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בחממה התמודדתי עם אתגרים שלא חלמתי עליהם. זה נותן 
לך תחושה של מסוגלות, שאתה יכול להתמודד עם כל קושי 

ולאתגר את עצמך. וגם אתה יודע שיש לך את החברים שתמיד 
יעזרו לך. זה לא מובן מאליו, בהתחלה זה קשה להתחבר, 

כשכל אחד משבט אחר, אבל אחרי כל החוויות שעברנו יחד 
זה לימד אותנו לשתף פעולה, לעזור אחד לשני ולקחת אחריות 
לא רק על עצמך אלא גם על החברים שלך ועל הסביבה שלך.

חמזה, בוגר החממה למנהיגות ויזמות
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החממה למנהיגות ויזמות של כוכבי המדבר היא תכנית חינוכית אקסקלוסיבית לבוגרי תיכון הנמשכת שנה בתנאי פנימייה 
מלאים. חניכי התכנית מפתחים את כישורי המנהיגות שלהם ומגבשים את זהותם באמצעות התמודדות מול אתגרים רבים 
בחברה  שונות  קבוצות  עם  מפגשים  וקהילתית,  חברתית  ביזמות  מעשית  התנסות  הארץ,  ברחבי  תובעניות  שטח  בסדרות 
הישראלית, הכרות עם עולם העבודה ופיתוח כישורי חיים. בנוסף, החניכים עוברים הכנה לקראת האקדמיה, מסיירים במוסדות 

לימוד רבים בארץ ומכירים מסלולים ייחודיים, ולומדים קורסים בעברית ואנגלית אקדמית.

ת ו ר ט מ
לטפח מנהיגים צעירים, חדורי מוטיבציה ובעלי כישורים גבוהים.  .1

לכוון את הצעירים במסע לגיבוש זהות עצמית תוך יצירת דיאלוג וחיבור עם הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית.  .2

להכין את הצעירים להשכלה גבוהה ולקריירה שאפתנית באמצעות הקניית כלים, הרגלי למידה ומיומנויות חשיבה.  .3
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מנהיגות והובלה חברתית  .1
פרק השטח - מסעות רגליים בכל רחבי הארץ המסייעים בבנייה של ביטחון עצמי, אחריות אישית וחברתית, עצמאות, נחישות   •

והתמודדות עם אתגרים פיזיים ומנטליים כאחד.

יזמות - למידה תיאורטית והתנסות מעשית של החניכים ביזמות חברתית, החל משלב איתור הצרכים ועד ההוצאה לפועל של   •
פרויקטים קהילתיים.

סדנאות כישורי חיים הדרושים למנהיגים במאה ה -21, ביניהן קורס הדרכה, מיומנויות מחשב, ניהול כלכלי, אורח חיים בריא ועוד.   •
דגש על פיתוח חשיבה ביקורתית, יכולת גיבוש מסר והעברתו וכישורי עמידה מול קהל.

קורס צח"י )צוות חירום יישובי( וקורס עזרה ראשונה - ההכשרה ייחודית לניהול מצבי חירום בקהילה.  •

זהות ושייכות  .2
בחברה זהויות  וריבוי  פוליגמיה(  הערבי,  במגזר  אלימות  הקרקעות,  סוגיית  )כמו  קונפליקטואלים  נושאים  סביב  מעמיק  שיח   • 

הבדואית והישראלית.

נקודת מפנה - סדרת מפגשים להיכרות מעמיקה עם קהילות שונות בחברה הישראלית. התוכנית מעודדת את המשתתפים   •
לפתח חזון אישי ומשותף, לחשוב באופן ביקורתי ולהתמודד ולהכיל קונפליקטים שונים בליבה של החברה הישראלית.

התנדבות קהילתית - החניכים מתנדבים באופן קבוע בקהילה  •
שיעורי אקטואליה, פוליטיקה וממשל – המחברים את החניכים למציאות החיים בישראל.  •

הכנה לאקדמיה ולתעסוקה  .3
ליווי אישי ובניית ציר פיתוח אישי )צפ"א( תוך זיהוי עוצמות אישיות, בניית תוכנית עתיד ואבני דרך למטרה.  •

חשיפה למגוון רחב של תחומי לימוד ותעסוקה, ייעוץ, היכרות עם מוסדות להשכלה גבוהה ומקומות תעסוקה.  •
קורסי עברית ואנגלית אקדמית, מתמטיקה ומיומנויות למידה וחקר.  •

לאחר סיום השנה בחממה, הבוגרים מצטרפים לתוכנית הבוגרים – שלב מימוש החזון של כוכבי המדבר.
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