
 

 שלום רב,

באוקטובר   29-31שיתקיים בין התאריכים:  34-כנס הבינלאומי האנו שמחים להזמינך להשתתף כמציג / נותן חסות ב
-"אתגרים בחינוך ובטיפול בילדים, בבני נוער ובצעירים בחברות רבהשנה ב ויתמקד אונו בקמפוס קרית ,2019

  תרבותיות".

מחה בחינוך וטיפול חוץ־מת FICEהבין־לאומי יתקיים השנה לראשונה בישראל.   FICEשל ארגון 34-הקונגרס העולמי ה
חינוך ילדים, נוער וצעירים בסיכון מדינות ברחבי העולם, העוסקים כולם בנושא  45בתוכו ארגונים מ־ מאגד ביתי

מיוצגים בעיקר  FICEהמושמים במסגרות חוץ־ביתיות על צורותיהן השונות )פנימיות ומשפחות אומנה(. בארגון 
ארגונים של המגזר השלישי. ישראל נהנית מעמדה בכירה בארגון בזכות המערכת החוץ־ביתית העשירה והמגוונת 

 הקיימת אצלנו. 

 FICEפרופ' עמנואל גרופר, יו"ר  וביניהם FICEאת הקונגרס כוללת את, חברי הסניף הישראלי של הקבוצה המארגנת 
כולל עם הפורום הציבורי לכפרי נוער . הארגון נעשה בשיתוף פעולה העולמי FICEמשמש כיום כנשיא ישראל ה

י, פנימייתי ועלית הנוער והאגף ופנימיות, והקריה האקדמית אונו, בשיתוף עם משרד החינוך, המנהל לחינוך התיישבות
קבוצה גדולה של עמותות וארגונים ישראליים, הפעילים בתחום כן ביתי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ו-החוץ

 ביתי ופנימייתי. -החינוך והטיפול בילדים ובני נוער הזקוקים לחינוך וטיפול חוץ

משרד  ל כפרי הנוער והפנימיות החינוכיות באחריותנציגות נכבדה שמשתתפים מהארץ והעולם,  500-אנו מצפים לכ
נושא שברחבי העולם, וכן משתתפים  FICEתתפים רבים מסניפי משמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך ו

על תפקידיהם השונים: מנהלים, מפקחים, מורים, עובדים סוציאליים,  ילדים ובני נוער בפנימיות קרוב לליבם
ים ועוד, אנשי אקדמיה ומחקר המתמחים בתחום החינוך הפנימייתי, וכן מקבלי החלטות בדרגים פסיכולוגים, מדריכ

 שונים ממדינות מרחבי העולם.

הכינוס יתקיים במשך שלושה ימים, במהלכו יבקרו המשתתפים והאורחים בתערוכה שתתקיים בסמוך לאולם 
 .התערוכההמליאה. הפסקות הקפה והעוגה במהלך הכינוס יתקיימו באזור 

אנו מאמינים שההשתתפות בתערוכה במסגרת כינוס זה הינה חשיפה מצוינת לקהל מחליטנים רחב וחשוב במיוחד, 
  .כולל אורחים שיגיעו לכינוס

 נשמח מאוד לראותכם בין משתתפי הכנס ובין מעניקי התמיכה בו.

 , מתאם קשרי תעשיה.יונתן שחםלפרטים והרשמה ניתן לפנות אל 

6384494-03  ,yonatan@ortra.com 
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 חבילת חסות

 חסות פלטינה

 נציג בכיר מטעם נותן החסות יוכל לשאת דברי ברכה קצרים בפתיחת הכנס 
 שקופית המציגה את לוגו נותן החסות תוקרן בתחילת המושב 
  מ"ר 12שטח תצוגה בתערוכה 
 נותן החסות לוגו באתר הכנס עם קישור לאתר 
 לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 
 לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס 
 לוגו נותן החסות בשילוט הכנס 
 6  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 

 ₪ 30,000 סה"כ עלות החסות 

 חסות זהב 

  מ"ר 8שטח תצוגה בתערוכה 
 תר הכנס עם קישור לאתר נותן החסותלוגו בא 
 לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 
 לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס 
 לוגו נותן החסות בשילוט הכנס 
 5  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 

 ₪ 20,000 סה"כ עלות החסות 

 חסות כסף 

  מ"ר 4בתערוכה שטח תצוגה 
 לוגו באתר הכנס עם קישור לאתר נותן החסות 
 לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 
 לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס 
 לוגו נותן החסות בשילוט הכנס 
 4  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 

 ₪ 15,000 סה"כ עלות החסות 

  



 

 חסות תיקי כנס 

  הועדה המארגנת תוסיף לתיקים את  –לוגו נותן החסות על תיקי הכנס ]תיקי הכנס יסופקו על ידי נותן החסות
 לוגו הכנס[

 לוגו נותן החסות באתר הכנס עם קישור לאתר נותן החסות 
 לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 
 לוגו נותן החסות בפרסומי הכנס 
  הכנסלוגו נותן החסות בשילוט 
 3  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד ולארוחת הצהריים 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 [על ידי נותן החסותפלאיירים מודפסים יסופקו ] צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

  ₪ 12,000סה"כ עלות החסות  

 בלבד( 1חסות שרוכים לתגי שם )מוגבל לנותן חסות 

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

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

 ₪ 15,000עלות החבילה 

 *** ₪ 10,000*** אספקת השרוכים על ידי נותן החסות, תוזיל את עלות החבילה לסך של 

  



 

 אפשרויות תצוגה

 ללא בינוי() מ"ר 4שטח תצוגה 

 )הכולל מ"ר  4 שטח תצוגה פתוח )ללא בינוי–  
o שולחן עם מפה 
o 2 כיסאות 
o  קילוואט 1נקודת חשמל 

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

 ₪ 4,000 שטח תצוגהעלות  סה"כ

 ****** 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: 6830044-03טל': 

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

 פרטי התערוכה

 קמפוס הקריה האקדמית אונו. 2019באוקטובר  29-31התערוכה תיערך ביום שני 

 תנאי תשלום

 . 2019באוקטובר  10 -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  624, בנק לאומי, סניף מספר 262200/12 תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר
מגדל אלון  94לון או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע"מ שתישלח למשרדי החברה בכתובת רח' יגאל א 510936347ח.פ. 

 .6109202, תל אביב 28, קומה 9352, ת.ד. 2

 ביטול השתתפות

 מהתשלום. 75%, יוחזרו למציג 01.09.2019הודעת ביטול בכתב שתתקבל עד ליום 

מהתשלום אך ורק בתנאי שהחסות  50%, המציג יהיה זכאי להחזר בגובה 02.09.2019הודעת ביטול בכתב שתתקבל החל מיום 
 מהתשלום. 100%טח התצוגה נמכרו לאחר. היה ולא נמכרו לאחר, יחויב המציג בדמי ביטול בשיעור / ביתן / ש

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

 הערה 

מיקום מועדף לתצוגה בתערוכה יוצע למציגים בהתאם לחבילת התצוגה שנרכשה. חלוקת מקומות תצוגה תיעשה לפי סדר 
"טופס הזמנת תצוגה בתערוכה" ובתאום עם המציג. בכל המקרים על נותן המציג להעביר את התשלום המלא לפני קבלת 

 תאריך פתיחת הכנס והתערוכה.

* המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג, לשנות את חלוקת השטח שבמפת התערוכה 
וכה או להעבירה למקום אחר, אם יידרש הדבר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי ומיקום המציגים, לדחות את מועד התער

 שיהא בכך כדי לזכות את נותני החסות ו/או המציגים בכל סעד מכל מין וסוג שהוא.

 שמירה

סוג שהוא לתשומת ליבכם, אין להשאיר דברי ערך מכל מין וסוג שהוא בשטחי התערוכה ללא השגחה. כל אובדן ו/או נזק מכל מין ו
 לרכוש, יהיו באחריות המציג בלבד. 

 כללי תצוגה
, יבוצעו ע"י המציגים ועל חשבונם, בהתאם להנחיות המארגנים, כך שטח תצוגההובלת המוצגים לתאי התצוגה, עיצוב וקישוט 



 

ס או להוציא שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות. על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה. אין להכני
 ציוד או מוצגים בשעות הפעילות. 

 .למארגנים הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת  ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות
 מוצגים הגורמים למטרד לדעת המארגנים.

  יל: ימור אורפלי למילללהעביר את העיצוב לשטח התצוגה ישlimor@ortra.com מציג שרכש שטח תצוגה ומעצב .
ובונה את הביתן שלו שלא בהתאם לבינוי המוצע על ידי המארגנים, מחויב להעביר אישור בטיחות לביתן שלו ממהנדס 

 : B-Safeהינם  בטיחות וזאת עוד בטרם פתיחת התערוכה. מהנדס הבטיחות שנבחר לתערוכת הכנס
  www.b-safe.org.il; אתר: Eti@b-safe.orgטל': 03-5325575 ; פקס: 03-7449398 ; דוא"ל: 

  מציג שמעוניין להציג סרטונים ו/או מצגות על גבי מסך  –מסכי פלזמה / לדLED  או פלזמה שיתלה על בינוי הביתן או
 .2800066-052או בנייד  main@ultrarent.co.ilבדוא"ל  אולטרה רנטעל גבי סטנד, יפנה לעופר מחברת 

  וכיו"ב, כיבוד מציג המעוניין להגיש משקאות קרים או חמים, קוקטיילים, שייקים  –הגשת מזון ומשקאות בביתנים
 Bar'sמתוק )קרפים, ופל בלגי, גלידות וכו'( או כיבוד מלוח )טוסטים, כריכים, מאפים וכו'( יפנה לערן בר מחברת 

. על המזון והמשקאות המוגשים להיות בעלי תעודת 8514853-052או בנייד  mybars1@gmail.comבאמצעות דוא"ל 
 כשרות תקפה. מזון ומשקאות המוגשים לאחר ארוחת הצהריים, יהיו פרווה. 

 .מציג אינו רשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר, אלא בכפוף לאישור המארגנים מראש ובכתב 

 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 אחריות בכל תישא לא מטעמה והיא מי ארטרא ו/או יהא, על יהא אשרונזק,  סיכון, אבדן כל בגין האחריות

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

 ניקיון

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

 סדר

קולי בעוצמה לא סבירה ו/או תצוגות ושילוט החורגים -המציגים נדרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה ע"י הפעלת ציוד אור
 מתחום התא/השטח שלהם, לרבות גובה.
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 תערוכה מהנה ומוצלחת!

  
 יונתן שחם, מתאם קשרי תעשייה ותערוכות

  ortra.comyonatan@: דוא"ל׀  4638449-03: טל'
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 חסות/שטחי תצוגה טופס הזמנת

 ( yonatan@ortra.com)נא לשלוח אל חב' ארטרא, דוא"ל:  

  :פרטי המזמין

  איש הקשר:  שם החברה:

  כתובת:  ח.פ. / ע. מורשה:

  מיקוד:  עיר:

  פקס:  טלפון:

  דוא"ל:  נייד:

 
 אנו מזמינים חסות כדלהלן:

 √ מחיר פריט חסות

   ₪ 30,000 חסות פלטינום

   ₪ 20,000 חסות זהב

   ₪ 15,000 חסות כסף

   ₪ 12,000 חסות תיקי כנס

   ₪ 10,000/  ₪ 15,000 לתגי שםשרוכים חסות 

   ₪ 4,000 מ"ר 4שטח תצוגה 

   ₪סך __________  אחר

   סה"כ:
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 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 שיקולים מקצועיים של 

 התאמת החסות למטרות הכנס. 

 פריטי חסות יוגש בכתב ל: כל ביטול/ שינוי של

  יונתן שחם, מתאם קשרי תעשייה ותערוכות

 yonatan@ortra.com 

 

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

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

 

 

  חתימה:  שם:  תאריך:
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