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 ובסכנת חיים לחזור הביתה
למשפחותיהם (באם הדבר אפשרי).
בית השנטי מהווה בית ומשפחה  365 ,24/7ימים 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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אגרת אישית ממריומה

שותפים יקרים מאוד,
כל שנה מביאה איתה ילדים חדשים ,אתגרים חדשים וחשיבה מחוץ לקופסא .גם השנה נוכחנו לדעת
שהקורונה עדיין כאן וכי עלינו להתמודד עם קשיים בגיוס כספים ועם מצבים יותר מורכבים של בני הנוער
שהגיעו אלינו ,לאחר הסגרים.
בני נוער אלו חוו בדידות חברתית ורגשית ,אלימות מבית ומצבי לחץ שבאו לידי ביטוי ברמת דיכאון
גבוהה ,התמכרויות והיעדר יכולות ליצור ולפתח קשרים חברתיים ורגשיים משמעותיים ,תחושת מסוגלות
עצמית נמוכה ,חוסר הערכה עצמית ,התקפי כעס ועוד...
אף שביום יום אנו מתקשים למדוד ולהעריך את ההשפעה החברתית שלנו ,מכלול המענים שקיימים
בבתי השנטי מייצרים מעטפת רחבה המאפשרת לכל נער ונערה להתגבר על קשייו ,לחזק את יכולותיו
ולמצוא את הכוחות הטמונים בו ,כדי לסלול לעצמו דרך שבה כל יום הוא בוחר בחיים .זו ייחודיותו של
בית השנטי ההופכת כל נער/ה להיות אקטיביים ומודעים לתהליכים שהם עוברים ולבחירות שהם עושים.
ויחד עם זאת לב ליבו של בית השנטי הוא היותנו משפחה אחת גדולה באמצעותה עוברים ילדינו חוויה
מתקנת של משפחה בריאה ,דואגת ,חמה ובטוחה ,המאפשרת תרגול מיומנויות וכישורי חיים,
הפנמת ערכים ,העצמה אישית וחיזוק הביטחון העצמי ,תרגול מערכות יחסים בריאות ובניית אמון.
כל הכלים הבסיסיים ביותר הדרושים לצמיחתו של ילד .ביום עיון שקיימנו לעובדים סוציאליים ברשויות
המקומיות ,התקיים שיח פתוח על מצבם של בני הנוער המגיעים אלינו "פוסט קורונה" ובמהלך ההרצאות
השונות והמפגש עם בני הנוער רכשו עובדים אלו ידע והבנה על שיטתו הייחודית של הבית.
השתדלנו השנה להעריך ולכמת את העשייה שלנו ,ואף שכאמור לא הכל מדיד ,הצלחנו להעריך כמותית
את העשייה שלנו ,כך שגם אתם תוכלו להתרשם ולהבין כי מדובר בארגון שאף על פי שבהגדרתו הינו
ארגון ללא כוונת רווח ,בפועל הינו אחד הארגונים הרווחים ביותר לחברה.
כאחד הארגונים הגדולים בישראל למען בני נוער בסיכון ובסכנת חיים אנו רואים חובה להמשיך ולהעלות
את המודעות למצבם של בני נוער בסיכון ובסכנת חיים .בתוך כך יזמנו את פרויקט מחייכים לחיים שצבר
תאוצה והקיף לאלפי ישראלים שחייכו למענם של ילדי הרחוב ,וכמובן מסע האופניים השנתי המרגש שלנו
שהפך לא מכבר למסורת.
את שגרת הקורונה ניצלנו גם כהזדמנות לצמיחה ,כך פתחנו את חנות השנטי שיק ,מיזם חברתי בעל
ערך חינוכי רב וערך כספי לא מבוטל ,עליו תוכלו לקרוא בהרחבה.
במהלך השנה האחרונה המשכנו לקדם את פתיחתו של הבית בירושלים ואני אכן מקווה כי פתיחתו
תתבצע בסמוך לתחילת שנת הלימודים הבאה .כבר עתה נעשית עבודת שטח רבה ,הן מבחינת הכשרת
צוות והן מבחינת גיוס השותפים שלנו לפרויקט (לשכות רווחה בירושלים רבתי ,עבודה מול כפרי נוער,
יועצות חינוכיות בבתי ספר ועוד.) ...
ולפני סיום ,אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם ,אשר הפכו לא מכבר לחלק מהמשפחה המורחבת
שלנו ומאפשרים לנו לסייע לילדינו לבחור בחיים
שלכם בהודיה ובהוקרת תודה
מריומה

4

.2

סטטיסטיקה ומספרים

בית השנטי מעבר להיותו ,ארגון ללא כוונת רווח ,הוא השקעה חברתית הנותנת מענה לפתרון בעיה
חברתית – ילדי רחוב וילדים בסיכון וסכנת חיים ולקידום מטרה חברתית חשובה :צמצום מספרם של בני
נוער בסיכון ושילובם חזרה במעגלי החיים.
אספנו השנה מספר נתונים/מדדים כדי שתוכלו להתרשם מפעילותנו בשנה האחרונה.

מס'
מוטבים/נהנים
בשנה

מטרות ויעדים

מטבח
ארוחות חמות

131,400
בשנה
 360ביום

ערכת חיבוק
ראשון

כ 600-בני
נוער בסיכון

מאפשרים קבלה ואהבה ללא תנאי
מסייעים בבניית ההערכה העצמית וכבוד
מחויבים לכללי תזונה ,היגיינה טעם ביתי ,מגוון עשיר וטריות.
מפחיתים חוסר ביטחון תזונתי והקלה בתחושת הרעב
מונעים תת תזונה ובעיות העלולות לגרום לעיכובים בצמיחה
מאפשרים תחושת שפע  -בניגוד למחסור אשר היה קיים
בחיי היומיום שלהם
מענה מיידי לצרכים דחופים של בני נוער חסרי בית בשעת
משבר
מתן הרגשה שהם רצויים
בניית הערכה עצמית וכבוד
מימד טקסי של התחלה חדשה ושינוי

משפחה
24/7

 1,114בני
נוער בסיכון
ובסכנת חיים
כ1,600 -
טיפולים
אינדיבידואלים
בשנה וכ-
 960שעות
טיפול
קבוצתיים
 384בני נוער

שנטרפיה

פעילויות
חברתיות

 12הצעדים

 384בני נוער

חוויה מתקנת של משפחה
בריאה ,דואגת ,חמה ובטוחה
מסייע בתהליך השיקום הרגשי
מתודה לשחרור כעס ,עצב ותסכול
מאפשר הסרת שכבות הגנה ומסכות
מקור לעניין והנאה.
חשיפה לתכנים ,רעיונות וחוויות חדשות
תורם לתחושת השייכות ,האחריות והמעורבות
מסייע ביצירת אינטראקציה של שווים בין שווים.
מחזק את אמונם בזולת
מפתח כישורים חברתיים

בעלות ערך חינוכי רב (אהבת הארץ ,קיימות וכו').
מסייעות להעשרת עולמם הפנימי
מאפשרות חשיפה לתוכן עשיר
מסייעות ברכישת מיומנויות חדשות (ריקוד ,ציור ,פיסול וכו').
מחזקות את הביטחון העצמי
משפרות מיומנויות חברתיות ,תקשורת בין אישית וכישורי
חיים
מחזקות תחושת שייכות ומעלות את רמת המוטיבציה
מהוות מקור הנאה ואופטימיות
התבוננות עצמית והעלאת המודעות להתנהגויות שהיו חלק
מההתמכרויות וכן לאלו המסייעות בקידום ריסון עצמי.
הזדמנות לתרגל איפוק ולבנות הערכה עצמית
לאורך החיים
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הכשרה
תעסוקתית

 110בני
נוער

טיפול
באמצעות
גלישת גלים
חקלאות
טיפולית

 30בני נוער

טיפול
באמצעות
חיות ורכיבת
סוסים
הידרותרפיה

סיוע לחיילים

1,290
שעות של
עבודה
קבוצתית
2,880
שעות טיפול
בשנה
 588טיפולי
הידרותרפיה
בשנה

 20חיילים
חסרי עורף
משפחתי

פיתוח הרגלי עבודה נכונים
רכישת ידע ופרקטיקה מקצועית
פיתוח מיומנויות וכישורי חיים הנחוצים להשתלבותם בשוק
העבודה :ניהול זמן ,ניהול תקציב ,עבודת צוות וכו'
העלאת דימוי עצמי ותחושת ערך עצמי
כלי טיפולי המספק לבני הנוער דרך יצירתית לביטוי עצמי
יצירת בסיס איתן להבטחת עתידם כאזרחים בוגרים עצמאיים
המשתלבים ותורמים לחברה
מסייעת להתמודדות עם תסמיני דיכאון ,אי שקט ,פחדים,
חרדות והתנהגויות הרסניות

צמיחה רגשית :חיזוק הביטחון העצמי והערך העצמי
עיסוק בפעילות שמגבירה עניין ,יצירתיות וביטוי אישי
מסייעת להקלה במתח ,להפחתת חרדה ושחרור כעס
ותסכול
עוזרת בניהול רגשות והתנהגויות בצורה יעילה יותר
משפרת מיומנויות חברתיות :עבודת צוות ,אחריות ,משמעת
וכישורי תקשורת
מעניקה אושר וסיפוק
מטפחת אמפתיה ,חמלה ורגישות
מאפשר אהבה ללא תנאי ,קבלה ובניית האמון
משפר יכולות חברתיות :אחריות ,משמעת וכישורי תקשורת
מוריד מתחים וחרדות ,משחרר כעס ותסכול
מחזק ביטחון עצמי ,ערך העצמי ,שליטה עצמית ואומץ
מטפח אמפתיה ,חמלה ורגישות לאחרים
תיקון חוויות טראומטיות ושליליות של מגע גופני עם מבוגר
או עם סמכות (אונס ופגיעות מיניות)
מציאת דרך ליצירת קשר ודיאלוג ללא שימוש במילים
הצפה של רגשות אהבה עצמית ושל זהות עצמית מתוך קבלה
ורווחה
הורדה דרסטית של ביטויי אלימות פנימיים הבאים לביטוי
באלימות מוחצנת
הורדת רמת המתח הגופני והרגשי
יצירת מרחב חדש של אמון במדריכים ובצוות המלווה ובהדרגה
בעולם החיצוני
טיפול בפחדים
ליווי ותמיכה בתהליך הגיוס ,בתקופת הצבא ,סיוע והכוונה
לקראת השחרור ,כך שלא יחושו שנזנחו שוב
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לפני שבע שנים לירון הגיע אלינו ,ילד מתוק
עם נסיבות חיים שהובילו אותו לחיי רחוב
ומשם לכפר הנוער בית השנטי במדבר.
לירון חזר ללמוד בתיכון השלום במצפה
רמון ,הוציא בגרות מלאה ועבד לפני הגיוס
ב"מקאן וואלי" במצפה רמון כמנהל דפי
פייסבוק של לקוחות .לצבא התגייס לחיל
השריון שתמיד חלם להיות חלק ממנו.
לירון משמש הוכחה חיה שאפשר
לבחור אחרת ולהצליח .היום לירון
מפקד טנק בחיל השריון .כתבה אודות הדרך
שעשה שודרה בחול המועד בסוכות מהדורה
המרכזית של חדשות ערוץ 12

למי שרוצה להתרגש כמונו ,להלן הלינק או
ללחוץ על התמונה

קוראים לי דריה ואני בת 20
נולדתי בנו יורק למשפחה דתייה ולא מתפקדת
כשהייתי נורא קטנה עלינו לארץ לרעננה
היינו משפחה דתית עם המון חולי בתוכה ,לא מקום אידיאלי לשום ילד לגדול בו ,מאז שהייתי קטנה תמיד
הייתי מנסה לברוח מהמציאות .לא היה לי טוב ולא השתלבתי בשום מערכת וגם לא השתלבתי בשום קבוצת
ילדים.
כשהייתי בת  13כבר לא יכולתי יותר והתקשרתי למשטרה וביקשתי מהם לקחת אותי משם ,יצאתי להוסטל
בתל אביב ומשם נכנסתי למערכת של המסגרות .עוד מהבית הכרתי את העולם של האלכוהול ומהחברים
את העולם של הסמים וברגע שנכנסתי לתוך העולם של הפנימיות נשאבתי יותר עמוק .כל מסגרת שהייתי
בה התייאשה ממני בסופו של דבר.
כל מסגרת שהייתי בה עשתה לי את השיחה של אנחנו מצטערים יש בך המון פוטנציאל אבל אנחנו לא
יכולים לעזור לך יותר אולי המסגרת הבאה תוכל.
ואני התדרדרתי בקצב מסחרר ולא היה לי שום מבוגר שהצליח לעצור אותי ,לא היה לי שום אמון בעולם
המבוגרים ואני הייתי בטוחה שכולם באים רק בשביל לפגוע בי.
מהר מאוד בגיל  16אני כבר איבדתי כל שליטה על החיים שלי ,לא הקשבתי לאף אחד ולא היה לי שום עורף
משפחתי להישען עליו .נפלטתי מהמסגרת האחרונה והתחלתי להסתובב ,הייתי כל היום עסוקה בלברוח
מהמציאות והגעתי למצבים שאני מתעוררת במקומות ולא יודעת איפה אני ולא יודעת איפה אני הולכת לישון
היום בלילה.
ב 26.6.2017יום ראשון בבוקר ,התעוררתי בבית בחצור הגלילית ורציתי למות ,לא יכולתי יותר ,התייאשתי
והרמתי ידיים.
כל ילד רחוב שומע על בית השנטי ,זה שם שמסתובב בכל המסגרות ובראש שלי אמרתי לעצמי שזה הצ'אנס
האחרון שאני נותנת והחלטתי להתקשר.
הת קשרתי אליהם ומדריך בשם שיילי ענה לי .שאלתי אותו אם אני יכולה לבוא והוא אמר לי שהם מחכים לי
בשבע בערב אני הגעתי לשם ודפקתי בדלת אחת הבנות פתחה לי את הדלת וליוותה אותי לחדר המדריכים.
אני נכנסתי בהלם לא מבינה בכלל לאן הגעתי התיישבתי בחדר מדרגות ופשוט התחלתי לבכות ולהתפרק,

אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו אבל פשוט הרגשתי הקלה ,הם קיבלו אותי תוך שניה בזרועות
פתוחות חיבקו אותי הביאו לי בגדים ואוכל.
הרגע הזה שדרכתי רגל בשנטי זה הרגע שקיבלתי משפחה.
בית השנטי קיבל אותי ללא תנאים ,נלחם עלי ולא וויתר עלי לשנייה ,לא משנה מה עשיתי ואיזה מצבים
וריבים היו אף אחד אבל אף אחד שם לא וויתר עלי.
אני הייתי שלוש שנים ילדה בבית השנטי ובשלוש שנים האלה אני נולדתי מחדש ,נגמלתי ,עשיתי בגרות

מלאה ,עבדתי וחסכתי ,עשיתי שרות לאומי והכי חשוב למדתי להאמין ,באנשים ובעצמי,
למדתי לאהוב ולמדתי מזה משפחה.
היום כנגד כל הסיכויים אני משכירה דירה בתל אביב ,עובדת והתחלתי תואר באוניברסיטת תל אביב.

אבל הכי חשוב מהכל גם היום יש לי משפחה שמקבלת אותי ללא תנאים וקוראים לה בית השנטי.
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 .3מחייכים לחיים
קמפיין מודעות למען בני נוער בסיכון וסכנת חיים
בכל שנה ,בית השנטי מאמץ את יום הילד הבינלאומי המתקיים במהלך חודש נובמבר .השנה ,עם
הקורונה והמסכות על הפנים שמסתירות את החיוך ,יצאנו בקמפיין ארצי שבו החלטנו שאנחנו הולכים
לגרום לעם ישראל לחייך ,ודרך החיוכים לעזור לילדי בית השנטי ולילדי הרחוב בישראל.
לצורך הקמפיין הופק סרטון בו השתתפו עשרות אומנים :שחקנים ,זמרים ,וסטנדאפיסטים שביקשו
מהציבור לחייך למענם

https://www.youtube.com/watch?v=-rEp9Y50QvY
מכיוון שחיוך לא עולה כסף ,הזמנו את אזרחי ישראל להשתתף בקמפיין ללא כל תמורה כספית.
ולהעלות תמונה שלהם מחייכים ,כאשר כל משתתף קיבל הדמיה של פניו המחייכות על גבי שלטי חוצות,
ובנוסף הפך לחלק מקולאז' ענק של מחייכים.
מטרתנו העיקרית היתה ליצור מודעות בקרב ילדי הרחוב בישראל ולגרום להם להבין שאנו פה בשבילם
והם לא לבד.
בתמונה :ילדי בית השנטי שלנו

אנו מודים לכל גופי התקשורת ,מובילי דעת קהל ,בעלי שלטי חוצות והמשפיענים שהתגייסו לטובת
הצלחת הפרויקט ולאלפי האנשים שנרתמו ,חייכו ותרמו ,ויחד סייעו לנו להעלות את המודעות
למצוקת ילדי הרחוב בישראל.
במסגרת הקמפיין הופיעו מריומה ,הצוות וילדי בית השנטי בתוכניות אירוח שונות בטלוויזיה ,נכתבו
ידיעות אודות הקמפיין וחברות מובילות במשק התגייסו למתן חסויות ,כך שעלויות הקמפיין יכוסו במלואן.
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מה גורם לך לחייך?
לקראת קמפיין המחייכים שלנו ,שאלנו בארוחת השבת המסורתית מה גורם להם לחייך ,להלן חלק
מהדברים שנאמרו על ידם

לראות אתכם קמים כל
בוקר ובוחרים בחיים.
לדעת שאני עושה טוב
ומשנה חיים.
הצוות המסור שלנו
שעושה עבודת קודש
וכל מעגלי הנתינה
והאנשים שמעניקים לי
בטחון ומאמינים במה
שאנחנו עושים ובכם.
מריומה

הרגעים הקטנים של
הצחוק והכיף ביחד.
לראות שאני עושה טוב
לאנשים ושאני מצליחה
לדייק את המעשים שלי
לכונות
מורן

שירים שאני
אוהבת וחברים
טובים
טליה

המוסיקה
שאני
אוהבת,
לשחק,
לשיר
ולנגן

חיוך של ילד,
נתינה אבסולוטית,
הידיעה שעשיתי
משהו טוב למישהו
מיכאל

כשאני מגיע הביתה
ושיילי (המדריך) שואל
אותי מה נשמע? ,כשאני
רואה את אמא שלי
וכשאני הולך לבית
הספר
קסנון

סול

להיות עם
אנשים
דוד

שכולנו שמים
שיר שאנחנו
אוהבים
ומתחילים לזייף
ביחד
גיא

קשיו (כלב
הבולדוג של
שיילי המדריך)
יישי

מוסיקה והבית הזה .לראות
אנשים צוחקים עושה לי
טוב
גיל
כשאני מרגישה
מלאה בדברים
חיוביים ,ליעוז

לראות את הברק
בעיניים של כל מי
שאני לפעמים נוגע
בו .המתנדבים שלנו
שמתרגשים מכם
ומחבקים אתכם
שיילי (מדריך)

להיות
עם
האנשים
שאני
אוהבת
מליכה

הפועל תל 9
אביב כשהם
מנצחים
שחר
אנשים
שמחייכים זה
לזה
זה מדבק
דוד

אירוויזיונים
דני

כשאני עושה את
האומנות שלי כשאני
מרגישה שאני לא לבד,
כשאני מחוברת לאנשים
שאוהבים אותי .ויקה
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מסע אופניים – בשביל השנטי 2021
לאחר שנת קורונה ובתנאים של אי ודאות ,הצלחנו השנה לערוך את
מסע האופניים השנתי שהפך לא מכבר למסורת.
במסע השתתפו מעל ל 1,200 -רוכבים שהגיעו מכל חלקי הארץ.
 76%מהם רכבו את כל  180הק"מ של נופים משגעים ,מבית השנטי
תל אביב ועד בית השנטי במדבר 86% ,מהם היו גברים ,היתר נשים.
כל רוכב שילם  ₪ 365תרומה סמלית של  ₪ 1ליום עבור בני הנוער
שלנו.
במהלך המסע נהנו הרוכבים מעצירות התרעננות מפנקות ורכבו בתוך
בועה סטרילית מאובטחת .בסוף המסע חיכתה לרוכבים ארוחת שף
בניצוחם של ערן זינו וצחי בוקששתר שהתגייסו בהתנדבות זו השנה
התשיעית לטובת המסע.
במסע לקחו חלק כ 300 -מתנדבים שניקו ,בישלו ,ליוו את הרוכבים
בתחנות השונות וסייעו בכל דרך ,כדי שהמסע הזה יהפוך לחוויה
מעצימה עבור כולם.

היי,
אני שני ,בת  .18לפני כשנתיים עברתי לבית השנטי,
ומאותו הרגע ,החיים שלי השתנו.
כשגיליתי את הרכיבה ,החלום שלי היה להיות הבת
הראשונה שעוברת את המסע הזה .ידעתי שזה לא פשוט,
אבל החלטתי ללכת על זה עד הסוף.
למזלי ,העידוד ,התמיכה והאהבה שקיבלתי

מהחברים ,נתנו לי להאמין

בעצמי ולא לוותר...

וזה הסיפור שלי,
ההתחלה היתה קשה,
במהלך האימונים חוויתי לא מעט עליות וירידות ,ורגעים
שכמעט נשברתי ,אבל כמו בחיים פעם אתה למעלה ,פעם
אתה למטה.
את הדמעות הפכתי לזיעה,
את העצב לאדרנלין,
מהקושי עשיתי אתגר,

ומהחלומות יצרתי מציאות

.

בזכות החברים ,כשאני רוכבת בעליות ובירידות ,אני אף
פעם לא לבד .בשבילי בית השנטי זה
הבית שלי ויש לי לאן לחזור.
10

.4

בית השנטי – משפחה אחת גדולה
 100ויותר

ילדים ובני נוער ?
האם אי פעם דמיינתם משפחה של
ובכן לא צריך לדמיין ,זה קורה בבתי השנטי יום יום שעה שעה .לבית השנטי מגיעים ילדים מרקעים

ביחד

כצוות הנמצא איתם מסביב לשעון ,אנחנו עוטפים אותם כרחם,
שונים ,מנסיבות חיים קשות ,ו
מגנים עליהם מפני עולמם ,ממנו ברחו ,מלווים אותם בבתי הספר ,בצבא ובצמתים של חייהם ,ומעניקים
להם את הביטחון בעצמם ואת החום כדי לצמוח.
כמו כל משפחה בריאה אנו דואגים לכל צרכיהם :אנחנו צוחקים איתם ,בוכים איתם ,מטיילים איתם,

מקשיבים

יחד איתם לקצב פעימות הלב ומאפשרים להם להביע את הרגשותיהם ומחשבותיהם.

אנחנו מלמדים אותם למצוא את ההזדמנויות
המוסתרות בחוויות הכואבות והבלתי נמנעות של החיים ,ללמוד
מהטעויות ,לסלוח לעצמם ולהמשיך הלאה .אנחנו
מסייעים להם לפתח את היכולות שלהם ועוזרים להם להתמקד בחיובי,

לבחור ולפתח אופטימיות.
אנו עוזרים להם לעמוד מול כל מצב בחייהם ,חדש או ישן ,בכבוד ובאהבה,

ומלמדים אותם להאמין בעצמם ,לסמוך על עצמם ,לכבד את עצמם ,לאהוב
את עצמם ולגלות שהאושר נובע מבפנים.
אנחנו מעודדים אותם לחלום ,לשאוף ולהגשים חלום ,כדי שיזכו לכל מה שהם
מסוגלים להיות.

אנחנו מלמדים אותם להשתתף ולעזור ,להבין שהכל מתחיל בהם,

ושהם

באמת יכולים לשנות את העולם.
אנחנו מחבקים אותם וגורמים להם להרגיש נאהבים ,רצויים ונפלאים ומטמיעים בהם את

האמונה שהם המעצבים את חייהם ושיש להם את הכוח לבחור ולשנות את
חייהם .אנחנו איתם ,צועדים לצידם ומאמינים בהם.
כך גם נראה היום יום שלנו הלכה למעשה ,במשפחת בית השנטי

11

"היום אני פותח את הדלת לבני נוער ש'משפחותיהם' דחו אותם ,ומקבל אותם
כמו שהם ללא תנאי ,כמו שקיבלו אותי"
"שש-עשרה שנים גדלתי לצד אנשים שלא טעיתי לקרוא להם משפחה .את אבי מעולם לא הכרתי.
מסבתא שלי שגידלה אותי ומאמי הביולוגית שהופיעה לפעמים חוויתי בעיקר אלימות מילולית ופיזית",
מדריך מבית השנטי מספר על חשיבות המקום עבורו ,לרגל קמפיין תרומות למקום בהשתתפות ציפי
שביט ,גורי אלפי ,מריאנו אידלמן ,ליאור אשכנזי ,לוסי וצחי ורבים אחרים
13:23 | 18.11.21|ynet
הוספת תגובה
"אני לא יודע מה הביא אותי בוקר אחד לקום ולגשת אל לשכת הרווחה הקרובה לבית של האישה שהולידה אותי
ולהגיד' :קחו אותי מכאן' .יותר משידעתי לאן אלך ,ידעתי למה אני לא מוכן לחזור" .מספר שיילי טלקר (,)34
בוגר בית השנטי ורכז הדרכה במקום.
" 16שנים גדלתי לצד אנשים שלא טעיתי לקרוא להם משפחה .את אבי מעולם לא הכרתי .מסבתא שלי שגידלה
אותי ומאמי הביולוגית שהופיעה לפעמים חוויתי בעיקר אלימות מילולית ופיזית.
משרד הרווחה הפנה אותי לבית השנטי .לעולם לא אשכח כיצד ב 11:00-בלילה איש זר פתח לי את הדלת ,הציע
לי אוכל ומקלחת חמה .בהמשך פגשתי את מריומה ,אישה אדומת שיער קורנת כמו השמש ,אישה שהאמינה בי
מהרגע הראשון ונתנה לי את ההרגשה שאני אוהב ללא תנאי ,אמא.
היום  11שנים אחרי ,אני מדריך בבית השנטי ,פותח את הדלת בכל שעה לבני נוער ש'משפחותיהם' דחו אותם,
מחבק אותם ,מציע להם אוכל ,מקלחת ,מקבל אותם כמו שהם ללא תנאי .בדיוק כמו שמריומה לימדה אותי ,כמו
משפחה".

קולאז' חיוכים ענק
בית השנטי נוסד בשנת  1984למען בני נוער בסיכון ובסכנת חיים שחיו ברחוב .מריומה ,המקימה שלו היא בחרה
להקדיש את חייה למענם ופיתחה שיטה טיפולית ייחודית ,מתוך ניסיונה האישי ומתוך מה שלימדו אותה עשרות
אלפי בני הנוער שעברו מסע גדילה ,התפתחות ובחירה בחיים.
כעת ,אחרי שנה וחצי מאתגרות במיוחד אלפי בני נוער חיים ברחוב בישראל ובכך מצויים בסכנת חיים ממשית,
"בית השנטי" ,שמעניק בתים חמים ואוהבים לאלו שהחיים לא חייכו אליהם ,נמצא בעיצומו של קמפיין חדש:
'תורמים חיוכים ומשנים חיים'.
"הקמפיין נוצר כדי להעלות את המודעות למען ילדי הרחוב בישראל ,לשדר להם אופטימיות ואחדות ולגרום לעם
ישראל לחייך" ,אומרים אנשי העמותה" .לקראת יום הילד הבינלאומי ,אנחנו מזמינים את הציבור הרחב להתגייס
למען ילדי הרחוב בישראל ולהעניק להם את האפשרות לבחור בחיים ,הצטרפו אלינו ויחד נראה להם שהם לא
לבד".
הקמפיין מזמין את כולם להצטלם מחייכים ,להעלות תמונת חיוך (אפשר לבחור אם להוסיף תרומה ,לא חובה)
לעמוד הקמפיין ,ולהופיע בתוך קולאג' חיוכים ענק שיופיע על גבי מסכי ענק דיגיטליים ברחבי הארץ .מתגייסים
למען ילדי הרחוב בישראל .תורמים חיוכים ,מלאי אהבה ,נשמה ושמחה ,חיוכים שמשנים חיים וכולנו יחד נופיע
בתוך קולאז' חיוכים ענק במגדלי עזריאלי.
א' בן ( 16ילד בית השנטי) ,מסכם" :בית השנטי בשבילי הוא אור כי עברתי דברים קשים ולא טובים
וכשהגעתי לכאן הרגשתי שאני סוף סוף חי .פה למדתי לא לשכוח מאיפה באתי ולאן אני הולך ,להקשיב
לחלומות שלי ולהאיר את עצמי בשמחה".
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פעילויות שוטפות
חיי משפחה
24/7
שבתות וחגים
ימי הולדת ואירועים מכוננים
ליווי לפני ,בעת השירות הצבאי ואחריו
אחוות אחים

תרגול מיומנויות וכישורי חיים

פעילויות חברתיות
טיולי שטח ואהבת הארץ
טיפול דרך מוסיקה וספורט
ורכיבת אופניים
אמנות ויצירה
התנדבות

הפנמת ערכים
העצמה אישית וחיזוק הביטחון העצמי
תרגול מערכות יחסים בריאות ובניית אמון

חינוך והכשרה תעסוקתית
תגבור לימודי
לימודים בבתי הספר בקהילה
הכשרה כעוזרי מטפלים ברכיבה
צמצום פערי למידה
הכשרה תעסוקתית
כישורי חיים

שנטרפיה
סדנאות בית השנטי
 12הצעדים
רכיבה טיפולית
הידרותרפיה
גלישה ,פסיכודרמה
ריקוד ותיפוף
טיפול באמצעות בע"ח
טיפול בגינון
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.5

שגרת קורונה – כהזדמנות לצמיחה

על אף ההשלכות ארוכות הטווח של משבר הקורונה וסגירת בתי הספר ,ולצד הדאגה לשלומם של ילדינו,
הצלחנו לנצל את משבר הקורונה ולקדם חינוך ערכי ומסוגלות תעסוקתית לבני הנוער שלנו ,זאת לצד
הקמת מיזם חברתי שיש בו כדי לסייע באופן חלקי בגיוס המשאבים להם אנו נחוצים.
במהלך תקופת הקורונה הצלחנו לסייע לבני הנוער שלנו לצמצם פערים חינוכיים באמצעות כלים
טכנולוגיים שהפכו להיות חלק חשוב ובלתי נפרד מחייהם .אלו הם חלק מ"כישורי המאה ה ,"21-שילדינו
נדרשים להם כגון למידה עצמית ,עבודה במרחב דיגיטלי ,לימוד משותף עם חבריהם בבית.
תקופת הסגר הדגישה גם את חשיבותו של המרכיב החברתי-ערכי בחייהם של ילדינו ואת הצורך בפיתוח
מיומנויות חברתיות .כך גם הרחבנו פעילויות חברתיות ותרגלנו כישורים חברתיים ערכיים מגוונים ,כדי
לסייע להם לרכוש ביטחון ,ללמוד בעצמם באינטראקציות בין אישיות ולרכוש מיומנויות חברתיות רצויות.

יום עיון לעובדים סוציאליים
הבדידות החברתית שנכפתה על כולנו בתקופת הקורונה לא פסחה גם על עבודתם של העובדים
הסוציאליים ,שפעלו בתנאים חדשים של ריחוק חברתי ,בידוד ,חוסר ודאות לגבי משך המגפה ומשמעותה
ועוד ...כולם היו צמאים למפגש פנים מול פנים כדי לשתף ולחלוק עמנו תובנות .כשזיהינו את הצורך בדיון
על "היום שאחרי הקורונה" יזמנו יום עיון בו שיתפה מריומה את עשרות הנוכחים שהגיעו ,במאפייניהם
של בני הנוער בסיכון ובסכנת חיים שהגיעו אל בתי השנטי בצל המגפה .תמיר לאון ,אנתרופולוג יישומי,
שוחח על "נוער בסיכון ,בתוך מדינה בסיכון ,בתוך עולם בסיכון" ואלון גל ,שהינו המאמן הלאומי ,שיתף
את סיפורו האישי והמרגש.
מריומה נענתה לבקשת הקהל והעבירה סדנא מרתקת בנושא "הבחירה בחיים" והתגובות על יום העיון
לא אחרו לבוא:
"יום עיון מוצלח מאוד ,השילוב בין החלק התאורטי המתייחס לעולמם של בני הנוער עם המפגש עם
הנוער שמגיע אליכם היה מרתק וחשוב מאוד להבנת האוכלוסייה שמגיעה אליכם".
"נפעמנו מהביקור בבית ,מההרצאות המרתקות ומהילדים ששיתפו אותנו במסע חייהם בפתיחות
ובביטחון".

שנטי שיק – עסק חברתי למען ילדינו
בזכות תרומתם של אנשים מרגשים זכינו לחגוג את פתיחתה של "שנטי שיק" ,חנות יד שניה ,וינטג'
ומעצבים הממוקמת במתחם התחנה ,תל אביב.
במשך הרבה מאוד זמן חלמנו להקים מיזם חברתי שכזה ,שעיקרו שיתוף פעולה עם הקהילה .שיתוף
פעולה מרגש המביא חיבורים עם מעצבים מוכשרים בישראל ,רשתות ביגוד והנעלה ,בגדים מאנשים
טובים ועוד אקססוריז מטריפים!!!
חשיבות המיזם הינה עצומה ונותנת פתח לעשרות מתנדבים במשפחת בית השנטי לקחת חלק פעיל
ויזום בהפעלת החנות ,ולבני הנוער שלנו הזדמנות לתעסוקה ,בה הם לומדים משמעותה של צרכנות
ירוקה כדרך חיים ,המקפידה לצרוך תוך התחשבות בסביבה ,וכלים מעשיים לניהול עסק :איך לבנות
תקציב איכותי ,איך לבנות ולנהל תזרים מזומנים חיובי ,איך לתמחר נכון ,אומנות המכירה ועוד...
התמונה מאירוע הפתיחה ,בו ערכנו תצוגת אופנה שילדינו דיגמנו חלק מפרטי החנות.
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כל ההכנסות מהחנות קודש למען ילדי בית השנטי

אומנים מתגייסים לטובת ילדי בית השנטי – היכל התרבות תל אביב
לאחר כמעט שנתיים של שיממון תרבותי וחוסר יכולת לקיים אירועי תרבות כלשהם ,הצלחנו לגייס את
מיטב אומני ישראל בהתנדבות למופע מוסיקאלי ובו חיבורים מיוחדים ומרגשים ,שכל הכנסותיו קודש
למען פעילותו של בית השנטי.
תודה לאומנים :אברהם טל ,אמיר דדון ,ארקדי דוכין ,בניה הרבי ,ג'יין בורדו ,דודו טסה ,דני סנדרסון,
התקווה  , 6יסמין מועלם ,גורי אלפי ,טלי אורן ,רועי בר נתן ,מוש בן ארי ,מיכה שטרית ,נתן גושן ,שלומי
שבן ושמעון בוסקילה ,שתרמו מזמנם ומכישרונם ועטפו אותנו באהבתם המרגשת.
לחברות העיסקיות שרכשו כרטיסים עבור עובדיהם ,ולצופים שקנו כרטיסים ,תרמו ,נהנו מהמופע וחיזקו
את כולנו בעשייה שלנו המעניקה לכולנו חיבוק גדול כדי להאמין ביכולת של כולנו לעשות שינוי.
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תקציב 2021
בית השנטי ע"ר  -בית השנטי ת"א ובית השנטי במדבר

הכנסות
תקבולים
גופים ממשלתיים
קרנות
חברות
תורמים פרטיים
סה"כ בש"ח
סה"כ ב$

שנת 2021
תקציב
6,580,000
2,080,000
2,338,000
7,225,000
18,223,000
5,522,121

שנת 2021
ביצוע
3,391,432
1,695,767
3,330,315
11,806,510
20,224,024
6,128,492

2021
 %סעיף  %ביצוע

17%
8%
16%
58%
100%

52%
82%
142%
163%
111%

הוצאות

*
*
*
*
*
*

פרויקט  24שעות
פרויקט שנטרפיה
פעילויות חברתיות
הקהילה משתתפת
הנהלה וכלליות
ביטחון אישי ואבטחת כפר
מתחם האוהל והגן
תרפיה בחיות
תרפיה בחקלאות
תרפיה באמצעות מים  -ווטסו
מרכז תעסוקה
בית בירושלים (פעילות צפויה מ)9.22
פוד טראק  -עלות רכישה
הצטיידות רכוש קבוע

שנת 2021
תקציב
8,450,000
1,443,000
665,000
1,878,000
2,497,000
995,000
625,000
730,000
200,000
240,000
365,000
0
0
150,000

שנת 2021
ביצוע
8,588,258
1,185,715
622,489
2,182,065
2,461,398
901,288
433,405
692,675
186,584
240,130
342,895

46%
6%
3%
12%
13%
5%
2%
4%
1%
1%
2%

102%
82%
94%
116%
99%
91%
69%
95%
93%
100%
94%

117,797
542,627

3%

362%

18,238,000
5,526,667

18,497,325
5,605,250

100%

101%

2021
 %סעיף  %ביצוע

* פרוייקטים קיימים בבית השנטי במדבר בלבד

סה"כ בש"ח
סה"כ ב$
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דרכים לתרום
תרומה מוכרת לצרכי מס בארה"ב
46-2548190
American Friends of Shanti House Association
5158 Clareton Dr. # 883, Agoura Hills Ca. 91376
E mail: effie@shanti.org.il

.7

תרומה מוכרת לצרכי מס בישראל
58-0199594
כתובתנו
6150001  תל אביב יפו50041 .ד.ת
03-5168603 : פקס03-5103339 טלפון
http://www.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: 786977857

E mail: promo@shanti.org.il

תרומה מוכרת לצרכי מס באנגליה
Through UK Gives

תרומה מוכרת לצרכי מס בקנדה
Through Mizrachi Org. of Canada

(with a specific recommendation to the Shanti
House Association 580199594)

(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

4600 Bathurst St. # 316
North York ON M2R 3V2
Tel# 416-630-9266
https://mizrachi.ca/donate/
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:פרטי חשבון להעברה בנקאית
(12) בנק הפועלים
 יפו-611 סניף
155554 :מס' חשבון
או באמצעות אתר האינטרנט – לחיוב
באשראי

דרכים נוספות לתרום מהלב

אופציות

ליצור שינוי! על ידי הקצאת אחוזים
חברות סטארט-אפ יש לכם
ממניותיה בשלב הקמת החברה .רק כאשר החברה תגיע לשלב בו ניתן לממש את המניות,
ייפדה שוויי המניות ,אשר הוקצו לנו בשלב ההקמה ,והכספים יועברו לבית השנטי( .בית השנטי
הינה עמותה המוכרת לצרכי מס בישראל ובארה"ב).

באמצעות מקום העבודה החברות המובילות ביותר מעודדת את עובדיהן לעשות טוב
ולתרום .רבות מהן תורמות סכום תואם לזה שעובדיהן ביצעו ,ומסתייעות בפלטפורמות
המעניקות לעמותות פורטל דיגיטלי .כשאתם בוחרים להעביר את תרומתכם באמצעות הפורטל
אתם בוחרים לשנות את הנוף החברתי באמצעות טכנולוגיה המאפשרת לעמותות ליצור
יותר השפעה ,עם פחות מאמץ ,מאי פעם.
בית השנטי ישראל מופיע תחת השם Shanti House
ובארה"ב תחת השם American Friends of Shanti House Association

עזבון /צוואה -עיזבון הוא מתנה לעתיד .מורשת בצוואתך היא אחת הדרכים הכי מתחשבות
לעזור לאחרים ובעלת השפעה מתמשכת על החברה בישראל .הקצאת סכום או אחוז מהונך
בעת שאתם מכינים את צוואתכם .ישנן אפשרויות רבות כשמדובר בעיזבון.
הצבת עמותת בית השנטי בנאמנות או בכל תוכנית עיזבון אחרת ,יכולה להיות אחת הדרכים
המשפיעות ביותר לתמוך בעבודתנו .זה מעניק לך שביעות רצון של תמיכה בייעוד שלנו תוך
מתן ביטחון כלכלי משלך במהלך חייך.
ישנן מספר אפשרויות לבחירה ולדיון עם עורך הדין ,הבנקאי או היועץ הפיננסי שלך .הקצאת
עיזבון לעמותת בית השנטי בנאמנות היא דרך פשוטה וקלה לתת.

חברות לניהול הון משפחתי – חברות המלוות משפחות עתירות נכסים בעולם הסבוך
של אפשרויות השקעה ,ניצול הטבות מס ,חסכון פנסיוני והשקעות במוצרים אלטרנטיביים
קיימים או כאלה שהוקמו כמענה לצרכי המשפחות .את ההון כבר צברתם ,עתה

אפשר לדאוג למורשת.

18

תודה

לכל התורמים והמתנדבים שלנו שממשיכים
לתמוך בכל דרך בעשייה שלנו .הסיוע שלכם נותן לנו את

הכוח להאמין שהכל אפשרי ושביחד
אנחנו יכולים לעזור לילדינו

להאיר את עולמם

ולבחור בחיים.
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