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געזונטהייט נייעס

גייענדיג
צום דרוק
וויסנשאפטלער אין אויסטראליע זענען
שטארק באזארגט איבער די מאסיווע
געזונטהייט עפעקטן פון די אנגייענדע
וואלד-פייערן .דערווייל זענען באריכטעט
געווארן צענדליגע טויטפעלער ,אבער
אויטאריטעטן זאגן אז די לופט איבער׳ן
לאנד איז אנגעשטעקט מיט רויעך ,א
זאך וואס קען האבן א לאנג-טערמיניגע
געזונטהייט עפעקט אויפ׳ן לאנד.
דער אגריקולטור דעפארטמענט האט
אפגעשאפן רעגולאציעס וועלכע האבן
פארלאנגט פון שולעס אין אמעריקע
צו צושטעלן ספעציפישע געזונטע
מאלצייטן פאר סטודענטן ,דער אגריקולטור
סעקרעטאר האט געזאגט אז די פעדעראלע
רעגירונג מוז לאזן די שולעס אליין באשליסן
פונקטלעך וואס צי געבן צי עסן.
אן אינטרעסאנטע פארש ארבעט האט
איבערגעוויזן אז אין די לעצטע הונדערט
יאר איז דער דורכשניטליכער קערפער
טעמפעראטור געפאלן ביי מענטשן.
דער דורכשניט היינט איז  98גראד .דאס
ווערט ערקלערט מיט דעם וואס דער
לעבנסשטייגער האט זיך געטוישט.
אן אינטרעסאנטע סורוועי דורכגעפירט
צווישן אמעריקאנער  -אנהויב פונעם
גוי׳אישן קאלענדער יאר למספרם  -מיט די
פראגע ״וואס האסטו זיך אונטערגענומען
צו פארבעסערן צום נייעם יאר״ צייגט אז די
רוב האבן זיך אונטערגענומען צו מאכן מער
איבונגען ,און דערנאך קומט עסן געזונטער.
א שטודיע צייגט אז אין די צייט וואס די
ציפערן פון מענטשן מיט צוגעבינדענקייט
צו טאבאקא פאלט ,איז אבער
אלקאהאליזם א שטייגנדע פראבלעם אין
אמעריקע ,און די צאל מענטשן צוגעבינדן
צום ביטערן טראפ שטייגט יערליך .דער
דורכשניטליכער געברויך פון אלקאהאל
צווישן אמעריקאנער איז געשטיגן מיט
גאנצע  12%אין בלויז דריי יאר.
א ברייטע שטודיע אין שוועדן צייגט
אז מענטשן וועלכע פירן א געזונטע
לעבנסשטייגער ,עסן א באלאנסירטע
דיעטע פון פלייש פיש און גרינצייג ,און
מאכן רעגלמעסיגע איבונגען זענען מיט
 45%ווייניגער אויסגעשטעלט צו אנטוויקלן
דעמענציע אדער אלצהיימערס אויף דער
עלטער.
פארשער אין סאן פאולע בראזיל האבן
צום ערשטן מאל באוויזן צו ערצייגן
א פונקציאנירדנע לעבער דורך א 3D
פרינטער .דאס האט גענומען עטליכע וואכן
און זיי האבן גענוצט קערפערליכע צעלן
פון א לעבער און מיט כעמישע מעטאדן
דאס געמערט אין א לאבערטאריע און
געפארעמט א לעבער דורכ׳ן נוצן די -3די
טעכנאלאגיע.

טעגליכע ׳ווייטאמין די׳ סופלאמענט
נידערט דראסטיש קענסער ריזיקע
שיקאגא  -ביים יערליכן קאנפערענץ פון
דעם ׳קלינישן אנקאלאדזשי׳ פאראיין אין
שיקאגא ,ווי עס קומען זיך צונויף טויזנטער
קענסער עקספערטן פון אמעריקע און איבער
די וועלט ,איז פארגעשטעלט געווארן
עטליכע שטודיעס וועלכע ווייזן איבער א
שטארקע פארבינדונג צווישן א דעפיציט אין
ווייטאמין די און די ריזיקע פון אנטוויקלן
פארשידענע סארטן קענסערס ה״י.
פארשער אינעם ׳פיטסבורג קענסער
אינסטיטוציע׳ האבן אנגעוויזן אז זיי האבן
דורכגעפירט א ברייטע שטודיע וועלכע
צייגט אז מענטשן וואס מאנגלן אין
ווייטאמין די האבן מער פון דאפלט ריזיקע
צו אנטוויקלן פענקריאטיק קענסער און
פיל מער אויסגעשטעלט צו אנדערע סארט
קענסער אין די קישקע און פארדייאונג
סיסטעם.
נאך א באזונדערע שטודיע דורכגעפירט
אויף איבער  79טויזנט געזונטע
ערוואקעסענע צייגט אז צווישן אזעלכע
וועלכע נעמען טעגליך א ווייטאמין די
סופלאמענט האט מען געזען אין אלגעמיין
מיט  13%ווייניגער פעלער פון קענסער ווי
ביי די אנדערע גרופע ,טראץ וואס ביידע
גרופעס האבן געלעבט א פארהעלטנסמעסיג
געזונטע לעבנסשטייגער.
די ׳יוניווערסיטעט אוו שיקאגא׳ האט
אויך איבערגעקוקט צען פארשידענע

אייער און פעטע פיש זענען רייך אין וויטאמין די
שטודיעס איבער די וועלט און באשטעטיגט
דעם פארבינדונג צווישן ווייטאמין די און
פארמיידן פארשידענע פארמען פון קענסער,
און עס איז אויך אנגעוויזן געווארן אז צווישן
אזעלכע מיט פענקריאטיק קענסער ,האבן די
וועלכע וואס נעמען טעגליך ווייטאמין -די
מיט  40%בעסערע שאנסן צו איבערלעבן
און באקעמפן דעם מחלה.
נארמאל קריגט מען ווייטאמין די פון די
זון ,אבער אזעלכע וועלכע פארברענגען
נישט קיין סך צייט אונטער די זון ,אדער
די וועלכע וואוינען אין לענדער וואו עס

איז אפט פארוואלקנט צייגן גאר אפט א
מאנגל אין דעם ווייטאמין ,און דעריבער
טוען ספעציאליסטן רעקאמענדירן צו עסן
מער לעבער ,אייער ,און פעטע פיש וועלכע
אנטהאלטן דעם וויטאמין ,אדער נעמען א
טעגליכע סופלאמענט.
אויך
האבן
ספעציאליסטן
די
רעקאמענדירט רעגירונגען איבער די וועלט
צו אריינלייגן מער ווייטאמין די אין שפייזן
וועלכע מענטשן עסן אפט ,א שטייגער
ווי ברויט און מילך ,אזוי ווי עס איז שוין
איינגעפירט אין די פאראייניגטע שטאטן.

עקספערטן :לופט פארפעסטיגונג קען זיין
אזוי ווי רויכערן א פעקל ציגרעטלעך א טאג

ניו יארק  -עס איז שוין היינט נישט דא קיין
חילוקי דעות אין די מעדיצינישע וועלט אז
איינס פון די שעדליכסטע געוואוינהייטן איז צו
רויכערן ציגארעטלעך ,דאס רויכערן ציגרעטלעך
איז פארבינדן צו א טוץ פון מחלות און רואינירט
די לונגן ה״י .אבער א פרישע שאקירנדע
אויפדעקונג צייגט אז מיליאנען מענטשן רויכערן
אייגענטליך ׳אומווילנדיג׳ דורך וואוינען אין
שטעט וואו די לופט איז פארפעסטיגט מיט
הויכע שטאפלן פון כעמיקאלן וועלכע זיי
אטעמען אריין.
דער שטודיע איז פארעפנטליכט געווארן
אינעם פרעסטידשפולן ׳דשאמא׳ מעדיצינישע

דזשורנאל ,וועלכע איז איינס פון די גרעסטע
און מערסט-פארלעסליכע אין די וועלט ,און עס
שילדערט א לאנגע און קאמפליצירטע שטודיע
דורכגעפירט אינעם ׳קאלאמביע יוניווערסיטעט׳
וועלכע האט געפירט צו די מסקנה אז וואוינען
אין א שטאט מיט פארפעסטיגטע לופט ברענגט
די זעלבע שטאפל פון שאדנס ווי רויכערן א
גאנצן שאכטל ציגארעטלעך טעגליך.
עס האנדלט זיך פון איינע פון די ברייטסטע
און טיפסטע שטודיעס איבער די טעמע פון
לופט-פארפעסטיגונג וואס איז דורכגעפירט
געווארן סיי ווען ,און האט אריינגענומען איבער
זיבן טויזנט ערוואקסענע פון זעקס גרויס און

״ווי שוואכער די לופט קוואליטעט אלס שוואכער די לונגען״

אינדוסטריאלע שטעט אין אמעריקע ,און מען
האט זיי נאכגעקוקט דורך סי-טי סקענס פאר
איבער צען יאר צו נאכפאלגן דעם עפעקט פון די
לופט וועלכע זיי אטעמען.
די באטייליגטע זענען געקומען פון ניו יארק
סיטי ,באלטימאר ,לאס אנדשעלעס ,שיקאגא,
סענט פאול מינאסאטע ,און ווינסטאן אין
סאוט קאראליינע ,שטעט מיט א שטארקע
אינדוסטריעלע אנוועזנהייט און אומגעזונטע
לופט קוואליטעט ,און זיי האבן באאבאכט אז
דאס אטעמען די כעמיקאלן אין די לופט ברענגט
ענליכע שאדנס ווי רויכערן ציגארעטלעך.
ווען א מענטש רויכערט א לאנגע צייט ווערט
איינגעצוימט די מאס אקסידזשען וועלכע גייט
אריין פון זיינע לונגען אינעם בלוט שטראם,
וויבאלד די צעלן אין די לונגען וועלכע זאפן איין
די אקסידזשען און שיקן עס צו די בלוט ווערט
צוביסלעך רואינירט ,און מען קען דאס מעסטן
מיט אן איינפאכע טעסט דורך מעסטן וויפיל
לופט מען קען ארייננעמען מיט איין אטעם.
דאקטוירים האבן געזען אז ווי שוואכער
די לופט קוואליטעט אין די שטעט וואו די
באטרעפנדע האבן געוואוינט אלס מער זענען
די לונגען רואינירט געווארן מיט די צייט ,און
נאך צען יאר האבן זיי אידענטיפיצירט פילע
פראבלעמען מיט די לונגען וועלכע מאכט
זיך ביי רויכערערס טראץ וואס קיינער פון די
טויזנטער באטייליגטע אין די שטודיע האט
נישט אנגערירט קיין ציגארעטל.
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כבודה של מלכות:

המספיק דעלעגאציע אויפגענומען
מיט כבוד אין אלבאני ביים ׳סטעיט
אוו די סטעיט׳ רעדע
ספעציעלן איינלאדענונג פון גאווערנער קאומא צו א רעסעפשאן אינעם
גאווערנער'ס מענשאן  -קאמפאטראלער טאם דינאפאלי נעמט פערזענליך אויף די
געסט  -המספיק קניפט אן וויכטיגע קשרים לטובת ניו יארקער איינוואוינער
איינע פון די וויכטיגסטע און
פראמינענטסטע פאליטישע געשעענישן
פונעם יאר אין ניו יארק איז דער ׳סטעיט
אוו די סטעיט׳ רעדע פונעם גאווערנער ,און
דאס יאר איז געווען דער צענטער מאל וואס
דער אמטירנדער גאווערנער ענדרו קאומא
האט געגעבן דעם רעדע ,און צווישן די פילע
געסט און דעלעגאציעס האט זיך אנגעזען די
פירערשאפט פון נייש״א וועלכע ווערן יאר
יערליך איינגעלאדענט א דאנק זייער נאנטע
פארבינדונג צו די הויכע פענסטער.
דער קאנסטיטוציע פון ניו יארק פארלאנגט
אז דער גובערנאטאר (גאווערנער בלע״ז)
זאל געבן א יערליכע ׳סטעיט אוו די סטעיט׳
רעדע פאר ניו יארק סטעיט׳ס לעגיסלאטיווע
הייזער ,אזוי ווי דער ׳סטעיט אוו די יוניאן׳
פונעם פרעזידענט .דאס איז דער צענטראלע
רעדע פונעם יאר ווען דער גאווערנער לייגט
ארויס זיין וויזיע און פלאן פאר ניו יארק און
שטעלט פאר א לעגיסלאטיווע אגענדע פאר
די ניו יארקער געזעצגעבער.
דער געשעעניש ברענגט מיט זיך אויך א
פארזאמלונג פון די עליטע פון ניו יארקער
פאליטיקאנטן און וויכטיגע פיגורן אינעם
הויפטשטאט זייענדיג א געלעגנהייט
פאר געזעצגעבער ,און פירער פון איבער
ניו יארק צו אראפקומען קיין אלבאני צו
אדוואקאטירן פאר זייערע אינטערעסן ,און
אנקניפן וויכטיגע פארבינדונגען וועלכע
זענען וויכטיג פאר זייערע אונטערנעמונגען.
צווישן די געציילטע הויכראנגיקע
דעלעגאציעס וועלכע האבן זיך פראמינענט
אנגעזען אינעם הויפטשטאט האט זיך
אנגעזען דער נאבעלע דעלעגאציע פון
המספיק ,אין שפיץ פונעם מייסד און
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון נייש״א הרה״ח
רבי מאיר ווערטהיימער שליט״א וועלכע
זענען געקומען מיט׳ן ציל צו שתדל׳ן און
קעמפן פאר די אינטערעסן פון ניו יארקער
מיט באגרעניצונגען וועלכע ווערן געהאלפן
דורך המספיק איבער׳ן יאר.
אינאיינעם מיט רבי מאיר האבן זיך אנגעזען
די עקעזעקטיוון פון די פילע אפטיילונגען
פון המספיק :הר״ר אשר כ״ץ שיחי׳ פון
המספיק האום קעיר; הר״ר יואל בערנאטה
שיחי׳ פון טריי-קאונטי קעיר; הר״ר הערשל
ווערטהיימער שיחי׳ פון המספיק אוו קינגס
קאונטי; הר״ר יואל פריינד שיחי׳ פון
המספיק אוו ראלקענד קאונטי און דער עסקן

דער קאמפאטראלער דינאפאלי באריכטעט אין זיין נייעס בולעטין איבער זיין
אויפנאמע פאר די המספיק דעלעגאציע

דער קאמפאטראלער ביים זיך באגריסן מיט׳ן עקזעקיוטיוו דירעקטאר הרה״ח ר׳ מאיר
ווערטהיימער שליט״א

און שתדלן לעגיסלאטור הר״ר אהרן בנציון
ווידער שיחי׳ אין ראקלענד און גאווערמענט
ליעזאן פאר המספיק.
דער גאווארנער האט דורכאויס די רעדע
ארויסגעלייגט אן אמביציעזע וויזיע פאר די
שטאט ניו יארק ,אריינגערעכנט וויכטיגע
פראגראמען אין די הינזיכטן פון העלט
און עדיוקעישן וועלכע זענען וויכטיגע
פריאריטעטן פאר המספיק .און אזוי אויך
שטארק ארויסגעהויבן זיין פארפליכטונג צו
באקעמפן אנטיסעמיטיזם און שטיין צו די
האנט פונעם ניו יארקער אידנטהום קעגן די
וועלכע זוכן איר צו שעדיגן.
דער היי-יעריגער ׳סטעיט אוו די
סטעיט׳ האט געטראגן א באזונדערע
סימבאלישקייט ,זייענדיג קורץ נאך די
בלוטיגע אטאקע אין מאנסי ,און אויף
צו אויסדרוקן סאלידארטעט האט דער
גאווערנער ספעציעל איינגעלאדענט דעם
קאסאנער פארשעי רבי שליט״א צו איינלייטן
דעם מעמד אינעם ׳עמפייער סטעיט
פלאזא׳ און דער אנוועזנהייט פון חשובע
פערזענליכקייטן פונעם יהדות החרדית האט
געטראגן א ספעציעל באדייט און געברענגט
א שטארקער קידוש ה׳.
די באציאונגען צווישן המספיק און די
שטאט-טאטעס זענען קעגנזייטיגע שעצונג
און רעספעקט .המספיק באגענונגט זיך נישט
מיט צושטעלן פאר די הילף-באדערפיגע
אינדיווידועלן און משפחות די עקזיסטירנדע
פראגראמען און בענעפיטן ,נאר טוט אקטיוו
שתדל׳ן און קלאפן אויף טירן אין אלבאני צו
ברענגען אויפמערקזאמקייט צו די געברויכן
פונעם ציבור ,און א דאנק דעם האבן זיי
אנגעקניפט פילע וויכטיגע קשרים מיט די
הויכע פענסטער.
אין די זעלבע צייט האט המספיק זיך
ערווארבן שעצונג אין רעספעקט אין די
רעגירונג קארידארן ,די רעגירונג באאמטע -
וועלכע זעען די אויסטערלישע געטריישאפט
און ברען פון די המספיק פירער פאר די
וועלכע דארפן הילף  -באטראכטן המספיק
אלס א וויכטיגע שותף אין די מיסיע פון
העלפן ניו יארקער פון אלע שיכטן און
קרייזן ,און ספעציעל אחינו בני ישראל
וועלכע ווערן סערווירט דורך די צענדליגע
פראגראמען און פיליאלעס פון המספיק
איבער גאנץ ניו יארק.
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ויין ישמח לבב אנוש:
המספיק נייעס

׳המספיק אוו ראקלענד׳ דעי-העב תלמידים
באקענען זיך פון די נאנט מיט וויין-מאכן ביים
באזוך צום ׳ענגעל׳ס וויין קעלער׳

ביים באאבאכטן פון די נאנט איבער׳ן וויין מאכן פראצעדור
ווייניג פאכמאנישקייטן זענען געבליבן אזוי
ארגינעל דורכאויס היסטאריע .מיר לעבן אין
א וועלט ווען אלעס איז געמאכט געקונצלט
און פאבריצירט מיט טעכנאלאגישע מאסן-
פראדוקציע .צווישן די געציילטע פאכן

וועלכע זענען נאך ענליך צו די צייטן פון די
משנה איז דאס מאכן וויין .דאס פראדוצירן
וויין איז א אייגענארטיגע קאמבינאציע
פון קונץ ,וויסנשאפט און שווערע ארבעט.
א וויין-מאכער דארף האבן א גרונטליכע

בצער קודר ויגון משתתפים
אנו בזה בצערם של

הרב אלישע שמואל
הורוויץ הי"ו
פרעזידענט ,באורד אוו דירעקטארס
ניו יארק סטעיט המספיק אסאסיעישן

ניחום
אבלים

וכל המשפחה הרוממה ,היושבים
בעמק הבכא על פטירת אביו

הרה"צ ר מנחם מענדל
בהר"ר אלישע זצ"ל
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,

המספיק

יין מגיתו ...דער שיסל פון טרויבן ביים אנהויב פונעם פראצעדור
פארשטאנד אין טרויבן און אינעם פראצעדור
אויף צו ערצייגן די ריכטיגע וויין.
דער אידישער לוח דרייט זיך ארום וויין,
מיר מאכן קידוש יעדן שבת אויף וויין ,און
יעדן יום טוב איז א מצווה צו טרונקן וויין .די
תורה איז פיל מיט משלים ארום וויין ,וועלכע
איז א מתנה פונעם רבוש״ע פאר זיינע נבראים
און ספעציעל פאר כלל ישראל ,״ויין ישמח
לבב אנוש״ און די משנה און גמרא זענען פיל
מיט מושגים וועלכע ווערן אויסגעקלארט
פאר יעדן איינעם ביים באזוכן א וויין קעלער
און זיך באקענען מיט די נאנט מיט דעם
פראצעדור וואס גייט אריין אינעם פראדוקציע
פון א גלעזל וויין.
דעריבער איז א באזוך אין אן ארגינעלן וויין
קעלער אן אינטרעסאנטע איבערלעבעניש פאר
יעדן איינעם ,נאכדערצו פאר טייערע תלמידים
פונעם דעי-העב וועלכע באקענען זיך מיט מוע
שגים פון וויין מאכן ווען זיי לערנען הלכות
שבת און גמרא ,און אלס טייל פון די מיסיע
פון די געטרייע שטאב צו בארייכערן זייערע
ידיעות דורך אייגענטארטיגע אויספלוגן אין
וועלכע זיי לערענען זיך אויס נייע זאכן האט
מען זיי דאס מאל גענומען פאר א באלערנדע
באזוך צו די וויין קעלער פון ״ענגעל וויין״ אין
קרית יואל.
דער פירמע איז אן אייגענארטיגע
אונטערנעמונג און פון די פרישע שטערנס
אין די וועלט פון וויין ,די ענגעל וויינען זענען
בארימט מיט זייער היימישן און באלאנסירטן
טעם .דער אייגענטומער הר״ר אשר זעליג

ענגעל האט עסטאבילירט א אייגענארטיגע
וויין קעלער אין וועלכע ער פירט דורך דעם
גאנצן ארבעט פון פראדוצירן כשר׳ע וויין
מהחל ועד כלה ,אנגעהויבן פון קלויבן די
ריכטיגע טרויבן ,דרעשן ,זייען און אריינגיסן
אין פלעשער ,און אלעס ווערט געטון אויף א
פארצייטישן שטייגער מיט די הענט ,א זאך
וואס פארזיכערט הויכע קוואליטעט און טעם.
דעריבער זענען טאקע די ׳ענגעל וויינען׳
באקאנט פאר וויין ליבהאבער מיט זייער
היימישן און רייכן טעם ,און אצינד זענען
זיי אויך באליבט ביי די ׳המספיק׳ תלמידים
א דאנק די גאסטפריינטליכקייט וואס דער
גאסט-געבער ר׳ אשר זעליג האט זיי געשאנקן
ביים אנקומען אינעם פאבריק ,ער האט מיט
געדולד און פריינטליכקייט זיי ארומגעוויזן
איבער׳ן גאנצן פלאץ און זיי ערקלערט דעם
פראצעדור פונעם וויין מאכן פון וועלכע
די תלמידים זענען קענטיג באאיינדרוקט
געווארן.
די תלמידים האבן געקריגן א אויספירליכן
ערקלערונג וויאזוי די טרויבן ווערן געדראשן,
געשווענקט ,אפגעשיילט ,געפילטערט,
פערמענטירט ,און אריינגעלייגט אין הילצערנע
פעסער וואו זיי עלטערן זיך נאטורליך ביז די
וויין קריגט דעם ריכטיגן באלאנס און איז
״ראוי לעלות על שולחן מלכים״ אויף צו מאכן
קידוש ,און די תלמידים האבן טאקע נישט
געטרונקן קיין וויין ביים באזוך אבער האבן
״געשלונגן״ מיט דארשט די אינטרעסאנטע
שילדערונג פונעם אייגענטומער וועלכע האט
זיי ארומגעפירט און ערקלערט.
אבער ווי עס שיינט איז די הנאה נישט
געווען איינזייטיג ,אין א שמועס מיט׳ן
גאזעט דערציילט אונז ר׳ אשר זעליג זיין
געוואלדיגע התפעלות פון די תלמידים
און פון זייערע געטרייע באגלייטער ״איך
געדענקט נישט ווען איך בין די לעצטע מאל
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המספיק נייעס

כבודה של מלכות:

המספיק דעלעגאציע אויפגענומען
מיט כבוד אין אלבאני ביים ׳סטעיט
אוו די סטעיט׳ רעדע
ספעציעלן איינלאדענונג פון גאווערנער קאומא צו א רעסעפשאן אינעם גאווערנער'ס מענשאן  -קאמפאטראלער
טאם דינאפאלי נעמט פערזענליך אויף די געסט  -המספיק קניפט אן וויכטיגע קשרים לטובת ניו יארקער איינוואוינער

רעכטס :דער גאווערנער מיט׳ן המספיק אוו קינגס קאונטי עקזעקיוטיוו דירעקטאר הר״ר הערשל ווערטהיימער שיחי׳ לינקס :סטעיט סענעטאר פלענעגאן באקומט א
באריכט פון די פילע המספיק אקטיוועטעטן
<<זייט 03

אט די קעגנזייטיגע שעצונג איז געקומען
צום אויסדרוק ביים לעצטן ׳סטעיט אוו די
סטעיט׳ ווען די המספיק דעלעגאציע האט
באקומען א פערזעליכע איינלאדענונג ,און
א ווארימע און בכבוד׳יגע אויפנאמע פון די
העכסטע רעגירונג באאמטע .א ספעציעל
ווארימע אויפנאמע האט די דעלעגאציע
געקריגן פונעם סטעיט קאמפאטראלער טאם
דינאפאלי ,א נאנטער פריינט פון המספיק,
וועלכער האט מיט עטליכע חדשים צוריק
באזוכט המספיק און ספעציעל באעהרט

• Hamaspik Home Care
855-HAMASPIK / 855-426-2774

• Hamaspik Choice
855-552-4642

• Comfort Health
Kings - 718-408-5400
Rockland - 845-503-0400
Orange - 845-774-0309

געווארן.
טראץ די איבערפלוס פון איינפלוסרייכע
פיגורן און פערזענליכקייטן האט דינאפאלי
 וועלכער איז אן אויפגייענדער שטערןאין ניו יארקער פאליטיק  -אוועקגעגעבן
טייערע צייט צו שמועסן און דיסקוטירן
מיט די עקזעקיוטיוון פון המספיק און
איבער די געברויכן פון ניו יארקער מיט
באגרעניצונגען ,א טעמע וועלכע איז נאנט
צום הארצן פונעם קאמפאטראלער.
דער קאמפאטראלער האט זיך באדאנקט
פאר די דעלעגאציע פאר׳ן אראפקומען

• Hamaspik Of Orange County
845-774-8400

• Hamaspik Of Rockland County
845-356-8400

• Hamaspik Of Kings County
718-387-8400

• Hamaspik Medicare Select
833-HAMASPIK / 833-426-2774

און ווידער פארשפראכן צו קעמפן פאר די
אינטערעסן פון ניו יארקער אינדיווידועלן
מיט באגרעניצונגען און ווייטער ארבעטן
האנט ביי האנט מיט המספיק ,און זיך
ווארים געזעגנט און פארשפראכן צו בלייבן
אין פארבינדונג.
די דעלעגאציע איז אויסגעוועלט געווארן
פון א געקליבענע צאל געסט זיך צו
באטייליגן אין א ספעציעלן ׳רעסעפשאן׳
מיט׳ן גאווערנער וואו דער גאווערנער
האט פערזענליך ווארים באגריסט די געסט
און זיך באדאנקט פאר זייער אנוועזנהייט,

• NYSHA
845-655-5678

• Hamaspik Theragen
Upstate - 845-655-0600
Downstate - 718-266-9742

• Tri-County Care
844-504-8400

און געכאפט א שמועס מיט׳ן עקזעקיוטיוו
דירעקטאר הרה״ח רבי מאיר שליט״א
מיט וועמען דער גאווערנער איז שוין
באפריינדעט פאר לאנגע יארן.
דער דעלעגאציע האט זיך אומגעקערט
קיין ניו יארק מיט א גוטן געפיל וואוסנדיג
אז מען האט געטון די ריכטיגע השתדלות
פאר די טייערע קינדער און פאר די משפחות
וועלכע זענען אנגעוויזן אין הילף ,און אז
מען האט אן אפענעם אויער און אפענע טיר
אין אלבאני פאר די געברויכן פונעם ציבור.
לפני מלכים יתייצב

Hamaspik
Central Point

CARE CENTERED AROUND YOU

866-353-8400
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המספיק גאזעט

איבער וואג ,איבערוואג און איבונגען
פראנקרייך עפנט פראצעס איבער טויזנטער
פאטאליטעטן פון וואג פארלוסט דראג

די הויפטקווארטירן פונעם ׳וועלט געזונטהייט ארגאניזאציע׳ אין גענעווע
דזשענעווע  -מיר אלע ווייסן די רוחניות׳דיגע
סכנות פון היינטיגע טעכנאלאגיע ,ספעציעל
פאר קליינע קינדער ,אבער די גלאבאלע ״וועלט
געזונטהייט ארגאניזאציע״ איז ארויסגעקומען
מיט אן אלאמירנדע ווארנונג אז די פארמערטע
באנוץ פון עלעקטראנישע אפאראטן און שפילצייג
פאר קליינע קינדער טראגט מיט זיך אן ערנסטע
געפאר ,נעמליך וויבאלד קינדער פארנעמען זיך
שוין נישט מיט פיזישע אקטיוויטעטן וואס איז
קריטיש וויכטיג פאר זייער אנטוויקלונג.
״דאס וואס קינדער זיצן איינגעלייגט און מאכן
נישט קיין פיזישע אקטיוויטעטן איז א געפאר
פאר זייער געזונטע אנטוויקלונג ,סיי פיזיש און
סיי גייסטיש״ ליינט זיך דער אפהאנדלונג פון
דעם ארגאניזאציע וואס ברענגט סטאטיסטיקס
פון איבער  146וועלט לענדער וועלכע צייגן אז
רוב קינדער קומען נישט נאך די רעקאמענדאציע

פון פיזישע אקטיוויטעטן כאטש איין שעה יעדן
טאג פאר יוגענטליכע פון  5ביז  18יאר אלט.
דער ארגאניזאציע רופט אן אירע געפונסן א
״גלאבאלע עפידעמיע״ און ווארנט אז פיזישע
אקטיוויטעטן ווי לויפן ,שווימען ,פארן אויף א
ביציקל א.א.וו .זענען קריטיש וויכטיג פאר די
אנטוויקלונג פון די הארץ ,ביינער ,אדערן ,און מח
פון קינדער ,און איז גאר אלאמירט פונעם פאקט
אז רוב קינדער איבער די וועלט קומען נישט נאך
די מינימום רעקאמענדאציע ,און דאס ברענגט
מיט זיך שווערע קאנסעקווענצן.
״קינדער וואס זענען נישט אקטיוו אלס
קינד וועלן כמעט זיכער נישט זיין פיזיש
אקטיוו אלס ערוואקסענע ,און דאס וועט נאר
פארארגערן דעם איבערוואג עפידעמיע וואס
פלאגט די וועלט״ זאגט א ווארטזאגער פאר די
ארגאניזאציע וועלכע האט רעקאמענדירט פאר

רעגירונגען איבער די וועלט צו נעמען ערנסט
דעם פראבלעם און אונטערנעמען פראגראמען
צו מוטיגן יוגנטליכע צו זיין מער פיזיש אקטיוו.
דער באריכט דעטאלירט די לענדער וואו
יוגענטליכע זענען דאס ווייניגסטע אקטיוו,
אין דורכשניט זענען  80%יוגענטליכע
״אומאקטיוו״ וואס מיינט אז זיי זענען פיזיש
אקטיוו ווייניגער ווי א שעה א טאג ,און צווישן
די וועלט לענדער איז אמעריקע עטוואס בעסער
פון דעם דורכשניט און בלויז ארום  65%קינדער
זענען נישט אקטיוו.
א ווארטזאגער פאר די ארגאניזאציע זאגט
אז טראץ וואס די ציפערן זענען אלאמירנד
דערקענט זיך א לייכטע פארבעסערונג זינט די
פאריגע איבערזיכט פון צוויי יאר צוריק ,מיט
ארום צוויי פראצענט מער יוגנעטליכע וועלכע
זענען אקטיוו אויף א געזונטע שטאפל.

פראנקרייך עפנט פראצעס איבער טויזנטער
פאטאליטעטן פון וואג פארלוסט דראג
פאריז  -אין פראנקרייך ווערט שטארק
נאכגעפאלגט א פראצעס קעגן דראג פירמעס
און פארשידענע רעגירונג איבערזיכט
אגענטורן איבער מעדיצין פאר וואג פארלוסט
וועלכע האט זיך ארויסגעשטעלט שעדליך
און האט געברענגט שווערע קאנסעקווענצן
פאר טויזנטער פאציענטן ,און א געשאצטע
צוויי טויזנטע טויטפעלער וועלכע זענען
דירעקט פארבינדן צו דעם מעדיצין.
דער פראבע איז געווען מיט׳ן ׳מידיעיטאר׳
דראג ,א מעדיצין וואס איז גענוצט געווארן
פאר טייפ  2דייעביטיס ,און די דראג פירמע
האט דאס פארקויפט אלס א באהאנדלונג

פאר איבערוואג וויבאלד עס אונטערדרוקט
דעם אפעטיט ,אבער די רעזולטעטן זענען
געווען קאטעסטראפאל ווען טויזנטער זענען
געשעדיגט געווארן וויבאלד דער מעדיצין
האט דראסטיש געהעכערט זייער בלוט דרוק
און געשעדיגט די אדערן און דאס הארץ.
דער מעדיצין איז ברייט באנוצט געווארן
אין פראנקרייך פאר גאנצע  33יאר ,פון
 1976ביז  2009ווען די באווייזן איבער
איר קאטעסטראפאלע זייטיגע ווירקונגען
איז ארויפגעקומען צום אויבערפלאך ,און
טויזנטער וועלכע האבן זיך באנוצט דערמיט
ליידן יעצט פון שווערע הארץ פראבלעמען,

און פילע האבן געדארפט אריבערגיין שווערע
אפעראציעס צו פארריכטן די שאדנס פון דעם
מעדיצין.
אויפ׳ן באשולדיגונגס באנק זיצן די
פארשטייער פון די ׳סערוויער׳ דראג
פירמע ,פארשטייער פון די אינפארסירונג
אגענטורן פון די פראצויזישע רעגירונג ,די
נאצינאנאלע אגענטור פאר דראג סעיפטי,
און נאך עקספערטן וועלכע האבן אנטייל
גענומען אינעם מאסיוון פראבע ,און זיי
ווערן באשולדיגט אין פארנאכלעסיגן זייער
פליכט צו אינפארמירן די פאציענטן איבער די
שטארקע ריזיקע וואס די נעמט אריין.

פארשער זאגן:
איבונגען איין
מאל א וואך קען
מאכן א חילוק פון
לעבן און טויט
מעלבוירן  -מיר אלע ווייסן די וויכטיגקייט פון
איבונגען ,אבער פילע דרייען זיך ארויס זאגנדיג
אז עס איז צו שווער צו מאכן איבונגען יעדן טאג,
און אז איבונגען בלויז איין מאל א וואך מאכט
נישט אויס ,אבער דער תירוץ איז מער נישט
גילטיג נאכדעם וואס פארשער האבן דורכגעפירט
א ברייטע שטודיע וועלכע צייגט אז אפילו לויפן
איינמאל א וואך קען מאכט א לעבנסוויכטיגע
חילוק אינעם געזונט צושטאנד.
פארשער פון אויסטראליע ,טאילאנד ,עסטרייך
און פינלאנד האבן זיך פאראייניגט אויף א גאר
ברייטע שטודיע וואס האט זיך אויך באזירט
אויף איבער  14עקזיסטירנדע שטודיעס ,און
אריינגענומען די רעקארדס פון נאנט צו א פערטל
מיליאן מענטשן ,צווישן  5און  35יאר אלט ,און
אנאליזירט די אינפארמאציע צו זען וואס איז די
מינימום צאל איבונגען וואס מאכט א חילוק.
די געפונסן ,וועלכע זענען פאבליצירט געווארן
אינעם פרעסטידזשפולן ״בריטיש זשורנאל
אוו ספארט מעדיצין״ צייגן אז איבונגען,
און ספעציעל לויפן ,אפילו איין מאל א וואך,
רעדוצירט די שאנסן צו שטארבן פון סיי וועלכע
מחלה מיט איבער  27%סיי ביי מענער און סיי
ביי פרויען ,אין פארגלייך מיט די וועלכע לויפן
אינגאנצן נישט.
זיי צייגן אן אז ווען עס קומט צו קארדיא-
וועסקולער קראנקהייטן  -א שטייגער ווי הארץ
אטאקעס און סטראוקס ,גייט דער ציפער ארויף,
און לויפן איין מאל א וואך רעדוצירט די שאנסן
מיט איבער  ,30%און ווען עס קומט צו קענסער
נידערט עס די שאנסן צו שטארבן דערפון מיט
אזויפיל ווי  ,23%אויסער פארשידענע אנדערע
געזונטהייט בענעפיטן.
די פארשער לייגן צו אז עס האנדלט זיך נישט
פון קיין שווערע איבונגען ,נאר אפילו לויפן אויף
א מיטלמעסיגע שנעלקייט פון  6מ.פ.ש .פאר
ארום איין שעה מאכט אן אויסטערלישן חילוק,
און נאך מער פון דעם ,זיי זאגן אז אפטערע
איבונגען זענען נישט אלעמאל דווקא פארבינדן
צו בעסערע געזונטהייט ,״דער סוד איז צו
אנהאלטן א מינימאלע איבונגען רוטין ,און זיך
האלטן דערצו״ זאגט איינער פון די פארשער וואס
האבן פארפאסט דעם שטודיע.

די אנקלעגער זאגן אז די ריזיגע דראג
פירמע האט געהאט נאנטע פארבינדונגען מיט
די אגענטורן וועלכע זענען פאראנטווארטליך
פאר די רעגולאציעס ,און אזוי ארום איז דער
מעדיצין נישט אריבער די נויטיגע איבערזיכט
פאר׳ן באשטעטיגט ווערן ,און טראץ וואס די
פירמע האט שוין אויסגעצאלט איבער 145
מיליאן דאלער אין אנטשעדיגונג געלטער,
קענען עטליכע פון אירע עקספערטן געפונען
ווערן שולדיג אין מארד קלאגעס און עס
שטייט זיי אויס לאנגע טורמע טערמינען.
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המספיק נייעס

ואת עמלינו אלו הבנים:

הונדערטער מחנכים און מנהלי המוסדות
הערן פון ׳קאמפארט העלט׳ וויאזוי צו
ברענגען ערשט-קלאסיגע הילף און
סערוויסעס פאר זיייערע תלמידים
״עס זענען דא ארגאניזאציעס וואס
שטעלן צו הילף און פראגראמען ,און דאן
איז דא המספיק .זיי באגענוגן זיך נישט מיט
צושטעלן הילף ווען מען קומט זיי בעטן נאר
זיי זארגן זיך באמת אז יעדעס קינד וואס
דארף הילף זאל באקומען די מאקסימום״
זאגט איינער פון די הונדערטער מנהלי
המוסדות וועלכער האבן געקריגן ערשט-
האנטיג אינפארמאציע איבער די סערוויסעס
פון ׳קאמפארט העלט׳ אין די לעצטע וואכן
ביי א סעריע פון קאנפערענצן און אסיפות
צווישן די מחנכים און די פירערשאפט פון
המספיק אין קינגס קאונטי און אין ראקלענד
קאונטי.
אנגעהויבן מיט׳ן אייגענטארטיגער איניע
ציאטיוו וואס האט צונויפגעברענגט צענדע
ליגע מחנכים און מנהלים פון ברוקלין אין
די הויפטקווארטירן פון ׳המספיק אוו קינגס
קאונטי׳ אין בארא פארק מיט די דאפלטע
ציל ,סיי זיי צו פארשטעלן די געוואלדיגע
הילפס פראגראמען וועלכע ווערן אהערגעע
שטעלט דורך ׳קאמפארט העלט׳ און סיי צו
הערן פון זיי פארשלאגן און רעקאמענדאציע
עס וויאזוי מען קען אמבעסטן ארויסהעלפן
די קינדער.
ביים קאנפערענץ האבן די מחנכים זיך
באקענט מיט די פראגראמען פון ׳קאמפארט
העלט׳ וועלכע סערווירט קינדער וועלכע
לערנען אין געווענליכע מוסדות מיט קעיר
מענעדזשערס וועלכע העלפן זיי ארויס
מיט אלעס וואס עס פאדערט זיך און מיט
צוטריט צו פילע רעגירונג פראגראמען ,און
מיט ספעציעלע פערזענליכע באגלייטער
וועלכע געבן זיך אפ מיט זיי אינדרויסן פון
חדר אדער אין שולע זיי צו שטעלן אויף די
ריכטיגע רעלסן צו הצלחה און צו אנטוויקלן
זייער פולן פאטענציאל.
ווי באריכטעט אינעם פאריגן גאזעט,
ווערן די סערוויסעס פון ׳קאמפארט העלט׳
צוגשטעלט דורכ׳ן ניו יארקער העלט
דעפארטמענט׳ס וועלכע האבן אנערקענט
אין המספיק אלס אן אפיציעלער אגענטור
צו ברענגען זייערע סערוויסעס פאר ניו
יארקער פאמיליעס ,דער ציל פונעם העלט
דעפארטמענט מיט דעם פראגראם איז צו
שפארן געלט פאר׳ן העלט קעיר סיסטעם אין
ניו יארק דורך נעמען אן ״אקטיווע ראלע״
אין העלפן קינדער מיט פראבלעמען נאך
פאר זייערע פראבלעמען ווערן ערנסטער און
זיי שטעלן אויף די פוס.
אין ׳קאמפארט העלט׳ זוכט מען נישט
בלויז צו צושטעלן דעם פראגראם אויף א
טעכנישן אופן ,נאר מען קוקט אויפ׳ן ״גרויסן
בילד״ וויאזוי מען קען פארזיכערן אז ווי
מער ניו יארקער קינדער קענען בענעפיטירן
פון די געוואלדיגע הילף ,און דעריבער האט

הר״ר הערשל ביים אויפטרעטן פאר די מנהלים און מחנכים אין די הויפטקווארטירן אין קינגס קאונטי
מען אלס טייל פונעם פראגראם אנגעקניפט
נאנטע באציאונגען מיט מוסדות התורה
איבער גאנץ ניו יארק ,צו פארזיכערן אז מען
ארבעט אינאיינעם מיט די מחנכים און די
עלטערן צו ברענגען די בעסטע רעזולטאטן
פאר די צאן קדשים.
דאס האט זיך טאקע אנגעזען ביים
קאנפערענץ ווען די מנהלים און מחנכים האבן
באקומען די ערשט-האנטיגע אינפארמאציע
איבער די דירעקט-קעיר סערוויסעס וואס
ווערן צוגעשטעלט דורך ׳קאמפארט העלט׳
אונטער וועלכע א צוגעפאסטע פריוואטער
ספעציאליסט ווערט צוגעשטעלט פאר׳ן
קינד אים צו העלפן אין אלע תחומים
וואס פעלט אויס ,צו מיט אויפפירונג
צווישן חברים ,אדער סיי וועלכע אנדערע
שוועריגקייטן .די מנהלים און מחנכים טוען
שוין לאנג שפירן דעם חלל אין דעם פעלד
און האבן דעריבער ארויסגעוויזן שטארקע
אינטערעסע און באגריסט די געוואלדיגע
בשורה טובה וואס קאמפארט העלט ברענגט
פאר הונדערטער קינדערליך ,די מחנכים
וועלכע קענען די פראבלעמען פון די נאנט
האבן נישט געקענט גענוג באוואונדערן די
געוואלדיגע ארבעט פון ׳קאמפארט העלט׳
פאר די טייערע קינדער.
אבער דער קאנפערענץ איז בלויז דעם
אנהויב פון א ברייטערע שותפות צווישן
די מחנכים און המספיק ,באלד נאכ׳ן
קאנפערענץ האט איינער פון די מנהלי
המוסדות  -זייענדיג אונטער׳ן איינדרוק
פון די הצלחה פונעם קאנפערענץ -

די מחנכים קאנפערירן איבער וויאזוי צו ברענגען די סערוויסעס פאר די קינדער
איינגעלאדענט דעם עקזעקיוטיוו דירעקטאר
הר״ר הערשל ווערטהיימער שיחי׳ אז ער
זאל אראפקומען צו א גרויסארטיגע אסיפה
פון מנהלים און מחנכים פון איבער גאנץ
ניו יארק וואס איז אפגעהאלטן געווארן אין
קאנעטיקוט.
דער קאנפערענץ אינעם ׳קראון פלאזא׳
האטעל אין סטענפארד האט פארגעשטעלט
א רייע רעדנער פון די פעלד פון חינוך,
און צווישן די פרעזענטאציעס און רעדעס
האט דאסמאל צום ערשטן מאל פיגורירט
׳קאמפארט העלט׳ און א רעדע פונעם
עקזעקיוטיוו פון ׳המספיק אוו קינגס׳
וועלכער האט פארגעשטעלט פאר די
פארזאמלטע די סערוויסעס פון קאמפארט

העלט און וויאזוי די קינדער אין מוסדות
התורה קענען בענעפיטירן פון אירע
סערוויסעס.
אין א אויספירליכע פארשטעלונג האט
ר׳ הערשל אריבערגעפירט די פארזאמלטע
דורכאויס דעם גאנצן פראצעדור און זיי
באקאנט געמאכט מיט די פארשידענע
טערמינען וועלכע פעלן זיך אויס צו
פארשטיין ,אנגעהויבן מיט׳ן ערקלערן א
דיאגנאזיז זאגנדיג ״א דיאגנאזיז מיינט נישט
אז מען צייכנט אפ אז דאס קינד האט א
פעלער ,אדער אז דאס קינד האט א תירוץ צו
דורכפאלן .פארקערט :עס איז וויכטיג דאס
צו זען אלס הילף פאר מחנכים און עלטערן
זייט >> 09
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הונדערטער מחנכים און מנהלי המוסדות הערן פון ׳קאמפארט
העלט׳ וויאזוי צו ברענגען הילף פאר זיייערע תלמידים

עקזעקיוטיוו דירעקטאר הר״ר הערשל ווערטהיימער מיט די שטאב פון ׳קאמפארט העלט׳ ר׳ מאטי סאלאמאן און ר׳ נפתלי טעסלער ביי א
זיצונג מיט׳ן סטעיט סענאטאר רבי שמחה פעלדער שיחי׳ ביים דיסקוטירן די סערוויסעס פון קאמפארט העלט און די הילף פון אלבאני
<<זייט 08

צו בעסער פארשטיין וויאזוי צו נעמען
דעם ריכטיגן מהלך צו העלפן דאס קינד״
און דאן פארגעשטעלט וויאזוי ׳קאמפארט
העלט׳ קען זיין בייהילפיג מיט׳ן העלפן די
קינדער אינדרויסן פון די שעות און פון די

ווענט פון די מוסדות אז זיי זאלן קענען זיין
בעסערע תלמדים און זיך אנטוויקלן אין
אלע הינזיכטן.
ביים קאנפערענץ זענען אויך אנוועזנד
געווען מחנכים פון קרית יואל וועלכע
זענען געווען העכסט צופרידן צו הערן

אז די פראגראמען פון ׳קאמפארט העלט׳
ווערט אויך צוגעשטעלט אין קרית יואל
דורך ׳המספיק אוו אראנדזש קאונטי׳ און
האבן טאקע אין די קומענדיגע טעג זיך
געזעצט ארבעטן אינאיינעם מיט׳ן געטרייען
עקזעקטיוו דירעקטאר הר״ר משה מענדל

ווערטהיימער שיחי׳ צו אויסארבעטן וויאזוי
צו ברענגען די הילף פאר די קינדער אין די
ארטיגע מוסדות התורה ,און אין די טעג
שליסן זיך אן פילע קינדער אויך אין קרית
יואל.
דער שותפות צווישן ׳קאמפארט העלט׳
און די מוסודות התורה איבער ניו יארק
איז ווידער געקומען צום אויסדרוק א וואך
דערויף ווען דער עקזעקיוטיוו דירעקטאר
פון ראקלענד קאונטי הר״ר יואל פריינד
שיחי׳ איז איינגעלאדענט געווארן צו א
חינוך קאנפערענץ ״יום עיון״ וואו עס
האבן זיך באטייליגט הונדערטער מחנכים
און זיי האבן געוואלט הערן פון ר׳ יואל
איבער די סערוויסעס פון ׳קאמפארט העלט׳
און ער האט טאקע געהאלטן געשפאנט
די מנהלים ביים איבערגעבן א באלערנדע
פרעזענטאציע איבער די פילע וועגן וויאזוי
מנהלי המוסדות און עלטערן קענען העלפן
זייער קינדער דורכ׳ן זיך אנשליסן אין די
פראגראמען.
״דאס ענדיגט זיך נישט ביי מנהלי
המוסדות ,מיר זיצן אויך מיט דאקטוירים,
מענטאל העלט עקספערטן ,און אפילו הצלה
פארשטייער און מיר דיסקוטירן וויאזוי
צו מאכן זיכער אז דער פראגראם ברענגט
די מאקסימום תועלת פאר די קינדער״
זאגט אונז דער ענערגישער עקזעקיוטיוו
דירעקטאר פון ׳המספיק אוו קינגס קאונטי׳
הר״ר הערשל שיחי׳ וועלכער שטרייכט
אונטער אז די שטארקע ענטוזיאזם פון
די אלע מומחים און מחנכים צייגט אז
דער פראגראם ערפולט א שטארקער חלל
וועלכער האט זיך געשפירט פאר א לאנגע
צייט.
פאר מער אינפארמאציע ,און זיך צו
איינשרייבן קען מען רופן קאמפארט העלט:
אין קינגס קאונטי718-408-5400 :
אין ראקלענד קאונטי845-503-0400 :
אין אראנדזש קאונטי845-774-0300 :

׳המספיק אוו ראקלענד׳ דעי-העב תלמידים באקענען זיך פון די
נאנט מיט וויין-מאכן ביים באזוך צום ׳ענגעל׳ס וויין קעלער׳
<<זייט 04

אזוי איבערגענומען געווארן״ זאגט ער אונז,
קודם כל פון די תלמידים ״עס דערקענט זיך
די שווערע ארבעט וואס מען לייגט אריין
אין זיי ,און זייער איידעלקייט און באנעמונג
איז עפעס וואס מען קען זיך לערנען״ ,און
דאן פון די אויסטערלישע געטריישאפט
פון די באגלייטער ״איך האב נאך קיינמאל
נישט געזען מענטשן מיט אזויפיל געדולט
און געטריישאפט״ און פירט אויס אז עס איז
געווען א פארגעניגן צו האבן אזעלכע געסט.
דער אויספלוג איז בלויז נאך איינס אין א
סעריע פון אזעלכע אויספלוגן וואס ווערן
דורכגעפירט כסדר און דער ציל איז צו געבן
פאר די תלמידים א בעסערע בליק אויף די
וועלט ,און גלייכצייטיג זיי באקאנט מאכן
מיט פארשידענע פאכן און ארבעט אזוי אז
ווען זיי וועלן אליין וועלן אויסוועלן א פאך
זאלן זיי קענען אויסקלייבן א מלאכה קלה
ונקי׳ וועלכע זיי שפירן אז עס גלוסט זיך זיי.
״יעדע אזא אויספלוג ברייטערט אויס זייער
וועלט פון באגריפן ,דאס איז גאר וויכטיג

א שפאציר אינעם וויין קעלער
פאר זייער אנטוויקלונג ,און גלייכצייטיג
ברענגט זיי עס אויסטערלישע פארגעניגן און
אונטערהאלטונג ווען זיי באקענען זיך פון די

די תלמידים מיט׳ן וויין מאכער הר״ר אשר זעליג ענגעל שיחחי׳
נאנט מיט די פראדוקציע פון טאג-טעגליכע
פראדוקטן ,אצינד ווען זיי זעען וויין קענען
זיי דאס פארבינדן צו דעם באזוך און זיי

ווייסן וויאזוי מען פראדוצירט א פלאש וויין״
ערקלערט אונז דער ענערגישער דעי-העב
מענעדשער.
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ווארט פון
רעדאקציע:
טייערע ליינער! מיר ווילן באטאנען אז
מיר קריגן אן איבערפלוס פון בריוון ,אבער
צוליב גרעניץ אין פלאץ קענען מיר נישט
אלעמאל דאס מפרסם זיין באלד און צומאל
נעמט עטליכע חדשים ביז מיר קענען דאס
פארעפנטליכן ,דעריבער ווילן מיר בעטן בכל
לשון של בקשה נישט צו שיקן נאכאמאל דעם
זעלבן בריוו מער פון איינמאל ,ווייל דאס מאכט
א שטארקע צומישעניש און קען עווענטועל
פירן דערצו אז ביידע זאלן נישט אריינגיין.
ווידעראמאל קענען מיר באריכטן איבער
צענדליגע פעלער פון אידן וועלכע זענען
געהאלפן געווארן א דאנק דעם קאלום מיט
עצות און רפואות ,און דער דאנק קומט זיך פאר
אייך טייערע ליינער וועלכע נעמען די מיה און
צייט צו שרייבן בריוון לתועלת הרבים.
שטייענדיג אין די טעג פון אדר וואס איז
מסוגל צו שמחה ווילן מיר וואונטשן פאר
אונזערע טייערע ליינער אז מען זאל טאקע
זוכה זיין צו אמת׳ע שמחה און דער רבוש״ע
זאל שענקן די ריכטיגע געזונט און הרחבת
הדעת אז מען זאל קענען צוקומען צו די
ריכטיגע שמחה.

לאזט אייך הערן
איין צענטראלער אדרעס און נומער זיך צו
פארבינדן מיט די רעדאקציע

זויל פאר
צוריסענע
מיניסקוס
איך וויל ארויסהעלפן נאך אידישע קינדער
און דעריבער וויל איך מיטטיילן מיט אייך א
זאך וואס איז ב"ה געווען פאר מיר א ישועה.
איך האב מיר אזוי געמוטשעט א לענגערע
צייט מיט די ווייטאגן פון א ׳צוריסענע
מיניסקוס׳ ( )Torn Meniscusוואס ברענגט
גאר שרעקליכע יסורים ביי די קניען צוליב
א צוריסענע מוסקל ,און דאס קען זיין גאר

שווערע יסורים ביז עס פארהיילט זיך.
איך האב שטארק געליטן דערפון ביז דער
אייבישטער האט מיר צוגעפירט און איך האט
אויסגעפינען אז עס איז דא צו באקומען א
ספעציעלער זויל וואס האט אין זיך קופער און
איז גאר הילפבאר .עס רופט זיך ׳קופער פיט
באלאנס׳ ( .)Copper Fit Balanceפון די
פירמע ׳קאפפער פיט׳ וואס פארקויפן אויך
גאר גוטע ארטאפעדישע שיכן.
עס איז נישט טייער אבער פארט העלפט
עס ממש וואונדערליך בעסער פון אלעס
וואס איך האב נאר פרובירט .מיין פיס פלעגט
גאר שטארק וויי טון און די זוילן האבן מיר
״געשטעלט אויף די פוס״ און פון ווען איך
האב אנגעהויבן ניצן די זוילן בין איך ב"ה אן
אנדערע מענטש.
()-

המספיק אנקעטע:

וואס זאגט איר?
פראגע פון פאריגן חודש:
האט איר הויכע קאלעסטראל?

שיקט בריוו (אויך אנאנים) צום ליינערס גאזעט:
Hamaspik Gazette > 58 Rt. 59 Suite 1
Monsey, NY 10952
פאר טוישונגען אין די "מעילינג ליסטע",
אדווערטייזמענטס ,אנפראגעס ,קאמענטארן
פראגעס און ענטפערס פאר'ן "ליינערס גאזעט"
אדער צו ענטפערן אויפ'ן המספיק אנקעטע:
רופט845-655-0625 :
אדער דורכ'ן פאקס845-655-5625 :
בליץ-פאסטgazette@nyshainc.org :
צו באקומען דעם גאזעט אויף בליץ-פאסט
שיקט אן אימעיל צו:
subscribe@nyshainc.org

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.
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שלאפלאזיגקייט
צוליב עסיד
שלאפלאזיגקייט קען טיילמאל קומען
פון צופיל עסיד אדער הייווען .מען דארף
אונטערזוכן די צוויי זאכן און עס באהאנדלען.
עס זענען דא פארשידענע וועגן וויאזוי דאס צו
באהאנדלן ,אמאל מיט שטארקע אסידאפעלעס
אדער אנדערע זאכן.
איך האב דאס פערזענליך באמערקט ווען
איך בין געווען אין אנדערע אומשטענדן ,און
איך בין געווען אויף ממש א גאנצע נאכט .און
אין די זעלבע צייט לייד איך אויך אויף מאגן

קאלעסטראל איז א וויכטיגע באשטאנדטייל
אינעם קערפער ,און עס פעלט זיך אויס אין די
ריכטיגע שטאפלן ,אבער אויב געפונט זיך צופיל
דערפון אין די בלוט קען דאס זיין שעדליך און פירן
צו הארץ פראבלעמען .קאלעסטראל געפונט זיך
אין יעדן צעל פונעם קערפער און העלפט מיט׳ן
פארדייען עסנווארג און פראדוצירן הארמאנען און
ווייטאמין די.
קאלעסטראל ווערט פראדוצירט דורכ׳ן קערפער,
אבער עס געפונט זיך אויך אין עסנווארג אין פארעם
פון פעטנס .עס זענען דא צוויי סארטן קאלעסטראל
וואס ווערן אפט גערופן ׳גוטע קאלעסטראל׳ און
׳שלעכטע קאלעסטראל׳ די גוטע קאלעסטראל
רופט זיך ׳היי-דענסיטי ליפאפראטאין׳ און די
שלעכטע רופט זיך ׳לאו-דענסיטי ליפאפראטאין׳.
קאלעסטראל איז א סארט פעטנס וואס מישט זיך
נישט אויס מיט די בלוט און דעריבער קען זיך עס
אנזאמלן אין די ווענט פון די אדערן ,דאס מאכט זיך
מער מיט די ׳לאו-דענסיטי׳ וויבאלד עס איז מער לויז
קען דאס איבערלאזן שפורן און זיך אנזאמלן.
די עסנווארג וואס פארמאגן קאלעסטראל זענען
פלייש און קעז ,אבער מען קען דאס אויך באקומען
יא ׳סעטשירעיטעד פעטנס׳ וואס טרעפט זיך
א :פון
אויך אין טשאקלאד ,געבעקסן און געפרעגלטע
עסנווארג.
הויכע קאלעסטראל נעמט זיך געווענליך פון א
שלעכטע דיעטע אבער אויך פון גענעטישע סיבות
און פון לעבער פראבלעמען .עסן וועלכע זענען
געזונט פאר׳ן נידערן די קאלעסטראל רעכנט אריין
ווייץ און האל-גרעינס ,ניס ,פרוכט און גרינצייג.
אונזער פראגע פון פאריגן חודש "האט איר הויכע
ב :ניין
קאלעסטראל?" האבן  27%געענטפערט" :יא"%73 .
געענטפערט" :ניין".
די פראגע פון דער איצטיגער גאזעט איז ווי
פאלגנד" :האט איר אמאל געהאט שטיינער אין די
נירן???? יא-ניין"
איר קענט איבערגעבן אייער ענטפער דורך
אריינרופן אויפ'ן דעזיגנירטן גאזעט אנקעטע
האטליין ,845-655-0667 ,אדער דורך די בליץ-פאסט
אדרעססע .survey@nyshainc.org :זייט געזונט!
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צו פארשטיין עסיד ,דארף מען
אנהויבן מיט דעם ,אז עס איז דא א
׳ספעקטרום׳ פון עסיד שטאפלן וואס
רופט זיך דער פי-עידש לעוועלPH ,
 -- levelדאס מעסט זיך פון  0ביז
 .14דאס פארקערטע פון עסיד איז
׳אלקעליין׳  -אדער ׳בעיסיק׳ און ווען
עפעס איז אינגאנצן בעיסיק מיינט
דאס אז פארמאגט אינגאנצן נישט
קיין זויערקייט ,און  7הייסט נייטראל.
דער מעסטער פון דעם פי-עידש
לעוועל איז פארהאן אין יעדע
נאטורליכע זאך ,אין ענסווארג און
אין בעלי חיים ,און יעדער טייל פונעם
קערפער דארף אויך האבן א באלאנס
פון עסיד ,יעדע חלק אן אנדערע
באלאנס ,למשל אין די בלוט דארף
דאס זיין עטוואס העכער  ,7און דער
מאגן איז געווענליך ארום דריי ,וואס
מיינט מער עסיד ,און דאס פעלט זיך
אויס אויף צו פארדייען דאס עסן.
די עסיד שטאפלן ווערן באלאנסירט
דורך ענזיימס אויף א וואונדערליכן
אופן ,אבער פארט אויב עסט מען עסנווארג מיט הויכע עסיד שטאפלן קען דאס ברענגען
צופיל עסיד אינעם קערפער און שטערן דעם באלאנס ,א זאך וואס קען פירן צו פארשידענע
פראבלעמען.
ווען מען ליידט פון עסיד פראבלעמען איז וויכטיג צו דערגיין וועלכע עסנווארג עס
ברענגט דערצו און טוישן דעם דיעטע .עס זענען דא עסנווארג וואס האבן אסאך עסיד ,אבער
עס זענען דא עסנווארג וואס טראץ וואס זיי זענען נישט הויעך אין עסיד העכערן זיי אבער
די עסיד שטאפלן אין די מאגן.
די עסנווארג וואס העכערן די עסיד שטאפלן רעכנט אריין פארשידענע פרוכט ,מעל
און צוקער ,זיסע סאודע ,און עס קען אויך זיין געוויסע סופלאמענטן און ווייטאמינען ,און
געוויסע לעצטערע שטודיעס צייגן א פארבינדונג צווישן הויכע עסיד שטאפלן און דאס עסן
ברענען און איך האב אנגעהויבן צו פארבינדען
אז דאס נישט קענען שלאפן קומט ווען איך
לייד פון עסן עסיד אדער פראדוקטן מיט הייוון.
די עצה איז קודם צו היטן אויף א געזונטע
דיעטע ,אבער אזוי אויך איז כדי צו נעמען א
גוטע פרא-ביאטיק צופרי פארן עסן ,און צו
עסן א געזונטע פרישטאג ,ווי למשל ספעלט
מצה ,גרינצייג און אייער .מען דארף זיך היטן
פון נישט עסן קיין געפרעגלטע אדער זויערע
זאכן.
עס איז דא א גוטע בוך צו ליינען דאס רופט
זיך אין ענגליש ״עסט ריכטיג לויט אייער
געברויך״ (.)Eat Right for Your Type
וואס ברענגט ארויס אז יעדער מענטש איז
אנדערש איבער וועלכע מאכל איז געזונט פאר
זיי און נישט יעדע מאכל איז גוט פאר יעדע
מענטש,
עס איז נישט שייך אין די קורצע שורות פון
א בריוו צו ארויסברענגען די וויכטיגקייט פון
עסן געזונט ,אבער איך וויל צולייגן נאך א
מעלה פון עסן געזונט וואס איך זע פון מיין
אייגענע ערפארונג אז אפילו מיט ווייניג שלאף
בין איך פריש און קען איך פונקציאנירן גאר
גוט ב"ה איבער׳ן טאג.
()-
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ליין מאטריאל אין
דאקטאר׳ס אפיס
איך וויל מיטטיילן אן אינטערעסאנטע
געדאנק וואס איז מיר בייגעפאלן ,א פעולה
וואס אונז אידן קענען טון לזיכוי הרבים.
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עס מאכט זיך דאך אז אידן קומען אן צו
דאקטוירים און מען דארף פארברענגען א
לאנגע צייט אינעם ווארטן צימער פונעם
שפיטאל אדער קליניק וכדו' און עס אז מען
האט נישט פונקט וואס צו טון זיך צו האלטן
פארנומען קען מען ווערן לאנגווייליג.
לעצטנס ווען איך האב באזוכט טאקע
אין אזא פלאץ האב איך געטראפן דארט
ליין מאטריאל וואס א צווייטער איד האט
איבערגעלאזט דארט ,און האב איך גאר
שטארק הנאה געהאט! האב איך געוואלט
מיטטיילן מיט אנדערע אז אויב מען גייט אין
די פלעצער און מען ברענגט מיט עפעס ליין
מאטריאל ווי למשל צייטונגען און מען קען
עס איבערלאזן דארט פאר אן אנדערן איד ,קען
עס האבן א גרויסע תועלת און זיין א טובה
פאר א אידיש קינד ,וזכות הרבים יהא תלוי בו.
()-

פלייש ,און זאגן אז א דיעטע באזירט אויף גרינצייג און געוואוקסן נידערן די עסיד שטאפלן.
אזוי אויך קען הויכע עסיד שטאפלן ברענגן מאגן ברענען און שמערצן וואס רופט זיך
׳ריפלאקס׳ ,און אויב ווערט דאס נישט באהאנדלט קען דאס עווענטועל שעדיגן דעם מאגן.
און דאס נעמט זיך געווענליך פון עסנווארג וואס פארמאגן אסאך עסיד און מען קען באלד
שפירן מאגן ברענגען ,דאס רעכנט אריין די פאלגנדע פרוכט :לעמאן; פלוימען; מילגרוים;
יאגדעס; מאראנצן; טאמאטן; און אויך צופיל צוקער און זיסווארג.
גלייכצייטיג איז גוט צו עסן עסנווארג מיט נידריגע עסיד שטאפלן ,דאס נעמט אריין
פעטע גרינצייג ,א שטייגער ווי אוואקאדא ,שמן זית ,ניסלעך ,מאנדלן ,און אזוי ווייטער .אזוי
אויך איז גוט צו עסן קארטאפל .און צו טוישן ווייס ברויט פאר האל-וויט און אזוי אויך קען
מען לייגן מער זאלץ און אנדערע געווירצן קענען זיין בייהילפיג.
(חוץ מזה שהוא מיכלא דאיסוותא כמבואר
בזוה"ק) ,און אזוי אויך האט ער נישט
גענוצט קאנאולע אויל ( )canola oilוואס
פילע האלטן אז עס איז נישט געזונט ,און ווי
באקאנט אז עס קומט פון א געוואוקס וואס איז
נישט ראוי לאכילה.
דערפאר האבן מיר זינט דאן אנגעהויבן נוצן
אויך איבער׳ן יאר אנדערע אויל און האל וויט

ברויט ,און ב"ה עס איז טאקע געווארן אסאך
בעסער ווי אמאל .אויך שפעקעלירן מיר אז
די שאמפו וואס מיר האבן געניצט האט נישט
געהאט א גוטע ווירקונג ,דעראיבער האבן מיר
אנגעהויבן ניצן בעיבי שאמפו ,און ב״ה דער
מצב איז פיל לייכטער ווי עס פלעגט זיין.
()-
זייט >> 12

BACK PAIN,
HERNIATED DISC,
SCIATICA,
PINCHED NERVE,
STIFF NECK,
SHOULDER PAIN,
CARPAL TUNNEL
SYNDROME,
TMJ,
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ACID REFLUX,

עצות פאר
סורייסעס
פאר בריווו  #6615בנוגע סארייסיס:
אונז מוטשענען זיך שטארק מיט דעם
זעלבן פראבלעם ,בפרט ווען עס קומט צו
שערן די האר וואס דאס ברענגט אויסשלאגן
און פארערגערט דעם צושטאנד .דעם
פארלאפענעם פסח העבר עלינו לטובה האבן
מיר באמערקט פלוצלינג א גרויסע שינוי
לטובה.
איז אונז בייגעפאלן אז עס קען זיין ווייל ער
האט געגעסן ראזאווע ( )whole wheatמצה

STOMACH DISORDERS,
CHRONIC FATIGUE,

.

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

718.333.2279 | 347.450.1792
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ליינער'סגאזעט
טון צו שטארקן דעם זכרון?
()-
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ערהוילונג פון א
סטראוק
אונזער מאמע זאל זיין געזונט האט
ליידער געהאט א סטראוק .זי איז ב"ה שוין
אהיימגעקומען פון שפיטאל בערך  6חדשים
צוריק ,אבער איר לינקע האנט און פיס זענען
ליידער פאראליזירט און מיר ווילן וויסן אויב
עס איז דא א גוטע טעראפיסט וואס קען קומען
אין שטוב צו מאכן פיזישע טעראפי אז זי זאל
נאכאמאל קענען ניצן די האנט און פיס .און אויב
איר קענט רעקאמענדירן א גוטן טעראפיסט.
אויך האט זי א פראבלעם מיט איר זכרון .ב"ה
זי געדענקט זאכן פון אמאל און זי דערקענט
מענטשן ,אבער זאכן וואס פאסירן יעצט
פערגעסט זי ביז א קורצע צייט און א פאר שעה
שפעטער געדענקט זי נישט ווער עס איז געווען
דא איר צו באזוכן .איז דא עפעס וואס מען קען

אויער-רינגלעך
ווערן שווארץ
איך וויל אנפרעגן איבער א מאדנע
ערשיינונג וואס מיר האבן באמערקט ביי מיין
טאכטער .זי האט אנגעהויבן טראגן גאלדענע
אויער-רינגלעך און איין אויער-רינגעל איז
אייביג געווארן שווארץ .אפילו נאכדעם וואס
זי האט עס געגעבן צו רייניגן האט די זעלבע
זאך נאכאמאל פאסירט ,די אויער רינגעל פון די
זעלבע אויער איז נאכאמאל געווארן שווארץ.
זי האט געוואלט אויספרובירן צו זעהן אויב עס
האט צו טון מיט די אויער אדער מיט די אויער
רינגעל ,האט זי פרובירט אנצוטון אנדערע
אויער רינגלעך ,און דאס זעלבע האט ווידער
פאסירט אז טאקע די אויער רינגעל פון די
זעלבע אויער איז געווארן שווארץ.
ווייסט איינער וואס דאס איז ,פון וואס דאס
קומט ,וואס קען מען טון דערצו ,און אויב סיי

BEDWETTING
אין ליכט פון די פארגאנגענע סוקסעספולע וויזיטן,
וועט דער וועלט בארימטער באנעצונג עקספערט דר .יעקב סאגי

קומען נאכאמאל קיין ניו יארק
און ניו זשערסי נאך פסח.

אין לויף פון זיין וויזיטי וועט דר .סאגי זען א באגרעניצטע
צאל פאציענטן פאר באראטונג און באהאנדלונג.
צוליב דעם גרויסן פארלאנג איז געראטן זיך צו רעגעסטרירן ווי פריער.
• דער באהאנדלונג איז צוגעפאסט פאר פאציענטן אין די עלטער'ס פון  5ביז ,30
וועלכע ליידן פון נאכט-באנעצונג ,טאג-באנעצונג און 'דריבלינג'.
• דר .סאגי האט אויסגעטראפן אז אין מערסטנס פעלדער איז באנעצונג נישט קיין
מעדעצינישע אדער פסיכאלאגישע פראבלעם ,נאר קומט פון גאר טיעפע שלאף.
• באנעצונג האט א קלארע גינאטישע פאקטאר.
• דר .סאגי האט אנטוויקלט א אויסשליסליכע באהאנדלונג מאדעל פאר באנעצונג
וועלכע פראדוצירט אן איבער  90%סוקסעס ראטע.
• דער שבת זייגער אינעם געצייג איז בהסכמת פוסק הדור הרב וואזנער זצ”ל פון בני ברק.

טויזנטע זענען שוין סוקסעספול באהאנדלט געווארן .הערט אויס זייערע עדות'שאפטן.

פאר מער אינפארמאציע און צו הערן טעסטעמאניעלס:
Call U.S. 1-888- 317-8098, Israel 972-3-5351990
E-Mail: tal@hartava.co.il

וועלכע וויטאמינען וואס קענען העלפן?
יישר כח פון פאראויס.
()-
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גוטע דאקטאר
פאר אויער׳ן
אין בריוו  #6909בעט איינער אן עצה פאר א
לאך אין די אינעווייניגסטע אויער:
עס זענען דא פארשידענע סארט לעכער אינעם
אויער .עס איז דא אן אינטערשייד צווישן א לאך
וואס מען האט געמאכט אריינצולייגן טיובס און
די לאך האט זיך נישט פארהיילט ,און א ׳באסטעד
איר דראם׳ ( ,)busted ear drumאדער אויב
קומט די לאך פון אן אנדערע סיבה.
מערסטנס מאל וועט א לאך פון א ׳באסטעד
איר דראם׳ זיך אליין פארהיילן ,אבער אויב
עס קומט פון אן אנדערע סיבה דארף מען
דאס יא באהאנדלען און פארמאכן אויף א
פראפעסיאנעלע אופן כדי אז באקטעריע זאל
נישט קענען זיך אריינכאפן.

איך וואלט רעקאמענדירט דעם דאקטאר
 ,Dr. S. Chandrasakharוואס זי איז איז אן
אויער-נאז-האלז אי-ען-טי ספעציאליסט ,און זי
ספעציאליזירט זיך ספעציעל אין אויערן (ווען מען
דארף אן אפעראציע אין די אויערן איז אלעמאל
כדאי צו גיין צו אן אי-ען-טי וואס ספעציאליזרט
זיך זיך מיט אויערן) ,זי איז שטארק ארויפגעקוקט
ביי אלע דאקטוירים אינעם פעלד .איר נומער איז
.973-633-0808
רפואה שלימה.
()-
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שטארקע
פארטראכטקייט
איך שרייב דא מיינע שורות מיט די האפענונג
אז איך וועל קענען באקומען עפעס הילף.
א קרוב מיינע זאל זיין געזונט איז ב"ה א
קלוגע ,געראטענע און געשיקט מיט אלע מעלות,
אבער האט א פראבלעם אז ער/זי ווערט זייער
פארטראכט גאר אפט און ער/זי שווימט אוועק
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מיט מחשבות אויף אן אופן וואס שטערט שטארק
אסאך מאל .דאס אליינס קען זיין איז נישט קיין
חסרון ח״ו אבער עס שטערט די טאג טעגליכע
לעבן פאר די ארימיגע .אויך איז דאס נישט א נייע
פראבלעם ,נאר עס ווערט נאר שווערער .ווי א
יאר שפעטער קלאפט דאס אויס מער אפטער און
מאכט זאכען שווערער און שווערער.
נאכאמאל ,ער/זי איז קע"ה מורא'דיג קלוג,
אבער אלס גאר נאנטע קרוב איז דאס א פראבלעם
וואס שטערט מיר גאר שטארק ,און עס שטערט
עם/איר אויך און ער/זי וויל זיך העלפן .צו איז דא
עפעס א סארט טעראפי וואס מען קען טון .אדער
בעסער געזאגט ,וואס קען איך אלס קרוב טון?
איך וואלט שטארק מכיר טובה געווען אויב איך
וואלט געקענט באקומען עפעס הילף.
יישר כחכם
א קרוב וואס וויל העלפן.
7055

איבער ווייפיי
אלערגיע
וועגן בריוו  #6814איבער סענסעטיוויטעט צו
ווייפיי:
עס איז דא צו באקומען דינע קליינע סטיקערס
פון די פירמע  Aulterraוואס ארבעט אלס
אן עלעקטרא-מאגנעטישע פעלד באשיצונג
( )EMF protectionמען קען דאס ארויפלייגן
אויף קארדלעס טעלעפאונען ,קאמפיוטערס
און אנדערע דראטלאזע אפאראטן וואס לאזן
ארויס עלעקטראנישע כוואליעס .די סטיקערס
זענען געצילט צו נייטראליזירן דעם עלעקטרא-
מאגענטישן פעלד אז עס זאל נישט אריינגיין
אינעם מענטש.
ב"ה אז איך זעלבסט האב נישט דווקא א
סענסיטיוויטעט צו ווייפיי און איך האב נישט קיין
סימפטאמען ,איך ניץ עס נאר פשוט ווייל איך האב
געהאט געהערט אז עס איז נישט געזונט פאר'ן
מענטש .עס וואלט מיר געווען אינטערעסאנט צו
הערן פון מענטשן וואס האבן יא סימפטאמען
און פרובירן אויס צו ניצן די סטיקערס ,אויב זיי
זעהן א חילוק און אויב עס העלפט זיי .ביטע
לאזן וויסן דורך א בריוו אינעם ״ליינערס גאזעט״
אדער פארבינדט אייך מיט מיר דירעקט דורך די
רעדאקציע.
()-
7056

לעכער אין די
ציינער פון עסיד
פאר בריוו  #6770וועגן לעכער אין די ציין:
געווענטליך קומען לעכער אין די ציין פון
א שוואכע ׳ענעמאל׳ ( )enamelוואס איז א
שיכט אויף די ציינער וואס שיצט פון לעכער און
אנדערע שאדן צו די ציינער.
דאס קען זיין א תוצאה פון עסנווארג וואס
פארמאגן צופיל עסיד .דאס עסיד בלייבט אין די
שפייעכץ און עסט אויף דעם ענעמאל .די ענעמאל
איז א לייכטע צודעק און קען לייכט געשעדיגט
ווערן אויב מען איז נישט פארזיכטיג.
די ערשטע זאך צו העלפן דערפאר ,איז וויכטיג
זיך צו היטן פון עסנווארג וואס האבן צופיל עסיד,
און שווענקען דאס מויל מיט זאכן וועלכע נעמען
אוועק די עסיד פון די ציינער.
()-

וויי-פיי איז א טעכנאלאגיע וואס
ערלויבט צו אריבערפירן אינפארמאציע
און עלעקטראנישע כוואליעס אן קיין
דראנטן דורכ׳ן שיקל סיגנאלן אינעם
עלעקטרא-מאגנעטישן פעלד ,און דאס
איז שטארק אנטוויקלט געווארן אין די
לעצטע יארן ,און מען קען היינט שיקן
א וועלט פון אינפארמאציע און שווערע
פיילס מיט א בליץ שנעלקייט.
עס איז שווער צו פארשטיין מיט
אונזערע פיזישע חושים וויאזוי עלעק-
טרא-מאגנעטישע כוואליעס ארבעטן,
אבער אייגענטליך מיר הערן און זעען
כוואליעס כסדר ,דער חוש הראיה איז
א סענסאר פון ליכטיגקייט כוואליעס,
און אונזער חוש השמיעה כאפט אויף
כוואליעס פון קול ,און די כוואליעס ווע-
רן ״איבערגעטייטשט״ דורכ׳ן מח אז מיר
זעען און הערן און פארשטיין.
די גאנצע פיזישע וועלט איז א צו-
נויפשטעל פון אטאמישע באשטאנד-
טיילן וועלכע זענען צוזאמגעשטעלט פון
״מאטריאל״ און ״ענערגיע״ וועלכע באש-
טימען דעם אייגענטשאפט פון יעדע זאך
אינעם באשעפערס וועלטל .די וועלט
איז אויך אנגעפולט מיט עלעקטרא-
מאגנעטישע פעלד ,וועלכע איז עפעס
וואס נעמט ארום דעם גאנצן בריאה ,און
געפונט זיך איבעראל.
דער עקזיסטענץ פון אן עלעקטרא-
מאגנעטישע פעלד ,און אז מען קען
אריבערפירן ראדיא כוואליעס אין דעם
פעלד ,איז צום ערשטן מאל באשטעטיגט
געווארן דורכ׳ן וויסנשאפטלער היינריך

7057

הילף מיט טרעפן
דער ריכטיגער
טעראפיסט
איך בין א יונגערמאן בערך  12יאר נאך די
חתונה .איך האב זיך שטארק געפלאגט מיט ענע
קזייעטי ,בעיקר מיט געזעלשאפטליכע פחדים

הערץ מיט ארום הונדערט און פופציג
יאר צוריק ,און דעריבער ווערט טאקע ביז
היינט גערופן אויף זיין נאמען די סיגנאלן
וואס ווערן געשיקט ״גיגא-הערץ״ אדער
״מעגא-הערץ״.
עלעקטרא-מאגנעטיש
דער
פעלד ערלויבט צו שיקן כוואליעס.
די כוואליעס ווערן געשאפן דורך
שאפן א שטיקל אומבאלאנס אינעם
פעלד ,אזוי ווי ווען מען ווארפט אריין
א שטיינדל אינעם ים שאפט עס א
כוואליע ,אזוי ווערט ארויסגעשיקט א
סיגנאל וואס שאפט א רעאקציע אינעם
עלעקטרא-מאגנעטישע פעלד ,און דורך
קאנטראלירן די פארעם פונעם כוואליע
קען מען שיקן אינפארמאציע וואס די
סענסערס טייטשן איבער ,ענליך צום
סיסטעם וויאזוי אונזער מח טייטשט
איבער כוואליעס פון ליכטיגקייט און קול.
צוליב די אויפשטייג פון טעכנאלאגיע
איז אונזער עלעקטרא-מאנגנעטיש
פעלד גאר ״אנגעלייגט״ מיט כוואליעס
און אקטיוויטעטן ,און ספעציעל וויי-
פיי וועלכע מאכט שטארקע סיגנאלן.
געוויסע וויסנשאפטלער שפעקולירן
אז דאס קען מעגליך האבן אן עפעקט
אויף מענטשן ,און עס זענען דא
מענטשן וואס זאגן טאקע אז זיי שפירן
א שטארקע אומרואיגקייט ,אדער
שווערע קאפ-ווייטאג אין פלעצער
וואו עס איז דא וויי-פיי ,אבער עס איז
דערווייל נישטא קיין סאך שטודיעס
ארום דעם נושא ,און איז דעריבער נאך
היבש פארנעפלט.
( )social anxietyאון דעפרעסיע .איך בין ג�ע
ווען ביי איין טעראפיסט אבער נאך  10סעסיעס
האב איך געזען אז עס איז ממש גארנישט דא קיין
טויש ,האב איך פרובירט נאך פארשידענע זאכן
אינצווישן און א יאר שפעטער בין איך געגאנגען
צו א צווייטן און געזעצן דארט פאר א יאר און
א האלב און אין די זעלבע צייט געווען אויף פיר
סארטן מעדעצינען.
ב"ה איך בין געהאלפן געווארן  50%אבער
איך האב נאך א וועג צו גיין די איבריגע .50%
נאכ'ן זיין דארט פאר א יאר און א האלב האב איך
געפילט אז די מענטש האט מיר שוין געברענגט
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די מערסטע וואס ער קען און איך האב זיך
דורכגערעדט מיט די טעראפיסט אליין און אויך
אנדערע מענשטן ביז איך בין געקומען צו די
החלטה אז איך גיי טוישן צו א דריטן מענטש .ווי
פארשטענדליך ,נאכ'ן גיין צו צוויי מענטשן וויל
איך נישט יעצט "פרובירן" נאך א מענטש ,נאר
איך וויל שוין אנקומען צו די ריכטיגע מענטש
וואס קען מיר העלפן.
אין צוויי ווערטער :איך האבן געזוכט איינער
וואס ערשטנס ,איז מער ערפארן .און צווייטנס,
איינער וואס מען זעהט ביי יענעם כאטש 85%
הצלחה .איך בין צוגאנגען צו די דירעקטאר פון
די קליניק וואו איך בין געגאנגען און אים געזאגט
אז וויבאלד ער ווייסט מיין פאל און אויך די
טעראפיסט צו וועמען איך בין געווען ,וואלט איך
געוואלט אז ער זאל מיר זאגן צו וועם איך זאל
יעצט גיין .איך האב אבער פון אים נישט באקומען
קיין ענטפער כאטש איך האב אים צוריקגערופן
אפאר מאל האט מען מיר נישט געענטפערט און
איך בין נאך געבליבן אין די טונקל.
איך האב גערופן פארשידענע ארגענאזאציעס
אבער געפילט אז קיינער נעמט נישט ערנסט מיין
פראבלעם וויבאלד עס איז נישט די ערגסטע.
מענטשן האבן ליב צו העלפן פאר איינער וואס
דערטרינקט זיך ממש אין א פראבלעם און ווען
נישט וויל מען זיך נישט אזוי אריינלייגן .איך האב
געפילט ווי זיי שיסן סתם א נאמען ,און ווי מען
וואלט זאגט "ראובן האט א זוהן ,שמעון האט א
טאכטער ,א גוטע שידוך" און די זעלבע ביי מיר,
"דו האסט א פראבלעם ,יענער איז א טעראפיסט,
גיי צו יענעם".
איין ארגענאזאציע האט מיר געשיקט צו א
טעראפיסט וואס איך בין געוואר געווארן אז
יענער האט נישט קיין הצלחה ווי איך האב
געהערט פון א רב און א עסקן וואס ווייסט דאס
פון קליענטן וואס זענען געגאנגען צו יענעם
טעראפיסט .א צווייטע ארגענאזאציע האט מיר
געשיקט צו א צווייטן ,וואס נאך נאכלויפן יענעם
און ענדליך בין איך געווארען אנגענימן דורוך זיין
אפיס נאכן צי שטעלען אלע פאפירען האט מען
מיר געלאזט וויסן אז זיי האבן נישט קיין אפענע
אפוינטמענטס פאר גאר א לאנגע צייט.
נאכ'ן פרובירן אלעס וואס איך האב געקענט
און רעדן צו וועם איך האב געקענט און פילן ווי
איך טאפ א וואנט .קום איך יעצט צום ליינער'ס
גאזעט ,און איך בעט רבנים ,עסקנים און סתם
מענטשן וואס האבן ערפארונג .איך בעט אייך,
נא אל תשיבנו ריקם ,ווער עס האט א גוטע
רעקאמענדאציעס פון איינעם וואס מען זעהט
ביי יענעם הצלחה ,וואס ער געפינט זיך אין די
מאנסי/קרית יואל געגעגנט אדער אפילו אויב
עס איז ווייטער בין איך גרייט צו פארן אויב דאס
וועט מיר קענען העלפן ,און אויך זאל עס זיין א
אידיש-רעדנדע טעראפיסט זאל זיך ביטע מעלדן
און דורך דעם ראטעווען א אידישן נפש .מיין
נומער ליגט ביים רעדאקציע.
השי"ת זאל אונז היטן פון אלעם בייזן.
()-
7058

געוויסע ווייטאמין
קעי מאכט בלוט
געדיכטער
רעאקציע צו בריוו  #6234אז נאר וויטאמין
קעי 1-מאכט די בלוט דיק:
דער שרייבער פונעם בריוו זאגט אז נאר
זייט >> 15
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אדר תש"פ

המספיק גאזעט

קורצע

פראגע

ליינער'סגאזעט

7067

עצה פאר וואקסן האר
מיין צוויי און א האלב יעריג אינגל האט
נאכנישט קיין האר .ער ווערט אט אט דריי
יאר און זיין האר איז ווי א ניי געבוירן קינד,
איך וויל וויסן אויב איז דאס עפעס וואס מען
דארף זיין באזארגט דערוועגן? אזוי אויך
צו קען עמיציר מיטטיילן עפעס אן עצה פון
אייגענע ערפארונג וויאזוי מען קען דאס
באהאנדלען אויף א געזונטע אופן צו מאכן די
האר וואקסן שנעלער און לענגער.
()-

7070

קען טון פאר א קינד וואס איז געבוירן מיט א
פעלוויק ניר ( -- )pelvic kidneyאז די נירן
זענען פלאצירט אין די היפטן אנשטאט אינעם
בויך ,עס זענען דא וואס מאכן עס אינגאנצן
אוועק און זאגן אז דאס שאדט נישט,
אבער אנדערע זאגן אז עס קען צוברענגען
פראבלעמען שפעטער ,און מען דארף עפעס
טון דערוועגן .אויב האט איר סיי וועלכע
ערפארונג דערוועגן ביטע שרייבט אריין צום
רעדאקציע.
(*)

האט איר ערפארונג און עצות וואס מען

סקרוך פון שניידן די
נעגן
האט איר סיי וואספארא עצות פאר איינער
וואס באקומט א סקרוך ( )chillsפון שניידן די

קורצע
ענטפער'ס

ליינער'סגאזעט

7073

דאקטער פאר ״פוילע
אויג״
פאר א ״פוילע אויג״ ( )lazy eyeוואס
מאכט זיך ספעציעל ביי קינדער ווען די צוויי
אויגן קאארדינירן נישט געהעריג ,מיר האבן
געהאט א גאר גוטן דאקטער ,ער הייסט דר.
ראזענבערג Dr. Steven E. Rosenberg
און וואוינט אין מאנהעטן .זיין נומער איז
.212-979-4375
()-

פרעגט איר אויף וועלכע ברויט מען וואשט
זיך .איר האט נישט אריינגעלייגט אלס
איינע פון די ענטפערס זויערטייג ברויט
( .)sourdoughהיינט איז דאס זייער א
פארשפרייטע ברויט .איך וואש מיך נאר
אויף די סארט ברויט .דאס קען אפילו זיין
ווייס און עס האט נישט די פראבלעם פון
געווענליכע ווייס ברויט.
איך וויל אויך צולייגן אז זויערטייג פון
ספעלט וואס איז געשטאנען פאר דריי טעג
איז אויך גוט פאר די וואס זענען אויף א
גלוטאן-פרייע דיעטע.
()-

7075
7074

געזונטקייט פון
זויערטייג ברויט
ביי די אנטעקע פון חודש שבט תשע"ט

ווייסע האר ביי
יונגערמאן
מיר זוכן אן עצה פאר א יונגערמאן אין
די נידריגע צוואנציגער יארן וואס האט
אנגעהויבן באקומען ווייסע האר .דאס איז
זייער אומאנגענעם ,און ער קוקט אויס עלטער
פון זיין יארגאנג .ווער ער ווייסט פון וואס עס
נעמט זיך ,און וואס מען קען טון דערצו זאל
ביטע אריינשרייבן צום ליינער'ס גאזעט ווי
פריער ווייל עס ווערט נאר מער און מער.
יישר כח!
(*)

7069

7068

פעלוויק נירן

נעגל ,אזויווי טייל מענטשן האבן ביים קראצן
פאפיר אדער פארשידענע אנדערע זאכן,
דאס ברענגט שטארקע אומבאקוועמליכקייט
יעדעס מאל ווען מען שניידט זיך די נעגל.
(*)

האר פארלוסט
צוליב שאמפו
אין אונזער משפחה זענען אויך געווען
עטליכע וואס האבן זיך געמוטשעט מיט׳ן

7071

בלוט דרוק
איך לייד גאר אפט פון נידריגע בלוט
דרוק ,דאס שטערט שטארט מיט׳ן טאג-

פארלירן האר ,און ביי אונז האט געהאלפן
ווען מען האט אויפגעהערט צו ניצן די
"פענטיען" ( )Panteneשאמפו און מיר
זענען אריבער צו אנדערע שאמפו .בכלל
איז ראטזאם צו טוישן דעם שאמפו וואס
מען נוצט ווייל זייער אסאך מאל איז דאס
דער גורם צום פארלירן האר עס מוז נישט
זיין דווקא אז וואס איז גוט פאר איינעם
איז גוט פאר יעדן און עס איז כדאי צו
פרובירן פארשידענע שאמפוס צו טרעפן די
צוגעפאסטע שאמפו.
()-

7076

ווערים
צוליב קארן
פראדוקטן
אין מיין ערפארונג קומט פין-ווערים
אינעם מאגן נישט דווקא פון פוד-קאלארינג,
אבער בעיקר פון קארן סיראפ .די ווערים
ווערן זייער צוגעצויגן צו קארן בכלל .איך
האב אראפגענומען מיינע קינדער פון יעדע
סארט קארן ,ווי למשל קארן סטארטש און
אזוי ווייטער און דאס האט געראטעוועט.
איך האב קלאר געזען אז ווען איך האב
געלייגט בעיבי פאודער פאר א אויסשלאג
וואס די עיקר אינגרידענט איז קארן סטארטש
זענען די ווערים געווארן אזוי ווילד און זענען
ארויסגעקומען אין די מאסן! אראפנעמען
פון יעדע סארט קארן איז געווען ביי אונז די
ישועה!
()-

טעגליכן לעבן ,און טראץ וואס עס זענען דא
פארשידענע מעדיצינישע מיטלען האבן זיי
אבער מיט זיך זייטיגע עפעקטן ,איך האב
פרובירט פארשידנס ,אבער איך זוך עפעס
נאטורליך וואס זאל סטאביליזירן דעם מצב
ווייל די נידריגע בלוט דרוק מאכט דאס שווער
צו פונקציאנירן געהעריג .אויב ווייסט איר פון
אן אויספרובירטע מיטל אדער סיי וועלכע
בייהילפיגע אינפארמאציע ביטע פארבינדט זיך
מיט מיר דורך די רעדאקציע.
()-

7072

שוואכע אימיון
סיסטעם
וואס איז דער עצה צו העלפן א מענטש וואס
האט א שוואכע אימיון סיסטעם .יעדע מאל
ער איז אין די שטוב מיט איינער וואס הוסט
הייבט ער אן צו היסן ביז די נעקסטע  24שעה.
עס ווערט נאכדעם אדער א סטרעפ אדער א
בראנכייסטיס און ער מוז נעמן אנטיביאטיק צו
פטור ווערן דערפון .עס איז נישט קיין תכלית צו
זיין אויף מעדעצינען יעדע צווייטע חודש .וואס
איז דער עצה דערצו? צו זענען דא נאטורליכע
מיטלן צו פארשטערקערן דעם אימיון סיסטעם?
()-

7077

עסענטועל אויל
פאר
פארקילעכץ
איך וויל פארשלאגן אן אויספרובירטע
עצה וואס העלפט פאר די וואס ליידן
פון אנגעלייגטקייט ,הוסטען אדער א
פארשטאפטע נאז .דאס איז צו אריינלייגן
פעפערמינטס אויל  -וואס איז פון די
עסענטועל אויל׳ס  -אין די וועפארייזער און
אריינאטעמען דעם שארפן לופט .אזוי אויך
איז גוט צו שמירן וואזאלין ביי די עפענונג
פון די נאז און דאס העלפט אויך.
()-

7078

פארקלענערן
א טומאר
געוויקס
דאס איז אן ענטפער פאר דער וואס בעט
אן עצה קלענער צו מאכן א טומאר געוויקס,
אז מען זאל נישט דארפן ארויסנעמען די
טיירויד .איך וויל מודיע זיין אז עס איז
דא א פראדוקט וואס הייסט "עסקאזיין"
( )Escozineוואס האט זיך ארויסגעשטעלט
אז עס קען העלפן פארקלענערן א טומאר
בעז"ה ,און עס איז זיכער כדאי צו פרובירן.
הצלחה רבה!
()-

ts iuuhrc gfhkyg ebts t /irguu ipk
rapt zt iktpgdbhht rgct rhn zht
iygcrt ichuvgdbt ctv lht iut 'ipk
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?idtz lh
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3 rtb igdbtdgd ihc lht /ohbp iwrtp rgmfgrhna gfhkruytb
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ictv xtuu igntypnhx dburhpphut hs
lrus
iuprgs
yptkegdxhurt
"/"hazstkthzhbge
)(-
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gysgrgdbhht ;hut rtb ypkgv xg z
gw,nt iup ysgr ign /kusd ,ugy
gstygn hs lrus iut 'idtyhhuu gahzhp
um ruyp ,ntc xbhhkt huzthuu igbr

n

מומחה פאר
געשוואלענע
אדערן

| ygztd

איך קען נישט פארשטיין וואס איז פשט אז
איר דריקט אין די ליינערס גאזעט אז די הויפט
מעלה פון וויטאמין די .איז אז עס שאדט נישט
אז מען נעמט צופיל וויטאמין די .איך מיין אז
יעדער איז מודה אז מען טאר נישט נעמען צופיל
דערפון .אויך האט איר געדריקט דא פארשידענע
עצות פאר נירן .איך ווייס נישט וויאזוי איר לייגט
אריין בריוון וואס קענען זיין מסוכן .איך ווייס
פון א איד אין מאנסי וואס איז געגאנגען פאר
נאטורליכע רפואות פאר די נירן און די נירן זענען
אים אפגעשטארבן .כאטש זאלט איר צושרייבן
אז מען זאל זיך נישט פארלאזן דערויף.
()-
רעדאקציע :א דאנק פאר אייער באמערקונג,
און מיר ווילן טאקע נאכאמאל אונטערשטרייכן אז
אלע בריוון זענען בלויז די מיינוג פון ליינער ,און מען
זאל אלעמאל זיין פארזיכטיג און זיך דורכרעדן מיט
א ספעציאליסט
7060

עצה פאר הונגער
פאר'ן גיין שלאפן
פאר בריוו  #6740וואס זוכט הילף זיך
אפצוגעוואוינען פון עסן ביינאכט:
עס מאכט זיך זייער אפט אז מיר זענען באמת
דארשטיג ,אבער מיר מיינען אז מיר זענען
הונגעריג – ווייל דער קערפער קען אויסמישן
די סיגנאלן .עס איז דעריבער זייער וויכטיג צו
פרובירן צו טרונקען קודם ,אנשטאט גלייך צו
נעמען עפעס צו עסן.
אזוי אויך איז א גוטע עצה זיך צו מאכן א
הייסע טיי ,ווייל דאס מאכט אונז זיך שפירן
זאט און רואיג ,און קען העלפן איינצושלאפן
(פארשטייט זיך אז מען דארף זיכער מאכן אז דער
טיי אנטהאלט נישט קיין קאפאין וואס פארמיידט
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sbdktp 'tzkt /ykhhvgdxhut yrguu yhuv hs iut xgeaue hs
:igdbuzhhuubt hs yhn ypgmgr rgs zht
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קומט עס באגלייט מיט ווייטאג .אבער עס קען
אויך אמאל זיין א סכנה ,און דערפאר איז כדאי
עס צו באהאנדלען און זיך צו דורכרעדן מיט א
דאקטאר דערוועגן.
אויב דארף מען מאכן אן אפעראציע וויל איך
רעקאמענדירן דר .קאנאלי Dr. P. Connolly
פון קארנעל שפיטאל .646-962-8450 ,איך בין
אריבער ביי אים אן אפעראציע און איך קען זאגן
אז ער איז ממש אן אויסערגעווענטליכע גוטער
דאקטער און איך בין ב"ה געווען זייער צופרידן.
()-
7062

גוטע שאמפו פאר
שוואכע האר
פאר בריוו  #6739איבער ארויסגעפאלענע
האר:
מיין זעכצן יעריגע טאכטער האט אויך געהאט
די פראבלעם .זי האט פרובירט היבש אפאר
שאמפו׳ס אבער זיי האבן נישט צופיל געהאלפן,
ביז איך בין ב"ה אנגעקומען צו א שאמפו וואס
הייסט "פורא-דע׳אר" ()Pura d’or shampoo
און דאס איז געווען די ישועה .זי ניצט די שאמפו
און די קאנדישאנער פון די זעלבע פירמע און זי
זעט אן אומגלויבליכע טויש פון ווען זי האט דאס
אנגעהויבן נוצן.
עס איז נישט זייער טייער ,און עס איז דא צו
באקומען כמעט אין אלע געשעפטן ,און אויך אין
די גרויסע געשעפטן אזוי ווי טארגעט ,קאטסקא
און אין נאך אנדערע געשעפטן.
()-
7063

קרענבערי זאפט
פאר יו-טי-איי
פון ערפארונג קען איך זאגן אז פאר א "יו.
טי .איי )UTI( ".אינפעקציע איז זייער גוט צו
טרינקען קרענבערי זאפט ,וואס האט שטארקע

vtuum
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WILL & TRUST CONSULTANT
845-492-9013
אנטיאקסידענטן און העלפט דעם קערפער
אפשלאגן אנצינדונגען .אויב האט מען נישט ליב
דעם טעם דערפון קען מען אויך נעמען קעפסולס
וואס קאנצעטרירן דערין דעם זאפט.
דאס איז אבער נאר גוט צו נעמען אויף צו
פארמיידן אויף ווייטער אז דאס זאל נישט פאסירן,
אדער אויב א דאקטער זאגט אז מען דארף נישט
נעמען קיין מעדעצין .אויב האט מען שוין אן
אינפעקציע און דער דאקטער געבט מעדעצין איז
יא וויכטיג עס צו נעמען ,ווייל עס קען זיין א סכנה
אויב מען לאזט עס לויפן אן דעם וואס עס ווערט
באהאנדלט.
()-
7064

שוועריגקייטן
מיט׳ן אטעם
מיין  3און א האלב יעריגער זוהן אטעמט
הויעך ,מען קען הערן דעם שטער אין זיין
אטעם .ער נעמט פלאו-ווענט ( )Floventצוויי
מאל א טאג ,און טראץ דעם האט ער פון צייט
צו צייט שווערע אויסברוכן .מיר האבן פרובירט
אלבוטעראל ( )Albuterolאבער עס העלפט
נישט אינגאנצן ,און ער דארף בערך  2מאל
א יאר נעמען ארעפרעד ( )Orapredכדי עס
אפצושטעלן .פילע זאגן אז דער פראבלעם איז
אן אלערגיע צו מילכיגע פראדוקטן ,אבער ער
איז שוין אראפ פון מילכיגס ,און דאס האט נישט
געברענגט קיין שינוי לטובה .צו ווייסט איינער
סיי וועלכע נאטורליכע עצה וואס קען מעגליך
העלפן?
()-
7065

ווייטאמין קעי2-
פאר די ציינער
ענטפער צו בריוו " #6770לעכער אין די

ציינער":
פאר די וועלכע ליידן פון שוואכע ציינער
וויל איך רעקאמענדירן וויטאמין קעי2 -
וואס העלפט שטארקן די ביינער ,ווי אויך
די ציינער (וואס איז בעצם אויך א ביין) .און
אסאך האבן שוין געזען א ישועה פאר די ציין
דורך נעמען דעם וויטאמין יעדן טאג.
אבער מען דארף זיין פארזיכטיג אויב
מען האט אנדערע געזונטהייט פראבלעמען,
און עס איז ראטזאם זיך מער נאכצופרעגן
דעראויף .אזוי אויך טאר מען נישט נעמען די
וויטאמין קעי  2אויב מען נעמט סיי וועלכע
מעדעצין צו מאכן די בלוט דינער .און אזוי
אויך זאלן פרויען אין אנדערע אומשטענדן
אנפרעגן א דאקטער פאר זיי נעמען עס.
הצלחה רבה וכל טוב.
()-
7066

עצה נישט
צו עסן
ביינאכט
פאר בריוו  #6740איבער זיך אפגעוואוינען
פון עסן ביינאכט:
עס איז וויכטיג צו טרעפן א וועג
איינצוגעוואוינען דעם קערפער אז מען
עסט נישט מער נאך געוויסע שעות פון די
נאכט ,און דאס העלפט איבערצוקומען דעם
פראבלעם.
עס איז דעריבער גוט צו האבן א באשטימטע
שעה ,וואס נאך דעם צייט הערט מען יעדן
טאג אויף צו עסן .עס זאל זיין יעדן טאג בערך
די זעלבע צייט ,און דאס וועט איינגעוואינען
דעם קערפער .אן עצה טובה איז צו פלאס׳ן
און פוצן די ציינער ביינאכט באלד נאכדעם
וואס מען ענדיגט עסן נאכטמאל .דאס קען
העלפן זיך צו פארמיידן פון ווייטער עסן -
וויבאלד מען האט שוין גערייניגט די ציינער
אויף ביינאכט.
()-
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מי שטרח בערב שבת:

דעי-העב תלמידים פון ראקלענד באקן
פרישע חלות לכבוד שבת ביים באזוך אין
מאנסיער ׳חלה פאבריק׳
״עס איז שווער צו באשרייבן א געווענליכע
טאג אינעם דעי-העב ,ווייל אינעם דעי-העב
איז נישטא קיין געווענטליכע טעג ,יעדן טאג
ברענגט מיט זיך פרישע אוואנטורעס און
איבעראשונגען״ איז געווען דער ענטפער פון
איינער פון די געטרייע די-עס-פי׳ס ווען מיר
האבן אים געבעטן ער זאל אונז שילדערן א
געווענטליכע טאג צווישן די ווענט פונעם
דעי-העב אין ׳המספיק אוו ראקלענד׳ קאונטי.
און ווי די ליינער פונעם גאזעט האבן זיך
שוין פילייכט איבערצייגט איז דאס טאקע
נישט קיין גוזמא ,די געטרייע שטאב טוט
וועכנטליך אויפקומען מיט שעפערישע
געדאנקן און איינפעלער וויאזוי צו
בארייכערן די וועלט פון די תלמידים ,וויאזוי
זיי צו דערפרייען מיט ארגינעלע פייערונגען,
פראגראמען ,אויספלוגן און אלעס וואס קען
זיי דערפרייען און דערהייבן .ספעציעל ווען
זיי לערנען זיך דערביי עפעס פריש.
אין די לעצטע חדשים האבן די תלמידים
געהאט די געלעגנהייט צו באזוכן פילע
פאבריקן וואו זיי האבן געזען ערשט-
האנטיג וויאזוי עס גייט צו די פראדוקציע
פון פארשידענע פראדוקן וואס מיר קויפן
איין טאג-טעגליך ,אבער דער באזוך אינעם
׳חלה פאבריק׳ איז געווען אייגענטארטיג
וויבאלד די תלמידים זענען נישט געווען
בלויז צושויער ,נאר זענען געווארן ׳בעקער׳
פאר א טאג.
ביים אנקומען צו די מאסיווע ׳חלה
פאבריק׳ אין מאנסי האבן די תלמידים
געקריגן א קורצע ערקלערונג פון זייערע
באגלייטער איבער דעם פראצעדור און דאן
האבן זיי זיך אריינגעווארפן אין די ארבעט
מיט אן אייפער און פלייסיגקייט און געבאקן
שיינע פרישע חלות ״לכבוד שבת קודש״
און מקיים געווען דעם מי שטרח בערב שבת
יאכל בשבת מיט׳ן פראדוצירן זייערע אייגן-
געמאכטע חלות.
די תלמידים האבן מיט שטראלנדע

לכבוד שבת קודש :ביים וועלגערן די חלות
געזיכטער און ברייטע שמייכלן זיך פלייסיג
גענומען צו די ארבעט ,דורכאויס א פאר שעה
האבן זיי געהאט א געלעגנהייט צו ארבעטן
אין אלע אפטיילונגען פונעם בעקעריי
אנגעהויבן פונעם זיפן און צונויפמישן די מעל
און די וואסער ,דאן דאס קנעטן ,פלעכטן ,ביז
צום אריינלייגן אין אויוון.
זיי זענען באגלייט געווארן דורך זייערע
געטרייע שטאב באגלייטער און אויך דורך די
בעקעריי פארוואלטונג וועלכע האט געגעבן
פאר די תלמידים ספעציעלע צוטריט איבער׳ן
גאנצן פאבריק און די תלמידים האבן געקענט
זיין ׳ארבעטער פאר איין טאג׳ און זיך
באקענען פון די נאנט וואס עס גייט אריבער
אויף די געשמאקע חלות פון ווען מען שניידט
דאס ווייץ אין פעלד ביז ווען עס קומט אן צום
בעקעריי אדער צום גראסערי.
דער הויכפונקט פונעם באזוך איז געווען
דער ״הזורעים בדמעה ברנה יקצורו״ ווען
די שווערע און געשמאקע ארבעט האט זיך
אויסגעצאלט ביים ארויסנעמען די פרישע
ווארימע חלות וועלכע האבן באקומען א
באזונדערן זיסן טעם פון די ליבשאפט וואס

א טייל פון די מאסיווע מאשינערי וואס גרייט אן די חלות.
מען האט אריינגעלייגט אין זיי.
די תלמידים האבן פארשטייט זיך געקענט
זיך אנלאדענען מיט די פרישע סחורה און
אהיימנעמען לכבוד שבת ,און ביים שבת
טיש האבן זיי געהאט א געלעגנהייט צו מאכן

דעם המוציא אויף זייערע אייגענע חלות וואס
זיי האבן אנגעגרייט לכבוד שבת קודש ,און
פארשטייט זיך אז דאס האט צוגעגעבן א
ספעציעלן טעם צום שבת וויסנדיג אז ׳יגיע
כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׳.
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גוטגעזאגט
אנקאדעטן ,עפיזאדן ,טרעפענישן און אנשיקענישן,
צום שמייכלען און צום שליקעצן

אמת'דיג פורים נישט געשטויגענע געפלויגענע נייעס באריכטען פון שושן און אומגעגענט

קלוגער גאזעט ליינער טרונקט צען קאוועס פאציענט לאזט זיך שניידן פטור צו
טעגליך צו פארמיידן הארץ פראבלעמען
ווערן פון טעלעמארקעטער
מאנסי  -א ליינער אינעם גאזעט האט אונז
אריינגעשיקט א געניאלע אויסטרעף פון א
איד וועלכער האט אויסגעטראפן א וועג זיך
צו פארזיכערן פון אן הארץ אטאקע דורך
טרונקן צען גלעזער קאווע טעגליך .דער איד
ערקלערט אונז אז ער האט געליינט אינעם
גאזעט אז ווינסשאפטלער האבן דורכגעפירט
א שטודיע וועלכע צייגט אז טרונקן קאווע
טעגליך נידערט די ריזיקע פון אן הארץ

אטאקע מיט צען פראצענט .און ער האט
געמאכט דעם חשבון אז צען מאל צען איז
הונדערט ,״אויב אזוי קומט אויס אז מיט צען
גלעזער קאווע בין איך הונדערט פראצענט
פארזיכערט קעגן אן הארץ אטאקע״
דערקלערט אונז דער איד ,און לייגט צו אז ער
נעמט נאך צו עטליכע לעפל צוקער צו יעדע
קאווע וויבאלד ער איז סייווי פארזיכערט
קעגן הארץ פראבלעמען.

גאסן לעמפ שפאצירן אריין אין
מענטשן וואס זענען אנגעטרונקן
כוש  -א מערקווירדיגע שטודיע
דורכגעפירט אינעם ׳כוש אינסטיטוציע׳
צייגט אז גאסן לעמפ זענען מיט  100%מאל
מער אויסגעשטעלט צו אריינשפאצירן אין
מענטשן ווען דער באטרעפנדער מענטש
איז אנגעטרונקען .און עס איז מעגליך אז
דער זעלבער ערשיינונג מאכט זיך אויך מיט
ווענט און אנדערע אביעקטן .״עס איז נישט
קלאר פארוואס גאסן-לעמפ בעפארצוגן
שיכורים ,עס איז מעגליך אז זיי גלייכן דעם
גערוך ,אבער מיר זעען א קלארע שפ...״
זאגט איינער פון די פארשער וועלכע האט
נישט געקענט ענדיגן דעם זאץ וויבאלד ער
האט זיך אנגעטראפן מיט א טיש אויף א גאר
האסטיגן פארנעם.

הודו  -א מערקווירדיגע געשיכטע וואס האט
אויפגעשאקלט די מעדיצינישע וועלט אין הודו
האט פאסירט פאריגע וואך ווען א פאציענט
וועלכער האט זיך געלאזט אויסטוישן גוטע
געזונטע ציין מיט פאלשע ציין נאכ׳ן נישט
טרעפן קיין אנדערע עצה צו פטור ווערן פונעם
טעלעמארקעטער .דער געשיכטע האט זיך
אנגעהויבן ווען א געוויסע טעלעמארקעטער
האט אים אנגערופן אנטראגן א ציין אפעראציע,
און ווען דער באטרעפנדער האט פרובירט צו
ערקלערן אז זיינע ציין זענען גוט און געזונט האבן
די טעלעמאקעטער אים אבער נישט נאכגעלאזט
און ערקלערט אז די אפעראציע איז ווייטאגלאז,
און אז מען קען עס יעצט באקומען פאר א פערטל
פון די געווענליכע פרייז ,און ווען ער האט
אפגעזאגט האבן זיי אים גערופן ווייטער יעדן
טאג .״איך האב געמאכט א חשבון אז עס לוינט

זיך די אפעראציע פאר די מנוחה נאכדעם״ זאגט
דער פאציענט ,און לייגט צו ״ווער ווייסט אויב עס
וועט זיין א פערטל פרייז ווען איך פארליר די ציין
אויף דער עלטער״.

שטודיע:
יעדער איינער גייט זיין העכער  70ביז 2050
פרס ומדי  -א גאר אינטרעסאנטע
שטודיע דורוך די פרס ומדי סייענטיסטען
וואס פארנעמט זיך מיט פארעלטערונג
האט אריינגעקוקט אין דעם גאר מאדנע
ערשיינונג אז מענטשן וואס זענען געבוירן
געווארן פאר  1950זענען אלע אן אויסנאם
איבער זיבעציג יאר ,אויך האט די שטודיע
דורכגעפירט פארשידענע מעטאמאטישע
פראבעס וועלכע האבן געצייגט אז יעדער

איינער וואס לעבט היינט וועט זיין איבער
זיבעציג יאר אלט ביז יאר  .2050״מיר האבן
קודם נישט געקענט אליין גלייבן ,אבער מיר
האבן איבערגעקוקט אונזערע געפונסן פינף
מאל און די רעזולטאטן זענען די זעלבע״.
די פארשער זאגן אז זיי האבן דערווייל
נישט קיין ערלקערונג פאר דעם ערשיינונג
און האפן אז מיט די צייט וועט מען מער
פארשטיין וואס ליגט אונטער דעם.

אונטערגעהערט אינעם נישט געשטויגענע און געפלויגענע געשיכטעס,
דאקטאר׳ס אפיס :אונטערגעהערט אינעם דאקטאר׳ס אפיס
דאקטאר :דו דארפסט אפפאלן וואג ,דו
מעגסט עסן טעגליך 3 :אייער 1 ,שטיקל
פלייש 4 ,רעפטלעך ברויט און זעקס גלעזלעך
וואסער.
פאציענט :ווען איז בעסער אז איך זאל דאס
עסן פאר פרישטאג אדער נאך פרישטאג?

פאציענט :דאקטאר איך דארף אייער הילף,
מיינע הענט ציטערן שרעקליך.
דאקטאר :דו טרונקסט גענוג וואסער?
פאציענט :ניין ,רוב גיסט זיך אויס.

פאציענט :איך וועל קענען שפילן אויפ׳ן
פיאנא נאכ׳ן אפעראציע אויף מיינע הענט?
דאקטאר :זיכער!

פאציענט :געוואלדיג ,איך האב אייביג
געוואלט שפילן פיאנא אבער ביז היינט האב
איך נישט געוואוסט וויאזוי.

דאקטאר :מיר דארפן דיך נאכאמאל
אפערירן ווייל איך האב פארגעסן דאס
מעסער אינעווייניג.
פאציענט :איך וועל צאלן פאר א נייע מעסער
ענדערש.

פאציענט:דאקטאר ביזט זיכער אז איך לייד
פון א לונגן אנטצינדונג? ווייל איך קען איינעם
וואס מען האט באהאנדלט פאר א לונגן
אנטצינדונג און צום סוף איז ער געשטארבן
פון טיפוס.

דאקטאר :זיי נישט באזארגט ביי מיר פאסירט
דאס נישט ,ווען איך באהאנדל עמיצין פאר א
לונגן אנטצינדונג שטארבט ער פון א לונגן
אנטצינדונג.

דאקטאר :איז לאמיר הערן וואס ברענגט
אייך אהער היינט?
פאציענט :א טעקסי ,אזוי ווי געווענליך

פאציענט :דאקטאר איך בין זייער באזארגט
וועגן די אפעראציע.
דאקטאר :איך אויך ,איך אויך ,איך שטארק
מיך ,דו קענסט אויך.

דאקטאר :פון איינס ביז צען ,וואו שטארק
זענען דיינע יסורים?
פאציענט :דאקטאר לעבן ,איך בין עפעס א
מאטעמאטיקער?

דאקטאר :איך זעה דיינע לונגען זענען נישט
אין ארדענונגץ דו רייכערטס?
פאציענט :ניין ,איך האב אויפגעהערט.
דאקטאר :וואו לאנג צוריק?
פאציענט :היינט אינדערפרי.

דאקטאר :אין פאל פון עמערדזשענסי דארפן
מיר וויסן ווער איז דיין נענטסטער קרוב?
פאציענט :מיין דריטע קאזין וואוינט ממש
צוויי גאסן פון דא.
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נייעס און אינפארמאציע
איבער די מיטעלע און
עלטערע יארן צוגעשטעלט
דורך "המספיק האום-קעיר"

יהללוך זר ולא פיך:

רירנדע גריסן פון משפחה
מיטגלידער איבער זייער פערזענליכע
ערפארונג מיט ׳המספיק האום קעיר׳
״איך וויל אויסדרוקן מיינע געפילן
פאר המספיק האום קעיר און ספעציעל
פאר׳ן סקעדשולערין… מיין שוויגער איז
געווען קראנק דורכאויס די לעצטע  3יאר
און מען האט געדארפט אסאך הילף ,עס
איז אויסגעקומען צענדליגע מאל אז עס
האט זיך געמאכט קאמפליקאציעס און
שוועריגקייטן .אבער מיר האבן אלעמאל
געוואוסט אז מיר קענען זיך רעכענען 24/7
אויף די פראפעסיאנעלע ,איבערגעגעבנע,
ערפארענע הילף פון המספיק .מען האט
געדארפט טיילמאל קאארדינירן צווישן פילע

פאר יונג און אלט

געהילפן און משפחה מיטגלידער ,טיילמאל
אין שווערע וועטערס ,אבער אלעמאל איז
המספיק געווען גרייט פאר אונז״
דאס איז אן אויסצוג פון א בריוו וועלכע
איז אנגעקומען צום גאזעט פון א פרוי וועלכע
פירט אויס ״מיין שוויגער איז יעצט אוועק,
און איך שפיר אז איך דארף אייך באדאנקן אין
נאמען פון די פאמיליע פאר עס גייט אריבער
צופיל צייט״ און שטרייכט אונטער די נעמען
פון די באטרעפנדע איינגעשטעלטע אין די
בארא פארקער הויפטקווארטירן וועלכע האבן
באגלייט די משפחה אויף טריט און שריט.

און לויט ווי מיר הערן פון איינגעשטעלטע
אינעם אפיס אין בארא פארק און אין קרית
יואל איז דאס נישט קיין זעלטענע ערשיינונג,
די דאנק-בריוון און גריסן קומען כסדר פון
פילע צופרידענע משפחות וועלכע שפירן א
דראנג צו אויסדריקן זייער דאנקבארקייט פאר
די געטריישאפט וואס מען צייגט פאר זייערע
באליבטע משפחה מיטגלידער אין צייט פון
נויט.
״עס זענען דא פילע אגענטורן וואס שטעלן
צו סערוויסעס ,אבער אין המספיק האום
קעיר שפירט מען אז אלעס ווערט געטון

מיט הארץ ,מען באגענוגט זיך נישט מיט די
טעכנישע הילף נאר מען לייגט זיך אריין אין
די מצב פון די משפחה צו מאכן זיכער אז מען
ווערט באגלייט און באזארגט ,מען רעכנט זיך
מיט די אומשטענדן וועלכע זענען אנדערש
אין יעדן פאל״ שרייבט א צופרידענע משפחה
מיטגליד אין א ריוויו אויף אן אויף אנליין
פלאטפארמע.
די גרוסן קומען נישט נאר פון משפחה
מיטגלידער ,נאר אויך פון געהילפן און
נורסעס וואס ארבעטן מיט די אגענטור
וועלכע דרוקן אויס זייער דאנקבארקייט
פאר׳ן אגענטור און שילדערן די העפליכקייטן
און פראפעסיאנאליטעט פון די אגענטור ביים
נעמען ארבעטער ,וויאזוי מען געט זיי גוטע
טרענירונג און מען ארבעט אונטער גוטע און
פראפעסיאנעלע אומשטענדן ,״איך ארבעט
שוין יארן אין דעם אינדוסטרי ,איך קען נישט
גענוג באטאנען ווי געבענטשט איך שפיר
זיך צו קענען ארבעטן מיט אזעלכע גוטע
בעלי בתים ,איך שפיר זיך ווי א חלק פון א
משפחה״ שרייבט איין פרוי צווישן די שורות
פון א לענגערע רירנדע שילדערונג.

נאצינאלע געזונטהייט
אינסטיטוציע :נישטא מער קיין
תירוצים פאר עלטערע מענטשן
נישט צו מאכן איבונגען
וואשינגטאן  -דער ׳נאציאנאלער
געזונטהייט אינסטיטוציע׳ איז דער גרעסטער
פעדעראלער אגענטור וואס פארפיגט אויף
מעדיצינישע פארשריט און שטודיעס אין
אלע געזונטהייט געביטן ,און זי שטעלט
רעגלמעסיג ארויס אירע רעקאמענדאציעס
באזירט אויף די לעצטערע שטודיעס און
סטאטיסטיקס אין פארשידענע אנלעגנהייטן
וואס זענען פארבינדן צום געזונט ,און
דאס ווערט געווענליך אנגענומען דורך
די מעדיצינישע וועלט אלס שטארק
פארלעסליך.
אצינד האט די אפטיילונג פונעם
אינסטיטוציע וואס באפאסט זיך מיט די
געזונט פון עלטערע מענטשן ארויסגעגעבן
פרישע רעקאמענדאציעס אין וועלכע זיי
שטרייכן אונטער אז עס איז קריטיש וויכטיג
פאר עלטערע מענטשן צו מאכן כסדר׳דיגע
פיזישע איבונגען ,א ויב מעגליך אויף א
טעגליכע באזיס ,און זיי זאגן אז שטודיעס
צייגן קלאר אז דאס העכערט די שאנסן
פאר אריכת ימים ,און שטעלט זיך ארויס
גאר ווירקזאם אין פארמיידן פארשידענע
כראנישע פראבלעמען וואס מאכט זיך ביי
מענטשן אויף דער עלטער ,און אזוי אויך

פארבעסערן דעם זכרון און שארפקייט
פונעם מח.
אינעם מעלדונג שטרייכן זיי אונטער
אז שטודיעס צייגן אז די קערפער פון אן
עלטערער מענטש וואס מאכט איבונגען
עלטערט זיך שטייטער ,און עס פארזיכערט
א בעסערע לעבנס קוואליטעט ,און זיי
רעקאמענדירן פאר משפחה מיטגלידער
צו מוטיגן זייערע עלטערע פאמיליע
מיטגלידער צו מאכן איבונגען טראץ וואס
דאס קומט מיט מער אנשטרענגונג אין דעם
עלטער.
אויף צו העלפן מוטיגן עלטערע מענטשן
צו זיך מטריח זיין און מאכן איבונגען איז
די אינסטיטוציע געגאנגן א שטאפל ווייטער
און צוגעלייגט צו די רעקאמענדאציעס א
ביילאג אונטער׳ן קעפל ״נישטא מער קיין
תירוצים״ וועלכע אנטהאלט א ליסטע פון
אפטע תירוצים וואס מען הערט פון עלטערע
לייט פארוואס נישט צו מאכן קיין איבונגען,
און זיי געבן רעקאמענדאציעס וויאזוי צו
איבערקומען יעדן תירוץ.
נישטא קיין צייט? ליינט זיך דער ליפלעט,
און דאן געט עס אן א ליסטע פון עצות צו
איבערקומען דעם מאנגל אין צייט ,א

אפילו לייכטע איבונגען איין מאל א וואך מאכט א גרויסע חילוק
שטייגער ווי למשל צו צוהערן צו מוזיק
(אדער שיעורי תורה) אין די צייט פון די
איבונגען .עס איז אייך לאנגווייליג? געבן
זיי א ליסטע פון אינטרעסאנטע סארט
איבונגען ,און אזוי ווייטער אינדענטיפיצירן
זיי  13פארשפרייטע תירוצים און געבן עצות
דערפאר איינס נאך איינס.
זיי ווייזן אויך אן אז טראץ וואס עס איז
רעקאמענדירט צו מאכן איבונגען טעגליך,
איז אבער אפילו איין מאל א וואך פארט

בעסער פון גארנישט ,און אפילו מען האט
נישט קיין צייט פאר א שעה זאל מען מאכן
ווי לאנג מען קען ,און שטרייכן אונטער
אז שטודיע נאך שטודיע צייגט קלאר אז
ווי מער איבונגען אלס בעסער איז דער
געזונט צושטאנד אויף דער עלטער ,און עס
באווייזט צו פארמיידן אדער פארבעסערן
בלוט דרוק ,קאלעסטראל ,און א טוץ פון
געזונטהייט פראבלעמען וואס מאכט זיך
אויף דער עלטער.
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׳פעדעראלע טרעיד קאמיסיע׳ ווארנט אדוואקאטן
איבער ברענגען פאניק ארום ברייט באנוצטע דראגס

אויפרייסערישע רעקלאמעס איבער געזונטהייט שאדן פון מעדיצינען ברענגט מער שאדן ווי נוצן

אויב וואוינט איר אין אמעריקע האט איר
זיך ווארשיינליך שוין אנגעטראפן מיט די פילע
פלאקאטן פון שעפערישע אדוואקאטן וועלכע
טוען אנבאטן צו ״קעמפן פאר אייערע רעכטן״
און העלפן מיט לאו-סוט׳ס איבער אלץ און
אלעמען ,אינשורענס איבער קאר עקסידענטס,
דאקטוירים איבער מעדיצינישע עקסידענטס ,און
אזוי ווייטער.
לעצטנס ,אין ליכט פון עטליכע פעלער אין
וועלכע דראגס זענען צוריקגערופן געווארן,
איז פאפולער געווארן צווישן אדוואקאטן צו
נוצן די סקפעטיציזם איבער די דראגס אויף צו
כאפן פרישע קונדן ,און פרישע רעקלאמעס און
פלאקאטן האבן אנגעהויבן ארויסשפראצן פון
אדוואקאטן וועלכע וועלן ״קעמפן פאר אייערע
רעכטן אויב איר זענען געשעדיגט געווארן פון די
און די סארט מעדיצינען״.
אזוי ארום מאכט זיך אפט אז רעקלאמעס זייען

ורפא ירפא:

דרוק אויף די עף-די-עי צו מאכן פאבליק
דאקומענטן איבער ניי-באשטעטיגטע דראגס קראנקהייט פון א
וואשינגטאן  -קאנאדע האט נארוואס דאקטוירים צו בעסער פארשטיין די פארשידענע דאקטאר ראטעוועט
דורכגעפירט א וויכטיגע טויש צום געזעץ וואס ריזיקעס וועלכע זענען פארבינדן צו יעדן דראג .טויזנטער לעבנס
אנבאלאנגט דעם באשטעטיגונג פון פרישע
מעדיצינען און מעדיצינישע אפאראטן ,נעמליך,
אז די פירמעס האבן נישט די רעכט צו באהאלטן
די פונקטליכע דעטאלן פון די שטודיעס און
פראבעס וועלכע זענען פארבינדן צום פרישן
מעדיצין וואס איז באשטעטיגט ,און די רעגירונג
אגענטור וועט דאס פארעפנטליכן פאר׳ן פאבליק
וואו יעדער קען האבן צוטריט דערצו.
די געזעצגעבער זאגן אז עס וועט געבן
פאר די פאבליק א בעסערע פארשטאנד
איבער די בענעפיטן און ריזיקע וועלכע זענען
פארבינדן צו יעדן איינציגן דראג ,און אזוי ארום
פארשטערקערן די צוטרוי אין די מעכאניזם וואס
ווערט גענוצט צו באשטעטיגן פרישע מעדיצינען,
און גלייכצייטיג העלפן אנדערע פירמעס וועלכע
אנטוויקלן דראגס צו געניסן פון די עקזיסטירנדע
שטודיעס און פראבעס אויף צו קענען ערצייגן
פרישע מעדיצינען.
דער פראגראם גייט אין די פוסטריט פונעם
אייראפעאישן פאראיין וועלכע האט אין די
לעצטע פיר יאר אנגעהויבן פארעפנטליכן
אלע דאקומענטן וועלכע זענען טייל פונעם
באשטעטיגונגס פראצעדור פון פרישע
מעדיצינען ,און עס האט זיך ארויסגעשטעלט
שטארק ערפאלגרייך ,וויבאלד עס ערלויבט פאר

דערווייל האט קאנאדע שוין פארעפנטליכט
די רעקארדס פון ארום  16פריש-באשטעטיגטע
מעדיצינען ,און עס איז אנגעוויזן געווארן אז
באלד ביים אנהויב האט זיך איבערגעוויזן די
וויכטיגקייט דערפון ווען געוויסע דאקטוירים
האבן איבערגעקוקט די רעקארדס האבן
אידענטיפיצירט אז א געוויסע מעדיצין קען שאטן
פאר פרויען אין געוויסע אומשטענדן.
אצינד ווען סיי אייראפע און סיי קאנאדע האבן
שוין געטוישט דעם סיסטעם טוען דאקטוירים
לייגן דרוק אויף די אמעריקאנער עף-די-עי
אגענטור אז זי זאל אויך איינפירן אזא סיסטעם,
ספעציעל אין ליכט פון די פאקט אז אין די לעצטע
יאר זענען אנטשטאנען פראבלעמען מיט עטליכע
באשטעטיגטע מעדיצינען ,און עקספערטן
זאגן אז מאכן די אינפארמאציע עפנטליך קען
פארמיידן אזעלכע טעותים.
א ווארטזאגער פאר די עף-די-עי האט אין א
סטעיטמענט אנערקענט די בענעפיטן פון אזא
טויש אבער האט צוגעלייגט אז די אמעריקאנער
האנדלס געזעצן און ביזנעס-פרייהייט פרינציפן
ערלויבן נישט פאר די עף-די-עי צו אוועקנעמען
פון די פירמעס די רעכטן צו האלטן איר
אינפארמאציע דיסקרעט און קאנפידענציאל אויף
זיך צו באשוצן פון קאנקורענץ.

ארקאנסעס  -״צומאל איז דער קראנקהייט
דער היילונג״ לויטעט א שפריכווארט ,און דאס
איז געקומען צום אויסדרוק אין אן אינטרעסאנטע
געשיכטע איז באריכטעט געווארן אין די לעצטע
טעג וויאזוי עס איז געפונען געווארן א היילונג
פאר א זעלטענע מחלה וואס האט געקאסט
טויזנטער לעבנס פאר צענדליגע יארן ,און
איז באטראכט געווארן אלס א מיסטעריעיזע
קראנקהייט וואס האט נישט קיין רפואה ,ביז א
יונגער דאקטאר איז קראנק געווארן דערמיט און
אליין געטראפן די רפואה דערפאר.
אין די מעדיצינישע וועלט זענען אנערקענט
איבער זיבן טויזנט ״זעלטענע מחלות״ וואס
עפעקטירן  400מיליאן מענטשן איבער די וועלט,
א זעלטענע מחלה מיינט אזאנס וואס עפעקטירט
א קליינע צאל מענטשן און דעריבער איז די
וויסנשאפט דערוועגן און שטודיעס באגרעניצט,
און עס באדייט אויך אז עס לוינט זיך נישט
פינאנציעל פאר דראג פירמעס צו אינוועסטירן
כח און געלט צו אויפקומען מיט די נויטיגע
מעדיצינען ,״דאס מיינט טיילמאל אז דער
היילונג באהאלט זיך פארנט פון די אויגן ,אבער
קיינער קימערט זיך נישט גענוג דאס צו פרובירן״
זאגט דער דאקטאר דוד פייגנבוים אין זיין נייער
בוך וואס ער האט ארויסגעגעבן איבער זיין

אדר תש"פ

אן פאניק איבער מעדיצינען וועלכע פילע נעמען
טעגליך ,רעקלאמעס וועלכע זענען הויפטזעכליך
אויף צו ברענגען מער אנערקענונג פאר די
אדוואקאטן וויבאלד די צאל פון מענשטן וואס
ווערן טאקע געשעדיגט פון די סארט דראגס
זענען גאר נידריג ,אבער פארט געדענקן די קונדן
דעם נאמען פונעם אדוואקאט פאר אנדערע
פעלער פון לאו-סוטס.
אבער אזעלכע רעקלאמען טוען אויך אסאך
צו אפשרעקן די וועלכע דארפן דאס נעמען און
שאפן אן איינדרוק אז די דראגס זענען געפארפול,
און אזוי ארום הערן זיי אויף נעמען די מעדיצינען,
ספעציעל ווען דאס ווערט באגלייט מיט א פלייץ
פון צווייפלאהפטיגע אינפארמאציע און נייעס
וועלכע ווערן היינט בליץ שנעל פארשפרייט
און ברענגען א נאטורליכע פארדאכט קעגן
מעדיצינען און פארמאסוטיקאל פירמעס.
דעריבער האט די ׳פעדעראלע טרעיד קאמיסיע׳
אין וואשינגטאן געמאלדן אז זי האט געשיקט
שארפע ווארנונגען צו די סארט אדוואקאטן
פירמעס און פארלאנגט אז זיי זאלן אויפהערן
מיט די סארט אדווערטייזמענטס ,זאגנדיג אז
דאס איז אומלעגאל אונטער די פעדעראלע
רעגולאציעס וויבאלד עס איז ״פארפירעריש״ און
רעפלעקטירט נישט די פאקטישע צושטאנד.
״אויב קומט איר ארויס מיט א רעקלאמע
אז געוויסע מעדיצינען זענען שעדליך ,דארפט
איר דאס קענען אויפווייזן מיט פאקטן און
סטאטיסטיקס ,און אויב נישט ווערט דאס
פאררעכטנט אלס א דירעקטע פרואוו צו פארפירן
דעם פאבליק און דאס קען האבן שעדליכע
פאלגן ,און איר וועט באשטראפט ווערן דערפאר״
שרייבט די קאמיסאר פונעם ׳עף-טי-סי׳.
דער טרעיד קאמיסיע האט צוגעלייגט אז פון
היינט און ווייטער זאלן אזעלכע רעקלאמעס
אויך מוזן צולייגן א ווארנונג אז מען זאל נישט
אויפהערן נעמען סיי וועלכע מעדיצין אן דעם
וואס מען האט זיך פריער באראטן מיט א
דאקטאר.
פערזענליכע געשיכט מיט׳ן נאמען ״מיין געיעג
פאר מיין היילונג״ אין וועלכע ער שילדערט
וויאזוי ער האט אליין געטראפן זיין רפואה
שטייענדיג ביים שוועל פון טויט.
פיינגבוים איז דיאגנאזירט געווארן נאכ׳ן
גראדואירן פון מעדיצינישע שולע מיט א מחלה
וואס הייסט ׳קעסטלמאן דיזיז׳ ,און מען האט אים
געזאגט אז די איינציגע וועג דאס צו באהאנדלן
איז כעמאטעראפי וועלכע שוואכט אפ דעם גאנצן
אימיון סיסטעם ,און אין פייגנבוים׳ס פאל האט
דאס געמיינט כעמאטעראפי פאר א גאנץ לעבן,
און דעריבער האט ער זיך אליין אריינגעלייגט
אליין צו טרעפן א לעזונג ,ווען אין די זעלבע צייט
ספראוועט ער זיך צו בלייבן ביים לעבן.
״איך האב געהאלטן שמועסן מיט הונדערטער
וואס ליידן דערויף צו הערן מער איבער די
סימפטאמען ,און איך האב אנדעקט א סימפטאם
וואס די דאקטוירים האבן נישט צוגעלייגט קאפ
דערצו ביז היינט ,און אזוי ארום האב איך גענוצט
מיין וויסנשאפט פון מעדיצינישע שולע און
צוזאמענגעשטעלט איינס מיט צוויי און עס האט
אויפגעבליצט אין מיין קאפ״
פייגנבוים איז געליגן אין בעט מיט זיינע
לעצטע כוחות נאכדעם וואס די דאקטוירים האבן
אויפגעגעבן אויף אים ,און האט מיט זיין לעצטע
אטעם געבעטן די דאקטוירים זאלן אים געבן א
געוויסע מעדיצין וואס הייסט 'סירוליימויס' וואס
מען נוצט געווענליך ביי נירן טראנספלאנטן ,און
עס האט זיך באלד ארויסגעשטעלט אז דאס האט
געראטעוועט זיין לעבן ,און נאך הונדערטער
לעבנס.
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רפואה איןיארצייטן
חודש אדר

אדרא

הרה"ק רבי ברוכ'ל
גארליצער זי"ע
אין שטאט גארליץ האט געוואוינט א גאר
געהויבענער שוחט באקאנט אלס "ר' ימיש
שוחט" ז"ל .ער (ווארשיינליך האט ער געהייסן
בנימין) איז געווען דער איין איינציגער שוחט
וועלכער האט באקומען "קבלה" פון הרה"ק
רבי ר' ברוך זי"ע פון גארליץ ,און מ'קען זיך
דעריבער פארשטעלן וואספארא שוחט ער
איז געווען.
במשך די יארן איז זיין נאמען ארויס בכי
טוב איבער אייראפע ,ביז עס איז אנגעקומען
צו צאנזער חסידים אין בערלין ,וועלכע האבן
אויך געוואלט עסן פון זיין שחיטה .ביי א
גרויסע בית השחיטה אין בערלין איז דעמאלט
איין שוחט אלט און שוואך געווארן און ער
האט געדאנקט פון אמט ,האבן די צאנזער
חסידים אין שטאט אפגעשמועסט מיט'ן
אייגענטומער פונעם בית השחיטה אז מען
וועט אויפנעמען דארט ר' ימיש .דער שוחט
האט זיך אויסגענומען גאר אסאך תנאים אויף
כשרות און השגחה ,למהדרין מן המהדרין ,און
מען האט אים אלעס נאכגעגעבן ,און דערצו
פארשפראכן א שיינעם געהאלט.
ר' ימיש איז אנגעקומען אין בערלין ,און
מען האט געדארפט אנהויבן צו שחט'ן אויף א
דינסטאג .דער טאג איז געקומען ,און ר' ימיש
איז נישטא .נאך לאנגע זוכענישן האט מען
אים געפינען אין שטוב ,אויסבאהאלטן ,מיט
זיין רעכטע האנט אינגאנצן פאראליזירט ל"ע!
דער בעה"ב פונעם בית השחיטה איז געווארן
זייער פארצווייפלט ,ער האט אים גענומען
צו א גרויסן שפיטאל ,וואו דאקטוירים האבן
געזאגט אז די האנט איז פארגיפטעט ל"ע און
מען דארף עס אמפוטירן צו ראטעווען זיין
לעבן .דער שוחט האט נישט מסכים געווען
דערצו ,האבן דאקטוירים געגעבן מעדיצינען
צו רעדוצירן די פארגיפטונג .אזוי זענען
געלאפן דריי וואכן ,און דערווייל האט ר' ימיש
אוודאי נישט געקענט שחט'ן.
דריי וואכן דערויף ,אין א דינסטאג טאקע,
שטייט ר' ימיש אויף צופרי ,און די רעכטע
האנט איז אים געזונט און פריש ,באוועגליך
נארמאל .דער פאראליז איז פארשוואונדן.
אויפ'ן גרויסן וואונדער האט דער שוחט
דערציילט וואס דא האט פאסירט:
"יענעם דינסטאג פארטאגס בעפאר איך
האב געדארפט אנהויבן שחט'ן דא אין בערלין,
איז געקומען צו מיר אין חלום מורי ורבי דער
הייליגער גארליצער רב ,און ער האט מיך
געפרעגט' ,ימיש ,האסט אנגענומען צו ווערן
שוחט אין בערלין?' יא ,האב איך געענטפערט,
צולייגנדיג אלע תנאים וואס מען האט זיך
אויסגענומען' .אבער צו ווייסטו ,ימיש ,אז
אפילו מען וועט פאלגן אלע דיינע תקנות
און תנאים אויפ'ן בעסטן אופן וועט דער
אייגענטומער פארקויפן נאך פילע וועגענער

די ציון פון הרה״ק מגארליץ זצוק״ל און זיין זון הרה״ק מרודניק און דער חדב״ן הרה״ק מחודרוב .אינעווייניגסטע בילד :א בילד פונעם בית החיים אין
גארליץ פאר׳ן קריג וואו מען זעהט דעם ארגינעלן אהל אינעם הונטערגרונד.
פלייש וואס דו האסט נישט גע'שחט'ן?'
דער רבי האט מיר געגעבן די האנט ,און איך
האב זיך אויפגעוועקט מיט שווערע הארץ
קלאפענישן ...און די האנט איז געווען טאטאל
פאראליזירט.
"די נאכט האב איך ווידער געזען דעם רבי'ן
אין חלום ,און ער האט מיך געפרעגט' ,ימיש,
ווילסט נאך אלץ זיין שוחט אין בערלין?' האב
איך אויסגעפלאצט אין געוויין און געזאגט,
'רבי ,ניין ,איך וועל נישט זיין שוחט דא .דער
הייליגער רבי זאל מיר מוחל זיין און מעורר
רחמים זיין אויף מיר אז די האנט זאל ווערן
געזונט '.דאן האט מיר דער רבי געגעבן די
האנט און געזאגט' ,אויב אזוי וועסטו זיין
געזונט '.און איך האב זיך ערוועקט ,מיט די
האנט פריש און געזונט".

רבי ברוך בן רבי חיים האלברשטאם זצ"ל ,א' אדר
תרס"ו

האט דער צדיק געענטפערט דער איד זאל
גיסן אביסל וואסער אויף א מכה וואס דאס
קינד האט געהאט פון די מחלה ,און זאפארט
איז דאס קינד געזונט געווארן ווי גארנישט
וואלט געווען.

אויף די עלטערע יארן האט דער צדיק
שווער געליטן אויף די אויגן .ער איז געפארן
קיין לעמבערג זיך היילן ביי א גרויסן אויגן
דאקטאר .ווען דער צדיק האט געוואלט
באצאלן ,האט דער דאקטאר נישט געוואלט
נעמען ,זאגנדיג אז ער נעמט נישט באצאלט
פון חסידישע רביים .דער צדיק האט דאך
געוואלט באצאלן ,ווי די חכמינו ז"ל זאגן אז א
דאקטאר בחינם איז נישט ווערד ,אבער דער
דאקטאר האט פארט נישט געוואלט נעמען.

זעהנדיג אז ער מיינט עס ערנסט ,האט רבי ר'
אורי געזאגט פאר'ן דאקטאר" ,וויסן זאלסטו,
אויב דו וועסט מיך פאלגן (און נעמען דאס
געלט) ,דעמאלט נאך מיין פטירה וועל איך
דיך נעמען אויף מיין פלייצע צום טויער פון
גן עדן און דו וועסט נישט דארפן גיין אין
גהינום ".דער דאקטאר האט געגעבן א קאלטן
שמייכל ,ווי צו זאגן אז פון אים אויס ...אבער
ער האט גענומען דאס געלט.
אבער דער וואונדער האט פאסירט .אין
די זעלבע צייט וואס דער הייליגער צדיק
איז נפטר געווארן אין זיין שטאט ,איז דער
דאקטאר פלוצלינג געשטארבן אין לעמבערג,
ותהום כל העיר.

אדרא

הרה"ק רבי אורי מ'סאמבור
זי"ע
רבי ר' אורי סאמבורער האט געזאגט
אז "אן אורח ברענגט א רפואה ",לויט א
געהויבענע גמטריא.

איינער פון די חסידים האט מכבד געווען
דעם צדיק אלס כהן ביי א פדיון הבן .יארן
שפעטער איז דער קינד קראנק געווארן ביז א
מצב מסוכן ר"ל און ער איז געלאפן צום רבי'ן,
זאגנדיג אז "איך האב אייך באצאלט פאר א
געזונט קינד".

דער גדר וואס איז געבויט אויף די יסודות פונעם אהל פון פאר׳ן קריגץ אינעם קעסטל :א
געמאלן בילד מצורת קדשו .פון הרה״ק מסאמבור
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אדר תש"פ

המספיק גאזעט

רפואה איןיארצייטן
חודש אדר
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אין זיינע לעצטע יארן איז דער צדיק
שוין געווען ל"ע א סגי נהור ,אבער דוקא אין
יענע יארן ,נישט זעהנדיג מיט די פליישיגע
אויגן ,האט ער מסיים געווען גאנץ ש"ס זיבן
מאל.

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

אדרז

הרה"ק רבי אייזיקל
קאלובער זי"ע
דער הייליגער צדיק רבי ר' אייזיק'ל
קאלובער זי"ע האט כל ימיו געליטן
אומבאגרייפליכע יסורים אויף די הויט ,מיט
אייטערדיגע אויסשלאגן וכו' ,אזוי ווייט
אז ער האט נאר געקענט האבן מלבושים
פון פאפיר ,ווייל פון סחורה איז געווען
אומדערטרעגליך.
דער צדיק האט מקבל געווען די יסורים
אויף זיך ,און האט קיינמאל נישט געקרעכצט,
אזוי ארום צו ממתיק זיין די יסורים וואס
משיח צדקינו דארף ליידן ,כידוע ,ביז די
גאולה שלימה בב"א.
וויבאלד דער צדיק האט אליינס מקבל
געווען די יסורים ,האט ער זיך אויסגענומען
א תנאי אז עס זאל אים נישט שטערן אום
שבת קודש .וכך הוה .אויף שב"ק האט דער
אלטער קאלובער זי"ע געקענט האבן בגדי
שבת כראוי ,אבער מוצאי שב"ק האט מען
געדארפט צוריק נעמען די פאפירענע בגדים.

אין קאלוב האט געוואוינט א גרויסער

אידישער דאקטאר .אמאל איז ער אדורך
דעם ביהמ"ד וואו דער הייליגער קאלובער
זי"ע האט געדאווענט ,בקול רעש גדול ,האט
דער דאקטאר געזאגט" ,דאס מוז זיין גבורות
ד' ,דער מענטש האט דאך נישט קיין לונגען".

רבי יצחק אייזיק בן רבי משה יחזקאל טויב
זצ"ל ,ז' אדר ב' תקפ"א

אדרח

הרה"ק רבי טובי' ליפשיץ
אב"ד בריגעל זי"ע
א איד איז געקומען זיך מזכיר זיין צו
הרה"ק רבי טובי' זי"ע פון בריגל ,אז זיין
קינד איז זייער קראנק געווארן .דער צדיק
האט אים געגעבן א מטבע און געזאגט אז
דער קינד וועט געזונט ווערן און פאר זיין
חתונה זאל ער קומען צו אים צוריק ברענגען
די מטבע .וכן הוה.

א זון פונעם צדיק ,רבי נפתלי זצ"ל ,איז
אמאל זייער קראנק געווארן מיט די טיפוס
מחלה .זיין גרויסער פאטער רבי טובי' איז
דאן מכובד געווארן מיט א סנדקאות ביי א
ברית .האט דער צדיק געזאגט פאר'ן אבי
הבן אז וויבאלד ער איז איצט מכניס זיין
קינד לבריתו של אברהם אבינו און ער קומט
אריין אין כלל ישראל ,האט ער א כוח צו
פועל'ן ,און ער זאל אינזין האבן זיין זון נפתלי
בן חנה זאל האבן א רפואה שלימה .באלד
נאכ'ן ברית איז רבי נפתלי געזונט געווארן
ווי גארנישט וואלט געווען.

רבי טובי' בן רבי משולם זלמן יהונתן ליפשיץ
זצ"ל ,ח' אדר תרע"ב

טז
אדר

הרה"ק רבי אלעזר מענדל
מ'לעלוב זי"ע
א איד איז אמאל געקומען צום הייליגן
לעלובער זי"ע און אים מכבד געווען מיט
אפשערן זיין אינגל לכבוד די חלאקא .האט
דער צדיק געענטפערט דעם איד ער זאל
אים געבן אן "עטשידע" (א גרויסע אראבישע
מטבע יענע צייט) ,וועט ער אננעמען דעם
כיבוד .דער צדיק האט אפגעשוירן דעם יונגל
און עס איז געפראוועט געווארן א גרויסע
שמחה כנהוג.
עטליכע טעג שפעטער איז דער אינגל
שטארק קראנק געווארן .דער טאטע איז
געקומען צום צדיק און געקלאפט אויפ'ן טיר
צו קענען אריינגיין .פון אנדערן זייט טיר האט
דער צדיק ארויסגערופן" ,קענסט אהיים גיין,
ער וועט זיין געזונט ,איך האב שוין געמאכט א
פדיון פאר אים".

דער הייליגער לעלובער הרה"ק רבי אלעזר
מענדל זי"ע פלעגט כידוע דאווענען מעריב
גאר לאנג ,שעות אויף שעות .איינמאל האט
פאסירט אז אן אראבער א שונא ישראל איז
אריבער דארט וואו דער צדיק האט געדאווענט
מעריב ,און ער האט גענומען א דיקן שטעקן
און גענומען שלאגן דעם צדיק אויפ'ן רוקן מיט
מכות אכזריות.
דער צדיק האט גארנישט געשפירט ,און
געדאווענט ווייטער מיט דביקות ווי גארנישט
וואלט געווען ,שעות ארוכות .שפעטער האט
מען געזען אז דער העמד פונעם הייליגן
לעלובער זי"ע איז געווען פול מיט בלוט

פלעקן פון די מכות אכזריות.
אבער ביז דעמאלט האט מען גארנישט
געוואוסט :נאכ'ן דאווענען האט דער גבאי
רבי הערשל געפרעגט דעם צדיק וויאזוי ער
שפירט נאך די ביטערע מכות פונעם אראבער,
האט דער צדיק געפרעגט מיט וואונדער פון
וואס ער רעדט ...האט דער גבאי געזאגט ,וואס
הייסט ,דער רשע איז דאך געקומען און געגעבן
אזעלכע שווערע מכות ,אבער דער צדיק האט
גארנישט געשפירט.

אמאל האט זיך דער צדיק אנגעלאנט
אויף א בחור וועלכער איז געווען שוואך
און קרענקליך .די מוטער פונעם בחור איז
געשטאנען דערנעבן ,האט זי געזאגט פאר'ן
גבאי מען זאל זאגן פאר'ן רבי'ן אז דער בחור
איז שוואך און האט נישט קיין כוח מען זאל זיך
אנלאנען אויף אים.
דער צדיק האט אפגעלאזט דעם בחור.
א קורצע צייט דערנאך איז דער בחור
צוזאמגעפאלן פון גרויס שוואכקייט .מען האט
מזכיר געווען זיין נאמען פאר'ן צדיק ,האט
ער געזאגט" ,ווער האט זיך אנגעלאנט אויף
וועמען? איך אויף אים אדער ער אויף מיר"?...
דאן האט מען צוריק געברענגט דעם בחור צום
צדיק ,און ער האט זיך אנגעלאנט אויף אים
ביים גיין ,און פון דעמאלט און ווייטער איז ער
געווארן געזונט און שטארק כאחד האדם.

רבי אלעזר מנחם מענדל בן רבי משה בידערמאן
זצ"ל ,ט"ז אדר ב' תרמ"ג

חי
אדר

הרה"ק בעל יסוד ושורש
העבודה זי"ע
אמאל אין א שווערן ווינטער טאג ,ווען די
פרעסט איז געווען ממש סיביריש ,איז מען
אריינגעקומען זאגן פאר הרה"ק רבי אלכסנדר
זיסקינד פון הוראדנא ,בעל יסוד ושורש
העבודה ,אז א איד איז געווען אין א קאלטע
מקוה און ביים ארויסגעקומען איז ער געווארן
זייער פארפרוירן ביז א מצב מסוכן.
האט דער צדיק שנעל אפגעענטפערט,
"זאל ער זיך נעמען זאגן נשמת וועט ער זיך
באלד אנווארעמען".

רבי אלכסנדר זיסקינד בן רבי משה זצ"ל ,י"ח אדר
ב' תקנ"ד

יט
אדר

הרה"ק רבי דוד מ'דינוב
זי"ע
דער אהל פון הרה״ק ארי׳ דבי עילאי מיט זיין זון און אייניקל הרה״ק מבריגל.

דער מצבה פון הרה״ק מבריגל זצוק״ל

ביים הייליגן צדיק רבי דוד דינובער זי"ע
האט מען געזען גאר אפענע מופתים כידוע,
בפרט אין עניני רפואה .אמאל איז געקומען צו
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רפואה איןיארצייטן
חודש אדר

דער רענאווירטער אהל פונעם הייליגן בני יששכר מיט׳ן אייניקל הרה״ק רבי דוד מדינוב
זצוק״ל אין שטאט דינוב ,און די מצבות .אין ראם די אהל קדשו.
אים א איד ,שלעפנדיג זיין קליין קינד וועלכער
האט זיך ל"ע דערווארגן און ס'איז שוין געווען
נאך אלעמען...
דער צדיק האט געהייסן יעדן ארויסגיין פון
שטוב .נאך א קורצע וויילע האט ער געעפנט
די טיר ,און דער קינד איז ארויס געזונט און
שטארק כאחד האדם.

רבי דוד בן רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל ,צמח
דוד ,י"ט אדר תרל"ד

כא
אדר

הרה"ק רבי רבי אלימלך
מ'ליזענסק זי"ע
דער הייליגער רבי ר' אלימלך זי"ע האט
געהאט א ברודער ,רבי נתן זצ"ל ,וועלכער
איז נישט געווען מעדת החסידים יענע צייט.
אמאל איז ער שטארק קראנק געווארן ביז א
מצב מסוכן ,און ער איז שוין אפילו אנגעקומען
צו גסיסה .פלוצלינג האט זיך רבי נתן
אויפגעוועקט ,און עס איז אים געווארן בעסער
און בעסער ביז ער איז געקומען פולקאם צו
די כוחות.
רבי נתן האט דערציילט ,אז זייענדיג
באוואוסטלאז האט ער געזען ווי ער איז ביים
בית דין של מעלה און מען האט אים דאן
געווען ער זאל שוין נפטר ווערן .פלוצלינג איז
אנגעקומען זיין ברודער דער הייליגער רבי ר'
זושא זי"ע ,מיט א "נועם אלימלך" אונטער'ן
ארעם ,און געבעטן ביים בי"ד של מעלה אז
אין זכות פון די צוויי אחים הקדושים זאל מען
ממתיק זיין דעם דין און לאזן דעם ברודער
אויסלעבן ,וכך הוה.
א צייט שפעטער איז רבי נתן געפארן
קיין ליזענסק ,צו קענען ליגן נעבן דעם נועם
אלימלך .רבי נתן איז דארט נפטר געווארן ,און
מען האט אים מקבר געווען אין דרויסנדיגן
אוהל פון הייליגן ציון.

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

כג
אדר

הרה"ק בעל חידושי הרי"ם
זי"ע
דער איידעם פון הייליגן חידושי הרי"ם זי"ע
איז אמאל זייער נישט געזונט געווארן ,און דער
מצב איז געווארן גאר שווער .ווען דער חידושי
הרי"ם איז געקומען באזוכן זיין איידעם ,און האט
דארט געפרעגט דעם דאקטאר וואס ער זאגט,
האט דער דאקטאר געענטפערט מיט א משל.
א גרויסער קעניג האט אמאל געהאט א
גאר טייערן איידלשטיין ,גאר אומשאצבאר,
וואס יעדער האט באוואונדערט .אבער מען
האט באמערקט א פיצינקע פלעקל אויפ'ן
שטיין ,און דער קעניג האט געזוכט א שמידט
זאל ארויסנעמען דעם פלעק .די גרעסטע
ספעציאליסטן זענען גערופן געווארן ,אבער
קיינער האט זיך נישט געוואלט אונטערנעמען
די ארבייט ,ציטערנדיג אויב אינמיטן די ארבייט
וועט זיך דער שטיין צושפאלטן .זעהנדיג אז

עס גייט נישט מיט די גרויסע ,האט דער קעניג
אריבער געשיקט דעם שטיין צו א פשוט'ן
בעל מלאכה ,אויף א וועג ער זאל נישט וויסן
וועמענ'ס דער שטיין איז ,און דער מענטש האט
קורץ און שנעל פארראכטן דעם שטיין אן קיין
שום פראבלעם.
האט דער דאקטאר אויסגעפירט ,אז פון
ווען ער האט געהערט ווער עס איז דער שווער
פונעם חולה ,קען ער נישט געהעריג זיך אפגעבן
מיט אים ,ציטערנדיג מיט שרעק ער זאל נישט
חלילה פארדארבן און מצער זיין אזא גרויסן
צדיק .ער האט גע'עצה'ט דעם חידושי הרי"ם ער
זאל ברענגען א דאקטאר וועלכער ווייסט נישט
ווער דער איידעם און שווער זענען וועט ער
קענען טאן א בעסערע ארבייט און אויסהיילן
דעם איידעם.
דערויף האט דער חידושי הרי"ם געזאגט אז
מיט דעם משל פארשטייט ער שוין דעם מדרש
אז ביים מנורה אין משכן האט משה רבינו נישט
פארשטאנען די צורה דערפון ,האט אים דער
אייבערשטער געוויזן פון פייער ,אבער משה
רבינו האט נאך אלץ נישט פארשטאנען ,האט
דער רבוש"ע געזאגט ער זאל זאגן פאר בצלא'
בן אורי בן חור ,וכך הוה (ב"ר ט"ו ,ז') .מיט דעם
פארשטייט מען זייער גוט ,אז משה רבינו אין
זיינע מדריגות האט פארשטאנען די קדושה און
סודות פון די מנורה ,האט ער אזוי מורא געהאט
עס צו מאכן ,אבער בצלא' איז נישט געווען אין
די מדרגה פון משה רבינו האט נישט אזוי מורא
געהאט האט ער געקענט מאכן די מנורה.
רבי יצחק מאיר בן רבי ישראל אלתר
(רוטנבערג) זצ"ל ,כ"ג אדר תרכ"ו

כט
אדר

הרה"ק בעל תפארת שלמה
זי"ע
אמאל ערב פסח ביים הייליגן תפארת
שלמה זי"ע איז געקומען א חסיד ,ר' יצחק

אליניק ,און געברענגט א פולן אוצר צו
קענען איינרישן דעם יום טוב ביים רבי'ן
אין שטוב .אויפ'ן רוקן האט ער געהאלטן א
זאק קארטאפל ,אין רעכטן האנט א גענזל
און אין לינקן הענט א קריגל אויל אדער
שמאלץ.
ווען דער חסיד איז אנגעקומען ,האט
ער נישט געהאט וויאזוי צו קלאפן ,האט ער
געגעבן א שטויס אויף די טיר און עס האט
זיך ברייט געעפנט .דער הייליגער צדיק
האט געהאלטן אינמיטן לערנען ,און זיך
געגעבן א דריי אויס מיט וואונדער .יענעם
מאמענט איז ר' יצחק אויסגעלאפן פון כוח
אנצוהאלטן די שווערע לאסט ,און געגעבן
א לאז אראפ דעם זאק קארטאפל ,וואס
האט זיך צעקוילערט איבער'ן גאנצן צימער.
פארשעמט ביז גאר ,האט ער זיך געגעבן
א רוף אן צום צדיק מיט א פארסאפעטן
אטעם" ,דאס איז אייך ,רבי ,א מתנה לכבוד
יום טוב"...
דער תפארת שלמה האט אויפגעלויכטן
און זיך אנגערופן צום חסיד" ,אין דעם זכות
וועט איר לעבן הונדערט יאר .איר האט מיך
אזוי דערלעבט ,און אזוי וועט איר דערלעבן
ביז די הונדערט ".ווען ר' יצחק האט דאס
דערציילט ,איז ער געווען  98יאר ,און ער
האט צוגעלייגט אז ער האט נאך צוויי יאר
צום לעבן פון די ברכה פונעם צדיק.

פון תפארת שלמה איז אויך באקאנט
דער ענין פון אויס'פועל'ן זש"ק ביים סדר
נאכט פאר מה נשתנה ("וכאן הבן שואל").
ער האט געזאגט מען זאל דערביי מתפלל
זיין אויף דעם ,און פיל אידן זענען דורכדעם
געהאלפן געווארן ,נאך בחייו און ביז היינט.

רבי שלמה בן רבי דוב צבי הכהן ראבינאוויץ
זצ"ל ,כ"ט אדר תרכ"ו

זכותם יגן עלינו
ועל כל ישראל

רעכטס :א זעלטענע ספר מיט׳ן זיגעל פונעם תפארת שלמה וועלכע ליגט אינעם הארווארד ביבליאטעק לינקס :דער ציון פונעם
טאכטער פונעם הייליגן תפארת שלמה אין בית החיים אין צפת
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הרב

הרב

הי"ו

הי"ו

אלי' הלוי
רייזמאן

אלישע שמואל
הורוויץ
פרעזידענט ,באורד אוו דיירעקטארס
ניו יארק סטעיט המספיק אסאסיעישן

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל חתנו מו"ה נחמי' ווערצבערגער הי"ו

מו"ה

וואלף
שניטצער
הי"ו

באורד מעמבער
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת נישואי הנכד
החתן היקר כמר ישי ני"ו
בן חתנו מוה"ר יצחק בראך הי"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה אברהם יצחק שמואל מערץ הי"ו

מעמבער ,באורד אוו דיירעקטארס
המספיק אוו ארענדזש קאונטי

מזל
טוב

מו"ה

טובי' שרייבער
טראנספארטאציע קאארדינעיטער
המספיק אוו אראנדזש קאונטי

קאמיוניטי העביליטעישן קאארדינעיטאר
המספיק אוו אראנדש קאונטי

בת מו"ה שלמה צבי אלעזר פישער הי"ו

מו"ה

אליקים געציל
קליין
הי"ו

פראדשעקט מענעדשער
ניו יארק סטעיט המספיק אסאסיעישן

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה

רפאל
ווערטהיימער

מו"ה

בערל שטיין
הי"ו

באורד מעמבער
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת אירוסי הנכדה
הכלה החשובה תחי'
בת בנו מוה"ר יושע לייב שטיין הי"ו
עב"ג החתן היקר כמר משה ני"ו
בן מו"ה הערשל ווייס הי"ו
ולרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל חתנו מו"ה יואל יו"ט יאזשעף הי"ו
ולרגל שמחת לידת הנינה תחי'
אצל נכדו מו"ה חיים שמעון אראן הי"ו

מו"ה

הי"ו

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת נישואי הנכד
החתן היקר כמר אהרן שמואל ני"ו
בן חתנו מוה"ר יעקב יוסף גלויבער הי"ו
עב"ג הכלה החשובה תחי'

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל בנו מו"ה אהרן מתתי' רייזמאן הי"ו

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים

שתזכו לרוות

רב
נחת
דקדושה
מכל יוצאי חלציכם
מתוך אושר

ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת
עד ביאת הגואל

הי"ו

דירעקטאר אוו דעי סערוויסעס
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבת תחי'

יצחק אייזיק
זילבערשטיין
הי"ו

מעמבער ,באורד אוו דיירעקטארס
ניו יארק סטעיט המספיק אסאסיעישן

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל חתנו מו"ה חיים נחום גאטליעב הי"ו

מו"ה

צבי יצחק
שלמה פארגעס
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

עסיסטענט מענעדשער
'49סטע סטריט שוועסטערהיים
המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת נישואי הבן החתן היקר
כמר אברהם בנימין הלל נ"י
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה אברהם בנימין וועבער הי"ו

מו"ה

יואל גראסס
הי"ו

טראנספארטאציע קאארדינעיטער
המספיק אוו ארענדזש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבת תחי'

געזונטהייט נייעס

לופט-ליניעס אנאנסירן ספעציעלע
פראגראמען פאר קינדער מיט אוטיזם
אטלאנטע  -אין די לעצטע יארן זעהט מען
ליידער א שטארקע אויפשטייג פון קינדער
וואס ווערן דיאגנאזירט מיט אוטיזם ,און
דאס ברענגט מיט זיך מער פארשטענדעניש
צו די אייגענארטיגע געברויכן פון די
סארט קינדער ,וואס זענען טיילמאל קלוג
און טאלאנטפול אבער האבן פארשידענע
שוועריגקייטן וואס קענען פילפאכיג
פארלייכטערט ווערן מיט די ריכטיגע

צוגאנג.
די פארמערטע אנערקענונג אין די
ספעציעלע געברויכן קומט  -צווישן אנדערע
 צום אויסדרוק מיט פארשידענע פראגראמעןסיי פון די רעגירונג און פון ארגאניזאציעס,
אבער אויך פון גרויסע פירמעס וועלכע טוען
צופאסן זייערע סערוויסעס צו אקאמאדירן
קינדער מיט אוטיזם און זייערע משפחות,
וויבאלד דאס לוינט זיך זיי נעמנדיג אין

באטראכט די פארמערטע צאל פון אזעלכע
פעלער ,און דאס טוט טאקע אין פילע פעלער
שטארק פארלייכטערן פאר די משפחות מיט
די טאג טעגליכע שוועריגקייטן צו ערציען
אזא קינד.
דאס לעצטע ביישפיל פון אזא סארט
איניציאטיוו איז פון עטליכע גרויסע
לופטליניעס וועלכע האבן אונטערגענומען
א פראגראם צו העלפן פאמיליעס פון קינדער

מיט אוטיזם צו פליען אומגעשטערט דורך
אקאמאדירן די סארט קינדער און אדרעסירן
זייערע שוועריגקייטן ,גייענדיג אין די
פוסטריט פון ׳דעלטא עירליינס׳ וואס האט
צוערשט אנאנסירט אזא פראגראם לעצטענס.
איינע פון די הויפט שוועריגקייטן פון
מענטשן מיט אוטיזם איז ׳סענסארי אישוס׳
וואס מיינט אז עס איז זיי שווער אין פלעצער
זייט >> 25
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מו"ה

הרב

משה אלימלך
זאב זאבעל

דוד צבי כהנא
שליט''א

בן אדמו''ר מספינקא מאנסי שליט''א
מגי''ש בישיבת תורה וחסד 221
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת אירוסי הבן
החתן היקר כמר צבי נ"י
עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת הרב יעקב ישראל ישורין כהנא הי"ו

מו"ה

נפתלי הירצקא בראך
הי"ו

נאכט שטאב ,קארלסבורג אונזערהיים
המספיק אוו ארענדש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

נאכט שטאב ,קארלסבורג אונזערהיים
המספיק אוו ארענדש קאונטי

וגם לרבות חתנו מו"ה

יואל מארקאוויטש

הי"ו

דירעקטאר אוו רעזידענשל סערוויסעס
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

מזל
טוב

לרגל שמחת לידת הנכדה/הבת תחי'

מו"ה
הי"ו

שתזכו לרוות

יואל ישכר
דוב היילברון
הי"ו

בוכהאלטער ,המספיק אוו אראנדש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל כניסת הבן
הבחור היקר כמר זאב ני"ו
לעול התורה והמצות

מו"ה

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

מו"ה

די .עס .פי ,.קארלסבורג אונזערהיים
המספיק אוו אראנדש קאונטי

יהי רצון מלפני

מו"ה

איי-טי דירעקטארש
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

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

קארלסבורג אונזערהיים שטאב
המספיק אוו ארענדש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת תגלחת הבן
היניק כמר וואלווי ני"ו

הי"ו

הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

דירעקטאר אוו דעוועלאפמענט
המספיק אוו קינגס קאונטי

מו"ה

יקותיאל אהרן
דוד רובינשטיין

משה שווארץ

הי"ו

נפתלי טעסלער

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל חתנו מו"ה יעקב מענדלאוויטש הי"ו

אבינו שבשמים

רב
נחת
דקדושה
מכל יוצאי חלציכם
מתוך אושר

ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת
עד ביאת הגואל

יודא לייב האללענדער
הי"ו

רעספיט פראגראם שטאב
המספיק אוו ארענדזש קאונטי

וזוג' החשובה תחי'
לרגל שמחת לידת הבת תחי'

עב"ג החתן היקר כמר יואל ני"ו
בן מו"ה יעקב חזקי' מארקאוויטש הי"ו

מו"ה

משה באדנער
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

אינטעיק קאארדינעיטאר
המספיק האום קעיר

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

מו"ה

יעקב שטערן
הי"ו

וזוג' החשובה תחי'

דירעקטאר קאמפארט העלט קעיר מענעדשער

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

מו"ה

אהרן דוד אלטמאן
הי"ו

שבת און נאכט שטאב ארקעדיען ברודערהיים
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

וזוג' החשובה תחי'

שבת און נאכט שטאב ארקעדיען ברודערהיים
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

געזונטהייט נייעס

לופט-ליניעס אנאנסירן ספעציעלע
פראגראמען פאר קינדער מיט אוטיזם
<<זייט 24

וואס ווירבלט מיט מענטשן ,און אזוי אויך מיט
הויכע גערודער און געפילדער .דאס אלעס
מאכט עס גאר שווער פאר קינדער מיט אוטיזם
צו פארן אויף א פליגער ,און די לופטליניעס
האבן דעריבער אונטערגענומען א צאל שריט
זיי צו פארלייכטערן דעם רייזע.
אונטער דעם פראגראם  -וואס דעלטא
שטעלט צו אינעם אטלאנטא לופטפעלד -
קענען עלטערן ברענגען זיייערע קינדער צום
לופטעפלד און ספעציעל אויפגענומען געווארן

דורך געשולטע פילאטן וועלכע נעמען זיי אריין
אינעם ׳קאקפיט׳ און ערקלערן זיי וויאזוי דער
פליגער ארבעט און זיי קריגן אויך א קורצע
פליה-רייזע זיי צו מאכן באקוועם מיט׳ן פליען.
זינט דעלטא האט אנאנסירט דעם
פראגראם האבן נאך עטליכע לופטפעלדער
פראגראמען
ענליכע
אונטערגענומען
וואס אנטשפרעכן צו העלפן די קינדער
איבערקומען זייער פחד פון פליען און אזוי
ארום פארלייכטערן פאר די עלטערן זיך
ספראווען מיט׳ן פליען מיט זייערע קינדער.

די פראגראמען העלפן פאר פאמיליעס מיט אוטיזם צו פליען מיט יישוב הדעת
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המספיק אין בילדער

אקטיוויטעטן אין המספיק קינגס קאונטי

המפסיק 38סטע סט .שוועסטערהיים פייערט צען יאר זינט איר גרינדונג

אינדרויסן פון ׳פאן סטעישן׳ נאך אן אויספלוג

דעי-העב תלמידים ביי אן אויספלוג צו א ספעציעל ״בערן געשעפט״ וואו מען שטעלט זיך צונויף
דעם אייגענעם בער...

די תלמידים ביי א באזוך אינעם קדם וויין פאבריק

אקטיוויטעטן אין המספיק ראקלענד קאונטי

ישיבת ׳תורה וחסד׳ רעכט אפ א סיום מסכת סוכה מיט די באטייליגונג פון די המספיק פירערשאפט

דער המספיק פריינט דר .בארוך ביים שפילן ׳גרעב בעג׳ מיט די תלמידים .יגעת ומצאת תאמין! מערקט די שמייכל ביים
טרעפן דעם אוצר...

כשם שזכית לסיים מסכת זו...

׳קאנקארד ברודערהיים׳ ביים באזוכן אוויאציע מוזעאום אין ניו דזשערזי.

27
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האלט אן
.ביזנעס קראפט
רעקרוטירט פרישע
.געטרייע ארבייטער

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 ארענדזש קאונטי

פריש ארויס פון אויוון...

די תלמידים פון ׳תורה וחסד׳ ביים באזוכן א ׳דאנאט פאבריק׳

אין התורה נקנית אל בדיבוק חברים ...ביים לערנען אינאיינעם משניות

והיה כנגן המנגן...

מעשי ידיו להתפאר ...א תלמיד שטעלט פאר
זיין הערליכע ארבעט.

שבת אחים ...מען לערנט אינאיינעם און מען לופטערט
זיך אויס ביינעזאם.

קנ״ה לך חבר ...א תלמיד ביים שרייבן אין זיין
טאג-בוך

המלאך הגואל ...די תלמידים קומען צו א ׳קריאת שמע ליינען׳ פון א שטאב מיטגליד
וויפיל נעגלעך אויפ׳ן דאך אזויפיל מלאכים אויף די וואך.

אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה ...מען
דערפרייט זיך מיט א טאנץ.

ומתן שכרה בצדה....
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המספיק
איז גרייט
פאר אייער
פאמיליע

After School Respite
After
After
School
School
Respite
Respite
Self
Direction
Self
Self
Direction
Direction
ISS Apartments
ISSISS
Apartments
Apartments

Home Based Respite
Home
Home
Based
Based
Respite
Respite
Prevocational Services
Prevocational
Prevocational
Services
Services
Achosainu Academy
Achosainu
Achosainu
Academy
Academy

זענט איר נייגעריג וועלכע סארט הילפס פראגראמען זענען פארהאן אין
אין
אין
פארהאן
פארהאן
זענען
זענען
פראגראמען
פראגראמען
הילפס
הילפס
סארט
סארט
וועלכע
וועלכע
נייגעריג
נייגעריג
איר
זענט
זענט
המספיק.
רופט
הילף?
נויטיגט זיך אין
מיטגליד
פאמיליע
איראייער
וואס
פאל
המספיק.
המספיק.
רופט
רופט
הילף?
הילף?
אין
זיךזיך
נויטיגט
נויטיגט
מיטגליד
מיטגליד
אייער
אייער
וואס
וואס
פאלפאל
היים-באדינונגען,
אין פון
סערוויסעס:
הילף
פאמיליערייע
פאמיליעא
שטעלט צו
המספיק
היים-באדינונגען,
היים-באדינונגען,
פון
סערוויסעס:
סערוויסעס:
הילף
רייערייע
א א
צו צו
שטעלט
שטעלט
המספיק
המספיק
באצאלן
פוןשטיצע צו
פינאנציעלע
הילף ביז
געהילפן,
פערזענליכע
קאמיוניטי און
באצאלן
באצאלן
שטיצע צו
שטיצע צו
פינאנציעלע
פינאנציעלע
ביזביז
געהילפן,
געהילפן,
פערזענליכע
פערזענליכע
און
קאמיוניטי
קאמיוניטי
מיטגליד.
פאמיליע
אייער
אוןבאדינען
פון
קאסטן
די
מיטגליד.
פאמיליע
פאמיליע
אייער
באדינען
באדינען
איזפון
פון
קאסטן
קאסטן
די די
מיטגליד.מיט די בעסטע קעיר און
סערווירן
צו
אייעראייך
גרייט
שטענדיג
המספיק
און
און
קעיר
בעסטע
בעסטע
מירדי
די
מיטמיט
סערווירן
סערווירן
צו צו
אייך
אייך
גרייט
גרייט
שטענדיג
איזאיז
המספיק
המספיק
דער
קעיראז
מאכן
זיכער
וועלן
אלעמען
פון
מער
שטענדיגזיך.
נויטיגט
איר
וואס
הילף
דער
דער
אז אז
מאכן
מאכן
זיכער
זיכער
מירמיר
וועלן
וועלן
אלעמען
אלעמען
מער
מער
זיך.זיך.
נויטיגט
נויטיגט
איר
וואס
וואס
הילף
הילף
געניסן
קענען
גרינגערהייט
זאלט
פוןאיר
פוןאון
לייכט
אנקומען
אירזאל
פראצעדור
געניסן
געניסן
קענען
קענען
גרינגערהייט
גרינגערהייט
זאלט
זאלט
איר
און
און
לייכט
לייכט
אנקומען
אנקומען
זאלזאל
פראצעדור
פראצעדור
קומט אייך.
אירעס
וואס
באהאנדלונגען
ערשטקלאסיגע
פון
אייך.
אייך.
קומט
קומט
עסעס
וואס
וואס
באהאנדלונגען
באהאנדלונגען
ערשטקלאסיגע
ערשטקלאסיגע
פוןפון

)Community Habilitation (Com Hab
Community
Community
Habilitation
Habilitation
(Com
(Com
)Hab
)Hab
)Family Support Services (Reimbursement
Family
Family
Support
Support
Services
Services
)(Reimbursement
)(Reimbursement
Day Habilitation
Day
Day
Habilitation
Habilitation

צו קלארשטעלן אויב איר זענט בארעכטיגט פאר די סערוויסעס ,ביטע רופט היינט718.387.8400 :
718.387.8400
718.387.8400
היינט:
היינט:
רופט
רופט
ביטע
ביטע
סערוויסעס,
סערוויסעס,
די די
פאר
פאר
בארעכטיגט
בארעכטיגט
זענט
זענט
איראיר
אויב
אויב
קלארשטעלן
קלארשטעלן
צו צו
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די 'סארנא'

דער סוד פון דר .סארנא'ס וואונדערליכע מעטאדע אויסצוהיי
איין און פערציגדסטער ארטיקל

ביים זיצונג – מען סטראשעט דר.
סטירר
אינעם פאריגן ארטיקל האבן מיר
אנגעהויבן אביסל צו באשרייבן די היסטאריע
פונעם אנטוויקלונג פונעם ״שרעקעדיגן
מחלה״ ליים דיזיז ,און כראנישע ליים דיזיז.
מיר האבן פרובירט צו אוועקשטעלן די פאקטן
און וויאזוי עס איז אנטוויקלט געווארן אלס א
מחלה וואס מען לייגט אן דערויף פיל מער ווי
מען האט ארגינעל געמיינט .אזוי ארום אז מיר
זאלן קענען בעסער אפשאצן אויף ווי ווייט דער
סארנא מעטאד קען דא ארויסהעלפן .ווייל עס
איז וויכטיג צו פארשטיין וויאזוי דער מחלה
איז אפירגעקומען און אלע מיינונגען איבער
דעם מחלה .אזוי אז יעדער ליינער קענען אליין
אפשאצן וואס ער/זי האט צו טון ,און צו זיין
ספעציפישע פאל האט א שייכות צום סארנא
מעטאד אדער נישט.
אינעם ארטיקל האבן מיר זיך באקאנט
געמאכט מיט דר .סטירר וואס האט
ערפינדן דעם מחלה אינעם שטעטל ליים,
קאנעקטיקעט ,און פון דעמאלטס איז ער
געווארן א 'העלד' פאר׳ן אויפכאפן דעם
מיסטעריעזן קרענק ,און שטארק אויסגעלויבט
געווארן פאר׳ן צוטרעפן די ריכטיגע רפואה
דערפאר .מיט די צייט אבער האט דר .סטיר
אנגהויבן איינצוזען אז דאקטוירים ,ווי אויך דער
אלגעמיינע באפעלקערונג ,האבן אנגעהויבן
'אויסצונוצן' דעם נייעם מחלה אלס אן ענטפער
אויף פארשידענע סימפטאמען וואס מען האט
נישט געקענט קלאר פעסטשטעלן פון וואס
דער פאציענט ליידט .דאקטוירים וואס האבן
געגלייבט אין דעם ,האבן אנגעהויבן טיילן
לאנג-טערמיניגע אנטיביאטיק רעכטס און
לינקס מיט א ברייטקייט.
דערזעענדיג דעם חורבן ,האט ער דאס
אליינס אנגעהויבן נאכצופארשן און ער איז
געקומען צו די מסקנה ,אז זייער אסאך מענטש
וואס מען זאגט זיי אז זיי האבן ליים דיזיז ,האבן
אין פאקט נישט קיין ליים ,נאר אנדערע סארט
קרענק ווי כראניש פאטיג וכדו' .אבער פון ווען
ער האט קלאר ארויסגעשטעלט זיין מיינונג
האט ער אנגעהויבן צו באקומען קרומע בליקן.
מען האט אים אנגעהויבן אנקוקן ווי א פרעכער
מערדער פאר׳ן נישט רחמנות האבן אויף
מענטשן וואס ליידן נעבעך מיט שרעקליכע
פיינפולע יסורים ,און פון גרויס 'רשעות' האלט
ער זיי נישט ביים געבן דעם 'ריכטיגן' דיאגנאז
אז זיי ליידן פון ליים דיזיז ,און דערפאר קענען
זיי נישט אנקומען צו זייער ענדגילטיגע היילונג.
אין אוגוסט ,יאר  1993האט די רעגירונג
פאררופן א זיצונג מיט דאקטוירים צו
דיסקוטירן די ליים דיזיז אישו .פארשטייט זיך

אז דר .סטירר איז געווען פון די הויפט געסט,
און יעדער האט געוואוסט אז די רעגירונג וועט
זיך שטארק רעכענען מיט זיין מיינונג ,זייענדיג
דער דאקטאר וואס האט ערפינדן דעם מחלה.
דערפאר האבן זיך די 'קעגנערס' אנגעגרייט
מיט א העסליכע ווידערשטאנד אויפצואווייזן
פאר די רעגירונג אז דר .סטירר איז נישט
גערעכט ,און זיך אננעמען פאר די רעכטן פון
אלע פארקריפעלטע ליים דיזיז ליידענדע וואס
קענען נישט באקומען קיין דעקונג ,אלעס
צוליב די ״שלעכטיגקייט״ פון דר .סטירר.

(מיינענדיג דר .סטירר) וואס פאררופן זיך
'פארשער' ,טוען בלויז דינען זייערע אייגענע
אינטערעסן ,און פירן זיך אויף זייער אומעטיש,
און מאכן אוועק יעדער איינער וואס האלט
אנדערש פון זיי".
אין א פרואוו צו שפילן אויף די געפילן פון
די אנוועזנדע ,האט ער אריינגעברענגט א קליין
יונגל אין א רעדל-שטול וואס ליידט מכלומר'שט
פון ליים ,מיט די אויערן צוגעדעקט מיט שיכטן
פון אויערן שיצערס ,וויבאלד לויט זיין מאמע
ליידט דאס קינד פון ליים ,און הויכע גערודער

אין א פרואוו צו שפילן אויף די
געפילן פון די אנוועזנדע ,האט
ער אריינגעברענגט א קליין
יונגל אין א רעדל-שטול וואס
ליידט מכלומר'שט פון ליים
ביים זיצונג האט אויפגעטרעטן דר.
זשאסעף בורעסקענאו פון לאנג איילענד
און שארף אראפגעריסן ,אין נאמען פון זיינע
טויזענטער ליים פאציענטן ,די דאקטוירים
וואס האבן נישט קיין געפיל פאר די ליים
ליידענדע .אין זיינע ווערטער האט ער שארף
ארויסגעברענגט אז "געוויסע דאקטורים

קען שאטן זיין הערקראפט ,וויבאלד ער לייד
שוין פון ניוראלאגישע פראבלעמען צוליב די
ליים .מען האט צוגעלייגט דעם מייק נעבן דעם
קינד'ס מויל ,און מיט גרויס שוועריגקייט האט
דאס קינד אריינגעמורמעלט" ,מיר קענען נישט
טראכטן ,מיר קענען נישט שלאפן ,טראכט
וועגן אונז( "...מיינענדיג מיט דעם' ,מיר'  --אלע

ליים ליידענדע).
די פארזאמעלטע זענען געווען פארגאפט,
אבער דר .סטירר איז נישט נתפעל געווארן
פון די לופטיגע פראפאגאנדע ,און האט קלאר
ארויסגעברענגט ביי זיין לעקציע אז בלויז
דערפאר וואס איינער פילט זיך נישט גוט,
מיינט נאך נישט אז מען ליידט פון ליים דיזיז.
ער האט ווידער ארויסגעהויבן זיין מיינונג אז
דאקטוירים טוען נישט ריכטיג דיאגנאזירן
פאציענטן מיט ליים דיזיז .די פארזאמעלטע
האבן אבער אויסגעשריגן און גרויס אויפברויז,
"ער איז נישט גערעכט! ער איז נישט גערעכט!"
שפעטער האט דר .סטירר געזאגט פאר א
דזשורנאליסט אז זייט ער פארשט ליים דיזיז,
האט ער קיינמאל נישט געזען א קינד אין אזא
מצב וואס ליידט פון ליים .ער האט געהאלטן אז
מען האט אויף דעם קינד סתם אויסגעטראכט
א דיאגנאז וואס איז נישט געשטויגן און נישט
געפלויגן.
די דרוק איז געגאנגען אזוי ווייט ,אז מענטשן
האבן אנגעהויבן צו שיקן טויט-דראאונגען
צו דר .סטירר .אין אן ארטיקל אינעם ׳ניו
יארק טיימס׳ אין יוני  ,2001שילדערט דער
שרייבער די ווילדע האס און העצערייען וואס
האבן זיך אנגעהויבן וועבן איבער דר .סטירר.
אין יענע צייט איז ליים דיזיז שוין געווארן אן
עפידעמיע ,און טויזענטער פאציענטן האבן
זיך ארומגעדרייט אין אנגסט ,גלייבענדיג אז זיי
ליידן פון דעם מאנסטערישן מחלה פון ליים
דיזיז ,אבער דר .סטירר איז שולדיג פארוואס זיי
ליידן נאך ,וויבאלד ער וויל נישט באשטעטיגן
דעם טעאריע אז די אלע סימפטאמען זענען א
סימן פון ליים דיזיז ,און דעריבער טוט די סי-
די-סי דאס נישט אנערקענען.
עס איז געגאנגען אזוי ווייט אז מענטשן
האבן פראטעסטירט מיט שילדן אין די גאסן
קעגן סטירר ,וועלכע האבן זיך געליינט ״וויפיל
נאך מענטשן גייסטו אומברענגען?״ און נאך
פארשידענע פארפירערישע לאזונגען וועלכע
זענען געווען געצילט אים צו ברעכן .אזוי אויך
אויפ׳ן אינטערנעט האבן פארשידענע מענטשן
אנגעהויבן שרייבן גאר נעגעטיווע ארטיקלן
און ריוויוס קעגן דר .סטירר אין א פארזוך
צו שעדיגן זיין רעפוטאציע .דר .סטירר האט
אנגעהויבן צו ציטערן פאר זיין לעבן ,און האט
פראבירט ווי ווייניגער זיך צו דרייען צווישן דעם
באפעלקערונג.

דאס גרינדונג פון די 'איילעדס'
גרופע – די באקטעריע בלייבט
פארשטעקט אינעם קערפער
פון די אנדערע זייט האט זיך דער
זשאסעף
דר.
אויבערדערמאנטער
בורעסקאנאו געגאנגען זיין וועג ,און זעענדיג
אז זיינע ווערטער פאלן אויף טויבע אויערן,
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ילן ווייטאגן און וויאזוי עס צו נוצן למעשה חיים מאיר הכהן פערל
האט ער צוזאמען מיט נאך דאקטוירים ,וואס
זענען געווען זיינע נאכפאלגער ,געגרונדעט
א נייע זעלבסשטענדיגע ארגאנעזאציע
מיטן נאמען 'אינטערנאציאנאלע ליים און
אסאסיעיטעד דיזיז סאסייעטי' ,אין קורצן
איי.על.עי.די.עס ,.ווי מען רופט עס היינט די
'איילעדס' ארגענאזאציע.
דער ארגענזאציע איז אומאפהענגיק
און איז נישט אנגעשלאסן אינערהאלב
דער רעגירונג אזוי ווי דער סי-די-סי דער
צענטער פאר דיזיז קאנטראל ,נאר אינגאנצן

זעלבסשטענדיג ,און זיי גלייבן אז נאר זיי
פארשטייען וויאזוי 'ריכטיג' אפצושאצן וואס
ליים איז ,און וואו לאנג דאס האלט זין אינעם
קערפער ,און אזוי אויך די ריכטיגע צוגאנג
וויאזוי דאס צו היילן.
אין קורצן איז זייער שיטה ווי פאלגענד :זיי
גלייבן אז זיי זענען דערגאנגען דעם אורזאך
פון די לאנג-פארצויגענע סימפטאמען אפילו
נאכדעם וואס מען האט שוין געענדיגט נעמען
די אנטיביאטיק  -נעמליך אז די באקטעריע
וואס דער טיק האט אריינגעשפריצט אינעם

מענטש ,בלייבט נאך אלס פארשטעקט אין
די בלוט .אבער זיי האבן דאס נישט געקענט
קלאר פעסטשטעלן ביז עס געקומען א
דאקטער מיטן נאמען ,דר .אלען מעקדאנעלד
וואס האט זיך געאייסערט אז מיט די הילף
פון א גאר פארגעשריטענע מיקראסקאופ
איז אים געלונגען צו טרעפן וואס ער האט
געזוכט .און אז ער האט קלאר געזען דעם
באקטעריע ארומשפאצירן אין די בלוט .און
לויט אים איז דאס דער ענדגילטיגער באווייז
פאר דעם טעאריע פארוואס די סימפטאמען

ליינער'סארנא
S-113

פוס שמערצן
נאכן האבן א קינד
איך וואלט געוואלט פרעגן א שאלה אזוי :איך פלעג ליידן
פון א פראבלעם אז נאך די געבורט פון מיינע קינדער האב איך
געליטן פאר א לענגערע צייט פון שמערצן אויף די פוס .דאס
האט אנגעהאלטן ביי מיינע ערשטע קינדער ביז איך האב מיך
באקענט מיט׳ן ׳סארנא מעטאד׳ און זיך אויסגעלערנט וויאזוי
זיך צו ספראווען מיט מיינע שמערצן דורך זאגן דעם ׳סארנא
פזמון׳ און טאקע וואונדער איבער וואונדער ,דער ווייטאג איז
אייביג אוועקגעגאנגען.
דאס האט געהאלפן נאך עטליכע געבורטן ,אבער זייט
איך האב געהאט מיין לעצטע קינד פאר א יאר צוריק ,האב
איך ווידער באקומען די פוס ווייטאג אבער דאסמאל האלט
די ווייטאג נאך אלס אן ,און ס'האלט נישט ביים אוועקגיין,
טראץ דעם וואס איך האב געטון אלעס וואס איך האב מיך
אויסגעלערנט לויט׳ן סארנא מעטאד .דעריבער איז מיין
פראגע :וואס טו איך נישט גוט ,און וואס קען זיין אז יעצט
איז אנדערש?
()-

ח"מ פערל :ווי איך זאג אלעמאל ,אויב דער געווענליכע
מיטלן פונעם ׳סארנא מעטאד׳ ארבעטן נישט ,מיינט דאס אז
דער מענטש דרייט זיך נאך יעצט ארום מיט עפעס וואס ער/
זי וויל זיך נישט טרעפן דערמיט .איינמאל דער מענטש מאכט
שלום אין זיין געדאנק מיט דאס פון וואס ער וויל אנטלויפן און
זעט איין אז ס'איז נישטא פון וואס צו אנטלויפן ,דאן הערט
די ווייטאג אויף .אין דעם פאל וואלט איך געזאגט ,אז עפעס

גייען נישט אוועק ,ווייל אויב איז מען נאך אלס
אינפעקטירט אוודאי פילט זיך דער מענטש
נישט גוט.
דאס האט אים צוגעברענגט צום אויספיר,
אז די ביז יעצטיגע רעקאמענדירטע היילונגס
פראצעדור פון די רעגירונג ,טוט אייגענטליך
אינגאנצן נישט היילן דעם אינפעקציע .און
אז די  2-3וואכן אנטיביאטיק באהאנדלונג
וואס איז איינגעפירט ביז היינט טוט בכלל
נישט דעם 'זשאב' .און נישט נאר דאס ,נאר
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ליינער פרעגן און שרייבן פון אייגענער
ערפארונג מיט די "סארנא מעטאדע"

אומאנגענעמע געפילן וואס האט אייך באנומען ביים געבורט
פון דעם קינד ,האלט נאך אלס אן אין א געוויסע וועג ,און דאס
לאזט נישט די ווייטאגן אוועקגיין.
וועט איר אוודאי פרעגן ,וואס קען שוין זיין ווייטאגליך מיט
אזא שמחה ווי געבוירן א קינד? וועל איך געבן א שטיקל עצה
אויף דעם פון א גדול בישראל .עס איז אמאל געקומען א איד
צום משגיח און משפיע הרב דעסלער זצ"ל (ער ברענגט עס
אראפ אין זיין ספר ׳מכתב מאליהו׳) און האט זיך באקלאגט אז
ער טראגט זיך לעצטנס ארום מיט מחשבות פון רציחה אויף זיין
אייגן קינד .פשוט און גראד ער וויל אים אומברענגען ל״ע .און
ער קען אליין נישט פארשטיין וויאזוי ס'קומט צו אים אזעלכע
שרעקליכע מחשבות ,זייט ווען וויל ער הרג'ענען זיין אייגן
געליבט קינד ,ער האט דאך אים אזוי ליב?
האט אים רב דעסלער זצ"ל געענטפערט ,אז עס זעט אויס
אז ווען דאס קינד איז געווען קליין און האט געוויינט ביינאכט
און נישט געלאזט די עלטערן שלאפן ,איז פון גרויס ערגעניש
דורכגעלאפן א מחשבה פון רציחה אויפ׳ן קינד ,און פון גרויס
כעס האט ער געוואלט הרג'ענען דאס קינד פארן אים נישט
לאזן קיין מנוחה .אבער פארשטייט זיך ,אז ער האט נישט
געלאזט די מחשבה זיין אין זיין מוח ,ווייל חס ושלום ,מ'טאר
דאך אפילו נישט אזוי טראכטן! זייט ווען וויל איך הרג'ענען מיין
קינד ,איך האב אים דאך אזוי ליב.
אבער נישט כאפענדיג האט ער אריינגעשליידערט דעם
מחשבה אונטערן דאכענע און אונטער׳ן באוואוסטזיין כדי
ער זאל אפילו נישט וויסן אז ער האט אפילו אזוי געטראכט
חס ושלום .דער מחשבה איז אבער נישט אנטרינען געווארן,
ווייל א מחשבה קען נאר אמת'דיג ווערן אויס ,און מ'לאזט
זיך עס קלאר אויסטראכטן ,און מ'איז מחליט אויב מ'וויל עס
נאכגיין אדער נישט .דערפאר ווען ער האט אוועקגערוקט
די רציחה מחשבה אין א זייט ,איז עס געבליבן ערגעץ וואו
באהאלטן אינעם אונטערבאוואוסטזיין ,און יעצט פרובירט

עס נאכאמאל ארויפצוקומען ,ווייל דאס איז די טבע פונעם
אונטערבאוואוסטזיין ,ווי מיר האבן שוין אסאך מאל
אויסגעשמועסט אין אונזער סעריע ,אז צומאל פילט דער מוח
א דרוק עס צוריק ארויפצוברענגען און עס אויסברעכן.
איך האב אמאל געזאגט דעם געדאנק פאר א מאמע וואס
האט זיך אויך געמוטשעט מיט ווייטאגן ,און די מאמע האט זיך
טאקע געכאפט ,אז זי פלעגט אלס האבן מחשבות פאר איר ניי-
געבוירן קינד אז ,״נעבעך דער קינד איז אזוי אומבהאלפן ,און אזוי
אנגעהאנגען אויף יענעם ,און דאס מיינט אז ...איך קען טון מיט
אים וואס איך וויל ...אפילו ...שלעכטס ...אבער איך וויל ח"ו נישט
טראכטן אזוי ,דעריבער גיי איך מיט כוח אוועקשטופן די מחשבה
און טראכטן אז איך וויל נאר טון גוטס און גארנישט קיין שלעכטס״.
די מאמע האט געציטערט צו טראכטן אז זי וויל טון שלעכטס אין
דער צייט וואס דאס קינד איז נעבעך אזוי אומבאהאלפן ,אבער
אין די זעלבע צייט האט זיך אזא סארט מחשבה נאך טיפער
אריינגעדרייט .דער אמת איז אז א מחשבה איז נאר א מחשבה ,און
אפילו מען טראכט דאס ערגסטע איז עס גארנישט ווילאנג מען
טוט גארנישט ,און מען איז בוחר צו טון נאר גוטס .דאס אנטלויפן
פון די סארט מחשבות מאכט נאר מער פראבלעמען ווי גוטס.
דעריבער איז מומלץ אז איר זאלט זיך אוועקזעצן אין א רואיגע
מינוט און אריינטראכטן ,וואס קען דורכלויפן מיינע מחשבות ארום
דאס קינד ,פאזיטיוו אדער נעגאטיוו ,און זיך באטראכטן אויב מען
וויל 'אנטלויפן' פון עפעס ,וואס דאס קען זיין א גורם פאר ווייטאג.
דערנאך זאלט איר אננעמען דעם פאקט אז מחשבות זענען נאר
מחשבות ,און אויב די מחשבה לויפט דורך מיין מוח ,מסתמא האט
עס א פשט זייענדיג נישט מער ווי א מענטש וואס האט געפילן ,און
קען צומאל גורם זיין צו אזעלכע מחשבות ,ווי הרב דעסלער האט
געזאגט ,אבער עס איז בלויז א מחשבה און דאס מיינט נישט אז
איך גיי עס טאקע טון .און זיך נישט דערשרעקן פונעם מחשבה און
אז מען וועט אויפהערן אנטלויפן ,דאן וועט די ווייטאג וואס נעמט
זיך פונעם דערשטיקן די געדאנקן אויך קענען אוועקגיין בע"ה.
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המספיק גאזעט

די 'סארנא' רעוואלוציע

קערפער אז ס'פארלאנגט זיך שלאף כדי צו
קענען אפשלאגן די באקטעריע .אויב פאלגט
מען נישט די אנווייזונגען ,גייט די אנטיביאטיק
אליין נישט קיין סאך העלפן.
זיי טענה'ן (אפילו זיי האבן נאך נישט
געוויזן אלע רעקארדירטע פעלער וועמען
זיי האבן באהאנדעלט מיט סוקסעס ,א זאך
וואס טוט הייבן די אויגן ברעמען פון די
רעגירונג ,ווייל ביי די רעגירונג ווערן אלע די
סארט זאכן פונקטליך רעקארדירט ,און מען
קען דאס זען) ,אז זיי האבן אזוי געהיילט
טויזענטער פאציענטן .ווי אויך טוען זייער
אסאך פאציענטן ,סיי פון אחינו בני ישראל,
און סיי להבדיל גוים ,שטארק אויסלויבן דעם
מהלך ,וואס לויט זיי ,האט די איילעדס שיטה
ממש געראטעוועט זייער לעבן ,און זענען
שטארק אויפגעברויזט אויף די רעגירונג
פארוואס זיי אנערקענען נישט אין דעם
מהלך ,און צוליב דעם מוזן זיי צאלן פאר דעם

חיים מאיר הכהן פערל
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אייגענטליך די שווערערע סימפטאמען ווי
ארטירייטעס אין די זשוינטס ,און אז דער פנים
ווערט האלב פאראליזירט ,און עס קומען אן
פיבער ,אויסשלאגן ,דאס זענען מער ווייניגער
אוועקגעגאנגען פון זיך אליין און האט נישט
צוטון מיט די אנטיביאטיק .און אייגענטליך
די הויפט פראבלעם וואס פאדערט מעדיצין
איז נאר געווען מיט די מער מילדערע
סימפטומען ,ווי שוואכקייט ,א פארנעפעלטע
מוח ,פארשידענע סארט פיזישע ווייטאגן ,ווי
מוסקל ווייטאג וכדו' ,און אויף דעם האט דר.
סטירר אייגענטליך קיינמאל נישט געטראפן
קיין היילונג.
לויט די איילענדס ארגאניזאציע און דר.
מעקדאנעלדס ,האט דר .סטירר אייגענטליך
פארזען דעם הויפט פראבלעם וויבאלד די
עיקר היילונג דארף זיך קאנצעטרירן אויף
די באקטעריע וואס באהאלט זיך אינעם
קערפער ,און נישט אויף די אנטצינדונג וואס
דאס ברענגט מיט זיך .און דעריבער איז די
גאנצע רעקאמאנדאציע פון דר .סטירר סתם
א געלעכטער און טוט גארנישט אויף.
דערפאר האט ער ,מיט זיינע נאכפאלגער,
אנגעהויבן צו רעקאמענדירן אנטיביאטיק פאר
גאר לאנגע טערמינען .זיי האבן נאכגעפאלגט
זייערע פאציענטן פון די נאנט און פרובירט
צו דערגיין פונקטליך וועלעכע סארט
אנטיביאטיק ,און פונטקליך וועלכע דאזע,
וועט זיין דאס מערסטע אפעקטיוו .במשך
די צייט האבן זיי געזען ווי געוויסע סארטן
אנטיביאטיק ארבעט יא ,און געוויסע נישט,
און זיי האבן געמאכט געוויסע פראטאקאלן,
וועלכע סארט באהאנדלונג וועט זיין
עפעקטיוו אין יעדע פאל באזונדער לויט
זייער פראבעס .בעיקר האבן זיי אנגעהויבן צו
רעקאמענדירן צו נעמען אנטיביאטיק דורך
איי .ווי( .אינטערווינעס )IV ,ענדערש ווי דורכ׳ן
מויל ,און עס האט זיך ארויסגעוויזן אז ווען
מען האט דאס גענומען פאר עטליכע חדשים,
האבן זיי געזען א גרויסע פארבעסערונג צום
גוטן.
למעשה נאך א שטיק צייט האבן זיי
באמערקט אז דאס איז נישט אזוי איינפאך
זאכן רוקן זיך שוין ווייטער נישט לויט זייער
טעאריע .עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז
זייער אסאך פאציענטן ווערן נישט בעסער
אפילו נאכ׳ן נעמען אנטיביאטיק פאר א
לאנגע צייט .דאס האט זיי צוגעברענגט צו
א שטאפל ווייטער צו פארשטיין וויאזוי דער
מיסטריעזע באקטעריע פירט זיך אויף ,ווי מיר
גייען ערקלערן.
זיי האבן שוין פון לאנג באמערקט ,אז
פאציענטן האבן פארשידנארטיגע תקופות.
זיי האבן א תקופה וואס אלעס גייט גוט ,און
נאכדעם ווערן די סימפטאמען נאך ערגער
ווי ס'איז געווען א חודש פריער .נאך א פאר
טעג ווערט צוריק רואיג אזוי ווי פריער ,ביז
עס פאלט ווידער צוריק ,און די סימפטאמען
וועקן זיך צוריק אויף .וואס גייט דא פאר?
האבן זיי זיך געוואונדערט.
זיי זענען צוגעקומען צום ענדגילטיגן
באשלוס ,אז די ׳באררעליע באקטעריע׳ --
דער באקטעריע וואס דער טיק ברענגט מיט
מיט זיך ,ארבעט אויף אן אינטרעסאנטן וועג.
זיי באהאלטן זיך טיף טיף אינעם קערפער
און זענען נישט אקטיוו ,זיי זענען אזוי ווי
טויט .אבער איינמאל די אנטיביאטיק האט

גע'הרג'עט די לעבעדיגע אקטיווע באקטעריע,
וועקן זיך די פארשלאפענע באקטעריעס
אויף פון שלאף ,און דערפאר קומען צוריק
אלע סימפטאמען אויף מיט א שטארקייט.
איינמאל זיי האבן דאס געכאפט ,האבן
זיי פאר געוויסע פאציענטן אויפגעהערט
צו געבן נאכאנאנדיגע אנטיביאטיק ,נאר
געגעבן איין דאזע פון אנטיביאטיק ,און דאן
געווארט ביז פיר וואכן ווען די באקטעריע
האט זיך אויפגעוועקט און די סימפטאממען
זענען צוריקגעקומען אין פולן קראפט ,און
דעמאלטס האט מען געגעבן א פרישע דאזע
פון אנטיביאטיק - ,צו דורכן מויל אדער דורך
איי ווי  -ביז יענע רונדע פון באקטעריע זענען
גע'הרג'עט געווארן.

אין אוגוסט '93 ,האט די רעגירונג
פאררופן א זיצונג מיט דאקטוירים
צו דיסקוטירן די ליים דיזיז אישו.
דר .סטירר איז געווען פון די הויפט
געסט ,און יעדער האט געוואוסט
אז די רעגירונג וועט זיך שטארק
רעכענען מיט זיין מיינונג
י

דער נייער באהאנדלונג האט געארבעט אז
איינמאל די סימפטאמען האבן זיך בארואיגט,
האט מען אויפגעהערט צו געבן אנטיביאטיק,
ווייל ווילאנג זיי שלאפן טוט עס דאך גארנישט
אויף ,און ווען עס איז צוריקגעקומען האט
מען פארשטערקערט דעם דאזע ,און אזוי קען
עס אנגיין פאר אפאר חדשים .סימפטאמען
וועקן זיך אויף נאך א פיר וואכן ,מען נעמט
נאך א דאזע אנטיביאטיק ,עס בארואיגט זיך,
און מען ווארט נאך פיר וואכן ,ביז זיי וועקן
זיך נאכאמאל אויף ,ביז ווען מען זעט אז די
סימפטאמען וועקן זיך נישט אויף ,וואס דאס
טוט קלאר פעסטשטעלן אז אלע באקטעריע
וואס איז געווען פארשטעקט אינעם קערפער
און מען האט דאס באוויזן צו עלימינירן.
נאך א וויכטיגע זאך וואס די איילעדס
האט אראפגעלייגט אין זייער פראטאקאל
איז ,אז מען מוז מאכן פיזישע איבונגען ,ווייל
אויב מאכט מען נישט גענוג איבונגען ,גייט
גארנישט העלפן און די באקטעריע גייט
בלייבן לעבעדיג .אזוי אויך איז זייער וויכטיג
צו שלאפן און זיך אויסרוען ,און ווען מען פילט
איבערגעשטרענגט איז דאס א סימן פונעם

שווערע געהארעוועטע דאלארן ,ווייל אויב די
רעגירונג אנערקענעט נישט אין דעם ,גייען די
אינשורענס פירמעס נישט באצאלן פאר דעם.
אבער וואס פאסירט אויב נאך אלע
מעשיות קומען די סימפטאמען נאך אלץ
צוריק נאכן ענדיגן אלע באהאנדלונגען?
דא דארף מען זיך קודם געבן א שטעל
אפ ,וואס מיינט אז עס קומט צוריק? וויפיל
צייט דארף דער מענטש זיין סימפטאם-
פריי אז מען זאל קענען דערקלערן אז מען
האט באזיגט דעם פיינט ,און אויב וועלן די
סימפטומען נאך אלץ צוריקקומען ,וועט מען
מוזן קלערן וואס נאך עס איז דא צו טון?
אויף דעם האב איך געהערט פון דר.
בורעסקאנאו אין איינע פון זיינע אינטערוויוס,
אז אויב מען איז סימפטום-פריי פאר דריי
חדשים ,דאן הייסט דאס פאר אים א סוקסעס
און מען קען זיך פארלאזן אז דער ארגינעלע
ליים באקטעריע איז פולקאם באזיגט געווארן
און די נייע פלייץ פון סימפטאמען האבן
גארנישט מיט די אלטע באקטעריע .איז וואס
יא? ווי נישט ווי פאסירט אסאך מאל אז נאך
אלע באהאנדלונגען ,קומען די סימפטאמען

נאך אלץ צוריק.
דא קומען זיי ארויף מיט נאך א פרישע
טעאריע ,אז צוזאמען מיט די באררעליע
באקטעריע קומען צו נאך 'קאו-אינפעקציעס',
וואס דאס מיינט ,אז זייער אסאך מאל ברענגט
דער טיק מיט מיט זיך נאך אינפעקציעס .און
אפילו די אנטיביאטיק וועט עלימינירן די
בעררעליע ,וועט דאס אבער נישט הרג'ענען
די אנדערע קאו-אינפעקציעס ,און דאס
ברויך האבן עקסטערע באהאנדלונג מיט נאך
אפאר רונדע דאזעס פון אנטיביאטיק ביז די
סימפטאמען גייען אינגאנצן אוועק .איינמאל
די סימפטאמען גייען אוועק ,דאן קען מען
שוין זיכער פריי אפאטעמען אז די פיינט איז
פולקאם באזיגט.
און וואס פאסירט אויב עס קומט נאך
אלס צוריק נאר די פרישע רונדעס פון
אנטיביאטיק? אויף דעם זאגן זיי אז ביז דא!
ווייטער גייט עס שוין נישט .לויט די איילעדס
גייט זיך עס דא אפשטעלן און מען וועט האבן
א פולקאמע היילונג.
און אויב נישט? ווי מען זעט טאקע
אין אסאך פעלער אז עס קען נאך אלס
צוריקקומען ,ווי מיר וועלן שפעטער זען ,אויף
דעם איז נישטא קיין ענטפער .אייגענטליך
דארף מען דא האבן אן אנדערע טעאריע.
אין קורצן איז די שיטה איילעדס
דאקטוירים אזוי :די איילעדס גרופע איז
אויפגעקומען מיט אן אינטרעסאנטן
טעאריע ,און זיי האלטן אז זיי האבן קלאר
פעסטגעשטעלט מיט פארשידענע טעסטן,
אז די באררעליע באקטעריע ,וואס איז
פאראנטווארטליך אויף די ליים דיזיז
סימפטאמען ,ליגט טיף באהאלטן אינעם
קערפער .פאר א געוויסע סיבה פירן זיי זיך
אויף אנדערש פון אנדערע סארט באקטעריע
וואס זענען מער ווייניגער 'לעבעדיג' אינעם
קערפער ,איז אבער דער באקטעריע אנדערש,
עס קען בלייבן פארשטעקט אינעם קערפער
פאר יארן לאנג ,וואס דערפאר האלטן זיי
אז איינער קען מכלומר׳שט האבן א טיק
ביס ,אבער די סימפטאמען וועלן הערשט
ארויסקומען יארן שפעטער אן קיין פארוואס,
אנדערש ווי עס איז אנגענומען ביי די רעגירונג
אין די סי-די-סי ,אז עס נעמט נישט מער ווי
עטליכע טעג אדער וואכן ביז די סימפטאמען
קומען ארויס נאכן ביס ,און אויב קומט עס
ארויס יארן שפעטער ,האט עס אייגענטליך
מיט דעם ביס גארנישט קיין שייכות.
אין אנדערע ווערטער ,זיי האלטן אז עס
איז נישטא אזא זאך ווי 'כראנישע ליים דיזיז',
עס איז דא נאר 'ליים דיזיז' ,ווייל ליים דיזיז גייט
נישט ארויס אזוי שנעל ,אנדערש ווי די סי.די.
סי .לייגט עס אראפ ,אז ליים דיזיז ענדיגט זיך
גאנץ שנעל ,און אויב גייט עס ווייטער ,איז
דאס שוין עפעס אנדערש ' --כראנישע ליים
דיזיז' וואס האט שוין נישט קיין פארבינדונג
מיט די ארגינעלע ליים דיזיז.

וואס זאגט די סי.די.סי .צו דעם
ערפונדיג פון די איילעדס? און וואס זאגן די
סארנא דאקטוירים דערצו? איבער דעם אין
קומענדיגן ארטיקל.

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

׳ענערגיע געטראנקן׳ קען פירן צו
שעדליכע הארץ פראבלעמען
קאליפארניע  -א קאנע פון ׳ענערגיע
געטראנק׳ איז א פאפולארע לעזונג פאר
פילע מענטשן וואס ארבעטן שווער און
זוכן פרישע זאפאסן פון ענערגיע ,די
סארט משקאות זענען איבערגעפולט מיט
עקסטרעם הויכע קאנצעטראציע פון קאפאין
און אנדערע באשטאנדטיילן וואס סטימולירן
דעם מח און העלפט איבערקומען מידעקייט
און אויסגעשעפטקייט ,אבער פרישע
געפונסן טוען אנדייטן אז די פראבלעמען
וואס דאס ברענגט מיט זיך קענען זיין
לעבנס געפערליך און דאס אפטע באנוץ
דערמיט קען פירן צו פערמענאנטע שאדנס
צום הארץ.
א שטודיע דורכגעפירט דורך די ׳טאמעס
לאנג שולע פון מעדיצין׳ אין קאליפארניע
האט אריינגענומען עטליכע צענדליגע

געזונטע וואלונטירן צווישן אכצן און
פערציג יאר אלט ,די פארשער האבן צוטיילט
די גרופע ,און האבן געגעבן פאר איין
גרופע פון די באטייליגטע עטליכע אזעלכע
׳ענערגיע געטראנקן׳ יעדע שעה דורכאויס
עטליכע טעג ,און פאר די אנדערע האבן זיי
געגעבן א נאכגעמאכטע ווערסיע וועלכע
האט געהאט בלויז צוקער ,אן דעם וואס די
באטייליגטע זאלן וויסן דעם אונטערשייד.
די פארשער האבן דאן נאגעפאלגט די
הארץ ראטע פון ביידע גרופעס מיט אן
׳עלעקטראקארדיאגראם׳ וואס מעסט די
שנעלקייט פון דאס הארץ קלאפן ,און האבן
אבזערווירט אז די ענערגיע טרינקערס האבן
געזען א געפארפולע פארשנעלערונג אין די
ראטע פון זייער הארץ קלאפן ,צו א שטאפל
וואס קען זיין געפארפול ,און אויב האלט

דאס אן פאר א לאנגע טערמין קען דאס
ברענגט שאדן צום הארץ וועלכע מען קען
נישט פארריכטן ה״י.
די פארשער זאגן אז די אויסערגעווענליכע
פארשנעלערונג אינעם הארץ ראטע קען נישט
ווערן צוגעשריבן צום הויכן שטאפל פון
קאפאין ,וויבאלד אזעלכע וואס טרונקן אן
ענליכע מאס פון קאפאין דורך געווענליכע
קאווע זעען נישט די זעלבע ערשיינונג,
און זיי פארדעכטיגן אז דאס נעמט זיך פון
אנדערע צוגאבן וואס ווערן צוגעלייגט צו
די ענערגיע טרונקן ,א שטייגער ווי ׳טורין׳
און א סובסטאנץ וואס האט א הויכע
קאנטעצטראציע פון גלוקאז.
״די רעזולטאטן פון די שטודיע דארפן
אלאמירן די אויטאריטעטן צו אריינקוקן
מער דערין ,עס איז זייער מעגליך אז די ברייט

זאפאסן פון ענערגיע און קאפאין.
פארשפרייטע באנוץ פון די סארט געטראנקן
ברענגען הונדערטער פאטאליטעטן ,און
טוען ביישטייערן צו הארץ פראבלעמען
און הויכע בלוט דרוק״ איז ציטירט געווארן
איינער פון די פארשער אינעם שטודיע אין
די פרעסע.

געזונט און געשמאק

שוואמען
(מאשרו״ם׳ס)

שטאפל :גרינג


מאס 8-10 :פארציעס
ביז צום טיש2:00 :

שטאפל :מיטלגארטיג


מאס 8-10 :פארציעס
ביז צום טיש1:15 :

שטאפל :גרינג
ביז צום טיש0:30 :



שוואמען
גערשטן זופ
און

שוואמען
קוגעל

שוואמען
סאו״ס

באשטאנדטיילן/אינגרידיענטס:

באשטאנדטיילן/אינגרידיענטס:

 1צוויבל ,צושטיקלט
 2ציינדלעך קנאבל ,צוקוועטשט
 2מייערן ,צושניטן אויף רעפטלעך
 1זוקינ״י ,צושטיקלט
 1זיסע קארטאפל ,צושטיקלט
 1קאנע שוואמען ,אויסגעשווענקט
 1גלאז גערשטלעך
 8-10גלעזער וואסער
 1לעפל ׳צוויבל זופ מיקס׳
זאלץ צום טעם

 2צוויבל ,צושטיקלט
 2ציינדלעך קנאבל ,צוקוועטשט
 3לעפל אויל
 2פונט שוואמען ,צושניטן
 3אייער
 2לעפל קארן סטארטש
 2לעפל צוויבל זופ מיקס
¼ טיי-לעפל שווארצע פעפער

א איינפאכע און געשמאקע סאו״ס וואס קען
גענוצט ווערן פאר פארשידענע רעצעפטן וואס
פאדערט א סאו״ס.

אנווייזונגען:

דינסט די צוויבל און קנאבל .דאן לייגט צו די
זוקיני ,מייערן ,זיסע קארטאפל ,און שוואמען ,און
לאזט עס פרעגלען פאר ארום  15-20מינוט.
מישט אריין די גערשטלעך ,די צוויבל זופ מיקס,
און זאלץ ,און לייגט צו וואסער.
לאזט דאס אויפקאכן פאר אנדערטהאלבן-צוויי
שעה ביז עס איז גרייט.

•
•

טיּפ
געפרעגלטע אדער געקאכטע שוואמען
האלט זיך גאר גוט אין פריזער.

•
• הייצט אויף אויל אינעם פענדל און דינסט די
הייצט אן דעם אויוון צו  350גראד.

צוויבל ביז עס איז ווייעך.

•

לייג צו שוועמלעך און קנאבל; פרעגלט פאר ארום
צוויי מינוט.

•

אין א גרויסע שיסל ,מישט גוט אויס די שוואמען
און צוויבל מיט די איבעריגע באשטאנדטיילן.

•

לייגט אריין דעם געמיש אין א  9x13בעקעלע;
לאזט עס אין אויב פאר ארום  45-60מינוט ביז עס
קריגט א ברוינע קאליר.

אירע בענעפיטן:
שוואמען זענען פול מיט נאטורליכע אוצרות ,זיי זענען נידריג אין קאלעריס אבער זענען א גוטע קוואל פון
פייבער ,און פארמאגן וויכטיגע וויטאמינען און נוטריאנס ווי וויטאמין בי ,סעלעניום ,פאטעסיום ,קופער ,און
וויטאמין די .טראץ וואס זיי זענען בלאס אין קאליר האבן זיי אסאך אנטי-אקסידענטן ,ענליך צו גרינע און
אנדערע קאלירן גרינצייג.

©  2020צוגעשטעלט דורך מרת ח .ג .לויפער	

באשטאנדטיילן/אינגרידיענטס:

 2צוויבל ,צושטיקלט
 1קאנע שוועמלעך ,געשווענקט
 1רויטע פאפריקע
 1לעפל צוקער
זאלץ צום טעם

אנווייזונגען:

•

)(Sauce

½ טיי-לעפל קנאבל פאודער
 3פולע לעפל קארן סטארטש
 1גלאז קאלטע וואסער
 2גלעזער וואסער (שטוב טעמפעראטור)
אנווייזונגען:

•

דינסט די צוויבל ביז עס ווערט ברוינליך; לייג צו
די שוואמען און פאפריקע .לאזט עס פרעגלן פאר
נאך  5מינוט.

•
• לאזט אויף די קארן סטארטש אין קאלט וואסער,
לייג צו צוקער ,זאלץ און קנאבל פאודער

•
•

דאן מישט עס אויס מיט די איבריגע וואסער.

גיסט עס אריין אינעם טאפ און לאזט עס קאכן פאר
ארום פינף מינוט.

פארזוכט און לייגט צו געווירצן אויב נויטיג ,ביז עס
איז גרייט.

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

34

המספיק גאזעט

וואס טוט זיך אין

שפיטאל

פאציענט קריגט ״בטעות״ א נירן טראנספלאנט
צוליב מאדנע טעות אין שפיטאל
ניו דשערזי  -אין יעדע שפיטאל מאכט זיך
טעותים ,אמאל קומט דער דאקטאר נישט
אן באצייטנס ,און אמאל א ערנסערע טעות
מיט שווערערע קאנסעקווענצן ,אבער דער
סוריאליסטישער אינצידענט וואס האט זיך
אפגעשפילט אינעם ניו דזשערזי שפיטאל
קען אן קיין ספק באצייכנט ווערן אלס ״דער
טעות פונעם יאר״ און ברענגט אויף ערנסטע
פראגן איבער די פאראנטווארטליכקייט פון די
פארוואלטונג.

דער אינצידענט האט זיך אפגעשפילט אינעם
׳לעידי אוו לורדוס׳ שפיטאל אין קעמדען ניו
דזשערזי ,ווען א מיטל יעריגע פרוי וואס איז
אפפגעפירט געווארן אין שפיטאל פאר נירן
פראבלעם איז ערשטוינט געווארן צו הערן אז
מען האט געטראפן א ניר פאר איר טראץ וואס
זי איז נישט געווען הויעך אויף די ליסטע צו
קריגן א טראנספלאנט ,אבער שפעטער האט זיך
ארויסגעשטעלט אז דער ניר האט אייגענטליך
געדארפט גיין צו אן אנדערן פאציענט.

אז מען האט מזל ...דער לעידי אוו לארדס׳ שפיטאל אין ניו דזשערזי

״ביידע פאציענט האבן געהאט נירן
פראבלעמען ,און ביידע האבן די זעלבע
נעמען און זענען אינעם זעלבן עלטער״ האט א
ווארטזאגער פאר׳ן שפיטאל זיך פארענטפערט,
און צוגעלייגט אז די פרוי וואס האט ארגינעל
געדארפט קריגן דעם ניר איז געווען אין אן
ערנסטערע צושטאנד ,אבער מען האט געטראפן
פאר איר אויך א ניר און ביז עטליכע טאג האבן
ביידע געהאלטן נאכ׳ן טראנספלאנט.
נארמאלערהייט איז פארהאן א ליסטע ווער
עס קען באקומען א ניר טראנספלאנט ,און
עס ווענדט זיך ווי ערנסט די מצב איז און ווי
לאנג מען ווארט ,די פרוי וואס האט ״בטעות״
באקומען דעם ניר איז נאכנישט געווען
בארעכטיגט ,אבער וואו עס שיינט האט די
השגחה עליונה אנדערש געוואלט און צוגעפירט
צו א אומגלויבליכע ״צופאל״ אז אין די זעלבע
צייט זאל זיך געפונען אינעם שפיטאל א פרוי
מיט די זעלבע נאמען און די זעלבע עלטער ,און
אזוי ארום האט זי געקריגן א ניר אומגעראכטן.
א ווארטזאגער פאר׳ן שפיטאל האט
אנערקענט דעם טעות נאכדעם וואס עס
איז באריכטעט געווארן אין די פרעסע ,און
צוגעלייגט ״אזא טעות איז כמעט אוממעגליך,
עס האנדלט זיך פון א צופאל וואס איז שווער
צו גלייבן ,און מיר זענען צופרידן אז ביידע
טראנספלאנטן זענען אריבער אויף א גוטן אופן,
און זיי ביידע זענען אין א בעסערע צושטאנד״
אויף אזעלכע פעלער האט מען געזאגט ״אז
מען וויל פון הימל שיסט א בעזים״.

שטורעם אין וואשינגטאן איבער גוגל׳ס
צוטריט צו שפיטאל רעקארדס
וואשינגטאן  -געזעצגעבער אין וואשינגטאן
רופן פאר אן אויספארשונג איבער דעם
וואס דער ׳אנסענשאן שפיטאל׳ נעץ האט
מיטגעטיילט סענסעטיוו פאציענטן רעקארדס
מיט׳ן טעכנאלאגיע ריז ׳גוגל׳  -אינערהאלב א
פראגראם צו אנטוויקלן טעכנאלאגיע אינעם
געזונטהייט פעלד  -און דערמיט מעגליך
פארלעצט די פריוואטקייט רעכטן צו וואס
יעדער פאציענט איז בארעכטיגט.
דער דעמאקראטישער קאנגרעסמאן פרענק
פאלאון וואס שטייט אין שפיץ פונעם ענעריגע
קאמיטע אינאיינעם מיט עטליכע קאלעגן האבן
געשיקט אן אפיציעלן פארלאנג צו ׳גוגל׳ צו
מיטטיילן מער אינפארמאציע איבער דעם
אינציאטיוו ,און זיי פרעגן אן אויב זיי האבן
איינגעמאלדן די באטראפענע פאציענטן
דערוועגן.

דער בריוו ,אדרעסירט צו די הויפן פון גוגל
און פונעם שפיטאל נעץ ,איז אונטערגעשריבן
דורך פיר דעמאקראטישע געזעצגעבער,
און זיי פארלאנגען אז זיי זאלן רעאגירן צום
בריוו זאפארט ,און ווארענען מיט לעגאלע
קאנסעקווענצן אויב זיי טיילן נישט מיט אלע
דעטאלן פונעם פראגראם מיט קאנגרעס ביז צום
אנגעגעבענעם דאטום.
דאס קומט נאכדעם וואס די פרעסע האט
אויפגעדעקט אז א גרופע פון  150קאמפיוטער
אינדזשענירן וועלכע ארבעטן פאר ׳גוגל׳
האבן באקומען פרעצעדענטלאזע צוטריט
צו די מעדיצינישע רעקארדס פון צענדליגע
מיליאנען פאציענטן ,און האבן דאס גענוצט
אויף צו אנטוויקלן בעסערע סאפטוועיר פאר
די שפיטאל און פארגרינגערן די ארבעט פון די
דאקטוירים.

אונטער די פעדעראלע ״פאציענט פריוואטקייט
געזעץ״ זענען שפיטעלער ערלויבט צו מיטטיילן
באגרעניצטע אינפארמאציע פון פאציענטן נאר
אויב עס איז אין די טובה פון די פאציענטן און
קען ברענגען פאר זיי בעסערע סערוויסעס ,און
די פראגע וואס ווערט יעצט דיסקוטירט אין
וואשינגטאן איז אויב אין אזא פאל איז דאס
בארעכטיגט אונטער׳ן געזעץ.
דאס ברענגט אויך אויף פראגעס אויב ׳גוגל׳
וועט טאקע נישט נוצן די אינפארמאציע אלס
טייל פון איר אגרעסיווע פרואוון צו אנטוויקלן
טעכנאלאגיע פאר די העלט-קעיר מארקעט ,א
מארקעט וואס ווערט געשאצט ביי ארום 3.5
טריליאן דאלער .אבער די פירמע זאגט אז בלויז
א באגרעניצטע צאל אינדזשענירן האבן געקריגן
צוטריט און זיי האלטן נישט די אינפארמאציע
מער פון וויפיל זיי זענען געזעצליך ערלויבט.

אדר תש"פ

אמעריקאנער
פארפאלק
פארהאלטן אלס
״משכונות״ אין
מעקסיקאנער
שפיטאל ביז זיי
באצאלן דעם ביל

מעקסיקא  -אן אמעריקאנער פארפאלק
וואס האט זיך געפונען אויף דאטשע אין
מעקסיקא איז אריבער א קאשמאר ווען א
שפיטאל אין מעקסיקא האט זיי איינגעשפארט
און פארהאלטן אלס משכונות ביז זיי דעקן
די קאסטן פון זייער באהאנדלונג ,און זענען
צום סוף אויסגעלייזט געווארן דורך אן
אמעריקאנער פילאנטראפ וועלכער האט זיך
דערוויסט פון זייער שיקזאל אויף סאציאלע
מידיע וואו זיי האבן מיטגעטיילט זייער
געשיכטע.
דער פארפאלק פון אטלאנטע דזשארדזשיע
זענען געפארן אויף א קרוז שיף אויספלוג ביי
די מעקסיקאנער האפן ,און דער מאן האט
זיך פלוצלינג נישט גוט געשפירט און איז
אפגעפירט געווארן אין שפיטאל וואו ער איז
דיאגנאזירט געווארן מיט פענקריאייטי״ס און
געדארפט אנקומען צו באלדיגע מעדיצינישע
באהאנדלונג.
ער איז געווען דריי טאג אין אינטענסיוו
קעיר אין א שווערע צושטאנד ,און ווען ער איז
געקומען צו די כוחות האבן זיי געבעטן אז זיי
ווילן אהיימפארן צו ענדיגן דעם באהאנדלונג
אין אן אמעריקאנער שפיטאל ,אבער די
פארוואלטונג האט זיי קלארגעשטעלט אז
זיי קענען נישט פארלאזן דעם שפיטאל
ווילאנג זיי צאלן נישט די פולע קאסטן פון די
האספיטאליזאציע וואס איז אנגעקומען צום
סכום פון  14טויזנט דאלער.
״מיר האבן נישט געוואלט זיך ארויסדרייען
פון צאלן ,מיר האבן בלויז געבעטן אז
מען זאל אונז געבן צייט צו אהיימפארן
און אפשיקן דאס געלט״ האט די פרוי
געזאגט פאר די פרעסע ,אבער דער שפיטאל
פארוואלטונג האט זיי נישט געטרויעט און
זיי פיזיש אפגעהאלטן פון פארלאזן דעם
שפיטאל  -אפילו נאכ׳ן אנטראגן צו באצאלן
האלב דערפון אין קעש  -ביז זיי צאלן אויס
דעם גאנצן סכום ,און זיי צוגעשפארט אינעם
צימער ,און אפילו פארשלאסן די לאדנס פון די
פענסטער אז זיי זאלן נישט קענען אפטראגן.
זייענדיג פארצווייפלט האבן זיי
מיטגעטיילט זייער פראבלעם אויף סאציאלע
מידיע ,און עס איז אנגעקומען צו די אויגן
פון א באקאנטער פילאנטראפ וועלכער האט
באלד באצאלט דעם גאנצן סכום און זיי זענען
באפרייט געווארן נאכ׳ן ווערן פארהאלטן
פאר באלד א וואך אינעם שפיטאל ,און
איז צוריגעקומען קיין אמעריקע פאר
באהאנדלוגנען.
א ווארטזאגער פאר׳ן אמעריקאנער
סטעיט דעפארטמענט האט באשטעטיגט
דעם געשיכטע און געזאגט אז די ארטיגע
אמעריקאנער קאנסולאט איז געשטאנען אין
פארבינדונג מיט׳ן שפיטאל פארוואלטונג,
און צוגעלייגט א רעקאמענדאציע פאר
אמעריקאנער בירגער וואס פארן איבער די
וועלט צו זיכער מאכן אז זיי זענען געדעקט
פון זייער אינשורענס ,און אויב נישט צו מאכן
רייזע אינשורענס.
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רוסישע סייבער אטאקע אויף
המספיק סוקסעספול אפגעשלאגן
יא איהר האט גוט געליינט! ווען מען ליינט
איבער ׳רוסישע העקינג׳ קומט געווענליך ארויף
אינטערנאציאנאלע געשעענישן ,פיינטליכע
עלעמענטן וועלכע זוכן צו אינפילטרירן דער
אמעריקאנער רעגירונג און פירן דורך ׳סייבער
אטאקעס׳ אויף די אמעריקאנער וואל סיסטעמען.
און מען קלערט אז ״עס מיינט נישט מיך״ אבער
אין המספיק איז מען געוואויר געווארן אז עס
מיינט יא מיך נאכדעם וואס קאמפיוטער העקער
פון רוסלאנד האבן פרובירט צו אינפילטרירן
און איבערנעמען קאנטראל פון די קאמפיוטער
סיסטעמען אין ׳המספיק אוו אראנדזש קאונטי׳
און בלויז מיט שווערע ארבעט און סייעתא
דשמיא האט מען באוויזן צו פארמיידן די שאדנס
דערפון.
אלס א פאראנטווארטליכע ארגאניזאציע
וואס באהאנדלט סענסיטיווע און פריוואטע
אינפארמאציע ווערט אין המספיק געלייגט
א שטארקע דגוש פאר די זיכערקייט פון
אירע סיסטעמען ,סיי א שטארקע ׳פייערוואל׳
באשיצונג פון אויסערליכע קאמפיוטער-וויירוסן
און אזוי אויך גוטע סייבער-אינשורענס וועלכע
מאכן זיכער אז די סיסטעמען זענען באווארנט
און באשיצט ,אבער פארט איז געלונגען פאר די
געשולטע רוסישע סייבער-באנדיטן צו אפירזוכן
אן אלטן קאמפיוטער וואס פונקציאנירט שוין
נישט און דורך א סאפיסטיקירטע טעכנאלאגיע
האבן זיי דאס גענוצט אלס אונטער-טירל זיך צו
אריינבאקומען אין די סיסטעמען פון המספיק און
זיך באהערשט אויפ׳ן סיסטעם.
ווי עס שיינט האנדלט זיך עס פון גאר

ראפינירטע און פראפעסיאנעלע פארברעכער
וועלכע האבן באוויזן צו איבערנעמען דעם גאנצן
אפאראט ,דעם טעלעפאון סיסטעם ,אימעילס,
און אלע אפיס איינריכטונגען זענען גענצליך
פאראליזירט געווארן ,און האבן פרובירט דורך
דעם סיסטעם פון ׳המספיק אוו אראנדזש קאונטי׳
צו שפינען ווייטער זייער רויבעריי און זיך
אריינבאקומען אינעם סיסטעם פון נייש״א ,אבער
א דאנק א פארגעשריטעט אלערט סיסטעם האט
דער דירעקטאר ר׳ יואל ברעכער שיחי׳ באוויזן
דאס צו אפשלאגן באצייטנס דורך אקטיוויזירן
דעם שטארקן פייערוואל.
ווען עס קומט צו אזא סארט סיטואציע פעלט
זיך אויס דאס ערשטע זאך דאס צו אפשטעלן
באצייטנס דורך אויסשאלטערן די סיסטעמען,
און א א דאנק די בליץ שנעלע רעאקציע פון די
טעכנאלאגישע שטאב אין המספיק און דער
טעכנאלאגיע דירעקטאר הר״ר שלמה דוד
דאסקאל איז געלונגען צו פארמינערן די צוטריט
פון די פארברעכער און דאן האט מען געקענט
אנהייבן אנאליזרן די שאדנס און זען וויאזוי מען
קען דאס פארריכטן.
די טעכנאלאגיע עקספערטן וואס זענען
איינגעשפאנט געווארן האבן באשטעטיגט אז
עס האנדלט זיך פון גאר פראפעסיאנאלע
פארברעכער ,אזעלכע וועלכע קענען
אטאקירן ריזיגע אינסטיטוציע און רעגירונגען,
לופטפעלדער און פאבריקן ,און אז עס
האנדלט זיך פון א ׳רענסאם אטאקע׳ וואס
מיינט אז די פארברעכער נוצן דעם סיסטעם
אלס משכון און פארלאנגן הויכע אויסלייז

רוסישע סייבער אטאקע :א דאנק די געניטע שטאב האט מען באוויזן צו פארמיידן ערנסטע
שאדנס.
געלט דערפאר ,אן ערשיינונג פון וועלכע פילע
גרויסע קארפאראציעס און ארגאניזאציעס
ליידן דערפון.
איינמאל מען האט באשטעטיגט די מאטיוון
פון די פארברעכער און מען האט באקומען פון
זיי א פארלאנג פאר אויסלייז געלט האט המספיק
זיך געוואנדן צו איר ׳סייבער אישורענס׳
אגענט וועלכער האט איבערגענומען דעם
קעיס און געלאזט די אינשורענס פירמע
פארהאנדלן מיט די פארברעכער און ביז א
קורצע צייט איז געלונגען צו צוריקבאקומען

פרישע אינפארמאטיווע סעמינארן און הילף
פאר עלטערן פון ספעציעלע קינדער
אינערהאלב ׳המספיק אוו אראנדזש קאונטי׳
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בענעפיטירן פונעם סיסטעם און איבערקומען
די ביוראקראטישע שוועריגקייטן.
דורכאויס דעם סעמינאר וועלן די
עלטערן זיך באקאנט מאכן מיט פארשידענע
בענעפיטן וואס זיי קענען נוצן פאר זייערע
קינדער ,און גלייכצייטיג איז דאס א
געלעגנהייט פאר המספיק צו הערן פון די
עלטערן איבער זייערע געברויכן און וויאזוי
מען קען נאך בעסער צופאסן די פראגראמען
פאר זייערע געברויכן ,און אזוי אויך ארבעטן
מיט יעדן איינעם באזונדער צו אוועקשטעלן
א פערזענליכע פראגראם פאר׳ן קינד.
דאס אויסשטעלן א צוגעפאסטע פראגראם
פאר׳ן קינד רופט זיך ׳אידניווידועלייזד
עדיוקעישאנעל פלאן׳ און עס איז ווי
א ארכיטעקטורישע בלו-פרינט פאר די
אנטוויקלונג און הילף פאר דעם ספעציפישן
פאל ,דאס שטעלט אוועק א גענויע ׳ראוד
מאפע׳ וויאזוי מען וועט איינשפאנען אלע
פראגראמען און סערוויסעס און עס צופאסן

פאר דעם קינד אים צו העלפן איבערקומען
זיינע אייגענארטיגע שוועריגקייטן ,ווייל
יעדע פאל פאדערט איר אייגענארטיגע הילף
און יעדעס קינד דארף עפעס אנדערש ווי
שלמה המלך האט אונז שוין געזאגט ״חנוך
לנער על פי דרכו״.
אויסער דעם חודש׳ליכן ׳עלטערן
סעמינאר׳ האט די ׳פאמיליע סופארט
סערוויס׳ פראגראם אויך געמאלדן א פרישע
אינציאטיוו אונטער וועלכע זי וועט העלפן
די עלטערן קריגן די רעגירונג הילף דורך
ארויסהעלפן מיט די ׳איוועליועישן׳ וואס די
רעגירונג אגענטורן פארלאנגן אויף צו זיין
בארעכטיגט צו קריגן די הילף וועלכע ווערן
צוגעשטעלן דורך די ׳או-פי-דאבעליו-די-די
דער ביורא פאר מענטשן מיט באגרעניצונגען
אויך פאר אזעלכע וואס האבן נישט קיין
מעדיקעיד.
דער פראבלעם איז אז אויף צו קריגן
הילף דארף מען האבן א פראפעסיאנעלע
איוועליועישען וועלכע ווערט נישט אלעמאל

געדעקט דורך מעדיקעיד ,און פילע עלטערן
קענען זיך נישט ערלויבן די געלט וואס דאס
קאסט אפ ,און אזוי ארום קען דאס זיין א
אפהאלט פון קריגן צוטריט צו הילף ווען מען
דארף דאס האבן .דעריבער האט המספיק
אצינד אויך אהערגעשטעלט א פראגראם
וועלכע ווערט צוריגעבן דאס געלט פאר די
עלטערן אז געלט זאל ח״ו נישט זיין קיין
אפהאלט פון קריגן די נויטיגע הילף.
דאס איז בלויז א ביישפיל אויפ׳ן שפיץ
גאפל פון די פילע פארבעסערונגען און
אויסברייטערונגען פון די סערוויסעס אין
׳המספיק אוו אראנדזש׳ קאונטי וועלכע
נעמט אין באטראכט די געברויכן פון
די קינדערלעך און פון די משפחות און
ארבעט אינאיינעם מיט די טייערע עלטערן
צו צושטעלן דאס בעסטע פאר זייערע
קינדערלעך און זיי שטעלן אויף די פוס צו
ערפולן זייער פולסטע פאטאנציאל און
זיך אנטוויקלן צו די מאקסימום פון זייער
מעגליכקייט אי״ה.

קאנטראל אויף דעם סיסטעם ,און נאר נאכדעם
טעכנאלאגיע עקספערטן האבן באשטעטיגט
אז די פארברעכער האבן מער נישט קיין וועג
אריין איז מען צוריק צום נארמאלן סדר היום.
דער אינצידענט האט אונטערגעשטראכן
פאר המספיק די וויכטיגקייט פונעם באשלוס
וואס זי האט גענומען צו אריינשטעלן די העכסטע
זיכערהייטס מאנסאמען אין אירע סיסטעמען און
אזוי אויך צו איינהאנדלן ׳סייבער-אינשורענס׳ א
זאך וואס האט זיך ארויסגעשטעלט אלס קריטיש
וויכטיג דורכאויס דעם אינצידענט.

געזונטהייט נייעס

ערשטע
״וואלמארט
העלט צענטער״
אנטשפרעכט
טויש אינעם
העלטקעיר
מארקעט
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סערוויסעס .און די פרייזן זענען צוגעגנליך
און פיל נידריגער ווי אין קאנווענצינאנאלע
קליניקס ,למשל  $25פאר א דענטיסט
באהאנדלונג ,א טעסט פאר אנצינדונגען פאר
 $10און אזוי ווייטער.
דאס איז בלויז א טייל פון די שעפערישע
גרויסצוגיגע פלאן פון וואלמארט צו
אראפברענגען פרייזן אינעם העלטקעיר
פעלד ,דאס נעמט אויך אריין צושטעלן
מעדיצינישע טרענירונג און בילדונג פאר
גאר ביליגע פרייזן און אזוי ארום ערלויבן
צו אויפנעמען עקספערטן פאר ביליגערע
פרייזן ,און זיי עווענטועל פלאצירן אין די
טויזנטער סעמי-קליניקס וואס זיי פלאנירן
צו אויפשטעלן אין די קומענדיגע יארן.
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געזונטהייט בענעפיטן

פרישע אינפארמאטיווע סעמינארן
און הילף פאר עלטערן פון
ספעציעלע קינדער אינערהאלב
׳המספיק אוו אראנדזש קאונטי׳
הילף פאר קינדער הייבט זיך אן ביי
די עלטערן ,און קיינער פארשטייט נישט
בעסער די געברויכן פון אן אייגן קינד ווי די
אייגענע עלטערן ,און ווען המספיק פלאנירט
אירע פראגראמען און סערוויסעס נעמט
מען אייביג אין באטראכט וויאזוי מען קען
ארייננעמען די עלטערן אלס שותפים אין די
הייליגע ארבעט און ארבעטן אינאיינעם פאר
די קינדער און פאר די פאמיליעס.
פאר דעם צוועק פארמאגט המספיק דעם
׳פאמיליע סופארט סערוויסעס׳ וועלכע
איינע פון אירע מיסיעס איז צו פארזיכערן
אז משפחות און עלטערן האבן די כלים און

הילף צו העלפן זייערע פאמיליע מיטגלידער,
און אצינד איז געלונגען פאר די פירערשאפט
פון ׳המספיק אוו אראנדזש קאונטי׳ צו קריגן
ספעציעלע איינמאליגע פאנדינג פונעם העלט
דעפארטמענט צו נאכמער אויסברייטערן איר
סערוויסעס פאר׳ן ציבור  -און ספעציעל פאר
די עלטערן פון ספעציעלע קינדער  -מיט
צוויי נייע פראגראמען.
דער ערשטער פראגראם רופט זיך
׳פארענטאל עדיוקעישן׳ און עס וועט זיין
געווידמעט צו אינפארמירן און געבן די כלים
פאר עלטערן וויאזוי צו ברענגען די בעסטע
הילף פאר זייערע קינדער ,און זיי זאלן זיין

באהאוונט אין אלע עדיוקעישן פראגראמען
וועלכע זענען פארהאן אין ניו יארק ,און
וויאזוי זיי קענען פארזיכערן אז זייערע
קינדער קריגן די מאקסימום הילף פון די
עדיוקעישן פראגראמען אויפ׳ן בעסטן אופן.
פאר דעם צוועק האט ׳המספיק אוו
אראנדזש קאונטי׳ אראנדזשירט חודש׳ליכע
סעמינארן וואס וועלן אפגעהאלטן ווערן אין
אירע הויפטקווארטירן אין קרית יואל וואו
עלטערן וועלן אראפקומען פאר א סעסיע פון
 4שטונדן וואו זיי וועלן הערן ערשט-האנטיג
פון עקספערטן איבער די פילע פראגראמען
און לערנען פון די נאנט וויאזוי צו

געזונטהייט נייעס

ערשטע ״וואלמארט העלט
צענטער״ אנטשפרעכט טויש אינעם
העלטקעיר מארקעט
דאלאס  -די הויכע העלטקעיר קאסטן אין
אמעריקע אין פארגלייך צו אנדערע לענדער
איז איינס פון די גרעסטע פראבלעמען
וועלכע פלאגן אמעריקאנער ,און איז א
הייסע טעמע אין די פאליטישע וועלט מיט
פארשידענע פלענער פון ביידע פארטייען,
אבער אלע זענען מסכים אז עפעס מוז
געטון ווערן צו מאכן צוטריט צו העלטקעיר
מער צוגענגליך פאר יעדן איינעם ,און
ספעציעל פאר איבער צוואנציג מיליאנען
אמעריקאנער וועלכע האבן אינגאנצן נישט
קיין העלט אינשורענס.
פילע עקספערטן צייגן אן אויף דעם

10

אדר תש"פ

נארוואס געעפנטע ׳וואלמארט העלט
צענטער׳ אלס א מאדעל פאר די צוקונפט ,און
וויאזוי דער קאנקורענץ אינעם פריוואטער
מארקעט וועט עווענטועל נידערן קאסטן
פאר אלע אמעריקאנער ,און צייגן אן אז
פילע אנדערע פארמאסי נעצן א שטייגער ווי
סי-ווי-עס און וואלגרינס האבן שוין ענליכע
צענטערן איבער אמעריקע וועלכע שטעלן
צו מעדיצינישע סערוויסעס און דינען אלס
סעמי-קליניקס מיט א רייע סערוויסעס.
דער נייער צענטער וואס איז געעפנט
געווארן אין דאלאס איז די ערשטע פון
א נעץ פון אזעלכע צענטערן וואס וואל-

פילע עקספערטן צייגן אן אויף דעם נארוואס געעפנטע ׳וואלמארט העלט צענטער׳
אלס א מאדעל פאר די צוקונפט

מארט פלאנט צו עפענען איבער גאנץ
אמעריקע ,עס ווערט דארט צוגעשטעלט
א טוץ פון סערוויסעס וועלכע ווערן
נארמאל צוגעשטעלט אין שפיטעלער
און אין קליניקס ,און יעדע סערוויס האט
א באשטימטע פרייז וואס מען צאלט
ארויס פון טאש אן קיין אינשורענס אדער
דידאקטעבעלס.
עס ווערט דארט צוגעשטעלט עקס-רעיס
און אי-קעי-דשי׳ס ,טעראפי ,דענטאלע
באהאנדלונגען ,אויגן דאקטוירים ,אויערן
און שמועה טעסטן ,און נאך פארשידענע
זייט >> 35
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