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בס”ד, חשוון תשע”ז   |   עלון מס’ 44    |   פנימי מסילה

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

הדינר  את  בעז"ה  השנה  גם  נחגוג  שנה,  כבכל 
הענפה  הפעילות  תוצג   בו  מסילה,  של  המסורתי 
עשירה  אומנותית  תוכנית  בלווית  מסילה  של 
יתקיים  השנה  ערוכים.  שולחנות  לצד  ומגוונת 
 - האומה  בבניני  דשמיא,  בסיעתא  האירוע, 
מוצאי  ראשון  ביום  בירושלים,  הקונגרסים  מרכז 
אורח   .)1.1.2017( תשע"ז  בטבת  ג'  חנוכה,  זאת 
ישראל מאיר לאו שליט"א, רבה  יהיה הרב  הכבוד 
והחזנות  השירה  פרקי  יפו.  אביב  תל  של  הראשי 
דיקמן,  יואלי  המעבד  של  בניצוחו  בתזמורת  ילוו 
"מלכות"  מקהלת  רוט,  אברימי  החזן  בהשתתפות 

ומקהלת הילדים "קול הנערים".
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

ניתן להירשם עד 25.12.2016
ומוקירי  תומכים  ידידים,  לראותכם,  מצפים  אנו 

מסילה, בערב הנפלא, ולקבל את פניכם!
שרה  רבקה  מרת  החשובה  האשה  לע"נ  הערב 
להרה"ח  חבר  אשת  בצלאל,  ר'  בת  מרגליות 
כ"ו  ר' אפרים זלמן מרגליות ע"ה, נלב"ע  רודצו"ח 

אדר ב' תשע"ו, שתמכה במסילה מיום היווסדה.

פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


בשורת מסילה הגיעה לאלעד
בשורת מסילה הגיעה לעיר אלעד. למעלה ממאתיים 
איש מתושבי העיר, מכל העדות והחוגים, גדשו את 
ויז'ניץ, והאזינו בקשב רב למשאו של  אולמי סמינר 
הדין  בבית  יהודה סילמן שליט”א, אב"ד  רבי  הגאון 
של מרן הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א. הרב הסביר 
בטוב טעם את יסודות הנהגת ואורחות כלכלת הבית 
חשיבות  את  מדגיש  כשהוא  הקדושה,  התורה  ע"פ 
ומתוכנן.  מסודר  תקציב  ע"פ  הכספית  ההתנהלות 
מגלגולי  הזהירות  חובת  על  עורר  שליט"א  הרב 
חובות המובילים לעברי פי פחת ולתופעות שליליות 
בבית היהודי, ונתן כללים לבניית התקציב. את דבריו 

הדגים בעזרת סיפורים שקרו לאחרונה.
משפחות  מחלקת  מנהל  הי"ו,  גוטמן  ישראל  הרב 
במשך  ומקצועית  מרתקת  הרצאה  מסר  במסילה, 
מעשיים  כלים  העניק  במהלכה  ארוכה,  שעה 
להתנהלות כלכלית נבונה עפ”י התורה, והרחיב  על 
יוצרים חופש',  'גבולות  חשיבות תכנון התקציב, על 
ושנתיות,  חודשיות  הוצאות  על  כאב,  מול  עונג  על 
השנתיות  ההוצאות  לקראת  להתארגן  ההכרח  ועל 
ההרצאה  ועוד.  מראש  צפויות"  ה"לא  ולהוצאות 
המחכימה הייתה 'טעימה על קצה המזלג' ממשנתה 
חיוניות  את  למשתתפים  והוכיחה  מסילה,  של 
ההשתתפות בסדנאות הלמידה לניהול הבית היהודי 
ברוגע ובנחת. הכלים הרבים והמקצועיים שמסילה 
בישראל  בית  כל  להביא  בס"ד  יכולים  כיום  נותנת 

שלווה  של  ולחיים  נבונה  כלכלית  להתנהלות 
ורגיעה. 

לסיום הביא הרב גוטמן שורה של סגולות לפרנסה 
מצידנו  אנו  כי  והפטיר  בספרים,  המובאות  טובה 
ייתן את הסייעתא  והקב"ה  עושים את ההשתדלות 

דשמיא להתנהלות נכונה ולפרנסה ברווח. 
בסופו של הערב אמר אחד המשתתפים למארגנים 
כי הוא תמיד מתנהל בצורה מסודרת ועד כה חשב 
שהוא יודע הכל. הערב הוא נוכח לראות שיש הרבה 
מסודר  לאדם  גם  לעזור  שיכולים  יחודיים  כלים 
כמוהו ולהביאו לחיים הרבה יותר רגועים ושלווים. 

שייערכו  לסדנאות  הרשמה  נערכה  הכנס  במהלך 
משפחות  לליווי  פניות  עשרות  והתקבלו  באלעד 

ולהשתתפות בסדנאות. 

רוזנסטוק,  אלן  הר'  ארה"ב  מסילה  מנהל 
רוזנסטוק  הר'  בארץ.  שבוע  של  לביקור  הגיע 
העובדים  את  פגש  מסילה,  במשרדי  התארח 
הצוות.  בישיבת  פעיל  חלק  ונטל  מסילה  של 
הכשרת  תהליך  את  מאוד  שיבח  בישיבה, 
משה  והר'  קאהן  משה  הר'  ע"י  המלווים 
גרינפלד, וסיפר כי הוא בעצמו נכח בשיעורים 
לחיים".  "דברים  מהם  ולקח  נחת  לו  שהסבו 
הר' רוזנסטוק אמר כי הוא מעוניין להפיץ יותר 
את התוכניות הלימודיות של מסילה במערכת 
מבוקשים  החומרים  שם  בארה"ב  החינוך 

את  מעביר  "אני  אמר,  שליח"  אני  "למעשה  ביותר. 
- לרווחת הציבור היהודי  המוצר המשובח של מסילה 
שי  ולר'  לר' שמואל מרגליות  הודה  אלן  מר  בארה"ב". 

בי"ד חשון   ביקרה  מ'קרן אטלנטה'  נשים  משלחת 
בשיעור  וצפתה  ברמלה,  ציון"  "שערי  בבית הספר 
מתוכנית "כספת" בנושא כלכלה נבונה לתלמידות 

שנמסר ע"י המורה ר. שמש.
השיעור היה דינאמי והתפתח דיון בנושא התקציב 
מורגנווסר,  י.  הגב'  ביה"ס,  מנהלת  המשפחתי. 
אירחה את המשלחת ונשאה בפניהן דברים. נראה 
כי המשתתפות במשלחת התרשמו מאד מתרומת 

התכנים לתלמידות.

בהשתתפות  חשון  בי"ג  ברק  בבני  נפתחה  הסדנא 
20 אמהות חד הוריות. את הסדנא מעבירה הגב' א. 
נועדה  הסדנא  במסילה.  חינוך  מח'  מנהלת  הוכמן 
תקציב  בניהול  המשתתפות  את  וללוות  להעצים 
הראשון  בשיעור  כבר  המשתתפות  תגובת  נכון. 

היתה חיובית מאד.

ביקור מנהל מסילה ארה"ב בארץ

קרן אטלנטה - בשיעור "כספת" 

סדנא לחד הוריות במרכז "עוצמה"

ונותנים  ובכל מצב,  בו בכל עת  קלימר שתומכים 
גב אמיתי בתוכן וברוח לחזק את המפעל העולמי 

של מסילה בתפוצות". 

קו ההרצאות מסילה-פון

02-80-30-222
מאות מאזינים בבית ובדרכים הגיעו 

לשלווה ורוגע בכלכלת הבית באמצעות 

האזנה לקו החינמי העשיר והמרתק



מחלקהבפעולה


ש: אדם שמנסה להגדיל הכנסותיו בודאי כבר ניסה הכל, מה 
יכולה מסילה לחדש לו? 

כזה  לאדם  נותנים  אנחנו  אחד,  על  אחד  אישיות  בפגישות  ת: 
מעטפת מקצועית, שמתוכה הוא יוכל להפיק את הידע והכלים 
הנכונים איך לפעול כדי לממש את הפוטנציאל שבו. המעטפת 
נקודת  מקבל  הוא  זה  בתהליך  והעצמה.  הכוונה  אבחון,  כוללת 
מבט חדשה על עצמו, ומתוך כך - גם על הסביבה התעסוקתית 

בה הוא פועל.
ש: מהם הקשיים המרכזיים שאתה נתקל בהם? 

משתי  יכולתם  את  ממשים  ואינם  מתקדמים  לא  אנשים  ת: 
יכולת  אי  כולל:  ידע  חוסר  אומץ.  וחוסר  ידע  חוסר  סיבות: 
אישיים,   בכישורים  עצמי  פוטנציאל  מימוש  אי  להתמקד, 
לחוזקות  מודעות   וחוסר  היכרות  חוסר  תעסוקתיים,  כישורים 
וחולשות מרכזיים, וכ"כ אין היכרות נרחבת עם עולם התעסוקה. 
קבעון  רגשי,  חסם  עצמי,  ביטחון  חוסר  כולל:  אומץ  חוסר 

מחשבתי, דימוי עצמי נמוך וכו'. 
בפגישות אני נותן את הידע הנדרש מתוך היכרות מעמיקה עם 
על  ללקוח  ספציפית  המותאם  בתחום  העכשווי,  העבודה  שוק 
מדריך  אני  בשיחות  באבחון.  שהתגלו  כפי  ותכונותיו  כישוריו 
ומכוון אותו ליעדים שהוא מציב, ומעניק כלים כיצד להתמודד 
עם מה שחוסם אותו מלהצליח. אדם כזה יוצא עם הרבה כוחות 
נפשיים וכלים איך לפרוץ קדימה. ברוב המקרים, בהרבה סיעתא 

דשמיא - הוא מגדיל הכנסותיו.
ש: האם אתם מציעים עבודה?

הנפש  לכוחות  התחברות  אלא  השמה,  אינה  המטרה  לא.  ת: 
והכישורים של האדם, שאותם הוא לא תמיד מכיר, כדי למצוא 

פרנסה בכבוד ולהיענות להזדמנויות שמגיעות מבחוץ.
ש: אילו שינויים הלקוחות עושים בעקבות הפניה למסילה?

לעצמם  יותר  מודעים  תהליך  שמסיימים  לקוחות  ראשית,  ת: 
השינויים  שלהם.  החולשות  את  וגם  החוזקות  את  ומזהים 
ביטוי  לידי  לבוא  ויכולים  בנסיבות,  ותלויים  מגוונים  למעשה 
שכר/  )העלאת  העבודה  תנאי  בשיפור  עבודה,  מקום  בהחלפת 
הפחתת שעות(, בשינוי הגדרת תפקיד, בהוספת מקום עבודה, 
ליזמות  לימודים,  למקום  בהפניה  מקצועי,  תחום  בשינוי 
מסמך  הצורך  בעת  הלקוח  עם  בונים  גם  אנו  וכו'.  למתאימים 
קו"ח מקצועי על מנת לפתוח בפניו דלתות. ההצלחה העיקרית 
בהכנסות,  עליה  ברווחה בעקבות  לחיות  כמובן האפשרות  היא 
כך  ובעקבות  התהליך,  בעקבות  בעצמו  מאמין  כשאדם   אבל 
 - יכל לעשות  מקבל כוחות חדשים לעשות דברים שבעבר לא 

זה הרווח העיקרי. 
ש: שתף אותנו בסיפור אישי מן השטח.

שפיטרו  אלמן  איש  עם  לאחרונה  שהיה  סיפור  אותי  ריגש  ת: 
שלו  )המשכורת  אישיים  בין  סכסוכים  רקע  על  אותו מעבודתו 
המניעים  את  הבין  שבו  תהליך  לאחר  מאוד(.  גבוהה  היתה 
פנה  הוא  ומחשבתי,  מידתי  שינוי  ועשה  אותם  קיבל  לפיטוריו, 
למקום עבודתו הקודם, ובעזרת ליווי והכוונה של מסילה קבלו 

אותו לעבודה בחזרה.
בנושא  סדנא  ובו  למידה  מרכז  במסילה  נפתח  לאחרונה  ש: 
הפרטני  השירות  בין  העיקרי  ההבדל  מה  הכנסות,  הגדלת 

להצטרפות לקבוצה?
לטווח  קורס  זהו  רחב,  בהיקף  ידע  מעניקים  הלמידה  במרכז  ת: 
ההכנסות,  הגדלת  דרכי  כל  עם  מעמיקה  היכרות  הכולל  רחוק 
להשגת  אימון  קבוצת  במסגרת  נעשה  הקורס  הלמידה  במרכז 
מטרות. התהליך שאני עושה הוא קצר יותר וממוקד בידע הרלוונטי 
בליווי  ונעשה  יחסית  קצר  התהליך  ולכישוריו,  לאופיו  ללקוח, 
לאנשים  פונה  הלמידה  מרכז  נוסף:  הבדל  אחד".  על  "אחד  אישי 
שמזהים בעצמם תכונה יזמית ומעוף אשר אינם מצליחים לממש 

את  "האני" שבהם, ואילו אני פונה לקהל מכל הסוגים. 
ש: כמה מילות סיכום.

את  יותר  מפנימים  שאנשים  שככל  מראה  בשטח  הניסיון  ת: 
המשמעות של לקיחת אחריות על החיים שלהם, הם מתקדמים 
ומצליחים בס"ד להגדיל הכנסות. ברוב המקרים, שינוי ללקיחת 
את  משמעותית  שמשפרים  שינויים  עוד  איתו  מביא  אחריות 

איכות החיים. 

ראיון עם הר' שמעון שוורץ
מנהל מח' הגדלת הכנסות ע"ש לאופר

מסילהסביב העולם


החודש נפגשו המלווים המוכשרים שסיימו את הקורס עם היו"ר. מנהל הסניף, הר' איליי 
לוי, ערך סיעור מוחות לקראת תפקידם החדש. המלווים החדשים של מסילה בברוקלין 

כבר החלו לקבל משפחות לליווי.

חדש  משרד  החודש  חנכו  בלונדון 
למסילה שיתן מענה לתושבים באיזור. 
בנג'י  מר  חלק  נטלו  המרשים  באירוע 
המלווים   ,UK מסילה  מנהל  לנדאו, 
חדשים שהוכשרו ע"י מסילה לאחרונה, 

וכן רבנים ועסקנים מהאיזור. 

מפגש מלווי מסילה עם היו"ר בברוקלין

קביעת מזוזות במשרד 
מסילה לונדון

המורה  בבית  החודש  התחיל  השנתי  הקורס 
משתלמות.  כ-40  בו  ומשתתפות  שצ'רנסקי 
הקורס מקנה 2 נקודות גמול. התכנים המגוונים 
הנפרשים במשך שנה כוללים נושאים מרתקים: 
תקציב  ניהול  פיננסי,  חינוך  המשפחה,  תקציב 
כלים  בפרנסה,  ובטחון  השתדלות  לשמחות, 
נותרו  ועוד.  נדל"ן  השקעות  עסק,  לפתיחת 
וניתן עדיין להצטרף. לפרטים  מקומות בודדים 
צ.  הגב'  הקורס  לרכזת  לפנות  ניתן  והרשמה 

מאיר בטל' 053-3113223.

התקיים  לנשים  רחובות  בעיר  מסילה  ערב   
שלמה  הרב  ובסיוע  רחובות  עיריית  בחסות 
הנחה  המרתק  הערב  את  העירייה.  חבר  מונטג 
ישראל  הרב  במסילה.  מלווה  פקטר,  דב  הר' 
ארז  והר'  חכמה,  קניה  בנושא  הרצה  גוטמן 
וקריאת  עובדים  זכויות  על  נתן הרצאה  גוטליב 

תלושי משכורת. בערב השתתפו כ-100 נשים.

שמש  בבית  חן"  "פניני  בסמינר  הרצאה   
תלמידות  ל-30  גוטמן  ישראל  הר'  ע"י  נמסרה 

כתה י"ב.

קבוצות  שתי  אשכול  ברמת  לנשים  סדנא   
מעבירה  הסדנאות  את  האחרון.  בשבוע  נפתחו 

בטוב טעם הגב' ר. שמש לכ-30 נשים.

מבוקש  וילדים"  הורים  "כסף,  המרתק  הנושא 
בארץ.  המתגוררים  אנגלית  דוברי  בקרב  מאוד 
הערב בנווה יעקב התקיים בי"ג חשוון  והשתתפו 
עילית  בבית"ר  התקיים  דומה  ערב  נשים.   15 בו 
היו  הנשים  נשים.   25 בו  והשתתפו  חשוון   בי"ד 
 Your מרוצות, חלקן רכשו את הספר המבוקש 
Money&Your Life וחלקן נרשמו בעקבות 

הערב לליווי משפחות וליעוץ עסקי במסילה. 

קורס אימון כלכלי בבני ברק

סדנאות מסילה ברחבי הארץ

ערב לדוברות אנגלית בנווה יעקב 
ובביתר עילית 

ערב סיעור מוחות
התקיים בי"ד חשון

מסילה  במשרדי 
ת  ו פ ת ת ש ה ב
מלווים  כ-20 
ם  י ש ד ח
הערב  וותיקים. 
בשיטת  התקיים 
מינד.  המאסטר 

עם  עושים  מה  בערב:  שנידונה  השאלות  אחת 
אבל  כלכלי,  ליווי  תהליך  שמתחילה  משפחה 
בשלב הראשון הם רוצים פתרון לשאלה איך הם 
14 אלף ש"ח שצריכים להכניס  מתמודדים עם 
בתורו,  אחד  כל  המלווים,  בבוקר.  מחר  לבנק 
נתנו לא פחות מ-16 פתרונות יצירתיים למצב.  

ערב סיעור מוחות למלווי מסילה  

מסילה מברכת את

הר' יאיר קרייף 
הי"ו

עם הכנסו לתפקיד 
מזכיר מחלקת 

משפחות
ולסיוע במתן מענה 

מקצועי לכל המשפחות 
החדשות שפונות 

למסילה.

חדשוטובות המשך פעילות מסילה בחודש האחרון



