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 לתלמידנו היקרים והאהובים!

 אנו עומדים בפתחו של זמן קיץ שונה לחלוטין מהמוכר והידוע לנו.

דשמיא גדולה אנו ממשיכים  ונה, וב"ה שבסיעתאשכידוע, החל מפורים הישיבה מתנהלת בצורה 

 בתנאים האפשריים באחריותנו האישית והלאומית בלימוד תורה, בתפילה ובהתנהגות הנדרשת.

חשוב שתדעו שהרמי"ם, הצוות החינוכי והצוות המנהלי כולם כאיש אחד עובדים ביתר שאת וביתר 

 מוזמנים לפנות אלינו. עוז, כולנו לרשותכם ולרשות הוריכם בכל עניין ופרט שתמצאו לנכון, כולכם

י"ד באייר  -זמן קיץ קורונה תש"פ, מחייב הערכות מיוחדת, רצ"ב סדרי הזמן לשבועיים הקרובים ב'

 מתוך שאיפה ותפילה לחזרה לשגרה מבורכת וברכת רפואה שלמה ומהירה לעולם כולו.

 https://bit.ly/hakotelkayits בזום תתקיים שיחת מו"ר ראש הישיבה לפתיחת הזמן 12:00יום א', ב' באייר בשעה 

 :כלליסדר יום 

 שיעורי.בפלטפורמות שיעוריות ובתיאום  כיתות פ"ע ושיעורים שיעוריים מפגשים  -9:30 /9:20

 /שיעורים בכיתות ע"פ תיאום.  בחברותות לימודסדר בוקר:   10:00

 לימוד זוגי בתוכנת זום לא מוגבל בזמן

על מנת לחוות במעט את בית מדרשנו ניתן ללמוד עם תוכנת זום פתוחה ומצלמה בכתובת: 

http://hakotel.org.il/beis )'הלימוד בחברותא יעשה במקביל בפלטפורמה אחרת, טלפון וכד( 

 וריות ובתיאום שיעורי.בכיתות בפלטפורמות שיע בעיון שיעורים 11:45/12:00/12:30

 בזום ראש הישיבה לבניינה של תורה מו"ר שיחת -ימי שלישי  13:00

 סדר צהריים: לימוד בחברותות  15:30

 הרב בנימין יגר -שיעור מסגרת ב'  17:30

 0587657333 -דפי מקורות למסגרת ב' ניתן לקבל אצל שלמה כהן )ב'(  

 :(https://bit.ly/hakotelshiurim) שיעורים ישיבתיים בזום   18:30

 'הרב יואל רוזנברג    -מהר"ל נצח ישראל -יום א 

 'הרב טוביה ליפשיץ    -תנ"ך ספר תהילים -יום ב 

 'הרב גדי שלוין    -עין אי"ה -יום ג 

 'הרב נעם לייקח ספירת העומר/ פסח שני ענייני  -יום ד 

 'הרב יהושע טשרנפסקי שיעור בפ"ש ע"פ הרב הירש -יום ה 

 .סדר ערב בחברותות כנ"ל. תוכנית הלימוד תפורסם  20:30

 במהלך היום כולו מתקיימות חברותות טלפוניות רבות עם רמי"ם ואברכים.

https://bit.ly/hakotelkayits
http://hakotel.org.il/beis
https://bit.ly/hakotelshiurim
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 תוכניות הלימוד:

 סדר בוקר:

 שיעור א'

 9:30  )שיעור אמונה ע"פ כיתות )הרב שלמה טובול והרב אבנר ששר 

 10:00  לימוד בחברותות 

 11:45  ברכות פרק שישי -שיעור בעיון ע"פ כיתות 

 12:30  חננאל אלרן הרב -שיעור לכלל השיעור 

 שיעור ב'

 9:20  )שיעור אמונה ע"פ כיתות )הרב אהרון מורה והרב רוני קלופשטוק 

 10:00 לימוד בחברותות 

 12:00 ברכות פרק שישי.  -הרב אהרון מורה והרב קלופשטוק -שיעור בעיון ע"פ כיתות

 מרובה. -בבא קמא פרק שביעי -קורותמשיעור בעיון מתוך דפי  -הרב ראובן טרגין

 א' שנה

 9:30  ישי הורן, הרב ארי קוטלר( מפגש בוקר ע"פ כיתות )הרב ארי הלר, הרב 

 10:00  לימוד בחברותות 

 12:00  שיעור בעיון ע"פ כיתות 

 גמרא ברכות. 11:45סדרי חכמים  11:00כוזרי,  10:00 -כיתת הרב דניאל סגל -דרו"א

 שיעור ד'

 9:30  הרב יואל רוזנברג -עין אי"ה -שיעור אמונה 

 10:00 ע"פ סדר המסכת. עיונים הלכתיים במסכת ברכות -לימוד בחברותות ושיעור 

 שיעור ה'

 9.30   שיעור אמונה עם הרמי"ם ע"פ כיתות 

 הרב יוסף אנסבכר והרב ציקי ברלין, 

 עמוד יומי וכוזרי -הרב גדי שלוין

 10:00  לימוד בחברותות -כינוס 

 10:30 ושיעור בענייני חושן משפט. לימוד בחברותות -הרב גדי 

 ראש הישיבה הרב ברוך וידר -כולל הלכה

 שבת. -חזרות וסדרי לימוד לקראת מבחני סמיכה לרה"ר
 

 בסדר צהריים קיימות התוכניות הבאות: סדר צהריים:

 'שיעור יומי כל יום כנ"ל. -מסכת שבת פרק כ"ב בהובלת הרב בנימין יגר -מסגרת ב 

 ניתן ליצור איתו קשר -בהובלת הרב אלישיב קפקה -ג-מסכת ברכות פרקים א 

 ניתן ליצור איתו קשר -עם נתנאל אליהו כהן -דף יומי 

 לימוד אמונה -בסיום -הרב יואל רוזנברג והרב יונתן לנגה -לימוד בקיאות מסכת ברכות 

לפורומים הכלליים במהלך כל היום כולו מתקיימות חברותות רבות עם רמי"ם ואברכים מעבר 

 ניתן להתעדכן דרך הרמי"ם והחברים. -המפורטים כאן

יום האזכרה למו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל  -ביום הזיכרון לחללי צה"ל, ביום העצמאות ובי' באייר

 .באתר הישיבה תתקיים תוכנית מיוחדת שתתפרסם בנפרד

 !, חודש טוב ובשורות טובותשבת שלום ומבורך


