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כנס שמיניסטים ארצי:
קרוב לאלף מתלמידי כיתות י"ב בישיבות התיכוניות
של בני עקיבא התכנסו ליום עיון ייחודי ,הראשון
מסוגו ברשת ,תחת הכותרת' :חיים של תורה –
חיים של שליחות' .יום העיון הציב בפני התלמידים
קריאה לחיות את חייהם הבוגרים כחיים של שליחות
מתמדת ,מתוך תורה גדולה ,כשראשיתם בלימוד
תורה משמעותי עם סיום הישיבה התיכונית.

כנס מחנכות יא-יב:

כנס מחנכות

לראשונה התקיימו כנסים אזוריים למחנכות של
כיתות יא-יב באולפנות בני-עקיבא .הכנסים נועדו
להפריה הדדית ולדיון באתגרי חינוך מתחדשים
בתחום חינוך הבנות ובדרכי ההתמודדות עמם.
בסיום רצף המפגשים האזוריים התקיים ערב
עיון כלל ארצי שהתמקד בנושא 'לקראת שירות
– לאומי או צבאי' .הערב כלל סקירת נתונים על
מגמות מתחדשות בשירות הבנות ,הציב קריאת
כיוון חינוכית של הרשת והציע למחנכות כלים
מעשיים ראשוניים לעבודה חינוכית בכיתות .מושב
מיוחד הוקדש למפגש עם ראשות מדרשות לבנות,
שהסבירו את חשיבות ההחלטה להקדיש שנה
לצורך לימוד תורה לאחר השירות ,ואת חשיבות
הצגת הנושא לבנות כבר בכיתה יב.

כנס ראשי מוסדות:

כנס לראשי מוסדות

שבט-תמוז
תשע"ה

לקראת סוף השנה התקיים יום עיון לראשי הישיבות
ואולפנות בנושא' :השפעתו של העידן הפוסט-
מודרני על הנוער הדתי-לאומי ודרכי חינוכו' .היום
הוקדש לניסיון לאפיין את העידן הפוסט-מודרני
מזווית הראייה של החינוך הדתי-לאומי ,תוך בחינת
השינויים החינוכיים העקרוניים שעידן זה מזמן.

כנס שמיניסטים

מבט תורני
על חינוך בנותינו
לנשיות בריאה
וחינוך בנינו לגבריות בריאה
תחת כותרת מאתגרת זו התקיים יום עיון משותף
לראשי מינהל החינוך של בני עקיבא יחד עם ראשי
מוסדות נבחרים .יום העיון הוקדש בעיקרו לעיסוק
בשאלות מהות החינוך שאותו אנו רוצים להקנות
בנושאים חשובים אלו בדור הזה .המשך יבוא.

כנס מחנכים ארצי:
הקיץ נפתח בכנס ארצי לר"מים ולמחנכות של בני-
עקיבא .כהמשך לכנס של ראשי המוסדות ,כלל
כנס המחנכים עיסוק נרחב באתגרי החינוך הדתי-
לאומי בעידן הפוסט-מודרני .כמו כן הציע הכנס
סדנאות עבודה לפי שכבות גיל ,וסדנאות בחירה
בנושאי תוכן שונים על פי תחומי ההתעניינות
של המחנכים ,כגון :דרכים לקיום שיחות אישיות
משמעותיות; כיצד נעצים את יראת השמים
של תלמידינו (ושלנו ;)...על המתח בין חירות
למחויבות בחינוך תלמידינו ועוד.

בס״ד

הבזקים
והאולפנות ,יחד עם המנהלים
של המוסדות .נושא שבת העיון
היה 'בין פתיחות לסגירות בחינוך
בירושלים התקיימה שבת עיון ילדינו' ובמסגרתו התקיימו פנלים
שיועדה לכל ראשי הישיבות ושיחות בין ראשי המוסדות ביחס

שבת עיון
לראשי מוסדות:

לאיזון הנדרש בדורנו בין פתיחות
לסגירות :הן בתכניות הלימודים,
הן בעשייה החינוכית והן בעולם
התרבותי.

החינוכית עם ילדי חטיבות ביניים'.
בכנס שרטטו יחד מנהלי חטיבות
כנס ראשון של מנהלי חטיבות הביניים מפה של האתגרים
הביניים של בני עקיבא התקיים החינוכיים הייחודיים המאפיינים
תחת הכותרת 'למהות עבודתנו את ראשית גיל ההתבגרות .הכנס

כנס מנהלי חטה״ב:

כלל סדנת הפריה הדדית בין
מנהלי החטיבות ,לשם החלפת
רעיונות ליוזמות חינוכיות
מקוריות שמתאימות לגיל זה.

כנס רכזי
חינוך חברתי:

כנס לקראת שליחות:
ביזמתו של מינהל החינוך של בני
עקיבא ,התכנסו יחד גופי הציונות
הדתית השונים העוסקים בשליחות
ציונית-דתית לגולה .יחדיו הופק
כנס ראשון מסוגו שנועד לכל מורה
שמתעניין בשליחות חינוכית בחו"ל.
דוברי הכנס קראו למחנכי הרשת
להבין את גודל האתגרים הניצבים בפני
חלקים רחבים של העם שעדיין גרים
בחו"ל ,ולראות בפעילות למענם יעד
חינוכי חיוני.

מינהל החינוך

כנס מדריכות ש״ל:
לראשונה התקיימו מפגשים עם בנות
שירות לאומי המשמשות כמדריכות
באולפנות של בני עקיבא .המפגשים
התקיימו בחלק גדול מהאולפנות,
ולאחר מכן התקיים יום עיון ארצי
לכלל המדריכות באולפנות הרשת.
למעלה ממאה בנות שירות לאומי
התכנסו לשם דיונים וסדנאות

בנושאים כמו :דמות המדריכה
באולפנה; המתח בין הנאמנות
לתלמידה לעומת הנאמנות לצוות;
איזון בין השקעה בחניכות ובין
המשך טיפוח העולם האישי ועוד.
בהמשך התקיימו סדנאות שונות
בנושאים הקשורים לגוף-נפש,
שנועדו בעיקרן למדריכות עצמן,
מתוך כוונה שיקרינו גם על עבודתן
עם התלמידות.

כנס רכזי חינוך חברתיים ייחודי
התקיים לקראת הקיץ .הכנס,
שעסק בניסיון להציע דרכים
להעמיק את עבודתו החינוכית
של הרכז החינוכי ,לווה גם ביריד
שהציג מסגרות חינוכיות המציעות
פעילויות מגוונות למוסדות.

