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 : מחויבשנטי הבית 

 

 .םיהרגשיים והפיסימענה לצרכיהם ובטוח אוהב ובית ובסכנת חיים בסיכון להעניק לכל נער ונערה 

 . הבין מי הם ולבחור בחייםלבני נוער בסיכון ובסכנת חיים לתמוך ולסייע ל, לטפלעזור, להדריך, ל

  .לחבק אותם ולהאמין בהםכל נער ונערה, לראות 

  .וגמישות, רגישות להיות מלאי חמלה, קבלה, שמחה, אופטימיות, אמונה

 .בליבם תחושה של אמון וביטחוןלטפח 

   ם.י, להשתלב בחברה ולנהל חיים נורמטיביהעברטראומות התמודד עם שבעזרתם יוכלו לודרך חיים להעניק להם כלים 

 . אמתיותללמד אותם מהי אהבה בריאה וטהורה וכיצד לבנות מערכות יחסים 

  עוצמה נפשית.לפתח בכל נער ונערה אהבה עצמית ו
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 מנכ"לית ומייסדת בית השנטי  –איגרת אישית ממריומה  .1

 , מאוד משפחה יקרה

ואני גאה להציג בפניכם את דוח הפעילות  ,חלפהומיוחדת  שונה ,שנה נוספת! כננתיתשכפי ממש לא התנהלה  2020
 .2020לשנת שלנו 

כדי  ,לא פשוטיםאתגרים עם מתמודדת בית השנטי עמותת  רונה,בצל הקו םהשנה, כאשר כולנו ברחבי העולם חיי
תוצאה מהשלכותיה גם כהגיעו אלינו נוספים . בני נוער לספק בית בטוח לכל כך הרבה בני נוער בסיכון ובסכנה מיידית

  . של המגפההחברתיות 

אלימות הגיעו בשל ם רובמספר בני הנוער שהגיעו לבתינו. עלייה בהסגר, היינו עדים לימי הקורונה ובמהלך התפרצות 
 מורתחושות בדידות, חרדה ודיכאון שגממעבר לאלימות בבית, סבלו . בני נוער אלו חוץ ביתיותסגירת מסגרות ו במשפחה )פיזית, מילולית ומינית(, אלימות ברחוב

לקם הגיעו גזע ומין. ח ,לא הבדל דתל, מכל שכבות האוכלוסייה הישראליתו מכל רחבי הארץ ועדיין מגיעים  גיעוה הם. תמכרויותאובדניים והניסיונות לעליה ב
לקחת חלק במסע חייהם זדמן לנו מאנו שמחים שעל אף הנסיבות,  באופן עצמאי ואחרים הופנו על ידי הרשויות, בתי משפט לנוער, משטרה ומחלקות רווחה.

  ו בחיים.בחרו וחשים מבורכים שבחרו בנו כעוגן ומשפחה

את האתגרים להזדמנויות מדבר ובתל אביב, במהלכה הפכנו בבית השנטי וות צ שביצע במהלך שנה זו ואת העבודה יוצאת הדופןהנעשה את משקף דו"ח זה 
א נער/ה או איש צוות לוהעשרנו את בני הנוער שלנו בתכנים משמעותיים עליהם תוכלו לקרוא בהמשך. זאת ועוד, אנו גאים שעד סיום כתיבת שורות אלה אף 

 ! נדבק מהנגיף

המוסרית  ,ותמיכתכם הכספית, הערכית כםעזרת לאפשרית. לולאאפשרית הזו בלתי הלסיום, אני רוצה להודות לכל התומכים שלנו שהפכו את השנה 
 ספק אם היינו יכולים לעשות זאת.  והמוראלית כאחד,

תודה שאתם חלק ממשפחת בית השנטי. ,תודה על היותכם חלק משרשרת אנושית מופלאה של נתינה  

, ובאהבה בהודיה, בהערכה רבה  

  מריומה

 

1 



 

 
 

 2020דוח שנתי 

 חייםובסכנת  התמודדות בית השנטי בתקופת הקורונה והשלכות הקורונה על המשך השתלבותם של בני נוער בסיכון .2

 

 תמונת מצב

תשומת הלב התמקדה ראשית באלו שהושפעו באופן מיידי  ,להגיב למגפה ולפעול באופנים שונים. ואכןמדינות וארגונים מיהרו . שפיע על כל חלקי החברההמשבר הבריאות העולמי 

במעגל השני הושפעו ארגונים המטפלים  ,יחד עם זאת . ... ('מהווירוס )קשישים, בעלי מחלות רקע, בתי חולים וכו

המגפה גרמה להצפה של בעיות שעוד היו בחברה ... שכן עודר בסיכון, נשים נפגעות אלימות ובאוכלוסיות בסיכון כמו נוע

 כבר קודם והקצינה מצבים של אלימות במשפחה. 

תוך  ,בית השנטי זיהה את המגמה, נערך מבעוד מועד והשכיל להתאים את עצמו כדי לתמוך בצרכים המשתנים בחברה

 ימים בשנה 365, 24/7ן ובסכנה מיידית כמו בכל יום, את המחויבות והאחריות לדאוג לבני נוער בסיכו ,על עצמולוקח שהוא 

  . , והעדר סיוע ממשלתי נוסף בתקופה זועל אף חוסר הודאות הכלכלית

 

  :בית השנטי נפגע כלכלית ממשבר זה כאשר ,למען הדיוק

כדי לספק מענים מגוונים  ,במהלך תקופת הקורונה גדלו ההוצאות באופן ניכר •
והן משום שנקלטו בני נוער  24/7ולהעסיק את בני הנוער בפעילויות שונות 

קריסה של כמו גם  אלימות במשפחהריבוי מקרי השהגיעו בשל ורבים נוספים 
מסגרות שנותנות מענה לבני נוער בסיכון שסגרו את שעריהן )קורות גג 

 למיניהן(. 

ו את תחומי התמיכה שינבית השנטי בעבר קרנות פילנתרופיות שתמכו ב •
 . לנושאי בריאותהן והעבירו את משאבי

ה ואי ודאות כלכלית. עקב מצב כלכלי קשתרומתם תורמים בודדים הפסיקו את  •
 .שובם לעבודהיחס לוודאות באי בנותרו הוצאו לחל"ת ורבים מהם 

 בשל איסור התקהלות.  ו"ל גם בארץ וגם בחאירועי התרמה שתוכננו לצורך גיוס כספים בוטלו  •

 ו בשל אי ודאות כלכלית את תמיכת הההמגזר העסקי הש •

עבור אנשי טיפול הדרכה שליוו את בני  נוספת קופת הקורונה כללה גם את חופשת פסח, וחגי תשרי מה שחייב הזנה שוטפת והוצאהת •
 הנוער בתקופת הבידוד ולאחריה 
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 ובסכנת חיים לקליטת בני נוער בסיכון מידיתהערכות 

את כל בני  רנוחלק מהצוות לחל"ת והעב אנואביב לקליטה חירומית בלבד, הוצ את פעילות בית השנטי בתלהפכנו השנטי, ילדי בית ולהגן על  חסוך בהוצאות ובמשאביםנסות לכדי ל

לאורך בפעילות מגוונת  ותםעם צוותים המפעילים א סגורה, בה שהו כל בני הנוער יחדיו בועה סטריליתלהפך בית השנטי במדבר  ,. באותה עתהנוער לכפר הנוער בית השנטי במדבר

 . כל היום

גורמי רווחה ואכיפה, בתי משפט לנוער, ואף  רשויות המקומיות,ב םסוציאליימעובדים מהרחוב, למאות פניות שהגיעו במהלך ימי הסגר  מיידימענה חירומי נתן בית השנטי בתל אביב 

, תוך שהוא מסב חלק בבית השנטי בתל אביב ע"י אנשי מקצוע שהעניקו להם את המענים הדרושיםנקלטו בני נוער אל   .שהפנו כל העת בני נוער בשל אלימות במשפחה ,משטרה

במדבר. כך למעשה השתלב עם שאר ילדי בית השנטי הם הועברו ל, נער ונערהכל  ולאחר אפיון הצרכים שלבבית השנטי בתל אביב עם סיום תקופת הבידוד  מחדריו לחדרי בידוד. 

, וזאת חברתי על אף הריחוק הביתי -טיפולי -בריאותימשולב: את אלו הנמצאים כבר בבתי השנטי, תוך מתן מענה  מבלי לסכןשל בני נוער רבים שנזקקו לסיוע  תםהתאפשרה קליט

 ... 'יציב על כל המשתמע מכך: ארוחות מזינות, טיפול רגשי וכושל בית לפתרון מעבר כמובן 

  

 

 

  הופנה אלינו ע"י הסנגוריה הציבורית במהלך ימי הסגר. 17-דוד בן ה 
האב אינו  ומאז 7ננטש ע"י אביו בהיותו בן  אחים, 7דוד האח הצעיר מבן 

, בקשר עם ילדיו. האם מתגוררת עם ילדיה בשכונת מצוקה בדרום תל אביב
התדרדר  13ולהציב להם גבולות. בגיל  אך מתקשה לספק את צורכי ילדיה

דוד לחיי רחוב, הסתבך בתיגרות אלימות והיה מעורב במעשי פשיעה. נתפס 
 מספר פעמים ונעצר ע"י המשטרה.

, השתלב יפה בחברת בני הנוער. דוד לוקח שנטי במדברבית העם הגעתו ל
להכיר את יכולותיו עדיין חלק פעיל בחוות הסוסים ובפינת החי. אנו לומדים 

לעשות וכישוריו, לקלף את החומות ולסייע לו להתגבר על קשייו. דוד בחר 
ולבחור בחיים. דוד מלווה ע"י אנשי מקצוע רב  תהליך, לזנוח את חיי הרחוב

 ומחזקים את יכולותיתוך שאנו  ,תחומיים המסייעים לו לפלס את דרכו בחיים
שיש לו אמונה ולטעת בו את הלהתגבר על המכשולים ו, לסלק את מכאובי

 .ולבחור ולשנות את חייוהיכולת ת הכח א

אלינו הגיעו ש בני הנוערהפניות של דוד הוא רק דוגמא אחת למאות 
 .בתקופה האחרונה
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 מתן מענה הוליסטי נרחב למגוון של צרכים –פעילות בית השנטי במדבר 

, תוך שמירה על חמה וביתית בימים של כאוס וחוסר ודאותעטפת ר וייצר מבני נוע 120 -כ קפסולה שלבית השנטי במדבר פעל כ

קפסולה מבודדת אחת של מדריכים ובני  –לאחד בין שני הבתים תוך יצירת "בועה" מסגרת, שגרת חיים וביטחון רגשי ופיזי. כך הוחלט 

 .נוער יחד

 נו. בנוסף, ייצרבפעילויות מגוונות וסדנאות להעצמה אישית, פיתוח יכולות וכישורי חייםבמהלך תקופה זו העסקנו את בני הנוער 

 .ושיפור יכולות דיגיטליות כלים תעסוקתיים :הזדמנויות לרכישת כלים שישרתו אותם בעתידם עבור

 בריאותי מענה 

עם התפרצות הנגיף כונסו בני הנוער לקבלת הסבר ביחס  מידדיות למניעת הדבקה בנגיף. תי השנטי ננקטו כל הפעילויות המיבב

ת ומדי בוקר וג'ל ומסכ-בו בקבוקי אלכוצוחשיפה לנגיף. בכל רחבי הבית ני תהידבקויוכדי למנוע  ,לאופני ההתנהגות המצופים מהם

נמדד החום. בני הנוער הבינו כי עליהם לקחת אחריות אישית ולדאוג שגם בעת יציאתם החוצה )שלא בימי הסגר( הם ישמרו על 

אכן מאז התפרצות הנגיף על חבריהם בבית השנטי.  כדי לשמור על עצמם ו ,ויעטו מסכות סביר, ימנעו ממגע גופני עם אנשיםמרחק 

 .נדבק בנגיףלא אף עובד או נער בבתי השנטי 

 

 רצף טיפולי 

ם מגוון הפעילויות הטיפוליות. בני וייש ךלהמש הההבנה כי המשבר והצעדים המתמשכים הינם בעלי השלכות על בריאות הנפש הוביל

צעירים בסיכון עלולים לחוות הדרדרות במצבם  , כאשרבלתי מוכרהנגיף עקב הרמות חרדה גבוהות  חווובסכנת חיים וער בסיכון הנ

קיומו של רצף ממגוון המענים. בלתי נפרד כחלק ולבו ולכן התוכניות הטיפוליות ש ,הנפשי כתוצאה ממצבי אי ודאות המאיימים עליהם

 הינו חיוני ביותר עבור התמודדותם של בני הנוער עם קשייהם הרגשיים. , הן בעיתות משבר והן בשגרה ,טיפולי

ימות נפסקו )כתוצאה מהסגר חלק מאנשי אך גם כאשר פעילויות מסו , של משרד הרווחה במהלך תקופה זו פעלנו ע"פ הנחיות ברורות

 . המקצוע לא הצליחו להגיע לבתי השנטי( פעלנו כדי לתת מענים חלופיים

. סדנאות סדנאות טיפוליות קבוצתיות וטיפולים פרטניים, תוך שאנו קשובים כל העת למצוקותיהם וחששותיהםרו עבבני הנוער 
רכיבה לאורך השנה: מענים המוצעים הכחלק מעילויות טיפוליות אחרות שבוצעו פלבנוסף ונחו ע"י מריומה וצוות ההדרכה קבוצתיות ה

 ., נגרות ועוד..ותראפיה באומנויות: פיסול, קדרות ותפירה טיפולית חקלאותיפולית, טיפול באמצעות בע"ח, ט
 

 4 



 

 
 

 2020דוח שנתי 

 ילות חברתית פע

 להקדיש זמן לפעילויות הפוגה כחלק מהבריאות הנפשיתההבנה כי עלינו 

שיעורי כמו  לפעילויות יצירתיותפינתה מקום , הנחוצה לבני הנוער שלנו

 ריקודי היפ הופ,, בית השנטיכל ילדי קליפ מקורי בביצוע פקת ה ,מוסיקה

 . תוהפוגה משחררילויות כפע ועוד...

שנטי במדבר, באמצעות שיעורי יוגה, בית הבתוך מתחם  – פעילויות ספורט

 ובאמצעות טורניר כדורגל וכדורסל. פילאטיס וזומבה

 .טים והתייחסות אליהם בדיון מעמיקסר תהקרנ – מועדון הסרט הטוב

 גרסת בית השנטי  – המירוץ למיליון

 חוג אופניים, חוג סיירות, פעילויות יצירה מגוונות

ותיהם הקולינאריות של בני בו הובאו לידי ביטוי יכול – תחרות מאסטר שף

 .הנוער

 וירה משפחתית חמה ובאשנחגגו יחדיו  חגים ומועדיםוכמובן 
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  רבי שישי ע

השנטי ובוגריו, אנשי צוות ואורחים נוספים סביב שולחן ערוך מלא כל טוב וחוגגים יחדיו. קבלות השבת משמשות במה לבני הנוער לומר את בכל ערבי שישי וחג מתכנסים ילדי בית 

 .בים את תשומת ליבם לחצי הכוס המלאה בחייהםמחדירים מוטיבציה בבני הנוער ומסאשר על ליבם ומכילות תכנים רוחניים ומסרים אופטימיים ה

 להלן מספר דברים שנאמרו  "מה זה בית עבורם"י הסגר וארוחות השישי נשאלו בני הנוער שלנו במהלך ימ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית בשבילי זה משפחה, 

 חיבוק, אהבה ואכפתיות

 שלומי

בית בשבילי זה 

ביטחון ולהיות 

 מי שאני.

 שמעון

בית בשבילי זה המקום 

שבו אני יכולה להרגיש 

בנוח עם עצמי בלי 

 להרגיש שאני נשפטת     

 אלינה                         

בית בשבילי זה אמת אחת 

גדולה, האני הכי אני שלי 

והכי אני של כולם, זה חום, 

אהבה, רכות שקט פנימי 

ם שאתה שייך וחיצוני, מקו

 עדן                         אליו.

בית בשבילי זה 

 יציבות 

 ויקה 

בית בשבילי זה מקום 

להיות בו בטוח שאתה יכול 

 והכי עצמך.

 שקד                           

בית בשבילי זה שתמיד 

יהיה הכתף התומכת, 

גם ברגעים הכי טובים 

וגם ברגעים הכי קשים. 

לדעת שאתה לא לבד, 

ושתמיד אתה יודע 

שאתה זה אתה 

 ושתמיד תהיה אתה.

 לירן

בית בשבילי זה מקום שרואים אותך אוהבים אותך, 

שקשה לי שאני פצוע אני יכול ללכת לשם ואין מצב 

 שהוא נעול.

 שמואל

ית בשבילי זה מקום שאני ב

מקום שאני מוגנת בו, 

דעת שאם אני אלך יו

מת אני זמן מסוילתקופה 

תמיד למקום זמני כמו צבא 

נגיד, אני אדע שיש לי לאן 

 .                  לחזור

 דניאל

בית בשבילי זה 

 הפנימית שלי.הנפש 

 ירון 

בית בשבילי זה מקום 

שאני תמיד יכול 

 לחזור אליו.

 אלי 

בית בשבילי זה כל מה 

 שבית השנטי בשבילי

 פנינה                         
בית בשבילי זה 

ידיעה שלא ה

משנה מה, 

שתמיד יהיה לי 

 מקום בו. 

 יהודית 
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 למידה מרחוק 

באמצעות הקצאת מחשב  עם ההחלטה על סגירת בתי הספר והמעבר לשיטת למידה מרחוק, נערך בית השנטי כך שכל נער ונערה המשולבים בבתי הספר יוכלו להמשיך בלמידתם

 אישי לכל תלמיד עם גישה יציבה לאינטרנט, תוך בדיקה שאכן בני הנוער מתחברים לשיעורים שב"זום". 

 .חששות, היו בה יתרונות לא מעטיםגילינו כי לצד הפנינו לא מעט אתגרים, ויחד עם זאת היא יצרה הזדמנויות לחווית למידה בעלת ערך מוסף. אכן, הלמידה מרחוק הציבה ב

ים מסייעים השירות והמדריכ כאשר בניהלמידה מרחוק הותאמה לצרכיו של התלמיד והשפיעה על תחושת המסוגלות שלו ועל הביטחון העצמי שלו כלומד עצמאי.  -בהיבט הרגשי 

 .לעיתים בתרגול התכנים

, 21-ל המאה השהמתפתחת במציאות החיים פיתוח מיומנויות טכנולוגיות שחשובות ודע, התמצאות בכלים דיגיטליים רשה יהתמודדות עם הלמידה המקוונת ד –בהיבט הטכנולוגי 

 תיד. ם חשובים שמשרתים אותם היום וישרתו אותם גם בעות וכליפרקטיק

 .שישרתו אותם  בפיתוח עצמאות ,כמו גם משמעת עצמית ,הלמידה מרחוק חייבה אותם ברכישת מיומנויות התארגנות יעילות–בהיבט של ניהול עצמי והתארגנות 

 תוך הטמעת החומרים הנלמדים באופן הדרגתי.  ,משימות המקוונות סייעו להם להתמודדות עם בעיות קשב ואפשרו להם עבודה אישית, כל אחד בקצב שלוה - בהיבט הלימודי
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  כלים תעסוקתיים

כלים תעסוקתיים שיאפשרו להם השתלבות בשוק העבודה במקצועות חיוניים כמו נגרות, גננות, רתכות ובישול  לבני הנוערבכדי להעניק את ימי הסגר ראינו כהזדמנות אדירה 

 תקופת הסגר יצרה לא מעט הזדמנויות לחשיבהיחד עם זאת,  נוער ירכשו ניסיון וידע רלוונטי בתחומים אלו.הכך שבני  ,כאשר אנו מפעילים סדנאות מקצועיות ופרקטיקה לשמה

במהלך ימי הסגר הכנו עם בני הנוער שלנו זיתים ושמן זית, טיפחנו את  מוצרים שייוצרו ע"י בני הנוער שלנו וימכרו על ידם. ובו יפותחסטודיו  -ך הוחלט על הקמת מיזםמחדש. כ

. עתה אנו מחפשים משקיע חברתי שיסייע בפיתוח קו המוצרים. עבורםאף נמכרו ויצרו מקור פרנסה  שחלקןאדניות , הכרמים, בנינו מוצרי עץ מרהיבים, קערות חרס וחמסות

 . ועצמאות כלכלית , להעניק מקצוע לחייםאת האג'נדה החברתית של בית השנטימודל זה משקף 
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 מרחבי הרשת
 

 הנערים שנשארו ללא בית בקורונה: "לא היה איך לשרוד, אנשים פחדו לעזור בגלל המגפה"

נס גרה שנתיים ברחוב, הקורונה הביאה אותה לקצה: "שכבתי מיואשת ורעבה, הייתי בדרך לקפוץ למים". 
אמא של אלקסה גירשה אותה מהבית בסגר. חבצלת הרגישה שהיא משתגעת: "עברתי התקף פסיכוטי 

תים שהשתלב עם הקורונה". בבית השנטי מספרים על עלייה במספר הנערים ללא בית: "הסגר והלחץ בב
 פוצצו את המצב"

 אסף קמר
 11:43,  19.12.20 פורסם:

ברחוב. במציאות שבה הרחובות ריקים מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי שבא בעקבותיה השפיע לא מעט על אותם ילדים שהחליטו לעזוב את הבית וחיים 
 ".והמסעדות סגורות, מלחמת הקיום עבורם הופכת לקשה מאוד. פגשנו שלוש נערות שנשארו ללא בית בתקופת הקורונה, ונמצאות עכשיו ב"בית השנטי

 
מצפה רמון, מתעתעת ומסתירה בתוכה  התפאורה הנינוחה ואווירת השלווה המדברית שמספקת השלוחה של בית השנטי, שהוקמה לפני מספר שנים באזור

 הרבה כאב עצור. הצעירות והצעירים המבוישים שמסתובבים במתחם אוגרים זיכרונות קשים של אלימות, פגיעה מינית וקשיים שרק התגברו בעקבות
 הקורונה.

 בית אלים.אחת הנערות שהגיעו אל הבית בתקופת הקורונה היא נס, נערה בסיכון שנמלטה לרחוב לפני כשנתיים מ
עזבתי לרחוב כי העיפו אותי מהבית. החיים ברחוב זה סיוט", סיפרה. "זה לחיות על אוכל מפחי  16"כשגרתי עם אמא שלי ספגתי הרבה אלימות בבית. בגיל 

ירדם כי אתה קופץ מכל מי שעובר זבל, לבקש נדבות מאנשים, להתקלח בים פעם בשבועיים, לגנוב אוכל מחנויות ולברוח לסמים ולאלכוהול. בלילות קשה לה
 אתה חייב לבדוק שהוא לא בא לאנוס אותך או לחטוף אותך". –לידך 

9 

https://livingwell.meitavdash.co.il/finance/the-way-to-open-a-digital-portfolio?utm_source=taboola_desktop&utm_campaign=digital-portfolio&utm_medium=text_ad_lw&utm_term=ynet-ynet-&utm_content=%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%AA%D7%A0%D7%95+%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A3+%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C+%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9B%D7%9D&tblci=GiACVQpnvjsLgmivWIPG_K84hvjfQins_Ic1nevSd2MYMyCz_E0#tblciGiACVQpnvjsLgmivWIPG_K84hvjfQins_Ic1nevSd2MYMyCz_E0
https://livingwell.meitavdash.co.il/finance/the-way-to-open-a-digital-portfolio?utm_source=taboola_desktop&utm_campaign=digital-portfolio&utm_medium=text_ad_lw&utm_term=ynet-ynet-&utm_content=%D7%9B%D7%9A+%D7%AA%D7%AA%D7%A0%D7%95+%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A3+%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C+%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%9B%D7%9D&tblci=GiACVQpnvjsLgmivWIPG_K84hvjfQins_Ic1nevSd2MYMyCz_E0#tblciGiACVQpnvjsLgmivWIPG_K84hvjfQins_Ic1nevSd2MYMyCz_E0
https://www.ynet.co.il/tags/%D7%90%D7%A1%D7%A3_%D7%A7%D7%9E%D7%A8
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נס. "הייתי מורעבת, דפקתי אצל אנשים בדלת והתחננתי לאוכל אבל הם פחדו לעזור לי בגלל 
 הקורונה"

 )צילום: רועי עידן(
לי עד עכשיו הפכו לעוד  ואז הגיעה הקורונה. "הדבר הראשון שקלטתי זה שחיי החרא שהיו

יותר גרועים. לא היה לי איך לשרוד ברחוב, אין אוכל כי המסעדות סגורות והפחים ריקים. הייתי 
מורעבת, דפקתי אצל אנשים זרים בדלת והתחננתי לאוכל, אבל הם לא הכניסו אותי ופחדו 

ממשיכה לחיות לעזור לי בגלל הקורונה. קלטתי שאני לא יכולה להמשיך ככה, אין מצב שאני 
 ברחוב עם הקורונה הזאת".

אז את שלנו היא הורסת פי אלף, כי אין לך מושג מה  –"אם הקורונה הורסת את החיים שלכם 
הולך להיות מחר. הלחץ הזה, שאם אתה נדבק בקורונה אין מי שידאג לך. אתה מסתובב 

אז  –ממש בודד  ברחוב וקולט שאין שם אף אחד", הוסיפה. "אם לפני הקורונה אתה מרגיש
 עכשיו אתה לבד בעולם, המדינה בנפילה כלכלית והכול נופל עליך ומרסק אותך".

בדרך לקפוץ הייאוש של נס הגיע לשיא בתקופת הסגר הראשון של הקורונה, ואז גם הגיעה ההצלה. "שכבתי מיואשת ורעבה בים, ולא ידעתי מה לעשות, הייתי 
למה אני לא בבית? ברגע של ייאוש אמרתי להם שאני ילדת רחוב ואין לי איפה להיות. הייתי אז עדיין קטינה והם היו  למים. במקרה הגיעו כמה שוטרים ושאלו

 מוכרחים לדאוג לי, אז הם הביאו אותי לבית השנטי ובעצם הצילו אותי".

 "התחלתי לאבד את השפיות בסגר הראשון" 
הקורונה השפיעו לא מעט עבור ילדים שמוגדרים בסיכון בביתם, חלק מהם מצאו את עצמם בעיצומה של הסגרים הממושכים והמשבר הכלכלי הקשה בעקבות 

 היא אחת מאלה שנזרקו לרחוב באמצע הקורונה. –המגפה מחוץ לבית. אלסקה )שם בדוי(, שגדלה בתנאים קשים עם אם חד הורית אלכוהוליסטית 
נפשית, גם כשהייתי ילדה מאוד קטנה. לא הצלחתי להתמודד עם עצמי ועם הסביבה, ולא הייתה לי התמיכה "מאז שאני זוכרת את עצמי עברתי אלימות פיזית ו

הנכונה בשביל להצליח לגדול ולהתפתח", סיפרה. "הייתי עסוקה מאוד בלשרוד ולא בלחיות. גם 
 לפני שהתחלתי לשתות ולקחת סמים תמיד חיפשתי דרכים לצאת מהבית".

 

 את הסגר הראשון, שם התחלתי לאבד את השפיות שלי"אלסקה. "אני זוכרת 
 )צילום: רועי עידן(

אלסקה תיארה חיים של סבל, דמעות ותקיפות מיניות מצד בני הזוג המתחלפים של האם 
הנרקומנית. סוג של סיר לחץ שאיים להתפוצץ בכל רגע. "כשהגיעה הקורונה מצאתי את עצמי 

הראשון, שם התחלתי לאבד את השפיות שלי. לא במצב קיצוני מאוד. אני זוכרת את הסגר 
יכולתי לצאת החוצה או לעשן או לברוח מאמא שלי. כל הזמן הייתי איתה בבית וזה אומר לשמוע 

את הצרחות שלה, לחיות בפחד ובחרדה אינסופית. בשלב מסוים נכנסתי לדיכאון, לא יכולתי 
 לקום מהמיטה ואיבדתי את החשק לחיות".

ון אמא של אלקסה גירשה אותה מהבית אל הרחוב. "זה התחיל מוויכוח באמצע הסגר הראש
, תעופי 18טיפשי 'לכי תקני לי סיגריות', והמשיך עם 'את לא מועילה, נמאס לי ממך! את בת 

 מהבית, אני לא רוצה אותך יותר כאן, את לא על אחריותי!'". 
יטואציה ולא נשארת כאן", סיפרה. "אז אמרתי אוקיי, זאת ההזדמנות שלי, אני מנצלת את הס

 "הסתובבתי בחוץ כמה שעות, עישנתי, חזרתי הביתה, ארזתי תיק והתקשרתי לבית השנטי".
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 "עברתי התקף פסיכוטי, זה השתלב לי יפה עם הקורונה"
עברתי התקף פסיכוטי בעקבות סמים וזה  במהלך הסגר הראשון של הקורונה חבצלת )שם בדוי( הרגישה שהיא משתגעת. "הייתי בשלב נורא רע בחיים שלי,

 חוסר ודאות, לא לדעת לאן אני משתייכת, לאן ללכת, חוסר יציבות". –השתלב לי נורא יפה עם הקורונה 
 התחילה חבצלת להשתמש בסמים ולשתות משקאות אלכוהוליים. "המצב בבית לא היה טוב. הייתה לי אמא אלכוהוליסטית שהביאה הביתה כל 11כבר בגיל 

תי הרבה מיני גברים מוזרים. הם היו משתמשים בסמים ובאלכוהול, ומערכות היחסים שלה היו נורא הרסניות ופגעו בי. הייתה הרבה אלימות בבית, ועבר
 מסגרות, הייתי גם לא מעט ברחוב".

נה הפכה את הכל. בין חברות לאשפוזים הגעתי הקורונה הייתה נקודת שבר משמעותית עבור חבצלת. "אנשים רגילים בקושי הצליחו לעזור לעצמם, הקורו
 לבית השנטי. הדבר הראשון שקיבלתי כשהגעתי לפה זה חיבוק חם, משהו שלא קיבלתי מאף אחד כבר איזה שלוש שנים".

 "יש הורים שנוטשים את הילדים שלהם כמו שנוטשים כלבים"
קבות הקורונה יש עלייה בכמות בני הנוער בסיכון שמופנים אליהם. "הם מגיעים מכל מריומה קליין שנטי, מייסדת ומנכ"לית עמותת בית השנטי, טוענת שבע

, לחץ, רחבי הארץ במצב לא פשוט ובחוסר אונים טוטלי. אין ספק שהסגר והלחץ שהיה בבתים פוצץ את המצב והביא בני נוער למקום מאוד קשה של כעסים
 כת להיות שנה מאוד מסיבית".בריחה, דיכאונות וחוסר אונים. זה לא מפסיק, זאת הול

 

 מריומה קליין שנטי. "יש הורים שנטשו את הילדים שלהם כמו שנוטשים כלבים"
 )צילום: רועי עידן(

"לוקח זמן לילד להגיד באומץ 'אני לא יכול יותר, אני חייב שמישהו מבחוץ יעזור לי'. קשה לחיות 
עם אנשים שאתה שונא והם שונאים אותך", הוסיפה. "החבר'ה שבאים לפה הם עם פגיעות מיניות 

מאוד קשות. בגלל המצב הכלכלי הקשה יש גם הורים שנטשו את הילדים שלהם כמו שנוטשים 
 . כלבים"

תעזרו  –לקראת סיום לנס יש מסר חשוב בשם ילדי הרחוב. "כשאתם רואים ילד רחוב, דבר ראשון 
 לו, תנו לו כמה שקלים, תעשו הכל כדי שהילדים האלה לא יישארו ברחוב". 

"אין כמו חיבוק, כי אנחנו לא מכירים את זה", הוסיפה. "צריך לתת לו משהו לאכול, לראות אם הוא 
אם יש לו מה ללבוש, אם קר לו. לפני שאתם מצלצלים למשטרה דברו עם הילד, רוצה להתקלח, 

 תשאלו אותו מה הוא צריך".

"אני רוצה להיות שחקנית או מנחת טלוויזיה. החלומות והשאיפות התחילו לי רק מה החלום שלך? 
 פה, בבית השנטי. לפני זה לא היה לי שום חלום. לילדים ברחוב בדרך כלל אין חלומות".
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 עדכון קצר –בית השנטי בירושלים  .3
 

רכישה של בית השנטי החדש בעין כרם ירושלים. בית זה יהיה בית השנטי  למרות העיכובים שנכפו עלינו בשל הקורונה, במחצית חודש אוקטובר נחתם הסכם

ת ע"י השנים האחרונו 36"דרך בית השנטי", מודל שהתפתח במהלך מודל טיפולי של הוו שבנגב. שלושתם יחדיו י וכפר הנוערהבית בתל אביב יחד עם  השלישי

 רצף טיפולי אחד.  ווביחד יהמריומה ו

 על מנת להתאים את הבית לצרכי בני הנוער, הבית נדרש לשיפוץ נרחב. 

ירושלים, השותפות המרכזיות שלנו בפרויקט  עירייתהקרן לירושלים ויחד עם  ,השגת האישורים הנדרשים לעבימים אלו אנו עובדים על תכניות השיפוץ וההרחבה ו

 זה.

 זרים לנו להפוך את החלום למציאות!השותפים שלקחו חלק בקמפיין גיוס ההמונים ועו 8,000יחד עם זאת, זו הזדמנות להודות לכל 

 ירושלים ולמר סם בן אברהם על השותפות והתמיכה האדירה בדרך.לתודה מיוחדת לקרן 

כך שעם קבלת המבנה  ,, אנו שוקדים כעת על תכניות להתאמת המבנה לצרכי הילדים2021לאור העובדה כי הבית יימסר לידנו ביוני ו הצפויע"פ לוח הזמנים 

 .2022מרץ הבית צפוי להיפתח בל בשיפוצו. תחינ
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 !במקום שיש אהבה קורים ניסים – תרומותס גיו .4
 

גייס כספים בפלטפורמה חוסר יכולת ל,בני הנוער שהגיעו אלינו ומאידך , גידול במספר. מצד אחדשמעולם לא חווה התמודד בית השנטי עם קשיים תקציביים ,בעקבות המשבר

 . ובחו"ל ארץולבטל ערבי התרמה שתוכננו מבעוד מועד ב מסע האופניים המסורתי של העמותה רועי התרמה. כך למעשה נאלצנו לבטל אתיא המוכרת כמו

 משימה שנראתה כמעט בלתי אפשריתים ולנסות לגייס את עזרת הציבור. כדי להתמודד עם הקושי ומתוך הבנה שנתקשה השנה לגייס תרומות, החלטנו לצאת בקמפיין גיוס המונ

 .לאור המצב הכללי והכלכלי בישראל וברחבי העולם

הגיע הצלחנו לשגרירים. בסופו של תהליך  300 -נעשו אלפי שיחות לתורמים קיימים ופוטנציאליים באמצעות כלאומי בקמפיין שנערך במהלך חודש נובמבר ולקראת יום הילד הבינ

 .2021תרומות אלו יעזרו לנו לחצות את הרבעון הראשון של שנת  תורמים. 6,000 -לסכום היעד באמצעות כ

  .את הידיעה שכל דבר אפשרי גם כשהוא נראה בלתי ניתן להשגה ,חו זאת מספר ילדיםאו כפי שניס ,אבל מעבר לקמפיין זה הרווחנו כולנו את תחושת הביחד

  :אף ילד מאחור לא להשאירכתבו ע"י אנשים שונים שנרתמו למאמץ שלנו נמספר מילים ש להלן

. כולכם שליחי מצווה... בבקשה אל תפסיקו לעולם ניצחתם ובגדולעשיתם את הבלתי יאומן גם כשנדמה היה שלא נגיע לקו הסיום הנכסף, בזכות האמונה הבלתי מתפשרת שלכם, "

 ייה המבורכת שלכם!"את העש

 " הכי גבוה... השמים הם לא הגבול! אני מודה לכם שגרמתם לי להתחזק באמונתי ולהיווכח שצריך לבקש רק טוב, לעשות הכי טוב ולכוון"

   

 

 

 

 

 

 רואים אותנו ומאמינים בעשיה שלנו, זה נותן המון כח במיוחד בימים קשים !על שאתם תודה לכולכם 
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 טיסטיקה ומספרים סט .5

 

ילדי בית השנטי והשאר הופנו ע"י הרווחה עקב סגירת פנימיות בתקופה זו. מספר זה אינו  86, מתוכם בני נוער 120 -שהו בכפר הנוער בית השנטי במדבר כ: בתקופת הסגר הראשון

 .מתנדבי שנת שירות ואנשי צוות הדרכה ותפעול 14החיילים שהיו מסוגרים בבסיסים שלהם,  26כולל את 

   .בני נוער 128שהו בכפר הנוער בית השנטי במדבר  בתקופת הסגר השני

  .מספרים אלו אינם כוללים את מספרם של בני הנוער ששהו בבית השנטי בתל אביב וטרם הועברו לבית השנטי במדבר

 

 לעומת מספר ההפניות בתקופה אשתקד:  24% –עלה בכ : מספר ההפניות בתקופת הקורונה

 לעומת מספר הקליטות של בני נוער חדשים לפרקי זמן  20%עלה ב בתקופת הקורונה  של בני נוער חדשים לפרקי זמן מגוונים מספר הקליטות

  מגוונים בתקופה אשתקד 

 

 רבים מבני הנוער שהגיעו אלינו בתקופת הקורונה: 

 סבלו מאלימות פיסית, מילולית ומינית בבית   %58 

 השתמשו באלכוהול או צרכו סמים   %43 

 סבלו מבדידות   %41 

  דיווחו על דיכאון חרדה ומשברים נפשיים  %27  

 קו בנגיף הקורונה.ילדי ועובדי בית השנטי לא נדבלאורך כל תקופת משבר נגיף הקורונה, 
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  מתגייסים למענם  .6

 . לפני, במהלך ואחרי הצבא, עד שאנחנו מוודאים שהם עומדים על רגליהם ומסוגלים לתמוך בעצמםמלווה את בני הנוער בית השנטי 

הקפדנו לשוחח איתם, לשלוח חבילות ו שמרנו על קשר הדוק, תמיד והיותם מרוחקים מאתנו, תקופות הסגר יילינו. על אף הקורונהמח 12המשכנו ללוות  2020בשנת 

 ! ואוהבים אותם מעודדות על כמה שאנחנו גאים בהםחמות ומילים ובהן 

  !ת היותנו שם לצידם לאורך כל המסעבזכולא חשים כך כלל,  –החיילים שלנו על אף הגדרתם כחיילים בודדים או חסרי עורף משפחתי 

 

 

 
 מבוגרינו במתן מענק אישי מיוחד כדי לצלוח תקופה קשה זו.  24תודה מיוחדת גם לקרן למעורבות הדדית שפעלה באמצעות ארגון מתן וסייעה ל
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 תקציב  .7
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גופים  
ממשלתיים

26%

קרנות
9%

חברות
14%

תורמים  
פרטיים
51%

2020מקורות הכנסה  

גופים ממשלתיים קרנות חברות תורמים פרטיים

שעות24פרויקט 
36%

פרויקט שנטרפיה
9%

פעילויות חברתיות
4%

הקהילה משתתפת
15%

הנהלה וכלליות
16%

ביטחון אישי  
ואבטחת כפר

5%

מתחם האוהל והגן
4%

תרפיה בחיות
4%

תרפיה באמצעות  
ווטסו-מים 

2% תרפיה בחקלאות
1%

מרכז העשרה  
ותעסוקה

2%

רכוש  )הצטיידות 
(קבוע
2%

2020הוצאות 
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  תרומה מוכרת לצרכי מס באנגליה

Through UK Gives (with a specific recommendation to the Shanti 

House Association 580199594)  

483 Green Lanes, London, England N134BS 

Tel# 44-7426052180 

https://www.israelgives.org/amuta/580199594 

 

 

 

 

 תרומה מוכרת לצרכי מס בישראל 

58-0199594 

 כתובתנו 

 6150001תל אביב יפו  50041ת.ד. 

  03-5168603פקס:  03-5103339טלפון 

 מחלקת שיווק וגיוס תרומות 

http://www.shanti.org.il 

promo@shanti.org.ilE mail:   

 :פרטי חשבון להעברה בנקאית

 (12)  בנק הפועלים

 יפו -611סניף 

 155554מס' חשבון: 

 

 לחיוב באשראי  –או באמצעות אתר האינטרנט 

  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: 322271627 

Account Number: 670897237 

 

 

 

 

 

  קנדה תרומה מוכרת לצרכי מס ב

Through Canada Charity Partners (with a specific 

recommendation to the Shanti House Association 

580199594)  

5785 Smart ave. 

Cote St Luc, Quebec, H4W2M8 

aelgives.org/amuta/580199594https://www.isr 
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  מהלבדרכים נוספות לתרום 
 

 בו לשלבה תגיע כאשר החבררק . חברהההקמת  בשלבממניותיה  יםאחוזעל ידי הקצאת  ליצור שינוי! אופציות אפ יש לכם-ת סטארטוחבר

המוכרת לצרכי מס עמותה בית השנטי הינה לבית השנטי. ) והכספים יועברו אשר הוקצו לנו בשלב ההקמה,, ייפדה שוויי המניות, ניתן לממש את המניות
  בישראל ובארה"ב(.

 

, החברות המובילות ביותר מעודדת את עובדיהן לעשות טוב ולתרום. רבות מהן תורמות סכום תואם לזה שעובדיהן ביצעו באמצעות מקום העבודה

אתם בוחרים לשנות את הנוף . כשאתם בוחרים להעביר את תרומתכם באמצעות הפורטל דיגיטליפורטל מסתייעות בפלטפורמות המעניקות לעמותות ו
 עם פחות מאמץ, מאי פעם. החברתי באמצעות טכנולוגיה המאפשרת לעמותות ליצור יותר השפעה,

   Shanti Houseע תחת השם בית השנטי ישראל מופי
  American Friends of Shanti House Associationובארה"ב תחת השם 

 

 

בישראל. שפעה מתמשכת על החברה הבעלת מתנה לעתיד. מורשת בצוואתך היא אחת הדרכים הכי מתחשבות לעזור לאחרים ו עיזבון הוא-עזבון/ צוואה 

 עיזבון. ב . ישנן אפשרויות רבות כשמדוברהקצאת סכום או אחוז מהונך בעת שאתם מכינים את צוואתכם
לך שביעות רצון מעניק ו בכל תוכנית עיזבון אחרת, יכולה להיות אחת הדרכים המשפיעות ביותר לתמוך בעבודתנו. זה נאמנות אהצבת עמותת בית השנטי ב

 תוך מתן ביטחון כלכלי משלך במהלך חייך.ייעוד שלנו של תמיכה ב
 היא דרך פשוטה וקלה לתת.נאמנות לעמותת בית השנטי בהקצאת עיזבון ישנן מספר אפשרויות לבחירה ולדיון עם עורך הדין, הבנקאי או היועץ הפיננסי שלך. 

 

השקעה, ניצול הטבות מס, חסכון פנסיוני והשקעות  פשרויותמשפחות עתירות נכסים בעולם הסבוך של אחברות המלוות  – חברות לניהול הון משפחתי

 .לדאוג למורשתעתה אפשר את ההון כבר צברתם,  .במוצרים אלטרנטיביים קיימים או כאלה שהוקמו כמענה לצרכי המשפחות
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