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:אל undisclosed-recipients:
:נושא משרד התקשורת חתם על הסכם לפינוי תדרים שהיו עד כה בשימוש ממשלתי בלבד לטובת שימוש ציבורי -הודעה 
:קבצים מצורפים  jpg.צילום ענאן ברכאת -אשר ביטון 

 שלום רב,
 

על שינויים רגולטוריים צפויים בתחום  UVID 2019אשר ביטון, מנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד התקשורת, דיבר היום בפאנל רגולציה שנערך במסגרת כנס 
בקריית שדה התעופה, סיפר ביטון כי תדרים שעד כה היו זמינים לשימוש ממשלתי הרחפנים. בכנס, שהתקיים ביוזמת "ישראל דיפנס" ואופטימום ושנערך היום ב"אווניו" 

שמח לבשר על חתימת הסכם לפינוי תדרים עם גופי ממשלה : "בלבד יפונו לטובת שימוש ציבורי. ההסכם לפינוי התדרים שנחתם ייכנס לתוקף בימים הקרובים. ביטון אמר
 יגה הרץ (לאחר סיום פרויקט ההגירה) לטובת יישומי כלים בלתי מאויישים".’ג 5.8ם כך שיתאפשר בהמשך לפתוח תדרים חדשים בתחו

  
  :UVID 2019אודות כנס 

  
נים האחרונות נכנסו תחום הכלים הבלתי מאוישים הנו אחד ממנועי הצמיחה הכלכליים והטכנולוגיים בעידן הנוכחי. הענף צמח מתוך המערכת הצבאית והביטחונית ובש

  אזרחי, כמגמה עולמית, ביניהם: חקלאות, תשתיות ואנרגיה, משלוחים ובידור.-ובעיקר למרחב הציבורי למרחבים חדשים
ביוזמת "ישראל דיפנס" ואופטימום. מטרת הכנס, שנערך זו השנה השמינית, לרכז נקודת מבט אסטרטגית אחת על מערכות  UVIDעל רקע התפתחות התחום, נוסד כנס 

ר, ביבשה ובים. הכנס משמש כמקום מפגש מוביל עבור כל בעלי העניין בתחום ויוצר מאגר ידע עשיר ודיאלוג איכותי בו דנים בנושאים הכלים הבלתי מאוישים באווי
מים פתרונות חכ -הבוערים ביותר בעולם המערכות הבלתי מאוישות, בתחום הבטחוני והאזרחי. במרכזו של הכנס יעמוד השנה הנושא: "עתיד המערכות הלא מאוישות 

אפים - תיקות לצד סטארטבאמצעות מערכות כטב"ם", והוא יכלול הרצאות ופאנלים בהובלת דוברים מובילים מכל העולם. לצד הכנס תתקיים תערוכת ענק בה יציגו חברות ו
העיסוק למרחבים אזרחיים, מסחריים  את חידושיהן בתחום הכלים בלתי מאוישים ומערכות בלתי מאוישות באוויר, ביבשה ובים. השנה יינתן בכנס דגש על הרחבת

לא מאוישים חכמים וממשקים בינלאומיים, לצד שימור המסורת העוצמתית של התחום הביטחוני בישראל. נושאי הכנס יכללו חידושים טכנולוגיים, יוזמות ופתרונות 
מרחבים אורבניים, שווקים חדשים מתעוררים ועוד, כאשר לכל אחד מתחומים  , ביג דאטה, רגולציה, הגנה מאיומי הכטב"ם,AIבהיבטים שונים: חקלאות, אנרגיה, תשתיות, 

המזל"ט, שבתאי בריל, על אלו, יש לבנות מענה כולל של טכנולוגיה, מערכות, רגולציה, חינוך שוק ועוד. במהלך הכנס אף תוענק תעודת הוקרה לסגן אלוף מיל' וממציא 
מדינות שונות, ביניהם: דוברים מקומיים ובינלאומיים אשר ידונו  25- אורחים מ   2,500-שים. באירוע צפויים להשתתף כפעילותו פורצת הדרך בתחום הכלים הבלתי מאוי

, רגולציה, איומי Big Data –ו  AIבעתיד ובאסטרטגיית תחום הכטב"ם ליישומים אזרחיים וביטחוניים, התפתחויות טכנולוגיות וחדשנות, פתרונות חכמים באמצעות כטב"ם, 
  הכטב"ם ועוד מגוון נושאים רחב.

  
 מצורפת תמונה המותרת לשימוש ללא תמורה של אשר ביטון. קרדיט: ענאן ברכאת.

  
  להתייחסותך אודה,
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