
ל"זלוברסקיר רונן "לזכרו של סמ

ספורט וערכים-"סער"תוכנית



ר רונן "סמ26.05.2018, ח"ב בסיוון תשע"בתאריך י

. פעילות מבצעית ברמאללהנפל במהלך ל "זלוברסקי

.במותו20רונן שירת כלוחם ביחידת דובדבן  והיה בן 



.  מצאה משפחתו פנקסים אישיים בהם כתב את מחשבותיו, עם לכתו של רונן

:רונן בנה סרגל ערכים וניסח לעצמו מודל חיים

נתת  כמה, ש או כל יום מה נתת השבוע"לעשות עם עצמך חושבים כל סופ"

".איך ניתן לשפר ומה לשמר, השבוע מעצמך



אתותטמיעאורואתשתפיץעמותהלהקיםהוחלט,ההשראהמעוררתאישיותולאור
.הישראליתהחברהאתולשפרלקדםרצוןמתוך,האמיןבהםיסודערכי

באמצעות הפעלת תוכניות  , אהבת הארץ וציונות, מעודדת ערכים, "לאורו"עמותת 
,  לקהילה, למשפחה, לחברים, שונות לילדים ובני נוער המעודדות אותם לתת מעצמם

העמותה פועלת בקרב אוכלוסיות מגוונות מתוך מטרה לחבר ביניהן  . לחברה ולמדינה
.ולהעצים אותם



קבלת האחר והשונה

הדדיתערבות

יושרה

ציונות

אחווה ורעות 

במטרהדבקות

מקצועיות

ענווה

.מודל הערכים והנתינה של רונן הפך לליבה של פעילות העמותה
.הוא המוטו לפעילותה, אשר חקוק על מצבתו?"כמה נתת מעצמך השבוע"המשפט 



ספורט וערכים –" סער"תוכנית
 ומטרתה להקנות ולהטמיע אהבה לספורט  התוכנית הינה תוכנית שנתית המתבססת על אישיותו וכתביו של רונן

.  ל"בקרב ילדים ובני נוער לאורם של הערכים והמידות שאפיינו את רונן ז, וחיבור לערכים

באמצעות  , אימוני כושר גופני והקניית ידע בנושא אורח חיים בריא, פעילות גופנית, נכונהתזונה : הפעילות כוללת

.הרצאות וסדנאות

אחריות  , למצויינותשאיפה , חברות ואמת, דבקות במטרה: הערכים אליהם נחשפים ובהם מתנסים התלמידים

הלימוד והטמעת הערכים מתבצעת באמצעות פעילות חווייתית המלווה בשיח סביב הערך הנלמד וציטוטים . וענווה

.  לוברסקימכתבי רונן 

 בפרויקט תרומה לקהילהופעילויות שאחד מהם מוקדש להתנסות מעשית מפגשים 24התוכנית כוללת.

 מותאמת באופן מלא לכל שכבת גילהתוכנית.

אשר עברו הכשרה ייחודית לטובת יישום התוכנית עם בני ובנות נוער, מדריכי התוכנית הינם בוגרי יחידת דובדבן.

לעשות הכי טוב שאני יכול . ולהמשיך לתת הכי טוב שאני יכול! אני יכול! להגיד אני רוצה"
(לוברסקירונן .")בכל אקט
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וערכיםספורט –תכנית סער 

:  על-מטרת

לקדם אורח חיים בריא של התלמידים באמצעות הטמעת הרגלים בריאים הכוללים פעילות 

גופנית ותזונה נכונה אשר ישפיע על אווירת בית הספר  ישפיעו ויחוללו שינוי ברמת הפרט  

מנטאלית חברתית  , בית הספר כבית להתפתחות פיזית. הכיתה המוסד החינוכי והקהילה

.ורגשית כאורח חיים וכחלק מהכנה לשרות משמעותי בצבא ובאזרחות
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בריאותמודעתערכיתנוערקהילתולטפחוחברתייםבריאותייםידעפערילצמצם,

ואחריותשייכותמרגישהאשר,עצמיניהולויכולתומשמעותערךתחושתבעל

.ובבנייתןבעיצובןחלקליטולומוכנה,ולמדינהלחברה,לקהילה,לעצמה

וליישמובריאחייםאורחשללחשיבותהנוערבנישלהיומיוםמציאותאתלחבר.

לעצמך–"?השבועמעצמךנתתכמה"השאלהאתהנוערבניבקרבלהטמיע,

.במדינהבקהילה,בלימודים,החבריםבין,במשפחה,בבית

: מטרות התוכנית
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הטמעת הרגלים בריאים ותרבות של אורח חיים בריא כחלק מרכזי מאורח החיים.

הבנת החשיבות  בשיפור הרגלי הבריאות התזונה והגברת הפעילות הגופנית.

 הפנמה של אחריות אישית כלפי עצמי  –העצמה אישית והגברת המוטיבציה

.והסביבתי

 כלים להכנה לשירות צבאי ואזרחי משמעותיקבלת.

:ה/יעדים אישיים לתלמיד
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 מודעות לבריאות ואורח חיים בריאהמקדםיצירת אקלים בית ספרי.

  הטמעת מודל בו התלמידים הם סוכני השינוי המניעים את קהילת בית הספר ואת

משפחותיהם לחיים בריאים יותר וליישום עקרונות של תזונה נכונה ואורח חיים 

.בריא

ענווה  , חברות, דבקות במטרה, עידוד קהילת בית הספר בהטמעת ערכים של מצוינות

.  ואחריות

עידוד דוח ההתנדבות והאחריות באמצעות הכנה לשרות צבאי ואזרחי משמעותי.

:ספרייםבית יעדים 
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:  רציונאל התוכנית

בית הספר משמש מתווך בין היחיד לבין החברה והוא אפיק השפעה התורם  

לעיצוב זהותם הערכית והתרבותית של התלמידים ולהכשרתם להיות מחוללי  

.שינוי בחברה הישראלית

מערכת החינוך היא גורם מוביל בהתחדשותה של החברה הישראלית והפיכתה  
.לחברה בריאה המושתתת על תרבות ואורח חיים בריא

זמן רב מול כולל מחקרים רבים מעידים על כך שאורח החיים של בני הנוער בישראל 
ובנוסף ממעטים בפעילות גופנית בשעות  , תוך צריכת מזון מהיר ולא בריא, המסכים

למחלות  , אורח חיים זה פוגע בבריאות בני הנוער וגורם להשמנה. הפנאי
.ולהתנהגויות בסיכון

פעילות גופנית יום יומית לצד תזונה נבונה הינם חלק מאורח חיים פעיל ובריא  
תלמיד פעיל גופנית יהיה בריא יותר  ". נפש בריאה בגוף בריא"ומהווים ערובה ל

.  בגופו ובנפשו ויסגל לעצמו אורח חיים בריא גם כמבוגר

,  השילוב של פעילות גופנית המותאמת לכל הרמות ושיפור הכושר הגופני והיכולות

.לצד הקניית ידע ומודעות הם השילוב המנצח
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1 2

4 3

"  נפש בריאה בגוף בריא"
התאמה בין הערכים  

החינוכיים לבין ערכי יסוד  
.של החברה

-התפתחות והצלחת התלמיד 
"  שפה משותפת", תקשורת

-הורה-ושיתוף פעולה תלמיד
.מורה

פיתוח האישיות והמודעות  
לאורח חיים בריא באמצעות  

.חוויתיתפעילות 

יישום הכלים שרכשו לצורך  
יצירת אקלים בית ספרי  

.וקהילתי בריא

:אבני הדרך
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:מבנה התוכנית

פעילות סיכום שנתית  

לאורומירוץ סדנאות/הרצאות

דיון סביב  -בסוף כל פעילות 

מלווה  , הפעילות והערך הנלמד

.בציטוט מכתביו של  רונן

מפגש דיון ולמידה

הרחבת הידע אודות אורח חיים  

חשיבות הפעילות  –בריא 

הגופנית והסכנות שבהשמנה  

.ואלרגיה למזון

חוויתיתפעילות כושר גופני 

,  מלווה בערכי יסוד עם מדריך

להטמעת האהבה לספורט  

.ואורח חיים בריא

O.D.Tפעילות 
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תוכןמפרטנושא
ספורט ופעילות גופנית מלווה  

. בערכים

הטמעת ערכי  .פעילות גופנית מותאמת יכולת וגיל תוך מעקב אישי וקבוצתיתוכניתשעתיים* מפגשי סדנא 18

.דבקות במטרה ואחריות, מקצועיות, ענווה, רעות–היסוד 

?"כמה נתת מעצמך השבוע"–המוטו 

.חשיבות ומתן כלים–חיים בריא אורחשעתיים* הרצאות 2הכנה לצבא/תזונה ואורח חיים בריא

.הכרת התהליך–א "י–' כיתות י–הכנה לצבא 

.צ"קדאפשרות לבניית פעילות תואמת מכינה –ב "כיתות י

.אישית לכל תלמיד על פי נתונים אישייםתוכניתבניית שעתיים* מפגשי סדנא 2תוכנית אישית לאורח חיים בריא

כמה נתת מעצמך  "צמיד לתלמידים אירוע שיא בהשתתפות הצוות החינוכי בו יוענקושעות2מסע מסכם פעילות: אירוע שיא

"?השבוע

פעילות שנתית מסכמתשעות2"לאורו"מרוץ –אירוע שיא 

מתנות  "/"קמחא דפסחא)"נתינה בקהילה לבחירת התלמידים –ערך הנתינה שעות  3תרומה לקהילה

(.ביקור חולים וכדומה"/לאביונים

,  ת שכבה/רכז, מורהעםוועצותיוהמלאפעולהבשיתוף,׳לאורו׳עמותתשלמקצועימדריך:ליווי והנחיה

.הלמידה ולכיתה הספציפיתלתהליךפעילותתוך התאמה מלאה של ה

:מבנה המפגשים
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"לאורו"מרוץ : אירוע שיא שנתי

מרוץ "אנו עורכים את ,  המתקיים בסמוך למועד נפילתו של רונן, כאירוע שיא, אחת לשנה

המרוץ חושף את המודל של רונן לאלפי  . הפתוח לכל מי שלקח חלק בפעילות השנתית, "לאורו

.  משפחות ורבים אחרים, חיילים, צעירים, בני נוער

ובו באים  , הפעילות הינה אתגר פיזי ומנטלי המלווה בערכים והמסכם את הפעילות השנתית

דבקות  , מקצועיות, ענווה, רעות–אבני היסוד עליהן מבוססת פעילות העמותה 5לידי ביטוי 

.במטרה ואחריות

?מה מיוחד במרוץ
בפעילות מחולקים חמשת חלקי פאזל . ערכים5חלקים שהינם 5-מסלולי המרוץ מחולקים ל

.  ז״ללוברסקיהמציגה את רוחו ומידותיו של רונן , המתחברים זה לזה לכדי תמונה אחת גדולה

.המרוץ השנתי משאיר חותם משמעותי בלב כל מי שלוקח בו חלק



ענווה

שבה האדם מחשיב  תכונה

ואינו  , עצמו כשווה בין שווים

.מרגיש כחשוב ונישא מאחרים

מי שיודע את ערכו

ומכיר בכישוריו

אך לא , היתרים

,  שם את עצמו במרכז

ולא מבקש לעצמו תהילה  

אלא מבקש  , וכבוד מהעולם

לעשות את המעשים הראויים  
.והרצויים

-צד ב׳-צד א׳

:פאזל ערכים–דוגמא לפעילות במרוץ 

.אתה מיוחד–לא להרגיש מוזר

.תשמח ממה שיש לך

תגיד תודה על מה

(לוברסקירונן )" שיש לך



:לתלמידים ולתלמידות
 יוכלו ליצור קשר בין הידע הרחב והמעמיק שנרכש  . יתנסו ויבינו מהו אורח חיים בריא–בהירות

.בתחומי הדעת לבין חשיבות פעילות גופנית ותזונה נכונה

 יקבלו תוכנית אורח חיים בריא אישית וטיפים כיצד ליישמה–תוכנית אישית.

 יקבלו כלים לשיפור מיומנויות חברתיות–כישורים חברתיים.

 יקבלו כלים להעלאת הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות האישית–ביטחון עצמי.

 יבינו את ערך הערבות ההדדית ויהוו סוכני שינוי להתנהגויות בריאותיות–השפעה חברתית.

:התועלת מהתוכנית

:לבית הספר

 בית ספרית המעודדת אורח חיים בריא עם שפה וערכים משותפיםבניית קהילה.
 אחריות  , אורח חיים בריא, לקידום חינוך לבריאותהמאמצים של בית הספר חיזוק

.ושילוב שירות צבאי ולאומי
 התלמידיםעידוד הזהות הערכית והאישית של.
 תרומה לקהילה"באמצעות פרויקט הרחבההשפעה וחיבור לקהילה."



ערכים בחינוך –" לאורו"תוכנית

 בקרב ומטרתה להקנות ולהטמיע ערכים התוכנית הינה תוכנית שנתית ומתבססת על אישיותו וכתביו של רונן

.  ל"הערכים והמידות שאפיינו את רונן ז" אור"ילדים ובני נוער ל

 המלווה בשיח סביב הערך הנלמד וציטוטים מכתבי  פעילות חווייתית לימוד והטמעת הערכים מתבצעת באמצעות

.  לוברסקירונן 

 מותאמת באופן מלא לכל שכבת גילהתוכנית  .

אחריות  , למצויינותשאיפה , חברות ואמת, דבקות במטרה: הערכים אליהם נחשפים ובהם מתנסים התלמידים

.וענווה

 בפרויקט תרומה לקהילהופעילויות שאחד מהם מוקדש להתנסות מעשית מפגשים 13התוכנית כוללת.

 אשר עברו הכשרה ייחודית לטובת יישום התוכנית בקרב בני ובנות  מדריכי התוכנית הינם בוגרי יחידת דובדבן

.נוער

(לוברסקירונן )" אדם טוב, לא לרמות, להיות חבר
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:העל-מטרת

בעל תחושת ערך ומשמעות יכולת , לצמצם פערים חברתיים ולטפח קהילת נוער ערכי
ומוכן ליטול חלק  , לחברה ולמדינה, אשר מרגיש שייכות ואחריות לקהילה, ניהול עצמי

.בעיצובן ובבנייתן

לחבר את מציאות היומיום של בני הנוער למרחב של ערכים ונתינה לזולת  .

 במשפחה, בבית-" ?כמה נתת מעצמך השבוע"להטמיע בקרב בני הנוער את השאלה ,
.בקהילה במדינה, בלימודים, בין החברים

להוביל לשינוי חיובי בתרבות השיח בכבוד לזולת וקבלת האחר.

:מטרות

.לחזק את הערכיות של חברה הישראלית על ידי הקניית והטמעת ערכים בקרב בני נוער
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:  רציונאל התוכנית
בית הספר ככלי להקניית ערכים והעצמה

בית הספר משמש מתווך בין היחיד לבין החברה והוא אפיק  

השפעה התורם לעיצוב זהותם הערכית והתרבותית של התלמידים  

.ולהכשרתם להיות אזרחים בחברה דמוקרטית

התפיסה החינוכית דוגלת בחיזוק הקשר שבין רכישת ידע רחב 

.למוסר ולמידות טובות, ומעמיק בתחומי הדעת לבין חינוך לערכים

טוב שחותרים אליו יחד . החינוך לערכים יוצר טוב משותף
והוא הבסיס , כלל המשתתפים במלאכת החינוך

.  לחברה מתוקנת ויציבה

מערכת החינוך היא גורם מוביל בהתחדשותה של החברה הישראלית והפיכתה  
שוויון  , לחברת מופת המושתתת על ערבות הדדית

.וזהות יהודית ודמוקרטית
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1 2

4 3

התאמה בין הערכים  
החינוכיים לבין ערכי יסוד  

.של החברה

-התפתחות והצלחת התלמיד 
"  שפה משותפת", תקשורת

-הורה-תלמידושיתוף פעולה 
.מורה

פיתוח האישיות העצמית  
והערכית באמצעות פעילות  

.חוויתית

יישום הכלים שרכשו לצורך  
תרומה לחברה בכל תחומי  

.החיים
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:מבנה התוכנית

פעילות סיכום שנתית  

לאורומירוץ סדנאות/הרצאות

סביבדיון-פעילותכלסוף

בציטוטמלווה,הנלמדהערך

.רונןשלמכתביו

מפגש דיון ולמידה

דמויותעםמידהכלסיכום

חיבור-המטרה.רונןשלמחייו

נוספיםלהיבטיםהצעירים

בשאלהודיוןרונןשלבאישיותו

לידילבואיכולהזומידהכיצד

.שלנובחיינוביטוי

להטמעתמדריךעםפעילויות

עלהמתבססותוערכיםמידות

.ספורטיבייםכליםואמצעים

O.D.Tפעילות 



23

,  ת שכבה/רכז, מורהעםוועצותיוהמלאפעולהבשיתוף,׳לאורו׳עמותתשלמקצועימדריך: ליווי והנחיה

.הלמידה ולכיתה הספציפיתלתהליךפעילותתוך התאמה מלאה של ה

מבנה המפגשים

תוכןמפרטנושא

הקניית ערכים  

באמצעות פעילות  

.חווייתית

כמה נתת " –המוטו 

"?מעצמך השבוע

1* מפגשי פעילות 8

שעה

הערך הנלמד מלווה /פתיחה ושיחה על המידה-( דקות15)פתיחה
.סיפורים, דוגמאות, בסרטון

 הפעלה חווייתית באמצעות-( דקות30)פעילות חינוכית אקטיבית  ,
.אתגרים וכדומה, פעילות אקטיבית, תחרות

 ז״ל  לוברסקישיח ודיון סביב ציטוט מכתבי רונן ( דקות15)סיכום
.הערך הנלמד/המחבר בין הפעילות לבין המידה

מפגש חשיפה הורים  

מחנכים ותלמידים

"דרך ארץ קדמה לתורה"הרצאה+ חשיפת התוכנית שעתיים* הרצאה1

סדנא משותפת להורים ולתלמידים שעתיים*סדנא 1סדנת הורים ילדים

מרוץ  : ארוע שיא

"אורו"ל

"רצים לערכים"השתתפות בפעילות המסכמת השנתית .שעות3

קמחא  )נתינה בקהילה לבחירת התלמידים –ערך הנתינה *שעות 3תרומה לקהילה
'ביקור חולים וכד"/מתנות לאביונים"/"דפסחא
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חברים מספרים–הפעילותשם הפעילותנושא ערך

כולוכל ,עצמיתהתעסקותהיאמהידעלא

שלוולחבריםלסביבההיה

ותכנוןקבוצתיותמטרותבניית

.להשגתןאסטרטגי

וענווהבמטרהדבקות

גאוותנותללאולעולםבצניעותהכל עצמיכלפישליויושרהכנות חברות ואמת

שלךהעקרונותעלבקנאותשמרתאיך והבעהלשיחבטוחמרחביצירת
אחדכלשלעצמית

חברות

והכילהכיל ,להביןידעהיהבהמסגרתבכל
להקשיבחשוב

.וללמודביקורתלקבלהיכולת למצוינותושאיפהחברות

מספריםחברים–הפעילותשם הפעילותנושא ערך

שאתהבמהטובהכילהיותתמידרצית
עושה

אישיותחוזקותעםהכרות
אחריםשלוהחוזקות

למצוינותושאיפהענווה

ציניותאפסלךהייתה אתהאמתאיש , וקבלתהקבוצהלחבריהקשבה
וחיצוניתפנימיתביקורת

ותחברוענווה

תמיד ,אחדכלבשביל ,שםתמיד כלשלוהתפקידהפרטיםחשיבות
בקבוצהאחד

וחברותענווה

שלוולחבריםלסביבההיהכולוכל בקבוצהוחובותזכויות חברות

'ח' -ז

'ט

חטיבת ביניים
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חברים מספרים–הפעילותשם הפעילותנושא ערך 

ובביטחוןבמקצועיותבצניעותביצעת
אתהאשראתיודעהנךכיעצמי

רוצההייתיאניואיזהעצמיאתמציגאניאיך
יכירושאחרים

שאיפה למצוינותוענווה

לנגדעמדותמידותפקודוהצוותטובת
עיניך

.אליהםונאמנותהקבוצהלחבריהקשבה דבקות במטרהוחברות

דעתואתיביעשרונןחשובהיהתמיד משותפתוזהותערכיםומציאתבירור במטרהודבקותחברות

עמדהתמידותפקודוהצוותטובת
ביחידהטובהכיהצוותנהיהאיך…מולך

.לקבוצהשליומחויבותהדדיתערבות למצוינותושאיפהחברות

חברים מספרים–הפעילותשם הפעילותנושא ערך

להיותתמידורציתדברעלוויתרתלא
עושהשאתהבמהטובהכי

המאפייניםלצדאישיתהצטיינותשלהבנה
.הקבוצתיים

ודבקותלמצוינותשאיפה
במטרה

דובדבןיחידתאתלוסימןהואכמטרה אתצריךאנילמה-צבא ?מעצמךנותןאתהמה
?זה

דבקות ,למצוינותשאיפה
חברות ,במטרה

משפילשלוההצלחותכלשעםבנאדם
ומצחקקמבט

?שליהעתידומההצלחההיאמה ?נלךלאןומכאן ,במטרהדבקות,חברות
ענווה

יודעיםכברהם ,יראושאחריםצריךלא
עזרהכשצריךלהתקשרלמי

?שליהאישיהעתידעבורהקבוצהמשמעותמה במטרהודבקותחברות

'י

-י״א
ב"י

חטיבת עליונה
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"לאורו"מרוץ : אירוע שיא שנתי

?מה מיוחד במרוץ
בפעילות מחולקים חמשת חלקי פאזל המתחברים זה  . ערכים5חלקים שהינם 5-מסלולי המרוץ מחולקים ל

.  ז״ללוברסקיהמציגה את רוחו ומידותיו של רונן , לזה לכדי תמונה אחת גדולה

.המרוץ השנתי משאיר חותם משמעותי בלב כל מי שלוקח בו חלק

,  "מרוץ לאורו"אנו עורכים את ,  המתקיים בסמוך למועד נפילתו של רונן, כאירוע שיא, אחת לשנה

,  המרוץ חושף את המודל של רונן לאלפי בני נוער. הפתוח לכל מי שלקח חלק בפעילות השנתית

.  משפחות ורבים אחרים, חיילים, צעירים

ובו באים לידי ביטוי  , הפעילות הינה אתגר פיזי ומנטלי המלווה בערכים והמסכם את הפעילות השנתית

.דבקות במטרה ואחריות, מקצועיות, ענווה, רעות–אבני היסוד עליהן מבוססת פעילות העמותה 5



:לתלמידים ולתלמידות

 יוכלו ליצור קשר בין הידע הרחב והמעמיק שנרכש  , יתנסו ויבינו מהו ערך-בהירות ערכית
.מוסר ומידות טוב, בתחומי הדעת לבין ערכים

 יקבלו כלים לשיפור מיומנויות חברתיות-כישורים חברתיים.
 יקבלו כלים להעלאת הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות האישית-ביטחון עצמי.
 יבינו את ערך הערבות ההדדית וקבלת האחר-השפעה חברתית.

התועלת מהתוכנית

:לבית הספר

 עם שפה וערכים משותפיםקהילה בית ספרית בניית.
 חשיבה ומיומנות רגשיות וחברתיותקידום מיומנויות.
 סובלנות ושילוב שירות צבאי ולאומי, לקידום חינוך לערכיםחיזוק המאמצים של בית הספר.
 התלמידיםעידוד הזהות הערכית והאישית.
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:פרטי קשר
052-9273717מתי ברדוגו 

054-4319444שטאובראיציק 
yitzik@le-oro.com


