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המספיק נייעס

צוקער און מענטל העלט

צום געזונט

המספיק

פארשידענס

די סמעטענע

צום געזונט ספעציעלע הילף

צום געזונט

אין ציפערן המספיק אנקעטע 

המספיקגאזעט
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הזהרו ב"פידזשעט ספינער"

"עי. בי. עי.", דעליווערט ב"ה 
"רעזולטאטן" ביי הונדערטער

ענגלאנד: נאציאנאלע "שטילע 
שטונדע" פאר אויטיזם

אמונה אויף רעדער...

"אי-סיג" פארבאטן אין ניו 
יארק'ע שולעס, אויך פריוואטע

פרימארגן שנעק "גלו" צו 
פארנייען הערצער

עלטסטער וואלונטיר

נייעס און אנאליזן איבער
געזונטהייט און די אגענטור

•      SEP. '17   •      ISSUE NO. 152אלול תשע"ז

קאלירטע אקטיוויטעטן אין "המספיק טאג פראגראמען" 
פארבן א הערליכן זומער מיט פרייד און איבערראשונגען

פראדוצירער  טאבאקא  פון  סטאקס   – סטריט  וואל 
ערב  פארלאפענעם  דעם  פלאמען  אין  ארויף  זענען 
מעדיצין  און  "עסן  פעדעראלע  די  ווען  חזון,  שבת 
אדמיניסטראציע", באקאנט אלס די "עף. די. עי.", האט 
געמאלדן אז זי וויל זיך נעמען שניידן די מאס ניקאטין 

אין ציגארעטלעך. 
לייגן  צו  פאבריצירער  צווינגען  וויל  רעגירונג  די 
ציגארעטן,  אין  געווירץ  שעדליכן  דעם  פון  ווייניגער 
זיך  גרינגער  און  "עדיקטיוו"  ווייניגער  מאכן  צו  זיי 

אפצוגעוואוינען פון זיי.
"פארליאמענט"  און  "מארלבארא"  פון  ווערד  דאס 
מיט  געטראסקעט  באלד  האט  ציגארעט-ריזן 

טאבאקא',  אמעריקען  'בריטיש  פון  'שעירס'   .10%
ציגארעטן,  "ניופארט"  און  "קעמל"  פון  פאבריצירער 
האבן געגליטשט אויף אראפ מיט 7%. יענער פרייטאג 
טאבאקא  די  פאר  טאג  ערגסטער  דער  געווען  איז 

אינדוסטריע זייט נאוועמבער 08'.
באטראכט  זאגט,  אגענטור  פעדעראלע  די  ווי 
אין  ניקאטין  מאס  די  שניידן  צו  פלאן  א  ערנסט  זי 
די  שטאפלען.  "אומ-אדעקטיווע"  צו  ציגארעטן 
אגענטור וויל אויך רעגולירן ספעציפישע "פלעיווארס" 
רייצן  וועלכע  ציגארעטלעך'  'עלעקטראנישע  פאר 
באזונדער שטארק אן די יונגווארג, און וויל מוטיגן נייע 

סטעיט שפאנט נענטער 
צו "קעיר קאארדינאציע 

ארגאניזאציעס" ; "טריי קאונטי 
קעיר" אגענטורן-באזע בליעט 

<< מיט ענטוזיאזם זייט 36

"עף. די. עי." צילט דאס 
געווער קעגן ניקאטין אין 

ציגארעטלעך
אגענטור זאגט "גענוג" געווען מיט פאטאלע מחלות וועלכע מען קען 

פארמיידן – "טאבאקא" סטאקס טראסקען דראמאטיש

11
מיליאן אמעריקאנע 

קינדער און ערוואקסענע 
גייען יערליך אין זומער-

קעמפ. 2
האלט זיך עסן פריש 

אינדרויסן אין די זומער 
טעג. העכער  90 דעגרי, 

90%בלויז 1 שעה.
קנייטשן אין די 
הויט קומען אין 
רעזולטאט פון 
זון-שטראלן

"ישיבת תורה וחסד" 
שע"י המספיק אין 

בארא פארק, 
אויף אן אויספלוג 

אין  "קרעיאולע 
קרעיאנס" פאבריק

 א: טיילענאל;   ב: עדוויל;   ג: עפעס אנדערש;   ד: גארנישט.

ווען איר האט קאפ ווייטאג נעמט איר...

 צו ענטפערן און פאר ענטפער פון פאריגן חודש: זעט זייט 10

אינספיראציע

יא, איך עס געזונט. ניין, איך 
בין נישט אויף דיעטע.

זומער געזונטהייט

שעה

 
>> זייט 20 

אייז קאלטע 
לעמאנאדע? רפואה 
אונטערוועגנס פאר 
"סענסיטיווע ציין"!



אסטמא מעדיצין Theolair העלפט נירן-

קראנקע צוריק באקומען חוש הריח.

נישט נאר דער מח, מוסקלען זענען אויך 

וויכטיגער שליסל פאר געזונטע שלאף.

"מעין" ווערט פערדע סטעיט צו הייבן 

רייכערן-עלטער צו 21.

פרוכט, גרינצייג און פיש, איבערהויפט 

"האול גרעינס", ארבעס, טאמאטעס, 

סאלאמאן פיש, און פיל ערליי ניס, העלפט 

פארמיידן און פארגרינגערן דעפרעסיע.

דייעביטיס מעדיצין Byetta מעגליך 

שטארקע הילף פאר פארקינסאנס.

דאקטוירים נענטער ווי אייביג צו 

"לאברעטאריע טעסט" וואס וועט קענען 

אונטערזוכן פאר "כראנישע פעטיג 

סינדראום".

 דר. דזשעראום עדעמס באשטעטיגט אלס 

נייער פעדעראלער 'כירורג-גענעראל'.

"געל" קאליר מאכט מענטשן שפירן 

לעכטיג, ווארעם און פרייליך.

בלויז טראכטן אז מען איז ווייניגער אקטיוו 

ווי אנדערע שאדט פאר אריכות ימים.

"דזשענעריק" אויגן טראפן פאר עלטערע 

וועט שפארן מיליאנען פאר 'מעדיקעיר'.

'גענעטישע' טעסט קען אנטדעקן 

'עפילעפסיע' פריער.

פאלשע צוקער העלפט נישט פארלירן 

וואג.

טעסט אויף "שווייס" פון ניי-געבוירענע 

וועט קענען זען אויב זיי ליידן פון "סיסטיק 

פייבראוסיס".

FDA באשטעטיגט נייע מעדיצין פאר 

געוויסע סארט "לוקימיע".

"זיקא" וואקסין פראבעס ברענגען גרויס 

האפענונג קעגן שעדליכן וויירוס.

גייענדיג 
צום דרוק

צום געזונט

ענגלאנד – א נאציאנאלע "שטילע שטונדע" 
איבער  געשעפטן  אין  ווערן  אפגעראכטן  וועט 
תשרי,  י"ב  קומענדיגן  דעם  ענגלאנד  גאנץ 
טייל  איז  דאס  2'טן.  דעם  אקטאבער  למס' 
מער  זיין  מענטשן  העלפן  צו  פראיעקט  א  פון 

שוועסטער  און  ברידער  זייערע  צו  סענסיטיוו 
מיט אויטיזם.

ווי  שטייגער  א  קייט-געשעפטן,  ריזיגע 
"קלארקס" און "טויס אר אס", האבן זיך שוין 
אנגעפירט  קאמפיין,  דעם  אין  אנגעשלאסן 

סאסייעטי".  אויטיסטיק  "נאציאנאלע  די  דורך 
זיי וועלן מאכן די געשעפטן טונקעלער און די 
הויכע  וויבאלד  שטילער,  און  רואיגער  מוזיק 
גערודער און צופיל לעכטיגקייט קען אפעקטירן 
מענטשן מיט אויטיזם, איבערהויפט קען עס זיי 
האלטן  צו  זיך  פארשווערן 

רואיג און געלאסן.
די  דורך  ארבעט  פארש 
שלאגט  גרופע  דערמאנטע 
מענטשן   64% אז  פאר 
פארמיידן  אויטיזם  מיט 
און  געשעפטן,  גרעסערע 
28% זענען אפילו פארבעטן 
פארלאזן  צו  געווארן 
צוליב  ערטער,  עפנטליכע 
זייער  מיט  פארבינדן  סיבות 

אויטיזם. 
שאצט  גרופע  זעלבע  די 
אויך אז 11 אין יעדע 1,000 
מענטשן ליידן פון א מחלה 
ספעקטרום  אויטיזם  אויפ'ן 
פאר  שירעם-טערמין  (דער 
דיאגנאזן,  ענליכע  רייע  א 
אספערגערס  אריינגערעכנט 

און נאך).
זענען  געשעפטן  מער 
ערווארטעט זיך אנצושליסן 

אין דעם פראיעקט. 

ענגלאנד גרייט זיך צו ערשטע 
נאציאנאלע "שטילע שטונדע" צו 

העלפן מענטשן מיט אויטיזם
לעקטער וועט ווערן מילדער און מוזיק טענער גענידערט אין געשעפטן איבער'ן 

לאנד, צו הייבן אויפמערקזאמקייט צו די געברויכן פון מענטשן מיט אויטיזם

פעדעראלע רעגירונג אין 
יערליכע באריכט איבער 

געזונטהייט מצב אין לאנד: 
דאס לעבן ווערט לענגער

די   – סי.  די.  וואשינגטאן 
'צענטער  פעדעראלע  אמעריקאנע 
פארמיידן  און  קאנטראלירן  צו 
מחלות', באקאנט אלס די "סי. די. 
פארעפנטליכט  יאר  היי  האט  סי.", 
באריכט  יערליכע  פערציגסטע  איר 
די  אין  מצב  געזונטהייט  איבער'ן 
אויסער  שטאטן.  פאראייניגטע 
געזונטהייט  איבער  אינפארמאציע 
אלגעמיין,  אין  העלט-קעיר  און 
נאך  באריכט  דער  אנטהאלט 
יעדן  איבער  דעטאלן  פילצאליגע 

געזונטהייט אספעקט.
פון  אז  איז  הויכפונקט  דער 
יארע 975' ביז 15' למס', האט זיך 
לעבנס-שפאן  אלגעמיינער  דער 
געווען  זענען   '975 געהעכערט. 
 65 פון  אמעריקאנער  מיליאן   22.2

יאר אלט און העכער, אום יאר 15' 
זענען געווען 47.8 מיליאן.

וועלכע  ניי-געבוירענע  צאל  די 
גייען אוועק איז געפאלן מיט 63%, 
יעדע  פאר  טויטפעלער   16.07 פון 
ניי-געבוירענע  געזונטע  טויזנט 
אין 975', צו 5.9 אום 15'. די צאל 
מחלות  הארץ  פון  פאטאליטעטן 
איז געפאלן מיט 61%, און קענסער 

פאטאליטעטן מיט 21%.
אנטהאלט  באריכט  דער 
די  איבער  אינפארמאציע  אויך 
רויכערער,  צאל  פארמינערטע 
געהעכערטע באנוץ פון מעדיצינען, 
טוישונגען אין העלט-קעיר קאסטן 
מעדיצינישע  צו  צוטריט  אין  און 
פארלאפענע  די  דורכאויס  הילף, 

40 יאר. 

דער באריכט, מיט זיינע 488 זייטן, איז דער ברייטסטער איבערבליק 
אין איין ביכל מיט אלע לעצטע 'אפדעיטס' איבער דאס געזונטהייט פון 
אמעריקאנע בירגער. דער 16' באריכט וואס איז נאר וואס ערשינען, איז 

דער פערציגסטער יערליכער באריכט.

קינדער מיט אויטיזם פארנעמען צומאל שווער סיי וועלכע גרעסערע גערודער אדער איבערראשונגען. א גרעסערע 
"מאלל" מיט מערערע געשעפטן, שווערע מענטשן פארקער, לעקטער און גרודער, מאכט עס כמעט אוממעגליך פאר זיי 

צו זיין דארט. ביי "טויס אר אס" איז עס די לעצטע אין א קייט אונטערנעמונגען פאר קינדער מיט אויטיזם.

אלול תשע"זהמספיק גאזעט02



על פי דרכו:

געוואלדיגער אפקלאנג שאפט 
אומערווארטעטע פארלאנג פאר המספיק 

אוו ראקלענד קאונטי "עי. בי. עי." פראגראם 
המספיק ABA, א מוסטער פון קוואליטעט, ברענגענדיג בעסטע 

"רעזולטאטן" ביי גליקליכע קליענטן און צופרידענע עלטערן
ראקלענד קאונטי – עלטערן זוכן אלץ דאס 
ווען  איבערהויפט  קינד.  זייער  פאר  בעסטע 
קענען  וועלכע  קינדער  איבער  איז  רעדע  די 
דארפן  זיי  פארזארגן –  אליינס  אלץ  נישט  זיך 

ספעציעלע הילף.
די בעסטע הילף וואס איז היינט פארהאן צו 
דער  איז  אויטיזם,  מיט  קינדער  פאר  באקומען 
"עי. בי. עי." פראגראם. "צופרידענע קליענטן 
א  איז  אדווערטייזמענט!"  בעסטע  די  זענען 
מען  ווען  פאסיג  איבערהויפט  שפריכווארט 

רעדט פון המספיק'ס "עי. בי. עי." פראגראם.
זייט המספיק האט געעפנט דעם פראגראם, 

אומאויפהערליכער  דער  ווערט 
שטראם פון עלטערן וועלכע ווילן 
נאר  קינדער  זייערע  איינשרייבן 
עלטערן  גרעסער.  און  שטארקער 
זעען צו היסטארישע רעזולטאטן, 
און  פארשריט,  אומגלויבליכע 
צו  מויל  פון  לויפט  ווארט  דאס 
אויער. המספיק האט די זכי' דורך 
פארשפרייטן  צו  פראגראם  דעם 
און  מער  אלץ  פאר  ליכטיגקייט 
אין  נשמה'לעך,  טייערע  מער 
שטובער,  אידישע  אומצאליגע 
און טאקע אויפ'ן סאמע המספיק 

סטאנדארט.
איז  סטאנדארט"  "המספיק 
אויס  ערפארונג  פון  וואס  עפעס 
איז  וואס  אלעס  אז  מען  ווייסט 
ווערט  דערמיט  פארבינדן  נאר 
איז  המספיק  בעסער.  אלץ 
פרישע  שטעלן  מיט'ן  בארימט 
עקסעלענץ,  פון  סטאנדארטן 
און  יאר,  צענדליג  עטליכע  שוין 
נישט.  זיך  טוישט  נאטור  דער 
דער  איז  יא  זיך  טוישט  וואס 
הילפס  אירע  פון  געניסער  צאל 
וואס  ציפער  א  פראגראמען, 
ביי  און   – נאכאנאנד  זיך  דאפלט 

"עי. בי. עי." דערקענט זיך עס גאר דראמאטיש.
"המספיק  סאמע  די  בס"ד  פארזיכערן  צו 
סטאנדארט" ביי "עי. בי. עי." – צו באגלייטן 
יעדעס קינד און זען דערצו ער/זי זאל באקומען 
די סאמע מערסטע טאלאנטן און מעגליכקייטן 
אחריות'דיגע  די  אט  מיט  לעבן,  גאנצן  אויפ'ן 
די  פארטרויעט  אגענטור  די  האט  מיסיע 
וועטעראן,  המספיק  בארימטע  לאנגיעריגע 
האשה החשובה מרת שטייף תחי', דירעקטאר 
אויטיזם  ראקלענד  אוו  המספיק  איבער 

סערוויסעס.
ווערט  געפיל,  און  הארץ  פארשטאנד,  מיט 
באהאנדלט  אויפזיכט  געטרייע  איר  אונטער 
יעדעס איינציגע נשמה'לע ווי א בן יחיד און בת 

המספיק נייעס

קלימאקס  א  אן  פאקוס  באזונדערע  א  יחידה. 
פון הילף פאר יעדעס קינד. און דאס איז טאקע 
דער סאמע יסוד פון המספיק "עי. בי. עי." פון 
אן  איז  קינד  יעדעס  אנגעהויבן –  טאג  ערשטן 

עולם מלא.
פיט  סייז  "וואן  קיין  פארהאן  נישט  איז  עס 

אלל".                 
מיט  פערזענליך  האלט  תחי'  שטייף  מרת 
א'  מיט'ן  אנגעהויבן  רוף,  טעלעפאן  יעדע 
אפשאצונג'  'ערשטע  די   – סערוויסעס  די  פון 

 .(Initial assesment)
הילף  פאר  אריין  רופט  מען  ווען  באלד 

אפשאצער  פראפעסיאנאלער  א  אריבער  קומט 
קינד  דאס  באגלייטן  גרונטליך  טוט  וועלכער 
ביז צום ארויסהאבן דאס מערסטע שייך גענוי 
אלע שטארקייטן און שוואכקייטן פונעם קינד.

די  פון  פונדאמענט  דאזיגער  דער 
פון  ערפאלג  בס"ד  און  טעראפיס  ווייטערדיגע 
דאס קינד, ווערן אדורכגעפירט דורך א שטאב 
פון גאר פראפעסיאנאלע "באורד סערטיפייד" 
'אויפפירונג-אפשאצער', גערופן אין אפיציעלן 
 Board Certified)ד"BCBA" זשארגאן 
אריינגערעכנט   ,(Behavioral Analyst
אללען  דר.  פסיכאלאג  בארימטער  המספיק'ס 

בלוי הי"ו. 
מיט דעם ברייטן שטאב קען המספיק בס"ד 

יפות,  פנים  בסבר  קליענטן  אלע  אקאמאדירן 
און דאס שנעלסטע און בעסטע מעגליך.

'אויפפירונג- קוואליפיצירטער  דער 
דעם "בלו  אנהויב  פון  אן  צייכנט  אפשאצער', 
באהאנדלונג  די  ווייטער  אן  פירט  און  פרינט" 
עי."  בי.  "עי.  פון  געניסער  פאר  פלענער 
סערוויסעס, ווי א געניטער ארכיטעקט שטעלט 
אויס און באגלייט דאס בויען א געביידע, נאר 
דא רעדט מען פון בויען לעבנס און די אחריות 

און געפיל איז דעריבער פיל מער.
"פארא-פראפעשאנעלס" זענען די געשולטע 
שטאב מיטגלידער וועלכע פירן אויס די עבודת 

הקודש מיט ענדלאזע געדולד, פארשטאנד און 
ליבשאפט.

פון  אסאך  פאדערט  עי."  בי.  "עי.  און 
דורך  ארבעט  פראגראם  דער  דריי...  די 
אויסלערנען קינדערלעך צו טון געוואונטשענע 
א  אויף  זיי  מיט  איבערטון  עס  דורכ'ן  פעולות 
רעאקציעס  פאזיטיווע  מיט  אופן,  פאזיטיוון 
ווערט  עס  ביז  פארשריט,  באנדל  יעדעס  אויף 
זייער  פון  טייל  אלס  "אריינגעפראגרעמט" 

נאטור.
צוליב די הויכע קאסטן פון דעם פראגראם, 
כמעט  פארלאנגט  עס  וויבאלד  איבערהויפט 
חדשים  לאנגע  במשך  סעסיעס  טעגליכע 
שיין  א  עי."  בי.  "עי.  פאדערט  יארן,  אדער 

אנדערע  רייע  א  אויסער  פאפיר-ארבעט,  ביסל 
מיט  קומען  וואס  איינצלהייטן  טעכנישע 
באקומען דעקונג פאר אזא קאסטבארן הילפס 
פראגראם דורך "העלט אינשורענס". דאס איז 
איינס  האט  סטעיט  יארק  ניו  וואס  טראצדעם 
"עי.  פאר  פאליסיס  דעקונג  ברייטסטע  די  פון 
ווערן  באשטעטיגט  לאנד.  איבער'ן  עי."  בי. 
פון  מוסטער  א  בלייבט  עי."  בי.  "עי.  פאר 

קאמפליצירטע ביוראקראטיע.
אבער נישט מיט המספיק.                             

אויטיזם  המספיק  פון  דירעקטאר  די 
ריכטיגע  די  איבער  פארפיגט  סערוויסעס 
די  באזיצט  און  שטאב 
די  אין  פארשטאנד  נויטיגע 
יעדן  אין  און  אותיות'  'קליינע 
קנייטש.  ביוראקראטישן 
אויסביגלען  איר  העלפט  דאס 
ביוראקראטיע  און  אינשורענס 
אישוס פארבינדן מיט עי. בי. עי. 

סערוויסעס.
געניסן  רעזולטאט,  אין 
וועלכע  קינדערלעך  פון  עלטערן 
עי.",  בי.  המספיק "עי.  באקומען 
אויסטערליש  אן  פון  בלויז  נישט 
א  פראגראם,  הילפבארע 
"דעליווערט  וואס  פראגראם 
זיסע  זייערע  ביי  רעזולטאטן" 
העכער  טאקע  און   – קינדערלעך 
אלע ערווארטונגען, נאר אויך פון 
פונקציאנירט  וואס  דירעקטאר  א 
אינשורענס  געניטע  אלס 
מאנעוורירט  און  אדוואקאט 
איבער  שיפל  זייער  געשמירט 

אלע כוואליעס.
דער "עי. בי. עי." מהלך ווערט 
קינדער  פאר  פאפולער  מער  אלץ 
ספעקטרום,  אויטיזם  אויפ'ן 
רעזולטאטן  שענקט  עס  וויבאלד 
וועלכע מען האט ערגעץ אנדערש 
פארשידענע  פארבעסערט  עס  געזען.  נישט 
קינדער  ביי  שוועריקייטן  אויפפירונג  ערנסטע 
און  עפעקטיווער  גאר  א  דורך  אויטיזם,  מיט 
פאזיטיווער פראגראם וואס טוט צוגעוואוינען 

קינדער צו בעסערע אויפפירונגען.
הילף  די  איז  עס  דארפן  וועלכע  די  פאר 

פארהאן, עס איז נאנט, הארציג און אומזיסט.
עי."  בי.  "עי.  המספיק  פון  געניסן  צו 
בעסטע  די  שענקען  און  סערוויסעס 
קינד  א  פאר  לעבן  גאנצן  אויפ'ן  מעגליכקייטן 
פראגעס  סיי וועלכע  פאר  אדער  אויטיזם,  מיט 
פארבינדט  ביטע  אינפארמאציע,  מער  אוןפאר 
אויף,   דירעקט  תחי'  שטייף  מרת  מיט  אייך 
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די  פון  וואקאציע...  א  געווען  דאס  איז  איי 
אריין  ערד  דער  אין  טיף  ביז  ספערן  העכערע 
החשובים  הבחורים  ריכטיג.  ליינט  איר  יא   –
כמרנן פנחס, נחמן, שמואלי און מענדי ני"ו פון 
דערויף  אייך  וועלן  ברודערהיים"  "קאנקארד 
עדות זאגן מיט שמייכלען פון אויער צו הארץ 

און אריבער.
פרשת  מאנטאג  עס  זיך  האט  אנגעהויבן 
זענען  זיי  ווען  אינדערפרי,  אזייגער  צען  בלק, 
אויף  ברודערהיים  המספיק  פון  ארויסגעפארן 
פון  הארץ  אין  דרייוו  קאנקארד  איסט   68

"אפטאון" מאנסי, ניו יארק.
די נסיעה אליינס איז שוין געווען א געשמאק, 
די  געריבן  זיך  האבן  בחורים  חשוב'ע  די  ווען 
דער  ווי  אומזיסט.  נישט  און  פרייד  פון  הענט 
שטייגער אין המספיק האבן די בחורים אליינס 
אויסגעקליבן וואו זיי ווילן גיין אויף וואקאציע, 
לויט  אויספלוגן  און  אטראקציעס  פלאנירט 
אין  שטאב  געטרייע  די  ווען  געשמאק,  זייער 
שפיץ פון היים מענעדזשער מרת גאלדבערגער 
בס"ד  ווערן  חלומות  אלע  אז  פארזיכערן  תחי' 

דערפולט. 
פיר  די  וועג...  אויפ'ן  שוין  מען  איז  ענדליך 
דירעקט  מיט  באגלייט  בחורים  דערמאנטע 
סופארט שטאב מו"ה בנימין איידליס הי"ו און 

מו"ה צבי אלימלך וויינבערגער הי"ו.
מען  איז  נסיעה  איינגענעמע  אן  נאך 
די  פון  דעסטינאציע  די  צו  אנגעקומען 

וואקאציע שבוואקאציע, לעיקוואוד.
דאס אמאליגע 'שטעטעלע' און וויגעלע פון 
שיינט  אמעריקע,  אדמת  על  כוללים  ליטווישע 
היינט צוטאגס ארויס אלס איינס פון די גרעסטע 
וועלט.  גארער  דער  איבער  צענטערן  אידישע 
אחינו  היינט  מען  טרעפט  גאסן  אירע  צווישן 
בני ישראל פון אלע שבטים, לענדער, נוסחאות 
איינציגן  איין  דעם  זיי  דינען  אלע  לבוש,  און 

באשעפער אין די אייגנארטיגע שטאט.
נישט  לעיקוואוד  פארמאגט  אזעלעכס  אלס 
בלע"ה,  קהילה  סאטמארע  בליענדע  א  בלויז 
נאר אויך ווירבלענדע סאטמארע בתי מדרשים 
מיט מנינים שחרית, מנחה, מעריב, און א קול 
תורה דורכ'ן גאנצן טאג, און אין איינס פון די 
דעלעגאציע  המספיק  די  זיך  האט  שטובלעך 
א  אויף  אנקומען  ביים  באלד  אפגעשטעלט 

ווארעמע תפילת מנחה.
געווען  שוין  פמליא  די  איז  נאכמיטאג 
פריש- פרעכטיגע  די  אין  איינקווארטירט 

אין  האטעל  אין"  "דעיס  רענאווירטע 
געגנט.  ריווער"  "טאמס  דערבייאיגע  די 
סערווירט  רענצלעך,  די  אויסגעפאקט 
מיטגעברענגט  מיטאג  נארהאפטיגע  א 
באלד  זיך  האט  מען  און  פונדערהיים, 
די  פון  אויספלוג  ערשטן  אויפ'ן  ארויסגעלאזט 

רייכע וואקאציע.
דעם  מען  איז  דאורחא'  'חולשא  צוליב 
לייכטע,  א  אויף  געגאנגען  טאג  ערשטן 
נאטור,  פון  שויס  אין  שפאציר  געשמאקע 
חשוב'ע  די  געגנט.  אין  טייך  לויטערן  א  ארום 
הימל  די  מיט  געווען  מחי'  זיך  האבן  בחורים 
און  גערויש  דער  האריזאנטן,  געבענטשטע 
דאס  און  כוואליעס  וואסער  בלויע  פון  גערוך 

אה!  פייגעלעך...  קאלירפולע  פון  טשיפשען 
מה רבו מעשיך ד'!

ווארעמע  א  נאך  אינדערפרי,  ממחרת  ויהי 
קאווע, הייסע תפילת שחרית און נארהאפטיגע 
ארויסגעלאזט  חבריא  די  זיך  האט  פרישטאג, 
דזשערסי,  ניו  ריווער,  ּפארקד  פון  ריכטונג  אין 

צו די בארימטע "ּפאּפקארן ּפארק זו".
'טיר-גארטן'  דער  הייסט  אומזיסט  נישט 
די  אין  יעדער  ווייל  נאר  ּפארק"  "ּפאּפקארן 
און  חיות  די  אפילו  יא,  "ּפאּפקארן"!  עסט  זו 
בעלי  די  הערשט  געזאגט,  בעסער   – בהמות 
א  באקומט  זו  צום  באזוכער  יעדער  חיים. 
פושקע פרישע פאפקארן צו טיילן ברוח נדיבה 
פאר די שעפעלעך, ציגעלעך, קיען און פערד!

שוין אמאל געזען ווי אן אקס איז מעלה גרה 
פאפקארן? די קאנקארד בחורים יא און טאקע 

וואס זיי האבן געפיטערט.
די בחורים אליינס האבן אודאי אויך געהאט 
פריש  געמאכט  נישט  כאטש  'ּפאּפקארן', 
די  וואס  פעקלעך  די  צווישן  ארט...  אויפ'ן 
געטרייע שטאב האבן איינגעפאקט איז געווען 
נאשעריי,  אויסוואל  ברייטע  א  און  'ּפאּפקארן' 
און אודאי א נארהאפטיגן געזונטן מיטאג וואס 
אונטערלענען  געזעצט  זיך  האט  פמליא  די 

אונטער'ן בוים אין א שטילן ווינקל.
געווארן  איז  טאג  געשמאקער  דער 
מנחה  התלהבות'דיגע  א  מיט  נאכגעפאלגט 
לעיקוואוד,  אין  שטיבל  סאטמאר'ן  אין  מעריב 
די  ווען  לעיקוואוד  בחוצות  טור/שפאציר  א 
בחורים שעפן תענוג דקדושה פון די תורה'דיגע 
צום  אומעטום.  הערשט  וואס  אטמאספערע 
בחורים  די  זיך  האבן  טאג  פונעם  שלוס 

אפגערוט ביי א דערנעבנדיגן טייך.
פייערווערק- געזען  זיי  האבן  דארט  פון 

איינוואוינער  ארומיגע  וואס  פארשטעלונגען 
פערדן  דעם  יולי  ביום  אפגעראכטן  האבן 
די  חסד.  של  מלכות  פונעם  לכבודה  למס', 
אבער  הימל,  צום  געהויבן  זיך  האבן  פונקען 
די  פון  פרייד  דאס  געגאנגען  איז  העכער  נאך 

חשוב'ע בחורים.
אלזא האבן מיר שוין דערפולט דעם ערשטן 
העלפט פון אונזער פתיחה צום דאזיגן ארטיקל, 
העכערע  די  דערגרייכט  האט  וואקאציע  די  אז 
ספערן. וואס טוט זיך מיט טיף אין דער ערד? 

דאס קומט צומארגנס...
גוט  בחורים  די  זיך  האבן  ביינאכט 
דארף  טאג  מארגנדיגן  צום  ווייל  אויסגערוט, 

מען כח און מער ווי געווענליך.
וואקאציע  די  פון  טאג  מיטוואך  דער 
סדר  א  נאך  פרי.  גאר  אנגעהויבן  זיך  האט 
חסיד'ישע  פאר  פאסט  עס  ווי  השכמה 
געדאוונט,  ארויסגעפארן  מען  איז  בחורים, 
מיט  און  פארפאקט  געפרישטאגט,  געלערנט, 

איבערראשונג קיין... "דיגערלענד".
"דיגערלענד יו. עס. עי.", אין ניי-בערלין, ניו 
אוואנטוריסטן  פון  טרוים  דער  איז  דזשערסי, 
זיך  געפונען  פארק  אינעם  עלטער.  יעדן  אין 
אלע שווערע בוי-מאשינען, פון זאמד-טראקס 
זענען  זיי  טראקטארן.  פארשידנארטיגע  ביז 
לעצטע  די  נאך  בטעות  דארט  געבליבן  נישט 
בוי ארבעט, נאר טאקע פאר אלע באזוכער זיי 

צו נוצן און זיך דערקוויקן!
ווי  אדורכגעלאפן  זענען  שעות  לאנגע 
שנעלע מינוטן ווען די בחורים האבן זיך מחי' 
אקטיוויטעטן  לעבעדיגע  פולע  די  מיט  געווען 
אויפ'ן ארט. פון די שנעל פארנדע דזשיפס ביז 
די מאסיווע טראקטארן. אבער אינטערעסאנט, 
וואס טיפער אין דער ערד די שווערע אייזערנע 
און  העכער  אלץ  געגראבן,  האבן  שאוולען 

העכער איז די שמחה געוואקסן... 

 המספיק נייעס

 "קאנקארד ברודערהיים" 
אנגעהויבן וואקאציע 

סעזאן מיט... "פאפקארן זו" 
און "דיגערלענד"!

אין המספיק ווערט וואקאציע געפראוועט, ווי יעדע זאך, כרצון איש ואיש. יעדעס יאר גייט יעדער 
אין די המספיק משפחה אויף וואקאציע. וואס, ווען און וואו, לויט'ן אייגענעם באגער. די בחורים 

האבן אויסגעקליבן ניו דזשערסי; קורץ נאך זייער צוריקקומען איז א צווייטע גרופע געפארן קיין 
"נייאגרא פאללס", קאנאדע, און א דריטע פארט אצינד קיין "הערשי פארק", פענסילוועניע...
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O L D  W O R L D 
C R A F T S M A N S H I P. 
N E W  W O R L D  S T Y L E S .

Leave it to Chasuna Depot, to bring 
you the finest Italian made furniture 
at Impeccable standards. Our newest 
Galino selection features bold new 
style and craftmenship never before 
offered for our clients.
Call today to schedule a personal 
tour of our showrooms in our Monroe, 
Monsey, or Williamsburg locations.
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REINFORCED
TABLE LEGS

NEWEST 
ITALIAN 
VINEER

LONG 
LASTING 
GILDING

Q U A L I T Y  F O R  L I F E

Williamsburg:
Chasuna Mall

774 Bedford Ave.
Brooklyn NY 11205
718.237.3600

Monsey:
Chasuna Depot 

389 RT. 59
Spring Valley NY 10977
845.371.9700

Monroe:
/Chasuna Depot 

51 Forest Rd.  
(KJ Shopping Center) 
Monroe NY 10950
845.781.7772
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אזיע – א שטודיע אויף נאנט צו צוויי מיליאן 
מענטשן  יונגע  אז  געוויזן  האט  צענערלינגען 
וועלכע זענען איבערוואגיג ביי די 17, האבן א 
קושקע  אנטוויקלען  צו  ריזיקע  העכערע   50%

קענסער רח"ל אלס ערוואקסענע. 
שטודיעס  פריערדיגע  צאל  גרעסערע  א 
האבן שוין אויך געוויזן א פארבינדונג צווישן 
דארף  "דאס  קושקע-קענסער.  און  פעשקייט 
מען  דערמאנונג  און  פאן  רויטע  אלס  דינען 
פעשקייט  באקעמפן  נעמען  ערנסט  זיך  זאל 
ביי צענערלינגען," שרייבט דער פירער פון די 

שטודיע.

האט   – דאקאוטע  נארט  פארקס,  גרענד 

געטראנקען  געצוקערטע  אז  געוואוסט  איר 
שטערן דעם קערפער פון פראצעסירן פעטנס? 
די  דורך  אדורכגעפירט  שטודיע  קלענערע  א 
אפטיילונג  געזונטהייט-פארשונגען  ארטיגע 
פון די פעדעראלע אגריקולטור דעפארטמענט, 
געצוקערטע  טרינקען  אז  געפונען  האט 
אין  רייך  מאלצייט  א  נאך  אפילו  געטראנקען, 
און  מעטאבאליזם  דאס  אפ  שוואכט  פראטין, 
אירע מעגליכקייטן צו פארברענען פעטנס, מיט 
בערך 8 פראצענט. עס מאכט אויך דעם מענטש 
גלוסטן נאך מער געפעפערטע און געזאלצענע 

שפייז פאר די קומענדיגע פאר שעה. 
האט  מעטאבאליזם  אויפ'ן  אפעקט  דער 
איבערראשט די פארשער, וויבאלד פריערדיגע 
שטודיעס האבן געוויזן אז אסאך פראטין הייבט 

פארברענען  צו  מעגליכקייטן  קערפער'ס  דעם 
אויב  אז  געוויזן  האט  שטודיע  נייע  די  פעטנס. 
שווענקט מען אפ די סעודה מיט א געצוקערטע 
פארקערטע  אבער  מען  באקומט  געטראנק, 

רעזולטאטן.

שטודיע  פרישע  א   – טעקסאס  דאללאס, 
אזוי  אפילו  וואג,  צונעמען  אז  פאר  שלאגט 
ווייניג ווי צולייגן 5% צום וואג פונעם קערפער, 
העכערט  און  הארץ  דאס  אפעקטירן  שוין  קען 
הארץ  פון  צייט  דער  מיט  ליידן  צו  ריזיקע  די 
אוו  "יוניווערסיטי  אין  פארשער  פראבלעמען. 
סענטער",  מעדיקל  סאוט-וועסטערן  טעקסאס 
אביסל  אז צונעמען  האבן געזען  דאללאס,  אין 

וואג טוישט שוין דעם סטרוקטור פון די הארץ 
מוסקלען.

אין די שטודיע האבן זיך באטייליגט 1,262 
פראבלעמען,  הארץ  שום  קיין  אן  מענטשן 
די   .44 ארום  פון  עלטער  דורכשניטליכן  אין 
געזונטהייט  דאס  אבזערווירט  האבן  פארשער 
און  יאר,   7 במשך  הערצער  זייערע  פון 
די  פון  ענדע  און  אנהייב  וואג  זייער  געמאסטן 
צוגענומען  האבן  וועלכע  מענטשן  שטודיע. 
וואג דורכאויס די שטודיע, האבן אין אלגעמיין 
הארץ,  די  אויף  צייכנס  נעגאטיווע  געהאט 
הארץ  פון  קאמער  לינקע  די  אז  אריינגערעכנט 
איז געווארן דיקער און גרעסער – א צייכן פון 
הארץ פעלער. די וועלכע האבן פארלוירן וואג 

האבן געהאט דינערע הערץ מוסקלען. 

איבער וואג, איבערוואג און איבונגען

פעשקייט (אוביסיטי) און 
איבערוואג: די חילוקים, 

פאקטן, און איינרעדענישן
צו  לייגן  זיי  אז  באמערקן  מענטשן  ווען 
וויסן  באלד  נישט  מען  קען  פונטן,  איבריגע 
אויב זיי ענדע ווערן בלויז איבערוואגיג, אדער 
גאר 'פעש' – 'אוביס' (Obese) ווי עס ווערט 
גערופן אין ענגליש. כאטש אסאך טראכטן אז 
איבערוואג און 'אוביס' זענען דאס זעלבע, איז 

עס נישט ממש אזוי.
שוין  אפיציעל  היינט  ווערט  "אוביסיטי" 
אריין  רעכנט  עס  מחלה.  א  אלס  גערעכנט 
קערפער-פעטנס,  איבריגע  פון  אנזאמלונג 
ערנסטע  מערערע  פון  ריזיקע  די  הייבט  און 
מיינט  'איבערוואג'  פראבלעמען.  געזונטהייט 

אז די וואג איז מער ווי געראטן.
איבערהויפט   – טרינקען  עסן,  צופיל 
אלקאהאל, און נישט טון גענוג איבונגען, קען 
ווערן  זאלן  קאלעריס  איבריגע  אז  ברענגען 
פון  פארעם  אין  קערפער  אין  אנגעזאמלט 
איבריגע פעטנס, און אין ענדע טרעפט מען זיך 
זענען  געוואוינהייטן  עסן  פעשקייט.  פון  ליידן 
וועלכע  פאקטארן  איינציגסטע  די  נישט  אבער 
מעדיצינישע  געוויסע  פעשקייט.  ברענגען 
שוואך- א  אריינגערעכנט  פראבלעמען, 

און  (הייפא-טיירוידיזם),  טיירויד  אקטיווע 
אנטי-דעפרעסענטס  ווי  מעדיצינען  געוויסע 
און אנטי-סייקאטיקס, קענען אויך זיין א גורם.

מאס  די  אז  מיינט  באלאנס  "ענערגיע 
דורך  אריין  נעמט  קערפער  דער  וואס  ענערגיע 
וואס  ענערגיע  מאס  די  און  טרינקען,  און  עסן 
גוטן  א  אויף  איז  פארנוצט,  קערפער  דער 

צו  גענוג  פונקט  איבער  לאזט  און  שטאפל 
העלפן נאטורליכע וואוקס, אבער נישט צופיל 
זיך  און  איבערבלייבן  זאל  עס  אזש  איבריג 
אנזאמלען אלס פעטנס. אסאך פאקטארן קענען 
ברענגען אן ענערגיע אומבאלאנס. דאס רעכנט 
אריין גענעטישע שטריכן, עסן געוואוינהייטן, 
זיי  וויאזוי  וואוינען,  מענטשן  וואו  און  וויאזוי 
אלגעמיינע  געפילן,  פאסירונגען,  אן  נעמען 
שטאנד,"  פינאנציעלע  און  געוואוינהייטן 
"נאציאנאלע  די  דורך  באריכט  א  לויטעט 

אינסטיטוציע פאר געזונטהייט".
 (Body Mass Index) איי."  עם.  "בי. 
איז דער מערסט פאפולערער מיטל צו מעסטן 
וואו מען שטייט מיט די וואג. אויב דער ציפער 
אלס  גערעכנט  מען  ווערט   ,30 העכער  שטייט 
ווערט   29.9 און   25 צווישן  און  'אוביעס', 
איי."  עם.  א "בי.  איבערוואג.  אלס  פאררעכנט 
אן  ביי  מיינט   24.9 און   18.5 צווישן  ציפער 
און  געזונט,  איז  ער  אז  מענטש  ערוואקסענעם 
אונטער 18.5 איז שוין אונטער די נויטיגע וואג.

דער מעסטער האט אויסנאמען און די ציפערן 
עס  אויבערפלעכליך,  היבש  זענען  דערמאנט 
גענוצט  מערסטע  דאס  נאכאלץ  אבער  ווערט 
דורך דאקטוירים אלס כלליות'דיגער בליק וואו 

מען האלט.
מחלות,  הארץ  ברענגען  קען  פעשקייט 
הויכע בלוט דרוק, צוקער, און אנגעצויגנקייט. 
און  דעפרעסיע  שאפט  איבערוואג  דאקעגן 

הויכע בלוט דרוק. 

ORANGE COUNTY

845.774.03 0 0 

HAMASPIK CENTRAL INTAKE 

KINGS COUNTY

718.408. 54 0 0

ROCKLAND COUNTY

845. 503.020 0 
YO U R  L I F E  I S

W E  H A N D L E  I T  W I T H  C A R E!

TOLL  
FREE 866.353.840 0
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זיסווארג און צוקער שאפן אן ענליכן אפעקט אויפ'ן מח פונעם מענטש ווי סיי וועלכע 'עדיקשן'. 
פונקט ווי איינער וואס רייכערט לויפט צום ציגארעטל אין אן אנגעצויגענע מינוט, שפעטער דארף 

ער שוין נאך איינס, דאס זעלבע איז מיט עסן צוקער. עס בארואיגט נאר צייטווייליג.

צוקער און מענטל העלט: צוקער 
ברענגט דעפרעסיע, דעפרעסיע 

ברענגט צוקער, אדער ביידע?
און  שמחה  יעדע  ביי   – ענגלאנד  לאנדאן, 
לעקאך  ארויס  מען  לייגט  מאורע  פרייליכע 
און  געמיטער  די  אויפצוהייטערן  ברוינפן  און 
'לברך ולהתברך' מתוך שמחה. א געשמאקער 
קארמעל- מיט  באגאסן  נאך  רעדט  ווער  קוכן, 

טשאקאלאדע, קען ברענגען א שטיקל שמייכל 
ארייננעמען  עס  נאכ'ן  אבער  פנים,  אויפ'ן 
דעם  איבערדרייען  זיסווארג  די  קען  מויל  אין 
שמייכל אויף פארקערט, אין אן אראפגעלאזטע 
קאלעמוטנע צורה, און לאו דוקא פאר די סיבות 

וואס איר קלערט.
אין א נייע שטודיע האבן בריטישע פארשער 
געפונען א פרישע שטארקע פארבינדונג צווישן 
פארשידענע  און  צוקער,  אין  הויך  דיעטע  א 

ליידער-פאפולערע מענטל פראבלעמען.
ארגאניזאציע'  געזונטהייט  "וועלט  די 
ען.",  "יו.  דער  פון  פליגל  (געזונטהייט 
 ,("WHO" תיבות  ראשי  אירע  מיט  באקאנט 
רעקאמענדירט מענטשן זאלן רעדוצירן די מאס 
צוקער  אויס  שליסט  (דאס  צוקער  צוגעלייגטע 
וואס מען טרעפט נאטורליך אין פרוכט, גרינצייג 
און מילך) וואס מען נעמט אריין יעדן טאג, צו 
אונטער 5% פון די טעגליכע עסן און טרינקען. 
אמעריקאנער  און  דאפלט  נוצן  ענגלענדער 
מאס. די  מאל   3 טעגליך  אריין  נעמען 
פון  קומט  צוקער  צוגעלייגטע  פערטל  דריי 
און  נאשעריי  מזונות,  ווי  זיסווארג  אפיציעלע 
קומט  איבריגע  דאס  געטראנקען.  געצוקערטע 
ווי  מאכלים,  פארקויפטע  פראצעסירטע  פון 

צום ביישפיל 'קעטשאפ'.

יעדע  פון  איינער  כאטש  ליידט  גלייכצייטיג 
זעקס מענטשן איבער די וועלט פון א 'מענטל' 
שווערע  אדער  'ענקזייעטי'  ווי  שוואכקייט 

א  פארהאן  מעגליך  איז  טוישונגען.  גיסטע 
צוקער  מאס  הויכע  די  צווישן  פארבינדונג 
מענטל  אזויפיל  און  אריין  נעמען  מיר  וואס 

שוואכקייטן?
פארענפטליכט  שטודיעס,  פריערדיגע 
די  אונטערגעזוכט  גרונטליך  האבן   ,'02 אין 
עסן/ און  דעפרעסיע  צווישן  פארבינדונג 

טרינקען צוקער, אין זעקס לענדער. די פארשער, 
פון 'בעילאר קאלידזש', האבן באשטעטיגט אז 
א העכערע מאס צוגעלייגטע צוקער איז טאקע 

פארבינדן מיט העכערע ראטעס דעפרעסיע.
שטודיעס  צאל  א  האבן  דעמאלטס  זייט 
 '11 יאר  אין  פארבינדונג.  די  אויסגעפארשט 
אז  געפונען  פארשער  שפאנישע  האבן  למס' 
א  אין  באטייליגטע  צעטיילט  האבן  זיי  ווען 
שטודיע, לויט וויפיל געקויפטע מזונות זיי עסן, 
וועלכע  די  פאלגנדע:  דאס  געפונען  זיי  האבן 

מער  זענען 38%  געבעקס,  מערסטע  דאס  עסן 
ווי  דעפרעסיע  פון  ליידן  צו  אויסגעשטעלט 
די  געבעקס.  ווייניגער  עסן  וועלכע  מענטשן 
רעזולטאטן זענען געבליבן דאס זעלבע אפילו 
וויפיל  חשבון  צום  צוגעלייגט  האט  מען  ווען 
אין  געזונט  אויפ'ן  אכט  געבן  מענטשן  די 

אלגעמיין, און זייער פינאנציעלע שטאנד.

די  געפארשט  פארשער  האבן   '14 אין 
אויף  פארבינדונג  צוקער-דעפרעסיע  זעלבע 
דאן  האבן  זיי  אמעריקאנער.  גרופע  גרויסע  א 
מיט  געטראנקען  סיי  אז  באשטעטיגט  ווידער 
באזיסט  געטראנקען  סיי  און  צוקער  ריכטיגע 
'דייעט'  גערופענע  (אזוי  צוקער  פאלשע  מיט 
צו  ריזיקע  די  שטארק  ביידע  הייבן  משקאות), 

ליידן פון עצבות.
שטודיע  א  האט   ,'15 אום  שפעטער,  נאך 
אסאך  געפונען  מענטשן,   70,000 איבער  מיט 
ביי  דעפרעסיע  פון  ליידן  צו  שאנסן  העכערע 
צוגעלייגטע  אסאך  עסן  וועלכע  מענטשן 
די  ביי  זעלבע  דאס  נישט  ווייט  אבער  צוקער, 
בלויז  אבער  צוקער,  אסאך  אויך  עסן  וואס 

נאטורליכע, ווי זיסע פרוכט אד"ג.

פארוואס?
עס איז נאכנישט קלאר גענוי פארוואס צוקער 
ברענגט טרויער, אבער מאנכע פארשער זענען 
טוישונגען  ביאלאגישע  אז  מיינונג  דער  ביי 
פון  אסאך  דעפרעסיע.  פון  ווארצל  דער  זענען 
די טוישונגען ווערן פאראורזאכט דורך צוקער 

און זיסווארג.
ראטן  איבער  שטודיע  א  ביישפיל,  צום 
צוקער  אין  הויך  דיעטעס  אז  באמערקט  האט 
גערופן  פראטין  א  רעדוצירן  קען  פעטנס  און 
וואוקס  דאס  באאיינפלוסט  וואס   ,'BDNF'
אין  נערוו-צעלן  געוויסע  פון  אנטוויקלונג  און 
מח. דער פראטין איז, לויט די פארשער, אויך 
און  דעפרעסיע  קאנטראלירן  אין  פארמישט 

ענקזייעטי.
פאקטאר  ביאלאגישע  מעגליכע  אנדערע  אן 
הייבט  צוקער  אסאך  'אינפלאמאציע'.  איז 
קערפער  פונעם  רעאקציע  די  אינפלאמאציע – 
אריינדרינגער.  שעדליכע  קעגן  באשיצן  צו  זיך 
'אינפלאמאציע',  פון  סימפטאמען  געווענליכע 

צום געזונט
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"בעיקערטאון שוועסטערהיים" שטעלט אהער טאלאנטפולע, אויג-
פארכאפנדע אקטיוויטעטן פאר קינדער פון געגנט; אלעס מיט די אייגענע הענט

קינדער  און  וועלט  די  אויף  זומער  איז  עס 
שעפערישע  פון  געניסן  און  לעבן  אומעטום 
קומט  עס  ווען  איבערהויפט  אקטיוויטעטן, 
אין א לעבעדיגן "קארניוואל". די קינדער אויף 
באקומען  אבער  האבן  גאס  בעיקערטאון  די 
איז  וואס  אזעלעכס  און  אזוינס  צוגעשטעלט 
שילדערן,  צו  שווער  און  געפונען  צו  זעלטן 
חשוב'ע  די  דורך  אוועקגעשטעלט  הערליך 
שוועסטערהיים"  "בעיקערטאון  פון  מיידלעך 

אין הארץ פון באוואוינטן טייל פון גאס.
המספיק  פון  מיידלעך  טאלאנטפולע  די 
"בעיקערטאון  קאונטי  אראנדזש  אוו 
לאנג  שוין  זיך  האבן  שוועסטערהיים", 
נאמען  פאסיגן  גאר  דעם  ערווארבן 
די  אדאנק  באלעבאסטעס",  "בעיקערטאון 
פראיעקטן  טאלאנטפולע  העכסטקלאסישע 
אייגענע  די  מיט  אהער  שטעלן  זיי  וואס 

געבענטשטע מעשי ידים.
אחריות'דיגע  טעגליכע  די  זיין  עס  זאל 
ערווארבן  זיך  האבן  זיי  וועלכע  פאסטנס, 
פאסיגע  מיט  צי  ערפאלג,  מיט  שטייגן  און 
זייערע  באווייזן  זיי  ווען  אקטיוויטעטן 
פון   – יאר  פון  צייט  יעדע  צו  שעפערישקייט 
נוי סוכה אום תשרי ביז'ן שבועות'דיגן מילכיגן 
קידוש, און פון ווינטערדיגע אליינס גענייעטע 

א בילד געכאפט פון אקעגנאיבער די גאס, המספיק הויפטקווארטיר אין קרית יואל, הארט פאר די קינדערלעך 
האבן אנגעהויבן שטראמען. מען דערקענט די פילע טישן מיט אקטיוויטעטן און באלוינונגען, די שפיצן פון די 

שפרינג-באלונען, און אויבן, אין אינערליכן בילד, א יונגעלע איז זיך מחי'....

שאלן ביז זומערדיגע קארניוואלן צו דערקוויקן 
אלע קינדער פון גאנצן געגנט!

"קארניוואל"  א  טאקע  עס  איז  געווען  און 
קינדער  זייערע  און  שכנים  חשוב'ע  די  וואס 
וועלן לאנג נישט פארגעסן. די פילע 'בודקעס' 
אויסוואל  רייכן  א  מיט  פול  געווען  זענען 
געשמאקע פרייליכע שפילערייען, און אנדערע 
היימישע  פון  מתנות,  ציענדע  געהאט  האבן 
געבעקס ביז אייז-קאלטע זיסווארג צו אפקילן 
הייסן  אינעם  קינדערלעך  אויפגעהייטערטע  די 

זומערדיגן נאכמיטאג.
באזונדער האבן זיך די יונגע דערקוויקט מיט 
שטיפערישע אקטיוויטעטן פון קליינע וואסער 
שפילערייען ביז הויכע באלונען צום שפרינגען 
און טאנצן. אבער העכער פון אלעס איז געווען 
דאס פרייד און זעלבסט-ווירדע פון די חשוב'ע 
פראגראם  הערליכן  מיט'ן  שתחי'  מיידלעך 

וואס זיי האבן אהערגעשטעלט!
אויסגעדרוקט  ווערט  דאנק  באזונדערן  א 
פאר די חשוב'ע משפחת אפפעל שיחיו: מו"ה 
פונעם  שטאב  ליוו-אין  הי"ו,  אפפעל  אליעזר 
קוואליטי  אוו  דירעקטאר  און  שוועסטערהיים 
המספיק  אין  טרענירונגען  און  אימפראוומענט 
אוו ראקלענד קאונטי, ומנב"ת זוגתו החשובה 
זייער  מענעדזשער.  היים  געטרייע  די  תחי', 

הקודש  עבודת  אומערמידליכע  שטענדיגע 
העלפט די טייערע מיידלעך שתחי' בליען און 

געניסן פון לעבן העכער אלע ערווארטונגען.

המספיק נייעס

היים  לעכטיגע  די  זאל  און  פעלם  ד'  ישלם 
ווייטער זיין א קוואל פון שמחה און פרייד עד 

ביאת הגואל און ווייטער אויך! 
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טויש  דער  ווערטער,  אנדערע  אין 
איז  אויב  און  קורץ,  איז  צייט  די  קומט, 
מען  דארף  דערצו  גרייט  נאכנישט  מען 

זיך שנעל געבן א שאקל...

וואס טוען אייערע פראוויידערס?
וואוילטעטיגע ארגאניזאציעס וועלכע 
ספעציעלע  מיט  מענטשן  סערווירן 
די  פאר  ציל  איין  האבן  געברויכן, 
לעבן  דאס  מאכן  צו  וויאזוי   – אויגן 
גרינגער,  בעסער,  אלץ  מענטשן  די  פון 

באקוועמער און געשמאקער.
איז  ציל  דעם  מיט 
דארפן  זיי  אז  זעלבסטפארשטענדליך 
זיך ריכטיג צוגרייטן צו דאס קומענדיגע. 
ריכטיג  זיין  מען  דארף  ערשטע  דאס 
איז  צווייטע  דאס  און  אינפארמירט, 

געוויס, נעמען די ריכטיגע שריט.
האבן  אינפארמירט  ריכטיג  ווערן  צו 
אינדוסטריע  די  אין  פירער  אלע  זיך 
דאונסטעיט  גאנצן  איבער'ן  פון 
ערשטן  צום  צוזאמגענומען  ראיאן 
אין  קאנפרענץ  אינהאלטסרייכן 
דינסטאג  פארלאפענעם  דעם  מאנהעטן, 
שלח, י"ט סיון, ווי ברייט באריכטעט אין 

פריערדיגן גאזעט.
איז  קאנפרענץ  ענליכער  אן 
דערויף,  וואכן  עטליכע  פארגעקומען 
אב  מנחם  ג'  דברים,  פרשת  מיטוואך 
פאר  דאסמאל  26'סטן,  דעם  יולי  ולמס' 
דאס  אפסטעיט.  גאנץ  אין  פראוויידערס 
מאיעסטעטישן  אין  פארגעקומען  איז 
"מאריאט האטעל" אויף 189 וואלף גאס 

אין אלבאני הבירה.
האבן  קאנפרענץ  ערשטן  ביים  ווי 
אויבערשטע  די  אויפגעטרעטן  אויך  דא 
נאן- און  סטעיט  אין  שטייסל  פון 

פונעם  רעדנער  הויפט  ראנגען.  פראפיט 
ספעציעלער  דער  געווען  איז  קאנפרענץ 
קאמישענער  געערטע  גאסט,  רעגירונגס 
מיט  מענטשן  פאר  אפיס  סטעיט  די  פון 
ק.  מס.  דיסעביליטיס,  דעוועלאפמענטל 
קלימאקס  דער  געווען  איז  דאס  דילעיני. 
באוואפענענדיג  'אינפארמאציע',  פון 
דעטאלן  וויכטיגסטע  די  מיט  עולם  דעם 
פונעם ציל פונעם טויש, די פלענער פון די 
און  פערספעקטיוו  פון  אלץ  און  סטעיט, 
אין די ווערטער פון סטעיט קאמישענער 

דילעיני.
אינעם געביט פון 'קומענדיגן ריכטיגן 
א  געווען  קלימאקס  דער  איז  שריט' 
געווארן  אנגעפירט  פאנעל-שמועס 
די  אין  וועטעראן  לעגענדארן  א  דורך 
די  פון  הילף,  ספעציעלע  פון  וועלט 
הויפט מיטגלידער אין "ניו יארק סטעיט 
ספאנסארט  וואס  אסאסיאציע"  המספיק 
רייכע  זעלטן  די  קעיר".  קאונטי  "טריי 
דעם  געהאלטן  האט  פרעזענטאציע 
גאנצן זאל געשפאנט, ווייזנדיג טריט ביי 
אזא  וויאזוי  זין,  פראקטישן  פון  טריט, 
און  ערפאלג  מיט  זיין  קען  אריבערגאנג 
צום בעסטן פארדינסט פון אלע געניסער 

און פראוויידערס.
פון  מוסטער  א  איז  "המספיק" 
ספעציעלע  פון  וועלט  די  אין  ערפאלג 
זעלבע  די  אונטער  זייענדיג  און  הילף, 
קאונטי  "טריי  ווי  ארגאניזאציע  שירעם 

המספיק נייעס

"קעיר קאארדינאציע" קאנפרענץ
זייט 36<< 

ברב שבח והודאה להשי"ת שהחינו וקימנו והגיענו 
לזמן הזה, וברגשי כבוד והערצה לכל קרובינו, ידידינו 
ובפרט חברי צות המספיק די בכל אתר ואתר, כולם 
אהובים כולם ברורים כל אחד ואחד בשמו הטוב 
יבורך, הנני מתכבד בזה להזמין אתכם לקחת חבל 
בשמחת נישואי בנינו היקר ני"ו, ואי"ה ביום תת ד' 
שמחה באהליכם אשוב לכם כגמולכם הטוב בל"נ. 

הכ"ד ידידכם, מאיר ווערטהיימער

טייל  אגענטורן  אירע  זענען  קעיר" 
און  ערפארונג  קאלעקטיווע  די  פון 
פראפעסיאנאליטעט וואס שטעלט "טריי 
קאונטי קעיר" אויפ'ן אויבן אן פון "קעיר 

קאארדינאציע" ארגאניזאציעס.
די  ביי  פרעזענטאציעס  רייכע  די 
איין  בלויז  אבער  זענען  קאנפרענצן, 
רינגעלע אין קייט פון פארשפרייטן דאס 
קאונטי  "טריי  וואס  האפענונג  און  שיין 

קעיר" ברענגט מיט זיך בס"ד.
נאכדעם וואס די 'דרעפט אפליקאציע' 
די  דורך  געווארן  פארעפנטליכט  איז 
אויסגעקלארט  היבש  איז  סטעיט, 
ספעציעלע  וויאזוי  בילד  דאס  געווארן 
קאארדינירט  וועלן  סערוויסעס  הילף 
געפאדערט  האט  סטעיט  די  און  ווערן 
זאלן  זיי  אגענטורן  וואוילטעטיגע  אלע 
"קעיר  מיט  אפיליאירן  פריער  וואס  זיך 

קאארדינאציע" ארגאניזאציעס.
הויך  גאר  דעריבער  איז  פיבער  דער 
צו  זיך  אגענטורן  וואוילטעטיגע  ביי 
פאסיגע  א  מיט  שנעלער  וואס  פארבינדן 
זיי  וואו  איינס  דוקא  און  ארגאניזאציע, 
שפירן זיך רואיג אז זייערע עקזיסטירנדע 
קאארדינעיטארס"  סערוויס  "מעדיקעיד 
מיט  אינאיינעם  אריבערגיין  אהין  וועלן 
טאג  דער  ווען  קליענטן  זייערע  אלע 

קומט.
באאמטע  אפיס  קעיר"  קאונטי  "טריי 
פילצאליגע  העלפנדיג  פלייסיג  ארבעטן 
איר  אין  אנשליסן  זיך  אגענטורן 
גאר  פלוס  דעם  אקאמאדירט  זי  באזע. 
פראפעסיאנאל און צום בעסטן געשמאק.

קאונטי"  "טריי  טוט  גלייכצייטיג 
זיין  צו  דעטאלן  לעצטע  די  צוענדיגן 
אריבערגאנג,  למעשה'דיגן  אויפ'ן  גרייט 
געשמירט  און  גרינג  פליסן  זאל  עס 
פארשווערן  אדער  איבעררייסן  אן 

סערוויסעס אפילו אויף איין מינוט.

"טריי קאונטי קעיר"
געציילטע  בלויז  וועלן  דערמאנט  ווי 
אוועקגעשטעלט  אגענטורן  אזעלכע 
סטעיט.  יארק  ניו  גאנץ  איבער  ווערן 
"טריי קאונטי קעיר", פון די שטארקסטע 
קאנדידאטן צו ווערן באשטעטיגט, וועט 
 62 סטעיט'ס  די  פון   25 סערווירן  בס"ד 

קאונטיס.
אזא ריזן אונטערנעמונג פאדערט נישט 
אויך  נאר  הכנות,  אדמיניסטריווע  בלויז 

דעטאלירטע לאקאלע צוגרייטונגען.
"טריי קאונטי" איז דעריבער שוין טיף 
אין די פאזעס פון אהערשטעלן לאקאלע 
די  וואו  פון  ראיאן  יעדן  אין  אפיסעס 
וועלן  מענעדזשערס"  "קעיר  ארטיגע 
בעיקר,  און  אפעראציעס  זייערע  אנפירן 

הילף זאל בלייבן 'לאקאל'.
מיט  אינדיווידועלן  און  עלטערן 
אומעטום  זאלן  געברויכן  ספעציעלע 
טרעפן די אפענע טירן פון "טריי קאונטי 

קעיר" לאקאל און גרינג צוגענגליך.
פון  ציל  הויפט  דער  איז  דאס  ווייל 
חילוק  קיין  נישט   – קעיר  קאונטי  טריי 
זי  קליענטן  וויפיל  און  איז  זי  גרויס  ווי 
'בן  א  איינער  יעדער  בלייבט  סערווירט, 
אינדיווידועלע  באקומט  וועלכער  יחיד' 
א  אויף  צוגעשטעלט  הילף  פאסיגע 

גאלדענעם טאץ.   
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Rolling 
Backwards

Rolling 
Forwards

Sitroll smoothly rolls on a track 
backwards and forw

Enjoy the Resistanc
While Rolling.

In a comfortable
sitting position.

IMPROVE 
RANGE OF 

MOTION

EASY 
FOLD & 

STORAGE
SITROLL DIMENSIONS

28” WIDTH 
38” HEIGHT 
20” DEPTH

for inquiries or info 
please call or text or visit our website

EVERY
BONE INE
YOUR BODY
WILL THANK 
SITROLL .

How 
can Sitroll
relieve 
symptoms of 
arthritis?
“A routine Sitroll exercise 
program can help maintain 
joint range of motion; 
increase muscle strength and 
flexibility; help keep bone, 
joint structures and cartilage 
tissue strong and healthy; and 
improve general endurance 
and cardiovascular fitness.”the 
Sitroll is destined to become 
the life of the workout in any 
home, facility and therapeutic 
setting.

 Suresh Nagappan
 Physical Therapist

 QT E :   
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Patented design
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'הערט' סודות פון 
מאיא

מיט  געמוטשעט  זיך  איך  האב  לאנג  יארן 
עטליכע  אטאקעס.  "אויער-ווייטאג"  מאדנע 
און  באפאלן  פלוצים  מיר  עס  איז  יאר  א  מאל 
גענומען רייסן שטיקער, ערגער און ערגער פון 
מינוט צו מינוט. איך פלעג באלד לויפן צו מיין 
דאקטאר וואס פלעגט מיר באלד פארשרייבן די 
שטארקסטע אנטיביאטיק, ווייל אויב האב איך 
נישט זאפארט גענומען די שטארקסטע, איז עס 

געווארן אומדערטרעגליך.
אמסטערדאם  אין  געווען  איך  בין  איינמאל 
מיט א קאלעגע אין די אינשורענס אינדוסטריע, 
אן אינדיאנער גוי, וועלכער האט מיטגעברענגט 
זיין ברודער, א פענסיאנירטער הויפט דאקטאר 
פון די "אויער נאז און האלז" אפטיילונג ביי די 
"מאיא קליניק" אין ראטשעסטער, מינאסאוטע.

אויב  דאקטאר  דעם  געפרעגט  האב  איך 
אויער- מיינע  מיט  העלפן  עפעס  מיר  קען  ער 

אין  געפרעגט  מיר  האט  ער  אטאקעס.  ווייטאג 
כ'האב  און  קומט,  עס  יאר  פון  צייטן  וועלכע 
פרילינג/הערבסט  ארום  אז  געענטפערט  אים 

קומט עס די מערסטע. 
באלד  מיר  און  מינוט  א  געטראכט  האט  ער 
אלערדזשיס'.  'סיזאנעל  איז  "דאס  געזאגט, 
קויף די פשוט'ע 'אווער די קאונטער' מעדיצין 

דערפאר און עס וועט אוועקגיין."

ווארט פון
רעדאקציע:

פאר סיי וועלכע פראגעס און קאמענטארן 
איבער'ן גאזעט, זאל מען ביטע נאר רופן -845
503-0212; נישט קיין אנדערע נומערן. מיר הערן 
אויס יעדע מעסעדזש וואס מען לאזט איבער. 
(ביטע געדענקט: א מעסעדזש וואס אנטהאלט 
נישט קיין דעטאלן, סתם א נאמען און נומער, 
ווערט נישט געענטפערט צוליב מאנגל אין צייט.)

פאר'ן תועלת פון די חשוב'ע ליינער האבן מיר 
אנגעהויבן צו לייגן א באזונדערן סימן ביי בריוו 
וועלכע מיר פארמאגן נישט אדער קענען נישט 
ארויסגעבן קאנטאקט אינפארמאציע פונעם 
שרייבער, דער סימן איז (*). בריוו וועלכע מיר 
פארמאגן יא קאנטאקט אינפארמאציע פונעם 
שרייבער און קענען עס מעגליך ארויסגעבן 
(געוואנדלן לויט די אומשטענדן), איז דער 
סימבאל ווייטער (-).

ליינער'סגאזעט
איך בין געווען געפלעפט און עס דערציילט 
פראמינענטער  גאר  א  דאקטאר,  מיין  פאר 
דאקטאר אין ראקלענד קאונטי. ער איז געווען 
געבעטן  מיר  און  הערן  צו  דאס  שאקירט 
דעם  פון  נאמען  דעם  ווערן  צו  געוואויר 

דאקטאר. איך האב אים עס געגעבן. 
א קורצע צייט שפעטער רופט ער מיר צוריק 
פשוט'ער  קיין  נישט  איז  מיר, "דער  זאגט  און 
פריינט,  אלס  געראטן  דיר  כ'וואלט  מומחה! 
יעדעס  פאלגן  צו  דאקטאר,  אלס  נישט  כאטש 
ווארט וואס ער זאגט דיר. אויב האנדלט זיך עס 
ווען איבער מיינע אייגענע אויערן, וואלט איך 

אים געפאלגט ענדערש ווי מיר אליינס."
איז  עס  אויב  געפרעגט  אים  האב  איך  ווען 
די  נישט  ווייסן  פארוואס  דאן  ריכטיג,  אזוי 
אלגעמיינע דאקטוירים דערוועגן, האט ער מיר 
כסדר  קומט  קליניק  מאיא  די  אז  געענטפערט 
ארויס מיט פרישע אויפדעקונגען אין די וועלט 

פון מעדיצין. 
וויבאלד זיי האבן כסדר אנגייענדע שטודיעס 
אייביג  זיי  האלטן  געלונגען,  אלע  נישט  אבער 
געלונגענע  אוועקגעלייגט  'פייפליין'  אין 
קענען  צו  פאראויס,  חדשים   6 פאר  שטודיעס 

כסדר ארויסגעבן פרישע ווארע...
אלזא, איך ווייס נישט אויב געווענליכע 'סי. 
יא  שוין  יעצט  עס  קענען  דאקטוירים  סי.'  די. 
זאגן, אבער אלס פריינט מעג איך עס דא שרייבן 
לתועלת הרבים און ווי שרייבט נאר אייביג דער 
גאזעט? פאלגן איז אויף דער אייגענע אחריות 
איבער  אויטאריטעט  איינציגסטער  דער  און 

געזונטהייט איז נאר דער דאקטאר...
זאל מען 'הערן' גוטע בשורות! 

(*)
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געענדיגט וואקסן?
אונזער 13 יעריגער בחור, וועלכער איז נאך 
איז  עלטער,  זיין  פאר  געוואקסן  נידריג  גאנץ 
געווען ביי א רוטינער וויזיט ביי א באוואוסטן 

דאקטאר אין וויליאמסבורג.
דער  אז  געזאגט  אונז  האט  דאקטאר  דער 
וועט  און   'Matured' שוין  זיך  האט  בחור 
מער נישט וואקסן (אפשר נאך אן אינטש אדער 

צוויי).
עפעס  האט  איינער  צי  פרעגן  וויל  איך 
אזא  וועגן  אינפארמאציע,  אדער  ערפארונג 
פאל. דארף מען זיך דערשרעקן? איז דא עפעס 

צו טון דערוועגן? 
ביטע זיך מעלדן דורכ'ן ליינער'ס גאזעט ווי 

פריער. יישר כח און תזכו למצוות.
(*)
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מָאנג באנדלעך
אינפארמאציע  מער  פאר  בעט  בריוו #6011 
 ,(Mung Beans) באנדלעך  מָאנג  איבער 
אויב דער באנדל איז יא גוט פאר קינדער מיט 

שטארקע אלערדזשיס. 
עטליכע  דא  זענען  משפחה  אונזער  אין 

0000

וואס זאגט איר? המספיק אנקעטע:
זענען  וואס  ערקלערונגען  און  ענטפערס  די  פון 
אריינגעקומען אויף די פאריגע אנקעטע, שיינט אז די 
וועלכע האלטן יא אליינס אן אויג אויף די בלוט-דרוק, 
וועלכע  מענטשן  זענען  טעג,  פאר  יעדע  צי  טעגליך 
האבן שוין געהאט הויכע בלוט-דרוק און עס גענומען 

ערנסט. והחכם עיניו בראשו...
די פרישע אנקעטע איז אויב און וואס איר נעמט צו 
טענה'ן,  חסידים  נאטורליכע  שמערצן.  קאפ  לינדערן 
עס  און  סיבה  א  פאר  דא  איז  עס  נעמען,  גארנישט 
וועט גיין אין די ריכטיגע צייט. אנדערע זאגן, פארוואס 
אין  אז  טענה'ן,  דאקטוירים  פארגרינגערן?  נישט  זיך 
אויב  איר?  טוט  וואס  פארזיכטיג...  זייט  אלנפאלס, 

נעמט איר יא, דאן וואס?
דורך  ענטפער  אייער  איבערגעבן  קענט  איר 
845- האטליין,  גאזעט  דעזיגנירטן  אויפ'ן  אריינרופן 
503-0212, עקס. 2 אויסוואל 4, אדער דורך די בליץ-
 .survey@hamaspik.org אדרעססע:  פאסט 

זייט געזונט!

פראגע פון פאריגן חודש:
האלט איר אן אויג אויף אייער בלוט דרוק?

84% 

16% 

 ניין: א

 יא: ב

איין צענטראלער אדרעס און נומער זיך צו 

פארבינדן מיט די רעדאקציע

שיקט בריוו (אויך אנאנים) צום ליינערס גאזעט:

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

פאר טוישונגען אין די "מעילינג ליסטע", 

אדווערטייזמענטס, אנפראגעס, קאמענטארן

 פראגעס און ענטפערס פאר'ן "ליינערס גאזעט" 

אדער צו ענטפערן אויפ'ן המספיק אנקעטע:

רופט: 845-503-0212

אדער דורכ'ן פאקס: 845-503-1212

gazette@hamaspik.org :בליץ-פאסט  

צו באקומען דעם גאזעט אויף בליץ-פאסט

שיקט אן אימעיל צו:

subscribe@hamaspik.org

לאזט אייך הערן

המספיק  אין  ארטיקלען  קלארשטעלונג: 
אינפארמאטיווע  פאר  בלויז  זענען  גאזעט 
רעפלעקטירן  בריוון  און  ארטיקלען  צוועקן. 
 – רעדאקציע  די  פון  מיינונג  די  נישט 
איבערהויפט דער ליינער'ס גאזעט, וואס איז 
פון ליינער צו ליינער. פאלגן וואס איר ליינט 
אין גאזעט איז אויף אייער אייגענע אחריות.

אלול תשע"זהמספיק גאזעט10



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

BACK PAIN, 

HERNIATED DISC,

SCIATICA,

PINCHED NERVE, 

STIFF NECK,

SHOULDER PAIN, 

CARPAL TUNNEL 

SYNDROME, 

TMJ,

ACID REFLUX,

STOMACH DISORDERS,

CHRONIC FATIGUE,

WEAKNESS,

HEADACHES,

 MIGRAINES,

DIZZINESS

ETC.

718.333.2279  |   347.450.1792

נישט  פארטראגן  וואס  קינדער 
קיין באנדלעך צוליב אלערדזשיס 
איז  עס  שוועריקייטן.  נאך  און 
קינדער  די  אז  אויסגעקומען 
קיין  עסן  געקענט  נישט  האבן 
פון  און  אד"ג,  זופ  באנדל  שום 
אודאי  איז  טשאלנט  שבת'דיגן 

אפגערעדט. 
סעודה  שבת  די  ביי  האבן  מיר 
געלונגענע  קיין  געהאט  נישט 
עקספיריענס  טשאלנט 
בלויז  מאכן  צו  פרובירנדיג 
פסח'דיגע טשאלנט אן קיין שום 
באנדלעך... גוט פאר פסח, אבער 

זעט נישט אויס ווי טשאלנט...
פרובירט  דעריבער  האבן  מיר 
און  ביענס"  "מָאנג  נוצן  צו 
עס  און  דערמיט,  זופ  געקאכט 
שבת'דיגן  צום  צוגעלייגט  אויך 
אנדערע  שום  קיין  (אן  טשאלנט 

באנדלעך!). 
משפחה  די  פון  קיינער  ב"ה 
אלערדזשיק  קיין  נישט  האט 
אנדערע  אדער  רעאקציע 
נאכפאלגן  אומגעוואונטשענע 

דערפון.
און  געשמאק  איז  באנדל  דער 
קרעפטיג פאר יעדן און האט ב"ה 

פון  פארגעניגן  אמאליגע  די  צוריקגעברענגט 
די שבת'דיגע סעודה. פאר מער אינפארמאציע 
די  ביי  ליגט  נומער  די  רופן,  מיר  איר  קענט 

רעדאקציע.
(-)

6216

רעדן פראבלעמען
אונזער 12 יעריגער שטאמלט זייער שווער. 
סגולה  אתרוג  די  פרובירט  שוין  האבן  מיר 
געהאלפן.  נישט  האט  עס  און   (#5626 (בריוו 
אבער  טעראפיסטן  ביי  געווען  שוין  זענען  מיר 
די  מאכן  צו  קינד  א  פאר  שווער  זייער  איז  עס 

נויטיגע עקסערסייזעס.
אויך וואלטן מיר געוואלט פרעגן צי איינער 
אויף  הערט  מען  אז  פענאמענאן  א  פון  ווייסט 
צו רעדן פאר א חודש און נאכדעם רעדט מען 

ווייטער. 
דעוועגן,  נאכגעפארשט  אסאך  האבן  מיר 
ווייסט  איינער  אויב  וואנט.  א  געטאפט  אבער 

עפעס זאל ביטע לאזן וויסן. 
דער אייבישטער זאל העלפן עס זאל זיין ווי 
כ"ק אדמו"ר מ'סקולען שליט"א האט געזאגט, 
"כי כל-פה לך יודה – מען זאל קענען דאנקען 

השי"ת מיט'ן גאנצן מויל."
(*)

6217

"ריינאוּפלעסטי" 
ספעציאליסט

אין ענטפער צו #6143 וואס זוכט א כירורג 
צו פארשענערן דאס פנים ביי א בחור וואס די 

נאז איז אים קרום. 
"פלאסטישער  א  מען  רופט  זוכט  איר  וואס 
וואס   (Plastic Surgeon) כירורג" 
"ריינאו-ּפלעסטי"  אין  זיך  ספעציאליזירט 

פארבעסערן  צו  אפעראציע   ,Rhinoplasty)
דאס אויסזען פון די נאז).

מיר האבן געהאט זייער גוטע ערפארונג מיט 
 .Dr. Norman Pastorek, 212-987-4700
ער שניידט נאר פון אינעווייניג אין די נאז און 
 (scar) צייכן  שום  קיין  איבער  נישט  לאזט 
פונדרויסן. אויסער דעם איז ער זייער צוגעלאזן 

און מענטשליך.
איבער  אינפארמאציע  מער  ווילט  איר  אויב 
אונזער ערפארונג, קענט איר באקומען אונזער 

טעלעפאן נומער ביי די רעדאקציע,
מ.פ.

6218

נאטורליך 
אויסרייניגן גאל-

שטיינער
זוכט  וואס   #6103 בריוו  פאר  ענטפער  אן 
נאטורליכע הילף וויאזוי באפרייט צו ווערן פון 

'גאל-שטיינער': 
איך בין קיינמאל נישט דיאגנאזירט געווארן 
דאס  געטון  סתם  האב  איך  שטיינער.  גאל  מיט 
און  קערפער.  מיין  אויסצורייניגן  פאלגנדע 

אומגלויבליך! 
בערך ביי די דריטע אדער פערדע טאג זענען 
שטיינדעלעך  קליינע  אסאך  ארויסגעקומען 
א  פון  מאס  די  (בערך  גרעסערע  עטליכע  און 
מער  געווען  זענען  שטיינער  די  איי).  האלבע 
טונקל-גרין (Lime green) און אויסגעזען ווי 

.(Wax balls) וואקסענע טאבעס
נאטורליכע  א  פאר  עצה  די  איז  פאלגנד 

:Gallbladder Flush
טאג  רוב  דיעטע.  לייכטע  א  עסן   :1 טאג 
גרינצייג סאלאט, פרוכט און/אדער געמאלענע-

.(Smoothie) פרוכט-געטראנקען
טאג 2: פון אינדערפרי אנגעהויבן, טרינקען 
יעדע 2 שעה כאטש 2 גלעזלעך פרישע "עפל-
עפל.  אויסגעקוועטשטע  פריש  פון  סיידער", 

מען מעג אויך טרינקען מער.
ווי  געטראנק  א  מאכן  מען  זאל  ביינאכט 

פאלגנד:
¼ גלאז פריש געקוועטשטע מאראנצן-זאפט
גרעיפפרוכט- געקוועטשטע  פריש  גלאז   ¼

זאפט
¼ גלאז פריש געקוועטשטע לימענע-זאפט

Extra Virgin Cold – גלאז שמן זית ¼
.Pressed Olive Oil

פאר'ן  שעה  איין  איינמאל  עס  טרינקט  מען 
האלבע  א  ווידעראמאל  און  שלאפן,  לייגן  זיך 
לייגן  זיך  גלייך  און  לייגן,  זיך  פאר'ן  שעה 

שלאפן אויף די רעכטע זייט.
אן  מאכן  מען  זאל  אינדערפרי   :3 טאג 
פון  מען  קען  אדער   ,(Enema) 'ענעמא' 
פאר  אפוינטמענט  אן  רעזערווירן  פאראויס 

(פראצעדור   Colonic א 
ביי  קושקעס).  די  אויסצורייניגן 
געארבעט  הערליך  עס  האט  אונז 

דורך אן 'ענעמא' אין שטוב.
ווייטער  מען  טוט  נאכדעם 
טרינקען   ,2 טאג  ווי  זעלבע  דאס 
פרישע  גלעזלעך   2 שעה   2 יעדע 

עפל סיידער.
'ענעמא'  אן  מאכן   :4 טאג 

אינדערפרי. 
עס איז בעסער צו טרינקען פאר 
גרינצייג- געדעכטע  פרישטאג 

יויך (Vegetable broth – דאס 
איז אסאך גרינצייגן געקאכט פאר 
לענגערע צייט, און טרינקען נאר 

די זאפט).
עסן  צו  גוט  איז  דערנאך   
דורכ'ן  און  סאלאט  גרינצייג 
בלויז  עסן  ווייטער  טאג  גאנצן 

לייכטע שפייז.
טרינקען  אז  מעגליך  איז  (עס 
העלפט  סיידער  עפל  געקויפטע 
מיר  אזויווי  אבער  זעלבע,  דאס 
עס  און  א "דזשוסער",  פארמאגן 
פרישע  די  מיט  געארבעט  האט 
נאר  מיר  קענען  עפל-זאפט, 
אייגענע  פון  רעקאמענדירן  דאס 

ערפארונג.)
שום  קיין  אן  ארויס  זענען  שטיינער  די  נ.ב. 

ווייטאג.
הצלחה רבה! רפואה שלימה!

(-)

6219

דרימל העלפט 
שלאפן

וואס  קינד  א  פאר  הילף  זוכט   #5895 בריוו 
וויבאלד  אפשר  קומט  עס  שלאפן.  נישט  קען 
זי פלעגט ביז לעצטנס כאפן א דרימל אינמיטן 

 >> זייט 12

די לעבער

די גאל 
בלאדער

גאל-שטיינער

דער עסן-רערל

מאגן

א גאל-שטיין אינעם רער 
וואס באהעפט די גאל־
בלאדער און די לעבער

דאס רערל וואס באהעפט די 
גאל-בלאדער און די לעבער

אילוסטראציע פון די גאל-בלאדער. די "גאל" איז א זויערע פליסיגקייט וואס העלפט ארויס צום פארדייען. עס קומט ארויס פון די לעבער און 
ווערט אוועקגעלייגט אין א ספעציעלן טאשקע, גערופן דער גאל-בלאדער. דארט קענען ווערן פארמירט שטיינדעלעך, און ווען זיי גייען אריין 

אינעם רער וואס די פליסיגקייט לויפט דערין קענען זיי שאפן שרעקליכע יסורים ה"י.
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6229

דענטיסט מיט 
ספעציעלן געפיל

בריוו #6163 זוכט א גוטע דענטיסט 
פאר א קינד מיט דאון-סינדראום. מיר 
פארשטייען גוט דעם פראבלעם. מיר 
צאן- יעדן  באזוכן  נאכ'ן  שוין  קומען 

דאקטאר אין די גאנצע 'טריי-סטעיט' 
'גלאט- האט  מען  אויב  געגנט. 

 (Straight Medicaid) מעדיקעיד' 
איז עס נאך שווערער, וויבאלד נישט 

יעדער נעמט עס.
עטליכע  איר  האט  פאלגנט 
מיר  וועלכע  מיט  ספעציאליסטן 
האבן ב"ה געהאט א גוטע ערפארונג.  
)ד (845-354-1565)  Dr. Holiday
מיט'ן  ארבעט  גוטע  א  געמאכט  האט 
845-395-) איינשלעפן. Dr. Federד
0225) האט געמאכט א גוטע ארבעט 
נישט  שוין  איז  (עס  איינשלעפן  אן 
געווען אזוי סאך ארבעט). יעצט זענען 
מיר ב"ה ביי Dr. Gruffi (ד-845-634
0404) אין מאנסי, און ער מאכט זייער 
א גוטע ארבעט. יישר כח פאר אונזער 
איר  פאר  קאארדינעיטאר"  "סערוויס 
קען  אינפארמאציע  מער  פאר  הילף. 

מען אונז רופן,
(-)

6230

אספערגערס 
ערפארונג

איך רוף צו קאמענטירן אויף בריוו 
זוכט  וואס  אדר,  חודש  פון   #5994
פון  ליידט  וואס  קינד  א  פאר  הילף 
זאלן  זיי  ענטפערט  איר  אספערגערס. 
 .#108 און   #101 גאזעט  אין  קוקן 
האב  איך  אויב  נישט  נישט  ווייס  איך 
לענגערע  יענע  פון  איינע  געשריבן 
גאזעטן,  דערמאנטע  די  אין  בריוון 
א  דאן  געשריבן  אויך  האב  איך  ווייל 
אבער  זיי  קענט  איר  בריוו.  לענגערע 
געבן מיין נומער, וועל איך זיי קענען 
שאלות  זייערע  אויף  בס"ד  ענטפערן 

פון אייגענע ערפארונג.
(-)
איז   #5994 בריוו  רעדאקציע: 
דער  אבער  אנאנים,  אריינגעקומען 
די  מיט  פארבינדן  זיך  קען  שרייבער 
בס"ד  זיי  וועלן  מיר  און  רעדאקציע 
פון  שרייבער  נאבעלן  מיט'ן  פארבינדן 

דאזיגן בריוו.

געברויכןספעציעלע 
ליינער'סגאזעט

אוועקגענומען  האט  מען  אז  יעצט  און  טאג, 
דעם דרימל, מיינט איר קערפער'ל אז די נאכט 
שלאף איז נאר דער דרימל און דאס מאכט טאג 

אינמיטן די נאכט.
מיינע  ביי  געהאט  אויך  איך  האב  אזוי 
אויפצוהאלטן  זיי  פרובירט  האב  איך  קינדער. 

זיי  כדי  כוחות  אלע  מיט 
איינדרימלען  נישט  זאלן 
קענען  און  טאג  אינמיטן 
שלאפן בעסער ביינאכט. 
אבער  האט  עס 
נאר  געהאלפן,  נישט 
פארקערט.  פונקט 
זענען  קינדער  מיינע 
אינמיטן  אויפגעשטאנען 
אינגאנצן  נאכט  די 
איז  עס  אויסגערוט... 
אוממעגליך  צוריק געווארן  זיי 

איינצושלעפן.
ענדגילטיג די עצה וואס האט ב"ה 
זיי  געווען  איז  לאזן געהאלפן  צו  יא 

דרימלען בייטאג. 
שטערט  עס  ס אויב  א ד
איינשלאפן  פון  טנס קינד  י באצי
מען  קען  דעם ביינאכט,  מאכן 
זיי  און  קורצער,  אויפוועקן דרימל 
האלבע  א  שעה,  א  אדער נאך  שעה, 

אפילו ווייניגער. 
גייען  זיי  אויב  ן אפילו  פ א ל ש
שפעטליך  ט, עטוואס  כ א נ י י ב
בעסער  אסאך  דאס  ווי זיין אויף איז 
פאר  נאכט  די  דריי שעה. אינמיטן 
קען אויב איר דארפט מער  הילף 

מען מיר רופן,
(-)

6220

צעשפרייטע מילך-
ציינער

מיין שאלה איז ווי פאלגנד: איך האב א 13
חדשימ'דיג קינד וואס אירע צוויי אויבערשטע 
זייער  זייער  ארויס  וואקסן  מילך-ציינער 

צעשפרייט.
איינער האט מיר אויפגעמערקט אז דאס איז 
שטריק  א  פארמאגט  מענטש  יעדער  וויבאלד 
וואס קומט אראפ פון די אויבערשטע ליפן, און 

עס לויפט ביז צום גומען. 
ביי איר לויפט דער שטריך ביז צווישן אירע 
גומען,  ביים  אפשטעלן  זיך  אנשטאט  ציינער, 
נישט  זיך  זאלן  ציינער  אירע  מאכט  דאס  און 
אזוי  ארויס  קומען  נאר  צוזאמוואקסן,  קענען 

מאדנע אויסגעשפרייט.
גיין  קען  מען  אז  געזאגט  מיך  האט  איינער 
די  אראפשניידן  וועט  וועלכער   ENT אן  צו 
זיך  לוינט  דאס  אויב  איינער  ווייסט  שטריק. 
ווילאנג  ווייטאגליך?  זייער  עס  איז  טון?  צו 
אויסהיילן  זיך  זאל  וואונד  דער  געדויערט 

זאלן  ציינער  די  טאקע  עס  העלפט  נאכדעם? 
געהעריג צוזאמוואקסן? וועלן די ערוואקסענע 
און  שיין  שפעטער  ארויסוואקסן  יא  ציינער 
גלייך?  סיי וועלכע ערפארונג איבער די נושא 
וועט אונז שטארק העלפן, ביטע צוריקשרייבן 

צום ליינערס גאזעט. א גרויסן יישר כח, 
(-)

קראנטע  גאר  פון  געהערט  דאס  כ'האב 
אויך  אייך  וועט  עס  האף  איך  און  מקורות, 

העלפן בס"ד.
(-)

6222

"לאוטוס" פאר 
שווערע היס

וואס  קינד  א  וועגן  פרעגט   #6010 בריוו 
געליטן  יארן  לאנגע  האב  איך  שווער.  היסט 

ליינער'סגאזעט
זייט 11<< 

ווווצוווצוצוצוצורררירריריריריקקקק זיי 

ענדגילטיג
לללאזן  ווווצו יא 

ס  א אאאד
טנס  י באצי
דעם  מאכן 
אויפוועקן 
עעדדעדעדערר אאאאאאא שעהההההה,ה,ה,

ן  פ א לל ש
ט,  טכ טכ כככ א אנ אנ אאנ י י ב
אאאאאאאאאוויויייויףףףףףףףףף ןןןןןןןןןין ווי זי
דריי שעה. 
קקקעקקעקעןןן הילף 

מילך ציינער טאוול

6221

סטרעּפ און 
אלומינום

וואס   #5707 בריוו  פאר  ענטפערן  וויל  איך 
פרעגט וועגן א קינד וואס ליידט פון כסדר'דיגע 
א  דערציילן  געוואלט  איך  האב  סטרעּפ. 
פון  געהערט  האב  איך  וואס  עצה  הילפבארע 
פון  געהערט  עס  האט  וועלכער  מומחה,  א 
(נאכ'ן  אויספרובירט  דאס  האט  וואס  איינעם 
הערליכע  געזען  ב"ה  און  זאך)  די  אויספארשן 

רעזולטאטן.
"סטרעפ"  נאכאנאנדע  אויפצוהערן  אלזא, 
מעגליך  ווייט  ווי  פארמיידן  מען  זאל 
"אלומינום" (Aluminum). דאס מיינט נישט 
איז  וואס  עסן  נישט  און  אלומינום,  אין  קאכן 
געקאכט אדער געבאקן געווארן 'דירעקט' אין 

אלומינום. 
צום ביישפיל, אויב וויל מען נוצן אלומינום 
עפעס  נוצן  מען  זאל  בעקעלעך,  אדער  טעפ 
די  היטן  זאל  וואס  אד"ג  "פיש-פאפיר"  ווי 

עסנווארג פון אנרירן די אלומינום.

Post Nasal" דערפון. עס איז געקומען פון א
Drip" (פליסיגקייט רינט אראפ זייער טיף אין 
מויל, ביים האלז) עס האט אויך נישט געלאזט 

מיין נאז רינען. 
אנצינדן  איך  פלעג  פארמיידן  צו  דאס 
וואס   (Vaporizer) "וועיפארייזער"  א 
האב  וואסער  די  אין  און  פארע,  ארויס  לאזט 
'טראפער'  אנגעפולטע  א  אריינגעגאסן  איך 
נאטורליכע  פליסיגע  א  פון   (Dropper)
'הערב' גערופן "Lotus Heart" צום געפונען 
פארהאן  אויך  געשעפטן,  געזונטהייט  אין 
היימישע  אונטער  פאבריצירט  באקומען  צו 

הכשרים. 
מאל  צוויי  גענומען  איך  האב  טאג  דורכ'ן 
אין   Lotus סתם  'טראפער'  פולע  א  טעגליך 
עפעס  געטרונקען  דערנאך  און  אריין  מויל 

אפצושווענקען. 
מילכיגס  פון  אראפגעגאנגען  אויך  בין  איך 
מאכן  פלעגן  זיי  וויבאלד  טשאקאלאדע,  און 
נעזעל  "פאוסט  די  באקומען  זאל  "סיינוס"  די 

דריפ".
א  טרינקען  איך  פלעג  אטאקע  אן  בשעת 
דאס  פארע.  די  אריינאטעמען  און  טיי  הייסע 
געגעסן  אויך  כ'האב  בארואיגט.  ב"ה  עס  האט 

"ריקאולע" קענדיס.
(-)

נאמען פון צאן
אין עלטער פון וויפיל 
חדשים וואקסט דער 

מילך-צאן ארויס

אין עלטער פון 
וויפיל יאר פאלט 

דער צאן ארויס

אלול תשע"זהמספיק גאזעט12



6223

"טָארטיקַאליס"? 
מעגליך גאר 
"קרעיניאסי- 
נאסטאוסיס"!

פאר  כירורג  גוטן  א  זוכט   #5997
(קרעיני-אסינאס-  Craniosynostosis

וויכטיגער  נאך  זיך  וויל  איך  אבער  טאוסיס). 
איבער  פרעגן  וועלכע  בריוון  אלע  צו  באציען 
אונזער  ביי   .(Torticollis) "טָארטיקַאליס" 
קינד איז דאס קעפל געוואקסן קרום אינאיינעם 
מיט טָארטיקַאליס. נאך זיך אסאך ארוממוטשען 
זאך,  די  אויספארשן  אינטענסיוו  אליינס  און 
זענען מיר געוואויר געווארן אז עס איז ווירקליך 
געווען 'קרעיניאסינאסטאוסיס', ווי די ביין פון 
 (premature) פריצייטיג  איז   (skull) קאפ 
וואקסנדן  דעם  פאראורזאכנדיג  פארוואקסן, 
מח'ל צו שטופן נאר אויף איין זייט, און די זייט 
האט  וואס  קעפעלע  איר  אראפגעוואויגן  האט 

אויסגעקוקט ווי טָארטיקַאליס.
די  צו  בס"ד  געוואנדן  זיך  האבן  מיר 
"קרעיניאו  פאר  צענטער  יו."  וויי.  "ען. 
ריקאנסטראקטיוו סוירדזשערי" וואו דאס קינד 

איז אפערירט געווארן דורכ'ן ניורא-כירורג דר. 
טארן.  דר.  פלאסטיק-כירורג  דער  און  וויסאף 
הערליכע  א  געווען  ב"ה  איז  אפעראציע  די 
אפעראציע  די  נאך  מינוט  א  אגב,  סוקסעס. 
האט זי מער נישט געהאט קיין טָארטיקַאליס... 
האט  וואס  מאמע  די  אז  מעגליך  איז  דעריבער 
קרום  א  און  טָארטיקַאליס  וועגן  געפרעגט 
קעפל, דארף מעגליך זען א ניורא-כירורג פאר 

'קרעיניאסינאסטאוסיס'.
זיך  מען  קען  אינפארמאציע  מער  פאר 
די  אין  געהיטן  נומער  מיר,  מיט  פארבינדן 

רעדאקציע,
(-)

6224

האמיאפאטיע פאר 
ליים

בריוו #5898 שטייט אלץ אויף מיט ווייטאגן 
עס  שרייבט  בריוו #6111  און  ביינער  אלע  אין 
האט  קינד  מיין  דעזיז";  "ליים  מעגליך  איז 
געהאט א 'טיק' און כ'האב עס ארויסגענומען. 
געשפירט  קינד  דאס  האט  שפעטער  וואכן   2

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

אדמיניסטראטארן, מארקעטינג עקספערטן און ביזנעסלייט

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

גאנץ ניו יארק און ארום די גאנצע וועלט

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

פראיעקט

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

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

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

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

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

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

רעדט צו כלל ישראל

 >> זייט 14

6231

געענדיגט אויער אינפעקציע 
צירקל

פאר  עצה  אן  זוכט  וואס   #6139 בריוו  וועגן  שרייב  איך 
מיין  אינפעקציעס".  "אויער  פון  כסדר  ליידט  וואס  קינד  א 
צוויי  יעדע  בערך  פלאצן  אויך  פלעגט  אויער-פויקל  קינד'ס 
וואכן, און זי האט געליטן גרויסע יסורים. איך האב איר אויך 
געגעבן נאטורליכע זאכן פון אלע סארטן און פרייזן, און עס 

האט ביי מיר אויך נישט געהאלפן. 
בין  איך  ביז  געשלעפט  אזוי  עס  זיך  האט  יאר  א  בערך 
אין  סט.  ראסס   167 אויף   Dr. Kimmel צו  געגאנגען 
איז  ער  און   ,718-852-910 איז  נומער  זיין  וויליאמסבורג, 
מאל  אפאר  גיין  דארף  (מען  שליח  גוטער  דער  געווען  ב"ה 

אין א צי).
עסן  נישט  זאל  קינד  דאס  אז  געזאגט  ער  האט  ענדע  און 

קיין ווייץ. 
איך האב אויך געלייגט די אויער-טראפן פונעם דאקטאר 
און אויך גענוצט Pulsatilla וואס העלפט פאר פליסיגקייט. 
צום  צוריק  בין  איך  ווען  שפעטער,  וואכן  דריי  בערך 
'אויער-נאז-האלז' דאקטאר (ENT), האט ער נישט געקענט 
לאך  דאס  רעזולטאטן.  דראמאטישע  די  באוואונדערן  גענוג 

איז ב"ה געווען א פארגאנגענהייט.
ביי  נומער  מיין  בעטן  איר  קענט  אינפארמאציע  מער  פאר 

די רעדאקציע,
(-)

6232

"קנאבל" גוט, אבער נישט צופיל
"פון  געזונטהייט-טיפס  רייע  א  ברענגט   #6127 בריוו 
'קנאבל  אנטהאלטן  עטליכע  און  שאפע",  נאטורליכע  די 
מעורר  וויל  איך   .(Garlic Supplements) סופלעמענטן' 
איז  עס  קנאבל.  צופיל  פון  געווארנט  זיין  דארף  מען  אז  זיין 
מאגן-ברענעריי  מאכן  קען  'צופיל'  אבער  געזונט,  טאקע 

.(Reflux)
איך פלעג זייער ליידן פון 'ריפלאקס'. עס האט מיר געמאכט 
און  דאקטוירים  צו  געגאנגען  כ'בין  גוט.  נישט  זייער  שפירן 
נישט  מיר  האבן  זיי  אבער  טעסטס,  פארשידענע  אריבער 
וואס  איינע  צו  געגאנגען  איך  בין  שפעטער  העלפן.  געקענט 

.(Allergies) "קען גוט אונטערזוכן פאר "אלערדזשיס
פראגע  ערשטע  איר  געטעסט.  נישט  אפילו  מיר  האט  זי 
איז געווען וועלכע מעדיצינען און וויטאמינען איך נעם. איך 
טאג,  א  מאל   Kyolic 2 נעם  איך  אז  דערציילט  איר  האב 
אינגאנצן  כ'האב  עס.  איז  דאס  אה,  געזאגט,  באלד  זי  האט 
בס"ד  מיר  איז  צוביסלעך  און  נעמען,  צו  עס  אויפגעהערט 

אסאך בעסער געווארן.
(-)

6233

'בראקאלי' און 'שפינאט', אויך מיט 
א מאס

וויטאמין  איבער  געשטאנען  איז  וואס  ווארענונג  די  לגבי 
"K" אז עס מאכט דיקער די בלוט און קען ח"ו ברענגען א 
סטראוק, וויל איך צולייגן אז עסנווארג וואס אנטהאלט אין 
צב"ש  ווי  דיק,  בלוט  די  מאכן  אויך  קען   ,Vitamin K זיך

'בראקאלי', שפינאט (Spinach), און ענליכס. די אלע זאכן 
זענען זייער געזונט, אבער אלעס מיט א מאס.

(-)

6234

נישט אלע "קעי.'ס" זענען גלייך
איך האב נאר וואס געליינט א בריוו (נומער #6148) וואו 
בלוט.  די  פארהארטעוועט   K וויטאמין  אז  שרייבט  איינער 
אנגעמערקט,  שוין  אייך  מ'האט  אז  זיכער  כמעט  בין  איך 
אבער אויב נישט וויל איך באמערקן – צוליב די וויכטיגקייט 
דערפון, אז וויטאמין K וואס פארהארטעוועט די בלוט איז 
גאר  איז  וואס   K-2 נישט  איבערהויפט  און   ,K-1 די  נאר 

הילפבאר און וויכטיג.
(-)

6235

הילפבארע וויטאמינען
שרעקליך  פלעג  איך   ,(Hemorrhoids) מערידן  וועגן 
אפערירן.  געמוזט  אפילו  מיר  האט  מען  דערפון.  ליידן 
 Rutin געענדיגט האט זיך עס ווע איך האב אנגעהויבן נעמען
אייזן,  אין  שטארק 'אנעמיש' (נידריג  געווארן  בין  איך  (ווען 
ווען  ביינאכט.   4 און  צופרי   4 נעמען  איך  פלעג   (anemic
מיין אייזן איז נישט נידריג, נעם איך 2 צופרי און 2 ביינאכט). 
"האמיאפאטישער"  א  פון  באקומען  איך  האב  רפואה  די 
דאקטאר. היינט איז עס ב"ה כמעט אינגאנצן אויסגעהיילט. 

בדוק ומנוסה. 
צו   Metamucil נעם  און  בארשט  אויך  טרינק  איך 
בארשט  מער  איך  טרינק  בלוט,  עס  (ווען  עצירות  פארמיידן 
ווייל עס געבט צוריק די נויטיגע אייזן וואס מען פארלירט). 
פארמיידן  אויך  העלפט   (Magnesium) 'מאגנעזיום' 

עצירות.
(*)

נאכפאלגןוויטאמינען און 
ליינער'סגאזעט
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געווען  געטון,  וויי  האט  רוקן  איר  שוואך, 
ביס  פון  צייכן  א  געזען  כ'האב  און  מיד,  כסדר 
דער  אינטשעס.   6-7 גוטע  א  אויסגעשפרייט 
דאקטאר האט פארשריבן א מעדיצין, עס האט 

אבער נישט געהאלפן.
נעמען  צו  רעקאמענדירט  מיר  האט  איינער 
נאמען  מיט'ן  קאמבינאציע  האמיאפאטישע  א 
אויך  און   "Pro Meir's Tick Balance"
 Pro Meir's Throat, Ear Relief &"
 ALL פירמע  די  פון   "Winter Health
NATURAL. די צוויי אינאיינעם האבן איר 
ב"ה געהאלפן. דאס קינד האט מער נישט קיין 
ערהוילט.  פולקאם  איז  און  שוואכקייט  שום 
יעדע  אין  זאכן  צוויי  די  באשטעלן  קען  מען 
סיי  פאר  געשעפט.  געזונטהייט  לאקאלע 
מיט  פארבינדן  זיך  מען  קען  פראגעס  וועלכע 

מיר,
(-)

6225

'זעט' אויס מאדנע? 
מעגליך די ברילן

שלעכט  זיך  האב  איך  הרבים!  לתועלת 
געשפירט פאר עטליכע וואכן און נישט געקענט 
א  געפילט  כ'האב  דערפון.  אורזאך  די  דערגיין 
קאפ  שטארקע  גלידער,  מיינע  אין  שוואכקייט 
נישט  האבן  מאטרין  און  טיילענאל  ווייטאג, 
געהאלפן, איך האב געמיינט איך גיי אראפ פון 
זינען. איך בין געווארן אין א שלעכטע גיסטע 

און זיך ארומגעקריגט מיט מיינע ארומיגע.
אז  דערמאנט,  זיך  איך  האב  צופרי  איין 

גלעזער  מיין  זיך  האט  צוריק  מאנאט  א  פאר 
איך  האב  פארנומען  זייענדיג  און  צובראכן 
געכאפט אן אלטע פאר ברילן, וואס איז געווען 
זען,  געקענט  כ'האב  אבער  נומער  קלענערע  א 
באלד  כ'בין  דעם.  מיט  גיין  אנגעהויבן  און 
געלאפן קויפן נייע ברילן און וויבאלד איך האב 
נומער  ריכטיכע  די  מיט  גלעזער  די  אנגעטון 

האב איך זיך געשפירט ווי א נייער מענטש!
(-)

6226

הארץ דאקטאר 
ּפָאאן

א איד האט איין טאג געשפירט ביים ברוסט 
קאסטן ("טשעסט") ווייטאג און אומבאקוועמע 
נעכטן  פון  אנדערש  מאדנע  עפעס  דרוקעניש, 
דערציילט  עס  האט  ער  נעכטן.  אייער  און 
פאר א חבר וואס האט באלד אלאמירט הצלה 
וועלכע האבן אים שנעל גענומען אין שפיטאל. 
געזען  און  אפגעשאצט  אים  מען  האט  דארט 
די  אטאקע.  הארץ  א  פון  געליטן  האט  ער  אז 
דאקטוירים האבן אים געלייגט א "סטענט" און 
צום  בלוט-פלוס  די  געעפענט  צוריק  ב"ה  אזוי 

הארץ.
האט  ער  וואס  אטאקע  הארץ  די  צוליב 
הארץ- טייל  אבער  האבן  געליטן  געהאט 

שטארקייט  נויטיגע  זייער  פארלוירן  מוסקלען 
פראצענטיג.  הונדערט  פונקציאנירט  נישט  און 
איז  ער  און  געהאלפן  האט  אייבערשטער  דער 
א  איז  וועלכע  שליח  גוטער  א  צו  אנגעקומען 
קראפט  די  צוריקברענגען  בעז"ה  אין  מומחה 

זייט 13<< 

ליינער'סגאזעט

און פולע פונקציע פון דאס הארץ.
 Dr.) ּפָאן  מייקעל  דר.  איז  נאמען  זיין 
זיך  געפונט  אפיס  זיין  און   (Michael Poon
 Bowery St. (beteween Canal 70 אויף
Hester Streets /) און זיין טעלעפאן נומער 

איז, 212-925-4088.
א דאנק המספיק פאר'ן זיין די גאסט געבער 
זיך  העלפן  אידן  וואו  פלאטפארמע  די  פאר 
איינער דעם אנדערן און פאר'ן מיר ערמעגליכן 
מקיים צו זיין א גמילות חסד און מידת טוב עין, 
נויט,  אין  איד  איין  העלפן  עס  וועט  אויב  און 

והי' זה שכרי.
(-), חבר הצלה

6227

דר. פאגאנא פאר 
סארייסעס

ארויס  האט  צוריק  יארן  אסאך  מיט 
מיידעלע  יעריג   7 מיין  אויף  געשפראצט 
פארנעם.  שטארקן  א  גאר  אויף  "סארייסעס" 
מיר זענען געלאפן צו פארשידענע דאקטוירים, 
אלערזשיס  און  דערמאטאלאדזשיסטן 
נישט  איר  האט  קיינער  אבער  עקספערטן, 

געקענט העלפן.
האבן  מיר  וועלכען  דאקטאר  לעצטער  דער 
דערמאטאלאדזשיסט"  "טשיף  דער  באזוכט, 
אין קאלאמביע שפיטאל, האט אפגעזיגלט זיין 
געווען  זוכה  האט  זי  אז  דין,  גזר  ענדגילטיגע 
צו לעבנסלענגליכע סארייסעס אויף איר גאנצן 
קען  זי  וואס  הילף  איינציגסטע  די  קערפער. 
באקומען, איז לעקטער שטראלן 5 מאל א וואך, 
וואס וועט אויך נישט היילן בלויז באהאנדלען 
קארטיזאן  צייטווייליג.  אויף  סימפטאמען  די 
וועט  אבער  ביסל,  א  העלפן  אפשר  אויך  קען 

אנמאכן מער שאדן ווי הילף.
באשעפער  דער  אונז  האט  פרטית  בהשגחה 
געפירט צו א פרוי וואס איר קערפער איז געווען 
98 פראצענט אויסגעשלאגן מיט סארייסעס. זי 
אויסהיילן  איר  ווילט  אויב  געזאגט,  אונז  האט 
אייער קינד, גייט צו דאקטאר פאגאנא. פאלגט 
וועט  איר  און  זאגט  ער  וואס  ווארט  יעדעס 

נישט גלייבן וואס איר זעט!
דר.  ביי  געווען  מיר  זענען  שפעטער  טעג   2
געפרעגט  אויך  אונז  האט  וועלכער  פאגאנא, 
וועלן  מיר  אויב  באהאנדלען  אנהייבן  פאר'ן 
אויספירן זיינע אנווייזונגען עד הסוף. ווען מיר 
אלעס  טון  וועלן  מיר  אז  פארשפראכן  האבן 
אין דער וועלט פאר אונזער טאכטער, האט ער 
נישט  (גראדע  דיעטע  געוויסע  א  געגעבן  אונז 
אזא שווערע... גיי פארשטיי פארוואס ער האט 
אזוי מורא געהאט מ'וועט אים נישט פאלגן...), 

און  שמירעכץ,  און  וויטאמין  א  עפעס  געגעבן 
רעזולטאטן  דראסטישע  זען  צו  פארשפראכן 

ביז 3 חדשים.
שפעטער  חדשים   3 בנאמנות,  מיר  גלייבט 
איז זי געווען ב"ה גענצליך אויסגעהיילט. זי איז 
היינט א געזונטע מאמע און פירט א הערליכע 
און  סארייסעס  פון  ריין  קינדער,  מיט  שטוב  
נאך  לאזט  זי  ווען  סימפטאמען.  אירע  אלע 
אדער  צייטן  פארשידענע  אין  דיעטע,  זיין  פון 
קומען,  צוריק  אביסל  עס  קען  אומשטענדן, 

אבער קיינמאל נישט אזוי שווער ווי אמאל.
אבער  היינט  נישט  שוין  לעבט  פאגאנא  דר. 
ער האט געהאט די זכי' צו זיין דער ריכטיגער 
היימישע  אזויפיל  אויסצוהיילן  שליח 
האט  ער  ערוואקסענע.  אוו  קינדער  אידן, 
איבערגעלאזט עטליכע ביכער מיט פונקטליכע 
אנווייזונגען (אויך קען מען זען מער איבער זיין 
זיינע  וועבזייטלעך).  עטליכע  אויף  מעטאדע 
 John Pagano Psoriasis זענען,  ביכער 
 Healing Psoriasis the און   Book
פראגן  וועלכע  סיי  פאר   .Natural Way
די  ביי  ליגט  נומער  מיין  רופן,  מיר  איר  קענט 

רעדאקציע פון גאזעט.
(-)

6228

אוועקלייגן דעם 
גאזעט

אויב  בעטן  געוואלט  שטארק  וואלט  איך 
א  אויף  גאזעט  דעם  דרוקן  צו  מעגליך  איז  עס 
פאר  אוועקלייגן  קענען  עס  זאל  מען  פארמאט 
אסאך חדשים און יארן. עס איז זייער הילפבאר 
און מען קען נישט אלעס אדורכליינען אין איין 
אדורך  יא  עס  לייענט  מען  אויב  אפילו  חודש. 
אינטערעסאנט  נאכאלץ  איז  חודש,  איין  אין 
וויכטיגע  ארויסנעמען  און  אוועקצולייגן  עס 
יארן  אפילו  אדער  חדשים  אינפארמאציע 
שפעטער ווען מען נויטיגט זיך דערין. איך וועל 
זיך שטארק פרייען אויב מען קען טון וואס איך 
האב פארגעשלאגן. א גרויסן ייש"כ און כל טוב,
(-)
די  אויף  פארלאנג  דער  רעדאקציע: 
אינפארמאציע פון גאזעט איז גרויס, איבערהויפט 
דערמיט  זיך  פרייען  מיר  רובריק.  דאזיגן  פונעם 
האלט  מען  אז  ליינער  חשוב'ע  די  פאר  מעלדן  צו 
הקודש  עבודת  מאסיווע  די  אינמיטן  טיף  שוין 
פונעם  בענדער  פאר  ערשטע  די  ארויסצוגעבן 
ספרים,  פון  פארמאט  אין  גאזעט"  "ליינערס 
הערליך צוטיילט לויט נושאים און קאטעגאריעס. 
ד'  שחפץ  רצון  ויהי  מרובה,  והמלאכה  קצר  היום 

בידינו יצליח. 
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ליינער'סגאזעט פראגעסקורצע
6236

כראנישע שוואכקייט
יאר   2 צו  קרוב  שוין  ארום  זיך  מוטשע  איך 
האט  דאקטאר  דער  שוואכקייט.  כראנישע  מיט 
 ,Epstein-Barr Virus מיר געזאגט אז עס איז
האט  איינער  אויב  שטארק  זייער  בעט  איך 
שרייבן  ביטע  זאל  דעם  איבער  אינפארמאציע 

צום גאזעט. יישר כח און תזכו למצוות.
פאר  אונטערזוכן  געלאזט  זיך  האב  איך  נ.ב. 

ליים דעזיז, אבער עס איז נישט.
(*)

6237

וועלכע וויטאמינען פאר 
"פלאוטערס"?

בריוו #6056 האט געשריבן אז מען קען היילן 
מיט  אויגן,  די  אין   (floaters) "פלאוטערס" 
מיט  וויסן  געוואלט  וואלט  איך  ווייטאמינען. 

וועלכע וויטאמינען. א שיינעם דאנק,
(-)

6238

"גיגל אינקאנטינענס"
וואס איז שייך צו טון פאר א בחור וואס ליידט 
פון Giggle Incontinence? יעדעס מאל ער 

לאכט פארלירט ער קאנטראל. ער האט פראבירט 
פארשידענע איבונגען, אבער אן ערפאלג. 

(*)

6239

"סעבאריהיק דערמאטייטוס"
פון  ליידט  יונגעלע  חדשימ'דיג  אכט  אונזער 
 Seborrheic) דערמאטייטוס"  "סעבאריהיק 
Dermatitis – ער באקומט אסאך 'ייסט' – ווי 
גאנצן  איבער'ן  ברעקלעך,  ווייסע  און  וואונדן 
אויב  קעפל).  אויפ'ן  איבערהויפט  קערפער, 
און  הילפבארע  וועלכע  סיי  פון  ווייסט  איינער 
אויסגעפרואווטע מיטלען, ביטע רופט אונז אויף 

347-809-1476. יישר כחכם,
(-)

6240

ּפימּפלס אויפ'ן פנים
איך וויל פרעגן וועגן 'ּפימּפלס' אויפ'ן פנים. 
דערמיט,  צייט  לאנגע  א  שוין  זיך  מוטשע  איך 
און איך וויל וויסן פון וואס דאס קומט און וואס 
פון  טאקע  עס  קומט  דעם.  וועגן  טון  קען  מען 
ניין,  צי  יא  טענה'ן?  מאנכע  ווי  אנגעצויגנקייט 

וואס העלפט? 
 (Omega-3) "אמעגא-3"  פרובירט  כ'האב 
אבער נישט געזען עס זאל העלפן. ווער עס האט 
א גוטע עצה זאל ביטע צוריקשרייבן, יישר כח 

פון פאראויס.
(-)

6241

שלאף פראבלעמען
האט  איינער  אויב  פרעגן  געוואלט  האב  איך 
שנארכן  פון  פראבלעם  מיין  פאר  הילף  אפשר 
דערצו?  עצה  אן  איינער  האט  אפשר  ביינאכט. 
אויב  וויסן  וויל  איך  אבער  מאשין  א  האב  איך 
איינער האט אנדערע עצות וואס קענען העלפן. 
(-) 
רעדאקציע: ווי ליינער האבן לעצטנס ערווענט 

קען דאס זיין א סימפטאם פון 'סליּפ עּפניע'.

6242

וואו טרעפט מען 
קענעבידייעל?

א  איבער  געשריבן  האט   #5940 בריוו 
סיזשערס  פאר  העלפן  צו  מיטל  נאטורליכע 
 ,(Epilepsy) עפילעפסיע  און   (Seizures)
 ,(Cannabidiol) "מיט'ן נאמען "קענעבידייעל
פירמע.  די  פון  אינפארמאציע  קאנטאקט  מיט 
איך האב גערופן די דערמאנטע קאמפאני, אבער 
פראדוקט.  אזא  נישט  פארמאגן  זיי  אז  זאגן  זיי 

איך וויל הערן מער איבער דעם.
(-)
עטליכע  אין  עס  פארקויפן  זיי  רעדאקציע: 
דערמאנט,    ווי  איז  נומער  דער  און  פלעיווארס 

.800-413-5420

6243

וואס טוט זיך מיט צוקער?
געשריבן  האט  איר  אז  כח  יישר  גרויסן  א 
וועגן הויעכע בלוט-דרוק. איך וויל בעטן אויב 
איר קענט אויך שרייבן וועגן הויכע צוקער, און 

וויאזוי מען קען פארמיידן צוקער. כל טוב!
(-)

6244

זעט דאפלט
איך האב פלוצים אנגעהויבן זען דאפלט פון 
 .(Double Vision) אנדערן  צום  טאג  איין 

אויף שמחות!
צו באשטעלן די הערליכע זאלן פון

"המספיק טערעס"
אין קרית יואל רופט

845-774-0345

איך בין שוין געווען ביי די גרעסטע דאקטוירים 
אין דעם פעלד, אבער נישט געזען קיין ישועה. 
קיינער קען נישט זען די סיבה. איינער האט מיר 
צייטווייליג.  העלפן  זאל  וואס  'פריזם'  געגעבן 

איז פארהאן עפעס מער הילף?
(-)
רעדאקציע: ביטע פארבינדט אייך מיט אונזער 

אפיס פאר פריערדיגע ענטפערס פון די ארכיוון.

6245

בולוס פעמפיגויד
"ּבולוס  איבער  אינפארמאציע  מער  זוך  איך 
ּפעמפיגויד" (Bullous Pemphigoid). וואס 
בס"ד  היילן  צו  סיי  דערוועגן,  טון  צו  שייך  איז 
און סיי אויף ביז דערווייל צו בארואיגן? ווי עס 
דאקטוירים  די  האבן  אויס  דערווייל  מיר  זעט 
נישט קיין רפואה דערצו, נאר 'סטערוידס' וואס 
קלאפט אראפ דעם אימיון סיסטעם און איז נישט 
געזונט פאר מיר. כ'וואלט געוואלט אוועקשטיין 
הילפבארע  אריינשיקן  ביטע  דערפון. 

אינפארמאציע. יישר כח פון פאראויס,
(-)

6246

'קאטאראקט' כירורג פאר 7 
יעריגער?

גוטע  איבער  אינפארמאציע  זוכן  מיר 
מאכט  וואס  דאקטאר  א  מיט  ערפארונג 
 Cataract) אפעראציעס"  "קאטאראקט 
נעמט  און  קינד,  יעריג  זיבן  א  פאר   (Surgery
געגנט  אין  אינשורענס,  העלטקעיר"  "יונייטעד 

פון מאנהעטן.
(-)

6247

אויגן טראפן
טראפן  פארשריבן  האט  דאקטאר  אויגן  דער 
פאר אונזער קינד צו לייגן אין די אויג יעדע נאכט 
פאר צוויי יאר. עס דארף העלפן די נומערן פון 
זיין גלעזער זאלן נישט אזוי שנעל ארויפגיין. איך 
עפעס  ווייסט  איינער  אויב  הערן  געוואלט  האב 

.Atropime מער דערוועגן, די טראפן הייסט
(-)
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6248

נאטורליכס אנשטאט 
"אלערדזשי שַאט"

"אלערדזשי  די  נעמען  וועגן  פרעגט   #6088
א  דא  איז  עס  אז  מעלדן  איך  וויל  שַאט", 
געבט  וואס  איילענד'  'לאנג  אין  דאקטאר 
עס  טוט  ער  דעם,  אנשטאט  זאכן  נאטורליכע 
איז  אייניקל  מיין  אד"ג.  אקיופאנטשור  דורך 
די  און  צוריק  יאר  עטליכע  אים  ביי  געווען 
און  אוועק.  אינגאנצן  ב"ה  זענען  אלערדזשיס 
אויסגעהיילט  ב"ה  ער  האט  טאכטער  מיין  ביי 

75%. א סאך מענטשן ווייסן פון אים.
(*)

6249

גרינצייג צו זען ביינאכט
וויטאמין  נעמען  וועגן  פראגע  די  איבער 
גוט  נישט  זעט  וואס  קינד  א  פאר  שאטס  עי. 
אין   ,Retinal Rod Dystrophy) ביינאכט 

בריוו #5912).
איך האב געליינט אז בשעת די מלחמה האבן 
מענטשן געליטן פון נישט קענען זען אין דער 
טונקל, און עס איז געקומען פון א מאנגל אין 
גרינצייג. נאכ'ן קריג, ווען זיי האבן אנגעהויבן 
עסן געהעריג גרינצייג, איז דער פראבלעם ב"ה 
העלפן  אויך  דאס  קען  אפשר  אוועקגעגאנגען. 

פאר אייער קינד.
(*)

6250

פאר פארשטאפטע אויער
בריוו #5963 בעט הילף פאר א פארשטאפטע 
אלץ  זיך  געפונט  מען  ווי  שפירט  וואס  אויער 

אונטער'ן וואסער. 
דאס ערשטע דארף מען גיין צו אן "אויער-

נאז-האלז" דאקטאר (ENT), ווייל עס קען זיין 
אז דאס קומט פון צופיל פליסיגקייט און דער 
געווענליכער דאקטאר וועט דאס נישט אייביג 
באמערקן. אויב עס איז נישט פליסיגקייט, קען 
עס מעגליך זיין פון די חכמה (Wisdom) ציין 
וואס קען אנמאכן פראבלעמען ביז ארויף צום 

אויער.
(-)

6251

קעניזיאלאדזשי האט 
געהאלפן

איך וויל ענטפערן פאר #5898 וואס שטייט 

ווייטאגן  שווערע  מיט  אינדערפרי  יעדן  אויף 
דער  און  גלידער  אלע  אין  שוואכקייט  און 
גאנצער קערפער שפירט זיך זייער שווער נישט 
קיין חילוק וויפיל זי שלאפט; איך האב געהאט 
ענליכע סימפטאמען, און כ'בין ב"ה געהאלפן 

געווארן דורך א "קעניזיאלאדזשיסט".
(-)

6252

קאמילן טיי פאר 
פארקלעבטע אויגן

אלץ  האט  וואס  קינד  א  פאר  ענטפער 
טיי"  "קאמילן   :(#5664) אויגן  פארקלעבטע 
גוט  געוואלדיג  העלפט   (chamomile tea)

דערפאר. 
מען קען ארויפלייגן אויפ'ן אויג א טיי זעקל 
צי  טאועל'  'פאפיר  באל',  'קאטטאן  א  אדער 
קאמילן  ווארעמע  אין  איינגעטונקען  'טישו' 
'מאסאזשט'  אדער  ארום  עס  ווישט  מען  טיי. 
מען עס איידעלערהייט אריין אין אויג, און עס 

ארבעט ב"ה זייער גוט.
(-)

6253

אויסקלארן די נאז
פאר מענטשן וואס ליידן פון אן אנגעלייגטע 
פראדוקט  א  אפטייק  אין  קויפן  מען  קען  נאז 
פירמע  די  פון   Sinus Rinse גערופן 
פאר  גוט  זייער  ב"ה  ארבעט  עס   .NeilMed
אנגעלייגטקייט אין די נאז, סיי ביי קינדער און 

סיי ביי ערוואקסענע.
(-)

6254

אינשורענס דעקט 
'פעלדנקרייז'

די  וועגן  שרייבט   #6048 בריוו 
'פעלדנקרייז'  די  פון  בענעפיטן  געוואלדיגע 
טָארטיקַאליס  פאר  מעטאדע   (Feldenkrais)
צוגעשריבן  אבער  אד"ג,   (Torticollis)
דורך  געדעקט  נישט  ווערט  מעטאדע  די  אז 

אינשורענס. 
אין מאנרא איז גראדע פארהאן א "פיזיקעל 
טעראפיסט" וואס טוט די מעטאדע און נעמט 
זייער  געהאט  ב"ה  האב  איך  אינשורענס!  יא 
טָארטיקַאליס  אויף  אים  מיט  ערפארונג  גוטע 
מיט  פראבלעמען  אנדערע  אסאך  און 
אונזערס א קינד. מען קען מיר רופן פאר מער 

אינפארמאציע,
(-)

ליינער'סגאזעטענטפער'סקורצע 
ונשמרתם:

"יו. ען." וועלט געזונטהייט 
ארגאניזאציע ווארנט:

'מיזעלס' געברענגט פאראיאר 
35 פאטאליטעטן אין אייראפע

געזונטהייט  "וועלט  די   – לאנדאן 
ארגאניזאציע" (גערופן מיט אירע ראשי תיבות, 
 World Health פאר  אקראנים   ,"WHO"
געזונטהייט  דער  איז  זי   .Organization
פליגל פון דער "יו. ען.") האט פארעפנטליכט 
האט  'מיזעלס'  אז  שרייבט  זי  וואו  באריכט  א 
אייראפעאישע   35 פון  לעבנס  די  געקאסט 
"אן  יאר.  פארלאפענעם  דעם  במשך  קינדער 
די  שרייבט  טראגעדיע,"  אומאקצעפטירבארע 
אגענטור. "די אלע טויט פעלער וואלט מען קען 

גרינג פארמיידן דורך פשוט'ע וואקסינען!"
יאר  פון  העכער  דרייפאכיג  איז  ציפער  דער 
יונגע   13 פארשניטן  האט  מיזעלס  ווען   ,'16
די  געקאסט  עס  האט   '15 יאר  אין  לעבנס. 

לעבנס פון דריי.
פליגל  געזונטהייט  ען.'  'יו.  די  ווי 

סעריע  די  אין  לעצטע  די  איז  באריכטעט, 
יונגל  יעריג   6 א  ווען  געקומען  טראגעדיעס 
 – איטאליע  אין  מחלה  די  פון  געשטארבן  איז 
פעלער  'מיזעלס'   3,300 איבער  וואו  לאנד  א 
זענען באריכטעט געווארן און נאך צוויי זענען 
דעם  דורכאויס  קראנקהייט  די  פון  געשטארבן 
אנשטעקיגע  שווער  די  יאר.  פארלאפענעם 
אין  לעבנס  יונגע   31 געקאסט  האט  וויירוס 

ראמעניע.
פונעם  זיכערהייט  דאס  איבער  שרעק 
עלטערן  טויזנטער  געברענגט  האט  וואקסין, 
פון  פארמיידן  צו  זיך  וועלט  די  איבער 
וואקסינירן די קינדער. פארלאפענעם מאי האט 
סארט   12 געמאכט  רעגירונג  איטאליענע  די 
באקעמפן  צו  מאנדאט,  א  קינדער-וואקסינען 

וואס זי רופט "פאלשע אינפארמאציע".  

די פעדעראלע רעגירונג שרייט אויף די העכסטע אקטאוועס: "מיזעלס" איז נישט בלויז א קליינער אויסשלאג. עס 
שיקט אפ איינס פון יעדע פיר פאציענטן אין שפיטאל, און פון יעדע טויזנט אנגעשטעקטע וועט עס פאר 1 אדער 
2 רח"ל זיין פאטאל. די מחלה איז שוין אין מערסטנסטייל אויסגעראטן פון דער וועלט אדאנק "וואקסינען", אבער 

עפידעמיעס ברעכן נאך אמאל אויס צווישן די אומוואקסינירטע, שטעלנדיג אין געפאר נישט בלויז זיי נאר אויך 
אנדערע וועלכע קענען נישט נעמען וואקסינען צוליב געזונטהייט פראבלעמען.
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המספיק-קעירגאזעט
נייעס און אינפארמאציע 

איבער די מיטעלע און 
עלטערע יארן צוגעשטעלט 

דורך "המספיק קעיר"
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שדרה ארטרייטוס
פאר  רפואה  א  פון  איינער  ווייסט 
באקומען  האט  וואס  פרוי  עלטערע  אן 
 (spine) השדרה  חוט  די  אין  ארטרייטוס 
וואס שאפט איר שרעקליכע קאפ ווייטאג? 

ביטע רופט 347-576-0147. יישר כח,
(-)

ליינער'סגאזעט

פאר יונג און אלט
געזונט און נחת, געקניפט און געבינדן

אויף  השתדלות  אלס   – שווייץ  באזעל, 
מעדיצינישע  מענטשן  זוכן  ימים  אריכות 
צו  מיטלען  דיעטעס,  ספעציעלע  ערפונדונגען, 
זענען  דאס  אא"וו.  אנגעצויגנקייט  רעדוצירן 
יארן,  גוטע  צו  געבן  און  וואויל  און  פיין  אלע 
מאכט  וואס  עפעס  נאך  פארהאן  אבער  איז  עס 
העלפן  און  וואלונטירן  איז  דאס  און  אויס, 
מען  זען  רעזולטאטן  שטארקסטע  די  אנדערע. 
אייגענע  די  מיט  אפ  זיך  געבן  וועלכע  די  ביי 

אייניקלעך און אור-אייניקלעך.

שטודיעס,  פון  יאר  צוואנציג  איבער   
אריינגערעכנט הונדערטער מענטשן, פון פילע 
לענדער, אין די יארן צווישן 70 ביז 103, ווייזט 
די  פון  קעיר  נעמען  וועלכע  אור-עלטערן  אז 
ווי  לענגער  אלגעמיין  אין  לעבן  אייניקלעך, 

אנדערע.
פון  הילף  די  מיט  שווייץ  דער  פון  פארשער 
האבן  פארשער  אויסטראלישע  און  דייטשע 
הונדערטער  פון  אינפארמאציע  צוזאמגענומען 
שטודיעס אדורכגעפירט במשך די לעצטע צוויי 
אינפארמאציע  קאלעקטיווע  יארן,  צענדליג 
אריינגערעכנט   - טויזנטער  צענדליגער  איבער 
פון  איבערגעלעבט  האבן  וויפיל  און  וועלכע 
אנהייב שטודיע ביז די ענדע - אויסצוגעפונען 
העלפן  עפעס,  אויב  אפעקט,  אן  פאר  וואס 

אנדערע האט אויף אריכות ימים. 
איבערראשנד:  די רעזולטאטן זענען געווען 
העלפן  וועלכע  באבעס  און  זיידעס  העלפט 
אין  געלעבט  האבן  אייניקלעך,  די  מיט  ארויס 
דורכשניט ארום פינף יאר לענגער פון אנדערע 

וועלכע האבן נישט.
די  ביי  געזען  מען  האט  בענפיטן  ענליכע 
צו  צייט  אוועק  אלגעמיין  אין  געבן  וועלכע 
זענען  רעזולטאטן  די  אבער  אנדערע,  העלפן 
פארנעם.  שטארקן  זעלבן  אויפ'ן  געווען  נישט 
זעט אויס אז אפילו אויף פירותיהם בעולם הזה 

הייבט זיך חסד אן אינדערהיים...   

104 יאר אלט און ארבעט ווייטער...
"סי.  די  לויט   – פלארידע  ביטש,  דעלרעי 
איבער 70,000  האבן  אגענטור  נייעס  ען."  ען. 
הונדערט'סטע  זייער  געפייערט  אמעריקאנער 
זיך  שווער  איז  עס   .'14 אום  געבורטסטאג 
מיר  אויב  טון  וועלן  מיר  וואס  פארצושטעלן 
דעם  דערגרייכן  צו  זיין  זוכה  אי"ה  וועלן 
עלטער, אבער "גיין צו דער ארבעט" איז זיכער 
ערשטער  דער  נישט  עכ"פ  פלאן,  אין  נישט 

געדאנק...
דאס רעכנט אבער נישט אריין מר. טשארלס 

קאראל.
איך  ווי  לאנג  אזוי  ארבעטן  וועל  "איך 
וועלכער  אלט,  יאר   104 קאראל,  זאגט  קען," 
צוויי  שעה   4 יאר,  צען  לעצטע  די  ארבעט 
לאקאלע  די  אין  וואלונטיר  אלס  וואך,  א  מאל 
שטאב  עלטסטער  דער  איז  קאראל  שפיטאל. 
טוט  ארבעט  זיין  און  שפיטאל,  אין  מיטגליד 
ער אלס וואלונטיר, צו דערפולן וואס ער האט 

מאל  ערשטע  דאס  איז  ער  ווען  פארשפראכן 
שפיטאל,  פון  טויערן  גלאזערנע  די  אריבער 

ליידנדיג פון א הארץ אטאקע ביי די 90 יאר.
אויסצודרוקן  אז  חידוש  קיין  נישט  און 
צו  אויסגעקליבן  ער  האט  דאנקבארשאפט 
אלטער  דער  שפיטאל.  פאר'ן  'ארבעטן' 
 90 איבער  פון  קאריערע  א  זיך  מיט  ברענגט 
יאר ארבעטן, און ער קלערט נאכנישט פון גיין 
אויף פענסיע. אפשר איז דאס זיין אזוי אקטיוו 

שולדיג אין זיין עלטער...
שפיטאל,  אין  ווייטער  ער  וואלונטירט 
אריין  רעכענען  אויפגאבעס  רוטינע  זיינע  ווען 
אינפארמאציע  ביים  באזוכער  אויפנעמען 
קינדער,  געזונטע  נישט  דערפרייען  טישל, 
רעדער  מיט'ן  ארויספירן  בעיקר,  אבער 
פון  באפרייט  ווערן  וועלכע  פאציענטן  שטול 
שפיטאל, געווענליך א היבשע פאר יאר יונגער 

פון אים... 

זייט 07<< 

אפהאנדלונג איבער פארבינדונג צוקער און מענטל העלט
גיסטע פונעם מענטש, און בכלל איז 'עדיקשן' 
צו  ריזיקע  העכערע  א  מיט  פארבינדן  שטארק 
שווערע  און  פראבלעמען  ערנסטע  פון  ליידן 
פלוצימדיגע טוישונגען אין די מוט און גיסטע.

ברענגען  אויך  קען  צוקער  לעצט,  צום 
אנדערע געזונטהייט פראבלעמען, ווי פעשקייט  

– אליינס א גורם אויף דעפרעסיע.

עס גייט ביידע וועגן
אויך  גייט  צוויי  די  צווישן  פארבינדונג  דאס 
אסאך  מאכט  גיסטע  שווערע  א  פארקערט: 

מענטשן טוישן זייער דיעטע.
צו  מאנכע  דורך  גענוצט  ווערט  זיסווארג 
בארואיגן שווערע געפילן, וויבאלד עס שטעלט 

צו א צייטווייליגע 'בוסט' פאר די גיסטע.
נאכגעלאזט  זיך  שפירט  מענטש  א  ווען 
פשוט'ע  געווענליכע  קענען  אנגעצויגן,  און 
פלוצים  קאכן,  און  איינקויפן  ווי  אויפגאבן, 
פאר'ן  פעולות  אויסמוטשענדע  שווערע  ווערן 
מער  אן  ער  הייבט  רעזולטאט  אין  ליידנדן. 
רעסטוראנט  שפייז,  אומגעזונטע  נוצן  צו 

וועלכע   – עסנווארג  גרייטע  און  מאלצייטן 
זענען אלע באגאסן מיט הויכע מאסן שעדליכע 

צוקער.
שיסט  נאכדעם  אז  נאר  איז  פראבלעם  דער 

עס צוריק און מיט פראצענט...

נייעס אין די דעבאטע
'יוניווערסיטי  דורך  שטודיע  פרישע  די  אין 
פארשער  האבן  הבירה,  לאנדאן  קאלידזש', 
פראבע,  אונטער  געשטעלט  און  שטודירט 
בעיקר דעם לעצטן געדאנק, אז טרויער מאכט 
זיסע  גענוצט  האבן  זיי  צוקער.  מער  עסן 
מאכלים און געטראנקען צו אפשאצן נייע און 

אנגייענדע מענטל שוואכקייטן.
זיי האבן באמערקט אז מענער אן קיין שום 
ערנסטע מענטל פראבלעם וועלכע עסן איבער 
67 גראם צוקער טעגליך, שטייגט זייער ריזיקע 
שוואכקייטן  'מוט'  ערנסטע  פון  ליידן  צו 
פינף  ביז  טוישונגען  אומבאלאנסירטע  און 
עסן  וועלכע  די  ווי  מער   23% שפעטער,  יאר 

ווייניגער פון 40 גראם צוקער טעגליך.
דאס  געבליבן  זענען  רעזולטאטן  די 
סטאטוס,  סאציאלן  פונעם  אפגעזען  זעלבע 

מענטל  א  פון  ווייט  זענען  אד"ג,  רויטקייט  ווי 
סימפטאמען  אבער  פראבלעם,  גיסטע  אדער 
נאך  בעט  אין  מענטש  א  האלטן  וועלכע 
צו  נענטער  אסאך  זענען  פארקילעכץ,  א 
סימפטאמען פון מענטל שוואכקייטן – שוואכע 

ענערגיע און זיך נישט קענען קאנצענטרירן.
מעגליכע  אנדערע  אן  איז  "דאפעמין" 
צירקל.  צוקער-דעפרעסיע  דעם  אין  שרויף 
געוואונען  האט  ראטן  איבער  שטודיע   '07 אן 
אירע  אז  געמאלדן  האט  זי  ווען  'העדליינס' 
זיסווארג  אז  געוויזן  האבן  עקספערימענטן 
קענען זיין פונקט אזוי 'עדיקטיוו' און צובינדן 

מענטשן צו זיך, ווי 'קאוקעין'.
דאס קען זיין צוליב די אפעקט פון זיסווארג 
אויף די שטאפלען פון 'דאופעמין', א כעמיקאל 
באלוינונג  אין  פארמישט  שטארק  מח  אין 
סיסטעם פונעם מח (צו געדענקען וועלכע זאך 
נאכאנאנד  זיי  גלוסטן  און  טון  צו  זיך  לוינט 

איבערצוטון). 
די  באיינפלוסן  קען  זיך  פאר  דאופעמין 

עסן  אנדערע  רייכערן,  אקטיוויטעטן,  פיזישע 
געוואוינהייטן, פעשקייט און פיזישע געזונט.

די פארשער האבן אויך פעסטגעשטעלט אז 
פראבלעם  מענטל  א  מיט  פרויען  און  מענער 
מער  אסאך  זענען  צוקער,  אסאך  עסן  וועלכע 
פון  ליידן  צו  ווידעראמאל  אויסגעשטעלט 
אבער  שפעטער.  יאר  פינף  ביז  דעפרעסיע 
צוטון  געהאט  אויך  האט  פארבינדונג  די 
און  דיעטע  זייער  אין  דעטאלן  אנדערע  מיט 

לעבנסשטייגער.
געקענט  נישט  שטודיע  די  האט  זאך  איין 
באשטעטיגן. די פארשער האבן נישט געפונען 
פון  ליידן  נאכ'ן  אז  באווייזן  ערנסטע  קיין 
זאלן  טוישונגען  גיסטע  אומבאלאנסירטע 

מענטשן עסן מער צוקער.
זענען  נאכפאלגן  מענטל  די  פון  אפגעזען 
ברייט  צוקער  פון  נאכפאלגן  פיזישע  די  אבער 
לעכער  פון  באשטעטיגט,  פעסט  און  באקאנט 
שניידן  דייעביטיס.  טייפ-2  ביז  ציין  די  אין 
שטענדיג  איז  מעגליך  מערסטע  דאס  צוקער 
מען  וויאזוי  חילוק  קיין  נישט  געוואונטשן, 
איר  געזארגט,  נישט  דערוועגן.  זיך  'שפירט' 

וועט זיך שפירן בעסער אנדעם... 

קאראל, עטליכע וואכן צוריק, נאך א גרויסע 104'דע געבורטסטאג 
פייערונג אין שפיטאל, צוריק צו דער ארבעט....
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חלק ד'
שיעור השתדלות

וויפיל  מענטש  א  ווייסט  וויאזוי  שאלה: 
השתדלות מען דארף אריינלייגן צו העלפן א 
קינד? וויפיל געלט, ענערגיע, כוחות, טעראפי, 
אא"וו. ווען הייסט עס שוין איבערגעריסן און 

מען דארף אויפהערן?

זיך  מיר  פאר  שעהר:  אפרים  הרב 
ענטפערן  קען  איך  ווי  אהערצושטעלן 
זאל  מענטש  א  וויפיל  שאלה,  די 
וואלט  קינד,  א  העלפן  צו  אוועקגעבן 
גאוה.  פון  מדריגה  העכסטע  די  געווען 
אבער עטליכע שאלות וועלכע ווערן דא 
טיפערע  א  אסאך  אויף  ווייזן  געפרעגט 

און וויכטיגערע שאלה.
די משנה אין פרקי אבות זאגט, "עשה 
האט  מען   – הספק"  מן  והסתלק  רב  לך 
יעצט  סגולות,  וועגן  געפרעגט  פריער 
משנה  די  השתדלות;  פון  גדר  די  וועגן 
הלכה:  פסק  אפענע  אן  אונז  פאר  האט 

עשה לך רב והסתלק מן הספק!
דו האסט א רב? ניין, דו האסט נישט? 
איז דער פראבלעם אסאך א גרעסערע... 
דער פראבלעם איז נישט אז מען ווייסט 
דער  טון,  צו  השתדלות  וויפיל  נישט 
פראבלעם איז אז מען האט נישט קיין רב 

און מורה דרך!
א  דרך,  מורה  א  רבי,  א  האט  מען  ווען 
אלע  פרעגט  מען  וועם  ביי  תורה  דעת 
יעדע  אדורך  שמועסט  מען  און  שאלות, 
מען  בלייבט  תורתו,  דעת  הערן  צו  ספק 
פריי פון ספיקות. איך קען נישט ענטפערן 
דא וויפיל געלט עלטערן זאלן אויסגעבן 
ווייטער  דערגרייכן  קינד  א  העלפן  צו 
משפחה,  די  נישט  קען  איך  העכער,  און 
ווייס  איך  דעטאלן,  די  נישט  קען  איך 
עס  שאלה,  די  אונטער  ליגט  וואס  נישט 
קענען זיין א מיליאן אנדערע ענטפערס 
רעדן  פון  איך  קען  וויאזוי  שאלה,  די  צו 
אזא  ענטפערן  מינוט  עטליכע  אייך  מיט 

שאלה!?
די שאלה איז, פארוואס האט איר נישט 

א רב?

הרב דניאל העקסטער: עס איז א גוטע 
כ'ווייס  שאלה.  שווערע  א  און  שאלה 
נישט אויב עס איז פארהאן דערויף איין 
קלארע ענטפער. וואס כ'קען יא זאגן איז 
האבן  מיר  וואס  שאלה  א  איז  דאס  אז 
געווען  זענען  מיר  ווען  כ'געדענק  אייביג. 
אין באלטימאר און די הילף און טעראפיס 
וואס מען האט דארט צוגעשטעלט זענען 

יארק.  ניו  אין  ווי  ווייניגער  אסאך  געווען 
אונזער שאלה איז געווען אויב מיר זאלן 
זיך אויפהייבן מיט די גאנצע משפחה און 

זיך אריבערציען קיין ניו יארק.
די  פרעגן  אייביג  מען  דארף  לענ"ד 
נעמען  דארף  מען  שאלה,  גרעסערע 
וויל  אודאי  בילד.  פולן  דעם  חשבון  אין 
קינד,  דאס  פאר  בעסטע  דאס  טון  מען 
קוקן  גלייכצייטיג  דארף  מען  אבער 
אויף די גאנצע משפחה, וויאזוי וועלן זיי 

אפעקטירט ווערן דורכדעם.
זיין,  משתדל  זיך  מען  דארף  אודאי 
אבער עס איז פארהאן א נארמאלע סדר 
פון השתדלות. אויב כ'וועל דיר דערציילן 
אז עס איז פארהאן א געוויסער דאקטאר 
מחוייב  מען  ווערט  קאנג,  האנג  אין 

אהינצופארן?
עס  מעדיצין.  מיט  איז  זעלבע  דאס 
סדר  נארמאלע  געוויסע  א  פארהאן  איז 
צו  ערווארטעט  זענען  מיר  וואס  הנהגה 
טון אלס השתדלות. זענען מיר מחויב צו 
העולם?  סדר  נארמאלע  די  ווי  מער  טון 
איז  וועלטן  איבערקערן  און  אויסרייסן 
איז  עס  טון.  צו  מחויב  נישט  זיכער  מען 
אנגענומענער  נארמאלער  דער  פארהאן 
סטאנדארט, און דאס איז השתדלות. סיי 
וואס מער פון דעם, איז מען נישט מחוייב 

צו טון.

צולייגן  נאר  כ'וויל  רוטברג:  משה  הרב 
איין נקודה. אסאך מאל ווען מען פרעגט 
עפעס  גאר  דערין  ליגט  שאלה  די  זיך 

עלטערן  געפילן.  שולד  דהיינו,  אנדערש, 
פייניגן זיך אסאך מאל מיט געפילן, כ'בין 
נישט  כ'בין  טאטע,  גוטע  א  גענוג  נישט 
איך  דארף  אפשר  מאמע,  געטרייע  קיין 

טון אסאך מער...
מיר  צו  מאל  אסאך  קומען  מענטשן 
מיט שאלות, און דער חסרון פון זיין סיי א 
רב און סיי א טעראפיסט איז אז מענטשן 
זיי  וויסן...  אלעס  זאל  איך  ערווארטן 
ענטפערס  מער  עפעס  האב  איך  מיינען 

פון א צווייטן...
נארמאלער  דער  זיכער,  איז  זאך  איין 
מחויב  זענען  עלטערן  וואס  סטאנדארט 
איר  האט  קינדער,  זייערע  פאר  טון  צו 
שוין אלע געטון. עס איז נישט צום גלייבן 
גייען  מאמע  און  טאטע  אידישע  וויפיל 

צו  לייגן  און  פליכטן  זייערע  פון  ווייטער 
חומרה על גבי חומרה, צו העלפן זייערע 
איז  שאלה  די  פרעגט  מען  ווען  קינדער. 
די  שפייזן  צו  פשוט  מאל  אסאך  עס 
גוטע  באגראבן  וועלכע  שולד-געפילן 
הערצער, נישט אזוי ווייט צי מען זאל יא 

אדער נישט עפעס טון.
זיך  טאר  מען  אז  געדענקען  מוזן  מיר 

אליינס אויך נישט דן זיין.
מען  און  נסיונות  אדורך  גייען  מיר 
איינער  איז  דארט  און  דא  אז  הערט 
א  עצה,  אן  עפעס  מיט  אויפגעקומען 
נישט  עס  מיינט  מעטאדע,  הילפס  נייע 
א  ארומלויפן.  איבעראל  מוז  מען  אז 
סקיצאפרעניע  מיט  קינד  א  פון  מאמע 
רופט מיר אן יעדע פאר וואכן אז זי האט 

א  שטודיע,  פרישע  א  איבער  געהערט 
סגולה  מהלך,  נייע  א  מעטאדע,  פרישע 
אלץ  פרעג  איך  און  מעמבערשיפ,  אדער 
די ערשטע זאך, דו שפירסט אז דו וועסט 
וועסט  דו  אויב  מאמע  שלעכטע  א  זיין 
סאוט  צום  קינד  דיין  יעצט  נעמען  נישט 
זייער  פאר  יוניוועריסיטעט  אפריקע 
ענטפער  איר  און  שטודיע?  קומענדיגע 

איז אייביג יא.
זי  וואס  אויף  אז  איז,  ענטפער  מיין 
דארף ארבעטן איז אויף די געפיל. קודם 
מען  וועט  נאכדעם  דעם,  אויף  ארבעט 
אנדערע  אלע  פון  נעמען  קעיר  שוין 

שאלות.

מען  אז  איז  הרגשה  פערזענליכע  מיין 
האט אמאל מורא אז וויבאלד די קינדער 
וועלן קיינמאל נישט קענען חתונה האבן, 
ווערן  באהאנדלט  חלילה  נישט  זיי  זאלן 
גייט  דעם  וועגן  און  ב',  סוג  א  עפעס  ווי 
בין  איך  אויב  אויב  זינען.  פון  אראפ  מען 
עס  מיך.  פאררעכט  ביטע  ריכטיג,  נישט 
איז פארהאן א געוויסע נארמע וואס איז 
דער נארמאלער סדר העולם. א משפחה 
מאל  אסאך  פונקציאנירן.  קענען  דארף 
ווען עלטערן פאקוסירן צופיל אויף איין 
צעפארן  משפחה  גאנצע  די  ווערט  קינד, 

וועגן דעם.

מען  אזויווי  שטיין:  בער  ישראל  הרב 
השתדלות  אויף  געזאגט,  פריער  האט 
איז נישט שייך צו ענטפערן איין קלארע 
אלעמאל  איז  עס  יעדן.  פאר  תשובה 
נוגע,  יעדן  אבער  איז  כלל  איין  אנדערש. 
און דאס איז וואס מען ווייסט פון חובת 
איז  דאס  צדיקים,  אלע  פון  און  הלבבות 
אז יעדע זאך וואס איז נישט גראד, הייסט 

נישט קיין השתדלות.
דרך  נארמאל  נישט  איז  וואס  זאך  א 
וועלט  עק  יענע  אויף  פאר'ן  העולם, 
שטיק  א  אויף  שטוב  די  איבערלאזן  און 
פון  גדר  אין  אריין  נישט  גייט  דאס  צייט, 
השתדלות. איינמאל עס גייט נישט אריין 
טון  נישט  עס  מען  טאר  חיוב,  די  אין 
צו  צייט  די  אין  מחויב  איז  מען  וויבאלד 

העלפן די אנדערע קינדער.
פשוט  זיכער,  איז  וואס  זאך  א  נאך 
שאלה  א  דא  פרעגן  עטליכע  הלכה'דיג, 
איז  וואס  און  טון  צו  'חיוב'  א  איז  וואס 
איז  עס  אז  זיכער  איז  עס  חיוב.  א  נישט 
אפשר  און  חיוב  א  ווייניגער  גארנישט 
די  זיין  צו  מחנך  חיוב,  גרעסערע  א  גאר 
קינדער וואס זענען מחויב במצוות. דאס 
האב  חובת  התורה,  מן  חיוב  א  דאך  איז 
קינדער.  אנדערע  זיין  מחנך  צו  הבן,  על 
אויב די איבריגע ריבוי ההשתדלות וועט 
אוועקנעמען פון די פשוטע חינוך פון די 
קיין  נישט  בכלל  איז  קינדער,  אנדערע 
שאלה אז מען דארף עס נישט טון. און אז 
מען דארף עס נישט טוהן, טאר מען עס 
אפגעבן  זיך  דארף  מען  ווייל  טוהן  נישט 
מיט די אנדערע קינדער, און אוועקפארן 
און איבערלאזן א שטוב, אויף א לענגערע 

תקופה.
מן  יוצא  א  פארהאן  אלעמאל  איז  עס 
גערעדט  פריער  האט  מען  ווי  און  הכלל, 
"עשה לך רב", ביי יעדע ספק דארף מען 

פרעגן. 
די  ארויסצוהאבן  פשוט  אבער 
איז  זאך,  די  אויף  בליק  תורה'דיגע 

המשך שאלות ותשובות סעסיע – מוצאי שבת המספיק #16
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אדרבה פרעגט...

הרב ישראל בער שטיין:

...עס איז חסד לשם חסד, ווייל 
איך וויל העלפן א יוד, וואס איז 
א חילוק א פרעמדער צי אן אייגן 
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אויף  ליגט  וואס  חינוך  חיוב  א  פארהאן 
מיט  אפצוגעבן  זיך  מאמע  טאטע  יעדע 
מיידלעך.  סיי  יונגלעך  סיי  קינדער,  זיינע 
אויב די ריבוי השתדלות פאר איין קינד, 
נעמט אוועק די מעגליכקייט צו דערפולן 
די פשוט'ע חיוב מחנך צו זיין די אנדערע 
נעמט  עס  אויב  נאר  נישט  און   – קינדער 
עס  אויב  איז  זעלבע  דאס  צייט,  אוועק 
זיך  פון  מעגליכקייט  די  אוועק  נעמט 
קאנצענטרירן מיט'ן מח, מוטשעט צופיל 
אויס דאס נפש – איז פשוט אז מען דארף 
נישט, און אז מען דארף נישט, מעג מען 
נישט וויבאלד עס גייט אויפ'ן חשבון פון 

וואס מען דארף יא.

וואס וויל דער 
אייבערשטער?

קינדער,  געזונטע  ביי  שאלה: 
דער  איז:  תפקיד  מיין  וואס  איך  ווייס 
אייבערשטער וויל איך זאל מחנך זיין 
וואקסן  העלפן  אים/איר  קינד,  דאס 
און שטייגן און ציען ווייטער די מסורה 
ביי דעם קינד,  פון אונזערע עלטערן. 
פון  איז  אלעס  אז  פארשטיי  איך 
הימל און איך קען נישט די חשבונות, 
ווען  תפקיד?  'מיין'  איז  וואס  אבער 
וואס  קלאר  געוואוסט  וואלט  איך 
טון  זאל  איך  וויל  אייבערשטער  דער 
קינד,  דעם  מיט  רצון  זיין  ערפולן  צו 
צו  מתפלל  וואס  אויף  איך  ווייס  דאן 
טון.  דאס  מיר  העלף  באשעפער  זיין, 
שענקט  ער  ווען  ד'  רצון  די  איז  וואס 

עלטערן מיט א ספעציעל קינד?

איין  שטיין:  בער  ישראל  הרב 
רצון  דער  אז  ענטפערט  דא  איד 
דאס  טון  זאל  מען  איז  הבורא 
מערסטע וואס מען קען, דאס איז 

דער תפקיד.
איך  וואלט  מעג,  מען  אויב 
ארויסברענגען  עס  געוואלט 
איז  איד  דער  אנדערש.  אביסל 
אודאי גערעכט, מען דארף טון די 
מערסטע וואס מען קען. איך וויל 
אייך נאכזאגן וואס ווי געשמועסט 
אסאך  געפרעגט  מיר  האבן 
שאלות אין די ענינים פון ערליכע 
אידן, אזוי אויך די שאלה, סיי פון 
שעכטער  מאיר  יעקב  רבי  הגה"צ 
סג"ל  דן  רבי  הגה"צ  פון  שליט"א, 

שליט"א, און פון נאך אנדערע.
עס איז געווען ממש א וואונדער, 
ווען אויף אסאך שאלות זענען די 
פארשידענע  אין  געווען  תשובות 
האט  יעדער  נוסחאות. 
געענטפערט מער ווייניגער ענליך, 
תורה,  איין  דא  נאר  דאך  איז  עס 

אבער יעדער פון זיי האט אויסגעדרוקט 
די תשובה אביסל אנדערש.

יעצט  האט  מען  וואס  שאלה  די  אויף 
מקיים  מען  איז  מצוה  וועלכע  געפרעגט, 
קינד,  אזא  מיט  אפ  זיך  געבט  מען  ווען 
קיין  נישט  פארמאגט  וועלכער  קינד  א 
אים  דארף  מען  און  ומצוות  תורה  עול 
נישט מחנך זיין אויף דעם, וואס טוסטו? 
וואס איז די תפקיד? די פלא איז ווי אלע 
האבן אין א רגע געענטפערט דעם זעלבן 

ענטפער, "דו טוסט חסד."
דאס איז געווען דער ענטפער פון אלע 

מצוה.  דיין  איז  דאס  חסד,  ישראל.  גדולי 
עס זענען פארהאן אסאך מענטשן וואס 
זענען עוסק אין חסד, יעדער ווייסט אנשי 
משפחה  יעדע  שטאט,  יעדע  אין  חסד, 
סאך  א  טוט  וואס  מענטש  חסד  א  האט 
אין חסד, ער גיבט זיך אפ מיט אנדערע; 
קינד,  דעם  מיט  אפ  זיך  געבסט  דו  ווען 
ביסטו א וואלונטיר, יעצט איז דיין שעה 
פון חסד (היינט איז דא א שעה פון לשון 
אין  נישט  איז  מען  וואס  שעה  א  הרע, 
כעס, די שעה וואס מען גיבט זיך אפ מיט 
דעם קינד, סיי וואס מען דארף אים נאר 

העלפן, איז עס א שעה פון חסד).
עס  מענטש,  א  מיט  חסד  טוט  מען 
די  אויף  וועט  מען   – אמת  של  חסד  איז 
באקומען  צוריק  נישט  קיינמאל  וועלט 
מען  מענטש.  פונעם  דערויף  באצאלט 

אבינו  אברהם  ווי  עבודה  זעלבע  די  טוט 
האט געטון. דער אייבערשטער וויל אז דו 

זאלסט טון חסד מיט דאס קינד.

וואס  מעשה  א  דערציילן  וויל  איך 
וויאזוי  הסתכלות  א  אביסל  ברענגט 
חסד. אין  פון  די ענין  מען דארף אנקוקן 
ירושלים האט געוואוינט א חשוב'ער איד, 
געקענט,  אודאי  אים  האבן  דא  אסאך 
זצ"ל,  מונדערער  מנחם  רבי  הרה"צ 
א  איד,  דערהויבענער  חסיד'ישער  א 

בר  געווייקטער  אדורך  פארצייטישער 
דעת, און ער איז געווען א גרויסער מכניס 
אורחים. אידן האבן אלץ געגעסן ביי אים.
ער  אז  קפידה  א  געהאט  האט  ער 
שלאפן  אבער  עסן,  צו  טאקע  געבט 
לאזט ער נישט ביי זיך אין שטוב (אסאך 
ערליכע אידן האבן געהאט אזא הקפידה, 
אויף  נישט  נאך,  נאר  עס  זאג  איך  אבער 
נאכצומאכן, יעדע שטוב האט זיין מסורת 
געהאט  האט  ער  טון).  צו  וואס  אבות 
געהאט  האט  ער  און  שטוב,  אין  קינדער 
נישט  זאל  מענטשן  פרעמדע  אז  ענין  אן 

נעכטיגן ביי אים.
אמאל איז דארט אנגעקומען א גאסט, 
ריכטיגער  אזא  פרחי,  ארחי  אמת'ער  אן 
מאלן  ביכער  די  ווי  ממש  איד  שווערער 
אים  האט  מען  צדיק...  ל"ו  א  אראפ 

סערווירט גרויסע סעודות כיד המלך און 
דער איד האט געגעסן צו דער זעט, אבער 
נישט סתם, נאר איינמאל און נאכאמאל, 

כאטש ווי פיר נארמאלע מענטשן.
סעודה  זיין  געענדיגט  האט  ער  ווען 
א  געבן  אים  זאל  מען  געזאגט  ער  האט 
בעט, ער וויל שלאפן. האט אים ר' מנחם 
געזאגט, אראפ די גאס וואוינט א איד א 
גרויסער מכניס אורח, ער שטעלט צו צו 
עטליכע  האט  ער  שלאפן.  אויך  און  עסן 
קענט  איר  און  צימערן  אורחים  הכנסת 

דארט גיין שלאפן.

דער איד האט זיך אבער פאר'עקשנ'ט 
אז ניין, ער וויל דוקא דא שלאפן.

מנחם  ר'  אים  האט  נישט,"  קען  "מען 
געב  עסן,  נאך  ווילסט  קלארגעשטעלט. 
איך אייך גערן וויפיל עסן איר ווילט. איר 
יעדן  לעבן  אגאנץ  עסן  קומען  דא  קענט 
קענט  שלאפן  אבער  סעודות,  דריי  טאג 

איר נישט דא.
דער איד האט זיך אבער נישט געלאזט 
דא  לאזן  אים  זאל  מען  פארלאנגט  און 
דא  דוקא  וויל  ער  שטוב.  אין  שלאפן 

שלאפן...
פעסט  און  רואיג  אים  האט  מנחם  ר' 
דא,  נישט  ער  קען  שלאפן  אז  געזאגט 
אנדערש  ערגעץ  אים  קען  ער  אבער 
וועט  ער  צימער,  פריוואטע  א  צושטעלן 
מאכן  זיכער  אים  מיט  מיטגיין  אליינס 
אים  וועט  ער  צופרידן,  איז  ער 
און  געוואנט  בעט  אריבערטראגן 
אלץ וואס פעלט אויס, זיכער מאכן 
ער האט די בעסטע מאטראץ און 
אבער  באקוועמליכקייטן,  אלע 
ביי אים אין שטוב קען מען נישט 

שלאפן.
ביי  זיך  האלט  איד  דער  אבער 
וויל  ער  טובות,  מוחל  ניין,  זיינס, 
זיך  האט  מנחם  ר'  שלאפן.  דא 
דער  און  געלאזט  נישט  אבער 

גאסט איז אוועקגעגאנגען.
מיטגעהאלטן  האבן  קינדער  די 
ויכוח מיט גרויס התפעלות;  דעם 
ס'איז דאך ממש ווי אין די מעשה 
זיכער  איז  גאסט  דער  ביכלעך! 
אליינס;  הנביא  אליהו  געווען 
גרויסע צדיקים האבן אין זכות פון 
ביישטיין אזא נסיון זוכה געווען צו 
קינדער וועלכע האבן באשיינט די 
וועלט... די ביכער שרייבן דאך אז 
ויכוח...  די  געווען  איז  אזוי  ממש 

און דא... 
הערט  מנחם,  ר'  ער  זאגט 
א  פון  תשובה  מורא'דיגע  א 
איז  'הלואי  איד,  דערהויבענעם 
עס אליהו הנביא, איך האב מורא 
האט  ער  און  מענטש  א  איז  עס 
עס  טאמער  שלאפן.  וואו  נישט 
איך  בין  נו,  הנביא,  אליהו  איז 
האב  איך  נסיון.  די  דורכגעפאלן 
נישט  זיך  כ'ריר  און  מסורה  מיין 
דערפון. איך האב אבער מורא אז 

עס איז א מענטש"...
א  איז  דאס  חסד,  הייסט  דאס 
חסד,  אויף  הסתכלות  ריכטיגע 
פשט  די  גוטס.  יענעמ'ס  וויל  ער 
ווייל  חסד,  לשם  חסד  אזוי,  איז 
איז  וואס  העלפן,  יענעם  וויל  איך 
א חילוק א פרעמדער צו אן אייגן 
קינד? וואס מען טוט עס זאל גוט 
חסד.  עס  איז  איד,  צווייטן  א  זיין 
טרינקען,  עסן,  צו  געבן  מען  דארף  אויב 
זיין,  נאר  זאל  עס  וואס  טוישן,  קליידן, 
קען  צווייטער  א  וואס  זאך  א  איז  חסד 

נישט טון.
מען  ווי  זאגט,  אייבערשטער  דער 
צונאכטס,  פרייטאג  געשמועסט  האט 
דו דארפסט זיין דער גבאי פון די הויכע 
נשמה, פון דעם צדיק יסוד עולם, דו ביסט 
עס, דו ביסט די גבאי, זאלסט טון אלעס 
וואס א גבאי טוט פאר א עלטערע צדיק 
הייליגע  די  מיט  חסד  טו  יאר.   119 פון 

נשמה. דאס איז דיין עבודה. 

הרה"ג רבי אפרים שעהר שליט"א, נשיא ישיבה גדולה זכרון משה ד'סאוט פאלסבורג, 
אינאיינעם מיט הרה"ח רבי חיים מענדל קטינא שליט"א, רב דביהמ"ד רחמי האב, קרית 
יואל און פון די פירער פונעם שבת, ביי די פייערדיגע טענץ מוצאי שבת המספיק תשע"ז
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טאבלעטן
סתם  ווי  מער  אזויפיל  איז  "אוואקאדאו"   
א געשמאקע שמירעכץ אויפ'ן ברויט. עס איז 
פון די געזונטסטע מאכלים פאר'ן הארץ צוליב 
די גאר געזונטע פעטנס וואס עס פארמאגט. א 
שטודיע האט באמערקט אז ווען איבערוואגיגע 
א  אוואקאדאו  אן  געגעסן  האבן  מענטשן 
שעדליכע  פון  שטאפלען  זייערע  זענען  טאג, 
געפאלן.  דראמאטיש  קאלעסטראל   LDL
אויך  אוואקאדאו  פארמאגט  אויסערדעם 
וואס   (Lutein) 'לוטיען' גערופן  'פיגמענטס' 
באשיצט דעם אויג. אוואקאדאו איז אנגעפולט 
מיט 'פאטאסיום', וואס העלפט נידערן הויכע 
בלוט-דרוק. עס איז אויך רייך אין פייבער וואס 
באנוס  אלס  מעטאבאליזם.  דאס  פארבעסערט 
קומט צו דער פאקט וואס דער פרוכט העלפט 
זיך  מענטש  דעם  מאכן  דורך  וואג  פארלירן 
שנעל שפירן זאט און אנגעפולט, נידערנדיג די 

שאנסן פון זיך איבערעסן.

"ענדאו   – איירלאנד  דובלין, 
זיי  אז  געמאלדן  האט  אינטערנעשאנעל" 
די  פארקויפן  אויפהערן  פרייוויליג  וועלן 
 Opana" שמערצן-בארואיגער  אפיאד 
פאציענטן  פאר  נוצן  צו  באשטעטיגט   ,"ER
שריט  דער  שמערצן.  כראנישע  ערנסטע  מיט 
וואס  נאכדעם  חודש  א  פון  ווייניגער  קומט 
געבעטן  האט  עי."  די.  "עף.  אמעריקאנע  די 
מעדיצין,  די  פארקויפן  אויפהערן  זאל  מען 
וויבאלד צופיל מענטשן 'אביוזן' עס ווערנדיג 
צוגעבינדן דערצו און נעמען עס אפילו ווען עס 

איז מער נישט נויטיג נאר שעדליך.

באלטימאר, מערילענד – נאך אן אפעראציע 
פארשריבן  געווענליך  פאציענטן  ווערן 
בארואיגן  צו  שמערצן-בארואיגער  שארפע 

וועלכע  אזעלכע  אפילו  צומאל  יסורים,  די 
אנטהאלטן 'אפיאד' צו וועלכע מען קען ווערן 
קייט  א  שאפנדיג  צוגעבינדן,  און  'עדיקטעד' 
ערגער,  נאך  אבער  איז  עס  פראבלעמען.  פון 
פרעסטיזשפולע  די  פון  באריכט  א  לויטעט 
וויבאלד  יוניווערסיטעט,  האפקינס"  "דזשאן 
איבריגע  מיט  בלייבן  פאציענטן   2/3 בערך 
אוועק  נישט  זיי  ווארפן  און  'נארקאטיקס' 
און האלטן זיי ניטאמאל אין א פארשלאסענע 
שאפע. פראפעסארן רופן דעריבער דאקטוירים 
די  פאציענטן  פאר  ערקלערן  צו  בעסער 
שארפע  מיסברויכן  פון  נאכפאלגן  שעדליכע 

שמערצן-בארואיגער.

פליסיגקייט  די  וואסער",  "קאקוסנוס 
קאקוסנוס  פון  צענטער  פון  ארויס  רינט  וואס 
לעצט  די  איבער  איז  בלע"ז)  (קאקאנא"ט 
פאפולערע  א  גאנץ  געווארן  יארן  צענדליג 
'נאטורליך'  ביי  איבערהויפט  משקה, 
בענעפיטן  געזונטהייט  די  אבער  ליבהאבער. 
וואס מען הענגט אן דערויף ווערן אפגעלייקנט 
שטארקע  א  וועלט.  מעדיצינישע  די  דורך 
צו  וואונדער  טוט  עס  אז  אדווערטייזמענט 
לויט  איז  אויסגעטרוקנט,  ווערן  פון  היטן 
אלס  געווארן  באוויזן  שטודיעס  מערערע 
גארנישט  איז  קאקוסנוס-וואסער  פאלש. 
דעם  האלטן  צו  וואסער  פשוט'ע  פון  בעסער 
נישט  אויך  שענקט  עס  און  פייכט,  קערפער 
עפעס ווייס איך וואס פאר אן אוצר פון נערונג 
און וויטאמינען. וואס יא, א גלעזל קאקוסנוס-
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נייע מינעראלן ברענגען מעגליך 
רפואה פאר "סענסיטיווע ציין"

עפעס  פארהאן  נישט  איז  מענטשן  רוב  פאר 
לעמאנאדע  גלאז  אייז-קאלטע  אן  ווי  בעסער 
אויסער...  איז  דאס  טאג.  זומער  הייסן  א  אין 

אויב מען פארמאגט סענסיטיווע ציין. 
שמערצן  ציפעדיגע  שאפן  ציין  סענסיטיווע 
הייסע  מיט  קאנטאקט  אין  קומען  זיי  ווען 
געווענליכע  סובסטאנצן.  קאלטע  אדער 
ציבעלע  ווי  כלל  בדרך  העלפן  באהאנדלונגען 
נייע  א  אבער  געשוויר.  א  פאר  שאלעכץ 
אנטוויקלט,  האבן  פארשער  וואס  מאטעריאל 
קען אפשר יא לייזן דעם ווייטאגליכן פראבלעם 
לעכער  פארמיידן  צו  בכלל  העלפן  אפילו  און 

אין די ציין. 
ווען  פאסירט  ציין,  די  אין  'סענסיטיווקייט' 
די  גערופן  ציין,  די  אויף  שיכט  באשיצונג  די 
אפגענוצט  ווערט   ,(Enamel) "אינעמאל" 
און אראפגעקראצט. דינטשיגע שיכטן גערופן 
"דענטין" (Dentin) ווערן דאן אויפגעדעקט. 
טוען  אויפגעדעקט,  ווערט  'דענטין'  ווען 

דענטין  דעם  אין  רערלעך  מיקראסקאפישע 
צו  פליסיגקייט  קאלטע  און  הייסע  ערמעגליכן 
קומען אין קאנטאקט מיט נערוו-שפיצן אין די 
ציין, און דאס שאפט די יסורים. אויפגעדעקטע 
מער  צאן  דעם  איבער  אויך  לאזט  'דענטין' 

אויסגעשטעלט צו באקומען לעכער.
די  פארשטאפן  מען  קען  פארשער  לויט 
נייעם  א  מיט  רערלעך  מיקראסקאפישע 
 Encapsulated Nano (גערופן  מינעראל 
וואס  'ּפַאליפינָאל'  א  און   (hydroxyapatite

שענקט דעם קאליר אין 'גרינע טיי'. 
די  ביישטיין  קענען  אינאיינעם  צוויי  די 
וואס  שפייעכץ  נאטורליכע  אין  זויערקייט 
רייבעניש  די  אויך  ווי  ציינער  די  צעקראצט 
פארשער  די  האפן  דערמיט  ציין.  די  פוצן  פון 
די  אין  סענסיטיווקייט  רעדוצירן  צו  בס"ד 
מער  און  געזונטער  האלטן  בכלל  זיי  און  ציין 
שטאנדהאפטיג, גאנץ און ריין, ביז די הונדערט 

און צוואנציג. 

"ענדאו אינטערנעשאנעל" הויפטקווארטיר אין דובלין, איירלאנד. די פירמע פאבריצירט בעיקר 
"דזשענעריק מעדיצינען". אירע 'דזשענעריק' סעילס אין 16' האט דערגרייכט $2.56 ביליאן

א  ווי  פאטאסיום  מער  אנטהאלט  וואסער 
מיטעלע באנאנע.

גרויס בריטאניע – א באריכט פארענפטליכט 
שלאגט  דזשורנאל"  מעדיקל  "בריטיש  אין 
צייט  די  געקומען  שוין  איז  אפשר  אז  פאר 
איבערצוקלערן די אלטע מסורה אז מען דארף 
שטענדיג ענדיגן די פולע פלעשל אנטיביאטיק 
וואס דער דאקטאר פארשרייבט. די אנגענומענע 
אויפהערן  אז  געווען  איז  לעצטנס  ביז  מיינונג 
נעמען מעדיצין צו פרי, צום ביישפיל ווי נאר 
מען שפירט זיך בעסער, קען איבערלאזן שפירן 
פון די אינפעקציע אין קערפער און עווענטועל 
און  שטארקן  זיך  זאל  אינפעקציע  די  ברענגען 

גאר באקעמפן אנטיביאטיק.
איז  פארשער  ענגלישע  געוויסע  לויט 
אנטיביאטיק  נוצן  פארקערט.  מעשה  די 
די  הייבט  דאס  אטא  מוז,  מען  ווי  'לענגער' 
ביישטיין  קענען  זאלן  אינפעקציעס  ריזיקע 
באנוץ  דאס  רעדוצירן  אדרבה,  אנטיביאטיק. 
אין  נויטיג  קריטיש  איז  אנטיביאטיק  פון 
פון  פראבלעם  אלאמירנדן  דעם  קעגן  קאמף 
געוויסע  אין  רעזיסטענס".  "אנטיביאטיק 
אנטיביאטיקס,  סעריע  קורצע  א  וועט  פעלער 
הילפבאר  זעלבע  דאס  זיין  טעג,   5 ביז   3 פון 
ווי לענגערע סעריעס, צו באהאנדלען מערערע 
מעדיצינישע  די  אבער,  אינפעקציעס.  סארטן 
וועלט איז נאך שטארק צעריסן וועלכע מיינונג 
דאקטאר  פונעם  רשות  אן  און  ריכטיג  איז 

טוישט מען נישט אליינס.  
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י"א
אלול

הרה"ק רבי אברהם יעקב 
מ'סאדיגורא זי"ע 

דער הייליגער צדיק רבי אברהם יעקב זי"ע 

הייליגן  פון  זון  צווייטער  דער  סאדיגורא,  פון 

אין  געווארן  איינגעזעצט  איז  זי"ע,  רוזשינער 

אלטער  דער  בלבול.  פרעכן  א  צוליב  תפיסה 

געזעצן  איז  אים,  רופט  מען  ווי  סאדיגורער, 

יסורים  ליידנדיג  חדשים,  פופצן  תפיסה  אין 

נוראים און שרעקליכע פיין. די רשעים האבן 

אים נישט געלאזט שלאפן אויף א בעט אדער 

זיך אפילו אראפלייגן, גאנצע טעג נאכאנאנד, 

אריינגעלאזט  נישט  אויך  אים  האט  מען  און 

דער  איז  טעג  יענע שווערע  אין  קיין ספרים. 

פארווייטאגטע  זיינע  אויף  געשטאנען  צדיק 

אלע  אויסנווענדיג  איבערגע'חזר'ט  און  פיס 

ערוך,  שולחן  און  טור  גאנץ  פון  חלקים  פיר 

פיר מאל!

די  איז  באקאנט,  ווייניגער  און  מער,  נאך 

געליטן  האט  צדיק  דער  וואס  מיטמאכעניש 

פון א קלויסטער וואס איז געשטאנען פונקט 

אנטקעגן איבער די תפיסה. ווי דער סדר פון 

כסדר  זיי  פלעגן  צייטן,  יענע  אין  גלחים  די 

קלונגען מיט זייערע גלעקלען, וועלכע האבן 

זיין  פון  צדיק  דעם  געווען  מבלבל  שטארק 

הייליגע עבודה. 

שטארק  פלעגט  סאדיגורער  דער 

אריינשטעקן די פינגער אין די אויערן יעדעס 

די  הערן  צו  נישט  געקלונגען,  האבן  זיי  מאל 

טמא'נע קלאנגען. במשך די פופצן חדשים איז 

אויסגעקומען אז דער צדיק האט כמעט נישט 

אראפגענומען די פינגערס פון די אויערן! און 

אזוי האט ער זיך געדרייט אין זיין ענגע טורמע 

ולילה,  יומם  לשון  אויפ'ן  געלערנט  און  צעל 

ווען די פינגערס זענען אים אריינגעשטעקט 

אין די אויערן און די פיס רייסן שטיקער.

לאנג  אזוי  פינגער  די  האלטן  פון 

ממש,  נפש  מסירות  ביז  אומאויפהערליך 

זענען די אויערן קראנק געווארן און דער צדיק 

האט געליטן דערפון זיין גאנץ לעבן.

פון  שווער  גרויסער  דער  האט  אמאל 

אדמו"ר הזקן מסאדיגורא, דער הייליגער בית 

איידעם  זיין  באזוכט  קארלין,  פון  זי"ע  אהרן 

די  מצב,  ביטערן  דעם  זעענדיג  תפיסה.  אין 

האלט  צדיק  דער  ווי  און  פיין,  און  יסורים 

אים  ער  האט  אויערן,  די  פארשטאפט  אזוי 

אים  פאר  זיך  שפירט  עס  וויאזוי  געפרעגט 

האט  צדיק  דער  אומשטענדן.  יעצטיגע  די 

 – התם...!"  לי  מה  הכא  לי  "מה  געענטפערט, 

וואס איז מיר א חילוק דא אדער דארט! עס 

איז אים געווען אייניג צי ער געפונט זיך אין זיין 

מלכות'דיגן פאלאץ אין סאדיגורא, צי בעמק 

דאס  ער  האט  איבעראל  תפיסה.  אין  הבכה 

אלע  מיט  באשעפער  דעם  געדינט  זעלבע 

כוחות.

רבי אברהם יעקב בן רבי ישראל פריעדמאן זצ"ל, 
י"א אלול תרמ"ג

הרה"ק רבי אברהם יהושע 
פריינד מ'נאסויד זי"ע 

הרה"ח ר' מרדכי שווארץ ע"ה פון טורדא 

ר'  קרוב  זיין  פון  פרוי  די  אז  דערציילט  האט 

בנימין אליעזר פליישמאן ע"ה פון סאטמאר 

געווארן  אפגעשוואכט  שטארק  אמאל  איז 

איז  מצב  איר  און  קינד  א  פון  געבורט  נאכ'ן 

איז  רב  נאסויד'ער  דער  שווער.  זייער  געווען 

אין סאטמאר, איז  א באזוך  אויף  דאן געווען 

ר' בנימין אליעזר אריבערגעלאפן מזכיר זיין. 

דער נאסוידער רב האט אים באפוילן צו געבן 

צען טויזנט רייניש פאר א טאכטער פון הייליגן 

געשטאנען  דאן  איז  וואס  זי"ע  רב  צאנזער 

פאר'ן חתונה מאכן א קינד. 

סכום  דעם  געהערט  האט  מאן  דער  ווען 

האט ער עס נישט געוואלט געבן, טראכטנדיג 

אז די דאקטוירים וועלן זיך שוין אן עצה געבן, 

און ער איז אהיים.

נישט  אבער  איר  האבן  דאקטוירים  די 

געקענט היילן, און די פרוי איז געווארן אלץ 

שוואכער און קראנקער פון מינוט צו מינוט. 

רב  נאסוידער  דער  שוין  האט  אינצווישן 

וועג  אויפ'ן  קלויזנבורג.  קיין  געפארן  געהאט 

פון סאטמאר קיין טורדא, פארט מען אדורך 

קלויזנבורג, האט ר' בנימין אליעזר, דער מאן 

פון די חולנית, געגעבן 10,000 רייניש פאר ר' 

וועג  אויפ'ן  אז  געבעטן  און  שווארץ,  מרדכי 

אהיים קיין טורדא, זאל ער זיך אפשטעלן אין 

קלויזנבורג געבן דאס געלט פאר'ן נאסויד'ער 

רב ער זאל מתפלל זיין פאר זיין פרוי.

קיין  אנגעקומען  איז  מרדכי  ר'  ווען 

קלויזנבורג, האט דער נאסוידער רב געהאלטן 

קריאת  פאר  נאך  שחרית,  דאווענען  אינמיטן 

שמע, אבער ר' מרדכי איז צוגעגאנגען מזכיר 

אין  געהאנדלט  זיך  האט  עס  וויבאלד  זיין 

פיקוח נפש. 

אויפגעהויבן  האט  רב  נאסוידער  דער 

די האנט און געוויזן אז מען קען ווארטן ביז 

האט  אויסטרעטן  נאכ'ן  עשרה.  שמונה  נאך 

ער געפרעגט ר' מרדכי'ן, כ'האב דאך געזאגט 

מען זאל געבן 10,000 רייניש, האט ר' מרדכי 

געזאגט כ'האב דאס געלט ביי מיר. האט אים 

דער נאסוידער רב געזאגט, "נו, געב אהער."

מרדכי  ר'  האט  כתב,"  א  כ'דארף  "רבי, 

האט  רב  נאסוידער  דער  ווען  געענטפערט. 

נישט,  אים  גלייבט  ער  אויב  געפרעגט  אים 

האט ר' מרדכי געזאגט, "דער רבי ווייסט אז 

מענטשן וועלן זאגן כ'האב נישט געגעבן דאס 
 >>
זייט 22

רפואה יארצייטןאין
חודש אלול

דער הייליגער קלויז אין סאדיגורא, וואס דער רוזשינער זי"ע האט נאך אנגעהויבן בויען און דער אלטער סאדיגורער זי"ע (אין בילד אינעווייניג) האט עס פארענדיגט 
און געדאוונט דערין, איז גענוצט געווארן דורך די סאדיגורער רביס ביז צום ערשטן קריג ווען זיי זענען אנטלאפן קיין וויען. נאכ'ן צווייטן קריג ביז צום יאר תשמ"ח האט 

מען גארנישט געוואוסט איבער'ן גורל פון קלויז און די ציונים פון הייליגן רוזשינער ובניו הק' זי"ע. ווען מען איז דאן געוואויר געווארן אז עס איז אלעס איבערגעבליבן 
על מכונם בדרך נס ופלא, האט זיך באלד אנגעהויבן די ארבעט זיי אויסצולייזן פון גוי'אישע הענט. היי יאר, ג' חשון תשע"ז, צום יארצייט פון סבא קדישא פון רוזין, איז 

פארענדיגט געווארן דאס איבערבויען די קלויז און דער אוהל הקדוש אין סאדיגורא (אמאל א פארשטאט פון טשערנאוויץ, היינט טייל פון דער שטאט).

פאסט קארטל מיט א בילד פון קלויז פאר'ן קריג

היכל פון קלויז פארראכטן און איבערגעבויט חשון ע"ז

ביי די ארבעט צו פאררעכטן און באנייען דעם קלויז
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געלט!" האט דער נאסוידער רב מסכים געווען 

און נאך 'ובא לציון' באפוילן זיין גבאי אים צו 

ברענגען א פאפיר און פעדער, וואו ער האט 

מבטיח  יהושע  אברהם  הח"מ  "אני  געשריבן, 

רייניש  אלפים  עשרת  בעבור  הדם  שיפסוק 

שקיבלתי". (איך וואס בין דא אונטערגעשריבן, 

וועט  בלוטיגן  דאס  אז  צו  זאג  יושע,  אברהם 

וואס  רייניש  טויזנט  צען  די  פאר  אויפהערן, 

כ'האב באקומען.)

קיין  אנגעקלונגען  באלד  האט  מרדכי  ר' 

ווען  הבטחה,  די  איבער  דערציילן  סאטמאר 

מען האט אויפגעהויבן דעם טרייבל האט מען 

מינוט  די  אין  איז  מצב  איר  אז  געזאגט  אים 

בעסער געווארן.

די פרוי האט שפעטער דערציילט אז זי איז 

שוין נישט געווען ביי זיך און האט גע'חלומ'ט 

ווי זי איז שוין נפטר געווארן. פלוצים האט זי 

דערזען דעם נאסוידער רב ווי ער ווייזט מיט 

שוין  איר  זאל  מען  הענט  הייליגע  צוויי  זיינע 

איז  זי  אז  זאגנדיג  עולם,  דעם  צו  צוריקקערן 

נאך צו יונג...

פון  ע"ה  פליישמאן  יושע  ר'  הרה"ח 

ליידן  וואך  אנהייב  יעדע  פלעגט  סאטמאר 

האט  מען  ביז  מאגן,  אויפ'ן  יסורים  שווערע 

עסן  פונעם  קומט  דאס  אז  פעסטגעשטעלט 

נישט  מער  דאס  האט  ער  צוויבל'.  מיט  'איי 

געגעסן און מער נישט געליטן די ווייטאגן.

א צייט שפעטער איז דער נאסוידער רב 

שבת  און  סאטמאר,  אין  שבת  אויף  געווען 

געגאנגען  ספעציעל  יושע  ר'  איז  אינדערפרי 

שפעט צום טיש כדי ער זאל נישט באקומען 

שיריים פון די איי מיט צוויבל. 

האט  אנגעקומען  איז  ער  ווען  למעשה, 

פונקט  געהאלטן  נאך  רב  נאסוידער  דער 

געגאנגען  איז  יושע  ר'  מאכל.  דעם  אינמיטן 

און זיך אוועקגעזעצט אין א ווינקל מען זאל 

אים נישט זען, עס האט אים אבער גארנישט 

האט  רב  נאסוידער  דער  נאר  ווי  געהאלפן. 

ליידיגן  א  גענומען  ער  האט  עסן  געענדיגט 

טעלער, איבערגעדעקט זיין טעלער אז קיינער 

זאל נישט נעמען, און אויסגערופן, וואו איז ר' 

יושע פליישמאן? 

זעלבסטפארשטענדליך  איז  יושע  ר' 

און  שיריים,  די  גענומען  צוגעקומען,  באלד 

גלייבנדיג  טעלער  גאנצן  דעם  אויפגעגעסן 

באמונה שלימה אז עס וועט אים נישט שאטן 

אים  ספעציעל  עס  האט  צדיק  דער  וויבאלד 

געגעבן. פון דעמאלטס האט ער שוין ווייטער 

קודש  שבת  יעדן  מאכל  דעם  עסן  געקענט 

מער  האט  עס  און  קדושים  ישראל  כמנהג 

קיינמאל נישט געשאדט.

רבי אברהם יהושע בן רבי משה ארי' פריינד זצ"ל, 
י"א אלול תרצ"ב

י"ב
אלול

הרה"ק רבי אלעזר 
לאנצהוטער בעמח"ס 

יודעי בינה זי"ע 
הרה"ק  איז  תרכ"ה  יאר  פון  זומער  אין 

מחבר  בעל  לאנצוט,  פון  זי"ע  אלעזר  רבי 

"בני  הייליגן  פון  זון  און  בינה"  "יודעי  ספר 

איז  ער  געווארן.  פארשלאפט  זי"ע,  יששכר" 

געפארן מיט'ן זון, דער בעל "שם שלמה" זי"ע 

צו  זיך  פרובירנדיג  וויען,  קיין  מונקאטש,  פון 

דאקטוירים.  גרויסע  דארטיגע  די  ביי  היילן 

אלע רפואות האבן אבער נישט געהאלפן און 

אלץ  געווארן  זענען  צדיק  פונעם  כוחות  די 

געזען  האט  מען  ביז  שוואכער  און  שוואכער 

אז די פטירה איז נאנט.

דעם לעצטן מוצאי שב"ק, די נאכט פון י"ב 

אלול, האט דער צדיק געלאזט רופן זיין זון רבי 

שלמה'לע, און אים באפוילן צו עסן די שריים 

פון שב"ק וואס האט זיך געפונען נעבן בעט. 

דער 'שם שלמה' האט זיך געבעטן ביים טאטן 

אז ער קען נישט עסן, צוזעענדיג דעם שווערן 

מצב פון טאטן, אבער דער טאטע האט אים 

געהייסן ער זאל פארט עסן, און אלס כיבוד 

שריים.  די  געגעסן  שלמה  שם  דער  האט  אב 

נסתלק  בינה  יודעי  דער  איז  אינדערפרי 

געווארן לחיי העולם הבא.

דער שם שלמה האט געוואלט פירן דעם 

היימשטאט,  זיין  לאנצוט,  קיין  צוריק  טאט'ן 

פאר א בכבוד'דיגע לוי' און קבורה. האט ער 

געשיקט א טעלעגראם קיין צאנז צום הייליגן 

איז  עס  ניין.  צי  יא  אנפרעגן  זי"ע  חיים  דברי 

אדורך דער טאג, און די נאכט, און קיין ענטפער 

איז נישט געקומען, האט דער שם שלמה און 

די אנדערע משפחה און מקורבים באשליסן 

באהאלטן  מוזן  מען  וועט  ברירה  בלית  אז 

שלמה  שם  דער  וויען.  אין  דארט  צדיק  דעם 

איז ארויס צום ביה"ח זוכן א פאסיגן פלאץ, און 

דעמאלט איז אנגעקומען דער טעלעגראם פון 

צאנז אז דער דברי חיים זאגט מען קען פירן 

דעם גוף הק' קיין לאנצוט.

דאן איז דער שם שלמה אריבער צו די שרי 

ארויסצופירן  רשות  בעטן  וויען  אין  המלוכה 

דעם נפטר פון לאנד, א זאך וואס איז כמעט 

נאך  צייטן.  יענע  אין  געווארן  געהערט  נישט 

א גאנצן טאג השתדלות איז ענדליך געלונגען 

דאס צו פועל'ן. 

און  דינסטאג,  ארויסגעפארן  איז  מען 

עס  וואו  לאנצוט,  קיין  מיטוואך  אנגעקומען 

צדיק  פאר'ן  לוי'  ריזיגע  א  פארגעקומען  איז 

וקדוש, און ער איז געקומען לקבורה שפעט 

נאכמיטאג נאנט צו די שקיעה.

שפעט  הגולל,  סתימת  נאך  הערשט 

שלמה  שם  דער  האט  ביינאכט,  מיטוואך 

ערשטן  צום  מויל,  אין  עפעס  אריינגענומען 

טעג  פיר  כמעט  די  שבת.  מוצאי  זייט  מאל 

וואס ער איז געווען אן "אונן" האט ער נישט 

ברכה  א  ווייל  טרינקען,  און  עסן  געוואלט 

מן  פטור  איז  אונן  מאכן (אן  נישט  מען  טאר 

המצוות), און עסן אדער טרינקען אן א ברכה 

האט ער אויך נישט געוואלט.

הייסן  דאס  אז  געזאגט  האבן  צדיקים 

עסן די שריים מוצאי שבת איז געווען א רוח 

א  אין  זיין  וועט  זון  דער  אז  זעענדיג  הקודש, 

דער  און  נאכאנאנד,  טעג  עטליכע  תענית 

ביי  דערהאלטן  געוואלט  אים  האט  פאטער 

די כוחות האט ער אים דעריבער באפוילן צו 

עסן דארט אין צימער דעם פריערדיגן מוצאי 

שבת קודש.

רבי אלעזר בן רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל, י"ב 
אלול תרכ"ה

הרה"ק רבי יעקב יוקל 
מ'וואלאווע זי"ע

דער הייליגער צדיק רבי יעקב יוקל זי"ע 

אן  אלס  בארימט  געווען  איז  וואלאווע  פון 

אויף  בפרט  מופת,  בעל  אויסטערלישער 

עניני רפואה, רפואת הנפש און רפואת הגוף. 

דער צדיק פלעגט אפטמאל, בפרט ביי יונגע 

מאמעס אין סכנה און חולי נופל ל"ע, נוצן די 

בירושה  פארמאגט  האט  ער  וואס  "קמיעות" 

פון זיין זיידן, דער הייליגער ישמח משה זי"ע.

רבי ישראל יעקב יוקל בן רבי שמואל טייטלבוים 
זצ"ל, י"ב אלול תרפ"ד

י"ג
אלול

הרה"ק רבי יעקב ישראל 
מ'טשערקאס בעמח"ס 

עמק תפלה זי"ע
ישראל  יעקב  רבי  צדיק  הייליגער  דער 

אין  געפארן  אמאל  איז  טשערקאס  פון  זי"ע 

אין  ואתחנן.  פר'  קודש  שבת  אויף  שטאט  א 

א  געהערשט  דעמאלט  האט  שטאט  יענע 

דער  נאר  ווי  און  ל"ע,  מגיפה  געפערליכע 

צדיק איז אריינגעקומען אין שטאט האט ער 

אין  וויבאלד  יללות  און  בכיות  די  געהערט 

כמעט יעדע שטוב איז געווען...

וואס  געפרעגט  האט  צדיק  דער  ווען 

דערציילט  אים  מען  האט  קולות,  די  זענען 

איבער די ביטערע עפידעמיע. דער הייליגער 

די  אויסגעטייטשט  דאן  האט  טשערקאסער 

ענין,  צום  ואתחנן  פון  פסוקים  פאר  ערשטע 

מיט געוואלדיגע דברי רצון ורחמים צום בורא 

בי   ..." אויסגעפירט  האט  און  עולמים,  כל 

למענכם, דער אייבערשטער האט מיר צוליב 

אזוי  ולשלו'."  לחיים  אהיים  גייט  און  געטאן, 

איז געווען, ותעצר המגיפה.

רבי יעקב ישראל בן רבי מרדכי טווערסקי זצ"ל, 
י"ג אלול תרל"ו

זייט 21<< 

רפואה יארצייטןאין
חודש אלול

דער בית החיים אין לאנצהוט היינט צוטאגס. אונטן זעט מען דעם הויפט אריינגאנג, 
אויבן, רעכטס, זעט מען דעם אוהל הק' פון הייליגן ראפשיצער רב זי"ע און לינקס אויבן 

דער אוהל הק' פון הרה"ק מ'לאנצהוט זי"ע, זע ציונו הק' אין אינעווייניגסטן בילד.

די ספר שו"ת פון נאסויד'ער רב זי"ע, געדרוקט 
נאכ'ן קריג דורך אן אייניקל.
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ט"ו
אלול

הרה"ק רבי יעקב קאפיל 
חסיד זי"ע

קאפיל  יעקב  רבי  צדיק  הייליגער  דער 

חסיד זי"ע, פון די גרויסע תלמידים פון הייליג'ן 

בעל שם טוב זי"ע און גרונדער פון די קאסוב-

פארמישן  צו  (נישט  דינאסטיע  וויזשניצע 

זי"ע),  ליקאווער  קאפיל  רבי  צדיק  מיט'ן 

אמאל  וואך.  יעדע  טאג  איין  פאסטן  פלעגט 

איד  געהויבענער  א  אים  צום  געקומען  איז 

און  לשבת,  משבת  פאסטן  פלעגט  וועלכער 

דאווענען  מיין  איז  'פארוואס  געפרעגט,  אים 

נישט אזוי ווי אייערס?' (ווי באקאנט איז רבי 

קאפיל חסיד געווען דער בעל תפילה פונעם 

הייליגן בעל שם טוב, מיט אן עבודת התפילה 

חד בדרא). דער איד האט צוגעלייגט אז זיין 

העכער,  נאך  זיין  געדארפט  וואלט  דאווענען 

וויבאלד ער פאסט דאך אסאך מער.

דער צדיק האט אים געענטפערט, אז דו 

תענית,  א  פאר  טאג  א  מיר  צו  קומען  וועסט 

דאווענען  דיין  וועט  נאכט,  די  פראווען  און 

וועסט  און  מדריגה,  העכערע  א  צו  אנקומען 

מער נישט דארפן פאסטן משבת לשבת.

דער חסיד האט זיך געגרייט מיט א הכנה 

די  חסיד  קאפיל  רבי  צו  אריבער  און  דרבה 

נאכט פאר זיין תענית. די גאנצע נאכט זענען 

און  געזעצן  צדיקים  דערהויבענע  צוויי  די 

האט  דאווענען  פאר'ן  אינדערפרי  געלערנט. 

רבי קאפיל חסיד געזאגט אין שטוב מען זאל 

אנגרייטן א גוטן פרישטאג פאר'ן חסיד...

מען האט זיך געשטעלט דאווענען שחרית, 

אינמיטן  און  התלהבות,  און  דביקות  מיט 

צוזאמגעפאלן  חסיד  דער  איז  דאווענען 

שווער  אים  האט  מען  אזש  פאר'חלש'ט... 

דערמונטערט. דאן האט רבי קאפיל געזאגט 

פאר'ן חסיד, ביסט נאך נישט ראוי צו עבודת 

ווייטער  קענסט  מדריגה.  די  אויף  התפילה 

צוריקגיין צו פאסטן משבת לשבת, ווייל דאס 

איז נישט אזוי שווער ווי אונזער תענית איין 

טאג אין דער וואך.

רבי יעקב קאפיל בן רבי נחמי' פייביל האגער זצ"ל, 
ט"ו אלול תקמ"ז

ח"י
אלול

הרה"ק מהר"ל מ'פראג, 
בעמח"ס גבורות ד', גור 
ארי', נצח ישראל, ועוד 

הרבה זי"ע
הייליגן  דעם  בשם  געברענגט  ווערט  עס 

אפאר  האזינו"  "פרשת  זאגן  אז  זי"ע  מהר"ל 

פאר  סגולה  גרויסע  א  איז  טאג  יעדן  מאל 

אריכות ימים.

רבינו הק' בעל דברי יואל מ'סאטמאר זי"ע 

האט נאכגעזאגט בשם דעם הייליגן רוזשינער 

א  איז  מהר"ל  פון  ספרים  די  דרוקן  אז  זי"ע, 

סגולה פאר גרויסע ישועות. אסאך אידן זענען 

שוין געהאלפן געווארן דורך דעם.

רבי יהודא ליווא בן רבי בצלאל זצ"ל, י"ח אלול 
שס"ט

י"ט
אלול

הרה"ק בעמח"ס שפת 
אמת מ'ברעזשאן זי"ע

יאר  אין  נדרי  כל  פון  נאכט  הייליגע  די 

פייבוש  משולם  רבי  צדיק  ביים  איז  תרכ"ז 

היילפרין זי"ע פון ברעזשאן פארגעקומען גאר 

א התעוררות'דיגער מעמד. 

נאך כל נדרי, ווען מען האט צוריק געלייגט 

די ספרי תורה אין ארון הקודש, האט זיך דער 

צדיק אויפגעשטעלט און מיט בכיות נוראות 

געזאגט א דרשה אויף די פסוקים "למען יזמרך 

כבוד ולא ידום..." (תהלים ל') און "וידום אהרן" 

פון פרשת שמיני, אויסשמועסנדיג דעם ענין 

פון קבלת יסורים באהבה ובשמחה. 

דער ברעזשאנער רב האט אויסגעפירט די 

אמאל  אויף  פאטש  "איין  לשון,  מיט'ן  דרשה 

איז נאך צו דערליידן, אבער נישט קיין צוויי, צו 

צוויי פעטש האבן מיר נישט קיין כוח."

פארשטאנען  נישט  האט  עולם  דער 

יענעם  שפעטער  אבער  ענין,  דער  איז  וואס 

זין  גרויסע  צוויי  די  זענען  חנוכה,  אין  יאר, 

פונעם צדיק, רבי ישעי' אשר און רבי לייבוש, 

האבן  און  געווארן  פארשלאפט  שטארק 

מרובים.  שמים  רחמי  צו  צוקומען  געדארפט 

דער עלטסטער זון איז נסתלק געווארן לגנזי 

מרומים אין עלטער פון זיבעצן יאר, און דער 

און  געווארן  געזונט  איז  לייבוש  רבי  ברודער 

זוכה געווען צו אריכות ימים ושנים. 

דאן האט מען פארשטאנען די בכיות'דיגע 

דרשה פון יום הקדוש ביינאכט, אז דער צדיק 

האט געשפירט דאס קומענדיגע און עס איז 

געווען תפילה עושה מחצה.

רבי משולם פייבוש בן רבי נפתלי הירץ היילפערין 
זצ"ל, י"ט אלול תרל"ד

ז"ך
אלול

הרה"ק מהר"ש מ'בעלזא זי"ע
אין סיפורי צדיקים ווערן דערמאנט דריי 

וויאזוי  רב  בעלזער  ערשטן  פונעם  תשובות 

כח  געוואלדיגן  זיין  צו  געווען  זוכה  האט  ער 

אויסצוהיילן קראנקע מיט זיינע פינגער – וואס 

ווי באקאנט פלעגט ער אריבערפירן די 'אצבע' 

און 'אמה' (ווייז און מיטעלע פינגער) איבער 

קראנקער  דער  און  מחלה  די  פון  ארט  דאס 

פלעגט באלד אויסגעהיילט ווערן.

איינמאל, ווען דער הייליגער ייטב לב זי"ע 

און זיין ברודער הגה"ק רבי שמואל גארליצער 

און  שלו'  שר  ביים  געווען  זענען  זי"ע, 

בייגעוואוינט אזא מופת אין רפואה, האט עס 

ארויסגערופן ביי זיי א גרויס התפעלות. האט 

דער צדיק זיי געזאגט, וואס איז דער וואונדער, 

דאן  האנט,  די  מיט  נישט  זינדיגט  מען  "אויב 

געטאן."  איז  געטאן  און  געזאגט  איז  געזאגט 

פאלגנדן  מיט'ן  עובדא  די  דערציילן  אנדערע 

נוסח, "אויב מען זינדיגט נישט מיט די האנט, 

דאן קען מען טאן מיט זיי וואס מען וויל."

פראווע  "איך  געזאגט,  ער  האט  אמאל 

זייער  האב  איך  נאר  הק',  שמות  מיט  נישט 

רחמנות, זאגט מען אין הימל אז א בשר ודם 

וכמה  כמה  אחת  על  רחמנות,  אזויפיל  האט 

דארף מען מן השמים אויך רחמנות האבן."

אים  האט  וואס  מפורסם  צדיק  א  פאר 

אמאל געפרעגט דערויף, האט דער שר שלום 

געזאגט אז די צוויי פינגערס האבן אין זיך אזא 

א  דורך  קומט  מחלה  יעדע  וויבאלד  קדושה 

אבר.  דעם  קעגן  איז  וואס  מצוה  די  אין  פגם 

מצוות,  אלע  דאך  אנטהאלט  הק'  תורה  די 

צוויי  די  מיט  'טייטעלט'  מען  אז  דעריבער, 

פינגער ביים לערנען, גייט אריין די קדושה פון 

די גאנצע תורה אין די פינגערס, און ביים לייגן 

די הייליגע פינגערס אויפ'ן פלאץ פון א מחלה 

ווערט עס באלד פארראכטן.

רבי שלום בן רבי אלעזר זצ"ל, כ"ז אלול תרט"ו

זכותם יגן עלינו
ועל כל ישראל

רפואה יארצייטןאין
חודש אלול

רעכטס: די הייליגע שול וואס דער שר שלום האט געבויעט. 
לינקס: דער בית המדרש. ביים קריג האבן די דייטשן ימש"ו 

3 מאל באמבארדירט די שול, אבער בלויז די צוגעבויעטע 
'סאלאשן' זענען חרוב געווארן (זע קליינער בילד). דאן האבן זיי 
געצוואונגען ארטיגע אידן צו צענעמען די שול שטיין ביי שטיין.

דער אלטער בית החיים אין טיסמעניץ, מקום מנוחת הרה"ק רבי קאפיל חסיד זי"ע, איז גענצליך חרוב געווארן ביים 
קריג. א קבוצה חסידי וויזשניץ זענען געקומען אויף די שפירן פון ארט ענדע תשע"ו. נאך גרויס אינטערווענץ האט מען 

ענדליך דערקלערט דאס ארט אלס היסטאריש הייליג פלאץ וואו מען טאר נישט גראבן. היי יאר שבט האט ר' ישראל 
מאיר גבאי אויפגעשטעלט אויפ'ן שטח אן אוהל מיט א מציבה לזכרו פון ר' קאפל און פונעם בית החיים.

בהשגחה פרטית האט מען שפעטער געפונען פרישע בילדער פון בית החיים, זעט מיטלסטער בילד וואו 
מען דערקענט אן אוהל אינמיטן פון ביה"ח - לויט'ן חשבון געפונט זיך דאס אויפ'ן זעלבן ארט וואו די מציבה 

איז אויפגעשטעלט געווארן געציילטע חדשים פריער. ערב ר"ח אייר תשע"ז האבן א מנין חסידים מתפלל 
געווען ביים ציון צום ערשטן מאל זייט'ן קריג. (תשו"ח לחברי מכון "הגן הנאה" לחצרות בית וויזשניץ על עזרתם)

↙
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יעדן  אן  מען  הייבט  לפניך"...  אני  "מודה 
אינדערפרי ווען מען וועקט זיך אויף און דאס 

הארץ קלאפט מיט נאך א טאג לעבן.
וועלכע  הערצער  פארהאן  אבער  זענען  עס 
הערצער  לעבן,  איין  ווי  מער  פאר  קלאפן 
וועלכע קלאפן צו ברענגען לעבן פאר אנדערע. 
אב  פון  שליחים  געטרייע  די  הערצער,  די  פאר 
הרחמן וועמענס נאבעלע הערצער קלאפן מיט 
חסד און ליבשאפט פאר אנדערע, צו זיי דרוקט 
זיך אויך אויס די אידישע מידה פון הכרת הטוב 

מיט דאנק און לויב אויף אלע אופנים.
דאנק  הארציגן  א  פון  פארעם  אין  אמאל 
צומאל  געדרוקט;  צו  געשריבן  בריוול, 
עטליכע  מיט  מאנכע  און  נאמען  א  אן 
זיי  קומען  צייט  צו  צייט  פון  אונטערשריפטן; 
אין  צי  טעלעפאן;  אויפ'ן  מעסעדזשעס  אלס 
אין  אדער  שמחה  א  ביי  גאס,  אויפ'ן  פערזאן, 

שול.
יערליכן  אויפ'ן  כח  יישר  דער  קומט  אמאל 
פאר  המספיק"  "שבת  סיי  המספיק,  שבת 
לעצטע  די  און,  שיחיו  עלטערן  חשוב'ע  די 
די  פאר  שבתים  ספעציעלע  די  אויך  יאר,  פאר 
רעספיט קינדערלעך נ"י. אסאך דאנק בריוולעך 
נשמה  קעמפ  המספיק'ס  איבער  אריין  קומען 
אין  קומען  ווייניג  נישט  און  פראגראם, 
השואבה'ס  בית  שמחת  יערליכע  צו  רעאקציע 

און חול המועד פסח אויספלוגן.
אבער נישט אנדערש קומען הארציגע דאנק 
שוועסטער,  מאמע,  טאטע,  פון  אויסדרוקן 
צי  באבע  זיידע,  מומע,  פעטער,  ברודער, 
טיפע  שילדערן  וועלכע  קרובים,  אנדערע 
פאר  דאנקבארקייט  און  שעצונג  פון  געפילן 
פאר  דערגרייכונג  און  דורכברוך  פרישן  א 
זייער באליבטן, דעליווערט דורך די הימלישע 

המספיק שליחים.
צום  טויש  דראמאטישע  א  זיין  עס  זאל 
א  אויטיזם,  מיט  יונגעלע  ליבליך  א  ביי  גוטן 
פאר  אפאראט  און  סערוויס  קריטיש-נויטיגע 
אנדערע  פון  ליידט  וועלכע  מיידעלע  זיסע  א 
באגרעניצונגען, א פאסיגע שטעלע מיט סיפוק 
זעלטנרייכע  בחור,  גרעסערן  פאר'ן  געלט  און 
ערוואקסענע  די  פאר  פראגראם  'סטארס' 
באדע- איבערגעמאכטע  אן  גאר  צי  טאכטער, 

צימער פאר'ן חשוב'ן זיידן שליט"א צו קענען 
פארבלייבן אין די אייגענע שטוב.

בריוולעך/ דאנק  די  פון  אדרעסן  די 
פארשידן,  אויך  אודאי  זענען  מעסעדזשעס 
אין  אפיסעס  פילע  המספיק'ס  צו  דירעקטירט 
לאנגיעריגע  איין  געגנטער.  היימישע  אלע 
סיי  איז  קאונטי  קינגס  אין  וועטעראן  המספיק 
א סיבה און אויך אן אדרעס פאר נישט ווייניג 

אזעלכע בריוולעך.
מינוט  עטליכע  ווי  מער  נישט  פארברענגט 
'מעדיקעיד  המספיק  מיט  טעלעפאן  אויפ'ן 
האשה  ברוקלין,  אין  קאארדינעיטאר'  סערוויס 
וועט  איר  און  תחי',  פריינד  מרת  החשובה 
אויסער יעדן צווייפל ווערן איבערגענומען פון 
פון  ארויס  פליסן  וועלכע  געפילן  הארציגע  די 
שטופן  וועלכע  געפילן  דראטן,  טעלעפאן  די 
שטאב  יעדן  פון  הקודש  עבודת  דאס  פאראויס 
מיטגליד אין המספיק, צו אינוועסטירן כוחות, 
צייט און מח און אלעס מיט הארץ, צו דעליווערן 
דאס בעסטע און נאכמער פאר זייערע טייערע 

קליענטן. עס איז אן עבודת הקודש מיט וועלכע 
מען וואלט געקענט אנפולן שאפעס מיט דיקע 

געדעכט-געשריבענע ביכער.

המספיק שטאב פלעכטן ווייטער די אידישע 
געשיכטע פון האפענונג קעגן יעדע ווייטאג און 
טירן געעפנט ווען אלעס זעט אויס פארשלאסן.

די לענג און ברייט וואס מרת פריינד און אירע 
העלפן  צו  שפאנען  וועלן  קאלעגעס  המספיק 
טרערן,  ביז  הערצער  רירן  קינדער",  "זייערע 
אינספיראציע.  און  איבערראשונג  גרויס  פון 

אלע  ערלעדיגן  געניט  נאר  נישט  איז  עס 
פאפיר-ארבעט און ביוראקראטיע וואס שטייט 
צווישן א הילפס רוף און פאקטישע הילף, נאר 

וואוילטעטיגע  אנדערע  רעקרוטירן  צו  אפילו 
מעגליכע  וועלכע  סיי  און  ארגאניזאציעס 
הילף צו דערלייכטערן א פארווייטאגט אידיש 

הערצעלע.
אלזא, עס איז בכלל נישט קיין וואונדער וואס 
פריינד  מרת  וועטעראן,  המספיק  בארימטע  די 
אין  קאארדינעיטאר  סערוויס  מעדיקעיד  תחי', 

יארן  לאנגע  שוין  קאונטי  קינגס  אוו  המספיק 
א  ערהאלטן  האט  ולברכה,  לטובה  שוין  כולן 
הערליכע בריוול פון א דאנקבארע שוועסטער 
פון א זיס לעכטיג מיידעלע מיט דאון-סינדראם.
נאך אלעמען איז עס געווען מרת פריינד תחי' 
שרייבערין  יונגע  די  געמוטיגט  האט  וועלכע 
יערליכן  דעם  מיטצוהאלטן  בריוול  פונעם 
וואס  פראגראם"  המועד  "חול  הערליכן 
המספיק  פולע  די  פאר  צו  שטעלט  המספיק 
די  פון  געשוויסטער  אריינגערעכנט  משפחה, 
ברייטסטן  און  שענסטן  אויפ'ן  קינדערלעך, 

פארנעם.
איז  גאזעט  פונעם  צילן  די  פון  איינס  מיט 
לפרסם עושי מצוה, אויסצולויבן און באערן די 
שטאב  המספיק  פון  הקודש  עבודת  העראישע 
אז  מיר  שפירן  ואתר,  אתר  בכל  די  מיטגלידער 
עס איז נישט מער ווי פאסיג צו דערמאנען דאס 
בריוול וועלכע האט דערווארעמט דאס הארץ.

יונגע  די  טוט  שורות  די  צווישן  און  אין 
המספיק'ס  אויסדרוקן  הערליך  שרייבערין 
און  ליבשאפט  אויפריכטיגע  און  ארגינעלע 
זייגער  פון  טיק  יעדעס  באגלייט  וואס  הארץ 
גאנצע  די  איבער  הארץ  פון  קלאפ  יעדעס  און 

אגענטור.
עטליכע  אידיש  אויף  איבער  זעצן  מיר 
ווערטער  בריוול,  הארציגן  דעם  פון  אויסצוגן 

וועלכע רעדן פאר זיך:
חשוב'ע מרת פריינד,

חול  המספיק  די  ביי  געווען  זענען  מיר 
געווארן  בין  איך  אז  זאגן  צו  אווענט.  המועד 
אונטערגעשאצט!  שטארק  איז  איבערגענומען 
איך בין אזוי איבערגעפולט מיט איבערראשונג 
קעירן  וועלכע  מענטשן  די  צו  רעספעקט  און 
"באמת", אז א פאעזיע האט זיך ארויסגעגאסן 
אלזא  עס  וויל  איך  הארץ.  מיין  פון  גלייך 

מיטטיילן מיט אייך...
חול המועד פסח תשע"ז האט מיר געפונען 
ביי איינס פון המספיק'ס יערליכע אויספלוגן... 
אינספירירנדע  די  געווען  איז  אלעס  ווי  מער 
געטריישאפט און ליבליכע מסירות נפש בלויז 
צו געבן און שענקען... אזויפיל הייליגע נשמות, 
אבער נישט ווייניגער מענטשן וועלכע טראכטן 
לענג  יעדע  צו  גיין  וועלן  און  זיי  פאר  באמת 
קענסט  דו  יא,  שמייכלען...  מאכן  צו  זיי  בלויז 
הילף,  באזונדערע  דארפן  און  אנדערש  זיין 
'פערפעקט'  די  ווי  גענוי  אייביג  נישט  איז  עס 
באשאפן  אזוי  פונקט  זענען  זיי  אבער  בילד... 
געווארן דורך דער פון אויבן, און אלעס וואס זיי 
ליבשאפט...  ענדלאזע  און  געדולד  איז  דארפן 
מיר  פארקערט,  אפ,  נישט  זיי  סטעמפלען  מיר 
זיי  העלפן  און  מעגליכקייטן  זייערע  טרעפן 
הענט  אפענע  מיט  אויף  זיי  נעמען  מיר  בליען, 
און הערצער... ווער קען דען מעסטן דעם זכות 
אויספלוג  המועד  חול  דער  ערציען...   זיי  פון 
האט מיר געלערנט וואס שענקען און ליב האבן 
ספק  שום  בלי  מיר  וועט  עס  און  באמת  מיינט 

באגלייטן א לאנגע צייט...
וועלכע  מענטשן  פון  קומען  בריוון  די 
צו  אדרעסירט  אפט  זענען  און  פארשטייען 
נישט  מיט,  אליינס  עס  לעבן  וועלכע  מענטשן 
די  אין  אויך  נאר  הקודש,  עבודת  די  אויף  נאר 

אייגענע שטוב.
המועד  חול  המספיק'ס  פון  רעדנדיג 
בריוול  אינעם  דאנק  דער  טוט  פראגראם 
דערמאנען און טוט אודאי אריינרעכענען הכרת 
פון  תחי',  קטינא  מרת  בארימטע  די  צו  הטוב 
שטארקסטע  היינט  ביז  און  ערשטע  סאמע  די 

כוחות פון המספיק.
ערשטע  פיר  המספיק'ס  פון  איינע  אלס 

 המספיק נייעס

הארציגע בריוול רעאגירט צו 
הארציגסטע עבודת הקודש

פון המספיק פאסט קעסטל:

מיר זענען געווען ביי די המספיק 
חול המועד אווענט... איך בין אזוי 
איבערגעפולט מיט איבערראשונג 
און רעספעקט... א פאעזיע האט זיך 
ארויסגעגאסן פון מיין הארץ...
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צום געזונט

ברוכים הבאים!
גרויס פרייד אין המספיק 

אוו קינגס קאונטי מיט צוויי 
פרישע בעטן באשטעטיגט 

אין "סאוט-9 אונזערהיים"
ספעציעלע  פאר  ווארט-ליסטעס  די 
א  אן  גרויס.  ווייטאגליך  זענען  רעזידענצן 
געברויכן  ספעציעלע  מיט  מענטשן  שיעור 
ווארטן צו באקומען בעטן אין פאסיגע גרופע-

נויטיגן  דעם  האלט  אלבאני  אבער  היימען, 
גענצליך  כמעט  יאר  עטליכע  שוין  פראיעקט 

געשלאסן צוליב מאנגל אין פאנדן.
שתדלנות אין דעם געביט איז א טעמע וואס 
די  פון  איז  עס  און  טיש  פון  אראפ  נישט  גייט 
עבודות הקשות שבמקדש. דעריבער איז יעדע 
פרייד  אויסטערלישע  אן  קעיס  געענטפערטע 
ד'  בחסדי  ווען  אצינד  איבערהויפט  זיך,  פאר 
פאר  ערלויבעניש  געווארן  ערמעגליכט  איז 

צוויי פרישע בעטן אין סאוט-9 אונזערהיים.
ווי  ווערן  געשיכטע  די  איבער  דעטאלן 
אלצדינג איבער המספיק געהאלטן אין גרעסטן 
און "היפ"א".  הבריות  כבוד  צוליב  געהיימניס 
איז  דערוואוסט  יא  זיך  האט  גאזעט  דער  וואס 
לב  עד  דערגרייכט  דא  האט  קריזיס  דער  אז 
שיחיו  קינדערלעך  טייערע  צוויי  די  השמים. 
ביים  און  זומער-קעמפ,  א  אין  אצינד  זענען 
זיי  האבן  קעמפ,  נאך  באס  פון  אראפקומען 

נישט וואו צו גיין.
פארקערט.  געלאפן  סיטואציע  די  איז  דא 
המספיק  מיט  פארבינדן  זיך  האט  סטעיט  די 
צו  מעגליך  איז  עס  אויב  געפרעגט  און 
המספיק  בעטן.  צוויי  נאך  פאר  פלאץ  געפונען 
נאך  אפילו  פאר  פלאץ  טרעפן  צו  גרייט  איז 
טויזנט... הלואי ווען מען קען ענטפערן יעדעס 
פון  ווילן  דער  ווי  הילפס-רוף  איינציגסטע 
המספיק  צוויי,  די  קודם  אבער  אגענטור...  די 
מען  קען  סאוט-9  אין  אז  געזאגט  באלד  האט 
שטייפע  די  לויט  אפילו  בעטן   2 נאך  צולייגן 

ביוראקראטישע פארשריפטן.
עקזעקיוטיוו  הי"ו,  פריינד  יואל  מו"ה 
קאונטי,  קינגס  אין  המספיק  פון  דירעקטאר 
וועלכער איז פערזענליך געווען טיף פארמישט 
זאל  אלבאני  פארלאנגט  האט  פרשה,  די  אין 
זיך  האט  אלבאני  און  חלק,  זייער  צושטעלן 
פארפליכטעט צוצואיילן דעם גאנצן פראצעדור 
בחסדי  און  בעטן,  פרישע  די  באשטעטיגן  פון 
די  אז  צוריקגעקומען  בשורה  גוטע  די  איז  ד' 

קינדערלעך זענען מסודר.
יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידינו! 

געזונטערע לעבנסשטייגער קען 
ראטעווען א דריטל וועלט פון "שכחה" 

אויף דער עלטער
דער   – קאליפארניע  אנדזשעלעס,  לאס 
לעבנסשטייגער וויאזוי מען געוואוינט זיך איין, 
געזונטהייט- צו  קומט  עס  ווען  איבערהויפט 

געוואוינהייטן וועלכע אפעקטירן דאס געזונט 
אויב  וואגשאל  דעם  בייגן  זיי  קענען  מח,  פון 
דער  אויף  רח"ל  'שכחה'  פון  ליידן  זאל  מען 

עלטער צו נישט. 
קאליפארניע  דורך  שטודיע  גרעסערע  א 
דאקטוירים האט געצילט ניין פאקטארן וועלכע 
זכרון,  דעם  פארלירן  פון  ריזיקע  די  העכערן 

שטאב מיטגלידער האט האשה החשובה מרת 
קטינא שתחי', אינאיינעם מיט איר חשוב'ן מאן 
רב  הי"ו,  קטינא  מענדל  חיים  מו"ה  הרה"ח 
פלייסיג  יואל,  קרית  אין  האב  רחמי  דביהמ"ד 
"פעמילי  אומבאקאנטע  אמאל  די  אנטוויקלט 
זיי  וואס  ווארצלען  די  פון  פראגראם.  קעיר" 
פעמילי  המספיק'ס  איז  איינגעזייעט  האבן 

קעיר פראגראם אויסגעשטיגן אלס די גרעסטע 
אין  פראוויידער  קעיר  פעמילי  נאן-פראפיט 
פילצאליגע  באלייכטנדיג  סטעיט,  יארק  ניו 
ריכטיגן "אור  סאמע  מיט'ן  שטובער  היימישע 

במושבותם".
המספיק  געהאלפן  זיי  האבן  בלויז  נישט 
ספעציעלע  מיט  נשמה'לעך  זיסע  אריינשטעלן 
אויך  נאר  היימען,  ליבליכע  אין  געברויכן 
טרעפן  קינדערלעך  לעכטיגע  די  געהאלפן 
ישראל  כלל  פון  הערצער  אין  ארט  ווארעם  א 

אומעטום.
הערצער  אומצאליגע  אז  חידוש  קיין  נישט 
צענדליגער  לעצטע  די  אין  רעאגירט  האבן 

הויפנס  מיט  הע"י,  קטינא  משפחת  צו  יארן 
פארעמען,  און  מאסן  אלע  אין  דאנק-בריוון 
פון  שטוב  אין  געהאלטן  טייער  ווערן  וועלכע 
די  וואוינען  עס  וואו  שיחיו,  קטינא  משפחת 
צאל  א  מיט  אינאיינעם  פארפאלק  חשוב'ע 
האדעווען  זיי  וועלכע  קינדערלעך  לעכטיגע 

מיט ענדלאזע ליבשאפט.
המספיק  פאר  גילטיג  איז  זעלבע  דאס  און 

שטאב מיטגלידער אומעטום.
די טעלעפאן רופן אינמיטן די נאכט, זודיגע 
יאוש,  געלעכטער,  באפרייענדע  טרערן, 
זענען  וועלכע  באציאונגען  די  איבערראשונג, 
אסאך מער הארץ צו הערץ, ברודער צו ברודער 

צו  שטאב  ווי  שוועסטער,  צו  שוועסטער  און 
קליענט.

און  בריוולעך  צעטעלעך,  מעסעדזשעס,  די 
וואס  עפעס  ארויס  אלזא  ברענגען  פאעזיעס 
ווערטער קענען נישט שילדערן – אבער פונקט 

אזוי איז המספיק עבודת הקודש.
אט די מעשי הצדקה והחסד וועלן אונז מיט'ן 
אייבערשטנס הילף גאר אין גיכן אויסלייזן פון 
גלות און ברענגען די גאולה שלימה. דאן וועלן 
ארויסשרייען  בריוולעך  דאנק  די  טרעפן  מיר 
אין גרויסע פלאקאטן, איינגעקריצט אוי אייביג 

אין די גאלדענע ווענט פון ירושלים הבנוי'.
מי כעמך ישראל! 
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הארציגע בריוול: 
עבודת הקודש

"סאוט 9 אונזערהיים", העכסטקלאסישע המספיק רעזידענץ, גרייט זיך מיט פרייד צו זיין 
די ווארימע היים, א ווארעמע משפחה, אן אייגענע נעסט מיט הארציגע געשוויסטער, פאר 

נאך 2 בס"ד, אונטער די געטרייע מרת צימענט תחי' און איבערגעגעבענע שטאב.

המספיק נייעס

באקאנט אויף ענגליש אלס 'דימענשיע', און די 
רעזולטאטן האבן שטארק אונטערגעשטראכטן 
דאס וויכטיגקייט פון נעמען די ריכטיגע שריט 
שכחה  פארמיידן  צו  כדי  לעבן  גאנצן  דורכ'ן 
זקנה  עד  טאג  לעבעדיגן  יעדן  פון  געניסן  און 

ושיבה.
צו  וויכטיגסטע  דאס  איז  פארשער  די  לויט 
ניין  פאלגנדע  די  באלאנס  ריכטיגן  אין  האלטן 
נאכ'ן  לערנען/שטודירן  מיט  פארזעצן  זאכן: 
הערן  באהאנדלען  שנעל   ;15 פון  עלטער 

פעשקייט  און  דרוק,  בלוט  הויכע  פארלוסט, 
אין די מיטעלע יארן; נישט אנהייבן/אויפהערן 
פיזיש  דעפרעסיע,  פארמיידן  און  רייכערן; 
און  איזאלאציע  סאציאלע  אומאקטיוויטעט, 

'דייעביטיס', איבערהויפט העכער די 65.
פון  נאכפאלגן,  אירע  און  'דימענשיע' 
אסאך,  נאך  און  ענקזייעטי  ביז  דעפרעסיע 
איבער  עקאנאמיע  גלאבאלע  די  אפ  קאסטן 
$800 ביליאן אמעריקאנע דאלארן יערליך. ביז 
יאר 30' למס', שאצן אנאליסטן, וועט די סומע 

שטייגן צו $2 טריליאן.
נאר  וואס  טון  לעבן  אגאנץ  מוזן  "מיר 
פארלירן  פון  ריזיקע  די  רעדוצירן  צו  מעגליך 
דעם זכרון," שרייבט דר. לאן שניידער, פון די 
דארפן  "גלייכצייטיג  שטודיע.  די  פון  פירער 
מיר העלפן די וואס ליידן פון 'דימענשיע' און 

זיי האלטן בכבוד און פארזיכערט.  

'דימענשיע' אפעקטירט נאנט צו 50 מיליאן 
מענטשן איבער די וועלט. לויט'ן חשבון 
וויפיל מער מענטשן עלטערן זיך היינט, 

וועט ביז יאר 30' צוקומען נאך 75 מיליאן, 
און עס וועט דערגרייכן 132 מיליאן ביז 50'.
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 זומער תשע"ז אין המספיק טאג פראגראמען

א לעבעדיגע פארעם אין חצר דישבה"ק, ק"י. 'ורחמיו על כל מעשיו' - די בחורים 
שיחיו און ילדי החמד פון "רעספיט" האבן זיך מחי' געווען במשך לאנגע שעות.

המספיק אין בילדער

בחורי חמד פון ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אין קינגס קאונטי קענען זיך נישט גענוג אנזעטיגן פונעם די געשמאקע אויספלוגן אין שויס פון נאטור, פארקס, און אפילו אין 
הויף פון ישיבה... איבעראל פארזיכערן די געטרייע שטאב שיחיו אז יעדער באקומט דאס מאקסימום אויפמערקזאמקייט און פארגעניגן!

בחורי חמד דישיבת תורה וחסד, קרית יואל, זענען כמנהגם יעדן זומער געפארן קיין 
'וואודבאורן' מקבל זיין ברכת כ"ק אדמו"ר מ'ניקלשבורג שליט"א. דער רבי איז נישט 
געווען אויפ'ן ארט, אבער דעם רבי'נס רישומא דקדושא - די שמחה און הארציגע 

ווארעמע ברכות לברך ולהתברך מיט אהבת ישראל - האט זיך גוט געשפירט...

אלול תשע"זהמספיק גאזעט26



D
A

R
T

 M
E

D
IA

   
   

  8
4

5
 7

8
2
 6

5
5

8

 •

 •3:30-10:30

 • 
 איבונגען,  נארהאפטיגע 

 •MLTC 

 •59 58

 • 
845.503.0884

 
 

27 המספיק גאזעט SEP. '17   •  ISSUE NO. 152



 זומער תשע"ז אין המספיק טאג פראגראמען

המספיק אין בילדער

די מיידלעך פון "סטארס פראגראם", ראקלענד קאונטי, האבן איין טאג 
אהערגעשטעלט א מאסיווע קארניוואל אין פראכטפולן "המספיק טערעס" זאל. 

אלע געסט זענען איבערראשט געווארן פון די פילפארביגע אקטיוויטעטן!

אין "מחנה להחיות" - דער זומער פראגראם דישבה"ק, ראקלענד - טוט זיך "מנוחה ושמחה" (די צוויי טיעמס) אבער ביי אלע צונאזאם איז שוין איינמאל "אור ליהודים!"

נאר וואס האט מען באזוכט הבה"ח שבתי נ"י אין שפיטאל, און אצינד ב"ה פראוועט 
מען שוין די סעודת הודאה, שבתי איז צוריק מיט אונז!

אן אנדערער רייכער טאג אין מחנה להחיות, הבה"ח יצחק נ"י פירט זיין מלוכה מיט די 
פולסטע ערנסטקייט ווען א חבר כאפט א שמועס מיט'ן מיקי מויז...

דער הערליכער וועטער האט נישט געקענט זיין שענער ביים שפאציר אויפ'ן האדסאן 
טייך. דער קלארער הימל האט ערלויבט צו קוקן ווייט ווייט...

אין המספיק פרויען דעי העב, קינגס קאונטי, איז די טעמע איין טאג געווען "בשלומה של 
מלכות", מיט וואלן, קאמפיינס, "מעיק המספיק גרעיט עגעין", געבעקס און צירונג אין פאן-

קאלירן פון אונזער מלכות של חסד, און שרייבן בריוו צום ווייסן הויז.
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המספיק נייעס

חיזוק:

'זומער', דער הויכפונקט ווען "לעבעדיגע 
אמונה אויף רעדער" פארט ארום אין 
קעמפס און באנגעלאו קאלאניעס

קאונטי  ראקלענד  אין  טערעס"  "המספיק 
יאר  שולע  פאריגן  פון  ענדע  צום  האט 
ווידעראמאל געהאט די זכי' מיטצוהאלטן און 
מיטלעבן א "לעבעדיגע אמונה פרעזענטאציע" 
צווישן אירע ווענט, א גייסטרייכע מעמד וואס 

עפנט אפיציעל דעם זומער-אמונה-סעזאן.
דורך וועם? וואס? וויאזוי? אט הערט.

וועלכע  מיידלעך  לעכטיגע  גאר  די  צווישן 
"פאסי  ראקלענד'ס  אוו  המספיק  אין  וואוינען 
שוועסטערהיים" שיינט ארויס די חשוב'ע מס. 
נשמה  לעכטיגע  א  תחי'.  הערשקאוויטש  ב. 
וואס פירט אן א הערליך פראדוקטיוו לעבן און 
באשיינט איר גאנצע ארום. דאס איז טראצדעם 
שוואכע  א  אין  געווארן  געבוירן  איז  זי  וואס 
פיזישע  אירע  פאלסי'.  'סערבאל  מיט  קערפער 
באגרעניצונגען האבן נישט באוויזן צו צוימען 

איר דערהויבענע נאבעלע גייסט.
פון איר רעדער-שטול פירט זי אן מיט מצוות 
און מעשים טובים וואס אסאך מיט שטארקערע 
געדענקט  ווער  אן.  נישט  קומען  איר  ווי  גופים 
זי  האט  צוריק  לאנג  אזוי  נישט  ווען  נישט  דען 
הערליכע  א  אראנזשירט  טעג  הייליגע  די  פאר 
צדקה מסיבה פאר א "הכנסת כלה" צוועק וואס 
בלויז  איז  דאס  און  הארצן,  צום  נאנט  איר  איז 
אירע  פון  קייט  הערליכן  אין  דיאמאנט  איין 

אויפטוען און לייסטונגען.
לעבעדיגע  אלס  בארימט  זי  איז  באזונדער 
און  גייסט  איר  לעבן,  איר  הלבבות".  "חובת 
מיינט  עס  וואס  טויזנטער  באאיינפלוסן  מוט, 

לעבן מיט אמונה, שמחה און בטחון.
איר ביכל, בעסער געזאגט ספר, "מיין לעבן 
ענגליש),  אין  נאר  (דערווייל  ווילטשעיר"  אין 
אידישע  טויזנטער  טראנספארמירט  שוין  האט 
הערצער איבער דער גארער וועלט צו א לעבן 
מיט אדורכגעווייקטע אמונה און בטחון, אבער 
באזונדער אויפגעכאפט זענען אירע לעבעדיגע 
גערן  שענקט  זי  וואס  שמועסן  און  אויפטריטן 
זומער  און  סעמינארן,  שולעס,  מיידל  פאר 

קעמפס אומעטום.
אדער  רעדע  א  נישט  איז  שמועס  אזא  יעדע 

דרשה. עס איז אן "אמונה פרעזענטאציע".
יעדעס  ווערט  שמועס  הערליכע  אזא  איינס 
חינוך  בית  היימישע  א  פאר  רעזערווירט  יאר 
עטליכע  יערליך,  יאר  פארק.  בארא  אין  לבנות 
וואכן פאר ענדע לערן יאר, איז באשטימט אין 
די שולע צו ברענגען די תלמידות מיט באסעס 
מס.  זען  און  הערן  קומען  זיי  וואו  מאנסי  קיין 

הערשקאוויטש און איר לעקציע.
געווען.  אנדערש  נישט  איז  יאר  היי  און 
די  אין  פארזאמלט  זיך  האבן  תלמידות  די 
און  זאל,  טערעס  המספיק  אין  באשטימטע 
ווען מס. הערשקאוויטש איז ערשינען מיט איר 
האט  שמייכל,  שטענדיגער  און  שטול  רעדער 
דאס שוין איינגעקריצט א זעלטענעם רושם. די 
וקורת  תענוג  געווען  זענען  שעות  קומענדיגע 

רוח, גשמי און רוחני אינאיינעם. 
די  עלעקטריזירט  האט  הערשקאוויטש  מס. 
אידישע  צוקונפטיגע  הונדערט  איבער  היבש 
היוצאים  ווערטער  הארציגע  מיט  מאמעס 
אונז  צו  איז  באשעפער  דער  גוט  ווי  הלב,  מן 
איר  מצב.  יעדן  אין  זען  דאס  קען  מען  ווי  און 

מיט  געווארן  נאכגעפאלגט  איז  אויפטריט 
האט  ענדע  צום  ווען  ענטפערס,  און  פראגעס 
אנגעוואונטשן  אלע  זיי  הערשקאוויטש  מס. 
בעין טובה הארציגע ברכות לרוב, וואס זאל זיי 

באגלייטן א גאנץ לעבן.
אן  געווען  דאס  איז  באטייליגטע  אלע  ביי 

פארבלייבן  לאנג  וועט  וואס  איבערלעבעניש 
איינגעקריצט  טיף  אייביג  אויף  און  זכרון  אין 

אין די הערצער.
אנגעהויבן  בלויז  אבער  זיך  האט  דערמיט 
יאר  איז  סעזאן  יעצטיגער  דער  זומער.  דער 
ב.  מס.  ביי  הויכפונקט  פארנומענע  א  יערליך 

פון  צוהערער.  אירע  און  תחי'  הערשקאוויטש 
די  צו  ביז  קעמפ'  העלפט  'ערשטע  אנהויב 
הערשקאוויטש  מס.  מען  רופט  טעג,  הייליגע 
צו  "קעמפס"  מיידל  פילצאליגע  פון  תחי' 
קומען איבערגעבן פאר יונג און אלט איר טיפע 
אפגעזען  קוראזש,  און  אמונה  פון  מעסעדזש 

פון וואס פאר א פיזישע שוועריקייט.
און מס. מס. הערשקאוויטש תחי' פירט אויס 
מיט ערפאלג איר תפקיד פון משפיע זיין אויף 
איר  מיט  תפקיד,  זייער  אויספירן  צו  אנדערע 
ריין הארץ און רייכע חכמת החיים. א שטאלץ 
פאר  שטאלץ  א  שוועסטערהיים,  פאסי  פאר 
פאר  זכי'  און  כבוד  שטאלץ,  א  און  המספיק, 

גאנץ כלל ישראל.
מס. ב. הערשקאוויטש איז אונז מחייב. 

על לשונה...
  אויב דו ווילסט באמת זיין בשמחה דארפסטו וויסן ווער דו ביזט.

  אויב עס איז דא א ווילן איז דא א וועג.
  פון זיצן רואיג און זאגן אז מען איז גארנישט, ווערט מען גארנישט.

  מיר דארפן אננעמען די עליות און ירידות אין לעבן – אזוי וועלן מיר דערפרייען זיך און יעדן ארום 
אונז.

אויסקלויבן  נאר  זיך  קען  מען  באקומט,  מען  וואס  לעבן  דאס  אויסקלויבן  נישט  זיך  קען  מען    
וויאזוי מען נעמט עס אן.

  קיינער קען דיר נישט מאכן לאכן אויב דו ווילסט וויינען.
  זאג "גם זו לטובה" און גיי ווייטער מיט דיין טאג.

  איך פרוביר צו געניסן פון לעבן און עס גלייכצייטיג נעמען זייער ערנסט.
  ווען איך נוץ נישט מיין קאפ, שפיר איך זיך ליידיג.

  דער אייבערשטער האט אונז געשאנקען טאלאנטן צו קענען דערפרייען אנדערע.
  דער אייבערשטער ווייסט וואס ער טוט.

  איך האב זיך געלערנט הכרת הטוב פון פארברענגען מיט אנדערע וועלכע זענען נישט געבענטשט 
ווי מיר.

  וויבאלד איינער איז אין א רעדער-שטול, מיינט עס נישט אז מען דארף רעדן צו זיי ווי צו א פינף 
יעריגן.

  שעץ מענטשן פאר וואס ליגט אין זייערע הערצער און נישט פאר וויאזוי זיי זעען אויס אדער 
קליידן זיך.

  עס איז וויכטיג אין לעבן נישט צו נעמען ערנסט יעדע נארישקייט.
  טרעף אייביג אויף וואס ארויסצוקוקן פאראויס.

  גוטע פריינט זענען וויליג זיך אריינצולייגן אין יענעמ'ס שיך.
  עס זענען פארהאן צוויי סארטן שמייכלען: א צודעק און אן אמת'ע וואס שמייכלט דורכ'ן הארץ.

  איך האב געטוישט די שווארצע זייט פון מיין לעבן צו די גאלדענע זייט.
  באטראכט אלעס מיט א גוט אויג און לייג זיך אינגאנצן אריין דערין.

  כ'האב זיך אויסגעלערנט צו זיין שטרענג מיט זיך אליינס, אנדערש, גאראנטיר איך אייך, וואלט 
איך נישט געווען ווער איך בין יעצט.

הארץ:  פולן  מיט'ן  זאג  און  אפן  הענט  דיינע  לאז  קליין,  אדער  גרויס  געשעעניש,  יעדע  מיט    
צו  באשעפער  דיר  פאר  איבער  אינגאנצן  יעצט  עס  לאז  איך  טון;  קען  איך  וואס  געטון  האב  "איך 

באהאנדלען די שוועריקייטן."
  דערשטיקטע ווייטאגליכע געפילן זענען ווי א בלעזל גרייט צו קראכן.

זיין  נישט  קיינמאל  דארפסטו  אייבערשטן,  מיט'ן  שעמעוודיג.  זיין  מען  קען  מענטש  א  מיט    
פארשעמט.

  'דאווענען' איז פאר מיר אראפלאזןן א שווערע שטיין פון מיין הארץ.
זענען  מענטשן  וויפיל  ווייסט  דו  און  קנעפל,  ריכטיגן  דעם  דרוקן  צו  אונז  אין  זיך  ווענדט  עס    

אנגעהאנגען אויף דיר דו זאלסט עס טון.
  יעדער מענטש האט אן אנדערע צייט ווען זיי ווערן ערוואקסן.

  ווען מענטשן טרעטן אויף דיר, שטעל אראפ א פוס.
  די קערפער איז ווי א דראט, מען דארף עס פארבינדן צום הארץ.

  אויב דו זעסט אלעמאל די נעגאטיווע זייט, וועט דיין גאנצע לעבן זיין שווארץ.
  אויב א מענטש מאטיוויזירט זיך נישט אליינס, ווערט זיין מח ווי א פארזשאווערטע נאגל.

  דאס לעבן איז נישט געמאכט פון האניג, אבער איך קען עס מאכן האניג.
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די 'סארנא' 
א  איבערשרייבן  פריער:  פון  קורצן  אין 
פייניגן  נישט  מער  זאל  עס  טראומע-זכרון 
מען  שטאפלען:  דריי  אין  געטון  ווערט 
און  באוואוסטזיין  אינעם  ארויף  עס  ברענגט 
דורך  פשוט  דערויף,  זיך  קאנצענטרירט  מען 
שאפן  מען  דארף  צווייטנס  דערפון;  רעדן 
עפעס א סתירה וואס קען נישט עקזיסטירן 
וואס  זכרון-און-געפיל  דעם  מיט  אינאיינעם 
עס  קען  מען  אינאיינעם.  פארקניפט  זענען 
מח  אין  'ניוראן'  אלטע  אן  אויסמעקן  נישט 
וואס   – נייע  א  מיט  ערזעצן  עס  דורך  נאר 
דארף זיין א סתירה וואס שלאגט זיך מיט די 
פריערדיגע מעסעדזש. לאמיר אצינד אביסל 

מער אריינגיין אין שטאפל צוויי.

אין אפריקאנער דזשאנגל?
לאמיר זיך פארשטעלן אזא עפיזאד.

ענדליך  אוואנטוריסט.  אן  איז  נפתלי 

האלט פאר'ן פארוויקליכן זיין לעבנס-טרוים, 

א באזוך אין גרויסן אפריקאנעם דזשאנגל. ער 

ליאדע  א  אין  זיך  ער  וועט  דארט  אז  ווייסט 

מינוט באגעגענען פנים אל פנים מיט א לייב, 

חי  בעל  פארציקנדע  אנדערע  אדער  טיגער 

און גרייט זיך דעריבער מיט אלע מיטלען זיך 

אפצוהיטן און באשיצן.

ער דינגט ארויס א געפאנצערטע דזשיפ 

על כל צרה שלא תבוא; נעמט מיט גענוג עסן, 

נויטיג  וואס  אלץ  און  שפאקטיוון  טרינקען, 

צו פארזיכערן ער זאל נישט  אויף די נסיעה, 

הויכע  די  אין  פוס  א  ארויסשטעקן  דארפן 

מדבר גראז און אודאי נישט אין פיסק פון א 

לייב...

ער קומט אן אהין און פארט אריין אויף די 

ברוינע זאמד און הויכע גראז, אלץ טיפער און 

טיפער אין דזשאנגל. דאס הארץ קלאפט אים 

ווי געטריבן דורך א בייזן ווינט, די אדרענעלין 

אין קאפ רוישט אויף די העכסטע סטרונעס 

און אין די הענט שפירט ער א לייכטן טרייסל 

פון איבערראשונג, אבער, אויסער 'דומם' און 

'צומח', זאמד, גראז און ביימער, זעט ער נישט 

קיין חי' פאר די אויגן.

מאכן  צו  פרובירט  פארט,  און  פארט  ער 

גערוישן און שרייען, אבער דער גאנצער טאג 

אין  פליגן  בייזע  די  אויסער  און  אריבער  איז 

לעבעדיגע  קיין  נישט  ער  זעט  אריין  פנים 

באשעפעניש פאר די אויגן. נאכ'ן גאנצן לאנגען 

טאג טראכט נפתלי, 'וואס גייט דא פאר? איך 

בין געווען היינט אגאנצן טאג אין אפריקאנעם 

איך  האב  חי'  איינציגע  קיין  אבער  דזשאנגל, 

נישט געזען. וואס מיינט דאס? נע, מן הסתם 

זענען די לייבן פונקט היינט געשלאפן. מארגן 

וועט זיין מיין לאנג-ערווארטעטע טאג!' 

אריין  נאכאמאל  ער  פארט  צומארגנס 

נאכאמאל  קלאפט  הארץ  זיין  דזשאנגל,  אין 

נישט  ווייטער  טרעפט  ער  אבער  פויקן,  ווי 

באשעפענישן.  לעבעדיגע  פון  שפיר  קיין 

אויגן,  די  פאר  נישט  ווייטער  ער  זעט  חיות 

אבער ער האלט נאך די פענסטער פון דזשיפ 

הערמעטיש פארשלאסן אין האנט על כל צרה 

שלא תבוא.

ווידער  זענען  טאג  צווייטן  דעם  ווען 

הייסע  די  אונטער  שעות  לאנגע  אריבער 

אפריקאנע זון און ער האט זיך נאכאלץ נישט 

באגעגנט מיט די ווילדע באשעפענישן, האט 

נפתלי געשפירט אז עפעס איז נישט גלאטיג 

דא. ער נעמט ארויס זיין מאפע, זיפט א שלונג 

וואסער און באטראכט די געגנט וואו ער איז, 

פארגלייכט עס צו די מאפע, און... ער כאפט 

זיך אז ער איז גאר דרייסיג מייל אוועק פונעם 

דזשאנגל.

אונטער א סעקונדע האט נפתלי געעפנט 

ברייט אלע פענסטערס, און געפארן ווייטער 

נישט  האט  'עס  רואיגקייט.  גרעסטן  מיט'ן 

ער  שמייכלט  האבן,'  צו  מורא  דא  זין  קיין 

דזשאנגל,  אין  נישט  דאך  'כ'בין  אונטער,  זיך 

נו, נישט קיין וואונדער אז איך זע נישט קיין 

חיות'...

אז  מאל   20 חזר'ן  נישט  דארף  נפתלי 

גאנצע  זיין  האבן.  מורא  נישט  דא  דארף  ער 

נאר  ווי  אויסגערינען  איז  פחד  אנגעצויגענע 

ער האט באמערקט דעם קלארן פאקט אז דא 

דארף מען נישט מורא האבן פון קיין ווילדע 

און  טעות  א  געהאט  פשוט  האט  ער  חיות. 

'געמיינט' אז ער איז שוין אין דזשאנגל, אבער 

דערווייל איז עס נישט אמת. אין די ארומיגע 30 

מייל דארף ער נישט בכלל קיין געפאנצערטע 

דזשיפ און זיך גארנישט באווארענען.

עס הערט זיך די זעלבע ווי ווען איך זאל 

גאסן  די  אז  עולם,  דעם  זיין  מודיע  טאג  איין 

מיט  אויסגעפלאסטערט  זענען  יארק  ניו  אין 

שווייצע קעז.

איך גלייב אז אלע ליינער וועלן מיר אנקוקן 

ווי איך בין אראפ פון די לבנה און נישט ווערד 

מ'זאל זיך אפילו אויסדרייען מיר אפפרעגן... 

עס איז קלאר ווי די נאכט אז די גאסן זענען 

אויסגעפלאסטערט מיט שווארצע פעך, נישט 

קיין געלע שווייצע קעז. עס איז א פאקט, און 

נישט  ווייסט  דערמיט  זיך  דינגט  וואס  דער 

וואס ער רעדט. איין טריט ארויס אין גאס און 

עס איז אויפגעוויזן 'שווארץ אויף געל'.

לאמיר צונעמען וואס דא האט פאסירט – 

עס האט זיך געשאפן אן אפענע סתירה מיט 

די מציאות.

אמת  זיין  נישט  קענען  מציאות'ן  ביידע 

אויף איין מאל.

בין  אדער  דזשאנגל  אין  איך  בין  אדער 

זיין  נישט  קען  מען  דזשאנגל.  אין  נישט  איך 

צייט.  זעלבער  דער  אין  ערטער  ביידע  אויף 

אוועקשטופן  און  איבערנעמען  מוז  איינס 

דאס אנדערע. איינמאל עס איז אמת אז איך 

פארלעסליכע  די  ווי  דזשאנגל,  אין  נישט  בין 

קלאר,  מיר  ווייזט  הענט  מיינע  אין  מאפע 

"ווייס" איך עס שוין אויך.

שום  קיין  נישט  שוין  ער  שפירט  יעצט 

האלטן  צו  דראנג  שום  קיין  פחד,  פון  געפיל 

לעבן  דאס  טייער  ווי  אלערט  העכסטן  דעם 

איז אים, און ווי ער איז געווען בלויז א מינוט 

צוריק.

נישט אין דזשאנגל. פינטל.

גאסן  די  זענען  יארק  ניו  אין 

פעך.  שווארצע  מיט  אויסגעפלאסטערט 

פינטל. מען קען זיך מיט דעם נישט דינגען.

אין קאפ שפילט זיך עס אפ ווי פאלגנד: 

ווען דער מוח כאפט אויף א סתירה – אבער אן 

אמת'ע סתירה; צוויי געדאנקען באגעגענען זיך 

אינאיינעם,  עקזיסטירן  נישט  קענען  וועלכע 

"מוז" דער מוח אויסקלויבן וועלכע ער וועט 

קענען  צונאזאם  ביידע  וויבאלד  אנהאלטן, 

נישט זיין.

עס  מען  קען  ווערטער  אנדערע  אין 

שילדערן אז דער מח האט ערווארטעט איין 

זאך, און ווען עס כאפט אויף אז עס איז עפעס 

אנדערש פון וואס עס האט ערווארטעט, איז 

דאס פאר'ן מח א גרויסע איבערראשונג. עס 

שנעל  מוז  און  ברירות  סאך  קיין  אן  בלייבט 

אננעמען איינס איבער די אנדערע.

נאטורליך וועט דער מח אננעמען די וואס 

שפירט זיך מער אמת'דיג.

 "Mismatch" א  אן  דאס  רופן  פארשער 

 Prediction" א  אדער  (נישט-איינשטימיג), 

מח  דער  טעות).  (פאראויס-שאצונג   "Error

כאפט זיך, "העי! וואס איך האב געמיינט ביז 

איך  זאל  וואס  אמת!  נישט  עכט  איז  היינט, 

קען  ביידע  דאס?  אדער  דאס  גלייבן,  יעצט 

נישט זיין! ענדערש וועל איך אננעמען די וואס 

פילט זיך קראנטער אויפ'ן מינוט."

האב  איך  וואס  "העי!  משל,  אונזער  אין 

געמיינט אז כ'בין אין דזשאנגל, איז עכט נישט 

אמת! וואס זאל איך יעצט גלייבן, אז איך בין 

יא אדער אז איך בין נישט? ביידע אינאיינעם 

קען נישט זיין! ענדערש וועל איך אננעמען אז 

איך בין נישט, וויבאלד איך אנערקען יעצט אז 

דער סוד פון דר. סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיי

אן אויסגעטראטענע וועג אינעם דזשאנגל, מאסאולא פארק, אפריקע 

אדער בין איך אין דזשאנגל אדער בין איך 
נישט אין דזשאנגל. מען קען נישט זיין 
אויף ביידע ערטער אין דער זעלבער צייט.
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  רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל ילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה

דאס איז קראנט."

זיך  וועט  וויאזוי  אמעריקע...  קיין  צוריק 

דאס אויסשפילן אין פראקטישן זין.

וויפיל וועגן זענען פארהאן צו 
האנדלען מיט א שווערן בעה"ב?

(ארטיקל  ארטיקל  פריערדיגן  א  אין 

מיר  האבן  תשע"ז)  אדר   ,#147 גאזעט  י', 

מיט  זיך  מוטשעט  חאצקל  ווי  מיטגעהאלטן 

א שווערער בעה"ב ביי דער ארבעט. פון איין 

זייט לעבט חאצקל אונטער שווערע דרוק זיך 

נישט צו צעקריגן מיט זיין בעה"ב, כדי נישט 

צו פארלירן זיין פאסטן... פון די אנדערע זייט 

קען ער אבער נישט אויסהאלטן די 'אביוז'.

איין טאג האט ער אנגעהויבן איינשלאפן 

אינמיטן די ארבעט... נישט קיין חילוק וויפיל 

געווען  ער  איז  ביינאכט  געשלאפן  איז  ער 

שרעקליך מיד.

ער איז אנגעקומען צו אונז.

די  האבן אנגעהויבן שמועסן איבער  מיר 
ווייטאג  זיין  און  ארבעט  דער  ביי  מידקייט 
קעגן זיין בעה"ב איז צוריק ארויפגעשווימען. 
מיר האבן באמערקט ווי חאצקל געפונט זיך 

פארכאפט אין נעץ. פון איין זייט דערקוטשעט 
פרעמדע  אנשמירן  מיט'ן  בעה"ב  זיין  אים 
פוטער אויף זיין קאפ, און פון די אנדערע זייט 
האט ער נישט וואו צו גיין. ער וועט נישט אזוי 
פאזיציע  שיין-באצאלטע  אזא  טרעפן  שנעל 

ווי ער האט דא.
האט  צומישעניש,  און  ווייטאג  גרויס  אין 
קען  איך  ווען  "הלואי  אנגערופן,  חאצקל  זיך 
ווען טרעפן א וועג צו זיין אין אפיס, אבער נאך 
פשוט  עס  האלט  איך  זיין.  דארט  נישט  אלס 

נישט אויס!"
אים  איך  האב  געטראפן!'  עס  'האסט 
האב  ערפארונג  פון  אבער  זאגן...  געוואלט 
עס  זאל  ער  בעסער  איז  עס  געוואוסט  איך 
אליינס אנערקענען. האב איך אים געפרעגט, 
ווען  דיר  אין  פאסירן  זעסטו  וואס  נאר,  "זאג 
אין  אונז  ביי  דא  יעצט  זיין  פון  טראכסט  דו 
אפיס און וואלסט זיך געוואלט באמת טרעפן 

אינדרויסן!?"
אפאר  געטראכט  האט  חאצקל 
סעקונדעס, "איך פיל ווי איך ווער מיד," האט 

ער פארשטעלט א שמייכלדיגן געניץ...
מינוט  גליקליכע  זיין  געווען  איז  דאס 

זיין  צווישן  פארבינדונג  די  אנערקענען  פון 
מידקייט און זיין דילעמא אין אפיס. איך האב 
זאל  ער  געבעטן  און  געשטופט  ווייטער  אים 
מיר ערקלערן וואס ער פילט איז די קשר פון 
העלפט  וויאזוי   – דילעמע  זיין  און  מיד  ווערן 

עס אים אין זיין מצב?
חאצקל האט זיך פארטראכט א מינוט, און 
דאן איז ער אויפגעשפרונגען, "דאס איז נישט 
שריי  א  ספאנטאניש  ער  געבט  נארמאל!" 
אויס... "ווען איך שלאף איין האב איך ביידע 
בלייב  איך  אפיס,  אין  דא  בלייב  איך  וועלטן! 
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 
איך  שלאף!  איך   – בעה"ב  מיין  פון  אביוז  די 
דארף נישט פארנעמען די קרומע שטיק פון 
פון  בעסער  זיין  דען  קען  וואס  בעה"ב!  מיין 

דעם..."
שווערע  די  פארוואס  ציל  אמת'ער  דער 
איז  וויכטיג  קריטיש  אזוי  אים  איז  מידקייט 
ארויסגעקומען. דאס איז די איינציגסטע וועג 
וויאזוי חאצקל זאל סיי אנהאלטן זיין זשאב, 

און סיי זיך נישט עסן אגאנצן טאג.

אלעס שטומט! דערפאר איז ער אזוי מיד 
דעם  דורכאויס  ווען  ארבעט,  דער  ביי  דוקא 
טאג, די שעות אינדרויסן פון אפיס, שפירט זיך 
מונטער ווי פרישע סמייטע. די מידקייט האט 
אויסגעפירט א גאר וויכטיגע מטרה, צו האלטן 
גלייכצייטיג  און  פאסטן  זיין  אויף  חאצקלען 
אנהאלטן זיין נערמאלקייט און נישט דארפן 
זיין  פון  אביוז  און  נערוועזקייט  די  פון  ליידן 

בעה"ב.
אין איין שורה: שלאפן איז זיין ענטפער, 

נישט זיין פראבלעם.
ווי מיין שטייגער איז, שרייב איך אראפ "די 
אויפטו" אויף א צעטל, כדי דער מענטש זאל 
בלייבן באוואוסטזיניג פארוואס ער האט זיין 
צוריק  נישט  זאל  עס  און  'פראבלעם/לעזונג' 

פארשטעלט ווערן אונטער'ן באוואוסטזיין.
ליינען  חאצקלען  געהייסן  האב  איך 
און  ארבעט  דער  ביי  טאג  יעדן  צעטל  דעם 
איז  עס  אומבאקוועם  ווי  אז  אויסשמועסן, 
דאס  איז  קאמפיוטער,  ביים  איינצושלאפן 
איינציגסטער  דער  דערווייל,  עכ"פ  אבער, 

לעזונג צו א ליסטע שווערערע פראבלעמען.

חלק ט"ו
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ליינער פרעגן און שרייבן פון אייגענער 
ערפארונג מיט די "סארנא מעטאדע" ליינער'סארנא

6256

ס'איז דאך נאר געווען א 
סימפטאם

איך האב געליינט אינעם פאריגן גאזעט בריוו נומער 

געהאלפן  סוקסעספול  האט  מאמע  א  וויאזוי   #6212

מיט  פראבלעמען  אטעמען  איבערצוקומען  קינד  איר 

האט  זי  א  שרייבט  מאמע  די  מעטאדע.  סארנא  די 

אויסגעלערנט דאס קינד צו זאגן פאר 'די היס' אז עס 

זאל אויפהערן היסן, און אז עס האט ב"ה מצליח געווען.

אזא  אין  וויסן  נישט  מען  דארף  איז,  שאלה  מיין 

און ריכטיג  געקומען,  איז  דער ווייטאג  וואס  פון  פאל 

אדרעסירן דעם אינערליכן פראבלעם? אויב וועט מען 

דער  אז  מעגליך  איז  סימפטאם,  די  בארואיגן  סתם 

פראבלעם וועט אויסקלאפן אויף אן אנדערן אופן, און 

וואס האט מען אויפגעטון!?

א געטרייע ליינערין, (*)

ח"מ פערל: איר פרעגט א גוטע און א ריכטיגע שאלה. עס 

אויפמערקזאמקייט אויף אנדערע וועגן.
קינד  דאס  וואס  זעט  מען  אז  יעצט  אז  איז,  דערצו  עצה  די 
וועג.  א פאזאטיוון  געבן אויף  צו  דאס  מען אנהייבן  קען  דארף, 
קען  מען  אז  אויסלערנען  קינד  דאס  זיך  וועט  צייט  די  מיט 
באקומען אויפמערקזאמקייט אפילו מען איז נישט פארנומען 

מיט איר און אירע 'נעביולייזערס'.
דאס זעלבע קען מען האלטן א וואכזאם אויג אויף דאס קינד 
וויאזוי  אוועק,  גייען  סימפטאמען  פיזישע  ווען  מאל  יעדעס 
פירט זיך דאס קינד אויף די קומענדיגע פאר טעג? איז פארהאן 
עפעס  אז  סימן  א  איז  יא  אויב  אויפפירונג?  אין  טויש  א  עפעס 
אויפצוכאפן  אויגן  אפענע  האלטן  זאל  מען  און  ארויס,  קומט 
וואס  דערשנאפן  צו  שווער  איז  עס  אויב  וויל.  קינד  דאס  וואס 
דעמאלטס  עס  ראטזאם  איז  קינד,  דאס  פאר  פעלט  גענוי 

איבערצושמועסן מיט א מומחה.
אסאך  זייער  פאר  אז  געדענקען,  צו  וויכטיג  איז  לעצט  צום 
מענטשן, און איך גלייב אז אויך ביי קינדער, וועט נישט פאסירן 
פיזישע  די  אוועקנעמען  וועט  מען  ווען  רעאקציע  שום  קיין 
סימפטאם. עס איז געווענליך גענוג פאר זיי דאס אנערקענונג 
אליין אז פיזיש פעלט זיי גארנישט, ווי מיר האבן שוין געשריבן 
ברייטער  בעז"ה  נאך  עס  וועלן  מיר  און  סעריע  די  אין  פריער 

ערקלערן אין א קומענדיגער ארטיקל. 

איז טאקע מעגליך אז דער פראבלעם וואס קוועטשט איר יונג 
לאו  אבער  וועג,  אנדערן  אן  אויף  אויסקלאפן  וועט  הערצעלע 

דווקא אויף א פיזישן פארנעם.
ווי נישט ווי באקומט דער מח דעם מעסעדזש אז דער מיטל 
פון אנמאכן פראבלעמען אין פיזישן זין וועט נישט ארבעטן. עס 
וואס  געפילן  ארויסקומען  דעריבער  וועלן  עס  אז  מעגליך  איז 
זענען ביז יעצט געווען פארשלאסן אינערליך. ביי ערוואקסענע 
איז גרינגער צו אדרעסירן געפילן וועלכע קומען ארויף, וויבאלד 
פילט.  ער  וואס  ארויסברענגען  בעסער  קען  ערוואקסענער  אן 
נישט  אבער  טון,  צו  דאס  שווערער  אביסל  איז  קינד  א  ביי 
אוממעגליך. עס זענען הילפבארע טעראפי מעטאד אויך פאר 

קינדער ("פלעי טעראפי" און נאך).
אין  ארויסברענגען  נישט  קענען  זיי  אויב  אפילו  אבער 
ווערטער וואס דרוקט זיי, וועלן קינדער אנהייבן ארויסווייזן אין 
דערמאנטן  אינעם  זיי.  שטערט  עפעס  אז  עפנטליכקייט  דער 
בריוו שרייבט די מאמע וויאזוי דאס קינד האט טאקע אנגעהויבן 

פארלאנגען אביסל מער אויפמערקזאמקייט.
איר  באקומען  זי  האט  היינט  ביז  אז  אונז  דערציילט  דאס 
איר  מיט  שוועריקייטן  ליידן  דורך  אויפמערקזאמקייט  נויטיגע 
צוליב  איר  מיט  פארנומען  געווען  כסדר  איז  מען  אטעמען, 
מער  זי  בעט  פארלוירן,  דאס  האט  זי  ווען  יעצט,  און  דעם, 
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ליבע ליינער, מיין אמת'ע ציל מיט'ן שרייבן 
דעם צעטל איז צו דערגרייכן דעם קומענדיגן 
פראבלעם.  דעם  היילן  אנהייבן   – שטאפל 
לאמיר זען וויאזוי עס האט אויסגעפירט איר 

ציל.
דיק  און  שטארק  איך  האב  צעטל  אויפ'ן 

"איינציגסטע",  ווארט  די  אונטערגעשטראכן 

האלט  וואס  ווארט  די  איז  דאס  וויבאלד 

איז  אויב  איינשלאפן!  דאס  אן  שטארק  אזוי 

דער  אין  וועג  'איינציגסטע'  די  איינשלאפן 

וועלט צו קענען איבערלעבן דעם טאג, וועט 

דער ניוראן וואס האט זיך דאס אויסגעלערנט 

ווייטער פראדוצירן די מאדנע מידקייט מיט'ן 

פולסטן שטארקייט.

האט  וואס  עפעס  פאסירט  האט  דא 

דראמאטיש געטוישט דעם בילד. חאצקל האט 

זיך פלוצים געכאפט אז דאס איז 'נישט' דער 

באהאנדלען  צו  וויאזוי  וועג  "איינציגסטער" 

דעם פראבלעם. עס איז פארהאן נאך א מהלך 

וויאזוי באפרייט צו ווערן פון צווישן האמער 

און טשוואק – ער קען זיך פשוט אויפהייבן און 

אפטראגן פון דארט.

דער ניוראן האט דאס נישט ערווארטעט. 

שאק.  אין  געכאפט  אים  האט  געדאנק  דער 

דער  איז  שלאפן  אז  געוואוסט  האט  ער 

מח  דער  איינמאל  מיטל...  "איינציגסטער" 

האט ארויפגעברענגט דעם געדאנק אז עס איז 

פארהאן אן אנדערע מיטל, איז דאס געווען אן 

אומגעראכטענע, אבער פארט אמת'ע, פאקט. 

וויאזוי  מהלכים  צוויי  פארהאן  זענען  עס 

אנצוגיין מיט'ן לעבן.

די שאלה, וויאזוי זאל  יעצט שטעלט זיך 

טאג  אגאנצן  איינשלאפן  לעבן,  ווייטער  ער 

אדער זיך ארויסדרייען אויף אן אנדער'ן אופן? 

זעלבסט פארשטענדליך אז מער נארמאל און 

ריכטיג איז נישט צו נעמען א געזונטן מענטש 

און אים איינשלעפן טאג און נאכט.

האט  מח  זיין  פאסירט,  האט  וואס 

געמוזט אויפהערן גלייבן אז שלאפן איז דער 

פאסירט,  האט  דאס  ווען  וועג.  איינציגסטער 

איז דאס מידקייט פארשוואונדן געווארן אויף 

אייביג.

זעלבסט פארשטענדליך אז אן די מידקייט 

פון  אויסגערוט  פיין  געווען  ב"ה  חאצקל  איז 

געברויכט  נישט  און  שלאף  נאכט  פשוט'ע  א 

אויף  גיין  און  וויטאמינען  שום  קיין  נעמען 

ספעציעלע אומגעווענליכע דיעטעס.

פארוואס האב איך אים עס נישט 
געקענט זאגן

דא  מוז  נקודה  וויכטיגע  איין 

ארויסגעברענגט ווערן.

אויפקלערן  געקענט  נישט  איך  וואלט 

וועג?  א  נאך  פארהאן  איז  עס  אז  חאצקלען 

אים  זאל  איך  אויסגעפעלט  האט  פארוואס 

ער  וועט  אפשר  אז  אנגסט  אין  לעבן  לאזן 

ווידעראמאל איינשלאפן ביי דער ארבעט?

אים  מאכן  מיט'ן  אז  איז  ענטפער  דער 

מיר  האבן  דערוועגן,  טראכטן  אליינס 

דער  אז   –  1 נומער  שטאפל  אויסגעפירט 

'פארנט'  'ניוראן' פון די מחשבה זאל זיין אין 

עס  מען  וועט  אזוי  נאר  וויבאלד  מח,  פונעם 

קענען אויסמעקן.

אויב איך, א דרויסנדיגער, וואלט ערקלערט 

מסביר זיין פאר חאצקלען אז עס איז פארהאן 

אן אנדערע וועג, איז זייער מעגליך אז חאצקל 

וואלט עס נישט אנגענומען.

יא  עס  וואלט  ער  אפילו  נאכמער, 

אנגענומען, וואלט ער געטראכט 'נאר פון דעם 

וועג' און זיך געצוואונגען נישט אריינצוגיין אין 

חאצקל  וואלט  דעמאלטס  מהלך.  אלטע  זיין 

פארלוירן דעם בענעפיט אז זיין אלטע מהלך 

"אינאיינעם"  באוואוסטזיין  אינעם  זיין  זאל 

און  מהלך;  נייעם  מיט'ן  גלייכצייטיג  און 

נישט  ווייטער  עס  ער  וואלט  דעמאלטס 

געקענט אויסמעקן. 

מהלכים  צוויי  מח  אין  געהאט  וואלט  ער 

איז  אנדערן,  מיט'ן  איינס  זיך  שלאגן  וועלכע 

פונעם  ארויס  וועג  איינציגסטע  די  שלאפן 

דער  וועט  אמאל  נישט.  אדער  פלאנטער 

ערשטער געוואונען און אמאל דער צווייטער. 

אינעם  אינאיינעם  נישט  אבער  זענען  זיי 

באוואוסטזיין.

כדי צו פארזיכערן בס"ד אז דער אלטער 

און  אויסגעמעקט  גענצליך  ווערט  מהלך 

מאניפיולירן  צו  וויכטיג  איז  איבערגעשריבן, 

דער  דאס  איז  דערווייל  אז  מוח,  חאצקל'ס 

זיין  פון  ווערן  צו  פטור  וועג  איינציגסטער 

דער  ווען  צייט  זעלבער  דער  אין  און  דאגה, 

באוואוסטזיין,  'אינעם'  זיך  געפונט  געדאנק 

וועט זיך זיין מח כאפן אז, 'העי, איך ארבעט 

אז  ריכטיג  נישט  איז  עס  אומזיסט...  דאו 

שלאפן איז דער איינציגסטער מהלך'...

אזוי וועט דער מוח בס"ד באפרייט ווערן 

וועט  אצינד  אייביג.  אויף  געדאנק  דעם  פון 

דארפן  נישט  קיינמאל  מער  זיך  חאצקל 

מוטשטען מיט דעם פראבלעם.

איז  דאס  אז  זאגן  צו  נישט  מיינט  דאס 

קען  מען  וויאזוי  וועג  'איינציגסטער'  דער 

צאמנעמען צוויי קעגנגעזעצטע ניוראנס אויף 

איין מאל, אבער פארט פון די בעסטע וועגן.

איז רוקן ווייטאג טאקע די 
איינציגסטע לעזונג?

אונזער  מיט  פאסירט  האט  זעלבע  דאס 

פון  געליטן  האט  וועלכער  חיים'  'אברהם 

אין  מאנגל  א  און...  ווייטאג  רוקן  מאדנע 

(ברייט  עסטים".  "סעלף   – שאץ  זעלבסט 

אויסגעשמועסט אין צווייטן ארטיקל און אין 

צענטן ארטיקל). אברהם חיים האט געלעבט 

מיט די מחשבה אז, 'אויב וועל איך זיך ווייטער 

וועל  מענטשן,  צווישן  געהעריג  ארומדרייען 

כבוד,  נאך  זוכעריי  די  פון  ליידן  ווייטער  איך 

און איך האב שוין נישט קיין כח צו דעם. דער 

איינציגסטער וועג פטור צו ווערן דערפון, איז 

"נאר" דורך שווערע רוקן ווייטאג וואס וועט 

מיר צווינגען צו ליגן אין בעט'.

געקומען  דורכברוך  דער  איז  אים  ביי 

אביסל אנדערש. אברהם חיים האט דערווייל 

טאקע נאכנישט געטראפן קיין אנדערע מהלך 

פטור צו ווערן פון זיין דראנג נאך אנערקענונג 

און רעספעקט, ער האט אבער באמערקט אז 

'דער פאקט' אין וועלכען ער האט געגלייבט 

צום  נישט  איז  כבוד  זוכן  צו  נאטור  א  אז   –

אויסהאלטן און מען קען נישט לעבן דערמיט, 

אזוי  נישט  זיין  צו  ארויסגעוויזן  זיך  האט 

געפערליך ווי ער האט געמיינט. זיכער נישט 

אויף אזוי ווייט צו דארפן ליידן רוקן ווייטאג.

זיך  וועט  עס  אז  אנערקענט  האט  ער 

ענדערש לוינען צו לעבן מיט די אנגעצויגנקייט, 

עס  ווייטאג.  רוקן  פון  ליידן  צו  נישט  אבי 

א  איז  דאס  פרייז.  די  ווערד  נישט  פשוט  איז 

דירעקטע סתירה קעגן וואס ער האט פריער 

געגלייבט, אז קיין אנדערע וועג צו לעבן מיט 

יעצט  פארהאן.  נישט  איז  כבוד-דראנג  דעם 

זעט ער, אז עס לוינט נישט די גאנצע דרוק. 

עס איז בכלל נישט אזוי געפערליך ווי ער האט 

געמיינט.

דאס פארענטפערט איינס פון די קשיות 

פארוואס  נעמליך  מעטאדע,  סארנא  די  אויף 

ווען  ווייטאג,  רוקן  מענטש  דער  באקומט 

אסאך  שפירן  נאר  זיך  אים  מאכן  יסורים  די 

ערגער?

דער תירוץ איז, אין די מינוט גלייבט זיין מח 

אז די יסורים זענען די איינציגסטע מיטל אין 

דער וועלט באפרייט צו ווערן פון די זעלישע 

זעלישע  די  אז  'מיינט'  עס  וויבאלד  יסורים, 

צער איז געפערליך און נישט צום אויסהאלטן. 

איינמאל מען מאכט אים אויף די אויגן און ער 

זעט דעם פולן בילד מיט א קלארערן בליק, 

אנערקענט דער מח אז זעלישע צער איז נישט 

עק וועלט. עס איז נישט אזוי געפערליך, און 

דעריבער לאזט די פיזישע ווייטאג נאך.

(מענטשן וואס נוצן די סארנא מעטאדע 

אביסל  צומאל  טאקע  זיך  וועלן  'כפשוטו', 

אין  בס"ד  נאך  האפן  מיר  דערמיט.  מוטשען 

אין  ערקלערן  צו  ארטיקלען  שפעטערדיגע 

ארבעט  מעטאדע  די  וויאזוי  דעטאלן  מער 

אינאיינעם מיט 'מעמארי ריקאנסאלידעישן', 

אבער דערווייל איז דאס גענוג צו באקומען די 

יסודות פון דעם באגריף.)

עס איז אין די נאטור
אין אמת'ן אריין העלפט אונז דער געדאנק 

נאטורליך זייער אסאך מאל אין טאג טעגליכן 

לעבן.

געווענליך, איינמאל א מענטש כאפט זיך 

דאס  אים  העלפט  איז,  פראבלעם  זיין  וואס 

אליינס טרעפן א לעזונג פאר זיין פראבלעם, 

און עס באנעמט אים א שטארקע רואיגקייט.

עס גייט אבער נאך מער פון דעם.

"קענסט מיך אריבערנעמען די 
גאדער?"...

מעג  ער  אז  אויף  וואקסט  יונגל  קליין  א 

נישט אליינס אריבערגיין די גאס.

איינס  פאקטן.  צוויי  מח  זיין  אין  ליגן  עס 

– אריבערגיין א גאס איז געפארפול וויבאלד 

אן  מאכן  ח"ו  און  קאר  א  קומען  קען  עס 

נישט  אבער  איז  אליינס  דאס  עקסידענט. 

גענוג אז א קינד זאל נישט אריבערגיין די גאס 

אליינס, ווייל אויב דער טאטע קען אריבערגיין 

און עס פאסירט אים גארנישט, פארוואס זאל 

פאקט  אריין  קומט  דא  קענען...  נישט  איך 

נומער צוויי – וויבאלד איך בין נאך קליין, קען 

איך זיך נישט אליינס באווערענען אזוי ווי אן 

ערוואקאסענער.

די צוויי פאקטן אינאיינעם, קענען צוריק 

אויף  גיין  אליינס  פון  קינדער  קליינע  האלטן 

דער גאס. נישט אלע לערנען זיך עס אויס אזוי 

שנעל, אבער האפנטליך גענוג באצייטנס און 

נישט אויף א שווער'ן וועג.

עלטער?  ווערט  ער  ווען  פאסירט  וואס 

עלטערער  עטוואס  דעם  ערמעגליכט  וואס 

קינד יא צו קענען אליינס אריבערגיין די גאס? 

וואס פאסירט מיט די אלטע געדאנק אז 'איך 

קען נישט אליין ווייל איך בין נאך קליין'?

ווערט  מח  זיין  אז  איז  ענטפער  דער 

'אפדעיטעד' פון זיך אליינס יעדעס מאל ער 

גייט אריבער די גאס, אז 'איך בין שוין גרעסער 

און איך קען שוין זיין פונקט אזוי פארזיכטיג 

די 'סארנא' רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל

זייט 31<< 

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 און נאך פראפעסיאנאלע מהלכים 
אין וועלכע ער איז געלערנט, צו העלפן ביזנעס לייט, ארבעטער און עקזעקיוטיוון, באפרייט צו ווערן פון זייערע 

ווייטאגן וואס שטערן זיי פון דערגרייכן זייער מאקסימום. 
פאר קאמענטארן און/אדער שאלות קען מען זיך פארבינדן מיט אים דירעקט אויפ'ן טעלעפאן נומער, -845
.info@lifeasecoaching.com ,533-3082; פאקס, 845-533-3537; אדער אויף די בליץ-פאסט אדרעססע

 >> זייט 33

איך האב 
שטארק און דיק 
אונטערגעשטראכן 
"איינציגסטע", 
וויבאלד דאס איז 
וואס האלט אן דאס 
איינשלאפן!

"דאס איז נישט 
נארמאל!" 
געבט חאצקל 
ספאנטאניש א שריי 
אויס... "ווען איך 
שלאף איין האב איך 
ביידע וועלטן
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ווערט  נקודה  צווייטע  די  טאטע'.  מיין  ווי 

געטוישט, אפילו די ערשטע נקודה אז עס איז 

א סכנה בלייבט א פאקט פונקט ווי פריער.

א מענטש דארף נישט באזונדער ארבעטן 

דערויף און גיין צו קורסן זיך אויסלערנען אז 

ער מעג שוין אריבערגיין די גאס. 

דאס פאסירט פון זיך אליינס איינמאל ער 

אידענטיפיצירט דעם פאקט אז ער ווערט שוין 

פונקט  געטרויען  זיך  קען  ער  און  ערוואקסן 

ווי זיין טאקע געטרויעט זיך אז ער וועט נאר 

פארזיכטיג אריבערגיין די גאס.

ווערט  איינער  ווען  אבער  פאסירט  וואס 

סיבה  וועלכע  סיי  צוליב  אבער  ערוואקסן, 

ווערט נישט 'אפדעיטעד' דער ניוראן אין אים 

אלס  אידענטיפיצירן  צו  זיך  אן  פאנגט  וואס 

ערוואקסענער. דאן בלייבט ער אינעווייניג אין 

זיך קליין. 

אריבערצוגיין  פאביע  א   – רעזולטאטן  די 

די גאס.

געשעמט  נישט  זיך  ער  האט  היינט  ביז 

אריבערצוגיין די גאס, וויבאלד עס איז געווען 

ווען  יעצט  אבער  עלטער.  זיין  פאר  נארמאל 

עס איז דער אנגענומענער סטאנדארט אז ער 

דארף שוין קענען אליינס אריבערגיין, אבער 

ער קען זיך בשום פנים ואופן נישט ברענגען 

דערצו, וויבאלד אינעווייניג פילט ער זיך נאך 

אז  שפירן  אן  ער  הייבט  קינד,  קליין  א  אלס 

צו  זיך  אן  הייבט  ער  און  מאדנע  איז  עפעס 

שעמען צו גיין אליינס נעבן די גאס.

ערוואקסענער  אן  ווען  איז  זעלבע  דאס 

גייט  דאן  רח"ל,  עקסידענט  אן  אריבער  גייט 

עס די פארקערטע וועג. 

צוזעצט  און  פאקט  פרישע  א  קומט  עס 

די פריערדיגע אז ער קען פארזיכערטערהייט 

אליינס אריבערגיין די גאס...

יעצט איז נישט דאס ארט אויסצושמועסן 

נאר  ווילן  מיר  דאס.  באהאנדלט  מען  וויאזוי 

געדאנק  דעם  ליינער  חשוב'ע  די  פאר  ווייזן 

וויאזוי דאס פאסירט אין טאג טעגליכן לעבן, 

און וויאזוי עס קען אפעקטירן א מענטש אויב 

דער וויכטיגער שטאפל פאסירט נישט.

ג. איבערגיין די נייע ווערסיע וואס מען האט 

זיך געלערנט

אזוי ווי יעדע זאך גייט נאר אריין אינעם 

מענטש דורך נאכאנאנדע חזרה, איז עס דאס 

זעלבע דא. מען דארף זיך כסדר איינ'חזר'ן דעם 

נייעם געדאנק ביז עס ווערט איינגעגלידערט.

פונעם  כלל  דער  אריין  אויך  קומט  דא 

כפי  נפעל  "האדם  אז  החינוך,  ספר  הייליגן 

פעולותיו" – דער מענטש ווערט געמאכט לויט 

וואס ער טוט. 

ער  און  טון,  עפעס  וויל  מענטש  דער 

פארשטייט וואס ער טוט, און ממילא יעדעס 

כונה  די  ווערט  פעולה  די  טוט  ער  מאל 

איינגעווארצלט בעסער אין אים.

אנדערש  וועט  חאצקל  מאל  יעדעס 

טיפער  וועט  בעה"ב,  זיין  מיט  האנדלען 

אז  געדאנק  פרישער  דער  אים  אין  אריינגיין 

שלאפן איז "נישט" דער איינציגסטער מהלך 

אדורכצולעבן די יארן, ביז עס ווערט ביי אים 

א פרישע נאטור.

זיך  דרייט  חיים  אברהם  מאל  יעדעס 

נייע  זיין  איין  זיך  חזר'ט  און  מענטשן  צווישן 

דערהער, יא, כ'האב א דראנג נאך אנערקענונג 

און כ'וועל עס איבערלעבן, ווערט עס מער און 

מער איינגעווארצלט אין אים. 

און  נאך,  מער  און  מער  לאזט  ווייטאג  די 

ער געוואוינט זיך מער און מער איין צו לעבן 

מיט'ן מציאות.

בקיצור די דריי שטאפלען
די  קורצן  אין  צוזאמנעמען  לאמיר 

פאסירן  דארפן  וואס  שטאפלען  דריי 

איבערצושרייבן א מחשבה. 

אין  ארויפברענגען  דארף  מען   .1

וואס  פאקט/געפיל  דער  אריין  באוואוסטזיין 

פראדוצירט דעם יעצטיגן פחד. א געפיל וואס 

וועט  שרעקליך  זייער  עפעס  אז  'ערווארט' 

ספעציפישער  א  פון  רעזולטאט  אין  פאסירן 

מצב.

אז  ווייס,  אויף  שווארץ  זען  דארף  מען   .2

איז  געשען,  זאל  ערווארט  מען  וואס  דאס 

פאסירן.  נישט  וועט  עס   – אמת  נישט  קלאר 

א פאקט פונקט אזוי שטארק ווי דער אלטער 

דער  אין  אמת  זיין  נישט  קען  אבער  פאקט 

זעלבער צייט.

נייעם  דעם  איבערגיין  מאל  אסאך   .3

דערהער זיך דאס גוט איינצו'חזר'ן אין מח.

ביי  למעשה  הלכה  דאס  פאסירט  וויאזוי 

די 'סארנא מעטאדע'? ווען און ווי ווייט וועט 

קומענדיגן  אין  נאך,  און  דאס  ארבעטן?  עס 

ארטיקל בעז"ה. 

זייט 32<< 

'סארנא' רעוואלוציע

מזל
טוב

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

לרגל שמחת נישואי הבן החתן היקר
כמר ארי' ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה יוסף משה גלאנץ הי"ו

מו"ה
הערשל ווייס
הי"ו
פרעזידענט, באורד אוו דיירעקטארס, המספיק אוו 
ראקלענד קאונטי

לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל חתנו מו"ה מנחם נחום שפירא הי"ו

מו"ה
וואלף שניטצער
הי"ו
באורד מעמבער, המספיק אוו ראקלענד קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת נישואי הבן החתן היקר
כמר שלמה יקותיאל יודא ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה דוד משה ניישטאדט הי"ו

מו"ה
בערל שטיין
הי"ו
באורד מעמבער, המספיק אוו ראקלענד קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת אירוסי  הבן החתן היקר
כמר אלימלך ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה משה יעקב שמעלצער הי"ו

ולרגל שמחת הכנסת הבן הבה"ח כמר שלום 
אליעזר ני"ו לעול התורה והמצוות

ולרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל בנו מו"ה יושע לייב שטיין הי"ו

מו"ה
פנחס אברהם קנאפפלער
הי"ו
מענעדזשער, ישיבת תורה וחסד, המספיק אוו ראקלענד 
קאונטי, סניף רוט. 45
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל בנו מו"ה שמואל קנאפפלער הי"ו

עד ביאת הגואל

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים
שתזכו לרוות

רב
נחת
דקדושה
מכל יוצאי חלציכם
מתוך אושר
ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת

מו"ה
אהרן יחזקאל זילבערמאן

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

 סופערווייזאר, מעדיקעיד סערוויס קאארדינעישן/                          
ען. עיטש. טי. די., המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת נישואי הנכד החתן היקר כמר נח הלוי 
לאווי ני"ו

בן חתנו מו"ה אברהם הלוי לאווי הי"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת מו"ה עזרא יעקב ראזענפעלד הי"ו

ולרגל שמחת לידת הנינה תחי' 
אצל נכדו מו"ה אלכסנדר געלב הי"ו

חתן בנו מו"ה יוסף דוד זילבערמאן הי"ו 

מו"ה
יעקב קאהן

הי"ו
באורד מעמבער, המספיק אוו אראנדזש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת נישואי הבן החתן היקר כמר אברהם 
ני"ו 

עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה אברהם יצחק פלאהר הי"ו

מו"ה
משה פריעד

הי"ו
מגיד שיעור, ישיבת תורה וחסד סניף רוט. 45, המספיק אוו 

ראקלענד קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה
מנחם יודא רפאל קליין

הי"ו
מגיד שיעור, ישיבת תורה וחסד, המספיק אוו אראנדזש 

קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה
מענדל לאנדא

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

קאארדינעיטאר, שנות חיים; מענעדזשער, פרויען דעי העב, 
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י
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שפיטאל  קארנעל"  "ווייל   – סיטי  יארק  ניו 
האט באקומען א נייעם וויצע-טשעירמאן פאר 
ראבערט  דר.  אפטיילונג,  'אוטפעישנט'  איר 
אין  עקספערט  בארימטער  א  בורעקאפף, 
בורעקאפף  דר.  מחלות.  מאגן-אינפלאמאציע 
דאקטאר  הויפט  אלס  געדינט  היינט  ביז  האט 
די  פון  דירעקטאר  און  אפטיילונג  מאגן  די  אין 
אין  פארדייאונגס-געזונטהייט,  פאר  צענטער 
אויך  ווי  באסטאן,  אין  שפיטאל  "בריגהעם" 
אלס פראפעסאר אין 'הארווארד' מעדיצינישע 
יארק  ניו  אין  דאהי  וועט  בורעקאפף  שולע. 
ארט  אויפ'ן  דאקטאר  הויפט  אלס  דינען  אויך 
ביי די מאגן און לעבער-קענסער דעוויזיע פון 
ניו יארק פרעסביטעריען שפיטאל, אין 'לאוער 

מאנהעטן'.

פראמינענטע  די   – אילינוי  טשיקאגא, 
 JAMA – Journal of the) "דזשאמא" 
 (American Medical Association
פארעפנטליכט  האט  דזשורנאל  מעדיצינישע 
די  איבער  באריכט  אלאמירנדער  פרישער  א 
שווערע קאסטן וואס דאקטוירים דארפן צאלן 
סערטיפיקאט"  "באורד  באקומען  צו  בלויז 
פאר'חובות'ן  זיך  נאכ'ן  שוין  דיפלאמעס, 
נאכפאלגנדע  די  און  שולע  מעדיצינישע  אין 
אליינס  קענען  זיי  ביז  טרענירונגען  פון  יארן 

פראקטיצירן מעדיצין.
ארום  צאלט  דאקטאר  דורכשניטליכער  א 
$5,600 צו באקומען א "באורד סערטיפיקאט", 

און  אלערדזשיסטן  דאקטוירים,  הויט  מיט 
מער.  אסאך  נאך  צאלן  ראדיאלאדזשיסטן, 
געוויסע  "כאטש  אז  אויס  פירט  שטודיע  די 
באווייזן שלאגן פאר אז 'באורד סערטיפיקאטן' 
קענען פארבעסערן די ארבעט און רעזולטאטן 
גאר  דערפון  קאסטן  די  זענען  דאקטוירים,  ביי 

שווערע."

די  אויף  בליק  א  מיט   – סטעיט  יארק  ניו 
פון  יאר  צווייטן  פון  רעזולטאטן  פאקטישע 
פראגראם,  רעפארם  מעדיקעיד  סטעיט'ס  די 
 25 די  אז  מען  זעט  "דיסרי"פ",  אלס  באקאנט 
וועג  ריכטיגן  אויפ'ן  זענען  נעצן  פראוויידער 
איבריגע  שניידן  פון  ציל  דעם  דערגרייכן  צו 
 ,'20 יארע  ביז   25% מיט  האספיטאליזאציע 
לויט סטעיט מעדיקעיד דירעקטאר, דזשעיסאן 
איז  יאר  צווייטן  פון  ענדע  צום  העלגערסאן. 
געדארפט  האבן  וועלכע  פאציענטן  צאל  דער 

באפרייט  נאכ'ן  שפיטאל  אין  צוריקגיין 
פארמיידבארע   .14.9% מיט  געפאלן  ווערן, 
מיט  אראפ  זענען  וויזיטן  רום'  'עמערדזשענסי 

.11.8%

סיליטש,  סטיווען   – סיטי  יארק  ניו 
ביזנעס  פון  פרעזידענט  וויצע  געוועזענער 
שפיטאל,  היל'  'לענאקס  אין  דעוועלאפמענט 

וויצע  אלס  געווארן  אויפגענומען  איז 
פרעזידענט און הויפט אדמיניסטראציע פירער 

אין 'מאונט סיני' געזונטהייט נעץ.
קינדער- סיני"  "מאונט  האט  באזונדער 

הארץ-געזונטהייט אפטיילונג, אויפגענומען א 
נייעם הויפט דאקטאר, דר. פיטער פאסטוצקאו. 
אלס  פאזיציע  זיין  איבער  לאזט  פאסטוצקאו 
קעיר"  קריטיקל  פון "קארדיאק  כירורג  הויפט 
אין די הארץ-צענטער אין "טשילדרען מערסי" 

שפיטאל, קענסעס סיטי, מיזורי.

סלאון  "מעמאריעל   – סיטי  יארק  ניו 
צו  פלאנט  צענטער"  קענסער  קעטערינג 
קעיר"  "אוירדזשענט  איר  פארברייטערן 
סערווירט  וואס  שפיטאל  אין  צענטער 
אירע  פאר  אויסשליסליך  קעיר  עמערדזשענסי 
וועט  פראיעקט  דער  פאציענטן.  קענסער 
און  צימערן  אבזערוואציע  פרישע  פיר  צולייגן 
פרייז  פאר'ן  צימערן,  אונטערזוכונג  נייע  צוויי 

פון $3.4 מיליאן. 
צו  פאציענטן  ערלויבט  אפטיילונג  דער 
אבזערוואציע  אויף  שעה   48 ביז  פארבלייבן 
דאקטאר  דער  ווילאנג  אונטערזוכונגען,  און 
קעיר  'אינפעישנט'  דארפן  זיי  אויב  באשליסט 
וועלכע  פאציענטן   3,850 ארום  שפיטאל.  אין 
'אוירדזשענט  אינעם  געווארן  געזען  זענען 
קעיר' צענטער פאראיאר, זענען אדער באפרייט 
שעה   8 איבער  באקומען  נאכ'ן  געווארן 
געווארן  אריינגענומען  אדער  באהאנדלונגען, 
אין שפיטאל פאר א קורצע האספיטיליזאציע. 
אריבערגיין  פון  גענאסן  אסאך  האבן  זיי 
אבזערוואציע איידער א באשלוס איז געמאכט 
אלס  באהאנדלען  זיי  זאל  מען  אויב  געווארן 
פאציענטן,  'אוטפעישנט'  אדער  'אינפעישנט' 
גענאסן  אודאי  האט  קאסע  רעגירונגס  די  און 

דערפון...

געזעץ  יארק'ער  ניו   – יארק  ניו  אלבאני, 
און  סענאט  סטעיט  הייזער,  ביידע  אין  געבער 
אסעמבלי, האבן באשטעטיגט אויסצוברייטערן 
עס  לאו",  "דזשאנעטאנ'ס  גערופן  געזעץ  א 
צו  געשוויסטער  ערוואקסענע  ערלויבן  זאל 
רעקארדס  מעדיצינישע  צו  צוטריט  באקומען 
פון פאציענטן. דער געזעץ ווארט אצינד אויפ'ן 

אונטערשריפט פון גאווערנער קאומא יר"ה.
אויפ'ן  ווארט  וואס  געזעץ  אנדערע  אן 
אויף  פארבאט  א  איז  חתימה,  גאווערנער'ס 
געזונטהייט  וועלכע  סיי  און  דאקטוירים 
צושטעלן,  פאר'ן  געלט  רעכענען  צו  באאמטע 
מעדיצינישע  דעליווערן  אדער  ארויסגעבן 
פאר  עס  דארף  פאציענט  דער  ווען  רעקארדס, 
בענעפיטן  רעגירונגס  פאר  אפליקאציע  אן 

אדער פראגראמען. 

שפיטאל
וואס טוט זיך אין

שפיטאל מעינטענענס שטאב באפרייט 
פינגער פון "פידזשעט ספינער"

משפחה  ארטיגע  אן   – אריזאנע  טעמפי, 
עלטערן  צו  רוף  א  מיט  ארויסגעקומען  איז 
אוועקצושטיין פון א געוויסע סארט "פידזשעט 
געהאלטן  האט  עס  וואס  נאכדעם  ספינער", 
איבער  פאר  שפיטעלער  עטליכע  אין  זון  זייער 

16 שעה, מיט שווערע שמערצן.
"פידזשעט  געווענליכע  ווי  אנדערש 
שעריקען"  "גענדזשי  דער  איז  ספינערס" 
א  אויף  געמאכט   (Genji Shuriken) סארט 
פינגער  אויפ'ן  לייגן  עס  קען  מען  וואס  וועג 
אן  ווען  ארומדרייען.  אזוי  און  רינגל,  א  ווי 
ארויף  אבער  עס  האט  יונגל  יעריג  עלעוו 
באלד  עס  זיך  האט  פינגער,  אויפ'ן  געלייגט 
צוריק  און  אונטן,  ביז  כמעט  אראפגעגליטשט 

איז עס שוין נישט געגאנגען.
פון  מיטלען,  היימישע  אלע  פרובירן  נאכ'ן 
יונגל  פונעם  עלטערן  די  האבן  אויל,  ביז  זייף 
דער  שפיטאל.  לאקאלן  אין  אריינגעפירט  אים 
"עמערדזשענסי רום" דאקטאר האט געברענגט 
א "רינגל שניידער" וואס שניידט גרינג אדורך 
אבער  האט  עס  רינגלעך,  געווענליכע  רוב 

שטארקן  אויפ'ן  קראץ  א  געלאזט  ניטאמאל 
מעטאלענעם שפילצייג.

אן  צו  קינד  דאס  אריבערגעפירט  האט  מען 
האבן  שטאב  דארטיגע  די  שפיטאל.  אנדערע 
ענליכע  צוויי  מיט  באגעגנט  געהאט  שוין  זיך 
סטראטעגיע.  א  גרייט  געהאט  און  פעלער 
די  זענען  דאקטאר  דעם  רופן  אנשטאט 
'מעינטענענס'  דעם  אויפזוכן  געלאפן  נוירסעס 
שטאב,  'מעינטענענס'  דער  מענעדזשער. 
פאר  שפיטאל  אינעם  שוין  ארבעט  וועלכער 
דאס  שוין  איז  עס  אז  דערציילט  האט  יאר,   31
מען  וואס  תקופה  לעצטע  די  אין  מאל  דריטע 
אזעלכע  פון  פינגערס  באפרייען  צו  אים  רופט 

רינגלעך.
און  פארזיכטיג  האט  ערהארט  מר. 
זיין  מיט  רינגל  דעם  צושניטן  איידעלערהייט 
"פייבערגלעס" זעג. דער פינגער איז באפרייט 
זיינע  און  אהיים,  איז  יונגל  דער  געווארן, 
עלטערן האבן געעפנט א קאמפיין צו ווארענען 
אלט און יונג איבער די וועלט קעגן נוצן דעם 

שפילצייג. 

"פידזשעט ספינערס" זענען געווארן שטארק פאפולער אנהייב היי יאר, כאטש ענליכע 
שפילצייג איז שוין פארקויפט געווארן אזוי פרי ווי תשנ"ג. דער שפילצייג ווערט שטארק 

אנאנסירט אלס הילף פאר מענטשן וועלכע האבן שוועריקייטן זיך צו קאנצענטרירן אדער 
מיט א נייגונג צו "פידזשעטן" (זיך שאקלען אומרואיג). ווי מען שטייט יעצט איז נישט 

פארהאן קיין וויסנשאפטליכע באווייזן אז עס איז הילפבאר פאר אויטיזם און "עי. די. עיטש. 
די.". געווענליכע מאדעלן דערפון (זע בילד) זענען פארמאכט אינמיטן און אומשעדליך.

די "אמעריקען באורד אוו מעדיקל ספעשלטיס" איז די גרעסטע און מערסטע-פראמינענטע 
קערפערשאפט פון ספעציאליסטן אין יעדן מעדיצינישן פעלד. זיי טוען כסדר איבערמאכן די 

סטאנדארטן פאר זייערע מיטגלידער און דאקטוירם זוכן שטארק זייער סערטיפיקאט.

אלול תשע"זהמספיק גאזעט34



צום געזונט

ניו דזשערסי הייבט רייכערן עלטער צו 21
דזשערסי  ניו   – דזשערסי  ניו  טרענטאן, 
לאנד  איבער'ן  סטעיט  דריטע  די  געווארן  איז 
 ,21 צו  רייכערן  פון  עלטער  דאס  הייבן  צו 
נאכדעם וואס גאווערנער קריסט קריסטי האט 
אונטערגעשריבן א געזעץ וואס פארבאט דאס 
יונגערע  פאר  פראדוקטן  טאבאקא  פארקויפן 

פון דעם עלטער.
צייט  מער  מענטשן  יונגע  שענקען  "מיר 
א  אנטוויקלען  צו  און  אויפצואוואקסן, 
רייכערן  שעדליך  ווי  פארשטאנד  בעסערע 
נישט  איז  עס  געוואונטשן  ווי  און  זיין,  קען 
געשריבן  קריסטי  האט  רייכערן,"  אנצוהויבן 
איין  "קיין  פרעסע.  די  צו  מעלדונג  א  אין 
זיין לעבן צוליב  פארלירן  נישט  דארף  מענטש 

'עדיקטיוו' סובסטאנצן."
דאס  געהויבן  שוין  האט  סיטי  יארק  ניו 
 '13 יאר  אין  צוריק   21 צו  עלטער  רייכערן 
לאקאלע  גרעסטע  די  דערמיט  ווערנדיג  למס', 

באהערדע צו הייבן דעם סטאנדארט.
די  געווארן   '15 יאר  אום  איז  האוואאי 

"עף. די. עי." צילט דאס געווער צו 
נידערן ניקאטין אין ציגארעטלעך

פראדוקטן וועלכע זאלן זיין ווייניגער שעדליך 
פון ביידע.

לעגאלע  איינציגסטע  די  זענען  "ציגארעטן 
ציל,  זייער  פאר  גענוצט  ווען  וואס  פראדוקט 
לאנג- די  פון  העלפט  הרג'ענען  זיי  וועלן 

עי.'  די.  'עף.  האט  באנוצער,"  טערמיניגע 
א  אין  געזאגט  גאטליעב  סקאט  קאמישענער 

מעלדונג.
די  טאבאקא  בלייבט  זאגט  אגענטור  די  ווי 
וועלכע  מחלות  ערנסטע  פון  גורם  ערגסטע 
מען קען פארמיידן מיט די אייגענע הענט. עס 
ברענגט יערליך איבער 480,000 פאטאליטעטן 
די  אליינס.  שטאטן  פאראייניגטע  די  אין 
אונטערגעשטראכן  אויך  האט  אגענטור 
די  וואס  פרייז  פינאנציעלע  שווערע  די 
ווען  ציגארעטל,  פאר'ן  צאלט  געזעלשאפט 
יערליך  אפ  קאסטן  רויכערן  פון  נאכפאלגן  די 
געזונטהייט  דירעקטע  אין  ביליאן  באלד $300 

אויסגאבן און פארלוירענע פראדוקטיוויטעט.
זיך  נעמט  זי  אז  ערקלערט  עי.'  די.  'עף.  די 
'ניקאטין',  פון  ביינער  די  איבער  שטייף  אזוי 
צוליב די אומגעהויערע שאדנס פון "עדיקשן". 
90% כמעט  אז  זענען  פאקטן  הארטע  די 

אנגעהויבן  האבן  רויכערער  ערוואקסענע 
יוגנטליכע   2,500 און   ;18 די  פאר  רייכערן 
נעמען זייער ערשטע ציגארעטל יעדן איינציגן 
נידערן  קען  שטאפלען  ניקאטין  "נידערן  טאג. 
די מעגליכקייט אז קומענדיגע דורות זאלן אויך 
די  שרייבט  רויך,"  צום  צוגעבינדן  אזוי  ווערן 

'עף. די. עי.'.
גלייכצייטיג קומט אריין אן אנדערע באריכט 
איבער די שווערע אפעקטן פון רייכערן אויפ'ן 
ראטעס  "דעפרעסיע"  געזונט,  עמאציאנאלן 
רויכערער,  אקטיווע  ביי  הויך  דאפלט  זענען 
מענטשן  אדער  רויכערער  געוועזענע  ביי  ווי 
פאררויכערט  נישט  קיינמאל  האבן  וועלכע 

זייערע לונגען. 

זייט 01<< 

האט  סטעיט  יארק  ניו   – יארק  ניו  אלבאני, 
ציגארעטלעך  עלעקטראנישע  ארויסגעשטויסן 
שולעס,  פריוואטע  און  פאבליק  אלע  פון 
אונטער א נייעם געזעץ אונטערגעשריבן דורך 
דאס  פארבאט  געזעץ  דער  קאומא.  גאווערנער 
אין  ציגארעטלעך  עלעקטראנישע  פון  באנוץ 

שולע געביידעס, הויפן און אויטאבוסן.
"אי- אז  געפונען  האט  יאר  היי  שטודיע  א 

סיג" באנוץ ביי הויך-שולע סטודענטן האט זיך 
כמעט געדאפלט צווישן 14' און 16', ביז כמעט 

20% פון אלע סטודענטן. 
אן אנדערע שטודיע באמערקט אז סטודענטן 
עלעקטראנישע  מיט  אן  הייבן  וועלכע 
ציגארעטן, וועלן שפעטער רייכערן געהעריגע 
ווי  מער  מאל  פיר  ציגארעטן  טאבאקא 

אנדערע. 

ניו יארק סטעיט פארבאט 
באנוץ פון עלעקטראנישע 

ציגארעטן אין שולעס

"עלעקטראנישע ציגארעטלעך" זענען ערפונדן געווארן אין 03' דורך א כינעזער אפטייקער, 
און ווערן ביז היינט בעיקר פאבריצירט אין כינע. אסאך נוצן עס זיך אפצוגעוואוינען פון 

רייכערן, צו פארמינערן דאס געפאר און צו שפארן געלט. רוב רויכערער בלייבן אבער אין 
ענדע ביים נוצן ביידע. דאס און נאך פראבלעמען האבן געברענגט די פעדעראלע עף. די. עי. 

צו אנהייבן שאפן רעגולאציעס קעגן דעם פאפולערן פראדוקט אין יאר 16'. גלאבאלע סעילס 
פון אי.-סיג'ס זענען פאראיאר איבערגעשטיגן $7 ביליאן.

נאכגעפאלגט  טון,  צו  דאס  'סטעיט'  ערשטע 
דורך קאליפארניע א יאר דערויף. אן ענליכער 
צו  אונטערגעשריבן  ערווארטעט  איז  געזעץ 

ווערן דורך גאווערנער בראון פון ארעגאן.
די  איבער   21 צו  עלטער  מינימום  די  הייבן 
ווי  לויט  וואלט  שטאטן,  פאראייניגטע  גאנצע 
אינסטיטוט  "נאשאנעל  די  דורך  באריכטעט 
250,000 כמעט  פארשפארט  מעדיצין",  אוו 
45,000 און  טויט-פעלער,  פריצייטיגע 
ביי  לונג-קענסער,  פון  פאטאליטעטן  ווייניגער 

מענטשן געבוירן צווישן 00' און 19'.
גילטיג  איז  געזעץ  נייע  דזשערסי'ס  ניו 
ווי  פונקט  ציגארעטן  עלעקטראנישע  אויף 
געלט- מיט  פראדוקטן,  טאבאקא  געווענליכע 

געבט  פארקויפט,  וואס  יעדן  פאר  שטראפן 
אדער שלאגט פאר אזעלכע פראדוקטן פאר סיי 

ווער יונגער פון 21. 
דעם  אפעקט  אין  אריין  וועט  געזעץ  דער 
דעם  ולמס'  תשע"ח,  חשון  י"ב  קומענדיגן 

ערשטן אין נאוועמבער 17'.  

סטעיטס וואס פארבאטן רייכערן אין געביידעס סיי ציגארעטן און סיי אי.-סיג'ס (ס"ה = 3);
סטעיטס וואס פארבאטן דאס רייכערן אינעווייניג בלויז ציגארעטן (ס"ה = 24);

סטעיטס וואס פארמאגן נישט קיין געהעריגע געזעצן קעגן רייכערן (ס"ה = 24).
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איבערראשנדע  מיט  אויף  קומען  פארשער 
וואונדער  די  באטראכטן  דורך  ערפונדונגען 
וואס השי"ת האט אריינגעלייגט אין די בריאה.

וואונדערליכער  דער  באטראכטן  נאכ'ן 
געוויסן  דעם  פון  שליים  פונעם  צוזאמשטעל 
וואס  דערפון  קלעבעדיגקייט  די  שנעק, 
צוגעקלעבט  האלטן  צו  זיך  עס  ערמעגליכט 
דורכדעם  און  בלעטל,  און  צווייגל  יעדעס  צו 
שטורעמס  שווערסטע  די  אין  באשיצט  בלייבן 
נאכגעמאכט,  דאס  זיי  האבן  האריקאנען,  און 
וואס  קלעבעכץ  א  מיט  ארויסגעקומען  און 
צו  נוצן  עס  קען  מען  אז  קלעבעדיג  אזוי  איז 
פארקלעבן אפילו ווייכע און נאסע גלידער, און 
אין  זיך  האלטן  וועלכע  אזעלכע  אפילו  זאגאר 
איין אויסשפרייטן און צוזאמציען, א שטייגער 

ווי דאס הארץ וואס האלט אין איין 'פאמפן'.
זיי  ווי  "שליים-קלעב"  דער  איז  אייגנטליך 

רופן עס, אזוי שטארק, אז עס בלייבט קלעבעדיג זייט 36<< 
אפילו  לעבער,  און  אדערן  באהעפט  און 
אויסגעצויגן  שוין  עס  האט  מען  וואס  נאכדעם 
די  פון  דאפלט  מאל  טויזנטער  צענדליגער 
ציעט  מען  אויב  אפילו  און  מאס,  ארגינעלע 
קלעבט  לענג,  ארגינעלע  די  מאל   14 אויס  עס 
עס ווייטער! ווי עס שיינט וועט עס זיין א גאר 
אפעראציע  אין  נוצן  צו  קלעב  פארלעסליכער 

צימערן אין אלע סארט אומשטענדן.
דער קלעב וועט נאך דארפן אסאך קלינישע 
אין  נוצן  קענען  עס  וועט  מען  פאר  טעסטן 
עס  שטופן  פארשער  די  אבער  אפעראציעס, 
אז  פאזיטיוו  גאר  זענען  און  פאראויס  שטארק 
עס וועט אסאך ארויסהעלפן אין עמערדזשענסי 
שווערסטע  די  אויף  אפילו  פראצעדורן 
ווערן  זאל  עס  זיי  פרובירן  דערווייל  גלידער. 
ערנסטע  פארקלעבן  צו  כאטש  באשטעטיגט 

אויסערליכע וואונדן.  

אפעראציע-קלעב געלערנט פונעם שנעק
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רופא לשבורי לב...

" פרימארגן שנעק" לערנט 
פארשער וויאזוי צו פארנייען 

צעריסענע הערצער
קלעבעכץ  א   – מאססעטשוסעטס  באסטאן, 
בויגזאם  "זייער  אלס  שילדערן  פארשער  וואס 
געווארן  ערפונדן  איז  שטארק"  גאר  און 
שליים  קלעבעדיגע  גאר  די  באטראכטן  דורך 
גערופן  שנעק  געוויסע  א  דורך  פאבריצירט 
 Dusky) ארייען-שנעק"  פרימארגן  "דער 

ספעציעלע הילף

.(Arion
פארמאגט  יוניווערסיטעט"  "הארווארד 
גערופן  אפטיילונג  ספעציעלע  א  באסטאן  אין 
ביאלאגיש- פאר  אינסטיטוציע  "ווייס  די 

ארטיגע  די  ענזשינירונג".  אינספירירטע 

צום געזונט

געזונטהייט טיפס

גיין צופיס: קינדער דארפן 
כאטש 60 מינוט איבונגען 

טעגליך;

"טאשקע" זאל נישט וועגן 
איבער 10% קערפער וואג 

(רוב וועגן דאפלט!);

5 פארציעס  ירקות אדער 
פרוכט דורכ'ן טאג;

רעגירונג: מען דארף נישט 
מער פון 700 קאלעריעס 

ביים מיטאג מאלצייט;

איזהו חכם הרואה... מאכט 
זיכער איר זעט דעם אויגן-
דאקטאר פאר'ן שולע יאר;

האט גרייט אפדעיטעד 
"אימיוניזעישן רעקארדס" 

אויף רעגיסטראציע;

"אלערגיעס"? לאזט דעם 
מלמד/טיטשער/מנהל 

וויסן;

באזוכט ביים דענטיסט 
פאר'ן נייעם יאר, נישט צו 

פארפעלן שפעטער;

ואהבת לרעך! ברענג נישט 
ניסלעך אין חדר/שולע.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

לייגט אוועק די טעלעפאן 
נומער פון המספיק-

קעיר אין א גוטע אבער 
געדענקבארע פלאץ

1-855-426-2774 
נפלאות הבורא פונעם קליינעם טראפישן שנעק, ווי  זיין מאכטפולע קלעב האלט אים אויפ'ן בלעטל אין די 

שווערסטע האריקעינס, ברענגט האפנטליך און בס"ד די בעסטע קלעב צום אפעראציע צימער.

פאר א
געזונטע

שולע 
יאר:

9 טיפס
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סטעיט גרייט זיך אנצונעמען "קעיר 
קאארדינאציע ארגאניזאציע" 

אפליקאציעס; "טריי קאונטי קעיר"
אגענטורן-באזע בליעט מיט ענטוזיאזם

'גאזעט'  אין  באשריבן  ברייט  שוין  ווי 
פון  הארץ  צום  טויש  מאסיווער  א  קומט 
סערוויס  "מעדיקעיד   – הילף  ספעציעלע 
קאארדינעישן". אן איניציאטיוו פון די סטעיט 
קאארדינעישן"  קעיר  פוירסט  "פיפל  גערופן 
מאדעל  נייע  גענצליך  א  אוועקשטעלן  וועט 
בלויז  סערווירן  וועלן  וועלכע  אגענטורן  פון 

"סערוויס קאארדינאציע".
בלויז  נישט  אבער  וועלן  אגענטורן  נייע  די 
ספעציעלע  פון  סערוויסעס  אלע  קאארדינירן 
דאס  מיט  צוטון  האט  וואס  אלץ  נאר  הילף, 
יעדע  און  געזונט  עמאציאנאלע  און  פיזישע 
העלפן  נאר  קען  וואס  אספעקט  געזונטהייט 

דאס וואוילזיין פונעם באטרעפנדן.
גאנצע  די  פירן  עווענטועל  וועט  דאס 
צום  אריבער  ווייטער,  טריט  א  אינדוסטריע 

מאדעל פון "מענעדזשד קעיר".

די לעצטע שריט פון די סטעיט ווייזן אז מען 
באאמטע,  סטעיט  דארט.  אט  אט  שוין  האלט 
מענטשן  און  מיטגלידער  משפחה  אגענטורן, 
די  אויף  זיך  גרייטן  געברויכן,  ספעציעלע  מיט 
העכסטע אקטאוועס צום טויש, עס זאל בס"ד 
ברענגען דאס מאקסימום תועלת און נוצן פאר 

אלע וועלכע געניסן פון ספעציעלע הילף.
ערב שבת קודש לס' חוקת, ולמס' יוני דעם 
30'סטן, האט ניו יארק סטעיט ספעציעלע הילף 

פראקלאמירט  דילעיני,  עקטינג-קאמישענער 
פאר  אפליקאציעס  די  פון  'דרעפט'  דער  אז 
קאארדינאציע"  "קעיר  זעלבסטשטענדיגע 

אגענטורן איז שוין גרייט. 
קאמישענער דילעיני האט דערביי געלאדנט 
וועלט  די  מיט  אפיליאירט  זענען  וועלכע  אלע 
זייערע  אריינצוגעבן  הילף  ספעציעלע  פון 
ואתחנן- קודש  שבת  ערב  ביז  קאמענטארן 

נחמו, ולמס' אוגוסט דעם פערדן.
האט  אפליקאציע'  'דרעפט  דער 
ערווארטעט  סטעיט  די  וואס  ארויסגעשטעלט 
נויטיגע  די  זענען  וואס  אגענטורן,  די  פון 
וויל  סטעיט  די  וויאזוי  און  קוואליפיקאציעס 
פון  פריי  זיין  צו  קליענטן  סערווירן  זאלן  זיי 

קאנפליקט-אין-אינטערעסע.
די  אויף  פארלאנגען  הויפט  די  פון 
אפליקאציע, פאדערט די סטעיט אז אגענטורן 
זיי  וויאזוי  פלאן  קלארע  א  צושטעלן  זאלן 
"מעדיקעיד  עקזיסטירנדע  אריבערפירן  וועלן 
"קעיר  ווערן  צו  קאארדינעיטארס"  סערוויס 
'בלו-פרינט'  קלארע  א  און  מענעדזשערס", 
קליענטן  אז  פארזיכערן  וועלן  זיי  וויאזוי 
באקומען ווייטער הילף צוגעפאסט לויט זייער 

אינדיווידועלע קולטור.
ביים  מען  שטייט  דרוק  צום  גייענדיג 
אצינד  נעמט  סטעיט  די  שטאפל.  קומענדיגן 
זי  וואס  הערות  און  קאמענטארן  אלע  צוזאם 
האט באקומען צו פארבעסערן די אפליקאציע 
קאארדינאציע"  "קעיר  פאר  סטרוקטור  און 

ארגאניזאציעס.
די  וועט  למס'  סעפטעמבער  קומענדיגן 
אנצונעמען  טויערן  די  עפענען  אי"ה  סטעיט 
קאארדינאציע"  "קעיר  נייע  פון  אפליקאציעס 
קענען  וועלן  אפליקאציעס  ארגאניזאציעס. 
יאר  היי  נאוועמבער  ביז  ווערן  אריינגעגעבן 
סטעיט  די  וועט  דערנאך  קורץ  און  למס', 
זענען  אגענטורן  וועלכע  פארעפנטליכן 

באשטעטיגט.
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