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 2016נובמבר 
 

 ,חבר יקר
 

במהלך העת האחרונה הקמנו וייסדנו בישראל את העמותה הישראלית למיגון אש, המכהנת 

 . בינלאומיה  NFPA -כסניף מקומי של ארגון ה

הבינלאומי, הינן בין היתר, להביא לידיעת אנשי מטרותיה של העמותה, הזהות לאלו של הארגון 

 המקצוע בישראל, את הידע והניסיון שהצטבר בארגון הבינלאומי, לטובת בטיחות האש בישראל.

  –תחומי העיסוק של העמותה הינם 

מניעת דליקות, מיגון מפני אש, כיבוי אש, פיתוח מודעות ציבורית בנושא מיגון אש, קידום מחקר, 

רגונים הקשורים לנושא לופי מידע בין העמותה למוסדות ואקידום שיתוף פעולה וחי יזום תקינה,

 בארץ ובעולם ועוד.

בין השאר, מבקשת העמותה באמצעות חבריה לצמצם את מספר הנפגעים בדליקות ואת נזקי 

 הדליקה באמצעות שיפור המודעות והחינוך לבטיחות אש בקרב הציבור והקהילה.

 הקמת וועדות ועוד.כנסים, ימי עיון, השתלמויות, בחלקן גם באמצעות  מטרות העמותה, יושגו

במרכז הקונגרסים "אווניו" בקריית שדה  01.12.2016כפתיחת פעילותה של העמותה, נתכנס ביום 

התעופה, לצורך כנס מעניין, חדשני ומרתק אשר ישים דגש על "בנייה גבוהה: אתגרים וסיכונים 

אותנו בנוכחותו סגן נשיא הארגון הבינלאומי לתחומי התפעול, מר דון בטיחותיים", כנס בו יכבד 

 בילס. 

לצד תכנית הכנס המדעית, תתקיים תערוכה מסחרית של חברות שונות ממגוון התחומים 

 העוסקים ונוגעים בבטיחות ובמיגון אש.

תם אנו מזמינים את כל העוסקים בתחומי בטיחות האש במובנה הרחב, להצטרף לעמותה ולהיר

לפעילויותיה וכן להירשם ולכבד אותנו בנוכחותכם בכנס השנתי הראשון של העמותה. כמו כן אנו 

מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בכנס השנתי ולהצטרף אלינו בתמיכה בכנס כנותני חסות ו/או 

כמציגים בתערוכת הכנס. מתן חסות ו/או תצוגה בכנס, תהווה הזדמנות חשובה ומיוחדת עבורכם 

את השיווק והפרסום של שירותיכם ומוצריכם בקרב ציבור של קהל מקצועי רב ובהם  לקדם

, יועצים, חוקרי דליקות, גורמים מתכננים, מהנדסי בטיחות, ממוני בטיחות, מהנדסי חשמל

 מכיבוי אש, רשויות המדינה, גורמי ביטחון ועוד.

 
  מהאתר:לפרטים נוספים אודות הכנס, אתם מוזמנים להיכנס ולהתרשם 

il-www.ortra.com/events/nfpa  

 

 מצפים לראותכם,

 בברכה,

 
 רן שלף      שמואל נתנאל       
 יו"ר הכנס                יו"ר העמותה                     
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 אפשרויות חסות

 חסות יהלום 

  מ"ר 12שטח תצוגה 
  מיתוג באולם  –המרצה האורח מחו"ל תמותג כמתקיימת מטעם נותן החסות הרצאת

 ההרצאות ובתכנית הכנס
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו נותן החסות בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 5 בוד הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכי

 ולארוחת הצהריים 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪  40,000עלות החבילה 

 חסות זהב

  מ"ר 6שטח תצוגה 
  מיתוג באולם  –הרצאת מרצה מישראל תמותג כמתקיימת מטעם נותן החסות

 ההרצאות ובתכנית הכנס
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
  בתכנית הכנסלוגו 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
 4  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד

 ולארוחת הצהריים  
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪  30,000עלות החבילה 

 בלבד( 1חסות תיקי כנס )מוגבל לנותן חסות 

 ]לוגו נותן החסות על תיקי הכנס ]תיקי הכנס יבחרו ויסופקו על ידי החברה המארגנת 
 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 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 25,000עלות החבילה 

 חסות ארוחת צהריים

 ם הפסקת הצהריים בכנס תמותג מטעם נותן החסות בתכנית הכנס ובאמצעות דגלונים ע
 לוגו נותן החסות שיוצבו על שולחנות הארוחה

 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
 לוגו בפרסומי הכנס 
 לוגו בשילוט הכנס 
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 3  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד

 ולארוחת הצהריים  
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪  25,000עלות החבילה 

 בלבד( 1חסות שרוכים לתגי שם )מוגבל לנותן חסות 

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

 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 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 22,000עלות החבילה 

 חסות הפסקות קפה

 ות בתכנית הכנס ובאמצעות שימוש הפסקות הקפה בכנס ימותגו מטעם נותן החס
 בכוסות קפה חד פעמיים הנושאים את לוגו נותן החסות

 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  
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪  20,000עלות החבילה 

 חסות כסף

  מ"ר 6שטח תצוגה 
 לוגו באתר הכנס עם לינק לאתר נותן החסות 
 לוגו בתכנית הכנס 
  בפרסומי הכנסלוגו 
 לוגו בשילוט הכנס 
 3  הזמנות לכנס הכוללות כניסה חופשית להרצאות, לתערוכה, להפסקות הקפה והכיבוד

 ולארוחות הצהריים 
  הכנסת פלייר אחד גודלA4 צבעוני )אפשרי דו"צ( לתיקי הכנס 

 ₪ 18,000עלות החבילה 
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 רויות תצוגהאפש
 

 מ"ר 6ביתן תצוגה בנוי 

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

 

 
 

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

 ₪ 7,500סה"כ עלות ביתן בנוי 

 שטח תצוגה ללא בינוי

  שטח תצוגה ללא בינוי הכולל–  
o 1 ( 1שקע )קילוואט 

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

 מ"ר 6מינימום להזמנה ₪  1,050מ"ר שטח תצוגה  1סה"כ עלות לכל 
 

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

 פרטי התערוכה

 .מרכז הקונגרסים אווניו, קריית שדה התעופהב 2016בר דצמב 01 חמישיהתערוכה תיערך ביום 

 תנאי תשלום

  . 25.11.2016מגובה החסות ו/או תצוגה עד לא יאוחר מיום  100%תשלום מלא בשיעור 

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

ע"ש  616, בנק לאומי, סניף מספר 95100/90 תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר

בע"מ שתישלח למשרדי החברה  או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא 510936347ארטרא בע"מ ח.פ. 

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

 ביטול השתתפות

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

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

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

 הערה 

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

ג תיעשה לפי סדר קבלת "טופס הזמנת תצוגה בתערוכה" ובתאום עם המציג. בכל המקרים על נותן המצי

 להעביר את התשלום המלא לפני תאריך פתיחת הכנס והתערוכה.

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

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

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

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

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

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

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

 הצגת ו/או הדגמת מוצגים הגורמים למטרד לדעת המארגנים.

  אין לחורר, אין למסמר ואין לעשות כל שינוי בביתן, מבנהו ו/או  –מציגים שרכשו ביתן בנוי

לחברת הבינוי  פנייהזאת על ידי קירותיו. מציג שיבקש למתג את קירות המבנה, יוכל לעשות 

 לצורך הזמנת מיתוג.  sharon@sukonik.netסוקוניק בע"מ למר שרון שרעבי בדוא"ל 
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מציג שלא יפעל כאמור ויגרום לנזק לבינוי הביתן, יחוייב בעלות חומרי בינוי הביתן בהתאם 

 לדרישת חברת הבינוי.

 ם שרכשו שטח תצוגה ללא בינוי, חייבים להעביר את העיצוב לשטח התצוגה שלהם ללימור מציגי

. מציג שרכש שטח תצוגה ומעצב ובונה את הביתן שלו שלא limor@ortra.comאורפלי למייל: 

ת לביתן שלו ממהנדס בהתאם לבינוי המוצע על ידי המארגנים, מחויב להעביר אישור בטיחו

-Bבטיחות וזאת עוד בטרם פתיחת התערוכה. מהנדס הבטיחות שנבחר לתערוכת הכנס הינם 

Safe : 

  safe.org.il-www.b; אתר: safe.org-Eti@b; דוא"ל:  7449398-03; פקס:  5325575-03: טל'

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

 המארגנים לכך מראש ובכתב ובכפוף להצגת תעודת כשרות בתוקף. 

 מראש  המארגניםרשאי להעביר את שטח תצוגתו או חלקו לאחר, אלא בכפוף לאישור  אינו מציג

 ובכתב.

 ביטוח

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

כל  אחרים, כנגד מציגים בתצוגתה או בשמה, המבקרים עצמה, רכושה, הפועלים את לבטח בתערוכה

בהימנעות  אין כי יובהר ספק הסר תהא. למען אשר סיבתם שהוא, תהא וסוג מין סיכון, אובדן ונזק, מכל

ונזק, יהא  סיכון, אבדן כל בגין האחריות את להטיל כדי כאמור הנדרשים הביטוחים את מלערוך החברה

סיכון, אבדן  לכל אחרת או/ו משפטית אחריות בכל תישא לא מטעמה והיא מי ארטרא ו/או יהא, על אשר

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

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

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

 

 תערוכה מהנה ומוצלחת!

  
 לימור אורפלי, מנהלת פיתוח עסקי וקשרי תעשייה

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

 רינה פייס, מנהלת חסויות ותערוכה

   ortra.comrina@: דוא"ל ׀ 6384442-03: טל'

mailto:nfpa-il@ortra.com
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 חסות/שטחי תצוגה טופס הזמנת
 

 ( limor@ortra.comדוא"ל: , 61092אביב, -, תל9352)נא לשלוח אל חב' ארטרא, ת.ד. 
 

 

 :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
   ₪ 40,000 יהלוםחסות 

  ₪  30,000 חסות זהב

  ₪  25,000 חסות תיקי כנס

   ₪ 25,000 חסות ארוחת צהריים

  ₪  22,000 שרוכים לתגי שםחסות 

   ₪ 20,000 חסות הפסקות קפה

   ₪ 18,000 חסות כסף

   ₪ 7,500 מ"ר 6ביתן תצוגה בנוי 

   ₪* ____ מ"ר = __________  ₪ 1,050 מ"ר ___ שטח תצוגה

   ₪__ ____סך ____ אחר

   סה"כ:
 

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

למידע אודות אפשרויות בינוי )נגרות, טראסים, סימה ועוד(, מיתוג, ריהוט וחשמל, ניתן 
 :סוקוניק בע"מ –הבינוי של הכנס  חברתלפנות ל

 sharon@sukonik.netשרעבי, סמנכ"ל שיווק  / שרון dany@sukonik.netדני סוקוניק, מנכ"ל 
 www.sukonik.net: אתר הבית 0044836-03טל': 

 הרשמה

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

השתתפות טעונה אישור של ועדת ההיגוי של הכנס, הודעת אישור תשלח בהקדם שניתן, החלטת ועדת ה

 ההיגוי תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת החסות למטרות הכנס. 
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 תנאי תשלום

  . 25.11.2016מגובה החסות ו/או תצוגה עד לא יאוחר מיום  100%תשלום מלא בשיעור 

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

ע"ש  616, בנק לאומי, סניף מספר 95100/90 תשלום ניתן לשלוח באמצעות העברה בנקאית לחשבון מספר

בע"מ שתישלח למשרדי החברה  או באמצעות המחאה לפקודת ארטרא 510936347ארטרא בע"מ ח.פ. 

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

 ביטול השתתפות

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

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

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

 

 ל:ביטול/ שינוי של פריטי חסות יוגש בכתב כל 

 קשרי תעשייהלימור אורפלי, מנהלת פיתוח עסקי ו

 03-6384455פקס: , 054-7001770טל: 

 limor@ortra.com: דוא"ל

 
 

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   שם:  תאריך:
 חתימה:ו
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