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דערהויבענע מלוה מלכה געפראוועט דורך המספיק אוו
ראקלענד צו באערן "דירעקט סופארט" שטאב מיטגלידער
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המספיק נייעס

באקומט
אפיס
"קווינס"
המספיק
אייגענע סופערווייזער איבער לאקאלע קומט 'טרויער' בלויז פון
"מעדיקעיד סערוויס קאארדינעישן" עגמת נפש? צען פיזישע
אידישקייט בליעט אין קווינס ,אינאיינעם דערמיט
די געברויכן פון די קהילה ,און אינאיינעם דערמיט די
המספיק אפעראציעס.
ווי באריכטעט מיט בלויז איין יאר צוריק האט
המספיק געענטפערט די "למה נגרע" פון קווינס
איינוואוינער און געעפנט א לאקאלע אפיס פון וואו
א המספיק סערוויס קאארדינעיטאר זאל אנפירן דאס
ליפערן דעם ברייטן אויסוואל המספיק סערוויסעס צו
אחינו בני ישראל אין גאנצן אומגעגנט.
"קינגס קאונטי" ,איז איינס פון די פינף קאונטיס
וועלכע פארנעמען דעם שטח ניו יארק סיטי ביים דרום
שפיץ פון ניו יארק רבתי .עס באשטייט פון ברוקלין ,די
צווייטע מערסט צושטופטע באראו אין ניו יארק סטעיט
און איבער די פאראייניגטע שטאטן .נאך חשוב'ער ,עס
פארמאגט איינס פון די גרעסטע קאנצענטראציעס פון
שומרי תורה ומצוות איבער דער וועלט ,און וואס איז
אונז יעצט נוגע ,המספיק האט די זכי' צו סערווירן מיט

כבוד און שלימות איר באפעלקערונג שוין כאטש א 15
יאר ,צום פרייד פון אלע קליענטן.
אבער דער כתר שם טוב איז דערגאנגען צו אחינו
שבקווינס ,די שכנות'דיגע קאונטי ,און צוביסלעך
האבן קווינס'ער אידן זיך אנגעהויבן איינשרייבן צו
באקומען המספיק סערוויסעס .זייער צופרידנהייט
האט אריבערגערינען צו אנדערע וחברך חברא אית
לי' ,ומשם צפונה ,נעסאו קאונטי האט זיך דערוואוסט
פונעם אוצר אין די בעקיארד און די אידן אין אירע
שטעטעלעך האבן זיך אויך איינגעשריבן צו געניסן
פון המספיק הילפס פראגראמען .צוביסלעך האט מען
זיך דערזען מיט מנינים קווינס'ער און נעסאו'ער אידן
וועלכע שלעפן זיך אריבער צו המספיק'ס ברוקלינ'ע
אפיסעס צו באקומען זייערע הילף פעקלעך ,די צאל
שטייגט בלע"ה נאכאנאנד און פארוואס אזא רייזע?
אנשטאט ענטפערן פארוואס ,איז געקומען דער
זייט >> 02

מיטלען אויף שמחה

זייט >> 07

צום געזונט

נאטור ,ווייטאג און
היילונג פון "ארטרייטוס"

וואס איר דארפט וויסן באפרייט צו ווערן
פון די יסורים אין די קניען און געלענקען

זייט >> 37
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צום געזונט

גייענדיג
צום דרוק

יטאמי י ס פ עמע ט
פא מיי פא קי ע א י פ

קענסער פאטאליטעטן געטראסקעט 25%
זייט  91ע גסטע יא א י טעט
 20יא ט יעס א טעטיג ע ט ע ע
א אטס אויסטערליש
ס אג זי
געזונט פאר'ן הארץ.
ג טע ייעס נייער איבאולע וואקסין ב"ה
 100%סוקסעספול.
אמע יקא פיזי ע ס קא י ז ק ייטאג
לייגט אוועק מעדיצין! קודם טעראפי און
עלימינירן סטרעס.
בלויע לעקטער העלפט פארמיידן דעפרעסיע
א סט א ק
דרימל קע א יס א פ
טא א ט

פא

י סק

ע י עי א טעטיגט 'היטל' אס א י ט
י 'עלאופישע' א ג
האר פ א יספא
א ע ע י גע ע ע ט קע
גע קע טע סא ע געטראסקעט איבער 13%
יק
זייט ע יא
נ .י .אלבערט איינשטיין שולע אק מט ק
פ פע ע א ע  21$מיליאן גרענט פארשן
"עפילעפסיע".
'צוקער' קראנקע ,געשטיגן נאנט צו 300%
אין לעצטע  45יאר ,זע ע  12%יע י ע ט יט
פע ע אי אמע יקע
געלט-גייציגער דעטרויט דאקטאר ע ע
האט א געפי ט א מזיסטע אפע א יעס
קריגט  20יאר טורמע
מע ע מיט נידריגסטע וויטאמין די.
שטאפלען הא דאפלט אזויפיל קאפ-וויי י
מע ע מיט הע סטע טאפ ע
 33יעריגער מיט דאון סינדראום מ י א ס
"פייערלעשער" אי סא א אי י י
א י ט יז  35מס קע הא מ
אפקאסט פא איי יגטע טאט  1$טריליאן
יערליך.
שווער פארפעסטיגטע לופט קע היי טייפ2-
דייעביטיס יזיקע
ע טע ע ע עס מע געזונטע גרינצייג
ט ע קי ע אס א
ווארענונג :טרונקען "פראקסייד" א ס א ג
אט י ע היי ג ברענגט שעדליכע
פארשטאפטע אדערן.
אי ט א ט אי זע ט א ע גי 'פעניסילין?
ז ט א טע אסאך וואקסן עס אויס.
מיט נייע שטרענגע פראטאקאלן ,קע א "עם.
אר .איי ".זיין פארזיכערט אפי פא מע ט
מיט הארץ אפאראטן.
נאך א סטראוק ,אי גע יז
און האלט מח פריש.

י שטארקט

ט יע הארץ מחלות ק מט פ ענקזייעטי
א עגאטי ע געפי איבערהויפט ביי פרויען.
'מערקארי' אי פי מעג י פא י
על .עס.

מיט עי.

שווימען אין 'אינדאור' שווים-באסיין א
איי זאפ פיי טקייט הע פט פא קינדער מיט
אסטמא.

בריטישע פארשער
אנטדעקן וויטאמין די.
בענעפיטן אויף אימיון
סיסטעם – מער אפעקטיוו
ווי 'פלו וואקסין'
וויטאמין די .סופלעמענטן קענען
איינשפארן איבער דריי מיליאן מענטשן פון
ווערן פארקילט אדער כאפן די פלו יעדעס יאר
איבער גרויס בריטאניע ,דערציילן בריטישע
פארשער .די 'זון-שיין' וויטאמין איז קריטיש
פאר געזונטע ביינער ,אבער שפילט אויך א
גרויסע ראלע אין "אימיון סיסטעם".
דער אנאליז ,פארעפנטליכט אין די
פראמינענטע "בריטיש מעדיקל דזשורנאל"
שטופט אז מען זאל עס מער אריינלייגן אין
עסנווארג (פונקט ווי אין די פאראייניגטע
שטאטן לייגט מען צו דעם וויטאמין אין
מילך) .אבער "ענגלישע פאלקס געזונטהייט",
( – PHEפאבליק העלט ענגלאנד) א
זעלבסטשטענדיגע פליגל פון די בריטישע
געזונטהייט מיניסטעריום ,טענה'ט אז די
שטודיעס זענען נישט גענוג מאסגעבנד צו
אריינלייגן דעם וויטאמין אין מער מאכלים,
כאטש זיי רעקאמענדירן אליינס שטארק צו
נעמען דעם וויטאמין – צו שטארקן די ביינער
און מוסקלען.
דער אימיון סיסטעם נוצט וויטאמין

די .צו פאבריצירן אנטי-מיקראבן וואפנס
וואס לעכערן באקטעריעס און וויירוסעס.
אבער כאטש נאטורליך זאפט מען איין דעם
וויכטיגן וויטאמין אין די הויט גלייך פון
די געבענטשטע זון שטראלן ,האבן אסאך
מענטשן זייער ווייניג דערפון ,איבערהויפט
דורכ'ן ווינטער.
די פי .עיטש .אי .רעקאמענדירט שטארק
וויטאמין די .סופלעמענטן אין הערבסט און
ווינטער פאר געזונטע ביינער און מוסקלען,
און אגאנץ יאר פאר מענטשן וועלכע באקומען
ווייניג זון שטראלן אויף די הויט ,ווי עלטערע
אדער אפיס-ארבעטער וועלכע פארברענגען
דעם טאג אינעווייניג.
פראבעס איבער ווי ווייט וויטאמינען
קענען העלפן פארמיידן אינפעקציעס האבן
געברענגט געמישטע רעזולטאטן ,און
פארשער האבן דעריבער צוזאמגענומען
אינפארמאציע איבער  11,321מענטשן אין
 25באזונדערע שטודיעס ,אין א פרואוו צו
באקומען א קראנטע קלארע ענטפער.
די פארשער אין די "קווין מערי יוניווערסיטי
אוו לאנדאן" האט געזוכט פאר "רעספירעטארי
טרעקט אינפעקשאנס" ,אינפעקציעס וועלכע
האבן צוטון מיט די לופט וואס גייט אריין און
ארויס פונעם קערפער ,א שם הכולל פאר א
ברייטע צאל קרענק ,פון א פארשטאפטע נאז
ביז די פלו.
באופן כללי ,האט 'דער שטודיע איבער די
שטודיעס' געוויזן אז פון יעדע  33מענטשן

וועלכע נעמען רעגלמעסיג וויטאמין די.
סופלעמענטן האט זיך איינער איינגעשפארט
די אינפעקציעס .דאס מיינט ,עס איז מער
אפעקטיוו ווי די פלו וואקסינאציע וואס דארף
באהאנדלען  40מענטשן צו פארמיידן איין
פאל ,כאטש די פלו איז היבש ערנסטער ווי
סתם א פארקילעכץ.
פארשער האבן באמערקט גרעסערע
בענעפיטן ביי מענטשן וועלכע נעמען
טאבלעטן טעגליך אדער וועכנטליך ,און
עטוואס שוואכערע רעזולטאטן ביי די וועלכע
נעמען ריזיגע דאזעס איינמאל א חודש.

פארוואס טאקע איז
וויטאמין די .אזוי וויכטיג?
די הויפט פונקציע פון וויטאמין די.
איז אנצופירן מיט די מאס קאלציום און
'פאספעיט' ( – Phosphateדי עסיד אין
קאלציום וואס מאכט די ביינער און ציין
הארט) אין קערפער ,וואס זענען קריטיש
וויכטיג פאר די וואוקס און געזונטהייט פון
ביינער ,ציין און מוסקלען.
אין עקסטרעמע פעלער קען א מאנגל
דערין ברענגען ביי יונגע קינדער "ריקעטס",
א מחלה אין וועלכען די ביינער ווערן
ווייך ,שוואך און וואקסן נישט אין ריכטיגן
פארעם .ביי ערוואקסענע קען א מאנגל אין
וויטאמין די .פירן צו "אסטעאומעלעישא"
( ,)Osteomalaciaוואס שאפט ערנסטע
יסורים אין די ביינער און ווייטאג אין די
מוסקלען.
מען דארף עס אבער פארט באלאנסירן,
צופיל וויטאמין די .קען ברענגען צופיל
קאלציום אין די בלוט ,וואס קען ח"ו שאפן
הארץ און נירן פראבלעמען.

המספיק נייעס

המספיק "קווינס" אפיס באקומט
אייגענע סופערווייזער איבער לאקאלע
"מעדיקעיד סערוויס קאארדינעישן"
>> זייט 01

המספיק ענטפער :יא! מיר האבן געהערט און
איר באקומט אן אייגענעם אפיס לאקאל אין
אייער געגנט.
בשטומ"צ ,שטיל און אן קיין פאראדע,
האט המספיק אוו קינגס קאונטי( ,היינט שוין
אוו קינגס ,קווינס און נעסאו קאונטיס ...אבער
שוינענדיג די פינגער פונעם שרייבער טוישט
מען נאכנישט דעם נאמען) געעפנט דעם ארטיגן
אפיס צו דינען די לאקאלע בענעפיטירער פון
דער נאנט.
דער פרישער אפיס ,סטאנציאנירט אין 'פאר
ראקוועי' ,האט זיך שנעל ארויסגעשטעלט צו
זיין אן אמת'ער לייכט טורעם פאר עלטערן און
קינדער צוגלייך איבער פאר-ראקוועי ,פארעסט
הילס ,קיו גארדענס ,פלאשינג ,בעל הארבאר,
בעיסוואטער און אלע ארומיגע געגנטער אין די
גלילות.
די אויפטוען אויפ'ן ארט זענען נאכאנאד
געשטיגן ביז עווענטועל האט המספיק
דעזיגנירט צוויי פראפעסיאנאלע "מעדיקעיד

סערוויס קאארדינעיטארס" צו זיין 'פול-טיים'
אינעם קווינס אפיס ,צום גרעסטן צופרידנהייט
פון די לאקאלע המספיק בענעפיטירער.
אז מען העלפט איין איד און נאכאיינס ,איז
דאך מצוה גוררת מצוה און דער קווינס אפיס
איז געווארן אזוי איבערגעפולט מיט די עבודת
הקודש ביז המספיק אדמיניסטראציע האט
איר ,קוים א יאר נאכ'ן גרונדן ,געשאנקען אן
אייגענעם סופערווייזער איבער די מעדיקעיד
סערוויס קאארדינעיטארס.
ווי דער שטייגער אין המספיק שטייגן די
אייגענע געטרייע שטאב מיטגלידער העכער

און ראנג ביי יעדע מעגליכקייט ,איז אויף די
אחריות'דיגע פאזיציע אויפגענומען געווארן
די בארימטע לאנגיעריגע המספיק וועטעראן,
מרת גאלדשטיין תחי' .מרת גאלדשטיין
ברענגט מיט זיך לאנגע יארן אין די וועלט
פון ספעציעלע הילף ,אין וועלכע זי האט זיך
איינגעקויפט א זעלטענעם שם טוב ביי אלע
קליענטן ,עלטערן און קאלעגעס מיט איר
געוואלדיגע עבודת הקודש.
עס בלייבט נאר איבער צו וואונטשן ,וכל
העוסקים בצרכי ציבור באמונה ,הקב"ה ישלם
שכרם!

HAMASPIK 24 HOUR
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המספיק נייעס

הנם ימים המבורכים:

גרויסארטיגע פלענער פאר המספיק
"חול המועד" פראגראם גייען פאראויס
אויף העכסטע דעציבלען
"וואו גייט מען חול המועד?"
דאס איז א פראגע אין אסאך אידישע
שטובער יעדן חול המועד פסח אדער סוכות,
אבער ביי המספיק קומען שוין די פראגע
צייכנס אזוי שנעל ווי די חמשה עשר טישן
ווערן אפגערוימט און די וועטער לאזט נאך
אביסעלע ,אין די שטילע פאר וואכן בעפאר
עס קומט די שטורמישע געפילדער פון מאכן
פסח'דיג.
די טראדיציע פון צושטעלן א פאסיגן חול
המועד פראגראם פאר די ברייטע המספיק
משפחה גייט צוריק לאנגע יארן ,צום גרויסן
צופרידנהייט פון די קינדערלעך און די
חשובע עלטערן און פראוויידערס שיחיו.
אזא פראגראם געבט צו א יום טוב'דיגע
שטימונג פאר די קינדערלעך זעלבסט ,און
אויסערדעם ברענגט עס א רואיגקייט ביי
די עלטערן אדער פראוויידערס אין שטוב.
דער טאג איז אינגאנצן אנדערש ווען די
קינדערלעך ווערן ארויסגענומען צו א גוטן
אויספלוג אויף א שיינע פאר שעה .בקיצור
עס איז גוט און אפילו וויכטיג פאר יעדן
איינעם.
אבער א גוטע זאך צוגעשטעלט אויפ'ן
בעסטן פארנעם קומט נישט אן אזוי שנעל.

המספיק כאפט נישט עפעס שנעל חול המועד
כחצות היום נאך פרישטאג ,נאר פלאנירט
א שיינע פאר וואכן בעפאר יו"ט ,צו מאכן
גרייט א פלאן מיט אלע איינצלהייטן וואס
אזא אונטערנעמונג אנטהאלט אין זיך.
דאס פלאץ און דער פראגראם דארפן זיין
געאייגנט פאר די קאנסומערס ,פיזיש און
גייסטיש ,זיי זאלן הנאה האבן די מערסטע
וואס איז מעגליך .עס דארף זיין "כשר
לפסח ",אויסגעהאלטן "על טהרת הקודש"
ווי עס פאסט פאר א היימישע חרדי'שע
אגענטור ,איבערהויפט נעמענדיג אין
באטראכט אז ביי די חול המועד אויספלוגן
קומען מיט געשוויסטער און/אדער גוטע
פריינד פון קאנסומערס זיי צו באגלייטן ,און
דער אחריות פון המספיק איז דאן גרעסער
מער ווי אנדערע צייטן פון יאר.
לויט ווי עס גיט איבער מרת קטינא תחי',
די לאנגיעריגע טיכטיגע קאארדינעיטאר
פון המספיק פראיעקטן און חול המועד
פראגראמען ,איז געווענליך איינגעשטעלט
אז אויף חול המועד סוכות ווערט אראנזשירט
א לעבעדיגער מוזיקאלישער פראגראם אין
איינקלאנג מיט "ושמחת בחגיך ",און אויף
חוה"מ פסח ווערט אראנדזשירט א פאסיגער

אויספלוג צו א שפיל פלאץ אד"ג ,וואס
המספיק דינגט ארויס אויסשליסליך נאר פאר
די המספיק משפחה און זייערע באגלייטערס
וזר לא יתערב בשמחתינו.
היי יאר ,קוים א וואך נאך חנוכה ,איז
שוין געקומען דער ערשטער בריוול פון מרת
קטינא תחי' אז עס איז שוין באשטעטיגט
בס"ד צו פראווען דער היי יעריגער חול
המועד פראגראם בירושלים הבנוי' אויף
די רעכטע זייט פון די עזרה ,א ספעציעלע
דעזיגנירטע אויבן אן לאקאל פאר כלל
ישראל'ס העלדן ,המספיק עלטערן ,שטאב
און קינדערלעך.
אין פאל וואס ח"ו וועט מען נאך היי יאר
זיין דאהי אין גלות אמעריקע ,וועט די שמחה
לכבוד הבורא ,זיין יום טוב און זיינע ליבע
קינדער ,געפראוועט ווערן דאנערשטאג,
דער ערשטער און איינציגסטער פולער
טאג פונעם חול המועד ,און טאקע אויפ'ן
זעלבן ארט וואו עס איז געפראוועט געווארן
די לעצטע פאר יאר צו יעדנ'ס בעסטע
צופרידנהייט.

Great
Opportunity

צום געזונט

דרויסענדיגע אוואנטוריסטישע
שפילן פארשפרעכט צו העלפן
קינדער מיט אוטיזם
א פרייליכע פרישע שטודיע באמערקט
אז דרויסנדיגע "טשאלענדזש בעיסד"
שפיל-פראגראמען קענען זיין אפעקטיוו צו
רעדוצירן ערנסטקייט פון אלע סימפטאמען
פון אוטיזם ספעקטרום דיסארדער.
פארשער האבן געזען הערליכע
פארבעסערונגען אין "סאושעל סקילס",
מאטיוואציע צו פארברענגען מיט אנדערע,
פארשטיין דעם 'פינפטן שולחן ערוך'
און ביי כאראקטער שטריכן און נאטורן
וועלכע באגלייטן געווענליך אוטיזם ,ביי
יונגע קינדער מיט אוטיזם נאכדעם וואס זיי
האבן פארברענגט אינדרויסן אין לעבעדיגע
אוואנטוריסטישע אקטיוויטעטן .עקספערטן
זעען דערין א נייע גאנג צו פארבעסערן
חברותא'שאפט און קאמיוניקאציע טאלאנטן
ביי קינדער מיט אוטיזם.
אנטדעקונג
איבערראשנדע
די
איז געקומען דורך א וואוילטעטיגע
ארגאניזאציע אין אזיע וואס העלפט קינדער
מיט אוטיזם באקומען מער שפילערייען,
און זיי האבן צוריקגעהערט אויסטערלישע
גרוסן ביי קינדערגארטנ'ס פאר קינדער מיט

אוטיזם וועלכע האבן אנטייל גענומען אין
סעסיעס פון עטליכע חדשים ווען מען האט
יעדן טאג געשפילט אסאך אינדרויסן ,און
טאקע אוואנטוריסטישע און ענטוזיאסטישע
שפילערייען.
א פראפעסאר אין אן ארטיגע יוניווערזיטעט
האט זיך אויסגעדרוקט ,אז כאטש פארשער
וועלן דאס נעמען ווייטער צו אנטוויקלען
קלארע מהלכים און מעטאדעס ,איז אבער
איין זאך זיכער" :אונזער שטודיע ווייזט אז
דרויסנדיגע אוואנטוריסטישע אקטיוויטעטן
העלפן קינדער מיט אוטיזם פארבעסערן
זייערע סאציאלע קאמיוניקאציע טאלאנטן.
מיר שלאגן פאר מען זאל שוין אנהייבן
אריינרעכענען לעבעדיגע דרויסנדיגע
אקטיוויטעטן אין אלע ספעציעלע
קינדערגארטנס און שולעס ,אין צוגאב צו
אנגייענדע ספעציעלע הילף .עלטערן פון
קינדער מיט אוטיזם קענען אויך איינשרייבן
זייערע קינדער צו טון אזעלכע אקטיוויטעטן
נאך שולע .עס וועט זיי שענקען פארגעניגן
און גלייכצייטיג פארבעסערן זייערע
קאמיוניקאציע טאלאנטן".

דער גיגנאטישער "גארדן סטעיט עקזיביט
צענטער" ,וואו עס קומען פאר מאסיווע
ביזנעס פארשטעלונגען ,ווערט אין דעם טאג
אויסשליסליך דעזיגנירט פאר די המספיק
משפחה ,לנוח ולשמוח .דער פלאץ ווערט
פארוואנדלט אין א העכסטקלאסישע שפיל
פלאץ ,מיט פאסיגע 'ריידס' צו יעדנס בעסטע
פארגעניגן.
צווישן די באזונדערע מעלות פונעם ארט
איבער סיי וועלכע לאקאלע שפיל פלאץ,
איז דער ברייטער אויסוואל פון אלע סארטן
ריידס און שפילערייען ,ברייט פלאץ ארום
און צווישן צו פארזיכערן דאס מאקסימום
על טהרת הקודש און באקוועמליכקייט,
אלצדינג ווערט אהערגעשטעלט אין די
געביידע ,דער וועטער זאל נישט קענען
אפעקטירן ,און נאך אסאך מער .אי"ה וועט
היי יאר אויך פארגעשטעלט ווערן הערליכע
פארשטעלונגען ,ווארט מיט שפאנונג...
אצינד ,שטייענדיג ביים ארייגאנג צום
חודש אדר שמרבין בו בשמחה ,ווערן שוין
פארענדיגט די פלענער איבער די לעצטע
דעטאלן און פיטשעווקעס צום קומענדיגן
חול המועד .נענטער צום יום טוב וועט
המספיק אי"ה ארויסשיקן די איינלאדענונגען
צו די חשוב'ע עלטערן און פראוויידערס,
פאר די גרעסטע הנאה און שמחת יום טוב,
און טאקע כשר לפסח למהדרין מן המהדרין.
א פרייליכן און כשר'ן ערב און פסח!

א הארץ שפירט א הארץ...

ענדלאזע ליבשאפט!
Seeking a warm and responsible home in Brooklyn,
to care for a sweet 12 year old girl with
developmental disabilities.
Be a friend to a happy, high functioning, verbal
child who loves school and is eager to please.
Create a family oriented environment with
lots of love, attention, and reassurance.
This fulfilling role will enliven you with the greatest
sense of fulfillment, compassion and pride.

TURN YOUR HEART ON.
!TURN YOUR HOME AROUND

Contact us for more information and
for compensation and benefits

HOME FAMILY CARE

718.408.5426
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"רידזשינעל" קימאו פאר עקסטרעמע "סארקאומע"
קענסער פארמיידט  77%אמפוטירונגען
שטודיע אין דזשורנאל פון "אמעריקען קאלידזש אוו
סוירדזשענס" באריכטעט איבער נאנט צו  80%פאציענטן
וועלכע זענען ארויס פון די מחלה "מיט אלע ביינער"
שווערע
מיט
פאציענטן
אומקאנטראלירבארע "סארקאומע" קענסער
אין א האנט אדער פוס ,זענען ביז היינט
אויסגעשטאנען מען זאל אמפוטירן דעם
קראנקען גליד אלס לעצטע אויסוועג צו
ראטעווען זייערע לעבנס .פארשער זענען
אצינד אויפגעקומען אז ווען מען באהאנדלט
זיי מיט א טעכניק וואס באגרעניצט קימאו-
טעראפי צו אפעקטירן בלויז די קענסער-
אנגעשטעקטע ערטער ,ראטעוועט עס די
קראנקע גלידער פון אמפוטירונג ביי א גאר
הויכער פראצענט קענסער פאציענטן ,מער
אקוראט 77.9% ,פאציענטן זענען אדאנק דעם
ארויסגעקראכן פון די מחלה "גאנצערהייט".
פארשער פון פינף קענסער צענטערן אין די
פאראייניגטע שטאטן און אויסטראליע ,האבן
גענוצט א מעטאדע גערופן "Regional

Chemotherapy With Isolated Limb
 ,"Perfusionאידיש גערעדט ,מען געבט
אריין אין אן אדער די נויטיגע סארט קימאו
דירעקט ביים אפעקטירטן גליד און מען
באנדאזשירט די אדערן ארום דעם גליד צו
רעדוצירן די בלוט שטראם ארויס פון די
גלידער וועלכע ווערן באהאנדלט .מען לאזט
די קימאו צירקולירן אזוי אין די בלוט פאר א
האלבע שעה און דערנאך שעפט מען צוריק
ארויס די קימאו און מען לאזט דעם בלוט
שטראם צוריקגיין צום געווענליכן פלוס .אין
קורצן רופט מען דאס .ILI
די  22יעריגע שטודיע ,אדורכגעפירט פון
 '94ביז  ,'16איז די גרעסטע אין היסטאריע
איבער נוצן  ILIצו ראטעווען גלידער פון
אפשטארבן דורך "סארקאומע" (פון די פיר
הויפט סארטן קענסער ,און פון די שווערסטע.

עס אנטוויקלט זיך אין ביינער און מוסקלען).
"פאציענטן האבן שטארק געבעטן צו
באקומען די באהאנדלונג ",דערציילט דר.
מולינאקס ,פון די פארשער גרופע" ,וויבאלד
די רעזולטאטן צו היילן די מחלה זענען דאס
זעלבע פאזיטיוו ווי געווענליכע קימאו ,טא
וואסזשע אומזיסט אפשניידן א פוס ,ווען
מען קען דערגרייכן די זעלבע רעזולטאטן און
ראטעווען די פוס!?"
זייט מען האט אויסגעטראפן  ILIאין
די ניינצן פופציגער יארן ,איז די מעטאדע
הויפטזעכליך גענוצט געווארן פאר
עקסטרעמע פעלער פון "מעלאנאומע"
(הויט קענסער) .נוצן דעם טעכניק פאר
"סארקאומע" ( )Sarcomaאיז א חידוש פון
א מהלך" .סארקאומע" איז מער א זעלטענער
קענסער ,א שווערער און מיט צענדליגער
סאב-סארטן .פאציענטן אין די שטודיע האבן
געהאט  17אנדערע סארטן סארקאומע.
דר .מולינאקס באמערקט אז איין פראבלעם
מיט נוצן  ILIפאר קענסער (אגב ,די זעלבע
סיבה לאזט עס אויך נישט נוצן אלס ערשטער
אויסוואל ביי יעדן קענסער) ,איז וויבאלד עס

אדרעסירט נישט חלקים פון די מחלה וועלכע
זענען שוין פארשפרייט געווארן צו אנדערע
חלקים פונעם קערפער.
"דער מציאות איז אז פאציענטן ביי וועלכע
מען טרעפט ווייטער דעם קענסער נאך אן
אמפוטירונג אדער  ILIאיז וויבאלד די מחלה
איז שוין געווען פארשפרייט ,כאטש בלויז אין
מיקראסקאפישע צעלן ,אין אנדערע טיילן פון
קערפער ,נאך איידער מען האט אדורכגעפירט
די באהאנדלונג" .קעט סקענס" וואס מען
מאכט פאר'ן באהאנדלען צו זען ווי ווייט עס
איז פארשפרייט ,איז נישט גענוג סענסיטיוו
צו אנטדעקן אזעלכע פיצינקע קענסער צעלן,
און שפעטער קענען זיי אנמאכן א חורבן",
ערקלערט מולינאקס.
אנהייב פון די שטודיעס האבן אלע
פאציענטן געהאט סארקאומע וואס מען
האט נאר געקענט ראטעווען דורך אמפוטירן
א גליד ,אבער נאך  ILIבאהאנדלונגען
איז א היבשע פראצענט געווען גענצליך
אויסגעהיילט ,אסאך פון זיי וויבאלד זיי האבן
געקענט אדאנק דעם שפעטער אדורכגיין
אן אפעראציע ארויסצושניידן די שעדליכע
געוואוקסן און ראטעווען די גלידער.
אנדערע האבן כאטש געקענט אפשטופן
די אמפוטירונג מיט  4-5חדשים" ,אויך א
געוואונס ",באטאנט אן אדוואקאט פאר א
פאציענט" ,יעדן טאג מיט צוויי הענט איז א
געווינס!"

צום געזונט

שוועריגקייטן איינצושלאפן? א וואך אין שויס
פון נאטור פאררעכט דעם ביאלאגישן זייגער
שווער איינצושלאפן?
שווער אויפצושטיין?
צייט צו פאררעכטן דעם
ביאלאגישן זייגער מיט א
וואך אין קאנטרי
מענטשן וועלכע ליידן פון פראבלעמען
איינצושלאפן ביינאכט (נישט די נאכט נאכ'ן
באקומען דעם גאזעט )...און אינדערפרי
קענען זיי נישט אויפשטיין צו גיין באצייטנס
אין חדר/שולע/כולל/ארבעט ,קען א וואך
אין קאנטרי זיין די בעסטע רפואה .אבער איין
מינוט ,מען רעדט נישט דא פון די געווענליכע
קאנטרי ,נאר די ריכטיגע...
דאס קומט נאך פרישע באווייזן אז דער
אינערליכער 'ביאלאגישער זייגער' פונעם
קערפער וועט זיך גענוי צופאסן צו א
נאטורליכע זומער'דיגע צירקל פון טאג און
נאכט ,אויב מען וועט עס נאר שענקען די
מעגליכקייט.
א וואך פון מיטלעבן די ריכטיגע 'שקיעת

החמה' און 'עלות השחר' ,מיט נעכט
באלאכטן מיט נישט מער ווי א קליין פייערל,
האט געברענגט די בעסטע בענעפיטן פאר
מענטשן וועלכע האבן נישט געקענט
איינשלאפן גאנצעטע נעכט .נאך איין וואך
אין אזא נאטורליכע מצב ,האבן זיי זיך שנעל
צוריקגעקערט צו א פראדוקטיווע סדר היום,
גייענדיג שלאפן און אויפשטייענדיג מיט די
הינער צוגלייך.
"דורכ'ן זיין אפענער צו די ליכטיגקייט
פון די זון און רעדוצירן וויפיל מען איז
אויסגעשטעלט צו עלעקטרישע ליכטיגקייט
ביינאכט ,קען מען צוריקדרייען דעם
אינערליכן זייגער און שלאף רוטין און עס
ווערט גרינגער אויפצושטיין באצייטנס
אינדערפרי ,און טאקע פריש ,מונטער און
אויסגערוט ",זאגט דר .קענעט רייט ,פארשער
אין יוניווערסיטעט אוו קאלאראדא באולדער.
רייט און זיינע קאלעגעס האבן קודם
שטודירט דעם אינערליכן זייגער פון א גרופע
ערוואקסענע נאך א געווענליכע וואך ,און זיי
נאכדעם ארויסגענומען פאר איין וואך צייט
אין די קאלאראדא בערג צו א 'קעמפינג'
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ארט ,מיט ליכטיגקייט פון די זון בייטאג און
א קליין פייערל ביינאכט ,קיין 'פלעשלייט'
אדער אפילו סעלפאן ערלויבט .זיי האבן
דארט געקענט זיך לייגן און אויפשטיין ווען
זיי האבן נאר געוואלט.
די שטודיעס האבן געוויזן אז די טיפישע
מאדערנע לעבנסשטייגער שאפט א
פארשפעטיגונג פון בערך  2שעה אינעם
ביאלאגישן זייגער ,ווי געוויזן דורך א
שפעטיגונג פונעם מח צוצושטעלן דעם
'מעלאטאנין' שלאף הארמאן .מענטשן ווערן
דעריבער געשטופט צו בלייבן אויף ביז
נאך חצות הלילה און דערנאך פארשלאפן
ביז נאך אכט אזייגער אינדערפרי .נאך א
וואך מיט בלויזע נאטורליכע ליכטיגקייט,
ויהי ערב ויהי בוקר ווי דער בורא האט עס
אוועקגעשטעלט ,האט זיך דער גאנצער
סיסטעם אינעם קערפער צוריקגעדרייט מיט
צוויי שעה ,נאכגעפאלגט מיט'ן שלאף רוטין,
שענקענדיג א רואיגערן קאפ מיט די זעלבע
צאל שטונדן שלאף.
די אנטדעקונג קען ערקלערן א מאדנע
פאראדאקס אין אונזערע מוחות ,שרייבן
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פארשער .אין אונזער מאדערנע וועלט,
זעט מען ווי 'מעלאטאנין' שטאפלען פאלן
צום ריכטיגן טאג שטאפל ,הערשט ארום
צוויי שעה נאכ'ן אויפשטיין .אין אנדערע
ווערטער ,אונזער ביאלאגישע נאכט ציט זיך
אריין נאכ'ן אויפשטיין און וועגן דעם זענען
אזויפיל מענטשן דאס מערסטע פארשלאפן
ביים אויפשטיין אינדערפרי.
דורכ'ן לעבן מיט נאטורליכע ליכטיגקייט
הייבט די מעלאטאנין אן אראפצוגיין א שעה
פאר'ן אויפשטיין ,דער מח הייבט אן פריער
זיך אויפצואוועקן ,און מען שטייט אויף מיט
א ריכטיגע התגברות כארי.
נו ,מ'קען דאך נישט גיין לעבן אין וואלד...
אפילו ווען יא וועלן די דעוועלאפערס באלד
נאכלויפן בויען דארט גאנצע שטעט מיט
גאסן לעמפ אומעטום ...אבער די פארשער
זאגן אז עטליכע סטראטעגיעס קענען נאך
העלפן אפילו ווען מען בלייבט וואוינען
צווישן מענטשן" .אונזערע געפונסן שלאגן
פאר אז מענטשן קענען האבן פריערע צייטן
פון זיך לייגן און אויפשטיין ,מער צוגעפאסט
צו זייער שולע און ארבעט רוטין ,אויב זיי
וועלן פארמערן דורכ'ן טאג וויפיל צייט זיי
געניסן פון די שיין פון די זון און רעדוצירן
דאס זיין אויסגעשטעלט צו עלעקטראנישע
באלייכטונג ביינאכט ",זאגט דר .רייט.
אלזא ,כאפט א פרימארגן שפאציר
(ס'זאגט זיך גאר אנדערש 'פרק שירה' מיט
די פייגעלעך אינאיינעם איבער די פרישע
טוי ,)...עפנט אויף די פירהאנגען ביי דער
ארבעט ,כאפט א וואק אינדרויסן אינמיטן
טאג ,און פארנאכטס ,לעשט אויס אלע
עלעקטראנישע אפאראטן ,לעשט אויס דאס
מערסטע לעקטער מעגליך ,און אינדערפרי
וועט איר זיך אליינס דאנקען און אודאי דעם
מלך חי וקים פאר די אויסגערוטע נשמה.
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המספיק גאזעט

Williamsburg:
Chasuna Mall
774 Bedford Ave.
Brooklyn NY 11205
718.237.3600

Monsey:

Monroe:

Chasuna Mall
389 RT. 59
Spring Valley NY 10977
845.371.9700

מנוחת הנפש/Chasuna Mall
KJ Shopping Center 51 Forest Rd.
Monroe NY 10950
845.781.7772

Wed. 11:30-9:00

NIGHT HOURS: Wed. 7:30 - 9:30

Hours: Sun.-Thur. 12:30-6:30 Hours: Sun.-Thur. 11:30-6:30 Hours: Sun. – Thur. 10:00 - 6:00
Wed. 12:30-7:30
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עז

המספיק נייעס

בכל עת ובכל שעה:

אי ט ע פ אי ע א גע אי ע א ט
"סעווען ספרינגס" שטאב מיט הע י ע עאק יע
עמע ז ע סי אפע א יע א יטס ע טע
א טאג אי סע ע ספ י גס עסטע היי
>> זייט 44

אפערירן ...שטאב מיטגליד מרת דרעזנער
תחי' איז פארבליבן אין שפיטאל ,און מרת
ניימאן תחי' איז געבליבן טעלעפאניש
פארבינדן מיט איר איבער די נאכט .פיר
אזייגער פארטאגס איז געקומען דער רוף
אז אן אפעראציע איז באשטימט פאר 10
אזייגער.
מיט די אינפארמאציע צו דער האנט האט

קליינעם אראנדזש קאונטי שפיטאל...
נו ,צום תהלימ'ל און לאמיר שוין הערן
גוטע בשורות .אבער נישט אזוי שנעל...

אז

מרת ניימאן ,ווי יעדע אידישע מאמע ,באלד
אריבערגערופן א פראמינענטן מעדיצינישן
עסקן פרעגן איבער דעם כירורג אויפ'ן ארט
פרעגן אויב ער איז גענוג גוט פאר אונזער'ס
א בת מלך ,צו איר פרייד האט ער געענטפערט
אז ער איז א העכסטקלאסישער און שטארק
געזוכטער כירורג וועלכער איז שוין באמת
אויף פענסיע ,נאר 'פונקט' האט ער בהשגחה
פרטית יענע נאכט אנגענומען א שיכט אין

הוי ביוראקראטיע...

ווי די רעגירונג פארלאנגט ,האלט המספיק
פאר
דאקומענטן
אונטערגעשריבענע
יעדעס קינד אין אירע רעזידענצן ,וואו די
ביאלאגישע עלטערן שרייבן יערליך אונטער
אז זיי געטרויען המספיק שטאב צו פאסן אלע
באשלוסן ,מעדיציניש ,טעראפיודיק ,דענטאל
און אפילו כירורגיש ,פאר זייער קינד.
פונדעסטוועגן ,א שפיטאל ווי די

דאפלטע עהרע נאך יערליכע אודיט
און הערליכע אויפפרישונג אין
"עיקערס" ברודערהיים
ביי "עיקערס ברודערהיים" אין קרית יואל איז די
יערליכע "אודיט" פון ניו יארק סטעיט באאמטע א רוטינע
ערשיינונג ,מיט די זעלבע גאלדענע רעזולטאטן ,אבער
היי-יאר איז צוגעקומען א הערליכע דערגרייכונג מיט'ן
אנקום פון א נייע ,העכסט סאפיסטיקירטע "עוואקיואציע
בענקל" ביים דרויסנדיגן טיר.
דער נייער בענקל איז א זעלטענער אויפטו און א חידוש
פון אן אפאראט .עס לויפט בערך ווי א רעדער-שטול
(ווילטשעיר) וואס קען גיין ארויף און אראפ שטיגן ,אבער
אן קיין טראפ עלעקטריק! עס ליגט צוזאמגעלייגט אין א
דינע קעסטל נישט אנצולייגן ביים טיר ,און פונעם עפענען
דאס בענקל ביז'ן זיך געפונען אויף די גאס נעמט אונטער
צירקע דריי מינוט.
דאס קומט הערליך צוניץ אין יעדן פאל ווען מען קען
נישט נוצן דעם עלעוועיטער ,צו יעדן שבת ויום טוב ,צי,
זאל זיך נישט מאכן ,אין פאל פון סכנה ח"ו.
ווען מען גייט אריין טיפער אין הויז ,דערקענט מען
עס בכלל נישט ,מיט פרישע שטאפיר און מעבל אויף א
מאיעסטעטישן פארנעם .אין דיינינג רום שיינט באלד
ארויס די הערליכע נייע 'טשיינע-קלאזעט' וואו עס ליגן
די זילבערוואג ,וואס אגב ,אין עיקערס נוצט מען זיי אסאך.
מרת לויפער תחי' וועט נישט סערווירן אפילו א מלוה
מלכה אדער חול המועד סעודה אין פלאסטישע געשיר...
נישט אין עיקערס...
אלזא איז פריש דורכגעפירט געווארן אן איבערזיכט
אויף "עיקערס ברודערהיים" אין קרית יואל .דאס איז אין
איינקלאנג מיט די סטעיט'ס "או .פי .דאבעליו ".אגענטור
וואס האלט שטרענגע איבערזיכט אויף די רעזידענצן
פון ספעציעלע קאנסומערס ,זייער ווירטשאפט ,זייער
פארשריט ,די ווירטשאפט פון די שטאב מיטגלידער
מעדיציניש ,פינאנציעל און אלע אנדערע געביטן.
דער איבערזיכט ביי "עיקערס" איז ארויסגעקומען
הערליך און גלאנציג ברוב פאר והדר ,און די אגענטור
דרוקט דעריבער אויס א הערצליכן הכרת הטוב פאר די
געטרייע שטאב מיטגלידער פון ברודערהיים.
די הויפט קרעדיט גייט פאר'ן געטרייען "עיקערס
ברודערהיים" מענעדזשער מו"ה ליפא לויפער הי"ו וזוג'
החשובה תחי' ,צוזאמען מיט די שטאב מיטגלידער מו"ה
יוסף רפאל הכהן האפפער הי"ו וזוג' החשובה תחי' ,מו"ה

מרדכי הערש לויפער הי"ו וזוג' החשובה תחי' ,מו"ה יואל
וויעדער הי"ו וזוג' החשובה תחי' און מו"ה משה פריעדמאן
הי"ו ,וואס אלע ווי איינער זענען מוסטערן פון הארץ און
געטריישאפט צו די גליקליכע און צופרידענע קינדער אין
ברודערהיים.
די אגענטור טוט דערביי מכיר טובה זיין די געניטע
ארבייט פון מו"ה יואל ווייזער הי"ו און מו"ה שלמה זלמן
געלב הי"ו ,דירעקטארן פון רעזידענשאל סערוויסעס ביי
המספיק אין אראנדזש קאונטי ,וועלכער שטייען אין שפיץ
פון אלע המספיק גרופע-היימען און פילע צענדליגער
"פעמילי קעיר" הייזער אין גאנצן ראיאן לשם ולתפארת.
דער הערליכער אויסגאנג איז אויך אדאנק די
געטרייע ארבייט פון מו"ה אהרן אליעזר בערנאטה הי"ו,
"מעינטענענס" מענעדזשער פון המספיק אין אראנדזש
קאונטי ,אינאיינעם מיט'ן אויפזעער איבער'ן איינקויפן און
ספעציעלע אווענטן ,מו"ה יואל שניטצער הי"ו ,וועלכע
פארזיכערן אז אלעס אין אלע גרופע-היימען זאל זיין אין
בעסטן ארדענונג און אויף די העכסטע סטאנדארטן פון
קוואליטעט .המספיק פסיכאלאג ,מו"ה דר .אברהם יעקב
(אללען) בלוי הי"ו און מרת קאפלאן ,די געטרייע נוירס פון
המספיק גרופ-היימען אין אראנדזש קאונטי ,וועלכע געבן
זיך אפ מיט די העלט און נוירסינג קעיר פון אלע רעזידענטן
אין די גרופע-היימען געטריי און פראפעסיאנאל.
פונעם "סערוויס קאארדינעישאן" שטאנדפונקט ,די
אימערמידליכע הילף און שתדלנות לטובת די בחורים
אין "עיקערס ברודערהיים ",קומט די ריכטיגע הכרת
הטוב פאר'ן סערוויס קאארדינעיטאר מו"ה שמעון
גאלדבערגער הי"ו ,וועלכער ארבייט טאג-טעגליך לטובת
די בחורים אין "עיקערס" אין אלע געביטן און דאס איז
אזוי הערליך געקומען צום אויסדרוק ביים איצטיגן
איבערזיכט .באזונדערס איז געווארן אויסגעדרוקט הכרת
הטוב פאר'ן סערוויס קאארדינעישאן סופערווייזער
מו"ה יואל גראס הי"ו וועלכער שטייט אין שפיץ פון די
"עם .עס .סי ".פארטפעל פון די בחורים אין עיקערס
ברודערהיים לשם ולתפארת ,אינאיינעם מיט'ן דינען אלס
המספיק אינערליכער אויספארשער און דירעקטאר פון
טרענירונגען און קוואליטעט איבערזיכט.
ישלם ד' פעלם מיט אידיש נחת אורה ושמחה וששון
ויקר!

"אראנדזש רידיזשינעל האספיטאל" האט איר
אייגענע ביוראקראטיע ,און זיי פארלאנגען
א ספעציפישע באשטעטיגונג פאר יעדע
באזונדערע פאל ,אז די ביאלאגישע עלטערן
ערלויבן זיי אדורכצופירן די אפעראציע.
האלט מען דא  7:30אינדערפרי,
דאנערשטאג בא ,און מרת ניימאן איז ווידער
ביים טעלעפאן ,פרובירנדיג זיך צו פארבינדן
מיט די עלטערן (בשעת'ן שיקן אן אנדער
קינד מיט א פארקילעכץ ,שטיקל חשד
פלו ,צום דאקטאר מיט אן אנדערע שטאב
מיטגלידערין) ,אבער האלאו? הוי ,ס'איז נאר
געווען דער ענטפער מאשינדל ...נאך א רוף
און א דריטע ,קיינער איז נישט אינדערהיים...
שנעל געטראכט און געטון ,און מרת ניימאן
האט גערופן אלע געשוויסטער ,דערנאך אלע
קרובים ,ווי ווייט פסולי עדות קען נאר גיין,
אבער קיינעם קען מען נישט דערגרייכן.
ערגעץ איז די נייעס ארויסגערינען ,די
גאנצע משפחה האט זיך אויפגעהויבן און
אריבערגעפארן דעם אנטלאנטיק צו א
משפחה שמחה אין אויסלאנד...
מו"ה יואל ווייזער הי"ו ,געטרייער
דירעקטאר פון המספיק אוו אראנדזש
רעזידענשל סערוויסעס ,איז באלד
אריינגעשפרונגען אין בילד .נאך אינטענסיווע
פארש ארבעט וואס וואלט נישט פארשעמט
די סי .איי .עי .און אפילו נישט די או .פי.
דאבליו ,.האט ער באוויזן צו דערווישן נישט
נאר וואו גענוי די עלטערן געפונען זיך ,נאר
אויך זייער דירעקטאר נומער אין אויסלאנד.
פון ר' יואל צו מרת ניימאן ,א רוף אויפ'ן
ארט ,און איר קענט אייך נישט פארשטעלן
ווי איבערגענומען די עלטערן שיחיו
זענען געווען צו הערן אז המספיק האט זיי
דערגרייכט ביז אהער צו העלפן זייער ליבע
טאכטער'ל .מיט דאנק און שעצונג האבן זיי
באלד געגעבן זייער הסכמה צו די שפיטאל
באהערדע ,צו ערמעגליכן זייער טאכטער
ארונטערצוגיין די נויטיגע פראצעדור.
היבש נאך חצות אין שפיטאל ,אלע
ערלויבענישן אין פלאץ ,די אפעראציע
צימערל מיט'ן אויסגערופענעם כירורג גרייט
אנצוהייבן – צייט פאר'ן קומענדיגן שטורעם.

וואס מיינט "המספיק
דירעקט סופארט
פראפעסיאנאל!?"

א רעגימענט פון זיבן העכסט טרענירטע,
גלייכצייטיג ליבליכע און געטרייע שטאב
מיטגלידער פון המספיק'ס היים ,זענען
גערופן געווארן צו די סצענע ,צו נוצן זייערע
איידעלע טאלאנטן אונטער ברענענדיגע
אומשטענדן ווען דער זייגער קלאפט...
די יונגע פאציענט ,איבערגענומען און
דערשראקן פון די ווייטאגן ,ווייסע כאלאטן,
שפיטאל צימערן און טויש פון רוטין ,האט
זיך איינגעשפארט אין איר צימער און האלט
נישט ביים ארויסקומען.
דרייסיג מינוט איז די שפיטאל פערסאנאל
געשטאנען פארוואונדערט מיטהאלטנדיג
לעבעדיג וואס מיינט רעספעקט און
ליבשאפט אויפ'ן העכסטן שטאפל צו א
טייערע נשמה'לע וועלכע האט מורא פון אן
אפעראציע.
מיט ענדלאזע געדולד ,ווארעמסטע
ווערטער און הארציגסטע בארואיגונג ,האבן
המספיק דירעקט סופארט פראפעסיאנאלן,
>> >>
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צום געזונט

קומט 'טרויער' בלויז פון
עגמת נפש? צען פיזישע
מיטלען אויף שמחה
וואס מאכט א מענטש טרויעריג?

מיר זענען געוואוינט צו באטראכטן טרויער
און דעפרעסיע אלס רעזולטאט פון א שווערע
אדורכגאנג אדער פון הערן א נישט גוטע
בשורה .ווען זאכן גייען נישט ווי געפלאנט
קען די גייסט טאקע אויך גיין בארג אראפ,
עס זענען אבער אויך פארהאן פארשידענע
אויסערליכע זאכן וועלכע קענען גרינגערהייט
ברענגען אדער פארמיידן טרויער און מענטשן
לייגן נישט קיין אכט אויף זיי ,כאטש זיי
אפעקטירן בכלל דאס קוואליטעט פונעם
לעבן.
אלזא אויב שפירט איר זיך צומאל מוטלאז
אן קיין פארשטענדליכע אורזאך ,פארכאפט
אין כוואליעס פון נעגאטיווע מחשבות
וועלכע לאזן אייך נישט מנוחה ,איז צייט
אפירצוזוכן די ריכטיגער סיבה דערצו .ליינט
איבער  10טאג-טעגליכע געוואוינהייטן
וועלכע קענען שטערן אייער מנוחת הנפש
און זעט אוועקצושטיין פון זיי.

איבערגעטריבענע טעכנעלאגיע
און מידיא באנוץ

קלוגע טעלעפאנען ,טאבלעטן און
קאמפיוטערס קומען צונוץ פאר פילע
ביזנעסער ,אסאך נוצן עס צו באקומען
צוטריט צו די וועלטס אינפארמאציע צו
יעדע סעקונדע פון טאג .א שטודיע דורך
די מישיגען יוניווערסיטעט איבער 318
'פארנומענע' פארשוינען וועלכע קענען זיך
קוים אוועקרייסן פון זייערע אפאראטן ,האט
געוויזן אז דער אומענדליכער שטראם פון
נייעס און אינפארמאציע נוצט אויך אלס וואפן
קעגן אייגענעם געזונט ,שאפנדיג דעפרעסיע
סימפטאמען.
ווי פארשער ערקלערן ,טוט דער שווערער
שטראם פון אינפארמאציע פארפלייצן
דעם מח ,מער ווי עס קען פראצעסירן און
פארנעמען ,און ווען מען הערט נישט אויף עס
צו באמבארדירן מיט נאך און נאך ווערט עס
אפגעשוואכט און ענדגילטיג ,דעפרעסט.

שוואכע נערונג

עס איז נישט קיין סוד אז די דיעטע פונעם
מענטש האט א דירעקטע ווירקונג אויף
זיין געזונט .אבער אין די צייט וואס אסאך
קאנצענטרירן זיך בלויז אויף די פיזישע
נאכפאלגן ,א שטייגער ווי איבערוואג אדער
צוקער ,האט דאס עסן אויך א השפעה אויף די
זעלישע געזונט ,מיט א כח צו טוישן די גיסטע
ארויף אדער אראפ.
אין א שטודיע פארעפנטליכט דורך די
"בריטישע דזשורנאל איבער פסיכיאטאריע"
ווערט אויפגעוויזן ווי מענטשן וועלכע האבן
געגעסן מער פראצעסירטע מאכלים ,האבן
געליטן פון אסאך מער דעפרעסיע סימפטאמען
ווי אנדערע וועלכע זענען אוועקגעשטאנען
פון געקויפטע פארטיגע עסן.
א צווייטע שטודיע האט אנטדעקט אז
מענטשן וועלכע עסן ווייניג פיש ליידן מער
פון דעפרעסיע ווי די וואס עסן פיש אפטער,
ווארשיינליך צוליב א מאנגל אין 'אמעגא'3-
פעטנס .אמעגא 3-פירט אויס אסאך וויכטיגע
אויפגאבן אינעם קערפער ,אריינגערעכנט
קאנטראלירן די שטאפלען פון 'סעראטאנין',
דער הארמאן פאראנטווארטליך אויף די
גיסטע.
מאכלים וועלכע זענען גאר רייך אין
אמעגא 3-רעכענען אריין סאלאמאן פיש,
סארדינען פיש אין אויל ,טונא פיש ,פלאקס
קערנדלעך ,סוי בונדלעך ,סקוואש ,ספינאטש,
און נאך.

זיך לייגן שפעט

עס איז פארהאן א באזונדערע געשמאק
צו פארברענגען שפעט ביינאכט ...פון
שמועסן ביי וואך-נעכט און טאנצן אויף
אלע חתונות אין שטאט ביז ערלעדיגן
עפעס ביי דער ארבעט אדער ליינען אן
אינטערעסאנט ביכל .א שטודיע דורך די
בינגהעמטאן יוניווערזיטעט האט געפונען
אז דער מארגנדיגער אינדערפרי ,אויסער די
מידקייט ,איז עס אויך א פארנעפלטע און
טרויעריגע .אפילו נעכטן נאכט האט מען
געשמאק פארברענגט און זיך 'אנגעשעפט
פרישע כוחות'...
די אנטשיידונג דערפון איז וויבאלד א
שארפער מאנגל פון שלאף שטערט די
אויפגאבן פונעם מח ,איבערהויפט ווען
עס קומט צו קאנצענטרירן ,אויסהערן און
געדענקען.

פעסימיסטישע חברים

זייער מעגליך אז נעגאטיווע באמערקונגען
פון אייערע נאנטע שטאמען פון ריין גוטסקייט
און מיט'ן בעסטן ווילן אייך צו געבן 'אן עצה
פון א גוטן חבר' ,אבער ,ווי ביי יעדע גוטע
זאך איז צופיל קריטיק אויך נישט גוט...
לויט א פסיכאלאג דר .הייטלער ,קען כסדר
פארברענגען צייט מיט נעגאטיווע מענטשן
אייך אויך מאכן נעגאטיוו .פלוצים באמערקט
מען זיך בא'עוול'ט פון יעדן און די גאנצע
זייט >> 08

המספיק נייעס

אי ט ע פ אי ע א גע
אי ע א ט "סעווען ספרינגס"
שטאב מיט הע י ע עאק יע
אין שפיץ פון נוירס מרת קאפלאן תחי'
און מס .שעהנברוין תחי' דעליקאט און
פארזיכטיג געהאלפן דאס מיידל ארויסקומן
פון איר באהעלטעניש און פון איר שרעק
אריין אין זייערע ליבליכע ארעמעס ,פון וואו
זי איז אריין צום אפעראציע רואיג און מיט
א שמייכל.
פארשטייענדיג די אומשטענדן ,האבן
די שפיטאל דאקטוירים און נוירסעס
באוויליגט אפילו צו אויסליידיגן די טאשן
פארנט פון דאס קינד ,איר צו בארואיגן און
ווייזן אז מען וועט איר נישט טשעפען ,און
דערנאך איינגעשלעפט מיט ליבע און זארג,
ווי א מאמע א בת יחידה ,ווען די המספיק
שטאב לאזט נישט אפ איר האנט ביז זי איז
איינגעשלאפן רואיג און זיס.
דער זייגער האט געקלאפט  3:00נאכמיטאג
און די אפעראציע האט זיך ענדליך אנגעהויבן.
עטליכע שעה שפעטער און די
עמערדזשענסי אפעראציע איז ב"ה געווען א
סוקסעס! דאס מיידל ,אירע עלטערן איבער'ן
ים ,געטרייע שטאב און שפיטאל באאמטע
העכסט צופרידן אז דער פראבלעם איז
באמערקט און באהאנדלט געווארן אין צייט.
און דער שטורעם האט זיך אויפגעהערט.
די געטרייע מענעדזשער מרת ניימאן
דרוקט אויס א הארציגן דאנק פאר אלע שטאב

מיטגלידער ,איבערהויפט פאר די אויסנאם
איבערגעגעבענע נוירס מרת קאפלאן תחי',
וועלכע האט פארברענגט אין שפיטאל ניין
שעה אין א צי מיט דאס קינד" ,מיר זענען איר
זייער דאנקבאר ",דערציילט מרת ניימאן צום
גאזעט.
מרת קאפלאן האט אליינס דערציילט
ווי נאך די אפעראציע איז א שפיטאל נוירס
צוגעקומען צו איר און אויסגעדרוקט ווי
איבערגענומען זי איז זעענדיג ווי ווייט
המספיק גייט פאר אירע קינדערלעך און ווי
איידל און ליבליך מיר זענען זיך באגאנגען
מיט איר .קאפלאן באמערקט אויך אז איין
שפיטאל נוירס האט פארגעשלאגן מען זאל
פיזיש ארויסשלעפן דאס קינד פונעם צימער
וואו זי האט זיך איינגעשפארט ,א פארשלאג
וואס איז זאפארט איידל אבער קאטעגאריש
אפגעווארפן געווארן דורך המספיק
פערסאנאל.
לויט די רעגירונגס פארשריפטן מעג
מען אין אזא פאל גיין מיט כח ,נאכמער,
איינמאל א קינד איז אין שפיטאל דארפן
שטאב מיטגלידער בכלל נישט בלייבן אין
שפיטאל איינמאל א קינד איז איינגעשריבן
דארט" ,אבער ",באטאנט מו"ה משה מענדל
ווערטהיימער הי"ו ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר
פון המספיק אין אראנדזש קאונטי" ,נישט

אלעס איז געמאכט פאר המספיק...
"אין המספיק איז עס אונזער אחריות
צו קעירן און העלפן אונזערע קינדער,
איבערהויפט ווען זייערע עלטערן קענען
נישט אדער וועלן נישט דארט זיין ,און דאס
האט מען דא אויך געטון .עס איז אונזער
סטאנדארט נישט צו לאזן א קינד אליינס אין
שפיטאל ,כאטש מעדיקעיד צאלט קיינמאל
נישט פאר אזא 'לוקסוס' .עס זענען פארהאן
פעלער וואו מיר זענען די איינציגסטע
משפחה וואס די קינדער האבן!"
אין איינקלאנג מיט די טראדיציע האבן
שטאב מיטגלידער זיך שפעטער געטוישט
מיט מרת קאפלאן ביים שפיטאל בעטל ,ביז
זי איז באפרייט געווארן פרייטאג כחצות
היום.

צוריק צום
אויסערגעווענליכן
געווענליכן סדר

ביי די הערליכע פרייטאג צו נאכטס סעודה
אין שוועסטערהיים איז שוין די גאנצע
משפחה צוריק געווען פאראייניגט ארום דעם
מלכות'דיג געדעקטן טיש.
די שטוב שפיגלט ,די לייכטער גלאנצן
און די שמייכעלעך פון די ליבע רעזידענטן
שיינען מער פון אלעס.
ווי רופט מען עס? צוריק צום אלטן ...יעדער
איז פרייליך רואיג און צופרידן ,פונקט ווי זיי
זענען געווען מיטוואך מיט די אודיטערס אין
שטוב .וואלט א ציניקער געזאגט" ,אלעס גוט
ווען אלעס גוט ,וויאזוי איז עס ווען אלעס
גייט פארקערט אויפאמאל?

דא האט איר דעם ענטפער .צווישן
מיטוואך און שבת איז געווען א דאנערשטאג
און פרייטאג.

יישר כחכם!

המספיק דרוקט אויס א הארציגן דאנק פאר
די הערליכע רעזולטאטן פונעם אודיט און די
אומבאשרייבליכע טעגליכע עבודת הקודש,
בראש וראשון צו די געטרייע מענעדזשער,
מרת ניימאן תחי'; המספיק נוירס ,מרת
קאפלאן תחי'; המספיק פסיכאלאג ,מו"ה דר.
אברהם יעקב (אללען) בלוי הי"ו; די אויסנאם
דירעקט סופארט פראפעסיאנאלע שטאב,
ליוו-אין פארפאלק מו"ה זלמן גראסבערג
הי"ו וזוג' החשובה תחי'; מרת לאנדא תחי';
מרת דייטש תחי'; און מס .שאהנברוין תחי'.
א באזונדערע קרעדיט קומט זיך פאר
דירעקטאר פון טרענירונגען און קוואליטעט
פארבעסערונג און המספיק אינערליכער
אויספארשער ,מו"ה יואל גראס הי"ו;
מעינטענענס שטאב ,מו"ה אהרן אליעזר
בערנאטה הי"ו .און מענעדזשער פון
פוירטשעיסינג און ספעציעלע אווענטן ,מו"ה
יואל שניטצער הי"ו; מעדיקעיד סערוויס
קאארדינעיטאר ,מרת ווייס תחי'; סערוויס
קאארדינעישן סופערווייזער ,מרת זעליג תחי';
יומען ריסוירס און אינצידענט איבערזיכט
קאמיטע פארזיצערין ,מרת ווייסמאן תחי';
עקזעקיוטיוו סעקרעטארין ,מס .ווייס תחי'.
אלעס אונטער די געניטע פירערשאפט פון
המספיק אוו אראנדזש דירעקטארן איבער
אלע רעזידענשל סערוויסעס ,מו"ה יואל
ווייזער הי"ו און מו"ה שלמה זלמן געלב
הי"ו.
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המספיק גאזעט

מרבים בשמחה:

עז

צום געזונט

קומט 'טרויער' בלויז פון
עגמת נפש? צען פיזישע
מיטלען אויף שמחה
>> זייט 07

וועלט איז שווארצער פון שווארץ און ערגער
ווי א בייזער חלום? זוכט ביטע בעסערע,
מער פאזיטיווע און אפטימיסטישע חברים.
איר דארפט נישט איגנארירן און פארמיידן
אלע פארביטערטע און קרבנות אויף אייביג,
אבער "ביקור חולים" זאגט שוין די גמרא,
זאל מען נישט פארברענגען צופיל צייט...
אויב שוין יא ,ווארפט בעסער אריין א ווארט
און צוויי אז די נעגאטיווע שמועסן זענען
אייך נישט צום הארצן און קלאפן אייך
אראפ .ווער ווייסט ,אפשר וועט איר זיי אויך
קענען באפרייען פון די טונקעלע ברילן.

ישיבת כרכים קשה

לעבן אין גרויסע שטעט ברענגט מיט
זיך אסאך מעלות ,אריינגערעכנט או
שפע בתי מדרשים ,להבדיל געשעפטן,
טראנספארטאציע אומעטום ,מער פרנסה
מעגליכקייטן און נאך .אבער ,ווארענען
פארשער פון היידלבורגער יוניווערזיטעט,
דער געיאגטער רוישיגער הו-הא ,שאפט אן
אומרואיגקייט אויך אין מח ,וואס קלאפט
אויס אין דעפרעסיע און ענקזייעטי.
דעריבער ,אפילו אויב איר זענט נישט
דערביי זיך אריבער צו ציען צו די היימישע
ישובים מחוץ לעיר ,באזוכט כאטש אפט
אין רואיגע פארקס און גערטנער ,אביסל
אריינאטעמען די רואיגע נאטור און געניסן
פון די שטילע רואיגע אטמאספערע.

לא טוב היות לבדו...

אסאך ווערט געברענגט אין ספרים איבער
די ענין פון "התבודדות" ,בגשמיות איז אויך
גאר א פראקטישע זאך צו נעמען אפאר
שטילע מינוטן מנוחה פונעם רוישיג'ן טאג,
אבערהויפט נאך א שווערן טאג ארבעט...
עס שפירט זיך א בענקעניש נאך עטליכע
מינוטקעלעך שטילקייט ...נאכמער שרייבן
פארשער ,עס איז זייער הילפבאר צו נעמען
יעדן טאג אביסל רייכע צייט מיט זיך אליינס.
דאס ערמעגליכט אויפצוקומען מיט די
בעסטע פלענער וויאזוי צו לייזן שוועריקייטן
וואס קומען אונטער ,און עס לאזט אונז
פראצעסירן די בערג אינפארמאציע וואס
דער מח האט זיך אנגעזאפט דורכ'ן טאג.
גלייכצייטיג איז אבער נישט געראטן
איבערצוטרייבן ,אויך מיט די גוטע זאך.
פסיכאלאגן ווארענען אז פארברענגען צופיל
צייט אליינס קען ברענגען סימפטאמען
פון ענקזייעטי און דעפרעסיע .לויט זיי
איז נישט ווייניגער וויכטיג פאר'ן זעלישן
געזונט צו פארשטארקן און באפעסטיגן
אונזער פריינטשאפט מיט אלטע חברים און
אנטוויקלען נייע ,וואס זאלן אונז ערמעגליכן
אפצולאדענען שווערע געפילן און
אויסצורעדן וואס ליגט אויפ'ן הארץ .א גוטע
דערמאנונג – רעך ורע אביך ...דער בעסטער
חבר וועלכער איז באמת אינטערעסירט דיר

אויסצוהערן איז שטענדיג "עוועיליבל" און
וויליג...

אהוב את המלאכה

יעדער גלייכט אמאל א וואקאציע אדער
זיך סתם אויסציען די ביינער ,אבער נישט
פארגעסן צו זיין דאנקבאר אויב מען האט אן
עול הפרנסה און א שטעלע – נישט יעדער
האט עס ...אפילו ווער עס ארבעט פאר זיך,

עלטערע וועלכע האבן שוין פענסיאנירט
אדער אויב איז מען ארבעטסלאז ,איז
גאר וויכטיג זיך צו האלטן פארנומען,
אונטערנעמען פראיעקטן ,אויפגאבן און
אפילו 'האביס' .ווען מען טוט אויף מאכט
עס דעם מענטש שפירן מער א באדייט,
עס פארקירעוועט דעם מח פון נעגאטיווע
געדאנקען און הייבט הערליך דעם גייסט.
אפגערעדט אויב איינס פון די אויפגאבן
איז איבונגען – דאס איז דאך בכלל פון די
בעסטע מעדיצינען צו היילן און פארמיידן
דעפרעסיע ,וויבאלד עס לאזט ארויס
כעמיקאלן ווי ענדארפין אד"ג וועלכע שאפן
א רואיגקייט אויפ'ן מענטש.

א מאנגל אין פרישע לופט

דער לאסט פון אויפגאבן קען אונז אמאל
אראפבינדן צום ארבעט'ס-טישל פאר לאנגע
שעות אין איין צי ,צומאל ,אפילו אן זיך

אויפפרישן אפילו עטליכע מינוט אונטער
די זון און אויף די פרישע לופט .אויב
באמערקט איר אז איר גייט כמעט נישט
ארויס אינדרויסן דורכאויס דעם לאנגען
טאג ,זייער מעגליך אז דאס איז די סיבה צו
די שטומפיגע אראפגעלאזטע געמיט וואס
כאפט אייך אן אן קיין פארשטענדליכע
סיבה.
אויסער דעם נאטורליכן געברויך וואס
דער קערפער ברויכ זיך אויפצופרישן
און צו אויסלופטערן דעם קאפ ,טוען זון
שטראלן פארשטארקן די פראדוקציע פון
"סעראטאנין" ,א וויכטיגער כעמיקאל אין
מוח וואס קאנטראלירט אלצדינג אנבאלאנגט
זיך פילן רואיג און געשמאק .דערצו טוט די
ליכטיגקייט פון טאג אריינגעבן "וויטאמין
די ".וואס איז נויטיג פאר די געזונטהייט
פונעם מח און ערמעגליכט צו טראכטן קלאר
זייט >> 36
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פירותיך מתוקים:
המספיק נייעס

פרייליכע הערליכע "חמשה עשר בשבט" געפראוועט
דורכאויס המספיק טאג פראגראמען און רעזידענצן
גרויסע צוגרייטונגען אין אלע המספיק אפטיילונגען צום הייליגן
יום טוב פורים
"חמשה עשר" איז יעדן יאר א געלעגנהייט
צו פראווען א קאלירפולן און פרוכטבארן
יום טוב ביי "המספיק" ,אבער היי-יאר
איז דער ראש השנה לאילנות געווען מער
ווי אלעמאל ,פון די צוגרייטונגען לאנג
בעפאר ביז די זיסע געדענקענישן אויף לאנג
דערנאך.
געווען איז עס א הערליכער הויכפונקט
פונעם ווינטער ,געפראוועט אין אלע
רעזידענצן בעצם יום השבת קודש אין די
ווארעמע משפחה אטמאספערע.
קיין סאך בילדער האט מען נישט געקענט
כאפן ,אבער עטליכע המספיק היימען,
וועלכע פראווען דעם "פירות טיש" שוין
מבעוד לילה ,אום פרייטאג צו נאכטס ,האבן
ערב שבת קודש אריינגעשיקט די רעדאקציע
עטליכע בילדער פון די פרעכטיגע
אראנזשירונגען ,ווי עס פאסט פאר אמת'ע
בני מלכים אין אזא דערהויבענעם טאג.
צב"ש ,אין קאנקארד ברודערהיים האט
די געטרייע מענעדזשער מרת גאלדבערגער
שתחי' אהערגעשטעלט א "חמשה עשר
טיש" וואס פארמאגט נישט זיינס גלייכן...
צום ראש השנה פון די ביימער איז געווען
א גאנצער וואלד פון ביימער מיט מאלפעס
וואס קריכן אויף זיי ,אלעס קונצליך
אהערגעשטעלט אויסגעשניטן פון פרוכט
אין אלע מינים און טעמים ..אין וואלד,
צווישן נאך טאצן עקזאטישע פרוכטן און
ספעציעלע נאשערייען כרצון איש ואיש,
האבן זיך אויך געדרייט פלאסטישע חיות
צוצולייגן צום געשמאק און אטמאספערע.
די פאר וואס האבן עספיעט צו כאפן א
בילד פאר'ן גאזעט הארט פאר'ן זמן שבת
קודש ,על הכלל כולו יצא איבער די עבודת
הקודש פון די פולע "המספיק פאמיליע",
כולם אהובים ,כולם ברורים ,אומעטום האט
מען געפראוועט הערליכע "חמשה עשר
בשבט" טישן ,און ווי ביי יעדע געלעגנהייט,
אהערגעשטעלט א הערליכן יום טוב צום
געדענקען.
זענען אזוי אפגעראכטן געווארן "פירות
טישן" אין אלע המספיק רעזידענטן מיט
עקזאטישע און געווענליכע פירות ,אלע
פארבן און קאלירן ,מיט דערהויבנקייט
און פראכט ווי עס פאסט לביתם נאוה פון
אזעלכע חשוב'ע איינוואוינער" .גרענדוויו",
"סיקסטי פוירסט"" ,טוירטי עיט",
"בעיקערטאון"" ,עיקערס"" ,דינוב" ,און
אלע אנדערע המספיק "ברודערהיימען"
און "שוועסטערהיימען" ,איבעראל האבן
די רעזידענטן געפראוועט במשך דעם
שבת א ספעציעלע מסיבה כדת היום ,ביי א
שולחן הערוך הערליך אהערגעשטעלט און
מיטגעהאלטן א דערהויבענע סעודה כדת
היום.
די ברכות על הפירות און שהחיינו'ס,
זענען געזאגט געווארן מיט עקסטאז און

שמחה ,מיט זייער טיפישע ארגינעלע
שמחה און נשמה'דיגע פלאם צו יעדע דבר
שבקדושה.
סיי די זיסע פירות – די הייליגע
נשמה'לעך ,און סיי די 'אילנות' – די
חשוב'ע פראוויידערס ,האבן אויסגענוצט די
געלעגנהייט זיך צו באנייען און דערפרישן
אין דעם גרויסן טאג ,ראש השנה לאילנות
– כי האדם עץ השדה .ישלם ד' פעלם מיט
אידיש נחת ,הרחבה און אלעס גוטס.

פעמילי קעיר
פראוויידערס
און פארהאן זענען נאך אילנות ,טאקע
נישט אינעם המספיק גארטן נאר אזעלכע
וועלכע האבן אין זייער אייגענעם גארטן,
אין די אייגענע ווארעמע נעסט ,געשאפן א
ווארעמע היים פאר א קינד מיט דיסעביליטיס
– דאס מיינט מען דאך אודאי די ריזיגע צאל
נאבעלע "פעמילי קעיר" פראוויידערס,
געטרייע הימלישע שליחים ,עוסקים
במלאכת הקודש באמונה ,וועלכע פלעגן און
באוואסערן א גאנץ יאר הייליגע פירות מיט
הארץ און געפיל.
לכבוד דעם דערהויבענעם טאג האט
המספיק אויסגענוצט די געלעגנהייט
ארויסצואווייזן הכרת הטוב ,ווען אלע
המספיק פעמילי קעיר ליעזאנען ,אין אלע
דריי קאונטיס ,זענען ארומגעפארן פאר
שבת קודש ,און פערזענליך אפגעטראגן
אן עלעגאנטע אראנזשירונג פירות מיט א
הארציגן וואונטש-קארטל פון די אגענטור.
עס האט הערליך אויסגענומען ביי די
חשוב'ע משפחות ,ולעומתם ברוך יאמרו,

ירבו כמותכם בישראל!

טאג פראגראמען

"רעספיט" – די נאכמיטאג פראגראמען
איבער המספיק וועלכע שענקען מנוחה
ושמחה פאר אבות ובנים ,האט אהיימגעפירט
די קינדער נאך געשמאקע שעות אינעם
פראגראם ,שטאלץ און פרייליך מיט אייגענע
פרוכט אראנזשירונגען און מאלערייען,
געפארבט און אויסגעשטעלט מיט די
אייגענע הענט ,אריינפלעכטנדיג דערמיט די
הערצער מיט'ן קדושת היום.
אין ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אין
קרית יואל ,איז געווען א יו"ט ראש השנה
לאילנות וואס מען וועט אויף גאר לאנג
געדענקען.
פרייטאג ערב חמשה עשר איז געפראוועט
געווארן א גרויסער ערב יום טוב מסיבה
אויפ'ן שענסטן פייערליכן אופן ווי דער
ארטיגער יערליכער שטייגער ,לכבוד די
געבורטסטאג פון הבחור החשוב כמר אלטר
שלמה הלוי רייזמאן נ"י ,ממובחרי ומצוייני
"ישיבה תורה וחסד" שע"י המספיק אוו
אראנדזש קאונטי ,וואס געפאלט אויס אין
די טעג.
לכבוד די מסיבה זענען די ריזיגע
"המספיק טערעס" זאלן אין קרית יואל שיין
באצירט געווארן מיט פאסיגע אויסרופן און
באלונען .ווען שלמה'לע איז אריינגעקומען,
האט מען אים אונטערגעהויבן אויף א בענקל
ווי א חתן ביום שמחת לבו ,און זיין הארץ
האט געקוואלן איבער אלע ברעגעס .אין
באשטימטן ווינקל געפינט זיך די כלי זמר
גרופע פון די חשובע בחורים און יונגעלייט,
כולם אהובים כולם ברורים ,און פויקן-
בלאזן-שפילן-דזשומבלען די ניגוני שמחה
מיט טאקט און הארמאניע אז מ'קען דאס
נישט באשרייבן.
דער הויפט בעל שמחה איז ארויף צום

עלעגאנטע פרוכט-טאצן מיט הארציגע וואונטשן אויפ'ן וועג צו נאבעלע "פעמילי
קעיר פראוויידערס" ערב ט"ו בשבט

פלאטפארמע ,וואו עס האבן אים אפגעווארט
א הערליכע טאץ פירות ,און דערנעבן א
הערליכע פילפארביגע טארט מיט זיין נאמען
אויפגעקריצט אין אפעטיטליכע געבלימטע
קרעמיש .ער האט געטיילט "שריים" פאר די
חברים און שטאב מיטגלידער ,אלע אין די
רייע מיט'ן גרעסטן געדולד און ארדענונג.
נאך די סעודה און בענטשן איז דער עולם
ארויס אין א טאנץ ,וינועו אמות הסיפים.
טייל אין רינגען ,טייל אין קאדאטשקע,
זענען די רעקל שפיצן געפלויגן הויך און די
געפילן פון הארץ נאך העכער.
אין ישיבת תורה וחסד אין ראקלענד
קאונטי טראגט דער יום טוב א באזונדערער
באדייט ,ס'הייסט ,סע'דעך "זייער יום
טוב"!!
עטליכע חשוב'ע בחורים דישבה"ק
גייען עטליכע מאל א וואך אין די ראמען
פון המספיק "עמפלוימענט פראגראמען"
צום גיגנאטישן היימישן סופערמארקעט,
"ראקלענד כשר" ,וואו זיי שטארצן זיך ארויף
די ארבל ,טוען אן די לאנגע הענטשוך און
שירצלעך ,און זענען נהנה מיגיע כפם אין די
פרוכט אפטיילונג ,סיי ביי די בדיקת תולעים,
אונטער'ן אויפזיכט פונעם יחיד מומחה,
הרב יחיאל רוב שליט"א ,און באזונדער ביי
די "פאקונג" פונעם ריזיגן אויסוואל פרוכט
ביי איינס פון די גרעסטע היימישע געשעפטן
אויפ'ן כדור העולם.
אלזא דארט האט מען זיך געגרייט צום
יום טוב נישט נאר ברוח ,נאר אויך פיזיש,
ביי דער ארבעט אין "ראקלענד כשר" האט
מען צוגעגרייט ,בודק געווען ,גערייניגט,
און הערליך פארפאקט אלע סארט פירות
פאר'ן גאנצן יהדות החרדית פון מאנסי און
די גלילות לכבוד דעם גרויסן טאג.
ווען עס האט זיך דערנענטערט דער ערב
שבת מיט'ן וועכנטליכן דערהויבענעם
"באטע" ,האט זיך דער עולם געזארגט ,וואס
וועט זיין מיט א "חמשה עשר טיש"? יעדעס
יאר קומט דאך עפעס אזוינס און אזעלעכס...
און היי יאר האט שווער געשנייט און
געגליטשט אז מ'האט זיך קוים געקענט רירן
אויף די וועגן ,וועט די ישיבה זיין אפן אום
פרייטאג?
ערב שבת איז געקומען די פרייליכע
מעלדונג אז יא ,ישיבתנו הקדושה איז
אפן ,און אודאי יא ,ס'קומט א באטע ,און
וואס דען האט איר געמיינט ,א ספעציעלע
איבערראשונג ...געפירט די באטע האט
דער געטרייער מגיד שיעור מו"ה משה יואל
קופטשיק הי"ו לרגל די "שלישי למילה"
פאר זיין בן יקיר וואס איז געבוירן געווארן
צו אים.
איינער פון די חשוב'ע מגידי שיעור,
מו"ה ישעי' שטערן הי"ו ,האט אנגעפירט
מיט'ן פראגראם ,און אז ר' משה יואל און ר'
ישעי' האבן געהאט דעם מייק אין די הענט,
פארשטייט איר דאך אליינס אז די שמחה
האט געשפאלטן הימלען און צום חודש
אדר וועט טאקע זיין "מרבין" און נישט
"מתחילין" מיט עבודת השמחה...
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עז

צום געזונט

אסטמא מעדיצין ברענגט האפענונג
צו באהאנדלען 'אלקאהאליזם'
א גלעזעלע לחיים איז איין זאך אבער
ווערן צוגעבינדן צום ביטערן טראפן איז
יענע שמחה ...עס קען רואינירן מענטשן
און זייערע משפחות ,אויב נישט באהאנדלט
באצייטנס .פארשער אין קאליפארניע לאס
אנדזשעלעס יוניווערזיטעט האבן געפונען
אז א מעדיצין גענוצט בעיקר אין יאפאן צו
באהאנדלען 'אסטמא' קען העלפן מענטשן
זיך ארויסדרייען פון אלקאהאל אדיקשן.
"אלקאהאליזם" מיינט ווען די תאוה צום
גלעזל ווערט אזוי שטארק אז דער מענטש
שפירט ווי ער קען זיך נישט באגיין אנדעם.
עס נעמט איבער סיי וועלכע אנדערע הנאה
און ציל וואס דער באטרעפנדער האט אין
לעבן .אין די שטודיעס האבן די פארשער
אבזערווירט אלקאהאליקער וועלכע האבן זיך
נישט געקענט באגיין אנע משקה און באנעצט
דאס העלזל טעגליך מיט כאטש זיבן גלעזער
(נישט גלעזעלעך )...אלקאהאל .נאכ'ן נעמען
דעם מעדיצין גערופן " "Ibudilastזענען

זיי היבש באפרייט געווארן פון די שווערע
גלוסטעניש צום ביטערן טראפן.
די פארשער האבן גענומען די פראבע
א טריט פאראויס ,און געבעטן אלע
באטייליגטע אין די שטודיע צו האלטן אין
האנט א גלעזל פון זייער בעסטע משקה ,עס
שמעקן מיט די נאז אבער נישט טרונקען ...די
וועלכע האבן גענומען דעם מעדיצין זענען
אדורך די פראבע און אפילו פארבליבן אין א
גוטע גיסטע.
דער מעדיצין איז אויך אויספרובירט
געווארן אויף אלקאהאליקער וועלכע זענען
געווען אינמיטן אן "עד דלא ידע" סעסיע
אונטער'ן איינפלוס ,און עס האט בכלל
נישט געשאפן קיין פראבלעם ,ווייזנדיג אז
מען קען עס געבן אפילו בשעת'ן טרונקען...
אפשר וועט מען עס איין טאג נאך אריינמישן
אין די וויין...
שוועריקייטן צו באהאנדלען אנגעצויגענע
מצבים און דעפרעסיע ,צוויי הויפט

סימפטאמען וועלכע טרייבן מענטשן צום
ביטערן טראפן ,זענען אויך פארבעסערט
געווארן דורך דעם מעדיצין ,וויבאלד עס
האט רעדוצירט דעם געשמאקן 'אפעקט'
וואס די אלקאהאל האט געשאפן אויף די
טרונקער און זיי האבן געמוזט באהאנדלען
זייערע פראבלעמען 'ווי ערוואקסענע
מענטשן'.
ווי דאקטוירים ערקלערן האבן
'אלקאהאליקער' אלעמאל פארוואונדערט
די מענטשהייט וואס האט נישט געקענט
פארשטיין פארוואס מענטשן טרונקען זיך
אן ביז באנקראט אדער טויט ,אבער קיין
געהעריגע מיטל צו העלפן מענטשן זיך
ארויסצודרייען דערפון איז נישט געווען פון
ווען שלמה המלך האט זיי באקלאגט אין
משלי ביז צו די תר"צ יארן.
אין יענע יארן האבן דאקטוירים
דיאגנאזירט און אנערקענט "אלקאהאליזם"
אלס פיזישע און מענטל 'מחלה' ענדערש

ווי א שלעכטע געוואוינהייט וואס מען
דארף פשוט אויסרייסן .זיי האבן אנערקענט
אז די אמאליגע שיכורים וועלכע האבן זיך
געוואלגערט אין די פוילישע בלאטעס פונקט
ווי היינטיגע אלקאהאליקער ,האבן אלע
באמת פארלוירן דעם כח הבחירה ווען עס
קומט צו אלקאהאל .זיי קענען זיין נארמאלע
און אפילו קלוגע מענטשן אין אלעס
אנדערש ,אבער ווען עס קומט צום ביטערן
טראפן ארבעט נישט דער מח און נישט דער
כח .אין אנדערע ווערטער ,זיי קענען נישט
אויסרייסן די געוואוינהייט פונקט ווי מען
קען נישט אויסרייסן 'קענסער' אפילו מיט'ן
בעסטן ווילן.
איינמאל מען האט אנערקענט דעם
פראבלעם האט מען זיך גענומען זוכן רפואות,
און דא איז די מעדיצינישע וועלט שטיין
געבליבן .אין איר גאנצע היסטאריע האט די
פעדעראלע "עף .די .עי ".באשטעטיגט נישט
מער ווי פיר מעדיצינען פאר אלקאהאליזם,
און די פאר העלפן אויך גאר קנאפ.
דער פרישער מעדיצין דארף נאך
אריבערגיין אסאך פראבעס און שטודיעס
ביז די רעגירונג וועט עס באשטעטיגן אלס
'אלקאהאליזם' מעדיצין ,און דערווייל לכבוד
פורים קען מען נאך רואיג טרונקען ,און
כאפט אריין עד דלא ידע...

המספיק נייעס

איש על מחנהו:

המספיק קאארדינירט פעמי י קעי פ א יי ע
א י ע גא ג פ קא טי קא טי גרינג און געשמירט
אין א פראקטישן שריט האבן המספיק
"פעמילי קעיר" אגענטורן הערליך
קאארדינירט מיט די או .פי .דאבליו .די .די.
דאס פארשרייבן פראוויידערס אין די ריכטיגע
קאונטי ,איש על מחנהו ואיש על דגלו.
דער פראבלעם האט זיך אנגעהויבן ווען
"פעמילי קעיר פראוויידער" ,לאמיר זיי רופן
משפחת ווייס ,וועלכע האט אריינגענומען א
קינד אין שטוב וואוינענדיג אין קרית יואל,
האבן זיך שפעטער אריבערגעצויגן קיין
מאנסי .זייער "היים ליעזאן" און די גאנצע
טעקע (פיי"ל בלע"ז) ,איז אבער ווייטער
פארבליבן אונטער "המספיק אוו אראנדזש
קאונטי" וואו זיי האבן עס אנגעהויבן.
שפעטער האבן זיך אויך אריבערגעצויגן
משפחת בלוי און משפחת גאלד קיין מאנסי,
און זייערע טעקעס זענען אויך פארבליבן אין
קרית יואל.
דער געטרייער "פעמילי קעיר ליעזאן" אין
אראנדזש קאונטי ,מו"ה מענדל ראזענפעלד
הי"ו ,וועלכער ווי די פראטאקאלן און זיין
הארץ פארלאנגען ,שטאט אפ א באזוך כאטש
איינמאל א חודש ביי יעדן פראוויידער,
האט גערן געמאכט די נסיעה עטליכע מאל
א חודש קיין מאנסי און אירע גלילות ,זיך
צו טרעפן מיט 'זיינע' פראוויידערס ,זיינע
געוועזענע לאנדסלייט ,און העלפן מיט וואס
נאר מעגליך ,פון פאפיר ארבעט ביז געלט און
געזונטהייט רעקארדס ,להגדיל ולהאדיר.
אינמיטן אזוי גערופענעם דרך האמת (טרו-
וועי) איז אויף די פארקערטע ליניע געפארן
דער געטרייער המספיק פעמילי קעיר ליעזאן
אין ראקלענד ,מו"ה נחמן צימענד הי"ו ,אויף

זיין וועג קיין קרית יואל .וואס איז? משפחת
שווארץ ,משפחת גרין און משפחת זילבער,
אלע אנ"ש תושבי קרית יואל ,באקומען די
סערוויסעס אונטער המספיק אוו ראקלענד...
פארן זיך די ליעזאנען אהין און צוריק,
פארברענגען צייט ,כח און גאזאלין ,אלעס
הארצן גערן צו העלפן די געטרייע העלפערס
אדורכפירן די הייליגע נאבעלע "פעמילי
קעיר" מיסיע .און נישט פארגעסן ,אויסער די
חודש'ליכע וויזיטן קומט א המספיק ליעזאן
אריבער ווען מען רופט נאר ,אפילו זיינדיג
איבערגעלאדנט מיט ארבעט ערלעדיגנדיג
אלע רעגירונגס און ביוראקראטיע
פראטאקאלן ,און וואס נאר נויטיג פאר יעדן
קליענט .אבער אויב מיינט עס אריבערפארן

צו אן אנדערע קאונטי ,ברויך מען ווארטן
כאטש נאך א האלבע שעה נסיעה...
אזוי אויך שטערט עס ווען די "מעדיקעיד
סערוויס קאארדינעיטאר" וואס יעדער
איינציגער געניסער פון המספיק ספעציעלע
סערוויסעס באקומט ,געפונט זיך אין אן
אנדערע קאונטי ,און אויסער די קליינע
שפעטיגונגען מיט באקומען די חנוכה ,ט"ו
בשבט און פורים מתנות פון די אגענטור,
ווערט יעדע מיטינג א גאנצע נסיעה ,ווייטער
אומפראקטיש און מאכט די עבודת הקודש
אומנויטיג שווערער.
נו ,פארוואס האט מען נאכנישט געטוישט
די טעקעס צום ריכטיגן קאונטי ,איש על
מחנהו ואיש על דגלו? ווייל מיר לעבן דאך

צו באשטעלן די הערליכע
זאלן פון "המספיק טערעס"
אין קרית יואל
רופט845-774-0345 :

אין א גאלדענע מדינה ,אונטער א פאפירענע
רעגירונג ,מיט א טינטיגע ביוראקראטיע...
טוישן א טעקע פון קאונטי צו קאונטי איז
יענע פראצעדור ...די רעגירונג וואס גלייכט
פראטאקאלן און ביוראקראטיע ווי אן
ערליכער איד א קניידל אויף אחרון של פסח
איז זיך מחי' מיט אזא געלעגנהייט און לאזט
אין קראפט א סעריע רעגולאציעס ,גענוג צו
בויען א בריק פון אלבאני צו די לבנה און
צוריק.
אבער אין המספיק עקזיסטירט נישט דאס
ווארט ניין .און אז די ליעזאנען האבן געזען
אז דער טויש וועט פארגרינגערן די עבודת
הקודש און עס מאכן פשוט'ער און גלאטער,
האבן זיך די עסקנים אריינגעווארפן דערינען,
געשוויצט אפאר וואכן ,אבער דערמיט בס"ד
באפעסטיגט און באזיסט די עבודת הקודש צו
לאנגע יארן צו קומען.
"נאך איין מזל מיר האבן נישט געוואוסט
פאראויס ווי שווער עס וועט זיין ",דערציילט
ר' נחמן צימענד פאר'ן גאזעט .כמעט יעדע
פאל האט געדארפט אריבערגיין אנדערע
שטרויכלונגען .בדרך כלל לויפט עס ממש
ווי ארויסשרייבן א קינד פון ספעציעלע
הילף ,און צוריק איינשרייבן פונדאסניי אין
די אנדערע קאונטי .דאס רעכנט אריין בריוון
פון די ביאלאגישע עלטערן ,דאקומענטן פון
ביידע אגענטורן ,פרישע פייער און זיכערהייט
אינספעקציעס אין די היימען און אפילו
נאכאמאל פינגער-פרינטס ביי עטליכע.
המספיק האט אבער געלאזט דעם
פראצעדור אין גאנג ,און מיט די
פראפעסיאנאלע באגלייטונג פון די ליעזאנען
ווערט אלעס צוביסלעך אויסגעגליכן ,און
משפחה נאך משפחה ווערט אריבערגעפירט
צו ווערן סערווירט זייער לאקאלע אגענטור,
ווי אין בוכשטעבליכן זין פון פסוק "והכל על
מקומו יבוא בשלו'!"
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הנאהבים והנעימים:
המספיק נייעס

אומפאזאנטע רירנדע סעודת יארצייט און
סיום משניות געפראוועט לעילוי נשמת הבה"ח
בנש"ק שלמה טייטלבוים ע"ה
ישיבת תורה וחסד האלט איין המספיק הבטחה נישט צו
פארגעסן א טייערן משפחה מיטגליד – אביו הגדול כ"ק אדמו"ר
מ'סאסוב שליט"א טרעט אויף מיט פאסיגע דברי חיזוק
דעם פארלאפענעם ערב שבת קודש בא,
האט ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק
אין ראקלענד ,געפראוועט א דערהויבענע
יארצייט סעודה און סיום משניות לעילוי
נשמתו הטהורה פון א געטרייען חבר ,הב'
שלמה טייטלבוים ז"ל.
די טייערע נשמה און בנן של קדושים כמר
שלמה ע"ה איז געווען א גאר חשוב'ער בחור,
בן יקיר ליבלחט"א אביו הגדול כ"ק הרה"צ
המפורסם אדמו"ר רבי חנוך העניך טייטלבוים
מ'סאסוב שליט"א ,מחשובי רבני העיר מאנסי
יצ"ו .שלמה'לע האט געצויגן זיין יחוס
למעב"ק צו די שרפי מעלה לחצרות סאסוב,
סיגוט ,צאנז ,אלעסק ,בעלזא ,און נאך כמה
וכמה קדושי עליון און מנהיגי ישראל נבג"מ.
זיין הייליגע נשמה איז  29יאר
אויסגעלייטערט געווארן אין א שוואכן
קערפערל מתוך יסורים קשים ומרים .אבער
ווי שווער די יסורים זענען געווען פיזיש,
האבן זיי נישט באוויזן צו צוברעכן זיין גייסט.
לאנגע יארן האט המספיק געהאט די זכי'
ארויסצוהעלפן דעם חשוב'ן בחור אין די
ראמען פון "ישיבת תורה וחסד" אין מאנסי.
הב' שלמה'לע פלעגט אלעס מיטהאלטן אין
ישיבה ,איבערהויפט יעדע רוחניות'דיגע
פראיעקט .ער פלעגט צוהערן מיט אינטערעסע
די סיפורי צדיקים ביים "באטע" יעדן ערב
שבת קודש ,און פלעגט זייער גלייכן צו

שמועסן מיט די שטאב מיטגלידער דורך זיין
קלארע און פליסיגע שריפט .לעומתו ברוך
יאמרו ,די סטעף פלעגט זייער הנאה האבן
פונעם נאנטן קשר מיט אים.
הבה"ח שלמה'לע האט געענדיגט זיין
תפקיד אויף דער וועלט מיט דריי יאר צוריק.
איין גרויען פארטאגס ,מיטוואך בשלח
תשע"ד ,האט ער פלוצים צוריק געקערט
זיין אויסגעלייטערטע נשמה אינמיטן שלאף
למנוחה נכונה תחת כנפי השכינה מיט א מיתת
נשיקה ווי צדיקי עליון.
די לוי' איז צוערשט ארויס פון היכל
הישיבה – המספיק "דעי העב" צענטער אין
מאנסי ,וואו צענדליגער חברים האבן זיך
געזעגנט און באגלייט די מיטה מיט טרויער
און צער.
מו"ה מאיר ווערטהיימער הי"ו ,המספיק'ס
מנהל ומייסד ,האט מיט רירנדע ווערטער
געשילדערט אין זיין הספד וואספארא זכי'
עס איז געווען אזויפיל יארן צו העלפן אזא
נשמה טהורה ונקי' ,און אז ווען ער קומט
ארויף בגן עדן העליון ,זיך טרעפנדיג מיט
זיינע אבות הקדושים און זיין חשוב'ע מוטער
הרבנית הצדיקת ע"ה וועלכע איז קורץ פריער
נסתלק געווארן ,זאל ער איינרייסן פאר זיין
חשוב'ן טאטן שליט"א און פאר אלע וועלכע
האבן זיך אזוי געטריי אפגעגעבן מיט אים,
איבערהויפט דער מענעדזשער פון דעי העב,

צום געזונט

פ ט ע אטעמע טעסט קע
אטע ע מי יא ע פ קע סע
מענטשן וועלכע ליידן פון פראבלעמען
איינצושלאפן ביינאכט (נישט די נאכט נאכ'ן
באקומען דעם גאזעט )...און אינדערפרי
קענען זיי נישט אויפשטיין צו גיין באצייטנס
אין חדר/שולע/כולל/ארבעט ,קען א וואך
אין קאנטרי זיין די בעסטע רפואה .אבער איין
מינוט ,מען רעדט נישט דא פון די געווענליכע
קאנטרי ,נאר די ריכטיגע...
דאס קומט נאך פרישע באווייזן אז דער
אינערליכער 'ביאלאגישער זייגער' פונעם
קערפער וועט זיך גענוי צופאסן צו א
נאטורליכע זומער'דיגע צירקל פון טאג און
נאכט ,אויב מען וועט עס נאר שענקען די
מעגליכקייט.
א וואך פון מיטלעבן די ריכטיגע 'שקיעת
החמה' און 'עלות השחר' ,מיט נעכט
באלאכטן מיט נישט מער ווי א קליין פייערל,
האט געברענגט די בעסטע בענעפיטן פאר
מענטשן וועלכע האבן נישט געקענט

איינשלאפן גאנצעטע נעכט .נאך איין וואך
אין אזא נאטורליכע מצב ,האבן זיי זיך שנעל
צוריקגעקערט צו א פראדוקטיווע סדר היום,
גייענדיג שלאפן און אויפשטייענדיג מיט די
הינער צוגלייך.
"דורכ'ן זיין אפענער צו די ליכטיגקייט
פון די זון און רעדוצירן וויפיל מען איז
אויסגעשטעלט צו עלעקטרישע ליכטיגקייט
ביינאכט ,קען מען צוריקדרייען דעם
אינערליכן זייגער און שלאף רוטין און עס
ווערט גרינגער אויפצושטיין באצייטנס
אינדערפרי ,און טאקע פריש ,מונטער און
אויסגערוט ",זאגט דר .קענעט רייט ,פארשער
אין יוניווערסיטעט אוו קאלאראדא באולדער.
רייט און זיינע קאלעגעס האבן קודם
שטודירט דעם אינערליכן זייגער פון א גרופע
ערוואקסענע נאך א געווענליכע וואך ,און זיי
נאכדעם ארויסגענומען פאר איין וואך צייט
אין די קאלאראדא בערג צו א 'קעמפינג'

מו"ה פנחס קנאפפלער הי"ו ,און אויך פאר
זיינע חברים און אלע וועלכע דארפן ווייטער
הילף.
צום שלוס פון זיין הספד האט ר' מאיר
אויסגעפירט אז המספיק וועט נישט פארגעסן
דעם חשוב'ן נפטר ,מען וועט לערנען משניות
לעילוי נשמתו און אים ווייטער אונזין האבן,
און ער זאל אונז אויך נישט פארגעסן אין גן
עדן העליון.
און המספיק האלט ווארט .צום סעודת
שלשים ,ביים ערשטן און צווייטן יארצייט
האבן די בחורי חמד אינאיינעם מיט די שטאב
געפראוועט א סיום אויף א מסכת משניות
וואס זיי האבן געלערנט לעילוי נשמתו
הטהורה של הב' שלמה ע"ה בן יבלחט"א רבי
חנוך העניך שליט"א.
היי יאר איז דער אייגנארטיגער מסיבת
יארצייט שוין אוועקגעשטעלט אלס חזקה,
ווען די חשוב'ע בחורים האבן ווידעראמאל
פלייסיג געלערנט משניות לעילוי נשמתו ,און
צום דריטן יאר אין דער רייע מסיים געווען א
מסכת און געפראוועט א דערהויבענעם סיום
ביום היארצייט.
במשך די וואכן פאר'ן יארצייט האבן די
חשוב'ע בחורים פלייסיג געלערנט אינאיינעם
משניות מסכת אבות ,און מיט געמישטע
געפילן האט מען זיך געגרייט צום סעודת
סיום בעצם יום היארצייט ז' שבט ,ערב שבת
קודש לס' בא.
נאך גאנץ אינדערפרי האט דער געטרייער
מענעדזשער פון ישיבה ,מו"ה פנחס
קנאפפלער הי"ו ,ארומגעשיקט א דערמאנונג
צו אלע המספיק שטאב מיטגלידער ,צו
געדענקען צו לערנען משניות "לעילוי נשמת
ולרגל יום היארצייט לפטירתו של חברינו
היקר מפנינים הבלתי נשכח ,הבחור החשוב
מאוד נעלה ,בנן של קדושים וצדיקים ,כש"ת
כמר שלמה זכרונו לברכה בן כ"ק הגה"צ רבי
חנוך העניך טייטלבוים שליט"א ,אדמו"ר
מסאסוב".

נאנטער צו חצות היום האט זיך דער עולם
געוואשן צו די סעודת יארצייט .בראש פון די
מסיבה האט מכהן פאר געווען דער חשובער
פאטער ,כ"ק אדמו"ר מסאסוב שליט"א פון
מאנסי ,וועלכער האט נאך קיינמאל נישט
אפגעזאגט א בקשה צו מחזק זיין די חשוב'ע
בחורים שיחיו פון ישיבה"ק ,און איז דאסמאל
ווידער געקומען זיך פערזענליך משתתף זיין
ביים געהויבענעם מעמד.
דער עולם האט זיך אויפגעשטעלט בהדרת
קודש אויפצונעמען דעם גאסט מיט'ן ריכטיגן
כבוד ,און דער סאסובער רבי שליט"א האט
מכבד געווען איינעם פון די נאנטע חברים,
הבה"ח מתמיד בלימודו וירא שמים מרבים
מו"ה אליעזר פריעדריך הי"ו ,צו מאכן דעם
סיום אויף משניות מס' אבות ,צוזאמען
מיט'ן געטרייען מגיד שיעור מו"ה יצחק
ראזענטאהל הי"ו .דער רבי האט דערנאך
געזאגט קדיש דרבנן ,און די אמן'ס און אמן
יהא שמי' רבא'ס פון די חשוב'ע בחורים און
שטאב האבן געהילכט ווייט ווייט ,ארויף עד
לב השמים.
דער געהויבענער גאסט שליט"א האט
דאן געטרונקען לחיים און טועם געווען ,און
דערנאך אויפגעטרעטן מיט גאר טרעפליכע
דברי חיזוק והערכה ,דערציילנדיג פאר די
שטאב מיטגלידער און בחורים צוגלייך ווי
שטארק שלמה ז"ל פלעגט ליב האבן צו
קומען אין ישיבה תורה וחסד פונעם דעי העב,
יעדן איינציגן טאג.
ווי דער רבי האט דערציילט ,האט שלמה'לע
ע"ה ,במשך די לעצטע צען יאר פון זיין
לעבן וואס ער האט געלאכטן און באשיינט
אין ישבה"ק ,קיינמאל נישט געטראכט פון
פארפאסן אפילו איין איינציגער טאג .אפילו
נאכ'ן גיין שלאפן שפעט אין א נאכט פון
א משפחה שמחה ,האט ער אבער באלד
אינדערפרי געבעטן מען זאל אים טראגן אין
ישיבה ,זאגנדיג" ,דארט איז מיין פלאץ ,מיינע
חברים ,מיין לעבן!"
דער רבי שליט"א האט דערנאך הארציג
געדאנקט די געטרייע המספיק שטאב און
שלמה'לעס חברים פאר אלע יארן פון
געטרייע הארעוואניע פאר שלמה'לע ע"ה און
די נאכאנאנדע הילף אים צו העלפן דערגרייכן
וואס מער און הערליך בליען" .ער האט ליב
געהאט צו זיין מיט ענק!" האט דער רבי זיך
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המספיק גאזעט

וויכטיגע אנקעטע

ףירומ

א

עז

גוטגעזאגט

וואו לייגט איר די בארד ביים שלאפן,
אונטער די דאכענע אדער העכער?
א – אין א קארן פלעיקס שאכטל ,ג– צווישן די ציין.
מען דארף נישט אלעמאל ענטפערן

ליגנדיג אונטער דרוק:

אין ציפערן

9

פון יעדע

10

איינשפריצן זענען
אין די אדערן.

א קא עט א עפיזא
גע ט יג א געפ יג

2

פון יעדע

2

פורימ'ס זענען
אין אדר.

"וויפיל פיס האט א הונט אויב מען
רופט זיין וויידל א פוס? פיר"

נסתלק געווארן ,האט אין פאריעריגן פחות
מטפח'דיגע שניי-שטורעמל איבערגעריסן די
לעצטע "פארמעסוטיקל" אנטוויקלונגען מיט
פיפיגע "וואק-אין קלאזעטס" .א סאלידער
צענטער איז אנטשטאנען אויפ'ן סאטעליט
פארמעט ,ווי פילע פראדזשעקטארס
האבן געקלונגען איבערגיסן די קעניגליכע
מעלדונגען פונעם לעצטן פאטאגראף .ווי
מאיאריטעט פירער זאוויל מאטיאש געבט
איבער ,וועט בושה נאר קרייד אפקומען
מיט קרייד'ישע סאנקציעס ווי אן עכטער
אלרייטניק ,א בן יחיד ווי אן עקשן א קאליקע
ביסן אויף צפון און צוויקל.

איבער וואג ,איבערוואג און איבער'ן וואנט
לעבן מיר דאך עפעס אין די גאלדענע מדינה
וואו יעדע פיר יאר טוט זיך אפ א מאראטאן,
הערט איר ,בייסיג און רייסיג אויף וואס די
באבע האט געזייפט .וואס איז? טויזנטער
מענטשן לויפן ...זיי לויפן אזוי שנעל אז
מען קען זיי קוים דערכאפן .וואו לויפן זיי?
זיי לויפן צום ווייסן הויז .לויפן הונדערטער
און טויזנטער יעדע פיר יאר ,ווערן צעקיילט
און צעביילט ,ס'פנים ווערט זיי שמוציג ווי
פון פארעך אויוון ארויס ,און מיט די בייטלען
אונטער די אויגן קומען זיי ארויס קוים מיט'ן
לעבן און נאר איינער קומט אן אין ווייסן הויז.
אויב מיינט איר אז דאס שווערע געלויף
איז בלויז טראדיציע לשם טראדיציע ,צו
קענען טיילן פעטש ווי גאלד ,פארשעמען און
פארביטערן ,פאר'מיאוס'ן און פארשווארצן
אלע שונאים ווי דעם חמץ חודש ניסן ביי
אן ערליכע אידענע ,האט איר א טעות ,ווייל
אין אמעריקע טוט מען דאס יעדן טאג ,מיט
פריינט ווי מיט פיינט ,הענגט מען אלע נייסע
ליילעכער ,דיקע ווי פאפירענע ,צו טרוקענען
מיט רציחה און גראגערס לעיני כל העמים.
טא וואס זשע לויפט מען?
האמער אויסגעפונען מאחורי הפרגוד,
מיט'ן פלעדערוויש און רוסישע קוואל
וואדקע ,אז דאס לויפן זיי צו פארלירן וואג.
פשוטו כמשמעו! און שולדיג אין דעם אלעם
איז אומקאנטראלירטע אימיגראציע! ווי
אנאליסטן ווייזן קלאר איבער אויפ'ן ליידיגן
טעלער ,איז דאס אלעס צוליב שווערע
כוואליעס אימיגראציע פון שיסל צום מאגן.
נו ,אויב אזוי ,פארוואס'זשע דווקא צום
ווייסן הויז? און פארוואס דער גרעסטער

פארלירער וועלכער קומט דארט ענדליך אן,
מאכט ער גרויסע בעלער וואו מען סערווירט
געפאטשקעטע יויך מיט ווערעניקעס ,פוטער,
און געבלעזלטע קארטאפל אלס שמאלץ!?
אויב איזעס נישט גענוג ,ס'גאנצע וואג
וואס זיי האבן פארלוירן (אדער בייזוויליג
אויסגעמעקט פונעם סארווער) טרעפט מען
דערנאך אין רוסלאנד און אויף די שפיזיגע
ציינער פון יעדן קוימען קערער?
ווארשיינליך איז עס וויבאלד דער ווייסער
הויז איז אן אלטע הויז פון מלך וואשינגטאנ'ס
צייטן ,און אז זעצט מען זיך אהין עסן אויף
פארשטויבטע דישעס און פארשימלטע
קארפעט אויף וועלכען עס ליגן נאך צייכנס
פון די גליקליכע יארן ווען רויכערן איז געווען
ערלויבט און געזונט אין יעדן צימער ,ווערט
ס'אפעטיט שנעל פארשוואונדן.
איי ווי'ט מען דערהאלטן ס'נשמה דא
אונטן? האט מען געבויעט נישט ווייט פון
דארט ,אויפ'ן "קעפיטל הילל" בארג א גרויסע
פארם וואו מען האדעוועט קיען ,פאשען זיי
זיך אויף דער וויזע און מוקען און מעקען אין
לאנגע 'פיליבאסטערס' .דער פראבלעם איז
נאר אז די קיען דארט טרונקען מער מילך ווי
זיי לאזן זיך מעלקן ,בלייבט ווייטער נישט
איבער עפעס אויסצופאסטן ווען מען שטעקט
ארויס ס'נעזל פון אלטן ווייסן הויז.
און אז ווערט מען הונגעריג און ס'גלוסט
זיך ווייטער זיך איבערעסן אין א מעקסיקאנער
רעסטוראן ,דערויף איז שוין נישטא קיין
אנדערע עצה ווי בויען א וואנט אויפ'ן גרעניץ
א און פטור אן עסן .פארשטייט איר מיר? איין
זאך איז זיכער ,ס'וועט זיין ררררררריזיג!

געזונטהייט טיפ

ווייז מיר א נארמאלער מענטש און איך
וועל אים אויסהיילן.

פ א יי א פ ס מא ט עס י ט א פ ס
זיי ע י אמ ע עי (Honest Abe
עי עהע י קא גע פ

פוטין קרעמיש וויטאמינען טראמפעדירט אין
היציגע "ביבער" קאטאראקט
אינעם היציגן ווערטער אויסטויש צווישן
אן אינדיווידועל מיט פאליטישע געברויכן
און א הויכראנגיגער געהילף צו די טראמפ
סאניטאציע ,איז דער גרויסער טאג באדאנקט
געווארן מיט הארץ און געפיל ,ווי עס פאסט
"נוסח דזשאני וואלקער" .ס'איז געווען הימל
און זייף .שטעקעלעך פון געטרוקנטע לקח
זענען גראדע איבערגעוועלטיגט געווארן
אין באזונדערע סורפרייז פיש .מיט גאר
אומפאסיגע פארבן האט דער פארזיצער פון
די קאמיטע איבערגענומען הייזעריגע פלעצל,
און שלום על הניסים.
אן אנדער פיש ,וועלכער איז קורץ פריער

מיי ע א

אינספיראציע

צוריק צום שוסטער ,געבט אים ישעי'
א גלעט אויפ'ן אויסגעגליכענעם שמייכל,
איבערהויפט ביי "בעיבי בומערס" איז עס
דערווייל נישט רעלעוואנט ביז'ן קומענדיגן
פרינטער .אבער איין זאך איז זיכער.
טויזנטער ,בעסער געזאגט מיליאנען,

יקע

פ אפ קא י ג

האבן פאר הערינג אויף אויער אנטדעקט
א געפערליכן געדערים שטורעם אויפ'ן
האלצערנעם צונג ,הארט אונטער די בערלינע
וואזע .דער מצב איז אנגעקומען צו א
פארשלאסענע טאשקע ווען א שארבן האט
זיך אפגעבראכן און אויפגעברענגט גרויס
זארג אין "נאסא ",האט קאומא געזאגט.
דאס ביסעלע ניקל וועט זיכער פלאקערן
אין גן עדן פאר קופערנע צוויקל ,אבער וואס
וועט זיין מיט די שטיינער אויפ'ן מאגן?

פאר פייער און צוויקל
פ י ע מ ה א ט עקט
מעדיצינישע פארשער האבן אנטדעקט א
זעלטענע גאר נייע מחלה וואס האט נישט
קיין שום סימפטאמען .מען קען עס נישט
אנטדעקן ביי די פאציענטן ,נישט דורך

עקס-רעיס און אפילו נישט דורך א בלוט
טעסט .עס איז דערווייל נאכנישט פארהאן
קיין רפואה דערצו .דערווייל זענען נאכנישט
באריכטעט געווארן קיין פעלער דערפון.

פא טיי א עקס עי
אין איינס פון די לעצטע אינצידענטן אין
"ספרינג וואלי האספיטאל" יוניווערזיטעט
האט דר .קעזבערגער געוויזן פאר א גרופע
מעדיצינישע סטודענטן אן עקס-רעי פון א
פאציענט וואס איז נארוואס אריינגעקומען
נאך אן עקסידענט.
"איר זעט?" האט קעזבערגער געוויזן,
"דער פאציענט הינקעט ,וויבאלד זיין

רעכטע קני ביין האט זיך אוועקגערוקט
פונעם קנעכל ביין".
קעזבערגער האט ארויפגעשטארצט די
ברילן און ארומגעקוקט אויף די סטודענטן,
"נו שמעלקא ,וואס וואלסטו געטון אין אזא
פאל?"
שמעלקא האט נישט לאנג געטראכט,
"כ'מיין אז איך וואלט אויך געהינקעט".

יי א יג אקטא
פאציענט" :דאקטאר ,דאקטאר! כ'בין
שרעקליך באזארגט! איך האלט אין איין זען
בלויע געפינטלטע קראקאדילן יעדעס מאל
איך לייג זיך שלאפן".

"האסט

שוין

געזען

א

דאקטאר:
פסיכיאטאר?"
פאציענט" :ניין ,נאר בלויע געפינטלטע
קראקאדילן".

אי אקטא ס א ט ימע
ווארטנדיג אריינצוגיין צום פסיכיאטאר
האבן צוויי פאציענטן געכאפט א שמועס.
איינער פרעגט דעם אנדערן" ,פארוואס
ביזטו דא?"
"איך בין נאפאליאן ",ענטפערט ער אן
געבן א בלינק מיט'ן אויג" ,און מיין לייב-
דאקטאר האט מיר געהייסן אהערקומען".
"פון וואו ווייסטו אז דו ביזט נאפאליאן?"

פרעגט דער ערשטער שרעקליך נייגעריג.
"אליהו הנביא האט עס מיר געזאגט!"
ענטפערט ער באלד.
דא האט זיך פלוצים אויפגעשטעלט א
דריטער אין אנדערן עק צימער ,רויט ווי א
רוסישע בוריקע און געשריגן מיט א דיקע
באסאווע שטימע" ,הייבט זיך נישט אן!
כ'האב דיר עס קיינמאל נישט געזאגט!"
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שהחינו !
צום בעסטן און מהודר'דיגסטן גרעיפ דזשוס

• העכסטער אין כשרות
• העכסטער אין טעם
• און דאך affordable

!s a choice׳Now there
Only products with the label of
Bais Din of Tartikov are under
their special Kosher supervision.

רמאציעס
אינפא ַ
ָ
וואס געניסן דא זייערע געזונטהייט
גאזעט ָ -
פאר ַאלע ליינער פון ַ
עקסטערער 'שהחיינו' ַ
צום געוואויר ווערן אז דער נייע גרעיפ דזשוס איז !Sulfite free
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מע  #6000פ ע יי ע ס גאזעט פ
יק א ה יפט פ
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האט ייט י ט זיי סג יי א יפ
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י י ט געהאט קיי מע א
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איז א י אייע אייגע ע א י

5985

פראגעס איבער
"גלוטען פרייע"
דיעטע
איך האב פרובירט אנצוהייבן א גלוטען-
פרייע דיעטע האפנדיג עס זאל מיר העלפן
מיט מיין סארייסעס .איך האב אבער אסאך
שאלות דערוועגן :זענען אלע האבער ()Oat
פראדוקטן (ווי צב"שOatmeal, Oat :
 )bran, Granolaגלוטען-פריי? אויב
עפעס איז נישט גע Labeledאלס גלוטען
פריי ,אבער צווישן די באשטאנדטיילן שטייט
נישט אויסגערעכנט קיין ווייץ אדער אנדערע
תבואה און  ,Grainמעג מען עס עסן? וועט
שאטן אויב מען עסט עפעס מיט שפירן
( )Trace Amountsפון ווייץ? וועלכע
מעל איז די בעסטע צו נוצן אלס ערזאץ ביים
קאכן צו געווענליכע (רייז ,קארן,tapioca ,
מאנדלען?)...
איך וואלט זייער געוואלט הערן פון
אנדערע וואס האבן ערפארונג .יישר כח,
()-
5986

'קלאראפיל'
קעגן האר
פארלוסט
אין בריוו  #5803פרעגט איינער וועגן א 4
יעריג קינד וואס די האר פאלט ארויס אויף

איין פלאץ .איך וויל מיטטיילן ענליכס וואס
איך האב געהאט .מיין  11יעריגע טאכטער
האט באקומען פימפלס אויפ'ן קאפ וואס
האבן וויי געטון .ווען עס איז ענדליך אוועק,
האב איך באמערקט אז אויף די פלאץ וואו די
פימפלס זענען געווען איז געבליבן א Bald
 .Spotאיך בין געגאנגען צו א הויט דאקטאר
( ,)Dermatologistגראדע א גוטער ,און ער
האט געזאגט אז די פימפלס זענען געווען אן
אינפעקציע וואס האבן גע'הרג'ט די פלאץ פון
וואו די האר וואקסט ארויס ,און עס הייסט
 .Folliculitisער האט אונז געזאגט אז עס
וועט מער נישט צוריק וואקסן.
איך האב גערעדט צו איינער וואס טוט אין
נאטורליכע זאכן ,און יענער האט מיר געזאגט
איך זאל געבן פאר מיין טאכטער א לעפעלע
פליסיגע  Chlorophyllצוויי מאל א טאג,
בחסדי ד' איז איר האר צוריקגעוואקסן!
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ישוב הדעת
ביים/דורכ'ן עסן
צום ערשט וויל איך אויסדרוקן א הארציגן
יישר כח פאר אייער הערליכע ארבעט,
וועלכע טוט דערקוויקן אידישע שטובער מיט
הערליכע ,ערליכע און אויסגעהאלטענע לייען
מאטריאל .זאל דער אייבערשטער העלפן איר
זאלט ווייטער קענען ממשיך זיין מיט אייער
הייליגע ארבעט.
אינ'ם לעצטן גאזעט (נומער  144עמוד )3
האט איר געהאט א באריכט אונטער'ן קעפל
"פאר די בעסטע נערונג עסט רואיג און מיט
ישוב הדעת" .אין דעם ארטיקל האט איר
ערווענט איבער די גרויסע שאדן פון עסן

המספיק אנקעטע:

פראגע פון פאריגן חודש:
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שנעל און נישט גוט צעקייען דאס עסן .איר
האט נאכגעברענגט אז "ווי פארשער האבן
אבזערווירט ,שאפט דער פיזישער דרוק אויך
א שווערע פסיכאלאגישע אנגעצויגנקייט און
אומרואיגקייט אינעם מענטש!"
עס איז כדאי צוצוברענגען די גאר שטארקע
ווערטער פון הגה"ק רבי בנימין ראבינאוויטש
זצוק"ל ,חבד הבד"ץ העדה החרדית ,געדרוקט
אין זיין ספר "עבודת בנימין" (שער האכילה
סוף עמוד קי"א) ,וואו דער צדיק האט שוין
מקדים געווען די "פארשער" מיט זייערע
אויפטואונגען.
וזה לשונו (אין פרייע איבערזעצונג):
"דאס עסן שנעל ,חוץ וואס עס פארגרעבט
דעם מענטש ,שעדיגט עס די גוף" .עס איז א
געפערליכע זאך" .די גרעסטע רפואה איז צו
עסן שטייט און גוט צעקייען דאס עסן ביז עס
וועט זיין אינגאנצן צעמאלן ,און דאס איז א
היילונג און א געזונטהייט פאר קאפ ווייטאג,
הארץ ווייטאג ,און אלע ווייטאגן ,עס איז דא
אן הסבר אין דעם ,ואכמ"ל.
"עס זענען פארהאן מענטשן וועלכע
שלינגען אראפ שנעל דאס עסן ווייל זיי ווילן
נישט הנאה האבן פון עסן .דאס איז נישט די
ריכטיגע וועג ,וויבאלד דאס שאדט פאר'ן
גוף .מען טאר זיך נישט אפלערנען פון זיי.
"פיל מאל קומען מענטשן צו מיר און בעטן
אן עצה אויף די מדה פון כעס ,אויב זאל איך
זיי געבן אן עצה וויאזוי אויסצורייסן די
שלעכטע מדה וועט נעמען פילע יארן זיך צו
פלאגן אויף דעם מדה .טו איך זיי דעריבער
פארשלאגן וויאזוי זיי זאלן אוועקנעמען פון
זיך דער עיקר חלק פון כעס ,און דאס איז דורך
דעם וואס זיי זאלן "גוט צעקייען דאס עסן".
"נאך דער ערשטער סעודה וואס מען פירט
זיך אזוי וועט זיך שוין דערקענען א שינוי
לטובה(!) און אויב וועט מען אנהאלטן
צו צעקייען גוט דאס עסן וועט זיך נאך א
וואך אפטון פון אים "פופציג פראצענט פון
זיין כעס (!)" ,און אויב וועט מען ווייטער
אנהאלטן נאך צוויי וואכן ,וועט אוועקגיין
פון אים "צווישן זיבעציג און פינף זיבעציג
פראצענט פון די כעס" ,און דעמאלטס ווענדט
זיך שוין וויפיל כעס דער מענטש האט לויט
זיין נאטור.
"דאס אלעס נעם איך אויף מיין אחריות!"
עס זענען דא מענטשן וועלכע האבן נישט
געטון דאס אויבנדערמאנטע אויף הונדערט

אס זאגט איר?
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פראצענט ,און ביי זיי האט מען הערשט
דערקענט די רעזולטאטן נאך צוויי אדער
צוויי און א האלב וואכן.
"דער וואס האט נישט קיין צייט צו עסן
לאנגזאם ,זאג איך אים צו אז אויב וועט ער יא
עסן לאנגזאם און גוט צעקייען דאס עסן ,וועט
אים דאס ביסל עסן געבן מער כח ווי ווען ער
וואלט געגעסן שנעל.
"יעדער קען דאס נאכקוקן און זיך
איבערצייגן צענדליגער מאל .עס זענען
פארהאן טויזנטער מענטשן וועלכע צעקייען
נישט גוט זייער עסן ,און צוליב דעם דרייען
זיי זיך ארום דעם גאנצן טאג אנגעצויגן און
נערוועז .פאר גארנישט און אומזיסט שרייען
זיי אויף דעם און אויף דאס ,און זיי ווייסן
אליינס נישט וואס גייט פאר מיט זיי .עס איז
אבער בלויז וויבאלד זיי שלונגען אראפ דאס
עסן גלייך נאכ'ן צעקייען צוויי-דריי מאל.
וואס ווייניגער מען צעקייט ,אלץ מער איז
מען אנגעצויגן – וואס מער מען צעקייט אלס
רואיגער איז מען! אויסער איינער וואס איז א
גרויסער כעסן בטבעו" .עכלה"ק.
כ'מיין אז נאך אזעלכע שטארקע ווערטער
איז נישטא וואס צוצולייגן .יישר כח פאר'ן
דרוקן מיינע ווערטער,
()-
5988

וואוקס
הארמאנען
אינעם שמועס איבער וואוקס הארמאנען,
 #5785און נאך ,וויל איך צולייגן  3נקודות.
געוויסע וויטאמינען קענען אפשוואכן
די ווירקונג פון די מעדיצין
מען מוז נעמען די פולע דאזע עס
זאל ארבעטן .עס איז נישט שייך צו שפילן
דערמיט ,ווייל דעמאלטס ארבעט עס בכלל
נישט.
אויב די מעדיצין פון א געוויסע פירמע
טוט וויי צו נעמען (עס קען עכט וויי טון!) זאל
מען בעטן פונעם דאקטאר פון אן אנדערע.
עס זענען פארהאן עטליכע  Brandsאון א
שאד צו ליידן .איך האב מצליח געווען מיט
 .Norditropinדי אינשורענס קען זיך אמאל
שטעלן דערויף ,אבער מיט'ן דאקטאר'ס הילף
איז מעגליך בס"ד צו באקומען די פארלאנגטע
טויש.
הצלחה רבה!
5989

עקזימע
עפידעמיע? רעד
סקין סינדראם!
געערטע רעדאקציע ,איך ווענד זיך
צו אייך צו ברענגען אויפמערקזאמקייט
איבער א געוויסע הויט-מחלה וואס איז
שטארק אומבאקאנט ,כאטש עס באטרעפט
הונדערטער טויזענטער מענטשן איבער די
וועלט .איך בעט זייער איר זאלט אריינשטעלן
דעם בריוו אינעם קומענדיגן גאזעט.
זייט די ניינצן זיבעציגער יארן ,ווערן
אלץ מער און מער ווייטאגליכע אויסשלאגן

15

המספיק גאזעט

אויף די הויט ( )Rashesדיאגנאזירט אלס
"עקזימע" .די צאל מענטשן דיאגנאזירט מיט
עקזימע האט זיך דרייפאכיג געדאפלט אין
די לעצטע פערציג יאר .און נישט נאר דאס,
נאר די אמאליגע "קינדערישע פראבלעם"
וואס פלעגט זיך נאר טרעפן ביי קליינע און
זיי זענען עס אלץ אויסגעוואקסן ווען זיי
זענען עלטער געווארן ,איז היינט א זאך
וואס באגלייט מענטשן אין יעדן עלטער .עס
טרעפט זיך שוין היינט ביי קינד און קייט,
ערוואקסענע און 'סיניאר סיטיזאנס' ,אן קיין
שום צווישנשייד פון ראסע אדער קאליר.
די אויסשלאגן ווערן היינט אויך כסדר
ערגער .עס הייבט זיך אן מיט קליינע פלעקן
וואס קראצן ,געווענליך ביי אזעלכע ערטער ווי
אונטער די קניען ,אינעווייניג פונעם עלנבויגן,
און פון דארט ווערט עס אויסגעשפרייט מיט
ריזיגע רויטע ווייטאגליכע אויסשלאגן,
אפעקטירנדיג דאס רוב פונעם קערפער פונעם
ליידנדן .פיל מענטשן וואס האבן אמאל
געהאט א מילדע אויסשלאג פון "עקזימע",
קוקן אויס (און שפירן זיך) מיט זייער רויטע
שיילנדיגע הויט ,ווי זיי וואלטן אפגעבריעט
געווארן אין א שריפה.
וואס אסאך פון די מענטשן ווייסן נישט,
איז אז זייער מחלה איז געווענליך נישט
"עקזימע"! עס איז א גענצליך אנדערע
דיאגנאז וואס איז צושטאנד געקומען
בלויז צוליב דעם וואס זיי האבן גענוצט
"סטערוידס"!
די אויערן ווילן עס נישט גלייבן ,אבער
שוין מיט  30יאר צוריק האט א גרויסער
'דערמאטאלאדזשיסט' (הויט דאקטאר)
און 'קלינישער פראפעסאר' אין ,UCLA
אנטדעקט אז דער קערפער ווערט ממש
'אדיקטעד' און שרעקליך געשעדיגט פון
צופיל נוצן .Steroids
עס איז בכלל נישט קיין וואונדער אז די
צאל מענטשן דיאגנאזירט מיט "עקזימע"
האט אנגעהויבן וואקסן ווי אויף הייוון פונקט
אין די זעלבע צייט וואס דאקטוירים האבן
אנגעהויבן נוצן סטערוידס אזוי אפט און
גרינג.
ווען דער דאקטאר פארשרייבט אייך די
שטארקע מעדיצינען ,קענט איר זיי טאקע
אודאי רואיג נוצן ,אבער למען השם ,נאר
פאר געציילטע טעג ,און קיינמאל נישט
אויף געוויסע חלקים פונעם קערפער וואו
קען עס ברענגען געפערליכע אויסשלאגן
– אויסשלאגן וועלכע קוקן אפט אויס ווי
עקזימע אבער זענען באמת אסאך ערגער!
אין די מעדיצינישע שפראך ווערט דאס
אנגערופן Red Skin Syndrome :אדער
( .Topical Steroid Withdrawalיעדער
וואס נוצט סטערוידס פאר סיי וועלכע סיבה
קען אויך ל"ע ליידן דערפון).
עס איז אן אמת'ער ווייטאג אז אזויפיל
דאקטוירים זענען נישט באקאנט דערמיט
און זענען נישט באהאוונט אין דעם
חילוק צווישן ריכטיגע עקזימע (atopic
 )dermatitisאון דער ענליכער ,אבער
ערגערער ,אויסשלאג ,וואס איז נאר א תוצאה
פון נוצן סטערוידס .דאקטוירים וועלן צוליב
זייער אומוויסנדיגקייט ווייטער פארשרייבן
מעדיצינען וועלכע זענען גורם אז די הויט
פון זייערע פאציענטן זאל גענצליך און
פערמענאנט געשעדיגט ווערן.
עס זענען פארהאן טעסטן (ווי דורך א
 Biopsyאון נאך מיטלען) דורך וועלכע
דאקטוירים קענען קלאר פעסטשטעלן וואס
זייט >> 16

BACK PAIN,

בס״ד

HERNIATED DISC,
SCIATICA,
PINCHED NERVE,
STIFF NECK,
SHOULDER PAIN,
CARPAL TUNNEL

האט איר יסורים?
דורך די מעטאד פון דר .סארנא האבן מיר
בעז״ה געהאלפן פילצאליגע מענטשן ארויס
קריכן פון זייערע ווייטאגן און פטור ווערן
דערפון איינמאל פאר אלעמאל.

SYNDROME,
TMJ,
ACID REFLUX,
STOMACH DISORDERS,
CHRONIC FATIGUE,
WEAKNESS,
HEADACHES,

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

MIGRAINES,
DIZZINESS
ETC.
Mrs. Fulop is not a licensed physician
or therapist and does not provide
medical advice or treatment. No
results are guaranteed.

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

�

Mrs. E. M. Perl
Health Kinesiology Practitioner
Treating physical and emotional
issues such as:
psoriasis, rheumatoid arthritis,
stress and anxiety, stomach disorders,
recurrent strep/colds, allergies, and more.
through Health Kinesiology (HK),
nutrition and lifestyle guidance.
בעז"ה קענען מיר זיין די ריכטיגע שליח צו העלפן מיט אייערע
פיזישע און גייסטישע שוועריגקייטן.

For more information or to schedule an appointment

Call: (845) 323-5950
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845-503-0212

נעמליך ,קודם כל גענצליך ,אבער טאקע
>> זייט 15
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718-513-2260

718-266-9742 x 303
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סטרעפטוקאקוס און
פראקסייד

קייראפראקטאר און
טובערקוליינום

איינער רעדט זיך אפ וועגן כסדר'דיגע
סטרעפ ( .)#5707איך האב געהאט
געליינט אין המספיק יארן צוריק וועגן א
שפריץ מיט'ן נאמען Streptococcus
וואס מען דארף נעמען צוויי מאל א טאג,
אן עסן  15מינוט פארדעם און נאכדעם.
מיר האבן עס פרובירט און עס האט
ב"ה געהאלפן (דאס ווערט פאבריצירט
דורך All Natural Homeopathic,
 ,845-481-3037און ווערט געמאכט
אין פארשידענע סארטן .מען קען עס
באשטעלן אין אפטייק).
נאך אן אינטערעסאנטע זאך האט
געהאלפן" ,פראקסייד" (!)Peroxide
פאר גרעסערע טינקט מען איין א Q-tip
דערין ,מען שטעלט זיך ביים שפיגל,
און מען שמירט עס דירעקט אויף די
געשווילעכץ .עס ארבעט וואונדער!
ביי עטוואס גרעסערע קינדער ,געב
איך אויסצושווענקען דאס מויל מיט
פראקסייד אויסגעמישט מיט וואסער
און עס רייניגט אויס דאס האלז הערליך
בס"ד.
אגב ,די אנטיביאטיק האט
אפגעשוואכט איר אימיון סיסטעם
און געמאכט די סטרעפ זאל כסדר
צוריקומען ,האב איך איר אויך געגעבן
וויטאמינען (מען קען פרעגן אין
געזונטהייט געשעפט וועלכע) צו
שטארקן איר אימיון סיסטעם .יישר כח
פאר אלעם,
()-

מיין טאכטער פלעגט האבן א סאך
סטרעפ ,דער גוטער שליח איז געווען Dr.
 .Kimmelער איז א קייראפראקטאר
אין וויליאמסבורג אויף ראסס סטריט,
 .718-852-9101זי איז געגאנגען  3מאל
א וואך די ערשטע  2וואכן ,שפעטער
איין מאל א וואך .דער אייבערשטער
האט געהאלפן און זי איז ב"ה באפרייט
דערפון.
אויך האב איך איר געגעבן א רפואה
"טובערקעליינום",Tuberculinum ,
וואס כ'האב אמאל געזען אין גאזעט אז
עס קען העלפן פארמיידן די סטרעפ .פאר
מער אינפארמאציע קען מען מיר רופן.
()-
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Wound Dressing
- promoting healing with a touch of nature -
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WILL & TRUST CONSULTANT
845-492-9013

Wounds | Burns | Skin Ulcers | Cellulites
Bed Sores | Post Surgery | MRSA

CALL NOW

to schedule an appointment
with one of our specialists

347-699-0202
We Serve:

•Williamsburg
•Boro Park
•Monsey
•Monroe
Our treatment is not intended
as a substitute for the diagnosis,
treatment, or advice of a qualified,
licensed medical professional.
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 #2אויב האט מען באקומען אן אטאקע
אדער מען פילט די ערשטע טריט דערפון,
שמירט וואס פריער אונטער'ן אויער עטליכע
טראפן – Di-vertigoא נאטורליכע אויל
וואס מען קען באקומען אין אפטייק( .אויב
האבן זיי עס נישט פרעגט אויב זיי קענען דאס
אייך באשטעלן – מיין היימישע פארמאסי
האט עס מיר באשטעלט און כ'האב עס
געהאט ביי מיין טיר דעם קומענדיגן טאג!)
עס ארבעט זייער גוט ,פילט בעסער ווי די
מעדיצין וואס איך האב באקומען אפאר
יאר צוריק אין שפיטאל נאך א 'ווערטיגא'
אטאקע( .א נאטורליכער דאקטארDr. Ezra ,
 ,Arlinהאט עס מיר רעקאמענדירט ).הצלחה
און צום געזונט!
()-
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"טיקס"
די סיבה וואס האט מיר געברענגט צו נעמען
די פעדער אין האנט איז א ווייטאגליכע און א
פארצויגענע .איך האף צום אייבערשטן אז
איר אדער איינער פון די חשוב'ע ליינער וועט
זיין די ריכטיגע שלוחים מיר צו ארויסהעלפן
איינמאל פאר אלעמאל.
איך לייד שוין עטליכע יאר פון א פראבלעם.
איך ווייס נישט פונקטליך ווי אזוי דאס רופט
זיך אין די מעדעצינישע דאקטוירישע וועלט.
איך וועל פראבירן דאס מסביר צו זיין אין
פשוטע ווערטער :איך מאך פארשידענע
נערוועזע באוועגונגען (קען זיין עס רופט זיך
"טיק" – נישט צו פארמישן מיט 'ליים-דעזיז),
ווי שאקלען מיט די גאנצע קערפער און נאך.
קודם כל פייניגן מיר די באוועגונגען אליינס
אויף א משונה'דיגן אופן .איך פיל אסאך
מאל ממש אז איך גיי עס נישט אדורכטראגן.
וויפיל איך האב שוין פרובירט זיך צו קענען
מתגבר זיין דערויף ,האב איך נישט מצליח
געווען .איך בין פשוט נישט אין קאנטראל
פון דעם .דאס איז אויסער די הויט-שיילנדע
בושות וואס עס איז מיר גורם .אסאך מענטשן
באטראכטן מיר ווי איך בין פשוט נישט ביים
זינען!
וועט איר דאך אודאי פרעגן פארוואס איך
גיי נישט צו א דאקטער? דער תירוץ איז אז איך
בין שוין געווען ביי א געווענליכער דאקטאר
(נישט א ספעציאליסט אויף דעם פראבלעם)
און ער האט מיר געזאגט אז ער קען מיר געבן
מעדיצין .ער האט איבער קלארגעשטעלט
אז די רגע וואס איך הער אויף צו נעמען די
מעדיצין ,איז מפטירין כדאתמול ,פונקט ווי
פריער .דאס איז שוין אויסער די שעדליכע
'סייד-עפעקטס' וואס עס קען גורם זיין.
איך בעט בכל לשון של בקשה ,העלפט מיר
ארויסקריכן דערפון ווייל איך האלט עס שוין
נישט אויס.
אויב איינער ווייסט פון א דאקטער
וואס געבט זיך אפ ספעציעל מיט די סארט
פראבלעמען און ער איז גוט ,טויג און העלפט
בס"ד ,אדער אויב איינער ווייסט סיי וואס
פאר א הילף וואס קען מיר העלפן ,ביטע
טוט אן אמת'ע חסד און אימעילט מיר די
אינפארמאציע אויףhelpnerve@gmail. :
 .comאויב איז אייך שווער צו אימעילן,
ביטע שרייבט צוריק צום ליינערס גאזעט ווי
שנעלער.

רעדאקציע :יט עט י ע גאזעט י
י יא קע עס זיי א אהא טע ע
מ

המספיק גאזעט

ט אס
סט עפ אי פעק יע אי י
ע עזע א עג גע
ק מט א יס
א יפ פ י א ט טעסט קע עס ע
א יפ אפ א א אקטא קע עס א יסהיי
מיט י י טיגע מע י י ע א י י ט קיי
אי פעק יע איז ג ט א פ עג יי א מ מ ה
אי מע ט הע ט יי ע הא ע יי ט אז
א א טי ע קזייעטי מע י י
י ספע
האט זיי געהא פ א א ע ע י אי
גאזעט  81#האט ע יי ט י א קי איז
גע י א יסגעהיי ט גע א ע פ
עמע קא י א י א ט ע גע עגימע ט
א יי א י גע א י גע ייגט אמעגא 3
ע ע טיקס
אסא הא גע י אז
קע זייע מעג י זיי ט עט ס סי א
( .)Tourette’s Syndromeמ קע אס
הע פ מיט טע אפי א ע מע י י ע
ע י
יט מ
א ע יי ע גע א
יסא סעס איז גע ע א טא קע הי פא
ע ג יי י י טיגע אקט י י
מא ע
א טע אפיסט י טע עפא מע איז
זייע אפיס איז אי א א
פא ק עס איז א י פא הא א ספע יע ע
א גא יזא יע א מע קע א פ פא מע
י ט עט סי א אסאסיעי א
הי
אי

Amazon Consulting,
Marketing & Training
We help Brands and Manufacturers in increasing
rankings, conversions & sales on Amazon.
Coaching or full-service monthly management
We also offer private 1-on-1 amazon training for
beginners

Call 212-913-0788
5708 14th Ave Brooklyn, NY 11219
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"זינק" פאר
אויסשלאגן
איך פיל אז איך מוז דאס מיטטיילן מיט
אנדערע.
מיין קינד האט ביי די דריי חדשים באקומען
א קליינע אויסשלאג ( )rashאויף זיין פנים.
צוביסלעך האט זיך דאס אויסגעשפרייט אויף
כמעט זיין גאנצע פנים און אויערן .עס האט
אויסגעקוקט ווי אפענע הויט און האט אפילו
געבלוטיגט .מיר זענען געגאנגען פון דאקטאר
צו דאקטאר און פון Dermatologist
(הויט-ספעציאליסט) צו .Dermatologist
יעדער האט געגעבן אן אנדערע דיאגנאז ,פון
 Impetigoאון  MRSAביז  .Strepמיט
יעדע דיאגנאז האט דאס קינד באקומען א
צווייטע מעדיצין .אויך האבן מיר פרובירט
 6אנדערע סארטן שמירעכצער ...דאס קינד
האט שוין באלד געלעבט אויף מעדיצין און
מ'האט קוים געקענט זיין זיינע אויגעלעך פון
אזויפיל שמירעכצער ...אבער,
וואכן זענען אדורך און דאס קינד האט
אויסגעקוקט אזוי שלעכט אז פרעמדע
מענטשן אויפ'ן גאס ,האבן זעענדיג דאס
קינד ,שנעל אריבערגעקומען געבן זייערע
עצות ...ביקור חולים האט גע'עצה'ט אז מען
זאל גיין צו דאקטוירים אין "קאלאמביע"
און אנדערע גרויסע דאקטוירים אין
מאנהעטן .איך האב באלאסן צו פרובירן
נאך איין לאקאלער דאקטער פאר איך הייב
אן ארומפארן ,און כ'בין געגאנגען זען Dr.
 ,Geriaא  Dermatologistאין רפואה
העלט סענטער ,נעבן ניי-סקווירא .דער דר.
איז ב"ה געווען דער גוטער שליח .ער האט
געזאגט אז דאס קינד ליידט פון א מאנגל אין
'צינק' ( ,)Zinc Deficiencyבאטאנענדיג
אז 'זינק' איז גאר א וויכטיגע מינעראל פאר
געזונטע הויט.
די בלוט טעסט איז טאקע צוריקגעקומען
מיט זייער א נידריגע נומער "זינק".
זייט >> 18
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347-460-9527

Let the POWER of NATURE
!bring you AMAZING results

with the "Herbal Power" Products
Cold | Cough | Congestion
-Relieve Rub-

Amazing
Wound Healing
Method

A potent antiviral, antibacterial
cold and cough remedy used by
herbalist for centuries.

Sleep
& enhancer
Stress reducer

| works for: Wounds | Burns | Skin Ulcers
Cellulites | Bed Sores | Post Surgery | MRSA
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Promoting healing with a touch of nature

Available at your local Health Food store and Pharmacies

HerbalPower
for more info and for wholesale. Please call: 347-699-0202
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המספיק גאזעט

ליינער'סגאזעט
>> זייט 17

נאך אפאר טעג נעמען ספעציעלע פליסיגע
זינק ( )Liquid Zincוואס דער דאקטאר
האט באשטעלט פונעם אפטייק ,איז זיין הויט
ב"ה גלאט און זיידן ווי ביי א ניי געבוירן
קינד!
איך בין שוין נאכדעם געגאנגען צום זעלבן
דאקטאר מיט אנדערע קינדער פאר אנדערע
זאכן און כ'בין ב"ה געווען זייער צופרידן.
זייט נאר פארזיכטיג מיט איין זאך :צופיל
"זינק" איז נישט גוט .טוט דאס נאר לויט די
אנווייזונגען פונעם דאקטאר .הצלחה!
ד.ש.ק.
()-

ווערן בלויז וויבאלד מען קען נישט נוצן דעם
ריטעינער .ווען דער ריטעינער האט געשאפן
יסורים ביי מיינע קינדער ,האט דער ארטא-
דענטיסט אריינגעקלעבט א  Retainerאויף
די ציינער ,אינעווייניג אין מויל .פונדרויסן
זעט מען גארנישט אן .עס ליגט דארט אגאנצן
צייט ,מען דארף עס נישט ארויסנעמען און
אריינלייגן ,עס שטערט בכלל נישט ,פאדערט
נישט קיין באזונדערע רייניגונג ,מען לייגט
עס אריין און מען קען רואיג פארגעסן
דערפון( .די יסורים וואס קומען פון די
ריטעינער שטאמען דערפון וואס מען קען
נישט געהעריג פארמאכן דאס מויל ,און עס
לייגט דרוק אויף די בארד-ביין (.)Jaws
הצלחה רבה!

5993
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'ריטעינער'
אלטערנאטיוו
בריוו  #5772האט ארויסגעברענגט ווי די
 Retainerוואס דער דענטיסט געבט נאך
ברעיסעס צו האלטן די ציינער אין פלאץ ,דאס
קען אמאל ברענגען יסורים .פון די אנדערע
זייט איז אבער א גרויסע שאד אז נאכ'ן האבן
'ברעיסעס' זאלן די ציינער צוריק צעפארן

זיך דערין ,אדער איז גוט יעדער וועלכער איז
א מומחה אין ?Behavioral Issues
צווייטנס וויל איך וויסן ,וועלכע מעדיצין
האט געהאלפן?
אויך ווער ווייסט פון א  Psychiatristוואס
נעמט  United Healthcareאינשורענס?
אפשר קען די גאזעט בכלל שרייבן מער
איבער די מחלה ,עס איז אן Emotional
 Issueוואס א סאך ליידן פון דעם .עס קען
קומען באגלייט מיט  BPDאון  OCDאויך.
יישר כח!

י

רעדאקציע :א אס א הא יגע
אי גאזעט מע  #101האט געעפ ט א
יי ע מ עס אי ע עספע גע ס האט
י טעמע ע ג יי ט אי ק ימאקס מיט א
מע טיגע א גע י א טיק פ א מאמע
אי גאזעט מע  #108איי סי ע ג י
פעטע הא
י פ יע א
א גע
ע טע מיטגעטיי ט א אסא ע פ ע
א הי פ א ע אי פא מא יע אי ע י
טעמע ה יפטזע י אי י אמע פ
אק מע י א טיק ע
יי ע ס גאזעט
פ א טע גאזעט יטע פא י ט איי מיט
י ע אק יע
ה ה ה
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אספערגערס
הילף?
איך זיך אינפארמאציע אויב איינער ווייסט
פון א טעראפיסט וואס איז באהאוונט מיט
 .Asperger’s Syndromeבכלל ,וויל איך
הערן פון ערפארונג פון אנדערע ,פעלט אויס צו
טרעפן א טעראפיסט וועלכער ספעציאליזירט

איבער עקני

ליינער'סגאזעט
6028

ב"ה באפרייט פון עקני
איך פיל פאר א זכי' זיך אראפצוזעצן יעצט מוצאי ראש
השנה ענטפערן אויף בריוו  #5864איבער עקני (גאזעט
תשרי ,)143# ,וויבאלד היינט אין שול האב איך געדאנקט
דעם אייבערשטן פאר'ן מיר העלפן מיט דעם און אויך
געבעטן אויף ווייטער אז אלע סימנים פון די פימפלס
זאלן אוועקגיין.
יא ,קוים לעצטע יאר האב איך געקרעכצט צום
אייבערשטן אויף מיין רויטע אנגעווייטאגטע פנים ,פול
מיט עקני ,און יעצט דאנק איך אים אויף די שמירעכץ
וואס ער האט מיר צוגעשיקט .מען קען דאס באקומען
סיי  Over the counterאון סיי דורך א רעצעפט
פונעם דאקטאר .די נאמען דערפון איזRugby Acne :
 .Medicationמען שמירט עס יעדן צופרי און ביינאכט.
עס קען מאכן אביסל טרוקן און אין אזא פאל שמירט עס
נאר איינמאל א טאג.
אין די זעלבע צייט (אפשר אביסל פריער) בין איך אויך
אראפ פון אומגעזונטע אויל וויCanola, Cottonseed:
ווי אויך האב איך בכלל אנגעהויבן עסן געזונטער.
איך ווייס נישט אויב די פארבעסערונג האט געהאט
צופיל צוטון מיט מיין געזונטערע דיעטע ,וויבאלד עסן

כראנישע-ליים
דאקטוירים
בריוו  ,#5827גאזעט  ,#144כסלו ,פרעגט
איבער ( ILADSרעד ILADS :.איז
אקראנים פאר International Lyme and

געזונטער האב איך שוין אנגעהויבן א גוטע פאר חדשים
פריער .איך טראכט אבער אז מיט די צייט מאכט עס א
רושם (אגב ,איך עס אויך דווקא  Organicאייער).
"טשאקאלאדע" איז ביי מיר בדוק ומנוסה אז עס
ברענגט פימפלס ,יא ,אפילו פארעווע  70%קאקאו .נאר
'ארגאניק' טשאקאלאדע פארשמירט נישט מיין פנים.
פאר מער אינפארמאציע קענט איר זיך פארבינדן מיט מיר
דורכ'ן טעלעפאן ,מיין נומער איז געהיטן ביי רעדאקציע.
אה ,נאר נאך א חיזוק ווארט :איך האב געהערט לעצטע
וואך איבער א שטודיע וואס פארבינדט מענטשן וואס
האבן עקני ,אז זיי האבן מער יונגע צעלן אין קערפער און
במילא עלטערן זיי זיך שפעטער .הצלחה רבה!
()-
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היימישע שמירעכץ ,בדוק
ומנוסה
איך וויל דא געבן אן עצה פאר די פרוי פון ב.פ .וואס
האט געפרעגט אויף עקני .איך האב אויספרובירט די עצה
קוים  2וואכן און שוין געזען אביסל א פארבעסערונג .איך
האף צו הערן נאך אנדערע עצות פון ליינער'ס ,וויאזוי
אינגאנצן צו פטור ווערן פון דעם.
מען מאכט א שמירעכץ פון:
¼ cup Honey
Tbls. Miracle Clay 1-2
drops Tea Tree Oil 5
drops Lavendar Oil 2
מען נוצט דאס אלס א זייף צו אפוואשן די פנים .עס איז
גוט צו לאזן שטיין ביז  10מינוט אלס א מאסק און דערנאך

עז

 ,Associated Diseases Societyא נאן-
פראפיט ארגאניזאציע געווידמעט צו העלפן
מענטשן וועלכע ליידן פון "כראנישע ליים
דעזיז" דורך פארש ארבעט איבער די בעסטע
באהאנדלונגען און פרובירן איבערצוגעבן
זייערע געפונסן פאר די ברייטע מעדיצינישע
מאסן) און נוצן זייערע דאקטוירים פאר ליים-
דעזיז און נאך.
מיר האבן זיכער געהאט א ישועה דורך
אן  ILADSדאקטאר פאר  2קינדער .און
אויב איז דאס טאקע דער פראבלעם ,לוינט
זיך זיכער די געלט( .אגב ,איין קינד האבן
מיר נישט געצאלט ,נאר דורך insurance.
Dr. Leon Kohnbash, Pancare in
 .Williamsburgאבער איך מיין ער טוט
דאס נישט .אפשר אויב מעגליך ,לוינט זיך צו
ווארטן ביז "יש תקוה" די ארגענאזאציע פאר
 ,Diseaseוועט טרעפן נאך א דר .צו נעמען
.insurance
5996

פארריכטן לעכל
פון אויערינגל
אויב איך געדענק גוט זענען במשך די
יארן געווען בריוון מיט עצות און אויך וואו
זיך צו ווענדן פאר א צעריסענע אויעררינגל
לאך ( .)Torn Earlobeאיך וואלט זייער
דאנקבאר געווען אויב איר קענט אונז לאזן
וויסן די אינפארמאציע ווי שנעלער .ביטע
רופן אדער דאס שרייבן אין ליינער'ס גאזעט
אן מיין נאמען און נומער .יישר כח,
()-
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אפוואשן.
אויך קען מען ניצן עפל-סיידער-עסיג (Apple Cider
 )Vinegarאלס א  .Tonerמען מאכט נאס א Cotton
 Ballדערמיט און מען ווישט ארום דאס פנים .אויב עס
מאכט ציפן די אויגן ,קען מען עס אויסמישן מיט אביסל
וואסער פאר מען נוצט עס.
סיי די Miracle Clayאון סיי די Apple Cider
 Vinegarהאבן א כח ארויסצוציען אינפעקציעס.
אויך איז וויכטיג צו טרינקען גענוג ,האלטן א געזונטע
דיעטע ,און פארמיידן עצירות.
()-
6030

פלאקס-אויל פאר עקני
 #5864בעט הילף קעגן עקני – ,Acne Pimplesיארן
צוריק איז געשטאנען אין גאזעט צו נעמען אין מויל א
לעפל  .Flax Oilאיך האב עס געקויפט אין געזונטהייט
געשעפט מיט א הכשר פון  ,Star Kאון גענומען ערליך
יעדן טאג פאר א לאנגע צייט ,מן הסתם פאר צוויי
חדשים ,און עס האט זייער געהאלפן ב"ה (מאמעס פון
ניי-געבוירענע קינדער זאלן עס נישט נעמען פאר'ן פרעגן
א דאקטאר) .די הויט איז געווארן הערליך! ממש 100%
ריין .אפילו היינט ,מיט עטליכע יאר שפעטער ,באקום איך
זייער זעלטן סיי וועלכע אויסשלאג אויף די הענט .איך
וואלט שטארק געראטן דאס צו פראבירן.
אגב ,איך האב אמאל געהערט אז בארשט העלפט
דערויף.
א גרויסן יישר כח פאר אלעס וואס איר טוט און פאר
דער וואס האט יארן צוריק געשריבן די עצה וועגן נוצן
פלאקס אויל!
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5997

קרעיניאסינאסטאסיס

6001

קאנאבידיאל ערפארונג?
און וויפיל עס האט אייך געקאסט .יישר כח,
()-
5999

אונזער קינד איז ארונטער אן אפעראציע
פאר ( Craniosynostosisקרעיני-אסינ-
אסטאסיס ,ד.מ .דער גלגולת וואקסט נישט
אין געהעריגן פארעם) ,און מען דארף עס
איבערמאכן וויבאלד עס איז נישט געלונגען.
אויב איינער האט ערפארונג מיט דעם ,וואו
מען קען גיין און וואס קען העלפן ,ביטע
פארבינדט אייך מיט אונז דורך די רעדאקציע,
ווי אומשנעלסטן! יישר כח,
()-

ביטע שרייבט צוריק .מען קען זיך פארבינדן
מיט אונז דורך די רעדאקציע,
()-

קריצן מיט ציין
מיר זוכן אן עצה פאר א פיר יעריג מיידל
וואס "קריצט מיט די ציין" אינמיטן שלאף.
בייטאג ווייסט זי ניטאמאל וויאזוי מען טוט
דאס .מיר וואלטן זיך געפריידט צו הערן אן
עצה.
()-

בריוו  #5940האט געשריבן אז מען קען
באקומען א נאטורליכע מיטל וואס העלפט
פאר סיזשערס ( )Seizuresאון עפילעפסיע
( ,)Epilepsyמיט'ן נאמען ,Cannabidiol
וואס אנטהאלט נישט די שעדליכע ,אדיקטיווע
כעמיקאלן פון 'קאנאביס' ,און געשריבן די
קאנטאקט אינפארמאציע .דער בריוו איז
אבער געווען אנאנים און מיר ווילן וויכטיג
שמועסן מיט איינעם וואס האט עס גענוצט
און טאקע אויסגעהיילט געווארן דורכדעם
בס"ד .ביטע פארבינדט אייך מיט אונז אויף
.212-444-9932
()-

6000
5998

דענטיסט פרייזן...
איך זוך א דענטיסט וואס מאכט ,Implants
און נעמט  americhoiceאינשורענס ,אדער
פאר ביליגערע פרייזן .די דענטיסט ביי וועם
מיר זענען געווען בעט  $40,000און מיר הערן
אז דאס איז די פרייז ...וואס טוט איינער וואס
קען נישט באצאלן אזא סכום? .איך האב
געהערט מענטשן פארן קיין אייראפע אדער
ארץ ישראל צו טון די ציינער .אויב איר קענט
ביטע לאזט אונז וויסן וואו איר זענט געווען

אונזער אכט יעריג יונגל כאפט בערך יעדע
זעקס וואכן א ברעכן אטאקע ,ווען ער ברעכט
בערך  20-30מאל אין א צייט אפשניט פון
 12-16שעה .איין טאג פריער און איין טאג
נאכדעם איז ער אינגאנצן געהעריג .ער האט
נישט קיין שום אנדערע סימפטאמען .אונזער
לאקאלער קינדער-דאקטאר טענה'ט אז
מען דארף זיך נישט זארגן ווילאנג זיין וואג
איז נארמאל .אויב איינער האט שוין אמאל
געהאט אזוינס אדער עפעס ענליכס דערצו,

ליינער'סגאזעט

איבער שפאלטן
אין פיס /צוקער

איך זוך אינפארמאציע איבער די פאלגנדע
צוויי סארט צאן-איינפלאנצונגMini :
 dental implantאון in 1 dental 4
 .implantאויב איינער האט אינפארמאציע
ביטע אריינשטעלן אין גאזעט .יישר כח,
()-
6003

בעיסמענט – סארייסעס

בריוו  #5883פרעגט איבער שפאלטן אין די פיס וואס
מען באקומט פונקט יעדן שבת ,אויב עס קומט מעגליך
פון צוקער .איך וויל איבערגעבן פון מיין אייגענע
ערפארונג .איך האב זייער געליטן יעדן שבת ,יום
טוב און חול המועד פון שפאלטן אין די פיס ,ביז דער
אייבערשטער האט מיר געהאלפן און איך האב געטוישט
מיינע שטרימפ עס זאל נישט זיין אינגאנצן קאטאן ,נאר
 80%אדער אן אנדערע פראצענט עס זאל זיין געמישט
 Cottonאון  .Spandexמען קען טרעפן די זאקן
אומעטום ,איך האב עס געקויפט ביי מיין לאקאלע
היימישע דריי-גוד געשעפט .זייט דעמאלטס האב איך
אויפגעהערט ליידן פון די שפאלטן!
(איך האב אויך געטוישט מיינע שבת'דיגע פערטל
שיך – איך גיי מיט ווייסע זאקן שבת .כ'האב אנגעהויבן
טראגן  Terapiaשיך .די פיס זענען מיר דאכט זיך שוין

פעריא-דענטיסט
איך זוך דרינגנד א (Periodontist( Gum
 .Specialistווער עס האט געהאט גוטע
עקספיריענס מיט אזא איינעם ,וועל איך זייער
דאנקבאר זיין אז מען וועט נעמען די מיה און
אריינשטעלן די אינפארמאציע אין גאזעט.
תזכו למצוות און א גרויסן דאנק,
מרת ש.
6005

"הימאפיליע"
אונזער קינד איז דיאגנאזירט געווארן
מיט א  Blood Clotting Disorderוואס
ווערט גערופן הימאפיליע (.)Hemophilia
עס איז זייער נישט באקאנט און מיר וואלט
געוואלט הערן מער פרטים דערוועגן ,וויאזוי
באהאנדלט מען עס און ווער איז א גוטער
דאקטאר פאר דעם .אויב עס איז ,genetic
וואס קען מען טון דערוועגן? צו וועמען קען
מען זיך ווענדן? מיט וועמען קען מען דאס
איבערשמועסן? אויב איינער ווייסט ,ביטע
זייט >> 21

איך וואוין אין א בעיסמענט און אפאר פון

בעסער געווארן פריער – דער עיקר האט געהאלפן דאס
טוישן די שטרימפ).
()-
6032

אראפ פון מילכיגס
שפאלטן אין די פיס ,בריוו  ,#5883מיין מאן פלעגט
באקומען שפאלטן אין די פיס ביינאכט אויב האט ער יענע
טאג געהאט מילכיגס.
()-

6031

גוטע שטרימפ

6004

6002

דענטאל אימפלענט

ברעכן אטאקעס

מיינע קינדער האבן באקומען סארייסעס זינט
איך וואוין אין די דירה .איך וויל וויסן אויב
איינער האט אינפארמאציע אויב א בעיסמענט
קען ברענגען סארייסעס אדער עס פארערגערן.
און בכלל וואס איז א פראקטישע עצה פאר א
קינד וואס ליידט דערפון און עס קראצט אן א
שיעור? ביטע אריינשיקן אייער ענטפער וואס
שנעלער ,עס וועט זיין א גרויסע הילף פאר
אונז .מיט דאנק פון פאראויס,
א מאמע

6033

טאקע די שיך
איך בין נישט קיין דאקטאר איך קען אבער מיטטיילן
מיין עקספיריענס.
עס איז אמת אז הויך צוקער איז שעדליך פאר די פיס,
און ווען די פיס האט ערגעץ א שפאלט אויפ'ן פלאך און
די צוקער הייבט זיך ,פילט מען דעם שפאלט מער ווי סתם
אזוי .אבער דאס איז אויך זיכער אז ווען מען האט אן די
שבת שיך ,וועלכע לאזט אריין לופט צו די פיס ,ווערט די
פיס טרוקן און עס טוט פראדוצירן שפאלטענס .ממילא
מוז זיין אז די שפאלטן זענען לכאורה נישט פון די צוקער
נאר פון די טרוקנקייט פון די פיס ,והא ראי' ווייל גענוג
מאל צולאזט מען זיך אינדערוואכן מיט עסן וועלכע איז
נישט געאייגנט און דאך ווערט נישט קיין שפאלטן אין
די פיס.
אויך האב איך שוין געהערט פון אנדערע וועלכע ליידן

בכלל נישט אויף צוקער ,אז זיי באקומען שפאלטן אין די
פיס אום שבת ,וואס ביי זיי פאסירט עס זיכער נאר צוליב
די שיך.
דער פראבלעם איז פיל מער ביינאכט ביים שלאפן,
ווייל די ווייטאג פון די שפאלטן וועקט אויף פון שלאף.
ארויפשמירן אביסל שמן זית העלפט שטארק אז מען זאל
נישט פילן די ווייטאג .אבער די חלק הלכה ,צי מען מעג
עס טון אום שבת און אויף וואס פאר אן אופן ,דאס דארף
מען אדורכשמועסן מיט א מורה הוראה.
עס איז דא א פאטענט וואס העלפט גאר גוט :פרייטאג
צו נאכטס צום שלאפן זאל מען אנטון א קליינע פלעסטיג
בעק [א סענדוויטש בעג] אדער אויב עס פעלט אויס ,א
גרעסערע [א פוד סטארעדזש בעג] ,און דערויף אנטון א
קליינע וואכנדיגע זאק ,דאס האלט די פיס פייכט און מען
שפירט נישט די שפאלטן.
()-
6034

עס איז די שיך
ענטפער :אויף די פראגע וועגן א צוקער ליידנדער וואס
האט שפאלטנס אויף די פיס יעדן שבת :עס האט נישט
מיט צוקער ,עס האט מיט די שיך .לכאורה ווייל עס איז
מער טרוקן און הארט צוליב די לופט .מיין מאן האט
דאס אויך פון די שבת שיך .איך האב דאס ווען איך גיי צו
לאנג מיט אפענע שיך (למשל  crocsאדער .)slippers
א פשוט'ע באנדאזש קען העלפן סיי עס צו פארמיידן און
סיי צו היילן .עס האלט די פלאץ ווייך .אויך איז דא א
שמירעכץ וואס הייסט .heal balm
()-
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רעדאקציע :פא ג האט אי עט י ע
א יס ג פ פ יע יגע גאזעט
י האט
ע טא טע
א זע
געהאט אזא פ א ע מיט א יע י ג א
א מי הא עס גע אזט פא ע ט יי
א ט גא סטי פ מא סי זיי טע עפא
מע איז
מ א א יס עמע י א יע י ג א י
אפא טעג א גיי א ג ט אקטא אס
זא מא סטיט עס אז י ע זא ע
ע י סטיט עס זע ע
אסא ק ע ע
י גא גע קע מע א אמא א טא י
א יע י ג א ע א ט ג גע עס זא י ט
ע אס ע פ א ע ק מט
זיי
ע ע א יע י ג ע
גע ע י פ
אי י יאמס ג איז א א אקא טע
ייסמא אי
סטי
ה יט אקטא
ע פא גא ע ס ע ע איז זייע ג ט
ע פא אי פ א עמע מיט א יע י ג
ע ע ע פא י ט אס פא ג יס א

עס
ק יי א עמט א ע ע יי אי
א זע טא טע ס א יע י ג ע ע
זע ע גע ע זייע א יסגע יג מעט
יז עק ע ע ט ע איז עס ה גע א
י ג יי
א מי
פא א ט
ק י האספיטא ס ע טיסט אפיס אי
י יאמס ג ע פא א י יזי א א ע
ע יי אז
אס איז י מע סטע י טיג
עס האט זי פעטע א יסגע טע ט אז
ע פ א ע מיט ע איז געק מע יי
 14קא אט
אס מיי איז גע ע א ע גי
גא
ט ה י יטע אזט א ז מיטטיי
אז א י א זע קי האט געהאט ע
פ א ע פ א א יע י ג א אס איז
גע ע מעט ע יס מי הא געט אפ א
ג עס ע ג
ג ט פ אסטיק ס י ז ע
גא א ג טע
ע ע האט עס גע ייט
עג אס האט גע יע ט י ט מע י א פא
ג עס ע ג
מי ט י טע עפא מע פ
ה ה
איז
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ליינער'סגאזעט
6035

טיירויד פראבלעם?
גלוטען פריי!

איבער
טיירויד

א

אסאך מענטשן מיט טיירויד פראבלעמען.
רפואה שלימה!
()-
6037

מיין דאקטאר האט געזעהן פון
געהעריגע בלוט טעסטן אז איך האב
א פראבלעם מיט די טיירויד .ער האט
גע'עצה'ט אז די בעסטע זאך איז
אויספרובירן א גלוטען פרייע דיעטע.
עס איז היינט נישט אזוי שווער וויבאלד
מען קען שוין באקומען כמעט אלעס
גלוטען פריי .איך בין צוריקגעגאנגען
פאר בלוט טעסטן נאך א שטיק צייט און
עס האט ב"ה געוויזן אז אלעס איז גוט!
דער דאקטאר איז  ,Dr. Shahkoohiאן
 Internistאין . ODA
()-
6036

פאר שוואכע טיירויד
אן ענטפער פאר בריוו  #5981וואס
פרעגט איבער א גוטע מיטל צו רעגולירן
דעם טיירויד אין ספעציעלע אומשטענדן,
 ,Herbal Tincture THYROפון די
פירמע  ,TAHUAהאט שוין געהאלפן

אייאדיין
איבעראקטיווע טיירויד קומט פון א
מאנגל און  .Iodineדער באקאנטער
קייראפראקטער ,דר .הארבאטער פון
בארא פארק ,באהאנדלט עס מיט
 .Iodine Supplementsזיין נומער איז
.718-621-2550
6038

געהאלפן דורך
קייראפראקטאר
ענטפער פאר  #5878וועגן
אן  .Overactive Thyroidא
קייראפראקטארDr. Michelle ,
 ,Kleinהאט אונז געהאלפן אויף דעם .זי
קומט אויף וויליאמסבורג יעדע צווייטע
וואך ,איר נומער איז .347-557-6869
()-

איבער נאז בלוטן
6039

"וואזעלין"
פאר א קינד וואס די נאז בלוטיגט
אסאך :#5890 ,דאס קומט אפט פון א
טרוקנקייט אין די לופט ,געווענליך דורך
די הייצונג/סטים .ווען עס בלוט די נאז
שטעל איך דאס ערשטע אפ דאס בלוט
און דערנאך געב איך צו טרונקען א גלאז
מאראנצן זאפט .עס איז וויכטיג צו האלטן
די נאז פייכט ( )Moisturizedוויבאלד
דאס האלט אפ די אדערן פון קראכן –
פונקט ווי טרוקענע הויט אויף די הענט
פארמיידט שפאלטנס .מען קען עס גרינג
טון דורך ארויפלייגן "וואזעלין" אויף א
 Q-tipאון אריינשמירן אין די נאז.
6040

אפצושטעלן
אז מען האלט די קאפ פאראויס,
אביסל איז גענוג ,און מען לייגט שטארק
דרוק אויף די נאזלעכער ,הערט עס אויף
צו בלוטן .צו ענדיגן די בלוטינג נאך
שנעלער ,איז גוט ארומצודרייען א דינע
בענדל ,אזויווי א ציצית שטריק ,ארום די
'פינקי' פינגער פון די האנט וואס איז אויף
די זעלבע זייט ווי די נאז בלוטיגט ,צב"ש

אויב עס בלוטיגט פון די רעכטע זייט,
לייגט מען עס אויף די קלענסטע פינגער
פון די רעכטע האנט .מען האלט עס אן די
שטייפסטע מעגליך פאר א מינוט צוויי.
דאס שטעלט אפ די בלוט פלוס און לאזט
די וואונד זיך פארהארטעווען.
6041

'סעילין'
איך מאך דאס יעצט מיט מיט איינס
פון מיינע קינדער ,און האב שוין  2מאל
אויסגעברענט די אדערן ביי Dr. Keller
פון די Mount Kisco Medical
 .Groupאבער א צייטווייליגע עצה
וואס ארבעט שנעל און גרינג איז צו ניצן
 Saline Nasal Sprayוואס מען קען
באקומען פון פארשידענע  ,Brandsאון
עס איז גאנץ ביליג .יעדעס מאל זיין נאז
בלוט ,שפריצט ער אריין  1מאל אין די
נאז און האלט די נאז פארמאכט פאר
ווייניגער ווי א מינוט .עס ארבעט גלייך
און וואונדערליך!
לויט'ן דאקטער איז רעקאמענדירט אין
די ווינטער אלס מיטל עס צו פארמיידן,
צו שפריצן 'סעילין' יעדע נאכט פאר'ן זיך
לייגן און צופרי ביים אויפשטיין ,ווייל
אין די ווינטער איז די לופט מער טרוקן.
()-
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שרייבן צוריק ווי פריער .יישר כח און תזכו
למצות!
6006

ריכטיגע יאוד?
אין בריוו  #5845האט א ליינער געשריבן
וועגן לייגן  Iodineאויפ'ן האנט .איך האב
אין אפטייק נאר געטראפן א פלעשל פליסיגע
'יאוד' וואס איז הויפטזעכליך 'אלקאהאל' .איז
דאס אויך גוט? אדער אפשר ווייסט איינער
וואו איך בארא פארק מען קען קויפן די
דערמאנטע רויטע יאוד?
()-
6007

שמירעכץ פאר גלאטע
הויט?
שאלה :וועלכע נאטורליכע שמירעכץ
האלט די הויט גלאט ,און אין וועלכען עלטער
זאל מען עס אנהייבן נוצן?
6008

פלוצימדיגע הערן
פארלוסט
ביטע אריינלייגן אין ליינערס גאזעט ווי

ווארימע "וועיפארייזערס" ,האניג ,האניג
געמישט מיט צוויבל Olbas oil ,און נאך,
אבער דערווייל אן ערפאלג .א הוס-אטאקע
האלט געווענליך אן פאר בערך  4טעג .עס
באדערט אים זייער שווער ,נישט לאזנדיג אים
שלאפן ביינאכט .איך וואלט זיך זייער שטארק
געפריידט צו הערן פרובירטע עצות! יישר כח,
()-
6011

פריער :מיר זוכן אן עצה אדער סיי וואס פאר
אן עקספיריענס איבער א מיטליעריגער איד,
אין די נידריגע פערציגער יארן ,וועלכער האט
פלוצים אויפגעהערט הערן אויף איין אויער,
ממש איבערנאכט .אויף ענגליש רופט מען
דאס  .Sudden Hear lossדי דאקטוירים
ביי וועלכע מיר זענען געווען האבן געזאגט
איז ווי פריער מען כאפט דאס ,אלץ א בעסערע
מעגליכקייט איז פארהאן עס צו היילן .מיר
לאזן דא איבער אונזער טעלעפאן נומער צו
רופן .347-699-3012 ,תזכו למצוות!
()-

מאנג בונדלעך
ָ
איך האב א קינד מיט גאר שטארקע
אלערדזשיס ,אפילו פלייש און פיש איז אים
שווער צו פארדייען .איינער האט געגעבן אן
עצה אז  Mung Beansדארף זיין זייער גוט.
ווער עס ווייסט מער וועגן דעם באנדל זאל
ביטע לאזן וויסן ,ולמצוה גדולה יחשב .יישר
כח,
()-
6012

6009

שמאלע נאז-ביין
אויב זענט איר באקאנט מיט Pyriform
 ,Aperture Stenosisד.מ .א קינד ווערט
געבוירן מיט א פארשמעלערטע נאז-ביין.
ביטע לאזט הערן אייער ערפארנוג אדער
פארבינדט אייך מיט אונז ,אינפארמאציע
געהיט ביי די רעדאקציע.
()-
6010

קינד הוסט שווער
איך זוך אן עצה פאר א  5און א האלב יעריג
קינד וואס ליידט פון א שווערע הוס ,זיין הוס
איז מער ווייניגער טרוקן .איך מיין אז דאס
קומט פון פארקילעכטץ ,אבער זיין נאז רינט
נישט .מיר האט שוין פרובירט קאלטע און

פארדרייטע קושקע
איך וויל פרעגן וועגן א מאגן פראבלעם.
שוין א לענגערע צייט וואס איך קען נישט
ארויסגיין געהעריג .אפילו ווען איך לייג נישט

אן מיין מאגן ,איך עס ווייניג פרובירנדיג צו
פארלירן אביסל וואג ,העלפט עס אויך נישט.
עס שפירט זיך מיר ווי מיין פארדייאונגס
סיסטעם ( )Metabolismארבעט נישט ח"ו.
כ'בין שוין געווען ביים דאקטאר ,וועלכער
זאגט אז די קושקע איז פארדרייט ,און עס
איז גאנץ א נארמאלע זאך ,עס געשעט אסאך
מאל ...אבער וואס האב איך פון דעם? א
רפואה האט ער נישט פאר מיר און ס'איז
זייער אומאנגענעם אזוי צו לעבן .אויב איינער
ווייסט פון א לעזונג פאר דעם פראבלעם ,ביטע
אריינשיקן .יישר כח,
()-
6013

הילף פאר סליפ-עפניע
ביטע אריינלייגן דעם בריוול ווי שנעלער.
איך בין דיאגנאזירט געווארן מיט Mild
 .Sleep Apneaעס שטערט מיר זייער ,איך
בין זייער מיד דורכ'ן טאג ,גלייך פארטאגס
שלאף איך שוין איין ,און מיין קאפ איז
נישט שארף און קלאר .ווער עס ווייסט
סיי וואספארא עצה ווערט געבעטן זיך צו
פארבינדן מיט די מערכת ,אדער רופט מיר
דירעקט אויף מיין סעל .845-663-3132 .לאזט
א מעסעדש ולמצוה גדולה יחשב.
()-

איבער
ליינער'סגאזעט
אינשורענס פאר "עלאופישא"
שייטלען
הארת פנים
6042

די נומער צו רופן איז מרת .טייכמאן
( 347-946-2974אויב זי הייבט נישט
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אויף רופט זי צוריק שפעטער) .זי האט
געעפנט אן ארגאניזאציע ספעציעל
פאר מענטשן מיט עלאופישע מיט'ן
נאמען "הארת פנים" Hairoes ,אויף
ענגליש .זי האט אינפארמאציע וויאזוי
מען קען באקומען אינשורענס דורך
מעדיקעיד פאר די שייטלעך .אזוי
אויך האט זי בכלל אהערגעשטעלט
קארניוולס פאר קינדער וואס ליידן
דערפון ,מסיבות פאר יונגעלייט און
בחורים און סופארט-גרופעס פאר
עלטערן .מען קען זיי אויך קאנטאקטן
אויף .Hairoes.org
()-
6043

נאן-פראפיט
העלפט
וועגן בריוו  #5894וואס פרעגט
וועגן אינשורענס פאר שייטלעך פאר
די קינד וואס האט  .Alopeciaעס
איז דא א נאן-פראפיט ארגאניזאציע,
נישט א אידישע ,וואס העלפט
אמעריקאנע קינדער וואס ליידן פון
עלאופישע זיי צו געבן שייטלעך.
די ארגאניזאציע הייסטLocks :
 of Loveמען קען זיי רופן אויף:
.561-833-7332
()-

ז
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6014

איי .טי .פי .פוידער
בריוו  #5891בעט הילף פאר  ,ITPאין
ארץ ישראל איז פארהאן א גמ"ח ביי א
געוויסע מרת שוואדראן ,זי האט א פוידער,
א נאטורליכע פראדוקט וואס קומט פון א
באנדל גערופן "רבוני" ,און דאס ברענגט
ארויף די  Platelet Countאון אויך
די אייזן .מען קען מיר רופן פאר מער
אינפארמאציע ,און אויב דארף עס איינער
עמערדזשענסי ,איז פארהאן עמיצער דאהי
וואס האט עס.
()-

קורצע
ענטפער'ס

געמוטשעט .זי האט פרובירט אלע סארטן
שפריצערס און מויל-שווענקערס ,אבער
אומזיסט .איין יאר פסח האט זי באמערקט
אז דער שלעכטער אטעם איז נישט דא! פסח
עסט זי נישט קיין מילכיגס ,האט זי פרובירט
ווייטער נישט צו עסן מילכיגס נאך יום טוב,
און עס האט געמאכט א געוואלדיגער טויש.
כ'בין נישט קיין דאקטאר און כ'ווייס נישט
אויב נאר מילך ,און אויב מען טאר נישט
טרונקען מילך א גאנצן טאג ...אבער זיכער
זאל מען נישט טרונקען קיין מילך אין די
קאווע צופרי ,ווען זי האט דאס אויפגעהערט
האט זי ב"ה געהאט די ישועה.
()-
6016

6015

שלעכטע אטעם? אראפ
פון מילכיגס
דאס איז אן ענטפער פאר בריוו  #5738וואס
מוטשעט זיך מיט א שלעכטע אטעם .מיינס
א באקאנטע האט זיך עטליכע יאר שטארק

קאלציום פאר צאן
ווייטאג
וועגן בריוו  #5623איבער שווערע ציין
ווייטאג ,אין מיין ערפארונג האט קאלציום
( )Calciumגוט געהאלפן דערפאר.
()-
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STARS

A DIVISION OF
INTERMEDIATE,
CAPABLE INDIVIDUALS
!where every star shines bright
STARS is an outstanding
program to develop
the skills and ambitions
of special young women
in our community. Each
individual is placed
in a setting that will
meet her strengths and
further goals, creating a
wonderful environment
together with the
rest of her group.

DAY PROGRAMS
9:00am - 4:00pm

POWERED BY HAMASPIK

Art Workshop

Job Training

Baking Lessons

Computer Lessons

Dancing Lessons

Health and Fitness

Group Activities

Volunteering
Home Economics

To register and for more info please call: 845.781.1252

א

6017

"טי .עם .דזשעי"?
אפשר ליים
וועגן בריוו  :)TMJ( #5617מיין 15
יעריגע האט געהאט סימפטאמען פון ,TMJ
אבער ענדע האט זיך עס ארויסגעשטעלט צו
זיין גאר "ליים דעזיז!"
()-
6018

קלאראפיל
בריוו  #5738בעט אן עצה פאר א
שלעכטע אטעם; מיר האט שטארק
געהאלפן  chlorophyllאדער הייסט עס
אויך  ,Chlorofreshצו באקומען אין
געזונטהייט געשעפטן .עס איז א נאטורליכע
רייניגונג פאר'ן קערפער .עס איז אביסל
אומבא'טעמ'ט אויב עס גיסט זיך אויס,

ווייל אלעס ארום ווערט בלוי .די עצה איז
אריינצולייגן א שטרוי אינעם פלאש און
טרונקען יעדע נאכט בערך איין אונס ,פאר
צוויי וואכן .מיר האבן שוין געגעבן די
עצה פאר אסאך מענטשן און עס האט יעדן
געהאלפן ב"ה!
()-
6019

פאנגוס שמירעכץ
וועגן בריוו  :#5534עס איז פארהאן
א  Prescription Lotionמיט'ן נאמען
 Salanium Sulfateוואס מען שמירט און
עס העלפט גוט.
()-
6020

פלעקן גייען אליינס

ליינער'סגאזעט
איבער
טרוקענע הענט

וועגן שווארצע פלעגן אויף די ציין,

6044

וואס יא און וואס
נישט
וועגן טרוקענע הענט ,בריוו ,#5828
וויל איך מיטטיילן עטליכע עצות וואס
העלפן מיר:
טרונקען גענוג .איך זע דראמאטישע
רעזולטאטן נאך עטליכע טעג טרונקען
גענוג ,ווי אויך פארקערט.
נוצן הענטשקעס (מען קען נוצן
 )disposable glovesיעדעס מאל
איך נוץ סיי וואספארא זייף אדער
כעמיקאל( .די הויט האט א נאטורליכע
 Protective Layerאון די זאכן
וואשן עס אוועק .איינמאל איינטונקען
די הענט אין א שיסל ,Oxi Clean
אדער נוצן  Windexאדער אמאל
אפילו ,dishwashing detergent
קען אויסטרוקענען די הענט פאר שיינע
שטיק צייט .מיין באבע פלעגט נאכזאגן
פון דערהיים ,נישט צו זייפן די Chest
ביי קינדער אום ווינטער ,ווייל עס וואשט
אוועק די נאטורליכע באשיצונג וואס
העלפט מען זאל זיך נישט פארקילן).
אזוי אויך זאל מען נוצן הענטשקעס
ווען מען גייט ארויס אין גאס ,אפילו ווען
עס איז נאר אביסל קאלט אינדרויסן.
נוצן Neutrogena Hand
 ,Creamספעציעל פאר'ן גיין שלאפן
(איך מיין אז דאס העלפט בעסער ווי
 Vaselineאויפ'ן לענגערן טערמין).
יעדן אינדערפרי שמיר איך
 ,Coconut Oilעס פילט צו מיר ווי נאך
א שיכט באשיצונג.
()-

עז
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וואזעלין אנזווייזונגען
אין ענטפער פאר בריוו  #5828און
פאר אלע וואס מוטשען זיך מיט דעם
פראבלעם ,און בפרט מיט עקזימא.
איך האב געהאט עקזימא אויף מיין
גאנצע גוף ,און דער דאקטער האט מיר
באפוילן אנצופולן א וואנע מיט וואסער
און זיצן דערינען פאר  20מינוט אדער
אביסל מער .באלד ביים ארויסקומען
זאל איך זיך אנשמירן מיט .Vaseline
אויף די הענט איז בעסער אז מען לייגט
פלעסטיק הענטשקעס און מען שלאפט
מיט די הענטשקעס אנגעטון .פאר די
וואס ליידן דאס נאר אויף די הענט
קען מען האלטן די הענט אין א שיסל
וואסער פאר  20מינוט און נאכדעם
שמירן מיט  Vaselineאון אריינלייגן
אין הענטשקעס און שלאפן מיט דעם.
עס העלפט פאר א גוטע פאר חדשים!
()-
6046

שטייט אוועק פון
עסיד
עסיד איז א שטארקע גורם פאר
טרוקענע הענט .פרובירט נישט צו עסן
קיין שום טאמאטעס ,מאראנצן ,גרעיפ
דזשוס ,אד"ג .זענען אייערע הענט מער
פארטרוקנט פסח צייט? אויב יא ,איז
דאס געוויס די גורם וויבאלד פסח עסט
()-
מען אסאך עסיד.
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 ,#5875זיי וועלן בעזהשי"ת אוועק גיין
פונקט ווי זיי זענען געקומען .עס קען
געדויערן עטליכע יאר אבער צום סוף ווערן
זיי פארשוואונדן .די פלעקן האבן נישט קיין
מעדיצינישע ערקלערונג ,עס איז מער א
נאטור פונעם קערפער.
גיין אפט פאר א גוטע רייניגונג ביים
דענטיסט איז די איינציגסטע עצה עס
צו האלטן אונטער קאנטראל .מען זאל
געדענקען צו דערציילן איבער די פלעקן
ביים מאכן די אפוינטמענט ,וויבאלד אזא
קלינינג דארף מער צייט און/אדער געצייג.
עס איז רעקאמענדירט צו גיין פאר א קלינינג
יעדע  3חדשים ,כאטש דאס מיינט אז יעדע

ליינער'סגאזעט
0000

0000
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רטיקאליס
ַ
טא
ָ
ספעציאליסט
צו די מאמע וועלכע פרעגט איבער
טאָרטיקאַליס ,#5902 ,עס איז פארהאן א
ספעציאליסט אין מאנראRaab Cohen ,
זיין נומער איז  845-662-3672אדער
 845-687-4838ער האט ערפארונג צו
באהאנדלען מענטשן מיט Torticollis
און ער איז ב"ה זייער מצליח.
()-
6048

הצלחה מיט
'פעלדנקרייז'
מיין צוויי יעריג קינד איז געהאלפן
געווארן דורך א מעטאד וואס הייסט
 .Feldenkraisעס ארבעט דורך לערנען
דעם קערפער צו נוצן די זעלבע מוסקלען
אויף אן אנדערע וועג ,און\אדער נוצן
אנדערע מוסקלען אנשטאט די וועלכע
מ'איז געוואוינט .עס גייט צו מיט א
הערליכע רואיגקייט ,עס טוט בכלל נישט
וויי ,מען דארף נישט צווינגען דעם קינד
זיך צו באוועגן אויף אן אופן וואס ער איז
נישט באקוועם.
עס ווערט נישט געדעקט דורך

צווייטע וויזיט דארף מען אליין צאלן
וויבאלד אינשורענס דעקט נישט מער ווי 2
קלינינגס א יאר.

6022

עזרה דענטאל הילף
א שטיק צייט צוריק האט איינער
געבעטן די נומער פון עזרה .דאס איז זייער
אינפארמאציע:
Ezra help for Dental health,
4403 15th Avenue Suite 513,
Brooklyn NY 11219, 347-955-4667.
()-

6021

רייניגן צאן פלעקן
 #5875פרעגט וועגן שווארצע צאן
פלעקן :מיין טאכטער האט דאס געהאט
פון עסן מילגרוים .מען איז געגאנגען צו
די דענטיסט פאר א רייניגונג און דאס האט
געהאלפן.
()-

איבער
טאָרטיקאַליס

6023

שרעקט נישט איבער...
וועגן בריוו  - #5969שליסט אויס
לוקימיע...
איך האב דאס איבערגעשמועסט מיט א
דאקטער ,וואס האט געזאגט אז עס איז נישט
ריכטיג אריינצולייגן אזא בריוו .זייער פיל
מענטשן האבן אייביגע סטרעפ ,און מענטשן
וועלן סתם ווערן אנגעשראקן און פארלוירן
אז דאס איז אן ערנסטע פראבלעם ,ווי דער
בריוו שרייבער האט געשריבן .אויב איינער
איז חלילה אין אן עקסידענט ,און דערנאך
טרעפט מען ביי יענעם אז יענער האט
"לוקימיע" ,וועט מען אוודאי נישט זאגן אז
יעדע עקסידענט ברענגט "לוקימיע" .דאס

אינשורענס ,עס איז אבער ווערד יעדע
פעני ,די רעזולטאטן זענען מורא'דיג.
דער מעטאד העלפט פאר אלע פיזישע
ווייטאגן און באגרעניצונגען ,ווי אויך פאר
CP, Autism, Behavioral Issues
און נאך .די פעלדנקרייז קליניק איז אין
מאנהעטן .פאר מער אינפארמאציע
קענט איר זיך פארבינדן מיט מיר דורך די
רעדאקציע .הצלחה רבה.
()-
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"פּרילעזעק" פאר
הארץ-ברענען
פאר א פרוי וואס פרעגט איבער איבלען
אטאקעס יעדע פאר וואכן ,#5802 ,דאס קען
מעגליך זיין א סימפטאם פון Heartburn.
 Prilosec OTCאיז רעקאמענדירט
דערפאר .מען קען עס אויך באקומען
פארשריבן דורכ'ן דאקטאר עס זאל ווערן
געדעקט דורך אינשורענס .רפואה שלימה!
6025

ספעציעלע חאלאקע
וועגן בריוו  #5892וואו איינער וויל וויסן
וואס צו טון וועגן א ספעציעל קינד מיט
 :Sensory Issuesמען קען קויפן שייטל
קליפס ,מען נייעט עס אריין אין די צוויי
זייטן פון די קאפל און נאכדעם קליפט מען
עס צו צו די פיאות.
()-

• Best Prices • Exceptional Service
• Excellent Quality • Efficient Work






6024

שוין צייט צו קויפן א נייע שפיצל.

קייראפראקטאר ,און
וואס פריער
פיר פון אונזערע קינדער האבן געהאט
טאָרטיקאַליס .דעם ערשטן האבן מיר
קודם באהאנדלט מיט טעראפי ,עס האט
אבער נישט געהאלפן .מיר זענען דערנאך
געגאנגען צו א קייראפראקטאר און נאך
עטליכע סעסיעס איז זיין קעפל שוין
געווען אויסגעגליכן .די קומענדיגע דריי
קינדער האבן מיר שוין פריער גענומען
צום קייראפראקטאר ,ביי ארום 6-7
וואכן אלט ,און זיי האבן נאר געדארפט
 1-2וויזיטן .מיר האבן גענוצט קעלער
קייראפראקטאר אין וויליאמסבורג ,זיי
נעמען עטליכע אינשורענס .מיר האבן
נאך נאנטע וועלכע האבן זיי גענוצט פאר
דעם פראבלעם.
()-

זעלבע איז מיט אייביגע סטרעפ ,עס האט
נישט איינס מיטן צווייטן.
()-

עס איז חודש אדר

6049



C. Rosenberg

Call in for your private appt.

845.500.5353
16 Dinev Rd #302
Monroe NY 10950
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עז

איבער וואג ,איבערוואג און איבונגען
די הויכע מאס צוקער אין עסנווארג איז
פון די גרעסטע פראבלעמען וועלכע פלאגן
די אמעריקאנע דיעטע .ארום  75פראצענט
געקויפטע עסנווארג און געטראנקען
פארמאגן צוגעלייגטע צוקער מיט גרויסע
שעפ-לעפלעך! מענטשן טרונקען היינט
געצוקערטע געטראנקען פינף-פאכיג מאל
אזויפיל ווי אין די ניינצן פופציגער יארן.
במשך די צייט זענען אזוי גערופענע "דיעטע"
געטראנקען ארויסגעקומען ,פריי פון צוקער
אבער באזיסט מיט נאכגעמאכטע צוקער ,און
פארשפראכן צו ראטעווען די וועלט .אבער
נישט אזוי שנעל...
פארשער איבער די וועלט ,פון "אימפעריעל
קאלידזש" אין לאנדאן ביז "יוניווערסיטי אוו
סאו פאולא" אין בראזיל און "וואשינגטאן
יוניווערסיטעט" אין מיזורי ,האבן
איבערגעזיפט אלע פארשונגען וועלכע זענען
אדורגעפירט געווארן אין די לעצטע צוויי-
צענדליג יארן איבער 'דיעטע' געטראנקען,
און באמערקט אז זיי זענען בכלל נישט
עפעקטיוו צו העלפן פארלירן וואג (כאטש
עס לייגט כאטש נישט צו).

די סיבה פארוואס האבן מיר שוין
דיסקוסירט אין א לעצטיגן גאזעט ,אבער
אין דעם באריכט טענה'ן די פארשער אז
עס איז פארלעסליך און באשטעטיגט אז
"דיעטע געטראנקען העלפן נישט ".כאטש
וואס שטודיע רעזולטאטן ,שרייבן זיי,
קענען אפעקטירט ווערן דורך איבערוואגיגע
וועלכע טרונקען מער זיסע אומ-געצוקערטע
געטראנקען אין א פארצווייפלטן פרואוו
צו פארלירן וואג ,ווען גלייכצייטיג עסן זיי
ווייטער קוגל און קיכעלעך ווי פריער ,אפשר
נאך מיט א טעלער מער 'זיך צו פארגיטיגן'...
פונדעסטוועגן ווייזט דער קאלעקטיווער
ס"ה פון אזויפיל שטודיעס אז די געטראנקען
העלפן נישט פארלירן וואג.
אסאך טרעפן עס שווער אריינצושטופן
יעדן טאג דאס ביסל נויטיגע צייט צו מאכן
איבונגען ,אבער לויט א לעצטערע שטודיע,
קען מען דורך אריינשטופן די רעקאמענדירטע
מאס איבונגען (ווי זיי שרייבן אינעם באריכט,
 75מינוט העפטיגע איבונגען אדער 150

מינוט מעסיגע איבונגען) אין בלויז עטליכע
טעג ,מוצאי שבת און זונטאג צום ביישפיל,
ברענגען די זעלבע געזונטהייט בענעפיטן.
אין אן אכטצן יעריגע שטודיע איבער
עטליכע און זעכציג טויזנט מענטשן ,האבן
די וועלכע האבן ערליך געמאכט איבונגען,
אפילו אויב אריינגעשטופט אין צוויי טעג פון
די וואך און די אנדערע פינף טעג האבן זיי זיך
קוים גערירט ,געהאט א  40%פראצענטיגע
קלענערע ריזיקע צו שטארבן פון הארץ
קראנקהייט 30% ,פארבעסערט די אריכות
ימים בכלל און  18%פראצענטיג קלענערע
ריזיקע צו שטארבן פון קענסער – מער-
ווייניגער ענליך צו די בענעפיטן פון מענטשן
וועלכע צעטיילן די מאס איבונגען איבער די
וואך.
נישט קיין חילוק וואס מען עסט ,אויב
עסט מען צופיל איז עס שעדליך שבשעדליך
(שטייענדיג הארט נאך "חמשה עשר בשבט"
לוינט זיך צו כאפן א בליק אין ספה"ק מאור
ושמש אויף ט"ו בשבט וואו ער איז הערליך

וויאזוי איבונגען אפעקטירט "ווייסע בלוט
צעלן" און ווען העלפט "קארבאהיידרעיטס"
פארמיידן אינפעקציעס
י גע א יגע פ א ה א פ ע אימי סיסטע א
יז ע ט ס איז גע ע א גע מע יי
גע יסע פא ע אז אי גע מיט א ע
ע י ט עס א ע י
אי ע מע
אקעמפ
מעג י קייט פ ע קע פע
אי פעק יעס א טע ט יעס הא
יי פי אז א א סעסיע
גע יז
אי גע אי ע ה יפט א טא קע
הא מע ט געהאט יי יגע ייסע
ע קע פע ס אפ קעג
ט ע
ט טא
אי פעק יעס אי זייע
י פא י סעסיע א מעג י ע א ייט ג
אז זייע אימי סיסטע איז גע א
אפגע א ט
א ע א אי ע זי ט א י מע ע ע
ט יעס אי ע אי גע א ע
אימי סיסטע ייזט אז י י ק גע
י אי גע א ע אימי סיסטע
יפ הי טיפע י געמיי ט גע יסע
סא ט אי גע קע ע טאקע עט אס
ע אימי סיסטע
פא טייטע
א ע א ע ע טא ק עס א מע
י עס יי ט קע ע עט י ע ק יי ע
א א ע גע א יי גע ע ט עס
קא אהיי עיטס אי מיט
א יס
א יסמ ט ע ע אי גע גא הע פ

ע אימי סיסטע
קאזאק

יי ק עפטיג י א

י י יא ק טיימס האט אפגע א ט
א א ע ע אי טע י מיט יי פ י
יי ע פ א פ י א י ט אי ע י ע טע
י אי גע
געפ ס גע ע יי
א ע אימי סיסטע איי ע איז
ז א אטע יק א פ אפעסא אי ק י ס ע
ייטע
י י ע סיטעט א יסט א יע ע
א י ע יי יע א
איז זיי קא עגע
ע טע ע פא ע אי זע י י ע סיטעט
ע גע מי עט י ע א יס ג פ ע
פא ג
א ע א אייג א טיג מ עס
פראגע :פא אס זא
אפעקטי ע אימי סיסטע

אי גע

דרּ .פיק :אי גע איז א סא ט סט עס מע
ט ע גט א ע קע פע ע מע מא ט
אי גע א ע אימי סיסטע עאגי ט
ע עס אפט זי א סיי ע ע ק אי ע
קע פע י א עס מיי ט עס האט פאסי ט
א אי פעק יע
א אטאקע
פ :אס פאסי ט אייג ט י

אימי

יאז י אי גע אפעקטי ט עס
סיסטע

א יס אי גע

ּפיק :ע מע מא ט אי גע טייגט י
א ייסע ט ע אי י ט פ קט
י ע ע קע פע ע ט אטאקי ט
א אי פעק יע י הי אי ע קע פע גייט
ק זי
א י ג ע
א י א אימי
א יס פ י מי  spleenפ י ט
א ע ע ט מא פ י יי ע א Lymph
י
ט טא
 Nodesא יי אי ע
מא י יזא יע פ אימי ק אפט אס
פאסי ט איז טאקע י ט י א אי פעק יע
י סט עס הא מא ע
יז י א
א טייגע י קא טיזא Cortisol
עפי עפ י  Epinephrineא עפי עפ י
 Norepinephrineא א קס הא מא ע
היי זי א ע א יס אי גע
פ :א א אי גע
י
ּפיק :איי מא מע ע יגט מא
י א ייסע ט
אי גע פא ט א
ט ט א אי ע ה יפט איי
ע אי ע
סא ט ע אס איז ספע יפי אפעקטי
אקעמפ אי פעק יעס פא ע פ עס
זייע
טאקע אט י ע קעמפע ע

מאריך אין די טעמע) .דער הייליגער רמב"ם,
דער זויל פון הלכה און פאטער פון דאקטעריי,
שרייבט גאר קלארע אנווייזונגען וויאזוי זיך
צו היטן דאס געזונט ,און אין י"ד החזקה,
אנהויב הל' דעות ,פרק ד' ,הלכה ט"ו ,שרייבט
ער אויף די טעמע פון זיך איבערעסן אן קיין
זיידענע הענטשוך" :זיך איבערעסן איז פאר'ן
קערפער ווי סם המות און איז דער ווארצל
פאר אלע קרענק .און רוב קרענק קומען נישט
אויפ'ן מענטש נאר אדער צוליב שלעכטע
שפייז אדער וויבאלד ער פולט אן זיין מאגן
און עסט אן אכילה גסה אפילו פון געזונטע
עסן".
א הויפט שליסל צו א געזונטע דיעטע איז
אלזא טרעפן א וועג זיך צו שפירן זאט וואס
שנעלער.
פראטין איז אנגענומען מאז ומקדם אז עס
זעטיגט שטארק ,אבער א קליינע דענישע
שטודיע האט פארגעשלאגן א פרישע דיעטע-
הילף – בונדלעך .עטליכע און פערציג
מענטשן האבן אין די שטודיע געגעסן עטליכע
סארט פראטין-רייכע מאלצייטן ,עטליכע
מיט פלייש אלס הויפט פארציע און עטליכע

עמא טס יי יגע
אפט פא מאג מע ט
אט י ע קעמפע ע אי י ט י א
ק ע ייט פ יע איי ע זיי הא געמא ט
י אי גע אסא יא האט מע עג ע
געמיי ט אז אי גע פא מאגט א ע י ע
סיי אפעקט עמ י עס ה ג עט א יס אימי
א ט אפ ע אימי סיסטע
ע א
פ :טאקע אז י יי
ּפיק :מי זעע א ג יי יע ט אז אימי
ע א יס ק י י ט פא י טעט
ע
אי גע
אס יא י עס יי ט ק זי י אימי
ט טא א
ע פ ט א יס פ ע
מע ע יגט י אי גע א זיי גייע א י ע
א ע ע קי פ ע קע פע א טייגע
י י גע ק קעס ה יט א אי ע י ע
יי י ג פ י גע א פ גא אטעמע
סיסטע אס פאסי ט טיי ייז י א מי
אטעמע א יי מיק אסקאפי ע ע ע יגע
ע ע
Microorganisms
מיק א
מא ע ע יג אי י ע א זיי ק מע א
פ יג פא
א יג י ע י א א א א
אימי ע עס פאסי ט א י י א אס
ק אס אי גע ייגט א יפ קע פע
יא עמיקא י ע
אפט פיזי ע א
ט י גע אי י ג י ע אי עז טאט יק
י אימי ע אי
י ג י ע י ע סיג א
י ט אז עס איז פא הא א מעג י ע געפא
אי זיי א י אימי ע ק זי א יי אי י
גיע
פ :ק מט א יס אז אט מי אק מע מע
אי פעק יע אקעמפ ע ע א יי אי ע
ע מא אי גע ע
ט טא
>> >>
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איבער וואג ,איבערוואג און איבונגען
מיט בונדלעך אויפ'ן אויבן אן .ווען זיי האבן
געגעסן בונדלעך (סיי  Beansאון סיי ,)Peas
זענען זיי סיי געווארן שנעלער זאט ,און אפילו
ביי די נאכפאלגנדע סעודה האבן זיי געגעסן
 12%ווייניגער קאלעריעס" .דאס ברענגט
ארויף די מעגליכקייט אז בונדלעך זעטיגן
גענוג צו ווערן גערעכנט אלס ערנסטע הילף
צו פארלירן וואג ",שרייבן פארשער אין די
יוניווערסיטעט אוו קאפענהאגן ,דענמארק.
די געפונסן זענען עטוואס "פארקערט פון
די אלגעמיינע מיינונג אז פראטין זעטיגט דאס
מערסטע" .עס קען אנדייטן אז פייבער-רייכע
מאלצייטן ,מיט ווייניגער פראטין ,דערגרייכן
די זעלבע 'זאטע' געפיל ",זאגט דר .ראבען,
פראפעסאר איבער נערונג און איבונגען אין
דערמאנטן יוניווערזיטעט" .מען דארף נאך
מער שטודיעס עס צו באשטעטיגן ,אבער ווי
עס שיינט קענען בונדלעך דינען אלס לאנג
טערמיניגע יסוד פאר א גאנג צו פארלירן וואג
און אנהאלטן א געזונטע וואג".

נישט? פארוואס טאקע נישט? פארוואס
זענען אזויפיל מענטשן וועלכע ווילן
פארלירן וואג ,נישט מצליח דערמיט? ווייל
זיי ווייסן פשוט נישט וואס צו טון און וואו
אנצוהייבן .א גרויסער פעלער וואס מענטשן
מאכן איז באשלוסן וואס זיי קענען נישט
איינהאלטן .דאס איז א סגולה אדורכצופאלן.
ווי עקספערטן שרייבן איז וויכטיג ווען
מען מאכט א ציל (נישט נאר ביים פארלירן
וואג ,)...צו פארזיכערן אז זיי זענען קלוגע
צילן ,דורכ'ן קלארשטעלן אז עס שטומט
מיט די  5כללים :ספעציפיש ,מ'קען עס
מעסטן ,מ'קען עס דערגרייכן ,רעלעוואנט,
און נאר אויף א באשטימטע צייט (וסימנך
אויף ענגליש ,SMART ,אקראנים פאר
Specific, Measurable, Attainable,
.)Relevant, Time-bound
אין אנדערע ווערטער ,אנשטאט סתם
באשליסן צו עסן געזונטער ,פלאנט קלאר
אויס וויאזוי איר וועט עסן געזונטער ,ווי עסן
מזונות  2-3מאל א וואך אנשטאט יעדן טאג,
אד"ג.

"מ'גייט פארלירן וואג" ...נו ,פארוואס

א ע אסא פ י ע פא
אי א ע ע קי פ ע קע
ע יגט מיי ט אס אז א א
סעסיע איז ע קע פע מע
אפ א אי פעק יע

קי ע עט א יי
פע י א מע
ע ע אי גע
א יסגע טע ט

ּפיק :יא
פ :אס ט ט זי א י מע מא ט ע אטי
מי ע ע אי גע א טייגע י א ע ע
פא י א ע יי טע גע י איז אס
עעע
י ע מע מא ט
א ע
אי גע
ּפיק :עס זע ע פא הא טא קע א ייז אז
עג מעסיגע אי גע א י ט ע מע ט
אי א י ע ט טיי פ אטעמע
פ מ
י ע ע אי גע ע ע
סיסטע א ע
אי א י ע ט טיי
היי י יזיקע פ מ
פ י גע
פ :י א מי ע אי גע ייגט יי יגע
פיזי ע ק א יפ קע פע י טא קע ע
ּפיק :י טיג י סט עס הא מא ע ע ע
יט
עג י ע אימי סיסטע עאגי
י טא ק י ק איז אי ע קע פא א י
א ג עס הא ט א ע י ע עט מע זע אז י
ע ע י אי גע א ע גע גע יע ט
יק קע
פא אימי סיסטע זי
א מא
א ע
פ :מע ט ע ע ט ע ע סטע אי גע
י י גע א יגע געז טהייט ע עפיט
ע פ א ע זיי זע ע י ט אי טע עסי ט
י מי י איז פא הא א
ע פא קי ט יע
מיט א הא ט א געז טע אימי א א ס

פא ייע
נייבויער:
דר.
מא
ע
קא אהיי עיטס
ע סטע אי גע קע הע פ י א
קא אהיי עיטס הא ט סטא י י
קע טאפ ע אי י ט סטא י ע
ע יט ע
טאפ ע
קע
ק א איי מא
קע פע ס עאק יע
ע קע פע איז איגע פא מיי ט
עס סיי ע ע א מגע א ט ע ע
מא י יזא יע פ אימי ע
יפי קא אהיי עיטס א
פ:
מע עס א ע
אפ
מע ט
נייבויער:
קא אהיי עיטס א יי ט גא
ע ע א ע ע גע ע אי גע אס
גע יע יי יג מי ט א ע מע פא
י
זיי י  30א  60ג א ע
 1א  2א סעס י ט מע י ע א
י פ ג עזע ע קא אהיי עיטס
פע ט ע פ אי גע קע פא מיי
ע אימי סיסטע פ גע טע ט
י אי גע עס אס יס
ע
קא אהיי עיטס אי י ע טע פא
א אי טע סי ע אי גע
ט
יק סטא י יזי אימי
הע פט א י
סיסטע פ ק יעס
פ :אס א א ט אי גע אט פא
ע א י
י ע ע עקסע סייז
יי געז ט
ּפיק :זי היט פ א גע טעקט ע
אפט א
מיט אי פעק יעס
י הע ט א פא מיי קא טאקט מיט
ק א קע פא א ק ע יי ע

עין רואה ...די אויסשטעל פון קאך האט א
שטארקע ווארט ווען עס קומט צום באשליסן
וויפיל מען זאל 'נאשן' ,שרייבן 'קארנעל'
פארשער .עס איז שטארק ראטזאם צו לייגן
געזונטע מאכלים פון פארנט אין די עסן
שאפעס .מענטשן עסן פינף מאל אזויפיל די
ערשטע זאך וואס זיי זעען ווי די פינפטע.
אין 'פרידדזשידעיר' ראטן זיי צו טון די
זעלבע זאך! אנשטאט האלטן פרוכט און
ירקות אין א פארמאכטן לעדל אונטן ,האלט
זיי אויף די פאליצעס קעגן די אויגן און הענט
און אין קלארע דורכזיכטיגע קאנטעינערס
אדער זעקלעך .אפילו עס וועט זיך נישט
האלטן פריש אזוי לאנג ,וועט איר עס אבער
פריער אויפעסן און אייער קערפער וועט זיך
בעז"ה האלטן לאנג ...מיט די עצה האבן
אסאך מענטשן אין די שטודיע אנגעהויבן עסן
 3מאל אזויפיל געזונטע מאכלים ווי פריער!
אגב ,די מאראנצן זאפט ,איבערגעבליבענע
קוכנס און געצוקערטע טשאקאלאדע ,לייגט
אריין אין די לעדלעך אונטן איבערגעדעקט
מיט די זילבער פאפיר וואו די קעז פלעגט זיין
איינגעהילט...
אויפרוימען די קאך ,אויסער אביסל
רירן די ביינער ,העלפט עס שטארק מאכן
געזונטערע אויסוואלן ביים עסן .ווי א
שטודיע האט געוויזן ,האבן פרויען וועלכע
מען האט געבעטן צו פארברענגען אין אן
אויפגעווארפענע קאך ,געגעסן דאפלט
אזויפיל קיכעלעך ווי אנדערע פרויען האבן
גענאשט אין די זעלבע קאך ,ווען עס איז
געווען צוזאמגערוימט און רואיג.
האלט די עסן אונטער פארמאכטע
טירן .אלעס אריין אין די שענקלעך און
פארמאכט די טירן .אויב עפעס ,האלט אויפ'ן
קאונטער א פרוכט שיסעלע .פארשער האבן
פאטאגראפירט די קאך אין  210הייזער און
פארגליכן די בילדער מיט דאס וואג פון די
איינוואוינער .די וועלכע האלטן "סיריעל"
אויף די קאונטער ,האבן געוואויגן אין
דורכשניט  20פונט מער ווי אנדערע וועלכע
האבן עס נישט אזוי אפן .די וועלכע האלטן
געצוקערטע געטראנקען שטענדיג גרייט
אויפ'ן טיש ,האבן געוואויגן  24-26פונט
מער! די וועלכע האבן געהאלטן א שיסל מיט
פרוכט אייביג צו דער האנט ,האבן געוואויגן
מיט  13פונט "ווייניגער".
א בלינדער עסט און ווערט נישט זאט
(גמ .יומא עד ...):דאס זעלבע איז ביי
געזונטע מענטשן – מיר דארפן אפגעבן א

שבח והודאה צום רבש"ע אויף די שיינע
קאליר און שמעק פון מאכלים ,דאס עפנט די
אפעטיט און מאכט דעם מענטש זיך שנעלער
שפירן זאט און פול ,און פארמיידט אים פון
איינס פון די שעדליכסטע געוואוינהייטן –
זיך איבערעסן .אויב זעט מען נישט געהעריג
וואס מען עסט ,עסט מען מער און מען
שפירט זיך נאכאלץ הונגעריגער.
דאס רעכנט אריין אלצדינג ארום דעם
מענטש ,פון ווי לעכטיג דער צימער איז,
וואס ווי לעכטיגער אלץ שנעלער ווערט
מען זאט ,ביז די גרויס פונעם טעלער (אפשר
וועגן דעם זענען די טונקעלע חתונות
טייערער .)...עס איז אלץ געראטן צו נעמען
וואס א קלענערע טעלער – א גרויסע טעלער
מאכט יעדע פארציע אויסזען קליין .מענטשן
עסן אין דורכשניט  16%מער ווען זיי נוצן
גרויסע טעלערס ווי ווען זיי פולן אן א
קלענערע צלחת.
די קאליר פונעם טעלער האט אויך א
ווארט! אויב זענען די געשיר פון זעלבן
קאליר ווי די מאכלים ,עסט מען אסאך מער,
ווי ווען עס איז אן אנדערע קאליר .דאס
בעסטע איז אויב די טעלערס זענען פון זעלבן
קאליר ווי דער טישטוך ,דעמאלטס שטארט
דאס עסן דאס מערסטע ארויס ויאכלו ענווים
וישבעו.
עסן מיט דרך ארץ זיצנדיג ביים טיש איז
אודאי מער אויסגעהאלטן מצד דרך ארץ,
אבער אויך פון געזונטהייט שטאנדפונקט.
א שטודיע איבער  190ערוואקסענע און
 148קינדער האט געפונען אז עסן ביים טיש
האלט די וואג היבש מער אין קאנטראל.
קויפן אין גרויסן ,גאנצע שאכטלעך פון
אלעם ,אויסערדעם וואס עס שאדט פאר'ן
בערזל ווי עקאנאמיסטן ווייזן שוין לאנג,
שאפט עס אויך א פסיכאלאגישער איינפלוס
אויפ'ן מענטש צו עסן מער .א שאכטל עפל,
מילא .אבער א גאנצע קעיס 'פאטעיטא
טשיפס'...
וויפיל מאל מען זאגט עס ...גייט נישט
איינקויפן הונגעריג! נאך א וויכטיגע נקודה,
ווען איר זענט טועם פאר'ן גיין אין געשעפט,
נעמט עפעס געזונט .מענטשן וועלכע האבן
געגעסן אן עפל פאר'ן גיין איינקויפן ,האבן
געקויפט מער עפל ..און נאך פרוכט און
געזונטע מאכלים .דאקעגן אנדערע וועלכע
האבן גענאשט קוכנס פאר'ן גיין אין שפייז-
קראם ,האבן געקויפט מער קוכנס ...און
נאשעריי און מער אומגעזונטע מאכלים.
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המספיק גאזעט

עז

רפואה איןיארצייטן
חודש אדר

א'
אדר
הרה"ק רבי אורי
מ'סאמבור זי"ע

דער הייליגער צדיק רבי אורי סאמבורער
זי"ע איז אלס יונגערמאן געווען אן עני
ואביון .געלערנט האט ער אבער טאג און
נאכט ,בארגנדיג יעדע נאכט א נאפט לאמפ
פונעם שניידער אין שכינות.
איין פראסטיגן טאג אינמיטן ווינטער
תרט"ו ,איז די רביצין ארויס מיט זעק אויף
די פלייצע צו עפעס א סוחר ,און אינמיטן
וועג האט זי זיך שווער אויסגעגליטשט
אויף די שניי .מען איז געלאפן רופן דעם
צדיק פון ביהמ"ד און אנקומענדיג אהיים
האט ער געטראפן עטליכע שכינות זיך
מטפל זיין מיט רביצין אין שטוב .זיי האבן
געזוכט עפעס עסן אדער מעדיצין צו
העלפן די רביצין קומען צו זיך ,די שטוב
איז אבער געווען ליידיג און די רביצין איז
געווען גאר אפגעשוואכט .פון גרויס קלעם
און פארלוירנקייט ,האבן די שכינות זיך
גענומען באשולדיגן דעם צדיק אלס בטלן,
אז ער איז שולדיג ח"ו אין איר שוואכקייט.
רבי אורי זי"ע האט באשלאסן צו פארן
זאפארט צו זיין הייליגן רבי'ן דער שר שלו'
פון בעלזא זי"ע איבערשמועסן דעם מצב.
אינמיטן וועג איז די נאכט צוגעפאלן און
ער האט זיך אפגעשטעלט אין לעמבערג
נעכטיגן .גאר הונגעריג ,שוואך און מיד ,האט
דער צדיק זיך געדרייט אויף די לעמבערג'ע
גאסן און נישט געוואוסט וואו צו גיין .א איד
האט זיך אפגעשטעלט און אים געפרעגט
וועמען ער זוכט ,האט אים דער צדיק
דערציילט איבער זיין מצב .דער איד האט
אים באלד געזאגט ער זאל קומען מיט אים
אין ביהמ"ד ,וואו דער איד האט געעפנט א
שאנק אין ווינקל ,ארויסגענומען ברוינפן און
א בילקע און מחי' געווען דעם צדיק .דער
איד איז פארשוואונדן געווארן פון ארט ,און
רבי ר' אורי האט ערליך געגעסן ,געבענטשט
און איינגעדרימלט.
פארטאגס איז דער שמש פון שול
אנגעקומען און ווען ער האט געזען דעם
אפענעם שאנק און די פעלנדע זאכן ,האט
ער אויפגעוועקט דעם צדיק מיט כעס און
געפרעגט ווער האט געגעסן די בילקע.
רבי אורי האט אים רואיג געענטפערט אז
א איד איז געקומען און אים דאס געגעבן.
הערנדיג די ווערטער האט דער משמש
אראפגעלאזט א פראסק פאר'ן הייליגן
צדיק ,נישט וואוסנדיג ווער ער איז .פלוצים
האט זיך די טיר געעפנט און דער זעלבער
איד איז אריינגעקומען און גענומען שרייען
אויפ'ן משמש" ,לאז אפ דעם איד ,רבי אורי
איז נישט קיין גנב ח"ו ,נאר איך האב עס אים
געגעבן אינמיטן די נאכט זעעהנדיג ווי ער
האלט ביי סכנת נפשות".

דער משמש האט זיך אביסל בארואיגט,
און דער צדיק איז ווייטער געפארן
קיין בעלזא צום שר שלו' ,וואו ער האט
אויסגעגאסן זיין הארץ אויפ'ן שווערן מצב
און וואס האט אים באטראפן די נאכט.
דער הייליגער שר שלו' האט געענטפערט,
בשעת פילע חסידים זענען געשטאנען
דערביי און געהערט" ,א איד צו וועמען אלי'
הנביא קומט זיך באווייזן דארף נישט זארגן
אויף פרנסה ".הערנדיג די ווערטער האבן די
חסידים גענומען רבי אורי און אים געזעצט
אויף א בכבוד'יגן ארט און מען האט אים
באלד געגעבן גרויסע נתינות .דער הייליגער
בעלזער רב האט דאן געבענטשט רבי אורי
ער זאל קענען העלפן אידן און האט אים
געוואונטשן אז אלע זיינע ברכות וועלן
מקוים ווערן.

דער צדיק איז אמאל געפארן אויף
א קור-ארט ,דאס דערפל וויסאווא נעבן
גארליץ ,וואו פילע צדיקים פלעגן אויך
קומען .ער האט געהאט די אכסניא אין
שטוב פון רבי שמואל ווימער ז"ל .איין
פארטאגס ,וועלנדיג כאפן א דרימל נאכ'ן
לערנען א גאנצע נאכט ,זענען אדורך נעבן
הויז א גרופע גוי'אישע פאסטוכער מיט
שעף ,און געמאכט א גרויסן גרודער .דער
צדיק האט זיי געוויזן זיי זאלן זיין שטילער,
אבער איין גוי האט אויפגעהויבן א פויסט
וואו צו ווייזן ער וויל ח"ו שלאגן .דער צדיק
האט געווארפן זיין בליק אויף דעם גוי און די
הענט איז אים געבליבן פאראליזירט ,ארויף
אין א פויסט ,זיין גאנץ לעבן.

רבי אורי בן רבי אפרים צבי הכהן יאלעס זצ"ל ,א'
אדר ב' תר"ע

ה'
אדר
הרה"ק רבי וועלוועלע
טשארני-אויסטראה'ער
זי"ע

דער הייליגער צדיק רבי וואלף זי"ע
פון טשארני-אויסטראה ,פון די גרויסע
תלמידים פון הייליגן מעזריטשער מגיד
זי"ע ,האט זיך געפירט צו היטן דעם אתרוג
מיט גאר שטארקע חומרות ,באהאלטן
אין בוידעם פון הויז ,און מקפיד געווען אז
קיינער זאל עס נישט אנרירן.
אמאל ,אין זיינע שפעטערע יארן
נאכדעם וואס ער האט זיך שוין באזעצט
אין טבריא ,איז געקומען צו אים זיין
גרויסער תלמיד החסיד המרומם רבי זלמן
לייב ז"ל – א גראדער אייניקל פון הגה"ק
בעל נודע ביהודא זי"ע און ראש שושלת
משפחת "בריזל" – און ער האט געוואלט

זען דעם רבי'נס אתרוג .זייענדיג ווי א בן
בית און באליבטער תלמיד ,איז ער ארויף
אין בוידעם ,גענומען דעם אתרוג שאכטל,
און אנגעהויבן אראפנעמען די פלאקס פון
ארום און ארום.
אבער ,פלוצים ,ווי נאר זיין שפיץ פינגער
האט אנגערירט דעם אתרוג ,האט זיך
געהערט א שרעקליכע געשריי פון אונטן
אין הויז .דער תלמיד האט שנעל צוריק
געשטעלט דעם אתרוג און געלאפן קוקן
וואס איז די געשריי .אנקומענדיג אונטן האט
ער געזען ווי די בני בית דערמונטערן דעם
צדיק נאכדעם וואס ער איז אוועקגעפאלן
אין חלשות.
מען האט געפרעגט רבי וועלוועלע
פארוואס ער האט גע'חלש'ט ,האט ער
געענטפערט אז מן הסתם האט איינער
אנגערירט זיין אתרוג און דאס האט אים
געמאכט שפירן א שטארקע ציפ אין הארצן
פון וואס ער איז געפאלן אונמאכט .דער
תלמיד האט מודה געווען אז ער האט עס
געוואלט זען דעם אתרוג און דאס איז טאקע
געווען די געשריי און חלשות פונעם רבי'ן.
דער חשוב'ער תלמיד האט איבערגעבעטן
דעם רבי'ן וועלכער האט אים מוחל געווען
בלב שלם און מיט גרויס אהבה.

דער זעלבער ר' זלמן לייב איז אמאל
געווען ביי זיין רבי'ן ,און ר' וועלוועלע האט
אים מכבד געווען עפעס טועם צו זיין .ר'
זלמן לייב האט זיך אנטשולדיגט פאר זיין
רבי'ן אז עס איז אים שווער דאס צו עסן
וויבאלד ער ליידט פון שווערע מאגן ווייטאג.
באלד האט רבי וועלוועלע באפוילן מען זאל
אים סערווירן א טעלער "קאשע" .ר' זלמן
לייב האט ווי פארשטענדליך געפאלגט
זיין רבי'ן און אויפ'ן ארט אויפגעגעסן די
קאשע ,כאטש עס איז שווער אויפ'ן מאגן.
פון דעמאלטס איז ער געווארן גענצליך
אויסגעהיילט פון זיין קרענק און מער נישט
געוויסט פון קיין מאגן פראבלעמען.

רבי זאב וואלף בן רבי נפתלי צבי זצ"ל ,ה' אדר
תקפ"ג

י"א
אדר
הרה"ק הגאון
מ'ראגאטשאוו ,אבדק"ק
דווינסק ובעל צפנת פענח
זי"ע

עס האט דערציילט א גרויסער תלמיד:
אלס בחור האב איך זוכה געווען צו קענען
דעם ראגאטשאווער גאון .איך האב
דעמאלט געלערנט אלס יונגער בחור אין
בית המדרש אין קראקא און מען האט מיר

געזאגט אז דער גאון פארט קיין וויען צוליב
אן אפעראציע .איך האב זייער געוואלט
מיטפארן מיט אים ,האב איך געבעטן איינעם
זאל מיר זאגן ווען די באן פארט .דערווייל
האב איך געבארגט געלט און ארויס צו די
סטאנציע ,וואו איך האב געקויפט א בילעט.
ווען דער באן פונעם גאון איז אנגעקומען
בין איך ארויף מיט אים צו דער באן און מיר
זענען געפארן אינאיינעם ביז די גרעניץ פון
טשעכיי.
אויף די באן האט דער גאון געלערנט
רמב"ם ,און ער האט געליטן ביטערע
יסורים ,שרעקליך .ער האט געזאגט :איך
ווייס פארוואס עס קומען די יסורים אויף
מיר ,ווייל מיום עמדי על דעתי האב איך מיר
גענומען דעם רמב"ם אלס רבי ,קומען מיר
יסורים פאר'ן נישט לערנען אנדערע ספרים,
אבער אויב די יסורים קומען טאקע וועגן
לערנען רמב"ם ,בין איך זיי מקבל באהבה.
ער האט געלערנט רמב"ם אויסנווייניג
אויפ'ן לשון ,און זיין צורה איז געווען ווי א
מלאך.
ווען מען איז אנגעקומען צו די
הויפטשטאט ווארשא ,האט מען
אויסגעלייגט טעפיכער אויף דער ערד
פון די באן סטאנציע ביז די שטוב פון
זיין אכסניא ,און אלע תלמידי חכמים פון
שטאט זענען געקומען באזוכן דעם גאון .די
עלטערע אידן אין ווארשא האבן געזאגט
אז אזא כבוד התורה וואס מען האט געגעבן
דעם ראגאטשאווער גאון איז נישט געווען
זינט רבי עקיבא אייגער.

אייניגע חדשים פאר די פטירה פון
ראגאטשאווער גאון ,האט ער געליטן פון
ביטערע יסורים פון די נירן .מען האט אים
דאן געהערט זאגן שטיל :הלואי וואלטן די
יסורים שטיל געווארן אויף איין טאג אין די
וואך ,אז איך זאל קענען יענעם טאג לערנען
תורה במנוחה ,און עס איז מיר ווערד צו
ליידן דערפאר יסורים אלע אנדערע זעקס
טעג אין די וואך.
ער איז געפארן קיין ריגא זיך צו היילן
ביי גרויסע דאקטוירים ,וועלכע האבן דאן
געזאגט אויפ'ן גאון אז ער וועגט איבער
"דריי איינשטיינ'ס".

רבי יוסף בן רבי פישל ראזען זצ"ל ,י"א אדר
תרצ"ו

י"א
אדר
הרה"ק בעל החיד"א זי"ע

אין המספיק גאזעט נומער  #113איז
פארעפנטליכט געווארן דער פאלגנדער
בריוו וואס א איד האט אריינגעשיקט צו
די רעדאקציע :איך האב געהערט ווי א איד
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רפואה איןיארצייטן
חודש אדר

דערציילט אז ער האט געהאט צוטאן מיט
די קני און ער האט פארציילט דערוועגן
פאר כ"ק אדמו"ר מהראדענקע שליט"א אין
מאנטשעסטער .האט אים דער הארדענקער
רב פארציילט אז זיין חשוב'ער פאטער הרב
ר' פנחס ווייס ז"ל ,וועלכער האט זיך כידוע
אפגעגעבן מיט'ן דרוקן און פארשפרייטן
די ספרים פון הייליגן חיד"א זי"ע ,האט
בערך פופציג יאר פריער געהאט שווערע
פראבלעמען מיט די קניען .דאקטוירים
האבן געוואלט אפערירן אדער נעמען
אנדערע שווערע שריט.
פונקט דאן האט ר' פנחס ז"ל בהשגחה
פרטית געטראפן אין א מוזעאום א ספר
פון הייליגן חיד"א זצ"ל מיט'ן נאמען "זהב
סגור ".ער האט עס באלד געעפנט כמוצא
שלל רב ,און ווי וואונדערליך האט ער
דארט געפונען אן אפענער ענטפער צו זיין
פראבלעם ,נעמליך ,דער הייליגער חיד"א
שרייבט דארט אז א סגולה קעגן חולי
ברכיים (קניען ווייטאג) ,איז צו שטיין ביי
"מודים דרבנן" און "קדיש"!...
איבריג צו זאגן אז ער האט געטאן די
סגולה ,און עס האט ב"ה געהאלפן .רבי
פנחס ז"ל פלעגט דאס אלץ איבערדערציילן,
זאגנדיג אז ער שפירט אז וויבאלד ער האט
מגי' געווען און זיך אפגעגעבן מיט די ספרי
החיד"א ,האט מען אים געהאלפן פון הימל
טרעפן אט דעם ספר ,וואו דער הייליגער
חיד"א האט געשריבן א רפואה פאר זיינע
קני פראבלעמען.
דער איד האט נאכ'ן הערן די געשיכטע
פונעם הארעדענקער רב שליט"א ,האט
באלד אנגעהויבן איינהאלטן די סגולה און
ווי ער האט מיר דערציילט איז ער ב"ה אויך
געהאלפן געווארן דורך דעם!
נאך מער ,דער איד האט אמאל
געזען א חבר ארויסקומען פון א ביינער
ספעציאליסט ווייל ער האט געהאט צו טאן
מיט די פוס ,און דער דאקטאר האט געהאט
געזאגט אז מען ברויך אפערירן .האט דער
איד דערציילט פאר'ן חבר די "סגולה" פון
הייליגן חיד"א זצ"ל .שפעטער ווען עס
האט געהאלפן ,האט יענער געוואלט וויסן
וועלכע ספר ,האט דער איד אויסגעפונען
מער פרטים וועגן "זהב סגור ",אז דער
חיד"א זי"ע האט געשריבן דעם ספר פאר
זיך און עס נישט געוואלט דרוקן.
על כל פנים ,דער איד האט שוין איבער

געזאגט די סגולה פאר פילע אידן ,און מיט
גוטע רעזולטאטן ב"ה .אויב דער בריוול
וועט העלפן אפילו איינעם פון די חשוב'ע
לייענער שיחיו ,האט זיך געלוינט דאס צו
שרייבן ,און זאל די הילף פאר א אידן זיין
לזכר ולטובת די נשמה פון הייליגן חיד"א
זיעועכי"א.
במשך די יארן האבן שוין נאך פילע
ליינער אריינגעשיקט באדאנקען פאר דעם
בריוו ,ווי עס האט זיי אויך געהאלפן בס"ד.

אלס ניי-געבוירן קינד איז דער הייליגער
חיד"א זי"ע אמאל אריינגעפאלן אין א
שווערע סכנה ,און די דאקטוירים האבן
אויפגעגעבן אויף זיין לעבן .זיי האבן אים
אראפגעלייגט אויף דער ערד און דארט
איבערגעלאזט .דאן איז אריינגעקומען
אין שטוב זיין באבע און זי האט אים
ארומגעווארעמט מיט וואטע און אזוי האט
זי אים געראטעוועט דאס לעבן.

רבי חיים יוסף דוד בן רבי רפאל יצחק זרחי'
אזולאי זצ"ל ,י"א אדר תקס"ו

י"ז
אדר
הרה"ק רבי שמעון סופר,
אבדק"ק קראקא זי"ע

א איד איז אמאל געקומען צו לויפן
אינמיטן די נאכט צום הייליגן צדיק רבי
שמעון סופר זי"ע ,רב אין עיר ואם בישראל
קראקא און זון פון הייליגן חתם סופר
זי"ע ,מיט א געשריי אז זיין בן יחיד האט
באקומען גאר הויכע היץ און ליגט אין א
שווערע סכנה ,און דער רב מוז אויס'פועל'ן
א רפואה שלימה פאר'ן קינד.
דער רב האט געפרעגט" ,בין איך דען א
רופא חולים?" אבער דער איד האט געוויינט
און געענטפערט" ,דער רב איז א צדיק און
אז דער רב וועט באפעלן מיין זון זאל זיין
געזונט וועט מען צוהערן אין הימל".
רבי שמעון סופר האט אראפגענומען
דאס שאל וואס ער האט געטראגן אויפ'ן
האלז ,און עס געגעבן דעם איד זאגנדיג
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ער זאל עס אנטאן פאר'ן קינד און
אויפצומארגנס גאנץ פרי זאל ער עס צוריק
ברענגען ,און דער אייבערשטער וועט שיקן
א רפואה שלימה".
דער איד איז אהיימגעלאפן מיט
תמימות און גרויס שמחה ,און אנגעטאן
דעם שאל פאר'ן קינד .אינדערפרי איז ער
געקומען צום רב און געזאגט" ,אין די מינוט
וואס כ'האב אנגעטאן דאס שאל אויפ'ן
קינד ,איז אים בעסער געווארן ,און ער איז
שוין געזונט כאחד האדם!"
דער צדיק רבי שמעון סופר האט
געענטפערט פאר'ן איד" ,איך בעט דיר איין
זאך ,זאלסט נישט דערציילן פאר קיינעם
וואס דא האט פאסירט .א גאנצן טאג הער
איך בקשות פון שטאט מענטשן און איך
דארף פסק'נען שאלות ,האב איך נישט קיין
צייט צו לערנען .אבער ביינאכט קען איך
זיצן און לערנען און דעמאלט ווערט די שאל
פארשוויצט ,און אין זכות פון דעם שווייס
וואס איז געקומען פון לימוד התורה ,איז
דיין קינד אויסגעהיילט געווארן .אבער אויב
דו וועסט דערציילן די מעשה פאר אנדערע,
וועט מען קומען מיט בקשות אויך א גאנצע
נאכט ,וועל איך נישט האבן קיין צייט צו
לערנען ,וועט נישט זיין קיין פארשווייצטע
שאל מיט וואס איך זאל קענען אויס'פועל'ן
רפואות פאר אידן"...

א צובראכענע מאמע פון רוסלאנד
איז געקומען צום הייליגן קראקער רב רבי
שמעון סופר ,מיט איר מיידל פון  10יאר
אלט וועלכע האט פארלירן די חוש הדיבור,
זי איז געווארן שטום ל"ע .זי האט געבעטן
דעם רב צו פועל'ן א רפואה ,אבער דער צדיק
האט נישט געוואלט צוזאגן ,זאגנדיג פאר די
מאמע אז עס זענען דא גרויסע צדיקים און
רביים וועלכע זענען אויסהיילן דאס קינד.
די מאמע האט אבער געבעטן און מפציר
געווען אן אויפהער ,מיט הייסע טרערן.
ווען עס זענען שוין אדורך עטליכע
וואכן ,האט רבי שמעון סופר געזאגט די
מאמע'ן אז זי זאל ברענגען דאס קינד צום
אים פרייטאג צו נאכטס ביי קידוש.
זי האט טאקע אזוי געטאן .שבת ביי
קידוש איז דאס קינד געשטאנען נעבן צדיק,
און נאך קידוש האט ער איר באפוילן זי זאל
הויך מאכן א ברכה און טרונקען קידוש
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וויין .דאס קינד האט געמאכט א ברכה הויך
און קלאר ווי גארנישט וואלט געווען און
דערמיט געווארן אויסגעהיילט .דער צדיק
האט דאן געבעטן די מאמע זי זאל נישט
דערציילן די מעשה פאר אנדערע.

רבי שמעון בן רבי משה סופר )שרייבער( זצ"ל,
י"ז אדר ב' תרמ"ג

י"ט
אדר
הרה"ק מהר"ש ענגיל,
הגאון מ'ראדומישלא זי"ע
דער הייליגער גאון רבי שמואל ענגיל
זי"ע ,ראדומישלער רב ,איז אלס זעקס יעריג
קינד ל"ע פאר'יתומ'ט געוורן פון זיין חשוב'ן
פאטער רבי זאב וואלף ז"ל .זיין מוטער די
אלמנה איז געקומען מיט'ן קינד צום הייליגן
צאנזער רב ,זיך אויסגיסן דאס הארץ און
בעטן א ברכה.
דער צאנזער רב האט איר אויסגעהערט
מיט פארמאכטע אויגן און גרויס דביקות.
נאך עטליכע מינוט האט ער איר געפרעגט,
"מיט וואס זאל איך אייך בענטשן ,אז די
קינדער זאלן זיין תלמידי חכמים אדער
גרויסע עשירים?"
"ניין ,רבי ",האט די מאמע געענטפערט
אין געוויין" ,נישט קיין עשירות ,נאר צו זיין
תלמידי חכמים ".דער צאנזער רב האט
באלד אנגעוואונטשן די מאמע מיט ווארימע
ברכות ,און די קינדער ,רבי שמואל און
זיינע ברידער ,זענען טאקע אויסגעוואקסן
גאונים אדירים.
נאך פארדעם ,ווען ר' שמואל איז געווען
א קליין קינד פון  3-4יאר ,האט ער באקומען
שוואכקייטן אין איין אויג ,און דאקטוירים
האבן געזאגט פאר די מאמע אז ער טאר
נישט קוקן אין ספרים ...די מאמע איז דאן
אויך געפארן קיין צאנז מיט'ן קינד זיך מזכיר
זיין ,און דער צאנזער רב האט געענטפערט,
"אה ,גארנישט דאקטוירים זענען זיי .נעם
דאס קינד צום וואסער און ער זאל זיך דארט
אפוואשן די אויגן מיט פרישע וואסער ".די
זייט >> 28
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מאמע האט געפאלגט.
זינט דעמאלט ,ביז דער גרויסער גאון
וצדיק איז שוין געווען עלטער ווי אכציג
יאר ,האט ער קיינמאל נישט געהאט
קיין פראבלעם מיט די אויגן" ,לא כהתה
עינו ",ממש .דאקטוירים וועלכע האבן
אונטערגעזוכט זיינע אויגן ווען ער איז שוין
געווען העכער די אכציג ,זענען איבערראשט
געווארן צו זען אז די אויג וואס איז געווען
שוואך אלס קינד זעהט גאר בעסער ווי די
געזונטע אויג.

רבי שמואל בן רבי זאב ענגיל זצ"ל ,י"ט אדר א'
תרצ"ה

י"ט
אדר
הרה"ק רבי מאיר יחיאל
מ'אסטראווצא ,בעל
"מאיר עיני חכמים" ועוד
זי"ע

דער הייליגער גאון וצדיק רבי מאיר
יחיאל פון אסטראווצא זי"ע ,בעל "מאיר
עיני חכמים" און נאך ספרים ,פלעגט
פאסטן למעלה מדרך הטבע ,אפילו שבת
קודש ,אויף א געהויבענעם פארנעם וואס
מען קען נישט פארשטיין .פילע גדולי עולם
און צדיקי הדור האט געבעטן דעם הייליגן
גאון ער זאל נישט פאסטן אזויפיל וויבאלד
עס שוואכט אפ זיין הייליגן קערפער ,אבער
דער צדיק האט ווייטער אנגעהאלטן דעם
דרך .בסוף ימיו איז ער זייער שוואך געווען
פון די אלע תעניתים ,און מען האט געזאגט
אז זיין גוף איז הויט און ביין אין פולן זין
פון ווארט.
דאקטוירים האבן פיל געבעטן דעם
גאון ער זאל נאכלאזן די תעניתים ,אבער
אן ערפאלג.
איינמאל איז דער צדיק געווארן אזוי
שוואך ,אז זיין גרויסער רבי ,הרה"ק רבי
אלימלך פון גראדזשיסק זי"ע ,האט אים
געבעטן ער זאל אויפהערן צו פאסטן .האט
דער אסטראווצער גאון געענטפערט" ,אויב
דער רבי וואלט מיר געהייסן אראפטאנצן
פון א הויכן שטאק ,וואלט איך געפאלגט
דעם רבי'ן אן שהיות ,אבער מיט די תעניתים
קען איך נישט אויפהערן".
צווישן חסידים האט מען גערעדט אז די
תעניתים זענען וויבאלד דער פאטער פונעם
אסטראווצער גאון איז געווען א פשוטער
בעל הבית ,און די תעניתים און סיגופים
זענען געווען אנשטאט די זכות אבות וואס
אנדערע צדיקים האבן אבער ער האט נישט
געהאט .ווען א שוועסטער פונעם גאון האט
דאס געהערט ,איז זי אריינגעלאפן צום
ברודער בעטן ער זאל פאר'ן געזונט וועגן

אויפהערן צו פאסטן אזויפיל ,און זי האט
צוגעלייגט ",די וועלט וועט מיינען מי יודע
ווער אונזער טאטע איז געווען "...אבער אויך
דאס האט נישט געהאלפן.
צדיקים האבן געזאגט אז די אלע
תעניתים – לויט געוויסע מקורות פערציג
יאר נאכאנאנד! – זענען געווען צו ממתיק
זיין די ביטערע גזירות פון חורבן אייראפע,
וועלכע האבן זיך שוין אנגעהויבן אין
געצוימטן פארנעם געציילטע יארן נאך זיין
פטירה לחיי העולם הבא.

רבי מאיר יחיאל בן רבי אברהם יצחק הלוי
האלשטאק זצ"ל ,י"ט אדר תרפ"ח

כ'
אדר
הרה"ק בעל "בית חדש"
זי"ע
איינמאל האט הרה"ק ממאגלניצא
זי"ע אינמיטן פארלערנען א שיעור עיון
אנגעהויבן צו רעדן מגודל קדושת הב"ח.
אינמיטן שמועס האט ער דערציילט אז א
קראנקער וועלכער איז נאר געשטאנען אין
די ד' אמות פונעם ב"ח אינמיטן לערנען ,איז
באלד אויסגעהיילט געווארן.

רבי יואל סירקיש בן רבי שמואל יפה זצ"ל ,כ'
אדר ת'

כ"א
אדר
הרה"ק רבי ר' אלימלך
מ'ליזענסק ,בעל נועם
אלימלך זי"ע

די פאלגנדע מעשה האט דערציילט
הרה"ק רבי ישראל אברהם זי"ע פון טשארני-
אויסטראה ,א זון פון הרה"ק רבי ר' זושא
זי"ע פון אניפאלי און איידעם פון הרה"ק רבי
וועלוועלע טשארני-אויסטראה'ער זי"ע:
מיין פעטער דער הייליגער רבי ר' אלימלך
זי"ע האט זיך געפירט פון אנהויב חודש
אלול ביז נאך יום הקדוש צו זיין בהתבודדות
אין זיין חדר מיוחד ,און מען האט מקפיד
געווען אים נישט צו מוטשען מיט בקשות,
סיידן עס איז געווען גאר וויכטיג אויפ'ן
מינוט אדער פיקוח נפש ,און דעמאלט אויך
נאר בקיצור.
האט איין יאר פאסירט אזוי ,אין א
שטאט ווייט פון ליזענסק האט געוואוינט
א חשובער גביר ,וועמענ'ס איינציגער זון,
א פרישער יונגערמאן א מושלם מיט אלע

מעלות ,איז ל"ע גערירט געווארן פון זינען.
מען האט פרובירט אלע ערליי רפואות ,אבער
אן ערפאלג .דער מצב האט זיך פארערגערט
ביז מען האט געדארפט שטעלן שומרים
אים צו היטן פון שלאגן און שעדיגן .דער
גביר האט געהערט פונעם הייליגן רבי'ן ר'
אלימלך זי"ע און האט באשלאסן צו פארן
צום צדיק און בעטן ער זאל אויס'פועל'ן
א ישועה .ער האט געדונגען א רייכן וואגן,
מיטגענומען דעם זון מיט א שומר ,און זיך
געלאזט אין וועג אריין.
אינמיטן וועג איז זיי אקעגן געקומען
אן ארעמאן .ווען דער קראנקער זון האט
אים געזען ,האט ער זיך אנגערופן מיט א
נארמאלע שטימע ווי א געזונטער מענטש,
"טאטע ,גיב א נדבה הגונה פאר דעם
מענטש ".דער טאטע איז געווארן אזוי
פרייליך צו הערן זיין זון רעדן נארמאל ,אז
ער האט געגעבן פאר'ן ארעמאן א גרויסע
נדבה ,א גאנצע רייכסטאלער ,וואס איז דאן
ווערט געווען ווי אכט גאלדענע רענדלעך.
דער ארעמאן האט דאן געפרעגט דעם גביר,
"וואוהין פארט איר?" האט ער געענטפערט,
"צום רבי'ן ר' אלימלך קיין ליזענסק,
אויס'פועל'ן א רפואה פאר מיין זון וואס
געפונט זיך דא".
"אייער זון איז ב"ה אויסגעהיילט און
געזונט ",האט דער ארעמאן זיך אנגערופן
צום איבערראשונג פונעם טאטן" .איך
מיין אז איר דארפט נישט פארן צום
צדיק .איר זעט דאך אז אייער זון איז שוין
אויסגעהיילט".
האט דער גביר געזאגט אויף דעם" ,קען
זיין איר זענט גערעכט ,אבער נאך די גאנצע
טירחה און די לאנגע וועג וואס מיר זענען
געפארן ,און יעצט זענען מיר דאך שוין אזוי
נאנט צום שטאט ,זאלן מיר פארפאסן די
געלעגנהייט צו זען דעם הייליגן צדיק?"
אבער דער ארעמאן האט געענטפערט,
"איר זענט גערעכט ,אבער דאך געבט
אכטונג איר זאלט נישט מטריח זיין דעם
צדיק מיט אייערע רייד ,ווייל אייער בקשה
איז שוין ערפולט געווארן".
דער ארעמאן איז פארשוואונדן געווארן
און דער גביר איז ווייטער געפארן ,צופרידן
אז זיין זון איז שוין ב"ה אויסגעהיילט ,אבער
פארט מיט ערווארטונג צו זען דעם הייליגן
נועם אלימלך.
אנקומענדיג קיין ליזענסק ,איז דער
עושר באלד צוגעפארן צום רבי'ן ,וואו מען
האט אים געזאגט אז אין אלול קען מען
נישט אריינגיין .דער עושר האט אבער זייער
געמוטשעט ,זאגנדיג ער קומט פון אזוי ווייט,
ער האט מן הסתם אויך אונטערגעשמירט
די גבאים און מען האט אים אריינגעלאזט
צום צדיק .ווען ער האט גענומען שלום האט
ער אראפגעלייגט א קוויטל צוזאמען מיט
צוועלף גאלדענע רענדלעך פאר א פדיון
נפש.
"האיי ,האיי ",האט דער הייליגער רבי
ר' אלימלך זי"ע זיך אנגערופן ווי רעדנדיג
צו זיך" .פאר אלי' הנביא זכור לטוב געבט

מען איין טאלער און פאר מיילעך געבט
מען גאלדענע רענדלעך "...דערנאך האט
ער געבענטשט דעם גביר און זיין זון און זיי
אפגעזעגנט לחיים ולשלום .דער איד איז
זייער איבערראשט געווארן ,פארשטייענדיג
פון די ווערטער פון צדיק אז דער ארעמאן
וועם ער האט באגעגנט אינמיטן וועג איז
געווען אלי' הנביא אליינס ,און ער האט
אויסגעהיילט זיין זון.
האט רבי ישראל אברהם זי"ע
אויסגעפירט" :כדי נישט מטריח צו זיין
דעם הייליגן רבי'ן ר' אלימלך אינמיטן
חודש אלול ,האט מען פון הימל געשיקט
אליהו הנביא אליינס צו היילן דעם חולה און
אנזאגן דעם איד ער זאל נישט מוטשען דעם
צדיק .וויאזוי זאלן מיר זיך נישט שעמען
פארדעם?"

רבי אלימלך ווייסבלום בן רבי אליעזר ליפמאן
זצ"ל ,כ"א אדר תקמ"ז

כ"ה
אדר
הרה"ק רבי גרשון
קיטוב'ער זי"ע

ווען דער הייליגער צדיק ר' גרשון
קיטובער זי"ע (שוואגער פון מרן הבעל
שם טוב הק') איז שוין געווען אין ארה"ק,
איז דארט געווען דער מנהג אז מען האט
אדורכגעזייט וואסער וואס מען האט
גענוצט צו טרונקען און צום קאכן צוליב
אינזעקטן וועלכע האבן זיך דאן געקענט
געפונען אין די וואסער .די רבעצין האט נאך
נישט געוואוסט דערפון און זי האט גענומען
וואסער פון קוואל אומגעזייעט.
שכינות'דיגע פרויען האבן דאס
באמערקט און אנשטאט איר אויפמערקן
מיט רעספעקט ווי עס פאסט ,האבן זיי ל"ע
געמאכט א ניגון פון ליצנות אויף איר .ווען
די רביצין איז געקומען אין שול ,האבן איר
די אומפארשעמטע פרויען אויפגענומען
מיט דעם לצנות געזאנג .די צדיקת איז
באלד אהיימגעלאפן פארשעמט און
צעבראכן און ביטערלעך געוויינט צו איר
מאן" ,פארוואס האסטו מיר געברענגט צו
אזא ווייטע פלאץ וואו מען מאכט ליצנות
פון מיר?" דער הייליגער צדיק האט איר
מפייס געווען און געפרעגט ,ווער איז די
פרוי וואס האט פארפאסט דעם געזאנג?
ווען אלע פרויען זענען אהיים פון שול האט
די רבעצין זיך אנגערופן צום צדיק ווייזנדיג
ארויס פון פענסטער ,דארט גייט זי .דער
צדיק האט זיך אנגערופן ,וואס הייסט ,די
פרוי קען דען רעדן? זינט דאן איז יענע פרוי
שטום געווארן.

רבי אברהם גרשון בן רבי אפרים אשכנזי זצ"ל,
כ"ה אדר א' תקכ"א
זייט >> 29

MAR. 2017 • ISSUE NO. 147

המספיק גאזעט

29

רפואה איןיארצייטן
חודש אדר

>> זייט 28

כ"ז
אדר
הרה"ק בעל שואל ומשיב
אבדק"ק לעמבערג זי"ע
דער הייליגער לעמבערגער רב,
הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זי"ע ,איז
געווען זייער נאנט מיט די גדולי תלמידי
הבעשטה"ק זי"ע .ער האט דערציילט אז
גאנץ יונג אלס יונגערמאן איז דער הייליגער

צדיק רבי ר' מרדכי קרעמניצער זי"ע – א
זון פון הייליגן זלאטשובער מגיד זי"ע –
געקומען אויף א שב"ק צום שטאט וואו ער
האט געוואוינט.
ווען ער איז געקומען שבת אינדערפרי
אין ביהמ"ד דאווענען מיט'ן צדיק ,דערציילט
דער שואל ומשיב' ,האב איך געהערט אזא
זיסע דביקות'דיגע דאווענען דאס ערשטע
מאל אין לעבן '.זייענדיג יונג און געשיקט
איז דער גאון צוגעגאנגען ביז רבי מרדכי'לע
און ווען רבי מרדכי האט געזאגט "נשמת",
האלטנדיג ביי "כל עצמותי תאמרנה ",האט
זיך רבי יוסף שאול איינגעקוקט אונטער'ן
טלית פונעם צדיק און געזען "התפשטות
הגשמיות" במלוא מובן המלה .די הימלישע
מחזה האט אים אזוי איבערגענומען אז ער

האט גע'חלש'ט אויפ'ן ארט .ווען ער האט זיך
אויפגעכאפט ,האט ער זיך דערזען אין הויף
פון ביהמ"ד ארומגענומען מיט מענטשן
וואס גיסן וואסער אים צו דערמונטערן.
ער האט זיך געשפירט זייער שוואך און
ער איז אהיים צו די אכסניא זיך אנשפארן
צו קומען צו זיך ,אבער די צורה פון הייליגן
צדיק איז אים געשטאנען פאר די אויגן
אן אויפהער .שפעטער צו שלש סעודות,
ווען עס איז שוין געווארן טונקל ,איז ער
נאכאמאל געגאנגען צום רבי'ן אין ביהמ"ד,
וואו עס איז געווען שטאק פינסטער און
אינגאנצן איבערגעפילט .ער האט זיך גוט
צוגעהערט צו די תורה ,וואו דער צדיק האט
געזאגט זיין טייטש אויף "יורדי הים באניות",
אז מען גייט חלילה אין ים התלמוד מיט

הנאהבים והנעימים:
המספיק נייעס

אומפאזאנטע רירנדע סעודת יארצייט און
סיום משניות געפראוועט לעילוי נשמת הבה"ח
בנש"ק שלמה טייטלבוים ע"ה
ישיבת תורה וחסד האלט איין המספיק הבטחה נישט צו
פארגעסן א טייערן משפחה מיטגליד – אביו הגדול כ"ק אדמו"ר
מ'סאסוב שליט"א טרעט אויף מיט פאסיגע דברי חיזוק
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אפנהארציג געוואנדן צו די בחורים" ,ער האט
אזוי שטארק ליב געהאט דא צו קומען לערנען
און דאווענען און טון אזויפיל חשוב'ע זאכן.
ס'האט אויך אזויפיל דערפרייט זיין משפחה
צו וויסן אז שלמה'לע געפונט זיך אין די
בעסטע פלאץ פאר אים".
צום שלוס האט דער רבי שטארק געמוטיגט
זיינע געטרייע חברים ווייטער צו שטייגן
מעלה מעלה ,אויספירנדיג מיט פאטאס:
"דער אייבערשטער זאל ענק העלפן ענק זאלן
קענען ווייטער ממשיך זיין מיט די עבודת
הקודש .איר האט די זכות צו באשיצן די
וועלט און משפיע זיין אלעס גוטס פאר אלע
אידן אומעטום!"
א הילכיגער אמן האט אפגעקלונגען,
און מו"ה יחזקאל לעווי הי"ו ,א בארימטער
זינגער און געטרייער מגיד שיעור בישבה"ק
שוין לאנגע יארן ,האט אונטערגעהויבן זיין
צוקערדיגע לייבן שטימע און אראפגעלייגט
הארציגע יארצייט ניגונים .דער עולם האט
מיטגעזינגען מיט א געוואלדיגע התעוררות
אזש עס זענען געבליבן ווייניג טרוקענע אויגן
אין זאל.
דער חשוב'ער מגיד שיעור ר' יצחק האט
דערנאך גענומען דעם מייקראפאן און
ארומגעפירט צום גאנצן עולם ,און יעדער
האט אויסגעדרוקט זיינע געפילן און זכרונות

פונעם טייערן אומפארגעסליכן חבר .יעדער
האט צוגעלייגט א שטריך אויפ'ן אייגנארטיגן
שטייגער .א הויכפונקט איז זיכער געווען
ווען הבה"ח ר' אליעזר נ"י האט דערמאנט
ווי שלמה'לע ,כאטש זייענדיג אליינס גאר
באגרעניצט פיזיש ,האט ער אלץ דאס ערשטע
באמערקט ווען א חבר האט געדארפט עפעס
הילף און אלאמירט די שטאב צו לויפן יענעם
העלפן און צופרידנשטעלן.
שפעטער איז געווארן טונקל אין זאל און עס
האט זיך אנגעהויבן א בילדער פרעזענטאציע
פון הב' שלמה'ס רייכע היסטאריע אין
"ישיבת תורה וחסד" פון דעי העב .שטענדיג
אנגעטאן מיט'ן גאנצן רבי'שן לבוש כנהוג
בבית אבורבוה"ק זי"ע ,אן קיינע שום פשרות,
פלעגט הב' שלמה ז"ל האבן זיין באשטימטן
פלאץ אויפ'ן מזרח טיש ביי אלע מסיבות.
ער האט שטענדיג אלעס מיטגעהאלטן,
מיטגעזינגען כפי היכולת ,און צו יעדע
געלעגנהייט געשריבן נאטיצן צו צייגן זיין
אינטערעס ,צופרידנהייט ,און בקשות ווען
ער האט געוואלט עפעס .און כמים פנים אל
פנים האבן די געטרייע שטאב מיטגלידער
אויסגעהערט אלעס ,און צוגעשטעלט יעדע
זאך בסבר פנים יפות.
דאס אלעס האט מען געזען אזוי נאסטאלגיש
אויף די בילדער ,סיי אין ישיבה תורה וחסד
זעלבסט ,ביי די שיעורים ,מסיבות ,פרייליכע

אקטיוויטעטן ,און סיי ביים ארויספארן
וואו אימער .שטענדיג האט ער געהאלטן
דעם זעלבן אצילות'דיגן חן .די בילדער
פרעזענטאציע איז געווארן צוזאמגעשטעלט
דורך זיין לאנגיאריגן שטאב מיטגליד אין
דעי העב ,דער טאלאנטפולער מו"ה משה
פריעד הי"ו ,וועלכער האט געהאט די זכי' צו
זיין מיט הב' שלמה ז"ל גאר אסאך ,אין אלע
סארט אומשטענדן.
טיף אריין אין די דערהויבענע מסיבה האט
אויפגעטרעטן מו"ה מרדכי דוב נייהויזער
הי"ו ,מגי"ש אין ישיבה תורה וחסד ,וועלכער
האט געהאט די געוואלדיגע זכי' ,אין די
ווערטער פונעם געטרייען מענעדזשער מו"ה
פנחס קנאפפלער הי"ו" ,צו מאכן שלמה'ס
לעבן די זיסטע וואס מעגליך ".ר' מרדכי
דוב האט אויסגעדרוקט די בענקעניש נאך
שלמה'לע ,וויפיל ער איז געווען א טייל פון
אונזער לעבן און ווי לעבעדיג איז ווייטער
אונזער בענקעניש און האפענונג זיך ווידער
צו פאראייניגן מיט אים בביאת משיח צדקנו
במהרה בימינו אמן!"
צום ענדע איז דער עולם געגאנגען
לברך ולהתברך בברכת לחיים פונעם
סאסוב'ער רבי'ן שליט"א ,וועלכער האט
זיך אויפגעשטעלט לכבודם פון די חשוב'ע
בחורים און שטייעדיגערהייט געטיילט פירות
און הארציג אנגעוואונטשן יעדן איינעם
באזונדער מעומק לבו.
טיף אינספירירט איז דער עולם זיך
צוגאנגען מיט ווארעמע געפילן ,מיט זכרונות
פונעם טייערן בחור ז"ל וועלכער וועט זיין
א גוטער בעטער און מליץ טוב זיין בגנזי
מרומים פאר אלע זיינע נאנטע און ידידים.

גיאות" ,אני'עס" ",איך"...
"איך האב דעמאלטס געשפירט אז ער
זויבערט מיר אויס אלע איברים און גידים",
האט דער שואל ומשיב שפעטער געזאגט.
"דער קרעמניצער צדיק האט מיר געוואלט
מאכן פאר א חסיד ,און דאס האט ער נישט
געקענט ,אבער ער האט אויסגעריסן פון
מיר יעדע פאדעם פון התנגדות ,ער האט
אריינגעגראבן אין מיר און זיי אויסגעריסן
פונעם שורש".

רבי יוסף שאול בן רבי ארי' לייבוש הלוי
נאטנזאהן זצ"ל ,כ"ז אדר א' תרל"ה

כ"ט
אדר
הרה"ק רבי חיים שמואל
הלוי בירנבוים זי"ע

דער הייליגער גאון וצדיק רבי עקיבא
אייגער זי"ע האט געהאט אן איידעם
הרה"ק רבי חיים שמואל הלוי בירנבוים
זי"ע ,וועלכער איז אין זיינער צייט געווען
בארימט אלס גאון הגאונים און קדוש
עליון .ער איז כל ימיו געווען גאר שוואך
און קרענקליך ,אבער פארט פלעגט אסאך
פאסטן און אפילו אויפהאקן אייז זיך קענען
טובל'ן אין מקוה אפילו אום ווינטער ,און די
הנהגה האט ער אנגעהאלטן אפילו אויף די
עלטערע יארן.
ער האט זיך געפירט א וואונדערליכע
מנהג נישט צו עסן גארנישט ,נאר ביי א
סעודה פון א סיום מסכתא .דעריבער ,אין
די טעג וואס ער פלעגט נישט פאסטן ,האט
ער אדורכגעלערנט גאנץ מס' ביצה און
נאכדעם עפעס טועם געווען ביי די סעודת
מצוה .טראץ די אלע עינויים וסיגופים ,וואס
די דאקטוירים האבן אים שטרענג באפוילן
ער זאל נישט טאן ,האט דער צדיק געלעבט
 76יאר .ער שרייבט אין א תשובה אז אין די
טעג וואס ער האט געפאלגט די דאקטוירים
און געגעסן וואס זיי האבן געהייסן האט
עס אים געשטערט פון לערנען ,און אז
דאס גיין אין מקוה פארטאגס טראץ אלע
שוועריגקייטן האט אים געמאכט פריש און
מונטער אויפ'ן גאנצן טאג צו קענען זיצן און
לערנען אומגעשטערט.
דער גאון רבי חיים שמואל זי"ע שרייבט
אין א תשובה בסוף ימיו ,אז די גזירה פון די
קאנטאניסטן וואס איז דעמאלט ארויס פון
רוסישן צאר ,צו כאפן אידישע קינדער צום
רוסישן מיליטער ,טרעט אים ממש צו צום
געזונט און לאזט אים נישט שלאפן אדער
עסן.

רבי חיים שמואל בן רבי דוד הלוי בירנבוים זצ"ל,
כ"ט אדר תרל"ה

זכותם יגן עלינו
ועל כל ישראל

30

א

המספיק גאזעט

עז

די 'סארנא' ר

דער סוד פון דר .סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיילן וו

ע טע א טיק
אינעם פאריגן ארטיקל האבן מיר
ארויסגעברענגט וויאזוי די 'געפילן' און
דער 'קערפער' ארבעטן אינאיינעם ,און
ערקלערט וויאזוי דער קערפער פירט
אויס דעם תפקיד פון העלפן די געפילן
אויסשרייען זייער מעסעדזש .די עצם
ערשיינונג אז דער גוף דרוקט אביסל ,איז
א נאטורליכע רעאקציע וואס ליגט אין די
נאטור פון יעדע בעל חי עס צו העלפן זיך
באשיצן .דער פראבלעם פאנגט זיך נאר אן,
ווען מען כאפט נישט וואס די געפילן ווילן
און וואס די סכנה איז ...דעמאלטס הייבט
זיך א רונדע אומפארשטענדענישן וואס
צומישן דעם סיגנאל סיסטעם ,און די תוצאה
דערפון איז כאאס אינעם נערוון סיסטעם,
וואס קלאפט אויס דורך שטארקע פיזישע
ווייטאגן אינעם גוף.
מיט דעם געדאנק האבן מיר
קלארגעשטעלט די הגדרה פון כראנישע
פיזישע ווייטאגן ,אז 'די ווייטאגן מאכן
סענס זיי זאל זיין פאר א וויכטיגע סיבה' ,און
מיר האבן געזען דריי סיבות :אמאל מסיח
דעת צו זיין – ווי דר .סארנא שרייבט; אסאך
מאל צו אלאמירן דעם מענטש איבער א
וויכטיגע געפאר אד"ג און ווען דער מענטש
דערהערט עס נישט וואס דער קערפער וויל
אים דערציילן ,ווערט עס נאר ערגער און
דאן קומט מען צום דריטן סיבה; ווייטאגן
וועלכע קומען אין רעזולטאט פון א כאאס
אינעם נערוון סיסטעם – א פענאמענאן
וואס איז אומפארמיידבאר איינמאל דער
נערוון סיסטעם איז צושפילט וויבאלד מען
האט נישט דערהערט זיינע מעסעדזשעס.
אבער אנדערש ווי די ערשטע צוויי קלאסן,
פרובירט דער ווייטאג פאר זיך בכלל נישט
אויסצופירן עפעס א ציל.
אין דעם פאלגנדן ארטיקל האפן מיר
בס"ד אריינצוקריכן טיפער אין די טעמע און
איר באטראכטן מיט א מיקראסקאפישע
בליק פון דער נאנט אויף הלכה למעשה ,און
אביסל בעסער מסביר זיין וויאזוי דאס קען
באמת פאסירן אינעם טאג טעגליכן לעבן.
מיר האפן צו קענען ווייזן פאר די ליינער
וויאזוי ווייטאג טוט אויספירן א געוויסע
מטרה וואס דער מענטש וויל באמת
אויספירן .ער לייגט נאר נישט צו קיין סאך
געוויכט אויף דעם במשך זיין טאג טעגליכן
לעבן .עס בלייבט אונטער זיין באוואוסטזיין.

דער ציל פון אברהם חיימ'ס רוקן ווייטאג
לאמיר צוריק מישן דאס בלעטל צו א
מעשה וואס מיר האב דערמאנט אין צווייטן

ארטיקל – אברהם חיים'ס רוקן ווייטאג.
די מעשה אין קורצן לויפט ווי פאלגנד:
אברהם חיים ,א נארוואס חתונה
געהאט'ער יונגערמאן ,גרייט זיך אנצוהייבן
זיינע 'כולל יארן' מיט גרויסע ערווארטונגען.
שוין דעם ערשטן טאג פון זמן ,איז אבער די
פרישקייט צעלאזט געווארן ווי אייז אונטער
די תמוז-זון ווען אינמיטן אדורכטון א
קאמפליצירטע סוגיא מיט זיין חברותא ,האט
ער פלוצים אנגעהויבן שפירן געפערליכע
שמערצן אין רוקן .שפעטער אין טאג האט
ער אנגעהויבן פילן שרעקליכע ווייטאגן
אויך אויף די אקסלען און ארום דעם גענאק,
און דעם קומענדיגן טאג האט ער זיך שוין
בכלל נישט געקענט ארויסדערזען פון בעט.
ער איז ארומגעלאפן צו דאקטוירים,
ניוראלאגן און וואו ער האט נאר געקענט,
ארונטער טעסטן פון אלע סארטן ,אבער
אלע אונטערזוכונגען זענען צוריקגעקומען
נעגאטיוו .עס פעלט אים גארנישט .ער קען
זיך אבער נישט רירן!?
נאך צוויי חדשים האט ער געהערט
איבער די 'סארנא מעטאדע' און עטליכע
טעג שפעטער איז אברהם חיים געזעצן
ביי מיר אין אפיס .איך האב אים אביסל
אויסגעפרעגט איבער זיין אינערליכע
וועלטל ,און ער האט מיר אנגעהויבן
דערציילן אביסל וואס עס טוט זיך אין זיין
עולם ההרגשים.
אברהם חיים האט זיך געעפנט און
געשילדערט ווי שטארק ער ליידט פון
א מאנגל אין זעלבסט שאץ – "סעלף
עסטים" ווי מ'רופט עס היינט .וואו ער גייט
און וואו ער שטייט האלט ער כסדר אן
אויג אויב מ'קוקט ארויף אויף אים אדער
נישט .ער וועט טון אלעס אין דער וועלט
צו באקומען זיין פארדינטע שעצונג .אלס
בחור איז עס געגאנגען אזוי ווייט ,אז ווען
עס איז נאר געווען א געוויסע פראיעקט
האט ער שטענדיג געדארפט איבערשטייגן
יעדן איינעם און זיין 'דער' בעסטער ,בה"א
הידיעה.
"דאס מיינט נישט אז איך האב עס באמת
ליב געהאט ",פירט אברהם חיים אויס" ,איך
געדענק ווי ס'איז געווען א תקופה אין מיינע
ישיבה קטנה יארן ווען איך האב שוין קוים
געקענט ווארטן חתונה צו האבן ,פשוט
ווייל איך האב שוין נישט געהאט קיין כח
זיך צו דארפן אזויפיל פארמעסטן מיט יעדן
איינעם .איך האב געהאפט אז נאך די חתונה
וועל איך שוין זיין א מענטש פאר זיך און
נישט דארפן באאיינדרוקן קיינעם".
אברהם חיים האט ווייטער דערציילט

ווי שטארק ער האט פרובירט צו ארבעטן
אויף זיינע שוואכקייטן דורך פארשידענע
מהלכים ,ווי דורכ'ן לערנען ספרי מוסר,
חסידות און השקפה ,אבער למעשה האט
ער קיינמאל נישט געקענט ארויסרייסן פון
זיך די נויט און איז געבליבן אין זיין געיעג
נאך שעצונג און עהרע פון אנדערע מענטשן.
דא האט זיך א רויט לעמפל אנגעצינדן
אין מיין מח.
דאס איז די איינציגסטע וועג וויאזוי איך קען
פטור ווערן פון מיין דראנג נאך שעצונג!
עס איז געווען גרינג צו זען אז די
גייסטיגע פלאגענישן וואס דרוקן דעם
טייערן יונגערמאן זענען גורם זיינע שווערע
ווייטאגן .איך האב עס אבער איינגעהאלטן
אין מיר ביז ס'וועט קומען די ריכטיגע מינוט,
און דערווייל האבן מיר נאך ארומגעשמועסט
פאר א וויילע ,ביז איך האב אנגעהויבן רעדן
מער פראקטיש.
אויבן אויף איז אברהם חיים א
קלאסישער פאציענט פאר דר .סארנא'ס
מעטאדע .ער האט איינע פון די הויפט
נאטורן וואס דר .סארנא רעכנט אויס אלס
אומשטאנד צו שאפן ווייטאגן זיך צו באשיצן
פון אומאנגענעמע געפילן.
איך האב אים אנגעהויבן מסביר זיין אז
ווען מען דרייט זיך ארום מיט אומאנגענעמע
געפילן קומען ארויס פיזישע ווייטאגן כדי
מסיח דעת צו זיין דעם מענטש פון זיי .לויט
די רעקאמענדאציע פון דר .סארנא ,איז
וויכטיג זיך איינצו'חזר'ן דעם געדאנק אין
קאפ ,און ווייטער אנגיין מיטן לעבן געהעריג,
וויסנדיג אז מען האט אין הארץ שווערע
געפילן וואס מען וויל נישט שפירן און בלויז
דערפאר קומען די פיזישע ווייטאג.
איך האב אים געראטן אז ער זאל
אהיימגיין און צוריקגיין אין כולל ווי געהעריג,
און זיך כסדר חזר'ן אז די אלע ווייטאגן זענען
בעצם גארנישט ,זיי זענען נאר דא אים צו
'מסיח דעת' זיין פון די אומאיינגענעמע
געפילן מיט וואס ער דרייט זיך ארום א
גאנצן טאג.
דעם שמועס מיט אברהם חיים איז
געווען אין די ערשטע צייטן ווען איך האב
אנגעהויבן כאפן דער שליסל וואס דר.
סארנא פארפעלט צו באהאנדלען ,און איך
האב געלייך באמערקט אז אברהם חיים
געהערט אין די קאטעגאריע פון מענטשן
וואס קויפן נישט אזוי שנעל אפ קיין
'לאקשן תורה'ס' .ווען מיר האבן געשמועסט
אינאיינעם האט ער מיר באטראכט ווי איך
וואלט נארוואס אראפגעפאלן פון די לבנה.

קודם כל האט ער נישט פארשטאנען
וויאזוי פיזישע ווייטאגן העלפן אים מסיח
דעת זיין פון זיינע פראבלעמען" ,איך
טראכט דאך סייווי פון מיין כבוד א גאנצן
טאג?" פרעגט ער מיט וואונדער" .איך זע
נישט וויאזוי מיינע ווייטאגן העלפן מיר אין
סיי וועלכע וועג .איך פארשטיי ממש נישט
וואס דו רעדסט".
כ'האב געזען אז עס איז וויכטיג פאר
אברהם חיים צו זען שווארץ אויף ווייס ווי
זיינע ווייטאגן זענען פארבינדן מיט זיינע
געפילן.
דאן האט מיר בחסדי ד' אויפגעבליצט
א מהלך ווי אזוי צו ארבעטן מיט אים .מיט
ספעציעלע מוח איבונגען האב איך באוויזן
צו אנטייטלען אברהם חיים'ן ער זאל זען
'בחוש' ווי זיינע געפילן פירן אים און וויאזוי
זיינע ווייטאגן פירן אויס זייער א וויכטיגע
ציל.
אט הערט.
אברהם חיים זאגט דאך אליינס אז ער
האט שוין פראבירט מיט אזויפיל מיטלען
באפרייט צו ווערן פון זיין זיכעריי נאך
כבוד .ער האט דאס פשוט פיינט געהאט
און מער נישט געהאט קיין כח דערצו .ער
איז שוין געווען מיואש און צובראכן אז ער
קען זיך בשום אופן נישט אפגעוואוינען
דערפון .צווישן זיינע ווערטער האט ער זיך
אויסגעדרוקט" ,איך האב אלץ געהאפט
אז נאך די חתונה וועט דער פראבלעם
פארשוואונדן ווערן".
צו זיין מזל האט זיך דער געברויך פאר
כבוד נישט אפגעשטעלט .שוין דער ערשטער
טאג אין כולל ,והנה ...דער באגי-מען איז
דא! אומגערישט האט ער זיך ווידעראמאל
געטראפן פארפלאנטערט אין די טיפע
בלאטע ,פארנומען טאג און נאכט זיך צו
מעסטן און פארמעסטן .אזא אנטוישונג
האט ער שוין נישט אויסגעהאלטן...
נו ,לאמיר צאמשטעלן דעם פאזל.
ער האט יעצט א פרישן פראבלעם!
אריינגיין אין כולל האט געדארפט לייזן זיינע
צרות ,און די צרות זענען מיטגעקומען! וואס
טוט מען "יעצט"?
און אז זיך דרייען מיט מענטשן האט נישט
געהאלפן ,איז דער איינציגסטער וועג ארויס
פון דעם פראבלעם ,נאר צו זיין געצווינגען
צו בלייבן אינדערהיים! דעמאלטס וועט
מען מער נישט דארפן מלחמה האלטן דעם
פארלוירענעם קריג.
אין איין שורה ,זיין שטארקע רצון
מלחמה צו האלטן מיט'ן כבוד זוכעריי ,דאס
זייט >> 32
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היילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה

ליינער'סארנא
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סעזאנען אלערגיעס
לכבוד די חשובע און אינהאלספולע אויסגאבע
"המספיק גאזעט",
צום ערשט וויל איך אויסדריקן א "גרויסן יישר
כח פארן מיר געבן יעדן חודש אזא געוואלדיגע הנאה
צו ליינען אייער צייטונג .עס איז אלעמאל דא נאר
אינטערעסאנטע זאכן און פראקטיש אויך.
איך האב געוואלט מיטטיילן צוויי עפיזאדן וואו
איך האב מצליח געווען צו נוצן די סארנא מעטאד,
און געזען געוואלדיגע רעזולטאטן( .איך האב
נישט געליינט אלע ארטיקלען ,ווייל איך האב עס
אוועקגעלייגט אויף באלד און נישט אנגעקומען...
איך האב אבער שוין אסאך געהערט פון די מהלך).
 .1איין טאג האב איך פלוצים אנגעהויבן ליידן
שרעקליך פון  Seasonal Allergiesפון די ביימער.
איך בין שוין אין די דרייסיגער יארן און איך האב
קיינמאל פריער געליטן דערפון .מיין נאז האט זיך
גענומען רינען ווי נאר איך בין ארויס אין גאס ,באגלייט
מיט רינעדיגע אויגן ,הייזעריגע שטימע ,הקיצור ,די
גאנצע פעקל .כ'האב נישט געקענט פארשטיין וואס
איז פלוצלינג געשען ,ביז א חבר'טע האט מיר דרך
אגב דערציילט אז איר חבר'טע האט זיך געהיילט
דורך די סארנא מעטאדע.
איך האב געטראכט אז אפשר וועט עס מיר אויך
העלפן און אנגעהויבן חזר'ן און נוצן די פרינציפן
פונעם מהלך .וואס זאל איך אייך זאגן ,נאך צוויי
חדשים ליידן בין איך ביז צוויי טעג געווען אינגאנצן
אויסגעקלארט! איך האב געקענט ווייטער גיין אין
גאס און פארברענגען מיט אנדערע ווי אלע מענטשן.
א שאד עס איז מיר נישט איינגעפאלן פריער צו נוצן
די מעטאדע...
 .2אפאר וואכן צוריק האב איך זייער נישט גוט
געפילט .עס האט מיר פלוצים אנגעכאפט בויך
ווייטאג און איבלען ,אזש איך האב געדארפט ליגן
אין בעט פאר עטליכע טעג .איין טאג איז פלוצים
ארויפגעשווימען אין מיין געדאנק א שטורמישע
געשפרעך וואס איך האב געהאט קוים א וואך צוריק
מיט א משפחה מיטגלידערין וועלכע ליידט ל"ע אויף
 .B.P.Dאון מיר האבן זיך ממש צוקריגט .אפשר איז

חיים מאיר הכהן פערל

ליינער פרעגן און שרייבן פון אייגענער
ערפארונג מיט די "סארנא מעטאדע"

די גאנצע קראנקהייט מיינע נישט מער ווי א תוצאה
פון יענע עפיזאד? נאכ'ן זיך איבערטראכטן צי עס
לוינט מיר נישט גוט צו פילן – בלויז ווייל איך בין
פארווייטאגט און אנטוישט פון יענעם ,האב איך
איינגעזען אז עס לוינט נישט .איך וועל זיך מוזן אליינס
בארואיגן און אדורך טראכטן מיט ישוב הדעת וויאזוי
ווייטער צו האנדלען מיט יענעם.
צומארגנס בין איך ב"ה אויפגעשטאנען געזונט
און פריש ,צום גרויסן פרייד פון מיין מאן ,קינדער
און איך אליינס ...דער באשעפער זאל העלפן אויף
ווייטער ,מיר און אלע אידישע קינדער.
-------------------ח"מ פערל :א גרויסן ייש"כ פאר די שרייבערין
פונעם בריוו .איר ברענגט שטארק ארויס וואס
מאנכע טרעפן שווער צו גלייבן – אז יא ,אלערגיעס
קענען אויך זיין א 'סארנא אישו'.
6051

רוקן ווייטאג
מיין מעשה האט זיך אנגעהויבן אזוי.
איך האב געליטן פון שרעקליכע רוקן ווייטאג
פאר בערך  15יאר .יעדע ריר וואס איך האב זיך
געגעבן ,איז געווען אן אפקומעניש און געווען
באגלייט מיט טעראר אז ...אפשר ...גיי איך זיך געבן א
נישט גוטע דריי ,און כאפן א פרישע אטאקע פון מיין
אויפגעברויזטן רוקן.
ווען כ'האב זיך געדארפט צובינדן די שיך ,האב
איך געדארפט שטייטערהייט אראפבייגן מיין גאנצע
קערפער צו די פיס ,פרובירנדיג דאס מערסטע
מעגליך צו האלטן דאס רוקן גראד ,עס זאל זיך ח"ו
נישט געבן אן אומריכטיגע ריר .ביים זיך אריינזעצן
אין א קאר ,הוי איז דאס געווען א פראצעדור...
שטייטערהייט האב איך אראפגעבויגן די פיס ,און
פרובירט צו לאנדן אין אויטא מיט א גלייכן רוקן .אזוי
האט זיך עס געצויגן פאר  15יאר!
דער קלימאקס איז געווען איין טאג ווען מיין רוקן
האט זיך אזוי צעלאזט אז איך האב געשפירט ווי איך גיי
אויס .עס האט זיך אנגעהויבן שטייטלעך ,ווי א וויירוס
האט זיך צוביסלעך אריינגערוקט אין מיין קערפער,
ביז עס איז אויסגעשטיגן אן אמת'ער מאנסטער! די
יסורים האבן יענעם טאג געריסן שטיקער פון אלע

מיינע גלידער ,פון די רוקן ביז אראפ צו די פיס .פון
גרויס ווייטאג בין איך ממש געבליבן פארליזירט .צען
גאנצע טעג בין איך געלעגן אין שטוב אין בעט אן זיך
כמעט רירן.
פונקט איז עס נאך געווען אין די תקופה פון די
גוי'אישע חגאות ,און הצלה לייט האט מיר געראטן
נישט אריינצוגיין אין שפיטאל ווייל עס וועט כמעט
נישט זיין ווער עס זאל מיר אנקוקן .פון מיין פיינפולע
עקספיריענס במשך די לעצטע  15יאר האב איך
אליינס געוואוסט אז קיין סאך איז סייווי נישטא וואס
צו טון .איין עצה האב איך – זיך לאזן אפערירן ,און
דאס האט מיר אויסגעזען ממש ווי א קאשמאר.
מיט די צייט איז די איינציגסטע רפואה וואס איך
האב געהאט ,געווען וואס א דאקטאר איז יעדן טאג
אראפגעקומען צו מיר און געגעבן א קארטיזאן שאט.
עס האט עטוואס מילדער געמאכט די יסורים ,אבער
ממש בלויז אביסל .איך האב נאכנישט געקענט גיין
געהעריג.
אזוי בין איך אפגעזעצן אינדערהיים טאג נאך טאג
ווי א סטאטוע אן זיך רירן ,אויס פחד אז אפשר וועט
דאס מינדעסטע ריר ברענגען א פרישע אטאקע .דאס
לעבן איז מיר געווארן איין לאנגע תשעה באב .דאס
ערגסטע איז געווען וואס איך האב נישט געזען קיין
שום האפענונג ,נישט געהאט קיין שום פלאן וויאזוי
איך וועל זיך אמאל ארויסדערזען פון דעם פלאנטער.
איין טאג קומט צו מיר אריבער מיין פעטער
מבקר חולה זיין ,און אין קורצע ווערטער דערלאנגט
ער מיר א בוך זאגנדיג ,ליין דאס וועסטו זען אז דיינע
יסורים וועלן אוועקגיין.
איך האב זיך זייער אויפגערעגט אויף אים .כ'האב
אים אנגעשריגן" ,ווען איך וואלט זיך געקענט רירן,
וואלט איך דיר געגעבן א שטויס ארויס פון דא! דו
מיינסט אז איך מאך זיך סתם אזוי ווייל איך האב נישט
וואס צו טון!? איך לייד דא יסורי איוב און מיט עפעס
א ביכל ווילסטו אז מיינע יסורים זאלן אוועקגיין?!"
למעשה האב איך אים אבער נישט געקענט
שטויסן ...און מיין פעטער איז געבליבן זיצן
רואיגערהייט און מיר געזאגט" ,שלום ,פאר צוואנציג
יאר צוריק האב איך פונקט אזוי אנגעשריגן דער
וואס האט מיר געגעבן דעם בוך ווען איך בין געליגן
פאראליזירט ווי דיר .יעצט זיץ איך דא ב"ה געזונט און
שטארק און כ'שענק דיר א מתנה צו ליינען דעם בוך".
דער בוך וואס מיין פעטער האט מיר געברענגט
זייט >> 33
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האט אים גאר אריינגעשטופט אין בעט –
נישט די כבוד זוכעריי אליינס.
דער מכה בפטיש וואס האט אים
געברענגט די כראנישע ווייטאגן ,איז נישט
געווען סתם עפעס א היסח הדעת פון אן
'אלטע' רעיזש .עס איז געווען א שווערע
פרישע עסעניש ,וויאזוי זיך 'היינט' מסדר צו
זיין מיט א נאטור וואס ער האט פיינט אבער
איז נישט מצליח ארויסצוהאקן פון זיין וועזן.
די איינציגסטע וועג דאס אויסצופירן איז
דורך זיך צווינגען צו בלייבן אינדערהיים.
און אט דאס האט טאקע פאסירט.
דא האט שוין אברהם חיים מיטגעלעבט
שווארץ אויף ווייס ,וואס ער טוט אליינס
צו זיך אונטער זיין באוואוסטזיין .ער האט
זיך איבערגעצייגט אין די פארבינדונג
צווישן זיינע ווייטאגן אין זיין נפשיות'דיגע
פארגעלעגענהייט ,ווי ער האט זיך
אויסגעדרוקט' ,אההההה ,דאס פאנגט שוין
אן צו מאכן סענס ,איך זע אז דאס איז טאקע
מיין איינציגסטע וועג וויאזוי פטור צו ווערן
פון מיין דראנג נאך שעצונג'.
אפאר טעג שפעטער איז ער געווען
כאחד האדם און מער נישט געוואוסט פון
די ווייטאגן צו זאגן.
פעריאד.
פארוואס טאקע? וואס האט פאסירט
אז די ווייטאג איז אוועק? געדענקט וואס
מיר האבן געשריבן אויבן ,דער ווייטאג גייט
אוועק – ווי נאר עס פעלט מער נישט אויס.
פארוואס האט עס מער נישט
אויסגעפעלט? מיר וועלן באלד צוריקקומען
זען פארוואס ער האט עס מער נישט
געדארפט ,און דערווייל לאמיר זיך באקענען
מיט חאצקל און מיט זיין כראנישע 'מידקייט'
פראבלעם.
מיר וועלן זען וויאזוי ער האט – אונטער
זיין באוואוסטזיין – זיך אליינס מיד געמאכט
כדי צו דערגרייכן א וויכטיגע ציל .מיר וועלן
אנערקענען ווי שטארק ער אליינס האט
געוואלט האבן זיין מידקייט ,פאר גאר א
וויכטיגע סיבה אין זיין לעבן ,צו דערגרייכן
א ציל וואס ער האט שטארק געוואלט ,און
האט נישט געזען קיין אנדערע וועג עס צו
דערגרייכן ,נאר דורך כראנישע מידקייט.
חאצקל'ס כראנישע מידקייט
חאצקל פארמאגט א הויכע פאסטן אין
א גרויסע ביזנעס ,הויפטקווארטירט הארט
נעבן וויליאמסבורג .זיין בעה"ב איז ב"ה
זייער צופרידן מיט אים ,און חאצקל האט
ב"ה מצליח געווען צו שטייגן אין ראנג און
ברענגט אהיים יעדע צווייטע וואך א פעטן

טשעקל.
אויבנאויף איז חאצקל אויסטערליש
צופרידן מיט זיין יעצטיגן סטאטוס.
אבער נאר אויבנאויף – נישט אינעווייניג.
אין הארצן עסט זיך חאצקל דאס געזונט.
וואס באדערט אים? ער וויל נישט זיין דער
שעיר לעזאזל.
ער האט שטארק מוצא חן געווען אין
די אויגן פון זיין בעה"ב ,אבער שוין צופיל...
זיין בעה"ב ,ר' גדלי' יאריך ימים ,טוט כסדר
אומריכטיגע שריט אינערהאלב די ביזנעס,
און ווען דער בראך הייבט אן ארויסשיינען
און ווייזן פירות ,ווארפט ער שנעל דעם
שולד אויף חאצקל'ס פלייצעס .אזוי
טרעפט זיך חאצקל יעדן טאג מסדר זיין
פראבלעמען וואס זיין בעה"ב ,ר' גדלי' ,האט
אנגעווערטשאפט.
"פארוואס באדערט מיר עס?" עגבערט
זיך חאצקל ביי זיך אין הארץ" .ער ווייסט
און איך ווייס אז עס איז באמת נישט מיין
פראבלעם .ער ווייסט נעבאך נישט וויאזוי
צו טראגן א פראבלעם און ער איז זייער
צופרידן אז איך נעם קעיר .דאס איז טייל
פון מיין ארבעט און פאר דעם ווער איך
באצאלט אזוי ברייט .פארוואס זאל איך זיך
עסן דאס געזונט?"
די מחשבות האבן אים געהאלפן ווייטער
טון זיין ארבעט מיט געטריישאפט ,אבער
יעדן צווייטן טאג האט ער זיך געדארפט
ווידעראמאל 'מחזק זיין' מיט די געדאנקען.
כסדר האט ער ווידעראמאל געשפירט
ווי זיין בעה"ב באזעצט זיך אויף זיינע ארעמע
פלייצעס על לא דבר און נוצט אים אויס ווי
ער וואלט ווען געווען א שער מאשינדל,
און ער האט שנעל געדארפט איבערגיין די
בארואיגנדע געדאנקען ביז צו די קומענדיגע
עפיזאד.
צום ביישפיל ,א קליענט איז געקומען
אדורכשמועסן א פראבלעם .אנשטאט זיך
אוועקזעצן ביים טישל מיט'ן קליענט און
אדורכרעדן די נושא פנים אל פנים ,האט
דער בעה"ב געהייסן דעם קאסטומער
זיך אוועקזעצן ביים טיש פון חאצקל'ען
אינאיינעם מיט אים ,אזוי אז חאצקל זאל
'אויך' זיין א חלק פונעם שמועס .זיצן
אליינס מיט'ן אומצופרידענעם קאסטומער
איז פארן בעה"ב געווען א נפשיות'דיגע
אפקומעניש ,ממילא הגם חאצקל האט קיין
סאך נישט געקענט צולייגן צום שמועס ,זאל
ער אבער כאטש נעמען טייל פון די בושות...
אבער נישט פאר דעם איז חאצקל
געקומען צו מיר .ער איז גאר געקומען צוליב
גאר אן אנדערן פראבלעם.
חאצקל האט געליטן פון שרעקליכע

מידקייט.
שוין לאנגע חדשים וואס וויפיל ער
זאל נאר שלאפן ביינאכט – און ער איז אלץ
געשלאפן א גוטע  7-8שעה – האבן זיך זיינע
אויגן צוזאם געקלעבט ווי מאגנעטן בשעת'ן
זיצן ביי דער ארבעט .אבער נישט נאר אויפ'ן
דזשאב ,נאר אויך ביי זיין נאכמיטאג שיעור,
האט דער מגיד שיעור בלית ברירה געמוזט
פארלערנען צו די אנדערע  3משתתפי
השיעור .שבת ביי די סעודה ,אודך ,אנשטאט
זינגען שיין די זמירות און פארברענגען ווי
זיין שטייגער מיט די קינדער ,כאפט ער זיך
אויף נאך עטליכע שעה פון א פיינעם דרימל
ווי אן  80יעריגער איד.
חאצקל איז געווען זייער פארלוירן
איבער זיין מצב.
ער איז געגאנגען צו א נוטרישאניסט
וואס האט אים פארגעשריבן א דיעטע .איר
קענט זיך מן הסתם אליינס פארשטעלט
פון וואס די דיעטע איז באשטאנען ...דאס
ערשטע און וויכטיגסטע ,ארויסשניידן
מיליכיגס ,צווייטנס עסן אסאך פירות און
ירקות ,און צום לעצט אודאי ,ארויס מיט
גלוטען פראדוקטן – דאס הרג'עט דאך
אוועק די כוחות.
צו דעם אלעם האט דער נוטרישאניסט
פארשריבן א ליסטע ווייטעמינען צו
נעמען טעגליך  5טאבלעטן אינדערפרי און
זעקס ביינאכט צו שטארקן די כוחות און
אויסליידיגן ס'קעשענע .דאס לעצטע האט
עס זיכער אויפגעטון ,און נו ,וואס טוט מען
נישט פאר'ן געזונט ...לויט די פארשריפטן
פונעם נוטרישאניסט האט ער ביז געציילטע
וואכן געדארפט זען א חילוק אין זיינע כוחות.
דער טאג איז אבער נישט געקומען.
ווען איך האב זיך געטראפן מיט
חאצקל איז ער שוין געווען ערשעפט פון
אראפצווינגען דעם וושת מיט אזויפיל
וויטאמינען שיעור כביצה יעדעס איינע און
פון זיין "גלוטען פרייע" דיעטע .ווי נישט ווי,
האט אים שטארק גלוסט אים נאך אמאל
צו מאכן א לחיים איבער א פיין שטיקל
היימישע מזונות נאכן דאווענען.
די קאסטן פון דעם לעבנס-שטייגער
האבן אים אויך נישט צופיל געהאלפן צום
געזונט $300 ...א חודש וויטאמינען ,אין
צוגאב צו א געבראטענע  150צי  200דאללער
פאר גלוטן-פרייע פרודוקטן ,און ער האט
זיך דערזען אויפ'ן שוועל פון כאאס .ווען
זיינע כוחות וואלטן ווען צוריק געקומען,
וואלט כאטש גוט געווען ,אבער ווען דאס
אויך נישט ,וואס איז נאך שייך צו טון? זיין
פארפלאנטערטע לאגע האט אים נעבאך
רואינירט דאס הארץ און די שווערע דאגות

וויאזוי זיך ארויסצודרייען פון זיין פראבלעם,
האבן אים שוין דרייפאכיג אויסגעשעפט די
כוחות און איבערגעלאזט מידער ווי זיין
עלטער זיידע נאכ'ן לאגער.
פארוואס זאל איך נישט איינשלאפן?
איך האב געהאט מיט חאצקלען צוויי
שמועסן .אינעם ערשטן שמועס האט
חאצקעל בעיקר געוואלט לייגן א דגוש
אויף זיין שלאף ביים נאכמיטאג שיעור.
חאצקל האט געהאט צוויי שיעורים א טאג,
איינס פינעווע נאכמיטאג ,און איינס ניינע
ביינאכט .די נאכט שיעור איז פערצופאל
נישט געווען אזוי געפערליך ,און ווי
אינטערעסאנט ס'האט נאר אויסגעקוקט,
איז ער נישט געווען אזוי מיד .אבער ביים
נאכמיטעג שיעור ,ווי נאר ער האט געהערט
דעם קול פונעם מגיד"ש האבן זיך זיינע אויגן
פארמאכט און דאס פנימ'ל אראפגעפאלן
אין די עלנבויגנס איבערקערנדיג די הייסע
קאווע ...עס האט זיך געהערט זייער קאמיש,
ביינאכט ווען מ'איז מער אפגעמוטשעט איז
ער נישט מיד ,און נאכמיטאג איז חאצקל
אזויפיל מידער?
אבער גאנץ שנעל איז אלעס
פארענטפערט געווארן .חאצקל האט זיך
אביסל געשעמט ווען ער איז געווארן
באוואוסטזיניג איבער זאכן וואס ער וואלט
ענדערש נישט געוואלט טראכטן פון זיי.
פארט זענען זיי אבער געווען פאקטן אין
זיין לעבן און נאכ'ן אנערקענען אין זיי האט
חאצקל אנגעהויבן פארשטיין וואס גייט
פאר מיט אים.
איין זאך האבן מיר פארגעסן אייך צו
דערציילן פון חאצקל'ס רעזומעי ,חאצקל
איז עטוואס א פארשלעפטער.
ער פלעגט אפט אהיים קומען שפעט
פון דער ארבעט ,און זיין חשוב'ע עזר כנגדו
פלעגט אים אפט קריטיקירן אויף זיינע
פארשלעפעכצער ,איבערהויפט ווען ער
פלעגט בלייבן "אווערטיים" ביי דער ארבעט
(צו אויפקלינען די לעצטע פאנטשער פון
זיין בעה"ב.)..
חאצקל'ען איז דעריבער אויפגעקומען
מיט א געניאלע המצאה – ער וועט זיך
באטייליגן ביי א נאכמיטאג שיעור! אזוי
וועט ער מוזן אוועקגיין פון דער ארבעט
באצייטנס ,און אזוי איז ער פארזיכערט אז
נאכ'ן שיעור גייט ער גלייך אהיים ,און זיין
אשת חיל וועט אים מער נישט באפאלן ווען
ער קומט אהיים .די ערשטע תקופה האט
עס געהאלפן און יעדער איז געווען צופרידן.
דאס פארשפעטיגעכץ ,אפגערעדט ,איז
געווען היסטאריע.
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רעוואלוציע

היילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה
זיין ווייב האט אים שטארק ארויפגעקוקט
פאר'ן אזוי ערליך און הערליך נעמען א
שיעור נאכמיטאג ,אבער חאצקל האט איר
קיינמאל נישט געזאגט זיינע אמת'ע מאטיוון
אונטער'ן גיין צום שיעור .קוים וואס ער האט
זיך עס אליינס געזאגט.
אבער יעצט ווען זיינע מחשבות זענען
ארויפגעקומען אויפן אויבערפלאך ,האט ער
עס שוין נישט געקענט באהאלטן פון זיך .די
סיבה פארוואס ער שלאפט איין ביים שיעור
איז געווארן קריסטאל קלאר" .פארוואס
זאל איך נישט איינשלאפן ווען באמת האלט
איך נישט ביים זיין דארט!?" האט חאצקל
אויסגעשריגן מיט איבערראשונג" .איך
האלט אז פאר מיר איז גענוג מיין נאכט שיעור,
ממילא בין איך דארט פריש און קלאר .דער
בייטאג שיעור איז דאך נאר אויסצומיידן
די קריטיק פון מיין ווייב ...ס'שאדט טאקע
נישט נאך א שיעור ,אבער ,אז מ'שלאפט איין
איז נישט אזוי געפערליך"...
פאר חאצקל איז דאס איינשלאפן
געווען א פשוטע רעאקציע אין רעזולטאט
פון טון עפעס וואס ער האלט נישט ביים
טון (איר געדענקט נאך אוודאי פון ישיבה
די פאר בחורים וואס דער מגיד שיעור
פלעגט אלץ דארפן אויפוועקן אינמיטן
שיעור .)..דער שיעור-דרימל האט אים נישט
אוועקגענומען פון קיין צער ,עס איז געווען
א פשוט'ע תוצאה פון זיך געפונען אין א
פלאץ וואו ער האט נישט געוואלט זיין.
איך וויל בלייבן ביי מיין זשאב ,אבער נאך
אלץ נישט דא זיין
ביי אונזער קומענדיגע שמועס,
האט חאצקל פארציילט אז ער האט זיך
געשפירט אסאך בעסער די וואך .ווען
ער איז איינגעשלאפן ביים שיעור ,האט
ער עס נישט גענומען אזוי צום הארצן.
דאס האט גורם געווען אז חאצקל האט
צוריק אנגעהויבן זיך צו באטראכטן אלס
נארמאלער מענטש.
"איך פלעג מיינען אז עפעס איז באמת
ראנג מיט מיר ",האט חאצקל דערציילט
מיט פאטאס" ,דערווייל זע איך איין אז איך
האב מיר עס פשוט אליינס געברענגט ,און
באמת בין איך נישט קיין כראניש מידער
מענטש .דאס אליינס דאס האט מיר
געשאנקען אסאך רואיגקייט במשך מיין
טאג .איך האב פאקטיש מער נישט געפילט
אזוי מיד .דער דרוק אז 'עפעס איז ראנג מיט
מיר און איך ווייס נישט וואס' איז אראפ און
כ'האב געקענט זיין אסאך מער וואך .אבער",
איז אים דאס פנים צוריק איינגעפאלן" ,ביי
דער ארבעט איז די מידקייט ווייטער אין

פולסטן שוואונג ,און איך דערזע זיך נישט
ארויס דערפון!"
מיר האבן אנגעהויבן שמועסן
איבער די מידקייט ביי דער ארבעט און
זיין ווייטאג קעגן זיין בעה"ב איז צוריק
ארויפגעשווימען .מיר האבן באמערקט
ווי חאצקל געפונט זיך פארכאפט אין נעץ.
פון איין זייט דערקוטשעט אים זיין בעה"ב
מיט'ן אנשמירן פרעמדע פוטער אויף זיין
קאפ ,און פון די אנדערע זייט האט ער
נישט וואו צו גיין .ער וועט נישט אזוי שנעל
טרעפן אזא שיין-באצאלטע פאזיציע ווי ער
האט דא.
אין גרויס ווייטאג און צומישעניש ,האט
זיך חאצקל אנגערופן" ,הלואי ווען איך קען
ווען טרעפן א וועג צו זיין אין אפיס ,אבער
נאך אלס נישט דארט זיין .איך האלט עס
פשוט נישט אויס!"

חיים מאיר הכהן פערל

'האסט עס געטראפן!' האב איך אים
געוואלט זאגן ...אבער פון ערפארונג האב
איך געוואוסט עס איז בעסער ער זאל
עס אליינס אנערקענען .האב איך אים
געפרעגט" ,זאג נאר ,וואס זעסטו פאסירן
אין דיר ווען דו טראכסט פון זיין יעצט דא
ביי אונז אין אפיס און וואלסט זיך געוואלט
באמת טרעפן אינדרויסן!?"
חאצקל האט געטראכט אפאר
סעקונדעס" ,איך פיל ווי איך ווער מיד",
האט ער פארשטעלט א שמייכלדיגן געניץ...
דאס איז געווען זיין גליקליכע מינוט
פון אנערקענען די פארבינדונג צווישן זיין
מידקייט און זיין דילעמא אין אפיס .איך
האב אים ווייטער געשטופט און געבעטן
ער זאל מיר ערקלערן וואס ער פילט איז די
קשר פון ווערן מיד און זיין דילעמע – וויאזוי
העלפט עס אים אין זיין מצב?

ליינער'סארנא
>> זייט 31

איז געווען איינע פון די ביכער פון דר .סארנא .עפעס
אנדערש האב איך סייווי נישט געהאט צו טון ,האב איך
זיך גענומען ליינען .און וואס זאל איך ענק זאגן ,דער
קאנצעפט האט אנגעהויבן מאכן סענס .אוודאי האב איך
אסאך סטרעס! אהא מיינט מען מיר דא...
איך האב זיך גענומען מאכן אסאך ריסוירטש איבער
דעם ,און האב אנגעהויבן שטארק צו גלייבן אין זיין
טעאריע .איך האב זיך אנגעהויבן איינ'חזר'ן אז עס איז
באמת גארנישט און עס פעלט מיר גארנישט פיזיש ,ס'איז
נישט מער ווי אביסעלע סטרעס .צוביסלעך צוביסלעך
האבן די יסורים אנגעהויבן אראפצוגיין ,און ביז אפאר
וואכן איז נישט איבערגעבליבן פון זיי קיין זכר.
היינט צוטאגס ,פינף יאר שפעטער ,קען איך ממש
נישט געלייבן וויאזוי איך האב אויסגעקוקט פאר  5יאר
צוריק ליגנדיג אין בעט ווי א ליימענער גולם ,און וויאזוי
דער אמת האט זיך ארויסגעוויזן מיט'ן אמת'ן באדייט פון
די יסורים .אמאל אמאל קענען זיך די יסורים אויפוועקן,

חאצקל האט זיך פארטראכט א מינוט,
און דאן איז ער אויפגעשפרונגען" ,דאס איז
נישט נארמאל!" געבט ער ספאנטאניש א
שריי אויס" ...ווען איך שלאף איין האב איך
ביידע וועלטן! איך בלייב דא אין אפיס ,איך
בלייב מיט מיין פאזיציע ,די פעי-טשעק
ליפערט זיך ווייטער אריין אין מיין באנק
אקאנטע ,אבער אין די זעלבע צייט בין איך
נישט דא צו ליידן די אביוז פון מיין בעה"ב
– איך שלאף! איך דארף נישט פארנעמען
די קרומע שטיק פון מיין בעה"ב! וואס קען
דען זיין בעסער פון דעם"...
דער אמת'ער ציל פארוואס די שווערע
מידקייט איז אים אזוי קריטיש וויכטיג איז
ארויסגעקומען .דאס איז די איינציגסטע
וועג וויאזוי חאצקל זאל סיי אנהאלטן זיין
זשאב ,און סיי זיך נישט עסן אגאנצן טאג.
זייט >> 34

ליינער פרעגן און שרייבן פון אייגענער
ערפארונג מיט די "סארנא מעטאדע"
אבער ביז  5-10מינוט איז עס שוין נישטא ,ווייל איך נעם
זיך גלייך זאגן אז איך ווייס וואס דאס איז ,און איך דארף
זיך נישט דערשרעקן ...ס'איז נאר אביסל סטרעס.
איך שרייב דעם בריוו פאר אלע רוקן ליידנדע למען
ישמעו ויראו :טייערע אידן ,א שאד צו ליידן ווען די רפואה
ליגט ממש אונטער אייער נאז! איך בין גרייט צו לאזן
מיין טעלעפאן נומער אויב איינער וויל מיר רופן מיט סיי
וועלכע פראגעס.
א גרויסן דאנק פארן אריינלייגן מיין בריוו,
שלום ניימאן
917-416-3050

----------------ח"מ פערל :א גרויסן ייש"כ ר' שלום פאר'ן זיין וויליג זיך
ארויסצוגעבן אין די עפנטליכקייט מיט אייער געשיכטע.
איך גלייב אז אייער לעבעדיגע מעשה וועט זיכער משפיע
זיין אויף נאך מענטשן זיך צו ערלויבן צו נעמען די ריכטיגע
שריט ,אנערקענען די ריכטיגע סיבה אונטער זייערע
ווייטאגן און בס"ד אויסגעהיילט ווערן.

מו"ה חיים מאיר הכהן פערל הי"ו איז א לייף און ביזנעס קאוטש ,און פריוואטער מדריך
און עקספערט טרענירט צו נוצן די סארנא מעטאדע .במשך די לעצטע פאר יאר נוצט
ער די מעטאדע אינאיינעם מיט פראפעסיאנאלע מהלכים אין וועלכע ער איז געלערנט
צו העלפן ביזנעס לייט ,פון ארבעטער ביז עקזעקיוטיוון ,באפרייט צו ווערן פון זייערע
ווייטאגן וואס שטערן זיי פון דער ארבעט .פאר קאמענטארן און/אדער שאלות קען מען
זיך פארבינדן מיט אים דירעקט אויפ'ן טעלעפאן נומער ;845-533-3082 ,פאקס845- ,
 ;533-3537אדער אויף די בליץ-פאסט אדרעססע.sarnomethod@gmail.com ,
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די 'סארנא' רעוואלוציע
דער סוד פון דר .סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה חיים מאיר הכהן פערל
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אלעס שטומט! דערפאר איז ער אזוי מיד
דוקא ביי דער ארבעט ,ווען דורכאויס דעם
טאג ,די שעות אינדרויסן פון אפיס ,האט ער
זיך געשפירט חאצקל מונטער ווי פרישע
סמייטע .די מידקייט האט אויסגעפירט א
גאר וויכטיגע מטרה ,צו האלטן חאצקלען
אויף זיין פאסטן און גלייכצייטיג אנהאלטן
זיין נערמאלקייט און נישט דארפן ליידן פון
די נערוועזקייט און אביוז פון זיין בעה"ב.
אין איין שורה :שלאפן איז זיין ענטפער,
נישט זיין פראבלעם.
אויסגעפירט דעם תפקיד און אוועק!
ווי מיין שטייגער איז ,שרייב איך אראפ
"די אויפטו" אויף א צעטל ,כדי דער מענטש
זאל בלייבן באוואוסטזיניג פארוואס ער
האט זיין 'פראבלעם/לעזונג' און עס זאל
נישט צוריק פארשטעלט ווערן אונטער'ן
באוואוסטזיין.
איך האב געהייסן חאצקלען ליינען
דעם צעטל יעדן טאג ביי דער ארבעט און
אויסשמועסן ,אז אז ווי אומבאקוועם עס איז
איינצושלאפן ביים קאמפיוטער ,איז דאס
אבער ,עכ"פ דערווייל ,דער איינציגסטער
לעזונג צו א ליסטע שווערערע פראבלעמען.
ליבע ליינער ,מיין אמת'ע ציל מיט'ן
שרייבן דעם צעטל איז צו דערגרייכן דעם
קומענדיגן שטאפל – אנהייבן היילן דעם
פראבלעם .לאמיר זען וויאזוי עס האט
אויסגעפירט איר ציל.

איין וואך שפעטער רופט מיר חאצקל
אן אינגאנצן צעבראכן" ,ס'איז נישטא וואס
צו טון!"
וואס האט פאסירט? מעשה שהיה
כך היה .איין טאג האט זיך זיין בעה"ב
ווידעראמאל באלייגט אויף זיינע נערוון.
א קליענט איז אריינגעקומען אין אפיס
און געדארפט וויכטיג אדורך שמועסן א
געוויסע פראבלעם מיט'ן בעה"ב .ר' גדלי',
ווי זיין שטייגער ,האט געוואלט ארייננעמען
חאצקל אינעם שמועס ,ס'הייסט ,אליינס
אייננעמען קריטיק איז דאך נישט געשמאק.
האט ער זיך צוגעזעצט צו חאצקל'ס טישל,
און מיט א צינישן שמייכל א זאג געטון פאר'ן
קאסטומער" ,זעץ דיך אהער ,צוזאמען מיט
חאצקל'ען וועט מען זיכער עפעס אויפטון".
חאצקל האט צום ערשטן מאל געכאפט
אויפ'ן ארט וואס גייט פאר .ער איז צום
ערשטן מאל געווען באוואוסטזיניג אז זיין
בעה"ב וויל אים פשוט ווייטער טרעטן און
אויסנוצן ,אנשטאט זיך אליינס מסדר זיין
מיט זיינע טעותים .ער האט געפילט ווי דער
בעה"ב האט געקוועטשט "דעם קנעפל".
אין יענע מינוט האט נאך אן
אינטערעסאנטע זאך פאסירט .פלוצים,
אן קיין ווארענונג ,האבן זיינע אויגן ,ווי פון
זיך אליינס ,אנגעהויבן זיך צוזאם צו קלעבן
פארנט פונעם דערשטוינטן פארצוף פון זיין

בעה"ב.
מיר אלע פארשטייען פונקטליך
פארוואס ,און דאסמאל האט חאצקל שוין
אויך פארשטאנען פארוואס – און ער האט
באשלאסן אז גענוג געווען ,ער וועט עפעס
טון דערוועגן.
נאך פאר ער האט געקענט איינזונקען
אין א טיפן שלאף ,האט זיך חאצקל געגעבן
א רייס ארויס פון בענקל ,אנגעטון זיין הוט
און א זאג געטון פאר זיין בעה"ב" ,אודאי,
איר קענט רואיגערהייט נוצן מיין טישל
פאר די מיטינג .ס'וועט סייווי זיין ליידיג די
נעקסטע  15מינוט ,איך גיי יעצט עסן מיין
לאנטש" .געזאגט און געטון ,חאצקל האט
גענומען זיין זעקל ,זיך אריינגעזעצט אין
קאפעטעריע ,געמאכט אן ערליכע ברכה,
און שוין יארן וואס דער מיטאג האט נישט
געהאט אזא גוטן טעם...
איין וואך שפעטער איז שוין נישט
געווען קיין זכר פון די כראנישע מידקייט.
...
עטליכע וואכן שפעטער האב איך
באגעגנט חאצקל'ען אויף דער גאס.
ער האט מיר דערציילט מיט פרייד ווי
אויפגעפרישט ער איז זייט אונזער לעצטע
שמועס .רוב וויטאמינען האט ער שוין
אוועקגעווארפן ,ער איז צוריק צו זיין אלטע
לעבנס-שטייגער ,עסט אלעס וואס ער האט
אמאל געגעסן ,און איז פריש און געזונט און
אויסגערוט ווי א געזונטער איד דארף זיין.
דער עפיזאד ווייזט אונז הערליך קלאר
און מיט קידוש לבנה אותיות וויאזוי דער

מהלך ארבעט.
דער פיזישער פראבלעם – אין דעם פאל,
כראנישע מידקייט – איז געקומען אויספירן
א וויכטיגער ציל :חאצקל זאל קענען בלייבן
ביי זיין ארבעטס פלאץ.
ער האט נישט געקענט דארט זיין און
דינען אלס אפוויש-טוך פאר זיין בעה"ב.
אצינד קען ער זיך דארט געפונען ,אבער אן
זיין אוועיליבל פאר'ן בעה"ב צו אביוזן.
די מידקייט איז אלזא אים געקומען
ראטעווען פון זיין פראבלעם.
ליינענדיג דעם צעטל יעדן טאג איז ער
געווארן באוואוסטזיניג צום פאקט אז דער
מצב ביי דער ארבעט איז אומדערטרעגליך
פאר זיינע געפילן! אצינד ,האט ער געטראפן
אן אנדערע לעזונג צו זיין פראבלעם! נעמליך,
זיך פשוט אויפהייבן און אוועקשפאצירן
ווען זיין בעה"ב וויל אים אויסנוצן .אלזא,
פראבלעם געלעזט .פעלט נאך אויס די
מידקייט זאל דארט זיין? אודאי נישט.
איז די מידקייט פארשוואונדן.
(נ .ב .ווי פארשטענדליך רעדט מען
דא פון אן עקסטרעמע קעיס און אן
איינצעלנער פאל .אויב וועט איינער זיך
יעצט גיין צערייבן מיט זיין בעה"ב און
פארלירן זיין דזשאב ח"ו ,זאל ער אונז ביטע
נישט באשולדיגן אויב דאס רוקן וועט אים
נאכדעם וויי טון)...

רעדט צו כלל ישראל

ווען מיר צענעמען עס אויף קליין געלט
זעען מיר אז עס זענען פארהאן צוויי סיבות

אכטונג ביזנעסער ,שפיטעלער ,צדקה ארגאניזאציעס ,קאמפיין
מענעדזשערס ,דאקטוירים ,געשעפט אייגנטומער ,מוסדות
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
וויליאמסבורג • בארא פארק • קרית יואל • מאנסי • שיכון סקווירא • קרית
וויזשניץ – מאנסי • קרית וויזשניץ – קייאמישע לעיק • נייטרא • קאשוי
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פארוואס ווייטאגן זאלן קומען ווען פיזיש
איז באמת גארנישט געשעדיגט.
 )1וואס דר .סארנא ברענגט הערליך
ארויס ,פיזישע ווייטאג קען זיין נישט מער
ווי אלטע איינגעגעסענע רעזענטמענט און
רעידזש.
די לעזונג :איינמאל מען ווייסט דאס
און מען חזר'ט זיך איין אז פיזיש איז מען
געזונט און שטארק און מען גייט ווייטער
אן מיט'ן טאג טעגליכן לעבן ,ווערט עס
פארשוואונדן.
 )2וואס מיר האבן צוגעלייגט אין פאל
וואס די דערמאנטע עצה ארבעט נישט,
איז די פיזישע ווייטאג מעגליך געקומען
צו לייזן א יעצטיגע פראבלעם .דר .סארנא
האט שוין אנערקענט אז עס זענען פארהאן
פעלער ווען סתם וויסן אז באמת איז עס
עפעס פסיכאלאגיש ,איז נישט גענוג צו
היילן .וואס יא?
די לעזונג( :אמאל וועט וויסן און
פארשטיין אליינס העלפן אויך אויף דעם,
ווען נישט ),טרעפן און נוצן א בעסערע
לעזונג צום יעצטיגן פראבלעם .איינמאל
דער פיזישער ווייטאג איז מער נישט נויטיג,
דער פראבלעם איז שוין געלייזט אן אים,
גייט עס אוועק.

וויאזוי ארבעט עס אין 'פיזישן' זין?
וויאזוי ווערט פיזיש פארשוואונדן א
פראבלעם וואס האט געמאטערט און
געפייניגט חדשים אדער יארן לאנג?
דאס צו פארשטיין ,און טאקע גוט
ארויסהאבן ,וועלן מיר אייך אריינפירן
אין איינס פון די גרעסטע געפונסן אין די
וואונדערליכע וועלט פונעם מענטשליכן
מח .Neuroscience
אין די לעצטע  15יאר זענען פארשער
אויפגעקומען אויף גאר א וויכטיגע פונקציע
וואס פאסירט אינעם מוח פון א בעל חי.
איינמאל מיר וועלן דאס פארשטיין וועט
דאס אי"ה ווארפן א שטארקע ליכט
וויאזוי צו היילן מענטשן פון טיפע זעלישע
פראבלעמען .דאס איז דער בעסטער
שליסל צו פארשטיין וויאזוי דער מוח טוט
פאבריצירן פיזישע ווייטאג ,און וואס דארף
זיין די פראצעדור עס צו היילן.
דער זעלבער געדאנק העלפט אויך
עפענען די אויגן צו פארשטיין סיי וועלעכע
סארט פאביע ,ענקזייעטי ,דעפרעסיע אד"ג.
עס איז צום האפן אז די ליינער וועלן הנאה
האבן דערפון און עס וועט בס"ד זיין א
שטארקע הילף פאר אלע וועלכע זוכן הילף
אין דעם געביט

וואס זענען 'ניוראנס' און וויאזוי
ארבעטן זיי? וואס איז זייער פליכט
אינעם נערוון סיסטעם? וויאזוי
העלפט עס דעם מענטש אין טאג
טעגליכן לעבן? איבער דעם און נאך,
אינעם קומענדיגן ארטיקל אי"ה
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מו"ה

מו"ה

הי"ו

הי"ו

שלמה יעקב לעבאוויטש

מאיר ווערטהיימער
מנהל ומייסד ,המספיק

מענעדזשער ,ארקעדיען ברודערהיים ,המספיק אוו ראקלענד

ה י
זג ה
לרגל שמחת אירוסי הבן החתן היקר כמר לייב נ"י
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה משה יוסף גלאנץ הי"ו

מו"ה

דוב (בערל) שטיין
הי"ו

באורד מעמבער ,המספיק אוו ראקלענד קאונטי

ה י
זג ה
לרגל שמחת כניסת הנכד הבחור היקר כמר וואלף
נ"י בן בנו מו"ה יואל שטיין הי"ו לעול התורה
והמצוות

מו"ה

משה זאבעל
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קאונטי

ה י
זג ה
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
מ ה י א מ ה ע גי הי
א

מז
ט

מו"ה

יואל אלכסנד
ווערצבערגער
הי"ו

זג ה

ה

י

אסיסטענט מענעדזשער'61 ,סט סטריט ברודערהיים,
המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה

הי"ו

משה יואל קופטשיק

דירעקטאר ,רעזידענשל סערוויסעס ,המספיק אוו ראקלענד
קאונטי

הי"ו

ה י
זג ה
לרגל שמחת נישואי הבן החתן היקר כמר יצחק
שמעון ני"ו
ה י
ע גה הה
מ ה י י ט יפא פ יע מא הי

מגיד שיעור ,ישיבת תורה וחסד ,המספיק אוו ראקלענד
קאונטי

זג ה

ה

י

ליוו-אין פארפאלק ,וואנאמעיקער ברודערהיים ,המספיק אוו
ראקלענד קאונטי

מו"ה

לרגל שמחת לידת הבן כמר שמעון נ"י

מרדכי הערש פארקאש
הי"ו

מו"ה

ארי' לייב פליישמאן

באורד מעמבער ,המספיק אוו אראנדזש קאונטי

א

ה י
זג ה
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
מ ה יעק פי מא הי

הי"ו

מגיד שיעור ,ישיבת תורה וחסד ,המספיק אוו אראנדזש
קאונטי

מו"ה

נפתלי טעסלער
הי"ו

דירעקטאר אוו דעוועלאפמענט ,המספיק אוו קינגס קאונטי

ה י
זג ה
לרגל שמחת לידת הבן היקר זאב נ"י

מו"ה

יושע בראך
הי"ו

זג ה

ה

י

מענעדזשער ,פראגראם דירעקטאר ,דינוב אונזערהיים,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

א

לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
הי
מ ה יעק זא ה ה

מו"ה

אהרן דוד רובינשטיין
הי"ו

מענעדזשער ,מעינטענענס און טעכנאלאגיע ,המספיק אוו
ראקלענד קאונטי

ה י
זג ה
לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה

בן ציון ראזענפעלד
הי"ו

זג ה

ה

י

מעדיקעיד סערוויס קאארדינעיטאר ,המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

ה י
זג ה
לרגל שמחת לידת הבת תחי'

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים

שתזכו לרוות

מו"ה

רב
נחת

מו"ה

מתוך אושר

הי"ו

דקדושה
מכל יוצאי חלציכם

ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת
עד ביאת הגואל

שמואל אליעזר גליק
הי"ו

דירעקט סופארט פראפעסיאנאל ,גרענדוויו ברודערהיים,
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

ה י
זג ה
לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מנחם הלוי מארקאוויטש
ה י
זג ה
לרגל שמחת נישואי הבת הכלה החשובה תחי'
קעיר מענעדזשער ,המספיק טשויס

ע ג ה היק מ יעק י
מ ה י ע מ ה פע טיי הי

מו"ה

נתן משה וואלטער
הי"ו

זג ה

ה

י

אסיסטענט מענעדזשער ,סאוט  9שוועסטערהיים ,המספיק
אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת תגלחת הבן היניק כמר שמחה נ"י

המספיק גאזעט

המספיק בליצן
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א

קורצע קרישקעלעך
אינערהאלב המספיק
ביוראען און פראגראמען

י טע יג אי המספיק ט ט זי א מעט
ייעס א ע א א יעס א י ט
ה ספ
א י ט יע ט
א עס ק מט מע א
ק מט א ע פא א ג עסע ע ע א א יע
אי המספיק ה יפטק א טי אי אק ע
קא טי אס האט י ע גאזעט י ט
געקע ט פא זע מיטהא ט יג י אק יע
עמע א קא ע
טאג טעג י א יפ עג
א ע אפ א מ עס מיט סיי ע פ י
י עקטא
א זא אי י ט פ ע א קס אי ייע
פ אג אמע א טייגע י הא פ הע ט
הא מס עי י עי טע אפי אי איי ע מיט
הג י אי עקזיסטי ע
אאא ה
פ אג אמע פע ט א יס א יפ עמע א
ע ע זא א יסהע פ
סעק עטא
אי י פי א עפא טמע ט איז ע י ע
א געפי ט גע א א א יס ייטע ג פ
קא י א אי
י פי א אפיסעס א יי
זא פ י מע ע סע יס קאא י עיטע ס
זע ע געק מע א  2יטיגע
א א
אפיסעס
א אז ע א ק ע ט א יסגע קט
י עקטא א ע ע אפמע טס אי
פא
המספיק אק ע מ ה ז מ טיי הי
ע ע האט א געפי ט י א עט י
ע א יי עס זא אס יי יגע טע
א א אי פא י הע י ע
הק
יע
פע
עז טאט י
אי י קא י א איז א ע סיי י ע
ייע היי טיגע טעג א ע אס איז
זי
אט א ייט יי יג מע האט א י ט
א אע אע
גע ע ט ט ע
געט ייע סע יס קאא י עיטע ס הא
אז ע
י א טע ט פאסיגע מ
א געט א ט מיט הא פא יע עס קי
עפעס ספע יע א יסע א א מ ה אס
יע עס קי אק מט פ י א מי יסט א יע
ק מע יע ט יע טאג א פ י ע א ע ס
ייטע ט זי א יס מיט פ יי
א אס הא
זעע יג י פי ע קעסט ע א זעק ע א י
ע גע
מיי ע אס זיי ע
אי סע ע ספ י גס עסטע היי זע ע
א געק מע פ י ע אי גע מא י ע איי ס
א הא יגע גע א ק פ י געט ייע סע יס
קאא י עי ס פע ייזע מ זע יג י
א יסע ע הא  3מיי ע אק מע ייע
טייע ע מאט א י עס פאסט א ק מט זי
מ י
פא אמ ע
אז ע אי
ס
ה
י י
אק ע קא טי א אז ע אי ק י י א
אפגע יי ט ה י ע מע
הא ע
מיט זייע ע ע ט י ע מי י גאזעט
אי פא מאטי ע א יי ע עט ע ע ע
טא א טפ ע טא מיטג י ע גע א יס
יע ע א י ע יג י א אי י י ה
אג ייט מיט יי ע י ע
אי ק י י א האט א יק א י י
א
עט הייסט ע
א י ע
גע אס מע  200#פ י א יסגא עס
י ע טע איז טאקע א יסגעק מע מיט
י
יק ע ק פ
פי יא
עמא טסיג מע ע ז ע פ י י ה ע יי
א עמע א י טע מ ה א יעז אפפע הי
היי ט טאגס י עקטא פ ט ע י גע

א ק א יטעט אי ע זי ט אי המספיק א
אק ע א טא ה יפט אי עיקע טא
עסטע היי אי ק י י א
קא טי האט ע
אק ע
אי
ע ט י ע א י ט ע פא אפע ע
י ה גע פא ט ע מע
 300#עה ט ה מ
ע טיע
א ע
אי אק ע
עט האט א געה י ע יי ע י א היי
ע א איז עס י א גע ע א טע י
פי ע אפט פ געט ייע מע ע ז ע מ ה
פ ס א ה ק אפפ ע הי אי י א י
הא מי אמע קט י י יטע עט איז
טאקע גע ע מיט יי ע י ע פ א ע
אס המספיק האט אפגע א ט
ה געמא ט זיי
פ פ ס ע ע האט
ז מ ה י ק הי מע ע קע ט א ט ע
מ א מי ע
יפ י הק ה
ע ע האט א יי ט י מ ה א
ז
א יפגעט אט מיט גא פאסיגע י י
א הא יגע
א אג יא ע היי ט י ע ט
פי ע מ ה
א ימטע ט אמפייטע
מ ה פ יע הי מגי יע י ה ק האט
י א מה ה גע ע ע ע מיט זיי ע
טא א ט ע ה גי
אג י א י ג אי המספיק איז אי י
עטע א י יע עס א ט אמ יג מ
הס פ י איי יגסטע אי י ע ייט גע
ע ע ע טאקע פא י י ט הע ט ע
ק
אי המספיק א א א ז

קא טי איז

עז

י ע פא ע ע סע יס
זיי ה
מ
א טעטיגט גע א
קאא י עיטע
פא פיג
י א פי א י י י
א קע סע יסעס
אי ע המספיק
טע ט
א טע ע ע י אגע ט
יי עקטע פ אג אמע א הי
סע
א א גיי מיט ע פא ג י יטיגע
ט ע י גע זי עט א עט א טע
יי עק
קאא י עיטא פא סע
סע יסעס מ ה י א ג י פע הי יה
מע י י יה
ה יה
איז
ע סעק ע ע מא אט מע
אקא ע סטעיט א
א טימט גע א
ע
פע ע א ע עגי גע א ס ע
מע ע ט מע אי ע ע ע אפמע ט
יסע י יטיס יע עס יא אי י ייט זעט
מע אסא עגי ג י אע י א פ אפיט
אגע ט ט י י טיגע א עט אס ע
ע גע אס פא ק
גאזעט ט ט אגא יא
ע טע מע ט מיט ספע יע ע גע י
א הע פ פא טיי יאז י מע קע זיי אס
ע סטע א יפ עמע א הע פ ס
אס א י ע גא ג פ ע עיט טי י
מע ע ז קעי איז
א טי י איי
אפגע ט פט גע א מיט א א יא י עס
הייסט יע ט ע זיי געט י ט ע אפ י
ע ע ט יא  18מס אס ק מט א ע
אס אס אימפ עמע טי קא פ יקט פ ייע
קעיס מע ע ז מע ט א יי אי מע ע ז
קעי גייט טייטע י גע א ט

מרבים בשמחה:
צום געזונט

קומט 'טרויער' בלויז פון
עגמת נפש? צען פיזישע
מיטלען אויף שמחה
>> זייט 08

און געמאסטן.
ווי זאגט דער פסוק' ,צאו' ראו מי ברא
אלה...

צופיל מעדיצינען

רוב מענטשן באטראכטן די זייטיגע
ווירקונגען פון מעדיצינען וואס זיי נעמען,
אבער בעיקר נאר אויף די פיזישע ,ווי
אויסשלאגן ,איבלען וכדו' .פונדעסטוועגן
איז וויכטיג צו געדענקען אז עטליכע סארטן
מעדיצינען שאפן אויך אויפ'ן גייסטישן
געזונט און קענען דעם מענטשן מאכן זיך
שפירן שווער צוקלאפט און דעפרעסט .מען
דארף אמאל נוצן די מעדיצינען ,עס איז
אבער אלץ ראטזאם איבערצושמועסן די
זייטיגע ווירקונגען מיט'ן דאקטאר.

איינגעבויגענע רוקן

אז מען דרייט זיך ארום אגאנצן טאג מיט
א זויערן פנים ,איז נישט קיין וואונדער אז

נאכמיטאג שפירט מען זיך ווי א זויערע
לימענע ...דאס זעלבע איז מיט'ן גאנצן
קערפער .די באוועגונגען פון קערפער ,טוען
נישט נאר ווייזן פאר אונזערע ארומיגע וויאזוי
מיר שפירן זיך ,זעלבסט-זיכער ,צעקלאפט,
דערשראקן אדער רואיג ,עס קען אויך שאפן
וויאזוי מיר זאלן זיך טאקע שפירן! אין א
שטודיע זענען מענטשן געגאנגען מיט א
געבויגענעם רוקן ,נאכגעלאזט די אקסלען
און דאס קעפ אראפגעלאזט ,און עס האט זיי
געמאכט זיך שפירן טרויעריג און דעפרעסט!
(עס דערמאנט אונז דעם באקאנטן כלל
פון הייליגן חינוך אין פרשת בא ,ביי די
מצוה פון נישט צעברעכן די ביינער פון
קרבן פסח" :כי האדם נפעל כפי פעלותיו",
דער מענטש ווערט געמאכט לויט ווי ער
מאכט זיך! דערפאר האבן די צעבראכענע
אונטערגעדרוקטע עבדים נישט געמעגט
צעברעכן א ביין פון די פלייש ,ווייל א בן
מלך טוט נישט אזוי!)
אלזא ,אידן הייבט אייך!
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סיניאר-קעיר

גאזעט

המספיק גאזעט

נייעס און אינפארמאציע
איבער די מיטעלע און
עלטערע יארן צוגעשטעלט
דורך "המספיק קעיר"

נאטור ,ווייטאג און היילונג פון "ארטרייטוס"
וואס איר דארפט וויסן באפרייט צו ווערן פון די יסורים אין די קניען און געלענקען

 באריכט דורך מרת ר .מילגרוים ,נוירס ,המספיק קעיר
"ארטרייטוס" ...סארא טעמע צו
באשרייבן ...ווי צו זאגן ,שרייב איבער
"געזונטהייט" ...וואו הייבט מען אן? עס איז
א ברייטע און פארצווייגטע נושא.
אבער ארטרייטוס ,נישט קיין חילוק וואס
איר האט שוין אלץ געהערט דערוועגן,
איבערהויפט אויב איר אדער א נאנטער
אייערער ליידט דערפון ,איז נישט אזא בער.
אלזא ,לאמיר עס צענעמען.

אידיש גערעדט

"ארטרייטוס" איז אין מעדיצינישען
שפראך ווי אין פשוט'ן ווערטער בוך דער

ליינער'סגאזעט
6052

וואו הייבט מען
אן מיט הער-
מאשינדלעך?
איך וויל אנפרעגן וועמען צו נוצן
פאר הער-מאשינדלעך (Hearing
 )Aidsפאר עלטערע מענטשן.
וועלכע אפאראט איז די בעסטע? ווער
האט גוטע ערפארונג מיט וועלעכע
דאקטאר אין וויליאמסבורג ,בארא
פארק ,אדער מאנהעטן? וואס זענען די
אומבאקוועמליכקייטן? וואס דארף מען
בכלל וויסן וועגן הערן-אפאראטן? וואס
טוט מען שבת מיט די באטעריעס? יישר
כח פון פאראויס!
()-

טיטל פאר "געלענק אנטצינדונג"' .געלענק'
מיינט אומעטום וואו צוויי ביינער באהעפטן
זיך אינאיינעם כדי מען זאל קענען רירן די
גלידער פון קערפער (' ,)Jointאנטצינדונג',
אדער אינפלאמאציע ווי טייל רופן עס ,מיינט
געשווילעכץ אדער רויטליכקייט צוליב אן
אינפעקציע אדער קלאפ ,געווענליך באגלייט
מיט יסורים (.)Inflammation
אלזא ,אויב דער טערמין "געלענק
אנטצינדונג" הערט זיך אויבערפלעכליך און
זייער כלליות'דיג ,איז עס טאקע דירעקט אזוי
– ארטרייטוס איז א סארט מחלה וואס רעכנט
אריין איבער הונדערט פארשידנארטיגע
דיאגנאזן.
צוויי פון זיי טרעפט מען דאס מערסטע:
()Osteoarthritis
אסטיאו-ארטרייטוס
און רומעטויד ארטרייטוס (Rheumatoid
 ,)Arthritisאון אונזער ארטיקל וועט
דעריבער זיך הויפטזעכליך באציען צו
די צוויי .אסטיאו-ארטרייטוס איז ווען די
"קארטילעדזש" (ווייכע כמו-ראבבער שיכטן
וועלכע דינען ווי א קושן צווישן די ביינער
ביים געלענק) ווערט צעפאלן .רומעטויד
ארטרייטוס איז ווען דער אימיון סיסטעם
אטאקירט די דרויסנדיגע דינע שיכט וואס
בינדט צוזאם און נעמט ארום דעם גאנצן
געלענק (ווי פלאסטיק וואלט ארומגענומען
וואו די ביינער קומען זיך צוזאם און די
קישעלע צווישן זיי ,עס זאל זיין גוט געפאקט
און באשיצט).
רומעטויד ארטרייטוס איז איינס פון די
מחלות אין וועלכע דער אייגענער אימיון
סיסטעם אטאקירט חלקים פון אייגענעם
קערפער .דא אטאקירט עס די פאקונג פונעם
געלענק שאפנדיג יסורים און שעדיגנדיג די
ביינער.

וואס שאפט ארטרייטוס?
6053

'טורמעריק' פאר
ארטרייטיס
פאר בריוו  #5965וואס בעט אן
עצה פאר אן עלטערע פרוי וואס ליידט
שווער אויף ארטרייטיס פי .עם .אר,.
 Turmeric capsules, 3א טאג,
איז געוואלדיג גוט פאר ארטרייטיס.
מען קען עס באקומען אין געזונטהייט
געשעפט אדער אפטייק .עס ווערט
שוין געברענגט אין די גמרא (כרכום
בלשוה"ק) אז עס העלפט זייער גוט.
()-

די פארשידנארטיגע סארטן ארטרייטוס
האבן פארשידנארטיגע סיבות .אבער אסאך
פון זיי ,אריינגערעכנט די פריערדיגע צוויי,
קומען געווענליך פשוט מיט די יארן .ווען
דער קערפער עלטערט זיך ,אנטוויקלט זיך
ארטרייטוס ביי זייער אסאך מענטשן.
ווערט אבער נישט צעבראכן .עס איז
פארהאן אסאך צו טון זיך צו עלטערן אין
פריידן און נישט אין ליידן ,מען קען האלטן
ארטרייטוס אין די ראמען און אפילו אינגאנצן
פארמיידן.
בעיקר ,פארשטייט זיך ,דארף מען זיך
בכלל היטן דאס געזונט און ביי די פאסיגע
וואג ,היטן די געלענקען פון קלעפ און
שאדנס און רייכערט נישט.
א געזונטער קערפער האלט זיך גרינגער
געזונט.
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וויאזוי באהאנדלט מען
ארטרייטוס?

אויב איר האט באמערקט אז אייער האנט/
הענט ,לענדן אדער קני/ען זענען ווייטאגליך
פארשטייפט ,געשוואלן אדער רויט; דער
דאקטאר האט אייך שוין אונטערגעזוכט
געשיקט מאכן אן עקס-רעי ,עטליכע
טעסטן אין לאברעטאריע און געשאנקען אן
ארטרייטוס דיאגנאזע ,וואס יעצט?
באהאנדלען ארטרייטוס איז געווענליך
א צוזאמשטעל פון איבונגען און מעדיצין.
צומאל פעלט אויך אויס צו אפערירן.
געוואנדן לויט די סארט און ערנסטקייט פון
די ארטרייטוס ,קען דער דאקטאר אייך הייסן
אנהייבן גיין צו א "פיזיקעל טעראפיסט"
אדער "אקיופעישאנעל טעראפיסט" .א
"פיזיקעל טעראפיסט" איז א געלערנטער
ספעציאליסט אין די באוועגונגען פון די
גלידער פונעם קערפער און וויאזוי זיי צו
פאררעכטן .אן "אקיופעישאנעל טעראפיסט"
איז ענליך ,אבער וועט מער ארבעטן אויף
ספעציפישע טאלאנטן וועלכע פעלן אויס צום
טאג טעגליכן לעבן און ארבעט–טאלאנטן
וועלכע זענען בעיקר פארבינדן מיט די הענט.

דער דאקטאר וועט פארשרייבן געוויסע
איבונגען צו ערהוילן און שטארקן די
אפעקטירטע געלענקען ,און דער טעראפיסט
וועט אייך העלפן אדורכפירן די איבונגען.
צומאל דארף מען נישט מער ווי  2-3סעסיעס
ביים טעראפי קליניק פאר מען קען אנהייבן
טון די איבונגען אינדערהיים ,און צומאל
פעלט אויס אן אנגייענדע סדר פון וויזיטן
ביים טעראפיסט פאר צען וואכן אדער מער.
גלייכצייטיג איז פארהאן א ברייטע
אויסוואל פון מעדיצינען" ,אווער די
קאונטער" און וועלכע געברויכן א רעצעפט
פון דאקטאר ,וואס דער דאקטאר קען אייך
פארשרייבן געוואנדן לויט די פונקטליכע ארט
און שטאפל פון די יסורים ,אינפלאמאציע
אדער אומבאקוועמליכקייט.
ארטרייטוס מעדיצינען רעכענען אריין די
געווענליכע יסורים-בארואיגער ווי טיילענאל
אד"ג ,און צומאל פארשרייבט דער דאקטאר
שטארקערע אויב נויטיג .עס איז וויכטיג צו
געדענקען אז שווערע יסורים בארואיגער
זענען 'אדיקטיוו' ,מען קען ווערן צוגעבינדן
צו זיי און ווערן טייל פון די שווערע
'מעדיצינישע געווירצן עפידעמיע' וואס
באזארגט יעצט דאס לאנד ,און אלס נוירס טו
איך אייך דעריבער ווארענען צו זיין שטארק
פארזיכטיג מיט זיי! געוויסע קען מען אויך
באקומען אלס שמירעכצער ארויפצושמירן
אדער איינרייבן אויף די געלענקען.

פאר יונג און אלט
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פ י קייט פ י קייט
צו האלטן דעם מח פריש ,דארף מען עס
האלטן פריש ...א שטייגנדע צאל שטודיעס
ווייזן אז לערנען פרישע טאלאנטן אין
די מיטעלע און גאלדענע יארן שטארקן
הערליך דעם מח ,אבער ,און דא קומט די
אינטערעסאנטע נייעס ,נאכמער אויב מען
לערנט זיך פרישע פיזישע טאלאנטן!
ווען מען לערנט זיך מיט די גרויע/
ווייסע בארד שווימען ,פירן א ביציקל
אדער "דזשאגלען" ,שטארקט עס דעם מח
אין וועגן וואס אנדערע באקאנטע מיטלען,
ווי לעזן חידות ,שווערע ווערטער פאזלען,
וועלן נישט .זיך לערנען פרישע וועגן וויאזוי
זיך צו רירן האט גאר אייגנארטיגע געזונטע
בענעפיטן פאר'ן מח.
ווען מען רעדט פון 'זיך לערנען' קומט דאס
ערשטע אויפ'ן געדאנק אקטיוויטעטן וועלכע
געהערן אויסשליסליך צום מח ,ווי געדענקען
נעמען ,מאטעמאטיק ,שרייבן פאעזיע אדער
א נייע שפראך .ווען מען טרענירט זיך אבער
אין פרישע פיזישע טאלאנטן ,שטארקט

מען חלקים אינעם מח וועלכע מען וואלט
אנדערש נישט אנגערירט און געלאזט
פארזשאוועט ווערן .צום ביישפיל ,עס זענען
פארהאן שטארקע ראיות אז זיך לערנען
א צווייטע שפראך אלס ערוואקסענער,
פארמערט ווייסע צעלן (ווי מארך אין די
נערוון סיסטעם ,וואס טראגט ארום די מח-
מעסעדזשעס אין צענטראלן נערוון סיסטעם)
אין טייל פונעם מח וואס העלפט פראצעסירן
רעדן און הערן.
געווענליכע איבונגען שטארקט אויך
דעם מח און באנייט די צעלן וועלכע זענען
קריטיש צום זכרון און צו טראכטן ,אבער
דער טייל פון מח וואס קאנטראלירט ווי גוט
מען קען זיך באוועגן ,איז אויך היבש וויכטיג
צו שטארקן ,און דערויף העלפט שטארק זיך
לערנען פרישע פיזישע טאלאנטן און קונצן.
אלזא ,א זיידע וואס לערנט זיך יעצט טאנצן
קאדאטשקע מיט פאקלען ביי די חתונה פון
די אייניקלעך ,וועט עס בס"ד ווייטער טון ביי
די אור-אור-אייניקלעך געזונט און פריש!
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"המספיק קעיר" א ט אפעקטי טע א טע א
ערשטמאליגע "פארקינסאנס"
הקה הק
קאנפרענץ פא היימי י אי אפסטעיט י יא ק
>> זייט 44

איבער זיינע געפילן אין יענע ערשטע טעג.
"כ'האב נישט געקענט פארשטיין וויאזוי קען
זיין אז קיינער טוט גארנישט".
"שטראלן פון לעבן" ( )Sparks of Lifeא
וואוילטעטיגע נאן-פראפיט ארגאניזאציע צו
העלפן אידן מיט פארקינסאנס ,איז אפיציעל
געגרונדעט געווארן דעם פארלאפענעם
אדר תשע"ו ,מיט א בליק פאראויס עס צו
ברענגען צום פאריעריגן "וועלט פארקינסאן
קאנגרעס" וואס איז פארגעקומען אלול ע"ו
אין פארטלאנד ,ארעגאן.
"דער קאנגרעס קומט פאר נאר איינמאל אין
דריי יאר און איז א מעגליכקייט צו זען וואס
מען קען אלץ טון ,אלע לעצטע אויפטוען
אין דעם געביט ",ערקלערט ר' משה" .מען
גייט אוועק פון דארט מיט א פרישע שטראם
ענערגיע און איך האב באמת געוואלט עפעס

זאל ווערן דערפון".
כאטש ר' משה'ס הויפט פלאן איז געווען
צו העלפן וואס מער אידן דערגרייכן
דעם קאנפרענץ ,האט ער אינצווישן אויך
ארגאניזירט די ערשטע אייגענע צוזאמקום
דורך "שטראלן פון לעבן" אין פארלאפענעם
חודש סיון ,אן אסיפת חיזוק פאר פארקינסאן
פאציענטן אין עיר התורה לעיקוואד.
"אונזערע באורד מעמבערס האבן געטראכט
עס איז א חלום און ערווארטעט נישט מער ווי
 ,2-3אפשר אפילו פינף מענטשן ",דערמאנט
ר' משה די התחלות קשות" ,אבער הונדערט
מענטשן זענען ערשינען אין זאל".
אליינס געמוטיגט פונעם אומגלויבליכן
סוקסעס פון דעם צוזאמקום ,האט ר' משה זיך
גענומען ארבעטן אויפ'ן קומענדיגן 'וועלט
קאנגרעס' .עס האט געדויערט פינף וואכן,
אבער צום סוף האט ר' משה ערלעדיגט
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צו פארמיידן אלצהיימערס
ע אי י עיזש בעסעילני
מאדיארול!
איגען ('יא' ,פאר'ן יונגען דור וואס קען
נישט קיין אונגאריש) ,לעג'יען עגעסשעגעש
(פאר'ן בעסטן געזונט) און צו פארמיידן
אלצהיימערס ,ברויך מען רעדן אידיש און
רעדן אונגאריש (עיזש בעסעילני מאדיארול)!
א פרישע איטאליענע שטודיע שלאגט
פאר אז מענטשן וועלכע רעדן מער ווי איין
שפראך קענען בעסער אפשלאגן אדער כאטש
אפשטופן אלצהיימערס דעזיז ווי מענטשן
וועלכע זענען באהאוונט אין בלויז איין
שפראך.
דאס קומט זייער צוניץ אין היינטיגן דור,
ווען דער דריטער דור נאכ'ן קריג ווערט
בלע"ה אלץ מער בא'זיידע'ט און בא'באבע'ט
אן זיך לערנען געהעריג די אונגארישע
שפראך מיט וואס אונזערע אור-עלטערן האבן
אדורכגעלעבט דעם קריג ,אזש היינטיגע
יונגווארג קען זיך גאר דאכטן אז א אידישע
זיידע באבע קומט זיך צו רעדן בלויז אידיש,
גארנישט קיין אונגאריש .רעטענעטעש!
פארשער זאגן אז מענטשן וועלכע זענען
באהאוונט אין עטליכע שפראכן און ליידן
אויף אלצהיימערס ,האט זיי דער זכרון ,סיי
דער לאנג-טערמיניגער און סיי דער קורץ-
טערמיניגער ,אסאך בעסער געדינט ווי
מענטשן וועלכע רעדן נאר איין שפראך ,אפילו
ווען "סקענס" אויפ'ן מח האבן געוויזן אז
זייערע מוחות זענען שוין מער אפגעשוואכט.
ווי עס ווייזט זיך אויס ,שענקט דאס
מעגליכקייט צו רעדן צוויי שפראכן פאר'ן
מח מער כח זיך קעגנצושטעלן די שאדנס פון

אלצהיימערס ,לויט פארשער אינעם "וויטא
סאלוטעי סאן ראפאעלאו" יוניווערזיטעט אין
מילאן.
די פארשער האבן באמערקט אז וואס
מער א מענטש טוישט צווישן צוויי שפראכן
דורכ'ן לעבן ,אלץ בעסער קענען זייערע
מוחות טוישן ליניעס ,און ווען אלצהיימערס
שעדיגט געוויסע חלקים ,לויפט דער מח און
נוצט אלטערנאטיווע ליניעס אנשטאט זיי צו
קענען ווייטער פונקציאנירן.
פריערדיגע שטודיעס האבן געוויזן אז
לעבנסלענגליכע רעדן צוויי שפראכן קען
גאר האלטן דעם זכרון פרישער און פארמיידן
"דימענשיע" מיט גאנצע פינף יאר! אין מח
"קעט-סקענס" און געשריבענע זכרון בחינות
איבער א גרופע פון  85יעריגע וועלכע ליידן
אויף אלצהיימערס ,האבן די וועלכע רעדן
צוויי שפראכן אין דורכשניט זיך געהאלטן
צווישן  3און  8מאל בעסער ווי די אנדערע!
און דאס איז געווען אפילו ווען זייערע מוחות
זענען געווען פיזיש מער אפגעשוואכט.
כסדר נוצן צוויי שפראכן ,ווי עס שיינט,
מאכט עס דעם מח ארבעטן שווערער .אויב
טוט מען דאס א גאנץ לעבן טוישט עס דעם
סטרוקטור פון מח צו ווערן שטארקער און
מער שטאנדהאפטיג קעגן אלצהיימערס.
ווי גליקליך זענען מיר ,מישערס פון זיבן
שפראכן ,מיט אזא שטודיע ...מ'ברויך מיר
אויספירן מיט א זאץ וואס רעכנט אריין
ענגליש ,לשון הקודש און אידיש :איטס ממש
געוואלדיג!

טעגליכע מנינים און כשר'ע סעודות ביים
קאנפרענץ.
"ביים תשע"ג קאנפרענץ זענען געווען
נישט מער ווי דריי פרומע אידן ",דערציילט ר'
משה" .דאסמאל ,פון די  3,700באטייליגטע,
זענען מיר געווען  28היימישע אידן וועלכע
זענען געקומען פון פארטלאנד ,לאנג איילענד,
ניו יארק סיטי ,לעיקוואוד ,אויסטראליע און
ארץ ישראל".
ר' משה איז געווען זייער צופרידן אז ער
האט ב"ה מצליח געווען צוצופאסן דעם
קאנפרענץ צו די געברויכן פון היימישן עולם.
"דער געוואלדיגער חידוש פון דעם קאנפרענץ
איז אז אזויפיל מענטשן וועלכע ליידן פון
פארקינסאנס קומען אהין מיט זייערע נאנטע,
און זיי קענען דארט שמועסן מיט דאקטוירים
און פארשער וועלכע זענען ממש די סאמע
גרעסטע אינעם פעלד ,פרעגן שאלות און
באקומען תשובות ",באמערקט ר' משה.
"יעדער פארשטייט בעסער וואס פארקינסאנס
איז ,באקומענדיג די בעסטע אינפארמאציע
גלייך פונעם מקור".
פון דארט און ווייטער האט ר' משה
אנגעהויבן ארגאניזירן אזעלכע מסיבות
אין לעיקוואוד און ברוקלין ,און אצינד
קומט ער דאס ערשטע מאל קיין מאנסי.
עווענטועל איז זיין פלאן אהערצושטעלן א
צענטער מיט טעראפיסטן ,פאסיגע איבונגען
מאשינען ,אוצר הספרים 24 ,שעה טעלעפאן
האטליין ,רעספיט פראגראמען פאר משפחה
מיטגלידער און נאך.

"מיר ווילן אהערשטעלן א "ח"י לייפליין"
פאר פארקינסאנס ליידנדע און זייערע
נאנטע ",שטעלט ר' משה אוועק זיין וויזיע.
אצינד האט ר' משה אינאיינעם מיט
"המספיק-קעיר" ארגאניזירט א ספעציעלן
אווענט איבער פארקינסאנס ,פאר תושבי
מאנסי וגלילותי' .צום ערשטן מאל אין
היסטאריע וועלן אחינו בני ישראל פון
אפסטעיט ניו יארק וועלכע זענען ל"ע
אפעקטירט דורך די מחלה ,באקומען
ערשטהאנטיגע אינפארמאציע און הילף ,און
בס"ד דערגרייכן א מעכטיגן שינוי לטובה אין
לעבן ,ביז צו די בעסטע רפואה בס"ד.
דער הערליכער אווענט וועט פארקומען
בס"ד דעם קומענדיגן דינסטאג כי תשא –
פרה ,א טאג נאך שושן פורים ,ולמס' דעם
פערצנטן אין מערץ ,אין פרעכטיגן זאל פון
"המספיק טערעס" אויף  58רוט  59אין מאנסי,
העכער די "מאנסי האב" שאפינג סענטער .עס
וועט זיין אפן לכל הקהל הקודש און גענצליך
פריי פון אפצאל.
עס וועלן דארט אויפטרעטן דאקטוירים,
עקספערטן און נאך ,א שטארקער הויכפונקט
וועט זיין דאס חיזוק וואס אלע באטייליגטע
וועלן בס"ד שעפן פון הרב משה גרוסקין
אליינס ,נישט נאר פון זיינע פאסיגע ווערטער
נאר אויך פון זיין גייסט ,פלייסיגע עסקנות
למען הכלל און פערזענליכער מוסטער פון
א פרוכטבאר און צופרידן לעבן ,טראץ די
שווערע מחלה.
"איך האף אז מיט די צייט וועלן מיר האבן
פליגלען אין לאס אנדזשעלעס און טשיקאגא,
אבער מאנהעטן איז אויך נישט אויפגעבויעט
געווארן אין איין טאג ",ענדיגט ר' משה דעם
רייכן שמועס" .איך בעט דעם רבש"ע ער
זאל אונז שענקען די כוחות און געזונט און א
רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל!"
אמן.

נאטור ,ווייטאג און היילונג
פון "ארטרייטוס"
>> זייט 37

מען זאל נישט נעמען די מעדיצינען אויפ'ן
אייגענעם באשלוס ,וויבאלד געוויסע קענען
שאפן מאגן ווייטאג אדער אפילו העכערן די
ריזיקע פון א הארץ אטאקע אדער סטראוק
רח"ל.
אנדערע סארט ארטרייטוס מעדיצינען
רעכענען אריין:
שמערצן בארואיגער (Counter-
שמירעכצער
געווענליך
,)irritants
וועלכע שטעלן אפ ווייטאג-סיגנאלן פון די
אפעקטירטע געלענקען פון דערגרייכן דעם
מח
מעדיצינען וועלכע היילן עטוואס
(באקאנט אלס  ,DMARDsאקראנים פאר
Disease-modifying anti-rheumatic
 ,)drugsא שטייגער ווי  Trexallאדער
 ,Plaquenilוועלכע פארשטייטערן אדער
שטעלן גענצליך אפ די אטאקעס פונעם
אימיון סיסטעם קעגן די געלענקען
מעדיצינען וועלכע צילן דעם אימיון
סיסטעם דורך שפילן מיט די ווייסע בלוט
צעלן (,)Biologic response modifiers
דאס רעכנט אריין צווישן אנדערע Enbrel
און Remicade

סטערויד מעדיצינען ,ווי Prednisone
און  ,Cortisoneוועלכע רעדוצירן
אינפלאמאציע און שוואכן אפ דעם אימיון
סיסטעם; דאס קען מען נעמען דורכ'ן מויל
אדער דורך אן איינשפריץ
אנטי-אינפלאמאציע
אנדערע
מעדיצינען וועלכע זענען ריין פון סטערוידס
( ,)NSAIDsדאס רעכנט אריין אזעלכע ווי
 Advilאון Aleve
ווען מער קאנסערוואטיווע באהאנדלונגען
ווי איבונגען און/אדער מעדיצין העלפט
נישט ,קען דער דאקטאר פארשלאגן מען זאל
אפערירן .ווי איבונגען און מעדיצינען ,וועט
אן אפעראציע אויך זיין אנדערש אין יעדע
ספעציפישע פאל – קיין צוויי אפעראציעס
וועלן זיין די זעלבע .אפערירן קען מיינען:
פאררעכטן דעם געלענק (Joint
 ,)repairווען דער געלענק ווערט בארואיגט
און צוריק אויסגעגליכן צו רעדוצירן יסורים
און פארבעסערן די פונקציעס
טוישן דעם געלענק (Joint
 ,)replacementווען א פאבריצירטע
פאלשע קני אדער לענדן-ביין (די צוויי
הערט מען דאס מערסטע) אדער סיי וועלכע
>> >>
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א מעטא-אנאליז (סך הכל פון הונדערטער
שטודיעס – רעזולטאטן פון אזא אנאליז
זענען פילפאכיג קראנטער ווי פון סתם אן
איינצלנע שטודיע) איבער אינטערנאציאנאלע
שטודיעס האט אנטדעקט אז געבן הויכע
דאזעס וויטאמינען פון די "בּי ".פאמיליע,
אריינגערעכנט  B6, B8און  ,B12פאר
מענטשן וועלכע ליידן פון "סקיצאפרעניע",
רעדוצירט עס וואונדערליך די סימפטאמען
פון די מחלה ,אסאך מער ווי געווענליכע
באהאנדלונגען אליינס ,וואס באשטייט בעיקר
פון אנטי-סייקאטיק מעדיצינען.
כאטש פאציענטן געניסן געווענליך פון א
היבשע מנוחה פון סימפטאמען ווי דמיונות
און איינרעדענישן אין די ערשטע פאר חדשים
אויף מעדיצין ,זענען די רעזולטאטן אויפ'ן
לענגערן טערמין זייער שוואך 80% .פאציענטן

פאלן צוריק ביז פינף יאר" .סקיצאפרעניע"
אפעקטירט בערך איין פראצענט פון די
וועלטס פאפולאציע ,דאס מיינט איינער
אין יעדע הונדערט מענטשן ,און איז פון די
שווערסטע און מערסט קאסטבארע לאנג-
טערמיניגע מחלות איבער די וועלט.

"נעסטעל" עסן ריז האט אנטדעקט וויאזוי
צו שניידן די צוקער אין אירע טשאקאלאדעס
מיט  40%אן טוישן דעם טעם .דאס איז
געקומען ווען פארשער פון די פירמע האבן
געשפילט מיט די סטרוקטור פון צוקער עס
זאל זיך שנעלער אויפלאזן .דאס נארט אויס
די טעם שפירער אויף די צונג צו שפירן די
זעלבע מאס זיסקייט מיט אסאך ווייניגער
אומגעזונטע צוקער .ווי די פירמעס הויפט

טעכנאלאגיע אפיציר באטיטלט דאס איז עס
אן "אמת'ע דורכברוך!"

פארשער אין מישיגען האבן אנטדעקט א
כעמיקאל וואס קען בס"ד ווערן א מעדיצין
וואס זאל רעדוצירן די פארשפרייטונג פון
מעלאנאומע קענסער צעלן מיט אזויפיל ווי
 !90%די פאבריצירטע קליינע מעדיצין צילט
די גענעטישע שטריכן פון קענסער צעלן
און לאזט זיי נישט ארבעטן ווייטער .דער
דורכברוך איז געקומען אינמיטן ארבעטן
אויף א מעדיצין פאר "סקלעראודערמא"
( ,)Sclerodermaא זעלטענע אבער
צומאל פאטאלע אויטא-אימיון מחלה וואס
פארהארטעוועט פון הויט ביז לונגען ,הארץ
און נירן ,ווען די פארשער האבן באמערקט
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געלענק ,ערזעצט די נאטורליכע געשעדיגטע
געלענק
צוזאמשמעלצן דעם געלענק (Joint
 ,)fusionדאס נוצט מען געווענליך נאר ביי
קלענערע געלענקען ,א שטייגער ווי ביים
קנעכל אדער א פינגער ,ווען די צוויי ביינער
וועלכע קומען זיך צוזאם ביים געלענק ווערן
באפעסטיגט אינאיינעם צו דינען ווי איין
לאנגע ביין ,אזוי היילט זיך עס וויבאלד מען
בייגט עס נישט בכלל

אלטערנאטיווע מיטלען

כאטש עס איז נישט פארהאן קיין סאך
מעדיצינישע באווייזן אז זיי ארבעטן ,האט
איר פאלגנד דריי פאפולערע אלטערנאטיווע
באהאנדלונגען וואס האבן געהאלפן פאר
אסאך פאציענטן – אסאך צום פארדאנקען
די פסיכאלאגישע איינרעדעניש (פלאסיבאו
אפעקט )...ווען דער מח מאכט דעם קערפער
זיך שפירן בעסער וויבאלד מען האט עפעס
געטון:
אקיופאנטשור ,די אור-אלטע מעטאדע
פון ווייטן מזרח וואס נוצט גאר איידעלע
נאדלעך וועלכע שאפן נישט קיין יסורים,
מען לייגט זיי אריין אין ספעציפישע פונקטן
אויף די הויט צו רעדוצירן פארשידענע
סארט יסורים
"גלוקאוסאמין" ( ,Glucosamineמיט
אדער אן  ,)Chondroitinא סופלעמענט

וואס א לעצטיגע שטודיע האט באשטעטיגט
אז מעדיציניש ארבעט עס נישט – אין די
שטודיע האט א "פלאסיבאו" צוקערל גאר
בעסער רעדוצירט די יסורים
כינעזע איבונגען ,אזעלכע שטייטע
באווענגונגען אויסצוציען דעם קערפער
(צוויי באקאנטע סארטן זענען "יאוגע" און
"טיי-טשיי") .אסאך ארטרייטוס פאציענטן
האבן דערציילט עס האט זיי צוריק
געשאנקען די מעגליכקייט זיך צו באוועגן
און בייגן אלע גלידער (די איבונגען העלפן
אגב אויך שטארק צו פארבעסערן דעם
באלאנץ ,אן אנדערע באקאנטע שוועריקייט
ביי עלטערע)
פראפעסיאנאל מאסאזשירן אדער
לייכטערהייט קלאפן און דרוקן די מוסקלען
וועלכע קענען פארמערן דעם בלוט שטראם
און ווארעמען די אפעקטירטע געלענקען,
בארואיגנדיג די יסורים ,כאטש אויף
צייטווייליג

וואס יא און וואס נישט

ווען עס קומט צו יסורים פון ארטרייטוס,
וויאזוי ווייסט מען וואס וועט אייך דאס
בעסטע העלפן? פאלגנד האט איר עטליכע
פונקטן וואס יא און וואס נישט צו טון:
רעדט צום דאקטאר איבער אייערע
סימפטאמען ,סיי וואס האט צוטון מיט די
ארטרייטוס און סיי וואס נישט .פראבלעמען

וועלכע זעען אויס גענצליך אומפארבינדן
האבן צומאל שוין איינמאל א שייכות
לאזט דעם דאקטאר וויסן איבער
אלע אייערע מעדיצינישע פראבלעמען
און באהאנדלונגען ,אלע מעדיצינען וואס
איר נעמט ,אריינגערעכנט וואס מען קויפט
אליינס און סופלעמענטן
בעט דעם דאקטאר ער זאל אייך גענוי
ערקלערן וועלכע סארט ארטרייטוס איר האט
געפונט אויס צי איינע פון אייערע
געלענקען זענען שוין געשעדיגט
מאכט אביסל איידעלע איבונגען
ביינאכט ,איר וועט שפירן ווייניגער
פארשטייפט אינדערפרי
ווען איר זיצט שטיל ,ביים לערנען,
להבדיל ליינען צי ביים ארבעטס טישל,
מאכט זיכער כסדר צו פאררעכטן וויאזוי איר
זיצט ,פון צייט צו צייט דרייט דאס האלז פון
זייט צו זייט ,טוישט די פאזיציע פון אייערע
הענט און בייגט און ציט אויס די פיס .אזוי
אויך נעמט הפסקות ,שטעלט אייך אויף און/
אדער גייט אביסל ארום בערך יעדע האלבע
שעה
פארמיידט שווערערע נאכאנאנדע
איבונגען ווי לויפן אדער שפרינגען
צום שלוס ,ארטרייטוס דארף נישט
צעשטערן אייער טאג טעגליכן לעבן .זייט
פארזיכטיג און נעמט די נויטיגע באווארעניש
מיטלען .ארבעט כסדר מיט אייער דאקטאר
צו קאנטראלירן אייער ארטרייטוס אנשטאט
לאזן ארטרייטוס זאל אייך קאנטראלירן ,און,
בסייעתא דשמיא און מיט פאסיגע השתדלות
אין פארעם פון די ברייטע אויסוואל רפואות,
קענט איר זיך בעז"ה אסאך באפרייען פון די
ווייטאגן וואס קומען מיט ארטרייטוס.
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אז עס ארבעט אסאך בעסער צו אפשטעלן
קענסער צעלן פון זיך פארשפרייטן.
ווערט האט ליב צו גיין צום דענטיסט
ארייבארן אין א צאן פאר א 'פילינג'? ווער
יא? פארשער האבן געפונען א נייע מעטאדע
אויפצולעבן צעלן פון 'ציינער' צוריק צו וואקסן
און דרוכדעם זיך אליינס אנפולן! דאס ווערט
געטון דורך נעמען א געוויסע "אלצהיימערס"
מעדיצין ,גערופן .Tideglusib
נאך אן אינפעקציע אדער קלאפ ,ווערט די
אינערליכע ווייכע פלייש פון די צאן אפן ,און
אין רעזולטאט ,זייער שנעל אינפעקטירט .צו
ראטעווען דעם צאן פון אינגאנצן קאליע גיין,
פראדוצירט דער קערפער א דינע שיכט פון א
מאטעריאל גערופן "דענטין" ( )dentineאון
דאס פארדעקט די ווייכע טייל אינעם צאן .דאס
איז אבער נישט גענוג צו פאררעכטן גרעסערע
לעכער ,און דעריבער לייגן דענטיסטן אריין
צעמענט אדער 'פילינגס' ווי קאלציום אדער
אנדערע מאטעריאל אנצופולן די לעכער אין
די ציינער.
פארשער אין די צאן אינסטיטוציע אין
"קינגס קאלידזש" אין לאנדאן הבירה האבן
אויפגעוויזן אז זיי האבן אנטדעקט א מיטל
וויאזוי אויפצואוועקן די שטאם-צעלן אין די
פלייש פונעם צאן ארויסצוגעבן אסאך מער
'דענטין' ,דער מינעראל וואס באשיצט די
ציין ,גענוג אנצופולן אפילו גרויסע לעכער
נאטורליכערהייט ,און אויף א וועג וואס מען
דארף קיינמאל נישט פאררעכטן וויבאלד דער
צאן ווערט צוריק פארראכטן פונקט ווי פריער.
וואשינגטאן
נייע
די
אונטער
אדמיניסטראציע ,פרובירן א גרופע געזעץ
געבער ווידעראמאל ארויפצוברענגען א
געזעץ וואס זאל ערלויבן אמעריקאנער צו
אימפארטירן מעדיצינען פון קאנאדע – אלס
מיטל צו קלאפן די הימל שרייענדע מעדיצין
פרייזן אין לאנד .אלס ביישפיל שטעלן זיי
ארויס אן אלטע מעדיצין פון "מאראטאן
פארמעסוטיקלס" וואס זיי פארקויפן א
יערליכע דאזע דערפון פאר  $89אלפים ,ווען
דער זעלבער מעדיצין קען מען באקומען פאר
 $88טויזנט ווייניגער ,יא ריכטיג געהערט,
פאר בלויז טויזנט דאלער ,דורך פארמאסיס
אין קאנאדע און ענגלאנד.
א גוטע מעדיצין צו פארמיידן קענסער?
ניסלעך! שטודיעס הייבן שוין לאנג ארויס
די געזונטהייט בענעפיטן פון ניסלעך ,פון
רעדוצירן הארץ פראבלעמען און צוקער
ריזיקע ביז העלפן פארלירן וואג ,און אצינד
ווייזט א פרישע שטודיע אז ניס קען אויך
העלפן צוימען דאס וואוקס און פארשפרייטונג
פון קענסער צעלן .פינף סארטן ניס זענען
גענוצט געווארן אין די שטודיע :מאנדלען,
וואלנאטס ,פיסטעטשוס ,מעקאדעמיע און
העיזל-ניס .פארשער האבן געלאזט די ניסלעך
"פארדייעט" ווערן אין לאברעטאריע רערלעך,
און דערנאך אנאליזירט וואס זיי האבן געטון
צו די קענסער צעלן ,און באמערקט אז זיי
מאכן די צעלן שטארבן א שנעלן טויט.
לויט די פארשער האט יעדע סארט ניס
אין די שטודיע באוויזן וואונדער בחסדי ד'.
מער שטודיעס פעלן נאך אויס צו זען אויב
בראטן די ניס ,ווי רוב געקויפטע ניסלעך ווערן
פארקויפט געבראטן און געזאלצן ,אויב דאס
אפעקטירט די אנטי-קענסער בענעפיטן פון די
ניס.
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מיט אן  98%סוקסעס ראטע צו פארמיידן
פאטאלעהארץאטאקעס,איזאןאיינגעפלאנצטע
( ICDאקראנים פאר IMPLANTABLE
C A R D I O V E R T E R
 )DEFIBRILLATORSוואס מאכט
דאס הארץ קלאפן אין פאל פון הארץ אטאקע
רח"ל ,שטארק פארזיכערט בס"ד און שטארק
פאפולער אין די מעדיצינישע וועלט .א פרישע
שטודיע דורך "באסטאן בעים אינסטיטוט"
דעקט גראדע אויף אז  38פראצענט פון די
עלעקטריק "שאַקס" וואס די מאשינקעס
דערלאנגען פאר די הערצער פון פאציענטן,
זענען גענצליך איבריג .אזוי אויך האבן
זיי אויפגעדעקט אז די שאַקס ,נויטיגע ווי
אומנויטיגע ,קאסטן שפעטער טויזנטער אין
מעדיצינישע קאסטן אין רעזולטאט פון זיי.
אבער ,אבי מ'לעבט...
גאר פרייליכע נייעס פאר "עי .על .עס".
ליידנדע און אנדערע פאראליזירטע איז אן
אויסטרעף פון אייראפעאישע פארשער וואס
נוצט טעכנאלאגיע צו "ליינען מחשבות" פון
פאראליזירטע מענטשן וועלכע קענען ל"ע

שפיטאל

נישט רעדן אדער זיך באוועגן ,ערמעגליכנדיג
פאר געוויסע צו קאמיוניקירן מיט זייערע
נאנטע צום ערשטן מאל אין יארן.
עס ארבעט דורך א סארט באנד וואס מען
לייגט אויפ'ן קאפ פונעם פאציענט וואס
ען ליינען די עלעקטראנישע מח כוואליעס,
וועלכע לויפן אנדערש ווען מען טראכט 'יא'
ווי ווען מען טראכט 'ניין' .ווען מען האט
געפרעגט איינעם פון די פאציענטן אויב ער איז
צופרידן דערמיט איז דער ענטפער געקומען א
הילכיגער "יא!"

שפיטאל האט ער געבעטן דעם רייניגער אים
צו דערלאנגען א תהלים ,וויבאלד ער קען
נישט אראפגיין פון בעט .דער רייניגער האט
צוריקגעקוקט מיט כעס" ,נישט פאר דעם
בין איך דא "...און קאלט ארויסמארשירט.
עטליכע מינוט שפעטער האט ער געבעטן אן
אנדערן וועלכער איז אריין אין צימער פאר'ן
תהלימ'ל ,און יענער האט עס באלד גערן
אהינגעגעבן .דערנאך איז ער געוואויר געווארן
אז דער לעצטער איז איינער פון די גרעסטע –
און געלונגענסטע – הארץ-דאקטוירים אין ניו
יארק סטעיט...

א דאקטאר איז אויך א מענטש און דארף אויך
זיין א מענטש ...און ווי א לעצטערע שטודיע
האט געוויזן ,איז ער אנדערש גאר קיין דאקטאר
אויך נישט" .וואנדערבליט יוניווערסיטי"
פארשער האבן באמערקט אז דאקטוירים
וועלכע זענען הארט און אומרעספעקטפול צו
פאציענטן און קאלעגעס ,באגייען אסאך מער
טעותים ברענגענדיג אינפעקציעס ,צומאל גאר
שעדליכע ,אדער אנדערע פאטאלע טעותים.
האט לעצטנס דערציילט א פאציענט
דעם שרייבער פון די שורות ,אז זייענדיג אין

"ען .וויי .יו .לאנגאון" פלאנט צו אינוועסטירן
 $500מיליאן במשך די קומענדיגע פינף יאר אין
איר "ען .וויי .יו .לוטערן" אין ברוקלין .צווישן
אנדערע וועט דער שפיטאל בויען א $48.4
מיליאן דאלערדיגע אוטפעישנט קענסער
קליניק אויף '2 5718טע עוועניו ,וואו זיי וועלן
צושטעלן קימאו-טעראפי און ראדיאציע .דאס
וועט זיין די פינפטע לאקאלע קענסער קליניק
דורך די גרופע ,נאך פיליאלעס אין ברוקלין,
קווינס און לאנג איילענד.

פון טיפן הארצן וואונטשן מיר אלע...
אל כפים ,לאחל ברכות מלא חפניים ,קדם האי גברא רבא ויקירא,
בברכת מזלא טבא נשא לבבבחבורה ,הרבני המפואר נודע בשערים ,רבים וגם נכבדים את שמו
אבי וראש העסקנים ארי ש
כביר המעש לשם ולתפארה ,שועת עניים שומע ובכל צרתם לו צרה,
מפארים,
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ז ע מעי טע ע ס א טע א אגיע המספיק אק ע
מע ע
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מו"ה יונתן עקיבא
לעווינשטיין הי"ו
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מערכת
"המספיק גאזעט"

סימ ט מז ט
היק ה

י

יחזקאל יואל פישער

י עקטא עזי ע סע יסעס
המספיק א קי גס קא טי

די נאכאנאנד שטייגנדע "נארטוועל העלט"
גרופע האט געקויפט א  20%שעיר אין
וועסטשעסטער'ס "סוירדזשיקעל ספעשלטי
סענטער" אין העריסאן ,מיט א מעגליכקייט
איבערצונעמען רוב פון די פירמע אין די
קומענדיגע פינף יאר .דער צענטער סערווירט
אסאך סערוויסעס ,פון פיס ביז פלאסטישע
אפעראציעס.
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ע ע אפמע ט י עקטא המספיק א קי גס
קא טי

משה מאלח

פעמי י קעי יעזא
המספיק קי גס

יה"ר שתזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יו"ח מתוך תענוג שמחה והרחבת הדעת!
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"ת מו"ה נפתלי טעסלער הי"ו

כש אפמע ט י עקטא המספיק קי גס
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היק זא י
י
ג מ
ה המ י ה ק ה י י

משה יודא שכטר
משה מאלח

י עיטא המספיק א קי גס קא טי
ע עפיט קאא
פעמי י קעי יעזא
המספיק קי גס

י

מו"ה אשר יודא זעליג הי"ו

מו''ה ישכר בעריש קויפמאן הי"ו

לרגל הכנסת בנו היקר והחשוב כמר
יואל שמעון נ"י לעול התורה והמצוות
גיס מ קי

וואס
אנקאלאדזשי",
"פרעסיזשן
ערמעגליכט דאקטוירים צו באהאנדלען
קענסער לויט די ספעציפישע גענעטישע
שטריכן ביי יעדן פאל ,פארשפרעכט גרויסע
דורכברוכן אין דער צוקונפט ,אויב פארשער
וועלן אננעמען א נייע מהלך אין קלינישע
פראבעס און נייע געדאנקען אין באהאנדלען
קענסער ,לויט פארשער אין די בארימטע
קענסער צענטער פון "מעמאריעל" שפיטאל.
ווי די פארשער שרייבן האט די פעדעראלע עף.
די .עי .שוין באשטעטיגט  25סארטן טעראפי
אין רעזולטאט פון פארשריט אינעם פארשטיין
די גענעטישע שטריכן פון קענסער ,און אסאך
פאציענטן האבן שוין געלעבט לענגער אדאנק
דעם.
צב"ש ,א גרופע פאציענטן זענען שוין
טייל פון א פראבע אין וועלכען זיי ווערן
באהאנדלט אפצושטעלן די גענעטישע שטריכן
וואס פארשפרייטן דעם קענסער אין קערפער,
אנשטאט בלויז פאקוסירן אויף די געוואוקס.
"עס איז א נייע עפאכע אין קענסער טעראפי",
שרייבט מעמאריעל'ס הויפט דאקטאר.
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עז

המספיק נייעס

אי ט ע פ אי ע א גע אי ע א ט
"סעווען ספרינגס" שטאב מיט הע י ע עאק יע
עמע ז ע סי אפע א יע א יטס ע טע
א טאג אי סע ע ספ י גס עסטע היי
ווען עס רעגנט ,גיסט.
געלויבט השי"ת פאר די גוטע שירעמעס
אין המספיק!
אנגעהויבן האט זיך דער היי יעריגער
מיטוואך פרשת בא ,ווי יעדעס יאר ,א
רוטינער מיטוואך פרשת בא .א טאג מיט
גענוג און נאך צו טון און אויפצוטון אין
סעווען ספרינגס שוועסטערהיים ,א המספיק
ווארעמע לעכטיגע רעזידענץ מיט אלע
פיטשעווקעס אין אראנדזש קאונטי ,וואס
עטליכע טייערע מיידלעך רופן היים.
עטוואס איז דער מיטוואך בא געווען
אנדערש פונעם פאריעריגן – די ערשטע זון
שטראלן האט געפונען די שוועסטערהיים
אינמיטן ארונטערגיין א צוויי טאגיגע
פלוצימדיגע אודיט דורך סטעיט אינסטאנצן.

ליהודים היתה אורה:

אז

אן אונטערזוכונג דורך  3אודיטארס פון די
סטעיט ביורא פאר מענטשן מיט ספעציעלע
געברויכן ,כאטש עס גייט ב"ה אריבער ,ווי
אייביג אין המספיק ,מיט די שענסטע גרוסן
און פאזיטיווע קאלירן ,שאפט עס פארט
עטוואס א דרוק.
די געטרייע מענעדזשער מרת ניימאן
תחי' ,אינאיינעם מיט איר אויסנאמע שטאב,
זענען געכאפט געווארן ביי דער מעשה...
צושטעלנדיג רונדע דעם זייגער הארציגע
הילף און ליבשאפט פאר די טייערע
רעזידענטן ,פון אויסרישן אינדערפרי ביז'ן
געשמאקן נאכטמאל ברב עם ,און אלץ
אינצווישן .זאלן זיי מיטהאלטן...
אבער מיט א בליק אויף די קומענדיגע 48
שעה ,איז דאס געווען א קליין טל ומטר'ל...

הערשט יעצט איז געקומען דער ריכטיגער
שטורעם .וויאזוי וועט סעווען ספרינגס 'דאס'
באהאנדלען?
דער אודיט האט זיך אנגעהויבן די נאכט
פריער ,ווען די אודיטערס זענען ערשינען
מיטצוהאלטן די נאכט רוטין ,נאכטמאל
און שלאפן גיין ,אין שוועסטערהיים .ווי
ערווארטעט פון א המספיק היים ,איז אלעס
געווען צום שטוינען .די אינספעקטארן האבן
זיך אפילו צוגעזעצט צום טיש שמועסן און
געניסן מיט די חשוב'ע מיידלעך שתחי'.
צום צווייטן טאג פונעם אודיט האבן זיך די
אלבאני געסט צוריקגעקערט ביים באגינען,
נאך איידער די הינער האבן זיך געקאנט
געהעריג אויסקרייען ,אום  6:30אינדערפרי,
קוים צען מינוט (ווייניגער ניינצן סעקונדעס)
נאך זמן הנחת טלית ביים ערשטן ותיקין מנין,
זענען זיי שוין געווען אין שוועסטערהיים.

"המספיק קעיר" א ט אפעקטי טע א טע א
ע טמא יגע "פארקינסאנס"
הקה הק
קאנפרענץ פא היימי י אי אפסטעיט י יא ק
פארגעשטעלט דורך "שטראלן פון לעבן" אין שפיץ פון הרב משה גרוסקין – רייכע פראגראם א
"מוז" פאר ליידנדע און זייערע נאנטע – צומארגנס פון שושן פורים – אין די זאלן פון "המספיק
טערעס" אין הארץ פון מאנסי
הרב משה גרוסקין פון לעיקוואד איז
געווען אין דעטרויט אויף א 'פאנדרעיסינג'
מיסיע ווען איינער האט אים צום ערשטן
מאל פארגעשלאגן אז ער ליידט מעגליך אויף
"פארקינסאנס דעזיז".
די זארג איז ארויפגעברענגט געווארן דורך
זיינס א פריינד ,א דאקטאר ,וועלכער איז
געווארן באזארגט פון וויאזוי דער  58יעריגער
ר' משה גייט ,אבער א טעסט אויפ'ן מח האט
נאר געלאזט מער שאלות ווי ענטפערס .ר'
משה איז אנגעזאגט געווארן ער זאל אנהייבן
נעמען פארקינסאנס מעדיצינען ,און אויב עס
וועט העלפן וועט דאס זיין א באווייז אז ער
ליידט טאקע אויף די מחלה.
ר' משה האט אנגענומען די עצה פון זיין
פריינט מיט א געזונטע מאס סקעפטיזם און
באשלאסן נישט צו נעמען די מעדיצינען .פיר
יאר שפעטער האבן זיך ר' משה'ס קינדער
אבער אריינגעמישט און פארלאנגט ער זאל
כאטש גיין זען דר .סטענלי פאהן ,א וועלט
בארימטער ניוראלאדזשיסט (מח-דאקטאר)
און א מומחה אויף מחלות וועלכע שטערן זיך
צו באוועגן.
"ער האט געכאפט איין בליק אויף מיר",
דערציילט ר' משה" ,און גלייך געזאגט' ,יאּפ,
איר האט עס ,אנע שום צווייפל".
אן אומהיילבארע מח-מחלה ,וואס ווערט
געווענליך צושטייטליך נאר ערגער מיט די
צייט ,טוט פארקינסאנס אפעקטירן איבער

 10מיליאן מענטשן איבער די וועלט ,לויט
שאצונגען פון די "פארקינסאנס דעזיז
פאונדעישן" .מענטשן וועלכע ליידן דערפון
קענען מיטמאכן טרייסלען ,ציטערנישן,
שטייפקייטן וואס פארשווערן צו בייגן
געוויסע גלידער ,פראבלעמען זיך צו האלטן
באלאנצירט און שטייטערע באוועגונגען ווי
אויך פלוצימדיגע טוישונגען אין די גיסטע
און פראבלעמען צו שלאפן.
מער  60,000אמעריקאנער ווערן
דיאגנאזירט מיט פארקינסאנס יעדעס יאר ,און
צוליב איר באזונדער הויכע צאל פעלער ביי
אידן פון מזרח-אייראפעאישן אפשטאם ,האט
די "מייקל דזשעי .פאקס פאונדעישן פאר
פארקינסאנס ריסוירטש" לעצטנס געעפנט א
ספעציעלע שטודיע אויסצופארשן די הויכע
צאל פארקינסאנס פעלער ביי יוצאי מזרח
אייראפע.
בהשגחה פרטית איז דר .פאהן געווען
דער ארגאניזירער פון די "וועלט פארקינסאן
אינטערנאציאנאלער
אן
קאנגרעס",
קאנפרענץ אפגעהאלטן יעדע דריי יאר וואס
ברענגט צוזאמען אונטער איין דאך פארשער,
דאקטוירים ,געזונטהייט עקספערטן ,משפחה
מיטגלידער און פארקינסאנס פאציענטן
אדורכצושמועסן רפואות און די בעסטע
מיטלען צו באהאנדלען די קרענק .זייענדיג
ביי דר .פאהן ,האט ר' משה גרוסקין 'פונקט'
באמערקט א ליפלעט איבער אזא קאנפרענץ

וואס וועט פארקומען קורץ דערנאך אין
מאנטרעאל ,קאנאדע ,און די ערשטע שטראל
פון זיין צוקונפטיגע ארגאניזאציע האט
אויפגעלאכטן.
"איך פלעג גיין נאך געלט פאר מוסדות
התורה אין מאנטרעאל ",דערציילט ר' משה,
"האב איך דעריבער באשלאסן צו כאפן צוויי
פויגל מיט איין שאס .מיין זון און איך וועלן
גיין צו דעם 'קאנגרעס' און די איבריגע צייט
וועל איך גיין שאפן געלט".
דער דאזיגער קאנפרענץ ,פארגעקומען
אין יאר תשע"ג ,האט געשאנקען פאר ר'
משה'ן אן אוצר פון אינפארמאציע איבער

נאכ'ן אבזערווירן דעם רוטין פון "מודה אני"
ביז "א גוטן טאג" ,האט מען זיך געזעצט
איבער די ביכער .פלוצים האט דער טעלעפאן
געקלונגען...
אויף די ליניע איז געווען די געטרייע
מרת נידערמאן תחי' ,דירעקטאר פון פרויען
דיוויזיע אין המספיק'ס דעי העב פראגראם,
איינס פון די טייערע קינדערלעך שפירט זיך
נישט גוט.
אודיט ,שמודיט ,נישטא קיין אפשטופן
אן אפוינטמענט אויף מארגן ווען די רעדע
איז פון אן אייגן קינד ...צוויי קינדערלעך
זענען גראדע געווען יענעם אינדערפרי מיט
שטאב מיטגלידער ביים דאקטאר ,פאר
רוטינע אפוינטמענטס ,און אצינד האט א
דריטע שטאב מיטגלידערין אויפגעפיקט
נאך א שוועסטער'ל און אריבערגעפארן
צום דאקטאר ,וועלכער האט נאך עטליכע
אונטערזוכונגען פארדעכטיגט אז די רעדע
איז פון אן אנטצינדונג אין "די בלינדע
קושקע" (אפענדיסייטיס בלע"ז).
אריבער צום עמערדזשענסי רום און אן
"עקס-רעי" באשטעטיגט דעם דאקטאר'ס
חשד און דער "עמערדזשענסי רום"
פערסאנאל האט געראטן ווי פריער צו
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פארקינסאנס .ער איז אהייגעקומען מיט א
פלאן איינצופעדעמען אין זיין טעגליכן רוטין,
א ספעציעלע  50מינוטיגע איבונגען פראגראם
וואס ער האט דארט געהערט אז עס איז זייער
הילפבאר פאר פארקינסאנס ליידנדע .ר' משה
האט איינגעשפאנט זיינע קינדער אים צו
העלפן אנהאלטן דעם פראגראם און אז ער
וועט נישט נאכלאזן איינמאל די ברען וועט
אויסוועפן...
"די איבונגען שטארקן מיין גייסט און איך
באקום א געפיל פון אויפטון ",דערציילט ר'
משה" .ווען איך ענדיג דאס ,בין איך גרייט
אנצוהייבן דעם טאג".
מיט די האפענונג אויפצוטון דאס מערסטע
מיט'ן מאמענטום נאכ'ן קאנפרענץ ,האט ר'
משה באשלאסן זיך צו פארבינדן מיט אנדערע
סופארט גרופעס פאר אידישע פארקינסאנס
ליידנדע .ווי ערשטוינט איז ער געווארן
הערנדיג אז עס עקזיסטירט נישט אזוינס.
אויפ'ן ארט האט ר' משה באשלאסן שוין
אנצוהייבן די ערשטע אזא חיזוק גרופע.
"ס'זעט אויס ווי יעדער ווייסט א חבר אדער
קרוב וועלכער ליידט פון פארקינסאנס ,און
עס איז בלי שום ספק מער אקטועל אין אונזער
דור ווי סיי ווען ",האט ר' משה דערציילט
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לייגט אוועק די טעלעפאן
נומער פון המספיק-
קעיר אין א גוטע אבער
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