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 What would Modern Orthodoxy be for me without 
Bnei Akiva? Bnei continues to inspire me and hundreds of 
thousand of people around the world, spreading zionism 
and unity. Bnei Akiva is the place to be every Shabbat and 
camp, promoting positivity and fun.  

 -Saadya Apple, chanich, Sydney, Australia
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המועצה העולמית כבר פועלת מזה 
שנתיים. לקראת המועצה העולמית 

הקרובה מצטרפים אלינו חברים 
חדשים. חשבנו לנכון לסקור החוברת 
המצורפת את הפעילות של התנועה 

העולמית עבור חברי המועצה לחשוף 
את החדשים ולרענן את זכרונום של 

הוותיקים.

לנגד ענינו עמדו העקרונות הבאים:

תיאור תמציתי של כל הפרוייקטים .1

בחינה לאורך 3 שנים את התקדמות  .2
הפרוייקט והשגת המטרות

תיאור תקציבי המפרט את  .3
ההשקעה הכספית בפרוייקט.

נשמח מאוד אם תקראו את החוברת. 
במפגש המועצה ב- 30.10 נקדיש זמן 
להעמיק בחלק מהנושאים המצורפים.

The World Council has now been active 
for two years. As we approach the next 
meeting, where we will be welcoming 
n ew members, it is an appropriate 
t ime to review our choveret, which 
o utlines the activities of World Bnei 
A kiva (WBA). Hopefully this will 
provide useful information for our new 
members and refresh the memories of 
everyone else.

We have included:

1. A  concise description of all 
projects

2. A  three-year assessment of 
o ur projects’ progress and the 
fulfillment of our goals

3. A  budget description detailing 
f inancial investment in the 
projects

P lease read the choveret; we will be 
d edicating time in our next council 
m eeting on October 30 to examine 
some of the below topics.

INTRODUCTION הקדמה
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Roi Abecassis
Location: Israel
Representation: Mazkal

Gideon Bratt
Location: Israel
Representation: UK

Nathan Feldman
Location: Mexico
Representation: South America

Rob Fihrer
Location: South Africa
Representation: South Africa

Ita Garcia
Location: Israel
Representation: Europe

Gael Grunewald
Location: Israel
Representation: Ex-Mazkal

Sarena Koschitzky
Location: Canada
Representation: Without Portfolio

Jeremy Kurnedz
Location: Israel
Representation: Ex-Shaliach

Rabbi Benji Levy
Location: Australia
Representation: Without Portfolio

Rav Doron Perez
Location: Israel
Representation: Mizrachi

Mark Schneider
Location: Australia
Representation: Australia

Ze’ev Schwartz
Location: Israel
Representation: Without Portfolio

Wayne Yaffee
Location: USA
Representation: North America

COUNCIL 
MEMBERS

חברי
המועצה

R oi Abecassis is the Mazkal (Secretary General) for World Bnei Akiva and took on this 
p osition in 2015. He is a graduate of Yeshivat Har Etzion and is a certified lawyer and 
holds a Master’s Degree (MA) in Political Science from Bar Ilan University. Roi started his 
career with World Bnei Akiva in 1998, and was then the World Bnei Akiva and World Zionist 
Organization (WZO) Central Shaliach in Scandinavia, followed by a position as CEO of WZOs 
H agshama Department. Prior to his current position, Abecassis was World Bnei Akivas 
Deputy Mazkal (Deputy CEO) between 2011-2015. Roi lives with his wife and four children 
in Modi’in.

Mr. Bratt grew up in London, England and was a member of Bnei Akiva’s Hendon snif. He 
studied in Yeshivat Hakotel as part of the Torani Hachshara program, and then returned to 
the UK to study International Relations at the University of Birmingham. After graduating, he 
worked for Bnei Akiva UK as the Israel Worker and, shortly after, made aliyah to Jerusalem. 
After a few months at Ulpan Etzion, Mr. Bratt served in the IDF’s Foreign Relations unit, and 
now works in marketing for a documentary film production company in the Old City

M r Feldman has been part of Bnei Akiva since the age of 8, and has been a madrich, 
r osh hadracha and participated on Hachshara. He served in the IDF, studied at Bar 
I lan University and returned to Mexico to be Mazkir Artzi and to finish his studies as a 
Chemical Engineer. Subsequently he has been Chairman of the Committee for the Youth 
of the Ashkenazi community in Mexico, and President of the Board of Yavne school, Ramat 
S halom Community Center, the Executive Committee of the Ashkenazi community, and 
now the Board of Directors of the Ashkenazi community in Mexico. He is part of the Friends 
of the Bar-Ilan University in Mexico and is on the Board of Trustees of the University. He 
is on the Mexico Bnei Akiva Parents Council and part of the friends of the Shaare Zedek 
Mexico Hospital. Mr Feldman is married with 3 children

 Mr Fihrer attended The King David School in Johannesburg, South Africa. He then went 
o n to study at The University of the Witwatersrand and graduated with a Bachelor of 
Commerce degree.  Mr Fihrer also holds a Post Graduate Diploma in Management from The 
University of the Witwatersrand    Mr Fihrer founded Capricorn Capital Partners with two 
other partners in 2003 and is currently the CEO. Mr Fihrer sits on the board of Mizrachi 
South Africa, the South African Jewish Board of Deputies, and for the past six years has 
b een integrally involved in Bnei Akiva South Africa through the Bnei Akiva Foundation, 
focusing on rebuilding the Campsite in Mossel Bay and mentoring the Leadership.

 

Mrs. Garcia was born and raised in the Portuguese Jewish community of Amsterdam. She 
taught yahadut for many years to Jewish children in Amsterdam and other communities. 
S he also spent many years volunteering with the Chevra Kadisha of the Portuguese 
community. Mrs. Gracia’s entire family was raised in the BA movement. Her husband was 
president of Hachshara Aliyah. Mrs. Garcia wrote the chovrot for the tsevet in Dutch, made 
s habbatot hadracha, supported the shlichim, and cooked many times in machanot. She 
also helped shlichim of other Zionist youth movements in the kehillah of Amsterdam. She 
and her husband made Aliyah a few years ago and they continue to help members of BA 
Holland who make Aliyah. They have three children, two of which also live in Israel.

Mr. Grunewald was born in France and made Aliyah when he was 18. Mr. Grunewald served as 
Chair of the Va’ad Amuta of World Bnei Akiva. Prior to that he headed The Jewish Agency’s 
‘Counselors Training Institute’, as educational advisor for the European Rabbis’ Committee, 
Secretary General of World Bnei Akiva and Chair of the Youth Movements World Council. 
In 2006, he was elected to the World Zionist Organization (WZO) Executive. Mr. Grunewald 
w as elected as member of the Board of Governors in 2011. Between 2011 and 2015, Mr. 
Grunewald has been serving as KKL-JNF Deputy Chairman. During the last Congress, Mr. 
Grunewald was elected as Head of the Settlements Division of the WZO. Mr. Grunwald is 
the chairman of Tzurba Merabanan - Halacha Practice Learning Institute. Gael and his wife 
Shira live in Beit Shemesh and have seven children.

M rs. Koschitzky lives in Toronto Canada. Her past community service includes chairing 
Toronto’s United Jewish Appeal Community Campaign and the March of the Living. She 
currently serves as a member on the Toronto Federation Board and the Centre for Jewish 
Education. Mrs. Koschitzky is also involved in the work of Hillel and the Toronto Bnei Akiva 
Parent’s Council. She currently co-chairs the World Bnei Akiva Council. Mrs. Koschitzky 
holds a B.A. from De Paul University. She and her husband David have five children.

Mr. Kurnedz was born in Manchester, UK. He received a Bachelor of Arts in Economics from 
UCL. He was a mazkir with Bnei Akiva, UK between 1987 and 1988. He made aliyah in 1988. 
Mr. Kurnedz was a shaliach for World Bnei Akiva in the Former Soviet Union (FSU) between 
1993 and 1995. Since 1995, he has been the CEO of Midreshet Harova. Mr. Kurnedz served 
as the Treasurer of WBA between 2002 and 2011 and has been Treasurer of World Mizrachi 
from 2001. He and his wife Michal live in Alon Shvut. They have seven children.

R abbi Benji Levy is the Dean of Jewish Life & Learning at Moriah College, in Sydney 
A ustralia. He founded the Joint Mikolot Public Speaking across Australia, the Shalhevet 
Leadership Program through World Mizrachi and led the Sydney Shabbat Project. He has 
been on the World Bnei Akiva Board of Governors for seven years, is a member of the Koren 
Publishers Educational Board, was the Merakez of Bnei Akiva in Sydney, led Mibereshit in 
A ustralasia, has been a scholar-in-residence in communities around the world and has 
p ublished numerous articles. Rabbi Levy is married to Renana, and has two children, 
Shayna and Yehuda.

Rabbi Perez is the Head of the World Mizrachi Movement, based in Jerusalem. He studied 
for 9 years in some of Israel’s leading Yeshivot culminating in Rabbinic ordination and a 
B.Ed. degree, and served in the I.D.F. in the Hesder Army Program. He served the South 
African Jewish community over the last 15 years in multiple leadership roles; among them, 
the Rabbi of the Mizrachi Movement of South Africa, the Senior Rabbi of the Mizrachi shul 
in Johannesburg, and the Managing-Director of the Yeshiva College, the first and largest 
Torah school in Southern Africa. Rabbi Perez is a renowned orator and has been scholar-
i n-residence in many communities around the world. He is also the author of the book 
“Leading the Way”. Rabbi Perez is married to Shelley and has four children.

Mark Schneider is a renewable energy investment banker and a developer of large-scale 
renewable energy projects. He is married to Ariane and has four children and two grand-
children. Mark credits Bnei Akiva with having transformed this life, Mark served as Merakez 
o f Bnei Akiva Sydney, and both his sons, Jesse and Aaron, have also held that position. 
Tobi, Mark’s older daughter made Aliyah after having acted as “Zganit” (Deputy Merakezet). 
Ellie, Mark’s younger daughter, is also active in the movement. Mark served on the Board of 
Moriah College, Sydney’s foremost Jewish Day School for 20 years, including two stints as 
President of the Board. Mark and Ariane, his wife, have played an active role in supporting 
the local Sydney Bnei Akiva snif as parents for nearly 20 years.

Mr. Schwartz made aliyah from South Africa. He is the founding Executive Director of Torah 
Mitzion. He is also the former Mazkal of World Bnei Akiva. As well, Mr. Schwartz founded 
Lev Yehudi, an outreach organization that deals with kiruv among Israeli backpackers. He is 
also chairman of Yeshivat Hesder Torah BeTzion. Mr. Schwartz holds a BA in Jewish History 
and an MA in Public Administration from Bar Ilan University. He is a graduate of MTA 1985. 
He studied at Yeshivat Har Etzion, served in the Givati Infantry Brigade and miluim in the 
Alexandroni Brigade of the IDF. He is married to Shulamit and lives in Shoham with their 
five children.

Mr. Yaffee resides in Houston, Texas. He is a shareholder with Greenberg Traurig LLP and 
practices law primarily in the area of real estate finance. He has served on the Board of Bnei 
Akiva of the U.S. and Canada for over ten years and is currently Chairman of the Board. He 
is also involved with Camp Moshava Indian Orchard. Mr. Yaffee is a past president and was 
a longtime member of the Board of Trustees of United Orthodox Synagogues. in Houston, 
Texas. He also served for many years on the board of The Robert M. Beren Academy in 
Houston, Texas. Mr. Yaffee was also on the local governing council of AIPAC. Mr. Yaffee is 
married to Laura and has two daughters, one of whom is currently residing in Tekoa with her 
husband and the other of whom currently resides in Jerusalem with her husband.
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בני עקיבא
העולמית

WORLD
BNEI AKIVA

בני עקיבא הינה תנועת נוער ציונית-דתית, אשר מהווה 
מקור השראה והעצמה לנוער היהודי ברחבי העולם, ואשר 

ערכיה המרכזיים הינם: מחויבות לעם היהודי, לארץ ישראל 
ולתורת ישראל, עם דגש על ערך העלייה לארץ ישראל.

 
בני עקיבא העולמית היא  תנועת הנוער הציונית הגדולה 
בעולם, הפועלת ב-22 מדינות, 43 ערים, למעלה מ-100 

סניפים, והמיוצגת על ידי למעלה מ-100 שליחים של 
התנועה ברחבי העולם כולו.

התנועה פועלת היום ב- 4 ערוצים מרכזיים:

מחלקת שליחות .1

מחלקת חינוך .2

מחלקת תוכניות בישראל .3

מחלקת בוגרים וגיוס כספים .4

לצד ארבעת המחלקות יש לנו שתי מחלקות תומכות

מחלקת תפעול .1

מחלקת כספים. .2

לצד מחלקות התוכן יש לתנועה דסקים גיאוגרפים- תפקיד 
ראשי הדסקים הינו העמידה בקשר שוטף מול התנועות 

בחו"ל בעיקר בתמיכה בארבעת ערוצי הפעילות.

דסקים: אירופה, גרמניה, אנגליה, צפון אמריקה, אמריקה 
הלטינית, אוסטרליה, דרום אפריקה

להמחשה מצורף המבנה של התנועה.

Bnei Akiva is a Jewish religious Zionist youth 
movement, which inspires and empowers 
young Jews all over the world with a sense of 
commitment to the Jewish people, the Land of 
Israel and the Torah, placing an emphasis on the 
value of Aliyah to the State of Israel.

World Bnei Akiva is the largest Zionist youth 
movement in the world, active in 22 countries, 43 
cities, including over 100 snifim and represented 
by over 100 shlichim.

WBA’s activities are carried out by four 
departments:

1. Shlichut

2. Education

3. Israel Programs

4. Bogrim & Fundraising

These are supported by two auxiliary 
departments:

1. Operations

2. Finance

Aside from the departments, there are also 
‘desks’ for each region in which WBA is active. 
The job of the Rosh Desk is to be in constant 
contact with local snifim around the world. 
Desks include: Europe (general), Germany, UK, 
North America, Latin America, Australasia and 
South Africa.

To illustrate, below is the structure of WBA.
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OUR ACCOMPLISHMENTS
IN 5777

אתגרים
בשנת תשע״ז

הקמת המכינה העולמית והמכון למדריכים- מתוך  .1
חשיבה עמוקה – הבנו כי חסרה תוכנית דתית 

המשלבת לימודי תורה ומנהיגות המעורבת לישראלים 
ובני חו"ל. הסוכנות היהודית פנתה אלינו והציעה 

לפעול במשותף להקמת מכינה דתית. (בנוסף לארבע 
מכינות חילוניות של הסוכנות היהודית) המכינה 

נפתחה בהצלחה ב- 1.9.17.

הגדלת מאגר המועמדים התנועתיים- במהלך משותף  .2
עם המזרחי העולמית הגדלנו באופן משמעותי את 

מספר המועמדים שפנו אלינו לשליחות משפחתית 
לשנת תשע"ח. המהלך של העלאת המודעות בחברה 

הישראלית עשה את שלו והתוצאות החלו להראות. 
בכנס מתעניינים בשליחות נרשמו 750 איש.

גיוס כספים- בשנת תשע"ז החלנו את יום גיוס  .3
הכספים העולמי הראשון ביום זה גוייסו למעלה מ- 

2.2 מליון דולר.

ייצוב כלכלי- שנת תשע"ז התאפיינה בייצוב כלכלי  .4
שכלל- ניהול שמרני של התקציב, כניסתם של כספי 

ההסתדרות הציונית ושל קק"ל שהתעכבו במשך שנת 
2016 ובנוסף פרויקט גיוס הכספים המוצלח.

כתוצאה מגיוס הכספים המוצלח הוחלט לחדש את  .5
הפעילות של מחלקת עולים בוגרים.

מחלקת חינוך פיתחה מאוד את צוותי ה-  .6
 DREAMTEAM והם ביקרו בעשרה ביקורים ברחבי 

העולם בשנת תשע"ז.

OUR GOALS
FOR 5778

אתגרים
לשנת תשע״ח

הרחבת פעילות המכינה לשווקים נוספים: אירופה  .1
וארצות הברית.

הפיכת המכינה והמכון למדרכים במגדל עוז למרכז  .2
החינוכי של כלל הקבוצות של התנועה בעולם.

פתיחת יעדי פעילות ושליחות חדשים. .3

סילוק כלל חובות התנועה. .4

על פירוט האתגרים תוכלו לעמוד בהמשך החוברת.

1. Establishing a World Mechina: We realized that there 
is a demand for a religious pre-military mechina 
combining Torah education and leadership, for both 
Israelis and non-Israelis. The Jewish Agency asked 
to partner with us to open a religious mechina (in 
addition to the four existing secular Jewish Agency 
mechinot). The Mechina, a six-month program, opened 
successfully on September 1, 2017 in Kibbutz Migdal 
Oz.

2. Machon L’Madrichim: Until now, WBA had a Machon 
L'Madrichim – an institution to develop leadership and 
provide Jewish and Zionist education for our long-term 
Israel programs – however it didn't have a permanent 
home. The new Machon L'Madrichim will share a 
site and resources, including tzevet, with the World 
Mechina, in Migdal Oz.

3. Increasing the pool of candidates for WBA: As part of 
a joint project with World Mizrachi, we significantly 
increased the number of candidates for family shlichut 
for the year 5778. The process of raising awareness 
within Israeli society has been successful; 750 people 
signed up for the shlichut recruitment presentation.

4. Fundraising: In 5777 we launched the first international 
fundraising day for Bnei Akiva and raised over 
$2,200,000.

5. Financial stability: 5777 was a year of financial 
stability, which came about through a conservative 
management of the budget, the arrival of WZO and 
KKL funds that were delayed in 2016 and the success 
of the fundraising campaign.

6. Olim and Bogrim: Following the successful fundraising 
campaign we want to renew and grow the activities for 
Olim and Bogrim.

7. Dream Team: The Education Department further 
developed the Dream Team, which made 10 visits 
throughout the world.

1. O pening the activities of the Mechina to new 
markets: Europe and the USA

2. Opening new locations for activities and shlichim

3. Removal of all the WBA’s debts

(For further description of these goals, read further in 
this choveret.)
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סוג שליחות מקום  

צפון אמריקה
משפחה מונטריאול, קנדה 

משפחה טורונטו, קנדה 

צעירה בוסטון, ארה"ב 

צעירה דטרויט, ארה"ב 

משפחה דטרויט, ארה"ב 

צעירה אנגלווד, ארה"ב 

צעירה גרייטנק, ארה"ב 

משפחה הוליווד, ארה"ב 

משפחה יוסטון, ארה"ב  

צעירה לונג איילנד, ארה"ב 

לוס אנג'לס, ארה"ב 

משפחה לוס אנג'לס וואלי, ארה"ב 

משפחה פילדלפיה, ארה"ב 

צעירה סקרסדייל, ארה"ב 

צעירה טינק, ארה"ב  

משפחה טינק, ארה"ב  

אירופה
משפחה אנטוורפן, בלגיה 

משפחה לונדון, בריטניה 

משפחה מנצ'סטר, בריטניה 

משפחה הלסינקי, פינלנד 

משפחה בולון, צרפת  

משפחה דורטמונד, גרמניה 

משפחה דוסבורג, גרמניה 

צעירה דיסלדורף, גרמניה 

צעירה אופנבך, גרמניה 

משפחה אמסטרדם, הולנד 

משפחה מילאנו, איטליה 

משפחה רומא, איטליה  

משפחה גטבורג, שבדיה 

אוסטרלסיה
משפחה מלבורן, אוסטרליה 

משפחה פרת', אוסטרליה 

צעירה פרת', אוסטרליה 

משפחה סידני, אוסטרליה 

צעירה סידני, אוסטרליה 

צעירה הונג קונג  

משפחה אוקלנד, ניו זילנד 

אפריקה
צעירה קייפטאון, דרום אפריקה 

משפחֿה יוהנסבורג, דרום אפריקה 

צעירה יוהנסבורג, דרום אפריקה 

דרום אמריקה
משפחה בואנוס איירס, ארגנטינה 

משפחה בלם, ברזיל  

משפחה ריו דה ז'נרו, ברזיל 

משפחה סאו פאולו, ברזיל 

משפחה מקסיקו סיטי,  מקסיקו 

משפחה מונטיבידאו, אורוגוואי 

LOCATION  MISSION TYPE WBA CONTRIBUTION No. of SHLICHIM

North America
Montreal, Canada  Family     1 family

Toronto, Canada  Family     1 family

Boston, USA  Young     2

Detroit, USA  Young     4

Detroit, USA  Family     1 family

Englewood, USA  Young     4

Great Neck, USA  Young     2

Hollywood, USA  Family     1 family

Houston, USA  Family     1 family

Long Island, USA  Young     2

Los Angeles, USA    $1,500

Los Angeles Valley, USA Family  $3,600   1 family

Philadelphia, USA  Family     1 family

Scarsdale, USA  Young     2

Teaneck, USA  Young     0

Teaneck, USA  Family  $40,000   1 family

Europe
Antwerp, Belgium  Family  $38,000   1 family

London, England  Family  $20,000   1 family

Manchester, England  Family     1 family

Helsinki, Finland  Family     1 family

Boulogne, France  Family  $35,000   1 family

Dortmund, Germany  Family  $70,000   1 family

Duisburg, Germany  Family  $70,000   1 family

Dusseldorf, Germany  Young     4

Offenbach, Germany  Young     2

Amsterdam, Holland  Family  $40,000   1 family

Milan, Italy   Family     1 family

Rome, Italy   Family  $36,000   1 family

Gothenburg, Sweden  Family  $41,000   1 family

Australasia
Melbourne, Australia  Family  $35,000   1 family

Perth, Australia  Family     1 family

Perth, Australia  Young     3

Sydney, Australia  Family  $35,000   1 family

Sydney, Australia  Young     2

Hong Kong   Young     2

Auckland, New Zealand Family  $7,500   1 family

Africa
Cape Town, South Africa Young     2

Johannesburg, South Africa Family  $12,000   1 family

Johannesburg, South Africa Young     2

South America
Buenos Aires, Argentina Family     1 family

Belem, Brazil  Family     1 family

Rio de Janiero, Brazil  Family     1 family

Sao Paulo, Brazil  Family     1 family

Mexico City, Mexico  Family  $17,500   1 family

Montevideo, Uruguay  Family  $37,000   1 family

     __________

     $539,100

SHLICHUT
DEPARTMENT

מחלקת
שליחות

מחלקת שליחות עוסקת בגיוס, מיון, הכשרה ושיבוץ 
השליחים בעולם. 

תהליך הגיוס נעשה במשותף עם מרכז השליחות של 
הציונות הדתית של המזרחי והמיון נעשה במשותף עם 

הסוכנות היהודית.

לאחר המיון נעשה השיבוץ באמצעות ראשי הדסקים מול 
הקהילות.

לאחר השיבוץ השליחים עוברים קורס הכשרת 
שליחים שמאורגן על ידי התנועה. הקורס כולל: הכרת 

האידיאולוגיה התנועתית, הקניית כלים מקצועיים 
לשליחות, הכנת המשפחה והכרת קהילת היעד.

תוצאות סקר שביעות רצון של השליחים מהכנה לשליחות 
לשנת תשע"ז הינו 4.1 מתוך 5.

מצ"ב פריסת השליחות של בני עקיבא לשנת תשע"ח- 
בעמודה השמאלית ניתן לראות מה חלק ההשקעה 

התקציבי של התנועה העולמית בעלות השליחות. שאר 
עלויות השליחות ממומנת על ידי התנועה המקומית או 

הקהילה.

T he Shlichut Department recruits, selects, 
prepares and sends out shlichim throughout the 
world. The recruitment process is carried out in 
p artnership with the Religious Zionist Shlichut 
Center, led by World Mizrachi, and the process of 
interviewing and accepting shlichim is carried out 
in partnership with the Jewish Agency. After this, 
shlichim are matched with communities by each 
R osh Desk. Once shlichim have been assigned 
a  destination, there is a shlichut preparation 
course, which focuses on Bnei Akiva’s ideology, 
learning professional skills required for shlichut, 
p reparing the family and getting to know the 
destination community. Based on a satisfaction 
survey after this year’s course, participants rated 
it at 4.1 out of 5.

See below for where shlichim have been sent for 
the year 5778. On the right column you can see 
the level of investment made by World Bnei Akiva 
towards the cost of the shlichut. The remaining 
c osts of the shlichut are funded by the local 
branch or the community.
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EDUCATION
DEPARTMENT

מחלקת
חינוך

Machon L’Madrichim – to develop 
leadership and Religious Zionist education
One of the most significant developments for 
the coming year has been to rent premises in 
Migdal Oz. The site will be able to house 60 
participants, and offer high quality rooms, a 
Beit Midrash, dining room and offices. For the 
first half of the year, the site will be the base for 
the World Mechina and for the second, it will 
serve the Machon L’Madrichim. The tzevet for 
the Mechina are also the tzevet for the Machon. 
The Machon serves our Hachshara (long-term) 
programs that are not part of the Mechina, as 
well as short-term groups throughout the year, 
but particularly in the summer.

Dream Team – to educate and empower Bnei 
Akiva leaders
The Dream Team project was initiated two 
years ago. We formed a group of 40 bogrim 
from various countries, and send groups of 
2-4 madrichim to run hadracha seminars in 
snifim around the world. The madrichim we 
have recruited all have significant hadracha 
and informal education experience. This project 
gives the snifim useful tools to improve the level 
of hadracha amongst their madrichim.

In 5777 the Dream Team visited over 10 
countries around the world and met with 
hundreds of madrichim.

The Dream Team project costs $50,000 per 
year to run. This includes the development of 
educational materials and subsidizing flights for 
those snifim who are not able to pay.

Educational support for Shlichim
The Education Department employs a Rakezet 
(co-ordinator), who is in constant contact with 
the shlichim throughout the world, offering 
support and advice and resource material.

המכון למדריכים

שינוי משמעותי שבוצע בשנת הפעילות 
תשע"ח הוא שכירתו של מתחם במגדל עוז. 

המקום ערוך לקליטתם של 60 משתתפים 
ומציע חדרים ברמה טובה, בית מדרש, חדר 

אוכל ומשרדים. המקום משמש עבור התנועה 
בחצי שנה ראשונה כמכינה העולמית ובחצי 

שנה השניה כמכון למדריכים של התנועה. 
צוות המכינה הוא גם צוות המכון. המכון קולט 

אליו קבוצות הכשרה שאינם חלק מהמכינה 
וקבוצות קצרות המגיעות לארץ במהלך השנה 

ובמיוחד בקיץ. 

DREAM TEAM-ה

 DREAM-לפני שנתיים השקנו את פרוייקט ה
TEAM. יצרנו קבוצה של 40 בוגרי תנועה 

שהיו בעבר מדריכים בתנועה. מתוך קבוצה 
זאת אנחנו בוחרים צוותים של 2-4 מדריכים 

ושולחים אותם להעברת סמינרי הדרכה 
בסניפים ברחבי העולם. העובדה שמדובר 

במדריכים מעולים, מארצות שונות , מומחים 
להדרכה ולחינוך בלתי פוראלמי- מאפשרים 

לנו להעניק לסניפים כלי מצויין לשיפור רמת 
ההדרכה בסניף.

בשנת תשע"ז הצוותים ביקרו בלמעלה מ-10 
ארצות ופגשנו מאות מדריכי תנועה.

מענה חינוכי לשליחים

במחלקת החינוך ישנה רכזת שעוסקת בקשר 
שוטף עם השליחים ברחבי העולם במתן 
מענה חינוכי וייעוץ לסוגיות חינוכיות או 

חומרים חינוכיים שהשליחים זקוקים להם.
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ISRAEL PROGRAMS
DEPARTMENT

מחלקת
תוכניות בישראל

הכשרה. 1

 התוכניות התורניות	 

הזמן  רוב  תוכניות שבהם החניכים  התוכניות התורניות הם 
נמצאים בישיבה או במדרשה. בתקופות בין הזמנים ובמהלך 
השנה בני עקיבא מפעילה עבור החניכים: סמינרי הדרכה, 

שבתונים, נסיעה לפולין והתנדבויות.

MTA תוכנית
קהל: חניכים בדרום אפריקה ואוסטרליה

הציון,  הר  ישיבת  הרובע,  מדרשת  אמית,  מדרשת  וסדות:  מ
ישיבת ארץ הצבי

מס משתתפים בשנת 2015- 57
מס משתתפים בשנת 2016-  56

מספר משתתפים בשנת 2017- 55
עלות התוכנית: 88,000 ₪.

תוכנית תורני
קהל: אנגליה (אחדים מאירופה)

הכותל,  ישיבת  הרובע,  מדרשת  אמית,  מדרשת  וסדות:  מ
ישיבת ארץ הצבי

מס משתתפים בשנת 2015- 40
מס משתתפים בשנת 2016 34

מספר משתתפים בשנת 2017- 35
מאזן:

TVA תוכנית
קהל: צפון אמריקה

מוסדות: ארץ חמדה מדרשת מתן
מס משתתפים בשנת 2015- 28
מס משתתפים בשנת 2016- 54

מספר משתתפים בשנת 2017- 61
עלות התוכנית: 25,000 דולר

התוכניות החווייתיות	 

שאינם  לאלו  המתאימות  תוכניות  הן  החוויתיות  תוכניות  ה
מדרשה.  או  בישיבה  שלמה  שנה  במשך  ללמוד  וצים  ר
סמינרים  הכוללות:  חוויות  של  מגוון  להם  מציעה  תנועה  ה
במגן  התנדבות  ומדרשה,  ישיבה  טיולים,  למדרכים,  מכון  ו

דויד אדום ובצבא (מרווה) והתנדבות בקיבוץ. 

תוכנית לימוד
קהל: דרום אפריקה ואוסטרליה
מס משתתפים בשנת 2015- 41
מס משתתפים בשנת 2016- 30

מספר משתתפים בשנת 2017- 45

תוכנית כיוון
קהל: אנגליה ואירופה

מס משתתפים בשנת תשע"ז

תוכנית עמיחי
קהל: מקסיקו

מס משתתפים בשנת 2015- 15
מס משתתפים בשנת 2016- 23

מספר משתתפים בשנת 2017- 15
עלות התוכנית: 60,000 ש"ח

תוכנית אמל"ט
קהל: ברזיל, ארגנטינה ואורוגאוי
מס משתתפים בשנת 2015- 11

מס משתתפים בשנת 2016 – 0 
מספר משתתפים בשנת 2017- 16

עלות התוכנית: 60,000 ש"ח
לתוכנית  יאוחדו  ועמיחי  אמל"ט  תוכנית   2018 משנת  חל  ה

אחת

תוכנית שלהבת נריה
קהל: אירופה וגרמניה 

מס משתתפים בשנת תשע"ו- 41
מס משתתפים בשנת תשע"ז- 30

מספר משתתפים בשנת תשע"ח- לא נפתחה
עלות התוכנית: 70,000 ש"ח

מאחר שמספר החניכים מאירופה ירד בשנים האחרונות הובן כי 
צריך ללכת לכיוונים אחרים ולכן הוחלט על שיווק המכינה (ראו 

להלן).

המכינה העולמית. 2

ישראלים  המשלבת  צבאית  קדם  מכינה  היא  העולמית  מכינה  ה
כוללים  הלימודים  שנה.  חצי  של  לימודים  לתקופת  חולניקים  ו
לימודי תורה, ציונות, מנהיגות, הכרת הארץ והחברה הישראלית, 
ללקיחת  בוגריה  את  מחנכת  המכינה  ניווטים.  וסדנאות  יולים  ט
אחראיות בכלל ופרט בגיוס לצה"ל , בפעילות בתנועה ובתפיסת 

תפקידי מנהיגות בקהילות.

בני   28 בה  משתתפים  וכיום   2017 בספטמבר  נפתחה  מכינה  ה
חו"ל ו24 ישראלים.

המכינה הינה פרוייקט משותף של רשת מכינות "קול עמי" של 
היהודית  הסוכנות  העולמית.  עקיבא  בני  ושל  היהודית  סוכנות  ה
משתתפת בסך של 50,000 דולר לשנה. משרד החינוך הישראלי 
יתחיל לתמוך במכינה החל משנת 2018. עד אז יש גרעון של כ- 
נמצא כרגע  זה  דולר בשנת הפעילות הראשונה. סכום   50,000

בתהליכי גיוס.

התוכניות הקצרות . 3

הדרכה  תוכניות  מפעילה  המחלקה  השנתיות  לתוכניות  עבר  מ
צוותי  עקיבא.  בני  של  למדריכים  במכון  שיתקיימו  צרות  ק
הדרכה,קבוצות סטודנטים, מזכירויות או סמינרי בוגרים מופעלים 

על ידי המחלקה בשיתוף המחלקה לחינוך.

1. Hachshara (Long-Term Programs)

· ‘Torani’ Programs
C hanichim on these programs spend most of 
their time in yeshivot and midrashot. During ‘Bein 
H azmanim’ and throughout the year, Bnei Akiva 
o rganizes activities such as hadracha seminars, 
Shabbatonim, Poland trips and volunteering.

MTA (Australasia & South Africa)
Institutions: Midreshet AMIT, Midreshet HaRova, 
Yeshivat Eretz Hatzvi, Yeshivat Har Etzion
Number of participants in 2015: 57
Number of participants in 2016: 56 
Number of participants in 2017: 55
Cost of program: 88,000 shekels

Torani (UK with some from Europe)
Institutions: Midreshet AMIT, Midreshet HaRova, 
Yeshivat Eretz Hatzvi, Yeshivat Hakotel
Number of participants in 2015: 40 
Number of participants in 2016: 34
Number of participants in 2017: 35
Cost of program: 88,000 shekels

Yeshivat and Midreshet Torah V’Avodah (US 
and Canada)
Institutions: Eretz Chemda and the Matan 
Institute
Number of participants in 2015: 28
Number of participants in 2016: 54
Number of participants in 2017: 61
Cost of program: $25,000

· Experiential Programs
These programs are aimed at those who do not 
want to learn a full year in yeshiva or midrasha. 
WBA offers a wide range of experiences including: 
seminars, Machon L’Madrichim, tiyulim, a periof of 
t ime learning in yeshiva/midrasha, volunteering 
in MDA and the IDF (Marva), and on kibbutz.

Limmud (Australasia & South Africa)
Number of participants in 2015: 30
Number of participants in 2016: 45
Number of participants in 2017: 41
Cost of program: 88,000 shekels

Kivun (UK with some from Europe)
Number of participants in 2017:

Amichai (Mexico)
Number of participants in 2015: 15
Number of participants in 2016: 23
Number of participants in 2017: 17
Cost of program: 60,000 shekels

Amlat* (Brazil, Argentina, Uruguay)
Number of participants in 2015: 11
Number of participants in 2016: 0
Number of participants in 2017: 16
Cost of program: 60,000 shekels
*  Starting from 2018 Amlat and Amichai will be 
merged into one program

Shalhevet-Neriah (Europe [Shalhevet] and 
Germany [Neriah])
Number of participants in 2015: 41
Number of participants in 2016: 30 
Number of participants in 2017: not opened
Cost of program: 70,000 shekels

S ince the number of chanichim from Europe has 
decreased in recent years, there is a need to try new 
avenues and therefore it was decided to market the 
Mechina (see below).

2. The World Mechina
T he World Mechina is a pre-army program that 
i ntegrates Israelis and non-Israelis for six months 
o f learning. The program includes Limmud Torah, 
l essons in Zionism, leadership, the land of Israel, 
I sraeli society. There are also tiyulim and navigation 
w orkshops. The Mechina prepares students who 
drafting into the IDF.

The Mechina opened in September 2017 and currently 
has 28 non-Israeli students and 24 Israeli students.

T he Mechina is a joint project between the ‘Kol 
A mi’ network of mechinot, the Jewish Agency and 
W orld Bnei Akiva. The Jewish Agency contributes 
$50,000 per year. The Ministry of Education will start 
sponsoring the Mechina for 2018. Until then, there is 
a deficit of around $50,000 for the first year. We are 
currently fundraising to attempt to cover that deficit.

3. Short-term Programs
T he Israel Programs Department also runs short-
t erm hadracha programs that take place within the 
f ramework of Bnei Akiva’s Machon L’Madrichim. 
Programs for Bnei Akiva leaders – Mazkirim, Roshim 
and Madrichim – as well seminars for Bogrim, are run 
b y the Israel Programs Department in conjunction 
with the Education Department.
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BOGRIM & FUNDRAISING 
DEPARTMENT

מחלקת בוגרים
וגיוס כספים

1. Establishing a world network of Bogrim
The world fundraising day exposed us to dozens of bogrim of WBA who 
live in Israel. After a number of meetings with a team of interested bogrim, 
we decided to renew and strengthen the connection with our bogrim. This 
will be done through establishing an online platform, which will connect 
bogrim throughout the world.

T he goal of this network is to create connections between bogrim, 
a llowing them to help one another find alumni friends from their time 
in Bnei Akiva. It will also allow us to maintain a connection with bogrim, 
which will help us to fundraise in the future.

The framework and the training to run the network was donated by a 
boger of Bnei Akiva UK. 

1. הקמת רשת בוגרים עולמית

יום הגיוס העולמי חשף אותנו לעשרות בוגרי התנועה שגרים בישראל. לאחר 
מספר מפגשים שהיו לנו עם צוות בוגרי תנועה הוחלט לחדש את הקשר עם 

הבוגרים באמצעות הקמת פלטפורמה אינטרנטית שתחבר את בוגרי התנועה 
בעולם. 

מטרת הרשת היא יצירת קשרים בין בוגרי התנועה כדי לאפשר להם להיעזר 
אחד בשני, להציע להם למצוא את חבריהם מבני עקיבא ולהיזכר בימי בני 

עקיבא ולאפשר שמירת קשר שתוביל גם לגיוס כספים עתידי.

המערכת וההדרכה להפעלת המערכת נתרמה על ידי בוגר התנועה מאנגליה.

2. יום גיוס עולמי

לאחר הצלחת יום הגיוס הקודם –  GivingBAck הוחלט על הפעלתו של יום 
גיוס עולמי אחת לשנה של כל סניפי בני עקיבא.  הישגי הגיוס הקודם היו:

גיוס של 2.2 מליון דולר .1

3447 תורמים הביעו את אמונם בתנועה .2

חיבור מחדש של בוגרי התנועה שהיו מנותקים .3

מיצוב התנועה העולמית כגורם מחבר וממנף של הסניפים בעולם .4

2. World Fundraising Day 
After the success of the previous fundraising day (“GivingBAck”), it 
was decided to hold a world fundraising day annually, for all snifim 
of Bnei Akiva. The achievements of the previous fundraising day 
included:

1. Raising $2.2 million
2. Reaching 3447 donors
3. Renewing connections with previously non-engaged bogrim
4. Positioning WBA as a global organization and connecting 

snifim around the world

3. Yad Achim
The Yad Achim organization is an initiative of a group of Bnei Akiva 
bogrot. The principal idea is the desire to connect bogrim who have 
m ade Aliyah to WBA activities and introducing them to current 
Hachshara participants. The group organizes Shabbatonim at host 
families’ houses in olim communities for Hachshara participants 
o f various countries. Around 15 participants attended each 
Shabbaton, where they were hosted by families. The families also 
arranged an Oneg Shabbat and invited bogrim of the community. 
In 5777, three successful Shabbatonim took place, in Ra’anana and 
Jerusalem.

T he plan for 5778 will include three Shabbatonim, which will be 
followed by a fundraising event for the Yad Achim communities.

4. Welcoming Olim and Social Events
T he department has made progress in the area of welcoming 
y oung olim who arrive without family. The assistance provides 
i nformation for a new oleh/olah. In addition, the department 
organizes various social events for olim, such as: ‘Shabbat Olami’ 
for bogrim, Yom Ha’atzmaut tefilla and an annual Aliyah meal.

 3. יד אחים

ארגון "יד אחים" הוא  יוזמה של קבוצת בוגרות של בני עקיבא. הרעיון שעומד 
מאחורי הארגון הוא הרצון לחבר את בוגרי התנועה שעלו לנעשה כיום בבני 

עקיבא דרך חברי ההכשרה שבארץ. הקבוצה מפעילה שבתוני אירוח של 
חניכי הכשרה שנמצאים בארץ בארצות שונות בתוך קהילות עולים בישראל. 
לכל שבת מגיעים כ- 15 חניכי הכשרה המתארחים אצל המשפחות ועורכים 

עונג שבת אליו מוזמנים בוגרי התנועה שגרים בקהילה. בשנת תשע"ז נערכו 3 
שבתות מוצלחות ברעננה ובירושלים.

התוכנית לתשע"ז תכלול עוד 3 שבתונים שלאחריהם יתקיים אירוע של קהילות 
יד אחים לצורך גיוס כספים.

4. קליטת עולים ואירועים חברתיים

המחלקה מתמקדת בקליטתם של עולים צעירים המגיעים ללא משפחה. הסיוע 
הניתן הוא בריכוז כל המידע לעולה והכוונה . כמו כן המחלקה מפעילה אירועים 
חברתיים שונים עבור העולים כמו: שבתון בוגרים עולמי, תפילת יום העצמאות, 

סעודה שנתית של יום העליה וכד'.
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דסק אירופה

סניפי בני עקיבא באירופה מלווים באופן צמוד על ידי בני 
עקיבא העולמית.

העובדה שמדובר במספר רב של סניפים יחסית קטנים 
בעלי קרבה גיאוגרפית מאפשרים ליצור פעילות כלל 

אירופאית ענפה.

מעבר לליווי השוטף של התנועה העולמית אנו מפעילים 
מספר פרוייקטים כלל אירופאים:

כנס שליחים אירופאי	 

סמינר מנהיגות אירופאי בהשתתפות למעלה מ- 150 	 
מדריכים מכל רחבי אירופה

האירוויזיון האירופאי- תחרות שירים בין הסניפים 	 
באירופה

מחנה סיירים אירופה- מחנה קיץ לבוגרי כיתה י לכ- 	 
200 חניכים מכל רחבי אירופה וקבוצה מישראל

פרוייקטים מיוחדים

בני עקיבא וטללים מפעילים במשותף שני פרוייקטים 	 
בהצלחה רבה כאשר בני עקיבא נותנת את הצד 

החינוכי וחברת טללים את המענה הלוגיסטי.

מחנה עמיחי- מחנה קיץ בישראל המיועד לנוער 	 
ישראלי ולנוער שעלה מכל רחבי העולם . המחנה הוא 

מחנה בסגנון הנמחנות בחו"ל (מחנה של  שבועות 
בתנאי פנימייה) כאשר המחנה שם לו למטרה לסייע 

בקליטת ילדי העולים מתוך רגישות לצורכיהם 
ולהשתלבותם בחברה הישראלית. במחנה משתתפים 

היום כ- 300 חניכים.

תוכנית "כפר"- תוכנית כפר היא תוכנית משותפת עם 	 
בני עקיבא דרום אפריקה ובית הספר ישיבה קולג' 

ביוהנסבורג.  התוכנית מיועדת לתלמידי כיתה ט 
והיא נמשכת 3 חודשים ומשתתפים בה 60 חניכים . 

החניכים משלבים לימודים בישיבה תיכונית ובאולפנה 
יחד עם סמינרים של בני עקיבא.

-EUROPEAN DEPARTMENT
-SPECIAL PROJECTS

-דסק אירופה
-פרוייקטים מיוחדים

European Department

Bnei Akiva snifim in Europe are monitored closely 
by WBA. The fact that there are a number of 
relatively small snifim, all with close geographical 
proximity to each other, allows us to offer a 
more hands-on approach in addition to the 
regular support system, and create Europe-wide 
activities:

· European Shlichim’s Conference

· European Leadership Seminar, attended by 
over 150 madrichim from all of Europe.

· European ‘Jewrovision’ – song contest 
between European snifim

· Machane Sayarim Europe – a summer camp 
for those finishing Grade 10 for around 200 
chanichim from throughout Europe, joined by 
a group of Israelis.

Special Projects

	 Bnei Akiva and Tlalim Educational Tours 
partner to run two successful projects, 
whereby Bnei Akiva provides educational 
input and Tlalim operates the logistical side. 

	 Camp Amichai is a summer camp in Israel 
for Israeli youth whose families have made 
Aliyah. The style of the camp is similar to 
Bnei Akiva camps outside Israel, where a few 
weeks are spent at a campsite. The aim of 
the camp is to be able to offer much-needed 
support to children of olim and help them 
integrate into Israeli society. Around 300 
campers participate in the camp.

	 Tochnit Kfar is a joint program between 
Bnei Akiva South Africa and Yeshiva College 
schools in Johannesburg. The program is 
designed for students in Grade 9 and runs 
for three months, and has 60 participants. 
The chanichim learn in Israel in a high school 
yeshiva and ulpana, and take part in Bnei 
Akiva-organized seminars.
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 Income Expenditure
 -19,267,486 19,143,916
Income -4,781,000  
Donations -2,000,000  
Income from National Institutes -2,781,000  
   
Shlichut -3,267,879 3,151,075
Shlichut income -3,267,879  
Support for communities  2,789,075
Shlichut Department HR  268,000
Shlichim preparation course  94,000
   
Education Department 0 280,281
Dream Team  66,500
HR  213,781
   
Olim & Development resources 0 225,438
Fundraising Expenses  30,000
HR  195,438
   
Projects -120,000  
   
Camp Amichai -80,000  
Kfar Program -40,000  
   
 0 2,287,222
Office Expenses  1,229,500
Salaries – headquarters  1,057,722
   
Loans payments 0 2,082,800
   
Israel Programs in Israel -11,448,687 11,117,101
   

The figures below reflect the budget for 2017. We 
are currently finalizing the budget for 2018. An 
in-depth review of the budget will be brought to 
a .World Council meeting

נספח תקציבי - הנתונים הללו משקפים את תקציב 2017- 
אנו נמצאים בימים אלו בדיוני תקציב 2018.

סקירה מעמיקה על התקציב יובא בישיבת המועצה 
העולמית.

BUDGET 2017 תקציב 2017
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