
הכלים הבלתי מאוישים בים, באוויר ועל הקרקע הם ראש חץ בהטמעת טכנולוגיות חדשניות בחיינו. רכבים 
אוטונומיים, משלוחים באמצעות רחפנים, רכבים מעופפים. חלקם כבר כאן והטמעתם בחיי היום יום 

מתרחשת מהר ממה שאנחנו מדמיינים.

בהתמודדות עם האתגרים הקשים של מגיפת הקורונה הציעו מערכות אלה פתרונות מיידיים ויוצאי דופן 
ככלי אכיפה של בידוד וריחוק חברתי, זיהוי, שליטה וטיפול מרחוק, משלוחי תרופות ועוד. השנה האחרונה 

האיצה באופן משמעותי פיתוח והטמעה של כלים אוטונומיים בכל התחומים.

בעולם הבטחוני ממשיכים הכלים הלא מאוישים לחולל מהפכות - בהמשך למהפכה שחוללו כלי הטיס הלא 
מאוישים, אנו עדים למהפכה נוספת עם שילובם של רחפנים ורובוטים כחלק בלתי נפרד מהכוח.

ישראל היא מובילה עולמית בפיתוח חדשנות בתחום הכלים הבלתי מאוישים, והטכנולוגיות המתקדמות 
והמוכחות שלה משולבות במיטב המערכות הצבאיות והאזרחיות בעולם.

חברת iHLS גאה להציג את הכנס והתערוכה לכלים בלתי מאוישים       
ורובוטיקה AUS&R 2022 - הכנס השנתי ה-10.

האירוע הינו מפגש עסקי ואקדמי שבו יוצגו הטכנולוגיות העדכניות ביותר בתחום זה בישראל ובעולם.  
השנה, הכנס יתקיים בשיתוף פעולה עם לשכת המהנדסים ו-AUVSI ישראל.
האירוע יתקיים ב-13 ביולי 2022 באקספו תל אביב (מרכז הירידים) ביתן 10

יו"ר הכנס - אל"מ (מיל)  עופר חרובי
מומחה לכלים "מאוישים מרחוק" ופעיל למעלה מ-30 שנה בתחום הכלים המאוישים מרחוק.

בין המרצים: בכירים מהתעשייה ומהאקדמיה. 

בכנס ידונו בהיבטים הרבים לקידום ופיתוח טכנולוגיות רובוטיות ובלתי מאוישות.

קהל היעד
הארוע מספק הזדמנות יחודית למפגשים מקצועיים ונטוורקינג עסקי בין הגורמים המובילים 
בתחום הכלים הבלתי מאוישים – תעשיות, חברות ביטחוניות, אינטגרטורים, קבוצות מחקר 

ופיתוח, מומחי אקדמיה, יזמים, משקיעים ולקוחות פוטנציאליים.

חברות ביטחוניות ואזרחיות העוסקות בכלים לא מאוישים 
צרכנים ומשתמשי-קצה באוויר, ביבשה ובים, בעולם הביטחוני והאזרחי

מנהלי פרויקטים
מהנדסי פיתוח, מהנדסי מערכת

אנשי מקצוע בתחום מערכות אוטונומיות ורובוטיות
אינטגרטורים של מערכות

מובילים טכנולוגיים VPs, R&D, CTOs ומנכ“לים
יחידות טכנולוגיות בצה“ל ובשירותי הביטחון

חוקרי אקדמיה
מפתחי אלגוריתמים, מהנדסי תוכנה ומהנדסי חומרה

חברות יעוץ

השנה הכנס יתמקד בנושאים הבאים:

הרשמה!
https://ausr.i-hls.com/

ניידות אוטונומית במרחב העירוני
מערכות אוטונומיות בשדה הקרב המודרני

טכנולוגיות קצה בשירות הכלים האוטונומיים

כנס מקצועי מקיף עם הרצאות מליאה לאורך 
כל היום על ידי המומחים המובילים.

לפרטים נוספים על הרצאה / ביתן / חסות:

cohenguy@i-hls.com  052-678-1253 :גיא כהן
 shir@i-hls.com  054-9730773 :שיר לופסקו

ofek@i-hls.com  055-8835654 :אופק כהן
Info@i-hls.com  074-745-1370 :משרד

הכנס והתערוכה לכלים בלתי מאוישים ורובוטיקה


