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בנגב חיים כרבע מיליון בדואים, המהווים כשליש מאוכלוסיית הנגב. כ-63% 

מהבדואים בנגב הם היום מתחת לגיל 17; עד שנת 2030 הבדואים יהוו כמחצית 

מאוכלוסיית הנגב. 

כיום מרבית מהתושבים הבדואים בנגב נמצאים מתחת לקו העוני, ובעלי 

 גישה מוגבלת לצרכים בסיסיים כמו תזונה מספקת, חינוך ראוי או הזדמנויות 

לתעסוקה איכותית.

הרקע והצורך
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אנו מקבצים יחד צעירים וצעירות בדואיים חדורי מוטיבציה מכלל השבטים 

הבדואיים בנגב במסגרת חינוכית מעצימה, מלמדים את הצעירים לזהות את 

לשינוי  ולהוביל  המציאות  את  לשנות  שיכולים  כמנהיגים  בהם  הטמון  הכוח 

משמעותי ועמוק בחברה הבדואית ממנה באו, ובחברה הישראלית בכלל. 

הפתרון שלנו
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גישור על פערים ושסעים בתוך החברה הבדואית: בתוכניות שלנו משתתפים נערים ונערות מכל   • 
רחבי הנגב, מכפרים מוכרים ובלתי מוכרים, עיירות וערים, בני שבטים שונים.  

מודל ייחודי לפיתוח מנהיגות: משרד החינוך הקצה 130 מיליון שקלים על פני 5 שנים לתמיכה   • 
בתוכניות מנהיגות המבוססות על המודל של “כוכבי המדבר”.  

רשת בוגרים פעילה: 95% מהבוגרים שלנו נשארים פעילים ב“כוכבי המדבר“. מעל 65% מהבוגרים   • 
וכ-80%  הכללית(,  הבדואית  באוכלוסייה  כ-9%  )לעומת  גבוהה  להשכלה  ממשיכים  שלנו    

מהבוגרים מפתחים פרויקטים יזמיים.  

דו-קיום הלכה למעשה: צוות ההנהלה מורכב מיהודים ובדואים, וכך גם צוותי ההוראה, הרכזים   • 
והשטח. כולם  עובדים יחד כדי לקדם את מטרות “כוכבי המדבר”. גם הוועד המנהל שלנו  מורכב    

משני שליש בדואים ושליש יהודים.  

מצוינות בחינוך: אחוז הזכאות לבגרות בתיכון כוכבי המדבר עומד על 84%, לעומת פחות מ-50%   • 
באוכלוסיה הכללית.  

מיזם משותף: משרד המשפטים אישר השתתפות ממשלתית במיזם כפר הנוער של כוכבי המדבר    • 
באמצעות הסכם של מיזם משותף, בהתאם לתקנה 3 )30( בחוק המכרזים.  

פרסים על פעילותנו: ביוני 2018 זכינו לקבל מהנשיא ריבלין את אות הנשיא להתנדבות, בגין   • 
מאוניברסיטת  הישראלית  התקווה  בפרס  זכינו   2018 בדצמבר  הישראלית.  לחברה  תרומתנו    

בן גוריון בנגב, בגין פעילותנו  לגישור ואחדות בין אוכלוסיות שונות בישראל. בפברואר 2019 זכינו    

בפרס זוסמן-ג’וינט למצוינות בתחום השירותים החברתיים בישראל.  

בית ספר חדשני: בזכות עיצוב ייחודי וידידותי לסביבה, בית הספר המתוכנן של כוכבי המדבר   • 
נבחר מתוך עשרות בתי ספר לתוכנית תכנון ועיצוב מוסדות חדשניים של משרד החינוך. זכייה זו   

מבטיחה השתתפות ממשלתית גבוהה יותר בעלויות הבנייה.   

ההישגים שלנו
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הצעד הבא: 
כוכבי המדבר

קמפוס חוסידמן 
למנהיגות בדואית

ויהווה  "כוכבי המדבר"  "כוכבי המדבר" למנהיגות בדואית יאכלס את כל תכניות  קמפוס חוסידמן 

בית לקהילה תוססת המבוססת על ערכי "כוכבי המדבר". הקמפוס נקרא על שם משפחת חוסידמן 

שאפשרה בנדיבותה את התנעת הפרויקט, ויבנה על פי עקרונות כפרי נוער בישראל. 

החיים בכפר נוער בתנאי פנימייה מאפשרים הנעת תהליכי חינוך משמעותיים ומשני חיים עבור בני 

הנוער. בכפר הנוער "כוכבי המדבר" בני נוער בדואים יחיו לצד אנשי צוות, חברים לכיתה ובוגרים 

שישמשו כחונכים ויהוו מודל לחיקוי. תכנית הלימודים תכלול לימודים פורמאליים ובלתי פורמאליים 

שיטפחו כישרונות טבעיים, יעודדו חשיבה ביקורתית ורוח יזמית, ויספקו את התנאים האופטימליים 

לפיתוח כישורי המנהיגות של החניכים. 
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תכניות כפר הנוער
עם הקמת כפר הנוער במקום הקבע, נוכל להרחיב ולהעמיק את רצף התכניות עטורות הפרסים 

שלנו ולהגביר את השפעתן:

בית ספר "כוכבי המדבר"

)עבור 600 בנים ובנות בכיתות ז'–י"ב(

כיתות קטנות ורמת הוראה גבוהה יאפשרו לתלמידים להצטיין בלימודיהם.

מרכז העצמה והעשרה "רוואפד" )בעברית: יובלים(

)עבור כל תלמידי בית ספר "כוכבי המדבר"(

מגוון רחב ופורץ דרך של פעילויות וחוגי העשרה אשר ישלימו בדרך של חינוך בלתי פורמאלי את 

הלימודים הפורמאליים בבית הספר, תוך תפיסה הוליסטית של התלמידים.

חממה למנהיגות

)עבור 50 צעירות ו-50 צעירים בני 18–19(

קריירה  גבוהים,  ללימודים  תיכון  בוגרי  צעירים  המכינה  פנימייה  בתנאי  שנה  של  יוקרתית  תכנית 

משמעותית ותפקידי הנהגה עתידיים.

רשת כוכבי המדבר

כלל- בדואית  מנהיגות  ליצור  המשימה  במילוי  וחשוב  משמעותי  חלק  היא  שלנו  הבוגרים  רשת 

שבטית משמעותית. בעזרת הרשת, בוגרי כוכבי המדבר יעבדו יחד לטובת הקהילה הבדואית והחברה 

הישראלית בכלל.
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דרוש כפר
ביניהם  ייצרו  וכוכבים  צוות  אנשי  מורים,  להצלחתם.  המוקדשת  בקהילה  יפרחו  הכוכבים שלנו   .1 

קשרים חזקים ומשמעותיים יותר מן הקשרים האפשריים בבית ספר באווירה רגילה.   

הצוות החינוכי בכפר יהווה מודל לחיקוי וידגים הלכה למעשה ערכים שיש להם חשיבות גבוהה   .2 

להצלחה כמו שאיפה למצוינות ואומץ לחלום, ליזום ולבצע.   

התפתחות אישית ופיתוח מנהיגות הם תהליכים שאורכים זמן ומתרחשים בהדרגה. תנאי הפנימייה   .3 

בהם יחיו התלמידים 24/7 יספקו את הזמן הדרוש כדי ללוות כל תלמיד לאורך התהליך, בקצב    

שמתאים לו.  

יהווה  ויהודי,  בדואי  מעורב  צוות  הכוללת  על-שבטית,  כמסגרת  הנוער  כפר  של  המיוחד  אופיו   .4 

השראה לדו קיום אמתי בחברה הישראלית השסועה.  

כפר הנוער יהווה מקור גאווה עבור הקהילה. מתקני הכפר יאפשרו לקיים אירועים על-שבטיים   .5 

לתלמידים ומשפחותיהם, וכן לארח מנהיגים דתיים, אנשי מפתח בכלכלה, ואת הציבור הרחב.  

עם העברת תוכניות כוכבי המדבר למסגרת של כפר נוער, המדינה תממן 75% מעלויות התפעול   .6 

השנתי, וכך תובטח יציבות ארגונית לשנים רבות.  

כדי לייצר שינוי משמעותי וארוך טווח בחברה הבדואית, 

החינוך שאנו מספקים מוכרח להיות אינטנסיבי ומעצב. 

הכנסת כל התוכניות שלנו תחת קורת גג אחת תאפשר 

לנו למלא את הצרכים האקדמיים, הרגשיים והחברתיים 

של התלמידים, ולייצר דור חדש של מנהיגים משפיעים 

ומשמעותיים.
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 מאפייני התהליך החינוכי 
בכפר הנוער

תלמידי "כוכבי המדבר" ירכשו ידע, כישורים ותודעה שישמשו אותם כמנהיגים בישראל, כולל:

שליטה בשפה העברית על בוריה  .1

כישורי ביטוי עצמי, גיבוש מסר והעברתו  .2

כישורים חברתיים ואינטליגנציה רגשית )באמצעות עבודה קבוצתית ואינטראקציה   .3 

חברתית קבועה(  

הכנה ללימודים גבוהים  .4

ידע כללי על ישראל, העולם, מדע, טכנולוגיה, מנהיגות, מגדר, חברה וספורט  .5

זהות בדואית מגובשת לצד זהות ישראלית  .6

מחויבות לערכים של דו-קיום  .7

לנו להעניק לבני הנוער הבדואים  יאפשר  כפר הנוער 

 חינוך מעולה שיאפשר להם להיות מנהיגי המחר בנגב. 

בדרך  משמעותית  דרך  אבן  היא  הנוער  כפר  הקמת 

הכפר  מן  יצאו   ,2030 שנת  עד  מטרתנו;  את  לממש 

בכישורי  המתאפיינים  בדואים  בוגרים  מ-1000  יותר 

כדי להוביל  ואשר מצוידים בכלים הדרושים  מנהיגות 

את החברה קדימה.
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המדבר"  "כוכבי  הנוער  כפר 

קמה  בית  למחלף  סמוך  יוקם 

נמצא  האתר   .6 כביש  על 

נסיעה  כשעה  של  במרחק 

מירושלים ומתל אביב.

מיקום הכפר
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בית ספר   1

מבני ציבור   2

3  מעונות בנות

חממה   4

מעונות בנים   5

מגורי צוות   6

מגורי צוות –    7 
משפחות צעירות   

מגורי צוות –    .8 
משפחות   

תכנית העל של הכפר
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מצב הכפר היום

כפר הנוער יוקם על שטח של כ-60 דונם במועצה האזורית בני שמעון. משרד האדריכלות עטור 

הפרסים, "פלסנר אדריכלים בע"מ", מתכנן את הכפר כמרחב חינוכי מתקדם תוך שילוב מאפיינים 

תרבותיים מהמורשת והמסורת הבדואית. הפרויקט מנוהל על ידי חברת "פורן שרים", חברה ותיקה 

החקלאות  משרד  עם  יחד  פועלים  אנו  אלו  בימים  וייחודיים.  מורכבים  פרויקטים  בניהול  ומנוסה 

להעברת החלטת ממשלה שתבטיח מימון של 50% מעלויות תכנון הכפר, פיתוחו ובנייתו. בנוסף, 

התרומות  לגובה  ששיווה  באופן  למימון  משאבים  בהקצאת  עניין  הביעו  ממשלה  משרדי  מספר 

.)matching( הפילנטרופיות

 אנו מקדמים שותפויות לתכנון הכפר ופיתוחו. 

בעזרת תמיכתך, נוכל להפוך את כפר הנוער מחלום למציאות.
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אבני דרך שהושגו
מרץ 2018

הגדרת הגישה החינוכית של הכפר
בין תרבות  בעזרת מומחים ממכללת סמינר הקיבוצים הגדרנו מאפיינים למבנה הכפר המשלבים 

ומורשת בדואית גאה ובין החזון החינוכי שלנו.

אפריל 2018
בחירת חברת ניהול לפרויקט

חברת "פורן שרים", המנוסה בפרויקטים מורכבים, נבחרה לפקח על בניית הכפר. בין לקוחות החברה 
נמנים רכבת ישראל, מכון ויצמן ומשרד הביטחון.

מאי 2018
בחירת אדריכל

חברת "פלסנר אדריכלים בע"מ" עטורת הפרסים ניצחה בתחרות עיצוב סגורה בזכות יצירתיות וחזון 
יוצאי דופן.

יולי 2018
הידוק השותפות עם משרד החינוך

משרד החינוך היקצה 27 מיליון ₪ לבניית כפר הנוער.

אוקטובר 2018
אישור הרשות המקומית

הנוער  כפר  בניית  לטובת  בשטחה  דונם  כ-60  רשמי  באופן  הקצתה  שמעון  בני  מקומית   מועצה 
"כוכבי המדבר". 

נובמבר 2018
צוות התכנון שלנו נפגש אחת לשבוע כדי לדייק את פרטי התכנון והבנייה, כולל תשתיות ושירותים,   • 

ביטחון ובטיחות, אדריכלות נוף ותקשורת.  
משפחת חוסידמן תרמה בנדיבותה עשרה מיליון דולר לצורך הקמת קמפוס חוסידמן.   •

פברואר 2019
השלמת התכנון הראשוני.

אוקטובר 2019
השלמת תוכניות בנייה.

יש לנו הרבה רעיונות 

והזדמנויות להוקרה והנצחה 

שהיינו שמחים לדון בהם.

 תודה על שותפותך 

 ועל נכונותך לשמוע 

על פעילותנו!
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הצטרפו אלינו
יעל ביאלר, סמנכ"לית פיתוח משאבים 

טלפון 4461212 052

yael@desertstars.org.il אימייל

deser t s tars .org . i l



 ” הגיע הזמן שנעבור מתודעה של אומת 
סטארטאפ בלבד, לתודעה של אומת    

סטארטאפ חברתי. אנו יכולים לעשות    

זאת. אנו חייבים לעשות."   

מתן יפה  


