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ביקור שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, ח"כ אופיר אקוניס, 
 בהודו

3-61.21.8 
 

 תכנית ביקור

 (1.8..331)עדכון: 

 31.21.8מוצ"ש, 

 קונג-מנתב"ג להונג LY075טיסת  – 02:02

 

 61.21.8יום א, 

 קונג-נחיתה בהונג – 15:00

 קונג-קבלה בשדה התעופה ע"י נציגי הקונסוליה הכללית בהונג -

 Park Lane Hotel למלוןנסיעה  -

 קונג, שגיא קרני-הקונסול הכללי של ישראל בהונג קבלת פנים אצל –ערב 

 קונג, שני חברי פרלמנט, מנהל -)צפויים להשתתף השר לחדשנות וטכנולוגיה של הונג          

 קונג, וראש המכון למחקר יישומי(-הרשות למשיכת השקעות של הונג         

 

 61.21.8יום ב, 

 קונג-נסיעה מהמלון לשדה התעופה של הונג – 12:22

 דלהי-קונג לניו-מהונג 9W 077טיסת  – 10:20

 דלהי-נחיתה בניו – 10:22

 השגריר.קבלה בשדה התעופה ע"י  -

 נסיעה למלון  -

 Taj Palaceצ'ק אין במלון  – 13:52

 תדרוך שגריר – 10:22

 יציאה מהמלון לבית השגריר – 14:90

 ארוחת ערב בבית השגריר )פרלמנטרים, אנשי ממשל בהווה ובעבר, אקדמיה,  – 02:52

 מכוני מחקר, תקשורת(             
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  81.21.8יום ג, 

 יציאה מהמלון – 12:52

 סיור במעבדות ומפגש עם   - דלהי  IIT-ביקור במרכז יזמות וחדשנות לנשים ב – 11:22
 מנהל המוסד והצוות הבכיר שלו             

(IIT הם רשת מוסדות מחקר )– הנחשבים לטובים ביותר  -מקבילים לטכניון בישראל

בהודו והקבלה אליהם קשה מאוד ובהתאם לכך הבוגרים נהנים מיוקרה רבה ומהווים 

את ההנהגה המדעית/טכנית/כלכלית של הודו. המוסדות הללו נמצאים תחת מטריית 

הוא אחד   IITבתוך הרשת, משרד החינוך המקומי אך מתוקצבים ע"י משרד המדע. 

 משלושת המוסדות הטובים ביותר )השניים האחרים נמצאים במומביי ובקהרגפור(.

 IIT -יציאה מ – 10:52

 פרלמנט – 15:10

 יציאה מהפרלמנט – 19:52

 חנוכת תערוכת החדשנות הישראלית במוזיאון המדע של דלהי )יתכן שגם במעמד - 10:22

 דו אחראי על המוזיאון(שר התרבות, שמשר            

 הופעה בפני מורים למדע ונציגי ארגונים הפועלים לקידום הוראת מדעים בקרב  – 10:10

 אוכלוסיות חלשות             

 יציאה ממוזיאון המדע – 6.:8.

 אנדרטת גנדהי  – 8:33.

 )המועצה למחקר מדעי CSIRפגישה בילטראלית עם שר המדע ההודי במטה  – 6.:1.

 ותעשייתי(             

 מפגש משותף עם עיתונאים – 6:33.

 יציאה לשדה התעופה – 6:33.

 יועץ()שר+מנכ"ל+ לבנגלור 9W 834טיסת  – 02:90

 נחיתה בבנגלור – 05:52

 קבלה בשדה התעופה ע"י הקונכ"לית             

 Shangrila נסיעה למלון             

 

 11.21.8יום ד, 

 מהמלוןיציאה  24:22

 (IT BT הממונה על טכנולוגיה ומדע ) Priyank Khargeפגישה עם השר     24:10-12:22
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סיום הפגישה ונסיעה למרכז השליטה הלווייני של סוכנות החלל ההודית               12:22

ISRO                        

 קיום שיחה בווידאו קונפרנס עם בבנגלור סיור במרכז השליטה הלווייני    11:22-10:22

 לחלל )האתר עצמו  ההודי לשיגור הלוויינים  הנמצא באתר  ISROנשיא                       

 נמצא במדינת טמיל נאדו בדרום הודו(                      

 סיום הסיור במרכז השליטה הלווייני ויציאה לפגישה הבאה              10:22

 , מפגש עם ראשי המוסד  Indian Institue of Science -מפגש ב   -15:22-19:22

 ומפגש עם נשים חוקרות על שילוב נשים במדע ומחקר1                        

 וכיבוד קל בבית הקונכ"לית אירוע קצר     19:52-10:22

 GTS (Globalבו מתקיים הכנס השנתי של  Leela Palaceיציאה למלון               10:22

Technology summit)                       

                      )http://indiainbusiness.nic.in/newdesign/GTS/index.html#( 

 

  . מפגש עם  GTSומפגש עם מארגני כנס  Leela Palaceהגעה למלון               10:22

  התקשורת                         

 נאום הנעילה של הכנס ע"י השר    10:52-13:10

 יציאה לכיוון שדה התעופה.              13:52

 דלהי-לניו 9W 812טיסת  – 14:02

 דלהי-נחיתה בניו – 00:52

 קבלה בשדה התעופה ע"י נציגי השגרירות -

 Taj Palaceלון נסיעה למ -

 

 61.21.8יום ה, 

 יציאה מהמלון – 24:22

 חנוכת פסטיבל המדע הבינ"ל עם שר המדע ההודי )אירוע המתקיים בחסות ותיאום  12:22

 National Physical Laboratory (NPL) -משרד המדע ההודי( וסיור ב          

 )מכון מחקר המקורב מאוד לממשל.   INDIA FOUNDATIONארוחת צהרים עם  – 15:22

         בהשתתפות אנשי ממשל בעבר ובהווה(            

 דלהי-יציאה מהמלון לשדה התעופה בניו –10:10

 )שר, ח"כ ועקנין, מנכ"ל( דלהי למומבאי-מניו – AI 024טיסת  – 10:22

 נחיתה במומבאי – 02:12

http://indiainbusiness.nic.in/newdesign/GTS/index.html
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 ממומבאי לישראל LY 072טיסת  – 05:12

 

 

 61.21.8 יום ו,

 נחיתה בנתב"ג – 25:92
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 סוכנות החלל הישראלית, בבנגלור מנהל, רלהלן תכנית ביקורו של אבי בלסברג

 

 לדצמבר 8יום שלישי 

 12:52-11:52 –  פגישה עם יו"רISRO ,A.S Kiran Kumar .ומדענים נוספים , 

 10:22-19:22 – מפגש במכון המחקר  Institute CV RAMAN  מלווה בארוחת(

צהריים( . במכון מתנהל מחקר משותף עם אוניברסיטת תל אביב , החוג 

 להתבצע בחלל )בתחנת חלל(.  לאסטרופיזיקה. הפרויקט המחקרי המשותף אמור 

  השתתפות בפאנל בכנס השנתי של    GTS- Global Technology  

Summit  להשתתפות ופית )הכנס שיינעל ע"י השר יום למחרת(. ממתינים לשעה ס 

  עם ראשי התעשיות עתירות  עם קביעת שעת ההשתתפות בפאנל , ייקבע מפגש

 הידע בבנגלור.

 

 לדצמבר 1-יום רביעי ה

 מלווה את השר בביקורו בבנגלור


