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פתיח

,לכולםשלום

.מסחררדיבקצבצמחומאז,2014בשנתפעילותואתהחלהמדברכוכביארגון

והקמתניהולכדיתוךרבותהחלטותוקיבלנווערבהשכםעצמנואתבחנו,הפעילותשנותלאורך
בזכותבעיקרזאתלעשותמסוגליםהיינו.המדברכוכביאתלהובילנכוןאליהםלכיווניםבאשרהארגון

מהירבאופןכיווןשינוייאפשרהארגוןשלשגודלומפניוכן,לשעוןמסביבשעבדומחויבמסורצוות
זמןבטווחילהגיבחייביםהיינו,ושעלצעדבכלבפנינושעמדעצוםוודאותאימרכיבבשל.ודינמי
.קדימהתנועהכדיתוך,לפעולותהוודאותאיאתולהפוךקצריםמאוד

.ההתבגרותשלבהינומוצלחארגוןשלחייוממחזורחלק
.המדברכוכביארגוןמהו,המשותפתעבודתםבעצם,מגדיריםרביםאנשיםוכיוםוהתרחבגדלהארגון
היולאשבעבררביםוחלקים,שנצברוניסיוןידעמעטלאכברשישבכךגםביטוילידיבאהזוגדילה

נכוןלאןולבחוןהזמןצירעליותרארוכיםלטווחיםלהסתכלומאפשריםכיוםלנוברוריםיותר,ידועים
.הארגוןאתולהוביללהמשיך

תכניתנכתבה,שלוהמנהלוהוועדהארגוןעובדיעשרותשלמשותפתבחשיבה,האחרונהבשנה,לכן
שלבהקשריםהן–הארגוןשלהרצויההצמיחהאתביטוילידישמביאה,שניםלחמשאסטרטגית

.חדשיםלכיווניםפיתוחשלבהקשריםוהן,הקייםשלאופטימיזציה
דורפיתוחידיעלמערכתיתלהשפעהשחותרתהארגוניתהשינויתאורייתעלנשענתכולההתוכנית

תאורייתעומדתעליהםהעקרונותחמשתשלוהגשמה,בדואית-הערביתהחברהשלהבאהמנהיגות
:השינוי
וראייתמשותפתעבודהלטובתלשניהאחדרישותם,צעירותומנהיגותמנהיגיםשלוטיפוחםפיתוחם

החברהרתימתוכןלמהלךכולההבדואיתהחברהרתימת,והשפעהמפתחלעמדותצמודליווי,הכלל
.הישראלית

תכניותבכתיבת–שתעלהדילמהכלעםנחזוראליו,הקרובותבשניםמגדלורעבורנותהווהזותכנית
ובניהולחדשותפעולותליזוםברצון,אפשרייםפעולהשיתופילגביבהתלבטויות,המחלקתיותהעבודה
.קיימא-ברלהיותלארגוןשיאפשרהתקציב

...הואויעילסדורבאופןלהתקדםלנושמסייעמארגןרעיוןלביןאבקשמעלהיפהחוברתביןההבדל
.אנחנו

ללאנחמדספרבפניעומדיםאנחנוהאםשתכריעהיא,זותכניתאתלראותכיצדשלנוהבחירה
הגשמתלעברומסודראחראיבאופןלצמוחלנושיאפשרנבוכיםמורהבפני,שמאאו,אמיתיתמשמעות

.הארגוןחזון
.מזוגדולהטעותאין,כטכניתזותכניתלראותשניתןובעוד,מתערבבוהמהותיהטכנילפעמים

כללשלהשוטפתהניהולמשגרתחלקולהיות,הארגוןעובדיכלידיעלמוכרלהיותחייבזהספר
,מהיוםשניםשכמהספקשלצלליאין,כאןהכתוביםוהרעיונותבתובנותנדבוקרקאם.הארגוןמנהלי

.כמהפיגדולהתהיההמציאותועלהחברהעלהשפעתנו

,התוכניתבכתיבתחלקשלקחמילכלהערכההמון
,רבבכבוד

,יפהמתן
שותףומנכ״למייסד
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בתהליכינמצאת,המסורתיתהערכיםמערכתבהחברה,במעברחברההינההבדואיתהחברה"
מחסורישבהחברה.התבססהלאעדייןהמודרניתהערכיםמערכתואילוהתפוררות

.וחינוכיאקונומי-סוציומדדבכלהמהותייםהפעריםולצמצוםלהתפתחותבהזדמנויות

מנהיגותהבדואיתהאוכלוסייהבתוךלאתרקשהכיוםשכןבמיוחדחמורהינוהמנהיגותמשבר
חברתישינוישללכיווניםהאוכלוסייהאתלהצעידשתוכלמנהיגותשכןכללא,מוסכמת

"אמתי

.(184עמוד,2015נובמבר,עדליאמכון)

ממחציתםיותר,בדרוםהיוםחייםבדואים250,000-למעל:דמוגרפיה

היא,החברהאתהמאפייןהמהירהגידולקצביישמראם.17לגילמתחת

.2035שנתעדהנגבמתושבימחציתכלולהיעשותעצמהאתלהכפילצפויה

הציוניםאתב"המיצבמבחנימשיגיםהבדואיםהתלמידים:והשכלהחינוך

8.7%ורקהספרמביתנושרמהנוער29%.בישראלביותרהנמוכים

.גבוההלהשכלהפוניםמהצעירים

החברה הבדואית
הליכי שינוי ומעברת

1

מדורגיםבנגבהבדואיםשלהקבעיישוביכל:אקונומי-סוציומצב

רחבההשפעההגבוהההעונילרמת.ביותרהנמוךכלכלי-החברתיבאשכול

ולהשתלבהשכלהלרכושהיכולת,האוכלוסייהבריאות,החייםאיכותעל

.ופשיעהאלימהלהתנהגותהסיכוןמידתעלוכןהתעסוקהבשוק

נמוךבנגבהבדואיתהחברהבקרבהמועסקיםשיעור:והכנסהתעסוקה

,כןכמו.הכלליתובחברההערביתבחברההמועסקיםמשיעורניכרתבמידה

.מעוניסובלתהאוכלוסייהומרבית,נמוכותהמועסקיםשלהכנסותיהם

בעמדותשליטהמכתיבהשבטיהכוחותמערך:ושבטיותקהילתימבנה

אנשיםמפתחבעמדותנמצאיםרבותפעמים,כך,ובחינוךבמשאבים,ניהול

בין.שבטישיוךבזכותורקאךאלולתפקידיםשהגיעו,נמוכותיכולותבעלי

פעולהבשיתוףהמאופיינותמכאלה,יחסיםמערכותמגווןשוררותהשבטים

יחסיםמערכות.דםונקמותאלימיםמאבקיםהכוללותיחסיםמערכותעד

ולפיצוללקיטובומביאותכולההמערכתיציבותאתמערערותאלו

.ביישובים
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החברה הבדואית
מנהיגות במשבר

הנוכחיתבמנהיגותאמוןואיאכזבה

מתעלמיםהם.צרפוליטיכוחלשמרופועליםשלהםהשבטאתרקמייצגיםמנהיגים•

הציבורשלאמתיותמבעיות

מפתחבתפקידימחזיקיםערכיתאומקצועיתמבחינהמתאימיםשאינםאנשים•

ומצמצםלשבטיםמפולגתהבדואיתהחברהאתמשאירמנהיגותשלהקייםהמודל•

הממשלהמולהחברהשלוסמכותהכוחהאת

ואיכותיתצעירהמנהיגותשלההשפעהפוטנציאל

שלהובשיתוףהקהילהמתוךלצמוחעליו,קיימאבריהיהששינויכדי•

יש,וחברתימקצועי,ערכי,אישיפיתוחשלבתחומיםמיטביתהשפעהלהשיגכדי•

צעיריםבקרבלפעול

להובלתהעולםבכלחברתייםארגוניםבקרבומקובליעילאמצעיהואמנהיגותפיתוח•

מוחלשותבאוכלוסיותשינוי

מתאפיינתהבדואיתשהקהילהלכךהגורמיםעםלהתמודדמאפשרתצעירהמנהיגות•

נמוכיםכלכליים-חברתייםבמדדים

החזון
הנגבאתמאחדת,אחריותעצמהעלמקבלתאשרדרךפורצתבדואיתמנהיגות

הישראליתהחברהאתומחזקתאותוומובילה

המשימה
לשנותכדיצעירהבדואיתמנהיגותשלחדשדורלפתחפועליםהמדברכוכבי

.הנגבובמרחבהבדואיתבקהילההמציאותאת

ליצירת,ושבטיםיישוביםממגוון,וצעירותצעירים,נוערבניומחברפועלהארגון

.שינוישלתהליכיםתובילשיחדמלוכדתמנהיגותקבוצת

2
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הנחות היסוד
...יהיה טוב יותר ככל ש

3

יהיו כוכבים רבים יותר

כוכבים רבים יותר ישתלבו בעמדות השפעה 
בקהילותיהם

כוכבים רבים יותר ישתפו פעולה זה עם זה  
לקידום צורכי הקהילה

חברים רבים יותר בקהילה יקבלו את כוכבי  
יושפעו מערכי הארגון וידברו את שפתו, המדבר

החברה הישראלית הכללית תיחשף למנהיגות 
הבדואית האמיצה של הכוכבים 

תאוריית השינוי
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4

אימפקט

הנגבתושביכללושלהבדואיתהקהילהשלהחייםבמציאותקיימאוברמהותישיפור1.

היהודיתהקהילהובקרבהבדואיתהקהילהבקרבקדומותודעותשליליותעמדותצמצום2.

האחרתכלפיקהילהכל-הכללית

–תוצאות טווח קצרתפוקותפעולותתשומות
(2025עד )בינוני 

תוצאות טווח ארוך  

מטה  

והנהלה

סגל  

ומדריכים

כפר נוער

שותפים  

ויועצים

תקציב

גיוס ומיון  
מועמדים

-עלספרבית
יסודי

תכנית לחינוך 
בלתי פורמלי

תכנית
החממה

לצעירים

תוכנית
ראידאת
לצעירות

תכנית ליווי 
רשת בוגריםו

הפצת המסר 
והערכים של  

כוכבי המדבר  
ורתימת שותפים  

ותומכים

שותפות  
-בדואית
יהודית  
בהובלת  

הארגון

מרחב מיוןביקוש רב ו
נרחב לתכניות  

בוגרי התכניות מקיימים  
באופן  הבוגראת דמות 

המאפשר להם להתפתח  
מקצועי  -במישור האישי

ובהובלה

כוכבים נעזרים בתכנית  
להתפתח  הבוגרים כדי 
מקצועי  -באופן אישי

ובתחום המנהיגות  
החברתית  

גאים  כוכבים 
בהשתייכותם לארגון  

וחשים מחויבות
לחבריהם ברשת הבוגרים

שיח  כוכבים מקיימים 
מנהיגותי ויזמי, ערכי

ומתנסים בהובלת שינוי  
חוצה שבטים

הבדואית  בקהילהגורמים 
מכירים את פעילות  

אותההארגון ומעריכים 

שותפים ותומכיםגיוס 
ובכלל זה גופי , לארגון

,פילנתרופיה, ממשלה
מגזר עסקי וחברתי בנגב  

ובישראל

הואכוכבי המדברצוות
מודל למצוינות ולחיקוי

לבית הספר  מרחב המיון
מכל השבטים1:10הוא 

מתקדמים בפן  כוכבים 
באופן  מקצועי -האישי

המאפשר להם להשתלב 
בעמדות מפתח בקהילה

כוכבים פועלים מתוך  
ולערכיו מחויבות לארגון

מהלכי כוכבים מובילים 
,  שינוי חברתי רשתיים

ביוזמת  , חוצי שבטים
הארגון וביוזמות עצמיות

רשת הכוכבים משמשת  
בסיס להובלת שינוי  
למנהיגים מהרשת  

ומחוצה לה

בקהילה  גורמים מובילים 
הבדואית מגבים את  

פעילות הארגון  
ומעוניינים לשלב את 

הובלההכוכבים בתפקידי

תושבי ישראל בכלל  
ומקבלי ההחלטות בפרט 

את פעילות הארגוןמגבים 

כוכבים משתלבים בצוות  
ובעמדות ניהול בארגון

מצוינותמשלביםכוכבים
חברתיתבעשייהאישית

בקהילהובמעורבות

משתלביםמוביליםבוגרים
לקדםכדיהשפעהבעמדות

הבדואיתהחברהאת

וסוכנימוביליםבוגרים
הבוגריםלרשתמחוץשינוי

קבליםומיחדיופועלים
טובעתידלהביאאחריות

כולוולנגבלקהילהיותר

בקהילהמוביליםגורמים
עםפועליםהבדואית
אתומעצימיםהארגון

השפעתו

ומוביליםמנהליםבדואים
המדברכוכביאת

לשינויאחרותופלטפורמות
חברתי

אובייקטיבייםמדדים
ניכרתעלייהעלמצביעים
בקרבהחייםבאיכות
הבדואיתהחברה

גיוס ובחירת  
מועמדים

הצטיינות אישית 
וחברתית

השפעת רשת  
הבוגרים

השפעת רחבה של 
הערכים והמסר

המודל הלוגי
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לית "סמנכ
פיתוח  

משאבים

ל "סמנכ
תפעול

לית "סמנכ
כספים

ל פיתוח "סמנכ
תכניות ותכנית  

הבוגרים 

מנהל כפר 
הנוער

הנהלת כפר הנוער

ל קשרי  "סמנכ
קהילה

לית  "סמנכ
הדרכה 

ופיתוח תוכן

ל "עוזרת אישית למנכ
ומנהלת משאבי אנוש

ארגונימבנה

לים שותפים"מנכ
עפר'גמתן יפה ויוסף אבו 

החממה למנהיגות ויזמות

תיכון למנהיגות

מרכז לחינוך חברתירוואפד

תנועת הנוער פורסאן

בוגרי בית הספר

אקדמיה

תכנית הבוגרים

להעצמה נשית ומנהיגותראידאתתכנית 

5
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התכניות שלנו
:שנים10יוצרות רצף חינוכי על פני 

הבוגריםתכנית

הםבהבתקופהראידאתובוגרותחממהבוגרי200-מלמעלההמלווהתכנית

מעניקההתוכנית.להשפעהמתפוקותועובריםהארגוןייעודאתמממשים

חברתיותיוזמותלפתחוהזדמנותהאישיתבהתפתחותתמיכהלבוגרים

מקצועיתהכוונהולקבלמנהיגותבסדנאותלהשתתף,לקהילהולהעניק

ובתעסוקהגבוההלהשכלהבמוסדותמשתלביםשהםבתוךואקדמית

.איכותית

ומנהיגותנשיתלהעצמהראידאת

בעלותמצטיינותתיכוןלבוגרותהמיועדתשנהשלאינטנסיביתתוכנית

מפתחות,האישיתזהותןאתמגבשותהמשתתפות.מנהיגותפוטנציאל

,עצמיוייצוגלביטויכליםרוכשות,גישורויכולותאישייםביןכישורים

.הישראליתבחברהשונותקבוצותעםונפגשותחברתיתביזמותמתנסות

אתומכינהולמידהביקורתיתחשיבהמיומנויותמפתחתהתכניתבמקביל

.משמעותיותעסוקתיאקדמילמסלולהמשתתפות

ויזמותלמנהיגותהחממה
.מלאיםפנימייהבתנאישנההנמשכתתיכוןלבוגריאקסקלוסיביתתכנית

באמצעותזהותםאתומגבשיםמנהיגותכישורימפתחיםהחניכים

מעשיתהתנסות,הארץברחבישטחבסדרותרביםאתגריםעםהתמודדות

,הישראליתבחברהקבוצותמגווןעםמפגשים,וקהילתיתחברתיתביזמות

.חייםכישורישלופיתוחוהאקדמיההעבודהעולםעםהיכרות

רוואפדהחברתיהחינוךומרכזהמדברכוכביתיכון
מכיתה,הנגבמכלותלמידיםתלמידות240מגיעיםאליושבטיעלספרבית

קשרילדלכללאפשרמנתעלקטנותבכיתותלומדיםהתלמידים.ב"יועדט

המוריםצוות.ותלמידתלמידהלכלמענהוהענקתההוראהצוותעםאישי

,קיוםדולמעשההלכהמדגיםאשרערבי-יהודימעורבהינווהמדריכים

לכל.והתנדבותחברתיתמעורבות,מצוינות,למנהיגותהתלמידיםאתומחנך

דגשעם,קטנותבקבוצותפורמאליבלתילחינוךהמוקדשבשבועיוםכיתה

.חברתיותומיומנויותערכיםהקנייתעל

המדבראבירי–אלסחראפורסאן
חחברתיתמסגרתהיא,2021בשנתפעילותהאתשהחלה,פורסאןתכנית

בנתינהיחדשיעסקובדואיםנוערבנישלמנהיגותקבוצותלפיתוחערכית

12-16בגילאיבדואיםונערותנערים140-כמשתתפיםבתכנית.לקהילה

.שוניםישוביםבארבעה

6
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תיכון למנהיגות

84.4%
זכאות לבגרות

100%
בגרות חברתית על ריבוי  

התנדבויות

243
תלמידים ותלמידות

80
עובדים ומחנכים

מיליון25
(₪)תקציב שנתי 

1
כפר נוער בדואי ראשון  

(בהקמה)

שנת מעבר–תכניות מנהיגות 

750
שעות התנדבות ויזמות

750
שעות הכנה לאקדמיה

65
משתתפים ומשתתפות  

בכל שנה

65%
במוסדות להשכלה  

גבוהה

בוגרים

22
כפרים וישובים

200
בוגרים
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:לפעולההנעה

חברתיתוהובלהמנהיגות
פנימיתמוטיבציהעלהמבוססות

המציאותלשינויוחתירהיוזמהולהשפיעלהובילרצון

מאפייני פרופיל הבוגר
את תהליכי המדידה  המנחים מרכזיים היבטים 

בארגוןוההערכה 

מסוגלות
ותעסוקההשכלה

ומתאימהאיכותיתהשכלה●

לבגרותזכאות: ראידאת/חממה●
המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים

הנדסאי/תוארסיים/לומד: בוגרים●

בכלים ומיומנויות הנדרשות  שליטה●
('מחשב וכו, שפות)לאקדמיה 

ושייכותזהות
במעגלימגובשתזהות●

השוניםהשייכות
החברהעםהיכרות●

בדואית-הערבית
הישראליתהחברהעםהיכרות●

ומוסדותיה
המדברכוכבישייכות לארגון ●

למשימתוומחוייבות

ערכים
תמורהללאנתינה●
ואמונה  האחרקבלת●

בשותפות  
למצוינותשאיפה●
אחריות, אמינות●

ומחויבות

מסוגלות
ועוצמותחשיבהמיומנות

ונחישותאומץ, נפשיחוסן●
ועצמאותעצמיתמסוגלות●
ולהתפתחללמודרצון●

מטרותמוכווניוביצועתכנון●

מחשבתיתוגמישותביקורתיתחשיבה●
יכולת להניע ולבנות שיתופי פעולה  ●
אפקטיביתבצורהוהעברתומסרגיבוש●
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:בחינוךמצוינות
לעומת,84.4%עלעומדלמנהיגותהמדברכוכביבתיכוןלבגרותהזכאותאחוז

.הבדואיתבחברהבלבד48%

גבוההבהשכלהמשתלביםמהבוגרים65%
.הבדואיתבחברה8.7%-לכבהשוואה,שנהמידי

2021מאי,ירושליםאחדותפרס
ביןלחיבורפועלועלהמדברכוכבילתיכוןניתןזכינובוהרביעיהלאומיהפרס

.מגזריםביןפעולהושיתופיקהילות

2019פברואר,זוסמןפרס

.חברתייםלאתגריםחדשנייםפתרונותעלהמדברלכוכביניתן

2018יוני,הנשיאפרס
תרומהעלריבליןראובןהנשיאי"עהמדברלכוכביניתןלהתנדבותהנשיאאות

.הישראליתלחברהדופןיוצאת

2018דצמבר,הישראליתהתקווהפרס
ולשותפותלגיווןתרומהעלהמדברלכוכביניתןבנגבגוריוןבןמאוניברסיטת

.הישראליתבחברה

מנהיגותלפיתוחמודל
לפיתוחבמכינותלתמיכהתקנההחינוךמשרדהקיםהמדברכוכביבהשראת

.הארץרחביבכלהערביתבחברהמנהיגות

בוגריםמעורבות
רבים.המדברכוכביבפעילותמעורביםלהיותממשיכיםשלנומהבוגרים97%

.בקהילותיהםבקביעותמתנדביםמהם97%וחברתיותיוזמותמפתחיםמהם

הקורונהמשברבמהלך
החברהוכללהבדואיתהחברהלמעןבהתנדבויותפעילחלקלקחושלנוהכוכבים

למשפחותמזוןחבילותוחילקוארזוהם.המשברמראשיתכברהישראלית

ניהלו,הסגריםבמהלךהרפואייםהצוותיםלילדימסגרותהפעילו,נזקקות

עלהוקרהאותקיבלוהם.ועודלקשישיםסייעו,התחסנותלעידודקמפיין

.גבוההלהשכלהמהמשרדותרומתםמאמציהם
.
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חינוכירצף
משותפתואחריותארגוניתראייהמתוךמתנהלותהמדברבכוכביהתוכניות

:השינויתאורייתלהגשמת

בפרופילהעומדיםחניכים125במצטבריעברו,הקרובותהשנים5במשך•

תכניותאתשיסיימוחניכים265.והחממהראידתהמנהיגותלתוכניותהבוגר

.הבוגריםלתוכניתיעברוהבוגרבפרופילויעמדוהמנהיגות

חברתיתוהובלהמנהיגות
,צעירהבדואית-ערביתמנהיגותשלחדשדורלפיתוחפועלהמדברכוכביארגון

:הנגבובמרחבהבדואיתבקהילההמציאותאתשתשנה

מהםמחצית,חברתיתמעורביםמהבוגרים60%–חברתיתמעורבות•

פעילותיוזמיםאו/ובשנהומעלהשעות40שלבהיקףחברתיתמעורבים

.משמעותית

כמשרתיישתלבואקדמיהשסיימוהבוגריםמתוך40%-משפיעהתעסוקה•

התפתחותהמאפשריםבתפקידיםאוהשפעהבעליבתפקידיםהציבור

.*השפעהלתפקידי

ושייכותזהות
,בדואי,פלסטיני)זהויותמרוביישראלאזרחיכולנוהמדברכוכביבארגון

העיסוק.למקוםהיסטוריתוזיקהשוניםנרטיביםבעלי,(מוסלמי,ערבי,יהודי

שלנרטיביםלכבדהיכולת.שלנוהחינוכיתבחובהחשובמרכיבהואבזהות

.פעולהבשיתוףלפעוללנומאפשרתהאחר

הדדיתערבותשקיימתידווחוהמדברכוכבימבוגרי80%-הדדיתערבות•

.הרשתחבריבקרב

אני":המשפטעםיזדהוהמדברכוכבימבוגרי80%-בישראללחברהשייכות•

לקחתצריכיםואנחנויחדכאןנשאר(ויהודיםערבים)כולנושאנחנומאמין

."ישראלבמדינתהחברהשלהעתידעלמשותפתאחריות

גבוהההשכלה
,להשתלבותמפתחהינהגבוהשהשכלהמאמיניםאנוהמדברכוכביבארגון

.בחברהוהובלההשפעה

לימודיםאובאקדמיהלימודיםיסיימו(ומעלה25בגלאי)מהבוגרים70%•

.**גבוהים
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ארגונייםפניםיעדים
מלאבאופןפועלהנוערבכפר'אשלב-פעילנוערכפר1.
לפיבתוכניתלמשתתףועלותהארגוןעלויותצמצום-עלויותצמצום2.

.ב"המצהתקציביהנספח

מטהיעדי
.ניהוליתעתודה/ניהולבתפקידיבארגוןהעובדיםבוגריםארבעה1.
ממשלהמתקציבייגיעהארגוןמתקציב60%:כלכליתקיימותשיפור2.

.עצמיותהכנסותליצירתקייםוממיזםומובטחיםקבועים

11

,להשפיע עליהםתפקיד שבא במגע עם אנשים רבים ויש בו פוטנציאל = תפקיד בעל השפעה *
. ניהולי או תפקיד בעל פוטנציאל של התווית מדיניותתפקיד 

.אקדמאיתוארהשלמתלטובתבהםלהכירשניתןלימודיםאוהנדסאילימודי**
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ביעדימיקודלהלן.2026עדשנתיבחתךתכניתלכלייחודייםמדידיםיעדיםמיפינו

:מהתכניותאחתבכל2021-2022

ראידאת

בוגרים

החממה

תיכון  
ורוואפד

.יעברו בהצטיינות70%, מהתלמידים יקבלו בגרות חברתית100%•

.ייקחו חלק ביוזמות חברתיות מעבר לדרישות בית הספר35%•

.  זכאות לבגרות84%-80%•

.במעורבות חברתית( 1-5בסולם של )ומעלה 4יקבלו ציון 70%•

.יוזמות חברתיות לאורך השנה6הקבוצה תיזום •

יוזמה וחתירה  'בפרמטר ( 1-7בסולם )ומעלה 5יקבלו ציון60%•

.'לשינוי המציאות

.  יתחילו לימודים גבוהים תוך שנתיים60%•

.במעורבות חברתית( 1-5בסולם של )ומעלה 4יקבלו ציון 70%•

.יוזמות חברתיות לאורך השנה6הקבוצה תיזום •

יוזמה וחתירה 'בפרמטר ( 1-7בסולם )ומעלה 5יקבלו ציון55%•

.'לשינוי המציאות

.  יתחילו לימודים גבוהים תוך שנתיים80%•

שעות25שלבהיקףחברתיתמעורביםהפעיליםמהבוגרים45%•

.ומעלהשעות40שלבהיקףמהםרבע,ומעלהשנתיות

בסולם)ומעלה4ציוןיקבלוהמדברכוכבימלגותממקבלי70%•

.המלגהבמסגרתביצעושהםהעבודהאיכותעל(1-5

.למציאותתגובהאירועי7לפחותייזמו•

או/והמקומילשלטוןצועריםלתכניתיתקבלולפחותבוגרים3•

.הציבורילשרותאחרותהשמהלתוכניות

.הציבוריבמגזרבמשרותישתלבואקדמיהשסיימומהבוגרים40%•

שלהםבמחזורשאינםבוגרים20לפחותמכיריםשהםידווחו70%•

.עזרהבבקשתאליהםלפנותנוחומרגישים
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?מה הלאה
לפיתוח מנהיגות בדואיתחוסידמןקמפוס 

:סטטוס מעודכן
שנים3השלמנוכילשתףנרגשיםאנחנו

ואנחנו,אישוריםוהשגתתכנוןשל

בחודשתשתיותפיתוחעםלדרךיוצאים

.2022מרץ

13

:יכלולהקמפוס 
ב "י-כיתות ז, תיכון כוכבי הדבר למנהיגות•
החממה למנהיגות ויזמות•
תכנית הבוגרים•
מעונות ומתקני פנימייה•
חללים ייעודיים לחינוך טכנולוגי מתקדם•
פורמלי-תשתיות ומתקנים לחינוך בלתי•
ארגונימטה •

ביתויהווה,שלנוהמנהיגותתכניותכלאתיאכלסבדואיתמנהיגותלפיתוחחוסידמןקמפוס

לצדבויחיובדואיםנוערבני.מטרותיואלומכוונתהארגוןערכיעלהמבוססתתוססתלקהילה

.לחיקוימודלויהווכחונכיםשישמשוובוגריםלכיתהחברים,צוותאנשי

בתנאיתלמידיםשלשגשוגהמאפשרים,בישראלנוערכפריעקרונותפיעלייבנההקמפוס

כוכבישלהנוערבכפר.הנוערבניעבורחייםומשנימשמעותייםחינוךתהליכיוהנעתפנימייה

פורמאלייםובלתיפורמאלייםלימודיםשלמדויקשילובתכלולהלימודיםתכניתהמדבר

אתיספקובכפרהלימודים.יזמיתורוחביקורתיתחשיבהויעודדוםייטבעכשרונותשיטפחו

,קוגניטיביתהתפתחותויקדמוהחניכיםשלהמנהיגותכישורילפיתוחהאופטימלייםהתנאים

.ומאוזנתמיטיבהורגשיתחברתית

תכניותרצףבאמצעותוייחודימהפכניחינוךתלמידיםלאלפילספקלנויאפשרהנוערכפר

בדואיםמנהיגיםשלואפקטיביתפעילה,רחבהרשתשלפריסהולהבטיח,שלנוהמנהיגות

.צעירים
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2021-2022חדש ב
מרחיבים את ההשפעה
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בכוכבילפעולהשנההחלה,יותרצעירקהלבקרבהארגוןערכיאתלהפיץמנתעל
חברתיתאחריותהמטמיעה"(המדבראבירי)"אלסחראאפורסאןתכניתהמדבר

.הנגברחבימכל12-16בגילאינוערבבני

ומעורבותנתינהבאמצעותמנהיגותופיתוחלהעצמההפועלתייחודיתנוערתנועתזוהי
,האחרקבלת,נתינהכמוערכייםנושאיםסביבחברתיתבפעילותמשתתפיםהחניכים.קהילתית
בקהילותלנזקקיםוסיועהתנדבותבאמצעותאותםומממשים,ואחריותמנהיגות,הקשבה

וצפויה,בנגבבדואיםיישוביםבארבעהפועלתשבועיים-דומפגשיםהכוללתהתכנית.שלהם
.שנהמידינוספיםלישוביםלהתרחב

לשנהמספר המשתתפים 
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תקציב ארגוני
2022
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ח"שעלויות לפי תכנית

577,995הנהלת כפר הנוער

6,880,013תיכון כוכבי המדבר למנהיגות

3,483,743מרכז לחינוך חברתי-רוואפד

789,253אבירי המדבר-תנועת הנוער פורסאן 

3,011,652החממה למנהיגות ויזמות

1,834,624להעצמה נשית ומנהיגותראידאת

2,573,580רשת הבוגרים והבוגרות

1,412,316מחלקת קהילה

1,609,892פיתוח חינוכימחלקת 

2,504,847הנהלה ופיתוח משאבים

130,000פעילות להכנסה עצמית

400,000בלתי צפוי

480,000רשת ביטחון פיננסי

25,687,915כ הוצאות"סה

הכנסות

13,455,792ממשלתי

5,655,821ופדרציותקרנות 

2,732,151ל"עסקיים ופרטיים מחותורמיים

2,059,500מישראלתורמים עסקיים ופרטיים 

200,000קהילה בדואית והכנסה עצמית

332,000שכר לימוד

24,435,264כ הכנסות"סה

1,252,650נותר לגיוס
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תודה לשותפים שלנו
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משרד החינוך

משרד הרווחה

אריק דה רוטשילד

חוסידמןקרן 

גילברטקרן 

קרן קראון

קרנות הביטוח הלאומי

שוסטרמןקרן 

 Carob Treeקרן

מנומדיןקרן 

יורק-ניופדרציית 

בלאושטייןקרן 

קרן גרשון קורן

קרן ריין

בנק הפועלים

בנק לאומי

בנק דיסקונט

ביג מרכזי קניות

משפחת זאב

קיבוץ חצרים

דרך כפר

גנדירקרן 

קסיררקרן 

אוךמשפחת 

לוי-משפחת דה

משפחת סומך

קרן ביחד

עבודימשפחת 

סחרוףמשפחת 

מועצה אזורית בני שמעון

וייסברנקו

בית מורשה

משפחת עצמון

גוטסמןמשפחת 

משפחת לנדן

תעמיתמשפחת 

גוטווירטקרן אהרון 

קומסקו

One8קרן 

מתנאלקרן 

וקסנרקרן 

א"יקקרן 

עיגול לטובה

ביטוח ישיר

השקעותאיי.בי.איי

משפחת רייך

פארם-סופר

אקרמןסטיבן 

משפחת קרסו  

משפחת וילנאי

משפחת שעשוע

משפחת דיין

ישראלוףמשפחת 

שטיינהרדטמשפחת 

משפחת גד

אלסנעמשפחת 

סנטגרקרן 

יחד ניצור עתיד טוב יותר לנגב ולחברה הישראלית
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סיכום
שלהשקעה,חדשנות,תמידייםלמצליחיםארגוניםהפיכתעלונכתבנאמרהרבה
.ועוד,השותפותתחושת,הארגוןעובדישלהזדהות,מנהליםשלארוכותשעות

שלהדינמיותאתהבאהלתקופההארגוןלרגליכנרלצייןאבחר,אלהמכלאך
.יעדיוואתדרכואתרבותפעמיםחוזרתבדיקהללאצומחארגוןאין.העולם

מהלהסתכלנצטרךתמיד,כןעל.חייםדרךזו-שםלאזה"המדברכוכבי"
התהליךאתויטייבויתוואלהשאלות?היעדיםאתהשגנוהאם,עשינומה,כתבנו

.הארגוןערכיעלשמירהשל
להגביללאניסינו,במקבילאך,העתידאתלאמודניסינו,האסטרטגיתבתוכנית

.לנוזריםשאינםמושגיםהםוחדשנותגמישות,ודינמיותהיות,עצמנואת
,שלנוהמצוינותלכיווןלמנפםנדעאך,בתוכניתשינוייםשיהיוייתכןבהחלט
ואכן,לטעויותניפוללאאינשאללה.שלנוהארגונייםהיעדיםבהשגתוגידול
ידיפריויעדיםמטרות,שוניםלרבדיםהמחולקת,תכניתנואתלממשנצליח
.המפהאתלציירשסייעומוכשריםאנשים

מנהיגותשמתווה,פעילותשופעמקוםיהיההמדברכוכביהקרובותבשנים,בעיני
חייםבתחומילהובילבנגבהבדואיתהערביתהחברהצעיריבידיתסייעאשר

דרכיםמפתאלאהתוכניתאין.לצמיחהגווניוכלעלבכללותוהנגבאתותצעיד
אלבמחשבותיהםשהיוהרעיונותמיטבמביןלהעבירהכדיעמלושאנשים
המצפןאתבתוכהמסתירההיאאך,קדושהאינהזודרכיםמפת.בעתידהמציאות

שלאמונהמתוךהמאחדאתומחפשבשוניההכרהאתשמציין,שלנוהפנימי
.בשניאחדאותםושוזרתהנגבתושביכלביןוהזדהותשוויון

לשינויתחרותקיימתשבובעולםחייםאנו,כארגוןאוכקהילהלא,לבדלאאנו
למעמסהמודעיםאנו,כתחרותזהאתרואיםאנואין,הבדואיתהערביתהחברה

עודכל,אמיתייםשותפיםבאחריםלראותבחרנואנו,במלאכההעוסקיםכלשל
לנו.יותרטובעתידבבנייתאמתינדבךמהוויםאשרהערכיםשימורהיאהמטרה

ולחפש,המפהעלהשבילאתלסמןבחרנו,כןועל,לאחריםכמו,הידעאתיש
על.שותפויותאלובמקומותולייצר,מצטלבותרקולאנפגשותדרכינובהןנקודת

,יסתכל,תמידנאיזכורלתוכניתביחסדרכואתבודקאומעייןאשרמנהלכל,כן
טובמשותףלעתידאותנולהביאיכוליםאשרבזירהשותפיםישנםהאםיוודא
.הבדואיתהערביתבחברהיותר

שהעתידואמון,גדוליםמשאביםמחייבתזוריאליתתכניתמנגד,מרובההמלאכה
כלעלידיאתוסומךבטוחאני.קורונההפוסטשלבעידןבטוחהארגוןשל

ליישוםלהביאהכלויעשו,שלהםהביתאתהמדברבכוכבירואיםאשרהעובדים
.ממוןאובאנשיםזהאם,הדרושיםהמשאביםוגיוס

ודבקותםתרומתםעלהכללמןיוצאללאהארגוןאנשילכלנתונהתודתילבסוף
.חברתישינוישלבמשימה

שדותואתהמחרשמשתעלהתכף,יותרטובהמציאותעםהמחרשמשתזרחתכף
רקלא,בכוכביםמלאהמדברכימצייןאשרשפויקוליעירהנגבועריהנגב

.ביוםאלאבלילה

,עפר'גאבויוסף
שותףל"מנכ
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