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  כאן 

  

  

  ,         שלום רב 

  

  25.3.2012-13קוריאה וסינגפור , דיווח משלחת שר החוץ לסין:הנדון 

  

,  יצאה משלחת של שר החוץ ופמלייתו לסין13-25.3.2012בין התאריכים  .1

  . ר אגודת הידידות סין ישראל"מתוקף תפקידי כיו,  להצטרף אליההוזמנתי ש

 . בשנחאי ובסינגפור, נגדו'בצ, ין'גי  בי, בקוריאההמשלחת ביקרה .2

 של הפרלמנט הקוריאני ןוהביטחור ועדת החוץ "נפגשה עם יוהמשלחת  -קוריאה .3

KIM Choong Whan  ועם שר החוץKIM Sung Hwan .   

המשלחת נפגשה עם הממונה על יחסי החוץ בוועדה המרכזית של  ין'יגיבב .4

שר החוץ  הדגיש בפגישה את חשיבות היחסים של ישראל  . Wang Jeirui, המפלגה

עם סין דיבר על  החשיבות של קידום שיתוף הפעולה הכלכלי וקיום דיאלוג בכל 

את הבנתנו לאינטרס הליבה הסינית והמדיניות  ציין כמו כן .  המישורים

 הביע את התנגדות סין לאיראן הגרעינית והביע את Wang Jeirui. המתאימה

 שסין עושה כמיטב Wang Jeiruiעוד ציין  .  אפשריותתחויותדאגתם מהתפ

כי הסנקציות לא יגרמו לאיראן להגביר את , הוא חזר על כך. יכולתה מול איראן

שר  .  ביקש לשמוע משר החוץ על רעיונות לפתרון אפשריWang. עולהשיתוף הפ

החוץ סקר את האיום האיראני והעריך כי איראן שואפת להשתלט על מקורות 

).  מהנפט בעולם70%-כ"בסה= סעודיה, המפרציות, עירק(האנרגיה העולמית 

הוא העריך כי איראן . כ לייצא את המהפכה האסלאמית ליתר העולם"ואח
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כמו כן הוא . ינית תביא להכפלת מחירי הנפט ולמרוץ חימוש  גרעיני מסוכןהגרע

 הדגיש כי סין נוהגת באחריות Wang. הדגיש כי ישראל מעדיפה פתרון של שלום

ומייחסת חשיבות לתדמיתה בעולם וכי אין לה הטייה  לטובת העמדה האיראנית 

אפשרות של פעולה הוא הביע  דאגה מה. בגלל אינטרסים כלכליים כפי שטוענים

 והביע תקווה שהדבר ,שעלולות להיות לה תוצאות הרות אסון, צבאית מצד ישראל

שר החוץ ליברמן ציין כי יש אפשרות אחרונה לפתור את הסוגיה . תרחשאכן לא י

בחודש אפריל וציין כי לסין    P 5+1בדרכי שלום והזכיר את המפגש הצפוי של ה 

ן הדגיש את החשיבות של מסר אחיד וברור מצד כמו כ. יש תפקיד מכריע בעניין

 . קהילה בינלאומית בנושא

 . JIANG JUFENG, ואן'המשלחת נפגשה עם מושל פרובינציית סצ-נגדו'צ .5

יחסים שקיבלו תאוצה בשנים , המושל דיבר על יחסי ישראל והפרובינציה

 הרבה של השגרירות בפרובינציה ולאור הגידול של ההאחרונות לאור פעילות

המושל הזכיר את ציפיותיו לגבי . בפעילות העסקית של החברות הישראליות

שר . תפתנגדו אשר עתידה לשפר את העבודה המשו'פתיחת קונסוליה ישראלית בצ

החוץ הביע בפני המושל הערכה על שיתוף הפעולה וציין כי עד סוף השנה צפויה 

 . נגדו והביע תקווה שעם פתיחתה שיתוף הפעולה יגבר'להיפתח קונסוליה בצ

ראש .  המשלחת נפגשה עם ראש העיר- Ge Honglinנגדו 'פגישה עם ראש העיר צ .6

אות לקראת חתימה של ערים העיר ציין שיתוף הפעולה עם העיר חיפה אשר נמצ

לראש שר החוץ ענה . נגדו 'ביקש מהשר לפתוח קו תעופה ישיר לעיר צ. תאומות

פ עם " תעופה ישיר כי שינויים בתחום הזה יש צורך לעשות בשתוהעיר בעניין ק

 . בערוצים האלואת הנושא אך הציע לנסות ולקדם , השלטון המרכזי בארץ

. נגדו'יה המפותחים בסביבת העיר ציי התעש הנמצא באחד מאזור-סיור באינטל .7

 . ל אינטל  על פעילות החברה באזור"המשלחת קיבלה סקירה ממנכ

עם מנהל מועצת , פגשה עם סגן הבכיר לראש העיר בשנחאינהמשלחת  -שנחאי .8

 .הסחר בשנחאי ועם נשיא בורסת היהלומים ובמוזיאון הפליטים היהודים

    שנה  ליחסים דיפלומטיים בין סין 20המשלחת השתתפה בקבלת פנים לציון  .9

, תקשורת, כלכלה , בקבלת פנים השתתפו  בכירים סינים מהממשל. לישראל 

 . בכירי התעשיינים הישראליים וראשי הקהילה היהודית,אקדמיה
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עם ,   TONY TAN,  במהלך הביקור המשלחת נפגשה עם נשיא סינגפור -סינגפור .10

מ והשר "סגן רוה, K.SHANMUGAMשר החוץ , LEE HSIEN LOONGמ  "רה

המשמש גם כשר , TEO CHEE HEAN מתאם הביטחון הלאומי -לביטחון פנים

  . המשפטים

הסינגפורים . בביקור הדגיש שר החוץ את יחסי האמון והביטחה בין שתי המדינות .11

חזרו על עמדתם שלא להכיר במדינה פלסטינית ואת תמיכתם בפתרון באמצעות 

, לה ההדוק בתחום הביטחוני העלו את השיתוף הפעוכמו כן הם. משא ומתן

הנושא העיקרי שעלה בשיחות עם המארחים נסוב סביב  האיום . המחקרי

הטרור  . ניתוח התהפוכות בעולם הערבי והשלכותיהן על ישראל, האיראני

עם הקהילה בנוסף התקיימה פגישה . האיסלאמי הקיים בדרום מזרח אסיה

 . היהודית

העלה את נושא עונש המוות לסוחרי סמים ואת הטענות העולמיות השר הסינגפורי  .12

 . אשר החמרת הענישה הורידה את סוחרי הסמיםכלגבותם כנגדם וטען כי יש 

  

  

  

  

  

  

  ,                       בברכה                

                          

  כ דוד רותם "                             ח              

  

  

  

  

  

  

  מחלקת קשרי חוץמנהלת , מירה רצאבי' גב: העתק
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