מכתב למשתתף
איגוד המהנדסים מבקש לברך אתכם על הרשמתכם לכנס ה 9-למנהלי
פרויקטים בתחום ההנדסה.
השנה הכנס מציע תכנית מגוונת של הרצאות בתחומים שונים בניהול פרויקטים והרצאת מליאה בתחום
החדשנות והיזמות בבנייה והנדסה  .התכנית השנה כוללת גם שילוב תחרות בתחום הבנייה והתשתיות
והכרזת פרויקט המוביל במדינה .אנו מזמינים אתכם לעיין בתכנית ולקבוע מראש אלו הרצאות תרצו לשמוע,
יתכן וחלק מההרצאות יהיו מלאות .ניתן לצפות בתכנית באתר הכנס

אנא קראו בעיון את ההנחיות אשר יהיו לכם לעזר בהגעה ובכנס עצמו:
מיקום הכנס
הכנס יתקיים בביתן  10בגני התערוכה ,מרכז הירידים תל אביב

דרכי גישה
להורדת מפת הגעה למרכז הירידים לחץ כאן
רכבת ישראל
מומלץ להשתמש ברכבת ישראל ,העוצרת בתחנת האוניברסיטה ,מרחק  2דקות הליכה ממרכז הירידים,
גני התערוכה.
תדירות הרכבות מהצפון (חיפה) החל משעה  04:50כל  20דקות עד חצי שעה ומאזור באר שבע החל
משעה .04:59
לאתר רכבת ישראל לחץ כאן
קווי אוטובוס לגני התערוכה
מתחנה מרכזית חדשה
קווים521 ,21,27,28 :

ממסוף כרמלית
קווים47,48,248 :

בווייז – יש לרשום "ביתן  1גני
התערוכה ,תל אביב"

הרשמה
הרשמה לכנס תתקיים בלובי ביתן  ,10משתתף שטרם הסדיר התשלום לכנס מתבקש לגשת לעמדת
"בירורים" להסדרת התשלום.

אולמות הרצאה
ההרצאות יתקיימו בביתן  10במרכז הירידים גני התערוכה ,תל אביב.
את פירוט ההרצאות ניתן למצוא בתוכנית אשר תקבל במעמד ההרשמה או באתר הכנס.

כנס ירוק
השנה החליט האיגוד בשיתוף יו"ר הכנס להוריד את כמות הנייר המודפס ,ולכן לא יחולקו תיקי כנס וחומרי
דפוס בנוסף לתג משתתף ותכנייה.
לרשות המשתתפים דלפק פליירים וחומרי פרסום הכוללים גם את עיתון האיגוד.

מרצים
מרצים מתבקשים למסור את המצגת שלהם לטכנאי באולם ההרצאות בו הם מופיעים כפי שמצוין בתכנית.
כל המרצים מתבקשים לפגוש את יו"ר המושב בהפסקה שלפני המושב בו הם מרצים לתיאומים אחרונים.
יושבי הראש והמרצים מתבקשים לשמור על מסגרת הזמן המוקצב להרצאות.

תגי שם
הכניסה לאולמות ההרצאות עם תגים בלבד .המשתתפים מתבקשים לענוד את תגי השם במהלך כל הכנס.

ארוחת צהרים והפסקות קפה


כיבוד בהפסקות הקפה יוגשו באזור התערוכה בביתן  10כפי שמצוין בתכנית .קפה ,מיץ ומים יוגשו
לאורך כל שעות הכנס.



ארוחת צהרים יתקיימו במתחם התערוכה (ביתן  )10בשעות שמצוינות בתכנית.

אירועים מיוחדים
 הרצאת המליאה תקודש לנושא החדשנות והיזמות – יופיעו בה מגוון של חברות  STARTUPבתחום
הבנייה והיזמות.
 לאחר הרצאת המליאה הקהל מוזמן לאולמות הפיצול שם יוצגו פרויקטים מובילים אשר יתמודדו על
מעמד הפרויקט המוביל של המדינה ,ועדות שיפוט עיינו בחומרים של הפרויקטים והם יעלו אותם
להצעה בפני הקהל אשר ידרג אותם ויחליט מי מבין הפרויקטים המוצגים ראוי להיות הפרויקט המוביל
של המדינה בקטגוריות השונות – בנייה ייחודית ,חדשנות ,תשתיות ובנייה לגובה.
 הרצאת מליאה של חיים דותן תנעל את הכנס בשעות האחר הצהריים ,במושב הנעילה יוכרז גם הזוכה
בתחרות הפרויקטים.

תערוכה
במהלך הכנס תתקיים תערוכה מסחרית באולם המרכזי ובמסדרון בביתן  ,10בשטחי התערוכה יוגש גם
כיבוד במהלך הכנס.

חניה
לבאי הכנס ישנה אפשרות לחנות בחניון גני התערוכה במחיר מוזל  ₪ 29לכל היום .עליכם לכרטס את
כרטיס החניה שתקבלו בכניסה ,במכונה שתהיה ליד עמדת הרישום.

מאחלים שהות נעימה וכנס מוצלח,
חברת ההפקות וינדמן

מספרי טלפון חשובים
חברת ווינדמן

03-6096969

איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות

03-7524075

