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A We’d be happy to 

accommodate you. We 
provide full financing, with 
zero down and a payment 
plan that works for you.

Have a question about business phone systems? Call or send it in, and get the response in print.

Q I’d love to install a Hosted PBX VOIP 
system, but I can’t pay the funds 

upfront. What can you do for me?
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"נעיווי  פון  היכל  ריזיגן  אָן  פילן  חסידים  טויזנטער  צענדליגער 

אויף  בילד  אומגלויבליך   — יאַרד  נעיווי  ברוקלין  אין  ּפלאַזאַ" 

איבערגעפולט  האָבן  חסידים  טויזנטער  ווען  עוועניו  בעדפאָרד 

ביי  שמחה  און  וואַרימקייט  אומבאַשרייבליכע   — גאַסן  די 

התלהבות'דיגע ריקודין ביז אין די פאַרטאָגס שעה'

התרוממות'דיגע טעג נָאכגעפָאלגט פון שבעת ימי המשתה
תנה לנו שבוע טוב רענן כגן רטוב!

רבבות חסידי סאַטמאַר ביי געהויבענע 
רבי'שע חתונה פון ערשטן אייניקל פון 
כ"ק מרן אדמו"ר מסאַטמאַר שליט"א

לעשות אותם ימי משתה ושמחה:

וויליַאמסבורגער אידן גרייטן זיך צו 
געהויבענעם שבת בצל כ"ק אדמו"ר 
מרַאחמיסטריווקא-ארה"ק שליט"א

"קאָנטינענטאַל זאַלן" סּפעציעל אויסגעשטעלט צו קענען אַקאָמאָדירן ריזיגן ציבור בלעיה"ר

נגידים בעם שליסן זיך ָאן מיט גרעסערע סכומים לטובת מוסדות רַאחמיסטריווקא בארה"ק

חסידי וויזניץ גרייטן זיך 
צום בַאזוך פון כ"ק אדמו"ר 

מוויזניץ-ב"ב שליט"א
וועט אי"ה וויילן דריי וואָכן אין ניו יאָרק —

קומט אָן קומענדיגן מאָנטאָג קיין וויליאַמסבורג — 

קהל  דורך  צוגעשטעלט  ּפנים"  "קבלת  מסיבת 

"תורת חיים וויזניץ" אין וויליאַמסבורג

חופה

מצוה טַאנץ חתונה

מיר זָאלן ַאליין דערהערן דעם רוף:
'אל תשליכנו לעת זקנה'
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The ultimate statement for
your Milchig and Pareve
Cakes and Miniatures! G. Hollander -718.384.0564

ּפערזענליכע איבערלעבעניש /  ַאן אויפווַאכונגס רוף

לָאמיר זיך צונויפרעדן /  אל תשליכנו לעת זקנה

הלכות /  ברכת הנהנין

ּפרַאקטיש גערעדט /  נעהרונג און מאכלים

רעסעפיס פַאר די קָאך

דער ווינקל פאר די
אידישע מאמע

ּפערל ווערטער פון אונזערע חכמים

דָאס ריכטיגע  ווָארט אויפ'ן  ָארט

פרַאגעס פאר גרעסערע קינדער

פרַאגן אין גרַאמען / חידות 

קעסטל רעטעניש / צום ּפינטל

  שַארף דיין קָאּפ / סודָאקַא ּפָאזעל

ביזזי ביטס

דער ווינקל 
פאר  יוגענט
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זיעק–ריווָארד ּפָאנזי קרַאך

י. אייזנער

ַאפגַאניסטַאן: אויפ'ן וועג צו 
רייכטום ָאדער פרישע קָארוּפציע?

זוכט איר ַא דזשַאב? שַאפט 
געלט פַאר ָאבַאמַא...!

שווער אָּפגעהאָרעוועט אידיש געלט גייט לטמיון 

אין אַ 600 מיליאָן דאָלאַר ּפאָנזי שווינדל

מ'דערלערנט זיך נישט:

קבר רחל

 די היסטָאריע פון דער געביידע אויף קבר רחל — די פַארשידענע סגולות 
ווָאס אידן פלעגן וויסן אויף דעם ּפלַאץ — רחל מבכה על בניה

חל 
מע ר

טירה פון מַא
י"א חשון שנת ב' אלפים ר"ח3565 יָאר צו דער פ
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שבת נָאך ַא חתונה

מנהגים פון שבע ברכות, ּפרַאווען סעודות, נעמען ַא פנים חדשות, שבת שבע ברכות, מנהגים וענינים

בני יפת גמר וגו' ובני גמר אשכנז:

אשכנז
וואו געפינט זיך אשכנז, אַ בליק אויף די אשכנזים, 

מנהגי אשכנז, נוסח אשכנז, יוצאי אשכנז, 

אשכנזי'שע הברה און לשון אשכנז

אויפ'ן געביט פון חינוך

פון: י. קלערט

ַאנטוויקלען קינדער

1

ַא סעריע ַארטיקלען איבער די פילע איינצלהייטן און וועגן צו 
העלפן קינדער ַאנטוויקלען זייערע כשרונות און מעגליכקייטן 

)געאייגנט פַאר עלטערן און מחנכים(

 הרה"ק רבי אברהם אלימלך 
מקַארלין זי"ע הי"ד

70 יָאר צו דער הסתלקות

י"ד חשון תש"ג
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]פאָרזעצונג פון פאָריגן נומער[

ַא סַאטמַארער קהילה  עס איז געווען 
אין איסט סייד?

ר"י שליט"א: זיכער, עס איז אויך דָארט געווען 
ַא סַאטמַארער תלמוד תורה אין די איסט סייד וואו 
מנהל  ַאלס  דינען  צו  זכיה  די  געהַאט  הָאב  איך 

הת"ת.
צייט  ערשטע  די  הָאט  עולם  סַאטמַארער  דער 
געדַאוונט אין ַא בית המדרש אויף לואיס סטריט, 
ווָאס איז פַאר דעם געווען ַא סטרעטינער שטיבל, 
און ַא חלק עולם הָאט געדַאוונט אין בית המדרש 
דקהל חרדים, ווָאס איז געווען ַא היימישער בית 
3–טע  די  אויף  געפינען  זיך  הָאט  און  המדרש, 
לואיס  אויף  המדרש  בית  אינעם  דָארט  סטריט. 
סטריט הָאט מען אויך איינגעָארדנט די קלַאסן פון 

די סַאטמַארער תלמוד תורה.
בערך אין יָאר תשי"א–י"ב ווען די קהילה הָאט 
אויף  המדרש  בית  דָאס  און  פַארגרעסערט  זיך 
די  הָאבן  קליין,  צו  געווָארן  איז  סטריט  די 3–טע 
צו  ַאריבערצוציען  זיך  בַאשלָאסן  הקהילה  ראשי 
ָאּפגעקויפט  דַאן  מ'הָאט  און  בנין,  גרעסערן  ַא 
די ראשי  די 5–טע סטריט. ָאבער  אויף  בנין  דעם 
הקהלה הָאבן זיך געקווענקלט צי מ'זָאל לָאזן דעם 
סַאטמַארער עולם ַאריבערקומען אינעם נייעם בית 

המדרש. 
מיטינג  ַא  פָארגעקומען  דעמָאלטס  איז  עס 
געמַאכט  הָאט  מען  און  הקהלה  חברי  די  צווישן 
ווַאלן אין די קהילה, רוב עולם הָאט געוועלט ַאז 
דַאווענען  מיטקומען  קען  עולם  סַאטמַארער  דער 
הָאט  קיינער  ָאבער  המדרש,  בית  נייעם  אינעם 
נישט אונטערגעשריבן דעם דָאקומענט און ָאן קיין 
אונטערשריפט הָאט דער בַאשלוס פון קהל נישט 
ָאבער  בין  איך  ווי  ַאזוי  תוקף.  שום  קיין  געהַאט 
דערמַאנט,  פריער  ווי  מעמבער,  ַא  געווען  דָארט 
ווָאס  דָאקומענט  דעם  אונטערגעשריבן  איך  הָאב 
איז  ַאזוי  און  בַאשלוס,  דעם  בַאשטעטיגט  הָאט 
פַאר  בַאזע  ַא  געווָארן  המדרש  בית  חרדים  דער 
בית  דָאס  און  סייד,  איסט  די  אין  שלומינו  אנשי 
איסט 5–טע סטריט  די 632  אויף  חרדים  המדרש 
ָאפיציעלער  דער  ַאלס  געווָארן  פַארווַאנדלט  איז 
און  סייד,  איסט  די  אין  המדרש  בית  סַאטמַארער 
אויף די העכערע שטָאקן איז געווען די פיר קלַאסן 

פון די סַאטמַארער תלמוד תורה.
אין יענע יָארן איז דָארט געווען דער גרעסטער 
זיך  הָאט  דָארט  און  אידן  ערליכע  פון  קיבוץ 
איז  עס  ַאמעריקע!  אין  סַאטמַאר  געגרינדעט 

זענען  ווָאס  אידן  היימישע  ַאסַאך  דָארטן  געווען 
די שטָאט סַאטמַאר פַאר  פון  נָאך ַארויסגעקומען 
הָאב  איך  וועמען  רייז,  ברוך  ר'  הרה"ח  קריג,  די 
שמעלקא  ר'  הרה"ח  און  דערמַאנט,  פריער  שוין 
געוואוינט  דָארט  הָאט  אויך  אא"וו.  ע"ה,  דעוויד 
הרה"ח ר' שמואל שלמה דַאווידָאוויטש ע"ה ווָאס 
איז אויך געווען פון די שטָאט סַאטמַאר, ווָאס איז 
פון  ּפרעזידענט  דער  געווען  אויך  צייט  שטיק  ַא 

קהל חרדים.
אינדערהיים  שוין  איז  ווָאס  שלמה,  שמואל  ר' 
מיר  הָאט  מענטש,  בתי'שער  בעל  ַא  געווען 
פַארציילט ַאז ווען דער רבי זי"ע הָאט געדַארפט 
ווערן רב אין די שטָאט סַאטמַאר, איז ער ַאריין צום 
רבי'ן זָאגן ַאז דער רבי דַארף נעמען אין בַאטרַאכט 
און  ַאן עכט אשכנזי'שע שטָאט  איז  ַאז סַאטמַאר 
דער רבי וועט זיך מוזן צושטעלן צו זייערע זמנים 
און מנהגים, הָאט אים דער רבי געענטפערט מיט 
ַא שמייכל: "הָארך אויס, ווען ערב פסח פַאלט אום 
שבת, בין איך שוין ניין ַאזייגער פַארטיג מיט שלש 

סעודות, ווייל ַאז מ'דַארף קען איך..."
למעשה איז טַאקע ַאזוי געווען, ווען דער רבי 
אשכנזי'שע  די  צו  דַאווענען  גיין  פלעגט  ז"ל 
קהילה הָאט ער זיך טַאקע צוגעשטעלט צו זייערע 

זמנים און מנהגים. 

ווער איז געווען דער רב אין די ָארטיגע 
קהילה? 

ר"י שליט"א: נישט קיין ַאנדערער ווי דער רבי 
זעלבסט! פון ָאנהייב יָאר תש"ז איז דער רבי זי"ע 
געווען דער ָאפיציעלער רב אין די ָארטיגע חרדים 
השתלשלות  די  און  סייד.  איסט  די  אין  קהילה 
זי"ע  רבי  דער  ווען  פָאלגענד:  ווי  איז  הדברים 
הָאט  ַאמעריקע  קיין  ַארויפקומען  געזָאלט  הָאט 

מען אים געמוזט ערלעדיגן עּפעס ַאן ָאפיציעלע 
רבנות ּפָאסטן, ווייל אין יענע צייט הָאט מען נישט 
ַאזוי,  סתם  ַאמעריקע  אויף  ַארויסקומען  געקענט 
בַאזע  ַא  עּפעס  מ'הָאט  ַאז  צייגן  געמוזט  מ'הָאט 
דעם  מען  הָאט  דעריבער  ערנערן,  זיך  ווָאס  פון 
אין  רב  פַאר  אויפנעמען  ערגעץ  געדַארפט  רבי'ן 
ַאן ָאפיציעלע קהילה ווָאס איז געווען ַאנערקענט 
פון  די ראשי קהילה  רעגירונג, דַאן הָאבן  די  אין 
רבי'ן  פַאר'ן  ַאריבערגעשיקט  קהילה  חרדים  די 
און  דָאקומענטן  נויטיגע  די  ישראל  ארץ  קיין 
זיי  ַאז  געשטַאנען  איז  עס  וואו  ַאפידעיוויטס, 
אין  רב  ָאפיציעלן  פַאר'ן  רבי'ן  דעם  אויף  נעמען 
קהל חרדים, און דורכדעם הָאט דער רבי בַאקומען 

די סערטיפיקַאטן ַאהערצוקומען אין ַאמעריקע. 

ווי לַאנג הָאט דער רבי זי"ע געהייסן רב 
פון די חרדים קהילה? 

ווינטער  אומגעפער ביז ָאנהייב  ר"י שליט"א: 
ַאמעריקַאנער  די  הָאט  דעמָאלטס  תש"ח,  שנת 
און בחורים  יונגעלייט  נעמען  געווָאלט  רעגירונג 
דינען אין מיליטער צוליב די מלחמה אומשטענדן. 
ר'  בן  יוסף  ר'  הרה"ח  געווען  איז  זיי  פון  איינער 
געווען  נָאכדעם  איז  משה  )ר'  ע"ה  ברייער  משה 
קהילה  סַאטמַארער  די  פון  ּפרעזידענט  דער 
געדַארפט  זיך  הָאט  וועלכער  ּפַארק(  בָארָא  אין 
אים  בַאשלָאסן  מען  הָאט  מיליטער,  צום  שטעלן 
אויפצונעמען פַאר ַא רב אין די קהילה, כדי נישט 
צו דַארפן דינען אין מיליטער. נו, צוויי ּפערזָאנען 
קענען דָאך נישט דינען ַאלס רב אין איין קהילה, 
דעריבער הָאט דער רבי ז"ל דעמָאלט 'געדַאנקט' 
פון די חרדים רבנות, און ר' יוסף ברייער הָאט מען 

אויפגענומען פַאר רב... 
ָאריגינעלן  דעם  בַאזיץ  אין  מיר  ביי  הָאב  איך 

הָאט  זי"ע  רבי  דער  ווָאס  דָאקומענט  ענגלישן 
אונטערגעשריבן ַאז ער זָאגט זיך אויף פון די חרדים 
פָארגעשריבן  דָאס  מ'הָאט  ַאז  גלייב  איך  רבנות. 
נישט  הָאט  זעלבסט  רבי  דער  ווייל  רבי'ן  פַאר'ן 
ווען דער  געקענט קיין ענגליש. איך געדענק ַאז 
רבי הָאט געדַארפט ווערן ַאן ַאמעריקַאנער סיטיזן 
שטָאטישע  עטליכע  רבי'ן  צום  געקומען  זענען 
בַאַאמטע אויספרעגן דעם רבי'ן געוויסע פרַאגעס, 
און ווען זיי הָאבן געפרעגט דעם רבי'ן צי ער קען 
ענגליש, הָאט דער רבי געוויזן אויפ'ן ספרים שטוב 
ַאלע  די  ַאדורכלערנען  כ'וועל  ווען  געזָאגט:  און 
ספרים, דעמָאלטס וועל איך זיך לערנען ענגליש...

עּפיזָאד,  קָאמישן  ַא  יעצט  מיך  דערמַאן  )איך 
ווָאס מ'הָאט דעמָאלטס פַארציילט אויף ַא היימישן 
ּפעיּפערס,  סיטיזן  מַאכן  געגַאנגען  איז  ווָאס  איד 
און ווען מ'הָאט אים געפרעגט ווער עס איז דער 
צו  ַאנשטַאט  ַאמעריקע,  אין  מענטש  העכסטער 
ענטפערן דער ַאמעריקַאנער ּפרעזידענט הָאט ער 
געענטפערט ר' יושע הארוך, ווָאס איז דעמָאלטס 

געווען דער 'העכסטער' היימישער מענטש...(

געקומען  ַאמָאל  איז  זי"ע  רבי  דער 
בַאזוכן אין איסט סייד?

ר"י שליט"א: איך געדענק צוויי מָאל ווָאס דער 
רבי איז געקומען אויף ַא שבת אין די איסט סייד. 
)איין מָאל איז דָאס געווען אין יָאר תשי"ג פרשת 
בא, עס איז געדרוקט אין דברי יואל פרשת בא די 
ווָאס דער רבי  דרשה און דער לענגערער פלפול 

הָאט דָארט געהַאלטן שבת נָאכמיטָאג(. 
איינמָאל ווען דער רבי איז געווען אויף ַא שבת 
ביים  איינגעשטַאנען  ער  איז  סייד  איסט  די  אין 
ר'  ביי הרה"ח  איינמָאל  און  זצ"ל,  רב  עטשעדער 
ברוך רייז ע"ה פון די ראשי קהילה פון חרדים, ער 
איז ַארויסגעקומען קיין ַאמעריקע פַאר די מלחמה, 
רבי'ן  מיט'ן  געהַאלטן  נָאענט  זייער  זיך  הָאט  ער 
נתינות  שיינע  שיקן  כסדר  פלעגט  ער  און  זי"ע 
פַאר'ן רבי'נס מוסדות נָאך פַאר די קריג. ]ווי מיר 
הָאבן ַארָאּפגעברענגט ביים שמועס מיט הרה"ח ר' 
ברוך קליין זללה"ה איז ר' ברוך רייז ע"ה ַא צייט 
געווען דער גבאי קודש פַאר די סַאטמַארער בית 

המדרש אין ירושלים[.
קיין  שבת  אויף  קומען  פלעגט  רבי  דער  ווען 
סַאטמַארער  ַאסַאך  מיטקומען  פלעגן  סייד  איסט 
חסידים פון וויליַאמסבורג. צו די תפילות און טישן 
אויך  עולם,  גרויסער  ַא  צוזַאמלויפן  זיך  פלעגן 
ַאריבערשּפַאצירן  אידן  היימישע  ַאסַאך  פלעגן 
דעם בריק קיין איסט סייד דורכאויס דעם שב"ק. 
דעם  צווישן  איינטיילן  מען  פלעגט  עליות  די 
בעלי בתי'שן עולם וועלכע פלעגן שנדר'ן שיינע 

סכומים לטובת די סַאטמַארער מוסדות. 
ַאן  מיט  געהַאט  אינזין  יעדן  הָאט  רבי  דער 
ַאז  זיך  דערמַאן  איך  ליבשַאפט.  אויסטערלישע 
ביי איינס פון די בַאזוכן הָאט מיך דער רבי נָאך 
מעריב  דַאווענען  צו  געווען  מכבד  סעודות  שלש 
פַאר'ן עמוד, זָאגנדיג: דו ביסט דָאך אויך געווען 
פון די ווָאס הָאבן היינט נישט בַאקומען קיין עליה 

וועסטו דַאווענען מעריב... 
פָארגעקומען  סייד  איסט  אין  דָארט  איז  אויך 
די צווייטע סעודת הודאה כ"א כסלו תשי"א אין 
שּפיץ פון רבי'ן זי"ע אין בית המדרש אויף לואיס 

דער רבי הָאט יעדן אינזין געהַאט מיט ַאן אויסטערלישע ליבשַאפט. איך 

שלש  נָאך  רבי  דער  מיך  הָאט  בַאזוכן  די  פון  איינס  ביי  ַאז  זיך  דערמַאן 

סעודות מכבד געווען צו דַאווענען מעריב פַאר'ן עמוד, זָאגנדיג: דו ביסט 

עליה  קיין  בַאקומען  נישט  היינט  הָאבן  ווָאס  די  פון  געווען  אויך  דָאך 

וועסטו דַאווענען מעריב...

פראגע

ר"ש שליט"א: ענטפער

ַא בַאלערנדער שמועס מיט הרה"צ

רבי ישעי' גרויס שליט"א
קערעסטיר–בערבעשטער רב

זקניך ויאמרו לך
•

בַאלערנדע שמועסן מיט זקנים שליט"א פון זייערע 
איבערלעבענישן מיט מרן רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע

ש. ראָזענבערג, ירושלים

ב

ציון
צהלי ורוני יושבת 

שילדערונג פון די זעקס 

געהויבענע נסיעות פון 

רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע 

אין ארץ הקודש
תרצ"ב - תש"ו - תשי"ב - תשט"ו - תשי"ט - תשכ"ה

באַאַרבעט לרגל דער בעפאָרשטייענדער נסיעה פון כ"ק מרן אדמו"ר מסאַטמאַר שליט"א קיין ארץ ישראל - שבט תשע"ג

 עבר ושנה 
נעשה לו כהיתר / • ב. טויב                   2 

ּפערל ווערטער / • מ. ד.                         5      
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 ווייסע הויז לייקנט ָאּפ בַאריכט וועגן 

ַאמעריקע-אירַאן נוקלעַארע בַאגעגעניש            3 

 מדינת ישראל פירט דורך נייע לופט ַאטַאקעס 

אין עזה; 4 מיליטַאנטן אומגעקומען                  3 

גרויס זָארג פון פרישע העצע איבער גיוס בני הישיבות 

ביי די קומענדיגע ווַאלן קַאמּפיין אין אר"י              15 

 עסקנים פון "יד לאחים" הָאבן גערַאטעוועט 

 ַא אידישע פרוי מיט איר ניי-געבוירן קינד 

פון ַארַאבישע הענט                              15  

יו.דזשעי.ָא. רופט סיטי רעדיסטריקטינג קָאמיסיע 

 צו פַאראייניגן און פַארשטערקערן 

ציבור'ס ּפָאליטישן כח               16 

 מולטי-וויטַאמין רעדוצירט מעגליך 

קענסער ריזיקע אין מענער           32 

 אינצידענט מיט בחור אין וויליַאמסבורג 

ווערט ערנסט אויסגעפָארשט דורך ּפָאליציי     35 

פינף קינדער שווער געשעדיגט פון אויטָא ווָאס 

פָארט ַארויף  אויף סיידווָאק אין סקווער            35 

 לאָיערס, ּפראָפעסאָרן, און חרדי'שע עסקנים 
ביי ּפרעסע קאָנפערענץ ווייזן אויף 

לעכערליכקייט פון שטודיע קעגן מציצה בפה
עסקנים ברענגען ַארויס קריטישע–וויכטיגקייט פון די קעיס; לעגַאלער עקסּפערט דיסקוטירט דעטַאלן פון די געריכט ָאנקלַאגע

 פילע נשים צדקניות 

 ערוואַרט צום יערליכן 

 "סקול עפענונג" ּפאַרטי, 

 דעם מוצאי שבת קודש פ' לך, 

אין זאַל פון עטרת אברהם

19

אָבאַמאַ אַּפעלירט צו אַמעריקע'ס וויילער 
אים צו שענקן נאָך פיר יאָר צו ענדיגן די 

אַרבעט; ראָמני שטייגט העכער אין די ּפאָולס
ּפרעזידענט 

אָבאַמאַ זוכט 

צוריקצוכאַּפן 

מאָמענטום דורך 

אַטאַקירן ראָמני 

אין אויסערן 

ּפאָליטיק דעבאַטע

סענזאַציאָנעלע אויפדעקונג:

סטעיט דעּפאַרטמענט האָט 

געוואוסט אַז די בענגאַזי 

קאָנסולאַט איז אונטער אַטאַקע

1

7וועטער עקסּפערטן הַאלטן אויג אויף מעכטיגן שטורעם ווָאס קען ָאנקומען צו ניו יָארק

2
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זעלטענע  ַא   — פלעטבוש 
פָארגעקומען  איז  קָאנפערענץ 
דעם מָאנטָאג, אין זַאל פון ישיבת 
תורה ודעת פון פלעטבוש, וואו די 
פָארשטייער  און  עסקנים  פירנדע 
וועלכע  קערּפערשַאפטן  די  פון 
די  קעגן  סיטי  די  קלָאגן 
די  קעגן  גזירה  אומדערהערטע 
בפה,  מציצה  פון  מסורה  הייליגע 
אינאיינעם מיט לָאיערס, בַארימטע 
דָאקטוירים און ּפרָאפעסָארן, הָאבן 
ערקלערט וואו מ'הַאלט, און ווָאס 

עס איז די קעיס קעגן די סיטי. 
דער לָאיער ר' ירחמיאל סימינס, 
פַארזַאמלונג  די  געעפנט  הָאט 
איבערבליק  קורצן  ַא  געבנדיג 
איבער די ַאנטוויקלונגען, זינט דעם 
טרויעריג–היסטָארישן טָאג ווען די 
ניו יָארק סיטי הָאט ַארויסגעטרָאגן 
דָאס  איז  ווָאס  גזירה,  שווערע  די 
צו  מ'ּפרובירט  ווָאס  ערשטע מָאל 
והמצוות;  התורה  שמירת  שטערן 
ווָאס  ָאנקלַאגע  די  שּפעטער  און 
מ'הָאט ַאריינגעטרָאגן אין געריכט 

תיכף נָאך יום טוב.
היינט  ווָאלט  געזעץ  "דָאס 
אין קרַאפט,"  געדַארפט ַאריינגיין 

ב"ה  מ'הָאט  ָאבער  דערקלערט.  סימינס  הָאט 
ראש  ערב  ביז  'סטעי'  ַא  בַאקומען  צו  בַאוויזן 
חודש כסליו, ווען עס וועט פָארקומען ַא 'הירינג' 
'ּפרעלימינערי  ַא  פַארלַאנגען  מ'וועט  וואו 
אינדזשָאנקשן,' ַאז דער געריכט זָאל ָאּפשטעלן 
דָאס געזעץ ביז זיי קוקן איבער די קעיס. די סיטי 
דַארף הָאבן ַאריינגעגעבן איר ַאנטווָארט צו די 
קלעגער  די  און  ווָאך,  קומענדיגע  די  קלַאגע 

הָאבן דַאן ביז ָאקטָאבער 6 צו ענטפערן.  

די  הָאבן  קָאנפערענץ  די  דורכאויס 
בַאטייליגטע געשטוינט צו הערן פון בַארימטע 
הויכרַאנגיגע  הָאבן  וועלכע  ּפרָאפעסָארן, 
בַארימטע  און  שּפיטעלער  אין  ּפָאזיציעס 
אוניווערזיטעטן, וועלכע הָאבן ַארויסגעברענגט 
ווי די סיטי מַאנעוורירט מיט די סטַאטיסטיקס 
און  לעכערליך  ַאלס  געפונען  הָאבן  זיי  ווָאס 

אויסגעזויגן פון די פינגער.
צו  געווען  איז  שָאקירענד  און  רירענד  גָאר 
הערן פון די מוטער פון איינעם פון די קינדער 

ווָאס די סיטי נוצט אונטערצושטיצן זייער גזירה 
קעגן מציצה בפה, וועלכע הָאט געשילדערט די 
ביז  אויס  נָאך  שטייט  זי  ווָאס  שיקַאנירונגען 
היינט און זי ציטערט ַאריינצוגיין אין שּפיטָאל 
וועלכן ּפרָאבלעם. "זיי  מיט ַא קינד צוליב סיי 

הָאבן מיך טרָאומַאטיזירט!"
הָאט  הי"ו  נידערמַאן  דוד  משה  ר'  הרה"ח 
הרבנים'  'התאחדות  די  ַאז  ַארויסגעברענגט 
בַאקעמפט שוין די גזירה זיבן יָאר, ָאנגעהויבן פון 
ווען די סיטי הָאט ָאנגעהויבן צו וועבן די ערשטע 

ּפלענער קעגן מציצה בפה. טרָאץ 
אויסגעזען  ָאפט  הָאט  עס  ווָאס 
שווער און ָאּפקעמפבַאר, הָאט מען 
מיט  בַאוויזן  מָאל  פָאריגעס  ב"ה 
דשמיא  סייעתא  אויסטערלישע 
די  ָאּפצושלָאגן  און  ָאּפצולייגן 
גזירה, ַאדַאנק די אומבויגזַאמקייט 
די  פַאר  ַארויסשטעלן  זיך  און 
ווָאס  אויף  מילה,  מצות  הייליגע 
דָאס  געהַאט  ַאלץ  הָאבן  אידן 
מערסטע מסירות נפש, אויף ווָאס 
הורגנו  עליך  כי  זָאגט  פסוק  דער 

כל היום. 
מחוייב  ווייטער  מען  איז  איצט 
צו טָאן, און מיט אונזער שטַאנד–
אונזער  טָאן  און  הַאפטיגקייט 
חובת  און  השתדלות  מַאקסימום 
בעז"ה  מיר  וועלן  השתדלנות, 
במעשה  הצלחה  זען  נָאכַאמָאל 

ידינו ָאּפצושרייען די גזירה. 

ווער גיט אַרויס 

אינפאָרמאַציע און ווער 

פאַרהוילט פאַקטן?

זענען  קָאנפערענצן  ּפרעסע 
געווענליך געצילט אויסצושמועסן 
פַארזַאמלונג  די  ָאבער  נייעס,  דיסקוטירן  און 
הָאט  עס  זעלבסט.  נייעס  געווען  איז  מָאנטָאג 
מילה  ברית  מצות  ווען  ַאז  אונטערגעשטרָאכן 
איז אונטער ַאטַאקע, קומט כלל ישראל צוזַאם 
שלימות  למען  אינאיינעם  מ'קעמפט  און 
קָאלירפולע  ַא  געווען  איז  עס  קדשינו.  ברית 
און  שיכטן  ַאלע  פַארטרעטנדיג  קָאנפערענץ, 

קרייזן פון חרדי'שן אידנטום.

 לאָיערס, ּפראָפעסאָרן, און חרדי'שע עסקנים 
ביי ּפרעסע קאָנפערענץ ווייזן אויף 

לעכערליכקייט פון שטודיע קעגן מציצה בפה
עסקנים ברענגען ַארויס קריטישע–וויכטיגקייט פון די קעיס; לעגַאלער עקסּפערט דיסקוטירט דעטַאלן פון דער געריכט ָאנקלַאגע

 רירנדע שילדערונג פון מאַמע וויאַזוי זי ווערט פאַרפאָלגט ביז איצט, נאָכ'ן ּפרובירן צו צוטשעּפען פטירה 

פון איר רך הנימול ע"ה צו 'מציצה בפה'; זי האָט מורא אַריינצוטראָגן קינדער אין נ.י. שּפיטעלער

האָט  סימינס,  מר.  קאָנפערענץ,  די  פון  טשערמאַן  דער 

ווערן פאַרשּפרייט דורך די  וואָס  אַדרעסירט עטליכע בלבולים 

ּפרעסע און די ריכטיגע פאַקטן.

בלבול 1( דער ציבור קאָאָּפערירט נישט און וויל נישט 
נאָכפאָרשן הוירּפיס. 

ווי  איז  שאַפן,  צו  ּפרובירט  סיטי  די  וואָס  איינדרוק  דער 
נישט קאָאָּפערירן מיט  ווילן  ציבור  די עסקנים און דער  גלייך 
די  געברענגט  האָט  עס  וואָס  אויספאָרשונגען  געזונטהייט  די 

הוירּפיס אין קינדער נאָך ברית'ן. 
פאַקט: נאָך וואָס די סיטי איז צום ערשטן מאָל אַרויסגעקומען 
די  האָט  הוירּפיס,  געברענגט  האָט  בפה  מציצה  אַז  באַשולדיגן 
באַהאַנדלען  צו  וויאַזוי  ּפראָטאָקאָל  אַ  אַרויסגעגעבן  סטעיט 
אַזעלכע קעיסעס צו קענען פעסטשטעלן פון וואו די אינפעקציע 
אויפ'ן  טעסטס  די.ען.עי.  דורכצופירן  גערופן  האָט  עס  קומט. 
מוהל און אַנדערע וואָס קומען אין באַרירונג מיט'ן קינד, וואָס 

דאָס וועט צייגן קלאָר פון וועמען דאָס קינד האָט אָנגעשטעקט 
די אינפעקציע )וויבאַלד אין יעדן מענטש האָט די אינפעקציע 
אַנדערע די.ען.עי. אָּפדרוקן(. ווי אויך האָט עס אַריינגעשטעלט 
אַזעלכע  אין  האַנדלען  זאָלן  מוהלים  וויאַזוי  באַוואָרענונגען 

פעלער.
דעם  אַדאָּפטירט  האָבן  סטעיט  די  אין  קאַונטיס  אַלע 
דעּפאַרטמענט  העלט  סיטי  יאָרק  ניו  די  אויסער  ּפראָטאָקאָל, 
האָט עס אָּפגעוואָרפן און האָט נישט קאָאָּפערירט געהעריג צו 

קענען נאָכפאָרשן די פעלער.
הוירּפיס  מער  אויף  ווייזן  סטאַטיסטיקס  די   )2 בלבול 

פעלער ביי קינדער וואָס זענען אַדורך מציצה.
און  באַריכטן  ּפרעסע  אַלגעמיינע  די  אין  מ'לייענט  ווען 
מאַכט  הוירּפיס  ווי  אויס  קוקט  סיטי,  די  פון  סטעיטמענטס 
בפה,  מציצה  דורכגעגאַנגען  זענען  וואָס  קינדער  ביי  בלויז  זיך 
זענען  וואָס  קינדער  ביי  זענען  פעלער  רוב  כאָטש  אַז  אָדער 
די  זענען  עס  וואָס  איז  פאָלגענד  בפה.  מציצה  דורכגעגאַנגען 

פאַקטן:
הוירּפיס קעיסעס טרעפט זיך אויך ביי אַלגעמיינע קינדער, און 
אַזוי פיל ווי זיבציג ּפראָצענט פון די ערוואַקסענע באַפעלקערונג 
אַמאָל  האָבן  זיי  אַז  צייגט  )וואָס  אַנטי–באַדיס  הוירּפיס  האָט 
געהאַט די וויירוס, און לויט די סיטי איז דאָס וויאַזוי עס קען 

אַריבערגיין פונעם מוהל צום קינד(, נאָר ביי גאָר קליינע קינדער 
קען עס זיין מסוכן. 

זייער  דורכאויס  דאָקומענטירט  סיטי  די  האָט  פאַקטיש 
די  וועלכע  אין  יאָרק  ניו  אין  קעיסעס  הוירּפיס   79 שטודיע 
בפה,  מציצה  קיין  דורכגעגאַנגען  נישט  קלאָר  זענען  קינדער 
צו מציצה בפה.  ווילן צושרייבן  זיי  וואָס   5 בלויז אַנדערע  און 
דער איינציגסטער באַווייז אַז די קעיסעס זאָל קענען האָבן אַ 
שייכות מיט מציצה בפה, איז ווייל לויט די סיטי איז די ראַטע 
ביי  ווי  ברית  אַ  נאָך  קינדער  ביי  העכער  געווען  הוירּפיס  פון 

אַלגעמיינע קינדער.
עקסּפערטן,  די  דורך  געוואָרן  צענומען  איז  בלבול  דער  אָט 
וועלכע האָבן אָנגעוויזן אַז די געפינסן זענען פאַלש, סיי ווייל די 
קעיסעס זענען נישט באַשטעטיגט, און אפילו אויב יאָ, האָט די 
סיטי קלאָר אונטערגעשאַצט די צאָל קינדער וואָס גייען דורך 
ּפראָצענט  הונדערט  אַז  גערעכנט  האָט  סיטי  די  בפה.  מציצה 
פופציג  און  מציצה,  האָבן  מוסדות  חסידי'שע  אין  קינדער 
אויפגעקומען  איז  סיטי  די  מוסדות.  ליטווישע  אין  ּפראָצענט 
און  מוסדות,  די  אין  לערנען  קינדער  וויפיל  שאַצונג  אַ  מיט 
 20,493 פון  ציפער  אַ  מיט  אויפגעקומען  זיי  זענען  דורכדעם 
וואָס  יאָר  פינף  די  דורכאויס  בפה  מציצה  געהאַט  האָבן  וואָס 

בלבולים

]פאָרזעצונג אויף זייט 66[

]פאָרזעצונג אויף זייט 67[

הרב גדלי' וויינבערג — אגודת ישראל; הרה"ח ר' משה דוד ניעדערמאַן הי"ו — התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא; הרב חיים 

דוד צוויבעל — אגודת ישראל; הרב לוי העבער — אינטערנעשאנעל ברית אסאסיעישאן; דר. דניאל עס. בערמאן — וועסט-

געוועזענער טשעיר פון דעסישאן, ריסק און  טשעסטער סקווער שפיטאל טשיעף אוו אינפעקשעס דיזיעז; דר. אווי פעדערגרוען — 

אפערעישאן דיוויזיע פון קאלאמבוס יוניווערזיטי ביזנעס סקול; אויך איז געווען דר. ברענד ברוער  — דירעקטאר פון עפידמיאלאגיע 
ריסוירטש אין בית ישראל מעדיקעל צענטער'ס דעפארטמענט אוו פעין מעדיצין  
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 לאָיערס, ּפראָפעסאָרן, און חרדי'שע עסקנים ביי ּפרעסע קאָנפערענץ 
ווייזן אויף לעכערליכקייט פון שטודיע קעגן מציצה בפה

ָאפענע  די  געווען  איז  חידוש  צווייטער  ַא 
ווילן  "מיר  ציבור.  מיט'ן  קָאמוניקַאציע 
קָאמוניקירן מיט די קָאמוניקירער" צום ציבור, 
הָאט דער ַאדווָאקַאט און געטרייער עסקן למען 
שלימות ברית קדשינו, ר' ירחמיא–ל )רַאבערט( 
דעם  ָאנהייב,  גַאנץ  ערקלערט  הי"ו,  סימינס 
געפירט  הָאט  סימינס  אסיפה.  די  פון  צוועק 
הָאט  ער  וועלכע  דורכאויס  קָאנפערענץ,  די 
איינפַאכע ָאבער עלָאקווענטע שּפרַאך  ַאן  מיט 
די  און  פַאלסיפיצירונגען  סיטי'ס  די  ערקלערט 

גרונדן פַאר די לעגַאלע קעיס. 
אויפ'ן אויבנָאן זענען געווען די פַארטרעטער 
הָאבן  וועלכע  קערּפערשַאפטן  די  פון 
משה  ר'  הרה"ח  קלַאגע,  די  ַאריינגעטרָאגן 
און  עסקן  געטרייער  דער  הי"ו  נידערמַאן  דוד 
דארה"ב  הרבנים  התאחדות  פון  פָארשטייער 
ַאז  ַארויסגעברענגט  הָאט  וועלכער  וקַאנַאדַא 
מרן רבינו הק' מסַאטמַאר זי"ע הָאט געגרינדעט 
מיט  ָאנגיין  קענען  צו  הרבנים  התאחדות  די 
היים  ַאלטער  דער  אין  ווי  ַאזוי  מסורה  די 
אונטער  קומט  דָאס  ווען  און  אומגעשטערט, 
און  פליכט  אונזער  אויספירן  מיר  מוזן  ַאטַאקע 
בעז"ה  עס  אינאיינעם  מען  ַארבעט  דערפַאר 
און  הי"ו  וויינבערג  גדליה  הרב  בַאקעמפן;  צו 
הרב חיים דוד צוויבעל הי"ו פון אגודת ישראל 

ד'ַאמעריקע; הרב לוי העבער הי"ו, דער פירער 
פון די אינטערנַאציָאנַאלע ברית ַאסָאסיַאציע, ַא 

חב"ד גרוּפע.
אינאיינעם מיט זיי זענען געווען מיטגלידער 
זענען  וועלכע  וועלט,  ַאקַאדעמישע  די  פון 
בפה  מציצה  ַאז  ַאנערקענונג  די  צו  געקומען 
שטודירן  נָאכ'ן  זיכער  ּפרָאצענט  הונדערט  איז 
ַא  נעמט  שטודיעס.  גערופענע  ַאזוי  סיטי'ס  די 
וועסט–  — הי"ו  בערמַאן  דניאל  דר.  ביישּפיל 
ָאוו  טשיעף  שּפיטָאל  סקווער  טשעסטער 
אינפעקשעס דיזיעז שוין פַאר צענדליגער יָארן, 
וועלכער הָאט געדינט און דינט אין נָאך ַא רייע 
הָאט  וועלכער   — שּפיטעלער  ּפרעסטיזשפולע 
הָאבן  קינדער  זיינע  ַאלע  נישט  ַאז  צוגעגעבן 
געהַאט מציצה בפה, זייענדיג פון ַא מָאדערנער 

קרייז. 
קענען  פון  ווינקל  קוק  ַא  פון  קום  "איך 
זיי  און  אינפָארמַאציע  מעדיצינישע  דורכקוקן 
ַאנַאליזירן," הָאט ער ערקלערט, און שטודירנדיג 
די סיטי'ס ַאזוי גערופענע געפינסן במשך יָארן 
איז ער ביי די ַאנערקענונג ַאז מציצה בפה איז 
הונדערט ּפרָאצענט זיכער און די ַאלע בלבולים 

הָאבן נישט קיין שום הַאפט.
די  שטודירט  הָאט  וועלכער  בערמַאן,  דר. 
קעיסעס אויף וועלכע די סיטי — און די סי.די.
סיטי'ס  די  איבערגעדרוקט  הָאט  וועלכע  סי., 

רעּפָארט — בַאזירן זייערע טענות קעגן מציצה 
קעיסעס  די  וויַאזוי  געשילדערט  הָאט  בפה, 
זענען פול מיט לעכער צו ווָאס די סיטי הָאט זיך 

געמַאכט בלינד. 
ַאנדערע  די  פון  געהערט  מען  הָאט  דערנָאך 
 — פעדערגרוען  ַאווי  דר.  ּפרָאפעסָארן,  צוויי 
דעסישָאן,  פון  פָארזיצער  געוועזענער  דער 
ריסק און ָאּפערעישָאן דיוויזיע פון קָאלָאמבוס 
הָאט  וועלכער  סקול  ביזנעס  יוניווערסיטי 
געהַאט נָאך ַא רייע ּפרעסטיזשפולע ַאמטן אין 
איירָאּפע;  אין  אויך  אוניווערזיטעטן  בַארימטע 
פון  דירעקטָאר   — ברוער  ברענדַא  דר.  און 
ישראל  בית  אין  פָארשונגען  עּפידמיָאלָאגיע 
ּפעין  ָאוו  דעּפַארטמענט  צענטער'ס  מעדיקל 
סיטי'ס  די  צענומען  הָאבן  ביידע  מעדיצין. 
מ'זָאל  אפילו  ַאז  ָאנווייזנדיג  סטַאטיסטיקס, 
פינף  די  וועגן  געפינסן  סיטי'ס  די  ָאננעמען 
קיין  פון  ָאן  נישט  בכלל  זיי  דייטן  קעיסעס, 
זענען  זיי  ַאז  שטַאנדּפונקט  סטַאטיסטישן 

פַארבונדן מיט מציצה בפה.
די  פון  הערן  צו  געווען  איז  שָאקירענד  גָאר 
דרייסטקייט  געהַאט  הָאט  וועלכע   — מַאמע 
און  אויספָארשונגען  די  טרָאץ  ַארויסצוקומען 
שַאנטַאזשירונגען ווָאס זי גייט דורך — וויַאזוי די 
סיטי הָאט איר דערקוטשעט און נישט געווָאלט 
הערן קיין שום ַאנדערע אינפָארמַאציע, וועגן ַאן 

ַאנדער קינד ווָאס הָאט געהַאט הוירּפיס און הָאט 
ּפיצל  איר  ָאנגעשטעקט  העכסט–ווַארשיינליך 
היינטיגן  צום  ביז  נָאך  ַאזוי  ווי  און  ע"ה.  קינד 

טָאג פַארפָאלגט מען איר. 
דָאס זעלבע הָאט מען געהערט פון די עסקנים, 
פַארשטָאּפטע  און  סיטי  די  פון  קַאלטקייט  די 
פַאקטן,  די  אויף  קוקן  נישט  זייער  און  אויערן 
ווי זייער ָאּפרופן ַא מיטינג ווָאס מ'הָאט געהַאט 
די  אויסצושמועסן  דרינגליך  מער  בַאשטימט 
שטודיע.  זייער  אין  נוצן  זיי  ווָאס  קעיסעס 
שלוס  ביים  ַאז  דערציילט  הָאט  וויינבערג  הרב 
טָאג  ַא  מעיָאר,  מיט'ן  מיטינג  לעצטן  דעם  פון 
בעפָאר דער בָאורד ָאוו העלט הָאט בַאשטעטיגט 
די רעגולַאציעס, הָאט דער העלט קָאמישָאנער 
בעלסקי  הרב  פַאר  געזָאגט  פוירלי  טָאמַאס 
וועסט  דו  ווָאס  חילוק  קיין  "נישט  שליט"א: 

זָאגן, וועל איך נישט טוישן מיין מיינונג."
זענען  דָאקטוירים  און  עסקנים  געטרייע  די 
און  אינפָארמַאציע,  די  מיט  ָאפן  זייער  געווען 
די  איבער  פרַאגעס  ַאלע  געענטפערט  הָאבן 
קעיס, דעם צוגַאנג דערצו, דער אויסווַאל פון די 
ַאדווָאקַאטן פירמע, ווי אויך הָאבן זיי גענומען 
די  פון  לעכערליכקייט  די  איבער  פרַאגעס 

סטַאטיסטיקס פון די סיטי.
פון  שרייבער  ַא  פון  ָאנפרַאגע  ַאן  אויף 
בַאשלָאסן  מ'הָאט  פַארווָאס  'המודיע' 

מיר אין 'דער איד' הָאבן שוין עטליכע מָאל בַאריכטעט ווָאס 
עס דערציילט ַא מַאמע, ווָאס איר קינד איז ל"ע נפטר געווָארן 
טיילט  סיטי  די  און  ברית,  ַא  נָאך  אלול,  אין  צוריק  יָאר  צוויי 
איר אויס צרות צרורות זינט דַאן. די ָאריגינעלע בַאריכטן זענען 
געקומען פון ווָאס די מַאמע הָאט געהַאט דערציילט פַאר דעם 
ענגלישן 'יתד נאמן,' ָאבער דעם מָאנטָאג הָאבן מיר געהַאט די 

געלעגנהייט צו הערן די שילדערונג דירעקט. 
ביי  הָאט  און  דרייסטקייט  די  גענומען  הָאט  מַאמע  די 
הָאט  און  מיט,  מַאכט  זי  ווָאס  געשילדערט  קָאנפערענץ  די 
בַאגלייטן  קָאשמַארן  די  וויַאזוי  דעטַאלן  פרישע  אויפגעדעקט 
איר ַאז זי ציטערט ביז היינט צו זוכן מעדיצינישע בַאהַאנדלונגען 

פַאר איר קינד, און וויַאזוי די אינסטַאנצן פָאלגן איר נָאך.
געווען  אונז שוין  איז  די געשיכטע  פון  טייל  ַא  ווָאס  טרָאץ 
צו  עס  טרערן  מיט  געווָארן  פול  אויגן  די  זענען  בַאקַאנט, 
נישט  נַאטירליך  איז  עס  וועמען  זעלבסט,  די מַאמע  פון  הערן 
ָאנגעקומען לייכט דער בַאשלוס צו רעדן פון די טרַאגישע און 

דערנָאך קָאשמַארע איבערלעבענישן. 
"זיי הָאבן בַאוויזן ַאריינצולייגן אין מיר ַא בַאדייטנדע מָאס 
פון שרעק," הָאט די מַאמע — וועמען'ס נָאמען מיר ּפובליצירן 
 — ּפריווַאטקייט  משפחה'ס  די  שטערן  צו  נישט  כדי  נישט 

געזָאגט ָאנהייבנדיג איר שילדערונג.
עס הָאט זיך ָאנגעהויבן ווען זי איז ַאריין מיט איר ּפיצל נָאך 
ַא ברית אלול תשע"א. "איך הָאב איין זַאך אינזינען געהַאט, מיין 
קינד זָאל ווערן געזונט," זָאגט די מַאמע. ָאבער די דָאקטוירים 
הָאבן איר זָאפָארט ָאנגעהויבן דערקוטשען די יָארן וועגן דעם 
ברית, און צי די הוירּפיס איז געקומען דערפון. די מַאמע הָאט 
ּפרובירט זיך צו בעטן ַאז עס איז דָא צייט שּפעטער צו דערגיין 
צו  זען  מען  זָאל  ערשט  צום  און  קומט,  הוירּפיס  די  וואו  פון 
בַאהַאנדלען דָאס קינד. ָאבער זיי הָאבן איר נישט צורו געלָאזט.
די  אין  איינער  צי  פרעג  ַא  געגעבן  איר  זיי  הָאבן  מָאל  איין 
משפחה הָאט געהַאט הוירּפיס, און די מַאמע הָאט געענטפערט 
געליטן  פריער  יָאר  ַא  שוין  הָאט  יעריגער  צוויי  איר  יָא.  ַאז 
די  אין  ָאבער  געווָארן,  בעסער  איז  ווָאס  אויסשלַאגן  הוירּפיס 
צייט ווען זי הָאט געהַאט איר קינד הָאט ער נָאכַאמָאל געהַאט 
און  קינד,  ּפיצל  ביים  בַאזוכט  הָאט  ער  בליסטער.  הוירּפיס  ַא 
איין מָאל הָאט ער אפילו ַאריינגענומען די צומי אין זיין מויל. 
די  אין  אינטרעסירט  געווען  נישט  זענען ָאבער  די דָאקטוירים 
אינפָארמַאציע. זיי הָאבן בלויז געפרעגט די פרַאגע אויף יוצא 

צו זיין, ָאבער הָאבן בכלל נישט דָאקומענטירט די פַאקטן.
 — מַאמע  די  געווָארנט  דָאקטוירים  די  הָאבן  נישטַאמָאל 

וועלכע הָאט נישט געהַאט קיין ַאהנונג ווי ָאנשטעקיג הוירּפיס 
זיין  צו   — קינדער  ּפיצלעך  ביי  איז  עס  מסוכן  ווי  און  איז, 
געווָארנט ַאז דָאס גרעסערע קינד זָאל ַאוועקשטיין פון ַאנדערע 
בעיביס כדי זיי נישט ָאנצושטעקן. דָאס צייגט וויפיל עס גייט 

זיי ָאן די פַארשּפרייטונג פון הוירּפיס.
בילד,  אין  ַאריינגעקומען  איז  בערמַאן  דר.  ווען  ערשט 
נָאכגייענדיג די קעיס, זָאגט די מַאמע, בין איך געוואויר געווָארן 
ווָאס הָאבן ַאקטיווע  די  זיין געווָארנט ַאז  ווי שטַארק מ'דַארף 
ניי–געבוירענע  מיט  בַארירונג  אין  קומען  נישט  זָאל  הוירּפיס 

קינדער. 

די מאַמע ציטערט צו גיין אין שּפיטאָל

ַא  אויפגעדעקט  מָאל  ערשטן  צום  מַאמע  די  הָאט  דָא  און 
לעצטערע געשיכטע ווָאס הָאט זיך נָארווָאס ָאּפגעשּפילט. דער 
אייבערשטער הָאט געהָאלפן ַאז זי הָאט געהַאט ַא שמחה, עס 
איז געווען נולד בן למשפחה למזל טוב. "אליהו מלאך הברית" 
איז ווידער ַארָאּפגעקומען צו די משפחה, ווָאס איז נעבעך ַאזוי 
פיל ַאדורך צוליב ַא בילבול פַאר זיך קלַאמערן צו די הייליגע 
עליך  "ואעבור  כהלכה.  מילה  מצות  זיין  מקיים  און  מסורה 
טיפערן  פיל  ַא  געהַאט  דָארט  הָאט  בדמיך"  מתבוסת  ואראך 
בַאדייט. עלטערן שטייען מיט מסירות נפש און קעמפן ָאּפ די 
רדיפות, און קלַאמערן זיך ווייטער צו די הייליגע מצוה כתיקונה 

ובשלימותה.
הָאט זיך געמַאכט ַאז דָאס קינד הָאט בַאקומען ַא בליסטער 
נָאכ'ן ברית. ַא געווענליכע מַאמע ווָאלט עס אפשר איגנָארירט, 
נישט  זי  איז ַאדורך, הָאט  די געטרייע מַאמע  ווָאס  נָאך  ָאבער 
דָאקטָאר,  צום  געגַאנגען  איז  זי  שַאנסן.  קיין  נעמען  געווָאלט 
וועלכער הָאט איר געזָאגט עס צו שמירן און עס וועט זיין אין 

ָארדענונג.
דָאך הָאט די מַאמע געווָאלט זיין זיכער, און עס גיין געהעריג 
אונטערזוכן אין שּפיטָאל, ָאבער זי הָאט געציטערט ַאריינצוגיין 
אין ַא ניו יָארקער שּפיטָאל. "איך הָאב געשּפירט ַאז זיי קימערן 

זיך נישט מיט מיין קינד. זיי הָאבן זייער ַאגענדע."
בערמַאן  דר.  אויסגערימט  שטַארק  גָאר  הָאט  מַאמע  די 
זיך  וועלכע הָאט  יואל'ער הצלה  קרית  די  און  הילף,  זיין  פַאר 
מ'גייט  ַאז  בַאשלָאסן  מ'הָאט  טעג.  צוויי  פַאר  ַאוועקגעגעבן 

ַאריין אין די העקענסעק שּפיטָאל. 
"מַאמע, דעם קינד פעלט גָארנישט, ָאבער דו דַארפסט מער 
שלָאפן," הָאט איר דער דָאקטָאר געזָאגט, נישט וויסנדיג ווָאס 

פַאר  טעסט  ַא  גענומען  מען  הָאט  למעשה  בַאדייט.  זָארג  איר 
הוירּפיס, ווָאס עס ווערט געטעסט במשך ַא רייע טעג זיכער צו 

מַאכן ַאז די אינפעקציע איז נישט דָארט.
די מַאמע איז ַאהיים, און דר. בערמַאן איז דעזיגנירט געווָארן 
צו הַאלטן ַאן אויג אויף די טעסטס זיכער צו מַאכן ַאז ַאלעס איז 
אין ָארדענונג. דעם קומענדיגן טָאג הָאט דר. בערמַאן גערופן 

אין שּפיטָאל צו הערן די רעזולטַאטן.
ַאנשטַאט בַאקומען ַאן ענטפער, הָאט דער ַאנדערער דָאקטָאר 
ווי  בפה.  מציצה  פַארטיידיגן  פַאר  ַאטַאקירן  גענומען  זיך  אים 
די העצער  די סיטי, ָאדער  זיך ַארויסגעשטעלט הָאט  עס הָאט 
די  וואו  נָאכגעפָאלגט  וועג  ַא  עּפעס  אויף  בפה,  מציצה  קעגן 
מַאמע גייט, און הָאבן שוין ָאנגערייצט דעם דָאקטָאר קעגן דר. 

בערמַאן און די מַאמע.
ַאביסל שּפעטער בַאקומט די מַאמע ַא רוף פון איינעם ווָאס 
זיך פָארגעשטעלט ַאלס סעקרעטַאר פונעם דָאקטָאר אין  הָאט 
די ניו דזשערזיער שּפיטָאל, און זָאגט איר ַאז אויפ'ן רַאט פון 
ַאן  בַאשטימען  איר  זי  וויל   — בערמַאן  דר.   — דָאקטָאר  איר 
זען איר קינד און  ַאּפוינטמענט מיט'ן העקענסעק דָאקטָאר צו 

איבערגיין די איינצלהייטן פון די אינפעקציע.
די מַאמע הָאט ָאבער שוין געוואוסט פון די קולות ווָאס דר. 
בערמַאן הָאט פריער ַאריינגעהויבן, און הָאט פַארשטַאנען ַאז דָא 
זוכט מען איר ַאריינצונַארן אויף ַאן ַאנדערן וועג ַארויסצודריקן 
אויף  עּפעס  טרעפן  ָאדער  ברית  פָאריגן  אויפ'ן  אינפָארמַאציע 
דעם קינד. זי הָאט געענטפערט ַאז זי דַארף עס איבערטרַאכטן, 

און זעלבסטפַארשטענדליך איז גָארנישט געווָארן דערפון.
ווייטער נָאכגעפָאלגט די לַאבָארַאטָאריע  דר. בערמַאן הָאט 
צוריקגעקומען  טָאג  יעדן  ב"ה  זענען  זיי  און  רעזולטַאטן, 
הָאט  רעזולטַאטן,  די  פַאר  רופן  ביים  הוירּפיס.  פַאר  נעגַאטיוו 
דר. בערמַאן איין טָאג זיך דערוואוסט פון די לַאבָארַאטָאריע ַאז 

נָאך איינער פָאלגט כסדר נָאך די רעזולטַאטן. 
"איצט דַארף איך דַאווענען דָאּפלט," הָאט די מַאמע געזָאגט 
פַאר דר. בערמַאן. "איין מָאל ַאז מיין קינד זָאל זיין געזונט, און 
נָאך ַאמָאל ווייל עס זענען פַארַאן ַאזעלכע וועלכע דַאווענען ַאז 

מ'זָאל טרעפן ַאן אינפעקציע."
עס כַאּפט ַא שרעק ווי ווייט מ'לָאזט נישט צורו די טייערע 
די  און  מַאמע  די  לָאזן  צו  צורו  צייט  שוין  איז  אפשר  מַאמע. 

משפחה? 
ווָאס  ַאלע  אונז  פַאר  מוסטער  ַאלס  דינען  דַארף  מַאמע  די 
הייסט מסירות נפש, און זיך ַארויסשטעלן פַאר די הייליגע מצות 
זענען  ַאלע  מיר  גזירות.  די  קעגן  ַארויסשטעלן  זיך  און  מילה 
מחוייב זיך ָאּפצולערנען צו טָאן ווָאס מיר קענען ָאּפצוקעמפן 

די רשעות'ן און גזירות, ובשם ה' נעשה ונצליח.  

מַאמע: "זיי הָאבן ַאריינגעלייגט אין מיר ַא גרויסע מָאס שרעק"

]פאָרזעצונג פון זייט 2[
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אָבער  האָט  פעדערגרוען  דר.  געדעקט.  האָט  שטודיע  זייער 
דאָקומענטירט — פון עפנטליכע רעקאָרדס — די צאָל קינדער 
וואָס זענען איינגעשריבן אין חדרים א.ד.ג. און עס איז כאָטש 

פופציג ּפראָצענט העכער.
האָט  סיטי  די  בעפאָר  אַז  אָנגעוויזן  האָט  פעדערגרוען  דר. 
בלויז  געהאַט  זיי  האָבן  ענדגילטיגע שטודיע,  די  אַרויסגעגעבן 
פיר קעיסעס, און זיי האָבן זעלבסט געשריבן אַז דאָס איז נישט 
סטאַטיסטיש גענוג צו באַשטעטיגן אַ פאַרבינדונג צווישן מציצה 
און די הוירּפיס קעיסעס. נעמענדיג אין באַטראַכט אַז די צאָל 
קינדער וואָס האָבן מציצה איז פופציג ּפראָצענט העכער, קומט 
אויס אַז די ראַטע פון הוירּפיס )וואָס די סיטי האָט געשאַצט 
ביי 24.4 ּפער הונדערט טויזנט קינדער(, איז פיל נידריגער )ביי 
אַרום 16 ּפער הונדערט טויזנט(, וואָס לויט די סיטי'ס אייגענע 
געפינסן דייט עס בכלל נישט אָן אויף קיין פאַרבינדונג צווישן 

מציצה און הוירּפיס.
בכלל איז אָנגעוויזן געוואָרן אַז די צאָל קינדער וואָס האָבן 
פילצאָליגע  פאַראַן  זענען  עס  העכער.  פיל  נאָך  איז  מציצה 
זייערע  ביי  בפה  מציצה  מאַכט  מען  וואָס  אידן  ספרדי'שע 
ברית'ן. אין צוגאָב זענען פאַראַן פאַרפרעמדעטע אידן וועלכע 
זוכן אויס היימישע מוהלים. דר. בערמאַן האָט אָנגעוויזן אַז די 
סיטי זעלבסט זאָגט אַז דער ציל פון זייער רעגולאַציע איז ווייל 
אויף  מציצה  מאַכט  מוהל  דער  אַז  נישט  ווייסן  אידן  פרעמדע 
זייערע קינדער, און די קאָנסענט פאָרם צילט זיי איינצומעלדן 
די  ביי  מציצה  'זעראָ'  גערעכנט  סיטי  די  האָט  דאָך  דערוועגן. 
אַלגעמיינע אידישע באַפעלקערונג ביים רעכענען וויפיל קינדער 

עס גייען דורך מציצה בפה.
מיט נעמען אין באַטראַכט אַז די צאָל קינדער וואָס גייען דורך 
מציצה — אפילו לויט די סיטי'ס שאַצונג — איז פיל העכער, 
קומט אויס אַז די גאַנצע פאַרבינדונג צווישן מציצה און הוירּפיס 

האָט נישט קיין שום האַפט.
דר. ברויער איז אויך אַריין אין די טעמע, אָנווייזנדיג אַז לויט 
וויאַזוי  נאָכגיין  אין  זיך  זי סּפעציאַליזירט  וואָס  פאָרשונג,  איר 
אַזוי צו  ווי  די סיטי'ס פאָרמולאַ  זיך, איז  קרענק פאַרשּפרייטן 
רעכענען וויפיל קעיסעס הייסן אומפאַרשטענדליך הויך, בכלל 
אומריכטיג און גרייזיג. אין די געריכט ּפאַּפירן ערקלערט זי מער 

אויספירליך וויאַזוי די זאַכן ווערן געשאַצט. 

זענען  עס  אַז  סיטי  די  גלייבן  מ'זאָל  אפילו  איז  אַלעס  דאָס 
האָבן  וואָס  קינדער  ביי  הוירּפיס  פון  קעיסעס  פינף  געווען 
די  לויט  קלאָר  איז  דאָך  יאָר.  פינף  דורכאויס  מציצה  געהאַט 
סטאַטיסטיקס און עּפידעמיאָלאָגיע ּפראָפעסאָרן אַז דאָס צייגט 
בכלל נישט קיין פאַרבינדונג צווישן די צוויי זאַכן, און עס הייסט 

נישט קיין אַבנאָרמאַל הויכע ראַטע. 
דר.  'צוגענייט'.  און  פאַלש  אויך  זענען  קעיסעס   5 די  אָבער 
האָט   — קעיסעס  די  שטודירט  האָט  וועלכער   — בערמאַן 

אָנגעוויזן אַז פון די 5 קעיסעס, זענען: 
בלויז צוויי באַשטעטיגט אַז די קינדער האָבן געהאַט מציצה 
נישט  איז  אַז עס  דער מוהל  זאָגט  דערפון  איינס  ביי  און  בפה 
געווען קיין מציצה בפה, און ער איז דורכגעגאַנגען אַ ּפאַליגראַף 
אַז  איז  באַווייז  איינציגסטער  צו באַשטעטיגן. דער  טעסט עס 
איין עדות זאָגט אַז דער מוהל האָט זיך אַראָּפגעבויגן בשעת'ן 

מאַכן דעם ברית; 
האָט  סיטי  די  בעת  הוירּפיס,  אָנטייּפד  אַן  איז  איינס 

קאָנצענטרירט איר שטודיע בלויז אויף הוירּפיס טייּפ 1; 
צוויי פון די קעיסעס זענען געווען ביי צוויי ברידער. איינער 
אין  צווייטער  דער  און   '08 אין  אינפעקציע  די  באַקומען  האָט 
איין  קיין  געווען  נישט  איז  אינדערצווישן  יאָרן  די  בעת   ,'11
הוירּפיס קעיס, טראָץ וואָס זייערע ברית'ן זענען דורכגעפירט 
געוואָרן דורך זייער אַן אַקטיוון מוהל וואָס האָט אַ ריזיגע צאָל 
איז  אים  פון  קומט  הוירּפיס  די  אַז  אמת  איז  אויב  און  ברית'ן 
אומפאַרשטענדליך אַז עס האָט בלויז אָנגעטראָפן צוויי ברידער 

אין אַזאַ לאַנגע צייט אָּפשניט.
ענדערש  האָבן  קינדער  צוויי  די  אַז  אָן  קלאָר  דייט  דאָס 
אין  איז  )אייגנטליך  הויז  זייער  פון  הוירּפיס  די  אָנגעשטעקט 
זייער שטוב דאָ אַן איבער צען טויזנט מאָל העכערע ראַטע פון 
הוירּפיס ווי אין אַלגעמיין, וואָס די סיטי זאָגט אַז עס מאַכט זיך 
צווישן הונדערט טויזנט( אָדער איינער  7.1 ּפיצלעך  ביי  בלויז 
וואָס האָט זיך אָּפגעגעבן מיט זיי. דאָך האָט די סיטי באַשלאָסן 
אַז עס מוז זיין אַז עס איז געקומען פון מציצה בפה, און נישט 
פון איינעם וואָס האָט די אינפעקציע אין זייער שטוב, אָדער די 
מעגליכקייט אַז איין קינד האָט עס איבערגעגעבן פאַר'ן אַנדערן, 

און עס איז נישט פון מציצה בפה;
ביי איינע פון די קעיסעס זענען די סימּפטאָמען אַרויסגעקומען 
איז  וועלט  מעדיצינישע  די  אין  בעת  ברית,  אַ  נאָך  טעג   20
אָנגענומען אַז עס נעמט 2–12 טעג צווישן ווערן אינפעקטירט 
און אַז דער אויסשלאַג זאָל אַרויסקומען. דאָס באַדייט אַז מ'קען 

קלאָר נישט צובינדן די קעיס צום ברית.
די  אויף  באַזירט  בלויז  שטודיע  סיטי'ס  די  איז  געזאָגט  ווי 
פינפטע קעיס, וואָס ביז דאַן אַנערקענען זיי אַליין אַז עס הייסט 

נישט קיין העכערע ראַטע. אָבער די אַלע פאַקטן צייגן אַז פון די 
פינף, האָבן עטליכע קלאָר נישט קיין שייכות מיט מציצה בפה, 
און נאָך די אַלע ּפראָבלעמען בלייבט אפשר 1–2, וואָס דאָס איז 

אַזוי ווי אָדער קלענער ווי די אַלגעמיינע ראַטע. 
בלבול 3( די סיטי וויל בלויז אַן אונטערשריפט.

עס איז אָנגעוויזן געוואָרן אַז עס איז קלאָר אַז די סיטי זוכט 
אָן  אָנהייב  פון  האָבן  זיי  עלטערן.  אינפאָרמירן  בלויז  ווי  מער 
געזוכט צו פאַרבאָטן מציצה, און דאָס איז נאָך אַלץ זייער ציל. 
וויל רעגולירן מצות  זיי אויך פריעה און  אין צוגאָב, אַטאַקירן 

מילה בכלל, ה"י.
די ּפאַמפלעטן וואָס זיי פאַרשּפרייטן רופן אַז מ'זאָל דורכפירן 
דעם ברית "אונטער סטעריליזירטע אומשטענדן," וואָס באַדייט 
"אָנטאָן  זאָל  מוהל  דער  אַז  און  שּפיטאָל,  אַ  אין  געווענליך 
סוירדזשיקל הענטשוך." הענטשוך ערמעגליכט נישט צו מאַכן 
די  מילה.  מצות  ביי  מעכב  הדעות  לכל  איז  וואָס  פריעה,  קיין 
אויב  דעם.  קעגן  אויך  זיך  וועבן  ּפלענער  בייזוויליגע  סיטי'ס 
מ'זאָל איצט נישט אָּפשטעלן די רעגולאַציעס, קען מען נישט 

וויסן וואָס נאָך עס וואַרט אונז ה"י. 
צוריק  יאָר  עטליכע  מיט  אַז  אָנגעוויזן  האָט  וויינבערג  הרב 
האָט די סטעיט זיך געגרייט אויך אַרויסצוגעבן בראָשורן וואָס 
עס  מ'האָט  מחלות.  ערגסטע  די  צו  מציצה  צוגעבינדן  וואָלטן 
געכאַּפט ממש די לעצטע רגע, און מ'האָט זיך אַראָּפגעזעצט מיט 
געפינסן.  פאַנטאַזירטע  זענען  דאָס  אַז  איבערצייגט  זיי  און  זיי 
אָבער די העצער קעגן די הייליגע מצוה שטעלן זיך ליידער נישט 

אָּפ פאַר גאָרנישט, און מ'מוז שטיין אויף דער וואַך.
פון  צוריק  מ'הערט  אַז  אָנגעוויזן  אויך  האָט  וויינבערג  הרב 
מוהלים, אַז פאַרפרעמדטע אידן האָבן באַשלאָסן צו מאַכן ברית'ן 
אין שּפיטאָל, אַנשטאַט דורך מוהלים, ווערנדיג אָּפגעשראָקן פון 
ליידער  ברית'ן.  מסוכן'דיגע  דורך  פירן  מוהלים  אַז  באַריכטן  די 
זענען אויך פאַראַן וואָס מאַכן דעם ברית בעפאָר דעם אַכטן טאָג, 
וואָס דאָס מיינט אַז עס איז נישט קיין ברית און די איינציגסטע 

מצוה וואָס זיי האָבן געהאַלטן לאָזן זיי אויך ליידער נאָך. 
האָט  ישראל  ארץ  אין  אַז  געוואָרן  אָנגעוויזן  אויך  איז  עס 
שוין די איזראַעלישע ּפידיעטריק אַסאָסיאַציע פאָרגעשלאָגן צו 
פאַרבאָטן מציצה בפה, נאָך די שריט פון ניו יאָרק סיטי, וואָס 
צייגט ליידער אַז דאָס איז בלויז דער אָנהייב, און אויב מ'זאָל עס 
נישט אָּפשטעלן קען די גזירה זיך נאָך אויסשּפרייטן צו אַנדערע 
ערטער און עס קען באַרירן אַנדערע חלקים פון ברית מילה און 

שמירת התורה והמצוות.
אַלע  אויף  גזירה  די  אָּפקעמפן  מ'דאַרף  אַז  קלאָר  איז  עס 
פראָנטן, און דער גאַנצער ציבור דאַרף זיך צושטעלן צום הצלחה 

פונעם ענין, ובשם ה' נעשה ונצליח.

בלבולים
]פאָרזעצונג פון זייט 2[

ווען טייל  אין פעדערַאלן געריכט,  ַאריינצוגיין 
פון די קעיס איז אויך ַאז דָאס געזעץ פַארלעצט 
ירחמיאל  ר'  הָאט  קָאנסטיטוציע,  סטעיט  די 
דיסקוטירן  עס  נָאך  ַאז  געענטפערט  סימינס 
מיט די ַאדווָאקַאטן און לעגַאלע מומחים, הָאט 
מען איינגעזען ַאז מ'הָאט ַא שטערקערן שַאנס 
יושר'דיגן  דרינגליכן  אין  בעסערן  ַא  "פַאר 
ּפרָאצעס אין פעדערַאלן געריכט... די געריכטן 
זענען בַאוואוסט ַאז זיי קוקן נישט ַאזוי שטַארק 
בילד...  דרויסנדיגן  און  ַאטמָאספערע  די  אויף 
ַא  בַאקומען  צו  שַאנס  בעסערן  ַא  הָאבן  מיר 
פַאקטן,  גערעכטע  די  אויף  בַאזירט  בַאשלוס 

זיך  צייט  פַארברענגען  וועט  ריכטער  ַא  ווען 
ַאריינצולייגן אין די ַארגומענטן." 

און  מיטצוטיילן  בַאגער  שטַארקער  דער 
ּפונקט  איז  אינפָארמַאציע,  מיט  ָאפן  זיין 
זוכט  ווָאס  צוגַאנג  סיטי'ס  די  ווי  פַארקערט 
נישט  ָאבער  אויגן  די  אין  זַאמד  ווַארפן  צו 
וועטער  די  דורכאויס  דעטַאלן.  אין  ַאריינגיין 
איד'  'דער  ווָאס  קָאמוניקַאציע  און  אויסטוישן 
הָאט געהַאט מיט די סיטי ַארום די טעמע, איז 
דוקא  זוכט  סיטי  די  ווי  ַארויסגעקומען  קלָאר 
צוריקצוהַאלטן אינפָארמַאציע און ַאז די טעמע 

זָאל בַאשלָאסן ווערן מן השפה אל החוץ.

דער העלט דעּפַארטמענט הָאט כסדר ּפרובירט 
ָאבזערווירער.  דרויסנדיגן  דעם  צעמישן  צו 
זיי  הָאבן  פַאקטן,  די  אין  ַאריינצוגיין  ַאנשטַאט 
איינדרוק  דרויסנדיגן  דעם  שַאפן  צו  געַארבעט 
עס שילדערן  דורך  איז מסוכן,  בפה  ַאז מציצה 
עס  הָאט  זי  אומהיגעניש.  און  ּפרימיטיוו  ַאלס 
געטָאן דורך שילדערן אין דעטַאלן ווָאס מציצה 
ַאנטי–ברית  ווָאס  טַאקטיק  ענליכער  ַאן  איז — 
ברית  מצות  קעגן  נוצן  צו  ּפרובירן  עלעמענטן 
און  ציפערן  ַארויסלייגן  און   — זעלבסט  מילה 
בירגער  דורכשניטליכער  דער  ווָאס  טשַארטס 
שרייבער  צייטונג  ַאלגעמיינער  אפילו  ָאדער 

ווערט  נָאר  דערין,  נישט  זיך  דערגרונטעוועט 
צעמישט ביים ָאנהייבן ַאריינקוקן דערין. 

ַאז  בלויז  זיך  פַארלָאזט  ָאבזערווירער  דער 
סטעמּפל,  ָאפיציעלן  דעם  הָאט  עס  וויבַאלד 
סי.די. די  אין  געווָארן  געדרוקט  איז  עס  און 
ווערט  צענטער  דער  ווָאס   — זשורנַאל  סי. 
היינט געפירט דורך דר. טָאמַאס פריעדען, דער 
ווָאס  ניו יָארק העלט קָאמישָאנער  געוועזענער 
די פַארזוכן צו שטערן מציצה  הָאט ָאנגעהויבן 

בפה — מוז עּפעס ליגן דערין.
צו  ּפרובירט  איד', הָאבן  'דער  אין  מיר,  ווען 

הרה"ח ר' משה דוד ניעדערמאן הי"ו, 

פארשטייער פון התאחדות הרבנים:
שטיין  און  אָנווענדן  אַלעס  דאַרפן  מיר 
אומבויגזאַם, און אזוי וועלן מיר קענען זוכה 
זיין צו סייעתא דשמיא און אַ ישועה מן השמים!

 הרב לוי העבער הי"ו, 

אינטערנעשאנעל ברית אסאסיעישאן 
וועגן  מעורר  איז  וועלכע  גרופע  חב"ד  אַ 
מוהלים צושטעלן  העלפט  און  מילה  מצות 

]פאָרזעצונג אויף זייט 68[

ר' ירחמיאל סימינס 

 אַ לאָיער וועלכער גיט זיך שוין איבער פאַר 
און  ונפש,  בלב  קעיס  די  פאַר  יאָרן  לאַנגע 
מנדב  שוין  ער  האָט  געלט  בעטן  אַנשטאָט 

געווען און געבאָרגט ריזיגע געלטער דערפאַר

 הרב גדלי' וויינבערג, 

אגודת ישראל ד'אמעריקע: 
מ'הערט שוין ליידער פון אידן וואס פירן דורך 
פון  טאג  צווייטן  דעם  שפיטאל  אין  ברית'ן 
געבורט צוליב די העצערייען קעגן די מוהלים.
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העלט  די  פון  אינפָארמַאציע  מער  ערהַאלטן 
דעּפַארטמענט, און בַאקומען מער איינצלהייטן 
די  זענען  געפינסן,  און  הנחות  זייערע  וועגן 
ווען  און  געווָארן,  איגנָארירט  ָאפט  פרַאגעס 
טרוקענע  מיט  צוריקגעקומען  זיי  זענען  יָא 

סטעיטמענטס ָאן ַאדרעסירן די פרַאגעס.
זוכן  זייט,  ַאנדערע  די  פון  עסקנים,  די   
ַארויסצולייגן די קעיס און ַאדרעסירן די פַאקטן, 
און זענען ָאפן פַאר פרַאגעס. עס איז צום הָאפן 
דורכטָאן  ערנסט  טַאקע  וועט  געריכט  דָאס  ַאז 
די פרַאגעס. בכלל, איז די סיטי'ס פַארקערטער 

צוגַאנג דער שטערקסטער בַאווייז וועמען'ס צד 
איז קרַאנט און בַאזירט אויף די ווָארהייט, און 

ווער עס זוכט צו ַאנטלויפן פונעם מציאות.

די לעגאַלע קעיס קעגן די סיטי

ערקלערט  איז  קָאנפערענץ  די  דורכאויס 
איז  עס  סיטי.  די  קעגן  ָאנקלַאגע  די  געווָארן 

בַאגרינדעט אויף צוויי הויּפט ּפונקטן. 
רעליגיעזע  אונזערע  פַארלעצט  סיטי  די   )1
רעכטן מיט זיך ַארויסשטעלן און זָאגן מיינונגען 
צו ַאנטמוטיגן ַא רעליגיעזע ּפרַאקטיק, און דורך 
צווינגען ַא מוהל איבערצוגעבן זייערע פַאלשע 
געפינסן קעגן מציצה בפה, און איבערצוגעבן ַאז 
געוויסע הַאלטן ַאז עס פעלט נישט אויס מציצה 
בפה, קעגן ווָאס ער הָאט מקובל. דָאס פַארלעצט 
פרייהייטן.  רעליגיעזע  ציבור'ס  דעם  און  זיינע 
טָאן  מ'קען  וויַאזוי  רעגולירן  דָאס  איז  בכלל 
ַאן   — פָארעם  די  געבן  נָאך  בלויז   — מציצה 
ַאריינטריט אין רעליגיע פון ווָאס די סיטי דַארף 

ַאוועקשטיין. 
עס  ווען  פעלער,  געוויסע  אין  ווָאס  טרָאץ 
ַא  פַארמיידן  צו  סיבה  קלָארע  ַא  זייער  דָא  איז 
ּפרָאבלעם, קען די רעגירונג רעגולירן רעליגיע, 
מוזן זיי קלָאר אויפווייזן דעם געברויך דערפַאר 
— ווָאס די צווייפלהַאפטיגע שטודיעס טוען עס 
קעגן  דירעקט  רעגולירן  נישט  טָאר  עס  נישט; 
רעליגיע — די סיטי זָאגט דָא קלָאר ַאז זייער ציל 
איז מציצה ווָאס מען פירט דורך ַאלס טייל פון 
מצות מילה; און עס מוז זיין דער איינציגסטער 
וועג צו לעזן די אישו — בעת דָא זענען פַארַאן 
ַא רייע ַאנדערע מָאסנַאמען, ַאזוי ווי די סטעיט 
יָאר  עטליכע  מיט  פָארגעשלָאגן  געהַאט  הָאט 
אויסשלַאגן  ַאקטיווע  מיט  מוהלים  ַאז  צוריק, 
זָאלן נישט מַאכן קיין ברית )אין ווָאס זיי זענען 
ממילא זייער געווָארנט(; מ'זָאל נוצן 'מַאוטווַאש' 

צו עלימינירן מעגליכע בַאקטעריעס און נָאך.  
פון  פרייהייט  דעם  פַארלעצט  סיטי  די   )2
אויסשּפרוך, ווָאס פַארזיכערט ַאז יעדער מענטש 
קען בַאשליסן צו רעדן ווָאס ער וויל, און נישט 
צווינגען  מיט  נישט.  וויל  ער  ווָאס  זָאגן  צו 
די  סיטי  די  פַארלעצט  זָאגן,  צו  ווָאס  מוהל  ַא 

פונדַאמענטַאלע קָאנסטיטוציָאנעלע רעכט.
"כלל ישראל הָאט איצט געליטן די שווערע 
ַאנטוישונג ביי די רובַאשקין קעיס. געוויס קען 
אויסגַאנג  דער  ווָאס  פָאראויסזָאגן  נישט  מען 
וועט זיין, ָאבער וועלכע ענליכע קעיסעס זענען 
איד'  'דער  הָאט  קעיס?"  די  ָאּפצושַאצן  פַארַאן 

געפרעגט.
מר. סימינס הָאט ָאנגעוויזן אויף איין לעצטע 
קעיס אין ניו יָארק סיטי, אין וועלכע דער העלט 
צווינגען  געווָאלט  אויך  הָאט  דעּפַארטמענט 
אינפָארמַאציע  געבן  צו  ּפרַאקטיק  געוויסע  ַא 
רעליגיעזע  זייער  קעגן  און  ווילן  זייער  קעגן 

פעדערַאלער  נידריגער  דער  איבערצייגונג. 
סיטי  די  און  בלָאקירט,  עס  הָאט  געריכט 
פונעם  אורטייל  דער  איצט.  עס  ַאּפעלירט 
נידריגערן געריכט, אויב דער ַאּפעלַאט לָאזט עס 
ָאנדייטונג  גוטע  ַא  גָאר  זיין  וועט  קרַאפט,  אין 

פַאר אונזער קעיס בעז"ה.
קָאנסטיטוציָאנעלער  ַאלס  צוויבעל,  הרב 
ַאלס  געדינט  יָארן  הָאט  וועלכער  עקסּפערט 
לָאיער, הָאט צוגעלייגט ַאז די געריכט ּפַאּפירן 
לייגן ַארָאּפ זייער ַא שטַארקע קעיס. "עס איז דָא 
זייער ַא שטַארקער מקום אויף ווָאס די ברכה זָאל 

הָאבן ַא חלות."

כל אשר לאיש יתן בעד נפשו

די 'דזשָאונס דעי' פירמע, איז ממש די בעסטע 
ַאז  ָאנגעוויזן  הָאט  סימינס  מר.  פעלד.  אינעם 
מ'הָאט  ווען  קעיס,  רובַאשקין  די  אין  אויך 
דער  הָאט  כוחות,  נָאך  צונעמען  פון  געקלערט 
ָאנגעוויזן  לואין  נעיטען  ַאדווָאקַאט  בַאגַאבטער 
ַאלס  דעי,  דזשָאונס  פון  דווָארעצקי  שיי  אויף 
דער וועמען ער ווָאלט געווָאלט הָאבן ַאלס זיין 
"דריעם טיעם." איצט, ווען מר. לואין איז געווען 
אויפגענומען  אים  טַאקע  מען  הָאט  פַארנומען, 
זענען פון די  וועלכע  זיינע מיטַארבייטער,  מיט 

בריליַאנטסטע ַאדווָאקַאטן אין דעם פעלד. 
ווָאס  טרָאץ  ַאז  געווָארן  ָאנגעוויזן  איז  עס 
ַאן  ברענגען  צו  געלט  קָאסט  געווענליך 
בַארימטע  דריי  די  הָאבן  עקסּפערט–עדות, 
ָאנוועזנד  אויך  זענען  ווָאס   — דָאקטוירים 
הָאבן  זיי  און  קָאנפערענץ  די  ביי  געווען 

ַאפידעיוויטס  שריפטליכע  ַאריינגעגעבן 
די  אויף  ווייזן  זיי  וועלכע  אין  געריכט  אין 
עס   — סטַאטיסטיקס  סיטי  די  אין  פַאלשקייט 
נָאכ'ן  ָאּפצָאל.  קיין  ָאן  גענצליך  צוגעשטעלט 
זיי קלָאר איינגעזען  דורכקוקן דעם ענין הָאבן 
ַאז עס איז ַאן ַאטַאקע קעגן די אידישע רעליגיע, 
עס  ַארויסצוהעלפן  ווַאלונטירט  הָאבן  און 
ַארויסגעהויבן  איז  איבערהויּפט  ָאּפצוקעמפן. 
שוין  זיך  גיט  וועלכער  בערמַאן,  דר.  געווָארן 
ונפש נָאכצוגיין די שטודיעס  יָארן ַאוועק בלב 
מיט  עלטערן  ַארויסצוהעלפן  און  קעיסעס,  און 

ַאן אויסערגעווענליכע געטריישַאפט. 
"דָא הָאט איר ַא לָאיער ווָאס נישט בלויז ער 
קָאסט נישט קיין געלט, נָאר ער צָאלט געלט," 
הָאט הרב העבער אויסגערופן ביי די אסיפה מיט 
סימינס. ער הָאט  צו מר.  ּפַאטָאס, טייטלענדיג 
שוין געגעבן און געבָארגט שווערע צענדליגער 
טויזנטער דָאלַארן פַאר די קעיס למען שלימות 

ברית קדשינו.
דעי  ַאדווָאקַאטן–פירמע  ריזיגע  די  ָאבער 
מר.  געלטער.  שווערע  יָא  קָאסט  דזשָאונס 
לאיש  אשר  כל  ַארויסגעברענגט  הָאט  סימינס 
יתן בעד נפשו. "ווען עס הַאנדלט זיך פון מיין 
טַאטן ווָאלט איך ַאלעס געגעבן צו הָאבן דָאס 
הַאנדלט  "דָא  אויסגערופן.  ער  הָאט  בעסטע," 
עולם,  של  רבונו  דער  טַאטע,  אונזער  פון  זיך 
און מיר מוזן ַאלעס ָאנווענדן פַאר יעדן ּפרייז." 
ווייטער  זיך  זָאל  ציבור  דער  ַאז  ערווַארט  מען 
ָאנשטרענגען צו קענען פָאראויסגיין בעז"ה און 

מצליח זיין אין די קעיס.

 לאָיערס, ּפראָפעסאָרן, און חרדי'שע עסקנים ביי ּפרעסע קאָנפערענץ 
ווייזן אויף לעכערליכקייט פון שטודיע קעגן מציצה בפה
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דר. אווי פעדערגרוען
 געוועזענער טשעיר אין קאלאמביע ביזנעס 
שולע און ריזיגע מומחה אויף סטאטיסטיקס

דר. דניאל בערמאן

 טשעיר פון אינעפקשאס דיזיעס און וועסט-
צענטער  מעדיקעל  סקווער  טשעסטער 
וועלכער גיט זיך שוין איבער בלב ונפש זיבן 
ווער  נאכן  יאר למען שלימות ברית קדשינו, 
די שטודיעס פון  די פאלשקייט  איבערצייגט 

 הרה"ח ר' משה דוד נידערמאַן שליט"א ענטפערט די אָנפראַגעס 

פון די באַטייליגטע ביי דער קאָנפערענץ

855.DROR.911
                                       ( 3 7 6 7 )  
Please do not call this number only for emergencies. For non-emergency call 7182801510

 פיר און צוואנציג שעה א טאג, 
זעקס טעג א וואך, 
אייביג איז מען גרייט צוהעלפן מיט לעגאלע פראבלעמען
די לעגאלע עמורדזענסי נומער


