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געניאלע טאקטיק פון 'אנווארימען 
נערוון' קען ערזעצן מעדיצין אין 

בלוט-דרוק ליידנדע

אין ציפערן המספיק אנקעטע 

המספיקגאזעט
 נייעס און אנאליזן איבער
געזונטהייט און די אגענטור

• JANUARY '22שבט תשפ"ב  ISSUE NO. 97 •

א: יא; ב: ניין; ג: נישט יעדן טאג. 
הייבט איר אן אייער טאג מיט א קאווע?

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

אינספיראציע

דארפט אפילו נישט וועלן, 
עס איז געניג אז די ווילסט 

נאר וועלן

קאווע

$3.28 35% 146
איז די דורכשניטליכע פרייז פון 
א גלעזל קאווע אין אמעריקע

פון קאווע ווערט געטרונקן שווארץ 
אן קיין מילך

ביליאן גלעזער קאווע ווערן 
געטרונקן יערליך אין אמעריקע
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צום געזונט

המספיק

פארשידענס

די סמעטענע

פארשער באקלאגן זיך איבער 
מאנגל אין 'מאלפעס' אין 

אמעריקע

'לונגן טראנספלאנט' פון 
לעבעדיגע 'דאנארס' דורכגעפירט 

ערשטן מאל אין היסטאריע

"ריטעיל קליניקס" איבער 
אמעריקע הייבן אן צושטעלן אויך 

גייסטישע ערשטע הילף

נייער נשימה סעמינאר פאר 
מיידלעך וועלכע האבן שוין 

געענדיגט שולע

רירנדער מסיבת בר מצוה 
געפייערט דורך המספיק סאמיט 

ברידערהיים

גוף אין געזונט - הארץ

גלוטאן

המספיק נייעס

עף-די-עי באשטעטיגט צום 
ערשטן מאל אפאראט פאר 
הארץ פראבלעמען ביי ניי-

געבוירענע קינדער

געזונטהייט נייעס

 >> זייט 04

נייער בוך "געזונט טיפס" 
קאפאזירט פון דעם גאזעט'ס 
פאפולערער קאלום לייענער'ס 

גאזעט גייט צום דרוק

 >> << זייט 20 זייט 20

געזונטהייט נייעס המספיק נייעס

פייערליכער חנוכת הבית און מעמד קביעות מזוזה 
אין נייעם המספיק אוו קינגס פייוו טאונס לאקאל

הערליכער מעמד פתיחת 
שערים און קביעות מזוזה 

אפגעהאלטן געווארן - 
ווארימע רעדעס געהערט 
געווארן דורך חשוב'ע רבני 

העיר - לאקאלער ציבור 
נעמט אויף נייעס מיט 

גרויס  עקסטאז



דורכברוך  היסטארישע  א   – יאפאן  קאיאטא 
אפגעצייכנט  איז  מעדיצין  פון  וועלט  די  אין 
צום  האבן  דאקטוירים  וואו  יאפאן  אין  געווארן 
'לונגן  א  דורכפירן  צו  באוויזן  מאל  ערשטן 
דער  דאנאר.  לעבעדיגן  א  פון  טראנספלאנט' 
אפעראציע – וואס איז האט געדויערט איבער 11 
שעה - איז דורכגעפירט געווארן אינעם 'קאיאטא 
יאפאן,  אין  קאיאטא  שטאט  אינעם  שפיטאל' 
אויף א פאציענט וואס אירע לונגען זענען שווער 
געשעדיגט געווארן פון קאוויד-19 און איר לעבן 

איז געווען אין געפאר.

אונטער'ן  געלייגט  האבן  דאקטוירים  דער 
וועלכע  זון  איר  און  מאן  איר  מעסער 
א  אריבערגיין  צו  אנגעטראגן  זיך  האבן 
ריזיקאלישע אפעראציע אין וועלכע מען האט 
ארויסגענומען חלקים פון זייערע לונגן, און עס 
איבערגעפלאנצט אין די פאציענט און דערמיט 
טישו  געזונטע  לונגען  די  פאר  צוריקגעגעבן 
וועלכע האט געהאלפן פארהיילן די לונגן, און 
די 'דאנארס' האבן אויך געדארפט אריבערגיין 
לונגען  די  פארהיילן  צו  פראצעדור  היילונג  א 

פון וועלכע מען האט ארויסגענומען טישו.

א  דורכצופירן  בכלל  שווער  זייער  איז  עס 
ווערן  געווענליך  און  טראנספלאנט,  לונגן 
פון  דורכגעפירט  טראנספלאנטן  סארט  די 
אלס  באטראכט  זענען  וועלכע  פאציענטן 
מח  דער  וואס  דעם  צוליב  טויט'  'קליניש 
ארבעט נישט מער, אבער פון א טויטן מענטשן 
לונגען  די  נעמען  צו  אומממעגליך  כמעט  איז 
דעריבער  אומנוצבאר,  באלד  ווערן  זיי  ווייל 
זעלטענע  א  גאר  טראנספלאנטן  לונגן  זענען 
נייע מעטאד פון די דאקטוירים  ערשיינונג. די 
שטארקע  א  זיין  דעריבער  קען  יאפאן  אין 

דורכברוך.
די קאמפליצירטע אפעראציע איז דורכגעפירט 
דרייסיג  איבער  פון  שטאב  א  דורך  געווארן 
גענומען  סימולטאניש  האבן  וועלכע  כירורגן 
און  איין דאנאר,  פון  לונג  פונעם רעכטן  טייל  א 
א טייל פונעם לינקן לונג פונעם צווייטן און עס 
איבערגעפלאנצט אינעם פאציענט, וועלכע האט 
טיילווייז  אנגעהויבן  טעג  עטליכע  נאך  שוין 

אטאמען מיט איר נייע לונגן.
דעם  געפייערט  האבן  דאקטוירים  די 
דערגרייכונג זאגנדיג אז עס איז געווען א הונדערט 
פראצענטיגע סוקסעס, און עפנט א נייע קאפיטל 
אז  זאגן  זיי  טראנספלאנטן.  פון  פעלד  אינעם 
א  אויף  חדשים  דריי  געליגן  איז  פאציענט  די 
נישט  וואלטן  לונגן  אירע  און  רעספערעיטאר 
דער  און  ווערן,  פארהיילט  נאטורליך  געקענט 
אפעראציע האט איר געראטעוועט פון א זיכערן 
טויט, און זי וועט לויט שאצונגען באפרייט ווערן 

פון שפיטאל ביז צוויי חדשים. 

די 'עף-די-עי' האט צוריקגעוויזן 
באשטעטיגונג פון איבער 55 טויזנט סארטן 

טאבאקא 'וועיפ' פראדוקטן זאגנדיג אז די 
באהויפטונגען פון די 'וועיפ פירמעס' אז 
די פראדוקטן העלפן מיט נידערן די צאל 
רויכערער זענען אומבאגרונדעט און עס 
פעלט זיך אויס מער שטודיעס דערוועגן.

א שטודיע דורכגעפירט צוואנציג יאר נאך 
די סעפטעמבער 11 אטאקעס אין ניו יארק 

צייגט אז צווישן די פייער לעשער און אנדערע 
רעטונג וואלונטירן וועלכע האבן זיך געפונען 
אויף די סצענע זענען נאך אלץ פארהאן פיל 

העכערע ראטעס פון יענע מחלה ל"ע.

אן איבערזיכט קאמיטע אין קאנגרעס 
וועט עפענען אן אויספארשונג איבער דעם 
'אדולעם' סקאנדל – איבער דעם אלצהיימער 

דראג וואס איז באשטעטיגט געווארן דורך 
די עף-די-עי טראץ וואס עקספערטן האבן 

געווארנט דערקעגן, מעגליך צוליב פאליטישע 
דרוק פון די דראג פירמע.

א מאסיווע לאו-סוט קעגן די ריזיגע דראג 
פירמע 'פורדָא פארמא' - צוליב זייער ראלע 

אין שטופן שעדליכע 'אפיאד' דראג פאר 
פאציענטן - האט געפירט צו די גענצליכע 

שליסונג פון די פירמע און די אייגענטומער 
דארפן צאלן 4.5 ביליאן דאלער אין 

קאמפענסאציע פאר די פאמיליעס.

פארשער אין שוועדן זאגן אז זיי האבן 
באווייזן אז די ראטע פון יענע מחלה ה"י 
צווישן 'צעליאק' פאציענטן וואס שטייען 

אוועק פון גלוטאן איז פיל נידריגער ווי 
אין די אלגעמיינע באפעלקערונג. דאס 
פארשערקערט די וועלכע האלטן אז א 

גלוטאן-פרייע דיעטע איז געזונטער.  

א אינטרעסאנטע שטודיע צייגט אז 
מען קען דיאגנאזירן פריע שטאפלן פון 

אלצהיימערס דורך אבזערווירן דעם 'קרעדיט 
סקאר' און דאס דרייוון וויבאלד ביי מענטשן 

אין די פריע שטאפלן פון אלצהיימערס פאלט 
דער קרעדיט סקאר און אזוי אויך זענען זיי 

פארמישט אין מער עקסידענטס.

א קאמיטע פון די פעדעראלע רעגירונג 
האט געטוישט די רעקמאנדאציע איבער 

פארשרייבן אספירין צו פארמיידן הארץ 
אטאקעס. זיי זאגן אז דאקטוירים זאלן נישט 
פארשרייבן א טעגליכע דאזע פאר עלטערע 

מענטשן וואס זענען נישט אין א 'הויכע 
ריזיקע' צו ליידן פון הארץ אטאקעס אדער 

בלוט דרוק.

די עף-די-עי האט געמאלדן אז זי וועט 
טוישן די רעגולאציעס ארום הער-

אפאראטן צו ערלויבן 'אווער-די-קאונטער' 
הער-מאשינדלעך אז יעדער איינער זאל 

קענען קויפן אזא מאשין אן דארפן האבן א 
פארשריפט פון א דאקטאר. עס האנלדט זיך 

פון א סארט מאשינדל וואס מען קען אליין 
אנשטעלן.

גייענדיג 
צום דרוק

געזונטהייט נייעס

– די ריזיגע 'קאר שעיר' פירמע  קאליפארניע 
'אובער'  פון  קאנקורענט  הויפט  די   – 'ליפט' 
פעס'  קעיר  'העלט  נייע  איר  אנאנסירט  האט 
פראגראם אונטער וועלכע זי שליסט זיך אן מיט 
אינשורענס  און  ארגאניזאציעס  וואוילטעטיגע 
פירמעס צו צושטעלן לייכטע טראנספארטאציע 
געברויכן,  קעיר  העלט  פאר  פאציענטן  פאר 
א  אריבערגיין  דארפן  זאל  מען  וואס  דעם  אן 
באשטעלן  פון  פראצעדור  ביוראקראטישע 
סובסידירטע אדער בחנם'דיגע טראנספארטאציע 

פון מעדיקעיד אדער אינשורענס. 
מעדיקעיד און רוב פריוואטע אינשורענס דעקן 
די קאסטן פון טראנספארטאציע אבער מען דארף 
צו  דאס  פראצעדור  א  אריבערגיין  געווענליך 
באקומען, געווענליך דארף מען דאס באשטעלן 
ווערן  פריער,  טעג  עטליכע  טעלעפאון  דורכ'ן 
קאפ-ווייטאג,  היבשע  א  איז  און  באשטעטיגט, 
דורך  טוישן  דאס  וועלן  זיי  אז  זאגט  'ליפט'  און 
דרוק,  איין  מיט  צוגענגליך  און  לייכט  מאכן  עס 
דער פאציענט קען קריגן 'פעסעס' וועלכע גייען 
אריין אין די אפליקאציע )אדער דער טעלעפאון 

סיסטעם פון ליפט( און ארבעט אויטאמאטיש.
די קאסטן פון די רייזעס וועלן ווערן געדעקט 
מעדיקעיד  אדער  פירמעס  אינשורענס  דורך 
וועלכע קענען שיקן פאר די פאציענטן א געוויסע 
צאל 'פעסעס' וועלכע ער קען נוצן אויף צו פארן 
אנדערע  אדער  פארמאסי,  צום  דאקטאר,  צום 
קעיר.  העלט  צו  פארבינדן  זענען  וועלכע  זאכן 

וויפיל  סומע  די  באגרעניצן  קענען  פירמעס  די 
מאל  וויפיל  און  קאסטן  מעג  רייזע  די  געלט 
א  נוצן.  דאס  קען  פאציענט  דער  מאנאט  א 
פירמעס  די  פאר  סיי  פראקטיש  איז  וואס  זאך 
קליענט  פאר'ן  סיי  און  ארגאניזאציעס  און 
אדער פאציענט וויבאלד עס פארשפארט דעם 
מעדיקעיד  מיט  באשטעלן  פון  פראצעדור 
אדער אריינשיקן 'רעסיטס' פאר אינשורענס צו 
צוריקבאקומען די שפעזן. און אזוי אויך קענען 
ארגאניזאציעס שטיצן ארימערע מענטשן וואס 
האלטן זיך צוריק פון גיין צום דאקטאר צוליב 

די רייזע קאסטן.

איינע פון די ערשטע ארגאניזאציעס צו נוצן 
דעם פראגראם איז אן ארגאניזאציע וועלכע האט 
פארטיילט די פעסעס פאר מענטשן וואס קענען 
וואקסינאציע  צו  אנקומען  צו  ערלויבן  נישט  זיך 
קליניקס צו קריגן דעם 'קאוויד וואקסין' און האבן 
די  רייזעס,  בחינם'דיגע  צוגעשטעלט  דעריבער 
ארגאניזאציע און 'ליפט' האבן אין א סטעיטמענט 
דעם  פון  סוקסעס  שטארקן  דעם  באגריסט 
פראגראם וועלכע איז יעצט אפן פאר אלע העלט 
די שטעט  אין  און ארגאניזאציעס  פירמעס  קעיר 
אין וועלכע 'ליפט' אפערירט, אריינגערעכנט אין 

ניו יארק. 

נייע פראגראם פון 'ליפט' וועט ערלויבן פרייע 
טראנספארטאציע פאר מעדיצינישע צוועקן

'לונגן טראנספלאנט' פון לעבעדיגע 'דאנארס' 
דורכגעפירט צום ערשטן מאל אין היסטאריע
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די קיאטא שפיטאל, וואו דאקטוירים האבן צום ערשטן מאל סוקסעספול דורכגעפירט א 
טראנספלאנט אויף א לונג פון א לעבעדיגן דאנאר

ליפט - די פירמע וועלכע וועט צושטעלן פרייע טראנספארטאנציע פאר מעדיצינישע 
צוועקן, צו פארגרינגערן דאס לעבן פון ארימע פאציענטן

שבט תשפ"בהמספיק גאזעט02



קאונטי  טריי  פון  רעדן  צו  קומט  עס  ווען 
מען  וואס  זאכן  אסאך  גאר  דא  איז  קעיר, 
קען זאגן און שרייבן צו ערקלערן וואס טריי 
קאונטי קעיר איז. אוודאי איז די ערשטע יסוד 
אז מען געבט זיך אפ מיט די קליענטן מיט די 
גרעסטע געטריישאפט. אבער דאס איז באמת 
איבריג צו זאגן, ווייל ווייניגער פון דעם קומט 

דאך אינגאנצן נישט אין באטראכט.
אבער ביי טריי קאונטי גייט עס פיל ווייטער 
אסאך  גאר  מען  נוצט  דארט  ווייל  דעם.  פון 
וויאזוי מען קען צושטעלן  קאפ און מחשבה 
די סערוויס בעסער, מיט מער הארץ, מיט מער 
געפיהל. איינס פון די זאכן אויף וועלכע טריי 
קאונטי לייגט א גאר גרויסן דגוש, איז דאס אז 

די ארבייטער זאלן זיין צופרידן.
די  שטעלן  צופרידן  און  אפגעבן  זיך  ווייל 
ארבעטערס, איז נישט בלויז א חסד פאר דעם 
ביזנעס  קלוגער  גאר  א  אויך  נאר  ארבייטער, 
אפ  שפעטער  זיך  שפיגלט  דאס  ווייל  שריט, 
אין די ארבעט וואס מען באקומט אויף צוריק.
א  איז  לחם  תאכל  אפיך  בזיעת  וואס  הגם 
מען  אז  מציאות  עצם  דער  אבער  איז  קללה, 
דארף ארבעטן, שוין גענוג אויף אפצוקומען 
דעם קללה; די ארבעט אליינס מוז נישט זיין 
אז  זאגן  צדיקים פלעגן  א באזונדערע קללה. 
צו יעדן אומגליק דארף מען האבן גליק. צו די 
קללה פון בזיעת אפיך תאכל לחם דארף מען 
בעה"ב,  גוטן  א  טרעפן  צו  גליק,  האבן  אויך 
א פארשטאנדיגן בעה"ב, איינער וואס שעצט 
טריי  איז  דעם  אויף  און  ארבייטער.  זיינע 
זענען  וואס  מקומות  בעסטע  די  פון  קאונטי 

פארהאן.
אז  איבערצייגן  טוען  שטודיעס  פילע 
פרייליכקייט און צופרידנקייט איז אנשטעקיג. 
א  מאכן  קען  ארבייטער  צופרידענער  איין 
דאס  און  צופרידן.  און  פריילאך  אפיס  גאנצן 
קארידארן  די  אין  באשיינפערליך  מען  זעהט 
פון טריי קאונטי, וועלכע זוכט נאר וואס נאך 
מען קען טון צו שאפן א פאזיטיווער ענערגיע 
צווישן די ארבייטערס און זיי האלטן פרייליך 

און צופרידן.
וואס  כוחות  אומגעהויערע  די  זעענדיג 
אז  מאכן  צו  זיכער  אריין  כסדר  לייגן  זיי 
זייער  פון  הנאה  האבן  איינגעשטעלטע  די 
קען  דערפון  הנפש  סיפור  שעפן  און  ארבעט 
ווערן  באצייכנט  זיכער  קעיר  קאונטי  טריי 
פון  הינזיכט  דעם  אין  טרעגער  פאן  א  אלס 

ארבייטער צופרינדהייט.
איז  אויסצופירן,  דאס  וועגן  די  פון  איינס 
זאלן  זיך  צווישן  ארבייטער  די  אז  מאכן  צו 
וואס  "טיעם",  א  גרופע,  א  ווי  שפירן  זיך  
איז דא צו מאכן די זאך ארבעטן "צוזאמען-

אינאיינעם".
קאונטי  טריי  האבן  אויסצופירן  דאס  כדי 
הייסט  וואס  איניציאטיוו  אן  אונטערגענומען 
טריי  אז  היות  אז  מיינט,  דאס  טיים".  "טיעם 
אסאך  גאר  זיך  אונטער  פארמאגט  קאונטי 
אלע  איינגעטיילט  זיי  האבן  ארבייטערס, 
"טיעמס".  אדער  גרופעס,  אין  ארבייטערס 
יעדער טיעם האט א פירער, א "טיעם לידער", 
עטליכע  יעדע  זיכער  מאכט  פירער  דער  און 
וואכן – צווישן איינס און דריי חדשים – זאלן 

קומען  צוזאמען  מיטגלידער  טיעם  אלע  זיך 
און פארברענגען אויף א געשמאקען פארנעם, 
אויף אן אופן וואס זאל בויען די חברותא, די 
פריינדשאפט צווישן איינעם און צווייטן, און 

צווישן די טיעם און דעם טיעם פירער.
ווערט  מח  און  קאפ  אסאך  גאר 
אריינגעלייגט אין דעם, ווייל זיי פארשטייען 
דעם וויכטיגקייט דערפון און די תועלת וואס 
ענדגילטיגע  די  פאר  סוף  צום  ברענגט  עס 
קליינער  קיין  נישט  בכלל  איז  דאס  קליענטן. 
קעיר  קאונטי  טריי  ווייל  אינטערנעמונג, 
צענדליגער  עטליכע  זיך  אונטער  פארמאגט 
פראוועט  טיעמס  די  פון  יעדע  און  טיעמס, 
א  מאל  עטליכע  טיים",  "טיעם  סארט  אזא 

יאר.
א  ווי  מער  נישט  זיין  עס  וועט  צומאל 
אבער  גארטן,  הערליכן  א  אין  שפאציר 
פון  מער  פיל  עפעס  זיין  עס  וועט  צומאל 
אויספלוג  אן  פארברענג,  הערליכער  א  דעם. 
אדער  אינטערעסאנטער,  אן  צו  אינאיינעם 
זיין  עס  וועט  אמאל  און  מקום  באלערנדער 

פשוט א מיטאג אין א בעסערער רעסטאראן.
אבער אפגעזעהן פון וואס דער אנגעבליכער 
פארברענג איז, איז דער עצם מציאות אז מען 
די  פאר  טאקע  און  צוזאמען,  פארברעגט 
טיעם,  די  פון  כוחות  די  שטארקן  פון  מטרה 

דאס אליינס איז דער חידוש.
מענטשן  צוויי  אז  שוין  זאגן  חז"ל 
שווערער  פיל  א  טראגן  קענען  אינאיינעם, 
משא פון די ס"ה פון וויפיל זיי קענען טראגן 
אויף  נאכאמאל  נאר  ווייזט  דאס  באזונדער. 

מרובים  פון  כח  די  רבים,  א  פון  כח  דעם 
אפעקט  דעם  אנטקעגן  המצוה  את  העושים 

פון מועטים העושים את המצוה.
חז"ל,  א  צו  ראי'  א  דארפן  מיר  אז  נישט 
פארט אבער טוען אלע שטודיעס אנווייזן אויף 
דעם פאקטישן מציאות דערפון. די חידושים 
וואס מען זעהט כסדר, ווי די ארבייטער קענען 
דורכפירן זאכן וואס אנדערע קענען נישט, ווי 
טריי קאונטי'ס איינגעשטעלטע, פון אויבן ביז 
אראפ, באווייזן זאכן וואס מען הערט זעלטן 
אין אנדערע מקומות, איז קלאר א רעזולטאט 
געבן  וועלכע  איניציאטיוו,  סארט  אזא  פון 
איינגשטעלטע,  די  פאר  שטארקקייט 
אונטערצונעמען  און עמאציאנעל,  מאראליש 
זיך  שפירן  זיי  ווייל  טאקע  זאכן.  שווערערע 
ווי א טייל פון א גרעסערע טיעם, א טייל פון 

דעם כח הרבים.
זיי ווייסן אז אויב זיי האבן א שוועריגקייט 
זיי  זאל  עס  ווער  האבן  אלעמאל  זיי  וועלן 
געבן א רוקן, ווער עס זאל זיי געבן חיזוק און 
שטיצע, זיי קענען אלעמאל רעכענען אויף די 
טיעם  מעמבערס,  טיעם  זייערע  פון  סופארט 
ווייל  טיעמס,  אנדערע  פון  אפילו  און  פירער 
צו  זעלבע מטרה.  די  אלע ארבעטן דאך פאר 

העלפן נאך א מענטש און א נאך א מענטש.
יעדן  אין  אן  זיך  זעען  רעזולטאטן  די  און 
ארבייטערס  די  ארבעט.  זייער  פון  הינזיכט 
בעלי  זייערע  פאר  דאנקבאר  באמת  זענען 
בתים פאר די פילע מחשבה און אנשטרענגונג 

וועלכע גייט אריין אין דעם.
אויס  עס  קלאפט  אממערסטנס  אבער 
די  העלפן  צו  קומט  עס  ווען  ארבעט,  די  אין 
קליענטן, און דעמאלס טוט מען די מערסטע 
ארבעטן  קען  גרופע  די  ווען  בענעפיטירן 

צוזאמען ווי איין טיעם.
ברודערליכקייט,  פריינטשאפט, 
אנערקענונג און געפיהל איינער פאר'ן אנדערן, 
איז דער אינטערשיד וואס טוט אפטיילן טריי 
קאונטי קעיר פון די אנדערע. און טיעם טיים 
ווערט  עס  וועלכע  דורך  איניציאטיוו  די  איז 

צום מערסטנס דורכגעפירט. 

המספיק נייעס

אויסטערלישע רעזולטאטן פון דעם געוואלדיגן איניציאטיוו דערקענט זיך אויף אלע 
פראנטן אין די ארבעט פון די טריי קאונטי טיעמס

טובים השנים מן האחד:

"טיעם טיים" איניציאטיוו פון טריי קאונטי 
קעיר, חידוש אין די וועלט פון צוזאמענארבעט

פארשער באקלאגן זיך איבער מאנגל 
אין 'מאלפעס' אין אמעריקע

געזונטהייט נייעס

איבער  קלערט  איר  ווען   - וואשינגטאן 
דאקטוירים  און  פארשער  וואס  פראדוקטן 
דארפן האבן אויף צו פראדוצירן מעדיצינען און 
פון  נישט  ווארשיינליך  איר  קלערט  וואקסינען 
באשעפעניש  אינטרעסאנטער  דער  מאלפעס, 
פילייכט  זיך  באגעגענען  מיט  וועלכע  מיט 
פארשער  אבער  חול-המועד-האלטן.  גיין  ביים 
באקלאגן זיך אז א שטארקע מאנגל אין מאלפעס 
פון  פארשריט  וויסנשאפטליכע  די  באדראעט 
און  אינדוסטרי,  מעדיצינישע  אמעריקאנער  די 
אמעריקע'ס  פאר  אויבערהאנט  אן  שענקט 
הויפט קאנקורענט: כינע, וועלכע פארמאגט די 
מערסטע מאלפעס אין די וועלט און גאר ווייניג 
באגרעניצונגען ווען עס קומט צו פראבעס אויף 

בעלי חיים פאר מעדיצינישע צוועקן.

שטרענגע  אוועקגעשטעלט  האט  אמעריקע 
פאר  מאלפעס  האדעווען  איבער  סטאנדארטן 
מעדיצינישע פארש-ארבעט, אבער ווען פארשער 
וואקסין'  'קאוויד  א  אויף  געארבעט  האבן 
מאנגל  שווערע  א  מיט  דערזען  זיך  זיי  האבן 
מערסט- די  מיט  חי  בעל  דער  מאלפעס,  אין 

ענליכע קערפערליכע סיסטעם צום מענטשליכן 
קערפער, און פארשער זאגן אצינד אז דאס האט 
פארשלעפט דאס אנטוויקלונג פון די וואקסינען 

מיט לאנגע וואכן.
דער פראבלעם איז נאך פארשווערט געווארן 
וויבאלד אמעריקע האט א פארבאט קעגן קויפן 
לעבעדיגע בעלי חיים פון כינע – צוליב צער בעלי 
חיים פארלעצונגען – און דאס האט געברענגט 
שטארקע שוועריגקייטן פאר פארשער צו שאפן 

די מאלפעס וואס זיי האבן געדארפט צו קענען 
האט  מען  און  וואקסינען,  קאוויד  די  טעסטן 
לענדער  אנדערע  פון  מאלפעס  טרעפן  געמוזט 
אין אזיע פאר אסטראנאמישע סומעס – אזויפיל 

ווי צען טויזנט דאלער פער-מאלפע.
טויזנט   25 ארום  יעצט  פארמאגט  אמעריקע 
פארש-מאלפעס. ווייט פון גענוג פאר די צענדליגע 
טויזנטער פארשער און צענדליגע דראג פירמעס 
געברענגט  האט  דאס  זיי,  אין  זיך  נויטיגן  וואס 
דערצו אז פארשער און דאקטוירים אפעלירן צו 
די ביידען אדמיניסטראציע צו גרינגער מאכן די 
רעגולאציעס ארום האדעווען מאלפעס, און אזוי 
סטאק-פייל'  'נאציאנאלע  א  אוועקשטעלן  אויך 
פון מאלפעס פאר עמערדזשענסי פעלער, אזוי ווי 
אמעריקע פארמאגט אויל און תבואה רעזערוון 

פאר עמערדזשענסי פעלער.
פון  צאל  די  אז  אנגעוויזן  האבן  פארשער 
דראסטיש  איז  אמעריקע  אין  פארש-מאלפעס 
דרוק  צוליב  יאר  צען  לעצטע  די  אין  געפאלן 
לעצטע  די  אבער  גרופעס,  חיים  בעלי  צער  פון 
האבן  מוז  מען  אז  געצייגט  האט  פאנדעמיע 
און  חיים,  די סארט בעלי  פון  גרעסערע צאל  א 
זיין  זאל  אמעריקע  אז  העלפן  אויך  וועט  דאס 
ווייניגער אנגעוויזן אויף עקספארט פון כינע פאר 
איר מעדיצינישע פראדוקציע און פארש-ארבעט 
– א ציל וואס די ביידען אדמיניסטראציע האט 

געשטעלט אלס א הויכע פריאריטעט. 
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המספיק נייעס

נייער בוך "געזונט טיפס", קאפאזירט 
פון דעם גאזעט'ס פאפולערער קאלום 

לייענער'ס גאזעט גייט צום דרוק
היסטארישער ווערק פון טויזענטער בריוון, איינגעטיילט אין איבער 360 

פארשידענארטיגע געזונט טעמעס, געברענגט צו אייך דורך המספיק
סארט  א  עפעס  פון  ליידט  קינד  "מיין 
בויכוויי, איך האב שוין פרובירט יעדע קינדער 
דאקטער און ספעציאליסט, אבער קיינער האט 
נישט געקענט העלפן. אויב איינער ווייסט פון 
קען  וואס  נוטרישאניסט  א  אדער  דאקטער,  א 
מעגליך העלפן, ביטע לאזט מיך וויסן. מען קען 

אונז דערגרייכן אויף..."
געבעטן  האט  וועלכע  שרייבער  דעם  "צו 
שום  קיין  וואס  נאך  טאטן,  איר  פאר  הילף 
זיין  סטאביליזירן  געהאלפן  נישט  האט  זאך 
בלוט-פרעשור, מיר האבן געטראפן דר. ... אין 
דזשאנס האפקינס שפיטאל אין באלטימאר, ער 
אנדערש  קיינער  וואס  באווייזן  געקענט  האט 
שוין  האבן  מיר  )און  געקענט  נישט  האט 

פרובירט יעדן איינעם(!"
אויב לייענט איר דעם גאזעט, דאן קענט איר 
דאך אוודאי די סארט בריוו אויסטוישן, וועלכע 
המספיק  דעם  פון  שפאלטנס  די  אויף  פאסירן 
גאר  דעם  אין  בחדשו,  חודש  מדי  גאזעט, 
פאפולערן רובריק, "לייענער'ס גאזעט". אפשר 
גאר איז דאס די ערשטע זאך וועלכע איר זוכט 

אויף, אזוי ווי פילע אנדערע גאזעט לייענער.
שוין  זיך  האבן  אידן  היימישע  טויזנטער 
דעם  אויף  אנדערן  דעם  איינער  געהאלפן 
דער  אבער  שילדערן,  צו  עס  שווער  עס  אופן. 
מציאות ווייזט אז דער "לייענערס גאזעט", די 
בריוון אפטיילונג פון דעם המספיק גאזעט, איז 
געווארן "דער" פלאץ צו וואו מען ווענדט זיך 
ווען מען טרעפט זיך מיט א געזונט פראבלעם 

צו וועלכן מען קען נישט געפונען קיין עצה.
קיין שום דאקטער אויף דער וועלט, אפילו 
מעדיצינישער  און  ארגאניזאציע  אן  נישט 
פון  אוצר  די  נישט  פארמאגט  פאראיין, 
אידישע  די  פארמאגן  עס  וואס  אינפארמאציע 
און  עלטערן  די  און  קאלעקטיוו;  מאמעס 
אידיש  היימישע,  די  אין  מיטגלידער  פאמיליע 
רעדנדע קאמיוניטי אין דעם גרעיטער ניו יארק 

ראיאן.
לאקאלער  גרויסער  א  האט  אומזיסט  נישט 
אז  אויסגעדרוקט  זיך  דאקטער  קינדער 
בעסטע  די  זענען  מאמעס  אידישע  די 
אויסטערלישע  די  דאקטוירים.  קינדער 
איבערגעגעבנקייט און געטריישאפט וואס מען 
א  אונז  ברענגט  אונזערע פאמיליעס  ביי  זעהט 
וועלט פון ענדלאזע ידיעות אין דעם פעלד פון 

געזונטהייט.

און דער "המספיק גאזעט", איז געווארן דאס 
ארט וואו די אלע ידיעות קומען זיך צוזאם.

גאזעט  לייענערס  דער  איז  יארן  די  במשך 
אינפארמאציע,  פון  גרובן  גאלד  א  געווארן 
עצות, ידיעות און א וועלט פון טיפס, איבער אן 
א שיעור געזונט טעמעס וואס איז פשוט נישט 

דא צום באקומען אין ערגעץ אין די וועלט.
ביז  לאנג  צו  גענומען  נישט  האט  עס  און 
אויף  כאפן  אנגעהויבן  זיך  האבן  מענטשן 
דעם און די טעלעפאן קאלס האבן אנגעהויבן 
דעם  "אין  אפיס:  גאזעט  צום  אריינקומען 
א  געווען  איז  צוריק  חדשים  צוויי  פון  גאזעט 
 )rash( רעש  סארט  געוויסער  א  איבער  בריוו 
געקענט  אונז  איר  וואלט  אפשר  קינדער,  ביי 

שיקן די אינפארמאציע?".
אזוי האבן מענטשן געהאלטן אין איין רופן 
פון  אינפארמאציע  און  בריוון  פאר  בעטן  און 
אלטע גאזעטן און די געטרייע שטאב פון דער 
צו  צופרידן  פרובירט  אלעמאל  האט  גאזעט 

שטעלן יעדן איינעם.
נאכמער  געווארן  עס  איז  צייט  די  מיט 
פארגעשריטן: "א שטיק צייט צוריק איז געווען 
אין דער גאזעט א שמועס איבער צוקער, אפשר 
וואלט איר אונז געקענט שיקן אלע בריוון ארום 

דעם נושא?"
די  אבער  צוקער,  דערמאנט  האבן  מיר 
נושאים וואס זענען שוין געדעקט געווארן אין 
דעם לייענער'ס גאזעט זענען ממש ענדלאז, און 
דאס איז טאקע דער סיבה צוליב וואס מענטשן 
ווענדן צום גאזעט אפיס  זיך אנגעהויבן  האבן 
נושאים,  צו באקומען די בריוון איבער גאנצע 
אויג,  פינקע  אסטיגמעטיזם,  ווי;  שטייגער  א 
לעיסיק אפעראציע, ּפריזם, עברי פראבלעמען 
אודיטארי  פראבלעמען,  אויגן  צוליב 
אינפעקציעס,  אויער  כראניש  פראסעסינג, 
ווערטיגא, מאנדלען אין האלז, עסיד  עקזימע, 
בעל'ס  היסן,  כראנישע  סיינוס,  ריפלאקס, 
פאלסי, פסארייעסיס, יסט אינפעקציע, עם.עס., 

היילונג,  אלטערנאטיווע  דיזיעז,  סיליעק 
רויז,  מעדיצינען,  פארשידענע  פון  נאכווייען 
בשייכות  עניינים  הלכה'דיגע  מעטאד,  סארנא 
פארשידענע  קייראפרעקטאר,  היילונג,  מיט 
אסטמא,  ארום,  אלעס  און  אלערגיעס  סארטן 

און וואס נישט. 
מיר האבן קוים אנגערירט דעם שפיץ פונעם 
קענט  איר  אז  גענוג  פונקט  אבער  אייזבארג, 
און  זיך.  טוט  דא  וואס  כאפן  צו  אנהייבן  שוין 
וואס  זאכן  זענען  געשריבן  ווערט  וואס  אלעס 
און  אויספרובירט  פאקטיש  האבן  מענטשן 

געזעהן רעזולטאטן.
אפילו  שילדערן,  צו  דא  שווער  איז  עס 
פאזיטיווע  אלע  די  גאפל,  שפיץ  אויפן  נאר 
געהערט  צוריק  האבן  מיר  וואס  אפקלאנגען 
וועלכע  מענטשן  פון  יארן  די  דורכאויס 
וואס  בריוון  שיקן  זיי  זאל  מען  געבעטן  האבן 
צו  גאזעט,  לייענער'ס  אינעם  ערשינען  זענען 
איינצעלנע, צו גאר איבער א גאנצן נושא, און 
יכלה  דורכדעם.  געווארן  געהאלפן  זענען  זיי 

הזמן והם לא יכלו.
מיט די יארן האבן מיר זיך געכאפט אז מיר 
זיצן דא אויף אן אוצר בלום וואס קען העלפן 
נישט  דאס  טארן  מיר  און  אידן,  טויזנטער 

האלטן פאר זיך.
ווער עס ווייסט נאר עפעס איבער המספיק, 
וועט וויסן אז אויב איז דא עפעס מיט וואס מען 
דא  המספיק  איז  קינדער,  אידישע  העלפן  קען 
עס צו טון. פון דעם לעבן זיי און דאס געבט זיי 
חיות, אז נאך א אידיש קינד האט געהאט הילף, 

אז פאר נאך א איד גייט בעסער אין לעבן.
און ביי די רעדאקטארן האט אויפגעבליצט 
די  נעמען  זאל  מען  קאפ,  אין  געדאנק  א 
שוין  זענען  וועלכע  בריוון  טויזנטער  אלע 
סארטירן  זיי  יארן,  די  במשך  אריינגעקומען 
ארויסגעבן  עס  און  עניינים,  און  נושאים  לויט 

אין איין גרויסן בוך.
גענומען  זיך  האט  מען  ועושה,  אומר 
דורכגיין,  זיי  און  בריוון  אלע  איינזאמלען 
און  דורכגעלייענט  זיי  אויף אמאל,  בריוו  איין 
אין א קאטעגאריע. שפעטער האט  באשטימט 
מען עס צוטיילט לויט סוב-קאטעגאריעס אויך, 
ביז עס האט זיך ארויסגעשטעלט אז מען האט 
דא א וועלט פון געזונט אינפארמאציע וועלכע 
דעקן א קיימא לן פון ארום דריי הונדערט און 

זיבעציג מעדיצינישע נושאים.
נישט געווען קיין לייכטע  עס איז אינגאנצן 
ביז  יאר  עטליכע  גענומען  האט  עס  ארבעט. 
סארטירט  זיי  און  בריוון  אלע  דורך  איז  מען 
און איינגעטיילט לויט דעם פונקטליכן געזונט 
פראבלעם וואס דאס דעקט. סיי די פראגעס און 

סיי די ענטפערס.
אבער המספיק, ווי זייער שטייגער, קען פשוט 
זייט 07 <<

שבט תשפ"בהמספיק גאזעט04



Y O U R  L I F E  I S

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

Managed  Long Term Care 
1.855.552.4642

Orange  County  
845.774.0309 
Rockland County 
845.503.0400
Kings county  
718.408.5400

Yiddish 
718.760.1111
English
718.759.1111

ORANGE  COUNTY  
1 Hamaspik Way 
Monroe NY 10950 
845.774.8400
ROCKLAND  COUNTY  
58 Rt 59  
Monsey NY 10952 
845.356.8400
KINGS  COUNTY 
Williamsburg 
295 Division Ave.  
Brooklyn NY 11211 
718.387.8400
Boro Park 
4102 14th Ave. 
Brooklyn NY 11219 
718.431.8400
NASSAU  COUNTY 
Five Towns 
516.875.8400

Care  Coordination Organization  
1.844.504.8400

TRI-COUNTY CARE

H A M A S P I K  C H O I C E

 CO M FO R T H E A LTH

N I S H M O I S E I N Y

H A M A S P I K

Orange County
845.655.0600 
Rockland County
845.356.8400

Kings County
718.266.9742

Hamaspik  
T H E R A G E N

8 6 6 . 3 5 3 . 8 4 0 0 
W W W. H A M A S PIK .O RG

Central point Toll Free Number:

care centered around you

HomeCare  Services 

1.855.HAMASPIK
1 - 8 5 5 . 4 2 6 . 2 7 7 4

Hamaspik  
HOMEC ARE

Hamaspik  
SCHOOL

SIPUK CLINIC

Medicare Advantage Plan 

1.833.HAMASPIK
1 . 8 3 3 . 4 2 6 . 2 7 7 4

Hamaspik  
MEDIC ARE SELEC T

S H N O I S  C H A I M
(senior program)

Men’s & Women’s Division -  
Orange County

845.774.0348

Kings County
718.387.8400
Monsey 
845.503.0209
Monroe 
845.774.0309

EARLY INTERVENTION

Kiryas Joel
845.781.1289
Rockland County
845.425.4949 ext. 5

Hamaspik  
T E R R A C E 

Administration
845.656.0600
Gazette / Public Affairs 
845.503.0212

N Y S H A

718.408.5444

718.400.9988
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אייראפעאישע  די  אין  פארשער   - בריסל 
זאגן  נארדיסק'  'נאוו  פירמע  פארמאסוטיקל 
וועלכע  דראג  א  אז  אבזערווירט  האבן  זיי  אז 
דייעביטיס  באהאנדלן  פאר  באשטעטיגט  איז 
איז אויך עפעקטיוו אין קאנטראלירן אפעטיט 
און איבערוואג. דער דראג 'סעמאגלוטייד' איז 
ברייט באנוצט אין אייראפע און רעגולירט די 
פונקציע פונעם 'פענקריס' ווען עס קומט צום 

ארויסגעבן אינסולין. 
דער דראג - וואס ווערט פארקויפט אונטער 
איז   - 'רייבעלסוס'  און  'אזעמפיק'  נעמען  די 
ליידנדע,  צוקער  פאר  געווארן  באשטעטיגט 
פאר  פרעזענטירט  האט  פירמע  די  אבער 
אינערליכע  אירע  רעגולאטארן  אייראפעישע 
שטודיעס וועלכע צייגן אז דער מעדיצין האט 
באלאנסירן  אין  עפעקט  שטוינענדע  א  אויך 
דעם אפעטיט און העלפן מענטשן זיך האלטן 
קריגן  צו  דעריבער  זוכן  און  דיעטע,  א  צו 
עס קענען  זאלן  אז דאקטוירים  באשטעטיגונג 

פארשרייבן פאר איבערוואג.
פאזע  דריטן  ביים  יעצט  האלט  פירמע  די 
זיך  שטעלן  וועלכע  פראבעס  קלינישע  די  פון 
'סייד  מינימאלע  מיט  עפעקטיוו  גאר  ארויס 
עפעקטס' לויט א סטעיטמענט פון די פירמע. 
"דער מעדיצין רעדוצירט די געברויך פאר זיך 
געפיל  א  אנהאלטן  העלפט  און  איבערעסן, 
די  פון  זאגט דער פרעזידענט  זעטיגקייט"  פון 
פירמע דר. דארטע סקאווגארד פאר די פרעסע, 
שטארקע  די  פון  ליכט  אין  אז  צו  לייגט  און 
צוקער,  און  איבערוואג  צווישן  פארבינדונג 
די  פאר  א פאסיגע באהאנדלונג  זיין  דאס  קען 

וועלכע ליידן פון ביידע זאכן.
די  פון   35% ארום  האבן  שטודיע  די  לויט 
דעם  גענומען  האבן  וועלכע  באטייליגטע 

פארלוסט,  וואג  באדייטנדע  א  געזען  מעדיצין 
און די באטייליגטע האבן באריכטעט אז טראץ 
אפעטיט  קיין  געהאט  נישט  האבן  זיי  וואס 
הונגעריג,  געשפירט  נישט  זיי  האבן  עסן  צום 
באלאנסירטע  א  עסן  געקענט  און  זעטיג  נאר 
ווי אנדערע מעדיצינען קעגן  דיעטע. אנדערש 
איבערוואג וואס מען האט נישט קיין אפעטיט 

אבער מען איז נאך אלס הונגעריג.
ענליכע  א  פארקויפט  פירמע  זעלבע  די 

נאמען  אונטער'ן  אמעריקע  אין  דראג 
ווי  אנדערש  עטוואס  איז  עס   - 'סאקסענדע' 
דער אייראפעאישער ווערסיע, אבער די זעלבע 
זיין  אויך  קען  דאס  אז  באשטעטיגן  שטודיעס 
עפעקטיוו פאר איבערוואג, און די פירמע וועט 
דעם  באשטעטיגן  צו  עף-די-עי  די  פון  בעטן 
און  איבערוואג,  פאר  דראג  דעם  פון  באנוץ 
ספעציעל פאר צוקער ליידנדע וואס ליידן אויך 

פון איבערוואג. 

איבער וואג, איבערוואג און איבונגען
שטודיע שטרייכט אונטער שטארקע 

פארבינדונג צווישן ארימקייט און 
געפארפולע 'אביסעטי' איבערוואג

מעדיצין פאר צוקער ליידנדע שטעלט זיך 
ארויס גאר עפעקטיוו אין באהאנדלן איבערוואג

איז  יעדער  וואס  צייט  די  אין   - וויסקאנסין 
זענען  צוקער  און  מעל  ווייסע  אז  איינשטימיג 
ווי סם פאר איבערוואג, איז אבער דא שטארקע 
ווען  מיינונגס פארשידנהייטן צווישן עקספערטן 
איז  וואג-פארלוסט  פון  טעמע  די  צו  קומט  עס 
אויב א דיעטע הויעך אין פראטאין און אין פעטנס 
וואס  צייט  די  אין  שעדליך,  אדער  געזונט  איז 
פלייש  אויסמיידן  דארף  מען  אז  זאגן  געוויסע 
און פעטנס, זאגן אנדערע אז די וויכטיגסטע זאך 
איז אייגענטליך צו אויסמיידן ’קארבס‘ און אז א 
דיעטע הויעך אין פראטאין איז גאר געזונט און 

העלפט מיט פארלירן וואג. 
אוו  ’יוניווערסיטעט  אין  פארשער  א 
באשלאסן  אבער  האט  וויסקאנסין-מעדיסאן‘ 
איבער  גרונטליכע שטודיע  מער  א  דורכפירן  צו 
דערצו  באנוצט  זיך  האט  און  דיעטעס  פראטאין 
מיט מייז - וועלכע האבן אן ענליכע מעטאבעליזם 
צו מענטשן - און האט זיי צוטיילט אין גרופעס 
סארטן  פארשידענע  מיט  עקפערימענטירט  און 
פראטאינס און דיעטעס און האט אנדעקט אז די 
גרופע מייז וועלכע האבן אויסגעמיטן א געוויסע 
זענען  וואג און  סארט פראטאין האבן פארלוירן 
דעם  טראץ  געזונטער,  געווען  אלגעמיין  אין 
הויכע צאל קאלעריס,  א  געגעסן  זיי האבן  וואס 
וויבאלד זייער מעטאבעליזם סיסטעם איז געווען 
פארברענען  אין  עפעקטיוו  מער  און  שטערקער 

קאלעריס.
אז  באאבאכט  האבן  זיי  אז  זאגן  פארשער  די 
פון  געשפייזט  זיך  האבן  וועלכע  חיים  בעלי  די 
דיעטעס וועלכע זענען רייך מיט ’דריי-שפיציגע 
 three branched amino acid( ‘אמינא עסיד
BCCA -( טראץ דעם וואס זיי האבן געגעסן א 
באלאנסירטע דיעטע האבן זיי געהאט איבערוואג 
און אנדערע פראבלעמען, אבער די וועלכע האבן 
דאס רעדוצירט צו א גאר נידריגע שטאפל האבן 
געזען גאר גונסטיגע רעזולטאטן, טראצדעם וואס 
זיי האבן געגעסן אסאך קארבס און מער קאלעריס 

ווי עס איז נארמאל ערלויבט.
די  מיט  עקספערימענטירט  דאן  האבן  זיי 
אידענטיפיצירט  האבן  און  פראטאינס  סארטן 
דעם  אויסגעמיטן  האט  מען  ווייניגער  ווי  אז 
אמינא-עסיד,   )isoleusine( ’אייסאלוסין‘ 
אלס שטערקער איז געווען דער פארדייאונג און 
דער  חיים.  בעלי  די  פון  סיסטעם  מעטאבעליזם 
’אייסאלוסין‘ אמינא-עסיד געפונט זיך אין פלייש, 
פיש, אייער, ניסלעך, און אין רוב עסנווארג וואס 
זענען א טייל פון א געווענליכע ’היי-פראטאין‘ 

דיעטע.
די פארשער באטאנען אז מען קען נישט ציען 
א הונדערט פראצענטיגע מסקנה פון בעלי חיים 
צו  צוגעלייגט  ווערט  עס  אבער  מענטשן,  צו 
די  ארויס  ברענגן  וועלכע  שטודיעס  פריערדיגע 
בענעפיט פון א באלאנסירטע דיעטע וועלכע די 
פראטאינס קומען מער פון געוואוקסן און פון קעז 
אנשטאט פון צופיל פלייש און פיש, און לייגן צו 
ווייטערדיגע שטודיעס דאס  זיך  אז עס פאדערט 

צו באשטעטיגן. 

וויסקאנסין - אמעריקע איז אין א געזונטהייט 
קריזיס אין די לעצטע צענדליגע יארן, מיט די 
אויפשטייג פון די 'פעסט פוד' אינדוסטרי און 
שפייז  און  עסן  אומגעזונטע  פון  וואוקס  די 
דראסטישע  א  זיך  דערקענט  געוואוינהייטן 
אין  און ספעציעל  איבערוואג,  אין  אויפשטייג 
'אביסעטי' - וואס איז דער אפיציעלער טערמין 
אויף א שטאפל  פאר געפארפולע איבערוואג, 
וואס שטעלט א דירעקטע און באלדיגע געפאר 
מעדיצינישע  א  פון  געזונט.  מענטשנ'ס  פאר'ן 
פאררעכנט  מענטש  א  ווערט  שטאנדפונקט 
אינדעקס'  'באדי  א  האט  מען  ווען  'אביס' 
ווערטער,  אנדערע  אין  דרייסיג,  איבער  פון 
די  פון  פונט  הונדערט  איבער  איז  מען  אויב 

רעקאמענדירטע וואג פאר דעם הייעך.
פון  טוץ  א  זיך  מיט  ברענגט  'אביסיטי' 
ווי  שטייגער  א  פראבלעמען,  געזונטהייט 

נאך.  און  פראבלעמען,  הארץ  דייעביטיס, 
איז  יאר  פופציג  לעצטע  די  דורכאויס  און 
גאר  א  אויף  געוואקסן  פראבלעם  דער 
אמעריקאנער  דער  צווישן  טעמפא  שנעלער 
פארשידענע  טראץ  און  באפעלקערונג, 
אינגאנצן  נישט  פארשער  זענען  טעאריעס 
געבן  זיי  און  דערצו,  ברענגט   וואס  זיכער 
פארשידענע  פאר  דערפאר  "קרעדיט"  די 
און  צוקער  מער  ווי  שטייגער  א  פאקטארן, 
ווייניגער  דיעטע,  די  אין  קאלעריס  ליידיגע 
אפילו  און  באוועגונגען  פיזישע  און  איבונגען 

אויך לופט פארפעסטיגונג און נאך.
אינעם  פארשער  גרופע  א  האבן  לעצטנס 
א  געכאפט  וויסקאנסין'  אוו  'יוניווערסיטעט 
אמעריקע  פון  מאפע  די  אין  בליק  טיפערע 
לאנד  פון  טיילן  וועלכע  אין  אנאליזירן  צו 
אין  און  איבערוואג  מערסטע  די  דא  זענען 

וועלכע דעמאגראפישע גרופעס, און זיי האבן 
ארויסגעשטעלט א גאר אינטרעסאנטע אנאליז 
וועלכע צייגט א שטארקע פארבינדונג צווישן 
ארעמער  ווי  און  איבערוואג,  און  ארימקייט 
זיך  טרעפט  מער  אלס  איז,  באפעלקערונג  א 
שווערע פעלער פון איבערוואג צווישן יונג און 

אלט.
צווישן די פערציג קאונטיס מיט די העכסטע 
אלע  זענען  אמעריקע,  אין  ראטעס  איבערוואג 
פון  שטאפל  'דורכשניט'  די  אונטער  געווען 
זענען  פילע  און  פארדינסט,  און  איינקונפט 
ווערט  דאס  אמעריקע.  אין  ארעמסטע  די  פון 
צוגעשריבן צו די פאקט אז געזונטערע עסן איז 
טייערער אין אמעריקע ווי פרישע פראדוקטן, 
פארדינער  שוואכערע  האבן  אויך  אזוי  און 
אינדערהיים  עסן  אנגרייטן  צו  צייט  ווייניגער 

און אויף צו מאכן רעגלמעסיגע איבונגען. 

עקספערימענט 
צייגט אז אויסמיידן 

געוויסע ’אמינא 
עסיד‘ פראטאינס 
קען העלפן מיט‘ן 

פארלירן וואג

הויפטקווארטיר פון די נאווא נארדיסק פירמע, וועלכע פראדוצירט די אזעמפיק מעדיצין פאר 
צוקער ליידענדע, וועלכע וועט אצינד באנוצט ווערן פאר וואג פארלוסט
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המספיק נייעס

די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, גדול כבוד 
הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. בשעת דער 
נושא פון כבוד הבריות אין א ברייטע הלכה'דיגע 
אריינגיין  נישט  וועלן  מיר  וועלכע  אין  נושא 
דא, איז אבער כבוד הבריות די העכסטע ערך 

ווען מען רעדט פון אינטעגרעיטעד העלט.
אינטעגרעיטעד  פון  ציהל  די  וואס  בשעת 
העלט איז צו העלפן דעם 'גאנצן' מענטש, אין 
וועט  אבער  פארט  דארף,  ער  נושא  וועלכען 
זיך עס געווענליך אנהייבן מיט'ן טרעפן פאר 
אים דעם ריכטיגן טעראפיסט. א מענטש וואס 
עמאציאנעלע  פארשידענע  מיט  זיך  פלאגט 
נישט  דען  האט  ווער  און   - פראבלעמען 
אזעלכע זאכן - דארף זייער אפט אנקומען צו 
הילף פון א דרויסנדיגן מענטש זיך אן עצה צו 
ארויסזעהן  עווענטועל  זיך  און  דערמיט  געבן 

דערפון.
פון  וועלט  א  אין  מיר  לעבן  טאקע  דערפאר 
דריי  די  פון  איז  דאס  יבנה.  חסד  עולם  חסד, 
עס  שטייט.  וועלט  די  וואס  אויף  עולם  עמודי 
איז פון די יסודות פון אידישקייט, ווי דער נביא 
מיכה זאגט שוין: מה ה' דורש ממך כי אם עשות 
משפט "ואהבת חסד". עס זענען דא מענטשן 
קומט  פרנסה  זייער  אז  זכיה  די  האבן  וואס 
קבוע,  באופן  חסד  סארט  אזעלכע  טון  פון 
און דאן זענען דא די קעיר מענעדזשערס פון 
איז,  חסד  זייער  וואס  העלט,  אינטעגרעיטעד 
די  אויף  שטעלן  זיך  מענטש  דעם  העלפן  צו 
פוס, און ווי געזאגט, וועט זיך עס געווענליך 
אנהייבן מיט'ן אנווייזן פאר זיי ווער עס קען 

זיין דער ריכטיגער שליח זיי צו העלפן.
עס  ווי  געווענליך.  נאר  איז  דאס  אבער 
דער  נ"י,  ניימאן  מרדכי  ר'  אונז  דערציילט 
העלט:  אינטעגרעיטעד  פון  דירעקטאר 
גרייט  נישט  קליענט  דער  איז  "אפטמאל 
העלפן  זיי  מיר  דארפן  דאן  און  דעם  פאר 
דארפן  זיי  וואס  הילף  סארט  דעם  מיט 
פאר  דא  איז  העלט  אינטעגרעיטעד  יעצט". 
יעדער  אז  מאכן  צו  זיכער  הבריות,  כבוד 
דעם  ווי  מענטש,  א  ווי  זיך  שפירט  מענטש 
אויבערשטנס א קינד, דעם באשעפער'ס א בן 

יחיד, וואס מיר זענען טאקע אלע.
אויב איז דער מענטש נאכנישט גרייט פאר 
זיי  וועלן  סיבה,  וועלכע  סיי  צוליב  טעראפי, 
מענטש  דעם  העלפן  קען  מען  וויאזוי  זעהן 
מיט וואס ער דארף יעצט, ביז ער וועט ווערן 

גרייט דערפאר.
באמת  דארף  מענטש  א  ווען  מאל,  רוב 
צוקומען צו טעראפי אבער ער איז נישט גרייט 
וואס עס שטערט  איז עס צוליב דעם  דערפאר, 
אים  ביי  שטייען  וועלכע  זאכן  אנדערע  אים 
און  פריאריטעטן  פון  ליסטע  די  אויף  העכער 
דערפאר האט ער נישט גענוג ארט אין מח צו זיין 

גרייט פאר די ארבעט וואס טעראפי פאדערט.
און צו דערגיין דעם שורש פון דער זאך, צו 

דערשנאפן וואס ליגט אונטער יענעם'ס ווייטאג, 
וואס האט ער מורא,  פון  יענעם,  וואס שטערט 
פארוואס איז ער נאכנישט גרייט צו באקומען די 
הילף וואס איז דא פאר אים – אט דא קומט אריין 
די הארץ פון אינטעגרעיטעד קעיר. אדער בעסער 
געזאגט, די הארץ פון אירע קעיר מענעדזשערס. 
אן  דערגיין  נישט  מען  קען  זאכן  אזעלכע  ווייל 
אמת'ע הארץ און געפיהל פאר יענעם. נאר ווען 
יענער שפירט אז מען מיינט באמת זייער טובה, 
דעמאלס עפענען זיי זיך און מען קען אריינגיין 
זייער הארץ און  אין די טיעפע קעמערלעך פון 
נשמה און טרעפן די איידעלע, שטילע ווייטאג, 
וואס צומאל גריבלט עס שוין דארט פאר לאנגע 

יארן.
זיך אויסצייכענען  אינטעגרעיטעד קעיר טוט 
אויפצוהייבן  הבריות,  כבוד  פון  פרט  דעם  מיט 
זייערע  אין  קליענטן  זייערע  פון  רעספעקט  די 
זיך  גרייט  זענען  זיי  ביז  אויגן,  אייגענע 
קומענדיגן  צום  ארויפגיין  און  אויפצוהייבן 

שטאפל אויפן לייטער.

אט אזא עפיזאד האט פאסירט ממש לעצטענס 
מיט  קעיר מענעדזשער  א  קרויס,  ב.  ווען מרת. 
אינטעגרעיטעד העלט, האט געהאט א קליענט 
פאר  גיין  צו  גרייט  געווען  נאכנישט  איז  וואס 
געשטערט,  איר  האט  עפעס  הילף.  ריכטיגע  די 
איר  און  נשמה  די  ביי  גענאגט  איר  עפעס האט 
האט  קרויס  מרת  מנוחה.  קיין  געגעבן  נישט 
דאס געזעהן, און איידעלערהייט געארבעט מיט 
איר ביז זי האט זיך דערגרונטעוועט צום שורש 

הדברים.
די פרוי האט פשוט נישט געהאט קיין געלט צו 
קויפן עסן. יא, עס הערט זיך כמעט אומגלויבליך 
א  איז  עס  אבער  פאסירן,  אזאנס  זאל  היינט  אז 
מציאות. פשוט גיין אין גראסערי און איינקויפן 
איז  פראדוקטן  עסנווארג  וויכטיגסטע  די  בלויז 
וועלכע האט  אן אפקומעניש,  איר  פאר  געווען 
כבוד  נאטורליכע  איר  ווייגעטון  אפט  זייער 

הבריות.

און  לעבן  איר  פארשווערט  האט  דאס  אט 
איר געדרוקט אויפן געוויסן. עס האט איר נישט 
געגעבן קיין מנוחה און זי האט זיך נישט געקענט 
עמאציאנעלע  אנדערע  אירע  מיט  ספראווען 
מען  ווען  פשוט,  דבר  א  איז  עס  און  געברויכן. 
טראכטן  נישט  מען  קען  עסן,  קיין  נישט  האט 
דארף  ערשט  צו  געברויכן.  עמאציאנעלע  פון 
מען זעטיגן דעם הונגער איידער מען קען אפילו 

געהעריג טראכטן דערפון.
הארציגע  געטרייע,  די  אריין  קומט  דא  און 
קעיר  העלט  אינטעגרעיטעד  די  פון  ארבעט 
מענעדזשער. וועלכע האט זיך אריינגעלייגט אין 
דעם קעיס בכובד ראש ביז זי האט ב"ה באוויזן 

צו העלפן די פרוי.

פראגראם  רעגירונגס  די  פון  ווייסן  אלע  מיר 
באקאנט אלס 'פוד סטעמפס'. א פראגראם וואס 
איז געשאפן געווארן טאקע ממש פאר דעם, אז 
רעב,  חרפת  ליידן  דארפן  נישט  זאלן  מענטשן 
מען זאל קענען גיין אין געשעפט און איינקויפן 

עסן, שפירנדיג זיך ווי א מענטש.
און  פראגראם  דעם  פאר  אנגעבן  זיך  אבער 
אזא  אלעמאל  נישט  איז  באשטעטיגט,  ווערן 
הערן  זיך  קען  עס  כאטש  אויפגאבע.  גרינגע 
גרינג. דאס אויספילן דעם בארג פון פאפירן קען 
שנעל מאכן א מענטש פארלוירן ווערן. און אויב 
האט מען נאך געמאכט א טעות און מען דארף 
עפעס איבערמאכן, ווערט עס נאך פיל שווערער.

אין דעם פאל האט דאס שלעכטע מזל באגלייט 
די פרוי און זי איז אפגעזאגט געווארן, און נישט 
דעם  גענומען  האט  קרויס  מרת  ווען  איינמאל. 
קעיס אין די הענט אריין איז עס שוין געווען א 

גאנצע קאמפליצירטע סומאטאכע.
אפגעשטעלט.  נישט  איר  האט  דאס  אבער 
זי האט זיך אריינגעלייגט דערין מיט די גאנצע 
צייט,  לאנגע  א  געארבעט  שווער  און  הארץ 
ביז איר ארבעט האט ב"ה נושא פירות געווען. 
טעלעפאן  א  באקומען  זי  האט  חודש  לעצטן 
זיך  האט  טרייבל  זייט  אנדערע  די  פון  און  רוף 
געהערט א פרייליכן קול, וועלכע זי האט קוים 
דערקענט: "היינט איז געווען דאס ערשטע מאל 
וואס איך האב געקויפט עסן מיט א רואיגקייט 
איז  עס  ווען  מענטש  א  ווי  געשפירט  אויך  און 

געקומען צום באצאלן". 

מיט הארץ און נשמה לייגט מען זיך אריין אין יענעם'ס שוך צו זעהן וואס איז די הילף וואס "דער קליענט" דארף

אינטעגרעיטעד העלט באווייזט וואונדער 
מיט'ן שטעלן קליענט אויף די פוס, הייבנדיג 

איר כבוד הבריות אין די אייגענע אויגן

נישט ארויסגעבן א זאך וואס איז ווייניגער פון 
הונדערט און צען פראצענט. זיי האבן זיך נישט 
מיט  בוך  דעם  ארויסגעבן  מיט'ן  באגענוגענט 
די רויע אינפארמאציע. ווען עס איז געקומען 
ווערן  ערגענצט  געמוזט  עס  האט  בוך  צום 

פיל מער ווי אין דעם חודש'ליכן גאזעט.
געקענט  האט  מען  ווי  נושא  יעדן  ביי 
און בעסער ערקלערן  בעסער ארויסברענגען 
ווערט  וואס  ענטפער  דער  און  ענין,  דעם 
דיאגראם  א  בילד,  א  צולייגן  דורך  געגעבן, 
אדער אן אנדערע וויזואלע דעסקריפציע, איז 

דאס אויך געטון געווארן.
ודמים, פילע  דאס האט אפגעקאסט ממון 
שעות ארבעט און גאר שווערע הארעוואניע, 
דעם  ארויסנעמען  קענען  זאל  ציבור  דער  אז 

מאקסימום נוצן און בענפיטן פון דעם בוך.
דער  אבער  גלייבן,  שווער  זיך  לאזט  עס 
ארויסגעקומען  איז  וואס  ומתוקן  שלם  דבר 
גאזעט  די  פון  הענט  די  אונטער  פון 

יצירה. דריי  רעדאקציע איז א פראכט פון א 
געזונט  מיט  אנגעפילט  בענדער,  הערליכע 
צום  נישטא  פשוט  איז  וואס  אינפארמאציע 
קיין  וועלט.  די  אויף  ערגעץ  אין  באקומען 
וועבזייטל  שום  קיין  און  ארגאניזאציע  שום 
פארהאן  איז  עס  וואס  צושטעלן  נישט  קען 

אין די דאזיגע דריי בענדער.
בלוט  נאך  ארבעט,  פון  יארן  נאך  אצינד, 
און שווייס און פיל געלט, נאך אומענדליכע 
פראיעקט,  דעם  אין  אריין  איז  וואס  שעות 
שטייט מען שוין אט אט ביים מברך זיין על 
המוגמר, ווען אין די יעצטיגע טעג איז דער 
בענדער  דריי  פון  סעט  הערליכער  גאנצער 
אז  האפן  צום  איז  עס  און  דרוק,  אין  אריין 
צום  זיין  שוין  עס  וועט  טעג  נאענטע  די  אין 

באקומען.
פאר אונז בלייבט נאר איבער צו וואונטשן 
האבן  וועלכע  לייענער  געטרייע  אלע  פאר 
די  מיט  בריוו  שיקן  צו  אנגעשטרענגט  זיך 
און  געהאט  האבן  זיי  וואס  אינפארמאציע 
עס געטיילט מיט אונז, אז דער זכות זאל אייך 
ווייטער  קענען  זאלט  איר  און  ביישטיין  אלע 
ביז  קינדער  אויבערשטנס  דעם  מיט  גוטס  טון 

משיח'ס טאג. 
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המספיק נייעס

ווי שוין דערמאנט פארגאנגענעם חודש, האט 
המספיק זיך אויסגעברייטערט זייערע סערוויסעס 
נייעם אפיס,  פייוו טאונס מיט א שפאגל  די  אין 
זיך פאר א המספיק לאקאל. עס  וואו עס פאסט 
איז יעדן באקאנט, און ווער עס האט נאר עפעס 
א שייכות צו המספיק, ווייסט אז די אנפירער פון 
המספיק זוכן כסדר נאר וואס נאך מען קען גוטס 

טון פאר אידישע קינדער.
המספיק  האט  צוריק  יארן  לאנגע  פאר  שוין 
איז  עס  וואס  וועג  שווערן  דעם  דורכגעמאכט 
די  ביי  באשטעטיגט  ווערן  אין  פארוויקלט 
רעגירונג צו זיין א פראוויידער אין די פייוו טאונס, 
הילף  צושטעלן  אנגעהויבן  האט  מען  וואס  נאך 
מען  האט  צוערשט  אבער  דארט.  עלטערן  פאר 

צוגעשטעלט די סערוויסעס פון די ווייטנס, פון די 
עקזיסטירנדע אפיסעס אין ברוקלין.

אז  איינגעזעהן  מען  צייט האט  די  מיט  אבער 
מען קען פיל בעסער סערווירן עלטערן, ווער דער 
אפיס איז לאקאל און די ארבייטער דארט זענען 
העלפט  וועלכע  געמיינדע,  ארטיגע  די  פון  אויך 

גאר אסאך זיך צו פארשטיין מיט זיי.
מען האט זיך תיכף גענומען צו די ארבעט פון 
איז  לויפער  נייעם אפיס. מרת ח.  א  אויפשטעלן 
נייעם  דעם  מיט  אנצופירן  אויפגענומען  געווארן 
געווען  שוין  איז  טעג  געציילטע  ביז  און  אפיס, 
נייע  גאנצע  א  און  גרייט,  אפיס  צייטווייליגע  א 
לאקאלע  אלעס  איינגעשטעלטע,  פון  שטאב 
נאר  אפגעגעבן  זיך  האבן  וועלכע  איינוואוינער, 

מיט די געברויכן פון די לאקאלע געמיינדע.
געווען  איז  "עס  דערציילט:  לויפער  מרת. 
שווער פאר די עלטערן צו ארבעטן מיט א לאנג 
קען  מען  וועמען  מענטשן  מיט  אפיס,  דיסטענס 
נישט. די חילוק וואס מען זעהט דא אין די קורצע 
ווען  אפיס,  דעם  געעפנט  האט  מען  זינט  צייט 
איז שווער  לאקאלע מענטשן,  מיט  ארבעט  מען 

ארויסצוברענגען. עס ממש אן אנדערע וועלט".
צייטווייליגער  דער  זינט  צייט  קורצע  די  אין 
שוין  זיך  מען  האט  געעפנט,  זיך  האט  אפיס 
געטראפן מיט א ים פון ארבעט. איבער הונדערט 
שוין  באקומען  טאונס  פייוו  די  פון  קינדער 
סערוויסעס דורך דעם נייעם אפיס, און דאס איז 
אלעס נאר דערפאר ווייל זיי שפירן זיך היימיש. 

זיי שפירן אז מען פארשטייט זיי און מען רעדט 
זייער שפראך.

מען  האט  הצלחה  געוואלדיגע  די  זעענדיג 
כסדר  מוז  מען  שטיין.  בלייבן  געקענט  נישט 
זיך  האט  מען  בקודש.  מעלין  פארשריט.  מאכן 
גענומען צו די ארבעט פון אויפשטעלן א נייעם, 
פערמאנענטן אפיס, פון וואו מען וועט קענען פיל 

בעסער סערווירן פיל מער קליענטן.
בכלל זוכט המספיק אלעמאל זיך צוצושטעלן 
צו די געברויכן פון די לאקאלע איינוואוינער און 
די מנהיגי העדה פון די ארטיגע געמיינדע. ווען עס 
איז געקומען צום אויפשטעלן דעם נייעם צווייגל 
פון המספיק, האט מען זיך פיל דורכגערעדט מיט 

אימפאזאנטע מסיבת חנוכת הבית, 
אינאיינעם מיט קביעות מזוזה אין נייעם 
המספיק פייוו טאונס הויפטקווארטיר

נאך פילע יארן פון צושטעלן סערוויס פונדערווייטנס, טוט מען עס יעצט צושטעלן מקירוב הלב און מקירוב המקום

זייט 09 <<

המספיק  נייעם  דעם  פון  הבית  וחנוכת  מזוזה  קביעות  מסיבת  הערליכן  ביים  אן  אויבן  דער 
הויפטקווארטיר אין די פייוו טאונס. הרה"ח ר' מאיר ווערטהיימער הי"ו ביי זיין רעדע

עקזעקיוטיוו  ני"ו,  ווערטהיימער  הערשל  ר' 
דירעקטאר המספיק אוו קינגס קובע מזוזה

ר' משה מענדל ווערטהיימער ני"ו, עקזעקיוטיוו 
דירעקטאר המספיק אוו ארענדזש קובע מזוזה

עקזעקיוטיוו  ני"ו,  בערנאטה  יואל  ר' 
דירעקטאר טריי קאוינטי קובע מזוזה

סטעף  אוו  טשיף  ני"ו,  טעסלער  נפתלי  ר' 
המספיק אוו קינגס ביים קובע זיין א מזוזה

עקזעקיוטיוו  ני"ו,  כ"ץ  שמואל  אשר  ר' 
דירעקטאר המספיק האוים קעיר קובע מזוזה

דער פראכטפולער נייער אפיס פון המספיק, ממש ביי צענטראל עוועניו אין די פייוו טאונס
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די רבנים און גדולים פון די פייוו טאונס צו הערן 
פון זיי וואס עס פעלט אויס, וואו מען דארף הילף 

און וויאזוי מען קען העלפן פאר די געמיינדע.
נייע  די  געווארן  פארטיג  איז  עס  ווען  יעצט 
הויפטקווארטיר, טאקע אין הארץ פון די געגענט, 
איז  עוועניו,  פון סענטראל  פוס  געציילטע  ממש 
פארגעקומען א גאר רייכער מסיבת חנוכת הבית, 
ביי  מזוזה,  קביעות  מעמד  א  מיט  אינאיינעם 
אויסער  געווען,  משתתף  זיך  האבן  עס  וועלכען 
לאקאלע  די  אויך  המספיק,  פון  אנפירער  די 

איינוואוינער און די רבנים פון געגענט.
יהושע  ר'  הרב  געדינט  האט  טשערמאן  אלס 
שטורם שליט"א, א רב פון סטעטן איילענד. הרב 
שטרום האט געהאלטן דעם עולם געשפאנט ווען 
המספיק,  פון  היסטאריע  די  דערציילט  האט  ער 

און וויאזוי זיי זענען אנגעקומען ביז אהער.
זיך באקאנט געמאכט", האט  "המספיק האט 
און  הארציגע  זייער  "מיט  געזאגט,  הרב שטרום 
פאמיליע  יעדן  צו  געטריישאפט  נשמה'דיגע 
און צו יעדן קינד, און יעצט זענען זיי געקומען 
די  מיט  נשמה  און  הארץ  דעם  אט  טיילן 

לאקאלע געמיינדע".
ר'  הרה"ג  געווען  איז  רעדנער  גאסט  דער 
אשר שטערן שליט"א, רב קהילת בית אברהם 
זאב פון לאורענס, אין די פייוו טאונס; וועלכער 
ארבעט  מורא'דיגע  די  ארויסגעברענגט  האט 
פון די מלאכים פון המספיק. אין די וואכעדיגע 
די  מלאכים,  מיט  זיך  מיר  באגעגענען  פרשה 
מלאכים פון יעקב אבינו, ווי פאסיג איז טאקע 
מלאכים  די  מיט  באגעגענען  צו  זיך  וואך  די 
פון המספיק וועלכע האבן שוין געראטעוועט 
אזויפיל קינדער און אזוי פיל אידישע משפחות.
זיינע דערהויבענע ווערטער האבן צוגערירט 

אלעמענ'ס הערצער.
שטורם  הרב  האט  רעדנער  גאסט  דעם  נאך 
ווערטהיימער  מאיר  ר'  הרה"ח  אויפגערופן 
"אמאליגע  המספיק.  ומנהל  מייסד  הי"ו, 
צייטן", האט הרב שטרום געזאגט מיט געפיהל, 
האט  מען  ווען  געשעמט  זיך  מענטשן  "האבן 
געהאט א ספעציעלן קינד. מען האט די קינדער 
גערופן "קלאזעט קינדער", ווייל פילע עלטערן 
פלעגן ממש באהאלטן די קינדער אז מען זאל 
זיי נישט זעהן. עס איז שווער ארויסצוברענגען, 
ווען א  אבער עס איז א דבר המובן מאליו אז 

קינד איז באהאלטן קען מען זיך נישט געהעריג 
די  נישט  באקומט  ער  און  אים  מיט  אפגעבן 
ליבשאפט און באהאנדלונג וואס ער דארף און 

די געברויכן וואס עס פאדערט אים.
גאנצע  די  מיט  צוזאמען  מאיר,  ר'  אבער 
געטוישט.  דאס  האבן  אפאראט  המספיק 
המספיק האט געטוישט דעם גאנצן בליק אויף 
די  פון  'סטיגמע'  די  אראפגענומען  און  דעם 
היינט,  באקומען  וועלכע  קינדער,  ספעציעלע 
אדאנק דעם, די ריכטיגע קעיר וואס זיי דארפן, 
טאקע דורך המספיק. און המספיק שטעלט זיך 
נישט אפ. יעצט זענען זיי אויפן וועג צו טון די 
זעלבע זאך אין דעם פעלד פון מענטל העלט".

מאיר  ר'  האט  רייד  הארציגע  מיט 
אויפגעטרעטן ארויסברענגענדיג אז די קרעדיט 
געטרייע  די  פאר  נאר  אים  פאר  נישט  קומט 
אין  המספיק  פון  ארבייטערס  די  מלאכים, 
אלע אירע אפטיילונגען: "זיי זענען נישט קיין 
ארבייטער, נאר פולשטענדיגע שותפים", האט 
רירנדע  זיינע  אין  ארויסגעברענגט  מאיר  ר' 
געקענט  מען  האט  זיי  אדאנק  נאר  ווערטער. 
אנקומען ווי מען איז אנגעקומען און דערגרייכן 

די אלע געוואלדיגע אויפטוען.
גייענדיג אין די פוסטריט פון דעם רב, האט 
די  פון  מלאכים  די  דערמאנט  אויך  מאיר  ר' 
וואכעדיגע פרשה, און שטארק ארויסגעברענגט 
ווי די מיטארבייטער, די שטאב מיטגלידער אין 
די אפיסעס פון המספיק, זיי זענען די היינטיגע 
טעגליך  טאג  ראטעווען  וועלכע  מלאכים, 
און  כח  זיי  געבן  און  שטובער  אידישע  פילע 

האפענונג אנצוגיין ווייטער.
דערנאך האט מען געהאט דעם געלעגענהייט 
צו הערן פון מוה"ר הערשל ווערטהיימער ני"ו, 
קינגס  אוו  המספיק  פון  דירעקטאר  עקזעקיוטיוו 
קאונטי. ר' הערשל האט שטארק ארויסגעברענגט 
די שווערע עבודה וואס גייט אריין אין אויפעפענען 
און אהערשטעלן א נייעם אפיס און אזא גרויסע 
נאר  דא  געקומען  נישט  זענען  "מיר  אפאראט: 
צוצושטעלן סערוויסעס, מיר זענען דא צו זיין א 
טייל פון דעם לעבן פון יעדן איינציגסטן קליענט. 
שטארקקייט  האפענונג,  געבן  צו  דא  זענען  מיר 
און שטיצע פאר די משפחות מיט אלעס וואס זיי 

דארפן".
ר' הערשל האט גאר שטארק ארויסגעברענגט 
דורך  געפירט  ווערט  המספיק  אז  נקודה,  דעם 

שטייען  וועלכע  אידן,  היימישע  ערליכע, 
פון  נישט  זיך  רירן  און  פרינציפן  זייערע  אויף 
אבער  אידישקייט,  חסיד'ישע  פולשטענדיגע 
פארט איז מען דא צו זיין טייל פון די קאמיוניטי 
זייער  לויט  געברויכן  זייערע  צושטעלן  זיי  און 
מען  האט  טאקע  דערפאר  און  שטייגער. 
נייעם  דעם  אין  ארבעטערס  אלע  אויפגענומען 
אפיס, טאקע פון די פייוו טאונס, פון די לאקאלע 
שפראך  אייגענע  די  רעדן  זיי  ווייל  קאמיוניטי, 
פון  געברויכן  אייגענארטיגע  די  פארשטייען  און 

זייערע פריינט און שכנים.
ווערטער  זיינע  געענדיגט  האט  הערשל  ר' 
ארויסברענגענדיג זיינע דאנק געפיהלן פאר מרת 

אין  ארבעט  געטרייע  איר  פאר  תחי',  לויפער 
צושטעלן דעם גאנצן נייעם אפטיילונג, דעם אפיס 
און אלע ארבייטער, און אויסגעפירט מיט א ברכה 
אז מען זאל זוכה זיין צו טון אסאך גוטס פון דעם 

נייעם אפיס.
געשלאסן  זיך  האט  מסיבה  הערליכער  דער 
געגאנגען  אהיים  זענען  באטייליגטע  אלע  ווען 
מיט געהויבענע געפיהלן, ספעציעל די פאמיליע 
וועלכע  קינדער,  ספעציעלע  די  פון  מיטגלידער 
האבן געשפירט צום ערשטן מאל אז זיי האבן א 
געטרייען שותף צו די האנט, וועלכע ווייסן וואס 
צו טון און וויאזוי זיי ארויסצוהעלפן אין זייערע 

ספעציעלע שוועריגקייטן. 

המספיק נייעס

>> זייט 08

מסיבת חנוכת הבית, 
אינאיינעם מיט קביעות מזוזה

די מלכות'דיג געדעקטע טישן ביי וועלכע דער ציבור האט גאר אנגענעם פארברענגט - אינעם 
ראם, ר' הערשל ווערטהיימער נ"י, עקזעקיוטיוו דירעקטאר המספיק אוו קינגס, ביי זיין רעדע
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רעקאמענדירט 
אלערגיע 

איינשּפריצונגען 
וואס   ,7261# בריוו  צו  רעאגירן  וויל  איך 
ליידט  וואס  קינד  א  פאר  עצה  אן  זוכט 
דער   .)wheezing( אטעמען  שווער  פון 
מיינונג  דער  לויט  אז  דערציילט  בריוו 
אלערגיש  קינד  דאס  איז  מומחה,  א  פון 
געפינט  וואס  סובסטאנץ  א  עּפעס  צו 
פון  ליידט  עס  און  לופטן  דער  אין  זיך 

׳ענוויירעמענטאל  אזויגערופענעם  אן 
 .)environmental allergy( אלערגיע׳ 
צו  רעקאמענדירט  האט  דאקטאר  יענער 
 allergy( איינשּפריצונגען  אלערגיע  געבן 
shots(, אבער ווי דער בריוו ווייזט אן רעדט 
פון א ּפראצעדור וואס נעמט בערך דריי יאר, 
און נאך אלעם זענען די שאנסן פאר סוקסעס 
עמיצער  צי  פרעגט  בריוו  דער   .80% נאר 
די  מיט  ערפארונג  ערשטהאנטיגע  האט 
דארט איינשּפריצונגען, אדער ווייסט פון אן 

אנדערן מיטל וויאזוי צו העלפן דאס קינד.
די  דורכאויס  האט  טאכטער  א  מיינס 
אנגעהויבן   )teenager( יארן  צענערלינג 
איך  אסטמא.  פון  סימּפטאמען  אנטוויקלען 
וועלכער  דאקטאר,  צום  גענומען  איר  האב 
האט זי געגעבן די אלערגיע איינשּפריצונגען 

מיט  יעצט  שטייען  מיר   .)allergy shots(
און  שּפעטער,  האלב  א  און  יאר  א  בערך 
די  פון  זכר  קיין  נישטא  כמעט  שוין  ס'איז 

סימּפטאמען, ב"ה.
ממש לעצטנס האבן די זעלבע סימּפטאמען 
אנדערער  אן  ביי  באווייזן  יבן  אנגעהו  זיך 
אנגעהויבן  האבן  זיי  איידער  און  טאכטער, 
ערגער ווערן האב איך איר תיכף אּפגעפירט 
נישט  האב  איך  איינשּפריצונגען.  נעמען  צו 
זיך  קינד  דאס  לאזן  צו  סיבה  קיין  געזען 
באשלאסן  האב  איך  און  מוטשען,  סתם 
ווי  אופן  זעלבן  אויפ'ן  באהאנדלען  צו  איר 
דער  וועמען  ביי  טאכטער,  פריערדיגע  די 
בעסטן  אויפ'ן  געארבעט  האט  איינשּפריץ 

אופן.
פון מיין ערפארונג קען איך זאגן אז דער 

ליינער'סגאזעט

איין צענטראלער אדרעס און נומער זיך צו 

פארבינדן מיט די רעדאקציע
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לאזט אייך הערן

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

 

פראגע פון פאריגן חודש:
 צו זענט איר צופרידן מיט

אייער דענטיסט?

  

 

27% 

39% 

34% 

 זייער: א כמעשה: ב נישט: ג

וואס זאגט איר?
ספעציאליטעטן המספיק אנקעטע: מעדיצינישע  די  צווישן 

ארט.  אינטרעסאנטע  אן  'דענטיסטרי'  פארנעמט 
 – שיין  גאר  דענטיסטס  פארדינען  זייט  איין  פון 
מעדיצינישע  וועלכע  סיי  פון  מערסטע  די  כמעט 
איז  זייט  אנדערע  די  פון  אבער  ספעציאליסטן 
ווייל  נאר  נישט  מלאכה,  שווערע  גאר  א  דאס 
שווער  גאר  פיזיש  ארבעטן  דארף  דענטיסט  דער 
איבערגעבויגן איבער'ן פאציענט און ארבעטן מיט 
פונקטליכקייט,  און  פארזיכטיגקייט  שטארקע 
אנדערע  ווי  אנדערש  סיבה:  א  נאך  צוליב  נאר 
דאקטוירים וואס די פאציענטן גלייכן זיי און האבן 
דאקטאר,  צום  קומען  צו  פראבלעם  קיין  נישט 
צום  באציאונג  אנדערע  אן  אבער  מענטשן  האבן 
דענטיסט, מען גלייכט זיי נישט און מען האסט צו 

גיין צום דענטיסט באזוך.
אמעריקאנער  צווישן  דורכגעפירט  סורוועי  א 
צו  'פיינט'  האבן  זיי  אז  זאגן   61% ארום  אז  צייגט 
גיין צום דענטיסט. אנדערש ווי ביי אנדערע סארטן 
דאנקבאר  איז  פאציענט  דער  וואס  דאקטוירים 
דער  גייט  באהאנדלונג,  פאר'ן  דאקטאר  פאר'ן 
אפטמאל  דענטיסט  פונעם  אוועק  פאציענט 
אז  זאגן  פסיכאלאגן  ווייטאג.  אין  און  אנגעבלאזן 
אלע  צווישן  פארוואס  סיבה  די  מעגליך  איז  דאס 
די  דעפרעסיע  פון  ראטע  דער  איז  דאקטוירים 

העכסטע צווישן דענטיסטס.
ווען איר  דעריבער, געדענקט קומענדיגע מאל 
גייט צום דענטיסט אים צו זאגן א ווארימער ישר 

כח, עס קען אים מאכן שפירן אביסל בעסער. 
זענט  "צו  חודש  פאריגן  פון  פראגע  אונזער 
 34% האבן  דענטיסט?"  אייער  מיט  צופרידן  איר 
געענטפערט: "זייער צופרידן ". 39% געענטפערט: 
"נישט  געענטפערט:   27% כמעשה".  "גאנץ 

צופרידן".
ווי  איז  גאזעט  איצטיגער  דער  פון  פראגע  די 
א  מיט  טאג  אייער  אן  איר  הייבט  "צו  פאלגנד: 

קאווע?????? יא - ניין - נישט יעדן טאג"

דורך  ענטפער  אייער  איבערגעבן  קענט  איר 
אנקעטע  גאזעט  דעזיגנירטן  אויפ'ן  אריינרופן 
בליץ- די  דורך  אדער   ,845-655-0667 האטליין, 
 .survey@nyshainc.org אדרעססע:  פאסט 

זייט געזונט!

34% זייער צופרידן

39% גאנץ כמעשה

27% נישט צופרידן

 ווארט פון
רעדאקציע:
מען האלט שוין ביי חודש שבט, אויף 
וואס חסיד'ישע ספרים זאגן אז עס איז די 
ראשי תיבות פון ש'מרם ב'רכם ט'הרם, אז 
דער אויבערשטער זאל היטן, בענטשן און 
רייניגן אלע אידישע קינדער. דאס פעלט אויס 
אין די  טעג ספעציעל, סיי צוליב דעם וואס 
אין ווינטער קען מען זיך מער שעדיגן דאס 
געזונט, צו פון די קעלט, צו פון פאלן אויף די 
שניי.

אין חודש שבט געפאלט אויך דער ראש 
השנה לאילנות ווען מען בעט דעם אויבערשטן 
אויף גוטע פירות, אז מען זאל זוכה זיין דאס 
קומענדיגע יאר צו א גוטן אתרוג.

אדם עץ השדה, דער מענטש איז געגליכן 
צו א בוים אויפן פעלד, און דער אתרוג איז 
דומה ללב. ווען מען דאווענט פאר די ביימער 
קען מען אויך דאווענען פאר די מענטשן וועלכע 
זענען צוגעגליכן צו זיי זיי זאלן זיין געזונט און 
האבן א געזונטע הארץ.

לאמיר אויסנוצן דעם געלגענהייט און 
דאווענען פאר א געזונטן ווינטער פאר אלע 
אידישע קינדער.

שבט תשפ"בהמספיק גאזעט10



מיטל איז ווירקזאם און ראטזאם.
)-(

7608

גלוטען און 
'סוריאטיק 
ַארטרייטיס'

א  וועגן   ,#7182 כ'וויל רעאגירן צו בריוו 
יונגער מאמע וואס איז געווארן דיאגנאזירט 
 Psoriatic( ַארטרייטיס'  'סוריַאטיק  מיט 
דער  וואס  מעדיצין  דער   .)Arthritis
שווערע  ברענגען  פארשריבן  האט  דאקטאר 
זייטן-ווירקונגען און דער בריוו פרעגט עצות 
פון אנדערע מיט אזא ערפארונג. )'סוריַאטיק 
ַארטרייטיס' איז אזא צוזאמשטעל פון צוויי 
מאכן  וואס  געזונט-ּפראבלעמען,  ענליכע 
ביין-חיבורים  די  און  הויט  דער  צו  שאדנס 

).]joints[
קודם כל איז גוט צו פארשטיין דעם שורש 
'סורייעסיס'  ביידע,  ּפראבלעם.  דעם  פון 
 ,)Arthritis( 'און 'ַארטרייטיס )Psoriasis(

קומען  וואס  געזונט-קאמּפליקאציעס  זענען 
 autoimmune( פון אן אויטא-אימיון דעזיז
אימיון  דער  אז  מיינא,  דאס   .)disease
סיסטעם ווערט צעמישט און אטאקירט גוטע 
חלקים פונעם מענטש אנשטאט צו טאן זיין 

געווענליכן אויפגאבע פון זיי באשיצן. 
וואלט  איך  וואס  עצה  ערשטע  די 
אויסמיידן  ּפרובירן  צו  איז  פארגעשלאגן, 
'גלוטען'  אנטהאלטן  וואס  עסנווארג 
וואלט  בעסטן  צום   .)gluten-free diet(
גלוטען-פרייע  א  איינצושטעלן  זיך  געווען 
אזעלכע  עטליכע  פאראן  איז  עס  דיעטע, 
'סּפעסיפיק  די  למשל  ווי  עסן-רוטינס, 
 .)Specific Carb Diet( דייעט'  קַארב 
געוויסע  א  איז  דייעט'  קַארב  ('סּפעסיפיק 
וואס  מאכלים  די  באגרעניצט  וואס  דייעט 
האט  וואס  גרעינס  און  קארבס  אנטהאלטן 
געוויסע  אבער  סטארדזש,  אדער  ציקער 

'קארבס' קען מען יא עסען.(
נאך עּפעס וואס איך וואלט רעקאמענדירט 
גענוג  נעמט  מען  אז  מאכן  צו  זיכער  איז, 
כדאי  זענען  זאכן  צוויי  די  די.  וויטאמין 
עס  וועט  בעז"ה  און  ּפראבלעם,  דעם  פאר 

האפנטליך גרינגער מאכן.
)-(

.

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

BACK PAIN, 

HERNIATED DISC,

SCIATICA,

PINCHED NERVE, 

STIFF NECK,

SHOULDER PAIN, 

CARPAL TUNNEL 

SYNDROME, 

TMJ,

ACID REFLUX,

STOMACH DISORDERS,

CHRONIC FATIGUE,

WEAKNESS,

HEADACHES,

 MIGRAINES,

DIZZINESS

ETC.

 
718.333.2279 | 347.450.1792  

גלוטאן - מיר הערן אסאך ארום ’גלוטאן‘ 
ווערן  גראסעריס  די  אין  פאליצעס  די   -
און  מער  מיט  אנגעהויפנט  לעצטנס 
אסאך  פראדוקטן.  פרייע‘  ’גלוטאן  מער 
אוועקשטיין  צו  רעקאמענדירן  דיעטעס 
פון גלוטאן. שטודיעס צייגן אז ארום 40% 
צו  ”פרובירן  זיי  אז  זאגן  אמעריקאנער 

אוועקשטיין פון גלוטאן.“ 
אבער וואס איז דאס אייגענטליך גלוטאן? 
אדער  אומגעזונט,  טאקע  דאס  איז  און 

גאר פארקערט?
געוויסע  פאר  אז  קלאר  איז  כל  קודם 
מענטשן איז גלוטאן נישט נאר אומגעזונט 
איז  צו  געפארפול.  ממש  זיין  קען  נאר 
אלערגיע  געוויסע  א  מיט  מענטשן  עס 
אדער  גלוטאן,  צו  סענסיטיוויטעט  אדער 
א   - דיזיז  ’צעליאק‘  פון  ליידן  וועלכע  די 
איין  ארום  באטרעפט  וואס  צושטאנד 
פראצענט פון אלע מענטשן וואס ברענגט 
דערצו אז דער קערפער אידענטיפיצירט 
און  פיינט  דרויסנדיגער  א  אלס  גלוטאן 
קען  דאס  עס,  באקעמפט  מאגן  דער 
און  קישקע  די  צו  שאדן  שווערע  ברענגן 

אינערליכע געדערים.
סימפטאמען  געוויסע  מען  האט  אויב 
וויכטיג  איז  ’צעליאק‘  אנדייטן  קען  וואס 
צו זען א דאקטאר. די סימפטאמען נעמען 
אריין: שפירן אנגעבלאזן נאכ‘ן עסן, הויט 
קאפ-ווייטאג,  דעפרעסיע,  אויסשלאגן, 
זייער  נאך. אבער  און  און עצירות  שלשול 
אסאך וואס ליידן נישט דווקא פון ’צעליאק‘ 
 - אומטאלעראנט‘  ’גלוטאן  אויך  זענען 
וואס מיינט אז זייער מאגן פארדייט נישט 
אלעמאל  איז  דעריבער  גלוטאן,  קיין  גוט 
עקסטרעמע  מען  האט  אויב  ראטזאם 
פון  אוועקשטיין  צו  פראבלעמען  מאגן 
פון  ספעציעל  אבער  פראדוקטן,  גלוטאן 

ווייסע ברויט און געבעקסן.
גלוטאן  איז  מענטשן  רוב  פאר  אבער 
לכאורה אומשעדליך, אבער פארט קומען 
פארשידענע  אפיר  יארן  לעצטע  די  אין 
אז  זאגן  וועלכע  עקספערטן  געזונטהייט 
גלוטאן איז אומגעזונט פאר יעדן איינעם 

אוועקשטיין  צו  ראטזאם  איז  עס  און 
דערפון, )געוויסע מאכן אן אויסנאם פאר 
זויערטייג סאוערדא“ו ברויט א.ד.ג.( אלזא 
איז  דאס  וואס  פארשטיין  צו  וויכטיג  איז 
און פארוואס האלטן געוויסע אז דאס איז 

אומגעזונט.
געפונט  וועלכע  ’פראטאין‘  א  איז  גלוטאן 
זיך אין ’גרעינס’ )תבואה( - ספעציעל אין 
ווייץ. דער גלוטאן איז דער באשטאנדטייל 
גיסט  מען  ווען  אז  דערצו  ברענגט  וואס 
וואסער אויף מעהל ווערט דאס קלעבעדיג 
און הייבט אן יערן. דער ’גלוטאן‘ איז דער 
טייג  דעם  צונויף  האלט  וואס  ’קלעב‘ 

גלו-טאן  נאמען  דער  )אינטרעסאנט: 
אין  קלעב   - גלו  ווארט  פונעם  זיך  נעמט 

ענגליש.(
דאס  איז  מענטשן  פילע  פאר  וואס  טראץ 
קלארע  קיין  דא  נישט  זענען  אומגעזונט 
פאר  אומגעזונט  איז  דאס  אז  באווייזן 
יעדן איינעם, געוויסע רעקאמענדירן פאר 
גלוטאן,  פון  אוועקשטיין  צו  איינעם  יעדן 
א  אז  האלטן  עקספערטן  פילע  אבער 
אייגענטליך  קען  דיעטע  פרייע‘  ’גלוטען 
געווענליכע  א  ווי  אומגעזונט  מער  זיין 
דיעטע מיט א באלאנסירטע מאס גלוטאן, 
אין  האבן  פראדוקטן  גלוטאן  וויבאלד 

זענען  וועלכע  ווייטאמינען  פילע  זיך 
פרייע‘  ’גלוטאן  די  פון  פילע  און  געזונט, 
פראדוקטן זענען שוואך ווען עס קומט צו 

ווייטאמינען און נוטריאנס.
מענטשן  אז  איז  שורה  אונטערשטע  די 
גאר  איז  פראבלעמען  מאגן  האבן  וואס 
’גלוטאן  א  אויספרובירן  צו  ראטזאם 
פרייע‘ דיעטע, אבער אויב האט איר נישט 
פראבלעמען  פארדייאונגס  ערנסטע  קיין 
גלוטאן  ארויסשניידן  צו  כדאי  נישט  איז 
פונעם דיעטע, אבער אזוי ווי מיט אלעס, 
איז גוט צו עסן מיט א מאס און האלטן א 

באלאנסירטע דיעטע. 

זייט 12 <<
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גיט עצה קעגן 
שליקערצן

וואס   ,6858# בריוו  צו  רעאגירן  וויל  איך 
בעט אן עצה פאר אן אויפהערליכן שליקערצן. 
הייבט  ער  ווען  וואס  קינד,  א  פון  רעדט  מען 
אן שליקערצן, בלייבט ער אזוי דערמיט פאר'ן 

גאנצן טאג.
הצלה- וויליאמסבורגער  חשוב'ער  א 
וואלונטיר האט מיר ביי א געלעגנהייט געגעבן 
אזא עצה. ווען מען הייבט אן שליקערצן, זאל 
גענצליך  האלטן  זיך  און  אראּפזעצן  זיך  מען 
ּפרובירן  און  זיצן  בלייבן  זאל  מען  רואיג. 
א  פון  משך  א  פאר  ּפלאץ  פון  רירן  נישט  זיך 
מינוט. דורכאויס דער מינוט זאל מען אטעמען 
זיך  אן  אבער  ּפאמעליך,  און  רואיג  זייער 

אנשטרענגען. 
אז דער מהלך ארבעט.  זאגן  אייך  איך קען 
מיט  דעם  וועגן  מיטגעטיילט  האב  איך 
ממש  העלפט  עס  און  מענטשן,  מערערע 
יעדעס מאל. געווענליך ווערט דאס שליקערצן 
בעסער ממש אויף דער רגע, אבער ס'איז כדאי 
אויסצואווארטן די גאנצע מינוט און פארזעצן 
מיט'ן אטעמען ביז די זעכציג סעקונדן ענדיגן 

זיך. 
)-(
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רעקאמענדירט 
מרס"א הייל-

מיטל
 7237# בריוו  צו  באציען  זיך  וויל  איך 
תמצית:  ]אין  מרס"א.  פאר  עצות  זוכט  וואס 
 )MRSA( מרס"א  א  פון  שטארק  ליידט 
אינפעקציע וואס האלט אין איין צוריקקומען. 
פאר  נישט  ארבעט  אנטיביאטיק  געווענליכע 
דער אנטצידונג. זוכט עצות פון אנדערע מיט 

ערפארונג.[ 
איך  קען  ערפארונג  אייגענער  פון 
נאמען  מיט'ן  ּפראדוקט  א  רעקאמענדירן 
דער  פון   )Goldenseal( 'גָאלדענסיל' 
 )Nature‘s Answer( ענסער'  'נעטשורס 

פירמע.
זענען:  ניצן  צו  עס  וויאזוי  אנווייזונגען  די 
נעמט א באנדאזש )Band-aid(, לייגט אויף 
דעם 'וואזעלין' )Vaseline(; אויפ'ן וואזעלין 
לייגט א ּפאר טראּפנס 'גָאלדענסיל', און דעקט 
דערמיט.  אנטצינדונג-בערגל  דעם  איבער 
דער  ווייל  איז  וואזעלין  לייגן  צו  סיבה  )די 
קען  דעם  אן  און  וואסעריג  איז  'גָאלדענסיל' 

אלעס איינגעזאּפט ווערן אינעם באנדאזש.(
דאן  און  א שעה  אזוי פאר בערך  עס  לאזט 

וואס  אנטצינדונג,  דער  אויף  בליק  א  כאּפט 
פארוואנדלט  האבן  יעצט  לכאורה  וועט 
וואס  בערגל-ּפימּפל,  ווייסן  א  אין  געווארן 

 .)drain( ווערן  אויסגעקוועטשט  קען 
ּפלאץ  דאס  אּפ  רייניגט  אויסקוועטשן  נאכ'ן 
מיט'ן  ּפראצעדור  דעם  איבער  מאכט  און 
אז  אויס,  פעלט  עס  מאל  וויפיל  'גָאלדענסיל' 
פארשווינדן  גענצליך  זאל  מרס"א  גאנצע  די 

ווערן.
'גָאלדענסיל'  דעם  נעמען  צו  כדאי  ס'איז 
אויסרייניגן  העלפט  וואס  מויל,  דורכ'ן  אויך 
אינעם  אויך  אינפעקציע  די  אויסהיילן  און 
די  נאך  )פאלגט  קערּפער.  פונעם  אינעווייניג 

פלעשל.(  אויפ'ן  שטייען  וואס  אנווייזונגען 
אבער  ביטער,  זייער  איז  טעם  דער  אז  אמת 

גלייבט מיר אז עס לוינט!
הצלחה!

)-(
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הסבר און 
רעקאמענדאציע 
פאר לימפעטיק 
סיסטעם שווענק

כ'וויל זיך באציען צו בריוו 7196#, וועלכער 
שווענקען  וועגן  פרטים  מער  פאר  פרעגט 
 lymphatic( סיסטעם'  'לימפָאטיק  דעם 
פון  ווערן  צו  פטור  מיטל  אלס   ,)drainage
בעט  בריוו  דער  אויער.  אינעם  פליסיגקייטן 
א  פון  רעקאמענדאציע  א  פאר  גלייכצייטיג 

סּפעציאליסט וואס טוט עס.
 — נקודות  ביידע  אדרעסירן  וועל  איך 
פארוואס  און  וואו  פון  איבער  הסבר  אביסל 
א  אויך  ווי  אן,  זיך  זאמלען  פליסיגקייטן  די 
דעם  מיט  געהאלפן  מיך  האט  וואס  מומחה 

ענין.
 lymphatic( סיסטעם'  'לימפאטיק  דער 
פון  באשטייט  וואס  נעץ  א  איז   )system
פארשידענע חלקים און אּפטיילונגען איבער'ן 
איז  דערפון  אויפגאבע  עיקר  דער  קערּפער. 
צעלן  די  רייניגן  גוף,  דעם  דורכצושווענקען 
קערּפער  דער  אז  מאכן  זיכער  און   ,)cells(
פייכטקייט,  מאס  נויטיגער  דער  מיט  בלייבט 
אויסגעטרוקנט  נישט  זאל  מענטש  דער  כדי 
אזא  ארום  פירט  סיסטעם  דער  ווערן. 
סארט  אזא   — פליסיגקייט  דורכזיכטיגע 

'וואסער' — איבער'ן גאנצן גוף.
די פליסיגקייט לויפט דורך די אדערן איבער'ן 
גאנצן קערּפער מיט א געוויסער באשטימטער 
ווערט  דערפון  פלוס  דער  אויב  שנעלקייט. 
לויפט  'וואסער'  דאס  און  פארלאנגזאמט 
בלייבט  געווענליך, דעמאלט  ווי  ּפאמעליכער 
ס'מאכט  און  אנגעלייגט  פליסיגקייט  אביסל 
זיך אזא וואסער-פארזאמלונג אינעם קערּפער. 
גענוי וואו דאס זאמעלט זיך אן איז אייביג 
ארום  ביינער  די  ביי  עס  איז  אמאל  אנדערש; 
 ;)sinuses( 'סייענסעס'  די   — נאז  דער 
האלז  אינעם  אריין  עס  טראּפט  אנדערע  ביי 
 Post Nasal( דריּפ'  נעיזעל  'ּפָאוסט   —
Drip(; אין אנדערע פאלן מאכן זיך אזעלכע 
פאל  מיין  אין  אויערן.  די  אין  וואסערלעך 
און  אּפגעשטעלט  זיך  פליסיגקייט  די  האט 

פארזאמעלט אין די פיס. 
אזא  געמאכט  דעמאלט  האב  איך 
 lymphatic( פליסיגקייט-שווענק 
drainage(, דורך א מעטאד וואס איז באקאנט 
 .)Pressotherapy( 'ּפרעסָאו-טעראּפי'  אלס 
'יור  ביי  סעסיעס  עטליכע  געמאכט  האב  איך 
 ,)Your Health Success( 'העלט סוקסעס
און איך בין ארויס פון דארט א נייער מענטש.

מַאסַאזשירן  דורכ'ן  גייט  מהלך  דער 
דעם  לענגאויס  פונקטן  פארשידענע 
'לימפאטיק סיסטעם', וואס שטעלט צוריק די 
פליסיגקייט  דער  פון  געלויף  אינעם  באלאנץ 
פטור  איך  בין  נאר  נישט  קערּפער.  איבער'ן 
געווארן פונעם וואסער אין די פיס, נאר אויך 
די אויערן, סיינעסעס, און ברוסטקאסטן האבן 
דער  אויפגעלאזט.  און  אויפגעשטאפט  זיך 

טעלעפאן נומער איז 718-808-9696.
)-(
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)אדער:  ’וואסאלין‘   - וואזאלין 
פאר  נאמען  דער  איז  וואזאלין( 
שמירעדיגע  א   - דזשעלי‘  ’פאטראליום 
גענוצט  ווערט  וועלכער  סובסטאנץ 
צוועקן,  פראקטישע  אומצאליגע  פאר 
געזונטהייט  פילע  אריינגערעכנט 

אייגנשאפטן וואס דאס פארמאגט. 
די  פון  מעגליך  איז  שמירעכץ  דער 
איז  עס  ’לאושענס‘  עלטסטע  סאמע 
צוריק  יאר   150 מיט  געווארן  ערפונדן 
כעמיסט  אמעריקאנער  דעם  דורך 
בארימטער  א   - טשעסעבראו  ראבערט 
וויסנשאפטלער וואס האט אויך פיאנירט 
ליכט  )חלב(  קאראסין  פון  ערפינדונג  די 
האט  וועלכער   - פעטנס  וואל-פיש  פון 
אינטרעסאנט  ברוקלין.  אין  געוואוינט 
איז  ערפינדער  דער  אז  באמערקן  צו 
געווען אזוי אנציקט פון זיין געוואלדיגער 
טאג  יעדן  האט  ער  אז  אויסטרעף 
’וואסאלין‘  לעפל  א  אראפגעשלונגן 
איז  עס  אז  געגלייבט  האט  ער  וויבאלד 

זייער געזונט )נישט רעקאמענדירט!(
זיך  האט  ערפינדונג  דער  אלזא, 
אנגעהויבן ווען טשעסבראו איז געפארן 
פענסילוועניע  אין  פעלדער  אויל  די  צו 
די  ביי  נאכגעפרעגט  זיך  האט  ער  וואו 
וועלכע  סיי  איבער  ארבעטער  אויל 
באמערקט.  האבן  זיי  ערשיינונגען 
א  אויף  אנגעוויזן  אים  האבן  זיי 
זיך  האט  וועלכע  וואקס  רויטליכע 
אויל  ’פעטראליאום‘  די  פארמירט ארום 
זיך  באלד  האט  טשעסבראו  פעסער. 
באמערקט  און  דערויף  ארויפגעכאפט 
א  ווי  אזוי  איז  וואס  מאטריאל  דער  אז 
שטארקע  א  האט  וואקס  שמירעדיגע 

פאטענציאל.
צוריקגעברענגט  האט  טשעסבראו 

צו  דזשעלי‘  ’פעטראליום  די  פון  אביסל 
זיין לאבערטאריע אין ברוקלין, און נאכ‘ן 
פראדוקט  דעם  אונטערזוכן  גרונטליך 
דאקטוירים  פאר  געגעבן  עס  ער  האט 
צו עקספערימענטירן דערמיט און נאכ‘ן 
ער  האט  דערפון  בענעפיטן  די  איינזען 
און  דערויף  ’פאטענט‘  א  איינגעגעבן 
’וואסאלין‘  געגעבן  נאמען  א  עס  האט 
דער  אז  באמערקן  צו  אינטרעסאנט 
די  פון  צוזאמענשטעל  א  איז  נאמען 
און  דייטש  פון  ’וואסער‘  ווערטער  צוויי 
און  גריכיש,  אין  ’אויל‘  מיינט  וואס  ’לין‘ 

פון דעם איז געווארן ’וואסאלין’.
אין די ערשטע יארן האט דער ערפינדער 
פארקויפן  ארומפארן  אנגעהויבן  אליין 
געגרינדעט  האט  און  פראדוקט,  זיין 
וועלכע  ’טשעסעבאראו‘  פירמע  זיין 
הונדערט  איבער  פאר  פארקויפט  האט 
שווערע  די  אין  פראדוקט  דעם  יאר 
ביליאנען ביז די פירמע איז אפגעקויפט 
’יונילעווער‘  ריזיגע  די  דורך  געווארן 
דערצו  רעכטן  די  האלט  וועלכע  פירמע 
געשאצטע  א  פארקויפט  און  היינט  ביז 
אין  בלויז  דערפון  פלעשער  מיליאן   40
אמעריקע און נאך צענדליגע מיליאנען 

איבער די וועלט. 
אז  ווערן  באצייכנט  אבער  דארף  עס 
אין  פראקטיש  גאר  איז  עס  וואס  טראץ 
עס  וויבאלד  וואונדן,  געוויסע  היילן 
וואסער און שמוץ פון  האלט צוריק פון 
אריינגיין אין די וואונדן, זענען אבער אין 
געזונטהייט  געוויסע  יארן  לעצטע  די 
באנוצן  זיך  אז  באזארגט  עקספערטן 
און  שעדליך,  זיין  קען  דערמיט  צופיל 
נישט  עס  רעקאמענדירט  איז  דעריבער 
נאר  אויף א טעגליכע שטייגער  נוצן  צו 

אפירזוכן געזונטערע אלטערנאטיוון. 
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מילכיגס פירט צו 
פארשטאּפטער 

נאז
איך וויל רעאגירן צו בריוו #7184, וואס זוכט 
אן עצה פאר קינדער מיט א פארשטאּפטער נאז.

ידיעה,  מיין  לויט  אז  זאגן  אייך  קען  איך 
מילכיגס  אין  פאלן  רוב  אין  שורש  דער  ליגט 
די בעסטע עצה פטור  און מילכיגע ּפראדוקטן. 
איז,  נאז  פארשטאּפטער  דער  פון  ווערן  צו 
עסן- קינד'ס  פונעם  מילכיגס  ארויסצושניידן 

רוטין.
דער  קומט  פאל  אייער  אין  אז  זיין  קען  עס 
ּפראבלעם צוליב אן אנדערער סיבה, אבער איך 
פאר'ן  געבן  צו  שאד  א  באמת  ס'איז  אז  גלייב 
דער  צי  זיין  מברר  איידער'ן  מעדיצין,  קינד 
נאר  נישט  פון מילכיגס.  נישט  ּפראבלעם קומט 
מען  ווען  מעדיצינען  נעמען  צו  כדאי  נישט  איז 
דארף עס נישט, נאר דער ּפראבלעם וועט אויך 
נישט אוועקגיין, ווייל אויב האט עס צוטאן מיט 
נישט  די מעדיצינען  וועלן  מילכיגע ּפראדוקטן, 
קיין סאך קענען אויפטאן. ּפרובירט אויסצומיידן 
מילכיגס פאר די קינדער, און זעט וואס געשעט. 

האפנטליך וועט דער ּפראבלעם אוועקגיין.
מיט הצלחה!

)-(

7613

רעקאמענדירט 
ּפראדוקט קעגן 

מרס"א
כ'וויל זיך באציען צו בריוו #7237, וועלכער 

מוטשעט זיך מיט מרס"א.
מיט בערך דריי יאר צוריק האב איך באקומען 
האב  איך  אינפעקציע.  מרס"א  שווערע  א  זייער 
ּפרובירט עס צו באהאנדלען מיט אלקאהאל, וואס 

האט טאקע געארבעט אבער בלויז צייטווייליג. 
די אינפעקציע איז אוועקגעגאנגען אבער מיט א 
וואך שּפעטער האט זי זיך אומגעקערט, און איך 

האב נישט געקענט פטור ווערן דערפון. 
אבער  מיטלען,  אסאך  ּפרובירט  האב  איך 
אינגאנצן  געהאלפן  באמת  נישט  האט  קיינער 
וואס  זאך  איינציגע  די  דערפון.  ווערן  צו  פטור 
האט אין מיין פאל געמאכט די זאך איז געווען אן 
'אימיון בוסטער' דאס האט געברענגט די ישועה 
און דער ּפראדוקט האט ווי עס זעט אויס ממש 

אויסגעריסן די אינפעקציע מיט'ן שורש.
גיט  וואס  מיטל  א  איז  בוסטער'  'אימיון  אן 
ער  אז  סיסטעם,  אימיון  פאר'ן  'שטויס'  גוטן  א 
דעם  באשיצן  פון  אויפגאבע  זיין  אויספירן  זאל 
מיט'ן  אריינדרינגערס  פרעמדע  קעגן  קערּפער 
פאראן  זענען  מארקעט  דער  אויף  כח.  גאנצן 
קען  איך  אבער  ּפראדוקטן,  אזעלכע  מערערע 
פריערדערמאנטן,  דעם  אויף  זאגן  עדות  נאר 
געוואלדיג.  געארבעט  מיין פאל  אין  וואס האט 
די אינפעקציע איז דעמאלט עלימינירט געווארן, 
און איך שטיי יעצט מיט דריי יאר שּפעטער, אן 

קיין איינציגן מרס"א פאל, ב"ה.
איך האף אז דאס וועט העלפן אנדערע אידן 

וואס מוטשען זיך נאך דערמיט.
)-(

7614

רעקאמענדירט 
ּפראדוקט קעגן 

מרס"א
כ'וויל זיך באציען צו בריוו #7237, וועלכער 
מוטשעט זיך מיט מרס"א; דער שרייבער ווייזט 
מעדיצינען,  פארשריבענע  די  נעמט  ער  אז  אן 
זיך  איין  אין  האלט  אינפעקציע  די  אבער 

אומקערן.
איך האב געליטן פון דער זעלבער צרה. כ'האב 
באקוועם  זיך  האט  וואס  מרס"א,  באקומען 
געמאכט אין מיין קערּפער און פלעגט יעדן חודש 
אנטוויקלען אן אינפעקציע אויף א צווייטן ּפלאץ. 
ווי באקאנט אויך אנשטעקיג,  איז  היות מרס"א 
צו  אריבערגעכאּפט  זיך  אויסשלאג  דער  האט 

אנדערע משפחה מיטגלידער.
מיר האבן זיך געמוטשעט מיט דעם מרס"א-
דער  און  מיך  געּפלאגט  האט  וואס  ּפראבלעם, 
געקענט  נישט  מיר האבן  און  גאנצער משפחה, 
איבעראל  זיך  האב  איך  ווערן.  פטור  אים  פון 
אליין  און  מענטשן  אנדערע  ביי  נאכגעפרעגט 
און ּפראדוקטן,  מיטלען,  עצות,  ריי  א  ּפרובירט 
אבער אן ערפאלג. גארנישט האט געארבעט און 
ּפייניגן  צו  פארגעזעצט  אונז  האט  מרס"א  דער 

מיט גרויס עקשנות.
ישועה ב"ה אנגעקומען.  די  איז  סוף  כל  סוף 
ּפראדוקט  א  וועגן  געווארן  געוואויר  בין  איך 
 ,)Miracle Clay( 'מיט'ן נאמען 'מירעקל קלעי
פירמע  דער  דורך  ּפראדוצירט  ווערט  וואס 
'נעיטשורס קיור' )Nature‘s Cure(. איך האב 
און  אנווייזונגען  די  אויסגעפאלגט  ּפינקטליך 
גענומען ניין טאבלעטן ּפער טאג אויף א ליידיגן 
מאגן — דריי אינדערפרי, דריי נאכמיטאג, און 
דריי אויפדערנאכט. איך האב ערליך גענומען די 

'מירעקל קלעי' טאבלעטן פאר בערך דריי חדשים 
אין א צי, און דער מרס"א איז אזוי ביסלעכווייז 
ממש פארשוואונדן געווארן ווי קיינמאל געווען. 
איך שטיי יעצט א ּפאר יאר שּפעטער, און ב"ה 
אז כ'האב זינט דעמאלט זיך מער נישט באגעגנט 

מיט דעם ּפראבלעם. 
)-(

7615

'ּפיורעל' 
)Purell( קעגן 

מרס"א
כ'וויל זיך באציען צו בריוו #7237, וועלכער 
זייט 15 <<

4vnxphe dtzgy|   bhxi ,ag"u

kgrby thhl "xtrbt" btl vhhby
-5765-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)-(

n          n          n

btl thcgr rtzghahg
-6765-

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

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

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

)-(

n          n          n

zuhgrg "ctray" egdi
ptbdux
-7765-

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

)-(

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

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

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

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

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

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

2( ngi phky ti sh pkta nhy uutxgr chz tuhci )uuh
drgxgr sh pkta tkx ngr ctray uugy zhhi(/

j
thhsgr thr arhhcy t

7 mmmmuuuuuuuuttttvvvv6

ptrchbsy thhl nhy

tcrvo anutk uuhhbcgrdgr

TNATLUSNOCTSURT& LLIW

3109-294-548

zzhhll  mmuu  ppttrrcchhbbssii  nnhhyy  sshh  rrggsstteemmhhgg

ahey crhuu )tuhl tbtbho( muo khhbgrx dtzgy:

ettezaG kipsamaH
1etiuS 95 .tR 85
25901 YN yesnoM

ptex: 

22112211--330055--554488
*

ygkgpti bungr ptr tkg prtdgx' gbypgrx

tsgr etngbytri thcgr sgo khhbgrx dtzgy:

22112200--330055--554488
*

ctzubsgrg aytc ptr tkg yuhaubdgi thi tsrgx

tui ptxy prtckgngi:

00662222--331155--881177
*

tsuugryhhzi thi dtzgy uutx uugry dgkhhby surl

mgbskhdgr yuhzbygr thcgr sh uugky:

330033  x22447799--666622--881177
*

mu cteungi sgo dtzgy tuh; ckh.-ptxy ahey

ti thnghk mu:

GRO/KIPSAMAH@EBIRCSBUS
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ענטפער'סקורצע 
ליינער'סגאזעט

ליינער'סגאזעט פראגע קורצע
 

7620

זוכט עצה פאר קינד וואס 
באנעצט

שלאפט  וואס  קינד  זעקס-יעריג  א  האב  איך 
זייער טיף און באנעצט זיך דורכאויס דער נאכט. 
אויב איינער האט אן עצה וואלט איך באמת 

דאנקבאר געווען.
)*(

 

7621

זוכט דענטיסט-
רעקאמענדאציע

מיטטיילן  קענען  וואס  מענטשן  זוך  איך 
דענטיסט  א  איבער  ערפארונג  ערשטהאנטיגער 
 dental( ציינער  פרישע  פארפלאנצט  וואס 

implants(. אויב איר קענט אונז העלפן, ביטע 
917- רופן  דורכ'ן  קאנטאקט  אין  זיך  שטעלט 

.406-1426
יישר כח.

)-(

 

7622

זוכט אלטערנאטיווער 
הייל-מיטל פאר 'הערניע'

מיטל  אלטערנאטיווער  אן  זוך  איך 
'הייעיטול  א  פארלייכטערן  אדער  אויסצוהיילן 
דורכגיין  דארפן  אן   ,)hiatal hernia( הערניע' 
אז  מיינט  הערניע'  )'הייעיטול  אּפעראציע.  קיין 
דער אויבערשטער חלק פונעם בויך אינעווייניג 
מוסקול  דעם  דורך  זיך  שטוּפט  קערּפער  פונעם 

וואס צעטיילט דעם בויך פונעם ברוסטקאסטן.(
סארט  א  עּפעס  פון  ווייסט  עמיצער  אויב 
ביטע  זאל  מהלך,  אנדערן  אן  אדער  איבונגען 

שרייבן דערוועגן צום 'גאזעט'.
א גרויסן דאנק. 

)-(

 

7623

זוכט רעקאמענדאציע 
פאר אויער-רינגל לאך

קראנקען-שוועסטער  דאקטער,  א  זוכן  מיר 
סוירדזשען'  'ּפלעסטיק  אדער   )nurse(
אן  פאררעכטן  קען  וואס   ,)plastic sergeon(
נעמט  און  לָאך  אויער-רינגל  אויסגעצויגענעם 
אן 'העלטה פוירסט' )healthfirst( אינשורענס, 

אדער טוט עס פאר א ביליגן ּפרייז.
אויב איר ווייסט פון אזא איינעם, ביטע לאזט 

אונז וויסן דורך דער רעדאקציע.
יישר כח.

)-(

 

7624

זוכט עצה קעגן ציינער 
וואס וואקסן געל

ציינער  די  וועמען  ביי  טאכטער  א  כ'האב 
וואקסן לכתחילה ארויס מיט א געלן קאליר. איך 
רעד נישט פון ציין וואס ווערן געל צוליב נישט 
באלד  וואקסן  זיי  אז  נאר  אד"ג,  ּפיצן  געהעריג 

ארויס מיט א געלן קאליר.
די קינדערישע ציינער זענען פריער געוואקסן 
ווי געהעריג, אבער איינמאל זי האט אנגעהויבן 
זיי  זענען  ציינער,  ערוואקסענע  די  באקומען 

ארויסגעקומען געל. 
ביטע טיילט מיט אויב איר ווייסט פון עּפעס 

אן עצה.
)-(

 

7625

זוכט עצה קעגן לייז
פארמיידן  צו  וויאזוי  עצה  אן  איינער  האט 
לייז פון קינדער? איך רעד פון א פאל וואס מען 
רייניגט אויס דעם קאּפ, אבער די לייז האלטן אין 

איין צוריקקומען. ביטע שרייבט צום 'גאזעט'. 
יישר כח.

)-(

 

7626

יטל אראּפצוקלאּפן פיבער
אראּפצוקלאּפן  וועלכן  מיט  מיטל  א  זוך  איך 
אופן.  נאטירליכן  א  אויף   )fever( היץ  הויכע 
אויב עמיצער ווייסט פון א וועג דאס צו טאן, אן 
דעם וואס מען זאל דארפן נעמען די געווענליכע 
'מאוטרין'   ,)Tylenol( 'טיילאנאל'  ווי  זאכן 

)Motrin(, זאל ביטע שרייבן צום 'גאזעט'.
יישר כח.

)-(

 

7627

ארטשעס פאר פיס 
ווייטאג

וואס   ,7269# בריוו  צו  רעאגירן  וויל  איך 
זוכט אן עצה פאר אפטער פיס-ווייטאג ביי א 

קינד.
אין  זיך  האלטן  וואס  פיס  די  אין  יסורים 
אויפדערנאכט  אויב  בפרט  אומקערן,  איין 
ווערן די ווייטאגן שארפער, איז זייער מעגליך 
אין  זיך  נויטיגט  קינד  דאס  אז  אנדייטונג  אן 
נישט  איז  פוס  דער  ווען   .)arches( ַארטשעס 
נויטיגע  די  נישט  באקומען  און  גענוג שטארק 
מאס שטיצע )support(, פירט עס צו ווייטאגן, 

וואס ווערן טאקע ערגער ביינאכט. 
פאר'ן  ארטשעס  גוטע  טרעפן  צו  ּפרובירט 
האפנטליך  וועלן  ווייטאגן  די  און  קינד, 

אוועקגיין.
)-(

 

7628

 עצה קעגן
'טרָאש'

מען  וואס  פרעגט   ,7299# בריוו  צו  ענטפער 
קען טאן קעגן ׳ָארעל טרָאש׳ )oral thrush( ביי 
א ּפיצל קינד. )דאס איז א פאנגוס אינפעקציע אין 

מויל, וואס שאפט א ווייטאגליכן אויסשלאג.(
'ַאסידַאפולעס'  טעגליך  נעמען 
איז  עס  מורא'דיג!  העלפט   )acidophilus(
כדאי פעסטצושטעלן ביים געזונטהייט געשעפט 
אזויפיל  נעמען.  צו  וויפיל  און  וואס  ּפינקטליך 
קען איך רעקאמענדירן אז ביידע, די מאמע און 
דאס קינד, זאלן עס נעמען און בעז"ה וועט איר 

זען א ישועה.
'ַאסידַאפולעס'  נעמען  צו  כדאי  ס'איז 
דעם  אּפהאלטן  לכתחילה  קען  עס  ווייל  בכלל, 

אויסשלאג.
)*(

 

7629

צוקער ברענגט 'טרָאש'
מען  וואס  פרעגט   ,7299# בריוו  צו  ענטפער 
קען טאן קעגן ׳ָארעל טרָאש׳ )oral thrush( ביי 
א ּפיצל קינד. )דאס איז א פאנגוס אינפעקציע אין 

מויל, וואס שאפט א ווייטאגליכן אויסשלאג.(
פון  קומען  מאל  אסאך  קען  אויסשלאג  אזא 
זאל  מאמע  די  אז  וויכטיג  גאר  איז  עס  צוקער. 

אויסמיידן צוקער אויף ווי ווייט מעגליך.
נעמען  אויך  מאמע  די  זאל  צוגאב,  אין 
גוטער  א  פון   )probiotic( ּפרָאביָאטיק  א 

קוואליטעט .
)*(

 

7630

רעקאמענדירט אנטי-
מרס"א מיטל

כ'וויל זיך באציען צו בריוו 7237#, וואס זוכט 
אן עצה פטור צו ווערן פון מרס"א.

סטרענגער  דר.  פון  געהערט  אמאל  האב  איך 
ווערן  צו  פטור  עצה  די  אז   ,)Dr. Strenger(
א  מיט  הענט  די  וואשן  כסדר  צו  איז  דערפון 
סובסטאנצן  אנטיבאקטעריע  אנהאלט  וואס  זייף 

.)Dial( 'ווי למשל 'דייל ,)antibacterial(
איך האב זיך אויך געמוטשעט מיט מרס"א, און 
די עצה  אויסגעפאלגט  איך האב  וואס  נאך דעם 
זייף,  דעם סארט  מיט  וואשן  אנגעהויבן  זיך  און 

איז דער מרס"א אוועקגעגאנגען.
)-(

 

7631

הבדלה-וויין אלס סגולה 
קעגן ווארצלעך

אסאך  זייער  געהאט  האט  טאכטער  מיין 
איר  האט  עס  און  הענט,  די  אויף  ווארצלעך 
צוריק  צייט  שטיק  א  מיט  געשטערט.  זייער 
איז אונז ב"ה אויסגעקומען צו הערן, אז לייגן 
סגולה,  געוואלדיגע  א  איז  הבדלה  פון  וויין 
ּפרובירן.  צו  עס  באשלאסן  האבן  מיר  און 
במשך עטליכע מוצאי שבתות האט זי געלייגט 
נישט  וויין אויף דער האנט, און ס'האט  דעם 
גענומען קיין לאנגע צייט ביז אלע ווארצלעך 
הווה  בדידי  געווארן!  פארשוואונדן  זענען 

עובדא!
)*(

 

7632

רעקאמענדירט טיירויד 
מומחה

איך וויל רעאגירן צו בריוו 7273#, וואס זוכט 
אן עצה אדער מיטל פאר טיירויד ּפראבלעמען. 
איך  קען  ערפארונג  אייגענער  פון 
נאמען  מיט'ן  דאקטער  גוטן  א  רעקאמענדירן 
מיט   ,)Dr. A. Busta( בוסטא  אגוסטין  דר. 
וועמען מיר האבן בס"ד זייער מצליח געווען. 

דער טעלעפאן נומער איז 212-434-4972.
א רפואה שלימה.

)-(

שבט תשפ"בהמספיק גאזעט14



שרייבער  דער  מרס"א;  מיט  זיך  מוטשעט 
פארשריבענע  די  נעמט  ער  אז  אן  ווייזט 
אין  האלט  אינפעקציע  די  אבער  מעדיצינען, 

איין זיך אומקערן.
איך פלעג זייער אסאך ליידן פון דעם. אין 
צו  געהאלפן  מערסטע  דאס  האט  פאל  מיין 
האנט-שווענק.   )Purell( 'ּפיורעל'  די  ניצן 
וואס  סארט  דעם  ניצן  צו  איז  בעסטן  צום 
 Staph( אינפעקציעס'  'סטעף  קעגן  העלפט 
מיטל  דעם  געניצט  האב  איך   .)infections
אריינגעקומען  בין  איך  וואס  מאל  יעדעס 
אין שטוב, און ס'האט קלאר געארבעט. צום 
דער  אין  איבערצייגט  זיך  איך  האב  בעסטן 
ווירקזאמקייט דערפון ווען איך האב עס נישט 
ערליך געניצט, און דער מרס"א איז טאקע אין 

אזעלכע פאלן תיכף צוריקגעקומען.
האב  געקומען,  יא  איז  מרס"א  דער  ווען 
אויסצוהיילן  זיך  מיטלען  צוויי  געניצט  איך 
'נעיטשורס קיור'  דערפון — ביידע פון דער 
ערשטער  דער  פירמע.   )Nature‘s Cure(
 )Immune Power( 'הייסט 'אימיון ּפאוער
קלעי'  'מירעקל  איז  צווייטער  דער  און 
ערשטע  די  דורכאויס   .)Miracle Clay(
איך  האב  מרס"א-אטאקע  א  פון  טעג  ּפאר 
זיי  און  שטיקלעך,  צען-צוועלף  א  גענומען 

האבן אויסטערליש געהאלפן.
)-(

7616

יא צאלן פאר 
ּפריזעם גלעזער

פון  ליינער  די  מיט  מיטטיילן  וויל  איך 
אינפארמאציע,  שטיקל  ניצליכע  א  'גאזעט' 
אויגן- און  דאקטוירים  פון  קאסטן  די  בנוגע 

גלעזער. 
אסאך  צאלן  וואס  מענטשן  דא  זענען  עס 
זיי וועלן  געלט פאר א גוטן אויגן-דאקטאר; 
נישט  נעמט  וואס  מומחה  א  צו  ווענדן  זיך 
באצאלן  דארף  מען  און  אינשורענט  דעם  אן 
די  צו  למעשה  קומט  עס  ווען  אבער  קעש, 
פארשרייבט,  דאקטאר  דער  וואס  גלעזער 
שּפארן.  און  קארגן  אביסל  אן  מען  הייבט 
פון  נישט  עס  קומט  פארשטענדליך,  ווי 
חשבון  א  זיך  מאכט  מען  נאר  קארגשאפט, 

געדעקט  שוין  וועלן  אליין  גלעזער  די  אז 
אז  טראכטן  זיי  אינשורענס.  דורכ'ן  ווערן 
צו  כדי  צאלן,  צו  זיך  לוינט  דאקטאר  פאר'ן 
באקומען דעם ריכטיגן דיאגנאז, און איינמאל 
מען ווייסט שוין וואספארא סארט ברילן מען 
דער  וואס  די  נעמען  שוין  מען  קען  דארף, 

אינשורענס דעקט. 
זענען פאראן  אז עס  וויסן,  צו  ס'איז כדאי 
דעקן  וואס  פירמעס  אינשורענס  מערערע 
אּפ  זיך  זאגן  זיי  און  אויגן-גלעזער,  די  נישט 
געלונגט  עס  אויב  אפילו  דערפאר.  צאלן  צו 
און  קאמּפאני  דער  מיט  אויסצוקריגן  זיך 
באקומען פון זיי א הסכמה צו דעקן די קאסטן 
פון די ברילן, וועלן זיי צאלן פאר א שוואכערן 
סארט גלאז, וואס איז נישט פון דער בעסטער 
גוט,  נישט  אזוי  סתם  איז  דאס  קוואליטעט. 
גלעזער'  'ּפריזעם  פון  רעדט  מען  ווען  און 

)prism( קען עס זייער אסאך אויסמאכן.
זאלן  מענטשן  וויכטיג  ס'איז  אז  פיל  איך 
שּפארט  מען  אז  פארשטיין,  און  וויסן  דאס 
בסך  אופן.  דעם  אויף  געלט  קיין  נישט  זיך 
הכל באקומען מען א ביליגערן ּפראדוקט און 
זעלבע  די  בקיצור,  קוואליטעט.  שוואכערע 
סיבה פארוואס מען איז גרייט צו צאלן מער 
פאר'ן דאקטאר, איז אויך שייך ווען עס קומט 

צו די אויגן-גלעזער.
די  וויכטיג  זיין  מחליט  אליין  קען  יעדער 
אים,  פאר  זענען  גלעזער  די  פון  קוואליטעט 

אבער לכל הפחות זאל מען וויסן דערפון.
)-(

7617

כשרות פון 
אלערגיע 
מעדיצינען

וואס   ,7222# בריוו  צו  באציען  זיך  כ'וויל 
האט אויפגעברענגט א כשרות ּפראבלעם מיט 
עטליכע גאנגבארע מעדיצינען וואס מענטשן 
אנדערן  צווישן  סעזאן-אלערגיעס.  פאר  ניצן 
'קלעריטין'  דערמאנט  שרייבער  דער  האט 
און   ,)Zyrtec( 'זירטעק'  און   )Claritin(
חלב  אנטהאלט  ּפראדוקטן  די  אז  אנגעוויזן 

עכו"ם.
איך וויל אנמערקן אז ס'איז נישט קיין כלל. 
פון תשע"ה שרייבן  'התאחדות' ביכל  אינעם 
פון  סארטן  עטליכע  פאראן  זענען  עס  אז  זיי 
ווי ס'ווערט דארט דערמאנט, איז  קלעריטין. 

טאקע   )Claritin-D-12( 'קלעריטין-די-12' 
פון  גירסא  אנדערע  אן  אבער  עכו"ם,  חלב 
דעם מעדיצין, וואס הייסט 'קלעריטין-די-24 
מען  מעג   ,)Claritin-D 24-hour( ַאוער' 
יא ניצן. דאס זעלבע מיט'ן אנדערן מעדיצין, 
זענען  וואס  געוויסע  פאראן  זענען  'זירטעק', 
טאקע חלב עכו"ם, אבער אנדערע זענען כשר 

און מען מעג זיי נעמען.
)-(

7618

עברי-
ּפראבלעמען און 

נפשיות'דיגע 
שוועריגקייטן

אינעם  איז  צוריק,  צייט  לענגערער  א  מיט 
האט  וואס  בריוו,  א  געדרוקט  געווען  'גאזעט' 
גע'טענה'ט אז עס ווען א קינד מוטשעט זיך מיט 
זיין  עברי/קריאה שוועריגקייטן, קען עס צומאל 
און  פראבלעם,  נפשיות'דיגן  א  פון  סימּפטאם  א 
פארבינדן  דירעקט  טאקע  איז  וואס  עּפעס  נישט 

מיט עברי אדער קריאה. 
יענער בריוו האט דערציילט וועגן א פאל מיט 
א קינד, וואס האט זיך געמאטערט מיט שווערע 
גרונטליכער  א  נאך  און  ּפראבלעמען,  עברי 
אּפשאצונג )evaluation( פון א געניטן מומחה 
יענער  איז  עברי,  אין  עוסק  טאקע  איז  וואס 
געקומען צו דער מסקנא אז דער ּפראבלעם ליגט 
נישט אין עברי נאר אינעם נפש פונעם קינד. יענע 
מילדע  א  דורכגעגאנגען  צוויי   די  ביי  איז  קינד 
האט  וואס  איבערלעבעניש,  טראומאטישע 
אויסערליכע  קיין  איבערגעלאזט  נישט  טאקע 
ארויסגעוויזן  נישט  האט  קינד  דאס  און  צייכנס 
טראומא  דער  אבער  פחדים,  פון  סימנים  קיין 
ס'האט  און  קינד  מיט'ן  געבליבן  למעשה  איז 
אויסגעקלאּפט אין שוועריגקייטן מיט עברי. דאס 

ּפסיכאטאר,  א  צו  געווארן  אּפגעפירט  איז  קינד 
וועלכער האט זיך אּפגעגעבן מיט'ן קינד און די 
עברי-ּפראבלעמען זענען ווירקליך פארשוואונדן 

געווארן אלס רעזולטאט.
אזא  געהאט  האבן  וואס  מענטשן  זוכן  מיר 
ּפראבלעמען  קריאה  און  עברי  פון  ערפארונג, 
וואס זענען געקומען אלס רעזולטאט פון אן אישו 
אינעם נפש. מיר ווילן וויסן וויאזוי ס'איז טאקע 
מעגליך פעסטצושטעלן צי דער ּפראבלעם האט 
א  פון  תוצאה  א  איז  אדער  דירעקט,  עברי  מיט 
ּפסיכאלאגישן ּפראבלעם. אויב איר ווייסט וועגן 
אזא מומחה, ביטע פארבינדט זיך מיט אונז דורך 

דער רעדאקציע.
א דאנק.

)-(
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רעקאמענדירט 
מומחה פאר 

שמועה-פארלוסט
איך וויל זיך באציען צו בריוו 7194#, וואס זוכט 
וואס האט ּפלוצלונג  יונגערמאן  א  אן עצה פאר 

פארלוירן די די שמועה אויף איין אויער.
געניטע  א  רעקאמענדירן  יענעם  קען  איך 
מישעל  דר.  נאמען  מיט'ן  סּפעציאליסטקע 
 .)Dr. Michele DeStefano( דעסטעפַאנָאו 
ענד  הירינג  פאר  'סענטער  ביים  ארבעט  זי 
 Center for Hearing and( 'קאמיוניקעישאן
Communication(, און דער טעלעפאן נומער 

איז 917-305-7700.
 support( חיזוק-גרוּפע  א  דא  איז  עס  אגב, 
דעם  פאר  ממש  געווידמעט  איז  וואס   )group
זיך  איר  קענט  פרטים,  דארפט  איר  אויב  ענין. 
דער  דורך  מיר  מיט  קאנטאקט  אין  שטעלן 

רעדאקציע.
)-(

ליינער'סגאזעט
>> זייט 13

•  Hamaspik  Of Orange County
845-774-8400

•  Hamaspik Of Rockland County 
845-356-8400

•  Hamaspik Of Kings County
718-387-8400

•  Hamaspik Of Nassau County
(Five Towns) 516- 875-8400

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

•  NYSHA Inc.
845-655-5678

•  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

•  Sipuk Clinic
718-400-9988

•  Hamaspik School
718-408-5444

•   Tri-County Care
844-504-8400

•  Yiddish  נ˘מו˙ינו 
718-760-1111

 •  Nishmoiseiny English
718-759-1111

Hamaspik
Central Point
CARE CENTERED AROUND YOU
866-353-8400
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יעדעס קינד ווייסט פון דעם געוואלדיגן נפלאות 
הבריאה וואס דער אויבערשטער האט געמאכט, 
אז יעדער מענטש האט אן אייגענארטיגער פינגער 
אפדרוק, וואס קיין איין אנדערע מענטש – צווישן 
אויף  מענטשן  ביליאן  אהאלב  און  זיבן  העכער 

דער וועלט – האט נישט.
אין אור אלטן בבל האט מען זיך באנוצט מיט 
יעדער  נישט  חתימה.  א  אלס  אפדרוק  פינגער  א 
איינער האט געקענט אין יענע יארן אונטערשרייבן 
זייער נאמען, און א פינגער אפדרוק איז געווען א 
גוטער ערזאץ, ווייל דאס קען מען קיינמאל נישט 
עס  האבן  זיי  וויאזוי  נישט  ווייס  איך  פעלשן. 
געקענט אפלייענען, היינטיגע טעכנאלאגיע האבן 
דער  אז  מעגליך  אבער  געהאט,  נישט  זיכער  זיי 
רבונו של עולם האט זיי דאן געגעבן א באזונדערן 

חוש צו דעם.
ווען עס קומט צו אונזער היינטיגער, מאדערנער 
דער  גייט  אפדרוקן,  פינגער  פון  באנוץ  סארט 
 '892 אום  ארגענטינע.  צו  ערפינדוג  פון  קרוין 
מהלך  א  ערפינדן  דארטן  שעף  פאליציי  א  האט 
פון רעקארדירן און אפלייענען פינגער אפדרוקן. 
יענעם  אין  נאך  צייט שפעטער,  קורצע  א  טאקע 
יאר, איז עס שוין באנוצט געווארן דארט צו לייזן 

א שרעקליכן מארד.

די  צו  פארשפרייט  עס  זיך  האט  דארט  פון 
גאנצע וועלט. אין אינדיע האט מען עס אנגעהויבן 
נוצן אין 897', אין ענגלאנד אום 901', און אזוי 
האט זיך עס אריבערגעכאפט פון איין לאנד צום 
און  באקאנט  אזוי  געווארן  איז  עס  ביז  אנדערן, 

ברייט באנוצט ווי מיר קענען עס היינט.
ווילן  מיר  וואס  אוודאי  זיך  וואונדערט  איר 
מיט  שייכות  א  אפדרוקן  פינגער  האט  וואס  דא, 
המספיק? לייענט ווייטער וועט איר זעהן אז עס 
האט  המספיק  שייכות.  שטארקע  א  דוקא  האט 
ווידער געפונען א וועג צו העלפן מענטשן און זיי 

גרינגער מאכן דאס לעבן.
איז  טעכניק  מאדערנע  היינטיגע  די  מיט 
געווארן זייער גרינג צו דאקומענטירן, אוועקלייגן 
פינגער  פילע מיליאנען  אויף  און האלטן חשבון 
אפדרוקן פון מענטשן. און טאקע דערפאר האבן 

דאס זייער אסאך פירמעס אנגעהויבן נוצן.
צו  אויף  באנוצט  דאס  ווערט  שטארק  גאר 
באקומען ארבעט ביי סיי וועלכע זאך וואס האט 
א שייכות מיט די רעגירונג. צו קענען ארבעטן אין 
דעם פעלד דארף מען צוערשט נעמען די פינגער 
האט  ער  צו  יענעם  בודק  איז  מען  און  אפדרוקן 
נישט א קרימינאלן עבר, וואס קען אים מאכן א 

סכנה פאר די ארבעט.

קריטיש  איז  דאס  אז  זעלבסטפארשטענדליך 
וויכטיג ווען עס קומט צו אזא זאך ווי ארבעטן מיט 
ווען מען ארבעט מיט עלטערע  מענטשן, בפרט 
באגרעניצטע  גייסטיש  אדער  פיזיש  מיט  לייט; 
מענטשן. אין אזעלכע פעלער קען עס צומאל זיין 
מחשבות  קרימינאלע  מיט  איינער  אויב  מסוכן 

ארבעט מיט אזא מענטש.
אלעמאל  מענטשן  די  מוזן  טאקע  דערפאר 
דורכגיין אזא "בעקגראונד טשעק", איידער מען 

קען באשטעטיגט ווערן פאר די ארבעט.
אגענטור  אנדערע  יעדע  ווי  פונקט   - המספיק 
איז   - רעגירונג  די  פון  געלט  באקומט  וועלכע 
נישט אנדערש מיט דעם, און יעדער וואס ארבעט 
מיט מענטשן דורך המספיק, דארף דורכגיין אזא 

סארט בעקגראונד טשעק.
איינס פון די גרעסטע פירמעס וועלכע שטעלן 
נאמען  מיט'ן  פירמע  גרויסע  א  איז  צו,  דאס 
היינט  ביז  אבער   .)Identogo( 'איידענטוגאו' 
האט מען געדארפט גיין צו איינס פון די לאקאלן 
אלעמאל  נישט  איז  וועלכע  פירמע,  די  פון 
די  פון  באקוועמליכקייט  בעסטן  צום  געווען 
עס  איז  דעם  צו  אהין.  אנקומען  דארפן  וועלכע 
'היימישן' געפיהל און  נישט געקומען מיט דעם 

געשמאק וואס המספיק טוט צושטעלן.

א  מיט  געגאנגען  המספיק  אבער  איז  אצינד 
מיט  געשטעלט  צוזאמען  זיך  און  ווייטער  טריט 
די פירמע, וועלכע פארמאגט אצינד אן אפיס אין 
 5 אויף  הויפטקווארטיר  קעיר'ס  האום  המספיק 

פערלמאן דרייוו אין ספרינג וואלי.
אויב דארפט איר מאכן פינגערפרינטס איידער 
איר קענט אנהייבן צו ארבעטן, נישט קיין חילוק צו 
איר ארבעט פאר המספיק, אדער פאר סיי וועלכע 
איר דאס  פירמע אדער אגענטור, קענט  אנדערע 
אצינד מאכן אינעם המספיק אפיס. און ווי יעדע 
אויך  דא  זיך  זיי  האבן  טוט,  המספיק  וואס  זאך 
גערעכנט מיט די קאמיוניטי וועמען זיי סערווירן 
און זיי שטעלן צו דעם סערוויס פאר מענער און 
פרויען באזונדער; און מיט א פריוואטן צימער, צו 
די העכסטע באקוועמליכקייט פון די אפליקאנטן.

טאג  יעדן  באקומען  מען  קען  סערוויס  דעם 
ווילט קומען דארפט איר  וואך. איידער איר  פון 
אבער מאכן אן אפוינטמענט מיט די אגענטור פאר 

וועמען איר גייט ארבעטן. 

המספיק האום קעיר שטעלט צו העלפערס און אנדערע 

סערוויסעס פאר די קאמיוניטי. רופט אן אונזער אינטעיק 

אפיס אויף 845-503-0700 צו זעהן אויב איר, אדער 

אייערע באליבטע זענען בארעכטיגט פאר א העלפער 

אינדערהיים. אויב איר דארפט האבן פינגערפרינטינג 

סערוויס קענט איר באשטעלן אן אפוינטמענט דירעקט 

אויף דעם וועבזייטל פון איידענטוגאו. אונזער שטאב 

שטייט גרייט אייך העפליך צו באדינען.

צו  אויס  זיך  לערנען  קינדער  קליינע  ווען 
שטיין און גיין, טוען זיי כסדר אומפאלן, אבער 
איז  קערפער  זייער  ווייל  נישט,  זיי  שאדט  עס 
מענטש  א  ווען  פלעקסיבל.  און  קליין  נאך 
ווערט עלטער און וואקסט, באקומט ער עפעס 
וואס ווערט גערופן באלאנס. דאס מיינט אז ער 
קען שטיין גראד אויף צוויי פיס – אנדערש פון 
נישט  און   – פיר  דארפן  וואס  חיים  בעלי  רוב 

אומפאלן.
דעם  פארלוירן  אמאל  שוין  האט  עס  ווער 
אויף  גליטש  א  פון  צו  געפאלן,  און  באלאנס 

ווייסט  אופן,  אנדערן  אן  אויף  אדער  שניי,  די 
ווי אומבא'טעמ'ט דאס איז. און צומאל איז ער 

זייער ווייטאגליך אויך.
פון די מיטעלע יארן און ווייטער הייבט אן 
דער מענטש, גאר צוביסלעך, צו פארלירן דעם 
באלאנס, אויב מען טוט נישט במכוון שטארקן 
דעם  באלאנסירן  טוען  וועלכע  מוסקלען  די 

מענטש.
ווי דאקטוירים צייגן אן, טוען איינס פון יעדע 
דאס  יאר.  יעדעס  פאלן  מענטשן  עלעטערע  פיר 
מיינט אז א גאנצע פערטל פון אלע עלטערע לייט 

יאר.  קומענדיגן  דעם  אין  אומפאלן  רח"ל  גייען 
דאס איז שלעכטע נייעס, ווייל ווען אן עלטערער 
שטארק  חלילה  אים  עס  קען  פאלט,  מענטש 
און  ביינער  צובראכענע  אריינגערעכנט  שעדיגן, 
שווערע וואונדן אויפן קאפ אדער רוקן, וואס קען 

ברענגען גאר שווערע נאכפאלגן.
א  וואס  פראבלעמען  פרישע  די  פון  אויסער 
אויך  עס  טוט  אנברענגען,  אפט  זייער  טוט  פאל 
פון  זיך  אויסקורירן  דאס  פארשטייטערן  פיל 
פריערדיגע פראבלעמען, וואס מען האט מעגליך 

שוין געהאט ביז יעצט.
עלטערע  פאר  כדאי  באמת  איז  עס  בקיצור, 
קען  אבער  וויאזוי  אומצופאלן.  נישט  מענטשן 
וועג  בעסטע  דאס  דעם.  פון  אויסהיטן  זיך  מען 
איז זיכער צו מאכן אז מען פארלירט נישט דעם 
באלאנס. דער פראבלעם איז אבער, אז בדרך כלל, 
וואס עלטער מענטשן ווערן, אלס ווייניגער נוצן 
זיי די מוסקלען וועלכע באלאנצירן דעם מענטש. 
זיצן אויף איין ארט איז איינס פון די זאכן  דאס 
מוסקלען  די  נוצט  מען  אז  גורם  זענען  וועלכע 
ווייניגער, און דאס ברענגט אז די מוסקלען  פיל 

'פארגעסן' וויאזוי צו באלאנצירן דעם מענטש.
איבונגען  סארט  עטליכע  פארהאן  זענען  עס 
שטארקן  העלפן  זיי  וואס  מאכן,  קען  מען  וואס 
די מוסקלען וואס גיבן דעם מענטש באלאנס, און 

אזוי ארום זיך פארמיידן פון אומפאלן.

עס איז וויכטיג צו באטאנען, אז טראץ וואס גיין 
אסאך, אויף א גראדן ערדפלאך, איז דוקא זייער 
אבער  עס  העלפט  בכלליות,  געזונט  פאר'ן  גוט 
זיך  פאדערט  דעם  צו  באלאנס.  פאר'ן  גארנישט 
וועלכע ברענגען  איבונגען  דוקא אזעלכע סארט 
און  וואג,  האלטן  דארפן  זאלן  מוסקלען  די  אז 
דאס טרענירט זיי און פארשטארקט דעם באלאנס 

פונעם מענטש.
איבונגען  צוויי סארט  וועלן דא ברענגען  מיר 
אפילו  און  אנהאלטן,  העלפן  וועלן  וועלכע 

שטארקן, אייער באלאנס:

אויפהייבן די פיס
די  אויפבויען  טוט  עקסערסייז  ערשטער  דער 
מוסקלען פון די פוס און און די מעגליכקייט צו 

טראגן וואג.
1. שטייט גראד אויף ביידע פיס. 2. כאפט זיך 
אן אויף א בענקל אדער אויפ'ן קאונטער. 3. הייבט 
אויף דעם רעכטן פוס ביז דער אויבערשטער טייל 
איז גלייך און האלט עס אזוי פאר 30 סעקונדן. 4. 
לייגט אראפ דעם פוס. 5. חזר'ט איבער די זעלבע 

זאך מיט דעם לינקן פוס.
טוט עס איבער נאך פיר מאל. פרובירט יעדעס 
מאל צו האלטן דעם פוס אויף ארויף, פאר אביסל 
לענגער ווי דאס פריערדיגע מאל, ביז איר קענט 

עס שוין האלטן אזוי פאר א גאנצער מינוט.

זיצן/שטיין
וויכטיג  זייער  איז  עקסערסייז  דאזיגער  דער 
די  נוצן  צו  פאדערט  עס  ווייל  באלאנס,  פאר 

המספיק האום-קעירגאזעט
נייעס און אינפארמאציע 

איבער די מיטעלע און 
עלטערע יארן צוגעשטעלט 
דורך "המספיק האום-קעיר"

 קענט איר נוצן הילף מיט׳ן זיך
 אפגעבן מיט אייערע באליבטע
 עלטערע משפחה מיטגלידער?

 רופט היינט צו זען אויב איר זענט
בארעכטיגט צו באקומען ׳האום קעיר,

 רופט ׳המספיק האום קעיר׳
אינטעיק דעפארטמענט

845-503-0700

חידוש אין המספיק האום קעיר הויפטקווארטיר 
מיט'ן צושטעלן פינגערפרינט סערוויס

זייט 18 <<

פארמיידן דאס אומפאלן ביי עלטערע 
מענטשן דורך מאכן די ריכטיגע איבונגען
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אויפן  שפאציר  א  מיר  מיט  כאפט  קומט, 
צווייטן שטאק פונעם המספיק געביידע וועלכע 
געפונט זיך אויף 221 רוט 59 אין ספרינג וואלי, 
און איר וועט מיינען אז איר געפונט זיך ערגעץ 
סעמינאר  געווענליכע  א  אין  מרחקים  די  אין 
שוין  האבן  וועלכע  מיידלעך  עלטערע  פאר 

געענדיגט שולע.
איר  זאגן?  אייך  וועל  איך  וואס  ווייסט  איר 
וואס  טאקע  איז  דאס  גערעכט.  בעצם  זענט 
מיט  אבער  סעמינאר,  געווענליכע  א  איז.  עס 
אינעם  געווענליך  איז  עס  אריבער.  שמיץ  א 
וועלכע  לימודים  די  פון  ברייטקייט  די  פון  זין 
נישט  בכלל  אבער  עס  געלערנט.  דארט  ווערן 
צו  זיך  עס שטעלט  וואס  דעם  מיט  געווענליך 
צו די ספעציעלע, ספעציפישע געברויכן פון די 

תלמידות וועלכע לערנען דא.
אט דאס איז דער חידוש פון דעם סעמינאר, 
ווי פון המספיק בכלל. ווי מיר האבן זיך שוין 
נישט  באמת  איז  איבערצייגט  מאל  מערערע 
אפשטעלן  וועט  וואס  גרעניץ  קיין  פארהאן 
צו  מרחק  דאס  דא  נישט  איז  עס  און  המספיק 
וואו המספיק וועט נישט גיין אויף צוצושטעלן 
פאר די קינדער וואס זיי דארפן האבן, אויב איז 

עס נאר דערגרייכבאר בדרך הטבע.

א נייער סעמינאר
רוב  ווי  געבוירן,  איז  סעמינאר  נשימה 
ענטפערן  צו  פראגראמען,  המספיק  אנדערע 
ספעציעלע  מיט  קינדער  די  ביי  געברויך  א 

געברויכן אין אונזער קאמיוניטי.
וועלכע  תלמידות  פון  באשטייט  נשימה 
זענען געווען ביז יעצט אין געווענליכע שולעס, 
יארן,  זייערע  אלע  פארברענגט  האבן  זיי  וואו 
זיי  און  גראדואירט,  זיי האבן סוקסעספול  ביז 
וואקסן  צו  ווייטער  זיין  ממשיך  יעצט  ווילן 
פראבלעם  דער  סעמינאר.  א  אין  שטייגן  און 
איז  סעמינארן  היינטיגע  די  אין  אז  נאר,  איז 
נישט פארהאן די מעגליכקייט צוצושטעלן די 
מיידלעך  די  וואס  געברויכן  ספעציעלע  ביסל 
זיי עס  היינט האבן  ביז  אין סקול  וואס  האבן, 

יא געהאט.
האבן  קינדער  די  אז  געברענגט  האט  דאס 
נישט געקענט גיין אין קיין אנדערע סעמינארן. 

עלטערן  די  אז  זאגן,  צו  איבערפליסיג  איז  עס 
האבן זיך דאן געוואנדן צו המספיק, וויסנדיג אז 
אויב איז דא איינער וואס קען דאס צושטעלן, 

איז דאס המספיק.
דער טייטש פון נשימה איז: אטעם. און דאס 
ברענגט  עס  איז,  נשימה  וואס  פונקטליך  איז 
מיידלעך  די  פאר  אטעמען  צום  לופט  פרישע 
האט  סעמינאר  נשימה  פאמיליעס.  זייערע  און 
בארואיגט די מיידלעך, זיי און זייערע עלטערן 
האבן רואיג אפגעאטעמט אז זיי וועלן האבן ווי 
צו לערנען און שטייגן, אז זיי וועלן זיין אונטער 
די אויפזיכט פון געטרייע און איבערגעגעבענע 

מחנכות און לערערינס.

אינעווייניג
טאג  דער  זיך  הייבט  סעמינאר  נשימה  אין 
סעמינאר,  אנדערע  יעדע  אין  ווי  צופרי,  יעדן 
און דורכאויס דעם טאג באקומען די תלמידות 
אין  לעסאנס,  און  שיעורים  פון  רייע  גאנצע  א 
א  אין  לערנט  מען  וואס  ענין  און  נושא  יעדע 
זיי  מיט  לערנט  מען  סעמינאר.  געווענליכע 
לימודים,  אלגעמיינע  ווי  נושאים  אידישע 
אויף אידיש און אויף ענגליש און אפילו זאכן 
און  סקיללס  סאשעל  היסטאריע,  סייענס,  ווי 

אנדערע אקטועלע וויסנשאפט.
זייענדיג  אז  זעלבסטפארשטענדליך  איז  עס 
אונזער  פון  קינדער  אידישע  פאר  סעמינאר  א 
אידישקייט  זיי  מיט  מען  לערנט  קאמיוניטי, 

און הלכה, די טייטש פון דאווענען און פרשת 
פולשטענדיגע  זענען  זיי  אז  אזוי  השבוע, 

"מעמבערס פון סאסייעטי".

און אינדרויסן
דאס איז אלעס וואס עס קומט פאר אינעווייניג, 
אבער  סעמינאר.  נשימה  פון  ווענט  די  צווישן 
נשימה איז, ווי געזאגט, א געהעריגער סעמינאר, 
לימודים  די  פון  גאר אסאך  אז  אויך  וואס מיינט 
קומען  סטודענטן,  זייערע  מיט  לערנען  זיי  וואס 
די  פון  ווענט  די  פון  אינדרויסן  דוקא  פאר 
פילע  פון  באשטייט  דאס  און  קלאסצימערן. 
פון  וויכטיגסטע  די  אקטיוויטעטן,  דרויסנדיגע 

וועלכע איז, ארבעט טרענירונג.
פשוט'ע  קיין  גארנישט  שוין  איז  דאס 
אונטערנעמונג. די שטאב טוט דאס קאארדינירן 
מיט מערערע ביזנעסער אין געגענט, צו וועלכע 
נשימה סעמינאר ברענגט אירע תלמידות, ווי זיי 
זיך איינטרענירן צו קענען  זיך און טוען  לערנען 

איין טאג זיין אויסגעצייכנטע ארבייטער.
זיסווארג  גראסעריס,  געשעפטן,  קליידונג 
געשעפטן און אנדערע, דאס איז נאר א טיילווייזע 
ליסטע פון ביזנעסער וועלכע האבן שוין געהאט די 
געלעגענהייט צו ארבעטן מיט נשימה סטודענטן, 
און זיי לערנען וויאזוי צו פירן א ביזנעס; וויאזוי צו 
האלטן חשבון פון אינווענטארי, ווען און וועלכע 
און  די פאליצעס,  אויף  ארויסצולייגן  פראדוקטן 
דאס וויכטיגסטע פון אלעם איז נאך, די פינפטע 

חלק שולחן ערוך, נעמליך; וויאזוי זיך אומצוגיין 
מיט מענטשן, מיט די קונדן וועלכע קומען כסדר 

אריין פאטראניזירן דעם געשעפט.

נאך א טייל פון דעם פראגראם וועלכע קומט 
בנין  דעם  פון  ווענט  די  פון  אינדרויסן  פאר 
הסעמינאר, איז איבונגען. גאר א רייכע איבונגען 
די  דורך  געווארן  אויסגעשטעלט  איז  פראגראם 
שטאב, צווישן וועלכע די מיידלעך גייען לפחות 
איין מאל א וואך שווימען אין א פריוואטע שווים 
פארשידענע  נאך  מען  טוט  דעם  צו  און  באסיין, 
סארט איבונגען דורכאויס די וואך, אין ספעציעל 
אפגעדינגענע ערטער וועלכע צייכענען זיך אויס 

אין די זאכן.
איבונגען  ספעציעלער  א  אויסער  איז  דאס 
צימער וועלכע איז א טייל פון דעם סעמינאר און 
שטייט  וועלכע  בנין,  אינעם  טאקע  זיך  געפונט 
די  פון  דינסט  פארן  פארפיגן  צו  וואך  גאנצע  א 

תלמידות.

ערפארענע שטאב
נשימה ווערט געפירט דורך די געטרייע מרת 
המספיק,  פון  וועטעראן  לאנגיעריגע  א  ברוין, 
אויפן  אונטן  גאנץ  אנגעהויבן  האט  וועלכע 
לייטער, אבער מיט אירע געוואלדיגע פעהיגקייטן 
זיך שנעל ארויפגעארבעט, באקומענדיג  זי  האט 
אלס מער און מער פאראנטווארטליכקייטן, ביז זי 
איז אנגעקומען צו ווערן א פראגראם דירעקטאר. 
געטריישאפט  די  פון  ביישפיל  איין  נאך  בלויז 
ווערן  וועלכע  ארבייטער,  אירע  צו  המספיק  פון 
געטרייע  און  גוטע,  פאר  באלוינט  אלעמאל 

ארבעט.
מרת ברוין האט נישט געזשאלעוועט קיין צייט 
געווענליכע  א  געוואלט  נישט  האט  זי  מיה,  און 
זיך  מען  באגענוגענט  המספיק  אין  ניין,  שטאב, 
פארבונדן  זיך  האט  זי  דורכשניטליך.  מיט  נישט 
עקספערטן  חינוך  און  סקולס  היי  אנדערע  מיט 
זייער הילף און  אין אונזער קאמיוניטי, און מיט 
געשטעלט  צוזאמען  זי  האט  אינפארמאציע, 
שטאב,  פראפעסיאנאלע  געשולטע,  העכסט  א 
וואס  אזעלכע  אויף  ספעציעל  געוויכט  לייגנדיג 
קינדער  צו  געפיהל  א  האבן  און  פארשטייען, 
מיט שוועריגקייטן, און די תוצאות רעדן פאר זיך 

אליין.
סעמינאר,  נשימה  פון  תלמידות  יעצטיגע  די 
פראגראמען,  המספיק  אנדערע  פון  אלע  קומען 
פראגראם.  רעספיט  סקול  עפטער  די  פון  בעיקר 
ביי  ווי  פונקט  אז  גלייבן,  צום  אבער  איז  עס 
סוד  דער  וועט  פראגראמען  המספיק  אנדערע 
וועט  תלמידות  צאל  די  און  ארויסרינען  שנעל 

שנעל וואקסן.
יואל  ר'  געכאפט  האט  גאזעט  דער  ווען 
אים  און  טעלעפאן  אויפן  מאשקאוויטש'ן 
געפרעגט וואס ער שפירט איז ספעציעל מיט דעם 
צושמייכלט  זיך  יואל  ר'  האט  סעמינאר,  נשימה 
און געענטפערט מיט א פשטות: "עס איז נישט 

פארהאן נאך אזא זאך אין אונזער קאמיוניטי". 

המספיק נייעס

על כל נשימה ונשימה תהלל ה':

נייער נשימה סעמינאר פאר מיידלעך 
וועלכע האבן שוין געענדיגט שולע איז א 

חידוש אין די וועלט פון סעמינארן

פיזישע כוחות. ווען דער מענטש בייגט איין זיינע 
קניען און קנעכלען, דעמאלס ווערט דער וואג פון 
דער קערפער געהאלטן דורך די מוסקלען, נישט 

דורך די ביינער.
זיך אוועק פאר אן ארמטשעיר )א  שטעלט   .1
בענקל מיט האלטערס פאר די הענט(, שטייענדיג 
מיט'ן רוקן צום בענקל. אייערע פוס זאלן צורירן 

דעם בענקל און האלט אייערע הענט אויף אראפ. 
2. זעצט זיך אראפ שטייטעלעך, ביז אייערע הענט 
רוען אויף די הענטלעך. 3. בשעת איר האלט נאך 
אלץ די פוס אויף דעם זעלבן ארט אויף דער ערד, 
שטעלט זיך צוריק אויף פון בענקל, ביז איר זענט 
גענצליך אויפגעשטעלט )איר קענט אנהאלטן די 
אייך  פעלט  עס  אויב  בענקל  דעם  פו  הענטלעך 

אויס(.
חזר'ט דאס איבער לפחות פיר מאל. ווען איר 
טון  שוין  דאס  קענט  איר  און  שטערקער  ווערט 
מער פון פיר מאל, גייט ווייטער, טוט עס מער און 

מער מאל, אפילו צען מאל אין א צי. 

טון די איבונגען מיט געדולד וועט העלפן אייך אדער 

פארשטארקן  און  אנטוויקלען  צו  נאענטע,  אייערע 

רופט  אומפאלן.  דאס  פארמיידן  און  באלאנס  אייער 

אריין צו המספיק'ס האום קעיר אינטעיק אויף -845

מיטגליד  פאמיליע  אייער  אויב  זעהן  צו   503-0700

 )HHA( העלפער  א  פאר  קוואליפיצירן  טוט 

אינדערהיים. א העלפער קען רעדוצירן און פארמיידן 

דאס אומפאלן, דורך געבן די הילף וואס ער דארף און 

זיך אומקוקן אויף זיין געזונט און זיכערקייט.

המספיק נייעס

פארמיידן דאס אומפאלן 
ביי עלטערע מענטשן
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INDIVIDUAL LIFE

הויז  יעדער  זאגן  עדות  קען  עס  ווי 
גענוג צו איינהאדלען  נישט  אייגענטימער, איז 
דאס הויז, מען דארף אויך קעיר נעמען דערפון 
און זיך אפגעבן דערמיט, כמעט ווי מיט א קינד.
אין יעדעס הויז מאכט זיך כסדר פראבלעמען. 
א פייפ האט געפלאצט, א פענסטער האט זיך 
פון  ארויסגערוקט  זיך  האט  טיר  א  צובראכן, 
גרעסערע שטיקל  א  עס  איז  צומאל  און  ארט. 
נייער צוים פאר א גאניק אדער  ווי א  ארבעט, 
פעלט  עס  פעלער  וועלכע  אין  וואנט,  א  רוקן 
קאוואנטומס  גרעסערע  איינצוקויפן  אויס  זיך 

פון סחורה.
איינצעלנער,  אן  פון  איז  רעדע  די  ווען 
שטיק  שיין  א  אויך  עס  איז  היים,  פריוואטע 
ארבעט, אבער ווען די רעדע איז פון א סעריע 
צענטערן,  העב  דעי  מערערע  מיט  היימען, 
לענג  די  איבער  אויסגעשפרייט  זענען  וועלכע 
און ברייט פון "מאנסי", וועלכע האט זיך היינט 
אריגינעלע  אירע  פון  ארויס  ווייט  צואוואקסן 
עס  איז  דאן  ראמאפא,  גאנץ  איבער  גרעניצן, 

שוין אן אונטערנעמונג.
רעדט  מען  וואס  פון  פונקט  איז  דאס  און 
גאנצע  א  ב"ה  היינט  פארמאגט  המספיק  דא. 
קינדער,  ספעציעלע  פאר  היימען  פון  שורה 
און  לענג  די  איבער  צושפרייט  זענען  וועלכע 
די אלע  וואס  פון ראמאפא. און כאטש  ברייט 
שם  דעם  אונטער  אלץ  נאך  פאלן  געגענטער 
נישט דער  לאנג  איז עס שוין  'מאנסי',  הכולל 
קליינער שטעטעלע וואס זי איז אמאל געווען. 

מאנסי איז היינט א ריזיגער שטאט.
נישט נאר היימען האט המספיק אין מאנסי, 
העב  דעי  מערערע  אויך  פארמאגט  זי  נאר 
פון  מאס  דעם  ברענגען  וועלכע  צענטערן, 
המספיק לאקאלן וועלכע דארפן מעינטענענס, 
אין דעם מאנסי אומגעגענט צו א הויכן ציפער.
נאכמער  און  לאקאלן,  די  פון  מספר  די  סיי 
שווערער  פיל  עס  מאכן  זיי,  צווישן  מרחק  די 
העכסט- דעם  אין  היימען  אלע  די  האלטן  צו 
וואס  מיט  צושטאנד  איינגעראכטענעם 
המספיק איז באקאנט, מאכנדיג עס אן אומנות 
בפני עצמו צו קאארדינירן די אלע מעינטענענס 

ארבעט.
זייט א געוואלדיגע ברכה,  עס איז פון איין 
כסדר  טוט  המספיק  ווי  נאר  ווייזט  דאס  ווייל 
שטייגן און וואקסן. יעדער נייער לאקאל מיינט 
מענטשן  נאך  הילף.  באקומען  אידן  נאך  אז 
יעצט  קענען  געמוטשעט  זיך  האבן  וועלכע 
דעם  פון  קינדער  נאך  אפאטעמען.  גרינגער 
גרויסן באשעפער שפירן יעצט ווי זייער לעבן 
איז מער אנגעפולט, מיט סיפוק, מיט האפענונג 

און מיט דאנקבארשאפט.
וועלכע  וואוקס  די  ברכה,  די  אט  אבער 
המספיק ברענגט מיט זיך, ברענגט אבער אויך 
איז  עס  שוועריגקייטן.  אנדערע  נאטורליך 
איין זאך ווען המספיק האט געהאט אינגאנצן 
געציילטע לאקאלן צו מענעדזשן, אבער היינט, 
זיך  עס  איז  וואוקס,  אומגעהויערן  דעם  מיט 

צואוואקסן אין א גאנצע אפאראט.
נישט  פארנעמט  המספיק  ווייל  טאקע  און 

ווערן  געטון  אלעס  מוז  ארבעט,  האלבע  קיין 
קיין  נישט  נעמט  גענצליך בשלימות. המספיק 
סארט  די  טון  צו  מלאכה  בעלי  דרויסענדיגע 
קאפ  דער  אז  זיין  קען  זיי  ביי  ווייל  ארבעט, 
ארבעט.  סארט  אנדערע  מיט  פארנומען  איז 
האלט  מען  'אינהאוס'.  אלעס  טוט  המספיק 
שטאב  גאנצע  א  פעיראל  אייגענע  די  אויף 
פון בעלי מלאכה און מעינטענענס ארבייטער 
וואס האבן נאר איין אויפגאבע, אז די המספיק 
לאקאלן זאלן זיין צוגעשטעלט אויפן שענסטן 
מהלך  דער  און  סטאנדארט.  העכסטן  און 

ארבעט טאקע.
אבער דער ברייט פארצווייגטער נאטור פון 
די ארבעט האט שוין פאר א לאנגע צייט געטון 
פארשווערן די ארבעט פאר די געטרייע בעלי 
יעדעס מאל מען האט געדארפט  מלאכה, און 
האט  ארבעט  די  פאר  סחורה  שווערע  שלעפן 

עס געמאכט א פראבלעם.
א  אויף  )באזירט  זאגט  החכם  פתגם  דער 
קען  מענטש  א  כלים.  בלי  אומן  אין  חז"ל( 
זיין דער בעסטער בעל מלאכה, ער קען האבן 
אבער  אויב  יכולת,  אלע  און  קענטעניסן  אלע 
וועט  כלים  ריכטיגע  די  נישט  ער  פארמאגט 
זיינע  אלע  מיט  אויספירן  קענען  גארנישט  ער 

ידיעות.
אט דא קומט אריין דער "המספיק פאקטאר". 
די אנפירער פון המספיק, וועלכע לעבן פון טון 
יעדן  מיט  טון  צו  דאס  זוכן  אידן,  מיט  גוטס 
איינעם, די קליענטן ווי די ארבייטער צוגלייך. 
זיין  זאלן  ארבייטערס  די  אז  אלעמאל  זוכן  זיי 
צופרידן, די אטמאספערע זאל זיין א גוטע און 
א פאזיטיווע. אין דעם איז אריינגערעכנט דאס 
זיכער מאכן אז זיי זאלן האבן אלע כלים וואס 
ארבעט  זייער  אויספירן  קענען  צו  דארפן  זיי 

אמבעסטן.
נישט קיין חילוק וואס די כלים זענען, אויב 
זאכן  אז  די ארבעט,  דארף מען עס האבן פאר 
זאלן קלאפן, אז די איינוואוינער און ארבייטער 
געטון  עס  וועט  דארפן,  זיי  וואס  האבן  זאלן 

אנזעהן  אנגעהויבן  זיך  האט  מאל  דאס  ווערן. 
וואס מיר קענען אלס  דער געברויך פון א כלי 
א  פון  איז  ארבעט  סארט  די  אין  טראק.  א 

יסודות'דיגער כלי אויף צו קענען טון די עבודת 
הקודש.

המספיק  ווען  שוין,  ווייסן  לייענערס  די  ווי 
עס  פעלט  אויב  געברויך,  א  ערגעצוואו  זעהט 
אויס, זשאלעוועט מען נישט קיין צייט און קיין 
אזא  אז  קלאר  געווארן  איז  עס  ווען  ארבעט. 
טראק פעלט זיך אויס, האט מען זיך גענומען צו 

די ארבעט פון איר איינהאדלען.
און די פארגאנגענע וואכן האט מען אנגעהויבן 
מיט  טראק,  נייעם  שפאגל  הערליכן,  דעם  זעהן 
רייכן  דעם  אין  באצייכענונגען  הערליכע  איר 
בלויען קאליר, מיט דעם המספיק סימבאל אויף 
גאסן,  מאנסיער  די  אויף  קורסירן  זייטן,  אירע 
ווען די בעלי מלאכה פירן איר פון איין ארט צום 

אנדערן אויסצופירן זייער ארבעט.
א  זיין  זאל  עס  אז  חידוש  א  טאקע  איז  עס 
אבער  טראק,  נייעם  א  קויפט  מען  ווען  שמחה 
דער  ווייל  אזוי,  פארט  עס  איז  פאל  דעם  אין 
סימן  א  איז  עס  סימפטאם,  א  בס"ה  איז  טראק 
אז המספיק האט זיך שוין אזוי ווייט און ברייט 
זיך  אויסגעפעלט  עס האט שוין  אז  צואוואקסן, 
איינצוהאנדלען אזאנס, און אויף דעם דאנק מען 

דעם רבונו של עולם. 

שפאגל נייער טראק וועט העלפן האלטן המספיק 
קינדער היימען אין שפאגל נייעם צושטאנד

לאנג ערווארטעטער טראק וועט שטיין צו הילף מיט מעינטענענס און שניי שארן

א בעסטן  אין  די המספיק לאקאלן  וועט העלפן האלטן  וועלכע  נייער טראק  דער הערליכער 
צושטאנד - שטייט מאיעסטעטיש פאר דעם המספיק הויפטקווארטיר
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'עף-די-עי'  פעדעראלע  די   - וואשינגטאן 
אגענטור האט צום ערשטן מאל באשטעטיגט דעם 
באנוץ פון אן אפאראט וואס באהאנדלט א געבורט-
זיך  רופט  אפאראט  דער  הארץ.  מיט'ן  פראבלעם 
וועלוו'  פולמענארי  טראנסקעטעיטער  'הארמאני 
א  ווערן אריינגעלייגט אינעם הארץ מיט  און קען 
גאר לייכטע פראצעדור און דערמיט פאררעכטן א 
פראבלעם וועלכע עפעקטירט אסאך יונגע קינדער, 
און אויך ערוואקסענע וואס זענען געבוירן געווארן 

מיט דעם פראבלעם.
א  געווענליך  איז  וועלכע   – פראבלעם  דער 
געבורט פעלער - רופט זיך 'פאלמענערי וועלוו רי-
רעגולעישן' עס איז א צושטאנד וואס עפעקטירט 
'ווענטריקולער אוטפלאו טרעק' דער  דעם רעכטן 
רער וועלכער ברענגט די בלוט פונעם הארץ צו די 
לונגען. ביי געוויסע ניי-געבוירענע קינדער ארבעט 
נישט דער 'וועלוו' ווי עס דארף צו זיין און די בלוט 

טריפט צוריק צום הארץ און די לונגען קריגט נישט 
גענוג בלוט. דאס איז א פראבלעם וואס פאדערט 
א אפענע הארץ אפעראציע דאס צו באהאנדלן, א 
זאך וואס קען זיין זייער געפארפול, ספעציעל ביי 

קליינע קינדער.
דער פראלבעם עפעקטירט ארום 40 טויזנט ניי-
געבוירענע קינדער יערליך, און איז פון די הויפט 
ניי-געבוירענע קינדער. עס איז  ביי  טויט-אורזאכן 
א פראבלעם וואס קען אנהאלטן פאר א גאנץ לעבן 
און פאדערט כסדר'דיגע אפעראציעס. די עף-די-עי 
אנטוויקלונג  די  באגריסט  מעלדונג  איר  אין  האט 
ראטעווען  קען  עס  אז  זאגנדיג  דעם אפאראט  פון 
פארלייכטערן  און  לעבנס,  טויזנטער  צענדליגע 
ליידנדע  טויזנטער  צענדליגע  פון  לעבנס  די 
הארץ  קאמפליצירטע  אריבערגיין  דארפן  וועלכע 

אפעראציעס.
דער אפאראט – וועלכע איז אנטוויקלט געווארן 

אין יאפאן - לייגט אריין א 'וועלוו' מיט א קאטעטער 
גלייך צום רער פונעם רעכטן זייט פונעם הארץ און 
רעגולירט  און  וועלוו  געשעדיגטן  דעם  ערזעצט 
אינעם  פאציענטן  רוב  ביי  און  פלוס.  בלוט  דעם 
פראבע האט דאס געלעזט דעם פראבלעם און עס 
האט נישט אויסגעפעלט קיין קאמפליצירטע הארץ 

אפאראציעס.
שטודיע  א  אז  אונטער  שטרייכט  עף-די-עי  די 
נאכגעפאלגט  האט  מען  וועלכע  אין  יאר  צען  פון 
70 פאציענטן וואס האבן דאס באקומען צייגט א 
דער  און  ראטע  זיכערהייט  פראצענט'  'הונדערט 
ספעציעלע  א  געקריגן  דעריבער  האט  אפאראט 
ווערט  וואס  מעדיצין'  'דורכברוך  פון  דעזיגנאציע 
וועלכע  ערפינדונגען  ספעציעלע  פאר  צוגעטיילט 
מעדיצינישע  די  אויף  עפעקט  שטארקע  א  האבן 
די  אויך צוגעאיילט  די אגענטור האט  און  וועלט, 

באשטעטיגונג פון דעם אפאראט. 

עלטערע  פון  האלב  צו  נאנט   - יארק  ניו 
און  דרוק,  בלוט  הויכע  פון  ליידן  אמעריקאנער 
נעמען טעגליך טאבלעטן  מיליאנען אמעריקאנער 
זיי  פון  פילע  וואס  אויסער דעם  דרוק,  פאר בלוט 

ליידן פון סייד עפעקטס און פילע נעמען עס נישט 
טעגליך, צייגן שטודיעס אז ארום א דריטל פון די 
און  עפעקטיוו,  נישט  אינגאנצן  זענען  מעדיצינען 
אטאקעס  הארץ  פון  ליידן  טויזנטער  הונדערטער 

בלוק  הויכע  פון  זיך  נעמען  וואס  סטראוקס  און 
דרוק וואס ווערט נישט קאנטראלירט, און דערפאר 
האט בלוט דרוק געקריגן דעם טיטל "דער שטילער 
צוביסלעך  שאדנס  מאכט  עס  וויבאלד  מערדער" 

און שטילערהייט.
אז  נייעס  גונסטיגע  גאר  דאס  איז  דעריבער 
מעטאד  א  מיט  אויפגעקומען  זענען  פארשער 
דרוק  בלוט  באהאנדלן  מעגליך  קען  וועלכע 
גענצליך אן קיין מעדיצין, א זאך וואס קען ברענגן 
א דראמאטישע טויש אינעם פעלד און ראטעווען 
ארויס  זיך  שטעלט  עס  אויב  לעבנס  מיליאנען 
אלטערנאטיוו  אן  אלס  פראקטיש  און  עפעקטיוו 
צו מעדיצינען וועלכע האבן פילע פראבלעמען ווי 

אויבנדערמאנט.
דער מעטאד רופט זיך 'רינעל דינערוועישן' - א 
מעטאד וועלכע ארבעט דורך אריינלייגן א דראדט 
אין די אדערן נעבן די נירן און דורך אולטרעסאונד 
נעבן  נערוון  געוויסע  צו  היץ  עס  שיקט  שטראלן 
די  עס  פארשטייטערט  ארום  אזוי  און  נירן  די 
אקטיוויטעטן פון די נירן און רעדוצירט דערמיט די 
בלוט דרוק דורכ'ן קאנטראלירן וויפיל וואסער די 
נירן נעמט ארויס פון די בלוט-שטראם, א זאך וואס 
ברענגט צו בלוט דרוק. און אצינד האבן פארשער 

באשטעטיגט  יוניווערסיטעט'  'קאלאמביע  אינעם 
נאכ'ן דורכגעפירט פראבעס אז דער מעטאד איז 
אלס  דינען  קען  און  פארזיכערט  און  עפעקטיוו 

אלטערנאטיוו צו מעדיצינען.
דער מעטאד איז אויספרובירט געווארן אויף 
989 פאציענטן אין אמעריקע און אין אייראפע 
מיט בלוט דרוק פון 140/90 און העכער וועלכע 
דער  און  מעדיצין,  צו  רעאגירט  נישט  האבן 
מעטאד האט אין אלגעמיין גענידערט די בלוט 
דרוק מיט אכט פונקטן, און ווי עס שיינט האט 
אצינד  און  עפעקטס,  סייד  שום  קיין  נישט  עס 
וועלן די פאציענטן אריינגיין צום צווייטן פאזע 
אבזערווירט  וועלן  זיי  וואו  טרייעל  דעם  פון 
ווערן פאר דריי יאר צו זען דעם לאנג-טערמיניגן 

עפעקט דערפון. 

טאבלעטן
עף-די-עי באשטעטיגט צום 

ערשטן מאל אפאראט פאר הארץ 
פראבלעמען ביי ניי-געבוירענע קינדער

געניאלע טאקטיק פון 'אנווארימען נערוון' 
קען ערזעצן מעדיצין אין בלוט-דרוק ליידנדע 

פארשער אנדעקן 
מעגליכע באהאנדלונג 

פאר 'זויערשטאף 
מאנגל' פון סטראוקס 

און הארץ אטאקעס
א  פון  ליידט  עמיציר  ווען   - מאסעטשוסעטס 
מען  אדער   – ח"ו  אטאקע  הארץ  אדער  סטראוק 
קריטיש  אלעמאל  איז   - חלילה  זיך  דערשטיקט 
דער  אז  און  שנעלער  ווי  רעאגירן  צו  וויכטיג 
מינוטן.  אין  אין שפיטאל  אנקומען  זאל  פאציענט 
קריטיש  מינוט  יעדע  איז  פעלער  אזעלכע  אין 
וויבאלד דער בלוט-שטראם פיטערט זיך כסדר פון 
זויערשטאף )אקסידזשען( און ווען דער מח קריגט 
געשעדיגט  צעלן  די  ווערן  זויערשטאף  קיין  נישט 

און עס קען זיין פאטאל.
ווען מען ליידט פון א סטראוק קען דאס חלילה 
פירן דערצו אז א געוויסע טייל פונעם מח ווערט 
געשעדיגט אויף אייביג וויבאלד דער בלוט שטראם 
איז בלאקירט און די צעלן פון יענעם טייל שטארבן 
אפ. דאס פאסירט וויבאלד ווען דער מח פארמאגט 
נישט קיין זויערשטאף מערט זיך אינעם מח א גאז 
וועלכע  סאלפייט'  'היידראזשין  זיך  רופט  וואס 

שעדיגט די מח צעלן און ניוראנס.
אבער אצינד זאגן פארשער אז זיי האבן מעגליך 
עווענטועל  קען  וועלכע  מעטאד  א  אנדעקט 
'הייפאקסיע'  פון  פאל  אין  צעלן  מח  די  באשיצן 
די צושטאנד  - דער מעדיצינישער טערמין פאר   (
די  זויערשטאף.(  קיין  נישט  קריגט  מח  דער  וואס 
פארשער  ווען  געווארן  געמאכט  איז  אנדעקונג 
'מאסעטשוסעטס דזשענעראל האספיטאל'  אינעם 
אבזערוואציע  אינטרעסאנטע  אן  געמאכט  האבן 
'אנעסטיזשיע'  פון  מיטלן  פרישע  שטודירן  ביים 

פאר אפעראציעס.
די פארשער האבן זיך באנוצט מיט מייז און ראטן 
'היידראזשין  צו  רעאגירן  זיי  וויאזוי  באטראכן  צו 
וועלכע שמעקט אזוי  )א שעדליכע גאז  סאלפייד' 
גאז  דער  אז  געזען  און  אייער(   פארדארבענע  ווי 
בלאקירט די צוגאנג פון זויערשטאף צום מח און 
קליניש  איז  מח  זייער  ווי  אויסגעקוקט  האט  עס 
טויט, אבער צו זייער וואונדער האבן זיי געמערקט 
אז געוויסע סארטן בעלי חיים קערן זיך צוריק צו 

געהעריגע פונקציע נאך עטליכע טעג.
א  כאפן  צו  פארשער  די  געברענגט  האט  דאס 
בעלי  די  אז  געזען  האבן  זיי  און  בליק,  טיפערן 
לעבן  צום  צוריקגעקערט  זיך  האבן  וועלכע  חיים 
פארמאגן א געוויסע 'ענזיים' וואס קען עלימינירן 
און  מח  אינעם  מאכט  גאז  דער  וואס  שאדנס  די 
צוריקקערן די פונקציע פון די ניוראנס אין מח. די 
פארשער וועלן אצינד פרובירן צו מאכן א מעדיצין 
פון דעם ענזיים, און דאס קען עווענטועל העלפן 
אירע  צוריקבאקומען  צו  מח  מענטשליכער  דער 
אדער  סטראוק  א  אריבערגיין  נאכ'ן  פונקציעס 

הארץ אטאקע. 

קאלאמביע אוניווערזיטעט, וואו פארשער זענען אויפגעקומען מיט  א מהלך צו נידערן בלוט 
דרוק דורך שיק היץ צו די נערוון ארום די נירן, אנשטאט מיט מעדיצין
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הרה"ק בעל עצי חיים 
מ'סיגוט זי"ע

עצי  פונעם  התמדה  אויסטערלישע  די 

געווען  צייטן  זיינע  אין  שוין  איז  חיים 

שלאפן  ווייניג  פלעגט  ער  אומבאגרייפליך. 

צוליב די שוועריקייט זיך אוועקצורייסן פונעם 

לערנען. אויב האט ער אמאל איינגעדרימלט 

פארצייכענען  ער  פלעגט  לערנען,  אינמיטן 

און  געדרימלט  וויפיל ער האט  ביכל  זיין  אין 

ביינאכט געלערנט נאך עטליכע מאל אזויפיל.

זיין, הגה"ק בעל ברך משה מ'סאטמאר זי"ע, 

איז אלס יונג קינד געווען זייער א שוואכליכער 

פארקילן.  אפט  און  שנעל  זיך  פלעגט  און 

זי"ע,  חיים  עצי  הייליגער  דער  טאטע,  זיין 

האט  און  אים  פאר  געזארגט  זייער  זיך  האט 

זיין  אין  בעטל  זיין  אריינגעברענגט  דעריבער 

אייגן צימער כדי צו האלטן אן אויג אויף זיין 

געזונט. ווי דער ברך משה זצ"ל האט שפעטער 

אלימלך  ר'  הרה"ח  פאר  איבערדערציילט 

שווארץ הי"ו, האט ער דאן באמערקט אז דער 

טאטע שלאפט נישט, און אפילו ווען ער איז 

געלעגן אין בעט איז ער געלעגן מיט אפענע 

טאטן,  דעם  געפרעגט  דאן  האט  ער  אויגן. 

"טאטע, פארוואס שלאפסטו נישט?"

חיים  עצי  דער  אים  האט  קינד,"  "מיין 

נאר  זיך  כ'ברויך  גוט,  "ס'איז  געענטפערט, 

אפרוען"...

)אגב, ווען דער עצי חיים איז אמאל געפארן 

ער  האט  רפואה,  צרכי  אויף  סאבראנץ  קיין 

מיטגענומען זיין בן יקיר אכטונג צו געבן אויף 

אים, און דער ברך משה האט דאן געהאט די 

זכי' צו זען הרה"ק ר' ישעי'לע קערעסטירער 

זי"ע אינעם לעצטן יאר פאר זיין הסתלקות.(

צדיק  דער  האט  יארן  לעצטע  זיינע  אין 

קיין  געפארן  איז  און  יסורים  געליטן שווערע 

וויען צו די ארטיגע גרויסע פראפעסארן. ווען 

דער דאקטאר האט געהערט איבער זיין סדר 

דאס  אז  געזאגט  באלד  אים  ער  האט  היום, 

מאנגל אין שלאף שאדט שטארק צו זיין געזונט 

און אים באפוילן צו שלאפן מער ביינאכט און 

זיך אויך צושפארן אביסל אינמיטן טאג.

זיין רעבעצין די צדיקת פלעגט אים נאכדעם 

צו  אביסל  אראפלייגן  גיין  זיך  זאל  ער  בעטן 

איר  האט  ער  אבער  דאקטאר,  דעם  פאלגן 

לעבן  נישט  קען  ער  אז  געענטפערט  כסדר 

ווען  בייטאג,  אן לערנען תורה... איבערהויפט 

אויסער  לייגן  נישט  קיינמאל  זיך  פלעגט  ער 

נאר  אויך  דאן  און  קודש,  שבת  און  פרייטאג 

אויף עטליכע מינוט, קוים אויף יוצא צו זיין.

געמוטשעט  אבער  אים  האט  מען  ווען 

זיך  ער  האט  דאקטאר,  דעם  פאלגן  צו 

געלייגט אין בעט אינמיטן טאג און פרובירט 

נישט  אבער  אים  איז  עס  איינצודרימלען, 

נישט  האבן  וועלכע  מקורבים  די  געלונגען. 

געקענט צוקוקן זיינע יסורים און געוואלט ער 

זאל זיך עטוואס אפרוען, האבן פרובירט אים 

איבערצורעדן ער זאל נעמען א ספר אין בעט, 

ער האט אבער געזאגט וויאזוי קען מען נעמען 

א הייליגן ספר אין בעט? שפעטער האט ער 

זיך געלייגט אין א בעט אין ספרים-צימער, און 

אריבערגערופן זיינע צוויי הייליגע זון, הגה"ק 

ר' זלמן לייב זי"ע און הגה"ק בעל ברך משה 

זי"ע און געלערנט מיט זיי ליגנדיג אין בעט... 

דאס איז געווען זיין נאכמיטאג דרימל.

רבי חיים צבי בן רבי חנני' יו"ט ליפא טייטלבוים 
זצ"ל, ו' שבט תרפ"ו

יג
שבט

הרה"ק רבי מרדכי 
לעכאוויטשער זי"ע

לעכאוויטשער  הייליגן  פון  חסיד  א 

פאר  וואלד  אין  ביימער  שניידן  פלעגט 

פרנסה. איינמאל איז א בוים אראפגעפאלן 

אויף זיין פיס וואס איז אינגאנצן צעבראכן 

געווארן און די ווייטאגן פון דעם איד זענען 

אים  האט  מען  אומדערטרעגליך.  געווען 

זיין  צו  בעט  א  אויף  ליגנדיג  געברענגט 

מיטגעקומען  איז  עולם  ריזן  א  און  רבי'ן, 

ווען  טון.  וועט  רבי  דער  וואס  זען  ווילנדיג 

גייט  וואס  געזען  לעכאוויטשער האט  דער 

זיין  באפוילן  ערשטע  דאס  ער  האט  פאר 

גבאי צו פארטרייבן דעם גאנצן עולם...

דעם  געלייגט  צדיק  דער  האט  דערנאך 

קראנקען אין זיין בעט, זיך אוועקגעשטעלט 

די  איבערזאגן  אנגעהויבן  און  אים,  נעבן 

עשרה,  שמונה  פון  ברכה  צווייטע  גאנצע 

און  ווייטער,  און  חיים"  "מכלכל  פון 

איבערגעטייטשט  ער  האט  ווארט  יעדעס 

אנגעקומען  איז  ער  ווען  אידיש.  אויף 

אויך  דאס  ער  האט  חולים"  "ורופא  צו 

איבערגעטייטשט אויף אידיש און באפוילן 

האט  נאכדעם  נאכצוזאגן.  אים  חסיד  דעם 

ער אים געפרעגט, "דו גלייבסט אין דעם?" 

יא,  אז  געענטפערט  האט  חסיד  דער  ווען 

געענטפערט,  צוריק  צדיק  דער  אים  האט 

ווידעראמאל  און  יכון"...  לא  שקרי'  "דובר 

אנגעהויבן די ברכה פון אנהויב טייטשנדיג 

אים  ער  האט  נאכדעם  און  ווארט,  יעדעס 

ווידעראמאל געפרעגט, "דו גלייבסט?" און 

דער חסיד האט געשריגן, "יא, אני מאמין!"

ברויך,"  מען  ווי  נאכנישט  גלייבסט  "דו 

און  צוריקגעזאגט  רבי  דער  אים  האט 

ביז  מאל,  דריטע  א  ברכה  די  איבערגעזאגט 

קולות  קולי  מיט  געשריגן  האט  חסיד  דער 

און מיט א הויך געוויין, "יא רבי, אני מאמין! 

געזאגט,  צדיק  דער  אים  האט  גלייב!"  איך 

אויף!"  זיך  שטעל  ליגסטו?  וואס  אזוי,  "אויב 

דער חסיד האט זיך אויפגעשטעלט פון בעט 

קלאפ  שטארקן  א  "געב  פריש.  און  געזונט 

באפוילן,  צדיק  דער  האט  ערד,"  דער  אויף 

און דער חסיד האט געגעבן א זעץ ווי פאר'ן 

"יעצט  געזאגט,  רבי  דער  אים  האט  קלאפ... 

לייג זיך צוריק אין בעט פאר דריי טעג קעגן 

עין הרע און עס זאל נישט באקאנט ווערן אז 

דא איז געווען א נס...

מעשה  די  אויף  געזאגט  האבן  צדיקים 

גאנצע  די  פריער  אז  נס,  לעצטער  דער  אז 

שטאט גערוישט מיט די צרה פונעם איד און 

שפעטער האט יעדער פארגעסן אז עפעס איז 

דא פארגעגאנגען, איז געווען נאך גרעסער ווי 

דער ערשטער נס.

געווארן מיט  זענען געהאלפן  אסאך אידן 

אלע סארט ישועות און רפואות ביים הייליגן 

שטארק  פלעגט  ער  אבער  לעכאוויטשער, 

צוליב  נאר  אלץ  איז  עס  אז  ארויסברענגען 

דעם כח פון "אמונה פשוטה" אין אייבערשטן. 

דער צדיק פלעגט אלץ פילעווען אמונה פאר 

בין  "איך  זאגן,  פלעגט  ער  קינדער.  אידישע 

נישט געקומען אויף דער וועלט צו פראווען 

גשמיות פאר  זיין  צו משפיע  מופתים אדער 

צו  געקומען  נאר  בין  איך  קינדער.  אידישע 

רפואה יארצייטןאין
חודש שבט

זייט 22 <<
א מודעה פון די ארטאדאקסישע קהילה אין מאקעווע אז דער עצי חיים ווערט פירן א שבת ביי 

זיי אין שטאט

ענגלישע פרעסע באריכטעט איבער פטירה 
פון הרה"ק בעל עצי חיים זצ"ל - 25 טויזענט 

חסידים באטייליגן זיך, זאגט דער באריכט

די אלטע שול אין שטאט לעכאוויטש - בילד פון פאר די צווייטע וועלט קריג
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פשוטה.  אמונה  מיט  ד'  עבודת  זיין  משפיע 

א  דארף  ער  און  אונז  צו  קומט  איד  א  ווען 

גשמיות'דיגע ישועה, זאגן מיר אים צו בלייבן 

מיר  זענען  קודש  שבת  שבת,  אויף  אונז  ביי 

אמונה  לויטערע  אסאך  אים  אויף  משפיע 

פשוטה, ביז דער איד ווערט אליינס געהאלפן 

באקומט  ער  און  אמונה  קלארע  זיין  צוליב 

דעם כח זיך אליינס צו העלפן מיט'ן כח פון 

אמונה."

רבי מרדכי בן רבי נח יפה זצ"ל, י"ג שבט תק"ע

טז
שבט

הרה"ק רבי שלום מרדכי 
הכהן מ'בערזאן זי"ע

געוואוינט  שוין  האט  מהרש"ם  דער  ווען 

אין ברעזשאן איז דארט געווען א פארפאלק 

קינדער.  צו  געווען  זוכה  נישט  האט  וואס 

די  און  געווארן,  איד קראנק  איז דער  אמאל 

נישט  זאל  זי  כדי  גט  א  געבעטן  האט  פרוי 

וועגן  ברידער  זיינע  מיט  האנדלען  דארפן 

געקענט  האט  מען  בעפאר  אבער  חליצה. 

רופן דעם מהרש"ם צו מסדר זיין דעם ג"פ איז 

דער איד געווארן מסוכן, ווי א גוסס. ענדליך 

מען  האט  הויז,  צום  געקומען  רב  דער  איז 

אים געזאגט אז דער חולה האלט שוין נאנט 

צו פטירה און דער רב איז דאך א כהן קען 

מהרש"ם  דער  האט  אריינקומען.  נישט  ער 

געענטפערט, "שומר מצוה לא ידע דבר רע" 

און ער איז אריין אין שטוב.

וויבאלד דער מהרש"ם איז אריינגעקומען, 

איז געווארן בעסער פאר'ן חולה. מען האט 

מסדר געווען דעם גט על תנאי, כדת וכדין.

נאכ'ן גט האט דער מהרש"ם זיך געוואנדן 

צום איד און אים אנגעוואונטשן גאר ווארים, 

אז ער וועט בקרוב האבן א רפואה שלימה, 

אויפשטיין געזונטערהייט, און ער וועט נאך 

אפילו זוכה זיין צו א בן זכר און ער זאל אים 

רופן צו זיין סנדק!

צייט  קורצע  א  נאך  געווען.  איז  אזוי  און 

א  בעט  פון  אויפגעשטאנען  איד  דער  איז 

זיין  גענומען  צוריק  האט  ער  געזונטער, 

פרוי די גרושה. צום יאר זענען זיי געהאלפן 

מהרש"ם  דער  און  זכר,  בן  א  מיט  געווארן 

איז טאקע געווען סנדק ביים ברית פון דעם 

קינד.

גאון  דער  ווען  יארן,  לעצטע  זיינע  אין 

בעט  אין  געליגן  איז  מהרש"ם  דער  וקדוש 

כמעט  מצב  ערנסטן  אין  פארשלאפט 

באוואוסטלאז, איז געווארן א וויכוח ביי די 

לומדים אין בית המדרש וועגן א סוגיא אין 

מתנת כהונה.

און  העכער  געווארן  איז  וויכוח  דער 

אנגעקומען  זענען  קולות  די  ביז  שארפער, 

צום מהרש"ם אין בעט. ער האט געגעבן א 

מען  האט  געשרייען,  די  זענען  וואס  פרעג 

געענטפערט אז די לומדים טענה'ן זיך וועגן 

א שאלה אין הלכות מתנת כהונה.  הערנדיג 

די שאלה האט זיך דער מהרש"ם אנגערופן, 

"עפענט דעם דרכי משה אין הלכות מזוזה 

די  טרעפן  איר  וועט  דארט  און  רפ"ו  סי' 

תשובה אויף די שאלה."

די ארומיגע האבן זיך זייער געוואונדערט, 

מתנת  הלכות  צו  מזוזה  הלכות  קומט  וואו 

צו  וואס  זיי האבן געקווענקלט  כהונה? און 

טאן, קלערנדיג אז פון שווערן מצב איז דער 

ענטפער נישט געווען אזוי פונקטליך... 

שטיל  געבליבן  איז  יעדער  אז  זעהנדיג 

און מ'טוט גארנישט, און דערווייל גייט דער 

וויכוח פון די לומדים ווייטער אויף די הויכע 

אנגערופן,  מהרש"ם  דער  זיך  האט  טענער, 

וואו איר זאלט נאכזוכן.  "איך האב געזאגט 

איר מיינט אוודאי אז דער מוח ארבייט מיר 

נישט און איך האב געמאכט א טעות? קוקט 

אריין וועט איר שוין זעהן." מען האט באלד 

נאכגעקוקט און געזען דער דרכי משה אין 

סי' רפ"ו ענטפערט טאקע אט די שאלה אין 

הלכות מתנת כהונה.

זיך אנגערופן  דערויף האט דער מהרש"ם 

האב  "איך  בעט,  זיין  ארום  די  פאר 

איבערגע'חזר'ט די 'טורים פיר הונדערט מאל, 

און אויפ'ן דעקל האב איך געשריבן יעדן מאל 

ווען איך האב אנגעהויבן און מסיים געווען." 

די טורים פון מהרש"ם מיט די אויפשריפטן 

היינטיגן  ביז'ן  למשמרת  דא  זענען  בכתי"ק 

טאג.

רבי שלום מרדכי הכהן בן רבי משה שבדרון זצ"ל, 
שו"ת מהרש"ם, דעת תורה, שו"ת דרכי שלום, 
תכלת מרדכי, משפט שלום, ט"ז שבט תרע"א

כא
שבט

הרה"ק רבי איציקל 
נעשכיזער זי"ע

איציקל  ר'  רבי  צדיק  הייליגער  דער 

בארימט  גאר  געווען  איז  זי"ע  נעשכיז  פון 

און  רפואה  עניני  אויף  ישועות  פועל  אלס 

אפצושטעלן עפידעמיעס און מגיפות ר"ל.

עטליכע  מען  האט  אליינס  צדיק  פונעם 

מעשים  פארארבייט  ער  ווי  געהערט  מאל 

קעגן מגיפות. איינמאל האט מען דערמאנט 

האט  שטאט  א  אין  אז  צדיק  פאר'ן 

אויסגעבראכן א שווערע עפידעמיע. האט ער 

געוויזן מיט'ן פינגער אז אין יענע שטאט וועט 

געגנט  די  אין  נאר  זיין,  נישט  עפידעמיע  די 

ארום און ארום, וכך הוה.

אמאל איז א איד געקומען זיך מזכיר זיין 

א  מיט  אנגעשטרעקט  געווארן  איז  ער  אז 

א  געגעבן  צדיק  דער  האט  מחלה.  שווערע 

שמייכל און זיך אנגערופן אז עס איז נישט די 

מחלה, נאר עפעס אנדערש, און זאפארט איז 

דער איד געהיילט געווארן אינגאנצן.

רבי ר' איציקל נעשכיזער זי"ע האט אסאך 

מאל געזאגט אז חולי ישראל וואס ס'איז זיי 

שווער צו פאר'ן אויף א נסיעה צו אים זאלן 

ביי זיך אין שטוב אוועקלייגן א סכום אלס א 

וועלן  דורכדעם  און  וועגן  זיינעט  פאר  פדיון 

זיי האבן א רפואה שלימה פונקט ווי אויב זיי 

פערזענליך  קוויטל  א  מיט  געקומען  וואלטן 

געהאלפן.  טאקע  האט  עס  און  צדיק,  צום 

זאל  מען  באפעלן  געלאזט  ער  האט  צומאל 

לייגן דאס פדיון געלט אונטער'ן קישן פונעם 

חולה און אזוי האט ער גע'פועל'ט די רפואה. 

צדיק  הייליגער  דער  אז  באקאנט  איז  עס 

דער שר שלו' פון בעלזא זי"ע איז בסוף ימיו 

געווארן א סגי נהור ל"ע. ווען דער צדיק האט 

געוואלט אנהויבן עוסק זיין אין רפואות פאר 

די אפגעשוואכטע אויגן, האט רבי ר' איציקל 

נעשכיזער געשיקט א שליח צום בעלזער רב 

ער זאל נישט זוכן א רפואה פאר די אויגן נאר 

עס לאזן אזוי.

אז  געזאגט  שפעטער  האבן  צדיקים 

דעמאלט איז איינער פון די צדיקים פון בית 

עדן  גן  אין  געווארן  נתעלה  מעלה  של  דין 

און מען האט געזוכט א נייעם חבר בי"ד פון 

האט  מען  און  וועלט,  דער  אויף  צדיקים  די 

געוואלט ארויפנעמען דעם הייליגן שר שלו'. 

נהור  סגי  א  געווען  איז  ער  וואס  דורכדעם 

האט ער געקענט בלייבן אויף דעם עולם נאך 

אסאך יארן, און דעריבער האט דער צדיק פון 

נישט  נעשכיז אזוי געבעטן בעלזער רב זאל 

טאן דערינען. 

אמאל איז א איד געקומען זיך מזכיר זיין 

רפואה יארצייטןאין
חודש שבט

>> זייט 21

מקום מנוחת קדשו פון הרה"ק המהרש"ם מ'ברעזשאן, ומחברתו הק' אין שטאט ברעזשאן

א אידישער גאס אין שטאט לעכאוויטש, הארט איידערן אויסברוך פון די צווייטע וועלט'ס קריג
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א  מיט  אנגעשטרעקט  געווארן  איז  ער  אז 

א  געגעבן  האט  צדיק  דער  מחלה.  שווערע 

שמייכל און זיך אנגערופן אז עס איז נישט 

די מחלה נאר עפעס אנדערש. זאפארט איז 

דער איד אינגאנצן אויסגעהיילט געווארן!

רבי יצחק בן רבי מרדכי זצ"ל, כ"א שבט תרכ"ח

כג
שבט

הרה"ק מהר"י – דער 
מיטעלער בעלזער רבי 

זי"ע

אמאל  איז  חכם  תלמיד  א  חסיד  א 

זיין  זיין  מזכיר  רב  בעלזער  צום  געקומען 

פרוי. די פרוי האט געפירט א וויין געשעפט 

צו ברענגען פרנסה, און ער איז געזעצן על 

די  איז  צופרי  איין  העבודה.  ועל  התורה 

פרוי אויפגעשטאנען מיט א שווערן מיחוש 

כמעט  געקענט  נישט  זיך  און  קאפ,  אויפ'ן 

נישט  איז  דאקטוירים  פאר  געלט  רירן. 

זייער  געווארן  איז  מצב  דער  און  געווען, 

געקענט שטיין  נישט  האט  פרוי  די  שווער. 

געווארן  איז  פרנסה  די  און  געשעפט,  אין 

איז  מצב  דער  ביז  שוואכער,  און  שוואכער 

געווארן אומדערטרעגליך.

דער  האט  בקשה,  איד'ס  דעם  הערנדיג 

פון  נאר,  "זאגט  געפרעגט,  רב  בעלזער 

וואנעט קויפט איר וויין לכבוד פסח?" האט 

דער איד געזאגט אז ער קויפט איין די וויין 

פון אן ערליכן סוחר אין שכינות.

האט דער הייליגער בעלזער רב געזאגט, 

"א פלא, אמאל האבן אידן געקויפט א פולע 

מען  פסח,  לכבוד  ראזשינקעס  מיט  זאק 

האט עס געברענגט אין שטוב, יעדער האט 

זיך געזעצט צום שטוב, מען האט געמאכט 

ראזשינקעס,  די  פארזוכט  און  ברכה  א 

אין  איינגעווייקט  עס  מען  האט  דערנאך 

וואסער און געמאכט וויין אויף פסח. היינט 

וויין פונעם פארטיגן.. הער  גייט מען קויפן 

זיך צו. היי יאר זאלסטו פארן קויפן א זאק 

די  פאר  דערלאנגען  זאלסט  ראזשינקעס, 

יעדער  און  פרוי,  די  אויך  משפחה,  גאנצע 

זאל מאכן א ברכה מיט כוונה, דאן זאלסטו 

פון  זכותים  די  אין  און  וויין,  דערפון  מאכן 

דעם  אנהאלטן  און  ברכות  ערליכע  מאכן 

מנהג ישראל וועט השי"ת זיכער העלפן און 

שיקן דיין פרוי א רפואה שלימה." דער איד 

האט געפאלגט, און די ווייב האט געהאט א 

רפואה שלימה.

רבי יהושע בן רבי שלום רוקח זצ"ל, כ"ג שבט 
תרנ"ד

כט
שבט

הרה"ק בעל קדושת יום 
טוב מ'סיגוט זי"ע

ווען הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע איז געווען 

געזונט  נישט  זייער  אמאל  ער  איז  קינד  א 

ע"ה,  הצדיקת  הרבנית  מוטער,  זיין  געווען. 

האט געלאזט רופן דעם דאקטאר און תיכף 

מאן,  הייליגער  איר  צו  שליח  א  געשיקט 

הגה"ק בעל קדושת יום טוב זי"ע, וועלכער 

נעבן  דארף  א  אין  געוויילט  האט דעמאלט 

סיגוט לטובת הכלל.

דאקטאר  דער  האט  אונטערזוכן  נאכ'ן 

דערביי  און  רעצעפטן  צוויי  אפגעשריבן 

פארטוישן  צו  נישט  מוטער  די  געווארנט 

זייער  זיין  קען  ווייל עס  רעצעפטן  צוויי  די 

שעדליך. ווי אויך איז דער דאקטאר אריבער 

צום אפטייק אנזאגן אז ער זאל חלילה נישט 

פארטוישן די רעצעפטן ווייל עס קען זיין א 

געפערליכע סכנה.

צום  אנגעקומען  איז  שליח  דער  ווען 

שוין  ער  האט  טוב  יום  קדושת  הייליגן 

שטייט  רבי  דער  אז  דערווייטן  פון  געזען 

ביים פענסטער, ווי ער זאל ווארטן צו הערן 

עפעס נייעס. איז דער שליח שנעל געלאפן 

מצב  דעם  וועגן  רבי'ן  פאר  דערציילט  און 

אים  יו"ט  קדושת  דער  האט  קינד.  פונעם 

פאר  אבער  שוין,  איך  ווייס  "דאס  געזאגט, 

געווען  דאן  שוין  איז  עס   – צוריק"  שוין 

שפעט ביינאכט – "און זאג אן אין שטוב מען 

זאל חלילה נישט געבן די מעדיצינען."

דער שליח איז באלד צוריקגעפארן קיין 

פונעם  באפעל  דעם  איבערגעבן  סיגוט 

די  אז  זאגן  צו  איבעריג  טוב.  יום  קדושת 

רעביצין האט נישט געגעבן די מעדיצינען.

בעסער  איבערנאכט  איז  קינד  דאס 

איז  דאקטאר  דער  ווען  און  געווארן 

קראנקען,  דעם  זען  אינדערפרי  געקומען 

אויס זארג צי מען האט נישט חלילה עפעס 

פארטוישט, האט ער געפרעגט צי מען האט 

שוין געגעבן די מעדיצינען, און די רעביצין 

האט געענטפערט אז נישט.

דער דאקטאר האט געגעבן א בליק אויף 

פון  אויפגעשפרינגען  און  מעדיצינען  די 

האט  אפטייקער  דער  אז  זעענדיג  פלאץ 

אדאנק  רעצעפטן.  די  פארטוישט  בטעות 

דער  איז  טוב  יום  קדושת  פון  אנזאג  דעם 

סכנת  פון  געווארן  געראטעוועט  חיים  עצי 

נפשות.

א חסיד פלעגט אפט קומען צום קדושת 

ווערן  צו  אויפגעראכטן  זיין  זיך מזכיר  יו"ט 

מיט קינדער. יארן זענען אבער געלאפן און 

קיין ישועה האט דער איד נישט געזען. ווען 

ער האט געהערט אז דער צדיק איז נסתלק 

געווארן, איז ער שנעל געפארן קיין סיגוט, 

און איז אנגעקומען פאר סתימת הגולל.

אין  אויסגעבראכן  האט  חסיד  דער 

לשער,  אין  עד  געוויין  יאמערליך  א 

פארפירנדיג מיט קולות אז צו וועמען זאל 

נפטר  איז  רבי  זיין  אז  ווענדן  איצט  זיך  ער 

ער  איז  צובראכנקייט  גרויס  מיט  געווארן. 

זון,  צום  פנימה  הקודש  אל  אריין  נאכדעם 

יואל מ'סאטמאר  מרן רבינו הק' בעל דברי 

זי"ע, און זיך אויסגערעדט דאס הארץ.

דער רבי זי"ע האט געטרייסט דעם חסיד 

אז איצט האט דער קדוי"ט נאך א גרעסערן 

כוח אין הימל, ווייל גדולים צדיקים במיתתם 

יותר מבחייהם. אזוי איז טאקע געווען – און 

ביז א יאר איז דער איד געבענטשט געווארן 

מיט א בן זכר.

רבי חנני' יום טוב ליפא בן רבי יקותיאל יודא 
טייטלבוים זצ"ל, כ"ט שבט תרס"ד

זכותם יגן עלינו 
ועל כל ישראל

רפואה יארצייטןאין
חודש שבט

יו"ט  קדושת  בעל  דעם  פון  קדשו  מצבת 
זי"ע אינעם אוהל אין שטאט סיגוט

פאטאסטאט פון דעם פנקס פון די חברה קדישא פון שטאט סיגוט, וואו דער גזבר האט 
אריינגעשריבן, בכתב ידו, די פטירה פון הרה"ק בעל קדושת יום טוב מ'סיגוט זי"ע

מציבה פון הרה"ק דער מיטעלער בעלז'ער רב זצוק"ל - רעכטס, הארט נאכ'ן קריג, ווען די מציבה איז געווען צובראכן פון די באמבארדירונגען 
- מיטן, נאכ'ן טיילווייז פארעכטן - לינקס, אין די לעצטערע יארן האט מען עס גענצליך פאראכטן מיט דעם גאנצן, אריגינעלן נוסח
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 מו"ה
 וואלף שניטצער

 הי"ו
 באורד מעמבער, המספיק אוו ראקלענד קאונטי

 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת אירוסי הנכד
 החתן היקר כמר יוסף ני"ו

 בן חתנו מו"ה ישכר דוב מארקאוויטש ני"ו
 עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת מו"ה וואלף פערל הי"ו

 מו"ה
 דוד יודא הכהן קאהן

 הי"ו
 באורד מעמבער, המספיק אוו קינגס קאונטי

 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת נישואי הבת
 הכלה החשובה תחי'

 עב"ג החתן היקר
 כמר מרדכי אפרים פישל ני"ו
בן מו"ה יושע צבי פריינד הי"ו

 הרב
 אלימלך שפיטצער

 שליט"א
 מנהל רוחני דמוסדותינו

 קאמפערט העלט אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל חתנו מו"ה אברהם אלכסנדר ווייכברויט הי"ו

 מו"ה
 מרדכי שאלאמאן

 הי"ו
 דירעקטער, סיפוק קליניק

 המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 מו"ה
 ישראל ווייטמאן

 הי"ו
 וזוג' החשובה תחי'

 קאמפערט העלט קעיר מענעדשער סופערווייזער
 המספיק אוו קינגס קאונטי

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 מו"ה
 משה יודא סעשיצקי

 הי"ו
 וזוג' החשובה תחי'

 נורס און ען. עיטש. טי. די./טי. בי. איי. סופערווייזער
 המספיק אוו קינגס קאונטי

 לרגל שמחת אירוסי הבן
 החתן היקר כמר שמואל נ"י

 עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה ישראל פריעדמאן הי"ו

 מו"ה
 יואל נתן גרינפעלד

 הי"ו
 וזוג' החשובה תחי'

 קעיר מענעדשער סופערווייזער, טריי קאונטי קעיר

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

 מו"ה
 אברהם גרינפעלד

 הי"ו
 קאמפערט העלט קעיר מענעדשער

 המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 מו"ה
 מאיר ווערטהיימער
 הי"ו
 עקזעקויטיוו דירעקטאר נייש"א ומייסד המספיק
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
 אצל חתנו מו"ה יואל משה פארקאש הי"ו

 וגם לרבות מו"ה
 מרדכי הערש פארקאש
 הי"ו
 באורד מעמבער המספיק אוו ארענדזש קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת לידת הנינה תחי'

 וגם לרבות בנו מו"ה
 הערשל ווערטהיימער
 הי"ו
 עקזעקויטיוו דירעקטאר, המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 וגם לרבות חתנו מו"ה
 שלמה שפיטצער
 הי"ו
 יומען ריסארסעס קאארדינעיטער
 המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הנינה/הנכדה/הבת תחי'

 מו"ה
 משה אלימלך זאב זאבעל
 הי"ו
 דירעקטאר, ראקלענד רעזידענשל סערוויסעס
 המספיק אוו ראקלענד קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת אירוסי הבן
 החתן היקר כמר בערל נ"י
 עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה יודל שניצער הי"ו

 מו"ה
 שלמה צבי שפילמאן
 הי"ו
 עקזעקיוטיוו עסיסטענט, ניי"שא
 המספיק אוו ארענדזש קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'
 פריוואקעישענאל מענעדשער
 המספיק אוו ארענדזש קאונטי

 לרגל כניסת הבן
 הבחור היקר כמר אליעזר ני"ו 
לעול התורה והמצות

 מו"ה
 משה בייער
 הי"ו
 וזוג' החשובה תחי'
 אוי. פי. דאבעלוי. די. די., עיטש. סי. בי. עס.
 קאארדינעיטער )ב.פ.(, המספיק אוו קינגס קאונטי 

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

 מו"ה
 שמעון בלום
 הי"ו
 וזוג' החשובה תחי'
 קאמפערט העלט וועיווער קאארדינעיטער
 המספיק אוו ארענדזש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

 מו"ה
 אברהם חיים בוקסבוים
 הי"ו
 וזוג' החשובה תחי'
 בענעפיט און ענטייטעלמענט קאארדינעיטער
 המספיק אוו ארענדזש קאונטי

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

 מזל
טוב

עד ביאת הגואל

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים
שתזכו לרוות

רב
נחת
דקדושה
מכל יוצאי חלציכם
מתוך אושר
ועושר
והרחבת הדעת
לשם ולתפארת
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 מו"ה
 יואל הלוי מאשקאוויטש

 הי"ו
 דירעקטער אוו דעי סערוויסעס
 המספיק אוו ראקלענד קאונטי

 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת נישואי הבת
 הכלה החשובה תחי'

 עב"ג החתן היקר
 כמר הילל יודא ארי' ני"ו

בן מו"ה מרדכי יושע גראסמאן הי"ו

 מו"ה
 פנחס אברהם קנאפפלער

 הי"ו
 מענעדזשער, ישיבת תורה וחסד -סניף רוט. 59

 המספיק אוו ראקלענד קאונטי 
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל חתנו מו"ה הערשיל איינהורן הי"ו

 מו"ה
 משה פסח מייזנער

 הי"ו
 סיניער סאפטוועיר דיוועלאפער

 המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת נישואי הבן
 החתן היקר כמר אליקים נ"י

 עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה אהרן פעדער הי"ו

 מו"ה
אברהם שאול יעקב 

 פריעדמאן
 הי"ו

 וזוג' החשובה תחי'
 סעלף דיירעקשען סעפארט בראקער

 עפ. איי. עסיסטענט, המספיק אוו ארענדזש קאונטי

 לרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל חתנו מו"ה שאול גרשון ווייס הי"ו

 מו"ה
 משה יודא שטרויס

 הי"ו
 סיפוק קליניק אפערעישען מענעדשער

 המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל בנו מו"ה שמעון שטרויס הי"ו

 מו"ה
 ארי' וויזמאן

 הי"ו
 או. טי. טעראפיסט, המספיק אוו ארענדזש קאונטי

 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 מו"ה
 יצחק מרדכי פאללאק

 הי"ו
 די. עס. פי., ישיבת תורה וחסד

 המספיק אוו קינגס קאונטי, בארא פארק
 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

 מו"ה
 מאיר מאסרי

 הי"ו
 מעינטענענס מענעדשער

 המספיק אוו ארענדזש קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 הרב
 חיים שלמה בערגער
 שליט"א
 מראשי מערכת המספיק גאזעט
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת אירוסי הבן
 החתן היקר כמר צבי אלימלך נ"י
 עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת הרב יואל האראוויץ שליט"א

 מו"ה
 יעקב דאווידאוויטש
 הי"ו
 קאמפערט העלט קעיר מענעדשער
 המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת נישואי הבן
 החתן היקר כמר משה יחיאל נ"י
 עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה חיים יעקב אונגער הי"ו

 מו"ה
 משה בראך
 הי"ו
 מענעדשער, רעספיט היים )ווארוויק(
 המספיק אוו ארענדזש קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'
 מענעדשער, רעספיט היים )ווארוויק(
 המספיק אוו ארענדזש קאונטי

 לרגל שמחת נישואי הנכדה
 הכלה החשובה תחי'
 בת חתנו מו"ה ישראל דוב רייך הי"ו
 עב"ג החתן היקר כמר יעקב יוסף ני"ו
בן מו"ה חיים אלי' פעלבערבוים הי"ו

 מו"ה
 אברהם שלמה קיש
 הי"ו
 אפטער סקול רעספיט דרייווער
 המפסיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

 לרגל שמחת לידת הנכדה תחי'
אצל חתנו מו"ה משה ארי' לעפקעוויטש הי"ו

 מו"ה
 יצחק מרדכי פישמאן
 הי"ו
 קעכער, המספיק אוו ראקלענד קאונטי

 לרגל שמחת נישואיו
 עב"ג הכלה החשובה תחי'
בת מו"ה ברוך חיים קושנער הי"ו

 מו"ה
 שלום מאיר עקשטיין
 הי"ו
 וזוג' החשובה תחי'
 סטעפ, שנות חיים, המספיק אוו ארענדש קאונטי

 לרגל שמחת לידת הנכד נ"י
אצל חתנו מו"ה ארי' הערשקאוויטש הי"ו

 מו"ה
 ברוך טייטלבוים
 הי"ו
 סאפטוועיר ליעזאן, המספיק אוו קינגס קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבן נ"י

 מו"ה
 דוד ניימאן
 הי"ו
 קאמפערט העלט אינטעיק קאארדינעיטער
 המספיק אוו ארענדזש קאונטי
 וזוג' החשובה תחי'

לרגל שמחת לידת הבת תחי'

 מזל
טוב

עד ביאת הגואל

יהי רצון מלפני
אבינו שבשמים
שתזכו לרוות

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

אקטיוויטעטן אין המספיק ראקלענד קאונטי

די הכנה צו די מצוה איז דאך גרעסער ווי די 
מצוה - די שמחה שיינט פון די פנימ'ער

כצפרים עפות כן יגן השם צבקות - די טייערע תלמידי ישיבת תורה וחסד קומען זעהן דעם 
אויבערשטנס וואונדער, די הערליכע, קאלירטע פייגל

באזונדערע חנוכה פראגראם ספעציעל צוגעשטעלט פאר די תלמידי ישיבת תורה וחסד שע"י 
המספיק אוו ראקלענד קאונטי

מען גרייט זיך צו חנוכה מיט אמת'ע שעוה 
לעכט, למהדרין מן המהדרין

בימים ההם בזמן הזה - א שמחה אז מען 
האט באזיגט די יוונים א זכר צו דעם שפיל וואס אונזערע זיידעס נס גדול היה שם, מיט א חרדת קודש

בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורנניםהאבן געשפילט אויסצונארן די יוונים

וואס קען נאך זיין בעסער ווי פייערן דעם יום טוב חנוכה מיט א מנורה וועלכע מען האט אליינס 
געמאכט מיט די אייגענע הענט

דר. בארוך איז געקומען אין ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אוו ראקלענד קאונטי טיילן 
מתנות פאר די חשוב'ע תלמידים, ספציעל לכבוד חנוכה ספעציעלער פראגראם לכבוד חנוכהאויף אן אויספלוג לכבוד חנוכה
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Community Habilitation (Com Hab)

Family Support Services (Reimbursement)

Day Habilitation 

Home Based Respite

Prevocational Services

Achosainu Academy

After School Respite

Self Direction

ISS Apartments

המספיק 
איז גרייט

פאר אייער 
פאמיליע

זענט איר נייגעריג וועלכע סארט הילפס פראגראמען זענען פארהאן אין 

פאל וואס אייער פאמיליע מיטגליד נויטיגט זיך אין הילף? רופט המספיק. 

היים-באדינונגען,  פון  סערוויסעס:  הילף  רייע  א  צו  שטעלט  המספיק 

קאמיוניטי און פערזענליכע געהילפן, ביז פינאנציעלע שטיצע צו באצאלן 

די קאסטן פון באדינען אייער פאמיליע מיטגליד.

המספיק איז שטענדיג גרייט אייך צו סערווירן מיט די בעסטע קעיר און 

הילף וואס איר נויטיגט זיך. מער פון אלעמען וועלן מיר זיכער מאכן אז דער 

פראצעדור זאל אנקומען לייכט און איר זאלט גרינגערהייט קענען געניסן 

פון ערשטקלאסיגע באהאנדלונגען וואס עס קומט אייך.

צו קלארשטעלן אויב איר זענט בארעכטיגט פאר די סערוויסעס, ביטע רופט היינט: 
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המספיק אין בילדער

אקטיוויטעטן אין המספיק קינגס קאונטי

אקטיוויטעטן אין המספיק אראנדזש קאונטי

איך קען אליינס אויפבלאזן די גאנצע באלאן

מען טאנצט און זינגט לכבוד יום טוב

ירושלים עיר הקודש - מעשי ידי להתפאר

קבעו שיר ורננים - מיט לעבעדיגע מוזיק און הערליכע געזאנג 
פראוועט מען דעם יום טוב

מען מאלט א מנורה לכבוד חנוכה

קבעו שיר ורננים - תלמידי הישיבה זענען זיך משמח ביי א 
ספעציעלער סעודה של מצוה לכבוד חנוכה

תלמידי ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אוו אראנדזש קאונטי גרייטן 
זיך צום חנוכה דורך לימוד התורה בהתמדה

לכבוד חנוכה האט מען געזעהן דעם 
ספעציעלן פראיעקט אויפן בית המקדש

בימים ההם בזמן הזה - די הייליגע אורות פון חנוכה קומען אראפ אינעם עיקערס ברידערהיים 
בשעת ווען די טייערע איינוואוינער צינדן אן די לעכטעלעך

ספעציעלער מסיבה צוגעשטעלט פאר די 
נשים צדקניות

מען לערנט מיט חשק און התמדה

אן אויספלוג לכבוד דעם יום טוב

קבעום בהלל והודאה - תלמידי ישיבת תורה וחסד שע"י המספיק אוו 
קינגס קאונטי טאנצן לכבוד יום טוב
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טייערע עלטערן פון ספעציעלע קינדער,
איר דארפט מער נישט רייזן דעם שווערן וועג אליין.

די נייע
"נשמותינו" הַאטליין

איז דא מיט אייך

אויף די נייע נשמותינו האטליין 
וועט איר שעפן הויפנס פון 
חיזוק און הדרכה צו העלפן 
אייער טייער קינד שטייגן 
העכער אויפ'ן לייטער.

'נשמותינו' פרעזענטירט אן 
ערשטמאליגע רייכע אויסוואל 
פון אינהאלט, חיזוק, און 
נוצבארע אנווייזונגען פאר 
עלטערן און משפחה 
מיטגלידער פון קינדער מיט 
OPWDD געברויכן.

  וועכענטליכע שיעורים

גייסטרייכע לעקציעס, און אינטערוויוס

מיט וועלט-בארימטע מומחים

  פערזענליכע געשיכטעס

פון הארציגע עלטערן פון ספעציעלע

קינדער מיט חיזוק און נוצבארע עצות

  קאווע שטיבל

אפטיילונג וואו עלטערן קענען שמועסן

ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק

  הלכה אפטיילונג

מיט טעגליכע שאלות ותשובות בהלכה 

דורך הגאון רבי שמעון גערטנער שליט"א

  אנווייזונגען אפטיילונג

מיט נוצבארע טיפס איבער פעדעראלע 

פראגראמען, קליניקל דעטאלן און נאך

  פראגע און ענטפער

וועכענטליכע סעסיעס מיט בארימטע מומחים 

וואו מען קען פרעגן סיי וועלכע פראגעס
אייער רוף איז גענצליך פריוואט

און שטרענג קאנפידענטשאל

718.760.1111

A project by
Hamaspik
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הארץ - דער פלאי פלאימ'דיגער 
ּפאמּפ 

פונעם  חלקים  ווייניג  פאראן  זענען  עס 

מענטש, וואס שּפילן אזא צענטראלע ראלע 

נישט  מ'רעדט  ווי דאס הארץ.  לעבן,  אינעם 

וואס  ראלע  יסודות'דיגער  דער  לגבי  נאר 

נאר  גוף,  אינעם  שּפילט  גליד  דאזיגער  דער 

חלק  ּפסיכישן  צום  קומט  עס  ווען  אפילו 

דאס  הארץ  אונזער  פארנעמט  לעבן,  פונעם 

וויכטיגסטע ּפלאץ. 

דאס הארץ קוועלט פאר שמחה און דאס 

הארץ טוט וויי; דאס הארץ האט נאך פריער 

געזאגט אז עּפעס איז דא נישט אין ארדענונג, 

און דאס זעלבע הארץ איז געוואקסן פון נחת. 

דאס הארץ צעשּפרינגט פאר פחד און דאס 

הארץ קלאּפט מיט פרייד. די הרגשים זיצן אין 

טראכט  און  ברויזט  און  רוישט  וואס  הארץ, 

און ּפלאנט... 

ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם  ִנים כֵּ ִנים ַלפָּ ִים ַהפָּ מַּ  כַּ

)משלי כז יט( איז א פסוק פונעם חכם מכל 

ווייזט אונז אן  וועלכער  אדם, שלמה המלך, 

וואס  ראלע  פונדאמענטאלער  דער  וועגן 

אין מענטשליכע  אפילו  דאס הארץ שּפילט 

באציאונגען.

ָארגַאן  אזוי-וויכטיגער  דאזיגער  דער 

שּפילט א צענטראלע ראלע אינעם מענטש 

און זיין לעבן — נישט נאר מיט זיינע געפילן, 

נאר טאקע אויך בעיקר פיזיש, אינעם קערּפער, 

פאראנטווארטליך  איז  הארץ  דאס  וואוח 

הּוא  ם  ַהדָּ י  כִּ מענטש.  פונעם  לעבן  אויפ'ן 

ֶפׁש, זאגט אונז די תורה )דברים יב כג(, וואס  ַהנָּ

מיינט אין אנדערע ווערטער, אז דאס הארץ 

איז דער אויפזעער, דער אחראי, אויפ'ן נפש 

פונעם מענטש.

לאמיר אלזא איידל אנקלאּפן אויף דער 

און  הארץ,  דעם  מאיעסטעט,  זיין  פון  טיר 

זיין און אונז נעמען  בעטן עס זאל אזוי גוט 

און  קעמערלעך  זיינע  אין  שּפאציר  א  אויף 

באקענען מיט זיינע פונקציעס.

ווער ביזטו, ֵלב ֶשִלי?

מיר  איידער  פריער,  אבער  לאמיר 

אויפגאבעס,  הארציגע  די  אין  אריין  קריכן 

אליין.  הארץ,  מיט'ן  אים,  מיט  באקענען  זיך 

וואס  פון  אויס,  זעט  עס  וויאזוי  זען  לאמיר 

אלץ  וואוינט  וואס  און  ווער  באשטייט,  עס 

דערין. ס'איז נישט מער ווי שכל'דיג צו האבן 

מיר  איידער  הארץ,  פונעם  בילד  שטיקל  א 

זיך נאנטער מיט די פעולות וואס  באקענען 

עס טוט.

דאס הארץ איז א ווייכער גליד, וואס איז 

איין גרויסער מוסקול )muscle(. א מוסקול 

פארמאגן  מיר  און  גוף,  פונעם  חלק  א  איז 

באשטייט  'מוסקול'  א  דערפון.  הונדערטער 

וואס  )tissue( מאטעריאל,  'טישו'  ווייכן  פון 

זיך איינצוציען און  גיט אים די מעגליכקייט 

אויסברייטערן כפי הצורך, אן דעם וואס ער 

ּפלאץ  זיין באשטימטע  זאל פארלאזן  אליין 

ווארט  איין  אין  מוסקול  א  קערּפער.  אינעם 

צו  זיך  יכולת  דאס  פארמאגט  און  ווייך,  איז 

באוועגן — קנייטשן און בייגן — אן דארפן 

פארלאזן זיין קערּפערליכן מקום קבוע.

מיט דעם פרט איז דאס הארץ אבער ווייט 

נישט קיין אויסנאם, און אין א קערּפער וואס 

זעקס-הונדערט  בערך  זיך  אין  פארמאגט 

מוסקולען, איז דאס הארץ אין דעם הינזיכט 

ווייט נישט קיין בן יחיד. די אויסנאמליכקייט 

זיין  אין  נישט  טאקע  ליגט  הארץ  פונעם 

אינעם  מער  נאר  נאמען,  אדער  אויסזען 

תפקיד וואס עס פירט אויס.

אנדערער  יעדער  ווי  הארץ,  דאס 

פון  באשטייט טאקע  מוסקול,  געווענליכער 

ווייכן, 'פליישיגן' מאטעריאל, וואס ערלויבט 

אויסשּפרייטן, קלאּפן  און  איינציען  זיך  אים 

רירעוודיג,  איז  הארץ  דאס  באוועגן.  זיך  און 

שטח  אינעם  זיצן  אייביג  בלייבט  עס  אבער 

אים  פאר  עולם  של  רבונו  דורכ'ן  איז  וואס 

עס  קערּפער,  אינעם  געווארן  באשטימט 

אוועק  נסיעה  קיין  נישט  קיינמאל  כאּפט 

פונעם ברוסטקאסטן.

דורכשניטליכן  פונעם  הארץ  דאס 

ערוואקסענעם מענטש איז בערך אזוי גרויס 

ווי א פויסט, און עס וועגט ווייניגער ווי א פונט 

— צווישן דריי-הונדערט און 450 גרַאם. זיין 
צענטער  אינעם  זיך  געפינט  מנוחה  מקום 

הינטער'ן  באהאלטן  ברוסטקאסטן,  פונעם 

גרויסן ביין און עטוואס גענויגט צו לינקס. 

דער עיקר הארץ-אויפגאבע

צו  איז,  הארץ  פונעם  תפקיד  עיקר  דער 

בלוט- דעם  קאנטראלירן  און  ערמעגליכן 

פלוס פונעם גוף. א מענטש נויטיגט זיך אין 

צו  כדי  אקסיגאן,  פון  סוּפליי  נאכאנאנדן  א 

קענען אנגיין און עקזיסטירן. דעם אקסיגאן 

באקומען מיר פון דער לופט אינדרויסן, וואס 

מיר אטעמען כסדר אריין אין די לינגען. 

מיר פארדינען אבער גארנישט פון דעם 

זיצן, און  וואס דער אקסיגאן בלייבט דארט 

קען  וואס  עמיצן  אדער  עּפעס  דארפן  מיר 

גוף.  גאנצן  צום  אקסיגאן  דעם  אּפליפערן 

בלוט איז דער גוטער שליח וואס צעטראגט 

צום  ענינים  וויכטיגע  אנדערע  און  ָאקסיגָאן 

דער  ווי  דינט  הארץ  דאס  קערּפער.  גאנצן 

השגחה  דער  דורך  איז  וועלכער  אויפזעער, 

פארוואלטן  צו  געווארן  געשטעלט  עליונה 

מיט דער דאזיגער אויפגאבע. 

דאס הארץ האלט קאּפ אויפ'ן בלוט און 

כדי  דארף  עס  וואס  האבן  זאל  עס  אז  זעט 

וואס עס מוז פאר'ן מענטש.  צו קענען טאן 

דאס הארץ מאכט זיכער אז דאס בלוט ווערט 

כסדר'דיגע  מיט  אנגעפיטערט  נאכאנאנד 

אנדערע  די  און  אקסיגאן  פון  ּפארציעס 

נויטיגע 'נוטריענטס' )nutrients(, וואס דאס 

בלוט לויפט דאן צעטיילן אין אלע ווינקלען 

פונעם גוף. 

דאס הארץ איז דער קאנטראל-צענטער 

וואס  נעמען  קומט  בלוט  דאס  וואוהין 

דערנאך  ס'ווערט  וואו  פון  און  דארף,  ער 

לויפן און  צו  'ארויסגעשטויסן' מיט קראפט 

טאן זיין בלוטיגן תפקיד פאר'ן קערּפער.

דער וואונדערליכער ּפאמּפ 

פון  איז  וואס  מענטש,  געווענליכער  א 

דורכשניטליכן הויך און מיט א דורכשניטליכן 

וואג, פארמאגט אין זיך א סך הכל פון פינף 

דאס  איז  דאס  בלוט.  גאלאן(   1.32( ליטער 

צו  כדי  דארפן,  און  האבן  מיר  וואס  גאנצע 

באלעבן  און  זעטיגן  און  אנטרינקען  קענען 

אונזער גאנצן קערּפער. 

פון  ליטער  פינף  סכום  גאנצער  דער 

לויפט  פליסיגקייט  רויטער  דאזיגער  דער 

מינוט  יעדע  און  הארץ,  דעם  דורך  כסדר 

דורך  אויפסניי  בלוט  גאנצע  דאס  פליסט 

הייסט,  דאס  ּפאמּפ.  פליישיגן  דאזיגן  דעם 

די זעלבע בערך 1.32 גאלאן בלוט האלט אין 

ווערן.  'ריסייקעלט'  און  אויפגעפרישט  איין 

לויט דעם חשבון קומט אויס, אז דאס הארץ 

ּפאמּפט יעדן טאג א סך הכל קוואנטיטעט פון 

ארום צוויי-טויזנט גאלאן בלוט!

דאס הארץ קלאּפט נארמאלערהייט פון 

זעכציג ביז הונדערט מאל א מינוט. אונטער 

דער  ווען  למשל  אומשטענדן,  אנדערע 

מענטש לויפט שנעל, מאכט איבונגען, אדער 

הייבט  איבערגעשראקן,  ּפלוצלונג  ווערט 

געווענליך.  ווי  שנעלער  קלאּפן  הארץ  דאס 

אין אזעלכע מצבים קען עס קלאּפן פיר מאל 

שנעל — פיר מאל אזויפיל, פון 240 ביז 400 

מאל א מינוט.

קלאּפענישן  מער   — קלאּפן  שנעלער 

אנדערע  אין  מיינט   — מינוט  א  דורכאויס 

ווערטער אז דאס בלוט לויפט אויך שנעלער. 

אדער  פיזיש  ווערט  וואס  קערּפער,  דער 

ארבעטן  דארף  איבערגעשטרענגט,  ּפסיכיש 

מעסעדזש  א  באקומט  מח   דער  שווערער. 

אז ער נויטיגט זיך יעצט אין מער אקסיגאן, 

וואס  ּפאמּפ  דער  איז  וואס  הארץ,  דאס  און 

טרייבט און צעפירט דאס בלוט, דעם שליח 

אן  הייבט  מאטעריאל,  דעם  ברענגט  וואס 

קלאּפן שנעלער כדי צו געבן דעם קערּפער 

דעם גרעסערן קוואנטום אקסיגאן.

די הארץ-קאמערן

צוויי  אין  איינגעטיילט  איז  הארץ  דאס 

חלקים, רעכטס און לינקס, און א וואנט איז 

דער  זייטן.  צוויי  די  צווישן  אריינגעשטעלט 

חכם מכל אדם שלמה המלך ווייזט אונז אן, 

ִסיל ִלשְׂמֹאלוֹ )קהלת י  ֵלב ָחָכם ִליִמינוֹ ְוֵלב כְּ

יב(, אז דער חכם דארף בלייבן מיט'ן פָאקוס 

צו דער רעכטער זייט פונעם הארץ. דאס איז 

בנוגע דעם שכל און רוחניות פונעם מענטש, 

רעכטס'.  'האלטן  אייביג  זיך  דארף  מען  אז 

ווען עס קומט אבער צום תפקיד וואס דאס 

זענען  קערּפער,  אינעם  אויס  פירט  הארץ 

ביידע חלקים וויכטיג. ביידע זענען באשאפן 

וועלכע  עליונה,  השגחה  דער  דורך  געווארן 

האט אויף יעדן באזונדער ארויפגעלייגט אן 

אנדערע און אייגנארטיגע אויפגאבע.

באשטייען  הארץ  פונעם  זייטן  צוויי  די 

נאר  צימערן,  גרויסע  צוויי  פון  נישט  אבער 

זענען באזונדער צעטיילט אויף צוויי שטאקן 

— די אונטערשטע קאמער און העכער דעם 
די אויבערשטע. אינאיינעם באשטייט יעדעס 

 — צימערלעך  פיר  פון  הארץ  מענטשליך 

צוויי פון רעכטס און צוויי פון לינקס.

די אויבערשטע קאמער פון יעדער זייט, 

 ,)atrium( 'עיטריום'  גערופן  ווערט  וואס 

ווַארט- א  'אויפנאמס-זאל',  סארט  אזא  איז 

צימער, וואו דאס בלוט גייט צוערשט אריין. 

פון דארט ווערט דער דם אראּפגעשיקט צום 

אנגערופן  ווערט  וואס  צימער,  אונטערשטן 

'ווענטרוקעל' )ventricle(. דער 'ווענטרוקעל' 

באשטייט פון א ּפאמּפ, וואס שטויסט ארויס 

דאס בלוט. 

אויבערשטע  די  ווערטער,  אנדערע  אין 

בלוט  דאס  וואו  ּפלאץ  דאס  איז  קאמער 

פליסט ראשית כל אריין, און די אונטערשטע 

עיקר  דער  וואו  מאשין,  די  אנטהאלט 

בלוט  דאס  ארויסּפאמּפן  פון  טעטיגקייט 

שּפילט זיך אּפ.

טראפיק קאנטראל — די 
אקסיגאן סטאנציע

די אויפגאבע פון דער רעכטער זייט הארץ 

וואס  דעם  נאך  בלוט  דאס  אּפצונעמען  איז, 

ס'האט דורכגעפירט א נסיעה איבער'ן גאנצן 

שליחות'ן,  זיינע  פון  איינס  אלס  קערּפער. 

גוף  געזונט

הארץ

אין

מיר באקענען זיך בעסער 
מיט אונזער קערפער און 
אירע אייגנשאפטן
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גוף
געזונט
אין

דארף דאס בלוט פיטערן דעם קערּפער מיט 

אקסיגאן. נאך דעם וואס עס פארענדיגט איין 

ארומלויפן  פון  באשטייט  וואס  רייזע,  אזא 

ווינקלען  און  זייטן  אלע  אין  אדערן  אלע 

פונעם גוף, איז דאס בלוט ארעם אין אקסיגאן 

זיך אין א פרישער ּפארציע פון  נויטיגט  און 

דער סובסטאנץ, וואס עס טראגט דערנאך צו 

אלע טיילן פונעם קערּפער.

לויפט  בלוט  אקסיגאן-ארעמע  דאס 

ארויף צום הארץ, וואו עס פליסט אריין אין 

דער אויבערשטער קאמער פון דער רעכטער 

דאס  כאּפט  דארט  'עיטריום'.  דער   — זייט 

בלוט זיך דעם אטעם, און דאס הארץ שיקט 

דאן אראּפ דאס בלוט צו דער אונטערשטער 

קאמער — דער 'ווענטרוקעל'.

פריער  ווי  קאמער,  אונטערשטע  די 

געשמועסט, באשטייט פון א ּפאמּפ. איינמאל 

עס  ווערט  אונטן,  אראּפ  קומט  בלוט  דאס 

די  פון  ריכטונג  דער  אין  ארויסגעּפאמּפט 

לינגען. די לינגען זענען אחראי אויף אונזערע 

אטעמען — דעם ּפראצעדור פון ארייננעמען 

דער  וואו  פון  מקור  דער  דרויסן.  פון  לופט 

דער  איז  אקסיגאן  זיין  באקומט  קערּפער 

— דורכ'ן אריינציען לופט. די לופט  אטעם 

גייט אריין אין די לינגען, וועלכע טיילט דאן 

ברייטהארציג דעם אקסיגאן פאר וועמען עס 

בעט נאר.

לינגען,  די  צו  יעצט  לויפט  בלוט  דאס 

וועלכע פיטערן עס אן מיט א שיינער ּפארציע 

געזעגנט  געזעטיגט,  איינמאל  אקסיגאן.  פון 

דאס בלוט זיך פון די לינגען און לויפט צוריק 

— וואו עס גייט תיכף צו  ארויף צום הארץ 

דער לינקער זייט. 

טראפיק קאנטראל — צוריק צו 
דער ארבעט

רעכטע,  די  ווי  ּפונקט  זייט,  לינקע  די 

באשטייט אויך פון צוויי קאמערלעך, איינע 

און  געבוי  דער  און  אנדערער,  דער  העכער 

פונקציעס שּפיגלען אויך אּפ די רעכטע זייט: 

ווַארט- דער  איז  קאמער  אויבערשטע  די 

זאל, וואו דאס אקסיגאן-זאטע בלוט פליסט 

הערצליכן  א  באקומט  און  אריין  צוערשט 

אראּפגעשיקט  דאן  ווערט  און  פנים,  קבלת 

צו דער אונטערשטער קאמער, דעם ּפאמּפ, 

פרישער  א  אויף  בלוט  דאס  צעשיקט  וואס 

וועלכער  רייזע דורך אלע אדערן, דורכאויס 

דאס בלוט פיטערט אן דעם גוף מיט פרישן 

אקסיגאן.

סּפעציעל  האט  עליונה  השגחה  די 

צעטיילט די צוויי זייטן פונעם הארץ, כדי די 

זיך  און  באזונדער  בלייבן  זאלן  בלוטן  צוויי 

אּפטיילונג  די  איז  רעכטס  אויסמישן.  נישט 

קומט  בלוט  אקסיגאן-ארעמע  דאס  וואוהין 

און  ּפעקל  דאס  אויסליידיגן  נאכ'ן  אן, 

אנפיטערן דעם קערּפער מיט זיין שּפייז; דאס 

בלוט ווערט צוריק אנגעפילט מיט אקסיגאן 

פון די לינגען, און לויפט דאן צו דער לינקער 

זייט, פון וואו עס ווערט אּפגעשיקט אויף א 

פרישער קערּפער-נסיעה. 

זעלבן  אינעם  זיין  בלוט  דאס  זאל  אויב 

צייט,  קורצער  א  אויף  בלויז  אפילו  צימער 

און  בארירונג  אין  קומען  צוויי  די  וועלן 

וועלן זיך שנעל אויסמישן. אלס רעזולטאט, 

פארלירן  בלוט  אקסיגאן-רייכע  דאס  וועט 

און  סובסטאנץ,  וויכטיגער  דער  פון  חלק  א 

נישט קענען אזוי גוט זעטיגן דעם קערּפער. 

דערפאר האט דער רבונו של עולם באשאפן 

דאס הארץ מיט א ווענטל, וואס טיילט אּפ די 

צוויי חלקים, און דאס אינהאלטסלאזע בלוט 

באגעגנט זיך נישט מיט דעם אויפגעפרישטן, 

אנגעלאדנטן בלוט.

רייך מיט אקסיגאן,  איז  בלוט  ווען דאס 

ווען עס ליידיגט  רויט, און דערנאך,  איז עס 

זיך אויס פונעם אקסיגאן-אינהאלט, באקומט 

אין  קאליר.  בלויליכער  א  מער  בלוט  דאס 

לויפט  בלוט  דאס  ווען  ווערטער,  אנדערע 

עס  איז  הארץ,  צום  גוף  פונעם  וועג  אויפ'ן 

מער בלוי און ווען עס פליסט דערנאך פונעם 

הארץ צוריק צום קערּפער, איז עס רויט.

אריינגענג און ארויסגענג

ווי געזאגט, באשטייט יעדע פון די צוויי 

זייטן הארץ פון צוויי שטאק, מיט'ן אויבערשטן 

וואס איז געמאכט אויפצונעמען דאס בלוט 

און דעם אונטערשטן וואס ּפאמּפט און עס 

ארויס למחוז חפצם.

די אויבערשטע און אונטערשטע קאמערן 

זענען פארבינדן מיט אזא עפענונג, א 'ווַאלוו' 

)valve(, וואס דינט אלס פארמיטלער, א רער, 

דורך וועלכן דאס בלוט גייט אראּפ פון אויבן 

צו דער אונטערשטער קאמער.

ווערט  זייט  רעכטער  דער  פון  רער  די 

און   ,)tricuspid( 'טרייקָאסּפוד'  אנגערופן 

 .)mitral( 'דער לינקער רער הייסט 'מייטרול

אראּפ  — שיקן  זאך  זעלבע  די  טוען  ביידע 

אויפנאמס- אויבערשטן  פונעם  בלוט  דאס 

זאל צום אונטערשטן ּפאמּפ-צימער.

די דאזיגע רערן זענען געווידמעט פאר'ן 

בלוט-פלוס אריין און ארויס דעם הארץ. די 

 — 'טירן'  מיט  אויסגעשטאט  זענען  אדערן 

מאכן  וואס  דעקלעך-עפענונגען  אזעלכע 

זיך נאכאנאנד אויף און צו. דאס דעקל עפנט 

זיך דורך א קוועטש אינעם אדער. מיט יעדן 

אזא קוועטש מאכט עס זיך אויף און לאזט א 

שטראם-בלוט אריין, און דאן מאכט זיך עס 

צו. די דאזיגע רער-עפענונגען, וואס עפענען 

זיך צו יעדע סעקונדע, לויפן נאר  און מאכן 

איין וועג און לאזן נישט דעם שטראם גיין אין 

דער פארקערטער ריכטונג. 

הארציגע קלעּפ

גרויסן  אויפ'ן  ב"ה,  קלאּפט,  הארץ  דאס 

הונדערט- פון  דורכשניט  א   — פארנעם 

טויזנט מאל דורכאויס יעדן מעת לעת, וואס 

קומט אויס ארום -35מיליאן מאל יערליך.

די  פון  איינע  איז  הארץ-קלאּפענישן  די 

דער  דורכאויס  אונז  באגלייטן  וואס  זאכן, 

לעבן. דאס הארץ  אונזער  פון  צייט  גאנצער 

פירט געטריי אויס זיין אויסגאבע יעדע רגע 

זענען  מיר  ווען  אפילו  מינוט.  יעדער  פון 

פארזינקען אין א טיפן שלאף און ווייסן נישט 

וואס טוט זיך מיט און ארום אונז, זעצט דאס 

הארץ פָאר מיט דער ארבעט און שטעלט זיך 

נישט אּפ פאר קיין רגע. נאך מער, דאס הארץ 

ווערט  עס  ווען  אפילו  קלאּפן  בלייבן  קען 

חלילה ארויסגענומען פונעם קערּפער!

אבער  טאקע,  זיך  באוועגט  הארץ  דאס 

פארט טאנצט עס אבער נישט ארום, ווי עס 

קען פון אויבנאויף זיך דאכטן. די קלאּפענישן 

דאס  וואס  דעם  פון  אייגנטליך  באשטייען 

דערנאך  זיך  'לאזט'  און  איין  זיך  ציט  הארץ 

אנגעפילט  ווערט  קאמערל  דאס  ווען  אויף. 

מיט בלוט, ווי פריער דערמאנט, ציט זיך דאס 

הארץ איין — מיט'ן ציל פון 'ארויסקוועטשן' 

דאס בלוט פון זיך. דאס הארץ ציט זיך איין 

און דאן לאזט עס נאך און צעברייטערט זיך 

צוריק אויס. דער דאזיגער אריין-און-ארויס 

און  וואס מיר שּפירן  אקט איז דאס קלאּפן 

הערן.

הארץ- די  זענען  ווערטער,  אנדערע  אין 

ווי  קלעּפ,  ווייניגער  אייגנטליך  קלאּפענישן 

א ּפראצעדור אין וועלכן דאס הארץ ציט זיך 

איין און צעברייטערט זיך דאן צוריק.

ווער קלאּפט דארט?

אויסגעשטאט  זענען  'ווַאלוו'-רערן  די 

זיך  קענען  וואס  טירלעך,  אזעלכע  מיט 

דעם  פון  טייל  אלס  צומאכן.  און  אויפמאכן 

זיך  רערלעך  די  האלטן  ּפאמּפ-ּפראצעדור, 

איין עפענען און פארמאכן. ווי יעדע טיר אין 

אזא פאל, מאכט די באוועגונג פון אויף און צו 

א גערויש. דאס גערויש פון דעם כסדר'דיגן 

אויפמאכן און צומאכן איז דאס קול וואס די 

'הארץ-קלאּפענישן' געבן ארויס. 

אין אנדערע ווערטער, ווען מיר הערן דאס 

הארץ קלאּפן, איז עס דער רעש פון דעם רער 

וואס האלט אין איין זיך עפענען און צומאכן.

הארץ-קלאּפענישן  פון  טעמּפא  דער 

פון  גרוּפע  א  דורך  קאנטראלירט  ווערט 

אנגערופן  ווערן  וואס  צעלן,  סּפעציעלע 

'סיינוס נָאוד' )sinus node(, וואס געפינט זיך 

אין דער רעכטער זייט פונעם הארץ. 

אויבערשטע  די  מיט  זיך  הייבט  עס 

איין.  זיך  ציען  וואס  'עיטריומס'  די  צימערן, 

צו  ארויסגעשיקט  דאן  ווערט  מעסעדזש  א 

דערציילט  וואס  קאמערן,  אונטערשטע  די 

זיי וועגן וואס ס'איז יעצט געשען, אז זייערע 

איינגעצויגן.  זיך  האבן  שטאקן  אויבערשטע 

די אונטערשטע קאמערן, די 'ווענטרוקעלס', 

זיי  וואס  פארשטייען  זיי  ווינק.  דעם  כאּפן 

רגעים  עטליכע  מיט  און  טאן,  צו  האבן 

שּפעטער מאכן זיי נאך זייערע אויבערשטע 

ברידער און ציען זיך איין.

ווען מיר רעדן וועגן די הארץ-קלאּפענישן, 

באציען זיך מיר אייגנטליך צו דעם ּפראצעדור 

— דאס הארץ זיך איינציען און אויפלאזן.

וועגן און שטעגן

בלוט- פון  ּפראצעדור  גאנצער  דער 

געלויף ווערט דורכגעפירט מיט א שטרענגען, 

האט  בלוט  דאס  און  קאנטראל,  ּפינקטליכן 

נישט דאס יכולת צו קומען און גיין ווען, וואו, 

און וויאזוי עס פאלט אים איין.

בלוט לויפט פונעם הארץ צום קערּפער 

דורך איין גרויסן אדער מיט'ן נאמען 'עיָארטַא' 

)aorta(. אזוי זענען פאראן סּפעציעלע אדערן 

פאר יעדער פונקציע, פאר יעדער שטופע פון 

דער בלוט-נסיעה.

פון  המילות  פירוש  דער  אויך  איז  דאס 

'בלוט-דרוק', וואס מעסט דעם דרוק, די מאס 

לחץ, וואס דאס ּפאמּפנדע בלוט לייגט אויף 

הויכער  'עיָארטַא'-אדער.  דעם  פון  ווענט  די 

בלוט-דרוק איז טייטש אז דער לחץ פונעם 

בלוט-ּפאמּפן אויף די ווענט איז שטארקער 

ווי נארמאל, און נידעריגער בלוט-דרוק זאגט 

דרוק  דער  אז  אויף פארקערט,  זעלבע  דאס 

איז שוואכער ווי געווענליך.

דאס בלוט-געלויף

דאס בלוט דארף דעקן דעם גאנצן שטח 

קערּפער.  אונזער  אלס  קענען  מיר  וואס 

אין   — נערונג  אין  זיך  נויטיגט  צעל  יעדער 

וואס דאס  אקסיגאן און אנדערע צוגעהערן 

נישט  צעלן  זאלן  אויב  אים.  ברענגט  בלוט 
זייט 32 <<

דאס הייסט, די זעלבע בערך 1.32 גאלאן 
בלוט האלט אין איין אויפגעפרישט און 
'ריסייקעלט' ווערן. לויט דעם חשבון 
קומט אויס, אז דאס הארץ ּפאמּפט יעדן 
טאג א סך הכל קוואנטיטעט פון ארום 
צוויי-טויזנט גאלאן בלוט!

הארץ
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באקומען זייער שּפייז, וועלן זיי שטארבן.

דאס  ארויס  זיך  פון  שיקט  הארץ  דאס 

א  איבער  דאן  זיך  צעלויפט  וואס  בלוט, 

און  גרעסערע  פון  נעץ  קאמּפליצירטער 

שמאלערע  און  ברייטערע  קלענערע, 

ווייטסטע,  די  צו  זיך  ציען  וואס  'טונעלן', 

ווינקלען פונעם קערּפער.  פארווארפענסטע 

וועגן און שטעגן רופן מיר מיט'ן  די דאזיגע 

שם הכולל 'אדערן'. 

בלוט  דאס  לויפט  אויסגעשמועסט,  ווי 

כסדר הין און צוריק דעם הארץ — באקומט 

אּפ  דערנאך  ליפערט  עס  וואס  אקסיגאן 

דורך  אדערן  די  קערּפער.  צום  ווייטער 

קערּפער  פונעם  לויפט  בלוט  דאס  וועלכע 

הייסן  הארץ,  צום  צענטער,  צום  צוריק 

אדערן,  אנדערע  די   .)arteries( 'ַארטעריז' 

דורך וועלכע דאס בלוט לויפט פונעם הארץ 

צו די פארשידענע חלקים פונעם גוף, הייסן 

פון  ברידער  זענען  ביידע   .)veins( 'וועינס' 

דער שינוי השם  און  זעלבער משפחה,  דער 

אויפגאבעס  אנדערע  די  אויסדריקן  קומט 

וואס זיי פירן דורך.

פארמאגן  פָארשטעלן,  זיך  קען  מען  ווי 

אדערן  די  אדערן.  אסאך  זייער  זיך  אין  מיר 

וועלכע  דורך  פארמיטלער,  די  דאך  זענען 

פונעם  ווינקל  יעדן  צו  דערגייט  בלוט  דאס 

נערונג  קיין  נישטא  איז  בלוט  אן  קערּפער. 

און אן אדערן איז נישטא קיין בלוט. די נעץ-

איז  פארמאגט  מענטש  יעדער  וואס  אדער 

גענומען  מיר  וואלטן  אויב  און  ריזיג,  טאקע 

אויסגעצויגן  און דאס  אונזערע אדערן  אלע 

אין איין לאנגען שנירל, וואלט עס זיך געצויגן 

אויף א לענג פון איבער זעכציג-טויזנט מייל 

— גענוג ארומצונעמען דעם ערדקוגל צוויי 
און האלב מאל!

ווען אלעס ארבעט ווי עס דארף צו זיין, 

נעמט עס פאר'ן בלוט נישט מער ווי זעכציג 

פונעם  צעל  יעדן  פאר  געבן  צו  סעקונדן 

גאנצן קערּפער זיין נויטיגע דאזע שּפייז. דער 

א  מינוט  יעדע  דעקט  בלוט  סכום  גאנצער 

שטרעקע פון זעכציג-טויזנט מייל! 

ארויס מיט'ן מיסט

דאס  ווען  נסיעה,  אזא  יעדער  דורכאויס 

נערונג,  זיין  קערּפער  פאר'ן  ברענגט  בלוט 

דעם  'מיסט',  דעם  אוועק  אויך  עס  נעמט 

נאכ'ן  ארויס  גיט  צעל  דער  וואס  אּפפאל, 

צוזאמען  נעמט  בלוט  דאס  'עסן'.  ענדיגן 

דעם שיריים און פירט עס אּפ צו די לינגען. 

איין- יעדע אזא  נאך  ווען דאס בלוט קומט 

מינוטיגער רייזע צוריק אן צו די לינגען כדי 

צו נעמען פרישן אקסיגאן, לאזט עס דארט 

איבער די זעקלעך מיסט — וואס מיר ווארפן 

דערנאך ארויס פון זיך ביים ארויסאטעמען. 

יעדער אטעם ברענגט צו די לינגען א פרישע 

דאזע אקסיגאן, און ווען מיר אטעמען עטליכע 

אּפפאל  דאס  גייט  ארויס,  דערויף  סעקונדן 

וואס דאס בלוט האט פריער צוזאמגענומען 

ארויס פון קערּפער. 

אין א ווארט: מיר אטעמען אריין אקסיגאן, 

וואס גייען צו די לינגען, וואס גיט עס פאר'ן 

קערּפער;  איבער'ן  עס  צעפירט  וואס  בלוט, 

צוזאמען  מעשה  בשעת  נעמט  בלוט  דאס 

ווען  לינגען  די  צו  עס  טראגט  שיריים,  דעם 

עס לויפט צוריק אהין פאר פרישן אקסיגאן, 

'ארויסגעאטעמט'  עס  ווערט  דארט  פון  און 

פונעם קערּפער.

און דאס אלעס שּפילט זיך אויס דורכאויס 

בלויז איין מינוט, און חזר'ט זיך איבער 1,440 

מאל דורכאויס יעדן מעת לעת!

עסן דארף אויך נערונג

דער  טאקע  איז  אליין  הארץ  דאס 

פארוואלטער, וואס שטיין אין שּפיץ פון דער 

גאנצער אונטערנעמונג און מאכט זיכער אז 

אלעס קלאּפט, אבער ער אליין איז דאך סוף 

כל סוף אויך א חלק פונעם מענטש, דעם בשר 

ודם, און דארף אויף געשּפייזט ווערן כדי צו 

קענען אנגיין. 

דאס הארץ פארמאגט טאקע אויך זיינע 

אייגענע אדערלעך, וואס ציען זיך אים איבער 

זיין  אים  געבן  און  ברייט,  און  לענג  דער 

ּפארציע שּפייז.

ווען דאס בלוט מאכט זיין נסיעה, לויפט 

עס אויך דורך די אדערלעך וואס געפינען זיך 

אינעם  'מענעדזשער',  אינעם  אריינגעוועבט 

הארץ, און זעטיגט אים אויך אן.

פעטע אדערן

די  פון  איז  הארץ-קאמּפליקאציעס 

ּפלאגן  וואס  געזונט-ּפראבלעמען  גרעסטע 

זיבן-מיליאן  ארום  מענטשהייט.  דער  היינט 

הארץ- פון  יערליך  שטארבן  מענטשן 

געזונט- אנדערע  ריי  א  אויך  ווי  אטאקעס, 

צרות וואס זענען פארבינדן מיט'ן הארץ.

אלע  אויף  היטן  זאל  אויבערשטער  דער 

אידן און מיר זאלן קיינמאל נישט וויסן פון 

ס'וועט  אז  אוודאי  האפן  מיר  זאכן.  אלע  די 

למעשה,  נוגע  זיין  נישט  קיינמאל  קיינעם 

אבער לאמיר פארשטיין איינער פון די עיקר 

מענטש  פאר'ן  צרות  ברענגען  וואס  גורמים 

און שעדיגן אים דאס הארץ.

מוסקול  א  איז  געזאגט,  ווי  הארץ,  דאס 

כדי  מוז באקומען אקסיגאן,  מוסקול  א  און 

הארץ  דאס  ווען  פונקציאנירן.  קענען  צו 

באקומט נישט די געפאדערטע ּפארציע פון 

דעם דאזיגן לעבנסוויכטיגן מאטעריאל, לאזן 

זיך די כוחות אויס און ס'הערט אויף ארבעטן.

אדערן  די  ווען  געווענליך  געשעט  דאס 

בלוט  אקסיגאן-בארייכערטן  ברענגען  וואס 

דעם  אויספירן  נישט  קענען  הארץ  צום 

הארץ אין א ווארט
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 .)MUSCLE( דאס הארץ איז א איין גרויסער מוסקול
 )TISSUE( 'טישו'  ווייכן  פון  באשטייט  'מוסקול'  א 
מאטעריאל, וואס גיט אים די מעגליכקייט זיך איינצוציען 
און אויסברייטערן כפי הצורך, אן דעם וואס ער אליין זאל 

פארלאזן זיין באשטימטע ּפלאץ אינעם קערּפער. 
ערמעגליכן  צו  איז,  הארץ  פונעם  תפקיד  עיקר  דער 

און קאנטראלירן דעם בלוט-פלוס פונעם גוף. 
דאס הארץ האלט קאּפ אויפ'ן בלוט און זעט אז עס 
עס  וואס  טאן  קענען  צו  כדי  דארף  עס  וואס  האבן  זאל 
מוז פאר'ן מענטש. דאס הארץ מאכט זיכער אז דאס בלוט 
ווערט נאכאנאנד אנגעפיטערט מיט כסדר'דיגע ּפארציעס 
'נוטריענטס'  נויטיגע  אנדערע  די  און  אקסיגאן  פון 

 .)NUTRIENTS(
דאס הארץ קלאּפט נארמאלערהייט פון זעכציג ביז 
אומשטענדן,  אנדערע  אונטער  מינוט.  א  מאל  הונדערט 
איבונגען,  מאכט  שנעל,  לויפט  מענטש  דער  ווען  למשל 
אדער ווערט ּפלוצלונג איבערגעשראקן, הייבט דאס הארץ 

קלאּפן שנעלער ווי געווענליך.
חלקים,  צוויי  אין  איינגעטיילט  איז  הארץ  דאס 
אריינגעשטעלט  איז  וואנט  א  און  לינקס,  און  רעכטס 

צווישן די צוויי זייטן. 
פון  נישט  באשטייען  הארץ  פונעם  זייטן  צוויי  די 
צוויי גרויסע צימערן, נאר זענען באזונדער צעטיילט אויף 
צוויי שטאקן — די אונטערשטע קאמער און העכער דעם 

די אויבערשטע. 

איז,  הארץ  זייט  רעכטער  דער  פון  אויפגאבע  די 
אּפצונעמען דאס בלוט נאך דעם וואס ס'האט דורכגעפירט 

א נסיעה איבער'ן גאנצן קערּפער. 
די לינקע זייט, ּפונקט ווי די רעכטע, באשטייט אויך 
פון צוויי קאמערלעך, פון וואו דאס אויפגעפרישטע בלוט 
ווערט צעשיקט דאס בלוט אויף א פרישער רייזע דורך אלע 
אדערן, דורכאויס וועלכער דאס בלוט פיטערט אן דעם גוף 

מיט פרישן אקסיגאן.
זענען  קאמערן  אונטערשטע  און  אויבערשטע  די 
וואס   ,)VALVE( 'ווַאלוו'  א  עפענונג,  אזא  מיט  פארבינדן 
דינט אלס פארמיטלער, א רער, דורך וועלכן דאס בלוט גייט 

אראּפ פון אויבן צו דער אונטערשטער קאמער.
דאס הארץ קלאּפט, ב"ה, אויפ'ן גרויסן פארנעם — א 
דורכשניט פון הונדערט-טויזנט מאל דורכאויס יעדן מעת 

לעת, וואס קומט אויס ארום -35מיליאן מאל יערליך.
וואס  בלוט,  דאס  ארויס  זיך  פון  שיקט  הארץ  דאס 
פון  נעץ  קאמּפליצירטער  א  איבער  דאן  זיך  צעלויפט 
שמאלערע  און  ברייטערע  קלענערע,  און  גרעסערע 
'טונעלן', וואס ציען זיך צו די ווייטסטע, פארווארפענסטע 
ווינקלען פונעם קערּפער. די דאזיגע וועגן און שטעגן רופן 

מיר מיט'ן שם הכולל 'אדערן'. 
עס  נעמט  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  ארבעט  אלעס  ווען 
געבן  צו  סעקונדן  זעכציג  ווי  מער  נישט  בלוט  פאר'ן 
פאר יעדן צעל פונעם גאנצן קערּפער זיין נויטיגע דאזע 

שּפייז. 

גוף
געזונט
אין

אויב וואלטן מיר גענומען 
אלע אונזערע אדערן און דאס 
אויסגעצויגן אין איין לאנגען שנירל, 
וואלט עס זיך געצויגן אויף א לענג 
פון איבער זעכציג-טויזנט מייל — 
גענוג ארומצונעמען דעם ערדקוגל 
צוויי און האלב מאל!
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מיט'ן  פירמע  ניי-געגרונדעטע  א   – יארק  ניו 
נייע  איר  מיט  נייעס  מאכט  'טענד'  נאמען 
זעקס  אירע  מיט  מעדיצין.  דענטל  צו  צוגאנג 
אין  שוין  זענען  וועלכע  קליניקס  מאדערענע 
וועלכע  עטליכע  נאך  און  יארק  ניו  אין  באנוץ 
וואשינגטאן  באסטאן,  אין  עפענען  זיך  וועלן 
א  זיין  וועט  עס  אז  פארשפרעכן  זיי  און  די.סי. 
"דענטל אפוינטמענט וואס איר וועט אייגענטליך 
ארויסקוקן דערויף" א דאנק איר פארגעשריטענע 

טעכנאלאגיע.
פון  שטאב  א  שוין  פארמאגט  פירמע  די 
איבער  מיט  ספעציאליסטן  דענטל   250 איבער 
און  יארק,  ניו  אין  פאציענטן  טויזנט  צוואנציג 
זיך צו אויסברייטערן  איר נעקסטע שטאפל איז 
 125 אויפגעטריבן  האט  און  אמעריקע,  איבער 
מיליאן דאלער פאר א רייע פון נייע קליניקס אין 
זי האט אויך רעקרוטירט  פארשידענע לאקאלן. 
עטליכע פון די מערסט-בארימטע דענטיסטס אין 
אמעריקע צו שטיין אין שפיץ פון איר קלינישע 

באורד וואס שטעלט אוועק אירע סטאנדארטן.
אויס  זיך  צייכענען  'טענד'  פון  קליניקס  די 

אטמאספער  רואיגע  א  און  ריינקייט  מיט 
האלטן  און  בארואיגן  צו  געצילט  איז  וועלכע 
סטרעס- און  געשמאקע  א  אין  פאציענטן  די 

פרייע אטמאספער, און האט אויך אינוועסטירט 
מאכן  באקוועמער  צו  טעכנאלאגיע  אין  אסאך 
און  דענטיסט,  צום  גיין  פון  עקספיריענס  דעם 

ווייניגער  שפירן  פאציענטן  אז  פארשפרעכט  זי 
ווייטאג און אומבאקוועמליכקייט אין פארגלייך 

צו טראדיציאנאלע דענטיסט אפיסעס.
נאך א מעלה פון די 'טענד' סערוויסעס זענען 
איר איינפאכע וועג פון פרייזן. יעדע פראצעדור 
האט א ליסטע-פרייז אזוי ווי א פראדוקט און אזוי 
'סורפרייז בילס' און מען  ארום איז נישטא קיין 
האט אויך די אפציע פון נוצן אינשורענס אדער 
מעדיקעיד אויב מען איז בארעכטיגט דערצו, און 
עס איז גאר גרינג צו מאכן אפויטמענטס און אזוי 
ווייטער פארשידענע זייטיגע באקוועמליכקייטן.

דעם  פון  מעלות  הויפט  די  פון  איינע  אבער 
קליניק איז די פאקט אז דענטיסטס קריגן נישט 
זיי באהאנדלן,  וויפיל פאציענטן  באצאלט לויט 
א  איז  דאס  געהאלט.  א באשטימטע  קריגן  נאר 
דאפלטע מעלה, איינס ווייל די דענטיסטס זענען 
רואיגער און נישט געיאגט און צווייטנס וויבאלד 
דאס פארזיכערט אז דענטיסטס "רעקאמענדירן" 
נישט  זענען  וועלכע  פראצעדורן  קיין  נישט 
וויכטיג, א זאך וועלכע איז אן אפטער ערשיינונג 

ביי געוויסע דענטיסטס. 

ניי-געגרונדעטע פירמע 'טענד' פארשפרעכט צו 
ברענגן א רעוואלוציע אין די 'דענטל' וועלט

המספיק נייעס

גוף אין געזונט

תפקיד. פעטנס לייגן זיך אן אויף די ווענט פון 

די אדערן, און דער דורכגאנג ווערט אזוי ארום 

פארשטעלט. דורכאויס די יארן לייגן זיך אין 

די אדערן אן אזעלכע פעט-שטיקער, מיט'ן 

'ּפלַאקס' )plaques(, וועלכע וואקסן  נאמען 

מיט די יארן.

בלוט אּפשטעל-שטיקלעך

קענען  וואקסן,  זיי  וואס  דעם  אויסער 

ווערן.  פארהארטעוועט  אויך  'ּפלַאקס'  די 

מיט  ארום  אזוי  זיך  טרעפן  אדערן  אונזערע 

צופיל אזעלכע פעט-שטיקלעך, וואס שטערן 

דעם בלוט-פלוס און לאזט עס נישט געהעריג 

דורכשטראמען.

אויב עס מאכט זיך א שּפאלט אדער לָאך 

אין איין אזא פעט-שטיקל, וועט בלוט תיכף 

פארכאּפט.  בלייבן  דארט  און  אריינלויפן 

לויפן  צו  זיין  ממשיך  נישט  קען  בלוט  דאס 

אלס  און  באוועגלאז,  דארט  בלייבט  און 

ביז  פארגליווערט  עס  ווערט  רעזולטאט 

געציילטע מינוטן — עס מאכט זיך א 'בלָאד 

.)blood clot( 'קלַאט

אזא פארגליווערט שטיקל בלוט שטעלט 

שטעלט  און  וועג,  אינמיטן  אוועק  דאן  זיך 

דאס  בלוט.  פונעם  פלוס  דעם  אּפ  גענצליך 

וואס  הארץ,  צום  דערגיין  אויף  הערט  בלוט 

מיינט אין אנדערע ווערטער אז דער סוּפליי 

צוגעשטעלט  ווערט  וואס  אקסיגאן,  פון 

אּפ. עס פאדערט  זיך  דורכ'ן בלוט, שטעלט 

פון  מינוט  עטליכע  ווי  מער  נישט  זיך 

באטרעפנדע  די  ביז  אקסיגאן-אּפוועזנהייט, 

פארלירן  אן  הייבן  צעלן  אויסגעהונגערטע 

דאס חיות. די צעלן פאלן אין חלשות און דאס 

הארץ הערט אויף טאן זיין תפקיד. 

דאס איז וואס שּפילט זיך אּפ דורכאויס 

א הארץ-אטאקע, אויף קיינעם געוואונטשן. 

הארץ  דאס  וואס  צייט  דער  דורכאויס 

רעדט  עס  ווען  אפילו  נישט,  פונקציאנירט 

זיך פון ממש מינוטן, קען עס ליידן ערנסטע 

שאדנס. דאס קלאּפן, דער ריטם, און די אנדערע 

אין  אּפגעשוואכט.  ווערן  קענען  פונקציעס 

פאר'ן  צוצוגעבן  אויס  פעלט  פאלן  געוויסע 

 —  )pacemaker( 'ּפעיסמעיקער'  א  הארץ 

הארץ  דאס  העלפט  וואס  אנלאנער,  אזא 

טאן זיין אויפגאבע, ענליך ווי א שטעקן פאר 

עמיצן וואס האט זיך צעבראכן א פוס.

בחסדי השם האט די מעדיצינישע וועלט 

דעם  לגבי  פארשריט  געוואלד  א  געמאכט 

הארץ, און ּפראבלעמען קענען היינט בעסער 

און ווירקזאמער אדרעסירט און פארבעסערט 

ווערן ווי מיט גארנישט אזוי לאנג צוריק. 

אלארמירנדער לחץ

הארץ-אטאקע  א  קומט  פאלן  רוב  אין 

דעם  וועגן  דערציילן  וואס  סימנים,  מיט 

ערנסטן צושטאנד וואס שּפילט זיך אּפ מיט 

דעם דאזיגן קריטיש-וויכטיגן גליד. 

געווענליך וועט דער מענטש אויפאמאל 

ווייטאג,  שטארקע  א  שּפירן  אנהייבן 

באגלייט מיט אן אויסטערלישן דרוק אינעם 

לויפן  דרוק  און  ווייטאגן  די  ברוסטקאסטן. 

אפטמאל אריבער צו דער לינקער האנט און 

אין  אבער  ריקן,  און  בויך  דעם  אויך  צומאל 

אנדערע פאלן בלייבט עס קאנצענטרירט אין 

און ארום דעם הארץ.

הארץ- א  אבער  קומט  אלעמאל  נישט 

און  קלארע  אזעלכע  מיט  באגלייט  אטאקע 

איז באזונדערס  שארפע סימּפטאמען. דאס 

מענטשן  עלטערע  און  פרויען  אין  אמת 

בכלל, ביי וועמען א הארץ-אטאקע קען זיך 

און  אטעמען  שווער  פשוט  מיט  אויסדרוקן 

שוואכקייט. 

אפילו מיט מענטשן בכלל, קען א הארץ-

סימּפטאמען  שוואכע  מיט  קומען  אטאקע 

— צומאל בלויז מיט א געפיל פון איבל און א 
שווערן אטעם. אנדערע, ווצ"ב מענטשן וואס 

ליידן אויף צוקער )diabetes(, קען אזא זאך 

זיך אּפשּפילן מיט דער גאנצער שטילקייט, אן 

קיין שום סימנים כלפי חוץ. 

שברון לב

לעבן,  טאג-טעגליכן  פון  ווייסן  מיר  ווי 

אפילו  הארץ-ווייטאג  באקומען  מיר  קענען 

געזונט  פיזישן  אונזער  מיט  אלעס  ווען 

קלאּפט אויף הונדערט ּפראצענט. דאגות און 

אויפ'ן  אּפרופן  זיך  קענען  דרוק  ּפסיכישער 

הארץ, און גורם זיין 'שברון לב' — צעברעכן 

גענוג  איז  שוועריגקייט  די  ווען  הארץ.  דאס 

שטארק, קען עס לייגן גענוג געוויכט אויפ'ן 

הארץ, וואס קען צעבראכן ווערן אויף 'שברי 

שברים'.

אזוי  גארנישט  איז  הארץ'  'צעבראכן  א 

ווייט פון א מליצה, און אין דער מעדיצינישער 

וועלט ווייסט מען אז צופיל עגמת נפש, אדער 

א גרויסע, טיפע ווייטאג, קען ברענגען פאר 

מענטש אמת'ע יסורים. עס קען צומאל גיין 

אזוי ווייט, אז די סימּפטאמען זאלן זיין ממש 

די זעלבע ווי ביי א הארץ-אטאקע — אפילו 

און  געזונט  למעשה  איז  הארץ  דאס  ווען 

נאמען,  אין  אפילו  האט  מצב  אזא  שטארק. 

 broken heart( סינדראם'  הארץ  'צעבראכן 

 .)syndrome

זייער  איז  הארץ-ווייטאג  דאזיגע  די 

אמת און רעאליסטיש. א מענטש איז עלול 

גאר  אין  און  לב,  שברון  פון  אוועקצופאלן 

פארלירן  ממש  ער  קען  פאלן  זעלטענע 

דערביי דאס לעבן — טראץ דעם וואס פיזיש 

איז דאס הארץ בפירוש אין בעסטן צושטאנד. 

זיך אּפגעבן מיט געטריישאפט

אן  מיט  אויפגאבע  זיין  טוט  הארץ  דאס 

טראץ  געטריישאפט.  מאס  אויסטערלישער 

קיינמאל  עס  נעמט  ארבעט,  שווערער  דער 

אּפ  נישט  זיך  רוט  און  אורלויב  קיין  נישט 

אפילו פאר איין סעקונדע. דער אויבערשטער 

זאל אּפהיטן אויב דאס הארץ זאל מחליט זיין 

צו גיין אויף וואקאציע!

דערפאר איז נישט מער ווי יושר, אז מיר 

גליד  איבערגעגעבענעם  דאזיגן  דעם  זאלן 

באהאנדלען מיט איינזעעניש, און זיכער מאכן 

אז דאס הארץ בלייבט אין גוטן צושטאנד.

רוב מענטשן ווערן געבוירן מיט א געזונטן 

אויפגאבע  דער  גרייט פאר  איז  וואס  הארץ, 

וואס איז דורך דער השגחה עליונה אויף אים 

דארפן  הכל  סך  אין  געווארן.  ארויסגעלייגט 

ם  ַמְרתֶּ ְוִנשְׁ פון  מצוה  די  אויספאלגן  מיר 

זיינע  זיך אּפגעבן מיט  ֵתיֶכם און  ְלַנְפשֹׁ ְמאֹד 

געברויכן.

איבונגען איז איינע פון די בעסטע זאכן 

דאזיגן  דעם  פאר  טאן  קען  א מענטש  וואס 

מוסקול — וואס, ווי עס פירט זיך אין דער 

וועלט פון מוסקולען, ווערט געשטארקט און 

מומחים  עקסערסייז.  דורך  באקרעפטיגט 

יעדן מענטש, אריינגערעכנט  רעקאמענדירן 

אזא  עּפעס  מיט  פארנעמען  צו  זיך  קינדער, 

עקסערסייז-טעטיגקייט פאר לכל הפחות א 

האלבער שעה יעדן טאג.

עסן געזונט און זיך מונע זיין פון שעדליכע 

כדאי  ס'איז  וויכטיג.  זייער  אויך  איז  שּפייזן 

זיך איינצושטעלן א טעגליכן רוטין פון עסן 

זיי  גרינצייג.  און  פרוכט  ּפארציעס  עטליכע 

זענען  זיי  אויב  אפילו  און  געשמאק,  זענען 

ווי אומגעזונטע  זיס פאר'ן גומען  נישט אזוי 

אויף  הארץ  פאר'ן  אבער  זיי  טוען  זיסווארג, 

גרויסע זאכן.

פאר'ן  געזונט  איז  וואס  עּפעס  נאך 

הארץ, איז לאכן. לאכט נישט: דאקטוירים 

איז  און  לחץ  רעדוצירט  לאכן  אז  טענה'ן 

גוט פאר'ן אימיון סיסטעם בכלל. דערפאר 

איז ראטזאם צו זיין פרייליך און טאן זאכן 

און  סיפוק  מענטש  פאר'ן  ברענגען  וואס 

שמחת החיים.  

איינס פון די הערליכע טענד קליניקס אין ניו יארק - די פירמע פארשפרעכט אז מיט איר נייער 
סיסטעם וועט איר ארויסקוקן צו אייער קומענדיגע דענטיסט אפוינטמענט
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קריגן  מען  קען  "וואו   - פילאדעלפיע 
גייסטישע טעראפי?  גיי צו ליניע נומער 7 און 
מאך א רעכטס..." – אט דאס איז אן אויסטויש 
וואס איר וועט קענען הערן אין די נאנטע טעג 
אין פארשידענע פארמאסיס איבער אמעריקע 
פיזישע  אויסער   – צו  יעצט  שטעלן  וועלכע 
גייסטישע  אויך   – סערוויסעס  געזונטהייט 
הילף'  'ערשטע  עמאציאנאלע  און  טעראפי 
אלס טייל פון א פרואוו פון פארשידענע העלט 
קעיר נעצן און פארמאסיס צו אריינגיין אין די 

פעלד פון צושטעלן דירעקטע סערוויסעס.
זיי  אז  נייעס  די  מעלדן  צו  נעץ  לעצטע  די 
שטעלן צו גייסטישע טעראפי איז 'סי-ווי-עס' 
אז  געזאגט  סטעיטמענט  א  אין  האט  וועלכע 
'מענטל  גייסטישע הילף און  וועט צולייגן  זי 
העלט' סערוויסעס אין אירע 'מינוט קליניקס' 
וועלכע געפונען זיך אין אירע פארמאסיס. עס 

הייבט זיך אן מיט א פראבע אין 34 לאקאלן 
אין טעקסאס, פלארידע און פענסילוועניע און 
איז ערווארטעט זיך צו אויסברייטערן צו אלע 
ארויס  עס  זיך  שטעלט  אויב  לאקאלן  אירע 

אלס א סוקסעס.
פסיכיאטער  א  האבן  וועלן  לאקאלן  די 
וועט  וועלכער  ספעציאליסט  אדער 
געבן  אדער  מעדיצין,  פארשרייבן  קענען 
עס  דארפן  וועלכע  די  פאר  'קאונסעלינג' 
וואורקער'  'סאושעל  א  אויך  אזוי  און  האבן, 
קריזיס.  גייסטישע  א  פון  פאל  אין  העלפן  צו 
אלס  דינען  צו  איז  מיסיע  הויפט  "זייער 
אריבער  גייט  קליענט  א  ווען  הילף  ערשטע 
פרעזידענט  דער  זאגט  קריזיס"  גייסטישע  א 
וועלכע  סטעיטמענט  א  אין  'סי-ווי-עס'  פון 

אנאנסירט דעם איניציאטיוו.
צו  ערשטע  די  נישט  איז  סי-ווי-עס 

סערוויסעס  'ריטעיל'  זייער  אויסברייטערן 
ריזיגע  די  הילף,  גייסטישע  פון  פעלד  אינעם 
ריטעיל נעץ 'וואלמארט' האט שוין אנאנסירט 
יאר,  לעצטע  די  אין  פראגראם  ענליכער  א 
קאונסעלינג  העלט'  'מענטל  האט  זי  און 
אמעריקע,  איבער  לאקאלן  פארשידענע  אין 
וועלן  נעצן  נאך  אז  ערווארטעט  איז  עס  און 

נאכגיין אין דעם וועג.
אנערקענען  צו  צייט  די  געקומען  איז  "עס 
אז גייסטישע געזונטהייט איז נישט ווייניגער 
מיר  און  געזונטהייט,  פיזישע  ווי  וויכטיג 
ווילן פארזיכערן אז אונזערע קליענטן קענען 
זייערע  אלע  פאר  אדרעס  אן  אונז  ביי  טרעפן 
עס  צו  אפגעזען  אנלעגנהייטן,  געזונטהייט 
דער  זיך  ליינט  גייסטיש"  אדער  פיזיש  איז 
סטעיטמענט פון די פירמע ביים מעלדן דעם 

אונטערנעמונג. 

’דזשאנס  אינעם  פארשער   - מערילענד 
האפקינס‘ יוניווערסיטעט האבן דורכגעפירט 
פארשטיין  צו  פארש-ארבעט  גרונטליכע  א 
די הויכע און שטייגנדע קאסטן פון שפיטאל 
אז  צייגן  געפונסן  די  און  באהאנדלונגען, 
אין  שפיטעלער  רייכסטע  די  פון  געוויסע 
אויף  פרייזן  די  ארויף  טרייבן  אמעריקע 
פון  מאל  צען  איבער  מיט  באהאנדלונגען 
פאר  קאסט  דאס  וואס  קאסטן  פאקטישע  די 
רעכענען  דורכשניט  אין  און  שפיטעלער,  די 
פינף  ארום  מיט  שפיטעלער  אמעריקאנער 
מאל מער פון וואס די באהאנדלונגען קאסטן 

אייגענטליך.
דאס   - פרייזן‘  ’ליסט  פון  איז  רעדע  די 
שפיטאל  דער  וואס  פרייז  דער  הייסט 
באהאנדלוג,  יעדע  אויף  ארויף  שטעלט 
ווערן  אונטערגעשטראכן  דארף  עס  אבער 
אז פאציענטן צאלן גאר זעלטן די פאקטישע 
סכום וויבאלד אינשורענס פירמעס - און אזוי 
אויך די פעדעראלע רעגירונג מיט מעדיקעיד 
די  אראפהאנדלן  טוען   - מעדיקעיר  און 
נישט  האבן  וואס  מענטשן  אבער  פרייזן. 
מיט  טרעפן  זיך  קענען  אינשורענס  קיין 
מינדערוויכטיגע  פאר  בילס  אסטראנאמישע 

באהאנדלונגען.
די שפיטעלער לייגן ארויף די הויכע פרייזן 
אלס א דאפלטע טאקטיק, אויף צו ארויסקריגן 
ריזיגע סכומים פון די וועלכע האבן נישט קיין 

אינשורענס, און אזוי אויך אויף צו פארזיכערן 
אז זיי האבן אן אויבערהאנט ווען עס קומט צו 
די פארהאנדלונגען מיט אינשורענס פירמעס, 
איבערגעטריבענעם  אן  מיט  אן  הייבן  זיי  אז 
ציפער קענען זיי גרייכן א סכום וועלכע דעקט 
שמיץ  א  מיט  אמאל  קאסטן,  די  כאטש  זיי 

אריבער. 
די  באטראכט  האט  איבערזיכט  דער 
הונדערט גרעסטע שפיטעלער אין אמעריקע, 

און עס צייגט אז ניין פון די שפיטעלער - פון 
די רייכסטע אין אמעריקע - רעכענען איבער 
באהאנדלונגען  די  וואס  פרייז  די  מאל  צען 
קאסט זיי, און ארום 79 שפיטעלער רעכענען 
איבער פינף מאל די קאסטן. און איין שפיטאל 
- אין ווירדזשיניע - רעכנט איבער 13 מאל די 

פאקטישע קאסטן. 
’אמעריקאנער  פונעם  ווארטזאגער  א 
שפיטאל אסאסיאציע‘ זאגט אז דער באריכט 

איז פארפירעריש וויבאלד זיי פארלאנגן נישט 
פון פאציענטן צו צאלן די פולע פרייז, און אין 
פילע פעלער זענען זיי מוותר אויף א גרויסע 
חלק פון די סכום. ”אמעריקאנער שפיטעלער 
האבן מוותר געווען אויף איבער 712 ביליאן 
דעם  בלויז  פארדינער  שוואכע  פאר  דאלער 

לעצטן יאר“ זאגט דער ווארטזאגער. 

מיט'ן   – יאר  לעצטע  דאס   - ארקאנסעס 
האט   – פאנדעמיע  פונעם  אויסברוך 
אריינגעברענגט א טוץ פון נייע טערמינען און 
אנגעהויבן  לעקסיקאן.  אונזער  אין  באגריפן 
מיט 'סאושעל דיסטענסינג' און 'קוואראנטין' 
און געענדיגט מיט 'טעלע-העלט' וועלכע האט 
גענאסן פון אויסטערלישע פאפולאריטעט אין 
די צייט וואס עס איז געווען שווער צו באזוכן 
שיינט  עס  ווי  אבער  פערזענליך.  דאקטוירים 
און  שנעל,  אזוי  אוועקגיין  נישט  דאס  וועט 
דער מארקעט פון 'טעלע-העלט' איז דא צום 

פארבלייבן.
א צייכן איבער די ווייטערדיגע נאכפראגע 
די  מיט  געקומען  איז  'טעלע-העלט'  פאר 
נייעס אז די ריזיגע 'וואלמארט' נעץ – און איר 
פליגל וועלכע באפאסט זיך מיט העלטקעיר – 
האבן אפגעקויפט די טעלע-העלט פירמע 'מי-

פיאנירן  די  פון  איינע   -   )MEMD( עם-די' 
אין די פעלד פון טעלע-העלט מיט מיליאנען 
וועט  פירמע  די  אמעריקע.  איבער  קליענטן 
העלט'  'וואלמארט  פון  טייל  א  ווערן  אצינד 
און  קליניקס  פון  נעץ  א  אריין  נעמט  וועלכע 
איינקווארטירט  זענען  וועלכע  פארמאסיס 
איבער  לאקאלן  וואלמארט  טויזנטער  די  אין 
די  אין  אז  שאצט  וואלמארט  און  אמעריקע, 
קומענדיגע צוויי יאר וועלן זיי האבן אזעלכע 
איבער  לאקאלן  זייערע  אלע  אין  'קליניקס' 

אמעריקע.
אין  קומט  שריט  דער  אז  שאצן  אנאליסטן 
רעאקציע צו דעם וואס איר הויפט קאנקורענט 
חדשים  לעצטע  די  אין  האט  קעיר'  'עמעזאן 
פון  מארקעט  די  אין  אסאך  אינוועסטירט 
באטראכט  'וואלמארט'  און  טעלע-העלט, 
און  קאנקורענט  גרעסטע  איר  אלס  'עמעזאן' 
צו  געשעפט  דעם  געמאכט  דעריבער  האט 
די  אין  עמעזאן  אויף  אויבערהאנט  אן  קריגן 
ריזיגע מארקעט פון טעלע-העלט וואס ווערט 

געשאצט אין די ביליאנען.
טעלע-העלט  צושטעלן  צו  געיעג  "די 
צוקונפט  די  איז  דאס  אז  אנדייטונג  אן  איז 
שאצונג  מארקעט  א  מיט  העלטקעיר,  פון 
שרייבט  דאלער"  טריליאן  דריי  איבער  פון 
דעם  איבער  אנאליסטן  די  פון  איינער 
אפקויף. וואלמארט האט אין א סטעיטמענט 
געזאגט אז דאס וועט איר ערלויבן צו נעמען 
שטאפל  נעקסטן  צום  העלט'  'וואלמארט 
פאר  דאקטוירים  טויזנטער  צושטעלן  מיט'ן 
אין  אריינגערעכנט  קליענטן,  מיליאנען  אירע 
וואו  אמעריקע  אין  ערטער  פארווארפענע 
גוטע  צו  צוטריט  באגרעניצטע  דא  איז  עס 
דאקטוירים און ספעציאליסטן, די סערוויסעס 
און  דאקטוירים  פיזישע  סיי  אריין  נעמען 
און  טערפיסטן  אויך  אזוי  און  ספעציאליסטן 

ספעציאליסטן פאר גייסטישע געזונט. 

שפיטאל
וואס טוט זיך אין

"ריטעיל קליניקס" איבער אמעריקע הייבן 
אן צושטעלן אויך גייסטישע ערשטע הילף

איבערזיכט צייגט: שפיטעלער רעכענען אין דורכשניט 
א פינף-פאכיגע ’מארקאפ‘ אויף באהאנדלונגען

'וואלמארט העלט' 
ברייטערט זיך 

אויס און קויפט אפ 
ריזיגע 'טעלע-

העלט' פירמע

די  געזונט פראצעדורן, טוען  צום באצאלן פאר אייערע  ווען עס קומט  אז  צייגן  באריכטן 
שפיטעלער אייך דערשטיקן דעם טייסטער מיט זייערע שרעקליך איבערגעטריבענע פרייזן
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האבן דעם בחור אויסשטאפירט פון קאפ ביז פוס 
מיט נייע מלבושים, ווי עס פאסט טאקע פאר א 

בר מצוה בחור.
אריינקומענדיג אין זאל האט מען זיך באגעגענט 
א  מצוה.  בר  עלעגאנטע  געווענליכע,  א  מיט 
'געהעריגע' אידישע בר מצוה פאר א אידיש קינד. 
אזוי גייט עס, ווען א אידיש יונגל ווערט דרייצן, 
ווערט ער בר מצוה, און ווען מען ווערט בר מצוה, 
פייערט מען עס מיט א גרויסארטיגע סעודה. אזוי 
האט המספיק אוועק געשטעלט. א ספעציעלער 
אידיש  א  איז  געברויכן  ספעציעלע  מיט  יונגל 
קינד ווי יעדעס אנדערע אידיש קינד. און דערפאר 
קומט אים א בר מצוה ווי יעדעס אנדערע אידיש 

קינד, און נאך מער
א  געדעקט,  הערליך  געווען  זענען  טישן  די 
רייכע סעודה איז סערווירט געווארן, בשעת דער 
הערליכע  מיט  באגלייט  ווערט  אווענט  גאנצער 
שיין  באזונדער  איז  זאל  גאנצער  דער  מוזיק. 
בלומען  הערליכע  מיט  געווארן  צוגערישט 
וועלכע האבן פארשפרייט א געשמאקער גערוך, 
צוגעבנדיג צום אנגענעמליכקייט פון דעם גאנצן 

מסיבה.
צו די באשטימטע צייט האבן זיך באוויזן אין 
יהושע'לעס  פאמיליעס.  פרייליכע  ביידע  זאל 
זיינע  אוודאי  און  געשוויסטער,  און  עלטערן 
אפילו  און  באבעס,  און  זיידעס  גליקליכע 
זיך  געקומען  זענען  קרובים  און  פעטערס  די 
המספיק  די  אז  אפגערעדט  און  מיטפרייען. 
דעם  פייערן  צו  געווען  אנוועזנד  איז  פאמיליע 

גרויסן טאג פון זייערס א מיטגליד.
אריינקומענדיג אין זאל האט זיך באוויזן דער 
באהאלט  קיינער  ווען  אויסשטעל,  פרעכטיגער 
גארנישט  האט  מען  ווי  התפעלות  זייער  נישט 
אויסגעלאזט, פון א הערליך דעקארירטער תפלין 
יעדן  ביי  מיניאטורן  תפלין  קליינע  ביז  קוכן, 
באקומען  יעדער  האט  אויך  אזוי  זיץ.  איינעמ'ס 
סידי,  א  געשאנק,  הערליכן  א  פלאץ  זייער  אויף 
א  מיט  סטעף,  המספיק  די  דורך  צוגעשטעלט 
פארפאסט  ספעציעל  ניגון,  הארציגער  אויסנאם 
העכסט  א  אין  מצוה,  בר  יהושע'לעס  לכבוד 
פראפעסיאנאלע פראדוקציע וואס האט מורא'דיג 

באאיינדרוקט אלע באטייליגטע
סיי  ביידע,  באשיינט  האבן  אן  אויבן  דעם 
משה  יעקב  ר'  סיי  עלטערן,און  יהושע'לעס 
איבערגעגעבענער  געטרייער,  דער  נ"י,  סאפדי 
ברידערהיים,  סאמיט  דעם  פון  מענעדזשער 
וועלכער האט מפאר געווען בראש המסובים און 

איז געזעצן נעבן יהושע'לע.
אזוי אויך זענען אנוועזנד געווען אלע אנדערע 
דער  נ"י,  געלב  זלמן  שלמה  ר'  ווי  מחותנים, 
אראנדזש  אוו  המספיק  אלע  פון  סופערווייזער 

גרופ היימען; הרה"ח ר' מאיר ווערטהיימער הי"ו, 
מייסד ומנהל המספיק; און הרה"ח ר' משה מענדל 
פון  דירעקטאר  עקזעקיוטיוו  ני"ו,  ווערטהיימער 
המספיק אוו אראנדזש, וועלכער האט פייערליך 

אנגעפירט מיט דעם גאנצן אווענט.
אזוי ווי ביי יעדע אידישע שמחה, זענען אויך 
געהערט געווארן ווארימע רעדעס. דער ערשטער 
ווערטער  טרעפליכע  מיט  אויפגעטרעטן  האט 
דומ"ץ  ליפשיץ שליט"א,  ר' שלום משה  הרה"ג 
בקרית יואל; ווען נאך אים טרעט אויף ר' מאיר 
המספיק,  ומנהל  מייסד  ני"ו,  ווערטהיימער 
געפיהלן  זיינע  ארויסגעברענגט  האט  וועלכער 
איינער  ווען  גרויסע שמחה,  אזא  ביי  שטייענדיג 
לעול  אריין  גייט  איינוואוינער  טייערע  די  פון 

התורה והמצוות.
משה  ר'  אויפגעטרעטן  האט  מאיר'ן  ר'  נאך 
מענדל נ"י, וועלכער האלט מיט דעם כסדר'דיגן 
פארשריט פון יהושע'לען, פון דעם טאג וואס ער 
איז געקומען אונטער די פליגלען פון המספיק, ביז 
זוכה צו פייערן דעם גרויסן  ווען מען איז  היינט 

טאג.
א שטילקייט האט געהערשט אין זאל ווען דער 
טאטע, ר' יואל גראס נ"י, האט זיך אויפגעשטעלט 
און גערעדט פאר א לענגערע צייט. ר' יואל האט 
געהאלטן דעם עולם געשפאנט מיט זיינע דברים 
היוצאים מן הלב, דאנקענדיגן דעם רבונו של עולם 
אויף די גרויסע זכי' וואס ער האט אים געגעבן צו 
זוכה צו  איז  יעדער  נישט  וואס  קינד,  האבן אזא 
דעם, נאר אזעלכע וואס דער אויבערשטער האט 
באזונדערע  א  האבן  דארף  מען  ליב.  ספעציעל 
נישט  קען  וואס  קינד  א  אראפצוברענגען  זכות 

מקלקל זיין.
עס איז געווען א העכסט רירנדער מאמענט צו 
זעהן דעם מחזה הוד ווי עס גיסן זיך טרערן פון 
דעם  דאנקט  ער  ווען  אויגן בשעת  דעם טאטנ'ס 
אויבערשטן על כל החסד אשר עשית עמדי, ווען 
כל אתלאה  ער אבער את  געדענקט  גלייכצייטיג 
צו  געווען  שווער  איז  עס  בדרך.  מצאתו  אשר 
טרעפן אין זאל א טרוקן אויג ביי די מורא'דיגע 

דיבורים פון דעם טאטן.

געגעבן  ער  האט  והודאה  שבח  עקסטערן  א 
בכלל  קען  מען  אז  דעם  אויף  באשעפער  פאר'ן 
איז  יהושע'לע  ווען  ווייל  מצוה,  בר  א  פראווען 
א  פארגעזאגט  דאקטוירים  די  האבן  געבוירן 
צוגעענדיגט  האט  יואל  ר'  מצב.  ערגערן  פיל 
האט  פרשה  יעצטיגע  די  אין  אז  דערמאנענדיג 
צו  מלאכים  דריי  געשיקט  עולם  של  רבונו  דער 
געווען  זוכה  האט  ער  אויך  און  אבינו,  אברהם 
ישראל  ר'  איז  ערשטער  דער  מלאכים.  דריי  צו 
האט  יהושע'לע  וואו  נ"י,  דאווידאוויטש 
געוואוינט ביז די ניין יאר, אונטער דעם המספיק 
מלאך  צווייטער  דער  פראגראם;  קעיר  פעמילי 
איז המספיק; און דער דריטער אין ר' יעקב משה 
וואו  האום  גרופ  דעם  פירט  וועלכער  סאפדי, 
זיך אפ מיט  געבט  און  יעצט  וואוינט  יהושע'לע 

אים מיט אזויפיל ליבשאפט און געטריישאפט.
נאך דעם ר' יואל, האט גערעדט זיין פאטער, 
האט  דערנאך  און  שליט"א  הערשל  ר'  הרה"ח 
שמעון  ר'  הרה"ג  פון  תורה  דברי  געהערט  מען 
משה  ישמח  דקהל  רב  שליט"א,  מייזליש  זאב 
בקרית יואל. מיט ברכת המזון איז מכובד געווארן 
האט  וועלכער  הי"ו,  דאווידאוויטש  ישראל  ר' 
אויפגעצויגן יהושע'לען פאר די ערשטע יארן פון 
זיין לעבן, ביז ער איז געקומען צום ברידערהיים.  
יעדער איינער האט באשיינפערליך געזעהן ווי די 
בר מצוה בחור'ל האט געשטראלט פאר שמחה די 

גאנצע נאכט.
אויפגעהויבן  מען  האט  בענטשן  נאכ'ן 
יהושע'לען אויף די פלייצע און דער גאנצער עולם 
טאנץ,  פייערליכן  א  אין  ארויסגעלאזט  זיך  האט 

וועלכע האט אנגעהאלטן פאר א לענגערע צייט.
געווען  זוכה  יהושע'לע  האט  צופרי  פרייטאג 
אנצוטון תפלין, צום ערשטן מאל אין זיין לעבן, 
ספעציעל  איז  נ"י,  יואל  ר'  פאטער,  זיין  ווען 
ארויסגעקומען אים אנטון די תפלין. עס איז געווען 
יהושע'לע  ווען  רירנדער מעמד,  געוואלדיגער  א 
זיינע  פון  אנוועזנהייט  אין  תפלין  אנגעטון  האט 
געלייענט  און  פאמיליע,  גאנצע  און  ברודער 
קריאת שמע, זייענדיג מקבל אויף זיך עול מלכות 
שמים און ווערנדיג מיט דעם אריינגענומען אין די 

רייען פון כלל ישראל המחויבים במצוות.
זיך  האבן  אווענט  דערהויבענעם  אזא  נאך 
און  אפגעזעגענען  געקענט  נישט  עלטערן  די 
ביז  יואל  קרית  אין  בלייבן  צו  באשלאסן  האבן 
זיי  האבן  צייט  די  פון  רוב  בשעת  שבת.  איבער 
זיינע  און  יהושע'לע  מיט  צוזאמען  פארברענגט 
סאמיט  המספיק  אינעם  איינוואוינער  די  חברים, 
זיין  און  מענעדזשער  דער  בשעת  ברידערהיים; 
ב"ב האבן זיך אפגעגעבן מיט זיי און זיי סערווירט 

פון אלעם גוטן.
ניין, המספיק איז נישט ווי א אייגענע משפחה, 

נאר פיל פיל מער פון דעם. 

המספיק נייעס

רירנדער מסיבת בר מצוה געפייערט דורך המספיק סאמיט ברידערהיים

>> זייט 36

זיינע  יהושע'לע שטאלצירט מיט  הבחור הח' 
אייגענע תפלין

משה  יעקב  ר'  מיט  זיך  פריידט  יהושע'לע 
סאפדי נ"י, מענעדזשער פונעם סאמיט היים

החשוב  הבחור  פאר  מצוה  הבר  מסיבת  אומפארגעסליכן  דעם  ביי  אן  אויבן  הערליכער  דער 
יהושע'לע גראס - צוגעשטעלט דורך המספיק סאמיט ברודערהיים

הרה"ח ר' מאיר ווערטהיימער הי"ו, טרעט אויף מיט רירנדע ווערטער ביים בר מצוה פון הבחור 
יהושע'לע גראס נ"י, איינוואוינער פון סאמיט ברידערהיים - צוגעשטעלט דורך המספיק

הרה"ג ר' שמעון זאב מייזליש שליט"א, רב ביהמ"ד ישמח משה, שכונת ברך משה, טרעט אויף מיט 
הארציגע דיבורים ביי די בר מצוה פון יהושע'לע גראס
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הויט

10 רירנדער מסיבת בר מצוה געפייערט 
דורך המספיק סאמיט ברידערהיים פאר 

איינעם פון די טייערע איינוואוינער

המספיק נייעסהמספיק נייעס

יעדן איינעם איז באשערט זיינע נסיונות אויף 
וואס  עלטערן  די  פאר  אבער  וועלטל.  אונזער 
זייער נסיון איז צו האבן א ספעציעלער קינד, איז 
אין די לעצטע צוויי צענדליגער יארן אנטשטאנען 
האט  ליכטיגקייט  גרויסער  א  שינוי.  ריזיגן  א 
זייער לעבן. א שיין  אנגעהויבן אריינשיינען אין 
וואס האט געטוישט דעם גאנצן מציאות פון דעם 

וועלט פון ספעציעלע קינדער.
דער דאזיגער ליכטיגקייט רופט זיך המספיק. 
איידער המספיק איז ערשינען אויפן האריזאנט, 
זיך  און  געפלאגט  זיך  עלטערן  די  האבן 
די  הילף.  קיין  אן  כמעט  אליינס,  געמוטשעט 
געליטן  נאך דאס מערסטע  קינדער אבער האבן 
האבן  וואס  עלטערן,  דען  קענען  ווי  דעם.  פון 
קינד,  דעם  אויסער  קינדער  מיט  שטוב  א  נאך 
זיך געהעריג אפגעבן מיט אזא קינד, און ריכטיג 

צושטעלן אלעס וואס ער דארף, אן הילף.
זענען  קינדער  די  ווען  נאך  רעדט  ווער 
אונטערגעוואקסן און מען דארף אלץ מער הילף. 
ווען עס איז געקומען צו די בר מצוה פון אזא קינד 
איז עס געווען באזונדער שווער. וואס טוט מען? 

וויאזוי געבט מען זיך אן עצה?
גאנצן  דעם  געטוישט  אבער  האט  המספיק 
פולשטענדיגע  געווארן  זענען  זיי  מציאות. 
ארויס  זיי  העלפן  און  עלטערן  די  מיט  שותפים 
אויף יעדן טריט און שריט. אויב איז דאס אמת 
ביי יעדן ספעציעלן קינד, איז דאס נאך פיל מער 
אמת ביי די קינדער וועלכע וואוינען אין די גרופ 

היימען פון המספיק.
ארויסגעשטעלט,  זיך  האט  מציאות  דער  אט 
פארגאנגענעם  דעם  מאל,  וויפילטן  צום 
האט  המספיק  ווען  וירא,  פרשת  דאנערשטאג 
הבחור  פון  מצוה  בר  הערליכן  דעם  געפייערט 
איינוואוינער  די  פון  נ"י,  גראס  יהושע  החשוב 
פון המספיק סאמיט ברידערהיים. א שמחה וואס 
זכרון,  אין  איינגעקריצט  בלייבן  געוויס  וועט 

נאר פון אלע  די גראס פאמיליע,  פון  נאר  נישט 
די  פון  זכרונות  די  אין  אוודאי  און  משתתפים, 

גאנצע המספיק פאמיליע.
יהושע'לע איז שוין אן איינוואוינער אין דעם 
יאר,  דריי  צו  קרוב  פאר  ברידערהיים  סאמיט 
און עס איז שוין א גאנצער יאר וואס די גאנצע 
און  גראס  משפחת  פאמיליע,  בשותפות'דיגע 
משפחת המספיק, גרייטן זיך צו דעם גרויסן טאג, 
ווען יהושע'לע וועט בר מצוה ווערן און אריינגיין 

לעול התורה והמצוות.
טאקע  זיך  זיי  האבן  שותפים,  ריכטיגע  ווי 
משפחת  ווען  בשעת  שמחה,  די  מיט  געטיילט 
פאר  מהודר'דיגע  א  צוגעשטעלט  האט  גראס 
המספיק  משפחת  האט  יהושע'לען,  פאר  תפלין 
צוגעשטעלט דעם מסיבת הבר מצוה, טאקע אין 
דעם המספיק זאל, און טאקע אויף דעם המספיק 
שטייגער, וועלכע ווייסט נישט פון קיין פשרות. 
און אוודאי דארף מען אפילו נישט זאגן, אז זיי 

כן יכנס לתורה:

רייכע בר מצוה פון הבחור יהושע'לע גראס געפייערט דורך המספיק און די גאנצע ברייטע פאמיליע

זייט 35 <<

אן אומפארגעסליכע מסיבה - המספיק טוט צושטעלן מאיעסטעטישע בר מצוה פאר הבחור החשוב יהושע'לע גראס נ"י, איינוואוינער פונעם 
המספיק סאמיט ברידערהיים
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