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 2020הכנס השנתי לרפואת עור ומין 
 ,יקרים חברים שלום

  בין השנה שיערך ,ומין עור לרפואת הישראלי האיגוד של 41-ה השנתי לכנס להזמינכם מתכבד אני
   .אביב תל ,אינטרקונטיננטל דייויד במלון ,2020  לאוקטובר 14-16  התאריכים

 : להשתתף המוזמנים הכבוד מרצי
Prof. Lars E. French  - במינכן עור מחלקת מנהל 

 :על ירצה אשר  ,International League of  Dermatological Societies (ILDS) :של החדש ונשיאה
New insights in the mechanisms underlying the "acneiform" eruption to EGFR and MEK 

inhibitors". 
  

Prof. David E Fisher - ב עור מחלקת מנהל-Massachusetts General Hospital   , מובילה ומעבדה  
  : הבאים הנושאים על ירצה אשר   Harvard באוניברסיטת המלנומה חקר בתחום

* "Understanding and optimizing melanoma therapy: lessons from its unique pathogenesis"     
* "Skin signaling from a melanocyte perspective: from behavioral consequences to hair graying." 

  
  מחלות של בגנטיקה חידושים על ירצו אשר ל"ומחו מהארץ נוספים אורחים מרצים ישתתפו כן כמו
  עגבת של חריגות תפרחות ,לתרופות תגובות של קליניקופתולוגיות קורלציות, העור של למפומות ,עור

  כירורגיה ,Hidradenitis Suppurativa -ב חדש מה ,ופוטותפיה בפוטודרמטולוגיה חידושים ,בעור
   .ועוד , דרמטולוגית ובקוסמטיקה עור במחלות לייזר במכשירי שימושים ,דרמטולוגית

 
   במסגרת ינתנו אטופית ודרמטיטיס פסוריאזיס הכוללים בנושאים ל"מחו נוספים מומחים הרצאות

Sponsored lectures .   
 

  עבודתם לצד מעבדתי  בסיסי מחקר מבצעים אשר הצעירים הדרמטולוגים לחברינו "נצדיע" גם בכנס
   .הקלינית

 .לכבודם מיוחד מושב במסגרת המחקרית פעילותם את יציגו נבחרים 6
 

  וכן ,הפרס במושב מתמחים עבודות ,ומומחים מתמחים של מחקר לעבודות כרגיל יוקדש הזמן שאר
 .המצטין לפוסטר פרס יחולק

 בחידושים הם אף יצטרפו מהחוגים חלק כאשר בצהריים שישי יום עד תערך בכנס  הפעילות
 .ומלאים גדושים וחצי מיומיים להנות נוכל ובכך ,בתחומם

  והופעה חגיגית ערב ארוחת , קוקטייל ערב כולל בפעילויות כולנו נשתתף בערב וחמישי רביעי בימי
 .אומנותית

 
 .בכנס אתנו לראותכם נשמח

  
 

 

    
 

 ברגמן ראובן 'פרופ
 הכנס ראש יושב

    
 ,שלכם



 14.10.2020יום רביעי 
 

 התכנסות  - 8:00 – 9:00
 :ברכות - 9:00 – 9:20

 האיגוד הישראלי לרפואת עור ומיןנשיא  -אביב ברזילי ' פרופ -
- PROF. LARS E. FRENCH – PRESIDENT OF THE ILDS 
 ר הכנס"יו –ראובן ברגמן '  פרופ -
 

 )  1(מושב הוקרה לחוקרים דרמטולוגים צעירים במדעי הבסיס  – 9:20-10:20
 גרינבגרשושנה ' דר -
 ליהי עצמוני' דר -
 הרש-אביטןאמילי ' דר -
 

10:20-11:00 -                                                                                           PROF. LARS E. FRENCH 
CHAIRMAN, DEPT. OF DERMATOLOGY AND ALLERGOLOGY,  LUDWIG  – MAXIMILIANS –    

UNIVERSITY OF  MUNICH, GERMANY, AND PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL LEAGUE OF 
DERMATOLOGICAL SOCIETIES (ILDS)                                                                                         

                              
"NEW INSIGHTS IN THE MECHANIAMS UNDERLYING THE "ACNEIFORM" ERUPTION TO EGFR 
AND MEK INHIBITORS".                                                                                                               

 
 קפה וביקור בתערוכה ובפוסטריםהפסקת  - 11:00-11:30
11:30-12:00 -PROF. DAVID E FISHER                                                                                             

CHIEF OF DERMATOLOGY AND DIRECTOR OF  MELANOMA PROGRAM, CANCER CENTER,    
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, HARVRD UNIVERSITY , BOSTON, USA.                           

"SKIN SIGNALING FROM A MELANOCYTE PERSPECTIVE: FROM BEHAVIORAL CONSEQUENCES 
TO HAIR – GRAYING“. 

 
12:00-13:00 - FREE COMMUNICATIONS 
 צהרייםארוחת  - 13:00-14:00

15:00 – 14:00 -  SPONSORED LECTURES 
15:00-15:30 - PROF.  KATRIN KERL- FRENCH                                                                                

DEPT OF DERMATOLOGY AND DERMATOPATHOLOGY, LUDWIG – MAXIMILIANS –       
UNIVERSITY, MUNICH, GERMANY.                                                                                       

          "DERMAOPATHOLOGY AS A HELPUL HAND IN THE DIAGNOSIS OF DRUG ERUPTIONS" 
 .וביקור בתערוכה ובפוסטרים, קפההפסקת  - 15:30-16:00

18:00- 16:00 -  FREE COMMUNICATIONS 
 קבלת פנים,  קוקטייל - 19:00
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 15.10.2020  -יום חמישי  
 

9:00 – 8:00 -  FREE COMMUNICATIONS 
PROF. DAVID E FISHER                                                                                 9:00-9:40   

CHIEF OF DERMATOLOGY AND DIRECTOR OF MELANOMA PROGRAM, CANCER 
CENTER, MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, HARVARD UNIVERSITY, BOSTON, USA. 

                
"UNDERSTANDING AND OPTIMIZING MELANOMA THERAPY: LESSONS FROM ITS UNIQUE     
 PATHOGENESIS“                                                                                                                        

                                                    IN MEMORY OF  PROF. A. BERNARD ACKERMAN    
PROF. REUVEN BERGMAN                                                                          9:40-10:10 

CHAIRMAN, DEPT OF DERMATOLOGY AND DIRECTOR OF DERMATOPATHOLOGY, 
RAMBAM MEDICAL CENTER, HAIFA.                                                                              

 
"NEVUS VS. MELANOMA: DICHOTOMY OR A CONTINUOUS SPECTRUM?“                  

      
PROF. ELI SPRECHER                                                                              - 10:10-10:40 
CHAIRMAN, DEPT OF DERMATOLOGY                                                                      
THE TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER, TEL AVIV                                              
“INHERITED KERATODERMAS, STEP BY STEP”                                                              

 
 וביקור בתערוכה ובפוסטרים, הפסקת קפה -10:40-11:10

 )   2(מושב הוקרה לחוקרים דרמטולוגים צעירים במדעי הבסיס 11:10 – 12:10
 ורד מולכו פסח' דר   -
 ברק-ערן כהן' דר   -
 פבלוצקימור ' דר  -
 

 מושב פרס העבודה המצטיינת  – 12:10 – 12:40
 מושב פרס הפוסטר המצטיין  – 12:40 – 13:00
 ארוחת צהריים  – 13:00 – 14:00
15:00 – 14:00 – SPONSORED LECTURES 

 :חידושים בלייזר ברפואת העור - 15:00-16:00
 ?מה חדש בטיפולי לייזר – משה לפידות' פרופ -
 הלייזר כאמצעי טיפול רפואי – חמיאסיזיאד ' דר -
 הלייזר בדרמטולוגיה קוסמטית   –אופיר ארצי ' דר -
  

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה ובפוסטרים  – 16:00 – 16:30
18:00 – 16:30 -  FREE COMMUNICATIONS 

 ארוחת ערב חגיגית  והופעה אומנותית19:00 - 
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 16.10.2020  -יום שישי

 סימפוזיון בשיתוף החוגים –מה חדש ברפואת העור 

 :מחלות מין  - 8:30 – 8:50

PROF.  THOMAS RUZICKA,  MUNICH GERMANY                                                                       

UNUSUAL SKIN MANIFESTATIONS OF SYPHILIS                                                                          

 :מצבי חירום ברפואת עור8:50-9:20 - 

PROF.  PERCY LEHMAN                                                                                                              

CHAIRMAN OF THE DEPT OF DERMATOLOGY, ALLERGOLOGY AND ENVIORNMENTAL 

MEDICINE, KLINIKUM WUPPERTAL, UNIVERSITY OF WITTER HEDECKA.                               

“EMERGENCIES IN DERMATOLOGY”                                                                                        

 :סופורטיבה הידראדניטיס 9:20-9:40

DR. SHANI SHERMAN- BERGMAN                                                                                             

DEPT OF DEMATOLOGY, RABIN MEDICAL CENTER, PETAH TIGVA.                                       

HIDRADENITIS SUPPURATIVA                                                                                                    

 :החוג לפסוריאזיס 9:40-10:00

DR. HAGIT MATS                                                                                                                        

DEPT OF DEMATOLOGY, TEL AVIV - MEDICAL CENTER.                                                         

WHEN YOU SAY “PSORIASIS” WHAT DO YOU MEAN?                                                            

 :דרמטולוגיה אסטטית 10:00-10:20

TZACHI SHELKOVITZ                                                                                                                 

CENTER FOR DERMATOLOGY AND ESTHETIC MEDICINE, BNEI BRAK.                                  

                                                                                                         ESTHETIC DERMATOLOGY 

 הפסקת קפה10:20-10:40

 )החוג לדרמטולוגיה פדיאטרית(רפואת עור ילדים  10:40-11:00

DR. AMIR HOREV                                                                                                                      

PEDIATRIC DERMATOLOGY SERVICE, SOROKA MEDICAL CENTER, BEER SHEBA                 

PEDIATRIC DERMATOLOGY                                                                                                      
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 המשך - 16.10.2020  -יום שישי

                                                                                                   

 )לדרמוסקופיההחוג ( דרמטוסקופיה 11:00-11:20

DR. ALON SCOPE                                                                                                                      

                                ADVANCED SKIN CANCER, SCREENING RESEARCH & DEVELOPMENT 

                                                                                      INSTITUTE AT SHEBA MEDICAL CENTER 

DERMOSCOPY                                                                                                                           

 )החוג לדלקת עור ממגע(דלקת עור ממגע  11:20-11:40

DR. LIRAN  HOREV – YAKIR                                                                                                      

DEPT OF  DERMATOLOGY, HADASSAH MEDICAL CENTER, JERUSALEM                              

CONTACT DERMATITIS                                                                                                            

 

 )החברה לכירורגיה דרמטולוגית(כירורגיה דרמטולוגית  11:40-12:00

DR. BARUCH KAPLAN                                                                                                              

                                                  MOHS SURGERY UNIT, ASSUTA MEDICAL CENTER. TEL AVIV 

DERMATOLOGICAL SURGERY                                                                                                 
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 אפשרויות לחסות ותמיכה
  

 :סך התמיכה שיינתן יקבע את סוג החסות על פי הקטגוריות השונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רכיבי חבילות החסות הופרדו על מנת לאפשר לכם בחירה עצמאית ואפשרות להרכבת החבילה  , לנוחותכם

בחירת מספר פריטים שונים תצבור את ההטבות המוקנות לכם מכוח כל אחד מהפריטים . המועדפת עליכם

 .  בכנס מיתוגכםויסתכמו כולם יחדיו לסך התמיכה שתקבע את דרגת 

 

 

 

 

 

 

 

 סך התמיכה סוג החסות

 ומעלה ₪ 150,000 יהלום

 ומעלה ₪ 120,000 פלטינום

 ומעלה ₪ 100,000 זהב

 ומעלה ₪ 80,000 כסף

 ומעלה ₪ 60,000 ברונזה



 אפשרויות לחסות ותמיכה
  

 )מוגבל לנותן חסות אחד(חסות לאירוע הגאלה המרכזי 

 כולל ארוחת  , המלון בערב הכנס השניהגאלה הרשמי שיתקיים למשתתפי הכנס במדשאות חסות לאירוע

 ערב והופעת אמן

נותן החסות יישא דברי ברכה בפתיחת המופע המרכזי 

לוגו נותן החסות ישולב בהזמנות לאירוע הערב ובשילוט הכניסה למתחם האירוע 

ממותגים עם לוגו נותן החסות יפוזרו בשולחנות ארוחת הערב פלייסמטים 

 על ) בתיאום ובהסכמת החברה המארגנת לכך מראש(יהא רשאי למתג את מקום האירוע נותן החסות

 וחשבונו וכן לחלק מתנות ממותגות מטעמו למשתתפי האירועאחריותו 

 בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, נותן החסות בתכנית הכנסלוגו 

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

 הצהריים

 הכנסת פלייר אחד גודלA4  לתיקי הכנס  ) צ"דואפשרי (צבעוני 

  ₪ 150,000החסות עלות 

 

 )חסותנותני  4-מוגבל ל(הרצאה מקצועית במליאה חסות 

 המושב והמרצים באחריות נותן החסות  תוכן (דקות בפורום המליאה  30הרצאה מקצועית באורך קיום

עיצוב  (נותן החסות יהיה רשאי למתג את האולם בו ייערך המושב ). ומותנה באישור הוועדה המדעית

 )  הפקתו והצבתו ייערכו על ידי נותן החסות ועל חשבונו, המיתוג

 בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, נותן החסות בתכנית הכנסלוגו 

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

 הצהריים

 הכנסת פלייר אחד גודלA4  לתיקי הכנס  ) צ"דואפשרי (צבעוני 

   ₪ 90,000עלות החסות 

 

 

  



 אפשרויות לחסות ותמיכה
  

 )נותני חסות לכל ארוחה 2-מוגבל ל(צהריים / חסות מושב לוויין בוקר 

 תוכן המושב והמרצים באחריות נותן החסות  (הצהריים / ארוחת הבוקר דקות בזמן  30באורך קיום מושב

עיצוב  (נותן החסות יהיה רשאי למתג את האולם בו ייערך המושב ). ומותנה באישור הוועדה המדעית

 .משתתפים150עבור ) הפקתו והצבתו ייערכו על ידי נותן החסות ועל חשבונו, המיתוג

בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 

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

 הצהריים

 הכנסת פלייר אחד גודלA4  לתיקי הכנס  ) צ"דואפשרי (צבעוני 

 ₪ 65,000צהריים עלות החסות עבור מושב 

 ₪ 55,000בוקר עלות החסות עבור מושב 

 

 ל"חסות מרצה חו

 ניתן  . החסות הינה על מרצה מבין המרצים המשתתפים בכנס(ל  "על הרצאת מרצה אורח מחוחסות

 )לבחור הרצאה מבין רשימת ההרצאות המצורפת בתחילת הקטלוג

לוגו נותן החסות ישולב בתכנית הכנס לצד ההרצאה 

בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 

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

 הצהריים

 הכנסת פלייר אחד גודלA4  לתיקי הכנס  ) צ"דואפשרי (צבעוני 

   ₪ 60,000עלות החבילה 

 

 חסות מרצה מקומי

 החסות הינה על מרצה מבין המרצים המשתתפים  (מרצה אורח מישראל מטעם נותן החסות  הרצאת

 )ניתן לבחור הרצאה מבין רשימת ההרצאות המצורפת בתחילת הקטלוג. בכנס

לוגו נותן החסות ישולב בתכנית הכנס לצד ההרצאה 

 בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, נותן החסות בתכנית הכנסלוגו 

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

 הצהריים

 הכנסת פלייר אחד גודלA4  לתיקי הכנס  ) צ"דואפשרי (צבעוני 

   ₪ 50,000עלות החבילה 

 

 

  

  



 אפשרויות לחסות ותמיכה
 

 חסות לאירוע הקוקטייל

חסות לאירוע הקוקטייל הפותח את הכנס שיתקיים למשתתפי הכנס בערב הכנס הראשון 

נותן החסות יישא דברי ברכה בפתיחת הקוקטייל 

לוגו נותן החסות ישולב בהזמנות לאירוע הערב ובשילוט הכניסה למתחם האירוע 

 על ) בתיאום ובהסכמת החברה המארגנת לכך מראש(נותן החסות יהא רשאי למתג את מקום האירוע

 אחריותו וחשבונו וכן לחלק מתנות ממותגות מטעמו למשתתפי האירוע

בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 

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

 הצהריים

 הכנסת פלייר אחד גודלA4  לתיקי הכנס) צ"דואפשרי (צבעוני 

   ₪ 60,000עלות החבילה 

 

 )מוגבל לנותן חסות אחד(תיקי כנס חסות 

 החסותנותן חסות לתיקי הכנס המחולקים לכל משתתפי הכנס אשר יישאו את לוגו 

 בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, נותן החסות בתכנית הכנסלוגו 

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

 הצהריים

 פלייר אחד גודל הכנסתA4  לתיקי הכנס  ) צ"דואפשרי (צבעוני 

   ₪ 40,000עלות החבילה 

 

 )אחדמוגבל לנותן חסות (חסות שרוכים לתגי שם 

 בחירת השרוכים והפקתם באחריות החברה  (נותן החסות על השרוכים המוצמדים לתגי השם לוגו

 )המארגנת

 בשילוט הכנס ובאתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות, בפרסומי הכנס, נותן החסות בתכנית הכנסלוגו 

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

 הצהריים

 פלייר אחד גודל הכנסתA4  לתיקי הכנס) צ"דואפשרי (צבעוני 

   ₪ 22,000עלות החבילה 

 

 
 

  

 

 



 אפשרויות לחסות ותמיכה
  

 פרסום בספר התקצירים של הכנסעמוד 

 עיצוב עמוד הפרסום (עמוד פרסום צבעוני בספר התקצירים של הכנס שיחולק לכל משתתפי הכנס

 )באחריות ועל חשבון נותן החסות

   ₪ 10,000עלות החבילה 

 

 (Insert)בתיקי הכנס מוצר 

 המוצר מותנה באישור הועדה המדעית(הכנסת מוצר לניסיון מבין מוצרי החברה לתיק הכנס( 

  ₪ 6,000עלות החבילה 

 

 (Insert)פלייר בתיקי הכנס 

 הכנסת פלייר אחד גודלA4  לתיקי הכנס) צ"דואפשרי (צבעוני 

  ₪ 2,500עלות החבילה 

 
 

 :לפרטים נוספים
 
 

 מתאמת כנסים ותערוכות, אריאל כהן
   ariel@Ortra.com: ל"׀ דוא 5500757-053: נייד|  6384494-03: 'טל
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 אפשרויות תצוגה
 ר"מ 6ביתן תצוגה 

 ר הכולל "מ 2*3תצוגה בנוי ביתן–  
 באחריות  לשמשוניתעיצוב גרפי (' מ 2.5גובה ' מ 3.0אחורי רוחב  טראסקיר

 )המציג
1  ממותגדלפק 
2 כסאות בר 
2  ספוטים 
1   קילוואט 1(נקודת חשמל( 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ₪ 15,000כ עלות ביתן בנוי "סה
 

 ר"מ 6שטח תצוגה 
 הכולל) ר"מ 6( 3*2שטח תצוגה ללא בינוי בגודל: 

 1נקודת חשמלKW 
שולחן 
2 כיסאות 

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

 
  ₪ 12,000כ עלות שטח התצוגה "סה

 
, סימה(בינוי , אודות אפשרויות מיתוג ביתני התצוגה וכן הזמנת עיצובלפרטים נוספים 

ל "בדואמ "סוקוניק בעניתן לפנות לחברת , ריהוט ותוספות חשמל, )או נגרות טראס

sharon@sukonik.net 6830044-03: או בטלפון   

mailto:sharon@sukonik.net


 תנאי תצוגה כלליים
 פרטי התערוכה

 .אביב בתל אינטרקונטיננטל דיויד במלון 14-16/10/2020 בתאריכים תיערך התערוכה
 תשלום תנאי

  .2020 לספטמבר 20 -מה יאוחר לא תתבצע התשלום יתרת .ההסכם חתימת עם תשולם 50% בגובה מקדמה
  .כחוק מ"מע להוסיף יש סכום כל על .במקור מס מניכוי מלא פטור למארגנים

  ש"ע 624 מספר סניף ,לאומי בנק ,262200/12 מספר לחשבון בנקאית העברה באמצעות לשלוח ניתן תשלום
  בכתובת החברה למשרדי שתישלח מ"בע ארטרא לפקודת המחאה באמצעות או 510936347 .פ.ח מ"בע ארטרא

 .6109202 אביב תל ,28 קומה ,9352 .ד.ת ,2 אלון מגדל 94 אלון יגאל 'רח
 השתתפות ביטול

 .מהתשלום 75% למציג יוחזרו ,31.07.2020 ליום עד ביטול הודעת תתקבל אם
  ורק אך מהתשלום 50% בגובה להחזר זכאי יהיה המציג ,01.08.2020 מיום החל שתתקבל בכתב ביטול הודעת
 בשיעור ביטול בדמי המציג יחויב ,לאחר נמכרו ולא היה .לאחר נמכרו התצוגה שטח / ביתן / שהחסות בתנאי
 .מהתשלום 100%

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

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

 השטח חלוקת את לשנות ,מציג לכל שיושכר השטח את להגדיל הזכות את לעצמם שומרים המארגנים *
  ,הדבר יידרש אם ,אחר למקום להעבירה או התערוכה מועד את לדחות ,המציגים ומיקום התערוכה שבמפת
 מין מכל סעד בכל המציגים או/ו החסות נותני את לזכות כדי בכך שיהא ומבלי הבלעדי דעתם לשיקול בהתאם

 .שהוא וסוג
 שמירה

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

  להנחיות בהתאם ,חשבונם ועל המציגים י"ע יבוצעו ,התא וקישוט עיצוב ,התצוגה לתאי המוצגים הובלת•
 התערוכה בשטח להימצא המוצגים כל על .סמוכות תצוגות או מעבר דרכי על יכבידו שלא כך ,המארגנים

  .הפעילות בשעות מוצגים או ציוד להוציא או להכניס אין .פתיחתה לפני
 או/ו הצגת להתיר שלא הזכות למארגנים .הבטיחות כללי לפי מותקן להיות חייב להדגמות המשמש ציוד•

 .המארגנים לדעת למטרד הגורמים מוצגים הדגמת
 מיתוג הזמנת ידי על זאת לעשות יוכל ,המבנה קירות את למתג שיבקש מציג - בנויים לביתנים מיתוג•

 ל"בדוא שרעבי שרון למר פנייה באמצעות בלבד מ"בע סוקוניק הבינוי חברת מאת
net.sharon@sukonik. בינוי חומרי בעלות יחויב ,הביתן לבינוי לנזק ויגרום כאמור יפעל שלא מציג  

 .הבינוי חברת לדרישת בהתאם הביתן
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 תנאי תצוגה כלליים

 אורפלי ללימור שלהם התצוגה לשטח העיצוב את להעביר חייבים ,בינוי ללא תצוגה שטח שרכשו מציגים•
  לבינוי בהתאם שלא שלו הביתן את ובונה ומעצב תצוגה שטח שרכש מציג .com.limor@ortra :למייל

 בטרם עוד וזאת בטיחות ממהנדס שלו לביתן בטיחות אישור להעביר מחויב ,המארגנים ידי על המוצע
   :B-Safe הינם הכנס לתערוכת שנבחר הבטיחות מהנדס .התערוכה פתיחת

 il.org.safe-b.www  :אתר ;org.safe-Eti@b :ל"דוא ; 7449398-03 :פקס ; 5325575-03 :'טל        
 אולטרה מחברת לעופר פנייה באמצעות אפשרית התצוגה לביתני TV מסכי הזמנת – לד / פלזמה מסכי•

 .2800066-052 בנייד או il.co.main@ultrarent ל"בדוא בלבד רנט
 שייקים ,קוקטיילים ,חמים או קרים משקאות להגיש המעוניין מציג – בביתנים ומשקאות מזון הגשת•

 יפנה )'וכו מאפים ,כריכים ,טוסטים( מלוח כיבוד או )'וכו גלידות ,בלגי ופל ,קרפים( מתוק כיבוד ,ב"וכיו
  המזון על .8514853-052 בנייד או com.@gmail1mybars ל"דוא באמצעות Bar's מחברת בר לערן

 ארוחת לאחר המוגשים ומשקאות מזון .תקפה כשרות תעודת בעלי להיות המוגשים והמשקאות
   .פרווה יהיו ,הצהריים

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

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

 ,סיכון כל כנגד ,אחרים מציגים או בתצוגתה המבקרים ,בשמה הפועלים ,רכושה ,עצמה את לבטח בתערוכה
  החברה בהימנעות אין כי יובהר ספק הסר למען .תהא אשר סיבתם תהא ,שהוא וסוג מין מכל ,ונזק אובדן

  על ,יהא אשר יהא ,ונזק אבדן ,סיכון כל בגין האחריות את להטיל כדי כאמור הנדרשים הביטוחים את מלערוך
  שייגרם נזק או/ו אבדן ,סיכון לכל אחרת או/ו משפטית אחריות בכל תישא לא והיא מטעמה מי או/ו ארטרא
 .אחר שלישי צד לכל או/ו מטעמה למי ,לחברה
 ניקיון

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

 סדר
  או/ו סבירה לא בעוצמה קולי-אור ציוד הפעלת י"ע לזה זה יפריעו שלא כך על להקפיד נדרשים המציגים

 .גובה לרבות ,שלהם השטח/התא מתחום החורגים ושילוט תצוגות

 
 !תערוכה מהנה ומוצלחת

 
 
 

 מנהלת קשרי תעשייה ותערוכות, לימור אורפלי
 limor@ortra.com : ל"׀ דוא 7001770-054: ׀ נייד 6384493-03: 'טל

 מתאמת כנסים ותערוכות, אריאל כהן
   ariel@Ortra.com: ל"דוא|  6384494-03: 'טל
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 )limor@Ortra.com  / ariel@ortra.com: ל"דוא, ארטרא' נא לשלוח אל חב(

 :פרטי המזמין
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מזמינים חסות כדלהלןאנו 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 תצוגה/ טופס הזמנת חסות 

 ______________________ .מ.ע. / פ.ח ______________________ שם החברה

 ______________________ כתובת ______________________ איש קשר

 ______________________ מיקוד ______________________ עיר

 ______________________ פקס ______________________ טלפון

 ______________________ ל"דוא ______________________ נייד

   ₪ 150,000 חסות אירוע גאלה
   ₪ 90,000 במליאה חסות הרצאה מקצועית

 ₪ 65,000 חסות מושב צהריים
 ₪ 55,000 חסות מושב בוקר

   ₪ 60,000 ל"מחו חסות הרצאת מרצה
   ₪ 50,000 חסות הרצאת מרצה מישראל

   ₪ 60,000 אירוע קוקטייל חסות
   ₪ 40,000 חסות לתיקי הכנס

   ₪ 22,000 חסות לשרוכי הכנס
   ₪ 10,000 עמוד פרסום בספר תקצירים

   ₪ 6,000 בתיקי הכנס מוצר
   ₪ 2,500 פרסומי בתיקי הכנס פלייר

   ₪ 15,000 ר"מ 6ביתן תצוגה בנוי 
   ₪ 12,000 ר"מ 6שטח תצוגה 

 __________________________________________אחר 
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 :הרשמה

. י מילוי ושליחת טופס זה חתום לפקס או מייל הרשומים מטה בלבד"הרשמה למתן חסות מתבצעת ע
החלטת ועדת ההיגוי  , הודעת אישור תשלח בהקדם שניתן, ההשתתפות טעונה אישור של ועדת ההיגוי של הכנס

 . תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת החסות למטרות הכנס
 

 תשלום תנאי
  .2020 לספטמבר 20 -מה יאוחר לא תתבצע התשלום יתרת .ההסכם חתימת עם תשולם 50% בגובה מקדמה

  .כחוק מ"מע להוסיף יש סכום כל על .במקור מס מניכוי מלא פטור למארגנים
  ש"ע 624 מספר סניף ,לאומי בנק ,262200/12 מספר לחשבון בנקאית העברה באמצעות לשלוח ניתן תשלום
  בכתובת החברה למשרדי שתישלח מ"בע ארטרא לפקודת המחאה באמצעות או 510936347 .פ.ח מ"בע ארטרא

 .6109202 אביב תל ,28 קומה ,9352 .ד.ת ,2 אלון מגדל 94 אלון יגאל 'רח
 

 השתתפות ביטול
 .מהתשלום 75% למציג יוחזרו ,31.07.2020 ליום עד ביטול הודעת תתקבל אם

  ורק אך מהתשלום 50% בגובה להחזר זכאי יהיה המציג ,01.08.2020 מיום החל שתתקבל בכתב ביטול הודעת
 בשיעור ביטול בדמי המציג יחויב ,לאחר נמכרו ולא היה .לאחר נמכרו התצוגה שטח / ביתן / שהחסות בתנאי
 .מהתשלום 100%

 .)מ"מע לפני( ₪ 1,500 של ביטול בדמי המציג יחויב מקרה בכל
  
 :שינוי של פריטי חסות יוגש בכתב ל/ ביטולכל  

 מנהלת קשרי תעשייה ותערוכות, לימור אורפלי
 03-6384455: פקס, 054-7001770: טל

 limor@ortra.com: ל"דוא
 

 . אנו מסכימים לתנאי ההשתתפות כמפורט בחבילות החסות ולתנאי התשלום והביטול כמפורט להלן
 :הריני מאשר בזאת כי אני מורשה לחתום על טופס הזמנה זה בשם החברה

 
 
  
 
 
 
 
 
 

חותמת   ___________ תאריך ________________ שם
 וחתימה

_________________ 
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	יום חמישי  -  15.10.2020��9:00 – 8:00 -  Free communications�Prof. David E Fisher                                                                                 9:00-9:40 �Chief of Dermatology and Director of Melanoma Program, Cancer�Center, Massachusetts General Hospital, Harvard University, Boston, USA.�               �"Understanding and optimizing melanoma therapy: lessons from its unique    � pathogenesis“                                                                                                                       �   In memory of  Prof. A. Bernard Ackerman                                                    �Prof. Reuven bergman                                                                          9:40-10:10�Chairman, Dept of Dermatology and Director of Dermatopathology,�Rambam Medical Center, Haifa.                                                                             ��"Nevus VS. melanoma: dichotomy or a continuous spectrum?“                 �     �Prof. eli sprecher                                                                              - 10:10-10:40�chairman, dept of dermatology                                                                     �the tel aviv sourasky medical center, tel aviv                                             �“inherited keratodermas, step by step”                                                             ��10:40-11:10- הפסקת קפה, וביקור בתערוכה ובפוסטרים�12:10 – 11:10 מושב הוקרה לחוקרים דרמטולוגים צעירים במדעי הבסיס(2)   �-	 דר' ורד מולכו פסח�-	 דר' ערן כהן-ברק�-	 דר' מור פבלוצקי��12:40 – 12:10 –  מושב פרס העבודה המצטיינת�13:00 – 12:40 –  מושב פרס הפוסטר המצטיין�14:00 – 13:00 –  ארוחת צהריים�15:00 – 14:00 – Sponsored lectures�15:00-16:00 - חידושים בלייזר ברפואת העור:�-	פרופ' משה לפידות – מה חדש בטיפולי לייזר?�-	דר' זיאד חמיאסי – הלייזר כאמצעי טיפול רפואי�-	דר' אופיר ארצי – הלייזר בדרמטולוגיה קוסמטית  � �16:30 – 16:00 –  הפסקת קפה וביקור בתערוכה ובפוסטרים�18:00 – 16:30 -  Free communications� - 19:00ארוחת ערב חגיגית  והופעה אומנותית��
	יום שישי-  16.10.2020�מה חדש ברפואת העור – סימפוזיון בשיתוף החוגים�8:50 – 8:30 - מחלות מין :�Prof.  Thomas Ruzicka,  Munich Germany                                                                      �Unusual skin manifestations of syphilis                                                                         � - 8:50-9:20מצבי חירום ברפואת עור:�Prof.  Percy Lehman                                                                                                             �Chairman of the Dept of Dermatology, Allergology and Enviornmental Medicine, Klinikum Wuppertal, University of Witter Hedecka.                              �“Emergencies in Dermatology”                                                                                       �9:20-9:40 הידראדניטיס סופורטיבה:�Dr. Shani Sherman- Bergman                                                                                            �Dept of Dematology, Rabin Medical Center, petah Tigva.                                      �Hidradenitis suppurativa                                                                                                   �9:40-10:00 החוג לפסוריאזיס:�Dr. hagit mats                                                                                                                       �Dept of Dematology, tel aviv - Medical Center.                                                        �When you say “psoriasis” what do you mean?                                                           �10:00-10:20 דרמטולוגיה אסטטית:�tzachi shelkovitz                                                                                                                �center for dermatology and esthetic medicine, bnei brak.                                 �                                                                                                         Esthetic dermatology�10:20-10:40הפסקת קפה�10:40-11:00 רפואת עור ילדים (החוג לדרמטולוגיה פדיאטרית)�dr. amir horev                                                                                                                     �pediatric dermatology service, soroka medical center, beer sheba                �Pediatric dermatology                                                                                                     �
	יום שישי-  16.10.2020 - המשך�                                                                                                  �11:00-11:20 דרמטוסקופיה (החוג לדרמוסקופיה)�DR. ALON SCOPE                                                                                                                     �                               Advanced Skin Cancer, Screening Research & Development�                                                                                      Institute at Sheba Medical Center�DERMOSCOPY                                                                                                                          �11:20-11:40 דלקת עור ממגע (החוג לדלקת עור ממגע)�Dr. Liran  Horev – Yakir                                                                                                     �Dept of  Dermatology, Hadassah Medical Center, Jerusalem                             �Contact Dermatitis                                                                                                           ��11:40-12:00 כירורגיה דרמטולוגית (החברה לכירורגיה דרמטולוגית)�DR. BARUCH KAPLAN                                                                                                             �                                                 Mohs surgery unit, Assuta Medical Center. Tel Aviv�Dermatological Surgery                                                                                                ����
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