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וואספארא סארט איבונגען מאכט איר?

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

אינספיראציע

העלטקעיר-רעפארם 
פאנגט זיך אן אין קאך, 

נישט אין וואשינגטאן

זומער היצן

מאנאטן נעמט פולשטענדיגע ערהוילונג 
פון קערפערליכע "היץ סטראוק"
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מנוחה ושמחה:

מענטשן מיט א "סדר היום” לעבן לענגער 
ווי "נאכט-פויגלען”

צום געזונט

המספיק

פארשידענס

די סמעטענע

טשאקאלאד מיט הויכע קאנצענטראציע 
פון "קאוקא" רעדוצירט אנגעצויגענקייט

צענדליגע פאמיליעס קוקן ארויס
מיט שפאנונג אויף "קעמפ נשמה”

”קאלעסטראל” שפילט הויפט ראלע אין 
"אלצהיימערס" אנטוויקלונג

12 טייערע רעזידענטן וועלן זיך
אריינציען אין 2 נייע גרופ-היימען

"היעל-ספואר"

רפואה און יארצייטן

ספעציעלע הילף

טאבלעטן

 >> זייט 03

07

פני שבת ‘המספיק’ נקבלה:
הונדערטער באטייליגטע ביים גייסטרייכן "שבת המספיק" 

קערן זיך אהיים מיט פולע עמערס חיזוק און שמחה

ברוך שהחיינו והגינו לזמן הזה:
"טריי קאונטי קעיר” אונטער 

נייש”א עפענט אירע טויערן
אין א מזל’דיגע שעה

קאווע 
באקעמפט 

קאלאן-
קענסער

 >> זייט 25

נייער עפעקטיווע מעטאד 
ארבעט וואונדערליך קעגן 

"עקזימע" אויסשלאג
 >> זייט 20

צום געזונט

דערהויבענע ריקודין 
מוצאי שבת קודש, נאך

א שבת מעין עולם הבא,
מיט אחדות און 

התרוממות הנפש.

המספיק רעדט אייער שפראך)ן(

 >> זייט 08



"אוניווערזיטעט אוו איסטערן פינלאנד" 
מעלדט: הויכע פראטין דיעטע קען 

ברענגען הארץ-קאמפליקאציעס.

אפטימיזם אין די וועלט פון מענטל העלט: 
"דזשאנסאן ענד דזשאנסאן" פירמע ארבעט 
אויף נייעם אנטי-דיפרעסיע מעדיצין מיט 

בעסערע רעזולטאטן.

קלינישע טרייעל ברענגט נייער וואקסין 
קעגן מח קענסער נענטער צו רעאליטעט.

באריכט: אנטיביאטיק סייד-אפעקטס 
ברענגען מער קינדער צו די עמוירדזשענסי 

רומס ווי עלטערע מענטשן.

מעדעצינישע פארשער האבן אויפגעדעקט 
א נייער סארט הארץ אטאקע, וועלכע 

טרעפט זיך מערסטנס ביי פרויען.

אלערט: וואקסנדע צאל קינדער וואס זענען 
אומוואקסינירט העכערן די ריזיקע פאר 

וואקסין-פארמיידבארע אינפעקציע-
אויסברוכן אין אמעריקע.

שטודיע: מענטשן מיט הויכע בלוט-דרוק 
אין די פופציגער יארן, האבן א פיר און 

פערציג פראצענט שאנס צו אנטוויקלען 
"דימענשיע" ווי מענטשן מיט א 

באלאנסירטע בלוט-דרוק אין דער זעלבער 
יארגאנג.

פארשער האבן ערפינדן א נייער ראבאטישע 
מאשין וואס וועט אויטאמאטיש נעמען 

בלוט טעסט'ס, און גלייך ארויסגעבן די 
רעזולטאטן.

א שטודיע צייגט אז מענטשן מיט עי. 
עס. די. )ASD( "אויטיזם ספעקטרום 

דיסארדער" האבן נישט די מעגליכקייט 
צו פונאנדערשיידן צווישן "ליגנט" 

און "אמת", און זיי קענען ווערן גרינג 
מעניפולירט.

סייענטיסטן האבן אנדעקט אז גרינע-טיי 
פארמאגט א באשטאנדטייל וואס קען 

מעגליך רעדוצירן אנגעלייגטע פראטינען 
אין מח וואס ברענגט אלצהיימערס.

דורכברוך: א נייער "גענע-טעראפי" אויף 
מייזן וועט היילן מענטשן מיט פאראליז 

און וועלן זיך קענען פריש באוועגן.

העלטקעיר ביזנעס האט צובאקומען 28,900 
פרישע דזשאבס דעם פארלאפענעם מאי, 
לויט א באריכט ארויסגעגעבן דורך דער "יו-

עס ביורא-אוו-לעבאר סטאטיסטיקס"

"זשערסי שאר יוניווערסיטי מעדיקל 
צענטער" גרייט זיך צו עפענען נייער צען 

שטאקעדיגע געביידע פאר מענטל העלט 
פאציענטן, קלינישע פארשונגען, קינדער 

באהאנדלונגען און אנדערע סערוויסעס.

גייענדיג 
צום דרוק

געזונטהייט נייעס

ניו יארק - א גרופע פון "מיקרא-ביאלאגיסטן" 
נעווער  דעט  "מייזן"  די  אז  באשטעטיגט  האבן 
סליפ... און דרייען זיך פראנק-און-פריי איבער די 
ניו יארק סיטי גאסן )געביידעס( זענען אין פאקט 

"לעבעדיגע באקטעריעס", נאר מיט צוויי פיס...
דער באריכט ארויסגעגעבן דורך "קאלאמביא 
שטעלן  וועלכע  סייענטיסטן  אוניווערזיטעט" 
לויפן  וועלכע  מייזן  און 4  צו 1  נאנט  אז  קלאר, 
ארום איבער די שטאט, זענען אנגעשטעקט מיט 

שעדליכע באקטעריע וואס קיין שום מעדיצין קען 
נישט באקעמפן.

יאר,  גאנצע  א  געדויערט  האט  שטודיע  די 
מייזן   400 זיך  אין  אריינגענומען  האט  עס  און 
פון 7 באזונדערע ערטער אין מאנהעטן, קווינס, 
ברוקלין, און דער בראנקס. פארשער זאגן אבער 
צו  זיך מער פארשונגען  אז דערווייל פארלאנגט 
די  איבערכאפן  קענען  מענטשן  אויב  דערגיין 

סארט באקטעריעס.

דער אנאליז ערקלערט אז די מייזן טראגן מיט 
זיך פארשידענע סארט מאגן-קראנקהייטן ווי אי-

קאליי, שיגעלע, און סאלמאנעלא.
 23,000 ברענגט  אינפעקציעס  סאלמאנאלא 
טויט-פעלער   450 און  האספיטאליזאציעס, 
די  פון  באריכט  א  לויט  יערליך,  אמעריקע  אין 
"סענטער אוו דיזיז-קאנטראל און פראווענשאן".

אינטערעסאנטע  א  דערציילט  באריכט  דער 
קענען  איבערוואג  זענען  וועלכע  מייזן  פאקט: 
זעלבע  די  אין  וויירוסעס.  מער  זיך  מיט  טראגן 
ארויסגעגעבן  באריכט,  צווייטע  א  זאגט  צייט 
מייזן  אז   - יוניווערזיטעט"  "פארדהעם  די  דורך 
וועלכע האדעווען זיך אין די טשעלסי געגנט אין 
און  איבערוואגיג  מער  געווען  זענען  מאנהעטן 

טראגען מיט זיך מער וויירוסעס.
עקספערטן געבן צו פארשטיין אז ניו יארקער 
זיי  וויבאלד  ראטן  איבער  וואכזאם  מער  זענען 
זענען גרעסער אין סייז, און מער זעבאר וויבאלד 
זיי לויפן ארום איבער די גאסן אבער פון א פאבליק 
מענטשן  וואלטן  שטאנדפונקט  געזונטהייט 
מייזן,  די  איבער  וואכזאם  מער  זיין  געדארפט 
אינעווייניג  מער  צייט  רוב  וואוינען  זיי  וויבאלד 
זיי קענען ענדערש אנשטעקן  ווי אינדרויסן, און 

מענטשן אפילו אויב מיר זעען זיי נישט. 

איז  וואס  שטודיע  פרישע  א   - ענגלאנד 
אז  צייגט  געווארן  פארעפענטליכט  נארוואס 
מענטשן וואס לייגן זיך שפעט און דארפן זיך 
ארויסרייסן פון בעט אינדערפרי מידערהייט, 
האבן א גרעסערע אויסזיכט צו שטארבן אין 
זיך  לייגען  וואס  מענטשן  ווי  עלטער  יונגן  א 
ווען די זון גייט אונטער און שטייען אויף ווען 

די זון גייט אויף.
נאנט  וואס האט אריינגענומען  די שטודיע 
ענגלאנד  אין  מענטשן  האלב-מיליאן  א  צו 
ווערן  וואס  מענטשן  די  אז  געטראפן,  האט 
"נאכט- קרייזן  אונזערע  אין  אנגערופן 

העכערע   10% א  געהאט  האבן  פויגלען", 
ווי  עלטער,  יונגן  א  אין  שטארבן  צו  ריזיקע 
די מענטשן וואס זענען געגאנגען שלאפן און 

אויפגעשטאנען באצייטנס.
וועלכע  שטודיע  די  פון  שרייבער  דער 
"סורעי-יוניווערזיטעט"  די  ביי  ארבעט 
א  נייער שטודיע אדרעסירט  דער  אז  טענה'ט 
ערנסטע פאבליק געזונטהייט-אישו וואס קען 
ווערן, און ער שלאגט  נישט איגנארירט  מער 
פאר אז די מענטשן וואס לייגן זיך שפעט זאלן 
פון היינט און ווייטער אפעציעל זיך לייגן און 
אויפשטיין שפעט און ארבעטן יעדן טאג ביז 

אין די שפעטע שטונדן.
פון  פראפעסאר  רעספעקטפולער  א 
יוניווערזיטעט  "נארט-וועסטערן  די 
די  אנאליזירט  האט  וואס  שיקאגא"  אין 
די  אז  זאגט  שטודיע  די  פון  רעזולטאטן 
ארויסרייסן  נישט  זיך  זאלן  "נאכט-פויגלען" 
האבן  זיי  אויב  פרי-שטונדן  די  אין  בעט  פון 
שטונדן  נאכט  שפעטע  די  אין  געלייגט  זיך 

שווערע  איבערלאזן  קען  עס  וויבאלד 
געזונטהייט קאנסעקווענצן.

די מענטשן וואס האבן אנטיילגענומען אין 
דער שטודיע האבן אויך געדארפט מיטטיילן 
ווי רייכערן,  זייערע שלעכטע געוואוינהייטן, 

וואג, און זייער פינאנציעלער צושטאנד. 
אין  געפונען  זיך  האבן  וואס  מענטשן  די 
האבן  גרופע  "שפעטע-נאכט-שטונדן"  די 
פון  ליידן  צו  ריזיקע  גרעסערע  א  געהאט 
פסיכילאגישע דיסארדערס, דייעביטיס, מאגן 

זענען  זיי  און  פראבלעמען,  אטעמען  און 
נאכט.  פער  שטונדן  ווייניגער  פיל  געשלאפן 
א גרויסע חלק פון די מענטשן אין די "נאכט-

צוגעבינדן  רויכערער,  געווען  זענען  גרופע" 
און  קאווע,  געטראנקען,  אלקעהאלישע  צו 

אנדערע אומגעזונטע סובסטאנצן.
מענטש  דער  אז  אבער  טענה'ן  עקספעקטן 
געוואוינהייטן  אומגעזונטע  די  טוישן  קען 
לאנגע  געזונטע  א  פירן  און  וויל,  ער  אויב 

לעבן בס"ד. 

שטודיע: מענטשן מיט א "סדר היום” 
לעבן לענגער ווי "נאכט-פויגלען”...

א געזונטע סדר היום ברענגט אריכות ימים

דער טראדיציאנעלער מויזן-כאפער

ווארענונג:

מייזן אין ניו יארק סיטי טראגן מיט זיך 
שעדליכע-באקטעריעס
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ברוך שהחיינו והגינו לזמן הזה: "טריי 
קאונטי קעיר” אונטער נייש”א עפענט 

אירע טויערן אין א מזל’דיגע שעה

ספעציעלע הילף

פריידיגע  און  היסטארישער  דער  איז  אט  און 
"טריי  פון  טויערן  די  ווען  אנגעקומען  מאמענט 
זעלבסטשטענדיגער,  נייער  דער  קעיר",  קאונטי 
)ניו  נייש"א,  אונטער  אגענטור  קאנפליקט-פריי 
זיך  האט  אסאסיאציע(  המספיק  סטעיט  יארק 
ברייט געעפענט, סערווירנדיג שוין דעם ערשטן 
מאס  גרעסטע  די  מיט  קליענטן   10,000 טאג 

געטריישאפט און גלאנץ.
פון די מינוט וואס "טריי קאונטי קעיר" האט 
שוין  מען  האט  אפערירן  אנגעפאנגען  אפעציעל 
אלע  פון  גריסן  געוואלדיגע  צוריקגעהערט 
ווינקלן. פינף-און-פערציג נאן-פראפיט אגענטורן 
אונטער  אנגעשלאסן  אפעציעל  זיך  האבן 
אירע  פון  געניסן  וועלנדיג  קעיר"  קאונטי  "טריי 
אויסערגעווענליכע סערוויסעס, און גענוי דאס איז 
וואס זיי ערהאלטן: "קוואליטעט, געטריישאפט, 

פארשטאנד, און סענסיוויטעט."
איז  אלעס  אבער  זעלבע,  די  איז  "אלעס 
פון  איינע  אויסגעדרוקט  זיך  האט  אנדערש..." 
די שטאב מיטגלידער. און ער גוט צו פארשטיין, 
קאונטי  "טריי  ווייל  זעלבע,  די  בלייבט  "אלעס 
קעיר" וועט פארזעצן די קוואליטעט סערוויסעס 
און פראפעסיאנאליזם וואס די קליענטן אונטער 
ביז  צוגעשטעלט  האבן  אגענטורן  אנדערע  די 
אלעס  איז  צייט  זעלבע  די  אין  אבער  היינט, 
"מעדיקעיד  ביז-איצטיגע  די  וויבאלד  אנדערש, 
וועלכע   )MSCs( קאארדינעיטארס"  סערוויס 
"המספיק"  אונטער  היינט  ביז  געארבעט  האבן 
וועלן  אגענטורן,  נאן-פראפיט  אנדערע  און 
נייער  דער  אונטער  ארבעטן  אריבערגיין  אצינד 
קעיר"  קאונטי  "טריי  זעלבסטשטענדיגע 
ארגאניזאציע, און מיט פרישע טיטל'ן, זיי וועלן 
גערופן ווערן "קעיר מענידזשערס" וואס וועט זיי 

געבן ברייטערע מעגליכקייטן.
ארגאניזאציעס  קעיר-קאארדינעישאן  נייע  די 
פון  איינע  איז  קעיר"  קאונטי  "טריי  וואס   –
זייערע  געעפענט  אפעציעל  שוין  האבן   – זיי 

ניו  אין  ברייט  דער  אין  לענג  די  איבער  טויערן 
טאקע  קאונטיס,   25 סערווירנדיג  סטעיט,  יארק 
פראפעסיאנאלע  און  געטרייע  זעלבע  די  מיט 
שטאב מיטגלידער, אבער מיט פארשידענע נייע 
בענעפיטן וואס זענען נישט געווען אונטער דער 
ביז  קאונטי,  קינג'ס  פון  סיסטעם,  ביז-איצטיגער 
ארענדזש קאונטי, און אזוי ווייטער צו ראלקענד 

קאונטי...
וועטאראן  א  פריינד,  מרת  קינג'ס:  המספיק 
האט  וואס  קאארדינעיטאר  סערוויס  מעדיקעיד 
אוו  המספיק  אונטער  געארבעט  היינט  ביז 
ווייטער פאר איר העפטיגע  קינגס קאונטי זעצט 

שתדלנות לטובת אירע קליענטן מיט ספעציעלע 
געברויכן, פאר האוזינג, שולע און אנדערע סארט 
בארעכטיגט,  לעגאל  זענען  זיי  וואס  צו  הילף 
קעיר"  קאונטי  "טריי  אונטער  אצינד  אבער 
שלאגט זי פאר נייע סערוויסעס וואס זי סערווירט 
מיט די פולסטע מאס געטריישאפט. מרת פריינד 
העלט  מענטל  מיט  אפוינטמענטס  ערלעדיגט 
פראפעסיאנאלן וועלכע שטייען גרייט צו שטיצן 
וואס  דערגרייכונג  א  קליענטן,  אירע  היילן  און 
איבערגאנג,  נייעם  דעם  אדאנק  צושטאנד  קומט 

צו "טריי קאונטי קעיר".
דאך  זעלבע  די  אונטער  ארענדזש:  המספיק 

זעט זיך שוין אן די פיבערהאפטיגע ארבעט פון 
מרת דאסקאל וועלכע האט געארבעט ביז היינט 
איז  און  אוו ארענדזש קאונטי,  אונטער המספיק 
ערהאלטן  און  געווארן  פריש-טרענירט  אצינד 
צו קענען אפערירן  קוואליפיקאציעס  נויטיגע  די 
זי  וואס  פליכט  א  קעיר,  קאונטי  טריי  אונטער 
און  אחריות  מאס  גרעסטע  די  מיט  אויס  פירט 
אירע  פאר  הילף  צושטעלנדיג  פונקטליכקייט, 
קאלעגעס אין מערערע געביטן, און איבערהויפט 
די וויכטיגע ארבעט זיכער צו מאכן אז דער נייער 
ווערט  סיסטעם  סאפטוועיר  פארגעשריטענע 

טאקע גענוצט פאר די ריכטיגע צוועקן.
בלאך,  מרת  חשובע  די  ראקלענד:  המספיק 
א  אלס  היינט  ביז  געארבעט  האט  וועלכע 
אונטער  קאארדינעטאר  סערוויס  מעדיקעיד 
פארמאגט  קאונטי,  ראקלענד  אין  המספיק 
קאונטי  טריי  אינעם  פאזיציע  נייע  איר  אצינד 
די  איבער  קוקט  זי  וואו  הויפטקווארטיר  קעיר 
וועלכע  קליענטן  אירע  פאר  "לייפ-פלענס" 
קוואלעפיצירן אצינד פאר פילע נייע סערוויסעס 

אונטער דער זעלבסטשטענדיגע אגענטור.
צו  פארשפרעכט  איבערגאנג  נייער  דער 
סערוויסעס  בעסטע  און  שענסטע  די  ברענגען 
כוחות,  פרישע  מיט  קליענטן,  אירע  פאר 
און  סערוויסעס,  פארברייטערטע  מערערע 
רעפרעזענטירט  וואס  סימבאל  נייער  א  אונטער 
און  סענסיוויטעט  פראפעסיאנאליזם,  "טראסט, 

געטריישאפט". 

”טריי קאונטי קעיר” סערווירט 10,000 קליענטן דורכאויס 25 קאונטיס דעם ערשטן טאג, מיט קוואליטעט סערוויסעס און 
געטריישאפט – פארשפרעכט ליכטיגער צוקונפט פאר אירע קליענטן און זייערע פאמיליעס אויף מערערע פראנטן

"טריי קאונטי קעיר" הויפטקווארטיר פיבערט מיט אקטיוויטעטן  - ווערט געזען טריי קאונטי ווייס פרעזידענט אוו פיינענס מענדעל אורנשטיין הי"ו 

נייע עפאכע אין וועלט פון הילף פאר מענטשן מיט ספעציעלע געברויכן:

איז  וואס  באריכט  א   – וואשינגטאן 
פעדעראלע  דער  דורך  געווארן  ארויסגעגעבן 
אגענטור פאר "דיזיס קאנטראל און פראווענשאן" 
שטערבליך  זענען  מענטשן  זעכציג  אז  זאגט 
מיט  אנגעשטעקט  ווערן  נאכן  געווארן  קראנק 
נאכ'ן עסן פון- דער "סאלמאנעלא" אינפעקציע 

פאראויס געשניטענע "מעלאנא".

געווארן  אנגעשטעקט  זענען  מענטשן  זעקס 
אין אילינאוי, 11 אין אינדיאנע, 31 און מישיגען, 
די  אוהייא,  און  איינער  און  מיזורי,  אין   10
פארקויפט  אויך  איז  "געשניטענע-מעלאנא" 
געווארן אין דזשארדזשיע, קענטאקי און אין נארט 
קאארליינע. די געשעפטן וואס האבן פארקויפט 
דזשעי  קאסטקא,  אריין  רעכענען  מעלאנא  דער 

אויענס,  וואלגרינס,  פעי-לעסס,  קראגער,  סי., 
איז  און  האלל-פודדס/אמאזאן,  און  וואלמארט 
"ספארטאן- דער  דורך  געווארן  דיסטריביוטעט 
דיסטריביושאן"  "קעיטא-פוד'ס  פירמע,  נאש" 

און "גארדן פוד סערוויס".
טאקע  זיי  האבן  דערציילן  מענטשן  די  וואו 

אויספארשונג:
"געשניטענע מעלאנא” שולדיג אין "סאלמאנעלא” 

אויסברוך מיט פילצאליגע אנגעשטעקטע
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המספיק נייעס

אום דעצעמבער 18, אין יאר 17’ למספרם, 
האט גאווערנאר ענדראו קאומא געמאלדן די 
גינסטיגע נייעס אז זיין אפיס האט באשטעטיגט 
ניו  איבער  מעגליכקייטן  האוזינג  נייע   495

יארק פאר מענטשן מיט באגרעניצונגען.
האבן  וואס  אגענטורן   53 די  צווישן 
די  עפענען  קענען  צו  ערלויבעניש  באקומען 
געציילט, "המספיק"  זיך  היימען האט  סארט 
ערהאלטן  האבן  וועלכע  קאונטי  קינגס  אוו 
נייע  צוויי  אן אפעציעלע באשטעטיגונג פאר 
אויפגעבויעט  פרעכטיג  וועט  וואס  היימען 
די  וואו  שטייגער  זעלבן  אויפ’ן  ווערן 

איבעריגע היימען אונטער המספיק. 
א  איז  אנטוויקלונג  פרישער  דער 
האט  המספיק  וואס  נאכדעם  היסטארישער 
נאך איבערמידליכע כוחות באוויזן דורכצוגיין 
די פולע ביוראקראטישע פראצעדורן וועלכע 
רעכנט אריין דער לאקאלע האוזינג קאמיטע, 
און אנדערע לעגאליטעטן. אזוי אויך איז דער 
מיט  נאכגעקומען  באורד-12"  "קאמיונעטי 
געטריישאפט די געברויכן פון די רעזידענטן 
וועלכע געניסן פון המספיק’ס סערוויסעס און 

געשאנקן זייער באשטעטיגונג.
זענען  גרופ-היימען  המספיק  נייע  די   
פרישע רינגעלעך אינעם גאלדענעם קייט פון 
די צענדליגער עקזיסטירנדע המספיק -היימען 
יארן  צענדליגער  פאר  שוין  אפערירן  וועלכע 
אין  און  פראפעסיאנאליזם,  פון  שויס  אין 
אויסערגעווענליכע  מיט  צייט  זעלבע  די 
אירע  דורך  סענסיוויטעט  און  געטריישאפט 

הארציגע שטאב מיטגלידער.
המספיק’ס  פון  הערט  מען  ווי  לויט 
וועלן  קאונטי,  קינג’ס  אין  הויפטקווארטיר 
רעזידענטשל  "אינדיווידועלייזט  נייע  די 
ווערן  אהערגעשטעלט   )IRA( אלטערנאטיוו" 
וואו הונדערטער  אין צענטער פון בארא פארק 
פון  יארן  לאנגע  פאר  שוין  געניסן  פאמיליעס 
די  אז  אצינד  און  סערוויסעס,  המספיק’ס 
הילף  פאר  בעטן  וועלכע  משפחות  פון  ליסטע 
פארק"  "בארא  איז  געשטיגען  דראמאטיש  איז 
פאסיגסטער  דער  אלס  געווארן  אויסגעקליבן 

ארט פאר דער נייער היים.
פארשפרייט  איז  נייעס  פריידיגע  די 
די  פאר  בליץ-פאסט  אויף  געווארן 
אינערהאלב  אנגעשטעלטע  הונדערטער 
יארק  ניו  דורכאויס  אגענטורן  המספיק’ס 
האט  וועלכע   ,11 מאי  פארגאנגענעם  דעם 
"סאבדזשעקט- אינעם  אויסגעשריגן 

האט  אימעיל  דער  אין  טוב!  מזל   – ליין" 
עקזעקוטיוו  קאונטי  קינגס  געטרייער  דער 
ווערטהיימער  הערשל  מוה"ר  דירעקטאר 
דער  איבער  עקסטאז  מיט  געמאלדן  הי"ו, 
נייער "קאנטראקט" וואס קינגס קאונטי האט 
"איי-אר-עי"  נייע  די  פאר  אונטערגעשריבן 
היימען אויספירנדיג אז דער "היינטיגער טאג 
איז א דאטום וואס "המספיק" וועט שטענדיג 
אידיווידועלן  נייע  צוועלף  ווען  געדענקן, 
זייערע  אין  היים  נייער  א  באקומען  וועלן 
נייע וואוינונגען, איינס פון פינף בעטן און די 

אנדערע פון זיבן בעטן. 

תתחדש המספיק אוו קינג’ס:

צוועלף טייערע רעזידענטן וועלן זיך אריינציען 
אין 2 שפאגל נייע גרופ-היימען אין בארא פארק

"סאלמאנעלא  געווענליכע  די  פון  געליטן 
פיבער,  שילשול,  ווי  סימפטאמען,  אינפעקציע" 
און אבנארמאלע קרעמפס, די צייכנעס אז מען איז 
אנגעשטעקט געווארן קומט ארויס צווישן 12 ביז 

72 שטונדן, און עס האלט אן פאר 4 ביז 7 טעג.
אנגעשטעקט  זענען  וואס  פאציענטן  די 
געווארן זאגן אז זיי האבן געגעסן פון פאראויס-

אדער  מעלאנאס,  קענטאלאופס,  געשניטענע 
זיך  אין  געהאט  האט  וואס  פרוכט-סאלאט  א 

אריינגעמישט געשניטענע מאלאנא. 
אויסברוך,  אינפעקציע  דער  פון  ליכט  אין 
מעדעצין  און  "עסן  אמעריקאנער  דער  האט 
א  פארעפענטליכט  אדמיניסטראציע" 
ווארענונג אז די מענטשן וואס האבן געקויפט 
אויבן- די  ביי  מעלאנא  געשניטענע  די 

זיכער  זאלן  קייט-געשעפטן  דערמאנטע 
טאטאל  זיי  און  דערפון  ווערן  צו  פטור  מאכן 
אוועקווארפן. סי. די. סי. באאמטע זאגן קלאר 
בלויז  אויסדרוקליך  צילט  ווארענונג  דער  אז 
פרוכט-סאלאטן  און  געשניטענע-מעלאנא 
אינעווייניג,  "מעלאנא"  פארמאגען  וועלכע 
אבער נישט פאר גאנצע 'מעלאנא' וועלכע מען 

קען רואיג עסן. 

אויספארשונג:
"געשניטענע מעלאנא” שולדיג 

אין "סאלמאנעלא” אויסברוך 
מיט פילצאליגע אנגעשטעקטע

געזונטהייט נייעס

די סימפטאמען האבן זיך אנגעפאנגען נאכן עסן פון-פאראויס געשניטענע "מעלאנא"

"המספיק” פון צווישן אנדערע 53 גליקליכע אגענטורן וואס האבן געוואונען אפעציעלע באשטעטיגונג

די  אונטער  שרייבט  הי"ו,  ווערטהיימער  הערשל  מוה"ר  דירעקטאר  עקזעקוטיוו  קאונטי  קינגס 
קאנטראקט פאר די נייע "איי-אר-עי" היימען

>> זייט 03
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Q U A L I T Y  F O R  L I F E

Brooklyn: 
774 Bedford Ave.

Brooklyn, NY 11205
718.237.3600

Monsey: 
389 RT. 59

Spring Valley, NY 10977
845.371.9700

Monroe: 
51 Forest Rd.  

(KJ Shopping Center) 
845.781.7772

FOR A BRACELET OR WATCH
WHEN DOING A SHIDDUCH

J E W E L R Y   |   F U R N I T U R E   |   B E D D I N G   |   H O U S E WA R E   |   J U DA I C A   |   G I F T S

CHOOSE THEM ALL
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פארעפענטליכט  איז  וואס  שטודיע  א 
צייגט  טעג  פארלאפענע  די  אין  געווארן 
א  דורך  גייען  וועלכע  קינדער  יונגע  אז 
וואג  פארלירן  צו  אפעראציע  "בעריעטריק" 
אנטוויקלן  צו  ריזיקע  העכערע  א  האבן 
וויסנשאפטלער  פראבלעמען.  העלט  מענטל 
שטודיע  דער  מיט  אנגעפירט  האבן  וועלכע 
האבן געזען אז די קינדער וואס האבן געליטן 

פון גייסטישע פראבלעמען נאכ'ן אפעראציע 
סטאביל  גייסטישע  געווען  פאקטיש  זענען 
בעפאר'ן אפעראציע און זייערע פראבלעמען 
האט נישט פארמאגט קיין שום שייכות מיט 

די אפעראציע.
פארשער  האבן  שטודיע  דער  דורכאויס 
פון  געזונט  פסיכילאגישע  די  נאכגעקוקט 
איז  גרופע  איין  גרופעס:  באזונדערע  צוויי 

באשטאנען פון 139 שטארקע איבערוואגיגע 
אריבערגעגאנגען  זענען  וועלכע  קינדער 
דער  און  וואג,  פארלירן  צו  אפעראציע  אן 
קינדער,   83 פארמאגט  האט  גרופע  צווייטע 
געווארן  באהאנדלט  איז  וואג  וועמענס 
זענען  רעזולטאטן  די  אפעראציע.  קיין  אן 
די  פון  קינדער   3 אין   1 פאלגנד:  ווי  געווען 
דורכגעגאנגען  זענען  וואס  גרופע  ערשטע 

געוויסע  פון  געליטן  האבן  אפעראציע  דער 
גייסטישע פראבלעמען, אזוי ווי דעפרעסיע, 
באנעמונג  אנדערע  אדער  ענקזייעטי, 
קינדער  איבעריגע  די  און  פראבלעמען, 
נישט  זענען  וואס  גרופע  צווייטן  אינעם 
פארמאגט  נישט  האבן  אפעראציע  אן  דורך 
גייסטישע  פון  סימפטאמען  וועלכע  סיי 

פראבלעמען. 

אויסטראליע – פארשער אין אוסטראליע 
ביי דער "יוניווערסיטעט אוו סידיני", האבן 
דורכגעפירט א רייע שטודיעס אויסצוקלארן 
דעם נעפל איבער דער פאפולערע דעבאטע, 
ביי  פראבלעמען  הארץ  ברענגט  אייער  צי 
מענטשן  און  פרי-דייעביטיס  מיט  מענטשן 
2 דייעביטיס. און די פרישע רעזוו  מיט טיפ.
12 אייער א  ווייזן קלאר אז עסן ביז  לטאטן 
וואך פאר א צייט אפשניט פון איין יאר האט 

ונישט געהעכערט די ריזיקע פאר הארץ פרא
פרי-דייעביטיס  מיט  מענטשן  ביי  בלעמען 

און טיפ 2 דייעביטיס.
זיך  אין  אריינגענומען  האט  שטודיע  דער 
האט  גרופע  איין  גרופעס.  באזונדערע  צוויי 
געגעסן 12 אייער וועכנטליך, און די אנדערע 
אייער   2 ווי  ווייניגער  געגעסן  האט  גרופע 
געווען  זענען  רעזולטאטן  די  און  וועכנטליך, 
קיין  געווארן  געזען  נישט  ס'איז  שטוינענד: 
הארץ  פאר  ריזיקע  זייער  אין  חילוק  שום 

פראבלעמען ביי די ענדע פון 3 מאנאטן.
דער זעלבע גרופעס האבן נאך דריי מאנאטן 
צו  דיעטע  ספעציעלע  א  אין  אנטיילגענומען 
פארלירן וואג וועלכע האט אנגעהאלטן פאר 
האט  גרופע  איין  בעת  מאנאטן,   6 פרישע 
וואך  א  אייער  צוויי  ווי  ווייניגער  געגעסן 
און דער צווייטע גרופע האט געגעסן ביז 12 
אייער א וואך. זיי זענען נאכגעקוקט געווארן 
די  און  זעקס מאנאטן  די פארשער פאר  דורך 
שום  קיין  געוויזן  נישט  האבן  רעזולטאטן 
איבער  גרופעס  צוויי  די  צווישן  צווינשייד 
ביידע  און  ריזיקע,  פראבלעמען  הארץ  זייער 

האבן פארלוירן די זעלבע מאס וואג.
געשטאנען  איז  וועלכע  פוללער  ניק  דר. 
א  אין  האט  שטודיע,  דער  אונטער 
סטעיטמענט געזאגט אז טראצדעם וואס עס 
מיינונג'ס-פארשידענהייטן  פארהאן  זענען 
מיט  מענטשן  'אייער'  וויפיל  איבער 
ווייזט  עסן  צו  ערלויבט  זענען  דייעביטיס 
אז  פארשונגען  און  שטודיע  אונזער  אבער 
פון  צוריקהאלטן  נישט  זיך  דארפן  מענטשן 
פון  חלק  א  איז  מאכל  דער  אויב  אייער  עסן 

זייער דיעטע. 

איבער וואג, איבערוואג און איבונגען

אויסערדעם   – קאליפארניע  דיעגא,  סאן 
טעם  אין  זיס  איז  שווארצע טשאקאלאד  וואס 
קען עס אויך ברענגען א זיס לעבן... אזוי האט 
רעזול וועמענס  שטודיעס  נייע  צוויי  וגעוויזן 

דער  ביי  געווארן  פארגעשטעלט  זענען  טאטן 
 2018 ביאלעדזשי  "עקספערימענטל  יערליכע 

פארזאמלונג" אין סאן דיעגא, קאליפארניע.
טונקעלע  עסן  אז  צייגט  שטודיע  דער 
הויעכע  א  האט  וואס  טשאקאלאד 
רעדוצירט  "קאוקא"  פון  קאנצענטראציע 
שטימונג,  אינפלאמאציע,  אנגעצויגענקייט, 

זכרון און אמיון סיסטעם.
קאוקא האט א גרויסע מאס "פלעיוואנוידס" 
מאל  ערשטע  די  ס'איז  אין   )Flavonoids(
וואס איר עפעקט איז שטודירט געווארן אויף 
קען  עס  וויאזוי  ווערן  געוואויר  צו  מענטשן 

העלפן מיט הארץ און זכרון פראבלעמען.
ביי  פארשער  פירנדע  א  בערג  לי  דר. 
אין  אוניווערזיטעט"  לינדע  "לאמא  דער 
די  פון  איינע  געווען  איז  וועלכע  קאליפארניע 
אנפירער פון די צוויי שטודיעס האט געגעבן צו 
פארשטיין אז שוין לאנגע יארן וואס פארשער 
טונקעלע  וואס  איינפלוס  דער  אנאליזירן 
'טשאקאלאד' קען האבן אויף די מח פונקציעס 
פון א צוקער-שטאנדפונקט – וויבאלד ווי מער 
דער  איז  פרייליכער  אלס  עסט,  מען  צוקער 

מענטש...
"דאס איז געווען דאס ערשטע מאל וואס מיר 
וואס  עפעקט  דער  איבער  אריינגעקוקט  האבן 
גרויסע קוואנטומען פון קאוקא )די מאס וואס 
גייט אריין אין די געווענליכע סייז טשאקאלאד 
באר( האט אויפ'ן מענטש נאך א לאנגע צייט-
אפטימיסטיש  זייער  זענען  מיר  און  פיריאדע 

איבער די ערפינדונגען" זאגט דר. בערג.
העכער  ווי  אז  קלאר  צייגן  שטודיעס  די 
אלס  איז  "קאוקא"  פון  קאנצענטראציע  דער 
זכרון,  אויפ'ן  עס  האט  עפעקט  בעסערע  א 
באריכט  דער  און  סיסטעם,  אמיון  שטימונג, 
"פלעיווענוידס"  דער  אז  פארשטיין  צו  געט 
מען  וואס  באשטאנדטייל   )Flavonoids(
זיך  אין  פארמאגט  "קאוקא"  אין  טרעפט 
אנטי-אינפלאמאציע  און  אנטי-אקסידענט 
אנדערע  אויך  אזוי  און  באשטאנטיילן, 
און  מח  די  פאר  געזונט  איז  וואס  מאטריאלן 

הארץ. 

'טונקעלע' טשאקעלאדע, א 'ליכטיג' לעבן... 
טשאקאלאד מיט הויכע קאנצענטראציע פון "קאוקא" 

רעדוצירט אנגעצויגענקייט און שטארקט אמיון-סיסטעם

12 אייער א וואך 
שאדט נישט 

פאר מענטשן מיט 
טיפ-2 דיעביטיס: 

שטודיע

ווי העכער דער קאנצענטראציע פון "קאוקא" איז,
אלס א בעסערע עפעקט האט עס אויפ'ן זכרון 

איבערוואג און מענטל העלט: בעריעטריק-אפעראציע קען 
ברענגען גייסטישע פראבלעמען ביי יונגע קינדער
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855.426.2774
HAMASPIK CARE

מענטשן האבן ביז היינט געדארפט שפענדן 
אסטראנאמישע  קעשענעס  זייערע  פון 
 – באהאנדלונגען  גייסטישע  פאר  סומעס 
וואס איז טייל מאל אוממעגליך צו באצאלן 
– וואס אין רעזולטאט האבן מענטשן נישט 
זיי  וואס  אין  "קעיר"  וויכטיגע  די  באקומען 
המספיק  אבער  שטארק.  אזוי  זיך  נויטיגען 
רופן  נאכאנאדע  די  צו  צוגעהערט  זיך  האט 
פון מענטשן מיט די סארט פראבלעמען און 
"הארפ"  געלונגענעם  דער  אהערגעשטעלט 
וועלן  געניסער  "מעדיקעיד"  וואו  פראגראם 
קוואליפיצירן צו באקומען גייסטישע הילף, 

פריי פון אפצאל.
דערלייכטערונג  שטארקע  די  חוץ 
פראגראם  האר"פ  דער  טוט  פינאנציעל, 
מייסטערהאפטיגע  א  נאך  אהערשטעלן 
פונעם  מיטגלידער  פאמיליע  ווי  סערוויס, 
מעגליכקייט  די  האבן  וועלן  פאציענט 
און  טרענירונגען,  ספעציעלע  דורכצוגיין 
וויכטיגע לעקציעס זיך צו לערנען וויאזוי צו 
העלפן און באהאנדלען די סארט סיטואציעס, 
בס"ד.  ערהוילונג,  ענדגילטיגע  דער  צו  ביז 
דער  וואס  טרענירונגען  די  צו  צוגאב  אין 
די ארומיגע,  וועט צושטעלן פאר  פראגראם 
אויך  פראגראם"  "האר"פ  דער  וועט 
ספעציעלע  א  פאציענט  פארן  צושטעלן 

געליטן  האט  וועלכע  געהילף  פערזענליכע 
פון די זעלבע סארט גייסטישע-פראבלעמען 
דערפון  זיך  און  הויט,  אייגענע  די  אויף 
איז  שותפות  אזא  פון  מעלות  די  ערהוילט. 
געהילף  דער  וויבאלד  אויסערגעווענליך, 
געפילן  און  ווייטאגן  די  צו  פארשטיין  וועט 
קענען  ארום  אזוי  און  פאציענט,  פונעם 
צושטעלן מאראלישע און גייסטישע שטיצע 

אויפ'ן בעסטן פארנעם, בס"ד.
אימפלימענטירט  איז  פראגראם  דער  זינט 
געווארן דעם פארלאפענעם פעברואר, האט 
פון  גריסן  גוטע  גאר  צוריקגעהערט  מען 
אויסגעדרוקט  האבן  וועלכע  קליענטן  די 
די  איבער  צופרידענקייט  שטארקע 
אבער  ערהאלטן,  האבן  זיי  וואס  הילף 
טייערע  די  ארבעטן  פארשטענדליך  ווי 
צו טרעפן  זייגער  רונדע דעם  אנגעשטעלטע 
נאך פרישע כוחות, געטרייע ספעיציאליסטן 
וועלכע קוואליפיצירן פאר דער ארבעט, און 
דער  ווען  אויסגעצאלט  זיך  האט  ארבעט  די 
האר"פ פראגראם האט אצינד אויפגענומען א 
"פיער סופארט ספעציאליסט" וואס אויסער 
ברענגט  מעלות,  פארשידענארטיגע  אירע 
זי  בענעפיט:  זעלטענע  א  טיש  צום  אויך  זי 
רעדט דריי שפראכן! א טאלאנט וואס וועט 
בעסטע  די  געבן  צו  זיין  בייהילפיג  שטארק 

איז  זי  אבער  מעגליך.  נאר  וואס  סערוויסעס 
נאר  שפראכן,  דריי  מיט  באקאנט  נאר  נישט 
"שפראך"  דער  אין  באקאנט  אויך  איז  זי 
מיט מענטל  פאר מענטשן  "ריקאווערי"  פון 

העלט פראבלעמען.
א  ווערן  ארויסגעברענגט  ס'דארף 
פארמיידן  וועט  וואס  פונקט  וויכטיגע 
פראגראם  אונזער  מענטשן.  ביי  צומישעניש 
שטייען  מיר  און  קראפט  פולן  אין  ב"ה  איז 
בעסטן  אויפ'ן  יעדן  העלפן  צו  גרייט 
פארנעם, אבער דערווייל האט דער רעגירונג 
בלויז  סערוויסעס  אונזערע  באשטעטיגט 
קומען  וועלכע  ליידנדע  העלט  מענטל  פאר 
באהאנדלונגען,  פאר  שפיטאל  אין  אן  כסדר 
א ווייטאגליכע פאקט וואס ווייזט פשוט אז 
זיי פארמאגען נישט די נויטיגע הילף. נאר די 
סארט מענטשן ווערן דערווייל באשטעטיגט 

פאר הילף דורך דער "הארפ" פראגראם, און 
גייען  און  סטאביל  זענען  וועלכע  מענטשן 
אן מיט זייער טעגליכע לעבענס שטייגער – 
באגרעניצונגען  העלט  מענטל  זייערע  טראץ 
– זענען דערווייל נישט בארעכטיגט פאר די 
סערוויסעס אונטער "הארפ", אבער מיר האבן 
פראגראם  דער  מיטטיילן:  צו  נייעס  גוטע 
צו  אנאליזירט  און  באארבעט  אצינד  ווערט 
וואו  און  פארבעסערן,  קען  מען  וואו  זען 
מען הערט פון די העכערע פענסטערס וועלן 
קינדער אין יאר 19' יא קענען קוואליפיצירן 
ליידן  זיי  ווי  לאנג  אזוי  הילף  די סארט  פאר 
זיי  אפילו  פראבלעמען  העלט  מענטל  פון 
יעדע  שפיטאל  צום  צוקומען  נישט  דארפן 
אז  ערווארטעט  איז  דאן  וואס  צייט,  שטיק 
ערוואקסענע וועלן אויך קענען אריינגיין אין 

דער קאטאגאריע. 

המספיק האר”פ פראגראם פאר מענטל-
העלט ליידנדע רעדט אייער שפראך)ן(

המספיק נייעס

E-mail us at: info@reliablebrokerage.com
Visit us on the web at: www.ReliableBrokerage.com

888.783.6286

HENRY KELLNER & ASSOCIATES

GROUP MEDICAL INSURANCE

LONG/SHORT TERM DISABILITY

INTERNATIONAL MEDICAL
GROUP DENTAL/VISION/LIFE

STATE MANDATED DBL/TDB

MEDICARE SUPPLEMENT/LONG TERM CARE

FSA/HSA/HRA/ CAFETERIA PLANS

INDIVIDUAL LIFE

ברוב שבח והודאה להשי"ת שהחיינו וקימנו 
והגיענו לזמן הזה הננו מתכבדים להזמין ולקרוא 
בקריאה של חיבה את קרובינו וידידינו להשתתף 

בשמחת הבר מצוה של בננו היקר

הב' החשוב מרדכי חנה ני"ו
שתתקיים אי"ה למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ביום א' לסדר "ושמחתם לפני ד' אלוקיכם" – ראה הבעל"ט
יום כ"ד מנחם אב שנת תשע"ח לפ"ק בשעה 8:00

באולם המספיק טערעס – קרית יואל
1 Hamaspik Terrace, Monroe NY 10950

המצפה לקראת בואכם לשמחה ולשלום
ואי"ה ביום שמחתכם ישמח לבנו גם אנו

מאיר ווערטהיימער וב"בבידידות והערצה,

בעזרת 
השם 
יתברך
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געווען עפעס אויסטערליש,  איז  "דער שבת 
מערערע  איבער  בליק  מיין  געטוישט  האט  עס 
פון  געהערט  מען  האט  לעבן,"  אין  אספעקטן 
זיך  האבן  וועלכע  באטייליגטע  מערערע  די 
קוים געקענט געזעגענען פונעם דערהויבענעם 
פר' שלח  דעם פארלאפענעם  "שבת המספיק" 

העעל"ט.
איז  שבת  אינספירירנדער  אויסנאם  אן 
אין  מאל  17'טן  צום  געווארן  אפגעראכטן 
באגלייט  וועלכע  שמחה  און  חיזוק  פון  שויס 
אלע באטייליגטע פאר א גאנץ יאר. דער שבת 
איז טאקע שנעל דורכגעלאפן אז מען האט זיך 
נאכפאלגן  די  אבער  געזעגענען,  געקענט  קוים 
מיט  יעדן  ווייטער  באגלייט  שבת  דעם  פון 
שמחה  און  התחזקות  אוצרות  אומצאליגע 

אויפ'ן גאנץ לעבן.
זיך  האט  פראגראם  שבת  הערליכער  דער 
אנגעפולט  מעת-לעת  א  איבער  געצויגען 
די  ביי  סיי  מינוט  איינציגסטע  יעדע  תוכן  מיט 
איז  און  צדקניות,  נשים  די  ביי  סיי  און  מענער 
שבת  ריכטיגער  א  געווען  ווירקליכקייט  אין 
מעין עולם הבא, און דאס איז בלויז צושטאנד 
געקומען נאך איבערמידליכע ארבעט פון לאנגע 
חדשים דורך אירע געטרייע און טאלאנטפולע 

ארגאניזירער.

יום השישי
פארנט  זיך  האט  שלח  פרייטאג  שב"ק  ערב 
א  אנגעזען  האטעל  פראכטפולן  פונעם 
טאטעס  פאמיליעס,  צענדליגער  פון  שטראם 
יאר  די  דורכאויס  געניסן  וועלכע  מאמעס,  און 
ווארעם  זענען  זיי  פראגראמען.  המספיק'ס  פון 
ענטפאנגען געווארן מיט א געשמאקע "המספיק 
אטמאספערע" מיט שמחה, רחבות, מנוחה און 

אויסגעשפרייט  געווען  איז  וועלכע  התחזקות 
געסט  די  זענען  ספעציעל  ארום.  גאנצן  אינעם 
נעימות'דיגע  די  דורך  געווארן  ענטפאנגען 
געווארן  אראפגעשפילט  זענען  וואס  געזאנג 
דורך עטליכע פידלער וואס האט אנגעפולט די 
אטמאספערע מיט רייכע טענער פון באקאנטע 
א  בעת  ניגונים...  האלב-פארגעסענע שבת  און 
די  פון  שפיץ  אין  וועטעראנען  המספיק  גרופע 
וועלכע   – הע"י  קטינא  משפחת  לעגענדארע 
האבן אראנזשירט דעם שבת – האבן באגריסט 
גרויס  פון  געסט  אלע  באגלייט  העפליך  און 
שליסל  א  באקומען  האט  יעדער  קליין.  ביז 
הבאים  "ברוכים  א  מיט  צימער  האטעל  צום 
זיך א קליינע  פעקל" וואס האט ערהאלטן אין 
מתנות, ניסלעך, מינט קענדיס, און נאך אנדערע 

נוצבארע פראדוקטן.
צו רעכטס פון די עלעוועיטארס איז געווען 
אנגעראכטן א טיש אנגעלאדנט מיט צייטונגען 
זיך  האט  וועלכעס  אידן  שטראם  יעדן  פון 
זייט  דער  ביי  אין  שבת,  ביים  באטייליגט 
צו  וואסער,  נעגל  אויף  טעפלעך  און  שיסלעך 
געליגן  איז  בית המדרש,  פון  טיר  נעבן  לינקס, 
"גליונות"  אויסגעשטעלט  מייסטערהאפטיג 
ארויסגעשיינט  האט  זיי  צווישן  שבת,  אויף 
ספעציעל  איז  וואס  קונטרס  הערליכע  א 
צוזאמגעשטעלט געווארן, און א ריזן אויסוואל 
אהערגעשטעלט  איז  חמשים  און  סידורים  פון 

געווארן. 
וואו אימער מען איז נאר געגאנגען האט מען 
ריחות  שבת'דיגע  געשמאקע  די  געפירט  שוין 
וועלכע האט אנגעזאגט אז עס קומען העכסט-

דערויף  באלד  און  שב"ק,  סעודת  רחבות'דיגע 
נערהאפטיגן  דעם  סערווירט  טאקע  מען  האט 
טועמי' אונטער די שטרענגע השגחה פון וועד 

הונדערטער באטייליגטע ביים גייסטרייכן 
"שבת המספיק" קערן זיך אהיים מיט 

פולע עמערס חיזוק און שמחה

פני שבת ‘המספיק’ נקבלה:

ָבָּשׂר ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעִמּים: די מלכות'דיגע טישן הערליך דעקארירט גרייט צו ענטפאנגען דעם ריזן ציבור משתתפים

א גרופע פראפעסיאנאלע פידלער ענטפאנגען דעם ציבור מיט נשמה'דיגע געזאנגען

די אנגעפולטע פעקעלעך מיט ווערטפולע מתנות פארטיילט פאר די חשובע געסט

מנחם אב תשע"חהמספיק גאזעט08
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מען קוקט אריין אין א חסידיש ספר אלס הכנה צום דערהויבענעם שב"ק

טועמי' חיים זכו מיט א געשמאק

ציכטיג-ריינע שיך צום שבת מלכתאהונדערטער סידורים, חומשים, און רייכע גליונות אויסגעלייגט אינעם קארידאר

עלטערן באדאנקט זיך פאר'ן שבת סייענטיפישע פארשטעלונג

געוויסע  וואס  איבער  יואל,  ד'קרית  הכשרת 
האבן זיך אויסגעדרוקט האט עס זיי ווי כמעט 
גאר  איז  "טועמי'"  דער  אז  אויסגעקוקט 
און  רייכקייט  איר  צוליב  שבת"  "סעודת  דער 

ברייטקייט.
דער  חידוש,  פרישע  א  געווען  איז  יאר  דאס 
האטעל האט לעצטנס אויפגעבויט א הערליכע 
גענוצט  טאקע  איז  וואס  מקוה  מהודר'דיגע 
געווארן דורך די חשובע געסט וואס האט אסאך 

צוגעגעבן צו די רואיגקייט פונעם שבת. 
גרויסער  דער  איז  נאכמיטאג  פרייטאג 
וועלכע  מיט  געווארן  געעפענט  שווים-באסיין 
פון  אפקילען  אביסל  געקענט  זיך  האט  מען 
איז  צייט  זעלבע  די  אין  און  הכנות,  פילע  די 
"ווארק- ספעציעלע  א  פארגעקומען  אויך 
שאפ" פאר די נשים צדקניות, אין צוגאב צו א 

מייסטערהאפאטיגע 'סייענטיפישע-שאו'.
זיך  האט  שב"ק  זמן  דער  איינמאל 
נשים  הונדערטער  די  זיך  האבן  דערנענטערט, 
פרעכטיגער  דער  אין  פארזאמעלט  צדקניות 
א  געווארן  צוגעגרייט  שיין  איז  עס  וואו  לאבי 
הדלקות  פאר  ארט  דעזיגנירטע  ספעציעלע 
ווען  בילד  ערהאבן  אן  געווען  איז  עס  הנירות, 
געצינדן  זענען  ליכטעלעך  שבת  הייליגע  די 
א  אריינגעברענגט  האט  וועלכע  געווארן 

שבת'דיגע אטמאספערע אינעם גאנצן ארום.
מענער  די  ביי  און  צוגעפאלן,  איז  נאכט  די 
איינע  אין  פארזאמעלט  זיך  מען  האט  זייט 
תפילת  פאר  מאכנדיג  גרייט  זיך  זאלן  די  פון 
מנחה. צום באשטימטן זמן האט אפגעקלינגען 
בארימטן  פונעם  שטימע  הערליכער  דער 
האט  וועלכע  הי"ו  זינגער  שמעון  מוה"ר  חזן 
באגלייטונג  אין  תפילות  די  מיט  אנגעפירט 
קאפעליע  "שירה"  פילהארמאנישער  דער  פון 
צו  פארן  צו  געקומען  ספעציעל  זענען  וועלכע 
אונטערהאלטן די הונדערטער געסט מיט נגינה 

שירה וזמרה.
נאך מנחה האט זיך דער עולם געזעצט אויף 
מענדל  חיים  מו"ה  הרה"ח  און  פלעצער  די 
קטינא הי"ו, רב דביהמ"ד רחמי האב אין קרית 
יואל, וועלכער אינאיינעם מיט זיין חשוב'ע ב"ב 
ביז'ן  ערשטן  פון  שבת  מיט'ן  אן  פירט  שתחי' 
איצטיגן, האט אויפגעטראטן מיט קורצע אבער 
עולם  דעם  באגריסן  צו  דיבורים,  פאסיגע  גאר 
און אריינגעברענגט דעם שבת. ר' חיים מענדל 
אין  און  הקהל  כל  בשם  אויסגעדרוקט  האט 
יישר  הארציגן  א  עסקנים  המספיק  פון  נאמען 
כח צום מנהל ומייסד פון המספיק, מו"ה מאיר 
ווערטהיימער הי"ו, וועלכער איז עומד על גבם 
וואס  פון  שבת  יערליכן  דעם  אהערצושטעלן 
יאר  יעדעס  ווערן מחוזק  אזויפיל באטייליגטע 

אויפ'ן גרעסטן פארנעם.
אלוקים  משמח  בארימטער  דער  האט  דאן 
הי"ו  פריעדמאן  הערשל  ר'  מוה"ר  ואנשים 
ווארט,  דאס  איבערגענומען  יואל  קרית  פון 
קינד  א  פון  טאטע  א  אליינס  זייענדיג  וואס 
געהאט  ער  האט  געברויכן  ספעציעלע  מיט 
זיין  מחי'  צו  וויאזוי  פארשטאנד  ריכטיגע  די 
נאך  האט  הערשל  ר'  עלטערן.  פילצאליגע  די 
זיינע דיבורים, וואס האט שוין פון די ערשטע 
מינוט ארויפגעברענגט שמייכלען ביים ציבור, 
אויסגערופן הגה"צ רבי אפרים שפירא שליט"א, 
רב ביהמ"ד שערי תפילה, וועלכע איז ספעציעל 
מיטצוטיילן  פלארידע  פון  פליען  צו  געקומען 
שעפערישע  זיין  פון  געסט  חשובע  די  מיט 

קוואל פון חיזוק און שמחה.
שטארק  האט  שליט"א  שפירא  הרב 
ארומגערעדט איבער די געוואלדיגע בענעפיטן 
וואס א "קהילה" ברענגט מיט זיך, אין א בחינה 
מענטש  א  אז  נחמה",  חצי  רבים  "צרות  פון 

המספיק  אז  און  אליינס,  שפירן  נישט  זאל 
דעם  אהערצושטעלן  ערשטע  די  געווען  איז 
קאנצעפט פון דורכגיין די רושיגע כוואליעס 
און  ברודער  אנדערע  מיט  אינאיינעם 
זיינע  שוועסטער אין די זעלבע סיטואציעס. 
א  איבערגעלאזט  האט  חיזוק  דברי  פאסיגע 

שטארקן רושם אויף אלע געסט.
דאן האט מען זיך געשטעלט דאווענען א 
פייערליכע קבלת שב"ק, ווען די "פייער" איז 
די לעבעדיגע  דורך  אויסדרוק  צום  געקומען 
"בואי  ביי  אויסגעבראכן  האט  וואס  טענץ 
אנגעהאלטן  גוזמא  בלי  האט  וואס  בשלום" 
פאר פופצן ביז צוואנציג מינוט. צי דער דאך 
ווייס איך נישט, אבער  האט זיך געשפאלטן 
געעפנט  זיכער  זיך  האבן  הערצער  אידישע 
און  ווארעמקייט  מיט  אויסגעשווענקט  און 

קדושת השבת.
נאכ'ן דאווענען האט מען זיך געקערט צום 
זענען  טישן  די  וואו  זאל  צענטראלן  גרויסן 
מייסטערהאפטיג געווען געדעקט, ווי איינער 
האט  זאל  דער  אז  אויסגעדרוקט  זיך  האט 
פרעזידענטליכע  א  ווי  אויסגעזען  ליבערשט 
אויפנאמע, און מיר זאגן ווי ריכטיג איז דער 
אויסדרוק ווען אין דעם זאל וועלן פראווען 
א  מלכים.  בני  הונדערטער  שבת  סעודת  די 
אראפגעזונגען  איז  עליכם  שלום  הערליכער 
געווארן דורך די "שירה-קווייער" וואס האט 
פרישע  דער  צו  ציבור  דעם  איינגעפעדימט 
הרב  דורך  געווארן  געגעבן  איז  וואס  דרשה 

אפרים שפירא שליט"א.
שפירא  הרב  האט  מאל  דאס 
פונקט;  געוואלדיגער  א  ארויסגעברענגט 
אחריות  די  איבער  ארומגערעדט  האט  ער 
און  אנדערן,  פארן  האבן  דארף  איינע  וואס 
ער האט עס ערקלערט אויף א באדייטפולער 
שפירא  הרב  פון  דרשה  דער  פארנעם. 
אלע  ביי  אויסגענומען  שטארק  גאר  האט 

באטייליגטע.
איז  סעודה  דערהויבענע  דער  נאך 
פארגעוקמען א באטע וועלכע איז אנגעפירט 
געווארן דורך דער באקאנטער מגיד משרים 
און בעל מחנך נפלא הרה"ג ר' שרגא שלום 
בסאטמאר  מגי"ש  שליט"א,  פאפלאנאש 
האבן  פרויען  די  בעת  וויליאמסבורג, 
די  פון  התחזקות  דיבורי  טייערע  געהערט 

חשובע רעבעצין רויזנבלום תליט"א.
שפעט ביינאכט, אדער גאר פארטאגס איז 
אנשפארן  זיך  געגאנגען  עולם  חשובע  דער 
שבת  יום  די  פאר  כוחות  פרישע  שעפן  צו 
די  אין  נאך,  און  דעם  איבער  מלכתא. 

קומענדיגן גאזעט אי"ה. 
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"פעפטא-
ביסמאל" 

פאר איבלען, 
וואונדערבאר!

וועגן  מאמע  א  אן  פרעגט   #5802 בריוו  אין 
)Nausea( איבלען

איבלען איז זייער א אומ'טעמ'טע געפיל, און 
ווייסט נישט דער אורזאך  ווי לאנג דער מענטש 
דערפון שטערט עס אין טאג-טעגליכן לעבן, סיי 

מיט'ן עסן, סיי מיט'ן שלאפן, און וואס נישט. 
דאס איז זיכער אז אהערצושטעלן א געזונטע 
דעם  פאררעכטן  העלפן  שטארק  קען  דיעטע 
דאס  אפצושטעלן  דערווייל  אבער  פראבלעם. 
פראדוקט  גוטע  א  זייער  היינט  דא  איז  איבלען 
זיך  רופט  עס  וואונדערליך,  ארבעט  וואס 
איז  עס   )Pepto Bismol( "פעפטא-ביסמאל" 
נוצן  מענטשן  פראדוקט,  אווער-די-קאונטער  אן 
עס כסדר און עס שטעלט ממש אפ דאס איבלען 
אויב  אז  זיך  )פארשטייט  מינוט.  געציילטע  ביז 
נעמט איר סיי וועלכע אנדערע מעדעצין דארפט 
איר ערשט אנפרעגן אייער דאקטער צו די צוויי 

זאכן שטימען(
וויכטיגע  אנדערע  זיין  קענען  אויך  אזוי 
"איבלען",  דאס  פאראורזאכן  וואס  פאקטארן 
א  ביי  אונטערזוכן  גיין  צו  זיך  כדי  ס'איז 

מיטלן  נאטורליכע  צו  זען  און  "נוטרישאניסט" 
גיין  צו  וויכטיג  איז  נישט,  אויב  און  העלפן, 
"געסטראענטראלאדזשיסט"  גוטער  א  צו 
)Gastroenterologist( צו זען צו ס'איז נישט 

עפעס א מער ערנסטע פראבלעם מיט די מאגן.
צייט,  שלעפן  צו  נישט  וויכטיג  זייער  ס'איז 
אזויפיל  צוטאג'ס  היינט  פארהאן  ס'איז  איינס, 
און  בס"ד  פראבלעם  סארט  די  היילן  צו  מיטלן 
ס'איז ממש א שאד יעדע מינוט וואס איר פלאגט 
מען  פריער  ווי  אויך  אזוי  און  יסורים,  מיט  זיך 
באהאנדלט דעם פראבלעם איז אלס דא בעסערע 

אויסזיכטן פאר סוקסעס.
)-(
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עצה קעגן איבלען
אין בריוו #5802 פרעגט אן א מאמע אן עצה 

)Nauseous( איבער איבלען
איך האב פערזענליך מיטגעמאכט דעם זעלבן 
פראבלעם, און וויפיל איך האב נאר פרובירט צו 
נישט  אבער  איך  בין  דערצו  ענדע  אן  ברענגען 
אנגעקומען אין ערגעץ. פאר ווער עס האט שוין 
"איבלען",  פון  געפיל  פיינפולער  געשפירט דער 
שטיק  א  נאך  איז.  עס  ווייטאגליך  ווי  ווייסט 
האט  עס  אז  אנערקענט  אבער  איך  האב  צייט 
וואס איך נעם  אויסדרוקליך צו טון מיט די עסן 
געגעסן  למשל  איך  האב  אויב  מויל.  אין  אריין 
געגעסן  איך  אויב האב  אדער  דער מאס,  איבער 

האט  וואס  עסן  אדער  מאכלים,  אומגעזונטע 
געמאכט  מיר  עס  "קארבס" האט  צופיל  געהאט 

שרעקליך איבעל'דיג.
דאס איז זיכער אז נישט איבערשטרענגען דעם 
מאגן וועט בארואיגן דעם פארדייאונג'ס סיסטעם 

און אין רעזולטאט רעדוצירן דאס איבלן. 
)-(
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ארויסגעפאלענע 
האר און זייף

דער  אפ  איינער  ווארפט   #6288 בריוו  אין 
אנגענומענע טעאריע אז פיאות פאלט ארויס אין 

מקוה.
ווען  דעבאטע,  אלטער  אן  שוין  איז  דאס 
האבן  וועלכע  מענטשן  וויאזוי  קלאר  זעט  מען 
דורכאויס די יארן פארלוירן זייער פיאות וועלן עס 
אנלייגען אויף די שארפע כעמיקאלן וואס ווערן 

אריינגעלייגט אין די מקוואות.
קומט  עס  אז  יענער  טענה'ט  בריוו  יענער  אין 
ווערט  וואס  זייף  די  פון  נאר  די מקוה  פון  נישט 
צוגעשטעלט אין די מקוואות און ער זאגט אז מען 

זאל ענדערש נוצן שעמפא.
לויט מיין אינפארמאציע איז עס איז נישט אזוי 
אינגאנצן ווי יענער לייגט עס אראפ. איך בין נאך 
פון פריערדיגען דור אביסל, און איך גיי נישט אין 
שויער אינמיטן די וואך, נאר אויף שבת וויבאלד 

 ווארט פון
רעדאקציע:
מיר ווילן נאכאמאל דערמאנען די טייערע בריוו 
ליינערס, אז א בריוו וואס האט די פאלגנדער צייכן 
)*( מיינט אז דער בריוו איז פולשטענדיג אנאנים, 
און די רעדאקציע האט נישט קיין קאנטאקט-

אינפארמאציע און קען גארנישט צולייגען, ווען 
עס איז דא די פאלגנדע צייכן )-( מיינט עס די 
אינפארמאציע קען ארויסגעגעבן ווערן.

אזוי אויך ווילן מיר בעטן, אז ווען איר 
שרייבט נעמען פון מעדיצינען אדער נעמען פון 
דאקטוירים, איז זייער וויכטיג אז עס זאל זיין 
קלאר ארויסגעשריבן אז אנדערע זאלן קענען 
געניסן דערפון. די רעדאקציע ערהאלט דורכ’ן 
יאר פילצאליגע בריוון וועלכע בלייבן אנאנים, 
אבער ס’איז נישט מעגליך זיי צו דרוקן וויבאלד 
געוויסע קריטישע אינפארמאציע זענען אומריכטיג 
ארויסגעשריבן געווארן.

געוויסע בריוון ווערן נישט געדרוקט וויבאלד מיר 
ערהאלטן עטליכע בריוון מיט די זעלבע עצות און 
ענטפערס, און אין אזא פאל קלויבן מיר אויס דער 
בריוו וואס איז די ערשטע אריינגעשיקט געווארן.

ליינער'סגאזעט
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וואס זאגט איר?
נאך המספיק אנקעטע: "סאודע"  קאלטע  טרונקן  פון  געשמאק  די  איי, 

געשמאק  טאקע  ס'איז  יא,  מאלצייט...  נערהאפטיגן  א 
אויפ'ן מאמענט, אבער ווי געשמאק איז ווען מען טרעפט 
געזונטהייט  שווערע  מיט  יארן  עלטערע  די  אין  זיך 
אומגעזונטע  פילצאליגע  די  צוליב  קאמפליקאציעס 

סאודעס וואס מען האט געטרונקן דורכאויס די יארן?

א  וועט  שטודיע,  יוניווערסיטי"  "הארווערד  א  לויט 
מיט  דייעביטיס   .2 טיפ  פון  ריזיקע  די  העכערן  מענטש 
25% אויב טרונקט מען פון איינס ביז צוויי צוקער'דיגע 
מענטשן  אז  ווייזן  שטודיעס  אנדערע  טאג.  א  סאדעס 
גרעסערע  א טאג האבן  1 סאדע  פון  וואס טרונקן מער 
איזהו  עס?  לוינט  נו,  ל"ע.  סטראוק  א  ליידן  צו  שאנסן 
חכם הרואה את הנולד... וואס קען דען זיין בעסער ווי א 

קאלטער גלעזל וואסער?

אייער  איז  וואס   " חודש  פאריגן  פון  פראגע  אונזער 
 9% איבער  האבן  געטראנק"?"  מערסט-באנוצטע 
געענטפערט  האבן   84%  . און  דזשוס  געענטפערט: 

וואסער, און 7% האבן געענטפערט סאדע.

די פראגע פון דער איצטיגער גאזעט איז ווי פאלגנד: 
"וואספארא סארט איבונגען מאכט איר? טרעדמיל וכו'; 

שפאציר; קייו איינס. "

איר קענט איבערגעבן אייער ענטפער דורך אריינרופן 
אויפ'ן דעזיגנירטן גאזעט האטליין, 845-503-0212, עקס. 
אדרעססע:  בליץ-פאסט  די  דורך  אדער   ,4 אויסוואל   2

survey@hamaspik.org. זייט געזונט!

פראגע פון פאריגן חודש:
וואס איז אייער מערסט-באנוצטע 

געטראנק?

איין צענטראלער אדרעס און נומער זיך צו 

פארבינדן מיט די רעדאקציע

שיקט בריוו )אויך אנאנים( צום ליינערס גאזעט:

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

פאר טוישונגען אין די "מעילינג ליסטע", 

אדווערטייזמענטס, אנפראגעס, קאמענטארן

פראגעס און ענטפערס פאר'ן "ליינערס גאזעט" 

אדער צו ענטפערן אויפ'ן המספיק אנקעטע:

רופט: 845-503-0212

אדער דורכ'ן פאקס: 845-503-1212

gazette@hamaspik.org :בליץ-פאסט 

 צו באקומען דעם גאזעט אויף בליץ-פאסט

שיקט אן אימעיל צו:

subscribe@hamaspik.org

לאזט אייך הערן

המספיק  אין  ארטיקלען  קלארשטעלונג: 
אינפארמאטיווע  פאר  בלויז  זענען  גאזעט 
רעפלעקטירן  בריוון  און  ארטיקלען  צוועקן. 
 – רעדאקציע  די  פון  מיינונג  די  נישט 
וואס איז  ליינער'ס גאזעט,  איבערהויפט דער 
פון ליינער צו ליינער. פאלגן וואס מען ליינט 
אחריות. אייגענע  די  אויף  איז  גאזעט  אין 
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פיאות  מיינע  מיט  פראבלעמען  האבן  פלעג  איך 
מקוה  קלענערע  א  גענוצט  דעריבער  איך  האב 
איצט,  ביז  גיין  פלעג  איך  וואו  גרויס  אזוי  נישט 
און דארט לייגט מען אריין ווייניגער זייף אין די 

וואסער, און אזוי האט זיך אלעס פארבעסערט. 
איר זאלט האבן אסאך הצלחה.

)-(

6568

עצה קעגן פחד 
בלילות

אין בריוו #6197 האט איינער אנגעפרעגט פאר 
אן עצה וועגן פחד בלילות.

אז מען רעדט איבער פחדים ביינאכט ערוועקט 
אין  גענוג  געפילן.  אין מיר אומ'בא'טעמ'טע  עס 
נאך עלטערן גייען עס דורך מיט קינדער איינער 
מער און איינער ווייניגער, איך בין געווען פון די 
מאמעס וואס זענען עס דורכגעגאנגען מיט א קינד 

אויף זייער א שווערע פארנעם.
ערוועקן  זיך  פלעגט  טאכטער  יעריגע   4 מיין 
ממש יעדע איינציגע נאכט אין פאניק. פארשטייט 
זיך אין האב איר פרובירט צו בארואיגען און איר 
אלע  אנגעוואנדן  האב  איך  זיכער.  שפירן  מאכן 
מיטלן אבער עס איז געגאנגען זייער שווערליך. 
איר  מיט  ליינען  צו  געמאכט  זיכער  האב  איך 
אויפגעהויבן  איר  און  כוונה,  מיט  שמע  קריאת 
געקושט  איר  מיט  און  ארעמעס  מיינע  אויף 
יעדע איינציגע נאכט; אין די זעלבע  דער מזוזה 
זאל  איך  אז  גע'עצה'ט  איינער  מיר  האט  צייט 
אריינשטעלן א לאמפ אין דער צימער וואס האט 
עטוואס בארואיגט דאס קינד... אבער מיר האבן 
זייער שנעל אנערקענט אז קיין איינע פון מעטאדן 

ארבעטן נישט. מיר האבן געטאפט א וואנט.
נאכן הערן איבער דער טעמע און עס גרינטלעך 
נייער מהלך  א  געלערנט  מיר  איך  דורכטון האב 
וויאזוי צו האנדלען מיט זיינע פחדים. זייער אסאך 
פחדים  אין  זיך  ערוועקט  קינד  א  ווען  מענטשן 
אינמיטן נאכט וועלן זיי עס אוועקמאכן און זאגן 
דארפסט  גארנישט..."  ס'איז  "נעע,  קינד,  פארן 
אבער  ווייסן  מענטשן  וואס  האבן.  מורא  נישט 
נישט איז דער פאקט אז דאס העלפט נישט פארן 
קינד, ווייל "וואס הייסט ס'איז גארנישט, אוודאי 
בין דאך דערשראקן... איך האב דאך  איז... איך 
מורא"... דאס זענען די מחשבות וואס בוזשעווען 

איך  האב  דעם  פון  וואסענדיג  מח.  קינד'ס  דאס 
גענומען א נייער סארט מהלך. איך האב גערעדט 
ארויסגעוויזן  און  טאן  ווייעכע  א  מיט  קינד  צום 
אים  האב  איך  פארשטאנד.  און  מיטגעפיל 
געפרעגט. "זאג פאר מאמי, וואו איז דער דאגי..." 
לאמיר  עס?  איז  וואו  מורא?  האסטו  וואס  פון 
זען..." איינמאל איך האב גערעדט דעם שפראך 

האט זיך דאס קינד שטארק בארואיגט.
אויך האב איך אנגעפאנגען א נייער סארט וועג 
פון רעדן מיט מיין טאכטער בעפאר'ן שלאפן גיין. 
איך זאג איר "היינט גייט חני לאכן ווען זי שלאפט, 
חני קען שוין לאכן ווען זי שלאפט ווייל ס'איז נאר 
און  איבער  דאס  זאג  איך  זאכן".  פרייליכע  דא 
געפילן  פאזעטיווע  איר  אין  אריינצוגעבן  איבער 
און פרייליכע געדאנקן בעפארן זיך לייגן און ב"ה 

עס האט זייער שטארק געהאלפן.
וויכטיגקייט  די  איז  ארויס  ברענג  איך  וואס 
אן  פאר  אפילו  מיטגעפיל,  ארויסצייגען  פון 
א  דמיון,  א  ווי  אויס  עס  זעט  ערוואקסענע 
קלייניגקייט איז עס אבער פאר די קליינע מוח'ל 
וואס  בארג  שרעקעדיגע  ריזיגע  א  קינד  פונעם 
א  בין  איך  מנוחה.  קיין  נישט  אים/זי  לאזט 
וואונדערליך  ארבעט  דאס  אז  עדות  לעבעדיגע 

ב"ה.
)-(
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"דזשינדזשער-
טיי" קעגן איבלען

פראבלעמען.  אסאך  פון  קומען  קען  איבלען 
אמאל קען עס בלויז זיין א צייטווייליגע פראבלעם 
וואס האלט אן פאר עטליכע שטונדן אדער פאר א 
טאג פשוט ווייל דער מענטש האט געגעסן עפעס 
מיט אן אפגעלאפענעם דאטום, און ער האט זיך 
זענען  אויך  אזוי  אבער  מאגן.  דאס  פארדארבן 
דא מענטשן וואס ליידן טעגליך דערפון, פאר די 
סארט זאכן איז פארהאן פארשידענע אווער-די-

עס  אז  זאגן  מענטשן  וואס  פראדוקטן  קאונטער 
ארבעט וואונדערליך. איך וויל דא געבן אן עצה 
פאר די וואס שפירן איבל'דיג נאכ'ן נעמען 'קימא-

וואס  מענטשן  פון  געהערט  האב  איך  טעראפי'. 
 )Ginger Tea( דזשינשער-טיי,  גענומען  האבן 

און עס האט זיי בס"ד גאר גוט געהאלפן.
)-(

6570

"אנטיביאטיקס" 
פאר סטרעפ?

דער  אז  זאגט  וואס   #6149 בריוו  וועגן 
 Colloidal( סילווער"  "קאלאדיעל  פראדוקט 
און  "סטרעפ"  פאר  גוט  זייער  העלפט   )Silver
זי  און  אינפעקציעס,  אנדערע  וועלכע  סיי  אויך 
האט עס געגעבן צוויי דריי מאל א טאג צוזאמען 
 Elderberry( עקסטרעקט".  "עלדערבערי  מיט 
מאכן  אויפמערקזאם  נאר  איך  וויל   )Extract
טעות.  א  האבן  מאל  אסאך  קענען  מענטשן  אז 
די זאכן זענען נישט גוט צו געבן ווען דאס קינד 
האט שוין דעם "סטרעפ", וואס דאן איז א סכנה 
"אנטיבאיאטיקס"  קינד  פארן  געבן  צו  נישט 
)Antibiotic(. איך ווייס פון עלטערן וואס האבן 
ריכטיג  נישט  נאכן  אפגעבריט  שטארק  גאר  זיך 

מען  נאר  קינד  זייער  ביי  סטרעפ  א  באהאנדלען 
האט זיך פארלאזט אויף אנגעבליכע נאטורליכע 
היילונגען ווען דאס קינד האט שוין געהאט דעם 
סטרעפ. דאס יא, עלטערן קענען געבן פאר דאס 
קינד זאכן צו פארמיידן אז די סטרעפ זאל נישט 
צוריקקומען, אבער מען זאל זיך צוריקהאלטן פון 
אנשטאט  פראדוקטן  נאטורליכע  סארט  די  געבן 

"אנטיביאטיק".
)-(
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רויטע הייס-
פעפער אנשטאט 

זאלץ
איינער האט אנגעפרעגט וועגן זאלץ. איך האב 
זייט 12 <<

.

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

DIZZINESS
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"נייטמעירס" )NIGHTMARES( איז דער באדייט 
ווען א מענטש חלומ'ט א 'שרעקעדיגע חלום'. 
זיי  ווען  דערפון  ליידן  קינדער  סאך  א  זייער 
בייזן  א  פון  ווי  נאכט  אינמיטן  זיך  ערוועקן 
זייער  אויס  קוקט  חלום  דער  קאשמאר. 
אין  קינד  דאס  אריין  ווארפט  עס  און  עכט, 
האבן  שטודיעס  ענקזייעטי.  און  פאניק  א 
געוויזן אז עס איז זייער שווער פאר'ן קינד 
אפצושיידן דער חילוק צווישן א "נייטמער" 
און רעאליטעט, און אזוי אויך ווענד זיך עס 
אזעלכע  נאך  קינד.  פונעם  עלטער  די  לויט 
קינדער  די  קענען  חלומות  שרעקעדיגע 
עלטערן  די  און  שלאפן  צוריקגיין  נישט 
האבן דערנאך א שווערע ארבעט צו לייגן די 

קינדער שלאפן.

קענען   )NIGHTMARES( "נייטמערס" 
וואס  קומען אן קיין שום סיבה, טראצדעם 
דאס  ווען  פאסירן  יא  מאל  אסאך  קען  עס 
שרעקעדיג  עפעס  זעט  אדער  הערט  קינד 
דורכאויס די טאג. אין געוויסע פעלער קען 
עס קומען אין רעזולטאט פון טראומאטישע 
איבערלעבענישן, אדער פון געוויסע סארט 

מעדעצינען.

ביי  "נייטמעירס"  פאסירן  שטודיעס  לויט 
העלפט  צווייטע  די  דורכאויס  קינדער 
פונעם שלאף, און ווען דאס קינד ערוועקט 
זיך גלייך נאכ'ן חלום וועלן זיי געדענקן יעדן 

דעטאל איבער דער חלום.

איינמאל  קינד  דאס  באטרעפט  עס  ווען 
באטראכט  עס  קען  חדשים  עטליכע  אין 
און  דורכגאנג,  בלויזער  א  אלס  ווערן 
א  אין  אריינצוגיין  אויס  נישט  פעלט  עס 
קומט  עס  ווען  אבער  דערוועגן,  פאניק 
עס  קען  אפט  זייער  מענטש  דער  אויף 
ערנסטע  א  אין  ווערן  פארוואנדעלט  יא 
זענען  פארשער  לויט  "שלאף-דיסארדער". 
רוב "נייטמערס" נאטורליכע רעאקציעס צו 
'סטרעס', און עקספערטן גלויבן אויך אז עס 
קען העלפן דעם מענטש קעגן שרעקעדיגע 
וויבאלד  רעאליטעט,  אין  איבערלעבענישן 
צו  צוגעוואוינט  ווערט  קערפער  דער 

דערהייבן די שרעק.

פסיכילאגישן  דעם  עפעקטירט  עס  אויב 
זיך  וועט  דאן  מענטש  פונעם  געזונט 
פטור  הילף  פראפעסיאנאלע  פארלאנגען 

צו ווערן דערפון. 
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דא געוואלט מיטטיילן א פערזענליכע געשיכטע 
די  אין  אונז  ביי  מיטגעהאלטן  האב  איך  וואס 

פאמיליע.
הויכע  פון  געליטן  האט  ז"ל  טאטע  מיין 
אונטערזוכונג  אן  נאך  איינמאל  בלוט-דרוק, 
צו  געווארנט  אים  ער  האט  דאקטאר  ביים 
שניידן "זאלץ" פון זיין דיעטע. מיין טאטע האט 
דאקטארס  דעם  ערנסט  זייער  אנגענומען  טאקע 
פאקטיש  אים  איז  עס  אבער  רעקאמענדאציע, 
האט  טאטע  מיין  וויבאלד  אנגעקומען  שווער 
געקענט קאכן פון פאך אויס און אויפהערן נוצן 
אים.  פאר  שטער  שטארקע  א  געווען  איז  זאלץ 

אבער א "קעכער" געט זיך אן עצה...
שארפע  עסן  די  אין  אריינגעלייגט  האט  ער 
איז  וואס   )Hot Pepper( פעפער"  "רויטע 
לאזט  עס  געשעפטן,  אלע  אין  צובאקומען  דא 
ער  האט  דאס  און  ציפ,  שטארקע  א  איבער 
גענוצט אנשטאט זאלץ. איך וואלט פארגעשלאגן 
צו  זאלץ  קיין  נישט  עסן  וואס  מענטשן  אנדערע 
נוצן דעם מעטאד. מען לייגט אריין אזא פעפערל 
אינעם זופ און ס'האט אלע טעמים. וויבאלד עס 
קען זייער שטארק ציפן וואלט איך געזאגט מען 
זאל אריינגיסן שטאטליך, מער און מער ביז עס 
באקומט א גוטער טעם, לויט אייער געשמאק, און 

ווי פארשטענדליך לויט דעם סייז פון די טאפ. 
א דאנק, און תזכו למצות.

)-(

6572

"שטאלפערן" האט 
א לעזונג

 12 א  איבער   #6216 בריוו  צום  ענטפער 
יעריגע קינד וואס שטאמלט.

דורך  גייען  שטאלפערן  וואס  מענטשן 
שוועריקקייטן, און עס באאומרואיגט עלטערן 
וועלכע וועלן זיך אין געוויסע פעלער דראפען 
אויף גראדע ווענט צו היילן דאס קינד. היינט 
פון  שפע  א  פארהאן  ב"ה  איז  צוטאג'ס 
אסאך  און  פראבלעמען  סארט  די  פאר  הילף 

מענטשן ווערן דערפון פטור.
פון  געליטן  שטארק  איך  האב  קינד  אלס 
האבן  עלטערן  מיינע  דיבור,  אומקלארן  א 
מיר  זאלן  וואס  זאכן  פארשידענע  פרובירט 
העלפן, ביז מיינע עלטערן האבן מיר געשיקט 
אפ  זיך  געט  וואס  טעראפיסט  געוויסע  א  צו 
פאר  שיינע  א  נאך  אבער  "שטאמלען",  מיט 
סעסיעס האט ער אנערקענט אז ער קען מיר 
פארלאפן  נישט  אבער  עס  העלפן.  נישט 
זענען  עלטערן  מיינע  ביז  צייט  לאנגע  קיין 
דערגאנגען אז דער שורש פון מיין שטאמלען 
עמאציאנאלע  אן  מיט  פארבינדן  איז 

פראבלעם.
רוב פון די סארט פעלער ווערן אנגעלייגט 
פראבלעמען  עמאציאנאלע  אינערליכע  אויף 
צייט  אזא  אין  מענטש.  דער  פלאגט  וואס 
גוטן  א  צו  קינד  דאס  טראגן  מען  דארף 
טעראפיסט צו וועמען ער/זי קען עפענען די 
געפילן, און דערציילן זייערע מיטמאכענישן 

בליק  א  טעראפיסט  פארן  געבן  וועט  וואס 
די  געברענגט  האט  וואס  זאכן  די  אין  אריין 
ברענגען  קענען  ארום  אזוי  און  פראבלעמען 

די ריכטיגע היילונג.
מען זעט היינט קלאר א גרויסע פאזעטיווע 
מענטשן  ווי  פעלד,  דעם  אין  ענדערונג 
וועלכע האבן שוין כמעט אויפגעגעבן האבן 

זיך דערפון גענצליך ארויסגעדרייט.
אויב האט איר סיי וועלכע אנפראגע קענט 
איר זיך מיט מיר פארבינדן דורך די רעדאקציע.
)-(

6573

וויירוס-
אינפעקציע און 

זען דאפלט
וועלכע   #6244 בריוו  פאר  ענטפער 

שרייבט איבער זען דאפלט.
בריוו  דער  וואס  פון  פונקטליך  ווייס  איך 
רעדט וויבאלד איך האב געהאט דער זעלבער 
מיר  משפחה,  די  די  אין  אונז  ביי  פראבלעם 
נישט געזיצן מיט פארלייגטע  זענען אוודאי 
הענט נאר געלאפן צו עטליכע דאקטוירים צו 
זען ווער עס קען ברענגען דער ענדגילטיגער 
ישועה בעזר השם. צום סוף האט מיר איינער 
שווארץ  דר.  געוויסע  א  רעקאמענדירט 
אינטענסיווע  אן  דורכגעפירט  האט  וועלכע 
בלוט- א  געמאכט  האט  ער  אונטערזוכונג. 
"ליים- פאר  געקוקט  האט  ער  און  טעסט, 

א  איז  וועלכע   )Lyme disease( דיזיס" 
שווערע פראבלעם וואס באטרעפט מענטשן 
טיק  א  כאפן  פון  קומט  עס  יאר-יערליך, 
די  זענען  סוף  צום  און  צום  הערשן.  פון 

רעזולטאטן געווען נעגאטיוו ב"ה.
געזאגט  אונז  דאקטער  דער  האט  למעשה 
וויירוס-אינפעקציע  א  צוליב  קומט  עס  אז 
וואס דויערט בערך זעקס צו צוועלעף וואכן 
געווען,  טאקע  איז  אזוי  און  אוועקצוגיין. 
נאך צען וואכן איז עס ב"ה אוועקגעגאנגען.

דער אייבישטער האל העלפן ווייטער פאר 
אלע אידישע קינדער. א גרויסן יישר כח.

)*(

6574

גוטער אויגן-
כירורג

גוטער  א  איבער  אן  פרעגט  איינער 
"אויגן- אפגעטיילטע  א  פאר  אויגן-כירורג 

וואס האט   )Detached Retina( רעטינע" 
אויגן  די  אין  וואנט  די  פון  אפגעטיילט  זיך 
איז  עס  ווער  פאר  ארום.  איר  נעמט  וואס 
באהאווענט מיט די סארט פראבלעם ווייסט 
דער  באהערשט  וואס  זארג  און  פחד  די 
וועלכע  סיי  אונטער  קומט  עס  ווען  מענטש 

רעדט  מעשיות  אלע  נאך  פראבלעם.  אויגן 
איז  אויגן  דער  זע-קראפט,  די  פון  דא  מען 
דאך דער "שווארץ-אפל" פון מענטש, וועט 

מען אוודאי זוכן דער בעסטע דאקטאר. 
ווערן  נישט  אבער  דארפן  מענטשן 
גרויסע  א  היינט  דא  איז  עס  פארלוירן, 
און  דאקטוירים  גוטע  גאר  פון  אויסוואל 
דא  וויל  איך  געביט.  דעם  אין  עקספערטן 
דאקטאר  גוטער  א  פון  נאמען  א  פארשלאגן 
"אויגן- מיט  אויס  זיך  צייכנט  וועלכע 
היימישער  א  איז  ער  פראבלעמען.  רעטינע" 
איד מיט יארן ערפארונג, ער הייסט דר. רייך, 
זיין אדרעסס איז: i1575 E.19th St צווישען 
Ave. O און Ave. P, זיין טעלפאן נומער איז: 

.718-332-6200
)-(

6575

ווייטאמין נעמט 
אוועק אפעטיט

אין בריוו #6324 האט איינער אנגעפרעגט 
ווייטאמין  געוויסע  א  פארהאן  ס'איז  אויב 
פון  אפעטיט  דעם  אוועקנעמען  זאל  וואס 
עסן כדי מען זאל זיך נישט איבער עסן. איך 
ווייטאמין  געוויסע  א  איבער  געהערט  האב 
וואס   )Solgar( פירמע  "סולגאר"  די  פון 
ווייס  איך  און   )Kelp( "קעלפ"  זיך  רופט 
אז  גוט  זייער  העלפט  עס  אז  ערפארונג  פון 
מען זאל נישט האבן די שטארקע אומזיסטע 
אויס.  נישט  פעלט  עס  ווען  עסן  פאר  רייץ 
איך  ווען  געהאלפן  גוט  זייער  מיר  האט  עס 
בין ארויפגעגאנגען אויף א דיעטע, און איך 
האב ממש געזען וויאזוי איך קען מיר רואיג 
עס  וויפיל  מער  עסן  צו  נישט  צוריקהאלטן 

פעלט זיך אויס.
פראגעס  וועלכע  סיי  איינער  האט  אויב 
קען מען זיך מיט מיר פארבינדן, מיין נומער 

איז געהיטן אין רעדאקציע. יישר כח.
)-(

6576

וועבזייטל פאר 
נאטורליכע 

"הייל מיטלן"
אין בריוו #6440 פרעגט איינער אן איבער 

געוויסע  א  איז  דאס   ,ITP( פי.  טי.  איי. 
דיסארדער וואס איז גורם אז מען ציבליטיגט 
האבן  פון  קימט  עס  וואס  אפט  גאר  זיך 
די  אין  שטאפלען  "פלעטלעטס"  נידעריגע 

בליט.(
איך ווייס פון א קראנטע אינפארמאטיווע 
שטארק  אייך  קען  וואס  קוואל  געזונטהייט 
פאפולערע  א  איז  דאס  קומען,  צונוץ 
 ,PDSA.org נאמען  מיט'ן  וועבזייטל 
פארשידענע  אראפ  דארט  ברענגען  זיי 
מיטלען,  הייל  נאטורליכע  און  מעדיצינישע 
מענטשן  פאר  אנווייזונגען  געבן  זיי  און 
פראבלעמען.  סארט  די  פון  ליידן  וועלכע 
זייערע מעדיצינישע 'עדווייזערס' באשטייען 
פון העכסט פראפעסיאנאלע דאקטוירים און 

פראפעסארן וועמען מען קען געטרויען.
פראגע  וועלכע  סיי  איר  האט  אויב 
די  דורך  מיר  מיט  פארבינדן  זיך  איר  קענט 

רעדאקציע.
)-(

6577

"נאמבנעס" אין 
די הענט

ביטע אריינשטעלן די פאלגנדע אינפארמאציע 
לתועלת הרבים:

אלס ענטפער צו בריוו #6164 וועגן שטייפקייט 
וואס  צושטאנד  א  זיין  קען  דאס  הענט:  די  אין 
 Carpal( סינדראם"  זיך "קארפאל טונעל  רופט 
נערוו  די  ווען  איז  Tunnel Syndrome( דאס 
ביי די "ריסט" – דארט ווי די הענט בייגט זיך, וואו 
מען לייגט די זייגער – ווערט אויסגעצויגען וכדו'. 
א  אויפדערנאכט  טראגן  צו  איז  דערצו  עצה  די 
 Wrist( ."ספעציעלע "ברעסלעט" פאר די "ריסט
Brace( אדער טון "פיזישע טעראפי". איר קענט 
אפטייק- גרעסערע  ביי  "ברעיס"  א  קויפן  זיך 

געשעפטן" )פארמאסי( אדער ביי געשעפטן וואס 
פארקויפן מעדיצינישע סופלייען, און דאס וועט 

אייך העלפן אי"ה.
)-(

6578

אויגן-טראפן קען 
זיין שעדליך

אין  שאלה  א  אנגעפרעגט  האט  איינער 

ליינער'סגאזעט
>> זייט 11

זייט 13 <<

מנחם אב תשע"חהמספיק גאזעט12



טראפן  אויגן  געוויסע  א  וועגן   #6247 בריוו 
וואס רופט זיך "עטראפין" )Atropine( וואס 

מענטשן באנוצן זיך אפט פאר אויגן ווייטאג.
איך האב געהאט די זעלבע פראגע איבער די 
סארט טראפן, איך האב מיר געהאלטן און איין 
נאכפרעגן ביי מענטשן אבער איך האב באקומען 
געמושטע ענטפערס, ביז איך האב אויפגעהויבן 
דעם  מיט  פארבינדן  זיך  און  טעלעפאן  א 
בארימטן אויגען-ספעציאליסט דר. אלעקסנדער 
– וועלכע פארמאגט זיין אפיס אין לאנדאן – און 
ער האט מיר קלאר געזאגט אז מען זאל שטיין 
 ,)Poison( "סם"  איז  עס  ווייל  דערפון  ווייט 
מערערע  פון  הערט  צייט  זעלבע  די  אין  אבער 
דאקטוירים וועלכע וועלן עס יא רעקאמאנדירן 

פאר זייערע פאציענטן.
וואס  קינד  א  האב  איך  אויגן,  איבער  נאך 

און  ארויף,  שטארק  זייער  זענען  נומערן  זיינע 
האט   )Optometrist( "אפטאמעטריסט"  אן 
געזאגט אז דאס קינד דארף אויגן-טעראפי. נאך 
א באזוך ביי דעם ספעציעלן אויגן-טעראפיסט 
האט ער אונז ערקלערט אז דער סיבה פאר זיינע 
ארויפגעשפרונגען  הויעך  אזוי  זענען  נומערן 
איז געווען צוליב דעם וואס דאס קינד האט זיך 
איינמאל  און  איבערגעשטרענגט,  זייער  פשוט 
"וויזשאן- מאכן  אנגעפאנגען  האט  מען 

וואונדערליך  נומערן  די  האבן  טעראפי" 
אויפגעהערט ארויפצוגיין.

געוואלט  איך  האב  צייט  זעלבע  די  אין 
נאך עצות  איבער  ווייסט  איינער  צו  אנפרעגן 
ארויפגיין  פון  נומערן  אפהאלטן  קען  וואס 
זיינע  וואס  קינד  א  נאך  האב  איך  וויבאלד 
אויגן-נומערן האלטן און איין ארויפשפרונגען 
אבער ביי די קינד זענען מיר געוואויר געווארן 
אז עס קומט פון א אנדערע פראבלעם, אבער 
וואס  קלאר  געהעריג  נאכנישט  זענען  מיר 

פונקטליך דער פראבלעם איז. 
)-(

6579

ווייטאמין די. און 
"בראנקייטעס"

א  פאר  מאמע  א  פרעגט   #6322 בריוו  אין 
קינד  חדשים'דיג   7 איר  פאר  עצה  נאטורליכע 
פון  אלט,  וואכן   8 די  פון  שוין  ליידט  וועלכע 
אויך  ליידט  קינד  דאס  און  היס  שטארקע  א 
מאמע  די  נאז.  רינעדיגע  א  פון  סאך  א  זייער 
שרייבט אז אין די לעצטע 5 חדשים האט דאס 
קינד שוין געליטן 4-5 מאל פון "בראנקייטיס" 

.)Bronchitis(
קודם כל פארשטיי איך גאר גוט די שוועריקייט 
איבער אייער פראבלעם, עס איז נישט גרינג, עס 
ווען די קינדער מיט  ברענגט שלאפלאזע נעכט 
שלאפן  נישט  קענען  פראבלעמען  סארט  די 
געהעריג, און זענען זייער "קוועטשי". איך האב 
טאקע נישט מיטגעמאכט דער פראבלעם מיט א 

קינד, אבער אזויפיל קען איך יא זאגן, איך אליין 
האב געהאט "בראנקייטעס" ממש יעדן זומער, 
און זייט איך האב אנגעפאנגען נעמען ווייטאמין 
פארשוואונדן  טאטאל  פראבלעם  דער  איז  די. 

געווארן ב"ה.
שטארקע  א  דא  איז  יארן  לעצטערע  די  אין 
די  איבער  געמיינדע  אונזער  אין  אויפוואכונג 
וואס  די.  ווייטאמין  נעמען  פון  וויכטיגקייט 
בויעט  עס  אז  איז  בענעפיטן  אירע  פון  איינע 
וואס אויב  דער אמיון סיסטעם פונעם מענטש, 
דער אמיון סיסטעם איז גוט אויפגעבויעט וועט 
אפילו  אדער  אפשלאגן,  קענען  מענטש  דער 
איבערהויפט  "בראנקייטיס",  א  פארמיידן 
וועלכע  מענטשן  עלטערע  אדער  קינדער  ביי 
"אמיון- שוואכערע  א  נאטורליך  ווי  פארמאגן 

אויף  שטיין  מען  דארף  דעריבער  סיסטעם", 
און  קינדער  די  אז  מאכן  זיכער  און  וואך  דער 
אפילו ערוואקסענע נעמען יעדן טאג די נויטיגע 

ווייטאמינען.
יישר כח, און כל טוב.

)-(

ליינער'סגאזעט
>> זייט 12

וחיים, חיים... חיים ושלום... אט דער באקא
נטער מאלעדיע זינגט זיך ווי פון זיך אליין ווען 
מען כאפט א בליק איבער דער נאבעלער "שנות 
וועלכע אפערירט שוין כמעט  חיים" פראגראם 
ופאר פיר גאנצע יאר אונטער המספיק אוו ארע
נדזש קאונטי מיט א געוואלדיגע סוקסעס ב"ה.

דער  פון  נאמען  דער  איז  חיים"  "שנות 
אונטער  פראגראם  נאבעלער  ברייט-בארימטע 
קרית  עלטערע  צענדליגער  וואס  פון  המספיק, 
ווי  אויס.  טאג  איין  טאג  געניסן  פרויען  יואל'ע 
פראגראם  דער  שענקט  דערציילט  נאמען  דער 
א פרישן לעבן אין די גאלדענע יארן וואס מען 
פונעם  ראמען  די  אין  שילדערן.  גארנישט  קען 
פראגראם געניסן די חשוב'ע באבעס שתחי' פון 
אן אויסוואל פון הערליכע פאסיגע אקטיוויטעטן 
שיעורים,  גייסטרייכע  אריין  רעכענען  וועלכע 
פייוו-סטאר  נארהאפטיגע  געזונטע-איבונגען, 
טעראפיודישע-סעסיעס  געשמאקע  מאלצייטן, 

און אלעס אין די ראמען פון צענדליגער אנדערע 
קען  מען  וועלכע  מיט  יארגענג  ענליכע  אין 
פארשטיין  זיך  און  החיים  חכמת  אויסטוישן 

אויפ'ן הארצן.
געזונטהייט עקספערטן האבן שוין א לאנגע 
וואס  עפעקטן  גוטע  נישט  די  איבער  דיסקוסיע 
לאזט  מענטשן  עלטערע  ביי  'איינזאמקייט' 
די אייניקלעך  זיי איבער. אוודאי פרובירן  אויף 
אפצושטאטן באזוכן ביי זייערע חשובע זיידעס 
אדער באבעס, אבער עס קומט אויס אז דורכאויס 
זיי  קענען  טאג  די  דורכאויס  לאנגע שטונדן  די 
זיך געפונען אליינס, המספיק האט ערפילט דעם 
חלל מיט דער הערליכער "שנות חיים פראגראם" 
וואס טרעט איצט אריין דער היי-יעריגער זומער 
סעזאן מיט פרישע לעבעדיגע פראגראמען פאר 

די חשובע באבעס שתחי'.
איינציגע  יעדע  פונקציאנירט  פראגראם  דער 
איז  עס  און  דאנערשטאג  ביז  זונטאג  פון  וואך 

איין  און  האלט  מען  ווען  צופרידנשטעלנד 
און  אייניקלעך  פון  גריסן  ווארעמע  צוריקהערן 
דאנקבאר  שטארק  גאר  זענען  וועלכע  קינדער 
פאר דעם פראגראם. "זייט מיין חשובע מוטער 
ממש  זי  איז  חיים  שנות  אין  אנטייל  נעמט 
האט  זי  יארן,  מערערע  מיט  געווארן  יונגער 
אויפגעלעבט, זי דערציילט, זי קוקט אזוי ארויס 
דערויף". דערציילט א קינד פון א "שנות חיים" 

באטייליגטע.
שוועל  ביים  מאנאטן  זומער  די  מיט  אצינד 
וועלן די חשובע באבעס געניסן פון לעבעדיגע 
איינגענעמע  די  אונטער  אקטיוויטעטן 
מיט  געפירט  ווערן  זיי  וואו  אטמאספערע 
באקוועמע טראנספארטאציע מיטלן צו לאקאלע 
ספעציעל- וואו  טייכן,  שיינע  און  פארקס 
צו  אראפ  קומען  פראפעסיאנאלן  טרענירטע 
איבונגען,  סארטן  פארשידענע  זיי  מיט  מאכן 
"אטעמען-איבונגען"  וויכטיגע  גאר  זיי  צווישן 

וואס  באוועגונגען  געזונטע  אנדערע  נאך  און 
געט זיי צו א שטיק געזונט.

צו  צוגאב  אין  איז  אקטיוויטעטן  די  אט 
חשובע  די  וואס  בלומען-אראנדזשירונגען 
פרויען מאכן אליינס, אזוי אויך באקט מען חלה, 
טאלאנטפולע  גרופעס  דזשולערי,  פלעכט  מען 
מוזיקאנטן און זינגער שטעלן פאר מוזיקאלישע 
שפילן, מיט אינספירירנדע רעדעס פון בארימטע 
פערזענליכקייטן, יעדעס מאל איבער א אנדערע 
צדיקים,  ספירי  אבות,  פרקי  עס  איז  צו  טעמע, 

דורכגעפלאכטן מיט חיזוק און אמונה.
שטאב-מיטגליד  א  זיך  האט  פאסיג  ווי 
אויסגעדרוקט: די וועטער אינדרויסן איז טאקע 
"שנות  ביי  אבער  טעג,  זומער  די  אין  געשמאק 

חיים" איז אלעמאל א 'זומער טאג...
פראגראם  פרויען  דער  ביי  איינצושרייבן  זיך 
קען מען רופן איר חשוב'ע פראגראם דירעקטאר 
מרת לאנדא תחי', אויף 845-774-0348.  

המספיק נייעס

כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים:

א פרישע לעבן אין די גאלדענע יארן: פערטער-
זומער אונטער ווארעמע פארטוך פון המספיק'ס 

ארענדזש קאונטי "שנות חיים" פראגראם

די בענקלעך צוגעגרייט פאר די אינהאלטסרייכע און אינפארמאטיווע לעקציעס "שנות חיים" אין א געשמאקע אנגענעמע אטמאספערע
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ענטפער'סקורצע 
ליינער'סגאזעט ליינער'סגאזעט פראגע קורצע

6580

אן עצה פאר "רעקטל-
פראלעפס"

טון  קען  מען  וואס  עצה  אן  איינער  האט 
פאר אן 11 יעריגע יונגל וואס האט א רעקטל-

פראלעפס )Rectal Prolapse( די דאקטוירים 
זאגן אז דאס איז נארמאל און מען קען גארנישט 
טון, אבער איך וואלט יא זייער געוואלט הערן 

צו איינער האט געהאט ערפארונג מיט דעם.
)-(

6581

פרעגט איבער "סליפ-
עפניע"

איך וויל וויסן אויב איינער ווייסט איבער א 
ווירקזאמע עצה וואס מען קען טון פאר "סליפ-
עפניע" )Sleep apnea(, דאס איז א ערנסטע 

שטעלט  אטעמען  די  ווען  שלאפן-דיסארדער 
געציילטע  פאר  שלאפן  אינמיט’ן  אפ  זיך 
סקונדעס. אדער אויב איינער האט שוין גענוצט 
א   –  )Oral appliance( אפלייענס"  "ארעל 
לייגט  מען  וואס  מאסקע  פלאסטישע  געוויסע 
"סליפ- העלפן  צו  דארף  וועלכע  מויל  די  ביי 

עפניע", און אויב דאס האט געהאלפן. לויט ווי 
איך ווייס באצאלט נישט אינשורענס דערפאר, 
וויסן אויב עס  געוואלט  זייער  וואלט  און איך 

לוינט זיך צו צאלן דערפאר.
)-(

6582

עצה פארט וויין סטעין?
פארט  א  פאר  עצה  אן  האט  איינער  אויב 
וויין סטעין )Port Wine Stain(, דאס איז א 
ווען דער מענטש באקומט געוויסע  צושטאנד 
בלויע אדער פוירפל פלעקן אויפ’ן פנים, ביטע 
917-586- אויף:  אונז  מיט  אייך  פארבינדט 

 .7028
)-(

6583

שלאגט פאר 
"פארמולע" פאר 

"לוביליע"
איינער האט געשריבן איבער א פראבלעם 
ווען דער מענטש בייסט די צונג בשעת מען 

רעדט וכו'.
פארן  איבערגעגעבן  געהאט  האב  איך 
"הערב"  א  פרובירן  קען  מען  אז  גאזעט 
 )Lobelia( "לוביליע"  זיך  רופט  וואס 
אבער לעצטענס האב איך געטראפן א נייער 
"לוביליע"  זיך  אין  האט  וואס  'פארמולע' 
א  נאך  אריינגעמישט  אויך  האט  עס  אבער 
 )Synergy Herbs( "סינערדזשי-הערב" 
סענס  "קאמען  פירמע  די  פון  קומט  עס 
הערבס" )Common Sense Herbs( דער 
און  "נערוו-קאנטראל"  הייסט  פראדוקט 
זיין  לויט די אינגרידיענטס זעט עס אויס צו 

גאר שטארק געאייגנט פאר דעם פאל.
עס לוינט זיך עס אויסצופרובירן, און אויב 
נישט  גוט, און אויב  עס ארבעט איז אוודאי 

קען מען עס באלד אויפהערן נוצן.
)-(

6584

א לעפל "קאוקענאט-
אויל" פאר 

אלצהיימערס
איינער  שרייבט   #6428 בריוו  אין 
פאר  "קאוקענאט-אויל"  און   B-12 וועגן 

אלצהיימערס.
גאזעט  די  מיט  מיטטיילן  וויל  איך 
אין  אונז  ביי  געשעהן  איז  וואס  ליינערס 
חשובער  א  זיידע  א  האב  איך  משפחה.  דער 
נעבעך  האט  וואס  וויליאמסבורג  אין  איד 
ער  אז  פארגעשלאגן  האב  איך  אלצהיימערס. 
זאל נעמען א לעפל "קאקענאט-אויל" צופרי 
רופט  שפעטער  וואכן  עטליכע  ביינאכט.  און 
מיר מיין באבע אן דערציילן מיט שמחה אז זי 
זעט א גרויסע חילוק, עס איז ראטזאם עס צו 

פרובירן. הצלחה רבה!
)-(
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6585

דר. סאלאמאן פאר א 
"היעל-ספואר"

א סאך מענטשן האבן שוין געשריבן און אנגעפרעגט 
איבער אן עצה פאר א היעל-ספואר )Heel Spur( דאס 
אונטערשטע חלק  די  ביי  ביין  די  ווען  א צושטאנד  איז 
אביסל  קומט  חלק,  "היעל"  דער  ביי  פערשט,  די  פון 

ארויס.
"ארטאפידיסט"  א  צו  גיין  צו  וויכטיג  איז  קודם 
טאקע  איז  עס  אז  באשטעטיגען  צו   )Orthopedist(
וועלכע  סיי  צו  גיין  מען  קען  דערנאך  "היעל-ספאר",  א 
"פאדייעטריסט" )Podiatrist( פאר א "פרעסקריבשאן" 

פאר א גוטע "אנטי-אינפלאמאציע-שאט". 
דר.  ביי  ערפארונג  גוטע  גאר  א  געהאט  האב  איך 
מעדיקעל  "בעדפארד  ביי  ארבעט  וועלכע  סאלאמאן 

צענטער" אין וויליאמסבורג.
)-(

6586

דר. דעניס
ענטפער פאר בריוו #6437.

היעל-ספואר  א  פון  געווארן  געהאלפן  זענען  מיר 
וואס  דעניס  דר.  געוויסע  א  ביי   )Heel Spur(
באנוצט  ער  "גרינפוינט".  אין  אפיס  זיין  פארמאגט 
פוס  די  צובינדן  פון  מעטאד  ספעציעלע  א  מיט  זיך 
פראבלעם  דער  היילט  וואס  אופן  ספעציעלן  א  אויף 

וואונדערליך.
אויב האט איר דעם פראבלעם וואלט אייך גע'עצה'ט 
דעם  מיט  פארבינדן  זיך  און  טעלעפאן  א  אויפצוהייבן 

דאקטאר. זיין נומער איז: 718-389-4404.
שפעטער האב איך געהערט פון מענטשן וואס האבן 
געזען גאר גוטע רעזולטאטן נאכן זיך באנוצן מיט דער 

"סארנא מעטאד".
יישר כח,

)*(

6587

דר. עדלשטיין
 Heel( "היעל-ספואר"  וועגן   #6437 בריוו  פאר  עצה 

Spur( יסורים.
מיט  צייט  לאנגע  א  פאר  געמוטשעט  מיר  האב  איך 
אומדערטרעגליכע יסורים, עס האט אויסערליך אויסגעזען ווי 
היעל-ספואר אבער למעשה בין איך אנגעקומען צו א גוטער 
פוס דאקטאר אין בארא פארק מיט'ן נאמען דר. עדלשטיין, 
ער איז א מומחה איבער די פראבלעמען זיין טעלעפאן נומער 

.51st St. איז: 718-436-3400, ער האט זיין אפיס אויף
נאכן מיר אונטערזוכן האט ער פעסטגעשטעלט אז עס 
איז בכלל נישט קיין היעל-ספוארנאר נאר א 'באהאלטענע-

געגעבן  מיר  האט  דאקטאר  דער  פוס.  די  אויף  פאונגעס' 
עטליכע "קריעמס" צו שמירן אויף די פוס, און נישט מער 
ווי א חודש שפעטער האט זיך עס אינגאנצן פארהיילט, ער 
איז געווען דער ריכטיגער שליח ב"ה. אויב דארפט איר סיי 

וועלכע אינפארמאציע קענט איר מיר רופן.
)-(

6588

ספעציעלע שיך
איבער בריוו #6437, וועלכע פרעגט אן אן עצה איבער 

א "היעל-ספואר."
וואס   )Insole( "אינסאל"  גוטע  א  זייער  דא  איז  עס 
"עס-עי- בארימטע  דער  דורך  געווארן  פראדוצירט  איז 

עס" )SAS( פירמע. מיין מאן האט עס געקויפט און זייט 
דעמאלט איז אים א סאך לייכטער געווארן. מען קען עס 

באקומען אין שיך געשעפטן.
)-(

6589

"פיזיקל טעראפי"
פאר  עצה  אן  בעט  וואס   #6437 בריוו  פאר  עצה 

"היעל-ספואר." יסורים.
דער  פאר  מעטאדן  און  עצות  פילצאליגע  די  צווישן 
פראבלעם, איז אויך דא א מיטל וואס ווערט געטון דורך 
גוטע  גאר  זעען  מענטשן  און  "פיזיקל-טעראפיסט",  א 

רעזולטאטן.
און  איבונגען  געוויסע  מאכן  וועט  טעראפיסט  דער 
ווארעם מאכן דאס פלאץ, זיי לייגן ארויף געוויסע זאכן 
וועלכע רעדוצירט די יסורים און היילט דעם פראבלעם 

מיט'ן אויבערשטענ'ס הילף.
)-(

6590

"היעל-ספואר" און 
ארטשעס

ענטפער פאר #6437.
האט  מיר  פראבלעם.  זעלבן  דעם  געהאט  האב  איך 
 Ultra( "אולטרא-סאונד"  אן  געהאלפן  מורא'דיג 
דארף  מען  צענטער",  מעדיקל  "אהבה  ביי   )Sound
העלפן  קען  אויך  "פרעסקריפשאן".  א  דערפאר  האבן 
שיך.  די  אין  אריין  לייגט  מען  וואס  "ארטש"  גוטע  א 
יסורים בין איך געגאנגען צו  די  ווען איך האב געהאט 
אן עקספערט אין דעם געביט און ער האט געמאכט א 
פאר  פלאץ  מאכן  צו  'ארטש'  די  אויף  לאך  ספעציעלע 

דער "היעל-ספואר".
רפואה שלימה.

)-(

6591

פיינעפל און "היעל-
ספואר".

איך  אבער  אינטערעסאנט,  אויסזען  טאקע  קען  עס 
ווייס פון ערפארונג אז עסן אסאך "פיינעפלס" העלפט 
גאר גוט פאר "היעל-ספואר". אזוי אויך האב איך געזען 
זייט 16 <<
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געגאנגען  בין  איך  ווען  רעזולטאטן  גוטע 
מיט  אדער   )Slippers( "פאנטאפלען"  מיט 

שיך פון דער "מערעלל" )Merrell( פירמע. 
)-(

6592

א הילפבארע 
איינשפריץ

עצה  אן  איבער   #6437 בריוו  פאר  ענטפער 
איז  עס   )Heel spur( "היעל-ספואר"  א  פאר 
מיט'ן  רעמעדי"  "האמאפעטיג  געוויסע  א  דא 
 Calcarea( פלאריקא"  "קאלקעריע  נאמען 
צוויי  אין  באקומען  עס  קען  מען   )Fluorica
הונדערט "פאטענסי" )Potency דאס איז דער 
עס  זאל  מען  מיליגראם(  ווי  שטייגער  א  מאס, 
נעמען איינמאל א טאג. אויב מען קען עס נאר 
באקומען אין א דרייסיג "פאטענסי" זאל מען עס 
נעמען 2 מאל א טאג. עס קומט מיט א שפריצער 
און מען דארף נישט שפריצן מער ווי צוויי מאל.
זיך  מען  קען  אינפארמאציע  מער  פאר 

פארבינדן מיט מיר דורך די רעדאקציע.
)-(

6593

א גוטע טרונק
אנגעפרעגט  איינער  האט   #6437 בריוו  אין 
 Heel( "היעל-ספואר"  פאר  עצה  אן  פאר 
Spur( איך האב געהאט זייער גוטע ערפארונג 
 Seaweed( מיט'ן ניצן דער סי-וויד" געטראנק

 .)Limu( "מיט'ן נאמען "לימא )Drink
)-(

6594

דר. סארנא
ענטפער  אן  מיינע שורות אלס  דרוקן  ביטע 
פאר #6437 איבער די אישו פון "היעל-ספואר" 

)Heel spur(
רעזולטאטן  גוטע  זייער  געהאט  האבן  מיר 
"היעל-ספואר"  מעטאד.  סארנא'ס  דר.  דורך 
)Heel spur( איז לויט מיין מיינונג פארבינדן 
אליין  מיר  פון  דאס  ווייס  איך  "סטרעס",  מיט 
געהאלפן  זענען  וואס  אנדערע  פון  אויך  און 
דער  טון  נאכ'ן  פראבלעם  דעם  מיט  געווארן 

"סארנא מעטאד".

יישר כח פאר אריינשטעלן מיין פאר שורות.
)-(

6595

ווידער דר. סארנא
אן  פרעגט  וועלכע   #6437 בריוו  איבער 

איבער "היעל-ספואר".
איך האב זיך געמוטשעט מיט די יסורים. עס 
איז געקומען און געגאנגען, און דאס איז טאקע 
קומט  יסורים  ווען  אז  זאגט  סארנא  דר.  וואס 
און גייט איז א סימן אז מען קען עס היילן מיט 
מעטאד,  די  געטון  האב  איך  ב"ה  מעטאד.  די 
און איך קען זאגן בפה מלא אז עס איז עס איז 
איך שפיר עס אמאל,  אוועק.  אינגאנצן  כמעט 
געווארן  נעלם  ב"ה  עס  איז  מערסטנס  אבער 

דורך די סארנא מעטאד.
)-(

6596

"היעל-ספור" – 
געהאלפן געווארן 

דורכ'ן גאזעט
אריינלייגן  פאר'ן  באדאנקען  אייך  וויל  איך 
מיין בריוו אין די אדר אויסגאבע, בריוו #6437 

"היעל-ספור יסורים!"
איך וויל איר זאלט וויסן אז איר זענט געווען 
האבן  ליינער  פילע  און  שליח,  ריכטיגע  דער 
מיר גערופן מיט עצות, און צום סוף זענען מיר 
איינער האט מיר  ווען  געווארן  געהאלפן  ב"ה 
רעקאמענדירט צו גיין מר. הויער וועלכע האט 
"ארטש",  ספעציעלע  א  מיר  פאר  צוגעפאסט 
זייער טייער, אבער עס האט  עס קאסט טאקע 
זיך אלעס געלוינט, ער פארמאגט אפיסעס אין 

מאנרא און אין בארא פארק.
845-537- אויף  הויער  מר.  רופן  קען  מען 

 .1377
א גרויסן יישר כח.

)-(

6597

ספעציעלע זאקן
פאר בריוו #6437

זיין אז "היעל- עס קען טאקע אסאך מאל 
ווייטאג,  די  ברענגט   )Heel spur( ספואר" 
אבער נישט אלעמאל איז דאס דער סיבה. איך 
פוס  און  "היעל"  מיט  געמוטשעט  מיר  האב 
ווייטאג פאר א לאנגע צייט וואס איז געקומען 
 Plantar( פעסיאייטוס"  "פלענטאר  פון 
Fasciitis( - דאס איז אן אינפלאמאציע אין 
 )Plantar Tendon( "די "פלענטאר טענדאם

וואס לויפט אונטער די פוס.
מיטלן,  פארשידענע  פרובירט  האב  איך 
"אנטי- און  "סטרעטשינג-איבונגען"  צווישן 

און  אייז,  מעדיצינען,  אינפלאמאציע" 
בלויז  צומאל  און   )Insoles( "אינסאלס" 
אן  אבער  אריבערגיין,  זאל  עס  אז  געווארט 
אנגעהאלטן  האט  פראבלעם  דער  ערפאלג. 
ביי  נאכפרעגן  זיך  נאכן  לאנג.  חדשים  פאר 
רעקאמענדירט  איינער  מיר  האט  מענטשן 
 Strassburg( סאקס"  "שטראסבורג 
Socks( און ב"ה דאס האט געארבעט דאס 
נאך  מעטאדן.  אנדערע  אלע  פון  בעסטע 
גיין  רואיג  געקענט  איך  האב  וואכן  צוויי 
זאקן  סארט  דיקע  א  איז  עס  יסורים.  קיין  אן 
צוביסלעך  טוט  וואס  וועלקרא-לופס  מיט 
אויסציען די "טענדאן" בשעת מען שלאפט. 
אנדערע מענטשן דערציילן אז זיי האבן שוין 
פאר  דערמיט  שלאפן  נאכן  ישועה  א  געזען 
באקומען  עס  קען  מען  וואכן.   2-3 בלויז 
 Surgical( סופליי"  "סוירדזשעקל  ביי 
פאר  אנליין  אדער  געשעפטן,   )Supplies

בערך פערציג דאלער.
ווי  שיך  אן  גיין  צו  ראטזאם  איז  אויך 
פאר  ערמעגליכן  וועט  דאס  מעגליך.  ווייט 
די פוס זיך צו בייגן נאטורליך און נישט זיין 
געצווינגען צו זיין אין די פארעם פון די שיך.

"פלענטאר פעסיאייטוס" קען זיין כראניש 
צייט.  צו  צייט  פון  צוריקקומען  און עס קען 
ווען די ווייטאג קומט צוריק זאל מעו שלאפן 
מיט די סארט זאקן פאר א וואך צייט און עס 

וועט נאכאמאל בארואיגען די ווייטאג.
)-(  
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For more information or to schedule an appointment 

Call: (845) 323-5950 

Treating physical and 
emotional issues such as psoriasis,  

rheumatoid arthritis, stress and anxiety, 
 and stomach disorders, 

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

 צו העלפן בעז"ה קענען מיר זיין די ריכטיגע שליח
 מיט אייערע פיזישע און גייסטישע שוועריגקייטן. 
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4vnxphe dtzgy|   bhxi ,ag"u

kgrby thhl "xtrbt" btl vhhby
-5765-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)-(

n          n          n

btl thcgr rtzghahg
-6765-

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

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

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

)-(

n          n          n

zuhgrg "ctray" egdi
ptbdux
-7765-

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

)-(

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

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

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

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

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

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

2( ngi phky ti sh pkta nhy uutxgr chz tuhci )uuh
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3109-294-548
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ptex: 

2121-305-548
*

ygkgpti bungr ptr tkg prtdgx' gbypgrx

tsgr etngbytri thcgr sgo khhbgrx dtzgy:

2120-305-548
*

ctzubsgrg aytc ptr tkg yuhaubdgi thi tsrgx

tui ptxy prtckgngi:

0622-315-817
*

tsuugryhhzi thi dtzgy uutx uugry dgkhhby surl

mgbskhdgr yuhzbygr thcgr sh uugky:

303 x2479-662-817
*

mu cteungi sgo dtzgy tuh; ckh.-ptxy ahey

ti thnghk mu:
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זייט 33 <<

פון המספיק  מיטגלידער  געטרייע שטאב  די 
העביליטעישאן  דעי  קאונטי  ארענדזש  אוו 
)מענער דעוויזיע( לייגן אריין אומבאשרייבליכע 
רעזידענטן  טייערע  די  ארויפצוברענגען  כוחות 
נאר  נישט  מעגליכקייטן,  העכסטע  זייערע  צו 
בלויזע  זיי  ברענגט  וואס  אקטיוויטעטן  מיט 
די  אז  איז  ציל  הויפט  זייער  נאר  פארגעניגען, 
די  אין  אריינברענגען  אויך  זאלן  אקטיוויטעטן 
חשובע בחורים אינפארמאציע און פארשטאנד 
איבער מערערע וויכטיגע טעמעס וואס איז נוגע 

צו זייער טאג-טעגליכן לעבן.
איינע פון די לעצטיגע געניאלע פראגראמען 
צו  איז  גאנג  אין  געווארן  געלאזט  איז  וואס 
"ל"ט  די  בחורים  טייערע  די  מיט  לערנען 
מלאכות" וואס איז זייער וויכטיג צו חזר’ן און 
לערנען און זיין אפגעהיטן. אבער ווי אלעמאל, 
ווערט עס נישט בלויז געלערנט אין פארעם פון 
א שיעור, נאר כדי די בחורים זאלן עס געדענקן 
און פארשטיין וועט מען עס אויספירן מכוח אל 
פערזענליך  קענען  זאלן  בחורים  די  כדי  הפועל 
וועט  וואס  ביישפיל  לעבעדגע  א  מיטהאלטן 

דערנאך בלייבן איינגעקריצט ביי זיי.
אנגעפירט  ווערט  פראגראם  הערליכער  דער 
דירעקטאר  העב  דעי  ענערגישער  דער  דורך 
הילף  די  מיט  הי"ו,  ראבי  זלמן  שלמה  מוה"ר 
פראפעשענעל  סופארט  דירעקט  זיין  פון 
בלויז  זענען  נשמה  און  הארץ  וועמענס  שטאב 
אריינגעטון איבער וואס נאך מען קען צושטעלן 

פאר די בחורים אז זיי זאלן שטייגן און בליען’.
מערערע  געלערנט  שוין  האבן  בחורים  די 

עס  מען  האט  אצינד  אבער  שבת,  הלכות  מאל 
די  איינמאל  פאזע.  פאקטישן  צום  געברענגט 
בחורים זענען גרייט געווען, פארשטייט זיך נאך 
א פייערדיגע שחרית און געשמאקע נערהאפטיגע 
אויפ’ן  ארויסגעלאזט  זיך  מען  האט  פרישטאג 
"הארדוועיר  גרויסע  די  פון  איינע  צו  וועג 
גרופע  דער  וואו  געגנט,  דער  אין  געשעפטן" 
ספעציעלן  צום  טריט  זייערע  געוואנדן  האט 
פארקויפן  צו  שטייט  עס  וואו  אפטיילונג 
געצייג  און  פראדוקטן  פארשידענע-ערליי 

אנצופלאנצן און אנזייען.
פארזוימט,  נישט  זיך  האבן  בחורים  די 
וואס  געוואוסט  פונקטליך  האבן  זיי  נאר 

פון  שוין  האבן  זיי  וויבאלד  דארפן  זיי 
וואספארא  גענוי  אויסדערוועלט  פאראויס 
איז  "עס  פלאנצן.  ווילן  זיי  גרינצייגען  סארט 
ערנסט  וואו  זען  צו  בילד  ערהאבן  אן  געווען 
קוים  און  אויפגענומען,  די בחורים האבן עס 
געווארט צו קענען זיך צוריקקערן מיט זייערע 
גייט  וואס  פארעם  נייער  דער  צו  פראדוקטן 
אויפגעשטעלט ווערן וואו מען וועט לעבעדיג 
מען  אז  מלאכות  ל"ט  די  פארשטעלן  קענען 
כדת  שב"ק  הייליגן  דעם  היטן  קענען  זאל 
זיך אויס איינע פון די שטאב  וכדין", דרוקט 

מיטגלידער פארן גאזעט. 
געשעפט  אין  וועגענער  די  איינמאל 

די  מיט  איבערגעפילט  געווען  שוין  זענען 
א  מיט  געשטאנען  זיי  זענען  געצייג  נויטיגע 
געוואלדיגע דרך ארץ ביי די רעדזשיסטער צו 
באצאלן פאר די פראדוקטן און פון דארט האט 
מען זיך צוריקגעקערט צום דעי העב וואו דער 

פראגראם האט זיך אפעציעל אנגעפאנגען.
ארויפגעשארצט  זיך  האבן  בחורים  די 
ערשטן  דעם  אנגעפאנגען  און  ס’ארבל 
שטאפל פון גראבן – חורש! ווען די חשובע 
די  פאר  ערקלערט  האבן  איינגעשטעלטע 
בחורים אז וואס עס ווערט איצט געטון טאר 
מען נישט טון אום שבת קודש אזאך וואס זיי 
גוט פארשטאנען מיט אלע  איצט  האבן שוין 
קליפערליך. פון דארט איז מען געגאנגען צום 
די  זורע!   – אנזייען  פון  מלאכה  קומענדיגן 
בחורים האבן אריינגעלייגט די זומען אין דער 
געגעבן  זיי  האבן  אנגעשטעלטע  די  בעת  ערד 
צו פארשטיין איבער די הארבקייט פון אנזייען 

אום שב"ק.
דער געוואלדיגער אינהאלטסרייכע פראגראם 
א  אין  בחורים  די  אריינגעווארפן  ווי  האט 
מלאכות  ל"ט  די  איבער  דיסקוסיע  העפטיגע 
וואס האט ווי פארשטענדליך זיי געברענגט זיך 
צו קאכן אין אנדערע נושאים איבער הלכה און 

מנהגים.
דרייסיג  און  "ניין  וועכענטליכער  "דער 
ארום  ביז  אנהאלטן  וועט  פראיעקט  מלאכות" 
פארן  ראבי  מר.  זאגט  פסח",  קומענדיגען  דעם 

גאזעט. "צוטיילט וועכנטליך".
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו! 

און  עלטערן  זייערע  קינדערלעך,  טייערע  די 
שטאב מיטגלידער קוקן ארויס מיט שפאנונג אויף 
דעם היי-יעריגן זומער סעזאן וואס וועט ברענגען 
לעבעדיגע וואכן פאר די טייערע קינדערלעך אין 
וועלן  וועלכע  קאונטיס  ראקלענד  און  ארענדזש 
פליגלען  ווארעמע  די  אונטער  אנגעשלאסן  זיין 
וואס  נשמה"  "קעמפ  בארימטער  דער  פון 
דעי- רעספיט  "המספיק’ס  אונטער  אפערירט 

קעמפ פראגראם".
לויט ווי די "רעספיט קאארדינעיטארס" געבן 
איבער פארן גאזעט, זענען שוין די הכנות אויף 
די העכסטע אקטאוועס מיט א שלל פון געניאלע 
ארטס-און- אריין  נעמט  וואס  פראגראמען 
קרעפט’ס, שווימען, הערליכע אויספלוגן, געימס 
אינדרויסן  אין  און  אינעווייניג  שפילצייגן  און 
זענען  וועלכע  לופטיגע-שטחים  ברייטע  די  ביי 

ספעציעל דעזיגנירט פאר די סארט אקטיוויטעטן, 
מאס  גרעסטע  די  מיט  צו  גייט  אלעס  און 

געטריישאפט און איבערגעגעבענקייט.
וואס "קעמפ נשמה" באדייט פעלט נישט אויס 
צופיל צו ערקלערן. במשך די יארן זינט המספיק 
איז באשטעטיגט געווארן צו סערווירן "עפטער 
בשנת  ציבור  היימישן  ביים  רעספיט"  סקול 
תשס"ד, זענען די "זומער פויזע" וואכן גענצליך 
געטוישט געווארן צו א לעבעדיגער סעזאן ווען 
העכער  שטייגן  און  מחי’  זיך  זענען  קינדער  די 
שיחיו  עלטערן  די  בשעת  ערווארטונגען,  אלע 
און המספיק פעמילי קעיר ‚פראוויידערס’ שעפן 
הויפנס אידיש נחת מיט מנוחה און צופרידנהייט.

צו זיין בארעכטיגט פאר "קעמפ נשמה" דורך 
פון  קרייז  אינעם  זיין  בלויז  מען  דארף  המספיק 

המספיק נייעס

זכור את יום השבת לקדשו:

גרינצייג-פארעם ביי המספיק אוו ארענדזש 
קאונטי דעי העביליטעישאן פארוואנדעלט אין 

לעבעדיגע ל”ט מלאכות שיעורים

א געזונטן זומער מיט הארץ און "נשמה”:

צענדליגע פאמיליעס קוקן ארויס מיט שפאנונג צום 
"קעמפ נשמה” רעספיט זומער סעזאן 

די בחורים האבן זיך ארויפגעשארצט ס’ארבל
און אנגעפאנגען דעם ערשטן שטאפל פון גראבן – חורש! 

די קינדערלעך פון "קעמפ נשמה" ביי א לעבעדיגע אויספלוג פאריאר זומער העעל"ט

הכנות אויף די העכסטע אקטאוועס מיט א שלל פון געניאלע און לעבעדיגע פראגראמען
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המספיק-קעירגאזעט
נייעס און אינפארמאציע 

איבער די מיטעלע און 
עלטערע יארן צוגעשטעלט 

דורך "המספיק קעיר"

ג און אלט פאר יונ
פירנדע  ברייט-פארצווייגטע  א  אלס 
יארק  ניו  אין  ארגאניזאציע  קעיר"  "האום 
דורכאויס  קעיר"  "המספיק  האט  סטעיט 
אפמאכן  געשלאסן  עקזיסטענץ  איר 
יארקער  ניו  די  אין  ריזן  גרעסטע  די  מיט 
און  "פידעליס"  ווי  מארקעט,  אינשורענס 
האנט-ביי-האנט  ארבענטנדיג  "עמפייער," 
מיט "מעדיקעיר" און "מעדיקעיד" צו דעקן 
מיט  מענטשן  פאר  אויסגאבן  קעיר  האום 

שוואכערע פארדינסטן. 
קעיר"  "המספיק  איז  צייט  די  מיט 
פון  טייל  מיט  קאנטראקט  אין  אריין  אויך 
אין  סיסטעמען  שפיטעלער  גרעסטע  די 
געגנטער  וועלי  האדסאן  און  אפסטעיט 
מאסיווע  א  צושטעלנדיג  יארן  די  דורכאויס 
אלע  פון  געהילפן  און  נוירסעס  פון  שטאב 
די  אהערצושטעלן  קרייזן,  און  שיכטן 
פערזענליכע ארבייט אין שטוב, די קלינישע 
ארבייט אויפ'ן פעלד, די נוירסינג איבערזיכט 
ווערק  די אדמיניסטראציע  און  נויטיג,  וואס 
אין אפיס פאר זייערע פאציענטן איינמאל זיי 

קערן זיך אהיים פון שפיטאל.
נישט  בלייבט  קעיר"  "המספיק  אבער 
פיבערט  הויפטקווארטיר  איר  נאר  שטיין, 
און פלענער  געדאנקן  שטענדיג מיט פרישע 
קוואליטעט- אין  באגריפן  נייע  ברענגען  צו 
אצינד  זיך  האט  דאס  און  סערוויסעס, 
די  מיט  ארויסגעוויזן  מאל  וויפלטן  צום 
האט  זי  וואס  נאכדעם  פארבן  שענסטע 
איינע  מיט  שותפות  הערליכן  א  געשלאסן 
דער  ריזן,  "העלטקעיר"  באקאנט'סטע  פון 

בארימטער "קריסטאל-ראן" אימפעריע.
צוזאמענארבעט  נייער  און  שותפות  דער 
מאנאטן  לאנגע  פון  רעזולטאט  א  איז 
"המספיק  די  דורך  שתדלנות  העפטיגע 
האט  וואס  פירערשאפט  קעיר" 
זיצונגען  פערזענליכע  אריינגענומען 
עקזעקוטיוון  סאמע-העכסטע  די  צווישן 
פירנדע  און  "קריסטאל-ראן"  אינערהאלב 
קעיר  המספיק  אינערהאלב  פערזענליכקייטן 
איר  געציילט  זיך  האט  זיי  צווישן  וואס 
מוה"ר  דירעקטאר  עקזעקוטיוו  ענערגישער 
אשר שמואל כ"ץ הי"ו און טשיף אפערעישאן 

אפיסער מוה"ר מרדכי וואלהענדלער הי"ו.
אויסגעהאמערט  זענען  זיצונגען  די  ביי 
בענעפיטן  און  דעטאלן  גענויע  די  געווארן 
פארן  ברענגען  קען  שותפות  אזא  וואס 
די  ברענגן  צו  ציל  מיט'ן  אלעס  פאבליקום, 
בעסטע "האום-קעיר" סערוויסעס פאר אירע 

קליענטן. 

"יוניווערזיטעט  דער  ביי  וויסנשאפטלער 
ערפינדן  האבן  לאנדאן  אין  קעמבריטש"  אוו 
אין  ראלע  הויפט  א  שפילט  קאלעסטראל  אז 
די  אין  "אלצהיימערס"  פון  אנטוויקלונג  דער 

עלטערע יארן.

קען  וואס  סובסטאנץ  א  איז  קאלעסטראל 
אדערן  די  פון  ווענט  די  אויף  אויפבויען  זיך 
געזונטהייט  פארשידענע  פאראורזאכן  און 
פראבלעמען מיט גאר שעדליכע קאנסעקווענצן 

ווי הארץ אטאקעס און סטראוקס.

פאבלוצירט  איז  וואס  שטודיע  נייער  א 
כעמעסטרי"  "נעטשור  די  דורך  געווארן 
קען  קאלעסטראל  אז  זאגט  זשורנאל 
וואס  פראטין  געוויסע  א  אז  פאראורזאכן 
זיך פארמירן  זאל  זיך "אמילויד-בעטע"  רופט 
ברענגט  וואס  מח  דער  אין  גרופעס  אין 
עס  טוט  דערמיט  וואס  פארשטאפונגען, 
פארניכטן  דורכ'ן  פונקציע  מח  דער  שעדיגען 
מערערע מח צעלן וואס אין רעזולטאט ליידט 

דער מענטש פון אלצהיימערס.
באקאנטע  א  איז  "אמילויד-בעטע" 
און  אלצהיימערס,  ברענגט  וואס  צושטאנד 
אהאלב  פינעף  ארום  עפעקטירן  טוט  עס 
מיליאן מענטשן אין אמעריקע, און טראצדעם 
גענוג  נאכנישט  זענען  וויסנשאפטלער  וואס 
ברענגען  זאל  קאלעסטראל  פארוואס  קלאר 
אין  פארמירן  זיך  זאל  "אמילויד-בעטע"  אז 
ערפינדונג  נייער  דער  עפענט  פארט  גרופעס 
פארשונגען  ווייטערדיגע  פאר  טיר  פרישע  א 
לעזונג  א  טרעפן  ענדגילטיג  צו  שטודיעס  און 
אלצהיימערס  שווערער  דער  צו  היילונג  און 

צושטאנד.  

און  אלט,  יאר   112 איז  נאנאקא  מאזעזא 
אלס  געווארן  באשטעטיגט  אפעציעל  איז 
"גינעס  די  דורך  מאן  עלטסטער  וועלט'ס  דער 
יאפאן  אין  וואוינט  נאנאקא  רעקארד".  ווארלד 
און ער איז געבוירן געווארן אום יולי 25, 905' 
געוועזענער  דער  וואס  יאר  זעלבער  דער   –
רוזוועלט  טעהידאר  פרעזידענט  אמעריקאנער 
רוזוועלט(  פרעזידענט  ערשטער  דער  איז  )דאס 
צווייטן  א  פאר  געווארן  איינגעשוואוירן  איז 
הערן  צו  געוואוינט  זענען  מיר  טערמין... 
פערזאן  אנדערער  א  איבער  צייט  שטיק  יעדע 
עלט'סטע  דער  אלס  פאררעכנט  ווערט  וואס 
דער  האט  אצינד  אבער  וועלט,  דער  אויף  מאן 
די  פון  ימים  אריכת  זיין  צו  סוד  אנגעבליכער 
וועלט'סט עלט'סטע מאן געהויבן די ברעמען ביי 

מעדעצינישע וויסנשאפטלער.
געגעבן  האט  ער  וואס  אינטערוויו  אן  אין 
פאר א לאקאלע נייעס קאנאל, זאגט ער אז דער 
סוד צו זיין לאנגע לעבן איז דאס עסן זיסווארג. 
מעדיצינישע עקספערטן און אפילו סתם מענטשן 
דערמיט,  איינשטימיג  אזוי  נישט  אוודאי  זענען 
אז  קלאר  זייער  מאכט  מאן  אלטער  דער  אבער 
ווען ער רעדט פון זיסווארג האט ער נישט דוקא 
סטראבערי- זיסע  די  נאר  נאשערייען,  געמיינט 
קריעם וואס ווערט ארויפגעלייגט אויף קעיק'ס.

זיסווארג  וועלכע  סיי  עסן  צו  גלייכט  "ער 
צוקומען  טאקע  דארף  ער   – אייניקל  זיין  זאגט 
אין  זיך  געפונט  ער  אבער  רעדער-בענקל  א  צו 
ליינט  ער  און  צושטאנד  צופרידנשטעלנדע  א 

צייטונגען אויף א טעגליכע פארנעם", זיכער איז 
ער נישט איינשטימיג מיט אונזערע באריכטן אין 

גאזעט...
אז עס איז באשערט צו לעבן... 

מזל טוב: 
"קריסטאל-

ראן” העלטקעיר 
שליסט שותפות 

מיט "המספיק 
קעיר”

א נייע עפאכע אין וועלט פון "אלצהיימערס"

”קאלעסטראל” שפילט הויפט ראלע 
אין אלצהיימערס אנטוויקלונג

וועלט'ס עלטסטער מאן פארעפענטליכט 
זיין סוד פאר אריכת ימים: זיסווארג!

דער 112 יעריגער מאזעזא נאנאקא ערהאלט דעם "גינעס-ווארלד-רעקארדס" סערטיפיקאט

קאלעסטראל איז א סובסטאנץ וואס קען זיך אויפבויען אויף די ווענט פון די אדערן
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באריו אינטערעסאנטער  א  -  וואשינגטאן 
כט אין דער "ביינער און מינעראל זשורנאל" 
ערפינדונג  דראמאטישע  א  איבער  דערציילט 
דורכגעפירט  איז  וואס  שטודיע  א  דורכאויס 
צעבראכענע  א  מיט  פאציענטן  אויף  געווארן 
והיפ. דער צושטאנד ווערט גערופן אינעם מע

דיצינישן דזשארגאן אלס "אסטיאפעראסיס", 
און איינע פון די פאפולערע מעדיצינען וואס 
ווערן געגעבן פאר די סארט פאציענטן ווערט 
וגערופן מיטן נאמען "אלענדראנעט", דער מע

דעצין היילט אויס און פארמיידט צובראכענע 
נייער  דער  צייגט  אצינד  אבער  ביינער,  היפ 
זיך מער אין  ושטודיע אז דער מעדעצין האט 

ערע בענעפיטן.
ארויסגעשטעלט  זיך  האט  עס  ווי 
באקומען  האבן  וואס  פאציענטן  האבן 
א  געזען  מעדיצין  "אלענדראנעט"  דער 
הארץ-אטאקעס,  אין  רעדוקציע  דראמאטישע 
און סטראוקס. דער שטודיע האט אריינגענומען 
נארוואס  זענען  וועלכע  פאציענטן  זיך  אין 
היפ  צובראכענע  א  מיט  געווארן  דיאגנאזירט 
זיי  און   ,'13 יאר  ביז   '05 צווישן  יארן  די  אין 
 .'16 יאר  ביז  געווארן  נאכגעקוקט  זענען 
 4,602 האבן  פאציענטן,   34,991 די  צווישן 
"אסטיאפעראסיס"  דער  ערהאלטן   )13%(

באהאנדלונג.
זאגן  ערפינדונג  נייער  דער  פון  ליכט  אין 
בעסער  דארפן  פאציעטן  אז  דאקטוירים 
הארץ  גוטע  די  איבער  ווערן  אינפארמירט 
נישט  זיך  און  פארמאגט,  זי  וואס  בענעפיטן 
אין  מעדעצין  דער  נעמען  פון  צוריקהאלטן 

פאל פון א צובראכענע היפ. 

שטודיע:טאבלעטן

פאפולערע 
מעדעצין פאר 

צעבראכענע 
היפ פארמיידט 

הארץ אטאקעס

נייער ערפינדונג וועט פארמיידן 
בלינדקייט ביי צוקער-ליידענדע

פארשער: נייער אפעקטיווע מעטאד ארבעט 
וואונדערליך קעגן "עקזימע" אויסשלאג"

קאליפארניע - עס הערשט א דערלייכטערונג 
אין די וועלט פון "דייעביטיס" נאכדעם וואס 
וואונדערליכע  א  געטראפן  האבן  פארשער 
ביי  'בלינדקייט'  וויאזוי אפצוהאלטן  מעטאד 

צוקער-ליידענדע.

מענטשן וואס לעבן מיט טיפ 1. דייעביטיס 
ווערן באאויפטראגט דורך זייערע דאקטוירים 
דאקטאר  אויגען  ביים  באזוך  א  אפצושטאטן 
פאר א גרונטליכע אונטערזוכונג יאר-יערליך 
נישט  ווערן  אויגן  די  אז  מאכן  צו  זיכער 

געשעדיגט צוליב אומקאנטראלירטע צוקער-
שטאפלען.

וואס  טראצדעם  אז  ווארענען  דאקטוירים 
זיינע  שטרענג  קאנטראלירט  מענטש  דער 
נישט  אלס  נאך  ער  איז  שטאפלען  צוקער 

נישט  וועט  זע-קראפט  זיין  אז  גאראנטירט 
זיך  ער  זאל  דעריבער  ווערן  אפעקטירט 
אין  שטיין  נאר  אויגען  די  פארמאכן  נישט 

פארבינדונג מיט א אויגען-דאקטאר.
מאל  רוב  זיך  וועלן  צוקער-ליידנדע  אבער 
דאקטוירים  וויבאלד  דערצו  צוכאפן  נישט 
פארשלאגען  פעלער  רוב  אין  וועלן 
פרעצעדור  געוויסע  א  פאציענט  פארן 
דער  און  זע-קראפט,  די  אפצוראטעווען 
פרעצעדור איז באקאנט צו זיין זייער פיינפול. 
וועלן  ערפונדונג  נייער  דער  מיט  אצינד 
צוקער-ליידנדע קענען אויסלעבן זייערע יארן 
מיט ליכטיגע אויגען דורך א נייער שיינענדיגע 

"לענס".
די 'לענסעס' וועט מען נאר אנטון דורכאויס 
די  באשיצן  וועט  וואס  שטונדן  נאכט  די 
געבן  פארשער  די  מענטש.  דער  פון  ראי' 
דער  פארוואס  אורזאך  די  פארשטיין:  צו 
מענטש פארלירט די זע-קראפט איז וויבאלד 
צוליב  אפ  שטארבן  אויגן  די  אין  אדערן  די 
די  נישט  באקומען  נערוו-צעלן  די  וואס  דעם 
דער  קומט  "אקסעדזשין",  מאס  פארלאנגטע 
פארלאנג  די  רעדוצירט  עס  און  'לענס'  נייער 
פון אקסעדזשין בשעת דער פאציענט שלאפט 
דורכ'ן אריינגעבן א קליינע מאס ליכטיגקייט 

אין די אויגען. 

באוויזן  האבן  פארשער   - יארק  ניו 
צו  וויאזוי  נייער מעטאד  א  אויפצוקומען מיט 
היילן מענטשן וואס ליידן פון די ווייטאגליכע 

"עקזימע" אויסשלאג. 
פארעפענטליכט  איז  וואס  באריכט  דער 
געווארן דורך פארשער געט צו פארשטיין: איינע 
פון די באקטעריעס וואס ערנערן זיך אין אונזער 
"סטעפעלעקאקוס  גערופן  ווערט  קערפער 
 )Staphylococcus Aureus( אוריעס" 
געווענליך  וואוין-ארט  רואיגע  א  טרעפט  זי 
פון  ליידן  וואס  מענטשן  פון  הויט  די  אויף 
שלעכטע  ספעציפישע  דער  "עקזימע". 
באקטעריע לעבט פון די טרוקענע אויסשלאגן 
וואס דערמיט שטעלט ער אויס דער מענטש צו 

מענטש  דער  אינפעקציעס.  שעדליכע  אנדערע 
זיין הויט ארום 1,000 סארטן  פארמאגט אויף 
דעם  באשיצן  זיי  פון  געוויסע  באקטעריעס, 
מענטש און אנדערע פון זיי באקטעריעס שאפן 

ווייטאגליכע צושטאנדן אזוי ווי "עקזימע".
האבן  "עקזימא"  פון  ליידן  וואס  מענטשן   
וואס  'באקטעריע'  גוטע  די  געווענליך  נישט 
מענטשן  די  וויבאלד  אינפעקציעס  באקעמפט 
"אנטיבאיאטיקס"  כסדר  נעמען  עקזימא  מיט 
פאר די פראבלעמן וואס די אינפעקציעס מאכט 
די  סיי  פארניכטעט  אנטיבאיאטקס  די  און  אן 

גוטע און סיי די שלעכטע באקטעריעס.
זענען  פארשונגען  גרונטליכע  נאך   
געניאלן  א  מיט  אויפגעקומען  וויסנשאפטלער 

זעלנער  נייע  איינשפאנען  וועט  איינפאל: מען 
וועלן  דאקטוירים  אז  מיינט  וואס  קאמף,  צום 
ביי  אדער  קערפער  אינעם  אריינגעבן  קענען 
אויסשלאגען  די  וואו  ערטער  ספעציפישע  די 
געפונען זיך, די גוטע באקטעריע וועלכע וועלן 

באקעמפן דער "עקזימע אויסשלאג".
א  אויף  אויספרובירט  עס  האבן  פארשער   
א  אריינגעגעבן  האבן  זיי  פאציענטן.  גרופע 
 – עלענבויגן  די  אין  איינשפריץ  ספעציעלע 
פאר  אויסגעשטעלט  מערסטע  די  איז  וועלכע 
עקזימע, צוויי מאל א וואך פאר 6 וואכן פאר 
א  מאל  צוויי  קינדער  פאר  און  ערוואקסענע, 
"עקזימע"  אלע  כמעט  וואכן.   12 פאר  וואך 

פאציענטן האבן געזען א פארבעסערונג. 

די 'לענסעס' וועט מען נאר אנטון דורכאויס די נאכט שטונדן וואס וועט באשיצן די ראי' פון דער מענטש
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ד
מנחם אב

הרה”ק מבאבוב זי”ע
רבי  רב, הרה”ק  הייליגער באבובער  דער 

פלאגן  שווער  גאר  זיך  פלעגט  הי”ד,  בנציון 

אויפצוהאלטן  דרך  טלטולי  און  חובות  מיט 

די ישיבה אין באבוב. ער שרייבט אין א בריוו 

אז די יסורי הנפש פון אזעלכע דאגות זענען 

”תסמר שערות אנוש.”

ביי א געלעגנהייט האט די באבובער רב 

זיידע הרה”ק בעל  גרויסער  געזאגט אז דער 

דברי חיים מצאנז זי”ע פלעגט אונטערנעמען 

ווי  מדריגות,  העכערע  פיל  אויף  יסורים 

מיט  אבער  פייער,  אין  הענט  די  אפברענען 

פון  הנפש  יסורי  און  דאגות  שווערע  די 

אויסהאלטן די ישיבה איז ער שוין יוצא און 

אונטערנעמען  פון  פטור  דורכדעם  ווערט 

שלג  גלגול  ווי  סיגופים  און  יסורים  אזעלכע 

און פארברענען די הענט אין פייער.

רבי בנציון בן רבי שלמה האלברשטאם הי”ד, 
מח”ס קדושת ציון, ד’ מנחם אב תש”א

ח
מנחם אב

הרה”ק מלובלין זי”ע
ביים הייליגן רבי’ן פון לובלין איז די טיר 

נאר  געווען פארשלאסן  מיוחד  חדר  זיין  פון 

נאכמיטאג  שבת  וואך,  די  במשך  איינמאל 

הייליגער  דער  ווען  סעודות,  שלש  בעפאר 

קיינעם  מינוטן  געציילטע  אויף  האט  חוזה 

נאכדעם  אופן.  בשום  געלאזט  דארט  נישט 

פלעגט דער צדיק ארויסקומען צו מנחה און 

שלש סעודות כנהוג.

זיך א חסיד פאר’עקשנ’ט  איינמאל האט 

יענע  עבודה  רבינ’ס  דעם  זעהן  מוז  ער  אז 

מינוטן, פאר יעדן פרייז. ער האט זיך באהאלטן 

ווי דער  געזען  און  אין צימער,  אין א שאפע 

די  פארשליסט  אריין,  קומט  חוזה  הייליגער 

טיר, און נעמט ארויס א ספר צו לערנען. ווי 

נאר דער צדיק האט אנגעהויבן לערנען אינעם 

און  צימער,  אין  געטאן  ”בליץ”  א  האט  ספר 

דער חסיד האט נישט געזען ווייטער. נאך א 

צדיק פארלאזט דעם  דער  צוויי האט  מינוט 

צימער, און דער חסיד איז נאכגעגאנגען, ביז 

אין ביהמ”ד.

געווענליכע  די  אנגעקומען  ס’איז  ווען 

צייט פון אריינברענגען ליכט נאך של”ס האט 

דער חסיד געפרעגט זיין שכן פארוואס מען 

ברענגט נישט די ליכט, האט יענער געזאגט, 

וואס הייסט, דארט ליגט די ליכט ביים רבינ’ס 

טיש. דעמאלט האט דער חסיד פארשטאנען 

אים  האט  אונטערגאנג  זון  די  נישט  אז 

ל”ע  איז  ער  נאר  זעהן,  אויפהערן  געמאכט 

בלינד געווארן.

זייער דערשראקן,  געווארן  איז  איד  דער 

און ער האט געבעטן צוויי חברים נעבן אים 

זאלן אים טראגן צום רבי’ן פאר א ברכה זיין 

הבדלה  נאך  באלד  קומען.  צוריק  זאל  ראי’ 

זענען זיי אריין צום רבי’ן און דער חוזה האט 

נישט  האבן  אויגן  די  אבער  אנגעוואונטשן, 

געזען. דער רבי האט נאכאמאל געוואונטשן, 

אבער די אויגן בלייבן טונקעל. זעהנדיג אז דא 

איז א הארבע זאך האט דער הייליגער חוזה 

געזאגט דעם חסיד ער זאל גיין צו ”מיין בערל 

אין ראדישיץ” )הסבא קדישא זי”ע( ווייל נאר 

ער קען העלפן.

אנקומענדיג קיין ראדישיץ איז דער איד 

האט  וועלכער  צדיק,  צום  געפארן  באלד 

זיין חדר מיוחד א גאנצע שאנק  געהאט אין 

מיט רפואות – שריים פון הושענות, נר חנוכה, 

ויו”ט.  שבת  סעודות  וויין,  קידוש  כוסות,  ד’ 

דער צדיק פון ראדישיץ האט צוזאמגעמישט 

עטליכע רפואות און געגעבן דעם איד, אבער 

צדיק  דער  האט  געהאלפן.  נישט  האט  עס 

שבת  אויף  אים  ביי  בלייבן  זאל  ער  געזאגט 

קודש.

מראדישיץ  הרה”ק  האט  שב”ק  נאך 

פון דעם שבת, און  געגעבן דעם איד שריים 

עס האט ווייטער נישט געהאלפן. האט דער 

”איך  בזה”ל,  חסיד  דעם  פאר  געזאגט  צדיק 

האב דיר שוין געגעבן אזעלכע זאכן וואס א 

דומם וואלט שוין געקענט זעהן.” אויב אלעס 

האט נישט געהאלפן, האט דער רבי ממשיך 

אמת  דעם  זאגן  איר  מוזט  דעמאלט  געווען, 

וויאזוי דאס האט פאסירט. האט דער חסיד 

דערציילט אז ער האט זיך באהאלטן אין חדר 

ער  ווי  געזען  לובלינער,  הייליגן  ביים  מיוחד 

נעמט א ספר צום לערנען און עס האט געגעבן 

א בליץ, און זינט דאן האט ער אויפגעהערט 

צו זעהן.

האט דער הייליגער ראדישיצער געזאגט, 

אויב אזוי איז נישטא קיין עצה פאר אייך. דער 

יעדן שבת,  מינוטן  יענע  אין  חוזה,  הייליגער 

און  רמב”ם,  הייליגן  אין  הלכות  צוויי  לערנט 

דעמאלט איז דער חוזה זוכה צו לערנען צום 

שיין פון ”אור הגנוז,” און ווער עס זעהט דאס 

און איז נישט ראוי דערצו קען מער נישט זעהן 

קיין דבר גשמי. 

רבי יעקב יצחק בן רבי אברהם אליעזר הלוי 
הורביץ, מח”ס דברי אמת, ח’ מנחם אב תקע”ה

יג
מנחם אב

הרה”ק רבי מרדכי
בנעט זי”ע

בנעט  מרדכי  רבי  צדיק  הייליגער  דער 

זי”ע איז כל ימיו געווען געזונט און שטארק 

און  גידים,  ושס”ה  איברים  רמ”ח  אלע  מיט 

ער האט קיינמאל נישט געדארפט זעהן מיט 

האט  יארן  יונגע  די  פון  אבער  אד”ג.  ברילן 

יסורים  שווערע  אויף  געליטן  שטענדיג  ער 

אין קאפ, אזא סארט קאפ-ווייטאג וואס איז 

און אמאל שטארקער,  שוואך  געווען  אמאל 

אבער עס האט קיינמאל נישט אויפגעהערט. 

דעריבער זעהט מען אסאך אין זיינע תשובות 

”מכאובי  מאל  עטליכע  דערמאנט  ער  ווי 

הראש.”

אין די זעלבע צייט שרייבט דער גאון וצדיק, 

”ברוך ד’ וואס האט מיר שטענדיג געגעבן די 

רפואה יארצייטןאין
חודש מנחם אב
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מצוה פון מקבל זיין יסורים באהבה, בשמחה 

וטוב לבב.” און ער האט נישט געלאזט דאס 

זאל ח”ו שטערן זיין תורה און עבודה עד זקנה 

ושיבה.

רבי מרדכי בן רבי אברהם בנעט זי”ע, מח”ס 
מהר”ם בנעט, י”ג מנחם אב תקפ”ג

כא
מנחם אב

הרה”ק רבי חיים
בריסקער זי”ע

איינמאל האט דער בריסקער רב באקומען 

שווערע קאפ ווייטאגן. ער האט נישט געוואלט 

גיין צום דאקטאר, אבער ווען די יסורים זענען 

אנגעהויבן  מען  האט  שווער  גאר  געווארן 

האבן  אלע  און  דאקטוירים,  ביי  אנפרעגן 

געזאגט אז זיי זעהן גארנישט. ענדליך איז מען 

וועלכער  דאקטאר  גרויסן  א  צו  אנגעקומען 

האט גוט אויסגעפארשט אלעס איבער די קאפ 

ווייטאג, און דאן האט ער אויסגעפירט אז ער 

קען גארנישט זעהן אויבנאויף.

דער דאקטאר האט פארגעשלאגן צו גיין 

אין שטוב פון גרויסן גאון און דארט זעהן אלעס 

ווי ער פירט זיך פון צופרי ביז אויפדערנאכט, 

ברענגט  וואס  טרעפן  ער  וועט  דאן  אפשר 

האט  רב  בריסקער  דער  יסורים.  שווערע  די 

מסכים געווען.

פרי,  גאנץ  אנגעקומען  איז  דער דאקטאר 

פונעם  התנהגות  גאנצע  די  מיטגעהאלטן  און 

הייליגן גאון.

דאקטאר  דער  האט  שחרית  תפילת  נאך 

געזען ווי רבי חיים שטעלט זיך ביים וואנט און 

פארמאכט די אויגן מיט גאר טיפע דביקות און 

יגיעה. דער בריסקער רב איז אזוי געשטאנען 

א האלבע שעה, שטארק איינגעדרוקט מיט’ן 

האט  דאקטאר  דער  און  וואנט,  צום  קאפ 

קאפ- די  קומט  דעם  פון  אז  פארשטאנען 

ווייטאג. צום ענדע פון די האלבע שעה האט זיך 

רבי חיים געגרייט צו גיין ווייטער ווי גארנישט 

פרעג  א  דאקטאר  דער  האט  געווען,  וואלט 

געטאן וואס דאס איז געווען.

אז  געענטפערט  רב  בריסקער  דער  האט 

דאס איז זיין לאנגאריגע מנהג, אין די האלבע 

און  הונדערט  חזר’ן  צו  דאווענען,  נאכ’ן  שעה 

פופציג בלאט גמרא אויסנווייניג.

ווען דער שווער פון הגאון רבי ברוך בער 

די  און  געווארן,  נפטר  איז  זצ”ל  לייבאוויטש 

רבנות שטוהל אין שטעטל קרעמענטשאג איז 

ליידיג געווארן, האט מען געוואלט אויפנעמען 

האט  ער  מקום.  ממלא  אלס  איידעם  דעם 

אבער נישט געוואלט, און איז געפארן צו זיין 

רבי’ן הגאון רבי חיים בריסקער פרעגן זיין עצה. 

האט דער בריסקער רב געזאגט, אז דיינים צו 

איז דא, אבער  אין שטאט  פסק’ענען שאלות 

הלכות  און  הלכות פסח  אין  שווערע שאלות 

נישט  און  זיך  אויף  נעמען  ער  זאל  אישות 

דאס  האט  בער  ברוך  רבי  אנדערע.  צו  שיקן 

אנגענומען.

ער איז אנגעקומען אין שטאט פאר פורים, 

און האט זיך גענומען איבער’חזר’ן הלכות פסח 

מיט גרויס התמדה, טראץ זיין גרויסע גאונות, צו 

זיין גרייט אויף סיי וועלכע שאלה. רוב שאלות 

ארטיגע  די  צו  געשיקט  ער  האט  שטאט  אין 

זיצן  דיינים און גאונים, און ער האט געקענט 

און לערנען בהתמדה רבה.

איין טאג קומט אריין צום רב אן ארימער 

שוסטער און דערציילט אז זיין פרוי ווארט א 

קינד און איז אריין אין א סכנה און דאקטוירים 

ווילן מאכן א געוואגטע אפעראציע וואס איז 

וואס  קינד,  דאס  און  מאמע  די  פאר  מסוכן 

דארף אן ערנסטע שאלת חכם. רבי ברוך בער 

פון  אחריות  מיט’ן  אויפגענומען  דאס  האט 

זיין רבי’ס אנזאג צו פסק’ענען אליינס. ”און די 

פשוטע,”  א  גיווען  גארנישט  שוין  איז  שאלה 

ער  שפעטער.  דערציילט  אליינס  ער  האט 

האט לאנג עוסק געווען אין אלע פרטים פון די 

שאלה, ביז ער איז געקומען צו א היתר אז מען 

קען מאכן די אפעראציע. ער האט געשריבן א 

הסכמה,  זיין  פרעגן  רב  בריסקער  צו  תשובה 

און ”דער בורא עולם האט געהאלפן אז מיין 

געזאגט  ער  האט  געווען,”  מסכים  האט  רבי 

צוגעלייגט  גארנישט  האט  און  לשון,  זיין  אין 

האט  רב  בריסקער  דער  אפגעפרעגט.  אדער 

אבער צוגעשריבן פאר רבי ברוך בער, אז ער 

זאל פארליינען די תשובה פאר די פרוי, זי זאל 

זאל  ער  אבער  הענין,  חומר  דעם  פארשטיין 

אויספירן אז על פי הלכה איז מותר.

ברוך  רבי  איז  האנט  אין  תשובה  מיט’ן 

בער ארויס זוכן דעם שוסטער’ס הויז, און עם 

גרויס  מיט  קעלער  שימלדיגן  א  אין  געפינען 

ארימקייט. ער האט פארגעליינט די תשובה, ווי 

בריסקער רב האט געזאגט, און אויסגעלאזט 

עפ”י  אבער  פשוט  אזוי  נישט  איז  ענין  די  אז 

דין קען מען מאכן די אפערציע. די פרוי איז 

אבער געווען אן ערליכע און תמימות’דיגע, און 

האט זיך אנגערופן צום רב, ”עס זאל סיי וואס 

נישט  בס”ד  וועט  סכנה  קיין  אבער  פאסירן, 

זיין!” און זי האט נישט געלאזט אפערירן.

א שטיק צייט שפעטער איז דער שוסטער 

געקומען צו רבי ברוך בער מיט א גוטע בשורה, 

אז ער האט געהאט א יונגעל למזל טוב, און ער 

איז געקומען מכבד זיין דעם רב מיט סנדקאות.

די  דערציילט  האט  בער  ברוך  רבי  ווען 

האט  תלמיד  חשובן  א  זיינ’ס  פאר  מעשה 

שוין  מיר  דאך  קענט  ”איר  אויסגעפירט,  ער 

געזען שיכור,  נישט  יארן, איר האט מיך  פאר 

ביי  נישט,  אויך  פורים  אפילו  נישט,  קיינמאל 

רפואה יארצייטןאין
חודש מנחם אב
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הרה”ק רבי חיים בריסקער זי”ע

די אוהל פון רבי חיים בריסקער אין
וועלכע עס געפונט זיך אויך דער הלייגער נציב זצוק"ל

די מציבה פון מהר"ם בנעט אין מיקולובהרה"ק רבי מרדכי בנעט זי”ע

מציבות קדשו
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דעם ברית האב איך זיך אנגע’שיכור’ט.” ער איז 

געווארן מורא’דיג בשמחה, און געזאגט אז דער 

בריסקער רב האט אזוי אהערגעשטעלט דעם 

גאנצן ענין עס זאל זיין ”מסירות נפש” און פון 

דעם זאל קומען די ישועה.

רבי חיים בן רבי יוסף דוב סאלאווייטשיק זי”ע 
מח”ס בית הלוי, כ”א מנחם אב תרע”ח

כו
מנחם אב

הרה”ק מסאטמאר זי”ע
עס איז געווען א איד ר’ זרח ליב אסטרייכער, 

ער איז נישט געווען פון די חסידים פון רבין, 

ל”ע  מחלה  ביטערע  די  באקומען  האט  וואס 

און דאקטוירים האבן געזאגט אז ער האט נאר 

זעקס חדשים צו לעבן. זיין ווייב, וואס איז געווען 

די טאכטער פון הרה”צ ר’ הערש עברי זצ”ל פון 

געווען  איז  רבי  דער  ווען  סאטמאר-  שטאט 

אין א”י גלייך נאך די מלחמה, איז זי געקומען 

וויינען צום רבי’ן וועגן איר מאן’ס מצב, און אז 

זי גייט נישט ארויס פון רבי’ן ביז ער זאגט צו אז 

איר מאן וועט האבן א רפואה! דער רבי האט 

איר נישט געוואלט צוזאגן אבער ער האט איר 

צוגעזאגט אז ער וועט שטארק מתפלל זיין פאר 

איר מאן, און זי איז געווארן בארוהיגט און זי איז 

ארויס פון רבין מיט גרויס אמונה און האפענונג 

אז איר מאן וועט האבן א רפואה. און כך הוה: ר’ 

זרח ליב איז געווארן געזונט.

אלימלך  ר’  הרה”ח  דערציילט  האט 

פראנפורטער ז”ל אז ווען דער הייליגן צדיק ר’ 

מנחם מענדל מסטראפקוב, דער זון פון הייליגן 

רבי שלום מסטראפקוב זי”ע דער זון פון הייליגן 

שינאווא רב בן הרה”ק הדברי חיים מצאנז זי”ע 

אין  יארן  לעצטע  זיינע  געוואוינט  האט  וואס 

וויליאסבורג און איז געווען בידידות מיטן רבין 

זי”ע, ווען ער איז נסתלק געווארן שנת תשי”ד 

אין אמריקא און מען האט אים געברענגט  קיין 

א”י איז דער הייליגער רבי געווען דעמאלטס 

אין ארץ ישראל און איז געפארן אין לופטפעלד 

צו ווארטן פארן ארון, ביי די לוי’ איז איינע פון די 

רבי’ס אין א”י צוגעגאנען צום רבי’ן און פרעגט 

אים: צו מען מעג מתפלל זיין פאר א חולה וואס 

האט די  ביטערע מחלה און די דאקטוירים זאגן 

אז עס איז נישטא קיין האפענונג, צי דאס הייסט 

נישט א תפלת שוא? און דער רבי בייזערט זיך 

אויף אים און זאגט אין די גמ’ )ברכות י.( שטייט 

אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל 

זאגט  צווייטנס  און  הרחמים,   מן  עצמו  ימנע 

דער רבי: איך ווייס א איד וואס די דאקטוירים 

האבן געזאגט אז ער האט נאר זעקס חדשים צו 

לעבן און עס איז שוין אריבער זיבן יאר און ער 

שטייט דא נישט ווייט פון אונז, און דורך תפלה 

איז ער געהאלפן געווארן!

געדארפט  מען  האט  פסח  ערב  איינמאל 

טראגן מצות און מאכלי יו”ט פאר א איד אין 

ישיבה  רבינ’ס  פון  בחורים  די  און  שפיטאל, 

באקן,  מצות  רבי’נס  ביים  זיין  געוואלט  האבן 

ממילא איז נישט געווען ווער עס זאל טראגן די 

זאכן אין שפיטאל. די רביצין ע”ה האט געזאגט 

פאר’ן רבין אז מ’קען נישט טרעפן ווער עס זאל 

גיין אין שפיטאל צו יענעם איד, ווייל די בחורים 

ווילן זיין ביים מצות באקן, האט דער רבי זי”ע 

די  אז  גיזאגט  און  גאר שווער צעבייזערט  זיך 

בחורים זאלן ”נישט איבערטרעטן די שוועל” 

פון הויז, ”מען דארף טראגן צו א איד וואס ליגט 

רבי  דער  האט  שפיטאל,”  אין  ליצלן  רחמנא 

ווער עס קען עס  גיזאגט, און עס איז נישטא 

טאן, אבער צו גיין באקן מצות ווילן זיי קומען – 

”איך וועל נישט ארויסזאגן וואס איך האב מיר 

אינזינען...!”

טאקע דעם ענין פון ”ביקור חולים,” העלפן 

אידן אין שווערן געזונט מצב מיט אלעם וואס 

מעגליך, האט רבינו הקוה”ט זי”ע אריינגעבאקן 

וועלט’ס פארנעם  א  אויף  זיינע תלמידים  אין 

שאין דוגמתו, עד היום הזה.

איינמאל, אין א פרייטאג פרשת מקץ, ווען 

דער רבי זי”ע האט געהאלטן אינמיטן מעביר 

אריינגעקומען  גבאי  דער  איז  זיין,  סדרה 

זאגן אז א יונגערמאן איז מזכיר זיין פרוי אין 

ווארנט אז מען  שווערן מצב, דער דאקטאר 

איז  נישט  אויב  ווייל  אפערירן  זאפארט  מוז 

סכנת נפשות.

אז  האנט  די  מיט  געוויזן  האט  רבי  דער 

מען זאל נישט אפערירן, און דער גבאי האט 

יונגערמאן אז דער רבי  איבערגעגעבן פאר’ן 

האט געזאגט נישט אפערירן. דער יונגערמאן, 

א ליטווישער תלמיד פון לעיקוואוד, האט זיך 

נישט געקומען דא אלס  בין  ”איך  אנגערופן, 

חסיד, איך בעט נאר דער רבי זאל אנוואונטשן 

אז די אפעראציע זאל דורכגיין בשלו’...” דער 

גבאי האט איבערגעזאגט די ווערטער פאר’ן 

רבין.

געוויזן מיט’ן פינגער  דער רבי האט דאן 

עס  און  וגו’  אערבנו”  ”אנכי  פסוק  אויפ’ן 

ער  אז  זאגן  צו  ווי  קול,  אויפ’ן  הויך  געזאגט 

גיין  זאל  אלעס  ערבות  און  אחריות  נעמט 

נישט אפערירט,  וכך הוה, מען האט  כשורה. 

און  געזונט  צוריק  געווארן  איז  פרוי  די  און 

שטארק.

ביים  געווען  איז  מעשה  פאלגנדע  די 

דער  וואס  תורה,”  ”נשא  וועלט-בארימטן 

פר’  סעודות  שלש  ביי  געזאגט  האט  רבי 

נשא תשכ”ז, נאך די זעקס-טאגיגע מלחמה, 

ציונות  ומלואו קעגן  אויפצושאקלען עולם 

אינמיטן  וכו’.  וכו’  מלחמות,  זייערע  און 

אין  רעש  שטיקל  א  געווארן  איז  תורה  די 

געדרענג,  שווערן  דעם  צוליב  ביהמ”ד 

טיש  אויפ’ן  געקלאפט  האט  רבי  דער  און 

געפעלט  עס  וועמען  שא,  ”שא,  זאגנדיג, 

)מ’קען עס  געזונטערהייט”.  גיין  זאל  נישט 

הערן אויפ’ן טעיפ.(

דעמאלט איז געווען אין ביהמ”ד א איד, 

א חסיד פון אן אנדערע קרייז, וועלכער איז 

געווארן דיאגנאזירט מיט די ביטערע מחלה 

ל”ע און ער איז געקומען זיך מזכיר זיין צום 

רבי’ן, קלערנדיג אז באלד נאך הבדלה וועט 

ער אריינגיין מיט א קוויטל.

הערנדיג די שארפע ווערטער פון רבי’ן 

זי”ע אז ”וועמען עס געפעלט נישט...” האט 

דער איד מורא געהאט אז מען מיינט... און 

ער איז באלד ארויס פון ביהמ”ד. ווי גרויס 

איז אבער געווען דער וואונדער אז דער איד 

האט זוכה געווען צו א רפואה שלימה במהרה 

יאר  דרייסיג  איבער  נאכדעם  געלעבט  און 

זי”ע  רבי  דער  ווייל   – שטארק  און  געזונט 

האט דאך געזאגט ”זאל גיין געזונטערהייט,” 

און ער איז געגאנגען, געזונטערהייט!

אלס קינד און אלס בחור איז דער רבי 

זי”ע געווען גאר שוואך בגופו. זיין הייליגער 

נישט  אים  האט  יו”ט  קדושת  דער  פאטער 

געלאזט פאסטן די תעניתים, אויסער יוה”ק, 

בעט  אין  נאכמיטאג  ליגן  פלעגט  ער  ווען 

מיט א גלעזל מילך צו דער האנט אויב ער 

האלט ביי מסוכן און מוז אויספאסטן. דער 

רבי’ן  אויפ’ן  כידוע,  געזאגט,  האט  קדוי”ט 

און זיין ברודער דער עצי חיים, אז ער האט 

אויסגע’פועל’ט הויכע נשמות פאר די צוויי 

זין אבער פון די גופים האט ער פארגעסן... 

אויך איז באקאנט אז אלס חתן קורץ פאר די 

חתונה האט דער רבי זי”ע געליטן א שווערע 

כמעט  געווען  איז  ער  אנטצינדונג,  לונגען 

דעריבער האט  און  פון מסוכן,  א מצב  אין 

מען אפגעלייגט די חתונה אויף א צייט ביז 

ווינטער תרס”ד.

בקדושה  חופה  די  אונטער  גיין  פאר’ן 

וסילודין, האט דער רבי זי”ע געבעטן דעם 

יו”ט ער זאל אים בענטשן, און ער  קדושת 

האט געבעטן בלה”ק: ”דער טאטע זאל מיך 

און  כוחות  די  צו  קומען  זאל  איך  בענטשן 

איך זאל קענען פאסטן אלע תעניתים און 

דינען דעם באשעפער כראוי.”

רבינו יואל בן רבי חנני’ יו”ט ליפא טייטלבוים 
זי”ע מח”ס דברי יואל, ויואל משה, על הגאולה 

ועל התמורה, כ”ו מנחם אב תשל”ט

זכותם יגן עלינו 
ועל כל ישראל

רפואה יארצייטןאין
חודש מנחם אב

די ליכטיגע צורה פון מרן הגה"ק מסאטמאר זצוק"ל
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 מזל
טוב

מו"ה
וואלף שניצער

הי"ו
באורד מעמבער המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

וגם לרבות חתנו מו"ה
משה מענדל

ווערטהיימער
הי"ו

עקזעקוטייו דירעקטאר המספיק אוו ארענדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת ארוסי הנכדה/הבת
הכלה החשובה תחי'

עב"ג החתן היקר
כמר יעקב נפתלי פנחס ני"ו

בן מו"ה יחיאל גוטטמאן הי"ו

מו"ה
משה הערש גליק

הי"ו
מעדיקעיד סערוויס קאארדינעיטאר

המספיק אוו ארענדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה
אברהם

מארקאוויטש
הי"ו

פעמילי קעיר ליעזאן
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת תגלחת הבן היניק
כמר נטע מנחם ני"ו

מו"ה
יואל גראס

הי"ו
טראנספארטאציע קאארדינעיטאר

המספיק אוו ארענדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

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

לרגל כניסת בנו
הבחור היקר כמר מרדכי חנה ני"ו 
לעול התורה והמצות

מו"ה
נפתלי הערצקא בראך
הי"ו
דירעקט סופארט פראפעשאנעל דינוב אונזערהיים
המספיק אוו ארענדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'
דירעקט סופארט פראפעשאנעל דינוב אונזערהיים
המספיק אוו ארענדזש קאונטי

לרגל שמחת ארוסי הבת
הכלה החשובה תחי'
עב"ג החתן היקר
כמר יודא ני"ו
בן מו"ה חיים בצלאל בלום הי"ו

מו"ה
שלמה שעהנברוין
הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת נשואי הבת
הכלה החשובה תחי'
דירעקט סופארט פראפעשאנעל
סעווען ספרינגס שוועסטערהיים
המספיק אוו אראנדש קאונטי
עב"ג החתן היקר
כמר שניאור זלמן ני"ו
בן מו"ה אברהם חיים גאלדמאן הי"ו

מו"ה
פייבל האניג
הי"ו
וזוג' החשובה תחי'
קאמיוניטי העביליטעישן קאארדינעיטאר
המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן 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

דער נייער שפאקטיוו בארואיגט ווייטאגן דורכאויס מעדעצינישע באהאנדלונגען

דורכצוגיין   – פראקנרייך  פאריז, 
וועלכע  סיי  אדער  אפעראציע  אן 
פיינפול  איז  פרעצעדור  מעדעצינישע 
עס  ברענגט  פעלער  סאך  א  אין  און 
א  אבער  פאניק.  און  אנגעצויגענקייט 
שפיטאל איז פאריז איז אויפגעקומען 
מעטאד  מייסטערהאפטיגע  א  מיט 
פאציענטן  בארואיגען  צו  וויאזוי 

דורכאויס זייערע באהאנדלונגען.
פאר'ן  אנטון  וועט  נוירס  דער 
דיגיטאלער  ספעציעלע  א  פאציענט 
שפאקטיוו וועלכע צייגט אויף א סקרין 
וואס  סארטן-שטריכן  פארשידענע 
קומט אין באגלייטונג פון איינגענעמע 
אומגעהויערע  אריינברעגנדיג  מוזיק, 
וועלכע  פאציענט  אינעם  רואיגקייט 
ארבעט  זיין  טון  דאקטאר  דעם  לאזט 
גאנצע  די  פארנומען  זיין  דארפן  אן 

רואיג.  פאציענט  דעם  האלטן  צו  צייט 
ווי דאקטוירים אין פאריז זאגן האט עס 
רעדוצירט די צאל "פעינקילערס" וואס 
פאציענטן פלעגן נעמען ביז היינט ביי 
אדאנק  אלעס  פרעצעדורן,  סארט  די 
דעם נייעם בארואיגונגס טעכנעלאגיע. 
לויפט  וואס  שטריכן  ספעציעלע  די 
פארנט פאר די אויגן פונעם פאציענט, 
"היפנאזיע"  געוויסע  צו  ענדליך  זייער 
ווערט גענוצט צו היילן  וואס  טעראפי 

'ענעקזייעטי' און 'פאניק אטאקעס'.
וואו  רעאליטעט"  "ווירטואלע  דער 
איז  גערופן,  ווערט  שפאקטיוו  דער 
אהערגעשטעלט געווארן אין אמעריקע 
סיני  "מאונט  דער  ביי  פארשער  דורך 
און  אנדזשעלעס,  לאס  אין  שפיטאל" 
ביי  פארשפרייט  צוביסלעך  ווערט  עס 

אנדערע צענטערן. 

ספעציעלער שפאקטיוו וועט גענוצט ווערן צו בארואיגען 
ווייטאגן דורכאויס מעדעצינישע פראצעדורן

געזונטהייט נייעס

מנחם אב תשע"חהמספיק גאזעט24



וויסנשאפטלער   - טעקסאס  דאלאס, 
האבן  צענטער"  קענסער  "סיימאנס  די  פון 
טוט  וואס  באריכט  פרישע  א  פארעפענטליכט 
קאווע  פון  בענעפיטן  די  באשטעטיגען  ווידער- 

קעגן "קאלאן" קענסער.
קאווע  אז  לאנג  שוין  ווייסן  וויסנשאפטלער 
האט די כוח צו פארמיידן און באקעמפן עטליכע 
נידערן  סארט קענסערס ל"ע, און הויפטזעכליך 

די ריזיקע פון קאלאן קענסער.
גענוי  נישט  ווייסן  פארשער  וואס  טראצדעם 
איז  קאווע  די  אין  באשטאטנדטייל  וועלכע 
זיי  טוען  פארט  דערפאר,  פאראנטווארטליך 
אדער  קאווע"  "נאטורליכע  אז  באשטעטיגען 
"די-קאפינעטעד" קאווע, האבן ביידע די זעלבע 

פאזיטיווע עפעקטן קעגן די ביטערע מחלה.
געווארן  דורכגעפירט  איז  וואס  שטודיע  א 
אין די לעצטע וואכן האט אריינגענומען אין זיך 
8,500 מענטשן – 5,000 פון זיי האבן געליטן פון 

"קאלאן-קענסער" און די איבעריגע 3,500 האבן 
די  פראבלעמען.  געזונטהייט  קיין  געהאט  נישט 
וועלכע  מענטשן  די  אז  געפונען  האט  שטודיע 
טעגליכע  א  אויף  קאווע  געטרונקען  האבן 
פראצענט   30 א  פארמאגט  האבן  פארנעם 
קאלאן- אנטוויקלען  צו  אויסזיכט  נידעריגע 

א  געטרונקן  האבן  וואס  מענטשן  די  קענסער. 
קלענערע צאל גלעזלעך קאווע – 1 ביז 2 קאוועס 
פראצענט   22 א  געהאט  בלויז  האבן   – טאג  א 
נידריגע קענסער ריזיקע, אבער  די וועלכע האבן 
געטרונקען צוויי ביז 2.5 גלעזער קאווע א טאג, 
האבן געהאט א 44 פראצענט נידעריגע ריזיקע צו 

אנטוויקלען "קאלאן- קענסער".
עקספערטן זאגן אז עס איז מעגליך אז קאווע 
עסן  די  מאכט  זי  וויבאלד  קענסער  פארמיידט 
אראפגיין שנעלער אין דעם "קאלאן", דעריבער 
וועלן די מוסקלען נישט זיין אויסגעשטעלט צו 
פאטענציעלע "קארסינאזשעניק", )א סובסטאנץ 
מוסקלען,  די  אין  קענסער  ברענגען  קען  וואס 
צווייטע  א  זאגן  עקספערטן  אנדערע  ה"י(, 
פארמאגט  קאווע  אז  גלויבט  וועלכע  טעאריע 
זענען  וועלכע  סובסטאנצן  געוויסע  מעגליך 

עפעקטיוו קעגן די ביטערע מחלה. 

וויסנשאפטלער באשטעטיגען:

קאווע באקעמפט קאלאן-קענסער

געזונטהייט נייעס

קאווע פארמאגט געוויסע סובסטאנצן וועלכע זענען עפעקטיוו קעגן די ביטערע מחלה

 מזל
טוב

מו"ה
יונה פרוממער

הי"ו
וזוג' החשובה תחי'

דירעקטאר, ען. עיטש. טי. די., טי. בי. איי.
סערוויס קאארדינעיטאר

המספיק אוו ראקלענד קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה
יצחק דוד אשרי

הי"ו
דירעקטאר, יומען ריסוירסעס

המספיק קעיר
וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת תגלחת הבן היניק
כמר אפרים ני"ו

מו"ה
אברהם ישעי'

קויפמאן
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת ארוסי הבת
הכלה החשובה תחי'

סעקרעטארין
ניו יארק סטעיט המספיק אסאסיאציע

עב"ג החתן היקר כמר יצחק זאב ני"ו
בן מו"הבנציון יודא לאנדא הי"ו

מו"ה
ירמי'ה

האלבערשטאם
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'
נוירס, פעמילי קעיר

המספיק אוו אראנדש קאונטי 

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

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

לרגל שמחת ארוסי הנכד
החתן היקר כמר אלתר שמעון דוד ני"ו
בן בנו מוה"ר אהרן שמואל שרייבער ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה וואלף פאלאטשעק הי"ו

מו"ה
יואל אליעל
הי"ו
וזוג' החשובה תחי'
דירעקט סופארט פראפעשאנעל, פרויען דעי העב
המספיק אוו אראנדש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה
מענדל לעבאוויטש
הי"ו
וזוג' החשובה תחי'
דירעקט סופארט פראפעשאנעל, פרויען דעי העב
המספיק אוו אראנדש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה
שלמה מאיר
שניצער
הי"ו
מעדיקעיד סערוויס קאארדינעיטאר
המספיק אוו ארענדזש קאונטי
וזוג' החשובה תחי'
דירעקט סופארט פראפעשאנעל
פרויען דעי העב
המספיק אוו אראנדש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

עד ביאת הגואל

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים
שתזכו לרוות

רב
נחת
דקדושה
מכל יוצאי חלציכם
מתוך אושר
ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת
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עת ה'זומער הגיע מיט הערליכע אקטיוויטעטן פאר די טייערע תלמידי ישיבת תורת חסד שע"י המספיק/קינג'ס קאונטי

תלמידי ישיבת תורת חסד שע"י המספיק/ארענדזש קאונטי מיט לעבעדיגע פראגראמען

המספיק אין בילדער

מען גייט פלאנצן: די טייערע "רויזן" ביים איינקויפן "שמעקעדיגע בלומען"

איבונגען: געזונט און שטארק...
קאנצענטראציע איז דער שליסל...

אלעס לכבוד שבת קודש

ְוָלַקְחָתּ סֶֹלת ְוָאִפיָת  מען האנדעלט זיך איין די מאטריאלן צו האלטן דעם גארטן ריין

מען קויפט איין סחורה פאר די הערליכע גארטן

געפלאכטן, געבאקן מיט א ברען לכבוד שב"ק

מלא טעם... "פרידליכע" בחורים דעמאנסטרירן דעם סימבאל פון פרייהייט און פרידן...מען פארברענגט אין א אנגענעמע אטמאספערע

געשמאקע קיכעלעך... א געשמאקע בעקער...
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  ̇ בעז‰˘י"

ברכ˙ מזל טוב
מעומ˜ לבב

כי ל‡ כלו רחמיו
פ‡ר ‡ונזער ח˘ובע „ירע˜ט‡ר

וו‡ס ‡יז ‡יבער‚ע‚עבן פ‡ר ‡ונז בכל זמן וע˙
‰מספי˜ ‡וו ‡ר‡נ„ז˘ ˜‡ונטי ז‡ל ˜ענען פ‡ר˘ענערן ‡יר סערוויסעס בי˙ר ˘‡˙

מו‰"ר מ˘‰ מענ„ל
ווערט‰יימער  ˘ליט"‡

‡ון פ‡ר זיין ˘ווער

מו"‰ וו‡לף ˘ניˆער ‰י"ו
ב‡ור„ מעמבער ‰מספי˜ ‡וו ר‡˜לענ„ ˜‡ונטי

לר‚ל ‰˘מח‰ במעונו ˘רוי'
מיט ˘י„וך ˘ליסן ˘ל ב˙ו ‰כל‰ ˆנוע‰

עם ‰בח‰"ח בחור כ‡רזים
כמר יע˜ב בן

מו"ר יחי‡ל ‚וטמ‡ן ני"ו

וי‰‡ רעוו‡ מן ˜„מ‡
עס ז‡ל זיין ‡ ˜˘ר ˘ל ˜יימ‡

‡ בנין ע„י ע„
בלויז ‡י„י˘ נח˙ ˆו יע„ע ˆייט

פון „עם זיוו‚, ומכל יוˆ‡י חלˆיכם
ו˘˙˘ר‰ ˘כינ‰ במע˘‰ י„יכם

ובמ‰ר‰ נזכ‰ לעו„ י˘מע בערי י‰ו„‰

כע˙יר˙ וברכ˙ פועלי

המספיק אוו אראנדזש קאונטי
עם פועלי

המספיק אוו גרעיטאר ניו יארק
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המספיק אין בילדער

געשמאקע אויספלוג ביי היי-פוינט סטעיט פארק

קאלירפולע אקטיוויטעטן דורך די תלמידי ישיבת תורת חסד שע"י המספיק  אין ראקלענד קאונטי

אויף די ניו יארק סיטי פערי

זומער'דיגע פראדוקטן ברענגט אריין א התחדשותמען טוט נייען אייגן-געמאכטע קאפעלעך...

מעפ פארברענגט בשבת אחים גם ברודערליך צוזאם ביי דער לעבעדיגער אויספלוג

טאלאנט אין קיך...

ַמִים ָקִרים ביי די ניו יארקער ברעגעס...

אינטערעסאנטע שיעורים איבער וויכטיגע אנגעלעגנהייטן

1...2... און 3... א ירידה וואס ברענגט אן עלי'... א  וויכטיגע לעקציע אין זיכערהייטס

ר' יוסי פריעד המספיק מעינטענענס טרעט אויף פאר די בחורי חמד
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29 המספיק גאזעט AUGUST '18   •  ISSUE NO. 161



די 'סארנא'  רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל

פיר און צוואנציגסטער ארטיקל

מיר  האבן  ארטיקל  פאריגן  אינעם 

אנגעהויבן פארציילן איבער אונזער ישעי’ס 

מיר  קראונס.  זיינע  מיט  איבערלעבעניש 

לעבנס  זיין  פון  מיטגעטיילט  אביסל  האבן 

מצב  פינאנציעלע  ענגע  די  ביאגראפיע, 

דורך,  איז  ער  וואס  אביוז  די  אינדערהיים, 

און מיר האפן דא ממשיך צו זיין פונקטליך 

וויאזוי דאס אלעס האט משפיע געווען אויף 

זיין מאגן.

 פארזעצונג פון סעסיע 1 - נישט 
נאכגיין מיין אומקאנטראלירטע 

ענערגיע, וויאזוי?

וויכטיג צו מאכן  פאר מיר פאנגען אן, איז 

האב  איך  וואס  פארשטיין  צו  חזרה  קליינע  א 

צו  איינעם  פרוביר  איך  ווען  מחשבה  מיין  אין 

העלפן. מיר האבן דאס מסביר געווען באריכות 

אין ארטיקל 14-15 )אב, אלול תשע”ז(, און מיר 

וועלן דאס איבערגיין אצינד אין קורצן:

מיר וועלן אייך אראפברענגען 3 שטאפלען 

קענען  זאל  מען  אז  אויס  זיך  פעלט  וואס 

וואס  מוח  אין  ‚ניורונס’  געוויסע  איבערדרייען 

דעם  ‚אפצוהיטן’  צו  צוגעוואוינט  זיך  האבן 

מענטש פון א סכנה, דער פראצעדור וואס די 

‚מעמארי  געגעבן  נאמען  א  האבן  פארשער 

ריקאנסאלדעישן’.

מען דארף ארויפברענגען דער געפיל וואס 

גוט  נישט  עפעס  ווען  שפירט  מענטש  דער 

„איך ערווארט אז  גייט פאסירן, צום ביישפיל: 

דעריבער  קריטיקירן  מיר  גייט  איינער  יעדער 

דרייען  צו  נישט  זיך  כדי  אנגעצויגן  איך  בלייב 

זאל דער מענטש  אויך  אזוי  צווישן מענטשן”, 

וואס דער מח  די סימפטאמען  ארויפברענגען 

זיכער  פעלער  אזעלכע  אין  געווענליך  ברעגט 

אפגעהיטן  ווערט  מענטש  דער  אז  מאכן  צו 

צוריק-געצויגנקייט,  ווי  פראבלעם  יענעם  פון 

ענקזייעטי, דעפרעסיע, רוקן ווייטאג וכדו’. 

דער  וואס  אויצוגעפינען  וויאזוי  וועג  די 

„אויב  פרעגן,  אליינס  זיך  דורך  איז  איז,  געפיל 

דער פראבלעם גייט אוועקגיין פון דא, וואס וועט 

נישט זיין אקעי?” עס הערט זיך איראניש... אויב 

דער פראבלעם גייט נישט דא זיין גייט דאך זיין 

גוט? אבער דער אמת איז אז ניין, ס’איז נישט 

אזוי, ווייל אויב דער פראבלעם גייט אוועקגיין 

דילעמע  אנדערע  א  ארויפשווימען  דאן  וועלן 

פארן מענטש, און דאס איז וואס מיר זוכן. דאס 

געפילן  די  און  מח  דער  וויאזוי  יסוד  דער  איז 

ארבעטן אינאייעם כדי איבערצוקומען געוויסע 

שוועריקייטן.

פון  שוין  ווייסט  מענטש  דער  איינמאל 

וואס דער מוח וויל ‚אנטלויפן’, און וועלכע זאך 

מען וויל זיך נישט טרעפן, דארף מען טרעפן א 

סתירה, פונקט דאס פארקערטע פון דאס וואס 

דער מענטש ערווארט, און זען קלאר אז די נישט 

פאסירט  מורא  האט  מען  וואס  פון  זאך  גוטע 

אז  זען  מענטש  דער  זאל  אדער  נישט,  באמת 

ס’איז דא אן אנדערע וועג וויאזוי זיך צו היטן פון 

דער געפאר, אזוי ארום וועט דער מענטש נישט 

אריינפאלן אין א פאניק.

דער  שוין  האט  מען  איינמאל 

אויסגעטראפענעם וועג, דארף דער מענטש עס 

גוט ארייננעמען אין מוח און איר כסדר חזר’ן.

ווען די „סתירה” פאסירט וועלן די „ניורונס” 

זיך עפענען און רעפראגראמירן דער  אין מוח 

נייער מעסעדזש וועלכע איז מער רויאיגער און 

געזונטער.

מיר האבן אויך ארויסגעברענגט אז כדי דער 

מענטש זאל קענען זען וויאזוי זיינע געפילן טוט 

וויכטיג אז דער  זייער  זיין תפקיד, איז  ערפילן 

אייגענע  די  אויף  ‚מיטלעבן’  עס  זאל  מענטש 

הויט, און נישט עס סתם גלויבן דערין. ביי די 

מענטש  דער  ווען  ערפילט  עס  ווערט  סעסיע 

טוט מיטלעבן דער געפיל אויף א מציאות’דיגע 

פארנעם, און עס ווערט ברענגט אז דער מענטש 

זאל זיך פון זיך אליינס אנשטויסן אין די ציל פון 

דער געפיל.

די  וואס  פארשטיין  וויל  איך  ווען  אצינד 

קראונס טוט פאר ישעי’, וועל איך מיר אליינס 

ישעי’  אריינברענגען  איך  קען  ‚וויאזוי  פרעגן 

אין די געפיל? מיט וואס זאל איך אנכאפן דער 

געפיל? עס איז דאך פאקטיש בלויז א געפיל?

ווי  ארבעט  „מיינד-באדי”  פון  כלל  די 

געוויסע  א  האט  מענטש  א  אויב  פאלגענד: 

עס  מיינט  קערפער  זיין  אין  מוסקל  שטייפע 

שווערע  א  עפעס  באהאלטן  זיך  טוט  דארט 

געפיל, דער געפיל האט נאכנישט קיין ווערטער, 

אבער אויב לייגט מען צו קאפ קען מען ווי כאילו 

‚הערן’ די ווערטער וואס ליגט אינעם געפיל און 

דערמיט קען מען פארשטיין וואס דער געפיל 

וויל אויפטון.

איך  האב  מיר  ביי  געזיצן  איז  ישעי’  ווען 

פארשטאנען אויב ליידט ער פון קראונס דאן מוז 

זיין אז זיינע קושקעס זענען צאמגעצויגען, און 

ווי געשילדערט אויבן, איז ישעי’ – איצט בשעת’ן 

זיצן ביי מיר - געווען אונטער שווערע סטרעס 

זיך  האט  דעריבער  דזשאב,  זיין  פארלירן  פון 

זיין קראונס שטארק צושפילט. דאס האט מיר 

איצט געגעבן א געלעגענהייט אריינצוברענגען 

ישעי’ ‚אין’ זיין קראונס, און פרובירן צו דערגיין 

וואס דארט גייט פאר.

ער  אויב  געפרעגט  אים  איך  האב  איצט 

צוזאם,  זיך  קוועטשט  מאגן  זיין  ווי  שפירט 

אויף וואס ער האט געענטפערט א זיכערע יא!, 

איצט האב איך אים געהייסן צולייגען מחשבה 

געגעבן  און איך האב אים  „קוועטש”,  צו דעם 

„דרוקענישן”  סארט  די  אין  אז  פארשטיין  צו 

האבן  וואס  געפילן  געוויסע  זיך  געפונען 

ווערטער. „אויב לייגסטו צו קאפ וועסטו זיכער 

קענען הערן געוויסע ווערטער וואס קומען מיט 

דעם קוועטש, עפעס וואס וועט מאכן ‚סענס’ 

פאר דיר”.

צומישט,  געווען אביסל  ער  איז  צו ערשט 

צו  עס  איינגעשטימט  ער  האט  פארט  אבער 

פרובירן. ער האט איצט פארמאכט זיינע אויגן 

זיינע מחשבות  צו קאנצענטרירן  און פרובירט 

אין דעם „קוועטש”, עס איז נישט דורכגעגאנגען 

אפאר מינוט און ישעי’ זאגט אז ער הערט קלאר 

די ווערטער וואס קומען דערפון... די ווערטער 

א  ווי  געקומען  איז  געהערט  האט  ער  וואס 

ווארענונג: „ישעי’, האלט דיר איין, היט דיר אפ...”

אזעלעכע  הער  איך  ווען  זייט,  איין  פון 

ווערטער קען איך טראכטן, „וואס מאכסט דיך 

נאריש? אלעס איז אקעי דא, און ס’איז נישט דא 

פון וואס מורא צו האבן”. אבער פון די אנדערע 

זייט, אויב דאס זענען די ווערטער וואס קומען 

ספאנטאניש ארויס פון א מענטש, האט דאס 

עפעס א באדייט, און עס ליגט נישט דארט סתם 

אזוי. דער כלל פון ‚אל תהי שיחת הדיוט קלה 

בעיניך’, ליגט מיר דאן שטארק פאר מיינע אויגן. 

זיינע ווערטער האבן עפעס א טיפע באדייט.

קומענדיגע  די  געשטעלט  זיך  האט  איצט 

אבער גאר וויכטיגע פראגע פאר ישעי’. פארוואס 

איז פאר אים וויכטיג צו האבן „אזא מעסעדזש 

אין בויך” וואס ווארענט אים כסדר אז ער דארף 

זיך אפהיטן וואס ער טוט? איצט האב איך אים 

געהייסן אז ער זאל נאכאמאל פארמאכן זיינע 

אויגן און פרובירן צו זאגען אביסל א אנדערע 

איינהאלטן  נישט  זיך  איך  וועל  „אויב  פראזע. 

און זיך נישט אפהיטן... דעמאלט...” און איך זאג 

דער סוד פון דר. סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה

ווען ער איז געווען יונג האבן זיינע 
עלטערן נישט פארמאגט קיין געלט...

עס האבן זיך אנגעפאנגען ווירבלען 
אזוינע געדאנקן ווי "ביי מיר גייט דאס 
נישט פאסירן, איינמאל איך ווער 
עלטער גיי איך אנפאנגען מאכן
גרויס געלט כדי איך זאל קענען
האבן פינאנציעלע פרייהייט"
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אים ער זאל קוקן וואס דער „דעמאלט” האט צו 

זאגען... מיט וואס ענדיגט זיך דער סטעיטמענט... 

ער האט אזוי געטון און ער זאגט מיר אז דער 

‚דעמאלט’ האט זיך געענדיגט, „אויב וועל איך 

זיך נישט איינהאלטן, „דעמאלטס” - וועל איך 

ארויסגיין פון קאנטראל”.

איצט האט זיך דער בילד אנגעפאנגען אביסל 

געוואויר  שוין  מיר  ווערן  איצט  אויסקלארן. 

אביסל וואס די ציל און מעסעדזש איז פון די 

וויל פשוט האלטן ישעי’ אין  „דרוקענישן”, ער 

קאנטראל. עס זעט אויס ווי פאר לענגערע יארן 

האט דער מוח געשפירט פאר וויכטיג צו שיקן 

נאכאנאנדע סיגנאלן פאר ישעי’ זיך צו האלטן 

איז,  וואס האט פאסירט  אין קאנטראל, איצט 

אז פון לייגן אזויפיל קאנטראל איז זיין קושקע 

צוריבן געווארן און געברענגט שווערע ווייטאגן.

אצינד האט ישעי’ אויפגעהויבן זיינע אויגן 

באקאנטע  א  עפעס  שטוינונג,  אין  ברעמען 

זאכן  צו אים,  שפראך האט אנגעפאנגען רעדן 

האבן אנגעפאנגען מאכן „סענס”. אצינד אז איך 

האב געזען אז זאכן פאנגען מאכן ‚סענס’ פאר 

אים האב איך אים געפרעגט צי ער ווייסט פון 

וואס דאס קומט און ארום וואס דאס טוט זיך 

ארומדרייען, און צו ער קען עפעס זאגן אין זיין 

לעבן מיט וואס ער איז נישט קאנטראל, וואס 

עפעס  דא  זיך  פארלאנגט  עס  אז  מיינט  דאס 

ישעי’  קאנטראל’,  אין  ‚האלטן  אים  זאל  וואס 

האט  ער  און  מינוט  א  פארקלערט  זיך  האט 

באלד אנגעפאנגען אנטפלעקן געוויסע דעטאלן 

פון זיין לעבן וועלכע טרייבט און ברענגט דער 

‚אומקאנטראלירבארע-ענערגיע” אין אים.

דערציילן  אנגעפאנגען  מיר  האט  ער 

ער  איז.  ער  מענטש  צעפלויגענע  וואספארא 

האט אנגעפאנגען אויפוויקלן אומאיינגענעמע 

צייטן פון נאך זיין חתונה אין די כולל יארן וויאזוי 

ער האט נישט געהאט קיין געדולד איינצוזיצן 

געשפעטיגט  ער כסדר  און אדאנק דעם האט 

אין כולל, און דאס האט געברענגט דערצו אז 

מען האט אראפגערעכנט פון זיין וועכנטליכע 

חלק כ"ד

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

6598

פטור געווארן פון שווערע ווייטאגן 
אדאנק דער "סארנא מעטאד"

לכבוד הרב חיים מאיר פערל

אלס הכרת הטוב צו די הערליכע סעריע ארטיקלען 

איבער די "סארנא מעטאד", טוה איך מיטטיילן מיט אייך 

איך  וואס  ערפארונג  פאזיטיווע  מיין  ליינער  אייערע  און 

האב געהאט מיט דער מעטאד.

מיט אפאר יאר צוריק האב איך אנגעהויבן ליידן פון 

צו  צייט  פון  געקומען  איז  וואס  ווייטאגן  פארשידענע 

א.א.וו.  ווייטאג,  פוס  ווייטאג,  רוקן  ווייטאג,  קאפ  צייט. 

פון אנפאנג איז עס געווען אויסגעשפרייט צווישן איין 

סימפטאם און דער צווייטע, אבער מיט די צייט האט 

צום  איינס  נענטער  און  מער  ווערן  צו  אנגעהויבן  עס 

צווייטן. עס איז ממש געגאנגען אז יעדע דריי וואכן איז 

אנגעקומען א נייער ווייטאג וואס האט מיר געפייניגט 

פאר א וואך, צוויי דריי, און ווען איינס האט זיך געענדיגט 

איז געקומען א צווייטע.

שווערע  מיט  באגלייט  געקומען  איז  ווייטאג  יעדע 

יעדע  פון  געציטערט  כ'האב  ענקזייעטי.  און  פחדים 

קלענסטע ווייטאג אז דאס איז ח"ו אן ערנסטע מחלה. די 

ווייטאגן בעצם זענען קיינמאל נישט געווען זייער שטארק, 

עס  איז  שרעק  און  אבסעסיע  די  מיט  אינאיינעם  אבער 

געווארן א בער און א שרעקליכע איבערלעבעניש. געוויסע 

צייטן בין איך יא געגאנגען צום דאקטאר זיך אונטערזוכן 

און געוויסע צייטן נישט. איך האב נישט געוואוסט וואס 

עס גייט פאר מיט מיר, ווייל פון איין זייט האב איך "עכט" 

געשפירט ווייטאגן, איבלען, שוואכקייטן, א.א.וו., אבער פון 

די צווייטע זייט איז עס געווען צו מילד אז איך זאל לאגיש 

דאקטאר  צום  לויפן  און  דאגה'נען  צו  בארעכטיגט  זיין 

דערפאר.

האב  איך  אז  געהאלפן  האט  אויבערשטער  דער  ביז 

מיר איינגעשריבן צו א אידישע קורס איבער די "סארנא 

מעטאד", און עס אנגעהויבן צו פראקטיצירן. ביז א קורצע 

איז  פחד  די  רעזולטאטן.  זען  אנגעהויבן  איך  האב  צייט 

ווייטאגן  אלע  די  האבן  צוביסלעך  און  אוועקגעגאנגען, 

זיך אויפגעהערט. נאך איבער א יאר פון ליידן פיזיש און 

גייסטיש, בין איך פלוצלונג געווארן פריי!

פון צייט צו צייט – בעיקר אין אנגעצויגענע זמנים – קען 

נאך צוריקקומען עפעס א סימפטאם. אבער וויסנדיג דער 

גורם דערצו ווער איך נישט דערשראקן, עס שטערט מיט 

כמעט נישט אין טעגליכן לעבן, און עס גייט שנעל אוועק. 

איך קען נישט גענוג דאנקען השי"ת פאר'ן מיר צופירן צו 

דעם געוואלדיגן מעטאד, און עס איז א מצוה רבה צו מודיע 

זיין פאר ווי מער מענטשן וועגן דעם, בפרט נעמענדיג אין 

באטראכט אז "ווייטאג" איז די נומער איינס פראבלעם מיט 

וואס מענטשן מוטשען זיך היינט.

נאכאמאל א יישר כח, און הצלחה מרובה.

ק. מ. ניו יארק.

אייער  מיטטיילן  פארן  ייש"כ  גרויסן  א  פערל:  ח"מ 
פאזעטיווע ערפארונג מיט דער "סארנא מעטאד". איר שרייבט 
זייער ריכטיג צום סוף פון אייער בריוו, אז ווייטאג איז טאקע 
דער נומער איינס פראבלעם מיט וואס מענטשן מוטשענען זיך 

היינט.

ח"מ פערל: מיר האבן ערהאלטן פארשידענע מעסעדזשעס 
די  אין  "פלאוטערס  וועגן  געשריבן  האבן  מיר  וואס  איבער 
אויגן )אין גאזעט סיון תשע"ח( אין יענעם ארטיקל האבן מיר 
העלפן  נישט  וועט  מעטאד  סארנא  דער  אז  קלארגעשטעלט 
אין  פראבלעם  פיזישע  א  איז  עס  וויבאלד  פלאוטערס  פאר 
צו  בלויז  אוועקגיין  נישט  וועט  פראבלעם  דער  און  אויג,  דער 
זאגען פאר זיך אז עס קומט פון "סטרעס", און וויבאלד עס איז 
למעשה נישט פארהאן קיין אפעציעלע מעדעצינישע היילונג 
דערפאר זענען א סאך פון אונזערע ליינער אריינגעפאלן אין א 
פאניק טראכטנדיג אז אויב דער סארנא מעטאד העלפט נישט 
דערפאר און עס איז נישט פארהאן קיין מעדעצין עס צו היילן 

דאן מיינט עס אז זיי וועלן פארבלייבן מיט דעם פראבלעם פאר 
זייער גאנצע לעבן. געוויסע האבן יא געזאגט, אז זיי האבן זיך 
באנוצט מיט דער מעטאד און פרובירט נישט צו "טראכטן" פון 
אז  אזויפיל  אויף  געהאלפן  זיי  האט  עס  און  "פלאטוערס"  די 
ווען זיי האבן נישט געטראכט דערפון האט עס זיי בכלל נישט 

געשטערט.
אין די דאזיגע שורות וויל איך קלארשטעלן וואס א מענטש 
קען יא טון פאר "פלאוטערס" און וויאזוי "נישט טראכטן" קען 

דערפאר העלפן.
לויט ווי עס זעט אויס דערווייל האט דער מענטש טאקע 
איין אפציע, און דאס איז פשוט 'מסיח דעת' דערפון. ווי מער א 
מענטש טראכט נישט פון די שווארצע פינטלעך וואס ער זעט 
פאר זיינע אויגן דערפון א גאנצן טאג דאן וועט דער עס ווייניגער 
נערווירן און שטערן דעם מענטש. אבער אין דער זעלבע צייט 
דארף מען וויסן אז דער פראבלעם וועט נישט ווערן אויסגעהיילט 
דורכדעם, און דאס מיינט אויך נישט אז מען האט זיך באנוצט מיט 
דער "סארנא מעטאד". דער סארנא מעטאד ווערט נאר גענוצט 
אויף מחלות וואס דער עצם מחלה קען באמת אוועקגיין, ווען 
ס'איז נישטא קיין ווייטאג און ס'איז נישטא קיין קרענק. אבער 
ביי די "פלאוטערס" בלייבט דער מחלה כמות שהוא, און אין די 
מינוט וואס מען זוכט די פינטלעך וועט מען עס גלייך זען. דאס 
מסיח דעת זיין איז בסה"כ אז מען לייגט נישט צו קאפ דערצו, 
אזוי ווערט מען נישט איבערגענומען דערפון, דעריבער וועט 
עס נישט שטערן דעם טאג-טעגליכן לעבן, און אזוי קען מען 

רואיגערהייט דורכלעבן די 120 יאר אומגעשטערט.
אויב דער מענטש שפירט אז עס איז צו שווער עס צו טון, און 
יעדע מאל וואס ער זעט א שווארצע פינטל פאר די אויגן ווערט 
ער נערוועז און קען זיך נישט באהערשן און בלייבט פראסטרירט, 
דאן איז געאייגנט ער זאל זיך גיין לערנען די 'נויטיגע כלים' זיך 
צו קענען האלטן רואיג און נישט ווערן איבערגענומען פון דעם.
עס איז סתם גוט צו וויסן, אז זייער אסאך מענטשן דרייען זיך 
ארום מיט דעם פראבלעם, מען כאפט זיך נישט אלעמאל ווייל 
מען גייט ווייטער אן, און עס מאכט נישט צופיל אויס, אזוי אויך 

קען אמאל פאסירן אז עס זאל אוועקגייין פון זיך אליין. 

זייט 32 <<

די 'סארנא'  רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל דער סוד פון דר. סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה
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געהאלט. 

האט  ער  וויאזוי  אויך  דערציילט  ישעי’ 

פון  און  ‚דיעלס’  ביזנעס  מאכן  צו  פרובירט 

ער  איז  מחשבה  ווייניג  און  איילעניש  גרויס 

דורכגעפאלן און באגאנגען פאטאלע גרייזן און 

פארלוירן אסאך געלט. ישעי’ קוקט מיר אריין 

אין די אויגן און דערציילט מיט ביטערניש וויאזוי 

און אומסטאבילער  זיין אומקאנטראלירבערע 

עגמת  צופיל  געברענגט  אים  האט  ענערגיע 

אצינד  איז  ער  און  לעבן  יונגער  זיין  אין  נפש 

אנטשלאסן דאס אפצושטעלן פאר יעדן פרייז.

איך האב אים געפרעגט צי ער זעט טאקע אז 

מיט דעם וואס זיין מאגן פרובירט זיך צו האלטן 

אין קאנטראל העלפט עס אים זיך צי האלטן 

אין קאנטראל? זיין ענטפער איז געווען אז עס 

העלפט אים טאקע, ווייל מיט אזעלכע סארט 

ווייטאגען קען ער קיין סך נישט טון. די מטרה 

פון די קראונס ווערט מער און מער קלארער.

צו פארשטיין אביסל בעסער די מטרה איז 

פארוואס  וויסן  צו  אינטערעסאנט  געווען  מיר 

פעלט אויס צו האבן קראונס פאר דעם, וואלט 

יעדער  קראונס?  אן  גענוג  געווען  נישט  עס 

פילטערונג- אינערליכע  א  דאך  האט  מענטש 

פילטערן  און  אפשאצן  קען  וועלכע  סיסטעם 

פארן  שלעכט  איז  וואס  און  גוט  איז  וואס 

מענטש, איז פארוואס איז נישט בעסער זיך צו 

פארלאזן אויף דער נאטורליכע כח השיפוט ווי 

„סארט”  נייעם  א  צו  צוקומען  דארפן  איידער 

אומגעזונטע קאנטראל? ארויסגעשטעלט האט 

זיך אז ישעי’ האט בכלל נישט געשפירט אז ער 

פארמאגט אין זיך דער נאטורליכע „פילטער” )א 

געפיל וואס אסאך מענטש מיט עי. די. עידזש. 

די. שפירן( און אדאנק דעם שפירט די קערפער 

נייער סארט מעטאד  א  פראדוצירן  מוז  זי  אז 

צו ערפילן דעם חלל, און מאכן זיכער אז דער 

זעלבן  דעם  נאכאמאל  נישט  מאכט  מענטש 

טעות.

ישעי’  געפרעגט  ווייטער  איך  האב  איצט 

„וואלט נישט געווען גענוג אז עס זאל דיר נאר 

אביסל ‚קוועטשן’? וואס פעלט דען בכלל אויס 

אזעלכע אויסטערלישע ווייטאגן?”

„נעע” האט ישעי’ אוועקגעמאכט מיט ביידע 

הענט, „מיין ענערגיע איז אזוי מאכטפול, אז א 

קליינע ‚דערמאנונג’ איז בכלל נישט גענוג פאר 

דעם, איך דארף האבן עפעס א אויסטערלישע 

מיין  צוריקהאלטן  זאל  וועלכע  קראפט  מאס 

מאכטפולע „ענערגיע”, און עס פאסירט נאר ווען 

עס רייסט שטיקער פון מיר, און דאס דערמאנט 

מיר אז איך דארף מיר האלטן אין קאנטראל.”

און  קלאר  זייער  שוין  מיר  זענען  איצט 

באקאנט מיט דער מיסיע פון „קראונס” און ב”ה 

דער ערשטער שטאפל פון די מ”ר פרעצעדור 

פאנגט אן ארויסשיינען מיט גאלדענע קאלירן 

מאכן  נאכאמאל  פון  ישעי’  ראטעוועט  עס   –

קאסטבארע טעותים אין לעבן, א זאך וואס ער 

קען זיך נישט נאטורליך איינהאלטן פון טון אן 

דעם וואס זיין „קראונס” זאל אים שטיין צו די 

פון  יסורים  ביטערע  די  איז  געפיל  זיין  האנט. 

קראונס איז דער מאכטפולער קאנאן וועלכע 

ער  פויסטן  אייזערנע  מיט  צוריק  אים  האלטן 

זאל נישט טון קיין אומריכטיגע שריט אין לעבן, 

פארשטייט זיך אז נאכן ארבעטן אזוי שווער איז 

נישט מער ווי נארמאל אז אין רעזולטאט זאל 

דער מאגן ווערן צוריבן און צושניטן.

איידער מען וויל עס פרובירן צו טוישן און 

אביסל  פארהאן  נאך  אבער  איז  אויסדרייען 

ארבעט. פארוואס טאקע איז ישעי’ס ענערגיע 

אזוי ארויס פון קאנטראל? איז דאס באמת זיין 

נאטור, אדער דאס אליין וויל צו עפעס צוקומען? 

אויף דערווייל בלייבט עס אומפארענטפערט, 

די  מיט  ווערן  קלארער  עס  וועט  האפענטליך 

צייט.

פאסירט  היילונג  די  פון  חלק  גרויסע  א 

זיינע  בשעת  זיך  כאפט  מענטש  דער  ווען 

סימפטאמען קומען ארויס, וואס איר מטרה איז 

און וואס וויל עס דא דערגרייכן אזוי ארום קען 

דער מענטש בעסער שוקל זיין צו עס איז ווערד 

כדי  נישט.  אנצוהאלטן דעם פראבלעם אדער 

ישעי’ זאל דאס קענען מיטלעבן דורכאויס די 

וואך ביז אונזער קומענדיגע שמועס האב איך 

אראפגעשריבן א פאפיר וואס האט זיך געליינט 

ווי פאלגנד:

נאטורליך בין איך צו ווילד, און פון זיך אליין   .1
קיין  אן  שנעל  זייער  ארומפליען  איך  קען 

קאנטראל, און טון זאכן אפילו איך ווייס אז 

גיי  איך  און  אויסלאזן  גוט  נישט  זיך  ס’גייט 

מאכן גרייזן.

איך דארף מיך בעסער קענען קאנטראלירן,   .2
זען  צו  פאראויס  פון  טראכטן  בעסער  און 

אויב ס’מאכט סענס וואס איך וויל טון.

נאטורליכע  קיין  נישט  האב  איך  אבער   .3
גוט  וואס איז  וואס קען פילטערן  ‚פילטער’ 

און וואס נישט פאר מיר.

וויאזוי  וועג  איינציגסטע  די  איז  4. דעריבער 
איך קען אפשטעלן די ווילדע לויפעריי, איז 

פשוט זיך צו צוקוועטשן, און זיך מאכן נישט 

גוט פילן ארום די קושקעס. 

די  ס’איז  אבער  וויי  שטארק  זייער  ס’טוט   .5
האנט-געמאכטע  פערפעקטע  איינציגסטע 

„פאראשוט” וואס האלט מיך צוריק אז איך 

פלעצער  צופיל  אין  אריינפליען  נישט  זאל 

וואס קענען מיר אריינשטעלן אין א געפאר.

אבער  וויי,  שטארק  זייער  טוט  6. „קראונס” 
מוז  פילטער,  קיין  נישט  האב  איך  ווילאנג 

איך עס האבן ווייל נאר דאס גייט מיך צוריק 

האלטן.

ישעי’ האט דאס געדארפן ליינען טעגליך, 

און זען צו עפעס טוישט זיך אין זיין געפיל, אדער 

נישט.

האט זיך עפעס געטוישט? 

סעסיע 2 - אויב גיי איך לעבן מיט 
ישוב הדעת גיי איך פארלירן מיין 

„פינאנציעלע פרייהייטן”

שוין  ישעי’  איז  סעסיע  צווייטן  ביים 

מיר  האט  ער  אויפגעהייטערט,  מער  געווען 

זיך  האבן  סימפטאמען  זיינע  אז  דערציילט 

היבש בארויאיגט אדאנק דעם וואס ער האט 

די  פון  זיך אפ.  וואס דא שפילט  אנערקענט 

אנדערע זייט האט ער אבער געטראכט צו זיך, 

ווייל  ליידט  איך  אז  ריכטיג  איז טאקע  אויב 

מיין  קאנטראלירן  געהעריג  נישט  קען  איך 

ענערגיע, איז פארוואס בין איך טאקע אזוי? 

וואס טרייבט מיר ווי א רוח אן קיין געהעריגע 

חשבון? „און איך האב מיר געכאפט וואס גייט 

פאר מיט מיר”, זאגט ישעי’.

צוזאמשטעלן  אנגעפאנגען  האט  ישעי’ 

דעם פאזל און ענדליך אנערקענט וויאזוי זיין 

אפעקטירט  האט  פארגאנגענהייט  שווערע 

זיין לעבן אויף א נעגעטיווע פארנעם.

ווען ער איז געווען יונג האבן זיינע עלטערן 

נישט פארמאגט קיין איבעריגע גראצער, מען 

דאס  און  שפארן,  געדארפט  אלעמאל  האט 

האט ווי נאטורליך געהאט א שווערע אפעקט 

זייער  געשפירט  זיך  האט  עס  און  אים  אויף 

ענג אין שטוב, און אונטער זיין באוואוסטזיין 

אזוינע  ווירבלען  אנגעפאנגען  זיך  האבן 

געדאנקן ווי „ווען איך גיי ארויסגיין פון שטוב 

גייט דאס נישט צו מיר פאסירן, איינמאל איך 

גיי  דער דערדרוקנדער שטוב  פון  ארויס  גיי 

איך אנפאנגען מאכן גרויס געלט כדי איך זאל 

קענען האבן „פינאנציעלע פרייהייט”, און איך 

וועל נישט דארפן טראכטן קיין מינוט איידער 

איך געב ארויס א דאלער פון טאש”.

זיין  וויאזוי  ווייטער  דערציילט  ישעי’ 

פון  ארויסלויפן  אנגעפאנגען  האט  ענערגיע 

אנגעפאנגען  האט  הויט  „מיין  קאנטראל. 

ברענען כדי איך זאל עס קענען אויספירן מיינע 

פלענער ווען איך ווער עלטער, און פון גרויס 

באמערקט  נישט  איך  האב  אנגעצויגענקייט 

פארוואנדעלט  איז  לעבן  גאנצע  מיין  וויאזוי 

געווארן אין איין שטיק געדרענג, וויבאלד איך 

האב אלעמאל געדארפט זיכער מאכן אז מיין 

‚אדרענעלין’ איז אויף די העכסטע אקטאוועס 

און איך בין אלעמאל אקטיוו. מיין מח האט 

פיבערהאפטיג געארבעט איבער גרויסציגיקע 

אריינשארפן  וועט  וועלכע  פלענער  ביזנעס 

קאנטא,  באנק  מיין  אין  דאלארן  מיליאנען 

לופטיגע  געווען  בלויז  נישט  זענען  עס  און 

געדאנקן, נאר איך בין רוב מאל אויפגעקומען 

וועלכע  געדאנקן  ביזנעס  גוטע  גאר  מיט 

האט מיר געקענט ברענגען די „פינאנציעלע 

פרייהייט” נאך וואס איך האב אזוי געגארט.

און  אויפגעאטעמט,  אצינד  האט  ישעי’ 

ווייטער פארגעזעצט מיט זיין געשיכטע.

„איך בין אלעמאל אין א געיעג אנצוהאלטן 

פעולות  פארשידענע  טו  איך  ענערגיע.  מיין 

ענערגיע,  מיין  פארלירן  נישט  זאל  איך  אז 

נישט  זאל  איך האב שטענדיג מורא אז איך 

אנצוגיין  געזאלין  מיין  פארלירן  ערגעץ-וואו 

מיט מיין מיסיע, דעריבער לעב איך אלעמאל 

אונטער א שטארקע לחץ אז איך זאל נישט 

וואס איך  די מינוט  פארלירן מיין חשק. אין 

שפיר זיך עטוואס אראפגעקלאפט כאפט מיר 

אן א פחד אז אלע מיינע חלומות גייען צורינען 

זייפן-בלאז, דעריבער פארבלייב  ווי א  ווערן 

שעה  צוואנציג  און  פיר  פאניק  א  אין  איך 

העכסטן  אויפ’ן  חשק  מיין  אנצוהאלטן  כדי 

שטאפל”.

„דער פראבלעם דערמיט איז”, ערקלערט 

ישעי’, אז איך פארליר מיין גאנצע קאנצענטראציע, 

אנשטאט צו ווידמען מיין קאנצענטראציע אויף 

איין ספעציפישע געדאנק און באטראכטן אלע 

דעטאלן ארום דעם פלאן און באשליסן וואס 

איז די בעסטע וועג עס אויסצופירן, פארליר איך 

מיין געדולד צו באטראכטן אלע דעטאלן ארום 

ווייל איך בין אזוי איבערגענומען  דער טעמע, 

מיט דער געדאנק אז ‚איך דארף שוין עררייכן 

מיין ציל און איך האב נישט קיין צייט פאר די 

דעטאלן’, דאס מאכט אז דאס וואס איך וויל עס 

זאל געשען פאסירט באמת נישט, און וואס איך 

ווייל איך האב קיינמאל נישט  טו פאלט דורך 

קיין געהעריגע פלאן פון פאראויס”.

„אויב איך וואלט ווען געהאט א געהעריגע 

מיינע  אויסצופירן  וויאזוי  פלאן  דעטאלירטע 

דאס  „וואלט  אויס,  ישעי’  פירט  געדאנקן”, 

געווען א גרויסע ישועה פאר מיר, און עס וואלט 

שוין נישט אויסגעפעלט דעם ‚קראונס’ מיר צו 

האלטן אין די ראמען. אבער איך קען דאס נאך 

נישט זען געשען, ווייל איך בין נאך זייער נערוועז 

אז קודם מוז איך מיר זען ווי א גביר און ערשט 

נאכדעם וועל איך מיר קענען בארואיגן".

קלאר  זיך  האט  שמועס  דעם  נאך 

מוז  „קראונס”  זיין  פארוואס  ארויסגעוויזן 

ווילאנג  ווייל  לייצעס,  די  ביי  בלייבן  דערווייל 

ישעי’ איז נאך אינעם ‚דראנג’ צו מאכן עטליכע 

מיליאן דאלאר א יאר, גייט אים זיין זייער שווער 

זיך צו בארואיגן און צוגיין צו די זאך מיט ישוב 

צוברענגען  ווייטער  וועט  דאס  וואס  הדעת, 

ער זאל נאכאמאל איבערמאכן זיינע טעותים. 

דערווייל האט ער נאך נישט געטראפן די וועג 

געבליבן  איז  ער  און  בארואיגן  צו  זיך  וויאזוי 

איז  „קראונס”  די  און  אינדערמיט,  ‚שטעקן’ 

געבליבן ביים רעדל.

האב איך אים געשריבן א צעטל פאר אים 

וועלכע ליינט זיך ווי פאלגענד:

די איינציגסטע וועג וויאזוי איך וועל קענען 

האבן 'פינאנציעלע פרייהייט’ איז נאר אויב מיין 

אן  אנהאלטן  כסדר  וועט  געשמאק  און  חשק 

קיין שום שטער! אן מיט סיי וועלכע ‚טראסק’ 

און חשק, וועל איך פארלירן מיין גאנצע דרייוו 

און אלעס וועט פארוואסערט ווערן. דעריבער 

וועל  מיין פלאן,  ווייטער מיט  גיי  איך  ווי מער 

טעכנישע  צו  קאפ  צולייגן  ווייניגער  אלס  איך 

סיי  צו  קאפ  צו  איך  לייג  אויב  ווייל  דעטאלן, 

וועלכע טעכנישע דעטאלן, וועל איך פארלירן 

ווייטער אנצוקומען צו מיין ציל, און  מיין מוט 

איך וועל ווערן פארטון מיט אנדערע זאכן, וואס 

דאס מיינט אז איך וועל פארבלייבן אן ארימאן 

אן קיין שום „פינאנציעלע פרייהייט”. אפילו איך 

בלייב אזוי נאר אין ‚עולם הדמיון’, און איך מאך 

נאך מער גרייזן.

גיין טריט ביי טריט מיט א פלאן, וואלט 

צו  ברענגען  נענטער  געקענט  אפשר  מיך 

מיין  אן  אבער  פרייהייט,  פינאנציעלע  מיין 

נישט  זיכער  איך  גיי   Adrenalin Rush

אנקומען אין ערגעץ.

פאר א דרויסענדיגער אבזערווירער וועלן 

אזעלכע געפילן אויסזען זייער אינטערעסאנט, 

אבער פאר איינער וואס לעבט עס מיט אויף 

די אייגענע הויט איז עס בכלל נישט מאדנע.

איצט בלייבט דא איבער, צו פארשטיין: 

אנגעוואנדן  אזוי  טאקע  ער  איז  פארוואס 

ער  אז  פרייהייט’  'פינאנציעלע  די  אויף 

קען זיך ממש נישט אפשטעלן אפילו אויף 

איין מינוט? דאס איז קלארער געווארן אין 

אונזער קומענדיגער געשפרעך.

איבער דעם וועלן מיר ממשיך זיין אין 

קומענדיגן ארטיקל בע”ה. 

די 'סארנא' רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל

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
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 18 ביז   3 פון  עלטער  אין  קינדער,  ספעציעלע 
יאר וועלכע וועלן געניסן פון פאסיגע הילף דורך 
רייכע אקטיוויטעטן און אינטערעסאנטע טריפס, 
אנגעפירט דורך די בעסטע שטאב מיטגלידער און 

אלעס על טהרת הקודש.
געזאגט,  ווי  נשמה",  "קעמפ  איז  טעכניש 
פון  ראמען  די  אונטער  פראגראם  דעי-קעמפ  א 
"סקול  דיוויזיע.  רעספיט"  "סקול  המספיק’ס 
פון  אפטייטש  פשוט’ער  דער  איז  רעספיט" 
עלטערן  ספעציעלע  פאר  אפרוה  און  מנוחה 
סקול  ווען  צייט  די  אין  קינדער  ספעציעלע  פון 
יעדן   )1 גערעכנט  איז  דעם  אין  געשלאסן.  איז 
לעגאלע  און  און  זונטאגס   )2 נאכמיטאג, 
האלידעיס, און 3( די וואכן פון סקול וואקאציעס 

יעדן זומער.

אונטער  רעספיט"  סקול"  "עפטער  דער 
המספיק באשטייט פון א טיכטיגע שטאב וועלכע 
פראגראמען  לעבעדיגע  פון  שפיץ  אין  שטייען 
וואס קומט נאך שועל פאר עטליכע שטונדן אין 
א באקוועמע אויסגערישטע פלאץ און פון דארט 
קערן זיי זיך אהיים. זונטאג, חגאות, און אנדערע 
טאג,  גאנצן  א  געשלאסן  איז  סקול  ווען  טעג 
גרעסערן  א  אויף  פראגראם  דער  פונקציאנירט 
פארנעם, פון פארמיטאג ביז נאכמיטאג, וויבאלד 

דאס קינד גייט נישט אין שולע יענעם טאג.
נשמה  קעמפ  ווערט  קאונטי  ראקלענד  אין 
בארימטע  גאנציעריגע  די  דורך  אנגעפירט 
פאר  פראגראם.  רעספיט  פונעם  דירעקטארן 
מוה"ר  דורך  בחורים  און  יונגלעך  גרעסערע 
און  מיידלעך  די  פאר  און  הי"ו  ציג  וועלוועל 
ווערט דער פראגראם אנגעפירט  קליינע קינדער 

דורך די טאלאנטפולע מרת גאלדענבערג תחי’. 
ריכטיגע  אין  סערווירט  יאר  היי  ווערן  ביידע 

גרופע- שענסטע  די  צווישן  לאקאלן.  "קעמפ" 
"פאסי  די  ארויס  שיינען  המספיק  פון  היימען 
רידזש"  "טשעסנאט  אין  שוועסטערהיים" 
די  אויף  ברודערהיים"  "ארקעדיען  און  געגנט 
די  פון  זענען  ביידע  בערג.  הילס"  "וועסלי 
ברייטע  אויסנאם  קאונטי;  ראקלענד  ‚אלטע’ 
מיט  געבענטשט  הייזער,  ליכטיגע  און 
הערליך  א  און  ארום  שטחים  גרינע  גרויסע 
שפיל  מאסיווע  מיט  בעיסמענט,  צוגעפאסטע 
אז  פענסטערס  און  צימערן  אקטיוויטעטן  און 

בעסער קען גארנישט זיין. 
ליגט  גראז  און  ביימער  די  צווישן 
שפילצייג,  אינהאלטסרייכע  אויסגעלייגט 
גליטשערס, הוידעס און טראמפאלינען, און ארום 
ריכטיגע  הייסט  וואס  זען  בעז"ה  מען  וועט  זיי 
שמחת החיים ביי די טייערע קינדערלעך שיחיו, 
בחורים ביים ברודערהיים און די מיידלעך ביים 

שוועסטערהיים.

פאר  נשמה"  "קעמפ  ווערט  יואל  קרית  אין 
מו"ה  דורך  אנגעפירט  בחורים  און  יונגלעך  די 
שלמה זלמן ראבי הי"ו, דער טיכטיגער דעי העב 
מענעדזשער, אין די מענער זייט פון פראכטפולן 
"דעי העב" געביידע אין צענטער פון שטאט, מיט 
שפיל-פלעצער.  און  זאלן  הבית’שע  בעל  אירע 
ווערט  וואס  מיידלעך,  די  פאר  פראגראם  דער 
אנגעפירט דורך די טאלאנטפולע מרת לויב תחי’, 
איז קווארטירט אין די פרויען זייט פונעם זעלבן 
יומען  און  "העלט  פאר  טורעם  ליכט  דער  בנין, 
די  דורכאויס  און  יואל  קרית  אין  סערוויסעס" 

קעטסקיל ראיאן.
מיט’ן  אז  האפן  צו  איבער  נאר  בלייבט 
אפצייכענען ב"ה דאס פערצנטע יאר פון "קעמפ 
נשמה" וועט המספיק ווידעראמאל אהערשטעלן 
א זומער צו געדענקן פאר הונדערטער קינדערלעך 
פון יעדן עלטער על טהרת הקודש מיט’ן שענסטן 

און בעסטן וואס איז נאר מעגליך. 

>> זייט 17

המספיק נייעס

געזונט און געשמאק

קארטאפל

קארטאפל-זופ נערהאפטיגעווארעמע 
נערהאפטיגע זופ פאר סיי וועלכע געלעגנהייט

: ס ט נ ע י ד י ר ג נ י א / ן ל י י ט ד נ א ט ש א ב

1 גרויסע צוויבעל – צושניטן אין קליינע שטיקלעך

4 קנאבל שטיקער – צודרוקט

8 קארטאפל – געשניטן אין באקסעלעך

1 פונט מייערן – צוריבן

2 לעפלעך קארן-סטארדזש

1 לעפל "קאנסאמעי" זופ-מיקס

זאלץ פאר טעם

א שפריץ שווארצע פעפער

וואסער

: ן ע ג נ ו ז י י ו ו נ א

��lקאכט און מישט ארום די צוויבל און קנאבל אין 

א 8/10 קווארד-טאפ פאר ארום 5 מינוט, אדער 

ווילאנג עס ווערט עטוואס דורכזיכטיג.

מושט ארום די קארטאפל און מייערן �l

��lצולאזט די קארן-סטארדזש אין 1 גלעזל קאלטע 

וואסער, און טוה עס גוט אויסמישן

��lלייגט צו וואסער, גענוג צו איבערדעקן די 

קארטאפל

לייגט צו זאלץ, פעפער און זופ-מיקס �l

��lמישט עס כסדר ארום אז עס זאל זיך נישט 

צוברענען

קוגל פאטעטא-
געשמאקע טראדיציענאלע פאטעטא-קוגל

: ס ט נ ע י ד י ר ג נ י א / ן ל י י ט ד נ א ט ש א ב

10 קארטאפל

1 צוויבל

6 אייער – צושטויסן

1/2 גלעזל סעלצער

1 גלעזל אויל

1 לעפל זאלץ

1/2 לעפל שווארצע פעפער

: ן ע ג נ ו ז י י ו ו נ א

טוט אנהייצן דעם אויווען אויף 550 �l

טוט אנהייצן די אויל �l

שיילט אפ די קארטאפל און צוויבל �l

��lצומאל די קארטאפל און די צוויבל און א 

"פוד-פראסאסער" אדער בלענדער

��lמישט גוט אריין די אייער, זאלץ, פעפער, 

און סעלצער

לייגט איצט צו די הייסע אויל �l

גיסט עס אריין אין א 9/13 בעקעלע �l

��lבאקט עס אפ אויף 550 – פאר א האלבע 

שטונדע

��lנידערט אראפ דער אויווען צו 350 און 

לאזט עס ווייטער באקן פאר נאך 30 מינוט

לאטקעספאטעטא- "פלאפי-
געשמאקע לאטקעס פאר א גאנץ יאר

: ס ט נ ע י ד י ר ג נ י א / ן ל י י ט ד נ א ט ש א ב

5 קארטאפל

4 אייער – צושטויסן

זאלץ פאר טעם

שווארצע פעפער

1/2 גלעזל מעל

1/2 לעפלע בעקינג-פאודער

אויל צו פרעגלן

: ן ע ג נ ו ז י י ו ו נ א

שיילט אפ קארטאפל �l

צומאל די קארטאפל �l

מישט צוזאם אלע 'אינגרידיענטס' אינאיינעם �l

הייץ אן די אויל און א גרויסע "פרייען-פען" �l

��lגיסט אריין 1/4 גלעזל, אדער א איבערגעפולטע 

לעפל )Heaping Tablespoon(  צו פארמירן 

לאטקעס

��lטוט עס פרעגלען פאר 5 מינוט דאן דריי עס איבער 

און לאזט עס פרעגלען פאר נאך 2-3 מינוט

שטאפל: מיטל-גארטיג

ביז צום טיש: 1:20 צייט אנצוגרייטן: 0:20   

שטאפל: גרינגמאס: 10-15 פארציעס

צייט אנצוגרייטן: 0:15   ביז צום טיש: 1:15

מאס: 8-10 פארציעס שטאפל: גרינג

ביז צום טיש: 0:25 צייט אנצוגרייטן: 0:10   

מאס: 20-25 פארציעס

chanagitty@gmail.com פאר אלע אייערע קאכן און קעיטערינג געברויכן, ביטע שיקט א בליץ-פאסט צו צוגעשטעלט דורך מרת ח. ג. לויפער     2018 ©

טיּפ

נאכן אפשיילן די קארטאפל, האלט די קארטאפל אין וואסער אז עס זאל נישט ווערן ברוין.

: ן ט י פ ע נ ע ב ע  ר י א
מענטשן מיינען אז קארטאפל איז א אומגעזונטע מאכל, אבער אין פאקט איז קארטאפל רייך אין וויטאמינען. קארטאפל פארמאגט פייבער, פאטעזיום, ווייטאמין 

סי. און ווייטאמין בי-6. די אלע באשטאנדטיילן זענען געזונט פאר די הארץ.

"קעמפ נשמה” 

33 המספיק גאזעט AUGUST '18   •  ISSUE NO. 161



בארימטער  א   – מערילענד  באלטימאר, 
פילאנטראפיסט מיט'ן נאמען מאריא מאלינא, 
שאר  "גאלדן  דער  פון  פרעזידענט  דער 
אלס  אויך  דינט  וועלכע  גרופע,   מעדיקעל" 
טראסטי פאר דער "דזשאן-האפקינס שפיטאל" 
אסטראנאמישע  דער  געשנאדערט  האט  ריז, 

סומע פון א הונדערט מיליאן דאלאר צו העלפן 
אהערשטעלן א נייער דיגיטאלער סיסטעם פאר 
דער פאפולערע "דזשאן האפקינס עלען מעסאן 
וועט  וועלכע  ארכיוו"  מעדיקעל  דזשעסני 

פארגרינגערן פאר די פולע באזוכער.
געווארן  אויפגעשטעלט  איז  ארכיוו  דער 

אנפירערשאפט  די  אונטער   '987 יאר  אין 
איז  און  טורנער  טאמאס  דירעקטאר  איר  פון 
פאליצעס  פולע  אירע  מיט  באקאנט  ספעציעל 
און  רעקארדס  מעדעצינישע  היסטארישע  פון 
קולטור-אנגעלעגענהייטן  איבער  דאקומענטן 
מעדעצין,  האפקינס"  "דזשאן  איבער  און 

נוירסינג, און פאבליק העלט היסטאריע.
דער  איז  יאר  פערציג  לעצטע  די  דורכאויס 
פון  איינע  אלס  געווארן  אנגענומען  ארכיוו 
פאר  ארכיוו-צענטערן  מערסט-באנוצטע  די 
איבער  היסטאריע  די  איבער  פארשונגען 
די  אין  טאג  היינטיגן  ביז'ן  געזונטהייט 
מיר  אז  גלויב  "איך  שטאטן.  פאראייניגטע 
די  דערהאלטן  צו  פארפליכטונג  א  פארמאגן 
פון  צוקונפט  די  פאר  ארכיוון  היסטארישע 

היסטאריקער", זאגט מר. מאלינא. 

האט  סענדי  האריקעין  ווען   – מאנהעטן 
פארפלייצונגען  מאסיווע  פאראורזאכט 
ען-וויי- בארימטער  דער  איז   '12 יאר  אין 

געווארן,  באטראפן  ערנסט  שפיטאל  יו 
שאדענס.  אומגעהויערע  געליטן  און 
טאטאל  איז  עלעקטריציטעט  איר 
פון  מער  און  געווארן  אויסגעשאלטערט 
אין  מערערע  זיי  צווישן  פאציענטן,   300
עוואקואירט  זענען  צושטאנד  קריטישע  א 
איינמאל  שפיטעלער,  אנדערע  צו  געווארן 
האבן  בארואיגט  זיך  האבן  וואסערן  די 
אונטערנעמען  געדארפט  באאמטע  שפיטאל 
פראיעקט  רענאוואציע  מאסיווע  א 
אינעם  טיילן  געשעדיגטע  די  איבערצובויען 
שפיטאל מיט ספעציעלע מאטריאלן וועלכע 
וועט איר באשיצן פון שטורמישע כוואליעס 
די  באטרעפט  האריקעין  פרישע  א  פאל  אין 

ניו יארקער ברעגעס.
אצינד גרייט זיך ען-וויי-יו צו עפענען דעם 
נייעם 21 שטאקיגע "העלען על. און מארטין 
עס. קימעל פאוויליען" ביי די איסט-סייד פון 
מאנהעטן וועלכע איז שוין געבויעט געווארן 
מיט די ספעציעלע איינריכטונגען צו קענען 
א  איז  און  האריקעין,  פרישן  א  דערהייבן 
אונטערנעמונג  דאלאר'דיגע  ביליאן  זעקס 
וואס רעכנט אריין דער אויפבוי פון א נייער 
"סייענטיפישע  א  און  געביידע  ענערגיע 
זענען  געביידעס  די  צענטער.  ריסוירדזש" 
בעפאר  קאנסטרוקציע  אונטער  געווען  שוין 
אן  צו  געקומען  איז  נאר  סענדי  האריקעין 

אפשטעל נאכן ליידן שאדענס.
גרעסטער  דער  איז  געביידע  נייער  דער 
נאר  איז  וואס  פראיעקט  טייערסטע  די  און 
היסטאריע  די  אין  געווארן  געבויעט  אמאל 
פון ען-וויי-יו. דער געביידע וועט אפעציעל 

געעפענט ווערן אום יוני 24. 

אז  צייגט  באריכט  פרישע  א   – יארק  ניו 
 1 נומער  די  זענען  פאציענטן  העלט  מענטל 

באזוכער אין ניו יארקער שפיטעלער.
ארויסגעגעבן  איז  וואס  באריכט  דער 
בודזשעט  "אינדיפענדענט  די  דורך  געווארן 
אגענטור  זעלבסטשטענדיגע  )א  אפיס", 
וואס שטעלט צו אומפארטייאישע שטודיעס 
רעגירונג  און  פאבליק,  פארן  שאצונגען  און 
סיטי'ס  יארק  ניו  איבער  באאמטע  רעגירונג 
לויט  אז  זאגט  בודזשעט(  און  עקאנאמיע 
פון  פראצענט   13 זענען  שאצונגען  זייערע 
סיטי  יארק  ניו  איבער  אלע שפיטאל באזוכן 
העלט  מענטל  איבער  געווען   '14 יארע  אין 
זאגט  באריכט  זעלבע  דער  פראבלעמען. 
אויך אז די צאל מענטל-העלט באזוכן זענען 
 '09 יארע  פון  פראצענט   20 מיט  געשטיגען 
ביז 14', פון 20,550 ביז 24,050 פאציענטן.

אפיס"  בודזשעט  "אינדיפענדענט 
די  צוליב  קומט  דאס  אז  זאגן  באאמטע 
היסטארישע צאל היימלאזע מענטשן איבער 
די ניו יארקער גאסן, וואס רוב פון זיי ליידן 

פון מערערע גייסטישע פראבלעמען.
צוטאג'ס  היינט  פארמאגט  סיטי  יארק  ניו 
פאר  ספעציעל  שפיטאל-בעטן,   2,480
פראבלעמען  פסיכיטארישע  מיט  פאציענטן 
און  פאבליק,   37 צווישן  אויסגעשפרייט 
זיי  פון  האלב  כמעט  שפיטעלער.  פריוואטע 
זענען פובליק שפיטעלער, אזוי ווי בעלוויו, 
וועלכע   – עלמהורסט  און  קאונטי,  קינגס 
פאר  בעטן  די  פון  פראצענט   25 פארמאגען 

פאציענטן מיט גייסטישע באגרעניצונגען.
איי-בי-או  די  פאר  ווארטזאגער  א 
זאגט  אפיס"(  בודזשעט  )"אינדיפענדענט 
האט  וואס  אקט'  קעיר  'עפארדעבל  די  אז 
אויסגעברייטערט דעקונג פאר מענטשן מיט 
אן  געברענגט  האט  פראבלעמען  גייסטישע 
וואס  פאציענטן  גייסטישע  פון  איבערפלוס 
שפיטעלער.  יארקער  ניו  די  אין  הילף  זוכן 
אנדערע טענה'ן אבער אז דאס קומט וויבאלד 
פארשלאסן  האבן  שפיטעלער  פריוואטע   9
אירע טויערן פון יאר 09' ביז יאר 14', און א 
גרויסע צאל פון זייערע פאציענטן האבן זיך 
פאבליק שפיטעלער  די  צו  אריבערגעצויגען 

פאר באהאנדלונגען. 

שפיטאל
וואס טוט זיך אין

די נייע מאסיווע ען. וויי. יו.  "ריסוירדזש געביידע" אין מאנהעטן

מענטל 
העלט 

פאציענטן 
נומער 1 

באזוכער אין 
ניו יארקער 
שפיטעלער

ען. וויי. יו. שפיטאל עפענט מאסיווע "ריסוירדזש 
געביידע" מיט סאפיטיקירטע זיכערהייט 
איינריכטונגען אין פאל פון א האריקעין

פילאנטראפיסט שנאדערט אסטראנאמישע סומע פאר נייעם 
דיגעטאלן-סיסטעם ביי "דזשאן האפקינס מעדיקעל-ארכיוו"

מנחם אב תשע"חהמספיק גאזעט34



...מיט הערליכע פאנאראמישע מאלערייען...

המספיק נייעס

געזונטהייט נייעס

ארענדזש קאונטי, אינאיינעם מיט זיין געטרייע 
הי"ו  בערנאטה  אליעזר  אהרן  מו"ר  קאלעגע 
די ארבעט  באגלייט  אינאיינעם  וועלכע האבן 
מיט איבערמידליכע כוחות אז דער פראיעקט 
דא  ומתוקן.  נאה  דבר  א  ארויסקומען  זאל 
הארציגן  א  אויסצודרוקן  פלאץ  די  אויך  איז 
פראגראם  טאלאנטפולער  דער  פאר  דאנק 
אוו  המספיק  אינערהאלב  קאארדינעיטאר 

שניטצער  יואל  מוה"ר  קאונטי  ארענדזש 
הי"ו וועלכע האט פאכמאניש דעקארירט און 

אויסשטאפירט דעם נייעם פלאץ.
נייעם  דעם  אין  אריין  שפאצירט  מען  אז 
דעקארירטע  הערליך  מייעסטעטישן 
בילד.  הערליך  א  זיך  אנטפלעקט  שטאק, 
איינגעטיילט  הערליך  איז  שטאק  ריזן  דער 
אפגעטיילטע  צו  געווארן  רענאווירט  און 
הערליכע  א  צימערן;  לופטיגע  ברייטע 

באקוועמע קיך וואו עס ווערט צוגעשטעלט 
איז  קינדער  די  פאר  מאכלים  געשמאקע  די 
ווענט  די  געווארן;  אינסטאלירט  פריש 
מיט  באהאנגען  מייסטערהאפטיג  זענען 
הערליכע פאנאראמישע מאלערייען וועלכע 
היימליכע- איינגענעמע  אן  אריין  ברענגט 

אטמאספערע.
האבן  מיטגלידער  שטאב  און  קינדער  "די 
פריש- די  אדאנק  רחבות  מער  אסאך  איצט 

איבערגעבויטע פריוואטע צימערן" זאגט מרת 
לאוב.

געמאכט  זענען  אראנדזשירונגען  נייע  די 
דער  בעת  צייט  ריכטיגער  דער  אין  געווארן 
אונטער  פראגראם  נשמה"  "קעמפ  בארימטער 
המספיק גרייט זיך צו עפענען אירע טויערן צום 
איצטיגן זומער סעזאן מיט פרישע טאלאנטפולע 
די  מיט  ארויסהעלפן  צו  מיטגלידער  שטאב 

וואונדערבארע ארבעט. 

>> זייט 36

וואונדן וואס איז שווער צו היילן מיט מעדעצינען.
מען  האט  טעסט  ערשטן  דעם  דורכאויס 
געזען אז דער נייער מעטאד פאר "דייעבעטיק-
פראצענט   33 מיט  געהאלפן  האט  וואונדן" 
די מערסט-פאפולערע  פון  איינע  ווי  שנעלער, 

באנדאזשן אויף די מארקעט. 
דעם  ערוועקט  באנדאזש  סארט  נייער  דער 
און  כוחות,  ערהוילונג  אייגענע  קערפער'ס 
עס האט א שטארקע מעלה אז עס וועט נישט 
ווי  רעגולאציעס  שווערע  דורכגיין  דארפן 
וויבאלד  ערפינדונגען  מעדעצינישע  אנדערע 

פארנעם  נאטורליכע  מער  א  אויף  ארבעט  עס 
איז  דעריבער  מעדעצינען,  געווענליכע  ווי 
ערווארטעט אז עס וועט זיין צו באקומען אין 

גאר נאנטן צוקונפט.
א  אידענטיפיצירן  טוט  באנדאזש  דער 
געוויסע חלק פון א פראטין אין די הויט וואס 
עס  וואונד-ערהוילונגען,  פאר  וויכטיג  איז 
ווערט פארוואנדעלט אין א "אנטיאקסידענט 
כוחות  פרישע  באקומט  וואס  מאלעקיול" 
דורך דער טעמפראטור אין דער קערפער און 

דאס ברענגט דער ערהוילונג. 

נערוו-שאדן  דייעביטיס קען פאראורזאכן 
וואס קען פירן צו פאראליז אין די הענט און 
ליידן  קענען  דייעביטיס  מיט  מענטשן  פוס. 
פון בלאטערן, אדער פון א קליינע וואונד אן 
נישט  שפורן  זיי  ווייל  דערפון  אפילו  וויסן 
שטאפלען  "גלוקאס"  הויכע  ווייטאג.  די 
די  מאכן  דיק  אויך  טוט  קערפער  דער  אין 
"קעפילערי" ווענט, וואס מאכט א די בלוט-

צירקולאציע זאל זיך פארשטאטערן און אין 
שווערליך  וואונד  דער  זיך  טוט  רעזולטאט 

ערהוילן. 

>> זייט 36

נייער סאפיסטיקירטע ”באנדאזש” 
וועט היילן וואונדן שנעלער

שפאגל-נייער לאקאציע פאר המספיק’ס 
ארענדזש קאונטי "עפטער סקול רעספיט 

פראגראם” ברענגט הרחבת הדעת

דער שטאק איז איינגעטיילט און רענאווירט געווארן צו אפגעטיילטע ברייטע לופטיגע צימערן

די ווענט זענען מייסטערהאפטיג באהאנגען....
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געזונטהייט בענעפיטן

העלפט קעגן עצירות  1
שטארקט די ביינער  2
3  באהאנדלט קושקע 

פראבלעמען

  העלפט פאר "אנימיע" 
)מענטשן מיט ווייניג 4

רויטע בלוט-צעלן(

היילט עלערגיעס  5
געט ענערגיע   6

7  האלט דער נערוו-
סיסטעם סטאביל

געזונט פאר די הארץ  8
9  פארמיידט מאגן 

קענסער

10  פארמיידט נאכט-
בלינדקייט געזונטהייט נייעס

המספיק נייעס

סיי  קיין  אן  מענטשן   – אילינאי 
פראבלעמען  געזונטהייט  וועלכע 
קיין  לייגן  נישט  געווענליך  וועלן 
געוויכט אויף לייכטע וואונדן, אבער 
פאר צוקער-ליידנדע פאציענטן קען 
פארוואנדעלט  וואונד  לייכטע  א 
וואס  וואונד,  אפענע  א  אין  ווערן 
צו  פירן  פעלער  געוויסע  אין  קען 

פארטאליטעט ח"ו.
ווויסנשאפטלער ביים "נארטוועס

יוניווערזיטעט" האבן באוויזן  טערן 
אפאראט  נייער  א  אהערצושטעלן 
"רידזשענער גערופן  ווערט  ווואס 

וועט  וועלכע  עיטיוו-באנדאזש", 
ווייטאגליכע  סארט  די  ערהוילן 
ווואונדן שנעלער ווי געווענליכע מע

דעצינען, און אזוי אויך ספעציפישע 

נייער סאפיסטיקירטע "באנדאזש” 
וועט היילן וואונדן שנעלער

עפטער-שולע  ברייט-באקאנטער  דער 
אוו  המספיק  אונטער  פראגראם"  רעספיט 
אריין  נעמט  וועלכע  קאונטי  ארענדזש 
העכסט-טרענירטע שטאב מיטגלידער וועלכע 
טאלאנטן  זייערע  מיט  אויס  זיך  צייכענען 
טייערע  די  באדינען  צו  געטריישאפט  און 
איר  אין  אנטייל  נעמען  וועלכע  קינדערלעך 
א  'ארויפגעגאנגען'  אצינד  איז  פראגראם 
שפאגל  א  צו  'אראפגיין'  דורכ'ן  שטאפל 
הויפט  אינעם  שטאק  דעקארירטע  נייע 
ארענדזש  אין  געביידע  אדמיניסטראציע 

קאונטי.
פראגראם"  "רעספיט  דער  האט  היינט  ביז 
ערטער  באזונדערע  עטליכע  אין  אפערירט 
געווען  איז  וואס  געביידע  המספיק  דער  אין 
צווייטע  די  און  ערשטע  די  צווישן  צעטיילט 
דירעקטאר  געטרייע  איר  ערקלערט  שטאקן, 
די  אין  "אינגלעך  גאזעט  פאר'ן  לאוב  מרת 
אלט  יאר   21 די  ביז   10 צווישן  יארגאנג 
האבן זיך געפונען ביי די ערשטע שטאק, און 
אינגלעך אונטער די 10 יאר און אזוי אויך די 
פרויען דעוויזיע זענען פלאצירט געווארן אויף 
די צווייטע שטאק. אבער אצינד האט מען זיך 
אריינגעלייגט ראשו ורובו אין דער ארבעט צו 
פארבעסערן און דערלייכטערן פאר די קינדער 
עפטער  "המספיק'ס  פון  איינגעשטעלטע  און 
זענען  פלענער  עטליכע  פראגראם;  סקול 
מען  ביז  טיש  אויפ'ם  געווארן  פארגעשטעלט 
איז געקומען צום באשלוס אז דאס בעסטע און 
שענסטע וועט זיין אויב פלאצירט מען אויף די 
אונטערשטע שטאק די דעוויזיעס וואס נעמען 
אריין די קינדער אונטער 10 יאר אלט און אזוי 

אויך דער פרויען דעוויזיע.
באשטעטיגט  איז  פלאן  דער  איינמאל 

דעם  אין  אריינגעשפרינגען  מען  איז  געווארן, 
אונטערשטע  די  איבערצובויען  פראיעקט 
שטאק פונעם געביידע צו קענען אקאמאדירן 

קאנסטרוקציע  דער  קינדערלעך.  טייערע  די 
אנגעפירט  מייסטערהאפטיג  איז  ארבעט 
מענטענענס  געטרייער  דער  דורך  געווארן 
הערש  שלמה  מוה"ר  מענעדזשער 
שפיץ  אין  שטייט  וועלכע  הי"ו  שפילמאן 
אינדזשענירונג'ס  און  דעוועלעפמענט  פון 
אוו  המספיק  אינערהאלב  דעפארטמענט 
זייט 35 <<

דער "רידזשענערעיטיוו-באנדאזש" וועט ערהוילן די סארט 
ווייטאגליכע וואונדן שנעלער ווי געווענליכע מעדעצינען 

שפאגל-נייער לאקאציע פאר המספיק’ס 
ארענדזש קאונטי "עפטער סקול רעספיט 

פראגראם” ברענגט הרחבת הדעת

ברוך שהחיינו:

לייגט אוועק די טעלעפאן נומער פון 

קעיר המספיק 
די "האום-קעיר" אגענטור פאר די גאלדענע יארן

אין א גוטע אבער געדענקבארע פלאץ

855-426-2774
סערווירט אין נאסאו - קווינס - קינגס - ריטשמאנד - ניו 
יארק - בראנקס - וועסטשעסטער - ראקלענד - אראנדזש 
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