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 שלום רב,

כמהנדס,  להנדסת תעשייה וניהול עומד השנה בסימן החדשנות בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית. 21-הכינוס הלאומי ה

בתחום הנדסת תעשיה וניהול? מהם המכשולים והאתגרים ביישומי  Machine Learningכמנהל, מה ידוע לך על יישומי 

Big Data ?מה המשמעות של  במגזרים כלכליים )ורטיקלים( שוניםArtificial Intelligence  ?למהנדס ולמנהל 

 Design Thinking? מהם העקרונות של Industry 4.0מהי האסטרטגיה הארגונית והמרכיבים להצלחה ליישום יעיל של 

 כך?בהקשר ל Quality Function Deployment (QFD)ומדוע יש עדנה מחודשת למתודולוגיות שגורות וידועות, כדוגמת 

הכינוס השנה יהיה קצר, יום אחד בלבד, אולם התכנית עשירה, מאתגרת, ייחודית, מגוונת ועדכנית, כולל הרצאות מפי 

מומחים בתחומי הנדסת תעשיה וניהול מהאקדמיה ומהתעשייה, סדנאות בנושאים על סדר היום המקצועי, הזדמנויות 

 לנטוורקינג, דוכני חברות ומעסיקים פוטנציאליים.

 תעלומה מדוע ישראל היא בתחתית הדירוג של פריון עסקי וכלכלי מכל המדינות המפותחותל נידרשה הלאומית, ברמ

(OECD איזה טכנולוגיות ושרשראות לוגיסטיות אמורות לסייע בשימוש יעיל במשאבים? איך ניתן למנף גישות של ?)

איכות, ניהול פרויקטים ושאר המתודולוגיות של חקר ביצועים, ניתוח מערכות מורכבות, עיצוב מערכי שירות, ניטור 

כדי לשפר את הערך המוסף לשעת עבודה במדינת ישראל? איך ניתן לשפר הערך המוסף באמצעות  הנדסת תעשיה וניהול

חדשנות בתעשייה מסורתית? מהן הדרכים להטמעת טכנולוגיות לשימוש יעיל במשאבים? מה תפקיד הרשויות 

 הערך המוסף כדוגמת הרשות לחדשנות, הרשות לעסקים קטנים ובינוניים? הממשלתיות בהקשר לשיפור

ברמת הארגון, החברה או העסק, מהן הטכנולוגיות והגישות הארגוניות הנדרשות לטרנספורמציה דיגיטלית? מהי 

טיות המשמעות של טרנספורמציה זו מבחינת מערכות איסוף מידע, עיבוד מידע, קבלת החלטות, שימוש בגישות סטטיס

לניתוח מסדי נתונים? מה המשמעות מבחינת מחויבות המנהלים וההנהלה? מה המשמעות מבחינת הדרכה נדרשת 

לעובדים? איך ניתן להחיל הטרנספורמציה הדיגיטלית לכל אורך השרשרת הלוגיסטית, שרשרת האספקה? מהן 

ות לוגיסטיות בינלאומיות ולאומיות? ההשלכות של מערכות סחר אלקטרוני על מערכות קמעונאיות פיזיות? על מערכ

 האם גישת מישחוק יכולה לשפר תיפקוד מערכות תפעוליות ועסקיות?

ברמת הפרט, מהו האקוסיסטם המתאים לקידום יזמות וחדשנות? על רקע הממצא שיזמות עצמאית במדינות רבות 

נית תורמת באופן חיובי לשיעור הגידול מקטינה את שיעור הגידול בתוצר הלאומי הגלמי )תל"ג( בעוד יזמות פנים ארגו

מהי הדרך היעילה לקידום חדשנות ויזמות פנים ארגונית? מהי ההשכלה ומהו החינוך הרלוונטי למהנדס  –בתל"ג 

? בהנחה 21-? מהן פריצות הדרך הנדרשות בתכניות ההכשרה של מהנדסים ומנהלים במאה ה21-ולמנהל במאה ה

( יחסית לאלפי שעות קריירה מקצועית כמהנדס, מהם 1%-תוך זמן קצר )פחות משהכשרת מהנדסים ומנהלים נעשית 

 למהנדס ולמנהל במהלך חייו המקצועיים?  Life Long Learning (LLL)העדכונים הנדרשים במסגרת 

לצד תכנית הכנס, בכוונתנו לקיים יריד מציגים ותעסוקה שמיועד לגיוס מהנדסים וסטודנטים בשלבי סיום תואר 

 ריו.ולאח

ם להצטרף בתמיכה בכנס ולהעניק חסותו, להציג בתערוכה ולהיעזר בנו, באופן אישי כל אחד ואחת מכן ומכהנני מזמין 

 להנדסת תעשיה וניהול. 21-בכינוס הלאומי ה כדי לגייס את דור העתיד של חברתכם, כל זאת 

  

  פרופ' אמריטוס אהוד מניפז

נדסת תעשיה וניהוללה 21-הוועדה המארגנת של הכינוס היו"ר 
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 חבילות חסות

 פלטינוםחסות 

  נותן החסות יוכל לחלק באולם ההרצאות שי ו/או פלייר שיווקי  –לאחת מהרצאות המפתח של הכנס חסות
 אודות פעילותו למשתתפי הכנס )האחריות להפקת וחלוקת השי הינה על נותן החסות(

 ים קודם להזמנת המרצה לבמהנציג בכיר מטעם נותן החסות יוכל לשאת דברי ברכה קצר 
 שקופית המציגה את לוגו נותן החסות תוקרן בתחילת המושב 
  מ"ר 18שטח תצוגה 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 4 ת הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקו 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 0,0005עלות החבילה 

 חסות זהב

  מ"ר 12שטח תצוגה 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 3 ת הצהריים כה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחשית להרצאות, לתערוהזמנות לכנס הכוללות כניסה חופ  
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

  ₪ 40,000עלות החבילה 

 חסות כסף

  מ"ר 6שטח תצוגה 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 2  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחות הצהריים 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 30,000עלות החבילה 
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 בלבד( 1חסות תיקי כנס )מוגבל לנותן חסות 

  הועדה המארגנת תוסיף לתיקים את  –קו על ידי נותן החסות יסופ תיקי הכנס]על תיקי הכנס  נותן החסותלוגו
 לוגו הכנס[

 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 3  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 
 ר אחד גודל הכנסת פלייA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 25,000חבילה העלות 

 בלבד( 1חסות שרוכים לתגי שם )מוגבל לנותן חסות 

  בצבע אחד( על השרוכים המוצמדים לתגי השם )בחירת השרוכים והפקתם באחריות החברה נותן החסות לוגו(
 המארגנת(

 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 בתכנית הכנס לוגו 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 2  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 20,000עלות החבילה 

  ₪ 17,000 לסך שלעלות החבילה ל את תוזיעל ידי נותן החסות, אספקת השרוכים *** 
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 אפשרויות תצוגה

 מ"ר 6ביתן תצוגה בנוי 

 מ"ר הכולל  3*2 ביתן תצוגה בנוי–  
o מחיצות בצבע לבן 2-קיר אחורי ו 
o  ס"מ 10 –תווים כולל רווחים( גובה אות  30)עד שם המציג 
o 1  שולחן 
o 2 כסאות 
o 3 ספוטים 
o 1  קילוואט( 1)שקע 

 

 
 

 2 ות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים הזמנות לכנס הכולל 

 ₪ 8,000ביתן בנוי סה"כ עלות 
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 )ללא בינוי( מ"ר 6שטח תצוגה 

 )הכולל מ"ר  6 שטח תצוגה פתוח )ללא בינוי–  
o שולחן עם מפה 
o 2 כיסאות 
o  קילוואט 1נקודת חשמל 

 
 2 רצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית לה 

 ₪ 7,000התצוגה  שטח סה"כ עלות
 

 

 

 ****** לפרטים נוספים אודות אפשרויות בינוי, מיתוג, ריהוט וחשמל ניתן לפנות לחברת הבינוי של הכנס 

 שרון שרעבי, סמנכ"ל השיווק אודני סוקוניק, מנכ"ל החברה סוקוניק בע"מ: 

 www.sukonik.net אתר הבית: sharon@sukonik.net או dany@sukonik.net דוא"ל: 0044836-03טל': 

 
 

 # על כל המחירים המופיעים בקטלוג זה יש להוסיף מע"מ #

mailto:dany@sukonik.net
mailto:sharon@sukonik.net
http://www.sukonik.net/
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 תנאי תצוגה כלליים

 פרטי התערוכה

 .אווניו בקרית שדה התעופהב 01.04.2019 שני םוהתערוכה תיערך בי

 תנאי תשלום

 . 2019 מרץל 20 -תשולם עם חתימת ההסכם. יתרת התשלום תתבצע לא יאוחר מה 50%מקדמה בגובה 

 למארגנים פטור מלא מניכוי מס במקור. על כל סכום יש להוסיף מע"מ כחוק. 

ע"ש ארטרא בע"מ ח.פ.  624, בנק לאומי, סניף מספר 262200/12 שלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספרת

, ת.ד. 2מגדל אלון  94יגאל אלון או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע"מ שתישלח למשרדי החברה בכתובת רח'  510936347

 .6109202, תל אביב 28, קומה 9352

 ביטול השתתפות

 מהתשלום. 75%, יוחזרו למציג 28.01.2019עד ליום ביטול אם תתקבל הודעת 

מהתשלום אך ורק בתנאי שהחסות /  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 01.03.2019הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 

 מהתשלום. 100%יטול בשיעור ביתן / שטח התצוגה נמכרו לאחר. היה ולא נמכרו לאחר, יחויב המציג בדמי ב

 )לפני מע"מ(. ₪ 1,500בדמי ביטול של  בכל מקרה יחויב המציג

 הערה 

מיקום מועדף לתצוגה בתערוכה יוצע למציגים בהתאם לחבילת התצוגה שנרכשה. חלוקת מקומות תצוגה תיעשה לפי סדר קבלת 

המציג להעביר את התשלום המלא לפני תאריך פתיחת  "טופס הזמנת תצוגה בתערוכה" ובתאום עם המציג. בכל המקרים על נותן

 הכנס והתערוכה.

, ומיקום המציגים * המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג, לשנות את חלוקת השטח שבמפת התערוכה

עדי ומבלי שיהא בכך כדי לזכות את נותני לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, אם יידרש הדבר, בהתאם לשיקול דעתם הבל

 החסות ו/או המציגים בכל סעד מכל מין וסוג שהוא.

 שמירה

לתשומת ליבכם, אין להשאיר דברי ערך מכל מין וסוג שהוא בשטחי התערוכה ללא השגחה. כל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא 

  לרכוש, יהיו באחריות המציג בלבד.

 כללי תצוגה

 צגים לתאי התצוגה, עיצוב וקישוט התא, יבוצעו ע"י המציגים ועל חשבונם, בהתאם להנחיות המארגנים, כך הובלת המו

או  שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות. על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה. אין להכניס

 ציוד או מוצגים בשעות הפעילות.  להוציא

 למארגנים הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת מוצגים  יב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות.ציוד המשמש להדגמות חי

 הגורמים למטרד לדעת המארגנים.

  מציג שיבקש למתג את קירות המבנה, יוכל לעשות זאת על ידי הדבקת פוסטרים או מדבקות  -מיתוג לביתנים בנויים

03-או בטל':  sharon@sukonik.netע"מ למר שרון שרעבי בדוא"ל בלבד או לחלופין, לפנות לחברת הבינוי סוקוניק ב

מציג שלא יפעל אין לחורר, אין למסמר ואין לעשות כל שינוי בביתן, מבנהו ו/או קירותיו. לצורך הזמנת מיתוג.  6830044

 י בינוי הביתן בהתאם לדרישת חברת הבינוי.כאמור ויגרום לנזק לבינוי הביתן, יחויב בעלות חומר

 

 

mailto:sharon@sukonik.net
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  מציג שיבקש למתג את קירות המבנה, יוכל לעשות זאת על ידי הדבקת פוסטרים או מדבקות בלבד או לחלופין, לפנות

רך הזמנת מיתוג. מציג שלא יפעל לצו sharon@sukonik.netלחברת הבינוי סוקוניק בע"מ למר שרון שרעבי בדוא"ל 

 כאמור ויגרום לנזק לבינוי הביתן, יחוייב בעלות חומרי בינוי הביתן בהתאם לדרישת חברת הבינוי.

  :מציגים שרכשו שטח תצוגה ללא בינוי, חייבים להעביר את העיצוב לשטח התצוגה שלהם ללימור אורפלי למייל

or@ortra.comlim ,מציג שרכש שטח תצוגה ומעצב ובונה את הביתן שלו שלא בהתאם לבינוי המוצע על ידי המארגנים .

מחויב להעביר אישור בטיחות לביתן שלו ממהנדס בטיחות וזאת עוד בטרם פתיחת התערוכה. מהנדס הבטיחות שנבחר 

  :B-Safeלתערוכת הכנס הינם 

  safe.org.il-www.b; אתר: safe.org-Eti@b; דוא"ל:  3987449-03; פקס:  5325575-03: טל'

  מציג שמעוניין להציג סרטונים ו/או מצגות על גבי מסך  –מסכי פלזמה / לדLED  או פלזמה שיתלה על בינוי הביתן או על

 .2800066-052או בנייד  main@ultrarent.co.ilבדוא"ל  אולטרה רנטעופר מחברת גבי סטנד, יפנה ל

  מציג המעוניין להגיש משקאות קרים או חמים, קוקטיילים, שייקים וכיו"ב, כיבוד  –הגשת מזון ומשקאות בביתנים

 Bar'sכיבוד מלוח )טוסטים, כריכים, מאפים וכו'( יפנה לערן בר מחברת מתוק )קרפים, ופל בלגי, גלידות וכו'( או 

. על המזון והמשקאות המוגשים להיות בעלי תעודת 8514853-052או בנייד  mybars1@gmail.comבאמצעות דוא"ל 

 יהיו פרווה. כשרות תקפה. מזון ומשקאות המוגשים לאחר ארוחת הצהריים, 

  מראש ובכתב. המארגניםרשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר, אלא בכפוף לאישור  אינומציג 

 ביטוח

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

 שהוא, תהא וסוג מין כל סיכון, אובדן ונזק, מכל אחרים, כנגד מציגים בתצוגתה או בשמה, המבקרים עצמה, רכושה, הפועלים

 את להטיל כדי כאמור הנדרשים הביטוחים את מלערוך בהימנעות החברה אין כי יובהר ספק הסר תהא. למען אשר סיבתם

 אחרת או/ו משפטית יותאחר בכל תישא לא מטעמה והיא מי ארטרא ו/או יהא, על ונזק, יהא אשר סיכון, אבדן כל בגין האחריות

 .או לכל צד שלישי אחר/מטעמה ו לחברה, למי שייגרם נזק או/סיכון, אבדן ו לכל

 ניקיון

מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים. כל מציג חייב לדאוג לניקיון התאים/שטחים שלו לרבות הבאת 

 פח אשפה אישי וניקיונו.

 סדר

קולי בעוצמה לא סבירה ו/או תצוגות ושילוט החורגים -פיד על כך שלא יפריעו זה לזה ע"י הפעלת ציוד אורהמציגים נדרשים להק

 מתחום התא/השטח שלהם, לרבות גובה.

 

 תערוכה מהנה ומוצלחת!

  
 קשרי תעשייה ותערוכותלימור אורפלי, מנהלת 

  limor@ortra.com: דוא"ל ׀ 7001770-054: נייד ׀ 6384493-03: טל'

 

mailto:sharon@sukonik.net
mailto:limor@ortra.com
mailto:Eti@b-safe.org
http://www.b-safe.org.il/
mailto:main@ultrarent.co.il
mailto:mybars1@gmail.com
mailto:limor@ortra.com
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 חסות/שטחי תצוגה טופס הזמנת
 

 ( limor@ortra.comדוא"ל: )נא לשלוח אל חב' ארטרא, 
 

 
  :פרטי המזמין

  איש הקשר:  שם החברה:

  כתובת:  ח.פ. / ע. מורשה:

  מיקוד:  עיר:

  פקס:  טלפון:

  דוא"ל:  יד:ני

 
 

 אנו מזמינים חסות כדלהלן:
 

 √ מחיר פריט חסות
   ₪ 50,000 חסות פלטינום

   ₪ 40,000 חסות זהב

   ₪ 30,000 חסות כסף

   ₪ 25,000 חסות תיקי כנס

   ₪ 17,000/  ₪ 20,000 חסות שרוכים לתגי שם

   ₪ 8,000 מ"ר 6ביתן תצוגה בנוי 

   ₪ 7,000 מ"ר 6שטח תצוגה 

   ₪סך __________  אחר

   סה"כ:
 

 הרשמה:

הרשמה למתן חסות מתבצעת ע"י מילוי ושליחת טופס זה חתום לפקס או מייל הרשומים מטה בלבד. ההשתתפות 

טעונה אישור של ועדת ההיגוי של הכנס, הודעת אישור תשלח בהקדם שניתן, החלטת ועדת ההיגוי תהיה מבוססת על 

 ת החסות למטרות הכנס. שיקולים מקצועיים של התאמ

 

 תנאי תשלום:

 .בתוספת מע"מ על פי חוקהתשלום בש"ח, 

 . 2019 מרץל 20 -יתרת התשלום תתבצע לא יאוחר מה תשולם עם חתימת ההסכם. 50%מקדמה בגובה 

 
 

 ביטול השתתפות:

 מהתשלום. 75%, יוחזרו למציג 28.01.2019עד ליום ביטול אם תתקבל הודעת 

מהתשלום אך ורק בתנאי שהחסות /  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 01.03.2019שתתקבל החל מיום הודעת ביטול בכתב 

 מהתשלום. 100%ביתן / שטח התצוגה נמכרו לאחר. היה ולא נמכרו לאחר, יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור 

 )לפני מע"מ(. ₪ 1,500בדמי ביטול של  בכל מקרה יחויב המציג

 

mailto:limor@ortra.com
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 ל:י של פריטי חסות יוגש בכתב ביטול/ שינוכל 

 ותערוכות קשרי תעשייהלימור אורפלי, מנהלת 

 03-6384455פקס: , 054-7001770טל: 

 limor@ortra.com: דוא"ל

 
 

 אנו מסכימים לתנאי ההשתתפות כמפורט בחבילות החסות ולתנאי התשלום והביטול כמפורט להלן. 

 מאשר בזאת כי אני מורשה לחתום על טופס הזמנה זה בשם החברה: הריני
 
 
 
 
 
 

  חתימה:  שם:  תאריך:
 
 

mailto:limor@ortra.com

