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מפקדת באורו אקxטרים תש”פ 
ברוכה הבאה לתפקידך בקעמפ אורו של משיח תש”פ.

בטח שאלת את עצמך, את החברות וכל מי שסביבך איך אורו יתנהל 
השנה? מה זה אומר להיות מפקדת בקעמפ וירטואלי?

ליקטנו בשבילך כמה דברים שיעזרו לך בעז”ה להבין מה תפקידך 
כמפקדת באורו השנה.

- בעז”ה השנה הקעמפ הוא קעמפ וירטואלי. הקעמפ יתנהל בכל 
צ”ה/זום/שיחת  אתר  לנו:  המתאפשרים  הוירטואלים  הכלים 

טלפון/הקלטות.

המפקדת  תפקיד  שלנו,  הקעמפ  של  החדשה  המציאות  מכורח   -
דורש אחריות מסוג אחר ורגישות רבה בעניינים שונים מקעמפ רגיל. 
הושקעה מחשבה רבה לייצר תוכנית של קשר אישי בין חיילות 
הסיירת למפקדת כמו בקעמפ ה’רגיל’, אך במקביל, לא להעמיס 
שתהיי  מתכוונות  לא  ואנחנו  לכולנו  פשוט  לא  המצב  עלייך. 
כל היום ליד המחשב או הטלפון. לכן יצרנו מסגרת כללית של 
תוכניות והכנסנו שם שלוש תוכניות של הסיירת עם המפקדת. 
בשאר היום נקבל בברכה איכפתיות והתענינות מצידך אם החיילת 
המבצעים  את  מבינה  היא  אם  לזום,  או  לשידור  להכנס  הצליחה 
והפעילויות.. ואם אכן היא נהנת מרחוק ומצליחה להרגיש בקעמפ.. 

אלו דברים שיעשו לחיילות את הקעמפ השנה.. בזכותך!!
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זה נשמע קצת מלחיץ קשר מרחוק, שאי אפשר באמת לדעת מה 
זה השפיע ואיך הן מרגישות. אך עלינו מוטל לעשות השתדלות 

ובע”ה נזכה להיות שליחות נאמנות!!

זה לא אומר שצריך להיות עם החיילות בקשר טלפוני 24/6, כאמור, 
הרבה מהתוכניות הן כלליות לכולן, ויהיה נחמד מאד ותורם מאד 

שתכנסי ותהיי חלק פעיל.

- בעז”ה כל מפקדת תקבל את שמות החיילות של הסיירת שלה. 
ביום שלפני הקעמפ תפקידך ליצור קשר ראשוני - לעדכן את 
איתה  ביחד  להתחיל  ומחכה  שלה  המפקדת  שאת  החיילת 
את הקעמפ, להשאיר את המספר שלך לכל שאלה שתהיה לה, 
רק  משתוקקות  החיילות  הנחוצים.  הפרטים  שאר  את  ולעדכן 

לשמוע את קולה של המפקדת!! 

- השנה לכל סיירת של כ10 חיילות תהיה מפקדת אחת.  

מסודרים  זמנים  יש  השנה  בקעמפ  בעז”ה   - הקעמפ  לו”ז   -
וקבועים לכל דבר. הקעמפ מקיף לחיילת את כל היום כולו. כדי 
שתדעי להיערך נכון, להלן פירוט זמני הקעמפ ומתי את נדרשת 

להיות עם החיילות:

לו”ז ימי הקעמפ

סדר יום למפקדת

להרגיש את  כדי  לכל התוכניות, דבר שחשוב  מוזמנת  המפקדת 
ההוויי ואת תוכני הקעמפ. אך מפעילה בפועל רק 2-3 פעילויות 
ביום: שעת לימוד, פעילות סיירת )שלא תהיה בכל יום( ורבי טיים.

בעז”ה מהשעה 9:00-13:50 התוכניות יהיו לכל הקעמפ ביחד - 
למעט שעת לימוד.

מהשעה 13:50 תתקיים כל 40 דק’ פעילות סיירת/גדוד לפי הגיל.

https://drive.google.com/file/d/1HjCeKzIGJyK186MxawYGE_GugVDAUNJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/134w5kNJS8KXgNNism8STm8E4kg7o0F2Z/view?usp=sharing
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אישית  )תוכנית  טיים  והרבי  כללית(  )תוכנית  הערב  תוכניות 
לחיילות איתך( מתחלקות לפי גילאים-שעה לצעירות ולאחר מכן 

שעה לבוגרות.

רגישות  היום המפקדת תגלה  ביותר שבמשך שעות  חשוב 
החיילת  אם  לשאול  חמודות  תזכורת  הודעות  כמו  ואיכפתיות 
בזמן ההפסקה  יום  כל  ותתקשר  וכד’  לטעימה  לקום  הספיקה 
לכמה חיילות שלה להתעניין בהן ולתת להן הרגשה שהם בתוך 

הקעמפ כי תכלס.. אנחנו בקעמפ:(

נא התארגני מראש לפי הזמנים הנ”ל.

ואיך אפשר בלי אסיפות צוות?!

- אסיפת צוות היא פרט חשוב ביותר שיאפשר בע”ה לפרוק את 
מה שעבר במשך היום, לשתף.. להבין שאת לא לבד!! והמסך לא 
הפעילויות  יהיו  מה  והסבר  פירוט  לקבל  יאפשר  ביננו!!  מפריד 
אותך!!  להרגיש  אותך!!  לשמוע  לנו  יאפשר  חשוב,  והכי  מחר, 

להבין איך החיילות מרגישות בשטח!!

אז………. תתכוני! כל יום בע”ה לאחר שהתוכנית של החיילות 
נגמרת, תהיה לנו אסיפה חשובה בזום שאסור לך לפספס.. 

זכרי! בכל שנה, החיילת נמצאת ב’אווירה’ של הקעמפ ביחד עם 
כולם, וזה כבר חצי מהעבודה. השנה אין את האווירה ב’קמפוס’... 
לכך  לדאוג  לנו  לעזור  מתמיד!  יותר  אותך  צריכות  אנו  ולכן 

שהחיילת תיצור בעצמה אווירה של קעמפ בבית.

זו המטרה של הקעמפ בכל שנה! חיילת אמיתית היא  ובעצם, 
לכל  היא  חיילת  אומרים  תמיד  מצב..  ובכל  מקום..  בכל  חיילת 
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החיים.. גם כשהחיילת חוזרת הביתה מהקעמפ היא צריכה לשמור 
על החיות של הקעמפ.

אז הנה, השנה החיילת מקבלת הזדמנות של “הדרכה” צמודה איך 
לחיות את הקעמפ בבית. איך לחיות ולהחיות משיח. וההדרכה הזו 
היא הדרכה שלך!!! רק את היא זו שיכולה להחדיר את החיות הזו 
אין  כלליות…  תוכניות  עם  שננסה  כמה  הקעמפ!  במהלך  בחיילת 
תחליף למפקדת!!! וזה דורש התמסרות! התמסרות לייצור חיילות 
קרוב  הכי  אבל  רחוק…  בשלט  שליט”א!  מה”מ  הרבי  של  חסידות 

שאפשר.

אסיפות  כמה  יהיו  הקעמפ  לפני  בימים  בע”ה  היערכות:  ימי 
חינוכית  מבחינה  וממוקדות  בקעמפ,ענייניות  לתפקידך  היערכות  
וטכנית. בימים אלו נשוחח על גודל תפקידה ואחריותה של מפקדת 
כן,  כמו  מרחוק.  גם  זאת  תשדרי  וכיצד  משיח,  של  אורו  בקעמפ 
בזום,  האתר,  בשידורי  להשתמש  כיצד  טכנית  הדרכה  תקבלי 

ובמערכת הטלפונית. 


