
לא לפספס/להחטיא
מהשלחן של אורי שכטר

מנכ”ל שורשים, סא”ל במילואים, פעיל חברתי 

ימים אלו שלפני ראש השנה הם 
ימים של חשבון נפש בהם אנו 

בודקים את עצמנו היכן החטאנו 
)מלשון חטא(/פספסנו את מטרות חיינו בשנה שחלפה 
ומה אנו צריכים לעשות שלא נפספס או נפספס פחות 

בשנה הבאה.

כל המהות של עמותת אפיקים במהלך השנה שחלפה, 
ואני מעריך שגם כך יהיה בשנה הבאה, הן בלא לפספס. לא 

לפספס את הנוער והילדים בסיכון ולתת להם סיכוי ענק, 
סיכוי של חיים חדשים חיים מלאים בהצלחות .

עמותת אפיקים נותנת חכות לילדים שיוכלו להצליח 
לדוג את הדגים שלהם בחיים ולהשפיע גם על בני 

משפחתם בצורה יסודית וארוכת טווח.
אוסיף סיפור קצר על פספוס אישי שלי שלימד אותי 

שיעור חשוב ומשמעותי לחיים : ביום כיפור לפני כמה 
שנים החלטתי שאני לוקח את עצמי בידיים ולמרות 
שאני היפראקטיבי אני לומד את כוונות תפילות יום 
הכיפורים ומתכוון בתפילות לאחר מחשבה נוספת 
אמרתי שגדול עלי להתכוון בכל התפילות מספיק 

להתכוון בתפילת כל נדרי ונעילה לאחר עוד מחשבה 
אמרתי תתחיל בכל נדרי ונראה מה יקרה הלאה.

כבר מבוקר ערב יום הכיפורים הרגשתי התרגשות 
גדולה. כולי מלא התכוננות גשמית ורוחנית לכניסתו 

של היום הגדול יום הכיפורים הקדמתי להגיע לבית הכנסת 
, שמתי את הטלית על הראש וחיכיתי שהרב יתחיל בקולו 

הנעים את תפילת כל נדרי.
במקביל לזה שהרב מתחיל להנעים בקולו כשאני נמצא ממש 

בשיא ההתרגשות אני מרגיש טפיחה על גבי. בהתחלה אני 
לא מאמין שזה קורה לי ובהמשך אני אומר לעצמי זה ניסיון 

מהקב״ה תסתובב אחורה בעדינות וללא כל כעס, אני ממש 
מחזיק את עצמי ומסתובב אחורה.

מאחורי עומד אחד מחברי ואומר לי בפשטות ״שחר הבת 
שלך .קוראת לך בחוץ״ חשוב לציין ששחר נמצאת בשיא גיל 
ההתבגרות . תהליך שגורר לפחות ויכוח אחד ביום בממוצע 

ואני אומר לעצמי בלב אתה יוצא החוצה ולא משנה מה היא 
אומרת לך אתה בשום אופן לא כועס עליה.

אני מתחיל לצעוד לכיוון היציאה מעזרת הגברים כשמעבר 
לדלתות אני רואה את שחר. מחכה לי חסרת סבלנות אני ניגש 

לשחר ושואל אותה משתדל ללא כעס ״מה רצית שחר״?
שחר עונה לי בלי להתבלבל ״אבא איך אתה יכול להתכוון 

בתפילה כששי מתפלל לבד?! ״
שחר התכוונה לשי הבן של יוסי חברנו שנפטר שלושה חודשים 

לפני אותו יום כיפור והשאיר אחריו אשה וארבע ילדים. אחיו 
של שי היו בישיבות וגם בני אופק היה 

בישיבה שלו באותו יום כיפור.
בלי להתעכב אפילו שנייה ליד שחר 

הסתובבתי והלכתי במהירות למקומו של שי 
ושאלתי אותו

“שי, אתה רוצה לשבת ליידי  בתפילה היום 
בערב?”

והוא ענה לי בעיניים דומעות שהוא רוצה 
לשבת ליידי לא רק בתפילה היום בערב 

אלא בכל תפילות יום הכיפורים ניגשתי איתו 
למקום שלי והוא התיישב ליידי.

אמרתי לעצמי תראה כמה גדולה הבת שלך 
אתה התעסקת בכוונות ופספסת בגדול 

והבת שלך היקרה לא פספסה ושמה לב לשי 
שישב לבד בתפילה כמה חודשים אחר פטירת אביו. 

ואני מאחל לעמותת אפיקים ולמנהלה חברי היקר לי כאח 
משה לבקוביץ שימשיכו ללמד את כולנו לכבוד השנה 

החדשה איך לא מפספסים...

שנה טובה לכל עם ישראל
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שנה טובה ומתוקה!
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אפיקים נוטעת תקווה חדשה בקרב משפחות מצוקה באמצעות תוכנית ייחודית הפועלת ב-14 מרכזים ברחבי הארץ. במסגרת תוכנית ארוכת טווח 
בת שש שנים, מקבלים הילדים והוריהם כלים לצאת ממעגל העוני ולהפוך לאנשים עצמאיים ויצרניים. בתוכנית שני יעדים מרכזיים: מרכז תמיכה 
ופיתוח לילדים, הפועל מכיתה ג’ ועד כיתה יב. מרכז העצמה להורים, הכולל מיומנויות חיים הכרחיות, הכשרה מקצועית וחיזוק הקשר המשפחתי.

SAVE THE DATE

www.run4afikim.org

מירוץ אפיקים ה-6 יוצא לדרך!
11-9 לינואר, מירושלים עד אילת

סניף חדש - אפיקים נוה יעקב!
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כתב י)ע(ד - גשר של תקוה

בשנה האחרונה נפתחה מועדוניות 
לילדים מתבגרים בשיכוני תלפיות ע”ש 

שרי רובינשטיין מנדל ז”ל בשיתוף עם 
מרכז שאנטל קראי בנוסף ל 10 מרכזי 

שמאי וטובה ז”ל בירושלים. 

ביוזמתה הברוכה של גילה רוקמן הנפלאה 
והמרכז האקדמי שלם  נפתחה פרוייקט חדש, 

כתב י)ע(ד.  מדי שבוע נסעו ילדי אפיקים 
למכללת שלם לנשום ולחוות אווירה חינוכית 

יחודית של מרכז אוניברסיטאי אקדמי. המפגש כשלעצמו יצר העצמה אישית 
לילדי אפיקים בהטמעת הרצון לחלום ולהגיע רחוק. במפגש עצמו עלו על הכתב 

חלומות וסיפורים אישיים מרגשים, פסיפס נפלא מאיר ומלא תקווה המהווה גם 
חיבור וגשר של תקווה בין מוסד אקדמי מופלא לילדי שיכוני תלפיות הסמוכה. 

במפגש האחרון התקיים ערב בלתי נשכח בו הושק כתב הי)ע(ד הראשון ובו 
חיבורים מפעימים ושירים שנוצרו ממפגשים אלו. במשך הערב עלו על הפודיום 

בצמדים הסטודנטים המופלאים עם הילדים. ילדים שקשה להם לפצות פה 
הקריאו ברהיטות ובהטעמה למול תשואות הנאספים הנרגשים בני המשפחות, 
אורחים, חברי הנהלת שלם, בני משפחת רובינשטיין וצוות אפיקים. גילה רוקמן 

פתחה את הערב בהתרגשות רבה ובשמחה לתוצאה המרשימה. אין מתנה יפה 
יותר לירושלים המאוחדת מחיבור זה בין שכונות ואנשים ולעתיד מדינתינו בת השבעים.

מבקש להודות בשם ילדי אפיקים לסטודנטים המופלאים של המרכז האקדמי שלם, לגילה ולכל המתנדבים ולבקש שלברכה 
ותקווה זו יהיה המשך בשנה הקרובה. 

 https://shalem.ac.il/he/news/ktav-yaad  סרטון פרוייקט כתב י)ע(ד

עמותת אפיקים 
נותנת חכות 

לילדים שיוכלו 
להצליח לדוג את 

הדגים שלהם 
בחיים ולהשפיע 

גם על בני 
משפחתם בצורה 

יסודית וארוכת 
טווח.



בשנה שעברה התחלתי להתנדב בתכנית 
אחה”צ בשכונת מצוקה בירושלים. פעם 

בשבוע שיתפתי פעולה עם רחל מלדה, בחורה 
צעירה ומרשימה המנהלת את סניף “אפיקים 
“ בתלפיות. במהלך ההתנדבות זכיתי לא רק 

להגיש עזרה לנזקקים, אך גם ללמוד על מגזר 
באוכלוסיה הישראלית שלולא ההתנדבות אף 
פעם לא הייתי מכירה. כל ילדי “אפיקים” הינם 

ילדים ממשפחות מצוקה חלקם משפחות 
חד-הוריות וחלקם עולים. הילדים רעבים לא 

רק לאוכל, אלא גם לאהבה ולהשכלה. כחלק 
מתכנית “אפיקים” הם מקבלים ארוחה חמה, 

סיוע לימודי, תמיכה משפחתית, פעילויות 
חוץ בית ספריות, טיפולים רגשיים ועוד המון. 

אין ספק שתכנית זו מצילה את חייהם של 
ילדים אלה בכך שאינה מאפשרת להם לשוטט 

ברחובות ומסייעת להם להצליח בלימודים.
החשיפה שלי לקהילה ולארגון “אפיקים” 

העלתה בי מחשבות לגבי הדרך שבה אוכל 
לעודד שינויים בתוך קהילה זו. ביחד עם 

צוות “אפיקים” הקמנו פרויקט חדש בשם 
“אפיקי שחר”, אשר יעניק סיוע לבוגרי תכנית 
“אפיקים” בשאיפתם לקבלת השכלה גבוהה.

רוב ילדי “אפיקים”, כנגד כל הסיכויים, משיגים 
בגרות מלאה וממשיכים במרץ רב להשלים את 
השכלתם לאחר השירות הצבאי והלאומי. בגלל 
שסטודנטים אלה הם הראשונים במשפחותיהם 

לסיים את בית הספר התיכון, ובמקרים רבים 
סומכים עליהם לפרנס את המשפחה, הם אינם 

זוכים לתמיכה רבה בלימודים על-תיכוניים. 

התכנית החדשה, אפיקי שחר, מספקת הן 
סיוע כלכלי והן הדרכה אישית לבוגרי “אפיקים” 

נבחרים. בתמורה, הסטודנטים מתחייבים 
להתנדב בקהילותיהם בזמן הלימודים. בתכנית 
זו של “העבר זאת הלאה” גם הסטודנטים, גם 

הקהילה וגם העם היהודי בכללותו מרוויחים. 
“אפיקי שחר” הוא ההמשך הטבעי והנחוץ 

של תכניות “אפיקים” הקיימות, המעניקות 
לצעירים רציניים ומחוייבים לעתידם את הסיוע 

לו הם זקוקים כדי להיות תורמים ומנהיגים 
בעתידה של מדינת ישראל.

פרופיל
סטודנט

לפני 9 שנים, א. הגיע 
ל”אפיקים” כנער מתבגר 

המתקשה להתמודד 
עם לימודיו. עמדו בפניו 
שתי אפשרויות: לנשור 

מבית הספר ולשוטט 
ברחובות או לקחת את עצמו בידיים ולשפר את 
לימודיו. א. החליט לקבל את האפשרות השניה 

והצטרף למרכז הלמידה 
של “אפיקים” בתלפיות. 

שם הוצמד לו מדריך והוא 
הצטרף לקבוצת חברים 

בעלי השפעה חיובית, אשר 
סייעו לו לא רק להישאר 
במסגרת הבית ספרית, 

אך גם להצטיין במחשבים 
ובמתמטיקה. בכיתה י’ 

הוזמן להשתתף בתכנית 
יוקרתית של האוניברסיטה 

העברית לתלמידי תיכון. 
סיפורו של א. הוא סיפור 
של קשיים, עבודה קשה 
והצלחה. הוא אדם צעיר 

בעל נחישות, נלהב להצליח בלימודיו ונחוש 
להבטיח לעצמו עתיד טוב יותר לעצמו ולמשפחתו. 

אמסלו ממשיך להיות פעיל בקהילתו, הן כמדריך 
נוער והן כמודל לחיקוי עבור הדור הצעיר.

יהודית הסינג, 
עובדת סוציאלית 
קלינית בגמלאות, 

ואחותה, דברה 
שטאל, מורה 

בגמלות, הקימו 
את אפיקי שחר, 

לזכר הוריהם, חיים 
ושרה שווימר ז”ל:

יהודית הסינג  |  דברה שטאל

לאחר שנים של עבודה 
מאומצת ובסיוע תכנית 

“אפיקים” סיים א. את 
לימודיו ב”גימנסיה” 
בירושלים והתגייס 

ליחידת הסייבר המיוחדת 
של צה”ל. בימים אלה 

סיים א. את שירותו 
הצבאי והוא מתכוון 

ללמוד באוניברסיטה 
ולרכוש מקצוע בתחום 

ההיי-טק.

סיכום שנת התנדבות באפיקי השחר 
) מתוך מכתב של אסתר ה.,  סטודנטית אפיקי שחר(

שמי אסתר, בת 25 מי-ם סטודנטית של שנה א’
בחוג תקשורת צילומית, מכללת הדסה ירושלים.

...כששמעתי על ההתנדבות באפיקים
קפצתי על זה, גם בגלל שמציעים לי עזרה

ושאני נותנת מעצמי לאחרים ובמיוחד בשכונה שלי.

סמסטר א - התנדבתי במרכז למידה עם בני הנוער, עזרתי להם 
בשיעורי בית, הכנות למבחנים וכל עזרה שהיו צריכים. היה לי 

מאוד כיף לבוא פעמיים בשבוע לעזור לנוער, לשמוע ולייעץ להם 
בנושא לימודים ששונים מאוד משלי אך תמיד שמחתי לעזור כל 

שביכולתי יחד עם זאת ללמוד איתם דברים חדשים.
סמסטר ב - התנדבתי במועדונית של הקטנים. כחונכת לליאל, 

ילדה בכיתה ג’. ההתנדבות הייתה מאתגרת אבל התמודדתי עם 
זה בעזרת רחל מלדה שנתנה לי עצות וחומרי לימוד.

לסיכום ההתנדבות שלי באפיקים הייתה מאוד כיפית, תרמה לי 
באופן אישי כי למדתי דברים חדשים על עצמי וגם על אחרים 

ובנוסף עצם זה שעזרתי למישהו מהילדים בשכונה, שאני רואה 
אותם כמו אחיי עשה לי טוב על הלב ואני חשה שאני מחזירה על 

כל הטוב שאני מקבלת.
אני מקווה שהפרויקט של אפיקים ימשיך לצמוח גם שנה הבאה 

ואוכל לתרום לשכונה שלי וגם לעצמי כי בסופו של דבר אם 
אתה נותן אתה גם מקבל.

מקום מגורים: תלפיות
שרות צבאי: לוחם הנדסה
קרבית פלחה”ן
לימודים אקדמיים:
הנדסאות מכונות ואלקטרוניקה במכללת אורט 
התנדבות באפיקים: מלמד חוג מחשבים לילדים והורים

מקום מגורים: תלפיות
שרות צבאי: צנחנים

לימודים אקדמיים: 
הנדסת בנין
התנדבות באפיקים: צוות עזר

מקום מגורים: 
תלפיות

שרות צבאי: 
מש”קית מילואים
לימודים אקדמיים: ניהול משאבי אנוש
במכללת הדסה
התנדבות באפיקים: חונכת ילדה בכיתה א

מקום מגורים: תלפיות
שרות צבאי: יחידת אגוז
לימודים אקדמיים: הנדסה
התנדבות באפיקים: חוג כדור רגל

מקום מגורים: 
תלפיות

שרות צבאי: יחידת 
אגוז
לימודים אקדמיים: הנדסה
התנדבות באפיקים: חוג כדור רגל

מקום מגורים: תלפיות
שרות צבאי: פיקוד העורף
לימודים אקדמיים: 
תקשורת צילומית
במכללת הדסה ירושלים
התנדבות באפיקים: חונכת ילדה בכיתה ג
 

מקום מגורים: תלפיות
שרות צבאי: בבית נאבללה
לימודים אקדמיים: 
אדריכלות ועיצוב פנים
התנדבות באפיקים: חונכת ילדה בכיתה ד

מקום מגורים: תלפיות
שרות צבאי: מודיעין
לימודים אקדמיים: 
מתמטיקה וכלכלה
התנדבות באפיקים: חונך 
ילדים בכיתה ח


