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דבר היו”ר
על  שמח  אני  מסילה.  של  לאירוע  הבאים  ברוכים 
הזדמנות חגיגית זו, המאפשרת לנו לחלוק עם ידידנו 
נוספת  משנה  העולה  הסיפוק  תחושת  את  ותומכינו 

של צמיחה חסרת-תקדים. 
הן  מאוד,  פעילויותינו  ב"ה  התרחבו  השנה  במהלך 
בארץ ישראל והן בחו"ל. השקנו את ערכת "עשה זאת 
בעצמך", אשר מאפשרת לאנשים רבים יותר להפיק 
ולאמץ אורח חיים של  תועלת מגישתה של מסילה, 
הראשון  הקורס  את  פתחנו  כן,  כמו  נבונה.  כלכלה 
שלנו למאמני עסקים בארץ ישראל – צעד משמעותי 
על  יזמים  להעלות  יכולתנו  את  בעז"ה  יגביר  אשר 

המסילה להצלחה. 
השנה היא השנה הראשונה בה הענקנו ליווי למאות 

קיימנו  בחו"ל.  משפחות 
אחד  כל  על  הדוק  פיקוח 

תועדה  כזה  בתהליך  פגישה  וכל  הליווי,  מתהליכי 
מן  גדול  בחלק  מקצועיים.  באמצעים  וסוכמה 
ומשפחות  מרשימות,  תוצאות  הושגו  התהליכים 
רבות חוללו מהפך של ממש בהתנהלותן הכלכלית. 
ראש  כיושב  אני משמש  בהן  רבות  שנים  לאחר  אף 
החוויות  מן  להתפעל  מפסיק  איני  עדיין  מסילה, 
משנות-החיים שחווים הקליינטים שלנו, לפעמים תוך 

מספר קטן של פגישות בלבד. 
מגיעים  חסרת-תקדים,  צמיחה  עם  יחד  כצפוי, 
ב"ה,  הכספי.  בנושא  בעיקר  חסרי-תקדים,  אתגרים 
אתגרים  על  בהתגברות  ארוכה  דרך  כברת  עברנו 
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אלה, אולם טרם הגענו לסיומה. 
התשתית  את  לחזק  עלינו  ומוטל  עצומים,  הצרכים 
שלנו על מנת שנוכל להיענות לדרישה הגדולה. אך 
אין לי ספק כי, בעזרת תמיכתה הנאמנה של משפחת 
יכולות  ועם  יותר  נצליח בע"ה לצאת חזקים  מסילה, 
טובות יותר לממש את הפוטנציאל שלנו ולבצע את 
תפקידנו: לשרת את כלל ישראל, ולהביא כמה שיותר 

משפחות לעתיד בריא יותר וטוב יותר. 
זה,  בוקר  של  המכובדים  למארחים  להודות  ברצוני 
וגב' רותי פרלמן שיחי', אשר הינם ידידים  יוסף  הרב 
שנה,  שישים  מעל  במשך  בני משפחתי  של  קרובים 
של  לשליחותה  בלבם  מיוחד  מקום  נוצרים  והם 

מסילה. 
כמו כן, ברצוני להודות לגב' שרה מלכה אייזן על כל 
פועלה למען מסילה, וספציפית על סיועה בהקמתה 
של  קבוצה   – שלנו  החדשה  המנהלים  מועצת  של 
וידע  רב  ניסיון  בעלי  ומסורים,  מכובדים  עסקנים 
זו תעלה את מסילה  כי מועצה  אנו מקווים  מקצועי. 
יותר. אני מודה לחברים בקבוצה על  לדרגה גבוהה 

למען  וממרצם  מזמנם  בנדיבות  תורמים  שהם  כך 
מסירותו  על  רייכמן  דוד  את  במיוחד  נציין  המטרה. 
הדרכתו  על  לובינסקי  ברוך  ואת  נלאית  הבלתי 

החשובה.
אני מרגיש כי אנו נמצאים בעמדה טובה יותר מאי-
בעז"ה.  קדימה,  ולדהור  מאמצינו  את  להגביר  פעם 
סמנכ"ל  קלימר,  לשי  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
המסורים  לתומכים  וכן  הצוות,  ולכל  שלנו,  התפעול 
למקום  להגיע  לנו  שאפשרו  והעידוד  התמיכה  על 
ופוריה  מוצלחת  לשנה  מצפים  אנו  נמצאים.  אנו  בו 

נוספת יחד, אי"ה. 

שמואל מרגליות
יו"ר מסילה



זהב
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טנא ברכות
למשפחת מסילה

ישר כח
על עבודת הקודש המרשימה

שנעשית ללא מגבלות זמן ומקום.

יתן ה' ותוסיפו לעשות חיל
במלאכה ברוכה וחשובה זו.

יצחק שטינברג
ירושלים

30
64



כסף
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כבוד דודי היקר באנשים

הר"ר שמואל שיחי' 
ואתו עמו ידידי היקרים

הר"ר אליעזר כרמל והר"ר חיים פיינגולד שיחי'
 

עבודתכם המסורה למען הכלל והפרט,
מפעלכם הברוכים לשם ולתפארת,

יעמוד לימינכם, ויהי רצון שישלח ברכה והצלחה
בכל מעשה ידיכם עד ביאת גוא"צ.

שלמה מרגליות ומשפחתו
ירושלים

30
53



כסף
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להני תרי אחי היקרים ש"ב

דוד ושמואל
מרגליות

 

ברכת ברכה
והצלחה!
משפ' חיים בעק

בני ברק

30
26



כסף
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קרן לאוטמן
מברכת את ארגון מסילה

ואת ידידנו
הרב שמואל מרגליות

 
בהצלחה ובהערכה

נעם לאוטמן
תל אביב

30
78



כסף
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לע"נ אבינו מורנו
יקר הרוח עדין הנפש ואציל המידות,
רודף צדקה וחסד בכל ליבו ומאודו

הרה"ח ר' מרדכי זיידל ב"ר משה זצ"ל הכ"מ
לודמיר

השתתף מידי שנה במגבית "נעלה"
מתומכי מסילה הנאמנים

נלב"ע ביום י"ט טבת שנה זו

 
בני המשפחה



כסף
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וכל מי שעוסקים
בצרכי ציבור באמונה

 הקב"ה
ישלם שכרם

כעתירת
משפחת דני פינס

ציריך



נעלה
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במסילה נעלה
לאבי מורי עטרת ראשי, המקדיש עיתותיו ימיו ולילותיו

לחינוך הילדים, לתורה ועבודה בדרך החסידות
ולהתמסרות לעמוד השלישי "גמילות חסדים" להיטיב בלב ונפש חפצה לברואיו של מקום.

הברכה אחת היא לך אבי ממעמקי לבבי, כי זכותך הגדולה בהצלת נפשות מישראל
תעמוד לימינך כל הימים המסירות המיוחדת בכל נשמה והכוחות העילאיים הניתנים בכל אחד

הנדרש להשיבו למסילה הנכונה למען יעמיד על רגליו הוא וזרעו אחריו
אלה המעשים ומסירות הנפש עומדת לנו לדמות ומופת בעבודת השי"ת

ויהיו הזכויות הנפלאים האלה לימינך כל הימים
לזכות ולרוות נחת דקדושה מאיתנו ומכל יוצאי חלציך
אורך ימים ושנות חיים מתוך מנוחה ושלווה וטוב לבב

בבריאות הגוף ונהורא מעליא והצלחה בכל אשר תפנה!

המברך מעומקא דליבא

צבי משה ומשפחתו
ירושלים
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WWW.IMPLANTSANDLASERS-R-US.COM    GMSDENTAL@GMAIL.COM
ארה"ב: 718-305-5480 , 02-6-258-258

”שיניים“ באותו יום? תוך שעה? אפשרי?
השתלות שיניים

לשאלות הכי נפוצות בנושא
ביצוע שתלים בצורה אחראית

לקבלת העלון

”20 תשובות“

ד"ר גדליה מרדכי שטרן
מנהל השתלות שיניים ושיקום הפה, ברחביה, 

ירושלים וכן בברוקלין, ניו יורק. בתחום יותר מ-35 
שנה, בארץ ובחו"ל ומוכר ברמה בינלאומית. 

'דיפלומט' וחבר בארגוני השתלות השיניים, שיקום פה וחניכיים 
האמריקניות והבינלאומיות. חבר באקדמיה האמריקנית ללייזרים 

ברפואת שיניים. (אין בארץ 'מומחיות' מוכרת בהשתלות שיניים).

אוצרו קשר    בקרו באתר

ישראל: רח' אוסישקין 57, ירושלים 1315-53 St.  Brooklyn, N.Y 11219

30
70
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ברכה והצלחה
לארגון מסילה

ולהעומד לימינו יצחק שטיינברג הי”ו

מאת

שמי ואסתר
פתח תקוה

30
24
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לעוסקים
בצרכי ציבור באמונה

יישר כח על פעלכם!
יאיר ה' דרככם וישלח את שכרכם

שפע ברכה והצלחה וסייעתא מן שמיא.
בהערכה רבה!

ידידכם,

עו”ד סיני דיבון
ירושלים

30
15
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בכבוד והערצה 
מברכים אנו את הארגון החשוב

 מסילה
והעומד בראשה ידידנו החשוב וש"ב

הרה"ח ר' שמואל בן ציון מרגליות שליט"א 
אשר שם לילות כימים ומכתת רגליו למרחקים במסירות נפלאה

למען גמילות חסד הנפלא הזה.

יה"ר שזכות המצוה הזאת תעמוד לו ולמשפחתו!
כן מברכים אנו את כל העסקנים העומדים לימינו ובפרט ש"ב 

הרה"ח ר' דוד מרגליות, הרה"ח ר' רפאל מרגליות
והרה"ח ר' עזריאל פינס 

המברכים בלו"נ, האחים

אשר ועקיבא שרייבר
ירושלים - לייקווד

30
75
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אילן אילן במה אברכך?
יהי רצון

שכל נטיעות שנוטעים ממך
יהיו כמותך!

משפחת איזבי 
בית שמש

30
79
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שבח ושירה
לידידי החשובים 

שמולי מרגליות הי"ו
יו"ר מסילה

הרב יוסף פרלמן שליט"א
המארח

 
עלו והצליחו

והמשיכו במלאכת הקודש
 

המברך בכל לב
יוסף אסט

לונדון

30
80
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לראש משפחתנו
המשך לסלול את הדרך

לנו ולכלל ישראל!

בהערכה,
בצלאל מרגליות ומשפ' 

בית שמש

30
82
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  בס"ד


  חשמל מוזס בע"מחשמל מוזס בע"מחשמל מוזס בע"מחשמל מוזס בע"מ 
    י נ ל ב ל ק מ ש ח 
  עבודות חשמל ובצוע  ן  ו תכנ 
  96431, ירושלים 111רח' הרב עוזיאל  

 ת.ד. 
.טל  פקס




ברכה והצלחה
לאיש היקר 

מנהל מחלקה עסקית

ר' משה אליאס שיחי'

תענוג להכיר אנשים מיוחדים כמוך!

חשמל מוזס בע"מ

בס”ד
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ולכבוד

גב' בתיה וינברג
ופעלה למען

מסילה

לכבוד

הרה"ח ר' שמואל מרגליות 
מחולל 'מסילה' ומנהיגה

בברכה
חיים ופמלה פולק

בית וגן



21

תודה עמוקה
מקרב לב 

למר משה אליאס
ולהרב שמואל מרגלית

בברכה,

יואל פאמפ
ירושלים

לדודי היקר
ר' שמואל בנציון שליט"א

ואחי היקר באנשים
ר' רפאל שליט"א

המשיכו בדרכיכם
והצליחו במעשי ידיכם

שאול יחיאל
ירושלים עיה"ק
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הצלחה
רבה!

שמעון ומלכה פיין
ירושלים

לידידנו היקר

הרה"ח ר' שמואל שליט"א

יהי רצון
שבזכות המשכת מעשי הצדקה והחסד

דרכי אביך

הרה"ח ר' אפרים זלמן זצ"ל
תמצא חן ושכל טוב
בעיני אלוקים ואדם

ונזכה כולנו בקרוב לגאולה השלימה
במהרה בימינו אמן.

ההנהלה והצוות











Malchei Israel 53, Jerusalem 94395 מלכי ישראל 53, ירושלים
Fax 02-5382616 :פקס Tel. 02-5000222 :טל

30
50

30
62
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לכבוד דודנו היקר, רודף צדקה וחסד,
יושב ראש ארגון מסילה

הרב שמואל מרגליות הי"ו
ברכותינו מעומק ליבנו

שתצליח בכל מעשי ידיך
ותזכה להמשיך להיות לעזר

לעם בני ישראל.

משפ' נפתלי לעדערייך
ירושלים

₪
 0

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

בני ברק לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61 | ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 
16, טל': 072-2750706 | בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן 

שטח 10, טל': 03-9063333 | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884
הסדרים עם קופות החולים

משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

חברי קופות החולים 
מעל 1,000 מסגרות איכותיות ואופנתיות

חינם!  

איכות שאין לה מחיר

עד מספרים 2/6 מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

30
61

30
67
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בברכת
הצלחה רבה

לע”נ
אבינו היקר באנשים

הרה”ח אברהם אליעזר
בן הרה”ח צבי מאיר
פערעלמאן ז”ל

נלב”ע ט’ טבת תשע”ו לפ”ק
תנצב”ה

הונצח ע”י משפחתו שיחי’
לונדון

התהילה
והתפארת

לראש מסילה
הרה”ח ר' שמואל שליט"א

יה"ר שתמשיך
בפעולותיך הכבירים!

שלום אברמצ'יק
מסילה לייקווד

30
27

30
22
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כתר שם טוב
ברכות נאמנות, בזאת אשלחה

לכבוד איש יקר רוח אשר את כלל ישראל מזכה
ולכל אשר בשם יהודי יכונה ידו מושיט לעזרה

שמו מפארים בכל קהילות ישראל
לו יאה ונאה שבח וקילוסין

הרה"ח

ר' אברהם ברוך סלאנים
שליט"א

אדון הכל יעזרהו ויזכה להמשיך
בפעולותיו הכבירים לאורך ימים ושנים

ויזכה לראות בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות.

ידידו המברכו בכל לב
נתנאל לעוו

וויען

לכבוד דודנו היקר והנעלה
Uncle Shmuli שליט"א

A true example whom
we look up to!

Keep up your
עבודת הקודש - עלה והצלח!

Yisroel Aryeh Bram & Fam.

ולכבוד ידידי היקר
ר' אליעזר שליט"א

וכל הצוות הנפלא
כ"א בשמו הטוב יבורך -

הצלחה רבה בכל מעשה ידיכם!

ישראל אריה מרגליות
ירושלים עיה"ק

30
16

30
68


