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 של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה 21 -הדו שנתי ההכינוס 

 
 ,שלום רב

 

, של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה 21 –דו שנתי להשתתף בכינוס האנו שמחים להזמינך 

 . אביב-תל, גני התערוכה, במרכז הירידים 10ביתן ב, 2016בפברואר  1-2ם מיבי שיתקיים

ומהווה הזדמנות להתגאות ולהציג את החידושים הכינוס הוא בעל מסורת ארוכת שנים 

וההתפתחויות החדשות בתחום הגרונטולוגיה והגריאטריה בכל היבטיה העשירים ובכל זירות 

ם בארץ ומאגד ציבור הכינוס הוא מהגדולי. האקדמית והוולונטרית, הפרטית, הציבורית: העשייה

 .שותף ואורח בכינוס, מציג, לכן נשמח לראותך לוקח חלק בשיח המדעי והציבורי כמרצה, רחב

 

ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה"דבר יו  
?מה צופן לנו העתיד בזיקנה  

 

. שנה והיא תמשיך להתרחב בשנים הבאות 20-ומעלה מגיעה כיום לכ 65בגיל  תוחלת החיים

, בעלי הכנסה גבוהה יותר, אלו יהיו משכילים יותר  ,אוכלוסיית המבוגרים ישתנו גם הםמאפייני 

שנות  20ניתנו לנו במתנה  .צרכנים קפדניים יותר ושואפי רוחה ואיכות חיים טובים ככל האפשר

, בצד תרומה כלכלית וחברתית לחברה כולה, אושר והנאה, חיים שיכולות להיות שנים של סיפוק

 .זיקנה אחרת תהיה זאת

בתקופה זו יש לאפשר לאנשים  ".זיקנה פעילה" צריך להיות על הדגש בתקופת החיים החדשה 

לפתח עבורם את האפשרויות לניצול הזמן הפנוי , או להתנדב, שמעוניינים בכך להמשיך לעבוד

  .תרבות וטיולים, לימוד, לפעילות גופנית
.א כולנו נשכריםנצ, אם זה יהיה עתיד הזיקנה הבאה עלינו לטובה  

 

 יצחק בריק 'רופפ
 ר האגודה הישראלית לגרונטולוגיה"יו
 

 

, מרפאים בעיסוק, רופאים, יות/אחים, עובדים סוציאליים :קהל היעד של הכינוס הינם

חברות סיעוד , מנהלי ועובדי מוסדות ודיור מוגן, מנהלי ועובדי מרכזי יום, פיזיותרפיסטים

מנהלים , ועובדים במשרדי הממשלה ובמוסד לביטוח לאומימנהלים , ועמותות למען הזקן

חוקרים ומרצים , קובעי מדיניות, ועובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

 .אנשי מקצוע נוספים המטפלים בזקניםכן לו באוניברסיטאות ובמרכזי מחקר
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 נושאי הכינוס יתמקדו בתחומים הבאים
  

 בעידן המחר זיקנהויצירה ב פנאי, בריאותקידום , איכות חיים. 
 לרווחת הזקןופיתוח סביבה ידידותית טכנולוגיה  -גרו 
 חדשות וחידושים -בראי העתיד הרפואה הגריאטרית 
 הארכת חיים בכל מצב -ביולוגיה של הזיקנה? 
 התרבות והתקשורת, הזיקנה בראי האמנות. 
 נתמזדק בחברה החברכלכלה ו עתידית בנושאי ערכותימדיניות ה. 
 חברתיים וכלכליים, היבטים רגשיים - תודורי-רבות משפח 
 הגרונטולוגיויחסי אקדמיה ופרקטיקה בתחום המחקר  ,חינוך 
 העתיד עוד לפניהם -+100 -בני ה... 
 Aging in place -  זקניםל בקהילה ובמוסדותהיערכות החברה 
  בזקנהלמניעה וטיפול באי שיוויון אתיקה וחקיקה. 
 הווה ועתיד-טפלים פורמאליים ולא פורמאליים בזקניםשילוב של מ 
 נפגעי ניצול ואלימות, קבוצות מיעוט: אוכלוסיות מיוחדות 
  ומוות  סוף החייםסוגיות 
 מיניות וזוגיות בזיקנה 
  רביעי, שלישי, דור שני –ניצולי שואה וצאצאיהם 

 

 

, וים הזדמנות למיתוגמהו, או השתתפות כמציג בתערוכה המתקיימת לצידו/מתן חסות לכינוס ו

 פעילות חברתך ומוצריה יזכו. חשיפה וזיהוי פעילות חברתך בתחומי הגרונטולוגיה הנרחבים

תרחיב , לחשיפה רבה ויסייעו ביצירתם והעמקתם של קשרים עסקיים בין העוסקים בתחום

קהל היעד קיים וחדש של חברתכם , לקוחות פוטנציאליים, נגישות חברתך ללקוחותיכם הקיימים

 .הגרונטולוגיהתחום וכן למיטב מומחי 

 

רונטולוגיה הגתחומי השתתפותכם תהיה ביטוי ואות להמשך העשייה המשותפת לפיתוח 

 . על מעצבי מדיניות ועל איכות החיים בישראל, והגריאטריה בישראל ולהשפעתם על המדע

 

 רווית דיין מיטשל' לפרטים ניתן לפנות לגב
 אחראית תערוכה וחסויות

 050-7419990: נייד
 03-5471294:פקס

ravitm@ortra.com 
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 תצוגה בתערוכה/ מתן חסות 
לבחירתכם מגוון חסויות בעלויות  -להלן האפשרויות המוצעות למתן חסות ותצוגה בתערוכה 

 :שונות כמפורט

 

 אפשרויות חסות .א

 ₪ 80,000: חסות פלטינה

 הטבות
 ת הפתיחה של הכינוסברכת נציג נותן החסות במליא •
 הועדה המדעיתמותנה באישור  - לנציג החברה נותנת החסות) ר"יו(ראשות מושב פיצול  •
הסרטון ( דקות במליאת הפתיחה ובמושב הפיצול 3סרטון חסות עד / הקרנת תשדיר  •

 )באחריות נותן החסות
 נציג נותן החסות יהיה שותף בוועדת ההיגוי של הכינוס •

 
  ערוכהת
 בתערוכה במקום מועדף) ר"מ 12(כפול  ביתן בנוי •
לארוחות הצהריים ולהפסקות , חופשית לתערוכהכניסה : כרטיסי מציג הכוללים 4 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 4 •

 
 פרסומים

 לרבות באולם המליאה ,נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
, נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית באולם המליאה •

 ואישור מראש של מארגני הכינוס בתאום
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 ₪  60,000חסות זהב 
 הטבות

 )בחירת המופע על ידי הועדה המארגנת(חסות למופע אמנותי במליאת הסיום  •
הסרטון באחריות נותן ( הסיוםדקות במליאת  3סרטון חסות עד / הקרנת תשדיר  •

 )החסות
  ערוכהת
 בתערוכה במקום מועדף) ר"מ 12(כפול ביתן בנוי  •
לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 4 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 4 •

 פרסומים
 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
, נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית באולם המליאה •

 ם ואישור מראש של מארגני הכינוסבתאו

 

 ₪ 45,000:  כסףחסות 
 הטבות

 חסות למושב פיצול •
 )הסרטון באחריות נותן החסות( דקות במושב הפיצול 3סרטון חסות עד / הקרנת תשדיר  •
בחירת המופע על ידי הועדה (ׁׁ  HAPPY HOUR-מופע הרכב מוזיקאלי לחסות ל •

 )המארגנת
  ערוכהת
 בתערוכה במקום מועדף) ר"מ 12( כפול ביתן בנוי •

לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 3
 הקפה

 כרטיסי חנייה מוזלים 3 •
 פרסומים

 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 בתכנית הכינוסלוגו נותן החסות  •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
, נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית באולם הפיצול •

 בתאום ואישור מראש של מארגני הכינוס
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 ₪  35,000: דיסק און קייחסות 

 הטבות
                                               .ויחולק לכל באי הכינוסיודפס על גבי הדיסק און קיי בצבע אחד נותן החסות  לוגו •

להכניס חומר פרסומי של נותן החסות לתוך הדיסק און קיי  החסות כוללת אפשרות •
 ).עד חודש לפני מועד הכינוס, PDFאשר יועבר למארגני הכינוס בפורמט (

 
  ערוכהת
 בתערוכה במקום מועדף) ר"מ 6(ביתן בנוי  •
לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •
 

 פרסומים
 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •

 

 ₪  25,000: חסות טקס הענקת פרסים

 הטבות
                                               נציג נותן החסות יהיה בין מעניקי הפרס בטקס הענקת הפרסים הנערך במליאה •

 
  ערוכהת
 בתערוכה במקום מועדף) ר"מ 6(ביתן בנוי  •
לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •
 

 פרסומים
 אזכור נותן החסות בפרסומי טקס הפרסים •
 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 הכינוסלוגו נותן החסות בתכנית  •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
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 )בלעדי לנותן חסות אחד לכל יום(₪  HAPPY HOUR :25,000חסות 
 

 הטבות
באחריות  –בירה ונשנושים או יין וחטיפים (על פי תכנית הכנס  Happy Hour  -חסות ל •

 )מארגני הכינוס
באחריות ( Happy Hour -החסות כוללת אפשרות לחלוקת חומרים ומתנות בזמן ה •

 )נותן החסות
 

  ערוכהת
לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •
 

 פרסומים
 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
 -נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית במתחם ה •

Happy Hour ,בתאום ואישור מראש של מארגני הכינוס 

 

 )בלעדי לנותן חסות אחד(₪  30,000: ינוסתגי משתתפי הכחסות 
 

 הטבות
                                               השם של משתתפי הכינוסעל תגי  נותן החסותהדפסת לוגו  •

 
  ערוכהת
 בתערוכה במקום מועדף) ר"מ 6(ביתן בנוי  •
ולהפסקות לארוחות הצהריים , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •
 

 פרסומים
 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
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 נמכר ₪ 25,000: תיק הכינוסחסות 
 הטבות

התיק בחירת ( על תיקי המשתתף) צבע אחד(דפסת לוגו החברה נותנת החסות ה •
 )מארגני הכינוסבאחריות 

 
  ערוכהת
לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •
 

 פרסומים
 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןעם לינק נותלוגו  •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
 

 )בלעדי לנותן חסות אחד לכל מושב פיצול(₪  20,000: פיצול חסות מושב
 הטבות

 מושב הפיצול לחסות  •
 )הסרטון באחריות נותן החסות( דקות במושב הפיצול 3חסות עד סרטון / הקרנת תשדיר  •

 
 

  ערוכהת
 בתערוכה במקום מועדף) ר"מ 6(ביתן בנוי  •
לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •
 

 פרסומים
 נותן החסות על גבי שילוט הכינוס לוגו •
 אתר הכינוסב החסות ןלינק נותלוגו עם  •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •
, נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית באולם הפיצול •

 בתאום ואישור מראש של מארגני הכינוס
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 )נותני חסות 10מקסימום (₪  9,500 :יםיצהרחסות 
 הטבות

שניות  90באורך של עד ) ללא סאונד(מסכים בו זמנית  8 -סרטון חסות ב/ הקרנת תשדיר  •
הפקת הסרטון (בלופ לכל באי הכינוס בזמן ארוחת צהריים של אחד מימי הכינוס 

 )והעברתו למארגנים הינה באחריות נותן החסות

  ערוכהת
 לארוחות הצהריים ולהפסקות הקפה, כניסה חופשית לתערוכה: הכולל כרטיס מציג 1 •
 כרטיס חנייה מוזל 1 •
 

 פרסומים
 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
 לתיקי המשתתפים A4גודל עד  ,אחד םהכנסת דף פרסו •

 
 
 

 
 
 

 
 אפשרויות תצוגה.ב

 ₪  9,000 ר בתערוכה"מ 6ביתן תצוגה בנוי 

 ערוכהת

 )בהתאם למפרט הטכני שבהמשך הקטלוג() 3*2(ר "מ 6 סטנדרטי בנויתצוגה ביתן  •
לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •

 הקפה
 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •

 ר#מ 2לכל ₪  2-611תוספת של  –ר #מ 7 -עלות לכל מטר בנוי נוסף מעבר ל

 פרסומים

 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •
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 ₪ 7,500 בתערוכה ר"מ 6 שטח תצוגה
 תערוכה

  –הכולל ) 3*2(ר "מ 6שטח תצוגה פתוח  •
 שולחן 
 2 כיסאות 
 1  ט"קו 1עד (שקע חשמל( 

לארוחות הצהריים ולהפסקות , כניסה חופשית לתערוכה: כרטיסי מציג הכוללים 2 •
 הקפה

 כרטיסי חנייה מוזלים 2 •

 ר#מ 2לכל ₪  2-311תוספת של  –ר #מ 7 -עלות לכל מטר שטח פתוח נוסף מעבר ל

 פרסומים

 אתר הכינוסב החסות ןלוגו עם לינק נות •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס •

 

 

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

 

 !תערוכה מהנה ומוצלחת

  
 מיטשלרווית דיין 

 אחראית תערוכה וחסויות

 050-7419990: נייד
 03-5471294:פקס

ravitm@ortra.com 
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 ר"מ 6ביתן בנוי  –מפרט טכני 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 מחיצות בצבע לבן 2-קיר אחורי ו •

 מ"ס 10 –גובה אות ) תווים כולל רווחים 30עד (שם המציג  •
 שולחן  1 •
 כסאות 2 •

 ספוטים 3 •

 )קילוואט 1(שקע  1 •
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 תנאי תצוגה כלליים
 פרטי התערוכה

במרכז הירידים שבגני  10בביתן  2016פברואר ב 1-2 -התערוכה תיערך בימים שני ושלישי ה

 .תל אביב, התערוכה

 תנאי תשלום

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

סניף מספר , בנק לאומי, 95100/90 תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר

מ שתישלח "או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא בע 510936347. פ.מ ח"ש ארטרא בע"ע 616

 .6109202תל אביב , 5קומה , 9352. ד.ת, 1נירים ' למשרדי החברה בכתובת רח

  הערה

חלוקת . מיקום מועדף לתצוגה בתערוכה יוצע למציגים בהתאם לחבילת התצוגה שנרכשה

בכל . ובתאום עם המציג" טופס הזמנת תצוגה בתערוכה"מקומות תצוגה תיעשה לפי סדר קבלת 

 .ת הכנס והתערוכההמקרים על נותן המציג להעביר את התשלום המלא לפני תאריך פתיח

לשנות את חלוקת השטח , המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג* 

בהתאם לשיקול , אם יידרש הדבר, לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, שבמפת התערוכה

 .ל סעד מכל מין וסוג שהואאו המציגים בכ/דעתם הבלעדי ומבלי שיהא בכך כדי לזכות את נותני החסות ו

 שמירה

לא , אין להשאיר דברי ערך מכל מין וסוג שהוא בשטחי התערוכה ללא השגחה, לתשומת ליבכם

בין אם , או נזק מכל מין וסוג שהוא לרכוש/כל אובדן ו. בשעות פעילות התערוכה ולא לאחריה

 . יהיו באחריות המציג בלבד, בשעות פעילות התערוכה ובין אם לאחריה

 כללי תצוגה

בהתאם , י המציגים ועל חשבונם"יבוצעו ע, עיצוב וקישוט התא, הובלת המוצגים לתאי התצוגה

על כל המוצגים להימצא . כך שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות, להנחיות המארגנים

 . ציוד או מוצגים בשעות הפעילות להוציאאו  אין להכניס. בשטח התערוכה לפני פתיחתה

למארגנים הזכות שלא להתיר  .ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות

 .או הדגמת מוצגים הגורמים למטרד לדעת המארגנים/הצגת ו

אין להכניס מזון ומשקאות לשטחי התצוגה לחלוקה למשתתפי הכנס אלא בכפוף לקבלת אישור 

 . המארגנים לכך מראש ובכתב ובכפוף להצגת תעודת כשרות בתוקף

מראש  המארגניםאלא בכפוף לאישור , רשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר אינומציג 

 .ובכתב
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 ביטוח

 חברה כל חייבת זאת לאור .דבר לכל הבלעדית אחריותה על זאת עושה בתערוכה המציגה חברה
 מציגים בתצוגתה או המבקרים, בשמה הפועלים, רכושה, עצמה את לבטח המציגה בתערוכה

 הסר למען. תהא אשר סיבתם תהא, שהוא וסוג מין מכל, אובדן ונזק, כל סיכון כנגד, אחרים
 את להטיל כדי כאמור הנדרשים ביטוחיםה את מלערוך בהימנעות החברה אין כי יובהר ספק

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

או /מטעמה ו למי, לחברה שייגרם נזק או/אבדן ו, סיכון לכל אחרת או/ו משפטית אחריות בכל

 .לכל צד שלישי אחר

 ניקיון
כל מציג חייב לדאוג לניקיון . המעברים והשטחים הציבורייםמארגני התערוכה אחראים לניקיון 

 .לרבות הבאת פח אשפה אישי וניקיונו שטחים שלו/התאים

 סדר

קולי בעוצמה לא -י הפעלת ציוד אור"המציגים נדרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה ע

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

 

 

 !תערוכה מהנה ומוצלחת

  
 רווית דיין מיטשל

 אחראית תערוכה וחסויות

 050-7419990: נייד
 03-5471294:פקס

 ravitm@ortra.com 
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