
 

 

 

 

 

 

 

 מידע למציג 

לביטחון המולדת בישראל, ביוזמת המכון הישראלי ליצוא  לישיהכנס הבינלאומי הש

משרד -משרד החוץ, סיב"ט ,עם משרד הכלכלהשיתוף ולשיתוף פעולה בינלאומי וב

הביטחון, המשרד לביטחון פנים, המשרד להגנת העורף, המטה הקיברנטי, מתימו"פ 

 והשלטון המקומי.

בנובמבר בביתן   9-הכנס ייפתח השנה במרכז הירידים בתל אביב בערב גאלה ב

 .0בנובמבר יתקיים כנס שלצידו תערוכה מקצועית בביתן  01-00-המקסידום, בין ה

בכירים מרחבי העולם יגיעו לישראל להיפגש עם רשויות ביטחון פנים וחברות מאות 

ישראליות אשר תצגנה את הטכנולוגיות החדשניות ביותר בתחום אבטחת המולדת. 

מלים ותשתיות קריטיות נ ראשי ערים, מפקדי משטרות, ממוני ביטחון בשדות תעופה,

בכירי תעשיות ביטחון פנים בעלי שם בתחום ומומחים מהמעלה הראשונה,  נוספות.

ונציגי חברות זרות כמו גם מקבלי החלטות ברמה המדינית ובתעשייה, יבחנו שיטות 

עבודה, אתגרים, מגמות והזדמנויות עסקיות חדשות וחדשניות בתעשייה הישראלית 

 ובעולם.

 של גה וחשיפההכנס הינו בעל חשיבות עסקית עצומה, ומהווה הזדמנות ייחודית להצ

ים עסקיים החברות הישראליות בתחום אבטחת המולדת, כמו גם לקיים מפגשהישגי 

בין יצואנים ישראלים לשותפים פוטנציאליים, להביא ליצירת שיתופי פעולה אחד על אחד 

 בין הסקטורים השונים הבינלאומיים עם התעשייה הישראלית.

 

 



 

 

 

 

 

  :נושאי הכנס

את הכנס תלווה תערוכה מקצועית של חברות בעלות פתרון בנושאים: סייבר סקיוריטי, 

,רציפות ניהול והיערכות למצבי חירוםאבטחת תשתיות חיוניות כולל :מתקני אנרגיה, 

הצגת ומתוך מטרה ליצור שיח בינלאומי,  תפקודית, חוסן עירוני ומודיעין ולוחמה בטרור

יטחון המולדת הישראלים, המייצגים את הטכנולוגיות מיזמים ופתרונות של יצואני ב

החדשניות ביותר בתחום, ויצירת פלטפורמה מתאימה לקידום היצוא הישראלי ושיתוף 

  פעולה בינלאומי עם התעשייה המקומית.

 

 : קהל יעד

 :בכירים / מקבלי החלטות מהממשלה: מזכיר/ שר/ מנכ"ל לביטחון פנים.  ממשל 

 ר גדול של שרים לביטחון פנים מרחבי העולם.צפויה השתתפות של מספ 

 :ראשי ערים, סגנים, מנהלי חט' ביטחון.  רשויות מוניציפאליות 

 :מקבלי החלטות בחברות מנכ"לים, סמנכ"לים ו -חברות זרות סקטור עסקי

 סוכנים ומפיצים.אינטגרציה בינלאומיות, 

 ה פנים, רשויות ללוחמגופי מודיעין  :רשויות לביטחון פנים וניהול מצבי חירום

 רשויות אכיפת חוק ורשויות חירום. בטרור,

 ממוני ביטחוןמנהלים ו :רשות הנמלים. 

 סייבר( רשויות האמונות על תחום ביטחון המידע (. 

 :שדות תעופה/ נמלי ים/ חברות חשמל/  /תשתיות תקשורת תשתיות חיוניות

 גרעיניים ותשתיות נוספות.      כוריםאסדות קידוח, 

 

 



 

 

 

 

 

 

  לשרטוט רצפה לחץ כאן  מחירון להשתתפות בתערוכה )לא כולל מע"מ(:

 מפתח יחידות מ"ר: 

 עבור כל יחידת מ"ר יינתנו תגי מציג, שולחנות תצוגה וכסאות בהתאם. להלן המפתח:

   תגי מציג 2תצוגה, כיסא,  שולחן –מ"ר  6.3ביתן לחברות סטארטאפ 

  תגי מציג  6כיסאות,  2שולחנות תצוגה,  2 –מ"ר  3ביתן 

  תגי מציג 4כיסאות,  6שולחנות תצוגה,  6 –מ"ר  9ביתן 

  חברות  6-מוגבל ל -תגי מציג  5כיסאות,  6שולחנות תצוגה,  6 –מ"ר  02ביתן 

  חברות  6-בל למוג -תגי מציג  3כיסאות,  4שולחנות תצוגה,  4 -מ"ר  01ביתן 

  לנותני חסות בלבד ) בהתאם למידע המפורט בהמשך –ביתני נותני חסות

 המסמך(

 :מחירים

 מ"ר  וביתני נותני חסות   3,9,02,01: ביתנים רגילים

 לא כולל מע"מ(₪ )  0,511מ"ר יחידת תצוגה:  0 -מחיר ל

 מ"ר יחידת תצוגה עבור חברי מכון הייצוא:  0 -מחיר ל

מפתיחת הרישום ועד סוף חודש  -ברישום מוקדם לחברי מכון הייצוא %01הנחה של 

 .למ"ר ₪ 0,651 -מאי
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 :יחידת תצוגה הכוללת

  אינץ )באחריות  42גב תצוגה ממותג הכולל מקום מרכזי ללוגו החברה/פלזמה

המציג להעביר לוגו חברה באיכות מקסימאלית לעיצוב גרפי לנציגת חברת 

ההפקה של הכנס, באחריות המציג השכרת פלזמה והתקנתה, ניתן לביצוע גם 

 דרך חברת ההפקה של הכנס( 

 שולחן + כיסא בהתאם למפתח יחידות מ"ר  

  03 –חיבור לחשמלA יחידת שקע ישראלי , 

  אינטרנט אלחוטי במהירותKB253 

  )תאורה כללית בחלל התערוכה )אין צורך לדאוג לתאורה נוספת 

 תגי מציג בהתאם לכמות יחידות מ"ר שנרכשו 

 מחיצות הפרדה בין הביתנים 

 :ביתני סטארט אפ

 )לא כולל מע"מ(₪   4,131 -מטר 6.3מחיר לביתן בגודל 

 : ביתן סטארט אפ לחברי מכון הייצוא מחיר

חודש  סוף ועד הרישום מפתיחת; הייצוא מכון לחברי מוקדם לרישום %01 של הנחה

 ) לא כולל מע"מ( ₪  4,6,4 -מאי

 ביתן הסטארט אפ כולל:

  אינץ )באחריות  42פלזמה \גב תצוגה ממותג הכולל מקום מרכזי ללוגו החברה

המציג להעביר לוגו חברה באיכות מקסימאלית לעיצוב גרפי לנציגת חברת 

 ההפקה של הכנס( 

 שולחן + כסא 

  03 –חיבור לחשמלA יחידת שקע ישראלי , 



 

 

 

 

 

  253אינטרנט אלחוטי במהירותKB 

  )תאורה כללית בחלל התערוכה )אין צורך לדאוג לתאורה נוספת 

 2  תגי מציג 

 מחיצות הפרדה בין הביתנים 

 

  מספר המקומות בתערוכה מוגבל וכפוף לאישור מכון הייצוא. אנא הקדימו

 הרשמתכם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ) כולל מע"מ( -רישום לכנס והתערוכה

הרישום לכנס יתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר הכנס תחת רישום החל מחודש 

 www.israelhls2014.com -יוני 

 

 

סוג משתתף/ סוג 

 כרטיס

-רישום מוקדם ) עד ל

 (, 4132באוגוסט  13

המחיר בש"ח כולל 

למעט אורחים   -מע"מ

 מחו"ל

בספטמבר( 3-) מהרישום רגיל   

-המחיר בש"ח כולל מע"מ  

 למעט אורחים מחו"ל

 הערות

  -ישראלי אזרח

מלאה השתתפות  

הכרטיס כולל כניסה ליומיים כנס  111 351

בנובמבר  01-00 -בין ה ותערוכה

 9-וכן כניסה לערב הגאלה ב

 לנובמבר 

)לא כולל ארוחת צהריים, ניתן 

 לרכוש ארוחת צהריים 

מראש במחיר מיוחד באתר הכנס 

 (. המחיר יפורסם בקרובבלבד

 - ישראלי אזרח

 -הייצוא מכון חבר

 מלאה השתתפות

511 351 

 -ישראלי אזרח

 אחד ליום כרטיס

 ותערוכה כנס של

הכרטיס כולל כניסה ליום אחד של  551 451

כנס ותערוכה )ללא ארוחת צהריים 

 וכניסה לערב הגאלה(

 -ישראלי אזרח

 הייצוא מכון חבר

651 451 

הכרטיס כולל כניסה ליומיים כנס  $451 $6,1 ל"מחו אורחים

בנובמבר וכן  01-00 בין ה ותערוכה,

בנובמבר,  9-כניסה לערב הגאלה ב

ארוחת צהריים בימי הכנס וכן סיור 

מקצועי ותיירותי כולל ארוחת 

בנובמבר. המחיר הינו  02-צהריים ב

 איבמטבע דולר אמריק

http://www.israelhls2014.com/


 

 

 

 

 

 :חסויות

במסגרת השתתפותך בכנס יש באפשרותך להשתלב במגוון חסויות אשר יהוו במה 

תחשוף את חברתך לקהלי יעד ומקבלי החלטות בתחום, פרסומית נוספת לחברתך. 

הזדמנויות עסקיות בארץ תיצור עבורך  תציב אתכם כחברה מובילה בקדמת הטכנולוגיה,

 .ובעולם

  חסויות:ות החבילפירוט להלן 

 )מוגבלת לחברה אחת בלבד(  יהלוםחסות 

  ) לא כולל מע"מ(ש"ח  211,111מחיר: 

 בפתיחת הכנס.  לברךיו"ר או מנכ"ל יוזמן 

 –מנכ"ל החברה ישתתף באחד ממושבי הוועידה בתחום הרלוונטי לפעילות החברה 

 בכפוף לאישור ועדת תכנים. 

הכנס, שילוט, פרסומים דיגיטליים,  באתרפורסם ברשימת נותני החסות לוגו החברה י

 . יהלום"תוך ציון התואר "חסות  –הזמנותמודעות, 

 .לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג בכנס

  קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית של נותן החסות.

 ס.מתן אפשרות להענקת שי למשתתפי הכנ

כלול  למטרות תדמית ותצוגהקום מרכזי  בממ"ר שטח בלבד  65: עד שטח תצוגה

) שטחי  -מטר 53במחיר, לנותן החסות תינתן האפשרות לשכור שטח ביתן של עד 

המטר שכלולים בחסות יקוזזו מהשטח הכולל במידה והחברה תחליט לקחת שטח גדול 

 יותר(.



 

 

 

 

 

 

 

 הפגישות במערכת שימוש, כנס, לתערוכה חופשית כניסה כולל לכנס כניסה כרטיסי 01

 (.ח"ש 0,111 כרטיס כל שווי) גאלהה ערבים וכניסה לצהרי ארוחת, האישות של הכנס

 

 חברות( 1-)מוגבלת ל  חסות פלטינה

  ) לא כולל מע"מ(ש"ח  041,111מחיר: 

 בפתיחת הכנס.  לברךיו"ר או מנכ"ל יוזמן 

 –מנכ"ל החברה ישתתף באחד ממושבי הוועידה בתחום הרלוונטי לפעילות החברה 

 בכפוף לאישור ועדת תכנים. 

הכנס, שילוט, פרסומים דיגיטליים,  באתרפורסם ברשימת נותני החסות לוגו החברה י

 . "תוך ציון התואר "חסות פלטינה –הזמנותמודעות, 

 .לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג בכנס

  קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית של נותן החסות.

 ס.מתן אפשרות להענקת שי למשתתפי הכנ

כלול  למטרות תדמית ותצוגהבמקום מרכזי מ"ר שטח בלבד  05: עד שטח תצוגה

 53במחיר, לנותני חסות פלטינה/זהב בלבד תינתן האפשרות לשכור שטח ביתן של עד 

המטר שכלולים בחסות יקוזזו מהשטח הכולל במידה והחברה תחליט  ) שטחי -מטר

 לקחת שטח גדול יותר(

 



 

 

 

 

 

 

 

 הפגישות במערכת שימוש, כנס, לתערוכה חופשית כניסה כולל לכנס כניסה כרטיסי 1

 (.ח"ש 0,111 כרטיס כל שווי) גאלהה ערבים וכניסה לצהרי ארוחת, האישות של הכנס

 

  חסות זהב

 ) לא כולל מע"מ(ש"ח  91,111מחיר: 

הכנס, שילוט, פרסומים דיגיטליים,  באתרפורסם ברשימת נותני החסות לוגו החברה י

  זהב"תוך ציון התואר "חסות  –הזמנותמודעות, 

 .לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג בכנס

 קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית של נותן החסות. 

 אפשרות להענקת שי למשתתפי הכנס. מתן

 לנותני, למטרות תדמית ותצוגהבמקום מרכזי מ"ר שטח בלבד  02: עד שטח תצוגה

 שטחי)  -מטר 53 עד של ביתן שטח שכורל האפשרות תינתן בלבדפלטינה/ זהב  חסות

 גדול שטח לקחת תחליט והחברה במידה הכולל מהשטח יקוזזו בחסות שכלולים המטר

 (יותר

כנס, שימוש במערכת הפגישות כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה,  3

 ש"ח(. 0,111גאלה )שווי כל כרטיס הערב ל וכניסה םיארוחת צהרי האישיות של הכנס,

 

 

 



 

 

 

 

 

 חסות כסף

 ) לא כולל מע"מ (ש"ח  51,111מחיר: 

תוך ציון  –אתר הכנסו הזמנותהכנס,  באתרברשימת נותני החסות לוגו החברה יופיע 

  התואר "חסות כסף".

 .לוגו החברה יופיע בכל אמצעי המיתוג בכנס

 קישור לוגו נותן החסות מאתר האינטרנט של הכנס לאתר הבית של נותן החסות. 

 .ותצוגה תדמית למטרות בלבד שטח ר"מ 3 :תצוגה שטח

במערכת הפגישות , כנס, שימוש כרטיסי כניסה לכנס כולל כניסה חופשית לתערוכה 6

 ש"ח(. 0,111גאלה )שווי כל כרטיס הערב וכניסה ל יםיצהר האישיות של הכנס, ארוחת

 

 שילוב סרטון פרסומי שיוקרן ביציאה להפסקה 

 ) לא כולל מע"מ(₪  25,111מחיר: 

 דקות בכפוף לאישור ועדת התכנים של הכנס. 2סרטון באורך 

 –באחריות נותן החסות הפקת הסרט, ניתן להפיק את הסרט באמצעות חברת ההפקה 

 יתומחר בנפרד.  

 מוגבל לחסות אחת בלבד

 

 

 



 

 

 

 

 

 חסות לארוחת צהרים 

 )לא כולל מע"מ( ₪  5,111,מחיר: 

 חלוקת חומרים שיווקיים ושי לסועדים 

מתחלפים ועוד )הפקת מיתוג חלל ארוחת הצהריים כולל בר, מסכי הקרנה עם לוגואים 

מולטימדיה באחריות נותן החסות( הצבת שילוט בכניסה למקסידום. אחריות הפקת 

 החומרים ע"י נותן החסות.

 לחסות אחת בלבד.  תמוגבל

 

 חסות למושבי המליאה 

 )לא כולל מע"מ(₪  5,111,מחיר: 

כיסויי בד ממותגים אשר יופקו ע"י נותן החסות, כיסויים  111מיתוג המושבים באמצעות 

 אלו יכללו לוגו אירוע + לוגו נותן החסות. 

 לחסות אחת בלבד תמוגבל

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 חסות לתיקי משתתף 

 )לא כולל מע"מ( ₪  011,111מחיר: 

 יח'(. 6,111) לוגו נותן החסות יודפס ע"ג התיקים ויחולק למשתתפי הכנס

הארגונים השותפים לארגון  /הלוגו ישולב על התיק יחד עם הלוגו של הכנס והמשרדים

 הכנס. מיקום הלוגו יקבע ע"י המארגנים.

בגודל מינימלי ובכפוף לאישור חברת ההפקה אפשרות לשילוב חומר פרסומי/ מתנה 

 ומכון הייצוא. 

 תכולת התיק והחלוקה הינה באחריות המארגנים. 

 לחסות אחת בלבד תגבלמו

 

  - חלוקת עטים ממותגים בדלפק רישום כנס

 )לא כולל מע"מ(₪  25,111

 הפקת עטים ממותגים באחריות נותן החסות. 

 יח'.  6,111כמות מינימאלית של 

  .מוגבל לחסות אחת בלבד

 

 

 



 

 

 

 

 

 חסות אינטרנט 

 )לא כולל מע"מ(₪  011,111מחיר: 

הכוללת פרסום בכל כניסה לדף נחיתה ושילוב באנר עליון רשת אלחוטית חינמית 

 בהמשך בגלישה. 

 ניתן להוסיף באנרים בעלות נוספת. 

 לחסות אחת בלבד. מוגבלת 

 חסות דגלים 

 )לא כולל מע"מ( ₪  21,111מחיר: 

 .0דגלי אורך )דגלים סיניים( בכניסה הראשית לביתן  5שילוב עד 

 באחריות נותן החסות. הפקת הדגלים והצבתם במקום שנקבע 

 חסות בלבדשני נותנות ל תמוגבל

 (אזור הרישום) 3פואיה הכניסה לביתן באחורי חסות לקיר מיתוג 

 )לא כולל מע"מ( ₪  41,111מחיר: 

מיתוג שטח אחורי באזור דלפק הרישום בכל אמצעי )בכפוף לאישור חברת ההפקה 

 ומכון היצוא(. 

 מיתוג והפקה באחריות נותן החסות. 

 לחסות אחת בלבד תמוגבל

 



 

 

 

 

 

 

 (אזור הרישום) 3פואיה הכניסה לביתן בצידי חסות לקיר מיתוג 

 )לא כולל מע"מ( ₪  41,111מחיר: 

מיתוג שטח צידי באזור דלפק הרישום בכל אמצעי )בכפוף לאישור חברת ההפקה ומכון 

 היצוא(.

 מיתוג והפקה באחריות נותן החסות. 

 לחסות אחת בלבד תמוגבל

 

  מכון הייצוא.וועדת החסוית של כל נותן חסות נתון לאישור סופי של 

 

ניתן לפנות לאחראית מטעם  בנושא התערוכה והחסויות לפרטים נוספים וליצירת קשר

  16-9011236כספי, בטלפון -טרגט מרקט: גב' דפנה צ'ילאג –חברת ההפקה 

  market.co.il-dafnac@targetאו במייל: 

טרגט  -רישום לכנס ניתן לפנות לאחראית הרישום מטעם חברת ההפקה הבנושא 

 מרקט:  

  @market.co.il-targetSarahLאו במייל:  9011219-16לי סימפסון, בטלפון -גב' שרה

 

 

 

mailto:dafnac@target-market.co.il
mailto:SarahL@target-market.co.il


 

 

 

 

 

 בנושאים נוספים ניתן לפנות למכון הייצוא:

 2104טל קופרמן, מנהלת כנס -מי HLS  או במייל:  ,16-504291-בטלפון

meitalk@export.gov.il  

  מוטי כהן, מנהל ענףHLS או במייל:  16-5042153 -בטלפון

motyc@export.gov.il  

  :16-50429,0אחיעד אלתר, מתאם שיווק, מחלקת תעשיות ביטחוניות בטלפון 

  achiada@export.gov.ilאו במייל: 
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