
Feel Good Manager
Ich bin dafür verantwortlich, positive 
Energie in der Gruppe zu verbreiten. Ich habe 
ein Gespür für die Atmosphäre zwischen 
den Menschen und ihre Bedürfnisse und 
versuche dazu beizutragen, dass sich alle 
wohlfühlen. [Arbeitet gut mit Energy 

Injector zusammen.]

Feel Good Manager
בקבוצה.  טובה  אנרגיה  להפיץ  אחראית 
ולצרכים  אנשים  בין  לאווירה  חוש  לי  יש 
שלהם, ואני מנסה לגרום לכולן להרגיש טוב.
]Energy Injector-ה עם  טוב  ]עובדת 

Language Queen/King
Ich helfe den anderen in der Gruppe mit 
meinen Sprachkenntnissen. Wenn es 
nötig ist, übersetze ich etwas für sie. Ich 
bringe ihnen bis zum Ende des Austauschs 
bei, wie sie ihren Namen [auf Deutsch/

Hebräisch/Arabisch etc.] schreiben.

Language Queen/King
־אני עוזרת לאחרות בקבוצה באמצעות הידי

עות הלשוניות שלי. כשיש צורך, אני מתרגמת 
בשבילן. עד סוף החילופים אלמד אותן איך 
לכתוב את שמן בשפות האחרות של בנות 
הקבוצה – גרמנית, עברית, ערבית וכן הלאה.

Gender Unicorn
Ich achte darauf, dass die Aufgaben in der 
Gruppe gendergerecht und nach Interessen 
verteilt werden, dass zum Beispiel nicht 
nur die Mädchen abwaschen und die Jungs 
die Technik bedienen. Ich glaube daran, 
dass alle Geschlechter die gleichen Rechte 

und Pflichten haben.

Gender Unicorn
אני משגיחה שכל המשימות בקבוצה יהיו 
עניין.  תחומי  לפי  ויחולקו  מגדרית  הוגנות 
לדוגמה, שלא רק הבנות ישטפו כלים ולא 

מא אני  הטכני.  בציוד  יטפלו  הבנים  ־רק 
שוות. זכויות  יש  המגדרים  שלכל  מינה 

The Shepherd
Ich bin dafür verantwortlich, die 
Gruppe zusammenzuhalten. Wenn wir 
unterwegs sind, achte ich darauf, dass 
alle dabei sind und keine*r zurückbleibt 

oder verlorengeht.

The Shepherd
־אני אחראית לשמור על שלמות הקבוצה. כשא

נחנו יוצאים החוצה, אני משגיחה שכולן שם 
ושאף אחת לא נותרה מאחור או תעתה בדרך.

Club Manager
Ich bin dafür verantwortlich, mir ein Motto 
oder ein Thema für die Abschlussparty 
auszudenken. Ich verbreite Vorfreude, frage 
nach Getränkewünschen, organisiere die 
Verpflegung und kümmere mich darum, dass 
am Abend gute Musik läuft. [Arbeitet gut mit La 
La Land und Picasso/Frida Kahlo zusammen.]

Club Manager
־אני אחראית למצוא מוטו או נושא למסי

בת הפרידה. אני מלהיבה את כולן מראש, 
־שואלת מה ירצו לשתות, מתכננת את הכי

בוד ודואגת למוזיקה טובה בערב המסיבה.
 La La Land עובדת טוב עם[ 

]Picasso/Frida Kahlo-ו



Snack Sergeant
Ich organisiere die Selbstverpflegung, 
wenn wir unterwegs sind. Ich sorge dafür, 
dass wir den Proviant nicht vergessen 
und dass alle ihre Snacks (Sandwich/

Wasserflasche) bekommen.
[Arbeitet gut mit H2Officer zusammen.]

Snack Sergeant
אני מארגנת צידה לדרך לטיולים, דואגת 
יקבלו  ושכולן  הצידה,  את  נשכח  שלא 
מים(. ובקבוק  )כריך  שלהן  הצידה  את 

]H2Officer-עובדת טוב עם ה[

H2Officer
Ich stelle sicher, dass alle immer genügend 
Wasser dabei haben, und erinnere 
regelmäßig daran, während des Tages 
ausreichend zu trinken, besonders wenn 

wir draußen unterwegs sind. 
[Arbeitet gut mit Snack Sergeant 

zusammen.]

H2Officer
־אני מוודאת שלרשות כולן יש תמיד כמות מס

פקת של מים, ומזכירה בדרך קבע לשתות 
במשך היום, בייחוד כשאנחנו בחוץ בקיץ.

]Snack Sergeant-עובדת טוב עם ה[

First Aid Kid
Ich achte darauf, dass der Erste-Hilfe-
Koffer dabei ist. Ich kenne mich mit 
Erster Hilfe aus und bin bereit, kleinere 
Verletzungen oder Blessuren zu versorgen.

First Aid Kid
אני דואגת שערכת העזרה הראשונה תהיה 
אתנו תמיד. אני יודעת לספק עזרה ראשונה 
ומוכנה לטפל בפציעות או בחבלות קטנות.

Worry Wizzard
Ich vermittle zwischen den Teilnehmenden 
und der Gruppenleitung, wenn jemand in der 
Gruppe etwas auf dem Herzen hat. Ich kann 
gut zuhören und bin offen für die Sorgen und 
Probleme der anderen. Wenn nötig, bilde ich 

so eine vertrauensvolle Brücke. 
[Arbeitet gut mit Open Ear zusammen.]

Worry Wizzard
־אני מתווכת בין המשתתפות ובין המדרי

כות כשמישהי בקבוצה מוטרדת. אני יודעת 
להקשיב ופותחת את לבי לדאגות הזולת 

ולבעיותיו. בעת הצורך אוכל לבנות כך גשר 
שמבוסס על אמון.

]Open Ear-עובדת טוב עם ה[

Paparazzi/Mamarazzi
Ich habe ein Talent für Fotografie. Ich bin 
immer am Puls des Geschehens, halte die 
Ereignisse des Tages in Bildern fest und 
erstelle auf diese Weise nach und nach eine 

Fotodokumentation. 
[Arbeitet gut mit Influencer zusammen.]

Paparazzi/Mamarazzi
יש לי כישרון לצילום. אני תמיד עם אצבע 
על הדופק, מצלמת את חוויות היום ויוצרת 
המפגש. של  מצולם  תיעוד  בהדרגה  כך 

]Influencer-עובדת טוב עם ה[



Chronographer
Ich bin dafür verantwortlich, ein 
Tagesprotokoll/Tagebuch zu schreiben. 
Ich schreibe und dokumentiere gern, 
um Erinnerungen in Wort und Text 
festzuhalten. [Arbeitet gut mit Memory 

Manager zusammen.]

Chronographer
יומי/ פרוטוקול  לכתוב  אחראית  אני 
כדי  ולתעד  לכתוב  אוהבת  אני  יומן. 
ובטקסטים. במילים  זיכרונות  לשמור 

]Memory Manager עובדת טוב עם[

Influencer
Ich nutze gern soziale Medien, um besondere 
Momente, Ereignisse und Informationen zu 
teilen. Über Instagram, Facebook etc. gebe 
ich in Abstimmung mit den abgebildeten 
Personen regelmäßig Einblicke in die 
Höhepunkte des Jugendaustauschs. [Arbeitet 
gut mit Paparazzi/Mamarazzi zusammen.]

Influencer
אני אוהבת להשתמש בערוצי מדיה חברתית 
כדי לשתף ברגעים מיוחדים, בהתרחשויות 
ובמידע. דרך אינסטגרם, פייסבוק וכו' אני 
מדווחת בקביעות, בהסכמת כל המשתתפות 
המפגש. של  השיא  רגעי  על  המוזכרות, 
]Paparazzi/Mamarazzi-עובדת טוב עם ה[

Memory Manager
Ich bin ein Organisationstalent. Ich sammle 
besprochene Internetlinks, Bilder, Videos 
und Materialien von allen ein und sende 
sie am Ende in geordneter Form über eine 
Cloud an die Gruppenleitung, damit sie 
mit allen geteilt werden können. [Arbeitet 
gut mit Paparazzi/Mamarazzi zusammen.]

Memory Manager
לינקים  אוספת  אני  ארגוני.  כישרון  אני 

־שהוזכרו, תמונות, סרטונים וחומרים מכו
־לן ושולחת אותם לבסוף דרך "ענן" למד

לכולן. לשלוח  שיוכלו  כדי  הקבוצה  ריכות 
]Paparazzi/Mamarazzi-עובדת טוב עם ה[

Picasso/Frida Kahlo
Ich habe ein Zeichentalent und porträtiere die 
anderen Teilnehmenden in kleinen Skizzen. 
Zum Ende des Jugendaustauschs stelle ich 
daraus eine Ausstellung zusammen, die zum 
Beispiel auch im Rahmen der Abschiedsparty 
gezeigt werden kann. [Arbeitet gut mit Club 

Manager zusammen.]

Picasso/Frida Kahlo
־יש לי כישרון ציור, ואני מציירת את המש

תתפות האחרות ברישומים קטנים. בסוף 
בתערוכה  הציורים  כל  את  אציג  המפגש 
הפרידה. במסיבת  גם  להציגה  שאפשר 

]Club Manager-עובדת טוב עם ה[

Early Bird – Wake Up Call
Ich sorge dafür, dass niemand den Beginn 
des Tagesprogramms verschläft. Ich habe 
keine Probleme mit dem Aufstehen und 
wenn ich feststelle, dass beim Frühstück 
noch jemand fehlt, übernehme ich die 
Aufgabe des Weckdienstes. [Arbeitet gut 
mit Good Morning Sunshine zusammen.]

Early Bird – Wake Up Call
אני דואגת שאף אחת לא תחמיץ את תחילת 

־התכנית היומית. אין לי בעיה להתעורר, וכשא
ני שמה לב שמישהי חסרה בארוחת הבוקר 
אני מקבלת עליי את המשימה להעיר אותה.
]Good Morning Sunshine עובדת טוב עם[



Diplomat
Meine Stärken liegen in der Kommunikation. 
Ich achte darauf, dass in Diskussionen 
alle Personen zu Wort kommen können 
und sich die Teilnehmenden gegenseitig 
ausreden lassen. [Arbeitet gut mit Insult 

Consultant zusammen.]

Diplomat
־אני טובה בתקשורת. משגיחה שכו
ויית זכות דיבור בדיונים  יקבלו  ־לן 

דבריהן. את  להשלים  לאחרות  נו 
]Insult Consultant -עובדת טוב עם ה[

Time Guardian of the Galaxy
Ich bin für die Einhaltung des 
Zeitplans verantwortlich. Ich kenne 
das Tagesprogramm, habe ein sehr 
gutes Zeitgefühl und achte auf die 
Pünktlichkeit der Gruppe genauso wie 
auf eine faire Zeitaufteilung in den 
einzelnen Arbeitseinheiten des Tages.

Time Guardian of the Galaxy
אני אחראית לשמירה על לוח הזמנים. אני 
תחושת  לי  יש  יום,  כל  מתוכנן  מה  יודעת 

־זמן מעולה, ואני משגיחה שהקבוצה תע
מוד בזמנים וכן שתישמר חלוקה הוגנת של 
הזמן בין יחידות העבודה הנפרדות ביום.

Dr. Cool Facts
Ich interessiere mich für Kurioses und 
Besonderes. Zu verschiedenen Themen, 
Orten und Programmpunkten kann ich 
coole oder witzige Fakten mit der Gruppe 
teilen (z. B., dass Giraffenfleisch koscher ist). 
[Arbeitet gut mit Wikipedia Fan zusammen.]

Dr. Cool Facts
אני מתעניינת בעובדות מוזרות ומיוחדות. אני 
יכולה לשתף את הקבוצה בעובדות מגניבות 

־או מצחיקות על נושאים, על מקומות או על תכ
נים בתכנית. הידעתן? בשר ג'ירפות הוא כשר!

]Wikipedia Fan עובדת טוב עם[

Skyscanner
Ich interessiere mich für das Wetter und bin 
verantwortlich für die Wettervorhersage. 
Ich nehme auch Beschwerden über zu 
warme/zu kalte Raumtemperaturen 
entgegen und versuche, hier zu vermitteln.

Skyscanner
־אני מתעניינת במזג האוויר ואחראית לת
תלו מקבלת  גם  אני  האוויר.  מזג  ־חזית 

מדי  חם  מדי,  קר  חימום,  מיזוג,  על  נות 
המתלוננות. בין  לתווך  ומנסה  הלאה,  וכן 

Free Hug Hero/Heroine
Ich bin Berührungen gegenüber offen und 
scheue körperliche Nähe nicht. Ich weiß, dass 
eine Umarmung uns allen hin und wieder 
gut tun kann und biete sie deshalb gern an, 

wenn Bedarf in der Gruppe besteht.
[Arbeitet gut mit Feel Good Manager und 

Open Ear zusammen.]

Free Hug Hero/Heroine
־אני אוהבת מגע, ואין לי חשש מקרבה גופ

נית. אני יודעת שחיבוק יכול להיות נחמד 
לכולנו מפעם בפעם ואחבק בשמחה בכל 
בכך. צורך  יש  בקבוצה  שלמישהי  פעם 

 Feel Good Manager עובדת טוב עם[
]Open Ear ועם



The Open Ear
Ich kann gut zuhören, bin geduldig 
und offen für die Sorgen und Probleme 
meiner Mitmenschen. Ich biete Trost und 
Ratschläge an, kann aber vertrauliche 
Informationen auch für mich behalten.

[Arbeitet gut mit Worry Wizzard und Feel 
Good Manager zusammen.]

The Open Ear
ואני  סבלנות  לי  יש  להקשיב,  יודעת  אני 
קשובה לדאגות הזולת ולבעיותיו. אני יכולה 
לנחם ולייעץ, אבל יודעת גם לשמור סוד.

 Worry Wizzard עובדת טוב עם[ 
]Feel Good Manager-ו

No Insult Consultant
Ich bin sensibel in der Wahrnehmung 
von Beleidigungen bzw. verletzenden 
Äußerungen. Wenn ich solche 
mitbekomme, versuche ich zu vermitteln 
und biete sprachliche Alternativen an, 
wenn keine Beleidigung beabsichtigt 

war.

No Insult Consultant
פו והערות  עלבונות  היטב  מזהה  ־אני 

אני  כאלה,  שומעת  כשאני  געניות. 
לה כוונה  הייתה  לא  אם  לתווך.  ־מנסה 

לשוניות. חלופות  מציעה  אני  עליב, 

Power Banker
Ich habe immer eine Powerbank oder 
ein Ladegerät dabei, um bei Bedarf die 
Smartphones und Tablets in der Gruppe 

mit „Saft“ zu versorgen.
[Arbeitet gut mit Techie Chan zusammen.]

Power Banker
גיבוי  סוללת  או  נייד  מטען  תמיד  לי  יש 

הטאבל ואת  הטלפונים  את  להטעין  ־כדי 
חשמל. כשאין  במיוחד  הקבוצה,  של  טים 

]Techie Chan עובדת טוב עם[

Sunburn Defender
Ich bin dafür verantwortlich, die anderen an 
ausreichenden Sonnenschutz (Sonnencreme, 
Kopfbedeckung, Sonnenbrille) zu erinnern. 
Ich kann immer mit einer Sonnencreme 
aushelfen. [Arbeitet gut mit H2Officer und 

First Aid Kid zusammen.]

Sunburn Defender
־אני אחראית להזכיר לאחרות להיות מוג
־נות מהשמש. יש לי תמיד קרם הגנה, כי

נוספים.  ועזרים  ראש  משקפי  ראש,  סוי 
H2Officer -עובדת טוב עם ה[ 

]First Aid Kid-וה

La La Land
Ich mag alles, was mit Musik zu tun hat. Ich 
sammle Musik verschiedener Genres, ich 
erstelle gerne Playlisten und habe immer 
eine Auswahl von Musik auf meinem 
Smartphone dabei. Wenn ich gut drauf 
bin, singe ich manchmal sogar. [Arbeitet 

gut mit Club Manager zusammen.]

La La Land
אני  כל מה שקשור במוזיקה.  אוהבת  אני 
אוהבת  שונים,  מסגנונות  מוזיקה  אוספת 
תמיד  לי  ויש  השמעה,  רשימות  לגבש 
בימים  הנייד.  בטלפון  שירים  של  מבחר 
של מצב רוח טוב, אני לפעמים גם שרה.

]Club Manager-עובדת טוב עם ה[



The Joker
Ich erzähle gerne Witze. Wann immer sich 
eine passende Gelegenheit bietet, heitere 
ich die Gruppe mit einem Witz auf. Ich habe 
aber auch das Feingefühl einzuschätzen, 

wann das gerade nicht angebracht ist.
[Arbeitet gut mit Energy Injector 

zusammen.]

The Joker
הזד בכל  בדיחות.  לספר  אוהבת  ־אני 
הק את  משמחת  אני  מתאימה  ־מנות 

גם  יכולה  אני  אבל  בבדיחות.  בוצה 
מתאים. לא  ממש  זה  מתי  להרגיש 

]Energy Injector עובדת טוב עם[

Energy Injector
Ich kenne kleine Übungen zur Auflockerung 
und zur Bewegung. Wenn sich Müdigkeit 
breit macht, bin ich für den Energiekick 
verantwortlich. Ich leite dann z. B. ein 
kurzes Spiel an, damit alle wieder wach 
werden. [Arbeitet gut mit Good Morning 

Sunshine und Joker zusammen.] 

Energy Injector
אני מכירה תרגילים קטנים להרפיה ולתנועה. 

־אם מסתמנת עייפות כללית, אני אחראית לז
ריקת אנרגיה: משחק קצר כדי שכולן יתעוררו.

 Good Morning עובדת טוב עם[
]Joker-ועם ה Sunshine

The Yogi
Ich bin verantwortlich für die tägliche 
Dosis Yoga. Ich kenne einige Yogaübungen 
und biete jeden Tag zu einer festen Zeit 
(morgens oder abends) eine kleine Übung 

für Interessierte an.
[Arbeitet gut mit Coach und Runner 

zusammen.] 

The Yogi
אני אחראית למינון יומי של יוגה. אני מכירה 
כמה תרגילי יוגה, ומציעה כל יום בזמן קבוע, 
בבוקר או בערב, תרגול קצר לכל המעוניינות.

]Runner-וה Coach-עובדת טוב עם ה[

The Coach
Ich habe eine Leidenschaft für Fußball. 
Ich sorge dafür, zwei kleine Teams aus 
Interessierten zusammenzustellen, 
um gemeinsam zu kicken. Egal ob auf 
Sand oder Rasen, ich habe die passende 
Strategie parat. [Arbeitet gut mit Yogi und 

Runner zusammen.] 

The Coach
לה דואגת  אני  כדורגל.  אוהבת  ־אני 
המעו לכל  קטנות  קבוצות  שתי  ־קים 

לי  יש  כדורגל.  יחד  לשחק  כדי  ניינות 
לדשא. וגם  לחול  משחק  אסטרטגיות 

]Runner-ועם ה Yogi-עובדת טוב עם ה[

The Runner
Ich laufe gern und bin dafür verantwortlich, 
eine Laufgruppe zusammenzustellen. 
Ich suche passende Strecken heraus und 
biete gemeinsame Einheiten am Morgen 
oder Abend an. [Arbeitet gut mit Yogi und 

Coach zusammen.] 

The Runner
אני אוהבת לרוץ ואחראית להקים קבוצת 

־ריצה. אני מוצאת מסלולים מתאימים ומא
בערב. או  בבוקר  משותפות  ריצות  רגנת 

]Coach-ועם ה Yogi-עובדת טוב עם ה[



Wikipedia Fan
Ich bin zuständig für schnelle Recherchen. 
Wenn jemand eine Sachfrage zu einem 
bestimmten Thema hat, schlage ich in der 
Wikipedia oder anderen Quellen nach, um 
Informationen und Antworten zu finden.
[Arbeitet gut mit Dr. Cool Facts zusammen.]

Wikipedia Fan
־אני אחראית לחיפושים מהירים. אם למי
בו אני  מסוים,  בנושא  שאלה  יש  ־שהי 

מידע  במקורות  או  בוויקיפדיה  דקת 
ותשובות. פרטים  למצוא  כדי  אחרים 

]Dr. Cool Facts עובדת טוב עם[

Father Abraham
Ich kenne mich mit Religionen aus oder 
interessiere mich sehr dafür. Ich bin dafür 
zuständig, Rituale, Traditionen oder andere 
Bestandteile des Glaubens in Judentum, 
Islam und Christentum zu erklären. [Arbeitet 

gut mit Wikipedia Fan zusammen.]

Father Abraham
אני בקיאה בדתות ומתעניינת בהן מאוד. אני 
אחראית להסביר טקסים, מסורות או מרכיבי 
אמונה אחרים ביהדות, באסלאם ובנצרות.

]Wikipedia Fan עובדת טוב עם[

The Highlighter
Ich habe die besondere Fähigkeit, überall 
das Positive zu erkennen. Ich sammle 
spannende Momente und Höhepunkte 
des Programms und gebe positive 
Rückmeldungen. [Arbeitet gut mit 
Paparazzi/Mamarazzi, Chronographer und 

Ceremony Conductor zusammen.]

The Highlighter
יש לי יכולת מיוחדת לראות את הטוב בכל 
דבר. אני אוספת רגעים מעניינים ושיאים 
חיוביים. משובים  ומספקת  המפגש  של 

Paparazzi/-עובדת טוב עם ה[
 Chronographer -ה ,Mamarazzi 

]Ceremony Conductor -וה

Good Morning Sunshine
Ich bin ein fröhlicher Mensch und lächle gern. 
Am Morgen, wenn viele nach dem Aufstehen 
noch grummelig zum Frühstück schlurfen, 
habe ich für jeden schon ein freundliches 
Lächeln übrig. So begrüße ich die Gruppe 
und den Tag gutgelaunt. [Arbeitet gut mit 

Feel Good Manager zusammen.] 

Good Morning Sunshine
כש בבוקר,  לחייך.  ואוהבת  עליזה  ־אני 

עדיין  הבוקר,  לארוחת  משתרכות  רבות 
ידי יש לי חיוך  ־מנומנמות אחרי הקימה, 
־דותי לכל אחת. כך אני מברכת את הק

בוצה ומתחילה את היום במצב רוח טוב.
]Feel Good Manager-עובדת טוב עם ה[

Hospitality Duchess/Duke
Ich bin dafür verantwortlich, Gästen unserer 
Gruppe (z. B. Gesprächspartner*innen) 
Wasser anzubieten. Wenn es ein Geschenk 
zu überreichen gibt, kümmere ich mich 

ebenfalls darum. 

Hospitality Duchess/Duke
־אני אחראית להציע מים לאורחות של הק

בוצה – מרצות ואורחות אחרות. אם הכנו 
אותה. להן  לתת  דואגת  גם  אני  מתנה, 



Techie Chan
Ich bin dafür verantwortlich, dass die 
Technik läuft. Ich kann Laptop, Projektor 
und Soundanlagen bedienen und gerate 
nicht gleich ins Schwitzen, wenn es eine 
Fehlermeldung gibt. [Arbeitet gut mit Club 

Manager zusammen.]

Techie Chan
אני אחראית שהציוד הטכני יעבוד. אני יודעת 

־להשתמש במחשבים ניידים, במקרנים ובמע
רכות הגברה, ולא נבהלת כשיש הודעות שגיאה.

]Club Manager-עובדת טוב עם ה[

Ceremony Conductor
Ich kann gut vor Publikum sprechen und inspirierende 
und motivierende Reden halten. Am Ende des 
Austauschprogramms fasse ich in einer kurzen Rede 
im Rahmen einer speziellen Zeremonie zusammen, 
was die Gruppe am meisten beeindruckt hat und 
was sie von dem Austausch mitnimmt. [Arbeitet 
gut mit Highlighter und Chronographer zusammen.]

Ceremony Conductor
אני מצטיינת בדיבור מול קהל, ויכולה לשאת 

־נאומים מעוררי השראה. בסוף תכנית המ
פגשים אני מסכמת בנאום קצר במסגרת 
טקס מיוחד את מיטב הדברים שהרשימו 
את הקבוצה, ומה נזכור במיוחד מהחילופים.

 Highlighter -עובדת טוב עם ה[ 
]Chronographer-וה

Clean Teen
Ich habe einen ausgeprägten 
Ordnungssinn. Ich achte darauf, dass im 
Seminarraum kein Chaos herrscht und 
verwendete Materialien an ihren Platz 
zurück gelangen. Falls nötig, motiviere ich 
die anderen, mich dabei zu unterstützen.

Clean Teen
אני מסודרת מלידה. אני דואגת שלא יהיה 

שהש ושאביזרים  המפגשים  בחדר  ־בלגן 
יוחזרו למקומם. בעת הצורך  תמשו בהם 
אני מעודדת את האחרות לעזור לי בכך.

Ticket Conductor
Ich bin dafür verantwortlich, dass alle 
einen Fahrausweis oder eine Eintrittskarte 
haben, wenn wir unterwegs sind. Ich teile 
die Tickets aus und sammle sie auch 
wieder ein, wenn die Gruppenleiter*innen 

sie brauchen.  

Ticket Conductor
אני אחראית שלכולן יהיה כרטיס נסיעה או 
כרטיס כניסה כשאנחנו מסיירות בחוץ. אני 
מחלקת את הכרטיסים וגם אוספת אותם 
אותם. צריכות  לאחר מכן אם המדריכות 

The Navigator
Ich habe einen guten Orientierungssinn. Ich 
kann Karten lesen und bin für die Navigation 
verantwortlich. Google Maps bediene 
ich mit geschlossenen Augen, sodass die 

Gruppe immer weiß, wo es lang geht.

The Navigator
התברכתי בחוש התמצאות מפותח. אני יכולה 

־לקרוא מפות, ואחראית על הניווט. אני מש
תמשת ב-Google Maps בעיניים עצומות, 
והקבוצה תמיד יודעת איפה היא נמצאת.


