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באריכט

' ישעי' צ ר"נעכט נאכט ביי מעריב האט הגה

מאור הגולה ' א רב דק"יעקב פארטוגאל שליט

ר "ק אדמו"אל בנו הגדול פו כטריפו מאנ

שלו� גענומע פו מר רבינו , א"סקולע שליט'מ

האט זי� אנטוויקעלט א שיינער  עסווי , א"שליט

  .שמועס

  

א איז אנגעקומע קיי פאל� "דער רב שליט

ספרינגס צו זיי במחיצת אביו הגדול דער 

  .א"ער רבי שליט'סקולענ
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סקולע� �ר מק אדמוביקור גומלי� פו� כ
  אא ביי מר� רבינו שליטשליט

א "ער רבי שליט'נעכט נאכט איז דער סקולענ

 אפגעשטאהט א ביקור גומלי במעונו פו מר

א אי פאל� ספרינגס אינאינע� "רבינו שליט

א ווי עס האט זי� "מיט זיינע חשובע זוה שליט

אנטוויקעלט א שיינער שמועס בדברי תורה 

  .וסיפורי צדיקי�
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מוסדותינו � צו� דריט� טאג נאכאנאנד

גענציל� אי� בארא פארק כמעט � הק
  � וועטער�צוליב  פארשלאס�

  

� אויס צו זיי� דאס שטעלט זי ליוא קרית
  ריט�עשמערסטע פאהרג

פו די שטאטישע א דאנק די שוואכע ריספאנד 

זענע די גאס אי בארא , בעאמטע אי ניו יארק

פארק או אוי� אי וויליאמסבורג נא� אלס דריי 

פערטל פאראלזירט פו די שניי וואס איז 

  .געפאל מיט צוויי טאג צירוק

  

 דער שווערער וועטער האט איבערגעלאזט אי

ער געגענטער אי ניו יארק גאהר ישדי היימ

 –או צוליב דע� איז היינט , ווייעשווערע נאכ

גענצלי� נישט  - דריט טאג נאכאנאנדצו� 

בית רחל קלענערע געווע קיי שולע פאר די 

 או חדר איז אוי� נאר , אי בארא פארקקלאס

כער או הע' ד די אינגלע� פו כיתות געווע פאר

–    !אה קיי טראנספארטאציע בכלל לעסאאו

  

ט איז שנעלער וואס דאר, אי וויליאמסבורג

 געוואר איז שוי היינט די קעיר גענומע
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י  סיי ד, ת"מוסדות אנגעגאנגע געהעריג בעזהשי

מיט , תלמוד תורה או סיי דער בית רחל

אבער אוי� נא� , יגע טראנספארטאציעגעהער

  .צוויי טאג זיי כמעט גענצלי� געשלאס

  

  ,קרית יואלגאהר אנדערש אבער איז געוווע

גאהר שטארק באטראפ וועלכער איז אוי� 

איז אבער געווע  או , וועטער געוואר פונע�

 גווע מאנאטא ,רגעשריטדאס מערסטע פאה

ווע דער שניי האט נא� געהאלט  – אינדערפרי

 שוי אלע וועג אי גאנצ איז  –אינמיט פאל

או א דאנק דע�  ,שטעטל געווע אפגערייניגט

נא� יענע� געקענט אנגיי ' האב די מוסדות הק

  .טערטכמעט אומגעשד "בסטאג 

איז שוי יענע� טאג מער  פיסגייער וועגאוי� די 

ע קעיר גענומע ווע אי די ווייניגער געוו

שטאט איז אי דער זעלבער צייט נא� 

  ...ערפלו דוטראנדעט ווי אי א פרימיטישגע

  

 עס איז צו� האפ אז מארג וועט מע שוי אי

בארא פארק אוי� קענע אנגיי מיט די סדר 

ג די שורות זענע 'הלימודי� בעת ווע שרייבנדי

� לירוב גאס אי בארא פארק גענצנא� 

פגעשפארט צוליב די אנגעלייגטע שנייע או א

  .ס'ס או טראק'די שטעק געבליבענע אויטא
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  ,בילדער, ס�נייע, דער אימעיל פונע מערכת פאר קאמענטאר�

  :או� וויאזוי אוי� ארויפצוגיי� אוי� אונזער רשימה איז

BechatsrosSatmar@Gmail.com        
  

  אדער אראפצוגיי�, ארויפצוגיי� אוי� אונזער ליסטע
  מוז אריינגעשיקט ווער� א אימעיל אדרעס מיט א נאמע�  

  .יענער אדרעס או� שטאט ווי מע� וואוינט פונע ערהאלטער פו�


