
הפסקה11:00-11:30

תחרות סטארטאפים11:00-12:30

אל"מ (מיל) עופר חרובי, יו"ר הכנס –מומחה לכלים "מאוישים מרחוק"
ברכות 09:00-09:15

עילם שגיא, משנה למנכ״ל משרד התחבורה
חזון משרד התחבורה 10:40-11:00

09:15-09:30 restartup ישראל, מנכ״ל auvsi מיקי ערמון, נשיא
ברכות

מרב מיכאלי, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים09:30-10:00
הרצאת פתיחה

בועז לוי, מנכ״ל תעשיה אווירית10:00-10:20
הרצאת פתיחה

תא״ל רונן כהן, קצין לוגיסטיקה ראשי, צה״ל10:20-10:40
לוגיסטיקה בצה”ל

11:00-12:30
מסלול air mobilityמסלול בטחון ותחבורה

מושב 1 - רישוימושב 1 - מערכות לא מאוישות בבטחון

אג׳נדה    17:00-08:30

mdaa ,טל ענבר, עמית מחקר בכיר
עליית המכונות? מטוסי דור 6, בין המאויש לבלתי מאויש

עמי וויס, מנהל מחלקת מו"פ ובדיקות טיסה              
אגף לכשירות אוויר , רת״א

רגולציה לכטב"ם אזרחי – 2022 ומבט אל העתיד
11:30-11:50

dsp-ip aiב ,cto ,יוסי כהן
סימולציה ואימון נחילי רחפנים

מיכאל עלוש, יועץ עצמאי - כשירות אווירית               
למערכות כטב"מ

ממערכת כטב"מ נשלטת מרחוק למונית אווירית
אוטונומית התמודדות עם אתגרי הרגולציה ורישוי

11:50-12:10

זוהר גולן, מנהל מו"פ - מערכות קרקע רובוטיות 
ואוטונומיות - תע״א

טיוב משימות מבצעיות באמצעות שילוב כלי קרקעי 
וכלי אווירי לא מאוישים

ליבי בהט, מנהל מחלקת תשתיות אוויריות - 
רת״א

רגולציה בעולם והכיוונים בישראל
12:10-12:30

*האג׳נדה נתונה לשינויים של מארגני האירוע

הפסקה13:30-14:30

בני קדר, ראש מנהל מיגון מטוסים אזרחיים - רת״א15:10-15:30
FIRST מיזם

16:00-17:00FAA-ג'יי מרקל, מנכ"ל ה
BVLOS העתיד של ניוד אוויר מתקדם ורגולציה

15:30-16:00AUVSI ,בריאן ווין, נשיא ומנכ"ל

מושב 2 - יזמות מסחריתמושב 2 - תחבורה חכמה

 operatti ישראל רום, מייסד ומנכ"ל
תחבורה ציבורית באמצעות אוטובוסים אוטונומיים: 

הזדמנות, פיתרון או בעיה

איתן יוחננוף, מנכ״ל ובעלי הרשת יוחננוף
לאן אנחנו הקמעונאים רוצים להגיע בתחום               

הנגישות לצרכן 
12:30-12:50

אבנר פלור, סגן מנהל בכיר כללי לתעבורה, 
משרד התחבורה

שילוב רכבים לא מאוישים בתחבורה בישראל

עדן אברהם אטיאס, שותף מיסד קרן אופאימפקט
תהליכים לקידום משלוחים אוויריים מסחריים 12:50-13:10

PENTAXI יאיר דובסטר, מייסד ויו"ר
מונית אווירית ישראלית פורצת דרך

High Lander אלון אבלסון מנכ״ל
הכח בניהול ציי רחפנים 13:10-13:30

גל שליזנגר, מהנדס שטח בזמן אמת, מטריקס 
 ,634ai ,סמנכ"ל מוצר – phd ,אייל יוסקוביץ

מטריקס  

צביקה גונזלמן, מ"מ סמנכ"ל אגף צמיחה               
ברשות החדשנות

פקיד ממשלתי, cdo ורגולטור נכנסים לבר
14:30-14:50

איל ביליה, מ'''מ סמנכ''ל טכנולוגיות וחדשנות, 
נתיבי איילון

חדשנות, אתגרים והזדמנויות בטכנולוגיות לתחבורה

 ixblue ,בumix imu סבסטיאן פרנד,  מנהל פיתוח
ixblue-דיוויד קנינגהם, מנהל מסחרי ב 14:50-15:10

12:30-13:30

מושב 3 - מיזמים לאומיםמושב 3 - טכנולוגיה 14:30-15:10

מליאת סיכום  15:10-17:00

מליאת פתיחה  09:00-11:00


