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גייענדיג
צום דרוק
אן איבערזיכט דורך די ׳קלינישע און
עקאנאמישע איבערזיכט קאמיטע׳ צייגט
אז אמעריקאנער האבן געצאלט אין די
לעצטע צוויי יאר איבער  5ביליאן דאלער
מער ווי אין פריערדיגע יארן פאר מעדיצינען
צוליב פרייז העכערונגען פון דראג פירמעס
אויף זיבן פאפולארע דראגס.
דער ׳צענטער פאר דיזיז קאנטראל׳
אין וואשינגטאן זאגט אז זינט עס איז
אויפגעדעקט געווארן דער פראבלעם
מיט עלעקטראנישע ציגארעטלעך זענען
באריכטעט געווארן  1,080פון ערנסטע
לונגן קראנקהייטן ,און אמווייניגסטנס
 18טויטפעלער אין  15שטאטן איבער
אמעריקע.
א זארג איבער אן אויסברוך פון
העפיטייטיס עי איז אנטשטאנען נאכדעם
וואס א ׳פלייט אטענדאנט׳ אויף א פליגער
פון אמעריקאנער עירליינס פון סאן
פראציסקא קיין ווירדזשיניע האט מעגלעך
געהאט העפיטייטיס עי.
פעדעראלע אגענטורן האבן געעפנט
א קרימינאלע אויספארשונג קעגן
דעם ׳וועטעראן עפעירס׳ שפיטאל אין
ווירדזשיניע ,נאכדעם וואס עטליכע
פאציענטן זענען דארט געשטארבן
פלוצלינג ,די עף-בי-איי האט דערווייל
רעקאמענדירט  4מארד קלאגעס קעגן איין
דאקטאר אינעם שפיטאל.
פרעזידענט טראמפ האט
אונטערגעשריבן דעם ׳אוטיזם קעיר אקט׳
וועלכע שענקט  1.8ביליאן דאלער איבער
די קומענדיגע פינף יאר פאר פארשידענע
פעדעראלע פראגראמען וואס העלפן
פאמיליעס פון קינדער מיט אוטיזם ,און
ערוואקסענע מיט אוטיזם.

דאקטוירים מאכן וויכטיגע אנדעקונג אויף
צו באהאנדלן ׳פערסיסטענט ליים דיזיז׳
ווירדזשיניע  -א פרישע שטודיע איבער
ליים דיזיז האט צום ערשטן מאל אנדעקט די
סיבה פארוואס די סימפטאמען פון ליים דיזיז
האלטן אן פאר לאנגע יארן נאכדעם וואס עס
קוקט אויס אז מען האט דאס באהאנדלט  --א
צושטאנד איז באקאנט אלס ״פערסיסטענט-
ליים-דיזיז״ און טרעפט זיך ביי ארום צען
פראצענט פון אלע מענטשן וואס וואס ווערן
דיגאגנאזירט מיט ליים דיזיז.
פארשער פון דעם ווירדזשיניע טעק אינסר
טיטוציע ,יעיל און הארווארד יונעווערסיטר
עטן און נאך האבן אינאיינעם קאלאבערירט
אויף צו דורכטון דעם ערשיינונג און זענען
אויפגעקומען מיט א ערקלערונג פון וואס עס
שטאמט און וואס ברענגט די שווערע סימפר
טאמען פאר לאנגע יארן נאכדעם וואס דער
ליים דיזיז איז שוין באהאנדלט געווארן.
איינעם פון די הויפט פראבלעמען מיט
״פערסיסטענט ליים דיזיז״ איז די פאקט
אז מען קען עס נישט טרעפן אין קיין בלוט
טעסט און דער דיאגנאז דארף קומען באזירט
הויפטזעכליך אויף די סימפטאמען ,א זאך
וואס לאזט אפן א טיר פאר אומאקוראטע
דיאגנאזן.
דעריבער האבן די פארשער פרובירט
צו טרעפן אנדערע וועגן וויאזוי מען קען
טרעפן שפורן פון דעם דיזיז אינעם קערפער,
און נאכ׳ן פרובירן פארשידענע וועגן האבן
זיי געפונען אז מען קען דאס טרעפן אין די
ביין-פליסיגקייט ,ווייל עס זאמלט זיך אן א
געוויסע פראבלעמאטישע באקטעריע ביי

״דאקטוירים זאגן אז דער טעסט וועט ערלויבן בעסערע באהאנדלונג״
די וועלכע פארמאגן ״פערסיסטענט ליים
דיזיז״ און דאס קען זיין דער אורזאך פון אלע
נאכווייען.
די דאקטוירים האבן דורכאויס די שטודיע
ארויסגענומען פליסיגיקייט פון די ביינער
פון באטראפענע וואס האבן געליטן פון
׳פערסיסטענט ליים ארטרייטיס׳  --א פארעם
פון ארטרייטיס וואס איז איינע פון די גאר
אפטע סימפטאמען פון די וועלכע ליידן
אויף ׳פערסיסטענט ליים דיזיז׳ און זיי האבן
געטראפן א געוויסע באקטעריע וואס בלייבט
אינעם קערפער  -אבער נישט אין די בלוט -

אויטאריטעטן ווארענען איבער פאראזיטישע באקטעריע
אין די וואסערן פון ניו דזשערזי און דעלעוועיר

פארשער האבן ערצייגט צום ערשטן
מאל א ׳גענעטישע טעסט׳ פאר טייפ 1
דייעביטיס ,דאס קען פארמיידן טויזנטער
פאטאליטען ,וויבאלד שטודיעס צייגן ארום
האלב פון אלע יוגנטליכע וועלכע ליידן אויף
׳טייפ  1דייעביטיס׳ ווייסן נישט אז זיי ליידן
דערויף ביז ווען זיי ווערן אריינגעפירט אין
שפיטאל באוואוסטלאז.
דער פרעסטיזשפולער ׳נאבעל פרייז׳
איז צוגעטיילט געווארן דאס יאר פאר
דריי וויסנשאפטלער וועלכע האבן
דורכגעפירט שטודיעס וואס האבן געפירט
צו א פארשטאנד איבער וואס פאסירט צו
די מענטשליכע צעלן ווען זיי קריגן נישט
קיין אקסידזשען ,א זאך וואס וועט העלפן
בעסער באהאנדלן פארשידענע מחלות.
די דראג פירמע ׳דזשאנסאן ענד
דזשאנסאן׳ איז פארארדענט געווארן
צו פארגוטיגן א שטאט אין אייאווע מיט
צענדליגע מיליאנען צוליב די שאדנס פונעם
׳אפיאד קריזיס׳ .דאס איז די לעצטע אין
א סעריע געריכט-אורטיילן וועלכע לייגן
ארויף ביליאנען אין שטראפן פאר דראג
פירמעס איבער׳ן קריזיס.

און באשטעטיגט אז ליים דיזיז לאזט איבער
א באקטעריע וואס קען ברענגען לאנגיעריגע
נאכווייען.
דאקטוירים זאגן אז דאס וועט העלפן
אנטוויקלן א בעסערע באהאנדלונג פאר
׳פערסיסטענט ליים דיזיז׳ אן דעם וואס
מען זאל דארפן נוצן גאר הויכע דאזעס פון
אנטיביאטיק אזוי ווי ביז היינט ,און דעריבער
איז דאס גאר גונסטיגע נייעס פאר די וועלכע
ליידן פון דעם צושטאנד און אצינד איז
דא האפענונג אז מען וועט דאס קענען
באהאנדלען.

א בליק איבער׳ן פארסיפיני טייך אין ניו דזשערזי
ניו דשערזי  -אויטאריטעטן אין ניו דזשערי
און אין דעלעוועיר זענען אלאמירט איבער אן
אויפשטייג פון פעלער אין וועלכע מענטשן
זענען אנגעשטעקט געווארן מיט א שעדליכע
פאראזיט-באקטעריע וואס עסט זיך אריין אין
די מוסקולן און הויט פון א מענטש און מאכט
אן שווערע שאדנס ,דער באקטעריע רופט
זיך 'וויבריו וואלניפייקוס' ,און ווי עס שיינט

פארשפרייט זיך מיט א שנעלקייט איבער די ים
ברעגעס פונעם ׳איסט קאוסט׳  ---הויפטזעכליך
אין ניו דזשערזי און דעוועלוועיר.
דער באקטעריע טרעפט זיך געווענליך אין
זאלציגע און ווארימע ים וואסער און ווערט
פארשפרייט אויך צוליב די כעמישע אפפאל
פון די שיפן וואס פארן נאנט צו די ברעגעס,
דער אויסברוך איז פארגעקומן פארגאנגענעם

זומער ווען מענטשן האבן פארברענגט ביים
וואסער און אנגעשטעקט געווארען דערפון
ווען מען שלונגט בטעות פון די ים וואסער,
אדער אויב עסט מען פיש וואס מען כאפט
אינעם ים און עס האט אין זיך דער באקטעריע.
דער באקטעריע איז גאר זעלטן ,און עס
ווערן באריכטעט יערליך ארום צוויי הונדערט
פעלער איבער גאנץ אמעריקע ,אבער היי יאר
האט מען געזען א דראסטישע אויפשטייג פון
אזעלכע פעלער .אין רוב פעלער טוט דער
קערפער באקעמפן דעם באקטעריע ,אבער
ביי מענטשן וואס ליידן פון דייעביטיס אדער
אזעלכע מיט שוואכע אימיון סיסטעם קען דאס
זיין פאטאל ח״ו
אויף צו אונטערשטרייכן דעם אויפשטייג
אין די אינצידענטן האט א דאקטער אינעם
'קופער יוניווערסיטי׳ שפיטאל דערציילט פאר
די פרעסע אז אין די לעצטע אכט יאר האט די
שפיטאל געהאט בלויז איין פאל ,אבער אין די
לעצטע פאר וואכן זענען אריינגעקומען פינף
אזעלכע פעלער ,און איין פאל האט זיך ליידער
געענדיגט פאטאל.
די סארט באקטעריעס יאווען זיך געווענליך
אין ווארימערע ערטער און דעריבער איז געווען
גאר זעלטן אז עס זאל זיך געפונען אין די
וואסערן פונעם מזרח זייט פון די פאראייניגטע
שטאטן.
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ספעציעל צום גאזעט:

קעיר מענעדשער פון ׳טריי קאונטי קעיר׳ טיילט
מיט רירנדע געשיכטע פון הצלת נפשות

״איך וויל אייך זאגן אז איר האט פשוט
געראטעוועט מיין לעבן״  --דאס זענען
די גענויע ווערטער וואס דאס ווייבל האט
געזאגט פאר איר קעיר מענעדזשער ביי זייער
לעצטע באגעגעניש ,געשטיקט מיט טרערן
פון דאנקבארקייט וועלכע האט טיף בארירט
די קעיר מענעדשער וועלכע האט מיט אונז
מיטגעטיילט דעם שמועס.
יעדע געשיכטע פון הצלת נפשות איז רירנד
און ברענגט באגייסטערונג ,ווען עס האנדלט
זיך פון א ריזיגער אגענטור ווי ״טריי-קאונטי״
זענען אזעלכע געשיכטעס א טאג-טעגליכע
ערשיינונג ,די אגענטור פארפיגט אויף
הונדערטער קעיר מענעדזשערס וועלכע שטייען
צו די האנט פון עלטערע מענטשן ,אינדווידועלן
מיט באגרעניצונגען ,מענטשן וואס ספראווען
זיך מיט געזונטהייט פראבלעמען ,און נישט
בלויז מאכט מען זיי לייכטער ,נאר טיילמאל
ראטעוועט מען לעבנס אין פולן זין פון ווארט.
אט דער אויבן-דערמאנער רירנדער ביישפיל
האט מיט אונז מיטגעטיילט מרת .נאה ,וועלכע
איז אנגעשלאסן אין ׳טריי-קאונטי קעיר׳ זינט
איר גרינדונג ,און האט געברענגט מיט זיך יארן

פון ערפארונג אין דעם פעלד ,און אלס קעיר
מענעדזשער פארפיגט זי אויף די קעיסעס פון
אינדיווידועלן מיט פארשידענע פראבלעמען,
און זוכט פאר יעדן איינעם זיין צוגעפאסטע
באהאנדלונג און פראגראמען.
״זי איז געקומען צו אונז מיט ארום א יאר
צוריק ,די רעדע איז פון א פעאיגע אינדיווידואל
וועלכע האט געליטן אויף גאר שווערע
דעפרעסיע ,וואס איז אנגעקומען צו א שטאפל
אז זי האט נישט געקענט ארויסגיין פון בעט
אינדערפרי און פארלוירן דעם חשק צום לעבן״
זאגט אונז מרת .נאה.
זי האט באלד זיך אריינגעווארפן אין דעם
קעיס און אפירגעזוכט וועלכע פראגראם
קען זיין צוגעפאסט פאר איר מצב ,און נאכ׳ן
איבערשמועסן מיט איר און די פאמיליע וואס איז
די בעסטע אויסוואל איז ער אנגשלאסן געווארן
אין אן אייגנארטיגער ״סעלף-דירעקשאן״
פראגראם וואס ווערט צוגעשטעלט דורך דעם
 OPWDDאון איז ספעציעל דעזיגנירט פאר
אינדיווידועלן וועלכע זענען געאייגנט צו זיך
אליין ״נעמען אין די הענט אריין״ אבער דארפן
פארט פינאנציעלע און פראקטישע הילף.

אין דעם ״סעלף-דירעקשאן״ פראגראם
ארבעט מען האנט ביי האנט מיט דעם
אינדיווידועל זעלבסט ,און ער אדער זי קען זיך
אליין אויסוועלן צווישן די פולע פראגראמען
וועלכע עס פאסט אים דאס בעסטע ,און ווערט
באגלייט דורך דעם קעיר מענעדזשער מיט
אלעס וואס עס פעלט זיך אויס ,און אזוי ארום
האט ער אליין די מאטיוואציע זיך צו העלפן און
זיך שטעלן אויף די פוס.
״איך גלויב שטארק אז דער באטרעפנדער
 וואס דארף הילף  -ווייסט דאס בעסטע וואסאיז גוט פאר אים״ זאגט אונז מרת .נאה ,און
דעריבער האט זי איר טאקע פארגעשלאגן זיך
צו אנשליסן אין דעם פראגראם און זי האט
איינגעשטימט דערויף ,און זיך אריינגעווארפן
מיט לייב און לעבן צו פארבעסערן איר
צושטאנד און נעמען פולשטענדיגע קאנטראל
אויפ׳ן לעבן.
מרת .נאה האט באגלייט דעם אינדיווידועל
אויף טריט און שריט ,און זי שילדערט וויאזוי
מען האט געזען א נאכאנאדיגע פארבעסערונג
און איר צושטאנד ,דער חשק איז צוריקגעקומען,
דער אינדיווידועל האט העלדיש באקעמפט איר

דעפרעסיע און צוביסלעך אנגעהויבן בליען און
מצליח זיין אין לעבן ,און דער אויסוואל פון
דעם פראגראם האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין
א געניאלער געדאנק.
און דאן איז געקומען דער רירנדער שמועס...
״אויב וואלט איך זיך נישט אנגעשלאסן אין
דעם פראגראם ווייס איך נישט אויב איך וואלט
יעצט געווען ביים לעבן״ האט זי געזאגט
ביים איבערגיין מיט איר קעיר מענעדזשער
די פארשריט וואס איז געמאכט געווארן ,און
געשילדערט וויאזוי דער פראגראם האט איר
ארויסגעשלעפט פונעם תהום פון מרה שחורה
צו א נייער לעבן און זי זעט שוין ב״ה דער
ליכטיגקייט ביים ענדע פונעם טונעל.
״דאס איז בלויז נאך א פאל פון הונדערטער
וועלכע גייען אריבער אונטער אונזערע הענט,
אבער דער באטרעפנדער האט געזאגט אז זי
שפירט אז עס איז וויכטיג דאס צו מיטטיילן אז
מענטשן זאלן וויסן אז עס איז פארהאן הילף,
מען דארף נישט דורכגיין אליין דעם שווערן
געראנגל״ זאגט מרת .נאה אין א שמועס מיט׳ן
גאזעט.
ויוציאם מחושך וצלמות.

געזונטהייט נייעס

איינוואוינער אין פענסילוועניע :אויל אינדוסטרי
ברענגט געזונטהייט געפאר צו אונזערע קינדער

פיטסבורג  -לאקאלע איינוואוינער ארום
פיטסבורג פענסילוועניע האבן געעפנט
א קאמפיין צו פאדערן אן אפיציעלע
אויספארשונג איבער אן אויפשטייג אין
קענסער פעלער ביי קינדער אין די געגענט
נאכדעם וואס אן אויספארשונג צייגט איבער
 47פרישע פעלער פון קענסער ביי קינדער,
די מערסטע פון זיי זעלטענע סארט קענסערס
וואס מאכן זיך זעלטן ביי קינדער ,און די
איינווואוינער זענען באזארגט אז דאס איז
פארבינדן צו די אויפבליה פונעם ׳פרעקינג׳
אינדוסטרי אינעם ראיאן.
פרעקינג איז א רעלאטיוו-נייע מעטאד
צו ארויסנעמען אויל פון פעלזן שטיינער
אונטער דער ערד ,און דאס ווערט געטון
דורך נוצן גאר שטארקע פרעשור צו
אריינשפריצן פליסיגקייט טיף אין דער ערד
צו שפאלטן די אונטערערדישע פעלזן און
אזוי ארום טוט די אויל ארויפשווימען אויפ׳ן
אויבערפלאך ,מען נוצט ארום  700סארטן
כעמיקאלן אין דעם פראצעדור ,און רוב פון
זיי זענען באוואוסט אלס 'קארקינאדשענס'
– דאס מיינט אז זיי האבן די מעגליכקייט צו
ברענגען פארשידענע קענסערס ה״י.
דער געגענט ארום פיטסבורג ווירבלט
מיט אסאך אינדוסטריעלע אקטיוויטעטן
און אין די לעצטע יארן זעט מען א שטארקע
אויפבליה פונעם אויל אינדוסטריע אינעם
ראיאן ,אין  2017זענען געווען איבער

"פרעקינג נעמט ארויס אויל פון אונטער באוואוינטע געגענטער ,און שטעלט אין געפאר
די אונטערערדישע קוועלער פון טרונק וואסער״
צען טויזנט 'פרעקינג' איינריכטונגען אין
פענסלוועניע אליין ,און די די מערהייט פון
זיי אין דעם ראיאן ארום פיטסבורג.
די איינוואוינער ווייזן אן אז פילע
געזונהייט עקספטערן ווארענען אז דער
פראצעדור טוט פארגיפטן די אונטערערדישע

וואסער קוועלער מיט שעדליכע כעמיקאלן,
און דאס ווערט אויסגעמישט מיט די ערד
און מיט די טרונק וואסער און אזוי ארום
שעדיגט דאס דעם באפעלקערונג און קען
מעגליך זיין דער אורזאך פונעם אויפשטייג
פון די קענסער פעלער ביי די לאקאלע

באפעלקערונג.
איבער הונדערט ארגאניזאציעס און
הונדערטער לאקאלע איינוואוינער האבן
אונטערגעשריבן א פעטיציע צום גאווערנער
און פארלאנגען א זאפארטע אפשטעל צו די
ארבעט ביז דער 'דעפארטמענט אוו העלט'
פירט דורך א גרונטליכע אויספארשונג און
ווייזט איבער אז די פעלער זענען נישט
פארבינדען און דער ׳פרעקינג׳ אינדוסטריע
שטעלט נישט קיין געפאר פאר די לאקאלע
באפעלקערונג .״דער מצב איז ערנסט ,דאס
איז אן אפענע קריזיס אין אונזער געזונט און
עס ווערט געפאדערט מען זאל עפעס טון
דערוועגן״ שרייבן די איינוואוינער אינעם
פעטיציע וועלכע איז פיר בלעטער לאנג
אונטערגעשטיצט מיט פראפעסיאנאלע
אפשאצונגען איבער די געזונטהייט געפאר
פון פרעקינג.
אבער נישט אלע עקספערטן זענען
איינשטימיג אז די קענסער פעלער האבן
א דירעקטע שייכות מיט די 'פרעקינג'.
און ווייזן אן אז דער ראיאן איז שוין לאנג
פארפעסטיגט מיט אפפאל פון די פילע
פאבריקן און קויל מינעס ,און ווייזן אן
אז עס ווערן גענומען פארזיכטיגע שריט
ביים דורכפירן ׳פרעקינג׳ צו נאכקומען
פעדעראלע רעגולאציעס וואס פארזיכערן
אז דאס שעדיגט נישט די אונטערערדישע
וואסער קוועלער.
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המספיק גאזעט

המספיק נייעס

׳המספיק טשויס׳ שטעלט פאר:

פרישער ׳מעדיקעיר סעלעקט׳ פראגראם ספעציעל
דעזיגנירט פאר עלטערע מענטשן מיט מעדיקעיד
מעדיקעיד און מעדיקעיר :דער קלאנג
פון די ווערטער הערן זיך ענדליך ,אבער עס
איז אייגענטליך צוויי גענצליך באזונדערע
פראגראמען וועלכע זענען געווידמעט פאר
אנדערע צוועקן און די סטאנדארטן צו זיין
בארעכטיגט זענען אנדערש ,און אזוי אויך
זענען די סערוויסעס און פראגראמען וועלכע
ווערן געדעקט דורך איטליכער פראגראם.
״מעדיקעיד״ איז א פראגראם וואס ארבעט
אויפ׳ן פעדעראלן און סטעיט שטאפל ,און
איז געצילט צו העלפן שוואכע פארדינער
מיט מעדיצינישע אויסגאבן ,ווידעראום
מעדיקעיר איז א פעדעראלער פראגראם,
הויפטזעכליך געצילט צו באדינען די עלטערע
באפעלקערונג פון  65יאר און העכער ,און
מען קען זיך דערין אנשליסן אפגעזען וויפיל
מען פארדינט און אויב מען קען זיך ערלויבן
צו באצאלן.
פארט אבער מאכט זיך אפט אז מען
איז גלייכצייטיג בארעכטיגט צו ביידע
פראגראמען ,א זאך וואס רופט זיך ״דועל
עלידזשעביליטי״  --א שטייגער למשל אן
עלטערער מענטש וואס איז א שוואכער
פארדינער און איז בארעכטיגט צו מעדיקעיר
צוליב זיין עלטער און צו מעדיקעיד צוליב
זיין פינאנציעלער צושטאנד.
דאס איז א זאך וואס קען ברענגען
צומישעניש ,וויבאלד די סטאנדארטן און
פראגראמען פון מעדיקעיד און מעדיקעיר
זענען פארשידנארטיג ,און יעדער פראגראם
שטעלט צו אנדערע סערוויסעס ,און
טיילמאל איז מען נישט קלאר צו וואס מען
איז בארעכטיגט  --וועלכע זאכן ווערן
געדעקט דורך מעדיקעיד אדער מעדיקעיר,
און וועלכע הילף און פראגראמען איז בעסער
זיך אנצושליסן.
דער אמעריקאנער העלט קעיר סיסטעם איז
אזוי אויך ברייט און קאמפליצירט ,און מען
קען פארלוירן ווערן צווישן די פרימיום׳ס,
קאו-פעי ,דידאקטעבלס ,און דאס קען
ברענגען דערצו אז מען געט אויס געלט וואס
מען דארף נישט ,און פארציכטן אויף רעכטן
וועלכע מען פארמאגט אונטער׳ן געזעץ,
ספעציעל ווען מען איז אנגעוויזן אויף
צוויי באזונדערע פראגראמען ,מעדיקעיד
און מעדיקעיר ,קען מען זיך לייכטערהייט
פארלירן צווישן די שורות.
אויף דאס צו אדרעסירן דעם ספעציפישן
באפעלקערונג האט דער ׳המספיק טשויס׳
אפטיילונג פון נייש״א אנאנסירט דעם
פרישן ׳מעדיקעיר סעלעקט׳ פראגראם  --אן
אינשורענס פראגראם וועלכע איז ספעציעל
דעזיגנירט געווארן צו שטיין צום דינסט פון
די וועלכע וואס זענען ״דאפלט בארעכטיגט״,

און וועט פאראייניגן אלע זייערע מעדיצינישע
און געזונטהייט געברויכן אונטער איין דאך.
׳מעדיקעיר סעלעקט׳ וועט העלפן פאר
די וועלכע האבן ׳דיועל עלידזשעביליטי׳
צו מאקסימיזירן זייערע רעכטן און געניסן
פון די בעסטע סערוויסעס און בענעפיטן
פון די ביידע וועלפעיר פראגראמען .דער
׳קאמפריהענסיוו פלאן׳ וועט דעקן אלע
געזונטהייט קאסטן מיט איין פלאן וועלכע
רעכנט אריין אלעס וואס פאדערט זיך:
מעדיצינען ,טעראפי ,דאקטאר באזוכן,
שפיטאל באהאנדלונגען ,אלעס אין איין
פלאן ,אונטער איין דאך.
אויסער דעם קומט דער ׳מעדיקעיר
סעלעקט׳ מיט נאך בענעפיטן און סערוויסעס
פיל מער ווי געווענליכע אינשורענס פלענער,
א שטייגער ווי א חודש׳ליכע סומע געלט פאר
אווער-די-קאונטער דראגס ,און נאך ענליכע
בענעפיטן ,אבער וויכטיגער פון אלעם איז

די פערזענליכע געטרייע באגלייטונג וואס
מען וועט קריגן אויף טריט און אויף שריט
פון די שטאב פון עקספערטן מיט יארן פון
ערפארונג אינעם פעלד.
די וועלכע שליסן זיך אן אין ׳המספיק
סעלעקט׳ וועלן געניסן פון די זעלבע
פראפעסיאנאליטעט און ערשט-קלאסיגע
סערוויס וואס טויזנטער צופרידענע ניו יארקער
געניסן שוין אינערהאלב ׳המספיק טשויס׳
וועלכע האט זיך ערווארבן א רעפוטאציע סיי
מיט איר אויסטערליש געטרייע שטאב און
סיי מיט די פארגעשריטענע טעכנאלאגישע
סיסטעם וואס זי האט אוועקגעשטעלט קענען
זיי טרעפן בליץ שנעל די בעסטע דעקונג פאר
יעדע מעדיצינישע געברויך.
אלס טייל פונעם נייעם פראגראם איז
אהערגעשטעלט געווארן א ספעציעלער ׳נורס
האטליין׳ וואס אפערירט  24שעה א טאג,
זיבן טאג א וואך צו העלפן מיט יעדע פראגע

און פארלאנג ,אויף צו פארזיכערן אז מען
האט אייביג די נויטיגע הילף צו די האנט,
און אז די וועלכע זענען אנגעוויזן דערויף
זאלן קענען זיין רואיג און וויסן אז זיי זענען
קיינמאל נישט אליין און עס איז אייביג דא צו
וועמען צו רעדן אויף צו באקומען די בעסטע
הילף און אנווייזונגען.
דער פראגראם וועלכע איז נארוואס
אנאנסירט געווארן געניסט שוין פון א
שטארקע אינטערעסע און נאכפראגע.
הונדערטער ניו יארקער אין ברוקלין ,מאנסי,
קרית יואל און נאך האבן זיך שוין אנגעשלאסן,
און געניסן שוין פון די ערשט-קלאסיגע
סערוויסעס ,און אין די הויפטקווארטירן
פון ׳המספיק טשויס׳ שטייט מען גרייט צו
אקאמאדירן יעדן איינעם און העלפן מיט׳ן
פראצעדור און זיך לייכטערהייט אנשליסן
אינעם פראגראם און באלדיג געניסן פון אלע
בענעפיטן וואס דאס ברענגט מיט זיך.

געזונטהייט נייעס

צוליב דרוק פון פארמער לאביאיסטן:

פעדעראלער אגענטורן ערלויבן
באנוץ פון שעדליכע פעסטיסייד

פעסטיסיידס זענען שווערע כעמיקאלן וואס ערלויבט ביליגערע פרייזן פאר פרוכט און
גרינצייג אבער קען מעגליך זיין אומגעזונט
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וואשינגטןאן  -דער פעדעראלער ׳ענוויי�ר
מענטאלע באשיצונג אגענטור״ האט גענור
מען א קאנטראווערסיאלע באשלוס מיט׳ן
דערקלערן אז זי וועט ווייטער ערלויבען
דעם באנוץ פון דעם כעמישן פעסטיסייד
׳כלארפילייפאס׳ וועלכע ווערט באנוצט אין
די וואוקס פון פרוכט ,גרינצייג און ניס אין
אמעריקע ,טראץ די באווייזן איבער אירע
געזונטהייט געפארן ,ספעציעל פאר די אנר
טוויקלונג פון קליינע קינדער.
דער פראדוקט איז א שארפע כעמישע
באשטאנדטייל אבער פארט האט די
אגענטור געזאגט אז די באווייזן זענען
״נישט גענוג קראנט און פארלעסליך״ אויף
צו נעמען אזא דראסטישע באשלוס דאס
צו פארבאטן ,וויבאלד דאס וועט האבן
א שווערע עפעקט אויף די אגריקולטור
אינדוסטרי אין אמעריקע ,און קען הייבן די
פרייזן פון פרוכט אין אמעריקע ,און שעדיגן
די פארמער.
דער פראדוקט איז שוין פארבאטן צום
באנוץ אין קאליפארניע ,און עס ווערט
באטראכט א ענליכע פארבאט אין ניו יארק,
און פארשידענעס גרופעס פון אקטיוויסטן
האבן אריינגעגעבן א געריכטליכע אנקלאגע
וועלכע פארלאנגט אז דער אגענטור מוז
פארבאטן דעם פעסיטסייד אין ליכט פון
די קלארע באווייזן ,און מען קען זיך נישט
רעכענען מיט עקאנאמישע חשבונות ווען
עס קומט צו א געזונטהייט פראבלעם.
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המספיק גאזעט

השמיעיני
השמיעיני
את קולך
את קולך

אין ׳המספיק טעראגאן׳ לייגט מען א דגש צו פארזיכערן אז יעדער אינדיווידועל קריגט אלעס וואס
פעלט אויס צו אנטוויקלן זיין פולסטע פאטענציאל ,און העלפט זיי אנטוויקלן די מעגליכקייטן צו
דורכפירן אלע טאג-טעגליכע פונקציעס אויפ׳ן בעסטן אופן.

אונזער פראפעסיאנעלע שטאב פון ספיטש-טעראפיסטן זענען טרענירט מיט די מערסט
ספיטש-
קאמיוניקירן
יעדערהעלפן
אז זיי צו
רעזולטאטן,
טעראגאן׳ צו
און טעכניקן
פארגעשריטענע מיטלן
טעראפי
קריגט אלעס וואס
אינדיווידועל
בעסטעפארזיכערן
ברענגעןאדידגש צו
לייגט מען
׳המספיק
אין
פולסטעוועג .
זייןגעזונטע
אנטוויקלןאון
פאמיליעצואין א גוטע
מיט פריינט און
פאטענציאל ,און העלפט זיי אנטוויקלן די מעגליכקייטן צו
פעלט אויס
דורכפירן אלע טאג-טעגליכע פונקציעס אויפ׳ן בעסטן אופן.
לאזט אייך הערן!
אונזער פראפעסיאנעלע שטאב פון ספיטש-טעראפיסטן זענען טרענירט מיט די מערסט
ספיטש-
פארגעשריטענע מיטלן און טעכניקן צו ברענגען די בעסטע רעזולטאטן ,זיי צו העלפן קאמיוניקירן
טעראפי
מיט פריינט און פאמיליע אין א גוטע און געזונטע וועג .
לאזט אייך הערן!
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איבער וואג ,איבערוואג און איבונגען
את כל עשב השדה נתתי לכם לאכלה:

פלאנץ-באזירטע דיעטע נידערט
דראסטיש דייעביטיס ריזיקע
באסטאן  -א גרופע פארשער אינעם ׳הארווארד
געזונטהייט שולע׳ אין באסטאן וועלכע האבן
דורכגעפירט א גרונטליכע אנאליז איבער די
בענעפיטן פון א פלאנץ-באזירטע דיעטע זאגן אז
זייער דאטא צייגט אז זיך האלטן צו אזא דיעטע
נידערט די ריזיקע צו קראנק ווערן מיט דייעביטיס
מיט איבער  23פראצענט.
לויט די געזונטהייט רעקארדס פון איבער
הונדערט מיליאן אמעריקאנער וואס געפונט
זיך אין באזיץ פון די פעדעראלע ׳צענטער פאר

דיזיז קאנטראל׳ זענען ארום הונדערט מיליאן
אמעריקאנער צוקער ליידנדע אדער פרי-
דייעבעטיקס ,וואס מיינט אז זיי האבן א העכערע
ריזיקע צו אנטוויקלן דייעביטיס אין א געוויסע
שטאפל אין זייער לעבן.
איינע פון די הויפט פאקטארן וואס שפילן
א ראלע אין אנטוויקלן דייעביטיס איז דער
דיעטע ,און די פארשער האבן איבערגעקוקט
און אנאליזירט ניין באזונדערע שטודיעס און
באשטעטיגט אז צענדליגע מיליאנען קענען

אראפגיין פון זייער פרי-דייעביטיס סטאטוס
אויב נעמען זיי אויף זיך א געזונטערע דיעטע
וואס פארבעסערט זייער מעטאבאלישע
סיסטעם.
די שטודיעס האבן אריינגענומען איבער
 307טויזנט באטייליגטע ,מיט ארום  24טויזנט
צווישן זיי וואס ליידן אויף טייפ  2דייעביטיס,
און דורך נאכגיין די דיעטע געוואוינהייטן האבן
די פארשער באשטעטיגט אז די וועלכע האבן
גענומען אויף זיך א פלאנץ-באזירטע דיעטע

 וואס מיינט ארויסשניידן פלייש און מילכיגספונעם דיעטע  -האבן זיי דראסטיש רעדוצירט
דעם ריזיקע.
אזא דיעטע נעמט אריין אסאך פרוכט און
גרינצייג ,בונדלעך ,ניס ,און א מינימום פון
פלייש ,פיש ,אייער און אנדערע דברים הבאים
מן החי .די שטודיע צייגט אז ווי מער מען שטייט
אוועק פון פליישיגע און מילכיגע פראדוקטן
אלס בעסער זענען די אויסזיכטן צו אוועקשטייט
פון דייעביטיס.
די פארשער זאגן אז טראץ וואס זיי ווייסן
נישט קלאר די סיבה פארוואס דאס איז פארבינדן
צו דייעביטיס קען זיין אז דאס איז צוליב דעם
וואס דאס העלפט מיט וואג פארלוסט ,און אזוי
אויך מיט בלוט דרוק און קאלעסטראל ,און דאס
זענען אלע דריי זאכן וועלכע שפילן א שטארקע
ראלע אין אנטוויקלן דייעביטיס.

מענטשן מיט איבערוואג האבן
פילע שטערקערע אפעטיט
ווי אנדערע מענטשן

אן אילוסטראציע פון פארשידענע עסנווארג רייך אין פאטעסיום.

פארשער זאגן:

פאטעסיום איז דער
שליסל צו וואג פארלוסט
פארשער אינעם ׳איכילאוו׳ צענטער זאגן אז
זיי האבן דורכגעפירט איינס פון די ברייטסטע
שטודיעס וואס איז סיי ווען דורכגעפירט
געווארן אינעם פעלד פון געזונטע דיעטעס און
אז זיי האבן באוויזן צו טרעפן די פונקטליכע
דיעטע וועלכע ברענגט די בעסטע רעזולטאטן.
די שטודיע האט געדויערט איבער אכט
יאר און האט אריינגענומען  64וואלונטירן,
און האט געקריגן פראמינענטע דעקונג אינעם
פרעסטידזשפולע ׳נוטריאנטס׳ צייטשריפט
וועלכע פארנעמט זיך מיט דעקונג איבער
טעמעס וועלכע זענען פארבינדן צום עסן
געזונט און איבערוואג.
די פארשער האבן פארגעשריבן פאר
די באטייליגטע אינעם שטודיע צו עסן א
באלאנסירטע דיעטע פון אנדערטהאלבן גראם
פראטאין פון פלייש ,פיש ,אדער אייער און
קעז .און גרינצייג ,פרוכט ,און ניס ,און דאן

צוגעלייגט אויך קארבאהיידרעיטס.
נאך א יאר האבן אלע באטייליגטע
אפגעפאלן א דורכשניט פון צען פראצענט פון
זייער וואג ,וואס האט באטראפן ארום  23פונט,
און אלע האבן אויך געזען א פארבעסערונג אין
זייער בלוט דרוק און קאלעסטראל.
די פארשער זאגן אז זיי זענען נאכגעגאנגען
די פונקטליכע שטאפלן פון די ניוטריאנטס און
ווייטאמינען אין די בלוט פון אלע באטייליגטע
און האבן געזען אז די סוד צו אפפאלן וואג
קומט פון העכערן די צאל פאטעסיום ,און וואו
העכער די צאל פאטעסיום איז געווען אלס מער
וואג זענען די באטייליגטע אפגעפאלן.
די רעקאמענדירטע צאל פון פאטעסיום
פאר ערוואקעסענע איז ארום 4,700
מיליגראם טעגליך ,און עס איז פארבינדן צו
בעסערע בלוט דרוק ,און שטערקערע ביינער,
אבער עס איז נישט דירעקט פארבינדן צו וואג

אייאווע  -אן אינטרעסאנטע שטודיע
שטרייכט אונטער א פלאנטער וואס
פארשווערט פאר מענטשן מיט איבערוואג
צו אפפאלן וואג צוליב דעם וואס זיי האבן א
שטערקערן אפעטיט ,דאס איז מעגליך נישט
קיין נייעס פאר פילע מענטשן מיט איבערוואג,
אבער אצינד האבן פארשער דאס איבערגעוויזן
מיט א פאקטישע שטודיע וועלכע צייגט אז
איבערוואגיגע מענטשן האבן א שטערקערן
חוש פון טעם.
פארשער אינעם ׳אייאווע יוניווערסיטעט׳
האבן דורכגעפירט א שטודיע מיט 290
ערוואקעסענע ,צווישן זיי  119מיט איבערוואג,
און עס האט געצייגט אז איבערוואגיקע מענטשן
האבן א בעסער אנטוויקלטע מעגליכקייט צו
דערשפירן טעמים אין עסנווארג וואס אנדערע
מענטשן כאפן נישט אויף ,און אזוי אויך האלט
זיך דער טעם ביי זיי אין מויל לענגער ווי ביי
די אנדערע.
אין אן ארטיקל אינעם ׳דשורנאל פון
נוטרישאן און דייעטעטיקס׳ האבן די
פארשער אויסגעברייטערט איבער זייערע
געפונסן ,זאגנדיג אז זיי האבן געגעבן פאר
אלע באטייליגטע א הויפן פון טשאקלאד
מיט פארשידענע מילדע פלעיווארס ,און
די איבערוואגיגע מענטשן האבן בעסער
צוגעטראפן וועלכע פלעיוואר דאס איז ,און
נאך מער פון דעם  --ווי מער איבערוואגיג
אלס שטערקער שטעלט זיך ארויס דער חוש
פון טעם ,א זאך וואס טרייבט א שטערקערע
אפעטיט ,און דאס האט געברענגט דערצו אז

זיי האבן געגעסן היבש מער פון די שאקלאד
פון די אנדערע גרופע אינעם שטודיע.
אויסער דעם האבן די איבערוואגיקע אויך
לענגער געשפירט דעם טעם ,דאס הייסט אז
געווענליך פארלירט מען דעם טעם נאכ׳ן עסן
א גרויסע צאל פון די זעלבע עסנווארג ,אבער
איבערוואגיקע מענטשן האבן באריכטעט
אז זיי שפירן נאך דעם פולן טעם אויך נאכ׳ן
עסן א גרויסע קוואנטום פון דעם עסנווארג,
אנדערש ווי ביי די אנדערע וואס זיי האבן
נישט געשפירט דעם טעם נאכ׳ן ארייננעמען א
היבשע צאל פון די שאקאלאד.
״אין אנדערע ווערטער מיינט דאס אז דער
פראבלעם פון איבערוואגיגקייט הייבט זיך אן
מיט די טעם קעמערלעך אין מויל״ זאגט דער
ארטיקל פונעם שטודיע ,און דאס איז די סיבה
פארוואס פאר איבערוואגיקע מענטשן איז
אייגנטליך פיל שווערער צו זיך אפהאלטן פון
עסן ,און פארלירן וואג ,ווי פאר מענטשן וואס
זענען נישט איבערוואגיג ,און דאס איז נישט
בלויז פארבינדן צו מעטאבאלישע פראבלעמען
אזוי ווי מען האט געמיינט ביז היינט.
די פארשער זאגן אז דער אויפדעקונג
קען אויך העלפן מיט׳ן אנטוויקלן דיעטעס,
דורך פארזיכערן אז קלענערע קוואנטום׳ס
פון עסנווארג פארמאגן שטערקערע טעמים
צו צופרידנשטעלן דעם אפעטיט ,און אויך
מעגליך אנטוויקלן מעדיצין וועלכע שוואכט
אפ דעם טעם און אזוי ארום פארשטייטערט
דאס דעם אפעטיט און העלפן מיט׳ן פארלירן
וואג.

פארלוסט.
איינס פון די מערקווירדיגע רעזולטאטן פון
די שטודיע איז געווען אז דאס האט געצייגט
אז די אויפשטייג אין פאטעסיום איז נישט
געקומען פון עסן גרינצייגן נאר פון די פלייש
און פיש.
די פארשער זאגן אז זיי ווייסן נאכנישט

קיין ערקלערונג פארוואס הויכע שטאפלן
פון פאטעסיום ברענגט צו וואג פארלוסט,
אבער אייסערן זיך אז די רעזולטאטן פון די
שטודיע זענען פון די פונקטליכסטע וואס מען
האט געזען אין דעם פעלד ,און פארשפרעכן
ווייטערדיגע שטודיעס צו אויפקומען מיט א
מער פונקטליכע ערקלערונג דערוועגן.
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המספיק נייעס

א היים אנשטאט א האום:

הונדערטער זקנים קענען בלייבן באקוועם
אינדערהיים א דאנק אויסגעברייטערטע
פראגראם צו צופאסן זייערע היימען
אין די לעצטע תקופה זעט מען א מאסיווע
אויפשטייג אינעם געברויך פאר הילף פאר
עלטערע מענטשן אין אונזער ציבור ,טויזנטער
משפחות זוכן א וועג צו העלפן זייערע עלטערן
ווען זיי קומען אויף דער עלטער זיך צו עלטערן
אין פריידן און גרינגערהייט .און דאס ברענגט
א פארמערטע געברויך פאר די סערוויסעס פון
המספיק אוו ראקלענד קאונטי אין דעם געביט.
די סיבה פונעם מאסיוון אויפשטייג ערקלערט
אונז מרת .גאטליב וועלכע פירט אן דעם ״היים
צופאסונג פראגראם״ אין המספיק אוו ראקלענד
קאונטי :״רוב פון אונזער ציבור זענען קינדער
און אייניקלעך פון מלחמה איבערלעבער ,יעצט
שטייט מען  75יאר נאכ׳ן ענדע פונעם ביטערן
מלחמה ,און דער צווייטער דור וואס איז געבוירן
געווארן צו די שארית הפליטה זענען יעצט די דור
פון זקנים ,און זייערע קינדער  -דער דריטער דור
 זוכן זיי צו העלפן באקומען דאס בעסטע אוןשענסטע באהאנדלונג אויף דער עלטער״.
פאר פילע משפחות איז דער לעזונג א גוטע
״מושב זקנים״ וואו די עלטערן קענען זיין אונטער
שטענדיגע אויפזיכט און באגלייטונג ,אבער
אנדערע משפחות וועלן אויס צו לאזן די עלטערן
אין זייערע שטובער ,אדער זיי פלאצירן אין א
היים נאנט צו די פאמיליע ,און צופאסן דעם היים
פאר זייערע געברויכן אז זיי זאלן קענען דארט
לעבן מיט אלע זייערע געברויכן.
אויף צו אדרעסירן דעם וואקסנדע געברויך
איז איינגעשפאנט געווארן דער ספעציעלער
אפטיילונג אין ‘המספיק’ וואס רופט זיך
 - NHTDנורסינג האום׳ס טרענזישא״ן ענ״ד
דיווערזשא״ן פראגראם ,וואס באפאסט זיך
הויפטזעכליך מיט העלפן פאציענטן אריבערגיין
פון נורסינג היימען און ריהעב׳ס צו זייערע
אייגענע היימען ,דורך צופאסן די היימען מיט די

נויטיגע איינריכטונגען און צושטעלן א געהילף
אדער קראנקן-שוועסטער ווען עס פאדערט זיך.
דאס צופאסן א היים פאר אן עלטערע
מענטש נעמט אריין אין זיך פארשידנארטיגע
זאכן ,און נאכ׳ן ווערן באשטעטיגט פאר דעם
פראגראם ווערט צוגעשטעלט די טעכנישע
איינריכטונגען וואס רופט זיך ״ענוויירמענטאל
מאדיפיקאציע״  --דאס הייסט צו מאכן דעם
היים צוגענגליך פאר די פיזישע באגרעניצונגען,
ווי צום ביישפיל א ראמפע אנשטאט די שטיגן
פאר׳ן רעדער-שטול ,און אהערשטעלן דעם
באדע צימער מיט די נויטיגע זיכערהייט
מיטלן און היגיענישע באדארפענישן ,און
נאך פארשידענע זיכערהייטס מאנסאמען און
פראקטישע לעזונגען פאר די פארשידענע
שוועריגקייטן וואס קומען מיט פיזישע
באגרעניצוגנען.
דאן קומט דער צווייטער  -און פילייכט
וויכטיגערער  -טייל פון צושטעלן געטרייע
געהילפן וועלכע זאלן העלפן די משפחה זיך
אומקוקן אויף זייערע טייערע עלטערן ,אויך
דא זענען דא פארשידענע אויסוואלן לויט
דעם געברויך ,אנגעהויבן פון היים געהילפן
וואס קומען אראפ העלפן מיט שטוב ארבעט,
פראפעסיאנאלע געהילפן מיט מעדיצינישע
עקספערטיז.
דער פראגראם וואס האט ביז יעצט
הויפטזעכליך געארבעט אויף די איבערגאנג
פון נורסינג היימען טוט זיך יעצט קאנצעטרירן
אויף העלפן משפחות איינגלידערן זייערע
עלטערן אין זייערע אייגענע היימען אזוי אז זיי
זאלן אינגאנצן נישט דארפן אנקומען צו קיין
נורסינג היימען ,און פאר דעם צוועק האט מען
אויפגענומען א שטאב פון עקספערטן וואס
זיצן מיט די משפחה און דאקטוירים אויף יעדן

שנות חיים יוסיפו לך:

״יונג און אלט״ פייערן
אינאיינעם ימים טובים אין
המספיק אוו אראנדזש קאונטי
״כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל״
זאגן אונז חז״ל ,ווער עס נעמט אן עצה פון
זקנים קען נישט דורכפאלן ,דער עלטערער
דור וועלכע זענען דורכגעגאנגן א לעבן
זענען דער ערשטער אדרעס פאר אן עצה
און פאר חיזוק ,זיי זענען דער קרוין פון די
יונגערע דורות מיט זייער לעבנס ערפארונג
און חכמת חיים ,און אט דאס איז געקומען
צום אויסדרוק ביים אינהאלטסרייכן ערב
ראש השנה פראגראם וואס איז אראנזשירט
געווארן מיט די צוזאמענארבעט פון צוויי
פליגלן אין המספיק.
דער פארהעלנסמעסיג נייע ״שנות חיים״
פראגראם וועלכע שטעלט צו פארוויילונג

און הילף פאר די זקנים און זקנות האט אין די
קורצע צייט פון איר עקזיסטענץ זיך בארימט
געמאכט מיט די אויסטערלישע הילף וואס זי
ברענגט פאר די עלטערער דור וועלכע געניסן
פון די איבערגעגעבענע באגלייטונג פון
געטרייע שטאב מיטגלידער וועלכע פארפיגן
אויף די פילע טעגליכע פראגראמען זיי צו
פארזיסן די עלטערע יארן.
לכבוד ראש השנה האט דער ׳שנות
חיים׳ פראגראם זיך אנגעשלאסן אינאיינעם
מיט׳ן בארימטן דעי-העב פראגראם און
אראנדזשירט א איינדרוקספולע פראגראם
וועלכע האט פאראייניגט די ״זקנים עם נערים״
זייט >> 35

פאל צו אהערשטעלן אלעס וואס פאדערט זיך
דאס צו אהערשטעלן על צד היותר טוב.
״פאר פילע משפחות איז דאס א גאר שווערער
פראצעדור ,די קינדער ווילן פון טיפן הארצן
נאר דאס בעסטע פאר זייערע עלטערן ,זיי ווילן
לכתחלה אליין טון די ארבעט און זיך אוועקגעבן
פאר די מצווה פון כיבוד אב ,אבער זיי האבן אויך
אייגענע קינדער און משפחות ,און קענען נישט
זיין דארט אליין די גאנצע צייט ,דעריבער ווילן
זיי טאקע פארזיכערן אז זייערע עלטערן קריגן די
העכסטע סטאנדארטן פון הילף ,און מיר שפירן
טאקע דעם אחריות דאס צו אהערשטעלן״ זאגט
אונז מרת .גאטליב וועלכע שטייט אין שפיץ
פונעם פראגראם.
דער ערפאלג פונעם פראגראם ברענגט גאר

גוטע גרוסן פון צופרידענע משפחות ״מיר קענען
אצינד זיין רואיג אז אונזער טאטע איז אין געטרייע
הענט ,און מיר דארפן זיך נישט זארגן אז ער איז
ח״ו געפאלן אדער עפעס האט פאסירט ,ער איז
צופרידן און מיר קענען זיך קאנצעטרירן אויף
אים פארזיסן די עלטער מיט נחת און כסדר׳דיגע
באזוכן ביים אים אינדערהיים וואו ער געפונט זיך
באקוועם אונטער געטרייע אויפזיכט״ זאגט אונז
א משפחה מיטגליד וואס האבן אנגעשלאסן זייער
פאטער אינעם פראגראם.
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים.
פאר מער אינפארמאציע קען מען זיך
פארבינדען דירעקט צו מרת .גאטליעב 845-503-
 0246אדער שיקט אן אימעיל צוsgottlieb@ :
hamaspikrockland.org

בצער קודר ויגון משתתפים
אנו בזה בצערם של

מו"ה מרדכי הערש
פארקאש הי"ו
באורד מעמבער
המספיק אוו ארענדזש קאונטי

וכל המשפחה הרוממה ,היושבים
בעמק הבכא על פטירת בנו

מו"ה יעקב בן
ר' מרדכי צבי הי"ו
שנלב"ע

מו"ה יעקב יצחק הלוי
הי"ו
גאלדשטיין
מגיד שיעור ,ישיבת תורה וחסד
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

ניחום
אבלים

וכל המשפחה הרוממה ,היושבים
בעמק הבכא על פטירת אחותו

מרת שמחה רבקה בת
ר' אברהם מרדכי הלוי גאלדשטיין הי"ו
אשת ר' חיים שמעון קויפמאן הי"ו
שנלב"ע

משפחת רובינפעלד
היושבים בעמק הבכא על פטירת אמם

מרת קילא בלומא בת ר' פינחס
שנלב"ע

משפחת שרעם

היושבים בעמק הבכא על פטירת אמם

מרת לעלע לאה בת ר' יעקב
שנלב"ע

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ולא תוסיפו לדאבה עוד ,ובלע המות לנצח ומחה ד'
דמעה מעל כל פנים ,בב"א.
החותמים בדמע,
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קינדער דאקטוירים ווארענען עלטערן:
נוצט נישט קיין מעדיצינען פאר א
פארקילעכץ ביי קינדער
וואשינגטאן  -א לענגערע איבערזיכט צייגט
אז דאקטוירים אין אמעריקע האבן דראסטישע
גענידערט די צאל קינדער פאר וועמען זיי
פארשרייבן מעדיצין קעגן פארקילעכץ און
הוסטן נאכדעם וואס אין די לעצטע יארן
אנערקענט מען מער די זייטיגע ווירקונגען
און געזונטהייט קאמפליקאציעס וואס די
מעדיצינען קענען ברענגען ,ספעציעל פאר
יונגע קינדער.

דער אמעריקאנער ׳עף-די-עי׳ האט שוין מיט
צוואנציג יאר צוריק ארויסגעגעבן א ווארנונג
קעגן געבן אווער-די-קאונטער פארקילעכץ
מעדיצינען פאר קינדער אונטער צוויי יאר אלט
נאכדעם וואס עס זענען באריכטעט געווארן
עטליכע פאטאליטעטן ,ספעציעל מיט די
מעדיצין וואס פארמאגן אין זיך אויך ׳אפיוד׳
באשטאנדטיילן צו לינדערן די ווייטאגן.
אבער עטליכע יאר שפעטער אין 08׳ האט די

אמעריקאנער ׳פעידיאטרישן פאראיין׳  -וואס
פארטרעט הונדערטער טויזנטער קינדער
דאקטוירים  -געהעכערט די עלטער צו זעקס
יאר אלט ,זאגנדיג אז אונטער זעקס יאר אלט
איז דאס געפארפול ,און דארף פארשריבן
ווערן בלויז אין אויסנאם פעלער.
די רעקאמענדאציעס שטעלן זיך ארויס
ווירקזאם לויט דעם אויבענדערמאנטן
איבערזיכט וואס האט איבערגעקוקט די

רעקארדס פון איבער  3ביליאן וויזיטס צו
קינדער דאקטוירים ,און עס צייגט אז זינט 08׳
איז די צאל פארשריפטן פאר הוסט מעדיצינען
וואס דאקטוירים פארשרייבן געפאלן מיט
איבער  70%און עס ווערט נאר פארשיבן אין
גאר ערנסטע פעלער .און ווען עס קומט צו די
מעדיצינען וואס אנטהאלטן אויך ׳אפיודס׳ איז
דאס נאך מער מערקווירדיג מיט א דראסטישע
נידערונג פון איבער ניינציג פראצענט אין די
צאל פארשריפטן.
דאס צייגט אן קיין צווייפל אז דאקטוירים
נעמען ערנסט די ווארנונגען ,אבער דער
פראבלעם איז אז עלטערן ווילן פארט געבן
עפעס פאר די קינדער וואס מוטשען זיך,
און דעריבער רעקאמענדירן דאקטוירים
׳אנטי-היסטאמין׳ מעדיצינען ,א שטייגער ווי
׳בענעדריל׳ און אנדערע אווער-די-קאונטער
מעדיצינען ,אבער דער פראבלעם איז אז דאס
האט אויך געזונטהייט פראבלעמען ,און בכלל
איז עס גאנץ ווייניג ווירקזאם פאר פארקילכעץ
לויט פילע שטודיעס.
דער ווארטזאגער פאר די ׳פעדיאטרישען
פאראיין׳ האט אויסגעדריקט זארג אין ליכט
פון די שטודיע און האט ארויסגעגעבן א
סטעיטמענט אין וועלכע זיי אפערלירן צו
עלטערן צו אויסמיידן מעדיצינען פאר קינדער
ווען אימער מעגליך ״די בעסטע וועג צו
באהאנדלן פארקילעכץ איז צו שלאפן גוט און
זיך אויסרוען ,און זיכער מאכן אז מען טרונקט
גענוג פליסיגקייטן ,און אויב עס קומט מיט
פיווער קען מען געבן טיילאנאל אדער עדוויל״
אבער זיי רעקאמענדירן צו אויסמיידן די
פארשידענע מעדיצינען פאר פארקילעכץ.

א שטורעם אין א פלעשל טאבלעטן:

הארווארד יונעווערסיטי :מיליאנען
עלטערע מענטשן דארפן אויפהערן ערנסטע לעגאלע מלחמה
צווישן עמעזאן און אנליין
אספירין
אומזיסט
נעמען
פארמאסי קאנקורענט
וואשינגטאן  -מיליאנען מענטשן וואס
נעמען טעגליכע אספירין אויף צו פארמיידן
הארץ קאמפליקאציעס טוען מעגליך
ברענגען אויף זיך מער שאדנס ,אזוי ווארנט
א מעדיצינישע שטודיע דורכגעפירט אין דעם
׳הארווארד יונעווערסיטי׳ וועלכע אלאמירט
אז עלטערע מענטשן נעמען טעגליך אספירין
טראץ וואס עס קען זיי מאכן מער שאדן ווי
נוצן.
פאר לאנגע יארן איז געווען א אנגענומענע
זאך אז דאקטוירים רעקאמענדירן א טעגליכע
דאזע פון אספירין פאר מיטל-יעריגע און
עלטערע מענטשן ,אפילו אויב זיי זענען
אין א געזונטע צושטאנד ,אויב זיי האבן א
פאטענציאל צו אנטוויקלן הארץ פראבלעמען
אדער א סטראוק צוליב הויכע בלוט דרוק,
וויבאלד די אספירין מאכט די בלוט דינער
און פליסיגער און טוט דעריבער באשיצן פון
פארשטאפטע אדערן וואס ברענגען הארץ
אטאקעס און סטראוקס.
אבער מיט א יאר צוריק האט די מעדיצינישע
וועלט געטוישט אירע רעקאמענדאציעס
נאכדעם וואס שטודיעס האבן געצייגט אז
די בענעפיט דערפון אויף צו פארמיידן אן
ערשטע הארץ אטאקע אדער סטראוק איז גאנץ
קנאפ ,אבער פון די אנדערע זייט ברענגט דאס
אנדערע קאמפליקאציעס וועלכע קענען זיין
ארגער ,א שטייגער ווי אינערליכע בלוטינג
צוליב דעם וואס די בלוט איז צו דין.

די שטודיעס זענען געווען גאר ברייט און
פרעצדענטלאז און האט געפירט דערצו אז
כמעט אלע דאקטוירים האבן געטוישט זייערע
סטאנדארטן ווען זיי רעקאמענדירן טעגליכע
אספירין ,און האבן עס פארשריבן נאר פאר
אזעלכע וועלכע האבן שוין עקזיסטירנדע
פראבלעמען מיט די הארץ אדער בלוט
צירקולאציע ,און האבן אויפגעהערט דאס צו
געבן לייכטערהייט אלס ׳באשיצונג מיטל׳.
אבער די שטודיע פון ׳הארווארד
יונעווערסיטי׳ זאגט אז טראצדעם נעמען נאך
מיליאנען עלטערע אמעריקאנער א טעגליכע
דאזע פון אספירין אויף די אייגענע האנט,
מעגליך צוליב געוואוינהייט ,זיי צייגן אן אז
ארום  29מיליאן אמעריקאנער העכער פערציג
יאר אלט נעמען טעגליך אספירין ,און ארום
 6מיליאן פון זיי טוען דאס אויף די אייגענע
האנט.
ווען עס קומט צו עלטערע מענטשן העכער
זיבעציג איז די מצב נאך הארבער ,די שטודיע
צייגט אז ארום האלב פון אלע אמעריקאנער
העכער זיבעציג נעמען טעגליכע אספירין,
טראץ וואס אמווייניגטסנס צען מיליאן פון זיי
דארפן דאס בכלל נישט האבן און ווי געזאגט
קען דאס זיין שעדליך פאר זיי .די פארשער
זאגן אז דאקטוירים דארפן נעמען א מער
אקטיווע ראלע אין ערקלערן פאר פאציענטן
אז דאס איז אומנויטיג און מעגליך גאר
שעדליך.

די הויפטקווארטירן פונעם עמעזאן אימפעריע אין סיאטל וואשינגטאן.
סיאטל  -דער אנליין ריטעיל ריז ׳עמעזאן׳
האט שעפערישע פלענער צו דאמינירן דעם
פארמאסי אינדוסטרי אזוי ווי זי האט באוויזן צו
איבערנעמען דעם אנליין ריטעיל אינדוסטרי,
אבער אנדערע אנליין פארמאסי פירמעס זענען
נישט צופרידן און פארשפרעכן א שטייפע
קריג ,זאגנדיג אז ׳עמעזאן׳ באנוצט זיך מיט
צווייפלהאפטיגע מעטאדן צו איבערקלוגן

אירע קאנקורענטן און כאפן קליענטן.
מיט איבער א יאר צוריק האט עמעזאן
געשלאסן א מולטי ביליאן דאלער אפמאך
און אפגעקויפט די פירמע ׳פיל-פעק׳ וואס
איז א לעגאלע אנליין פארמאסי ,א זאך וואס
באדייט אז ׳עמעזאן׳ האט דערמיט באקומען
צוטריט צו פארקויפן מעדיצינען און איז
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מעלין בקודש:
צענדליגע פרישע ״המספיק
אמבאסאדארן״  --א דאנק אייגנארטיגער
מיטאג אין ׳המספיק אראדנזש קאונטי׳
המספיק נייעס

עס איז נישט קיין זעלטענע ערשיינונג אז מען
שטעלט צו א רייכן מיטאג ,אדער נאכטמאל,
פאר די איינגעשטעלטע אין ״המספיק אראנדזש
קאונטי״ ,סיי צו צייגן הכרת הטוב און אנערקענונג,
אדער פון צייט צו צייט ווען עס פעלט זיך אויס
צו אפהאלטן א שטאב מיטינג א.ד.ג .אזעלכע
געשעענישן זענען אייביג א געלעגנהייט צו
פארשטערקערן דעם אחדות צווישן די געטרייע
עוסקים במלאכת הקודש ,און צו דיסקוטירן
אינאיינעם עניינים העומדים על הפרק.
אבער דער מיטאג פון וועלכע מיר רעדן דא
איז געווען עפעס אנדערש .נישט נאר צוליב די
הערליך געדעקטע טישן און רייכע מאלצייט
וועלכע די געטרייע קאארדינאטארין מרת.
קטינא האט אהערגעשטעלט ,נאר צוליב די גאר
פאזיטיווע רעזולטאטן וואס אט די עטליכע
שטונדן פון מיטאג האט געברענגט פאר׳ן גאנצן
אגענטור ווען אלע זענען ארויסגעגאנגען פון
דארט ״המספיק אמבאסאדארן״ מיט פרישע
וויכטיגע ידיעות וועלכע וועט זיי העלפן בעסער
סערווירן דעם ציבור.
״איינע פון די וויכטיגע יסודות פאר יעדע
ארגאניזאציע איז אז יעדער איינער איז גוט
אינפארמירט איבער אלעס וואס פעלט זיך אויס
אין זיין פעלד ,אבער איינע פון די סודות פאר
א העכסט-געלונגענע ארגאניזאציע איז ווען
יעדער איינגעשטעלטער איז באקאנט מיט אלעס
און איז באהאווענט אויך אין די אפטיילונגען
וועלכע זענען נישט דירעקט נוגע״ זאגט אונז
דער עקזעקיוטיוו דירעקטאר הר״ר משה מענדל
ווערטהיימער שיחי׳ ביים ערקלערן דעם געדאנק
פון דעם אייגנארטיגן מיטאג.
דער מעמד איז געעפנט געווארן דורך הר״ר
יואל גראס שיחי׳ ,דער דירעקטאר פונעם
׳קוואליטעט פארבעסערונג און טרענירונג
דעפארטמענט׳ אין המספיק וואס  -ווי דער נאמען
טוט אנדייטן  -באפאסט זיך מיט׳ן צושטעלן פאר
די שטאב מיטגלידער און ארבעטער די כלים צו

הר״ר יואל גראס ביי זיין אויפטריט פאר זיינע קאלעגען
מצליח זיין אין זייער ארבעט ,און אזוי אויך כסדר
פארבעסערן די קוואליטעט און סטאנדארטן
פון די סערוויסעס ,אין איינקלאנג מיט׳ן גרונד
פרינציפ אין המספיק :מעלין בקודש ,מען
פארבעסערט כסדר ,און בעסער האט נישט קיין
שיעור.
״לאמיר קודם אנהייבן מיט די פאקט אז מיר
קענען זיין שטאלץ און צופרידן פון די ארבעט
וואס מיר לייגן אריין ,עס איז נישט קיין ספק אז
המספיק איז דער ערשטער אדרעס פאר משפחות
ווען עס פעלט זיך אויס ,און אז מיר שטעלן זיך
אהער הונדערט פראצענט״ האט ר׳ יואל געעפנט
זיינע ווערטער ,אבער ווי געזאגט איז מען אין
המספיק נישט צופרידן מיט בלויז הונדערט
פראצענט ,נאר מען שטרעבט כסדר פאר מער.
און דאס איז טאקע געווען דער אינהאלט
פונעם פראגראם פאר די קומענדיגע צוויי שעה,
ווען דירעקטארס און מענעדזשערס פון יעדן
איינציגן פראגראם און אפטיילונג איבער גאנץ

׳המספיק אראדזש קאונטי׳ האבן גענומען דאס
ווארט און מיטגעטיילט מיט זייערע קאלעגען
קורצע אבער אינהאלטסרייכע ערקלערונגען
איבער די פראגראמען וואס זייערע אפטיילונגען
שטעלן צו ,און די פונטקליכע דעטאלן איבער׳ן
פראגראם.
דורכאויס די רייכע צוויי שעה האט יעדער
איינציגער המספיק איינגעשטעלטער געקריגן
א ברייטן בילד איבער אנדערע אפטיילונגען
אינעם ברייטן אימפעריע פון המספיק ,און
ארויסגעקומען מיט א בעסערע פארשטאנד
איבער די סערוויסעס און פראגראמען ,אויך די
וועלכע זענען נישט דירעקט פארבינדן צו זיין
אפטיילונג ,אזוי אז יעדער זאל אויסער זיין טאג-
טעגליכע אויפגאבע אויך קענען דינען אלס אן
״המספיק אמבאסאדאר״ ווען אימער עס פעלט
זיך אויס.
״די הצלחה פון דעם געדאנק האט זיך שוין
איבערגעוויזן צומארגנס״ זאגט אונז ר׳ יואל און

דער עקזעקיוטיוו דירעקטאר הר״ר
משה מענדל שיחי׳ ביים אדרעסיררן דעי
פארזאמלטע
טיילט מיט אונז מיט א קליינע ביישפיל ,ווען דער
מענעדזשער פון איינע פון די שוועסטערהיימען
האט אין א שמועס מיט די פאמיליע פון איינע
פון זיינע איינוואוינער געהערט איבער א משפחה
מיטגליד וואס האט שוועריגקייטן אין חדר ,און
א דאנק דעם מיטאג א טאג פריער האט ער באלד
רעקאמענדירט דעם ״רעספיט עפטער סקול״
פראגראם וואס האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין
דער פאסיגער לעזונג.
״דער מענעדזשער פונעם שוועסטערהיים איז
א ערשט-קלאסיגער עקספערט אין זיין פעלד,
ער ווייסט א וועלט איבער אלעס וואס פעלט זיך
אויס איבער פירן דעם שוועסטערהיים און וויאזוי
צו שענקן פאר יעדן אינדיווידועל אלעס וואס עס
פאדערט זיך ,אבער אצינד  -א דאנק דעם מיטאג
 ווייסט ער א געוואלד איבער אלע סערוויסעסוואס ווערן צוגעשטעלט אין המספיק״ פירט ר׳
יואל אויס אין א שמועס מיט׳ן גאזעט.

טאבלעטן

ערנסטע לעגאלע מלחמה צווישן עמעזאן
און אנליין פארמאסי קאנקורענט
<<זייט 08

אפיציעל ארינגעשפרונגען אינעם מארקעט
פון פארקויפן טאבלעטן פאר אמעריקאנער
פאציענטן ,א מארקעט וואס ווערט געשאצט
צו דרייען איבער  330ביליאן דאלער יערליך.
איר גרעסטע קאנקורענט איז די פירמע
׳סורסרקריפטס׳ וואס געהערט צו די ריזיגע
פארמאסי נעץ ׳סי-ווי-עס׳ און נאך פארמאסי
פירמעס וועלכע אינאיינעם קאנטראלירן זיי
די מעדיצינישע רעקארדס און פארשריפטן

פון איבער  80%פראצענט אמעריקאנער ,און
זיי זענען בכלל נישט פרייליך צו אויפגעבן א
שטיק פון אירע פארדינסטן צו עמעזאן און זי
האט דעריבער דערקלערט פולשטענדיגע קריג.
זיי באשולדיגן ׳פיל-פעק׳ און אירע מוטער-
פירמע עמעזאן אין אומלעגאל אינפילטרירן
אן אנליין דאטא-באזע מיט פארשריפטן פון
פאציענטן ,דער דאטא-באזע געהערט צו די
פירמע ׳רימיי׳ און דאס ערלויבט די פירמע צו
אויטאמאטיש קריגן צוטריט צו די פארשריפטן

פון יעדן פאציענט אן דעם וואס ער זאל דארפן
באזונדער אריבערשיקן זיין פארשריפט און
אריינלייגן זיין אינפארמאציע.
טראץ וואס ׳עמעזאן׳ האט געשלאסן א
לעגאלע אפמאך מיט ׳רימיי׳ צו קריגן צוטריט
צו איר דאטא-באזע זאגט אבער ׳סורסקריפט׳
אז דאס איז אומלעגאל וויבאלד די פירמע
קריגט רוב פון אירע אינפארמאציע פון
׳סורסקריפט׳ און זי האט דעריבער נישט די
רעכט דאס צו פארקויפן פאר עמעזאן ,און זי
האט געצווינגן ׳רימיי׳ צו ענדיגן זייער אפמאך
מיט עמעזאן.
דאס האט געפירט צו קעגנזייטיגע לעגאלע
קלאגעס ,ווען ביידע זייטן באשולדיגן

די אנדערע קאנקורענטן אין קרימינאלע
פארלעצונגען און שווינדערלייען ,און די
פירמע ׳רימיי׳ איז פארכאפט אין צענטער
פון דעם געראנגל ווען ביידע זייטן טייטלן
פינגערס צו איר ,׳סורסקריפט׳ זאגט אז זיי
האבן פארלעצט די פריוואטקייט פון אירע
פאציענטן ,און עמעזאן זאגט אז זי האט
פארלעצט א לעגאלע אפמאך.
דער קריגעריי איז אצינד אין געריכט ,אבער
אנאליסטן זאגן אז די קריגעריי איז אייגענטליך
גוטע נייעס וויבאלד דאס ברעכט א לאנגיעריגע
מאנאפל און די שטערקערע קאנקורענץ וועט
האפנטליך ברענגען ביליגערע און גרינגערע
סערוויס פאר די פאציענטן.
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המספיק גאזעט

ליינער'סגאזעט
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ווארט פון
רעדאקציע:
א געזונטן ווינטער טייערע ליינער!
דער יעצטיגער נומער איז דער ערשטער
אינעם ווינטער סעזאן ,זינט מיר האבן
אנגעהויבן משיב הרוח ומוריד הגשם .ווען
מיר האבן אנגעפולט אונזערע קעשענעס מיט
זאפאסן פון רוחניות דורכאויס די הייליגע טעג
און מען גרייט זיך פאר די לאנגע ״לעכטיגע
ווינטער נעכט״ אויף וועלכע צדיקים האבן
געזאגט אז דאס פארמאגט ״קדושת חול
המועד״.
דער ווינטער איז א צייט ווען מיר דארפן
ספעציעל אבאכט געבן אויף אונזער געזונט ,און
מיר האפן אז צווישן די ווינקלן פונעם גאזעט
וועט איר טרעפן ווערדפולע אינפארמאציע,
עצות ,חיזוק און אנווייזונגען וואס וועלן אייך
העלפן מיט׳ן ״ונשמרתם מאוד לנפשותיכם״.
ביים ארויסגיין פון די הייליגע טעג צו די
״ימי המעשה״ דארפן מיר געדענקן אונזערע
קבלות טובות פון די ימים טובים און פונעם
נייעם יאר ברוחניות ,אבער אויך בגשמיות ,צו
עסן געזונטער ,לעבן געזונטער און היטן אויף
אונזער גוף ,דער מתנה וואס דער רבוש״ע
האט אונז געגעבן און זיכער מאכן צו פירן א
געזונטן לעבנסשטייגער פאר זיך און פאר די
גאנצע פאמיליע.

לאזט אייך הערן
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

חיזוק פאר שמועה
פראבלעם
ענטפער פאר בריוו  #6710וואס האט א
פראבלעם מיטן הערן:
איך האב אפשר נישט קיין ספעציעלע עצה,
אבער קודם כל וויל איך אייך מחזק זיין אז
איך האב דעם זעלבן פראבלעם .עס איז טאקע
אומבאקוועם ,אבער מען קען לעבן דערמיט
זייער גוט.
ווען איך בין געווען ניינצן אדער צוואנציג יאר
אלט האב איך אנגעהויבן צו באמערקן אז איך
הער נישט אויף איין אויער .איך וואלט געדארפט

גיין צו אן אויערן דאקטער און באקומען א
הערינג-עיד ,און איך האב אביסל געטון דערין
אבער גארנישט ערלעדיגט אויף למעשה און עס
געלאזט אזוי.
די זאך איז ,אז איך האב זיך פשוט
צוגעוואוינט! ווען איך זעץ מיר אויף א באס,
פרוביר איך צו זיצן אויף די זייט וואס וועט מאכן
אז די אויער וואס קען יא גוט הערן וועט זיין
די גוטע זייט ,און איך זאל נישט מוזן אינגאנצן
אויסדרייען מיין קאפ .איך האב זיך פשוט
אויסגעלערנט אויפצוהייבן דעם טעלעפאן און
עס גלייך לייגן ביי מיין גוטע אויער...
ב"ה דער פראבלעם איז נישט ערגער געווארן,
און איך לעב שוין אזוי איבער  25יאר בחסדי
ה' .אוודאי איז בעסער אויב מען קען עפעס
טון דערצו ,אבער אויב נישט איז אויך נישט עק
וועלט.

המספיק אנקעטע:

וואס זאגט איר?
פראגע פון פאריגן חודש:
ווי שטארק צופרידן זענט איר מיט
אייער ׳פריימערי קעיר׳ דאקטאר?"

פאר טוישונגען אין די "מעילינג ליסטע",
אדווערטייזמענטס ,אנפראגעס ,קאמענטארן
פראגעס און ענטפערס פאר'ן "ליינערס גאזעט"
אדער צו ענטפערן אויפ'ן המספיק אנקעטע:
רופט845-655-0625 :
אדער דורכ'ן פאקס845-655-5625 :
בליץ-פאסטgazette@nyshainc.org :

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

צו באקומען דעם גאזעט אויף בליץ-פאסט
שיקט אן אימעיל צו:
subscribe@nyshainc.org

10%
5%
0%

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

צופרידן
צופרידןב41%:
צופרידןצופרידן
זייער א :זייער
38%

ג:
אומצופרידן21%
אומצופרידן

אויב דארף מען מיין נומער ליגט עס אין
רעדאקציע.
בשורות טובות!
()-
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פעפערמינט אויל
פאר פארקילעכץ
מען האט מיר געזאגט אז דער עסענטשועל
אויל ״פעפערמינט אויל״ איז זייער גוט צו
עפענען דעם האלז און נאז און לינדערן א
פארקילעכץ אדער הוסט .איך האב זיך אליין
איבערצייגט ווי ווירקזאם דאס איז ,ווען איך בין

אין די אלטע צייטן איז א דאקטאר געווען איינער וואס
האט געקענט דעם גאנצן קערפער און האט געזאלט
קענען היילן אלע מחלות און פראבלעמען ,אבער די
מאדערענע מעדיצין האט אין די לעצטע הונדערטער יארן
אנגעהויבן צוטיילן די פונקציעס ,יעדער דאקטאר לערנט
זיך און איז ספעציאליזירט אין זיין פעלד ,איינער איז אן
אויגן דאקטאר ,איינער א ציין דאקטאר ,און איינער א
כירורג ,און אזוי ווייטער.
איין אויסנאם איז דער ׳פריימערי קעיר דאקטאר׳ אדער
דער ׳פאמיליע דאקטאר׳ וועלכער דארף האבן א ברייטע
פעלד פון וויסנשאפט אין כמעט יעדן תחום ,אבער פארט
דארף ער נישט קענען אלסדינג ,נאר גענוג אויף צו געבן
טאג-טעגליכע מעדיצינען ,און וויסן ווען עס פאדערט זיך
ערנסטערע באהאנדלונג אדער אונטערזוכונגען און קען
שיקן ווייטער.
א ׳פריימערי דאקטאר׳ דארף שטודירן ארום צען יאר
ביז ער קריגט זיין לייסענס ,און דארף כסדר לערנען איבער
פרישע אנטוויקלונגען אין דעם מעדיצינישע וועלט אויף
צו קענען געבן דעם בעסטן באהאנדלונג פאר זייער
פאציענטן ,און ער דארף אויך זיין א פארשטענדליכער
מענטש אויף צו קענען העלפן מיט פראבלעמען וועלכע
זענען נישט דווקא מעדיציניש.
עס איז גוט צו האלטן דעם זעלבן דאקטאר ,וועלכער
קען שוין דעם פאציענט און קען אבזערווירן א טויש
אינעם געזונט צושטאנד וואס פאדערט באהאנדלונג,
און אזוי אויך קען ער דעם פאמיליע און ווייסט צו זאגן
אויב עפעס א פראבלעם איז עפעס וואס נעמט זיך פון
די פאמיליע היסטאריע ,און אזוי אויך בויעט דאס אויף א
וויכטיגע צוטרוי צווישן דעם דאקטאר און דעם פאציענט.
אונזער פראגע פון פאריגן חודש "ווי שטארק צופרידן
זענט איר מיט אייער ׳פריימערי קעיר׳ דאקטאר?" האבן
 38%געענטפערט" :זייער צופרידן" 41% .געענטפערט:
"צופרידן" .און  21%האבן געענטפערט "אומצופרידן".
די פראגע פון דער איצטיגער גאזעט איז ווי פאלגנד:
"וויפיל גלעזלעך קאווע טרונקט איר טעגליך??? קיין
איינס  -צווישען  1און  - 2צווישען  3און  6 - 5און העכער"
איר קענט איבערגעבן אייער ענטפער דורך אריינרופן
אויפ'ן דעזיגנירטן גאזעט אנקעטע האטליין845-655- ,
 ,0667אדער דורך די בליץ-פאסט אדרעססעsurvey@ :
 .nyshainc.orgזייט געזונט!
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געווען פארקילט.
איך האב גענומען די אויל פון די פירמע ׳יאנג
ליווינג׳ ( )Young Livingוואס זענען באקאנט
צו זיין זייער גוט ,און עס אריינגעלייגט אין א
נעביולייזער ( ,)nebulizerדארט ווי מען לייגט
נארמאל אריין די מעדעצין .די מאס פאר אן
ערוואקסענער איז  3טראפן אויל אויסגעמישט
מיט אביסל וואסער.
איך האב עס געמאכט צוויי מאל א טאג אויף
 10-15מינוט מיט א ׳מאוט אינהעלער׳ (mouth
 )inhalerאון נישט די געווענליכע מאסק .מען
דארף שטיין ,און רואיג אריינציען גוט דעם
אטעם ...פרובירט עס ,און בעזהשי"ת וועט איר
אויך זעהן די געוואלדיגע חילוק וואס איך האב
געזען ביי מיר.
(*)
6966

אנטיביאטיק פאר
סורייסעס
מיין קינד האט זיך צוויי יאר געמוטשעט מיט
סארייסעס .איך האב אלעס פרובירט  -קארטיזאן,
בליטש ,טוישן דעם דייעט און נאך און נאך ,עס
האט שוין געהאלטן כמעט אז מען האט געדארפט
אים געבן איינשפריצן פאר דעם ,אבער פאר'ן
געבן די איינשפריץ איז אויסגעקומען אז ער האט
געדארפט נעמען אנטיביאטיק אויף צוויי חדשים
פאר א סטרעפ און דאס איז געווען די ישועה .עס
איז שוין כמעט א יאר פון דעמאלטס און ער איז
ב"ה פטור געווארן פון דעם!
סארייסעס קען זיך נעמען פון אן
אומבאהאנדעלטע סטרעפט ,און אפילו אויב
אייער קינד האט נישט יעצט קיין סטרעפ ,אבער
מען קען זען אין די בלוט אז ער האט אמאל
געהאט סטרעפ איז מעגליך אז אנטיביאטיק וועט
אייך העלפן פטור ווערן פון סארייסעס.
()-
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מומחה פאר
דיוויעטע"ד
סעפטו"ם
וועגן בריוו  #6771וואס וויל הערן מער
וועגן א דיוויעטע"ד סעפטו"ם (deviated
 )septumדאס מיינט אז דער שוץ הייטל
צווישן די צוויי זייטן אינעם נאז ווערט
פארקרומט און שטערט פאר'ן אטעם.
מיין קינד האט געהאט א דיוויעטעד
סעפטום .מיר זענען געגאנגען צו פארשידענע
קייראפרעקטארס און פרובירט פארשידענע
נאטורליכע עצות און רפואות ,אבער מיר האבן
נישט געזען קיין פארבעסערונג .מיר זענען צום
סוף געגאנגען צו א אויער-נאז-האלץ מומחה
( )ENTוועלכער האט דורכגעפירט א גאר
לייכטע פראצעדור און מיר האבן געזען א
באלדיגע שינוי לטובה.
דער פראצעדור איז געווען א לייכטע
מינימאלע אפעראציע און מיר זענען באלד
אהיימגעגאנגען .דער פראבלעם איז אינגאנצן
אוועקגעגאנגען ,אינאיינעם מיט אלע זייטיגע
פראבלעמען .דער דאקטאר געפונט זיך אין די
בראנקס ,און זיין נאמען איז דאקטאר בענט
 Dr. Bentזיין טעלעפאון נומער איז 718-

אנטיביאטיקס  -ווייניג ערפונדונגען אין די מענטשליכע
היסטאריע האבן געהאט אזא עפעקט ווי די אנדעקונג פון
אנטיביאטיק ,א מעדיצין וועלכע עלימינירט באקטעריע און באצילן
און האט אין די לעצטע הונדערט יאר געראטעוועט הונדערטער
מיליאנען לעבנס.
דאס ווארט אנטיביאטיק איז צוזאמענגעשטעלט פון צוויי
ווערטער ,אנטי = קעגן ,ביאטיק = לעבעדיגע באשעפענישן .און
דאס איז פונדעמענטאלע פונקציע פון אנטיביאטיק ,עס איז א גיפט
קעגן לעבעדיגע באצילן און באקטעריע וועלכע טשעפען זיך צו צום
מענטשליכן קערפער.
דער ערשטער פארעם פון אנטיביאטיק איז פעניצילין ,און דאס
איז אפיציעל ערפונדן געווארן דורך אלעקסאנדער פלעמינג אין
תרפ״ח און איז בליץ שנעל פארשפרייט געווארן איבער די וועלט
אלס א וואונדער רפואה .אבער נישט בלויז אלס מעדיצין נאר איז
אויך פראדוצירט געווארן אין פילע פארמען ווי זייפן ,און פארשידענע
אנדערע פארמען פון ׳דיסאינפעקטירן׳ דורך עלימינירן די קליינע
באשעפענישן.
אינטרעסאנט אבער צו באמערקן אז טראץ וואס פלעמינג האט
צוערשט אפיציעל געברענגט אנטיביאטיק צו די וועלט און מען
האט צום ערשטן מאל פארשטאנען וויאזוי דאס ארבעט ,איז אבער
אנטיביאטיק פיל עלטער פון דעם ,און איז שוין גענוצט געווארן מיט
הונדערטער יארן פריער טראץ וואס זיי האבן נישט געוויסט וויאזוי
דאס ארבעט.
.920-2991
אנדערש ווי אנדערע סארטן רפואות ,איז
דער אפעראציע אן איינמאליגע באהאנדלונג,
און נאכדעם קומט דער פראבלעם נישט
צוריק וויבאלד עס איז א ביין וואס איז נישט
גראד וואס מען מוז אויסגראדן .איינמאל מען
פאררעכט דעם פראבלעם איז עס אריבער.
איך האב א פלומעניק וואס האט דאס אויך
געהאט ,און נאכדעם וואס ער האט געהאט דעם
זעלבן פראצעדור איז דער פראבלעם אוועק.
עס לוינט זיך עס צו מאכן באצייטנס און פטור
ווערן דערפון  -איינמאל פאר אלעמאל.
הצלחה רבה!
()-

פארשידענע אנדייטונגען אין היסטאריע בוכער פארציילן איבער
רפואות אין אור-אלטע צייטן ווען מען האט זיך באנוצט מיט שימל
אויף די ברויט פאר קראנקע ,און דאס איז אייגענטליך די זעלבע
באשטאנדטייל פון פעניצילן ,מען האט נאר נישט פארשטאנען
וויאזוי דאס ארבעט.
אבער אנטיביאטיק האט איין פונדעמאנטאלע פראבלעם ,עס
שלאגט זיך קעגן לעבעדיגע באשעפענישן וועלכע האבן א ווילן
צו איבערלעבן ,און מיט די צייט אנטוויקלן די מיקראסקאפישע
באשעפענישן פרישע מעטאדן צו אויסשטיין די מאכטפולע
אנטיביאטיקס.
דעריבער ווי לענגער און ווי מער מען באנוצט זיך דערמיט
אנטוויקלן זיך פרישע פארמען פון מער אגרעסיווע באקטעריעס
וועלכע קענען זיך קעגנשטעלן די אנטיביאטיק ,און אזוי ארום ווערן
געבוירן פרישע פארמען פון אינפעקציעס וועלכע קענען נישט
געהיילט ווערן.
עס זענען שוין היינט פארהאן פארשידענע אנצינדונגען
פאר וועלכע עס העלפט כמעט נישט קיין אנטיביאטק און עס
פאדערט זיך א ׳קאקטעיל׳ פון עטליכע אנטיביאטיקס אינאיינעם,
און וויסנשאפטלער איבער די וועלט זענען זייער באזארגט איבער
די אנטוויקלונג פון א ׳סופער באקטעריע׳ וועלכע וועט נישט
קענען באקעמפט ווערן פון קיין שום אנטיביאטיק און דעריבער
ווארענען זיי איבער נוצן אנטיביאטיק ווען עס איז נישט קלאר אז
עס פעלט זיך אויס.
BACK PAIN,
HERNIATED DISC,
SCIATICA,
PINCHED NERVE,
STIFF NECK,
SHOULDER PAIN,
CARPAL TUNNEL
SYNDROME,
TMJ,
ACID REFLUX,
STOMACH DISORDERS,
CHRONIC FATIGUE,

.

WEAKNESS,
HEADACHES,
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MIGRAINES,

עצה פאר
כראנישע
מידעקייט

DIZZINESS
ETC.
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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ליינער'סגאזעט
<<זייט 11

צוויי ,און איך האב זיך זייער געמוטשעט מיט
אפגעמוטשעטקייט און מידעקייט .איך בין
צום סוף געוואויר געווארן אז עס קומט פון
איינגעהאלטענקייט און צוליב דעם וואס די
גוף איז נישט אויסגערייניגט.
דעריבער איז גוט צו עסן געזונטע עסן
מיט אסאך פייבער  -צו פארזיכערן אז מען
גייט ארויס ווי עס דארף צו זיין .ווען איך בין
דערגאנגען וואס דער פראבלעם איז ,האב
איך אנגעהויבן צו ניצן ענעמא׳ס (,)enemas
אדער נעם איך אי-זי לעקס ( ,)EZ laxאדער
נעם איך ״דשענטעל מאוו לעקסעיטיוו״
( )Gentle Move Laxativeיעדע פאר
טעג .די זאכן רייניגן אויס דעם גוף און עס
העלפט מיר גאר שטארק .ב"ה ,איך קען זאגן
אז זייט איך האב דאס איינגעזען בין איך
מער נישט אזוי מיד ,און איך האב פרישע
כוחות.
()-
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חיזוק
איבער באנעצן
פאר בריוו  #6616פון א מאמע וואס זוכט
אן עצה פאר אירע קינדער:
אלס א מאמע פון קינדער קען איך דעם
פראבלעם פון די נאנט ,עס איז טאקע נישט
לייכט ,און אסאך מאל איז עס א שטארקע
מוטשעניש ,אבער איך וויל אייך זאג אז מיר
זענען געווען א משפחה פון זיבן קינדער

קע"ה .זיבן קינדעלעך און אלע פון אונז,
אן קיין שום אויסנאם ,האבן נאס געמאכט
ביינאכט ביז די הויעכע צענערלינגען יארן.
מיין פאטער ע"ה האט אונז אלעמאל
צוגעזאגט אז עס וועט זיך בעז"ה אויפהערן
ביז צו די חתונה און גערעכט איז ער געווען.
מיר זענען עס אלע ברוך השם אויסגעוואקסן
ווען מיר זענען עלטער געווארן .איך האב
טאקע נישט קיין עצה אבער איך קען אייך
זאגן אז עס איז נישט געפערליך און פון קיין
ערגערע קרענק זאלט איר קיינמאל נישט
וויסן!
איך גלייב אז עס איז א רעזולטאט פון א
שוואכע בלאדער מוסקעל וואס האט נישט
גענוג קראפט איינצוהאלטן די וואסער
ביים שלאפן ,און געווענליך ווערט דאס
שטערקער מיט די צייט.
א איד פון בארא פארק
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דיוויעטע"ד
סעפטו"ם
צוליב צונג
פראבלעם
פאר בריוו  #6771איבער דיוויעיטעד
סעפטום (:)deviated septum
איך וויל לאזן דעם עולם וויסן אז א
דיוויעטעד סעפטום קען טיילמאל קומען פון
א אראפגעבינדענע צונג ( )tongue-tieדאס
איז א צושטאנד וואס מען ווערט געבוירן
דערמיט  -דער צונג איז מער צוגעבינדען
צום מויל ווי געווענליך ,און מען קען נישט

Mrs. E. M. Perl

Health Kinesiology Practitioner
Treating physical and
emotional issues such as psoriasis,
rheumatoid arthritis, stress and anxiety,
and stomach disorders,
through Health Kinesiology (HK),
nutrition and lifestyle guidance.

בעז"ה קענען מיר זיין די ריכטיגע שליח צו העלפן
מיט אייערע פיזישע און גייסטישע שוועריגקייטן.
For more information or to schedule an appointment

Call: (845) 323-5950

פאעזיע איבער וויכטיגקייט
פון גיין צו מומחים פאר
גייסטישע געזונט
א צומישעניש אין מח מיין
זייער פארפלאנטערט טוט אלעס זיין
וויאזוי מען האט די זאך געדרייט
האט זיך עס מער פארדרייט
זיך שטארקן מיט חיזוק פרובירט
צומאל פון דעם און יענעם געווארן פארפירט
אסאך תפילה און געבעט
צום בורא עולם געווענדט
אמונה און בטחון שיעורים אסאך
עס האט זיכער אויפגעטון ,עס איז נישט געווען קיין פארגלייך
אבער אויף א גאנצע ישועה נאך געווארט
אויף אן אמת'ע פרייליכקייט און פאזיטיווקייט נאך געגארט...
ביז דער בורא כל עולמים מיט זיינע חסדים אזוי גרויס
וואס מיר זענען דאך אלעמאל אין זיין שויס
האט מיר ארויסגעשלעפט פון טינקלקייט
און א ליכטיגקייט פארשפרייט
דורך דעם אייבערשנט'ס ריכטיגע שליח
האב איך געווען מרוויח
אלטע קעמערליך אין מח אויפגעמאכט
צו א פאזיטיווקייט עס געבראכט
אויסקוקן אנדערש האט אלעס אנגעהויבן
יעצט איז יעדע מינוט ממש דערהויבן
די זון איז מער נישט פארשטעלט
אן אור א ליכטיגקייט זע איך אויף דער וועלט
א שטראל שיינט אריין ביים טיר
א שמחת החיים ווי קיינמאל פריער!
יעדע מינוט איז א מתנה גדולה
ב"ה נאך אן אטעם פונעם בורא עולם.
ווער עס איז נאך אין טונעל פארדרייט
זאל וויסן עס זענען דא פאר אייך שליחים פארשפרייט
שטרעק נאר אויס דיין האנט
עס וועט דיר ווערן באקאנט.
()-
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צופיל ארויסשטעקן דעם צונג .דאס קען
לייגן א דרוק אויף די אטעם רערן .עס קען
ברענגען פארשידענע אטעם פראבלעמען.
אויך סליפ עפניע קען קומען פון דעם זעלבן
שורש ,ווייל אן אראפגעבינדענ צונג קען מאכן
שווער דעם אטעמען.
איך ווייס פערזענליך פון איינער וואס ער
האט געהאט אן אראפגעבינדענע צונג און
דאס האט געמאכט אז די נאז איז געווען
פארשטאפט אויף איין זייט .נאכדעם וואס זיי
האבן פארראכטן דעם צונג זענען זיי געגאנגען
צו א ספעציעלע דענטיסט אין קאנעטיקוט און
ער האט געמאכט ספעציעלע ברעיסעס וואס
האט געהאלפען אז די עפענונג וואס באהעפט
די נאז און מויל זאל זיך אויסברייטערן .איך
האף אז די אינפארמאציע קען אייך העלפן.
()-
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עצות פאר
פראסטאט
קענסער

13

המספיק גאזעט

מענשטליכע סיסטעם אזוי ווי די לעבער ,נירן,
לימפ ,און קאלאן .אסאך טאקסינס פון גוף
גייען ארויס דורך די הויט דורך שוויצן וכו'.
יעדע מענטש האט אן אנדערע סיבה פארוואס
עס קומט דווקא ארויס אין עקזימע .אמאל קען
זיי אז עס קומט פון אלערגיעס וואס מיינט אז
די אימיון סיסטעם איז נישט גענוג שטארק צו
פארטראגן געוויסע עסן.
אויך האב איך געהערט פון איינער וואס
קען זיך גוט אויס מיט געזונטהייט זאכן ,אז
רוב מענטשן מיט שטארק טריקענע הויט
האבן אויך הייוון אנצידונגען ( .)yeastעס איז
מן הסתם א צוזאמענשטעל פון אסאך זאכן,
אבער די עצה איז זיכער נישט צו פארשטאפן
די הויט מיט קארטיזאן און ענליכע קריעמס
וואס פארשטאפן נאר די לעכער פון ווי די
טאקסינס פרובירן ארויסצוגיין פון גוף ,עס
מאכט נאר ערגער ווייל די טאקסינס בלייבן
אינעם גוף .מען קען אבער יא פייכט מאכן די
הויט מיט א מויסטוירייזער אפאר מאל א טאג.
וועגן דעם זעט מען טאקע אז ביי קינדער
גייט עס אמאל אליין אוועק ווען זיי ווערן
אביסל עלטער און דאס קען זיין ווייל זייער
אימיון סיסטעם איז געווארן שטערקער און
מער אנטוויקעלט.
()-
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עסן פאר קליינע
קינדער וואס
ציינדלען
עס זענען דא קינדער וואס ווילן נישט עסן
ווען זיי גייען דורך די ציינדלונג תקופה און דאס
קען שטארק אנשטרענגען די עלטערן .אבער עס
איז וויכטיג צו וויסן אז געווענליכע פראטאין
שעיקס זענען בכלל נישט געזונט נאר דווקא
שעדליך פאר קינדער.
עס איז דא צו באקומען פון קעיט פארמס
( )Kate Farmsא ׳פעדיאטריק פעפטייד׳ 1.5
( )pediatric peptideפאר קינדער פון איין
יאר און העכער .עס האט אין זיך דרייצען גראם
( )13gפון געזונטע פראטאין וואס קומט פון
גרינצייג און האט אין זיך געזונטע וויטאמינען
פון ספינעדזש ,קעיל ,טאמאטע ,טומעריק וכו'.
און האט נישט קיין מילכיגס אדער קיין סוי.
אויב מען גיבט א באטל פאר'ן קינד פאר'ן
גיין שלאפן איז דאס א גאר גוטע ערזאץ פאר
א מאלצייט וואס מאכט זאט און העלפט צו

שלאפן .די וואנילא פלעיווער האט א הכשר און
איז סערטיפייד וויגען וואס מיינט אז עס האט
נישט קיין כשרות שאלות .זיי האבן פארמולעס
פאר קינדער ,ערוואקסענע ,און עלטערע .עס
קאסט אפשר אביסל טייער אבער עס לוינט
זיך זייער .אויך קען עס ווערן געדעקט דורך
אינשורענס אויב באקומט מען א פארשריפט פון
א דאקטער.
()-
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רעקאמענדאציע
פאר גוטער כירורג
איך וויל מיטטיילן אז איך האב ב"ה געהאט
א גרויסע הצלחה מיט אן אפעראציע פאר
פטאסי״ס איילי״ד ( -- ) Ptosis Eyelidדאס
הייסט אז די אויבערשטע הייטל פונעם אויג
פאלט אראפ און שטערט דאס זען.
דער כירורג וואס האט מיך באהאנדלט הייסט
דר .מייקל קאזים)Dr. Michael Kazim( ,
און האט א קליניק אין מאנהעטן 212-305-
זייט >> 15

איך וויל הערן פון מענטשן מיט ערפארונג
און וויסנשאפט  -וואס איז די בעסטע
באהאנדלונג פאר פראסטאט קענסער? איך
בין דיאגנאזירט געווארן מיט דעם ,און די
באהאנדלונגען דערפאר זענען גאר ביטער
און שווער ,און דאקטוירים זאגן פארשידענע
זאכן.
דערווייל האבן דאקטוירים רעקאמענדירט
די פאלגנדע באהאנדלונגען :אן אפעראציע,
אן אימפלענט ,ראדיאציע פינף מאל און
ראדיאציע פינף אין צוואנציג מאל און אזוי
אויך פריזינג .איך בין פארלוירן איבער וועלכע
וועג איז די בעסטע און זיכערסטע ,ווייל עס
פארשטייט זיך אז יעדער דאקטאר זאגט אז
זיין וועג איז דאס בעסטע.
איך וויל זייער שטארק בעטן אידן רחמנים
בני רחמנים ,שרייבט ביטע אריין אייער
ערפארונג ווי אויך די סייד עפעקטס לטובת
הכלל אז מען זאל קענען שוקל זיין וואס מען
זאל טון .לאמיר בעטן דעם רופא כל בשר
זאל העלפן אז אלע אידן זאלן זיין געזונט און
שטארק עד ביאת הגואל בב"א.
(*)
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איבער
באהאנדלען
עקזעמע
דאקטוירים האלטן אז עקזעמע איז א
פראבלעם פונעם הויט ,וואס מען דארף דאס
באהאנדלען און פטור ווערן פון די רויטע
בלאטערן אויפ'ן הויט .אבער די וואס גייען
מיט מער א נאטורליכע מהלך האלטן אז
די גאנצע מענטש ארבעט צוזאמען ,און אז
עקזעמע איז א וועג פאר׳ן גוף צו פטור ווערן
פון אינעווייגנסטע גיפט (טאקסינ״ס) ,און די
וועג וויאזוי עס פרובירט ארויסצוקומען איז
דורך די הויט.
די הויט איז א וויכטיגע טייל פון דעם
אימיון סיסטעם און דינט ווי א פילטער פאר די

ציינדלען  -יעדער וואס האט געהאט די זכי׳ צו האדעווען
קינדער ווייסט וואס דאס מיינט ׳ציינדלען׳ און עס איז א שווערע
אריבערגאנג פאר די עלטערן און אויך פאר די פיצלעך קינדער
וואס ליידן פון שווערע ווייטאגן אויף די גומען און קענען
מיטאמאל אויסשמועסן זייער ווייטאג ווייל זיי האבן זיך נאכנישט
געלערנט צו רעדן ,און דעריבער וויינען זיי און פארפירן ,און גאנץ
אפט ליידן די עלטערן פון שלאפלאזע נעכט דורכאויס דעם
פראצעדור.
די ציינדלען הייבט זיך געווענטליך ביי קינדער פון ארום זעקס
ביז צען חדשים אלט ,און געווענטליך הייבט זיך עס אן פריער ביי
מיידלעך ווי ביי יונגלעך ,און קומט אין עטליכע שטאפלן ווען יעדע
מאל קומען ארויס אנדערע חלקים פון די ציינער ,דאס ערשטע
מאל די פאדערשטע-אונטערשטע ציין ,און דאן די אויבערשטע-
אונטערשטע ציין און דערנאר די איבעריגע אויבערשטע ציינער
און צום לעצט די איבעריגע אונטערשטע ציינדלעך.
דורכאויס דער ׳ציינדלען׳ פראצעדור שניידן ארום צוואנציג
ציינער אדורך די פלייש און גומען ,און די קערפער פראדוצירט
הארמאנען וועלכע ׳עלימינירן׳ די מוסקלען און טישו פון די

גומען ,און איז דעריבער זייער ווייטאגליך ,אבער די ווייטאג
איז נישט גלייך ביי יעדן איינעם ,געוויסע קינדער ליידן גאר
שווערע ווייטאג און עס קומט באגלייט מיט פיבער און אנדערע
פראבלעמען ,און ביי אנדערע גייט דאס לייכטער.
עס איז נישטא קיין סך צו טון צו לייכטער מאכן די ווייטאגן,
אבער אין זעלטן שווערע פעלער וועלן דאקטוירים רעקאמענדירן
געוויסע פעינקילערס וועלכע זענען זיכער פאר פיצלעך קינדער,
אדער געוויסע שמירעכץ וועלכע ווערט דירעקט ארויפגעלייגט
אויף די ציינער צו פארלייכטערן די געשווילעכץ אדער עטוואס
איינשלעפן די גומען אז די קינדער זאלן כאטש קענען דורכשלאפן
די נאכט אן קיין שמערצן.
עס קען העלפן צו געבן פאר קינדער לייכטע זאכן צו בייסן
און קייען ,דאס העלפט אביסל מיט די ווייטאגן און קען אויך
פארשנעלערן דעם פראצעדור דורך דורכשניידן די גומען
שנעלער ,די קינדער קענען אין דעם שטאפל אויך פרובירן צו
כאפן סיי וואס זיי קענען אויף צו ארייננעמען אין מויל ,און מען
דארף דעריבער ספעציעל פארזיכטיג זיין אז זיי זאלן ח״ו נישט
ארייננעמען אין מויל עפעס וואס קען זיין א סכנה.
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ליינער'סגאזעט

6977

פעטקייט אויפ׳ן פנים
איך לייד כסדר פון פעטקייט און אויל
אויף די הויט פונעם פנים .דאס ברענגט מיט
זיך פארשידענע פלעקן און פימפלס ,און
שוועריגקייט צו האלטן א ריינע און קלארע הויט.
אפשר ווייסט איינער וואס עס זענען די בעסטע
מיטלען צו באהאנדלען אזא סארט הויט? און
אויב עס זענען פארהאן וועגן צו טוישן די הויט,
אז עס זאל נישט ווערן אזוי אויליג?
()-

6978

בוניאן אויף די פוס
וואס קען מען טון פאר א בוניאן ()bunion
אויף די פיס? דאס איז א צושטאנד וואס ברענגט
דערצו אז די ביין פון די ערשטע דיקע פינגער
קומט זייער שטארק ארויס און עס טוט זייער

6980

קארפעל טונעל סינדראם
שטארק וויי! מען האט שוין פרובירט ברייטע,
באקוועמע שיך אבער עס טוט נאך אלס וויי!
ווייסט איינער פון א גוטע דאקטער וואס מאכט
אן אפעראציע צו דאס פאררעכטן?
ולמצוה גדולה יחשב.
()-

6979

פוס ווייטאג ביי יונג קינד
מיין צוויי יעריג יונגל רעדט זיך כסדר אפ אז
זיין פוס טוט אים וויי .איך האב איך שוין גענומען
צום דאקטער ,אבער ער קען נישט צוטרעפן וואס
דאס איז .מען האט שוין געמאכט א בלוט טעסט
וואס האט נאר געוויזן אז אפשר איז ער אלערגיש
צו עפעס אבער מיר קענען נישט צוטרעפן וואס
זיין פראבלעם איז און וויאזוי מען קען אים העלפן
און מיר זענען אובד עצות.
דעריבער וויל איך פרעגן אנדערע עלטערן אויב
זיי האבן געהאט אזא ערפארונג ,און וואס קען זיין
די ווייטאג און וויאזוי קען מען העלפן דאס קינד.

קורצע
ענטפער'ס

וועגן עסן
פארן גיין שלאפן
מען האט גערעדט דא אין גאזעט א שטיק
צייט צוריק אז עס איז בעסער נישט צו עסן
פארן שלאפן .איך וויל צולייגן אז פון מיין
ערפארונג האב איך געזען אז אויב עס מאכט
זיך אמאל אז מען איז גאר שטארק הונגעריג,
קען דאס שטערן פון שלאפן.
דעריבער אויב מען שפירט הונגער קען מען
עסן לייכטע עסנווארג ווי פרוכט ,קרעקערס
און פרעצעלס א.ד.ג ,אבער בעיקר דארף
מען זיך דערווייטערן פון עסן פראטאין פארן
שלאפן .עס איז א גוטע געוואוינהייט צו
ענדיגן עסן נאכטמאל פאר  ,7:00און מען זאל
אויסשטעלן אזוי די סדר היום ,אבער א לייכטע
עסנווארג וואס איז נישט קיין פראטאין קען

אונזער דרייצן יעריגע מיידל מוטשעט זיך
מיט ׳קארפעל טונעל סינדראם׳ ( (Carpal
 Tunnel Syndromeאין איין האנט .דאס איז
ווען די נערוון אין איר האנט שיקן סיגנאלן וואס
פארשאפן ווייטאג ,און עס צושפילט זיך צוויי
מאל א טאג .דאס קינד גייט מיט א ברעיס אויף
איר האנט ביים שלאפן.
אויב איינער ווייסט פון וואס דאס קען קומען,
און וואס מען קען טון דערצו ,וואלטן מיר זייער
געוואלט הערן.
()-

6981

עצה פאר שטארקע פוס
ווייטאג פון סטרעפ
עס איז שוין איבער דריי חדשים וואס איך האב
ווייטאג אין מיין פוס ,אמאל אין די אויבערשטע
חלק פונעם פוס ,אמאל אונטער די קני ,און אמאל
אין די אונטערשטע חלק פונעם פוס .איך האב
אויך אמאל ווייטאג אין די דזשוינטס און אמאל

עס פארמאגט א וועלט מיט אינפארמאציע
איבער די אייגענשאפטן פון אייאדין.
()-

ליינער'סגאזעט
6983

מיר וועלן שטארק דאנקבאר זיין פאר סיי וועלכע
הילף אדער אינפארמאציע וואס קען העלפן.
()-

6985

רפואה צו שטערקער
מאכן די נירן

מען יא עסן נאך די צייט.
(*)

6984

אייאדין פאר
א טומאר
פאר בריוו  #6711וואס זוכט עצות קלענער
צו מאכן א טיירויד נאדול געשווילעכץ:
איך וויל מיטטיילן אז איך האב געליינט אין
א מעדיצינישע בוך אז דער טיירויד נאדולס
געשווילעכצער קענען פארשווינדן ווערן
דורך נעמען אייאדין .איר קענט אליין ליינען
דעם בוך “Iodine, Why You Need It,
,”Why You Can’t Live Without It
וואס איז געשריבן געווארן דערוועגן דורך
דאקטאר ברוינסטיין  Dr. Brownsteinאון

פאר בריוו " #6678ראטעוועט מיינע נירן":
פאר דער וואס האט געשריבן איבער
רפואות צו שטארקן און געזונטער מאכן
די נירן ,וויל איך לאזן וויסן אז עס איז דא
א גוטע פראדוקט וואס רופט זיך ׳קידני
טשיי׳ ( )Kidney Chiפון די פירמע Chi’s
 .Enterprise Incוואס איז גאר ווירקזאם.
די נומער פון די פירמע איז .714-777-1542
רפואה שלימה!
()-

6986

דאקטאר פאר
די אויגן
בנוגע בריוו  #6705וועגן דר .גרינבערג,
וויל אייך לאזן וויסן לטובת הציבור אז
דער ספעציאליסט דר .גרינבערג פון פוירל-
ריווער וואס איז באקאנט מיט זיין ערפארונג

אין מיינע הענט .איין טאג טוט עס מער וויי און
איין טאג ווייניגער.
דער ווייטאג שפירט זיך ווי איינער שטעכט מיר
מיט א גאפל .ביים שלאפן שפיר איך עס נישט,
און ווען איך רוק זיך ארום טוט עס ווייניגער וויי.
דער דאקטער האט מיר געזאגט אז עס קומט פון א
סטרעפ וואס האט זיך אריינגעכאפט אין מיר און
עס קען נעמען חדשים אז דאס זאל אריבערגיין.
לויט'ן דאקטאר איז איז נישטא וואס צו טון
דערצו .האט איינער יא אן עצה וויאזוי איך קען
פטור ווערן דערפון ,אדער עס לייכטער מאכן?
()-

6982

נייע מעטאד פאר רוט-
קאנאל
איך האב געהערט איבער א נייע מעטאד
וואס דאקטוירים נוצן אנשטאט א געווענליכע
רוט-קאנאל ,די נייע מעטאד נעמט אוועק א
מינימום פון די טישו און נערוון ,עס איז דא
ווייניגער פעלער פון אינפערקציעס און עס איז
דא ווייניגער ווייטאג.
דער מעטאד רופט זיך ׳דזשענטל וועיוו׳
) )Gentle Waveאבער איך ווייס נישט
וועלכע דענטיסטנס נוצן עס שוין ,אויב איינער
ווייסט פון א גוטע רוט-קאנאל ספעציעליסט
וואס ניצט דעם מעטאד .לאזט מיך וויסן .א
דאנק
()-

אלס אויגן דאקטאר נעמט שוין אן פאציענטן
אין קרית יואל איינמאל אין צוויי וואכן ,און
מען דארף נישט פארן ביז פוירל-ריווער .זיין
נומער איז .845-286-3937
מיט שעצונג:
עקיבא געשטעטנער

6987

נאטורליכע רפואה
פאר מערידין
פאר בריוו  #6637וועגן מערידין:
איך וויל זאגן אז איך האב שוין געדארפט
האבן אן אפעראציע פאר דעם ,אבער
ב״ה איינער וואס טוט אין נאטורליכע
היילונגען האט מיר געזאגט צו פרובירן
׳רוטין 500׳ ( )Rutin 500פון די פירמע
׳סאלגאר׳ ( ,)Solgarאון עס האט געארבעט
וואונדערליך.
מען נעמט צוויי צופרי און צוויי ביינאכט
און ווען עס בלוטיגט קען מען נעמען
אפילו דריי .עס איז יעצט אריבער א יאר
און איך קען זאגן אז עס האט זיך ב"ה
כמעט אינגאנצן אויסגעהיילט אן קיין שום
אפעראציע! איך וויל אויך צולייגן וואס איך
האב געהערט פון א גרויסע מאגן דאקטער
וואס זאגט קלאר מען זאל נישט מאכן קיין
אפעראציע דערפאר ווייל די פראבלעם
קומט נאר צוריק.
(*)
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ווי א קעניג אלס קליין קינד וועט אים זיין
שווערער זיך צו פארמעסטן מיט שוועריגקייטן
אלס ערוואקעסנער ,און איך בין נישט זיכער
אויב קינדער וואס זענען פארפיעפטשעט זענען
וויייניגער סטרעספול
און דאס וואס איר שרייבט אז דאס קינד
איז באזארגט צי די מאמע וועט אים צום סוף
פיטערן ...קענט איר מיר ביטע ערקלערן וועמען
פאר בריוו  #6767איבער יו-טי-איי
דוד המלך ע"ה מיינט מיט "כגמל עלי אמו"?
אנצינדונג:
עס איז נישטא נאך אזא רואיגע און זארגלאזע
איינער פון מיינע קינדער האבן געהאט א
באשעפעניש ווי א פיצל קינד וואס טראגט נישט
יורינערי טרעקט אינפעקציע ( )UTIאיינמאל
די דאגות פון זיין עסן אדער באדערפענישן
נאך די אנדערע פאר א לאנגע צייט .ביז איינער
ווייל ער ווייסט און ער איז פארזיכערט אין זיין
האט מיר גע'עצה'ט צו געבן קרענבעריס צו
מאמע .אזוי ווי דער חובת הלבבות שרייבט
טרונקען ,און איך קען זאגן אז ״הודו לה' כי
אין שער הבטחון אז דאס קינד איז רואיג אז
טוב״ אז דאס איז טאקע געווען א וואונדערליכע
זיין מאמע וועט "קער נעמען" פון אים .זיין
רפואה .איך פלעג אויפקאכן פארפרוירענע
וויינען איז פשוט דאס וועג וויאזוי ער דרוקט
קרענבעריס מיט וואסער דערנאך האב איך
זיך אויס ,רעדן קען ער דאך נאכנישט ,איז וואס
ארויסגעווארפן די קרענבעריס און מען האט
זאל ער טון? נישט נאר דאס ,נאר אדרבה ,היינט
געטרינקען נאר די וואסער .מען קען אויך
ווייסט מען שוין אז דאס וויינען איז געזונט
אריינלייגן די קרענבעריס ביים קאכן אין א נעץ-
און שארפט אויס דעם מח .נאך מער ,אפילו די
בעג כדי עס צו קענען גרינגערהייט ארויסנעמען
מאמע ווייסט פאקטיש נישט פון וואו זי וועט
פון די וואסער .אויב האט מען נישט ליב דעם
נעמען דאס שפייז פארן קינד ,איז דאס קינד
טעם פון קרענבעריס קען מען אויך צולייגן א
אבער רואיג און פארזיכערט אין זיין מאמע
טעם .ב"ה עס האט מורא'דיג גוט געארבעט און
אז זי וועט אים צושטעלן וואס ער דארף .ער
איך האף עס וועט אויך העלפן אנדערע.
טראכט נישט דאס וואס איר שרייבט ,צו וועט
הצלחה און כל טוב.
מיין מאמע קענען אדער נישט ..אנטשולדיגטס,
(*)
אבער דאס קינד'ס געוויין קומט פון הונגער ,עס
קומט נישט פון סטרעס.
וועגן די נקודה וואס איר רירט אן לגבאי
6976
ציינדלען ביי קינדער ,וויל איך קלאר מאכן אז
ציינדלען קען ברענגען אנדערע קאמפליקאציעס,
למשל אויער אנטצינדונג ,ווייל די אימיון סיסטעם
איז אפגעשוואכט און נישט ווייל דאס קינד האט
סטרעס.
איין טאג האב איך זיך אויסגעדריקט אז איך
צו בריוו ס 101-וואו א מאמע שרייבט פון די
בין זיכער אז דער אייבערשטער וואלט געקענט
"סטרעס" ביי פיצלעך קינדער:
באשאפן די טבע אז א קינד ווערט געבוירן מיט
איך וויל נישט אינגאנצן אוועקמאכן אייערע
גרייטע לעכער אין די גומען אז דאס ציינדלען
ווערטער ,נאר פשוט אביסל "נייטראלאזירן"
זאל אים נישט דארפן שאפן אזעלכע יסורים
אז מענטשן וואס זענען באאיינדרוקט געווארן
נאר עס מוז זיין אז עס איז דא א גוטע סיבה
דערפון זאלן נישט אנהייבן באהאנדלען זייערע
פארוואס דאס אומשולדיגע שעפעלע מוז דאס
פיצלעך ווי ערוואקסענע ,אדער ווי מלאכים,
אדורכגיין ,און עס קען זיכער נישט זיין צוליב
אדער גאר ווי א צוקומפטיגע זעליש-קראנקע
זיינע עבירות ...און מן הסתם אויך נישט צוליב
קינד .עס איז כדאי איבערצוליינען יענע בריוו
די עלטערנס עבירות ,ווייל עס איז דאך אזוי די
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WILL & TRUST CONSULTANT
845-492-9013
טבע פון קינדער...
און "פונקט" איז מיר אונטערגעקומען
א גליון אין די הענט אריין און דארט איז
געשטאנען מיין ענטפער! דער חובת הלבבות
ערקלערט :די ווייטאג וואס א קינד מאכט מיט
אין אנהייב פון זיין לעבן מיטן ציינדלען לערנט
אים אויס אז דאס לעבן איז נישט אלעמאל אזוי
גרינג ,און נישט אלעס גייט פונקלעך ווי מען
וויל .דאס העלפט אים זיך צו צוגעוואוינען צו

דער מציאות פון לעבן ,און צו קענען פארנעמען
ווייטאגן .זעהט אויס אז די "סטרעס" איז יא
געזונט פאר אים...
און נאכאמאל ,קיינער קען נישט אפווענדן אז
א רואיגע מאמע מיינט רואיגע קינדער ,און מיט
ווייניגער עקזעמע ,אבער ביטע ...לייגט נישט
צו קיין סטרעס .אגב ,לערנען חובת הלבבות
שער הבטחון העלפט פאר רואיגקייט.
א "אידישע" מאמע
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כסלו תש"פ

המספיק גאזעט

דינא דמלכותא דינא:
׳המספיק קינגס קאונטי׳ קריגט זעלטענע
אנערקענונג פון אויטאריטעטן
המספיק נייעס

גאר שטרענגע אודיט פון מעדיקעיד אריבער מיט שטארקע הצלחה  -חדשים פון הארוואניע און יארן פון פראפעסיאנאליטעט
ברענגען פירות  -שטרייכט אונטער די איבערגעגעבנקייט פון די געטרייע די-עס-פי איינגעשטעלטע
ווען איינער וואס איז נישט באהאוונט
וואלט געליינט דעם אינהאלט פונעם איינפאכן
בריוול  -מיט׳ן דרוקסארט ״סטעיט מעדיקעיד
אינספקטאר דזשענעראל״ אויפ׳ן קעפל -
וואלט ער נישט פארשטאנען די אומגלויבליכע
דערגרייכונג וואס דאס צייכנט אפ.
דער בריוו אנטהאלט בלויז עטליכע קורצע
שורות ,אבער פאר די פירערשאפט און שטאב
מיטגלידער אין ׳המספיק קינגס קאונטי׳ איז
דאס געווען א זעלטענע דערגרייכונג וואס
מען האט באוויזן א דאנק די אויסטערלישע
דיציפלין און פונקטלעכקייט מיט וועלכע דער
אגענטור צייכנט זיך אויס ,און די האראוואניע
וואס מען לייגט אריין צו נאכקומען די העכסטע
סטאנדארטן.
״דער אודיט פון אונזער דעפארטמענט צייגט
אז דער אגענטור קומט נאך אלע פארלאנגען און
פירט זיך אין איינקלאנג מיט אלע סטאנדארטן
און רעגולאציעס״ ליינט זיך דער בריוו ,אבער
צווישן די שורות אנטהאלט דאס א אנערקענונג
צו וועלכע ווייניג ארגאניזאציעס דערגרייכן,
און איז א מעדאל פאר די געטרייע ארבעטער
אינעם המספיק דעי-העב און די שטאב אין די
המספיק הויפטקווארטירן וועלכע האבן דאס
ערמעגליכט.
אויף צו בעסער פארשטיין דארף מען
צוריקגיין עטליכע חדשים ווען א בריוול פונעם
זעלבן דעפארטמענט איז אנגעקומען צו די
ביוראען פון ׳המספיק אוו קינגס קאונטי׳ און
טרוקענערהייט געמאלדן אז זיי גרייטן זיך צו
דורכפירן אן ׳אודיט׳ אויף דעם המספיק דעי-
העב ,א זאך וועלכע פירט דורך א סקרוך אין
די ביינער פון יעדן ארגאניזאציע ,און זיי האבן
געגעבן בלויז איין חודש צייט זיך צו אנגרייטן
דערצו.
״עס זענען פארהאן די געווענליכע אפיציעלע
אודיטס וואס מען גייט רעגלמעסיגע אריבער,
און אויב אלעס קלאפט גייט מען דאס אריבער
בשלום ,אבער דאן איז דא דער אודיט פונעם
סטעיט מעדיקעיד אינספעקטאר דזשענעראל
וועלכע זענען נישט קיין אפטע ערשיינונג,
און איז דער ערשטער אין המספיק אוו קינגס
קאונטי״ ערקלערט אונז דער דירעקטאר פון
דעי-סערוויסעס הר״ר יודל שפאנגעלעט שיחי׳.
די אויפגאבע פונעם אינספעקטער
דזשענעראל איז צו איינשפארן געלט פאר
מעדיקעיר ,און זיי פארנעמען זיך הויפטזעכליך
צו טרעפן סיי וועלכע איבעריגע אויסגאבע צו
פארזיכערן אז מעדיקעיר ״צאלט נישט איבער״
פאר זייערע סערוויסעס ,דעריבער לייגן זיי אריין
גרויסע כוחות צו טרעפן א מינדערוויכטיגע
טעות אינעם חשבון.
״עס איז כמעט אוממעגליך צו ארויסקומען
גאנץ פון אזא אודיט אן קיין איין קליינע טעות
אדער איבעריגע אויסגאבע ,א זאך וואס מאכט
זיך נארמאל איבעראל ,און מען פאלט דורך

דעי-העב תלמידים שטעלן פאר מוזיקאלישער אונטערהאלטונג אין בארא פארק

אינדיווידועלן געניסן פון די פילצאליגע פראגראמען אינעם דעי-העב
דעם שטרענגן פראצעדור״ זאגט אונז ר׳ יודל,
און שטרייכט אונטער אז די פאקט אז המספיק
האט באוויזן צו אריבערגיין מיט אויסצייכענונג
איר ערשטע אזא אודיט איז א זעלטענע
דערגרייכונג.
פון ווען דער מעלדונג איז געקומען אז מען
גרייט זיך צו אן אודיט האט מען זיך גענומען
צו די ארבעט צו פולשטענדיג קאאפערירן
און פארזיכערן פאר די אינסטאנצן אז דער
אגעטור קומט נאך די העכסטע סטאדארטן,
די הויפטקווארטירן פון ׳המספיק אוו קינגס
קאונטי׳ האבן געפיבערט מיט אקטיוויטעטן
צו אריבערגיין יעדן דעטאל אויף צו פארזיכערן
אז דער אינספעקטאר האבן צוטריט צו יעדע
איינציגע נויטיגע דאקומענט.
דער דירעקטאר פון דעי סערוויסעס ר׳ יודל
 אינאיינעם מיט די אדמיניסטראטארין מרת.שווארץ און די פראגראם קאארדינאטארין מרת
הייעם  -האבן זיך אריינגעווארפן מיט׳ן גאנצן
אייפער און איבערגעגאנען יעדע איינציגע
אויסגאבע ,פראגראם ,אקטיוויטעטן ,אלעס
דארף געעפנט ווערן און צוגעשטעלט ווערן ביז

צום לעצטן צענט.
דער אודיט האט אריינגענומען אן איבערזיכט
אויף דעם המספיק דעי-העב אין לויף פון די
לעצטע דריי יאר ,א זאך וואס באדייט אז מען
דארף זאמלן די דאקומענטן פון יעדע איינצעלע
אויסגאבע פון יעדן איינציגע טאג פאר גאנצע
דריי יאר ,און נישט נאר דאס ,נאר אויך יעדעס
איינציגע טאג וועלכע פון די אינדיווידועלן
זענען אנוועזנד געווען און וועלכע האבן
געפעלט ,און אפילו וועלכע זענען געקומען
שפעט ,און אזוי אויך יעדע מינדעסטע
אינצידענט וועלכע דארף באריכטעט ווערן
לויט די רעגולאציעס פון די אינסטאנצן.
גאנצע צוויי חדשים זענען א שטאב פון
אינספעקטארס אראפגעקומען כמעט טאג
טעגליך צו די ביוראען פון המספיק ,געזוכט
און גענישטערט אין די בערג פון פאפירן און
דאקומענטן ,יעדעס שטיינדל איז איבערגעדרייט
געווארן און זיי זענען אריינגעקראכן ״טיף אין
די קישקעס״ און נאך א חודש איז געקומען דער
ענטפער אז מען איז אריבער דעם אודיט אן די
מינדעסטע פראבלעם.

א שמייכל וועלכע זאגט עדות אויף די הצלחה
פונעם דעי-העב
״שטעלט אייך פאר וואס דאס מיינט צו
אהערשטעלן די רעקארדס פון יעדע איינציגע
טאג און יעדע איינציגע פון די צענדליגע
באטייליגטע אין די פראגראמען ,עס האנדלט
זיך פון הונדערטער טויזנטער דאקומענטן,
עס איז ממש למעלה מדרך הטבע נישט צו
מאכן א טעות״ ערקלערט אונז די געטרייע
סעקערטארין מרת .שווארץ וועלכע איז געווען
אינסטרומענטאל אין די שווערע ארבעט.
וויאזוי גרייט מען זיך צו אין אזא קורצע
צייט פאר אזא אונטערנעמונג? פרעגן מיר ר׳
יודל ״די קונץ איז אז מען איז אייביג גרייט ,מען
האלט זיך באמת שטרענג צום געזעץ ,און ווי
עס שטעלט זיך ארויס האבן די געטרייע די-עס-
פי שטאב טאקע נישט פארנאכלעסיגט זייער
מיסיע ,און די רעקארדס זענען געווען הונדערט
פראצענט אויסגעהאלטן און פונקטליך״
ענטפערט ער אונז.
דאס דערמאנט דעם געשיכט פונעם אלטן און
קלוגן בעל עגלה וועלכע איז געפרעגט געווארן
איבער די בעסטע עצה וויאזוי צו ארויסשלעפן
א פערד פונעם זומפ ״די בעסטע עצה איז
נישט צו אריינגיין אינעם זומפ לכתחלה״ איז
געווען זיין קלוגער ענטפער .און אט דאס איז די
פאליסי אין המספיק ,מען פארנאכלעסיגט נישט
די מינדעסטע רעגולאציע אדער פאדערונג ,און
מען שטעלט זיך צו טויזנט פראצענט צום דינא
דמלכותא.
״מיר זענען שטאלץ צו זיין אן אגענטור
וועלכע פירט זיך פראפסיאנעל און ערליך,
און אזוי אויך עפעקטיוו און פונקטליך ,און
דאס שפיגלט זיך אפ אינעם באריכט פונעם
אינספעקטאר דזשענעראל״ זאגט אונז דער
ענערגישער עקזעקיוטיוו דירעקטאר הר״ר
הערשל ווערטהיימער שיחי׳ פאר וועמען דער
בריוו איז נאך א טריאומפ אין די טאג טעגליכע
שווערע ארבעט.
הזורעים בדמעה ברנה יקצורו.
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SUSPECTING LEARNING
D I F F I C U LT I E S ?

Mainstream children who struggle in some
areas can qualify for helpful services.

HAMASPIK OF ROCKLAND

845-503-0200 HAMASPIK OF KINGS 718-387-8400 HAMASPIK OF ORANGE 845-774-0300
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המספיק האום-קעיר
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נייעס און אינפארמאציע
איבער די מיטעלע און
עלטערע יארן צוגעשטעלט
דורך "המספיק האום-קעיר"

פרישע קאפיטל פון ״המספיק האום
קעיר״ אין ברוקלין געעפנט מיט
גראנדיעזע חנוכת הבית און מעמד
קביעות מזוזה פון נייע הויפטקווארטירן
איינדרוקספולער מעמד לכבודה של מלכות מיט באטייליגונג פון סטעיט קאמפאטראלער טאמעס דינאפאלי
׳המספיק האום קעיר׳ הויכע סטאנדארטן
וואס זי שטעלט אוועק אינעם פעלד האבן איר
געשטעלט אלס דער סאמע ערשטער אויסוואל
פאר טויזנטער ניו יארקער ווען עס קומט צו
האום קעיר ,און דעריבער דארף די אגענטור
זיך כסדר אויסברייטערן מיט פרישע פליגלן און
הויפטקווארטירן.
אצינד האט די שטייגנדע נאכפראגע פון
טויזנטער ברוקלינער איינוואוינער געפאדערט
אן אויסברייטערונג פון די אקטיוויטעטן
אין ברוקלין ,און אויף צו נאכקומען דעם
פארלאנג האט מען באנייט פרישע פראכטפולע
הויפטקווארטירן אין הארץ פון ברוקלין פון
וואנט מען וועט סערווירן דעם ציבור.
די מעמד האט זיך אנגעפאנגען ווען די
חשובע באטייליגטע האבן ארויפגעקלאפט
מזוזות אויף די פילע טירן דורוכאויס די נייע
הויפטקווארטירן ,און עס איז געפראוועט
געווארן אן איינדרוקספולער ׳מעמד חנוכת
הבית׳ וועלכע האט אפגעצייכנט דעם ענדע
פון א לאנגע און שווערע אונטערנעמונג
צו אהערשטעלן דער הערליכן פלאץ ,און
דער אנהייב פון א גלאררייכער קאפיטל פון
לייסטונגען פאר ברוקלינער איינוואוינער ביתר
שאת וביתר עוז.
ביים מעמד האבן זיך אנגעזען די סמעטענע
פון די בארא פארקער עסקנים און כלל טוער,
אינאיינעם מיט לאקאלע פאליטיקאנטן וועלכע
זענען געקומען צייגן זייער אנערקענונג פאר
׳המספיק האום קעיר׳ און איר לייסטונגען
לטובת הכלל.
א ספעציעלער איינדרוק האט געמאכט
דער פערזענליכער באטייליגונג פונעם סטעיט
קאמפטאראלער טאמעס דענאפעלי ,איינער פון
די איינפלוסרייכסטע פיגורן אין דער ניו יארקער
רעגירונג וועלכער קען זיך פון די נאנט מיט די
פילע אקטיוויטעטן פון המספיק ,און פארמאגט
אן אפענעם אויער פאר אירע געברויכן אין
אלבאני.
צו די באשטימטע צייט זענען די געסט
אויפגענומען געווארן דורך דעם ענערגישן
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳המספיק האום
קעיר׳ הר״ר אשר שמואל כ״ץ שיחי׳ וועלכע

רעכטס צי לינקס :דער עקזעקיוטיוו דירעקטאר הר״ר אשר שמואל שיחי׳ ,הר״ר מרדכי וואלהענדלער שיחי׳ און קאונסילמאן ר'
קלמן יעגער שיחי' ביים אנקלאפן א מזוזה.

כבודה של מלכות :א ספעציעלער איינדרוק האט געמאכט דער פערזענליכער באטייליגונג פונעם סטעיט קאמפטאראלער טאמעס דענאפעלי
האט אויפגענומען יעדן באזונדער ,צווישן די
געסט האבן זיך אנגעזען דער סטעיט סענאטאר
ר׳ שמחה פעלדער ,דער אסעמבלימאן ר׳ שמחה
אייכנשטיין ,סיטי קאנסיל מיטגלידער ר׳ קלמן
יעגער און ברעד לאנדער און נאך אפיציעלע
באאמטע,
אינאיינעם מיט די פאליטישע באאמטע
האבן זיך אנגעזען צענדליגע עסקנים און כלל
טוער ,אין שפיץ פון די ראשי העסקנים הר״ר
יודל פערלשטיין און הר״ר בערל שפיצער
פון קאמיוניטי באורד  ,12פיני הייקינד דער
ליעזאן פאר׳ן קאמפאטראלער׳ס אפיס ,און

הר״ר פנחס רינגל דער ליעזאן פונעם מעיאר׳ס
אפיס .און אזוי אויך די דיסטריט לידערס
פונעם דעמאקראטישן פארטיי אין ברוקלין ר׳
דוד שווארץ און דאג שניידער און נאך פילע
אנגעזעענע פערזעליכקייטן.
מיט א ספעציעלע שעצונג זענען אויפגעומען
געווארן די עקזעקיוטיוו פירערשאפט פון
אלע אפטיילונגען אין המספיק איבער ניו
יארק וועלכע זענען געקומען אין שפיץ פונעם
מייסד המספיק און עקזעקיוטיוו פון ניישא
הרה״ח רבי מאיר ווערטהיימער שליט״א צו זיך
באטייליגן אין דעם מאמענט וואס צייכנט אפ די

גאלאפירנדע וואוקס און סוקסעס פון ׳המספיק
האום קעיר׳.
דער עקזעקיוטיוו דירעקטאר האט בעפאר
דעם מעמד צוגעטיילט א ״טור״ פאר געקליבענע
געסט ארום די נייע הויפטקווארטירן ,וואו עס
איז קענטיג אויף יעדן ווינקל די ארבעט וואס
איז אריינגעלייגט געווארן ,און אלע האבן טאקע
באוואונדערט די געוואלדיגע פראקטישקייט און
שיינקייט פונעם פלאץ און מיטגעטיילט זייערע
וואונטשן אז דאס זאל טאקע דערגרייכן דעם
ציל פון אהערשטעלן די העכסטע קוואליטעט
זייט >> 20
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המספיק גאזעט

המספיק נייעס

פרישע קאפיטל פון ״המספיק האום קעיר״ אין
ברוקלין געעפנט מיט גראנדיעזע חנוכת הבית און
מעמד קביעות מזוזה פון נייע הויפטקווארטירן

דער קאמפאטארלער באדאנקט זיך פאר די
עהרע און באגריסט המספיק

טייל פונעם ציבור ביים רעדע פון הרה״ח רבי מאיר ווערטהיימער שליט״א

<<זייט 18

סערוויס פאר תושבי ברוקלין.
נאכ׳ן זיך באגריסן און באטראכטן די הערליכן
הויפטקווארטירן האבן די געסט זיך פארזאמלט
אינעם בנין פאר׳ן אפיציעלער באנקעט וואו
מען האט פארמאל באגריסט די אנוועזנדע
דעלעגאציע פון פאליטיקאנטן מיט די פאסיגע
כבוד המלכות ,און דאן אנגעהויבן מיט׳ן
אפיציעלן ׳ריבאן קאטינג׳ צערעמאניע ,פאר
וועלכע מען האט צוגעטיילט דעם עהרע פאר׳ן
קאמפטאראלער צו אפשניידן דעם סימבאלישן
רויטן שטריק ,צו די הילכיגע אפלאדירונגען פון
די פארזאמלטע.
מיט געהויבענע געמיטער איז מען אריין
אינעם געביידע וואס איז הערליך איינגערישט
געווארן פאר׳ן מעמד און עס איז סערווירט
געווארן א רייכער פרישטאג פאר די געסט .און
דער ראקלענד קאונטי לעגיסלאטור און רעגירונג
ליעזאן פון המספיק הר״ר רבי אהרן בנציון
ווידער שיחי׳ האט גענומען דאס ווארט אלס
טשעירמאן און מיט זיין רייכן שפראך געעפנט
דעם מעמד מיט טרעפליכע ווערטער לכבודה
של מלכות און ווארים באגריסט די געסט.
צוערשט איז גערופן געווארן צום פאדיום
דעם הרה״ח רבי מאיר ווערטהיימער שליט״א,
וועלכער האט מיט א רירנדע טאן ארויסגעהויבן
די וואוקס פון המספיק ,און די אייגנארטיגקייט
פון ״המספיק האום קעיר״ וועלכע האלט און
איין וואקסן סיי בכמות און סיי באיכות דורך
אוועקשטעלן די העכסטע סטאנדארטן אינעם
פעלד.
דאן האט מען געהערט א פאסיגע רעדע
פונעם עקזעקיוטיוו דירעקטאר רבי אשר שמואל
שיחי׳ וועלכער האט מיט קורצע און טרעפליכע
ווערטער ארויסגעהויבן דעם ווייטן וועג וואס
׳המספיק האום קעיר׳ האט געמאכט זינט איר
גרינדונג ביז היינט ווען מען עפנט נאך א ריזיגע
הויפטקווארטיר אין צוגאב צו די פילע לאקאלן
איבער גאנץ ניו יארק ,און זיך באדאנקט פאר
זיינע מיטארבעטער און זיין שטאב פאר די
געוואלדיגע האראוואניע וואס איז אריינגעלייגט
געווארן צו אנקומען צום דעם מאמענט וועלכע
עפנט א פרישע קאפיטל אין די וואוקס פון
המספיק האום קעיר.

דער עקזעקיוטיוו דירעקטאר ביים אדרעסירן
דעם מעמד

דער טשעירמאן הר״ר אהרן בנציון ווידער שיחי׳
ביים באגריסן די פאליטישע דעלעגאציע

הר״ר מרדכי וואלהענדלער ביים זיין רעדע

נאך די איינדרוקספולע ווערטער פונעם
עקזעקיוטיוו דירעקטאר האט דער טשעירמאן
איינגעלאדענט צום פאדיום די אנוועזנדע
פאליטיקאנטן און כלל טוער צו באעהערן דעם
קאמפאטראלער פאר זיינע פילע לייסטונגען סיי
לטובת המספיק ,און סיי פאר זיין שטענדיגע
אפענע הארץ און אויער לטובת דעם ציבור
אחב״י בכלל ,א הערליכער פלעק איז
איבערגעגעבן געווארן פאר׳ן קאמפאטראלער
וועלכער האט דאן געגעבן זיין רעדע.
קענטליך גערירט האט דער קאמפאטראלער
דינאפעלי  -א לאנגיעריגער ניו יארקער
פאליטיקאנט  -געשילדערט זיין אייגענע
ערפארונג איבער די לעצטע יארן מיט המספיק
און זיין טיפע שעצונג פאר די ארבעט וואס
זיי טוען פאר ניו יארקער ,און זיך הערצליך
באדאנקט פאר די עהרע וואס מען האט אים
צוגעטיילט און פארשפראכן ווייטערדיגע הילף.
דער אסעמבלימאן ר׳ שמחה אייכנשטיין
שיחי׳ האט דאן גענומען דאס ווארט
געשילדערט זיין לאנג-יעריגע באציאונגען מיט
המספיק וועלכע גייט צוריק פיל בעפאר ער
איז איינגעשוואוירן געווארן צו זיין יעצטיגע
פאזיציע ,זייענדיג אן עסקן אין בארא פארק
האט ער כסדר געזען די לייסטונגען פון המספיק
לטובת הכלל ,און פארשפראכן צו קעמפן
ווייטער פאר די וואוילזיין פון די משפחות
פונעם אסעמבלי אין אלבאני און פונעם סיטי
האל אין ניו יארק.
דאן האט מען געהערט א קורצע רעדע פונעם
קאונסילמאן ר׳ קלמן יעגער ,״איך בין אריין אין
מיין פאזיציע אלס קאנסיל מיטגליד נישט לאנג
צוריק ,און איך האב זיך שוין באטייליגט פיר
מאל אין גראנדיענזע חנוכת הבית צערעמאניעס

פון המספיק״ האט ר׳ קלמן באטאנט מיט
פאטאס און צופרידנקייט צווישן זיינע ווערטער.
די רעדעס האבן אונטערגעשטראכן סיי
די גאלאפירנדע וואוקס און נאכאנאנדיגע
אויסברייטערונג פון המספיק ,און גלייכצייטיג
אויך די אייגנארטיגע נאנטע באציאונגען
צווישן די שטאטישע אינסטאנצן און המספיק
פירערשאפט וואס ארבעטן האנט ביי האנט צו
ברענגען הילף פאר טויזנטער פאמיליעס אין ניו
יארק.
א שטארקער איינדרוק האט געמאכט די רעדע
פונעם סי-או-או הר״ר מרדכי וואלהענדלער
שיחי׳ וועלכער האט געעפנט זיין טאלאנטפולע
רעדע מיט א ״גוט מארגן״ אין זיבן שפראכן ,צו
אונטערשטרייכן דעם פאקט אז אין ׳המספיק
האום קעיר׳ ווערט געלייגט א שטארקער
דגוש צו סערווירן אלע שיכטן און קרייזן אויף
זייער שפראך און זיך צושטעלן צו זייערע
אייגענארטיגע געברויכן.

צום שלוס פונעם מעמד זענען באגריסט
געווארן די ריכטיגע העלדן אונטער די קוליסן,
נעמליך די טויזנטער געהילפן וועלכע געבן
זיך אפ טאג טעגליך מיט זייערע פאציענטן און
פאמיליעס ,ווען עס איז פארגעשטעלט געווארן
א מתנה פאר איינע פון די וועטראן היים געהילפן
אינעם אגענטור וועלכע האט מאניפעסטירט די
טיפע הכרת הטוב וואס די פירעשאפט האט פאר
די געהילפן וועלכע טוען די ארבעט טאג טעגליך
מיט געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט.
דער מעמד האט זיך געשלאסן אין די
פארמיטאג שטונדן ,און נאך אינעם זעלבן טאג
זענען די הויפטקווארטירן אקופירט געווארן
דורך די שטאב מיטגלידער און ספעציאליסטן
און געפיבערט מיט אקטיוויטעטן לטובת די
טויזנטער ברוקלינער איינוואוינער וועלכע
קענען יעצט געניסן פון אויסגעברייטערטע
סערוויסעס אויף די הויכע סטאנדארטן פון
״המספיק האום קעיר״.
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יב
כסלו

הרה"ק רבי אברהם דוב
מ'אווריטש זי"ע
עס איז געווען א משפחה אין ארה"ק ,א
שטוב געבענטשט מיט אסאך קינדער .אסאך
יארן האט דארט געהערשט גרויס ארימקייט,
זיי זענען געווען זייער געדרוקט עד אין
לשער .אויך זענען געווען אסאך צרות מיט'ן
געזונטהייט פון די קינדער ל"ע.
איינמאל האבן זיי געטראכט אז אין
שטאט צפת ליגט דער הייליגער צדיק דער
בת עין מאווריטש זי"ע ,וועלכער האט נישט
איבערגעלאזט קיין זרע של קיימא ,און די
משפחה האט באשלאסן אז יעדן יאר אינעם
יארצייט ,י"ב כסלו ,וועלן זיי מאכן א יארצייט

סעודה לע"נ דעם גרויסן צדיק .פון דעמאלט
האט זיך איבערגעדרייט זייערע צרות לרוחה,
עס איז געקומען א געוואלדיגע ברייטקייט
אין שטוב ,אלע קינדער זענען געווארן
אויסגעהיילט ,זייער מזל האט אויפגעשיינט פון
דעמאלט אן.

רבי אברהם דוב בן רבי דוד זצ"ל ,בת עין ,י"ב כסלו
תר"א

יט
כסלו

הרה"ק דער מגיד פון
מעזריטש זי"ע
דאס באקאנטע ווארט אז "מיט א גרויסן
דאקטאר גייט מיט מלאך רפאל ",האט הרה"ק

דער אריינגאנג צום ציון המצויינת פונעם הייליגן בת עין אין צפת

דער היסטארישער בית המדרש בת עין וואס האט איבערגעלעבט דעם באקאנטן ערד ציטערניש
אין צפת

חתימת יד קדשו פונעם מגיד פון די תקופה וואס ער האט געוואוינט אין קאריץ
רבי איציקל מפשעווארסק זי"ע נאכגעזאגט
בשם דער הייליגער מגיד ממעזריטש זי"ע.

דער הייליגער מעזריטשער מגיד זי"ע איז
נתקרב געווארן צום הייליגן בעל שם טוב הק'
דורך עניני רפואה.
דער מגיד ,וועלכער איז שוין פארדעם געווען
א קדוש אלקי און גאון אדיר בנגלה ונסתר,
האט געהאט שווערע מחלות און יסורים אויף
די לינקע פוס ,כידוע .פון צייט צו צייט איז ער
געפארן צום גרויסן שטאט לעמבערג זיך היילן
ביי די ארטיגע דאקטוירים .דער מגיד פלעגט
געווענליך האבן די אכסניא ביים הייליגן פני
יהושע זי"ע ,וועלכער איז יענע תקופה געווען
רב אין לעמבערג .די צוויי גאונים וקדושים
פלעגן זיך משתעשע זיין אין דברי תורה ,און
ביידע צדיקים זענען געווען שטארקע מתנגדים
קעגן דעם דרך הבעש"ט הקדוש.
דער בעל שם הק' האט מרגיש געווען
פונדערווייטנס די נשמה פונעם מגיד ,און
פארשטאנען אז ער דארף אים מקרב זיין.
איינמאל איז דער בעל שם הק' געפארן קיין
לעמבערג ,און געשיקט א שליח צו זאגן פאר'ן
פני יהושע אז דער שוחט אין שטאט איז מאכיל
נבילות וטריפות ,און ער זאל אים אהערנעמען
און אויספרעגן ביז ער וועט מודה זיין .דער
פני יהושע האט באלד געשיקט נאכ'ן שוחט,
וועלכער האט טאקע מודה געווען .דער פני
יהושע איז שטארק נתפעל געווארן אז דער
בעל שם טוב הק' האט דאס מרגיש געווען ,און
דאס האט אים געמאכט אביסל נאכלאזן די
התנגדות צו חסידות.
א צייט שפעטער איז דער בעל שם טוב הק'
נאכאמאל געקומען קיין לעמבערג ,און האט
דאן געשיקט זאגן פאר'ן פני יהושע אז ווען
דער רבי ר' בער וועט נאכאמאל קומען לרפואה
קיין לעמבערג ,זאל ער אים איבערגעבן בשמו
אז אויב ער וויל א רפואה פאר די פוס זאל ער
קומען צו אים.
דער רבי ר' בער איז געקומען און האט זיך ,ווי
געווענליך ,געטראפן מיט'ן פני יהושע ,וועלכער
האט אים איבערגעגעבן די שליחות ,צוזאמען
מיט די פריערדיגע מעשה פונעם שוחט .דער
רבי ר' בער האט נישט געהאט צופיל התפעלות
דערפון און נישט געוואלט פאר'ן צום בעל
שם טוב הק' .דער פני יהושע האט אים מייעץ
געווען ער זאל דאך פארן און אויב עס וועט
אים נישט געפעלן ,איז נישט ,וועט ער נישט גיין
נאכאמאל.
דער הייליגער מגיד ,א מתמיד נורא ,איז
געפארן ,אבער אויפ'ן וועג האט ער געטראכט
מיט צער אויף די "ביטול תורה" פון אזא
נסיעה .ווען ער איז אנגעקומען צום בעשטה"ק
האט אים דער בעל שם הק' מכבד געווען צו
זיצן און האט אים אנגעהויבן צו דערציילן

דער שער פונעם ערשטן דרוק פונעם ספר אור
תורה מתורתו פונעם הייליגן מגיד
אינטערעסאנטע מעשיות וואס דער רבי ר' בער
האט געפינען זייער פרעמד.
צווישן אנדערן האט דער בעל שם טוב הק'
דערציילט פאר'ן מגיד אז איין מאל איז ער
געפארן אין וועג און ווען ער דער בעל עגלה,
אלעקסיי ,האט געזען אז די שטרוי פאר די
פערד איז אויסגעגאנגען האט ער געקויפט פון
אן ערל א שטיקל ברויט און דאס געגעבן פאר
די פערד .נאך מעשיות ווי דאס האט ער אים
דערציילט .אויפצומארגנס האט דער בעל שם
טוב הק' נאכאמאל גערופן דעם מעזריטשער
מגיד און ווידער דערציילט אזעלכע מעשיות.
דער רבי ר' בער האט זיך שטארק מצער
געווען .דא קומט ער צופארן אזא לאנגע
רייזע ,און די גאנצע צייט ווערט פארברענגט
מיט מעשיות וואס זעהן אויס אזוי פוסט .ער
האט חרטה געהאט פאר'ן קומען ,אבער אלס
כבוד פאר'ן בעל שם הק' האט ער געדולדיג
אויסגעהערט די מעשיות און באשלאסן אז
ביינאכט ווערט ער צוריקפארן קיין מעזריטש.
ער האט זיך טאקע געזעגנט פונעם בעל שם
הק' ,אבער וויבאלד ס'איז שוין צוגעפאלן די
נאכט האט ער מחליט געווען אויסצואווארטן
ביז מארגן אינדערפרי.
אינמיטן די נאכט האט דער בעל שם טוב
הק' געלאזט רופן דעם מגיד און אים געפרעגט
צי ס'איז וואר וואס ער האט געהערט אז דער
מגיד פארשטייט צו עניני קבלה .האט דער מגיד
געענטפערט ,יא .אויב אזוי ,האט דער בעל שם
טוב הק' געזאגט ,זייט מיר מסביר דעם שטיקל
"עץ חיים ",וכו' .דער מגיד האט געזאגט און
דער בעל שם טוב הק' האט געוויזן אז דאס איז
נישט דער ריכטיגער פשט ,און ער האט מגלה
געווען פאר'ן מגיד דעם ריכטיגן פשט מיט
גילויים נוראים מן השמים .דער הייליגער מגיד
זייט >> 22
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ער איז געפארן קיין פעסט זיך היילן ,און איז
דארט געווען א טאג אדער צוויי .ווען מען האט
אים געזאגט אז מען דארף אפערירן ,האט ער
נישט מסכים געווען .ער איז אהיימגעפארן
און זיך אליינס געהיטן אויפ'ן גוף ביז ער איז
געווארן אויסגעהיילט ,און מער האט מען נישט
געהערט פון דעם פראבלעם.

דער אהל און ציון הקדוש פונעם מגיד אין שטאט אנאפאלי
<<זייט 21

איז דארט געבליבן אלס תלמיד מובהק מיט א
קשר אמיץ לעולם.

איבער די התקרבות פון הייליגן מגיד זי"ע
פון מעזריטש צום אור שבעת הימים דער
הייליגער בעל שם טוב זי"ע ,ווערן דערציילט
עטליכע עובדות .אין "שבחי הבעש"ט" ווערט
געברענגט ווי פאלגנד:
דער מגיד ,נאך פאר'ן נתקרב ווערן צו
חסידות ,האט א צייט געוואוינט אין שטאט
טארטשין ,וואו א גביר האט אים גענומען אלס
מלמד פאר זיינע קינדער און ער פלעגט לערנען
מיט זיי אין א באזונדערן צימער אין גביר'ס
הויז .איינמאל איז דארט אנגעקומען הרה"ק
רבי מענדל זי"ע פון שטאט באאר ,און ער האט
באקומען די אכסניא אין הויז פונעם פרנס ,נעבן
דעם גביר'ס הויז.
זייענדיג דארט האט רבי מענדל געהערט
פון שכינות ווי דער מלמד לערנט תורה מיט
א קינד ,און עס איז אים זייער געפאלן .איז ער
אריבער געגאנגען ,און אריינקומענדיג האט ער
געזען דעם מגיד גאר פארשלאפט און שוואך
[ווייל ער האט דאן געהאט געפאסט א גאנצע
וואך] .רבי מענדל האט נישט געוואוסט פון
וואס דער "מלמד" זעהט אויס אזוי שוואך ,האט
ער געקלערט ער האט א שווערע מחלה ,און ער
האט אים געזאגט" ,האט איר נישט געהערט עס
איז דא א בעל שם טוב אויף דער וועלט? פארט
אהין און ער וועט אייך אויסהיילן".
האט דער מגיד געענטפערט" ,טוב לחסות
בד' מבטוח באדם ",און ער איז נישט געפארן.
דער צדיק רבי מענדל איז יא געפארן צום
בעש"ט און האט אים דערציילט וועגן דעם
חשובן מלמד וואס ער האט געזען אין
טארטשין .האט דער בעל שם הק' געענטפערט,
"שוין פון לאנגע יארן האבן מיר אים געזען ,און

איך האב געגועים ער זאל אהער קומען".

רבי דוב בער בן רבי אברהם זצ"ל ,י"ט כסלו תקל"ג

כג
כסלו

הרה"ק רבי אלימלך
מ'טאהש זי"ע
ביים הייליגן צדיק רבי ר' אלימלך מטאהש
זי"ע האט מען געזעהן א וואונדערליכע זאך,

עס איז כמעט נישט געווען אזא זאך ער זאל
"שפירן נישט גוט ".ער פלעגט זאגן ,אויב א
איד איז פרייליך מיט זיין תורה און עבודה ,און
פירט זיך שטענדיג מיט זריזות ,וועט ער ממילא
שפירן גוט און נישט קראנק ווערן.
ער פלעגט זאגן בלשה"ק" :א איד טאר
קיינמאל נישט זיין קראנק".
צוויי מאל האט פאסירט אז דער צדיק האט
באקומען א "צוג" אבער ער האט ווייטער
ממשיך געווען אין זיין עבודת הקודש ,און ער
איז געווארן אויסגעהיילט דורך די חיות וואס
ער האט געשעפט פון זיין עבודה.
איין מאל ,בערך צען יאר בעפאר זיין פטירה,
האט ער באקומען "וואסער אין די לונגען".

דער כוח פון הרה"ק רבי אלימלך פון טאהש
איז געווען אין זיין פשטות ,די באהאלטנקייט
איז אים בייגעשטאנען צו פועל'ן ישועות פאר
אידישע קינדער באופן נפלא מאוד ,אזוי ווייט
אז וואס מען האט נאר מזכיר געווען ביי אים,
א צרה אדער גזירה ,גרינג אדער שווער ,האט
ער אויף אלעמען צוגעזאגט א ישועה און וואס
ער האט געזאגט איז מקוים געווען בלי יוצא מן
הכלל.
עס האט דערציילט א חסיד ,וועלכער איז
אסאך געפארן צו רבי אלימלך טאהשער ,אז
אסאך יארן נאך די חתונה האט ער נאך נישט
געהאט קיין קינדער .איינמאל ווען ער איז
געקומען צו פארן האט ער זיך מזכיר געווען
ביים צדיק געהאלפן צו ווערן מיט זרע של
קיימא .ווען ס'איז געקומען ליל שבת קודש
ביים טיש ,ווען דער צדיק האט געטיילט עפל
ביים צווייטן טיש ,האט ער אים גערופן און אים
געגעבן אן עפל ,זאגנדיג" ,עס דעם עפל מיט
די קערלעך און זאמען ".ער האט טאקע אזוי
געטאן ,און געהאלפן געווארן מיט קינדער.

אין יאר תרצ"ט איז דער צדיק פון טאהש
געווען אין חוסט צו די חתונה פון א קרוב.
בשעת די מצוה טאנץ איז דארט געשטאנען
איינער פון די גדולי החסידים וועלכער האט
לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער.
רבי ר' אלימלך מטאהש פלעגט טאנצן
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רפואה איןיארצייטן
חודש כסלו

מיט אויסטערלישע התלהבות און דביקות
וואס ווער עס האט דאס געזען קען עס נישט
פארגעסן .אינמיטן די מצוה טאנץ האט דער
צדיק געגעבן א ווארף זיין שטריימל צו יענעם
חסיד ,וועלכער איז באלד דערנאך געהאלפן
געווארן מיט זש"ק.

רבי אלימלך בן רבי משולם פייש סג"ל-לאווי זצ"ל,
כ"ג כסלו תש"ג

כה
כסלו

הרה"ק רבי חיים מ'אנטיניא
זי"ע
דער הייליגער צדיק רבי ר' חיים אנטניער
זי"ע (בן הרה"ק רבי ר' ברוכ'ל פון וויזשניץ זי"ע)
האט געליטן פון אסאך יסורים און שווערע
מחלות ל"ע ,און ער האט געדארפט אדורכגיין
עטליכע אפעראציעס .איינס פון זיינע
אפעראציעס האט אויפגערודערט די גאנצע
חסיד'ישע וועלט בשעתו .דאס איז געווען ווען
אין יאר תרס"ד האט ער געדארפט אדורכגיין
א שווערע אפעראציע אין די שטאט ווין .ר'
חיימ'ל האט בשום פנים ואופן נישט געלאזט
מען זאל אים איינשלעפן ,נאר ער האט געבעטן
מען זאל אדורכפירן די אפעראציע ווען ער איז
וואך .דער דאקטער האט נישט מסכים געווען,
אויס מורא אז פון די אומדערטרעגליכע יסורים
וועט ער זיך ארומרוקן און ער וועט אים שווערן
פון די ארבעט .ר' חיימ'ל האט אים אבער
איבערגערעדט אז ער האט נישט וואס מורא צו
האבן ,ער וועט זיך נישט רירן פון ארט.
בערך א האלבע שעה פאר די אפעראציע
האט ר' חיימ'ל גענומען דעם ספר הזוהר
הקדוש און פאררייכערט א ציגארעטל .נאך א
שטיק צייט לערנען אזוי ,האט ער געזאגט פאר'ן
דאקטער אז ער קען אנהייבן ,ווען ער בלייבט
ליגן מיט אפענע אויגן.
די אפעראציע איז ב"ה אדורך בשלום אן קיין
קאמפליקאציעס .יעדער האט גע'רעש'ט פון
זיין געוואלדיגע קדושה און גדלות .אפילו די
וועלטליכע צייטונגען האבן באוואונדערט דעם
"וואונדער ראבינער" פון אנטניע וועלכער איז
אפערירט געווארן אן איינשלעפן ,און עס האט
געברענגט א קידוש שם שמים ברבים.

א יאר שפעטער האבן דאקטוירים אים
געזאגט אז ער מוז ווידעראמאל אדורכגיין אן
אפעראציע ,דאסמאל אויפ'ן האלז .ר' חיימ'ל
האט זיך נישט געאיילט זיי צו פאלגן און ער
האט זיי איגנארירט ,אויס מורא אז עס וועט ח"ו
נישט געלונגען .זיין ברודער ,הרה"ק בעל אהבת
ישראל פון וויזשניץ זי"ע ,האט אים געראטן
ער זאל זיך עס יא אונטערנעמען ,און ער האט
זיך אויסגעדרוקט" :עלי ועל צווארי!" מיט אזא
הבטחה האט ר' חיימ'ל שוין מסכים געווען צו
די אפעראציע ,מיט'ן תנאי אז ר' ישראל'טשע
זאל זיין מיט אים בשעת די אפעראציע.
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ווען דער אהבת ישראל איז אנגעקומען
אין שפיטאל פאר די אפעראציע ,האט ער
אים געפונען אין זייער א שווערן מצב .גלייך
ווען ר' חיימ'ל האט באמערקט אז ער איז
אריינגעקומען ,האט ער זיך אנגערופן צו אים
מיט פרייד" :ליבער ברודער ,איך האב קוים
געווארט דיר צו זאגן ,אז ...די רמב"ם וואס מיר
האבן זיך אזוי געמוטשעט צו פארענטפערן
ווען מיר האבן זיך געטראפן א יאר צוריק ,איז
מיר יעצט פארענטפערט געווארן ,און אלעס
שטומט שריר וקים".
פאר'ן אריינגיין צו די אפעראציע ,האט ער
געבעטן דעם אהבת ישראל ער זאל מסכים זיין
צו אים ,אז דער פשט אין תוספות וואס זיי האבן
זיך געהאט געדינגען ,איז ווי ער האט געזאגט.
דער אהבת ישראל האט אים געענטפערט,
"אויב דאס איז דיין דאגה אין אזא צייט ,ביזטו
זיכער גערעכט און ס'איז נישטא מער וואס זיך
צו דינגען ,און צווייטנס ,די בעלי התוס' אליינס
שטייען דאך אונטער דיר".
מען האט דאן אריינגעלייגט פאר ר' חיימ'ל
א רער אין האלז ,און זייט דעמאלטס איז זיין
שטימע געווען שוואך און הייזעריג.

אין יאר תרפ"ח איז ער אדורך אן אפעראציע
אויף די פיס .מיט דעם אלעם איז ער דעם
קומענדיגן שמחת תורה געטאנצן א לענגערע
צייט מיט זיין קליינע ספר תורה ,ווען דער
טלית איז אים אריבערגעצויגן איבער'ן זיין
הייליג געזיכט .ווען ער האט געענדיגט און
האט אויפגעהויבן דעם טלית ,האט זיין פנים
געשיינט ווי א פלאם פייער.
זיינע אלע יסורים און ווייטאגן האבן
אים נישט געקענט צוריקהאלטן פון זיין
עבודת הקודש ,און אפילו נישט פון גיין אין

מקוה .עס איז געווען א פחד צו זען ווי ער
שינדט אראפ די באנדאזשן פון זיך ,און טובל'ט
זיך מיט א זעלטענע זריזות.
פאר איינע פון זיינע אפעראציעס ,איז זיין
מוטער ,די רעביצין צפורה ע"ה ,אריין צו איר
עלטסטן זון ,דער הייליגער אהבת ישראל זי"ע,
אים צו בעטן צו אויס'פועל'ן א רפואה שלימה
פאר זיין ברודער/איר זון ,און זי האט אים
געגעבן איר שבת'דיגע לייכטער אלס משכון
אויף א "פדיון נפש" פאר ר' חיימ'לס רפואה.

ר' חיימ'ל פלעג אסאך מאל פרעגן די קשיא,
פארוואס מאכט מען נישט די ברכה "שהחיינו"
ווען מען ווערט נפטר פון דער וועלט און מען
איז זוכה אריבערצוגיין צום עולם שכולו טוב?
און ער פלעגט אויספירן" ,מיר וועלן זיך אן עצה
געבן".
אין יאר תרצ"ב ,אין עלטער פון ניין און
זעכציג ,האט מען ווידעראמאל געטראפן ביי
אים א שווערע מחלה .ר' חיימ'ל איז געפארן
קיין ווין זיך צו לאזן אפערירן ,אבער אינמיטן
וועג האט מען באמערקט אז דער מצב טויג
נישט ,און דעריבער ,ווי נאר מען איז אנגעקומען
קיין קראקא אום דאנערשטאג ,כ"ג כסלו ,איז
ער גלייך געגאנגען צו א דארטיגן דאקטער .דער
דאקטער האט געזאגט אז דער מצב טויג נישט
און ער זאל זיך קודם אפרוען עטליכע טעג פאר
ער פארט ווייטער.
ערב שבת קודש ,כ"ד כסלו תרצ"ב ,איז ר'
חיימ'ל געלעגן א גאנצן טאג מאכטלאז און אין
שרעקליכע יסורים ,אין א הילפסלאזע מצב,
אזש די דאקטוירים האבן זיך געוואונדערט
אז ער לעבט ,וויבאלד זיי האבן בכלל נישט
געשפירט קיין פולס.
צוליב דעם שווערן מצב איז קיינעם נישט

איינגעפאלן אנצוגרייטן א מנורה אויף חנוכה
לעכט .אבער ווען עס איז געקומען נענטער צום
זמן האט ער זיך אויפגעכאפט מיט א זריזות,
און מיט א שיינענדיגן געזיכט זיך גענומען
גרייטן צום צינדן .מען האט שנעל געכאפט א
מנורה און געברענגט צו זיין בעט ,אבער ווען
ער האט עס געזען האט ער געבעטן אויב מען
קען ברענגען א שענערע מנורה ווי עס פאסט
פאר די מצוה.
הרה"ח ר' שמעלקא גריפל ע"ה איז גלייך
אריבערגעלאפן א מהלך צו זיין ברודער און
געברענגט א פרעכטיגע מנורה .ר' חיימ'ל האט
זיך צושמייכלט זעענדיג די שיינע מנורה ,און
מיט מסירות נפש האט ער זיך אנגעגארטלט
מיט פרישע כוחות מקיים צו זיין די מצוה מיט
שמחה .ער האט געמאכט די ברכה "להדליק נר
חנוכה" און "שעשה ניסים" ,און דערנאך האט
ער געשריגן מיט גרויס התלהבות און ברען
די ברכה פון "שהחיינו" .הרה"ק ר' משה'לע
באיאנ'ער זי"ע ,וועלכער איז געווען אנוועזנד
אין צימער ,איז ארויס פון צימער באלד נאכ'ן
צינדן און אויסגעבראכן אין א געוויין .ער האט
ווי עס ווייזט אויס געוואוסט וואס די "שהחיינו"
האט געמיינט.
נאכ'ן צינדן האט מען געדאוונט קבלת שבת,
דער דאקטער האט געזאגט קדיש ,און נאכדעם
וואס ר' חיימ'ל האט געענטפערט דעם לעצטן
אמן האט זיך אנגעהויבן די גסיסה .ר' חיימ'ל
האט זיך אן עצה געגעבן ,און זיין נשמה איז
ארויף אין הימל נאך א שהחיינו.

רבי חיים בן רבי ברוך הגר זצ"ל ,טל חיים ,נימוקי
חיים ,כ"ה כסלו תרצ"ב

זכותם יגן עלינו
ועל כל ישראל
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מו"ה

מו"ה

הי"ו

הי"ו

וואלף שניטצער

וואלף ווירצבערגער

באורד מעמבער
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

באורד פרעזידענט
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת נישואי הנכדה
הכלה החשובה תחי'
בת חתנו מוה"ר יקותיאל יחיאל מיכל הכהן טרעגער הי"ו
עב"ג החתן היקר כמר משה ני"ו
בן מו"ה שלמה יעקב מערץ הי"ו
ולרגל שמחת אירוסי הנכד
החתן היקר כמר אלימלך ני"ו
בן חתנו מוה"ר חיים הערש גאלדבערגער ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה אלעזר קליין הי"ו
ולרגל שמחת אירוסי הנכד
החתן היקר כמר יעקב ני"ו
בן חתנו מוה"ר יקותיאל יחיאל מיכל טרעגער ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה חיים עלענבויגן הי"ו
ולרגל כניסת הנכד
הבחור היקר כמר שלמה זלמן ני"ו
בן חתנו מוה"ר חיים הערש גאלדבערגער ני"ו
לעול התורה והמצות

מו"ה

נפתלי הירצקא
בראך

וזוג' החשובה תחי'

וגם לרבות חתנו מו"ה

ישעי' הירש

הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

סעלף דיירעקשען ,ענווייראנמענטאל מאדיפיקעישען
פעמעלי סאפורט סערוויסעס ,רעספיט היים
המספיק אוו ארענדש קאונטי

לרגל שמחת תגלחת הנכד/הבן
היניק כמר ישי ני"ו

מזל
טוב

מו"ה

טובי' שרייבער
הי"ו

טראנספארטאציע קאארדינעיטער
המספיק אוו ארענדש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הנין נ"י
אצל נכדו מו"ה שמעון רובינפעלד הי"ו
ולרגל שמחת לידת הנין נ"י
אצל נכדו מו"ה ליפא שווארטץ הי"ו

וגם לרבות נכדו מו"ה

הי"ו

אהרן אליעזר
בערנאטה

נאכט שטאב ,קארלסבורג אונזערהיים
המספיק אוו ארענדש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

הי"ו

נאכט שטאב ,קארלסבורג אונזערהיים
המספיק אוו ארענדש קאונטי

מעינטענענס מענעדזשער
המספיק אוו ארענדש קאונטי

וגם לרבות חתנו מו"ה

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת תגלחת הנין/הבן
היניק כמר אלטר שמעון דוד ני"ו

משה אברהם
פישער
הי"ו

שבת און נאכט שטאב ,קארלסבורג אונזערהיים
המספיק אוו ארענדש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

מו"ה

שבת און נאכט שטאב ,קארלסבורג אונזערהיים
המספיק אוו ארענדש קאונטי

לרגל שמחת לידת הנכדה/הבת תחי'

יהי רצון מלפני

יקותיאל אהרן דוד
רובינשטיין

שתזכו לרוות

איי-טי דירעקטאר
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

אבינו שבשמים

מו"ה

ברוך אקערמאן
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

סקעדזשיולינג קאארדינעיטאר
המספיק האום קעיר

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה

משה אהרן
פילאפף
הי"ו

די .עס .פי ,.קעטערין ברודערהיים
המספיק אוו ארענדזש קאונטי

רב
נחת
דקדושה
מכל יוצאי חלציכם
מתוך אושר

ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת
עד ביאת הגואל

הי"ו

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל בנו מו"ה איתמר טובי' רובינשטיין הי"ו

מו"ה

אלחנן מיימאן

הי"ו

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת נ ישואי הבת
הכלה החשובה תחי'

קאמיוניטי העביליטעישן קאארדינעיטאר
המספיק אוו קינגס קאונטי

עב"ג החתן היקר כמר עקיבא ני"ו
בן מו"ה מאיר וואקס הי"ו

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה

מו"ה

יחיאל פעקעטע
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

די .עס .פי, .סעווען ספרינגס שוועסטערהיים
המספיק אוו אראנדש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מענדל רייז
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת אירוסי הבת
הכלה החשובה תחי'

בענעפיט קארדינעטער ,קאמפערט העלט
המספיק אוו קינגס קאונטי

עב"ג החתן היקר כמר יעקב ני"ו
בן מו"ה פינחס געללער הי"ו
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מו"ה

מו"ה

הי"ו

הי"ו

מרדכי הערש
פארקאש

יצחק אייזיק
זילבערשטיין

באורד מעמבער
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

באורד מעמבער
ניו יארק סטעיט המספיק אסאסיעישן

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת נישואי הנכד
החתן היקר כמר יעקב ני"ו
בן בנו מוה"ר משה מאיר זילבערשטיין הי"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה ישראל משה מאיר ניימאן הי"ו
ולרגל שמחת אירוסי הנכד
החתן היקר כמר יואל מרדכי ני"ו
בן חתנו הרב חיים נחום גאטליעב ני"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה יצחק דוד פריעדמאן הי"ו
ולרגל שמחת לידת הנין נ"י
אצל נכדו מו"ה אהרן זילבערשטיין הי"ו

מו"ה

שלמה יעקב
לעבאוויטש
הי"ו

מענעדשער ,ארקעדיען ברודערהיים
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל כניסת הנכד
הבחור היקר כמר אברהם ני"ו
בן חתנו מוה"ר חיים ווייכמאן ני"ו
לעול התורה והמצות

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת נישואי הנכדה
הכלה החשובה תחי'
בת חתנו מוה"ר יעקב שפילמאן הי"ו
עב"ג החתן היקר כמר יואל ני"ו
בן מו"ה ישכר בעריש פריעד הי"ו
ולרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל בנו מו"ה יעקב פארקאש ע"ה

מזל
טוב

מו"ה

חיים הערש
צימענט
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

אסיסטענט מענעדשער ,סאוט ניין אונזערהיים
המספיק אוו קינגס קאונטי

וגם לרבות חתנו מו"ה

נתן משה וואלטער
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

מענעדשער ,סאוט ניין אונזערהיים
המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת נישואי הנכדה/הבת
הכלה החשובה תחי'
עב"ג החתן היקר
כמר יעקב משה ני"ו
בן מו"ה שמעון ישראל פערלמוטטער הי"ו

מו"ה

שמואל
מארקאוויטש

מו"ה

שלמה זלמן ראבי

הי"ו

הי"ו

קאמפטראלער
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת אירוסי הנכדה
הכלה החשובה תחי'
בת חתנו מוה"ר חיים אברהם ראזענפעלד הי"ו
עב"ג החתן היקר כמר שמחה ני"ו
בן מו"ה ישראל העניך קרויס הי"ו

מענעדזשער ,ישיבת תורה וחסד
המספיק אוו ארענדזש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבת תחי'

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים

שתזכו לרוות

מו"ה

יהודא
שפענגאלעט
הי"ו

דירעקטאר ,דעי סערוויסעס
המספיק אוו קינגס קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבן נ"י

רב
נחת

משה אליעזר
סאקס
הי"ו

די .עס .פי ,.ישיבת תורה וחסד
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבן נ"י

שמחה הלוי
קלאגסברוין
הי"ו

איי-טי און מעינטענענס מענעדזשער
המספיק האום קעיר

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבת תחי'

דקדושה
מכל יוצאי חלציכם

מו"ה

ועושר
והרחבת הדעת

הי"ו

מתוך אושר

מו"ה

מו"ה

לשם ולתפארת
עד ביאת הגואל

משה יקיר
פריעדמאן
די .עס .פי ,.ארקעדיען ברודערהיים
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

די .עס .פי ,.ארקעדיען ברודערהיים
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה

מו"ה

משה בייער

הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

לייבי פעדער
די .עס .פי ,.ארקעדיען ברודערהיים
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבן נ"י

הי"ו

קאמיוניטי העביליטעישן
רעספיט קאארדינעיטאר
המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י
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המספיק אין בילדער

אקטיוויטעטן אין המספיק ארענדזש קאונטי

די תלמידים שיקן ארויס בריוון צו די אינסטאנצן
למען החינוך הטהור

מי שטרח בערב שבת ...מען גרייט אן לכבוד יום
טוב

תחת התפוח עוררתיך ...מען קלייבט עפל לכבוד ראש השנה

שמחת יום טוב אינעם הערליכן סוכה פונעם נייעם סאמיט ברודערהיים מיט׳ן געטרייען מענעדזער

אקטיוויטעטן אין המספיק קינגס קאונטי

שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה ...פרישע עפל געקליבן לכבוד ראש השנה

ושמחת בחגיך ...ביים חול המועד האלטן

ותקבל ברחמים קול שופרותינו ...מען לערנט
בלאזן שופר

משגיח מן החלונות...

התנאה לפניו במצוות ...ביים אהערשטעלן
הערליכע נוי סוכה

דער שמחת יום טוב שטראלט אדורך דעם מאסקע....

27
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דערפרישנדע
.נייעס

א נייע מהלך
צו רעקרוטירן
ארבייטער לאזט
.זיך אין גאנג

masterpick
a crew like never before

A division of Hamaspik
Day Habilitation Program
Call (845) 774-0310
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המספיק אין בילדער

אקטיוויטעטן אין המספיק ראקלענד קאונטי

די תלמידים ביים אויספלוג אויפ׳ן עפל פארם

מען קלייבט עפל לכבוד יום טוב

אדם יורד לתוך שדהו...

ושאבתם מים בששון ...ביים מנהג תשליך

השתדלו והרבו תחינה ובקשה ....די חשובע תלמידים זענען מתפלל ביי קברי צדיקים -
האדמו"ר מפאפא זצ"ל בעל ויחי יוסף  -בעפאר די הייליגע טעג

מעשי ידי להתפאר....

מען לערנט זיך בלאזן שופר

זה חליפתי ...ביים מקיים זיין מנהג כפרות

לשנה טובה תכתבו ....האנט געמאכטע לשנה טובה קארטלעך גרייט צום ארויסשיקן

שבת אחים גם יחד ...די פיר געבורטסטאג חתנים

הב׳ דוד פלאצקער געט א א מתנה פאר די געטרייע סטעף
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א נייע מעדיקעיד
געספאנסארטע קעיר
מענעדזשמענט און
סערוויסעס אגענטור.
געווידמעט איבערצונעמען די
געזונטהייט געברויכן פון אייך אדער
אייער קינד מיט מעדיצינישע קעיר
פאר דעם פיזישן און גייסטישן געזונט
טרעפן ריכטיגע דאקטורים
צוזאמשטעלן א פאסיגע טיעם
אראנדזשירן דאקטאר אפוינטמענטס
פארמיידן דאס וויילן אין שפיטאל
העלפן אויסמיידן מעדיצינישע טעותים
צושטעלן רעסורסן פאר עלטערן
פראגראמען:
סקיל דעוועלאפמענט
קאמהעב
אפרו סערוויסעס  -רעספעט
צוגרייטן צו א דזשאב

Downstate (NYC) Call:
718.408.5400
4102 14th Ave. Brooklyn, NY 11219

Upstate Call:
845.503.0400
A Hamaspik
Project

58 Rt. 59 Monsey, NY 10952

www.comforthealthny.org
info@comforthealthny.org
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די 'סארנא'

דער סוד פון דר .סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיי
אכט און דרייסיגסטער ארטיקל
אין די לעצטע צוויי ארטיקלען האבן
מיר פארענטפערן צוויי פון די פראגעס פון
א לענגערן בריוו ,אצינד וועלן מיר ווייטער
ממשיך זיין אויסצוקלארן נאך פראגעס.

פראגע נומער :3
דער בריוו שרייבער פון פאריגן חודש
(טבת תשע"ט ליינער׳ס סארנא בריוו )#6718
שרייבט ,אז ווען ער איז מיט זיין פאמיליע
וואו ער קען נישט ארויפברענגען זיין כעס,
מוז ער עס דערשטיקן און די סימפטאמען
קומען גלייך ארויף .דאס ברענגט מיר ארויף
צוויי קושיות:
א .אויב ער ניצט די מעטאד ,פארוואס
ארבעט עס נישט ווען ער "פעיס״ד זיין
פראבלעם?"
ב .ווי אויבן געפרעגט ,אויב איז די ווייטאג
צוליב א מצב אדער צרה וואס שטייט
פאר די אויגן א גאנצע אדער רוב טאג,
וויאזוי קען עס ארבעטן?

די עמאציאנעלע ווייטאג .און ווי מער דער
עמאציאנאלע ווייטאג מיינט עפעס פארן
מענטש ,אלס מער וועט עס וויי טון ,און
אלס מער וועט די פיזישע ווייטאג זיין.
מיר האבן דאס שוין זייער קלאר און
דייטליך אויסגעשמועסט אינעם פאריגן
ארטיקל .מיר האבן אויך זייער קלאר
ארויסגעברענגט אז כדי דער ווייטאג זאל
אוועקגיין ,מוז מען קענען 'אנקוקן' די

עמאציאנאלע

היילונגס

א פולקאמע
פראצעדור.
אין דעם פאל ,איז זייער מעגליך אז
אפילו ער ארבעט אויף זיינע געפילן ,זענען
נאך אלס דא אנדערע שווערע געפילן וואס
איז אים זייער שווער צו אנקוקן בשעת
ער דרייט זיך אין דעם שטוב וואו ער איז
געווארן קריטיקירט און מען האט אים נישט
געלאזט זיך אויפפירן וויאזוי ער שפירט.

וועלעכע מעטאד נוצט ער?
דער תשובה איז אזוי .קודם כל ווייס איך
נישט פונקטליך וואס יענער האט געטון.
צו האט פאר יענעם אייגענטליך בלויז דער
סארנא געדאנק נישט געהאלפן ,אדער איז
ער אויך געגאנגען פאר טערעפי צו באהאנדלן
און אויסצוהיילן זיינע עמאציאנאלע וואונדן.
ווי עס זעט אויס פונעם בריוו איז יענער
נאך נישט אנגעקומען צו א פלאץ פון פילן
אינגאנצן הונדערט פראצענט רואיג מיט זיך,
אז ווען ער איז אין א פלאץ אדער א סיטואציע
וואס ברענגט אים שטארקע אינערליכע
געפילן שפירט ער זיך שלעכט דערמיט ,און
דערפאר קומען די סימפטאמען ארויף.
לאמיר איבער'חזר'ן בקיצור וואס מיר
האבן געשריבן אינעם פאריגן חודש ,און
טאקע דער שאלה טוט דירעקט ווייזן וואס
איך מיין.
איר שרייבט' ,אויב ער נוצט דעם מעטאד
פארוואס ארבעט עס נישט ווען ער פעיס״ד
זיין פראבלעם?'
לאמיר קודם צונעמען וואס דאס מיינט
'ער ניצט דעם מעטאד' .בדרך כלל מיינט
דאס אז ער נוצט דעם מעטאד אויף צו
פטור ווערן פונעם געדאנק אז ער ליידט
פיזיש ,און אקצעפטירן דעם געדאנק אז
דער שורש פונעם פראבלעם איז גייסטיש.
מען קען נישט נוצן דעם מעטאד אויף
אויסצורייסן געפילן ,געפילן איז א מציאות
אינעם מענטש ,און א געפיל טוט וויי,
און ווען א געפיל טוט וויי ,טוט עס ווייזן
צייכענעס אינעם גוף און עס טוט וויי דעם
גוף ,ווייל עס וויל באשיצן דעם מענטש פון

עמרם קומט אהיים ,ער וויל אנהייבן א
שמעוס מיט זיין ווייב ,און למעשה איז
זי א פרוי וואס שעצט נישט איר מאן ,זי
מאכט אים אוועק ,זאגט איר דעה און
אזוי מוז מען זיך פירן א.א.וו .יעצט טוט
שוין זיין רוקן איין מאל וויי.
געפילן וואס פילן זיך ווי א ׳בער׳ און זיך
פארמעסטן דערמיט ,און נאר נאכדעם וואס
מען מאכט שלום דערמיט ,דאן וועט דער
מוח אויפהערן שיקן די ווייטאג סיגנאלן.
אבער ווילאנג דער מענטש דרייט זיך נאך
ארום מיט באהאלטענע געפילן וואס ער
וויל זיך נישט לאזן שפירן אינגאנצן ,דאן
איז זייער שווער אז עס זאל זיך אנהייבן

מעגליך אז ער האט נאך אסאך געפילן
פון דארפן מסכים זיין אויף די אומרעכט
וואס מען איז באגאנגען קעגן אים ,ער האט
נאכנישט אקצעפטירט די אבידה וואס ער
דארף אנערקענען אז ער האט נישט געהאט
דאס בעסטע און אנגענעמסטע יוגענט
יארן ,און אזוי ווייטער .מעגליך אז אויב זיין
טעראפיסט איז גענוג באהאווענט אין דעם,

וועט ער אים צום העלפן אנקומען צו דעם
אויך ,און אזוי אינגאנצן פטור ווערן פון די
שטארקע ווייטאגן אפילו ווען ער וועט זיך
דרייען דארט אינדערהיים.

וויאזוי זיך ארויסצודרייען פון רוקן
ווייטאג ווען די ווייב שעצט אים
נישט?
פראגע נומער :4
לאמיר אריבערגיין צום פערטן שאלה.
״איך וויל מיר באציען צו די מעשה
וואס איר האט געשריבן לעצטע חודש
(טבת תשע"ט) וועגן עמרם .וואס טוט זיך
אויב עמרם'ס פחדים זענען יא באזירט אויף
עפעס .ער קומט אהיים ,ער וויל אנהייבן א
שמעוס מיט זיין ווייב ,און למעשה איז זי א
פרוי וואס שעצט נישט איר מאן ,זי מאכט
אים אוועק ,זאגט איר דעה און אזוי מוז מען
זיך פירן א.א.וו .יעצט טוט שוין זיין רוקן
איין מאל וויי .יעצט שלאגט ער זיך נישט
מיט די פחד ,נאר מיט א פאקט אין לעבן.
ווי אזוי קען ער זיך יעצט אן עצה געבן מיט
זיינע געפילן און זיין ווייטאג? (פארשטייט
זיך ,אז איך מיין נישט דווקא אזא סיטאציע
פון מאן/ווייב).
די תירוץ איז די זעלבע ווי אויף די
פאריגע שאלה .אין אזא פאל דארף דער
מאן גיין אויף טערעפי אז די געפילן זאלן
אים נישט איבערנעמען און נישט ווערן
צוקלאפט אויף אזוי ווייט אז עס זאל אים
ממש אריינלייגן אין בעט .ווי שוין געשריבן,
א געפיל ברענגט פיזישע ווייטאג ,און אויב
פאסירט דאס נאר אמאל אמאל ,דעמאלטס
וועט דאס אריבערגיין .אבער אויב איז דאס
א כסדר'דיגע זאך ,דאן איז מעגליך אז דער
מאן וועט זיין צובראכן און פאר'דאגה'ט
נישט וויסענדיג וויאזוי צו רעאגירן צו
זיין מצב .פארשטיין דעם סארנא מעטאד
וועט נישט העלפן אין דעם מצב ,נאר ער
וועט מוזן גיין ,אדער פאר שלום בית הילף
צוזאמען מיט זיין ווייב ,אדער וועט ער
אליינס מוזן גיין פאר הילף אז ער זאל נישט
דארפן האבן אזעלעכע שטערבליכע רוקן
ווייטאג .א געפיל איז איין זאך ,אבער מען
קען זיך העלפן אז עס זאל נישט זיין אויס
וועלט.
איך וועל געבן א קליינע דוגמא וויאזוי
א געפיל קען צוברענגען צו שטארקע רוקן
ווייטאג (אין דעם גייט אויך אריין ווען א
געפיל וועט צוברענגען צו ענקזייעטי וכדו'),
צו נישט.
אויב זיין ווייב שעצט אים נישט ,איז די
שאלה דאן וויאזוי דער מאן רעאגירט דערצו
און וויאזוי ער 'טייטשט' דאס אויס .שפירט
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רעוואלוציע

ילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה חיים מאיר הכהן פערל
ער ווי דאס איז עפעס וואס וועט אדורך גיין
און טראכט וויאזוי ער קען פארבעסערן
דעם מצב ,אדער דאס מאכט אים פילן ווי
ער איז נישט ווערד און דאס צוקלאפט אים
אינגאנצן זיין זעלבסטזיכערקייט?

לאמיר אביסל בעסער ערקלערן.
געווענליך וועט יעדע פארפאלק אריבערגיין
א דורכגאנג אין אנפאנג פון זייער לעבן
געוויסע רייבערייען ,וואס דאס וועט
באשטימען און אוועקשטעלן די כללים

אין שטוב .בדרך כלל ,אויב דער מאן פילט
שטארק מיט זיך ,דאן וועט ער זיך נישט
דערשרעקן פון די רייבערייען און פון דאס
אז די ווייב שעצט נישט ,נאר ער וועט שפירן
זיכער מיט זיך און וויסן פון זיך אליין ,אז

ליינער'סארנא
S-109

 TSWאון  MRSAאון דער
סארנא מעטאד
איך וואלט געוואלט אנפרעגן א שאלה פאר׳ן שרייבער
פונעם ״סארנא רעוועלוציע״ קאלום אינעם גאזעט.
איך לייד שוין פאר איבער צוויי יאר ,פון א מחלה וואס
הייסט טאפיקע״ל סטערויד וויטדרויע״ל (Topical Steroid
 .)Witdrawlדאס איז א מחלה וואס נישט צופיל ווייסן דערפון.
עס זעט אויס זייער ענליך צו עקזעמע ,אבער איז אייגענטליך
נישט עקזעמע ,נאר עס צייגט די זעלבע סימפטאמען ווי
עקזעמע .און דער אויסשלאג איז אויסגעשפרייט אויף מיין
האלז און הענט ,און איז זייער ווייטאגליך.
עס איז געווענליך א צייטווייליגע צושטאנד ,און די
איינציגסטע אנגענומענע וועג זיך גענצליך ארויסצודרייען
פון די ווייטאגליכע סימפטאמען איז עס צו לאזן היילן פון זיך
אליין ,און דאס קען אזוי אנגיין פאר צוויי יאר ביז עס היילט
זיך .אבער ביי מיר ,האלטענדיג שוין נאך צוויי יאר ,זעה איך
נישט מיין וועג ארויס .און אזוי אויך לייד איך שוין א לאנגע
צייט פון מרס״א ( )MRSAוואס האלט נישט ביים אוועקגיין.
לעצטענס האב איך אנגעהויבן איינצוזען ,אז מיין
פארצויגענע פלאגענישן מיט מיין  TSWאון MRSA
איז אייגענטליך נישט מער ווי א 'סארנא אישו' און איז א
רעזולטאט פון באהאלטענע אונטערדרוקטע געפילן .איך
בין גאר שטארק איבערצייגט אין דעם ,ספעציעל נאכדעם
וואס קיין שום דיעטע ,ווייטעמינען ,מעדעצינען ,האבן נישט
געהאלפן אינגאנצן פטור צו ווערן פון מיינע סימפטאמען.
איך האב אנגעהויבן ארבעטן מיט א טערעפיסט וואס
העלפט מיר אויפדעקן מיין אונטערדרוקטע כעס פון מיין
אונטערבאוואוסטזיין ,און איך ליין אסאך איבער דעם
מעטאד ,און איך זאג מיר דעם 'סארנא פזמון' טעגליך.
וויבאלד איך בין איבערצייגט אז דאס איז די שורש פון מיינע
ליידן ,האב איך אויפגעהערט אלע דיעטעס און ווייטעמינען.
אזוי בכלל לייג איך סאך ווייניגער אויפמערקזאמקייט אויף
דעם פיזישן טייל ,דאס הייסט ,איך טראכט ווייניגער דערפון
אגאנצן טאג ,איך קוק מיר ווייניגער אין שפיגל צו זען וויאזוי
איך זעה אויס ,און איך טו ווי ווייניגער פיזישע מיטלן צו היילן
די מ.ר.ס.א.

דאס גייט אריבערגיין ,און צום סוף וועט זי
'אים מוזן' שעצן .אבער אויב אבער דער מאן
פילט זיך נישט גענוג ווערד מיט זיך ,דאן
ווען דער ווייב שעצט אים נישט ,טוט דאס

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

פון צייט צו צייט איז מיר טאקע זייער שווער זיך
איינצוהאלטן פון צו קראצן .אבער איך האלט דאס
שוין אן פאר דריי וואכן ,און איך זעה שוין ב״ה א שטיקל
דערלייכטערונג ,אבער פארט נאך נישט די גאנצע רפואה,
וויבאלד די ווייטאגן גייען כסדר ארויף און אראפ.
מיין פראגע איז אזוי.
א .איז עס נארמאל געוויסע טעג זאל עס זיין בעסער,
און געוויסע טעג זאל עס זיין ערגער ,אדער עס מוז כסדר
נאר ווערן בעסער?
ב .איז עס בסדר זיך צו קראצן? אסאך מאל שפיר איך ,ווי
איך מוז האבן איבערמענטשליכע כוחות זיך איינצוהאלטן
פון קראצן.
ג .זאל איך טאקע אינגאנצן אפלאזן די דיעטעס פון
נישט עסן קיין צוקער אדער ווייץ ,אדער בלייבן אויף דעם,
ביז ווילאנג איך זעה נישט א גענצליכע ערהוילונג?
ד .איז דא נאך עפעס פרטים וואס איך האב פארזען אין
דעם היילונגס פראצעדור?
א גרויסן יישר כח פאר אייער ארבעט ,איך ווארט אויף
אן ענטפער.
()-

ח .מ .פערל :איך גלייב אז זייער אסאך וואס ליידן פון
 TSWטרעפן זיך אינעם זעלבן פראבלעם ,און איך אליין
האב שוין געהאט ביי מיר אין אפיס עטליכע מענטשן וואס
האבן נאכגעפאלגט פונקטליך דעם פראטאקאל וואס מען
הייסט טון פאר  TSWליידענדע ,אבער נאך אלס האבן זיי
נישט געזען זייער ענדגילטיגע ערהוילונג .געוויסע האבן
געזען א שטארקע פארבעסערונג ,אבער אויף איין געוויסע
פלאץ זענען זייער סימפטאמען געבליבן שטיין און זיך נישט
געוואלט רירן .ווען זיי האבן אנגעהויבן איינזען זייער אמת'ע
פארשטעקטע ווייטאג ,האט דאס געהאלפן אז די איבעריגע
טייל פון זייערע סימפטאמען האבן זיך גענצליך אויסגעהיילט.
אזוי אויך האב איך שוין גרייט אויפ׳ן טיש א לענגערער
ארטיקל וואס איז מסביר די גאנצע היילונג פראצעדור פאר
 ,TSWאון אזוי אויך וויאזוי די סארנא מעטאד קען צוהעלפן
צום היילונג .עס וועט אין די נאנטע צוקונפט ערשיינען אינעם
גאזעט בע"ה.
יעצט צו אייער פראגע אויב איז דא עפעס וואס איר לאזט
אויס .עס זעט מיר נישט אויס אז איר לאזט עפעס אויס.

מעגליך אז איר האלט נאך צו פרי אינעם פראצעדור צו קענען
זען די פולע געוואונטשענע רעזולטאטן ,און איר דארפט
אויסווארטן מיט אביסל געדולד.
אזוי אויך איז זייער נארמאל אז די סימפטאמען זאלן גיין
ארויף און אראפ ,וויבאלד ווען מען פאנגט אן ארויפצוברענגען
די אלטע געפילן ,דאן קענען זיי צושפילט ווערן און רעאגירן
אויף אן אומבאקוועמע וועג .אבער עס גייט נישט אזוי
אנהאלטן ,און מיט די צייט ווי מער די געפילן ווערן בארואיגט,
דאן ווערן די סימפטאמען אויך אויטאמאטיש בארואיגט.
די איינציגסטע זאך וואס איך קען צולייגן איז ,אז עס קען
זיך אסאך ווענדן אין וועלעכע סארט צוגאנג מען נוצן אין
טערעפי .נישט אלע טוען די ארבעט ווי עס באדארף צו זיין.
איך קען רעקאמענדירן פון ערפארונג קאהערענ״ס טעראפי
( )Coherence Therapyאדער אינטערנא״ל פעמיל״י
סיסטעמ״ס  ,))Internal Family Systemsוואס ביידע
זענען פון די גאר גוטע מהלכים וואס טוען דירעקט אדרעסירן
די געפילן וואס ליגן באהאלטן אונטער די סימפטאמען.
וועגן אייער פראגע אויב ס'איז בסדר זיך נאכצוגעבן צו
קראצן .איך גלייב נישט אז ס'איז אזא געפערליכער פראבלעם,
ווילאנג איר ווייסט וואס גייט עכט פאר און איר טוט שוין
באהאנדלען אייערע עמאציאאנאלע געפילן .ווען איר קוקט
אן דעם פראבלעם אלס א ריינע פיזישע פראבלעם ,דאן וועט
די קראצן נאר ערגער מאכן דעם פראבלעם ווייל עס ווייזט
נאר ווייטער אז עס איז פיזיש ,אבער אויב באהאנדעלט מען
עס ריכטיג ,דאן וועט נישט שאטן אז מען קראצט אמאל .דר.
סארנא אליינס פלעגט אמאל רעקאמנדירן פעין-קיללערס
פאר פאציענטן וואס האבן עס געדארפט וויכטיג האבן אין
די צייט וואס זיי האבן זיך געהיילט עמאציאנאל .אוודאי איז
בעסער ווי ווייניגער צו קראצן ,ווייל דאס העלפט צו צום
היילונג ,אבער אויב קראצט מען אמאל ,איז נישט געפערליך.
אויף דעם וואס איר פרעגט אויב איר זאל אנגיין מיט אייער
דיעטע אדער עס נאכלאזן ,איך מיין אז עס האט נישט קיין זין
אנצוגיין מיט דעם דיעטע ,ווייל עס טוט ממש נישט אויף פאר
דעם היילונג פרעצעדור .מען קען זיך גענצליך היילן אן דעם
דיעטע אויך ,און ס'איז א שאד זיך צו מוטשענען אומזינסט.
פארשטייט זיך אז אסאך צוקער און ווייסע ווייץ איז סתם אזוי
נישט געזונט פאר זיך ,אבער גענצליך אראפגיין דערפון האט
נישט קיין זין.
אסאך הצלחה.
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המספיק גאזעט

די 'סארנא' רעוואלוציע
חיים מאיר הכהן פערל
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ווידער באשטעטיגן נאך מער זיין געפילן
פון זיין ווערדלאז ,און ער ווערט שטארק
צוקלאפט ,און אזוי בלייבט ער צוקלאפט
'אונטער' זיין ווייב ,און ער באשולדיגט איר
ווען אייגענטליך איז דער פראבלעם זיין
אייגענע שוואכע זעלבסטזיכערקייט .דאס
ברענגט פרישע אומאיינגענעמליכקייטן,
און וועט מעגליך האלטן דעם מאן אין אזא
מצב מיט רוקן ווייטאג.
די וועג אויסצודרייען דעם קאנפליקט,
איז אז דער מאן זאל אנערקענען אין זיין
אייגענע חשיבות ,און נישט ווערן אינגאנצן
געפאלן ביי זיך יעדע מאל ס'איז דא א
קאנפליקט ,און דאן וועט ער זיך קענען
אויפהייבן און פירן זיין שטוב ווי עס
באדארף צו זיין .איינמאל דער מאן פילט
זיך צוריק בסדר מיט זיך אליין ,וועט ער
נישט פילן קיין פיזישע סימפטאמען.
דאס איז פארשטייט זיך נאר א
ביישפיל פון געוויסע געפילן וואס מען קען
ארומארבעטן ,און פארשטייט זיך אז יעדע
פאל איז אנדערש .עס איז אויך וויכטיג
ארויסצוברענגען ,אז מען דארף אפילו
נישט אלעמאל אנקומען ביז צום סוף אז די
ווייטאגן זאלן אויפהערן ,דאס אליין אויב
דער מאן קען אנערקענען די שורש פון די
ווייטאג ,איז זייער אסאך מאל שוין גענוג
אז די ווייטאגן זאל קענען אוועקגיין אפילו
פאר עס ווערט פולקאם געהיילט.

קען פיזישע טעראפי אויך העלפן
אדער נישט?

אויף אן אנדערע פלאץ .איך ווייס פון אסאך
וואס זענען געגאנגען פאר פיזיקל טערעפי,
און עס האט געהאלפן ,און א שטיק צייט
שפעטער איז עס צוריקגעקומען מיטן פילן
קראפט.
וואס קען יא פאסירן איז ,אז ווי מיר האבן
שוין געשריבן פריער ,אז אסאך מאל פאנגן
זיך די ווייטאגן אן פון א געוויסע סטרעס,
און אפילו אויב דער סטרעס גייט אוועק,
בלייבן נאך אלס די פיזישע ווייטאגן ,ווייל
די ווייטאגן זענען שוין געווארן א סטרעס
פאר זיך .מיר האבן אויבן געברענגט א
ביישפיל פון א יונגערמאן דערוועגן ,וואס
האט אנגעהויבן ליידן פון עקזעמע נאכן
זיך ארומדרייען שטארק פארווייטאגט

און למעשה רופט ער מיר אן די נעקסטע
טאג צו קענסלען דעם אפוינטמענט,
ווייל א חבר האט אים געגעבן אן עצה,
איבערצודרייען דעם מאטראץ אויף וואס
מען שלאפט ,ווייל אסאך מאל פאסירט אז
דער מאטראץ ווערט ווייעך ,און דערפאר
ווען מען שלאפט אויף דעם ביינאכט ליגט
נישט דער רוקן אויף א ריכטיגע וועג אויפן
מאטראץ און דערפאר טוט עס וויי ,און
דערפאר איז די עצה ,איבערצודרייען דעם
מאטראץ אז דער רוקן זאל ליגן גראד .און
אזוי האט ער געטון ,און וואונדער איבער
וואונדער ,ער האט געקענט שלאפן רואיג
ביינאכט ,און מער נישט געליטן פון קיין
רוקן ווייטאג.
נו איז וואס גייט דא פאר ,איז דר .סארנא
גערעכט אדער דער 'מאטראץ טעאריע'
גערעכט? קודם כל האט עס אים בסה"כ
וויי געטון נאר צוויי טעג .דער כלל איז אז

איינער האט מיר אמאל געזאגט
אז שטודיעס ווייזן אז  90פראצענט
פון פאציענטן וואס קומען צום
דאקטאר ,קען דער דאקטאר נישט
העלפן אויף  100פראצענט ,ווייל
זיי זענען זעלישע מחלות.

שאלה נומער :5
לאמיר יעצט אריבערגיין צום פיפטן
שאלה .״איך האב א קרוב וואס ליידט פון
צייט צו צייט אויף רוקן ווייטאג .ביי א
לעצטיגע עפיזאד ,האב איך יענעם געזאגט
צו נוצן דעם סארנא מעטאד .האט ער
געענטפערט ,יא ,ער ניצט עס ,ער מוז מודה
זיין אז עס האט אסאך פארבעסערט ,אבער
נישט אינגאנצן .יענער האט גע'טענה'ט אז
למעשה איז דא א אנגעשטרענגט מוסקל
 tight muscleאון ער איז געגאנגן פאר
פיזישע טעראפי  ,physical therapyאון
צוביסלעך ארויסגעקראכן דערפון .לויט
ווי איך ווייס פון די סארנא מעטאד ,זענען
לויפן צום דאקטאר ,זוכן רפואות ,א.א.וו,.
זאכן וואס פיטערן די מחלה .איז די זעלבע
מיט  ?physical therapyאיז עס א סתירה
צו די מעטאד? קען מען זאגן אז אויב די
מעטאד העלפט עפעס ,גייט עס פונקט
אזוי שנעל אוועקגיין ווי מיט טעראפי ,און
מ'דארף נאר האבן געדולד?״
מיר האבן שוין אביסל געשריבן
דערוועגן אין אנפאנג פון אונזער סעריע,
און מיר וועל מאכן א קורצע חזרה .סיי
וועלכע פיזישע היילונג מעטאד מען וויל
טון אויף כראנישע ווייטאג ,קען העלפן
אויף צייטווייליג .ווי נישט ווי זענען די
מוסקלען שטארק אנגעשטרענגט ,און
אויב באהאנדעלט מען עס פיזיש ,קען
עס ברענגען בארואינגונגס געפיל פאר די
מוסקלען .די מציאות ווייזט אבער ,אז אלס
וועט די ווייטאג צוריקקומען ,אויב נישט
אויף די זעלבע פלאץ ,וועט עס ארויסקומען

איבער גאר א פארווייטאגטע נושא .אפילו
שפעטער האט ער זיך געכאפט אז אלעס
איז בסדר ,זענען די פיזישע סימפטומען
נאך אלס נישט אוועקגעגאנגען ווייל ער
האט באקומען א נייע דאגה פון עקזעמע.
איך קען הערן ,אז אויב איז די ארגינעלע
סטרעס מער נישטא ,קען דעמאלטס זיין
אז אויב טוט מען פיזיקל טערעפי און עס
העלפט צו בארואיגן די מוסקלען ,איז
מעגליך אז עס וועט נישט צוריקקומען.
הגם נישט אלעמאל וועט עס זיין אזוי,
אבער איך קען הערן אז אין אזא פאל וועט
עס יא העלפן( .פאר דעם אינגערמאן מיט
די עקזעמע האט עס נישט געהאלפן ווען
ער האט זיך פראבירט צו שמירן ,אבער עס
איז נאך אלס מעגליך ,אז פאר מוסקלען
פראבלעמען וועט עס יא העלפן).
א אינגערמאן האט מיר אמאל
פארציילט אז ער האט פלוצלינג אנגעהויבן
ליידן אויפ׳ן רוקן אויף א שרעקליכן
פארנעם .ער האט מיר שוין גערופן מאכן
אן אפוינטמענט ,איך האב אים אבער נאר
געקענט געבן פאר אפאר טעג שפעטער,

אויב מוסקלען ווערן פארדרייט ,איז זייער
נארמאל אז עס טוט וויי  2-3טעג ,צוליב
דעם קען טאקע זיין אז דער מאטראץ האט
טאקע אנגעהויבן נישט גוט צו זיין ,אדער ער
האט זיך עפעס געגעבן א נישט גוטע דריי
מיטן רוקן ,און דערפאר האט עס וויי געטון.
עס קען אבער אויך זיין ,אז ער איז פונקט
אריבער יענעם טאג א שווערן סטרעס ,און
ביינאכט אין בעט האט ער נישט געקענט
שלאפן געהעריג וועגן דעם ,און דאס איז
די ריכטיגע סיבה פאר זיין רוקן ווייטאג.
די נעקסטע טאג איז שוין דער סטרעס
פאראיבער ,אבער ער איז נאך אלס געווען אין
א סטרעס אז ביינאכט גייט די רוקן ווייטאג
צוריק קומען ,און דערפאר איז עס טאקע
צוריקגעקומען .ווען ער האט באקומען די
עצה פון איבערדרייען דעם מאטראץ ,איז
דער מוח פשוט געווען רואיג אז היינט גייט
שוין נישט קומען קיין ווייטאג ,און דערפאר
איז עס טאקע נישט געקומען .אבער אויב
דער סטרעס וואלט נאך דאס געווען ,וואלט
עס מן הסתם נישט אוועקגעגאנגען ,אדער
וואלט עס צו צוריקגעקומען א טאג אדער

צוויי שפעטער.
אזוי צו אזוי ,איך ווייס נישט וואס
האט פאסירט מיט אייער קרוב זייט איר
האט געשיקט דעם בריוו ,אבער איינע
פון די צוויי זאכן האט פאסירט ,אדער איז
עס צוריקגעקומען ,אדער גייט עס נאך
צוריקקומען איין טאג ,אדער איז עס טאקע
אוועקגעגאנגען ווייל דער מוח האט שוין
נישט געהאט קיין סיבה עס צוריקצוברענגען,
און די פיזיקל טערעפי האט געהאלפן אזוי
ווי יענער מיטן מאטראץ.

אויף ווי ווייט קען דער מעטאד
העלפן?
שאלה נומער :6
יעצט לאמיר אריבערגיין צום זעקסטן
״די קומענדיגע שאלה וועל
שאלה -
איך פארשטיין אויב איר ווילט נישט
ענטפערן ,אבער פרעגן וועל איך סיי ווי.
ווען מ'בלעטערט דורך די גאזעט ,אדער
סיי וועלכע מעדיצינישע אויסגאבע ,זעהט
מען כסדר עצות ,רפואות ,שטודיעס ,א.א.וו.
וועגן מחלות וואס זענען בלויז (אדער אפילו
טיילווייז) וועגן סטרעס .פילט איר אז די
אלע זאכן זענען ארויס געווארפן געלט
און צייט ,דער עולם זאל זיך באנוצן מיט
דעם מעטאד און עס וועט זיין א גרינגערע
וועלט? (צום ביישפיל ,איז די נייעס וועגן א
נייע וואקסין קעגן ציליאק דיזיס וואס איז
געווען אין די גאזעט פאריגן חודש)״
דער תירוץ אויף דעם איז אז ,יא ,זייער
אסאך מחלות וואס ווערן אויסגעשמועסט
סיי וואו ,און דער שורש דערפון איז
סטרעס ,קען געהאלפן ווערן מיט דעם
מעטאד .איינער האט מיר אמאל געזאגט
אז שטודיעס ווייזן אז  90פראצענט פון
פאציענטן וואס קומען צום דאקטאר,
קען דער דאקטאר נישט העלפן אויף 100
פראצענט ,ווייל זיי זענען זעלישע מחלות.
איר דארפט אבער פארשטיין ,אז
מאגאזינען ,בפרט געזונטהייט מאגאזינען,
זענען דא צוברענגען סייוועלעכע נייעס
ארום געזונט ,ווי נישט ווי האט זיך דער
'געזונטהייט וועלט' נישט געענדיגט ביי
סארנא ,און וואוסענשאפטלער וועלן נאך
אלס פראבירן אנקוקן מחלות פון זייער
'פיזישע קוק ווינקל' ,און אזוי פראבירן
אהערצושטעלן די נויטיגע רפואה .מ'קען
יעדעם איינעם מכיר טוב זיין פארן פראבירן
צו העלפן לויט זייערע אומשטענדן ,אבער
פון די אנדערע זייט ,אויב די וועלט זאל מער
אנערקענען אין די צוזאמארבעט פונעם
'מיינד ענד באדי' ,דאן וואלט די וועלט
סאך בעסער אויסגעקוקט ,און ווייניגער
מענטשן וועלן ליידן אומזיסט.
אסאך הצלחה.

אינעם קומענדיגן ארטיקל וועלן
מיר אביסל ארומרעדן איבער דר.
ראפאפארט'ס שיטה איבער כראנישע
עקזעמע ,און וויאזוי דאס פארט מיט דר.
סארנא'ס שיטה.

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 נומער845- ,
 ;533-3082פאקס ;845-533-3537 ,אדער אויף די בליץ-פאסט אדרעססע.info@lifeasecoaching.com ,
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געזונטהייט נייעס

דיעטע רייך אין ׳טאמאטא זאפט׳ איז
ווירקזאם מיט׳ן נידערן בלוט דרוק
טאקיא  -טאמאטע איז א געזונטע גרינצייג
(אדער פרוכט… ווענדט זיך ווי וועלכע
שיטה איר נעמט אן)  --עס איז רייך אין
אנטיאקסידענט און איז זייער זעטיג און איז
דעריבער פאפולער צווישן די וועלכע ווילן
פארלירן וואג און עסן געזונטער ,אבער א
עס איז מעגליך אז דער טאמאטע האט פיל
גרעסערע געזונטהייט בענעפיטן.
א באריכט אינעם פרעסטיזשפולן 'פוד
סייענס ענד נוטרישן' דשורנאל דערציילט
איבער אן אינטרעסאנטע פארש פראיעקט
וואס יאפאנעזער סייענטיסטן האבן
דורכגעפירט אין לויף פון די לעצטע יאר,
און עס שטעלט זיך ארויס אז מען קען נידערן
הויכע בלוט דרוק מיט'ן טרינקען ׳טאמאטע
זאפט׳ טעגליך און עס איז אייגענטליך מער
עפעקטיוו ווי מעדיצינישע באהאנדלונג.
נאכ׳ן אויפקומען מיט א טעאריע אז די
באשטאנדטיילן אין טאמאטע זאפט קען
העלפן מיט בלוט דרוק האבן די פארשער

אינעם 'טאקיו מעדיקעל ענד דענטאל
יוניווערסיטי' און 'טאסקען פלאנט ברידינג
אינסטיטוט' געקליבן א גרופע פון  184מענער,
און  297פרויען וואס ליידען פון הויכע בלוט
דרוק ,און זיי רעקאמענדירט צו טרונקן
׳טאמאטע זאפט׳ אן קיין זאלץ און צוקער,

און האבן נאכגעפאלגט וויפיל זיי טרונקן און
וויאזוי עס עפעקטירט זייער בלוט דרוק.
די רעזולטאטן צייגן אז בלויז נאך איין יאר
פון טרונקן ׳טאמאטע זאפט׳ האבן זיי באווייזן
צו נידערן זייער בלוט דרוק מיט באדייטנדע
ציפערן ,און גלייכצייטיג האט דאס אויך

״טעגליכע טאמאטע זאפט איז מער עפעקטיוו ווי מעדיצין״

געהאט א גאר גוטע עפעקט אויף די שלעכטע
קאלעסטראל שטאפלן  --באקאנט אלס ׳על-
די-על׳ ,וואס איז א שטארקע פאקטאר אין
הויכע בלוט-דרוק און אין אנדערע הארץ און
בלוט צירקולאציע פראבלעמען.
אינעם באריכט זאגן די פארשער אז
 94פון די באטייליגטע האבן באוויזן צו
באדייטנד נידערן זייערע בלוט דרוק ציפערן
צו געזונטע שטאפלן ,די באטייליגטע זענען
אראפגעגאנגען אין דורכשניט מיט ארום 4
פונקטן אין זייערע בלוט דרוק ציפערן ,גענוג
אויף צו נידערן בלוט דרוק פון א געפארפולע
שטאפל צו א פארהעלטנסמעסיג געזונטע
שטאפל ביי וועלכע מען דארף נישט קיין
מעדיצינען.
דער באריכט אינעם דזשורנאל שטרייכט
אונטער אז די שטודיע איז טיילווייז פינאנצירט
געווארן דורך א פירמע וואס פראדוצירט
׳טאמאטע זאפט׳ אבער ווייזן אן אז די
רעזולטאטן פון די שטודיע זענען ווארשיינליך
פארלעסליך ,אבער דער זעלבער בענעפיט
קען מען אויך האבן פון עסן רויע טאמאטעס
וויבאלד זיי זענען רייך אין אנטיאקסידענטס
און אנדערע מינעראלן וועלכע קענען העלפן
רעגולירן בלוט דרוק.

געזונט און געשמאק

סעלערי

שטאפל :גרינג


מאס 8-10 :פארציעס
ביז צום טיש1:15 :

שטאפל :גרינג


שטאפל :גרינג
ביז צום טיש0:30 :



מאס 4-6 :פארציעס
ביז צום טיש0:10 :

סעלעריזופ

סעלעריזאפט

סעלעריסאלאט

באשטאנדטיילן/אינגרידיענטס:

א גרינגע און געשמאקע רעצעפט ,דער זאפט קען גענוצט ווערן פאר
סיי וועלכע עסנווארג וואס גייט אינאיינעם מיט א גוטן זאפט.

באשטאנדטיילן/אינגרידיענטס:

 2צוויבל ,צושטיקלט.
 4ציינדלעך קנאבל ,צוריבן.
 2לעפל שמן זית.
 3קארטאפל ,געשיילט און צושטיקלט.
 2גרינע סקוואש.
 6שטעמלעך פון סעלערי ,צושטיקלט.
 10גלעזער וואסער.
 2גרויסע לעפל קאנסאם ( )consommeזופ מיקס.
 1קליינע לעפל פארסלי פלעיקס.
זאלץ און פעפער צום טעם.
אנווייזונגען:

•

דינסט די צוויבל ביז עס איז דורכזיכטיג ,לייג צו די
קנאבל און סעלערי און דינסט עס אינאיינעם פאר
נאך פינף מינוט.

•

לייג צו די קארטאפל און גרינע סקוואש ,לאז עס
קאכן פאר אפאר מינוט.

•

פיל אן דעם טאפ מיט וואסער און לייג צו די שמן

זית ,זאלץ און פעפער און איבעריגע ספייסעס.

•

לאז עס אויפקאכן ,און דאן נידער דעם פלאם און
לאז עס פאר ארום א שעה.

•
©  2019צוגעשטעלט דורך מרת ח .ג .לויפער	

צומאל אלעס אינאיינעם מיט א האנט בלענדער.

באשטאנדטיילן/אינגרידיענטס:

 2צוויבל ,צושטיקלט.
 4שטעמלעך סעלערי ,געשווענקט און דין צושניטן.
 1רויטע פאפריקע ,צושטיקלט.
 1גרויסע לעפל צוקער.
זאלץ צום טעם.
½ לעפעלע גארליק פאודער.
 3פולע לעפל קארן סטארטש.
 1גלאז קאלטע וואסער
 2גלעזער וואסער (רום טעמפעראטור)
אנווייזונגען:

•
•
•

דינסט די צוויבל ביז עס ווערט ברוינליך .לייג צו די סעלערי
און רויט פאפריקע ,לאז עס דינסטן פאר נאך  5מינוט.
גיס אריין צוקער ,זאלץ און די גארליק פאודער.
לאז אויף די קארן סטארטש אין די קאלט וואסער,
מיש עס גוט אויס און דאן לייג עס אריין מיט די
איבריגע וואסער.
לאז עס אויפקאכן ,ווען עס קאכט נידערט די פלאם
און לאזט עס פאר  5מינוט ,פארזוכט און לייגט צו
ספייסעס צום טעם.

•

 1זעקל ראמעין לעטוס.
 4שטעמלעך סעלערי ,דין צושניטן.
 1קליינע טעצל פון גרעיפ טאמעיטאסס,
צוהאלבט.
 1אוגערקע צושטיקלט.
 1קאנע ארבעס (טשיק פיס).
 1גרויסע לעפל שמן זית.
זאלץ און פעפער צום טעם
אנווייזונגען:

•

מיש צונויף אלע באשטאנדטיילן אינאיינעם און דער
סאלאט איז גרייט ,עס גייט גאר געשמאק אלס סייד
דיש פאר סיי וועלכע פארציע.

טיּפ
צו רייניגן סעלערי ,שניידט אראפ די
אונטערשטע און אויבערשטע חלק פונעם
שטאם ,און דאן לאזט עס ווייקן אין
וואסער מיט עסיג פאר צוואנציג מינוט,
דערנאך שווענק עס גוט אפ.

אירע בענעפיטן:

נישט אומזיסט געניסט דער ׳סעלערי׳ פון אזא פאפולאריטעט ,זי איז געשמאק אין טעם ,רייך אין געזונטע
וויטאמינען און מינעראלן ,און איבער אלעם זי פארמאגט א גאר קליינע צאל פון קאלעריס ,בלויז צען
קאלעריס פער-שטאם ,און זי זעטיגט און איז גאר נארהאפטיג .עס איז אויך א גוטע קוואל פון אנטי-
אקסידענטן און וויכטיגע ענזיימס פאר׳ן קערפער .און אויסער די וויטאמין קעי ,וויטאמין סי ,פאטעסיום,
פאלעיט און ווייטאמין בי 6-פארמאגט זי אויך גאר געזונטע פייבער וועלכע העלפן מיט פארדייאונג און
זענען גאר ראטזאם פאר דיעטע.

פאר אלע אייערע קאכן און קעיטערינג געברויכן ,ביטע שיקט א בליץ-פאסט צו chanagitty@gmail.com
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וואס טוט זיך אין

שפיטאל

שפיטאל צאלט ׳אסטראנאמישע׳
׳ברוקלין
סומע קאמפענסאציע פאר פאמיליע
האספיטאל׳
עמערדזשענסי רום פון אמעריקאנער אסטראונאט
וועט אריבערגיין
מולטי-מיליאן
דאלערדיגע
רענאוואציע

ברוקלין  -דער ׳ברוקלין האספיטאל׳
אין ברוקלין וועט אריבערגיין א מולטי-
מיליאן דאלערדיגע וועלכע אנטשפרעכט
צו מאדערנעזירן און אויסברייטערן איר
עמערדזשענסי רום ,און די ארבעט האט זיך
שוין אנגעהויבן נאכדעם וואס זי האט באקומען
אלע נויטיגע באשטעטיגונגען און פערמיטן
פון די אינסטאנצן.
דער עמערדזשענסי אפטיילונג פון דעם
שפיטאל וועלכע געפונט זיך אויף דעקאלב
עוועניו אין דעם פארט גרין געגענט באדינט
איבער  70טויזנט פאציענטן יערליך ,און די
פארוואלטונג זאגט אז איר עמערדזשענסי
אפטיילונג איז אויסגעוואקסן דעם וואוקס אין
פאציענטן און עס פאדערט זיך א פולשטענדיגע
רענאוואציע.
די בוי ארבעט וועט קאסטן ארום  25מיליאן
דאלער ,און די געלט קומט פון א גרענט וואס
זי האט געקריגן פונעם ניו יארק סיטי העלט
דעפארטמענט ,און איז די גרעסטע גרענט וואס
די דעפארטמענט האט געגעבן פאר סיי וועלכע
צוועק דאס יאר.
די שפיטאל זאגט אז מען וועט צולייגן
א פרישע אריינגאנג מיט פרישע לאביס
און ווארט זאלן ,און אזוי אויך נייע
צימערן און פארגעשריטענע טעסט
צימערן און לאבערטאריעס ,און אז דאס
וועט איר פארוואנדלן אין איינס פון די
פארגעשריטענסטע שפיטעלער אין ניו יארק
מיט ברייטערע מעגליכקייטן פון ערשטע הילף,
די ארבעט איז ערווארטעט צו זיין פערטיג אין
 18חדשים.
דער שפיטאל איז געווען דער ערשטער
שפיטאל אין ברוקלין ווען זי איז געגרינדעט
געווארן אין  ,1845און זי האט זיך שפעטער
אנגעשלאסן אינעם נעץ פון ׳מאונט סיני׳
שפיטעלער ,און אונטער די נייע פירערשאפט
איז די שפיטאל שטארק פארבעסערט געווארן.
דער שפיטאל קריגט א הויכע ראטע פון די
שטאטישע עמערדשענסי אגענטורן ווען עס
קומט צו ארייננעמען פרישע פאציענט מיט
א שנעלקייט אין פאל פון אן עמערדשעניס,
און די פארוואלטונג זאגט אז די פרישע
פארבעסערונגען וועלן פארשנעלערן דעם
פראצעדור און קען ראטעווען הונדערטער
לעבנס יערליך.

ארמסטראנג ביי זיין לעגענדארט מיסיע צו די לבנה.
סיניסיטנעטי  -ווי עס שיינט קען מען זיין
א העלדישער אסטראנאט ,און איבערלעבן די
שווערע אומשטענדן אויף די לבנה ,אבער נישט
אין א פארנאכלעסיגטע שפיטאל .אזוי שטעלט
זיך ארויס פון א לעצטע באריכט אז דער ׳מערסי׳
שפיטאל אין סיניסינעטי האט שטילערהייט
געשלאסן אן אפמאך מיט די ארמסטראנג
פאמיליע צו שליכטן א קלאגע איבער די טויט
פון ניעל ארמסטראנג
ניעל ארמסטראנג איז געווען איינס פון די
מערס באקאנטע מענטשן אויף דער וועלט
זייענדיג דער ערשטער מענטש וואס האט
געשטעלט טריט אויף די לבנה און איז באקאנט
מיט זיין אויסרוף ״איין טריט פאר דעם מענטש,
און א ריזיגע שפרייז פאר די מענטשהייט״ ,און
דאס יאר האט מען אפגעצייכנט פופציג יאר פון
דעם געשעעניש.
דער לעגענדארער אסטראונאט איז
געשטארבן צוויי וואכן נאכדעם וואס ער איז
אריבער א הארץ אפעראציע אין דעם שפיטאל.
ער איז געשטארבן אין עלטער פון  ,82און
די אפיציעלע ווערסיע איז געווען אז דער
אפעראציע איז נישט געלונגען.
אבער א פרישע אויפדעקונג צייגט אז ער
איז געשטארבן צוליב פארנאכלעסיגקייט פון

די שפיטאל שטאב נאכ׳ן אפעראציע ,און זיין
פאמיליע זאגט אז זיין טויט האט געקענט
פארמיטן ווערן ,און האבן אריינגעגעבן א
קלאגע קעגן דעם שפיטאל פאר ׳מעלפראקטיס׳
און פארנאכלעסיגקייט.
דער שפיטאל וועלכע האט זיך געפארכט אז
אזא קלאגע וועט ברענגען גאר אומגונסטיגע
דעקונג פאר דעם שפיטאל האט באלד
אנגעבאטן פאר די פאמיליע צו שליכטן דעם
קלאגע אינדרויסן פונעם געריכט און אנגעבאטן
די ׳אסטראנאמישע׳ סומע פון  5מיליאן דאלער
אין קאמפענסאציע.
די פאמיליע האט געהאט ערנסטע באווייזן אז
דער הארץ אפעראציע איז אייגענטליך געווען
סוקסעספול ,אבער די שטאב אינעם שפיטאל
האבן אים נישט גוט באהאנדלט דערנאך און
דאס האט געברענגט צו זיין פריהצייטיגע טויט.
די אויפדעקונג פון די נייעס איז געווען
אומאנגענעם פאר דעם שפיטאל וועלכע האט
זיך אנטזאגט צו קאמענטירן דערויף זאגנדיג
אז זי ״רעספעקטירט די פריוואטקייט פון די
פאציענט און זיין פאמיליע״ און די פאמיליע
האט זיך אויך אנזאגט פון קאמענטירן,
ווארשיינליך אלס טייל פון דעם אפמאך וואס זיי
האבן געשלאסן מיט׳ן שפיטאל.

כסלו תש"פ

יוסטיץ
דעפארטמענט
קלאגט אן קליניק
זאגנדיג :זייערע
באהאנדלונגען
זענען געטריבן פון
געלט-גייציגקייט
טענעסי  -א קליניק וואס בארימט זיך מיט
לינדערן שמערצן און יסורים פאר צענדליגע
טויזנטער פאציענטן האט מעגליך גאר
געברענגט שווערע פיזישע און פינאנציעלע
ווייטאגן פאר אירע פאציענטן צוליב געלט-
גייציגקייט ,לויט אן אנקלאגע פון דער
אמעריקאנער יוסטיץ דעפארטמענט קעגן א
קליניק-נעץ אין טענעסי.
דער פירמע ׳קעמפריהענסיוו פעין
ספעשאליסטס׳ פארפיגט אויף א נעץ פון
זעכציג קליניקס איבער טענעסי און פארנעמען
זיך מיט ׳אנעסטיזשיע׳ באהאנדלונגען און
מעדיצינישע מעטאדן צו לינדערן שמערצן און
איינשלעף מעטאדן פאר פאציענטן ,און זיי
באהאנדלן נאנט צו פופציג טויזנט פאציענטן
חודש׳ליך.
דער אנקלאגע זאגט אז די קליניק האט
פארארדנט אירע פאציענטן צו אריבערגיין
אומנויטיגע טעסטן ,טיילמאל שמערצליכע
טעסטן ,בלויז אויף צו קענען איינקאסירן געלט
פון די העלט אינשורעס און פון מעדיקעיד,
טראץ וואס עס האט זיך בכלל נישט
אויסגעפעלט פון א מעדיצינישן שטאנדפונקט.
אזוי אויך זאגט דער אנקלאגע אז זיי
האבן איבערגערעכנט און ארויסגעשווינדלט
געלט פון פאציענטן און פון מעדיקעיד אויף
א סיסטעמאטישע פארנעם ,און דערמיט
אריינגעברענגט אין זייער קאסע אמווייניגסטנס
 25מיליאן דאלער.
אינעם אנקלאגע ווערט ארויסגעברענגט
אז די פאקטישע סומע קען זיין פיל מער פון
דעם נעמנדיג אין באטראכט אז די קליניק
האט גערעכנט פאר די פעדעראלע מעדיקעיד
און מעדיקעיר פראגראמען די אסטראנאמישע
סומע פון אכציג מיליאן דאלער פאר בלויז איין
סארט טעסט ,און עס איז שווער צו נאכגיין אין
וויפיל פון די פעלער די טעסטן זענען געווען
איבריג.
צווישן די אנגעקלאגטע געפונט זיך א
סטעיט סענאטאר פון טענעסי וועלכער איז
אויך פון די אייגענטומער פון די קליניק נעץ,
און ער ווערט פארדעכטיגט אין אויסנוצן
זיינע פאליטישע פארבינדונגען צו העלפן
די קליניק מיט זייערע מיסברויכן און
שווינדלערייען.
״די קליניק האט געזען יעדן פאציענט
אלס א פאטענציאל צו מאכן געלט ,און דאס
איז געווען איר הויפט אינטערעסע ,אנשטאט
צו אייגענטליך טון וואס איז דאס בעסטע
פאר די פאציענטן״ ליינט זיך די אנקלאגע
וואס פארלאנגט קרימינאלע שטראפן פאר די
אנפירער פונעם קליניק.
די פארוואלטונג פונעם קליניק לייקנט
קאטעגאריש די באשולדיגונגען ,און זאגט אז
זי איז גרייט זיך צו פארטיידיגן אין געריכט
און צייגן אז אירע פאליסיס זענען נישט
געווען געטריבן פון געלטגייציגקייט נאר
פון שטארקע פארזיכטיגקייט צו נעמען אלע
טעסטן וואס זענען נאר מעגליך צו פארמיידן
קאמפליקאציעס.
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המספיק נייעס

״רעסט-אפ״ פראגראם

שנות חיים יוסיפו לך:

״יונג און אלט״ פייערן
אינאיינעם ימים טובים אין
המספיק אוו אראנדזש קאונטי
<<זייט 07

אס פלאץ איז הערילך איינגערישט געווארן מיט אומצאליגע באקוועמליכקייטן און
איינריכטונגען
<<זייט 36

פאסיגן לאקאל וועלכע איז אהערגעשטעלט
געווארן מיט אלע איינריכטונגען ,און איינגערישט
געווארן אויפ׳ן שענסטן און בעסטן אופן.
אצינד האט המספיק געמאלדן די פרייליכע
נייעס פאר די הונדערטער משפחות אז די
באמיאונגען האבן געברענגט די געוואונטשענע
רעזולטאטן ,און נאך חדשים פון בוי ארבעט איז
דער הערליכער ״רעסט-אפ״ רעספיט צענטער
גרייט און איינגערישט צו אקאמאדירן די קינדער
מיט אלעס וואס עס פאדערט זיך אז די עלטערן
קענען רואיג זיך פארלאזן וויסנדיג אז זיי זענען
אין גוטע הענט.
דער הערליכער צענטער איז אוועקגעשטעלט
געווארן איז סיי אויף א גאר באקוועמע ארט,
אויף  260סעווען ספרינגס ראוד ,הארט נעבן קרית
יואל ,אזוי אז מען קען לייכטערהייט ברענגען און
אפנעמען די קינדער ווען אימער עס פעלט זיך
אויס ,סיי ווען מען דארף ערגעץ גיין ,ארלעדיגן
עפעס ,אדער סתם שעפן פרישע כוחות.
דאס פלאץ איז הערילך איינגערישט געווארן
מיט אומצאליגע באקוועמליכקייטן און
איינריכטונגען אז די קינדער זאלן זיך דארט גוט
געפונען ,סיי אינעווייניג מיט לופטיגע געשמאקע
שפיל צימערן און שלאף צימערן ,און סיי דער
גרויסער הויף מיט א הערליכן שפיל פלאץ,
ספעציעל אהערגעשטעלט אז די קינדער זאלן זיך
דארט גוט געפונען.
דער שליסל צו די הצלחה פון אזא ארט איז צו
פארזיכערן אז די קינדער זאלן טאקע הנאה האבן
צו פארוויילן דארט ,און אז די עלטערן זאלן קענען
רואיגערהייט זיך פארלאזן אז זיי זענען אין גוטע
הענט און דעריבער איז גאר גונסטיג אויפגענומען
געווארן די נייעס אז הר״ר ליפא היימאן און
זיין געטרייע פאמיליע וועלכע וואוינען דארט,
אינאיינעם מיט א שטאב וועלכע וועט שטיין צו
דינסט  7שעה א וואך  24שעה א טאג ,און יעדן
טאג און יאר ,אייביג גרייט צו אויפנעמען די
קינדער מיט ווארימקייט און ליבשאפט
די געטרייע פארפאלק פארמאגן א ספעציעלע
ליבשאפט צו די קינדער ,און קומען מיט
לאנגיעריגע ערפארונג אין דעם פעלד נאכדעם
וואס זיי האבן געארבעט פאר יארן אינעם
קארלסבורג אונזערהיים אונטער די געניטע
פירעשאפט פון די געטרייע מרת .בראך ,און
געקריגן ערשט-האנטיגע ערפארונג וויאזוי צו
פירן אזא אונטערנעמונג .און זיי וועלן שטייען
גרייט זיך צו אפגעבן מיט זיי מיט אלעס וואס עס
פאדערט זיך אז די געטרייע עלטערן זאלן קענען
נעמען מנוחה ווען אימער עס פעלט זיך אויס אן

דארפן זארגן איבער די קינדער.
״יעדער איינער וואס איז אנגעשלאסן אינעם
׳המספיק רעספיט פראגראם׳ איז בארעכטיגט צו
געניסן פון דעם פראגראם ,און אויף צו ברענגען
די קינדער דארף מען בלויז מאכן א טעלעפאן
רוף  48שעה פריער און מען וועט אויפנעמען
די קינדער מיט אפענע ארעמס״ ערקלערט אונז
דער דירעקטאר פון די טאג סערוויסעס מו״ה
שמואל יודא מאשקאוויטש שיחי׳ וועלכער איז
געווען אינסטרומענטאל אין אהערשטעלן דעם
פראגראם.
״דאס איז ממש א דורכברוך פאר די משפחות,
דאס טרעפן בעיביסיטערס און לעזונגען פאר
די קינדער קען טיילמאל נעמען אויסטערלישע
ענערגיע און כוחות ,און אפילו ווען מען טרעפט
א לעזונג איז מען באזארגט אויב דאס קינד איז
טאקע אין גוטע הענט ,אצינד קענען זיי רואיג זיך
באטייליגן ביי שמחות ,אדער סתם נעמען אביסל
אפרוה ,וויסנדיג אז די קינדער זענען אונטער די
בעסטע אויפזיכט וואס איז פארהאן״ זאגט אונז
דער געטרייער עקזעקיוטיוו דירעקטאר הר״ר
משה מענדל ווערטהיימער שיחי׳ ,וועלכער
האט אריינגעלייגט אומגעהויערע כוחות דאס צו
צושטאנד ברענגען.

פאר אן אוונט וועלכע האט אויפגעהייטערט
די יוגענטליכע און אריינגעבלאזן חיזוק
און שמחה אין די טייערע זקנות ,און האט
ווידער ארויסגעהויבן די אייגנארטיגקייט
פון המספיק וועלכע סערווירט יונג און אלט,
יעדער מיט זיינע ספעציפישע געברויכן.
די פראגראמען פון המספיק זענען רייך אין
אינהאלט א גאנץ יאר ,אבער ווען עס קומט
פאר א יום טוב און יומא דפגרא פיבערט מען
מיט פארמערטע אקטיוויטעטן און דער יום
טוב׳דיגער שטימונג שפירט זיך לאנג בעפאר׳ן
יום טוב אין אלע ווינקלן ,און אזוי איז טאקע
געווען אין די טעג פאר ראש השנה ווען מען
גרייט זיך צום נייעם יאר קומען איבעראל פאר
ספעציעל צוגעפאסטע פראגראמען פאר די
הייליגע טעג.
אבער דאס יאר איז דאס נישט געווען נאך
א געווענליכע פראגראם נאר א מעמד וועלכע
איז געבליבן איינגעקריצט ביי יעדן איינעם
און האט בארירט אלע באטייליגטע ביז די
טיפסטע הארץ סטרונעס ,א מעמד וועלכע
האט סימבאליזירט דער המשכת הדורות
דורך בויען א בריק צווישן די יונגע דור און
די טייערע זקנות וועלכע האבן פארברענגט
אינאיינעם שטונדן פון פארגעניגן און
דערהויבנקייט.
צוערשט
האט
פראגראם
דער
צונויפגעפאסט יעדעס מיידל מיט איינע פון די
עלטערע פרויען וועלכע האט מיט מוטערליכע
ליבליכקייט גענומען אונטער אירע פליגלן
איינע פון די מיידלעך פארן אן ״עסנווארג
דעקאראציע״ סעסיע ,און האבן אינאיינעם
אנגעגרייט הערליכע ״עפל מיט האניג״ דורך
איינטונקען עפל אין אויפגעקאכטע צוקער
אויף א מייסטערהאפטיגע אופן ,און עס דאן

שיין איינגעפאקט אלס א פאסיגע ״ראש השנה
מתנה״ פאר פריינט און פאמיליע.
די עפל זענען ארויסגעקומען הערליך
און זיס ,אבער די שטונדן וואס די עלטערע
פרויען און יונגע מיידלעך האבן פארברענגט
אינאיינעם זענען געווען פיל הערליכער
און זיסער ,די מיידלעך האבן געהאט א
געלעגנהייט צו פארברענגען מיט די חשובע
פרויען און געניסן פון דעם ״טעם זקנים״ און
די עלטערע פרויען האבן געשטראלט פון
גליק צו האבן די געלעגנהייט צו פארברענגען
מיט די טייערע נשמות.
דער קלימאקס איז אבער געווען ביים
צווייטער פאזע פונעם פראגראם א וואך
דערויף  -א טייל פאר וועלכע די מיידלעך האבן
אריינגעלייגט לאנגע וואכן פון פארברייטונג
אונטער די אויפזיכט פון זייערע געטרייע און
טאלאנטפולע ׳דירעקט קעיר פראפעשאנלס״
 ווען די מיידלעך האבן אהערגעשטעלט אמייסטערהאפטיגע מוזיקאלישע פארשטעלונג
פאר די פרויען ,די אונטערשייד פון יארן איז
גענצליך אויסגעמעקט געווארן ווען יונג און
אלט האבן זיך געהויבן און דערהויבן מיט
פרישע געמיטער.
״עס איז שווער צו שילדערן די געפילן און
התרגשות וואס שפירט זיך ביי אזא מעמד,
די שמחה אויף די פנים׳ער פון די יונגע און
אלטע האט כאראקטעריזירט דעם עוד ינובון
בשיבה דשנים ורעננים״ זאגט איינע פון די
באטייליגטע פאר׳ן גאזעט ,און אין ליכט פון
די אויסטערלישע הצלחה פלאנירן די שטאב
פון די צוויי אפטיילונגען צו ווייטער ארבעטן
אינאיינעם אויף נאך אזעלכע פראגראמען
וועלכע בויען א בריק צווישן די דורות און
בענעפיטירן יונג און אלט.
בינו שנות דור ודור.
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קען זי פארווישן אירע שפורן און איבערלעבן.
די פארשער פונעם ׳וואהאן יוניווערסיטעט׳
האבן אנדעקט אז דער טינט האט גאר ספעציעלע
אייגענטשאפן וואס מאכט זיך גאר זעלטן אין
נאטור ,נעמליך אז איר אטאמישע צונויפשטעל
איז גאר מיקראסקאפיש און זי פארמאגט א
הויכע קאנצעטראציע פון אן הארמאן וואס רופט
זיך מעלאנין ,וואס מען טרעפט אויך אין טומאר
געוויקסן און אין אנדערע סארטן קענסער.
די פארשער האבן דורכגעפירט פראבעס
מיט מייז דורך אריינשפריצן דעם טינט אויף די
טומארס ,און די טינט ווערט דערקענט דורך די
נאטורליכע אימיון סיסטעם אלס א פרעמדע
אביעקט און דאס אקטיוויזירט די ווייסע בלוט
צעלן (ספעציעל די חלק וואס איז באקאנט מיט
איר מעדיצינישע טערמין טי 2-צעלן) און דאס
טוט אטאקירן דעם טומאר און פארניכטעט דאס.
די פארשער זענען גאר ענטוזיאסטיש דערוועגן
און צייגן אן אז ביי די פראבעס מיט מייז און

דער ׳קאטלפיש׳ וואס פארמאגט א זעלטן הויכע קאנצעטראציע פון מעלאנין
אנדערע בעלי חיים האט דער טינט געהאלפן
אויסראטן  90%פונעם טומאר געוויקס ,און מיט
ווייטערדיגע אנטוויקלונג און פארש ארבעט קען

דאס מעגליך גענוצט ווערן ביי מענטשן און זיין א
מאסיווע דורכברוך אינעם פעלד פון היילן דעם
ביטערן מחלה בעז״ה.
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געזונטהייט בענעפיטן

מנוחה ושלווה השקט ובטח:

פרישער ״רעסט-אפ״ פראגראם פאר קינדער
מיט ספעציעלע געברויכן און "המספיק אוו
אראנדזש קאונטי" וועט ערלויבן
מנוחת הנפש פאר די געטרייע עלטערן

געזונטהייט
בענעפיטן

פון שמן זית
1

געזונטסטע פעטנס

	העלפט קעגן אנצידונגען
 2אינעם קערפער
 3פארשטערקערט די
	ווענטלעך פון די אדערן

4
דער הערליכער ווילא אויף סעווען ספרינגס ראוד מיט אירע ארומיגע גרינע שטחים שטייט גרייט צו אויפנעמען די קינדערלעך.
דאס האדעווען א קינד מיט ספעציעלע
געברויכן איז א הייליגע ארבעט וואס פאדערט
פון די געטרייע עלטערן אומגעהויערע כוחות
טאג און נאכט ,דער עול פון זארגן פאר די קינדער
מיט זייערע ספעציעלע באדערפענישן און
געברויכן פאדערט אויסטערלישע כוחות הנפש
פון די עלטערן און פון די גאנצע פאמיליע ארום.
די לעכטיגע קינדערלעך ברענגען טאקע נחת
און לעכטיגקייט אין שטוב ,אבער דאס האדעווען
אזא קינד איז א ״פול טיים דזשאב״ אבער נאך
מער ווי דעם וויבאלד דאס איז בייטאג און
ביינאכט ,שבת און אינדערוואכן ,און די וועלכע
זענען באקאנט מיט אזעלכע פאמיליעס ווייסן ווי
שטארק דאס פארשווערט דאס טאג טעגליכע
לעבן.
גאנץ אפט מאכט זיך אז מען דארף פארפאסן א
משפחה שמחה ,א וויכטיגע באגעגעניש וויבאלד

מען דארף זיין מיט׳ן קינד ,און אויב נישט דארף
מען אריינלייגן שווערע כוחות צו טרעפן א לעזונג,
און דאס לייגט צו גאר אסאך שוועריגקייטן אין
צוגאב צו די טאג-טעגליכע מיסיע פון ערציען
דאס קינד און זארגן פאר זיינע געברויכן.
גאנץ אפט מאכט זיך אז מען וויל גיין צו א
שבע ברכות אדער א משפחה חתונה ,א זאך וואס
איז פאר יעדן א איינפאכע ערשיינונג ,אבער אט די
עלטערן דארפן דאס פלאנירן וואכן פון פאראויס,
און אוועקגעבן שעות לאנג אויפ׳ן טעלעפאון
צו טרעפן א לעזונג פאר זייער טייערער אוצר
וויבאלד זיי קענעם אים נישט לאזן אליין.
המספיק ,דער ערשטער אדרעס פאר די
משפחות ,האט שוין פונלאנג דערהערט דעם
געברויך פון א סערוויס וועלכע זאל לעזן דעם
פראבלעם ,און האט אצינד געברענגט דעם
בשורה טובה פאר די טייערע משפחות ,אז פון

היינט און ווייטער וועט דער פראבלעם געלעזט
ווערן מיט איין טעלעפאון ,דער טעלעפאן וואס
יעדער פון די עלטערן קען פון אויסעווייניג:
המספיק.
די פירערשאפט פון ״המספיק אוו אראנדזש
קאונטי״ האט זיך אריינגעווארפן מיט׳ן גאנצן
אייפער צו אהערשטעלן א קווארטיר וואו
עלטערן וועלן קענען ברענגען זייערע קינדער פאר
אפאר שעה אדער איבערנאכט ,דער פראגראם
אנטשפרעכט צו געבן פאר די עלטערן מנוחת
הנפש און זיי ערלויבן צו שעפן פרישע כוחות.
נאך חדשים פון ארבעטן מיט לאקאלע און
סטעיט באאמטע ,מיט די  OPWDDאין אלבאני
און אנקלאפן אלע טירן און טויערן האט מען
געקריגן דעם גרינעם ליכט פאר דעם שעפערישן
פראיעקט ,און דאן האט מען זיך געטראפן דעם
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שאנכיי  -דער רבוש״ע איז ווי באקאנט
״מקדים רפואה למכה״ און הונדערטער מחלות
דורכאויס די מענטשליכע היסטאריע האט
מען געפונען אינעם שויס פונעם נאטור ,אבער
ווען עס קומט צו די ביטערע מחלה קענסער
טוט שוין די מעדיצינישע וועלט זוכן א רפואה
הונדערטער יארן אבער דערווייל האט זיך אלעס
ארויסגעשטעלט הילפסלאז.
אבער כינעזער פארשער ברענגען אויף די
מעגליכקייט אז דער רפואה פאר דעם ביטערן
מחלה איז מעגליך באהאלטן אין די טיפענישן
פונעם ים ,אין די געדערים פון א גאר זעלטענע

און אויסטערלישע פיש .און נישט בלויז אין די
ביליאנען דאלער וואס ווערן אריינגעגאסן אין
לאבערטאריעס און אין פארש אינסטיטוציעס צו
שאפן א רפואה פאר דעם מחלה.
דער ׳קאטלפיש׳ איז א ים באשעפעניש אין
א זעלטענע פארעם וואס פארמאגט א זעלטענע
אייגענשאפט וואס רופט זיך ׳קאטלפיש טינט׳
דאס הייסט אז זי פארמאגט אין אירע געדערים
זאפאסן פון טונקעלע שווארצע טינט וואס
זי לאזט ארויס אין די וואסער ווען זי ווערט
נאכגעיאגט דורך פארציקנדע פיש און אזוי ארום

