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גב' מריומה קליין – קורות חיים
מריומה נולדה בשנת  1964בניו יורק ,ארצות הברית.
עד גיל  18מריומה חוותה נטישת הורים ,מעבר בין מדינות ,פגיעות מיניות,
אלימות קשה ואונס וחיי רחוב.
בגיל  18התגייסה מריומה לצבא ,שירתה בשל"ת יחיד במארג' עיון שבלבנון,
מאוחר יותר כמורה למלאכת יד בבתי כלא צבאיים ומורה לבנות מחזור יחס.
בשנת  ,1984מריומה בת  ,20פתחה את שערי ביתה מדי ערב שישי ,לקבלת
רחוב.
חמה לדיירי
ארוחה
והעניקה
שבת,
היות ובאותן שנים לא היו מסגרות אשר נתנו מענה לבעיית "נוער רחוב" ,התמלא
ביתה בבני נוער אשר חיפשו לעצמם מקום לישון ולאכול בו.
מריומה חשה כי היא מצאה את ייעודה והחלה לפעול בכל דרך אפשרית לחיזוק
קורותיו של בית השנטי .הדרך הייתה מאתגרת ובית השנטי התקשה לשרוד .לא
פעם אספה את שאריות המזון משוק הכרמל והאכילה בהם את ילדי הרחוב.
למרות כל תלאות הדרך רוחה לא נשברה והיא עמדה איתנה ,זועקת את זעקת
ילדי הרחוב כמעט בכל במה אפשרית.
דרכי הטיפול בבתי השנטי ,גובשו על פי תפיסתה הייחודית ,ומתוך ניסיון טיפולי
בשטח של למעלה משלושה עשורים .מריומה דוגלת בתפיסה כי לכל אדם יש
את הבחירה לשנות את חייו.
לכן יצרה בית שחרט על דגלו לעזור לכל ילד באשר הוא ,ללא הבדל דת ,גזע,
מין ולאום .בנוסף ,דלתות בית השנטי פתוחות  24שעות ביממה וקליטת בני
נוער מתאפשרת בכל זמן נתון ,ללא צורך בהפניה רשמית או בתקופת המתנה
כלשהי במסגרת הפרופיל הטיפולי של בתי השנטי.
בשנת  1992בית השנטי הפך להיות עמותה רשומה בחוק.
בשנת  ,1998לאחר שסיימה מריומה את לימודיה בתחום הטיפולי ,הקימה בבית
השנטי פרויקט ייחודי שנקרא "פרויקט השנטרפיה" המאגד בתוכו מגוון חוגים,
טיפולים ופעילויות.
לפרויקט השנטרפיה תרומה גדולה בשיקום הילדים ,בבניית אישיותם והוא מסייע
להם להשיל קליפות ,להתגבר על חוויות העבר הקשות ולהביט קדימה.
במשך  16שנותיו הראשונות של בית השנטי פעלה מריומה בהתנדבות.
בשנת  , 2000זכתה מריומה על פועלה באות נשיא המדינה למתנדב ,ואף
התכבדה בהדלקת המשואה בטקס ממלכתי בערב יום העצמאות באותה שנה.
בשנת  2001קיבל בית השנטי הכרה ממשרד הרווחה אך עדיין נשען בעיקר על
תרומות.

משנת  2001מפעילה מריומה בבית השנטי צוות עובדים אשר נבחרו בקפידה
ומחויבים להקפיד לשמור על הערכים ,העקרונות וצביון בית השנטי ועוזרים
למריומה לטפל באלפי בני הנוער המגיעים מידי שנה.
בשנת  2007העיר ת"א -יפו חלקה לה כבוד והעניקה לה את אות "יקירת
העיר".
בנובמבר  2009בנובמבר  ,2009נחנך בטקס חגיגי ,במעמד נשיא המדינה  ,כפר
הנוער בית השנטי במדבר.
בשנת  2002הגתה מריומה את הרעיון להקים כפר לנוער בנגב .לאחר מסע של
שבע שנים 28,000 ,ילדים ובני נוער בסיכון בישראל הם מאזור הדרום .עבורם
בית השנטי במדבר הוא תחנה אחרונה והזדמנות חד פעמית לשיקום ובנייה של חיים
חדשים בטרם ידרדרו לחיי רחוב .הכפר הוקם ופועל על פי מודל בית השנטי בתל-
בדרום.
הנוער
לבעיית
מענה
לתת
במטרה
אביב,
כחלק מהרחבת כלי הטיפול הוקמו בכפר :חוות סוסים ,מרכז הידראותרפי
(וואטסו) ,חקלאות ,פינת חי ומרכז תעסוקה ויצירה.

בשנת  2015פרסמה מריומה ספר המאגד בתוכו את שיטת הטיפול של בית
השנטי "דרך בית השנטי" מריומה בחרה להקדיש את חייה למען בני הנוער
ופיתחה שיטת טיפול ייחודית ,מתוך ניסיונה האישי ומתוך מה שלימדו אותה
עשרות אלפי בני נוער שעברו מסע גדילה והתפתחות בבתי השנטי בכל שנות
קיומם .שיטת הטיפול של מריומה סללה דרך מוכרת ומוערכת בישראל וברחבי
העולם.
מריומה ייסדה שיטה והתוותה דרך ,אשר מוכרת ומוערכת היום במדינת ישראל
וברחבי העולם .מידי שנה היא מוזמנת להרצאות בשגרירויות ,אוניברסיטאות,
לאנשים פרטיים וחברות בארץ ובחו"ל.
הקמת בית השנטי נוסף בירושלים :החזון להקים את בית השנטי בירושלים היה
טמון במריומה מזה  34שנים :ירושלים הינה עיר מיוחדת וייחודית במדינת
ישראל ,המהווה אבן שואבת לאוכלוסיות שונות כגון :נוער חוזר בשאלה ,נוער
חרדי קיצוני ,נוער מהמגזר הערבי ,נוער עולה מארצות שונות וכדומה.
לאורך שנות פעילות עמותת בית השנטי ניכר כי מגיעים הרבה בני נוער מירושלים
לשני בתי השנטי.
לאור הצלחתם של בתי השנטי ושיטותיו הטיפוליות ,כמו גם הצורך הקיים בעיר,
פנה ראש העיר לשעבר וח"כ ניר ברקת בבקשה להקים בית שנטי נוסף בעיר
ירושלים.
החזון מושתת על הקמת בית בירושלים ומהותו עפ"י הערכים ופרופיל עמותת
בית השנטי ,הזמין  24/7במשך  365ימים בשנה ומקבל נוער בגילאים 14-
 .21בית אשר ישמש פתרון חירומי לטווח קצר (של עד  30יום) בו יהיה

לנער/ה מקום בטוח ומוגן לחשיבה מחודשת להמשך דרכו" ,זמן נשימה" של
התרעננות ופסק זמן מהדברים שעברו עליו.
לאחר גיוס תרומות של בית השנטי ובשיתוף הקרן לירושלים ,נרכש בית השנטי
בעין כרם בנובמבר .2020

