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מאת עו"ד ענת ברנשטיין־רייך

חודש חגגה הודו יום הולדת ה 
63, והיא ואני חגגנו 13 שנים 

להיכרותנו. לרגל החגיגות ביליתי 
שבועיים בהודו, והוזמנתי להשתתף 

בכנס שנושאו שיתוף פעולה בין האקדמיה 
לתעשייה שנערך בקולקטה. רובנו מכירים 

את העיר, שנמצאת במדינת מערב בנגל, 
בשמה הישן, כלכותה, בירת הודו בתקופת 

הבריטים. למרות השם, מערב בנגל נמצאת 
דווקא במזרח הודו. ישראלים לא כל כך 

מגיעים לאזור וחבל, כי דווקא יש בו יתרון 
בולט ומעניין. רבים מהאנשים שם עדיין 

מדברים באנגלית בריטית, ובשביל מי 
שמתקשה להבין את האנגלית ההודית, 

קולקטה היא התחלה מצוינת.
קולקטה היא העיר השלישית בגודלה 

בהודו. היא רק במרחק של שעתיים טיסה 
מדלהי ומתגוררים בה כ־12 מיליון איש. 

בקולקטה אין נציגות ישראלית אך בהחלט 
יש קונסול של כבוד - אחד מאנשי העסקים 

המובילים בעיר, הרש נאוטיה, המנהל את 
חברת הנדל"ן בנגל אמבוג'ה. בארוחת ערב 

שערך בביתו הבנתי סוף סוף למה כולם 
מדברים על ה"מתוקים" של בנגל, ולמה כל 

הודי שאמרתי לו שאני נוסעת לקולקטה 
שלח אותי לחנות הממתקים של נחום היהודי 

בשוק הניו מרקט וציקצק בשפתיו כשנזכר 
בקינוחים של בנגל.

בקולקטה יש תשע אוניברסיטאות, והיא 
המרכז האקדמי של כל מדינות צפון־מזרח 
הודו. הכנס שאליו הוזמנתי אורגן על ידי 

ה־CII  )איגוד התעשיות ההודיות ( וסקר 
את מצב האקדמיה ההודית, שנמצאת כיום 
על פרשת דרכים - היא סובלת מתחלואי 
ביורוקרטיה , ומנגד, מביקוש חסר תקדים 

להשכלה גבוהה שאינה יכולה לספק.
אחד הדוברים המרכזיים בכנס היה שר 
החינוך, קפיל סיבל, שאך נכנס לתפקיד 

וכבר נמצא בעין הסערה - הוא צריך 
להתמודד עם אוניברסיטאות אמריקאיות 

המפעילות לחצים להיכנס למדינה, 
סטודנטים הודים הנוהרים לאוסטרליה 

ולארה"ב, תלונות קשות על היעדר שקיפות 
במוסדות האקדמיים ואי אחידות בבחינות 

הקבלה. השר הודיע כי בתוך חמש שנים 
תופעל שיטת מבחני קבלה כדוגמת 

הפסיכומטרי שלנו, והורה לכל אוניברסיטה 
להקים אתר אינטרנט המפרט את אנשי 

הסגל, דרישות הקבלה ותכנית הלימודים.
לכנס הגיעו נציגים ממדינות שונות 

בצפון־מזרח הודו - סיקים, מגאליה, 
אסאם, נאגאלנד, ביהר, מיזורם, מאניפור, 

ארונצ'אל־פראדש ואוריסה, מקומות 
הנחשבים קטנים ונידחים, אך רק בכנס 

הבנתי פתאום את הפוטנציאל שלהם. 

המדינות האלה אינן קטנות באמת - במדינת 
ביהר יש כ־82 מליון איש, והודות לאוצרות 

הטבע שלהן הפכו כמה מהן לעשירות ביותר, 
וגם האקדמיה נהנית מהשפע.

תחומי העניין באוניברסיטאות בהודו 
מותאמים לתעשיות המקומיות, עם דגש 

על מדעי המתכות, תחנות כוח והנדסה 
פטרוכימית. אין ספק שזו הזדמנות נפלאה 

לחברות ולאקדמיה הישראלית להשתלב 
בפרויקטים בתחום החינוך בהודו.

בביקור זה גם הובהר לי למה ברמת אביב 
רחוב איינשטיין נפגש עם רחוב טאגור. לא 

בשביל קניות בקניון רמת אביב, אלא דווקא 
בגלל דת ומדע. רבינדרנת טאגור, סופר 

ומשורר וחתן פרס נובל לספרות, הוא אחת 
מהדמויות שהטביעו חותמן על קולקטה, 

ואחד מחבריו הטובים היה לא אחר מאשר 
   .מיודענו אלברט איינשטיין. עולם קטן

 ,A&G Partnersהכותבת היא מנכ”ל משותף ב־
סגן יו”ר לשכת המסחר ישראל־הודו, נשיאת אגודת 

 anat@angp.net הידידות ישראל־הודו. לתגובות 

העיר קולקטה מוכרת לנו כבירה 
הישנה מימי הבריטים, כלכותה. 
בעיר, שבה תשע אוניברסיטאות, 
עדיין מדברים באנגלית בריטית 

ומציעים הזדמנויות נפלאות, 
לישראלים בתחום החינוך

חדר עבודה  הודו

 הגשר התלוי של מומבאי, Sea Link, נפתח. הגשר, באורך 5.6 ק"מ, מחבר בין 
שכונת בנדרה למרכז העיר ומקצר משמעותית את הגישה לאזור העסקים של 

מומבאי. הגשר, שהוא כביש אגרה, נבנה בהשקעה של 400 מיליון דולר עם החזר השקעה 
הצפוי בתוך עשר שנים. וכמו בחוצה ישראל, כולם מחכים שחלקים נוספים ייבנו ויחברו בין 

כל המפרצים של העיר.

 נסיכי הפוליאסטר, האחים אניל ומוקש אמבני, שוב רבים ביניהם - הפעם על מחירי 
הגז שהחברה של מוקש מוכרת לאניל. בהסכם ההיסטורי בין האחים לחלוקת חברת 

ריליינס סוכמו ביניהם גם מחירי הגז שימכור מוקש לאניל. אולם מוקש העלה 
באחרונה את המחיר בטענה כי זוהי הנחיה של הממשלה. אניל פנה לראש הממשלה, מוקש 

פנה לבית המשפט העליון, שיצטרך להכריע בסוגיה.

 חדשנות בהודו - הכנס הבינלאומי TED.com יתקיים ב־4־7 בנובמבר הקרוב 
בעיר מייזור שבדרום הודו. מייזור, עיר המקדשים של מדינת קרנטקה, זכתה לארח את 

.SIT הכנס היוקרתי שבו תשתתף גם חברת החדשנות הישראלית

חדשות מהשטח
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 הו, קולקטה

שיעור במדעי המחשב במכון הטכנולוגי של 
הודו במומבאי. .ביקוש חסר תקדים להשכלה

תצלום: בלומברג


