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 הנדון: חוזר למציג בכנס ה-13 לבנייה ולתשתיות 

 
 , אקספו תל אביב 2ביתן  2202  נובמברב 17-16

 
 חברות וחברים יקרים, שותפינו לדרך, 

 
כי גם השנה יתקיים הכנס השנתי לבני ה ולתשתיות של איגוד המהנדסים, הכנס שמתקיים כבר למעלה  יאנו שמחים לבשר 

מהנדסות ומהנדסים,   3000-כ עשורים מהווה את הכנס המקצועי והחברתי הגדול ביותר בענף. בכנס צפויים להשתתףמשני  
 .  אנשי מקצוע בכירים ומקבלי ההחלטות

 
הכנס השנה יתמקד במחסור הדיור לצד הפער שנוצר במלאי התשתיות הפיזיות כלכליות בישראל; נדון בין היתר, בהיבטים 

של   פתרונות  השונים  ומציאת  בתשתיות  חדשנות  העתיד,  פני  עיצוב  ארוך,  לטווח  תשתיות  לפיתוח  האסטרטגית  התכנית 
לאתגרים ההנדסיים, שינויים רגולטורים לקידום הוספת יחידות דיור והשקעה בתשתיות, התמודדות עם מבנים מסוכנים וישנים 

 והיערכות לרעידת אדמה.
 

צועית ענקית של החברות המובילות בענף; התערוכה מהווה פלטפורמה מקצועית  כמידי שנה תלווה את הכנס תערוכה מק
ואיכותית למוצרים ולטכנולוגיות המוצגות בה, ומאפשרת לחברות המשתתפות חשיפה לאנשי המקצוע הרלוונטיים ביותר בענף 

 .הבנייה והתשתיות
 

 יל בעיצוב העתיד של כולנו. אנו מזמינים אתכם להציג גם השנה בתערוכה הגדולה בענף ולקחת חלק פע
 

 !ניפגש בכנס
 בברכה,

 מהנדס יגאל גוברין, יו"ר האיגוד
 מהנדס דניאל רוד, יו"ר הכנס 
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 : כנסהועלויות אפשרויות תצוגה 

 
 

 ביתן תצוגה בנוי 
 מ"ר  6 

 ביתן תצוגה בנוי 
 מ"ר  8 

 ביתן תצוגה בנוי  
 מ"ר  12

 שטח תצוגה פתוח 
 מ"ר  12

 ₪  30,000 ₪  33,300 ₪  23,500 ₪   18,700 עלות לא כולל מע"מ 

 3X2 4X2 6X2 6X2 גודל השטח

מבנה טראס עם שמשוניות ממותגות בגובה 
 מטר  2.4

√ √ √ X 

 x √ √ √ הדפסת קיר אחורי 

 תשלום בתוספת  √ √ √ כסאות בר  2שולחן בר + 

 בתוספת תשלום  ספוטים  2 ספוטים  2 ספוטים  2 תאורה 

 שקע ישראלי רגיל  1 שקע ישראלי רגיל  1 שקע ישראלי רגיל  1 שקע ישראלי רגיל  1 נקודת חשמל 

 הביתן  שטיח לפי שטח
לפי החלטת  יקבע צבע ה)

 ההפקה(. 
 בתוספת תשלום  √ √ √

 כרטיסי כניסה למציגים 
 בהמשך פירוט 

 במחיר כלולים  2
 ₪ ליום  290נוספים בתשלום של  2

 כלולים במחיר  3
 ₪ ליום  290נוספים בתשלום של  2

 כלולים במחיר  4
 ₪ ליום  290נוספים בתשלום של  2

 כלולים במחיר  4
 ₪ ליום  290נוספים בתשלום של  2

 כרטיסי חנייה 
 בהמשך פירוט 

 כלולים במחיר ליום  4 במחיר לולים ליום  4 כלולים במחיר ליום  3 כלולים במחיר ליום  2

 בתוספת תשלום /  √ √ √ על בינוי הביתן  אישור מהנדס קונסטרוקציה
 על חשבון המציג 

 הדמיה
 להמחשה בלבד 

   

X 

 ניתן להוסיף תוספות ולשדרג את הביתן בטופס הזמנת תוספות 
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 עלויות תוספות: 

 

 עלות יחידות הערות  שירות סוג 

 מיתוג 

 של הביתן )עיצוב באחריות הלקוח(.  קירות הצד הדפסת גרפיקה ע״ג 
 16:00בשעה   01.09.22 - לא יאוחר מתאריך הגרפיקות את היש להעביר 

במידה ולא תרכשו מיתוג קירות, הקירות הפנימיים יהיו לבנים ובמידה וישנו קיר צד חיצוני יודפס עליו מיתוג  
 הכנס

 ₪  400 - שני קירות צד פנימיים 
קיר צד חיצוני  + שני קירות צד פנימיים 

 )לביתן פינתי בלבד(
- 550  ₪ 

עלות משתנה בהתאם  –פיקה גר ישירות קה גרפי ישירות
 לסוג האלמנט 

- - 

כמות היוזרים נספרת לפי הציוד הקיים, כל   אינטרנט 
 מכשיר דורש יוזר נפרד

 ₪  700 יומיים יוזר עבור   1

 הקרנה
 ₪  1,600 מחשב 1מסף +  1 על רגל + מחשב אינצ'   42 פלזמה

 ₪  1,200 מסך 1 על רגל אינצ'   42פלזמה 

 חשמל
 ₪  250 נקודה 1 נקודת חשמל ישראלי

 ₪  1,100 נקודה 1 חשמל תלת פאזינקודת 

 ריהוט 
 ₪  180 1 ליומיים  –שולחן בר לבן 
 ₪  100 1 ליומיים  –כיסא בר לבן 

רצועה של פנסים חכמים   –תאורת שטיפה  תאורה 
 תלויים מהתקרה על טראס 

2 1,200  ₪ 
4 2,250  ₪ 

 

 .אינם כוללים מע"מ המחויב על פי חוקהמוצגים המחירים  *

מטעם מחויב באישור במייל להביא פריט אחד או יותר שלא באמצעות חברת ההפקה, מציג המבקש  **
 ההפקה. 
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 שימו לב

o .המחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ   

o יה בשני  יעלויות הביתנים או שטח פתוח כוללים את מה שמפורט תחת "אפשרויות תצוגה", כולל כיבוד ושת

 פרט לכרטיסי כניסה לכנס וכרטיסי חניה המפורטים בהמשך. –ימי הכנס 

o  לפי מקום פנוי, בעזרת חברת הפקה על בסיס כל הקודם זוכה.  הינהבחירת הביתן 

 

 כרטיסי כניסה לכנס 

o  יומיים לנציגי הביתן ללא עלות.-כרטיסים דו 2 –מ"ר  6ביתן 

o  יומיים לנציגי הביתן ללא עלות.-כרטיסים דו 3 –מ"ר  8ביתן 

o  עלות.יומיים לנציגי הביתן ללא -כרטיסים דו 4 –מ"ר  12ביתן 

o כולל מע"מ עבור כל יום    092ימכרו במחיר מיוחד למציגים בלבד של    למציגים  כרטיסי כניסה נוספים ₪

כלומר   הכנס,  דו  085של  השתתפות  עבור  מע"מ  כולל  נציגים    2)עד    יומית-₪  עבור  ביום  כרטיסים 

 . בעלות מלאה ניתן לרכוש דרך אתר הכנסכרטיסים נוספים  הרלוונטיים לביתן בלבד(.

o מתאריך  לא יאוחר    ,שישלח ע"י חברת ההפקה  טופס הרישוםב  רשוםאת פרטי הנציגים הרלוונטיים יש ל

 . 16:00בשעה  15.10.22

 

 חניה 

o   צריכים  ביום ההקמות לנציג מטעם המציג, כרטיסים אלו  כמות פתקי החניה המצוינת בהמשך, יימסרו

 כנס(, לא יינתנו כרטיסי חניה חינמיים נוספים. לשמש אתכם לכל הימים )הקמות ויומיים 

o  ( לכל יום של הכנס 2-ליום ההקמות ו  1) חינמיותמדבקות חניה  5-זכאים ל –מ"ר 6ביתן 

o  ( לכל יום של הכנס 3-ליום ההקמות ו  1) חינמיותמדבקות חניה  7-זכאים ל –מ"ר 8ביתן 

o  (לכל יום של הכנס 4-ההקמות וליום  1) חינמיותמדבקות חניה  9-זכאים ל –מ"ר 12ביתן 

o  ליום.  29קיימת אפשרות לרכוש במהלך שני ימי הכנס חניה מוזלת בעלות של ₪ 

o  ההקמות רכב מסחרי אינו מחויב בתשלום חניה לפי נהלי אקספו תל אביב.   ימיבמהלך 
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 הרשמה וכללי השתתפות 

למלא   מתבקשים  כמציגים,  להשתתף  תהמעוניינים  שטח  הזמנת  נפרד   צוגה""טופס  בלתי  חלק  מהווה  אשר 

מתשקיף זה. ההשתתפות בתערוכה כפופה לאישור ועדת התערוכה. ההודעה תשלח תוך שבועיים מיום קבלת  

התצוגה  התאמת  של  מקצועיים  שיקולים  על  מבוססת  תהיה  הועדה  החלטת  התערוכה.  מארגני  אצל  הטפסים 

 ם נוספים בתוספת תשלום, יש לפנות למזכירות הכנס. לרישום נציגי החברה ו/או להזמין שירותי למטרות הכנס.

 

 תנאי תשלום 

ההפקה חברת  לפקודת  יועבר  גבי  "Windman Productions LTD" התשלום  על  שיופיעו  לפרטים  בהתאם 

ימים ממעמד חתימת    10מעלות הביתן תועבר תוך    50%מקדמה בגובה    שלום בהעברה בנקאית:ת  .החשבונית

בגובה   היתרה  ה  50%ההסכם.  עד  לחשבונית  2022באוקטובר,    1  -תשולם  אשראי:    .בהתאם  בכרטיס  תשלום 

 .על סך העסקה 1.5%תשלומים שווים עוקבים ותוספת עמלת סליקה של  4תשלום עד חלוקה של 

 

 ביטול השתתפות 

, יוליב  1-את השתתפותם בתצוגה ובתנאי שהודעת הביטול תגיע בכתב אל מזכירות הכנס עד המציגים שיבטלו  

 ₪ + מע"מ. 1,500, יחויבו בדמי טיפול בסך 2022

התאריכים   בין  בכתב  שיתקבלו  ב  2.7.22-1.9.22ביטולים  ה  20%-יחויבו  לאחר  ביטולים  על  ההזמנה.    2-מערך 

 מערך ההזמנה.  100%יחולו דמי ביטול בשיעור של  2022, ספטמברב

ולא ניתן יהיה לקיים את האירוע מחמת הנחיה מפורשת של משרד הבריאות, שהוטלה   במידהעל אף האמור לעיל,  

האפשרות לביטול הרישום והשבת    מציג, ובה נאסרה התכנסות בגלל נגיף הקורונה, תינתן להביתןלאחר רכישת  

 אפשרות לקבלת זיכוי לכנס הבא. במלואם או   ביתןדמי ה
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   2 מפת התערוכה, קומת קרקע ביתן

על בסיס מקום פנוי בלבד, לא ניתן לשריין מיקום ביתן ללא חתימה על הסכם. מיקום הביתן הוא בתיאום עם נגה –שימו לב   

noga@windman.co.il   |   052-338-8016 

 

 

 המפה אינה סופית ונתונה לשינויים
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 לוח זמנים ראשוני 

 היום הראשון של הכנס – 08:00-16:00 – 2022נובמבר  16 רביעי,יום 

 היום השני של הכנס – 08:00-16:00  – 2022 בנובמבר 17 חמישי, יום

 

 )שעות סופיות יקבעו לקראת מועד הכנס( זמני הקמות ופירוקים

 הקמות לכנס – 2022 בנובמבר 15 שלישי,יום 

 ( 17:00פירוקים לכנס )החל מהשעה  – בסיום האירוע, 2022 בנובמבר 17 חמישי,יום 

 

 Windman Productionsסדר ההקמות ייקבע על פי לוחות זמנים שיוגדרו מראש ע"י חברת ההפקה, 

LTD .ולפי שיקולי הכנס , 

 לתשומת ליבכם:

o  .לא תותר הכנסת ציוד ו/או חומרי פרסום )כולל כיבוד( ביום האירוע אלא ביום ההקמות בלבד 

o  פירוק תצוגות ופינוי ציוד ללא אישור חברת ההפקה. לא יתאפשר 
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 תקנון

 כללי תצוגה 

o   'תבוצע ע"י המציגים ועל חשבונם,    -הובלת המוצגים לתאי התצוגה, כמו גם ציוד נלווה, מזון, שתיה וכו

 סמוכות. בהתאם להנחיות המארגנים, כך שלא יכבידו על דרכי מעבר ו/או תצוגות 

o  לרשות כל המציגים קיים מחסן בקומת התערוכה שבו ניתן לאחסן ציוד נלווה לביתן, ואנשי תפעול שיסייעו

יש לעדכן את חברת ההפקה מראש במידה ורוצים להשתמש במחסן ובאנשי   –בהובלות במהלך ימי הכנס  

 נראה לעין. התפעול, אין לערום ציוד ו/או ארגזים של חומרים שיווקים בביתנים במקום ה

o   ,בשני ימי הכנס.   בבוקר  07:00ולא יאוחר משעה  על כל המציגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה 

o /כיבוד בימי פעילות הכנס.  אין להכניס או להוציא כל ציוד 

o  .מזון שיוגש בביתן מחויב בתעודת כשרות, אישור ותיאום למול חברת ההפקה 

o לפי כללי הבטיחות, אישור ותיאום למול חברת ההפקה.  ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן 

o .מציג אינו רשאי לחלק מוצרים פרסומיים מחוץ לשטח הביתן שאותו הוא רכש 

o  .אין לחרוג משטח הביתן 

o  מ.  3גובה בינוי הביתן לא יעלה על 

 

 שמירה

o   אחריות לאבדן, גניבה או נזק. שמירה כללית בשעות שהתערוכה סגורה לקהל תסופק ע"י המארגנים, אולם ללא כל 

 

 איסופים 

o   האלמנטים יום  איסוף  בסוף  חמישי    ; השניהכנס  יתקיים  השעות  ב  17.11.2022יום   . 17:00-19:00ין 

קיים סיכון לנזק או אבדה של  והחל משעה זו,  אינו עומד לרשות ההפקה,    2ביתן  ,  19:00החל מהשעה  שימו לב,  

 . אלמנטים אלו
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 ביטוח 

o   המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר. לאור זאת חייבת כל חברה המציגה בתערוכה  חברה

לבטח את עצמה, רכושה, הפועלים בשמה, המבקרים בתצוגתה, או מציגים אחרים, נגד כל סיכון, אובדן ונזק, מכל  

כי אין בהימנעו יובהר  וסוג שהוא, תהא סיבתה אשר תהא. למען הסר ספק  ת החברה מלערוך את הביטוחים מין 

וזנק, יהא אשר יהא, על איגוד המהנדסים לבנייה  הנדרשים כאמור כדי להטיל את האחריות בגין כל סיכון, אבדן 

ולתשתיות )או מי מטעמו(, חברת ההפקה של הכנס )או מי מטעמה( והיא לא תישא בכל אחיות משפטית ו/או אחרת 

למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר. חברה אשר רכשה שטח תצוגה בלבד  לכל סיכון ו/או נזק שייגרם לחברה,  

 ללא בינוי דרך חברת ההפקה תצטרך להמציא אישור קיום ביטוח.

 

 סדר וניקיון

o   מארגני התערוכה אחראיים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים ברחבי הכנס. כל מציג נדרש לדאוג לניקיון שטח

ו/או תצוגות ושילוט   הביתן שלו. המציגים נדרשים ציוד אורקולי  זה לזה ע"י הפעלת  יפריעו  להקפיד על כך שלא 

החורגים מתחום התא/שטח שלהם. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את השטח שיושכר לכל מציג,  

 לשנות את חלוקת השטח שבמפת התערוכה, לשנות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, אם יידרש הדבר

זה. למארגנים   זכות לפיצוח או לסעד לעניין  כל  ואין בכך כדי להקנות למציגים  בגלל סיבות בלתי צפויות מראש 

הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת מוצגים הגורמים למטרד לדעת המארגנים. מציג אינו רשאי להעביר את שטח 

 מארגנים. תצוגתו או חלק ממנו, לאחר. אלא אם קיבל לפני כן הסכמה בכתב מה
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