מיר זענען געקומען ,מיר האבן געהערט ,מיר וועלן ארייננעמען
ברוקלין—,דער “ווינינג עדזש “18
קאנפערענץ איז אויפגענומען געווארן
מיט כוואליעס פון ּפאזיטיווע רעאקציעס.
מאנטאג פ‘ חקת ,יוני  18האבן געשטראמט
באאמטע ,ביזנעסלייט און וויכטיגע
ביזנעס פיגורן צום מאנטקלער סטעיט

טיפע אריינבליקן פון זיינע יארן ערפארונג
וואס ער האט זיך אנגעזאמלט אלס א הויּפט
באאמטער פון די בארימטע קאדע פירמע,
האט העיזלער אדרעסירט דעם נויט פאר
ביזנעס אייגענטימער קלאר צו שטעלן זייער
פונדאמענטאלע סיבה פאר עקזיסטענץ,

אוניווערזיטעט אין ניו דזשוירזי ,צו
פארברענגען דעם טאג אויסלערנענדיג
זיך סטראטעגיעס און טאקטיקן וואס זאלן
ביישטייערן צו ביזנעס וואוקס.
דער אנערקענטער ביזנעס עקסּפערט
און שטארק-געזוכטער הויּפט רעדנער
דזשעפרי העיזלער האט אנגעהויבן דעם
טאג מיט אן עלעקטריזירענדע רעדע איבער
ווי אזוי מ‘זאל זיין אומערמידליך ,מ‘זאל
נישט באהאלטן זאכן און וויכטיגע מיטלען
צו באזיגן די מורא וואס שטייט אין וועג פון
הצלחה .מיט שּפאנענדע אנעקטאדן און

און רעכענענדיג זיך מיט די קאסטומער‘ס
ענדערונגען כדי צו קענען טרייבן נויטיגע
ענדערונגען אין זייער ביזנעס“ .קאדעק‘ס
טעות איז ,אז זיי זענען נישט געווען אין
די ביזנעס פון פילם .זיי זענען געווען אין
דאו דזשאונס ביזנעס פון זכרונות“ ,האט
ער מיטגעטיילט(.אויפקלערונג :די קאדעם
פילם רעקלאמעס האט ארויסגעהויבן
אז בילדער פאראייביגן זכרונות .היזלער
זאגט איצט אז קאדעק האט געלעבט מיט
זכרונות פון זייערע אמאליגע גוטע צייטן,
ווען פילם האט דאמינירט ,און די פירמע

איז נישט גענוג צייטליך אריבערגעגאנגען
פון די נייע טעכנאלאגיע פון כאּפן בילדער
אן פילם).
דער נאכפאלגענדער טייל פון טאג
האט געברענגט א סעריע פון געוואלדיגע
סעסיעס וואו מ‘האט זיך אנגעקערט מיט
די וואס האבן אנגעפירט די גרוּפעס,
וואו מ‘האט אדרעסירט אלעס וואס איז
אינטערעסע פאר ביזנעס ,פון פינאנציעלע,
געזונטהייט און לעגאלע זאכן ,ביז
פירערשאפט און מארקעטינג אויפטוען.
צווישן די וואס האבן אויפגעטרעטן זענען
געווען די פאלגענדע ּפראמינענטע
ביזנעסלייט:
Saul and Simeon Friedman of
Saul N. Friedman and Co.; Michael
Macintyre of HSBC; Bradley Nash
and Solomon Klein of Schlam Stone
& Dolan LLP; Dr. Firzouz Daneshgari,
founder of BowTie Medical; Eli Rowe,
CEO of World Medical Bank; Moishe
Katz; founder of United Refuah
HealthShare; Michael Langer, founder
and CEO of Gulliver‘s Gate; Allen Fagin, Executive Vice President of the
Orthodox Union; and Yitzchok Saftlas,
founder and CEO of Bottom Line Marketing Group.
ענדע טאג ,מוז דער פירער זיין
דער וואס וועט פאסט א באשלוס
אין יעדן מצב ,האט עלען פעיגין
מיטגעטיילט,דערמאנענדיג אונז פון דעם
באוואוסטן ווארט פון ּפרעזידענט הערי

עף .טרומאן ,אז “!“the buck stops here
(אויפקלערונגּ :פרעזידענט טרומאן האט
געהאט די לאזונג אויף זיין שרייב טיש,
ווי א דערמאנונג אז מ‘קען נישט ווייטער
שיקן דעם ּפראבלעם צו עמיצן אנדערש,
ווייל דא ענדיגט זיך עס ,ביי אים איז די

יעדן געשּפאנט ,נאכגעפאלגט פון א שלוס
הויּפט רעדע פון ““Innovation Instigator
און ביזנעס ראטגעבער סטיווען שּפירא .אין זיין
אייגנארטיגן פארכאּפענדן שטייגער ,האט די
שּפירא ּפראדוצירט די באטייליגטע ארויס פון
זייערע באקוועמליכקייט געפילן אריינצוגיין

לעצטע סטאנציע ,ווייל ער מוז פאסן דעם
ענדגילטיגן באשלוס).
אן ערפינדער אינעם פעלד פון העלט
קעיר פארוואלטונג ,אילאי ראו ,האט
מיטגעטיילט אז פירער מוזן קענען זייערע
שוואכקייטן ,צוריקטרעטן און ארונעמען
זיך מיט גרוּפעס פון טאלאנט .ער האט
דערמאנט די באטייליגטע אז אפילו
לעגענדארע ערפינדער אזז ביל געיטס,
סטיוו דזשאבס ,און מארק צוקערבערג
האבן קיינמאל נישט געפארטיגט קאלעדזש
און זענען טראץ דעם אלעם עקסטרעמע
דערפאלגרייכע ביזנעסלייט.
דער טאג האט זיך געענדיגט מיט א “ברעס
טעקס“ (תכלית!) גרוּפע וואס האט געהאלטן

אין נייע וועגן פון טראכטן איבער ענדערונג.
די איבערוועגענדע ּפאזיטיווע רעאקציעס
און די אויפגעלעבטע אטמאספערע נאך
די קאנפערענץ איז די בעסטע עדות צו די
געוואלדיגע הצלחה פון דעם Edge Winning.
2018
איינער פון די באטייליגטע ,יואל
ווייטהאוזּ ,פרעזידענט פון עמּפייער
בענעפיט סאלושענס ,האט מיטגעטיילט:
די פארשידנארטיגע ּפערזענליכקייטן,
געדאנקען און מיינונגען זענען געווען אזוי
אייגנארטיג .איך קען קוים ווארטן אנצוקומען
צו מיין טיש מארגן צופרי ,און אנהויב
איינפעדעמען זייער פאזיטיווע ראט!
!Winning Edge 2019, here we come
***

נטפי תנחומים

ברגשי השתתפות בצער ובאבל הגדול ,אביע מיטב תנחומינו סלה ,אל מע“כ ידידי הנעלה כליל המעלה ,המנהל המהולל במדה רבה ועצומה,
ידיו אמונה לחנך צעירי הצאן בכל שעות היממה ,למען הצלחת תלמידיו מרבה פעלים ,ויחד עם זאת מעשיו למען הזולת משובחים ומהוללים,
ה“ה הרב המלא ומופלג בתורה ובחסידות ,נודע בשערים בשלימות המידות ,אהוב למעלה ונחמד למטה ,כתר שם טוב יעטה,

הרב יעקב אלי‘ סיגל שליט“א

מנהל תלמוד תורה דחסידי וויזניץ ב.פ.

ואתו עמו בניו ובנותיו היקרים והנעימים שיחיו
היושבים בעמק הבכה על פטירת זוגתו  -אמם החשובה והדגולה

מרת מלכה שרה בת ר‘ אהרן ע“ה
למגינת לב כל מכירי‘ ומוקירי‘
ומאפילה לאור גדול ברכת מזל טוב לרגל שמחת הכנס הנכד לעול התורה והמצוות והולדת הנכדה שיחיו
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ,ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו ,אורך ימים ישביעך להמשיך במעשיך ובפעליך ,ומעתה ועד עולם
אך טוב וחסד ירדפוך ,לראות עולמך בחייך ,בבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות כאוות נפשך ,מתוך ברכה והצלחה מרובה בכל מעשי ידיך.

החותם בצער מוקירו המודה לו על טוב לבו

חיים מרדכי שטארק
HAMACHNE HACHAREIDI / JUNE 28, ‘18
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