולם 
לעזור  המגוונים  בכוחותיהם  להשתמש  מאוד  חזק  רצון  עם 
אחר  או  זה  לדבר  התנגדות  איזו  כשעלתה  אפילו  לאחרים.  
שלימדתי,  בד"כ זה נבע מההרגשה שאפשר וצריך לעזור יותר 
למשפחות בדרך אחרת. זה המכנה המשותף של העם שזכיתי 

להיות חלק ממנו, ואני גאה בזה!

ש: שאיפות לעתיד?
ת: להגיע בס"ד לכל קהילה יהודית בעולם שצריכה אותנו. יש 
לתת  מוכנים  ואנו  במנצ'סטר,  וגם  במונטריאול,  כעת  ביקוש 
השאיפה  זה.  את  לאפשר  כדי  שלנו  ומהכוחות  הרב  מהניסיון 
היא שאם למשפחה יש אתגרים כלכליים זה לא בגלל העובדה 
שמעוניין  מי  לכל  מענה  לתת  בס"ד  נפעל  לפנות.  לאן  שאין 

בתהליך.

ש: כמה מילים לסיכום.
יותר  עשירות  מהן  יש  אחר.  כלכלי  מצב  יש  קהילה  לכל  ת: 
ללא  חיים  התמודדות:  אותה  היא  ההתמודדות  אבל  ופחות, 
תכנון ושליטה כלכלית. אני מאחל לכל המלווים החדשים )וגם 
למשפחות  לעזור  נאמנים  שליחים  להיות  שיזכו  הוותיקים( 

לקום, לעמוד על רגליהם ולהתחיל ללכת במסילה!

מסילהסביב העולם


החלה  המלווים  הכשרת 
בהצלחה.  החגים  לפני 
אשר  משתתפים  כ-40 
כמלווי  לשמש  מעוניינים 
היהודית  בקהילה  מסילה 

במנצ'סטר.
הר' משה קהאן מדריך את 
המלווים בתפקידם החדש 
ההכשרה  את  ומעביר 
ובחלקה  במקום  בחלקה 

דרך הסקייפ.
חיוביות  כה  עד  התגובות 
מלא  פעולה  שיתוף  ויש 

עם סניף מסילה בחו"ל.
גרינפלד  משה  לר'  תודות 
ותאם  רבות  שפעל  על 
את  גדולה  בהצלחה 

ההכשרה בחו"ל.

הכשרת מלווי משפחות במנצ'סטר, אנגליה  

דרוש מלוה למחלקה העסקית
במשרה מלאה

דרישות התפקיד: כושר ניתוח, כושר ביטוי גבוה, חריף, זריז, שולט 
במספרים, יחסי אנוש טובים.

יתרון: ניסיון בייעוץ עסקי, בתחום העסקים, בניתוח דוחות פיננסים, בניהול.
הכשרה אישית תינתן במקום

melias@mesila.org נא לשלוח קו"ח למייל

ראיון עם הרב משה קאהן
מלווה בכיר במח' משפחות, מנהל תחום הכשרה באנגלית 

בסניפי מסילה בחו"ל.

מנושאי הקורס:
• ניהול כלכלת הבית • ליווי משפחות • נישואי ילדים • פנסיה, 
זכויות עובדים וקריאת תלושי משכורת • בנקאות ומשכנתא 

• מיצוי זכויות • הגדלת הכנסות • אוריינות פיננסית

הקורס מיועד ל:
יועצים • מאמנים • מנהלי וגבאי קופות צדקה • מגשרים •

ולכל המעוניינים להגיע לרוגע ושלווה בכלכלת הבית
הרב ישראל גוטמן מנהל מח‘ משפחות במסילה וצוות מרצים מומחים הנחייה:  

מרכז אחי“ה בבני ברק מיקום:  
ימי שלישי בערב 19:00-22:00 (25 מפגשים) מועד:  

אפשרות לעבודה בארגון מסילה למתאימים השמה:  

הקורס בשיתוף מרכז 
אחי“ה ומוכר כחלק 
מתכנית לימודי הוראה

קורס
אימון כלכלי מורחב

לכלכלת הבית
על פי מודל שלושת הצעדים לשלווה בכלכלת הבית 

הכולל פרקטיקה וסימולציות

קו ההרצאות מסילהפון 02-80-30-222

לפרטים: מייל azriel@mesila.org • טל‘ 02-5000475 שלוחה 313
נייד 058-3-211-266 להשאיר הודעה (עזריאל)

בס“ד

קורס הכשרת מלווים מומחים 
בירושלים לגברים

(ההרשמה לקראת סיום)
פרטים: עזריאל 058-3-211-266

קורסי מסילה נוספים בחורף הקרוב
קורס אימון כלכלי מורחב

בבני ברק לנשים
בבית המורה שצ‘רנסקי

פרטים: חני 052-767-8689

Financial Coach Training Course
in English

Starting soon in Jerusalem
02-500-0475 #333

or mosheg@mesila.org

הקורס מיועד 

לגברים

בשמחות
משפחת
מסילה
מברכת

במזל טוב
ורוב נחת

את:
יו"ר מסילה

הרב שמואל 
מרגליות

להולדת הנכדה 
בשעטו"מ.

ר' עזריאל מנס 
ממחלקת משפחות 

לרגל הולדת
בתו בכורתו תחי' 

בשעטו"מ.

קורסי חורף במסילה


