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בס”ד, טבת תשע”ז   |   עלון מס’ 46    |   פנימי מסילה

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

פעילות מסילה בחודש האחרון חדשוטובותדבר המערכת


בראשות רבנים ואישי ציבור: מעמד רב רושם בדינר השנתי
'במסילה נעלה' של מסילה

של  החשובה  הפעילות  את  נס  על  שהעלה  שליט"א  לאו  הגרי"מ  הראשי  הרב  נשא  המרכזי  המשא  את 
מסילה    נשמעו סיפוריהם האישיים והמרגשים של בעלי משפחות שהועלו על דרך המלך הודות לליווי 

הפיננסי המקצועי של מסילה
מאות  לצד  מכובדים  ציבור  ואישי  רבנים 
המרשים  במעמד  השתתפו  וידידים  תומכים 

"במסילה נעלה 8" של מסילה. 
כמידי שנה, נערך גם השנה האירוע המרכזי של 
השמינית  השנה  זו  נעלה",  "במסילה  מסילה: 
ברציפות. במוצאי זאת חנוכה התאספו מאות 
במרכז  והצוות,  התורמים  מסילה,  אוהדי 
לערב  בירושלים,  האומה  בנייני  הקונגרסים 
רעים  ובאהבת  נעימה  באווירה  ומרתק  ייחודי 
נפלאה. ליד השולחנות הערוכים בהדר, עליהם 
"רננים–יאמי"  קייטרינג  מעדני  ממיטב  הוגשו 

כדי  האורחים  התכנסו  החרדית,  העדה  בד"ץ  בכשרות 
בראשה,  לעומד  למסילה,  והערכה  כבוד  רגשי  להביע 
מסילה  ולמשפחת  החשובים,  לתומכים  לפעילים, 

המורחבת. 
לשעבר  הראשי  הרב  בהשתתפותם  כיבדו  המעמד  את 
הגרי"מ לאו שליט"א, ראש עיריית מודיעין עילית הרב 
יצחק  הרב  ירושלים:  עיריית  בכירי  הי"ו,  גוטרמן  יעקב 
סגן  דייטש  יוסף  הרב  העיר,  ראש  ומ"מ  סגן  פינדרוס 
ראש העיר, הרב צבי כהן סגן ראש העיר, וחברי מועצת 
העיר: הרב ישראל קלרמן, הרב יעקב הלפרין, הרב פיני 

עזרא והרב אברהם בצלאל.
קבלת  ברחבת  להתכנס  החלו   19:00 בשעה  כבר 
במיוחד  שהגיעו  מהם  הנכבדים,  המשתתפים  הפנים 
לכבוד  שיצא  המהודר  הז'ורנל  חולק  לבאים  מחו"ל. 
האירוע, הכולל סקירה מפורטת, בעברית ובאנגלית, על 
פעילויות מסילה בשנה האחרונה, ומודעות ברכה חמות 

מהידידים. 
ידיהם  את  המשתתפים  נטלו  ערבית,  תפילת  לאחר 

והתיישבו ליד השולחנות הערוכים בהדר. 

את הערב הנחה ברוב כישרון הר' משה קאהן, שהזמין 
דברי  לשאת  מרגליות  שמואל  הרב  מסילה  יו"ר  את 
כך  על  "ראשית,  לה'  בהודיה  פתח  היו"ר  פתיחה. 
גדולה  כ"כ  בצורה  האחרונה  בשנה  גדלה  שמסילה 
את  ראינו  שבו  בבית  שגדלתי  על  ושנית,  ומרשימה, 
עדיין  שאנחנו   - והאמא  האבא  של  לזולת  המסירות 
להיות  הגדולה  הזכות  את  וקיבלתי  לפטירתה,  בשנה 

חלק ממסילה". 
את המשא המרכזי נשא הגאון הרב ישראל מאיר לאו 
שליט"א שהביע את ברכתו החמה, ודיבר על החשיבות 
לתמוך  לציבור  וקרא  במסילה,  שמצא  הגדול  והרעיון 
לרב  הוענקה  דבריו  בסיום  ובפעילותה.  במסילה 
ידיד אישי של  וע"י  הראשי תעודת הוקרה ע"י היו"ר, 

הרב ושל מסילה - מר קורט רוטשילד. 
את  שריתקו  משפחות  הבמה  אל  עלו  זה  אחר  בזה 
הקהל בסיפוריהן המרגשים, תיארו כיצד עלו על דרך 
העמוקה  הוקרתן  את  והביעו  מסילה  בזכות  המלך 

לארגון. 
קטע מיוחד הוקדש לסיקור פעילות 'מסילה בינלאומי' 

זאת  במוצאי  נחגג  מסילה  של  השנתי  הדינר 
לידידי מסילה, שותפים,  לב  חנוכה. תודה  מקרב 
אותנו  וכבדו  בשמחה  שהגיעו  ועובדים  תורמים 
שפע  לכולכם  מאחלים  הנפלא.  בערב  בנוכחותם 
ברכה והצלחה ברוחניות וגשמיות יה"ר שבכוחות 
משותפים  נרחיב את מעגל הפעילות ונצמיח עוד 

ועוד משפחות ועסקים. 
מצפים לראותכם באירועים הבאים עלינו לטובה. 

בברכה, הנהלת מסילה.

לקורס  מבוא  כנסי  התקיימו  האחרון  בחודש 
וחיפה.  ערד  ביתר,  בירושלים,  הכנסות  הגדלת 
בני  שמש,  בבית  גם  מבוא  הרצאות  צפויות  בס"ד 

ברק, מגדל העמק ועוד.
יפתח  פייגר,  ברוך  הר'  בהנחיית  המבוקש,  הקורס 
לנשים  נפרדות  לקבוצות  שבט  בחודש  בעז"ה 

ולגברים.
הגדלת  בתחום  נושאים  במגוון  עוסק  הקורס 
כשדה  משמשת  עצמה  הקבוצה  כאשר  הכנסות 
המעוניינים  המטרות.  להשגת  פורה  פעולה 
שלוחה   02-5000475 בטלפון:  קשר  צרו  להירשם 

0 - מזכירות.

בייבי קלאב הינו מקום התכנסות לנשים בחופשת 
צרכנות  של  בסדנא  להשתתף  כדי  שהגיעו  לידה 

נבונה. 
ת.  הגב'  מרובה  בהצלחה  העבירה  הסדנא  את 

ביננפלד. 
השתתפו כ-25 נשים  שיצאו עם כלים ברורים וידע 

שימושי "מה לעשות מחר".
מתוך השטח עולה צורך בסדנת המשך ע"מ לבסס 

את הדברים ולעקוב אחר התהליך.

המנוע הפנימי שלך להגדלת 
הכנסות

סדנא לנשים ב"בייבי קלאב"
נווה יעקב



בשמחות
משפחת מסילה מברכת במזל טוב

ורוב נחת את:
מסילה   הנהלת  חבר  מרגליות,  רפאל  הרב   •

ומשפחתו לאירוסי בתו בשעטו"מ.
בחו"ל,  סניפים  פיתוח  גרינפלד,  משה  הרב   •

ומשפחתו להולדת הבת בשעטו"מ. 

להשקעה  נכס  לכם  יש  האם   
את  לבדוק  מעוניינים  ואתם 

הכדאיות שלו?
נכס  לקנות  רוצים  אתם  האם   
דעת  בחוות  ומעוניינים  להשקעה 

מקצועית? 
באיזה  התלבטות  לכם  יש  האם   

נכס להשקיע?
יעקב  הרב  לנדל"ן,  מסילה  מומחה 
לקוחות  את  מקבל  הי"ו,  וייספיש 
מסילה בתאום מראש בלבד. לתאום 

פגישה התקשרו: 02-5000475 שלוחה 0 מזכירות. 
קיימת  הצעה  על  ניתן  הייעוץ  להשקעה,  רעיונות  או  הצעות  מציעה  איננה  מסילה  הערה חשובה: 

בלבד, ולכן חובה להגיע עם נתונים מדוייקים.

"מרגוע"  במלון  טבת  בי"ג  התקיימה  ההרצאה 
על  דיבר  פייגר  ברוך  הר'  נשים.  ל-60  בערד 
הבנים  אם  ארגון  הכנסות.  להגדלת  הנוסחה 
כלים  להן  ונותן  הוריות   חד  נשים  מעצים 
פועלת  מסילה  האחרונות  בשנים  לחיים.  
רצון  שבעות  והנשים  הארגון  עם  בשת"פ 

מהפעילות המגוונת שיש למסילה להציע. 

22 מורות המעבירות את תוכנית "סוללות" בסמינרים השתתפו ביום עיון 
מרתק שהתקיים בבית המורה שצ'רנסקי  ביום שלישי כ"ז כסלו.

הרב יצחק פדידה נתן הרצאה מרתקת על כך שהתנהלות כלכלית נכונה 
העביר  גוטמן  ישראל  הרב  ובריאה.  נכונה  תפיסה   – מהראש  מתחילה 
כלים  קיבלו  והמורות  אימוניים  כלים  על  ומעשית  מקצועית  הרצאה 

חשובים ומעצימים להמשך עבודתן הברוכה.
לשביעות  המרשימה  וההפקה  הארגון  על  מאיר  צ.  לגב'  מיוחדת  תודה 

רצון כולן.

 סדנא בחיפה לגברים עם הר' איציק אפטר בשילוב "מפתח". 
קרעטשניף  בחסידות  גברים  ל-20  ברחובות  סדנא   

)בעקבות ערב המבוא( ע"י הר' דב פקטר. 
 סדנא ברמת בית שמש ג' לגברים בשיתוף "מפתח" עם 

הר' שלמה קירשנבוים.
 סדנא לקהילת חב"ד במגדל העמק בשיתוף "מפתח" עם 

הר' יאיר קרייף.
ולגברים  בביתר עילית סדנא לנשים ע"י הגב' ביננפלד,   

במקביל ע"י הרב זאב קנובליך. 
 ישיבת חברון - הדרכה לחתנים. נפתחה קבוצה ראשונה 
יחיאל  הר'  מעביר  הסדנא  את  חתנים,  עשרות  המונה 

כהנוביץ'.

מפגש אימון מס' 2 התקיים לנשים ולגברים ביום רביעי ו' 
טבת בשיתוף "מרכז עוצמה" של מח' הרווחה בעירית בני 
ברק. הרב יצחק פדידה מסר הרצאה מעשירה בנושא "שינוי 
האירוע  לאירועים".  פיננסית  להתארגות  וכלים  פיננסי 
התקיים ב"מרכז לילד ולמשפחה" בבני ברק ונכחו בו כ-40 

משתתפים.

יעוץ נדל"ן חינם - במסילה

הרצאה לנשים בשיתוף "אם הבנים" 

יום עיון למורות "סוללות" בבני ברק

סדנאות שהחלו החודש

"חדר כושר כלכלי" בבני ברק

חדשוטובות המשך פעילות מסילה בחודש האחרון


ההפנינג התקיים בבית הספר "שערי אהרון" בבני ברק.  
השתתפו כ-150 ילדים בגילאים 5-14 בליווי האמהות. 
האירוע התקיים בשיתוף "מרכז עצמה" בהנהלת הגב' 
חוה נבון. הילדים עברו בין חדרי פעילות מגוונים: חדר 
נושאות  תחרויות  חיסכון,  קופת  יצירת  נבונה,  קניה 
בחלקו",  "השמח  בנושא  שקופיות  חדר  פרסים, 
ספרונים לצביעה בנושאים "דמי חנוכה", "ילד חסכוני" 
ועוד.  לילדים,  מסילה  מבית  והבטחה"  ו"אבטיח 
נושא  חידון  נערך  וגם  קוסם  הגיע  לפעילות המסכמת 

פרסים  ומלהיב בנושא כלכלה נבונה. 
והנאה  הצלחה  נוחלת  שהפעילות  השניה  השנה  זו 
התפעלותן  הביעו  האמהות  הילדים.  מצד  מרובה 
מהתכנים שמוגשים בצורה חווייתית ועשירה והילדים 
עם...  וכמובן  מהנות,  שעות  כ-4  לאחר  מרוצים  יצאו 

סופגניות.  

הפנינג מסילה ל-150 ילדים בחנוכה

מסילה - משרד ראשי 02-5000475 
פקס 02-5000478  מחלקת חינוך שלוחה 314 מחלקה עסקית שלוחה 305

מחלקת משפחות  שלוחה 308  קשרי חוץ שלוחה 302

ובסיומו בירך שגריר בריטניה בישראל את באי הדינר. בהמשך 
הערב הועלה זכרה של האשה החשובה מרת רבקה שרה בת ר' 
וימים  היווסדה,  מיום  ע"ה שתמכה במסילה  מרגליות  בצלאל 
דוד  ר'  בנה, הרה"ח  עדיין בתוך השנה לפטירתה.  אלו מצויים 
ודיבר  נשמתה  לעילוי  נר  הדליק  מלונדון,  שליט"א  )מרגליות( 

בהתרגשות רבה על גדלותה.
במהלך הערב נערך מיצג מוחשי וייחודי על תוכנית ההכשרה 
הוצג  המיצג  הלכתיים.  כלכליים  בנושאים  התלמידים  של 
באמצעות תיאטרון בובות מרתק שבאמצעותו יכלו האורחים 
שאפשר  הכלכליים  והמסרים  הדו-שיח  חשיבות  את  להבין 

ורצוי  לחנך בהם ילדים.
יואלי דיקמן  על החלק המוזיקלי הופקד המעבד רב הכישרון 
בניצוחו של הר'  "מלכות"  ייחודי עם מקהלת  בהרכב מוזיקלי 
כשעל  הנערים"  "קול  הילדים  מקהלת  ובשילוב  ביכלר,  פנחס 

גביהם עומד החזן ר' אברימי רוט.
החלק המוזיקלי היה בנוי על רעיון "קהילות הקודש", המשקף 
ולכל  הקהלים  לכל  מענה  הנותנת  מסילה  של  פעילותה  את 
העדות והחוגים. לפני כל מחרוזת הועלתה ברכת האדמורי"ם 

ורבני הקהילות השונות למסילה ודרכה.
תודות לכל העוסקים בארגון ובהפקת הערב המיוחד ובראשם 

הר' ישראל מרנשטיין הי"ו.

המשך סיקור "במסילה נעלה"

ם י א ב ה ם  י כ ו ר ב
לחדר הכושר הכלכלי מבית מסילה

עקבו אחרינו...

מפגש אימון 2: 
• סיפור אישי מטלטל על שינוי פיננסי הרב יצחק פדידה - הכח שבך 
• כלים להתארגנות פיננסית לארועים    

מפגשי אימון נוספים במהלך השנה:
עושים סדר )חודש אדר(  .3

הורים ילדים והכסף שביניהם )סיון(  .4

האגף לשירותים חברתיים

ביריד מבחר פעילויות מרתקות, 
מאתגרות ומעשירות.

חוויה שלא מפסידים!!!

יום רביעי כ”ח כסלו תשע”ז 
)28.12.16(

בבית הספר “שערי אהרון”
רח’ אברמסקי  26

בשעות 11:00-15:00
עלות כניסה: 5 ש”ח לילדה

כולכן מוזמנות!

בס”ד

הפנינג חנוכה 
לילדות

בנושא “אמא, תקני לי!”

אמהות וילדות מוזמנות

יצירותלכל אחת!וטרופיתסופגניה 
בבלונים

מופע
קסמים

תחנות

נושאות פרסים 

והפתעות

תחרויות

ומרוציםקולעים

יוצרים
וחוסכים

בס”ד

האגף לשירותים חברתיים

הופעה - בנות חוג העשרה באנגלית

02-80-30-222קו ההרצאות מסילה-פון
באמצעות האזנה לקו העשיר והמרתקמהרצאות מקצועיות בכלכלת הבית אלפי מאזינים בבית ובדרכים נהנו 

הזמנה ליום עיון
בס"ד, כסלו תשע"ז

∙  חובה לאשר השתתפות: בטל’ 03-6162227,
chani@mesila.org בפקס: 03-6165559,  בדוא”ל  

∙  נא להביא את הכסף שנאסף עבור החוברות 
לתלמידות.

∙   שימי לב : על מנת לקבל את גמול ההשתלמות 
)30 שעות – המותנה בהשתתפות ב-3 המפגשים 

והגשת עבודה( יש להביא למפגש זה 210 ₪, 
לפרטים: הגב' ציפי מאיר

.053-3113223  

מורה יקרה, שלום רב,
הינך מוזמנת ליום עיון מרתק שיתקיים 
תשע”ז  כסלו  כ”ז  שלישי  ביום  בעז"ה 
מורות  ולהשתלמות  להכשרה  במרכז 
שע"י סמינר בית יעקב שצ'רנסקי, רח' 

רבי עקיבא 64 בני ברק.

ת: י כנ בתו

הכח שבך / הרב יצחק פדידה  9:45-11:30

11:30-13:00  כלים אימוניים להעצמת 
משפחות / הרב ישראל גוטמן,  

מנהל מחלקת משפחות

טעימה  13:00-14:00

השתתפותך חשובה מאד!

מצפות לראותך,
צוות מסילה שי לכל

משתתפת


