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מתחם מיני ישראל | כינוס והפנינג 

עמק איילון, לטרון| מסלולים

<<קישור לאתר המרוץ 

לוקחים את הבטיחות צעד אחד קדימה

https://civileng.gold-fish.co.il/
https://civileng.gold-fish.co.il/


מחכים לכם על קו הזינוק
ן והתשתיות"הנדל, עובדים בענף הבנייה

יתמקד בהעלאת המודעות לתרבות של בטיחות בענף הבנייהCivilEngהשנה מרוץ 

משתתפים

1,150
חברות

260
מ"ק

6,825

מהלימודים ומהקהילה המקצועית  , לרוץ ולהתחרות בחברים מהעבודה, בואו להיפגש

ובדרך ליהנות מגיבוש חברתי ונטוורקינג מקצועי

<<2021קישור לסרטון סיכום מרוץ 

CivilEng2021מרוץ 

https://civileng.gold-fish.co.il/
https://bit.ly/3ONWWEa


?CivilEngמי משתתף במרוץ 
חברות מכלל התחומים והדיסציפלינות

ספקים ונותני שירות ניהול ופיקוח קבלנות וביצוע ן "יזמות ונדל

סטודנטים ובוגרים ד ושמאים "עוממשל ורשויות תכנון ויעוץ 

אדריכלות ועיצוב  חדשנות וטכנולוגיהבינוי והנדסה  וקלינטקסביבה 

https://civileng.gold-fish.co.il/


כולם יכולים
:(אין תירוצים ...מגוון מסלולים

:ממסלול עממי ועד מסלולים תחרותיים, בנינו עבורכם מסלולים המתאימים לכל הרמות

תחרותי-מ "ק10מקצה 

תחרותי-מ "ק5+ מ "ק5מקצה זוגות שליחים 

תחרותי  -מ "ק5מקצה 

תחרותי-מ "ק2מקצה 

(ללא מדידה)עממי -מ "ק2מקצה 

(  לטרון)בעמק איילון המרוץ ומסלולי הריצה נמצאים בשטחים הפתוחים 

מיני ישראלבפארקמתחם ההתכנסות וההפנינג ייערך 

https://civileng.gold-fish.co.il/


2022נותני החסות למרוץ 
פלטינהחסות 

זהבחסות 

כסףחסות 

ארדחסות 



הרשמה
!שימו לב להרשמה המוקדמת

מ תחרותי"ק10מקצה 

ח"ש03/07/2022-31/08/202280הרשמה מוקדמת

ח"ש01/09/2022-23/10/2022110הרשמה רגילה

ח"ש24/10/2022-30/10/2022140הרשמה מאוחרת

מ תחרותי"ק5מקצה 

ח"ש03/07/2022-31/08/202270הרשמה מוקדמת

ח"ש01/09/2022-23/10/2022100הרשמה רגילה

ח"ש24/10/2022-30/10/2022130הרשמה מאוחרת

עממי\מ תחרותי"ק2מקצה 

ח"ש03/07/2022-31/08/202260הרשמה מוקדמת

ח"ש01/09/2022-23/10/202280הרשמה רגילה

ח"ש24/10/2022-30/10/2022100הרשמה מאוחרת

מ שליחים תחרותי"ק5מקצה 

ח"ש03/07/2022-31/08/202270הרשמה מוקדמת

ח"ש01/09/2022-23/10/2022100הרשמה רגילה

ח"ש24/10/2022-30/10/2022130הרשמה מאוחרת

לכל משתתף10%משתתפים תינתן הנחה של 10ברישום מעל * 

https://civileng.gold-fish.co.il/


?מה מצפה לנו
מתחמים ייחודיים3-גיבוש ונטוורקינג ב| הפנינג גדול 

מתחם

כינוס והערכות
מתחם

Expoוחברות
מתחם

VIP

מרשימה ומקצועית והם ייהנו ממסלולי ריצה מרהיבים, מגבשת, למשתתפים צפויה חוויה ייחודית

הינו אירוע משמעותי ולחברות המובילות בו ישנה הזדמנות להיות שותפים לדרךCivilEngמרוץ

https://civileng.gold-fish.co.il/


לתת חסות
את המרוץ של הענףCivilEngולהוביל עם 

גיבוש נטוורקינגמיתוג מעסיק מחוברות  
ארגונית

ספורט ולייף 
סטייל

ות\רצים1,500צפויים להשתתף למעלה מ במרוץ השנה

ן והתשתיות בישראל"הנדל, כולם מענף הבנייה

כניסה  
VIPלמתחם 



חבילות  
החסות

ארדכסףזהבפלטינוםתכולת החבילה

CivilEngלוגו החברה יופיע באתר המרוץ הרשמי ובאתר 

מיתוג ופרסום ברשתות החברתיות

--CivilEng42ראיון ב / כתבה 

12852באנרים בשטח המרוץ/דגלול

--"שער המרוץ"מיתוג 

--"ערכת משתתף"מיתוג 

-"ערכת משתתף"ופר ב'חלוקת צ

---מיתוג על מספר החזה

---מיתוג תמונות המרוץ ברשתות החברתיות

--מיתוג על חולצת המרוץ

3020105לקוחות/ הרשמות חינם לעובדים

הנחה לעובדי החברה15%

VIP201052כניסות חינם למתחם 

ביתן לבחירהביתן לבחירהביתן לבחירהEXPOביתן 

ביתן התארגנות

לחברהגביע השתתפות

₪ ₪12,000 ₪20,000 ₪35,000 55,000עלות חבילת החסות
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קצת אווירה מהמרוץ הקודם



עכשיו גם אתם יודעים
יום שישי|  4.11.2022-איפה תהיו ב

Save the date

לוקחים את הבטיחות צעד אחד קדימה

omer@civileng.co.ilלהרשמה ולמתן חסות  | 050-7559756

mailto:omer@civileng.co.il
mailto:omer@civileng.co.il

