
 

 

 

 

 ,נכבד לקוח
 

 אקספו תל אביב בשטחי לשימוש תפעוליות הנחיות עבורך ריכזנו, לנוחיותך
 
 

 החוץ ובשטחי בהיקף ,הביתנים בתוך ודגלול שילוט הצבת   1.
 

 אין .בלבד חוצץ משטח על תבוצע, והמליאות הלובי ברחבי משקולות הצבת .א

 אירועים מנהל אישור ללא הביתן לתשתיות ושילוט קונסטרוקציות לעגן

 .בטיחות ומהנדס
 היאחזות י"ע הביתן בחזית שילוט להציב מעוניינים אשר ומארגנים לקוחות .ב

 )תותב( מולבשת תלייה קונסטרוקציית באמצעות זאת יבצעו ,הביתן בתשתיות
 אקספו תל אביב נציגי עם ובתיאוםן, המארג ידי על עצמאית תוקם אשר

 .התיאום ישיבת במעמד

 סיליקוןה, גאפל, ברז חוט, קידוח באמצעות תליה תתאפשר לא, מקרה בכל .ג

 .וכדומה
 ד.בלב לכך הייעודיים במתקנים תעשהאקספו תל אביב  ברחבי דגלול תליית .ד

 חוצץ למקם יש(, בלבד אישורב)  קיימים לעמודים דגלים הצמדת של במקרה
 .עצמו בעמוד פגיעה מניעתל לדגל העמוד בין

 
 

  מבנית, תצוגו, רישום עמדות, לשילוט טראסים, אוהלים ( חוץ בשטחי בינוי   2.
 (ב"וכיו קופות      

 
 החוץ בשטחי ב"וכיו קופות מבניל, אוה, תצוגה הצבת, בינוי כל מראש לאשר יש .א

 .התפעול באגף הרלוונטי הגורם מול

 על תבוצע המשתלבות האבנים גבי על החוץ בשטחי קונסטרוקציה כל הצבת .ב
 .חוצץ משטח

 ידנית משטחים עגלת ידי על ורק אך תבוצע החוץ בשטחי ציוד והנחת פריקה .ג

 .ממונע רכב כלי י"ע ולא
 
 

 וטעינה פריקה   3.
 

 תתבצע, הביתן לשטח כבדים כלים ויציאת כניסה וכן ציוד של וטעינה פריקה .א
 .לכך הייעודיות והטעינה הפריקה מדלתות ורק אך

 עמדות, חירום פתחי, וטעינה פריקה דלתות לחסום אין וטעינה פריקה בעת .ב

 .אשפה למכולות וגישה חשמל לוחות, אש כיבוי
 שבהם ובאזורים דשא שטחי על להחנות או/ו לעלות אין וטעינה פריקה בעת .ג

 .חסימה עמודי ניצבים

 אינן כלומר, סטנדרטי בגודל דלתות הינן 10,1,2 ביתנים לובי דלתות :לידיעתכם .ד
 .גדולים בממדים ובינוי ציוד להכנסת מותאמות

 
 



 

 

 

 

  ,מים גוןכ  הביתנים לתשתיות פיראטית התחברות אפשרת לא אקספו תל אביב   4.
 .וביוב ניקוז, חשמליר, או      

 
  שטחי בכלל ומתקנים קיימות תשתיות לפרק, להדביק, לקדוח, בזנטים לתקוע אין .5

  שאינה התנהלות בעקבות שיגרם נזק כלב(. ץוחו פנים( אקספו תל אביב    
 .התיקון ובעלות בנזק המארגן יחויב ל"הנ ההנחיות את תואמת     

 
 Euro 704 exhibition צדדי דו בדבק להשתמש יש ,שטיחים והדבקת סימונים לצורך   6.

     tape / 20255  בלבד.  
 

 סרטי, סוג מכל סיליקון, צדדיים דו ספוג סרטי  :הבאים בדבקים שימוש איסור חל

 סוג מכל מגע דבק, צדדיים דו קצף סרטי, גומי או אקרילי בסיס על צדדי דו דבק

, דומה ומרקם סוג מכל פרופוקסי/אפוקסי דבק, )וולקרוץ' )הסקו סוגי כל, דומה ומרקם
 .טפטים דבקו חמים דבקים, מהירים נוזליים דבקים, נגרים דבק

 יחויב ל"הנ ההנחיות את תואמת שאינה התנהלות בעקבות שיגרם נזק כלב
 .התיקון ובעלות בנזק המארגן

 
 

 בהצלחה

 


