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 תשורה משמחת הנישואין של

 יהושע שניאור זלמן ומיכל מושקא
 סערעבריאנסקי
 ט"ו מרחשון ה'תשפ"א 



 פתח דבר 

אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו 

מיכל שיחי' עב"ג הכלה המהוללה מרת  יהושע שניאור זלמןהחתן הת' הרב 

 תחי'.  מושקא

התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתינו, ידידנו ומכירנו שבאו או רוצים  

שיחיו ברכת מזל טוב וחיים מאושרים בגשמיות  להשתתף בשמחתנו ולברך  

 וברוחניות. 

בתור הבעת תודה לבבית והוקרה לכל הנוטלים חלק בשמחתנו, מתכבדים אנו  

מיוסד על הנהגתו של כ"ק    –להגיש לפני כבודו ואנשי ביתו יחיו, " תשורה" מיוחדת 

 אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שחילק 'תשורה' בחתונת כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו. 

 התשורה כוללת 

סקירה קצרה על יסוד הישיבה גדולה במעלבורן מסבא החתן הרה"ח ר' חיים ז"ל  

 סערעבראינסקי 

לקט מכתבים מהסבא רבה של החתן הרה"ח ר' יהושע שניאור זלמן ז"ל  

סערעבריאנסקי מנהל המוסדות במעלבורן לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בענין רכישת  

וגם שיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לגבי רכישת  בנין להישיבה גדולה במעלבורן, 

 הבנין 

 ל יסוד הישיבה גדולה עשל הסקירה קצרה הנ"ל תרגום באנגלית  

ל הטוב הוא ית' יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך כלל אחב"י בברכות  -הא

מאליפות מנפש ועד בשר, ובמיוחד בברכה העיקרית שנזכה ללכת משמחה זו  

הגאולה האמיתית והשלימה תיכף   –"שמחת עולם על ראשם"  לשמחה העיקרית

 ומיד ממש! 

 

 משפחות 

 טענענבוים  -סערעבריאנסקי 

 ט"ו מרחשון התשפ"א 

  



  כתב ר'חיים סערעבריאנסקי ז"ל

אבי ז"ל שהי מסודר וכל מכתב שכתב לכ"ק השיר לעצמו העתק ותוכם גם  

פרטים וואס מ'האט  הי' המענה במברק, הפרטים ופרטי  המכתב שעליו

להעלות על הכתב, לכה"פ כמה פרטים ואעשה כפי   איבערגילעבט כמעט א"א

 ’.לגמור וכו  הוראת המשנה לא עליך המלאכה

ההתחלה היתה בתחילת שנת תש"י זו היתה ישיבה גדולה בכל הפרטים עם  

הלימודים באידיש וכו' הישיבה הותחלה בחודש מ"ח תש"י עם ג תלמידים  ,אש"ל

ניתוספו עוד. לפי מצב היהדות אז הי' זה חדוש גדול ומאות פעמים   שבט ובחודש

המקום, ישיבה? באוסטראליא?! ואכן הי' זה הצהרה אז   שמעו אנ"ש מתושבי

כל אלו  ) שעפערטון ובערוואודב(  במשך חמש שנים .אוסטראליא איז ניט אנדערש 

שלחו ילד יהם   מנין ובנין אחבנ"י לא שהי' שייכים ללימוד למדו בהישבה, רוב

והתחלנו בחינוך הקטנים  . להישיבה ולא היה ברירה וקנינו הבנין בהטם סט

 בשפת המדינה עם לימודי חול ונק' "ישיבה קאלעדזש". 

הי' פריימערי סקול, ת"ל ההצלחה היתה גדולה בכמות ובאיכות ובשביל   בתחילה

היי סקול",  התלמידים החינוך שקבלו היינו מוכרחים לעשות גם " שיתקיים אצל

גדולות ואז הביאו את הרב גרונער אי' לעזור בהנהלת   עם כי הי' קשור בהוצאות

בכדי שישלחו אחבנ"י ילדיהם שי' להישיבה היו צריכים להיות הלימודי   .המוסד

 ות"ל גם בזה הי' הצלחה למעלה מדרך הטבע.  ,חול בגובה הראוי

לה שנת הלימודים  הישיבה קאלעדזש הותח בשנת תשכ"ה שנה העשירית ליסוד

באוסטראליא ובואפן חוק ולא יעבור  האחרונה בהשתלמות "מעתריק". המנהג

במוסדות באלו גדול מאוד, אחדים   הדותישצריך להשתלם באוניוועסיטי. הסכנה ל

ללמוד בישיבה, רובם ככולם   מהכתה הגבוה ילדי אנ"ש  החליטו לנסוע מעבר לים

להשתלמות בואניוועסיטי   ייכים לוותרהיו ש של התלמידים בישיבה קאלעדזש לא

 .ובפרט לנסוע מעבר לים

ובאמצע שנת , לא נח  ,שישאר יהודי כדבעי .שהי' אוהב כל תלמיד ודאג ,אבי ז"ל

שהתלמידים    להתחיל לדבר אתי כמעט כל יום לחפש עצות ולהשתד תשכ"ה

ובשביל זה עליהם לכה"פ לדחות הלימוד באוניוועסיטי לשנה,  שהי' שייך להשפיע

והחלטנו להשפיע על אלו שרוצים לנסוע מעבר לים   ,הי' צ"ל כתה, חברותה

עליו, להשפיע על אלו שרוצים לנסוע לא   ולהוסיף עליהם את מי שנוכל להשפיע

יצטרכו לשלחם מעבר לים ונראית   הי' קשה כ"כ משום שההורים היו שמחים שלא

כל הפחות תהי' כתה של לו האפשרות להשפיע על כנה תלמידים שיצטרפו להנ"ל

 .כ"ק אדמ"ר שמונה תלמידים אם כי ידענו בלי שום ספק שזהי כוונת-ששה

קראתי   ל"בי זאבשביל להתחיל בפעול הי' צ"ל הוראה מפורשת, עפ"י הוראת  

לאסיפת אנ"ש למוצש"ק ז' כסליו, לאחרי אסיפת אנ"ש והמכתב שנשלח תיכף לא  



לא   -כם, והתחלנו לחפש לשכור ביתהי' ספק אצל אנ"ש והתלמידים שיהי' הס 

רחובות הגדולים לא נזדמן   שיהי' מתאים רחוק מהשאון של -דירה בבנין גדול

להקעמפ מתוך הנחה  תיקף,והמשכנו לחפש, התלמידים היו עסוקים בהתכנות

 תותחל הכתה כל היום לימודי קודש.  פודאית שלאחר הקעמ

"ק אדמו"ר, כי באם יזדמן בית  כמה שבועות חכיתי בכליון עינים להסכם כ עברו

חיזו לשנה כנהוג ובא"ל צריך למצא מקום אחר והזמן קצר, נשאר   צריך לחתום

להתחלת שנת הלימודין,סבלנותי פקעה, וכתבתי על דעת עצמי   פחות מג' שבועות

  .. דחוף לכ"ק אדמו"ר ות"ל תיכף נתקבל מברק בלי ידיעת אבי ז"ל מכתב

ישיבה גדולה שכותבים נחוץ ונכון במאוד  במענה למכתבם פתיחת כתת 

בנגלה ובחסידות מאיש שבמקומם מכמה טעמים ולתועלת  וראשיה

תהי' בסמיכות מקום למוסדות הקיימים למפחות   ההשגחה וההתפחותה

  בכל האמור, חתי"ק בשנה הראשונה ברכת הצלחה רבה

לאנדס  קנה בית ברחוב גאאט ,וההצלחה התחילה להאיר, ידידנו ר' מענדל ניו

או חדשיים יכולים ללמוד   שוהתכנון לעשות תיקונים ואמר לי שלחוד בסוף הרחוב

ממש מן השמים, הי' צריך לעשות תיקונים קטנים, בכללות   זה היה .בהבית שקנה

כל הסידורים באש"ל לקחתי על  .הוראת ק' בהמברק  הי' זה מתאים מאד וכפי

ענין נחוץ ולא נמצא   שבאם אני רואה עצמי, פעם אמר לי כ"ק אדמו"ר ביחידות 

בחמשה תלמידים  מתעסקים אתעסק בזה. לאחר שהתחילו הלימודים בשטוומו"צ

ברחוב   התחלנו לחפש בית במרץ, והאירה ההצלחה כברכת ק' מצאנו בית

 רחוק מהשאון של רחוב האטאם וגם קצת מרחוק מרחוב 18קאלימנא מס. 

   אינקרמן ובסמיכות לישיבה קאלעדזש. ....

 אגרות מהרה"ת ישנ"ז סערעבריאנסקי לכ"ק אדמו"ר

 ב"ה כ"א חשון תשכ"ז 

 .... בדרך כלל כפי שהמצב הוא עכשיו ישנן במה בעיות, 

השנית היא ביעת הישיבה גדולה אשר הוספת תלמידים בע"ה אי אפשר  להשאר  

כתבתי,  בבנין דעכשיו, ונחוץ למצא בנין מתאים או לבנות וכן ר"מ נוסף כפי שכבר 

נתועד אודות זה ונחשוב האפשרות ?? אבל איך שיהי' דרושים רחמי שמים ובאמת  

 ....... יית הכספים הנ"ל, גבענין זה נכלל ב

 ב"ה ט"ז שבט תשכ"ז

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 ....... 



למוצ"שק הבא אני קורא ועידת אנ"ש ובתוכם האחים גוטניק שי' אודות הישיבה  

ומדות על הפרק לדיון הם: א( אופן לימוד הנגלה, ב( גדולה, השאלות העיקריות הע

נחיצות עזר להר"יא שי' הרצוג וביחוד עם הוספת התלמידים שי' ג( חיזוק הסדר  

ושמירת זמני הלימוד והתפילה ד( ע"ד בנין מתאים עם ד' או ה' חדרי מטות  

 לפחות.......  

 אגרות מהרה"ת ישנ"ז סערעבריאנסקי למזכירות 

 אד"ר תשכ"ז ב"ה י"ח 

 כבוד ידידנו היקר הרה"ח ח.מ.א. ני' חדקוב 

 שלום וברכה

מכתב כת"ר שי' מיום י"ב אד"ר נתקבל אתמול בבוקר ומיד בלילה נאספו אנ"ש  

 וחברי הועד שי' לדון ע"ד תוכנו.

. בועידה הנ"ל הסכימו כולם אשר ינתן יפוי כח להאחים  הרבנים ר"ח ור"ש שי'  ......

י' סערערבריאנסקי לעסוק בדבר קניית בנין מתאים בשביל  גוטניג ולר' חיים ש

 ...... הישיבה גדולה.

 אגרות מהרה"ת ישנ"ז סערעבריאנסקי לכ"ק אדמו"ר

 ב"ה עש"ק ט' אייר תשכ"ז 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

  (11)רחוב מעדא  מס. לפני פסח התיעקו בע"ה את הישיבה גדולה לבנין החדש, 

יהי' מתוקנים כראוי. מיד אחר פסח לפני  וסדרים בע"ה את הבית לכל חדריו ש

החתלת הלימודים נתאספנו, האחים הר' שי' גוטניק, הרי' שי' גרונער, הרי'א  

ורך  עהערצג ואני,דנו בעיקר אודות מקום וסדר הלמודים בקישור אם ההתעקה,כי ה

דין ששאלו עצתו בדבר השגת רשיון ליסוד ישיבה במקום החדש, חוה דעתו אשר  

, לאכול, וגם להתפלל שם אבל לא ללמוד עדין עד אשר  ןים ליש אפשר לתלמיד

שנשיג הרשיון בע"ה, הוסכם שסדרי החסידות בערב ובבוקר ילמדו בבנין החדש,  

בוקר עד שבע אח"הצ, ובכלל זה גם   10.30אבל סדר הנגלה שמתחיל בשעה 

ארוחת הצהרים יהי בבנין הישיבה קטנה, ובע"ה ביום א' כ"ז ניסן הותחלו 

מודים להצלחה באופן הנ"ל, והנה אף שסדר הנ"ל הוסכם מכל המשתתפים  הלי

בועידה בכ"ז מאחר שאין ידוע מתי נשיג הרשיון אנו שואלים הוראה כ"ק שליט"א 

אם צריך להתחשב בעצת בעורך דין או שאין לחוש לזה ויכולים גם ללמוד כל היום  

 במקום החדש. ...... 

  



 מענה מכ"ק אדמו"ר 

 תמוז ת'שכ"ז ב"ה ר"ח 

 הנהלת הישיבה גדולה 

 בעיר מעלבורן 

                 שלום וברכה                                                                                                                   

  ...................................... 

ם הכספיים וכיו"ב ע"פ התייעצות חברי בנוגע להרשיון ודעת העו"ד, עניני

 ההנהלה ביניהם והחלטתם. )אלא שבטח יודיוע עד"ז לכאן(. 

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק, להגדיל תורה ) הנגלית והפנימית(  

בכל הסביבה העיר והמדינה.   ומתוך    –ולהדירה בתוך המוסד הק' ועל ידו 

 שמחה וט"ל חתמ"ק

 

 י לכ"ק אדמו"ראגרות מהרה"ת ישנ"ז סערעבריאנסק

 ב"ה י"ז שבט התשכ"ח 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 ........... 

עלי להוסיף אשר עד עתה עדין לא הגיש בקשה לקבלת רשיון מהערי' לבנין  

הישיבה שקנו, דעת האחים הר' גוטניק שי' אשר מאחר שסדר הנגלה לומדים  

כבמקום אוכל ולינה  ולהשתמש בבנין שקנו  -עד שיהי' רשיון -בבנין הישיבה אהלי

אין העירי' יכולה לעכב, ע"כ אין נחיצות לבקש רשיון עד שיתוספו בע"ה תלמידים  

ם העיכוב הוא מחשש שמא תסרב העירי' ליתן  ע ונצטרך לבנות בנין חדש. עיקר ט

לנו להכנס לספקות בשעה שאפשר להמשיך במנוחה לע"ע כמו  הרשיון, ולכן למה 

ות נגד שיטה זו ורק אמרתי להאחים גוטניק שי'  שהוא, אני לא הי' בידי די סבר

 אשר צריך להודיע לכ"ק שליט"א מצב הענינים בזה.  

 

 ב"ה עש"ק י' אדר תשכ"ט 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ברישום תלמידים לשנת תש"ל הבע"ל, ישנה השערה קרובה  .......כבר התחלנו

י' להרחיב הבנין אשר בע"ה יתוספו לזמן הבע"ל לערך ט"ו ויותר תלמידים, ונחוץ יה



או לבנו בנין חדש במגרש הישיבה, עד עתה לא בקשנו רשיון מהעירי' שהישיבה 

תמצא במקום שקנינו לע"ע נחשב הבנין רק כמקום דירה לתלמידים, כן אמרנו 

להעירי' וכן באמת נוהגים אשר שסדרי הנגלה לומדים בבנין ישיבה אהלי י"י  

אבל כאשר נצטרך    –שבע דקות  מהלך שש או -שנמצא קרוב לישיבה גדולה 

 לבנות אז בטח צריך יהי' רשיון בועד מועד. 

, ומפני שראריתים מפקפקים בדבר  דברתי אודות זה עם האחים הר' גוטניק שי'

הגשת בקשה לרשיון מחשש שמא ישיבו פנינו ריקם, ע"ע אני כותב הנ"ל ומבקש 

האחים גוטניק שי',  הוראת וברכת כ"ק שליט"א בזה, וכאשר נקבל הוראה יחזק זה 

ונתחיל בזה בע"ה לעסוק בהשגת רשיון, כי אם נתאחר בזה אז מה נעשה בהוסף 

מענה כ"ק אדמו'ר שייך לעסקני אנ"ש שי'    תלמידים בע"ה, כי איפה נאכנס?

 שבמקום 

יחד אם ההתעסקות ברישום תלמידים בע"ה, נעסוק ג"כ בפרסום ענין המוסד  

מעבר לים, והשי"ת יעזור שכל ההתעסקות יהי'  במדינות אוסטראלי נ.ז. , וגם 

 בהצלחה מרובה בעזרתו ית' 

 

 ב"ה עש"ק ב' ניסן תשכ"ט 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 ......... 

על שאלתי במכתבי הקודם דבר הגישה לבקשת רשיון מהעירי' למציאות המוסד 

 במגרש שקנינו לא קבלתי עדין שום הוראה.

 כל הפרטים בגו"ר.המעתיר להצלחת העבודה בישיבה גדולה ב

 

 ב"ה עש"ק ג' טבת תש"ל 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

....... בנין הישיבה הנוכחי מכיל רק כב' תלמידים , וכפי שאנו מקוים שיהי' בע"ה  

שיחי' כ"י, מובן שצריך לחשוב ברצינות אודות בנין,   םשנה זו יותר משלשים תלמידי

ר, הוסכם שנגיש בקשה  ' גראנ יאחר הישוב עם האחים גוטניק שיחי' והרי' שיח 

לרשיון של בניית חדרי מטות ואולם לאוכל, לפי דעת העורך דין, אין לנו לבקש  

ניתנו בשום אופן , הר"ש שיחי'  גוטניק  צריך הי'   א גם ללימוד, כי זה לאר רשיון גמו

הישיבה להגיש ביום ג' שבוע זה הבקשה, והשי"ת יצליחנו בזה ובכל הענינים של 

 גדולה.



 שבט תש"לב"ה ח' 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

... כפי שהודעתי במכתבי מיום ג' שבט ש.ז. הגיש הר"ש שי' גוטניק בקשה להעירי'  

בדבר רשיון לבנית פנימי' לתלמידים, יעזור השי"ת שיסכימו לזה בנקל, וכבר יש לנו  

דין דמעלבורן ליתן כ' אלפים דולר, כן ישנה אפשרות להשיג סך  -הצעה מהבית 

כנסת אחד שנמכרה הקרקע עלי' הי' עומד הבהכ"נ לממשלה בתנאי    מסיום מבית

פים,  שהמעות ינצלו לבנין בית הכנסת אחר, הגבאים קבלו מהממשלה שמונים אל

ויש מהגבאים שנוטים לבנות בית כנסת בפרור רחוק, כן ישנם הנוטים ליתן הכסף  

, אח"כ  לישיבה גדולה, ובקרוב תהי' אספת הגבאים לשמוע את הצד של הישיבה

יחליטו למי ליתן המעות, או אולי לחלק בין הבהכ"נ והישיבה, יעזור השי"ת ונצליח  

 להשיג המעות משני המקורות הנ"ל בתנאים מתאימים ... 

 

 ב"ה  עש"ק י' אלול תש"ל 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ר הרשיון לבנות בנין חדש במגרש הישיבה מחכים אנו עדין להדיון  ב ...........על ד

שי"ת יעזור שלא יהי' קישויים בזה, ושנוכל בקרוב להקים בנין מרווח  במשפט, ה

המוסד בתוך כל מוסדות חב"ד   מתאים שיתמלא בתלמידים ושנצליח בהתפתחות

 בכל הפרטים ... 

 

 ו תשרי תשל"א "ב"ה כ

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לפני חג הסוכות התקיימה ועידה קטנה ע"ד עניני הישיבה גדולה, נוכחו האחים  

הרבנים גוטניק שיחיק, הרי' גראנר ואני,לדיון הי' ג' שאלות א( שלוחים ב( ענין  

 השגת הרשיון לבנין ג( תלמידים לזמן הבע"ל, ובכלל. 

י' כדאי להגיש קובלנא לערכאות על  ה.... בשאלה הב' נתעורר עוה"פ ספיקות, אם 

לבנות  סירוב העירי' להרשות לנו הקמת בנין, מאחר שכל עצם הרשיון הוא רק 

, והיתה סברא  חדרי מטות, אוכל ומטבח וכו' ולא למציאות המוסד שם באופן רשמי

לשאול הוראת קדשו שליט"א אודות ביטוי הקובלנה והמשפט. אח"כ שקלתי הדבר  

בעצמי, וכן הר"ש שיחי' גוטניק , שהוא הנהו העוסק בזה, ומבלי שנתדבר ביננו 

אותנו להגיש קובלנא היינו   באנו לאותה המסקנא, שכיון אשר הסיבה שאלצה

קימת גם עכשיו, משא"כ מקום   –שאין בנין הישיבה מכיל את כל התלמידים שיחי' 

כי הלא לומדים ב"ה  בנין ישיבת "אהלי", וישנה תועלת גדולה  הלימוד אינו דוחק 



מלימודים שם, הן מעצם ראייתם איך שלומדים תורה בשקידה, והן מדיבורים עם  

לה, וגם קובעים שעות לימוד נוספות אתם וכו', ע"כ הוסכם  תלמידי הישיבה גדו

אצלנו להניח את מהלך הענינים כמו שהם, ורק להודיע לכ"ק שליט"א אשר  

המשפט יתקיים בתחילת חודש חשון, לערך בעשר בו,ולבקש ברכתו הק' אשר  

השי"ת יעזור שהכל יוגמר לטוב, וכאשר בע"ה המשפט יחליט ליתן לנו את הרשיון  

בתקוה אשר בעבור משך זמן נצליח בע"ה  הי' הברירה אם להקים את הבנין אז ת

, או לחפש מקום אחר. בענין מקום אחר מתנהלים דיבורים עם  מלאלהשיג רשיון 

גרש גדול סמוך כ"כ לישיבה "אהלי" שרק גדר של קרשים  מאחד שיש לו בנין ו 

בה, מדת  שיחליף מגרשו במגרש הישי -מפסיק בין חלק מחצרו לחצר הישיבה

, שיווי מגרשו עולה    300א    100   , ומגרש הישיבה גדולה מדתו 330 א  120מגרשו 

על זה של הישיבה בסך של עשרים אלפים דולר בערך, אבל טעם ההתדברות אתו  

הוא לא בשביל השיווי, כ"א מפני שרחוב בו נמצא מגרש התנועה גדולה ביותר לא  

ן מגרש של האיש הנ"ל הוא בסמוך  בו המגרש של הישיבה שהוא שקט, ככרחוב 

למוסד ישיבת  אהלי ולכן הישיבה גדולה תוכל להחשב כהמשך והתרחבות ישיבת  

אצלנו אשר אין כ"כ נכון    פק"אהלי", ואלי ב' טעמים לנתינת רשיון, נגד זה ישנה ס

 שהישיבה גדולה תמצא סמוך ממש לישיבת "אהלי" 

 

 אגרות מהרה"ת ישנ"ז סערעבריאנסקי לכ"ק אדמו"ר

 ב"ה עש"ק י"ד חשון תשל"א 

המשפט של הישיבה עם העירי' של קאולפלד, הערוך דין  התקיים ביום ב' שבוע זה 

או טענה חדשה של הישיבה הראה קלישות הטענות של העירי', ולסוף המצי 

שבהיות אשר התלמידים דרים בבנין בלי שאול רשותם לכן תתראה נתינת הרשיון  

כעין אישור למעשה בלתי חוקי הפס"ד יצא בעוד כמה שבועות והשי"ת יעזור שיהי'  

 ב לטו

כבר כתבתי אשר ישנם מעות בסך פ' אלפים ממכירת בב"כ ישן המעות ניתנו 

ים בפרור רחוק בכ"נ והגבירים נוטים ליתן בתנאי שיקנו בהם בהכ"נ, לפעול בונ 

לשם כל הסכום, אבל ישנם גם כאלו הרוצים של פחות ארבעים אלפים יתנו  

לישיבה גדולה ביום א' הבע"ל תתקיים אצלם ועידה בענין זה והשי"ת יעזור 

שיחליטו לטובת הישיבה גדולה כתבתי  פ"נ והנחתיו בתניא כי אין הזמן מספיק  

 שיתקבל במועדו. 

עוד י' ימים עומד למכירה פומבית בית גדול ישן עם מגרש הגדול פי שנים מזה ב

ם גאלפים, המעלה בבנין זה ש  150של הישיבה גדולה, מחירו יכול להגיע עד 

אפשר להשיג בע"ה רשיון מלא, ואם בע"ה הגזברים יסכימו ליתן לנו הסכום הנ"ל  

מעות לדמי קדימה והשאר ילוה לנו אלפים אז יהי' לנו די   20וגם הב"ד יתן סכום 



ה יכול להיות רווח בע"ה עד נ' בהבנק בע"ה. גם מכירת המגרש הנוכחי של הישי

אלפים כאשר יזדמן קונה טוב, מסתמא נצטרך לשאול הוראת וברכת כ"ק   

שליט"א  ע'י הטלפין כאשר הענינים הם יסתדרו בע"ה כי לא מספיק הזמן לכתוב 

 ולקבל מענה

 הנ"ל בשם הועדהתעקתי לכל 

 ..... 

 ב"ה עש"ק כ"א מרחשון תשל"א 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בהמשך למכתבי מיום י"ד חשון, הנני להודיע לכ"ק שליט"א אשר הועידה של  

הגזברים הממונים על הסכום שבא להם ממכירת בית הכנסת שלהם, נגמרה בלי  

להבנות  שום החלטה עדין, כנראה רובם מצדדים ליתן כל המעות לבהכ"נ שעומד

בפרור רחוק, כמו שכבר כתבתי לכ"ק שליט"א, אבל מאחר שאחדים מהם טוענים  

שיחלקו המעות וחצים יתנו לישיבה גדולה , ע"כ לא יכלו להשתוות לע"ע, וממילא  

אין לנו אפשרות לחשוב אודות קניית המגרש אודותו כתבתי בשבוע הקודם,בשגם  

קניית מגרש הגדול פי שלשה לשבכלל יש להחשיב אם נכון להשקיע כ"כ כסף 

 ממה שנצרך לנו, וגם יתוספו בשביל זה הוצאות החזקתו באופן מתאים. 

כן אין לע"ע שום דבר לפעול מהדיבורים ע"ד חילוף המגרש שלנו במגרש הסמוך  

 לישיבה אהלי, כך שלע"ע המצב בלי שינויים עד שתתברר החלטת המשפט. 

 ...... 

 . בלתי מוגה  תשל"אשיחת כ"ק אדמו"ר י"ט כסליו 

שהגיעה זה עתה  ידיעה בקשר ל, ענין זה במיוחד עתה..  הנני מזכיר 

)  – ה) זיי זיינען אריינעשפרונגען(ציקפ  ענין של שהי' אצלם  מאוסטראליא,

לפי השגתם הרי זה ענין של  שחוק(  -כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר בבת

ללמוד תורה   וכלו שבו י בית גדול,לרכוש בית חדש ו , ...יםה לעומק קפיצה

מרחיבה   "ה נאהדיר"ברכות) נ"ז ב(  במסכתהגמרא  כדברי מתוך הרחבה, 

 . דעתו של אדם

צריכה להיות אצל כל אדם מישראל, שלא יהי' במצב של  הרחבת הדעת   

שעניינם הוא  קטנות המוחין, אלא במצב של גדלות המוחין,ועאכו"כ אלו 

באופן של דעת , שהם הרי אלו שעניים ו ,"מוחיןלימוד התורה שענינם "

הרחבת  להם  כדי שתהי'  ",דירה נאה" כיםבודאי צרי  -לימוד התורה, 

 הדעת. 



לא היו  ו  ,"לעבור לבנין גדולמצאה"מעצמם נופלים על ה"אילו זכינו היו 

אבל שמפני איזו סיבה שתהיה, היה   צורך שיכריחו אותם לעשות זאת,

הרי   -ושאסור את זה וכו' וכו' ךצרי ואיןנראה להם שזהו עניין בלתי אפשרי, 

- שבעל שהי' נראה להם סיבב את הענינים באופן , "כל יכול"הקב"ה הוא 

 . תממקום צר וליכנס לדירה מרווח מוכרחים הם לצאת  כרחם

  על גבי דולרים היה כדאי לבזבז דולריםו ועדיין היו להם רבוי ספקות, "

 . "?!...לים האם אכן "לקפוץ   ולשאול לטלפון

  די בכך שתהי' לא ש, "מענה" בואשמכאן י לכתחילה מסתמא שיערושמובן 

לכתחילה  ממילא הבינו וב, "ופרצת"באופן של שיהי' אלא  "דירה נאה"

 מה  הולכים.  לקראת

בשעה   -גיעה כבר הידיעה, שהיום נתקבל הצעתם, ומחרובכל אופן, עתה ה

 גומרים את קניית הבנין.  –שכאן נערכת ההתועדות 

 ויהי רצון שיהי' בשעה טוב ומוצלחת. 

......ויהי' זה באופן שע"י "חלוני שקופים אטומים" יצא מהישיבה התורה  

בכל קצוי אוסטראליא, לעשות אוסטרליא  –העיר מעלבורן, ומשם בכל 

קיום המצוות, וקיום  -מקום תורה, ובאופן של לימוד ש"מביא לידי מעשה" 

 המצוות בהידור. 

באופן דמוסיף  –( וכהוראת ימי החנוכה) שבאים מיד לאחרי י"ט כסליו

 והולך ואור, להוסיף בכל יום.

 -"לחיים", ואם אפשר לסדר שיוכלו לענות משם...מסתמא יאמר הקהל 

 מסתמא יסדר זאת. )תורת מנחם התוועדויות ( 

 ב"ה כ"ז ככסליו תשל"א 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

......ע"ד המעות של ביהכ"נ "קרלטון" אודותם כתבתי במכתבי מיום כ"א מרחשון  

  שהדבר עומד בספק, הנה ב"ה כבר הוחלט אצלם, וגם פרסמו שבוע זה בעתון,

יותן לישיבה גדולה, וחצי   -ארבעים אלפים דולר  ךבער –שחצי הסכום שיש להם 

הר"י שיחי' גרונר השתדל הרבה בזה,   השני לבית הכנסת שיוקם בפרור הרחוק. 

וכבר הודענו מזה בו   –ות"ל שהשתדלותו הצליחה בעזרתו ית'. הבנין שקנינו בע"ה 

אלפים דולר, עוד איזה אלפים  ביום לכ"ק שליט"א מחירו הוא בערך מאה וארבעים  

נצטרך להוציא לכמה תיקונים ע"ז יהי' לנו הארבעים אלף הנ"ל, כן תקותנו 

שממכירת המגרש שהישיבה נמצאת בו עכשיו ג"כ נרויח בע"ה בערך ארבעים  

 אלף, והשאר מקוים להשיג בע"ה ע"י מגבית שתותחל אי"ה בקרוב.



באופן והשי"ת יעזרנו להשיג רשיון מלא ונוכל לפתח את המוסד במקומו החדש 

גלוי, בלי שום מניעות ובהצלחה מרובה בגו"ר, ההשגחה פרטית שסבבה לקניית  

היא כ"כ גלוי' עד שכל אחד מרגיש , ובכל זאת הי'   -אחר שכמעט נתיאשנו -הבנין

כ"כ על בריאותי  זה אצלנו שני ימים של התעסקות ומתיחות גדולה שפעלו 

 שהוכרחתי לנסוע לשבוע לאחת מערי השדה וכעת אני מרגיש ב"ה טוב, ....... 

 

 ב"ה י"א טבת תשל"א  

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

......ע"ד הבנין הגדול והנהדר שקנינו בע"ה בשביל הישיבה גדולה, הנה מאחר 

ן שעכשיו ימי החופש וכל המשרדים סגורים, נצטרך לחכות בהגשת בקשה לרשיו

המוסד יתפתח   עוד שבועות מספר, והשי"ת יעזרנו לקבל רשיון מלא ובנקל, ואשר

 בבנין זה בהצלחה מופלגה בכמות ובאיכות...... 

 

 ג' שבט תשל"א 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

..... ע"ד הבנין הגדול שקנינו צריך הי' העורך דין שלנו ר' אורי יונתן שיחי' שיינק  

"ת יצלחנו לקבל רשיון בלי שום קישויים,  לשלוח את הבקשה אל העירי', והשי

 ונזכה להעמיד הרבה תלמידים שיהי' לרצון כ"ק שליט"א 

 

 א ב"ה כד טבת תשל" 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

שלחנו מברק אל כ"ק שליט"א מיד שנודענו אשר העירי' הסכימה ליתן הרשיון 

מכתב  לישיבה גדולה לקבוע במקום החדש שקנינו בע"ה, ושבוע זה קבלנו מאתם  

ד ה' או  והנ"ל. הבנין והמגרש יעברו לרשות הישיבה בע"ה בע רשמי ע"ד החלטתם

ו' שבועות לערך, בינתיים עלינו לסדר תכנית בשביל התיקונים המוכרחים להעשות  

שם, באופן שמיד במסירת המפתחות נוכל להתחיל בתיקונים ולהכנס בע"ה לבנין  

 י המוסד. זה, והשי"ת יעזרנו בהצלחה מופלגה בכל ענינ 

 

 

 



 ב"ה עש"ק כט' אדר תשל"א  

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

....... בשבוע הבעל"ט יועבר הבנין החדש לרשות הישיבה גדולה להצלחה, והשי"ת 

 יעזרנו למצא קונה טוב להמגרש של הישיבה הקודם. 

 מענה כ"ק אדמו"ר אזכיר עה"צ לכהנ"ל 

 

 ב"ה ז ניסן תשל"א 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

...הבנין החדש נמסר בע"ה בשבוע זה לרשות הישיבה גדולה, ובשביל התיקונים  

הדרושים להעשות בו, בעיקר במטבח, נצטרך לעכב את ההעתקה לעוד זמן קצר,  

 והשי"ת יעזרנו שהכל יהי' בהצלחה.

 

 תמוז תשל"א  'וב"ה 

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

שלא הי' מסודר עדיין הכל,  ... בסוף שבוע הקודם התעקנו למז"ט לבנין החדש, אף 

ומקוים אנו שההעתקה תגרום להחיש את התיקונים הדרושים, והנסיון מאמת  

 השערתנו.

 

 ליו תשל"ב סב"ה י"ח כ

 כ"ק אדמו"ר שליט"א 

אלפים, המכירה היתה על   $58...המגרש בו היתה הישיבה קודם ממכר במחיר של  

 תוגמר לטוב. תנאי שצריך להתברר ימים אלו, והשי"ת יעזור דהמכירה 

  



planning to go overseas to learn. This arrangement would benefit both sides. 

In order to arrange such a program, the Rebbe’s instructions were needed. 

My father z”l called a meeting with Anash who agreed to start looking for a 

property to rent as they had no doubt that the Rebbe would consent to this 

idea.  

Several weeks passed and the Rebbe still had yet to respond. Time was 

running out because the Anash needed to sign a contract prior to the 

commencement of the new school year.  So I decided, without my father’s 

knowledge. to write an urgent message to the Rebbe.  

I immediately received the following telegram: 

In answer to your letter, concerning starting a class of Yeshivah Gedolah, it 

is necessary and proper that the studies should be in Niglah and Chassidus, 

given by a local person for various reasons and it will also enhance the 

supervision and development there. It should be the responsibility of the 

existing institutions for at least the first year. 

With a blessing of great success in all that was mentioned,  

The Rebbe’s holy signature.  

And the success began to shine. Our friend R’ Mendel New had bought a 

house at the end of Goathlands Avenue which he was preparing to renovate. 

He allowed us to use the house for a month or two until something more 

permanent was found. This was really heaven-sent, and while I had to make 

all the arrangements for food, accommodation and small repairs, in general it 

suited our needs and met the instructions that the Rebbe had given in the 

telegram.  

Once the Rebbe told me in Yechidus that if I saw an urgent matter and saw 

that no one dealing with it, I should get involved.  

After the learning began in a good and auspicious time with 5 students, we 

began to search for a house with energy, and success shone on us like the 

brocha of the Rebbe, we found a house, 18 Kalimna Street, far from the 

ruckus of Hotham street and also a bit further from Inkerman Street but close 

to Yeshivah College… 



Brief history about the founding of Yeshivah and Yeshiva Gedolah  

R’ Chaim Serebryanski z”l 

My father of blessed memory was very organised; for every letter that he 

sent the Rebbe he kept a copy for himself, together with the telegram 

response, as well as all the details so that the context would be understood. 

The Yeshiva was started in the month of Marcheshvan 1950, with 3 students, 

By Shvat the numbers had increased. Due to the state of Judaism at that 

time, this was a real innovation and many times you heard the local 

community members of the place express surprise - A yeshiva? In Australia? 

And indeed, it was a declaration that ‘Australia iz nisht andersh!’ 

Whoever was fit to, learnt in the Yeshivah. Most of our fellow Jews did not 

send their children to the Yeshivah, so we began with the education of 

younger children in English, together with secular studies and it was called 

‘yeshivah.’  

We purchased the building on Hotham St, East St. Kilda. First there was a 

primary school. Praise G-d it was successful in size and in quality, and in order 

that the education they received should remain with the children, we were 

forced to open up a secondary school, despite the great monetary cost. 

Rabbi Groner came to help in running the institution, and Praise G-d there 

was also miraculous success.   

In 1965, the 10th year since the establishment of secular studies program, the 

first class was to graduate. The custom in Australia, almost an immutable 

law, was that one must complete university. Since the danger to Judaism in 

such institutions was very high, some of the children of Anash decided to 

travel overseas to learn in Yeshivos.  

There were however, many students who were unable to travel overseas or 

unwilling to give up studying in university. My father z”l spoke to me about 

his concerns and wished to seek advice regarding the religious welfare of the 

students.  

It was decided that in order to influence these university aged students 

positively, chavrusos would be set up between them and the boys who were 
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