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פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


מסילה פרסה את משנתה במעונו של כ"ק האדמו"ר מבוסטון שליט"א 
בשכונת הר נוף ירושלים

ביקור רב רושם נערך אצל האדמו"ר מבוסטון שליט"א, 
שקיבל בחמימות רבה את ר' אליעזר כרמל ור' ישראל 
הר  שבשכונת  קודש  נאוה  בביתו  ממסילה,  מרנשטיין 

נוף ירושלים. 
מסילה  אנשי  הציגו  טבת,  בכ"ה  שהתקיימה  בפגישה 
ואת  מסילה  של  משנתה  עיקרי  את  האדמו"ר  בפני 
בקשב  שמע  האדמו"ר  ופעולותיה.  מחלקותיה  מגוון 
שינוי"  מביא  ש"מודעות  המהפכני  העיקרון  על  רב 
והסכים עמו, וסיפר על משפחה שדיווחה לו לאחרונה 
לראות  רצה  ושאכן  ידי מסילה,  על  על הסיוע שקבלו 

מקרוב איך זה פועל.
הנעשית  הפעילות  על  בפרוטרוט  עודכן  האדמו"ר 
הצדקה  קופת  עם  בשיתוף  נוף  הר  בשכונת  לאחרונה 
ועל  בשכונה',  'מסילה  במסגרת  שבת",  "תומכי 
ורצונם  מהתכנית  הקופה  מנהלי  של  ההתלהבות 

להרחיבה.
דף  ביצה  בדברי הגמרא במסכת  דיון הלכתי התפתח 

טו "לוו עלי ואני פורע".
לו  שהיתה  יוזמה  על  האדמו"ר  סיפר  הדברים  בתוך 
ביטוח  להקים   - נוף  הר  שכונת  התייסדות  בתחילת 
של  במקרה  הוצאות  למימון  השכונה  לתושבי  כללי 
עם  התייעצות  לאחר  חריגות.  רפואיות  הוצאות 
הגיע  כי  התוכנית,  את  גנז  זצ"ל  אוירבך  הגרש"ז 
חודש,  כל  להפריש  יסכימו  לא  שהתושבים  למסקנה 
אפילו סכום מועט, לצורך דבר שהם לא ירצו להעלות 

על דעתם שיזדקקו לו. 
בין השאר האם אין חשש  האדמו"ר שליט"א התעניין 
שעם פיתוח המודעות בנושא הכלכלה הנבונה משודר 
המדרש  בית  ספסלי  את   חלילה  לעזוב  מסר  איזשהו 
אליעזר  ר'  השיב  כך  על  התעסוקה?   לעולם  ולצאת 
בדיוק  הוא  מסילה  של  שהמסר  טעם  בטוב  כרמל 
ויש  האלו  לנושאים  מודעות  יש  שאם  מכך:  ההיפך 
התנהלות זהירה מתחילת הדרך, יש פחות צורך לחפש 
אדרבה,  המדרש.  לבית  מחוץ  הנמצאים  פתרונות 
לנושא  מודעים  שלא  אלו  שדווקא  מראה  המציאות 

התקציבי עוזבים יותר מהר את הכולל. הדבר מודגש 
לאור,  מוציאה  הלימוד שמסילה  ותכני  בכל החוברות 
במשך  עמד  שבראשה  הזכות  למסילה  מכך,  ויותר 
שנים רבות הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל, שעבר 
ובדק  לחתנים  ההדרכה  בחוברת  ומילה  מילה  כל  על 
מה ראוי לבן ישיבה ומה לא, כך שיש במסילה רגישות 

מאד גבוהה לנושא.
הארגון  מפעילות  התפעלותו  את  הביע  האדמו"ר 
דברים  עושים  "אתם  והתבטא:  התוכניות,  וממגוון 
גדולים". הוא ברך בחום את מסילה, מנהליה ופעיליה, 
 Your Money הספר  את  אצלו  להשאיר  וביקש 
על  הקרובה  בתקופה  לשמוע  וכן   ,and Your Life

התפתחות הפעילות בשכונה.   

עד  עצמנו  את  שואלים  ואנו  בפתח,  פורים 
להשקיע  כמה  המנות?  למשלוחי  להוציא  כמה 
בתחפושות? ראינו שהשכנים מתחתינו משקיעים 
במתנות  שקלים  מאות  של  עצומה  השקעה 

יוקרתיות לגננות וכו', האם גם אנחנו מסוגלים?
הרבה  המנות  במשלוחי  השקענו  שעברה  בשנה 
ממש  שאנחנו  ראינו  לפסח  כשהגענו  כסף,  מאוד 
קודם,  חושבים  היינו  רק  אם  להצטמצם.  נאלצים 
וזוכרים שאחרי פורים מגיע גם פסח... עם הוצאות 

שרק גדלות משנה לשנה, היינו נוהגים אחרת...
שנקיים  כדי   - בפורים  להשקיע  באמת  כמה  אז 
את מצוות החג בשמחה ובהארת פנים ולא במתח 

ובהשוואות מיותרות? 
 - הקדושה  התורה  דרך  היא  מסילה  הדרכת 
מעל  מוציא  כשהאדם  כי  היכולת.  לפי  הוצאות 
ששמחתו  אפשר  אי  הכלכלית  ליכולתו  ומעבר 

תהיה שלימה. פורים שמח! 

אשר  לסמינרים  המיועדת  "סוללות"  תוכנית  את 
האחרונות,  השנים  בעשר  בהצלחה  מועברת 
בחודש  השנה.  גם  בתנופה  בס"ד  ממשיכים 
בסמינרים  התוכנית  את  ללמד  החלו  האחרון 
הבאים: "ויזניץ" ו"מאיר" בב"ב, "גור" ו"בית מלכה" 
וסמינר  אביב  בתל  שצרנסקי  סמינר  בירושלים, 
החלו  שעבר  בחודש  שמש.  בבית  באהל"  "שרה 
ללמד את התוכנית גם בסמינר "עטרת רחל" בבני 
ברק וכן ב"מעלות", "נתיב החינוך" ו"איילת השחר" 
בירושלים. מס' התלמידות הלומדות את התוכנית 
הארץ  ברחבי  השונים  בסמינרים  תשע"ז  מתחילת 
לגב'  תודות  רוב  זה!  לחודש  נכון   1635 על  עומד 

פנינה טולידנו אשר מרכזת את התוכנית.
התוכנית  את  ללמד  המעוניינות  סמינר  מורות 
בכיתתן מתבקשות ליצור קשר עם מח' חינוך בטל' 

02-5000475 שלוחה 314.

בעיריית  הכנסות  אגף  עובדות  לכ-40  הרצאה 
"מודעות  בנושא  רוזן  נתן  הר'  ע"י  ניתנה  ברק  בני 
לתקציב". בימים אלו נפתחת סדנא לעובדי משרד 

הדתות ע"י הר' נתנאל זליקוביץ. 
מסילה  של  בהרצאה  מעוניינים  אתם  גם  אם 
פנו  אנא   - עבודתכם  במקום  לעובדים  כהעשרה 

למחלקת חינוך בטל' 02-5000475 שלוחה 314.

"סוללות" ממשיכים בתנופה

הרצאות מסילה לעובדים

בשיתוף  הדר  גני  בשכ'  הרצאה 
בעיריית  תורנית  לתרבות  המח' 
הר'  ע"י  ניתנה  תקוה  פתח 
התקיימה   וכן  גוטמן,  ישראל 
הסוד   - "מנהיגות  הרצאה 
לשלווה כלכלית"  בעיר כרמיאל 

וקופת  כרמיאל  עיריית  בשיתוף  גוטמן  ישראל  הר'  ע"י 
הצדקה.  באולמי זוועהיל  ע"י הר' אליעזר כרמל והר' 

משה קהאן בנושא "שידוכים וכסף". 

ערבי עיון - הסוד
לשלווה כלכלית

בשמחות
משפחת מסילה מברכת במזל טוב

ורוב נחת את:
היו"ר,  מזכיר  ומשפ',  פינגולד  חיים  הר'   •
של  בבריתו  ולהכנסתו  בשעטו"מ  הבן  להולדת 

אאע"ה.
בכיר  מלווה  ומשפ',  קוממי  מתניה  הר'   •
ולהכנסתו  בשעטו"מ  הבן  להולדת  במסילה, 

בבריתו של אאע"ה.

הנחה!

במחיר מיוחד - וגםמבית 'רוזטה'ע"י אדריכל ומעצבת פניםממטבח חדש המתוכנןידידי 'מסילה' נהנים

052-640-9922
052-76-777-99



מחלקהבפעולה


המבורכת  בעשיה  אותנו  שתף  ש: 
של מחלקת משפחות לאחרונה

מחלקת  האחרונה,  בשנה  ת: 
לאלפי  ועוזרת  עזרה  משפחות 
ורוגע  לשלווה  להגיע  משפחות 
מגוון  באמצעות  הבית,  בכלכלת 
תהליכי  ביניהם:  ומוצרים,  כלים 

צעירים,  לזוגות  הדרכות  הרצאות,  סדנאות,  למשפחות,  ליווי 
ההרצאות  קו  את  יש  בנוסף,  פעמיות.  חד  מיפוי  ופגישות 
ההולך  המאזינים  במספר  מחדש  חודש  כל  שיאים  ששובר 
מתקשרים   4608 לנו  יש  בלבד  האחרון  כשבחודש  וגדל, 
לקו,  מקשיבים  אנשים  האזנה.  דקות  אלפי  ומאות  )חדשים( 

מבינים שיש פה משהו אמיתי ופונים אלינו כדי לקבל זאת.
ש: קצת נתונים מן השטח

ת: אתמול נשאלתי, מה הנוהל במקרה שמשפחה רוצה לבטל 
פשוט  שזה  היא  התשובה  כספי.  החזר  ולקבל  התהליך  את 
נכנסו לליווי  לא קורה. לשם המחשה: בחודש האחרון בלבד 
 18 עם   2016 בשנת  המקביל  החודש  לעומת  משפחות..!   51
הן  הארות  או  הערות  כשיש  הכלל,  מן  יוצא  וללא  משפחות. 

נקודתיות ובאות כמשוב לשיפור, אך תלונות - אין. 
בשטח אנו נמצאים במינוף עצום מבחינת העשייה. מידי יום 
רחבי  בכל  והרצאות  לסדנאות  חדשות  בקשות  מתקבלות 
המקצועי,  המענה  את  לנו  יש  ובס"ד,  השם,  וברוך  הארץ, 
לכך  והוכשרו  וכ-25 מרצים שנבחרו  כ-70 מלוים  באמצעות 

בקפידה.
ש: מהו הפרוייקט הבא במח' משפחות?

חומרי העשרה  בניית  על  גוטמן(  )הרב  כרגע  עובדים  אנו  ת: 
חוברות.  ב-13  שירוכזו  תחומים  במגוון  למשפחות  חדשים 
זה סודי, אל תספרו לאף אחד: מכינים גם  וסוד קטן - אבל 
ותהליך  לימוד  ערכת   - ששש..  בעצמך",  זאת  "עשה  ערכת 

עצמי בשעות הפנויות מהבית.
ש: ובכל זאת, קשיים לא חסר...

שמואל  היו"ר  כמו  אנשים  של  לצידם  לעבוד  כל,  קודם  ת: 
לכשעצמו  זה  גוטמן,  ישראל  המקצועי  והמנהל  מרגליות 
קושי  כל  עם  להתמודד  הכוחות  את  ונותן  השראה  מעורר 
כדי להגשים את החזון של מסילה )שהוא להגשים את החזון 
לשלווה   - חיים  רמת  בכל  אדם,  כל  "להביא  אדם..(  כל  של 

כלכלית".
דבר שני: הכל עניין של גישה. חבר שלי לאחרונה שאל אותי 
עול  שזה  שוודאי  לו  עניתי  עול.  זה  האם  להתחתן,  זה  איך 
אבל זה עול שאני מעוניין ושמח לסחוב על הגב שלי...  לשם 
יהלומים על הגב.. האם זה  יתנו לי לסחוב שק  השוואה: אם 
יהיה לי קשה? אולי כבד, אך לא קשה.. כל קושי שיש, מתגמד 

לעומת הזכות הגדולה, שיש בידינו בס"ד לזכות את הרבים.
ש: סיפור על מפגש אישי שהותיר בך רושם

60 אלף  ת: בשבוע האחרון הורידה משפחה גרעון שנתי של 
שקל שנוצר כתוצאה מהתגוררות הבן הנשוי )בחינם( בדירה 
להיות  בפוטנציאל  יכולה  הדירה  ההורים.  של  להשקעה 
תפיסות  מיני  כל  בגלל  אך  שקל,   5000 תמורת  מושכרת 
הכסף,  את  דרשו  לא  פעם  אף  הם  ההורים  של  וחסמים 
יתנו לבן את  כשהמחסום העיקרי היה, החשש שאם הם לא 
אימון  של  דקות   20 בתוך  כלכלית.  עליהם  יפול  הוא  הדירה 
כלכלי וטכניקות לשחרור תפיסות, הבינה המשפחה מה הכי 
כלכלית..  עליהם  נופל  שהבן  הוא  המצב  ושכרגע  לה,  טוב 
מעצמם,  אלה  למסקנות  הגיעו  ההורים  האימון  )במהלך 
בתהליכי ליווי איננו אומרים למשפחות מה לעשות..!( במהלך 
איתו  לדבר  איך  ידעו  כבר  הם  מכן  שלאחר  דקות  ה-20 
באסרטיביות, בצורה הנכונה והכי בריאה להורים ולזוג הנשוי.

ש: משפט לסיום
ת: ברצוני להודות לרעייתי שתחי' שהיא שותפה אמיתית בכל 

העשייה הנ"ל. 

ראיון עם הר' עזריאל מנס
עוזר אישי למנהל מחלקת משפחות

 בירושלים סדנת "המנוע הפנימי להגדלת הכנסות" ע"י הר' ברוך פייגר.  
 למאורסים - ישיבת חברון ע"י הר' ישראל גוטמן.  בישיבת מיר בבית ישראל ע"י הר' שלמה 

קירשנבוים. 
 בקרית ספר סדנת ביטחון תזונתי לנשים ע"י הגב' ר. פרנקל.  

 בבני ברק סדנא לגברים בהנחיית הר' איציק אפטר.
 בטבריה סדנא לגברים ע"י הר' אליהו שפירא.

 ברחובות סדנא לחסידי קרעטשניף ע"י הר' דב פקטר.
סדנאות בשיתוף אפיקי הצלחה ועירית ירושלים:

 בנוה יעקב בת"ת פאר משה, ע"י הר' מלאכי תירם.
 ברמת אשכול סדנא לגברים ע"י הר' זאב קנובליך.

גילה  בשכונת  קירשנבוים.    שלמה  הר'  ע"י  רמות  בשכונת   
סדנא  ברמת אשכול  זליקוביץ'.   נתנאל  הר'  ע"י  לגברים  סדנא 
לנערות ע"י הגב' ר. שמש.  ברובע היהודי סדנא לנשים ע"י הגב' 

ב. שטיין.  בקהילת החומה השלישית ע"י הגב' ר. שמש.
 בשכונת הבוכרים לנשים ע"י הגב' ת. ביננפלד.

סדנאות שהחלו החודש

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 

במאמר הבא ננסה לתת מספר עצות כיצד נוכל 
משלוחי  את  לתכנן  בבואנו  כלכלית  להתייעל 

המנות לקראת פורים.
שלושה צעדים למשלוחי מנות בהתאם ליכולות 

שלנו:
עדיפויות,  סדרי  עם  תקציב  הכנת  ראשון:  צעד 
במשלוחי  להשקיע  מעוניינים  אנו  וכמה  למי 
אפשרויות  משלוש  מורכב  זה  תקציב  המנות? 
משלוחי  כמות   .1 מרכזיים:  מוטיבים  שני  עם 
בכל  להשקיע  מוכנים  שאנו  המחיר   .2 המנות. 
מקסימלית,   - הראשונה  האפשרות  משלוח. 
משלוח  לו  לתת  רוצים  שהיינו  מי  כל  נכלול  בה 
רוצים  שהיינו  המקסימלי  הגודל  כמו"כ  מנות. 
בינונית,   - השניה  האפשרות  במשלוח.  להשקיע 
מצומצמות  יהיו  הכלכליות  והאפשרויות  במידה 
גודל  וכן  תתקצר  המקבלים  רשימת  יותר, 
אחד  שכל  )כמובן  בהתאם  יהיה  מנות  המשלוח 
ומעלתו(.  כבודו  רום  לפי  יקבל  מהמקבלים 
האפשרות השלישית - מינימלית, במידה ונצטרך 
להצמד למינימום האפשרי נכין רשימה הכרחית 

עם משלוחי מנות מינימליים.
צריכים  אנו  למי  יודעים  שאנו  לאחר  שני:  צעד 
לשלוח ומה מסגרת התקציב שלנו, נשקיע קצת 
השלום  את  ביטוי  לידי  להביא  כיצד  מחשבה 
המשלוחי  מטרת  אגב,  )שזו  והרעות  האהבה 
מנות כפי שכתב החת"ס ולא ניקור עיניים וכדו'(, 
ומתשומת  יהנו באמת מההשקעה  כשהמקבלים 
אנשים  טיפ!  שיקבלו.  מנות  במשלוח  הלב 
ממתנות  יותר  וביתית  אמיתית  מהשקעה  נהנים 
מנופחות הנשלחות תוך מספר שעות למקומות 

אחרים )כולל לחדר הזבל(.
צעד שלישי: לאחר שרשימת הקניות בידנו, נלך 
לסופר עם הרשימה ונקנה מה שצריך באמת לפי 
מפתות  הצעות  לעוד  נתפתה  ולא  שרשמנו,  מה 

הכנה לפורים
מאת הר' ישראל גוטמן, מנהל מח' משפחות

שיציעו הסופרים )"4 יינות ב-12 ש"ח", בו בזמן 
שיינות קטנים לא היו ברשימת המשלוחים...(

המינימלית  הרשימה  שילוב  נוסף:  טיפ 
כמות  מכינים  הבא:  באופן  והמקסימלית 
שנמצאים  לאלו  מנות  משלוחי  של  מסויימת 
המינימלית(,  )ברשימה  עליונה  בעדיפות 
יקבלו  המקסימלית  ברשימה  שנמצאים  ואלו 
מהמשלוחי מנות שיגיעו אלינו במהלך הפורים. 
לצורך כך ניתן להכין אריזות ריקות מוכנות ישר 
שיגיעו  המנות  ממשלוחי  שימולאו  למשלוח, 
בעצם יום הפורים. כך, בסוף יום הפורים נרוויח 
בכפליים: נישאר עם כמות סבירה של ממתקים 
עם  וגם  מובטלים,  יישארו  השיניים  ורופאי 
הפסח  לימי  יזיקו  שלא  בכיס,   ₪ מאות  כמה 

הממשמשים ובאים.
וטיפ אחרון למי שמאוד לחוץ מכמות הסוכרים 
לא  וילדיו  הפורים  לאחר  בבית  לנו  שנשארו 
להשאיר  השינים:  לרופא  הטיול  את  אוהבים 
עכשיו  יהנו  שהילדים  סבירה  ממתקים  כמות 
)למי יש סבלנות לנוכח הפיתויים?! ואת השאר 
הקרובות  השבתות  עבור  שקיות  ל-3-4  לחלק 
ימי  את  ולהרגיש  להנות  נוכל  כך  פסח.  עד 
הפורים עד פסח )בל נשכח ששבוע אחרי פורים 
לא נמצא בחנויות אפילו ממתק אחד לשבת! רק 

ציפס ושוקולד יקרים הכשרים לפסח(. 
האלה,  הפורים  בימי  לשמוח  חשוב  הכי  לסיום: 
וככל שנתכנן אותם בהתאם ליכולות שלנו, נגיע 

יותר ויותר לשמחה האמיתית ולשלווה נפשית.
פורים שמח!

לבקשת רבים מבני הישיבה הקדושה
סדרת שיעורים ללימודנפתחת אי”ה

ניהול כלכלת הבית
ומתן כלים מעשיים 

בהנחיית מומחה
לכלכלת הבית 

בס”ד

ההרשמה מראש חובה בטל’ 052-7654000 

בס”ד
בין כסה לעשור, תשרי תשע”ג

יודעים ומכירים אנו מקרוב את ארגון מסילה לכלכלה נבונה, הפועל בנושא שהוא צורך 
השעה וצורך הרבים, וזהו ענין הניהול הכספי בבתי ישראל שייעשה כתורה וכהלכה. 

ולעצם חשיבות הענין, הדברים פשוטים וברורים כי ניהול של כלכלת הבית בצורה מתוכננת 
ואחראית, ולפי היכולת אשר חנן השי”ת, חוסך הרבה טירדות ולחצים, ומאפשר לעסוק 
בתורה ועבודת ה’ בדעה ברורה וצלולה יותר, ומהווה בסיס להגשמת השאיפות הרוחניות 

המפעמות בכל לב יהודי, איש איש והשגותיו.
והחלוץ העובר לפני המחנה לפעול בתחום חשוב זה הוא ארגון מסילה, המקיים קורסים 
וסדנאות המיועדים לכל שכבות הציבור, ללמד את בני יהודה קשת, ולהורות את עקרונות 
הכלכלה הנבונה כדי למנוע בעיות העלולות להתעורר כתוצאה מהתנהלות שגוי’, כולל 

גרימת היזק ממון לעצמו ולאחרים עד כדי גזל ממש.
מאשר  מונים  עשרת  עדיף  כראוי  אליו  ולהתכונן  מראש  הנושא  את  שללמוד  ברור,  וזה 
להתחיל ולנהל בית בלי ידיעה ובלי הבנת האחריות הכרוכה בכך, כי הסכנה מצוי’, וכשהבית 
נבנה מלכתחילה על יסודות איתנים יש תקוה טובה כי בעזהשי”ת יעמוד על מכונו לאורך 
ימים. ולשם כך, הכינו במסילה סדרה קצרה של שיעורים מרוכזים על ניהול כלכלת הבית 

לבני תורה חתנים העומדים להקים בית בישראל.
תוכן השיעורים היה למראה עינינו ונוכחנו כי יש בו תועלת מעשית רבה מאד לחיי היום 
כי הפיקו מכך רווח משמעותי. מצאנו גם  וכן העידו חתנים רבים שהשתתפו בהם  יום, 
כי התוכן ראוי ומתאים לבני תורה, הן מבחינה הלכתית והן מבחינה השקפתית, ונאמנים 
יימסרו ע”י אנשים יר”ש ובתיאום עם ראשי  עלינו דברי העוסקים בנושא כי השיעורים 

הישיבות שליט”א. 
לעודד  הי”ו,  להורים  אנו  וקוראים  הנ”ל,   התוכנית  על  ידינו  את  אנו  סומכים  זאת  לאור 
ולזרז את ההשתתפות בשיעורים אלו. ולכל חתן העומד להקים ביתו בישראל פונים אנו 
בקריאה שלא להחמיץ את ההזדמנות לקבל את הידע והמושגים הנחוצים.  ואנו תקוה 
כי תוכנית מצויינת זו תסייע לכל המשתתפים בה לנהל את כלכלת הבית בדרך הנכונה 

והישרה ועפ”י התורה, ולזכות לס”ד והצלחה בכל ענייניהם.

שיעורי
כלכלה נבונה
עפ”י התורה
לחתנים ולאברכים צעירים

הסדרה כוללת 6 שיעורים )שעה וחצי לשיעור(. השיעורים ייערכו אי”ה בשעות בין הסדרים בקרבת מקום לישיבה.  קבוצה א' בין השעות 3:15   - 1:45  בצהרים, קבוצה ב' 8:45   - 7:15   בערב  מחיר השתתפות מסובסד לכל השיעורים 50 ש”ח בלבד.   

מכתבו של
מרן ראש הישיבה שליט”א

וגדולי ישראל

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

בסדנא ינתנו כלים מעשיים כדלהלן:

ניתוח המצב הכללי הנוכחי  •

כלים לעשיית שינוי כלכלי  •

קניות בדרך הנכונה  •
בניית תקציב   •

התמודדות עם חובות!  •

בס”ד

במתנ"ס עטרת משההסדנא לגברים תתקיים
בימי רביעי

בשעה 9:00 בערב

לעש ת
ההשתדלות

לפרטים נוספים:

טל' 02-5000475 שלוחה 320

או עקיבא הומינר 050-4141395

ברצוננו לבשר לציבור הרחב כי

בסייעתא דשמיא עלה בידינו לארגן

סדנא לכלכלת הבית
על פי התורה

בשיתוף מתנ"ס עטרת משה

הסדנא תימסר ע"י מומחה לכלכלת הבית

מטעם ארגון מסילה

בשיתוף מתנ"ס עטרת משה


