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בס”ד, כסלו תשע”ז   |   עלון מס’ 45    |   פנימי מסילה

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

מחיר כרטיס - יחיד: $250 • זוגי: $360
להזמנת כרטיסים: הגב' ב. ווייס

משרד: 02-500-0475 שלוחה 303.
נייד: 054-844-1963

bassya@mesila.org :במייל

אנו מצפים לראותכם, ידידים,
תומכים ומוקירי מסילה, בערב הנפלא,

ולקבל את פניכם!

פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


ביקור ראשי מסילה אצל נשיא מועצת חכמי התורה
וראש ישיבת פורת יוסף, הגאון חכם שלום כהן שליט"א 

בחמימות  התקבלה  מסילה  ראשי  של  משלחת 
הרב  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  אצל  רבה 
העתיקה  שבעיר  בביתו  שליט"א  כהן  שלום  חכם 

בירושלים.
מסילה  יו"ר  מרגליות  שמואל  ר'  אמר  בפגישה, 
ה', מלמדים  ויראי  תורה  לומדי  אנשים  שבמסילה, 
עסקים  בעלי  גם  יש  הבית.  כלכלת  את  לנהל  איך 
פעם  שהיו  דברים  עסק.  לנהל  איך  ללמוד  שבאים 
פשוטים היום נהיו כמו עולם אחר. אנחנו מלמדים 
אנשים שאסור ללוות כשאין תוכנית מאיפה לשלם, 
עוסקים  גם  אנו  כפי שמכניסים.  להוציא  ושאפשר 
תורה  בתלמודי  חינוך  בתוכניות  במניעה,  הרבה 
ובסמינרים - לפני שבונים בית מלמדים אותם את 
להיזהר,  וממה  חייבים  מה  התורה,  עפ"י  הכללים 
ולחיות  שלהם  השאיפות  את  להגשים  שיוכלו  כדי 
חיים של תורה, שיהיו רגועים ויוכל  ללמוד ביישוב 
הדעת. יש לנו שיטה כיצד ללמד זאת את האברכים.

נשיא המועצת התעניין: איפה אתם אוספים אותם? 
היום  עד  מעצמם.  אלינו  באים  אנשים  תשובה: 
אנשים  גדול.  כ"כ  הביקוש   - פרסמנו  לא  כמעט 
יישוב  ובלי  רגיעה  ללא  מסתובבים  קשה,  עובדים 
הכתובת  אנחנו  הפתרון.  את  ומחפשים  הדעת, 

שלהם.
לא  אתם  אם  תמיהתו:  את  הביע  המועצת  נשיא 

מפרסמים איך אנשים יודעים!!
מרוצים  אנשים  לאוזן,  מפה  בעיקר  תשובה: 

מספרים אחד לשני.
מלאכי:  אברהם  ר'  חתנים  הדרכת  פרויקט  מנהל 
הרב  ישיבה.  בתלמידי  הרבה  היום  עוסקים  אנחנו 
הרבה  לפני  לנו  אמר  עילית,  במודיעין  הרב  קסלר, 
שנים: אתם מלמדים כלות לפני חתונתן. מה יהיה 
זה  שכסף  יידעו  הם  איך  החתנים?  הבחורים  עם 

דבר שצריך להיזהר ממנו?
של  לימודים  תוכנית  לראות  הישיבה  ראש  ביקש  כאן 
רוח  קורת  פניו  על  ניכרה  בתוכנית  כשעיין  מסילה. 

ואמר: "משביע לכל חי רצון".
היום  יש  שלמסילה  רב  בקשב  שמע  המועצת  נשיא 
מענה למוסדות ולישיבות, לעזור להם להגיע ליציבות 
או מוסד  ישיבה  אותנו שכל  ושהנסיון מלמד  כלכלית, 

צריך בדיקה ותוכנית בפני עצמו.
הרב הזדעזע לשמוע שיש אברכים צעירים שהשקיעו 
שונות  בהשקעות  מהוריהם,  שקבלו  הדירה  את 
ללא  נשארות  משפחות  לטמיון.  ירד  והכל  ומשונות 
דירה ובפני שוקת שבורה. אנחנו רוצים למנוע את זה, 
גם אצל החתנים וגם אצל הכלות תלמידות הסמינרים. 
נשיא המועצת הביע את כאבו מכך שיש הרבה בחורים 
"וגם  שלהם,  הזיווג  את  מצאו  לא  שעדיין  מבוגרים 
כל  היום מאברכים לשלם על  לי הלב שדורשים  כואב 
היום   לשלם?  להם  יש  מאיפה   .₪ 1000 במוסד  ילד 
יקר,  עולה  מנה  כל  כספים.  הרבה  מוציאים  בחתונות 
התחתנו?  כשאנחנו  טוב  היה  לא  מה  מוזמנים.  והרבה 
המשפחה  רק  היו  בסעודה  ואח"כ  ונהנו,  רקדו  אכלו, 

הקרובה".
בתים,  לבנות  "שתצליחו  בחום:  בירך  המועצת  נשיא 
שיהיו בנין עדי עד ואחוה ושלום ורעות, ושלא יצטרכו 

עמך".
את  למסילה  להפנות  איך  התעניין  המועצת  נשיא 
שמתחתנים  כאלה  "יש  בישיבתו.  הלומדים  החתנים 
בשבועיים הקרובים וזה קצת מאוחר. הראש לא יהיה 
פנוי ללמוד. אבל יש כאלה שמתחתנים בכסלו. איתם 
ביחד  חתנים  כמה  לאגד  משהו,  לעשות  אפשר  אולי 

ולעשות שיעורים".
יעזור שיקומו בתים  "ה'  ברך הרב שליט"א:  כשנפרדו, 

כמו שצריך, ולא מבולבלים. ושתעזרו להם."

02-80-30-222קו ההרצאות מסילה-פון
האזנה לקו החינמי העשיר והמרתקלשלווה ורוגע בכלכלת הבית באמצעות מאות מאזינים בבית ובדרכים הגיעו 

ד ו ב כ ת  נ מ ז ה

I N V I T A T I O N

יחיד: 250 $     זוגי: 360 $

האירוע בהפרדה מלאה

להזמנת כרטיסים:

גב' בתי'ה ווייס, משרד: 02-500-0475 שלוחה 303
bassya@mesila.org :נייד: 054-844.1963     במייל

ניתן להירשם עד 25.12.2016

Single ticket: $250    Couple: $360

To order tickets:

Mrs. Bassya Weiss – Office:  02-500-0475 Ext. 303
Cell: 054-844-1963        E-mail: bassya@mesila.org

Reservations by Dec. 25, 2016

Separate seating

התכנסות, תצוגה אור-קולית ברוכים הבאים! 

הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, רבה הראשי לתל אביב יפו אורח הכבוד 

החינוך לכלכלה נבונה ברחבי העולם מסילה בינלאומי  

אנשים שעלו על דרך המלך  עדויות אישיות 

פרקי שירה וחזנות, תזמורת בניצוחו של המעבד יואלי דיקמן,  קהילות הקודש 
החזן אברימי רוט, מקהלת "מלכות" ומקהלת הילדים "קול הנערים"  

השקת תוכנית צפיה ייחודית להמחשה כיצד מלמדים תלמידים  תוכנית אומנותית:  
נושאים כלכליים הלכתיים   

מיצגים מרתקים ע"ג מסכים במהלך הערב

ארוחת ערב עשירה, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית

Welcome! Arrival, audio-visual presentation

Keynote speaker Rabbi Yisrael Meir Lau shlita, Chief Rabbi of Tel Aviv-Yaffo

Mesila International Financial literacy education around the world

Personal testimonies By people who got back on track

Song and Chazzanut Conducted by Yoeli Dickman, Chazzan Avreimi Roth, 
 the “Malchut” choir, and the “Kol Ha’ne’arim” children’s choir

Viewing of a unique Video designed to creatively teach students about halachic 
 money issues

Fascinating screen presentations throughout the evening.
Sumptuous dinner, under the supervision of Badatz Eidah Hachareidis

ברגשי ידידות והוקרה מתכבדים אנו להזמינכם,
שותפים וידידים אהובים, לערב של חוויה ועונג 

 

במסילה נעלה  8 
בו נשב יחד, תומכי, פעילי וידידי התנועה העולמית "מסילה"
לצד שולחנות ערוכים, ונשתתף בתוכנית עשירה ומרתקת. 

הדינר יתקיים אי"ה ביום ראשון, ג' בטבת תשע"ז )1.1.2017(
בניני האומה, מרכז הקונגרסים – ירושלים

קוקטייל וקבלת פנים בשעה 19:00

אנו מצפים לראותכם ולקבל את פניכם!
 

בידידות והוקרה, 
מסילה

שמואל מרגליות – יו"ר

בס"ד

 הערב לע"נ האשה החשובה מרת רבקה שרה מרגליות בת ר' בצלאל
 אשת חבר להרה"ח רודצו"ח ר' אפרים זלמן מרגליות ע"ה, נלב"ע כ"ו אדר ב' תשע"ו

שתמכה במסילה מיום היווסדה

With warm friendship and deep appreciation, it is our pleasure to invite
our beloved Mesila family to our eighth annual dinner

B’MESILA NAALEH 8
Please join us – supporters, friends, and staff of the worldwide Mesila movement
as we sit together at elegantly set tables and enjoy a fascinating program.

The Dinner will take place, iy”H on Sunday, Jan. 1, 2017, 3 Tevet 5777
Binyanei Haumah ICC – Jerusalem
Cocktails and reception at 7:00 p.m. 

Looking forward to welcoming you personally!

With friendship and appreciation,
Mesila
Shmuli Margulies, Chairman 

Bs"d

The evening is dedicated in memory of the eminent woman, ardent supporter of Mesila since 
its inception, Mrs. Martha (Rivka Sara) Margulies, eishes chaver to pillar of tzedakah and 
chessed R’ Ephraim Zalmen Margulies a”h, passed away on 26 Adar II 5776

: ת י נ כ ו ת ב P r o g r a m :



בשמחות
משפחת מסילה מברכת במזל טוב

ורוב נחת את:
תחי'  הבת  לנישואי  ומשפ'  מרגליות  שמואל  הרב   •

עם הבה"ח למשפחת איזבי בשעטו"מ.
הכנסות  הגדלת  מח'  מנהל  שוורץ  שמעון  הר'   •

ומשפ', לנישואי הבן נ"י בשעטו"מ.
של  המקצועית  הגרפיקאית  סוויצקי,  פ.  הגב'   •
למשפחת  עב"ג  נ"י  הבן  לארוסי  ומשפ',  מסילה 

סמוטני.

שני  של  בסדנא  השתתפו  וחתנים  אברכים   22
מפגשים בסוף חודש חשוון בישיבת חברון גבעת 
יחיאל  הרב  העביר  את הסדנא  בירושלים.  מרדכי 
מסילה.  מטעם  הבית  לכלכלת  מומחה  כהנוביץ, 
כיצד  ולמדו  לחיים,  כלים  החתנים  רכשו  בסדנא 
לימוד  עם  בבד  בד  כלכלית  מבחינה  להתנהל 
בקרב  גדולה  הצלחה  קצרה  הסדנא  התורה. 
אחרות  לישיבות  בס"ד  תועתק  והיא  החתנים, 
בארץ. ראש הישיבה הגאון הרב דוד כהן שליט"א 
להקים  העומד  חתן  "לכל  מרגש  במכתב  קורא 
ביתו בישראל שלא להחמיץ את ההזדמנות לקבל 
כי  תקווה  "אנו  ומוסיף:  והמושגים"  הידע  את 
בה  המשתתפים  לכל  תסייע  זו  מצויינת  תוכנית 
והישרה  הנכונה  בדרך  הבית  כלכלת  את  לנהל 
להפתח  צפויה  הבאה  הסדנא  התורה...".  וע"פ 

בס"ד מיד לאחר חנוכה.

מפגשים  בשני  התקיימה  הסדנא 
ותולדות,  שרה  חיי  במוצ"ש 
כ-30  השתתפו  מסילה.  במשרדי 
גברים דוברי אנגלית מכל החוגים. 
במקצועיות  העביר  הסדנא  את 
הר'  הי"ו.  קאהן  משה  הר'  ובחן 
הגדול  לביקוש  נעתר  קאהן 
המשתתפים  מצד  נוסף  למפגש 
עוד  לשמוע  שביקשו  המרוצים 
ועוד, ובי"ח בכסלו התקיים מפגש 

שלישי לשמחת כולם.

במכרז  זכתה  מסילה  בעבר,  דווח  שכבר  כפי 
וליווי  סדנאות  להעביר  ירושלים  עיריית  של 
הצלחה".  "אפיקי  פרוייקט  במסגרת  משפחות 
ומתקיימות  העיריה  ע"י  ממומנות  הסדנאות 

במקומות הבאים:
ב.  הגב'  ע"י  בירושלים  הבוכרים  בשכונת   

שטיין.
שני  בימי  קבוצות   2 בירושלים  אשכול  רמת   

ושלישי ע"י הגב' ר. שמש.

 סדנת זוגות ברווחה אלעד עם הרב יחיאל כהנוביץ.
 סדנת נשים במפתח בית"ר עם הגב' ת. ביננפלד.

 סדנת גברים במפתח בית"ר עם הרב זאב קנובליך.

עקב  בירושלים.  לדרך  יצא  מלווים  הכשרת  חורף  קורס 
הצורך הגובר והפניות הרבות נפתח קורס הכשרת מלווים 
 26 ומונה  כנסים  בלובי  מתקיים  הקורס  בירושלים. 
בני  ב-12 מפגשים  יוכשרו  המלווים החדשים  משתתפים. 
4 שעות וישובצו בע"ה במערך הסדנאות וליווי המשפחות 

במסילה באיזור ירושלים. 

לבחורי  ערב  התקיים  וישלח,  פרשת  במוצ"ש 
מ-150  למעלה  בירושלים.  התורה  באר  ישיבת 
נהנו.  ומאוד  פעיל  חלק  נטלו  השתתפו,  בחורים 
הר' ישראל גוטמן העביר את ההרצאה. הבחורים 

פרק  למדו 
ת  ו ל ה נ ת ה ב
נכונה  כספית 
מהם  שתמנע 
להכשל  בע"ה 
הלוואות  בגזל, 
ותאפשר  וריבית 
ללא  לחיות  להם 

לחצים כספיים. 

אברכי חברון במסילה הנכונה

סדנא לגברים דוברי אנגלית

אפיקי הצלחה

סדנאות חדשות שהתחילו החודש

קורס מלווים - ירושלים

בחורי ישיבת באר התורה
במסילה הנכונה

מרכז  בשילוב  מתקיים  והוא  גברים  כ-25  משתתפים  בקורס 
אחי"ה בבית אחי"ה בבני ברק. הקורס יתפרס על פני 25 מפגשים 
שבהם יקבלו המשתתפים את מירב הכלים לניהול נכון של כלכלת 
הבית בין הנושאים: חתונות ילדים, פנסיה, שיפוצים, מיצוי זכויות 

ועוד שיועברו ע"י מיטב המרצים בארץ בתחומים אלו. 

קורס אימון כלכלי נפתח בבני ברק

חדשוטובות המשך פעילות מסילה בחודש האחרון


ביום שלישי י"ד כסלו התקיים ערב מבוא בע"ה 
פקטר,  דב  הר'  ברחובות.  לגברים  לסדנאות 
ההרצאה  את  מסר  מסילה,  של  מומחה  מלווה 
בכשרון רב לכ-60 גברים בחסידות קרעטשניף. 
מרובה  בהצלחה  מתקיימת  לנשים  סדנא 

ברחובות, מידי יום שלישי ע"י הרב פקטר.

ערב מבוא לחסידי קרעטשניף  
ברחובות

ערב מבוא לכלכלת הבית התקיים במרכז העיר 
פ"ת במוצ"ש ויצא ע"י הר' נתן רוזן בשיתוף הר' 
הערב  את  תקוה.  פתח  מעיריית  שוורץ  מנחם 
מומחה  מלוה  רוטשטיין  גרשון  הר'  וארגן  יזם 
בפ"ת, השתתפו כמאה איש. בשבועות הקרובים 

יתקיים ערב דומה בעז"ה בשכונת גני הדר. 

ערב מבוא בפתח תקוה

מסילה בשכונה הר נוף יצא 
לדרך בשיתוף קופת השכונה 

תומכי שבת הר נוף, בימי שלישי 
הקרובים תתקיים קבלת קהל 
לשאלות כלכליות עם המלווה 

המומחה הר' איציק אפטר 
)ההרשמה במשרד מסילה

טל' 02-5000475(.

מסילה בשכונה - הפעם בהר נוף

למחלקה העסקית במסילה
דרוש עובד 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

איש  כ-6,111  נכנסו  כה  עד   - פון  מסילה   
שיחה  דקות   67,542 יחדיו  ושמעו  למערכת 

בנושאי הכלכלה הנבונה.
המדריך להגדלת הכנסות - נשלח עד כה לכ-  

1000 פונים דרך המייל.
 - למסילה  הפונות  המשפחות  במספר  שיא   
פניות   144 על  עומד  והוא  כסליו,  בחודש  נרשם 

חדשות.

מסילה במספרים

מסילה - משרד ראשי 02-5000475 
פקס 02-5000478  מחלקת חינוך שלוחה 314

מחלקה עסקית שלוחה 305 מחלקת משפחות  שלוחה 
308  קשרי חוץ  שלוחה 302


