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ו נ ל ש ה  מ י ש מ ה
כוכבי המדבר פועלים לפיתוח דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה, שתשנה את המציאות בקהילה 

הבדואית ובמרחב הנגב.
הארגון פועל ומחבר בני נוער, צעירים וצעירות, הבאים מיישובים ושבטים שונים ליצירת קבוצת מנהיגות מלוכדת, שיחד תוביל תהליכים של 
שינוי. משימתנו היא לתת לחניכי התוכנית הזדמנויות לפיתוח ומימוש הפוטנציאל שלהם בכדי לסייע להם להוביל שינוי ולקדם את החברה 

הבדואית כחלק משמעותי ומוביל בחברה הישראלית.

ך ר ו צ ה ו ע  ק ר ה
בנגב מתגוררים כ-300 אלף בדואים המהווים כיום כשליש מתושבי האזור. קצב הצמיחה של האוכלוסייה הבדואית )4% בשנה( מהיר 
ביותר ועד שנת 2030 היא צפויה להוות כמחצית מאוכלוסיית הנגב. החברה הבדואית עוברת בעשורים האחרונים שינוי מאורח החיים 
הנוודי המסורתי לאורח חיים מודרני. מעבר זה יוצר קונפליקט זהותי מורכב בין דורות ובעוד אורח החיים הנוודי הסתיים, ההתאקלמות 
באורח החיים המודרני נמצאת עדיין בעיצומה. הבדואים נמצאים בתחתית הסולם החברתי-כלכלי בישראל בכל המדדים, כולל תעסוקה 
והשכלה: אחוז נשירה מהתיכון עומד על 29%, רק 8.7% ממסיימי תיכון פונים ללימודים גבוהים, רק 22% מהנשים הבדואיות ו-60% 
מהגברים מועסקים, ו-80% מהילדים מתחת לקו העוני. התכניות החינוכיות של כוכבי המדבר עוסקות כולן בפיתוח תחושת מסוגלות, 

הטמעת יכולת היזמות, ולקיחת אחריות על החברה.

לשם בנייתה של רשת מנהיגים על-שבטית אנו מפעילים רצף של תכניות חינוכיות:

גיל 12-15 פורסאן: מנהיגות דרך התנדבות ארגון נוער בו משתתפים כ-300 נערים ונערות ברשויות שונות. הצעירים נפגשים פעמיים  • 
בשבוע: במפגש הראשון הם דנים בסוגיות ליבה כמו פערים חברתיים, מניעת אלימות, נתינה ואחריות קהילתית ובמפגש השני    

הם יוצאים לשטח, להתנדב ולסייע בקהילה.  

כוכבי המדבר למנהיגות הוא בית ספר על שבטי אשר מגיעים אליו תלמידות ותלמידים מכל הנגב.  גיל 18-14 בית הספר התיכון   • 
יהודי-ערבי אשר מדגים הלכה למעשה דו קיום, ומחנך את התלמידים  התלמידים לומדים בכיתות קטנות עם צוות מורים מעורב    
למנהיגות, מצוינות, מעורבות חברתית והתנדבות. בבית הספר שלנו לומדים בשנה 250 תלמידים. הלימודים בבית הספר מתקיימים    
ארבעה ימים בשבוע ולכל שכבה יש יום בשבוע שמוקדש לחינוך בלתי פורמאלי העוסק במגוון תכנים: חינוך טכנולוגי, פיתוח הזהות    

האישית, מגדר, כישורי חיים, הדרכה ועמידה מול קהל, יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית ועוד.   

גיל 19-18 החממה למנהיגות ויזמות "החממה" היא תכנית חינוכית אקסקלוסיבית לבוגרי תיכון הנמשכת שנה בתנאי פנימייה מלאים.  • 
מדי שנה משתתפים בחממה כ-40 צעירים בעלי פוטנציאל מנהיגות ורצון לשינוי חברתי. חניכי התכנית מפתחים את כישורי המנהיגות    
שלהם ומגבשים את זהותם באמצעות התמודדות מול אתגרים רבים בסדרות שטח תובעניות ברחבי הארץ, התנסות מעשית ביזמות    
חברתית וקהילתית, מפגשים עם קבוצות שונות בחברה הישראלית, הכרות עם עולם העבודה ופיתוח כישורי חיים. בנוסף, החניכים    

עוברים הכנה משמעותית לקראת האקדמיה.  

גיל 19-18 ראידאת )בעברית: "פורצות דרך"( העצמה נשית ומנהיגות תוכנית "ראידאת" היא תוכנית אינטנסיבית של שנה המיועדת  • 
לבוגרות תיכון מצטיינות בעלות פוטנציאל מנהיגות ומשתתפות בה מדי שנה כ-40 צעירות. המשתתפות מגבשות את זהותן האישית,    
בחברה  שונות  קבוצות  עם  ונפגשות  חברתית,  ביזמות  מתנסות  עצמי,  וייצוג  עצמי  לביטוי  כלים  רוכשות  גישור,  כישורי  מפתחות    
הישראלית להיכרות עם הפסיפס האנושי בישראל. כמו כן, התוכנית עוסקת גם בפיתוח מיומנויות למידה ומחקר, הכנה לאקדמיה    

ולעולם התעסוקה, בדגש על תעסוקה משמעותית בעלת מעגלי השפעה רבים ואיכותיים.  

גיל +20 תוכנית בוגרות ובוגרים תוכנית הבוגרים היא השלב אשר בו משימתנו - בניית מנהיגות בדואית חזקה ומשפיעה - מתממשת.  • 
התוכנית מפעילה מודל של "מעורבות כהזדמנות לפיתוח". לצד תמיכה בהתפתחות האישית של כ-250 בוגרים המשתתפים בתוכנית,    
היא גם מאפשרת להם לפתח יוזמות חברתיות ולהעניק לקהילה, להשתתף בסדנאות מנהיגות ולקבל הכוונה מקצועית ואקדמית.    
השנה, דווקא על רקע משבר הקורונה, אנו עדים לצמיחה האמיתית של הכוכבים שלנו כמנהיגים בקהילתם כבר עכשיו. הם מתנדבים,    

תומכים, יוזמים פתרונות יצירתיים לצרכים בקהילה ופועלים כל העת למען החברה כולה.  

נוער שיהווה קמפוס מנהיגות עבור כלל התוכניות שלנו. אחרי שלוש שנים של תכנון קפדני,  בימים אלו אנו בתהליך הקמת כפר 
יצאנו לדרך עם שלב א' של קמפוס חוסידמן למנהיגות בדואית של כוכבי המדבר. הלימודים בקמפוס בתנאי פנימייה, תוך שילוב 
החניכים. של  המנהיגות  כישורי  לפיתוח  האופטימליים  התנאים  את  יספקו  פורמליים,  ובלתי  פורמליים  לימודים  בין   מדויק 

בית הספר של קמפוס חוסידמן למנהיגות צפוי לפתוח שעריו ל-600 תלמידות ותלמידים בינואר 2024. 


