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והפכה מיד עם תום הקרבות ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים, הוקמה ישיבת הכותל 

בוגריה  2,000. למעלה ממדינת ישראליות והגדולות ביותר בלאחת מישיבות ההסדר המרכז

תופסים עמדות בכל מערכות הציבור בארץ ובעולם. ישיבת הכותל נמצאת בלב ליבה של 

ומגדלור  הציונית, הישיבה מהווה עוגןירושלים העתיקה וכמקום שבו נשמע קול החינוך והתורה 

 אברכים ומשפחות ציוניות בבירת ישראל. לתלמידים, רוחני

ביום ירושלים האחרון נפתחה שנת היובל לאיחודה של ירושלים ועמה שנת היובל לישיבתנו. 

במהלך שנת היובל נקיים אירועים שונים ברחבי הארץ לציבור הרחב ולבוגרי הישיבה. לקראת 

כך הודעה בנפרד בערוצי יום ירושלים תשע"ז מתוכנן אירוע שיא גדול בירושלים ותבוא על 

 התקשורת השונים. 
 

 מספר עניינים ועדכונים:
 

יש ֶאל" בּו אִּ שֻׁ ַנת ַהּיֹוֵבל ַהזֹּאת תָּ שְׁ תֹו בִּ זָּ  "ֲאחֻׁ
 

 . ספר היובלא

ל אנו עמלים על הוצאת ספר יובל מיוחד ומהודר שיכלול מאמרים כחלק מציונה של שנת היוב

תורניים ותחקיר נרחב על תולדות הישיבה. הספר נערך ע"י בוגר הישיבה ר' אלעד ברנד. חלקכם 

 בספר זה חשוב מאוד.

כחלק מהמאמץ לאיסוף חומרים ארכיוניים, אנו מבקשים מכל אחד מכם לשלוח אלינו תמונות, 

חרים משנותיכם הרבות בישיבה. נודה אם על כל ממצא תפרטו את השנה, מסמכים וממצאים א

את האירוע, הדמויות המופיעות/הנוגעות לעניין וכל פרט חיוני אחר שיסייע בידינו להרכיב את 

הפאזל המפואר של תולדות הישיבה. אתם מוזמנים גם לכתוב ולשתף סיפורים מיוחדים מהווי 

תכן וישמשו אותנו בכתיבה. את החומרים ניתן לשלוח הישיבה מהזווית האישית שלכם שי

כן, המעוניינים להקדיש חלקים מהספר מוזמנים לפנות בכתב -כמו  yovel@hakotel.org.il:לכתובת

 למייל הנ"ל או למזכירות הישיבה.
 

 -. יבול היובלב 

ו ברצוננו להקים אגף מיוחד באוצר הספרים של הישיבה שיכלול את הספרים הרבים שנכתב

במהלך השנים ע"י בוגרי הישיבה. בוגרים שכתבו ספרים מוזמנים לשלוח אותם לישיבת הכותל 

ירושלים. במידה וברצונכם לברר האם ספריכם נמצא באוצר הספרים של הישיבה ניתן  603ת.ד. 

 .yovel@hakotel.org.il: או בכתובת 0525501464 -ליצור קשר עם הספרן ר' אוהד לבובי
  

 -. עדכונים שוטפיםג 

 לידיעתכם, אחת לשבועיים נשלח במייל דף קשר מבית הישיבה.

 bogrim@hakotel.org.il מי שטרם הצטרף לרשימת התפוצה, מוזמן לשלוח מייל לכתובת: 
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 הבעל"טתשע"ז רועי חודש תשרי י. אד

 עיון לקראת יום הכיפוריםיום 

 יבה לקראת יום הכיפורים בהשתתפותבע"ה ביום ראשון ז' בתשרי יתקיים יום עיון לבוגרי היש

 רבני הישיבה. לוח זמנים מלא יפורסם באתר הישיבה וישלח במייל. נשמח מאוד לראותכם.

 

 שמחת בית השואבה בישיבת הכותל

שמחת החג ובשמחתה של ירושלים שבין הישיבה מזמינה את הציבור הרחב לשמוח עמנו ב

( בהיכל 19.10החומות. שמחת בית השואבה תתקיים בעז"ה ביום רביעי, י"ז בתשרי, ב' דחוהמ"ס )

 נשים פתוחה.הכיבוד קל יוגש במקום,  עזרת  19:30הישיבה בעיר העתיקה החל מהשעה 

 .ציבוררבנים ואישי  ת בוגרי הישיבה ובהשתתפותהערב ילווה על ידי תזמור

 

ר" הָּ ה ַיֲעלּו בָּ שְֹּך ַהּיֵֹּבל ֵהמָּ מְׁ  "בִּ

 . מבצע התרמהה

היו שותפים בבניין התורה בישיבתנו. לאחר שבשנים האחרונות זכינו לחדש את היכל הישיבה, 

בשנת היובל הזו אנחנו רוצים להמשיך לעלות בהר ולחזק את הבניין הרוחני והחומרי של 

 ישיבתנו.

רבים עומדים לפתחנו, בהמשך חידוש בניין הישיבה ואגפיו השונים ובחיזוק הסיוע  פרויקטים

 וההחזקה של תלמידי ואברכי הישיבה המוסרים נפשם על לימוד התורה יומם וליל. 

 כל תרומה תתקבל בברכה, 

לתורמים בצורה קבועה בהו"ק או בכרטיס אשראי ישלח שי מיוחד, בתרומת הסכומים הבאים 

 למשך שנה לפחות:בכל חודש 

 זמירון ישיבת הכותל שיצא לכבוד שנת היובל.                         -"ועל ציון משכן כבודך" -חודשים 12ש"ח*  18 ●

 ערכת הבדלה או חמישה חומשי תורה . -ל ישועתי"-"הנה א  -חודשים 12ש"ח*  72 ●

 של הכותל והעיר העתיקה.                          תמונת קנווס -"אם אשכחך ירושלים" -חודשים 12ש"ח*  180 ●

 סט מחזורים מהודרים.                         -"ושם נעלה ונראה" -חודשים 12ש"ח*  360 ●

 גביע כסף "בהוקרה מישיבת הכותל". -"כוס ישועות אשא" -חודשים 12ש"ח*  540 ●

 ניתן להמיר את השי:

 180  *היובלחוברת ברכות הקדשת רבע עמוד ב -ם""שימחו את ירושלי -חודשים 12ש"ח. 

 360  *היובל חוברת ברכותהקדשת חצי עמוד ב -"אורו של עולם" -חודשים 12ש"ח.  

 540  *היובל.   חוברת ברכותהקדשת עמוד שלם ב -"זוכה ורואה בשמחתה" -חודשים 12ש"ח 
 

 הישיבה ירושלים או דרך אתר 603תרומות ניתן להעביר למשרד הישיבה בכתובת ת.ד. 

 . לנוחיותכם מצורף למכתב זה טופס הוראת קבע. www.hakotel.org.il -בכתובת
 

 אמץ חייל      -. "שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה"ו

תלמידי הישיבה משרתים בצה"ל במסגרת ההסדר מתוך אידאל של שילוב בין לימוד תורה 

תלמידים בתפקידים שונים  80-רגע נתון כושירות משמעותי בצבא. בשירות סדיר נמצאים בכל 

 ש"ח. 150בכלל הזרועות של צה"ל ניתן להקדיש חבילה לחיילי הישיבה בתרומה של 
 

 
 

 
 

 


