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וואנילע עסיד, אן אקטיווע באשטאנדטייל אין וואנילע - איז גענוי 
ווי די הארמאנען “אנדראלין” און “נארעדנעלין” וועלכע קענען 

סטימיולירן דעם מח. בעקרייען ווייסן גאר גוט אז מיט’ן נוצן וואנילע 
אין סיי וועלכען פראדוקט, פון אייז קריעם ביז יאגורט, זענען זיי מער 

פארזיכערט אייך צו האבן אלס קליענט.

צום געזונט

"יונייטעד" ארויס פון 
"אבאמא-קעיר"

צום געזונט

המספיק

פארשידענס

די סמעטענע

המספיק גאזעטהמספיק נייעס

אפהאנדלונג

אין ציפערן המספיק אנקעטע 

אזויפיל מענטשן געבן אוועק זייער 
געזונט פאר געלט, און דערנאך 

דארפן זיי אוועקגעבן זייער געלט 
צוריקצובאקומען זייער געזונט פאר מער דעטאלן איבער "המספיק אנקעטע" ליינט זייט 13

המספיקגאזעט

 >> זייט 02

מעלין בקודש:
"המספיק גאזעט", נאך 12 יאר 

נאכאנאנדע שטייגן אין ניווא און 
געשמאק, אפדעיט צו קלאסישע 

און הערליכע אויסשטעל

 >> זייט 07

דער וויכטיגסטער מאלצייט

'קעמפ נשמה רעספיט' 

זיסע געטראנקען גייט 
אויף אראפ

פלאם פייער ווארעמט 
המספיק משפחה

א  נַאר און איך גלייב

ליינער'ס גאזעט

די סארנא רעוואלוציע

 נייעס און אנאליזן איבער
געזונטהייט און די אגענטור
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פרישע 
רעגולאציעס וועלן 

רעפלעקטירן 
בעסטע קראנטע 

אינפארמאציע

וויפיל IU איז די רעקאמענדירטע טעגליכע דאזע וויטאמין די. ?

1,000 1,000 5,000
פיצלעך קינדער ערוואקסענע

פער יעדע 25 פונט קערפער-וואג

ביי וועלכען עלטער הייבט איר אן אויסצולערנען 
אייערע קינדער צו פוצן די ציין?

עף. די. עי. פראקלאמירט מאסיווע פראיעקט 
איבערצומאכן רעגירונגס פאליסיס איבער 

"געזונטהייט" אין מאכלים

 >> זייט 13

דער סוד פון דר. סארנא'ס 
וואונדערליכע מעטאדע 
 אויסצוהיילן ווייטאגן און

וויאזוי עס צו נוצן למעשה

 >> זייט 38 

הערליכע סדרים אין אלע 
המספיק רעזידענצן געדענקט 

מיט נאסטאלאגיע
אויב אין יעדעס אידיש שטוב איז פסח די צייט ווען 
חיזוק  מיט  אן  זיך  שעפט  מען  איבער,  רינען  געפילן 
יאר, איז  זיך אויפ'ן גאנצן  און כח און מען דערהייבט 
עס פילפאכיג מער אין די המספיק גרופע-היימען - די 
ווארימע רעזידענצן וואס צענדליגער טייערע אידן און 
אידענעס שלא טעמו טעם חטא רופן היים. פסח איז א 

דיאמאנטענער הויכפונקט אינעם יאר.
אינטענסיווע  די  אנגעהויבן  זיך  האבן  פריער  וואכן 
אין  ווי  אומעטום.  טוב  יום  דעם  אנצוגרייטן  הכנות 
יעדע אידישע שטוב האט מען געפראוועט די הייליגע 
געוואשן,  גערוימט,  הידורים.  אלע  מיט  "תשר"ק" 
בא'יום- און  געזילבער-פאפיר'ט  געריבן,  געשייערט, 

טוב'ט יעדעס ווינקעלע.
טאקע  מען  מיינט  שטוב"  אידישע  יעדע  אין  "ווי 
נישט  איז  היים  א  וויבאלד   - ווארט  פון  זין  פולן  אין 

ווארימע  א  איז  עס  אינסטיטוציע.  קאמערציעלע  קיין 
אייגענער  אן  איינוואוינער,  יעדן  פאר  שטוב  ריכטיגע 
היימישער ווינקל ווי אלע זייערע ברידער און שוועסטער 
צו  געהאלפן  דעריבער  ווערן  קינדער  אלע  אומעטום. 
הכנות,  גרויסארטיגע  די  אין  ראלעס  אקטיווע  נעמען 
די  אויסלופטערן  אדער  קארטאפל  שיילן  זיין  עס  זאל 

דאכענעס - יעדער לעבט מיט.
ערב  די  אין  געזעצן  מען  איז  שטוב  פון  אינדרויסן 
נייע  מיט  כמנהגו,  ועיר  עיר  טרעפיק,  פסח'דיגע 
און  שמחה,  מתוך  צייט  די  אויסצונוצן  טעיפס  פסח 
ארומגעפארן איינקויפן נייע קליידער, פון הוטן, האר-

בענדער און שלייפן, ביז שבת און וואכן שיך און אלץ 
פאסט  עס  ווי  ארדערס  גראסערי  מאסיווע  אינצווישן. 
מצה,  שמורה  מהודר'דיגע  באקסעס  מלכים,  בני  פאר 



'סעלצער' סעילס געשטיגן דראמאטישע 15 

פראצענט איבער לעצטע 4 יאר.

"טורא" קאלידזש עפנט "דענטל" פליגל.

55.5% אמעריקאנער מאכן איבונגען דריי אדער 

מער טעג א וואך - העכסטע צאל אין זיבן יאר. 

איבער 3 מיליאן קינדער "סיפי-קאפס" 

צוריקגערופן צוליב "שימל" ריזיקע. 

מאנטיפיורי שפיטאל פארלוירן $9.9 מיליאן 

אין אינוועסטמענטס, אבער אין אלגעמיין גייט 

ווייטער אויף ארויף. 

'הארטע' Tap וואסער פארבינדן צו עקזימע 

ביי פיצלעך.

אין ערשטע פראבעס: נייע 'וויירוס' 

איינשפריץ העלפט פאר מח קענסער. 

שטודיע טרעפט מילדע העכערע שאנס פון 

אומגעווענליכע הארצ-קלאפן ביי קינדער 

קורץ נאך אנהויבן נעמען 'ריטעלין'.

קינד געשעדיגט פון 'זיקא' וויירוס געבוירן 

אין ניו דזשערסי שפיטאל צו 'האנדוראס' 

טוריסטן. 

רוב אמעריקאנער אין שטארקע שטיצע צו 

הייבן רויכערן עלטער צו 19 אדער אפילו מער.

96% אמעריקאנע שפיטעלער לויפן שוין אויף 

עלעקטראנישע געזונטהייט רעקארדס.

פארלירן וואג פארבעסערט נירן פונקציעס ביי 

פעשע פאציענטן.

40 גראם שווארצע טשאקאלאדע טעגליך 

העלפט איבונגען ווערן גרינגער, געשמאקער 

און ברענגען אסאך בעסערע רעזולטאטן.

אבאמא אדמיניסטראציע: סטעיטס מעגן נוצן 

מעדיקעיד געלטער צו באקעמפן "זיקא" 

וויירוס.

נייע מאשינקע צו מעסטן צוקער אן 'שטאך' 

ערשינען אין אוסטראליע.

עקספערטן: אלצהיימערס שטאמט מעגליך 

פון אינפעקציעס!

גייענדיג 
צום דרוק

צום געזונט

אגענטור וויל איבערמאכן באדייט פון "געזונטע עסן" צו רעפלעקטירן פרישע ווינטן און אויפדעקונגען איבער אלטע לעכער איבער אלץ ארום געזונט 
און דיעטע | רעגירונגס מיינונגען פון יארן לאנג איבער פעטנס, קארבאהיידרעיטס און נאך וועלן מעגליך געטוישט ווערן | פראיעקט וועט געדויערן 

יארן אבער רעזולטאטן אומשאצבאר

  באריכט דורך ב. י.
וואס איז געזונטער פון א פאנקע? מאנדלען 
רעגירונגס  יעצטיגע  די  לויט  נישט,  זיכער 
האט  וואס  זיך.  טוישן  צייטן  אבער  פאליסי. 
געהייסן "געזונט" אדער "נישט-געזונט" פאר 
אין  וועט  יארן  עטליכע-צענדליג  לעצטע  די 
גרונטליכע  אדורכגיין  צוקונפט  נאנטער  דער 
פעדעראלע  די  אויספארשונגען.  און  אנאליזן 
און מעדיצין אדמיניסטראציע', באקאנט  'עסן 
חודש  דעם  האט  עי.",  די.  "עף.  די  אלס 
פראקלאמירט א מאסיווע פראיעקט גרונטליך 
די  אין  אינפארמאציע  אלע  איבערקוקן  צו 
טעמע, און איבערמאכן זייערע פאליסיס לויט 
דאס מערסטע קראנטע שטודיעס און באריכטן. 
באמת  איז  וואס  וויסן  וויסן  מעג  פאלק  "דאס 
סענאטאר  א  האט  נישט!"  וואס  און  געזונט 

באגריסט דעם שריט.
א  אנגעהויבן  דערמיט  האט  אגענטור  די 
יארן.  געדויערן  מעגליך  וועט  וואס  פראצעס 
קדשים  צאן  די  ווען  ווערטער,  אנדערע  אין 
וועט  מילך  'רויטע'  חדר  אין  באקומען  וועלן 
מיט  בעז"ה  גיין  שוין  ז'  כיתה  יעצטיגע  די 
באשלוס  דער  אבער  תפילין.  תם'ס  רבינו 
א  אפ  צייכנט  טערמין  דעם  איבערצומאכן 
וויכטיגער טויש אין די עף. די. עי.'ס היסטאריע. 
די לעצטיגע סקאנדאלן איבער פאלשע פאקטן 
עולם  דעם  געפיטערט  האט  מען  וועלכע  מיט 
די "קאלעסטראל"  ווי  יארן לאנג, א שטייגער 
אגענטור  די  באוואויגן  האבן  היסטעריע, 
פון  קייטן  לאנגע  יארן  פון  באפרייען  צו  זיך 
אינדוסטריע- און  מיינונגען  אומבאגרונדעטע 

מיט  'אפדעיטן'  זיך  און  שטודיעס,  געצאלטע 
דאס קראנטסטע און ריכטיגסטע וואס מען קען 

היינט וויסן איבער געזונטהייט און דיעטע.
מעטא-אנאליזן  לעצטערע  פון  ליכט  אין 
"מיר  עי.  די.  עף.  די  זאגט  ריסוירטש  און 
געלעגנהייט,  ריכטיגע  די  איז  יעצט  אז  גלייבן 
רעגולאציעס  אלגעמיינע  די  איבערצושאצן 
באשטאנדטיילן,  אין  נערונג  איבער 
"געזונטליך"  טערמין  איבער'ן  אריינגערעכנט 
אויסער  וועט  אגענטור  די  מאכלים."  אין 
דאקטוירים און פארשער אויך אויספרעגן דעם 
המון עם און זעלבסטשטענדיגע עקספערטן צו 
די  איבער  מיינונגען  זייערע  מיט  קאמענטירן 

מאדערנע באדייט פון "געזונט".
א  אנרופן  היינט  ביז  לאזט  עי.  די.  עף.  די 
אויב עס קומט  נאר  "געזונט",  פראדוקט אלס 
אויף  געבויעט  בעיקר  תנאים,  געוויסע  נאך 
קאלעסטראל,  פעטנס,  שטאפלן  רעדוצירטע 

און סאדיום.
דראמאטישע  געשאפן  האט  טעמע  די 
העדליינס פאראיאר, ווען די עף. די. עי. האט 
פירמע  "קיינד"  די  צו  ווארענונג  א  געשיקט 
האט  וואס  "סנעק-בארס"  פראדוצירט  וואס 
ענטהאלטן אין זיך מאנדלען אין ניסלעך, אז די 
פירמע'ס פראדוקטן קען נישט ווערן פארקויפט 
מאס  גרעסערע  די  צוליב  געזונטליך,  אלס 

סַאטשערעיטַאד פעטנס וואס עס ענטהאלט.
פירמע  "קיינד"  די  האט  רעאקציע  אין 

געבעטן די עף. די. עי. איבערצוטראכטן זייערע 
ווארט  די  דעפינירן  זיי  וויאזוי  רעגולאציעס 
אין  פעטנס  דאס  אז  צוצייכענענדיג  "געזונט", 
גאר  ניסלעך,  פון  קומט  פראדוקטן  זייערע 

געזונט לויט מערערע עקספערטן.
שטעלונג  יעצטיגע  אגענטור'ס  די  לויט 
סאלאמאן  און  "אוואקאדאו"  אז  אויס  קומט 
געזונטע  אלס  גערעכנט  נישט  ווערן  פיש 
ברייט  לאזן  זיי  וואס  צייט  דער  אין  מאכלים, 
'פודינג'  רייכע  צוקער  פאר  טערמין  דעם  נוצן 

און סיריעלס.
די  צווישן  געפעכט  היציגע  א  נאך 
צוריק,  און  אהין  פירמע  די  און  אגענטור 
גרויס  געברענגט  געשמועסט  ווי  האט  וואס 
אויפמערקזאמקייט אין די אלגעמיינע פרעסע, 
וועלן  זיי  עי. געענטפערט אז  די.  די עף.  האט 
מעג  פירמע  די  קעגנשטעלן.  נישט  מער  זיך 
נוצן דעם סלאגאן "געשמאק און געזונט" אויף 

זייערע פראדוקטן.
אדמיניסטראציע  די  פון  באשלוס  דער 
איבערצוטראכטן דעם ריכטיגע באדייט פונעם 
גרויסן  דעם  רעפלעקטירט  טערמין,  "געזונט" 
אלץ  איבער  פאלק  אלגעמיינעם  ביים  טויש 
געזונטהייט. מערערע  און  דיעטע  אנבאלאנגט 
מער  אלץ  לאזן  מענטשן  'עמך'  און  מומחים 
און  צוקער,  קעגן  מיינונגען  זייערע  הערן 
און/אדער  פעטנס"  "נידריגע  די  אוועק  מאכן 

"נידריגע קאלעריעס" דיעטעס.
לאנגע  נעמען  אבער  קענען  טוישן  אזעלכע 
ווי  אגענטור,  די  אימפלעמענטירן.  צו  יארן 
ביוראקראטיע, שלעפט  רעגירונגס  אלגעמיינע 
פראבלעם  א  ווען  פון  א טשערעפאכע  ווי  זיך 
טויש  פאזיטיווער  א  ביז  באמערקט  ווערט 
ווען  ביישפיל,  צום  עפעקט.  אין  אריין  גייט 
האט  טיש,  אויפן  געווען  איז  "דזשולעטין" 
גענומען פאר די אגענטור גאנצע זעקס יאר ביז 
זיי זענען אנגעקומען צו זייער מסקנה, און עס 

אנגעהויבן ריכטיג רעגולירן.
די אגענטור האט דערווייל שוין ארויסגעגעבן 
א סטעיטמענט וואו זיי באטאנען אז "עסנווארג 
רעגולאציעס  די  נאך  נישט  יעצט  קומען  וואס 
מיינט  "געזונטליך",  טערמין  דעם  נוצן  צו 
די  פון  געזונט.  נישט  טאקע  איז  עס  אז  נישט 
אין  אנטהאלטן  עסנווארג  ווען  זייט,  אנדערע 
ווערן  וועלכע  באשטאנדטיילן  געוויסע  זיך 
לויט מאנכע באטראכט אלס געזונט, ווי פרוכט 
די עסנווארג קען  אז  נישט  ניס, מיינט עס  און 

שוין ווערן 'געלעיבלט' אלס געזונט."
אין  געשריבן  קאנגרעס  האט  חודש  פאריגן 
זייער באריכט איבער די אגריקולטור בודזשעט, 
אז זיי ערווארטן פון די עף. די. עי. צו פארבעסערן 
איבער  רעגולאציעס  און  סטאנדארטן  זייערע 
די  אויף  באזירט  זיין  זאל  עס  אז  "געזונטליך", 

היינטיגע בעסטע סייענטיפישע מיינונגען.   

איינוואוינער אין פלארידא שטעטל 
צוטיילט איבער ביאטעק-מאסקיטא 

צו באקעמפן זיקא
  באריכט דורך ב. י.
א  אויף  בלאזט  מאסקיטא  ביאטעק  א 
פון  קי-אינזלען  די  אין  שטורעם  פאליטישע 

פלארידא.
א בריטישע פירמע מיטן נאמען 'אקסיטעק', 
מאדיפיצירטע  גענעטיש  פארבריצירט  וועלכע 
פון  אריבערגיין  צו  פלאנט  אינזעקטן, 
וואכן  קומענדיגע  די  אין  טיר  צו  טיר 
באפעלקערונג  לאקאלע  די  איבערצוצייגן 
אויפטו  די  איבער  פלארידע,  העיווען,  קי  אין 
לויט  מאסקיטאס.  מאדיפיצירטע  זייערע  פון 
העלפן  עס  קען  זאגן  פאבריצירער  די  ווי 
פון  פאפולאציעס  ווילדע  אוועק'הרג'נען 
פארשפרייטן  וועלכע  מאסקיטאס  שעדליכע 
אנשטעקיגע קרענק, א שטייגער ווי דער "זיקא 

וויירוס" אדער "דאנגאו פיבער".
די  אז  פירמע  די  באשולדיגן  קריטיקער 
פאלש  אויסדרוקליך  איז  אינפארמאציע 
שרעק  די  אויף  רייטן  זיי  פארפירעריש.  און 
פארשרייען  זיי  געלט.  מאכן  צו  עולם  פונעם 
קאמפיינען  און  פלאקאטן  מיט  אומעטום  זיי 
די  אז  ווארענענדיג  מידיע,  סאציאלע  איבער 

זענען  מאסקיטאס"  "ביאטעק  גערופענע  אזוי 
און  מחלות  די  פארמיידן  צו  הילפבאר  נישט 
לאקאלע  די  שעדיגן  אפילו  מעגליך  קענען 

ענווייראנמענט.
די מיינונגען זענען שטארק צוטיילט צווישן 
שטעטל  פונעם  איינוואוינער   1,000 ארום  די 
וואו  וועסט',  'קי  נעבן  אינזל  'קי העיווען', אן 
פעסט-קאנטראל  לאקאלע  און  אקסיטעק 
די  פון  ערלויבעניש  אויף  ווארטן  בעאמטע, 
מאסן  ארויסצולאזן  גאווערמענט  פעדעראלע 

פון די מאסקיטאס אויף דער פריי.
די  האבן  אפריל  פארלאפענעם  דעם 
לאקאלע בעאמטע באשלאסן אפצורעכטן דעם 

קומענדיגן אויגוסט וואלן איבער דעם פלאן.
יעדן  מיט  רעדן  צו  פרובירן  וועלן  "מיר 
קי-העיווען,"  אין  איינוואוינער  איינציגסטן 
זאגט דעריק נימא, אקסעטיק'ס מענעדזשער 
אין  קאמפיין  מאסן  די  פירט  וועלכער 
אמת'דיג  איז  זיקא  פון  סכנה  "די  פלארידע. 
סכנה  די  וואס  אינדערצייט  גרויס,  און 
ווי  כמעט  איז  טעכנאלאגיע  אונזער  פון 

גארנישט".             

עף. די. עי. פראקלאמירט מאסיווע פראיעקט 
איבערצומאכן רעגירונגס פאליסיס איבער 

"געזונטהייט" אין מאכלים
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א געזונטן זומער:

די  פסח  איז  שטוב  אידיש  יעדעס  אין  אויב 
שעפט  מען  איבער,  רינען  געפילן  ווען  צייט 
זיך אן מיט חיזוק און כח און מען דערהייבט 
פילפאכיג מער  איז עס  יאר,  גאנצן  אויפ'ן  זיך 
ווארימע  די   - גרופע-היימען  המספיק  די  אין 
און  אידן  טייערע  צענדליגער  וואס  רעזידענצן 
היים.  רופן  חטא  טעם  טעמו  שלא  אידענעס 
אינעם  הויכפונקט  דיאמאנטענער  א  איז  פסח 

יאר.
די  אנגעהויבן  זיך  האבן  פריער  וואכן 
טוב  יום  דעם  אנצוגרייטן  הכנות  אינטענסיווע 
האט  שטוב  אידישע  יעדע  אין  ווי  אומעטום. 
מיט  "תשר"ק"  הייליגע  די  געפראוועט  מען 
אלע הידורים. גערוימט, געוואשן, געשייערט, 
געריבן, געזילבער-פאפיר'ט און בא'יום-טוב'ט 

יעדעס ווינקעלע.
מען  מיינט  שטוב"  אידישע  יעדע  אין  "ווי 
טאקע אין פולן זין פון ווארט - וויבאלד א היים 
אינסטיטוציע.  קאמערציעלע  קיין  נישט  איז 
יעדן  פאר  שטוב  ריכטיגע  ווארימע  א  איז  עס 
איינוואוינער, אן אייגענער היימישער ווינקל ווי 
אלע זייערע ברידער און שוועסטער אומעטום. 
צו  געהאלפן  דעריבער  ווערן  קינדער  אלע 
גרויסארטיגע  די  אין  ראלעס  אקטיווע  נעמען 
אדער  קארטאפל  שיילן  זיין  עס  זאל  הכנות, 

אויסלופטערן די דאכענעס - יעדער לעבט מיט.
אין  געזעצן  מען  איז  שטוב  פון  אינדרויסן 
ועיר כמנהגו,  די ערב פסח'דיגע טרעפיק, עיר 
צייט  די  אויסצונוצן  טעיפס  פסח  נייע  מיט 
מתוך שמחה, און ארומגעפארן איינקויפן נייע 
קליידער, פון הוטן, האר-בענדער און שלייפן, 
אינצווישן.  אלץ  און  שיך  וואכן  און  שבת  ביז 
מאסיווע גראסערי ארדערס ווי עס פאסט פאר 
בני מלכים, באקסעס מהודר'דיגע שמורה מצה, 
קארטאפל,  מאסט,  דזשוס,  גרעיפ  קעיסעס 
מייערן, צוויבל, עפל, מאראנצן און וואס דען 

אויב נישט... אייער.
אזוי האט מען געשוויצט און געהארעוועט 
מען  מאכט  גלייכצייטיג  ווען  נאכט,  און  טאג 
די  אין  איינוואוינער  חשוב'ע  די  אז  זיכער 
היימען באקומען טעגליך נישט נאר די נויטיגע 

אויך  נאר  מאלצייטן,  רייכע  און  מעדיצינען 
די  און  אקטיוויטעטן  געשמאקע  אויספלוגן, 
קינדער   - אויפמערקזאמקייט  דאזע  פולסטע 

זענען נישט קיין קרבן פסח.
אבער ווען ס'איז געקומען דער ליל שימורים, 
פרייטאג צו נאכטס, צום ערשטן סדר, האט זיך 
יום טוב  אומעטום אויסגעשפרייט א ציכטיגע 

אטמאספערע.
כלים  גלאנציגע  טישן,  געדעקטע  הערליך 
האנטוכער,  ורחץ  בעטן,  היסב  שונים,  מכלים 
מה נשתנה לעכט, בעכערס מיט און אן פיסלעך, 
קערות, מצה טאשן, און אין עטליכע היימען, 
ווי ריכטיגע זריזים מקדימים, שוין אפילו גרייט 
די  כדי   - ואיש  איש  כרצון  "אפיקומנ'ס"  די 

גרויסע און די קליינע זאלן נישט איינשלאפן. 
און ווער רעדט נאך די בני מלכים אליינס. 

העלט קעיר

יונייטעד העלט-קעיר ציט 
זיך ארויס פון "אבאמא-קעיר" 

נאך שווערע פארלוסטן

  באריכט דורך ב. י.
די גרעסטע העלט אינשורענס פירמע אין די 
פאראייניגטע שטאטן, "יונייטעד העלט קעיר", 
האט אנגעהויבן זיך ארויסצוציען פון אבאמא-
האבן  זיי  וואו  שטאטן  מערסטנס  אין  קעיר 

סערווירט אבאמא-קעיר פלענער ביז יעצט. 
פאראיאר  פארלוסטן  שווערע  ליידן  נאכ'ן 
האט  יאר,   היי  קווארטל  ערשטן  אינעם  און 
העמסלי,  סטעפאן  או.,  אי.  סי.  יונייטעד 
 '17 אין  אז  אפריל,  פאריגן  דעם  געמאלדן 
קעיר  "העלט  די  פון  ארויסציען  זיך  ער  וועט 
העלט-אינשורענס  די   – עקסטשעינדזש" 
יעדע סטעיט פירט אן אונטער  וואס  מארקעט 

אבאמא-קעיר.
אין  בלייבן  מיר  וועלן  יאר  "קומענדיגע 
די  וויבאלד  שטאטן,  האנטפול  א  בלויז 
עקסטשעינדזשעס זענען רעלאטיוו קליין. מיר 
אין  קליענטן  אונזערע  סערווירן  נישט  קענען 
מארקעט.  הויך-ריזיקע  קורץ-טערמיניגע  אזא 
מיר וועלן זיין אין שטיצע פון מער סטאבילע 
די  און  מארקעט  די  סערווירן  צו  מהלכים 
באקומען  צו  איר  אויף  זיך  פארלאזן  וועלכע 

העלט-קעיר."
יונייטעד העלט קעיר האט געדעקט דאס יאר 
פלאנירן  זיי  און  לאנד,  דעם  ארום  43 שטאטן 
זיך ארויסצורוקן צוביסלעך פון אמווייניגסטנס 

26 שטאטן ביז ענדע יאר.
די  איבערראשונג.  אלס  נישט  קומט  דאס 
פירמע האט שוין לאנג געקלאגט אויף די $475 
פארלוירן  פאראיאר  האבן  זיי  וואס  מיליאן 
האבן  זיי  און  פלענער,  אבאמא-קעיר  אדאנק 
 $500 נאך  פארלירן  צו  געשאצט  פאראויס 
א  אויס  עס  קומט  צוזאמען  יאר.  היי  מיליאן 

קיילעכיגע ביליאן אין פארלוסטן.
דעיוויד  יונייטעד,  פון  פרעזידענט  דער  ווי 
סערווירט  פירמע  די  האט  זאגט,  וויטשמאן, 
פאבליק  די  אין  מענטשן  טויזנט   759
ערשטן  פון  ענדע  ביים  עקסטשעינדזשעס, 
דעצעמבער  קומענדיגן  דעם  ביז  קווארטל. 
ערווארטן זיי צו רעדוצירן דעם נומער מיט 145 

טויזנט, א 19 פראצענטיגע רעדוקציע.
אנאליסטן שאצן אז דאס וועט מעגליך הייבן 
שטאטן  אין  ספעציעל  פרימיומס,  אינשורענס 
נאברעסקא,  אהייאו,  אריזאנא,  אלאבאמא,  ווי 
ווארשיינליך  וועט  עס  קאראליינע.  צפון  און 
פאר  מעגליכקייטן  ווייניגער  ברענגען  אויך 
אין  קאנקורענץ.  קלענערע  און  קאנסומערס 
29 פראצענט די 1855 קאונטיס וואו יונייטעד 
האט ביז יעצט געדעקט אונטער אבאמא-קעיר, 
איין  בלויז  מיט  זיך טרעפן  וועלן קאנסומערס 
אפציע צו קויפן א פלאן איינמאל זיי ציען זיך 

ארויס פון די מארקעט.

דאס קומט אין די זעלבע צייט ווען עטליכע 
אינשורענס ריזן ארבעטן ווייטער אויף זייערע 
פלענער זיך צו צוזאמשמעלצן אין איין גרויסע 
פירמע, א שריט וואס וועט נאכמער רעדוצירן 
העלט  אין  קאנקורענץ  און  אויסוואל  דעם 

אינשורענס.
קיין  נישט  איז  אבאמא-קעיר  אפלאזן 
אינשורענס  העלט-קעיר  פאר  זאך  נייע 
דריטע  אמעריקע'ס  האט  פאראיאר  פירמעס. 
"עטנא",  פראוויידער  העלט-קעיר  גרעסטע 
העלט- עפארדעיבל  סערווירן  אויפגעהערט 

און  יוטא,  קענסעס,  אין  פלענער  קעיר 
צפון-קאראליינע'ס  סי.  די.  וואשינגטאן 

גרעסטע העלט-קעיר פראוויידער, "בלו-קראס 
בלו-שעילד", האט זיך לעצטנס ארויסגעצויגן 
און  ניו-מעקסיקא  אין  עקסטשעינדזש  די  פון 
צפון- פון  ארויסצוציען  זיך  ערנסט  קלערט 

קאראליינע אין 17'.
אין רעזולטאט פון די נייעס, זענען די שעירס 
פון "יונייטעד העלט-קעיר" ארויפגעשפרינגען 

מיט כמעט 1.5 פראצענט.
העלט- יונייטעד  ווי  פירמע  פון  שריט  אזא 
פרעזידענט  פאר  קלאפ  שטארקע  א  איז  קעיר 
צו  געזעץ  עפארדעיבל-קעיר  זיין  און  אבאמא 
סיסטעם.  העלט-קעיר  לאנד'ס  די  פארבעסערן 
קען  פירמע  די  פון  שריט  די  אז  נאכדערצו 

המספיק נייעס

אנדערע  פאר  וועג-ווייזער  א  ווערן  מעגליך 
אויך  פארלירן  וועלכע  פירמעס,  העלט-קעיר 
אבאמא-קעיר,  אדאנק  מיליאנען  הונדערטער 
פארלאזן  און  פוסטריט  זייערע  אין  נאכצוגיין 
נאך  דערהייבן  קענענדיג  נישט  מארקעט,  די 
אדמיניסטראציע  אבאמא  די  פארלוסטן. 
כאטש  אדער  אפצוהאלטן  פרובירט  האאט 
פארקלענערן דעם ריקצוג פון יונייטעד, אבער 

אן קיין ערפאלג.
וועט  אז דאס  זאגט אבער  הויז  ווייסע  דאס 
די  אויף  אפעקט  ערנסטע  קיין  שאפן  נישט 
איז  יונייטעד  וויבאלד  מארקעט,  נאציאנאלע 
אויף  שפילער  גרויסער  א  צו  געווען  קיינמאל 
פון  זעקס פראצענט  ווי  נישט מער  ארענע,  די 

די מארקעט.
הויז  ווייסן  פון  ווארטזאגער  א  ווי 
די  האבן  "מיר  פרעסע:  די  געמאלדן  האט 
קראנטע  אויף  געבויעט  זיכערקייט,  פולסטע 
וועט  מארקעט-פלעיס  די  אז  אינפארמאציע, 
ווייטער בליען נאך לאנגע יארן. מיר האבן זיך 
גערעכנט אז פראוויידערס וועלן דא און דארט 
גרויסן  אויפ'ן  קוקנדיג  אבער  גיין,  און  קומען 
בילד זעט מען ווי די העלט-קעיר רעוואלוציע 

גייט פאראויס אין גוטן ריכטונג."     

קינדער, עלטערן, סטעף 
קענען קוים ווארטן אויף 

'קעמפ נשמה רעספיט' 
סעזאן נומער 13

"עפטער סקול רעספיט" זומער פראגראם אין אראנדזש און ראקלענד קאונטיס, באשטימט 
אויף ארום 1 וואך אנהויב זומער און 2-3 וואכן ענדע זומער
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ערציאונג

בצלם אלקים ברא אותו:
ווען קינדער דארפן ספעציעלע 

הילף, וויאזוי רופט מען עס?

קינדער מיט "עי. די. עיטש. די." 
באקומען צו שנעל מעדעצין

נאך  וואס  קינד,  "הייליג  המספיק:  אין 
דיר  מען  קען  וויאזוי  דיר?  פאר  טון  מען  קען 
ניו  די  אין  אבער  פארגרינגערן?"  נאכמער 
יארק סיטי יוניאן עוועניו גרופע-היים האבן די 
שטאב מיטגלידער באטיטלט דעם פלאץ אלס 
זו", די קינדער אלס חיות רעות און  "בראנקס 
די  געגעבן  ניטאמאל  און  הונגערן  געלאזט  זיי 

נויטיגע מעדיצינען.
מאנכע האבן טענות אויף די רעגירונג, אויב 
המספיק געבט זיך אזוי געטריי אפ צוצושטעלן 
ערוואקסענע  און  קינדערלעך  טייערע  די  פאר 

פולסטן  מיט'ן  בעסטע,  און  שענסטע  דאס 
און  פינף  איבער  פאר  הארץ,  און  רעספעקט 
ולברכה,  לטובה  שוין  כולן  יאר  צוואנציג 
מיט  קאפ  א  סטעיט  די  דרייט  פארוואס  דאן 
נאכאנאנדע אודיטס און פרישע רעגולאציעס? 
ווי  ארגאניזאציע  אן  וויבאלד  איז  תירוץ  דער 
המספיק איז א זעלטנהייט. א קליינע פראצענט 
איבער  ארגאניזאציעס  טויזנטער  די  צווישן 
וועלכע די סטעיט אגענטור פאר מענטשן מיט 
ספעציעלע געברויכן, באקאנט אלס די או. פי. 
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מכבד זיין יעדן איד באשר הוא איז א הויפט 
דער  אבער  ישראל,  בני  אחינו  ביי  פרינציפ 
און  ארטיקל,  דעם  פון  פאראגראף  ערשטער 
די  אין  וחמישי  שני  יעדן  ארטיקלען  ענליכע 
אלגעמיינע פרעסע, ווייזן אז עס איז נישט אזוי 
ארבעט  די.  די.  דאבליו.  פי.  או.  די  יעדן.  ביי 
דעריבער אויף קעסל און כלים כסדר צו הייבן 
אזעלכע  פארמיידן  צו  און  סטאנדארט  דעם 
ב"ה  לויפט  המספיק  און  פעלער,  ענליכע  און 
פאראויס מיט אהבת ישראל און כבוד חברים, 
און דאס זעלבע מיט יעדע נייע רעגולאציע, עס 

אויספירן  טאקע  און  ערשטע  דאס  איינצופירן 
'להלכה ולמעשה'.

הערשט  איז  מעשה  אויבנדערמאנטע  די 
האבן  משפחות  דריי  ווען  ארויסגעקומען 
די  קעגן  קלאגעס  געריכט  אין  אריינגעגעבן 
שטאב אין די דערמאנטע היים, טענה'נדיג אז 
זיי פלעגן שלאגן, שטויסן און שפייען אויף די 
אז  נאכמער,  און  רעזידענטן,  אומבאהאלפענע 
סטעיט אויטאריטעטן האבן געוואוסט דערפון 

שוין לאנגע וואכן און גארנישט געטון דערצו.
די פעדעראלע קלאגע איז קעגן זעקס שטאב 
נעמען  וועמענס  עטליכע  נאך  מיטגלידער, 
אכט  ארויסגעגעבן,  נישט  האט  פאליציי  די 
סטעיט  די  אין  באאמטע  און  סופערווייזארס, 
יעצט  ברענגען  אנקלעגער  די  דאבליו.  פי.  או. 
ארויף ראיות אז די אביוז גייט שוין אן פאר די 

לעצטע צען יאר.
די סטעיט אגענטור האט זיך אפגעזאגט פון 

קאמענטירן דערויף.
אין  טיטשער  א  האט  נייעס  אנדערע  אין 
פענסילוועניע  אין  דיסטריקט  סקול  וויאמינג 
בריוו  אפיציעלע  אן  ארויסגעגעבן 
מיט  סטודענטקע  יעריגע   12 א  איבערצובעטן 
דיסקרימינירן  פאר'ן  דיסעביליטיס  לערנען 

קעגן איר. 
טיטשער  די  ווען  צוריק,  יאר  צוויי  מיט 
שולע  די  דורך  געווארן  געפרעגט  איז 
דאס  איגנארירט  זי  פארוואס  אדמיניסטראציע 
אן  אין  געענטפערט  גוי'טע  די  האט  מיידל, 
"איך  צינישקייט:  און  אכזריות  מיט  אימעיל 
האב גארנישט פאזיטיוו צו זאגן איבער איר. א 
שאנדע פאר די סקול דיסטריקט אז זיי קימערן 
בעסער  אסאך  געווען  ס'וואלט  איר.  מיט  זיך 
און  געווענליכע  די  פאר  צייט  די  מ'נוצט  ווען 
וואס  ווייסט  איר  סטודענטן,  טאלאנטפולע 
כ'מיין, די וואס וועלן עפעס ווערן. אקאמאדירן 
היטלער  אדאלף  נאכגעבן  ווי  איז  קינד  דאס 
מיט  נישט  טאטאל  איז  מאמע  די  )ימ"ש(. 
און  פרעך  א  סתם  איז  קינד  דאס  און  אלעמען 

אומוויסנד קינד."
שאק און ציטער.

א קינד מיט שוואכערע טאלאנטן איז נישט 
רעספעקט?  קיין  ווערד  נישט  מענטש?  קיין 
ווערן?  גארנישט  וועט  פאזיטיוו?  גארנישט 
פרייע  די  אין  אז  גארנישט  זיך  גלויבט  עס 
דעמאקראטישע פאראייניגטע שטאטן קען זיך 
נאך איינער געטרויען אזוי צו שימפן א מענטש 
וויבאלד ער האט א  מיט א צלם אלקים בלויז 
ענדערש  שטומט  שפראך  די  באגרעניצונג. 
מיט די אידיאלאגיע פון טאקע היטלער ימש"ו 
ווערטער  די  איבער פארטיליגן די שוואכערע. 

טרייסלען אויף יעדן רעכטדענקיגן מענטש.
אז  צופרידן  זענען  זיי  אז  זאגט  משפחה  די 
די טיטשער האט כאטש איבערגעבעטן, כאטש 
זיי ווייסן נישט ווי ערנסט זי האט עס געמיינט 
אויפברויז  צוליב דאס  בלויז  איז  אויב עס  און 
אין  אויפגעוועקט  האבן  ווערטער  אירע  וואס 

שטעטל.      

  באריכט דורך ב. י.
"עי.  באהאנדלען  צו  מהלך  אנגענומענע  די 
די. עיטש. די." איז געווענליך א קאמבינאציע 
פון טעראפי און מעדיצין. די "סי. די. סי." )די 
פעדעראלע צענטער וואס קאנטראלירט מחלות 
און רפואות( האט אבער לעצטנס ארויסגעגעבן 
פאר  געבן  אז  טענה'ט  וואס  סטעיטמענט  א 
קען  טעראפי"  "ביהעיוויארעל  עלטערן  די 
אפשטופן, רעדוצירן, און מעגליך גאר גענצליך 
ספעציעל  מעדיצין,  פאר  נויט  די  אוועקנעמען 

ביי עלטערן פון גאר יונגע קינדער.
פריוואטע  און  מעדיקעיד  פון  אנאליזן 
די  אין  מצב  דעם  איבער  פירמעס  אינשורענס 
פאראייניגטע שטאטן ווייזן אן, אז פון די ארום 
 5 און   2 צווישן  אין עלטער  קינדער  מיליאן   6
וואס ווערן דיאגניזירט מיט עי. די. עיטש. די., 
ווערן 77 פראצענט באהאנדלט מיט מעדעצין 

פאר זייער מצב.
יונגען  אין  דיאגניזירט  ווערן  וועלכע  די 
פון  ליידן  צו  שאנסן  מער  האבן  עלטער 
די  און  מעדיצינען,  די  פון  "סייד-עפעקטס" 
פאר  אקאדאמיע  "אמעריקאנער  פראמינענטע 

ּפידיעטריקס" רעקאמענדירט אז עס לוינט זיך 
קודם צו פרובירן אנדערע מיטלען, אפילו אויב 
מער  דארפן  וועלן  עלטערן  די  אז  מיינט  עס 

טעראפי. 
די  פון  איינס  אז  קלאר  שטעלן  דאקטוירים 
איז,  די.  עיטש.  די.  עי.  איבער  איינרעדענישן 
אז עס שטאמט פון אן אומריכטיגע חינוך. דאס 
איז אבער אויסדרוקליך נישט אמת, און נישט 
וועגן דעם שיקט מען די עלטערן צו טעראפי. 
עי. די. עיטש. די. איז א ביאלאגישע צושטאנד 
אינעם מח. וואס יא, כאטש וואס די חינוך פון 
די. עיטש.  עי.  נישט ברענגען  די עלטערן קען 
די., טענה'ט א סי. די. סי. ווארטזאגער, קענען 
אין  ראלע  הויפט  א  שפילן  יא  אבער  עלטערן 
עי.  מיט  קינדער  זייערע  פון  באהאנדלונג  די 
צום  לעבן  זייער  הייבן  אין  און  די.  עיטש.  די. 

מאקסימום סטאנדארט.
צו  קינדער  די  מוטיגן  קענען  עלטערן 
אפהאלטן  און  אויפפירונג  פאזיטיווע 
מיטלען,  פאזיטיווע  דורך  מעשים  נעגאטיווע 
ריכטיגע  קאמיוניקאציע,  פארבעסערן 
אוועקשטעלן דיסיציפלין, און בויען א פעסטע 
טיפע קשר מיט זייער קינד. די רעקאמענדירטע 
טעראפי צילט צו פארבעסערן דאס אויפפירונג 
מאטיווירנדע  פאזיטיווע  דורך  קינד  פונעם 

חיזוק פון די עלטערן.
ארויסגעשטעלט  זיך  האט  מהלך  דער 
מעדעצין.  ווי  ווירקזאם  אזוי  כאטש  זיין  צו 

די  זיך  האלטן  מעדיצין,  ווי  אנדערש  אבער 
ווי  לענגער  אסאך  רעזולטאטן  געבענטשטע 
מעדיצין – וואס איז געווענליך נאר ווירקזאם 

ווי לאנג דאס קינד נעמט עס.
כאטש וואס די גוטע און נוצבארע טרענירונג 
פראגראמען פאר עלטערן זענען שוין פארהאן 
די  זיך  באקלאגט   – פונדעסטוועגן  יארן,  פאר 
גענוג  נישט  בענעפיטן  די  זענען   – אגענטור 
פרעסע  די  אין  נישט  באקאנט,  און  באוואוסט 
וויבאלד  און  אפיס,  דאקטער'ס  אין  נישט  און 
עס איז פשוט נישטא קיין סאך וועלכע שטעלן 
זייער  אפטמאל  איז  פראגראמען,  אזעלכע  צו 
אסאך  אין  הילף  פאסיגע  טרעפן  צו  שווער 
לאקאלע ערטער וואו מענטשן קענען צוקומען 

דערצו.
"דער"  מעגליך  און  פראבלעם,  א  נאך 
קאסטן  פראגראמען  די  אז  איז  פראבלעם, 
געדעקט  נישט  ווערן  זיי  און  געלט,  און  צייט 
וויבאלד  פלענער,  אינשורענס  מייסטנס  דורך 
"עדיוקעישענל".  אלס  באטראכט  ווערן  זיי 
שווער  צו  איז  דערפון  יאך  פינאנציעלער  דער 
פאר אסאך עלטערן צו טראגן אליינס. צו דעם 
פראגראמען  די  אין  אנטיילצונעמען  אלעם, 
דארפן די עלטערן עס אריינפלעכטן אין זייער 
סדר היום, שענקענדיג א נאכט אדער צוויי פאר 
וואס  באדינג  א   – צי  א  אין  מאנאטן  עטליכע 
ממש  מאל  ווייניג  נישט  און  שווער  זייער  איז 

אוממעגליך פאר ארבעטערס.    

עלטערן קענען שפילן הויפט 
ראלע אין די באהאנדלונג פון 

זייערע קינדער
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ALL YOUR CHASSUNA 
NEEDS UNDER ONE ROOF

Before you go shopping make sure you see our exclusive items not to be found elswhere

389 W. Rt. 59 • Spring Valley, NY 10977

845.371.9700
Hours: Sun. - Thurs. 11:30 - 6:30 / Wed. 11:30 - 9:00

Furniture: (Italian/USA)
Bedroom
Dining Room  
Dinette 
Couch

Jewelry:
Chosos Watch
Kallah Watch
Bracelet
Diamond Ring
Wedding Ring 
Pearls
Earrings  

Sliver:
Menorah
Esrog Box
Becher 
Lachter

Houseware:
Pots
Dishes
Cutlery
Utensils
Sewing Notions
Tools
and more.

Small Appliances:
Toaster Oven
Telephone
Iron
Percolater
Hand Blender
Hair Clipper
and more.

Bed Accessories:
Vanity Set
Kitchen/Bath Towels
Shower Curtain

Linen:
Bed linen 
Dust Ruffles
Matt. Covers 
Pillows
Tablecloths 
Comforters

Judaica:
חתן/כלה מחזורים, 

ש"ס, טור,

שלחן ערוך, 

טליתים, קיטל, 

טלית בייטל

שירצל, טיכל

בס"„

בצלם אלקים ברא אותו:
ווען קינדער דארפן ספעציעלע 

הילף, וויאזוי רופט מען עס?
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איבער  מענטשן  הונדערט  צוועלף  איבער 
קלאגן  אמעריקע  פון  ברייט  און  לענג  די 
ריז  קאסמעטיקס  און  פארמעסוטיקל  די  אן 
נישט  פאר'ן  דזשאנסאן"  ענד  "דזשאנסאן 
מעגליכע  א  איבער  קאסטומערס  ווארענען 
פרויען- זעלטענע  א  צווישן  פארבינדונג 
מינעראל  דער   ,)Talc( "טאלק"  און  קענסער 
פאפולערע  איר  אין  נוצט  פירמע  די  וואס 

"בעיבי פוידער".
אריינגעגעבן  ביידע  קלאגעס,  די  פון  צוויי 
געענדיגט  זיך  האבן  צוריק,  יאר  צוויי  מיט 
ענד  דזשאנסאן  קעגן  אורטייל  שולד  א  מיט 
פון  פירמע  די  פאר  קנס  א  מיט  דזשאנסאן 
שווערע מיליאנען אין פארגיטיגונגס געלטער. 
פרוי  סאוט-דאקאוטע  א  קעיס,  איין  אין 
קענסער,  דעם  איבערגעלעבט  האט  וועלכע 
ענד  דזשאנסאן  פאראורטיילט  דזשורי  א  האט 
דאס  און  מיליאן.   $55 צאלן  צו  דזשאנסאן 
אנדערע, מיט בערך פיר חדשים צוריק, האט א 
דזשורי געאורטיילט אז די פירמע דארף צאלן 
וואס  $72 מיליאן פאר די פאמיליע פון איינע 
פלעגט נוצן זייער פוידער טעגליך און איז ל"ע 
אוועק פון קענסער. דזשאנסאן ענד דזשאנסאן 

זאגט אז זיי וועלן אפעלירן ביידע קעיסעס.
טרעפט  מען  וואס  מינעראל  א  איז  טאלק 
נאטורליך אין זאמד. עס ווערט ברייט באנוצט 
איינצוזאפן פייכטקייט און שווייס און צו שאפן 
אן איידעלע זיידענע שפיר אויפ'ן קערפער. ווי 
נישט  ווערן  וועלכע  זאכן  קאסמעטישע  אלע 
ווערט  מחלות,  היילן  צו  גענוצט  אפיציעל 
דורך  רעגולירט  נישט  אד"ג  פוידער  בעיבי 
רעגירונגס  וועלכע  סיי  אדער  עי.  די.  עף.  די 

אגענטור.
געוויסע  אויף  באזירט  זענען  אורטיילן  די 
האבן  אדוואקאטן  די  וואס  שטודיעס 
טענה'ן  וועלכע  געריכט  פאר'ן  צוגעשטעלט 
אז נוצן 'טאלק' טעגליך פאר א לענגערע צייט, 
בערך פיר יאר, הייבט די ריזיקע צו אנטוויקלען 
 20-40 צווישן  מיט  קענסער  געוויסן  דעם 

פראצענט רח"ל!
אין  עפידעמיאלאדזשיסט  קענסער  א 
קענסער  סייטמאן  יוניווערסיטי'ס  וואשינגטאן 
איבער  ווי   - מיזורי  לואיס,  סט.  אין  צענטער 
טויזנט קלאגעס קעגן דזשאנסאן ענד דזשאנסאן 
ליגן פאר'ן געריכט - האט געזאגט אז געוויסע 
אנטוויקלען  צו  שאנסן  זייערע  הייבן  וועלן 
שווערע פרויען קענסער רח"ל מיט אזויפיל ווי 
צווישן 20 און 40 פראצענט דורך נוצן פוידער 
פארזיכערט  מער  פשוט  "ס'איז  'טאלק'.  מיט 

נישט צו נוצן טאלק," פירט ער אויס.
דזשאנסאן ענד דזשאנסאן טענה'ט אבער אז 

דאס איז אלעס אויסגעזויגן פון פינגער. 
ווי  און  פעלערהאפטיג  זענען  שטודיעס  די 
באשטעטיגט לויט די פראמינענטע "אמעריקען 
נישט  'טאלק'  ברענגט  סאסייעטי"  קענסער 
דאס מינדעסטע געפאר. אלע שטודיעס וועלכע 
דער  לעכער.  יא פארמאגן שווערע  אז  טענה'ן 
הארבער אורטייל קעגן זיי "גייט קעגן דרייסיג 
יאר פארשונגען דורך מעדיצינישע עקספערטן 
איבער די וועלט וועלכע רעקאמענדירן ווייטער 

א  האט  פארזיכערט,"  העכסט  אלס  'טאלק' 
דער  צו  געשריבן  פירמע  די  פאר  ווארטזאגער 

פרעסע.
וועלכע  פאמיליעס  אז  פארשטייען  "מיר 
זוכן  קענסער  פון  געווארן  אפעקטירט  זענען 
זייער  לייד  זייער  אונז  טוט  עס  און  ענטפערס 
וואס  יאר   100 איבער  שוין  אבער  ווייטאג. 
עקסטרעם  נעמט  דזשאנסאן  ענד  דזשאנסאן 
אונזערע  פון  זיכערהייט  דאס  ערנסט 
ארבעטן  ווייטער  וועלן  מיר  און  פראדוקטן, 
קאסמעטישע  בעסטע  די  צוצושטעלן  פלייסיג 
פון  מער  איבער  שטודיע  איין  פראדוקטן. 
הונדערט טויזנט פרויען האט געפונען נישטיגע 
ערנסטע  אן  פאר  וואס  סיי  פאר  שטריכן 

פארבינדונג צווישן טאלק און קענסער."
'בלומבערג'  א  אבער  באמערקט  דאקעגן 
"וועלט  די  האט   '05 אין  שוין  אז  באריכט 
נאכ'ן  געפונען,  ארגאניזאציע"  געזונטהייט 
טראגט  עס  אז  שטודיעס,  מערערע  אנאליזירן 
האבן  זיי  אזש  פארבינדונג,  מעגליכע  א  יא 
פראדוצירט  וועלכע  פירמע  די  געצווינגען 
דזשאנסאן  ענד  דזשאנסאן  פאר  'טאלק'  די 
אויף  לעיבל  ווארענונג  א  ארויפצולייגן 
פאר  פארקויפט  האבן  זיי  וואס  'טאלק'  די 

ענד  דזשאנסאן  דזשאנסאן.  ענד  דזשאנסאן 
איז  עס  אז  געהאלטן  אבער  האט  דזשאנסאן 
זאלן  זיי  אז  באווייזן  גענוגנדע  פארהאן  נישט 
עולם.  פאר'ן  ווארענונג  די  איבערגעבן  מוזן 
אנדערע טענות ברענגען באווייזן אז די פירמע 
נאך  געפאר  דעם  איבער  געוואוסט  שוין  האט 
אין די ניינצן זיבעציגער יארן, ווען עס איז דאס 

ערשטע מאל ארויפגעברענגט געווארן.
טענות  שטארקסטע  די  פון  איינס  איז  דאס 
קעגן  אנגענומען  האבן  דזשורי'ס  די  וואס 
דזשאנסאן ענד דזשאנסאן, פארוואס האט איר 

באהאלטן וואס איר האט געוואוסט?
פארגעקומען  זענען  דעבאטעס  דזשורי  די 
די  אבער  טירן,  פארמאכטע  אונטער 
שפעקולאציעס ארום דעם אורטייל ווארפן אן 
אלגעמיינעם ליכט איבער'ן מצב פון יושר און 
אמת סיי אין געריכט און סיי אין מעדיצינישע 

שטודיעס.
אן אנאליז שלאגט פאר אז עס איז מעגליך 
ווען  במשפט"  פנים  "הכרת  גלאטע  געווען 
ביליאן  זיבעציג  א  שטייט  זייט  איין  פון 
דאלערדיגע פירמע און פון די צווייטע עטליכע 
נו,  משפחות,  היספאנישע  פארווייטאגטע 
איז  מסתבר  מער  אבער  נדבה.  א  אריין  ווארף 

צוועלף  פון  צוזאמגעשטעלט  דזשורי,  די  אז 
באאיינפלוסט  פשוט  איז  מענטשן,  פשוט'ע 
די  וואס  צוטרוי  שוואכע  די  פון  געווארן 
איינס  שטודיעס.  אפיציעלע  אין  האבן  מאסן 
זענען  קעיס  די  אין  שטודיעס  גרעסטע  די  פון 
פארשער  א  דורך  געווארן  אדורכגעפירט 
די  פאר  יועץ  באצאלטער  א  איז  וועלכער 
זענען  שטודיעס  אנדערע  און  אנקלעגער, 
באצאלט געווארן דורך אן אדוואקאטן גרופע 
אויב  נו,  פאבריצירער.  די  פארטרעט  וועלכע 
אזוי, וועם דארף מען גלייבן און וועם קען מען 

בכלל גלייבן?
די פרשה ברענגט דעריבער ארויף גרעסערע 
שאלות. ווען דארף א פירמע פארעפנטליכן א 
געפאר איבער א פראדוקט, איז עס אפילו אויב 
כמעט די גאנצע מעדיצינישע וועלט לייקנט עס 
אפ? און פון די אנדערע זייט, וויאזוי קען דער 
'טאלק'  אז  זיכערהייט  מיט  געריכט פסק'ענען 
שטודיעס  מערהייט  די  ווען  קענסער  ברענגט 
דעם  דורך  און  באשטעטיגן,  נישט  עס  קענען 
פאלק,  גאנצן  ביים  שרעק  א  אריינברענגען 

מעגליך אומזיסט.
דעם  נוצן  צו  האבן  מורא  מאמעס  דארפן 
גייט  דעם  אויף  פיצלעך?  זייערע  פאר  פוידער 
א  אין  אריין  טיימס"  אנדזשעלעס  "לאס  דער 
גרונטליכע אויספארשונג, וואס פירט צו זייער 

מסקנא, א קלארער ניין.
קענסער  סארט  די  ערשטנס,  פארוואס? 
א  זייער  בכלל  איז  קעיסעס,  די  אין  גערעדט 
נייע  אלע  פון  פראצענט   1.3 בלויז  זעלטענע, 
דעם  במשך  אמעריקע  אין  פעלער  קענסער 
פארלאפענעם יאר - בשעת דער פוידער ווערט 
גענוצט דורך שווערע מיליאנען איבער'ן לאנד. 
זאגן  עקספערטן  קענסער  רוב  צווייטנס, 
וואס  ראלע  די  ווערט  קלאגעס  אלע  ביי  אז 
ברענגען  אינעם  שפילן  געקענט  האט  'טאלק' 
מעכטיגע  די  אין  פארשוועמט  מעשה,  יענע 
אנדערע פאקטארן וועלכע האבן ווארשיינליך 

געברענגט די מחלה פאר יענע פאציענטן.
סיי  קעגן  שטודיעס  ערנסטע  די  דריטנס, 
טראגן  נאר  קען  'טאלק'  שולד  א  פאר  וואס 
קענסער,  פרויען  געוויסן  דעם  ברענגען  אין 
שטודיע  נאציאנאלע  ריזיגע  א  אריינגערעכנט 
'פוידער'   121,000 אריינגענומען  האט  וואס 
באנוצער און אן אנדערע פון נאנט צו 62,000 
געפונען  נישט  ביידע  האבן  וועלכע  מענטשן, 
'טאלק'  פארבינדן  צו  פאדעם  מינדעסטע  דאס 

מיט קענסער.
פון  געווען  זענען  קלאגעס  ביידע  פערטנס, 
נאכ'ן  געהאט קענסער  וועלכע האבן  מענטשן 
נוצן דעם פוידער טאג טעגליך פאר פיר/פינף 
א  געהאט  זיי  ווי געשמועסט, האבן  און,  יאר, 
ים מיט אנדערע קראנטע פראבלעמען וועלכע 

קענען ל"ע ברענגען דעם קענסער.
דער "לאס אנדזשעלעס טיימס" פירט אויס 
דעם אנאליז מיט א טענה: "די טאלק קלאגעס 
יוסטיץ  א  פון  ביישפיל  ווייטאגליכע  א  זענען 
וואו  זיכערקייט  פאר  שטעלט  וואס  סיסטעם 
דזשורארס  באשוואוירענע  די  נישטא.  איז  עס 
אין געריכט-זאל זענען געווען גענוג זיכער ביי 
זיך איבער די טאלק-קענסער פארבינדונג, אזש 
א  דזשאנסאן  ענד  דזשאנסאן  דערלאנגען  צו 
פראסק פון $127 מיליאן אין שאדנס, כאטש די 

מעדיצינישע דזשורי איז נאך דערקעגן."
דער  ליגט  למעשה  הלכה  טון  צו  וואס 
באשלוס אין די הענט פון די געטרייע עלטערן, 
בעטן  זיין  נאר  זאל  באשלוס  זייער  וואס  און 
מיר השי"ת צו האלטן זיין רעכטע האנט אונז 
זאלן  מיר  און  ומחלה,  נגע  מכל  אפצוהיטן 
זוכה זיין צו זען געזונטערהייט אידיש נחת ביי 

אונזערע געזונטע אוצרות'לעך. 

E-mail us at: info@reliablebrokerage.com
Visit us on the web at: www.ReliableBrokerage.com
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המספיק נייעס
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הערליכע סדרים אין
אלע המספיק רעזידענצן

געדענקט מיט נאסטאלאגיע
קארטאפל,  מאסט,  דזשוס,  גרעיפ  קעיסעס 
מייערן, צוויבל, עפל, מאראנצן און וואס דען 

אויב נישט... אייער.
אזוי האט מען געשוויצט און געהארעוועט 
מען  מאכט  גלייכצייטיג  ווען  נאכט,  און  טאג 
די  אין  איינוואוינער  חשוב'ע  די  אז  זיכער 
היימען באקומען טעגליך נישט נאר די נויטיגע 
אויך  נאר  מאלצייטן,  רייכע  און  מעדיצינען 
די  און  אקטיוויטעטן  געשמאקע  אויספלוגן, 
קינדער   - אויפמערקזאמקייט  דאזע  פולסטע 

זענען נישט קיין קרבן פסח.
אבער ווען ס'איז געקומען דער ליל שימורים, 
פרייטאג צו נאכטס, צום ערשטן סדר, האט זיך 
יום טוב  אומעטום אויסגעשפרייט א ציכטיגע 

אטמאספערע.
כלים  גלאנציגע  טישן,  געדעקטע  הערליך 
האנטוכער,  ורחץ  בעטן,  היסב  שונים,  מכלים 
מה נשתנה לעכט, בעכערס מיט און אן פיסלעך, 
קערות, מצה טאשן, און אין עטליכע היימען, 
ווי ריכטיגע זריזים מקדימים, שוין אפילו גרייט 
די  כדי   - ואיש  איש  כרצון  "אפיקומנ'ס"  די 

גרויסע און די קליינע זאלן נישט איינשלאפן. 
אליינס,  מלכים  בני  די  נאך  רעדט  ווער  און 
ארום  זיצט  יעדער  שבמלכות!  חירות  אה! 
טוב'דיגע  יום  נייע  אין  אנגעטון  טיש  דעם 
בגדי מלכות, אין פלוש און זיידן און פול מיט 
עקסטאז און פרייד מיטצוהאלטן אט די גרויסע 

הייליגע נאכט.
און די שטאב, בני חורין שבבני חורין... די 
געשמאקע געפיל ביים שעפן ס'נחת'ל נאך די 
געטרייע עבודה איינצורישן דעם יום טוב, קען 
און פאפיר.  טינט  מיט  גארנישט שילדערן  זיך 
פנימ'ער,  שטראלנדע  די  אויף  ארום  מ'קוקט 
די ליכטיגע היים, און מ'ווייסט וויפיל ארבעט 
מען האט אריינגעלייגט דערין... נאך אזא הכנה 
לאדנט זיך גאר אנדערש קודשא בריך הוא וכל 
התקדש  ליל  דעם  מיטצוהאלטן  דילי'  פמליא 

חג.
קרישקעלעך  עטליכע  פאלגנד  און 

נאסטאלאגיע:

דצ"ך עד"ש באח"ב
ווארימע  די  ברודערהיים,  גרענדוויו  אין 
קינדערלעך,  יונגסטע  המספיק'ס  פאר  שטוב 
ברוב  געווארן  אפגעראכטן  סדרים  די  זענען 
פאר והדר דורך די חשוב'ע שטאב מיטגלידער 
מו"ה שמעון ווייס הי"ו וזוג' החשובה תחי' און 
תחי'.  וזוג' החשובה  הי"ו  גליק  מו"ה שמואל 
ווי מו"ה יואל שניטצער הי"ו, מענעדזשער פון 
ברודערהיים, געבט איבער פאר'ן גאזעט, האט 
יעדער  אז  געמאכט  זיכער  שטאב  געטרייע  די 
זיין  לויט  דאס מערסטע  סדר  דעם  מיט  האלט 

יכולת, מיט ס'מערסטע הארץ און געפיל.
הבה"ח  האבן  הויכפונקטן  אנדערע  צווישן 
צו  באוויזן  נ"י  יוסי  הבה"ח  און  נ"י  מוישי 
ד'  אלע  טרונקען  און  קשיות  פיר  אלע  פרעגן 
כוסות, און הבה"ח יענקי נ"י איז אויף געבליבן 

ביז די קליינע שעות מיטהאלטנדיג מיט פרייד 
זבח  ואמרתם  און  חד-גדיא  ביז  ניגונים  אלע 
וויפיל  שטימע  ריינע  זיין  הערן  לאזנדיג  פסח, 

ער האט געקענט.
א  געטון  זיך  האט  אהא  מכות,  די  און 
דעם  פארשעמט  נישט  וואלט  געגיסעכץ... 

גרעסטן בריסקער. 
וועלכע  צדיקים  געווען  זענען  באקאנט  ווי 
מ'האט  וואס  וויין  דאס  אוועקגעלייגט  האבן 
שונאי  ערלעדיגן  צו  מכות  די  ביי  אפגעגאסן 
ישראל. אין אונזער דור, ווען עס זענען פארהאן 
ברויך  הדור,  רשעי  און  אנטיסעמיטן  אזויפיל 
זיי  גענוג  זיין  וועט  וואו  זארגן  נישט  זיך  מען 
אלע מכבד צו זיין מיט דם ואש ותמרות עשן. 
נוהג  זיך  האט  בחור'ל  גרענדוויו  טייערער  א 
געווען ביי יעדע מכה אויסצוגיסן א פולן כוס 
אים  ס'קומט  אריין,  שיסל  אין  פורעניות  של 
נישט  וועט ער  דעם פרעה, אזעלכע פארציעס 
נאכאמאל  אזוי שנעל פארגעסן. אזוי האט ער 
און   - מכות  אלע  ביי  בעכער  דעם  אנגעפולט 
ווידעראמאל האט ער נותן געווען בהם סימנים 

ביי דצ"ך עד"ש באח"ב.
ארויסנעמען  ביים  שמייכעלעך  די  אבער 
נאך  געווען  פארט  זענען  מתנות  אפיקומן  די 

גרעסער, היבש מער פון שיעור חזון איש.

נישט קיין סאך שוואכער איז געווען דער סדר 
אין "דינוב אונזערהיים," המספיק'ס עלטסטע 
איינציגסטע  גלייכצייטיג  און  גרופע-היים 
)אידיש  פעסיליטי"  קעיר  "אינטערמידיעיט 
גערעדט: א קליינער שפיטאל - מיט אקטיווע 
נוירסעס און א דאקטער אויף דער ווַאך 24 שעה 
אין טאג(. די הייליגע קינדערלעך דארט, טראץ 
זייערע שוואכע פיזישע מעגליכקייטן, האבן זיי 
פארט אויפגעלאכטן געניסנדיג פון א הערליכן 
איבערגעגעבענע  די  דורך  אראנזשירט  סדר 
מענעדזשער מרת בראך תחי' און איר הארציגע 

שטאב. 
עטליכע  האבן  פענאמענאן  רירנדע  א  אין 
דעם  מיטגעהאלטן  אזש  מיידלעך  טייערע 
בני  חזו  גדיא.  חד  ביז'ן  קדש  פון  סדר  גאנצן 

חביבי!

תחי',  צימענט  מרת  פון  געפרעגט  ווען 
"סאוט-9"  פון  מענעדזשער  געטרייע 
קינגס  אוו  המספיק  אין  שוועסטערהיים 
ניסן,  פונעם  הויכפונקט  איבער'ן  קאונטי, 
ענטפער:  איבערראשנדער  דער  געקומען  איז 
די  ווען  הויכפונקט  זיך דער  "אנגעהויבן האט 
דאנערשטאג,  אהיימגעקומען  זענען  מיידלעך 
הויז  גאנצע  די  נאכמיטאג.  חמץ  בדיקת  ערב 
געווען  שוין  איז  טיש  דער  געשפיגלט,  האט 
הערליך יום טוב'דיג געדעקט מיט זילבער און 
קריסטאל, און די שמחה אויף זייערע פנימ'ער 

האט געשטראלט מיילן." 
הזורעים בדמעה... וואכן הכנות, נאכדערצו 

מיט די 'הילף' פון די חשוב'ע מיידלעך שתחי' 
דערגרייכונג.  אמת'ע  אן  דאס  איז  לאויט"א, 
"ברנה  דעם  זיין  מחשיב  קענען  זיי  אטא 

יקצורו".
ארויף  בלויז  איז  הויכפונקט  דער  און 
ווען  נאכט,  סדר  לעכטיגן  ביים  שטאפל  א 
החשובה  וזוג'  הי"ו  ווייסבערג  יהושע  מו"ה 
אין  סדר  פרעכטיגן  דעם  געפירט  האבן  תחי' 
האבן  מיידלעך  חשוב'ע  די  שוועסטערהיים. 
מיטגעהאלטן די הגדה, איבערזאגנדיג וואס זיי 
יום טוב,  אין שולע פאר  געלערנט  האבן אלץ 

און די געטרייע שטאב ערקלערט דאס איבריגע 
אויף אידיש און ענגליש, ומדבר כלשון עמה. 
צימענט  מרת  דערציילט  אפיקומן,"  "דעם 
תחי', "האבן די מיידלעך נישט געקענט פועל'ן 
ביי זיך צו גנב'נען, האבן זיי עס שיין געבעטן."
איבערגע'חזר'ט  זיך  האט  זעלבע  דאס 
שטאב  געטרייע  די  ווען  נאכט  צווייטע  די 
מיטגלידער, מו"ה אביגדור פאלמאן הי"ו וזוג' 
סדר  דעם  אפגעראכטן  האבן  תחי',  החשובה 

אין שוועסטערהיים ברוב פאר והדר.
חשוב'ע  די  זענען  טוב  יום  טעג  ביידע 
אין  דאווענען  געגאנגען  שתחי'  מיידלעך 
קערעסטיר,  דק"ק  ביהמ"ד  דערנעבנדיגן 
מיט  געווארן  אויפגענומען  זענען  זיי  וואו 
שטאב  געטרייע  די  פרייד.  און  ווארעמקייט 
האט יעדן געהאלפן מיטהאלטן דאס דאווענען 
און ברכת כהנים, געווען א ריכטיגע שמחת יום 

טוב. די קערעסטירער רעביצין תחי' האט חול 
געטרייע  די  אנגעקלונגען  פערזענליך  המועד 
צימענט  מרת  אונזערהיים,  פון  מענעדזשער 
תחי', איבערגעבן א גרוס ווי איבערגענומען זי 
איז געווארן פון די ערנסטע איידעלע באנעמונג 
געטרייע  זייערע  און  מיידלעך  די חשוב'ע  פון 

שטאב מיטגלידערינס.
אן אנדערע פאזיטיווע גרוס, דאסמאל אויף 
פון  באקומען  צימענט  מרת  האט  שטאב,  די 
יום  פאר  זיך  האט  וועלכע  שכינה  פרישע  א 
משפחה.  איר  מיט  געגנט  אין  אריינגעצויגן 
"איך האב נאכקיינמאל נישט געזען ווי קינדער 
באקומען אזויפיל געטריישאפט און סופארט!"

א וואונדער אז נאך יום טוב האבן די מיידלעך 
נישט געוואלט צוריקגיין צום געווענליכן סדר 

היום, נאר ווידעראמאל אנהייבן פונדאסניי...

והגדת... ולבן בנך
ווען 'דער טאטע' קומט 'אהיים' פון שול... 
האט זיס געקלונגען ווי סטרונעס פון א פידעלע 
ספרינגס  "סעווען  אין  סדר  פרעכטיגן  ביים 
וויבאלד  יואל,  קרית  אין  שוועסטערהיים" 
זלמן  מו"ה  פארפאלק,  ליוו-אין  געטרייע  די 
וועלכע  תחי',  החשובה  וזוג'  הי"ו  גראסבערג 
טראגן מיט הארץ און אחריות דעם טיטל און 
באדייט פון "טאטע און מאמע" אין די גרופע-

היים, האבן געפראוועט אלע סעודות יום טוב 
'אינדערהיים' מיט די חשוב'ע משפחה.

פריוויליגיע  עקסקלוסיווע  אן  אבער 
מיידלעך  די  אז  ספרינגס",  "סעווען  האט 
האבן  קשיות  פיר  די  פרעגן  קענען  וועלכע 
הארציגע  די  מיט  אנצוהייבן  מעגליכקייט  די 
פרידריך  חשוב'ע  די  לעבן".  "זיידע  ווערטער 
שוין  חזקה  די  האבן  לאויושט"א  באבע  זיידע 
מימים ימימה מיטצוהאלטן דעם הערליכן יום 
"אייניקלעך"  און  קינדער  די  מיט  פסח  טוב 
דערהויבענע  די  פירנדיג  שוועסטערהיים,  אין 
א  צולייגנדיג  און  והדר,  פאר  ברוב  סדרים 
דאפלטע דאזע אויטענטישע "משפחה" געפיל.

ניימאן  מרת  מענעדזשער  חשוב'ע  די  ווי 
תחי' געבט איבער, איז דער יום טוב אין סעווען 
היימיש,  טוב'דיג,  יום  "עכט  געווען  ספרינגס 

ליבליך און דערהויבן!"

קודם החג שואלין ודורשין...
חג'  התקדש  'ליל  ריכטיגער  דער  ווען 
איבער'ן  פליגלען  אירע  אויסגעשפרייט  האט 
הערליכע  די  אין  ברודערהיים"  "קאנקארד 
קאנקארד געגנט אין מאנסי, זענען די חשוב'ע 
בחורים שיחיו שוין געווען פולשטענדיג גרייט 
און פול מיט עקסטאז און שפאנונג אפצורעכטן 

דעם הייליגן סדר.
גרויסארטיגע  די  אדאנק  געווען  איז  דאס 
אפגעראכטן  האבן  זיי  וואס  סדר-פארשפיל 
פריער,  טעג  עטליכע  מיט  אינדערהיים 
אהערגעשטעלט דורך די טיכטיגע מענעדזשער 
געטרייע  איר  און  תחי'  גאלדבערגער  מרת 

שטאב. 
איז  'דיינינג-רום'  רחבות'דיגע  דער 
סדר,  צום  געווארן  צוגעגרייט  מאיעסטעטיש 
פיטשעוועקעס  און  צוגעהערן  אלע  מיט 
מאסט,  היימישע  ביז  וואסער  זאלץ  פון 
בעכערס,  זילבערנע  קישענעס,  היסב  קערות, 
מיט  ברונעם  פאכמאנישע  ספעציעלע  א 
קרוגעלעך צו פארגרינגערן דאס אראפגיסן ביי 
די מכות און זאגאר אפילו די אפיקומן מתנות 

שיין אויסגעלייגט ארום דעם צימער.
עטליכע  טוב,  יום  פאר  דאנערשטאג 
מקיים  ורחימו  בדחילו  גיין  איידער'ן  שטונדן 

...."ווי אין יעדע אידישע 
שטוב" מיינט מען 
טאקע אין פולן זין 
פון ווארט . עס איז 
א ווארימע שטוב, אן 
אייגענע היימישע 
ווינקל. אלע נעמען 
אקטיווע ראלעס אין 
די הכנות, זאל עס 
זיין שיילן קארטאפל 
אדער אויסלופטערן די 
דאכענעס 
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פרישטאג: דער וויכטיגסטער 
מאלצייט, איבערהויפט פאר קינדער

די  געבן  זיך  ביים  מען  הערט  זעלטן  נישט 
דריי  האלב  מיטינג"  "ביזנעס  א  נאך  הענט 
נאכמיטאג, , "נו, זאל זיין מיט מזל און ברכה.. 

און... גיימער עסן פרישטאג."
יונג און אלט, מענער און פרויען, לאזן אויס 
דעם ערשטן מאלצייט פונעם טאג, פארגעסנדיג 
האבן  חז"ל  וואס  בענעפיטן  געוואלדיגע  די 
אונז דערציילט דערויף אין מסכת בבא מציעא 
דף קז עמוד ב'. צווישן אנדערע זאגט אונז די 
גמרא דארט )און אין נאך ערטער(: "83 מחלות 
ווענדן זיך אין א געזונטע "גאל" און מען קען 
מיט  ברויט  אביסל   - דורך  אויסמיידן  אלע  זיי 
זאלץ אינדערפרי צוגעטרונקען מיט א גלעזעלע 

וואסער."
מיט  תורה  די  נאך  לויפט  טעכנאלאגיע 
די  וואס  בליק  א  כאפן  יארן,  הונדערטער 
"אנטדעקט  יעצט  האט  וועלט  מעדיצינישע 
עסן  פון  וויכטיגקייט  דאס  איבער  אמעריקע" 
פרישטאג, איבערהויפט פאר יונגערע קינדער. 
גוטע  א  זיין  אויך  אונז  עס  וועט  אפשר  און 

דערמאנונג..
די אויפוואכונג איז געקומען אין רעזולטאט 
פון באריכטן וועלכע האבן דערציילט אז 25% 
יוגענטליכע אין אמעריקע מיינען אז פרישטאג 
און  היים  אלטער  דער  פון  מנהג  א  בלויז  איז 
פולסטן  מיט'ן  אנצוהאלטן.  וויכטיג  נישט  איז 
רעספעקט, זייט ביטע מוחל, און געבט זשע א 

בליק וואס דאס ברענגט.
צו  און טאקע מיד.  איז מיד.  ערשטנס, מען 
אויפצושטיין  מיד  צו  פרישטאג,  עסן  צו  מיד 
גענוג פרי צו עסן פרישטאג, און אזוי וואקסט 
מען ווי ווילדע גראז נאכלויפנדיג דעם זייגער. 
שלאפן  גיין  צו  צווינגט  ארבעט  ענדלאזע  די 
שפעט, שטייט מען אויף שפעט, איז מען שפעט 
און מ'גייט שלאפן שפעט און דער רעדל דרייט 
זיך ווייטער. ווען מ'איז פארנעפלט אינדערפרי 
איז דער אפעטיט פארלאשן. נאר טראכטן פון 

עסן קען אמאל אפילו ערוועקן אן איבל..
איין רואיגע פרישטאג אין צייט קען אנהויבן 

דרייען דעם רעדל אויף צוריק.
זעלטענע  צווישן אונז האבן א  די קלוגערע 
צו   - פרישטאג  דעם  אויס  מ'לאזט  המצאה. 

פארלירן וואג! וואס קען זיין בעסער? 

דער אמת. 
פארקערט.  פונקט  איז  אמת  דער  און 
זיין  גורם  אויסלאזן פרישטאג קען עווענטועל 
און  שכל  דעם  אפשוואכן  וואג,  צוצונעמען 

אפילו דאס הארץ. יא, ערנסט גערעדט.
אקטיוו  מער  זענען  פאלגערס  שחרית'  'פת 
ווייניגער  ממילא  און  טאג  דעם  דורכאויס 

איבערוואגיג.  ווערן  צו  אויסגעשטעלט 
איבערהיפן פרישטאג און דאדורך צעשפילן די 
צו  גוטער טאקטיק  א  נישט  איז  בלוט-צוקער, 

פארלירן וואג.

כח המחשבה
פרישטאג  קיין  נישט  עסן  וועלכע  קינדער 
האבן בדרך כלל נידריגע צייכענס אויף זייערע 
עסן  וועלכע  די  ווי  חדר/שולע  אין  פארהערן 
די  אינדערפרי.  פרישטאג  נארהאפטיגע  א 
צו  בעסער  אסאך  זיך  שטעלן  יא  עסן  וועלכע 
צו די לימודים, קענען זיך לענגער און בעסער 
צייכענס  העכערע  באקומען  קאנצענטרירן, 
און  צייטליכער  קומען  פארהערן,  די  אויף 
אייביג  נישט  קלאס.  אין  איינזיצן  מער  קענען 

איז דער רבי שולדיג...

אנטוויקלונג
דער קערפער פונעם מענטש אנטוויקלט זיך, 
און מער,  יעדן טאג מער  גייסטיש,  און  פיזיש 
וואס מען  די עסן  ווערט געבויעט פון  און עס 
השפעה  קלארע  א  האט  פרישטאג  עסן  עסט. 
במשך  מויל  אין  אריין  מ'נעמט  וואס  איבער 

דעם גאנצן טאג.
מערערע שטודיעס האבן געוויזן אז מענטשן 
פרישטאג  נארהאפטיגע  א  נישט  עסן  וועלכע 
עסן אסאך מער "דזשאנק-פוד" דורכאויס דעם 
טאג, קעגן מענטשן וועלכע עסן יא פרישטאג, 
וועמענס דיעטע אנטהאלט בכלל מער געזונטע 
מאכלים ווי גרינצייג און פראטין. פיר פון יעדע 
פינף קינדער באקומט נישט גענונג וויטאמינען 
און מינעראלן פון מיטאג און נאכטמאל אליינס 
פאר  וויכטיג  גאר  איז  וואס  'אייזן'  )בפרט 
זיי  בלוט(.  די  פון  געזונטהייט  און  ענערגיע 
דארפן די נערונג פון א געזונטע פרישטאג זיך 
עסן  וועלכע  קינדער  אנטוויקלען.  צו  ריכטיג 
אסאך  ליידן  אינדערפרי  מאלצייט  געזונטע  א 

ווייניגער פון פעשקייט און איבערוואג.
זיך  פון  פאזע  יעדע  געדענקט,  און 
אין  מאל  איין  נאר  מען  האט   - אנטוויקלען 

לעבן.

גיסטע
מענטש  דעם  מאכט  פרישטאג  אויסלאזן 
מיד, נערוועז און אומרואיג. איינער דינגט זיך? 
וועלכע  אויף אלע שטודיעס  געלט  די  א שאד 
שפארן  כאטש  עמער  אויפגעוויזן...  עס  האבן 

די טינט און גיין ווייטער.

געזונט!
קערפער  פאר'ן  וויכטיגער  איז  פרישטאג 
וויבאלד  איז  דאס  מאלצייט.  וועלכע  סיי  ווי 
איז  פרישטאג  און  נאכטמאל  צווישן  צייט  די 
מאלצייטן,  צווישן  הפסק  לענגסטער  דער 
גרייט  מערסטע  דאס  איז  קערפער  דער  און 

אויסצוארבעטן א פרישן טראנספארט.
פת שחרית ביז צוויי שעה נאכ'ן אויפשטיין 
פראצעסירן  בעסער  קערפער  דעם  העלפט 
קומט  וואס  אידיש(  אין  )צוקער  "גלוקאז"  די 
אריין, האלטנדיג די צוקער שטאפל אין די בלוט 
שענקט  דאס  טאג!  גאנצן  איבער'ן  סטאביל 
מער ענערגיע, ווייניגער איבריגע אפעטיט און 
פארקלענערט די שאנסן צו אנטוויקלען הארץ 
קראנקהייט, פעשקייט און דייעביטיס )צוקער(.

שוין געהאט א קאווע...
אז  טעות  דעם  מאכן  בחורים  אנדערע 
פרישטאג מיינט 'קאווע'. אזוי האט מען געזען 
אוועקרירן  נישט  זיך  מ'עט  און  אבות  די  ביי 
וויסן, קאווע איז נישט  פון די מסורה. גוט צו 
קיין פרישטאג. אן ערוואקסענער מח קען שוין 
נערונג  פעלט  עס  אויב  פארנעמען  גרינגער 
אחריות  און  דאגות  אנדערע  אלע  ווי  פונקט 
וואס דער פאטער טראגט אויף זיינע ברייטערע 

פלייצעס. בחור'ל, דו קענסט נישט.

למעשה?
אבער  כאטש  האבן  שטודיעס  מעדיצינישע 
פארגרינגערן  צו  מיטלען  צוגעלייגט  אויך 
דעם פת שחרית, נעמט וועלכע איר קענט. זיי 
הונדערטער  ביי  אפעקטיוו  געווען  אלע  זענען 

מענטשן.
פולט אן דעם 'פרידזש' מיט גרינגע  «

געזונטע אויסוואלן פאר פרישטאג, ווי צוקער-
און  באנאנע  אייער,  הארטע  יאגורט,  פרייע 
א  אויך  איז  "פינאט-באדער"  און  סמייטע, 
געזונטע אויסוואל, ווענדט זיך אויף וואס מען 

שמירט עס.
פרישטאג  « געשמאקע  א  איין  פאקט 

אפעטיט  דער  נאר  ווי  אז  אינדערפרי,  גלייך 
וועקט זיך אויף זאל עס זיין גרייט.

הייב אן מיט א קאלט גלעזל וואסער,  «
עס וועט ענדערש אויפפרישן דעם מענטש און 

מיט אים זיין אפעטיט.
עס איז גוט אויסצופלאנירן ביינאכט  «

מען  דארף  אזוי  פרישטאג,  מארגנדיגן  דעם 
פונעם פארטאגס  צייט דערויף  נישט פארלירן 

פרישקייט.

פריער,  « מינוט  דרייסיג  זיך  לייג 
אויפצושטיין מער אויסגערוט.

געב  « פריער,  מינוט  צען  אויף  שטיי 
'וואך'  ווערן  צו  קערפער  דיין  פאר  צייט  מער 

און הונגעריג.
האט  ווירדזשיניע,  ליעסבורג,  אין  שולע  א 
לייזונג  א  מיט  אויפצוקומען  געמוטשעט  זיך 
זענען  וועלכע  סטודענטן  צאל  ריזיגן  צום 
אויף  געליטן  קוועטשעדיג,  נערוועז,  געווען 
'דרך  די  און  קלאס  אינמיטן  'מחלות'  צופיל 

ארץ' איז אויך נישט געווען איי איי איי... 
זיי האבן באמערקט אז אסאך סטודענטן עסן 
זיי  מורא  האבן  זיי  וויבאלד  פרישטאג  נישט 
וועלן זיין שפעט אין קלאס, האבן זיי דעריבער 
דעם  אפ  מ'נעמט  אז  איינגעפירט  אפיציעל 
טראגט  יעדער  און  עס-צימער  אין  פרישטאג 
אפיציעל  עסט  מען  וואו  קלאס  אין  אריין  עס 

צוזאמען!
האט  וואס  טויש  א  רעזולטאטן,  די  און 

באוואונדערט באאמטע ביז קיין וואשינגטאן.
פאר  אונטער-סעקטרעטארין  דעפיוטי  די 
אין  סערוויסעס  קאנסומער  און  נערונג  עסן, 
אליינס  איז  דעפארטמענט,  אגריקולטור  די 
די  מיטהאלטן  שולע  די  צו  אראפגעפארן 
רעוואלוציע, און זען וואס מ'קען זיך אפלערנען 

פון זיי.

פאר חסיד'ישע אידן
מיר דארפן נישט זייערע אויפטוען, אבער עס 
'פארגעשריטענע'  די  ווי  זען  צו  געשמאק  איז 
דער  פיסטריט.  אונזערע  נאך  יאגט  וועלט 
מיינען  מיר  און  איד,  חסיד'ישן  פון  היום  סדר 
הויכע  מיט  גייען  וואס  די  דוקא  לאו  דערמיט 
איד  יעדער  נאר  היטן,  ביבער  פלאכע  אדער 
ער  זאל  והחסידות,  התורה  בדרכי  פירט  וואס 
שטאמען פון דער ליטע, קאנגרעס-פוילן אדער 
מעדיצינישע  די  דערציילט  וואס  קורדיסטאן, 

וויסנשאפט איבער זיין סדר היום צופרי?
נאכ'ן אנאליזירן די מיינונגען פון צענדליגער 
מומחים און פרובירן צו טרעפן דעם צד השוה 
דאס  פאלגנדע:  דאס  אויס  קומט  שביניהם, 
נאכט,  גאנצע  א  עסן  נישט  נאכ'ן  געזונטסטע 
 ,300 אונטער  קאלעריס,  עפעס  נעמען  צו  איז 
אינדערפרי,  מינוט  ניינציג  ערשטע  די  אין 
און  איבונגען,  אקטיווע  גוטע  מאכן  נאכדעם 
א  אינדערפרי,   10:00 פאר  כאטש  נאכדעם, 

געזונטע נארהאפטיגע פרישטאג.
מ'שטייט  היום?  סדר  אונזער  איז  דען  וואס 
דרייסיג,  זעקס  און  דרייסיג  פיר  צווישן  אויף 
מיט  עס  איז  אויב   - קאווע  ווארימע  פיינע  א 
געהעריגע 'רויטע' מילך האט עס 20 קאלעריס, 
 30 נאך  קוים  ס'וויל,  ווער  צוקער  לעפעלע  א 
קאלעריס, ריכטיגע פעטע מילך, גוטע דרייסיג 
א  מקוה,  זריזות'דיגע  א  דערנאך  קאלעריס. 
א  מיט  דאווענען  פאר'ן  לערנען  שעה-צוויי 
ווער  כל עצמותי תאמרנה,  אז  ברען  און  חיות 
רעדט נאך סארא דאווענען קומט נאכדעם מיט 
אז  לייבוש?  ר'  נאר  זאגט  ווי  קודש,  אש  אן 
ס'גייט "פייער פון די באלאטעס!" און דערנאך 
א געלאסענע פת שחרית. ווי טרעפט א גוי אזא 

שטיק עולם הזה? 

צום געזונט

סעריע שטודיעס ווייזן 
געוואלדיגע בענעפיטן פון עסן 

געהעריג א געזונטע "פרישטאג" 
- מער ווי איר מיינט
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סייענטיפישע גרופע 
באשטעטיגט די זיכערהייט פון 

גענעטיק מאדעפיצירטע עסן

ביא-טעכנאלאגיע

  באריכט דורך ב. י.
זיך  קאנסומערס אמפערן  וואס  אינדערצייט 
מיט די נושא פון גענעטיק מאדעפיצירטע עסן, 
יעצט  קומט  או.(,  עם.  דזשי.  אלס  )באקאנט 
נאציאנאלע  די  פון  רעפארט  נייע  א  אפיהר 
און  אינדזשענירינג  סייענס  פאר  אקעדאמיע 
די  ענטפערן  צו  ציהלן  זיי  וואו  מעדיצין, 
מערסט באשטעטיגטע ענטפערס צו די מיליאן 
מאדעפיצירטע  גענעטיש  איז  פראגע:  דאלער 
די  און  מענטשהייט  די  פאר  זיכער  עסן 

ענווייראמענט אדער נישט?
או.  עם.  דזשי.  די  אז  איז,  אויספיהר  זייער 
וועלן  זיי  און  זיכער פאר מענטשן,  זענען  עסן 
די  פאר  שאדן  דירעקטע  קיין  האבן  נישט 
פארהאן  נישט  איז  אויך  אזוי  ענווייראמענט. 
אוטיזם, אדער  קענסער,  פאר  סכנה,  קיין שום 
כלומר'שט  האבן  וואס  מחלות,  אנדערע 
גענעטיק  מיט  שייכות  א  האבן  געדארפט 

מאדעפיצירטע עסן.
ארויסגעגעבן  רעפארט  -500זייטיגע  א  אין 
גרופע,  אקעדאמיע  נאן-פראפיט  די  דורך 
האבן זיי אפגעשאצט 20 יאהרן פון פארשעריי 
מאדעפיצירטע  וואס  אפעקט  די  איבער 
ענוויראמענט,  די  אויף  האבן  וועלן  פלאנעטן 

צו  פארמעגליכן  פלאנעטן  מאדעפיצירטע  די 
אויך  אזוי  אינזעקטן.  שעדיגע  אוועקשטויסן 
האבן זיי איבערגעטראכט וואס געשעהט ווען 
מענטשליכע  פאר  גענוצט  ווערן  געוויקסן  די 
עסן, אדער ווערט אריינגעלייגט צו פידן בהמות 
און עופות וואס וועט עווענטואל ארויפקומען 

אין אונזער טעלער.
רייע  א  צו  צוגעלייגט  ווערט  רעפארט  די 
פארשעריי וואס בעאמטע אין די פאראיינגיטע 
אין  נוצן  וועלן  בראזיל  און  שטאטן, קאנאדע, 
דאס  ערלויבן  צו  החלטה  ענדגילטיגע  זייער 
באנוץ פון גענעטיש אינזדשענירטע געוויקסן. 
די  אפשטעלן  נישט  לכאורה  וועט  עס  אבער 
פאטענציאלע  איבער  דעבאטעס  ענדלאזע 
ערלויבן  דורך  געשעהן  קען  וואס  סכנות 
עס  און  געוויקסן,  אינזדשענירטע  גענעטיש 
וועט נישט עלעמינירן די שרעק וואס עטליכע 

קאנסומערס האבן פון אט די טעכנאלאגיע.
נייעס  גוטע  געווען  איז  רעפארט  דער  אט 
עס  ווייל  גרופעס,  אינדוסטריע  עסן  די  פאר 
ווערט געשאצט אז צווישן  70 צו 80 פראצענט 
פאראייניגטע  די  אין  עסן  געפעקעדזשטע  פון 
גענעטיש  זיך  אין  ענטהאלטן  שטאטן, 

מאדעפיצירטע עסן.

עסן  האבן  שטאטן,  פאראייניגטע  די  אין 
פראבירט  אינדוסטריעס  אגריקולטור  און 
אוועקשטויסן  צו  כחות  איבערמידליכע  מיט 
האט  וואס  פארשלאג  די  סטעיט-ביי-סטעיט 
א  ארויפלייגן  צו  פירמעס  צווינגען  געזאלט 
לעיבל פאר עסן פראדוקטן אז עס איז געמאכט 
וואס  שריט  א  געוויקסן,  או.  עם.  דזשי.  פון 
וואלט געדארפט געבן דורכזיכטיגקייט, אבער 
אן  פעראורזאכט  עס  וואלט  פירמעס  די  לויט 

אומזיסטע שרעק ביי קאנסומערס.
צו  שטאט  ערשטע  די  איז  ווערמאנט 
האט  וואס  יולי,  אין  געזעץ  אזא  איינפיהרן 
געמאכט געוויסע פירמעס צו עס שרייבן אויף 
פארנעם,  נאציאנאלע  א  אין  לעיבלס  זייערע 
אנשטאט צו פראבירן לעיבלען נאר עסן וואס 

זענען פארבינדן מיט ווערמאנט.
די בענעפיטן  "נאכן פארזיכטיג איבערקוקן 
גענעטיש  פון  סכנות  פאטענציאלע  די  און 
די מארק  אין  עסן  און  געוויקסן  אינדזשנירטע 
צופרידן  מיר  זענען  יאהר,   20 לעצטע  די  פאר 
וויסן אז די שטודיע פעסטגעשטעלט  צו לאזן 
שוין  האבן  בעאמטע  סייענטיפישע  די  וואס 
אגריקולטור  די  יאהרן,  איבער  באשטעטיגט 
בענעפיטן  אסאך  האט  ביא-טעכנאלאגיע 
די  און  קאנסומערס,  פארמער,  די  פאר 
דער  באעניג  ברייען  זאגט  ענווייראמענט". 
די עסן און אגריקולטור פאר ביא- פירער פון 
א  ארגעניזעציע,  אינאוואציע  טעכנאלגישע 
צו  וואשינגטאן  אין  באזירט  האנדל-גרופע 

רעפרעזענטירן זוימען פירמעס.
אבער, די שטיצער פאר די אויבנדערמאנטע 
פאדערונג צו לעיבלען עסן וואס זענען געמאכט 
פון גענעטיש אינדזשענירטע געוויקסן, טענה'ן 
אז עס איז קלאר דא שטארקע אומ-זיכערהייט 
אז  זאגנדיג  עסן,  סארט  די  קעגן  ארגומענטן 

וויכטיגקייט  די  באשטעטיגט  רעפארט  "די 
וויכטיגקייט  די  און  דורכזיכטיגקייט,  פון 
לאנג  ווי  ווייל  פראדוקטן,  די  לעיבלען  צו 
אזעלכע  באהאלטן  קענען  וועלן  פירמעס  די 
וויכטיגע פאקטן פון די עסן קאנסומערס, וועלן 
צו  באשליסן  ריכטיגע  מאכן  קענען  נישט  מיר 
נוצן די פראדוקטן וואס רעפלעקטירן אונזערע 

ווירדן".
אז  טענה'ט  וואס  ארגומענט  די  בנוגע 
גענעטיש מאדעפיצירטע געוויקסן קען העלפן 
אז  און  וועלט,  די  אויף  עסן  מער  ברענגען  צו 
פון  פארמערס  קליינע  ארויסנעמען  קען  עס 
פארשער  אקאדעמישע  די  האבן  ארעמקייט, 
ביזדערווייל  דערויף.  מיינונג  געמישטע  א 
באווייזן  ערנסטע  קיין  פארהאן  נאכנישט  איז 
הייבן  קענען  געוויקסן  או.  עם.  דזשי.  אז 
פארדינסטן, נאר אזויפיל אז זיי פארמיידן פון 
דערנער.  און  פארפעסטיגונגס  דורך  דערלייגן 
ביאטעכנאלאגישע געוויקסן קען טאקע העלפן 
זייער  פארבעסערן  צו  פארמערס  ארעמע 
פארדינסטן, אבער צוליב די הויכע קאסטן פון 
מאדעפיצירטע זוימען און צוליב זייער שווערע 
די  באגרעניצן  עס  וועט  קרעדיט,  צו  אקסעס 
ארעמע  די  פון  פארמער  די  פאר  מעגליכקייט 

טיילן פון די וועלט צו זיך עס קענען ערלויבן.
קאטטאן,  קארן,  אינדזשענירטע  גענעטישע 
ברייטע  מערסט  די  סוי-בונדלעך,  און 
אלגעמיין  אין  האבן  געוויקסן,  בעארבעטע 
די  פאר  פארדינסטן  די  ארויפגעשאסן 
אגרעסיווע  און  ברייטערע  אבער  פארמערס, 
אינזעקטן  די  אז  פיהרן  מעגליך  קען  באנוץ 
א  דעוועלאפן  וועלן  געוויקסן  שעדליכע  און 
דאן  און  ביישטיין,  קענען  זיי  צו  שטארקייט 
זייער  געוויקסן  מאדעפיצירטע  די  פארלירן 

אויבערהאנט.     
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די  האבן  וכדין,  כדת  חמץ"  "בדיקת  זיין 
אלע  טיש,  צום  געזעצט  זיך  בחורים  חשוב'ע 
אנגעטון מיט די קיטלעך, דריי גארגנדיגע סדר 
קאפלעך, און אינאיינעם טועם געווען כזיתים 
פונעם כרפס, מרור בלעטער און שולחן עורך 
קודם  ומנהגים  הלכות  אלע  איבער'חזר'נדיג 

החג.
נאכט  הייליגע  די  ווען  אז  זאגן  צו  איבריג 
געווען  אטמאספערע  די  איז  אנגעקומען  איז 

דערהויבן עד לב השמים!
פארגעזעצט  האט  טוב  יום  שמחת  די  און 
שיחיו  בחורים  חשוב'ע  די  ווען  בייטאג,  אויך 
זענען געגאנגען אין בית המדרש אויסגעפוצט 
היטן,  און  בעקיטשעס  נייע  עלעגאנטע  די  אין 
האבן זיי זיך געשפירט ווי אמת'ע בני מלכים, 
פונעם  מיטגלידער  פראמינענטער  חורין,  בני 

עם סגולה. 
קאנקארד  די  מיט  געווען  עס  איז  אזוי 
זייערע ברידער  זעלבע מיט  און דאס  בחורים, 
"גרענדוויו",  ברידערהיימען,  אנדערע  די  אין 
"פארשעי", "ארקעדיען" און "וואנאמעיקער" 
אין ראקלענד קאונטי, "סיקסטי פוירסט סטריט 
"עיקערס  און  ברוקלין  אין  ברודערהיים" 

ברודערהיים" אין קרית יואל.

איך בין דארט געווען
איז  שטאפל  פרישן  א  חדשה",  "שירה 
צום  ווען  תשע"ו,  פסח  געווארן  דערגרייכט 
אין  מען  האט  היסטאריע  אין  מאל  ערשטן 
געפראוועט  היימען  גרופע  המספיק  "אלע" 
פון  'מוזשיניקל'  די  נעכט.  סדר  דערהויבענע 
וואויל-בארימטע  די  משפחה,  המספיק  די 
צום  האט  שוועסטערהיים"  "בעיקערטאון 

ערשטן מאל געפראוועט "פסח פאר זיך". 
דריי  מיט  גענוי  געעפנט  "בעיקערטאון", 
יאר צוריק, איז טעכניש גערעדט א לייכטערע 
סארט רעזידענץ ווי די אנדערע אין די המספיק 
מער- קענען  מיידלעך  ארטיגע  די  פאמיליע. 

מיט  ווירטשאפט  אייגענע  אן  פירן  ווייניגער 
אבער  הילף.  און  איבערזיכט  מינימאלע  בלויז 
געפירט  שוועסטערהיים  אזא  מוז  פארט 
און  געטריישאפט  זעלבע  די  מיט  ווערן 
זיין,  צו  דארף  עס  ווי  צוגאנג  פראפעסיאנאלע 
בליען  זאל  יעדער  און  זאל שטימען  אלעס  אז 

על צד היותר טוב.
אנגעפירט  דארט  ווערט  הקודש  עבודת  די 
משפחה-שטאב  'ליוו-אין'  חשוב'ע  די  דורך 
תחי',  אפפעל  מרת  שוועסטערהיים,  פונעם 
שוועסטערהיים,  פון  מענעדזשער  געטרייע 

אינאיינעם מיט איר מאן, מו"ה אליעזר אפפעל 
באגאבטער  אלס  אויך  דינט  )וועלכער  הי"ו 
טרענירונג קאארדינעיטער און דירעקטאר אוו 
אין  המספיק  ביי  אימפראוומענט  קוואליטי 

ראקלענד(.
די  געעפנט  מ'האט  זייט  יארן,  ערשטע  די 
טויערן פון "בעיקערטאון" אום תשע"ג, זענען 
ערשטע  די  אויף  אהיימגעפארן  מיידלעך  אלע 
עלטערן  חשוב'ע  די  צו  עטליכע  פסח,  טעג 
באקאנטע.  און  נאנטע  צו  אנדערע  און  שיחיו 
ערשטן  צום  מיידלעך  עטליכע  האבן  יאר  היי 
זיך  ביי  טוב  יום  פראווען  צו  באשלאסן  מאל 
ווארימע  גאנץ-יעריגע  זייער  אין  אינדערהיים, 

שטוב, אינאיינעם מיט די אפפעל משפחה.
תחי'  אפפעל  מרת  און  געטון,  און  געזאגט 
האט אהערגעשטעלט א סדר טיש ווי עס פאסט 
באוואפנט  שטוב,  אידישע  הייליגע  אזא  פאר 
מיט אלע קלאפערגעצייג פון א קערה און כוס 
של אליהו ביז'ן אפילו איבערדעקן די סאפע צו 
דינען אלס ריכטיגע "היסב-בעט" ביים מקיים 

זיין די מצוות הלילה. 
צוגעגרייט  אויך  זיך  האט  אליעזר  ר' 
מיט'ן פולסטן אחריות פאר'ן פירן דעם סדר 
זיך  די פארצווייגטע משפחה. ער האט  פאר 
פארגעקוקט די מדרשים און זאגאר געקויפט 
געווען"  בין דארט  דעם הערליכן ספר "איך 
וואס שילדערט מיט לעבעדיגע בילדער און 
יציאת  סיפור  גאנצן  דעם  אידיש  רייכע  א 

מצרים.
און ווי מ'הערט איז דער סדר טאקע געווען 
האט  משפחה  גאנצע  די  ולעילא.  לעילא 
קומט  טאטע  דער  ווען  פון  מיטגעהאלטן 
אהיים פון שול ביז נאך שיר השירים, מיט אלע 

הייליגע הלכות ומנהגים, ניגונים און סיפורים, 
אינצווישן. 

ריכטיגע  א  געפירט  האט  אליעזר  ר' 
"אונגארישע סדר" דערציילנדיג סיפור יציאת 
הוא  "כאילו  שרייבט  רמב"ם  דער  ווי  מצרים 
זענען  מיידלעך  די  ממצרים."  עכשיו  יצא 
האט  אליעזר  ר'  ווען  צוגענאגלט  ווי  געזעצן 
האבן  אידן  די  ווי  אראפגעלייגט  שפאנענד 
ביטער שווער געארבעט, משה רבינו ווארנט 
נאכדעם  האבן  מצריים  די  ווי  און  פרעה, 
מ'האט  מכות,  עשר  אלו  אריינגעכאפט 
בילדער  די  מיט  ביכל  דעם  ארומגעפירט 
זיך  זיי  האבן  אה  און  האנט,  צו  האנט  פון 

געפריידט מיט די נקמה אין די רשעים...
טיר  די  עפענען  צום  געקומען  איז  עס  ווען 
אלע  זענען  לטוב,  זכור  הנביא  אליהו  פאר 
האט  יעדער  אויפגעשפרינגען.  מיידלעך 
פערזענליך  און  טיר  די  עפענען  גיין  געוואלט 
מקבל פנים זיין דעם משמיע שלום מבשר טוב. 
קיין  נישט  דאס  איז  בעיקערטאון  אין  אבער 
פראבלעם, וויבאלד די שוועסטערהיים האט 4 
טירן ווי די שטוב פון אברהם אבינו ע"ה, זענען 
אלע מיידלעך געגאנגען און געעפנט אלע טירן 
באמונה  גאסט  הייליגן  דעם  אנטפאנגען  צו 
שלימה אין די מסורה אז אליהו הנביא באזוכט 

יעדעס אידיש שטוב צום סדר נאכט.
ווי האט עס דער הייליגער קאצקער געזאגט: 

"גלייבן איז נאך אסאך העכער ווי זען!"
אן אויסטערלישע התרגשות האט געהערשט 
נאכ'ן  בירושלים"  הבאה  "לשנה  זינגען  ביים 
אזא  נאך  ווארטן  און  האפן  אלע  ווען  סדר, 
במהרה  מיטצולעבן  דאס  נאכט  דערהויבענע 

בימינו אמן.   

הערליכע סדרים אין
אלע המספיק רעזידענצן
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המספיק נייעס

09 המספיק גאזעט JUNE 2016   •  ISSUE NO. 9



צום געזונט:

"פעפסי  פירמע  אמעריקאנע  ריזיגע  די 
קאלע-געטראנק,  איר  נאך  טאקע  הייסט  קא." 
פון  צענטרום  דער  נישט  מער  איז  דאס  אבער 
געצוקערטע  פון  מאמענטום  דער  פירמע.  די 
משקאות געהערט צו היסטאריע. היינט צוטאגס 
איינקונפט  פירמעס  די  פון   12% בלויז  קומט 
בויעט  פירמע  די  און  סאדעס,  'פעפסי'  די  פון 
צו  קוועלער,  געזונטערע  אנדערע,  אויף  מער 
שניידן  ווייטער  און  ביזנעס  אין  בלייבן  קענען 

"פעפסי" דערטראנקען 
אונטער "וואסער"

גרינס. אזוי מוטשעט זיך 'פעפסי קא.' און אזוי 
מוטשעט זיך איר גרעסטע קאנקורענט 'קאקא 

קאולע'.
ביידע פרובירן זיך וואס מער אהערצושטעלן 

אלס פראדוצירער פון 'געזונטע' פראדוקטן.
פירנדע  די  יעצט  איז  זי  אז  זאגט  פעפסי 
"געזונטע-געטראנקען"  פון  פראדוצירער 
ריזיגע  א  מיט  שטאטן,  פאראייניגטע  די  אין 
וויטאמינען,  אין  רייך  משקאות  אויסוואל 
גרינצייג  און  פרוכט  ריינע  אדער  אלקאליין, 
זאפט, א פליגל וואס באטרעפט 25% פון איר 
ווייטער  גייט  פירמע  די  און  ביזנעס.  יערליכע 
פראדוקטן  איר  איבערמאכן  גענצליך  מיט 
אויסוואל בעסער צו פרעזענטירן די שטייגנדע 
אינטערעסע ביי קאסטומערס צו עסן 'געזונט'. 
וואסער  איז  געטראנק  הויפט  יעצטיגע  זייער 
וויטאמינען  אלקעליין,  אין  רייך  גאר  שטארק 

און מינעראלן.
זיך  שפיגלען  טוישונגען  פאזיטיווע  די 
ווען  פראנט,  נאציאנאלן  אויפ'ן  אפ  אויך 
געטרונקען  פאראיאר  האבן  אמעריקאנער 
געטראנקען  בלעזלדיגע  ווייניגסטע  דאס 
די  אין  אפילו  יאר!  דרייסיג  לעצטע  די  אין 
סיי  און  סיי פעפסי  זיך  רוקן  געטראנקען  זיסע 
קאקא-קאולע אלץ מער אריבער פון די גרויסע 
באטלעך  און  קענס  קלענערע  די  צו  פלעשער 
געשוואלן.  באנק-קאנטעס  זייערע  האלטן  צו 

בלעזלעך פון זיסע געטראנקען גייען טיפער אראפ; 
פירמעס געצוואונגען צו צילן געזונטערע מארקעט

איבער 893,498 פונט 
מעדיצינען אריינגעקומען 

ביי נאציאנאלע 
"צוריקנעמען" טאג

"מעדיצין  נאציאנאלע  עלעפטע  די 
בעק  טעיק  "דראג   - טאג"  צוריקנעמען 
סוקסעס  אלס  געווארן  באצייכנט  איז   - דעי" 
זענען  מעדיצינען  טאנען   447 איבער  ווען 
אינסטאנצן  די  פאר  געווארן  איבערגעגעבן 
אופן.  פארזיכערטן  א  אויף  אויסצורוימען 
דראג  "פעדעראלע  די  האט  איניציאטיוו  דעם 
"עף.  די  אלס  באקאנט   - אדמיניסטראציע" 
צו  צוריק  יאר  עלף  מיט  אנגעהויבן  עי."  די. 
קומען  קענען  וועלכע  פראבלעמען  פארמיידן 
פון האלטן אין שטוב איבריגע מעדיצינען און/
אוועקווארפן  אומפארזיכטיג  זיי  פון  אדער 
אויף פלעצער וואו זיי קענען שעדיגן אנדערע.

מעדיצינען וואס מען נוצט מער נישט קענען 
צומאל פאטאלע  סכנות,  אומנויטיגע  ברענגען 
רח"ל, אויב מ'לאזט זיי זיך ארומוואלגערן אין 
שטוב. די עף. די. עי. האט באריכטעט איבער 
בטעות  האבן  מענטשן  ווען  פעלער  דרייסיג 
די נארקאטישע שמערצן-בארואיגער  גענומען 
באנדאזשן, fentanyl patches, וועלכע מען 
לייגט ארויף אויף די הויט אין זעלטענע פעלער 
מ'מוז  ווען  אפילו  יסורים.  אויסטערלישע  פון 
מיט'ן  פראבלעמען  ברענגען  עס  קען  נוצן  עס 
אטעמען, מענטשן ווערן 'אדיקטעד' דערצו און 
סייד-עפעקטס.  שווערע  ליסטע  לאנגע  א  נאך 
קינדער,  בפרט  מויל,  אין  עס  מ'נעמט  אויב 

קענען די רעזולטאטן זיין פאטאל רח"ל.
אלזא, במשך די לעצטע צוואנציג יאר האט 
די עף. די. עי. רעקארדירט דרייסיג פעלער וואו 
צוויי  אונטער  קינדער  זיי  פון  רוב  מענטשן, 
יאר, האבן עס באקומען אין די הענט אריין און 
פון   12 געגעסן.  גאר  אדער  גענוצט  עס  האבן 

זיי האבן געדארפט צוקומען צו ערנסטע הילף 
געווען  ל"ע  זענען   12 אנדערע  שפיטאל,  אין 
ציפער  קליינער  א  אפשר  פאטאל.  גענצליך 
אין נומערן אבער נישט אין טראגעדיעס, ווען 

איינס איז צופיל.
אויסער אויסרוימען אומנויטיגע מעדיצינען 
פון די הייזער, טראגט דער איניציאטיוו נאך א 
ציל, נעמליך, אפהיטן אונזער ענווייראנמענט. 
ווי באריכטעט פאריגן חודש האט מען געפונען 
סאלאמאן פיש אין קאליפארניע אנגעשטאפט 
לייגט  אויב  מעדיצינען.  שווערע  פילע  מיט 
אדער  מיסט  די  אין  פשוט  מעדיצינען  מען 
מען  פארפעסטעט  אראפ,  עס  מ'פלאשט 
דערמיט די ענווייראנמענט פון אונזער וועלטל 
דורכ'ן  וואסערן  די  צו  ארויס  גייט  עס  ווען 
סוער סיסטעם אדער אפלויף פון די 'פלענטס' 

וועלכע באהאנדלען די מיסט.
מיט  דעריבער  ארבעט  עי.  די.  עף.  די 
לאקאלע אינסטאנצן אומעטום צו ערמעגליכן 
מענטשן פטור צו ווערן, אנאנים און בחנם, פון 
'אווער- אדער  פארשריבענע  מעדיצינען,  אלע 

אופן.  פארזיכערטע  א  אויף  די-קאונטער', 
מיט עלף יאר צוריק האבן זיי פראקלאמירט א 
יערליכע טאג ווען לאקאלע באאמטע זאלן עס 

אדורכפירן מיט פראפעגאנדע.
 ,30 אפריל  טאג,  דער  איז  יאר  היי 
זיך  האט  ממילא  און  שבת  אום  אויסגעפאלן 
ישובים.  היימישע  די  אין  אנגעזען  נישט  עס 
אבער  עס  איז  פראנט  נאציאנאלן  אויפ'ן 
הצלחה  מאסיווע  מיט  געווארן  אדורכגעפירט 
צו  נאנט  אריינגעברענגט  האבן  מענטשן  ווען 
מעדיצינען,  טאנען  פופציג  און  הונדערט  פיר 
ווען  פאראיאר  ווי  מער  טאן  הונדערט  איבער 

עס איז אריינגעקומען 309 טאנען.
די  פארהאן  אויך  איז  קאונטי  יעדע  אין 
מעגליכקייט פטור צו ווערן פון אפגעלאפענע 
אין  יאר  אגאנץ  מעדיצינען  איבריגע  אדער 
די  אין  געווענליך  פלעצער,  דעזיגנירטע 
געזארגט,  נישט  אבער  סטאנציעס.  פאליציי 
קיין שאלות ווערן געפרעגט ווען מ'ברענגט עס 

אריין, ויפה שעה אחת קודם. 

על ביעור:

אונס,  פער  טייערער  איז  לעצטע  דאס  כאטש 
עס  מ'קויפט  און  עולם  צום  מער  זיי  אפעלירן 
זעלבן  דעם  נישט  מ'שפירט  וויבאלד  ענדערש 
קלענערע  א  מ'טרונקט  ווען  שולד-געפיל 

גלעזעלע.

פעפסי קא. האט זיך באצייטנס אריינגעלייגט 
אויך אינעם פעלד פון געזונטע נאש. אין דעם 
פון  קווארטל  ערשטן  אין  אז  זיי  זאגן  געביט 
היי יאר איז די פארקויף פון לאו-קארב סנעקס 

געשטיגן מיט איבער 75%. 

- ראקלענד קאונטי - 

עס ווערט געזוכט א געטרייער יונגערמאן צו ארבעטן 

דורכ'ן טאג מיט עלטערע בחורים מיט מילדע 

באגרעניצונגען אין ישיבת תורה וחסד אויף רוט. 45. 

פול-טיים פאסטן, גוט באצאלט מיט קנאקעדיגע 

בענעפיטן פעקל, געשמאקע אטמאספערע און רייכע 

אקטיוויטעטן.

ביטע פעקסט אריין אייער רעזומעי אדער 

אינפארמאציע צו 845-425-9104.


המספיק בחורים דעי העב אויף רוט. 59 זוכט א 

ווארעמע יונגערמאן צו ארבעטן דורכן טאג מיט די 

חשוב'ע בחורים מיט געדולד און איבערגעגעבנקייט. 

זעלטן געשמאקע אטמאספערע, פול-טיים פאזיציע, 

גוט באצאלט און מיט פולע בענעפיטן.

ביטע רופט: 845-503-0260 אויב קיין ענטפער ביטע 

לאזט איבער א קלארע מעסעדזש מיט אייער נאמען און 

טעלעפאן נומער.


אכטונג קרית יואל'ע איינוואוינער:

עס ווערט געזוכט א ווארימע היים אין קרית יואל וואס 

זאל ארייננעמען א זיס 5 יעריג מיידעלע מיט אוטיזם, 

נאן-ווערבעל, פאר 3-4 וואכן במשך דעם זומער.

אומשאצבארע זכותים - גוט באצאלט

ביטע רופט מרת סטרולאוויטש תחי', מעדיקעיד 

סערוויס קאארדינעיטאר, ברוקלין

718-408-5113

הייטן
עגנ

געל
ייט 

ארב
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QUALITY
HOMECARE
YOUR
WAY.

Bringing
Homecare

Home.

With our CDPAP
Program you can

choose a loved one
to be your aide
and provide the

care you deserve.
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"המספיק גאזעט", נאך 12 יאר 
נאכאנאנדע שטייגן אין ניווא און 

געשמאק, אפדעיט צו קלאסישע 
און הערליכע אויסשטעל

המספיק גאזעט

מעלין בקודש:

א  אפגעצייכנט  געווארן  איז  חודש  דעם 
פון  היסטאריע  אין  ווענדפונקט  וויכטיגער 
איינציגסטע  וועלט'ס  די  גאזעט."  "המספיק 
געזונט האט בשעה  פאר'ן  אויסגאבע  אידישע 
פרישע  א  אין  אריינגעטראטן  ומוצלחת  טובה 
איר  פון  יארטאג  דרייצנטן  צום  עפאכע 

עקזיסטענץ.
איבעריג,  איז  גאזעט  אויפ'ן  באשרייבונג  א 
אייגענע  די  צווישן  נישט  אוודאי  און 
לד'  הודו  זאגן  צו  נאר  בלייבט  שפאלטנס. עס 
כי טוב כי לעולם חסדו, אויף די גרויסע חסדים 
מיט  ארויסקומען  ביים  מינוט  ערשטע  די  פון 
אונטערנעמונג  דעליקאטע  און  שווערע  אזא 
מיט  139 מאל  שוין  רחמיך,  עזרונו  הנה  עד   -
א בקשה  מיר בעטן  און  סייעתא דשמיא,  אזא 
ווייטער אנגיין מיט דעם  על העתיד צו קענען 

פראיעקט עד ביאת הגואל.
בלייבט  ווענדפונקט  דעם  דערגרייכן  מיט'ן 
וועג  אויסגעטרעטענעם  זעלבן  אויפ'ן  אלעס 
כאראקטער,  פון  געביט  אין  היינט,  ביז  ווי 
נייעס, בריווען און ארטיקלען, אלעס על טהרת 
גאנץ  פארנעם,  באשיידענעם  א  אויף  הקודש 
געשמאק צו ליינען, בא'טעמ'ט פאר די אויגן, 

און א מינימאלע צאל זייטן.
ווייטער  זיך  אנטשלאסן  איז  אויסגאבע  די 
צו האלטן בס"ד צו די זעלבע סטאנדארטן ווי 
ביז היינט, צו שטיין ווייט - אפילו צ"ט שערי 
פון   - איסור  שער  מעגליכע  איין  קעגן  היתר 
הרע,  לשון  פון  חשש  מינדעסטע  וועלכע  סיי 
וכל  ציונות  מחלוקת,  רכילות,  פנים,  הלבנת 
וועט  דאס  און  היינט,  ביז  ווי  אזוי  המסתעף, 
בס"ד נישט געטוישט ווערן קיין זיז כל שהוא. 
ווייל אויב מען קען נישט אנהאלטן די דאזיגע 
הק',  תורתינו  ודעת  הלכה  עפ"י  סטאנדארטן 

דארף מען נישט קיין המספיק גאזעט.

וואס און פארוואס
ענטפער  דער  יא?  עס  מען  דארף  פארוואס 
ווען  תשס"ג,  אייר  חודש  ראש  געקומען  איז 
צום ערשיינונג  געווען  זוכה  ישראל האט  כלל 
פון די אויסגאבע, מיט עטליכע וויכטיגע צילן:
1( ערשטנס, מרכז עזרה לצרכי הציבור. דאס 
החרדית  יהדות  דאס  אינפארמירן  צו  הייסט, 
וועגן הילף, סערוויסעס און פראגראמען וואס 
קעיר"  "המספיק  פון  צו,  שטעלט  המספיק 

וועלכע  סיי  אינטערווענשאן,"  "אוירלי  ביז 
פון  וועמען,  סיי  פאר  הילף  געזונטהייט 
פיצלעך קינדער ביז זקני עמך בית ישראל.  2( 
צווייטנס, געזונטהייט אינפארמאציע. זייענדיג 
א ריינע אויסגאבע על טהרת הקודש וואס איז 
שוין סיי ווי די הויפט סטאנציע פאר אלערליי 
אינפארמאציע און נייעס וועגן המספיק העלט 
קורצער  א  שוין  איז  סערוויסעס,  יומען  און 
אויף  דעקונג  די  אויסצוברייטערן  שפרינג 
אלגעמיינע געזונטהייט און מעדיצינישע נייעס 
פאר יעדן איינעם צוגלייך, און דאס צושטעלן 

רייך, רואיג, ריין, מיט רעספעקט.
די  אונטער  הטוב.  הכרת  דריטנס,   )3
פלייסיג  שטייען  "המספיק"  פון  רעפוטאציע 
טיכטיגע  מיטגלידער,  שטאב  הונדערטער 
יונגעלייט, ווי אויך פרויען און מיידלעך, וואס 
טוען די הייליגע ארבייט איש על מחנהו ואיש 
על דגלו. פון קאארדינירן גרויסע פראגראמען 
די  פאר  הילף  ערלעדיגן  ביז  אפיס  אין 
קינדערלעך און זייערע עלטערן ביז אנפילן די 
בעיסמענט פאליצעס מיט פרישע זופ מאנדלען 
יעדער איינציגער סטעף  און סירינדזשעס, איז 
פרנסה  מיט  פליכט  אייגענעם  אין  "ספעשל" 
בדרך כבוד און אומשאצבארע זכותים פאר זיך 

און אלע ארום. 
אלס די ארגאן פון המספיק איז נישט פארהאן 
זיין דעם באקאנטן  וועג מקיים צו  א בעסערע 
"מפרסמין עושי מצוה", ווי אויסצולייגן אויף 
עבודת  די  אויסגאבע  די  פון  שפאלטנס  די 
כולם  מיטגלידער  שטאב  אלע  וואס  הקודש 
די  זאלן  אהער.  ברורים שטעלן  כולם  אהובים 
פון  פריינט  גוטע  קרובים,  עלטערן,  חשובע 
און  וויסן  הילף  המספיק  באקומען  וואס  אלע 
הארציגע  און  טיכטיגע  זייערע  מיטהאלטן 
אן  אויס  זיך  צייכענען  זיי  וואס  מיט  ווערק 
אויפהער יעדן איינציגן טאג, בעסער געזאגט, 
דעם  האלטן  רואיג  קענט  איר   .24/7/365
יונג,  צוטרוי אז די טייערע געניסער, אלט און 
זענען אין "גוטע הענט," זייענדיג פערזענליכע 
און  העלפן  זיי  דארף  מען  וויאזוי  מוסטערן 

סערווירן לשם ולתפארת.
א  פון  צופרידן  בס"ד  איז  ליינער  א  ווען 
אויסרופן:  אגענטור  די  וויל  נייעס,  המספיק 
ליגט  שורות  די  אונטער  אז  וויסן  זייט'זשע 
זאל  און  סטעף  געטרייע  פון  מיה  און  פלאג 

א ווארט איבער
דער ליינערס גאזעט

די  נאכמער  און  קוועלט,  רעדאקציע  די 
ליינען  און  הערן  צו  שיחיו,  ליינער  ליבע 
ערפארונג  און  געשיכטעס  אינטערעסאנטע 
אריין  שיקט  ביטע  האנט.  ערשטע  די  פון 
איבערלעבענישן,  אנעקדאטן,  פערזענליכע 
וועלכע  סיי  איבער  פרטית,  השגחה 
מיט  צוזאמענהאנג  אין  עפיזאד  באלערנדע 
דאקטוירים,  יארן,  גאלדענע  די  געזונטהייט, 
אד"ג.  געברויכן,  ספעציעלע  מעדיצינען, 
טאלאנטן.  אייערע  אונטער  נישט  שאצט 
איין קליינע בריוול וואס איר באטראכט אלס 
"נישט אינטערעסאנט" קען אויפטאן וועלטן. 
רוב בריוון און קאמענטארן ווערן פארקירצט 
און פארבעסערט פאר'ן באקוועמליכקייט פון 

די ליינער.
גאזעט  ליינערס  פונעם  ציל  וויכטיגער  א 
צו  איינלאדענונג  אלס  דינען  צו  אויך  איז 
די  פון  קריטיק  און  קאמענטארן  הערן 
וועג  בעסטער  דער  ליינער.  הויכגעשעצטע 
צו הערן  צו פארבעסערן דעם פראדוקט איז 
לאגישע קריטיק און עצות צו פארבעסערן די 
אויסגאבע אין סיי וועלכן הינזיכט. פאזיטיווע 
אויסהאלטן...  צום  נאך  זענען  קאמענטארן 
בעטן  מיר  און  וויכטיגער,  איז  קריטיק  אבער 
בכל  שיחיו  ליינער  טויזנטער  צענדליגער  די 
מקומות מושבותיהם, ביטע האלט אייך נישט 
צוריק און לאזט הערן אייערע מיינונגען מיט 

קלארע ווערטער. 
געזאגט,  אפטמאל  שוין  האבן  מיר  ווי 
סיי  אדער  נאמען  קיין  נישט  מען  פרעגט 
רעדאקציע  די  אינפארמאציע.  וועלכע 
אלעס  יפות  פנים  בסבר  אויפנעמען  וועט 
געשריבן,  אדער  געזאגט  ווערט  וואס 
אידענטיפיצירט אדער אנאנים. אבער אלעס 
צומאל,  און,  רעדאגירט  עווענטועל  ווערט 

אויך פארקורצט צום געשמאק פאר'ן ליינער.
אלזא, וואס איר האט צו זאגן, איז חשוב און 
טייער. נעמט'זשע די מינוטן צו שרייבן אויף א 
פאסט  דער  אויף  אריין  עס  שיקט  און  צעטל 
 Hamaspik Gazette, 58 Rt. 59, צו 
Suite 1, Monsey NY 10952. א בריוול 
שנעלסטע  דאס  ווערט  פאסט  דער  אויף 
און/אדער  פארעפנטליכט  פראצעסירט, 

געענטפערט. 
אויפ'ן  שיקן  ענדערש  ווילט  איר  אויב 
פאקס, זייער גערן, אבער מאכט זיכער עס צו 
ווייס  אויף  שווארץ  באקוועם,  קלאר,  שרייבן 
און שיקט עס אויפ'ן פאקס נומער דירעקט צו 
די רעדאקציע טיש אויף 845-503-1212. מען 
קען אויך רופן און לאזן מעסעדזשעס אויפ'ן 
אבער,   ,845-503-0212 האטליין",  "גאזעט 
ביטע נעמט אין אכט, די מעסעדזשעס ווערן 
פראצעסירט לויט די צייט וואס בלייבט איבער 
נאך  שתחי'  סעקרעטארין  געטרייע  די  פאר 

אלע בריוון דורך די פאסט און פאקס.
ערווענט  ווי  דערמאנונג:  וויכטיגע  א 
צענדליגער מאל אין גאזעט, זאגט קלאר און 
דעטאלירט אינעם מעסעדזש וואס איר ווילט. 
א מעסעדזש וואס זאגט בלויז א נאמען מיט 
"ביטע רופט מיר צוריק"  נומער  א טעלעפאן 
דער  אין  געלייגט  באלד  געווענליך  ווערט 
זייט... צוליב מאנגל אין צייט און מעגליכקייט 
און  אהין  רופן  אויף  מינוטן  פארשווענדן  צו 
צוריק. ביטע אננעמען מיט פארשטענדעניש.

]ווי שוין דערמאנט עטליכע מאל, זאל מען 
אינזין האבן ביים שיקן בריוו אויף פאסט, אן 
קאפיע  א  האלטן  צו  אדרעס,  און  נאמען  א 
פאר זיך, אז טאמער עס ווערט פארלוירן אין 
אויף  פארלוירן  זיין  נישט  עס  זאל  פאסט  די 

אייביג.[
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וואס זאגט איר?

די  אדרעסן,  ריכטיגע  די  צו  גיין  קרעדיט  דער 
בס"ד  האבן  וועלכע  העלדן,  אומבאזינגענע 
לעבעדיגע  א  נייעס  פאזיטיווע  די  געמאכט 

רעאליטעט, לקדש שם שמים.
אומגעראכטן  איז  זאך  פערדע  א   )4
בעסער  אלץ  און  ערשיינען  נאכ'ן  צוגעקומען 
די  דורך  נעמליך,  יארן.  די  במשך  געווארן 
אויסגאבע,  חודש'ליכע  די  פון  ערשיינונג 
געווארן  רעדוצירט  דראסטיש  גאר  בס"ד  איז 
"דעוועלאפמענטל  פון  "סטיגמע"  די 
ברייט  היינט  שוין  איז  עס   - דיסעביליטיס" 
איבעריג.  טאטאל  איז  "בושה"  אז  אנערקענט 
פון  היינט  געניסן  משפחות  הונדערטער 
שטאלץ  זענען  און  סערוויסעס  "המספיק" 
פאראינטערעסירט  ווערן  משפחות  דערמיט. 
ברייטליכע  דא  זענען  עס  געהאלפן,  ווערן  צו 
רעגירונג פראגראמען צו העלפן יונג און אלט 
מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס, און דער 
"גאזעט" איז דער צענטראלער אדרעס וואו צו 
שעפן אינפארמאציע אין דעם געביט, סיי פאר 
די משפחות און קאנסומערס וועלכע באקומען 
שוין סערוויס, און סיי וואס משפחות וואס זוכן 

נאך הילף.
אריבער  אויפוואכונג  די  איז  צוביסלעך 
"מענטל  פון  וועלט  גאנצע  די  באלייכטן  צו 
גאזעט"  "ליינערס  דורכ'ן  בפרט  העלט". 
פון  ארויסקריכן  אנגעהויבן  מענטשן  האבן 
ליידט  מען  אז  ווערן  געוואויר  און  נארעס  די 
נישט אליינס. צום ביישפיל, מיט א יאר צוריק 
וועלכע  זענען אריינגעקומען צוויי בריוועלעך 
די   - האבן געבעטן הילף איבער "ענקזייעטי" 

צענדליגער  אנגעפולט  שוין  האבן  ענטפערס 
פולע צייטונג בלעטער, הונדערטער טויזנטער 

אותיות בלי גוזמא.
בכלל  יארן  לעצטערע  די  ווערט  וועלט  די 
וואס  סטיגמע  די  צו  באוואוסטזיניג  מער 
דערשטיקט מענטשנ'ס וויי געשריי פאר הילף 
זענען  וואס  געביטן  געזונטהייט  אלע  אין 
רעגירונג  פעדעראלע  די  פיזיש.  ריין  נישט 
צו  מיליאנען  רינען  לאזט  וואשינגטאן  אין 
היימישער  דער  אבער  סטיגמע,  די  עלימינירן 
ארויסצוקומען  קוראזש  אייער  אדאנק  קרייז, 
איר  שטייט  גאזעט,  פונעם  בלעטער  די  אויף 
ווי  איז  דאס  און  פאראויס.  טריט  עטליכע 

געשמועסט טאקע בעיקר צום פארדאנקען...

דער "ליינערס גאזעט"
זיך  האט  אפטיילונג  גאזעט"  "ליינערס  די 
יאר  האלב  א  בערך  אנטוויקלען  אנגעהויבן 
נאך די ערשטע גאזעט. במשך די נאכפאלגנדע 
ב"ה  עס  איז  יאר  האלב  א  און  צוועלף 
וואס  וועלט'ס פארנעם  א  אויף  אויסגעוואקסן 

האט נישט אירס גלייכן. 
און טייערע ליינער, דאס איז אייערס. 

פון  קוראזש  די  אדאנק  בלויז  איז  עס 
ליינער שיחיו בכל קצוי  צענדליגער טויזנטער 
אויפגעבויט  צוזאמען  האבן  וועלכע  תבל, 
צוטריט  און  צוטרוי  פרעצעדענטלאזע  א 
טאטאל  מיינונגען,  ענטפערס,  פראגעס,  פאר 
וואס  אנאנים,  טאטאל  אפילו  אומצענזורירט, 
טויזנטער געניסן טאג טעגליך פון דעם מאסיוון 

איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק.

אויסשטעל  נייעם  אין  חידושים  די  צווישן 
אריינגעלייגט  רעדאקציע  די  האט  גאזעט  פונעם 
ווי  איז  דאס  ליינער.  חשוב'ע  די  צו  "אנקעטע"  אן 
וועלן  "מיני ליינערס גאזעט". אין דעם קעסטל  א 
פרישע  א  אריינשטעלן  חודש  יעדן  בעז"ה  מיר 
אקטועלע שאלה צו די חשוב'ע ליינער און פון די 
קאלעקטיווע ענטפערס האפן מיר ארויסצונעמען 

עפעס אויף למעשה.
אנקעטע,  נאציאנאלע  א  מיר  לייגן  דערנעבן 
דאס איז אינטערעסאנט און געשמאק צו זען וואו 

עפעס א טעמע שטייט נאציאנאל.
היימיש  אונז?"  "ביי  זיך  טוט  וואס  אבער 
מ'זאגט  ווי  אדער  מאמעס,  אידישע  גערעדט, 
גאזעט"  "המספיק  דער  וואס  פידבעק  די  "אנ"ש" 
ליינער קרייז וועט אריינשיקן אויף די אנקעטעס 

המספיק אנקעטע:

בסבר  אנגענומען  ווייטער  ווערן  בריוון   
פנים יפות. עס איז אונזער גרעסטע פארגעניגן 
מיטצוהאלטן ווי הונדערטער אחינו בני ישראל 
לאזן זיך הערן מדי חודש בחדשו מיט פראגעס, 

ענטפערס און גוטע גריסן. אבער...
ליינערס  דער  איז  מאל  ערשטע  דאס  אויב 
איז  זייטל,  איין  פון  דריטל  א  געווען  גאזעט 
גאר  אלס  אויסגעוואקסן  צוביסלעך  עס  זיך 
אין  גאזעט,  פונעם  רובריק  פראמינענטער 
צום  ביז  אזש  קוואנטיטעט,  און  קוואליטעט 
גרויסער  דער  ברעגעס.  אלע  איבעררינען 
מונדליכע  און  געשריבענע  פון  איבערפלוס 
עטליכע  "פייפליין"  א  געשאפן  האט  בריוון 
עס  און  גאזעט,  פולן  א  פון  מאס  די  מאל 

שטעלט זיך נישט אפ.
וויפיל די רעדאקציע שניידט וואס מען קען 
נאר, בלייבט נאכאלץ וויכטיגע אינפארמאציע 
דערגרייכן  וועלכע  הילפס-רופן  הארציגע  און 
נישט צו פארשווארצן די בלעטער ביז א גאזעט/
אנגעהויבן  האט  עס  שפעטער.  צוויי/דריי 
אפשר...  אפשר...  אז  מחשבות  ארויפברענגען 

איז געקומען די צייט אויף...

פנים חדשות
פונעם  אויסשטעל  נייער  הערליכער  דער 
גאזעט וואס איר האלט יעצט אין אייערע הענט. 
דער געברויך דערצו האט זיך בעיקר געשפירט 
צעוואקסן  זיך  זענען  רובריקן  אלע  וויבאלד 
ליינערס  נייעס,  המספיק  ובאיכות.  בכמות 
יארן,  גאלדענע  די  נייעס,  געזונטהייט  גאזעט, 
טוב  יום  רייכע  רובריקן,  אינפארמאטיווע 
און  פארשענערט  אלע  זענען  אויסגאבעס 
אויסגעוואקסן  און  געווארן  פארגרעסערט 

זייערע קאלומען.
באשיידענע  א  מיט  בלייבן  צו  ווילן  מיט'ן 
אפציע,  איין  געבליבן  איז  בלעטער  צאל 
דעם  אויפצופרישן  טעכניקן  נייע  די  נוצן 
אין  מער  אריינגיין  זאל  עס  אויסשטעל  גאנצן 
נישט  פארט  זאל  עס  און  פלאץ,  ווייניגער 
און  געשמאק  דאס  פון  חשבון  אויפ'ן  גיין 

באקוועמליכקייט פונעם ליינען.
געביט  אין  טעכנאלאגיע  די  איז  בכלל 
אזעלכע  ארויף  אויסשטעלן  און  דרוקן  פון 
הערליכע שטאפלען אין לעצטן מנין יארן, אז 
עס איז נישט מער ווי פאסיג אז דער גאזעט - 
זייענדיג בחסדי ד' אויפ'ן סאמע אויבן-אן פון 
די פאפולערסטע, רייכסטע, אויסגעהאלטנסטע 
אויסגאבעס  היימישע  נוצבארע  מערסטע  און 
וואס  געשטעל  אויסערליכע  אן  טראגן  זאל   -

אנדערע  אינספירירן  צו  כח  מאסיווע  א  האט 
ליינער צו נעמען דאס געזונט אין די הענט, וזכות 

הרבים תלוי בכם.
איז  וואס  ענטפערס  צאל  ריזיגן  דעם  צוליב 
צו  ערלויבן  נישט  זיך  מיר  קענען  ערווארטעט 
איבערגעפולטע  אויך  אזוי  שוין  די  פארפלייצן 
ליניעס צו די רעדאקציע אויפ'ן טעלעפאן, פאקס 
א  אהערשטעלן  אינמיטן  האלטן  מיר  פאסט.  און 
דעזיגנירטע אויטאמאטישע טעלעפאן ליניע וואו 
אבער  טשיק-טשאק,  ענטפערן  קענען  וועט  מען 
דערווייל וועלן מיר נאר אננעמען ענטפערס דורך 

א באזונדערע בליץ-פאסט אדרעס:
survey@hamaspik.org

יהי רצון עס זאל זיין צום געזונט וזכות הרבים 
תלוי בכם!

זאל זיך צופאסן צו איר ניווא און נאכאנאנדע 
"מוסיף והולך" אין קוואליטעט און געשמאק.

שוין  'אפדעיט'  מען  אז  פאוואליע,  אבער 
און  אזוינס  זיין  שוין  עס  זאל  אויסשטעל  דעם 
אזעלעכס, עפעס אויף וואס ס'האט זיך געלוינט 
צו ווארטן, א פארנעם וואס זאל בס"ד ברענגען 
צו  ליינער  קרייז  ריזן  פאר'ן  הנאה  דאס סאמע 

לאנגע גוטע יארן.
זענען  געלט  און  צייט  כוחות,  שווערע 
די בעסטע  געווארן שטודירנדיג  אינוועסטירט 
עס  ביז  און מאסן  אותיות, פארמאטן, קאלירן 
איז ב"ה אויסגעקומען א רייכע, געשמאקע און 
געפאטשקעט,  נישט  אויסשטעל,  קלאסישע 
פארט,  און  באקוועם,  און  לופטיג  לעכטיג, 
'טעקסט'  מער  פאקט,  א  אבער  אומגלויבליך 

פער בלאט!
"נוסח המספיק" איז עס שוין געקומען מיט 
קלענערע  עטליכע  מיט  אריבער,  שמיצל  א 
און גרעסערע צוגאבעס כאשר תחזינה עיניכם 

מישרים.
אין  פונקט  געווארן  פארטיג  איז  ארבעט  די 
אונזער/אייער  פון  מצוה"  "בר  דער  צו  צייט 
ווען  זייט אייר תשס"ג  יאר  אויסגאבע, דרייצן 
המספיק האט דאס ערשטע מאל ארויסגעגעבן 
איר אייגענע צייטונג, דער "המספיק גאזעט". 
און  רפואות  בורא  צום  והודאה  שבח  מיט 
פאר  מיר  רעפרעזענטירן  חדשות  עושה 
אונזערע צענדליגער טויזנטער ליינער פון אלע 
המספיק  באליבטע  אונזער  קרייזן  און  שיכטן 
תוכנ'דיגע  און  חן  ארגינעלע  איר  מיט  גאזעט, 
און  קלאסישן  נייעם  דעם  אין  קוואליטעט, 

פרעכטיגן אויסשטעל.
א  אריין  ציט  באקוועם,  אייך  מאכט  אלזא 
טיפן אטעם אראפצוקומען פונעם טעגליכן הו-

הא, לאזט א הייסע טיי ארויפשיקן פארע און א 
געשמאקע אראומע, און ליינט מיט פארגעניגן 
איינס פון די שענסטע אויסגאבעס ביים יהדות 

החרדית, אצינד אין אלע געביטן.
בלייבט נאר איבער צו בעטן סייעתא דשמיא 
אויסגאבע  אזא  ווייל  שריט,  און  טריט  אויף 
סענסיטיוו,  און  דעליקאט  אזוי  דאך  איז 
אדער  גרייזן  אויף  מעגליכקייט  אזויפיל  מיט 
אידן  אלע  העלפן  זאל  השי"ת  ח"ו.  ערגערס 
דאך  גייען  מיר  און שטארק.  געזונט  זיין  זאלן 
מרמז  איז  וואס  אייר  חודש  פון  ארויס  איצט 
אויף "כי אני ד' רופאך," זאלן מיר טאקע זוכה 
ובזקינינו,  געזונטערהייט, בנערינו  גיין  צו  זיין 
בימינו  במהרה  צדקינו  זיין משיח  פנים  מקבל 

אמן ואמן.        

10vnxphe dtzgy| thhr-xhui ,ag"d

sgo jusa thz dguutri
tpdgmhhfby t uuhfyhdgr uugbspubey
thi vhxytrhg pui "vnxphe dtzgy'"
uugi sh uugkywx thhbmhdxyg thshag
tuhxdtcg ptrwi dgzuby akhxy sh
grayg dtbmg htr-mgbskhd pui
gezhxygb. cagv yucv unumkj,/

t ctarhhcubd tuhpwi dtzgy thz
thcgrhd' tui tuusth bhay tuh; sh
thhdgbg aptkybx/ gx ckhhcy btr mu
ztdi vusu ksw fh yuc fh kguko jxsu'
tuh; sh druhxg jxsho pui sh grayg
nhbuy chho truhxeungi nhy tzt
auugrg tui sgkhetyg tubygrbgnubd
– gs vbv gzrubu rjnhl' auhi 801
ntk nhy tzt xhhg,t sanht' tui nhr
cgyi t ceav gk vg,hs mu egbgi
uuhhygr tbdhhi nhy sgo prthgey gs
cht, vdutk/

nhywi sgrdrhhfi sgo uugbspubey
ckhhcy tkgx tuhpwi zgkci tuhxdgy-
rgygbgo uugd uuh chz vhhby' thi
dgchy pui ftrteygr' bhhgx' crhuugi

tui tryhekgi' tkgx gk yvr,
veusa tuh; t ctahhsgbgo ptrbgo'
dtb. dgante mu khhbgi' ctwygnwy
ptr sh tuhdi' tui ckuhz t nhbhntkg
mtk zhhyi/

sh tuhxdtcg thz tbyaktxi zhl
uuhhygr mu vtkyi cx"s mu sh zgkcg
xytbstryi uuh chz vhhby' mu ayhhi
uuhhy – tphku m"y agrh vh,r egdi
thhi ngdkhfg agr thxur – pui xhh
uugkfg nhbsgxyg jaa pui kaui
vrg' vkcb, pbho' rfhku,' njkue,'
mhubu, ufk vnx,g;' tzuh uuh chz
vhhby' tui stx uugy cx"s bhay
dgyuhay uugri ehhi zhz fk avut/
uuhhk tuhc ngi egi bhay tbvtkyi sh
stzhdg xytbstryi gp"h vkfv usg,
,ur,hbu vew' str; ngi bhay ehhi
vnxphe dtzgy/

ptruutx str; ngi gx ht? sgr
gbypgr thz dgeungi rta jusa thhr
,ax"d' uugi fkk hartk vty zufv
dguugi muo grahhbubd pui sh

tuhxdtcg' nhy gykhfg uuhfyhdg
mhki/

1( graybx' nrfz gzrv kmrfh
vmhcur/ stx vhhxy' mu thbptrnhri
stx hvsu, vjrsh, uugdi vhk;'
xgruuhxgx tui prtdrtngi uutx
vnxphe aygky mu' pui "vnxphe
eghr" chz "tuhrkh thbygruugbati'"
xhh uugkfg dgzubyvhhy vhk; ptr xhh
uugngi' pui phmkgl ehbsgr chz zebh
gnl ch, hartk/  2( muuhhybx'
dgzubyvhhy thbptrntmhg/ zhhgbshd t
rhhbg tuhxdtcg gk yvr, veusa
uutx thz auhi xhh uuh sh vuhpy
xytbmhg ptr tkgrkhh thbptrntmhg
tui bhhgx uugdi vnxphe vgky tui
hungi xgruuhxgx' thz auhi t eurmgr
aprhbd tuhxmucrhhygri sh sgeubd
tuh; tkdgnhhbg dgzubyvhhy tui
ngshmhbhag bhhgx ptr hgsi thhbgo
mudkhhl' tui stx muaygki ruthd'
rhhi' nhy rgxpgey/

3( srhybx' vfr, vyuc' ptr sh

dgyrhhg aytc nhydkhsgr thi tkg
"vnxphe" tui "vnxphe-eghr"
shuuhzhgx' prtdrto mgbygri' rgzh-
sgbmi' tui tsnhbhxyrtmhg tphxgx/
tkx sh trdti pui vnxphe thz bhay
ptrvti t cgxgrg uugd nehho mu zhhi
sgo ctetbyi "nprxnhi guah
nmuv"' uuh tuhxmukhhdi tuh; sh
aptkybx pui sh tuhxdtcg sh gcus,
veusa uutx tkg aytc nhydkhsgr
fuko tvucho fuko crurho aygki
tvgr hgsi thhbmhdi ytd' cgxgr
dgztdy' 42q7q563/ ztki sh jaucg
gkygri' erucho' duyg prhhby pui
tkg uutx cteungi vnxphe vhk;
uuhxi tui nhyvtkyi sh yhfyhdg tui
vtrmhdg uugre nhy uutx sh xyg;
mhhfgbgi zhl tuhx ti tuhpvgr' tui
vtci muyruh tz xpgmhgkg
etbxungrx zgbgi thi "duyg vgby'"
zhhgbshd pgrzgbkhfg nuxygri uuhtzuh
ngi str; zhh vgkpi tui xgruuhri
kao uk,ptr,/ uugi t khhbgr thz
cx"s muprhsi pui t vnxphe bhhgx'
uuhk sh tdgbyur tuhxrupi: zhhywzag
uuhxi tz tubygr sh auru, khdy pktd
tui nhv pui dgyrhhg xyg; tui ztk
sgr ergshy dhhi mu sh rhfyhdg
tsrgxi' sh tunctzhbdgbg vgksi'
uugkfg vtci cx"s dgntfy sh
ptzhyhuug bhhgx t kgcgshdg
rgtkhygy' kesa ao anho/

sh "khhbgrx dtzgy" tpyhhkubd
vty zhl tbdgvuhci tbyuuhekgi cgrl
t vtkc htr btl sh grayg dtzgy'
tui gx thz c"v tuhxdguutexi tuh; t
uugkywx ptrbgo' tstbe sh eurtza
pui sh mgbskhdgr yuhzbygr khhbgr
ahjhu cfk emuh ,ck' uugkfg vtci
muztngi tuhpdgcuhy t prgmgsgby-
ktzg muyruh tui muyrhy ptr
prtdgx' gbypgrx' nhhbubdgi' ytytk
tunmgbzurhry' tphku ytytk tbtbho'
tha t, rgvu hgzuru uktjhu htnr
jze/ crhuugi uugri uuhhygr tbdgbungi
dgarhci tuh; ptex tsgr ptxy )sh
abgkxyg muo srue(' tuhl tuh;
ygkgpti ngxgszagx' cxcr pbho
hpu,' ftya mukhc sh rhzhdg tbpkux
egi suhgri mhhy tuhpmutrchhyi tkg
crhuugi tui ngxgszagx/

ckhhcy btr thcgr mu cgyi
xhhg,t sanht tuh; yrhy tui arhy'
uuhhk tzt tuhxdtcg thz stl tzuh
sgkhety tui xgbxhyhuu' nhy tzuhphk
ngdkhfehhy tuh; drhhzi j"u' tui ngi
str; hgsi ytd n,pkk zhhi gx ztk
bhay eungi mu t nfauk jkhkv/

vah", ztk vgkpi tkg thsi ztki
zhhi dgzuby tui aytre/ truhxdhhgbshd
pui jusa thhr uutx thz nrnz tuh;
"fh tbh sw ruptl'" ztki nhr yteg
zufv zhhi mu dhhi dgzubygrvhhy tegdi
nahj msehbu cnvrv chnhbu/

--  vvnnxxpphhee  bbhhhhggxx  --

njhk tk jhk:

"vnxphe dtzgy" tuhxdtcg akhxy
c"v grayg dtbmg htr-mgbskhd

sh btfuuhhgi pubgo erhyhai
cuszagy etbpkhey thi tkctbh'
mukhc sgo rgetrs sgphmhy pui 11
chkhti stktr thbgo bhu htre xyghy
cuszagy tui sh egdbzhhyhdg pkgbgr
uuhtzuh stx mu sgei' vtci tuhl
sgrdrhhfy sh etbxungr nhy
xpgmhgkg dgcruhfi/

thi dtuugrbtr ptytehwx
cuszagy pkti uugry dgabhyi 52
nhkhti stktr pui "ngsheghs"
prtdrtngi tui 91 nhkhti stktr pui
"tuugrcuhrsgi ghs" ptbsx uutx
etubyhx cteungi pui tkctbh mu
sgei sh etxyi pui etbxungr drup-
vtunx/

tkx rgzukyty' vty rtekgbs
etubyh dgktzy uuhxi "vnxphe" tui
tbsgrg tdgbyuri tz sh thmyhdg
tunaygbsi grkuhci bhay stx cuhgi
bhhg drup-vtunx/ sh ctaygyhdyg
prthgeyi egbgi ht ptryhd uugri'
tcgr nhy ngr shrgeyg tui
ayrgbdg etbyrtk pui sh etubyh/
vnxphe cuhy thmy t bhhg
"auugxygrvhho" tuh; ptxh etury
thi ntbxh' tui sh tdgbyur thz auhi
ctaygyhdy dguutri tuh; t bhhg

"crusgrvhho" thi ntbxh' tuh; uutx
ngi zufy thmy t pkt./ chhsg
prthgeyi zgbgi ptrzhfgry nhy
uuhhygrshdg rgdhrubd ptbsx' tcgr
gx thz t druhxg prtdg mh thi sh
btbyg htri uugy btl zhhi ngdkhl mu
cuhgi prhag vhhngi/

sgr xyghy kgdhxktyur - sgr
rgpuckhetbgr xyghy xgbty tui
sgr sgntertyhagr txgnckh -
vtci zhl truhxdgaygky dtr atr;
egdi dtuugrbtr ptyteh' tui vtci
surfdgphry ti thhdgbgo cuszagy'
uutx vgfgry txtl ayhhgri tcgr
khhdy murhe txtl prtdrtngi uutx
dtuugrbtr ptyteh vty dgabhyi'
sgrubygr grmhtubd tuhxdtci tui
vgky eghr prtdrtngi/ uutx
tbctktbdy "vnxphe" tdgbyur' vty
sgr xyghy kgdhxktyur
murhedgaygky sh 52 nhkhti stktr
"ngsheghs" ptbsx' uutx thz t
ctshhybsgr dguuhbx ptr vnxphe'
tcgr sh 91 nhkhti stktr thz
sgruuhhk bhay murhedgaygky/
kgdtkg gexpgryi thi tkctbh ztdi
tcgr tz sgr kgdtkgr aprtl thbgo
xyghy kgdhxktyur cuszagy'

grkuhcy sh xyghy mu uuhsngi yhhk
pui sh 52 nhkhti stktr tuh;
"tuugrcuhrsi ghs" ptr etubyhx mu
vgkpi cuhgi bhhg vhhngi/ sgr xyghy
kgdhxktyur vty tuhl
trhhbdgaygky t "zui tubygrdtbd"
xytyux tuhpi 91 nhkhti stktr
rgsuemhg' uutx nhhby tz sh xyghy
nuz btftntk ctayhngi mu abhhsi sh
dgkygr eungbshdi htr/ tz bhay' dhhy
gx tuhytntyha murhe trhhi thi
cuszagy tuhpi htr 50w/

uutx nhhby "tuugrcuhrsi ghs"?
sh tuhxdtci pui "ngsheghs"
prtdrto thi bhu htre xyghy' uugry
thhbdgyhhky tzuh: sh pgsgrtkg
rgdhrubd thi uutahbdyti mtky 05
prtmgby' sh xyghy mtky 52
prtmgby' tui sh etubyhx mtki 52
prtmgby/ tcgr pteyha zgbgi st
tuhxbto prtdrtngi uutx sh etubyhx
egbgi bhay sgei' uuh knak stx
cuhgi drup-vtunx ptr shxghcks
ehbsgr tui gruutexgbg' ntfy sh
xyghy ti tuhxbto tui ctmtky tuhl
sh etubyhwx jke' stx nhhby 05
prtmgby/

dtuugrbtr ptyteh thz ctrhny
tkx phtbhr thi sgo pgks pui
rgzhsgb. vhhngi ptr shxghcks' gr
vty 6 htr murhe thhbdgphry sgo
"bhu htre xyghy eghrx" thbmht-
yhuug' uutx agbey druhxg dgkygr
ptr etubyhx mu vgkpi drhbsi
tzgkfg vhhngi' tui ptrhtr vty gr
btftntk thhbdgphry tzt
thbmhtyhuug tuh; btl 5 htr/ sgr
prtdrto uugry tbdgphry surfwi
"tphx tuu ngbyk rhytrsghati tui
sguugktpngby shxgchkhyhx" )ngr
ctetby tkx "tnrs"s"( tubygrwi
ctrhnyi ktbdhtrhdi etnhatbgr
ytntx ntvk' ti tuhxygrkhagr
duygr prhhby ptr vnxphe/ tkx yhhk
pui ptytehwx gbgrdhg mu vgkpi sh
xpgmhgkg etbxungrx' vty gr
dgntfy sgo tuhxbto pui ctmtki
sgo jke uutx etubyhx vtci
dgstrpy dgci mu ctmtki drup-
vtuo prthgeyi/

tmhbs thz trhhbdgeungi t
druhxgr yuha mukhc sgo cuszagy
sgphmhy' tui sgr dtuugrbtr vty
dgabhyi sh stzhdg tuhxbto dgkygr
- stx nhhby "tuugrcuhrsi egp"'

phbtbmhri sh etubyh tuhxdtci uutx
zhh egbgi bhay tkhhbx sgei - uutx sh
etubyhx pkgdi cteungi mu
phbtbmhri drup-vtunx/

thi ptytehwx cuszagy pkti'
vty gr bhay dgabhyi ehhi
prtdrtngi pui tnrs"s sgptry-
ngby' btr vty dtr mudgkhhdy
prhag ptbsx tuh; ptrahsgbg
xgruuhxgx tui thbmhtyhuugi/ tcgr
uugi gx euny mu bhhg drup-vtunx'
tui tdgbyuri nuzi tbeungi mu etubyh
ptbsx' stry vty sh xyghy dgabhyi
91 nhkhti stktr' uutx zgy tpar

tuhx t ekhhbg xung egdi sgo
09wchkhti stktr xyghy cuszagy'
tcgr sh ptbsx vtci grngdkhfy
stx cuhgi sh vnxphe vhhngi' tui
nhy tuugebgngi sh ptbsx euny t
druhxgr prtdg mhhfi tuh; bhhg
vhhngi thi sgr mueubpy/

thi t crhuu muo gezgehuyhuu
shrgeytr pui vnxphe' rw nthr
uugryvhhngr vh"u' arhhcy rtekgbs
etubyh etnhatbgr tuu xtagk
xgruuhxgx' szatu vtkgbs' tz sh
etubyh egi ngr bhay phbtbmhri
mueubpyhdg drup-vtuo prthgeyi/
gr ptrzhfgry tcgr sh
ptruuhrekhfubd pui sh 2 vhhngi uutx
vnxphe cuhy hgmy thi ntbxh/

sgr dtuugrbtr vty ptra-
prtfi mu uugytthri sgo cuszagy

prtdrtngi ptr bhhg etbxungr vhhngi thi dgptr
mukhc erhyhai cuszagy etbpkhey thi tkctbh

xhhsuutkex tui trunhdg drtubsx
chh dgchhsgx ptr shxghcks ctbu.
uugri tuhxdgaygky ptr
uuhkyaghrx ts"d' mu dgci sh
cteuugnxyg muyrhy ptr sh
ctdrgbhmyg etbxungrx uugkfg bumi
sh dgchhsgx' tcgr t ektdg chho
xuprho etury thi uutahbdyti
ptrktbdy sh zgkcg shxghcks-
muyrhy tuh; tkg xhhsuutkex thcgr
dtb. tngrheg/

sh ektdg aytny pui
xgertngbyt' etkhptrbhg' uutu t
drupg shxghcks vtci trhhbdgdgci t
"ekgx geati" ektdg egdi sh
aytyhag rgdhrubd' nhy t ptsgrubd
tz tkg xhhsuutkex ztki uugri
rgbtuuhry muo ctbu. pui
uuhkyaghrx tui shxghcks ngbyai/
sh ektdg ptsgry sh ayty ztk
dgbmkhl trtpbgngi pui sh
xhhsuutkex tkg cgbe' phhgr
vhhsrgbyx' mhhyubd tui tbsgrg
uugbstr ctexgx' ptxy egxykgl'
chhngr' huyhkhyh aytbdgi' ptrehbd
nhygrx tui xhhbx' tui ptrzhfgri tz
sh dtbmg xhhsuutke thz dkty muo
ntexhnuo uutx ngdkhl/

sgr pgsgrtk shxyrhey etury
thi xtertngbyt - sgr egphytk pui
etkhptrbhg - vty tpdguutrpi sgo
ptrktbd' tcgr sh tbektdgr vtci

zhl ctks dguutbsi muo vgfgri
dgrhfy tui dguuhbgi sgo tpgkty'
tuhpi ctzhx tz sgr ctetbygr
"tngrhegbx uuhy shxgchkhyhx"
dgzg. pui 099w ptsgry yteg pui
tkg aytyhag rgdhrubdgi
tvgrmuaygki tkg xhhsuutkex ptr
cteuugng shxghcks ctbu./

sgr turyhhk vty tuhxdgrupi
druhx tuhpcruhz chh aytyhag
rgdhrubdgi thcgr dtb. tngrheg' uuhhk
gx aygky t prgmgsgbyktzg ygtrhg
tz tkg aytyhag thbprtxyrueyur'
rtusx' crhei' dgchhsgx' strpi uugri
thcgrdgcuhy tui rgbtuuhry
mumuaygki uuhkyaghr muyrhy/ t
ngrvhhy pui tngrhetbgr xhyhx' sh
"btmhtbtkg etbpgrgb. tuu nghtrx"
tui sh "bgatbgk khd tuu xhyhx" vtci
zhl ptrthhbhdy mu ctegnpi sh ektdg'
ztdbshd tz tzt txyrtbtnhagr
prthgey egi bhay muaytbs eungi
tui tphku ht' uugy gx ctbertyhri sh
ctyrgpbsg xhyhx/

ntbytd ntrya 71 vty sgr
xuprho etury dgprgdy sgo huxyh.
sgptrngby thi uutahbdyti sh
tphmhgkg aygkubd pui sh cua
tsnhbhxyrtmhg thcgr sh ektdg' tui
xtkhxhytr szagbgrtk ygtstr
tkxti thz gruutrygy mu gbypgri
chz gbsg nth/

xuprho etury ctyrtfy:

strpitkgxhhsuutkexrgbtuuhry
uugriptrshxghcksmuyrhy?

muuhai sh yubegkg uutkegbx
tuhpi vtrhztby pui ytytk
ptrtkhzhryg btl ruei-chhi yrtunt
vty trhhbdgckhyaegy t ekhhbg
tcgr khfyhdg ayrtk pui vtpgbubd'
uugi t bhhg gexpgrhngby mu ntfi t
ptrtkhzhryi ngbyai trtpdhhi pui t
rgxphrghytr thz truhxdgeungi
cgxgr uuh dgrtfyi/

sgr gexpgrhngby uugry
surfdgphry tuhpi nukyh-nhkhtbgr
teyhtr erhxytpgr rhuu' uugkfgr
thz ytytk ptrtkhzhry pubgo vtkz
trtp' tui vty zhl tkhhbx
mudgaygky tkx "ygxy" tuh;
tkgrkhh ngdkhfehhyi uuhtzuh mu
vgkpi kgzi sh etbxeuugbmi pui t
auugri uutubs tuhpi juy vasrv'

uutx nhhby dguugbkhl t auugrg
ptrtkhz tuhpi tubygrayi yhhk
egrpgr tsgr sgo dtbmi egrpgr
chzwi vtkz/ nhy rhuuwx
txyrtbtnhagr ptrngdi pui t
ktbdg teyhtr etrhgrg' egi gr zhl
grkuhci egbhdkhfg ctshbubdgi 42
agv thi ytd' uutx surfsgo vtky
gr zhl ptpukgr tui tunagnguushd
mu zhhi frtbhag ptrtkhz' tui shby
sgrhcgr tkx zgkcxydgeruhbygr
"tnctxtsgr" mu a,skwi ptr sh
ngbyai uugkfg zgbgi pkumkhbd
dguutri ptrtkhzhry pui yrtunt/

mukhc zhhi auugri ptrtkhz' uugri
tkg egrpgrkhfg pubemhgx
tuhxdgphry surl ntahbgi'

tygngigexpgrhngbymhhdyptrarhy

ptrptrtkhzhrygpuiruei-chhiyrtunt

ngshmhbhag bhhgx

)ptrzgmubd tuh; zhhy 8(

)ptrzgmubd tuh; zhhy 7(

sh grayg "vnxphe dtzgy" truhx ktur guko' thhr ,ax"d
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5700

נידלעך אין די 
פינגער

די  אויף  מאל  אסאך  מיר  זיך  מאכט  עס 
פינגער פון מיינע הענט אז עס ווערט ווייס און 
הייבט אן שטעכן און ציפן. ס'פילט ווי נידלעך 
וואלטן געשטאכן אין די פינגער. עס קומט פאר 
15-20 מינוט און דערנאך גייט עס אוועק. אויב 
איינער ווייסט וואס דאס איז און וואס מען קען 
טון דערצו, זאל מען זיך ביטע פארבינדן מיט 
)-( מיר. 

5701

פאר א גוטע 
שטימע

וועלכער  ע"ו(  )טבת   5508# בריוו  בנוגע 
באקלאגט זיך אז ער פארלירט 'מיסטריעז' זיין 
מעגליך  קען  דאס  צייט,  צו  צייט  פון  שטימע 
זיין א קאמבינאציע פון אנגעצויגנקייט, מיט'ן 
טויש פונעם וועטער )צווישן זומער, הערבסט, 

ווינטער און פרילינג(.
דער  טאקע  איז  דאס  אויב  וויסן  צו 
אלעמאל  פאסירט  עס  אויב  קוקט  פראבלעם, 
אין  אדער  יאר,  פון  תקופות  זעלבע  די  אין 
ענליכע אנגעצויגענע אומשטענדן. אויב קומט 
ריכטיג  זיך  עצה  די  איז  דעם  פון  טאקע  עס 
"פאראויס"  אבער   - פאראויס  פון  אנצוגרייטן 
נאר  אויסקלאפן,  פארן  חודש  א  נישט  מיינט 

טאקע א גאנץ יאר.
וואס קען מען טון?

טרונקען אסאך. «
צו  « איין  אייך  געוואוינט  באזונדער 

"שווארצע- הייסע  גלעזלעך  עטליכע  'זיפן' 
געווענליכע  די  נעמען  אפי'  )מ'קען  טיי" 
"ליפטאן-טיי" און לאזן דאס טיי זעקעלע זיך 
ווייקן לאנג( יעדן טאג. די בעסטע צייט איז צו 
נעמען איינס בערך צוויי שעה נאך פרישטאג, 
און יעדע פאר שעה נאכדעם נאך א גלעזעלע. 
אינמיטן  טרונקן  צו  וויכטיג  ספעציעל  איז  עס 

טאג, ווען מ'איז פארנומען ביי די ארבייט.
ס'האלט  טיי:  די  פון  טובות  מעלות  כמה 
מאגן  דעם  בארואיגט  האלז,  די  פייכט 
)געוואוינט אייך איין עס צו טרונקען אן צוקער 
דרוקן  קען  זיסקייט  וויבאלד  האניג,  אדער 
העלפט  עס  אלעם,  איבער  און  מאגן(,  אויפ'ן 

דעם מענטש זיך האלטן רואיגער.
שאפט א 'רוטין' פאר אייער שלאף.  «

)און  צייט  זעלבע  די  נאכט  יעדע  אייך  לייגט 
נישט צוואנציג אזייגער...(. 

'עסן-רוטין'.  « געזונטע  א  האלט 
רואיג,  טאג,  יעדן  צייט  זעלבע  די  אין  עסט 
נישט שנעל. אין די אנגעצויגענע סעזאנען איז 

 ווארט פון
די רעדאקציע
מיר פרובירן דאס מערסטע צו היטן 
אויף די פריוואטקייט און אנאנימיטעט פון 
אונזערע ליינער און בריוו-שרייבער. מיר 
דארפן אייער הילף דערצו. אויב איר שרייבט 
אייער טעלעפאן נומער, אבער בלויז פאר 
די רעדאקציע צו קענען איבערפרעגן, נישט 
ארויסצוגעבן אויב איינער בעט עס, דאן ביטע 
מאכט עס קלאר אין אייער בריוו. אויב מען 
שרייבט סתם א טעלעפאן נומער נעמען מיר 
אן אז מיר מעגן עס ארויסגעבן ווען איינער 
רופט אריין בעטן פאר מער אינפארמאציע.

ליינער'סגאזעט
ספעציעל וויכטיג נישט צו פארנאכלעסיגן דאס 

עסן אדער שלאפן.
פארגיטיגט אייער קערפער ווען עס  «

צולייגן  דורך  צייטן  אנגעצויגענע  מער  קומען 
מער רואיגקייט. א שעה מער שלאף, מער טיי, 
זיך אפרוען אינמיטן  מער קורצע הפסקות פון 

די ארבייט, א הייסע באדע מיט פארע.
אינוועסטירט דאס ביסעלע פאר ס'בייטעלע 
וואס ג-ט האט אייך געשאנקען צו האלטן דער 
וועלן  שורות  מיינע  אז  האף  איך  און  נשמה, 
אייך זיין בייהילפיג. ממ"ר.  )-(

5702

מיסטעריעז  אויך  האט  זז"ג  אידענע  מיין 
אריבערציען  זיך  נאכ'ן  שטימע  איר  פארלוירן 
מיר  קינד.  א  פון  געבורט  נאכ'ן  קורץ  דירה  א 
פון  קומט  עס  אז  געזען  דעמאלטס  האבן 
אליינס  זיך  פון  און/אדער  אנגעצויגנקייט 
און  שלאף  אין  מאנגל  א  מיט  פארנאכלעסיגן 

געזונטע נערונג.
כ'האב עס אליינס אויך געהאט שפעטער ווען 
כ'בין געווארן איבערגענומען ביי דער ארבעט 
מיט א הויפן פראיעקטן. עס האט פאסירט פון 
איין מינוט אויף דער אנדערער, און כ'האב זיך 
פון  היום  סדר  מיין  איבערקוקן  אראפגעזעצט 
די פארלאפענע פאר טאג און יא, געכאפט דעם 
גנב. כ'בין ווייניג געשלאפן, נישט געגעסן קיין 
איין געהעריגע סעודה נאר 'גענאשט' א גאנצן 
טאג. כ'האב זיך שנעל צוריק סטאביליזירט און 
)-( די שטימע איז ב"ה צוריקגעקומען.  
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זייענדיג אליינס א געוועזענער געליטענער פון 
שטאמלען וויל איך מיטטיילן מיין ערפארונג.

ביי  שטאמט  שטאמלען  פון  פראבלעם  דער 
מיט'ן  עפעס  פון  נישט  און  'מח'  פונעם  אסאך 
חוש הדיבור. והא ראי', ווען מען זינגט, דאוונט, 
אין  אליין  מ'איז  אדער  קינד  קליין  א  צו  רעדט 
אויב קען מען  נישט.  צימער, שטאמלט מען  א 
ערגעץ רעדן געהעריג, קען מען באמת איבעראל 
רעדן געהעריג. אלע 'עצות' און טעכניקן זענען 
גוטע  ווי  נישט מער  מיר  געווען פאר  דעריבער 
לאטעס און באנדאזשן וועלכע האבן באהאנדלט 

די סימפטאמען. דאס איז נישט די לייזונג.
אויף  ארבעטן  דארף  איך  אז  געזען  כ'האב 
שטאמלען פונקט ווי אויף אלע אנדערע שווערע 
מידות וועלכע שטאמען פון מח ווי גאוה, בושה, 
גענוצט  האב  איך  אא"וו.  יאוש,  ענקזייעטי, 
 I Have a Voice“ בוך  ענגלישע  די  דערפאר 
קען עס  )מען   ”- How to Stop Stuttering
באשטעלן ביי "בארנס ענד נאובלס"(. דער ביכל 
טריט,  ביי  טריט  אנווייזונגען,  קלארע  געבט 
פון  געפילן  אלטע  די  ארויסצוברענגען  וויאזוי 
בושה, יאוש און ענקזייעטי, און זיך באוואפענען 
די  שטארקייט.  און  קוראזש  זיכערקייט,  מיט 

בוך איז געשריבן פאר ערוואקסענע וואס ווילן 
ווילן  וועלכע  פאר עלטערן  אליינס העלפן,  זיך 
"ספיטש"  פער  און  קינדער,  זייערע  העלפן 

טעראפיסטן.
אבער, עס איז א מהלך... נישט קיין "קוויק-

דיסיציפלין,  און  כוחות  קאסט  עס  פיקס". 
און  'היימארבעט',  די  טון  ערליך  דארף  מען 
צוביסלעך הייבט מען אן זען א פארבעסערונג. 
"וואונדער-מעדעצין"  קיין  נישט  איז  דאס 
מען  )און  רעזולטאטן  גלייך  זעהט  מען  וואס 
פארלירט עס נאכדעם אזוי שנעל ווי מען האט 

עס באקומען..(. 
דער יסוד איז, ווען דו האסט א שווערע מינוט, 
שטאלפערן,  נעמען  זיך  גייסט  דו  אז  שפירסט 
מיט  אן  זיך  גארטל  שטאמלען,  גייסט  דו 
שטארקייט! השי"ת האט מיר ליב, ער וויל איך 
זיין, איך בין ב"ה קלוג, געלונגען,  זאל מצליח 
איך קען זאגן וואס איך וויל יעצט זאגן, און איך 
וועל בעז"ה מצליח זיין! זיי מתפלל "ד' שפתי 

תפתח ופי יגיד", און היידא! יא! דו קענסט.
דיין חבר,    )-(
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פאר א טרוקענע 
האלז

וועלכער   5507# בריוו  פאר  ענטפער  אין 
טרוקענע  א  מיט  אויף  שטייט  ער  אז  שרייבט 
זאגאר  שוין  האט  דאקטער  דער  און  האלז 
רעקאמענדירט צו אפערירן. כ'וויל אייך בלויז 
געהאלפן  אייך  וואלט  אפשר  אז  דערמאנען 
א  הייסט  וואס  מאשינקע  א  מיט  שלאפן  צו 
פלעג  איך   .)humidifier( "יומידיפייער" 
כ'ווייס  שטימע,  די  מיט  שוועריגקייטן  האבן 
געהאלפן  האט  דאס  אויב  זיכער  אויף  נישט 
אבער למעשה, נאכן שלאפן מיט דעם עטליכע 

נעכט איז מיר ב"ה בעסער געווארן.
בברכת רפואה שלימה וכל טוב סלה!
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פארשטאפטע 
אויערן/אויגן

 5522# און   5579# בריוון  פאר  ענטפער  אן 
און  קאנאלן  אויער  פארשטאפטע  איבער 
פארקלעבטע אויגן ביי קינדער, מיר האבן ב''ה 
געהאט גוטע ערפארונג פאר אויערן )ווייטאג, 
דאס  מיט  אינפעקציעס(  און  פליסיגקייט, 

פאלגנדע:
וויטאמין  « און   Pantothenic acid

סי. )vitamin c( גענומען דורכ'ן מויל. 
»  )oregano oil( "אורעגענאו אויל"

הונטערן  אריין  שטארק  גוט  עס  שמירט  מ'   -
קומען  ביינער  די  וואו  אונטן  בעיקר  אויער, 
פארהאן  איז  אויל  )אורעגענאו  צוזאם.  זיך 
געוויסע  פירמעס.  עטליכע  פון  באקומען  צו 
מישן עס אויס מיט נאך זאכן, אבער אין מיין 
פון  מער  וואס  אז  געזען  איך  האב  ערפארונג 
געהאלפן.(  עס  האט  בעסער  אלץ  שמן,  דעם 
 3 די  ביז  בערך   - קינדער  קליינע  גאר  אבער, 
חדשים, אזוי אויך עלטערע וועלכע זענען מער 
סענסיטיוו, קענען באקומען אן אויסשלאג פון 
דעם. ביי זיי קען מען קודם שמירן שמן זית און 

דערנאך אורעגענאו.
 "Garlic oil perles" גערופן  פילן  קנאבל 

איין צענטראלער אדרעס און נומער זיך צו 

פארבינדן מיט די רעדאקציע

שיקט בריוו )אויך אנאנים( צום ליינערס גאזעט:

Hamaspik Gazette > 58 Rt. 59 Suite 1 
Monsey, NY 10952

פאר טוישונגען אין די "מעילינג ליסטע", 

אדווערטייזמענטס, אנפראגעס, קאמענטארן

 און ענטפערס פאר'ן "ליינערס גאזעט":

רופט: 845-503-0212

אדער דורכ'ן פאקס: 845-503-1212

gazette@hamaspik.org :בליץ-פאסט  

 צו באקומען דעם גאזעט אויף בליץ-פאסט

שיקט אן אימעיל צו:

subscribe@hamaspik.org

צו ענטפערן אויף די חודש'ליכע המספיק אנקעטע 

survey@hamaspik.org :שיקט אן אימעיל צו

לאזט אייך הערן
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בס״ד

מיר  האבן  סארנא  דר.  פון  מעטאד  די  דורך 
מענטשן  פילצאליגע  געהאלפן  בעז״ה 
ארויס קריכן פון זייערע ווייטאגן און פטור 

ווערן דערפון איינמאל פאר אלעמאל.

נייע  א  ווי  מיך  פיל  איך  ב"ה 
האט  איר  מענטש,  געבוירענע 
קען  איך  לעבן,  מיין  געטוישט 
לעבנס  נארמאלע  א  פירן  ב"ה 

 Mrs. Fulop is not a licensed physician orשטייגער אן יסורים. 
therapist and does not provide medical 
advice or treatment. No results are 
guaranteed.

האט איר יסורים?

BACK PAIN, 

HERNIATED DISC,

SCIATICA,

PINCHED NERVE, 

STIFF NECK,

SHOULDER PAIN, 

CARPAL TUNNEL 

SYNDROME, 

TMJ,

ACID REFLUX,

STOMACH DISORDERS,

CHRONIC FATIGUE,

WEAKNESS,

HEADACHES,

 MIGRAINES,

DIZZINESS

ETC.

רופט:  אן אפוינמענט  זיך אדורכצושמועסן אדער פאר 
718.333.2279   |   347.450.1792 מרת. פיליפף 

אויער.  אין  קנאבל  רינעדיגע  אריינגיסן  אדער 
דאס לעצטע קומט מיט א וויכטיגע "אבער!" 
אריין  קוקט  אריינגיסן  פאר'ן  אכטונג,  גיבט 
רינט  עס  אז  מאכן  צו  זיכער  אויער  אינעם 
גארנישט ארויס צו פארזיכערן אז די "אויער-
פויקל" )eardrum( איז נישט געפלאצט, ווייל 

דאן איז א סכנה עפעס אריינצוגיסן(.
אריינטראפן אין אויער די בארימטע  «

אויפ'ן  אנווייזונגען  די  לויט  טראפן,   MR
פלעשל.

אין  אונז  ביי  ומנוסה  בדוק  איז  אהער  ביז 
שטוב. פון אנדערע האבן מיר געהערט: 

שמירן אדער אריינגיסן שמן זית. «
זאלץ וואסער. «

)די לעצטע 2 עצות זענען בפרט נוצבאר אום 
די  אינמיטן  זיך  טרעפט  מען  ווען  אדער  פסח 
נאכט מיט א קוויטשעדיגע בעיבי וואס רייסט 
די אויערן און מען האט נישט עפעס אנדערש 

אין שטוב.(
די  ווייניגער  מער  האבן  זאכן  די  פון  רוב 
זעלבע אנווייזונגען. מ'הייבט אן מיט עס געבן 
און  ווייניגער  צוביסלעך  און  טאג,  א  מאל   5
ווייניגער ביז מען בלייבט ביי איינס אדער צוויי 
מאל א טאג. א קינד וואס ליידט אייביג פון די 
איינס  לייגן  צו  ווייטער  גוט  איז  פראבלעמען 
אדער צוויי מאל יעדן טאג א טראפ אנצוהאלטן 

די גוטע רעזולטאטן.
מען  וואס  זאך  וועלכע  סיי  פאר  געדענקט! 
אריינקוקן  קודם  מען  דארף  אויער,  אין  לייגט 

זיכער מאכן אז עס רינט גארנישט ארויס...
)-( רפואה שלימה! 
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מידקייט פון 
מעדיצין

נתפעל  אזוי  בין  איך  ישראל!  כעמך  מי 
גענומען  האב  איך  ווען  נאכט  נעכטן  געווארן 
אפאר רואיגע מינוט אדורכצוליינען די בריוון 
עטליכע  אריבער  שוין  זענען  עס  גאזעט.  צום 
עטליכע  אריינגעשיקט  האב  איך  זייט  חדשים 
פארשידענע  אויף  עצות  אנפרעגנדיג  בריוון 
הערן  ענטפערס  די  און  נושאים,  געזונטהייט 
נישט אויף צו שטראמען מחודש לחודש, מיט 
אשריכם  חיזוק.  און  הדרכה  עצות,  תשובות, 

וואו נאך טרעפט מען פארנומענע  ישראל!!! 
וועלכע  טאטעס  אנגעשטרענגטע  און  מאמעס 
פאפיר  און  פעדער  מיט  אראפ  זיך  זעצן 

ארויסצוהעלפן אחים בצרה.
און אלץ א דאנק אייך, דער המספיק גאזעט, 
געלעגנהייט  דאס  אלע  אונז  שענקט  וועלכער 
מקיים צו זיין דעם "איש את רעהו יעזרו" און 
פאר  שענקן  השי"ת  זאל  בצרה".  אנכי  "עמו 
די רעדאקציע מיטגלידער, די בריוו שרייבער, 
פרעגערס און ענטפערערס, לעכטיגע יארן מיט 
כל  און  ישועות  רפואות  ובנפש,  בגוף  געזונט, 

טוב!
מזכה  נאכאמאל  אייך  איך  וועל  אצינד  און 

זיין מיט'ן איש את רעהו יעזורו.

עמאציאנאלע  פאר  מעדעצין  נעם  איך 
מיר  ברענגען  וועלכע  אומסטביליטעט 
)סייד  ווירקונגען  זייטיגע  פארשידענע 
עפעקטס(, צווישן זיי, אז כ'שפיר זיך שטענדיג 
אומ- אינדערפרי  יעדן  אויף  שטיי  איך  מיד. 

א  פאר  העלפט  קאווע  שאל  א  אויסגערוט. 
מידקייט,  די  צו  צוריק  דאן  און  שעה  האלבע 
אזש כ'קען קוים אדורכשטופן דעם טאג ביז'ן 
צוריק אריינפאלן אין בעט ביינאכט. איך כאפ 
נאך  כ'בין  אבער...  טאג,  אינמיטן  דרימל  א 
וויאזוי  אלץ מיד. אפשר האט איינער אן עצה 
מעדיצינען  די  וואס  מידקייט  די  באקעמפן  צו 
פארשאפן מיר? )איך מאך שוין איבונגען און 

פרוביר צו עסן געזונט.(
יישר כח למפרע!

א  האט  צוריק  יאר  עטליכע  רעדאקציע: 
ליינער געענטפערט אויף אן ענליכע שאלה: וועגן 
מעדיצינען.... זאל מען וויסן אז טויזנטער מענטשן 
עצה  אן  זיך  גיט  מען  און  זאך,  זעלבע  די  האבן 
דער   .)Provigil( "פראווידזשיל"  מעדיצין  מיט'ן 
מעדיצין איז אפיציעל געמאכט קעגן עקסטרעמע 
א  דורך  גענוצט  אויך  ווערט  עס  אבער  מידקייט, 
געוואלד מיט מענטשן צו רעדוצירן די מידקייט און 
שוואכקייט וואס קען קומען פון מעדיצינען פאר 
מענטל  סיי  און  סיזשערס,  סיי  פראבלעמען,  מוח 
העלט זאכן. עס איז זייער טייער, אבער עס איז גוט 

ווערד די פרייז.
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אייביגע סטרעפ
איך זוך אן עצה פאר א צען יעריג קינד מיט 
סטרעפ וואס גייט נישט אוועק. איך ווייס אז ביי 
די 9-10 קען מען באקומען סטרעפ אסאך מאל, 
אבער ביי אים גייט עס בכלל נישט אוועק. זיין 

קאפ און האלז טוען אים וויי די גאנצע צייט.
דאקטער,  אויגן  ביים  געווען  שוין  איז  ער 
איז  ער  גוט.  ב"ה  זענען  אויגן  זיינע  אבער 
די  וואכן,    5-6 פאר  מילכיגס  פון  אראפ  שוין 
שעה,   24-48 ערשטע  די  אוועק  זענען  יסורים 
נעמט  ער  אלטן.  צום  צוריק  גלייך  נאכדעם 
ערליך מעדיצין צוויי מאל א טאג )יעדע מאל א 
שטערקערע(, און 2-3 טעג נאכן ענדיגן, צוריק 
סטרעפ.  נאכאמאל  אודך!  און  דאקטער,  צום 
ער האט שוין באקומען אן אנטיביאטיק 'שאט', 

)-( אבער אן קיין רעזולטאטן.  
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איבער חבלי שינה
די  און   5539# בריוו  צו  המשך  און 
נאכפאלגנדע רעאקציעס איבער יא אדער נישט 
מיינע  צולייגן  איך  וויל  מעלעטאנין,  געבן 
צוויי קאפיקעס. אמת און וואר אז א שטרענגע 
אבער  )געדענקט  זאך  בעסטע  די  איז  'רוטין' 
וואס דער הייליגער רבי ר' אלימלך שרייבט, אז 

אלזא געדענקט אריין צו ווארפן א חיזוק 
ווארט און א ליבליך שמייכל פאר'ן קינד 

וואס קלאפט אויפ'ן טיר 3:00 פארטאגס...
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For more information or to schedule an appointment 

Call: (845) 323-5950 

Treating physical and 
emotional issues such as psoriasis,  

rheumatoid arthritis, stress and anxiety, 
 and stomach disorders, 

through Health Kinesiology (HK), 
nutrition and lifestyle guidance. 

 צו העלפן בעז"ה קענען מיר זיין די ריכטיגע שליח
 מיט אייערע פיזישע און גייסטישע שוועריגקייטן. 
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פון נארמאלע מענטשן האט מען נאר נארמאלע 
זאכן. ווען די וועלט וואלט נאר באשטאנען פון 

נארמאלע מענטשן וואלטן מיר נאך געלעבט אין 
געצעלטן און געוואשן לינענע העמעדער ביים טייך

איך בין ממש א נייער מענטש. 
אויסערדעם טוט דער טויש אין דיעטע 

מיר אויך העלפן אויף אסאך אנדערע 
זאכן. עס לוינט זיך צו פרובירן.

צו טוישן א נאטור דארף מען זיין אן עקשן פאר 
גאנצע 40 טעג(. 

פון  צוריקהאלטן  זיך  ווילן  וועלכע  די  פאר 
מעלאטאנין )און אפילו מיט דעם...(, וויל איך 
צולייגן עטליכע עצות, לאו דוקא גרינג אויף די 
מינוט, אבער לוינט זיך צו פרובירן פאר רווחים 

אויפ'ן לענגערן טערמין.
צוביסלעך  « וויכטיג  איז  עס 

פון  גיין.  שלאפן  צום  מח  דעם  אנצוגרייטן 
ארום 2 שעה פאר'ן זיך לייגן זאל מען שטילער 

לעבעדיגע  קיין  טון  נישט  מוזיק,  די  מאכן 
אקטיוויטעטן ווי איבונגען אדער א לעבעדיגע 
שפיל, נאר רואיגע זאכן ווי ליינען מעשיות פון 

צדיקים אד"ג.
וויל  « מען  פאר  שעה   1 בערך   

אויסלעשן  אנהייבן  מען  זאל  איינשלאפן 
טונקעלער,  הויז  די  מאכן  און  לעקטערס  די 
אויסלעשן סיי וואס פאר א מוזיק, רעדן שטיל 
מח  דעם  נישט  מאכן  וואס  זאכן  פון  נאר  און 
ווי  פונקט  'עקסייטעד'.  און  אויפגעלעבט 
עס  ביז  צוביסליך  אראפ  קומט  ערעפלאן  אן 
צוביסליך  מח  דער  אויך  דארף  אזוי  לאנדעט, 
קען  ער  ביז  כוואליעס  זיינע  בארואיגן 
איינשלאפן. עס איז אויך נישט כדאי צו נעמען 

א הייסע וואנע הארט פאר'ן זיך לייגן. 
איר  ווילאנג  אז  געדענקט  און  רבה  הצלחה 
האט עס נישט פרובירט פאר 40 טעג קען מען 

נישט זאגן אז עס ארבעט נישט.
אבער!

ווען איר מוטשעט זיך איינצושלעפן א קינד 
איז  עס  אויך!  ליידט  קינד  דאס  אז  געדענקט 
יסורים צו ליגן אין בעט שעות לאנג און נישט 

קענען איינשלאפן.
אלזא, מען דארף טאקע קודם פרובירן אלע 
קינדער  די  אז  מיטלען  געזונטע  געווענליכע, 
אבער  אליין,  זיך  פון  איינשלאפן  קענען  זאלן 
מען דארף אייביג האלטן פאר די אויגן אז אויב 
דאס ארבעט נישט זאל מען אויסדריקליך טון 
וואס נאר מעגליך. עס איז באמת יסורים נוראים 
קינדער  די  פאר  איינשלאפן,  קענען  צו  נישט 

נאכמער ווי פאר די עלטערן.
פון  שלאפלאזיגקייט  פון  געליטן  האב  איך 
יאר   18 די  בערך  ביז  זיך  געדענק  איך  ווען 
אדורך  זענען  יארן  קינדער  מיינע  אלע  אלט. 
ווי איין לאנגע חלום. איך בין כמעט יעדן טאג 
די  געקענט  נישט  סקול,  אין  שפעט  געגאנגען 
שלאפן,  געוואלט  נאר  כ'האב  און  פארהערן, 

שלאפן און שלאפן.
מיט  און  סקול  פון  אהיימקומען  פלעג  איך 
אפן  אויגן-לעפלען  די  האלטן  קייטן  אייזענע 
כדי צו קענען שלאפן ביינאכט, אבער איינמאל 
איך האב זיך ענדליך געלייגט איז די שלאף מיר 
ארויסגערינען פון די אויגן. אזוי האב איך זיך 
אלזא  יארן!  קינדער  מיינע  אלע  געמוטשעט 
געדענקט אריין צו ווארפן א חיזוק ווארט און 
קלאפט  וואס  קינד  פאר'ן  שמייכל  ליבליך  א 

אויפ'ן טיר 3:00 פארטאגס...
ווען   ,18 די  ביי  נקודה,  וויכטיגע  א  נאך 
דער  איז  ארבעטן,  ארויסגעגאנגען  בין  איך 
איך  געווארן.  פארשוואונדן  ב"ה  פראבלעם 
טראכט אז עס האט מיר מעגליך געפעלט סיפוק 
און סטימיולאציע אין די פריערדיגע יארן. עס 

איז זיכער ווערד צו נעמען אין באטראכט.
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ווען קליידער 
קלעבן

פון  אסאך  וואס  צייט  לענגערע  א  שוין 
 ,)static( מיינע קליידער ווערן ווי מאגנעטיש
מיר  מאכט  עס  און  קערפער  צום  צוגעקלעבט 

קליינע "עלעקטריק שאקס", בעיקר געשעט עס 
אין ווינטער. איך וויל וויסן אויב איינער ווייסט 
פון וואס עס קומט און וואס איז שייך צו טון 

עס צו פארמיידן?
א גרויסן יישר כח.

רעדאקציע: ווען סחורות )בפרט סינטעטישע 
ווי פאליעסטער( רייבן זיך איינס אין דאס אנדערע 
"סטעטיק  זיי  פראדוצירן  טרוקענערהייט, 
- און דעריבער  + און אמאל  עלעקטריק" )אמאל 
ווי  אמאל  און  'קלעבעדיג'  זיין  אמאל  זיי  וועלן 

אוועקפליען(. 
מען  קען  כעמיקאלן  אן  פארמיידן  צו  דאס 
וואש  אינעם  עסיג  גלעזל  האלבע  א  אריינגיסן 
די קליידער, ס'הייסט אז דאס  וואשן  ביים  מאשין 
פון  'עלעקטריציטעט'  די  אוועק  נאטורליך  נעמט 
די קליידער. וויבאלד דאס קומט ווען זיי רייבן זיך 
טרוקענערהייט, פאסירט עס מער אין די ווינטער 
די  אין  פייכטקייט  ווייניגער  פארהאן  ס'איז  ווען 
זיך  סחורות  סינטעטישע  מ'לאזט  אויב  לופט. 
אליינס אויסטרוקענען אנשטאט לייגן אין 'דרייער', 
היץ  נידריגערע  א  אויף  טרוקענען  כאטש  אדער 
פייכט  אביסל  נאך  ווען  ארויס  זיי  מ'נעמט  צי 
אויסטרוקענען,  צו  אליינס  זיך  עס  מ'הענגט  און 
בלייבט עס מיט אביסל פייכטקייט און וועט דאס 

פארמיידן.
פארהאן  איז  נאכדעם  שוין  מ'האלט  איינמאל 
אנשפריצן  טון:  מ'קען  וואס  עצות  פארשידענע 
 ,)mist( פייכטקייט  לייכטע  מיט  קליידער  די 
מעטאלענע  א  קליידער  די  אויף  אריבערפירן 
האלטן  אינדרויסן,  און  אינעווייניג  פון  'הענגער' 
אין טאש א קליין שטיקל אייזן אדער אריינשטעקן 

ערגעץ א "סעיפטי-פין".
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איבער סעלעקטיוו 
מיוטיזם

יעריגע   5-6 פון  לערערינס  די  זענען  מיר 
קינדער. איין מיידל אין אונזער קלאס ליידט פון 
 .)selective mutism( "סעלעקטיוו מיוטיזם"
זיך  געבן  לערערינס,  די  מיר,  און  עלטערן  די 

)נ.ב.  עצות  פילע  פרובירן  אין  איבער  זייער 
פון  דרשות  די  אויסגעהערט  צב"ש  האבן  מיר 
זיך  ספעציעליזירט  וואס  פרוי  באוואוסטע  א 
מיוטיזם  סעלעקטיוו  מיט  קינדער  העלפן  אין 
דערווייל,  אבער  ראט(  איר  נאכגעגאנגען  און 

אן הצלחה. 
אזויפיל האבן מיר אויפגעטון אז דאס קינד 
שיין  שפילט  געעפנט,  אסאך  כאטש  זיך  האט 
און  טאנצט  מיט,  שמייכלט  מיט,  לעבט  מיט, 
שפרינגט... אבער ביז'ן רעדן. אויב מען שפילט 
וועל איר  זי מיטשפילן, אבער אויב איך  וועט 
זי  וועט  ווארט,  א  זאגן  דארף  מען  אז  זאגן 
אויפהערן  און  פארקלאצט  אינגאנצן  ווערן 
מיטצושפילן. דאס קינד איז א באזונדער קלוג 
אנדערע  אלע  שנעל  זייער  כאפט  און  קינד 
זאכן אויף וועלכע מען ארבעט מיט איר. אויב 
חיזוק  אדער  עצות  וועלכע  סיי  האט  איינער 
יישר  דערויף,  זיין  דאנקבאר  זייער  מיר  וועלן 

כח פון פאראויס.
יישר כח /  ח. ב., ר. ל.
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"קאקאסנוס אויל" 
פאר עקזימע און 

פאנגוס
שווערע  זייער  פון  געליטן  האט  זון  מיין 
עקזימע, אבער נאר אויפ'ן קאפ. דער דאקטער 
"קארטיזאן".  שמירן  געהייסן  מיר  האט 
אנשטאט דעם האב איך פראבירט צו שמירן " 
נאכט  יעדע   )coconut oil( קָאקָאסנוס אויל" 
)ווען ער איז פריש געשוירן איז עס נאך בעסער 
אים  מען  קען  דעמאלטס  זייט  גרינגער(.  און 
ב''ה אפשערן אן יסורים און אן צובלוטיגן די 
כמעט  שוין  איז  עקזימע  גאנצע  די  און  קאפ, 

אויסגעהיילט. 
גוט פאר פאנגוס  איז אויך  קאקאסנוס אויל 
דורך  סיי  און  שמירן  דורך  סיי   - פיס  די  אויף 
נעגל  די  אויף  שמירן  מויל.  דורכן  אריינעמען 
ארבעט אסאך שטייטער ווי ארייננעמען דורכ'ן 

 ¼ טאג  יעדן  אריינצומישן  גוט  איז  עס  מויל. 
ווארעמע  א  אין  אויל  דעם  פון  לעפעלע   ½  -
ווערט  )עס  טיי  אדער  קאווע  ווי  געטראנק 
צולאזט און טוישט נישט די טעם, מאכט נאר 
דעם געטראנק עטוואס פעטיג(. אויב מ'נעמט 
עס ערליך טעגליך, העלפט עס וואונדער פאר 
פאנגוס אויף די פיס. איך טו עס שוין טעגליך 
פאר בערך 3 יאר און כ'האב ב"ה זייער מצליח 

געווען דערמיט.
הצלחה.

5712

נערוועזע מאגן
צייט  לענגערע  א  שוין  ליידט  בחור  אונזער 
אויף א פראבלעם אז דאס עסן האלט זיך נישט 
לויפן  אלעמאל  דארף  ער  מאגן.  אין  אים  ביי 
ביי  געווען  שוין  זענען  מיר  עסן.  נאכ'ן  באלד 

ער  אז  געזאגט  האבן  וועלכע  דאקטוירים 
ווילן  זיי  און  "נערוועזע מאגן"  א  אויף  ליידט 
מח  אויפ'ן  ארבעטן  צו  מעדיצינען  געבן  אים 
וויסן אויב  ווילן פריער  זיך צו בארואיגן. מיר 
פראבלעם,  אזא  מיט  ערפארונג  האט  איינער 
וויטאמינען  פארהאן  זענען  אפשר  יא,  אויב 
וואס  נוצן, עפעס  וואס מ'קען  נאטורליכס  און 
זאל ארבעטן אויפ'ן מאגן אן צו באדערן דעם 
סארטן  אסאך  פרובירט  שוין  האט  )ער  מח? 
ערגער  נאר  אבער  האט  עס  "אסידאפילוס", 

געמאכט(.

5713

מ'שוויצט, 
ס'קראצט, וואס 

טוט מען?
עס איז שוין א לענגערע צייט וואס איך פלאג 
זיך מיט אן אויסשלאג אויף די פיס, בעיקר אין 
מער.  שוויץ  איך  ווען  טעג  זומער  הייסע  די 
איך האב שוין געהערט אז עס עס איז מעגליך 
פארבינדן מיט אנגעצויגנקייט און אפשר זענען 
אויך שולדיג דערין געוויסע מאכלים וואס איך 

עס, אבער וואס טו איך למעשה?
"פאנגוס"  פארשידענע  פרובירט  כ'האב 
שמירעכצער און אפילו קארטיזאן, אבער קיין 
פון  ווייס  איך  געהאלפן.  דערווייל  האט  זאך 
מערערע מענטשן וואס ליידן דערויף. איך בעט 
אז ווער עס האט אן עצה זאל ביטע אריינשיקן 

צום גאזעט. יישר כח.

5714

קינד שוויצט אסאך
גוטע  א  האט  איינער  אויב  פרעגן  וויל  איך 
עצה פאר א ניין יעריג מיידל וואס ליידט פון א 

שטארקע שוויץ שמעק, ווי אויך אויליגע האר.
יישר כח,  )-(

עטליכע  איר  האט  פאלגנד  רעדאקציע: 
האבן  ליינער  וואס  עצות  פראקטישע 
איבער  יארן  פריערדיגע  במשך  אריינגעשיקט 

צופיל שוועצן און די שמעק דערפון: 
טרונקען יעדע נאכט פאר'ן שלאפן א לעפל   •
)טעיבל-ספון( פליסיגע "קלארעפיל" אין א גלעזל 
וואסער. בדוק ומנוסה. מ'קען עס רואיג נוצן אפילו 
יארן, עס איז א געזונטער געטראנק וואס שאדט 
געזען  שוין  מען  האט  טעג  געציילטע  נאך  נישט. 
קאליר  )די  ב"ה  רעזולטאטן  גוטע  געשמעקט  און 
אכטונג  געבט  שטארק,  זייער  אבער  איז  דערפון 
עס זאל גארנישט פארפלעקן. א פראקטישע עצה: 
און  פונעם פלעשל  גראד  טרונקען מיט א שטרוי 
נאכטרונקען דאס גלעזל וואסער(. געדענקט נאר 

עס צו האלטן אין פרידזשידעיר.
"נאטורליכע  גראסערי  אין  קויפן  קען  מען   •
קעגן  גוט  העלפט  אלקאהאל."  ראבינג  ריינע 
פון  גערוך  די  וועגן  דערפון.  שמעק  די  און  שוויצן 
אלקאהאל זאל מען זיך נישט זארגן ווייל עס גייט 

אויך באלד אוועק.  
מעדיצין  פרעסקריבשאן  א  פארהאן  איז  עס   •
קיין  נישט  איז  עס   .)Drysol( "דרייסאל" 
"דיאדערענט," נאר א "מעדיצין." מען שמירט עס 
דאס  אפ  שטעלט  עס  און  וואך  א  איינמאל  בערך 

שוויצן.    
א  געגעבן  אונז  האט  דאקטאר  דער   •
Hypo-( קעיר"  "הייפא  פאר  פרעסקריבשאן 

סיון תשע"והמספיק גאזעט16



Care(. עס קאסט $10. ערשט נוצט מען עס יעדע 
דערנאך  נאכט,  צווייטע  יעדע  נאכדעם  נאכט, 
נישט  שוין  פעלט  עס  ביז  ווייניגער  און  ווייניגער 
אויס. מיין קינד האט עס שוין אויפגעהערט צו נוצן 
ווייל  קומט  עס  צי  וויסן  נישט  מ'קען  כאטש  ב"ה, 
דאס האט געהאלפן דירעקט אדער עס איז אליינס 
אויסגעוואקסן.  פשוט  עס  איז  מען  אדער  אוועק 
אין יעדן פאל דארף מען מתפלל זיין צו השי"ת עס 

זאל זיין די ריכטיגע רפואה.
•  סארנא. בדוק ומנוסה.

)טעיבלספון(  לעפל  א  טאג  יעדן  נעמען   •
דעם  אויס  רייניגט  עס  ליקוואוד."  "קלאנאפיל 
אין  באקומען  עס  מ'קען  און  נאטורליך,  קערפער 

גוטע פארמאסיס און העלט פוד געשעפטן.
איך האב שטארק געליטן אויף עקסטרעמע   •
שוויצן, ספעציעל אויף די האנט-פלאכן. ווען איך 
און  נאס  געווארן  פאפיר  די  איז  געשריבן,  האב 
ביים  אפילו  ארויסגעגליטשט.  זיך  האט  פען  די 
אראפגעגליטשט  הענט  מיינע  זיך  האבן  דרייווען 
פונעם רעדל. פרובירט "אלעס," אבער אן ערפאלג. 
לעצטנס האב איך געטוישט מיין דיעטע - כ'האב 
וואונדער  צוקער.  און  ווייץ  עסן  אויפגעהערט 
איז  פראבלעם  גאנצער  דער  וואונדער!  איבער 
מענטש.  נייער  א  ממש  בין  איך  פארשוואונדן. 
אויסערדעם טוט דער טויש אין דיעטע מיר אויך 
העלפן אויף אסאך אנדערע זאכן. עס לוינט זיך צו 

פרובירן.
געווען  זענען  צייט  יאר  לעצטע  די  במשך   •
וואס  פיס  איבער  ספעציפיש  ענטפערס  אסאך 

שוויצן.

5715

פון "נעביולייזער" 
צו "אינהעילער"

בריוו 5358# האט געפרעגט איבער א קינד 
וואס 'כארכלט' )wheezed( און מוטשעט זיך 
אלע  פאר  איבערגעבן  וויל  איך  אטעמען.  צו 
האט  וואס  עפעס  דערמיט  זיך  מוטשען  וואס 
קינד'ס  מיין  און  לעבן  מיין  געמאכט  גרינגער 
די  געבן  צו  אויפגעהערט  האט  איך  לעבן: 
 ,Pulmicort און סיי albuterol מעדעצין, סיי
וואס   )nebulizer( "נעביולייזער"  א  דורך 
פיזישע  געקאסט  צייט  אסאך  אויסער  האט 
און גייסטישע כוחות וויבאלד דאס קינד האט 
איך  געב  דעם  אנשטאט  געוואלט.  נישט  עס 
אויך   ,Inhaler( "אינהעילער"  אן  דורך  אים 
באקאנט אלס puffer(, וואס איז צוגעטשעפעט 
וואס  'מאסקע'  און   "aerochamber" אן  צו 
מיט איין דרוק איז די גאנצע מעשה געענדיגט 
מיר  האבן  )פריער  סעקונדעס.  עטליכע  אין 
לכתחילה  איז  "נעביולייזער"  די  אז  געמיינט 
בעסער, אבער א לונגען ספעציעליסט האט מיר 
געזאגט אז פונקט פארקערט, די "אינהעילער" 
נעביולייזער  די  דורך  וויבאלד  בעסער,  איז 
דאס  ווי  מעדיצין  מער  ארומיגע  די  באקומען 

קינד...( 
האבן  מיר  זאגן?  אייך  איך  זאל  וואס 
אויך  אטעמט  קינד  דאס  און  אפגעאטעמט 
גרינגער... אויב וועט די אינפארמאציע העלפן 
צו  געלוינט  זיך  האט  קינד  אידיש  איין  אפילו 

שרייבן דעם בריוו.
ער  וועט  תכלית?  זיין  וועט  וואס  למעשה, 
הערן  צו  זוכן  מיר  דערמיט?  בלייבן  אייביג 
פון  אראפגיין  קענען  צו  וויאזוי  אנדערע  פון 
די מעדיצינען. ביטע שיקט אריין צום גאזעט, 

יישר כח. 

5716

שטייפע מוסקלען? 
אפשר "ליים"!

אין בריוו 5489# רעדט זיך דער שרייבער אפ 
איבער "פיזישע ענקזייעטי" און א שטייפקייט 
פון   .)muscle tightness( מוסקלען  די  אין 
"טיקס"  פון  קומען  דאס  קען  ערפארונג  מיין 
און "ליים" )Tick Borne and Lyme( דיזיז. 
אונטערצוזוכן.  דאס  כדאי  געווען  וואלט  עס 
מיט  ערפארונג  גוטע  זייער  געהאט  האבן  מיר 
 )Dr. Leon Kohanbash( קאהאנבאש  דר. 
האט  ער  וויליאמסבורג.  אין   Par Care פון 
האט  עס  און  'אנטיביאטיק'  פארשריבן  אונז 
718-963- איז  נומער  זיין  געארבעט.  ב"ה 

געוויסע  פארהאן  אויך  זענען  עס   .0800
אייך  פרעגט  העלפן,  קענען  וואס  וויטאמינען 
אוועקשטיין  געשעפט.  געזונטהייט  אין  נאך 
פון געזויערטע עסן )fermented foods( קען 
)-( אויך זיין הילפבאר.  

5717

דאקטער פאר 
צובראכענע ציינער

 5410# בריוו  פון  פראגע  די  וועגן  רוף  איך 
האט  וואס  קינד  א  פאר  טון  מ'קען  וואס 

4vnxphe dtzgy|   bhxi ,ag"u

kgrby thhl "xtrbt" btl vhhby
-5765-

muo gray' hhar fj ptr sh rgstemhg ptrwi muaygki
sh ptpukgrg pktyptrng uutu ngi egi zhl vgkpi thhbgr
sgo tbsgri' zfu,fo dsuk nts/

thl uuhk cgzvahww, sgrmhhki cehmur nhhi auugrg
tsurfdtbd pui sh kgmyg 01 htr' tui uuhtzuh thl chi c"v
dgvtkpi dguutri/

thl vtc txtl dgkhyi pui "rhpktex"' btftbtbsg
etp uuhh' nhsehhy' ptrehkgfyx )ngr uuh dguugbkhl'( tui
vuhy prtckgngi tuh; sh pktl pui sh vgby tui phx/
tuhxgr sh phzhag auugrhehhy vty gx tuhl aytre
tpgeyhry nhhi dhhxy tui nuy uugi fwvtc zhl tk.
dgaphry thbsruhxi pui pkt.' dguutri ngr murhedgmuhdi
tui tunzhfgr/

thl vtc pruchry t khxyg rputu, pui vusu chz fua/
ngsgmhbgi' gbzhhnx' auugrg tui drhbdgrg shgygx
)trhhbdgrgfby "dkuyti prhh"' "vtuk-uuhy"' "ktu-etrc"
ti muegr' tui btl(' etxyctrg anhrgfmgr' xtpkgngbyi
tui uuhytnhbgi/ dguuhxg ztfi vtci dgvtkpi ngr uuh
tbsgrg' tcgr uuhhy uuhhy pui akhnu,/ thl vtc dgvty t
dtb. duyg gexphrhgbx nhy t ehhrtprteygr' tcgr tuhl
bhay ehhi dtbmg rputv/

ftya thl vtc auhi dgvgry nhy htri murhe pui "sr/
xtrbtwx ngytsg"' vtc thl tcgr bhay dgdkhhcy tz nhr
nhhby gx tuhl/ tzuh thz gx' tkgx thz ctagry pui vhnk'
tuhl uugi nwztk dgvtkpi uugri/ t stbe gykhfg crhuui st
thi khhbgrwx dtzgy thz nhr tcgr thhbdgptki tz tpar
egi gx nhr tuhl vgkpi' tui thl vtc tbdgvuhci trcgyi
nhy sh ngytsg/

uutx ztk thl thhl ztdi?
thi thhi zt.' thl chi hgmy cwwv dgzuby tui aytre

ftjs vtso! gx pgky nhr dtrbhay uuh hgsgr btrntkgr
ngbya/ thl vtc tpdgktzy tkg xtpkgngbyi tui
uuhytnhbgi tui aphr zhl duy tui prha/ gx trcgy tzuh
btytrkhl tui chkhd' nna jxsh vw/

yhhgrg crhsgr tui auugxygr: t ats zhl nuyagi nhy
uuhhytdi' yhhgrg ctvtbskubdgi tuiqtsgr auugrg shgygx'
uugi ngi egi uugri tuhxdgvhhky tzuh duy' drhbd tui btl
chkhd tuhl/

ntbfg nhhbgi tz gx vgkpy btr tuh; thhbdgrgsyg
ergbe/ stx thz t ygu, dsuk/ ngi rgsy pui tn,wg
prtckgngi' rhfyhdg phzhag uuhhytdi' tui surl sh ngytsg
egi ngi zhl tuhxkgrbgi uuhtzuh tkhhbx ctn, pyur mu
uugri pui zhh/

sh khxyg pui ztfi tuh; uutx gx vgkpy thz dtr druhx/
thl uutky dgztdy tz cgrl 08-07 prtmgby prtckgngi
uutx eungi trhhi thi vnxphe dtzgy' egbgi dgkgzy uugri
surl sgo nvkl/ cfk tupi egi ngi prgdi sh nunjho uutx
kgrbgi sh ngytsg tuhc gx thz dhkyhd ptr thhgr
prtckgo )tui tphku ptr prtckgngi uutx gx vgkpy
bhay' egi gx dguugbkhl ftya ptrdrhbdgri sh
xhnpytngi(/

uutx pgky ht tuhx? ngi str; vtci dgsuks tui
,nhnu, mu ptkdi uutx ngi vhhxy' gx prteyhmhri grkhl
chz ngi crgfy gx surl cxwws/ chh thhbgo dhhy gx abgkgr
tui chh t muuhhyi dgsuhgry gx kgbdgr/ stx cgxyg thz
uugi t nunjv ctdkhhy thhl chz thr zgby nmkhj/ gx zgbgi

vhhby ptrvti txtl vhhnhag gexpgryi thi sgo nvkl/
)tuhc gx thz bhay dgdtbdgi chh thhi nunjv pruchry nhy
t muuhhyi' tpar uugy thr stx cgxgr sgrvgri thi zhhi
aprtl(/ dgcy bhay tuh; uugi gx trcgy bhay chz muuhh
agv/// pruchry gx ftya t vhcag mhhy!

mu vgri ngr pui nhhi gexphrhgbx' egby thr rupi nhr
tuh; '6214-276-743 thl vt; mu gbypgri cxwws/ tuhc ehhi
gbypgr egby thr ktzi t ngxgsza/

sgr thhcgraygr ztk tuhxvhhki tui tuhpprhai tkg
thsi uutx cruhfi stx' hhar fj ptrwi sruei nhhi crhuu/

)-(

n          n          n

btl thcgr rtzghahg
-6765-

euso vtc thl dguutky ctstbegi ptr sh uutx vty
trhhbdgarhci uugdi sh YZZUB mu khhdi ptr ti thhbaprh.
gx ztk bhay tzuh uuhh yui )crhuu 3055#/( gx thz t druhxg
zfu, ptrwi arhhcgr – gx vty zhhgr dgvtkpi nhhi ehbs/

thl vtc tuhl dgkhyi pui rtzghahg (AECASOR) uutx sh
pbho uugry ruhy tui vhhx )tbprtdg pui crhuu 6525#/( gx
egi zhhi "ptbdux" tui uugry txtl grdgr pui
tbdgmuhdbehhy/ thl pkgd bgngi "cgbgsrhk"' tui uugi gx
thz dguugi tunsgryrgdkhl pkgd thl tphku bumi
"etryhzti"/ sr/ xtrbtwx ngytsg vty nhr muchxkgl
dgvtkpi tui gx thz c"v dguutri cgxgr tui cgxgr/
cgher vty nhr dgvtkpi t pruh thi pkgycua uutx ntfy
btyurkhfg anhrgfmgr ptrwi pbho/ thl chi dgdtbdgi btr 3
ntk )fwvtc c"v bhay dgvty ehhi prtckgo nhy
wphnpkxw( tui uugi gx pgky tuhx bu. thl thrg btyurkhfg
anhrgfmgr tui gx vgkpy c"v zhhgr duy/

tuhl vtc thl dguutky nhyyhhki tz thl
vtc dgzgi txtl vmkjv ptr "ptbstx" tui
sh tuhpphrubd xhnpytngi uutx vtci
truhxdgektpy sgrpui surl
"egbhzhtktszah"/

)-(

n          n          n

zuhgrg "ctray" egdi
ptbdux
-7765-

txtl vtci kgmybx dgarhci thcgr
ptbdux tuh; sh phx bgdk tui tbsgrg pkgmgr'
uuhk thl sgrntbgi uutx thl vtc auhi
gykhfg ntk dgarhci thi sh tuhxdtcg tz
"dgzuhgryg ctray"' dgsuhgry ckuhz muuhai
t uutl chz 01 ygd mu ntfi' thz vhkpctr
ptr tkg xtryi vuhy prtckgngi uuh tuhl
ptbdux tuh; sh bgdk/

)-(

rgstemhg: t stbe/ ayhhgbshd grc pxj
tui uuhctks thhgrg prhgrshdg crhuui zgbgi
auhi dguugi t vhcag mhhy murhe' crgbdgi

nhr uuhsgrtntk thhgr "rgmgpy" ptr zuhgrg ctray' usw
hako afrfo:

sgr rgmgpy pui vhhnha dgntfyg gfyg "zuhgrg"
ctray egi vgkpi uutubsgrctr egdi "gebh" tuhxaktdi
tuh; sh vuhy' tui nhr vtci stx dgzgi pui thhdgbg
grptrubd/

gray t vesnv: ngi str; ptrayhhi tz fngy tkg
xtry vuhy prtckgngi tui ertmgbhai vtci mu yti nhy
"hhxy" cteygrhg thi sh euaegx )gx thz cfkk bhay sh
zgkcg "hhxy" uutx ngi khhdy thi yhhd(/

uugi ngi aygky "ctray" tuhpwi btyurkhfi zuhgrwi
uugd' yuy gx ctegnpi sh agskhfg "hhxy" cteygrhg thi
sh euaegx tui sh vuhy uugry tuhxdgvhhky/ tkzt' ptkdbs
thz sgr rgmgpy nhy sh tbuuhhzubdgi:

1( ngi phky ti t dktzgrbg pkta )RAJ(' srhhpgryk
cgrl' nhy ruhg muuhek' tpdgahhky tui mgabhyi thi vtkc/

2( ngi phky ti sh pkta nhy uutxgr chz tuhci )uuh
drgxgr sh pkta tkx ngr ctray uugy zhhi(/

j
thhsgr thr arhhcy t

7 mmuuuuttvv6

ptrchbsy thhl nhy

tcrvo anutk uuhhbcgrdgr

TNATLUSNOCTSURT& LLIW

3109-294-548

zhl mu ptrchbsi nhy sh rgstemhg

ahey crhuu )tuhl tbtbho( muo khhbgrx dtzgy:

ettezaG kipsamaH
1etiuS 95 .tR 85
25901 YN yesnoM

ptex: 

2121-305-548
*

ygkgpti bungr ptr tkg prtdgx' gbypgrx

tsgr etngbytri thcgr sgo khhbgrx dtzgy:

2120-305-548
*

ctzubsgrg aytc ptr tkg yuhaubdgi thi tsrgx

tui ptxy prtckgngi:

0622-315-817
*

tsuugryhhzi thi dtzgy uutx uugry dgkhhby surl

mgbskhdgr yuhzbygr thcgr sh uugky:

303 x2479-662-817
*

mu cteungi sgo dtzgy tuh; ckh.-ptxy ahey

ti thnghk mu:

GRO/KIPSAMAH@EBIRCSBUS
צובראכענע ציינער. מיט דריי יאר צוריק האט 
מיין יונגל געהאט דעם זעלבן פראבלעם. איך 
 ,Dr. Martin Kim צו  גענומען  אים  האב 
)דער  שפיטאל"  "קאלאמביע  מיט  אפיליאירט 
שרייבער זוכט פאר ביליג, דער דאקטער נעמט 
און  קעש,  נאר  אינשורענס,  קיין  נישט  אבער 
געווען  נישט  אויסדרוקליך  איז  פראצעדור  די 
 microscopic“ געמאכט  האט  ער  ביליג(. 
ציינער  פאדערשטע  צוויי  די  אויף   ”surgery
וועלכען  אין  אפעראציע  דעטאלירטע  מער  )א 
מ'קען זען יעדע זאך אין די 'נערוו'( און זיי ב"ה 
געראטעוועט. זיין נומער איז 212-342-0107. 
זיין אפיס איז אויך דא איינער וואס טוט  )אין 
bonding ספעציעל פאר אזעלכע זאכן און עס 
האלט זיך גוט.(  )-(

5718

בת שבע כבת 
שבעים

פלוצים  האט  טאכטער  יעריגע   7 אונזער 
די  ביי  האר  ווייסע  באקומען  צו  אנגעהויבן 
קודם   - אויג  רעכטע  איר  פון  אויגנברעמען 
אויס  עס  זיך  שפרייט  צוביסלעך  און  אביסל 
א  ביי  געווען  זענען  מיר  מער.  און  מער 
דאקטער וועלכער האט אונז געזאגט עס הייסט 
Vitiligo, דהיינו, מען פארלירט די "פיגמענט" 
וואס געבט די קאליר פאר די הויט/האר אא"וו. 
געקענט  נישט  אבער  אונז  האט  דאקטער  דער 

העלפן.

 אויב איינער ווייסט עפעס דערוועגן אדער 
צו וועמען מען דארף גיין, דאן ביטע רופט ווי 

אומשנעלסטן 347-628-1039. 
א גרויסן יישר כח! )-(

5719

אפגעטיילטע 
נעצהייטל

לכבוד די רעדאקציע.
איך זוך וויכטיג אויב איינער האט ערפארונג 
 Detached א  איבער  אינפארמאציע  אדער 
פונעם  חלק  אינווייניגסטע  די  ווען   -  Retina
בין  איך  אפגעטיילט.  ווערט  )נעצהייטל(  אויג 
שוין אריבער צוויי אפעראציעס אבער עס איז 

צוריקגעקומען.
אז  געזאגט  האבן  דאקטוירים  אסאך 
העלפן.  נישט  שוין  וועט  אפערירן  נאכאמאל 
אן  דא  יא  אפשר  איז  עס  אויב  וויסן  איך  וויל 

אופן אדער א דאקטער וואס קען העלפן.
פארהאן  איז  עס  אויב  וויסן  אויך  וויל  איך 
א וועג צו היטן עס זאל נישט צוריקקומען )די 
ווייסן  זיי  אז  געזאגט  מיר  האבן  דאקטוירים 
 detached די  גורם  איז  וואס  קלאר  נישט 
מעגליך  איז  עס  אויב  אויך  און   ,)retina
אפצושטעלן א 'קאטאראקט' זאל נישט ערגער 
ווערן און אפשר אפילו אינגאנצן אויסצוהיילן. 
פון  ווייסט  איינער  אויב  איך  זוך  בעיקר 
נישט  ומנוסה,  )בדוק  היילונגען  נאטורליכע 
)-( בלויזע השערות(. 
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די  ביי  באשטעלן  דאס  מ'קען  רעדאקציע: 
פירמע אויף 888-220-9026.

5728

"לענזעס" פאר קלענערע
"קאנטעקט  טראגן  דארפן  וואס  בעיביס 
טייער,  זייער  געווענליך  עס  קאסט  לענזעס" 
"איי  געטראפן  מיר האבן  דריי מאות,  צוויי  א 
בראנקס  די  אין  פירמע  א  אנלימיטעד",  קעיר 
דורך  געדעקט  ווערט  עס  און  עס  מאכט  וואס 
 718-792-2020 איז  נומער  זייער  אינשורענס. 
אדער 718-892-7000.  )-(

5729

האקט קאפ אין וואנט
בריוו 5574# האט געפרעגט איבער א קליין 
אין  קאפ  זיין  אריין  כסדר  האקט  וואס  קינד 
א  געווען  בין  איך  ווען  בעטל.  אין  און  וואנט 
קינד פלעג איך טון דאס זעלבע. איך מיין עס 
)יא,  שפלות  און  דעפרעסיע  פון  געקומען  איז 

מאכט זיך אויך ביי קליינע קינדער..(.

5730

פלעקן אין אויג 
איבער   #5600 בריוו  פון  פראגע  די  וועגן 
פלעקן  מיט  קינד  א  פאר  ספעציאליסט  א 
קליניק"  "קארנעל  אין  אויג,  אין   )Floaters(
איז פארהאן אן אויסערגעווענליכער דאקטער 
646- איז  נומער  אפפעל,  דר.  נאמען  מיט'ן 
'מעדיקעיד' און ענליכע  962-2020. ער נעמט 
ער  איז  קליניק  א  אין  איז  ער  כאטש  פלענער. 

זייער גוט און פראפעסיאנאל.

5731

איבער שווערע 
סארייעסעס

בריוו 5572# האט געפרעגט איבער שווערע 
אייך  וואלט  איך   ,Psoriasis  - "סארייסעס" 

 apple( "געראטן צו נעמען "עפל-סיידער עסיג
אין  באקומען  צו  פארהאן   ,)cider vinegar
אז  מיין  איך  פילן.  אין  און  פארמאט  פליסיגן 
אבער  עס  איז  שנעלער,  העלפט  פליסיגע  די 
אויס  דעריבער  עס  כ'מיש  געשמאק.  צו  נישט 
מיט אביסל פרוכט זאפט, כ'טרונק נאך אביסל 
גייט  טעם  דער  און  נאכדעם,  פרוכט-זאפט 
אוועק. אויב איר קענט עס נעמען 2 מאל א טאג 
אויפ'ן  אנווייזונגען  די  ליינט  נאך בעסער.  איז 
פלעשל. עס איז געזונט פאר נאך אסאך זאכן, 
עס רייניגט דעם קערפער פון toxins, און נאך. 

השי"ת זאל העלפן עס זאל זיין צו געזונט.
רפואה שלימה,  )-(

5732

געפונען  מיר  האבן  סארייסעס  שווערע  פאר 
דורכ'ן  העלפן  וואס  דאקטוירים  גרופע  א 
שוין  זענען  מענטשן  אסאך  זייער  טעלעפאן, 
"מיי  הייסט  עס  זיי!  דורך  געווארן  געהאלפן 
877-425- איז  נומער  זייער  און  קליער"  סקין 

.8227
הצלחה רבה און א רפואה שלימה,  )-(

5733

עקזימע
איז  עס  "עקזימע":  איבער  שמועס  אינעם 
דא צו באקומען אן אויל גערופן "אריען אויל" 
)Aryan oil - כ'האב עס געקויפט אויף 'איבעי' 
פאר $16 א פיר אונסיג פלעשל(. עס האט מיר 

אויסגעהיילט אין אכט טעג.
פאר מער אינפארמאציע קען מען מיר רופן 
718-853-8517 צווישן 5-7 נאכמיטאג.  )-(

5734

"ברוינע צומיס"
קינדער  אירע  אז  געזאגט  בריוו 5260# האט 
ברוינע  די  מיט  צומיס  די  גענומען  נאר  האבן 
אבער   ,)pacifiers with latex( לעקערס 

ווייסט נישט וואו מ'קען עס היינט געפונען. 
איך האב געזען די סארט אין וויליאמסבורג, 
אין 'פרענקלס גראסערי' אויף קליימער און אין 

די אפטייק אויף ראטלידזש. 
  )-( וויליאמסבורג

באקומען  )צו  אויל"  "פעפערמינט  מען  נעמט 
א  אין  טראפן   2 אריין  מ'לייגט  אפטייק(,  אין 
'קאפסול' און מ'שלינגט עס גלייך אראפ מיט 
געהאלפן  האט  עס  טרונקען.  גלעזל  פולע  א 

שנעלער און בעסער ווי מעדיצין.
אסאך הצלחה.

5724

"וואלנאטס" קעגן קעלט
ענטפער פאר "ס'איז קאלט" )5465#(, נעמט 
4 אגוזים )walnuts( יעדן טאג. ביז א קורצע 
הייס!  צו  פילן...  בעזהשי"ת  איר  וועט  צייט 
און  ניס  מיני  אלע  עסן  צו  גוט  איז  ווינטער 

מאנדלען.

5725

געטראנק פאר "אנעמיע"
אין  מאנגל  א  פון  ליידן  וואס  אלע  פאר 
 Anemia געזונטע רויטע בלוט-צעלן )אנעמיע
בלע"ז - סימפטאמען רעכענען אריין זיך שפירן 
קאלט, מאנגל אין ענערגיע און נאך, געווענליך 
קומט עס פון א מאנגל אין "אייזן"( האב איך 
זייער א גוטע עצה, בדוק ומנוסה פאר מיר און 
אסאך אנדערע. מען קוועטשט אויס א לימענע 
און א מאראנץ אין איין גלעזל אריין און מען 

טרונקט עס אויס. עס ארבעט זייער שנעל. )-(

5726

נאטורליכס פאר א מאמע
וואס   5447# בריוו  פאר  ענטפער  אן  נאך 
 "kepel" די ,U. Incontinence פרעגט איבער

איבונגען שטארקן גוט די מוסקלען.

5727

צוימען הענטעלעך
די  איבער  געשריבן  האט   5425# בריוו 
 )Patch( 'לאטעס'  די  אז   Ortopad פירמע 
וואס זיי מאכן פאר די אויגן זענען זייער גוט, 
כ'וויל צולייגן אז אפילו מ'האלט עס אין איין 
נישט  נאכאלץ  הויט  די  ווערט  אראפנעמען 
אבער  דאס  האט  קליינעם  מיין  ביי  צוקראצט. 
געהאלטן  עס  האט  ער  ווייל  געהאלפן,  נישט 
זענען  אויגן  זיינע  ביז  אראפשלעפן  איין  אין 
אנגעהויבן  כ'האב  שלעכט.  זייער  געווארן 
ערמל  )אן   ”scratch sleeve“ אנצוטון  אים 
הענטשוך  פארמאכטע  אזא  מיט  קומט  וואס 
וואס לאזט נישט קינדער זיך קראצן, געמאכט 
זייט  און  אד"ג(  האר,  די  פליקן  עקזימע,  פאר 
געקענט  נישט  מער  עס  ער  האט  דעמאלטס 
)-( אראפנעמען.  

5720

איבער דר. קאטץ 
פראדוקטן

ציין- כשר'ע  געזוכט  האט   5552# בריוו 
סאלפעיט"  לאוריעל  "סאדיום  פון  ריין  פוץ 
)sodium lauryl sulfate(, און בריוו 5669# 
גוטע  געוואלדיג  די  איבער  געענטפערט  האט 
הכשר.  א  האט  וואס  קאטץ  דר.  פון  ציין-פוץ 
איך האב אויך ב"ה געהאט א גוטע עקספיריענס 
וואס   ”therabrite“ מיט  בפרט  דערמיט, 
אוועק  נעמט  און  ציין  די  ווייס  אויך  מאכט 
אויך  זיי  האבן  אזוי  אטעם.  שלעכטע  א 

“therabreath” און נאך. 
באקומען  קען  מען  אז  צולייגן  וויל  איך 
דאס  איז  וועלכע  זען  צו  סעמפלס  פרייע 
פון  איינס  ווען מען קויפט  אייך.  בעסטע פאר 
זייערע פראדוקטן איז דא איינעווייניג פארומס 
אויסצופולן. ווען מען שיקט עס אריין שיקן זיי 
צוריק א גאנצן פעקל צוגעהערן אויסצופרובירן 
בחינם. מ'קען רופן די פירמע אין קאליפארניע 
 .1-800-97-fresh )1800-973-7374(4אויף
זייערע פראדוקטן זענען צום געפונען אין אלע 

לאקאלע אפטייקן.

5721

בליסטערס אין מויל
איבער   5552# בריוו  פאר  ענטפער  אן  נאך 
א מיידל וואס ליידט פון בליסטערס אין מויל, 
"לאוריעל  די  פון  עס  קומט  שיינט  עס  ווי  און 
די  פוצן  קען  מען  ציינפוץ,  די  אין  סאלפעיט" 
נישט  מוז  ציין מיט בלויזע "פראקסייד", מען 
)פאר  וויכטיג  זייער  איז  עס  ציינפוץ.  נוצן 
מיט  ציין-בערשטל  די  אפצואוואשן  יעדן!( 
וויבאלד  פוצן,  נאכ'ן  און  בעפאר  'פראקסייד' 
ווען  און  בערשטל,  אויפ'ן  וואקסן  'באצילן' 

מ'פוצט די ציין לייגט מען זיי אריין אין מויל.
תזכו למצוות.

5722

אומרואיגע פיס
לייד  איך  סינדראם",  פיט  "רעסטלעס  פאר 
פיר  נעם  איך  און  צייט  יעדע שטיק  אויף דעם 
און  מאגנעזיום(  )מיט  "קאלציום"  טאבלעטן 

עס בארואיגט זיך ביז אפאר מינוט.
הצלחה.

5723

פאר סיינוס אינפעקציע
 ,)5464# )בריוו  אינפעקציע  סיינוס  פאר 

ענטפער'סקורצע 
ליינער'סגאזעט

 בס"ד
 

  

 זיך?..... נעןאייער קינד מוטשע אדעראיר 
 ? א.ד.ג.  -ADHD ,- OCD ,BEDWETTING - לערנען/ליינען -קאמיוניקעשאן,  -שוועריגקייטן מיט חברים,   -  מיט:

 

 עס איז פארהאן הילף!!
 !ENERGY, און נישט נישט מעדיקעשן, און נישט קאמפיוטער

 מח זיך אליין צו היילןמעטאדן וואס טוט אנטוויקלן די  EXCERSIZEבלויז מיט 
Reflexos Integration - Rhythmic Movement – And Much more…. 

 

 
 

 הערשל לאנדא

237-489-0490    /899-979-9349 
רופט פאר אן אפוינטמענט אדער 
 פאר די קומענדיגע קורסעס 

ליינער'סגאזעט

פראגעס קורצע
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ליינער'סגאזעט

ליינער'סגאזעט פראגעס קורצע
5735

וידי... כבדים
חשוב'ע  די  פון  איינער  אויב  וויסן  וויל  איך 
מיינע  מיינט:  דאס  וואס  אפשר  ווייסט  ליינער 
טון  גארנישט  קען  איך  און  שווער  ווערן  הענט 
ווייל עס שוואכט אפ מיין גאנצע קערפער. ביטע 

ענטפערן וואס שנעלער.
א דאנק, )י. פ. וויליאמסבורג(

5736

אלערגיש צו ניסלעך
שווער  איז  טאכטער'ל  יעריגע   4 אונזער 
אלערגיש צו עטליכע סארט ניסלעך. אויסער די 
זיך עס  גרעניצט  שווערע אומבאקוועמליכקייט 
מיט סכנת נפשות ממש. איך וויל פרעגן ווער עס 
ווייסט וואס מען קען טון פטור צו ווערן דערפון 
)-( אדער כאטש פארמינערן דאס געפאר.  

5737

האר פאלט ארויס
פון "האר-פארלוסט". אויסערדעם  לייד  איך 
די  איז  דינער,  און  דינער  ווערן  פאות  די  וואס 
שוין  האבן  מיר  האר.  מיט  פול  הויז  גאנצע 
מערערע  און  וויטאמינען  אסאך  פרובירט 
'שאמפוס' אבער גארנישט האט געהאלפן. אויב 

איינער האט א רפואה דערצו ביטע ענטפערן.

5738

שלעכטע אטעם
איך לייד פון א שלעכטע אטעם שוין פאר די 
פראדוקטן  די  נוץ  איך  יאר.  צוויי-דריי  לעצטע 
פון די "דר. קאטץ" פירמע, זייער "מאוט-וואש" 
און "מינט", די מינטס העלפן אויפ'ן מינוט און 
קיין  נישט  אודאי  אבער  אויך,  דערנאך  אביסל 
די  טאקע  האלט  )איך  רפואה  פערמענאנטע 
מינטס שטענדיג אין טאש אז ווען איך שמועס 
אריין  קענען  באלד  עס  איך  זאל  איינעם  מיט 

נעמען.(
pro- נעמען  אנגעהויבן  אויך  האב  איך 
 ,dermix, acidophilus ten billion CFU’s
איינער  רעזולטאטן. האט  קיין  אן  אבער כמעט 

אן עצה?
תזכו למצוות.

5739

"אי. עף. טי."
עף.  "אי.  איבער  ליינער  די  פרעגן  וויל  איך 
 Emotional פאר  אקראנים   ,EFT( טי." 
נוצט  וואס  freedom technique, א טעכניק 
אנדערע  און  'ענערדזשי'  'אקיופאנטשער', 
די  פארבעסערן  צו  מיטלען  אלטערנאטיווע 

עמאצינאלע געזונטהייט(.
רעזולטאטן  גוטע  געהאט  האט  איינער  אויב 
דערמיט אדער פארקערט, ביטע מיטטיילן מיט'ן 

עולם.
)-( א גרויסן יישר כח,  

5740

אן עצה פאר א הויקער?
איינער ווייסט אפשר וואס קען העלפן פאר א 
הויקער פאר א פרוי? יישר כח,  )-(

5741

געשוויר אויף די פיס
די  אויף   )ulcers( געשווירן  פון  לייד  איך 
אדערן  געשוואלענע  פון  רעזולטאט  אין  פיס 
פארשידענע  שמיר  איך   .)varicose veins(
אויב  נישט.  זיך  רירט  עס  אבער  שמירעכצער 
ביטע  דעם,  וואס העלפט פאר  אן עצה  דא  איז 
צו  ראטן  דאקטוירים  די  ווייל  פארעפנטליכן 

אפערירן וואס איז נישט געוואונטשן.
א גרויסן יישר כח נאכאמאל!

גאזעט  אין   5432# בריוו  זעט  רעדאקציע: 
נומער 134#.

5742

"טרעיקיאו-סאפעדזשיעל 
פיסטשולע"

פאר  געזוכט  וויכטיג  קריטיש  הילף 
אויף  ליידט  וואס  קינד  יעריג  זעקס  א 
)ווען   "Tracheoesophageal Fistula"
דער  און  האלז,  אין  לופט-רער  דער   - 'קנה'  די 
נישט  זענען  האלז,  אין  עסן-רער  די   - 'וושת' 

גענצליך אפגעטיילט(.
דאס קינד זעט שוין א גוטן מאגן )GI( דאקטער 
 )Pulmonologist( און א גוטן לונגען דאקטער
יו. שפיטאל, ער איז שוין אריבער  וויי.  אין ען. 

זיך  מוטשעט  ער  אבער  פראצעדורן,  עטליכע 
נאכאלץ שטארק.

סיי  אדער  מומחה/מיינונג  א  נאך  זוכן  מיר 
וואספארא הילפבארע אינפארמאציע.

מיט דאנק פון פאראויס,  )-(

5743

 קינד שלאפט
צו טיף

אונזער 11 יעריג יונגל באנעצט נאך ביינאכט. 
וויטאמינען,  אלארמס,  פרובירט  האבן  מיר 
זיין פראבלעם איז אז  אבער אן קיין ערפאלג. 
ווען  נישט  הערט  ער  טיף,  זייער  שלאפט  ער 
דער אלארם צעפייפט זיך און שלאפט ווייטער. 
איז  וואס  דעם?  מיט  ערפארונג  איינער  האט 
שלאפן  נישט  זאל  קינד  דאס  אז  טון  צו  שייך 
אזוי טיף און קענען הערן וואס טוט זיך ארום? 

א גרויסן דאנק פון פאראויס,
)-( בארא פארק

5744

שטענדיג מיד
זיצן  פון מידקייט. ער קען  ליידט  מיין בחור 
טאג,  אינמיטן  סתם  אדער  שיעור  א  אינמיטן 
און ס'כאפט אים אן א מידקייט און ער קען זיך 
שלאפט  ער  קאנצענטרירן,  נישט  אופן  בשום 
און  קאווע  קיין  נישט  העלפט  עס  איין.  פשוט 
נישט קיין שלאפן אסאך ביינאכט. עס שטערט 
א  געווען  אונז  וואלט  עס  און  שרעקליך  אים 
איינער קען אריינשיקן  געוואלדיגע טובה אויב 

א לעזונג צו דעם פראבלעם.

אויף  אויבן אונזער ענטפער  זעט  רעדאקציע: 
בריוו 5706#.

קאמפיין  ארגאניזאציעס,  צדקה  שפיטעלער,  ביזנעסער,  אכטונג 
מוסדות  אייגנטומער,  געשעפט  דאקטוירים,  מענעדזשערס, 

אדמיניסטראטארן, מארקעטינג עקספערטן און ביזנעסלייט

רעדט צו כלל ישראל
דורך די "גרעסטע" אידישע צייטונג, מיט די "ווייניגסטע" צאל זייטן, 
געליינט מיט צוטרוי דורך נאנט צו "זעכציג אלפים" משפחות איבער 

גאנץ ניו יארק און ארום די גאנצע וועלט

פאר די בעסטע רעזולטאטן פאר אייער פראדוקט, באקאנטמאכונג, 
קאמפיין, ביזנעס, סערוויס, צדקה צוועק אדער סיי וועלכע אנדערע 

פראיעקט

רופט היינט 845-503-0212
המספיק גאזעט ווער ב"ה געליינט אין

• קרית  • שיכון סקווירא  • מאנסי  יואל  • קרית  • בארא פארק  וויליאמסבורג 

קאשוי   • נייטרא    • לעיק   קייאמישע   – וויזשניץ  קרית   • מאנסי   – וויזשניץ 

מיאמי   • טאהש   • טאראנטא   • מאנטרעאל   • לעיקוואוד   • בלומינגבורג   •

 • מאנטשעסטער   • מעלבוירן   • וויען   • באלטימאר   • אנדזשעלעס  לאס   •

נאך און   • שמש  בית   • ברק  בני   • עיה"ק  ירושלים   • אנטווערפן   • לאנדאן 

רעדט צו כלל ישראל צו באשטעלן די 
הערליכע זאלן פון

"המספיק טערעס"
אין קרית יואל

רופט 845-774-0345
אין מאנסי

845-425-4949  עקס. 1
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אין ליכט פון אונזערע פריערדיגע רעקלאמעס וואס האבן געשאפן א פלייץ פון אינטערעסע און נייגער ביים ציבור, 
וויבאלד דער קאנצעפט פון ADHD COACHING איז בכלל א חידוש אין דער היימישער  וועלט, און ווערט צום 
ערשטן מאל צוגעשטעלט פאר אונזער ציבור דורך א היימישער יונגערמאן פון אונזערע קרייזן ,וואס פארמאגט 
די סענסיטיווקייט צו אונזער לעבנס שטייגער; ווילן מיר דא אויסשמועסן עטליכע אפט-געפרעגטע פראגעס, וואס 
וועלן האפנטליך קלארשטעלן דעם גאנג פון ADHD COACHING און ווי אזוי מיר קענען בעזרת ה' זיין א גוטער 

שליח אייך צו העלפן, זיך צו נעמען אין די הענט אריין און טוישן אייער לעבן.

?COACHING און  THERAPY וואס איז דער חילוק צווישן

THERAPY און  COACHING זענען צוויי באזונדערע סארט הילפס-מיטלען.  ביידע האבן זיך זייער צייט און 
פלאץ. THERAPY "העלפט דעם פאציענט", און COACHING לערנט דעם פאציענט "ווי אזוי זיך אליין צו העלפן". 
יעדער פון זיי האט אן אייגנארטיגן צוגאנג פון אן אנדערן קוק-ווינקל. THERAPY קוקט צוריק צום עבר, עס 
דעם  אדרעסירט    COACHING,זייט אנדערן  פון  פראבלעמען.  און  וואונדן  פריערדיגע  באנדאזשירט  און  היילט 
עתיד, עס באטראכט דעם קליענט ווי א רייפער און געזונטער מענטש וואס וויל און קען אנטייל נעמען, און טרעפן 
א לייזונג צו זיינע שטרויכלונגען, דורך איבערקומען זיינע פארמעסטונגען און זיי איבערדרייען אלס ציל-ברעט צו 
דערגרייכן הצלחה. COACHING העלפט אים נעמען דעם שליסל פון זיין לעבן אין די האנט אריין. עס העלפט אים 

שוואכקייטן  זיינע  ארויסהאבן  און  דערגרינטעווען 
באניצן  זיך  דורך  איבערקומען,  זיי  און 
הימל-געבענטשטע  אייגנארטיגע  זיין  מיט 

שטארקייטן און כשרונות. 

ADHD איז לאו דווקא א חסרון וועלכער מען 
פעקעדזש-דיל  א  איז  עס  אויסהיילן.  דארף 
נאטור  אין  שוועריקייטן  סיי  ענטהאלט,  וואס 
און  פלייץ  די  נאטור.  אין  פעאיגקייטן  סיי  און 
 ADHD דער  וואס  מיט  ענערגיע  פון  כוואליע 
אפטמאל  אים  קען  באשאנקען  איז  פערזאן 
אפטמאל  און  פונקציאנירן,  צו  מאכן  שווער 
א.ד.ג..   Creativity פון  שטראלן  אריינגעבן 
אזוי  ווי  אבער  ווייסט  מענטש  דער  ווען 
ער  קען  שוואכקייטן  זיינע  איבערצוקומען 
עררייכן פיל מער ווי דעם געווענליכן פערזאן, 
מיט  געווארן  באשאנקען  איז  ער  וויבאלד 
,וואס  פעקעדזש  זיין  אין  מעלות  באזונדערע 
זענען אייגנארטיג און מיוחד צו מענטשן וואס 

.ADHD זענען באשאנקען מיט

מיט  באניצן  אפטמאל  זיך  טוען  מיר 
דעם  ערקלערן  צו  משל  פאלגענדע  דעם 
און   THERAPY צווישן  אינטערשייד 
איינער   :ADHD אנבאלאנגט   COACHING
מיט ADHD איז גלייך צו אן אויסגערופענעם 
פארמאגט  וואס  מלחמה-עראפלאן 
קאמפליצירטע  און  סאפיסטיקירטע  גאר 
דעליקאטע  גאר  אדורכצופירן  מעגליכקייטן, 
צו  אז  זעלבסטפארשטענדליך  פונקציעס. 
קאנטראלירן אזא טייערן מאשין דארף מען א 
אינטענסיווע  מיט  עקספערט,  געלערנטן  גוט 
טרענירונג. איינער וואס ווייסט נישט פונקטליך 
דאס  קען  דערמיט,  אומצוגיין  זיך  אזוי  ווי 
תהום  אין  אריינפירן  און  שעדיגן  גרינג  גאר 
אריין, דאגעגן, איינער וואס איז באקאנט און 
געלערנט מיט אירע אייגנשאפטן און טעכניק, 
פיל  דערגרייכן  און  אויספירן  דערמיט  קען 
געווענליכן  א  מיט  ,ווי  ווייטער  און  העכער 

עראפלאן.

א מענטש מיט  ADHD איז א פערזענליכקייט 
מלחמה- דעם  צו  גלייך  איז  וואס 
אים  אין  באהאלטן  זענען  עס  עראפלאן. 
און  מעגליכקייטן  אויסערגעווענליכע  פיל 
זיינע  און  אים  העלפט   COACHING מעלות. 
ארומיגע, זיך צו אויסצולערנען די ספעציעלע 

איינריכטונגען און מעלות פון זיין "טיפ" כדי ער 
זאל זיך קענען הייבן, פונקציאנירן, און דערגרייכן צו זיין געוואלדיגע פאטענציעל מיט זיינע אויסערגעווענליכע 

כשרונות וואס דער באשעפער האט אים ערמעגליכט. 

אבער אין א פאל וואס איינער )עלטערן, מחנך,אדער ער אליין( האט פרובירט צו פירן דעם ADHD-עראפלאן אן די 
ריכטיגע ידיעות און טרענירונג, און ער האט, צום באדויערן, רואינירט דעם עראפלאן, אז אנשטאט פון אנערקענען 
אז ער פארמאגט אינערליכע ספעציעלע אייגנארטיגע כוחות, האט מען אים )האבנדיג זיכער נאר גוטע כוונות( 
אריינגעגעבן א ביטערער געפיל פון יאוש, צעקלאפטקייט, און נידריגע זעלבסט-ווירדע, דאן דארף מען צוקומען 
וואס איז  צו THERAPY, אז א טעראפיסט זאל צוריקבויען דעם עראפלאן, און היילן די איינדריקספולע שאדן 

געשאפן געווארן.

עס איז וויכטיג צו באטאנען אז  Coaching  איז נישט א “Quick Fix”. געוויסע טוישונגען אין אויפפירונג זענען 
ווען מען הייבט אן, אבער א פילפאכיגער און גרינטליכער לעבנסטויש איז ערשט קענטיג נאך  מערקבאר תיכף 

דריי-פיר חדשים פון צוזאמענארבעט. 

טעם  ריכטיגן  דעם  דערגיין  צו  און  פונקט,  געוויסע  א  צו  ביז  זיין  נאר מסביר  מען  קען   COACHING וויבאלד 
און  פולקאם פארזיכערט  זיין  איר זאלט  כדי  אויך  ווי  ביינער,  אייגענע  די  אויף  דערפון דארף מען דאס שפירן 
באקוועם אז COACHING איז פאסיג פאר אייך פערזענליך, טוען מיר צושטעלן א פרייע קאמפלימענטרי סעסיע 

וואס וועט אייך העלפן מחליט זיין אויב COACHING איז געאייניגט פאר אייך. 

גייט COACHING האנט אין האנט מיט מעדעצין, אדער צי טוט מען דאס בדווקא אן מעדעצין?

 מעדעצין אליין איז באמת נישט דער גאנצער ענטפער צו ADHD, וויבאלד עס העלפט בעיקר נאר פאר די דריי 
עיקר סימפטאמען: HYPERACTIVITY, IMPULSIVITY, און DISTRACTIBILITY. די דריי זענען פארבינדן צו 
דעם כמו-ברויזענדע שטורעם אין מח פונעם ADHD  קינד, וואס די מעדעצין טוט איינשטילן. מעדעצין טוט אבער 

."EXECUTIVE FUNCTIONING" נישט פולקאם עלימינירן און אדרעסירן דעם חלק פון

 דערפאר אויב אייער קינד מיטשעט זיך מיט די פאלגענדע )נאר א טיילווייזע ליסטע( וועלכע פאלן אונטער דעם 
שירעם פון “Executive Functioning”  ווי:

Organization • Prioritizing / Planning •  Completing Task / Procrastination

Time Management •  Black and White Thinking

פון  בענעפיטירט  מעגליך  איר  וואלט  דאן 
אויב איר  COACHING. דאס איז אפגעזען 
הויפט  די  קאנטראלירן  צו  מעדעצין  נעמט 

סימפטאמען פון ADHD אדער נישט.

 אויב אייער אויסוואל איז זיך צו באגיין אן 
מעדעצין, קענט איר אויסדריקליך בענעפיטירן 
פון COACHING. COACHING קען פרובירן 
צו טרעפן געזונטע און נוצבארע וועגן וויאזוי 
 ,HYPERACTIVITY אייער  אויסגעבן  צו 
ווירקזאמע  אויסארבייטן  העלפן  קען  עס 
 ,IMPULSIVITY פארמיידן  צו  מיטלען 
פארמינערן   צו  אזוי  ווי  פלאן  א  שאפן  און 
ווען  אפטמאל  אויך  ווי   DISTRACTIBILITY.
ראטזאם  איז   COACHING אן  הייבט  מען 
קורצע  א  פאר  בלויז  מעדעצין  אויף  זיין  צו 
מען  וואס  בשעת  בכדי  איז  דאס  טערמין. 
ידיעות  און  נייע סטראטעגיעס  די  זיך  לערנט 
פון  ווערן איבעריג געשטערט  נישט  זאל מען 
די שטורעם און פלייץ פון מחשבות און געפילן 

וואס פארשוועמען דעם ADHD מח.

וואס איז בכלל אייער מיינונג איבער מעדעצין 
? ADHD פאר

האט  סיטואציע  יעדע  אז  איז  אמת  דער 
פון  חסרונות  און  מעלות  די  און  צדדים,  פיל 
פארשידענע  אין  געוואנדן  זענען  מעדעצינען 
דער  באזונדער.  קעיס  יעדן  ביי  פרטים 
נישט  און  אונז,  פאר  נישט  באלאנגט  באשלוס 
קינדער  אדער  מחנך  קינד'ס  אייער  פאר 
דארף  וואס  דער  זענט  איר  דאקטאר. 
א  מיט  אינאיינעם  באשלוס,  דעם  פאסן 
איז  וואס  דאקטאר  רעקאמענדירטער  גוט 
 ADHD אין  ספעציעלעזירט  און  באהאווענט 

. MEDICATION

די  כאטש  אז  איז  שטעלונג  אונזער 
ארגומענטן אנטקעגן מעדעצין האבן מעגליך 
אבער  פעלער  געוויסע  אין  רעכט,  עטוואס 
חסרונות,  די  איבערוועגן  מעלות  די  טוען 
און   Open Minded זיין  צו  וויכטיג  ס'איז  
אמווייניגסטנס באטראכטן אלע מעגליכקייטן, 
הצלחה  לעבנס  צו  באטראכט  אין  נעמען  און 
פאר'ן קינד דורך מעדעצין וואס קען מעגליך 
צוברענגען מינימאלע שאדן, איז נישט ענדערשט 
ווי די זיכערע שעדליכע קאנסעקווענצן פון איגנארירן און אומריכטיג באהאנדלען ADHD. ספעציעל ביי אזא קינד 
וואס די ADHD עקספלאדירט, און קיין שום טאקטיק קען דאס נישט איינשטילן וועט מעדעצין מעגליך מער אויפטון 

מער ווי אפטון.  

אלס אייער ADHD Coach  וועלן מיר אייך אייביג געבן דעם ערשטן און דעם לעצטן ווארט, דערפאר וועלן מיר 
ארבייטן מיט אייך שוקל צו זיין ביידע זייטן ,און מיר טוען רעספעקטין אייער באשלוס ווי אזוי עס זאל נאר זיין. אין 
יעדנספאל זענען מיר גרייט מיטצוארבעטן מיט אייך איבער די זייטיגע אפעקטירונגען וואס ווערן נישט אזוי גוט 

אדרעסירט דורך מעדעצין.

פאר מער אינפארמאציע אדער צו רעזערווירן אן ADHD AWARENESS LECTURE אין אייער קינד'ס מוסד קענט 
איר זיך פארשטענדיגן דורך רופן:    845-459-3164

YiddishADHDCoach@gmail.com / www.YiddishADHDCoach.com :אדער אונליין דורך

6vnxphe dtzgy|   bhxi  ,ag"u

3( ngi  khhdy  trhhi  ztk.'  t  pgryk gx-kgpk
)NOOPS ELBAT( ptr hgsg dktz )8 tubxgx( uutxgr thbgo
pkta/

4( ngi aygky tuuge sgo pkta thi "ruo
ygnpgrtyur" ptr mgi ygd )thi vhhxg ygd thz dgbud thhi
uutl(/ btl muuhh ygd thz duy nwztk gx aygki tuh; t
ehkgrg pkt./

5( ngi ztk bhay musgei sgo pkta/ tuhc ngi uuhk gx
suet ht musgei' ztk ngi btr khhdi t "yahz ektuy"
ts"d/

6( sh grayg phr ygd ztk ngi pui mhhy mu mhhy tchxk

srhhgi sgo pkta tz sh kupy uutx uugry pui sh
"pgrngbyghati" ztk truhxeungi/

7( uuhktbd sh ctray ayhhy' uugry auho tsgr ahnk
pui tuhci/

8( btl sh mgi ygd egi ngi trtpbgngi sh auho tui
ahnk/

9( ngi dhxy thcgr sh ctray thi t ctzubsgrg pkta'
tui sh muuhek uutrpy ngi tuuge' nwegi gx bhay gxi/

01( sh ctray ztk ngi yrubegi thhi dkgzk t ytd'
cgrl' tui ngi uugy zgvi t rputv mu sh vuhy prtckgngi
cx"s/

vmkjv!

n          n          n

"agnpu" ptr ptbdux
-8765-

thi gbypgr ptr crhuu bungr 4355# uugdi ptbdux
pkgei tuhpi egrpgr' chh nhr thz gx truhxdgeungi cgher
tuhpwi ruei tui thl vtc bhay dguutuxy uutx stx thz/

thl chi dgdtbdgi mu sr/ ctch cuet )AKUB YBBOB(' t

ctrhnygr vuhy-steygr uugkfgr vty gykhfg tphxgx
thi bhu htre' thhbx thi uuhkhtnxcurd tuh; crtsuugh
)0073-583-212( gr vty nhr ptrarhci t dguuhxg auutfg
ngshmhi ptr t uutl mhhy' tcgr cgher vty gr nhr
dgvhhxi anhri sgruh; hgsgx ntk thl dhh thi auhgr xhh
uugkfg "tbyh sgbsrt; agnpu" uuh "vgs gbs atuksgrx"
ts"d )sgbsrtpwx thz tuhl ptbdux(' gx ktzi khdi ptr 01
nhbuy tui sgrbtl tpauugbegi/ xwthz tpar bhay tzuh
cteuugo' tcgr btl t 2 jsaho thz bhay dgckhci ehhi
zfr sgrpui/

)tdc' egi ngi zgi sgrpui sh aytrehhy pui sh xtry
agnpux/// fwuutky dgrtyi ngi ztk bhay bumi muphk
sgrpui' gx egi zhfgr tpgeyhri sh vtr uutuex/ chho yui
sh tuhcbsgrntbyg gmv str; ngi tuhl tfyubd dgci bhay
mu ktzi sh agnptu tuh; sh vtr tzuh ktbd/(

sh gmv egi ngdkhl tuhl vgkpi ptr ptbdux tuh; sh
pux' thl vtc gx tcgr bhay pruchry/

)-(

n          n          n

ptbdux pkgei? tuuge pui nhkl!
-9765-

thi gbypgr ptr 4355# uutu t khhbgr prgdy uugdi
ptbdux pkgei: thl vtc gykhfg htr dgkhyi sgrpui/ fwchi
trundgktpi mu vuhy steyurho' prtchry tkg
anhrgfmgr tui zhhpi uutx zhh vtci dgdgci' tcgr ti
grptkd/ fwvtc auhi dgnhhby tz gx ckhhcy tzuh ptri
kgci///

thhbntk chi thl t ayhe mhhy trtp pui nhkl ptr
dtr ti tbsgrg xhcv tui pkumkubd vtc thl ctngrey tz
sh pkgei uugri ptrauutubsi/ thl vtc ehhi nhkl ngr
bhay dgyrhbegi )dguuhxg nhkfhdg prtsueyi gx thl
drtsg ht(/ tmhbs ayhh thl auhi tptr htr apgygr tui sh
pkgei zgbgi bhay murhe!

thl vtc dguutky prgdi tuhc thhbgr uuhhxy pui t
rputv ptr vgngruhsx/ thz tpgrhri yteg sh cgxyg
tuhxuutk? tuhc ht' uugkfg steygr thz duy?

hhar fj!

n          n          n

pkgei egbgi zhhi grbxy
-0865-

crhuu 4355# vty dgprgdy uugdi cruhbg pkgei tuhpi
egrpgr: sgr arhhcgr ztk tunctshbdy dhhi mu t duyg
vuhy-steygr )TSIGOLOTAMRED(' uuhctks pkgei uugkfg
ptraprhhyi zhl tuhpi du; egbgi jkhkv uugri dtr grbxy/
tuhc gx thz ctn, btr "ptbdux" egi tpar aytreg
"thhbdgntfyx" )DETNEMREF( vgkpi/

)-(

n          n          n

trgebuhs-xhxy
-1865-

srhbdgbsg atkv chyg trhhbaygki uuh tunabgkxyi/
ngi  vty  dgyrtpi  "trgebuhs-xhxy" – DIONHCARA

TSYC )uuh t ekhhi zgegkg nhy thcrhdg pkhxhdehhy( chh
tubzgr ehbs thi nj/ thl cgy zhhgr uugr gx vty xhh
uugkfg thbptrntmhg tsgr grptrubd thcgr sgo ztk zhl
chyg ptrchbsi nhy tubz uuh prhgr' etbytey
thbptrntmhg dgvhyi chh sh rgstemhg/ nhr strpi ptxi
gykhfg erhyhag ctakuxi tui nhy thhgr grptrubd vtpi
nhr cxhhg,t sanht mu ntfi sh rhfyhdg/

)-(

n          n          n

ptrnhhsi uugrho - "prtchtyhe"
-2865-

uugdi uugrho chh ehbsgr: kuhy tubzgr grptrubd thz sh
cgxyg  nhyk stx mu ptrnhhsi' mu dgci duyg
"prtchtyhe" )CITOIBORP( csue unbuxv/
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5745

פאר אויער אינפעקציעס
אין  ווייטאגן  ערנסטע  פון  געליטן  האט  טאכטער  מיין 
נישט געקענט אראפלייגן איר  זי האט  ביידע אויערן, אזש 
 MR( קאפ צו שלאפן. איך האב גענוצט די "עם. אר." טראפן
Drops( פון מרת ראזענפעלד ע"ה פאר אויער אינפעקציעס, 
געלייגט 2-3 טראפן אין יעדע אויער, און ביים ערשטן מאל 
נוצן האבן מיר שוין געזען א שינוי לטובה. צום באקומען 

)-( אין אסאך געזונטהייט געשעפטן.  

5746

פליסיגקייט אין די אויערן
פאר פליסיגקייט אין די אויערן: א קינד וואס קען שוין 
נאז, קוועטשט מען צוזאם די נאזלעכער צו  אויסבלאזן די 
נאז.  די  מיט  שטארק  בלאזט  מען  און  נאז,  די  פארשטאפן 

קען  בלאז  )די  פלאץ  אויפ'ן  בעסער  הערן  אן  הייבט  מען 
אמאל וויי טון, אבער געווענליך נישט(. מען קען קויפן אין 
אפטייק otovent, א באלון וואס מ'בלאזט אויף מיט די נאז, 

)-( וואס ארבעט זייער גוט.   

רעדאקציע: א דאנק פאר די נוצבארע אינפארמאציע. איר 
בריטישע  די  דערוועגן...  ארטיקל  אן  איינגעשפארט  אונז  האט 
עס  האט  )"נייס"(  געזונטהייט  פאר  אינסטיטוציע  נאציאנאלע 
צו פארמיידן  נוצן אזש  צו  מיט א חודש צוריק רעקאמענדירט 

אפעראציעס ביי קינדער וואס ליידן דערפון.

5747

פאר  גוט  מורא'דיג  ארבעטן  טראפן  אויערן   MR די 
געהאלפן  אסאך  שוין  בין  איך  אויערן..  די  אין  פליסיגקייט 
געווארן דערמיט )עס האט "עפל סיידער עסיג", מ'קען אפשר 
פרובירן סתם צו לייגן עפל סיידער עסיג, אבער דאס איז מן 
אויפ'ן  אנווייזונגען  קלארע  מיט  קומט  עס  בעסער(.  הסתם 

)-( פלעשל.     

5748

איך האב געהאט אסאך עקספיריענס ביי מיינע קינדער מיט 
געמאכט  שוין  אויערן,  די  אין  אינפעקציעס  און  פליסיגקייט 
"טובס", יא, אדורך די גאנצע מסכת. וואס איך האב געפונען 
קינד  איז אויסצולערנען דאס  אלס דאס מערסטע עפעקטיוו 
אליינס צו בלאזן די נאז. דאס מאכט אז די פליסיגקייט זאל 
ארויסקומען פון די נאז )וויבאלד די קאנאלן זענען אפן איינס 
צום אנדערן(. איינמאל זיי האבן אליינס אנגעהויבן בלאזן די 
 ”panto c“ נאז האבן זיי ריינע אויערן. אויך איז גוט צו נוצן

)פארהאן צו באקומען פון אלע היימישע וויטאמין פירמעס(, 
דאס מאכט אז דאס קינד זאל מער נישט פראדוצירן אזויפיל 

)-( פליסיגקייט.    

5749

פארשטאפטע  א  איבער   5522# בריוו  פאר  ענטפער  אין 
אויערן,  די  אין  פליסיגקייט  אסאך  צוליב  קאנאל  אויער 
טי."  ען.  "אי.  אן  פון  עצה  אן  באקומען  אמאל  האבן  מיר 
דאקטער צו שמירן הונטערן אויער א נאטורליכע אויל וואס 
העלפט  דאס   .)oregano oil( אויל"  "אורעגענאו  הייסט 
טוען  מיר  זייט  ומנוסה!  בדוק  אוועקרינען.  פליסיגקייט  די 
לויפן צום דאקטער מיט אויער  נישט  דאס דארפן מיר מער 

אינפעקציעס אד"ג.
אזוי אויך האבן מיר ב"ה געזען וואונדערליכע רעזולטאטן 
אינפעקציעס  אויער  אויס  היילט  - עס  אויל"  מיט "מעלרויז 

ביז עטליכע שעה. 
אידיש נחת!

5750

בריוו 5579# בעט אן עצה פאר גאר געדעכטע פליסיגקייט 
ביי א קינד אין אויער, און זוכט וויאזוי צו פארמיידן "טובס". 
מיין זון האט געליטן דערפון פאר א לענגערע צייט און דער 
דאקטער האט שוין געזאגט אז מען מוז אריינלייגן "טובס". 
גערופן  אויל  אן  לייגן  צו  עצה  אן  געהערט  דאן  האב  איך 
"newnutric earache oil" פאר צווישן 5 און 7 טעג. מען 
זיינע  אויף  "הערן-טעסט"  א  איבערגעמאכט  דערנאך  האט 
אויערן, און דער דאקטער האט געזאגט אז אלעס איז קלאר 

און מ'דארף מער גארנישט טון.    )-(

אינפעקציעס אויער
ליינער'סגאזעט

ניחום 
אבלים

בצער קודר ויגון משתתפים אנו בזה בצערו של ידידינו החשוב

מו"ה נחמן צימענד הי"ו
פעמילי קעיר ליעזאן - המספיק אוו ראקלענד קאונטי

 וכל המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא

על פטירת אמם הצוה"ח ע"ה

בצער קודר ויגון משתתפים אנו בזה בצערה של האשה החשובה

מרת ווייס תחי' 
אשת מו"ה פישל ווייס הי"ו

 קאם-העב, רעספיט קאארדינעיטאר
- המספיק אוו קינגס קאונטי

 וכל המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא

 על פטירתה בלא עת של 
אחותה הצוה"ח ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ובלע המות לנצח ומחה ד' דמעה מעל כל פנים בב"א
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איבער וואג, איבערוואג און איבונגען
מעגא-שטודיעס   12 אויף  אנאליז  אן  נאך 
מענטשן,  מיליאן   1.44 פון  הכל  סאך  א   -
פאקט:  אלס  באשטעטיגט  פארשער  האבן 
איבערוואגיג אדער נישט, איבונגען פארמינערט 
די מערסטע  פון  צו אנטוויקלען 13  די שאנסן 
אריין  רעכנט  ליסטע  די  קענסערס.  פאפולערע 
לעבער,  קושקעס,  לונגען,  די  אין  געוואוקסן 
"זיצערס"  נאך.  און  קאפ  מארך,  בלוט,  נירן, 
וועלכע זיצן אגאנצן טאג זענען דאס מערסטע 
און  רח"ל,  דערמאנטע  די  צו  אויסגעשטעלט 
וואס מער איבונגען - אלץ שוואכער די שאנסן.

געשמאקע  א  איז  "גיין-לויפן מעטאדע"  די 
עקסערסייזערס  פרישע  העלפן  צו  מהלך 
שנעל  אזוי  ווערן  נישט  און  לויפן  אנצוהייבן 
עס  קענען  לויפער  ערפארענע  אויסגעשעפט. 

אויך נוצן צו פארבעסערן זייער גאלאפ.
דער קונץ איז נישט צו גיין ווען מען איז שוין 
פארקערט,  נאר  לויפן,  פון  אויסגעמוטשעט 
גיין  און  לויפן  פונעם  הפסקה  א  נעמען  צו 
אויסגעמוטשעט.  ווערט  מען  פאר  שטייטער, 
דער אויפטו - מען קען אנהאלטן דאס גיין פאר 

אסאך א לענגערע וויילע. 
לויפן  צו  'מתחילים'  פאר  ראטן  פארשער 
צווישן 10-30 סקונדעס, דערנאך גיין פאר 1-2 
מחזור  זעלבן  דעם  איבערטון  דערנאך  מינוט, 
ווי לאנג ס'גייט/לויפט. מיטעלע גייערס קענען 
מינוט   1-2 גיין  דערנאך  מינוט,   1-5 לויפן 
עקסערסייזערס  ערפארענע  און  חלילה,  וחוזר 
אפרוען  זיך  און  מינוט   6-8 לויפן  שוין  קענען 
בלויז צווישן א האלבע און איין מינוט צווישן 
איין גאלאפ און דאס קומענדיגע. דאס שענקט 
גענוג צייט פאר די מוסקלען זיך צו 'ערהוילן' 
און קענען לויפן וואס לענגער אן פארלירן די 

כוחות - בבחינת שטייטער גייט מען ווייטער.

פון די גרעסטע טעותים וואס מענטשן טוען 
ביים אנהייבן צו מאכן איבונגען, איז אז זיי עסן 
בכלל נישט פארדעם - דערנאך האט מען נישט 
מען  און  מאטאר  דעם  פירן  צו  גאזאלין  גענוג 
ווערט שנעל אויסגעמוטשעט. דאס בעסטע איז 
צו עסן בערך איין שעה פארדעם און צווישן א 
וויפיל?  נאכדעם.  האלבע שעה  א  און  פערטל 
מאכט א פויסט מיט די האנט - דאס איז דער 
שיעור. און אויסערדעם, א געזונטע פרישטאג, 
אפעטיט  דער  ווייל   - נאכטמאל  און  מיטאג 

ווערט געזונטער.

מאנכע טרונקען זיך אן פאר'ן מאכן איבונגען 
אויסגעטרוקנט  ווערן  צו  נישט  חלילה  כדי 
אינמיטן לויפן, דערנאך שפירן זיי ווי זיי שלעפן 
א פייער-לעשער. דער בעסטער מהלך איז, ווי 
נאר  טרונקען  דהיינו,  מיטעלער,  דער  אייביג, 
אויב  און  דארשטעריג.  זיך  שפירט  מען  ווען 
וואסער  איז  שעה  א  פון  ווייניגער  מען  לויפט 
דער בעסטער אויסוואל. מער פון דעם, איז גוט 
אבער  וויטאמינען,  און  מינעראלן  צוצולייגן 

היט אייך פון די צוקער.

געזונט,  צום  געוואלדיג  זענען  איבונגען 
צו  מיטל  בעסטער  דער  אייביג  נישט  אבער 
פארלירן וואג. אסאך הייבן אן מאכן איבונגען 

ארויף  טרעטן  זיי  ווען  און  התחדשות,  א  מיט 
אויפ'ן וואג, אנשטאט זען ווי די נומערן פאלן 
אויף אלע זייטן, ווייזט דער וואג אז זיי האבן 

גאר צוגעלייגט א פארציע פונטן. פארוואס? 
איבונגען  וויבאלד  איז  סיבה  ערשטע  די 
פונעם  ברענשטאף  די   - קאלעריס  פארברענט 
מענטש וואס ער באקומט פון עסן. אין אנדערע 
א  נאך  הונגעריג  זיך  שפירט  מען  ווערטער, 
ווי  מער  עסן  נעמען  זיך  מ'קען  און  סעסיע 
פריער. דאס צו פארמיידן איז בעסער צו מאכן 
איבונגען פאר בלויז א האלבע שעה אנשטאט 
פאר א גאנצע שעה. עס וועט נאכאלץ העלפן 
מאכן  נישט  אבער  וואג  איבריגע  אפפאלן 

אויסגעהונגערט.
וויסן, דער שרעקליכער הונגער  און גוט צו 
גיין  פון  יאר  ערשטן  אינעם  נאר  מען  שפירט 

אויף דיעטע. עס ווערט שוין באלד גרינגער!

קענט  און  מיטלען  אלע  מיט  פרובירט  איר 
אייך!  בארואיגט  וואג?  קיין  פארלירן  נישט 
פארוואס  סיבהה  די  ווארט.  פון  זין  פולן  אין 
אזויפיל קענען נישט פטור ווערן פון איבריגע 
שרעקליך- אנגעצויגענע  די  צוליב  איז  וואג 
פארנומענע לעבן וואס די תקופה טעכנאלאגיע 

האט אונז געשאנקען. 

ווערט  וואס  הארמאן  דער  "קארטיזאל" 
ארויסגעלאזט אין מח ווען מען איז אנגעצויגן, 
עסן  דאס  פארדייען  קערפער  דעם  מאכט 
ערגער  נאך  גייט  עס  שווערער.  און  שטייטער 
זאגן פארשער, ווען מען איז אנגעצויגן גלוסט 
מען אסאך מער צו עסן צוקער-רייכע מאכלים.

לאזן  און  אוגערקע  אן  ווי  רואיג  בלייבן  צו 
ראטן  אראפגליטשן  זיך  פונטן  אומנויטיגע  די 
עקספערטן צו נוצן די פאפולערע בארואיגונגס 
זיך טרעפן מיט  ווי כאפן א שפאציר,  מיטלען 
טעכנאלאגיע  אויסלעשן  און  פריינט  גוטע 
געוויזן  אפילו  האבן  שטודיעס  מער.  וואס 
נישט  אפילו  )יא,  לאכן  און  שמייכלען  אז 
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"קארטיזאל"  די  רעדוצירט  אמת'דיגע...( 
הארמאנען!

דער בעסטער  איז בכלל  געלאסן  און  רואיג 
און  וואג  געזונטע  א  צו  אנצוקומען  מהלך 
וואג  פארלירט  איר  אויב  דערמיט.  בלייבן 
ווערט  ווילט,  איר  ווי  שנעל  אזוי  נישט  אבער 
געדויערט  פונטן  פארלירן  דערשראקן.  נישט 
צו  זיי  געדויערט  האט  עס  ווי  פונקט  צייט, 
שטעלן  צו  פאר  שלאגן  עקספערטן  באקומען. 
און  איינס  צווישן  פון  ציל  רעאליסטישע  א 
הויכע  צו  מ'לייגט  אויב  וואך.  א  פונט  צוויי 
ערווארטונגען, געבט מען שנעלער אויף ווען די 
געדענקט,  גענוג שנעל.  נישט  וואג טראסקעט 
געזונטהייט  געוואלדיגע  זען  אן  מ'הייבט 
בענעפיטן ביים פארלירן בלויז 5-10 פראצענט 

פון די וואג פונעם קערפער!

אז  באמערקט  שוין  איר  האט  הסתם  מן 
ווען איר זענט אויסגעמוטשעט ארבעט אייער 
איר  האט  אבער  שטייטער,  מעטאבאליזם 
געוואוסט אז פארלירן אזוי ווייניג ווי 30 מינוט 
קענען  נישט  זאלט  איר  ברענגען  קען  שלאף 
פארלירן וואג? אין א לעצטערע שטודיע האבן 
פון  רוטינען  שלאף  די  אנאליזירט  פארשער 
איבער 500 מענטשן, און זיי האבן באמערקט 
שר  פונעם  מינוט  דרייסיג  קנאפע  שניידן  אז 
'אביעז'  זייער  געהעכערט  האט  החלומות 

)פעשקייט( ריזיקע מיט 17 פראצענט! 
אפילו מילדע 'גזל שינה' מאכט אז "גערלין", 
דער הונגער-הארמאן, זאל זיך נעמען ארבעטן 
מיט מער קראפט, ווען גלייכצייטיג רעדוצירט 
עס די שטאפלען פון "לעפטין" - דער הארמאן 
וואס בארואיגט דעם אפעטיט. דאס ברענגט א 
געפיל פון הונגער אפילו מיט א פולן מאגן. פון 
דארט איז א קורצער שפרינג אריבער דעם בריק 

פון זיך איבערעסן און צונעמען וואג.
די "נאציאנאלע שלאף פאונדעישן" שלאגט 
אכט  אדער  זיבן  סאלידע  שלאפן  צו  פאר 
און  שטארקן  צו  נאכמער  נאכט.  יעדע  שעה 
סטאביליזירן דעם "סיסטעם", שרייבן זיי מ'זאל 
מ'לייגט  ווען  רוטין  פעסטע  א  אוועקשטעלן 
די  אויסשאלטערן  נאך,  וואס  נאכט,  יעדע  זיך 
לאזן  לייגן...  זיך  פאר'ן  פריער  וואס  'כלים' 

אויסגעשאלטערט איז מן הסתם נאך בעסער.

מעדיקל  "בריטיש  און  קעיר"  "דייעביטיס 
דזשורנאל", צוויי רעספעקטירטע מעדיצינישע 
נוצבארע  א  פארעפנטליכט  האבן  דזשורנאלן, 
אדער  ארבייטער  אפיס  פאר  בפרט  באריכט, 
מיט  זיך  פלאגן  וועלכע  אד"ג  יונגעלייט  כולל 
מיטליעריגע  "זיצן".  פון  מכה  היינטיגע  די 
צו  אנגעהויבן  האבן  וועלכע  מענטשן  פעשע 
 1-2 ארומגיין  דורך  זיצן-צייט  די  'צעהאקן' 
מינוט יעדע האלבע שעה, האט עס רעדוצירט 
שארפע  די  פארמינערט  שוואכקייט,  פיזישע 
בלוט,  די  אין  צוקער  די  פון  ארויפשפרינגען 
גענידערט די אינסולין שטאפלען נאכ'ן עסן - 

וואס מיינט אויך ווייניגער הונגער אטאקעס.
צו  גוט  פארט  אבער  חידוש  קיין  נישט 
געארבעט  בעסטע  דאס  האט  עס  דערמאנען, 
אן  אנגעשטעלט  ערליך  האבן  וועלכע  די  ביי 
און  שעה,  האלבע  יעדע  פייפן  זאל  אלארם 
דערנאך געגאנגען פאר איינס אדער צוויי מאל 
ארום  הקפה  א  בלויז  נישט  סקונדעס,  זעכציג 

דאס בענקל.

זיך,  די משפחה בעט  ליארעמען,  שטודיעס 

פארט  אבער  געוואלד,  שרייען  דאקטוירים 
בלייבן די ציפערן דאס זעלבע ווי דרייסיג יאר 
"קיינמאל  מאכן  אמעריקאנער   40%  - צוריק 
 3.5% ווי  מער  נישט  איבונגען!  קיין  נישט" 
 59 און   18 צווישן  עלטער  אין  אמעריקאנער 
טוען די רעקאמענדירטע מאס פון כאטש 150 
 .2.5% נישטיגע   -  60 העכער  וואך.  א  מינוט 

פארוואס? פשוט, ווייל ס'איז שווער...
סעריע  א  אין  טון?  מען  קען  וואס  נו, 
עקעקאקיס,  דר.  דורך  אנגעפירט  שטודיעס, 
סטעיט  אייאווע  אין  פארשער  איבונגען  אן 
יוניווערסיטעט, האבן פארשער אנערקענט אז 
ראלע.  הויפט  די  דא  שפילט  'פסיכאלאגיע' 
אויב  עקסערסייזן  נאר  וועלן  מענטשן  רוב 
געשמאקע  א  אלס  איבונגען  געדענקען  זיי 

איבערלעבעניש. 
'געבארגט'  דעריבער  האט  עקעקאקיס 
ניו  פראמינענטער  א  פון  אנטדעקונג  אן 

• Individual plans for each child
• Spacious outdoor grounds
• Exciting programs & Arts ‘n Crafts
• Trips
• Nutritious meals
• Devoted staff
• Free transportation

ספעציעלע פלאן פאר יעדע קינד• 
פרעכטיגע גראונדס אינטער פרייען הימל• 
רייכע אקטיוויטעטן מיט ארטס ‘ן קרעפטס• 
גרויסארטיגע טריפס• 
נארהאפטיגע מיטאגס• 
געטרייע און פראפעשינאלע קאונסלערס• 
פרייע טראנספארטאציע• 

Boy's Division: 845.425.3043
Girls Division: 845.425.3421

Give your child the 
experience of a

Fun-Filled 
Summer!

Separate Boys & Girls A project of:

Camp Neshomah is 
divided in two phases:

From the end of 
school till the schools 
summer program

From after the 
school’s summer 
program till the start 
of new school year.

1
2

געדענקען  מענטשן  אז  פסיכאלאג,  דזשערסי 
מאורע:  יעדע  פון  חלקים  צוויי  געווענליך 
ענדע.  די  און  הויכפונקט  געפילישער  דער 
די  האבן  האנט  די  אין  אינפארמאציע  די  מיט 
מיט  פראבעס  לענגערע  געמאכט  פארשער 
אויסצוגעפונען  באטייליגטע,  הונדערטער 
געשמאקסטע  די  מען  דערגרייכט  וויאזוי 
צו  וויאזוי  און  עקסערסייזן  ביים  הויכפונקט 
ענדיגן אז ס'זאל בלייבן אין זכרון אלס עפעס 

וואס ס'לוינט זיך איבערצוטון.
רעקאמענדאציעס:  זייערע  זענען  פאלגנד 
בשעת  פארגעניגן  מאקסימום  דאס  שפירן  צו 
צו  בעסטע  דאס  איז  סעסיע,  איבונגען  אן 
אטעמט  מען  וואס  שטאפל  דעם  דערגרייכן 
רעדן  דאס  שווער  אן  קומט  עס  אז  טיף  אזוי 
)אויב איז מען אזוי פארסאפעט אז מ'קען שוין 
מענטשן  אסאך  זיך  שפירן  רעדן,  גארנישט 
די  ענדיגן  נאכ'ן  אראפגעלאזט(.  עטוואס 

איבונגען, לוינט זיך צו נעמען נאך 5 מינוט זיך 
'אפצוקילן', גיין שטייטער און זיך אוועקזעצן 
איז  פארוואס  וואסער.  גלעזעלע  א  טרונקען 
דאס  טוען  וואס  מענטשן  אבער  קלאר,  נישט 
א  אלס  איבונגען  געדענקען  ענדערש  וועלן 

געשמאקע אקטיוויטעט.
זיי, אנשטאט סתם באפעלן  דעריבער ראטן 
א  מינוט   20 פיס  די  מיט  גיין  צו  פאציענטן 
טאג אדער ביז מען שוויצט, זאלן דאקטוירים 
איבונגען  די  טרעפן  צו  מענטשן  אויסלערנען 
גוט, און צו נעמען  זיך שפירן  זיי  וואס מאכט 
נאכדעם.  אפצורוען  זיך  מינוטן  עטליכע 
וועלכע  זאכן  טון  צו  ליב  האבן  "מענטשן 
מאכן זיי זיך שפירן בעסער, און צו פארמיידן 
וואס מאכט זיי זיך שפירן ערגער," פירט דער 
באריכט אויס. "דער געדאנק איז מענטשן זאלן 
באקומען דעם חשק מארגן ווידעראמאל זיך צו 

געבן א שאקל." 
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פון די רפואה ביז'ן מי שברך
אברהם גאנץ

דער  צדיקים,  צוויי  די  צווישן  קשר  דער 

ישראל  אהבת  בעל  הרה"ק  רבי,  וויזשניצער 

זי"ע, און דער מונקאטשער רב, הרה"ק בעל 

מנחת אלעזר זי"ע, איז געווען א קורצער און א 

טיפער. עס האט זיך וואונדערליך אנגעהויבן 

וואונדערליכער  נאך  און  רפואה  א  דורך 

נאך  און  לחולה",  שברך  "מי  ביים  געענדיגט 

ווען ביידע זענען נסתלק געווארן  שפעטער, 

אינעם "יום המיוחס" ב' סיון, אפגערוקט בלויז 

א יאר איינער פונעם אנדערן.

א  מיר  ברענגען  יארצייטן  די  לכבוד 

מיט'ן  איינער  זייער קשר  איבער  שילדערונג 

זכותם  הסתלקות.  זייער  איבער  און  אנדערן 

יגן עלינו.

גע'פועל'ט א 
רפואה

דאס ידידות צווישן די צוויי צדיקי הדור 

תרצ"ה,  יאר  פון  זומער  אנגעהויבן  זיך  האט 

וויזשניצער  פון  הסתלקות  די  פאר  יאר  איין 

רב  מונקאטשער  פונעם  רעביצין  די  רבי'ן. 

אינעם  אפרוען  זיך  געפארן  דעמאלטס  איז 

איר  מיט  אינאיינעם  'סאבראנץ'  קור-ארט 

זייער איין-איינציג קינד, הרבנית  בת זקונים, 

ע"ה,  רבקה  פרומא  חי'  מרת  הצדקנית 

מ'מונקאטש  אדמו"ר  כ"ק  פון  מוטער  די 

שליט"א, און דער מונקאטשער רב איז נישט 

מיטגעפארן מיט זיי. 

טאכטער  די  איז  סאבראנץ  אין  זייענדיג 

קראנק  פלוצים  רב  מונקאטשער  פונעם 

געווארן. איר מצב איז שנעל געפארן בארג-

אראפ ביז איין ערב שבת האט עס דערגרייכט 

צו סכנות נפשות. די דאקטוירים האבן געזאגט 

אז מען מוז איר זאפארט אפערירן, אנדערש 

וועט זי עס נישט איבערלעבן.

איז  וועלכע  רעביצין,  מונקאטשע  די 

מאן,  גרויסן  איר  אן  אליינס  דארט  געווען 

האט זיך געשפירט פארלוירן און האט נישט 

געקענט אליינס באשליסן וואס צו טון. זי איז 

אריבערגעלאפן צום אהבת ישראל וועלכער 

זומער  יענעם  אויפגעהאלטן  אויך  זיך  האט 

די  געווען  מזכיר  האט  און  סאבראנץ,  אין 

טאכטער, פרעגנדיג אויב זי זאל שנעל שיקן 

א טעלעגראם צו איר מאן פרעגן וואס צו טון. 

דער אהבת ישראל האט איר געענטפערט 

די  אז  אחריות  זיין  אויף  עס  נעמט  ער  אז 

טאכטער וועט האבן א רפואה שלימה אן די 

אפעראציע, זי זאל אבער גארנישט מודיע זיין 

פאר איר הייליגער מאן אים נישט צו שטערן 

פון זיין לימוד התורה. דער אהבת ישראל האט 

אז  האבן  וועסטו  סימן  א  "און  אויסגעפירט, 

זיין געזונט, מארגן וועסטו איר שוין  זי וועט 

קענען געבן טשאלנט צו עסן."

געפאלגט,  האט  רעביצין  מונקאטשע  די 

איז  טאכטער  די  אז  זאגן  צו  איבריג  און 

אויסגעהיילט געווארן.

זיך  האט  רב  מונקאטשער  דער  ווען 

דערוואוסט דערפון איז ער ספעציעל געקומען 

באדאנקען  צו  סאבראנץ  קיין  ביז  פארן  צו 

זיין  ארויסהעלפן  פאר'ן  ישראל  אהבת  דעם 

משפחה אין צייט פון נויט און פאר'ן מתפלל 

זיין פאר זיין בת יחידה, און פאר'ן אזוי שטארק 

אכטונג געבן אים נישט גורם צו זיין קיין ביטול 

תורה. 

אנגעקומען  איז  אלעזר  מנחת  דער  ווען 

נאנט צו די אכסני' פונעם אהבת ישראל איז 

ער אראפגעגאנגען פונעם וואגן און געגאנגען 

צופיס. ווען איינער פון די מקורבים האט אים 

געפרעגט פארוואס, האט ער געענטפערט אז 

איז  אז א מענטש  טז:(  )ר"ה  זאגן דאך  חז"ל 

דרוקנדיג  ברגל"  רבו  פני  "להקביל  מחויב 

אויפ'ן ווארט "ברגל" - וואס קען אויך מיינען 

'מיט די פיס'.

ווען דער מונקאטשער רב האט באדאנקט 

דעם אהבת ישראל פאר'ן אויס'פועל'ן א רפואה 

דער  אים  האט  טאכטער,  זיין  פאר  שלימה 

זאגט  "די גמרא  אהבת ישראל געענטפערט: 

וואס האט א קראנקן  יעדער  )ב"ב קטז.( אז 

אין שטוב זאל גיין צו א 'חכם' וועלכער זאל 

מתפלל זיין פאר אים. אויבנאויף איז שווער, 

פארוואס שטייט ער זאל גיין צו א חכם, עס 

גיין  וואלט ענדערש געדארפט שטיין מ'זאל 

מזכיר זיין ביי א צדיק? נאר אויב דער צדיק איז 

נישט קיין חכם, קען ער נאך טראכטן אז ער 

האט גע'פועל'ט די ישועה. וועגן דעם שטייט 

מ'זאל גיין צו א חכם, דאס הייסט אז דער צדיק 

דארף זיין גענוג קלוג צו פארשטיין אז נישט 

ער האט אויסגעהיילט דעם קראנקן."

דער 
אינטערעסאנטער 

ויכוח
ביי די ענדע פונעם באזוך זענען די צוויי 

צום  ארויסגעגאנגען  אינאיינעם  צדיקים 

און  אינדרויסן,  געווארט  האט  וואס  וואגן 

דער אהבת ישראל האט געוואלט מכבד זיין 

אים  מיט  מיטצופארן  רב  מונקאטשער  דעם 

צוויי  די  צווישן  באגלייטן.  צו  וועג  שטיק  א 

ווער  ויכוח  א  אנטוויקלט  זיך  האט  צדיקים 

ביז  די קארעטע.  אויף  זאל ערשט ארויפגיין 

אויסגערופן:  האט  רב  מונקאטשער  דער 

"וויזשניצער רבי, גייט איר פריער ארויף, ווייל 

איר זענט עלטער פון מיר. איך וועל אייך שוין 

נאכקומען."

געווען  איז  שמועס  גאנצער  דער 

אינטערעסאנט אין זיינער צייט, און נאך מער 

דער אויספיר. אבער ווער קען דען פארשטיין 

די טיפע שמועסן פון צדיקים.

דער חידוש איז נאך גרעסער געווארן ווען 

דער מונקאטשער רב האט זיך אויסגעדרוקט 

גוט  "געדענק  נאנטע:  זיינע  פון  איינעם  צו 

יענעם שמועס מיט'ן וויזשניצער רבי'ן, האלט 

דיר עס גוט אין זכרון!"

כ'האב דיר דען 
געהייסן?

אסאך  זיך  פלעגט  ישראל  אהבת  דער 

מאל אויסדרוקן אז ער איז צוגעגליכן צו דעם 

טאג ב' סיון, גערופן "יום המיוחס" )וויבאלד 

געווארן  ישראל  כלל  זענען  טאג  דעם  אין 

מיוחסים ווען דער רבש"ע געזאגט פאר כלל 

ישראל פאר מתן תורה אז מיר זענען זיין עם 

סגולה, ממלכת כהנים און הייליג פאלק(. און 

ער האט ערקלערט, דער טאג ווערט אנגערופן 

א מיוחס וויבאלד ער האט א שיינעם יחוס - 

איין טאג פריער איז ראש חודש און צומארגנס 

הייבט זיך שוין אן שלשת ימי הגבלה, אבער 

ספעציעל.  גארנישט  איז  אליינס  טאג  דער 

"עלטערן  בענוותנותו:  אויספירן  ער  פלעגט 

האב  קינדער  און  הייליגע,  געהאט  איך  האב 

אזעלכע  צווישן  און  צדיקים.  ב"ה  אויך  איך 

גרויסע שטיי עך, גארנישט פאר זיך."

דערמאנטע  די  נאך  יאר  א  ווי  ווייניגער 

מעשה מיט'ן מנחת אלעזר, סוף חודש אייר 

ידיעה  שווערע  די  זיך  האט  צרו"ת,  שנת 

ליגט  ישראל  אהבת  דער  אז  פארשפרייט 

קראנק און בעט און דארף גרויס רחמי שמים. 

גבאי,  מונקאטשער  לעגענדארער  דער 

הרה"ח ר' חיים בער ע"ה, האט דערציילט פאר 

יבלחט"א כ"ק אדמו"ר מ'וויזשניץ שליט"א פון 

מאנסי די מעשה פון די צוויי "מי שברך'ס".

דעם ערשטן שבת נאך די שווערע ידיעה 

איבער די קראנקהייט פונעם אהבת ישראל, 

האט דער מונקאטשער רב באפוילן זיין גבאי 

שברך  "מי  א  התורה  קריאת  ביי  מאכן  צו 

לחולה" פאר'ן וויזשניצער רבי'ן.

אייביג  איז  וועלכער  ישראל,  דער אהבת 

אזש  באשעפער  אין  דבוק  אינגאנצן  געווען 

אליינס  קענען  נישט  אפילו  זיך  פלעגט  ער 

פארקנעפלען זיין העמד, איז אין זיינע לעצטע 

טעג זייער פארשלאפט געווארן, אבער כדרכו 

מיט  געקימערט  נישט  זיך  ער  האט  בקודש 

דערציילט  נישט  קיינעם  און  יסורים  זיינע 

טאג  איין  איז  מען  ווען  הערשט  דערוועגן. 

זיין  האט  שפאציר,  א  אויף  אים  מיט  ארויס 

באגלייטער געשפירט אז ער ברענט פון היץ 

און ער האט אלאמירט דעם דאקטער.

פון גרויס שוואכקייט און יסורים איז ער די 

לעצטע צוויי וואכן געלעגן אין בעט. מאנטאג 

נאכט, כ"ו אייר, נישט האבנדיג מער קיין כח 

איינהאלטן  און  שיעורים  זיינע  לערנען  צו 

דאווענען  אנגעהויבן  ער  האט  דביקות,  זיין 

א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט. אפילו ווען 

עס האט אויסגעזען ווי ער שלאפט האט מען 

געהערט ווי ער דאוונט ווייטער שטילערהייט 

מיט א גרויס דביקות.

מיטוואך אינדערפרי האט ער אנגעהויבן 

דער  זון  זיין  קול.  אויפ'ן  הויך  דאווענען  צו 

אים:  צו  אנגערופן  זיך  האט  חיים  אמרי 

עולם."  דעם  אפ  דאך  שרעקסט  דו  "טאטע, 

אבער  שטילער,  געדאוונט  ווייטער  ער  האט 

נאך א שטיק צייט האט ער צוריק אנגעהויבן 

דאווענען הויך אויפ'ן קול, נישט האבנדיג מער 

דעם כח הצמצום.

האט  מען  וועלכע  פראפעסארן  די 

האבן  קלויזנבורג  פון  אראפגעברענגט 

זיך  האבן  זיי  העלפן.  געקענט  נישט  אים 

אויסגעדרוקט מיט שטוינונג אז זיי פארשטייען 

נישט וויאזוי א מענטש וועלכע ליידט אזעלכע 

יסורים איז נאך ביים קלארן זינען.

ער  האט  נאכמיטאג  קודש  שבת  ערב 

קולי  מיט  דאווענען  גאנצן  דעם  געשריגן 

קולות, אויסער שמונה עשרה. ווען ער האט 

געענדיגט דאווענען שחרית אינדערפרי מיט 

מנין, האט ער באלד נאכאמאל אנגעהויבן פון 

אנהויב און אזוי האט ער געדאוונט נאכאמאל 

און נאכאמאל ביז ביינאכט. 

פלעגט  לעבן,  גאנץ  זיין  אלגעמיין,  אין 

אויסער  איינגעהאלטן,  מער  דאווענען  ער 

געציילטע פלעצער ביים דאווענען און בפרט 

פלעגט  ער  וואס  ישראל"  "שמע  פסוק  ביים 

אלעמאל ווערן אויסער זיך און עס זאגן מיט 

א הויך קול. 

אין דעם לעצטן טאג, יעדעס מאל ער איז 

האט  ישראל,  שמע  פסוק  צום  אנגעקומען 

ער עס געשריגן מיט קולי קולות. דעם עולם 

ציטער  א  געכאפט  מאל  יעדעס  האט  ארום 

מיינענדיג אז עס איז שוין יציאת נשמה.

פרייטאג נאכמיטאג זענען ארויסגעשיקט 

לאנד  גאנצן  איבער'ן  טעלעגראמען  געווארן 

מרן  כ"ק  פאר  הימלען  די  איינרייסן  מ'זאל 

ישראל בן צפורה, דער אהבת ישראל, וויבאלד 

ער געפונט זיך אין גאר א קריטישן מצב. 

איז  במדבר,  קודש  שבת  צומארגנס, 

אויסגעפאלן... דער "יום המיוחס" - ב' סיון.

שליח  דער  ווען  צונאכטס,  פרייטאג 

ציבור האט געהאלטן ביים זאגן די ברכה על 

ספירת העומר, האט מען געזען ווי עס קומען 

האט  עולם  גאנצער  דער  מינוטן.  לעצטע  די 

ד' אחד!"  א'  ד'  ישראל  "שמע  אויסגעשריגן: 

ויצאה נשמתו באחד.

סיון תרצ"ו – צרו"ת 
אין גרויסווארדיין

מיילן ווייט אוועק פון גרויסווארדיין, אין די 

שטאט מונקאטש ביים הייליגן מנחת אלעזר 

גארנישט  פון  נאך  מען  האט  ביהמ"ד,  אין 

און  קודש  שבת  דער  הערשט  עס  געהערט. 

טעלעפאנען,  קיין  פארהאן  נישט  איז  עס 

בלויז  מ'האט  ראדיא.  אדער  טעלעגראמען 

געהאט באקומען די טעלעגראמען פרייטאג 

אז מ'זאל מתפלל זיין פאר'ן אהבת ישראל.

שבת אינדערפרי, ביי קריאת התורה, האט 

ר' חיים בער געווארט אז דער מנחת אלעזר 

זאל אים הייסן מאכן דעם 'מי שברך לחולה' 

אזויווי פאריגע וואך, אבער דער מונקאטשער 

רב האט גארנישט געהייסן. ר' חיים בער האט 

געטראכט אז אפשר האט דער רב פארגעסן, 

און ער האט באשלאסן אליינס צו מאכן.

אים  האט  רב  מונקאטשער  דער  ווען 

זיך  ער  האט  שברך,  מי  א  מאכן  געהערט 

געגעבן א רוף אן צו אים: "דו גאלגאן, כ'האב 

דיר דען געהייסן מאכן דעם מי שברך!?"

די  אנגעקומען  איז  קודש  שבת  מוצאי 

ביטערע בשורה אז שוין פרייטאג צו נאכטס 

נסתלק  ישראל  אהבת  הייליגער  דער  איז 

געווען לחיי העולם הבא. הערשט דעמאלטס 

האט מען גאר גוט פארשטאנען פארוואס דער 

מנחת אלעזר האט אינדערפרי נישט געהייסן 

מאכן דעם "מי שברך לחולה".

שבועות ערצעהלונגען
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די הייליגע 'צוואה'

א נַאר און 
איך גלייב

 "יעמוד ר' אהרן בן ר' עמרם הכהן לתורה!"

איז  עס  און  געעפנט  זיך  האט  טיר  די 

אריינגעקומען אהרן הכהן, אנגעטאן אין חושן 

און אפוד, און געמאכט א ברכה ביי דער תורה 

און עולה געווען כרגיל.

־דערנאך האט דער בעש"ט ווידער אויס

גערופן:

"יעמוד ר' משה בן ר' עמרם הלוי!"

און עס איז אריינגעקומען א איד, זיין פנים 

איינגעהילט, און ער האט עולה געווען צו דער 

תורה.

 דער בעש"ט האט נאכדעם אויפגערופן 

איינעם נאכן צווייטן צו די עליות: ר' אברהם, 

דערנאך ר' יצחק בן ר' אברהם, ר' יעקב בן ר' 

יצחק, און רבי שמעון בר יוחאי, צו געבן זיי: 

־שלישי, רביעי, חמישי, און שישי, און צו מפ

טיר האט דער בעש"ט אויפגערופן:

"יעמוד משיח צדקנו - מפטיר!"

אין דער רגע איז געווען איין תלמיד וואס 

האט זיך מער נישט געקענט איינהאלטן און 

זיך צושמייכלט. דער בעש"ט האט  ער האט 

געגעבן א פאטש מיט די הענט און געזאגט:

־"וויי איז אונז, וואס עס איז מיט אונז גע

שען! צוליב דעם געלעכטער האבן מיר מעכב 

־געווען משיח זאל קומען!" און בשעת די הק

פות האט שוין מער נישט געשטראלט דעם 

בעש"ט'ס פנים פאר שמחה. ווען די תלמידים 

־האבן דאס דערזען, זענען זיי געווארן פארט

רויערט. זיי האבן שווער געקרעכצט, ווי דאס 

הארץ וואלט זיי געזאגט, אז א שלעכטע צייט 

רוקט זיך אן אויף זיי. 

יום טוב שבועות,  יאר, אינעם  זעלבן  אין 

איז דער בעש"ט הקדוש נסתלק געווארן. 

 איך וויל זיך
אדורכשמועסן

דער בעש"ט איז נפטר געווארן אין עלטער 

ער האט  יאר.  זעכציג  און  צוויי  צו  קרוב  פון 

און  פינף  לעצטע  די  זיין שיטה  פארשפרייט 

צוואנציג יאר, זייט ער איז נתגלה געווארן.

־ווי עס ווערט דערציילט אין עטליכע מקו

רות, איז דער בעש"ט קראנק געווארן אויפן 

זיינע  אז  געפילט,  האט  ער  פסח.  אין  מאגן 

כוחות לאזן זיך אים אויס, און ער איז אסאך 

זיין חדר מיוחד. ער  געזעצן פארשלאסן אין 

איז אבער אנגעגאנגען מיט זיין עבודת הקודש 

ביז דער לעצטער מינוט, זאגנדיג תורה כמעט 

ביז דער מינוט פון יציאת נשמה.

־פסח איז הרה"ק ר' פנחס'ל קאריצער גע

ווען ביים בעש"ט. ר' פנחס'ל איז געווען שוואך 

־און איז נישט געגאנגען אין מקוה אריין. שבי

עי של פסח האט אים דער בעש"ט געפרעגט 

צי ער איז געווען אין מקוה, האט ר' פנחס'ל 

בעש"ט  דער  האט  "ניין",  געזאגט:  קאריצער 

געזאגט, "ס'איז שוין פארפאלן".

אהיימגע תלמידים  די  זענען  פסח  ־נאך 

שוין  איז  קאריצער  פנחס'ל  ר'  אבער  פארן, 

זענען  שבועות  אויף  בעש"ט.  ביים  געבליבן 

ווידער געקומען צו פארן זיינע תלמידים. זיי 

זענען אויף-געווען א גאנצע נאכט און געזאגט 

"תיקון ליל שבועות". ווען זיי האבן געענדיגט 

זאגן דעם סדר פון תיקון האט דער בעש"ט 

געזאגט תורה.

געגאנגען.  אוועק  זיי  זענען  אינדערפרי 

־דער בעש"ט האט זיי אבער באלד צוריקגע

רופן און זיי אנגעזאגט ווי אזוי זיי זאלן זיך נוהג 

זיין מיט זיין טהרה און מיט זיין קבורה. 

שפעטער האט ער געהייסן אריינרופן א 

מיט  צוזאמען  דאווענען  זאלן  זיי  אידן,  מנין 

זיך געהייסן געבן דעם סידור  אים. ער האט 

און געזאגט: "איך וויל זיך נאך אדורכשמועסן 

מיט'ן אייבערשטן". 

־נאכ'ן דאווענען איז הרה"ק ר' נחמן הארא

אריין  בית-המדרש  אין  געגאנגען  דענקער 

פאר אים מתפלל זיין און ער האט פרובירט 

דער  אבער  בכיות.  גרויסע  מיט  איינצורייסן 

בעש"ט האט געזאגט: "ער איז בחינם מרעיש 

זיינע  וואלט געקענט מיט  עולמות. אויב ער 

בין  איך  וואו  שער  דעם  דערגרייכן  תפילות 

ער  וואלט  געדאוונט  כ'האב  ווען  געגאנגען 

זיין  עפעס געקענט אויפטון. אזוי איז אבער 

מי אומזיסט." 

האט  צוריקגעקומען  איז  גבאי  דער  ווען 

ער געהערט ווי דער בעש"ט זאגט: "כ'בין דיר 

מוחל צוויי שעה, נאר פייניג מיר נישט."

דער  האט  רבי?"  דער  רעדט  וועם  "מיט 

גבאי געפרעגט.

די  מיט  מלאך  דעם  נישט  "זענסט 

טוב  שם  בעל  דער  אים  האט  אויגן,"  טויזנט 

געענטפערט. "אייביג פלעגט ער אנטלויפן פון 

תק"ך,  יאר  אין  ביינאכט,  עצרת  שמיני 

זענען די תלמידים פון בעל שם טוב הקדוש 

דער  געווארט  און  המדרש  בית  אין  געזעצן 

בעש"ט זאל אריינקומען פראווען די הקפות. 

ער  פארזוימט.  אבער  זיך  האט  בעש"ט  דער 

איז געזעצן אליינס אין זיין חדר מיוחד פאר 

סוף-כל-סוף  איז  ער  ווען  צייט.  לענגערע  א 

אריינגעקומען, איז ער געווען פארזונקען אין 

מחשבות און זיין פנים האט געלאכטן. א שעה 

צייט איז דער בעש"ט געזעצן און געשוויגן און 

דערנאך האט ער געזאגט:

צו  אן  הייבן  מיר  איידער  רבותי,  "יעצט, 

פראווען הקפות, הערט זיך צו וואס איך זאג 

אייך. בשעת קריאת התורה וועט איר זען זאכן 

וואס וועלן אייך זיין א פלא, אבער איך בעט 

וואס  איבער  זאגן  גארנישט  זאלט  איר  אייך 

וועט זען, און בפרט זאלט איר, חס וח ־איר 

לילה, זיך נישט דערוואגן צו לאכן. זאגט איר 

מיר דאס צו?" 

אלע תלמידים, איינער נאכן צווייטן, האבן 

צוגעזאגט פאר זייער גרויסן רבי'ן אז זיי וועלן 

קיין שמייכל נישט געבן.

צומארגנס, ווען מען האט ארויסגענומען 

ליינען,  צום  פון ארון הקודש  די ספרי-תורה 

האט דער בעש"ט אויסגערופן אויפ'ן אויפ'ן 

קול:

מיר, ווי מענטשן רופן עס, וואו דער שווארצער 

פעפער וואקסט, און יעצט, איינמאל ער האט 

באקומען די רשות, שטייט ער דא מיט אזא 

ברייטקייט און א שמחה."

זיין זון ר' צבי, וועלכער איז אויף געווען א 

גאנצע נאכט, איז בייטאג געגאנגען זיך צולייגן, 

־וויבאלד ער האט נישט געגלייבט אז זיין פא

טער וועט זיך היינט געזעגענען. 

האבן די תלמידים געפרעגט דעם בעש"ט:

"פארוואס גיבט דער רבי נישט א צוואה 

"וואס  געענטפערט:  ער  האט  זון?"  זיין  פאר 

זאל איך טאן, אז ער שלאפט"? האט מען אים 

אויפגעוועקט און מען האט אים געזאגט: "דיין 

פאטער האט געזאגט, אז ער וועט היינט נפטר 

ווערן". איז ר' צבי אריבערגעלאפן צום פאטער 

און אנגעהויבן שרייען: "טאטע, טאטע!"

"זון  געזאגט,  אים  צו  בעש"ט  דער  האט 

־מיינער, דו האסט א גרויסע נשמה, און דאר

פסט גארנישט!"

האט דער זון אים געבעטן, "זאג מיר פארט 

איין זאך."

צו  עפעס  אנגעהויבן  בעש"ט  דער  האט 

פארשטיי  "איך  געזאגט,  זון  דער  האט  זאגן, 

נישט וואס דו זאגסט מיר."

האט דער בעש"ט געזאגט: "עס איז מיר 

שווער די וועלט אין איך קען מער מיט דיר 

אים  בעש"ט  דער  האט  דאך  רעדן".  נישט 

אויסגעלערנט א שם און האט אים געזאגט, 

"נאך מיין פטירה, אז דו וועסט מכוון זיין דעם 

־שם וועסטו מיך זען און איך וועל מיט דיר לע

רנען. האט ר' הערשעלע געזאגט דעם בעש"ט, 

"טאמער וועל איך פארגעסן דעם שם"? האט 

דער בעש"ט אים געזאגט א סגולה, ער זאל 

געדענקען דעם שם.

שפעטער זענען די תלמידים און חסידים 

־אריבערגעקומען. דער בעש"ט האט זיי אויפ

־גענומען יום טוב'דיג און געזאגט תורה. דער

נאך האט ער זיך געזעצט צום טיש פראווען די 

יום טוב'דיגע סעודה. אינמיטן די סעודה האט 

ער געהייסן דעם גבאי אריינברענגען א גרויסן 

פלאש טרונקען פאר די תלמידים. ווען דער 

גבאי איז צוריקגעקומען מיט א קליין פלעשל, 

האט דער בעש"ט זיך אנגערופן מיט'ן פסוק: 

־"אין שלטון - מ'קען נישט געוועלטיגן אין לע

צטן טאג. אפילו דער גבאי פאלגט מיר נישט."

די לעצטע 
ווערטער

נאך די סעודה האט דער בעש"ט געזאגט 

פאר די תלמידים: "ביז היינט האב איך אייך 

געטון טובות, היינט זאלט איר טון א גמילות 

־חסד מיט מיר." א סימן האט ער זיי איבערגע

געבן צו וויסן ווען עס וועט זיין די הסתלקות, 

־ווען די צוויי זייגערס אין שטוב וועלן זיך אפ

שטעלן פון גיין.

ארויס  אינצווישן  איז  טוב  דער בעל שם 

־אינדרויסן און דער גבאי איז אים נאכגעגא

נגען, האט אים דער בעל שם טוב געפרעגט, 

־"וואס גייסטו מיר נאך?" און ער האט אים צו

ריקגעשיקט אין שטוב.

זיך  ווען ער איז צוריקגעקומען האט ער 

וואנט  גרויסער  דער  און  הענט  די  געוואשן 

תלמידים  די  אפגעשטעלט.  זיך  האט  זייגער 

שבועות ערצעהלונגען
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א נַאר און 
איך גלייב

האבן שנעל ארומגערינגלט דעם בעש"ט ער 

זאל נישט זען דעם זייגער.

אפ זיך  האט  זייגער  דער  אז  ווייס  ־"איך 

געזאגט.  זיי  בעש"ט  דער  האט  געשטעלט," 

דער  אז  פארשטאנען  תלמידים  די  האבן 

סוף דערנענטערט זיך, און זיי האבן געקוקט 

דער בעש"ט  פנימ'ער. האט  טרויעריגע  מיט 

געעפנט זיינע אויגן און געזאגט צו זיי: "נישט 

־פאר מיר זארג איך זיך, נאר עס איז מיר א רח

מנות אויף אייך, איך וועל ארויס פון איין טיר 

און גלייך אריין אין א צווייטער טיר."

דער בעש"ט האט פארמאכט זיינע אויגן 

און עטליכע מינוט געווען פארזינקען אין זיינע 

הייליגע געדאנקען. דערנאך האט ער ווידער 

זאגן  אנגעהויבן  האט  און  אויגן  די  געעפנט 

דער  האט  דערנאך  תלמידים.  די  פאר  תורה 

בעש"ט געזאגט צו די תלמידים, זיי זאלן זאגן 

־"ויהי נועם", און אויך זיינע לעפצן האבן אנג

־עהויבן צו מורמלען א תפילה. ווען די תלמי

דים האבן זיך איינגעבויגן צו הערן וואס דער 

בעש"ט זאגט, האבן זיי געהערט אים זאגן: "אל 

תבואני רגל גאוה."

אינמיטן האט ער אויפגעהויבן זיינע צוויי 

"נאך  געזאגט:  און  הימל  צום  הענט  הייליגע 

איך  לייג  געווען,  משיג  כ'האב  וואס  אלעס 

אוועק אלע השגות, און איך בין א נַאר און איך 

גלייב!"

־איין ווארט וואס איז געווען ווי דער תמ

צית פון זיין לעבן און פון זיין תורה פאר אלע 

דורות. די ריינע אמונה - איך בין א נַאר און 

איך גלייב.

"דעקט מיר צו מיט א ליילאך," האט ער 

דערנאך געהייסן די תלמידים. זיי האבן באלד 

איבערגעדע געהייסן.  האט  ער  וואס  ־געטון 

קט מיט'ן ליילאך האט דער בעל שם טוב זיך 

־אנגעהויבן טרייסלען און ווארפן אזוי ער פל

עגט אייביג זיין ווען ער פלעגט שטיין שמונה 

עשרה.

פלוצים  זיך  האט  זייגער  צווייטער  דער 

־אפגעשטעלט און דער בעל שם טוב איז געב

ליבן ליגן אומבאוועגליך.

־ווי זיין תלמיד ר' לייב קעסלער, פון די נאנ

טע מקורבים וועם דער הייליגער בעל שם טוב 

האט איבערגעגעבן וויאזוי זיך מתעסק צו זיין 

מיט אים, האט שפעטער דערציילט, האט ער 

געזען די יציאת נשמה פון בעש"ט און עס איז 

גייט ארויף  ווי א בלויע פלאם פייער  געווען 

צום הימל. 

נאך די פטירה האבן די תלמידים אמאל 

געשמועסט איבער די מופתים וועלכע האבן 

זיך געוואלגערט אונטער'ן טיש ביים הייליגן 

זיינע  איבערגעשמועסט  און  טוב  שם  בעל 

דברי תורה. האט דער בעל שם טוב זיך באוויזן 

צו זיי און געזאגט, פארוואס שמועסט איר פון 

מיינע מופתים און מיינע דברי תורה און איר 

טראכט נישט איבער מיין יראת שמים!?" 

־דער רבי ר' אהרן קארלינער האט געזא

גט: "אזא נשמה ווי דעם בעש"ט'ס איז געווען 

קומט אראפ אויף דער וועלט בלויז איין מאל 

אין טויזנט יאר."

געזאגט  האט  מגיד  מעזעריטשער  דער 

וואלט  "הלוואי  רבי'ן דעם בעש"ט:  זיין  אויף 

־מען געקושט א ספר-תורה מיט אזויפיל ליב

־שאפט ווי דער בעש"ט האט געקושט די קינד

ער, ווען ער איז געווען א באהעלפער און האט 

זיי געפירט אין חדר אריין."

דער בעש"ט'ס זון 
ר' הערשעלע

אין קונטרס "מאירת עינים" פון ר' שמעון 

וואס  גאווארטשאוו,  פון  מנחם מענדל שו"ב 

ווי אן הקדמה צום ספר "בעל  איז געדרוקט 

שם טוב", ווערט געבראכט אזא מעשה וועגן 

דעם בעש"ט און זיין בן יחיד, הרה"ק ר' צבי 

זי"ע.

פאר דער הסתלקות פון בעש"ט זענען די 

תלמידים ארומגעשטאנען ארום זיין בעט און 

וועמען  אויף  "רבי,  געפרעגט:  אים  האבן  זיי 

לאזט איר אונז איבער?"

האט דער בעש"ט געענטפערט, "אויף מיין 

בן יחיד, הערשעלע'ן".

דערנאך האט ער זיך געוואנדן צו זיין זון 

און אים געזאגט: "הערשעלע, דו האסט מורא 

־צו ווערן מיין ממלא מקום? איך בין דיר מב

־טיח, אז ווען דו וועסט מיך רופן, וועל איך קו

מען צו דיר".

־ר' הערשעלע איז געווען א נחבא אל הכ

ער  האט  טאטן  זיין  פון  פטירה  די  נאך  לים. 

־טאקע איבערגענומען דאס פירן די עדה הק

דושה, אבער פאר נישט מער ווי איין יאר.

שבועות תקכ"א, ביים ערשטן יארצייט פון 

־בעש"ט, איז ר' הערשעלע געזעצן און געפי

ער  האט  אינמיטן  חסידים.  די  מיט  טיש  רט 

אויסגערופן:

"עס איז צו מיר היינט געקומען מיין טאטע 

און ער האט מיר געזאגט אז די שכינה האט 

־גענומען איר שטעקן און טארבע און איז ארי

בער צום רבי'ן ר' בער." און ר' הערשעלע האט 

אויפ'ן ארט אויסגעטאן די ווייסע בעקיטשע 

פון זיין פאטער און עס אנגעטאן פאר'ן רבי'ן ר' 

בער פון מעזריטש און זיך אריינגעזעצט ביים 

טיש צווישן די אנדערע תלמידים.

־דער גרויסער מגיד און די אנדערע תלמי

־דים, און נאך זיי זייערע תלמידים, האבן דער

נאך ווייטער פארשפרייט דעם הייליגן פייער 

מזרח  דאס  דערנענטערנדיג  חסידות  פון 

אייראפעאישן אידנטום צו זייער פאטער אין 

הימל.

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל

ווען מען האט געפרעגט דעם מונקאטשער 

שבת  ליינען  ביים  האט  ער  וואו  פון  רב 

ער  האט  פטירה,  די  איבער  געוואוסט  שוין 

געענטפערט מיט בכיות נוראות: "ווי קען מען 

דען ליינען א קוויטל אויב מען שפירט נישט 

ווען אזא צדיק גייט אוועק פון דער וועלט!?"

זייער  האט  רב  מונקאטשער  דער 

דברי  די  אין  ישראל.  אהבת  נאכ'ן  געקלאגט 

האט  לכבודו  געזאגט  האט  ער  וואס  הספד 

וויזשניצער רבי  "דער  זיך אויסגעדרוקט:  ער 

זיך  האט  וואס  הדור,  צדיק  דער  געווען  איז 

געזארגט פאר כלל ישראל."

אינמיטן די שבעה איז רביה"ק מ'סאטמאר 

זי"ע געפארן קיין גרויסווארדיין מנחם צו זיין 

די אבלים. די קינדער זענען געזעצן שבעה אין 

די צימער וואו עס איז געווען יציאת נשמה. 

אינמיטן שמועס האט דער רבי געפרעגט צי 

די פטירה איז געווען בייטאג אדער ביינאכט. 

אלס ענטפער האט אים הרה"ח ר' חיים סענדער 

ניימאן ע"ה געוויזן אויפ'ן זייגער אין צימער - 

דער זייגער וואס האט זיך אפגעשטעלט ביי 

יציאת נשמה אזוי ווי מ'האט אויך געזען ביי 

די הסתלקות פון זיין טאטן, הרה"ק ר' ברוכ'ל 

מ'וויזשניץ זי"ע, און נאך אסאך צדיקים.

איך וועל שוין נאכקומען

יאר,  קומענדיגן  דעם  ווינטער  אנהייב 

זי"ע  רב  מונקאטשער  דער  האט  תרצ"ז, 

אנגעהויבן שפירן יסורים נוראים אין די לינקע 

האנט. דאס תפילין לייגן איז אים אנגעקומען 

נישט  אבער  האט  ער  נפש.  מסירות  מיט 

וויפיל  עבודה  הייליגע  זיין  פון  נאכגעלאזט 

ער האט נאר געקענט. צוביסלעך איז ער ל"ע 

אפגעשוואכט  מער  און  מער  אלץ  געווארן 

במשך דעם ווינטער.

ראש  ערב  תרומה,  פרשת  מיטוואך 

חודש אדר תרצ"ז, האט ער נאך זוכה געווען 

זיין  אפשערן  פונעם  שמחה  די  פראווען  צו 

גרויסע  געווען א  עלטסטע אייניקל. עס איז 

שמחה ביי די גאנצע עדה קדושה און מ'האט 

זיך געפרואווט וואונטשן אז אזוי זאל מען זוכה 

זיין דער רבי זאל אים פירן אונטער די חופה. 

געגאסן  אויגן האבן  רב'ס  מונקאטשער  דער 

טייכן טרערן ווען ער האט געענטפערט אמן 

אויף די ברכות.

זיין מצב האט זיך צוביסלעך פארערגערט 

זיינע  נוראים.  יסורים  ליידט  ער  ווען 

ווי  צוקוקן  געקענט  נישט  האבן  מקורבים 

לוחם  גרויסער  דער  לייב,  פייערדיגער  דער 

אין  בעט  אין  שוואך  אזוי  ליגט  ד',  מלחמות 

גרויס צער פון די אומדערטרעגליכע יסורים, 

און ווי ער רייסט פון זיך שטיקער אנצוגיין מיט 

די עבודת הקודש דאס מערסטע מעגליך.

שבת  וועלט,  די  אויף  שבת  לעצטן  זיין 

ביי  יום טוב.  ווי  ביי אים  געווען  איז  במדבר, 

קידוש האט דער מונקאטשער רב אויסגעפירט 

אינדערפרי  און  והזמנים",  ישראל  "מקדש 

דעם  אויפגעמישט  ער  האט  דאווענען  ביים 

ווי  געזען  צו הלל. מען האט  סידור האריז"ל 

דער צדיק וקדוש גרייט זיך אריבערצוגיין צום 

עולם שכולו טוב.

דער  זיך  האט  טאג  פאר  קומענדיגע  די 

די  ווען  שיעור,  אין  עד  פארערגערט  מצב 

גאנצע שטאט און גאנץ כלל ישראל רייסן איין 

פאר זיין רפואה אין די בתי מדרשים און ביי די 

קברים פון זיינע אבות הקדושים. די מלחמה 

דינסטאג,  פארלוירן.  געווען  אבער  שוין  איז 

זיך  ער  האט  פארנאכטס,  סיון  חודש  ראש 

זיין רעביצין ע"ה אז עס קומט  אנגערופן צו 

שוין זיין פטירה לחיי העולם הבא.

יענע נאכט, צוויי אזייגער פארטאגס, איז 

זיין הייליגע נשמה ארויף מיט א שטורעם אין 

הימל.

דער דאטום איז געווען... "יום המיוחס" - 

ב' סיון.

ביים  געזאגט  ער  האט  אזוי  יא,  יא 

ישראל  אהבת  מיט'ן  ויכוח  אינטערעסאנטן 

מיט צוויי יאר פריער: "וויזשניצער רבי, גייט 

איר פריער ארויף, ווייל איר זענט עלטער פון 

ביידע  נאכקומען."  שוין  אייך  וועל  איך  מיר. 

העולם  לחיי  געווארן  נסתלק  זענען  צדיקים 

יאר  איין  בלויז  טאג,  זעלבן  אין  פונקט  הבא 

אפגערוקט איינער פון אנדערן.

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל

שבועות ערצעהלונגען

פון די רפואה ביז'ן מי שברך
אברהם גאנץ

זייט 24<< 

זייט 25<< 
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שבועות אין מאסקווע
איך  האב  צוריק  וואכן  עטליכע  מיט 

אפגעראכטן א נסיעה אין סאוויעטן פארבאנד 

קאמוניסטישע  ארומיגע  די  און  רוסלאנד   -

און טשעכיי.  ראמעניע  אונגארן,  ווי  לענדער 

דעם יום טוב שבועות, זמן מתן תורתינו, איז 

מיר אויסגעקומען צו פראווען אין רוסלאנד'ס 

הויפטשטאט, מאסקווע.

זונטאג  אויסגעפאלן  איז  שבועות 

קודש  שבת  ערב  בהעלותך.  מאנטאג  און 

טוב,  יום  פאר'ן  טאג  צוויי  נשא,  פרשת 

אלס  מאסקווע  קיין  אנגעקומען  איך  בין 

האב  אזוינער  אלס  טוריסט.  אמעריקאנער 

די  פון  אויפזיכט  אונטער'ן  געפונען  זיך  איך 

רוסישע "אינטוריסט". איך האב געבעטן מיין 

וועג-ווייזער מיר צו טראגן צום גרויסן שול און 

ער האט עס גערן געטון.

איך  האב  דאווענען,  ענדיגן  נאכ'ן  שבת, 

זיך  געוואלט בלייבן אביסל אין שול. כ'האב 

אין ערגעץ נישט געיאגט. עטליכע אידן זענען 

איך  וואס  געפרעגט  און  מיר  צו  צוגעקומען 

וויל? האב איך זיי געענטפערט אז איך האב 

א מנהג איבערצוגעבן א שיעור אין יעדן ארט 

וואו איך באזוך, און כ'וואלט זיך זייער געפרייט 

אויב מ'וואלט מיר דא אויך געלאדנט צו זאגן 

א שיעור.

געווארן,  איבערראשט  זענען  אידן  די 

עטליכע פון זיי זענען איבערגענומען געווארן 

אלס  פאר  זיך  שטעלט  איינער  טרערן.  ביז 

)גארדאן  אליעזר  ר'  פון  תלמיד  געוועזענער 

צווייטער  א  אין טעלז...  ישיבה  די  אין  זצ"ל( 

פונעם  קרוב  א  איז  ער  אז  מיר  דערציילט 

רב  לוצקער  פון  ברודער  א  רב,  סטופעצער 

שנעל  מיר  רוימט  אנדערער  אן  און  זצ"ל, 

איד! דער מלאך המות  "ר'  אויער:  אין  אריין 

האט טויזנט אויגן!" - אן אפענע דערמאנונג 

זיך צו היטן פון די 'מזיקים', די אויערן פון די 

רוסישע געהיים פאליציי וועלכע געפונען זיך 

איבעראל - יא, אויך אין שול.

למעשה האב איך איבערגעגעבן א שיעור 

פון  פסחים.  מסכת  אין  שול  מאסקווער  אין 

שול,  אין  מתפללים  בלע"ה  עולם  גרויסן 

געשאצט אויף ארום צוועלף הונדערט אידן, 

צו  דערוואגט  זיך  סאך  קיין  נישט  האבן 

האבן  וועלכע  די  צווישן  שיעור.  צום  קומען 

געווען  זענען  שיעור  צום  צוגעהערט  יא  זיך 

אין  'יונגעלייט'  און   - יונגעלייט  ווייניג  זייער 

פופציג  ארום  מען  מיינט  שול'  'מאסקווער 

זעכציג יאר אלט.

געווען  איך  בין  אינדערפרי  קודש  שבת 

דער פערזענליכער גאסט פונעם הויפט רב פון 

וואו  מאסקווע. דער רב האט מיר געפרעגט 

איך עס, און ווען כ'האב אים געענטפערט וואס 

כ'האב אים געענטפערט וויאזוי "כ'האב זיך אן 

זיך צוצוגרייטן כשר'ס צו עסן  עצה געגעבן" 

אינעם גרויסן האטעל, האט דער רב געזאגט, 

אז ער וואלט מיר געוואלט לאדענען אויף די 

סעודת יום טוב ביי זיך אין שטוב, נאר וויבאלד 

"ס'איז אים שווער," וועט ער עסן מיט מיר איין 

סעודה אין שול, אין איינס פון די קליינע זאלן 

אונטן.

פאר  שבועות,  טוב  יום  הייליגן  אינעם 

אויפגעטרעטן  רב  קריאת התורה, האט דער 

פאר'ן עולם. כ'האב באמערקט אז ער רעדט 

וויסנדיג איבער די "אויגן און אויערן" פון די 

העכערע פענסטער וואס געפונען זיך אין שול:

האט  שטייט,"  הדברות  עשרת  די  "אין 

דער רב באטאנט אין זיין דרשה, "ששת ימי' 

תעבוד ועשית כ' מלאכתך! דאס מיינט אז עס 

איז א גרויסע מצוה צו ארבעטן! יעדער מוז 

ארבעטן! און אן קיין ארבעט איז נישט יעדער 

גלייך!"

איז  מעריב,  טוב'דיגן  יום  נאכ'ן  ביינאכט 

עלטערע  די  פון  איינער  מיר  צו  צוגעקומען 

האט  עס  וועם  פון  איד  א  מתפללים, 

און  ווארעמקייט,  תורה'דיגע  א  געשטראלט 

"גייען  מיר:  ער  פרעגט  קרעכץ  טיפן  א  מיט 

מיר שוין אלע שטארבן דא, חס ושלום? אין 

צוואנציג יאר ארום, וועט וועט נאך דאווענען 

דער  וועט  שול?  מאסקווער  גרויסן  אין 

הערליכער שול אויך פארוואנדלט ווערן אין 

א מוזעאום?"

זענען  החג",  "נעילת  אויף  נאכמיטאג, 

צוויי  א  בערך  שול  אין  צוזאמגעקומען  זיך 

מיט  געשטארקט  זיי  כ'האב  אידן.  הונדערט 

זאגן. און  וויפיל כ'האב געקענט  דברי תורה, 

זיי האבן געזונגען יום טוב'דיגע זמירות מיט 

בענקעדיגע הארץ-רייסנדע ניגונים.

אידישקייט אין לענינגראד
לענינגראד  אין  באזוכט  אויך  האב  איך 

)די אמאליגע פעטערבורג(, דארט איז געווען 

מיין ערשטע סטאנציע אין רוסלאנד. אינעם 

איך  האב  לופטפעלד  מאדערנעם  ריזיגן 

געבעטן מ'זאל מיר ערמעגליכן צו דאווענען 

"אינטוריסט"  די  פון  מנחה. דער באגלייטער 

צימערל  זייטיגע  א  ערלעדיגט  מיר  האט 

געווען  חושד  אים  כ'האב  דאווענען.  צו  וואו 

אלס איד, האב איך אים געוויזן מיין קליינע 

גמרא'לע וואס כ'האב געהאט מיט זיך און אים 

געפרעגט אויב ער קען ליינען דעם שריפט... 

ער האט געשאקלט מיט'ן קאפ, ניעט! כ'האב 

אים געגלייבט אז ער קען נישט קיין צורת אות 

אבער פארט געשפירט אין הארצן אז ער איז 

א איד... א אידיש קינד אין רוסישן לענינגראד.

האב  לענינגראד?"  אין  שול  די  איז  "וואו 

איך געפרעגט מיין באגלייטער, און ער האט 

מיר אהינגעפירט.

לענינגראד  קיין  אז  פארשטאנען  כ'האב 

שבועות ערצעהלונגען

אונטער'ן אייזערנעם בַארג
זכרונות פון הרה"ג ר' פנחס הירשפרונג זצ"ל, אב"ד מאנטריאל, קאנאדע, 

פון זיין באזוך שבועות תשכ"ח אין קאמוניסטישן מאסקווע, רוסלאנד

די  איבער  סיני  בארג  דעם  אויפגעהויבן  אייבערשטער  דער  האט  תורה  מתן  פאר 

אידישע קעפ און געפרעגט אויב זיי ווילן מקבל זיין די תורה איז גוט, אויב נישט... כלל 

ישראל האט עס אנגענומען באהבה וברצון.

יאר  טויזנט  דריי  מיט  אויך  פאלק  אידישע  דאס  האט  ווארט  זייער  געהאלטן  און 

שפעטער, ווען זיי האבן זיך ווידעראמאל געפונען אונטער א בארג. דאסמאל א בארג 

פון שרעק און פיין -  דער רוסישער דיקטאטור און ארכי-מערדער יאזעף סטאלין ימש"ו 

האט אויף זיי ארויף געקלאמערט אן אייזערנעם יאך, דער קאמוניזם. זיי זענען געווארן 

איינגעשפארט ווי אונטער אן אייזערנעם פארהאנג. פארשפרייטן אידישקייט איז געווארן 

פארבאטן און היטן די תורה שטרענג אונטערגעדרוקט.

טאג און נאכט האט איבער זייערע קעפ געשוועבט דער שווארצער מלאך מיט די 

"אויגן און  וועלכע האט פארמאגט  - די קאמוניסטישע געהיים-פאליציי  טויזנט אויגן 

אויערן" איבעראל. יעדער צווייטער מענטש האט געקענט זיין א מסור און מ'האט נישט 

געקענט געטרויען דעם אייגענעם שאטן.

צוויי און א האלב מיליאן אידן האבן זיך געטראפן פארשפארט אין די גרעסטע טורמע 

אין היסטאריע, דער סאוויעטן פארבאנד. וועלן די אידן אויך היטן די תורה אונטער דעם 

בארג?

דער אידישער ענטפער איז געבליבן דער זעלבער.

מיט אויסטערלישע מסירות נפש האבן די אידן וועלכע זענען געווען איינגעשפארט 

"אונטער'ן אייזערנעם פארהאנג" פרובירט אנצוהאלטן די הייליגע מסורה. די רוסישע 

געהיים פאליציי האט איינגעהילט דאס גאנצע פאלק אין א טויט-שרעק. אבער דעם 

אידישן פונק האבן זיי נישט געקענט פארלעשן.

מיליאנען אידן האבן פארלוירן זייערע לעבנס אין די רוסישע גולאגן )צוואנגס-ארבעט 

פארשנייטע  טויזנטער  די  איבער  אויסגעשפרייט  )דערפלעך(  קאלכאזן  און  לאגערן( 

קילאמעטער פונעם אייז-קאלטן גיהנם, דער פראסטיגער סיביר פון וואו ווייניג זענען 

אהיימגעקומען. אבער די וועלכע זענען געבליבן אינדערהיים זענען ווייטער געגאנגען 

אין די געציילטע פארבליבענע שולן אדער אונטערערדישע מנינים, און געהיטן תורה 

און מצוות.

פאר די וועלט האט רוסלאנד געשטעלט א פנים ווי זיי ערלויבן רעליגיעזע פרייהייט. 

אין יאר תשכ"ח האט דער סאוויעטן פארבאנד אפגעראכטן מאסיווע "פי. אר." קאמפיינען 

רעליגיעס  אלע  וואס  פון  פרייהייט"  "רעליגיעזע  אפיציעלע  דאס  פראפאגאנדירן  צו 

געניסן אונטער זייער שוץ.

פון  שמועס  א  געווארן  פארעפנטליכט  אנדערע  צווישן  איז  דערצו  ענטפער  אלס 

הגה"צ ר' פנחס הירשפרונג זצ"ל, הויפט-רב פון מאנטרעאל, קאנאדע - דער זעלבער 

צו וועם רביה"ק מ'סאטמאר זי"ע האט אפגעשריבן די תשובה וואס ער האט שפעטער 

איבערגעארבעט אלס "מאמר לשון הקודש" אין זיין הייליגן ספר "ויואל משה". 

ר' פנחס האט דערציילט איבער זיינ'ס א פערזענליכע נסיעה אינעם ראטן פארבאנד 

- א נסיעה וואס האט אים געוויזן דעם אמת 'פון אונטער'ן פארהאנג'. כאטש ר' פנחס איז 

ווי יעדער באזוכער נאכגעפאלגט געווארן דורך די "אינטוריסט" - די אפיציעלע "וועד 

הכנסת אורחים" פון די רעגירונג וועלכעס האט אויפגעפאסט אויף אלע געסט, האט ער 

אבער באוויזן צו זען אויך וואס זיי האבן אים נישט געוואלט ווייזן. 

ליינט און שעפט אייך אן מיט אינספיראציע זיך צו שטארקן אפילו אונטער סיי וואס 

פאר א בארג.

קבלת התורה

 >> זייט 32

כ'האב נישט 
געפונען קיין 
זכר. דער בנין 
האט די רעגירונג 
'איבערגענומען' 
אלס "פארמעגן 
אן קיין יורשים" א 
ריכטיגע 'רצחת 
גם ירשת'. 
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זי זאל הערן 
הייליגע דיבורים

איז  טוב  שם  בעל  הייליגער  דער  פאר 

נתגלה געווארן פלעגט ער זיך באהאלטן אין 

די וועלדער און אין היילן און דארט דינען דעם 

בורא כל עולמים מיט גרויס דביקות, ווייט און 

די  צווישן  אויג.  מענטשליכן  פון  פארבארגן 

שטעטלעך קיטוב און קאסוב, אין די הייך פון 

די מאיעסטעטישע קארפאטן בערג, ציען זיך 

גרויסע געדעכטע וועלדער, רייך מיט היילן און 

קוואלן. דארט פלעגט דער בעש"ט הקדוש זיך 

אסאך דרייען און פראווען זיין הייליגע עבודה.

געוואוינט  האט  העליטש  שטאט  די  אין 

א גרויסער גביר וועלכער האט פארמאגט אן 

איין איינציג טאכטער. איין טאג איז זי פלוצים 

אראפ פון זינען. זי האט זיך גענומען שרייען 

און שלאגן און צוברעכן אלעס וואס איז איר 

האט  גביר  דער  האנט.  די  אונטער  געקומען 

נישט געוואוסט וואו זיך אהינצוטון פון גרויס 

מיט  ארומצולויפן  אנגעהויבן  האט  ער  צער. 

איר צו די גרעסטע פראפעסארן פון וויען אין 

קיין  ביז  דייטשלאנד  אין  בערלין  עסטרייך, 

בודאפעסט אין אונגארן, אבער קיינער האט 

איר נישט געקענט העלפן.

פארגעשלאגן  אים  האבן  חברים  זיינע 

אינטערעסאנטן  צום  גיין  ער  זאל  אפשר  אז 

בערג,  די  אויף  זיך  דרייט  וועלכער  מענטש 

מענטשן זאגן אז ער איז עפעס א העכערער 

מענטש, אפשר גאר א צדיק נסתר. דער גביר 

זיין קארעטע און  האט באלד איינגעשפאנט 

אריבערגעפארן אין וואלד אריין אויפזוכן דעם 

בעש"ט. ווען ער האט אים געטראפן האט ער 

אים געבעטן צו קומען צו אים אין שטוב קיין 

העליטש, אפשר וועט ער קענען העלפן זיין 

געווען  מסכים  האט  בעש"ט  דער  טאכטער. 

און איז ארויף אויפ'ן וואגן.

נאכט  די  איז  פארן  שעה  עטליכע  נאך 

זיי  ווייטער געפארן ביז  זיי זענען  צוגעפאלן. 

קיין  אנגעקומען  האלבערנאכט  ארום  זענען 

נעכטיגן.  געוואלט  האבן  זיי  וואו  'פיסטין' 

ווי  געזען  זיי  האבן  שטאט  אין  אנקומענדיג 

אידישע  די  אויף,  נאך  איז  שטאט  גאנצע  די 

איינוואוינער לויפן אין די בתי מדרשים, און פון 

אלע הייזער הערן זיך יללות און געוויינערייען 

פון פרויען און קינדער.

דער בעש"ט האט אפגעשטעלט א איד און 

איבערקערעניש  די  איז  וואס  געפרעגט  אים 

אין שטאט היינט?

איד  דער  האט  נישט?"  ווייסט  "איר 

צוריקגעפרעגט, "קענטיג א גאסט דא, הא?" 

און ער האט דערציילט פאר'ן בעש"ט אז די 

טאכטער פונעם גובערנאטאר איז ל"ע אראפ 

פון זינען, און זיינע גלחים און יועצים האבן אים 

געראטן ער זאל הייסן די אידן זאלן דאווענען 

אויב  אז  ווארענען  זיי  זאל  און ער  איר,  פאר 

עס  וועט  ווערן  אויסגעהיילט  נישט  וועט  זי 

זיין פאר אים א סימן אז דער אייבערשטער 

וויל זיי מער נישט רח"ל, און ער וועט זיי אלע 

נוקם  ביטער  זיך  און  פון שטאט  פארטרייבן 

זיין אין זיי.

"גיי צום גובערנאטאר," האט דער בעש"ט 

איז  עס  אז  אים  זאג  "און  איד,  צום  געזאגט 

אויסטערליש  אן  שטאט  אין  אנגעקומען 

קלוגער מענטש, באהאוונט אין אלע חכמות, 

און ער זאגט אז ער וועט קענען אויסהיילן זיין 

טאכטער."

דאס  האט  גובערנאטאר  דער  נאר  ווי 

געהערט האט ער געזאגט פאר'ן איד ער זאל 

אין  אים  צו  גאסט  דעם  רופן  אריבער  שוין 

אנגעקומען  איז  בעש"ט  דער  ווען  פאלאץ. 

האט ער באפוילן פאר'ן גובערנאטאר אז דאס 

ערשטע זאל ער אויסרוימען אלע בילדער און 

דערנאך  צימער.  טאכטער'ס  זיין  פון  צלמים 

זאל מען איר צובינדן מיט דיקע שטריק און 

זייט  לינקע  די  אויף  אויסגעדרייט  ליגן  לאזן 

קיין  צימער.  פון  ארויסגיין  זאל  יעדער  און 

נישט  דארט  זיך  זאל  מענטש  לעבעדיגער 

געפונען אויסער איר.

האבן  גובערנאטאר  פונעם  באדינער  די 

אויסגערוימט  האבן  זיי  געטון,  אזוי  באלד 

דעם צימער און יעדן ארויסגעשיקט. איינער 

פון די הויף-גלחים האט זיך אבער באהאלטן 

אין א קאסטן אין ווינקל פון צימער, ווילנדיג 

זען וואס דער בעש"ט וועט טון. ווי נאר דער 

בעש"ט איז אנגעקומען צום שוועל האט ער 

זיך אנגערופן, א מענטש באהאלט זיך נאך דא, 

נעמטס אים שוין ארויס! מ'האט זיך גענומען 

זוכן און מ'האט געפאקט דעם גלח פארבויגן 

אין קאסטן. מ'האט אים ארויסגעטריבן מיט 

בושות און דער בעל שם טוב איז אריין אין 

צימער.

האט  טוב  שם  בעל  הייליגער  דער 

ארויסגענומען א טיכל און ארומגעבינדן זיין 

בארד און פאות זיי זאלן נישט אנרירן די בת 

נכר. דערנאך האט ער זיך איבערגעבויגן איבער 

האט  ער  וואס  געזאגט  אויער,  רעכטע  איר 

געזאגט, און זיך אנגערופן צום גובערנאטאר 

וועלכער איז געשטאנען ביים טיר אז מ'קען 

שוין אויפבינדן דאס קינד.

דער גובערנאטאר איז באלד צוגעלאפן צו 

שטריק.  די  אראפגענומען  און  טאכטער  זיין 

צום  און  אויגן,  די  געעפנט  דאס מיידל האט 

ערשטן מאל אין א לאנגע צייט געקוקט אויף 

איר טאטן מיט א קלארן בליק: "טאטע, ווער 

זענען די אלע מענטשן דא? פארוואס שטייען 

דארשטריג,  אזוי  כ'בין  בעט?  מיין  ארום  זיי 

כ'בעט דיר ברענג מיר א גלעזל וואסער!"...

א  געשאפן  האט  השם  קידוש  דער 

געוואלדיגן אפקלאנג, און דער גובערנאטאר 

ישראל  אוהב  אלס  געווארן  בארימט  איז 

אין  אידן  די  צו  געפירט  זיך  האט  וועלכער 

שטאט מיט אמת און יושר נאך לאנגע יארן 

דערנאך.

דער בעל שם טוב איז פון דארט ווייטער 

ביים  העליטש.  קיין  גביר  מיט'ן  געפארן 

אנקומען אין שטאט איז דער בעל שם טוב 

ער  און  דאווענען,  שול  אין  אריבער  באלד 

האט באפוילן דעם איד אריבערצוברענגען די 

קראנקע טאכטער אין שול אריין זי זאל הערן 

הייליגע דיבורים. אויף א טראג בעטל, געבינדן 

אין קייטן הענט און פיס, האט מען דאס מיידל 

קורצע  א  שול.  ווייבער  אין  ארויפגעפירט 

וויילע שפעטער איז זי ארויס פון דארט אויף 

כאחד  שטארק  און  געזונט  פיס,  אייגענע  די 

האדם.

אין העליטש האט געוואוינט א גרויסער 

תלמיד חכם מיט'ן נאמען ר' זאב. ווען ר' זאב 

רוישט  שטאט  גאנצע  די  ווי  געהערט  האט 

בעל  פונעם  מופתים  געוואלדיגע  די  איבער 

געגאנגען  אריבער  ער  איז  הקדוש,  טוב  שם 

אין בית המדרש אריין אים צו זען. 

ווען ער איז אנגעקומען אין שול האט דער 

דאווענען  אינמיטן  געהאלטן  טוב  שם  בעל 

מנחה פון ערב שבת קודש. 

אויב איז יעדע תפילה ביים בעש"ט געווען 

העכער אלע השגות, זענען די פרייטאג'דיגע 

מנחה'ס געווען גאר לעילא ולעילא. עטליכע 

שעה פאר קבלת שבת פלעגט דער בעל שם 

טוב אליינס צוגיין צום עמוד און אנגעהויבן 

צוערשט  ברען,  און  פייער  א  מיט  דאווענען 

קאפיטל ק"ז, הודו לד' כי טוב, וואס ער האט 

מתקן געווען צו זאגן אין די הויכע צייט, און 

דערנאך גאנץ תפילת מנחה.

ערב שבת אין די צייט פון מנחה איז א זמן 

מסוגל מתקן צו זיין נשמות, פלעגט דעריבער 

די שמונה עשרה פון די ערב שבת'דיגע מנחה 

געדויערן פאר'ן הייליגן בעל שם טוב לאנגע 

שעות, געווענליך ארום פיר שעה. 

לעבן  זיין  אין  האט  וועלכער  זאב,  ר' 

שטארק  עס  האט  געזען,  נישט  אזוינס  נאך 

זיך  זאל  איינער  אז  זיין  קען  ווי  פארדראסן. 

אזוי  נאך  און  דאווענען  ביים  פארטיפן  אזוי 

לאנג? ער האט באשלאסן אז ער מוז כאפן א 

נענטערן בליק צו זען וואס גייט באמת פאר 

צום  צוגעשפאנט  האט  ער  טלית'.  'אונטערן 

בעל שם טוב הקדוש וועלכער איז געשטאנען 

סלופ,  א  ווי  אויסגעצויגן  שטענדער  ביים 

וואס  דעם טלית  אויפצוהייבן  דערוואגט  זיך 

פנים,  זיין  איבער  אראפגעצויגן  געווען  איז 

געכאפט איין בליק אויף די הייליגע צורה און 

צוזאמגעפאלן אויפ'ן ארט.

וואסער  גיסן  פרובירט  האט  עולם  דער 

אבער  אים  האבן  זיי  שלייפן,  די  רייבן  און 

האט  מען  ביז  דערמונטערן  געקענט  נישט 

וועלכער  דאקטער  א  אריבערגעברענגט 

אנשטרענגונג  גרויס  מיט  קוים  אים  האט 

צוריקגעברענגט צום לעבן. דריי חדשים נאך 

יענע מנחה איז נאך ר' וואלף געלעגן קראנק 

אין בעט.

אים  האבן  מענטשן  שטוב  זיינע  ווען 

געפרעגט וואס ער האט געזען אז ער האט זיך 

אזוי דערשראקן, האט זיי ר' זאב געענטפערט: 

"איר ווייסט דאך אז ר' ישראל בעל שם טוב 

האט א לעכטיגן פנים, מיט צוויי הערליכע אויגן. 

אבער ווען איך האב דעמאלטס אריינגעקוקט 

אונטער זיין טלית אינמיטן דאווענען, איז זיין 

זיינע  רח"ל,  מת  א  ווי  בלאס  געווען  געזיכט 

די  פון  ארויסגעשטעקט  געווען  זענען  אויגן 

צוויי  זיי  פון  גערינען  זענען  עס  און  לעכער, 

ווי א  גלייך  טייכן טרערן. ער אליינס שטייט 

מויער און געבט זיך נישט קיין ריר. דאס איז 

צופיל פאר א מענטש צו זען."

צדיק גוזר
סיפורי צדיקים      אברהם גאנץ

שבועות געפאלט די יארצייט פון מרן אור 
שבעת הימים רבינו ישראל בן אליעזר בעל שם 
טוב זצוקללה"ה. מיר ברענגען דא צוויי פון די 
אומצאליגע עובדות ווי ער האט גע'פועל'ט א 

נאך זיין הסתלקות.רפואה שלימה פאר קראנקע, איינס פון זיי שוין 

 "טאטע, ווער זענען די אלע מענטשן דא? פארוואס 
שטייען זיי ארום מיין בעט? כ'בין אזוי דארשטעריג, 

כ'בעט דיר ברענג מיר א גלעזל וואסער!"...

שבועות ערצעהלונגען
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יאסל, דאוון!
דער הייליגער רבי מיכעלע זלאטשובער 

בעל  הייליגן  פון  תלמיד  א  געווען  איז  זי"ע 

שם טוב. זיין זון רבי יוסף פון יאמפאלא זי"ע 

כוונה,  געוואלדיגע  א  מיט  דאווענען  פלעגט 

אזש זיין פאטער האט זיך אויסגעדרוקט אויף 

אים: "מיין יוסף ווייסט וויאזוי צו דאווענען!"

קראנק  שווער  יאסעלע  ר'  איז  איינמאל 

איז  דאקטער  שטאטישער  דער  געווארן. 

אונטערזוכן  נאכ'ן  און  אריבערגעקומען 

זאגנדיג  הענט  צוויי  די  געהויבן  ער  האט 

קען  ער  און  ערנסט  זייער  איז  מצב  דער  אז 

אים גארנישט העלפן. אויב מ'וועט זען דעם 

קראנקן שוויצן, דאן האט ער אויסזיכטן דאס 

אפשר איבערצולעבן.

אין  קראנק  ליגנדיג  קודש,  שבת  איין 

וועגט  ווי מען  געזען  יאסעלע  ר'  בעט, האט 

האט  מען  ווען  זכותים.  זיינע  הימל  אין  אפ 

ארויפגעלייגט זיינע הייליגע תפילות האט זיך 

דער וואגשאל געגעבן א דראפע אראפ. אבער 

פלוצים איז געקומען צו פליען א מלאך און 

געגעבן א שריי: "דאס הייסט געדאוונט?" און 

איר ווייסט דאך אז ר' ישראל בעש"ט האט א לעכטיגן 
פנים, מיט צוויי הערליכע אויגן. אבער ווען איך האב 

דעמאלטס אריינגעקוקט אונטער זיין טלית אינמיטן 
דאווענען, איז זיין געזיכט געווען בלאס ווי א מת רח"ל

מיט איין בלאז האט ער אוועקגעבלאזן אלע 

זיינע תפילות.

יענעם שבת קודש איז געווען די פארכטיגע 

אין  מיכעלע.  ר'  רבי'ן  הייליגן  פון  הסתלקות 

זיינע לעצטע יארן איז ר' מיכעלע אגאנצן צייט 

צום  דביקות  א טיפע  אין  געווען פארזינקען 

הייליגן באשעפער, אזש מען האט אים נישט 

האט  אייביג  אליינס.  איבערלאזן  געקענט 

איינער געמוזט זיין מיט אים, אפצוהיטן דעם 

צדיק ער זאל נישט בטל ווערן במציאות פון 

גרויס דביקות און התלהבות.

שלש סעודות פלעג דער רבי ר' מיכעלע 

און דערנאך פלעגט  צימער  אין  זיך  ביי  עסן 

תורה  זאגן  המדרש  בית  אין  אריבערגיין  ער 

פאר די חסידים. יענעם שבת קודש ביי שלש 

סעודות איז פונקט קיינער נישט געווען מיט 

טאכטער  זיין  איז  אינמיטן  צימער.  אין  אים 

אריינגעקומען, האט זי געזען ווי ער שפאנט 

ארויף און אראפ פארזינקען אין א פארכטיגע 

געוואלדיגן  א  מיט  איבערזאגנדיג  דביקות 

)ביים  הקדוש  זוהר  פון  ווערטער  די  ברען 

ביי שלש סעודות(:  זאגט  וואס מען  שטיקל 

מהימנא  נביאה  משה  אסתלק  רצון  "בהאי 

קדישא מעלמא!"

א דערשראקענע איז די טאכטער באלד 

איציקל  ר'  הרה"ק  ברודער,  איר  צו  געלאפן 

וואס  דערציילט  אים  און  זי"ע,  ראדווילער 

ר'  איז  בויגן  פון  פייל  א  ווי  געזען.  האט  זי 

איציקל אריינגעלאפן אין זיין טאטנ'ס צימער 

אים  אן  כאפ  א  געגעבן  אים  האט  ער  און 

אויפצואוועקן, עס איז אבער שוין געווען צו 

שפעט. ר' מיכעלע איז ארויפגעפאלן אויף זיין 

אקסל און אויסגעשריגן: "שמע ישראל ד' א' 

ד' אחד!"

צום  צוריקגעקערט  זיך  האט  נשמה  זיין 

כסא הכבוד.

יאסעלע  ר'  זון  זיין  שטייט  דערווייל 

יאמפאלער אין הימל, ווען פלוצים הערט ער 

ווי מען רופט אויס צו אלע צדיקים פון גן עדן: 

ר'  רבי  הקדוש  הרב  זיין  פנים  מקבל  "גייטס 

מיכל פון זלאטשוב, צווישן אייך גייט אויך זיין 

רבי מרן הקדוש נר ישראל משיח ד' ישראל 

בן אליעזר!"

ווען ר' מיכעלע האט געזען זיין זון שטיין 

דארט פאר'ן בית דין של מעלה, האט ער זיך 

זיין הייליגן רבי'ן, "מיין  געגעבן א רוף אן צו 

יוסף שטייט דא!"

איז דער בעל שם טוב צוגעטרעטן צום בית 

דין של מעלה און זיי געפרעגט: "וואס ווילט 

איר פון אונזער באליבטער ר' יאסעלע? איר 

זאגט אז זיינע תפילות זענען נישט לויטער? 

איך זאג ער זאל יעצט דאווענען." און ער האט 

זיך אויסגעדרייט צו ר' יאסעלע און געזאגט: 

"יאסל, דאוון צום באשעפער און ער וועט דיר 

העלפן!"

דאווענען  אנגעהויבן  יאסעלע  ר'  האט 

כדרכו בקודש מיט א געוואלדיגע כוונה, ביז 

אלע  געווען  מעלה  ער  האט  תפילה  די  מיט 

זיינע תפילות. פון גרויס אנשטרענגונג אונזין 

צו האבן ווי זיין שטייגער, האט זיין הייליגער 

שטארק  אנגעהויבן  וועלט  די  אויף  דא  גוף 

ווי  געזען  האט  משפחה  זיין  ווען  שוויצן.  צו 

זיי געווארן מלא  ער הייבט אן שוויצן זענען 

שמחה, זעענדיג ווי ער גייט ארויס פון קריזיס.

ביז א קורצע וויילע איז ר' יאסעלע געווארן 

געזונט און שטארק און ער האט נאך מאריך 

ימים געווען ביז נאנט צו די זיבעציג, א שיינע 

אריכות ימים אין יענע תקופה.

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל. 

צדיק גוזר

א
סיון

הרה"ק בעל קרן לדוד 
מ'סאטמאר זי"ע

זי"ע,  גרינוואלד  דוד  אליעזר  רבי  הרה"ק 

עלטער  דער  אויף  פלעגט  לדוד,  קרן  בעל 

רפואה.  פאר  ארט  קור  א  צו  ארויספארן 

געהאט  נישט  ער  האט  קור  אויף  זייענדיג 

מיט זיך אלע זיינע ספרים. אמאל, שרייבנדיג 

א תשובה להלכה אינעם קור ארט, האט ער 

מהרש"ל,  פונעם  ספר  א  געדארפט  וויכטיג 

עס  האט  געפרעגט  האט  ער  וועמען  אבער 

דאן  האט  לדוד  קרן  דער  געהאט.  נישט 

געשיקט איינעם צום דערנעבנדיגן דארף זען 

די  פון  איינער  ספר.  דעם  האט  איינער  אויב 

דארפישע אידן האט זיך אנגערופן אז ער האט 

אין שטוב עטליכע גמרות מיט נאך איין ספר 

ווייסט נישט וואס דאס איז, שיקט  וואס ער 

ער יענעם ספר צום רב אפשר וועט עס זיין 

וואס ער זוכט...

זיך  האט  לדוד  קרן  צום  אנקומענדיג 

איז  ספר  דער  אז  פלא,  א  ארויסגעשטעלט 

טאקע געווען דער געזוכטער מהרש"ל.

דער  איז  לעבן  זיין  פון  יאר  לעצטן  אין 

מיט  געזונט,  נישט  זייער  געווען  לדוד  קרן 

און  טאג  יסורים  שווערע  און  שוואכקייטן 

זיין  מיט  שמועס  א  אינמיטן  אמאל,  נאכט. 

מפאפא  יוסף  ויחי  בעל  הרה"ק  פלימעניק 

זצ"ל האט דער פעטער זיך אנגערופן אז אום 

שבת קודש פילט ער גארנישט די יסורים און 

קראנקהייטן נאר שפירט זיך ממש געזונט און 

פריש.

רבי אליעזר דוד בן רבי עמרם גרינוואלד
 א' סיון תרפ"ח

ו
סיון

הרה"ק המכונה "דער 
מלאך" זי"ע

זון פונעם  ביי די ערשטע מלחמה איז א 

"מלאך" ערנסט פארשלאפט געווארן מיט די 

"פלו," און אריינגעפאלן אין א גרויסע סכנה. 

מען האט אים געלייגט אין א "פעלד שפיטאל" 

וויבאלד  באהאנדלונגען,  געהעריגע  קיין  אן 

די דאקטוירים האבן נישט געהאלטן אז עס 

לוינט זיך נאך צו פרובירן אים צו ראטעווען. 

פונעם  געבעטן  אבער  האט  פאטער  דער 

דאקטאר מען זאל אריבערפירן זיין זון צו א 

געהעריג  זיך  מ'זאל  וואו  שפיטאל  גרעסערן 

אפגעבן מיט אים.

דער דאקטאר האט זיך זייער געוואונדערט 

ער  פארוואס  מלאך  דעם  געפרעגט  און 

פארלאנגט דאס, ווען דאס קינד האט סייווי 

נישט קיין אויסזיכטן איבערצולעבן. ענדערש 

וואס  אנדערע  אויף  פארלייגן  זיך  מען  זאל 

האבן בעסערע אויסזיכטן...

האט דער "מלאך" געענטפערט: ווען איר 

זענט געווען אין שולע זיך לערנען דאקטעריי, 

האט איר געשוואוירן אז איר וועט אלץ טאן 

אלע מעגליכקייטן צו היילן מענטשן - נישט 

צו זאגן נביאות. אלזא, 'איר' זענט דער וואס 

טוט נישט וואס איר דארפט. זייט'זשע מוחל 

און טוט יא ווי עס ברויך צו זיין. דער דאקטאר 

האט א פארשעמטער גערעכט געגעבן פאר'ן 

צום  קינד  דאס  אריבערגעפירט  און  מלאך, 

בעסערן פלאץ, וואו ער האט בס"ד געהאט א 

רפואה שלימה.

זיין רעביצין האט אמאל מזכיר געווען א 

שווערן חולה פאר איר גרויסן מאן. הערנדיג 

די בקשה האט ער גענומען א זייגער אין האנט 

און געקוקט דערויף און געזאגט, "דאן וועלן 

מיר אים לייגן אין אנדערן צירוף."

מוצאי שבועות תרח"ץ האט הרה"צ רבי 

ישעי' אשר זעליג מרגליות זצ"ל געשריבן א 

בריוו פאר רבי יעקב שארר זצ"ל קיין אמעריקע 

ביים  געזונטהייט מצב  איז דער  וואס  פרעגן 

מלאך, שרייבנדיג אז ער האט געהאט א חלום 

ער  און  המערבי  כותל  ביים  שטייט  ער  ווי 

הערט אן אויסרוף, "מאכט פלאץ פאר'ן כהן 

גדול וועלכער גייט."

געווארן  נפטר  טאקע  איז  מלאך  דער 

יענעם טאג שבועות, און פאר די פטירה האט 

ער געלאזט באפעלן אז רבי אשר זעליג זאל 

שרייבן די נוסח המציבה, ויהי לפלא.

רבי חיים אברהם דובער בן רבי זלמן הכהן לעווין, 
ו' סיון תרח"צ

ט
סיון

הרה"ק רבי אייזיקל 
זידיטשויבער זי"ע

האט  זי"ע  מ'סאטמאר  הק'  רבינו 

אליעזר  רבי  משמש  זיין  בשם  דערציילט 

ראזמאן ז"ל וועלכער איז אויך געווען משמש 

אין  אז  זי"ע,  זידיטשויבער  אייזיק'ל  רבי  ביי 

נישט  יאר שבועות תרל"ג האט מען  לעצטן 

אריינגעלאזט חסידים צום רבי'ן מחמת גרויס 

טעג  געציילטע  בלויז  זייענדיג  שוואכקייט, 

בעפאר זיין פטירה.

אבער שפעטער האט ער געזאגט פאר ר' 

אליעזר, "ווייסטו וואס, זאלן זיי אריינקומען, 

ביז  רבי'ן  אזא  נאך  זען  נישט  וועלן  זיי  ווייל 

ביאת משיח."

רבי יצחק אייזיק בן רבי ישכר בעריש אייכנשטיין, 
ט' סיון תרל"ג

 >> זייט 30
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ט
סיון

הרה"ק ר' ישראל 
שקלאווער זי"ע

הגה"ק רבי ישראל זי"ע פון שקלאוו, מגדולי 

תלמידי הגר"א און מחבר פון די ספרים "פאת 

השולחן" און "תקלין חדתין", איז געווען פון די 

פירער פון די גרויסע נסיעה קיין ארץ ישראל 

די מייסדים  פון  און  גאון'ס תלמידים  פונעם 

פון די פרושים אין ירושלים עיה"ק. ר' ישראל 

און  צרות  שווערע  גאר  מיטגעמאכט  האט 

יסורים. אין יאר תקע"ג זענען ביים גאון נפטר 

און  זון, א טאכטער  זיין  רביצין,  זיין  געווארן 

איידעם, און זיינע אייגענע עלטערן.

קליין  א  איז  שפעטער  צייט  קורצע  א 

ערנסטע  אן  מיט  געווארן  קראנק  טאכטער 

פארשלאפט  אויך  איז  גאון  דער  און  מחלה, 

געווארן. אז ס'איז אנגעקומען צו אזא שווערן 

מצב, האט זיך דער גאון א לאז געטאן צו דער 

ערד בפישוט ידים ורגלים, מיט אומגעהויערע 

בכיות עד לב השמים, לעמוד ולהתחנן פאר'ן 

הייליגן באשעפער ער זאל אים ראטעווען פון 

די צרות און אויסהיילן אים מיט די טאכטערל.

אינמיטן די בכיות האט דער גאון געמאכט 

וועלן  טאכטער  זיין  און  ער  אויב  אז  נדר,  א 

א  זיין  מחבר  ער  וועט  ווערן,  אויסגעהיילט 

פירוש אויף תלמוד ירושלמי פון סדר זרעים, 

ווילנער  דער  רבי'ן  זיין  פון  שיטה  אויפ'ן 

ער  איז  געוויין  דאס  אינמיטן  זי"ע.  גאון 

ווי איינער  איינגעשלאפן און ער האט געזען 

קומט צום אים און זאגט אים צו אז ער האט 

ורפוא."  "נגוף  רפואה,  א  אויסגע'פועל'ט 

נאכדעם זענען ער און זיין קינד טאקע געווארן 

אינגאנצן אויסגעהיילט, און כלל ישראל האט 

זוכה געווען צום פירוש "תקלין חדתין" אויפ'ן 

ירושלמי זרעים.

רבי ישראל בן רבי שמואל אשכנזי, ט' סיון תקצ"ט

י
סיון

הרה"ק רבי משה'לע 
ראזוואדובער זי"ע

בדידי'  וואס  איד  א  דערציילט  האט  עס 

הוה עובדא: אלס קינד איז ער זייער קראנק 

געווארן און די דאקטוירים האבן אויפגעגעבן. 

דער פאטער איז געגאנגען א גאנצע נאכט אין 

וואלד אויפ'ן וועג קיין ראזוואדוב. ווען ער איז 

רבי  הרה"ק  אים  איז  פארטאגס,  אנגעקומען 

און  געקומען,  ראזוואדובער אקעגן  משה'לע 

געפרעגט, "ר' אשר, וואס טוט איר דא אזוי פרי 

פארטאגס?" האט דער פאטער געענטפערט, 

האט  און  חרוב,"  ל"ע  איז  קינד  מיין  "רבי, 

דערציילט דעם צדיק וואס גייט פאר.

דער  האט  נאריש,"  נישט  זיך  מאך  "עה, 

ער  אז  זאגנדיג  געענטפערט,  ראזוואדובער 

טיכל  א  איינטונקען  אהיימפארן,  באלד  זאל 

אין מילך, עס לייגן אויפ'ן הארץ פונעם קינד 

און ער וועט געזונט ווערן.

איך  "און  געטאן,  אזוי  האט  טאטע  דער 

דער  דערציילט  אויסגעהיילט,"  געווארן  בין 

איד. שפעטער איז אנגעקומען דער דאקטאר 

נאך בכלל,  זען צו דאס קינד לעבט  ווילנדיג 

האנט  זיין  אויסגעשטרעקט  האט  ער  און 

אראפצונעמען דעם טיכל צו מעסטן די פולס, 

נישט  עס  זאל  ער  געשריגן  אים  מען  האט 

אראפנעמען... דער איד האט נאך שיין מאריך 

ימים געווען.

צו  געווען  זוכה  נישט  וואס האט  פרוי  א 

קינדער נאך 14 יאר איז געקומען צום הייליגן 

ראזוואדובער פאר א ישועה. דער צדיק האט 

עס  )ווען  בעומר  ל"ג  קומען  זאל  זי  געזאגט 

איז געווען גאר דערהויבן ביים ראזוואדובער, 

כידוע(.

ל"ג  אויף  צדיק  צום  געקומען  איז  זי 

בעומר און זיך מזכיר געווען. האט ר' משה'לע 

וואלט עס  געזאגט, "איך האב א נשמה, איך 

קען  איך  אבער  מיין משפחה,  פאר  גענומען 

נישט צוקוקן איר צער, געב איך עס פאר איר." 

און זי איז געהאלפן געווארן מיט א בן זכר.

זיין גרויסער פאטער, הרה"ק רבי אליעזר'ל 

רבא  הושענא  אמאל  האט  זי"ע,  דזשיקובער 

האט  און  פוס  ווייעדיגע  גאר  פון  געליטן 

צום  ביהמ"ד  אין  אריינקומען  געקענט  נישט 

דאווענען. זיין זון דער ראזוואדובער, דאן נאך 

יונג, האט געזאגט פאר'ן טאטן ער זאל  גאר 

אריינגיין ווי געהעריג און ער נעמט אויף זיך 

די  אנפירן  קענען  וועט  ער  אז  אחריות  דעם 

עבודת הקודש אין דעם הייליגן טאג. וכך הוה. 

אליעזר  רבי  האט  דאווענען  נאכ'ן  שפעטער 

דזשיקובער אנגעוויזן אויפ'ן זון, "קוקט נאר א 

מופת פון מיין משה'לע."

רבי משה בן רבי אליעזר הלוי הורוויץ
 י' סיון תרנ"ד

יג
סיון

הרה"ק רבי שרגא יאיר 
מ'ביאלא-בראזשיג זי"ע 

דער מונקאטשער רב בעל מנחת אלעזר 

זי"ע )יארצייט ב' סיון( האט דערציילט אז זיין 

זי"ע  יאיר  רבי שרגא  הרה"ק  )בזוו"ר(  שווער 

געוען  ימיו  בסוף  איז  ביאלא-בראזשיג  פון 

מ'האט  אז  ווייט  אזוי  אפגעשוואכט,  גאר 

שוין נישט געקענט רעדן מיט אים צוליב זיין 

שוואכקייט. אבער ביי די סעודות שב"ק האט 

ער יא געזאגט תורה אויף זיין אלטן שטייגער 

און טאקע פלאי פלאימ'דיגע  הי',  לא  כאילו 

תורות פון רמזים און גמטריאות.

עס האט זיך באשיינפערליך ארויסגעזען, 

פון  רייד  די  "נאר  אז  מנח"א,  דער  שרייבט 

תורה קען ער זאגן ווייל אין זיין חלק הקדושה 

האט נישט שולט געווען אויף אים קיין שום 

קראנקהייט און ווייטאג, למעלה מן הטבע."

רבי שרגא יאיר בן רבי נתן דוד ראבינאוויטש

 י"ג סיון תרע"ב

טז
סיון

הרה"ק דער מיטעלער 
וואורקער רבי זי"ע

אלעקסאנדער  פון  יחיאל  רבי  הרה"ק 

זי"ע, ווען ער האט נאך געדינט אלס רב אין 

יסורים  געליטן  אמאל  ער  האט  טורצשין, 

באשלאסן  ער  האט  אויגן.  די  אויף  נוראים 

ר'  ביי  זיין  מזכיר  זיך  ווארקע  קיין  פארן  צו 

מענדעלע וואורקער, "דער שווייגעדיגער רבי" 

ווי מ'פלעגט אים רופן, און זיך מזכיר זיין אויף 

א רפואה.

דער צדיק איז געפארן קיין ווארקע אויף 

הלילה  חצות  ביי  שב"ק  מוצאי  קודש.  שבת 

און  ביהמ"ד,  אין  אליינס  געבליבן  ער  איז 

אויגן האט ער  די  אין  יסורים  גרויסע  די  פון 

אנגעשפארט זיין קאפ אויף א שטענדער. דאן 

ווארקער  מענדעלע  רבי  אריינגעקומען  איז 

געפרעגט,  און  אים  צו  צוגעגאנגען  און  זי"ע 

"טורצשינער רב, די אויגן טוען אייך וויי, אבער 

אונטער'ן  שטייט  מען  אז  ווייסט  מען  ווען 

הימל, קען מען שפירן אז די אויגן טוען וויי?"...

ווי נאר ער האט געזאגט די דיבורים, האט 

דער אלעקסאנדער רבי מער נישט געשפירט 

די אויגן ווייטאג.

גאר  צדיק  דער  איז  תרכ"ח  יאר  אין 

פארשלאפט געווארן. די דאקטוירים וועלכע 

האבן באהאנדלט דעם רבי'ן האבן געזאגט אז 

זיין הארץ ווייטאגט נאך עפעס ווייט, נאך א 

שאיפה און לעכצונג...

איינער פון די דאקטוירים האבן געזאגט 

אז ס'איז דא א מעגליכע רפואה, דורך צומאלן 

דעם ביין פון א געוויסע פויגל, אן עוף טמא, 

און טרונקען די שטויב מיט אביסל וואסער. 

מתיר  האבן  דור  יענעם  אין  ישראל  גדולי 

אבער  נפש,  פיקוח  וועגן  רפואה  די  געווען 

געוואלט,  נישט  אופן  דער צדיק האט בשום 

שרייענדיג, ווי קען איך אריינלאזן א דבר טמא 

אין זיך. יענעם יאר נאך שבועות איז דער צדיק 

פון ווארקא נפטר געווארן לגנזי מרומים.

רבי מרדכי מנחם מענדל בן רבי ישראל יצחק 
קאליש, ט"ז סיון תרכ"ח

יז
סיון

הרה"ק בעל בית אהרן 
מ'קארלין זי"ע

צו  געפארן  אמאל  איז  אהרן  בית  דער 

הרה"ק רבי אהרן טשערנאבלער, און ער האט 

דאן געזען אין ביהמ"ד זייער שפעט אין טאג, 

ווי א חסיד שטעלט זיך דאווענען מיט טלית 

געפרעגט  אהרן  בית  דער  האט  תפילין.  און 

פונעם טשערנאבלער רבי'ן, "וואס לאזט איר 

א  דאס  פאסט  ווי  ]דהיינו,  אייך?"  ביי  דאס 

יונגערמאן זאל דאווענען אזוי שפעט אין טאג, 

בפרהסי' אן קיין בושה פון זיין רבי'ן.[

דער אמת איז געווען אז דער יונגערמאן 

פראבלעמען  שווערע  גאר  פון  געליטן  האט 

האט  דאס  און  ציינער  די  אויף  יסורים  און 

אים געשטערט פון דאווענען ביז שפעט. דער 

בית אהרן, תוך כדי דיבור פון זיין קשיא, האט 

אין  יונגערמאן  פאר'ן  פעטשל  א  דערלאנגט 

פארשוואונדן  יסורים  די  זענען  באלד  פנים. 

געווארן, און ער האט מער נישט געליטן אויף 

די ציין.

העובדא  בעל  דער  דערציילט  האט  עס 

זייער  געווען  ער  איז  קינד  אלס  אז  אליינס, 

און  יסורים  אסאך  געליטן  און  שוואך 

קראנקהייטן. דער טאטע פלעגט אים אסאך 

האט  ער  אבער  אהרן,  בית  ביים  זיין  מזכיר 

נישט געקענט אויס'פועל'ן.

האט  טיש,  טוב'דיגע  יום  א  ביי  איינמאל 

אים זיין טאטע אונטערגעהויבן און דאס קינד 

האט געגעבן "לחיים" פאר'ן בית אהרן. דער 

צדיק האט געזאגט, "זיי שוין געזונט און לאז 

מיך שוין צורוה." באלד זענען אלע יסורים און 

קראנקהייטן אינגאנצן פארשוואונדן געווארן, 

און  חיל  גבור  א  געווארן  איז  קינד  דאס  און 

האט זוכה געווען צו א געזונט לעבן עד זקנה 

ושיבה טובה.

אמאל אין א פרייטאג אינדערפרי, אויפ'ן 

וועג צו שחרית, האט דער בית אהרן געזאגט 

פאר זיינע באגלייטער אז מען דארף זען עס 

זאל זיין פיש אויף שבת קודש. 

חסיד  א  שפאצירט  האט  רבי'ן  אונטער'ן 

וועלכער האט פארשטאנען פונעם  ר' פייבל 

רבי'נס ווערטער אז ער זאל זען ס'זאל זיין פיש 

אויף שב"ק. איז ר' פייבל געגאנגען צום טייך, 

אבער עס איז געווען באדעקט מיט אייז, און 

די גוים האבן נישט געפאנגען דארט וויבאלד 

ס'איז געווען א חגא. איז ר' פייבל אריבער צו 

א דארף אין שכינות, און געגאנגען צום טייך 

דארט, ווען ער האט געזען ווי א פיש גיט א 

שפרינג ארויס פון וואסער, איז ער אראפ צום 

טייך און ער האט באוויזן צו כאפן דעם פיש. 

ער האט עס גענומען דעם גאנצן וועג אהיים, 
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וואו ער האט עס אנגעראכטן לכבוד שבת, און 

ליכט  פון  זמן  ביים  געווארן  איז פארטיג  ער 

צינדן.

די  גענומען  ער  האט  שבת  קבלת  נאך 

אהרן,  בית  צום  אריבער  און  פיש  פארטיגע 

אריינגעלאזט,  נישט  אים  האט  מען  אבער 

צוטראגן.  זייער  איז  רבי  דער  אז  זאגנדיג 

רבי'ן  פאר'ן  זאגן  מ'זאל  געזאגט  ער  האט 

מען  ווי  תיכף  פיש.  געברענגט  האט  ער  אז 

האט עס געזאגט פאר'ן בית אהרן, איז דער 

זיך  און  שמחה,  מיט  אויפגעשפרינגען  צדיק 

דער  לעבן  זאל  יאר   100" בלש"ק,  אנגערופן 

וואס האט געברענגט די פיש!"

יארן זענען אדורך. ר' פייבל איז געווארן 

אכציג יאר אלט, און ער איז שטארק קראנק 

געווארן. ווען דער מצב איז ל"ע אנגעקומען 

צו גסיסה האט מען שנעל אריבער גערופן די 

שוין  האט  ער  וואס  נאכדעם  קדישא.  חברה 

נישט געוויזן קיין צייכן פון לעבן, האבן זיי אים 

געוואלט  און  ערד  דער  אויף  אראפגעלייגט 

אנהויבן מאכן די טהרה. דאן האבן זיי פלוצים 

פון  צייכנס  האט  ער  ווי  פנים  אויפ'ן  געזען 

אין שטאט  רב  צום  געלאפן  זיי  זענען  לעבן, 

וועלכער האט געזאגט מען זאל שוין רופן א 

געקומען  זענען  דאקטוירים  צוויי  דאקטאר. 

און האבן געזאגט אז זיין הארץ קלאפט! נאך 

אויפגעשטאנען  ער  איז  מאמענטן  קורצע 

כאחד האדם און ער האט געלעבט נאך בערך 

געווארן  נפטר  איז  ער  ווען  יאר,  צוואנציג 

בשיבה טובה.

רבי אהרן בן רבי אשר פערלאוו, י"ז סיון תרל"ב

יח
סיון

הרה"ק דער אלטער פון 
ראדאשיץ זי"ע

הרה"ק רבי נתן דוד זי"ע פון שידלאווצא 

שלו'  שר  דער  הרה"ק  פאר  דערציילט  האט 

זי"ע פון בעלזא אז ער האט אמאל געזען ווי א 

איד איז געקומען צום אלטן פון ראדאשיץ זיך 

מזכיר זיין אויף שווינדזיכט, א שווערע לונגען 

מחלה אין יענע צייט, זאגנדיג אז עס פעלט 

אים שוין א גרויסן שטיק פון די לונגען און ער 

דארף א גרויסע רפואה.

שמש  דעם  געהייסן  צדיק  דער  האט 

געבן פאר'ן איד א שטיקל פון זיין אפיקומן, 

זאגנדיג ער זאל עס גוט צעמאלן, אויסמישן 

מיט וואסער, און דערנאך אויסטרונקען, און 

ער וועט האבן א רפואה שלימה. וכך הוה.

זי"ע  פשעדבורז  פון  ישעי'  רבי  הרה"ק 

בנים,  גידול  צער  פון  געליטן  אסאך  האט 

קליינערהייט,  קינדער  עטליכע  פארלירנדיג 

טייל פון זיי באלד נאכ'ן ברית ה"י. דער צדיק 

הייליגן  ביים  געווען  מזכיר  אמאל  זיך  האט 

אים  האט  וועלכער  זי"ע,  לובלין  פון  חוזה 

זיין צו  געוואונטשן אז ער וועט בקרוב זוכה 

געהייסן  אים  און  געזונטערהייט,  זכר,  בן  א 

קומען מודיע זיין באלד ווי דאס קינד ווערט 

געבוירן.

ווען דאס קינד איז געבוירן איז רבי ישעי' 

די  און  לובלין,  פון  רבי'ן  צום  געפארן  באלד 

האט  חוזה  דער  גרויס.  געווען  איז  שמחה 

געזאגט אז מחמת שוואכקייט קען ער נישט 

ער  זאל  דעריבער  ברית,  צום  פארן  אליינס 

מכבד זיין זיין יונגן תלמיד רבי ישכר בער פון 

ראדאשיץ מיט סנדקאות. דער רבי פון לובלין 

האט אויך געזאגט מען זאל דעם קינד א נאמען 

געבן "עמנואל," אויפ'ן פסוק 'כי עמנו קל'.

זענען  פשעדבורז  אין  ברית  צום 

צוזאמגעפארן א גרויסער עולם, ובראשם די 

יוד  דער  ווי  חוזה,  פונעם  תלמידים  גרויסע 

הקדוש פון פשיסחא, רבי דוד'ל לעלובער, און 

יגן עלינו. דער ראדאשיצער איז  זכותם  נאך, 

אויך געקומען, אבער געשטאנען אויסגעמישט 

צווישן די אורחי פרחי אין א ווייטן ווינקל. 

דעם  געווען  מכבד  האט  ישעי'  רבי 

אויף  און  כיבודים,  די  טיילן  צו  הקדוש  יוד 

געזאגט, האט  חוזה האט  ווי דער  סנדקאות, 

ראדאשיצער.  הייליגן  דעם  אויסגערופן  מען 

אבער דער סבא קדישא, מחמת גרויס עניוות, 

האט נישט געגלייבט אז מען מיינט אים, נאר 

זיכער אן אנדערן רבי בער פון זעלבן שטאט... 

מען האט געזוכט און געזוכט, און ער איז נישט 

צוגעגאנגען, ביז דער יוד הקדוש איז געקומען 

צו אים און געזאגט אז מען מיינט טאקע אים 

אליינס מיט'ן סנדקאות.

יוד הק' פון פשיסחא האט געזאגט  דער 

לובלין  פון  רבי  דער  אז  קדישא  סבא  פאר'ן 

מיט  זיין  מכבד  אים  נאר  געהייסן  האט 

סנדקאות, און אים געזאגט און געוואונטשן, 

צוריק  אים  זאלסט  און  קינד,  דאס  "האסטו 

געבן געזונטערהייט אן קיין שום מכשול ח"ו."

ביים ברית האט דער מוהל נישט געקענט 

אפשטעלן דאס בלוט און עס איז געווארן א 

מהומה. דער יוד הק' האט עפעס געזאגט פאר'ן 

ראדאשיצער , און ער האט אויסגעבראכן אין 

גרויס געוויין ביז דער קישן אונטער'ן קעפל 

פון  דורכגעווייקט  געווארן  איז  קינד  פונעם 

אויפאמאל  בלוט  די  זיך  האט  דאן  טרערן. 

פון  ארויס  איז  קינד  דאס  און  אויפגעהערט 

סכנה.

מען האט געגעבן דאס קינד דעם נאמען 

האט  חוזה  הייליגער  דער  ווי  "עמנואל," 

באפוילן.

מען  איז  מצוה  סעודת  די  אינמיטן 

געקומען שרייען מיט א בהלה אז דאס קינד 

איז נאכאמאל אריינגעפאלן אין גרויס סכנה. 

דער עולם האט זיך דערשראקן, און דער יוד 

הק' האט געזאגט פאר'ן ראדאשיצער, האסט 

דאך געגעבן א הבטחה אז ס'וועט נישט זיין 

ראדאשיצער  הייליגער  דער  מכשול.  קיין 

און  טיש  אויפ'ן  אראפגעבויגן  זיך  האט 

ביז  געוויין  גרויס  אין  אויסגעבראכן  ווייטער 

געווארן  איז  טיש  אונטער'ן  פאדלאגע  די 

האט  דאן  טרערן.  אזויפיל  פון  פארפלייצט 

דער צדיק זיך אויפגעהויבן און אויסגערופן אז 

"פון יעצט און ווייטער וועט בס"ד גארנישט 

פאסירן שלעכטס פאר'ן קינד." עס איז געווארן 

א געוואלדיגע שמחה ביי יעדן איינעם, און די 

ווערטער זענען פולקאם מקוים געווארן.

פון פשעדבורז  זי"ע  רבי עמנואל  הרה"ק 

פלעג שטענדיג דערציילן אט דעם סיפור פון 

זיך אלס רך הנימול, און ער האט גערופן דעם 

סבא קדישא פון ראדאשיץ "אבי מורי" - אבי, 

מיין טאטע, ווייל אין זיין זכות בין איך געבליבן 

לעבן אלס קינד, און מורי, מיין רבי, ווייל איך 

האב געלערנט ביי אים תורה.

ראדאשיצער  הייליגער  דער  איז  אמאל 

דער  רבי'ן,  זיין  מיט  אינאיינעם  געפארן 

זי"ע,  סאסובער  לייב  משה  ר'  רבי  הייליגער 

צו א ווייטע שטאט וואו עס האבן געוואוינט 

פיל מתנגדים. ווען מען האט זיך דערוואוסט 

אין שטאט וואו זיי שטייען איין, זענען אהין 

גענומען  זיך  און  געקומען עטליכע מענטשן 

ווארפן שטיינער אויף די אכסניא.

דער  איז  פאר,  גייט  וואס  זעענדיג 

ראדאשיצער צוגעגאנגען צום פענסטער און 

אויסגעשריגן אז אלע חולי ישראל אין שטאט 

וואס דארפן א רפואה, און ווער עס דארף נאר 

מען  און  אהערקומען  באלד  זאל  ישועה,  א 

ד'...! גאנץ שנעל זענען  וועט זען את ישועת 

אנגעקומען אסאך אידן און דער סבא קדישא 

אויסגעהיילט  אלע  זיי  האט  ראדאשיץ  פון 

און געהאלפן מיט כל מיני ישועות. מיט דעם 

די  און  געווארן,  שטיל  מתנגדים  די  זענען 

גאנצע שטאט איז געפארן אויף רעדער פון די 

אפענע מופתים און רוח הקודש.

ביים  געזען  מען  האט  קינד  אלס  נאך 

די  ביי  זאכן.  גרויסע  ראדאשיצער  הייליגן 

יעדן  מקוה  אין  גיין  שוין  ער  פלעגט  יאר   7

געווענליך  באהאלטענערהייט,  אינדערפרי 

אין  גאר  אדער  וואסער  קאלטע  גאר  אין 

געוואוסט  נישט  האט  קיינער  ממש.  אייז 

דערפון, ביז ס'איז אנטדעקט געווארן ווען א 

חבר וואס האט געלערנט מיט אים און האט 

האט  מדריגות  זיינע  מיטגעהאלטן  אביסל 

זיך פארגלוסט דאס נאכצומאכן, און ער איז 

אינמיטן ווינטער געגאנגען אין א גאר קאלטע 

שווערע  א  געמאכט  אים  האט  וואס  מקוה, 

מסוכנ'דיג  געווארן  איז  ער  און  פארקילעכץ 

קראנק.

די  פאר  דערציילט  האט  קינד  דאס 

מאמע'ן וואס ער האט געטאן, און פארוואס, 

איז זי געלאפן צום הויז פון זיין חבר "בערל" 

דער  אים.  אויף  קולות  קולי  געמאכט  און 

אים  האט  ער  אז  געענטפערט  האט  צדיק 

און  אין מקוה  גיין  געהייסן  נישט  קיינמאל 

ווי  הערנדיג  אבער  שולדיג.  נישט  איז  ער 

אין  ארויף  ער  איז  איז,  מצב  דער  ביטער 

גאנץ  אויסגעזאגט  און  הויז  פון  בוידעם 

זאל האבן  זיין חבר  אז  בכיות  מיט  תהלים 

איז  טרערן  אזויפיל  פון  שלימה.  רפואה  א 

געווארן אנגעפילט א גלעזל, און דער צדיק 

אין  צוקער  שטיקל  א  איינגעטונקען  האט 

יונגעל  פאר'ן  געשיקט  עס  און  טרערן  די 

עס  האט  מען  זיין.  טועם  עס  זאל  ער 

איז  קינד  דאס  און  מויל  אין  אריינגעלייגט 

תיכף אויפגעשטאנען געזונטערהייט.

רבי ישכר דוב )בער( בן רבי יצחק באראן
ח"י סיון תר"ג

 זכותם יגן עלינו
ועל כל ישראל

רפואה יארצייטןאין
חודש סיון

Hamaspik Borough Park girls group home is looking for 
female direct support staff to work with girls with high 
capabilities. Driver’s license a plus. 
Email Ykasnett@hamaspikkings.org or call 718-943-9233 Ext 
202, Or 917-216-7337 and leave a message.

Hamaspik Care has a several positions available for Male 
Home Attendants to accompany patients to Shul and Shiur. 

We offer great benefits & excellent pay!
If you’re interested please call 718-408-6701 or email 
rmendlowitz@hamaspikcare.org
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קיין  ווי  געסט  אידישע  ווייניגער  אן  קומען 

מתפללים  דארטיגע  די  וויבאלד  מאסקווע, 

זענען געווען אסאך מער אויסגעדארשט זיך צו 

באקענען מיט מיר און אויף יעדעס ווארט פון 

חיזוק. מיט מיין בלויזע אריינקומען אין שול 

אינמיטן די וואך, האב איך שוין אריינגעבלאזן 

אין זיי א לעבנס-גייסט. 

אויך  אבער  זיי  זענען  אלעם  דעם  מיט 

דערשראקן  און  געווארנט  נאכמער  געווען 

ווי אין מאסקווע. זיי האבן מיר שטילערהייט 

לוח,  אידישער  א  אדער  סידור'ל  א  געבעטן 

און זיי האבן געפלאטערט פון פחד מ'זאל זיי 

נישט פאקן ביי די מעשה ווען זיי פירן אדורך 

אזא שרעקליכן פאברעך.

געווען  זענען  אידן  הונדערט  צוויי  ארום 

אין לענינגראדער שול. אלע פענסיאנערן, אין 

עלטער פון זעכציג און ארויף, און אלע זאגן 

קדיש.

כ'האב זיי פארגעשלאגן צו לערנען אביסל 

מיט  אנגענומען  האבן  זיי  וואס  יעקב",  "עין 

גרויס דארשט.

א יונגער בחור איז צוגעקומען צו מיר און 

פרובירט צו פארפירן א שמועס, און א מתפלל 

צו  ווי  פונדערווייטנס,  געוואונקען  מיר  האט 

זאגן, היט אייך אפ פון אים!

טראץ דעם וואס די לופט איז אנגעזייעט 

זיך  אידן  ארטיגע  די  האבן  שרעק  מיט 

פרובירט  און  מיר  אין  אינטערעסירט 

כ'האב  עסן.  צו  כשר'ס  מיט  ארויסצוהעלפן 

זיי דערציילט אז אין האטעל "אייראפעיסקי" 

וואו איך שטיי איין, בעט איך נאר רויע אייער... 

כ'קען נישט שילדערן דאס מסירות נפש פון 

וואס  לענינגראד  אין  משפחה  אידישע  איין 

כשר'ע  צוצושטעלן  מיר  דערוואגט  זיך  האט 

עסן ביז אין האטעל אריין.

אין קיעוו האב איך אויך 
באזוכט.

צאנקעט  קיעוו  אין  קהילה  אידישע  די 

ממש. א רב האבן זיי שוין נישט. נישט מער 

ווי איין שול איז נאך אפן אין גאנץ קיעוו, און 

זעכציג- א  צוזאם  זיך  קלאמערן  דעם  ארום 

שוחט,  אלטן  איין  האבן  זיי  זקנים.  זיבעציג 

עטליכע און זיבעציג יאר אלט.

כ'האב געזוכט צו קויפן ברויט וואס זאל 

זיין אויסגעהאלטן אן קיין שום חשש כשרות. 

כ'האב געטראפן א איד אין שול וועלכער גייט 

זיך  כ'האב  תפילין,  און  טלית  מיט  געהעריג 

געפרייט מיט אים ווי מיט א גרויס פארמעגן. 

ברויט  טרעפן  געהאלפן  מיר  האט  איד  דער 

וואס כ'האב געקענט עסן אן קיין זארג.

געפארן  גלייך  איך  בין  שול  קיעווער  פון 

צום טרויעריג-באקאנטן מאסן-קבר באקאנט 

אלס "באבי יאר". איין קליינע מציבה שטייט 

קוים  קען  מען  טאל,  דעם  אינמיטן  דארט 

כ'האב געפרעגט  וואס שטייט דארט.  ליינען 

דא?  איז  וואס  באגלייטער,  אינטוריסט  מיין 

טרוקענעם  זיין  מיט  מיר  ענטפערט  ער  און 

זענען  וועלכע  אידן  פון  "א מאסן קבר  טאן: 

דערמארדעט געווארן דורך די היטלעריסטן. 

72 טויזנט אידן זענען דא גע'הרג'עט געווארן 

אין איין טאג, דער 'יום כיפור'."

די  פון  געבליבן  איז  וואס  אלץ  איז  דאס 

ריזיגע קיעווע קהילה - א קליינע מציבה פאר 

שול  לעצטע  איין  און  אידן  טויזנט  זיבעציג 

פאר זעכציג זיבעציג עלטערע אידן.

וואו איז מיין לעמבערג?
וואס האט מיר דאס מערסטע צוקלאפט 

די  לעמבערג,  אין  באזוך  מיין  געווען  איז 

געוועזענע  די  בישראל,  ואם  עיר  אמאליגע 

הויפט-שטאט פון מזרח גאליציע.

זיך  איך  האב  פנים  שווארץ  א  מיט 

ארומגעדרייט אין לעמבערג, ווי איינער וואס 

פארט אויף קברי אבות און טרעפט דאס ארט 

אויסגעריסן אן קיין שום זכר צום אמאל.

ליב  האב  איך  שטארק  ווי   - לעמבערג 

יונגערע  די  די הערליכע קהילה. אין  געהאט 

כ'בין  באזוכן.  אסאך  דארט  איך  פלעג  יארן 

די  פון  פעטער,  מיין  ביי  בן-בית  א  געווען 

משה  ר'  הרבני  שטאט,  אין  אידן  חשוב'ע 

די  ווען   - לעמבערג  הי"ד.  הירשפרונג 

אין  אויסגעבראכן  שרעקליכע מלחמה האט 

נאכדעם  סטאנציע  מיין  געווען  זי  איז  פוילן 

וואס כ'בין אנטלאפן פון דוקלא, און פון דארט 

האב איך זיך אריבערגעשווערצט דעם גרעניץ.

לעמבערג - ווי שטארק האב איך געגלוסט 

און געהאפט איר צו באזוכן און טרעפן כאטש 

שפירן פון איר הערליכן אמאל, אבער ארויס 

פון דארט בין איך מיט א צושאקלטן גייסט 

און צוקלאפט אן א שיעור.

פשוט און גלאט, כ'האב די שטעט נישט 

דערקענט.

די  צו  אריבערגיין  געוואלט  האב  איך 

'הארץ'  אמאליגער  דער  גאס,  'ליגיאנאוו' 

פון אידישן לעמבערג. טויזנטער אידן האבן 

גויים  פוילישע  די  און  איר,  ארום  געוואוינט 

זענען דארט געווען בטל בששים. נאך אסאך 

פלאג בין איך געוואויר געווארן אז אפילו דער 

געווארן.  געטוישט  איז  גאס  די  פון  נאמען 

דער  היינט  הייסט  פראספעקט"  "לענין 

רוישיגער גאס.

גיי אויף דעם גאס און איך דערקען  איך 

זע  צורה  אידישע  איין  אפילו  גארנישט. 

ספעציעל  כ'האב  וואס  נאכדעם  נישט.  איך 

נאכגעפארשט ביי די שטאטישע אינסטאנצן 

האב איך ענדליך געפונעם דעם הויז אויף די 

סטאניסלאווא גאס )היינט האט עס שוין אן 

אנדער נאמען(, וואס האט אמאל געהערט צו 

מיין פעטער, דער קדוש, הי"ד.

כ'האב געהאפט אז אפשר וועל איך כאטש 

טרעפן דעם "סטרוזש" - דער טויער-וועכטער 

פון די געביידע, דער גוי וואס איז געווען נאנט 

בנין,  פונעם  איינוואוינער  אידישע  אלע  מיט 

געקענט יעדנ'ס גאנצע משפחה און גערעדט 

א פליסיגן אידיש. אפשר וועל איך אים נאך 

איבער'ן  עטוואס  אים  פון  הערן  און  טרעפן 

שיקזאל פון מיין פעטער און זיין משפחה?

כ'האב נישט געפונען קיין זאך. קיין זכר. 

'איבערגענומען'  רעגירונג  די  האט  בנין  דער 

און מאכט  יורשים"  קיין  אן  "פארמעגן  אלס 

יעצט געלט אויף דעם. א ריכטיגע 'רצחת גם 

ירשת'. 

ביסל  דאס  נוצן  צו  פרובירט  כ'האב 

פויליש וואס כ'האב זיך דערלערנט און כאפן 

א שמועס מיט אן איינוואוינער פון איינע פון 

די דירות. יענער האט זיך פארגעשטעלט אלס 

פראפעסאר אין יוניווערסיטעט. "צייטן האבן 

זיך געביטן," האט ער מיר שטיל געשעפשעט. 

"די אמאליגע טעג זענען געווען בעסער סיי 

פאר ענק און אויך פאר אונז..."

געשטאנען  איז  לעמבערג  אמאליגע  די 

פאר מיינע אויגן, און די זכרונות פון יענע טעג 

איך  רחמנות.  אן  הארץ  מיין  געצאפט  האבן 

האב שפאצירט אין צענטער פון שטאט און 

געהאפט אז עפעס א איד וועט מיר באמערקן. 

זאל איך כאטש טרעפן איין איד אין לעמבערג.

און פלוצים - איך האב 
אויפגעלאכטן.

א איד איז אריבער נעבן מיר אין גאס און 

מיר דורכדרינגליך באטראכט. "עליכם שלום," 

האב איך אים געגעבן א זאג נאך פאר ער האט 

און  האנט  די  אויסצושטרעקן  מיר  עספיעט 

זאגן "שלום עליכם".

"וואס קען איך אייך העלפן ר' איד?" האט 

ער מיר געפרעגט.

"ערשטנס וויל איך וויסן, וואס איז געבליבן 

פון די אידישע קהילה אין שטאט? וואו זענען 

די שולן? וואו איז דער בית החיים, די קברים 

פון הייליגן ט"ז, דער ישועות יעקב, און נאך 

און נאך?"

ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז דעם איד 

ווייסט  באגעגנט  פלוצים  אזוי  כ'האב  וועם 

קוים עפעס צו ענטפערן אויף מיינע שאלות. 

יענע  פון  'לעמבערגער'  קיין  נישט  איז  ער 

יארן, און בכלל, זאגט ער מיר, ס'זענען כמעט 

נישט געבליבן קיין לעמבערגע איבערלעבער 

נאכ'ן נאצישן בלוט-באד. די יעצטיגע אידישע 

באפעלקערונג אין לעמבערג ווערט געשאצט 

דא  זיך  זענען  זיי  און  טויזנט,  עטליכע  אויף 

ראטן- פון  עקן  אלע  פון  צוזאמגעקומען 

פארבאנד, רוב פון אוקריינע. זיי זענען נישט 

וואס  נישט  ווייסן  און  'לעמבערגע',  קיין 

לעמבערג איז געווען אינעם אידישן פוילן.

אן אקטיווער מנין!
איין איבערראשונג ברענגט דאס צווייטע, 

דעם  אנטדעקט  איך  האב  איד  דעם  דורך 

געהיימען מנין וואס גייט אן אין לעמבערג.

מיר  האט  שנעל  נישט  און  גרינג  נישט 

סוד.  שטרענגען  דעם  אנטפלעקט  איד  דער 

עס  אז  באקלאגט  זיך  כ'האב  וואס  נאכדעם 

איז נישט פארהאן אפילו איין אקטיווע שול 

אין גאנץ לעמבערג, און אז עס איז נאך ערגער 

פון קיעוו, האט ער מיר געווארפן א רמז'ל אז 

טראץ דעם אלעם זאל איך זיך נישט מייאש 

זיין.

מיר  האט  ער  וואס  נאכדעם  אפילו 

דערציילט איבער דעם אונטערערדישן שול, 

ער  אויב  געקווענקלט  אסאך  נאך  ער  האט 

מיר  און  ריזיקע  די  אונטערנעמען  זיך  מעג 

מ'שפיאנירט  וויפיל  ווייסט  ווער  אהינפירן. 

נאך דעם אויסלענדישן טוריסט!?

אבער אין ענדע בין איך אנגעקומען צום 

געהיימען מנין.

א קליינער צימערל, קוים ד' על ד'. דורך 

צימער  איין  הויף.  פון  אריינגאנג  זייטיגע  א 

באהאלטן נאך אן אנדערע צימער. אין וואנט 

באהאלטן אן ארון קודש'ל מיט א ספר תורה.

בערך אנדערטהאלבן מנין אידן האב איך 

כ'בין  דאווענען.  געהיימען  ביים  באגעגנט 

געווארן זייער איבערגענומען ביים דאווענען 

דארט, און ס'האט מיר אויסגעזען ווי די אלע 

אידן זענען איבערגענומען מיט מיר.

א  אויף  מיר  האט  דאווענען  ווארימע  די 

וויילע ארויסגענומען פון מיין ווייטאג.

ווייטאג  די  איז  נאכדעם  קורץ  אבער 

צוריקגעקומען. די אידן האבן מיר אנגעהויבן 

פרעגן פארשידענע שאלות. איינער האט מיר 

אפילו געבעטן כ'זאל אים דרינגנד מסדר זיין 

א גט פאר א משפחה, וויבאלד זיי האבן נישט 

קיין רב און נישט קיין דיין. קוים קוים האבן זיי 

געטראפן ערגעץ א סופר.

ווען מ'האט מיר דערלאנגט דעם גט איז 

די  ביי  אויגן.  די  פאר  געווארן  שווארץ  מיר 

געשריבן  שטייט  גט  פונעם  ווערטער  עיקר 

אנשטאט הרי את 'מותרת', הרי את 'מוטרת'!

האב  טון?  געדארפט  איך  האב  וואס 

איך געקענט מאכן דעם סופר צו שאנד און 

שפאט, וועלכער ווערט אין היינטיגן רוסלאנד 

פאררעכנט אלס 'כלי קודש'!?

ארומגעקלאמערט  מיר  האט  ווייטאג  די 

פון  המצב  שפל  די  זעענדיג  צווענגל  א  ווי 

דאס לעצטע פארבלייבעניש פון די הערליכע 

לעמבערגע קהילה.

זיך  איך  האב  אלעם  דעם  מיט  אבער 

אלעם,  דעם  מיט  אז  זעענדיג  דערמונטערט 

טראץ דאס זיין דערווייטערט פון אידישן לעבן 

און כאטש די גרויסע סכנה, זענען דוקא אט 

נפש אנצוהאלטן  זיך מוסר  אידן  די פשוט'ע 

די  לעמבערג,  אין  שול  באהאלטענע  א 

הויפטשטאט פון די קאמוניסטישע אוקריינע!

אידיש  דאס  נצחיות.  א  איז  תורה  די  יא, 

פאלק לעבט אויף אייביג. 

אונטער'ן אייזערנעם בַארג
קבלת התורה

זייט 27<< 

און אן אנדערער 
רוימט מיר שנעל 
אריין אין אויער: 
"ר' איד! דער 
מלאך המות 
האט טויזנט 
אויגן!" 
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המספיק-קעירגאזעט
נייעס און אינפארמאציע 

איבער די מיטעלע און 
עלטערע יארן צוגעשטעלט 

דורך "המספיק קעיר"

 אל תשליכנו
לעת זקנה

ביטע זייט אזוי גוט און לייגט אריין מיין 
ב"ה  שוין  בין  איך  גאזעט.  אין  בריוועלע 
אויף די עלטערע יארן, און איך מוטשע זיך 
שטארק זיך צו האלטן 'באלאנסירט'. דאס 
גיין איז מיר שווער און כ'שפיר ווי עס ציט 
מיר צו פאלן. אפשר ווייסט איינער פון א 
רפואה וואס קען העלפן אדער א דאקטער 
שוין  בין  איך  דעם?  צו  פארשטייט  וואס 
אלץ  ווערט  עס  און  יונג,  נישט  ב''ה 
דאקטורים  מיינע  שווערער.  און  שווערער 

האבן מיר נישט געהאלפן ביז יעצט.
יישר כח )-(

צוריק 'אהין'
טייערע העלפערס פון כלל ישראל,

אונזער משפחה זוכט דרינגנד א פרומע 
עלטערע  אונזער  פאר  "הייפנאטיסט" 

באבע לאויושט"א.
זי  האט  צוריק  צייט  קורצע  א 
די  איבער  פרעזענטאציע  א  מיטגעהאלטן 
אויפגעוועקט  האט  דאס  קריג.  ביטערע 
און  יארן  ביטערע  די  פון  טראומא  איר 
ווידעראמאל  ווי  זי  איז  דעמאלטס  זייט 
אין  'אהין'  צוריק  געווארן  דעפארטירט 
וויינט, קאשמארן ביינאכט און  זי  לאגער. 
פונקט  טאג,  אגאנצן  לייז  די  זיך  קלויבט 
מיר  לאגער.  אין  טון  ל"ע  פלעגט  זי  ווי 
האבן פרובירט איר צו בארואיגן מיט אלע 

מיטלען, אבער אומזיסט.
מיר טראכטן אז אפשר וועט 'היפנאזיע' 
העלפן איר צוריקברענגען צום רעאליטעט 
ווייסט  קאשמאר.  דעם  איבערקומען  און 
וואס  היפנאטיסט  פרומען  א  פון  איינער 
אן  קען  אפשר  דערמיט?  העלפן  קען 
וואג-פארלוסט  פאר  היפנאזיע-עקספערט 

אויך העלפן אין דעם מצב?
אויב איינער ווייסט פון סיי וואס פאר א 
הילפבארע אינפארמאציע ביטע שיקט עס 
אריין ווי שנעלער. אונזער חשוב'ע באבע, 
ליידן  משפחה,  גאנצע  די  איר  מיט  און 

דערווייל געפערליך.
מיט דאנק פון טיפעניש פון הארץ, )-(

5751

5752

"המספיק-קעיר" צייכנט אפ געלונגענע 
"האום קעיר" במשך אקטיווע פסח טעג

דורכאויס  משפחות  הונדערטער  פילע 
העכסט  א  געהאט  האבן  ראיאן  יארק  ניו  די 
ניסן,  חודש  דעם  חירותינו"  "זמן  געלונגענעם 
"האום  צוגענגליכע  און  געטרייע  די  אדאנק 
קעיר" הילף פראגראמען פון "המספיק-קעיר" 
וואס האט פונקציאנירט אין בעסטן ארדענונג 

אפילו אין די פארנומענסטע טעג.
פאר, נאך און במשך די יום טוב טעג, זענען די 
האום קעיר געהילפן, נוירסעס און טעראפיסטן, 
געקומען צו הילף ביי די הונדערטער משפחות 
די  ווען  פאראויס,  פון  אראנדזשירט  ווי  לויט 
שטאב מיטגלידער האבן געמאכט זיכער אז די 
נויטיגע הילף און טעראפי ווערט צוגעשטעלט 

על צד היותר טוב.
שטאב  "המספיק-קעיר"  די  ווי  לויט 
צוגלייך  סיטי  און  אפסטעיט  פון  מיטגלידער 
גוטע  געהערט  מען  האט  איבער,  געבן 
קעיר  האום  די  אז  משפחות  פילע  פון  גריסן 
חודש  גאנצן  דעם  במשך  אראנדזשירונגען 

האבן זיי געכאפט אין איבערראשונג.
געווען  איז  ארדענונג  סיסטעמאטישע  "די 
געהאט  האבן  מיר  וואס  סיי  ווי  בעסער 
א  אויסגעדרוקט  זיך  האט  ערווארטעט," 
"המספיק-קעיר"  א  פון  מיטגליד  משפחה 

בענעפיטירער פאר איינעם פון די שטאב.
פון "המספיק-קעיר"  די שטאב מיטגלידער 
זענען איינגעטיילט לויט באזונדערע פונקציעס 
געהילפן,  קעיר"  "האום  ווי  און אפטיילונגען, 
טעראפיסטן,  געהילפן,  עי."  עיטש.  "עיטש. 
נוירסעס, קעיר קאארדינעיטארס, סקעדזשולינג 
די  אט  סערוויסעס.  פאציענט  און  סטעף, 
לעצטע אפטיילונג איז אייגענטליך נישט עפעס 
וואו  סערוויס,"  "קאסטומער  ווי  אנדערש 
באאויפטראגט  זענען  מיטגלידער  שטאב  די 
די  אז  זעהן  אויפגאבע,  איינציגע  איין  מיט 
האום  "המספיק-קעיר"  פון  בענעפיטירער 
און  ארום,  פאמיליע  די  און  סערוויסעס,  קעיר 
די בעסטע סערוויס  די קעיר סטעף, באקומען 

וואס מעגליך.
מיטגלידער  שטאב  סערוויסעס"  "פאציענט 
זענען מושטירט לויט די העכסטע סטאנדארטן, 
און ענטפערן אלע פראגעס וואס פאציענטן און 
פרעגט  מען  וואס  און  האבן,  קענען  ארומיגע 
המספיק-קעיר  באקומט  מען  איידער  נאך  אן 

סערוויסעס.
פון  שטאפלען  העכסטע  די  מיט  צוזאמען 
פראפעסיאנאלע קוואליטעט, קומט "המספיק-

אז  פריוויליגיע  אייגנארטיגע  די  מיט  קעיר" 
אלע שטאב מיטגלידער זענען לויטער היימישע 
פארשטייען  וואס  שומתומ"צ,  אידן  פרומע 
און  "שפראך"  די  סיי  לשון,  מאמע   - אידיש 
פון  קאמבינאציע  דאזיגע  די  "הארץ."  די  סיי 
קוואליטעט,  און  סערוויס  "טאפ-לעוועל" 
גאנצן  מיט'ן  ווארימקייט  היימישע  א  און 

דארפן  וועלכע  מענטשן  פאר  קאסטן  די 
צוקומען צו הילף אין שטוב אויף א לענגערע 
"לאנג-טערם-האום- אלס  באקאנט  צייט, 
ווען  יאר,  היי  געשטיגן  ווייטער  איז  קעיר", 
די טייערסטע ברירה, א פריוואטע צימער אין 
צו  נאנט  דערגרייכט  האט  האום,  נוירסינג  א 
שטוב-געהילפן  יאר.  פער  אלפים  הונדערט  א 
די  במשך  געווארן  טייערער  אויך  זענען 
צענטערן  דעי-קעיר  נאר  יאר.  פינף  לעצטע 
אין  געפאלן,  עטוואס  איז  ערוואקסענע  פאר 

פארגלייך צו פאראיאר.
קאסטן  צימערן  האום  נוירסינג  פריוואטע 

ליינער'סגאזעט

פאר יונג און אלט
לאנג-טערם-קעיר קאסטן שטייגן ווייטער

פראצענט   1.2  ,$92,378 דורכשניט  אין  היינט 
ארויף פון פאראיאר און 19 פראצענט זייט 11' 
ווי די אינפלאציע- - דאס קומט אויס דאפלט 

ראטע און דערגרייכט $7,698 חודש'ליך.
"מעדיקעיר" - די רעגירונגס פראגראם פאר 
אזעלכע  נישט  צאלט  מענטשן,  עלטערע  די 
נוירסינג  אין  אכסניות  לאנג-טערמיניגע 
וועלכע  מענטשן  עלטערע  רוב  און  האומס, 
דארפן עס האבן ליידיגן זיך אויס די קעשענעס 
פאר  בארעכטיגט  ליידער  שוין  ווערן  זיי  ביז 
 - ארעמע  די  פאר  פראגראם  רעגירונגס  די 

"מעדיקעיד".     

האט  סיטיזאן  סיניער  דזשערסי  ניו  א 
אין  געבורטסטאג  99'סטע  זיין  געפראוועט 
אויפ'ן  זיצנדיג  נישט  אבער  שאפ,  בארבער 
און  בערשטל  מיט'ן  שטייענדיג  נאר  בענקל, 
זיינע  סערווירנדיג  האנט,  אין  שער-מאשינדל 

קאסטומערס.
לאקאלער  דער  בארקא,  דזשאוסעף 
דזשערסי,  ניו  גלאסבארא,  אין  שערער 
גרויסע  די  איז  וואס  געוואונדערט  זיך  האט 
געהעריגע  א  איז  "היינט  איבערקערעניש. 
ארבעטס טאג," האט ער זיך אויסגערעדט צו א 
נייעס באריכטער וועלכער האט אים באגריסט 
געארבעט  ער  האט  אזוי  ארבעט.  די  אינמיטן 
איין  אין  האלטן  מענטשן  ווען  טאג,  אגאנצן 
פרייליכן  "א  מיט  באגריסן  אים  שטראמען 

געבורטסטאג!"
ער,  דערציילט  טאג,"  יעדן  ארבעט  "איך 
כ'בין  אז  זיך  דאכט  פראבלעם.  שום  "קיין 

אפילו נישט קיין 99, איך בלייב 29."
נישט  שוין  האט  שערער  גלאסבארער  דער 
יאר.   15 איבער  אין  וואקאציע  קיין  גענומען 
קיין  נישט  אויך  )שוין  זון  זיין  מאל  וויפיל 
פארשליסן  צו  פרובירט  האט  יונגערמאן...( 
זיך  פאטער  דער  האט  געשעפט,  דאס 

זיך  האט  ער  געמאכט.  וואוסנדיג  ניטאמאל 
זיך  מיטאג,  זיין  אנגעגרייט  אינדערפרי  יעדן 
די  אפגעפארן  און  אויטא,  אין  אריינגעזעצט 
ניין מייל צו זיין שערעריי אויף נאך א טאג פון 

סערווירן זיינע קונדן.
נאך  באלד  שאפ  זיין  געעפנט  האט  בארקא 
דארט  איז  ער  און  מלחמה  וועלט  צווייטע  די 
זייט  מיטוואך,  און  זונטאג  אויסער  יעדן טאג, 
אן  פעסט  נאך  האלט  האנט  זיין  דעמאלטס. 
האר  ווייסע  שערט  און  שער-מאשינדל  דעם 
פאר קליענטן וועלכע קומען צו אים שוין פאר 
קליענט  יעריגער  אכטציג  איין  יאר!  זיבעציג 
האט  ער  זייט  אים  ביי  זיך  שערט  וועלכער 
געעפנט דעם שאפ האט זיך געוויצלט, "וועגן 
דעם ווער איז אזוי אויסגעקראכן, בארקא האט 

שוין געשניטן מיינע האר אזויפיל מאל."
פארגעליינט  האט  פון שטעטל  מאיאר  דער 
א פראקלאמאציע אין שאפ צו דאנקען בארקא 
פאר זיין לאנגיעריגע סערוויס פאר די קהילה, 

און בארקא האט ווייטער געשוירן...
פון  צדיקים  הייליגע  די  נאר  פלעגן  וויאזוי 
זיין  מען  זאל  וואונטשן?  היים  אלטער  דער 
ערליך ווי א איד און געזונט און שטארק ווי א 

גוי.         

ניין און נייציגסטע געבורטסטאג 
געפראוועט אין... בארבער-שאפ

"המספיק- מאכט  וואס  איז  געטריישאפט, 
קעיר" אזוי אייגנארטיג.

אז איר ווילט שפירן וואס מיינט האום קעיר 

זעלבע  די  היינט,  רופט  געפיל,  אידישן  מיט'ן 
נומער איבעראל. 1.855.426.2774
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ביים דערהויבענעם "פסח שני" סדר אין ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אין ראקלענד קאונטי מיט'ן מחנך נפלא מו"ה וועלוויל ציג שליט"א. פון ר. צו ל.: כרפס! ביידע צוזאמען שוין זיכער א גאנצע פחות 
מכזית...; "פייער פון די באלאטעס" ביים כזית מצה; אזוי זענען די אידן ארויס פון מצרים!; און אודאי האפט מען און מען בעט "לשנה הבאה בירושלים הבנוי'!"

געסט פון אלע ספעקטרומען ביי די דערהויבענע "באטעס" אין ישיבת תו"ח ראקלענד. פון דעם לאקאלן קאמישענער פון ספעציעלע סערוויסעס, מר. פעלא יר"ה, הרה"ח בנש"ק ר' משה גרויס שליט"א 
מ'קערעסטיר וועלכער האט געברענגט א גרוס פונעם גרויסן יארצייט, און ביז צום געערטן חכם באשי, אומפארגלייכבארער מומחה אין "ליינען די הענט" און מאציל זיין מברכותיו הטהורים

די טייערע בחורים פון בארא פארק דעי העב זענען זיך מחי' מיט'ן הערליכן פרילינג וועטער אין פארק, אויף אויספלוגן און ביים זיך אפרוען נאך "ברכת האילנות"

א פרייליכן געבורטסטאג פאר הבה"ח משה נ"י פון זיינע חברים ביי דער ארבעט הבה"ח יואל נ"י אינמיטן אן אויספלוג מיט ישיבת תו"ח ראקלענד ביים האדסאן טייך
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"פעטער מוישי" באזוכט די חשוב'ע בחורים אין "קאנקארד ברודערהיים" 

ראקלענד רעספיט קינדערלעך ביים זאגן ברכת אילנות בכונה

ישיבת תורה וחסד ראקלענד סניף רוט. 45 ענדזשויען "נפלאות הבורא"  אין גרויסן "בראנקס זו"

ביים "סדר הכנה" אין ישיבת תורה וחסד אין וויליאמסבורג, מצה זו! און די חשוב'ע בחורים הערן זיך צו מיט אינטערעסע צו סיפור יציאת מצרים ביים צוזאמשטעלן "דעם פולן בילד" פון די 
עשר מכות שהביא הקב"ה על המצרים...

הכנות צום פסח אין ראקלענד רעספיט: פרייליך מיט אייגן געמאכטע הגדה און קישעלע און ביים אליינס באקן לשם מצות מצוה!! עלעגאנטע "סדר סעט" דורך די טאלאנטפולע 
מיידלעך פון ראקלענד דעי העב

די חשוב'ע בחורים פון ישיבת תורה וחסד ד'ראקלענד אויפ'ן וועג צו "ברכת אילנות" אין א הערליכן עפל פעלד
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היסב בעט און סדר טיש פרעכטיג גרייט צום ערשטן סדר אין "בעיקערטאון שוועסטערהיים"

דער אויג פארכאפנדער "סדר טיש" אין קאנקארד ברודערהיים. קענט איר טרעפן די אפיקומן מתנות? הבה"ח מעסט שוין דעם יחץ, ווען זיין חשוב'ער חבר נ"י ברענגט ארויף יין מהודר אויף די ד' כוסות

הבה"ח מו"ה אליעזר טראגט מצות צום בארימטן אוהב ישראל סט. לורענץ, ראמאפא סופערווייזער

שמחת יום טוב ביים גרויסארטיגן המספיק חול המועד פראגראם אין ניו דזשערסי
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מנהג ישראל תורה צו באקן "שליסל חלות" נאך דעם הייליגן יום טוב פסח ווען מ'ווערט נידון על התבואה, צו עפענען אלע שערי פרנסה טובה. פון ר. צו ל.: "היימיש" און לויט עטליכע שיטות יוצא געווען 
דורך די חשוב'ע מיידלעך פון 38'סט. שוועסטערהיים; ישיבת תורה וחסד אין ברוקלין מאכט מיט די אייגענע הענט לכבוד שבת קודש!; אונטן רעכטס: די "ענד ריזאלט" ריכטיגע ראפאגאש אין "קאנקארד 

ברודערהיים" אין ראקלענד קאונטי; לינקס, דער מייסטערהאפטער שליסל, מעשי ידי "בעיקערטאון באלעבאסטעס בעקעריי" להתפאר

ר' זלמן שטיין, המספיק ראקלענד דעוועלאפ. 
דירעקטאר ביי "ען. עיטש. טי. די." קאנפרענץ

זיסע און נארהאפטיגע "קינדליין ל"ג בעומר פרישטאג" אליינס געמאכט אין "סעווען ספרינגס" שוועסטערהיים און אין בעיקערטאון האט מען אויף מיטאג געמאכט, וואס דען, א הדלקה!

ראקלענד פרויען ד"ה פלאנצט בלומעןלעכטיג קינד מיט פרישע 'המוציא' מוצאי פסח "פסח שני" אין "שנות חיים"
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די חשוב'ע בחורים שיחיו ביים מיט גיסן שמן זית לכבוד דעם הייליגן בעל הילולא - בשעת דער עולם הערן זיך איין צו די ניגוני רצון והתעוררות פון די ארקעסטרע און קאפעליע אלס הכנה דרבה

די חשוב'ע בחורים לייגן צו א האנט מיט הילף וואו עס פעלט נאר אויס, צי ביים הייבן די קאפעליע צו ביים פארלעשן די מדורה

די צענטראלע "המספיק הדלקה" לכבוד התנא האלקי רבן שמעון בר יוחאי. מו"ה מאיר ווערטהיימער הי"ו, מנהל ומייסד המספיק, ביים אנצינדן די מדורה; די פייערדיגע ריקודין ארום די הדלקה; גרעסטע 
טאלאנטן אין עולם הנגינה ביים הייבן די אטמאספערע, מ'דערקענט די צוויי חשוב'ע שטאב מיטגלידער האחים פריד שיחיו און דער עולם איז זיך משמח בשמחת היום
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 מזל
טוב

 מו"ה
 מאיר ווערטהיימער
הי"ו
מנהל ומייסד, המספיק
וזוג' החשובה תחי'

 ובנם מו"ה
חיים יוסף שלמה 
 ווערטהיימער
הי"ו
קאמפאטראלער, המספיק אוו ראקלענד קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת תגלחת הנכד/הבן היניק
כמר ישראל אלימלך נ"י

 הרה"ג
 אב"ד אוסטראה
שליט"א
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת אירוסי הבת הכלה החשובה תחי'
יומען ריסוירסעס קאארדינעיטער, המספיק קעיר

עב"ג החתן היקר כמר ישעי' ני"ו
בן הרה"ג מו"ה אפרים מרדכי קלוגהאפט שליט"א

 מו"ה
 וואלף שניטצער
הי"ו
באורד מעמבער, המספיק אוו ראקלענד קאונטי

לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
בן לנכדו מו"ה חיים גדלי' שפיטצער הי"ו
חתן חתנו מו"ה יצחק בראך הי"ו

 מו"ה
 אשר יודא זעליג
הי"ו
וזוג' החשובה תחי'
סופערווייזער, מעדיקעיד סערוויס קאארדינעישאן,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

 לרגל שמחת אירוסי הבן החתן היקר
כמר אברהם אלעזר ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה משה דוד פערל הי"ו

 מו"ה
 בנציון נידערמאן
הי"ו
וזוג' החשובה תחי'
מענעדזשער, פרויען דעי העב,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

 לרגל שמחת הכנסת הבן הבחור היקר
כמר שמעון דוב ני"ו
לעול התורה והמצוות

 מו"ה
 אברהם קלאר
הי"ו
וזוג' החשובה תחי'
דירעקטאר, אוירלי אינטערווענשאן,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

 לרגל שמחת הכנסת הבן הבחור היקר
כמר משה אלי' ני"ו
לעול התורה והמצוות

 מו"ה
 טובי' שרייבער
הי"ו
טראנספארטאציע קאארדינעיטער,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל לידת הנכדה תחי'
אצל חתנו מו"ה יואל קאהן הי"ו

עד ביאת הגואל

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים
שתזכו לרוות

רב
נחת
דקדושה
מכל יוצאי חלציכם
מתוך אושר
ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת

 מו"ה
 וואלף שניצער

הי"ו
באורד מעמבער, המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

 חתנם מו"ה
משה מענדל 

 ווערטהיימער
הי"ו

עקזעקיוטיוו דירעקטאר, המספיק אוו אראנדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הנכד/הבן ני"ו

 מו"ה
 יעקב יצחק גאלדשטיין

הי"ו
דירעקט סופארט פראפעשאנעל, וואנאמעיקער ברודערהיים,

המספיק אוו ראקלענד קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 מו"ה
 נפתלי אלי' פיללער

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

קאארדינעיטער, קאם-העב,
המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 מו"ה
 מאיר וואלף דאסקאל

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

מעדיקעיד סערוויס קאארדינעיטער,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

לרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל חתנם מו"ה מאיר בער ווייס הי"ו

 מו"ה
 יואל יושע הערצאג

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

סעקרעטארין, המספיק קעיר

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

 מו"ה
 משה זאבעל

הי"ו
דירעקטאר, רעזידענשל סערוויסעס און פעמילי האום קעיר, 

טשעירמאן, אינצידענט קאמיטע און יומען רייטס קאמיטע, 
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת אירוסי הבן החתן היקר
כמר יצחק שמעון ני"ו

 עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה ליפא פריעדמאן הי"ו

 מו"ה
 אברהם יצחק פלאהר

הי"ו
דירעקטאר, קוואליטי אימפראוומענט, טרענירונגען 

קאארדינירער, המספיק אוו אראנדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת אירוסי הבת הכלה החשובה תחי'
עב"ג החתן היקר כמר אליעזר ני"ו

בן מו"ה משה וויינבערג הי"ו
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דער סוד פון דר. סארנא'ס 
וואונדערליכע מעטאדע 
 אויסצוהיילן ווייטאגן און

וויאזוי עס צו נוצן למעשה

די 'סארנא'   רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל

מעשה שהי'
יונגערמאן  טאלאנטפולער  א  ג.,  משה 

ב"ה  איז  יארן,  דרייסיגער  נידריגע  די  אין 

געבענטשט מיט א לעכטיגע שטוב, דריי זיסע 

קינדערלעך קע"ה און א חשוב'ע עקרת הבית. 

דער קשר צווישן משה און זיין משפחה איז 

משה  ארבעט  פרנסה  פאר  אויסגעצייכנט. 

וואו ער פארדינט  אין א לאקאלע געשעפט, 

ברענגט  ער  און  געהאלט,  דורכשניטליכע  א 

דעם  פון  הוצאות  די  דעקן  צו  גענוג  אהיים 

חודש.

אין אמת'ן אריין, לויט זיינע כשרונות און 

א  האבן  געקענט  משה  וואלט  קענטעניסן, 

פירמע  גרויסע  א  אין  פאזיציע  הויכראנגיגע 

און אהיימברענגען א היבש גרעסערן טשעקל. 

אבער איין זאך שטערט אים.

אייגנטליך האט זיך דער פראבלעם נישט 

פראבלעם  זעלבער  דער  אנגעהויבן.  היינט 

האט אים נישט געלאזט מצליח זיין אין ישיבה, 

נישט בלייבן אין כולל, און נישט שטייגן אין 

ראנג ביי דער ארבעט. אויבנאויף א קליינער 

פראבלעם אבער ער ליידט דערפון אין גרויסן, 

טאג טעגליך.

עס הייסט קאפ ווייטאג.

עס האט זיך אנגעהויבן ווען משה'לע איז 

געווען א יונג קינד פון עלף-צוועלף יאר אלט. 

געקומען  אהיים  ער  איז  טאג  שיינעם  א  אין 

פון חדר און זיך באקלאגט אז זיין קאפ טוט 

אים וויי. זיינע עלטערן האבן געמיינט אז דאס 

צו  געגעבן  און אים  זאך,  צייטווייליגע  א  איז 

שלינגען א טיילענאל מיינענדיג אז דערמיט 

איז  דערווייל  ווערן.  פארשוואונדן  עס  וועט 

ווי א וויירוס  עס אבער נאר ערגער געווארן. 

וואס כאפט זיך אריין אין דעם מענטש האבן 

אים  ביי  געמאכט  באקוועם  די שמערצן  זיך 

אין קאפ און נישט געהאלטן ביים אפטראגן. 

וואו ער איז נאר געגאנגען און וואו ער איז נאר 

געשטאנען האט ער כסדר געפילט ווי עפעס 

אין זיין קאפ דרוקט אים און קנעלט זיין מח ווי 

א שרויפן ציער און האמער צונאזאם.

צו  ארומגעלאפן  משה  איז  בחור  אלס 

אים  האבן  וועלכע  דאקטוירים  מערערע 

טעסטס  אלע  אבער  אונטערזוכט,  גרונטליך 

די  מיט  נעגאטיוו,  צוריקגעקומען  זענען 

מעלדונג אז אלעס איז אין בעסטן ארדענונג. 

ער האט געהאפט אז כאטש נאך די חתונה, 

וועט  "סעטלען",  ה'  בעזר  זיך  וועט  ער  ווען 

די מאדנע אנשיקעניש פארשווינדן ווערן. די 

האפענונג האט זיך אויסגעלאזט ווי בלויזער 

באגלייט  אים  האט  ווייטאג  קאפ  די  חלום. 

אונטער דער חופה, און ווייטער אריין אין זיין 

נייע שטוב. 

מיט די יארן האט זיך משה בלית ברירה 

זיין אומגערופענעם  באקוועם געמאכט מיט 

געווען  מסדר  זיך  און  גאסט,  קביעות'דיגן 

זיין  טראץ  אקטיוויטעטן  טעגליכע  טאג  די 

געקענט  נישט  אבער  האט  עס  פראבלעם. 

זשאב  א  נעמען  צו  באטראכט  אין  קומען 

וואס פארלאנגט קאפ ארבעט. ער האט קוים 

גענומען א דזשאב אין א לאקאלע גראסערי. 

ווען דער טאלאנטפולער משה פלעגט שטיין 

דארט ביים רעדזשיסטער און צוזאמגערעכנט 

האבן  קליענטן  די  וואס  פראדוקטן  די 

אראפגעלייגט, האט ער פרובירט זיך מחזק צו 

זיין אז ער קען כאטש אהיים ברענגן ברויט 

פאר זיין פאמיליע.

ווען איך האב געטראפן משה'ן צום ערשטן 

מאל איז ער געווען אינגאנצן צובראכן. "איך בין 

אינגאנצן מיואש", האט ער זיך אויסגערעדט 

ווייטאג. "עס זעט מיר אויס אז  צו מיר מיט 

מיינע  אלע  אדורכליידן  אזוי  שוין  וועל  איך 

אומהיילבארן  ווייטאגליכן  דעם  מיט  יארן 

פראבלעם." 

ער  ווען  אויסגעהערט.  אים  האב  איך 

האב  הארץ  זיין  אויסגיסן  געענדיגט  האט 

איך באמערקט געווען אז איך בין נישט קיין 

דאקטער, אבער איך האב שטודירט די טעמע 

פון ווייטאגן און אדורכגעלערנט די טעאריע 

דורך  ארויס  קומען  ווייטאגן'  'געפילישע  אז 

שטענדיגע  זיין  אויב  שמערצן'.  'פיזישע 

קאפוויי האט נישט קיין פאסיגע מעדיצינישע 

אריגינעל  מעגליך  עס  שטאמט  ערקלערונג, 

פון א נפשיות'דיגע פראבלעם. אויב איז דאס 

צו  פראבירן  בעז"ה  אים  איך  קען  פאל  דער 

העלפן.

משה האט נישט געקענט באגרייפן וואס 

האבן  שייכות  "וואספארא  אים.  זאג  איך 

'געפילן' מיט פיזישע קאפ ווייטאג?" האט ער 

זיך געוואונדערט.

איך  האב  משה,"  פאר  דיך  "שטעל 

אנגעהויבן אים צו ערקלערן, "אויב מיר וואלטן 

שפירונגען  פיזישע  שום  קיין  געהאט  נישט 

געקענט  נישט  בכלל  וואלטן  מיר  חושים,   -

'שפירן' אדער טאפן וואס גייט פאר ארום אונז, 

וואס וואלט דאן פאסירט?"

משה קוקט מיר אן מיט פארוואונדערטע 

אויגן, נישט וויסנדיג וואוהין איך ציל דא.

"אין א וועלט אן קיין שום חושים," האב 

וואס  אריין  "טראכט  גערעדט,  ווייטער  איך 

נעבן  שפאצירסט  דו  אויב  פאסירט  וואלט 

און  נענטער  גייסט  דו  פייער.  ברענענדיגן  א 

נענטער, אבער דו כאפסט נישט אז דו טוסט 

עפעס נישט גוט, וויבאלד דו שפירסט נישט 

קיין היץ. וואס וואלט דאן פאסירט?"

איך  וואס  געכאפט  משה  שוין  האט  דא 

נישט  וואלט  אוודאי  שאלה,  "סארא  מיין, 

אפגעבריעט  דאך  זיך  וואלט  איך  געטויגט, 

פונעם פייער אדער גאר פארברענט געווארן 

ח"ו, נישט כאפנדיג אז איך דארף אוועק שטיין 

פונעם פייער."

די  וואלטן  אוודאי  געענטפערט.  "גוט 

רעזולטאטן געווען שרעקליך אויב מען פילט 

גארנישט. עס וואלט אפילו געקענט קאסטן 

דאס לעבן ח"ו. א דאנק דעם וואס דו שפירסט 

היץ, און ווען דו כאפסט א קליינע ברי שפירסטו 

די ווייטאג דערפון, כאפסטו באצייטנס דעם 

נעבן  ברענענדיגע  א  דא  ס'איז  אז  סיגנאל 

דארט  פון  אוועקצוגיין  ווייסט  דו  און  דיר, 

ווען  אריין, משה,  ומיד. אבער טראכט  תיכף 

עס  דיר  טוט  ברי,  קליינעם  דעם  כאפסט  דו 

נישט וויי? פילסטו נישט א ציפ אז דו האסט 

זיך אפגעבריט?"

"נע," געבט ער א מאך אוועק מיט אייפער, 

"אוודאי איז נישט געשמאק צו באקומען דעם 

ברי, אבער צו ווערן אינגאנצן פארברענט איז 

ענדערש  איך  וויל  זיכער  ערגער.  אסאך  נאך 

ווערן  איידער  ווי  ברי  ווייעדיגע  א  באקומען 

אינגאנצן א שטיק אש ח"ו!"

"גערעכט ווי גאלד," זאג איך אים. "לאמיר 

באקומען  צו  זיך  לוינט  עס  איבערזאגן.  עס 

ווען דאס ראטעוועט דיר  ווייטאג,  א קליינע 

פון אסאך א גרעסערע, און צומאל פאטאלע, 

ווייטאג."

משה  האט  שאקל  גרויסן  א  מיט 

דעם  געכאפט  האט  ער  אז  באשטעטיגט 

ער  האט  אינטערעסע  מיט  און  קאנצעפט, 

געוואלט הערן וואס עס האט מיט זיין "קאפ-

ווייטאג" צוטון.

עמאציאנאלע  מיט  איז  זעלבע  "דאס 

געווארן  באשאפן  אויך  זענען  זיי   - געפילן 

פאר א וויכטיגן צוועק," האב איך אים מסביר 

געווען. "געפילן זענען די שפראך פון די זעל 

פונעם מענטש אים צו מאכן באוואוסטזיניג 

צו וואס גייט פאר ארום אים.

געפילן,  געשמאקע  פארהאן  זענען  "עס 

ווי ליבשאפט און ווארעמקייט, וועלכע מאכן 

דעם מענטש זיך שפירן גוט. אזעלכע געפילן 

קומען צוניץ צו העלפן דעם מענטש אנקניפן 
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די 'סארנא'   רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל

א קשר מיט גוטע מענטשן און בלייבן נאנט 

מיט זיי. עס זענען אויך פארהאן פארקערטע 

געפילן, ווי שרעק און זארג, וואס פילן נישט 

גוט פאר דעם מענטש - זיי געבן ווי א 'ברי' 

פאר'ן מענטש, און זייער אויפגאבע איז דאס 

זעלבע ווי א פיזישע ברי, דהיינו, צו היטן דעם 

מענטש פון אן ערגערן צער.

"צום ביישפיל, אויב א מענטש טרעפט זיך 

פנים אל פנים מיט א פארצוקנדע חיה, וועט 

אים נאטורליך אנכאפן א מורא'דיגע שרעק. 

דאס הארץ וועט אים שטארק קלאפן, און ער 

וועט זיך פילן זייער אומבאקוועם. 

געוואלדיגע  א  איז  געפיל  'שרעק'  "דער 

וועט  א מענטש  אויב  פון באשעפער.  מתנה 

געפיל  אומבא'טעמ'טן  דעם  שפירן  נישט 

אויפ'ן  שטיין  בלייבן  ער  וועט  פחד,  פון 

נאכטמאל פאר  דינען אלס  און חלילה  ארט 

דער  האט  דערפאר  בער.  הונגעריגער  א 

באשעפער באשאפן אן אינסטינקט פון "פחד." 

דער ווייטאגליכער געפיל טרייבט אוועק דעם 

איז  עס  מצבים.  געפארפולע  פון  מענטש 

טאקע נישט באקוועם צו שפירן דעם געפיל 

פון פחד, אבער אן דעם איז קאטאסטראפיש."

איך האב געלאזט משה'ן פארדייען דעם 

ווייטער  איך  האב  נאכדעם  און  געדאנק, 

ממשיך געווען.

אז א מענטש  "עס פאסירט אסאך מאל 

טראגט זיך ארום מיט א שטארקע דאגה וואס 

לאזט אים נישט קיין מנוחה. ער ווייסט נישט 

ענקזייעטי  די  זארג.  פון  אהינצוטון  זיך  וואו 

וואלט  ער  ווי  פונקט  זיך  שפירט  פחד  און 

געשטאנען פנים אל פנים קעגן א שרעקעדיגן 

בער, און ער שפירט אן אומגעהויערער דראנג 

זייער  זייער  איז  געפיל  דער  אנטלויפן.  צו 

אומבאקוועם פאר'ן זעל. עס טוט נאך אסאך 

מער ווי פאר'ן נפש ווי א ברי פאר די האנט, 

אזש דער זעל פונעם מענטש באשליסט אז 

דאס איז דאס ערגסטע. דאס איז דער פייער 

אליינס. מען מוז טרעפן עפעס א 'ברי' פטור 

צו ווערן פונעם פייער.

פראדוצירט  באוואוסטזיין  "אונטער'ן 

אנדערע,  אן  פאל  אזא  אין  מענטש  דער 

אומאיינגענעמע געפיל, און דאס היט אים אפ 

פון שפירן די 'דאגה' וואס באדערט אים אזוי 

שטארק. עס האלט זיין מוח ווייט אוועק פון 

די ענקזייעטי וואס פייניגט אים.

"וויאזוי קען מען מאכן דעם מח אויפהערן 

איין  דאגה?  געפערליכע  די  פון  טראכטן 

טאקטיק וואס דער זעל נוצט אין אזא פאל, איז 

ער מאכט דעם מענטש שפירן פארשידענע 

זיך  דרייט  ווען מען  ווייטאגן.  פיזישע  סארט 

ארום מיט פיזישע שמערצן, פארגעסט דער 

רייסט  וואס  צער  נפשיות'דיגע  די  פון  מח 

שטיקער פון זיין זעל."

אויסגעפירט,  איך  האב  פאל,"  דיין  "אין 

"איז דיין קאפ-ווייטאג מעגליך דער טאקטיק 

פון דיינע געפילן זיך צו באשיצן זאלסט נישט 

טיפע  א  עפעס  שפירן  נישט  און  טראכטן 

נפשיות'דיגע צער און פיין!"

משה קוקט מיר אן מיט אפענע מויל און 

האב  רעדן  געענדיגט  האב  איך  ווען  אויערן. 

זיך גענצליך  זיין געזיכט האט  איך געזען אז 

און  פאר'דאגה'טע  די  אנשטאט  געטוישט. 

געהאט  יעצט  ער  פנים האט  פארווייטאגטע 

אויף זיך א מינע פון נייגער און וואונדער.

האט  באגריף,"  נייע  א  גאר  איז  "דאס 

קיינמאל  האב  "איך  געענטפערט.  מיר  משה 

זיין אז מיין קאפ  נישט געטראכט אז ס'קען 

אן  פון  רעזולטאטן  די  בלויז  זענען  שמערצן 

געווען  אלץ  בין  איך  ווייטאג.  עמאציאנאלע 

איבערצייגט אז איך לייד פון עפעס א שווערע 

פיזישע מחלה וואס וועט האפנטליך איין טאג 

מיר  זאגסטו  יעצט  אבער  ווערן.  אנטדעקט 

פראבלעמאטיש  גארנישט  ממש  איז  עס  אז 

פיזיש. עס איז בלויז א רעזולטאט פון מיינע 

געפילן!?"

משה האט זיך פארטראכט אויף עטליכע 

מינוט. 

מיין  אז  ידיעה  בלויזע  די  ווי  שפיר  "איך 

אינערליכע  פון  מעגליך  קומט  קאפווייטאג 

געפילן, האט שוין א דראסטישע השפעה אויף 

עקסטאז.  מיט  אויסגערופן  ער  האט  מיר," 

לאזט  ווייטאג  קאפ  די  ווי  ממש  שפיר  "איך 

נאך און באדערט מיר מער נישט אזויפיל, איך 

האב נישט געשפירט אזא פארלייכטערונג אין 

יארן"...

מיר האבן געארבעט אינאיינעם אין לויף 

וועלכע  דערגיין  צו  שעה  קומענדיגע  די  פון 

פארבארגענע געפילן זענען אזוי שרעקעדיג 

פאר משה'ן - אז עס לוינט זיך אים צו ליידן 

פון די קאפ שמערצן כדי צו פארמיידן זיי  צו 

קאנפראנטירן. נאכן דערגיין דעם אינערליכן 

מער  נאך  ווייטאג  קאפ  דער  איז  פראבלעם, 

אוועק. 

זיך  האב  איך  מאל  קומענדיגע  דאס 

געטראפן מיט משה'ן איז כמעט נישט געווען 

קיין זכר פון זיינע לאנגיעריגע יסורים. עס איז 

צוריקגעקומען בלויז געציילטע מאל במשך 

די וואך פאר א גאר קורצע צייט, און ווען ער 

האט געארבעט ווי מיר האבן געשמועסט איז 

עס אוועקגעגאנגען.

דר. סארנא'ס רעוואלוציע
משה'ס רעאקציע איז אן אפטע ערשיינונג 

ביי מענטשן וועלכע זוכן הילף פאר כראנישע 

ווייטאגן און קומען אן צו די סארנא מעטאדע. 

וועלכער האט  אין דעם פעלד,  דער פיאנער 

רעוואלוציע  שטורמישע  די  אריינגעברענגט 

זיינע  מיט  וועלט  מעדעצינישע  די  אין 

אנטדעקונגען און אויף וועמענס נאמען דער 

מהלך ווערט גערופן, איז דער בארימטער דר. 

סארנא.

דר. זשאן סארנא האט פענסיאנירט מיט 

פיר יאר צוריק נאכ'ן דינען פאר 47 יארן אלס 

יארק  'ניו  פראמינענטע  די  אין  פראפעסאר 

יוניווערסיטעט' )ען. וויי. יו.( ריהעביליטעישאן 

אלס  געדינט  דארט  האט  ער  צענטער. 

דירעקטאר פון די "אוטפעישענט" ריהעב.

אויף זיין אמט האט ער כסדר בייגעוואוינט 

פיזיקעל  ווי פאציענטן קומען מאכן  פעלער 

טעראפי, צי פאר אלגעמיינע ווייטאגן צי כדי 

זיך צו ערהוילן נאך אן אפעראציע, און אפילו 

נאכן אויספאלגן די רעקאמענדירטע איבונגען 

מוטשען זיי זיך ווייטער מיט זייערע יסורים.

ביי כמעט אלע פון די פאציענטן האט זיך 

זעלבן  דעם  איבערגעשפילט  ווייניגער  מער 

רוטין:

זיך אויף איין צופרי  דער מענטש וועקט 

מיט א שניידנדע רוקן ווייטאג, אזש ער קען זיך 

ממש נישט רירן. קוים קוים וואס ער שלעפט 

זיך ארויס פון בעט און גייט צום דאקטאר. דער 

דאקטאר אנאליזירט זיין פאציענט, און שיקט 

אים דרינגענד מאכן אן עקס-רעי אדער עם. 

אר. איי. צו זען וואס האט פלוצלינג פאסירט 

מיט זיין רוקן. 

פאזיטיוו.  צוריק  קומען  רעזולטאטן  די 

'סליפ-דיסק',  א  פון  ליידט  פאציענט  דער 

אדער א 'באלזש-דיסק', ד. ה. איינער פון די 

ביינער אינעם חוט השדרה זענען פאררוקט. 

אלס  דערויף  גלייך  טייטלט  דאקטער  דער 

קרומער  דער   - ווייטאג  די  פון  שורש  דער 

נערוו  דער  אז  און  נערוו,  אויפ'ן  דרוקט  ביין 

רייסט  עס  אז  וואונדער  א  איז  צודריקט  איז 

שטיקער?!

נו, וואס טוט מען? שלאגט דער דאקטער 

מיט  אנגעהויבן  אפציעס,  עטליכע  פאר 

פיזיקעל טערעפי, קארטיזאון שאטס, אדער 

נישט  די אלע העלפן  אויב  קיללערס'.  'פעין 

מוז מען בלית ברירה אפערירן.

א געווענליכער מענטש נעמט עס באלד 

אן. אז דער דאקטער זאגט אזוי, וואס איז שייך 

זיך צו דינגען? און מען לאזט זיך אפערירן.

צו  גענויגט  מער  איז  איינער  אויב 

נאטורליכע געזונטהייט מיטלען, וועט ער זיך 

נישט לאזן אזוי שנעל באאיינפלוסן פון דעם 

דאקטערס מיינונג, און ער וועט פרובירן נאך 

אנידערלייגן  זיך  פאר'ן  מיטלען  נאטורליכע 

צום  גיין  וועט  איינער  מעסער.  אונטער'ן 

קייראפראקטער, דער צווייטער וועט פרובירן 

אקיופאנטשער, דער דריטער מיט רעמעדיס 

בלעטער  הדסים  מיט  פערדער  דער  און 

רפואות,  באבסקע  די  העלפן  אמאל  אא"וו. 

אמאל נישט. די ווייטאגן קומען אבער צוריק 

אן  הייבט  דער מענטש  נאך.  נישט  לאזן  און 

וועל  פאר?  דא  גייט  וואס  וואונדערן,  צו  זיך 

אפעראציע?  אן  אדורכגיין  מוזן  טאקע  איך 
 >> זייט 42

"לאמיר עס 
איבערזאגן. עס 
לוינט זיך צו 
באקומען א קליינע 
ווייטאג, ווען דאס 
ראטעוועט פון 
אסאך א גרעסערע, 
און צומאל 
פאטאלע, ווייטאג."
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נאטורליכע  אלע  די  נישט  העלפן  פארוואס 

מיטלען?

הענט  הייבן  טאקע  דאן  וועלן  מאנכע 

אנגענומענע  די  זיין באהבה  אויך מקבל  און 

מעדיצינישע צוגאנג און וועלן בלית ברירה זיך 

לאזן אפערירן און צוריק דרייען דעם ביין, כדי 

צו באפרייען די צודריקטע נערוו.

עטליכע  יעדן  ביי  פאסירט  וואס  אבער 

וואכן נאך די אפעראציע? והנה, דער קאשמאר 

איז צוריק.

נישט אלעמאל אויפן זעלבן פלאץ, ווייל 

יענע ביין האט מען דאך צוריקגעריקט, נאר 

אן  פלאץ.  צווייטן  א  ביי  ארויס  קומט  עס 

אנדערע ביין האט יעצט געפילט פאר וויכטיג 

זיך צו שפילן מיטן באטרעפנדנ'ס נערוון און 

אנדרייען א כאאס.

אזוי קענען זיך מענטשן ארומדרייען מיט 

לויפן  זיי  יארן.  און  חדשים  ווייטאגן  זייערע 

ארום פון איין דאקטאר צום אנדערן, פון מעכל 

צו רעכל, פאר'משכונ'ען דאס לעצטע העמד 

גייען  און  מעדיצינען  און  וויטאמינען  פאר 

אדורך אלע סארטן טעסטן. צומאל פילט מען 

זיך עטוואס בעסער פאר א שטיק צייט, און 

צומאל ווערט עס ערגער אויפ'ן ארט. אבער 

א גאנצע רפואה, פטור צו ווערן פון די יסורים 

איינמאל אויף אלעמאל, איז נישט פארהאן. 

אין יאר 2011 למס' האט די 'אינסטיטוציע 

 )Institute Of Medicine( מעדיצין'  פון 

פון  מחלה  די  אז  באריכט  א  ארויסגעגעבן 

ווי  - מער  די מערסטע  ליידן  וואס מענטשן 

ווי  קרענק,  ערנסטע  אנדערע  וועלכע  סיי 

הארץ  אדער  קענסער  )דייעביטיס(,  צוקער 

פראבלעמען - איז ּפיין פראבלעמען - פיזישע 

שמערצן.

אין יאר 99' האט די 'אמעריקאנע שמערצן 

 )American Pain Society( פאראיין' 

פערציג  אז  באריכט  א  פארעפנטליכט 

פראצענט מענטשן וואס ליידן פון כראנישע 

יסורים, זענען קיינמאל נישט מצליח צו שפירן 

זעכציג  אנדערע  די  בעסער.  עטוואס  אפילו 

פראצענט, זענען זיך פשוט מייאש פון אמאל 

בלית  און  ווייטאגן,  זייערע  פון  ווערן  פטור 

ברירה מאכן זיי שלום מיט'ן מצב אז דאס איז 

זייערע  וועלן אויסלעבן  זיי  וויאזוי  וועג  דער 

יארן.

צווי  די  לויט  ווערטער,  אנדערע  אין 

דאס  יסורים  כראנישע  אפעקטירן  באריכטן 

מערסטע מענטשן און איז אומהיילבאר.

וועלכע  שמערצן  פון  איבערפלוס  דער 

לאזן נישט נאך האט געברענגט דר. סארנא צו 

זיין מסקנא אז דער שורש דערפון איז נישט 

אין די פיזישע ביינער, ווי די 'עקס-רעי' ווייזט. 

דער פראבלעם ליגט אין דעם מוח. עס קומט 

צו  קאפ.  מענטש'נס  דעם  אין  מחשבות  פון 

היילן דארף מען דעריבער נישט ארבעטן אויף 

די ביינער, נאר אויף די מחשבות.

דיאגנאז  א  מיט  אויפגעקומען  איז  ער 

 Tension Myositis וואס מיינט TMS גערופן

ערקלערט  אי"ה  וועט  וועלכע   ,Syndrome

ווערן באריכות אין די קומענדיגע ארטיקלען, 

ווען  היילן.  צו  דאס  מהלך  נייע  א  מיט  און 

ער האט באוויזן צו היילן מיליאנען מיט זיין 

מהלך, איז ער אנערקענט געווארן אלס דער 

אויסהיילן  צו  קומט  עס  ווען  'מלך-הרפואה' 

כראנישע פיזישע ווייטאגן.

זיין  מיט  אויפגעקומען  איז  סארנא  דר. 

ער  צוריק.  יאר  פערציג  איבער  מיט  מהלך 

האט דערמיט געשאפן ממש א רעוואלוציע. 

שוין  זענען  מענטשן  טויזנטער  צענדליגער 

געווארן  אויסגעהיילט  דעמאלטס  זייט 

אסאך  און  ווייטאג,  קאפ  ווייטאג,  רוקן  פון 

דורכ'ן  בלויז   - ווייטאגן  כראנישע  אנדערע 

שורש  דער  אז  קאנצעפט  דעם  אנערקענען 

פון די פראבלעמען איז א גייסטישער, נישט א 

פיזישער. אזוי האט אויך פאסירט מיט אונזער 

משה ווען ער האט פלוצים דערהערט א נייעם 

וועג וויאזוי אנצוקוקן זיינע ווייטאגן.

די פעלערן פון די סארנא 
מעטאדע

אבער  האט  מעטאדע  סארנא  דער 

איינעם. מענטשן  יעדן  געהאלפן פאר  נישט 

מוטשען זיך צו פארשטיין, "קיין שום פיזישע 

מיטל האט מיר נישט געהאלפן פטור צו ווערן 

פון מיינע ווייטאגן, אבער דר. סארנא'ס מיטל 

העלפט מיר אויך נישט." אנדערע וואונדערן 

זיך נאך מער, "קיין שום זאך האט מיר נישט 

מעטאדע,  סארנא'ס  דר.  אויסער  געהאלפן 

און  צוריק,  ווייטאגן  די  קומען  יעצט  אבער 

דר. סארנא'ס מעטאדע ארבעט עפעס שוין 

קען  וואס  אמאל.  ווי  גלאט  אזוי  נישט  אויך 

עס זיין?"

ווען איך האב צום ערשטן מאל געליינט 

 The Mind Body" בוך  סארנא'ס  דר. 

Prescription" פאר עטליכע יאר צוריק, בין 

איך ממש ארויס פון התפעלות פון זיין הבנה 

מענטשנ'ס  דעם  צווישן  פארבינדונג  די  אין 

מיט  פיזישע סימפטאמען.  זיינע  און  געפילן 

ארויסגעוויזן  אבער  מיר  זיך  האט  צייט  דער 

אז עפעס פעלט דא. דער יסוד אז די ווייטאגן 

ויציב.  אמת  איז טאקע  געפילן",  "ריין  זענען 

נוצן  וויאזוי עס צו  זיין צוגאנג דערצו,  אבער 

מיר  האט  אויסגעהיילט,  ווערן  צו  למעשה 

נישט אינגאנצן געשטימט, און דערפאר האט 

אפילו  געהאלפן.  אלעמאל  נישט  טאקע  עס 

נישט  עס  איז  געהאלפן  יא  האט  עס  ווען 

אלעמאל געווען אויף הונדערט פראצענט.

דעם  שוין  באמערקט  אליין  סארנא  דר. 

פראבלעם.

אין זיין בוך שרייבט סארנא אז א קליינער 

פראצענט פון זיינע פאציענטן, וועלכע האבן 

געהאט גאר טיפע עמאציאנעלע וואונדן, זענען 

נישט געהאלפן געווארן בלויז דורך הערן זיינע 

אסאך  געפאדערט  זיי  זיך  האט  עס  רעדעס. 

מער פערזענליכע טעראפי.

איך  ווען  געבאדערט  האט  מיר  אבער 

האב מיטגעהאלטן ווי מענטשן וועלכע האבן 

נישט געוואוסט פון קיין אויסערגעווענליכע 

א  לעבן  וועלכע  'עמך'  פשוט'ע  טראומע, 

רעגלמעסיגע לעבן אן קיין 'העדליינס' וואס 

זיך אויך  זיי שטארק אפעקטירן, קענען  זאל 

וויסנדיג  נישט  פינסטער,  דער  אין  טרעפן 

צו  מעטאדע"  "סארנא  די  נוצן  צו  וויאזוי 

ברענגען דאס מאקסימום רעזולטאטן.

האט  סארנא  דר.  וואס  עפעס  דא  איז 

פארזען?

ערשטן  צום  הערן  וואס  מענטשן  אסאך 

האבן  מעטאדע  סארנא'ס  דר.  איבער  מאל 

גלייבן  יא  איך  'זאל  דערין.  ספיקות  באלד 

אדער נישט? איז דאס בלויזע דמיונות אדער 

א פאקט? און אויב איז דאס אמת, וויאזוי וועל 

איך זיך איבערצייגן אין דעם? דארף איך עס 

אננעמען אזוי ווי עס שטייט און גייט? און אויב 

וועל איך נישט גלייבן יעדעס ווארט וועט עס 

נישט ארבעטן?' 

נאכדעם  אפילו  ווערטער,  אנדערע  אין 

וואס מענטשן הערן און פארשטייען די סארנא 

מעטאדע דארפן זיי ווייטערדיגע באגלייטונג 

צו טרעפן די ריכטיגע צוגאנג דערצו כדי צו 

פארדינען דאס מאקסימום סוקסעס דערמיט 

און דאס באמת קענען נוצן פאר די פולסטע 

בענעפיט - א הונדערט פראצענטיגע רפואה. 

עס  וואס  געשילדערט  אויבן  האבן  מיר 

האט  ער  ווען  משה'ן  מיט  פאסירט  האט 

געהערט צום ערשטן מאל אז זיינע ווייטאגן 

פון  באדייט  אנדערן  אן  גאר  מעגליך  האבן 

ביי  לעבן.  גאנץ  זיין  געמיינט  האט  ער  וואס 

איבערראשנדע  אזא  געווען  דאס  איז  משה 

אנטפלעקונג, אז בלויז פון הערן דעם געדאנק 

שטענדיגע  די  אויפגעלאזט  שוין  זיך  האט 

דר.  געשפירט  האט  ער  קאפ.  זיין  אין  דרוק 

סארנא'ס ווערטער אויף זיין אייגענע הויט, און 

עס איז מער נישט איבערגעבליבן קיין פלאץ 

פאר סקעפטיציזם.

אבער דאס פאסירט נישט צו יעדן איינעם. 

דרשות,  הערן  וועלן  וואס  אזעלכע  פארהאן 

גארנישט  זיך  וועט  עס  אבער  ביכער,  ליינען 

רוקן פאראויס. זיי באקומען נישט די פולסטע 

רואיגקייט צו גיין זאגן 'יא, דאס איז עס. איך 

גיי זיך נישט לאזן אפערירן און איך וועל בלויז 

ארבעטן מיט'ן מוח.'

די מעטאדע און אלעס ארום
ארטיקלען  פון  סעריע  פאלגנדע  די  אין 

די  פאר  אהערשטעלן  בס"ד  מיר  וועלן 

מעטאדע'.  'סארנא  די  ארום  אלעס  ליינער 

אויך  ווי  העלפט,  עס  וויאזוי  העלפט,  וואס 

האבן  מענטשן  וואס  שאלות  פארשידענע 

ארום דעם נושא, ווי צום ביישפיל:

נוצט מען  ווי אזוי  • פראקטיש גערעדט, 

דר. סארנא'ס מעטאד?

• דארף מען גלייבן אין זיין מהלך, אדער 

עס ארבעט אפילו מ'גלייבט נישט דערין?

• איז פארהאן קריטיק אויף דר. סארנא'ס 

מעטאד?

נישט  במציאות  עס  ארבעט  פארוואס   •

פאר יעדן איינעם?

• זענען פארהאן נקודות וואס דר. סארנא 

האט פארזען?

• אויף ווי ווייט און אויף וואספארא סארט 

מחלות העלפט עס?

לעצטיגע  די  פאר  העלפן  עס  קען   •

ליים  "כראנישע  פון  מחלה  פארשפרייטע 

דיזיז"?

פאר  העלפן  אויך  מעטאד  דער  קען   •

ענקזייעטי  ווי  פראבלעמען,  פסיכאלאגישע 

און דעפרעסיע?

פאר  העלפן  אויך  מעטאד  דער  קען   •

אמת'ע מחלות, ווי קענסער ל"ע? 

•  זעט מען דען נישט אמאל ווי די ווייטאגן 

גייען אוועק אן נוצן די סארנא מעטאדע? און 

אויב אזוי, ווער זאגט אז די גאנצע שיטה איז 

גערעכט אדער אז עס פעלט בכלל אויס?

מיר האפן אז די ליינער וועלן הנאה האבן 

פון די ארטיקלען, און עס וועט זיין א תועלת 

נוצן  עס  קענען  און  דארפן  וואס  די  פאר 

אינפארמאציע  ריכטיגע  די  ארויסצונעמען 

אויף אן אופן וואס עס זאל זיי זיין בייהילפיג 

פיזיש און גייסטיש. 

די 'סארנא' רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל

זייט 41<< 

נו, וואס טוט מען? 
שלאגט דער 
דאקטער פאר 
עטליכע אפציעס, 
אנגעהויבן מיט 
פיזיקעל טערעפי, 
קארטיזאון שאטס, 
אדער 'פעין 
קיללערס'. 

 צו היילן דארף מען 
דעריבער נישט 
ארבעטן אויף די 
ביינער, נאר אויף די 
מחשבות.

באמערקונג פון רעדאקציע: ווי אין אלגעמיין נעמט די רעדאקציע נישט קיין שטעלונג איבער 

סיי וואס פאר א געזונטהייט נושא. די פאלגנדע סעריע ארטיקלען זענען די מייסטער-ווערק פון א 

יונגערמאן וועלכער האט שוין עטליכע יאר ערפארונג אין שטודירן און נוצן די מעטאדע, פאר זיך און 

פאר אנדערע, און עס רעפרעזענטירט זיין בליק אויף די מעטאדע. אונזערע חשוב'ע ליינער זענען ווי 

אייביג געלאדנט צו קאמענטירן, פרעגן און/אדער צולייגן כיד ד' הטובה עליהם. 

פאר סיי וואס פאר א שאלות און הערות קען מען זיך פארבינדן מיט די רעדאקציע אויפ'ן פאקס 

ביטע   gazette@hamaspik.org אדרעססע  אימעיל  די  דורך  אדער   ,845-503-1212 נומער 

אנצייכענען אז עס איז פאר די סארנא ארטיקלען.

סיון תשע"והמספיק גאזעט42



מיט פארגעניגן ווערט אויפגענומען די נייעס 
אז ביי "קעלאג", די ריזן 'סיריעל' פאבריצירער, 
מיר  חלילה,  אראפ.  בארג  פראפיטן  די  גייען 
האבן גארנישט קעגן קיינעם פערזענליך, דאס 
ווייזט אבער ווי שטארק דער עולם קאסטומערס 
רוקט זיך אריבער פון די אומגעזונטע סיריעלס 
און  פרישטאג  פאר  אויסוואלן  געזונטערע  צו 
שטיקער  זענען  וועלכע  סיריעלס,  די  מיטאג. 
צו  געשטופט  ווערן  קארבאהיידרעיטס, 
רוישיגע  מיט  קינדער  יונגע  פון  מיילער  די 
און  וויטאמינען"  וויכטיגע   11" אויפשריפטן 
פארוואסערן  צו  מינעראלן"  זעלטענע   19"
דאס שעדליכקייט פון אנהויבן דעם טאג מיט 
א פארציע קארבעהיידרעיטס. אבער דער עולם 
די  און  נארן,  אזויפיל  נישט  מער  זיך  לאזט 
פירמעס ווערן געצוואונגען אויפצוקומען מיט 
דעם  פיטערן  צו  אלטערנאטיוון  געזונטערע 

עולם.

אירע  פארשארפט  האט  עי.  די.  עף.  די 
ווארענונגען איבער די מעגליכע סייד-עפעקטס 
פון א פאפולערע סארט שטארקע אנטיביאטיק, 
באקאנט  מעדיצין  די  אריין  רעכנט  וואס 
"סיפראו"  פירמע  איר  פון  נאמען  אויפ'ן 
אז  געמאלדן  האט  אגענטור  די   .)Cipro(
מאל  אסאך  קענען  ווירקונגען  זייטיגע  די 
צו  קומט  עס  ווען  בענעפיטן  די  איבערוועגן 
"בראנקייטיס",  מיט  מענטשן  באהאנדלען 
אין  איי.  טי.  יו.  אדער  אינפעקציעס  סיינוס 
דאקטוירים  אז  אגענטור  די  זאגט  רעזולטאט 
זאלן פארשרייבן אנטיביאטיק פון דעם קלאס 

נאר אויב מען קען נישט נוצן קיין אנדערע.
פון  סייד-עפעקטס  ערנסטע  מעגליכע  די 
די  אין  יסורים  אריין  רעכענען  מעדיצינען  די 
קראצענישן  אדערן,  און  ביינער  מוסקלען, 
וועלכע שפירן זיך ווי נידלעך אויפ'ן קערפער, 

צומישעניש און דמיונות.

אבער  לעבנס,  ראטעוועט  אנטיביאטיק 
רוב  גוט.  צו  שוין  עס  ארבעט  אמאל 
די  פון  נישט דעם חילוק  ווייסן  אנטיביאטיקס 
וואס מאכט דעם  'שלעכטע' באקטעריע  ג.  א. 
מענטש קראנק, און די 'גוטע' באקטעריע וואס 
ביידע  הרג'ענענדיג  געזונט,  צום  וויכטיג  איז 
צו  אפן  מער  מענטשן  מאכט  וואס  אינאיינעם 
אסאך  ראטן  דעם  )וועגן  ל"ע  אנדערע מחלות 
עקספערטן אז ווען מען נעמט אנטיביאטיק זאל 
מען נעמען, עטליכע שעה אפגערוקט, געזונטע 
יעצט  ארבעטן  פארשער  אבער  פרא-ביאטיק(. 
אנטיביאטיק'  'קלוגע  מיט  אויפצוקומען 
שעדליכע  ספעציפישע  נאר  צילן  וועט  וואס 

באקטעריע, איבערלאזנדיג דאס געזונטע.
א גרופע פון א קינדער שפיטאל און פארש-

יעצט  טוען  טענעסי,  מעמפיס,  אין  צענטער 
 Debio 1452 אונטערזוכן א מעדיצין גערופן
וואס  באקטעריע  די  צילן  נאר  וועט  וועלכעס 
ברענגט "סטעף-אינפעקציעס" און "מורס"א" 
און גארנישט מער. אין די לעצטע פראבעס אויף 
רעזולטאטן.  גוטע  גאר  געוויזן  עס  האט  מייז 
מערערע  אדורכגיין  נאך  עס  דארף  אצינד 
ערנסטע מענטשליכע פראבעס און עף. די. עי. 
באשטעטיגונג, אין אנדערע ווערטער, יארן ביז 

דער דאקטער וועט עס קענען פארשרייבן.

רעדנדיג פון באקטעריע איז אינטערעסאנט 
צו באמערקן א פרישע שטודיע אדורכגעפירט 
אין האלאנד איבער 1,135 מענטשן וואס האט 
געוויזן אז וויין, קאווע, טיי, יאגורט און נאך, 
הייבן שיין די גוטע באקטעריע און נידערן די 
געטראנקען  געצוקערטע  דאקעגן  שלעכטע, 

טוט פונקט דאס פארקערטע.

זיך  גרייט  פארמעסוטיקלס  "דזשעז" 
אפצוקויפן "סעלעיטער" פארמעסוטיקלס פאר 
$1.5 ביליאן, דאפלט פון די געשאצטע ווערד 
פון פירמע וואס איז אויפ'ן וועג ארויסצוקומען 
אבער  מעדיצין  'לוקימיע'  מעכטיגע  א  מיט 
האט דערווייל נישט קיין שום רווחים. פאריגן 
מערץ איז סעלעיטער, א ניו דזשערסי מעדיצין 
פירמע, ארויסגעקומען מיט אינפארמאציע אז 
איר נייע לוקימיע מעדיצין האט פארלענגערט 
די  פראבעס.  די  אין  פאציענטן  פון  לעבן  דאס 
נייעס האט געהויבן די שאנסן אז די עף. די. עי. 
האט  וואס  באשטעטיגן,  ענדגילטיג  עס  וועט 
מיט  פירמע  די  פון  סטאקס  די  ארויפגעשאסן 

איבער 400% אין איין טאג.
'דזשעז'  פאר  צייט  גוטע  די  אין  איז  דאס 
הויפט  איר  אויף  'פאטענט'  דער  וויבאלד 
 ,Xyrem פראדוקט, א נארקאלעפסיע מעדיצין
לויפט אפ אין די טעג. די עקזעקיוטיוון פון די 
זענען  זיי  אז  אנדייטן  געלאזט  האבן  פירמע 
פירמע'ס  די  אויסברייטערן  צו  אינטערעסירט 
די  ווי  מעדיצין,  קענסער  מיט  'פארטפאליאו' 

יעצטיגע פון 'סעלעיטער'.

דער שטראם פון געשעפטן אין די מעדיצין 
נאכאלץ  סטריט  וואל  אין  ווערט  אינדוסטריע 
באטראכט אלס א פעסטע, כאטש וואס אינעם 
פארלאפענעם יאר האבן עטוואס ווייניגער ריזן 
זיך צוזאמגעשמאלצן. 'פייזער' פארמעסוטיקל 
'אימיון'  איר  געשטארקט  נארוואס  האט  ריז 
דורכ'ן  פליגל,  מעדיצינען  אינפעקציע  און 
פירמע  קלענערע  א  'אנאקאר'  איינשלינגען 
הויט  פאר  טריטמענטס  פאבריצירט  וועלכע 
די  איז  דאס  ביליאן.   $5.2 פאר  פראבלעמען, 

אמעריקאנע  די  דורך  שריט  גרויסע  לעצטע 
ארבעט  לאנגע  יארן  אירע  אין  ריז  מעדיצין 
דער  אויסצוברייטערן.  זיך  פראנטן  אלע  אויף 
די  וואס  נאכדעם  וואכן  עטליכע  קומט  מקח 
האט  דעפארטמענט  טרעזשורי  פעדעראלע 
ביליאן   $160 געפלאנטע  זייער  טארפעדירט 

אפקויף פון "אלערדזשאן" פארמעסוטיקלס.
אצינד, מיט 'אנאקאר' אונטער זיך, באקומט 
איז  וואס  טריטמענט  'עקזימע'  אן  פייזער 
די  דורך  באשטעטיגט  ווערן  צו  ערווארטעט 
עף. די. עי. ביז'ן קומענדיגן יאנואר, און ווערט 
זיי  באקומען  אויך  גאלד.  שארן  צו  געשאצט 
איבער  מאנאפאל  אמעריקאנע  די  דערמיט 
'קערידין'  שמירעכץ  פיס-נעגל-פאנגוס  די 
)Kerydin( און נאך א רייע מעדיצינען וועלכע 

זענען אין פריערדיגע פאזעס פון שטודיעס.

'אנאקאר' שמירעכץ  אויסער די דערמאנטע 
מעדיצינען  'עקזימע'  זיבן  נאך  פארהאן  זענען 
פראבעס,  קלינישע  אינמיטן  שטייען  וועלכע 
הילף  פון  עפאכע  פרישע  א  פארשפרעכנדיג 
כראנישע  די  פון  ליידנדע  מיליאנען  פאר 
מיט  קומען  וואס  ווייטאגן  און  קראצענישן 
פון  איינשפריץ  אן  זיי,  פון  איינס  עקזימע. 
שוין  האלט  פארמעסוטיקלס  'רעגענעראן' 
אויף  ווארטן  פון  שטאפלען  די  אין  אויך 
באשטעטיגונג דורך די עף. די. עי. אינאיינעם 

מיט די דערמאנטע 'אנאקאר' שמירעכץ.
אפשטעלן  דורך  ארבעטן  לעצטע  צוויי  די 
די  ברענגען  וואס  פראטינען  געוויסע 
צום  איז  מהלך  דעם  אויף  אינפלאמאציע. 
אסאך  האבן  וועלן  מעדיצינען  די  ערווארטן 
'סטערויד'  ווי  "סייד-עפעקטס"  ווייניגער 
די  זענען  וואס  פילן  און  שמירעכצער 
עקזימע  פאר  באהאנדלונגען  פאפולערסטע 

היינט צוטאגס.

פון קאלאמביע  מיניסטער  געזונטהייט  דער 
האט געווארנט אז זיין רעגירונג וועט אנפייפן 
'נארווארטיס' פאטענט אויף א קענסער מעדיצין 
פראדוצירן  אנהויבן  צו  פירמעס  ערלויבן  און 
אויב  אויסער  דערפון,  ווערסיעס  דזשענעריק 
די שווייצע פארמעסוטיקל ריז וועט באצייטנס 
שניידן די פרייז דערפון. "טעכנאלאגישע דרוק 
געברענגט  האבן  פרייזן  מעדיצין  הויכע  און 
פינאציעלן  א  צו  סיסטעם  אונזער העלט-קעיר 
קריזיס," האט דער מיניסטער בארעכטיגט זיין 

שריט.
א נארווארטיס ווארטזאגער האט געזאגט אז 
זיך מיט  די פירמע איז סימפאטיש און רעכנט 
און  פראבלעמען  פינאנציעלע  קאלאמביע'ס 
זוכט א לייזונג, אבער צוברעכן זייער 'פאטענט' 
שאדנס  פרעצעדענטלאזע  שאפן  וועט  דערויף 

ערפינדונגען,  פאטענט-באשיצטע  אלע  פאר 
מעדיצינישע אדער סיי וואס."

שטערן  צו  שריט  גענומען  האט  פייזער 
אויף  מעדיצינען  אירע  נוצן  פון  רעגירונגען 
האט  פירמע  די  מענטשן.  אומצוברענגען 
'האולסעילערס'  הייסן  וועט  זי  אז  געמאלדן 
זייערע  פארקויפן  נישט  וועלכן  זיי  אז  צוזאגן 
דעפארטמענטס,  תפיסה  פאר  מעדיצינען 
נאכפאלגן  שטרענג  וועט  פירמע  די  און 
זייערע  פארמיידן  צו  דיסטריביוטערס  זייערע 
גיפטיגע  די  צו  אנקומען  פון  פראדוקטן 
גענוצט  ווערן  וועלכע  איינשפריצונגען 
איז  דערמיט  טויט-שטראף.  אדורכצופירן 
פייזער געווארן די גרעסטע פארמעסוטיקל צו 
 20 נאך  וואס  נאכדעם  שריט,  אזעלכע  נעמען 
קלענערע פירמעס האבן שוין אונטערגענומען 

ענליכע מיטלען.
 32 אין  לעגאל  נאך  איז  טויט-שטראף 
דערפאר  נוצט  רעגירונג  די  און  שטאטן 
פון  געמישעכצער  פון  געמאכט  איינשפריצן 
'קאקטעילס'  די  מעדיצינען.  שטארקע  רייע  א 
טויטליך,  גענוג  אייביג  נישט  אבער  זענען 
אין  אויסגיין  פאר'משפט'ע  די  איבערלאזנדיג 
שרעקליכע יסורים - א פארלעצונג פון די אכטע 
אכזריות'דיגע  פארבאט  וואס  אמענדמענט 

שטראפן. ברור לו מיתה יפה...

זיך  האט  "סעמסאנג"  ריז  טעכנאלאגיע 
אמעריקאנע  די  פון  ריכטונג  אין  געלאזט 
'ארטרייטוס'  א  מיט  מארקעט  מעדיצין 
ענד  דזשאנסאן  צו  נאנט  גאר  מעדיצין, 
דזשאנסאן'ס מעכטיגע 'רעמיקעיד' ארטרייטוס 
אנגענומען  שוין  איז  מעדיצין  דער  מעדיצין. 

געווארן דורך די עף. די. עי. צום איבערקוקן. 

איינס פון די גרעסטע זארגן אין די היינטיגע 
 - אדיקשן"  "אפיאד  איז  וועלט  מעדיצינישע 
פאציענטן וועלכע מוזן צוקומען צו שטארקע 
שמערצן,  זייערע  בארואיגן  צו  'פעינקילערס' 
און  דערצו  צוגעבינדן  נאכדעם  ווערן  אבער 
זיי. די עף. די. עי.  זיך נישט באגיין אן  קענען 
'אימפלענט'  אן  באשטעטיגט  נארוואס  האט 
דער  אדיקשן.  די  פון  מענטשן  ראטעווען  צו 
לענג  די  אין  עטליכע שטעקעלעך  אימפלענט, 
וואס  מעדיצין  א  אנטהאלטן  אינטש,  אן  פון 
פון  אפצוגעוואוינען  זיך  מענטשן  העלפט 
דאקטער  דער  און  פעינקילערס,  נארקאטישע 
פונעם  ארעם  אינעם  איין  עס  'פלאנצט' 
די  ארויס  צוביסלעך  לאזט  עס  וואו  פאציענט 

מעדיצין במשך זעקס חדשים.
טיילווייז  איז  קריזיס  אמעריקאנער  דער 
לענדער  געוויסע  אין  וואס  דעם  אין  שולדיג 
די  וויבאלד  יסורים  פון  אויס  פאציענטן  גייען 
זייער שווער דאקטורים צו  רעגירונג ערלויבט 
נארקאטישע  אנדערע  אדער  'מארפין'  געבן 

שמערצן-בארואיגער.

"זינבריטא", אן איינשפריץ וואס פאציענטן 
באהאנדלען  צו  נעמען  אליינס  קענען 
איז  סקלעראוסיס",  מאלטיפל  "רילעפסינג 
געווארן באשטעטיגט סוף מאי דורך די עף. די. 
עי. דער מעדיצין דארף מען  בלויז איינשפריצן 
איינמאל א חודש, און אין די 144 וואכן פון די 
גוטע  גאר  געוויזן  עס  האט  שטודיעס  לעצטע 

רעזולטאטן. 
פארט ווארנט אבער די פעדעראלע אגענטור 

טאבלעטן

 >> זייט 45

43 המספיק גאזעט JUNE 2016   •  ISSUE NO. 9



המספיק בליצן

קורצע קרישקעלעך 
אינערהאלב המספיק

ביוראען און פראגראמען

אין סאמע ברען פון די ערב פסח הכנות אינעם 
זענען  ברוקלין  אין  שוועסטערהיים   "9 "סאוט 
פלוצים אנגעקומען געסט - או. פי. דאבליו. די. די. 
אינספעקטארן. די געסט זענען היבש איבערראשט 
זייף,  שיסלעך  הו-הא,  גרויסן  דעם  פון  געווארן 
איבערגעדרייטע בענקלעך און פארטוכער וועלכע 
האבן זיך געטון אומעטום. דער שמייכל און ברען 
פון די חשוב'ע מיידלעך ווי זיי נעמען אן אקטיווע 
קעגן  קאנטער-אטאקע  מאסיווע  די  אין  ראלע 

דעם חמץ האט געשאפן א זעלטענעם רושם.
זיי  וואס  "פערסאן סענטערד" אויף א פארנעם 

האבן נאך קיינמאל נישט געזען.
אינעם  חלק  זייער  געטון  אויך  פארט  האבן  זיי 
באהאלטענע  די  אפירנעמענדיג  חמץ"  "בדיקת 
אלע  אין  ובסדקין  בחורין  געווען  בודק  און  ביכער 
זיכערהייט,  איבער  דאקומענטן  און  נאטיצן 
וועלכע  מעדיצינען, פייער-סעיפטי און צילן אויף 
מען ארבעט מיט די מיידלעך, און זייער התפעלות 
איז געקומען אין א הערליכן זאפטיגן באריכט וואס 
שם  קידוש  מאסיוון  א  מיט  אפגעקלונגען  האט 
נישט  אינסטאנצן,  העכערע  די  אין  ארויף  שמים 
בלויז קיין אלבאני צו די מלכותא דארעא נאר אזש 
ביז די מלכותא דרקיעא איבער אלע זיבן הימלען, 
ביז צו די תפילין פון קוב"ה אליינס: ישראל אשר בך 

אתפאר!
מו"ה יואל פריינד הי"ו, עקזעקיוטיוו דירעקטאר 
דערנאך  האט  קאונטי,  קינגס  אין  המספיק  פון 
די  אין  בריוול  הטוב  הכרת  א  ארומגעשיקט 
אגענטור,  די  פון  קאמיוניקאציע  אינערליכע 
עסקנים  געטרייע  די  באערן  און  באדאנקען  צו 
און  טאג  אוועק  זיך  געבן  וועלכע  ועסקניות 
חשוב'ע  אירע  און  שוועסטערהיים  פאר'ן  נאכט 

איינוואוינער לשם ולתפארת.
צימענט  מרת  החשובה  האשה  וראשון  בראש 
תחי', געטרייע מענעדזשער, אדער בעסער געזאגט, 
אינאיינעם  היים;  די  פון  פיגור  'מאמע'  ליבליכע 
מרת  מענעדזשער  אסיסטענט  טיכטיגע  די  מיט 
שווארץ  מרת  נוירס,  המספיק  תחי';  וואלטער 
נוטרישאניסט;  המספיק  תחי',  טורק  מרת  תחי'; 
שבת שטאב משפחת בוטביניקוב שיחיו; משפחת 
וויטריאל שיחיו; און משפחת פאלמאן שיחיו; און 
שטאב  סופארט  דירעקט  געטרייע  אנדערע  אלע 
פאזנער  מרת  תחי',  ווייסבערג  מרת  מיטגלידער, 
תחי',  וויינגארטן  מרת  תחי',  נייהויזער  מרת  תחי', 
מרת  תחי',  לאנדא  מרת  תחי',  פראנצויז  מרת 
תחי'  העכט  מס.  תחי',  פערל  מרת  תחי',  שפירא 
און מס. אלבז תחי'. העכער זיי שטייט די געטרייע 
מרת  שטאב  קאארדינעישן  סערוויס  מעדיקעיד 
די  אונטער  תחי',  פעלדמאן  מרת  תחי',  פריינד 
געניטע פירערשאפט פון די סופערווייזערס מרת 

שושיצקי תחי' און מרת זילבערמאן תחי'.
צושטאנד  געקענט  נישט  וואלט  אלעס  דאס 
נפתלי  מו"ה  פון  ארבעט  אקטיווע  די  אן  קומען 
דעוועלאפמענט;  אוו  דירעקטאר  הי"ו,  טעסלער 
המספיק  הי"ו,  סאלאמאן  אברהם  דר.  מו"ה 
טרענירונגען  הי"ו,  ראז  ישעי'  מו"ה  פסיכאלאג; 
הי"ו,  וואלדמאן  יהושע  מו"ה  קאארדינירער; 
מעינטענענס מענעדזשער; ועל ראשם ועל צבאם 
יחזקא' פישער הי"ו, בארימטער דירעקטאר  מו"ה 
אוו  המספיק  אין  סערוויסעס  רעזידענשאל  אוו 

קינגס קאונטי.
די  ביי  נחת  אידיש  אסאך  מיט  פעלם  ד'  ישלם 
אייגענע קינדער און דורי דורות מתוך שמחה און 

הרחבה עד ביאת הגואל!

אז המספיק האט די בעסטע שטאב מיטגלידער 
אין די וועלט דרוקט מען כסדר אויס א שבח והודאה 
אגענטור  די  און  עולמים,  כל  בורא  גרויסן  צום 
ארויסצואווייזן  געלעגנהייט  יעדע  ביי  פרובירט 
איר הכרת הטוב פאר די געטרייע איינגעשטעלטע 
אויסטערליש  זייער  פאר  ראנגען  אלע  איבער 

ובכל  עת  ובכל  יום  בכל  הקודש  עבודת  געטרייע 
טוב  יום  בעפארשטייענדן  צום  היי-יאר  שעה. 
ווידעראמאל אראנזשירט  די אגענטור  פסח האט 
הערליכע הנחות פאר די עטליכע טויזנט משפחות 
וועלכע ציען זייער פרנסה דורך די המספיק צינור, 
אד"ג,  גראסערי  אין  דיסקאונטס  פראקטישע 
פרייליכע  א  געקומען  איז  אויסערדעם  אבער 
ארבעטער  אלע  ווען  ניסן,  דעם  איבערראשונג 

האבן באקומען "יום טוב באנוסעס".
א בינטל גרינס ערב יום טוב האט נאך קיינמאל 
הכרת  און  קינד,  אידיש  קיין  פאר  געשאדט  נישט 
די  פון  וועגן,  ביידע  עס  גייט  נישט,  אודאי  הטוב 
די  צו  שטאב  די  פון  און  שטאב  די  צו  אגענטור 
אדמיניסטראציע און די גרעסטע געניסער זענען 
באקומען  וועלכע  קדשים  צאן  טייערע  די  אודאי 

דאס בעסטע קעיר אין די וועלט בחסדי ד'.

דפסחא"  "קמחא  ריזן  די  אויסער  אבער 
שטאב  המספיק  אלע  וועלכע  פון  דיסקאונטס 
גענאסן  האבן  פאמיליעס  זייערע  און  מיטגלידער 
ערב דעם פארלאפענעם יום טוב פסח העעלל"ט, 
האט די אגענטור אונטערגענומען נאך א טירחה 
טוב.  יום  שמחת  דעם  פארגרינגערן  צו  כדי 
די  פאר  'פעיראל'  פארדינטע  ערליך  די  נעמליך, 
וואלט לויט די געווענליכע  וואס  געטרייע סטעף, 
ווען  פרייטאג,  אנקומען  געדארפט  פראטאקאלן 
פסח,  ערב  סאמע  אויסגעפאלן  יאר  היי  איז  עס 
האט די פינאנץ שטאב געארבעט אווערטיים און 
זאל אנקומען צום עולם עטליכע  צוגעאיילט עס 

טעג פריער.
געהאלט  דאס  באקומען  פון  הדעת  הרחבת  די 
אין סאמע ברען פונעם רייבן ס'כריין און פארבינדן 
די  אין  פאליצעס  די  ווען  פאליצעס,  חמצ'דיגע  די 
מיט'ן  אנגעסטאקט  נאך  זענען  געשעפטן  פסח 
ביי  פארגרינגערט  שטארק  האט  אויסוואל,  פולן 
אלע חשוב'ע משפחות, אבער דער עיקר שכר פאר 
דאך  זאגן  הקודש  עבודת  אומערמידליכע  זייער 

חז"ל, והקרן קיימת לעולם הבא.

פראגראם,  אינטערווענשאן"  "אוירלי  ביים 
פון  פירערשאפט  די  אונטער  יואל  קרית  אין  סיי 
קאונטי  ראקלענד  אין  סיי  און  תחי',  קלאר  מרת 
אליעזר  מו"ה  פון  פירערשאפט  די  אונטער 
פארלאנגען  די  זענען  הי"ו,  אייזיקאוויטש  זוסיא 
אריינצוקומען קינדער פאר צייטליכע הילף אויף 
א פרעצעדענטלאזע פארנעם און מען נעמט כסדר 
און טעראפיסטן  אויף פרישע שטאב מיטגלידער 

צו אדרעסירן דעם געברויך.
די "אי. איי." פראגראם אין ראקלענד געפינט זיך 
אין די המספיק צענטראלע אפיסעס אין "מאנסי 
מיטגלידער  שטאב  צענדליגער  די  וואו  האב," 
טעגליכע  די  מיטצוהאלטן  געלעגנהייט  א  האבן 
אקטיוויטעטן וואס די געטרייע שטאב מיטגלידער 

שטעלן אהער פאר יעדן קינד טאג-טעגליך.

האט  מאנסי  שטאט  די  וואס  צו  אוצרות  די  פון 
פון  געשטאלט  דאס  ארויס  שיינט  געווען  זוכה 
א  איז  שיחי'  וועלוול  ר'  הי"ו.  ציג  וועלוויל  מו"ה 
הארץ  ווארעם  און  תורה  מרביץ  גאנציעריגער 
דאזיגע  די  פון  אבער  קינד,  אידיש  יעדן  פאר 
א  אויסדרוקן  אים  מיר  ווילן  פלאטפארמע 
וואס  "סדר"  הערליכן  פאר'ן  כח  יישר  הארציגן 
וחסד"  תורה  "ישיבת  אין  אפגעראכטן  האט  ער 
שע"י המספיק אין ראקלענד קאונטי, לכבוד דעם 

פארלאפענעם פסח שני.
נוצן  אייביג  קענען  שיחיו  בחורים  חשוב'ע  די 
שטארקן  צו  זיך  סטימיולאציע  און  חיזוק  פרישע 
שוועריקייטן,  טעגליכע  טאג  זייערע  איבער 
פונעם  שפיץ  אין  שיחיו  שטאב  געטרייע  די  און 

לעגענדארן מענעדזשער מו"ה פנחס קנאפפלער 
דאס  כח  און  צייט  קיין  נישט  שוינען  הי"ו 
צוצושטעלן אויף יעדן מעגליכן אופן צו יעדע צייט.
ביי  נהוג  איז  עס  ווען  שני,  פסח  לכבוד  אצינד 
להבחל"ח  און  זיעועכי"א  צדיקים  וכמה  כמה 
גרויס  מיט  סדר  א  פראווען  צו  עביגו"צ  שליט"א 
התעוררות און געגועים צו די גאולה שלימה, האט 
ר' פנחס פארבעטן ר' וועלוול'ען צו קומען פירן א 
סדר מיט די חשוב'ע בחורים פון די ישיבה. אבער 
אויף די ווירקליכע רעאקציע, אויף דעם האט זיך 

שוין קיינער נישט געראכטן.
ר' וועלוול איז געקומען במלוא הודו והדרו, מיט'ן 
שטריימל, ווייסע קיטל און גאלדענע גארטל כמנהג 
שרפי מעלה, און אפגעראכטן א סדר מיט א פלאם 
פייער, אזוינס וואס אלע בחורים אן אויסנאם האבן 
פארנעם.  אומבאשרייבליכן  אן  אויף  מיטגעלעבט 
אויף  פארבינדן  אפיקומן  דעם  געטראגן  מ'האט 
געגעסן  און  כוסות  די  געטרונקען  אקסלען,  די 
כרפס  אויפ'ן היסב בעט,  כזיתים מצה אנגעלאנט 
האט מען דאסמאל געגעסן עטליכע מאל יוצא צו 
זיין אלע שיטות פון 'פחות מכזית', ביים 'וכאן הבן 
שואל' האט זיך יעדער מזכיר געווען להיפקד בדבר 
ישועה ורחמים אין דעם עת רצון כמבואר בספה"ק, 
און ווען ביי נרצה האט ר' וועלוול געבלאזן מיט'ן 
בילדער,  די  אויף  מ'זעט  ווי  ממש  שופר  לאנגען 
האט זיך געשפירט אין די לופטן ווי אט אט קומט 
שוין דער גואל צדק און מ'וועט בעז"ה זוכה זיין צו, 

לשנה הבאה בירושלים הבנוי'!

יאר  דריי  אפגעצייכנט  ווערט  חודש  דעם 
שריט  א  געגאנגען  איז  קאומא  גאווערנאר  זייט 
ווייטער אין זיין שארפן קאמפיין קעגן "עביוז" ביי 
שטעלנדיג  רעזידענצן,  און  אגענטורן  ספעציעלע 
"יוסטיץ  די  ווען   '13 יוני  אנהויב  פון  דאטום  דעם 
האט  פראבלעמען  סארט  די  קעגן  צענטער" 

אנגעהויבן פונקציאנירן.

המספיק  וואס  פייערס  ל"ג בעומר  הערליכע  די 
והקדוש  הגדול  היום  בעצם  אנגעצינדן  האט 
חשוב'ע  די  ווי  ווייטער  היבש  באלאכטן  האט 
די טאג און רעזידענשל  פון  בחורים און מיידלעך 
זיך דארט באטייליגט.  וועלכע האבן  פראגראמען 
די  זענען  יואל  קרית  אין  הדלקה  צענטראלן  ביים 
נאבעלן  פונעם  געניסן  וועלכע  פרויען  חשוב'ע 
"שנות חיים" פראגראם ארויסגעקומען מיטהאלטן 
די לעבעדיגע טענץ און מוזיק, און ווי איינע פון זיי 
דערציילט אין א מעסעדזש צו מו"ה משה מענדל 
פון  דירעקטאר  עקזעקיוטיוו  הי"ו,  ווערטהיימער 
די  ווארט פון  ביי  )ווארט  יואל  המספיק אין קרית 

רעקארדירונג(:
פון  איינער  רעדט  דא  טאג,  גוטן  א  "העלאו, 
כ'האב  פראגרעם.  חיים  שנות  ביים  סיניערס  די 
בעומר  ל"ג  די  וועגן  ווארט  גוט  א  געבן  געוואלט 
פייער מיט מוזיק וואס איז דא, אלעס איז אזוי שיין 
אויסגעשטעלט מיט א סדר, כ'בין נאך אסאך מער 
זאל  אייבערשטער  דער  פאראיאר.  פון  צופרידן 
העלפן איר זאלט ווייטער מצליח זיין צו טון גוטע 
זאכן און מ'זאל האבן גע'פועל'ט אלעס גוטס אין 

זכות פון ר' שמעון בר יוחאי."
אנגעקומען  אויך  איז  רעקארדירונג  א  און 
די  פון  גרוס  שיינעם  א  פון  הענט  אונזערע  צו 
חשוב'ן  א  פון  ברוקלין,  אין  הדלקה  המספיק 
סטריט"  "סענס  א  סאטמאר  בק"ק  תורה  מרביץ 
תלמיד מימים ההם, וועלכער האט איבערגעלאזט 
אפאר ווערטער איבער דעם רושם וואס עס האט 

געמאכט אויף אים:
מאיר  ר'  ידידי  למע"כ  יאר  גוט  א  טאג  גוטן  "א 
כ'בין  אז  בעסער  ס'איז   .... רעדט  דא  שליט"א, 
אנגעקומען צום וואויסמעיל, ווייל דאס מעגט איר 
די  מיט  געפארן  בין  איך  נאכאמאל.  איבערהערן 

 >>
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מען זאל עס נאר נוצן פאר פאציענטן וועלכע 
האבן שוין פרובירט צוויי אדער מער מעדיצינען 
עס  וויבאלד  געארבעט,  נישט  האבן  זיי  און 
אריינגערעכנט  ריזיקעס,  הויכע  מיט  קומט 
פאר'ן  פראבלעמען  און  לעבער  די  שעדיגן 
דעריבער  ווערן  סיסטעם'. דאקטוירים  'אימיון 
באפוילן צו נעמען בלוט-טעסטן פון פאציענטן 
דעם  נעמען  זיי  וואס  צייט  גאנצע  די  במשך 
מעדיצין ביז 6 חדשים נאכדעם צו פארזיכערן 

אז זייערע לעבער פונקציאנירן געהעריג.
דארף  מען  וואס  מעדיצין,  אנדערע  אן 
איז  חדשים,  זעקס  אין  איינמאל  נעמען  נאר 
צו  זיין  וועט  און  געווארן  באשטעטיגט  אויך 

באקומען אין קומענדיגן יאנואר.

מענטשן מיט הויכע בלוט דרוק ווערן אפט 
ווי א ש-ד דעם  'זאלץ'  צו פארמיידן  באפוילן 
ויהי נועם. א פרישע איבערזיכט אויף מערערע 
זאלץ  ווייניג'  'צו  אז  אבער  ווייזט  שטודיעס 
מחלות  הארץ  פון  ריזיקעס  די  גאר  העכערט 
ווי א הארץ אטאקעס און סטראוקס רח"ל. די 
אפיציעלע רעקאמענדירטע מאס זאלץ א טאג 
איז פאר רוב מענטשן 2.3 גראם, די מאס פון א 
טיי-לעפעלע, און פאר עלטערע אדער מענטשן 
מיט הויכע בלוט-דרוק, זאגט מען צו עסן נאך 

ווייניגער פון דעם.
פיר  צוזאמגעשטעלט  יעצט  האבן  פארשער 
נאכגעפאלגט  האבן  וועלכע  שטודיעס  גרויסע 
די  יאר.  פיר  בערך  פאר  מענטשן   133,118
בלוט  זייער  געליינט  האבן  סייענטיסטן 
זאלץ  וויפיל  פונקטליך  געמאסטן  און  דרוק 
די  און  אריינגענומען.  האבן  מענטשן  די 
טויזנט  זיבעציג  צו  נאנט  די  ביי  רעזולטאטן, 
פון  געליטן  נישט  האבן  וועלכע  באטייליגטע 

הויכע בלוט-דרוק, האט מען געזען אז אפילו 
אויב זיי האבן געגעסן מער פון זיבן גראם זאלץ 
א טאג האט עס נישט געהויבן די ריזיקע פאר 
די  אבער  ערגער,  אדער  מחלה  וואספארא  סיי 
גראם   3 פון  ווייניגער  געגעסן  האבן  וועלכע 
פראצענטיגע   26 א  געהאט  האבן  טאג  א 
העכערונג אין זייער ריזיקע פון שטארבן אדער 
ווען   - און סטראוקס  שווערע הארץ אטאקעס 
פולע  געגעסן  האבן  וועלכע  די  צו  פארגליכן 

4-5 גראם טעגליך.
די וועלכע האבן יא געליטן פון הויכע בלוט 
דרוק, עסן מער פון 7 גראם צוקער א טאג, האט 
געהעכערט די ריזיקע מיט 23 פראצענט - אבער 
געהעכערט  האט  גראם   3 פון  ווייניגער  עסן 
די  ווי  מער  פראצענט   34 מיט  ריזיקע  זייער 

וועלכע האבן געגעסן 4-5 גראם א טאג.
דר.  אנאליז,  דעם  פון  פארשער  הויפט  דער 
עסן  אז  זאגט  קאנאדע,  אנטעריא,  פון  מענטע 
די בלוט  נידערט טאקע אראפ  זאלץ  ווייניגער 
זיין שעדליך  ווייניג קען אויך  צו  דרוק, אבער 
קוקן  צו  בלויז  נישט  וויכטיג  איז  ממילא   -
אויף די בלוט דרוק נאר אויך אויפ'ן מערערע 
פאטאלע  איבער  ווארענונגען  מעדיצינישע 

הארץ אטאקעס און סטראוקס רח"ל.

"ווייניג- א  אויף  גייען  וועלכע  מענטשן 
דיעטע,  אסאך-פעטנס"  קארבאהיידרעיטס 
אויב  בענעפיטן  געשמאקע  פארדינען  קענען 
'וואלנוס' )אגוזים- זיי וועלן צועסן 1.5 גראם 

קאליפארניע  א  אין  טאג.  יעדן  וואלנאטס( 
יוניווערסיטעט שטודיע זענען די שטאפלען פון 
די שעדליכע קאלעסטראל אין די בלוט הערליך 
געפאלן ביי מענטשן וועלכע האבן דאס געטון, 
.על.,  די  די עיטש.  גוטע קאלעסטראל,  די  און 
באריכטעט  איז  שטודיע  די  ארויף.  שיין  איז 

פון  דזשורנאל  פראמינענטע  די  אין  געווארן 
אבער,  אסאסיאציע"  הארץ  "אמעריקאנע  די 
העלט  "נאשאנעל  די  מיט  אינאיינעם  איז 
אינסטיטושן' פינאנצירט געווארן אויך דורך... 

די "קאליפארניע וואלנאט אסאסיאציע".

גרויס  לייגן  אדוואקאטן  און  סענאטארן 
א  באשטעטיגט  צו  עי.  די.  עף.  די  אויף  דרוק 
אבער  זעלטענע  א  'דוקין',  פאר  מעדיצין  נייע 
שווערע גענעטישע מחלה וואס הרג'עט אוועק 
נישט  וויל  עי.  די.  עף.  די  ל"ע.  מוסקלען  די 
די  וויבאלד  גלאט באשטעטיגן דעם מעדיצין, 
שטודיעס האבן בלויז געקענט באווייזן אז עס 
קען מעגליך העלפן פאר די זעלטענע מחלה. די 
פאבריצירער קענען עס אבער נישט גאראנטירן. 
אדוואקאטן און עלטערן פון פאציענטן טענה'ן 
אבער אז אין אזא פאל, פון א פאטאלע מחלה 
היילונג,  אנדערע  שום  קיין  נישט  האט  וואס 

וואס קען עס דען שאדן?

א  ערשינען  טעג  די  אין  איז  ענגלאנד  אין 
נייע "פארקינסאנס" מעדיצין, די ערשטע נייע 
מעדיצין פאר די מחלה אין איבער צען יאר. דער 
מעדיצין Xadago איז ערצייגט געווארן דורך 
במשך  איז  און  פירמעס  אייראפעאישע  צוויי 
געווארן  באשטעטיגט  צייט  יאר  לעצטע  די 
רעגירונגען  אייראפעאישע  מערערע  דורך 
שפאניע,  שווייץ,  דייטשלאנד,  אריינגערעכנט 

איטאליע, בעלגיע, דענמארק און שוועדן.

דעפארטמענט  דעפענס  אמעריקאנע  די 
פראיעקט  רעוואלוציאנערישע  א  פינאנצירט 
מאסעטשוסעטס  די  דורך  אנגעפירט 

אינסטיטוציע פון טעכנאלאגיע, א מאשין בערך 
די גרויס פון א פרידזשידעיר וואס קען טון די 
ארבעט פון א גאנצע פארמעסוטיקל פאבריק. 
 1,000 'דרוקן'  מאשין  די  קען  שעה   24 אין 
קראפט  מענטשן  צייט,  שפארט  דאס  פילן! 
פאבריצירן  צו  נוצן  מ'דארף  וואס  קאסטן  און 
די  און  'פלענטס',  די מאסיווע  אין  מעדיצינען 
מיליטער פינאנצירט עס וויבאלד עס וועט גאר 
'פעלד-שפיטעלער'  די  אין  צונוצקומען  גוט 
קעמפן  סאלדאטן  ווען  שלאכטפעלד  אויפ'ן 
העלפן  דאס  וועט  ערטער,   פארשטופטע  אין 

באקעמפן ערנסטע קרענק אד"ג.
דעם.  פון  ווייטער  אסאך  אבער  גייט  עס 
פירמע  פארמעסטוטיקל  א  ווען  היינט,  ביז 
גאנצע  א  זיי  מאכן  מעדיצין,  א  פאבריצירט 
נעמען  פון  פראצעס  א  אויפאמאל.  'בעטש' 
מ'צענעמט  כעמיקאלן,  טראנספארטן  ריזיגע 
און  אפקילן  עס  מען  לאזט  דערנאך  זיי, 
מעדיצין  דער  ווערט  עס  ביז  ארום  מ'שפילט 
מיט   אויס  עס  דאן מישט מען  וויל.  מען  וואס 
פוידער אויב מען וויל מאכן א טאבלעט אדער 

קאפסול. דער פראצעס געדויערט חדשים.
די פאבריצירער פון דעם נייעם 'מיני-פלענט' 
זענען אויפגעקומען מיט געצנליך נייע מהלכים 
וויאזוי צו מאכן די באשטאנדטיילן וואס מען 
אזש  מעדיצין,  א  פאבריצירן  צו  האבן  דארף 
מעדיצין  איין  פאבריצירן  קען  פאבריק  דער 
דאס  דארף.  מען  וואס  פונקטליך  אויפאמאל 
מיינט א מעגליכקייט אז איין טאג וועלן אלע 
פאבריצירן  אליינס  אפטייקן  און  שפיטעלער 

זייערע מעדיצינען לויט'ן געברויך.
טייערע  פון  קאסטן  אסטראנאמישע  די 
מאטעריאלן  די  צוליב  נישט  איז  מעדיצינען 
צוליב  בעיקר  איז  עס  פאבריקאציע.  די  אדער 
די   - פאבריצירער  פונעם  מאנאפאל  דער 
אויסשליסליכע רעכטן וואס א פירמע באקומט 
אויף יעדע נייע מעדיצין פאר די ערשטע פאר 
פאבריצירן  קענען  וועט  יעדער  אויב  יאר. 
מעדיצינען ביי זיך אין קעלער, וועט עס שאפן 
א קאנקורענץ וואס וועט קלאפן די פרייזן ביז 
מעדיצין  די  אז  זיך  פארשטייט  ערד.  דער  צו 
ריזן זענען היבש באזארגט דערוועגן. זיי זענען 
די  פון  זיכערהייט  די  איבער  באזארגט  אויך 
מאשינען, צו פארזיכערן אז יעדער וואס נוצט 

עס פאבריצירט טאקע ריכטיג די מעדיצינען.
עס ליגט נאך אסאך ארבעט צו ענדיגן דעם 
פראיעקט, און דערווייל ארבעט שוין די עף. די. 
עי. צו זען וויאזוי זיי וועלן קענען קאנטראלירן 
זיי  פלאנען  אנהייב  פאבריקאציע.  סארט  אזא 
טאקע נאר צו מאכן "דזשענעריק" מעדיצינען, 
מעדיצינען  נעים  ברענד  נאכמאכן  דהיינו 
'עקטיוו-אינגרידיענטס"  זעלבע  די  נוצנדיג 
אפ.  לויפט  'פאטענט'  דער  וואס  נאכדעם 
עווענטועל איז דער פלאן צו קענען פאבריצירן 

אפילו נייע קאמפליצירטע מעדיצינען.

תלמוד תורה קינדער דא אין א פארק נעבן סיגעיט 
און כ'האב דא געטראפן ר' משה מיט די המספיק 
בחורים פון בארא פארק. איך בין נבהל ונשתומם 
געווארן, ווען איך קוק צו ווי שיין און גוט מ'געבט 
זיך אפ מיט זיי, מ'פארברענגט מיט זיי דא אינעם 
מ'פארברענגט  און  בארביקיו,  א  האבן  זיי  פארק, 
מיט די בחורים, ממש לעכטיגע לעכטיגע טייערע 
די  )צווישן  כ'האב געטראפן  אידישע קינדערלעך. 
שפילט   ... ר'   .... ר'  חדר  פון  חבר  אלטן  אן  שטאב( 
באל מיט זיי, און זיי האבן אזוי שיין געזינגען. חזק 
נישט  אמאל  מען  האט  נשמות  די  אויף  ואמץ! 
אזעלכע  זען  פון  בארירט  ממש  בין  איך  געקוקט, 
הייליגע  אזא  אונטער  נשמות  לעכטיגע  טייערע 

ווייל  דיר,  איך  קאל  השגחה.  אידישע  ערליכע 
קרית  אין  מ'טוט  וואס  אליינס  ווייס  איך  אפילו 
יואל, אבער כ'האב עס דא געזען מיט די בחורים, 
וואספארא קידוש  נבהל ומשתומם  בין איך ממש 
ד' דאס איז אז זיי זענען אין אזא ערליכע אידישע 
סביבה, דאס היימישקייט, די ווארעמקייט און מיט 
דער  ואמץ,  חזק  נאכאמאל,  יונגעלייט.  היימישע 
אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל שוין זוכה זיין צו 
די גאולה שלימה און מ'זאל נישט דארפן האבן די 
זאכן, אבער ביז די קרעטשמע דארף מען אויך א 

טרונק ברוינפן, זאלט איר זיין געבענטשט"...
געווען  נישט  איז  ער  און  יתברכו!  והמברכים 
דער איינציגסטער וועלכער איז אנטציקט געווארן 

סערוויס  געטרייע  א  מעמד.  הארציגן  פונעם 
מיטגעהאלטן  האט  וועלכע  קאארדינעיטער 
האט  זייט  דער  פון  ריקודים  און  הדלקה  די 
זיך  וועלכע האבן  באמערקט אסאך פארבייגייער 
איבערראשונג.  מיט  געקוקט  און  אפגעשטעלט 
לאנג  שוין  ווארשיינליך  האט  וואס  פרוי,  איין 
זיך  האט  אידישלעך  עפעס  מיטגעהאלטן  נישט 
אנגערופן צו איר אז זי איז ממש גערירט געווארן 
נאר  וויל  זי  טאנצן,  נשמה'לעך  הייליגע  די  זען  צו 

וויסן, וואו איז משיח?
פעלדמאן  מרת  קאארדינירער,  געטרייע  די 
שוין  קומט  ער  אז  געענטפערט  איר  האט  תחי', 

זייער שנעל, בב"א.
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דזשואיש",  איילענד  לאנג  שאור  "נארט 
האט  העלט",  "נארטוועל  גערופן  היינט 
לעצטע  די  במשך  העדליינס  גרויסע  געמאכט 
פאר יאר ווען זי האט זיך פיין אויסגעברייטערט 
איבער אלע שאצונגען. איין מעסטער וואו מען 
און אויבערהאנט  וואוקס  זייער הערליכע  זעט 
אין די מעדיצינישע וועלט, איז די בעל בתי'שע 
און  דאקטוירים  הויכע  אירע  וואס  געהאלטן 

פירער באקומען.
נארטוועל'ס  האט  צוריק  יאר  צוויי  פאר 
דעיוויד  דר.  אריבערגעשלעפט  פרעזידענט 
אנצופירן  שפיטאל  סיני'  'מאונט  פון  סאמאדי 
'לענאקס  אין  אפטיילונג  יוראלאדזשי  די  מיט 
זעקס  מיט  נארטוועל  אין  )אנגעשלאסן  היל' 
יאר צוריק(. פאראיאר האט סאמאדי'ס שטייער 
 $2.9 זאפטיגע  א  איבער  דערציילט  באריכט 
מיליאן געהאלט, וואס דערמיט איז ער געווארן 

דער העכסט-באצאלטער שפיטאל ארבעטער.
טשיף  און  פרעזידענט  נארטוועל'ס 
נאך  באקומען,  האט  אליינס  עקזעקיוטיוו 
הכל  סך  א  געהאלט,  און  פלאן  פענסיע  זיין 
ציפער  צווייט-העכסטע  די  מיליאן,   $9.6 פון 
יארק  ניו  אין  געווארן  געגעבן  נאר  איז  וואס 
געהאלט  זיין  עקזעקיוטיוו.  שפיטאל  א  פאר 
איבער  פארפיגן  פון  אחריות  די  אפ  שפיגלט 
דאלערדיגע  מולטי-ביליאן  קאמפליצירטע  א 
גאזעט  אין  באריכטעט  ווי  איז  וואס  פירמע, 
אין  געבער  ארבעטס  פריוואטע  גרעסטע  די 
איינגעשטעלטע   61,000 אירע  מיט  יארק  ניו 

צווישן אירע 21 שפיטעלער.
"א שפיטאל עקזעקיוטיוו באקומט אזויפיל 
טון,"  עס  קען  יעדער  נישט  וויבאלד  געלט 
ריזן  די  פון  די פירער  פון  איינער  קאמענטירט 
גרופ".  "העי  אגענטור,  ריסוירסעס"  "יומען 
אסאך  מיט   ,24/7 פאלק  דעם  דינען  "זיי 
זיין אזוי  יעדער קען  נישט  אסאך סטרעס, און 

עפעקטיוו.

די  פון  נייעס  פאזיטיווע  אנדערע  אין 
נארטוועל  האט  ריז,  שפיטאל  יארק'ע  ניו 
פארדינסטן  אין  מיליאן   $20.9 באריכטעט 
 ,'16 פון  קווארטל  פינאנציעלן  ערשטן  פאר'ן 
די  אין  פון פאראיאר  א באדייטנדע העכערונג 
מ'קוקט  ווען  רעפטל  שמאלער  א  אבער  צייט 
אויף די סך הכל גרינס וואס איז אריינגעקומען 
פאר'ן  חדשים.   3 די  אין  סיסטעם  אינעם 
ציפער  דער  איז  הוצאות  אלע  אראפרעכענען 
פון  ביליאן   $2.4 אריינגעקומען  איז  וואס 
אנהייב 16' ביז ענדע מערץ, 15.1% העכער פון 
פאראיאר. דאס מיינט אז סך הכל האט זיך דער 
סיסטעם אויסגעברייטערט מיט 0.9% אין דעם 
קווארטל, נאנט צו די 1% וואס נארטוועל איז 

געשטיגן במשך גאנץ יאר 15' למס'.

ריז  קענסער  א  פארלירט  סיני"  "מאונט 
האלקאם,  ראנדאל  דר.  אז  מעלדונג  די  מיט 
סיני'ס  מאונט  פון  דירעקטאר  דעפיוטי 
דירעקטאר  און  אינסטיטוציע  קענסער  'טיש' 
פונעם  אנקאלאדזשי"  "עמביולעטארי  פון 
שפיטאל, ציעט זיך אריבער קיין "האוואי" צו 
ווערן דירעקטאר פון "יוניווערסיטי אוו האוואי 

קענסער צענטער".

דעם  געגעבן  האט  ריכטער  פעדעראלער  א 
די  אין  ארבעטארין  געוועזענע  א  פאר  אקעי 
)וואס  נעץ  העלט-סיסטעם  "באן-סעקאורס" 
פארפיגט אויך איבער די לאקאלע "גוד-סעם" 
גיין  צו  מאנסי(  נעבן  סאפערן,  אין  שפיטאל 
ווייטער מיט אירע קלאגעס איבער אנגעבליכע 
די  פעלשערייען.  מעדיקעיר  און  מעדיקעיד 
די  אן  קלאגט  שטאב  שפיטאל  געוועזענע 
געפעלטשט  האבן  זיי  אז  אדמיניסטראציע 
איר  און  דאקטוירים  פון  אונטערשריפטן 
פאר'ן  קאסענקווענצן  מיט  געסטראשעט 
פרובירן עס איבערצוגעבן פאר די אינסטאנצן 
שפיטאל  די  פארלעצונגען.  אנדערע  צווישן 
ריכטער  דער  אבער  פארלייקנט  אלעס  האט 
העלט- דער  אז  געאורטיילט  אצינד  האט 

סיסטעם מוז זיך שטעלן צום געריכט.

פרעסביטעריען/האדסאן  יארק  ניו 
א  באשטימט  שוין  האט  שפיטאל  וואלי 
דעם  ערזעצן  וועט  וואס  פרעזידענט  נייע 
וועלכער  פעדערשפיל,  דזשאן  ארויסגייענדן 
נאך  יולי  קומענדיגן  דעם  פענסיע  אויף  גייט 
מס.  פרעזידענט,  נייע  די  אמט.  אין  יאר   29
אפיציר  הויפט  אלס  יעצט  דינט  פעטראוער, 
פונעם  די טאג טעגליכע אקטיוויטעטן  איבער 
די  אין  געארבעט  זי  האט  פארדעם  שפיטאל. 
"מארגען סטענלי" קינדער שפיטאל פון נ. י. פ. 

נעץ און אין קארנעל.

"נארטוועל"  און  "גאו-העלט" 
אגרעסיווע  זייערע  מיט  פאראויס  שפאנען 
מיט'ן  סיטי  יארק  ניו  אין  אויסברייטערונג 
קעיר"  "עמערדזשענסי  פרישע  צוויי  עפענען 
וואכן   2 בלויז  במשך  מאנהעטן  אין  קליניקס 
געגנט  סייד'  וועסט  'ָאֶּפער  די  אין  איינס   -
די  ווילידזש'.  'גרינוויטש  אין  אנדערע  די  און 
פאראייניגונג צווישן די צוויי ברענגט ארגינעלע 
א  אויב  צב"ש,  מעמבערס.  די  פאר  בענעפיטן 
קעיר  פריימערי  'נארטוועל'  א  האט  פאציענט 
דאקטער, קען דער קליניק אריבערשיקן אלעס 
די  אין  גלייך צום דאקטער.  וויזיט  זיין  איבער 
עקס- אויך  צו  "גאו-העלט"  שטעלט  קליניקס 

רעי סערוויסעס, וועלכע ווערן גלייך שטודירט 

דורך נארטוועל ראדיאלאדזשי ספעציאליסטן.

אויפ'ן אנדערן זייט פונעם מאנהעטן אינזל, 
אין די העכערע איסט סייד געגנט, איז אן אנדערע 
אונטערוועגנס  דעוועלאפמענט  געפלאנטע 
סיני  סיני העלט סיסטעם. מאונט  דורך מאונט 
)אמביולעטארי  ווענטשורס"  "אמביולעטארי 
שפיטאל  טוט  מען  וואו  פלעצער  מען  רופט 
אן  אבער  פראצעדורן,  און  באהאנדלונגען 
'אריין-ארויס'(,  שפיטאל,  אין  איבערשלאפן 
אן אינוועסטמענט פליגל פון די גרופע, ווארט 
צו  סיטי  די  פון  באשטעטיגונג  באקומען  צו 
עמביולעטארי  סייד  איסט  "אפער  די  עפענען 

סוירדזשערי סענטער".
צענטער  דער  וועט  פלענער  די  לויט 
פאראייניגן פערצן מאונט סיני דאקטוירים און 
געזונטהייט  אנדערע  מיט  אינאיינעם  כירורגן 
ארט"  די  אוו  "סטעיט  א  צוצושטעלן  גרופעס 
אריין,  מ'גייט  וואו  צענטער  אפעראציע 
בעז"ה  אהיים,  צוריק  און  מעסער,  אונטער'ן 
מיט די בעסטע רעזולטאטן. איינס פון די תנאים 
פון די סיטי איז אז די בוי-ארבעט אויף די איין 
שטאקיגע 6,672 סקווער-פיס צענטער מוז זיך 
אנהויבן שפעטסטנס אינמיטן קומענדיגן יולי, 
און זיין פארטיג ביז א האלבע יאר, יאנואר 17' 

למס'.

איז  שפיטעלער  יארק'ע  ניו  אלע  ווי 
נאן- א  אויך  קעטערינג'  סלאוען  'מעמאריעל 
האבן  למס'  מאי  פארלאפענעם  סוף  פראפיט. 
זיי געצויגן העדליינס נאך א געלונגענע שנאר 
אקציע וואס האט אריינגעברענגט $3.8 מיליאן 
אין 18 טעג. איין ניו יארק'ער פאטאגראפירער 
האט  ער  ווען  נדבנים   103,000 געשאפן  האט 
פארעפנטליכט  סעריע  טאגיגע  פערצן  א  אין 
ווי די שפיטאל שטאב  יעדן טאג נאך בילדער 
איר  אין  קינדער  קליינע  מיט  אפ  זיך  געבט 

בארימטע קענסער-צענטער, ה"י.

אקט  אוממאראלישע  שוידערליכע  א  אין 
האט די סטעיט אסעמבלי געזונטהייט קאמיטע 
ערלויבט  וואס  געזעץ  א  אדורכגעפירט 

"ענד-אוו-לייף"  פארשרייבן  צו  דאקטוירים 
סם  זעלבסטמארד  אידיש,  אין  מעדיצינען, 
ביים  זענען  וועלכע  פאציענטן  פאר  פילן, 
פון  ליידן  זיי  און  וואס בעטן עס  זינען  קלארן 
אומהיילבארע קרענק. עס דערמאנט אונז דער 
וכמה  כמה  פון  מימרא  פארקערטער  פונקט 
באקומען  נאר  האט  דאקטער  א  אז  צדיקים 
מייאש  נישט  היילן,  צו  באשעפער  פון  רשות 

צו זיין.
געדאנק  אויפ'ן  קומט  שורות  די  שרייבנדיג 
וועלכער  יסורים  בעל  און  זקן  א  פון  סיפור  א 
האט זיך אויסגעוויינט צו הרה"ק ר' מענדעלע 
וויטעבסקער זי"ע אז דאס לעבן איז אים שוין 
ליידן?  נאך  ער  זאל  פארוואס  און  שווער  צו 
"איר קענט נאך לייגן תפילין?" האט דער צדיק 
זקן האט געענטפערט אז  ווען דער  געפרעגט. 
יא האט זיך ר' מענדעלע צופייערט: "עס לוינט 
זיך צו לעבן אכציג יאר יסורים אפילו בלויז צו 

לייגן איין מאל תפילין!"

דיוויזיע  א  קליניק",  "וואנדערבליט 
דענטאל  יוניווערסיטעט  קאלאמביע  פון 
קאלידזש, פלאנט א מאסיווע אויסברייטערונג 
שטעלט  צענטער  דער  מיליאן.   $16.2 פאר 
אן  מיט  קעיר,  דענטאל  רעסטארעטיוו  צו 
פון  אסאך  וואס  סערוויסעס  פון  אויסוואל 
אסאך  דורך  צוגעשטעלט  נישט  ווערן  זיי 
אינוואוינער  אפיסעס.  דענטיסט  פריוואטע 
הייטס"  "וואשינגטאן  דערנעבנדיגע  די  פון 
באהאנדלען  לאזן  זיך  ווילן  וועלכע  געגנט 
יעצטיגן איבערגעפולטן קליניק דארפן  אינעם 
געווענליך ווארטן צווישן זעקס און אכט וואכן 
די  פון  אגב,  אפוינטמענט.  אן  באקומען  צו 
באקומט  צענטער  דער  וואס  וויזיטן   122,000
פונדערווייטנס,  און  פונדערנאנט  יאר  יעדעס 
מעדיקעיד  העלפט  ווי  מער  אביסל  זענען 

בענעפיטירער.

איילענד  לאנג  אין  שפיטאל  "סאוטסייד" 
האט ענדליך באקומען די פאזיטיווע נייעס אז א 
לאנג-ערווארטעטע $23.7 מיליאן דאלערדיגע 
קעגן  שפיטאל  דעם  באפעסטיגן  צו  גרענט 
געווארן  באשטעטיגט  איז  פארפלייצונגען 
דורך "פימא". זייט דער "סענדי" שטורעם מיט 
פינף יאר צוריק זענען עטליכע קאנאלן וועלכע 
נעמען צוזאם רעגן וואסער פארדרייט געווארן, 
גרעסערן  א  אין  שפיטאל  דעם  שטעלנדיג 

געפאר צו ליידן פון פארפלייצונגען.
טירן  נייע שטארקערע  אינסטאלירן  אויסער 
נוצן  אויך  שפיטאל  דער  וועט  פענסטער  און 
דאס געלט אריבערצופירן אלע עלעקטראנישע 
פונעם  אינפרא-סטרוקטור  קאמפיוטער  און 
אונטערשטן שטאק צו א העכערע שטאק וואו 
ווערן  געשעדיגט  שנעל  אזוי  נישט  וועט  עס 
ווידעראמאל  זאל  שטורעם  א  וואס  פאל  אין 
פיס  עטליכע  מיט  געגנט  די  איבערדעקן 
אויך  שפיטאל  דער  וועט  אויך  אזוי  וואסער. 
בויען הויכע פלאטפארמעס וואו זיי וועלן לייגן 
אלטע און נייע דזשענערעיטערס צו זיין גרייט 

און באשיצט על כל בלעקאוט שלא תבוא.

שפיטאל
וואס טוט זיך אין

877.928.9000

HAMASPIK 24 HOUR 
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פלאם פייער פאראייניגט "המספיק" משפחה מיט 
לעכטיגע חול המועד פסח, פייערדיגער ל"ג בעומר 

און דערהויבענע יום טוב שבועות הבעל"ט

המספיק נייעס

אייבערשטער געזאגט, און באפוילן די מלאכי 
עליון אראפגיין אויסהיילן יעדן איינעם מיט א 
זען,  אנגעהויבן  האבן  בלינדע  רפואה.  גאנצע 
הונקעדיגע גיין און אזוי האט יעדער געזען דעם 
הייליגן פייער שטייענדיג ביים בארג סיני. "אין 
נייגעבוירן,  ווי  געווארן  זענען  זיי  ווארט,  איין 
פארשוואונדן  זענען  מומים  זייערע  אלע 
זענען אינגאנצן אויסגעהיילט  זיי  געווארן און 
געווארן, און דאס איז דער "אל כל קהלכם!" 
צו וועם דער אייבערשטער האט גערעדט - צו 

יעדן גלייך!"
עד כאן פונעם ילקוט מעם לועז, געברענגט 

פון מדרש און זוהר הקדוש.
און  יעצט  שטייט  געשטאנען,  איז  דאס 
אויגן  די  פאר  אויסגעקריצט  זיין  אייביג  וועט 
יעדן  אויף  עסקנים  המספיק  געטרייע  די  פון 
פייער  לעכטיגן  א  מיט  סיני  בארג  א  שטאפל. 
"גלייך!"  ארום  שטייען  אלע  און  דערויף, 
כאיש אחד בלב אחד, אן קיין דיסקרימינאציע 
מיר  זענען  דארט  דיסעביליטיזאציע...  אדער 
געשטאלט,  ארגינעלע  אונזער  אין  געשטאנען 

אלע לויטער און ריין געזונט און פריש.
המספיק  זעט  מען  ווען  זאך  ערשטער  דער 

איז דער אייגנארטיגער סימבאל. 
'טרעק-פייפ',  די  אונטער  ליגט  וואס 
סערוויס  דירעקטאר,  הענטעלעך,  שוואכע 
קאארדינעיטער און דירעקט סופארט שטאב? 
א  זעלבע,  דאס  און  איינס  קהלכם.  כל  אל 
זענען  מיר  נשמה.  אידישע  לויטערע  הייליגע 
הייליגן  א  דורך  אינאיינעם  אלע  פארבינדן 
אחד  כאיש  בארג.  אויפ'ן  מעמד  פייערדיגן 
איד  יעדער  און  תורה  די  קוב"ה,  אחד,  בלב 

אינאיינעם, אלץ איינס.
יום טוב שבועות ברויך מען  אלזא קומט א 
וואס  באדייט  הערצליכן  דעם  ערקלערן  נישט 
די  אין  אטמאספערע  די  אין  זיך  שפירט  עס 
ביי  בכלל  איז  דאס  אבער  משפחה,  המספיק 
יעדע 'יומא דפגרא' אין המספיק. שרייבערישע 
קענען  צו  עס  פון  ארעם  צו  ווייט  איז  ווערק 
עטליכע  כאטש  אבער  שילדערן,  פאסיג 
אנקאדעטן פון די טענץ און פייער נאך פון חול 

המועד פסח און ל"ג בעומר.

יום טוב אינדערוואכן
די  פארגעקומען  איז  המועד  חול  מיטוואך 
ביים  פראגראם,  המועד  חול  גרויסארטיגע 
אין  צענטער"  עקזיביט  סטעיט  "גארדען 

סאמערסעט ניו דזשערסי.
מאנטאג,  מיט  איז  וואס  מינוט.  א  אבער 

דינסטאג און דאנערשטאג?
איז  שוועסטערהיים"  "בעיקערטאון  ביי 
מען געפארן צו די 146 אקערלאנד "ווען סוען 
פארק" און זיך דערקוויקט מיט די טיר-גארטן 
און ארומיגע שפיל פלעצער. אנדערע טעג איז 
און  ביז",  "בילי  פארק,  א  צו  געגאנגען  מען 
"סעווען  "אפיקומן."  די  קויפן   - שאפינג  צו 
ספרינגס שוועסטערהיים" איז צווישן אנדערע 
מאסיווע  די  צו  פענסילוואניע  קיין  געפארן 
זיך  האבן  זיי  וואו  פאבריק  "קרעיאלע" 

דערקוויקט איין טאג, און אן אנדערע טאג איז 
מעגן געווען חול המועד האלטן אין "ספארט-

פילע  מיט  פלאץ  שפיל  'אינדאר'  אן  טיים", 
אינטערעסאנטע אקטיוויטעטן. די קינדער פון 
ארויפגעפארן  זענען  ברודערהיים  "פארשעי" 

אין די מאונטענס צו די "פעמילי פאן פארם", 
"פאנפלעקס" און נאך 'אינדאר' און 'אוטדאר' 
"גרענדוויו  פון  קינדער  די  און  אויספלוגן, 
ווארימע  די  אין  ארויס  זענען  ברודערהיים" 
פארקס  צו  שפאצירן  געשמאקע  אויף  וועטער 
מחי'  ממש  האבן  וואס  פאלן  וואסער  און 
זענען  גלייכצייטיג  ווען  איינעם,  יעדן  געווען 
ברודערהיים  "קאנקארד"  פון  ברידער  זייערע 
געגאנגען באזוכן די "אינטרעפיד" מלחמה שיף 
"סובמארין"  דער  און  בארטן  מאנהעטן  ביים 

דערנעבן.
מיטוואך  פון  הויכפונקט  צום  אבער  צוריק 
היי-יאר  פראגראם  דער  איז  דזשערסי,  ניו  אין 
זאגט  איבערראשונג,  פאזיטיווע  א  געווען 
פראיעקט  געטרייע  די  צופרידנהייט  מיט 
איז  עס  תחי'.  קטינא  מרת  קאארדינעיטאר 
די  לויט  פערפעקט  אהערגעשטעלט  געווען 
פון  געשמאק  צום  קינדער,  די  פון  געברויכן 
בעסטן  אין  אראנזשירט  און  ערוואקסענע,  די 

ארדענונג אויף יעדן געביט.
ריזיג,  קאלאסאל  געווען  איז  פלאץ  דער 
די  הדעת.  הרחבת  און  פלאץ  לופטיגע  מיט 
גלייכן,  קינדער  די  וואס  גענוי  שפילערייען 
באלאנען  ריזן  "פעריס-ווילס",  אריינגערעכנט 
וויל  אויב  באן  קליינע  א  שפרינגען,  צום 
אלעס  אסאך,  נאך  און  נסיעה  א  פארן  מען 
זאל  מען  אז  פארנעם  א  אויף  אויסגעשטעלט 
די  און  רייע,  די  אין  לאנג  ווארט  דארפן  נישט 
די  איז  געווען,  יא  זענען  וואס  רייעס  קורצע 
באקוועם,  און  לופטיג  הערליך  געווען  פלאץ 
הקודש  טהרת  'על  שענסטע  די  געבנדיג 

אזוי  איז  אגענטור  די  וואס  מיט  והצניעות' 
גרויסן  אין  געווען  זענען  ריידס  די  בארימט. 
אין  זעט  מען  ווי  אנדערש  פאזיטיוו  טייל 
דער  און  פארקס,"  "עמיוזמענט  געווענליכע 

עולם האט זיך ממש מחי' געווען.

נאך  און  ריידס  פון  אויסוואל  ריזיגן  "אזא 
איז  אינצווישן  אדורכגענג  ברייטע  אזעלכע 
צום  שטאט  אין  ערגעץ  אין  פארהאן  נישט 
איבערראשטע  איין  זיך  האט  געפונען," 
ערשטן  צום  קענטליך  אויסגעדרוקט,  משפחה 

מאל דא...
הערליכע  א  געווען  איז  אינצווישן 
אקראבאטן,  און  קינצלער  פון  פארשטעלונג 
די  געהאלטן  האט  וואס  דראמאטיש,  גאנץ 
געווען  אויך  איז  דאס  און  געשפאנט,  קינדער 
דארט  און  דא  באטייליגטע.  די  פאר  פאסיג 
שפילער  און  ציניקער  פארשטעלטע  די  האבן 
בגדי  זייערע  אין  ארומגעדרייט  ווייטער  זיך 
און  המדינות  ושרי  והפחות  האחשדרפנים 
קינדערלעך  טייערע  די  געהאלטן  פרייליך 

לכבוד דעם גרויסן יום טוב.
כחצות   12 פון  פראגראם,  גאנצער  דער 
מיט  באגלייט  געווען  איז  נאכמיטאג,   6 ביז 
וואס האט פיל  היימישע געזאנגען און מוזיק, 
אזוי  ווידעראמאל  פראגראם,  צום  צוגעגעבן 
די  חן.  היימישן  לויטער  א  מיט  אראנזשירט 
הערליכע פולע ארקעסטרא און זינגערס האבן 
אלע  פון  רעפרעטואר  פולן  דעם  געזונגען 
היימישע יום טוב'דיגע און לעבעדיגע ניגונים, 
ווען כנהוג, ווערן די חשוב'ע בחורים געלאדנט 
אויסשפילן  און  ארענע  די  אויף  ארויפצוגיין 
כדת  טאנצן  און  זינגען  אין  טאלאנטן  זייערע 

היום.
אין קורצן, די אראנזשירונגען זענען געווען 
פון  קינדער  היימישע  די  וואס  "פערפעקט" 
אויף  און  ב"ה.  דארפן,  און  גלייכן  המספיק 

די  זענען  געבענטשט  וועלט,  די  זאגט  דעם 
האט  המספיק  אליינס.  זיך  טוען  וואס  הענט 
צענטער,  "עקזיביט"  ליידיגע  א  גענומען 
דארף,  מען  וואס  גענוי  אריינגעשטעלט  און 
איבעריגע  קיין  אן  זאכן,  איבעריגע  קיין  אן 

באטייליגטע, אלעס מיט'ן ריכטיגן באלאנץ.

לכבוד התנא האלקי
ווי נאר פסח איז ארויס, האט מען אנגעהויבן 
אין  טוב  יום  קומענדיגן  צום  גרייטן  זיך 
דער  בעומר."  "ל"ג  נאטורליך,  המספיק, 
הויכפונקט פונעם יו"ט איז געווען די יערליכע 
יארן  שוין  איז  וואס  "הדלקה,"  גרויסארטיגע 
גרויסן  פון  חצר  אין  פראיעקט,  גרויסע  א 
פרעכטיגן "המספיק" געביידע אין קרית יואל.

וואס האט געהערשט ביים  די געהויבנקייט 
אראפצולייגן  שווער  איז  הדלקה"  "המספיק 
אין ווערטער, ווי מען האט שוין געזען במשך 
די פארלאפענע יאר וואס די אגענטור האט די 
איבעריג  פראגראם.  דעם  אהערצושטעלן  זכי' 
ווערט  הדלקה  גרויסע  די  ביי  אז  זאגן  צו 
געלייגט מאקסימום אכטונג אויף "ונשמרתם," 
הענט  און  אויגן  אפענע  און  באריקאדעס  מיט 

במשך די גאנצע צייט.
געווארן  איז  אויל  די  גיסן  ביים  שוין 
דעי  פון  בחורים  חשובע  די  אז  איינגעפירט 
העביליטעישאן און רעזידענצן נעמען אנטייל 
ביים  דאן  הדלקה.  צום  זית  שמן  אנגיסן  אין 
דירעקטארן  אגענטור  די  מכובד  ווערן  צינדן 
דאן  און  מיטגלידער,  שטאב  וועטעראן  און 
השמים.  לב  עד  טענץ  פייערליכע  די  קומען 
אלע קינדער און בחורים פון המספיק נעמען 
אונטער'ן  ריקודין  געהויבענע  די  אין  אנטייל 
פערזענליכע  באקומט  יעדער  הימל,  פרייען 
א  טאנצט  איינער  אויפמערזאמקייט, 
געדאטשקע, א צווייטער אין רינג, א דריטער 
דארט  און  דא  און  דביקות,  איינצלנער  אין 
הייבן  דרייערלעך  און  צווייערלעך  מען  זען 
זיך  אויגן  פארמאכטע  מיט  פארקאכט  זיך 
מיטפרייענדיג אלע ווי איינער א טפח העכער 
פונעם  הילולא  גרויסע  די  לכבוד  ערד,  דער 

טאג.
פילהארמאנישע  א  געווען  איז  זייט  די  אין 
מנגן,  בעל  חשוב'ן  א  מיט  ארקעסטערע 
די  ארויס  שיינען  שפילער  די  צווישן  ווען 
בארימטע  צוויי  די  שטאב,  המספיק  געטרייע 
מו"ה  און  משה  מו"ה  ברידער  טאלאנטפולע 
נתן נטע פריעד הי"ו, וועלכע האבן אינאיינעם 
מיט די אנדערע טאלאנטן אויפ'ן ארט הערליך 
מיט  ברעגעס  אלע  העכער  שמחה  די  געהויבן 

זייערע טראמפייטערס און טראמבונען.
זכות פון הייליגן תנא רבן שמעון  זאל דער 
בן יוחאי ביישטיין פאר אונז אלע אינעם גרויסן 
השפעות  זיין  משפיע  און  בעומר,  ל"ג  טאג 

טובות ברוחניות וגשמיות כל הימים.

מחיל אל חיל
איצט, ווי געזאגט, גרייט מען זיך אין גרויסן 
וואס קומט אט  יום טוב שבועות  צום הייליגן 

אט צוגיין, זמן מתן תורתינו. 

המספיק לאגא: א בארג סיני מיט א 
לעכטיגן פייער דערויף, און אלע שטייען 

ארום "גלייך!" כאיש אחד בלב אחד, אן קיין 
דיסקרימינאציע אדער דיסעביליטיזאציע... 
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אבאמא אדמיניסטראציע פארלירט אין 
געריכט קלאגע איבער הויפט שליסל 

אין עפארדעיבל-קעיר געזעץ

פלאם פייער פאראייניגט "המספיק" משפחה מיט 
לעכטיגע חול המועד פסח, פייערדיגער ל"ג בעומר 

און דערהויבענע יום טוב שבועות הבעל"ט

 באריכט דורך ב. י.
דערלאנגט  האט  ריכטער  פעדעראלער  א 
אבאמא  די  פאר  קלאפ  שווערער  א 
א  פאר  גערעכט  געבן  מיט'ן  אדמיניסטראציע, 
רעפאבליקאנער  דורכ'ן  אריינגעגעבן  קלאגע 
א  איבער  צוריק  יאר  צוויי  מיט  קאנגרעס 
קעיר"  "עפארדעיבל  אינעם  סעיף  וויכטיגע 

געזעץ, אויך באקאנט אלס "אבאמא-קעיר".
געווארן  פארראכטן  שוין  איז  געזעץ  דער 
באשטעטיגט  איז  עס  זייט  מאל  צענדליגער 
קאנגרעס  האט  אצינד  מערץ 10'.  אין  געווארן 
דעם  איבער  אדמיניסטראציע  די  געקלאגט 
וואס  געזעץ  אינעם   1402 סעיף  וויכטיגן 
רעדוצירן  צו  פירמעס  אינשורענס  פאדערט 
בארעכטיגט  זענען  וועלכע  די  פאר  פרייזן  די 
וועט  רעגירונג  פעדעראלע  "די  און  דערפאר, 
באצאלן דעם שאדן פון די פעדעראלע קאסע."

לויטעט,  געזעץ  אינעם  סעיף  דער  ווי  לויט 
אוועקגעלייגט  ווערן  דערויף  געלט  די  דארף 
אינעם יערליכן בודזשעט. דער רעפאבליקאנער 
באשטעטיגט  נישט  אבער  האט  קאנגרעס 
דעריבער  האבן  זיי  און  דערויף,  פאנדן  קיין 
אנגעקלאגט די אבאמא אדמיניסטראציע פאר'ן 
וואס  קאנסטיטוציע  אמעריקאנע  די  קעגן  גיין 
שרייבט אז מען קען נישט נוצן קיין געלט פון די 

פעדעראלע קאסע אן די הסכמה פון קאנגרעס.
קאליער,  ראסעמארי  ריכטער,  דער 
דורכ'ן  געווארן  נאמינירט  נאך  איז  וועלכער 
בוש  דזשארדזש  פרעזידענט  רעפאבליקאנער 
לטובת  געאורטיילט  האט  צווייטער,  דער 

קאנגרעס.
אויס  ריכטער  דער  שמועסט  פסק  זיין  אין 
קאנגרעס  אזוי  ווי  איבערזוכט  דעטאלירטע  א 
פעדעראלע  די  פאר  געלט  אוועק  לייגט 
מ'דארף  פעימענטס  וועלכע  גאווערמענט, 
פאנדן  געוויסע  און  יאר,  יעדעס  באצאלן 
ווערן  באשטעטיגט  יערליך  מוזן  וועלכע 

שבועות  טוב  יום  הייליגן  צום  הכנות  די 
די  דורכאויס  צוגעשטעלט  העפטיג  ווערן 
גאנצע המספיק "משפחה," אין א יום טוב'דיגע 
ערוואקסענע  און  קינדער  די  וואס  שטימונג 
זייערע  אין  מיטצוהאלטן  שוין  לעכצן  צוגלייך 
רעספיט  און  פראגראמען  העב  דעי  היימען, 

צענטערן פאר לאנגע וואכן.
מען  האט  צוריק  צייט  קורצע  א  קוים 
פסח  טוב  יום  און  ניסן  חודש  א  געפראוועט 
אייביג געדענקט ווערן, ממש  וואס וועט אויף 

"בר  געטאנצן  לעבעדיג  אזוי  מען  האט  נעכטן 
האבן  וואס  צינגען  פייער  די  ארום  יוחאי" 
מירון,  אין  הדלקה  גרויסע  די  פון  דערמאנט 
אפשר  טעג,  געציילטע  מען  האלט  ערשט  און 
שטונדן, פאר'ן לעכטיגן יום טוב שבועות הבא 

עלינו לטובה.
שלאפן  גיין  פון  זאך  איינע  די  אויסער 
ליל  "תיקון  ביי  אויפזיין  קענען  צו  נאכמיטאג 
שבועות," וואס דאס קענען ליידער די קינדער 
נישט מקיים זיין כנהוג, איז אלעס מיט'ן זעלבן 

חן און ברען ווי אין יעדע אידישע שטוב. נייע 
זומער,  און  יו"ט  לכבוד  קליידונג  און  אנצוגן 
ודגים  בשר  מיט  טעפ  -18קווארט  ריזיגע 
מעדנים  מיני  כל  מיט  קוקי-שיטס  רייעס  און 
און  פלָאדן  שטרודל,  טארטן,  מילכיגע   -

קרעפלעך כיד המלך, פארשטייט זיך.
"דעי  און  וחסד"  תורה  "ישיבה  ביים 
די  פאר  "רעספיט"  ביי  און  העביליטעישאן," 
אין  זעלבסט  רעזידענצן  די  אין  און  קלענערע, 
ארום  שבועות,  ארום  אלעס  איז  צייטן,  פרייע 

פון  פלענער  די  ארום  זומער,  פון  אנקום  די 
זיין  מחי'  זיך  און  דארט  און  דא  ארויספארן 

וויפיל עס איז נאר מעגליך.
יאר  פון  הויכפונקטן  די  זענען  טובים  ימים 
יומא  א  פון  געלעגנהייט  יעדע  המספיק.  אין 
אז  מאקסימום  צום  אויסגענוצט  ווערט  דפגרא 
שמחה  דערפון  ארויסנעמען  זאלן  קינדער  די 
און הנאה. אפילו אזא זאך ווי "ברכת האילנות" 
אראנדזשירן  צו  גוטן,  צום  אויסגענוצט  ווערט 
מינוטן  געהויבענע  די  ארום  "טריפ"  גאנצע  א 

פון מאכן די ברכה אויף די דופטיגע ביימער.
אבער די 'פרילינג' ימים טובים זענען עפעס 
שטאב  המספיק  ביי  הארצן  צום  ספעציעל 
"המספיק"  דעם  צוליב  טאקע  מיטגלידער, 

סימבאל.

רינג ארום פייער?
פרישער  יעדער  וואס  טרענירונג  די  ביי 
ארבעטער באקומט ביים אנהויבן ארבעטן אין 
"פערסאן  -צווישן  מען  לערנט  אגענטור,  די 
און  קאמפלייענס"  "קארפארעיטן  סענטערד', 
א   - טעלערלעך  אויף  צונומען  האדם"  "כבוד 
שטיקל 'ילקוט מעם לועז' אין פרשת יתרו! יא, 
ארבעטן  אנהויבן  נישט  מען  קען  אנדעם  וואר, 

אין די אגענטור.
פארוואס?

ארבעטער  בוי  די  אמאל  געזען  איר  האט 
קלאפן  און  נעגל  האקן  צעמענט,  גיסן  ביים 
שיטראק? שטעלט אייך פאר ווען זיי טוען דאס 
מיט די בלויזע הענט, הארטע שטיינער, 14-16 
שעה א טאג ווען די 'קאפויס' שמייסן שטיקער 
בשעת מעשה... ניטאמאל א וואורשטל בלייבט 
איבער צווישן די הויט און ביינער. אבער אזוי 
קיין  אנגעקומען  אור-עלטערן  אונזערע  זענען 
מדבר סיני נאך די רד"ו יארן שקלאפן-ארבעט 
אין מצרים. דער קען נישט גיין, דער קען נישט 
אן  דעם  און  האנט  א  פעלט  דעם  פארשטיין, 

אויער.
געגעבן  תורה  די  פאר  נישט  פאסט  "עס 
דער  האט  מומין!"  בעלי  פאר  ווערן  צו 

וועלן אפעלירן דעם אורטייל, און דער ריכטער 
עס  ביז  אנגיין  ווייטער  פראגראם  דעם  לאזט 
קומט אן ענדגילטיגער פסק איבער'ן אפעלאט 

דורך די יוסטיץ דעפארטמענט.
אבאמא  די  אז  נישט  ספק  קיין  איז  עס 
אפיעל  אן  אריינגעבן  וועט  אדמיניסטראציע 
וואשינגטאן  אין  הויז  געריכט  אפעלאט  אין 
די. סי., א באלעמער וואס פרעזידענט אבאמא 
ריכטער  זיינע  מיט  באזעצט  דאמינירנד  האט 

אין יאר 13'. 
וועלן  נאוועמבער  אין  וואלן  קומענדיגע  די 
ווארשיינליך ברענגען פרישע העדליינס איבער 
דעם גאנצן געזעץ, בפרט וועט עס מעגליך האבן 
ספעציפישער  דער  אויב  אפעקט  ערנסטע  אן 
יא,  אויב  און  אנגיין  ווייטער  בכלל  וועט  קעיס 
וויאזוי, געוואנדן צי די רעפאבליקאנער אדער 
אין  מערהייט  דאס  האבן  וועלן  דעמאקראטן 

קאנגרעס.         

המספיק נייעס

פונדאסניי דורך די געזעץ געבער.
אבאמא-קעיר  פונעם  סעיף  אנדערע  אן  אין 
שענקט   ,1401 סעיף  אלס  באקאנט  געזעץ, 
און  מוטיגן  צו  שטייער-הנחות  געזעץ  דער 
העלט- קויפן  צו  פאלק  פאר'ן  פארגרינגערן 

קאנגרעס  האט  דעם  אויף  אינשורענס. 
יערליך  יאר  וועט  מען  אז  באשטעטיגט 
דאס  און  צוועק,  דעם  פאר  פאנדן  אוועקלייג 
ווערן  באשטעטיגט  ווידעראמאל  נישט  דארף 
 1402 סעיף  פאר  אבער  דאסניי.  פון  יערליך 
געלט  קיין  באשטעטיגט  נישט  קאנגרעס  האט 

פון די פעדעראלע קאסע.
פרובירט  האט  אבאמא-אדמיניסטראציע  די 
צו טענה'ן אז ווען קאנגרעס האט באשטעטיגט 
א שטענדיגע בודזשעט פאר סעיף 1401, רעכנט 
עס שוין אויטאמאטיש אויך אריין פאנדן פאר 

סעיף 1402.
דעם  אויף  האט  קאליער  ריכטער 
אדמיניסטראציע  אבאמא  די  אז  קאמענטירט, 
'עלעפאנט'  דעם  אריינצושטופן  פראבירט 
סעיף  פון  לאך'  'מויזן  אינעם   1402 סעיף  פון 
מ'קען  אז  זאגן  צו  דערמיט  מיינענדיג   ,1401
סעיפים,  באזונדערע  צוויי  די  אויסמישן  נישט 
איבערהויפט ווען די רעדע איז איבער שווערע 

מיליאנען מער ווי 1401 קאסט.
אין  אז  נאכמער,  געוויזן  האט  ריכטער  דער 
אדמיניסטראציע  אבאמא  די  האט   '13 יאר 
געלטער  באשטימען  צו  קאנגרעס  געבעטן 
קענען  צו  בודזשעט  פעדעראלן  אינעם 
אבאמא-קעיר  פונעם   1402 סעיף  פאנדן 
אז  אפן  און  קלאר  ווייזט  בקשה  די  געזעץ. 
אנערקענט  אליינס  האט  אדמיניסטראציע  די 
יערליכע  באזונדערע  א  זיך  פאדערט  עס  אז 

באשטעטיגונג פון קאנגרעס פאר '1402'.
צוליב דעם אלעם און נאך האט דער ריכטער 
געגעבן גערעכט פאר די אנקלעגער. די אבאמא 
זיי  אז  געמאלדן  גלייך  האט  אדמיניסטראציע 

צום געזונט

 >> זייט 47
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