מדריך למשתתף
שלום וברוכים הבאים לכנס החמישי להנדסת מבנים וגשרים של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל.
הנכם מוזמנים לעיין מבעוד מועד בתכנית המקוונת ובתקצירי ההרצאות באתר הכנס.

אנא קראו בעיון את ההנחיות אשר יהיו לכם לעזר בהגעה ובכנס עצמו:
מיקום הכנס
הכנס יתקיים במרכז הכנסים של מלון דן פנורמה תל אביב

הרשמה
הרשמה לכנס תתקיים בפואיה מרכז הקונגרסים בין השעות .08:00-17:00
משתתף שטרם הסדיר התשלום לכנס מתבקש לעשות זאת טרם הגעתו לכנס כדי לחסוך לקצר עבורו את תהליך ההרשמה ,אחרת
ניתן לגשת לעמדת "בירורים" להסדרת התשלום.

אולמות הרצאה ותצוגת פוסטרים
כל ההרצאות יתקיימו במרכז הקונגרסים של מלון דן פנורמה תל אביב.
את פירוט ההרצאות ניתן למצוא בתוכנית אשר תקבל במעמד ההרשמה.
 הרצאות במליאה – אולם ישראל A
 מושבים מקבילים – אולם ישראל  Aואולם ישראל CD
 תצוגת פוסטרים – אולם ישראל B
נא לשים לב לשילוט ההכוונה.
נא לדאוג לכיבוי טלפונים סלולריים בכניסה לאולמות ההרצאות.
נא להימנע מעישון ומהכנסת דברי אוכל ושתייה לאולמות ההרצאות.

מרצים
מרצים מתבקשים למסור את המצגת שלהם לטכנאי באולם בו הם מרצים בהפסקה שלפני מועד ההרצאה או קודם לכן .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 .לא תתאפשר חריגה מלוחות הזמנים.

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

תערוכה
במהלך הכנס ובמקביל להרצאות תתקיים תערוכה של מציגים מהתעשייה .אנא עקבו אחר שילוט ההכוונה.

ארוחת צהרים והפסקות קפה




כיבוד בהפסקות הקפה יוגש באזור התערוכה ,עפ"י הלו"ז הבא:
 | 15:40-16:00 | 10:30-11:00 | 08:00-08:45קפה ,מיץ ומים יוגשו לאורך כל שעות הכנס.
ארוחת צהרים תתקיים בחדר האוכל של המלון בין השעות 13:40 – 12:20

מושב פוסטרים מיוחד וקוקטייל Happy Hour
לאורך כל הכנס יעמוד באולם ישראל  Bמתחם פתוח להצגת פוסטרים של פרויקטי הגמר של המחלקה להנדסת בניין ,אונ' בן גוריון
בנגב .בין השעות  18:30 – 17:10יתקיים מושב פוסטרים מיוחד אשר ילווה בקוקטייל  Happy Hourועם בירות ונישנושי בר.

דרכי הגעה
חנייה
חניון המלון וחניונים מוסדרים בתשלום מוצעים בסמוך למלון דן פנורמה תל אביב (מומלץ להחנות בסמוך למלון במחירים מוזלים).
תחבורה ציבורית
מתחנת הרכבת ע"ש מנחם סבידור (ארלוזרוב) :קווים 64,62,61,10
מתחנה מרכזית תל אביב :קווים 31,30,17,16
קווי "דן" מגוש דן המגיעים לסוף "כרמלית" (שוק הכרמל) – מרחק של כ 5 -דקות הליכה למלון.

מאחלים שהות נעימה וכנס מוצלח
החברה המארגנת ,ארטרא בע"מ

מספרי טלפון חשובים
ארטרא בע"מ (משרד)
איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות

03-6384444
03-7524075

