להורי המתנדבים והמתנדבות שלום,
אנו שמחים על השתתפות בתכם/בנכם בכנס הקרוב של האגודה הישראלית למד"ב ולפנטסיה .לנוחותכם,
מצורף מידע על הכנס והאגודה.
האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר) הוקמה על מנת לקדם את תחום המדע-בדיוני והפנטסיה
בישראל .פעילותה כוללת כנסים שונים ,הרצאות בנושאי מדע ומדע בדיוני ,הקרנות בכורה של סרטי מדע
בדיוני ופנטזיה בחסות המפיצים השונים ,תחרויות סיפורי מד"ב ופנטסיה ישראליים מקוריים ופעילויות
נוספות .כמו כן מדי שנה האגודה מוציאה לאור את אסופת הספרות הספקולטיבית המקורית 'היה יהיה'.

כנס "עולמות" למדע בדיוני ולפנטזיה מתקיים מדי שנה בחול המועד פסח ,בשיתוף עם קהילת טולקין
הישראלית .הכנס ייערך ב 19-20באפריל  2022במתחם אשכול הפיס של תיכון עירוני א' בתל אביב.
כל פעילויות האגודה מאורגנות ומופעלות על ידי מתנדבים :החל בועד המנהל שלה וחברי הסגל שעמלים על
הארגון כמה חודשים מראש  -וכלה בסדרניות ובקופאים .במהלך הכנסים ישנם תפקידי התנדבות רבים
שחיוניים להפעלתם ומהווים חלק מהותי מאופיים כגון הפעלת הפונדק ,מודיעין ותפקידים נוספים.
במהלך הכנס פוגשים המתנדבים והמתנדבות חובבים נוספים של הז'אנר מכל רחבי הארץ ,יוצרים קשרים
חברתיים חדשים ,מחדשים ומטפחים קשרים קיימים .בדרך ,יחשפו אל "מאחורי הקלעים" של הכנסים ויתוודעו
לתחומים מקצועיים שונים – שירות לקוחות ,שיווק ויחסי ציבור ,הפקה ולוגיסטיקה ,מכירות ,ניהול כספים
ועוד .ההתנדבות בכנסים היא חוויה מעשירה ,חברתית ואישית.

נושאי מנהלה
לפני הכנס יתבקשו המתנדבות והמתנדבים להגיע למפגש הכשרה והדרכה ,ובו יתודרכו בנוגע לתפקידים
שימלאו במהלך הכנס ,במטרה להעניק להם את הכלים למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר .התדריך ישודר
גם בלייב (ויוקלט) עבור מתנדבים שלא יוכלו להגיע פיזית למתחם לפני הכנס.
מתנדבים שיאשרו משמרות לכנס יהיו זכאים לקבל כרטיסי כניסה לאירועים בו בחינם בהתאם לנוהל שיישלח
להם סמוך למועד הכנס .בנוסף יוכלו המתנדבים לרכוש או לחדש חברות באגודה הישראלית למדע בדיוני
ולפנטסיה בהנחה משמעותית במהלך הכנס.
הנהלת הכנס והעמותות המאורגנות עוקבות באופן שוטף אחר ההחלטות ביחס לאירועים בתקופת הקורונה,
והכניסה למתחם  -לכולם  -תהיה לפי הנהלים הרלוונטיים באותה עת .אנו מקווים ששום דבר לא יקשה על
קיום הכנס כמתוכנן.
על המתנדבים אחראי צוות כוח האדם המנוסה שבראשו עומדת מנהלת כוח האדם של האגודה ,דרור
רייף-נשר ,העוסקת שנים רבות בניהול מתנדבים באירועי האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה .בכל
שאלה ,בירור או בקשה אתם מוזמנים ומוזמנות ליצור עימנו קשר בדוא"ל .volunteers@sf-f.org.il
ההתנדבות באירועי האגודה מותרת מגיל  15ומעלה .משיקולי ביטוח ,קטינים מתחת לגיל  18המבקשים
להתנדב חייבים לספק אישור חתום מהוריהם .אם אתם מעוניינים לאשר לבתכם או לבנכם להתנדב בכנס ,אנא
מלאו את הספח המצורף .אפשר למלא את הטופס באופן מקוון ,או לסרוק/לצלם בטלפון את הספח החתום
ולשלוח בדוא"ל לכתובת .volunteers@sf-f.org.il

שימו לב :לא נאפשר לקטין או לקטינה להתנדב ללא אישור חתום מהוריהם.
בברכה,
צוות כוח האדם
האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה (ע"ר)

אני ,_________________________ ,מאשר/ת לבתי/בני _________________________
להתנדב בכנס "עולמות ."2022
אני מצהיר/ה כי לבתי/בני אין מגבלות בריאותיות .אם יש כאלה ,נא לפרט את המגבלות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________
תאריך
___________________
ת"ז הורה

________________
חתימה
___________________
טלפון נייד הורה

