בסיוון ה‘תשל“ט ( )1979הוקם סניף בני עקיבא “בין
החומות” שברובע היהודי בירושלים ,במתכונת נפרדת
לבנים ולבנות .בטקס נכחו הרבנים מרדכי אליהו ,הרב
אביגדור נבנצל ,ירחמיאל וייס והרב נחום נריה.
כשנודע על הקמת הסניף ,פרסמה ההנהלה הארצית של
בני עקיבא מודעה בעיתון ‘הצופה ’המודיעה כי לא הוקם
סניף נפרד .
מקימי הסניף ,ובהם הרב אליעזר מלמד (כיום ראש ישיבת
הר ברכה) ,ניסו להרגיע את הרוחות .הם נפגשו עם אמנון
שפירא ועם הרב משה צבי נריה ,ממייסדי תנועת בני
עקיבא .גם הרב חיים דרוקמן ניסה לפשר ,ותמך למעשה
בקיומו של הסניף הנפרד ,כמו הרב נריה .
ילדים רבים מקריית משה וגבעת שאול בירושלים הגיעו
לסניף “בין החומות” והוחלט ,מפאת מספר החניכים הרב
לפתוח עוד סניף נפרד של בני עקיבא לבנים בשכונת
גבעת שאול שבעיר.
בעת פתיחת הסניף הנפרד החליטה הנהלת בני עקיבא
שלא להכליל את סניף “גבעת שאול” בתנועה (שכיום
נחשב לאחד מהסניפים הגדולים בתנועת אריאל).
לאחר שנה מהקמת הסניף הוקמה התנועה החדשה.
לאחר זמן נפתח גם סניף הבנות של גבעת שאול.
סניף “בין החומות” נשאר בתנועת בני עקיבא ,וכיום ישנם
סניפים נפרדים גם בבני עקיבא.
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