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המספיק נייעס

גוטע גריסן פון "פינאט 
אלערדזשי" באהאנדלונג

צום געזונט

המספיק

פארשידענס

די סמעטענע

ספעציעלע הילף צום געזונט

סיפורי צדיקים

אין ציפערן המספיק אנקעטע 

המספיקגאזעט

"וואלנאטס" שטארקט דעם 
שכל במקום סעודה

הערליכער אלול זמן 
געפראוועט מיט א ברען

צוריקרוקן דעם ביאלאגישן 
זייגער אויף דער עלטער

המספיק "חול המועד" 
פראגראם זונטאג אין קוואסי

ליקוי חמה

דר. סארנא געשטארבן 
אין עלטער פון 93 יאר

רעדן צו זיך העלפט - 
ווען און וויאזוי

נייעס און אנאליזן איבער
געזונטהייט און די אגענטור
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ישיבת תורה וחסד, קרית יואל, געפראוועט דערהויבענע הכנה צו 
די הייליגע טעג אויסצובעטן אלעס גוטס פאר גאנץ כלל ישראל

גרויס פארשריט ביי 
בלוט-טעסט וואס וועט  
אנטדעקן קענסער אין 

<< פריע שטאפלען זייט 35

ַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה:

"טריי קאונטי קעיר" פרעזענטירט 
ניו יארק'ס רעוואלוציע ביי נאציאנאלע 
"ספעציעלע הילף" קאנווענשן

טאטאלע 83
צאל 

קאלעריס וויכטיגע וויטאמינען און מינעראלן, 18
געוויסע פון זיי זעלטענע און 

17%וויכטיגע, אין הויכע דאזעס.
פון טעגליכע 

רעקאמענדירטע 
וויטאמין-סי. דאזע.

הוי! צמאה נפשי... 
מתי אבוא ואראה  

פני אלקים... 
ביים זיך אויסגיסן 

דאס הארץ לקראת די 
ימי הרחמים והרצון.

 א: יערליך;   ב: יעדע 2 יאר;   ג: יעדע 3 יאר אדער זעלטענער.

ווי אפט טוישט איר די אויגן-גלעזער?

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

אינספיראציע

דאס געזונט זעט אויס אסאך 
וויכטיגער, ווען מען פארלירט עס...

געזונטהייט בענעפיטן פון 100 גראם "מילגרוים"

 
>> זייט 18 

תשרי שנת 
ארץ רעש"ה

"ּפיּפל 
פוירסט קעיר 

קאארדינעישן" 
אין קראפט 

קומענדיגן יולי

 >> זייט 08



המספיק היימען הערליך אויסגערישט 

אויף יום טוב, מיט האניג, מילגרוים, סוכות 

און כל מילי דמיטב – יישר כח שטאב 

מיטגלידער!

דעבלאזיא הייבט ציגארעטן פרייז אין נ. י. 

סיטי פון $10.50 צו $13 פער פושקע.

מאנטריאלע פארשער אנטדעקן "אויטיזם" 

שפירן אין מח ביי 6-12 חדשימ'דיגע 

קינדער.

איבער 60 קינדער אוועק אין אינדיע 

רעגירונגס-שפיטאל ווען 'ווענדאר' הערט 

אויף צושטעלן 'אקסידזשן' וויבאלד 

שפיטאל האט נישט געצאלט.

"עבאט" טוט 'אפדעיטן' פראגראמען פון 

אירע "ּפעיסמעיקערס" צו באשיצן פון 

"העקערס".

צאל דאקטוירים פאלט נאציאנאל, 

אבער זעלבסטשטענדיגע 'פרילענס' 

דאקטוירים באנוץ שטייגט.

יאפאנעזע רעסטוראנט נעמט אויף 

קעלנער מיט דימענשיע צו ברענגען 

אויפמערקזאמקייט צו די מחלה.

CDC ווארנט רייזנדע: געבט אכטונג פון 

'מיזעלס' אויפשטייג אין אייראפע.

מח "סקען" אויף צענערלינגען ווייזן 

פארוואס געוויסע באהערשן זיך איבער 

זייערע אינסטינקטן בעסער ווי אנדערע.

שטודיע: "אי-סיג" העלפט אויפהערן 

רויכערן אויב... באנוצט 2 פון יעדע 3 טעג.

FDA באשטעטיגט Besponsa פאר 

פאציענטן מיט זעלטענע מערדערליכע 

לוקימיע.

וואשינגטאן שניידט "עפארדעיבל-קעיר" 

אדווערטייזינג מיט 90%.

שנעלע גאנג פארמיידט הארץ אטאקעס.

עספערטן קלערן צו עלימינירן "פעלנדע 

פאזל שטיקל" פון דינען אלס 'אויטיזם 

סימבאל'.

גייענדיג 
צום דרוק

צום געזונט

פרישע   - ווירדזשיניע  טשארלאטסוויל, 
ווירדזשיניע  אוו  יוניווערסיטי  דורך  שטודיעס 
אנטיביאטיק  אז  ווייזן  שולע,  מעדיצינישע 
רעדוצירט די צאל וויפיל סארטן געזונטע 'מי־

אימיון  קערפער'ס  אינעם  זיך  געפונען  קראבן' 
פונעם  מעגליכקייט  די  שטערנדיג  סיסטעם, 
אנט־ די  אינפעקציעס.  באקעמפן  צו  קערפער 

די  צו  סיבה  שטארקע  א  נאך  צו  לייגט  דעקונג 
עקספערטן  און  רעגירונג  די  פון  רוף  הילכיגע 
וועלכע  סיי  פארמיידן  זאלן  דאקטוירים  אז 

אומנויטיגע אנטיביאטיק באנוץ. 
אנטיביאקטיק  טוט  פארשער,  די  לויט 
גערופן  צעלן  סיסטעם  אימיון  אפשוואכן 
ווייניגער  זיי  מאכט  און  "ניוטראפילס", 
אפעקטיוו צו באקעמפן מחלות. דאס מיינט אז 

דער נאטורליכער גרעניץ וואס דער באשעפער 
האלטן  צו  קערפער  אין  אריינגעשטעלט  האט 
אינדרויסן שעדליכע אינוואדירער, ווי קראנקע 
ווערט  פאראזיטן,  און  וויירוסעס  באקטעריע, 
אפן  ח"ו  בלייבט  טיר  די  און  אפגעשוואכט, 

פאר אלע אומגעוואונטשענע געסט.
ראלע  וויכטיגע  א  שפילן  "'ניוטראפילס' 
שטייענדיג אין די ערשטע ליניע אויפ'ן פראנט 
דרויסנדיגע  ווען  רעאקציע',  'אימיון  פונעם 
אינפילטרירן  ווילן  אד"ג  באצילן  שעדליכע 
דר.  יאפאנעזער  דער  זאגט  קערפער,"  דעם 
פארשער.  גרופע  די  פון  וואטאנאבי,  קאודזשי 
"מיר האבן באמערקט אז אנטיביאטיק שטערט 
די נאטורליכע מיקראבן אין מאגן פון אויספירן 
מאגן  דעם  לאזנדיג  פליכטן,  זייערע  ריכטיג 

אומבאשיצט קעגן ערנסטע אינפעקציעס."

אנטיביאטיק און די "מייקרא-בייאום"
די  פארשטיין  צו  געזוכט  האבן  פארשער  די 
 Microbiome) "ראלע פון "מייקראו-בייאום
- מיקראסקאפישע ארגאניזמס, ד. מ. פיצינקע 
קערפער,  אין  לעבן  וועלכע  באשעפענישן, 
פונעם  פונקציעס  וויכטיגע  די  אויס  פירן  און 
קאלייטוס",  "אמעביק  אין  סיסטעם),  אימיון 
א גאר געפארפולע, און פאטענציעל פאטאלע, 
פאראזיטישע אינפעקציע וואס מען טרעפט אין 

צוריקגעשטאנענע לענדער.
די  אין  קינדער  אונטערגעזוכט  האבן  זיי 
ארום  געגנטער  באוואוינטע  געדעכט  ארעמע 
קינדער  אז  געזען  און  בענגאלאדעש,  דאקא, 
געהאט  האבן  אינפעקציעס  ערנסטערע  מיט 
ארגאנען.  פיצינקע  די  פון  סארטן  ווייניגער 
אנטיביאטיק  פארשער,  באמערקן  דאקעגן, 
ארעמערע  אין  פארשפרייט  זייער  איז  באנוץ 
לענדער - גאר אסאך קינדער האלטן ביי די צוויי 
יאר שוין נאך צוויי דאזן סעריעס אנטיביאטיק 

באהאנדלונגען.
געוויזן  האט  מייז  אויף  עקספערימענט  אן 
אין  מיקראבן  די  צושטערט  אנטיביאטיק  אז 
מאגן און שוואכט אפ די אקטיוויטעטן פונעם 
צו  אומפעאיג  ווערן  זיי  און  'ניוטראפילס', 
אן  אויסערדעם,  אינפעקציעס.  באקעמפן 
קושקעס  די  אין  גרעניץ  נאטורליכע  אנדערע 
וואס העלפט באשיצן קעגן מחלות, איז ביי די 
הייבנדיג  אפגעשוואכט,  שטארק  געווארן  מייז 

ווידעראמאל די ריזיקע פון אינפעקציעס.
"איך טראכט אז די לעקציע אהיימצונעמען 
סיבה  וויכטיגע  א  נאך  האבן  מיר  אז  איז, 
אויסער  אנטיביאטיק  נוצן  צו  נישט  פארוואס 
קלאר,"  קריסטאל  איז  געברויך  דער  ווען 
ווירדזשיניע  פון  הויפט  פעטרי,  ביל  דר.  זאגט 
אינפעקציע  פון  אפטיילונג  יוניווערסיטעט'ס 
באנוץ,  אנטיביאטיק  "אומנויטיגע  מחלות. 
טוט נישט נאר הייבן די ריזיקע פון באקטעריע 
מעדיצינען,  פילע  קעגנשטעלן  זיך  קען  וואס 
פון  צעלן  בלוט  ווייסע  די  אויך  שטערט  אבער 

אויספירן זייער פליכט." 

דאקטוירים הזהרו באנטיביאטיק:

"אנטיביאטיק" שטערט 
אימיון-סיסטעמ'ס 

נאטורליכע שוץ-מיטלען 
קעגן אינפעקציעס

ַאההה... 
פרישע באווייזן פארבינדן קאווע 

בענעפיטן מיט אריכות ימים
פון  ליסטע  די   - שפאניע  פאמפעלאנע, 
אריכות  מיט  פארבינדן  פאקטארן  סארט  אלע 
ימים ענדיגט זיך נישט און וועט זיך מן הסתם 
נישט  רעדט  מען  ימים.  לאורך  ענדיגן,  נישט 
דאס  פארלענגערן  וועלכע  זאכן  קראנטע  פון 
זענען  זעט  מען  וועלכע  זאכן  פון  נאר  לעבן, 

"דער ערשטער כלל ביי אנטיביאטיק, איז פרובירט 
זיי נישט צו נוצן, און דער צווייטער כלל איז פרובירט 

נישט צו נוצן צופיל דערפון," שרייבט די פראמינענטע 
"איי. סי. יו." ביכל, שילדערנדיג די שאדנס וואס דאס 

מענטשהייט האט געליטן פון צופיל אנטיביאטיק 
באנוץ.

פארבינדן, דאס הייסט אז מען זעט אז מענטשן 
די  אלגעמיין  אין  זענען  לענגער  לעבן  וועלכע 
דאס  און  דאס  טוען  וועלכע  מענטשן  זעלבע 

מער ווי אנדערע.
מאסיווע  א  פון  רעזולטאטן  ביישפיל,  צום 
האט  שטודיע,  געזונטהייט  יארן-לאנגע 

לעבנס  געזונטערע  און  לענגערע  אנטדעקט 
"הַאט  רעגלמעסיג  עסן  וועלכע  מענטשן  ביי 

ּפעּפער". 
באשטעטיגט  נישט  האט  שטודיע  די 
פארלענגערט  ּפעּפער  ציפעדיגע  עסן  אז 
פארבינדונג  א  געוויזן  יא  אבער  לעבן,  דאס 
טיפערע  און  ווייטערדיגע  ווערד  איז  וואס 
דער  ווען  איבערהויפט  פארשונגען, 
גרינצייג  פונעם  צוזאמשטעל  נאטורליכער 
זענען  וועלכע  באשטאנדטיילן  אנטהאלט 
שוין לאנג בארימט דורך פארשער מיט זייערע 

ספעציפישע געזונטהייט בענעפיטן.
פארשער  שפאנישע  האבן  דעם  צו  ענליך 
אצינד באמערקט אז מענטשן וועלכע טרונקען 
פארמאגן  טאג,  א  קאווע  גלעזער  פיר  כאטש 
די  ווי  שטארבן  צו  ריזיקע  נידריגערע   64% א 

וועלכע טרונקען ווייניגער אדער בכלל נישט.
אייביג,  אויף  נישט  לעבט  קיינער  כאטש 
און  לאנגע  די  שטודיע  די  אבער  באשטעטיגט 
געזונטהייט  קאווע'ס  פון  ליסטע  וואקסנדע 

בענעפיטן.
פארשער זענען נאך אומזיכער וויאזוי גענוי 
איין  אבער  געזונט,  דאס  פארבעסערט  קאווע 
אז "אנטי-אקסידענטס"  איז  השערה  שטארקע 
א  אוועקשטעלן  מעגליך  קענען  קאווע  אין 
אין  אפעקט,  אנטי-אינפלאמאציע  באשיצנדע, 

קערפער און מח.  

אין די אראבישע לענדער, וואו מען
האט דאס ערשטע געבראטן און    

געקאכט קאווע ווי מיר נוצן עס היינט,   
איז עס שוין באנוצט געווארן פאר 

געזונטהייט בענעפיטן מיט 600 יאר צוריק.

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט02
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צום געזונט

פינאט אלערדזשי:
הערליכע רעזולטאטן געזען ביי "פראביאטיק טעראפי" צו 
באהאנדלען פינאטס-אלערדזשי, אפילו 4 יאר שפעטער

"פרא־ נוצן   - אויסטראליע  מעלבוירן, 
וועל־ קינדער  באהאנדלען  צו  ביאטיקס" 

זיך  האט  "פינאטס",  צו  אלערגיש  זענען  כע 

בארצעלאנע, שפאניע - א 16 יעריגע שטודיע 
מיט איבער 280,000 הארץ פאציענטן, שלאגט 
פאר, אז דער וועטער איז א וויכטיגער שליסל 

ווען עס קומט צו הארץ געזונטהייט. 
אין די קאלטע ווינטער טעג קומען אריין אין 
אין  ווי  אטאקעס  הארץ  מער  אסאך  שפיטאל 
קלאר  נישט  זענען  פארשער  טעג.  ווארעמערע 
צי עס איז צוליב דעם וועטער, אדער וויבאלד 
ווינטער  אויף  אנדערש  זיך  פירן  מענטשן 
(ווייניגער זון שיין, איבונגען און פארברענגען 

מיט אנדערע).
פארשער  שפאנישע  האבן  באריכט  דער 
צוזאמגעשטעלט, באזירט אויף אינפארמאציע 

הארץ- וואוילטעטיגע  שוועדישע  א  וואס 
צווישן  געזאמלט  האט  גרופע  געזונטהייט 
די  הארץ-אטאקעס.  איבער  למס',  און 13'   '98
לאקאלע  מיט  פארגליכן  עס  האבן  פארשער 
וועטער טעמפראטורן פון הונדערטער וועטער 

סטאנציעס. 
דער  אז  ארויסגעקומען  איז  בילד  דאס 
פער  אטאקעס  הארץ  צאל  דורכשניטליכער 
אין  טעג,  קאלטע  אין  העכער  היבש  איז  טאג, 
מאכט  אלזא,  טעג.  ווארעמע  צו  פארגלייך 
זיכער זיך ריכטיג אנצומאנטלען אינעם ווינטער 
הבעל"ט, און זאל עס אייך דערווארעמען דאס 

הארץ.  

בין זומער לווינטער:
ווארעמע וועטער 

פארמינערט הארץ אטאקעס
אין גאר קאלטע טעג איז צאל הארץ אטאקעס העכער

ונשמרתם! שטייענדיג פאר'ן ווינטער איז די פאסיגע צייט זיך ריכטיג אנצוגרייטן צום ווינטער נישט 
צו ווערן טייל פונעם סטאטיסטיק און ווערן אריינגעפירט אין שפיטאל מיט אן אמבולאנס צוליב  

הארץ אטאקעס רח"ל.

לע־ אויפ'ן  בס"ד  ארבעטן  צו  ארויסגעשטעלט 
נגערן טערמין. 

די באהאנדלונג איז געבליבן אפעקטיוו מיט 

קינדער  די  פון   70% ביי  שפעטער,  יאר  פיר 
קלענערע  א  לויט  באקומען,  עס  האבן  וועלכע 
קינדער  "מורדאק  די  דורך  אנגעפירט  שטודיע 

מעלבוירן,  אין  אינסטיטוציע"  פארשונג 
אויסטראליע.

האט  "עסן-אלערדזשיס"  פון  מגיפה  די 
לעצטע  די  אין  פארערגערט  דראמאטיש  זיך 
מערב- אין  איבערהויפט  יארן,  צענדליגער 

פון  איז  'פינאט-אלערדזשי'  לענדער.  וועלט 
מערסטע  די  ברענגענדיג  שעדליכסטע,  די 

טויטפעלער.
וועלט  די  איבער  מענטשן  מיליאן   250
א  איז  דערצו  היילונג  א  און  דערפון  ליידן 
שטארק געזוכטער ארטיקל. די אויסטראלישע 
די  האפנטליך  אצינד  ברענגט  באהאנדלונג 
וועלט נאנטער צו א דורכברוך, בעסער ווי סיי 

ווען.
די באהאנדלונג וואס מען האט גענוצט פאר 
און  רואיג  און  גרינגע,  א  גאנץ  איז  קינדער  די 
פשוט'ע   - קינדער  יונגע  פאר  אפילו  באקוועם 

טאבלעטן וואס מען נעמט אין מויל. 
פון  צוזאמגעשטעלט  זענען  טאבלעטן  די 
Lactobacillus) 'פראביאטיק'  געוויסע  א 

פריער  פון  שוין  איז  וואס   (rhamnosus
צו  הילפבאר  גאר  אלס  פארשער  ביי  באקאנט 
א  און  סימפטאמען,  "אלערדזשי"  פארמיידן 

געוויסע 'פראטין' פון 'פינאטס'. 
קינדער וועלכע האבן טעגליך גענומען דעם 
טאבלעט במשך 18 חדשים, קענען נאך היינט, 
קיין  אן  'פינאטס'  עסן  שפעטער,  יאר  פיר  מיט 

שום אלערדזשיק-רעאקציע.
פינאט-אלערדזשי  פאר  אנווייזונגען 
ליידנדע, האבן זיך בכלל דראמאטיש געטוישט 

אין די לעצטע יארן. 
מער  דאקטוירים  רעקאמענדירן  כלל  בדרך 
נישט צו פארמיידן פינאטס ביי קינדער, און עס 
ווערט שוין היינט דערקלערט אלס פארזיכערט 
צו געבן פאר קינדער פון 6 חדשים און עלטער, 
פון  נישט  ליידט  משפחה  די  אין  קיינער  אויב 

אלערדזשיס אדער עקזימע.
קרובים  נאנטע  פארמאגן  וועלכע  קינדער 
סיי  פאר  זענען  אדער  פינאטס,  צו  אלערגיש 
זיין  צו  אויסגעשטעלט  מער  סיבה  וועלכע 
מיט'ן  איבערשמועסן  מען  דארף  אלערגיש, 
און,  ניסלעך.  די  זיי  געבט  מען  פאר  דאקטאר 
דערמאנען דאקטוירים, קיינמאל זאל מען נישט 
סארט  וועלכע  סיי  פון  ניסלעך  'גאנצע'  געבן 
פאר קינדער אונטער 5 יאר, וויבאלד זיי קענען 

זיך חלילה דערשטיקן. 

"פראבאיאטיקס" זענען פיצינקע לעבעדיגע 
ארגאנען וועלכע ברענגען לויט מאנכע, הערליכע 

געזונטהייט בענעפיטן ווען מען עסט דערפון. 

דער ערשטער צו אנטדעקן די געזונטהייט 
בענעפיטן פון 'פראבאיאטיקס', איז געווען א 

רוסישער זאאלאג אלי מעטשניקאוו, וועלכער האט 
געוואונען דעם "נאבל-פרייז" פאר זיינע לייסטונגען 
צו פארבעסערן דאס געזונט פון מענטשליכן 'אימיון 

סיסטעם'. ער האט גע'טענה'ט אז די בולגאריע-
פויערן געניסן פון א זעלטענע אריכות ימים, בלויז 
וויבאלד זיי עסן אסאך 'יאגורט' - א מאכל רייך אין 

פראבאיאטיקס.

טראץ די פילצאליגע בענעפיטן וועלכע ווערן דורך 
מאנכע צוגעשריבן צו פראבאיאטיקס, ווי רעדוצירן 

מאגן ווייטאג, פארבעסערן פארדייאונג, היילן 
עצירות, באשיצן קעגן פארקילעכץ און נאך אסאך, 
איז עס אבער נישט באשטעטיגט דורך געווענליכע 

סייענטיפישע באווייזן און לויט די פעדעראלע 
רעגירונג פארבאטן צו אנאנסירן אלס אזעלכעס.

אין אויסנאם זעלטענע פעלער קענען 
פראבאיאטיקס שאפן געוויסע אומגעוואונטשענע 
נאכפאלגן און צומישענישן צווישן גוטע און נישט 
גוטע 'באקטעריע' אין מאגן, אבער געווענליך איז 

עס אנגענומען אלס העכסט פארזיכערט.
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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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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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שוין  איז  עס   – מישיגען  לאנסינג,  איסט 
הייבט  פעשקייט  אז  באקאנט  ברייט  היינט 
רח"ל,  קענסער  סארטן  פילע  פון  ריזיקע  די 
א  קלאר.  נישט  איז  פארוואס  גענוי  אבער 
פרישע שטודיע אדורכגעפירט אין די מישיגען 
שטיקל  א  צו  שטעלט  יוניווערסיטי  סטעיט 
א  אז  אנטדעקט  האבן  פארשער  די  ענטפער. 
דורך  באשאפן  ווערט  וואס  פראטין  געוויסע 
א  פארוואנדלען  קען  קערפער,  פון  'פעטנס' 
צעל.  קענסער  א  אין  צעל,  געזונטע  נייטראלע 
עס האט נישט דוקא צוטון אויב מען איז אויף 
א העכערע ציפער ווי געראטן אויפ'ן "בי. עם. 
איי." טאוול, דער פראבלעם קומט בעיקר פון 

איבעריגע פעטנס ארום די מאגן.

יעדע  פון   2  – פענסילוועניע  פילאדעלפיע, 
אונטער  און  איבערוואג  זענען  אמעריקאנער   3
געזונטהייט  רייע  א  פון  ליידן  צו  ריזיקע 
פראבלעמען רח"ל. יעדעס יאר לאזן זיך ארום 
דיעטע,  אויף  ארויס  אמעריקאנער  מיליאן   45
אבער נאנט צו 40% פון די וועלכע זענען שוין 
צוריק  באקומען  וואג,  פארלירן  צו  מצליח  יא 
איז  שאלה  די  יאר.  צוויי  ביז  העלפט  כאטש 
דער  איז  וואס  געפרעגט,  בעסער  פארוואס? 
וואג  פארלירן  וועלכע  געווינערס  די  פון  סוד 
און בלייבן מיט א געזונטע וואג? דער ענטפער 
שטייט  שפריכווארט:  אידישן  אלטן  אין  ליגט 

גייט מען ווייט. 
פארשער  דורך  אדורכגעפירט  שטודיע,  א 
אין "דרעקסעל יוניווערסיטעט", פילאדעלפיע, 

זיי  פון  אלע  מענטשן,   183 גענומען  האט 
א  פאר  און  (אביעז),  פעש  אדער  איבערוואגיג 
וואג-פארלוסט  אויף  ארויפגעלייגט  צייט  יאר 
זייערע  קאנטראלירט  האט  מען  פראגראמען. 
עסן,  זיי  קאלעריעס  וויפיל  געציילט  סעודות, 
אקטיוויטעטן  פיזישע  זיי  מיט  געמאכט  און 
און געזונטע איבונגען. אויך האבן די פארשער 
אויפפירונגען  אלע  איבער  חשבון  געהאלטן 
וועלכע זענען פארבינדן מיט הונגער און עסן, 
א שטייגער ווי אומפארשטענדליגע הונגער און 
עמאציאנאלע סעודות (ווען מען עסט נישט צו 
אומבאקוועמע  דערשטיקן  צו  נאר  זעטיגן,  זיך 
געפילן). יעדע וואך דורכאויס די שטודיע האט 

מען זיי אלע אפגעוואויגן.
מען  האט  שפעטער  יאר  צוויי  מיט 
באטייליגטע.  אלע  אפגעוואויגן  ווידעראמאל 
סאליד  אבער  רואיג  געווען  זענען  וועלכע  די 
ערשטע  די  אין  כסדר  פארלירנדיג  אנהייב,  אין 
פונט  איין  בלויז  אפילו   – וואכן   12 און   6
געלאזט  נישט  זיך  האבן  אבער  וועכנטליך, 
צוריקפאלן – האבן ווייטער פארלוירן וואג און 
דיעטע  און  וואג  געזונטע  א  אנגעהאלטן  נאך 
האבן  וועלכע  די  שפעטער.  חדשים   24 מיט 
 ,2 גענומען  צוריק  פונט,  פיר  פארלוירן  גלייך 
געשפרינגען  ווייטער  אזוי  און  דריי  פארלוירן 
ארויף און אראפ מיט גרעסערע ציפערן, האבן 

נישט מצליח געווען אויפ'ן לענגערן טערמין. 

"מאיא   – מינאסאוטע  ראטשעסטער, 
קלענערע  אז  שרייבן  פארשער  קליניק" 

געוואוינהייטן,  טעגליכע  טאג  אין  טוישונגען 
געזונטע  דערגרייכן  העלפן  שטארק  קענען 
קיין  נוצן  נישט  זיי,  צווישן  שטאפלען.  וואג 
וועלכע  מענטשן  עסן.  בשעת'ן  טעכנאלאגיע 
זיצן ביים קאמפיוטער, אפילו ביי דער ארבעט, 
איבריגע  צו  געווענליך  נעמען  עסן,  בשעת'ן 
עסן  און  ווייניגער  זיך  רירן  זיי  וויבאלד  וואג 
זיך מער איבער. גלייכצייטיג, שרייבן זיי, זיצט 
נישט ביים סקרין מער צייט אין טאג ווי וויפיל 
דארף  אויב  און  איבונגען...  מאכט  איר  צייט 
מען  שטייט  ארבעט,  דער  ביי  צייט  מער  מען 

אדער גייט מען...

אן אנדערע הילפבארע 'טיפ' איז קאנטראלירן 
מען  אז  שפירט  מען  אויב  'נאשט'.  מען  וואס 
אפיציעלע  צווישן  איבערבייסן  עפעס  דארף 
נאר  עסן  זאל  מען  אז  זיי  שרייבן  מאלצייטן, 
שום  קיין  און  גרינצייג  און  פרוכט  פרישע 
אנדערע זאך. געווענליכע 'סנעקס' זענען הויך 
איז  עס  נערונג.  אין  נידריג  און  קאלעריעס  אין 
האבן  צו  שטענדיג  געראטן  שטארק  דעריבער 
פרידזשידעיר  אין  אדער  האנט  דער  צו  גרייט 
צום  גרייט  גרינצייג  און  פרוכט  געשניטענע 

עסן. 

איבער וואג, איבערוואג און איבונגען

מח שליט על הלב... 
"וואלנאטס" אנטדעקט אלס הילף צו 

נוצן דעם שכל במקום סעודה
באסטאן, מאססאטשוסעטס – וועלטשענער 
אקטיוויזירט  "וואלנאטס",  אלס  באקאנט  ניס, 
די חלק פונעם מח וואס רעגולירט הונגער און 

אדורכגעפירט  איז  שטודיע  די  האכילה.  תאות 
מעדיקל  ישראל  "בית  די  דורך  געווארן 
בילדער  נעמען  דורך  באסטאן,  אין  סענטער" 

עסן  נאכ'ן  לויפן  כוואליעס  מח  די  וויאזוי 
וואלנאטס און וויאזוי אין אנדערע צייטן. 

וואלנאטס זענען רייך אין נערונג און געוויסע 
שטארקן  זיי  אז  פארגעשלאגן  האבן  שטודיעס 
געפילן פון זאטקייט און קענען אנטמוטיגן פון 
זיך איבערעסן. אבער די קליינע שטודיע איז די 
אן  גאר  האבן  וואלנאטס  אז  ווייזן  צו  ערשטע 

אפעקט אויפ'ן מח.
דאקטוירים  האבן  שטודיע  די  אדורכצופירן 
גענומען צען פעשע מענטשן, און זיי געהאלטן 
פינף- צוויי  פאר  ארט,  קאנטראלירטע  א  אין 

טאגיגע סעסיעס. 
די ערשטע פינף טעג האט מען זיי געפיטערט 
פון  פאבריצירט  געטראנקען  מיט  טעגליך 
האבן  וועלכע  ניס,  און  פרוכט  צעמאלענע 
די  וואלנאטס,  גראם  אריינגעמישט 48  געהאט 
און  פארשער,  לויט  פארציע  רעקאמענדירטע 

נאך נערונג. 
געגעבן  זיי  מען  האט  טעג  פינף  אנדערע  די 
דעם זעלבן געטראנק, אריינגעלייגט די זעלבע 
מאס און סארט נערונג ווי די פריערדיגע, אבער 

ריין פון וואלנאטס. 
דעם  גענוי  געהאט  האבן  געטראנקען  ביידע 

זעלבן טעם.
האבן  סעסיע  פינף-טאגיגע  יעדע  נאך 

"סנעקס" איז וואו מענטשן פארלירן עס דאס מערסטע, וויבאלד עס גייט אלץ בדרך אגב און איז שווערער צו 
מעסטן. אויב סנעקס זענען בלויז גרינצייג געבט עס נאר צו צום געזונט, זאטקייט און בעסער לעבן.

מח  די  פון  בילדער  גענומען  דאקטוירים  די 
כוואליעס, ווען בשעת מעשה האט מען געוויזן 
בילדער  שטודיע  די  אין  באטייליגטע  די  פאר 
גלייכן  זיי  וועלכע  מאכלים  אומגעזונטע  פון 
און  שטיינער  ווי  זאכן  נייטראלע  שטארק; 
מאכלים,  ציענדע  אזעלכע  נישט  און  בלומען; 

א שטייגער ווי גרינצייג.
ווען די מענטשן האבן געהאלטן הארט נאך 
זענען  דיעטע,  וואלנאט-רייכע  5-טאגיגע  די 
גערופן  מח  פונעם  טייל  אינעם  כוואליעס  די 
שטארק  זייער  געווען  אינסולא",  רעכטע  "די 
פון  בילדער  באטראכט  האבן  זיי  ווען  אקטיוו 

רייצנדע מאכלים.
ספעציפישער  דער  איז  פארשער  די  לויט 
דעם  איבער  פאראנטווארטליך  מח  פון  טייל 
חלק המחשבה וואס קאנטראלירט וויאזוי מען 

זאל באטראכטן עסן. 
אינסולא'  רעכטע  'די  ווען  אז  מיינט,  דאס 
צו  שכל  מער  מען  נוצט  שטארקער,  ארבעט 
באשטימען וואס צו עסן און וויפיל, אנשטאט 

סתם לויט די געפילן פונעם 'לב חומד'. 
ענדערש  דעמאלטס  האבן  מענטשן  די 
פון  פארציעס  נארמאלע  עסן  צו  אויסגעוועלט 
וועלכע  אזעלכע  אפילו  מאכלים,  געזונטע 
'געפילן',  די  צו  שטארק  אזוי  נישט  אפעלירן 
וויבאלד דער טייל פון זייער 'שכל' וואס פאסט 
שאלה  די  ארויף  קומט  עס  ווען  באשלוסן  די 

"מה נאכל?" האט שטארקער געארבעט.
אין  ארויסגעקומען  טאקע  איז  שטודיע  די 
טעג ווען ביי ערליכע אידן עסט מען נישט קיין 
בראשית  שבת  נאך  געדענקט  אבער  "אגוזים", 
פארציע  א  צוצולייגן  נישט  שאדט  עס  אז 

וואלנאטס צו די דיעטע. 

אונזערע באקאנטע 'וואלנאטס' זענען דאס 'פלייש' פון א פרוכט (זע בילד) רייך אין נערונג און 
געזונטהייט בענעפיטן. פאראיאר האט די פעדעראלע עסן און מעדיצין זיכערהייט אגענטור ("עף. די. עי.") 

פארעפנטליכט אז "שטיצנדע כאטש נישט אויספירליכע פארשונגען ווייזן, אז עסן 1.5 גראם וואלנאטס 
טעגליך... אויב מאכט עס נישט עסן מער קאלעריס, קען עס רעדוצירן ריזיקע פון הארץ מחלות."
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יוצר המאורות:
אין שאטן פון "ליקוי חמה" שיינט ארויס 

לעכטיגע פנימ'ער פון המספיק קינדערלעך און 
נאבעלע עבודת הקודש פון שטאב

שופטים  מאנטאג  פארלאפענעם  דעם 
האט  אלול,  חודש  ראש  ערב  נאכמיטאג, 
אמעריקע געהאט די זעלטענע געלעגנהייט צו 
זען די וואונדער פונעם יוצר אור ובורא חושך, 
ווען די לבנה האט פארשטעלט די שיין פון די 

זון אינמיטן העלן טאג. 
די מינוטן פונעם "ליקוי חמה" זענען געווען 
מינוטן  מאמענטן,  הערליך-אינספירירנדע 
"שאו  זיך:  פון  אויסגעשריגן  האבן  וועלכע 

מרום עיניכם - וראו מי ברא אלה!"
אודאי  מען  האט  משפחה  המספיק  די  אין 
פון  ברייטל  ריכטיגן  דעם  געמאכט  אויך 
אירע  פון  געניסער  אלע  מינוטן.  גרויסע  די 

געהאט  ב"ה  האבן  פראגראמען  פילצאליגע 
אויסטערלישן  דעם  מיטצוהאלטן  זכי'  די 

ספעקטאל, איש על מחנהו ואיש על דגלו.
אין  עלטערע  פאר  חיים"  "שנות  פון 
העב"  "דעי  אין  קינדערלעך  די  ביז  אפסטעיט 
אלט  זענען  יארק,  ניו  גרעיטער  גאנץ  איבער 
און יונג געשטאנען מיט די ספעציעלע גלעזער 
אויף די אויגן און אבזערווירט די סצענע ווי די 
צוביסלעכווייז  ווערן  שטראלן  זון  מאכטפולע 
ברוינע  קלענערע  פיל  די  דורך  פארשטעלט 
אירע  מיט  זון,  פייערדיגע  די  און  לבנה, 
איבערקומען  נישט  קען  גאז,  טאנען  מיליאנען 
האט  בורא  גרויסער  דער  וואס  שטיינדל  דעם 

זיין  און  איר  צווישן  אריינגעשטעלט  אצינד 
וועלטל.

ריכטיג  זיך  האט  מען  אז  זיך  פארשטייט 
זין,  פיזישן  אין  סיי  אומעטום,  דערצו  געגרייט 
מיט באשטעטיגטע שוץ-ברילן, און אודאי אין 

גייסרייכן זין, מיט שיעורים איבער די מאורע.
אין ישיבת תורה וחסד אין ראקלענד קאונטי, 
שיעור  מגידי  חשוב'ע  די  האבן  ביישפיל,  צום 
לעבעדיגע  קלארע  גאר  מיט  אויפגעטראטן 
די  געהאלפן  האבן  וועלכע  "ווארקשאפס" 
גענוי  פארשטיין  שיחיו  בחורים  חשוב'ע 
מיט'ן  וועט  און  וויל  מען  וואס  קומט,  וואס 

אייבערשטנס הילף זען.

המספיק נייעס

מען איז אפילו ארויס א טאג פריער מיט די 
ספעציעלע ברילן און געמאכט א חזרה וויאזוי 
מען  וואס  ארט,  וועלכען  אין  און  קוקן  צו 
ס'איז  אוי,  אויגן,  די  אויף  ברילן  די  מיט  זעט 
מען...  זעט  אליינס  זון  די  נאר  ניין,  שווארץ! 
אין  מארגן  הייסט  אהא...  שטראלן,  קיין  נישט 
דער זעלבער צייט קוקט מען ווייטער דא ארויף 

און דא וועט "עס" פאסירן... געוואלדיג.
וואס  מאורע  א  געווען  איז  צומארגנס  און 
הכנה  אזא  נאך  שילדערן.  גארנישט  זיך  לאזט 
זיי  וועט  און  ביינער,  די  אין  אריין  גוט  עס  איז 
אודאי באגלייטן מיט "לעכטיגע" זכרונות פאר 

א לאנגע צייט.  

'מצוות צריכות כונה'.... אין ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אין ראקלענד (סניף רוט. 45) האבן די מגי"ש פרעזענטירט זעלטן קלארע שיעורים, 
א טאג פאר די היסטארישע מאורע זענען די בחורים שיחיו ארויס אינדרויסן זיך 'פארקוקן' וואו און וויאזוי צו קוקן. נישט קיין וואונדער נאכדעם 

די ערנסטע אבער פרייליכע פנימ'ער פון ר' שבתי, ר' אליעזר, ר' יואל און די חברים בשעת'ן 'מיטהאלטן' דעם ליקוי לעבעדיג, אבער לעבעדיג!

"מען דארף 'קוקן', ניט בלויז 'זען'," האט הגה"צ רבי נפתלי טראפ זצ"ל, ראש 
ישיבה פון חפץ חיים געזאגט. חשוב'ע בחורים, פון ק"י דעי העב (אויבן) און 

וואנאמעיקער ברודערהיים (אונטן) "קוקן" מיט התפעלות די נפלאות הבורא!

א בליק פון "אן אנדערן קוק ווינקל" דורך צוויי חשוב'ע בחורים פון "וואנאמעיקער ברודערהיים" וועלכע 
זענען געווען בנאות דשא אין 'ניו העמפשיר', וואו דער 'ליקוי' איז געווען אנדערש, אן אנדערע צייט און מיט'ן 

דארטיגן לויטערן הימל און הערליכע וועטער, דאס שענסטע וואס קען נאר זיין.

א קבוצה פון ישבה"ק אין ק"י זענען ארויסגעפארן 
אינעם ער"ח מתפלל זיין על ציוני הרה"ק מ'ריבניץ 
ו'סקולען זי"ע, און פון דארט געזען גדולים מעשי ד'.

שאו עיניכם! די חשוב'ע בחורים פון ישבה"ק 
אין קינגס קאונטי ביים ליקוי, מיט התפעלות, 

התרוממות און ריתחא דאורייתא.
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ספעציעלע הילף

געברויכן  ספעציעלע  מיט  נאנטע  אייערע 
באקומען סערווירט אלע נויטיגע "דיסעביליטי 
הערליך  ווערט  אלעס  ווען  סערוויסעס", 
סערוויס  "מעדיקעיד  א  דורך  קאארדינירט 

קאארדינעיטאר".
היינט,  פון  יאר  צום  אי"ה  חי',  כעת  אבער 
וועט א פראפעסיאנאלער "קעיס מענעדזשער" 
"ספעציעלע"  זייערע  בלויז  נישט  קאארדינירן 
"העלטקעיר"  פיזישע  אויך  נאר  סערוויסעס, 
קורצן,  אין   – העלט"  "ביהעיוויארעל  און 

"אלע" זייערע געזונטהייט געברויכן.
דער "קעיר מענעדזשער" וועט זיין א שטאב 
מיטגליד אין א ספעציעלע נייע סארט אגענטור 
ארגאניזאציע"  קאארדינאציע  "קעיר  גערופן 
(Care Coordination Organization אין 

.(CCO ,שפת המדינה, אין ראשי תיבות
דאס איז אין קורצן דער יסודות'דיגער טויש 
איבער'ן  צוגעגרייט  טעג  די  אין  ווערט  וואס 
ווערט  הילף  ספעציעלע  וויאזוי  סטרוקטור 
קומט  עס  און  סטעיט,  יארק  ניו  אין  סערווירט 

טאקע שוין אט אט.

גארטלט אייך אונטער 
אנט־ פאזיטיווע  סעריע  א  צו  רעאקציע  אין 
טראנספאר־ צום  הכנות  די  זענען  וויקלונגען, 

צילינדערן.  העכסטע  די  אויף  ארויף  מאציע 
לעצטע  סאמע  די  ביי  יעצט  שטייט  סטעיט  די 
יארן־ די  נעמען  פאר'ן  הארט  און  פלאנירונגען 

לאנגע פלענער און זיי אריינשטעלן אין קראפט 
להלכה ולמעשה – ווי מ'רופט עס ביי אונז, מן 

הכח אל הפועל.
האבן  חדשים  פיר  לעצטע  די  דורכאויס 
זייערע  פרעזענטירט  באאמטע  סטעיט  די 
און  קאמענטארן  אויסגעהערט  פלענער, 
און  פלענער  אנגענומען  רעקאמענדאציעס, 
אפליקאציעס פאר די נייע ארגאניזאציעס, און 
אויך צוזאמגענומען מיינונגען פון אלע שיכטן 
פארבינדן  זענען  וועלכע  מענטשן  סארטן  און 
מיט דעם פעלד און פארמאגן א געפיל דערצו.

די סטעיט האט כסדר פארעפנטליכט פרישע 
דעטאלן,  אויסגעקלארט  און  אינפארמאציע 
אין פארעם פון נאכאנאנדע "פראגע-ענטפער" 
האט  מעמוארן,  סעריע  א  אין  דאקומענטן. 
ניו  געהאלטן  דילעיני  עקטינג-קאמישענער 

יארק אינפארמירט און געשפאנט דורכאויס.
איז  תצא  כי  פרשת  פארלאפענעם  דעם 
יערליכער  דער  באלטימאר  אין  פארגעקומען 
סערוויסעס"  בעיסד  קאמיוניטי  ענד  "האום 
פריוואטע  און  רעגירונגס  וואו  קאנפרענץ, 
צוזאם,  זיך  קומען  פעלד  אינעם  פירער 
אויסצוטוישן פארשריט און הילף איינער מיט'ן 
אנדערן. דער היי יעריגער קאנפרענץ איז געווען 

רעדוצירטע  פון  ליכט  אין  וויכטיגער  א  גאר 
וואס  פאפולאציע  שטייגנדע  און  בודזשעטן 

נויטיגן זיך אין מער סערוויסעס.
סטעיט  אלבאני  האבן  קאנפרענץ  ביים 
באאמטע פארגעשטעלט די מאסיווע טוישונגען 
וועלכע קומען דאהי, און מיטגעברענגט האבן 
זיי "טריי קאונטי קעיר" פירער וועלכע האבן, 
פאטענציעלע  שטארקסטע  די  פון  איינס  אלס 
"קעיר קאארדינאציע" אגענטורן, פרעזענטירט 

ניו יארק סטעיט'ס איבערראשנדע פלענער. די 
הי"ו  בערנאטה  יואל  מו"ה  פון  פרעזענטאציע 
און זיינע געהילפן, האט הערליך אויסגענומען 
ביי באאמטע פון איבער די גאנצע פאראייניגטע 
שטאטן אלס פאסיגער מוסטער פאר'ן צוקונפט.
שעה'דיגע  פיר  א  איז  שריט  קומענדיגן  אין 
אויפ'ן  געווארן  פאררופן  הירינג"  "פאבליק 
סעפט.  ולמס'  תשע"ח,  תשרי  ה'  קומענדיגן 

"טריי קאונטי קעיר" פירער און סטעיט באאמטע פרעזענטירן "פיפל פוירסט קעיר קאארדינעישן" ביי נאציאנאלע 
"ספעציעלע הילף" קאנפרענץ אין באלטימאר – "טריי קאונטי קעיר" ברעכט רעקארד מיט'ן בליץ-שנעל איבערשטייגן 

בהרחבה נויטיגע צאל פון 5,000 קליענטן - ציפער פון אגענטורן און זייערע קליענטן שטייגט נאכאנאנד טעגליך

אלבאני  אין  פארקומען  וועט  הירינג  די   .25
וועלן  טעכנאלאגיע  היינטיגע  מיט  און  הבירה 
זיך לעבעדיג באטייליגן מענטשן אין נאך אכט 

ערטער איבער די סטעיט.
דיסקוסירט  דארט  וועלן  וועלכע  טעמעס 
פארמערן  צו  וויאזוי  אריין  רעכענען  ווערן 
קליענטן  אלע  פאר  אויסוואלן  אינדיווידועלע 
אויף  לויפן  וועט  הילף  ספעציעלע  איינמאל 
מער  וואס  קעיר";  "מענעדזשד  פון  מאדעל  א 

דיסעביליטיס  מיט  מענטשן  אריינברענגען 
דיסעביליטי  שטראם;  אלגעמיינעם  אינעם 

האוזינג; און נאך פאזיטיווע אגענדעס.
די גאנצע דערמאנטע ליסטע קאנצענטרירט 
זיך ארום די דעטאלירטע און קריסטאל-קלארע 
אוועקגעשטעלט,  האט  סטעיט  די  וואס  פלאן 
וואו עס ווערט אויספירליך געשילדערט יעדעס 
די  פון  דאשקעלע  און  דאשקעלע  איינציגע 

טראנספארמאציע, פארגעצייכנט גענוי וויאזוי 
לחודש,  ומחודש  ליום  מיום  צוגיין  וועט  עס 
 '22 ביז   '18 פון  יארן,  קומענדיגע  די  במשך 

למס'.
אוגוסט  פארלאפענעם  דעם  בריוול  א  אין 
קאמישענער  דאבליו."  פי.  "או.  שרייבט   ,16
טויש  מיט'ן  צילט  אגענטור  איר  אז  דיליעיני, 
אוועקצושטעלן א סיסטעם פון סערוויסעס און 
הילף-פראגראמען, וואס זאל זיין נאכמער אינ־
סיס־ א  "פערסאן-סענטערד",  דיווידועליזירט, 

טעם וואס "ברענגט רעזולטאטן", די פארשריט 
איז מעסטבאר, און איז מעגליך אויסצופירן.

דער אפיציעלער טיטל פון נייעם סטרוקטור 
און  קאארדינעישן",  קעיר  פוירסט  "פיפל  איז 
אויב גייט אלעס לויט'ן פלאן, וועט עס זיין אין 

קראפט שוין יולי דעם קומענדיגן יאר למס'.

קאנפליקט פריי 
"קעיר  א  אייגנטליך  דאס  איז  וואס  אלזא, 

קאארדינעישן ארגאניזאציע"?
נאן-פראפיט  סארט  נייע  א  איז  דאס 
אין  אנטוויקלט  אצינד  ווערט  וואס  אגענטור 
"ספעציעלע  סטעיט  די  סטעיט.  יארק  ניו 
הילף" סטרוקטור צעטיילט ניו יארק אין זעקס 
זענען  אגענטורן  אזעלכע  צוויי   – ראיאנען 
צוועלף  הכל  סך  ראיאן,  יעדן  אין  געפלאנט 

איבער די גאנצע סטעיט.
די אגענטורן וועלן איבערנעמען עקזיסטיר־

נדע "מעדיקעיד סערוויס קאארדינעישן".
"מעדיקעיד  וועלן  עפאכע  פרישע  די  אין 
פאר  ארבעטן  קאארדינעיטארס"  סערוויס 
ווען  היינט,  ביז  ווי  נישט  אגענטורן,  נייע  די 
"ספעציעלע  געווענליכע  פאר  ארבעטן  זיי 
סערוויס  יעצטיגע  אלע  אגענטורן.  הילף" 
אריבערגעפירט  ווערן  וועלן  קאארדינעיטארס 
גלייכצייטיג  ווען  אגענטורן,  נייע  די  צו 
"קאארדינאציע  באקומט  וואס  יעדער  וועט 
סערוויס  דעם  באקומען  אנהייבן  סערוויסעס" 

דורך די נייע אגענטורן.
געטרייער  דער  ווערטער,  אנדערע  אין 
סערוויס  "המספיק  באגאבטער  און 
האט  איר  וועם  מיט  קאארדינעיטאר" 
באציאונגען  נאנטע  אזעלכע  אויפגעבויעט 
זיין/איר  פון  גענאסן  און  יארן  די  איבער 
איבערגעגעבענע  אויסנאם  און  געטרויבארע 
דער  אייך.  פאר  ארבעטן  ווייטער  וועט  הילף, 
צו  שטיין  ווייטער  אייך  וועט  מענטש  זעלבער 
דער רעכטער האנט, און נאך מיט מער הילף ווי 
ארבעטן  נישט  וועט  ער  נאר,  פריער.  ווען  סיי 

אונטער המספיק.
"קעיר  א  אונטער  ארבעטן  וועט  ער 
אויך  וועט  ער  אגענטור.  קאארדינעישן" 
באקומען א פרישן טיטל, "קעיר מענעדזשער". 
איצטיגער  אייער  ווערטער,  אנדערע  אין 
קעיר  (אופס...  קאארדינעיטאר"  "סערוויס 
וועט  אנטשולדיגן...)  ביטע   – מענעדזשער 
ווייטער טון פאר אייך אלעס וואס ער/זי האט 

געטון ביז היינט.
און נאך אסאך מער.

געניסער  וועלן  סטרוקטור  נייעם  אינעם 
מער  אסאך  אויף  קאארדינאציע  באקומען 
אנבאלאנגט  וואס  בלויז  נישט  סערוויסעס, 
ספעציעלע הילף – נאר אלעס וואס האט צו טון 

מיט סיי וועלכע אספעקט פון געזונט.
"קעיר  קאארדינאציע.  בלויז  טאקע  אבער, 
מיטגלידער  שטאב  זיין  וועלן  מענעדזשערס" 
וועלכע  אגענטורן  זעלבסטשטענדיגע  פון 
אליינס  צושטעלן  נישט  אויסדרוקליך  וועלן 

קיין שום סערוויסעס.

"טריי קאונטי קעיר" פרעזענטירט ניו 
יארק'ס רעוואלוציע ביי נאציאנאלע 

"ספעציעלע הילף" קאנווענשן

תחל שנה וברכותי':

"ּפיּפל פוירסט קעיר קאארדינעישן" אין קראפט קומענדיגן יולי אי"ה

 >> זייט 35

פון די באשיידענע טישלעך אין די "קיוביקלס" פון "סערוויס 
קאארדינעיטארס" ווערט געפירט די גאנצע וועלט פון ספעציעלע הילף. 

אונטער'ן נייעם מאדעל, בעז"ה דאס זעלבע אין יעדן אספעקט פון געזונט.

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט08



המספיק נייעס

ושמחת בחגיך! 
"המספיק" וועט ווידעראמאל צושטעלן "קוואסי 

פארק" קומענדיגן חול המועד סוכות הבעל"ט
בארימטע פארק אויסשליסליך געדינגען אויף "זונטאג חול המועד" פאר המספיק

איז  צופרידנהייט  און  פרייד  גרויס  מיט 
היי  אז  נייעס  גוטע  די  געווארן  אויפגענומען 
יאר וועט המספיק בעז"ה ווידער אהערשטעלן 
אלע  פאר  פראגראם  המועד  חול  מעכטיגן  א 
אלט,  און  יונג  משפחות,  זייערע  און  קליענטן 

אויף א הערליכן פארנעם.
עס איז שוין א נאטורליכער טייל פון "תשרי 
אין המספיק" אז די אגענטור טוט אהערשטעלן 
שמחתינו,  זמן  לכבוד  פראגראם  ספעציעלע  א 
פאר אלע קליענטן פון די אגענטור און זייערע 
העכסטן  אויפ'ן  געשוויסטער,  און  באגלייטער 
פארנעם פון "ושמחת בחגיך והיית אך שמח." 
זעלבע,  דאס  זיין  אי"ה  וועט  היי-יאר  און 

און  הרחבה  מיט  דערהויבן,  און  פרייליך 
פאר  שמחה  גרעסטע  די  מיט  אלעס  געשמאק, 

אלעמען.
בס"ד  וועט  אויספלוג  יעריגער  היי  דער 
"קוואסי  מאסיווע  די  אין  ווערן  געפראוועט 
זונטאג,  קאנעטיקוט,  אין  פארק"  עמיוזמענט 
סוכות,  המועד  חול  טאג  צווייטער  דער 

הבעלל"ט.
בעסטן  און  הדעת  הרחבת  גרעסטן  פאר'ן 
המספיק  האט  פראגראם,  פונעם  ערפאלג 
אונטער'ן  פארק  ריזיגן  דעם  ארויסגעדינגען 
שטיין  פולשטענדיג  זאל  עס  הימל,  פרייען 
המועד  חול  פאר'ן  בלויז  אויסשליסליך  גרייט 
פראגראם פון די קינדער און ערוואקסענע וואס 
און  משפחה"  "המספיק  די  פון  טייל  זענען 

זייערע נאנטע.

וואס  מאל  ערשטע  דאס  נישט  איז  עס 
המועד  חול  יערליכן  דעם  פראוועט  המספיק 
ווי  אבער  "קוואסי",  אין  פראגראם  סוכות 
געשמאק  זעלטענעם  א  מיט  אלץ  מאל,  יעדעס 

און פרישע חידושים.
'קוואסי',"  אין  פראגראם  המועד  חול  "דער 
המספיק  תחי',  קטינא  מרת  ערקלערט   -
פראיעקטן קאארדינעיטאר און אנפירער פונעם 
 - יארן  אלע  פראגראם  המועד  חול  יערליכן 
געוואלדיג  זיין  צו  ארויסגעשטעלט  זיך  "האט 
גוט פאר די קינדער, הויפטזעכליך צוליב דעם 
אקטיוויטעטן,  און  ריידס  פון  אויסוואל  ריזיגן 
אויסגעשפרייט אויף א גאר רחבות'דיגן שטח, 

באקוועם אן געיעג, מיט גענוג דערקוויקענישן 
די  ליינס...  לאנגע  קיין  אן  און  יעדן  פאר 
'קוואסי' אויספלוגן האבן אלץ געברענגט ב"ה 
איבערגעלאזט  און  צופרידנהייט  הערליכע  א 
אלע משתתפים מיט גאר זיסע זכרונות אויף א 

לאנגע צייט."
פאר מרת קטינא תחי' און אירע געהילפן איז 
אונטערצונעמען,  פראיעקט  גרעסערער  א  עס 
ברוב  אהערגעשטעלט  עס  ווערט  בס"ד  אבער 
פאר והדר מיט אלע דעטאלן און פיטשעווקעס.

נאך  בס"ד  המספיק  ברענגט  היי-יאר 
סורפרייזעס צום חול המועד פראגראם אויסער 
אייך  לאמיר  ארט,  אויפ'ן  אקטיוויטעטן  די 
לעצטע  די  ביז  געשפאנט  דראמאטיש  האלטן 

מינוט, עס לוינט זיך צו ווארטן...
די סערוויס קאארדינעיטארס, פון זייער זייט, 

זענען אינפארמירט געווארן מיט אלע נויטיגע 
און  עלטערן  די  מיט  רעדן  צו  וואס  פונקטן 
מיטהאלטן  וועגן  פראוויידערס  קעיר  פעמילי 
דעם פראגראם. פילע איינצלהייטן גייען אריין 
און  סוקסעס  מאקסימום  דעם  פארזיכערן  אין 
ווירטשאפט  סיסטעמאטישע  א  מיט  תכלית, 
אויף די טיקעטס, טראנספארטאציע, ארדענונג 

אינעם פארק זעלבסט, צדה לדרך, אא"וו.
"אחריות" איז א הויפט טעמע ביי המספיק 
אגענטור  די  ווייט  ווי  נאר  אבער   ,24/7/365
שיקן  וואס  פראוויידערס  און  עלטערן  קען. 
פראגראם  צום  באגלייטער  מיט  קינדער  די 
געברויכן  מעדיצינישע  אראנזשירן  דארפן  און 

אויסצושמועסן  אלעס  פארבעטן  ווערן  אד"ג, 
פון פאראויס מיט די סערוויס קאארדינעיטארס 
א  פון  געניסן  צו  שטאב,  פראגראם  און 
געביט,  יעדן  אין  ווירטשאפט  קאארדינירטע 

פיזיש, מעדיציניש און עמאציאנעל.
קינד  אויפ'ן  אחריות  די  געדענקט,  ביטע 
די  אויף  אויסדרוקליך  איז  פראגראם  בשעת'ן 
מיטצושיקן  זיכער  מאכט  ביטע  באגלייטער. 
פאראנטווארטליכע  א  נאר  אויסשליסלעך 
בס"ד  וועט  וואס  "טשאפעראון"  באזעצטע 
קען  וואס  מצב  יעדעס  באהאנדלען  קענען 

אונטערקומען.
צושטעלן  המספיק  וועט  יאר,  יעדן  ווי 
און  קליענטן  אלע  פאר  טראנספארטאציע 
באגלייטערס, ווי אויך לייכטע איבערבייס און 
געטראנקען אויפ'ן פלאץ - ווי פארשטענדליך 

מיט א כשר'ע סוכה לכבוד יום טוב.
ווערט  פארשטענדליך,  ווי  פראגראם,  דער 
סטאנדארט  העכסטן  אויפ'ן  צוגעשטעלט 
אונטער  הקודש,  טהרת  על  קוואליטעט,  פון 
משגיח  פונעם  אויפזיכט  פערזענליכע  די 
טראגט  וועלכער  המספיק,  פון  רוחני  כללי 
אויף  ווארט  דעצידירנדע  און  לעצטע  דאס 
די  פון  אקטיוויטעטן  און  פראגראמען  אלע 
גרויסארטיגער  דער  אויך  דערונטער  אגענטור, 
"חול המועד סוכות" פראגראם אויף טריט און 

שריט.
זמן  א  איז  עס  וויבאלד  אלעם,  דעם  מיט 
בלע"ה,  משפחות  אזויפיל  מיט  לכל  קהילה 
ווען  אז  רוחני  משגיח  דער  רעקאמענדירט 
און  יונגלעך  גרעסערע  געזונטע  צו  קומט  עס 
איז  הייזער,  ערליכע  ווארימע  פון  חמד  בחורי 
אזא  ביי  באטייליגן  נישט  זיך  זאלן  זיי  בעסער 
"עמיוזמענט פארק" אטמאספערע, לויט ווי עס 

זאגט דער משגיח רוחני פון המספיק. 
עלטערן און פראוויידערס זאלן דאס אינאכט 

פאר'ן  באגלייטער  א  אויסוועלן  ביים  נעמען 
ספעציעלן קינד צום פראגראם.

רוחניות'דיגע  די  אויף  אחריות  אזא  מיט 
שפילעוודיגע  פון  קוועלונג  די  און  ארדענונג, 
שמחה מיט'ן גאנצן הארץ, פארשטייט מען גוט 
די אומבאשרייבליכע פרייד און דערקוויקעניש 
ביים  שעפן  אלט,  און  יונג  קינדער,  די  וואס 

המספיק חוה"מ פראגראם.
די  אז  וואונטשן  צו  איבער  נאר  בלייבט 
המספיק צוגרייטונגען זאלן פארוואנדלט ווערן 
טייערע  אלע  ווען   - קלימאקס  פולסטן  צום 
ישראל  כלל  גאנץ  מיט  אינאיינעם  קינדערלעך 
בסוכת  טוב  יום  הייליגן  דעם  פראווען  וועלן 
טאנצן  און  פרייען  זיך  און  לויתן,  של  עורו 
אבינו  אליינס,  כביכול  מיט  לצדיקים  במחול 

שבשמים, שבשמים. 

BEACH CABANA

TUNNEL
TWISTER

YO-YO

GRAND CAROUSEL

QUASSY QUEST
LASER MAZE

WOODEN WARRIOR

CAROUSEL THEATRE

TROLLEY STOP PAVILION

KIDDIE
BUMPER CARS

DOCKSIDE
PAVILION

THE
ICECREAM

SHOP

TICKET BOOTH

PARATROOPER

THE

GROUP SALES

 TOY SHACK

GALLEON
PIRATE SHIP

QUASSY QUEEN 
BOAT RIDE

FREE FALL-N

PARKING
LOT BOOTH

BASKETBALL COURT

PICNIC AREA

TEA CUPS

CABANA JACKS

FRANTIC

LAKEVIEW CABANA

BEACH LOUNGER 1
BEACH LOUNGER 2

BEACH LOUNGER 3
BEACH LOUNGER 4

BEACH LOUNGER 5
BEACH LOUNGER 6

SATURATION CABANA

FISH POND CABANA
REVERSE TIME

EXTREME BODYSLIDE

SLIDE CITY

THE FISH POND

BULLET BOWL

FISH POND CABANA

QUASSY EXPRESS TRAIN
SPLASH AWAY BAY

WATERPARK

BALLOON RIDE

FLYING PIRATE SHIP

BELLA & BESSIE’S
SWEET SHOPPE & PIZZERIA 

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

אך שמח! מאפע פון גיגאנטישן 
"קוואסי" שפיל פלאץ אין קאנעטיקוט. 

הרחבה, אויסוואל מיט שמחה און 
פרייד, אין איין ווארט, נוסח המספיק.
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רואיגקייט קעגן 
סיזשערס

ווערטער  עטליכע  צולייגן  וויל  איך 
סיזשער  "ווען   ,#6181 בריוו  וויכטיגן  צום 
פולקאם  בין  איך  נישט".  העלפן  מעדיצינען 
מסכים צו וואס דער שרייבער שרייבט וועגן די 
וויכטיגקייט פון גוט פארדייען ס'עסן, וויבאלד 
קאפ  אין  ארויף "שוים"  עס  שיקט  נישט,  ווען 
וואס ברענגט די סיזשערס, און וואס מען דארף 

טון און נישט טון וועגן דעם.
אויסערדעם איז אבער אויך גאר וויכטיג צו 
אנגע־ פארמיידן  צו  שריט  פאזיטיווע  נעמען 

'ענקזייעטי'  און  'סטרעס'  וויבאלד  צויגנקייט, 
זענען זייער שעדליך פאר סיזשערס. 

לערנען  צו  זיך  געהאלפן  שטארק  האט  מיר 
Andrews" גערופן  טעכניק"  "אטעמען  אן 

העלפט  וואס   "Reiter’s Technique
די  פון  מענטש,  דעם  בארואיגן  שטארק 
עפעס  העלפט  עס  געפילן.  די  ביז  מוסקלען 

אויסערגעווענליך, בדוק ומנוסה.
יעדער  ה'  בעזרת  העלפן  צו  וויליג  בין  איך 
וואס ליידט דערפון רח"ל. מיין נומער קען מען 

באקומען ביי די רעדאקציע. 
זאל  יעדער  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 
אויסגעהיילט ווערן פון די מחלה און פון אלע 

מחלות,
(-)

ווארט פון
רעדאקציע:

צום אנהייב פון נייעם יאר באדאנקען מיר אלע 
וועלכע האבן גענומען די מיה און אריינגעשיקט 
דורכ'ן יאר פראגעס, ענטפערס,  קאמענטארן, 
חיזוק, קריטיק און געדאנקען צו די רעדאקציע. 
מיר וואונטשן אייך און גאנץ כלל ישראל א כתיבה 
וחתימה טובה, א געזונט פרייליך יאר, א שנת 
גאולה וישועה לנו ולכל ישראל.

גלייכצייטיג ווילן מיר איבערבעטן סיי ווער 
עס שפירט אז זייערע ווערטער זענען נישט 
פאסיג אדרעסירט געווארן. מיר פרובירן דאס 
בעסטע לטובת הציבור, אבער טעותים קענען 
זיך שטענדיג מאכן. ביטע נעמט אן אונזער 
אנטשולדיגונג, וד' הטוב יכפר. 

דערמאנונג, אלע בריוון וועלכע מיר קענען 
זיך פארבינדן צום שרייבער פארמאגן אזא (-) 
סימבאל ביים אינטערשריפט, די וועלכע נישט 
פארמאגן אזא (*) אינטערשריפט.

צום שרייבער פון בריוו #6214 איבער וואקסן 
פראבלעמען: עטליכע האבן אריינגערופן אז זיי 
האבן בס"ד הילפבארע אינפארמאציע. וויבאלד 
דער בריוו איז אריינגעקומען אנאנים האבן מיר 
זיי נישט געקענט פארבינדן מיט אייך. אויב איר 
ווילט, ביטע פארבינדט אייך מיט די רעדאקציע.

ליינער'סגאזעט
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דייעביטיס? אפשר 
"מאודי"

אן  איבער  זיין  מעורר  געוואלט  האב  איך 
ענין וואס איז נישט אזוי באקאנט. אסאך מאל 
ווערן יונגע מענטשן דיאגנאזירט מיט 'צוקער' 
ווען  "פרי-דייעביטיס",  אדער  (דייעביטיס) 

באמת ליידן זיי פון גאר עפעס אנדערש.
עס איז פארהאן א דיאגנאז גערופן "מאודי" 
Maturity Onset אקראנים פאר – Mody)
די  וואס   ,(Diabetes of the Young
העכערע  אויך  זענען  דערפון  סימפטאמען 
אבער  איז  עס  נארמאל.  ווי  שטאפלען  צוקער 
פארהאן א חילוק צווישן "טייפ-2 דייעביטיס" 

און "מאודי".
די  אז  באדייט  דייעביטיס"  "טייפ-2 
און  געהעריג  נישט  ארבעט  "פענקריעס" 
פראדוצירט נישט ריכטיג 'אינסולין'. "מאודי" 
פארהאן  זענען  עס  אנדערש.  גאר  עפעס  איז 
די  אז  אזוי  געבוירן  ווערן  וועלכע  מענטשן 
ביי  אן  זיך  הייבן  צוקער  זייער  פון  שטאפלען 
א העכערע נומער. למשל: ביי א געווענליכער 
זיין  זאל  צוקער  די  אז  נארמאל  איז  מענטש 
דארף  העכער  איז  עס  אויב  און   ,6 נומער  ביז 
מען קלערן פון דייעביטיס. ביי א מענטש מיט 

Mody איז נארמאל ביז 7 אדער העכער.
וואס  שטריך'  'גענעטישער  א  פון  קומט  עס 
איז אנדערש ביי זיי. עס זענען פארהאן עטליכע 

דארפן  געוויסע  פאציענטן.  "מאודי"  סארט 
קיין  נישט  דארפן  אנדערע  און  מעדיצינען, 
מעדיצינען אדער בכלל נישט קיין באהאנדלונג 
און לעבן דערמיט געזונטערהייט לאויושט"א.

ווייניג דאקטוירים זענען באהאוונט דערמיט, 
און וועלן דעריבער דיאגנאזירן יעדן מיט הויכע 

צוקער שטאפלען, אלס דייעבעטיקער.
 (genetic) גענעטישער  א  פארהאן  איז  עס 
טייל  קלארשטעלן.  דאס  מען  וואס  טעסט 
נישט  אויב  עס,  דעקן  פירמעס  אינשורענס 
קאסט עס עטליכע אלפים. אין לאנדאן איז דא 
זענען  וואס  דאקטוירים  מיט  יוניווערסיטעט  א 
דארט  קען  מען  און  דערין,  באהאוונט  זייער 

נעמען די טעסט פאר אסאך ביליגער.
טעסט  די  איבער  אינפארמאציע  מער 
וועבזייטל,                                               זייער  אויף  זען  מען  קען 
www.diabetesgenes.org/content/

דר.  רופן  אויך  קען  מען   .glucokinase
Dr. Magie Shepherdד,  שעפערד, 
בליץ- אויף  אדער   ,1392408261(0)+44
.M.H.Shepherd@exeter.ac.uk ,פאסט

נאמען  מיין  איז  אינפארמאציע  מער  פאר 
געהיטן אין רעדאקציע,

(-)
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איך טרונק נישט
נקודה  וויכטיגע  א  זיין  מעורר  וויל  איך 

0000

וואס זאגט איר? המספיק אנקעטע:
קאפ- פיזישע  פאר  טאקע  מען  טוט  וואס  נו, 
האבן  טיילענאל,  נעמען  וועלכע  די  אפילו  שמערצן? 
אסאך צוגעלייגט אז נאר אויב עס טוט שטארק וויי. 
און  ערשטע  דאס  אז  דערציילט  האבן  אסאך  גאר 
וועלן  הערות  נאך  וואסער.  זיי  טרונקען  מערסטע 

מעגליך נאכקומען אין קומענדיגע גאזעטן בס"ד.
די פרישע פראגע איז ווי אפט איר טוישט אייערע 
אודאי  און  דערפון,  נומער  די  נעמליך,  ברילן,  אויגן 
נאר אויב איר נוצט אזעלכע. דאס זעלבע קענט איר 
לענגער  וואס  'לענזעס'.  טראגט  איר  אויב  ענטפערן 
די  אז  עס  מיינט  נומער,  א  אויף  האלטן  זיך  קען  מען 

אויגן האלטן זיך בעסער. וואס טוט זיך ביי אייך?
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:
ווען איר האט קאפ ווייטאג נעמט איר...
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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.
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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

א  ביי  אפט  זיך  מאכט  עס  רבים.  בת  בשער 
קיין  נישט  טרונקט  איינער  אז  אד"ג  שמחה 
אלקאהאל און גוטע ברידער און פריינט הייבן 
אן מוטשען, וואס איז געשען מיט דיר? מאך א 
לחיים... איין גלעזעלע וועט דיר נישט שאטן... 
יעדער מיט גוטע כוונות/ מען וויל נאר יענער 
זאל צוריק ווערן דער רוח החיים פון די שמחה 
אדער סיי וועלכע סיבה. וויל איך בעטן בשמי 
נישט.  מיר  מוטשעט  ביטע  אסאך,  נאך  ובשם 
איך קען נישט טרונקען! ביי אונז גרעניצט זיך 

עס מיט סכנת נפשות ממש!
נעמען  וועלכע  אסאך  פארהאן  זענען  עס 
ביז  שוואכקייט  הארץ  פאר  פון  מעדיצינען, 
"עי. די. די." און טרונקען אלקאהאל איז מסוכן 
וועלכע  אסאך  פארהאן  זענען  עס  זיי.  פאר 
ביטערער  דער  און  אלקאהאליקער  זענען 
פרייז.  טייערער  א  געקאסט  זיי  האט  טראפן 
דער איינציגסטער וועג וואס זיי קענען ווייטער 
געניסן פון לעבן איז אויב זיי נעמען נישט קיין 
הייבן  זיי  איינמאל  ווייל  אלקאהאל,  טראפ 
פארהאן  יא,  אויפהערן.  נישט  זיי  קענען  אן 

אזעלכע.
וואסער  אויף  וואונטשן  מען  קען  "לחיים" 
אויב  און  לעבן,  לאזט  און  לעבט  אלזא  אויך. 
איך וויל נישט טרונקען, ביטע מוטשעט נישט 
און ביטע קריכט נישט אריין אין מיינע קושקעס 
פרעגן פארוואס. ניין איז אויך אן ענטפער. מיט 

דאנק פאר אייער פארשטענדעניש,
(*)
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צייט איז קריטיש!
עטליכע  מיטגעהאלטן  לעצטנס  האב  איך 
ווערט  באהאנדלונג  מעדיצינישע  ווי  פעלער 
אויפ'ן  גיין  קען  דאס  פארשלעפט.  שרעקליך 

חשבון פון אידישע לעבנס ה"י.
און  געווארן  שלעכט  אים  איז  איד  א  א) 
הארץ  ערנסטע  פון  סימנים  געהאט  האט  ער 

פראבלעמען. 
דאקטאר,  הארץ  זיין  גערופן  האט  ער 
געהאט  נישט  אים  האט  דאקטאר  דער  אבער 
דערווייל  אבער  האט  איד  דער  צוריקגערופן. 
גערופן הצלה און זיי האבן אים אריין געפירט 
געוואויר  מען  איז  שפעטער  שפיטאל.  אין 
הארץ  זיין  אין  אדערן  עטליכע  אז  געווארן 
עס  האט  מען  און  פארשטאפט  געווען  זענען 

געדארפט עפענען.
דער  ביז  ווארט  ער  ווען  פאר  אייך  שטעלט 

דאקטאר קען אים צוריקרופן...
ב) אן אנדערער האט געהאט גאר שטארקע 
ווייטאגן און א געשווילעכץ אויף די פוס. דער 
 .MRI אן נעמען  געהייסן  אים  האט  דאקטאר 
זיין  מיט  פראבלעמען  געווען  אבער  זענען  עס 
געוואלט  נישט  עס  האט  וואס  אינשורענס 

באשטעטיגן. 
געהעריג  ווערט  עס  ביז  ווארטן  אנשטאט 
משפחה  די  זיך  האט  מסודר,  ביוראקראטיש 
האבן  וועלכע  עסקנים  היימישע  צו  געוואנדן 

צוגעאיילט דעם פראצעדור. 
די  אז  געווארן  געוואויר  איז  מען 
געשווילעכץ און זיינע ווייטאגן זענען געקומען 
Deep Vein)דDVT א  פון  רעזולטאט  אין 
ווען  מצב  מסוכנ'דיגע  א   –  (Thrombosis
און  פארשטאפט  ווערן  אדערן  טיפע  וויכטיגע 
עס  אויב  חורבנות  קאלאסאלע  ברענגען  קען 

דערגרייכט די לונגען אדער דאס הארץ רח"ל.
הצד השוה שבהן: מענטשן קענען ליידן פון 
לאזט  מען  און  פראבלעמען,  געפארפולע  גאר 

קריטישע צייט פארלוירן ווערן צוליב זייטיגע 
קענען  עסקנים  שאד!  א  ממש  איז  עס  סיבות. 
עס  און  הילף  צואיילן  בעזהשי"ת  אפטמאל 
איז נישט קיין בושה, נאר גאר א מצוה זיך צו 
ווענדן צו זיי אין פאל פון נויט. זיי העלפן גערן 

און ראטעווען לעבנס.
א. איד, (-)

6261

מילדע הויקער
ווי  ווערטער  פאר  די  אריינשטעלן  ביטע 

פריער ווייל איך וויל זיך שוין העלפן!
האב  איך  און  מיידל  יעריג   13 א  בין  איך 
די  (לויט  עס.  רופט  מען  ווי  הויקער  שטיל  א 
איבער  נומער #150  גאזעט  פון  אילוסטראציע 
פראבלעמען,  השידרה  חוט  אין  שטאפלען 
זייער  זיך  שעם  איך   .(Lordosis עס  הייסט 
מיט דעם פראבלעם. ווער עס קען מיר העלפן 
שטארק  איך  וועל  טון  צו  וואס  זאגן  און 

דאנקבאר זיין. 
דער  "סקאוליאוסיס".  נישט  ב"ה  האב  איך 
מאכן  זיכער  נאר  דארף  איך  אז  זאגט  דאקטאר 
צו שטיין גראד און שלאפן גראד, און עס וועט 
בעסער ווערן. איך וויל אבער וויסן אויב אפשר 
העלפן  אד"ג  עקסערסייז  געוויסע  א  וועט 
שטארקער און שנעלער. א גרויסן יישר כח פון 

פאראויס. תזכו למצוות,
(*)
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אויגן-קאארדינאציע 
און 'פריזם'

ביטע  רעדאקציע,  געערטע  די  לכבוד 
איר  טראץ  שורות  פאלגענדע  די  זיין  מפרסם 
פיל  זייער  פאר  נוגע  איז  עס  וויבאלד  לענג, 
אידן און איך זע כסדר אז עס הערשט א גרויס 
טעמע.  די  איבער  רעדט  מען  ווען  צומישעניש 
ארויסצולאזן  פרובירט  באמת  האבן  (מיר 
כדי  ענין  צום  אויס  נישט  פעלן  וואס  דעטאלן 

נישט איבריג מאריך צו זיין.)
מיר שפירן א גרויסע אחריות איבערצוגעבן 
פונקטן  וויכטיגע  עטליכע  אויסצוקלארן  און 
אונזער  אויגן.  די  פון  געזונטהייט  דאס  איבער 
אלץ  דאקטאר  ביים  ארויסגעקומען  איז  קינד 
ווי   vision  20/25 אויגן,  די  מיט  גוט  גאר 
געליטן  ער  האט  דאך  אבער  עס,  רופט  מען 
די  צוזאמצופארן  ריכטיג  פראבלעמען  פון 
די  אז  מיינט  דאס   ,(Eye Teaming) אויגן 
איז  אויגן  צוויי  זיינע  צווישן  קאארדינאציע 

שוואך און זיי ארבעטן נישט גוט אינאיינעם.
צו  עס  וועגן  אסאך  פארהאן  זענען  עס 
דערקענען בס"ד, אויסער נישט קענען געהעריג 
מיטהאלטן  גוט  פלעגט  קינד  אונזער  ליינען. 
כאטש   – געליינט  ריכטיג  האט  ער  עברי, 
שטייט, און צומאל פלעגט ער פארמישן צווישן 
צוויי דערנעבנדיגע אותיות, ווי צב"ש, ער האט 
(ווי  'ָחַפְצָּת'  אנשטאט  'ָחַצְפָּת'  ליינען  געקענט 

מען טרעפט אפט ביי 'דיסלעקסיע' ליידנדע).
ער  אז  דערקענט  בס"ד  האבן  מיר  וויאזוי 

ליידט פון דעם אויגן פראבלעם איז געווען:
געהעריג  געקענט  נישט  האט  ער   .1

לויפן אויף טרעפ.
ער פלעגט ביי די 5 יאר פאלן אסאך   .2

מער ווי א געווענליך קינד אין זיין עלטער.
פאר'חלומ'ט,  געווען  אפט  איז  ער   .3

ווי אין א אנדערע וועלט.
דעם  מיט  קינדער  קענען  אמאל  (אגב, 
פירן  זיך  פארקערט,  פונקט  זיין  פראבלעם 
פלעצער  הויכע  פון  שפרינגען  און  ווילד  גאר 
די  נישט  שיקן  אויגן  זייערע  וויבאלד  פחד,  אן 
ריכטיגע אינפארמאציע צום מח ווי הויך, טיף 
3-D זייער  וויבאלד  זענען,  זאכן  ווייט  אדער 

וויזיע ארבעט נישט גוט.)
זאכן גיסן זיך כסדר אויס.  .4

אומבאפארעט/ אויסזען  קענען  זיי   .5
נאכאנאנד  קענען  זיי  און  כסדר  פאלן  זאכן 

בטעות צוברעכן זאכן.
עסן  ביים  מאכן  שמוציג  קענען  זיי   .6

מער ווי געווענליך.
עס איז אמאל שווער פאר זיי זיך צו   .7

האלטן טרוקן.
מאלערייען  און  האנטשריפט  זייער   .8
מען   .(Smooth) געשמירט  נישט  זענען 
באזונדערע  זיי  קאסט  עס  אז  דערקענט 
אנשטרענגונג און צומאל זעט עס אויס שטארק 

.(Bumpiness) 'שטומפיג'
אויסער  זענען  דערמאנטע  די   .9
ביים  אפט  זיך  מאכן  וועלכע  סימפטאמען 
אדער  טאנצן  אותיות  אז  צב"ש  ווי  לערנען, 

.(Blury) ווערן פארנעפלט
נישט יעדער וואס ליידט דערפון פארמאגט 
א  ביי  דערקענט  מען  אויב  סימפטאמען.  אלע 
קינד אפילו 2 פון די סימנים איז שוין וויכטיג 

 >> זייט 12

"צייט" איז די מערסט קריטישע פאקטאר איבערצולעבן א "הארץ אטאקע". עס איז דעריבער 
קריטיש וויכטיג נישט צו איגנארירן מעגליכע סימפטאמען וועלכע רעכענען אריין קורצע אטעם, 

שווינדלען, איבלען, ברעכן, יסורים אדער אומבאקוועמליכקייט אין ברוסטקאסטן אדער ארעם/
אקסל, אדער ווייטאגן אין געלענק, האלז אדער רוקן.

געווענליכע צייכנס פון א הארץ אטאקעגעווענליכע צייכנס פון א הארץ אטאקע

11 המספיק גאזעט OCT. '17   •  ISSUE NO. 153



צו "קוקן אין דעם ריכטונג"...
וואס יונגער מען געבט זיך אפ דערמיט, אלס 

לייכטער איז עס צו באהאנדלען בעזהשי"ת.
מיר ווייסן פון א פאל ווי א 9 יעריגע מיידל 
איז געווען ביים באוואוסטן דר. אלעקסאנדער 
אויב  אז  געזאגט  האט  ער  און  לאנדאן,  פון 
וואלט  שפעטער,  אביסל  געקומען  וואלט  זי 
ווייל  העלפן,  צו  איר  שווערער  אסאך  געווען 
אויגן  די  היילן  צו  לייכטער  איז  יאר  די 10  ביז 
בעזהשי"ת. היינט איז דאס מיידל פארטיג מיט 

'ּפריזם' (Prism), און זי ליינט פיין ב"ה.
עלטערע  אן  פאל,  א  נאך  פון  ווייסן  מיר 
בחור איז געגאנגען צום דאקטאר, און ער האט 
צו  יאר   20 געקומען  איז  ער  אז  געזאגט  אים 
שפעט. בדרך הטבע קען מען מער נישט היילן 
אבער  אים  האט  דאקטער  דער  פראבלעם.  זיין 
מאכט  וואס  גלעזער  'ּפריזם'  שוואכע  געגעבן 
א  נאר  איז  עס  ב"ה.  לייכטער  פיל  ליינען  זיין 
ליידער  איז  וואס  אידישקייט  זיין  אויף  שאד 
אין  יארן  אזויפיל  מוטשען  זיך  נאכ'ן  געפאלן 

חדר און אין ישיבה.
פאל,  א  נאך  פון  גראדע  ווייסן  מיר 
דר.  צום  געגאנגען  איז  אינגערמאן  א  ווען 
יא  נאך  ב"ה  האט  ער  און  אלעקסאנדער, 
יענעם  אין  אויגן.  זיינע  פאר  אויפטון  געקענט 
עלטער געדויערט עס שוין אבער א שיינע פאר 

יאר צו פארבעסערן.

קינדער  אידישע  אזויפיל  וואס  אינדערצייט 
ההשגחה  שליח  דורכ'ן  געהאלפן  ווערן 
און  לאנדאן  פון  אלעקסאנדער  דר.  העליונה 
מיר  ווילן  מער,  אלץ  ווערן  אים  צו  נסיעות  די 
צו  נקודות  וויכטיגע  עטליכע  נאך  שרייבן 

געדענקען איבער "ּפריזם" ברילן.
'פריזם' איז א מתנה מיט מאכטפולע כוחות. 
וועגן.  עטליכע  אויף  נוצן  אבער  עס  קען  מען 
קען  גענוצט,  ריכטיג  נישט  ווערט  עס  אויב 
שאדן.  אומגעהויערע  ברענגען  חלילה  עס 
עטליכע  מיט  באקאנט  פערזענליך  זענען  מיר 
נוצן  ריכטיג  נישט  וואו  פעלער  ווייטאגליכע 
ביי  אפילו  און  געקאסט,  טייער  האט  'פריזם' 

גאר טייערע דאקטוירים.
דר. אלעקסאנדער פון לאנדאן נוצט 'פריזם' 
אויף אן אנדערע מהלך פון זיינע קאלעגעס און 
איז ווי באקאנט שוין געווען דער גוטער שליח 
זיינע  קינדער.  אידישע  אומצאליגע  העלפן  צו 
זעלבע  די  נוצן  דאקטוירים  זיינע  תלמידים, 
אן  האט  זיי  פון  יעדער  כאטש  אים,  ווי  מהלך 

אנדערע מאס ערפארונג.
די  פאר  גיין  צו  וויכטיג"  "זייער  איז  עס 
און  אפוינטמענטס  "פאלאו-אפ"  נויטיגע 

טאקע באצייטנס.
צוזאמצוברענגען  ארבעט  גלעזער  'פריזם' 
עס  ווי  לענגער  זיי  לאזט  מען  אויב  אויגן.  די 
פעלט אויס, קענען זיי חלילה מאכן שרעקליכע 
שאדנס, ווי אסאך גרויסע מומחים זענען מעיד. 
נישט  דאס  פאר'ן  באצאלט  טייער  האבן  מיר 

נעמען ערנסט.
וועלכער  תלמיד  א  האט  אלעקסאנדער  דר. 
וויליאמסבורג,  קיין  וואכן  פאר  יעדע  קומט 
אבער פון בערך אינמיטן יוני ביז סעפטעמבער 

צוליב  דאהי  נישט  קיינמאל  ער  איז  למס' 
האט  קינד  אונזער  וואקאציע.  זומער  זיין 
נאכ'ן  באצייטנס  געזען  נישט  דעריבער  אים 
אים  האט  עס  און  גלעזער  'פריזם'  באקומען 

געמאכט אומגעהויערע שאדנס אויף די אויגן.
ענדליך  איז  דאקטאר  דער  ווען 
צוריקגעקומען אין סעפטעמבער, האט ער אים 
געגעבן אנדערע ברילן וואס האבן געדארפט צו 
אבער  האט  עס  פראבלעמען,  אלע  פאררעכטן 

נישט מצליח געווען.
אויגן  זיינע  אז  געזען  האבן  מיר  ווען 
פארבעסערן זיך גארנישט מיט די נייע גלעזער, 
 Dr. McCrodan האבן מיר גערופן בעטן אז
דר.  מיט  טעקע  קינד'ס  אונזער  איבערגיין  זאל 
אלעקסאנדער. ער האט עס טאקע געטון און זיי 
אונזער  פאר  גלאז  פרישע  א  פארשריבן  האבן 
מצליח  נישט  אויך  אבער  האט  דאס  קינד. 

געווען.
דערווייל איז די צייט געלאפן, עס איז שוין 
געווען נאך חנוכה, און אונזער קינד איז נעבאך 

געפאלן אין חדר מטה מטה.
פאר'חלומ'ט  ווייט  אזוי  געווארן  איז  ער 
קיין  טרעפן  געקענט  נישט  שוין  האט  ער  אז 
ווי  אויסגעזען  האט  עס  וויבאלד  חברותות, 
איז  מאן  מיין  חזר'ן.  ביים  נישט  האלט  ער 
פרובירט  און  צייט  שעה  א  אים  מיט  געזעצן 
אונזער  אבער  גמרא,  שטיקל  א  איבערצוגיין 
יונגל איז געזעצן און אים געקוקט אין פנים ווי 
א ל"ע. ער האט נישט געקענט ענטפערן אפילו 
האט  מען  וואס  איבער  קשיא  פשוט'סטע  די 

געלערנט קוים א מינוט פריער.
מיר  וואס  מצב  א  צו  ביז  געקומען  איז  עס 
די  אויף  מלמד,  אויפ'ן  געהאט  רחמנות  האבן 
חברותא, און אודאי אויף אונזער קינד, און מיר 
אין  גיין  צו  צווינגען  אויפגעהערט  אים  האבן 
חדר וואו ער איז געווען אויסגעשטעלט צו פיין 
און שפאט. מיר האבן אים געלאזט אפטבלייבן 
אינדערהיים, וואוסנדיג אז עס איז ליידער נישט 
ער  האט  דאווענען  אפילו  תורה.  ביטול  קיין 

געקענט געהעריג.
און  השתדלות  געטון  ווייטער  האבן  מיר 
האבן  ד'  בחסדי  און  געווען,  מתפלל  שטארק 
ביי  אפוינטמענט  אן  באקומען  נאכאמאל  מיר 
דר. אלעקסאנדער, וועלכער האט אים געגעבן 
אלטע  די  אז  זאגנדיג  גלעזער,  אויגן  פרישע 

האט  צוביסלעך  שטארק.  צו  געווען  שוין  איז 
ער  אויפגעוועקט.  צוריק  מח  זון'ס  אונזער  זיך 
געזעלשאפט,  די  טייל פון  געווארן  ווידער  איז 
האלט  ער  פלייסיג,  לערנען  אנגעהויבן  צוריק 
ערקלערן  אפילו  קען  און  דאווענען,  דאס  מיט 
קאמפליצירטע גמרות מיט א קלארקייט קע"ה.

א  אים  ביי  אנטדעקט  אפילו  האבן  מיר 
טאלאנט צו מאלן! עס איז ביז דעמאלטס פשוט 
געווען באגראבן אונטער זיינע צוקאליעטשטע 
ליניעס. דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל 

ווייטער שטייגן געזונטערהייט.
צום אויספיר ווילן מיר שרייבן אין קורצן א 

רייע וויכטיגע פונקטן איבער די טעמע:
"פריזם ברילן" זענען ווי א "ברעיס"   .1
אויגן  די  איינצווינגען  טוט  וואס  (קלאממער) 
אויגן-טעראפי  דאקעגן  וועג.  געוויסע  א  אין 
טון  עס  זאל  מען  אפילו   ,(vision therapy)
ווי  עס  איז  שעה,  גאנצע  א  פאר  טאג  יעדן 
וויבאלד  ים,  גרויסן  פון  טראפן  ארויסשעפן 
קרומע  מח  דער  באקומט  טאג  פון  שעות  רוב 
נישט  אויגן  די  נוצט  מען  ווען  'מעסעדזשעס' 

ריכטיג. 
דערפאר וועט מען טאקע כמעט נישט טרעפן 
געווען  מצליח  באמת  האבן  וועלכע  מענטשן 
טערמין,  לענגערן  אויפ'ן  אויגן  די  היילן  צו 
די  טראץ  איז  דאס  און  טעראפי,  מיט  בלויז 
וואס  טירחא  כסדר'דיגע  און  געלטער  גרויסע 
עס קאסט אפ. מען קען גיין פאר אן אפשאצונג 
קינד  דאס  וואס  פון  הערן  צו   (evaluation)

ליידט, אבער מען מוז נישט אנהייבן טעראפי.
מיר האבן געהערט פון פארלעסליכע   .2
דער   ,(Dr. Kobrin) קוברין דר.  אז  קוועלער 
לאנדאן  פון  אלעקסאנדער  דר.  פון  קאלעגע 
אין  אים  מיט  אינאיינעם  ארבעט  וועלכער 
צו  הצלחה  ספעציעלע  א  האט  אפיס,  זיין 
ווי  מער  אפילו  מעגליך  ערוואקסענע,  העלפן 
צו  גרינגער  איז  בכלל  אליין.  אלעקסאנדער 
באקומען אן אפוינטמענט ביי אים, און אפשר 
אים  צו  גיין  צו  קינדער  פאר  אפילו  זיך  לוינט 
טאג  א  אין  זען  צו  אים  באשטעלן  קען  מען   –
אפיס,  אין  אויך  איז  אלעקסאנדער  דר.  ווען 
שנעל  אלעקסאנדער  דר.  קען  נאכדעם  און 
שטאב  אפיס  זייער  'קעיס'.  די  איבערקוקן 
עס  האבן  מיר  און  עצה,  די  געגעבן  אונז  האט 
וואס  איינער  ביי  הילפבאר  אלץ  באשטעטיגט 

קען זיך אויס.
די  בשעת  אהין  רופט  מען  ווען   .3
צו  פירט  מאשין  דער  און  ארבעטס-שטונדן 
נאכאנאנד   ** דרוקן  מען  קען  "וואויסמעיל", 
צו רעדן מיט א מענטש. אויב קיינער ענטפערט 
פרובירן  מען  קען  מינוט,   5 בערך  ביז  נישט 

שפעטער נאכאמאל.
די אפיס נומער פון דר. אלעקסאנדער   .4
ערשטע  די   .011-44-17076-52322 איז: 

ליינער'סגאזעט
זייט 11<< 

קאסט   פאציענט  נייעם  א  פון  אונטערזוכונג 
פונט.  ווייטער, 150  און  דארט  פון  פונט,   300

די גלאז קאסט ארום 95-110 פונט.
אונזער ערפארונג מיט'ן ברוקלינ'ער   .5
דאקטאר איז געווען ווי דערמאנט, די ערשטע 
האט  און  ערפאלג  אן  געווען  ב"ה  איז  וויזיט 
דערנאך  יאר.  האלבע  א  כמעט  אויף  געהאלפן 
אסאך  נאך  קאטאסטראפע,  א  געווארן  עס  איז 

ערגער ווי פאר'ן אנהייבן.
מיר זענען באקאנט מיט א פאל ווען   .6
דאקטאר  ברוקלינער  ביים  וויזיט  ערשטע  די 
איז נישט גוט געווען, אבער מיט איין שמועס 
עס  איז  אלעקסאנדער,  דר.  און  אים  צווישן 
ב"ה אויסגעגליכן געווארן און דאס קינד האט 
באקומען די ריכטיגע 'פרעסקריפשאן" פאר די 

ברילן.
ברוקלינער  פונעם  נומער  אפיס  די   .7
וויזיט  נייע  א   .718-782-3976 איז:  דאקטאר 
אונטערזוכונגען  נאכפאלגנדע   ,$800 קאסט 
פריער  שוין  איז  מען  (אויב   .$500 קאסטן 
געווען ביי דר. אלעקסאנדער צאלט מען בלויז 
די צווייטע פרייז.) די גלאז קאסט ביי אים ביז 
וואס  אסאך  פון  אבער  ווייסן  מיר  ארום $150. 

האבן נישט מצליח געווען ביי אים.
האט  וואס  איינער  פון  ווייסן  מיר   .8
"אויגן  די  באהאנדלען  צו  געווען  מצליח 
 eye-teaming) פראבלעם"  קאארדינאציע 
די  גערופן  פראגראם  א  דורך   (problem
 .Balance and Movement Program

מען קען זיי קאנטאקטן אויף 732-364-8866.
די קינדער דארפן אסאך חיזוק. מען   .9
מוז זיי בארואיגן אז עס איז נישט זייער שולד 
וואס זיי האלטן שווער מיט, האלטן זיך נישט 
ריין, אדער מאכן שאדנס. אלעס איז באשערט 

און עס וועט בעזהשי"ת אריבער גיין. 
פאזיטיווע  זייערע  ארויסהייבן  דארף  מען 
גוטע  יעדע  אויסלויבן  אודאי  און  נאטורן 
צו  זיך  שווער  אייך  איז  אויב  אנשטרענגונג. 
אדרבה,  דאן  קינד,  אזא  מיט  רואיג  האלטן 
לייגט אייך אריין אין זיינע/אירע שיך, פרובירט 
וואס  גלעזער  צווייטנ'ס  א  מיט  ארומצוגיין 
מאכט אייך שפירן אויס מענטש, און פירט אייך 

ווייטער אלעס ווי געהעריג. 
ווייטאג  צו  נישט  לייגט  השם,  למען  ביטע, 
דרוק  הערצעלעך,  צעבראכענע  זייערע  אויף 
אויף זייער זעל, האלט זיי נישט פאר אומזיסט, 
זיי  פארשעמט  וחלילה,  חלילה  אודאי  און 

נישט.
די  בארואיגן  מען  קען  אויס  פעלט  עס  ווען 
באמת  האט  "אברהם'לע  זאגנדיג:  ארומיגע 
נישט געוואלט צופאטשקען דיין שיינע שפיל, 
אויגן  זיינע  וועגן  בטעות,  געטון  עס  האט  ער 
ווי  דארף  אברהם'לע  און  גוט".  נישט  זעען 

פארשטענדליך זאגן: "אנטשולדיגט".
מיר זוכן מיט אונזערע שורות נאר קלאר צו 
מאכן און העלפן אנדערע, נישט חלילה קיינעם 
האט  בריוו  דאס  פארקערט,  אראפצורייסן. 
וועגנדיג  שרייבן,  צו  שעות  עטליכע  גענומען 
די ווערטער און באשטעטיגנדיג יעדעס פינטל 
העלפן  וועט  עס  האפן  מיר  אינפארמאציע. 
אדער  אינפארמאציע  מער  פאר  אנדערע. 
גערן  אונז  מען  קען  טעמע  די  איבערשמועסן 
רופן, אונזער נאמען און טעלעפאן נומער ליגט 

געהיטן ביי די רעדאקציע.
זיין  דעת  חונן  יעדן  זאל  אייבערשטער  דער 
צו טון די ריכטיגע זאך און שיקן פאר אלע חולי 
בקרוב  השמים  מן  שלימה  רפואה  א  ישראל 

ובניקל. מיט שעצונג,
(-)
בריוו  דעם  פארעפנטליכן  מיר  רעדאקציע: 
און  מעטאדע  געוויסע  א  אינדארסירט  עס  כאטש 
מיר  וויבאלד  בלויז  עס,  נוצן  וועלכע  דאקטוירים 

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט12
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פונעם  אינפארמאציע  קאנטאקט  פולע  די  האבן 
אנדערע  אז  אויך  ערלויבט  וועלכער  שרייבער, 

ליינער זאלן אים קאנטאקטן.
די  אז  נישט  אויסדרוקליך  אבער  מיינט  עס 
מעטאדע,  וועלכע  סיי  אינדארסירט  רעדאקציע 
קיינמאל  נעמען  מיר  דאקטאר.  אדער  טעכניק 

נישט קיין שטעלונג איבער געזונטהייט טעמעס.

6263

"סאלפעיטס" און 
פיס-קרעמפן

קרעמפן  פיס  אויף  ליידן  וועלכע  אלע  צו 
וויסן  זייט  נאך):  און   #5966  ,#5957 (בריוו 
סכנות  ממש  איז   (Sulfate) "סאלפעיט"  אז 
פון  ליידן  וועלכע  מענטשן  אייך!  פאר  נפשות 
פיס קרעמפן זענען ממש 'אלערגיש' צו גרעיפ-

דזשוס, וויין, און אנדערע געטראנקען וועלכע 
אנטהאלטן 'סאלפעיטס'. עס ברענגט קרעמפן, 
פארמיידט  'סאלפעיטס'  פון  אוועקשטיין  און 

קרעמפן (פרובירט היימישע מאסט אד"ג). 
 .Irish Soap נאך א הילף בדוק ומנוסה איז
עס איז פארהאן צו באקומען אין צוויי קאלירן, 
וועלכע...  חילוק  קיין  נישט  בלוי,  און  גרין 
לייגט עס ארום אונטער די בעט געוואנט, ארום 
בעט.  די  ארום  און  ארום  זייף  שטיקלעך   6-8
שרייבנדיג  און  אויספרובירט  דאס  האב  איך 
דעם בריוו האלט איך שוין ביי איבער 6 וואכן 
דורכברוך.  ריכטיגער  א   – קרעמפן  קיין  אן 

ממש נסי ניסים!
(-)

6264

"קייטל" איז בגדר 
הטבע

אן ענטפער אויף די טענה פון בריוו #6131, 
האבן  זיי  און  רבנים  געפרעגט  האט  מען  אז 
 Pendulum) געזאגט אז טעסטן מיט די קייטל
אד"ג) צו זען אויף וואס מען איז עלערגיש, איז 
אן ערנסטע שאלה, אנדערע שרייבן גאר אז עס 

קומט פון כוחות הטומאה אד"ג.
וויל איך דא ברענגען אז מען קען עס נישט 
גענוג  האנט.  די  מיט  אוועק'פסל'ן  גלאט 
היינטיגע,  און  פריערדיגע  מובהקים,  פוסקים 

שרייבן אז דאס איז א דבר טבעי.
"ספר  פון  קאפיע  א  מיר  ביי  דא  האב  איך 
ברוך אברהם" פון הגאון מוה"ר אברהם ברוך 
מאני ז"ל, וואו ער ברענגט אראפ א בריוו פון 
הגה"ק רבי חיים וויטאל ז"ל, אז ער האט אזוי 

געטעסט מענטשן. 
'לחש'  א  אפילו  אז  אויך  דארט  שרייבט  ער 
און  פארוואס  נישט  פארשטייט  מען  וואס 
זאגן,  אויך  עס  מען  מעג  העלפט,  עס  וויאזוי 
ווערט  אזוי,  זיך  פירן  מענטשן  וויבאלד  ווייל 

עס א דבר טבעי און מען מעג עס טון. 
איז  וואס  קייטל  די  מיט  איז  אויך  אזוי 
געווארן אזוי פארשפרייט און מענטשן נוצן עס 

כסדר, מעג מען עס טון. 
על כן, כדי נישט שווערער צו מאכן פאר די 
וואס דארפן עס האבן, האב איך דאס געשריבן 
ארויס  העלפט  וואס  פלאץ,  ריכטיגן  אויפ'ן 

אזויפיל אידן. 
כלל  גאנץ  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 

די  צו  צוקומען  דארפן  נישט  זאל  מען  ישראל 
און  געזונט  זיין  זאל  יעדער  און  זאכן,  אלע 

שטארק.
יעקב זיידה, 
דומ"ץ דק"ק צמח צדיק ויזניץ, וויליאמסבורג

6265

איבער ניסטאגמוס 
און אקילער 
טארטיקאליס

 #6188 בריוו  האט  גאזעט  אב  חודש  אין 
אנגעפרעגט וועגן א 2 יעריג קינד וואס ליידט 
אויגן  אן   – (ניסטאגמוס   Nystagmus פון 
 Oculocutaneous Albinism און  מחלה) 
(או-קו-לאקיו-טעיניוס אלביניזם). צוליב דעם 
בייגט (tilt) ער זיין קאפ צו זען, דאס רופט זיך 
Ocular Torticollis (אקילער טארטיקאליס 

– ווען די קאפ איז געבויגן צו קענען זען).
זעלבע  די  געהאט  אויך  האט  קינד  אונזער 
ארום  געווען  איז  ער  ווען  פראבלעמען.  אויגן 
עטליכע  ביי  געווען  מיר  זענען  אלט  יאר   1-2
אויגן דאקטוירים וועלכע האבן רעקאמענדירט 
מיר  זענען  למעשה  אפערירן.  אים  זאל  מען 
 Dr.) גייטאן  דר.  צו  אנגעקומען  בעזהשי"ת 
Guyton) פון די גרעסטע אויגן ספעציאליסטן 
אין  יוניווערסיטעט  האפקינס"  "דזשאן  אין 
באלטימאר. ער האט רעקאמענדירט צו ווארטן 
ווערט  קינד  דאס  ביז  אפעראציע  די  מיט 
אז  זאגנדיג  אלט),  יאר   10-12 (בערך  עלטער 
די אפעראציע וועט נישט קיין סאך אויסמאכן 
פאר זיין זען, נאר בעיקר פאר זיין דרויסנדיגע 
צו  זיך  לוינט  ממילא   (Cosmetic) אויסזען 
ווארטן פאר 2 סיבות. ערשטנס, עס ווערט מיט 
די צייט בעסער פון זיך אליינס, און צווייטנס, 
וואס עלטער דאס קינד, אלץ בעסער די שאנסן 

די אפעראציע זאל זיין מיט ערפאלג בס"ד.
געווען.  אזוי  טאקע  ב"ה  איז  למעשה 
פראבלעם  גאנצער  דער  איז  צוביסלעך 
די  ביי  אצינד,  אליינס.  זיך  פון  פארשוואונדן 
4-5 יאר אלט איז בחסדי ד' שוין כמעט נישט 
פארהאן קיין זכר דערפון. (אפשר האט עס אויך 
צו טון מיט די אויגן גלעזער, אז עס העלפט די 
פארבעסערן.)  אליינס  זיך  פון  זיך  זאלן  אויגן 

דער אייבערשטער זאל העלפן ווייטער.
מיר  מען  קען  אנפראגעס  וועלכע  סיי  פאר 

רופן זייער גערן, 718-387-8536.
(-)

6266

שטארקן יונגע 
אימיון סיסטעם

אויער  וועגן  פרעגט   #6139 בריוו 
בעיבי  חדשים'דיגע   8 מיין  אינפעקציעס. 
איינס  אינפעקציעס  אויער  פון  געליטן  האט 
ענדיגן  נאכ'ן  טעג  אפאר  אנדערע.  דאס  נאך 
די  צוריק.  געווען  שוין  עס  איז  אנטיביאטיק 
האבן  אסאך  וואס  עצה  הילפבארע  ערשטע 
אראפצונעמען  אים  געווען  איז  געראטן  מיר 
פון 'מילכיגס' און פון 'ווייץ'. איך האב קלאר 
ווייץ  געגעסן  האט  ער  מאל  יעדעס  ווי  געזען 
איז ער געווארן שטארק אנגעלייגט מיט שליים 

אין  פארוואנדלט  נאכדעם  ווערט  שליים  (די 
פליסיגקייט אין די נאז און אויערן, שאפנדיג די 
אינפעקציעס). ספעלט און Kamut איז יא גוט. 
נאכדעם האב איך אנגעהויבן בכלל צו שטארקן 
וויטאמינען.  דורך  סיסטעם"  "אימיון  זיין 
צוויי  אנדערע  פאר  געהאלפן  אויך  האט  דאס 
ליידן,  פלעגט  ער  וועלכע  פון  פראבלעמען 
און  פארקילט  אסאך  זיין  פלעגט  ער  דהיינו, 

.(wheezing) אפט אטעמען גאר שווער
עס זעט אויס שווער אין אנפאנג, אבער ווען 
נישט  עס  נעמט  רוטין  אין  אריין  עס  מ'לייגט 

אזוי לאנג.
 Immune) "1.   א 'גוטע' "אימיון בוסטער
אין  (פרעגט  טאג  א  מאל  איין   (Booster

געזונטהייט געשעפט וועלכע איז די בעסטע).
 Liquid) סי.  וויטאמין  פליסיגע   .2

Vitamin C)ד2 מאל א טאג.
3.  1 טיי-לעפעלע "Colloidal Silver"ד2 
מאל א טאג (זייער ווירקזאם צו שטארקן דעם 

אימיון סיסטעם).
וויטאמין די. (Vitamin D), ענדערש 1   .4
מאל א וואך א הויכע מאס ווי איידער ווייניגער 
 400 רעקאמענדירט  מיר  האט  (מען  טאג  יעדן 

IU טעגליך פאר א בעיבי).
אין  פרעגט   !Acidophilus אסאך    .5
און  גוטע  א  פאר  געשעפט  געזונטהייט 
ביליאן   25 געגעבן  אים  האב  איך  שטארקע. 
צוויי מאל א טאג. פאר אן עלטערע קינד געבט 
מען אסאך מער, עס איז קיינמאל נישט צופיל. 
אין "עפל- פוידער  די  אריינגעמישט  האב  איך 

א  אויף  ווייניג  מיט  אן  הייבט  א.ד.ג.  סאוס" 
 >> זייט 15

נאטורליכע גראזן און געווירצן
וועלכע שטארקן דעם אימיון סיסטעם

גראזן און פלאנצונגען זענען שוין באנוצט געווארן צו היילן און שטארקן מענטשן פאר טויזנטער יארן. היינטיגע 
פארשער האבן שוין אידענטיפיצירט איבער 12 טויזנט באשטאנדטיילן אין פלאנצונגען וועלכע קענען גענוצט 

ווערן צו פארבעסערן דאס געזונט. אסאך קענען העלפן - און פארמאגן אפילו "סייד עפעקטס" - פונקט ווי 
געווענליכע מעדיצינען, אבער נעמען אן קאנטראל און אן וויסן וואס, קען חלילה ברענגען מער שאדן ווי נוצן.
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6269

בארשט פאר סארייסעס
פאר בריוו #6003, וואס וואוינט אין א קעלער 
'סארייסעס':  פון  ליידן  קינדער  עטליכע  און 
פאר  דערפאר.  הילפבאר  גאר  איז  "בארשט" 
אנווייזונגען וויאזוי עס צו מאכן קען מען אונז 

רופן, נומער געהיטן אין רעדאקציע.
(-)
רעדאקציע: זעט בריוו #5861, פאראיאר תשרי, 

מיט גענויע אנווייזונגען.

6270

מעגליך אלערגיש צו 'שימל'
 ,#6003 בריוו  "קעלער-סארייסעס",  איבער 
איז שטארק מעגליך אז דאס קינד איז אלערגיש 
אפט  זיך  מאכט  בעיסמענט  א  אין  שימל.  צו 
אויסקלאפן  גרינג  קען  אלערגיע  די  און  שימל, 

מיט סארייסעס.
(-)

6271

גוטע ערפארונג מיט 
סארייסעס

איך  סארייסעס.  וועגן   ,#6071 בריוו  פאר 
פאר  רעזולטאטן  גוטע  מיט  ערפארונג  האב 

דעם. איר קענט מיר רופן 646-842-0528.
(-)

6272

וואזעלין פאר נאז בלוטינג
נאז  די  וואס  קינד  א  איבער  שרייבט   #6203
אויף  נישט  הערט  קינד  דאס  און  כסדר  בלוט 
קראצן. ביי מיין קינד האט געהאלפן צו שמירן 
יעדן טאג אביסל 'וואזעלין' מיט א Q-tip אין 

די נאז.
(-)

6273

"קעי-2" פאר 'וועריקאוז 
וועינס'

א  זוכט  וואס   #6101 בריוו  אויף  ענטפער 
 Varicose) וועינס"  "וועריקאוז  פאר  רפואה 
פרויען  צוויי  פון  געהערט  האב  איך   :(Veins
וועלכע האבן געליטן פון ענליכע פראבלעמען, 
נעמען  דרוך  געווארן  געהאלפן  זענען  זיי  אז 

די  טראגט  וויטאמין  דער   .Vitamin K2
ביינער),  די  (אין  גיין  דארף  עס  וואו  קאלציום 
און העלפט עס זאל זיך נישט אנלייגן אויף די 

אדערן.
(-)

6274

אנווייזונגען פאר גאל-
שטיינער

זוכט  וואס   #6103 בריוו  אויף  ענטפער 
נאטורליכע הילף פאר גאל-שטיינער: דער בוך 
 The Amazing Liver and Gallbladder
 Andreas Moritz דורך  געשריבן   Flush
גיבט קלארע אנווייזונגען וויאזוי צו רייניגן די 

גאל פון שטיינער און שמוץ. 
האבן  וואס  מענטשן  עטליכע  פון  ווייס  איך 
די  דורך  שטיינער  די  עלימינירט  גרינגערהייט 
הצלחה  בוך.  דערמאנטע  די  פון  אנווייזונגען 
איז  אינפארמאציע  קאנטאקט  מיין  רבה! 

געהיטן ביי די רעדאקציע,
(-)

6275

דר. וויסאף פאר "קרעניא-
סיינעסטאוסיס"

 #5997 בריוו  פאר  ענטפערן  צו  רוף  איך 
"קרעניא-סיינעסטאוסיס"  וועגן  פרעגט  וואס 
געהאט  האבן  מיר   .(Craniosynostosis)
אזא פאל, און דער ריכטיגער שליח האבן מיר 
ב"ה געטראפן ביי Dr. Wissof אין מאנהעטן. 
(-)
דארט  (זעט   #82 נומ.  גאזעט  אין  רעדאקציע: 
און  אנווייזונגען)  פראקטישע  און  באריכות  מער 
גוטע  איבער  געשריבן  ליינער  צאל  א  האבן  נאך 
רעזולטאטן מיט דר. דזשעפרי וויסאף, ער איז אין 
"ען. וויי. יו.", נעמט אינשורענס, און זיין טעלעפאן 

נומער איז 212-263-6419.

6276

מער איבער מָאנג בונדלעך
אינפארמאציע  מער  זוכט   #6011 בריוו 
דאס   .(mung beans) בונדלעך מָאנג  איבער 
ענליכע  אן  מיט  באנדל,  גרינע  סארט  א  איז 
 (Peas) ארבעס  גרינע  צווישן  עפעס  ווי  טעם 
און באנדלעך. מען קען עס קויפן אין מן הסתם 
מען  אומעטום.  געשעפטן  געזונטהייט  אלע 
דארף עס נישט קאכן צו לאנג, ווייל דאן צוגייט 
עס אינגאנצן – אויסער אויב מען וויל עס דוקא 

עסן צוקוועטשט.
(-)

ליינער'סגאזעטענטפער'סקורצע 
6277

גוטע שיך קעגן שיילן
די  וואס  פיס  פאר  רפואה  א  זוכט   #6201
הויט שיילט זיך כסדר. מיין זון האט שרעקליך 
זייער  האבן  פיס  זיינע  דערפון.  געליטן 
געקראצט און זיך געשיילט, ביז איך האב אים 
אסאך  שוין  איז  אצינד  שיך.   Geox געקויפט 
איז  פראבלעם  די  ב"ה  און  שפעטער  יארן 

געלעזט.
(-)

6278

קעניזיאלאדזשי פאר מילדע 
"סליּפ-עּפניע"

'סליּפ  מילדע  פאר  הילף  זוכט  בריוו #6013 
דאקטוירים   .(mild sleep apnea) עּפניע' 
 CPAP א  נוצן  צו  געווענליך  רעקאמענדירן 
מאשין. איך האב עס נישט ליב געהאט וויבאלד 
עס האט מיר געמאכט היסן, האב איך פרובירט 
 ,(Health kinesiology) "קעניזיאלאדזשי" 

און עס האט מיר ב"ה געהאלפן.
(-)

6279

פאזיטיוו איבער מאשין
מיר  עּפניע'.  'סליּפ  פאר  הילף  בעט   #6013
פון  און  דערמיט,  דיאגנאזירט  אויך  מען  האט 
זייער  מאשין  דער  העלפט  ערפארונג  מיין 
אומזיסט,  מאשין  די  באקומען  קען  מען  גוט. 
שלאפט  מען  עס.  דעקט  אינשורענס  וויבאלד 
קיין  פון  נישט  מען  ווייסט  מער  און  דעם  מיט 

פראבלעמען צו זאגן.
(-)

6280

דר. פיוראן אין טעקסאס
'קרעניא- פאר  דאקטער  א   ,#5997

געוואלדיגער  א  דא  איז  סיינעסטאוסיס', 
נאמען  מיט'ן  טעקסאס,  דאללאס,  אין  מומחה 
ספעציאליסט  אויסנאם  אן  איז  ער  פיוראן.  דר. 
איז  אויך   .972-566-6464 איז  נומער  זיין  און 
איינער  אויב  איבערמאכן  אין  גוט  זייער  ער 
גוט  נישט  זיך  האט  עס  און  געטון  עס  האט 

אויסגעארבעט און מען דארף עס איבערטון.
(-)

6281

פארטיידיגט "קליער קריעם"
קריעם"  "קליער  איבער  שמועס  אינעם 
איך  אז  מעלדן  איך  וויל   ,(Clear Cream)
מענטשן,   2 פון  האנטיג  ערשט  געהערט  האב 
לאברעטאריע  א  צו  געשיקט  עס  האבן  זיי  אז 
אונטערצוזוכן אויב עס אנטהאלט "קארטיזאן", 
עס  ניין,  אז  געווען  איז  ענטפער  דער  און 

.(Herbs) פארמאגט בלויז נאטורליכע גראזן
(-)

6282

קעניזיאלאדזשי געהאלפן 
פאר ברעכן

פון  ליידט  וועלכער  יונגל  יעריג   8 אן  וועגן 
האבן  אונז   ,(#6000) אטאקעס  ברעכן  אפטע 
וואס  קינד  קליין  א  מיט  זעלבע  דאס  געהאט 
נישט  האט  מען  און  געבראכן  כסדר  האט 

געוואוסט פון וואס דאס קומט. 
מען  האט  "קעניזיאלאדזשי"  דורך 
"עסיד"  צופיל  האט  ער  אז  אויסגעפונען 
זיך  האט  עס  ווי  און  מאגן,  אין  (זויערקייט) 
ארויסגעשטעלט, איז עס געקומען ביי אים פון 

עסן צופיל באנאנעס.
(-)

6283

דר. ארטור גאלדסטין שוין 
ריטייערד

לתועלת הציבור: דר. ארטור גאלדסטין פון 
נאך)  און  בריוו #5996  (ביי  דערמאנט  מאנסי, 
צעריסן  א  פאררעכטן  צו  ספעציאליסט  אלס 
לעכל פון אן אויעררינגל, איז שוין ארויס אויף 
אויב  אדרבה,  בעטן  טאקע  ווילן  מיר  פענסיע. 
געלונגענעם  אנדערן  אן  פון  ווייסט  איינער 
ספעציאליסט אויף די טעמע, ביטע מעלדן אין 

גאזעט לטובת הציבור.
(-)

6284

גארנישט געשאדט
שאטס  וועגן  שאלה  די  וועגן  ענטפער  איך 
משפחה  די  אין  אונז  ביי  אלערדזשיס.  פאר 
שאטס  די  באקומען  געשוויסטער  צוויי  האבן 

יונגערהייט. 
זכר  קיין  נישט  כמעט  ב"ה  זיי  האבן  היינט 

דערפון. הצלחה און סייעתא דשמיא,
(-)

6285

מעגליך "וויזינג"
#6010, א קינד וואס היסט שווער, מען קען 
"וויזינג"  איז  עס  אויב  דאקטאר  דעם  פרעגן 
א  אונז  ביי  האט  יא,  אויב   .(wheezing)
אסטמא)  פאר  נוצט  מען  (וואס   Puffer

וואונדערליך געארבעט.
(-)

6286

גוטער ּפעריָאדענטיסט
איך רוף איבער די פראגע פון בריוו #6004, 
גומען-ספעציאליסט  גוטע  א  זוכט  וואס 

 .(Periodontist)
ערפארונג  גוטע  זייער  געהאט  האב  איך 
נעבן  אפיס  אן  האט  ער  מינץ,  דר.  איינער  מיט 
טעלעפאן  זיין  נישט  געדענק  איך  סקווירא, 
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6268

הוספה צו תשרי 
ע"ז ארטיקל

הערליך  אזוי  פאר'ן  כח  יישר  גרויסן  א 
באשרייבן פאראיאר אינעם תשרי גאזעט "דער 
הייפעלע  דאס  ווי  גער",  אין  וידוי  לעצטער 
השנה  ראש  א  געפראוועט  דארט  האבן  אידן 
בימי הר"ס עולם. איך שפיר עס וואלט געווען 
זענען  יאר  היי  אז  צוצולייגן  אינטערעסאנט 
אויפגעקומען נאך פרטים איבער'ן בעל תפילה 
הרבני  זיידע  אונזער  אידן,  גרופע  יענע  פון 
מיכל  יחיאל  חיים  מו"ה  המרומם  החסיד 
על  (אויסגעגאנגען  הי"ד  ז"ל  וויינבערגער 
קידוש ד' א' דר"ח אייר תש"ה) און מיר וואלטן 

עס געוואלט מפרסם זיין לזכרון קדושים.
אביסל  געוואוסט  מען  האט  משפחה  די  אין 
איבער זיין פאטער, הרה"ח רבי פרץ בן הרה"ח 
איז  וועלכער  הי"ד,  ז"ל  וויינבערגער  יונה  רבי 
געווען שוחט אין נירעדהאז און איז פון דארט 
אינאיינעם  אוישוויץ  קיין  געווארן  געפירט 
מיט הרה"ק רבי שלום אליעזר'ל ראצפערטער 
הייליגן  פון  זקונים  בן  דער  הי"ד,  זצוק"ל 
רב,  נירעדהאזער  דער  און  זי"ע,  רב  צאנזער 

הגה"צ רבי שלום ווידער זצ"ל הי"ד.
עביר  יודל  ר'  הרה"ח  יבלחט"א  (ווי 
גבאי  בארימטער  דער  שליט"א,  ראזענבערג 
דערציילט,  וויליאמסבורג-מאנסי  פון  צדקה 
קיין  באן  דעם  מיט  אנגעקומען  אויך  ער  איז 
אוישוויץ און ער האט באגלייט די צדיקים ביז 

די לעצטע מעגליכע מינוט. 
פרץ  ר'  האט  סעלעקציע  די  צו  ביז 
רבי  הרה"ק  אונטערגעהאלטן  וויינבערגער 

ליינער'סגאזעט
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מאל, ווייל די טעם איז נישט אזוי גוט.
אנטהאלט  בוסטער"  "אימיון  די  אויב    .6
נישט Kyolic, האב איך דאס אויך באזונדער 
דאס  געבן  פון  וואכן  עטליכע  נאך  געגעבן. 
אלעס פאר מיין קליינעם, און אודאי מיט אסאך 

תפילות, איז ער ב"ה ווי ניי געבוירן. 
עטליכע  פאר  געגעבן  ווייטער  עס  כ'האב 
מער  נישט  מער  ב"ה  ער  האט  היינט  חדשים. 
קיין זכר פון די אויער אינפעקציעס און שווערע 

אטעם. השי"ת זאל ווייטער העלפן.
(-)

6267

"אייאדיין" איז 
אומעטום

טרעפן  קען  מען  וואו  פרעגט   #6006 בריוו 
די ריכטיגע 'יאוד' (אייאדיין – Iodine). דער 
ענטפער איז אז סיי וועלכע אפטייק פארקויפט 

דאס. 
עס איז א פשוט'ע פליסיגקייט וואס רייניגט 
 (Antiseptic (אן  מיקראבן  שעדליכע  אויס 

 .(Peroxide) 'פונקט ווי 'פראקסייד
איך מיין אז בריוו #5845 (אין גאזעט #142), 
די  אויף  יאוד  שמירן  זאל  מען  שרייבט  וואס 
הענט צו זען אויב מען מאנגלט אין 'אייאדיין', 
געמאכט  איז  עס   ,Povidone-iodine מיינט
פאל,  א  נאך  ווי  וואונד,  וועלכע  סיי  רייניגן  צו 
אויב מען כאפט א שניט אדער ערנסטע קראץ, 
צי פאר און נאך אן אפעראציע (עס ציפט נישט 

אזויווי פראקסייד אדער אלקאהאל).
(-)

לא יחרץ געלט:

"עּפי-ּפען" פאבריצירער 
שליסט $465 מיליאן 

פשרה מיט מעדיקעיד
"מיילאן   - נעוואדא  מיילאן, 
"עּפי- פון  פאבריצירער  פארמעסוטיקלס", 

מיליאן   $465 א  געשלאסן  האט  ּפען", 
דאלערדיגע פשרה מיט די פעדעראלע רעגירונג 
האט  זי  אז  איר  קעגן  קלאגעס  שליכטן  צו 
"מעדיקעיד"  גערעכנט  יאר   10 איבער  פאר 
לעבנס- די  פאר  פרייזן  איבערגעטריבענע 

וויכטיגע אלערדזשי איינשפריצן.
שליכטונג  צווייטע  די  שוין  איז  דאס 
 ,'09 זייט  רעגירונג  די  און  'מיילאן'  צווישן 
רייסן  אומבארעכטיגט  פאר'ן  קלאגעס  איבער 
אין  פראדוקט  א  פאר  פרייזן  געשוואלענע 

וועלכע אזויפיל נויטיגן זיך צום לעבן. מאנכע 
אפמאך,  לעצטע  די  קריטיקירט  אבער  האבן 
פון  ווייניגער  אסאך  איז  סומע  די  וויבאלד 
פאר  איבערגעצאלט  האט  מעדיקעיד  וויפיל 

'מיילאן'. 
די  ווען  צייט  זעלבע  די  אין  קומט  דאס 
אויערן  די  איבער  ביז  פארזינקען  איז  פירמע 
איבער  קאנטערווערסיעס  שטורמישע  אין 
אירע געשוואלענע פרייזן פאר די "עפי-פענס" 
וועלכע ראטעווען טאקע לעבנס אבער ליידיגן 
דעם  געהויבן  האט  פירמע  די  קעשענעס.  אויס 
מיט  איינשפריץ  וויכטיגן  דעם  פאר  פרייז 

שלום אליעזר'ל פון איין זייט און יבלחט"א ר' 
יודל עביר האט אים אונטערגעהאלטן פון דער 
האנט  אנדערע  די  מיט  ווען   – זייט  אנדערער 
הגה"צ  רב,  דעם  אונטער  עביר  יודל  ר'  האלט 

רבי שלום ווידער.
ביי די טרויעריג בארימטע סעלעקציע האט 
צעשיידט.  זיי  ימש"ו  מענגעלע  רשע  דער 
רעכטס  געווארן  געשיקט  איז  עביר  יודל  ר' 
זוכה  ומרים  קשים  יסורים  נאך  האט  און 
ד'  בחסדי  און  קריג  די  איבערצולעבן  געווען 
אויפגעשטעלט דורות ישרים מבורכים. ר' פרץ 
איז ווייטער מיטגעגאנגען און אונטערגעהאלטן 
דעם צדיק וקדוש רבי שלום אליעזר'ל ביז אין 
קאלך אויוון אריין וואו זייערע הייליגע נשמות 
זענען אינאיינעם ארויף אין הימל אויף קידוש 

שמו יתברך. בחייהם ובמותם לא נפרדו.)
האט  זי  אז  געוואוסט  מען  האט  מוטער  זיין 
געהייסן מרת רחל בת רבי יעקב דוד ז"ל, אבער 

מער ווי דעם האט מען נישט געוואוסט. אפשר 
נתעורר  זענען  אידן  אזויפיל  וואס  זכות  אין 
גאזעט  המספיק  אין  ארטיקל  דורכ'ן  געווארן 
אויפגעקומען  בס"ד  יאר  היי  פונקט  מען  איז 
געווען  איז  זי  יחוס.  דערהויבענעם  איר  אויף 
גרשון  מנחם  ר'  הגה"צ  פון  שוועסטער  א 
טשעטשאוויץ,  אבדק"ק  ז"ל  מאשקאוויטש 
פאטער פון הגאון ר' נתן מנחם מאשקאוויטש 
איז  וועלכער  קדושים,  זכרון  בעמח"ס  זצ"ל, 
הייליגן  פון  בן  אחר  בן  אייניקל  אן  געווען 
זיך  זיי  זענען  אויך  זי"ע.  מגיד  זלאטשובער 
מתייחס נאכ'ן הייליגן אפטער רב זי"ע און נאך 

צדיקים וקדושים זי"ע.
זוכה  ער  האט  אבות  זכות  דעם  מיט  אפשר 
בשעתו,  אידן  אזויפיל  זיין  צו  מחזק  געווען 
ביים קריג, און יארן שפעטער, דורכ'ן המספיק 

גאזעט, וכל המזכה את הרבים...
(-)

צום געזונט

איבער 400% אין בלויז צען יאר, פון $94 אין 
07' ביז $608 אין 16'. עקספערטן שאצן אז עס 
קאסט די פירמע אונטער $10 צו פאבריצירן אן 

'עּפי-ּפען'.
 $38.5 באקומען  וועט  סטעיט  יארק  ניו 

מיליאן פון די סומע.  

אפאראט  מעדיצינישער  א  "עפי-פען",  דער 
"עפינעפרין"  דאזע  געמאסטענע  א  איינצושפריצן 
צו  באנוצט  מייסטנס  ווערט  און  (אדרענעלין) 
רעאקציעס,  "אלערדזשיק"  ערנסטע  באהאנדלען 
איז צום ערשטן מאל ארויסגעקומען אין די 1970'ער 

יארן.

אין 07' האט "מיילאן" אפגעקויפט דעם פראדוקט, 
גענומען  אויך  זיך  אבער  פארבעסערט,  היבש  עס 
ארויפשרויפן די פרייזן אין די פאראייניגטע שטאטן 

אין די העכערע ספערן.

פארקויפט  ווייטער  עס  איז  בריטאניע  גרויס  אין 
 120 קאנאדע,  אין  און  פונט   26.45 פאר  געווארן 

קאנאדישע דאלארן.
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פראגעסקורצעליינער'סגאזעט
6291

"פעריפעראל ניוראפעטי"
איפארמאציע  וועלכע  סיי  דרינגנד  זוכן  מיר 
א   ,"Peripheral neuropathy" איבער 
נערוו-ליניעס  די  אין  אינפלאמאציע  כראנישע 
וואס שוואכט אפ די מוסקלען. מיר ווילן הערן 
אלעס דערוועגן און וואס מען קען טאן דערצו, 
אייך  לאזט  ביטע  נאטורליך.  אדער  מעדיציניש 

הערן ווי פריער!
(-)

6292

פיצל קינד טרייסלט
חדשים  אפאר  קוים  קינד  פיצל  א  האבן  מיר 
און  טרייסלט  קערפערל  גאנצע  זיין  וואס  אלט 

 .(Tremors) ציטערט כסדר
און  ניוראלאדזשיסט  ביים  געווען  זענען  מיר 
אלעס האט 'אויסגעזען' גוט. דער מצב איז אבער 
מיר  און  נעבאך  ליידט  קינד  דאס  גוט.  נישט 
ווייסט  איינער  אויב  העלפן.  נישט  אים  קענען 
גאזעט  דורכ'ן  ענטפערן  ביטע  דערוועגן  מער 

אדער זיך פארבינדן מיט אונז. מיט פיל דאנק פון 
פאראויס,

(-)
אמאל  אונז  האט  ליינער  א  רעדאקציע: 
האט  וואס  ערוואקסענער  אן  איבער  דערציילט 
געליטן דערפון און עס האט זיך ארויסגעשטעלט 
געוויסע  לויט  און  דעזיז"  ליים  "כראנישע  זיין  צו 
אפילו  קינדער  עס  קענען  ליים-דאקטוירים 

באקומען בירושה פון די עלטערן.

6293

הילף פאר רומעטאיד 
ארטרייטיס?

און  קינדער  קליינע  פון  מאמע  א  בין  איך 
ארטרייטיס  רומעטאיד  פון  שטארק  כ'לייד 

 .(Rheumatoid Arthritis)
דערצו  היילונג  א  פון  ווייסט  איינער  אויב 
אדער האט ערפארונג דערמיט, אפשר דורך גיין 
צום ים המלח אדער סיי וואס, זאל ביטע לאזט 

וויסן דורכ'ן גאזעט. יישר כח,
(-), קרית יואל
די  מיט  פארבינדן  זיך  קענט  איר  רעדאקציע: 

די  איבער  בריוון  פריערדיגע  פאר  רעדאקציע 
טעמע.

6294

רעדוצירן פרעקלס?
צו  וויאזוי  וועג  נאטורליכע  א  דא  איז 
"פרעקלס"  מאכן  ווייניגער  אדער  אוועקנעמען 

(Freckels) אויפ'ן פנים?
(-)

6295

טעם אן זאלץ?
מיר זענען געווען ביים דאקטאר מיט אונזער 
טאטע שחי' וואס ליידט ל"ע אויף הויכע בלוט 
אנגעזאגט  אונז  האט  דאקטער  דער  דרוק. 
וויבאלד  זאלץ,  קיין  עסן  נישט  מער  זאל  ער 
ווי  בלוט-פרעשור.  די  ארויף  טרייבט  זאלץ 
פארשטענדליך איז זייער אומאיינגענעם צו עסן 
זייער  וואלט  איך  עסן.  אומגעזאלצענע  בלויז 
געוואלט וויסן, אויב איינער ווייסט פון אן עצה 
וויאזוי אהערצושטעלן עסן מיט א טעם, אן נוצן 

זאלץ. יישר כח,
(-)

6296

עפל-סיידער וויניגער
איך וויל פרעגן אויב איינער האט א גוטע עצה 
ארויפצולייגן  וויאזוי  ערפארונג  אייגענע  פון 
(פאר  קינד  א  אויף  עסיג"  "עפל-סיידער  די 

זייער  ציפט  עס  וויבאלד  וכדו'),  ווארצלען 
צו  עס  וויאזוי  עצה  אן  פארהאן  איז  שטארק. 

לייגן מיט ערפאלג?
(-)

6297

נידריגע טיירויד
נידריגע  פאר  טון  צו  וואס  עצה  אן  זוך  איך 
.Thyroid Antibodies טיירויד און פאר און
(-)

6298

מידקייט און צוקער?
עטליכע  מיט  בריוו  א  צו  דא  זיך  ווענד  איך 
אויפשטיין  ביים  שוועריקייטן  אז  צוריק,  יאר 
פראבלעם  א  אויף  ווייזן  מעגליך  קענען  צופרי 
מיט 'צוקער'. איך וויל הערן מער אינפארמאציע 
דערוועגן, ביטע שרייבט אריין צום גאזעט אדער 
פארבינדט אייך מיט מיר, מיין טעלעפאן נומער 

ליגט ביי די רעדאקציע. יישר כח,
(-)

6299

פליסיגקייט אין אויער ביי 
ערוואקסענע

מיר זוכן הילף פאר א יונגע מאמע פון קינדער 
אויערן.  די  אין  פליסיגקייט  פון  ליידט  וואס 
 tubes in the) 'געהאט 'טובס שוין  האט  מען 
ear), עס האט אבער נאר געהאלפן פאר אפאר 
חדשים, און מען ליידט זייער דערפון. די אויער 

טוט וויי און מען הערט נישט גוט.
(-)

6300

פיזישע ענקזייעטי
איך בין א אינגערמאן וואס ליידט שוין יארן 
פון "פיזיקעל ענקזייעטי". ד.מ. אז פון אינדרויסן 
אבער  רואיג.  אויס  זע  איך  גארנישט,  מען  זעט 
גאנצע  מיין  ווי  שטארק  זייער  איך  שפיר  פיזיש 
טאנץ  איך  ווי  כ'שפיר  אנגעצויגן.  איז  קערפער 
ארויס פון די הויט, די קאפ טוט זייער וויי, און 
עס  כ'שפיר  סימפטאמען.  ענליכע  אסאך  נאך 
דאווענען,  לערנען,  ביים  ביינאכט,  בייטאג,  סיי 
עסן, און סיי ווען. וואס קען מען צו דעם סיי צו 
שיקט  ביטע  מעשה?  בשעת  סיי  און  פארמיידן 

אריין אייער ענטפער, ולמצוה גדולה יחשב!
(-)

6301

האר פאלט ארויס
וויאזוי  אינפארמאציע  דרינגנד  זוכן  מיר 
האבן  מיר  ארויספאלן.  פון  האר  אפצושטעלן 
און   ,Myrtleר,Biotin מיט  שאמפו  פרובירט 
ווי  ענטפערט  ביטע  וויטאמינען.  שיעור  א  אן 

שנעלער! יישר כח,
 (-)

נומער. ער איז א היימישער איד, א פולקאמער 
שומר תומ"צ, רעכנט זיך מיט די פרייז, און איז 

גאר ערפארן, פארשטענדליך און פארזיכטיג. 
האבן  מיר  דאנקבאר  זייער  ב"ה  זענען  מיר 

געפונען דעם גוטן שליח. כל טוב!
(*)
רעדאקציע: דער נומער פון דר. מינץ אפיס איז 

.845-259-2500

6287

פאזיטיווע ערפארונג מיט 
"סי-ּפעּפ" פאר 'סליּפ עּפניע'

עּפניע'  'סליּפ  פאר  הילף  בעט  בריוו #6013 
(Sleep Apnea). איך האב געוואלט זאגן אז 

מען קען נוצן א "סי. ּפעּפ" (CPAP) מאשין. 
קענען  וועלכע  דענטיסטן  פארהאן  זענען  אויך 
וואס  מויל  פאר'ן   (guard) פארעם א  צופאסן 

האלט די צונג אראפ ווען מען שלאפט. 
(-)

6288

פאות פאלט ארויס, נישט פון 
מקוה

מקוה  צוליב  ארויס  פאלט  וואס  פאות  פאר 
גראדע  פאסירט  עס   ,(#5887 (בריוו  וואסער 
ביי אסאך אין רעזולטאט פון די זייף וואס מען 
עס  מקואות,  היימישע  אסאך  ביי  ארויס  לייגן 

פאסירט נישט פון די מקוה וואסער. 
נעמט מיט שאמפו און דער פראבלעם וועט 

בעז"ה אוועקגיין. נאכמער, די ארויסגעפאלענע 
האר וועט אויך צוריקוואקסן בס"ד!

(-)

6289

טרוקענע היס? מעגליך עסיד
קומען  קען   (#6010) הוס  טרוקענע  א 
עסן  פון  רעזולטאט  אין  'עסיד'  סאך  צו  פון 
און/אדער  צוקער,  מעל,  ווייסע  מילכיגס, 
מאכלים.  פראצעסירטע  און  געקאכטע  צופיל 
פרובירט צו געבן מער רויע מאכלים ווי פרוכט 

און גרינצייג.
(-)

6290

עלימינירן ווייץ פאר 
"קארפעל טונעל"

מיר  האט  סינדראם"  טונעל  "קארפעל  פאר 
זייער שטארק געהאלפן אראפגיין פון ווייץ. די 
זענען  ווייץ  עפעס  געגעסן  כ'האב  וואס  מינוט 

די יסורים צוריק.
(-)

זייט 14<< 

ליינער'סגאזעטענטפער'סקורצע 
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המספיק-קעירגאזעט
נייעס און אינפארמאציע 

איבער די מיטעלע און 
עלטערע יארן צוגעשטעלט 

דורך "המספיק קעיר" פאר יונג און אלט
שניידן קאלעריס דרייט גאר 

ביאלאגישער זייגער אויף צוריק
שטודיעס  פילע   – קאליפארניע  אירווין, 
א  אויף  לעבן  אז  געוויזן  לאנג  שוין  האבן 
דיעטע פון געצוימטע קאלעריעס קען הערליך 
פרישע  א  אבער  ימים,  אריכות  שטארקן 
אז  מאל  ערשטן  צום  אצינד  ווייזט  שטודיע 
קען  עסט  מען  קאלעריס  וויפיל  באגרעניצן 
דעם  פארשטייטערן  עלטער  דער  אויף  אפילו 
אזוי  נישט  זיך  זאל  מען  זייגער"  "ביאלאגישן 

שנעל פארעלטערן.
דער  לויפט  פארשער  קאליפארניע  לויט 
דאס  מענטש,  פון  זייגער  ביאלאגישער 
זיך,  פארעלטערט  מענטש  דער  וויאזוי  הייסט 
די  צווייטן.  צום  איינעם  פון  אנדערש  גאר 

דער  גוט  ווי  געוואנדן  היבש  זענען  טוישונגען 
ענערגיע-קאלעריס  פראצעסירט  מעטאבאליזם 

וואס קומען אריין דורך מאכלים. 
פארשער  האבן  מייז  איבער  שטודיע  א  אין 
געזען אז עלטערע צעלן פראצעסירן נישט אזוי 
גרופע  א  ווען  אבער  יונגע.  ווי  קאלעריס  גוט 
א  געווארן  געפיטערט  זענען  מייז  עלטערע 
א  פאר  קאלעריס  ווייניגער   30% מיט  דיעטע 
תקופה פון 6 חדשים, איז זייער מעטאבאליזם 
זאלן  זיי  ברענגענדיג  געווארן,  פריש  און  יונג 
א  אז  מיינט  דאס  פריידן.  אין  עלטערן  זיך 
דיעטע מיט ווינציגער קאלעריס קען גאר אפילו 

צוריקדרייען דעם זייגער. 

דאקטאר: איר האט נישט געהערט 
וואס כ'האב געזאגט?

קענען  דאקטוירים   – איירלאנד  קארק, 
ווען  פארדרוס  גרויס  אויסדרוקן  צומאל 
אנווייזונגען  זייערע  נישט  פאלגן  פאציענטן 
בארג  געזונט  זייער  גייט  רעזולטאט  אין  און 
אראפ. אסאך מאל איז עס פשוט וויבאלד דער 
דער  וואס  פארשטאנען  נישט  האט  פאציענט 
זיך  טרעפט  עס  און  געזאגט,  האט  דאקטאר 

אסאך מער ביי עלטערע פאציענטן.
וויבאלד  טעותים  די  שטאמען  געווענליך 
קאמיוניקאציע  די  אין  געפעלט  האט  עס 
פאקט,  אין   – פאציענט  און  דאקטאר  צווישן 
צווישן  קאמיוניקאציע  ווען  שטודיעס,  ווייזן 
36% כאטש  ווערן  אויסגעצייכנט,  איז  ביידע 

ווערט  אלזא,  פארמיטן.  טעותים  מעדיצינישע 
די שאלה, פארוואס אזויפיל עלטערע, וועלכע 
זענען שוין לאנג אריבער די יארגענג לבינה און 
לעצה און האלטן שוין ביי די גבורות, פארוואס 
פעלט אזויפיל אין די קאמיוניקאציע צווישן זיי 

און דאקטוירים?
אין  פארשער  געעגבערט  האט  פראגע  די 
"יוניווערסיטי קאלידזש קארק" אין איירלאנד, 

און  צוזאמגעקליבן  דעריבער  האבן  זיי  און 
מענטשן   100 פון  אינפארמאציע  אנאליזירט 
וועם  ביי  און  וואו  שטודירנדיג  די 60,  העכער 
מיספארשטענדענישן  געמאכט  זיך  האט  עס 

צווישן זיי.
אז  ארויסגעקומען  איז  ענטפער  דער 
די  צווישן  הערן-פארלוסט.  איז  דערין  שולדיג 
אן  איבער  באריכטעט   57 האבן  באטייליגטע 
האבן   26 און  השמועה  חוש  אפגעשוואכטע 

גענוצט הער-מאשינדלעך.
האבן  זיי  אז  דערציילט  נישט  האבן   43%
דאקטאר  דער  וואס  געהערט  נישט  פשוט 
האלבע  געהערט  נאר  אדער  געזאגט,  זיי  האט 
אנדערש.  פארשטאנען  דעריבער  און  ווערטער 
נישט אייביג האבן זיי אפילו געוואוסט בשעת 
דאס  נישט  איז  הער-קראפט  זייער  אז  מעשה 

זעלבע ווי אמאל.
עס איז דעריבער אלץ געראטן איבערצוזאגן 
פון  געהערט  האט  מען  וואס  דאקטאר  פאר'ן 
ריכטיג  האט  מען  אז  באשטעטיגן  צו  אים, 

פארשטאנען. 

דער נייער "נערונג פאקטן" טאוול וואס עסן-
פירמעס מוזן ארויפלייגן אויף אלע פראדוקטן 
(קלענערע  למס'   '18 יאר  פון   26 יולי  ביז 
פירמעס באקומען ביז די זעלבע צייט אין 19').

אזוי  איז  קאלעריס  די  אויף  חשבון  א  האלטן 
עסן  זענען  למס'   1990 זייט  אזש  וויכטיג, 
אויף  ארויסצושרייבן  פארפליכטעט  פירמעס 
יעדע  אין  קאלעריעס  צאל  די  פראדוקטן 
איז  ציפער  דעם  ארויסשרייבן  סתם  פארציע. 
עס  האבן  מענטשן  געווען.  גענוג  נישט  אבער 
געמיינט  און/אדער  באמערקט  גענוג  נישט 

"הער- עלעקטראנישער  ערשטער  דער 
מאשינדל" אין דער וועלט.

זענען  מאשינדלעך"  "הער  עלעקטראנישע 
ניינצנטן  פון  ענדע  געווארן  פאבריצירט 
האטשיסאן,  ריעז  מיללער  יארהונדערט. 
עלעקטריציטעט- אמעריקאנער  אן 
אינזשעניר, האט אנטוויקלט דעם אפאראט 
ערפונדענע  פריש  די  דורך  אינספירירט 
דעם  ערפונדן  אויך  האט  ער  'טעלעפאן'. 
מאשין  דער  פייפער".  "אויטאמאביל 
עס  האט  מען  אז  גרויס  אזוי  געווען  איז 
האט  עס  טיש.  אויפ'ן  האלטן  געדארפט 
פון  סומע  אסטראנאמישע  די  געקאסט 
$400 אין יענע צייטן (ארום 11 און א האלב 
קיין  נישט  וואלוטע.  היינטיגע  אין  אלפים 
פארקויפט  שוואך  איז  עס  אז  וואונדער 

געווארן).

קריג  שפאנישע-אמעריקאנע  די  נאך 
פארקויפן  אייראפע  קיין  געפארן  ער  איז 

פון  מיטגלידער  אסאך  פראדוקט.  זיין 
פון  געליטן  האבן  פאמיליעס  קעניגליכע 

גענעטישע אויער-פארלוסט. 

הערליך  דעריבער  האט  ערפינדונג  זיין 
קעניגן  דענישע  די  ביי  אויסגענומען 
וועלכע האט אים אין רעזולטאט געלאדנט 
געקרוינט  איז  מאן  איר  ווען  מיטצוהאלטן 
געווארן אלס קעניג עדווארד דער זיבעטער 
דערנאך  זיך  האט  ער  בריטאניע.  גרויס  פון 
פארבעסערן  יארק  ניו  קיין  אריבערגעצויגן 

זיין פראדוקט.

ארויסגעקומען  ער  איז  למס'  יאר 1900  אין 
דאקטוירים  וועלכע  ווערסיע,  נייע  א  מיט 
נס"...  גרויסארטיגער  "דער  גערופן  האבן 
'בלויז' 3.5 פונט און איז  עס האט געוואויגן 
באשיידענע  די  פאר  געווארן  פארקויפט 
היינטיגע  אין   $1,760)  $60 פון  סומע 
וואלוטע). מיט די יארן איז עס אלץ געווארן 

קלענער , גרינגער און ביליגער.

גאנצן  דעם  מיינט  קאלעריעס  צאל  די  אז 
שאכטל/פעקל. 

פארעפנטליכט  רעגירונג  די  האט  פאראיאר 
וויכטיגע  עטליכע  מיט  סארט  נייעם  דעם 
טוישונגען (זע אין בילד). דער גרעסטער טויש 
מוז  פארציע  פער  קאלעריעס  צאל  די  אז  איז 
אזוי  אותיות.  לבנה  קידוש  מיט  ארויסשרייען 
דיקער  זיין  פארציע  א  פון  מאס  די  מוז  אויך 
אנהייבן  אויך  דארף  מען  מערקבאר,  מער  און 
ארויסשרייבן וויפיל 'צוגעלייגטע' צוקער דער 

פראדוקט אנטהאלט.
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תשרי
נימאן טייך, גרעניץ צווישן ליטא

און פוילן-רוסלאנד
י"ב תמוז, תקע"ב

וועלט  די  איז  תקע"ב  זומער  אינמיטן 

דער  ווען  געווארן  אויפגעטרייסלט 

נאפאליאן  עמפעראר,  פראנצויזישער 

באנאפארטעי, איז ארויס אין קריג קעגן דעם 

רוסישן צאר אלעקסאנדער דער ערשטער, קוים 

אפמאך  פרידנס  א  שליסן  נאכ'ן  יאר  עטליכע 

צווישן זיי. נאפאליאן און זיינע ארמייען האבן 

ביים  טייך  'נימאן'  דעם  אריבערגעשפרייזט 

דעמאלטסיגן גרעניץ צווישן ליטא, און פוילן, 

וואס האט געהערט צו רוסלאנד. קורץ דערנאך 

גרויסמאכטן  די  צווישן  שלאכטן  די  האבן 

הימלען  אייראפעאישע  די  באדעקט  ווידער 

מיט פולווער און באגאסן איר ערד מיט בלוט 

פון העלדישע סאלדאטן אויף ביידע זייטן.

נישט  אבער  האבן  קאמף  דעם  געפירט 

פראנט.  אויפ'ן  גענעראלן  און  אפיצירן  די 

דער זיג האט זיך געוואנדן אין די צדיקי הדור 

פעולות  הייליגע  זייערע  מיט  האבן  וועלכע 

ווי  ארמייען  מעכטיגע  די  ארומגערוקט 

שפילצייג אויפ'ן שאך-ברעטל.

די צדיקי הדור זענען געווען צעטיילט אין 

זייערע מיינונגען ווער זאל געוואונען דעם קריג, 

דער רוסישער צאר אדער דער פראנצויזישער 

עמפעראר. אסאך צדיקים פון יענעם דור דעה, 

אדער  ערשטן  אין  תלמידים  מעלה,  שרפי  די 

צווייטן דור פונעם גרויסן מגיד פון מעזריטש 

זי"ע, האבן פארארבעט מעשים אז די מלחמה 

זאל שוין זיין "מלחמת גוג ומגוג" און נאכדעם 

זאל שוין קומען משיח צדקנו, והי' ד' למלך על 

כל הארץ.

באלד צוויי יאר האט די מלחמה געדויערט, 

בייגן  וועלכע  שלאכטן  שווערע  ביטערע  מיט 

צום  זייט  איין  פון  וואגשאל  דעם  נאכאנאנד 

אנדערן.

זיין  אין  געשריבן  האט  אליינס  נאפאליאן 

טאג-ביכל, אז אין אלע זיינע מלחמות האט ער 

שטענדיג געזען א יוד מיט רויטע האר (ווי עס 

איז מקובל איז דאס געווען די צורה פון רבי'ן 

רבי מענדעלע רימנוב'ער) ווי ער גייט פאראויס 

די  אים  ברענגט  און  מיליטער  זיין  פון  פארנט 

אין  שלאכט,  לעצטן  ביים  אויסער  נצחונות. 

י' סיון תקע"ה, ארום דריי  "וואטערלו" (בערך 

וואכן נאך די פטירה פון הייליגן רימאנובער), 

האט ער עס מער נישט געזען. דארט האט ער 

מפלה  לעצטע  און  ענדגילטיגע  זיין  געליטן 

פון וועלכען ער האט זיך מער קיינמאל נישט 

אויפגעשטעלט.

 אוקריינא, פוילן, גאליציע
תקע"ב – תקע"ה

מלחמות  נאפאליאנס  פון  יארן  די  במשך 

גרויסע  אסאך  גאר  פארלוירן  וועלט  די  האט 

אין  אריינגעווארפן  זיך  האבן  וועלכע  צדיקים 

זיי  צווישן  גאולה.  די  ברענגען  צו  מערכה  די 

ברוכ'ל  רבי  זיידע,  שפאלער  דער  געווען  איז 

יוד  דער  התניא,  בעל  דער  מעזשיבוזשער, 

נסתלק  איז  (וועלכער  פשיסחא  פון  הקדוש 

אין  ארויפצוגיין  זיך  אויף  נעמענדיג  געווארן 

הימל אנשטאט דעם רבי'ן פון לובלין, כדי צו 

צו  בארדיטשובער  הייליגן  דעם  דערמאנען 

ער  ביז  איינצורוען  נישט  הבטחה  זיין  ערפולן 

וועט פועל'ן די גאולה שלימה) און נאך אסאך.

 פאריז, פראנקרייך
פרילינג, תקע"ד

געליטן  נאפאליאן  האט  תקע"ד  פרילינג 

אין  דערלייגט  האט  ער  מפלה.  גרויסע  זיין 

קריג קעגן רוסלאנד, גרויס בריטאניע, פרייסן, 

שוועדן, עסטרייך און א צאל דייטשע מלוכות. 

י' ניסן איז פאריז איינגענומען געווארן און דער 

אראפגעווארפן  האט  סענאט  פראנצויזישער 

נאפאליאן פון טראן, און יענעם כ"א ניסן, שביעי 

של פסח תקע"ד (אפריל 11' 1814 למס') איז 

"עלבא",  אינזל  צום  געווארן  פארטריבן  ער 

ארום 12 און א האלב מייל פון איטאליענישן 

ברעג.

פוילן, גאליציע
זומער תקע"ד

לעצט  די  זיך  האבן  מפלה  זיין  נאך 

דער  אויף  גענעראלן  הייליגע  פארבליבענע 

וועלט, דער חוזה פון לובלין, דער קאזשניצער 

רימנוב,  פון  מענדעלע  ר'  רבי  דער  און  מגיד 

זיך פאראייניגט און אינאיינעם אריינגעווארפן 

מיט אלע כוחות צו ברענגען די גאולה שלימה, 

שפעטסטנס ביז ענדע יאר תקע"ה.

באקאנט  דעריבער  איז  תקע"ה  יאר  דער 

ביי חסידים אלס שנת "ארץ רעש"ה" – 'רעשה' 

באטרעפט תקע"ה – דאס יאר ווען צדיקי הדור 

האבן געשטורעמט מיט זייערע הייליגע כוחות 

צו ברענגען די גאולה שלימה.

תשרי  דער  וויאזוי  בליק  א  כאפן  לאמיר 

האט אויסגעקוקט אין די הייליגע הויפן.

לובלין, פוילן – קאסוב, קארפאטן רוסלאנד   
(דאן, גאליציע; היינט, אוקריינא)

אלול תקע"ד

חוזה פון לובלין – אהבת שלום פון קאסוב: 

געוואלט  שטארק  האט  לובלין  פון  רבי  דער 

זי"ע  קאסוב  פון  שלום  אהבת  דעם  אנשליסן 

א  געשיקט  דעריבער  ער  האט  קאמף.  אינעם 

בריוו צום אהבת שלום אום חודש אלול תקע"ד, 

וואו ער האט געשריבן אז ער זאל קומען קיין 

פון  הדין  יום  דעם  אינאיינעם  פראווען  לובלין 

יאר תקע"ה, און "דורכדעם וועט ארויסקומען 

א טובה פאר כלל ישראל און פאר אים בפרט."

ווען דער בריוו איז אנגעקומען קיין קאסוב 

איז עס שטארק נישט געפאלן פאר די קאסוב'ע 

חסידים וועלכע האבן געוואלט פראווען דעם 

זיי  האבן  רבי'ן,  זייער  פון  שאטן  אין  טוב  יום 

דעריבער באהאלטן דעם בריוו. ווען אין לובלין 

איז  ענטפער,  קיין  ערהאלטן  נישט  מען  האט 

די  וואס  בריוו,  צווייטע  א  געווארן  געשיקט 

חסידים האבן אויך באהאלטן.

געשריבן  אבער  האט  חוזה  דער  וויבאלד 

אהבת  פאר'ן  טובה  א  זיין  וועט  נסיעה  די  אז 

געגאנגען  חסידים  די  זענען  אליינס,  שלום 

זיך אדורכשמועסן מיט'ן שוואגער פון אהבת 

פון  אורי  רבי  שרף  הייליגער  דער  שלום, 

טון,  צו  וואס  פרעגן  אים  זי"ע,  סטרעליסק 

אפשר  אז  געהאט  מורא  האבן  זיי  וויבאלד 

מיינט דאס אז עס הויערט א קטרוג אויף זייער 

רבי'ן און ער דארף יא פארן.

דער  אז  צוגעשטומט  האט  שרף  דער 

האט  ער  און  פארן,  נישט  זאל  שלום  אהבת 

בארואיגט די חסידים זאגנדיג, "ווען עס וואלט 

ווען געלויערט ח"ו א קטרוג אויף מיין הייליגן 

שוואגער, וואלט איך עס געזען. אדרבה, עס איז 

נישטא אויף אים ח"ו קיין שום קטרוג."

שלום  אהבת  דער  אבער  איז  אינצווישן 

זייער  האט  ער  און  דערפון  געווארן  געוואויר 

געוואלט פארן צום חוזה. די עלטערע חסידים 

זאל  ער  געמוטשעט  זייער  אבער  אים  האבן 

זיין  אז  דערציילט  אים  האבן  און  פארן  נישט 

שוואגער, דער שרף פון סטרעליסק, איז אויך 

ביי די מיינונג אז ער זאל בלייבן אין קאסוב.

כאטש  אז  דערציילט  גירסה  אנדערע  אן 

אהבת  פאר'ן  זאגן  געשיקט  האט  חוזה  דער 

גרויסע  אויפטון  קענען  וועט  מען  אז  שלום 

אהבת  דער  האט  קומען,  וועט  ער  אויב  זאכן 

שלום געזאגט אז עס איז נישט דאס וואס דער 

חוזה מיינט, נאר "פאר די הסתלקות פון א צדיק 

נאפאליאן שניידט אריבער דעם נימאן טייך,
אנהייבנדיג די אינוואזיע אויף רוסלאנד

נאפאליאן נעבן ווילנא, מיט די רעשטלעך פון זיין ארמיי, 
אין זיין שאנדפולן ריקצוג פון רוסלאנד, הארט איידער'ן 

ווערן אפגעזאגט פון דער מאכט

דער צאר האט באפוילן מען זאל לאזן נאפאליאן 
אריינקומען ביז די טויערן פון מאסקווע, ווען איבעראל 

לאזן די רוסן איבער בלויז פארברענטע ערד. אין בילד, 
נאפאליאן באטראכט די ברענענדיגע מאסקווע

שנת ארץ
רעש"ה

כראנאלאגישער 
איבערבליק 
איבער די 

פאסירונגען אין 
און ארום דער 
שטורמישער 
חודש תשרי 
שנת תקע"ה 

לפ"ק, ווען צדיקי 
הדור האבן 
איינגעריסן 
וועלטן צו 

ברענגען די 
גאולה שלימה

יו�ט דערציילונג
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ווייזט מען אים פון הימל א גרויסן אור, און דער 

אין  משיח.  של  אורו  איז  דאס  אז  מיינט  חוזה 

אמת'ן אריין איז עס אבער זיין אייגענע אור."

אזוי צי אזוי, האט מען עס פון הימל געפירט 

אז דער אהבת שלום איז פארבליבן אין קאסוב. 

אויס שעצונג צום רבי'ן פון לובלין האט דער 

אהבת שלום כאטש געשיקט זיין עלטסטן זון 

און שפעטערדיגער ממלא מקום, הרה"ק בעל 

תורת חיים פון קאסוב זי"ע, צו פארן אויף ראש 

השנה קיין לובלין אנשטאט אים.

ווען דער תורת חיים האט גענומען שלום 

ביים חוזה, האט אים דער חוזה זייער ווארעם 

אויך  אבער  כבוד,  גרויס  מיט  אויפגענומען 

געזאגט אז כאטש עס איז אים א גרויס חשיבות 

וואס דער זון פון קאסוב'ער רבי'ן איז געקומען, 

האט ער אבער נישט דאס געמיינט. וואס קען 

מען טון? עס איז נישט געלונגען. און דער חוזה 

האט געהאט גרויס צער דערפון.

 לובלין, פוילן
א' תשרי, ראש השנה, תקע"ה

חוזה פון לובלין און תלמידים: פאר תקיעת 

שופר האט דער רבי פון לובלין אויסגעשריגן, 

"ווער איז גרייט צו קומען מיט מיר אין קריג?"

דער  געפונען  דאן  זיך  האט  שול  אין 

האט  וועלכער  זי"ע,  רב  ראפשיצער  הייליגער 

קומען  דעמאלטס  זאל  משיח  געוואלט  נישט 

קאסטן  וועט  עס  אז  געזען  האט  ער  וויבאלד 

גאר אסאך אידיש בלוט. ווען ער האט געהערט 

די ווערטער פון חוזה און פארשטאנען אז דא 

קעגן  קריג  אפענעם  אין  ארויס  רבי  דער  גייט 

די סטרא אחרא, איז ער באלד ארויסגעלאפן 

פון ביהמ"ד.

דעם  געשטעלט  דאן  האט  חוזה  דער 

הייליגן מאור ושמש זי"ע צו זיין רעכטע זייט 

פון  היילפערין  הערץ  נפתלי  רבי  הרה"ק  און 

בערזשאן זי"ע אויף זיין לינקע זייט, אלס בעל 

תוקע האט ער גענומען דעם הייליגן ארי' דבי 

עילאה זי"ע און ער אליינס איז געווען דער בעל 

מקריא.

נאך די ברכות האט דער ארי' דבי עילאה 

גענומען דעם שופר אין האנט, געלייגט ביי זיין 

הייליג מויל און פרובירט בלאזן. עס איז אבער 

נישט געגאנגען. וויפיל ער האט נאר פרובירט 

האט ער נישט געקענט ארויסציען אפילו איין 

קלאנג פונעם שופר. די אנגעצויגנקייט אין בית 

שטאפל.  העכסטן  אויפ'ן  געווען  איז  המדרש 

גייט  עס  ווי  בחוש  געשפירט  האט  יעדער 

צד  די  צווישן  קאמף  שרעקליכער  א  פאר  דא 

הקדושה און די אנדערע זייט.

פלוצים האט דער הייליגער חוזה געגעבן א 

שריי, "אויב די כוחות פון שטן זענען אזוי גרויס, 

געבט אים דעם שופר, זאל ער בלאזן! נו, רחמנא 

אמר תקעו!" און דאן האט דער ארי' דבי עילאה 

געבלאזן אלע תקיעות אן קיין שטער.

נאכ'ן דאווענען האט דער רבי פון לובלין 

געזאגט, "די קטרוגים זענען גרויס. אבער וואס 

פחד  מיט  פועל'ן  געקענט  נישט  האבן  מיר 

דורכ'ן שופר, וועט מען אי"ה מצליח זיין מיט 

שמחה דורכ'ן כח התורה. רייסט איין, ווייל אויב 

וועט זיין א פרייליכער שמחת תורה, וועט זיין 

א פרייליכער תשעה באב!"

 קאזשניץ, לובלין, פוילן
א' תשרי, ערשטע טאג ראש השנה, תקע"ה

דער  פון לובלין:  חוזה  מגיד;  קאזשניצער 

קאזשניצער מגיד, וועלכער איז זיין גאנץ לעבן 

געווען קראנק און שוואך און שטענדיג געלעגן 

אין בעטל (אויסער ביים דאווענען), איז יענעם 

יאר געווארן אויסטערליש מער אפגעשוואכט 

פון טאג צו טאג. אין די עשרת ימי תשובה האט 

זיין זון, הרה"ק בעל דעת משה זי"ע, געשיקט 

א בריוו קיין לובלין מען זאל מזכיר זיין דעם 

פאטער ביים חוזה.

לובלין, פוילן
ט' תשרי, ערב יום הקדוש, תקע"ה

חוזה פון לובלין: דער בריוו איז אנגעקומען 

קיין לובלין ערב יום הקדוש. ווען דער חוזה האט 

עס געזען האט ער געזאגט, "איבער זיין געזונט 

זארגן מיר זיך נישט, וויבאלד מיר זענען זיכער 

אז היי יאר וועלן מיר זיך זיך נאך טרעפן מיט 

אים. אבער נאך דעם יאר, וויל איך שוין נישט 

זען..." די תלמידים האבן זיך געפרייט. זיי האבן 

אבער נישט געוואוסט אז די צדיקים וועלן זיך 

שוין טרעפן הערשט אין גן עדן העליון.

 קאזשניץ, פוילן
י' תשרי, כל נדרי נאכט, תקע"ה

קאזשניצער מגיד: דערווייל אין קאזשניץ, 

אירע  פארלאזן  שטראלן  זון  לעצטע  די 

פון  שטימע  די  און  ציטער,  מיט  הימלען 

ווי  העכער  עפעס  זיך  הערט  מגיד  הייליגן 

אייביג און טרייסלט אויף יעדעס הארץ. דער 

שוואכקייט,  אויסטערלישע  זיין  טראץ  מגיד, 

מיט  בעטל  פון  ארויסגעווארפן  זיך  ער  האט 

שול,  אין  געברענגט  אים  האט  מען  וועלכע 

און זיך געשטעלט פאר'ן עמוד איינרייסן מיט 

באשעפער  פאר'ן  כוחות  איבערמענטשליכע 

אויף גאנץ כלל ישראל.

דער אלטער צדיק שטייט און גיסט אויס 

זיין הארץ מיט'ן הייליגן נוסח, "סלח נא... 

ושם  נשאת...  וכאשר  חסדך...  כגודל 

דער  בלייבט  פלוצים  און  נאמר" 

צדיק שטיין.

אויספירן  אנשטאט 

ד'  "ויאמר  פסוק  דעם 

הערט  כדבריך,"  סלחתי 

דער  ווי  פלוצים  מען 

אויס  זיך  שמועסט  צדיק 

"רבונו  באשעפער,  צום 

גרויסע  דיין  עולם!  של 

דאך  קען  שטארקייט 

באגרייפן,  נישט  קיינער 

גרויסע  מיין  דיר.  אויסער 

קיינער  אויך  קען  שוואכקייט 

נישט פארשטיין, אויסער דיר. א 

ראי' האסטו, אלע מיינע יארן האב 

איך יעדן טאג געדאוונט פאר'ן עמוד, 

נישט,  איך  האב  יאר  לעצטע  דאס  אבער 

און דו ווייסט דאך פארוואס, וויבאלד כ'בין אזוי 

אפגעשוואכט.

"מיט דעם אלעם האב איך זיך דעם גאנצן 

מיינע  מיט  און  אנגעגארטלט  אלול  חודש 

טאג  יעדן  געשטאנען  איך  בין  כוחות  לעצטע 

פאר'ן עמוד און געדאוונט פאר דיר. הייליגער 

דאס  כ'האב  אז  דאך  ווייסט  דו  באשעפער, 

הייליג  דיין  פאר  נאר  מיר,  פאר  געטון  נישט 

אידיש פאלק.

"אויב אזוי, פרעג איך דיר איין זאך. וויאזוי 

קען זיין אז אזא שוואכער מענטש ווי מיר, קען 

אנשטרענגען זיינע שוואכע כוחות און שטיין 

דאווענען  און  טאג,  נאך  טאג  שעות,  לאנגע 

הייליגער  דו  אבער  פאלק,  הייליג  דיין  פאר 

איז  והגבורה,  הגדולה  ד'  לך  וואס  באשעפער, 

דיר שווער צו זאגן די צוויי ווערטער "סלחתי 

כדבריך?"

די שטילקייט וואס האט געהערשט אין בית 

המדרש האט מען געקענט טאפן מיט די הענט. 

פרויען  און  מענער  מען  הערט  דארט  און  דא 

אלטער  דער  ווען  מחזורים,  די  אין  כליפען 

נישט  לאזט  און  איין  ווייטער  רייסט  צדיק 

נאך. "רבונו של עולם, אויב פעלן דיר צדיקים 

אויף די וועלט, האסטו דאך אין דעם רבי'ן רבי 

מענדעלע פון פריסטיק וועלכער איז נאך אזוי 

גרויס ווי אלע צדיקי הדור! אויב פעלט דיר דער 

דעם  לובלין  אין  דאך  האסטו  ותומים',  'אורים 

רבי'ן רבי איציקל וועלכער שיינט ווי דער אורים 

ותומים! טאמער וועסטו זאגן אז עס פעלן דיר 

מיר,  האסטו  וועלט?  דער  אויף  תשובה  בעלי 

מיט מיין שוואכקייט, בין איך גרייט תשובה צו 

טון פאר גאנץ כלל ישראל!

אונז  זאג  דיר,  איך  בעט  אזוי,  "אויב 

'סלחתי'!"...

עטליכע  האט  צדיק  דער  וואס  נאכדעם 

טענות,  הייליגע  זיינע  איבערגעזאגט  מאל 

א  זינגען  צו  קאפעליע  זיין  באפוילן  ער  האט 

לעבעדיגן מארש.

פלוצים געבט זיך דער צדיק א הייב אויף 

און מיט א הויך קול שרייט ער אויס: "ויאמר ד' 

סלחתי כדבריך!"

 לובלין, פוילן
י' תשרי, כל נדרי נאכט, תקע"ה

לובלין,  אין  נאכט  יענע  לובלין:  פון  חוזה 

פארענדיגט  האט  חוזה  הייליגער  דער  ווען 

דאס דאווענען, האט ער זיך אנגערופן צו זיינע 

בשורות  גוטע  הערן  מען  זאל  "הלואי  נאנטע, 

פון קאזשניץ... דער אלטער וואס ליגט אין זיין 

בעטל האט אויפגעשטורעמט אלע וועלטן!"

 

די קאאליציע 
ווערט געבראכן

קאזשניץ, פוילן
י"ד תשרי, ערב סוכות, תקע"ה

הקדוש  יום  נאך  מגיד:  קאזשניצער 

מגיד  קאזשניצער  פון  געזונט  דאס  זיך  האט 

ער  ווען  סוכות,  ערב  פארערגערט.  שטארק 

געציילטע,  זענען  שעות  זיינע  אז  געזען  האט 

האט ער גערופן זיין זון, און אים דערציילט אז 

צו  אנטפלעקט  זיך  האט  בארדיטשובער  דער 

אים, און אויף זיין פראגע פארוואס ער רייסט 

קדושת  דער  האט  גאולה,  די  פאר  איין  נישט 

לוי געענטפערט אז בקרוב וועט ער אויך זיין 

אין עולם העליון. דארט וועט ער זען אז וואס 

זעט אונטן אויס שלעכט, איז באמת אינגאנצן 

לטובה.

דעם  אנגעזאגט  ער  האט  "דעריבער," 

זאל  ער  חוזה  פאר'ן  וויסן  זאפארט  "לאז  זון, 

זאל  מען  און  איינצורייסן,  אזויפיל  אויפהערן 

אים איבערגעבן די ווערטער פון קדושת לוי.

"דערמאנט אים אויך אז אמאל זענען מיר 

געזעצן אינאיינעם ביים רבי'ן רבי אלימלך אין 

ליזשענסק, און דער רבי האט אים געזאגט אז 

 >> זייט 20

דער בעכער פון 
קאזשניצער מגיד זי"ע 
וואס געפונט זיך היינט 

צוטאגס ביי זיין אייניקל 
אין תל אביב

די מנורה פון קאזשניצער 
מגיד זי"ע וואס ווערט נאך 
היינט באנוצט דורך זיינע 

אייניקלעך

 אן אנגענומענע בילד פון הייליגן קאזשניצער מגיד 
זי"ע. אין קונטרס 'באר לחי ראי', זכרונות און עובדות פון 

וואונדערליכן צדיק הרה"ק רבי אהרל'ע קאזשניצער 
זי"ע הי"ד פון ווארשא, שרייבט דער מחבר אז עס איז 

אנגענומען אז דער בילד איז פון קאזשניצער מגיד, און אז 
מען דערקענט דארט זיין שטייגער צו פועל'ן ישועות און 
ממתיק זיין דינים דורך געבן א פעטשל אויפ'ן באק. מען 

דערקענט ווי חסידים ווארטן אין דער זייט און פרובירן 
צו שטערן דעם מגיד, אפשר וועלן זיי אויך זוכה זיין צו 
באקומען א פאטש און דורך דעם געהאלפן ווערן מיט 

אלע ישועות און רפואות.

ערשטע דרוק פון ספר הקדוש "מאור ושמש". באמערקט 
ווי עס שטייט אז מען האט עס געדרוקט אין יאר 

תקמ"ח און דער מאור ושמש ווערט שוין באטיטלט אלס 
"זצוקללה"ה". באמת האט מען געדרוקט דעם ספר הערשט 

אין יאר תר"ב, נאר צוליב די צענזור האט מען געשריבן אן 
אלטן דאטום, פון איידער די גזירות פון די צענזור.

די שול וואו דער הייליגער חוזה האט געדאוונט 
ווען ער האט נאך געוואוינט אין לאנצהוט, וואס 

שטייט נאך היינט צוטאגס
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ברענגען די גאולה, און עטליכע מאל געזאגט 

"דאוונט  חסידים,  און  תלמידים  זיינע  פאר 

ווייל  תקע"ה,  סוף  ביז  לעבן  כ'זאל  מיר  פאר 

הערן  צו  פארזיכערט  מיר  זענען  דעמאלטס 

שוין  ער  האט  דאס  משיח!"  של  שופר  דעם 

און  סדר  ביים  פסח  פריערדיגן  דעם  געזאגט 

אזוי אויך דורכאויס דעם יום טוב סוכות.

שמחת תורה האט דער צדיק געפראוועט 

בקודש,  כדרכו  הקפות  דערהויבענע  די 

אבער נאך שמחת תורה האט דער רבי 

שטילערהייט  ווייטער  מענדעלע  ר' 

אפגעראכטן יעדע נאכט די הקפות 

אן  בלויז  המדרש.  בית  זיין  אין 

נאנטע  זיינע  פון  מנין  ענגע 

תלמידים האבן זיך באטייליגט 

עבודה,  דערהויבענע  די  ביי 

נאכט  יעדע  האט  וואס 

ביז  חצות  נאך  פון  געדויערט 

דער  האט  אזוי  פארטאגס. 

געפראוועט  ווייטער  צדיק 

הקפות ביז חנוכה.

די נפילה
אין לובלין

לובלין, פוילן
כ"ג תשרי, שמחת תורה, תקע"ה

חוזה פון לובלין: שמיני עצרת בייטאג האט 

זיך  חסידים  די  געהייסן  לובלין  פון  רבי  דער 

פרייען מיט'ן הייליגן טאג, זאגנדיג, "אויב וועלן 

מיר זוכה זיין צו א פרייליכן שמחת תורה, וועט 

מען אויך זוכה זיין צו א פרייליכן תשעה באב!"

הקפות,  די  פאר  ביינאכט,  תורה  שמחת 

האט דער חוזה געווארנט די תלמידים מיט גאר 

מלחמה  די  אז  וויסן  "זייט  ווערטער,  שארפע 

איז זייער א שווערע. די סטרא אחרא שטארקט 

זיך קעגן אונז מיט אלע כוחות און מיר דארפן 

זיך שטארק היטן. איך בעט אייך דעריבער איר 

אגאנצן  מיר  אויף  אויגן  אפענע  האלטן  זאלט 

צייט און נישט מסיח דעת זיין פון מיר אפילו 

זיין  באפוילן  אויך  ער  האט  אזוי  רגע!"  איין 

רעבעצין אז זי זאל האלטן אן אויג אויף אים 

אפילו  אוועקקוקן  נישט  און  שול  ווייבער  פון 

אויף איין סעקונדע.

די שמחה ביי די הקפות איז געווען עד אין 

געטאנצן  זענען  תלמידים  הייליגע  די  לשער. 

לאנגע  הגשמיות  בהתפשטות  געטאנצן  און 

דערמאנט  זיך  זיי  האבן  פלוצים  ביז...  שעות 

אז  געזען  האבן  זיי  רבי'ן.  פון  אנזאג  אינעם 

דער רבי איז נישט אין בית המדרש, זענען זיי 

געלאפן קוקן אין זיין חדר מיוחד זען אויב ער 

איז דארט.

דער חוזה איז פריער טאקע אריין אין זיין 

ער דארף אסאך בעטן 'אל תשליכני לעת זקנה'. 

כ'האב יעצט זייער מורא פון די ווערטער."

מגיד  הייליגער  דער  האט  טאג  יענעם 

כסא  צום  נשמה  ריינע  זיין  צוריקגעקערט 

הכבוד.

לובלין, פוילן
י"ד תשרי, ערב סוכות, תקע"ה

זיך  האט  שליח  א  לובלין:  פון  חוזה 

ארויסגעלאזט קיין לובלין דערציילן איבער די 

פטירה פון מגיד און איבערגעבן פאר'ן חוזה די 

לעצטע ווערטער פון מגיד. די לובלינע חסידים 

איבערגעבן  געלאזט  נישט  אבער  אים  האבן 

דעם  צושטערן  ווילנדיג  נישט  שליחות,  זיין 

יום טוב ביים רבי'ן. פון הימל האט מען אויך 

פארשטעלט די אויגן פונעם חוזה און ער האט 

נישט געזען אז איינער פון זיינע חברים האט 

ער שוין פארלוירן.

דער רבי פון לובלין האט דעריבער ווייטער 

געקאכט אין זיין גאר הויכע עבודה און מייחד 

שוין  גאולה  די  ברענגען  צו  ייחודים  געווען 

ער  אז  געווען  מרמז  מאל  עטליכע  און  ממש, 

גרייט זיך צום קלימאקס פון די הייליגע עבודה 

דעם קומענדיגן שמחת תורה.

הקפות ביז חנוכה
 רימאנוב, פוילן

כ"ב תשרי, שמיני עצרת – ב' כסלו, זאת חנוכה, תקע"ה

רבי  דער  רימאנובער:  מענדעלע  ר'  רבי 

צו  געגרייט  שטארק  זיך  האט  מענדעלע  ר' 

צימער און זיין רעבעצין איז באלד אהינגעלאפן 

קינד  א  געהערט  זי  האט  פלוצים  היטן.  אים 

וויינט, איז זי ארויס פון טיר זען וואס גייט פאר. 

פארנט פון טיר איז געווען ליידיג. זי איז באלד 

נישט  שוין  איז  רבי  דער  אבער  אריין,  צוריק 

געווען אין צימער.

אינצווישן זענען די תלמידים אנגעקומען, 

און זיי האבן געזען אז דער צימער איז ליידיג. 

בלויז דאס קליינע שמאלע פענסטערל, וואס 

איז דארט געווען אין די וואנט, העכער די הייך 

פון א מענטש, איז געווען האלבוועגס אפן. מיט 

ארומגעלאפן  באלד  זיי  זענען  בהלה  גרויס  א 

זוכן דעם רבי'ן.

איז  זי"ע  מ'חמעלניק  אליעזר  רבי  הרה"ק 

שטאט.  פון  גאסן  די  אין  זוכן  ארויסגעגאנגען 

פלוצים האט ער געהערט אין דער פינסטערניש 

זיך  האט  ער  קרעכצן.  טיפע  אבער  שוואכע 

ליגט  געשטאלט  א  באמערקט  און  צוגעבויגן 

"ווער  גאס.  פון  ווינקל  א  אין  ערד  דער  אויף 

איז דארט?" האט ער געגעבן א פרעג, און דער 

יעקב  "כ'בין  צוטרייסלט,  אים  האט  ענטפער 

יצחק בן מאטיל."

בליץ שנעל האט ער אלאמירט די תלמידים 

פון  לויפן  צו  געקומען  באלד  זענען  וועלכע 

דעם  אויפגעהויבן  האבן  זיי  און  המדרש  בית 

הייליגן חוזה אים אהיימצוטראגן. הרה"ק רבי 

זוכה  האט  וועלכער  זי"ע,  מ'מאקרוב  שמואל 

געווען אנצוהאלטן דעם רבי'ן ביים קאפ, האט 

שעפשען  ליפן  רבי'נס  דעם  אז  באמערקט 

געהערט  און  צוגעבויגן  זיך  האט  ער  עפעס. 

"תיקון  פון  לאה"  "תיקון  זאגט  צדיק  דער  אז 

אזייגער,  עלף  גענוי  געווען  איז  דאס  חצות". 

די צייט ווען דער חוזה פלעגט זיין גאנץ לעבן 

אפרעכטן תיקון חצות.

זיינע  געעפנט  חוזה  דער  האט  פלוצים 

מיר  איר  האט  געפרעגט, "פארוואס  און  אויגן 

איז  מגיד  קאזשניצער  דער  אז  געזאגט  נישט 

מער נישט אויף דעם עולם? ווען איך ווייס ווען, 

זיך  דערוואגט  נישט  קיינמאל  זיך  איך  וואלט 

אזוי אריינצולאזן אין די מערכה. 

"ווען נישט וואס דער קאזשניצער מגיד איז 

געקומען פון עולם העליון און אויסגעשפרייט 

מיינע  אלע  וואלטן  מיר,  אונטער  טלית  זיין 

ביינער צעבראכן געווארן. וויבאלד כ'האב אים 

געזען אין תכריכים, האב איך זיך דערוואוסט 

אז ער איז שוין נסתלק געווארן."

זיין  פאר  געזאגט  ער  האט  זעלבע  דאס 

הרה"ק  תשובה,  בעל  בארימטער  דער  תלמיד 

האט  וועלכער  זי"ע,  דאקטאר  דוד  חיים  רבי 

פרובירט אים צו היילן, אז די גאנצע סט"א האט 

דעם  נישט  ווען  און  אים,  אויף  פארלייגט  זיך 

קאזשניצער מגיד וואלט ער נישט געבליבן ח"ו 

מיט קיין איין גאנצע ביין.

 קראקא; בערזשאן, פוילן
כ"ג תשרי, שמחת תורה, תקע"ה

אין בערזשאן האט א שריפה אויסגעבראכן 

אינמיטן די הקפות און פארברענט די שטוב פון 

רבי נפתלי הערץ, און אין קראקא, ביים מאור 

אויסגעשאסן  פלוצים  שטיינער  האבן  ושמש, 

מאור  דער  המדרש.  בית  פון  פענסטער  די 

ושמש האט געגעבן א טיפן קרעכץ, "אוי וויי! 

ווער ווייסט וואס טוט זיך אין לובלין?"

עפילאג
געבליבן  שוין  איז  לובלין  פון  רבי  דער 

אין בעט פאראליזירט ביז צו זיין פטירה לחיי 

העולם הבא אין ביטערן טאג תשעה באב. דער 

רבי רבי מענדעלע איז נסתלק געווארן יענעם 

ל"ד בעומר.

איז  ברעטל,"  שאך  "אויפ'ן  גלייכצייטיג, 

נאפאליאן אנטלאפן אנהייב אדר ב' פון עלבא 

צוריק  האט  ער  וואו  פראנקרייך,  קיין  צוריק 

איבערגענומען די מלוכה פאר 100 טעג.

פטירה  די  נאך  וואכן  דריי  קארגע  סיון,  י' 

נאפאליאן  האט  מענדעלע,  רבי  רבי'ן  פון 

געליטן זיין ענדגילטיגע מפלה אין "וואטערלו", 

צום  פארשיקט  אים  האט  מען  וועלכען  נאך 

אויפ'ן  העלענא"  "סט.  אינזל  פארווארפענעם 

אנטלאנטיק אקעאן, 2,000 קילאמעטער ווייט 

פון אפריקע'ס מערב ברעג, וואו ער איז זעקס 

יאר שפעטער געשטארבן.

דער דור איז ליידער נאכנישט גרייט געווען 

גרויסע  דריי  די  און  שלימה,  גאולה  די  אויף 

געווען  נפש  מוסר  זיך  האבן  וועלכע  צדיקים 

פאר כלל ישראל זענען ארויף צום כסא הכבוד 

און יענע עת פקודה איז פארריבער.

ווערט  עס  ארטיקל,  פונעם  שלוס  צום 

דורכאויס  איז  נאפאליאן  ווען  אז  דערציילט 

זיינע מלחמות געווען אין קאהיר, איז ער תשעה 

באב אריבער נעבן א שול און ער האט געזען 

ווי די אידן זיצן אויף דער ערד און קלאגן. ווען 

ער האט געפרעגט וואס די מאדנע ערשיינונג 

באדייט, האט מען אים געענטפערט אז ביי די 

אידן איז היינט תשעה באב, א טאג אין וועלכען 

זיי קלאגן אויפ'ן חורבן בית המקדש. 

וואס  פאלק  געווען, "א  איז  רעאקציע  זיין 

מיט  פאסירט  האט  וואס  עפעס  אויף  קלאגט 

זיכער  נאך  זיך  וועט  צוריק,  יארן  טויזנטער 

צוריקקערן צו זיין לאנד."

צייט  די  אין  אדורך  שוין  איז  ישראל  כלל 

נאך אסאך צרות און יסורים אשר לא שערום 

מצילנו  הוא  ברוך  והקדוש  אבער  אבותינו, 

איבערגעלעבט  אלעס  דאס  האבן  מיר  מידם. 

און מיט'ן אייבערשטנס הילף וועלן מיר בקרוב 

דערלעבן די גאולה שלימה.

ואף על פי שיתמהמה עם כל 
זה אחכה לו בכל יום שיבוא.

זייט 19<< 

מקום מנוחת קדשו פון הייליגן חוזה זי"ע אויפ'ן אלטן 
בית החיים אין לובלין, נישט ווייט פון די קברים פון 

הייליגן מהרש"ל, רבי שכנא מ'לובלין, רבינו יעקב 
פאלאק און נאך.

אונטערשריפט פון רבי'ן פון לובלין

בית הכנסת אין שטאט רימנוב וואו דער רבי ר' מענדעלע פלעגט דאווענען אין געוויסע צייטן.
רעכטע בילד: בשעת רענאוואציעס מיט עטליכע יאר צוריק, לינקע בילד: וויאזוי עס שטייט היינט

מקום קבורת קדשו פון הייליגן מגיד אין קאזשניץ. 
אויף זיין רעכטע זייט ליגט זיין זון, דער הייליגער 

"דעת משה" זי"ע און אויף די לינקע זייט, דער אייניקל

(מקורות: קול התאחדותנו, קשר איתן, בארות המים, ועוד)
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מעדיצין   – קאליפארניע  סיטי,  פאסטער 
געמאלדן  האט  סייענסעס"  "גיליד  ריז 
פאר  פארמא"  "קייט  אפקויפן  וועט  זי  אז 
איר  שטארקן  צו  ביליאן   $11.9 ארום 
נייע  קייט'ס  מיט  'פארטפעל',  פארעלטערטע 
צווייטע  די  איז  דאס  באהאנדלונג.  קענסער 
יאר,  היי  אויסקויף  פירמע  מעדיצין  גרויסע 
האט  דזשאנסאן"  און  "דזשאנסאן  נאך 
"אקטעליאן"  שווייצע  די  איבערגענומען 

פירמע פאר $30 ביליאן.
ווערן  'גיליד'  וועט  אפמאך  פרישן  מיט'ן 
קענסער-היילונג  נייע  קייט'ס  איבער  בעה"ב 
קערפער'ס  דעם  איין  שפאנט  וואס  מעטאדע, 
אימיון סיסטעם אליינס צו אטאקירן שעדליכע 
קענסער צעלן. דער מעדיצין פארשפרעכט צו 
געוויסע  פאר  מעדיצין  וואונדער  א  בס"ד  זיין 
Non-Hodgkin (בעיקר  קענסער  סארטן 

Lymphoma), און איז ערווארטעט צו ווערן 
באשטעטיגט אין די קומענדיגע 12 חדשים.

וועלכע  אמעריקאנער   – קארעא  דרום 
הילף  באקומען  האבן  ארטרייטוס  פון  ליידן 
דרום- ארענע.  די  אויף  שפילער  פרישן  א  פון 

"סעמסאנג",  ריז,  טעכנאלאגיע  קארעא'ס 
באקאנט אומעטום פאר זייערע טעכנאלאגישע 
איר  אריינגעשטעלט  האט  אפאראטן, 
ביים  מארקעט  מעדיצין  די  אין  טריט  ערשטע 
פון  ווערסיע  ביליגערע  איר  ארויסשטעלן 

מאכטפולע  דזשאנסאן"  ענד  "דזשאנסאן 
'רומעטויד ארטרייטוס' מעדיצין "רעמיסעיד" 
(Remicade), די צווייטע אזא אלטערנאטיוו 
מעדיצין  סעמסאנג  דער  מארקעט.  אויפ'ן 
ווערט פארקויפט פאר ארום 35% ביליגער פון 

'רעמיסעיד'ס' יעצטיגע פרייז.
נאכגעמאכטע  זענען  וועלכע  מעדיצינען 
מעדיצינען  "ביאלאגישע"  פון  ווערסיעס 
צעלן  לעבעדיגע  פון  געמאכט  (מעדיצינען 
און ווערן גענוצט פאר קאמפליצירטע מחלות 
ארטרייטוס),  און  קענסער  אריינגערעכנט 

אייראפע.  אין  אויפגעכאפט  שטארק  זענען 
אמעריקאנע  וויאזוי  זען  צו  מען  ווארט  אצינד 
דאקטוירים און פאציענטן וועלן דאס אננעמען.

סעמסאנג'ס מעדיצין קאסט ארום $750 פער 
דזשאנסאן'ס,  ענד  דזשאנסאן  ווען  פלעשל, 
גייט פאר $1,100 פער פלעשל. דאס באטרעפט 
אין דורכשניט איבער דרייסיג אלפים פער יאר 

פון באהאנדלונגען. 
מעדיצינען  גייענדע  מערסט  די  פון  איז  עס 
אין די פאראייניגטע שטאטן מיט $4.5 ביליאן 

אין סעילס פאראיאר.

אנטי-אינפלאמאציע מעדיצין רעדוצירט ריזיקע פון צווייטע הארץ-אטאקע 
פראבע  א   – מאססאטשוסעטס  באסטאן, 
האט  מענטשן  טויזנט  צען  איבער  אויף 
נאמען  מיט'ן  מעדיצין  נייע  א  אז  געוויזן 
צו  פאבריצירט  ארגינעל   ,Canakinumab
אויך  באשיצט  אינפלאמאציע,  פארמיידן 
און  'סטראוקס'  פון  פאציענטן  הארץ-אטאקע 

פון כאפן א צווייטע הארץ אטאקע.
קלינישע  ערשטע  די  געווען  איז  פראבע  די 
הארץ  צווישן  פארבינדונג  די  איבער  שטודיע 
'אינפלאמאציע'  אינפלאמאציע.  און  אטאקעס 
שטראם  פולער  דער  איז   (Inflammation)
"באשיצונג"  קערפער'ס  פון  רעאקציעס 
צעלן,  בלוט  ווייסע  די  און  סיסטעם  (אימיון) 
דעם  באשיצן  צו  אלאמירט  ווערן  זיי  ווען 

פעדעראלע "עף.  די  סי. –  די.  וואשינגטאן 
די. עי." מעדיצינען-זיכערהייט אגענטור האט 
זיצונג  א  צוזאמרופן  וועט  עס  אז  געמאלדן 
געזונטהייט,  קינדער  איבער  קאמיטע  איר  פון 
בענעפיטן  און  ריזיקעס  די  באהאנדלען  צו 
פון פארשרייבן פאר קינדער היסן-מעדיצינען 
ענליכע  און  "קאודין"  אנטהאלטן  וועלכע 
שארפע  פון  שטאמען  וועלכע  מאטעריאל 

געווירצן. 
אין א סטעיטמענט שרייבט די אגענטור אז 
פארשטיין  קלאר  זאלן  מיר  וויכטיג  איז  "עס 
קענען  וועלכע  קאמפליקאציעס  מעגליכע  די 
פאסירן ווען מען געבט פאר קינדער מעדיצינען 
מען  ווען  אפילו  'אפיאד',  אנטהאלטן  וועלכע 
שטייען  וואס  אנווייזונגען  די  לויט  עס  געבט 

אויפ'ן פלעשל."

אינטערווינעס   – אויסטראליע  מעלבוירן, 
ערנסטע  מיט  פאציענטן  פאר  אנטיביאטיק 
כלל  בדרך  היינט  מען  געבט  אינפעקציעס, 
איבערזיכט  אן  אבער  שפיטאל.  אין  בלויז 
איבער מערערע שטודיעס דורך אויסטראלישע 
פונקט  איז  עס  אז  באשטעטיגט  פארשער 
אין  עס  באקומען  זיי  אויב  פארזיכערט  אזוי 
אין  ביליגער  נאר  עס  איז  עפעס  אויב  שטוב. 
מער  פאר  צוגענגליך  עס  מאכט  וואס  געלט, 

פאציענטן.  

טאבלעטן

,panic, anxiety 

347.526.3480 

אין  געסט  שעדליכע  דרויסנדיגע  פון  מענטש 
פאל פון וואונדן און אינפעקציעס (סימפטאמען 
ווייטאג,  אריין  רעכענען  אינפלאמאציע  פון 
רויטקייט  געשוואלנקייט,  קראצענישן, 
"אנטי-איפלאמאציע"  געוויסע  היץ).  און 
אינפלאמאציע  הייבן  אבער  טוען  מעדיצינען, 
דער  קערפער.  אין  ערטער  אנדערע  אויף 
איין  אבער  צילט  מעדיצין  דערמאנטער 
קאמפליצירטן  אינעם  שריט  ספעציפישער 
אינפלאמאציע,  באהאנדלען  פון  פראצעס 
איז  עס  פראבלעם.  דעם  נישט  שאפט  עס  און 

דעריבער גאר גוט פאר הארץ-קראנקע.
די פארבינדונג צווישן הויכע אינפלאמאציע 
ערשטן  צום  איז  קראנקהייט,  הארץ  און 

ניינצן  די  אין  געווארן  ארויפגעברענגט  מאל 
די  ביי  היינט  זענען  פארשער  יארן.  אכטציגער 
זיי  ווייל  צי  אדערן,  פארשטאפטע  אז  מיינונג 
ווערן פארשמירט מיט פעטנס אדער אנגעפולט 
מיט  אן  אלץ  עס  זיך  הייבט  אפפאל,  מיט 

אינפלאמאציע.
איז  פארשער,  זאגן  פונדעסטוועגן, 
הארץ  פאר  נאר  דערווייל  "קאנאקינומאב" 
אטאקע פאציענטן וועלכע זענען אין געפאר צו 
ליידן פון נאך איינס. נאכמער, יעדע איינשפריץ 
דערפון קאסט ארום $16,000, א פרייז וואס קען 
אליינס ברענגען הארץ אטאקעס... אויסערדעם 
געהעכערטע  א  זיך  מיט  ברענגט  עס  וואס 

ריזיקע פון אינפעקציעס. 

אפיס געביידעס אין "סעמסאנג טאון", הויפטקווארטיר פון די ריזן 
פירמע, אין סעאול, דרום קארעא.

פון לאקשן ביז מעדיצין... 'סעמסאנג' איז געגרונדעט געווארן 1938 
למס', האנדלנדיג מיט געטרוקנטע פיש און לאקשן. מיט די יארן איז 

זי אויסגעשטיגן אלס איינע פון די גרעסטע 'עלעקטראניקס' ריזן. 
אצינד שטעלט זי אירע ערשטע טריט אין מעדיצינישן פעלד.

21 המספיק גאזעט OCT. '17   •  ISSUE NO. 153



י"ט
תשרי

הרה"ק הגאון מ'ווילנא 
זי"ע

האט  זי"ע  גאון  ווילנער  הייליגער  דער 

אויפ'ן האלז מיט  א מיחוש  אמאל באקומען 

גערופן  האבן  קינדער  די  יסורים.  שטארקע 

דער  אז  געזאגט  האט  וועלכער  דאקטאר,  א 

מוז  מען  און  אייטער  מיט  פול  איז  געשוויר 

עס  קען  נישט  אויב  ווייל  אפערירן,  באלד 

דאס  דערשטיקן  און  גרעסער  ווערן  חלילה 

האלז.

אין די שטאט ווילנא איז דאן געווען א פרוי 

וואס פלעגט זאגן א "לחש" אויף געשווירן, און 

גר"א  דער  געווארן.  געהיילט  זענען  מענטשן 

האט מסכים געווען מען זאל איר רופן, אבער 

ער האט איר אויסגעפרעגט צו זען אויב דער 

לחש איז א ריכטיגע רפואה על טהרת הקודש 

אדער ח"ו פון די נישט גוטע.

איז  זי  אז  דערציילט  פרוי  די  האט 

יונגערהייט פארבליבן אן אלמנה מיט א שטוב 

פול מיט קליינע קינדער, און ל"ע געדארפט 

אליינס טראגן דעם עול פון פרנסה. ווען עס 

איז געקומען צו א מצב אז אין שטוב איז נישט 

איינמאל  זי  איז  עסן,  צו  ברויט  קיין  געווען 

געעפנט  שול,  אין  אריין  נאכט  די  אינמיטן 

בימים  מנהג  דער  ווי  און  הקודש,  ארון  דעם 

ההם איינגעריסן מיט בכיות נוראות אויף איר 

שווערן מצב. נאכ'ן זיך גוט אויסוויינען, האט 

זי געהערט א קול זאגן אז זי זאל אנהויבן צו 

דארפן  וואס  קראנקע  פאר  "לחש"  א  זאגן 

רפואות, מענטשן וועלן איר באצאלן דערויף, 

זי  האט  פרנסה.  האבן  זי  וועט  דורכדעם  און 

געגעבן א פרעג, וואספארא לחש זאל זי זאגן, 

איז געקומען דער ענטפער אז זי זאל נעמען 

א גלעזל וואסער און מאכן אן ערליכע ברכה 

"שהכל נהי' בדברו," און דאס וועט העלפן אז 

דער חולה וועט געהיילט ווערן.

זי איז אהיים און מיט'ן ריכטיגן תמימות 

אפצו'לחש'ן  אן  נעמט  זי  אז  מעלדן  געלאזט 

ווערן.  געהאלפן  מ'קען  און  קראנקהייטן 

די  אין  קומען  צו  אנגעהויבן  האבן  מענטשן 

מאסן, און זי האט געהאט ברייט פרנסה.

געשיכטע,  די  דערציילט  האט  זי  נאר  ווי 

האט דער הייליגער גאון זיך שטארק צולאכט, 

געעפנט,  זיך  האט  געשוויר  די  אז  ווייט  אזוי 

צדיק  דער  און  ארויס,  איז  אייטער  גאנצע  די 

האט  גאון  דער  געווארן.  אויסגעהיילט  איז 

דאן דערציילט אז ער איז געווען דער "קול" 

וואס האט געזאגט די עצה. זייענדיג אין שוהל 

די  געהערט  ער  האט  לערנען,  אין  פארטיפט 

פרוי'ס יאמערליכע געוויין, און ער האט איר 

ווייטער  קענען  צו  העלפן  שנעל  געוואלט 

געזאגט  עס  האט  ער  וויבאלד  און  לערנען, 

תורה  הייליגע  די  לערנען  ווייטער  קענען  צו 

אומגעשטערט, האט מען עס אנגענומען אין 

הימל.

רבי אלי' בן רבי שלמה זלמן זצ"ל, בעל ביאור 
הגר"א ועוד, י"ט תשרי תקנ"ח

הרה"ק דער "יוד הקדוש" 
מ'פשיסחא זי"ע

יריד  צום  געפארן  סוחר  א  איז  אמאל 

סחורה.  פיל  איינגעקויפט  דארט  האט  און 

פארנדיג אינמיטן וועג נעבן פשיסחא איז זיין 

זומפיגע  שווערע  א  אין  אריינגעפאלן  וואגן 

אלע  מיט  פרובירט  האט  איד  דער  בלאטע. 

זומפ,  פון  וואגן  דעם  ארויסצושלעפן  כוחות 

ביטערע  די  וויבאלד  ערפאלג,  אן  אבער 

די  מיט  זומפ,  דעם  פארפרוירן  האט  קעלט 

גענוג  נישט  דאס  איז  אויב  דערינען.  רעדער 

שפירן  אנגעהויבן  פלוצים  ער  האט  געווען, 

ער  אזש  ציינער,  די  אויף  יסורים  שרעקליכע 

זינען  פון  אראפ  גייט  ער  ווי  געשפירט  האט 

צוליב דעם גרויסן צער.

נאכט,  די  צוגעפאלן  אינצווישן  איז  עס 

פארלוירענערהייט  איז  סוחר  דער  און 

שטעטל  נענטסטן  צום  אריבערגעלאפן 

יסורים.  זיינע  צו  רפואה  א  כל  קודם  זוכן 

אנגעקלאפנדיג אין ערשטן טיר מיט א מזוזה, 

ער  אז  געזאגט  איינוואוינער  די  אים  האבן 

נישט  און  פשיסחא  שטאט  אין  זיך  געפונט 

יוד  הייליגער  דער  וואוינט  דארט  פון  ווייט 

הקדוש זי"ע (לויט געוויסע מקורות האט מען 

געטראגן  האט  ער  וויבאלד  גערופן  אזוי  אים 

דעם זעלבן נאמען פון רבי'ן פון לובלין זי"ע 

זאגן  געוואלט  נישט  האבן  תלמידים  די  און 

דעם רבי'נס נאמען, האבן זיי אים גערופן אויף 

די ראשי תיבות. מרוב קדושתו האט מען אים 

על  נופל  לשון  יו"ד,  הייליגער  דער  גערופן 

וועט  דארט  און  איד")  הייליגער  "דער  לשון, 

ער זיכער טרעפן די ריכטיגע הילף.

פון  הויז  צום  אנגעקומען  איז  סוחר  דער 

הייליגן צדיק, און זיך אויסגעוויינט דאס הארץ 

איבער זיינע שווערע יסורים אויף די ציין. דער 

הייליג  זיין  ארויפגעלייגט  האט  הקדוש  יוד 

פינגער אויף די מויל פונעם איד, און די יסורים 

זענען אין די סעקונדע פארשוואנדן געווארן 

ווי זיי וואלטן קיינמאל נישט געווען. 

העלפט  אז  געזען  האט  סוחר  דער  ווען 

האט  אריבער,  שוין  זענען  צרות  זיינע  פון 

אויך  אים  זאל  ער  צדיק  דעם  געבעטן  ער 

אנוואונטשן א ישועה מיט'ן וואגן. 

ווען דער איד הקדוש האט געהערט פונעם 

צווייטן פראבלעם, איז ער באלד אליינס ארויס 

דער  און  סוחר,  מיט'ן  אינאיינעם  שטאט  פון 

הייליגער צדיק – וועלכער איז בטבע געווען א 

גיבור חיל – האט געגעבן א שלעפ ארויס דעם 

וואגן פון פארפרוירענעם זומפ.

רבי יעקב יצחק בן רבי אשר ראבינאוויטש זצ"ל, 
י"ט תשרי תקע"ד

 

הרה"ק בעל אור למאיר 
מ'בוקאווסק זי"ע

איינער פון די הייליגע קינדער פון הרה"ק 

בעל צמח דוד מ'דינוב זי"ע, איז געווען הגה"ק 

רבי מאיר יהודא זי"ע, רב אין שטאט בוקאווסק 

און בעל מחבר ספר אור למאיר.

איז  חסידים  נאנטע  זיינע  פון  איינער 

געווען רבי יוסף לייב אדלער ז"ל. אמאל איז 

חכם  תלמיד  און  חסיד  דערהויבענער  דער 

וועלכע  אין  תקופה,  שווערע  א  גאר  אריבער 

און  רדיפות  אומגעהויערע  געליטן  האט  ער 

פחדים, אזש מען האט מורא געהאט אז פון 

נישט  חלילה  ער  זאל  דרוק  און  צער  גרויס 

אראפגיין פון זינען. 

רבי יוסף לייב ז"ל איז אריבער צום רבין 

די  אז  טאן  צו  וואס  עצה  אן  געפרעגט  און 

ביטערע זאך זאל נישט פאסירן, האט דער אור 

פארנעמען  זיך  זאל  ער  געענטפערט  למאיר 

צו לערנען יעדן טאג אין ספה"ק "שפתי כהן", 

אויפ'ן  "ש"ך"  תיבות  ראשי  די  מיט  באקאנט 

שולחן ערוך, און דאס וועט אים היטן ער זאל 

דערביי  האט  צדיק  דער  דעת.  ביים  בלייבן 

געזאגט א מליצה, דער פסוק אין מלאכי, "כי 

שפתי כהן – ישמרו דעת." אזוי איז דער איד 

ארויסגעקומען גאנץ פון די שווערע תקופה.

רבי מאיר יהודה בן רבי דוד שפירא זצ"ל, י"ט 
תשרי, תרס"ט

רפואה יארצייטןאין
חודש אלול

דער ווילנער גאון (גערופן הגאון 'החסיד' מווילנא) זי"ע איז נאך בחייו געווען א וועלטס-פערזענליכקייט וועמענס 
נאמען האט גערוישט אין ווייטע לענדער. דער רעכטער בילד האט א בארימטער מעלער אפגעמאלן ביים לעבן פון 

גאון. ארום דרייסיג יאר נאך די פטירה פון גאון האט מען צוגעלייגט דאס פעדער אין זיין הייליג האנט, אויסגעקלארט 
(און ארומגעשפילט) מיט תואר צורתו הקדושה און צוגעלייגט די אצטלא דרבנן. נאך 40 יאר שפעטער איז צוגעלייגט 

געווארן די טלית און תפילין, באשאפנדיג דערמיט דער היינטיגער באקאנטער בילד, לינקס.

אויף א קליין בערגל אין בית החיים אין פשיסחא שטייען דריי אוהלים דארט ליגן די הייליגע צדיקים דער יוד הקדוש 
פון פשיסחא זי"ע; זיין זון הרה"ק רבי ירחמיאל מ'פשיסחא זי"ע און זיין גרויסער תלמיד הרה"ק רבי בונם מ'פשיסחא 

זי"ע. פון זייערע תלמידים זענען ארויסגעקומען די פוילישע הויפן פון קאצק, גור, אמשינוב, לובלין ועוד.

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט22



כ"ה
תשרי

הרה"ק בעל חתם סופר 
מ'פרעשבורג זי"ע

זי"ע  סופר  חתם  הייליגן  פון  שטאט  אין 

האט אמאל אויסגעבראכן א מגיפה ל"ע. מען 

איז געקומען צום חת"ס בעטן א סגולה קעגן 

די קראנקהייט, האט דער חתם סופר געזאגט 

מען זאל זיין געווארנט מיט מקיים זיין שלש 

סעודות אום שבת קודש.

האט  זי"ע  מ'סאטמאר  רביה"ק  [אגב, 

שווערע  אויף  סגולה  זעלבע  די  געזאגט 

שלישית,  סעודה  אויף  זיין  נזהר  צו  חלומות, 

און צדיקים האבן געזאגט אז ענליכס ווערט 

געברענגט אין זוהר הק', פרשת האזינו.]

רבי משה בן רבי שמואל סופר זצ"ל, שו"ת חת"ם 
סופר, עה"ת, דרשות ועוד, כ"ה תשרי ת"ר

כ"ט 
תשרי

הרה"ק בעל צמח צדיק 
מ'וויזשניץ זי"ע

אין די ערשטע יארן פון זיין הנהגה פלעגט 

רבי מענדעלע וויזשניצער זצ"ל געבן שמירה 

ווי  און  קראנקע,  סארט  אלע  פאר  'מטבעות' 

נאר מען פלעגט לייגן די מטבע אויף די האלז 

פונעם קראנקען איז יענער אויפ'ן ארט געזונט 

געווארן. (נאכדעם וואס ער איז ל"ע געפאלן, 

זעה ברייט באשריבן אין גאזעט נומער #143, 

ע"ה  מוטער  זיין  אים  האט  תשע"ז,  תשרי 

באפוילן בגזירת כיבוד אם ער זאל מער נישט 

ח"ו  טיילן די שמירות, וויבאלד עס קען אים 

שאדן [זע סוף ספר חסידים, סי' תתשע"ג])

האט  צדיק  צמח  פונעם  ווייט  נישט 

אנטיסעמיט.   גרויסער  א  ערל,  אן  געוואוינט 

דער גוי פלעגט אנטון אסאך צרות פאר אלע 

אידן פון געגנט. אבער וויפיל די חסידים האבן 

געבעטן דעם צמח ער זאל יענעם אוועקשיקן 

נישט  אופן  בשום  ער  האט  וועלט  די  פון 

געוואלט.

הרה"ק  אייניקל  זיין  ווען  שפעטער,  יארן 

א  געווען  שוין  איז  זי"ע  מ'אנטניא  חיים  רבי 

קראנק  איינמאל  ער  איז  רבי,  בארימטער 

געווארן אויף די האלז און געדארפט אריבערגיין 

איז  וואס  אפעראציע  קאמפליצירטע  א 

געווען זייער ריזיקאליש. די אנטניא חסידים, 

זייער  מיט  בארימט  געווען  זענען  וועלכע 

וועלן  זיי  אז  געמאלדן  האבן  עשירות,  גרויס 

דאקטאר  פאר'ן  געלט  סומע  ריזיגע  א  צאלן 

וועלכער וועט אדורכפירן די אפעראציע מיט 

וועט  עס  ח"ו  אויב  אז  צולייגנדיג,  הצלחה, 

נישט געלונגען, וועט דער דאקטאר שלעכט 

מורא  האבן  דאקטוירים  אלע  אפשניידן. 

געהאט צו נעמען אויף זיך די ריזיקע, אויסער 

איין דאקטאר פון וויען, וועלכער האט געזאגט 

אז ער קען דאס אדורכפירן.

ווען דער דאקטאר איז אריין אין צימער, 

"ער  אנגערופן,  אנטיניער  חיימ'ל  ר'  זיך  האט 

האט  דאקטאר  דער  כפרה."  מיין  זיין  זאל 

מיט  אפעראציע  די  אדורכגעפירט  טאקע 

געענדיגט,  האט  ער  נאר  ווי  אבער  ערפאלג, 

איז  צימער,  אפעראציע  אין  שטייענדיג  נאך 

ער אוועקגעפאלן און געשטארבן אויפ'ן ארט. 

אינצווישן זענען די חסידים געוואויר געווארן 

אז דער דאקטאר איז געווען אן אייניקל פון 

אין  אידן  די  געפייניגט  האט  וואס  רשע  דעם 

פארשטאנען  מען  האט  אצינד  און  וויזשניץ, 

פארוואס דער צמח צדיק האט אים געלאזט, 

אייניקל  זיין  פאר  רפואה  א  אנצוגרייטן  כדי 

מיט יארן שפעטער. אצינד, איינמאל ער האט 

אויסגעפירט זיין שליחות, האט ער באקומען 

זיין  פון  טובים'  'מעשים  די  פאר  שכר  דעם 

משפחה באלד אויפ'ן ארט.

הרה"ק רבי יודא צבי פון דאלינא זי"ע, זון 

מ'דאלינא  בעריש  דוב  ישכר  רבי  הרה"ק  פון 

זי"ע, א זון פון הרה"ק רבי אייזיקל זידיטשויבער 

זי"ע, איז אמאל געווען אויף שבת קודש, י"ז 

דאן  האט  וועלכער  צדיק  צמח  ביים  תמוז, 

געוויילט אין שטעטל טריסקאוויטץ לבריאות 

האט  זונטאג  נאכפאלגנדן  דעם  הטהור.  גופו 

עשר  שבעה  "תענית  דעם  געפאסט  יעדער 

אינדערפרי,  קודש.  שבת  אנשטאט  בתמוז" 

באלד נאכ'ן דאווענען, איז דער דאלינער רבי 

צדיק.  צמח  פונעם  געזעגענען  זיך  געגאנגען 

דער צמח צדיק האט זיך דאן אנגערופן צום 

הייליגן דאלינער, אז ער זאל בשום אופן נישט 

פאסטן היינט, וויבאלד דער תענית איז סייווי 

א 'נדחה'. כאטש עס איז זייער שווער געווען 

פאר רבי יודא צבי צו פאלגן, וויבאלד ער האט 

נישט געשפירט קיין שום שוואכקייט און נישט 

פארשטאנען פארוואס ער זאל נישט פאסטן, 

האט ער געפאלגט די אנזאג פון רבי'ן, אפילו 

אן פארשטיין, און צוריק אין דער אכסניא וואו 

ער האט געגעסן פרישטאג.

נאכדעם איז ער צוריקגעקומען צום צמח 

זיך געזעגענען, האט אים דער צמח געפרעגט 

ער  האט  געפאלגט,  אים  האט  ער  אויב 

געענטפערט אז יא. דער צמח איז אבער נישט 

געווען צופרידן און געזאגט אז ער וויל אליינס 

באפוילן  באלד  און  אים,  פאלגט  ער  ווי  זען 

פאר'ן  סעודה  א  אנצוגרייטן  משמשים  זיינע 

ברירה  קיין  האבנדיג  נישט  צדיק.  דאלינער 

האט  רבי  דער  וואס  אלעס  געגעסן  ער  האט 

געהייסן, און הערשט נאכדעם האט אים דער 

צמח אפגעזעגנט.

דאלינער  דער  האט  אהיים  וועג  אינמיטן 

וואס  אכסניא  אן  אין  אפגעשטעלט  זיך 

די  קרובה.  א  זיינס  פאר  געהערט  האט 

באלעבאסטע איז באלד אקעגנגעקומען דעם 

וואגן און פארבעטן דעם צדיק אריינצוקומען 

איבערבייסן, כאטש עס איז א תענית, וויבאלד 

חלום  אין  געקומען  איר  איז  באבע  איר 

דערציילן אז ער וועט אדורכפארן איר אכסניא 

און זי זאל זיך שטארק אנשטרענגען צו פועל'ן 

ביי אים ער זאל היינט עסן. באלד ווען זי איז 

אויפגעשטאנען האט זי אנגעגרייט א גרויסע 

סעודה, און אצינד זעט זי דער צדיק איז טאקע 

געווען  נאך  איז  וועלכער  דאלינער,  דער  דא. 

אומפארשטענדליגע  די  פון  רושם  אונטער'ן 

האט  אינדערפרי,  צמח  פון  באפעל 

פארשטאנען אז דאס איז נישט קיין פשוט'ע 

זאך, איז ער טאקע אריין און געגעסן די סעודה 

וואס זי האט אים צוגעגרייט.

הרה"ק  איז  שפעטער  טעג  עטליכע 

און  געווארן  קראנק  שטארק  מ'דאלינא 

שרעקליכע  א  מיט  בעט  אין  געלעגן  איז 

צו  אלאמירט  האבן  נאנטע  די  שוואכקייט. 

אים א גרויסן פראפעסאר וועלכער האט אים 

אונטערגעזוכט און זיך באלד אנגערופן אז נאר 

אויב דער צדיק האט אין די לעצטע פאר וואכן 

נישט געפאסט קיין איין איינציגן טאג, בלויז 

דאן איז מעגליך דער צדיק זאל אויסגעהיילט 

האט  וואס  מחלה  שווערע  די  פון  ווערן 

באטראפן זיין הארץ. הערשט דאן האט מען 

פון  אים  האט  השי"ת  וויאזוי  פארשטאנען 

פריער אפגעהיטן דורך די צדיקי הדור.

רבי מנחם מענדיל בן רבי חיים האגער זצ"ל, כ"ט 
תשרי תרמ"ה

זכותם יגן עלינו
ועל כל ישראל

רפואה יארצייטןאין
חודש אלול

אן אויטענטיש בילד פון די לעכטיגע צורה פון הייליגן חתם סופר זי"ע. דאס בילד איז נאך 
געמאלן און פארשפרייט געווארן בחייו (שנת תק"צ, זע אונטן ווי מען שרייבט נאך אויף אים נ"י). 

די ארגינעלע מאלעריי ליגט נאך היינט אין "אלבערטינא" מוזעאום, וויען, עסטרייך.

די שטול פון הרה"ק בעל צמח צדיק זי"ע, אין שטוב 
פון כ"ק אדמו"ר מ'וויזשניץ שליט"א אין מאנסי
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INDIVIDUAL LIFE

בוי  די  אנגעהויבן  מען  האט  נעכטן  קוים 
ארבעט צו פארברייטערן די גבולי הקדושה ביי 
המספיק הויפטקווארטיר אין בארא פארק, און 
אט אט איז שוין די ארבעט פיקס-פארטיג ברוב 

פאר והדר בס"ד.
"סקעפאלדס"  די  זענען  דרוק  צום  גייענדיג 
וועלכע נעמען אצינד ארום די געביידע כמעט 
נייעם  פונעם  זייט  דרויסנדיגע  די  אראפ.  שוין 
היינט-מארגן  שוין  איז  שטאק  אויבערשטן 
רוב  קומען  דערמיט  און  פארטיג,  קאמפלעט 
'סקעפאלדס' אראפ אנטפלעקנדיג די הערליכע 
מאיעסטעטישע הויפטקווארטיר פונעם "מרכז 
שטאט,  פון  הארץ  אין  הציבור",  לצרכי  עזרה 
עס  ווי  והדר  פאר  ברב  דעזיין  קלאסישן  מיט'ן 

פאסט.
די  ביי  רענאוואציעס  דרויסנדיגע 
שטאקן  אונטערשטע  די  פון  "עקסטענשאנס" 
ווערן  פארטיג  בס"ד  וועלן  געביידע,  די  פון 
אלע  בס"ד  וועלן  האפנטליך  דערנאך.  קורץ 
צווישן  ערגעץ  ביז  אראפ  זיין  סקעפאלדס 

עשרת ימי תשובה און ערב סוכות.

מיט  באלאכטן  ווערט  פארק  בארא  יהדות 
הילף  פון  וואוקס  און  בלי  די  זען  מיט'ן  פרייד 
סערוויסעס פאר אחינו בני ישראל תושבי העיר 

שיחיו והגלילות.
נאר  טאקע  מיינט  וואוקס  און  בלי  און 
מיט  אפילו  אפשטעל,  קיין  אן  והולך,  מוסיף 
ברייט.  און  לענג  די  אין  צובויען  מאסיווע  די 
דאס איז צום פארדאנקען די געטרייע ביזנעס-

מו"ה  פון  שפיץ  אין  שטאב  דעוועלאפמענט 
נפתלי טעסלער הי"ו, וועלכע לייגן אריין אסאך 
הארץ און גרויסע כוחות דורך אז די העפטיגע 
זאלן  אקטיוויטעטן  המספיק  טאג-טעגליכע 
מינדעסטע  דאס  אפילו  ווערן  געשטערט  נישט 
ארטיקל  אן  איז  (עס  ארבעט  בוי  די  צוליב 
זענען  כוחות  און  חשבונות  וויפיל  זיך  פאר 
מען  ווען  אויף  צב"ש  געווארן  אינוועסטירט 
צום  עלעוועיטאר  דעם  ארויפגעצויגן  האט 
נייעם שטאק, וויאזוי דאס זאל נישט אפעקטירן 

די עבודת הקודש דאס מערסטע שייך!)
אויגן  די  מיט  געלאפן  אלץ  איז  המספיק 
וועט  וואס  בפרטיות,  סיי   - פאראויס  ווייט 

יעדן  פאר  תועלת  ברענגען  מערסטע  דאס 
סיי  און  לעבן,  גאנצן  אויפ'ן  אינדיווידועל 
פון  געברויכן  די  זיין  וועלן  וואס  בכלליות, 
מען  קען  וויאזוי  און  צוקונפט  דער  אין  ציבור 

דאס יעצט אקעגנקומען.
געזען  מען  האט  ארבעט  בוי  די  ביי  אצינד 
ווען  גאס,  דער  אויף  דערפון  ביישפיל  א 
זענען  געביידע  די  נעבן  טרעילאר  א  אין 
ערשטן  דעם  איידער  נאך  גרייט  געווען  שוין 
אלע  אלול  חודש  ראש  ביום  שופר  פון  בלאז 
און  קארפעט  טיילס,  פיקסטשורס",  "לייט 
נאר  וועלן  וואס  צוגעהערן  טעכנאלאגישע 
צוגעבויעטע  אלע  אויסצושטאטן  אויספעלן 

אפיסעס, קארידארן און קאנפרענץ זאלן!
געניסער  חשוב'ע  די  פאר  סערוויסעס  אלע 
גייען אן מיט די פולסטע אייפער אן קיין שום 
סטאנדארט,"  המספיק  "ריכטיגע  אפעקט. 
מיט'ן  שמועס  א  אין  נפתלי  ר'  קאמענטירט 
הייבט  סטאנדארט  המספיק  דער  נו,  גאזעט. 
שטאב  בעסטע  די  אויפנעמען  ביים  אן  זיך 
מיטגלידער... מיט אזעלכע ווי אים על המשמר 

איז יעדע איבערראשונג, ווי געראכטן...
המספיק,  נוסח  ווידער  גלייכצייטיג, 
צו  זיצונגען  וואכן  צוויי  יעדע  פאר  קומען 
ארבעט  די  פון  ריטעם  דער  אז  פארזיכערן 
איבריגע  איין  קיין  אפגעשטעלט  נישט  ווערט 
די  פון  פירער  די  זיצן  מיטינגס  די  ביי  מינוט. 
מעידזשאר  יארק  "ניו  פראפעסיאנאלע  גאר 
מו"ה  פון  שפיץ  אין  פירמע,  קאנסטראקשן" 
פירט  וועלכער  הי"ו,  נוסענצווייג  יודא  משה 
אן מיט די עבודת הקודש, און המספיק עליטע 
טעסלער  נפתלי  מו"ה  פון  שפיץ  אין  עסקנים, 
דעוועלאפמענט  ביזנעס  אוו  דירעקטאר  הי"ו, 
עקזעקיוטיוו  הי"ו,  פריינד  יואל  מו"ה  און 

דירעקטאר פון המספיק אוו קינגס קאונטי.
איבערגיין  נאכאנאנד  מען  טוט  אינאיינעם 
ווען  טריט,  ווייטערדיגע  און  פארשריט  די 
בארימטע  די  פון  הי"ו,  פריעדמאן  חנני'  מו"ה 
האט  וועלכער  קאמפאני,  דעזיין"  "פריעדמאן 
פון  אויסלייג  הערליכן  דעם  אויסגעשטעלט 
חן  מיט  און  הערליך  פראקטיש,  אינעווייניג 
אינטש  יעדעס  אז  פארזיכערט  געשמאק,  און 

שטומט מיט די פלענער.
די  איבערגעגעבן  טעגליך  ווערט  באזונדער 
אויב  סאב-קאנטראקטאר  יעדע  פון  פארשריט 
און ווען יעדער ענדיגט זיין אויפגאבע, און די 

רעזולטאטן זענען קענבאר פון זיך אליינס.
רעגלמעסיגע  ארויס  אויך  שיקט  נפתלי  ר' 
שטאב  די  צווישן  קאמיוניקאציעס  אינערליכע 
די  איבער  בילדער  הערליכע  מיט  מיטגלידער 
לייכט-טורעם  אינעם  אנטוויקלונגען  לעצטע 
פארק  בארא  יהדות  מיט  אינאיינעם  חסד.  פון 
רופן מיר אויס א הארציגע תפילה, בורא עולם 

בקנין השלם זה הבנין!
יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידינו! 

 המספיק נייעס

דרויסנדיגע רענאוואציעס ביי המספיק 
אפיסעס אין בארא פארק, פארטיג בעז"ה 

אינמיטן תשרי; קביעת מזוזות קורץ דערנאך
פראפעסיאנאלע בוי ארבעט גייט פאראויס אויף די העכסטע טעמפא - עבודת הקודש ווערט 

נישט געשטערט טראץ פלייסיגע בוי-ארבעט - חנוכת הבית אויף צוגעקומענע פליגלען 
געפלאנט אי"ה קומענדיגן ר"ח כסלו

הכונו!

אויבן: ותגבי' קרננו למעלה... קרעינס פון ביידע זייטן פון די געביידע הייבן אויף דעם לעכטיגן צוקונפט 
פאר יהדות בארא פארק והגלילות בס"ד אויף נאך א שטאפל העכער. אונטן: די פירער איבער די 

עבודת הקודש ביים איבערגיין די פארשריט און פארבעסערן די נאכאנאנדע אנטוויקלונגען. 

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט24



רעדן צו זיך, וועגן זיך, ווי 
וועגן א פרעמדן, העלפט 
בארואיגן אנגעצויגנקייט

צום געזונט

פארגעשריטענע מעינטענענס סיסטעם מאנעוורירט הערליך פלוס 
פון עבודת הקודש אין המספיק אוו קינגס און ראקלענד קאונטיס
סיסטעם אויפגעשטעלט דורך מו"ה נפתלי טעסלער הי"ו - מו"ה משה מאלח הי"ו שטארק אויסגעלויבט דורך המספיק אוו קינגס, 

אדמיניסטראציע - מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו ברענגט דעם פראגראם צו הילף אויף פילע פראנטן - מו"ה נתן נטע פריעד הי"ו דערפולט 
מיט'ן גרעסטן ערפאלג אחריות'דיגע פאזיציע אלס דירעקטאר אוו מעינטענענס און ביזנעס דעוועלאפמענט אין המספיק, ראקלענד

אויף  ב"ה  בליעט  הקודש  עבודת  המספיק 
אלע פראנטן, אין אלע אפיסעס און איבער אלע 

שאצונגען.
די  אז  בס"ד  פארזיכערן  צו  המשמר  על 
אויפ'ן  געפירט  איבעראל  ווערט  ארבעט 
געשטערט  נישט  ווערט  און  טעמפא  העכסטן 
פון טעכנישע צו טעכנאלאגישע פראבלעמען, 
געניטע  די  בקודש  לשרת  גרייט  שטייען 

'טעכנאלאגיע' און 'מעינטענענס' שטאב.
זיי טוען כסדר פארבעסערן אלע פיזישע און 
המספיק  אז  און  אנגעלעגנהייטן,  קאמפיוטער 
אפיסעס זענען דאס מח און הארץ פון אזויפיל 
די  זיי  זענען  והחסד,  הצדקה  מעשי  מאסיווע 

רוח החיים און דם התמצית...
שטאב  די  בליעט,  באזע  קליענטן  די  אבער 
נאטורליך  און  זיך  פארמערן  מיטגלידער 
וואקסט מיט די אפיס ארבעט. צו פארזיכערן אז 
אלעס לויפט בס"ד גלאט און געשמירט פעלט 
אויס צוצולייגן באזונדערע חכמה ותבונה, און 
ווערט  צוויי,  די  שענקט  אייבערשטער  דער  אז 
א  אויף  טאקע  און  אדורכגעפירט,  בס"ד  עס 

הערליכן פארנעם, סאמע נוסח המספיק!
אוו  דירעקטאר  הי"ו,  טעסלער  נפתלי  מו"ה 
אין  דעוועלאפמענט  ביזנעס  און  מעינטענענס 
המספיק אוו קינגס קאונטי, האט דער ערשטער 
פארגעשריטענע  גאר  נייע  א  אהערגעשטעלט 
"העלּפ-דעסק" סיסטעם. מיט'ן נייעם סיסטעם 
אריינשיקן  מיטגלידער  שטאב  המספיק  קענען 
א טיקעט וואו עס ווערט פונקטליך פארשריבן 
הילף  לאקאל  וועלכען  אין  נושא,  די  איז  וואס 
נאך  און  איז,  עס  וויכטיג  ווי  נויטיג,  איז 

הילפבארע אינפארמאציע.
סיסטעם  פונעם  חידוש  אייגנארטיגע  אן 
און  הילפס-רופן  אלע  אפ  ליינט  עס  אז  איז 
פילע  אויף  ענטפערס  מיט  פראגראמירט  איז 

אן  סיסטעם  דער  האט  אויב  סיטואציעס. 
א  צוריקשיקן  ארט  אויפ'ן  עס  וועט  ענטפער, 
מעסעדזש מיט קלארע אנווייזונגען וויאזוי צו 

פאררעכטן וואס נויטיג.
ווערט  וואס  טיקעט  יעדע  פון  פארשריט  די 
מיטגלידער  שטאב  קענען  אריינגעשיקט 
'ּפארטעל'  ספעציעלן  א  אויף  מיטהאלטן 
גלייכצייטיג  אפדעיטעד.  כסדר  ווערט  וואס 
מעינטענענס  און  טעכנאלאגיע  די  באקומען 
"ריקוועסטס"  אלע  פון  בילד  קלארן  א  שטאב 
מסודר  הערליך  הילף,  אויף  ווארטן  וועלכע 

לויט די וויכטיגקייט, צייט און לאקאל.
דער  ווערט  קאונטי  קינגס  אוו  המספיק  אין 
נפתלי,  ר'  דורך  אנגעפירט  טאקע  סיסטעם 
הילף  פראפעסיאנאלע  די  מיט  באגלייט 
טעכנאלאגיע  ארטיגן  טאלאנטפולן  פונעם 
מענעדזשער, מו"ה משה מאלח הי"ו. רעדנדיג 
איינהאלטן  נישט  נפתלי  ר'  קען  משה,  ר'  פון 
שפירט  אגענטור  די  וואס  שעצונג  און  לויב  די 
פון  סטאנדארט  הויכ'ן  זיין  פאר  משה  ר'  צו 

געטריישאפט, פלייס און הארץ.
"ר' משה איז א מוסטער פון געטריישאפט," 
"אן  פאטאס.  מיט  נפתלי  ר'  פראקלאמירט 
און  געטריישאפט  פון  סימבאל  אמת'ער 
אחריות איז ר' משה מאלח. ער קומט שטענדיג 
אריין פריער אין אפיס אז ביז ניין אזייגער זאלן 
געלעזט  זיין  שוין  פראבלעמען  מעגליכע  אלע 
בס"ד. ער וועט טון אלעס וואס נאר נויטיג אז 
קינדער  אידישע  העלפן  פון  הקודש  עבודת  די 
זאל נישט געשטערט ווערן חלילה אפילו אויף 

איין מינוט!"
אויסנאם  דער  איז  קאונטי  ראקלענד  אין 
פראקטישער פראגראם באלד אריבערגעכאפט 
געווארן. דער גאר הילפבארער "העלפ דעסק" 
אימפלעמענטירט  הערליך  איז  סיסטעם 

געווארן דורך מו"ה אהרן דוד רובינשטיין הי"ו, 
אויפזעער  פראפעסיאנאלער  און  בארימטער 
אין  פראגראמען  טעכנאלאגיע  אלע  איבער 
און  קעיר,  המספיק  ראקלענד,  אוו  המספיק 
המספיק'ס,  אלע  איבער  אגענטור  שירעם  די 

"ניישא".
ווערט  פראנט  "מעינטענענס"  אויפ'ן 
הערליך  ראקלענד  אין  הקודש  עבודת  די 
הי"ו.  פריעד  נטע  נתן  מו"ה  דורך  אנגעפירט 
דער טאלאנטפולער און פלייסיגער ר' נטע האט 
זיך ערווארבן א רעפוטאציע פון טון, אויפטון, 
הערליכן  א  מיט  אלעס  ענדיגן,  און  ערלעדיגן 
סבר פנים יפות און גרעסטן עקספערטיז. ער איז 
אלס  געווארן  אויפגענומען  לעצטנס  דעריבער 

פאר  דעוועלאפמענט  ביזנעס  אוו  דירעקטאר 
אויפגאבע  אן  קאונטי,  ראקלענד  אוו  המספיק 
וואס ער דערפולט ב"ה מיט'ן גרעסטן ערפאלג. 
מיר וואונטשן אים גרויס הצלחה מיט סייעתא 

דשמיא אויף טריט און שריט!
דער נייער סיסטעם האט זיך ארויסגעשטעלט 
עס  סוקסעס.  הערליכער  א  ב"ה  זיין  צו 
פארגרינגערט, פארשנעלערט און נעמט אראפ 
די גאנצע דרוק פון נויטיגע טעכנישע הילף. עס 
פון  הקודש  עבודת  די  ארויס  שטארק  העלפט 
דעם  אודאי  און  מיטגלידער  שטאב  המספיק 
אריין  טאג  יעדן  קומען  זיי  וועלכען  פאר  ציל 

אין המספיק אפיס - צו העלפן אנדערע.
יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידינו! 

המספיק נייעס

קומענדיגעס   – מישיגען  לאנסינג,  איסט 
זיך  אנשטאט  אנגעצויגן,  זיך  שפירט  איר  מאל 
פרעגן, "פארוואס בין 'איך' אזוי אנגעצויגן?" 
אייער  אריין  [פולט  איז  "פארוואס  פרובירט, 
"וואס  אדער  אנגעצויגן?"  אזוי  נאמען] 
באדערט אזוי שטארק פאר [פולט אריין אייער 

נאמען]?"
"מישיגען  אין  פארשער  פסיכאלאגיע  לויט 
סטעיט יוניווערסיטעט" און די "יוניווערסיטעט 
א  וועגן  ווי  זיך  פון  רעדן  וועט  מישיגען",  אוו 
געמיט  דאס  בארואיגן  העלפן  פערזאן,  דריטן 

אין א צייט פון אנגעצויגנקייט. 
צוויי  פון  באשטאנען  איז  שטודיע  די 
האבן  וועלכע  עקספערימענטן  באזונדערע 
ביידע באשטעטיגט די זעלבע מסקנא: אז רעדן 

ערלויבט  פערזאן  דריטן  אין  אליינס  זיך  פון 
ענליך  זיך  איבער  טראכטן  צו  מענטש  דעם 
עס  אנדערע.  איבער  טראכט  ער  וויאזוי  צו 
אינעם  דערויף  באווייזן  פארהאן  אפילו  זענען 
'מישיגען  מויזער,  דזשעיסאן  דר.  לויט  מח, 
איבער  פראפעסאר  יוניווערסיטעט'  סטעיט 

פסיכאלאגיע.
האבן  עקספערימענט,  ערשטן  אין 
פון  געוויסע  בילדער,  באטראכט  באטייליגטע 
אויפרעגנדע.  זיי  פון  געוויסע  און  נייטראל  זיי 
אין  בילדער  די  צו  רעאגירט  זיי  האבן  קודם 
דערשרעקט  דאס  (אברהם:  פערזאן  ערשטן 
אין  רעאגירט  זיי  האבן  שפעטער  און  מיך), 
דערשרעקט  דאס  (אברהם:  פערזאן  דריטן 
אברהם), און בשעת מעשה האבן די פארשער 

נוצנדיג  כוואליעס  מח  זייערע  באטראכט 
עמאציאנאלע  "עלעקטרָא-ענסעפַאלָאגרַאפי". 
אפגעשוואכט  זענען  מח  אינעם  אקטיוויטעטן 
געווארן אין איין סעקונדע, ווי נאר די מענטשן 
דריטן  אין  זיך  פון  רעדן  אנגעהויבן  האבן 

פערזאן ביים זען די אויפברויזנדע בילדער.
די  האבן  עקספערימענט  צווייטן  אין 
ווייטאגליכע  א  איבער  געטראכט  באטייליגטע 
אמאל  האבן  זיי  וואס  איבערלעבעניש 
אין  זיך  פון  טראכטנדיג  צוערשט  געהאט, 
ווידעראמאל  שפעטער  און  פערזאן,  ערשטן 
פאסירונגען,  ווייטאגליכע  די  איבערגעקלערט 
אבער טראכטנדיג פון זיך אלס דריטער פערזאן. 
די  אבזערווירט  אויך  דאן  האבן  פארשער  די 
נוצנדיג  דאסמאל  מח,  פונעם  אקטיוויטעטן 
 functional (גערופן  טעכניק  אנדערע  אן 
אין   ,Magnetic Resonance Imaging
געוויזן  אויך  האט  פראבע  די   .(fMRI ,קורצן
ווען  מח-אקטיוויטעטן,  געפילישע  ווייניגער 
זיך  האבן  שטודיע  די  אין  באטייליגטע  די 
באצויגן צו זיך אליינס אין זייערע ווייטאגליכע 

איבערלעבענישן, אין דריטן פערזאן. 

א בליק אויפ'ן סדר היום ביי די אויפזעערס איבער אלע טעכנישע חלקים פון המספיק עבודת 
הקודש, הערליך מסודר מיט קאלירן און קעסטלעך, לויט פריאריטעט, צייט און לאקאל. אין 

קלענערן בילד, א מולטי-דימענשאנעל סערווער סיסטעם, פארראכטן און צוריק צום דינסט...
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בחורי חמד ד'ישיבה"ק, ק"י, ביים שעפן די בארימטע לויטערע לופט אין "פליישמאנס", ווייט ארויף צווישן די העכסטע ניו יארק'ע בערג. די פנימ'ער רעדן פאר זיך... אודאי איז מען 
אויך געגאנגען פארן מיט'ן באן ווי אמאליגע חסידים ואנשי מעשה פלעגן אום חודש אלול זיך ארויסלאזן א נסיעה צו די צדיקי הדורות.. אויך שיפלען און... אלעס מיט שמחה!

די בחורים פון ב"פ האבן אריינגעכאפט נסיעות אויף די "קור ערטער" נאנט און ווייט, פון די ברייטע "בייקס" (אויבן רעכטס) אין מאנהעטן ביז ריזן טראקטארן אין "דיגגערלענד", און 
אויף די באן ביים "בערגען קאונטי" טיער גארטן. אונטן רעכטס זעט מען א בליץ פון הערליכן העכסט געלונגענעם קארניוואל דורך די חשוב'ע מיידלעך דעי העב.

"קאנקארד ברודערהיים" בחורים זענען זיך מחי' אין... "עימיש טאון"! באזונדערע גרויסע שמחה ווען הבה"ח שבתי נ"י, ענדליך צוריק פון שפיטאל, קען שוין גיין אין גראסערי ב"ה. 
אינדערהיים האט מען איין טאג געפראוועט א געשמאקע פארברענגען טאג מיט חשוב'ע געשוויסטער און עלטערן. די קינדער זענען לעבעדיג געשפרינגען אין די "באבלס" ווי 

אין שניי אינמיטן זומער... 

המספיק אין בילדער

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט26
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אין געראטענעם "סטארס" פרויען פראגראם אין ראקלענד איז צווישן אנדערע פארגעקומען א ריזיגע מאסיווע "גראדואירונג" מיט נאנטע און פריינט און אודאי אויך מתנות. 
באמערקט אויך די פראפעסיאנאלע "רעזל" אייז-קרעם און הערליכע "בארג סיני", אלעס אליינס טאלאנטפול פראדוצירט. וואויל פאר די הענט וואס טוען אלעס אליינס!

בחורי חמד פון ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אוו אראנדזש קאונטי געניסן פונעם הערליכן זמן, אין היכל הישיבה און אינדרויסן בנאות דשא, בדיבוק חברים, זיך אויפפרישן צו 
נאך א געשמאקן טאג פון לערנען, דאווענען און עבודת השי"ת. עבודת השם? גרייט, צום באפעל!

2 חשוב'ע "וואנאמעיקער" בחורים האבן פארברענגט א הערליכע וואקאציע אין "בעטלעהעם, ניו העמפשיר", שעפנדיג פרישקייט אין גאנצן געבענטשטן אומגעגנט, ווען צווישן 
שיפלען, "באמפינג באוטס," בערן-שאוס און נאך, רועט מען זיך אפ אינעם פרעכטיגן "ארלינגטאן האטעל". איי איז דאס געווען א וואקאציע!!

המספיק אין בילדער

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט28



ראקלענד  אין  וחסד  תורה  ישיבת  אין 
קאונטי, איז דער "אלול זמן" געעפנט געווארן 
מיט גרויס שמחה. נו, נישט קיין נאווינע, ס'איז 
לעבעדיגן  פונעם  פארזעצונג  דירעקטע  א  דאך 
אהערגעשטעלט  האט  וואס  להחיות"  "קעמפ 
טעמים  אלע  מיט  געדענקען"  צום  זומער  "א 

און מפרשים.
דער "המספיק דעי העב" אין צענטער פון רוט 
45 שפיגלט זיך הערליך אפ אלס ליכט טורעם 
וועמענ'ס  משפחות'  צענדליגער  פילע  פאר 
ערוואקסענע זין האבן די זכי' צו קומען אהער 
טאנצן,  שפילן,  זינגען,  דאווענען,  לערנען, 
און  שמייכלען  פארברענגען,  איבונגען,  מאכן 

זיך פשוט מחי' זיין יעדן איינציגן טאג.
איז מען טאקע אריין אין חודש אלול מתוך 
רוב שמחה, נו, וואס קען זיין בעסער ווי תשובה 
ווענט  די  אטמאספערע?  פרייליכע  אזא  אין 
בית  פאר'ן  "ציגל  די  מיט  באצירט  נאך  זענען 
המקדש" וואס די חשוב'ע תלמידים האבן אזוי 

און  מצוות  מיט  איבערגעפולט  איבערראשנד 
שלימה  גאולה  די  ברענגען  צו  טובים  מעשים 

במהרה דידן ממש.
געפראוועט  מען  האט  חודש  אנהייב 
א  מיט  צוזאמען  חודש,"  ראש  "סעודת  א 
וועלכער  נ"י,  הבה"ח  פאר  הבאים"  "ברוכים 
וואקאציע  פון  געקומען  צוריק  נארוואס  איז 
אין "קעמפ העסק." מען האט זיך געזעגנט פון 
אים ביים גיין אין קעמפ, מען האט אים באזוכט 
אין קעמפ, און איצט איז מען אים מקבל פנים 

אהיים פון קעמפ.
בארימטער  דער  האט  סעודה  די  ביי 
מגיד  געטרייער  און  שפילער  טראמפייטער 
שיעור מו"ה משה פריעד הי"ו, מחשובי תושבי 
די  געהויבן  שטארק  גאר  יצ"ו,  בלומינגבורג 
שטענדיגן  זיין  ווי  זמר,  כלי  זיינע  מיט  שמחה 
געלעגנהייט.  פאסיגע  יעדע  ביי  שטייגער 
אין  באהאוונט  עטוואס  בחור,  חשוב'ער  איין 
א  געזאגט  האט  געלעגנהייטן,  פאליטישע 

 המספיק נייעס

מחיל אל חיל:
חבריא קדישא פון "ישיבת תורה וחסד" אין ראקלענד:   

אגב, צווישן אנדערע איז אויך פארגעקומען פון מחנה להחיות, אין פייערדיגן חודש אלול אריין
אן "אודיט" דורך די "או. פי. דאבעליו." רעגירונג 
אגענטור אויפ'ן גאנצן "דעי העב" פראגראם פון 
מענער  אלע  קאונטי,  ראקלענד  אין  המספיק 

און פרויען אפטיילונגען צוגלייך.
אונטערזיכונג  דריי-טאגיגע  גרונטליכע  די 
עפיזאד  זייטיגע  א  געווען  נאר  נאטורליך  איז 
ווען  טאגעס-ארדענונג,  רוטינעם  פון  לויף  אין 
מיטגעהאלטן  האבן  באאמטע  רעגירונג  די 
דא באריכטעט, און בלויז  טייל פון וואס ווערט 
איז  אודיט  אן  נאך  אז  צושטימען  געקענט 
וואס  בעסטע  די  איז  דאס  ריין,  הערליך  אדורך 

נאר שייך, אשרינו מה טוב חלקינו.
אלע  פאר  הטוב  הכרת  גרויס  קומט  עס 
געטרייע שטאב מיטגלידער, אין ביידע סניפים 
העב  דעי  פון  צדקניות  נשים  די  און  דישבה"ק 
 – פראגראם"  "סטארס  בארימטן  פונעם  און 
פנחס  מו"ה  מענעדזשערס  די  פון  אנגעהויבן 
קנאפפלער הי"ו ביי די מענער פראגראם סניף 
רוט.  סניף  אין  הי"ו  ציג  וועלוול  מו"ה   ;45 רוט. 
פרויען  די  ביי  תחי'  שאהנפעלד  מרת  און   ;59

פראגראמען.
פילע  די  פאר  הטוב  הכרת  באזונדערע 
ישבה"ק  אין  מיטגלידער,  שטאב  געלונגענע 
סניף רוט. 45: מו"ה ישראל אהרן אבעלעס הי"ו, 
יחזקאל  מו"ה  הי"ו,  אדאלף  אשר  יוסף  מו"ה 
לעווי הי"ו, מו"ה מרדכי דוב נייהויזער הי"ו, מו"ה 
פריעד  משה  מו"ה  הי"ו,  קופטשיק  יואל  משה 
אברהם  מו"ה  הי"ו,  ראזנטאל  יצחק  מו"ה  הי"ו, 
שאנפעלד הי"ו, מו"ה יצחק צימענד הי"ו, מו"ה 
יוסף חיים ראטענשטרייך הי"ו און מו"ה שלמה 

זלמן געלבמאן הי"ו.
אין ישיבה"ק סניף רוט. 59: מו"ה שאול נהרי 
סברי  דוד  מו"ה  הי"ו,  קעניג  מאיר  מו"ה  הי"ו, 
הי"ו, מו"ה יחזקאל פריעדמאן הי"ו, מו"ה פנחס 
חיים  מו"ה  הי"ו,  וויליגער  זאב  מו"ה  הי"ו,  קרני 
גאלשטיין  יעקב  יצחק  מו"ה  הי"ו,  קריינדלער 

הי"ו און מו"ה לוי הורוויץ הי"ו.
העב  דעי  לעצמן,  ברכה  קובעות  נשים 
די  און  תחי',  שטיינבערג  מרת  סעקרעטארין 
פראגראם,  פרויען  פון  מיטגלידער  שטאב 
מרת  תחי',  כהן  מרת  תחי',  קנאבלאך  מרת 
מרת  תחי',  בערגער  מרת  תחי',  איצקאוויטש 
גאלדשטיין תחי', מס. לאפפלער תחי', מס. כ"ץ 

תחי', מס. פאביאן תחי' און מס. שיפף תחי'.
באזונדער ווערט אויסגעדרוקט הכרת הטוב 
פאר די פראפעסיאנאלע שטאב, די נוירס מרת 
מו"ה  פסיכאלאג  המספיק  תחי',  שטיינהארדט 
דר. אברהם יעקב (אלען) בלאו הי"ו, דירעקטאר 
מו"ה  דעוועלאפמענט  ביזנעס  המספיק  פון 
און  טרענירער  אגענטור  הי"ו,  פריעד  נטע  נתן 
דירעקטאר אוו קוואליטי אימפראוומענט מו"ה 
אליעזר אפפעל הי"ו און פארזיצער פון "יומען 
משה  מו"ה  קאמיטע  אינצידענט  און  רייטס" 

זאבעל הי"ו.
ועל ראשם ועל צבאם די געטרייע טיכטיגע 
דירעקטאר,  סערוויסעס  טאג  פונעם  ארבייט 

מו"ה שלמה קארנבלי הי"ו.
נאר  אודיט  גאנצער  דער  איז  געזאגט,  ווי 
ווען  עפיזאד,  זייטיגער  קליינע  א  געווען 
דער  איז  מעשה  בשעת  און  נאכדעם  פארדעם, 
"דעי העב" און "ישיבה תורה וחסד" אנגעגאנגען 
ווי שטענדיג לשם ולתפארת, מיט די שענסטע 
הכנות צו א גוט געבענטשט זיס יאר אינאיינעם 

מיט גאנץ כלל ישראל. 

דין וחשבון...
משה  ר'  וועט  טראמפייטער  דעם  מיט  אז  רמז 
ווילן  וועלכע  מקטריגים  אלע  "טראמפעדירן" 

חלילה שלעכטס אנרעדן אויף כלל ישראל.
דארף  משה,  ר'  חשוב'ן  פון  רעדט  מען  אז 
גרויסארטיגן  דעם  דערמאנען  אודאי  מען 
האבן  ישיבה"ק  בחורי  וואס  רבא"  "קידושא 
ערש"ק  פארלאפענעם  דעם  אהערגעשטעלט 
נייגעבוירענע  זיין  פון  שמחה  די  לכבוד  נחמו 

טאכטער שתחי'.
"מיר פרייען זיך אזוי שטארק מיטצופרייען 
דער  האט  משה,"  ר'  בבית  'שמחה'  א  ביי 
שיעור  מגיד  חשוב'ער  דער  המדברים,  ראש 
מו"ה  ואנשים,  א'  משמח  פענאמענאלער  און 
דעם  געעפנט  הי"ו,  ראטענשטרייך  חיים  יוסף 
אייביג  איז  משה  "ר'  פאטאס.  מיט  פראגראם 
'בשמחה', און ברענגט שטענדיג אריין אזויפיל 
'שמחה' אין אונז אלע! געבט נאר א קוק ארום 
דעם זאל, וועט איר זען ווי כמעט אלע בחורים 

האבן זיך אפילו געשוירן לכבוד די שמחה!"

א  געווארן  געפראוועט  אודאי  דארט  איז 
אזאנס  אבער  באטע,  א  סעודה,  גרויסארטיגע 
און אזעלכעס, וואס האט זיך אנגעהויבן אסאך 
פריער ווי יעדן פרייטאג, וינועו אמות הסיפים.

דער בעל שמחה ר' משה האט אויפגעטרעטן 
טיפן  פון  דאנקנדיג  ווערטער,  ווארימע  מיט 
וועלכע  שיחיו  בחורים  חשוב'ע  אלע  הארצן 
בפרט  און  שמחה,  זיין  ביי  משתתף  זיך  זענען 
געוואלט  נישט  האט  וועלכער  בחור  איין 
בעצם  טאקע  נאר  וואך,  סוף  ביז  אויסווארטן 
ר'  בבית  איינגעשטאנען  ער  איז  קודש  שבת 

משה מיטצוהאלטן די שמחה פון דער נאנט.
דעם  געדאנקט  ברבים  האט  משה  ר' 
אייבערשטען אויף די גרויסע חסדים ווען ער איז 
פרייטאג  סאמע  אום  שפיטאל  אין  אנגעקומען 
הארט פאר'ן זמן, מיט נאך א וואך פריער, און 
בניסי נסים נאך עספיעט צו פארלעשן דעם קאר 

הארט פאר'ן זמן שבת קודש.
דערנאך האט ר' משה געטיילט לעקאך פאר'ן 

עולם, און יעדער האט הארציג געווינטשן פון 
מען  וואס  ברכות  שענסטע  די  הארצן  טיפן 
קען זיך נאר ווינטשן און די אטמאספערע איז 

געווען גאר דערהויבן.
א  נאך  אונטערגעקומען  איז  אינצווישן 
זעלטענע איבערראשונג, דער חשוב'ער פאטער 
פון הבה"ח דוד נ"י, איז געקומען אפנעמען זיין 
זון וויבאלד די משפחה איז אוועקגעפארן אויף 
ער  האט  שמחה  גרויסע  די  זעענדיג  און  שבת, 
די  טראץ  מיטצוהאלטן  איינבעטן  געלאזט  זיך 

איילעניש. 
דער פאטער האט איבערגעגעבן געוואלדיגע 
דברי חיזוק פאר די חשוב'ע בחורים, ציטירנדיג 
פונעם לעיקוואודער משגיח, הגה"צ רבי מתתי' 
סאלאמאן שליט"א, וועלכער האט ביי א דרשה 
"ווען  אנגערופן,  זיך  ישיבה  ענליכע  אן  אין 
שנעלער,  וואס  האפנטליך  קומען,  וועט  משיח 
למטה  עליונים  וועלט –  אנדערע  אן  זיין  וועט 
איר   – זיכער  איז  זאך  איין  למעלה.  ותחתונים 

חשוב'ע בחורים וועלן זיין אויפ'ן סאמע שפיץ 
אויבן אן!"

הארציגע  מיט  אויסגעפירט  האט  ער 
שטאב  אלע  און  שמחה  בעל  פאר'ן  וואונטשן 
מעשים,  נאבעלע  זייערע  אויף  מיטגלידער 
זאגנדיג אז אויף אייך שטייט דאך די וועלט – 

עולם חסד יבנה!
אויסנאמע  אן  עפעס  געווען  איז  עס 

איבערלעבעניש דאס מיטצוהאלטן.
שפיץ  אויפ'ן  נאר  איז  אלעס  דאס  אבער 
די  וואס  נאטיצן  שורות  אפאר  פון  פינגער 
איבערגעגעבן.  האבן  מענעדזשערס  פראגראם 
עטליכע  מיטהאלטן  געווען  זאל  מען  אויב 
"ישיבה  און  העב"  "דעי  די  אין  טעג  גאנצע 
א  פארנאטירן  און  פראגראמען,  וחסד"  תורה 
און  סצענעס  געהויבענע  די  פון  טייל  קליינעם 
געלונגענע תכלית'דיגע אקטיוויטעטן פון יעדן 
א  כאטש  אנפילן  געקענט  מען  וואלט  טאג, 

גאנצע אויסגאבע.  

רעכטס: ר' משה ביים טיילן לחיים לרגל די שמחה און די נסים ונפלאות. לינקס, ביים הערליכן סורפרייז דרשה דורכ'ן חשוב'ער פאטער פון הבה"ח דוד ני"ו.

אין "מחנה להחיות": "טיעם מנוחה" און "טיעם ושמחה" בויען דעם בית המקדש מיט מצוות און מעשים טובים, אנהויפנדיג זכותים צו די הייליגע טעג!
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די 'סארנא' 
(זעכצנטער ארטיקל)

סך הכל: די מהלך פון זכרונות
אין די לעצטע פאר ארטיקלען האבן מיר 

דער  וויאזוי  גענוי  ערקלערט  ברייט  בס"ד 

וויאזוי  און  געפילן,  ארום  פונקציאנירט  מח 

אינעם  אן  זיך  זעען  דערפון  רעזולטאטן  די 

לאמיר  ווייטער,  גייען  מיר  איידער  קערפער. 

דאס איבערגיין און צוזאמנעמען בקיצור:

יונגווייז  פון  זיך  לערנט  מענטש  א     

שאפט  וואס  פאסירן,  געשעענישן  וויאזוי  אן 

צו  וואס  און  רעאקציעס,  סארט  וועלכע 

ערווארטן ווען געוויסע זאכן פאסירן.

   וואס וויכטיגער עס איז פאר'ן מענטש צו 

געדענקען די אינפארמאציע, אלס שטארקער 

מח,  זיין  אין  ווערן  אריינגעקריצט  עס  וועט 

דורך די "ניוראנס" וואס ווערן אויסגעפארעמט 

זיי  בלייבן  אזוי  און  אינפארמאציע  די  דורך 

פארענדיגט, "קאנסאלעדעיטעד", פארמאכט 

אז דער מענטש זאל געדענקען די שטיקעלע 

אינפארמאציע זיין גאנץ לעבן.

זענען  זכרונות  סארטן  אלע  צווישן     

פארהאן אסאך 'ניוראנס' וואס זיי געדענקען 

פון  מצב  א  אין  רעאגירן  דארף  מען  וויאזוי 

נאכמער  און  פחד,  פיזישע  א  צו  סיי  שרעק. 

די  [אט  פחד  נפשיות'דיגע  א  צו  בעיקר,  און 

ניוראנס זענען די טעמע פון אונזער שמועס 

צו  נישט  זיך  באציען  מיר  קאלום,  דעם  אין 

סתם אנדערע זכרונות, דאס איז נישט אונזער 

טעמע].

   אלע זכרונות פונעם מענטש געדענקט 

מוח.  פונעם  באוואוסטזיין  אינעם  נישט  מען 

אין  און  אויגן  די  פאר  נישט  זיי  זעט  מען 

הערליך  ווערן  זכרונות   .24/7 מחשבה  די 

"אונטער'ן  אינעם  אוועקגעלייגט  מסודר 

בלייבן  דארט  מח.  פונעם  באוואוסטזיין" 

ושנים  ימים  לאורך  פארפאקט  שיין  ליגן  זיי 

טובים, גרייט ארויסצוקומען צום באנוץ ווען 

מען דארף זיי.

   די פארפאקטע ניוראנס וועלן כסדר 

טון זייער ציל פון נאכאנאנד דערמאנען דעם 

מענטש נישט צו טון געוויסע פעולות וועלכע 

אומבאקוועמליכקייט.  ברענגען  אים  קענען 

טויג  עפעס  אז  אויף  כאפט  ניוראן  א  נאר  ווי 

שיקן  נעמען  זיך  זאפארט  עס  וועט  נישט, 

זיך  זאל  מענטש  דער  אז  מעסעדזשעס 

באשיצן – דער מענטש וועט דאס שפירן אין די 

מוסקלען אין פארעם פון צוזאמגעצויגנקייט, 

כראנישע יסורים, רוקן ווייטאג, אא"וו.

די  שפירט  מען  פארוואס  סיבה  די     

וויבאלד  איז  מוסקלען,  די  אין  מעסעדזשעס 

דארף  ער  אז  מענטש  דער  כאפט  אזוי  נאר 

'עקשאן' – זיך געבן א שאקל און טון  נעמען 

א  זיין  עס  וועט  אנדערש  למעשה.  עפעס 

ליידיגע מעסעדזש אן קיין 'געוויכט' און וועט 

נישט צופיל פועל'ן אויפ'ן מענטש.

   ווען במשך די יארן ווערט געשאפן א 

און  ניוראנס  פארשידענע  צווישן  קאנפליקט 

ווערט  מעסעדזשעס,  איינגעקריצטע  זייערע 

נערוון  אינעם  טומל  און  כאאס  א  געשאפן 

סיסטעם. פון איין זייט ווייסט עס איין פאקט, 

אבער פון די אנדערע זייט שטומט עס נישט 

מיט די מציאות וואס ער ווייסט היינט און עס 

ווערט זייער נערוועז און דערשראקן.

   וואס מער דער מצב גייט ארויס פון 

קאנטראל, וועלן זיך די מוסקלען אסאך מער 

איינס,  סיבות.  עטליכע  צוליב  פארשטייפן 

כדי צו פארקירעווען דעם מח ער זאל נישט 

טראכטן פון די פארפלאנטערטע געפילן וואס 

ארויסצוקומען;  זיך  שלאגן  און  שטורעמען 

מוסקלען/כראנישע  שטייפע  די  צווייטנס, 

מיט  מענטש  דעם  אפהאלטן  ווילן  יסורים 

זיין  מיט  ווייטער  אנגיין  פון  כוחות  אייזערנע 

טאג, כדי צו פארמיידן ער זאל חלילה נישט 

א  צו  אנקומען  אדער  געפילן  אין  גריבלען 

פלאץ וואס, ווי די אלטע ניוראנס שרייען, איז 

עס א סכנה פאר אים.

   אין רעזולטאט שפירט דער מענטש 

אונזער אלעמען באקאנטע 'כראנישע פיזישע 

טאג  זיי  מיט  פארנומען  ווערט  און  ווייטאגן' 

און נאכט.

   א מענטש וואס פארשטייט נישט דעם 

געדאנק, וועלן די ווייטאגן כסדר ווערן ערגער, 

וויבאלד ער איז איבערצייגט אז ער ליידט פון 

עפעס ריין פיזיש, בשעת דער דאקטאר קען 

דעריבער  ווערט  ער  העלפן.  גארנישט  אים 

אין  און  פארלוירן,  און  דערשראקן  נאכמער 

און  ערגער  ווייטאגן  די  ווערן  רעזולטאט, 

שווערער ביז זיי ווערן כראנישע אנגעלייגטע 

געסט אן קיין געהעריגע רפואה.

   דער מיטל וויאזוי צו ברענגען אז די 

ניוראנס זאלן אויפהערן פראדוצירן ווייטאגן, 

וואס  פראצעדור  דריי-שטאפל  די  דורך  איז 

דער  דערגאנגען,  זענען  וויסענשאפטלער 

אלטע  אויס  מעקט  מען  וויאזוי  פראצעדור 

א',  נייע.  מיט  ערזעצט  ווערן  זיי  און  ניוראנס 

מען ברענגט ארויף דעם געפיל וואס שאפט 

"באוואוסטזיין";  דעם  אין  פראבלעם  דעם 

דער  וואס  דאס  צו  סתירה  א  שאפט  מען  ב', 

חזר'ט  מען  ג',  פאסירן;  זאל  ערווארט  געפיל 

זיך איין און מען פירט דאס לעבן מיט'ן 'נייעם' 

ניוראנס,  די  איבערדרייען  טוט  דאס  פאקט. 

און  הארמאניע  צוריק  קומט  רעזולטאט  אין 

באלאנס אינעם נערוון סיסעם און די ווייטאגן 

ווערן פארשוואונדן.

צווייטן  אין  פונקט  וויכטיגסטע  די     

שטאפל פון דעם פראצעדור, איז אז עס דארף 

ווערן אפגעפרעגט ביים מענטש זייער קלאר 

איז  געמיינט,  אמאל  האט  ער  וואס  דאס  אז 

היינט נישט אמת! פון סתם 'זאגן' אז מען וויל 

נישט  גלייבט  מען  אבער  אנדערש,  טראכטן 

דערין טיף אין הארץ, וועט דער ניוראן נישט 

זייער  זייער  איז  דעריבער  געטוישט.  ווערן 

אויפ'ן  איבערצייגן  זיך  זאל  מען  אז  וויכטיג 

שטארקסטן פארנעם אז דאס וואס מען האט 

אמאל געמיינט איז נישט אמת.

ביידע פחדים דארפן ווערן 
אפגעפרעגט

ביז  אלעס  פארשטייט  מען  איינמאל 

אהער, קען מען זיך רוקן א טריט פאראויס און 

זען גענוי וויאזוי די 'סארנא מעטאדע' ארבעט, 

און ווען עס ארבעט.

וואס  יעדער  וועט  אויבן,  געשריבן  ווי 

טעג/ אויסמאטערנדע  לאנגע  נאך  האלט 

פאר  ישועה  א  זוכן  פון  וואכן/חדשים/יארן 

צוויי  אצינד  פארמאגן  ווייטאגן,  כראנישע 

פחדים אדער דאגות.

געפילן  שרעק,  ערשטע  די  איז  איינס, 

אינעם  ערגעץ  פארשטעקט  זענען  וועלכע 

האבן  דארט  פון  און  אונטער-באוואוסטזיין 

זיינע  אן  ווייטער  מאכן  און  אנגעהויבן  זיי 

עפעס  אז  פחד  נייע  די  צווייטנס,  יסורים; 

געזונט,  זיין  מיט  בסדר  נישט  שרעקליך  איז 

זיך  פרובירט  נאר  כ'האב  וויפיל  טראכטנדיג, 

ווייטאגן,  פיזישע  מיינע  פון  ארויסצודרייען 

געהעריג  נישט  קיינער  אלץ  נאך  מיר  קען 

עפעס  פראצענט.  הונדערט  אויף  אויסהיילן 

א שרעקליכע מחלה נעסטיגט זיכער אין מיר 

און קיינער קען מיר נישט היילן... מ'דארף שוין 

שרייבן צוואה?

די פרישע דאגה, טוט אונטערן-באוואוסזיין 

שאפן נייע ווייטאגן אין רעזולטאט פון די נייע 

יעצטיגע פארלוירנקייט.

היבש  אפט  איז  שרעק  נייע  די 

ווייטאגליכער ווי די ערשטע ארגינעלע דאגה. 

דער סוד פון דר. סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיי

פון די אנווייזונגען פון דר. סארנא איז 
אראפשרייבן יעדע 'סטרעס' וואס מען 
האט. ווען אלעס שטייט אויף פאפיר 
שווארץ אויף ווייס, זעט מען זיך דערמיט 
פנים אל פנים. און... מ'לעבט נאכאלץ...
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  רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל ילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה

מיט די ערשטע דאגה, וואלט זיך דער מענטש 

די  אויסהאלטן  און  זיין  מסדר  געקענט  נאך 

ווייטאג. אבער די פרישע זארג, אז ער ווייסט 

נישט וואס זיין מחלה איז בכלל, און ער איז 

געזונט,  נישט  פיזיש  איז  ער  אז  איבערצייגט 

אט די זארג שניידט שטיקער.

די ערשטע דאגה, וואס האט אנגעהויבן די 

ווייטאגן, שפירט אז, "כ'האב מורא אז איך גיי 

וואס  געפילן  די  מיט  האנדלען  קענען  נישט 

קומען מיר ארויף; איך גלייב אז אויב איך וועל 

אזוי  מיר  עס  וועט  געפילן  די  באהאנדלען 

צוברעכן אז איך וועל עס נישט אויסהאלטן!"

צו  אן  דעריבער  הייבט  מח  דער 

פארארבעטן מעשים כדי צו אנטלויפן פון די 

דאגות און די פחדים ווייל מען גייט דאך עס 

נישט אויסהאלטן. דערפאר האבן אנגעהויבן 

קומען ווייטאגן, אויפצוטון איינס פון די צוויי: 

פון  נישט  און  ווייטאג  די  פון  'טראכט  אדער 

וועג  איינציגסטע  'די  אדער,  מציאות';  די 

פטור צו ווערן פונעם פלאנטער, איז א תירוץ 

אריינצוגיין אין בעט'.

פחד  צווייטע  די  און  בעט  אין  ער  ליגט 

עפעס  אז  מורא  "כ'האב  אים.  באפאלט 

זען  מוז  איך  מיר.  מיט  פאר  גייט  שרעקליך 

דאקטאר  דער  דא!  טון  צו  עפעס  זאפארט 

ארבעטן  מעדיצינען  די  נישט,  מיר  העלפט 

נישט, ווער ווייסט צי כ'וועל נאך אמאל קענען 

אפילו  ח"ו  איך  וועל  אפשר  גיין?  און  שטיין 

נישט אויפשטיין מארגן אינדערפרי?" 

און  פאניק  פון  מצב  א  זעען  ניוראנס  די 

'גארטל  הייבן אן שיקן רויטע מעסעדזשעס, 

עפעס!  טו  נישט!  שלאף  ביינער!  די  אן  זיך 

צו  טון  עפעס  מ'מוז  דאקטאר!  א  נאך  צו  גיי 

פארמיידן דאס ערגסטע!' און עס ווערט נאר 

ערגער און ערגער אפילו ווען ער זעט אז עס 

איז שוין א בחינה פון 'כלתה אליו הרעה' און 

קיין זאך ארבעט נישט.

פונעם  בשלימות  ארויסצודרייען  זיך  כדי 

דאגות  און  פחדים  ביידע  דארפן  פלאנטער, 

נייע  די  סיי   – אפגעפרעגט  גענצליך  ווערן 

מיסטריעזע  א  פון  ליידט  ער  אז  שרעק 

פיזישע קרענק, און אודאי אויך די ארגינעלע 

אנגעהויבן  האט  וואס  געפיל  שרעקעדיגע 

דעם גאנצן פראבלעם. אויב מען פרעגט נאר 

די  לינדערן  היבש  אויך  דאס  קען  איינס,  אפ 

ווייטאגן.

וואס מער "פאקטן" מען פרעגט אפ, אלץ 

מער וועלן די יסורים אוועקגיין.

די ערשטע פחד דארף ווערן אפגעפרעגט 

די  מיט  האנדלען  יא  קען  "איך  בשלימות, 

דאזיגע געפילן; עס וועט מיר 'נישט' צוברעכן 

וועט  דאן  אוועקלייגן..."  נישט  אודאי  און 

גלייבט  וואס  ניוראן  ערשטער  אלטער  דער 

ווערן  פאסירן,  וועט  שלעכטס  עפעס  אז  יא 

באזייטיגט און ער וועט אויפהערן צו פארפירן.

דער צווייטער פחד, 'אז עפעס איז זיכער 

'ראנג' מיט מיר און איך לייד פון עפעס פיזיש,' 

מוז אויך גענצליך אפגעפרעגט ווערן. ער מוז 

אנערקענען שווארץ אויף ווייס אז ער ליידט 

פיזישע  וועלכע  סיי  פון  נישט  אויסדרוקליך 

בלויז  איז  עס  פעלער,  אדער  קראנקהייט 

רעזולטאטן פון גייסטישע פחדים.

טראדיציאנאלע סארנא מעטאדע – 
עס פעלט מיר נישט פיזיש

כדי די טראדיציאנאלע 'סארנא מעטאדע' 

פחד  צווייטער  דער  כאטש  מוז  העלפן,  זאל 

אפגעפרעגט ווערן. ווען די צווייטע נייע פחד 

וועט   – מיר?"  מיט  פאר  יעצט  גייט  "וואס   –

וועט  עס  אויב  אפילו  אפגעפרעגט,  ווערן 

שוין  יסורים  די  וועלן  אומדירעקט,  פאסירן 

פארשוואונדן ווערן! מענטשן ביי וועלכע עס 

וועט נישט ווערן גענצליך אפגעפרעגט, וועלן 

ווייטער בלייבן מיט די ווייטאגן.

דאס איז גרינג צו פארשטיין.

שטעלט אייך פאר א מענטש וואס דרייט 

צעקלאפט  און  מיואש  באזארגט,  ארום  זיך 

זיינע  צו  לעזונג  א  טרעפן  קענענדיג  נישט 

קומט  פלוצים  יסורים.  כראנישע  שרעקליכע 

פראמינענטן  גרויסן  א  פון  אפיס  אין  אן  ער 

דאקטאר. 

פון  שאטן  אין  זיצנדיג  דאקטאר,  דער 

העכסטע  די  מיט  אנגעפולט  ווענט  פיר 

זאגט  אויסצייכענונגען,  און  דיפלאמעס 

לעבט  איר  איד,  "ר'  דייטליך:  און  קלאר  אים 

נעבאך אין א טעות. די אלע יארן און כוחות 

וועלכע זענען פארשווענדעט געווארן זוכנדיג 

חלק ט"ז

 >> זייט 32

געשטארבן אין טיפן עלטער 
פון דריי און ניינציג יאר דר. דזשאן סארנא

דר. סארנא ביים ערקלערן זיין טעאריע זיצנדיג אין זיין ביורא אין שפיטאל. רעכטס זעט מען איינס פון זיינע 
פאפולערע ביכער

סארנא,  דזשאן  דר.  געשטארבן  קאנעטיקוט  אין  איז  יוני  פארלאפענעם  דעם 

איין טאג פאר זיין 94'סטע געבורטסטאג. זיין מערסט באקאנטע דערגרייכונג איז 

סינדראם"  מאיאסייטיס  "טענשן  באהאנדלען  און  דיאגנאזירן  אנטוויקלונג,  דאס 

היינט  איז  וואס   ,(TMS קורצן  אין  גערופן   –  Tension Myositis Syndrome)

צוטאגס נישט אנגענומען אין די אלגעמיינע מעדיצינישע וועלט, אבער מיליאנען 

שווערן זיך דערויף און איז אין פילע שטודיעס ארויסגעקומען אלס בעסטע היילונג 

פאר כראנישע רוקן ווייטאג.

סארנא איז געבוירן אין היימישן וויליאמסבורג, ניו יארק, אין יאר תרפ"ג, 1923 

למס'. ער האט גראדואירט מעדיצינישע שולע אום 943', און האט אין זיין גלאררייכע 

אריינגערעכנט,  פאזיציעס,  פרעסטיזשפולע  רייע  א  אויף  געדינט  קאריערע 

פראפעסאר אוו ריהעביליטעישן אין "ען. וויי. יו.".

מח,  אין  מחשבות  די  פון  שטאמט  וואס  מחלה  א   TMS איז  סארנא  לויט 

שאפנדיג כראנישע רוקן, האלז און געלענק ווייטאגן וועלכע ווערן נישט געהיילט 

דורך געווענליכע מעדיצינישע מיטלען. ער שרייבט צו דערצו נאך מחלות, ווי מאגן 

און הויט פראבלעמען, און נאך אסאך.

 10,000 איבער  ערפאלג  מיט  געהיילט  האט  ער  אז  געשריבן  האט  סארנא 

א  איבער  מיינונג  זיין  אויסלערנען  זיי  דורך  אינסטיטוט"  "רוסק  די  אין  פאציענטן 

פסיכאלאגישע אדער עמאציאנאלע יסוד צו זייערע יסורים און סימפטאמען. עס 

איז אבער זייער שווער צו באשטעטיגן זיינע טעאריעס מיט געווענליכע שטודיעס, 

גענוי  נישט  קען  מען  וועלכע  געפילן  און  מחשבות  מיט  צוטון  האבן  זיי  וויבאלד 

אבזערווירן.

 The Divided Mind: The Epidemic of Mindbody) סארנא'ס לעצטע בוך

דאקטוירים  אנדערע  זעקס  דורך  געשריבן  קאפיטלען  אויך  פארמאגט   (Disorders

און נעמט ברייט ארום די גאנצע טעמע פון מחשבות/פיזישע מחלות. 
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געווען  זענען  היילונג  און  דיאגנאז  פיזישע  א 

איז  דיאנגנאז  ריכטיגע  אייער  אויסגעווארפן. 

גאר... גייסטיש, איר הערט? ווארפט אוועק די 

קראטשעס, דיעטעס און שאפעס מעדיצינען. 

האט  מען  וואס  אלצדינג  אפלאזן  קענט  איר 

אייך באפוילן דורכאויס די פיינפולע יארן. איר 

זענט פשוט געווען פאלש דיאגנאזירט!"

א  פון  ווערטער  אזעלכע  הערן  צו 

באגלייבטן דאקטאר, נישט פון קיין כינעזער 

א  פון  נאר  מישער,  האניג  האלב-בלינדער 

בארימטן מעדיקל דאקטאר אין אן אפיס אין 

שפיטעלער  וועלטס  גרעסטע  די  פון  איינס 

טראגן  יארק,  ניו  מאנהעטן,  פון  הארץ  אין 

נישט  זיי  קען  מען  געוויכט.  א  ווערטער  די 

אוועקמאכן מיט א וויש מיט'ן פינגער. 

אויב  פאסירן  וועט  פעולה  זעלבע  די 

וועט  פנים,  אל  פנים  הערן  אים  אנשטאט 

גרויסער  א  וואס  בוך  א  לייענען  מען 

אליינס  האט  דאקטאר  רעספעקטירטער 

שרייבט  ער  ווי  זעט  מען  און  געשריבן, 

וואס  מיט  דיאגנאזע  די  אז  קלאר  קריסטאל 

נישט  פשוט  איז  אפגעזיגלט  אים  האט  מען 

מעדעצינישע  קראנטע  ברענגענדיג  ריכטיג, 

באווייזן צו זיינע ווערטער.

מ'קען  וועלט.  אפענע  אן  היינט  איז  עס 

די  נאכגיין.  און  נאכקוקן  אלעס  היינט 

באשטעטיגט  איז  סארנא  דר.  פון  מעטאדע 

יעדע  פון  עדות  לעבעדיגע  אומצאליגע  מיט 

פאלק קרייז און שאטירונג.

איז  דיאגנאזע  אייער  ליינער,  טייערער 

פאלש. עס פעלט אייך גארנישט פיזיש.

וועמען  מיט  מענטשן  פילצאליגע  און 

דערציילט  מיר  האבן  גערעדט,  האב  איך 

נייעם  דעם  געהערט  האבן  זיי  איינמאל  אז 

און  נאכגעגאנגען  דאס  זיי  זענען  דיאגנאז, 

נאכגעפארשט צו יש דברים בגו. 

זיך  האבן  זיי  מען,  טרעפט  זוכט  מען  אז 

די  און  דערפון  ווארהייט  די  אין  איבערצייגט 

ווייטאגן זענען פון דעם אליינס פארשוואונדן. 

אן  אין  לעבן  אנגעהויבן  פשוט  האבן  זיי 

קודם  מציאות,  און  רעאליטעט  אנדערע 

וויסנדיג און דערנאך אפילו שפירנדיג, אז עס 

פעלט זיי גארנישט. 

וויאזוי דער פחד פון שפירן 
ווייטאגליכע געפילן ווערט 

אפגעפרעגט
וואס טוט זיך מיט די ערשטע פחד וואס 

אינערליכע  די  ווייטאגן?  די  אנגעהויבן  האט 

ציטערן  אד"ג  בושה  פחד,  זארג,  פון  געפילן 

דאך פון דאס שיין פון די זון, די געפילן דארפן 

דאך אויך אפגעפרעגט ווערן, טא וויאזוי זענען 

די יסורים שוין אוועק?

טראדיציאנאלע  די  מאכט  שיינט  עס  ווי 

סארנא מעטאדע עס זאל פאסירן איינס פון 

די צוויי:

א. אדער איז פשוט שוין לאנג נישט דא 
וואס אפצופרעגן. וואס הייסט?

ארויסגעברענגט,  פריער  האבן  מיר  ווי 

ווייטאג  די  פון  טייל  גרויסער  א  ווערט 

געשאפן בלויז פון דעם וואס מען טאפט אין 

די פינסטער. דאס ליידן יסורים און נישט וויסן 

וואס זיי זענען, שאפט אליינס א שרעקליכע 

פחד און זארג פאר זיך.

די  אז  מעגליך  זייער  איז  עס  אלזא, 

די  אנגעהויבן  האט  וואס  סטרעס  ארגינעלע 

דארף  ער  נישטא.  לאנג  שוין  איז  ווייטאגן, 

שרעקליך- אז  האבן  מורא  נישט  לאנג  שוין 

אומאיינגענעמע געפילן וועלן אים פייניגן.

די איינציגסטע דאגה וואס הויערט אצינד 

אויף אים און שאפט אים די יסורים, איז בלויז 

דאס שרעק איבער די פיזישע סימפטאמען... 

און  קראנק  מיסטעריעז  איז  ער  טראכט  ער 

ציטערט אז עס גייט בלייבן אדער צוריקקומען 

ליידט  פחד  דעם  צוליב  נאר  און  נאכאמאל, 

דעריבער,  און  יסורים.  פיזישע  די  אצינד  ער 

איינמאל דער נייער פחד גייט אוועק, ווערט די 

ווייטאג אויטאמאטיש פארשוואונדן, וויבאלד 

זאלן  וואס  געפילן  קיין  נישטא  מער  איז  עס 

עס אנהאלטן.

פאר זייער אסאך וועט אפילו העלפן דאס 

אליין אז זיי דערהערן דעם געדאנק, אפילו מען 

וועט נישט אדרעסירן דעם עצם ווייטאג און 

עס ווערט קיינמאל נישט עכט אפגעפרעגט! 

דאס אליין אז זיי ווייסן דעם יסוד אז עס איז 

נישט עכט פיזיש, איז גענוג זיי צו באפרייען 

פון די יסורים! איי די ווייטאגליכע געפילן, נו, 

פונקט ווי זיי האבן זיך געשלאגן 

היינט,  ביז  געפילן  די  מיט 

ווייטער  זיך  זיי  וועלן 

עיקר  דער  שלאגן. 

איז אז מען דארף 

לויפן  נישט 

דאקטאר.  צום 

געפילן  די 

טאקע  קענען 

צוריקקומען 

שטיק  יעדע 

די  אבער  צייט, 

לערנען  מענטשן 

זיי  וויאזוי  אויס  זיך 

צו באהאנדלען.

שווער  נישט  איז  (עס 

דער  האט  אויב  אז  קשיא,  די 

וואו  געפילן,  ווייטאגליכע  פון  מורא  מח 

ווייטער  וועלן  זיי  ווייל  זיין,  געפילן  די  וועלן 

בלייבן אונטער'ן באוואוסטזיין און אויב דער 

וועט  באהאנדלען  נישט  עס  וועט  מענטש 

דער מח האלטן די געפילן אונטערדרוקט זיי 

די  ארויסצושטעקן  דערוואגן  נישט  זיך  זאלן 

קעפ. אויב איז דאס גענוג, פארוואס ליידן זיי 

האבן  זיי  ווייל  יסורים?  פיזישע  יא  יעצט  ביז 

פיזיש.  עפעס  פון  ליידן  זיי  אז  געהאט  מורא 

איינמאל זיי האבן נישט מורא פון דעם, קענען 

פריער.  אזויווי  געפילן  די  מיט  באגיין  זיך  זיי 

מאל  אסאך  און  'סטראגל'  א  טאקע  איז  עס 

זייער שווער, אבער אויב זיי קלויבן אויס אזוי 

צו לעבן, קענען זיי עס אדורכשטופן.) 

די  אז  איז  מעגליכקייט  צווייטע  א  ב. 
ערשטע פחד אדער דאגה ווערט אומדירעקט 

די  אויס  פאלגט  מען  ווען  אפגעפרעגט  אויך 

אנווייזונגען פון דר. סארנא.

איינס פון די אנווייזונגען פון דר. סארנא 

איז (ווי דערמאנט אין א פריערדיגע ארטיקל), 

אז מען זאל אנהייבן אראפשרייבן דרוקענישן 

מען  וואס  'סטרעס'  יעדע  ווען  לעבן.  פונעם 

פעלט  פיזיש  אז  סארנא  דר.  פון  דיאגנאזע 

טיף  אבער  בוזשעווען  למעשה  גארנישט.  זיי 

אינעווייניג אין זיי עמאציאנאלע ווייטאגליכע 

געפילן וואס דארפן דוקא יא אדרעסירט און 

זיך  וועלן  וועלכע  געפילן  ווערן;  באהאנדלט 

נישט לאזן מער אונטערדרוקן און וועלן נישט 

רוען ביז מען וועט זיי געהעריג באהאנדלען.

פאר  אז  געשריבן  פריער  האבן  מיר 

פארשידענע מענטשן איז גענוג אז זיי ווייסן 

פון  אויס  זיך  לאכן  זיי  און  פאר,  גייט  וואס 

זייערע געפילן. אבער נישט יעדער איז מצליח 

דאס צו טון. די געפילן קענען אסאך מאל זיין 

צו שטארק מען זאל זיי קענען איגנארירן, און 

אויב די ווייטאגן קומען נאך אלץ צוריק, מיינט 

נאכנישט  איז  געפיל  ארגינעלע  די  אז  דאס 

אדרעסירט געווארן.

די סיבות פון אומבאהאנדלטע 
געפילן

ארגינעלע  די  פארוואס  סיבות  די 

ווייטאגליכע געפילן נעסטיגן נאכאלס אין א 

מענטש, קענען זיין פארשידנארטיג.

"דינייעל"  זיין  עס  וועט  אסאך  זייער  ביי 

וויל  מענטש  דער  אומוויסנשאפט.  אדער 

אז  נישט  טאקע  ווייסט  אדער  וויסן  נישט 

וועלכע  געפילן  ווייטאגליכע  פארמאגט  ער 

באדערן אים. דר. סארנא הייסט אראפשרייבן 

באדערט  מיר  באדערט?  וואס  אלעס 

גארנישט... כ'האב נישט וואס צו שרייבן...

די  פאקט,  אבער  בלייבט  פאקט 

ווייטאגליכע געפילן עקזיסטירן מיט'ן פולסטן 

שטארקייט און פאדערן זייער רעספעקט. זיי 

פאדערן אויף די העכסטע טענער מען זאל זיי 

דערהערן און אדרעסירן.

און געדענקט, מיר רעדן נישט פון געפילן 

רעדן  מיר  זיי.  פון  ווייסט  מענטש  דער  וואס 

אונטערן  באהאלטן  ליגן  וועלכע  געפילן  פון 

אזוי  איז  אלעמאל  נישט  און  באוואוסטזיין, 

אסאך  זייער  זענען.  זיי  וואס  כאפן  צו  גרינג 

וועלן דעריבער טענה'ן שטיין און ביין, אז עס 

באדערט זיי גארנישט.

אבער  זענען  געפילן  ווייטאגליכע  די 

ווייטער  וועט  מענטש  דער  און  דא  פאקטיש 

די  פארקירעווען  צו  (אדער  יסורים  ליידן 

אויף  שווארץ  פאפיר  אויף  שטייט  טראגט 

פנים.  אל  פנים  דערמיט  זיך  מען  זעט  ווייס, 

און... מ'לעבט נאכאלץ...

אן  עס  קוקט  מען  איינמאל 

דער  ווערט  אראפגעשריבענערהייט, 

ערשטער פחד – אז עס וועט זיין "געפערליך" 

און אומדערטרעגליך אויב מען וועט "פעיסן" 

די דאגות – אפגעפרעגט. עס האט גארנישט 

פאסירט, און מען לעבט ווייטער.

קומען  קענען  סיבות  ביידע  די  נאכמער, 

באים  וידו  'גיטו  פון  בחינה  (א  צוזאמען 

עס  אז  דערהערט  מען  איינמאל  כאחד'...). 

האנדלט  מען  און  פיזיש  גארנישט  פעלט 

בלויז פון געפילן, און מען קוקט אן די געפילן 

אין פנים אריין, ווערן זיי אויטאמאטיש "אויס 

בער", ביידע פחדים לאזן נאך אויפאמאל, און 

אין רעזולטאט, בארואיגן זיך די מוסקלען און 

די יסורים ווערן פארשוואונדן.

ווען די ווייטאגן גייען נישט אוועק
ווייטאגן  די  אויב  פאסירט  וואס  אבער 

אפילו  קראפט  פולסטן  מיט'ן  נאך  בלייבן 

נאכדעם וואס מען ווייסט אז במציאות פעלט 

גארנישט? אדער ווי עס פאסירט ביי אסאך 

מענטשן, די יסורים גייען טאקע 

צייט  א  נאך  אבער  אוועק 

קומען זיי צוריק ווי מען 

מעטאדע  די  וואלט 

נישט  קיינמאל 

געטון?

אין אזעלכע 

ר  ע ל ע פ

אסאך  ווערן 

זייער  מענטשן 

ש  י ט פ ע ק ס

גאנצן  די  איבער 

"זעסט  מעטאדע, 

ארבעט  עס  אז  דאך 

נישט..."

דאס קען פאסירן צוליב 

צוויי סיבות:

קיינמאל  באמת  האב  מענטש  דער  א. 
ער  דיגאנאז.  נייעם  אינעם  געגלייבט  נישט 

קראנק.  פיזיש  יא  ער  איז  באמת  אז  האלט 

אנהייב,  געגלייבט  יא  האט  ער  אפילו  אדער, 

האט  ער  ווען  גלייבן  אויפגעהערט  ער  האט 

שנעל  אזוי  נישט  גייען  ווייטאגן  די  ווי  געזען 

געוויסע  ער  האט  ווי  נישט  ווי  ווייל  אוועק 

געפילן וואס דארפן באהאנדלט ווערן. 

אז  נישט  מען  גלייבט  אויב  אזוי,  צי  אזוי 

דאס  וועט  גייסטיש,  נאר  איז  זאך  גאנצע  די 

שטערן די ניוראנס פון זיך אויפלאזן און זיך 

טוישן, און דאדורך אויפהערן שאפן די יסורים. 

אין רעזולטאט וועט דער מענטש ווייטער 

באמת  איז  עפעס  אז  אמונה  די  מיט  לעבן 

נישט בסדר מיט זיין געזונט, און... ל"ע, מיט 

זיינע יסורים.

צוריקקומען  בס"ד  שפעטער  וועלן  מיר 

מיט עצה'ס פאר די מענטשן. פריער וועלן מיר 

זען נאך א סיבה פארוואס בלויז וויסן אז עס 

איז נאר גייסטיש וועט נישט העלפן ביי יעדן.

וועלכע  מענטשן  פארהאן  זענען  עס  ב. 
די  אן  נעמען  זיי  מעטאדע,  די  אין  יא  גלייבן 

חיים מאיר הכהן פערלדי 'סארנא' רעוואלוציע
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

אפילו ער האט יא 
אראפגעשריבן דאגות 
מיט וועלכע ער דרייט 
זיך ארום, האט ער 
נישט אנגערירט "די 
ריכטיגע נקודה"...

 >> זייט 33

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט32



מחשבות נישט צו טראכטן פון די ווייטאגליכע 

געפילן אדער כדי צו שאפן א תירוץ פארוואס 

ער זאל מוזן זיין ערגעץ אנדערש, צב"ש אין 

בעט, און נישט ערגעץ וואו די געפילן קענען 

אויפגעברויזט ווערן).

אן אנדערע סיבה קען זיין, אז אפילו דער 

מענטש האט יא געפאלגט די רעקאמענדאציע 

און  אראפגעשריבן  און  סארנא  דר.  פון 

מיט  געפילן  און  דאגות  עפעס  אדרעסירט 

נישט  ער  האט  ארום,  זיך  דרייט  ער  וועלכע 

גאר- די  נקודה"...  ריכטיגע  "די  אנגערירט 

דערקוטשעט  וואס  געפיל  ווייטאגליכע 

ביי  פועל'ן  נישט  ער  קען  'דאס'  באמת,  אים 

באוואוסטזיין,  זיין  אין  ארויפצוברענגען  זיך 

שפירן און באהאנדלען.

און צומאל טרעפט זיך אז ער איז יא גענוג 

אדרעסירט  יא  האט  און  העלדיש  און  בראוו 

די שווערסטע געפיל וואס באדערט אים דאס 

'געזאגט'.  נאר  אבער  עס  ער  האט  מערסטע, 

טיף טיף אין הארץ איז ער נאך נישט גרייט עס 

צו 'פעיסן', אדורכטון און באהאנדלען.

איידל  זייער  מאל  אסאך  זענען  געפילן 

זאגט,  מענטש  א  ווען  אפילו  און  הייקל,  און 

'אקעי, איך שפיר עס', מיינט עס נאכנישט אז 

ער שפירט זיי טאקע.

די  בלייבן  סיבות  דערמאנטע  די  צוליב 

באוואוסטזיין,  אונטערן  פארשטעקט  געפילן 

זיי ווערן נישט אדרעסירט ווי עס דארף צו זיין, 

און דעריבער ליידט מען ווייטער פון פיזישע 

סימפטאמען.

זייער  איז  סיבה,  די  חילוק  קיין  נישט 

וויכטיג פאר די מענטשן זיך אויסצושמועסן 

מיט א פארשטענדליכן געטרויבארן מענטש. 

זיי דארפן רעדן מיט איינעם וואס פארשטייט 

ריכטיגע  די  איז  וואס  דערטאפן  צו  וויאזוי 

דאגה וואס קוועטשט באמת.

דער  וויכטיג  זייער  איז  עס  געדענקט, 

ליידנדער זאל זען קריסטאל קלאר אז זיינע 

פון  רעזולטאט  אין  דירעקט  קומען  ווייטאגן 

זיינע  וויאזוי  און  געפילן,  ווייטאגליכע  זיינע 

פיזישע ווייטאגן פירן אויס א וויכטיגן ציל.

איינמאל מען האט דאס ארויס, קען מען 

דורך  ווייטאגן  די  עלימינירן  בס"ד  נאכדעם 

זאל  עס   – געפיל  דעם  באהאנדלען  ריכטיג 

ווייטאגן  אנצומאכן  נויטיגן  נישט  מער  זיך 

פאסירט  דאס  איינמאל  מענטש.  פאר'ן 

דאס  איבערלאזן  אן  אוועק  ווייטאג  די  גייט 

מינדעסטע שפיר.

וועלכע  מיט  וויסן  טאקע  מען  דארף 

זיך  טוט  וואס  ארום?  זיך  טראגט  מען  דאגה 

מיט מענטשן וואס גלייבן נישט אין די גאנצע 

און  חיים  אברהם  זענען  וויאזוי  מעטאדע? 

חאצקל טאקע באפרייט געווארן פון זייערע 

ווייסט  וויאזוי  גערעדט,  פראקטיש  יסורים? 

מען ווען עס איז באמת פיזיש אדער טאקע 

בלויז גייסטיש? דאס און נאך אסאך בס"ד אין 

די קומענדיגע ארטיקלען. 

זייט 32<< 

'סארנא' רעוואלוציע

מזל
טוב

מו"ה
מרדכי הערש פארקאש
הי"ו
באורד מעמבער, 
המספיק אוו אראנדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל חתנו מו"ה אליעזר גרינוואלד הי"ו

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

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

מו"ה
שמואל מארקאוויטש
הי"ו
קאמפאטראלער, המספיק אוו אראנדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת אירוסי הנכד החתן היקר 
כמר אשר לעמיל ני"ו
בן לחתנו מו"ה שמואל יודא שטיין הי"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי' בת מו"ה אלי' ראטה הי"ו

מו"ה
יחזקאל פישער
 הי"ו
דירעקטאר, רעזידענשל סערוויסעס,
המספיק אוו קינגס קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל בנו מו"ה חיים משה יודא פישער הי"ו

מו"ה
אליעזר הלוי אפפעל
הי"ו
דירעקטאר, קוואליטי אימפראוומענט און טרענירונגען,
המספיק אוו ראקלענד קאונטי
וזוג' החשובה תחי'
מענעדזשער, בעיקערטאון שוועסטערהיים,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

לרגל שמחת תגלחת הבן היניק 
כמר בנימין יוסף הלוי נ"י

מו"ה
נפתלי טעסלער
הי"ו
דירעקטאר אוו דעוועלאפמענט, 
המספיק אוו קינגס קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת תגלחת הבן היניק 
כמר יצחק אייזיק נ"י

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 הלוי 

זילבערמאן
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'
סופערווייזער, מעדיקעיד סערוויס קאארדינעישן,

המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת נישואי הנכד החתן היקר
כמר נח לוי טויבער ני"ו

בן חתנם מו"ה משה הלוי טויבער הי"ו

ולרגל שמחת כניסת הנכד הבחור היקר
כמר נח ליכטער ני"ו

בן חתנם מו"ה משה יודא ליכטער הי"ו
לעול התורה והמצוות

ולרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל בנם מו"ה שלמה צבי ארי' הלוי זילבערמאן הי"ו

מו"ה
נתן נטע פריעד

הי"ו
דירעקטאר אוו דעוועלאפמענט, 

המספיק אוו ראקלענד קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת תגלחת הבן היניק 
כמר יצחק מנשה נ"י

מרת
ה. שטיינבערג

תחי'
סעקרעטארין, טאג פראגראמען,

המספיק אוו ראקלענד קאונטי

לרגל שמחת הכנסת הבן הבחור היקר
כמר בעריש ני"ו

לעול התורה והמצוות

מו"ה
שמחה זילבער

הי"ו
שבת שטאב, סעווען ספרינגס שוועסטערהיים,

המספיק אוו אראנדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

שבת שטאב, סעווען ספרינגס שוועסטערהיים,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה
אהרן גאלד

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

שבת פארפאלק; דירעקט סופארט שטאב, דינוב אונזערהיים,
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה
שמואל גראסס

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

סעקרעטארין, ניו יארק סטעיט המספיק אסאסיאציע

לרגל שמחת לידת הבת תחי'
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רעדינג קאליפארניע – לויט לאקאלע נייעס 
און  ווירדזשיניע  קאליפארניע,  אין  באריכטן 
נאך, האבן דאקטוירים באריכטעט צענדליגער 
פאר  געקומען  זענען  מענטשן  ווען  פעלער 
שווערע  צוליב  באהאנדלונג  מעדיצינישע 
יסורים אין די אויגן, נאכ'ן פארלאפענעם גרויסן 

"ליקוי חמה", מאנטאג שופטים העעלל"ט.
מען  האט  אומעטום  געשען?  איז  וואס 
צו  שעדליך  איז  עס  אז  דערפון  גערעדט 
מענטשן  די  האבן  זון.  די  אויף  דירעקט  קוקן 

לאושען"  "סאנטען  חשבון,  דעם  געמאכט 
זון-שטראלן,  שעדליכע  פון  דאך  באשיצט 
די  באשמירן  נישט  פארוואס'זשע  אזוי,  אויב 
פראבלעם  דער  זון-שמירעכץ...  מיט  אויגן 
געמאכט  זענען  שמירעכצער  די  אז  נאר  איז 
נישט  הויט,  די  אויף  אויסערליך,  שמירן  צו 

אויגן.  די  ווי  גלידער  אינערליכע  קיין  אויף 
קוקן אויף די זון אן ספעציעלע ברילן וועלכע 
פארשטעלן שעדליכע שטראלן, קענען חלילה 
אויגן,  די  פאר  שאדן  פערמענאנטע  ברענגען 
צומאל שטענדיגע אומקלארקייט אדער אפילו 

בלינדקייט רח"ל.

סט.  סיני  "מאונט   – יארק  ניו  מאנהעטן, 
צו  סטעיט  די  פון  באשטעטיגונג  זוכט  לוקס" 

סוויט"  "אינפיוזשען  מיליאן   $3.3 א  בויען 
רעגלמעסיג  דארפן  וועלכע  פאציענטן  פאר 
צו  אינטערווינעס.  דורך  מעדיצין  באקומען 
בויען די נייע אפטיילונג פלאנט דער שפיטאל 
די  אויף  פיס  סק.   4,000 כמעט  רענאווירן  צו 
די  אין  קלארק-געביידע  די  פון  שטאק  6'טע 

קאמפלעקס.  עוועניו  אמסטערדאם  שפיטאל'ס 
פאר  קימאו-טעראפי  סערווירן  דארט  ווילן  זיי 
קענסער פאציענטן און אנדערע אינטערווינעס 
ווי  מחלות  מיט  פאציענטן  פאר  מעדיצינען 

'אסטיאפאראוסיס', 'קראונס דעזיז' און נאך.

ברוקלין, ניו יארק – "ען. וויי. יו. לאנגאון" 
מיליאן  אינוועסטירן $5.8  צו  פלאנט  שפיטאל 
ניוראלאדזשיקל  פיר-בעטן  א  אויפצושטעלן 

צו   (ICU) יוניט"  קעיר  "אינטענסיוו 
סטראוק  צאל  שטייגנדע  א  באהאנדלען 
צוצובויען  פלאנט  שפיטאל  די  פאציענטן. 
10- עקזיסטירנדע  איר  צו  יוניט  נייעם  דעם 

אפטיילונג.  אפעראציע  יו."  סי.  "איי.  בעטן 
צענטער,  סטראוק  בארימטע  שפיטאל'ס  די 
איז  וואס  ברוקלין  גאנץ  אין  איינציגסטע  די 
קאמישן",  "דזשוינט  די  דורך  'סערטיפייד' 
פאציענטן   14 ארום  דורכשניט  אין  באקומט 
אנדערע  פון  חודש  יעדן  געטראנספערט 
די  איז  שרייבט,  שפיטאל  די  ווי  שפיטעלער. 
דורך  באהאנדלט  פאציענטן  סטראוק  צאל 
מיט  געשטיגן  יאר,  פיר  לעצטע  די  במשך  זיי 
42%, און די צאל מח-אפעראציעס, מיט 34%. 
שוין  זיי  האבן  יאר  קאלענדאר  יעצטיגן  אינעם 

באהאנדלט 250 אזעלכע פעלער.

"סטעטן   – יארק  ניו  איילענד,  סטעטן 
האט  שפיטאל  יוניווערסיטעט"  איילענד 
 $9.9 קאסטן  לאזן  זיך  וועט  זי  אז  געמאלדן 
אפעראציע- די  פון  איינס  טוישן  צו  מיליאן 

צימערן אין איר צפון געביידע, צו א "הייבריד" 
אפעראציע-צימער. 

די  כאפן  צו  מעגליכקייט  די  שענקט  "דאס 
בעסטע בילדער און אפערירן אויפ'ן ארט אויב 
נויטיג,"  זאגט דר. מייקל בערנשטיין, פארזיצער 
"עס  שפיטאל.  אין  אפטיילונג  אפעראציע  פון 
אפטיילונג  'ראדיאלאדזשי'  די  אויך  באפרייט 
און אנדערע אפעראציע צימערן, פאר מילדערע 

פעלער."
אפעראציע  פארגעשריטענער  סארט  דער 
א  פאר  פלאץ  פארמאגן  אויך  וועט  צימער 
"ראדיאלאדזשיק טעקנישן" צו קאנטראלירן די 
כלים אויפ'ן ארט. דאקטוירים וועלן דורכדעם 
פון  פאציענטן  באפרייען  קענען  האפנטליך 
שפיטאל געזונטער, שנעלער און מיט ווייניגער 

קאמפליקאציעס.

 – איילענד  לאנג  דזשעפערסאן,  פארט 
שפיטאל  מעמאריעל'  'מאטער  ארטיגע  די 
אין  אנשליסן  זיך  וועט  זי  אז  געמאלדן  האט 
נעץ,   געזונטהייט  "נארטוועל"  בליענדע  די 
אין  אנוועזנהייט  נארטוועל'ס  שטארקנדיג 
שפיטאל  בעטן   248 דער  קאונטי.  סופאלק 
קאונטי  סופאלק  אין  פינפטער  דער  זיין  וועט 
זיך אנצושליסן אין נארטוועל. דער אפמאך איז 
געשאצט צו ווערן געשלאסן ביז ענדע היי יאר 

'ברוקהעיוון  איבערלאזן  וועט  דאס  און  למס', 
איינציגסטע  די  אלס  שפיטאל  מעמאריעל' 
וואס  איילענד'  'לאנג  אין  שפיטאל  פריוואטע 
איז נישט טייל פון א גרעסערע העלט-סיסטעם 
זיך  פלענער  שום  קיין  נישט  אויך  האט  און 

אנצושליסן אין אזוינס.

"עף.  פעדעראלע  די   – יארק  ניו  מאנהעטן, 
מיליאן   $1.9 א  געשאנקען  האט  עי."  די. 
מעדיצין  מיניטי,  דר.  פאר  גרענט  דאלערדיגע 
אין  פראפעסאר  געזונטהייט  קינדער  און 
און  שולע  מעדיצינישע  איינשטיין"  "אלבערט 
אין  סענטער  סעל"  "סיקל  די  פון  דירעקטאר 
מאנהעטן,  אין  ביידע  שפיטאל,  "מאנטיפיורי" 
סארט  זעלטענע  א  איז  סעל'  ('סיקל  יארק.  ניו 
בלוט  רויטע  אין  מאנגל  א  שאפט  וואס  מחלה 
גאר  צעלן  בלוט  אסאך  פארמירט  און  צעלן 

מאדנע.) 
ערמעגליכן  וועט  גרענט  יעריגע  פיר  די 
איבער  פראבע  א  מיט  גיין  צו  ווייטער 
באהאנדלען  צו  שמירעכץ  נייטרייט"  "סאדיום 
געשוואלענע פיס ביי פאציענטן וועלכע ליידן 

פון "סיקל סעל דעזיז". 

שפיטאל
וואס טוט זיך אין

מאונט סיני סט. לוקס אויף "אמסטערדאם 
עוועניו" וואו די 6'טע שטאק וועט באקומען 

די נייע "אינפיוזשען סוויט"

בילד פון עקזיסטירנדע "הייבריד" אפעראציע צימער אין "דזשעמעלי" שפיטאל, רוים, איטאליע. דער פארגעשריטענער "הייבריד אפעראציע צימער" איז א 'כלאים' פון אפעראציע-
צימער אינאיינעם מיט מעדיצינישע פאטאגראפירער מאשינען ווי "קעט-סקען," "עם. אר. איי.," "אולטראסאונד," און אלע אנדערע אפאראטן וועלכע נעמען אינערליכע בילדער. 

דאקטוירים באקומען דורכדעם די מעגליכקייט צו זען לעבעדיגע בילדער וואס גייט פאר אינעם קערפער דורכאויס הארץ אפעראציעס און ענליכע פראצעדורן. עס ערמעגליכט אויך 
מען זאל נישט דארפן שניידן מער ווי פיצינקע לעכער און דארט ארבעטן מיט ראבאטישע דינטשיגע ארעמס, וויבאלד די דאקטוירים האלטן אלעס מיט לעבעדיג

תשרי תשע"חהמספיק גאזעט34



ספעציעלע הילף

זמן",  "אלול  אן  אוועק  קנאקט  עס  אז  און 
רעדט מען אוודאי פון איינרייסן ביים תהלימ'ל, 
שלא  רבן  בית  של  תינוקות  די  בחורים,  די  און 
א  כוח,  זייער  אויס  נוצן  חטא,  טעם  טעמו 
אין  איצט  אוודאי  און  אימער,  ווען  יאר  גאנץ 
די ימי הרחמים והרצון. דעריבער איז געווארן 
פאר  טאג  יעדן  אז  העב,  דעי  ביים  איינגעפירט 
מנחה, זאגט מען צוזאמען עטליכע קאפיטלעך 
תהלים אויפ'ן סדר - א גרויסער טאוועל אויפ'ן 
וואנט זאגט דעם טעגליכן סדר - און מען רייסט 
פאר  יאר  געבענטשט  גוט  א  אויסצובעטן  איין 

זיך און גאנץ כלל ישראל.
בחורי הישיבות האבן זיך זאגאר דערלערנט 

דעם קונץ פון שופר בלאזן.
איין  יכול'ט  ביישפיל,  צום  יואל,  קרית  אין 
תוקע  בעל  געניטער  א  ווי  בחור  חשוב'ער 
מימים ימימה און יעדן טאג נאך מנחה בלאזט 
ער א הילכיגן תשר"ת, ווי דער מנהג צו בלאזן 
שופר אום חודש אלול מעורר צו זיין לתשובה.

דארט  ראקלענד,  אין  הישיבה  היכל  אין 
בשופר  "תקע  דעם  מעורר  זאגאר  מען  איז 

וואס  שופר  געדרייטן  לאנגען  א  מיט  גדול" 
אן  אויף  התשובה  קול  דעם  טראמפייטערט 
אוועק  בלאזט  און  פארנעם  אויסטערלישן 
מיט  רוחות  שווארצע  און  מקטריגים  אלע 

מאכטפולע האריקעין ווינטן.
דאווענען  און  לערנען  בחורים  אז  אבער 
אזוי פלייסיג און ערליך, קומט אויך צייט פאר 
מען  פארט  אקטיוויטעטן,  רואיגע  און  לייכטע 
האדסאן  ביים  צי  ים,  ברעג  צום  ארויס  כסדר 
טייך, צו ביי אנדערע אזערעס און לעיקס, נאנט 
און ווייט, וואו די חשוב'ע בחורים דערקוויקן 
כוואליעס  שעפן  און  אויס  זיך  לופטערן  זיך, 

פרישע כוחות.
יואל'ע  קרית  די  זענען  דאנערשטאג  איין 
בחורי חמד ארויס צו אראנדזש קאונטי פארק, 
פלאץ,  דעם  גלייכן  און  אסאך  גייען  זיי  וואו 
לופטיג,  און  געשמאק  גאר  איז  עס  וויבאלד 
אבער כמעט ליידיג פון מענטשן, זייענדיג אזוי 
ארום א גאר פאזיטיווע פלאץ צו פארברענגען 

בגשמיות און באשיצט ברוחניות. 
ביים וואסער'ל, אונטער א בודקע, האט מען 
דערנאך  און  מיטאג,  נארהאפטיגן  א  געגעסן 
האט איינער פון די מגי"ש סטעף ארויסגענומען 
ווארימע  פינגערן  גענומען  זיך  און  גיטאר  זיין 
שבת'דיגע און ימים נוראים'דיגע ניגונים. ממש 

מעין עולם הבא! 

זייט 36<< 

'אלול זמן' אין 
ישיבת תורה וחסד

אגע־ וואוילטעטיגע  אנדערע  און  המספיק 
סערוויסעס  די  צושטעלן  ווייטער  וועלן  נטורן 
היינט  ביז  ווי  שטח"  "אויפ'ן  פראגראמען  און 

– איר פארלירט גארנישט.
אלעס   – איינס  בלויז  איז  טויש  דער 
דרויסנדיגע  א  דורך  קאארדינירט  ווערט 
זעלבסטשטענדיגע "קעיר קאארדינעישן ארג." 
און  טוישן  האלטן,  העלפן  אייך  וועט  וואס 
אין  זענען  וועלכע  סערוויסעס  אלע  באקומען 
אייער בעסטע אינטערעסע – אפגעזען וועלכע 

אגענטור שטעלט צו די סערוויס.
מענעדזשער"  "קעיר  דער  וועט  ארום  אזוי 
די  בלויז  מיט  נגיעה,  וועלכע  פון  פריי  זיין 
פון  ריין  אויגן,  די  פאר  קליענט  פונעם  טובה 
פערזענליכע  מיט  קאנפליקט  וועלכע  סיי 
צו  דא  נאר  איז  אגענטור  זיין  אינטערעסע. 
עס  וועט  ער  און  סערוויסעס,  "קאארדינירן" 
וועלכע  פראוויידערס  דורך  אראנזשירן  בס"ד 
לויט'ן  בעסטע  דאס  סערווירן  עס  וועלן 

ספעציפישן געברויך פון זיין קליענט.

פרישע האריזאנטן 
ווען  צוריק  יאר  צוויי  מיט  עס  איז  געווען 
דעם  גענומען  האבן  פירער  דאבליו."  פי.  "או. 
קריטישן שריט און איינגעזייעט די קערנדלעך 
פאר די יעצטיגע טראנספארמאציע. די שטאט-

פון  קאמיטע  א  געגרונדעט  דאן  האבן  טאטעס 
עלטערן, פראוויידערס און אנדערע מיט נאנטע 
שייכות צו די דיסעביליטי וועלט, און זיי האבן 
אויסגעקליבן  און  צוזאמגענומען  פארזיכטיג 
פון  צוקונפט  פאר'ן  געדאנקען  בעסטע  די 

ספעציעלע הילף.
אין פארלויף פון עטליכע חדשים, האבן די 
מיטגלידער פונעם "טראנספארמאציע פאנעל", 
אדורכגעפירט  גערופן,  ווערט  קאמיטע  די  ווי 
אן עקספעדיציע איבער די סטעיט, שמועסנדיג 
מיט עלטערן, פראוויידערס און אינדיווידועלן 
ערפארונג  פאקטישע  זייער  איבער  צוגלייך 

"אויפ'ן פראנט".

פאלגנד איז דער הויכפונקט: 
קלאר  און  הויך  אדורכגעקומען  איז  "עס 
אונזער  אין  "קריעיטיוויטי"  ווילן  מענטשן  אז 
סטעיט  דערציילט  סיסטעם,"  סערוויס 
ברייטערע  א  ווילן  "זיי  דילעיני.  קאמישענער 
קענען  צו  'פלעקסיביליטי  מער  אויסוואל, 

'קאסטומיזירן' זייערע סערוויסעס."
דער  געווארן  געבוירן  איז  דעם  פון 
ענגליש.  אויף  פלען"  פלאן" – "לייף  "לעבנס 
מער- און  פארבעסערטע  דראמאטיש  א 

יעצטיגע  די  פון  ווערסיע  אינדיווידועליזירטע 
"איי. עס. פי.".

פאר  אקראנים   –  ISP) פי."  עס.  "איי. 
אין  איז   (Individualized Service Plan
קורצן א ביכל וואס ווערט ספעציעל געשריבן 
ספעציעלע-הילף.  אויף  אפליקאנט  יעדן  פאר 
אויסגעשמועסט  דעטאלירט  ווערט  דארט 
די  און  מענטש  פונעם  צילן  פערזענליכע  די 

פלענער וויאזוי זיי צו דערגרייכן.
אבער  איז  פלאן-ביכל  עקזיסטירנדער  דער 

באגרעניצט צו "דיסעביליטי סערוויסעס".
דער נייער "לייף פלען" ברייטערט אויס דעם 
אנטהאלטן  זאל  עס  געניסער,  יעדן  פאר  פלאן 
געזונטהייט  אין  צילן  און  געברויכן  זיינע  אלע 
געזונט,  פיזישע  העלט-קעיר,  פון  פעלד, 
אודאי  און  העלט  מענטל/ביהעיוויארעל 
ווייטער אויך ספעציעלע הילף, אלעס צוזאמען 

אין איין הערליך-מסודר'דיגע ביכל.
אבער אנצוגרייטן דעם באדן פאר אזא סארט 
פלאן פאדערט א שיין ביסל ארבעט – עס פא־

סטעיט  אלע  פון  צוזאמענארבעט  די  דערט 
מיט  שייכות  א  נאר  האבן  וועלכע  אגענטורן 
געזונטהייט, און אין רעזולטאט, אויך מיט פע־

און  מעדיקעיד  איבער  אויטאריטעטן  דעראלע 
סטעיט און פעדעראלע העלט-קעיר סיסטעם.

אלזא "פיפל פוירסט סערוויס קאארדינעישן" 
פארבעסערונג  א  ברענגען  נאר  נישט  וועט 
"וויאזוי" מען שטעלט צו סערוויסעס, נאר אויך 
"וועלכע" סערוויסעס ווערן אלץ קאארדינירט. 

אין איין שורה, עס שענקט אסאך מער הילף.

נייע  גענצליך  אזא  קומט  עס  ווען  און 
קריטישע סארט אגענטור, זענען פראוויידערס, 
אינדיווידועלן  און  עלטערן  באאמטע,  סטעיט 
די  וועלן  וויאזוי  אלערט,  העכסטן  אויפ'ן 
אונז  עס  וועט  וויאזוי  פונקציאנירן?  אגענטורן 

אפעקטירן?
א שטארקע האפענונג ווערט בס"ד געלייגט 
אויפ'ן  און  קאליבער  בעסטן  פון  איינס  אויף 
סטעיט  יארק  "ניו  סטאנדארט.  העכסטן 
א  געגרונדעט  האט  אסאסיאציע",  המספיק 
קאארדינאציע  "קעיר  זעלבסטשטענדיגע 
קאונטי  "טריי  נאמען  מיט'ן  ארגאניזאציע" 

קעיר", אויף די סאמע בעסטע יסודות.
בעז"ה  וועט  אגענטור  פרישער  דער 
מעדיקעיד  עקזיסטירנדע  אלע  ערמעגליכן 
אריבערצוגיין  קאארדינעיטארס  סערוויס 
אונטער'ן נייעם מאדעל אן קיין שום פראבלעם 
און  גלאט  אומבאקוועמליכקייט,  אפילו  אדער 
אופן,  בעסטן  און  שענסטן  אויפ'ן  געשמירט 

העכער אלע ערווארטונגען.

אפילו איין טעלעפאן רוף פון א טאטע אדער 
די  דורכאויס  גיין  פארלוירן  נישט  וועט  מאמע 
נאכדעם  נישט  אודאי  און  טראנספארמאציע 
מוסיף  א  זיין  וועט  וואס  שריט  ריכטיגע  א   –
בס"ד  וועגווייזער  און  לייכט-טורעם  והולך, 

פאר די גאנצע ספעציעלע הילף וועלט.
"טריי קאונטי קעיר" איז בליץ-שנעל ברייט 
 5,000 פון  צאל  נויטיגע  די  איבערגעשטיגן 
אנגעשלאסן  אגענטורן  אלע  צווישן  קליענטן, 
אין איר און איז דער ליבלינג פון די סטעיט און 

פראוויידערס צוגלייך.
סטעיט  יארק  ניו  וועלן  אי"ה  איבעראיאר 
פאר  פראגראמען  הילפס  און  סערוויסעס 
גאר  זיין  געברויכן  ספעציעלע  מיט  מענטשן 
לויט'ן  עס  גייט  אויב  און  היינט.  ווי  אנדערש 

פלאן, אסאך בעסער, ברייטער און שענער.
פרייד!  מיט  אייך  גרייט  ברודערלעך,  אלזא 
שיינען  הילף  ספעציעלע  איבער  הימלען  די 
שענער ווי סיי ווען, אן קיין שום "ליקוי חמה" 

אויפ'ן האריזאנט...   

זייט 08<< 

'טריי קאונטי קעיר' פיפל פוירסט

צום געזונט

צייט איז לעבן...
גרויס פארשריט ביי בלוט-

טעסט וואס וועט אנטדעקן 
קענסער אין פריע שטאפלען

גרויס  מיט   – מערילענד  באלטימאר, 
די  אויפגענומען  ווערט  צופרידנהייט 
קיממעל  האפקינס  "דזשאן  פון  פארשריט 
צו  מיסיע  קריטישע  די  אין  צענטער"  קענסער 
אויב  'בלוט-טעסט'.  קענסער  א  אנטוויקלען 
פשוט'ע  א  וועט  דאן  געלונגען,  עס  וועט 
ביי  קענסער  אנטדעקן  קענען  טעסט  בלוט 
פאציענטן אסאך פריער ווי ביז היינט, הייבנדיג 

דראמאטיש די שאנסן פון א פולע ערהוילונג.
די  אונטערזוכן  קען  טעסט  פרישער  דער 
בלוט פאר "די. ען. עי." שטריכן וועלכע זענען 
טיילן פון קענסער  אלס  פארשער  ביי  באקאנט 
אזעלכע  פון  אריינגערעכנט  געוואוקסן, 
קענסערס וועלכע מען טרעפט היינט געווענליך 

הערשט ווען עס איז שוין צו שפעט.
וועט  טעסט  נייער  דער  אז  האפן  פארשער 
ביי  דיאגנאזע  ריכטיגע  די  צואיילן  שטארק 
שאנסן  העכערנדיג  פאציענטן,  קענסער 
 –  90% איבער  מיט  ווערן  צו  אויסגעהיילט 
וועלכע  קענסערס  שעדליכע  ביי  איבערהויפט 
הערשט  אנטדעקט  געווענליך  היינט  ווערן 

ווען  קערפער,  אינעם  אויסשפרייטן  זיך  נאכ'ן 
אונטער  איז  יאר  פינף  נאך  לעבן  צו  ראטע  די 

40% רח"ל.
קענסער  געוועזענע   200 אונטערזוכן  דורך 
פאציענטן אויף 58 קענסער שטריכן, האט דער 
עטליכע  אידענטיפיצירט  ערפאלגרייך  טעסט 
 71 און   59 צווישן  אין  צעלן  קענסער  סארטן 
קיינמאל  האט  עס  פראבעס.  די  פון  פראצענט 
עס  און  'פאזיטיוו'  קענסער  דיאגנאזירט  נישט 

איז נישט געווען ריכטיג.
צו  עווענטועל  איז  ציל  ענדגילטיגער  דער 
אנטוויקלען א קענסער בלוט-טעסט וואס זאל 

בס"ד זיין 100% אקוראט.
צו  דאס  שטרויכלונג  גרעסטער  דער 
כמעט  ערשטנס,  דאפלטער:  א  איז  דערגרייכן 
נאטורליכע  געוויסע  פארמאגט  מענטש  יעדער 
וועלכע  שטריכן  גענעטישע  אומשעדליכע  און 
קענען צומישן רעזולטאטן, צווייטנס, געוויסע 
לעבנס- קיין  פאר  נישט  שטעלן  געוואוקסן 

געפאר אבער דער טעסט וועט נישט דערקענען 
קיין צווישנשייד. 

דער שליסל: א פארשער ביי דער ארבעט 
צו אנטדעקן קענסער וואס פריער.
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א וואך פריער הייבט אן שניידן 
קאווע, קאפעין, ציגארעטן, 

צוקער און נאש;

דורכ'ן וואך 'נישט' עסן טעגליך 
מאלצייטן אין זעלבע צייט;

 ערב תענית, פארמיידן 
אלקאהאל, זיס און געזאלצן;

טרונקט אסאך וואסער, 
נישט סאדע אדער אנדערע 

משקאות, אבער רואיג און 
אויסגעשפרייט במשכ'ן טאג;

נישט איבערעסן, איבערהויפט 
פעטנס און שווערע פלייש;

גרינצייג און "קארבס", 
איבערהויפט פייבער-רייכע 
"האול-גרעין" ברויט, האלטן 

געזונטע ענערגיע שטאפלען; 

ענדיגן ערשטע סעודה פרי, צו 
עסן געהעריג פאר'ן תענית;

פארמיידט זיסע קאמפאט 
נאך סעודת המפסקת, צוקער 
מאכט אומרואיג און הונגעריג;

איינמאל דער תענית הייבט 
זיך אן, קוקט און רעדט וואס 

ווייניגער איבער עסן;

טראגט נישט שווערע בגדים 
וועלכע מאכן אסאך שוויצן;

א דרימל און שמעקן בשמים, 
איבערהויפט צימערינג 

(סינעמאן) און נעגעלעך, קען 
בארואיגן הונגער.
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 >> זייט 35

א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י:

ישיבת תורה וחסד, קרית יואל, 
געפראוועט הערליכער "אלול 

זמן"; בחורי חמד שיחיו בליען מיט 
געשמאק, תכלית און קוואליטעט

הוי! בודאי גם שם נמצא ד' יתברך... ביים זיך אויסגיסן דאס הארץ מיט אן 
אמת'ע "וגילו ברעדה" לקראת ימי הרחמים והרצון אויפ'ן פרייען פעלד.

די הענט אויפ'ן שטערן, העכער די גאמבע אדער אין די רש"י, די חשוב'ע 
לומדים ביים שיעור גמרא מיט אן אהבת התורה וואס איז בוקע רקיעים!

א  שטענדיג  איז  תשרי  און  אלול  צווישן 
קריטיש-וויכטיגער זמן ביי ישיבה בחורים פון 
יעדן עלטער. עס איז דער פרישער אנהויב פון 
דערגרייכן  צו  שטארק  האפט  מען  זמן.  נייע  א 
פלאץ  ריכטיגן  אויפ'ן  תכלית  ריכטיגן  דעם 
התחדשות  זמן  ריכטיגער  א  דשמיא.  בסייעתא 
און  מעגליכקייטן  פרישע  מיט  התרוממות  און 

ערווארטונגען.
שפירט  מער,  פילפאכיג  נאר  אזוי,  אקוראט 
ביי  געפילן  געהויבענע  די  וואכן  די  אין  מען 
וחסד"  תורה  "ישיבות  אין  שיחיו  בחורים  די 
שע"י "המספיק דעי העב פראגראמען" סיי אין 

ברוקלין און סיי אין אפסטעיט ניו יארק.
א  געשלאסן  האבן  וואס  בחורים  די  ביי  סיי 
נייעם,  צום  זיך  גרייטן  און  זמן  הצלחה'דיגע 
וואס  בחורים  די  ביי  אוודאי  און  אוודאי  און 
זענען נארוואס ארויס פון די יונגערע יארן אין 
זייערע ישיבות און "ספעשל עד" פראגראמען, 
טאג  המספיק  די  אין  ב"ה  אריין  וואקסן  און 
פראגראמען צו שטייגן ווייטער די מאקסימום 

וואס מעגליך.
דער רייכער סדר היום אין ישיבה, אנגעפילט 
מיט שיעורי תורה און געשמאקע פארברענגען, 
אויספלוגן, שפיל-צייט, און איבונגען טעראפי 
זיין  לויט  יעדן  פאר  האנט,  ברייטע  א  מיט 
צו  נאכאנאנד  ציעט  געברויך,  און  געשמאק 
וועלכע  תלמידים  חשוב'ע  נאך  און  נאך  זיך 
קומען געניסן פון ביידע וועלטן מיט'ן גרעסטן 

געשמאק.
און  רש"י  מיט  חומש  לערנען  בחורים  די 
הערליכע  און  משניות,  לערנען  זיי  מפרשים, 
רעדט  ווער  הלכות.  אקטועלע  אין  שיעורים 
נאך איבערהויפט ווען עס דערנענטערט זיך א 
בחג  חג  הלכות  מען  לערנט  דעמאלטס  יו"ט, 
אזוי  יו"ט,  יענעם  נוגע  איז  וואס  משניות  און 
צייט  ספעציעלע  יעדע  צו  במועדו  מועד  מדי 

פון יאר.
באגאבטע  די  דערציילן  עס  ווי  לויט 
די  וחסד"  תורה  "ישיבות  פון  מענעדזשער'ס 
חשוב'ע  די  בליען  און  שטייגן  ואתר  אתר  בכל 
פרישע  אויף  שיחיו יעדן איינציגן זמן  בחורים 

אומגלויבליכע שטאפלען.
מגיד  באגאבטער  דער  ווען  ביישפיל,  צום 
ארי'  מו"ה  יואל,  קרית  אין  ישיבה  פון  שיעור 
דער  דערקענט  האט  הי"ו,  פליישמאן  לייב 
געפיל ביי די בחורים אז זיי פארשטייען גרינגע 
א  ארויף  מען  איז  געשמאק,  א  מיט  לימודים 
עפענען  מיט  העכער  שטאפל  היסטארישן 

שיעורים אין רעלאטיוו גרינגע גמרות!
בחורים  לעכטיגע  פאקט,  א  עס  איז  אצינד 
צו  זוכה  זענען  געברויכן  ספעציעלע  מיט 
לומדים  גרויסע  די  ווי  גמרא  בלעטער  לערנען 
און בעלי תורה, מיט אומבאשרייבליכע סיפוק 

החיים. ווער האט אמאל גע'חלומ'ט דערפון!
היינט  שוין  איז  איניציאטיוו  דער 
פאפולער  א  געווארן  און  אויסגעשפרייט 

גאנגבאר ארטיקל, אשריך ר' ארי' לייב!
צעטיילט  העב  דעי  דער  ווערט  באזונדער 
אז  אזוי  גרופעס,  עטליכע  אין  אומעטום 
זיינע  לויט  מערסטע  דאס  שטייגן  זאל  יעדער 
און  געשמאק  טאלאנטן,  אינדיווידועלע 
דאווענען,  לערנען,  אין  סיי  מעגליכקייטן, 
און  אויספלוגן  מעכטיגע  דזשאבס,  פאסיגע 
אקטיוויטעטן  אינהאלטסרייכע  שטענדיגע 

לתפארת ולשם.
איינגעפירט  זומער  דער  איז  אייגנטליך 
געווארן א פרישער איניציאטיוו אין קרית יואל, 
דהיינו, אז די חשוב'ע בחורים שטארצן ארויף 
די ארבל יעדן ערב שבת קודש און מען באקט 
לכבוד  געשמאק  און  ארגינעל  עפעס  אליינס 

דעם הייליגן טאג.
אמאל א לאקשן קוגל און אמאל א "באנדט 
אליינס  אהיימצוטראגן  עפעס  אלץ  קעיק", 
שבת...  לכבוד  געראטן,  מער  פיל  געקנאטן, 

מיט א שמייכל אויפ'ן פנים און אין הארץ. 
"כדי די תלמידים זאלן זיך טאקע משלים זיין 
אויף די העכסטע ניווא," שרייבט מו"ה שלמה 
נייעס- וואך"  די  אויף  בליק  אין "א  הי"ו  זלמן 

בלעטל צו די עלטערן שיחיו, "פעלט זיך אויס 
שיעור,  מגידי  געטרייע  די  פון  ארבייט  אסאך 

געשאנקן  אונז  האט  באשעפער  דער  ב"ה  און 
שטאב,  איבערגעגעבענע  געוואלדיגע  א  מיט 
זיי  און  מוח,  און  כוח  קיין  נישט  שוינען  וואס 
שטעלן אהער אן אויסערגעווענליכע גאלדענע 

ארבייט בס"ד."
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