
בנגב מתגוררים כרבע מיליון בדואים המהווים 
כיום כשליש מתושבי האזור. קצב הצמיחה 
של האוכלוסייה הבדואית (4% בשנה) מהיר 

ביותר ולכן היא צפויה להכפיל את גודלה 
במהלך 16 השנים הקרובות כשבשנת 2030 

תהווה 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. בנוסף, במקרים רבים 
החיים בקהילה הבדואית מוכתבים על-ידי 

מערך של נאמנויות משפחתיות ושבטיות 
שגורמות, לעיתים, גם לסכסוכים אלימים 

ולהיעדר תשתית של מנהיגות מרכזית איכותית. 

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 ורק 22% 
מהנשים הבדואיות ו-60% מהגברים 

מועסקים. צעירים בדואים בדרום רואים את 
הפערים בינם לבין בני גילם בחברה היהודית 

בכלכלה, בבתי הספר, בהזדמנויות 
התעסוקתיות שלהם, בחיי הפנאי ובסביבתם. 

אותם הפערים בין הבדואים לכלל החברה 
הישראלית מייצרים תסכול וייאוש ומגבירים 

את תחושת הניכור.

התכניות החינוכיות של כוכבי המדבר עוסקות 
כולן  בפיתוח תחושת מסוגלות, הטמעת  

יכולת היזמות, ולקיחת אחריות על החברה.

גילאי +20 
רשת כוכבי המדבר

רשת כוכבי המדבר היא השלב אשר בו משימתנו 
- בניית מנהיגות בדואית חזקה ומשפיעה - 
מתממשת. הרשת מפעילה מודל של "מעורבות 

כהזדמנות לפיתוח" ולצד תמיכה בהתפתחות 
האישית של הבוגרים, היא גם מאפשרת להם 

לפתח יוזמות חברתיות ולהעניק לקהילה, 
להשתתף בסדנאות מנהיגות ולקבל הכוונה 

מקצועית ואקדמית, תוך שהם משתלבים 
במוסדות להשכלה גבוהה ובתעסוקה איכותית.
מטרת הרשת היא ללוות את הבוגרים לממש 

ולהגשים את ייעוד הארגון ולבצע מעבר 
מתפוקות, להשפעה חברתית.

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

yael@desertstars.org.il / 052-4461212    יעל ביאלר רחמים, סמנכ״לית פיתוח משאבים

גילאי 14-18 
בית הספר התיכון 

כוכבי המדבר למנהיגות
בית הספר כוכבי המדבר למנהיגות, הוא בית ספר 

על שבטי אשר מגיעים אליו תלמידות ותלמידים 
מכל הנגב. התלמידים לומדים בכיתות קטנות עם 

צוות מורים מעורב יהודי-ערבי אשר מדגים 
הלכה למעשה דו קיום, ומחנך את התלמידים 

למנהיגות, מצוינות, מעורבות חברתית 
והתנדבות.

מרכז העשרה ראוופד (בעברית: "יובלים"): 
כלל תלמידי בית הספר נשארים בבית הספר 

בשעות אחר הצהריים עד הערב לפעילות חינוך 
בלתי פורמאלית העוסקת במגוון תכנים: חינוך 

טכנולוגי, פיתוח הזהות האישית, מגדר, כישורי 
חיים, הדרכה ועמידה מול קהל, יזמות, התנדבות 

ומעורבות חברתית ועוד תכנים רבים. מרכז 
ההעשרה רוואפד משלב מדריכים יהודים 

ובדואים ופועל בקבוצות קטנות שמאפשרות קשר 
אישי ומעצים בין המדריך והחניכים ושיח 

קבוצתי איכותי. 

גילאי 18-19 
החממה למנהיגות ויזמות 

"החממה" היא תוכנית חינוכית אקסקלוסיבית 
לבוגרי תיכון הנמשכת שנה בתנאי פנימייה 

מלאים.  חניכי התוכנית 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 לקראת האקדמיה, 
מסיירים במוסדות לימוד רבים בארץ ומכירים 
מסלולים ייחודיים,  ולומדים קורסים  בעברית 

ואנגלית אקדמית.  

רקע וצורך

אנו מודים לכם על שהשקעת מזמנכם ללמוד על ארגון "כוכבי המדבר"
ומקווים שתצטרפו אלינו בפיתוח דור חדש של מנהיגים בדואים!

המשימה שלנו
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.


