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נפטר 26.05.2018, ח"ב בסיוון תשע"בתאריך י

ל אשר נרצח "זלוברסקיר רונן "סממפצעיו 

. במהלך פעילות מבצעית ברמאללהעל ידי מחבל 

דובדבןרונן שירת כלוחם ביחידת 

.במותו20והיה בן 



קבלת האחר והשונה

הדדיתערבות

יושרה

ציונות

אחווה ורעות 

במטרהדבקות

מקצועיות

ענווה

אורואתשתפיץעמותהלהקיםהוחלט,ההשראהמעוררתאישיותולאור
.הישראליתהחברהאתולשפרלקדםרצוןמתוךהאמיןבהןיסודערכיותטמיע
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" לאורו"מסע 
שנתית במסגרות שונות העוסקת בהקניית מידות תוכניתהעמותה מפעילה 

,  דולק נראמונה שבתוך כל אחד מתוך ערכים וציונות בקרב ילדים ובני נוער 
שעליו  , וצריך שכל איש ידע ויבין. ואין איש שאין לו נר, ואין נרו שלו כנר חברו

ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם  , לעמול ולגלות את אור הנר ברבים
.כולו

הינו אירוע שיא מיוחד וייחודי של התוכנית השנתית שמטרתו סיכום  מרוץ לאורו 
.  הפעילות השנתית באמצעות חוויה בלתי נשכחת

והיהדות המרוץ למעשה הינו מסע מעצים ומרגש לאור ערכי החברה הציונות 
.ל"לנופלו של רונן זמועד יום האזכרה במלוא שנה מתקיים סביב והוא 

מסע עוברים החניכים תהליך המתחיל בהתמודדות עם אתגר פיזי /בתוך המרוץ
.שזור בתוך עולם ערכי וציוני מעבר לזיכרון ומשם לתקומה



:חלקים4-האירוע מחולק ל

"עיר מגוריו של רונן,ברחובותעממי מרוץ -" לאור מידותיורצים  .
מסע שליחים לאור ירח מלא מרחובות להר הרצל בירושלים  .
ל לטקס אזכרה"עליה לקברו של רונן ז.
"מסע רגלי ברחובות ירושלים אל הכותל המערבי וטקס     -" מהספד למחול

.סיום

הארועאודות 



:המתווה כולל

מתחם התכנסות ורישום
 בני נוער עם צרכים מיוחדים מלווים בבני נוער מהתיכונים  –מסלול מיוחד

.ברחובות
 ק״מ2-מסלול משפחות
ק״מ6–מסלול בני נוער.

המרוץ העממי



?במרוץמיוחד מה 
כל חלק תהיה עמדה בה כל קבוצה  חלקים ובסוף 5-כל אחד מהמסלולים מחולק ל

המסלול כל קבוצה תסיים עם חמישה חלקי פאזל שיתחברו  מפאזל ובתום תקבל חלק 
.זה לזה לתמונה אחת גדולה

:בתוך הפאזל יבואו לידי ביטוי רוחו ומידותיו של רונן ז״ל באופן הבא
:כל חלק בפאזל יציין ויסביר את אחת המידות הבאות

רעות.1
ענווה.2
מקצועיות.3
דבקות במטרה.4
אחריות.5

המרוץ העממי



המרוץ העממי

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׳

:תרשים סכמתי
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מרוץ השליחים–המסע הלילי 

 מ"ק80–מסע המתפרס על פני כ  .
גבעות בהם היה מתאמן רונן , המסע מתחיל בגבעות רונן אשר בעיר רחובות

.ל"באופן עצמאי טרם הגיוס לצה
  לאור ירח מלא ממשיך המסלול העובר בנוף עוצר נשימה של שפלת יהודה

.והרי ירושלים ומסתיים למרגלות הר הרצל
 עוברים החניכים פעילות מסכמת לכלל הערכים הנלמדים  במהלך המסע

.וסיפורי מורשת קרב באתרים לאורך המסלול
ל לטקס אזכרה  "כלל המשתתפים עולים לקברו של רונן ז, עם אור השחר

.משפחתי
 סיום טקס האזכרה בהר הרצל יוצאים כלל המשתתפים למסע רגלי  עם

רחובות וסמטאות שבהם פעלו  , מקומות, באזוריםעובר ברחובות ירושלים ה
ך דרך מלחמות ישראל ועד היום ומסתיים בכותל  "גיבורי העם מימי התנ

.סיום מרגש ושירת התקווהבטקס המערבי שבעיר העתיקה 
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השליחים" מסע"פועל כיצד 

לאורך הלילה ומסתיים  ממשיך , בשעות הערב המוקדמותמתחיל ביום חמישי המסע •
.היום למחרתלפני אור ראשון של 

.מ"ק10ועד מ "ק6קטעים שאורכם בין 10–המסלול מחולק •
מקטעים קבועים  2רצים אשר כל משתתף רץ 5מחולקים לקבוצות של המשתתפים •

. מראשאשר יוגדרו 
ומעביר את  מגיע הרץ לתחנת החלפה נרשם אצל מוביל התחנה , מקטעסוף בכל •

.לרץ הבא בקבוצתו" אור"ה
סיפורי מורשת  התחנה תכלול , תחנה תהיה נקודת המתנה למתחילים ולמסיימיםבכל •

.תפעולי למשתתפים/לצד מענה לוגיסטיוהיסטוריםתכנים ערכיים , קרב
.ממוקמות ברובן בישובים או בקרבתםהתחנות •
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הערות מרחק מצטבר תא)קושי 

(שטח

מרחק תיאור 'מס

מקטע

ומידה

1רץ מספר  8.4 קל 8.4 גני כנען-גבעות רונן 1

רעות

2רץ מספר  18.85 קל 10.45 חוות זרעים-גני כנען 2

אחריות

3רץ מספר  27.85 בינוני/קל 9 גבעת הכלניות-חוות הזרעים 3

מצוינות

4רץ מספר  35.05 בינוני 7.2 השפכיםמתקן-הכלניותגבעת 4

ענווה

5רץ מספר  43.55 בינוני 8.5 אשתאול-מתקן שפכים 5

דבקות

במטרה

המסלול והמקטעים
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הערות מרחק מצטבר תא)קושי 

(שטח

מרחק תיאור 'מס

מקטע

ומידה

1רץ מספר  49.55 קשה 6 תחנת שאיבה דוד-אשתאול 6

רעות

2רץ מספר  57.67 קשה 8.12 שורש-תחנת שאיבה דוד 7

אחריות

3רץ מספר  62.67 קשה 5 צובא-שורש 8

מצוינות

4רץ מספר  68.97 קל 6.3 חניון סטף-צובא 9

ענווה

5רץ מספר  75.07 קשה/בינוני 6.1 מרכז ציפורי-סטףחניון  10

דבקות

במטרה

המסלול והמקטעים
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116-17/5/2019מרוץ לאורו מס 
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5/14/2022 15
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5/14/2022 17

3-4/6/2020–2מרוץ לאורו מספר 

למרות ועל אף מגפת הקורונה החלטנו על פעילות מצומצמת במטרה לשמר ולבנות מסורת
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27-28/5/2021–3מרוץ לאורו מספר 
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'ו-'ה בימים ה"יתקיים אי

19-20/5/2022בתאריך 

א"התשפבסיוון ' יז-'טז

054-2529559נועם ברדה : לפרטים
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תומכים ושותפים לדרך


