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 והמנכ"ליתהמייסדת דברי  .1

 

 שותפים יקרים,חברים ו

בדו"ח זה להתפתחותם הבריאה. את התנאים הטובים ביותר  ובסכנהומשקף את מאמצינו לספק לבני הנוער בסיכון  2018דוח שנתי זה מסכם את הפעילויות הרבות שלנו לשנת 

. מטבע הדברים לא יכולנו לכלול את כל המידע הזמין. עם זאת, אנו מתכניותינו המתמשכותמספרים כמו גם תיאור של כמה י הנוער שלנו, נתונים ויהם של בנתמצאו כמה מסיפור

 .פועלנואודות רחבה עניק לכם פרספקטיבה משוכנעים כי דוח זה י

 לם הושק אתר אינטרנט חדש. העמותה ובכלהשתנתה כל השפה החזותית של  2019. החל בינואר בית השנטיהלוגו החדש של את פעם הראשונה, פניכם בלחשוף באנו שמחים 

אף את תקוותינו לחברה טובה יותר, צודקת יותר, שווה יותר )תרתי משמע(. הם הנכס היקר ביותר של עמנו. הם מייצגים את העתיד של ארצנו ומחזיקים שלנו ילדינו ובני הנוער 

 חיים.בלעשות את השינוי ולבחור ומסוגלים יכולים דלתותינו )באופן הכי מילולי שיש(, ילדים אלו שהגיעו לפתחי ביותר, אנו מאמינים שמקפח על פי שילדינו מגיעים מרקע 

נרתמו לעשייה שלנו בכל להודות לכל אלה שהשנטי מבקש בפעילויות השוטפות שלנו, בית להמשיך לתמוך חבר יקר, או פשוט כבד אדם אהוב, להנציח בין אם זה היה כדי ל

את החלום כדי לגדול  ,כדי לזנק, את החום כדי לפרוח ןהביטחווקיר ולהעריך את תמיכתכם ומחויבותכם לסייע לנו להעניק לילדים אלו את הדרך שלנו לה ודוח שנתי זה הינ. דרך

 ואת האומץ לבחור בחיים. 

 נטי הנכם חלק ממשפחת בית השאנו מודים לכם על ש העמותה, , הועד המנהל ויו"רבשם הילדים, הצוות, חברי ההנהלה

 כם, של

 מריומה

 

 

 
1 



2 
 

 

 פתיחת בית השנטי החדש בתל אביב  - 2018רוע העיקרי לשנת יהא .2

 

 רוע מרכזי זה היה אחד מאבני הדרך בפעילותה של העמותה. חלום שהתגשם !ידלתותיו. אין ספק שאלאחר שנה וחצי של בניית ביתנו החדש והקבוע, פתחנו סוף סוף את 

 .יפו, מר רון חולדאי-דורון לבנת וראש עיריית תל אביב הגב' מריאן ומר ליבם ונדיבותם שלהודות לטוב  התאפשרבניית הבית ה

מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים הרווחה והשירותים החברתיים מר חיים כץ, , שר מדינת ישראל מר ראובן ריבליןנשיא כבוד טקס חנוכת בית השנטי נערך במעמד 

  נים. שת בית השנטי לאורך המשפח –ורמים ושותפים , חברי כנסת, תנוספים , שריםיפו מר רון חולדאי-, ראש עיריית תל אביבקפלןעו"ד אביגדור  החברתיים
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אדם ליברלי פקדיו הראשונים, ממקימי "תעבורה", מ, יהודי ציוני גאה, ניצול שואה, עולה וחלוץ חיל הקשר של צה"ל ומז"ל בתל אביב מוקדש לזכרו של יצחק לבנתהשנטי בית 

 מנהיג מעורר השראה למשפחתו.ו

 דימוי רגיל של מוסד לנוער בסיכון.רחוקים מכל ית וחדר האוכל חצר הפנימצבעוניותו. התרבותי ומאופיין ב-הבית החדש עוצב בסגנון אדריכלי רב

 צד החיובי של החיים.בלבחור להרגיש ראויים ו העיצוב הפנימי והחיצוני יוצר תחושה של עטיפה חמה המאירה את רוח הילדים ומסייעת להם 

 

 

מאוד של כבוד לאומץ ת כאשר אתם מעצבים מקום, באופן אסתטי ויפה אתם נמנעים מרגשות של ניכור, זה מרגיש באופן אוטומטי כמו בית, מקום שנותן לכם תחושה מיוחד"

 לעשות את השינוי ולבחור דרך אחרת בחיים".

  מריומה
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 3. מיתוג מחדש     

 

 חדש שלנו.ההיו מעורבים בתהליך המיתוג , המדריכים והצוות החודשים האחרונים, ההנהלה הבכירה של בית השנטי, יחד עם הילדיםעשרת במהלך 

מפגשים . במהלך השנטיבונו. תהליך היצירה עזר לנו להתמקד בערכי הליבה של עבודת בית -גרפי מקצועי אשר תרם בחלקו את עבודתו כפרובליווי מעצב והלוגו נבחרו  הערכים

 .נתינה ואהבה בחירה, עוצמה, חמלה: המלווים אותו  בית השנטי והערכים הארגונייםאלו חודדה זהותו של 

הפרושות הפרפר עם כנפיו אחריות וטיפול. מסמלים בחירה ושינוי, . ערכים אלו ורכב משני אלמנטים המתחברים לאחדהמפתח הללו, והוא מ מראה הלוגו החדש משקף את ערכי

ו משלב ומסמל . הלוגובחירה אקטיבית לשינוי, כאשר הכנפיים הם חלק מהכלים לביצוע השינויטיפוס ,שאיפה –ושה שלבים שלומתבסס על יציבות והמפתח שחוצה אותו מסמל 

 חזון ודרך, כמו גם חלום והגשמתו.

 מעודדות ומחזקות: מעוררות השראה, חיוביות השלנו התבססו על הצרכים הבסיסיים של ילדי בית השנטי, בשילוב עם מילים  הערכים

 .לצמוחכדי לפרוח והזדמנות כדי , חום כדי לזנקלהאמין, ביטחון כדי לגדול, חיבוק כדי לבחור, חלום כדי אומץ 

כרטיסי  ה באמצעותפלטפורמה מאובטחת לתרומיש לו . בנוסף על העמותהוכולל מידע  המותאם לנייד היר וידידותימשלנו. אתר חדש האינטרנט האתר גם בתום תהליך זה הושק 

 אשראי.

 shanti.org.ilבאתר: אתם מוזמנים לבקר 
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 סטטיסטיקה ונתונים .4

 :הענקנו השנה

 14-18בני נוער בגילאי  209-פתרון ביתי קבוע ל  

  )שהם ילדי בית השנטי(חיילים  26-בית ל  

  למסגרות אחרות הם הופנו  טיפולי וגישורחר תהליך לאהסכנות הכרוכות בכך ועל כל הגעתם אלינו מנעה שיטוט ברחובות ילדים ובני נוער.  590בית זמני )עד חודש( עבור  

 .או חזרו לביתם םלצרכיהשהתאימו      

 ללילה אחד, ארוחה חמה ומקלחת.הגיעו אלינו בני נוער חסרי בית ש 1,600-שעות ליותר מ  24 -קלט חרום ל 

 המכילה את כל מה שהם צריכים כדי להתחיל את החיים החדשים שלהם ולהרגיש בביתערכה -"חיבוק ראשון" רכות ע 1200 

 ארוחות חמות ביום 360 

 רוחות חמות בשנהא 131,400 

 ה"ל.לצ מתגייסיםמהבוגרים שלנו  80%כי  גאיםאנו 

 

 הודות לתמיכתכם זכינו לגעת בחיי הצעירים הללו בשעה שהם כה היו זקוקים לכך
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 השנטי של נוער בית ומאפיינים אישיים קע ר .5
 

 . נטישה של ההורים, אלימות פיזית ומילולית, התעללויות מיניות ועוד וב את בתיהם מסיבות שונות כגון לרוב נאלצו לעזבני הנוער שלנו 

 פנימיות, בתי אומנה ועוד... טרם הגעתם לבתי השנטי.  -הגיע ממסגרות השמה חוץ ביתיות של המדינהאחוז גבוה של הנוער שלנו 

נשרו  ,מזון, כסף, מחסה, סמים, או הגנה(. רבים חדלו ללמוד בבית הספרמין תמורת  – בזנות ותגניבות, פשע, ואף מעורבסמים, סחר בת רחוב )יוהתנהגוחלקם פיתחו כדי לשרוד 

 התנתקו מהקהילה. ממסגרות חינוכיות ו

 .קשיים רגשיים ועוד, , ניצול מיני, דיכאוןממכרים רובם פגיעים מאוד לניצול על ידי אחרים והם בסיכון גבוה לתלות בחומרים

 

 :מ הם בדרך כלל סובלים טיהשנכאשר הם מגיעים לבית 

 חוסר אמון בסיסי  

  ירוד הערכה עצמית נמוכה וביטחון עצמי 

 בתי ספר, קהילה וכו' -מסגרות דפוס של נשירה מ 

 גבולותבעיות עם  

 תוקפנות וכעס 

 חוסר מוטיבציה 
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... סמים אלכוהול פעם ב.. אני מעלה פוסט מהסוג הזה ובעקבות דברים אישיים שקרו לי בזמן האחרון אני חושב שהגיע הזמן לעוד אחד. אז בואו נדבר על זה רגע "

ם לב שהם מתרחקים מכל מי שהם והימורים דברים שאנשים עושים בלי מודעות למה שזה גורם ובלי מודעות לסביבה, בלי לשים לב שהם משנים הרגלי חיים, בלי לשי

זה באמת שווה את אם אוהבים ובגלל מה? בגלל שאכטה? בגלל כוס וודקה? בגלל משחק קטן של פוקר שהם יכולים להפסיד את כל הכסף שלהם? תשאלו את עצמכם 

חודשים דפקו לי את  10 -הדברים האלה עד לפני שנה ולא אגיד לכם שהיה קל להתנקות אבל זה אפשרי ולדעתי הכרחי . שלושת  ...את כל הסבל שכרוך בזה ...זה

שבאמת דואגים לך  ית השנטי ששינה לי את החיים. מקוםהחיים על בסיס קבוע ושינו לי את ההרגלים ושינו לי את כל החיים עד לנקודה מסוימת שהחלטתי להיכנס לב

חודשים  9כבר שנה,  –להגיד רק, שהיום אני נקי מסמים, אלכוהול והימורים ועוד כל מיני דברים ונותנים לך את כל מה שאתה צריך כדי לגדול ולהתפתח ובזכותם אני יכול 

 .ימים 22 -ו

 דוד, בית השנטי תל אביב 

 

 שעוטף את הילדים במעטפת של חיבוק, אהבה וביטחון. "בית השנטי זה מקום שמבין בכל מאודו שהדבר הראשון והעיקרי שחסר לילדים האלה זה בית. בית אמיתי

לך כדי שתבוא יום אחד ותוכל להיזכר כזה שזוכר את היומולדת שלך ולא שוכח לחגוג אותה, שלוקח אותך לרופא אם חלית ובלילה מניח לך רטייה קרה על המצח, שמצלם המון תמונות ש

לחברים בים, שמזהה שיש לך כישרון צילום ורץ להשיג לך מצלמה שווה, שאומר לך שלא נורא אם נכשלת במבחן הכי חשוב  בילד המדהים שהיית,  שקונה לך גלשן כי בא לך להצטרף

 ספר. שמאפשר לך להזמין חברים הביתה והם אפילו יכולים להישאר לישון, שמגיע לטקסים שלך בצבא, שבאהשהתאמצת ולמדת, שמגיע לאסיפות הורים ומלווה את הטיול של בית 

 שלא שוכח לשאול אם יש לך מספיק כסף לחזור לצבא.  בשבת עם אוכל לבסיס, שנמצא בקשר עם המפקדים שלך,

יא את הילדים שלך לארוחת שבת כזה שיבדוק אם בבית ששכרת יש לך את כל הציוד הנדרש, שידאג לך למלגות לאוניברסיטה, שילווה אותך לחופה כשתתחתן,  שיתרגש בכל פעם שתב

 תדע שאתה תמיד מוזמן לארוחת שבת או חג. ש -או חג

                                     כזה שלא ייתן לך ליפול, שיהיה שם תמיד שלא ישכח לומר לך, שלא משנה מה קורה יש לך את הכוח להמשיך.."                              

 אור, בוגרת בית השנטי                                                                                                                
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 עילות חינוכית, טיפולית וחברתית. פ6

השנטי לא חוו את מאחר שרוב בני הנוער שמגיעים לבתי אישיותם כבוגרים. להתפתחות הרגשית, החברתית והפיזית של הילדים יש השפעה ישירה על התפתחותם הכללית ועל 

 רווחתם העתידית.חזור לילד שבתוכם, מתוך הבנה כי זהו תהליך חשוב להזדמנות לנו להעניק להם את ההילדות, אנחנו מנסים לעשות כמיטב יכולת

 נערכל שונים ומגוונים בשעות אחר הצהרים. טיפוליים בתי השנטי חוגים ב מיםמדי שנה מתקיי מושקעים מדי שנה בפעילויותינו הפורמליות והבלתי פורמליות. רביםמשאבים 

 תי פעילויות. לקחת חלק לפחות בש יםמחויב ונערה

 מטרת הפעילות: 

 להוסיף תוכן נוסף ומשמעות לחייהם 

 וויה הישראליתהולהשתלב בהכללי שלהם את הידע רחיב ולהעמיק לה 

  רבותייםתחינוכיים ופערים לצמצם 

  לגרות את היצירתיות והדימיון 

  רגעי שמחה המסייעים להם לשים לרגע את הקושי בצד ולהטען באנרגיות חדשותלספק 

  ליצור חברויות ולפתח כישורי חיים 
 ורווחתם.  באמצעות פעילויות אישיות וקבוצתיות אלו אנו עוזרים להם לשמור על מערכות יחסים חדשות, לרכוש מיומנויות חברתיות ולשפר את בריאותם
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 של ילדי בית השנטי םלהתפתחותביותר וחיוניות   מנות על ידי תרומותממו אלופעילויות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 שנטרפיה

 פסיכודרמה

 רכיבה טיפולית  

 טיפול באמצעות בע"ח  

 טיפול בגינון 

 הידרותראפיה  

 הצעדים  12

 -כלים תעסוקתיים ומרכז יצירה 

 כפר הנוער בית השנטי במדבר

 

 נגרות ועבודות עץ,

 מתכת, חשמל, אינסטלציה,

 פסיפסים, ויטראז', 

 קדרות פיסול,

 ציורתפירה, 

 פעילויות חברה והעשרה 

 

 זומבה 

 יוגה, פילאטיס

   לרג-כדור

 רכיבת אופניים  

 טיולים בארץ 

 תיפוף ועוד 
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  מאסטר שף?תחרות מלהרוויח פשר מה א

חווית בישול תרבותית אחרת, מאתגרת, פעמיים בשנה חשפנו את ילדינו לתאימו אותה לבני הנוער שלנו. התוכנית מאסטר שף והתאימו את גרסת הטלוויזיה של השנטי הבתי 

  .טעימה, עסיסית, מהנה ובלתי נשכחת

ך מוסף אישיים. פעילות מהנה זו הוסיפה ערם ישורישבו יצירתית ופיתחו כ, חאורח חיים בריאם, טיפחו הקולינריהם את כישוריפיתחו באמצעות תחרות זו ילדינו למה ? כי 

 עור לחיים כדוגמת : יוש

 ים או לא עומדים בציפיות של עצמנו(, זה חלק מתהליך הלמידה שלנו נכשלאם מעת לעת )גם אכן מנסים מה שחשוב באמת בחיים הוא ש

 מבשלים באהבה ותשוקה כדוגמה לחיים 

 נו בחברים שיכולים לסייע להקיף את עצמולמתחרים גם היות נחמד ושווה ל שכדאי 
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 מריומה שלסדנאות 

נושא הסדנה האחרונה עסקה ביה. יהסדנאות של מריומה מעצימות מאוד את ילדי בית השנטי המחכים להם בצפ

ואפשרה לילדינו לחשוף פן אחר של עצמם, לפתוח את ליבם וללמוד דרכים חדשות וייחודיות להתמודד  ""מסכותה

 .ורצונם לעשות שינוי םעם הכאב מעבר

לסדנה טיפולית מיוחדת, בהדרכת בתי השנטי מספר פעמים בשנה מתכנסים צוות ההדרכה הטיפולי של בנוסף, 

לכולנו להיות אנשים טובים יותר והורים טובים יותר לילדי בית  מריומה. סדנאות מרתקות וחשובות אלה עוזרות

 השנטי. 

 

 

 

 

 

 דרך האמת היא דרך מתישה, ויש להוליך בה את הילדים עד שילמדו שיש לדבוק בה בלי לפחד מהתוצאה. הילד הוא נשמה חופשית שצריכה למצוא את"

זרעי כוחה של האמת ומחכים שתצמח. זרעים של אמת, של בחירה, של זקיפות קומה. יעודה שלה, ולא של ההורים או המחנכים. אנחנו טומנים בהם את 

לת. לפעמים נדמה שאנחנו עוסקים בחקלאות של הנשמה.  חורשים ושותלים ומחכים ליבול כמו איכר סבלני. אין פה מקום לקוצר רוח וגם אין בו תוע

."ת, פוגעים יותר משהם מועיליםלכל אחד קצב התקדמות משלו ולפעמים טיפול יתר, השקיה מוגזמ  

"דרך בית השנטי" מריומהמתוך ספרה של   
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 חגי ישראל בבית השנטי קבלות שבת ו
 

 קבלות השבת מהוות אבן דרך משמעותית בהתפתחותו של בית השנטי וקיומן נשמר באדיקות עד היום. 

המשפחתיות. סביב שולחן ערוך ומלא כל טוב אווירת ואורחים נוספים אשר מבקשים לחוש את אווירת השבת ובכל ערבי שישי וחג מתכנסים יחד ילדי ובוגרי הבית, הצוות 

 יושבים יחד בני נוער ובוגרים מכל הדתות ומכל המגזרים ושרים יחד בהתרגשות את השיר "שלום עליכם". 

רוחניים ומסרים אופטימיים אשר מחדירים מוטיבציה בבני הנוער ומסבים את תשומת ליבם קבלות השבת משמשות גם במה לילדי הבית לומר את אשר על ליבם ומכילות תכנים 

 ל"חצי הכוס המלאה" בחייהם. 

 בהם חלק. הם מסורת והילדים שלנו נרגשים לקחת  בבית השנטי החגים. ותחושת משפחתיות משמעות ,צבעמוסיפים ם חלק בלתי נפרד מבית השנטי. הם החגים ה

שנטי בית המתנות "לנשמה" בין הילדים לבין העובדים. קידוש חגיגי וסוף שבוע שלם של קרנבל בכפר הנוער משלוח מנות כרים: השנה, לצד מנהגי החגים הרגילים, הוחלפו פו

 ק. ושפע של רגעי שמחה, כיף וצחו נים מאופרותמסכות פצבעונית של תחפושות, : חגיגה עצמםבמדבר הופק על ידי בני הנוער 

 שנת שירות: ילדי בית השנטי, הצוות ובני משפחותיהם, בוגרינו, מתנדבי סבבו את שולחן החגאיש  200 -למעלה מ חגגנו את פסח לראשונה בביתנו החדש בתל אביב.

האוכל טעמו של ת והרגשית של הסדר ואת לתאר את החוויה הרוחני אין מילים בפינוכמשפחה אחת גדולה. בנוסף, אירחנו קבוצת קשישים מהשכונה.  כולם -ומשפחותיהם 

 .שייזכר במשך שנים רבותאין ספק שהיה זה ערב על ידי מריומה. שהוכן 

הספר  תי. בנוסף להשתתפות בטקסים בבהשנטיבית חלק מערכי החינוך שלאורם גדלים ילדי  םהינ, קורבנות הטרוריום הזיכרון לחללי צה"ל וו יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שני הבתים והיוו רגע ו זמנית בהטקסים התקיימו ב .שנת השירותהילדים והצוות, יחד עם מתנדבי השנטי. השנה אורגן הטקס ע"י  תי, אנו עורכים טקס אזכרה שנתי בבובקהילה

" )קצינים וצוערי 1מדבר אירחנו את חיילי "בהד כפר הנוער בית השנטי בבבטקס . את משמעותה של מדינת ישראל לאזרחיה ולעם היהודי שבתפוצות הבינו ילדינו  בו קדוש 

 השנטי. בית  תשל אלכס, בוגר הקורס(, בפיקודה

               

  רועים חשובים אלוישתרמו להצלחת אאנו מודים לכל מי **                                                                                                                              
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 פעילויות קיץ 

לרווחתם.  ותמהנות המעצימות אותם ותורממשותפות מדבר מפעילויות ילדי כפר הנוער בית השנטי בבתל אביב וילדי בית השנטי במהלך הקיץ נהנו 

.לבניית אישיות בריאה ואופטימיתמנוף חוויה חינוכית וחברתית חיובית, שתשמש כ לבני הנוערהיא להעניק מטרת פעילות זו   

בית השנטי, טיולים אלה ילדי רגעים קסומים במהלך הטיולים שלנו. עבור חלק מאותם הם  בית השנטיהרגעים המאושרים ביותר של משפחת אחד מ

.ת הקיץיופעילושל הטיול השנתי שלנו הוא רגע שיא ו הם החופשה המשפחתית הראשונה בחייהם  

הזדמנות  -כדי לקיים סדנה באקרובטיקה  כפר הנוער בית השנטי במדברקרקס המעופף", שחבריו הגיעו להעבר, זכינו לארח את "בנוסף, בקיץ ש

.לזיכרונות משותפיםחוויות ולהוסיף עוד  אחד עם השנינהדרת עבור בני הנוער שלנו לבדוק את גבולותיהם, לבלות זמן איכות   

כמה מהם שבחינות הבגרות, ולפני נבחנו בלהשיג את מטרותיהם, סיימו את שנת הלימודים ובכדי עבדו קשה  בית השנטי לאחר שנה שבה ילדי

   נו שכולם כה חיכו לה.הקיץ המסורתית שלמתגייסים לצה"ל, ערכנו את מסיבת 
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 מרחיבים את מעגל הנתינה

 אנו מחנכים את ילדנו לערכי נתינה ועזרה לזולת. 

הנוער לומד לחיות בערכים של נתינה כמו שחווה ומקבל בבית השנטי.  ת למען הקהילה.ות התנדבותייובפעילובני הנוער שילוב 

 מעגל הנתינה מוציא מריכוז עצמי וזורע בהם את ערכי הטוב.

דנו מתנדבים בכל חג אנו אורזים ושולחים מארזי מזון לנזקקים מכל רחבי הארץ לפי רשימה שאנו מקבלים מלשכת הרווחה, יל

 ב"צער בעלי חיים", מנקים חופים ומשמחים חולים בבתי חולים וקשישים בבתי אבות.

 בצד הנותן ולא בצד המקבל ותחושת הנתינה מעניקה להם ערך עצמי ושביעות רצון. ראשונה שהם ובם זו פעם עבור ר

  .החברה שלנואנו מאמינים כי פעילויות אלו הן משמעותיות מאוד ומעצימות את ילדינו ואת 

 

הם יתחילו לראות כשווים את מי שנמצא איתם בקשר רק לאחר שילמדו לחלוק ולצאת מתוך "

עצמם. בפעמים הראשונות שזה מתרחש, יש לעוט על הילד שפסע פסיעה קטנה מחוץ לבועה, 

 ."ולהרעיף עליו אהבה ועידוד כדי שירגיש בטוח לחזור על צעד כה משמעותי גם בעתיד

"דרך בית השנטי" של מריומהמתוך ספרה   
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 הגאווה שלנו -שלנו  החיילים. 7

אי הם ממשיכים שירות צבאי משמעותי. במהלך שירותם הצבכמו רבים מבוגרינו גם הם בחרו לשרת . 2018שגויסו לצה"ל בשנת השנטי בית מבוגרי  הם חלק תוצבי, בן, דניאל וס

בתפקיד, מבקרים אותם בשבתות כשהם , אירועים צבאיים וטקסיםמלווים אותם לבקו"ם, מגיעים לבית השנטי ואנו מלווים אותם לאורך כל תקופת שירותם: להיות חלק ממשפחת 

 דרכם לעצמאות.שולחים חבילות של אהבה לבסיסיהם ומלווים אותם גם לאחר שחרורם ב

 בחברה הישראלית.מועילים ולהפוך לאזרחים  לתרום למדינהבחברה הישראלית כשווים בין שווים, סולל את דרכם של ילדינו להתקבל שירות צבאי משמעותי 

שירותם הצבאי. עד לסיום בבית ת המסגרות הבודדות המאפשרות לבוגריו להמשיך את שהייתם הוא אחהשנטי בית   

 בית השנטי מממן את הוצאות החיילים.
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 8. אירועים שנתיים

 "לחיים"רוקדים פסטיבל 

. אנו מודים לכל מי שתרם, עזר והאמין של מוסיקה, ריקוד, אמנויות וסדנאות התרמה אירוע -השנה פסטיבל לקרות אפשרו לעשרות מתנדבים, צוות וטונות של אהבה ונתינה, 

הוקדשו לילדי בית זה  עמאירועומדים. כל ההכנסות בפניו ת בחירת החיים של ילדינו בכל החלטה שהם מקבלים ובכל אתגר שהם ציין אלחגוג. יחד הצלחנו ללאלו שהגיעו ו

 השנטי.

 השנתי אופנייםהמסע 

 365עבור השתתפותו  שילםרוכבים מקצועיים. כל אחד מהם  1,200מסורת. השנה נרשמו למסע א מכבר לוהפך ל 2012החל בשנת בית השנטי מסע האופניים השנתי של 

 ליום לילדי בית השנטי(.קל שקלים )תרומה של  ש

 ילדי בית השנטי. יחד עם כפר הנוער בית השנטי במדבר, תל אביב לבית השנטי בק"מ מ 180מדי שנה רוכבים המשתתפים 

 .לילה לפני שעת הזינוקלבטל את האירוע,  שראל, הורה לנו משרד הביטחוןעבר יבשל המתיחות הביטחונית בדרום ומטח הרקטות שנורה להשנה, 

השתתפותם לטובת פעילותו של בית השנטי. אף והחליטו לתרום את דמי  כספי לא ביקשו החזרמשתתפים ה רובשמאוד  מחנו, שאירועהאכזבה הרבה מביטולו של הלמרות 

  רכשנו חברים חדשים רבים !!! ,האהחמצנו הרפתקש
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  . תקציב9

  
 
 

 

 

 

 

 

ממשלתיים

37%

קרנות 

16%

חברות עיסקיות
15%

תורמים פרטיים

32%

2018מקורות הכנסה 

Governmental Foundations Commercial Private Donors

24/7פרויקט 

38%

פרויקטים  
טיפוליים  

17%

פרויקטים  
חינוכיים  
וחברתיים

20%

אחזקה

11%

הנהלה

14%

2018הוצאות 

24/7 Project
Therapeutic Programs
Educational & social programs
Maintenance
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  2020-2019ת ים לשנ. פרויקט10
אנו נשמח באם תצטרפו למשפחת בית השנטי ותבחרו לתמוך באחד מהפרויקטים  אנו עושים מאמצים להרחיב את מעגל תומכינו בארץ ובעולם. בשנים האחרונות 

 הבאים:

 בשנה $  1,680,000                                                                                                                                   משפחה שעות ביממה  24• 

 בשנה $     780,000                                                                                                                                              פגישות טיפוליות • 

 בשנה $     890,000                                                                                                                                               ת העשרהיופעילו• 

 לחייל בשנה $         1,800                                                                                                                                                         חיילאמץ • 

 

 $ 1,000,000                                                                                    מ"ר( 350שנטי במדבר )בית הבניית אודיטוריום בכפר הנוער • 

  $    420,000                                                                                 מ"ר( 200שנטי במדבר )בית הבניית סטודיו למחול בכפר הנוער • 

  $    400,000          מ"ר(  200שנטי )בית הכפר הנוער  במרכז היצירהבית מלאכה בניית • 

 $ 2,500,000                              מיטות( 50)מגורים  המבנה תוספת לבניית  - בית העזרה לנוער בכפר הנוער בית השנטי במדברהרחבת • 

 עדיין מחפשים מקורות מימון  -ירושלים בשנטי הבית  הקמת• 

 בשנה $     192,000                                                                                  שנטיהמגיעים לבתי ה לבני הנוער ערכות קליטה של מוצרי בסיס• 

 

 ניתן לפנות אלינו באמצעות אתר האינטרנט שלנו  ,ופרויקטים נוספים ים אלוידע נוסף על פרויקט* למ

 effie@shanti.org.ilאו באמצעות דואר אלקטרוני:   

                                          

 תרומתכם הנדיבהבגין להנציח את יקיריכם יותר מנשמח אנחנו                                    
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 תודה !
אנו אסירי תודה לכל מי  

מסייע,   שעוזר, תומך, מתנדב,
  תורםמאמין ו תווך,מאפשר, מ

 .לעמותת בית השנטי

לכל אלו שפותחים את ליבם  
 .השנטיילדי בית למען 

להמשיך  לאלו שמאפשרים לנו 
ואת   דלתות ביתנולפתוח את 

ובסכנת   ליבנו לנוער בסיכון
 .חיים

נוער שלנו שבאומץ  בני הלו

 !כל יוםבחיים בוחרים 
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 תרומה מוכרת לצרכי מס בישראל  

58-0199594 
 

 כתובתנו 

 6150001תל אביב יפו  50041ת.ד. 

  03-5168603פקס:  03-5103339טלפון 

 מחלקת שיווק וגיוס תרומות  

  211שלוחה 
http://www.shanti.org.il 

 E mail: promo@shanti.org.il  

 

   תרומה מוכרת לצרכי מס בארה"ב
46-2548190 

American Friends of Shanti House Association  
5158 Clareton Dr. # 883, Agoura Hills Ca. 91376 

E mail: La@shanti.org.il  

 
Or through the PEF (with a specific recommendation to the Shanti 

House Association)  
630 Third Ave. # 1501 New York. NY 10017  

Tel: 212-599-1260 Fax 212-599-5981 

 

   תרומה מוכרת לצרכי מס באנגליה
  

Through UK Gives (with a specific recommendation to the Shanti 
House Association)  

483 Green Lanes, London, England N134BS 
 

http://www.shanti.org.il/

