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אופיר אקוניס  –ביקור שר המדע, הטכנולוגיה והחלל 

 בקוריאה

 OECD-ות בכנס שרי מדע של ההשתתפ

 5102באוקטובר  19-22

 

 

 ש"מוצ01.01.02

 KE958טיסת  –3המראה מבן גוריון טרמינל   50:11

 

   ראשון   יום 01.01.02

         Incheon Internationalנחיתה בסאול            02:11

 קבלה על ידי נציג השגרירות                     

 נסיעה למלון והתארגנות                     

                     Lotte Hotel Seoul 

                                  Eulji-ro, Jung-gu, Seoul    

 יציאה מהמלון לבית השגריר  01:01

 

  1ארוחת ערב מצומצמת לשר אקוניס +  00:11
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 בבית השגריר יחד עם סגן רה"מ ושר החינוך 

 Mr. Hwang Woo-yea הקוריאני        

 

 , יום שני00.01.02

 ראיון לעיתון אקונומיק דיילי   01:11

 יציאה לדרך )אחרי צ'ק אאוט מהמלון(  00:11

  סיור באתרי התיירות המרכזיים של סיאול 00:11-05:11

 יציאה למרכז התרבות הישראלי  05:11

 ת ז התרבות הישראלי + ארוחכביקור במר  05:01

 )אפשרות לפגישה עם שליחי  צהריים קלה                     

  –השגרירות ומספר אנשי עסקים ישראליים                      

 בתהליך תיאום ע"י השגרירות                    

 )"המטה והעיר של  SUWONיציאה לעיר   00:01

 כיוון לדג'ון נמצאת כרבע מהדרך ב  סמסונג"(                      

 )העיר בה יערך הכנס(                      

 פגישה במטה סמסונג עם דרג נשיא או    13:41

                      CEO  .וביקור במוזיאון החדשנות של סמסונג 

 ג'וןיייציאה לכיוון ד  02:01

                     Lotte City Hotel Daejeon 
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Expo-ro 123beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon           

 

 , יום שלישי51.01.5102

00:01-05:01 2015 Korea Science Makers 

Challenge 

KAIST, Ryu Keunchul Sports Complex 

תכניות לעתיד של   ICTבהשתתפות שר המדע, 

 קוריאה. השר אקוניס יברך.

 Daejeon -ב טקס פתיחה של מפגש השרים 14:31-13:31

Conference Center  

 תצלום משותף     -

11:11-11:31  of Science, Technology and 

Innovation Session I: Realizing the Full Potential 

 הפסקת קפה  11:31-11:11

 מושבים מקבילים    11:11-14:31

 הפסקת קפה    14:31-11:11 

 וןישיבת מליאה של המושב הראש     11:11-11:11

 ארוחת ערב עבודה של השרים 00:02-50:01  

 ארוחת ערב לנילווים –במקביל        11:11-01:11
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 , יום רביעי50.01.5102

 Science, Technology andמושב שני:  0:01-01:02

Innovation for Addressing Grand Challenges   

 הפסקת קפה 10:15-10:45

 מושבים מקבילים  11:31-10:11

 המושב שהשר מנחה:                     

New technologies for a sustainable future and the 

green economy 

 הפסקה והחלפת חדרים  10:11-10:41

  -ארוחת צהרים עבודה     10:41-13:11

Scientific Advice for Policy Making            

 מליאת המושב   13:11-13:11

 סיכום מפגש השרים   13:11-11:41

פגישה עם שר המדע, טכנולוגיה מידע   03:01

 Choi Yang-Heeותקשורת, ותכנון העתיד 

 יציאה לסיאול 11:11
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 , יום חמישי55.01.5102

 יציאה מהמלון ונסיעה לשדה התעופה בסיאול      -

     – Incheon Internationalהמראה מסאול   02:11

 KE957טיסת 

 

 

 

 

 

 


