
התפקידים כתובים בלשון זכר, ומיועדים לנשים וגברים כאחד. •  

ראש מושבה  

האחראי, הדוגמא האישית הגדולה ביותר. לפתח תכנית של חודש שלם עבור המחנה כולו. 
. לקבל משוב יומי ראשי עדה. לפתח כישורי מנהיגות ברמה הגבוהה ביותר 10לנהל צוות של 

אנשים. צעד ראשון בדרך להיות אביר ג'דיי. 250. לנהל צוות של והדרכה ממנהלי המחנה  

 

ראש עדה  

היכרות מושלמת להנהלה בדרג הביניים. לדווח ישירות לראשי מושבה, ולהיות אחראי 
למדריכים בעדה שלך. התפקיד כולל ניהול כל ענייני החניכים בעדה, ייעוץ והכוונה 

מושבה. למדריכים, וביצוע פעילויות שקשורות לתכנית באכוונת הראשי  

 

הדרכה  

היה אחד החוויות תגם  זו . התפקיד מאתגר, מתיש, ולעיתים מתסכל, אבל24/7להיות בתפקיד 
-(כיתות דהמספקות, בעלות ערך, ומובילות לצמיחה שתחוו בחייכם.  ט)  

 

ראש מח"ל  

הזדמנות ייחודית לנהל את התכנית הבוגרת של מחנה סטון. ללמוד כישורי ניהול, לתכנן 
הרפתקאות מאתגרת מחוץ למחנה, ולפתח צוות משלך. ליצור אווירה שתיצור קשרים תכנית 
-בין אישיים בין הצוות והחניכים שיישאר לנצח.  

 

מדריך מח"ל  

לקחת חלק בבניית הקהילה של מח"ל דרך חוויה אינטנסיבית מחוץ למחנה לחניכים הבוגרים. 
– 24/7עובדים  בתוך המחנה ומחוצה לו. התפקיד מאתגר, מתיש, ולעיתים מתסכל, אבל זו גם  

תהיה אחד החוויות המספקות, בעלות ערך, ומובילות לצמיחה שתחוו בחייכם. מכיוון שזוהי 
תכנית לחניכים הבוגרים, התפקיד מחייב ניסיון קודם במחנה סטון. (כיתה י)  

 



ראש קייטנה  

שמזרימה חניכים למחנה. לתכנן תכנית של שבועיים כיפית, לנהל את התכנית החשובה 
-חינוכית, ומלאת תוכן עבור כיתות ג מדריכים. לקבל משוב יומי והדרכה  8ד. לנהל צוות של 

ממנהלי המחנה.  

 

מדריך קייטנה  

לקחת חלק בהכנסת החניכים הצעירים ביותר למשפחת מחנה סטון. להיות המדריך או 
-ך. תכנית של שבועיים. (כיתות גהמדריכה הראשונה של חני ד)  

 

ראש בית מדרש (חבר צוות)  

לעבוד עם הראשי מושבה ומנהלי המחנה כדי לפתח את התכנית החינוכית הייחודית ומוטמעת 
-של המחנה. התפקיד כולל בעיקר יצירת והעברת שיעורים יומיים ועוד לימוד מבוסס תוכן. 

שילוב של פיתוח תכנית לימודים והנהלה.  

 

ת מדרשבי  

–להשתתף בחוויית בית המדרש של מחנה סטון  שילוב של לימוד מעמיק וייחודי בנושא  
התכנית והזדמנויות ללמד חניכים וחברי צוות.  

 

ראש פלוגה  

חודשי עבודה קודמים בפלוגה. 4תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות   

 

סגן ראש פלוגה  

קודמים בפלוגה.ניהול בדרג ביניים. מחייב לפחות חודשיים עבודה   

 



פלוגה  

הרמת דברים כבדים, איסוף זבל. עבודה, עבודה, צוות אחזקה. שעות ארוכות, ציוד מסוכן, 
עבודה. לא מתאים לאנשים שפלי רוח.  

 

ראש מטבח  

חודשי עבודה קודמים במטבח במחנה. 4תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות   

 

סגן ראש מטבח  

חודשיים עבודה קודמים במטבח במחנה.ניהול בדרג ביניים. מחייב לפחות   

 

מטבח  

-צוות מטבח. אחראי להכנת ארוחות שלוש פעמים ביום במשך כל החודש עבור כ אנשים.  800
תעשו לבד את החשבון. שעות ארוכות, אינטרקציה מינימלית עם חניכים, אבל אווירה כיפית 

ואנרגטית.  

 

ראש חדר אוכל  

השבוע, ועוד יוצר חשוב, בשבת. עבודה אינטנסיבית. לפקח על התורנות בחדר האוכל במשך 
עבודה עם צוות המטבח, המדריכים, ומנהלי המחנה על מנת לדאוג שכל הארוחות במשך הקיץ 

יוגשו בצורה חלקה.  

 

-ראש בייבי בח  

-תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות חודש עבודה אחד קודם בבייבי בח או מטבח.  

 

 



-בייבי בח  

נת אוכל מיוחד, עוגות יומולדת, מלווה מלכה למוצאי שבת, וכן מטבח קטן שמוקדש להכ
העברת פעולות לחניכים במהלך היום. מחייב תשומת לב מיוחד לפרטים הודות להגבלות מזון 

ואלרגיות.  

 

שקם  

פעם היו אומרים שתעבוד בשקם ותנוח כל החודש. זה כבר ממש לא נכון. כל חניך מקבל 
-נשנוש, ארון החד –ו ומסודר, ומתנדבים לכל דבר פעמי מלא כול הכל באחריותך.   

 

ראש אגם  

צוות אגם. מחייב גם הסמכה תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות חודש עבודה אחד קודם ב
–כפולה  בריכה וחוף. מחייב גם הסמכת עזרה ראשונה והחייאה.   

 

מציל  

מציל בבריכה ובאגם. מחייב הכשרה והסמכה (אפשרי דרך המחנה).  

 

אוצלוטצייד   

האוצלוט הוא חתול בר מנומר החי במערב פנסלבניה. לא מחייב ניסיון קודם בצוות המחנה. 
לא כולל קשת, ולא כולל רישיון ציד.  

 

ראש ספורט  

תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות חודשיים עבודה קודמים במחנה סטון, אחד מהם בצוות 
אנשים. 12ספורט. הכנת לו"ז יומי לכל המחנה. ניהול צוות של   

 



סגן ראש ספורט  

ניהול בדרג ביניים. מחייב לפחות חודש עבודה אחד קודם בצוות ספורט.  

 

ספורט  

–להעביר פעולות כל היום לכל הגילאים  כדורסל, כדור בסיס, כדורעף, כדורעף חופים, הוקי,  
-גע גע, פוטבול, פריסבי, כדורגל ועוד.  

 

ראש חבלים  

אנשים. 10-12ל תפקיד ניהול בכיר. ניהול צוות ש  

 

חבלים  

מטר באוויר? זה הענף בשבילך. לקבל הכשרה רחבה ממומחי  10האם אתה אוהב להיות תלוי 
טיפוס לפני המחנה. להעביר פעולות כל היום לכל הגילאים. כולל מסלול חבלים גבוה, מסלול 

חבלים נמוך, קיר טיפוס, ואומגה.  

 

ראש טבע  

טבע או אישור מיוחד ממנהלי צוות ב קודם עבודה אחד תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות חודש
המחנה.  

 

טבע  

ללמד חניכים להבעיר אש, לדוג דגים, לקשור קשרים, ולטייל במסלולים ביער סביב המחנה. 
כולל גם עבודה עם אנשי קהילת האמיש להאכיל ולדאוג לחיות ב"רפת". להעביר פעולות, 

והב את הטבע, זה הענף בשבילך.כולל "חוג זמן ארנבות" המפורסם. אם אתה א  

 



סוסים  

–לעבוד עם צוות הסוסים המקצועי  –דייב, היילי, ורבקה   באורוות הסוסים. להכין לרכיבה  
-הסוסים שלנו כל בוקר. לרכוב יחיד עם החניכים במסלולים על פני שטח של כ 20את  1,000 

דונם. לעזור לחניכים להתגבר על פחד מסוסים. מחייב סבלנות ואהבה לרכיבה על סוסים.  

 

 ראש "באגם"
האם אתה אוהב הארוחה בו הראש מושבה, מנהל ועוד חברי צוות נזרקים לאגם?  אתה אוהב 

לעמוד ב15-20 ס"מ של בוץ?  זה התפקיד בשבילך!  אתה מכין את כל השטיק לקראת 
האירוע הגדול ושולט על המחנה כולו במהלך התוהו ובוהו שמתרחש כשכולם בורחים במגרש 

הראשי לעבר האגם.  עלך לאסוף נעלים הפריטים השונים מהאגם עצמו.  לא נדרש ניסיון 
 קודם.

 

נגריה  

–לעבוד את אנשי האמיש המקצועיים שלנו  –ראובן ומוז   כדי לתפעל את הנגריה. לעבוד עם  
מנהלי המחנה וראשי הוילאג' לעצב ולהוציא לפועל פרוייקטים שקשורים לתכנית. כולל גם 

הפעלת חוג נגרות, ועבודה עם חניכים ליצירת עבודות נגרות עצמאיות.  

 

ראש מלאכת יד  

בכיר. מחייב לפחות חודש עבודה אחד קודם בצוות מלאכת יד או אישור מיוחד תפקיד ניהול 
ממנהלי המחנה. כולל ניהול הסווטשופ של המחנה והזמנת כל החולצות והסווטשרים (וכן 

עיצוב והוצאה לפועל), אומנות, קרמיקה, וצילום. תפקיד אינטנסיבי אך מאד מספק.  

 

מלאכת יד  

-עבודה באחד מתתי ם: אומנות, קרמיקה, צילום, או סווטשופ של המחנה. אם הענפים הבאי
אפשרות הזאת.אין לך העדפה מסויימת, בחר ב אתה רוצה לעבוד בענף אך  

 

 



קרמיקה  

עבודה עם חניכים להכין פרוייקטים מחומרי גלם, כולל עבודה עם חימר על גלגל קדרות 
ושריפת הפרוייקטים בכבשן.  

 

צילום  

פקיד הזה בשבילך. צלם את החניכים בפעולות במהלך היום, ? אז ברור שהתאתה אוהב לצלם
וצור קולאג' תמונות לכבוד שבץ בסוף כל שבוע.  

 

סווטשופ של המחנה  

-עבוד בסטודיו הדפסתל משי החדשה שלנו כדי ליצור חולצות, סווטשרים, ועוד פרטי לבוש 
עם סמל המחנה ועיצובים נוספים. לעבוד עם חניכים לפתח עיצוב לחולצה, יצירת מסך משי, 

–והדפסה על חולצה. יתרון נוסף  אוסף הבגדים!הרחבת    

 

בזיר (גידול ואימון בזים)  

ציפורי טרף מאומנים? האם גדלת עם נץ כחיית מחמד? אז זה  האם יש לך ניסיון בציד עם
התפקיד בשבילך. אנחנו זקוקים נואשות לבזיר, במיוחד כדי להיפטר מלהקת ציפורים עצבניות 

שמציקות לחניכים כשהם בחבלים.  

 

ראש וילאג'  

במחנה ים עבודה קודמים בוילאג' או חודשיים ניסיון תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות חודשי
אנשים, ולנהל את אחד הרכיבים החינוכיים החשובים ביותר של  12-15לנהל צוות של  .סטון

המחנה. התפקיד כולל הרבה לוגיסטיקה, ומחייב שעות ארוכות ותשומת לב מיוחדת לנהלי 
בטיחות.  

 

 



וילאג' (הכפר)  

–ת לחם סטודיו ניפוח זכוכית, סדנת נפח, בית מרחץ רומי, מצפה כוכבים, ותנור לאפיי וזוהי  
רק ההתחלה. להיות חלק מכפר חינוכי וחווייתי בהטמעה מלאה. להעביר פעולות לחניכים 

כשהם לומדים על התכנית בדרך חווייתית של מלאכות קדומות.  

 

ראש חאן  

תפקיד ניהול בכיר. מחייב לפחות חודש עבודה אחד קודם בחאן. כולל ניהול כל אמנויות הבמה 
– דרמה, מחול, ומוזיקה. כולל פיתוח ופיקוח על הצגה בסוף החודש.   

 

חאן  

עבודה בדרמה, מחול, או מוזיקה. להעביר פעולות לחניכים. אם אתה רוצה לעבוד בענף אך 
  אין לך העדפה מסויימת, בחר באפשרות הזאת.

 

דרמה  

וחזרות.עבודה עם חניכים בחוג דרמה על פיתוח הופעה בסוף החודש. כולל הכנות   

 

מחול  

האם אתה אוהב לרקוד? האם אתה יודע זומבה? האם תוכל להמריץ חניכים לזוז בקצב 
המוזיקה? זה יותר קשה ממה שזה נשמע...  

 

מוזיקה  

האם אתה מנגן בגיטרה כמו טריי אנסטזיו? זה התפקיד בשבילך. להעביר פעולות מוזיקה 
–לחניכים  , ועוד. יכול לכלול Color Warמורל ל לנגן יחד, לכתוב שירים לקבוצות, לכתוב 

השתתפות בתזמורת המחנה והופעות מוזיקליות במהלך החודש, כולל ערבי שירה אחרי 
ארוחת ערב.  



כיף, משחקים, ושטויות  

כן, זה עכשיו נכלל ברשימת התפקידים! אבל אפשר להגיש מועמדות רק אם קוראים לך 
"כיף", "משחקים", או "שטויות".  

 

טכני  

האם אובייקטיבית אתה טוב עם טכנולוגיה? האם את מת על אינטרנט אלחוטי? האם אתה טוב 
הראשון שלך. לא כולל העברת פעולות או לו"ז קבוע.  ITתחת לחץ? זה יכול להיות התפקיד 

דורש המון גמישות וסבלנות, ויכולת לפתור בעיות.  

 

מרפאה  

למי שמחפש ניסיון עבודה בתחום הרפואי. לעבוד עם צוות הרפואי המקצועי במרפאה. מצויין 
–גיל מינימלי להגשת מועמדות   19.  

 

גן  

האם אתה אוהב תינוקות ופעוטות? האם אתה אוהב ילדים שמחים, חייכניים, ומתוקים שעוד 
לא הגיעו לגיל המתאים להיות בקבוצה? מצאת את מקומך! לקחת חלק בקייטנת יום לילדי 

צוות ומשפחות במשחק עם הילדים במהלך היום כאשר יש המשפחות. לעבוד עם עוד חברי 
פעולות.  

 

משרד  

להודיע הודעות ברמקול, למיין ולחלק דואר וחבילות, לבחור מוזיקה להשמיע כל היום, 
ולהיות פרצוף מחייך לכל החניכים. תפקיד לשני אנשים.  

 

 

 



 מנהל חשבונות צמידים

במחנה סטון.  המנהל חשבונות יכין קובץ תפקיד אדמינסרטיבי.  הצמידים לקחו חיים משלהם 
אקסל כדי לעקוב אחרי איזה חניכים הרוויחו צמידים.  המנהל חשבונות גם קובע שווי שוק 

 לכל צמיד לפי נדירות ובלעדיות למסחר בין החניכים.

 

Office  

�עבודה במשרד האדמיניסטרטיב . כפיפות ישירה לליסה יעקובוביץ. תפקיד לבן אדם אחד.  

 

למנהלי המחנהעוזר   

האם עבדת במחנה המון שנים ואתה מכיר את המקום ישר והפוך? האם אתה מחפש הזדמנות 
אחת אחרונה לעבוד במחנה? זה התפקיד בשבילך. עבודה עם יעקב ואסתי על פרוייקטים 

מיוחדים ומשימות מגוונות. לא דורש כישורי הכנת קפה מצויינים. אל דאגה, יש מכונת 
נספרסו.  

 

ותראש צו  

לתכנן פעילויות לצוות במהלך החודש. לעבוד עם מנהלי המחנה כדי לספק הדרכה ותמיכה 
לצוות. דורש ניסיון קודם בעבודה בצוות של מחנה סטון והמון יצירתיות.  

 

מנהל לילה  

האחד, היחיד.  

 

נהג  

�ואת הנוף המקסים של פנסילבני? האם אתה אוהב כביש פתוח 24האם אתה מעל גיל  ? האם 
אתה נהנה כשמאירים אותך בשלוש לפנות בוקר כדי לנסוע לפיטסבורג לאסוף רכיבים 

לגנרטור שבור? אז זהו התפקיד בשבילך!  



משפחות  

–אתם יודעים מי אתם  המעטים, הגאים, המשפחות!   

 

ראש "יחד"  

ניהול התכנית המקצועית של יחד.  

 

מאמן מקצועי ליחד  

חבר צוות בתכנית המקצועית של יחד.  

 

 

 


