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 הטכנולוגיה והחלל שר המדע ביקור 
 OECD-ה השרים שלבכנס  אופיר אקוניס מר

6..2.5.03-5.3.5.03 
 

 ברוכים הבאים לפריז,
 

 משלחת:

 השר אופיר אקוניס
 מנהלת המחלקת לקשרים בינלאומיים - אילנה לוי

 יועץ לשר -זהר טל 
 מאבטח צמוד -

 מאבטח מקדים -
 

 :קשר בירושלים ישא

  Nadavdo@most.gov.il 1213757-420נדב דואני, יועץ לקשרי חוץ וראש לשכת השר, 

 

 ות:טיספרטי 

 הערות שדה תעופה שעה מס' טיסה תאריך טיסה

 LY327 34/2/5473יום שני  תל אביב פריז

 המראה:

73:34 

 :נחיתה

71:32 

 מנמל התעופה בן גוריוןהמראה 

 A5טרמינל  -CDGנחיתה ב
 
 544סלון 

 
 פריז

 אביב-תל
 LY324 5/3/5473יום חמישי 

 המראה:

70:32 

  נחיתה:

54:44 

 A5טרמינל  CDG-המראה מ

 נחיתה בנמל התעופה בן גוריון

 
 :פרטי מלון

 מספר טלפון כתובת המלון שם המלון

Hotel Napoleon 40 Avenue de Friedland , 75008 +33 (0) 1 56 68 43 21 

 
 
 
 
 

mailto:Nadavdo@most.gov.il
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 הביקור תכנית

 6102/5063 , יום שני

 

 

 6102/5263 ,יום שלישי

 

 משתתפים6 הערות מיקום אירוע שעה

71:32 

 נחיתה

 LY327טיסת 

 

שדה תעופה שארל 

 טרמינל –דה גול 
5A 

סגן  –ליווי ע"י השגרירות המולטילטרלית 

 הפמליהעם רכב  השגריר אילן סוסניצקי
 

 
לקבלת  ישירות נסיעה

 יום העצמאות פנים

Folies Bergère 

32 rue Richer 
75009 

 71:72-דלתות נסגרות ב

71:34 
תחילת אירוע יום 

 העצמאות
 

 :תכנית

 סגירת דלתות – 71:72
 נאום ראש ממשלת צרפת מנואל ואלס – 71:34

   נאום שגרירת ישראל לצרפת הגב'  – 71:04

 עליזה בן נון
נאום שר המדע הטכנולוגיה והחלל  – 71:24

 אופיר אקוניס
כרמל  OECD-נאום שגריר ישראל ל – 54:44

 שאמה הכהן
 מופע בלט – 54:74

 קבלת פנים – 57:44

 

71:24 
נאום באירוע יום 

 העצמאות
 

 ינאם בעבריתהשר 
 דק' 3אורך הנאום 

 הנאום ע"י לשכת השר הכנת
 

   סיום האירוע 55:44

 
ארוחת ערב/חזרה 

 למלון
  

 משתתפים6 הערות מיקום אירוע שעה

תדרוך עם השגרירה עליזה  74:74

 בן נון

Hotel Napoleon 

 סוויטת השר

השר, פמליית השר, השגרירה 

ציר כלכלה ומדע ו ,עליזה בן נון
 דינה שורק

יציאה לפגישה עם שרת  77:44
השכלה גבוהה  החינוך

101, rue de Grenelle - 
75007 PARIS 
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 הגב' ומחקר

  Najat VALLAUD –

BELKACEM 

 

Ministère de 

l’Education nationale, 
de l'Enseignement 

supérieur et de la 
Recherche 

פגישה עם שרת החינוך  77:72-75:44

 הגב' 
Najat VALLAUD-

BELKACEM 

 מהצד הישראלי:  

השגרירה עליזה בן השר ופמלייתו, 
דינה שורק  ומדע וציר הכלכלהנון   

 
 מהצד הצרפתי: 

 ממתינים לרשימה מלשכת השרה
 

 Restaurant l'Inté יציאה לארוחת צהרים  75:44
Caffé 

22 Rue Cambacérès, 
75008 Paris 

 

 המסעדה כשרה חלבית
 אטליע"ש  2-להזמנה 

01 40 07 03 90 

 l'Inté Caffé  ארוחת צהרים 75:34-70:72

 

השר ופמלייתו, הציר מרק אטלי, 

  ציר כלכלה ומדע דינה שורק

 

70:72    

    

 Assemblée nationale  יציאה לאסיפה הלאומית 73:74

126, Rue de 

l'Université 75007  

 

עם ס. נשיא  פגישה 30: 16

 נשיאס. אסיפה לאומית ו

-קבוצת הידידות ישראל
צרפת באסיפה הלאומית 

 מר. 
M. David HABIB  

, ציר כלכלה השר, פמליית השר 

 ומדע דינה שורק

  מתורגמן מישל זלוטובסקי
 

אנשי הקהילה עם  מפגש 00: 00-19: 18

 היהודית

 שגרירות

3 rue Rabelais, 75008 

השר ופמלייתו, הציר, הנספחת 

 הכלכלית 
 אנשי הקהילה:  

 רוז'ה קוקרמן - Crif-נשיא ה -
 - Crif -נשיא נכנס של ה -

 קליפהס יפרנס

 -אוניברסיטת תל אביב -
 פרנסואה הילברון

 היסוד ג'ודית אוקסקרן  -
 סרג' דהן -בני ברית -

 

ארוחת ערב עם השגריר  54:44
 OECD-ל

 השר והשגריר ?
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 /6102/26, יום רביעי

 הערותמשתתפים6  מיקום אירוע שעה

 OECD Hotel Napoleon-א.בוקר עם השגריר ל 0:34
 פמליית השר, השר,

כרמל  OECD-שגריר ל

 שאמה הכהן

 OECD-יציאה ל 1:34
OECD – 2 rue Andre 

Pascal 

עם  לארגון נסיעה

 OECD-השגריר ל

להשתתפות בכנס שרי 
 עם השגריר   OECD-ה

74:44 
 OECD-הגעה ל

 
  

 במעמד נשיא צ'ילהמושב פתיחה  74:44-74:34

 

OECD - Room CC1 
 

 

 OECD-ל שגריר, שרה

74:34-77:34 
לקראת  OECDשגריר להעם  Iתדריך 

 א. צהריים
Room? –OECD  

 OECD-השר, שגריר ל
  OECD-וסגן השגריר ל

77:34-75:72 
שרת התעסוקה של צ'ילה  פגישה עם

 Ximena Rincón- Minister ofהגב'

Labor and Social Security 

Room? –OECD  

 מהצד הישראלי:

השר, פמליית השר, 
 OECDנספחת כלכלית 

  OECDיועצת או 

 

 ארוחת צהרים כנס שרים  75:34-70:74
 שאטו

Room C 

 

 רק השר 

 
 Rogerשגריר בחדר 

Ockrent 

70:72- 70:04 
 מושב 

ENHANCING PRODUCTIVITY FOR 

 INCLUSIVE GROWTH 

CC15 שולחן 
 שר

שגריר וסגן ראש 

 המשלחת

70:02-72:72 
לקראת  OECDתדרוך עם משלחת 

 מושב הפיתוח
 2 בילטראלי -חדר

השר, פמליית השר, 
 OECDיועצת 

72:72-73:44 

 ח"פ בריטי: פגישה עם 

 
George Freeman MP -  

Parliamentary Under Secretary of 
State for Life Sciences at the 

Department for Business, Innovation 

and Skills and the Department of 
Health 

CH331 -Chateau 
 

 מהצד הישראלי:
השר, פמליית השר, 

, יועצת  OECD-שגריר ל
OECD 

 

 

72:02 
והערכות נסיעה למלון להתרעננות 

 לארוחת ערב
Hotel Napoleon ל ליווי יועצת-OECD 

 OECDנסיעה ל 71:24-70:72
OECD – 2 rue Andre 

Pascal 
 OECD-ל ליווי יועצת

18 :20 
השקת תכנית אזורית אמריקה הלטינית 

 והקריביים

 

CC1 
 מליאה

The Launch of The 
OECD Latin America 

and the Carribbean 
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 /6102/16יום חמישי, 

Regional Programme 

  OECD-חצר ה OECD-כנס שרי ה -תמונה קבוצתית  71:44

71:74 
רשמית של ה לארוחת הערב יציאה

 OECD-כנס שרי ה

 Pavilion Royal 
Carrefour du bout 

des lac, 1 Route de 
la Muette à Neuilly, 

75116 Paris 

 OECD-ל שגריר ,שרה

71:54-54:44 
לחברות שנים  2קבלת פנים לציון 

 צ'ילה
  

 
-ארוחת ערב רשמית של כנס שרי ה

OECD 
  

   סיום ארוחת הערב 55:44

   חזרה למלון 

 משתתפים6 הערות מיקום אירוע שעה

 OECD OECD – 2 rue Andre-יציאה ל 1:72

Pascal 

 השר, פמליית השר, 

אילן  OECD-ס.שגריר ל

 עם רכב הפמלייה סוסניצקי

טקס חתימת הצטרפות  1:02-74:44

 OECD-לטביה ל

CC15- השר , השגריר ל שולחן-OECD  וסגן

 ראש המשלחת

התבטאות השר אקוניס  74:74-74:52
 –במושב כנס השרים 

CC15 - השר, השגריר ל שולחן-OECD ויועצת ,
OECD 
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 : הפמליהחברי פרטי 

 

 שם תפקיד
שם 

 בלועזית 

תאריך 

 ומקום לידה

 מס דרכון
 מספר טלפון

אופיר  השר

 אקוניס

Ofir 

AKUNIS 

  
 

האגף מנהלת 

לקשרים בין 

 לאומים

 אילנה לוי

Ilana Ester 

 LOWI 

  

 

    Zohar TAL זהר טל יועץ לשר

      מאבטח צמוד

      מאבטח מקדים

 
 

בנושא יעדי פיתוח בר 

 קיימא של האו"ם

 

שי  ניסוח ההתבטאות ע"י

 ביאליק

  CC ?TBCדיון מצומצם   

  CC15- השר, השגריר ל שולחן-OECD ויועצת ,

OECD 
 

יציאה לשדה התעופה  75:34

CDG 

  

שדה תעופה שארל  המראה 70:32

 טרמינל –דה גול 

5A 

 544סלון 

כרמל  OECD-שגריר ל מלווים:

 שאמה הכהן
 


