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, יבנערים ונערות בוגרי חדשנית ויחידה כיום אשר באה לתת מענה של תוכנית
שלא  המעוניינים לעבור הכשרה והכנה לשרות משמעותי בצבא אך בחרו 

.  את גיוסם בשנהלדחות 

ונערות הרוצים  נערים תכנית לאורו תהווה מסגרת מאתגרת ומפתחת לאותם 
בצורה משמעותית  להתכונן אמנם לשלב את חייהם הפרטיים אך להמשיך 

.  במטרה להכשיר אותם להוביל ולהנהיג בשירותם הצבאי, לקראת גיוסם

הצורך

הפתרון

התכניתחזון

מחוברים לזהותם הפנימית ולעם  , יצירת שכבת מנהיגים המונעים מערכים
.היהודי ובעלי תחושת שליחות כלפי החברה הישראלית  ומדינת ישראל



אבני יסוד במכינה
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מכינת  
לאורו

עשייה חברתית וקהילתית 
חניכי המכינה מתנדבים בבתי ספר ובעבודה  

מתקיימים  , בנוסף. אישיות לילדיםחונכויותומבצעים 
פרויקטים חברתיים גדולים מספר פעמים במהלך  

להוביל ולנהל , בהם נדרשים החניכים ליזום, התכנית
.את הפרויקט

אהבת וידיעת הארץ
במסגרתו יוצאים חניכי המכינה לסיורים וטיולים  

לאורכה ולרוחבה של המדינה תוך חיבור לעבר ולהווה  
,  בתוך כך אנו מקיימים שבוע ניווטים. של ארץ ישראל

מסע מסכם  –" לאורו"מסע : והשיא, שבוע שדאות
מקומות ישוב ואנשים, הנפרס על פני מגוון של נופים

חברות ושותפות 
ההנחה היא שעל מנת לחולל שינוי בחברה הכללית יש  

על כן מושקע  . ליצור קבוצות איכות שיקרינו על החברה
.  זמן רב בקיום תהליך חברתי קבוצתי עמוק ומשמעותי

קיימת מגמה של ניהול עצמי ולפיה החניכים  , בנוסף
מנהלים את מרבית  , באמצעות ועדות שונות, עצמם

.ההיבטים של החיים והתוכנית במכינה

הכנה לצבא 
.  לפיקוד ולקצונה, המכינה מכווינה לשירות משמעותי

האישי , ההכנה נערכת הן בממד הפיזי והן בממד הנפשי
במסגרת זו מתקיימים אימונים המביאים את . והערכי

תוך מפגשים  , חניכי המכינה להצלחה באתגרים פיזיים
;  עם קציני צבא ובוגרי מכינה המשרתים ביחידות השונות

.ל"ודיונים ערכיים בסוגיות של מוסר במלחמה ורוח צה





שבועות שגרה
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מסע לימודי להכרת החברה  
הישראלית ואתגריה

ומפגש עם  ת"המזההכרת 
חוקרים ומנהיגים

מפגש בוגרים

ארגז כלים להקמת פרויקט 
וניהול

גיבוש קבוצתי

סיכום
ומתן כלים להמשך הדרך

פתיחה והכרות

ל"הכנה לצה

מסע ירושלמי ומפגש עם  
פוליטיקאים



סדרת 
"לאורו"

פרויקט 
שדאות

סדרת טופו

שבועות שיא
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סדרת גליל עבודהשבוע 

:ציר מעשי
ביטוי יכולות הניווט והשטח  

בתכניתשנלמדו 

:ציר לימודי
, סיכום ומתן כלים להמשך הדרך
תוך חיבוק עמוק למידותיו של 

ל"זלוברסקירונן 

:ציר מעשי
ביטוי יכולות הניהול שנלמדו  

בתכנית

:ציר לימודי
גיבוש כלל הקבוצות בארץ  

וניהול 

:ציר מעשי
ניווטיתלימוד והכשרה 

:ציר לימודי
אישי לכל  ומנטורינגמפגש 
י בוגר יחידה מיוחדת"חניך ע

: ציר מעשי
טכניקות הישרדות וניהול בשטח

: ציר לימודי
הכרת ההיסטוריה המקומית  

ומפגש עם אוכלוסיות מגוונות  
בארץ

:ציר מעשי
עבודת שטח

:ציר לימודי
לתכניתערכים ומטרות , גיבוש זהות

"אין קיצורי דרך למקומות שאליהם שווה להגיע"



?כמה נתת מעצמך השבוע
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:בשיתוףהתכנית
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