
00

התכנסות, רישום ותערוכה08:00-09:00

09:00-10:45

 מושב הפתיחה האסטרטגי – "כטב"ם כמנוע צמיחה לאומי - 
מקהילה לאקוסיסטם"

בשילוב שותפי התוכן בכנס  - מועצת ירוחם, הלשכה לטכנולוגיות מידע בישראל, מיזם הרחפנים הלאומי

UVID מנחה // מר אלון אונגר, יו"ר ומייסד

09:00-09:20
ברכות // מר עמיר רפפורט, מייסד ובעלים ישראל דיפנס וסייברטק

UVID הרצאת הפתיחה "כטב"ם כמנוע צמיחה לאומי - מקהילה לאקוסיסטם" // מר אלון אונגר, יו"ר ומייסד

09:20-09:30
ירוחם - עיר הכטב"ם

הגב' טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם

09:30-09:45
ניידות אווירית במרחב העירוני של מדינת ישראל - אסטרטגיה, יעדים ושותפים

הגב' רעות בורוכוב - ראש  אגף מערכות תחבורה מתקדמות וניסויים, נתיבי אילון

09:45-10:05
כלים בלתי מאוישים כמרכיב באסטרטגית הביטחון של מדינת ישראל

תא"ל נרי הורוביץ, קצין תותחנים ראשי, צה"ל

10:05-10:20
"ארגז הכלים" הלאומי לקידום תעשיות הכטב"ם בישראל

 מר הודי להב, סמנכ"ל שיווק, תע"א

10:20-10:25
 ICT בעידן הכטב"ם

Defense & HLS בשיתוף עם הלשכה לטכנולוגיות מידע, מר אודי קאוף, מנהל מרכז מצוינות

10:25-10:40
כשעידן הכטב"ם ועידן ה – BIG DATA נפגשים – המתכון לזוגיות מוצלחת

Dell Technologies ,אזורי למרכז אירופה, מזרח אירופה וישראל OEM מר טדי קרטנשטיין, מנהל

10:45-11:45
פתרונות חכמים באמצעות מערכות כטב"ם

מנחה // מר אשר ביטון, מנכ"ל ובעלים אשר ביטון ייעוץ, לשעבר - מנכ"ל משרד הדיגיטל

10:45-11:00
מרחב הפתרונות החכמים באמצעות מערכות כטב"ם DJI - תיאוריה ומציאות

הגב' ויקטוריה זוהר, מנהלת חטיבת Enterprise, בנדא ישראל

11:00-11:15
רחפנים אוטומטיים כמענה חכם לשיפור ביטחון הציבור בשעת חירום

Airobotics ,מר מאיר קליינר, מנכ"ל

11:15-11:30
המהפכה הבאה בחקלאות באמצעות רחפנים ובינה מלאכותית

AgroScout מר שמחה שור, מנכ"ל ובעלים

11:30-11:45
פתרונות חכמים להטמעת השימוש במערכות כטב"ם 

אלירן אורן, מנכ"ל פלייטק, קבוצת אירודרום

11:45-12:25
כטב"ם ביטחוני בזירה הבינלאומית - אתגרים והזדמנויות

SOSA HLS מנחה // מר דודי רוקח, מנהל שותף

11:45-12:00
MALE - אתגרים והזדמנויות בשוק ה

מר איל אסנהיים, סמנכ"ל שיווק חטיבת מל"ט, תע"א

12:00-12:15
אימוץ טכנולוגיות קיימות לצרכים מבצעיים צבאיים ואזרחיים עתידיים

ABG - SC מר אלון בן-גל, מייסד ומנכ"ל

12:15-12:25
ממל"ט גדודי ללהקה מחלקתית - סודות העידן החדש

SpearUAV  מר גדי קופרמן, מנכ"ל

12:25-13:20
חדשנות, חידושים והזדמנויות בעולם הכטב"ם

SOSA HLS מנחה // מר דודי רוקח, מנהל שותף

12:25-12:40
המסלול המהיר להצלחה באמצעות מודל ה"כוורת" - גוף השקעות היברידי במיזמים 

CAVERET Managing Director ,מר מנחם לנדאו

12:40-12:55
רחפנים כבדים למשימות )וחברות( מיוחדות

AgriDrones מר מיכאל דקל , מנכ"ל

12:55-13:10
חסינות GPS במערכות כטב"ם )מרחפן ועד מל״ט(: איום הייחוס, האתגר והמענה

Infinidome מר עומר שרר, מנכ"ל

13:10-13:20
ממנוע טורבינת גז זעיר לאנרגיה חשמלית - הפתרון החדשני לאתגר שהיית הרחפנים

פרופ' בני צ'וקורל, ראש המעבדה לטורבו-מכונות ומעבר חום, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, הטכניון 

ארוחת צהרים ותערוכה13:20-14:15

14:15-15:20
אתגרי הכטב"ם האזרחי במרחב האורבני

מנחה // מר בני דוידור, ראש אגף כשירות אווירית, רשות התעופה האזרחית, משרד התחבורה

14:15-14:30
ניידות אווירית במרחב העירוני של מדינת ישראל - מהלכה למעשה

מר דרור בן דוד, מומחה ידע כטב"ם במיזם הרחפנים הלאומי, נתיבי אילון

14:30-14:45

ניהול כטב"ם במרחב האורבני ובשכבה הנמוכה

מר נעם שולץ  - מנהל שיווק, רפאל 

AIRWAZE מר איל צור,  מנכ"ל

14:45-15:00
כשמשלוחים אוויריים ו - IOT נפגשים

Gadfin מר אייל רגב, מייסד, יו"ר מנכ"ל

15:00-15:15

 אתגרי השליטה והבקרה על מערכות הכטב"ם במרחב האורבני - ארכיטקטורה, 
רגולציה וגופים מעורבים 

מר ליבי בהט, רמ"ח תשתיות תעבורה, רת"א, משרד התחבורה

15:15-15:20
"תל אביב וכטב"ם, אם תרצו אין זו אגדה"

הגב' סיגל ויצמן, חברת מועצת העיר תל אביב

15:20-17:00
מושב הסיום האסטרטגי - כטב"ם בראיה לאומית

UVID מנחים // מר עמיר רפפורט, מייסד ובעלים ישראל דיפנס וסייברטק , מר אלון אונגר,  יו"ר ומייסד

15:20-15:30
שיתופי פעולה בינלאומיים של חיל האוויר בתחום הכטמ"ם 

 תא"ל יואב עמירם, מפקד בסיס פלמחים לשעבר

15:30-15:45
מפא"ת כגורם מוביל בקידום הכטב"ם בראיה לאומית 

אל"ם ב. אמינוב, רמ"ח מגדל, מנהלת מל"טים, מפא"ת, משרד הביטחון

15:45-15:55
רפורמה רגולטוריות כמנוע  צמיחה עבור תעשיית הכטב"ם בישראל 

 עו"ד נעמה מרגלית, שותפה, משרד שבלת ושות'

15:55-16:05
"טייסת 11"  - רחפנים במשרד להגנת הסביבה כמחוקק ומשתמש קצה 

מר איל יפה, ממונה פיקוח אווירי וטייס ראשי, המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

16:05-16:30

 "כטב"ם - הובלה עולמית כמשימה לאומית", פורום מנכ"לים/סמנכ"לים 
ובכירי משרדי ממשלה, בהנחיית ראש מועצת ירוחם , הגב' טל אוחנה ויו"ר הכנס, מר אלון אונגר: 

מר עוז כ"ץ, סמנכ"ל וראש מנהל תעשיות, משרד הכלכלה והתעשייה

  ד"ר מיכל לוי, המדענית הראשית, מ"מ וסמנכ"לית בכירה למינוף המו"פ החקלאי והחדשנות, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מר איתן טי, סמנכ"ל תכנון ופיתוח, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיות

 סמנכ"ל משרד החינוך

מר איל יפה, ממונה פיקוח אווירי וטייס ראשי, המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

מר בני דוידור, ראש אגף כשירות אווירית, רת"א, משרד התחבורה

הגב' סיגל ויצמן, חברת מועצת העיר תל אביב, עריית תל אביב

אל"ם ב. אמינוב, רמ"ח מגדל, מנהלת מל"טים, מפא"ת, משרד הביטחון

16:30-16:40
חינוך ואקדמיה לכטב"ם - כמרכיב מרכזי בעוצמתה הטכנולוגית של מדינת ישראל

סא"ל עידן בן צבי, מפקד מנהלת עתידים בצבא ומר יואב מעוז, מנכ"ל עתידים

16:40-16:55
יישומי ה -  SORA בישראל וחידושים בתחום החקיקה האווירית 

מר עמי וייס, מנהל מחלקת פיתוח וניסויים, אגף כשירות אווירית, רת"א

16:55-17:00
אקוסיסטם כטב"ם והזדמנויות בנגב 

מר ישראל בירנבאום, מנכ"ל חממת קאנגב, ירוחם

17:00
דברי סיכום

UVID מר עמיר רפפורט, מייסד ובעלים  ישראל דיפנס וסייברטק, מר אלון אונגר, יו"ר ומייסד

17:00-18:00After Conference Party - Beer, Drones & Music


