
חייל יקר,

ימים ספורים נותרו עד לרגע בו תתייצב בשערי הקעמפ ותהפוך לחייל מן המניין בקעמפ 'אורו של משיח'.

את הימים שנותרו לך תנצל בוודאי כדי להתכונן - גשמית ורוחנית - לשבועיים העמוסים והחווייתיים

שבעזרת-ה' יותירו את חותמם עליך.. לכל החיים!

בדף זה תוכל למצוא את רשימת הציוד שעליך להביא לקעמפ, את דרכי ההגעה אל השטח, ומידע נוסף 

עבור הוריך אודות יצירת קשר במשך ימי הקעמפ ויום ההורים.

לרשותך  העומדות  הדרכים  בכל  לאות  ללא  לפעול  עליך   - השנה  ימות  בכל  כמו   - לך  שנותרו  בימים 

להגשמת המטרה: התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א הרמטכ״ל הגדול מכולם. בפקודה!

המטה הכללי
קעמפ 'אורו של משיח'
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// לחדר:
- חת"ת

- סידור 'מנחה-מעריב'
- קופת צדקה

- תמונה של הרבי מלך המשיח שליט"א.

// ביגוד:
 - בגדי חול )בגדים שיספיקו למשך כל הקעמפ( ע"פ 

   המותר בתקנון בלבד.
- בגדי שבת.

- פיג'מה )המכסה את כל הרגל(.
לכרית,      ציפית  סדין,  שמיכה,  )כרית,  מיטה  כלי   - 

   ציפית לשמיכה(
- בגד ים

- קרם הגנה - חובה!
- סנדלים/נעליים להליכה במים

- מגבות
- סבון ושמפו

- מברשת ומשחת שיניים נעלי בית
- קערה וספל )לנטילת ידיים בבוקר(

- בקמפוס הבוגרים יש להביא שק שינה

// כללי:
)-חובה( קופ״ח  כרטיס  של  צילום   - 

- שק שינה - )לקעמפ הבוגרים - חובה(
- כובע מצחיה - חובה!

- מימיה/מידנית גדולה )המכילה לפחות ליטר וחצי(
- מטבעות - לנתינת צדקה

// הודעה חשובה
של  'אורו  קעמפ  לקעמפ,  הגבוה  הרישום  עקב 

משיח', יחולק לשני קמפוסים נפרדים.
הקמפוסים מחולקים לפי גילאים:

נווה  ב'ישיבת  –ו'  לג'  עולים  הצעירים-  קמפוס 
הרצוג'. 

בני  ב'ישיבת  לז'-ישיבה  עולים  הבוגרים-  קמפוס 
עקיבא' באר שבע.

// הבהרות חשובות
את  למלא  מנת  על  שביכולתנו  כל  עושים  אנו   -
הבקשות לשיבוצים בחדרים ובסיירות. יתכן שחלק 
מהבקשות לא ימולאו - מסיבות שונות - קבלו זאת 

בהבנה. זה נעשה לטובת החייל בלבד!



- מנסיון השנים הקודמות - אנו ממליצים שחפצי-
יינתנו  וכדומה(  מצלמה,  סלולרי,  )טלפון  ערך 
למפקדים לשמירה. הנהלת הקעמפ איננה אחראית 

לציוד שיאבד מרשות החיילים.

- כדאי לצייד את הילד בדמי כיס. אנו נפעיל במקום 
קיוסק שישרת את ילדי הקעמפ.

- המימיה הכרחית ביותר, וחסרונה יגרום למצבים 

לא נעימים.

)אייפוד,  צפייה  מכשירי  החזקת  תתאפשר  לא   -  
אייפון, mp4, וכדו'( מכל סוג שהוא בשטח הקעמפ.

 mp3( כמו כן, אסורה בהחלט החזקת נגני מוזיקה -
לחייל  מתאים  שאינו  תוכן  בתוכם  שיכילו  ודומיו( 
בצ"ה. כל מכשיר מסוג זה – יוחרם מיידית, ללא כל 

טענה מצד החייל או הוריו.

- חייל הרוצה להביא מכשיר סלולרי לשטח הקעמפ 
מתבקש להביא מכשיר פשוט\כשר. לא תתאפשר

כל  צפיה  אפשרות  עם  סלולרי  מכשיר  החזקת   -
כל מכשיר  לאינטרנט.  לחיבור  או אפשרות  שהיא, 
מסוג זה - יוחרם מיידית, ללא כל טענה מצד החייל 

או הוריו.

- חיילים שבזמן הקעמפ מקיימים בר מצווה\הנחת 
תפילין, מתבקשים לתאם מראש את יום הבר מצווה 

במשרד הרישום!

// דרכי ההגעה:
בדף הרישום לקעמפ נרשמתם במקביל גם להסעות 

לקעמפ.
מידע על הסעות יפורסם ביום שישי ח' מנחם אב.

ההסעות לשני הקמפוסים מאוחדות.
בעז"ה הקעמפ השנה יתחיל ביום שני י"א מנחם אב 
בקמפוס הצעירים בשעה 12:30 ובקמפוס הבוגרים 

בשעה 13:00.

// ביקור בקעמפ - יום הורים:
"יום  יתקיים בקעמפ  י"ז מנחם אב    - ביום ראשון 

הורים".
בקמפוס הצעירים החל מהשעה 13:00 ועד השעה 

16:30. האירוע המרכזי יתקיים בשעה 15:30.
ועד השעה  בקמפוס הבוגרים החל מהשעה 14:00 

18:00. האירוע המרכזי יתקיים בשעה 17:00.

במקום תוגש ארוחת צהריים קלה.
בשטח  ביקורכם  חשיבות  גודל  את  לציין  למותר 
הקעמפ - הן עבור צוות הפיקוד והן ובעיקר עבור 

ילדכם שי'.

אם בכל זאת אינכם מגיעים אנא עדכנו את מפקדי 
ילדכם מראש על כך.

// לתשומת ליבכם: הקעמפ מיועד לבנים, אי-לכך 

לא יתאפשרו ביקורי אחיות מעל גיל 6, אנא חסכו 
מאתנו ומאיתכם אי נעימות.

// יצירת קשר:
מאמץ  נעשה  הקעמפ  של  הראשון  היום  במהלך 

בעז"ה שכל חייל יצור קשר עם הוריו.
בכל קמפוס יהיה אחראי קשר, דרכו תוכלו להעביר 
מסרים והודעות לבנכם, לעדכן את המג"ד של בנכם 
ובקשות  מסרים  להעביר  וכן  שתרצו,  דבר  כל  על 

למפקדים של בנכם.
מספרי הפלאפון בכל קמפוס יופרסמו בהמשך.

לביקור  שונים  וימים  שעות  על  מידע  לקבל  ניתן 
בקעמפ מחוץ ליום הורים אצל אחראי הקשר. 

נא להגיע בתיאום בלבד!

// תזכורת:
הרגישויות  על  אותנו  ליידע  שוב  מבקשים  אנו 
אצל  הקיימות  משפחתיות   / /חברתיות  הרפואיות 
ילדכם, כדי לחסוך מאיתנו ומילדכם אי- נעימויות. 
הנאה  חוסר  לילדכם  לגרום  עלול  מידע  חוסר 

בקעמפ.
דיסקרטיות מובטחת!

בשעה  אב  מנחם  כ"ב  שישי  ביום  יסתיים  הקעמפ 
10:00 בבוקר, הסעות יפזרו את החיילים בקהילות 
שישי  ביום  שמסיימים  מכך  חשש  )אין  אנ"ש. 
החיילים יגיעו לבתים בצהרי היום כמה שעות לפני 

שבת(.

מייד  לעשות  ניתן  כביסות  לשואלים:  במענה 
משיח  ביאת  יתעכב  חלילה  )באם  הצום  בצאת 

צדקנו-הרבי שליט"א(.


