


בס"ד                                                               ינואר 2022

חברים יקרים,    

אפיקים משקיעה מאמצים למעלה מ-15 שנה במטרה לשנות את המציאות הכלכלית והחברתית 
בישראל, כדי לסייע למשפחות בשוליים הסוציואקונומיים לשבור את מעגל העוני ולהגיע לעצמאות 
כלכלית. אך, בשנה האחרונה, שנת 2021, העולם כמעט כולו עצר מלכת והחיים כפי שהיכרנו עד 

היום השתנו לחלוטין, עם סגרים ובידודים, ביטולי אירועים ואובדן חיים. עם התפשטות מגפת הקורונה, 
משפחות אפיקים סבלו יותר ויותר מחובות וייאוש, רבים נותרו ללא עבודה וממשיכים עדיין להיאבק 

כדי להשתקם כלכלית. רבות ממשפחות אפיקים מצאו את עצמם על סף התמוטטות כללית.

הדבר האחד שנותר יציב לכל אורך מגפת הקורונה היתה "אפיקים". למרות חוסר הוודאות, המטרה 
שלנו לא השתנתה מעולם – להבטיח שילדי אפיקים יקבלו את החינוך לו הם זקוקים כדי להצליח בחיים, 
ואת האהבה ותשומת הלב להם הם זקוקים כדי לצמוח. כדי להשיג מטרות אלה, התאמנו את התכניות 
וביגוד, הגברנו את שעות העבודה שלנו כדי למנף את  שלנו, סיפקנו את הצרכים הבסיסיים, כולל מזון 
הלמידה, מכיוון שהילדים החלו לסבול מפער לימודי, והענקנו יותר טיפולים רגשיים לאחר שהילדים החלו 

לסגת מבחינה רגשית.

במבט קדימה לעבר שנת 2022, המטרה שלנו היא להמשיך לשמש כעוגן ויציבות, לקלוט ילדים 
נוספים, ולהרחיב את התמיכה לילדי אפיקים ולמשפחותיהם. הדפים הבאים יעידו על כך שזה היה מאמץ 
משותף – התמיכה שלכם, הצוות המסור והרבה סייעתא דשמיא, הם אלה אשר איפשרו את ההמשך, ואף 

את הפיתוח, של פעילויות אפיקים, למרות זמנים קשים אלה.

יש לנו משימה משותפת והצלחה משותפת. אנחנו מודים לכם על שנה נפלאה נוספת. אנחנו מקווים, בס"ד,  
לשנים רבות כאלה בבריאות ובטוב.

בתודה מעומק הלב,

משה לבקוביץ
מנכ"ל ומייסד



כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו



חזון אפיקים

לכל אחד מגיע אופק
עמותת אפיקים הוקמה במטרה ליצור חברה ישראלית טובה יותר. חברה 
נאורה, חומלת, הוגנת ושוויונית, שלא משאירה אחרים מאחור, בזמן שהיא 

שואפת קדימה. חברה שדואגת להעניק הזדמנות שווה גם לאלה המגיעים 
מסביבת חיים מוחלשת ומאתגרת. 

העמותה מלווה ומטפלת במאות בני נוער ממשפחות בסיכון, מכיתה א' ועד 
הגיוס לצה"ל, תוך הסתכלות רחבה על המעטפת הסביבתית המשפיעה על 

חייהם ומתן פתרון הוליסטי המשלב כלים מעשיים, טיפוליים ורגשיים במטרה 
ליצור שינוי אמיתי עבורם, לפרוץ את מעגל העוני והקושי ולצאת לעבר חיי 

רווחה והצלחה. 
אפיקים פועלת מתוך ראייה ארוכת טווח, בדגש על חינוך והשכלה, תוך מתן 

סיוע ומענה לכל ילד ויצירת סביבה תומכת המעניקה רוגע ובטחון ומובילה 
לצמיחה אישית ולהצלחה בחיים.

ההצלחה שלהם, היא הגאווה והעתיד של כולנו!



אפיקים 2021 במספרים

6,865,748.16

שיתופי פעולה: משרדי ממשלה ועיריות 

הכנסות מחברות 

הכנסות תורמים מחו"ל

הכנסות מפרטיים

השתתפות הורים במועדונית



מרכזי אפיקים ללמידה והעשרה 
כיתות א'-ו'  

פתוח חמישה ימים בשבוע ומופעל בידי מורים מקצועיים    •
ומדריכים חברתיים  

סיוע לימודי, תכניות העשרה ושיעורים בכישורי חיים  •
שתי ארוחות ביום – ארוחת צהריים מזינה וארוחת     •

ערב קלה   
אבחונים דידקטים והוראה מתקנת  •

טיפול רגשי קבוצתי  •
תכנית העשרה מגוונת  •

לילדים בסיכון חלקם תחת צו בית משפט  •
פתוח חמישה ימים בשבוע ומופעל בידי מורים מקצועיים ומדריכים  •

סיוע לימודי, תכניות העשרה ושיעורים בכישורי חיים  •
שתי ארוחות ביום – ארוחת צהריים חמה ומזינה וארוחת ערב קלה   •
טיפול הוליסטי לכל המשפחה באמצעות טיפולים רגשיים ומעקבים  •

תכנית העשרה מגוונת   •

מרכזי למידה 
כיתות ז'-י"ב  

סיוע חינוכי ורגשי  •
מטרה: להביא תלמידים להוצאת תעודת בגרות מלאה  •

תמיכה והכוונה לקראת גיוסם לצה"ל  •
פתוח 2-3 ימים בשבוע  •

מופעל בידי מורים מקצועיים ומדריכים  •
פעילות חברתית  •

מרכזי אפיקים-רווחה ללמידה והעשרה 
כיתות א'-ו'  מוכרת רשמית על ידי מחלקת הרווחה כאלטרנטיבה חיובית להוצאת הילד מהבית

מגוון תכניות: 6-26



אפיקי שחר
גילאים 20-26

עבור בוגרי אפיקים שסיימו שירות צבאי/לאומי  •
סיוע כלכלי בצורת מלגות מחיה לסטודנטים  •

סיוע במימון קורסים לפסיכומטרי  •
הכוונה ועידוד לקראת השכלה גבוהה  •

התנדבות קבועה במרכזי אפיקים  •
כל סטודנט מצליח מהווה מודל לחיקוי למשפחתו,    •

הסביבה והקהילה  

מרכזים להעצמת הורים 
גילאים 30-55

הכוונה מקצועית וייעוץ להורים של ילדי אפיקים  •
מפגשים דו-שבועיים עם מדריכים מקצועיים   •

הדרכה הורית, פעילויות תרבותיות וחברתיות, תמיכה    •
משפחתית מותאמת   

סדנאות בתכנון והתנהלות כלכלית נכונה  •
תזונה נכונה והרגלי בריאות - לעולים  •



טורניר כדורגל
למען אפיקים

אמיר בן גל, אצן קבוע של 
R4A, ארגן טורניר כדורגל 
לכבוד הבר מצוה של בנו, 

דותן בן גל, שהכנסותיו 
נתרמו לאפיקים.

אמנים צעירים
עבודות ילדי אפיקים - מרכז שרי הוצגו 
בתערוכה באגף הנוער במוזיאון ישראל. 

מעמודי התווך של אפיקים, 
                  הרב אריה שיינברג זצ"ל

אנו אבלים את מותו של חברנו היקר, הרב אריה 
שיינברג זצ"ל, רבה של קהילת "רודפי שלום" בטקסס, 

אוהב את ארץ ישראל ואת ילדי אפיקים בכל מאודו. 

מבצע מחממים 
בידידות

עמותת אפיקים חילקה תווי 
שי בשווי 50,000 למשפחות 
אפיקים לקניית תנורי חימום 

ושמיכות. מתנה מחממת 
מהקרן לידידות! 

שיפוץ שלם
סטודנטים מן "המרכז האקדמי שלם" שיפצו את 

דירותיהם של 10 משפחות אפיקים בירושלים. 

אצן עיוור עם חזון
אבי סלומון, אצן עיוור ידיד 

אפיקים, טס לאבו דאבי כדי 
לרוץ שם למען ילדי אפיקים 

.ADNOC במרתון

תיק מלא בתקוה
מבצע תיקים מלאים מבצע תיקים מלאים 

ציוד לקראת התחלת שנת לימודים לקראת 
החזרה לבית הספר.



בית כנסת פאלם ביץ' מתפללים ורצים
חברי הקהילה רצו במרתון פאלם ביץ' פלורידה 
למען ילדי אפיקים בהובלת הרב משה והרבנית 
דיני שיינר והזמינו את הקהילה לתפילת שחרית 

שארגנו במקום.
הרצים גייסו מעל 15,000 $!

סניף חדש לאפיקים 
סניף חדש של אפיקים נפתח בבית ספר תלי טכנולוגי 

בפסגת זאב! ברכת הצלחה מכל משפחת אפיקים.

מתנת בר מצוה ייחודית וטעימה 
גייב וייס מפלורידה, אושיית אינסטגרם צעיר, 
גייס כסף לרגל בר המצוה שלו, ותרם למרכז 
אפיקים בירושלים מטבח חוץ ומנגל לשימוש 

הצעירים.   

כתב יעד מגשים את יעדו
כתב יעד - היא תכנית כתיבה ומנטורינג במרכז 
שרי בתלפיות המחברת בין סטודנטים במרכז 
האקדמי שלם לבין תלמידי אפיקים. התכנית 

הסתיימה בהצלחה ובארוע הסיום הקריאו 
הילדים את הסיפורים שכתבו.

החוג למוסיקה 
מרק גורפינקל מנעים לחבריו 
בנגינתו בצ'לו בחוג למוסיקה.



Run4Afikim-R4A הינו מירוץ השליחים הארוך ביותר 
בעולם לטובת גיוס כספים למען מטרה חברתית.

רצה   R4A שקבוצת  שנים  תשע  כבר 
בכל   - שליחים  במירוץ  לאילת  מירושלים 
העולם  ומכל  מישראל  רצים  עשרות  שנה 
ארוע  זה.  משמעותי  באירוע  משתתפים 
הזינוק מתקיים ביום רביעי בערב בירושלים 
אילת  לכיוון  יוצאת  הראשונה  כשהקבוצה 
הפסקה  ללא  מתקיים  השליחים  ומירוץ 
למשך 36 שעות ברצף.  קבוצות הריצה מחליפות זו את זה בין מקטע 

למקטע, לאורך 370 ק"מ, עד ההגעה לאילת ביום שישי בבוקר. 
למירוץ מצטרפים חברים ובני משפחה, והשנה מצטרף גם שר התרבות 

והספורט, ח"כ חילי טרופר. 
מירוץ אפיקים לשנת 2022 יערך ב- 2-4 במרץ, 2022
www.run4afikim.org :לקבלת מידע נוסף

Run4Afikim נערך לזכרו של חברנו היקר 
ואחד ממייסדי R4A, אריאל גולדשמיט 

ז"ל, שתמך בצעירי אפיקים והביע את 
האמון שלו בהם ובכך עודד אותם להגשים 

את הפוטנציאל הטמון בהם.



Ride4Afikim מרוקו 
Run4Afikim, מרוץ השליחים השנתי מירושלים 

לאילת, הרחיב השנה את אופקיו וכלל 
השנה מסע אופניים מהמם במרוקו. 

המסע התחיל במרקש, עם לימוד על 
השורשים העמוקים בהיסטוריה היהודית, 

ועלה במעלות הרי האטלס, עם קבוצה 
ענקית של רוכבים, כולל חבר כנסת , 

אנשי עסקים בולטים, מורים ידועים ועוד. 
הרוכבים יצאו כדי לגייס כספים ומודעות 

עבור ילדי אפיקים, ובכך הראו כי הם 
מוכנים לנסוע גם 

למרחקים כדי להגשים 
את מטרתם החשובה.

       CANDLEBOX אור חדש
אפיקים השיקה פרוייקט חדש, חלוקת 

קופסאות צבעוניות של נרות חנוכה 
עם שם העמותה, הלוגו שלה, מסר 
קצר וקישור לאתר האינטרנט של 
אפיקים – ובכך שילבה את הרעיון 

שעמותת אפיקים מאירה את עתידם 
של צעירי אפיקים.

ההפצה, בניהולו של המתנדב הצעיר, 
יואל רוקמן, אצן בארבע השנים 
האחרונות במרוץ R4A, נערכה 

ב"תחנה הראשונה" בירושלים וחולקו 
אלפי קופסאות נרות.

הנרות שימשו גם כפריט משמעותי 
בסלי המתנה שנמכרו ברחבי המדינה 

והגיעו לבתים ולמשפחות שהצטרפו 
מאז למשפחת אפיקים.

השר חילי טרופר 
עם מילות ברכה 

לרצים בארוע 
ההזנקה למירוץ



"אפיקים – להעשרת המשפחה", בסיוע הקרן לזכר טובה ושמאי הנל, עמותה אשר נוסדה לפני למעלה 
מעשור, 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 

משרד החינוך  
משרד הרווחה 
רווחה חינוכית

עיריית ירושלים
עיריית קרית מלאכי 

תודה מיוחדת לתורמים ולשותפים שלנו:

א.ל.ד בע"מ
אנגלו סקסון 

אפסילון יזמות בניה בע"מ 
בנק דיסקונט 

גולד נדל"ן
גן בעיר 

המרכז הבנייה הישראלי 
ישרוטל 

מאפיות אנג'ל 
מוזיאון ישראל 

מכללת שלם
מרכז שנטל קריי

משפחת רובינשטיין
משרד עו"ד יגאל ארנון ושות'

Abraham and Sonia Rochlin 
Foundation

Aviv Foundation

Beth Jacob Congregation

Chai Foundation 

Congregation Beth Torah 

CUFI: Christians United for Israel

Elbaz Family Foundation

Forster Foundation

Gurfinkel Family

Hessing/Stahl Families

Jay & Hadassa Pomrenze 
Foundation 

קבוצת חי
קבוצת נתון

קבוצת פורת 
קהילת הרמב"ן 

קרן ארקין
 )UIA( קרן היסוד

קרן עשור
שופרסל
סלימור 

פרביטול 
פריסיס  

שושי ואודי הפקות 
 Run4Afikim תורמי

Jewish Federation of Cleveland

Jewish Federation 

of Greater Hartford

Jewish Federation 

of Greater Houston

Jewish Federation 

of Palm Beach

Jewish Journey Ltd.

M. Hidary & Co.

Madav IX Foundation

Palm Beach Synagogue

Sakal Family 

Salmanowitz Family

Surgimate 

Silvian Foundation 

Teleradiology 

Trau Family Foundation

Yeshiva of Flatbush

Yeshiva Torah V'Avoda

Yeshiva University

Yeshivat Orayta 
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