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איתם  מביאים  לטובה  עלינו  הבאים  תשרי  חגי 
שנוכל  כדי  מרובות.  הוצאות  וגם  גדולה  שמחה 
מסילה  העבירה  ושלווים  רגועים  לחג  להכנס 
לחגים"   כלכלית  "הערכות  בנושא  הדרכה  השנה 
בערים ירושלים ומודיעין עילית. כשיש תקציב עם 
"מספר מוגדר מראש" יש מסגרת מוגדרת ואפשר 
להסתדר, כשאין תקציב השמים הם הגבול ... וניתן 
זה הזמן לקבל  כי הכל פתוח.  להגיע לגרעון גדול 
את ההחלטה שלפסח הבעל"ט ניערך כבר מחשון 
בחשבון  קבועה  חודשית  הפקדה  )לדוג'  הקרוב, 
את  משלמים  כולם  דבר  של  בסופו  כי  פקדון(  או 
)בהחזר  אחרי  או  )בחיסכון(  לפני  או  ההוצאות, 

הלוואה(, ועדיף לפני מאשר אחרי...
בברכת גמר חתימה טובה

לכל בית ישראל
מערכת מסילה

פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


"עוסקי ציבור באמונה שכולם מתפללים עליכם" - במילים נרגשות אלו התברכו  
ראשי מסילה במעונו של האדמו"ר ממודזיץ שליט"א וחבר מועצת גדולי התורה

הנהלת מסילה באה לביקור 
אצל  רושם  ורב  מיוחד 
התורה  גדולי  מועצת  חבר 
האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א 
ברק.  שבבני  במעונו 
האדמו"ר, שכבר שמע רבות 
מסילה  של  הרב  פועלו  על 
בקרב  הברוכה  ועשייתו 
הציבור, היה מעונין לשמוע 
הפעילות  על  ראשון  מכלי 

ועל מידת הצלחתה.
ר' ישראל גוטמן הי"ו מנהל 

מיגוון  את  האדמו"ר  בפני  פרש  משפחות  מחלקת 
והן  למשפחות  הן  מסילה,  של  והתוכניות  הפעולות 
ותוכניות  הכנסות  הגדלת  תוכנית  עסקים,  לבעלי 
לתלמידות בסמינרים ולחתנים, בכדי שיצאו לחיים 
על  ביתם  את  לבנות  ויוכלו  ויציבה  בריאה  בצורה 

אדני הקודש ללא טרדות.
מה הייחודיות שלכם? שאל האדמו"ר

מסילה: למסילה יש את "זכות היוצרים" על הרעיון 
כלכלי. הארגונים  לשינוי  הבסיסי שמודעות מביאה 
האחרים העוסקים בנושא הוקמו ע"י תלמידי מסילה 

ששמחנו לעזור להם בהפצת הרעיון עוד ועוד.
הייחודיות שלנו היא שמסילה לא מפסיקה לחשוב, 
להתקדם, לבדוק את עצמה ולייעל את התהליך, כדי 

להביא ליותר ויותר אחוזי הצלחה.
מסילה, בתור ארגון שחרת על דגלו ללמד את דרכי 
מפרנס  שהקב"ה  יודעת  התורה,  עפ"י  ההשתדלות 
משפחה  לכל  לעזור  שניתן  מאמינים  אנו  ולכן  לכל, 
נמצאת,  היא  בו  מצב  בכל  כלכלית  ליציבות  להגיע 
של  בתהליך  ולהתמיד  ללמוד  מוכנה  שהיא  בתנאי 

מסילה.
נמצא  הרבה  שמרויח  מי  שגם  יודעת,  גם  מסילה 
כלכלה  של  העקרונות  את  ללמוד  וחייב  בסיכון 
נבונה. ולכן מסילה עוסקת בתחום החינוך והמניעה, 
בחינוך  העוסק  שלם  מערך  הקמנו  כך  ולשם 
מאד  גם  מסילה  הצעיר.  לדור  הערכים  והטמעת 
איך  המשפחה  בהחלטות  להתערב  שלא  מקפידה 
לא  וחלילה  משיפוטיות,  נזהרת  בכספה,  להשתמש 

בביקור מיוחד אצל כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א, הציגה הנהלת מסילה את פעילות מסילה והדרכים 
שבהם מסייעים למשפחות ובעלי עסקים    האדמו"ר ביקש לדעת מה מידת ההצלחה והשפעת מסילה 

על הציבור ובירך בחום. "אם הייתי יכול להיות שותף, הייתי משתתף איתכם!"

לראות  למשפחה  עוזרים  רק  אנו  ביקורת.  מעבירה 
יגיעו  בכוחותיהם  הם  ועי"ז  השלימה  התמונה  את 

בס"ד להחלטות הנכונות.
המקום  על  אברכים  להעמיד  גדול,  מאד  דבר  זה 
האומר  החינוך  ספר  דברי  הוזכרו  האדמו"ר.  הגיב 
רוצה להביא קרבן של עשיר, שהוא  עני  שאם אדם 

כבש, "לא יצא ידי חובתו". 
שיש  עסקים  לבעלי  עוזרים  אתם  איך  האדמו"ר: 

להם חנויות ואינם מצליחים? 
מסילה: יש לנו מחלקה המתמצאת במיוחד בעסקים 
ובעזרה לאנשים כאלה, והם מומחים גדולים לבנות 

ולמפות את העסק.
מסילה  האם  הפעולה:  בשיטת  התעניין  האדמו"ר 
החשבונות  את  להפריד  העסקים  לבעלי  ממליצה 
הרבה  המשפחה?  של  מהחשבונות  העסק  של 
שיש  חושבים  עסק  להם  שיש  אנשים  פעמים 
יודעים  להם הרבה כסף כי הקופה מלאה אבל לא 

שבעצם זה שייך לסחורה וכדו'. 
שאנחנו  ההתנהלות  מיסודות  אחד  זה  מסילה: 
תוכנית, לחשב  לבנות  בעלי העסקים:  מלמדים את 
ולעשות  מהעסק,  להשתכר  יכול  העסק  בעל  כמה 
יתר  ולמשוך  לערבב  שלא  והפרדה,  ברורים  גבולות 

על המידה.  
יש פיתוי גדול לבעל העסק למשוך יותר כסף ממה 

שהוא יכול, העיר האדמו"ר.
בנק  אנחנו ממליצים לפתוח שני חשבונות  מסילה: 

וזה מיקל להתגבר על הפיתוי.

כל הסודות בהגדלת הכנסות עכשיו במדריך 
מפרט  העשיר  המדריך  בחינם.  המופץ  מעודכן 
הכשרונות  מתוך  הכנסות  להגדיל  ניתן  כיצד 
למייל: יפנו  המעוניינים  אחד.  כל  של  האישיים 

.baruch@mesila.org
להגדלת  שלך  הפנימי  "המנוע  קורס  בנוסף, 
 - בירושלים  החגים  לאחר  מיד  יפתח  הכנסות" 

הרשמה בטל' 054-8437361.

הושק בהצלחה הקו עליו עמלו רבות במשך מס' 
מרתקות  הרצאות  מכיל  המעניין  הקו  חודשים. 
שיעזרו  מגוונים  בנושאים  מסילה,  מרצי  ממיטב 
לנהל היטב את הבית. ביניהם: כלכלת הבית, ניהול 
התקשרו:  ועוד.  אישיים  סיפורים  שו"ת,  עסקים, 

02-8030222. תודות לכל העוסקים במלאכה. 

מפגשים   4 מתוך  הראשון  התקיים  אלול  בט' 
במסגרת  ברק,  בבני  לזוגות  השנה  המתוכננים 
"חדר כושר כלכלי" - פרוייקט בשיתוף עירית בני 
ביתם  את  לכלכל  כיצד  כלים  לתת  שנועד  ברק 
ונשים.  גברים  כ-80  השתתפו  במפגש  בתבונה. 
פתח"- לי  "פתחו  בנושא  דיבר  רייך  חיים  הרב 
דיבר  זליקוביץ'  נתנאל  הרב  והשתדלות.  אמונה 
קיבלו  המשתתפים  לחגים.  כלכלית  הערכות  על 
שי ממסילה והביעו רצון להגיע למפגשים הבאים. 

המפגש הבא יערך בס"ד בחודש כסליו.

שי לחג ממסילה -
המדריך להגדלת הכנסות  

"מסילה-פון"

חדר כושר כלכלי בבני ברק 

המשך בעמוד הבאמסילהפון 02-80-30-222



חדשוטובות המשך


בשמחות
משפחת מסילה מברכת במזל טוב

ורוב נחת את:
וחינוך  •   הגב' א. שוויצר, מזכירת מח' קשרי חוץ 
הבת  לאירוסי  ומשפחתה,  אנגלית  לדוברי 

בשעטו"מ.
וחינוך  חוץ  קשרי  מח'  עובדת  ווייס,  ב.  •   הגב' 
הנכד  להולדת  ומשפחתה,  אנגלית  לדוברי 

בשעטו"מ ולהכנסתו בבריתו של אאע"ה.
•   הר' זאב קנובליך, מלווה משפחות בכיר במסילה 

ומשפחתו, לאירוסי הבן בשעטו"מ.
גת   קרית  בעיר  משפחות  מלווה  סגל,  יוסי  •   הר' 

ומשפחתו, להולדת הבת בשעטו"מ.
בכיר  משפחות  מלווה  שטרן,  אליעזר  •   הר' 
הבת  להולדת  ומשפחתו,  עילית  במודיעין 

בשעטו"מ.

ישנה בעיה, שלפעמים אנשים התרגלו לחיות ברמה 
גבוהה יותר ממה שיש.

מסילה: אנו מלמדים את המשפחה שלכל רמת חיים 
יש מחיר ועוזרים למשפחה להבין את האיזון של עונג 
מול כאב, האם העונג של חיים ברמה כזו כדאית מול 

הכאב של החובות והצער הנילווה.
מה רמת ההצלחות של מסילה? ביקש האדמו"ר לדעת. 
92% הצלחה אצל אלו הנצמדים לתהליך  מסילה: יש 
שמשפחות  רבות,  הצלחות  רואים  אנו  בס"ד  הליווי. 
הגדילו את הכנסותיהן באלפי שקלים. אנשים כותבים 
לנו ביטויים חזקים מאד כמו: "בעקבות התהליך חיינו 

השתנו לבלי הכר". 
יכול  הייתי  אם  עושים.  אתם  גדולים  דברים  כאלה 

להיות שותף, הייתי משתתף איתכם. אמר האדמו"ר, 
והוסיף לברר: מי מלווה את המשפחות?

 50 של  קורס  סיימנו  אלול,  בחודש  עכשיו,  מסילה: 
40 אברכים, עוד אנשים  והיו שם מעל  שעות הדרכה 

רצו להגיע אך לא היה מקום.
חמים:  תמיכה  בדברי  השיחה  את  סיים  האדמו"ר 
לשכנע  צריכים  לא  עושים.  אתם  גדולים  דברים 
"בך  אבינו  כתוב אצל אברהם  מיוחד.  דבר  אותי שזה 
ירצה  אבינו  שאברהם  הדעת  על  יעלה  וכי  חותמין" 
להיות יותר מיצחק ומיעקב? אלא הקב"ה אמר שלפני 
הגאולה, חותמין במידת החסד של אברהם. בזכות זה 
יהודי לרב לבקש  תבוא הגאולה. מספרים שפעם בא 
כסף לשבת, שאל אותו וכסף לקנות אוכל ליום ראשון 
לו.  יהיה  ביום ראשון  לו שגם  עוזרים  לך? אתם  יהיה 
שתהיה לכם סייעתא דשמיא. זה באמת עוסקי ציבור 
לכם  שתהיה  עליכם.  מתפללים  שכולם  באמונה 

סייעתא דשמיא והצלחה רבה.

טקס סיום קורס הכשרת מלווי משפחות בבני ברק

במעמד מרגש הוענקו תעודות ל-45 בוגרי קורס מאמנים 
חה"כ  במעמד  התקיים  הקורס  מסילה.  מטעם  כלכליים 
הערכה  מתוך  להשתתף  במיוחד  שטרח  אשר  יעקב  הרב 
להגעה  למשפחות  כלים  הקניית  של  החשובה  לפעילות 
שכשמשפחה  ציין,  אשר  הרב  חה"כ  כלכלית.  לשלווה 
כל  על  מיוחדת  השפעה  לכך  יש  כלכלי,  תהליך  עוברת 
מתחזק,  התורה  לימוד  ובגשמיות,  ברוחניות  הבית  רובדי 
גדלה  הבית  בני  של  הסבלנות  יותר,  נינוחה  בבית  האוירה 
והכל נהיה יותר טוב. הרב אשר שיתף את הנוכחים בתוכנית 
להגיע  ברק,  בני  עיריית  כראש  בזמנו,  שהכין  ההבראה 
לאיזון תקציבי ולאפס גירעון שנתי, ועל חשיבות העמידה 
זמן. הדובר השווה את התנהלות  0 גרעון לאורך  ביעד של 
העירייה לקראת חגים, כמו פסח וסוכות, שההוצאות עולות 
מועד,  מבעוד  אליהן  להיערך  ויש  משמעותית  בצורה  בהן 

"כך גם בתקציב הבית - יש להיערך להוצאות השנתיות". 
יו"ר מסילה לכלכלה נבונה, הרב שמואל מרגליות, דיבר על 
לכל  עובדים  שהם  שלמרות  לזכור  צריכים  שהמלווים  כך 
דבר ועניין, חשוב שיזכרו את החסד שהם עושים! והוסיף: 
"ודאי שזו הרגשה נפלאה, להעלות משפחה על המסילה 
הנכונה, אבל אם חשבתם שבכל תהליך שמשפחה בודדת 

העזרה  טעות,  זו  הרי  אחת,  למשפחה  רק  עזרתם  עשתה 
משפחה  כל  על  כי  ישראל,  בארץ  הנזקקים  לכלל  היא 
תזדקק  לא  שבעתיד  כלים  ומקבלת   - הדרך  על  שעולה 
לסיוע מקופות הצדקה - יהיה יותר כסף לנזקקים אחרים. 

ובכך הם מעשירים את קופות הצדקה".
מנחה הקורס, הר' ישראל גוטמן, עמד בדבריו על העוצמה 
ורוגע  שלוה  להביא  שיכול  מהמלווים  אחד  לכל  שיש 
והיום,  משפחות,  הרבה  כך  לכל  לעזור  "ניתן  למשפחה. 
בפריסה הרחבה שיש למסילה בכל הארץ, מסילה מחוייבת 
לאמנת שירות ונותנת בס"ד מענה מהיר לכל פניה". כמו 
כן הזכיר את שיתוף הפעולה עם קופות הצדקה שהתרחב 
לבעלי  בירושלים  שנעשה  הכנס  בעקבות  הקיץ  בתחילת 

הקופות מכל הארץ, שם סוכמו דרכי שיתופי הפעולה.
אהבת   - בעלזא  חסידי  של  הארצית  הצדקה  קופת  מנהל 
חסד, הרב גרינפלד, אמר שבאמצעות הכלים שיש במסילה 

ניתן לסייע לכ-80% מהפניות לקופות הצדקה. 
למשתתפים ניתנה הזדמנות לומר כמה מילות ברכה ותודה, 
ביקורת  דברי  להעביר  דווקא  ביקש  מהמשתתפים  ואחד 
28 שנה, כשהתחתנתי? כל  על מסילה: "היכן הייתם לפני 
כאן  ידע.  מחוסר  והכל  לעשות,  הספקתי  טעויות  הרבה  כך 

מקבלים את הידע המקצועי ביותר לניהול כלכלת הבית". 
משתתף אחר סיפר כי כשניגש לקורס היה בטוח שלא יהיה 
למסילה מה לחדש לאדם מסודר כמוהו, אך הנה זה פלא: 
כלים  לו  נתן  משפחות,  עם  עובדת  מסילה  שלפיו  המודל 

לשלווה ורוגע בכלכלת הבית בהשתדלות הנכונה בס"ד. 
משתתף אחר ביטא את תחושתו שבניגוד למקומות אחרים, 
הידועים,  הצעדים  בשלושת  מסילה  של  המיוחד  המודל 
בהתאם  חייו,  ולאורחות  החרדי  לציבור  במיוחד  מותאם 
המשפחה  של  כבודה  על  שמירה  תוך  הנכונה,  להשקפה 
ודיסקרטיות, כשהמלווים אינם מחליטים בשביל המשפחה 
שלה  העדיפויות  לסדרי  אותה  מובילים  אלא  לעשות,  מה 

עצמה, מתוך שיקול דעת מקצועי בהכוונת המלווה. 
הבא  לקורס  ונערכים  השמרים  על  שוקטים  לא  במסילה 
למלווים  החגים,  לאחר  מיד  בירושלים  להערך  שאמור 
לליווי  הרב  הביקוש  עקב  והסביבה,  ירושלים  באיזור 

וסדנאות באיזור.
עזריאל  לר'  לפנות  ניתן  ולהרשמה  נוספים  לפרטים 
.azriel@mesila.org בטל': 0583-211-266 או במייל

היערכות כלכלית
לקראת החגים

 בירושלים בשכונת הבוכרים
נשים עשיר במתנ"ס הבוכרים  בי"ח אלול התקיים ערב 
ב.  בו השתתפו כ-50 נשים בהנחייתה של המרצה הגב' 
היו  התושבים  משפחות.  במח'  מומחית  מלווה  שטיין, 
פעילים במהלך ההרצאה והמשוב היה חיובי ביותר. בכ' 
אלול התקיים באותו מקום ערב מיוחד לגברים כשהרה"ג 
של  החשיבות  על  דיבר  בית"ר  אב"ד  ברוורמן  צבי  ר' 
וכיצד להמנע מהלוואות כשאין  התנהלות מתוך תקציב 
ישראל  הר'  העביר  ואחריו  להשיבם  כיצד  התוכנית  את 
גוטמן הרצאה מרתקת כיצד להערך לחגי תשרי. בסיום 
וליווי  לסדנאות  מהמשתתפים  רבים  נרשמו  ההרצאה 

המסובסדים ע"י עיריית ירושלים.

 במעלה הזיתים
ערב  נערך  הזיתים  הר  שלמרגלות  המבודדת  בשכונה 
כלכלה נבונה אותו הנחה הרב נתנאל זליקוביץ, מהמרצים 
בערב  איש.  כ-20  בהשתתפות  מסילה,  של  המוכשרים 
חולקו חוברות תקציב לקראת החגים, שהופקו במיוחד 

להרצאות לקראת חגי תשרי.

 במודיעין עילית
נערך ערב הסברה בי"ז אלול עם המרצים הרב חיים רייך 
מאוד  שנהנו  איש  כ-30  השתתפו  זליקוביץ.  נתנאל  והר' 
וקיבלו כלים רוחניים ומעשיים להתנהלות כלכלית נבונה.

קורסי מסילה שייפתחו לאחר החגים
בס“ד

מנושאי הקורס:
כלכלת המשפחה  •

ליווי משפחות  •
אוריינות פיננסית  •

נישואי ילדים  •
ידע כלכלי נרחב במגוון תחומים  •

מנושאי הקורס:
כלכלת המשפחה  •

ליווי משפחות  •
ידע כלכלי במגוון תחומים  •

קורס זה מיועד למעוניינים
לעסוק בתחום — לתושבי

ירושלים והסביבה

קורס אימון כלכלי 
מורחב – בבני ברק

הקורס יתקיים במרכז אחי“ה
בני ברק בימי שלישי – ערב

(25 מפגשים)

הקורס מסובסד, בשיתוף מרכז 
אחי“ה ומוכר לגמול השתלמות

קורס הכשרת מלווים 
מומחים לכלכלת 

המשפחה – בירושלים

הקורס יתקיים בירושלים (איזור בר אילן)
בימי חמישי – ערב (12 מפגשים)

לפרטים: חני 03-6162227 | ציפי 053-3113223

למידה עם שליחות

    קורס אימון לכלכלת המשפחה מורחב - לנשים
ייפתח במקביל בבית המורה שצ‘רנסקי בבני ברק

הקורסים ע“פ מודל שלושת הצעדים לשלווה בכלכלת הבית
וכוללים פרקטיקה וסימולציות

מסילהפון 02-80-30-222

5 8 0 3 6 1 2 3 6 ר “ ע

הקורסים מיועדים לגברים בלבד קהל היעד:  
ר‘ ישראל גוטמן מנהל מח‘ משפחות במסילה וצוות מומחי מסילה הנחייה:  

מיד לאחר החגים מועד:  
אפשרות לעבודה בארגון מסילה למתאימים השמה:  

מייל azriel@mesila.org | טל‘ 0583-211-266 פרטים:  
או 02-5000-475 שלוחה 313 (עזריאל) ניתן להשאיר הודעה.  

בוא להפוך את הכישרון, השאיפות
והשליחות שלך למקור הכנסה יציב!

מקומך איתנו בסדנא

בס“ד

שואף להפוך את הכישרון שלך למקור פרנסה?
מרגיש שאתה שווה יותר?
מוכן לתהליך של שינוי?

ם: ן הנושאי בי

כלים מעשיים לזיהוי הפוטנציאל  גילוי המומחיות שלי  חסמים ומעכבים בדרך להצלחה 

ביטחון והערכה עצמית  הכנסה פאסיבית (השקעות)  

הסדנא בשילוב פאנל מומחים, יעוץ אישי וקבוצה מעצימה 
בין המרצים: הגרפולוג אבי זוהר, הרב דוד פנחס טוורסקי, הרב ישראל גוטמן ועוד

לפרטים והרשמה במזכירות 02-5000475  |  הסדנא לגברים/נשים
baruch@mesila.org לקבלת חוברת חינם ”סודות הגדלת הכנסות“ לפנות למייל

המנוע הפנימי שלך
להגדלת הכנסות

נתונים 2015

63% אנשים

שעברו תהליך 

הגדלת הכנסות, 

הגדילו הכנסותיהם 

ב-26%

ו-100% התייעלו.

בהנחייתו של הר‘ ברוך פייגר
מנהל תחום הגדלת הכנסות במרכז הלמידה


