
 1002 פברואר

 
 9111-1009המשרד לשיתוף פעולה אזורי 

 
 רשימת נושאים מרכזיים בטיפול המשרד

 
 מדיניות .2

 
 הנושא . חברתי ותרבותי עם הישות הפלשתינית, שיתוף פעולה כלכלי

. נדון בוועדות למשטר יחסי הגומלין והמעברים עם הרשות הפלשתינית
 .ש"הוכן נייר משותף עם המתפ

 

 עקבה –חברתי ותרבותי עם ירדן באזור אילת , לישיתוף פעולה כלכ .
 12הוקמה וועדה בינמשרדית בראשות המשרד בהשתתפות נציגי 

הוקמו . מונה נציג המשרד באילת לקידום הפרויקטים. משרדים וגופים
המשרדים העבירו למשרד רעיונות . ועדות משנה להכנת פרויקטים 2

 .פ"בשת םלפרויקטים ונושאים בעייתיי

 

 לפעילות הסקטור השלישי יות המשרד ביחס מדינ(NGO(  בתחום
הוכן נייר עמדה בנושא ונערך . פ עם הפלשתינים ומדינות ערב"השת

 .מפגש עם נציגי הסקטור

 

 העבודה . תכנון מתואם ותוכנית אב של מרחבי השכנות בין הים לירדן
. הפלשתינית 1022הישראלית ותוכנית  1010תהיה השלמה של תוכנית 

תכנון מתואם של "השלב הראשון יקרא . תבצע בשני שלביםהיא ת
העבודה תתבצע על ידי מוסד נאמן ". מרחבי השכנות בין הים לירדן

הפלשתינית ובמימון ( DATA)בשיתוף חברת דטה , שליד הטכניון
בשלב . 220,000$היקף העבודה . משותף של המשרד וממשלת הולנד

בהיקף של " רחבי השכנותתוכנית אב לשיתוף פעולה במ"השני תוכן 
המשרד הכין רשימת .  הוכנו טיוטות לחוזים לביצוע העבודה. 020,000$

חברים לועדה מייעצת ומנהלת הפרויקט בשיתוף מנהל התכנון במשרד 
התמנתה יועצת למשרד לקידום הפרויקט ונשכרה עובדת . הפנים

 .חדשה לליווי הפרויקט

 

  עקבה וטאבה, איילות –תוכנית אב למרחבי השכנות לאזור אילת .
המתכנן של . סוכם עם מנהל התכנון במשרד הפנים על עבודה משותפת

 -היקף העבודה כ. פ"תוכנית האב לאזור ימשיך עבודתו בנושא השת
 .תוקם וועדת היגוי ויוכן מסמך המגדיר היקף העבודה. ₪ 000,000

 

 עם סוכם . אזור עזה ורפיח, תוכנית אב למרחבי השכנות הנגב המערבי
. המועצות האזוריות ומנהל התכנון במשרד הפנים על הכנת התוכנית
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היקף העבודה . תוקם וועדת היגוי. יוכן מסמך המגדיר היקף העבודה
 .₪ 000,000 -כ

 

 פ אזורי ואתר אינטרנט של "הכנת מסד נתונים על פרויקטים  של שת
אתר האינטרנט . מסד הנתונים מוכן ומעודכן באופן שוטף. המשרד

 .לפעי

 

  אפשרויות פיתוח תעשיית המידע הוכן נייר עמדה לגבי(IT)  ברשות
הוצעו . ל"הפלשתינאית בהשתתפות גורמים מישראל וגורמים מחו

כולל מודלים להכשרה מקצועית של  פ עם ישראל "כיוונים לפיתוח ושת
פ עם הרשות הפלשתינית "סוכם על מסגרת לשת. יזמים ואנשי תוכנה
 .ביחד עם חברת בזק

 
  בשטחי הרשות הפלשתינית  פוליסת ביטוח להשקעות ישראליותהכנת

קיימת טיוטא (. שירותים ומסחר, תעשייה)ואזורים כלכליים משותפים 
 . ח"ראשונה בחברה לבסס

 

 פרויקטים .1
 

 עם הרשות הפלשתינית .2

 

 ינין'ג, קלקיליה, טול כרם, תרקומיה, קרני, רפיח: אזורי תעשייה ,
, הפלשתינים, ם של המגזר הערביאזורי תעשייה משותפי. שכם

 הישראלים ומשקיעי חוץ על הקו הירוק בסמוך למרכזי אוכלוסיי
 . ערביים ישראלים

 

 ירדן והרשות , ישראל, פארק תעשייה משותף ליד גשר אלנבי
נמצא בתהליך תכנון והכנת תוכניות מימון עם . הפלשתינית

 .מדינות תורמות

 

 עזה לרשת הרכבות חיבור : רכבת מעזה לאשדוד וטול כרם
הישראלית יאפשר הובלה במכולות מאובטחות ויהיה תחליף 

נמצא בבדיקה עם משרד התחבורה ורכבת . למעבר הבטוח
 .ישראל

 

 ירושלים , קלקיליה, טול כרם, שכם: מפעלי ביוב משותפים– 
הוזמנה עבודת יעוץ כיצד לקדם פרויקטים . צפון הרצועה, מזרח

 . משותפים

 

 טול כרם, בידייה, קלקיליה: בקו התפר תיםאזורי סחר ושירו ,
 .ינין'ג

 

 נשכר . חברתיים ותרבותיים בקו התפר, פרויקטים תיירותיים
. יועץ לבדיקת הפרויקטים הקיימים ולתכנון פרויקטים חדשים

 .הוקמה ועדת היגוי לפרויקט
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 הוקם צוות בינמשרדי . ע בין עזה לגדה המערביתהמעבר הקבו
. ח סופי של הועדה"הוגש דו. של הפרויקטלבדיקת היבטים שונים 

יש עניין בפרויקט . ממשלת יפן מוכנה לבדוק היתכנות הפרויקט
 .ב"בגרמניה וארה

 

 טול כרם, שכם, קלקיליה: מפעלי עיבוד פסולת משותפים. 

 

  תוכניות . םמרכזים לוגיסטיים לידשיפור המעברים ובניית
בדיון עם ת ו"לשיפור המעברים הקיימים נמצאות בהכנה ברש

נמצאת בהכנה עבודה על כדאיות הקמת מרכז . משרד האוצר
לוגיסטי לטיפול בסחורות יבוא ויצוא של הרשות הפלשתינית 

 . בצמוד למעבר קרני
 

 הקמת מרכזי מחשבים בבתי ספר  – מרכזי מחשבים לשלום
תינית ובישראל וחיבורם באמצעות תוכנות מיוחדות ברשות הפלש

ת מיוחדות ולשיחות של יחידים ללימודים משותפים בשעו
בדיונים עם תורמים ומשרדי החינוך בישראל וברשות . וקבוצתיות
 .הפלשתינית

 

 ניתוחי לב להצלת ילדים ', להציל ילד' – שיתוף פעולה רפואי
הקמת בתי חולים . סיוע בלוגיסטיקה ובמימון. ממומים מולדים

 .בשלבי תכנון(.  כולל בתי חולים ליולדות)בקו התפר 

 

 עם ירדן .1
 

  מובל השלום(PEACE CONDUIT( –  מוביל מי ים מים סוף
הקמת (. אירופי)לים המלח להצלת ים המלח במימון ציבורי 

. מפעלים פרטיים ולייצור מים מותפלים וחשמל בים המלח
ל לפי הגישה החדשה של המובל "הפרויקט נבדק על ידי תה

אותרו מקורות הכנסה אפשריים . כפרויקט ציבורי ונמצא כדאי
הפרויקט הוצג לפני ראש . למימון המובל מתיירות ומתעשייה

, נשיאי גרמניה וצרפת וראשי ממשלות איטליה, ממשלת סכסוניה
. יש תמיכה כללית בנושא כפוף לבדיקות מתאימות. הולנד ויפן

עתיד ים  –נערכו מפגשים של מומחים בישראל בנושאי הסביבה 
 יש תמיכה של . המלח ובנושאים הנדסיים כלכליים

וצג לירדנים בצורתו הנוכחית וזכה הפרויקט ה. הירוקים בנושא
יש יזמים ירדנים וישראלים המעונינים לקדם . לתמיכתם
משלחת . חברת ויונדי מעונינת לסייע לקידום הפרויקט. הפרויקט

נתקבלו . מיפן ומומחים של ויונדי יבואו לאזור בחודש מרץ
הצעות של מומחים לבדיקת העלות למשק של ירידת מפלס ים 

 .המלח
 

 פארק תעשייה משני צידי הירדן  – עשייה עמק הירדןפארק הת
הוקמה שותפות בין גורמים ישראליים . בדרום עמק בית שאן
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הפארק נבנה בצד הירדני ונמצא בוועדות בניה לאישור . וירדנים
 .תוכנן כביש גישה בצד הישראלי. הצד הישראלי

 

  הפארק הנמוך ביותר בעולם –פארק מתואם באגן ים המלח – 
 .דיונים מוקדמים עם הירדניםנמצא ב

 

 להובלת דשנים ומלח ליפן ולמזרח  – רכבת מים המלח לעקבה
מספר . הנושא מוצג לחברות סחר יפניות וממשלת יפן. הרחוק

יש המשך מגעים . חברות סחר יפניות דחו הצעת רכישת המלח
 .בנושא המלח

 

 הוקם . מחצי האי ערב לעזה דרך פטרה והנגב – דרך הבשמים
תוכנית אב כלכלית עסקית . ינמשרדי לקידום הפרויקטצוות ב

מעלות ( ₪ 100,000) 20% -המשרד ישתתף ב. נמצאת בהכנה
 .החוזה על ביצוע העבודה נחתם. העבודה

 
 החלטת ממשלה על פתיחת המעבר  – פתיחת מעבר צופר בערבה

הסכם עם ירדן על שהייה של תיירים . לתנועה בדרך הבשמים
 /ת ליומייםישראליים בפטרה לפחו

 

 נחתם הסכם עם הגורמים למימון . פ חקלאי בערבה"פרויקט שת
 .הפרויקט על ידי המשרד

 
 ההדברה בעזרת עיקור  – הדברת הזבוב הים תיכוני בערבה

 .מתבצע משני צידי הגבול. הזבובים
 

 הבארות . חפירת בארות מים בצד הירדני לפי הסכם השלום
 .לשימוש חקלאי הערבה בצד הישראלי

 
 לפי הסכם השלום עם ירדן התחייבה . הירדן הדרומי( הצלת)קוי ני

נערך . 2991המדינה להפסיק להזרים שפכים לירדן עד סוף שנת 
יש הזרמת שפכים . סיור בשטח עם המשרד לאיכות הסביבה

יש בצנרת . הישובים והמפעלים באזור, לירדן על ידי הערים
ניתן . יתההתקדמות עד עתה הייתה איט. הקמת מתקני טיהור

( קו העימות יבדומה לניתן ליישוב)לזרז את הביצוע על ידי סיוע 
פ והמשרד לאיכות "ועל ידי ליווי של ועדת היגוי של המשרד לשת

 .הסביבה
 

 חיבור רשתות . חיבור רשתות החשמל והתקשורת עם ירדן
 .החשמל ליד מעבר אילת עקבה וחיבור התקשורת בגשר אלנבי

 

 הוקמה ועדה . עקבה –דן באזור אילת שדה תעופה משותף עם יר
ת "בינמשרדית בראשות משרד התחבורה לקידום פרויקט ש

 .אילת
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 הסכם על העסקת . הסכם על העסקת עובדים ירדנים באילת
באילת לפי הסדרים  יומיים עובדים ירדניים 300מסגרת של 

 .מוסכמים לגבי תנאי ההעסקה

 

  פרויקט תיירותי גדול בגבול בין אילת לעקבה– ERT DES(

)NGDOMIK .בצד הישראלי . רוב מתקני הפרויקט יוקמו בירדן
היזמים חתמו הסכם . מתוכננים מגרשי גולף ומעברים לצד הירדני

 . עם הירדנים

 

 סיוע . עמק הירדן ודרום ים המלח, פ חקלאי בעמק בית שאן"שת
לחקלאים ירדנים על ידי מומחים ישראלים בתחומי הצאן 

 .שלחיןהחקלאות ו

 
 מסייעות להדברת פיתוח נושא התנשמות כ .רותפ בצפ"שת

בתהליך ביצוע עם גורמים . מזיקים בחקלאות בעמק הירדן
 .ירדניים

 

 הקמת יחידות לטיפול . פ איכות סביבה במפרץ אילת"שת
במפגעים ימיים של הפרשות דלקים ושמנים על ידי אוניות 

 .במימון מדינות תורמות. בישראל ובירדן ואימונים משותפים
 

 ירדן וישראל , ב"דום הסכם סחר ארהקי- QIZ  ליצוא חופשי
ב של סחורות עם מרכיב של חומרי גלם "מירדן לארה ממכס

הנושא נמצא בתהליך ביצוע על ידי . ומוצרי ביניים מישראל
 .ב"ירדו וארה, משרדי הממשלה בישראל

 

  ישראל וירדן , ב"ארה – הקרן התלת לאומיתחידוש הפעילות של
(TRIDE )פ טכנולוגי עם ירדן"שתפ ו"מום לקידו. 

 
 

 כנסים ומפגשים, וועידות .3

 
  הוקמה המסגרת ונערך . מצרים –מועצת אנשי עסקים ישראל

 .מפגש במצרים

 

  הופעות משותפות בכנסים בין לאומיים כמו כנסWEF בדבוס 
 

 ביוזמה של הסקטור הפרטי  -וועידה לקידום השקעות ב - 
MENA .נערכו מפגשי הכנה ביחד עם WEF מדבוס. 

 

 כנסים לקידום פיתוח טכנולוגיות המידע ברשות הפלשתינית – 
פ בינלאומי "הכנס הראשון בהשתתפות משרד התכנון ושת

 ".קומדקס"התקיים בצמוד לתערוכת 
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 קידום הארגון האזורי לתיירות - MEMTA  על ידי מרכז מחקר
 .משותף

 

  כנס לאנשי משפט ועסקים בנושא המשפט המסחרי וחוקי
 .שקעות ברשות הפלשתיניתה
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 - פ אזורי"מפת הפרויקטים של המשרד לשת

2001

 
 www.mrc.gov.il  - האינטרנט של המשרד לשעבראתר  :המקור
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 מבנה המשרד
 (www.mrc.gov.il  - מתוך אתר האינטרנט של המשרד לשעבר)
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