


לילות חמימים / בקרים נעימים
בזמן שהילדים סגורים יותר ויותר זמן 

בבית, אפיקים מצאה דרך להיות מעורבת 
ומחוברת לילדי הארגון. מצעים ושמיכות 
נרכשו עבור משפחות אפיקים הסובלות 
בקור הירושלמי, ולהפתעת הילדים, הם 
אף קיבלו ארוחות בוקר טריות ומזינות, 
עם לחמים טריים, מאפים, מיצי פירות, 

שוקולדים וסלטים, עד לדלת ביתם.

להישאר מקושרים
אפיקים זכתה לקבל 

בברכה עשרות 
טאבלטים חדשים 

עבור הילדים במבצע 
האייפדים של קרן 

פורסטר. טאבלטים אלה 
היו חיוניים ועזרו לילדים 
לעמוד בקצב הלימודים 

יחד עם חבריהם, 
במהלך השבועות 

והחודשים הקשים של 
הסגר והבדידות.

אות הוקרה למורים
ביחד עם משפחת שטדלר, אפיקים 
חולקת כבוד לצוות ההוראה בבית 
הספר תמר אריאל בנתניה )הבית 

של פרויקט אפיקים לידו(, באמצעות 
שיפוץ חדר המורים, עיצובו מחדש 

והפיכתו למרכז חינוכי טכנולוגי 
מתקדם.

בנות מצוה 
עושות קסמים

עמליה לורנס מזכרון 
יעקב, ישראל, וסופיה 

סימפסון מפאלם ביץ', 
פלורידה, הקדישו את 

חגיגות בת המצוה שלהן 
לילדי אפיקים. הן גייסו מן 
האורחים כסף עבור ילדי 

אפיקים. הודות למאמציהן של הבנות, הוקמו "פינות קסמים" במרכזי אפיקים, 
ואלה צוידו במסכי פלזמה, אקס-בוקסים, ציוד ספורט ופינות ישיבה.

לידו LeYado: פרויקט נסיוני עבור בני נוער עולים
אפיקים השיקה תכנית חינוכית חדשה עבור צעירים עולים מצרפת הנמצאים 

בסיכון לנשירה מבית הספר. שלושים עולים 
צעירים בנתניה משתתפים בתכנית נסיונית 

לחיזוק כישורי השפה שלהם ולסיוע להשתלבותם 
בתרבות הישראלית בשיתוף עם ארגון "קעליטה".



אפיקים 2020 במספרים

 6,570,029

שיתופי פעולה: משרדי ממשלה ועיריות 

קרנות וחברות 

תורמים מחו"ל

תורמים בארץ

השתתפות עצמית



* 79 שאלונים התקבלו.
** בפועל, הוחלט ע"י מנהלי העמותה שחלק זה יבוצע דרך תשאול הילדים ומילוי השאלון ע"י הרכזים.

סקר אפיקים בנושא השפעות הקורונה על ילדים בסיכון

בחודשים נובמבר-דצמבר נערך סקר בקרב רכזים וילדים בסיכון 
במועדוניות של עמותת אפיקים, במטרה לבדוק את השפעת 

תקופת הקורונה על הילדים. טרם ביצוע הסקר, נערכו שיחות עם 
מנהלות המועדוניות לבירור דיעותיהם על הבעיות העיקריות איתן 

מתמודדים ילדים בסיכון בתקופה זו תוצאות השיחות שמשו בסיס 
לבניית שאלון הסקר. 

השתתפות:
מדגם מייצג של ילדי 

מועדוניות אפיקים ברחבי הארץ
גיל: 

68% מהילדים בגילאי 9-6
32% מהילדים בגילאי 13-10

גיל ממוצע: 9.14 שנים
מין:

45.5% בנים,  54.5% בנות

סקר חתך אנונימי. 
שאלון עם שני חלקים*:

חלק  א': למילוי ע"י הרכזים 
אודות הילדים. חלק ב': למילוי 

ע"י הילדים עצמם**. 

מבצע חירום במהלך מגפת הקורונה
של  ולנוער  לילדים  ועצומה  אמיתית  דאגה  מתוך  
ישירה  יותר מתמיד בסכנה  אפיקים שנמצאים עתה 
ועקיפה מאלימות, הזנחה, רעב, צוות ומתנדבי אפיקים 
נרתמו במהירות כדי לעזור למשפחות אפיקים בזמן 
הסגר  תחילת  לאחר  ספורים  ימים  תוך  המשבר.  
חירום  מבצע  השיקה  אפיקים  בישראל,  הראשון 
ביוזמת חברי ההנהלה גילה רוקמן וג'ייסון גרדנר “לא 
מ-  למעלה  וגייסה  לבד"  משפחות   550 משאירים 
$200,000, אשר שימשו לרכישת וחלוקת מחשבים, 
ארוחות חמות, משחקים, ספרים, ציוד ספורט, תלושי 
קניה ועוד למשפחות וילדי אפיקים. גם הקרן לידידות 
נרתמה באהבה וסיפקה כרטיסי מזון, בשווי למעלה 
מ-300.000 ש"ח, למשפחות שהגיעו לפת לחם בנוסף לדאגה לילדים בבית בזמני בידוד ומחלות, ברגע 
שהתאפשר, נפתחו סניפי אפיקים עם פיקוח של משרד הבריאות והרווחה לקבוצות קטנות,  הורחבה רשת 
המחשבים ללימוד מרחוק, נוספו גם שעות של טיפול רגשי עבור הילדים כדי לתת מענה לבעיות מיוחדות 

שהתעוררו דווקא בתקופה רגישה זו.

שנת קורונה באפיקים - שנה מלאה אתגרים



 תפקוד כללי של הילד/ה במועדונית: 

בקרב כ-70% הייתה ירידה בתפקוד. 
 יכולת למידה: 

בקרב כ-75% הייתה ירידה ביכולת הלמידה.
 מצוקה נפשית:

בקרב כ-50% מהילדים הרכזים זיהו מצוקה נפשית
  רבע מהילדים אכלו יותר מהרגיל במועדונית, ו-20% 

לקחו אוכל הביתה. 
 הרכזים דיווחו על נסיבות חריגות שגרמו לילדים לא 

להגיע למועדוניות ובהם: בעיות כלכליות קשות, מחסור 
בקווי טלפון בבית לצורך השתתפות בהוראה מרחוק 

)בבתים חרדים אין אינטרנט ולכן ההוראה הינה דרך קווי 
טלפון(, פחד מהידבקות בקורונה ולכן אי הגעה למועדונית.  

סקר זה העלה תובנות חשובות לגבי השפעת תקופת הקורונה על הילדים בסיכון, שפגעה קשות 
בילדים שגם כך מצויים בקושי.  ההוראה בזום גרמה לירידה ביכולת הלמידה של חלק ניכר 

מהילדים. רבים חשו מצוקה, בדידות וריחוק חברתי. כמו כן, הסקר מראה שהפגיעות הכלכלית של 
משפחות בסיכון והשפעתה על הילדים התעצמו בזמן קורונה.

 כ-45% ענו שהיו יותר רעבים מאשר בדרך כלל. 
 לרובם )95%( יש אינטרנט בבית.

 62% ענו שאינם משתתפים באופן סדיר בלימודים 
 כשליש, 35%, ענו שאין מספיק מחשבים בבית כדי 

להשתתף בשיעורי זום. 
 73% ענו שנזקקו לעזרה טכנית בזום ומתוכם כמחצית 
אמרו שלא היה מי שיעזור להם - עקב בעיות שפה, חוסר 

ידע טכני או שההורים עבדו באותן שעות. 
 80% הרגישו ריחוק מהחברים לכיתה במידה מסוימת 

עד רבה מאד.
 60%  ענו שהסגר גרם להם לירידה בתפקוד הלימודי. 

מעל מחצית )56%( ציינו שהרגישו בדידות בתקופת הסגר, 
ילדים רבים ספרו על הרגשה של שעמום וחוסר רוגע, 

וחלק דיווחו על מתח בבית. 

 office@afikim.org :כדי לקבל את הנתונים המלאים שלחו מייל למשרד

100%

100%

ירידה ביכולת למידה

מצוקה נפשית

רעבים יותר

מחסירים מלימודיםמחסירים מלימודים

אין מחשב

 נזקקו לעזרה טכנית

הרגישו ריחוק מהחברים

ירידה בלימודים

בדידות

דיווחי הרכזים על הילדים

דיווחי הילדים

)כאשר הרכזים ראיינו את הילדים(



 RUN4AFIKIM, #RUN4ANOTHER רצים לזכר אריאל גולדשמיט

 ,Run4Afikim ,"בשנת 2020 חגגנו שמונה שנים לאירוע גיוס הכספים הגדול ביותר של "אפיקים
מירוץ השליחים המשתרע על פני 370 קילומטרים מירושלים לאילת. הכספים המגויסים באירוע זה 

משמשים לתמיכה ולפיתוח של תכניות "אפיקים" במהלך השנה. 
כאשר מגפת הקורונה איימה לבטל את המירוץ, מייסדי המירוץ, ג'ייסון גרדנר וגילה וג'סטין רוקמן, 

סירבו להתייאש וניצלו את שעת הכושר להושיט יד למשפחות ולהגיע לתורמים נוספים, כדי שאלה 
יסייעו להציל את משפחות "אפיקים" שהגיעו, בעקבות המגפה, לפת לחם. נחישותם נשאה פרי 

והביאה לשיא של 120 רצים ושגרירים ול- 2500 תורמים, שיחד גייסו למעלה משני מליון ש"ח עבור 
משפחות אפיקים ותכניות הארגון. בנוסף לכך, רצים בכל רחבי העולם, עד למלבורן, אוסטרליה 

ולפאלם ביץ', ארה"ב, הקדישו את השתתפותם במירוצים מקומיים עבור ילדי אפיקים.
המירוץ השנתי השמיני, R4A, #Run4Another, הוקדש לזכרו של אריאל גולדשמיט ז"ל, 

מהמתנדבים הבולטים באפיקים משכבר הימים ורץ נלהב שהקדיש את זמנו ומרצו לעזור לאחרים, 
במיוחד לאלה הזקוקים לכך.



אריאל גולדשמיט ז"ל
ביולי 2020 נפטר ידידנו הטוב והמטיב, אריאל גולדשמיט 

ז"ל, והותיר את כולנו עם לב שבור וראש מורכן. אריאל 
תמיד היה הראשון להביל עם חיוך שובה-לב, מנגינה 
לשפתיו ושיר בנשמתו. הוא היה חבר קרוב של כל מי 

שהכיר אותו ותמיד סייע לכל מי שהיה זקוק לעזרה.

אחת מהאהבות המיוחדות של אריאל הייתה ריצה והוא 
ניצל יכולת זו כדי לעזור לאחרים. אריאל שימש כרץ מנחה 
לרץ עיוור, אבי סלומון )שייצג את "אפיקים"( והתמודד עם 

אבי במספר רב של ריצות ומירוצים, כולל מרתון לונדון 
2019, כהכנה למשחקי הפראלימפי. אריאל רץ מטעם 

"אפיקים" במשך שנים רבות והצליח לגייס סכומי שיא בכל 
שנה. הכי חשוב, הוא עודד את חבריו ובני משפחתו להצטרף אליו במירוצים. השנה, יצטרפו אשתו 

של אריאל, נועה, ילדיו: מתן, שובי, עמי ולביא, הוריו )רבקה 
 R4A -ומיכאל(, ואחיו )גילה ורונן( לחבריו הרצים במירוץ ה

לזכרו. 

אריאל אהב לרוץ בחיק הטבע, כחלק ממירוץ "אפיקים", 
וביחד עם בני משפחתו וחבריו והוא ראה זאת כאחת 

מנקודות השיא של השנה שלו. השנה אנו מקדישים את 
המירוץ, אירוע מרכזי בחיי ארגון "אפיקים" לזכרו של אריאל, 

כדי להמשיך ולקיים את זכרו בדרך המתאימה ביותר.

אריאל חסר לנו מאוד 
ואנו מקווים ומתפללים 

שבני משפחתו זוכים 
למעט נחת ביודעם כי מסירותו ואהבתו של אריאל לריצה 

מסייעות למאות רבות של ילדים. יהי זכרו ברוך.
רץ כצבי וגיבור 

כארי לעשות 
רצון אביך 
שבשמיים 

)פרקי אבות(
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מעשור,  למעלה  לפני  נוסדה  אשר  עמותה  הנל,  ושמאי  טובה  ע"ש  המשפחה",  להעשרת   – "אפיקים 
ממשיכה לשמש בתפקיד חיוני בתוך החברה הישראלית. עם מספרים גוברים של ילדים בסיכון להזנחה או 
התעללות, המטרה העיקרית של אפיקים היא לתפוס ילדים אלה ואת משפחותיהם ולהתמודד עם הצרכים 
שלהם, לפני שהם נופלים לגמרי בין הכסאות. בשנת 2020 , הגישו המרכזים של אפיקים סיוע למספר שיא 
של למעלה מ- 550 ילדים בחינוך, בארוחות חמות ובפעילויות לשעות הפנאי. באמצעות תמיכה חינוכית, 
תכניות העשרה, סדנאות להורים ועוד, אפיקים מסייעת לילדים אלה להגשים את חלומם לעתיד טוב יותר.

קרן משפחת הנל 
הקרן לידידות 

עיריית ירושלים
עיריית קרית מלאכי 

משרד העליה והקליטה  
משרד הבינוי והשיכון –                

תכנית שיקום שכונות  
משרד החינוך  
משרד הרווחה 

תודה מיוחדת לתורמים ולשותפים שלנו:

א.ל.ד בע"מ
אלקטרה

אנגלו סקסון 
אפסילון יזמות בניה בע"מ 

בנק דיסקונט 
גולד נדל"ן

גן בעיר 
דנישרא 

המרכז הישראלי לבניה בע"מ 
חי חשמל
ישרוטל 

מאפיות אנג'ל 
מוזיאון ישראל 

מכללת שלם
מרכז שנטל קריי

משפחת רובינשטיין

Abraham and Sonia Rochlin Foundation

Aviv Foundation

Beth Jacob Congregation

Chai Foundation 

Congregation Beth Torah 

CUFI: Christians United for Israel

Eduordo Elsztain

Elbaz Family Foundation

Forster Foundation

Gurfinkel Family

Hessing/Stahl Families

Jay & Hadassa Pomrenze Foundation 

משרד עו"ד יגאל ארנון ושות'
קבוצת נתון

קבוצת פורת 
קהילת הרמב"ן 

קרן ארקין
 )UIA( קרן היסוד

קרן ירושלים
קרן עשור
 IDB קרן
שופרסל
סלימור 

פרביטול 
פריסיס  

שושי ואודי הפקות 
 Run4Afikim תורמי

Jewish Federation of Cleveland

Jewish Federation 
of Greater Hartford

Jewish Federation 
of Greater Houston

Jewish Journey Ltd.

Koret Foundation

M. Hidary & Co.

Madav IX Foundation

Palm Beach Synagogue

Salmanowitz Family

Surgimate 

Silvian Foundation 

Teleradiology 

Temple Beth Zion 

Temple Sinai 

Trau Family Foundation

Yeshiva of Flatbush

Yeshiva University

Yeshivat Orayta 


