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בני עקיבא העולמית הועידה העולמת ה-14
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Now More Than Ever עכשיו יותר מתמיד
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Dear delegates, Hashem Imachem! The Bnei Akiva 
World Veida (World Congress) is an event that 
takes place once every four years. Representatives 

from Bnei Akiva Snifim from all around the world gather 
in Israel to discuss ideological and practical matters 
related to the World Movement. A unique opportunity 
to experience a state-of-the-art educational experience 
and engage in meaningful conversations and discussions 
about the future of the biggest Zionist Youth Movement 
in the world.

This upcoming Veida’s theme is “יותר מתמיד  Now“ ,”עכשיו 
More Than Ever”. After nearly 90 years of activity we, as 
World Bnei Akiva, would like to ask ourselves relevant 
questions about the ways we are supposed to innovate 
the Movement and keep its Ideology of Torah and Avoda 
meaningful for its thousands of Chaverim and Chaverot. 
What can we do in order to renew our Youth Movement’s 
activities and traditions? In which ways can we make 
our Movement more relevant, more meaningful for more 
people, more effective in its ideological education? How 
can Bnei Akiva empower its Chaverim/ot to drive a 
positive change in the Jewish and Zionist lives of their 
communities?
 
We see the Veida as a powerful educational experience; 
a moment of clarification of the Movement’s ideology 
and educational rationale, a meeting for the people that 
care about Bnei Akiva and see themselves as committed 
contributors, and an opportunity to elaborate new and 
practical ideas for the future.

“The establishment of a tree isn’t based on its branches, leaves or 
magnificent fruit, rather through its roots, which are strengthened 

in a place where the winds and storms can’t reach. They become 
strengthened from living water of renewal. The tree isn’t concerned 
when the storms grab him, shake him and swing him around. Rather 

the storms awaken the power of renewal.” 
(Rashar Hirsch)
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של צ העולמית  הועידה  עמכם!  ה׳  יקרים,  ירים 
כל  המתרחשת  התכנסות  רגע  היא  עקיבא  בני 
מכל  התנועה  נציגי  מגיעים  בה  שנים,  ארבע 
לדון ברעיונות  העולם לישראל. מטרתה של הועידה היא 
של  לפעילותה  הנוגעים  מעשיים  ונושאים  אידיאולוגיים 
התנועה העולמית: זוהי הזדמנות ייחודית לדון יחדיו בשיח 
המסייעים  מתקדמים  חינוכיים  כלים  ולשתף  משמעותי 

לעתידה של תנועת הנוער הציונית הגדולה בעולם. 

יותר  ”עכשיו  בסימן  הינה  העולמית  הוועידה  השנה, 
כתנועה  אנו  פעילות,  שנות   90 כמעט  לאחר  מתמיד“. 
לקדם  לחדש,  נוכל  בהן  לדרכים  בנוגע  שאלות  נעלה 
על  לשמור  נוכל  וכיצד  שלנו,  הרלוונטיות  את  ולשפר 
ערכה הרב של אידיאולוגיית התנועה, תורה ועבודה, עבור 
לרענן  כל  נו  כיצד  בתנועה.  והחברות הרבים  חיי החברים 
באילו  תנועתנו?  של  והמסורות  הפעילויות  את  ולחדש 
תנועתנו  את  ולהפוך  אנשים  ליותר  להגיע  נוכל  דרכים 
בני-עקיבא  כיצד  בחייהם?  יותר  ומשמעותית  לרלוונטית 
יכולה להעצים את חבריה ולהניע שינויים חיוביים בחיים 

היהודיים והציוניים בקהילותיהם? 

אנו רואים את הוועידה כחוויה חינוכית מעצימה; רגע של 
מפגש  התנועתיים;  ולהגיון  לאידיאולוגיה  בנוגע  בהירות 
ורואים  כתנועה  מבני-עקיבא  להם  שאכפת  אנשים  בין 
עצמם כתורמים ומחויבים לה; ובעיקר, כהזדמנות להרחיב 

רעיונות מעשיים וכיוונים לעתיד.

“תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המפוארים - 
אלא בשורשיו, שהם מחוזקים במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה 
שמה. הם מתחזקים על מקור מים חיים של התחדשות. העץ איננו דואג 
בזמן שהסערות תופסות אותו, מנענעות אותו כופפות אותו – נהפוך הוא, 

הסערות תעוררנה את כוח ההתחדשות.”
)רש”ר הירש(



www.worldbneiakiva.org4

World Veida XIV World Bnei Akiva

Wednesday 16/01/2019
11:00 Meet at the World Bnei
 Akiva offices
•  Veida 101
•  Lunch
•  Mincha
13:30 Get to know each other
14:30 “The Power of Youth”
 Rabbanit Esti Rosenberg
15:30 Travel to the Old City
•  Opening Ceremony and
 Mifkad at the Kotel
•  Dinner
•  Arvit
•  Go to Binyanei Hauma
20:00 Opening Ceremony of
 the 14th World Veida
22:30 Travel to Nes Harim

Thursday 17/01/2019
07:00 Tfila
08:00 Breakfast
08:30 Leave for a day with 
 your Track
 To see the detailed 
 schedules for all tracks,
 see page XX
19:30 Dinner in Nes Harim
20:30 Arvit
•  Split up into discussion
 groups according to
 track 

Friday 18/01/2019
07:30 Tfila
08:00 Breakfast
08:30 JNF ODT Activity
10:00 Learning from your
 peers - successful
 ideas and projects from
 snifim around the world
11:15 Break
11:45 Creating a Global
 Community
13:30 Lunch
•  Prepare for Shabbat
16:00 Pictures andMifkad

16:41 Candle Lighting
•  Mincha and Kabbalat
 Shabbat
•  Friday night meal
•  Friday night activity
21:00 Tisch

Shabbat 19/01/2019
•  Coffee and Cake 
08:30 Tfila
10:45 Kiddush
11:30 “Ideological Dilemmas” 
12:30 Seudat Shabbat
•  Mincha
•  Menucha/Optional
 Shiur
15:30 Activity within your
 Tracks
16:30 Seuda Shlishit
17:41 Arvit and Havdala
•  Pack-up rooms
19:00 Melaveh Malka
20:30 Split into Tracks,
 continue discussions
 and work on projects/  
 statements
22:15 All drafts must
 be submitted to
 Steering Committee

Sunday 20/01/2019
00:00 Veida Plenum
 Discuss and vote on all  
 matters
05:00 Finish
•  Travel to the Scroll of
 Fire Memorial
•  Breakfast
•  Closing Ceremony
•  Mifkad
•  Tfila
09:00 Travel to Jerusalem
•  Drop off at the
 World Bnei Akiva
 offices
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יום רביעי 16/01/2019
נפגשים במשרדי בני עקיבא  11:00

העולמית  
ועידה - הסבר כללי•   
ארוחת צהריים•   
מנחה•   

היכרות  13:30
”כוח הנוער“  14:30

הרבנית אסתי רוזנברג  
נסיעה לעיר העתיקה  15:30

טקס ומפקד פתיחה בכותל  •   
המערבי  

ארוחת ערב•   
ערבית•   
נסיעה לבנייני האומה•   

אירוע פתיחת הועידה ה-14    20:00
של בני עקיבא העולמית  

נסיעה לנס הרים  22:30

יום חמישי 17/01/2019
תפילה   07:00

ארוחת בוקר  08:00
יציאה ליום מסלולים  08:30

כדי לראות את הלו”זים    
המפורטים של המסלולים,    

נא לעבור לסוף המסמך  
ארוחת ערב בנס הרים  19:30

ערבית  20:30
חלוקה לקבוצות על פי  •   

מסלול, דיונים ועבודה על    
הצעות ופרויקטים לועידה  

יום שישי 18/01/2019
תפילה   07:30

ארוחת בוקר   08:00
פעילות ODT עם קק“ל   08:30

לומדים מהעולם - הצגת     10:00
רעיונות ופרויקטים מוצלחים    

מסניפים מסביב לעולם  
הפסקה   11:15

יצירת קהילה גלובאלית   11:45
ארוחת צהריים   13:30

התארגנות לשבת•   
מפקד ותמונות   16:00

הדלקת נרות   16:41
תפילת מנחה •   

וקבלת שבת  
סעודת ערב שבת•   
פעילות•   

טיש   21:00

שבת 19/01/2019
קפה ועוגה•   

תפילה   08:30
קידוש   10:45

”דילמות אידיאולוגיות“   11:30
סעודת שבת   12:30

מנחה•   
זמן מנוחה/שיעור•   

אופציונלי  
פעולה על פי מסלולים    15:30

סעודה שלישית   16:30
ערבית והבדלה   17:41

זמן לארוז את כל הציוד•   
מלווה מלכה   19:00

חלוקה לקבוצות על פי   20:30
מסלול, המשך דיונים   
ועבודה על הצעות      

ופרויקטים  
כל ההצעות צריכות להגיע     22:15

לועדה המתמדת   
(לכל המאוחר)  

יום ראשון 20/01/2019
מליאת הועידה   00:00

דיונים והצבעות   
סיום המליאה   05:00

נסיעה לאנדרטת ”מגילת  •   
האש“   

ארוחת בוקר •   
טקס ומפקד סיום•   
תפילה•   

נסיעה למשרדי בני עקיבא     09:00
העולמית בירושלים  

פיזור•   



www.worldbneiakiva.org6

World Veida XIV World Bnei Akiva

TERM EXPLANATION

Veida - Congress A conference of top members of the 
movement, who make decisions about 
the movement

Va'ada - Committee A group that makes decisions/ 
recommendations regarding a specific 
topic from among the topics of the veida

Chaver - Member A young adult aged 14-26 who accepts 
upon themselves the ideology of the 
movement

Tsir - Delegate A member with the right to vote in the 
veida

Nesiut - Management 3-5 participants who are chosen to 
manage the veida in action. They sit on a 
stage and manage the discussions

Va'ada Matmedet - 
Steering Committee

7-15 delegates who make sure that the 
new suggestions are constitutional

Chuka - Constitution A document that sets forth the 
fundamental principles of the movement

Hatsa'a - Suggestion Any idea that has not yet been approved 
by the steering committee

Hachlata - Resolution A suggestion that has been officially 
approved

Meliah - General 
Assembly

The body of all voting members of the 
movement
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הסבר מושג

כנס חברי התנועה המהווה את המוסד העליון 
בהיררכיית קבלת ההחלטות בתנועה

ועידה

קבוצה שדנה בתחום מסוים מנושאי הועידה ועדה

נער/ה מגיל 14-26 שמקבל על עצמו את 
האידיאולוגיה התנועתית

חבר

חבר בעל זכות הצבעה בועידה ציר

3-5 צירים הנבחרים לנהל את הועידה בפועל, הם 
יושבים על הבמה ומנחים את הדיונים

נשיאות

7-15 צירים שנבחרים לוודא את תקינותם של 
ההחלטות והתיאומים להלכה ולחוקת התנועה

ועדה מתמדת

מסמך היסוד של התנועה בו מוגדרים גדרי היסוד 
של התנועה

חוקה

כל רעיון שלא אושר סופית על ידי המליאה הצעה

הצעה שאושרה על ידי המליאה ומחייבת את 
התנועה

החלטה

הכינוס הכללי של כל חברי הועידה מליאה
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07:00 Tfila
08:00 Breakfast
08:30 Board   the   bus ,  travel   to   the   Biyamina   Region
10:00 Volunteer   and   hear   about   the   “Shomer   
 HaChadash”   Movement
12:00 Lunch
12:30 Mincha
12:45 Travel   to   Yokneam
13:15 Tour   and   talk   at   the   High   Tech   “Greenhouse”
14:30 Processing   time   in   groups
15:15 Travel   to   the   center   of   the   country
16:30 Ultra -  Orthodox   in   the   working   society    - 
 meet   with   key   members   of   a   growing   community
17:30 Processing   time   in   groups
18:00 Travel   to   Nes   Harim
19:30 Dinner
20:30 Arvit
 Split   into   groups ,  continue   processing ,  split   
 up   into   committees   and   begin   to   work   on   
 projects   and   statements

תפילה    07:00
ארוחת בוקר   08:00

עלייה לאוטובוס, נסיעה לאיזור בנימינה   08:30
שיחה והתנדבות עם ארגון ”השומר החדש“   10:00

ארוחת צהריים   12:00
מנחה   12:30

נסיעה ליקנעם   12:45
סיור ושיחה ב“חממה“- היי טק   13:15

זמן עיבוד בקבוצות   14:30
נסיעה לאישור המרכז   15:15

חרדים בחברה העובדת- מפגש עם חברי קהילה   16:30
זמן עיבוד בקבוצות   17:30

נסיעה לנס הרים   18:00
ארוחת ערב   19:30

ערבית   20:30
חלוקה לקבוצות על פי מסלול, חלוקה לועדות בתוך כל  

מסלול, דיונים ותחילת עבודה על הצעות ופרויקטים  



@WorldBneiAkiva 9

בני עקיבא העולמית הועידה העולמת ה-14

07:00 Tfila
08:00  Breakfast
08:30  Board the bus, travel to Jerusalem
09:30  Meet with Natan Sharansky, former Chairman of  
 the Jewish Agency
10:30  Travel to the center of the country
11:45  Reform and Conservative Jewry in Israel -
 why is it relevant to us?
13:15  Lunch
13:45  Mincha
14:00  Processing time in groups
14:30  Travel to Tel Aviv
15:30  Meet with Penina Neuwirth in the
 Tel Aviv District Court
17:00  Time to process
17:30  Return to Nes Harim 
18:30  Meet with Rav Yona Goodman
19:30  Dinner
20:30  Arvit
 Split into groups, continue processing, split 
 up into committees and begin to work on
 projects and statements

תפילה   07:00
ארוחת בוקר   08:00

עלייה לאוטובוס, נסיעה לירושלים   08:30
שיחה עם מר נתן שרנסקי, יו“ר הסוכנות היהודית לשעבר    09:30

נסיעה למרכז הארץ   10:30
יהדות קונסרבטיבית ורפורמית- האם זה רלוונטי אלינו?   11:45

ארוחת צהריים   13:15
מנחה   13:45

זמן עיבוד בקבוצות   14:00
נסיעה לתל אביב   14:30

ניפגש עם הגב’ פנינה נויברט בבית המשפט המחוזי בתל    15:30
אביב

זמן עיבוד   17:00
נסיעה חזור לנס הרים   17:30

ארוחת ערב   19:30
ערבית   20:30

חלוקה לקבוצות על פי מסלול, חלוקה לועדות בתוך כל  
מסלול, דיונים ותחילת עבודה על הצעות ופרויקטים  
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07:00  Tfila
08:00  Breakfast
08:30  Board the bus, Travel to Kfar Chabad
09:30  Tour and talk in Kkar Chabad - learning from another
 movement 
10:45  Travel to Gush Etzion
11:45  Meet with Rav Eliyahuh Birenboim to discuss the   
 matter of “Nidchei Yisrael” in the Machanayim Yeshiva
13:00  Lunch
13:30  Mincha
13:45  Processing time
14:30  Travel to Efrat
15:00  Meet with Rav Shlomo Riskin, Chief Rabbi of Efrat
16:15  Travel to Beit Shemesh 
17:00  Meet with ’Tzofim’ representatives in Beit Shemesh,  
 discuss work with Israeli communities outside of 
 Israel
18:15  Processing time
18:45  Return to Nes Harim
19:30  Dinner
20:30  Arvit
 Split into groups, continue processing, split up into  
 committees and begin to work on projects and 
 statements

תפילה   07:00
ארוחת בוקר   08:00

עלייה לאוטובוס, נסיעה לכפר חב“ד   08:30
סיור ושיחה בכפר חב“ד- לומדים מתנועה אחרת    09:30

נסיעה לגוש עציון   10:45
מפגש עם הרב אליהו בירנבוים בישיבת מחניים כדי לדון      11:45

בסוגיית ”נידחי ישראל“  
ארוחת צהריים   13:00

מנחה   13:30
זמן עיבוד   13:45

נסיעה לאפרת   14:30
שיחה עם הרב ריסקין, רב היישוב ומקים היישוב אפרת    15:00

נסיעה לבית שמש   16:15
מפגש עם נציג תנועת הצופים בנושא עבודה עם   17:00

קהילות ישראליות בחו“ל  
זמן עיבוד   18:15

חזרה לנס הרים   18:45
ארוחת ערב   19:30

ערבית    20:30
חלוקה לקבוצות על פי מסלול, חלוקה לועדות בתוך כל מסלול,    

דיונים ותחילת עבודה על הצעות ופרויקטים  
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ייתכנו שינויים בלו”ז
This schedule is subject to change

54 King George Street
Jerusalem

Israel 

Phone + 972 2 620 9012
Email: office@worldbneiakiva.org

www.worldbneiakiva.org

facebook/worldbneiakiva
twitter/worldbneiakiva

instagram/worldbneiakiva
linkedin/company/worldbneiakiva

youtube.com/c/worldbneiakiva
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14-17.03.19
For details: ariel@worldbneiakiva.org

www.runinjerusalem.org

RUNNING
TOGETHER
FOR ISRAEL'S
WOUNDED SOLDIERS
JOIN HUNDREDS FROM BNEI AKIVA AND MIZRACHI 
AT THE JERUSALEM MARATHON, AND HELP TIKVOT 
REHABILITATE ISRAEL’S WOUNDED SOLDIERS 
AND TERROR VICTIMS THROUGH SPORT

RUN AND FUN
TAKE PART IN THE MARATHON, 
PRE-MARATHON PARTY AND 

POST-MARATHON CELEBRATION 
AT CINEMA CITY

MARATHON SHABBATON
THE “RUN AND FUN” TRACK PLUS 
A SHABBATON AT JERUSALEM’S 

NEW ORIENT HOTEL
SHABBATON REGISTRATION ENDS JANUARY 31

C H O O S E  F R O M  T W O  T R A C K S :


