
ארגון אפיקים מספק לילדים ולהוריהם את הכלים להם הם זקוקים 
כדי לצאת ממעגל העוני ולהפוך לאזרחים יצרנים ותורמים.  
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ילדינו הם המשאב החשוב ביותר לעתיד מדינת ישראל, אולם כיום 
כ-330,000 ילדים חיים מתחת לקו העוני, בצל התעללות, עבריינות 

וסכנה לשלומם.

חוק חינוך חובה מאחד בין כל הילדים בבתי הספר, אולם עם הצלצול 
בעוד  החברתיים.  הפערים  מתגלים  הלימודים,  יום  תום  את  המסמן 
בלתי  במסגרות  פעילותם  את  ממשיכים  מבוססות  ממשפחות  ילדים 
שעות  לכך.  זוכים  אינם  רווחה  ממשפחות  המגיעים  ילדים  פורמליות, 
הצהריים עוברות עליהם ללא פיקוח מבוגר, כשהרחוב קורץ בסכנות 
ופיתויים. בשל מחסור בתמיכה מבית, רבים מהם סובלים מקשיי למידה 

ופיגור לימודי. 
הוריהם מצויים במצב קשה לא פחות, עם בעיות אבטלה, קשיי קליטה 
ותפקוד לקוי. התסכול והמצוקות מקשים עליהם להעניק לילדיהם כיוון 

ותמיכה רגשית ולתפקד כמודלים חיוביים לחיקוי.  

ילדים ללא מסגרת
משאבים ללא  הורים 

המצוקות מקשות 
על ההורים 

לתמוך בילדיהם 
רבים מהילדים 

סובלים מקשיי למידה 



ת
לו

עי
פ

קי 
פי

א

הילדים והוריהם 

משולבים ַבתכנית 

שש שנים רצופות 

האוניברסיטה העברית, בשילוב רשת 
אפיקים, פיתחה כלים למדידה ולהערכה, 

באמצעותם עוקבים אחר התקדמותם 
של הילדים והתנהלותם של ההורים.  

ארגון אפיקים הוא היחיד מסוגו בישראל 
המשתמש במדדים מדויקים להערכת 

מצב הילד.

רשת אפיקים מעניקה טיפול לילדים ולהוריהם 
בתכנית עומק הנמשכת שש שנים רצופות מכיתה 

ג' עד כיתה ח'.  התכנית מחוללת שינוי ומשפיעה על 
הילדים, על הוריהם ועל הקהילה כולה. 

המודל מורכב משתי מסגרות: 
מועדוניות לילד

מרכזי למידה שמטרתם לפתח את הפוטנציאל של 
כל ילד ולהביאו למצוינות בתחום הלימודי-ערכי-אישי. 

מרכזים להעצמת הורים
מתן ליווי והדרכה מקצועיים להורים בנושא הורות, 

הכשרות מקצועיות ושילוב בעבודה. 

מרכזי אפיקים פעילים כיום בירושלים, קרית מלאכי 
וקרית שמונה, ובעתיד הקרוב מתוכננים מרכזים 

חדשים במקומות נוספים בארץ.
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ארוחת צהריים  וארוחת ערב 
הפעילות נפתחת בארוחה חמה ומזינה לכל 

ילד. לאחר הארוחה, הילדים ערניים יותר ומסוגלים 
להתרכז בלימודיהם במהלך שעות הצהריים. עם סיום 

הפעילות, כל ילד זוכה לארוחת ערב קלה, באמצעותה אנו 
מבטיחים שאף ילד לא הולך לישון רעב.

תגבור לימודי כל ילד לומד שני שיעורים ביום לחיזוק 
מיומנויות בעברית, בחשבון ובאנגלית.  הלמידה מתקיימת 

בקבוצות קטנות בנות 10 תלמידים ובהנחיית מורה מוסמך 
המעניק לכל אחד תשומת לב אישית ודואג לכך שהתקדמותו 

תהיה מקסימאלית. 

הקניית ערכים מדי יום מוקדשת שעה להקניית ערכים, 
כישורי חיים ובטחון עצמי באמצעות שירה, דרמה ואמנות. 

העשרה שעה שבועית מוקדשת לחוגי 
מוסיקה, דרמה, מחול וספורט. אלו מעניקים 
לילדים הזדמנות לגלות עולמות חדשים 

ולפתח כישרונות חבויים.

צמצום פער דיגיטלי כל ילד 
משתתף בקורס מחשבים מקיף 
שבסופו ידע להשתמש במחשב 
באופן מושכל וחיוני ולהשוות את 
הרמה לזו של ילדים ממשפחות 

מבוססות יותר.

חוויה 

לימודית, 

חברתית 

והעשרתית  
באפיקים מאמינים כי המפתח העיקרי להתפתחותו 
ולצמיחתו של הילד טמון בשיפור מצבם של הוריו. 

במרכזים להעצמת הורים של אפיקים מלמדים את 
ההורים לפתח מיומנויות וכלים שיסייעו להם לענות על 

צרכי ילדיהם וליצור חיי משפחה טובים יותר. 

לתכנית ארבעה מרכיבים: 
הנחית הורים:  יום בשבוע מגיעים ההורים למסגרת 

תומכת ומעודדת המעניקה ליווי מקצועי והדרכה 
בתפקידי הורות. 

הכשרה מקצועית: הורים מחוסרי עבודה משתלבים 
בקורסי הכשרה מקצועית והכנה לחיי עבודה, וכן מקבלים 

סיוע באיתור מקומות עבודה והשמה. 

ניהול תקציב משפחה: ההורים זוכים לקורסים 
בסיסיים בכספים ובצרכנות נבונה לניהול נכון של תקציב 

המשפחה. 

פעילות תרבות והעשרה:  פעילות העשרה 
בנושאים מגוונים של ידע ותרבות ניתנת להורים כחלק 

מהמגמה להעשרת עולמם ועולם הילדים.
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ילדי אפיקים 
זקוקים לעזרתכם!

 בעזרתכם, נוכל להעניק לילדים ולהוריהם 
את הכלים להצלחה, לצאת ממעגל העוני 
ולהפוך אותם לבוגרים מובילים ויצרניים. 

כשהם מצליחים, כולנו מרוויחים!

הקניית ערכים
כישורי חיים ובטחון עצמי באמצעות שירה, דרמה ואמנות. 

העשרה
מוסיקה, דרמה, מחול וספורט. אלו מעניקים 



אפיקים  להעשרת המשפחה
רח' ז'בוטינסקי 44 

ת.ד. 4102 ירושלים 91041 
טל: 073-2233000 פקס: 02-5630007

לאירגון אישור פטור ממס לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה 

office@afikim.org
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אפיקים
בית טוב לגדול


