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דו״ח פעילות שנתי 2019
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חזון ומטרה:
השבת נוער בורח וחסר קורת גג למסלול חיים אופטימלי
על ידי יצירת סביבה תומכת,  מכוונת ומותאמת לצרכיו.

בית השנטי מסייע לנוער בורח, בסיכון או בסכנת חיים לחזור הביתה למשפחותיהם )באם הדבר אפשרי(.	 
בית השנטי מהווה בית ומשפחה 24/7, 365 ימים בשנה. 	 
בית השנטי שואף לצמצם את מספרם של בני נוער החיים ברחוב ומהווה מסגרת קצרה וארוכת טווח המעניקה שיטות טיפוליות ייחודיות התומכות בהחלטתם לבחור 	 

בחיים.
בית השנטי עוזר לנוער בסיכון ובסכנת חיים להאמין ביכולת להשתנות תוך פיתוח כישורי חיים, שיסייעו להם לעבור את האתגרים שאיתם הם מתמודדים ואלו 	 

המצפים להם בעתיד.  
בית השנטי פועל למען העלאת המודעות לנוער בסיכון ובסכנת חיים. 	 
בית השנטי מחויב לתהליכי למידה מתמשכים, לשיפור התוכניות ולפיתוח דרכים חדשות ויצירתיות כדי לתת מענה טוב יותר לצרכי הנוער הרואים בנו בית ומשפחה. 	 
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נשמות יקרות ואהובות,

ברצוני להודות לכל אחת ואחד מכם באופן אישי על שהפכתם את שנת 2019 לשנה מדהימה עבורנו. השנה ציינו 35 שנים להיווסדותה של העמותה, זאת בזכות תמיכתכם ובעזרת הצוות 
המסור בבתי השנטי הרואים בעבודתם שליחות ובית, ובכך מסייעים לנו להרחיב את מגוון התוכניות ורצף השירותים שאנו מעניקים. 

בדו"ח שנתי זה סקרנו את הפעילויות המגוונות שלנו, תוך בדיקת ההשפעה שלהן בסיוע לבני נוער בסיכון ובסכנת חיים, ולאלו שניתן להחזירם לחיק משפחתכם )באמצעות תיווך 
והתערבות, ורק במידת האפשר(. במקביל אנו עושים את מירב המאמצים לספק תכניות המיטיבות עם בני נוער אלו שבחרו להציל את חייהם ועברו תהליך חינוכי שיקומי-טיפולי וערכי, 

שיאפשר את צמיחתם, כאזרחים בוגרים התורמים לחברה. 
בדו"ח זה שמנו דגש על הסדנאות הטיפוליות לנוער ולצוות )בנפרד(, ההתנדבות של הילדים בקהילה, הטיפולים המגוונים ופרויקט הרכיבה הטיפולית. כל זה ועוד, נועדו לעורר השראה, 
להעצים, לפתח יכולות, ולהעלאת המודעות והרגישות שלנו לאחרים. וכמובן קמפיין גיוס ההמונים הייחודי והראשון מסוגו שעזר לנו לגייס את הסכום החסר לצורך המשך קיומה של 

העמותה ולמען הקמת בית השנטי הנוסף בירושלים. 

אנו פועלים ללא לאות כדי לשמור על תקורה נמוכה תוך הרחבת השירותים שאנו מספקים למען בני נוער בסיכון ובסכנת חיים ואתם בהחלט מאפשרים לנו לעשות זאת, בזכות הקהילה 
המתרחבת ללא הרף, ומסייעת לנו הן בזמן, הן במשאבים והן ביכולות במשימה החשובה שנטלנו על עצמנו. 

השנה בלבד נעזרנו בכ – 7,000 שעות של מתנדבים, והדירקטוריון סייע לנו בהרחבת פעילותנו ועל כך שלוחות תודותינו הכנות. 
אנו מקווים שתמצאו בדוח זה עניין.  אם יש לכם שאלות או שאתם מעוניינים במידע נוסף אל תהססו ליצור איתנו קשר בכל עת. 

תודה מכל הלב שבחרתם להיות חלק ממשפחת בית השנטי !
שלכם באהבה ובערכה מריומה

"העולם כולו נברא מניצוץ אחד של אנרגיה כבירה.  ניצוץ אחד עשוי להצית במלוא העוצמה מנועים שיהדפו קדימה, אל מחוץ לביצה של האומללות, הכאב והמוות הנפשי. הרחק 
מהפסימיות וממה שעוללו לנו בעבר. אל האופטימיות, אל הצחוק ואל הסקרנות והאמונה. הוא מעורר את החשק, את האמונה והדעת, החוכמה והבינה, החלומות והתקווה, הראייה 

למרחוק ואת האהבה, החזקה מכול.
תפקידכם הוא למתוח שרשרת של אורות לאורך דרכם, כתאורת רחוב בשכונה אפלה, עד שיתגבש אצלם ויפרוץ הרצון לחיות והם יוכלו להאיר קדימה את דרכם בעצמם. שרשרת 

האורות מורכבת ממילים משמחות, מחיבוקים חמים, מיצירה ופעילות משותפים".
מריומה
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נתונים – עובדות ומספרים 

השנה העניקו בתי השנטי מענים ייחודיים למגוון רחב של צרכים, החל מקלט חרום וכלה בבית ומשפחה לכל החיים. העמותה סייעה ל : 2574 ילדים בגילאי 14-21, שנחלקו 
לשלוש קבוצות עיקריות:

קבוצה ראשונה: בני נוער המתגוררים בבית עד 24 שעות. השנה 1,643 בני נוער הגיעו רק ללילה אחד, ארוחה חמה ומקלחת. חלקם הצליחו לחזור למשפחותיהם או לבתים/ 
מוסדות מהם ברחו, לאחר תיווך והבנה עם הוריהם או האפוטרופוסים.

קבוצה שנייה: בני נוער השוכנים בבית למשך תקופת מעבר של עד חודש, במהלכם  נבדקים צרכיהם, ולאחר מכן הם מועברים למסגרת המתאימה ביותר עבורם. קבלתם 
לבתי השנטי מונעת מהם להמשיך ולשוטט ברחובות ולהיות במצבי סיכון. בשנת 2019 בתי השנטי היוו בית זמני ל 720 בני נוער.

קבוצה שלישית: בני הנוער והחיילים המתגוררים בבית תקופה ממושכת מחודש עד מספר שנים. השנה היווה בית השנטי בית קבוע ומשפחה ל 187 בני נוער בסיכון גילאי 
14-18 ול- 24 חיילים חסרי עורף משפחתי, בוגרי בית השנטי.

בנוסף, עמותת בית השנטי מסייעת לאלפי בני נוער מדי שנה, כולל בוגרינו, שכבר לא מתגוררים בבתי השנטי, אך מגיעים אלינו לצורך ייעוץ, הכוונה, ומשום שאנחנו מהווים 
עבורם משפחה.
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פעילויות חינוכיות, טיפוליות וחברתיות שוטפות 

בני הנוער המגיעים לבתי השנטי עברו חווית נטישה, התעללות, פגיעה מינית/פיזית/נפשית, הזנחה פיזית ונפשית, ובהחלטה אמיצה אזרו אומץ  ובחרו לעצמם דרך חדשה. 
כל ילד בבית השנטי בוחר להיות בבית ולעשות שינוי מעמיק בחייו.

הגישה הבסיסית שלנו נובעת מתוך צרכי הילדים עצמם, וממקום של אהבה, חמלה ואמפתיה ולא רחמים. הילדים אינם קורבנות של עברם אלא לוחמי ההווה והעתיד של 
חייהם, בית השנטי הוא בית ומשפחה- המעניק ביטחון ויציבות כדי לסייע להם לעבור תהליך ריפוי עמוק, ולתת לכל אחד מהילדים כוח להאמין בעצמם ואת החופש לחלום. 
המודלים שפיתחנו מתבססים הן על טיפולים ייחודיים: פרטניים וקבוצתיים המתמקדים סביב נושאים שונים, הן על פיתוח יכולות וכישורי חיים כגורמים מעצימים והן על 

פעילויות חינוכיות וערכיות המאפשרות להם לצאת מתוך ריכוז עצמי, לעולם בלתי מוגבל של אפשרויות.   
אבן יסוד חשובה בתהליך השיקומי שלהם היא הפיכתם לאקטיבים בתהליך, תוך הבנה ומודעות לבחירות שהם עושים.  

בתוכניות שלנו הדגש הוא על כישורים חברתיים-רגשיים; פיתוח כישורי חיים, יכולות ומיומנויות מקצועיות, סיוע לימודי, פעילויות הנאה כמו ספורט, אומנות ומוזיקה, טיולים 
ופעילויות טיפוליות מגוונות.  אך גם בפעילויות המסייעות להם להפנים ולהטמיע ערכי ליבה כמו התנדבות, סיוע לזולת, כבוד הדדי, סובלנות והודיה והכל באווירה משפחתית 

וביתית. 
בני נוער מקבלים מגוון הזדמנויות לתרגל כישורי חיים אשר כה חיוניים להתפתחותם הבריאה תוך חשיפתם לסביבה שמספקת מערכות יחסים בריאות וחוויות.

השילוב בין היבטים שונים אלה הוא זה המשפיע לאורך זמן על ילדינו ובוגרינו בתחומים השונים כגון לימודים, תעסוקה, חיי משפחה, בריאות או מעורבות אזרחית.
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חינוך והכשרה תעסוקתית 
תגבור לימודי 

לימודים בבתי הספר בקהילה
הכשרה כעוזרי מטפלים ברכיבה

צמצום פערי למידה 
הכשרה תעסוקתית

כישורי חיים

פעילויות חברתיות 
טיולי שטח ואהבת הארץ 
טיפול דרך מוסיקה וספורט

ורכיבת אופניים 
אמנות ויצירה 

התנדבות 

       שנטרפיה 
סדנאות בית השנטי 

12 הצעדים 
רכיבה טיפולית

הידרותראפיה  
גלישה, פסיכודרמה

ריקוד ותיפוף 
טיפול באמצעות בע"ח 

טיפול בגינון 

חיי משפחה 
24/7

שבתות וחגים 
ימי הולדת ואירועים מכוננים 

ליווי לפני, בעת השירות הצבאי ואחריו
אחוות אחים 

תרגול מיומנויות וכישורי חיים 
הפנמת ערכים 

העצמה אישית וחיזוק הביטחון העצמי  
תרגול מערכות יחסים בריאות

ובניית אמון 
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בית השנטי הוא משפחה. המשמעות היא שבני הנוער שלנו בחרו להיות חלק ממשפחת בית השנטי, והעובדה שאתה בוחר לחלוק את חייך עם נשמות כמותם שבחרו בחיי 
משפחה חדשים לאחר שרובם ננטשו ע"י הוריהם. זוהי הגדולה של הבחירה בחיים.

בשגרה המשפחתית היומיומית, ילדינו חווים חוויה מתקנת של חיי משפחה בריאים. הסביבה הביתית המאורגנת והצפויה שלנו עוזרת להם להרגיש יציבים ובטוחים, במיוחד 
בתקופות קשות של מעברים או שינויים. 

מטבח שפתוח 24/7, כריכים לבית הספר, ימי הורים בבתי ספר, טיפולים רפואיים, ליווי לצבא, ימי הולדת וחגים, ארוחות שבת וכדומה
חופשות משפחתיות וטיולים

השגרה שלנו נבנית גם סביב פעילויות כיף והנאה או בילוי משותף, כזו שיש בה כדי לפתח קשרים ולחזק אותם. גם כמובן במהלך אירועים מיוחדים ובערבי שבת, כשכל בני 
הנוער, הצוות, המתנדבים והבוגרים של בית השנטי מתכנסים כמשפחה אחת גדולה )גדולה מאוד( לקידוש.

ארוחת שבת
בארוחות השבת הללו כולם מסכמים את השבוע שהיה. כל אחד בתורו מספר על דבר טוב שקרה לו השבוע ועל מה הוא מאחל לעצמו טוב לשבוע הבא. מריומה גם היא 
מסכמת ומספרת על השבוע שחלף והתוכניות לשבוע הקרוב. היא גודשת את דבריה באופטימיות מדבקת ובחשיבה חיובית ומאפשרת לכל ילד לראות את נקודות האור 
בחיים ולתרגל חשיבה חיובית ומיכאל מסכם עם סיפור ומוסר השכל. השבתות הללו הם רגעים מקודשים, כאשר תחושת הביחד מעניקה כוח ושמחה, תוך שכל אחת ואחד 

מהמשתתפים מבחינים בניצוץ הקיים בתוכם.  
חגים

תקופת החגים עשויה להביא שמחה לילדים שלנו, אך לעיתים זמנים אלו עשויים להיות גם אחת התקופות המאתגרות בשל המפגש שלהם עם הנטישה. לכן בכל חג אנו 
מדגישים את המשמעות של החג  לצמיחתם העצמית, מדגישים את המשפחתיות והזכות שרגעים כאלו אינם מובנים מאיליהם ושכולנו בהודיה על מה שיש לנו והכי חשוב, 

מצפים ליצור זיכרונות חדשים של שמחה ואור.
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חזרה לבית הספר
חזרה לבית הספר יכולה להיות טרחה, יתר על כן, רוב הילדים חווים רגשי חרדה נורמליים וצפויים בתקופות של מעבר או שינוי. זה מתעצם במיוחד בקרב בני הנוער שלנו, 
בעשויים לחוות מעבר כתקופה מלחיצה. רשת אופיס דיפו נרתמה השנה לסייע לנו בעת חזרתם של בני הנוער שלנו לבתי הספר והעניקה להם את צרכי בית הספר כולל תיקי 

גב בהנחה. ציוד חדש וחווית רכישה חיובית הסבה את תשומת ליבם מדאגותיהם ויצרה חוויה חיובית.
ממש כמו בכל משפחה גם החזרה לבית הספר היא עוד אירוע בחיי משפחה.

 
פעילות תרבותית העשרתית בה צפו בני הנוער במהלך השנה בסרטים בבתי הקולנוע והשתתפו בפסטיבל התמר במצדה שהתקיים השנה בסוכות, הודות לתרומת 

"קבוצת הפורום" בבאר שבע 
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חיילים של בית השנטי 

ומלווים אותם לאורך השנה בטקסים, בביקורים  ואחד מהם על הדרך שעשו  גאים בכל אחת  בשנה החולפת התגייסו 21 מילדי בית השנטי ליחידות צה"ל השונות. אנו 
משפחתיים כאשר צה"ל מאפשר ומצפים לשובם הביתה בשבתות ובחופשות.

אחד הביקורים היותר מרגשים בבית היה ביקורו של איציק, בוגר בית השנטי המשרת היום כלוחם בצנחנים, שהביא את חיילים היחידה שלו לראות את הבית והמשפחה. 
הוא כינס את כולם בגאווה באחד מחדרי הבית והעביר להם הרצאה על ערכי בית השנטי, כוח, בטחון, אמונה, קבלה וחמלה. כמה מרגש ! 

בזכות תומכינו אנו ממשיכים במסורת שלנו לשלוח חבילות לאלו שאינם יכולים להגיע הביתה ! וממשיכים לגייס כספים מגורמים שונים כדי 
לדאוג לצרכיהם הבסיסיים ביותר, באין סיוע ממשלתי לכך.  

בנוסף, אנו מעבירים את המודעות לדרך בית השנטי לאלפי חיילים שמגיעים להתארח ולהתנדב באוהל הכנת האורחים בכפר הנוער בית השנטי במדבר.
בהזדמנות זו אנו מודים לכל גדודי החיילים שמגיעים להתנדב ולעזור בכפר.
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פעילויות למען העלאת המודעות לבני נוער בסיכון

עמותת בית השנטי הינה מוכרת בחברה הישראלית בתחום של ילדים ובני נוער בסיכון. את היתרון הזה היא מגייסת לטובת העלאת המודעות לבני נוער בסיכון. 

השנה ערך בית השנטי לראשונה מסיבת רחוב בתל אביב "רוקדים לחיים". למסיבה הגיעו אלפי אנשים ונחשפו לפעילותנו. מסיבת הרחוב נערכה בשיתוף עם עיריית תל 
אביב ואומנים מובילים שתרמו את זמנם וחלקם. החסות המרכזית לארוע התקבלה מחברת אל על,. חסויות משנה נתקבלו מבנק מזרחי טפחות, מניה גינס ואמות השקעות . 

מדי שנה מובילה העמותה קמפיין לקראת יום הילד הבינלאומי, לצורך העלאת המודעות למצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובסכנת חיים, כדי להרחיב את מעגל התומכים 
למען אוכלוסיה זו. השנה בדומה לשנה שעברה, פרסמנו סרטון קצר בנושא נוער חסר בית, כדי לקדם אג'נדה לפיה הממשלה תקצה משאבים לפתרונות ייחודיים וחדשניים 

שיכולים לצמצם את מספרם של הילדים בסיכון. את הסרטון יצרו והפיקו בהתנדבות משרד הפרסום אדלר, חומסקי וורשבסקי. 

גם באירוויזיון שהתקיים השנה בתל אביב, פעלנו למען העלאת המודעות לפעילותו של בית השנטי. בכפר האירוויזיון אליו הגיעו עשרות אלפי אנשים מדי ערב, הוקם דוכן 
מכירה קטן שהופעל ע"י בני הנוער עצמם, שהיו גאים לספר לעוברים ושבים על השתייכותם לבית השנטי ועל פעילותה של העמותה. 
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ערך הנתינה של ילדי בית השנטי
נתינה ועזרה לזולת הוא אחד הערכים העיקריים שלנו. אנו מאמינים כי הנתינה גורמת לילדינו להבין שהם יכולים לעשות את השינוי בעולם. אנו מלמדים אותם שנתינה היא 
ערך חשוב לא רק עבור המקבל, כי עם גם עבור עצמם שכן היא מחייבת יציאה מהריכוז העצמי, ומעודדת חמלה ואמפטיה. אנו עוזרים להם למצוא את מושאי הנתינה שלהם.  

חלק חשוב בחינוך שלנו הוא לגרום להם להתנסות באופן אישי וישיר, ב"איך זה מרגיש להיות בצד הנותן ולא בצד המקבל", ולבקש מהם לקחת חלק פעיל בכך. 
אנו עוזרים להם להבין שלכולנו מוטלת החובה לתרום למען הכלל. וכי הנתינה לא רק שגורמת לתחושה טובה אלא היא הופכת אותם למבוגרים אחראים שרוצים להפוך את 

העולם למקום טוב יותר. זו לא רק האחריות שלנו להחזיר לקהילה, אלא גם ללמד את דור העתיד על חשיבותה.
הפקת מסיבת בנות מצווה 

מדי שנה אנו מארחים בבית השנטי במדבר בנות מירוחם )עיר סמוכה( לארוע בת המצווה שלהן. זהו חלק בלתי נפרד מהפעילות הקהילתית שלנו. השנה )חמישית במספר( 
ערכנו ל 23 בנות מצווה מירוחם שהגיעו עם משפחותיהן את מסיבת המצווה בכפר. בעיננו זוהי זכות גדולה להפיק אירוע כה חשוב זה בחייהן.  

יום פעילות חינמי למשפחות, בבית השנטי במדבר
במהלך חופשת הקיץ, יזמו ילדי בית השנטי הפנינג חינמי שהיה פתוח למשפחות מהיישובים הסמוכים בדרום. משפחות מהערים הסמוכות: מצפה רמון, ירוחם ועוד, הגיעו 
ונהנו מטיולי סוסים, פעילויות בגן החיות, פעילויות יצירה ומתקני שעשועים )מתנפחים( שנתרמו במיוחד לאירוע. כל הפעילויות הודרכו על ידי ילדי בית השנטי ופוקחו ע"י 

הצוות. בכך התנסו ילדינו גם בפעילות מנהיגותית וגם בנתינה. 
חוגגים את חג החנוכה יחד עם הקשישים

בני הנוער שלנו, גם השנה החליטו להתנדב, לשמח ולחגוג את חג החנוכה יחד עם הקשישים המתגוררים בבית האבות הסמוך. הם הביאו איתם סופגניית, שרו ורקדו איתם 
והביאו איתם כל כך הרבה שמחה! 

 באמצעות פעילויות אלה לומדים ילדינו לתת בחזרה.
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טיפול ברכיבה על סוסים ותוצאותיו הבלתי צפויות 

אחת השותפות העיקריות בפרויקט הרכיבה הטיפולית היא Jewish Community Foundation in LA, שתרמה לפרויקט זה במשך ארבע שנים וכן קרן "פעמי תקוה".
מטרות הפרויקט הוגדרו בתחילה עבור ילדי בית השנטי: ביסוס קשר ישיר ובלתי מאיים, טיפוח יחסים המאפשרים קבלה ללא תנאי, חיזור הביטחון העצמי, בניית ערך עצמי, 

כמו גם טיפוח אמפתיה וחמלה כלפי אחרים, פיתוח יכולות חברתיות, שליטה עצמית ובניית יחסי אמון. 
מאחר וחוות הסוסים של בית השנטי במדבר הינה החווה היחידה באזור הנגב, שמציעה מפגשים טיפוליים, הודות לתמיכת "פעמי תקוה", פתחנו את שירותינו גם לילדים בעלי 

מוגבלויות מהקהילה הסמוכה )בתעריף מסובסד(.
במהלך מפגשים אלה נוצר קשר מדהים בין הילדים מהקהילה לבין ילדי בית השנטי, כאשר ילדי בית השנטי החלו לסייע ולהדריך באופן פעיל את הילדים הנכים. באמצעות 
תהליך העצמה בלתי צפוי זה, החלו ילדי בית השנטי לשמש כעוזרי מטפלים וסייעו הם לילדים והן למטפלים עצמם. ילדי בית השנטי מעבר לטיפולים שהם חוו, החלו להרגיש 

חיוניים ושמחו לסייע ולתרום מכישוריהם ויכולותיהם. הם מפגינים אחריות, מעורבות ושמחה ומפתחים רגישות וחמלה, מה שמעלה את הערך העצמי שלהם. 
ערך מוסף של תכנית זו היא היכולת של ילדי בית השנטי לרכוש כלים ומיומנויות נוספות בניהול חוות הסוסים, כמו גם העלאת דימויים, פיתוח יחסים בריאים ואחריות. 
"השיעור המרכזי שנלמד מפעילות זו הוא שאיגום משאבים הינו מוצלח ביותר. ברגע שפתחנו את החווה לילדים בעלי מוגבלויות מהיישובים הסמוכים ונוצרה פעילות הדדית, 

ילדינו הרוויחו כפליים. במקרה זה, ראינו שוב שאחד פלוס אחד שווה יותר משניים" 
אנו ממשיכים לגייס כספים לתכנית זו מתורמים וקרנות בארץ ובעולם. 

אנו מודים לכל התורמים שלנו שממשיכים לתמוך בנו במשימתנו, ולקרן הקהילה היהודית בלוס אנג'לס שתרמה לתכנית זו בארבע השנים האחרונות
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כנסים מקצועיים  
יום עיון לאנשי טיפול ורווחה 

במטרה להגביר את המודעות לשיטות הטיפול של בית השנטי, התקיים יום עיון יום שנתי בבית השנטי תל אביב. ביום העיון השתתפו אנשי טיפול, עו"ס ברשויות מקומיות 
ואנשי משרד הרווחה.  

יום העיון התקיים בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים ובנוכחותו של דר' אביגדור קפלן מנכל המשרד שנשא דברי פתיחה וכן שר החינוך לשעבר הרב שי פירון 
שהעביר הרצאה מרתקת. 

ביום העיון הרצתה מריומה אודות השיטות הטיפוליות המיושמות בבית השנטי,  שיטות שפותחו על ידה במהלך שנות עבודתה, ולאור צרכי הילדים והוכחו כמוצלחות.  שני 
ילדי בית השנטי דיברו בפתיחות על החוויה שלהם בבית השנטי, אליהם הצטרפו גם שני בוגרי בית השנטי, שסיפרו על המקום העוטף, המחבק והמקבל לצד הבחירות שהם 
עושים יום יום שעה שעה הודות לכלים שרכשו במהלך שהייתם בבית השנטי. חלק זה שסגר את היום לא הותיר עין אחת יבשה. בשל הביקוש העצום יום עיון נוסף, מתוכנן 

להתקיים כבר בתחילת השנה הבאה. 

YPO מריומה הרצתה בפני קהילת המנהיגות העולמית של
ארגון ה - YPO הינו ארגון מוביל למנהיגות עולמית העורך כנסים אליהם מגיעים מנכ"לי חברות מכל רחבי העולם. הוא מונע ע"י האמונה כי העולם זקוק למנהיגים טובים 
יותר וכי ניתן לעשות זאת באמצעות למידת עמיתים. השנה ערך הארגון את הכנס השנתי שלו בתל אביב, אליו הוזמנה מריומה להרצות על הדרך שעשתה ועל המתודות 
הטיפוליות שפיתחה, אלו שצמחו מהשטח ומתוך הצרכים עצמם. "לעיתים" אומרת מריומה, "המערכת לא מספיק בשלה לקבל שינוי ולספוג לתוכה שינוי בתפיסה, אבל כיצד 

לפתע צומחים סטארט אפים מצליחים אם לא מרעיונות שנולדו להם מחוץ לקופסה" 
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סדנאות עם מריומה 
גם השנה ערכה מריומה סדנאות לנוער ולצוות בית השנטי. מטרת סדנאות אלו הינה לתת כוח ואמונה בדרך הבחירה שלהם בחיים ובעבודה ובתהליך הפנימי שבו הם לומדים 

חמלה ואהבה עצמית ביציאה מעולם הקורבנות לעולם של סליחה וחמלה.
עבור מריומה, ההשקעה בנוער ובצוות הינה מובנת מאליו והיא רואה ערך רב. 

הסדנאות של מריומה הן מסע אל העצמי, הן מקלפות רבדים שונים, משחררות טראומות וכבלים ומקנות כלים וידע להתפתחות אישית בתחומים שונים. 
בזכות יכולותיה, ניסיונה העשיר ורב השנים, מעניקה מריומה לכל אחד מעובדיה ובני הנוער שבבית השנטי חיזוק מנטלי שכה חיוני לכולנו. 

בין אם אנו תקועים, בודדים או בצומת דרכים בחיינו האישיים - הסדנאות של מריומה הינן מתנה, באמצעותם אנו מוצאים בתוכנו את הדרך שלנו לעצמי אותנטי שמסייע 
לנו להתפתח בכל תחומי החיים.

משנת 1984 ועד היום, מריומה בהודיה תמידית למוריה הגדולים: 57,000 בני נוער שלימדו אותה, דרך הבחירה שלהם בחיים ובהגעתם לבית השנטי
את התובנות ליצור את שיטת הטיפול "דרך בית השנטי".

טיפוח הון אנושי 
בית השנטי רואה בכל עובד ועובד שלו משאב יקר. בתוך כך משקיעה מריומה זמן בטיפוח העובדים ובשדרוג יכולותיהם, הן באמצעות סדנאות והן בשיחות אישיות
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"אמנם עבר ממש קצת זמן מאז שעברתי לדירה והתחלתי דרך חדשה, אבל אני חייבת להגיד לך כמה דברים שבאמת הבנתי בתקופה הזאת;
כל המעבר הזה גרם לי להבין כמה באמת בית השנטי עשה איתי כברת דרך ברמות הכי גבוהות שאפשר, ואם כמה שכל הזמן הזה הייתי בסימן שאלה כלפיי המקום , עדיין 

הוא תפס לי מקום בלב שאי אפשר כבר לנתק. 
למדתי בחודש הזה על עצמאות )כמובן( ועל החופש לבחור, ושמתי לב שכל דבר שאני עושה אני משתמשת בכלים שהשנטי העניק לי וזה פשוט זכות לחיות בעולם הדפוק 

הזה עם כ"כ הרבה כלים וידע. 
אוכל במקרר, מזגן עובד, ריהוט נעים והכרחי, מיטה אידיאלית, סביבה תומכת, מים נקיים זורמים, ניקיון וסדר, כביסה נקייה, נסיעות באוטובוס ועבודה מסודרת אמנם נראים 

מובנים מאליו כשיש לך אותם מוגשים על מגש כסף, אבל הם הכי לא מובנים מאליו בעולם עם כמה שהם בסיסיים והכרחיים לחיות. 
למדתי להעריך את השנתיים שהייתי בבית השנטי ברמות שכל פעם שאני מדליקה אור או פותחת את המקרר או הולכת לישון בידיעה שאני בטוחה ומוגנת אני אומרת לעצמי 
שאלה דברים שפעם העניקו לי בלי להתחשבן איתי ובלי לבקש ממני תודה כי פשוט רצו שיהיה לי טוב ולדעתי זה בגלל שפשוט אהבו אותי באמת. אז עכשיו אני אומרת תודה.
מילדה פצועה שלא מוכנה להתמודד עם כלום ורק מחפשת את השאכטה הבאה שלה במיטה זרה, הפכתי לאישה חזקה שרוקדת עם השדים שלה בלי פחד ונהנת מרגעים 

קטנים של אושר ואהבה ומציבה גבולות בריאים בחיים שלה. 

הייתי חייבת לשלוח את זה ופשוט להגיד תודה ענקית על תקופה אינטנסיבית מלאת אהבה ודאגה, אני עם עצמי יודעת שאת המסר של השנטי אני אמשיך להפיץ כמה שרק 
אפשר ואתן לעוד אנשים לראות כמה כוח יש למקום שמעניק לילדים שאין להם לאן לחזור, מקום שהוא לא רק לחזור אליו, גם לגדול בו."

מ. 

מכתב תודה מרגש ממ
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פעילות העמותה לצורך גיוס כספים בארץ ובחו"ל:
מאחר ורוב פעילות העמותה מתקיימת מגיוס תרומות, מחלקת השיווק של בית השנטי הפיקה השנה מספר ארועים בארץ ובחו"ל לצורך גיוס כספים 

ערב התרמה במיאמי התקיים בחודש אפריל, ואנו מקווים כי מעגל החברים שלנו רק ילך ויתרחב.
ערבי התרמה התקיימו בניו יורק ול.א. הודות לאנשי מפתח בקהילה שפתחו את ביתם ואת ליבם, כמו גם שני ערבי קידוש שהופקו בזה אחר זה בקרב קהילת הישראלים בלוס 

אנג'לס וניו יורק 
גם  ערב התרמה.  נילווה  אליו  בית השנטי,  לפעילותו של  מודעות  ערב להעלאת  באנגליה  הישראלי  בבית השגריר  בלונדון התקיים  וישראלי  יהודי  לקהל  להגיע  בניסיון 

בסינגפור והונג קונג זרענו השנה זרעים ראשונים שאנו תקווה שינביטו בקרוב. 
בישראל נערך ארוע התרמה בתל אביב בו השתתפו אומנים מהשורה הראשונה התקיים בחודש מרץ 2019 וכלל מספר מוגבל של משתתפים 

ארוע התרמה יוצא דופן התקיים בחודש מאי פסטיבל של 14 שעות במדבר עם מיטב אומנים מהארץ ומחו"ל – בהפקה שלא נראתה כמותה בישראל ושכל הכנסותיה היו 
קודש למען פעילות העמותה. 

בנוסף התקיים השנה מסע האופניים השנתי כמיטב המסורת ובו השתתפו כ 1500 רוכבים.  
ואולם גולת הכותרת של שנה זו הייתה לא אחרת מפרויקט גיוס ההמונים הראשון מסוגו למען השלמת הסכום החסר לבניית הבית בירושלים ולצורך המשך קיומה של 

העמותה. 
בקמפיין זה הגענו ליעד בזכותם של כ- 8,000 תורמים מרגשים ונדיבים! הקמפיין נחשף בערוצי תקשורת שונים )אלקטרונית, כתובה וחברתית(. רבים מהתורמים הביעו 
הכרת התודה על כך שזכו לקחת חלק בבניית הבית בירושלים. על אף שהקמפיין הסתיים או עדין זקוקים לתרומות נוספות לצורך הפעלתו השוטפת. הבית צפוי להיפתח 

לקראת סוף 2021  
למרות שאירועים מסוג זה דורשים הרבה מחשבה והכנה, הכספים שגייסנו יסייעו לנו להגיע לבני נוער הזקוקים לחום כדי לפרוח וכוח לבחור בחיים. אנו מודים למאות 

המתנדבים שסייעו לנו באירועים אלו! 
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תקציב
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פרויקטים לשנת 2020-2021

בית השנטי ממשיך במאמציו לגייס תמיכות לפרויקטים הבאים: 

	 24 שעות ביממה משפחה                                                                                                                                    1,735,000 $ בשנה
• שנטרפיה - פעילויות טיפוליות                                                                                                                           575,000    $ בשנה
$ בשנה • ערכות קליטה של מוצרי בסיס לבני הנוער המגיעים לבתי השנטי                                                                      192,000   
• חוות סוסים טיפולית                                                                                                                                           200,000   $ בשנה
$ בשנה • פעילויות העשרה                                                                                                                                                960,000  

$ לחייל בשנה • אמץ חייל                                                                                                                                                            1,800       

• בניית אודיטוריום בכפר הנוער בית השנטי במדבר )350 מ"ר(                                                                           1,000,000  $
• בניית סטודיו למחול בכפר הנוער בית השנטי במדבר )200 מ"ר(                                                                       420,000    $ 

* למידע נוסף על פרויקטים אלו ופרויקטים נוספים, ניתן לפנות אלינו באמצעות אתר האינטרנט שלנו 
effie@shanti.org.il :או באמצעות דואר אלקטרוני

                                         
                                   יותר מנשמח להנציח את יקיריכם בגין תרומתכם הנדיבה
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תודה
לכולכם שעזרתם לנו
ואפשרתם לילדינו את
הכוח לבחור בחיים !

התמיכה שלכם מרגשת
ומעודדת אותנו ואת ילדינו
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תרומה מוכרת לצרכי מס באנגליה 

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

Association) 
483 Green Lanes, London, England N134BS

Tel# 44-7426052180
https://www.israelgives.org/amuta/580199594

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 

 פרטי חשבון להעברה בנקאית בארה"ב:

Name of the account : American Friends of 
Shanti House
Bank Name: Chase Bank,
Swift Code: CHASUS33,
Bank Address: 270 Park Ave. New York, NY. 
10017,
Routing Number: 021000021
Account Number: 897000100

תרומה מוכרת לצרכי מס בישראל 
58-0199594

כתובתנו 
ת.ד. 50041 תל אביב יפו 6150001

טלפון 03-5103339 פקס: 03-5168603 
מחלקת שיווק וגיוס תרומות 

http://www.shanti.org.il
 E mail: promo@shanti.org.il

פרטי חשבון להעברה בנקאית:
בנק הפועלים  )12(

סניף -611 יפו
מס' חשבון: 155554

או באמצעות אתר האינטרנט 
 לחיוב באשראי 


