
במהלך חודשי החורף של שנת תשכ"ח באו אישים רבים לבקר ולהתרשם.  

בחודש כסליו התכנסה וועדת שרים לפיתוח ירושלים בעיר העתיקה, יחד עם ראש 

הממשלה, לוי אשכול. כחלק מתכנית הביקור באו גם לישיבת הכותל. 

"בתום ביקורה של ועדת השרים לפיתוח ירושלים המזרחית, התפנה ראש הממשלה 

י.ש. שפירא  ורהפטיג,  ז.  ח.מ. שפירא,  זו: השרים  ועדה  וחלק מחברי  לוי אשכול   מר 

ומ. בגין – לבקור קצר אך מלא ענין בישיבת "הכותל" של מרכז ישיבות בני עקיבא.

בחורי  במוצאם של  התענינו  בישיבה,  בנעשה  רב  ענין  גילו  והשרים  ראש הממשלה 

הישיבה, בקרו בחדרי הפנימיה, בבית המדרש ואף במטבח.

בהתענינו באיזה מסכת לומדים הבחורים, השיבו: בבא מציעא פרק ראשון. נזכר ראש 

הממשלה ששם הפרק "שניים אוחזין" ואמר בהומור האופייני לו: זה מקור כל הצרות..."

"דבר" י"א כסליו )13.12.1967(.

"הצפה", י"ב כסליו תשכ"ח, )14.12.1967(
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שרי הממשלה בבית המדרש הזמני של הישיבה
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"מעריב", י"א כסליו )13.12.1967(.
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צלצל  הישיבה  במשרדי  הטלפון  תשכ"ח.  שבט  בכ"ט  התקיים  נוסף  ממלכתי  ביקור 

בבוקר יום רביעי, על הקו ראש העיר ירושלים טדי קולק, ובפיו הודעה – דוד בן גוריון 

פרס,  ח"כ שמעון  כללה את  גוריון  בן  בישיבה. משלחתו של  לביקור  להגיע  מעוניין 

ראש העיר טדי קולק וסגן ראש העיר, הרב שאר ישוב הכהן. יחד סיירו במבנה הישיבה 

ובאזור שמחוצה לו.

"הצפה" כ"ט בשבט תשכ"ח )28.2.1968(

50



51



גם הנשיא השלישי  וכו' לבקר.  וחברי כנסת, ראשי ערים  באותה השנה הרבו שרים 

של מדינת ישראל, זלמן שז"ר, כיבד את הישיבה בביקור ב-ד' בניסן ואף חתם בספר 

האורחים של הישיבה.

"הצפה" ו ניסן )4.4.1968(

הנשיא שזר במסיבת יום ירושלים בישיבה

"הצפה" ז ניסן )5.4.1968(

השר  פריימן,  הרב  לימין:  משמאל  יושבים 
ור'  שז"ר  הנשיא  הדרי,  הרב  חזני,  מיכאל 

אליעזר אלינר - מידידי הישיבה.
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הרב אונטרמן בהרצאת שיעור בישיבה

הרב אהרון סולוביצ'יק בהרצאת שיעור בישיבה
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הרב שלמה גורן בבואו לומר שיעור בישיבה
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ועדת הכספים של הכנסת בטקס חלוקת מלגות לזכר השר מיכאל חזני
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הנשיא אפרים קציר בטקס חלוקת מלגות לאברכי הישיבה
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שר השיכון אברהם עופר מבקר בישיבה
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שר האוצר פנחס ספיר
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שר המשפטים והדתות חיים צדוק
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שר הדתות יצחק רפאל
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השר יגאל אלון, סגן ראש הממשלה
קובע מזוזה בביתו הסמוך לישיבת הכותל
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שר הדתות זרח ורהפטיג
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ראש הממשלה יצחק רבין מבקר בישיבה עם שר הדתות, יצחק רפאל 
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ועדת השרים לענייני ירושלים מבקרת ברובע
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