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 ועדת האתיקה
 כנסת ישראל
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם

 australia israel uk leadership 20/12/2012-18/12/2012 לונדון
dialogue 

alia israel uk 
leadership dialogue 

 און רוני-בר

 Israeli cultural institute Israeli culitural 14/12/2012-14/12/2012 הונגריה
institute 

 הכהן כרמל-שאמה

השגרירות הנוצרית  השגרירות הנוצרית ירושלים 10/12/2012-07/12/2012 לטביה
 ירושלים

 שמטוב ליה

 עקבכץ י קהילת שערי תפילה קהילת שערי תפילה 03/12/2012-30/11/2012 ניו יורק, ארה"ב

 איציק דליה פורום סבן פורום סבן 02/12/2012-30/11/2012 ארה"ב

 און רוני-בר פורום סבן פורום סבן 02/12/2012-29/11/2012 ארה"ב

ארצות הברית, 
 וושינגטון

 לוין יריב פורום סבן פורום סבן 03/12/2012-29/11/2012

 sephardic educational 28/11/2012-25/11/2012 גרמניה
center 

sephardic 
educational center 

 וילף עינת

 אייכלר ישראל קהילת "יד דוד" קהילת "יד דוד" 26/11/2012-25/11/2012 שטרסבורג

 כץ יעקב קהילת "אוהב צדק" קהילת "אוהב צדק" 26/11/2012-21/11/2012 ניו יורק, ארה"ב

 כץ יעקב "ישראל הצעיר" קהילת קהילת "ישראל הצעיר" 18/11/2012-14/11/2012 ניו יורק, ארה"ב

 sephardic educational 18/11/2012-11/11/2012 ארה"ב
center 

sephardic 
educational center 

 אמסלם חיים

 Allied jewish federation of 08/11/2012-06/11/2012 ארה"ב
colorado 

Allied jewish 
federation of colora 

 וילף עינת

פורום סגני ראשי רשויות  פורום סגני ראשי רשויות מקומיות 06/11/2012-05/11/2012 ים המלח
 מקומיות

 קירשנבאום פניה

אוקראינה 
 אוז'גורוד

 קירשנבאום פניה אירגון "לימוד" אירגון "לימוד" 04/11/2012-01/11/2012

ן בחירות ארגון למע ארגון למען בחירות צודקות 29/10/2012-27/10/2012 קייב -אוקראינה
 צודקות

 קירשנבאום פניה

 צלנר יובל משרד החוץ משרד החוץ 30/10/2012-25/10/2012 אוקראינה

 מילר אלכס משרד החוץ משרד החוץ 30/10/2012-25/10/2012 אוקראינה

 כץ יעקב הקהילה היהודית קהילה יהודית בהילקרסט 29/10/2012-24/10/2012 ניו יורק, ארה"ב

הפדרציות היהודיות של צפון   25/10/2012-21/10/2012 ארה"ב
 אמריקה

הפדרציות היהודיות של 
 צפון אמריקה

 אדטו רחל

הסוכנות היהודית  הסוכנות היהודית לישראל 20/10/2012-18/10/2012 שוויץ
 לישראל

 אלקין זאב

 אלקין זאב קרן נחלת עצמאות קרן נחלת עצמאות 18/10/2012-14/10/2012 ארה"ב

המרכז הבינלאומי לשלום בטולדו  13/10/2012-12/10/2012 ד, ספרדמדרי
 ארגון הממוקם במדריד -

האיחוד האירופי וממשלת 
 ספרד

 חסון ישראל

 און רוני-בר INSS INSS 13/10/2012-11/10/2012 ארה"ב

המכון למחקרי בטחון  המכון למחקרי בטחון לאומי 14/10/2012-10/10/2012 ארה"ב
 לאומי

 קהרצוג יצח

 the woodrow wilson center the woodrow wilson 14/10/2012-10/10/2012 ארה"ב
center 

 שנלר עתניאל

 דנון דני Tagar Tagar 12/10/2012-09/10/2012 ארה"ב
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רם מממןגו גורם מזמין מועד יעד שם  
נשיא הפרלמנט האירופי מרטין  11/10/2012-09/10/2012 בלגיה

 שולץ
 יחימוביץ' שלי קרן פרידריך אברט

ארגון זכויות אדם בינלאומי "עולם  11/10/2012-08/10/2012 צרפת
 ללא נאציזם"

ארגון זכויות אדם 
בינלאומי "עולם ללא 

 נאציזם"

 סולודקין מרינה

 travesהוצאת ספרים איטלקית  05/10/2012-03/10/2012 איטליה
editere 

הוצאת ספרים איטלקית 
traves editere 

 איציק דליה

 חסון אכרם ממשלת טיוואן משרד החוץ של טייוואן 04/10/2012-29/09/2012 טיוואן

 assembly of humanity assembly of 28/09/2012-24/09/2012 איטליה
humanity 

 שמטוב ליה

 WORLD SOCIAL FORUM WORLD SOCIAL 01/10/2012-23/09/2012 ברזיל
FORUM 

 זועבי חנין

המרכז הבינלאומי לשלום בטולדו  21/09/2012-20/09/2012 מדריד
 ארגון הממוקם במדריד -

האיחוד האירופי וממשלת 
 ספרד

 חסון ישראל

לשכת המסחר  סנאט צ'כיה ומשרד החוץ 13/09/2012-12/09/2012 צ'כיה
 ישראל-צ'כיה

 אדטו רחל

 וילף עינת yele friends of israel yele friends of israel 13/09/2012-12/09/2012 ניו הייבן

 siwi -the stockholm 11/09/2012-09/09/2012 ירדן
international water institute 

siwi -the stockholm 
international water 

intitute 

 הורוביץ ניצן

הקהילה היהודית  הקהילה היהודית בקפריסין 11/09/2012-09/09/2012 קפריסין
 בקפריסין

 אזולאי דוד

 The jewish Federation The jewish 11/09/2012-09/09/2012 ארה"ב
Federation 

 וילף עינת

מכון המים הבינלאומי  מכון המים הבנלאומי בשטוקהולם 10/09/2012-09/09/2012 ירדן
 בשטוקהולם

 חנין דב

 Stockholm International 11/09/2012-09/09/2012 ירדן
Water Institute 

Stockholm 
International Water 

Institute 

 שי נחמן

אגודת הידידים של אוניברסיטת  15/09/2012-09/09/2012 ארה"ב
 בן גוריון בארה"ב

גודת הידידים של 
אוניברסיטת בן גוריון 

 בארה"ב

 ברוורמן אבישי

 דנון דני ארגון "אם אשכחך" ארגון "אם אשכחך" 13/09/2012-07/09/2012 ארה"ב

 אילטוב רוברט הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 10/09/2012-06/09/2012 רוסיה

 טיבייב רוברט הסוכנת היהודית הסוכנות היהודית 10/09/2012-06/09/2012 רוסיה מוסקבה

 אבסדזה נינו הסוכנות היהודית הודיתהסוכנות הי 10/10/2012-06/09/2012 מוסקבה

 ברקוביץ יוליה-שמאלוב הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 10/09/2012-06/09/2012 רוסיה

 אלקין זאב הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 13/09/2012-06/09/2012 רוסיה

 ukrainian jewish comunittee ukrainian jewish 06/09/2012-05/09/2012 אוקראינה
comunittee 

 קירשנבאום פניה

 jewish committee ukrainian jewish committee 06/09/2012-05/09/2012 אוקראינה
ukrainian 

 הכהן כרמל-שאמה

 שמטוב ליה ארגון יהודי אוקראינה ארגון יהודי אוקראינה 05/09/2012-04/09/2012 אוקראינה, קייב

 jewish committee ukrainian ewish committee 06/09/2012-04/09/2012 אוקראינה
ukrainian 

 אילטוב רוברט

 America Israel Friendship 14/09/2012-03/09/2012 ארה"ב
League 

America Israel 
Friendship League 

 מולה שלמה

 לר אלכסמי כנ"ל Ukrainien Jewish Congress 06/09/2012-03/09/2012 אוקראינה

 caribbean israel allies 10/09/2012-02/09/2012 קריביים
foundation 

caribbean  israel 
allies foundation 

 רותם דוד

 הכהן כרמל-שאמה Forward Thinking Forward Thinking 30/08/2012-28/08/2012 בלפסט

 רותם דוד forward thinking forward thinking 30/08/2012-28/08/2012 בלפסט

 כהן אמנון Forward Thinking Forward Thinking 30/08/2012-28/08/2012 אירלנד -בלפסט 

 סימון דניאל-בן ממשלת קזחסטן ממשלת קזחסטן 30/08/2012-27/08/2012 קזחסטן

המםלגה הסוציאליסטית  26/08/2012-23/08/2012 צרפת
 הצרפתית

Elnet - European 
Leadership Network 

 וביץ' שלייחימ
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
התאחדות לספורט  -אילת  26/08/2012-23/08/2012 אוקראינה

 תחרותי לא אולימפי
 מילר אלכס כנ"ל

 הכהן כרמל-שאמה התאחדות "אילת" התאחדות "אילת" 26/08/2012-22/08/2012 קייב אוקראינה

 חוטובלי ציפי קרן נחלת עצמאות קרן נחלת עצמאות 28/08/2012-21/08/2012 ארה"ב

 שמטוב ליה TOS MINISTRIES TOS MINISTRIES 25/08/2012-21/08/2012 פולין

איחסן חבר הפרלמנט נטורקי  17/08/2012-15/08/2012 טורקיה
 ברוטדו

foundation for the 
preservation of 
national values 

 זאב נסים

 שמטוב ליה הפרלמנט התורכי Ihsan Barutcu 17/08/2012-15/08/2012 תורכיה

 כץ יעקב הקהילה היהודית קהילה יהודית 20/08/2012-14/08/2012 ניו יורק, ארה"ב

י לשלום בטולדו המרכז הבינלאומ 13/08/2012-10/08/2012 ספרד
 ארגון הממוקם במדריד -

האיחוד האירופי וממשלת 
 ספרד

 חסון ישראל

 כבל איתן הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 08/08/2012-05/08/2012 רוסיה ואוקראינה

 מילר אלכס כנ"ל הסוכנות היהודית לארץ ישראל 09/08/2012-05/08/2012 רוסיה, אוקראינה

 אדטו רחל הסוכנות היהודית ג'וש שוורץ 09/08/2012-05/08/2012 רוסיה ואוקראינה

דנפרופ-מוסקבה
 קייב-טרובסק

 הכהן כרמל-שאמה הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 08/08/2012-05/08/2012

 שי נחמן הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 09/08/2012-04/08/2012 רוסיה

 סימון דניאל-בן הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 09/08/2012-04/08/2012 רוסיה ואוקראינה

 שי נחמן ממשלת סין ממשלת סין 05/08/2012-29/07/2012 סין

 מולה שלמה המפלגה הקומוניסטית המפלגה הקומוניסטית 07/08/2012-29/07/2012 סין

הקומוניסטית המפלגה  המפלגה הקומוניסטית הסינית 07/08/2012-29/07/2012 סין
 הסינית

 חסון יואל

המפלגה הקומוניסטית  המפלגה הקומוניסטית בסין 08/08/2012-29/07/2012 סין
 בסין

 איציק דליה

 תירוש רונית מפלגת השלטון בסין מפלגת השלטון בסין 07/08/2012-29/07/2012 סין

 כרםחסון א מפלגת השלטון בסין מפלגת השלטון בסין 08/08/2012-28/07/2012 סין

 אדרי יעקב מפלגת השלטון בסין מפלגת השלטון בסין 08/08/2012-28/07/2012 סין

 ברקוביץ יוליה-שמאלוב מפלגת השלטון בסין מפלגת השלטון בסין 08/08/2012-28/07/2012 סין

 חנין דב קרן רוזה לוכסמבורג מפלגת השמאל האירופי 22/07/2012-18/07/2012 יוון

 דנון דני IIACF IIACF 19/07/2012-18/07/2012 ארה"ב

קהילת אלן הורסט ניו  קהילת אלן הורסט ניו ג'רסי 22/07/2012-17/07/2012 ניו ג'רסי
 ג'רסי

 אמסלם חיים

האיחוד האירופי וממשלת  המרכז הבנלאומי לשלום בטולדו 16/07/2012-13/07/2012 ספרד
 ספרד

 חסון ישראל

המרכז הבינלאומי לשלום בטולדו  16/07/2012-13/07/2012 מדריד
 ארגון הממוקם במדריד -

האיחוד האירופי וממשלת 
 ספרד

 חסון ישראל

 Ukrainian Jewish Committee Ukrainian Jewish 15/07/2012-12/07/2012 קייב, אוקראינה
Committee 

 מילר אלכס

 FUNDACION 15/07/2012-12/07/2012 ספרד
ESPANA-ISRAEL 

FUNDACION 
ESPANA-ISRAEL 

 איציק דליה

 palestine committee munich  palestine committee 15/07/2012-12/07/2012 גרמניה
munich 

 זועבי חנין

ממשלת בריטניה, קרן  ד"ר אנוטוניה פרבנובה 10/07/2012-10/07/2012 בריסל, בלגיה
 גייטס

 אדטו רחל

 Assembly of Humanity Assembly of 27/06/2012-23/06/2012 איטליה
Humanity 

 שמטוב ליה

 הרצוג יצחק FEPS FEPS 23/06/2012-21/06/2012 בריסל

 -מוסדות חסידי בעלזא  בלגיה -מוסדות חסידי בעלזא  20/06/2012-17/06/2012 אנטוורפן -בלגיה 
 בלגיה

 אייכלר ישראל

 גמליאל גילה הקונגרס העולמי היהודי היהודי הקונגרס העולמי 17/06/2012-14/06/2012 סנט פטרסבורג

 מיכאלי אנסטסיה הקונגרס העולמי היהודי הקונגרס העולמי היהודי 17/06/2012-14/06/2012 סנט פטרסבורג

הקהילה הפלסטינית  הקהילה הפלסטינית בבריסל 14/06/2012-09/06/2012 בלגיה
 בבריסל

 זועבי חנין
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 מולה שלמה אוניברסיטת ברלין אוניברסיטת ברלין 07/06/2012-06/06/2012 ברלין, גרמניה

 Young Israel - Chovevei 04/06/2012-31/05/2012 ארה"ב
Zion 

Young Israel - 
Chovevei Zion 

 דנון דני

קרן היסוד מגבית  UJIA קרן היסוד מגבית בריטניה UJIA 27/05/2012-24/05/2012 אנגליה
 בריטניה

 הרצוג יצחק

 + The Israel project 27/05/2012-24/05/2012 בריסל ופריז
European friends of Israel 

he Israel project + 
European friends 

 וילף עינת

הפרלמנט של יהודי  הפרלמנט של יהודי אירופה 16/05/2012-16/05/2012 בריסל
 אירופה

 אלקין זאב

 European Jewish Union 17/05/2012-16/05/2012 בלגיה
(EJU) 

European Jewish 
Union (EJU) 

 הרצוג יצחק

 חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי 15/05/2012-14/05/2012 רומא

 שי נחמן הפדרציה היהודית הפדרציה היהודית 20/05/2012-14/05/2012 ליןפו

 פלסנר יוחנן AJC AJC 07/05/2012-03/05/2012 ארה"ב

 זוארץ אורית Demand Abolition Demand Abolition 05/05/2012-03/05/2012 ארה"ב

הודית לארץ הסוכנות הי הסוכנות היהודית לארץ ישראל 29/04/2012-25/04/2012 אוקראינה
 ישראל

 טיבייב רוברט

 שמטוב ליה הסוכנות היהודית הסוכנות יהיודית 29/04/2012-25/04/2012 אוקראינה

הקהילה היהודית  הקהילה היהודית קופנהגן 25/04/2012-22/04/2012 קופנהגן דנמרק
 קופנהגן

 מוזס מנחם אליעזר

 אילטוב רוברט יהודיתהסוכנות ה הסוכנות היהודית 24/04/2012-22/04/2012 בודפשט

 אורבך אורי הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 24/04/2012-22/04/2012 בודפשט

בודפשט, 
 הונגריה

 חסון יואל הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 24/04/2012-22/04/2012

 כהן אמנון קהילה יהודית קהילה יהודית 25/04/2012-22/04/2012 דנמרק-קופנהגן

 הכהן כרמל-שאמה FSUלימוד  FSUלימוד  22/04/2012-19/04/2012 מוסקבה

 מילר אלכס FSUלימוד  FSUלימוד  22/04/2012-19/04/2012 רוסיה, מוסקווה

 כץ יעקב הקהילה היהודית קהילת ישראל הצעיר 23/04/2012-18/04/2012 ניו יורק, ארה"ב

 Caribbean israel Allies 22/04/2012-15/04/2012 ארה"ב
Foundation 

Caribbean israel 
Allies Foundation 

 רותם דוד

"כנסיית הכפרה הנוצרית של  17/04/2012-15/04/2012 לונדון, אנגליה
 אלוהים"

"כנסיית הכפרה הנוצרית 
 של אלוהים"

 שמטוב ליה

 זאב נסים CRFT CRFT 19/04/2012-15/04/2012 לונדון

 שי נחמן Jewish Federations Jewish Federations 20/04/2012-13/04/2012 פולין

העמותה הפלסטינית  העמותה הפלסטינית קנדית 16/04/2012-12/04/2012 קנדה
 קנדית

 טיבי אחמד

 וילף עינת CISA CISA 06/04/2012-02/04/2012 קנדה

המכון למחקרי ביטחון לאומי  06/04/2012-01/04/2012 הודו
iNSS 

המכון למחקרי ביטחון 
 iNSSומי לא

 שי נחמן

 חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי 30/03/2012-28/03/2012 ניו יורק, ארה"ב

 שמטוב ליה קרן רודרמן קרן רודרמן 01/04/2012-25/03/2012 ארה"ב

דנבר, קולרדו, 
 ארה"ב

27/03/2012-25/03/2012 EDOS EDOS אמסלם חיים 

בודפשט, 
 הונגריה

 כהן אמנון מטה יוזמת ז'נבה מטה יוזמת ז'נבה 28/03/2012-25/03/2012

 אקוניס אופיר קרן רודרמן קרן רודרמן 01/04/2012-25/03/2012 ארה"ב

 מג'אדלה גאלב קרן רודרמן קרן רודרמן 01/04/2012-24/03/2012 ארה"ב

 גילאון אילן קרן רודרמן קרן רודרמן 08/04/2012-24/03/2012 ארה"ב

 German Marshall Fund German Marshall 25/03/2012-23/03/2012 ל, בלגיהבריס
Fund 

 הרצוג יצחק

 ברוורמן אבישי JSTREET JSTREET 25/03/2012-22/03/2012 וושינגטון, ארה"ב

 חוטובלי ציפי עמותת קשת יהודה עמותת קשת יהודה 19/03/2012-15/03/2012 לונדון, אנגליה

 לבני ציפי עיתון ניוזוויק עיתון ניוזוויק 11/03/2012-09/03/2012 ניו יורק, ארה"ב

4 



 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 וילף עינת UJIA UJIA 11/03/2012-08/03/2012 לונדון

 וילף עינת אייפק AIPACאייפק  07/03/2012-05/03/2012 וושינגטון

קרן חברון והקהילה היהודית  05/03/2012-04/03/2012 שיקגו, ארה"ב
 בשיקגו

 אלדד אריה קרן חברון

 טיבי אחמד IYOL IYOL 06/03/2012-03/03/2012 לונדון

 EVANGELICAL CHRISTIAN 04/03/2012-02/03/2012 הולנד
FRIENDS 

EVANGELICAL 
CHRISTIAN 

FRIENDS 

 אילטוב רוברט

 איציק דליה אייפק אייפק 06/03/2012-02/03/2012 ארה"ב

 טיבי אחמד משרד החוץ הקטרי משרד החוץ הקטרי 28/02/2012-25/02/2012 קטר -דוחא 

הליגה הערבית ומשרד החוץ של  27/02/2012-25/02/2012 דוחא, קטאר
 קטאר

הליגה הערבית ומשרד 
 ץ של קטארהחו

 אלסאנע טלב

 זועבי חנין מצריים -הליגה הערבית  מצריים -הליגה הערבית  28/02/2012-25/02/2012 דוחא, קטאר

 Evangelical Christian 26/02/2012-23/02/2012 גרמניה
Friends 

Evangelical Christian 
Friends 

 אילטוב רוברט

 דד אריהאל אייפאק אייפאק 21/02/2012-20/02/2012 לונדון

 הורוביץ ניצן קרן היינריך בל קרן היינריך בל 18/02/2012-16/02/2012 גרמניה

שר לענייני השכלה גבוהה  18/02/2012-14/02/2012 אוזבקיסטן
 ומקצועית

 מילר אלכס ממשלת אוזבקיסטן

 הרצוג יצחק קרן גספרי האיטלקית קרן גספרי האיטלקית 12/02/2012-10/02/2012 איטליה

 -  A.D.K.A.H 07/02/2012-05/02/2012 צרפת
 Association pour la 

developpment du restaurant 
Meir Panim de Kiryat- Arba 

A.D.K.A.H דנון דני 

 קירשנבאום פניה ezra USA Ezra USA 10/02/2012-05/02/2012 ארצות הברית

עמותת ידידי כדוה"א המזרח  04/02/2012-03/02/2012 ירדן
 התיכון

מותת ידידי כדוה"א ע
 המזרח התיכון

 מג'אדלה גאלב

ניו יורק, אילינוי, 
מיניסוטה 
 ופלורידה

 חסון יואל JStreetארגון  JStreetארגון  13/02/2012-03/02/2012

 , USAID,   EU   המזרח התיכון -ידידי כדור הארץ  04/02/2012-03/02/2012 ירדן
  SIDA 

 זוארץ אורית

 כץ יעקב הקהילה אחראית למימון קהילת גרייט נק 05/02/2012-02/02/2012 ניו יורק, ארה"ב

 רגב מירי אומנות החיים אומנות החיים 07/02/2012-02/02/2012 הודו

 תירוש רונית אומנות החיים אומנות החיים 06/02/2012-01/02/2012 הודו

 אדטו רחל ממשלת ארה"ב ממשלת ארה"ב 03/02/2012-31/01/2012 וושינגטון, ארה"ב

 National Prayer Breakfast National Prayer 03/02/2012-30/01/2012 וושינגטון, ארה"ב
Breakfast 

 חסון יואל

 NATIONAL PRAYER 02/02/2012-30/01/2012 וושינגטון, ארה"ב
BREAKFAST CO-CHAIRS 

NATIONAL PRAYER 
BREAKFAST 
CO-CHAIRS 

 אמסלם חיים

 דיכטר אברהם קרן היסוד קרן היסוד 29/01/2012-29/01/2012 שוויץ )ציריך(

מרכז הנוצרי, אתונה  מרכז הנוצרי, אתונה 29/01/2012-27/01/2012 יוון, אתונה
 וניקוסיה

 שמטוב ליה

 קירשנבאום פניה קרן רודרמן קרן רודרמן 30/01/2012-25/01/2012 ארצות הברית

הסוכנות היהודית לארץ  יהודית לארץ ישראלהסוכנות ה 30/01/2012-25/01/2012 אוקראינה
 ישראל

 אלקין זאב

 חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי 25/01/2012-24/01/2012 בריסל

קואליציה האירופאית למען  22/01/2012-19/01/2012 גרמניה, ברלין
 ישראל

הקואליציה האירופאית 
 למען ישראל

 שמטוב ליה

 the institute of international 21/01/2012-19/01/2012 אוסטריה
integration studies 

the institute of 
international 

 קירשנבאום פניה

 דנון דני Keep Jerusalem Keep Jerusalem 19/01/2012-18/01/2012 ארה"ב

 שי נחמן וןהמרכז הרפואי בני צי המרכז הרפואי בני ציון 23/01/2012-17/01/2012 ארצות הברית
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 טיבי אחמד casa mediterraneo casa mediterraneo 13/01/2012-11/01/2012 ספרד-מדריד

 שטרית מאיר Casa Mediterra'neo Casa Mediterra'neo 14/01/2012-11/01/2012 מדריד

הקהילה היהודית בזפרוז'ה,  11/01/2012-10/01/2012 אוקראינה
 אוקראינה

הקהילה היהודית 
 בזפרוז'ה, אוקראינה

 שנלר עתניאל

 פרץ עמיר casa mediterraneo casa mediterrno 12/01/2012-10/01/2012 מדריד

ים בינלאומיים של המכון ליחס 12/01/2012-10/01/2012 מדריד, ספרד
 ממשלת ספרד

 סימון דניאל-בן המכון של ממשלת ספרד

 מולה שלמה ארגון לימוד ארגון לימוד 29/12/2011-26/12/2011 לונדון

 אילטוב רוברט פרלמנט הארופי פרלמנט הארופי 22/12/2011-19/12/2011 בריסל

האמריקאי  הארגון ACYPLהארגון האמריקאי  17/12/2011-13/12/2011 עמאן, ירדן
ACPYL 

 חסון יואל

 מילר אלכס UJC UJC 14/12/2011-13/12/2011 אוקראינה

הקהילה היהודית בחרקוב, עיריית  15/12/2011-13/12/2011 אוקראינה
 חרקוב, הרשות האיזורית

הקהילה היהודית 
בחרקוב, עיריית חרקוב, 

 הרשות האיזורית

 אלקין זאב

 חוטובלי ציפי הקרן לעצמאות ישראל מאות ישראלהקרן לעצ 21/12/2011-13/12/2011 ארה"ב

 זוארץ אורית נאט"ו נאט"ו 13/12/2011-11/12/2011 בריסל

 דיכטר אברהם נאט"ו נאט"ו 13/12/2011-11/12/2011 בריסל

 חוטובלי ציפי נאט"ו נאט"ו 13/12/2011-11/12/2011 בריסל

 פלסנר יוחנן נאט"ו נאט"ו 13/12/2011-11/12/2011 בריסל

 מטלון משה )מוץ( נאט"ו נאט"ו 13/12/2011-11/12/2011 לבריס

 אלדד אריה נאט"ו נאט"ו 13/12/2011-11/12/2011 בריסל

הכנסת מממנת את  IFRI 12/12/2011-08/12/2011 וינה
את  IFRIהטיסות, 

 השהות במלון

 שטרית מאיר

 וורמן אבישיבר קרן פרדריך אברט SPD -מפלגת ה  06/12/2011-02/12/2011 גרמניה, ברלין

 איציק דליה פורום סבן פורום סבן 04/12/2011-02/12/2011 ארה"ב

 לבני ציפי פורום סבן פורום סבן DC 05/12/2011-02/12/2011וושינגטון 

 REGIONAL PUBLIC 05/12/2011-02/12/2011 רוסיה
ORGANIZATIONFOR 

DEMOCRACY AND 
PEOPLES RIGHTS 

REGIONAL PUBLIC 
ORGANIZATION 

FOR DEMOCRACY 

 אילטוב רוברט

 REGIONAL PUBLIC 05/12/2011-02/12/2011 רוסיה
ORGANIZATION FOR 

DEMOCRACY AND 
PEOPLES RIGHTS 

REGIONAL PUBLIC 
ORGANUZATION 

FOR DEMOCRACY 
AND PEOPLES 

RIGHTS 

 בלילא רוחמה-אברהם

לדו המרכז הבינלאומי לשלום בטו 04/12/2011-02/12/2011 ספרד, מדריד
ארגון "בניית שלום" הממוקם  -

 במדריד

ממומן ע"י האיחוד 
 האירופי וממשלת ספרד

 חסון ישראל

 כץ יעקב הקהילה היהודית קהילת שערי תורה 05/12/2011-01/12/2011 לורנס, ארה"ב

אגודות סטודנטים,רופאים  03/12/2011-01/12/2011 ברלין
 ומהנדסים פלסטינים

אגודות סטודנטים,רופאים 
 נדסים פלסטיניםומה

 טיבי אחמד

 Institute of International 05/12/2011-01/12/2011 רוסיה
Integration Studies 

Institute of 
International 

Integration Studies 

 קירשנבאום פניה

 הרצוג יצחק פורום סבן פורום סבן 05/12/2011-01/12/2011 ארה"ב

ציריך, ג'נבה 
 שוויץ

 ריבלין ראובן קק"ל קק"ל 02/12/2011-30/11/2011

 כץ יעקב הקהילה היהודית קהילת עדת ישורון 27/11/2011-24/11/2011 ניו יורק ארה"ב

 וקנין יצחק נשיאת שוויץ נשיאת שוויץ 23/11/2011-21/11/2011 שוויץ ג'נבה

מדינת  משרד החוץ של משרד החוץ של מדינת שוויץ 23/11/2011-21/11/2011 שוויץ
 שוויץ

 זוארץ אורית
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 סימון דניאל-בן ממשלת שוויץ ממשלת שוויץ 23/11/2011-21/11/2011 שוויץ

ריאות העולמי ועיריית אירגון הב 19/11/2011-16/11/2011 סין
 שנחאי

 הורוביץ ניצן עיריית שנחאי

 טיבי אחמד מכון אמדאוס מכון אמדאוס 19/11/2011-16/11/2011 מרוקו

 אייכלר ישראל מרכז מוסדות בעלזא מרכז מוסדות בעלזא 28/11/2011-15/11/2011 ניו יורק

 כץ יעקב ת למימוןקהילה אחראי קהילת מנהטן ביץ 13/11/2011-10/11/2011 מנהטן ארה"ב

מנילה,  
 פיליפינים

16/11/2011-09/11/2011 Knesset Christian Allies 
Caucus 

Knesset Christian 
Allies Caucus 

 חרמש שי

 שי נחמן JNF UK JNF UK 13/11/2011-09/11/2011 אנגליה

 הרצוג יצחק קרן היסוד קרן היסוד 12/11/2011-09/11/2011 דרום אפריקה

 jerusalem east  gate 15/11/2011-09/11/2011 פיניםמנילה, פילי
foundation 

jerusalem  east  
gate foundation 

 רותם דוד

    ,allied jewish federation 13/11/2011-07/11/2011 ארצות הברית
the jewish federations 

    the jewish 
federations 

 מופז שאול

דנוור, קולורדו, 
 ארה"ב

08/11/2011-06/11/2011 JFNA JFNA וילף עינת 

 כץ יעקב הקהילה היהודית קהילת  יהודית קינגסווי 06/11/2011-02/11/2011 ברוקלין ארה"ב

בודפשט, 
 הונגריה

 International -השדולה הנוצרית 31/10/2011-30/10/2011
Israel Allies Caucus 

Foundation 

 -השדולה הנוצרית
International Israel 

Allies Caucus 
Foundation 

 חסון יואל

 רותם דוד iicaf iiacf 31/10/2011-29/10/2011 הונגריה

 קרא איוב השדולה הנוצרית השדולה הנוצרית 31/10/2011-28/10/2011 בודפשט

 הרצוג יצחק קרן פרדיך הברט קרן פרדיך הברט 27/10/2011-26/10/2011 גרמניה -ברלין

השדולה היהודית  AIPACהשדולה היהודית  31/10/2011-25/10/2011 בארה"
AIPAC 

 דיכטר אברהם

 דנון דני Keep Jeruasalem Keep Jerusalem 27/10/2011-24/10/2011 ארה"ב

צרפת )פריז( 
 ובלגיה

הנוער -עמותת "קדימה הנוער הציוני"-עמותת "קדימה 30/10/2011-21/10/2011
 הציוני"

 אפללו אלי

 לבני ציפי Bicom Bicom 07/10/2011-05/10/2011 ןלונדו

 מולה שלמה Temple of the arts Temple of the arts 09/10/2011-05/10/2011 ארצות הברית

 קירשנבאום פניה הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי 04/10/2011-01/10/2011 אוקראינה

 אלקין זאב הסוכנות היהודית יהודיתהסוכנות ה 26/09/2011-22/09/2011 בודפשט

הקונגרס הפלסטיני  הקונגרס הפלסטיני אמריקאי 22/09/2011-21/09/2011 ניו יורק
 אמריקאי

 טיבי אחמד

 רותם דוד EFI EFI 20/09/2011-19/09/2011 ברלין

 European friends of Israel European friends of 20/09/2011-19/09/2011 ברלין
Israel 

 ב רוברטאילטו

 אדרי יעקב וקרן אדנאוור EFI וקרן אדנאוור EFI 22/09/2011-19/09/2011 ברלין, גרמניה

 הכהן כרמל-שאמה EFI EFI 20/09/2011-19/09/2011 ברלין, גרמניה

 בלילא רוחמה-אברהם EFI EFI 20/09/2011-19/09/2011 ברלין, גרמניה

התאחדות יהודי  ודי אוקראינההתאחדות יה 20/09/2011-18/09/2011 אוקראינה, קייב
 אוקראינה

 מילר אלכס

 קירשנבאום פניה Ezra USA Ezra USA 22/09/2011-17/09/2011 ארה"ב

 און רוני-בר ארגון "נפש בנפש" ארגון "נפש בנפש" 20/09/2011-16/09/2011 ארה"ב

 בכץ יעק קהילת שערי תורה קהילת שערי תורה 19/09/2011-15/09/2011 ברוקלין, ארה"ב

 worldוארגון "אם אשכח" , 22/09/2011-14/09/2011 ארה"ב
affairs council of orange 

county 

world affairs council 
of orange county 

 דנון דני

הקהילה היהודית בקופנהגן,  16/09/2011-13/09/2011 קופנהגן, דנמרק
 דנמרק

הקהילה היהודית 
 בקופנהגן, דנמרק

 הכהן כרמל-שאמה

 קירשנבאום פניה קהילה היהודית קהילה היהודית 16/09/2011-13/09/2011 דנמרק

 זוארץ אורית קרן פרידיריך אברט קרן פרידריך אברט 15/09/2011-12/09/2011 ארה"ב
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 ברוורמן אבישי AABGU AABGU 20/09/2011-12/09/2011 ארה"ב

הקרן לשיתוף פעולה כלכלית  15/09/2011-11/09/2011 ארה"ב
(ECF) 

אוניברסיטאות וממשלת 
 שוויץ

 שנלר עתניאל

 און רוני-בר קק"ל לונדון קק"ל ללונדון 13/09/2011-11/09/2011 אנגליה

 לוין יריב תגלית תגלית 16/09/2011-09/09/2011 ארה"ב

פטרבורג, -סנט
 רוסיה

 מילר אלכס "לימוד" "לימוד" 12/09/2011-08/09/2011

פטרבורג, -סנט
 רוסיה

 הכהן כרמל-שאמה "לימוד" "לימוד" 12/09/2011-08/09/2011

 י נחמןש המרכז הרפואי בני ציון המרכז הרפואי בני ציון 18/09/2011-07/09/2011 ארה"ב

 חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי 09/09/2011-06/09/2011 ניו יורק

 calvary"מפלגת התקווה" " 18/09/2011-05/09/2011 ארה"ב
chappel" 

"מפלגת התקווה" 
"calvary chappel" 

 אלדד אריה

בודפשט, 
 הונגריה

 וקנין יצחק ת ג'נבהמטה יוזמ מטה יוזמת ג'נבה 07/09/2011-04/09/2011

וושינגטון וניו 
 יורק, ארה"ב

 וילף עינת הפרויקט הישראלי הפרויקט הישראלי 01/09/2011-29/08/2011

אתיופיה -אפריקה
 ודרום סודן

 דנון דני עמותת "תפארת דב" עמותת "תפארת דב" 01/09/2011-28/08/2011

פורסט קהילת ישראל הצעיר  29/08/2011-25/08/2011 ניו יורק ארה"ב
 הילס

 כץ יעקב קהילה יהודית

 כץ יעקב קהילה יהודית קהילת ישראל הצעיר הילקרסט 22/08/2011-18/08/2011 ניו יורק, ארה"ב

 קרא איוב CRFT ISAC CRFT ISAC 17/08/2011-11/08/2011 ניגריה

 איציק דליה ארגון "נפש בנפש" ארגון "נפש בנפש" 15/08/2011-11/08/2011 ארה"ב

 אדטו רחל הנהלת הכנס asia pacific congress 14/08/2011-11/08/2011 הודו

 לוין יריב ממשלת טיוואן משרד החוץ של טיוואן 14/08/2011-07/08/2011 טיוואן

 זוארץ אורית ממשלת טיוואן משרד החוץ של טיוואן 14/08/2011-07/08/2011 טיוואן

 און רוני-בר ממשלת טיוואן אןמשרד החוץ של טיוו 14/08/2011-07/08/2011 טיוואן

 עמאר חמד משרד החוץ של טייוואן משרד החוץ טייוואן 14/08/2011-07/08/2011 טייוואן

 Pratt Foundation and מייקל נפתלי 19/08/2011-07/08/2011 אוסטרליה
JNF 

 ברוורמן אבישי

 כץ חיים ממשלת טייוואן צאנג ליאנג ג'ן 14/08/2011-07/08/2011 טייוואן

 מילר אלכס עזרא תנועת נוער עולמית עזרא תנועת נוער עולמית 04/08/2011-04/08/2011 וקראינהא

הקהילה היהודית  הקהילה היהודית במרבייה 26/07/2011-21/07/2011 ספרד
 במרבייה

 בלילא רוחמה-אברהם

מרכז לפיתוח   UCLA מרכז לפיתוח מזה"ת  UCLA 22/07/2011-21/07/2011 אתונה, יוון
 "תמזה

 לבני ציפי

 מג'אדלה גאלב שגרירות סין שגרירות סין 19/07/2011-11/07/2011 סין

 ביבי אריה שגרירות סין שגרירות סין 19/07/2011-11/07/2011 סין

 הכהן כרמל-שאמה שגרירות סין שגרירות סין 19/07/2011-11/07/2011 סין

 דודרותם  שגרירות סין שגרירות סין 19/07/2011-11/07/2011 סין

 אילטוב רוברט שגרירות סין שגרירות סין 19/07/2011-11/07/2011 סין

 חסון יואל שגרירות סין שגרירות סין 19/07/2011-11/07/2011 סין

 UJIA PATRONS LECTURE UJIA PATRONS 10/07/2011-06/07/2011 לונדון
LECTURE 

 בילסקי זאב

 ברוורמן אבישי Pugwash Pugwash 03/07/2011-30/06/2011 ברלין, גרמניה

 The World Culture Festival The World Culture 03/07/2011-30/06/2011 ברלין
Festival 

 קרא איוב

 אורבך אורי Forward Thinking Forward Thinking 30/06/2011-28/06/2011 לונדון ובריסל

קולרדו, ניו יורק, 
 ארה"ב

דניאל אברהם מכון אספן, מרכז  02/07/2011-28/06/2011
 לשלום במזה"ת

מכון אספן, מרכז דניאל 
 אברהם לשלום במזה"ת

 לבני ציפי

 ביבי אריה Forward Thinking Forward Thinking 30/06/2011-28/06/2011 לונדון  ובריסל
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דיע שם  גורם מממן גורם מזמין מועד 
 רותם דוד Forward Thinking Forward Thinking 30/06/2011-28/06/2011 לונדון ובריסל

האיים  -גואדלופ 
 הקריביים

הקהילה היהודית  הקהילה היהודית בגואדלופ 26/06/2011-21/06/2011
 בגואדלופ

 אמסלם חיים

עמותת הארגון  המרכז רבני אירופ 21/06/2011-20/06/2011 בריסל
Rabbanical Center Of 

Europe 

 מרגי יעקב

קהילה יהודית ישראל הצעיר,  20/06/2011-16/06/2011 ניו יורק ארה"ב
 לורנס, ניו יורק

קהילה יהודית ישראל 
 הצעיר, לורנס, ניו יורק

 כץ יעקב

 מילר אלכס FUSלימוד  FUSלימוד  19/06/2011-15/06/2011 אוקראינה

מכון וושינגטון למדיניות המזה"ת  19/06/2011-14/06/2011 ארה"ב
והמרכז לשלום ולפיתוח כלכלי 

 IPFבמזה"ת וארגון 

IPF  מכון וושינגטון
למדיניות המזה"ת 

והמרכז לשלום ולפיתוח 
 כלכלי במזה"ת וארגון

 הרצוג יצחק

 יס אורלילוי אבקס מפלגת ישראל ביתנו הפרלמנט באיטליה 15/06/2011-13/06/2011 איטליה

 קירשנבאום פניה מפלגת ישראל ביתנו הפרלמנט באיטליה 15/06/2011-13/06/2011 איטליה רומא

 חסון יואל הפדרציה היהודית הפדרציה היהודית 06/06/2011-03/06/2011 ארה"ב

 Filip Dewinter President of 05/06/2011-01/06/2011 בריסל
the Vlaams Belang in 

Flemish parliament 

The Vlaams Belang 
group in Flemish 

parliament 

 קרא איוב

 דנון דני Young Israel Chovevei Zion Israel Day Concert 06/06/2011-01/06/2011 ארצות הברית

המגבית המאוחדת לישראל  01/06/2011-29/05/2011 קנדה
 בקנדה

המגבית המאוחדת 
 לישראל בקנדה

 פלסנר יוחנן

הערוץ הראשון של הטלויזיה  27/05/2011-26/05/2011 מוסקבה
 הרוסית

הערוץ הראשון של 
 הטלויזיה הרוסית

 אלקין זאב

הקהילה היהודית  29/05/2011-26/05/2011 אוקראינה
 בדנייפרופטרובסק )אוקראינה(

הקהילה היהודית 
בדנייפרופטרובסק 

 )אוקראינה(

 מילר אלכס

 בילסקי זאב ייפקא אייפק 24/05/2011-22/05/2011 ארה"ב

 לבני ציפי אייפק אייפק 24/05/2011-22/05/2011 ארה"ב

 פלסנר יוחנן AIPAC AIPAC 24/05/2011-20/05/2011 ארה"ב

 איציק דליה הדסה העולמית הדסה העולמית 21/05/2011-19/05/2011 ארה"ב

ארגון קהילת יצואי  - GMR 19/05/2011-17/05/2011 רוסיה
 גאורגיה במוסקבה

GMR -  ארגון קהילת
 יוצאי גאורגיה במוסקבה

 מיכאלי אברהם

 טיבי אחמד casa arabe casa arabe 15/05/2011-12/05/2011 ספרד, מדריד

 קרא איוב המכון לחקר האסלאם המכון לחקר האסלאם 12/05/2011-11/05/2011 טורקיה

אוקראינה, 
 אודסה

וגדה להפצת התודעה א אגודה להפצת התודעה היהודית 05/05/2011-03/05/2011
 היהודית

 שמטוב ליה

 טיבי אחמד ארגון יאסר ערפאת ארגון יאסר ערפאת 05/05/2011-02/05/2011 מצרים

 הכהן כרמל-שאמה נציגות טייוואן בישראל נציגות טייוואן בישראל 05/05/2011-01/05/2011 טייוואן

 און רוני-בר טייוואן בישראלנציגות  נציגות טייוואן בישראל 05/05/2011-01/05/2011 טייוואן

 מילר אלכס נציגות טייוואן בישראל נציגות טייוואן בישראל 05/05/2011-30/04/2011 טייוואן

 טיבייב רוברט נציגות טייוואן בישראל נציגות טייוואן בישראל 05/05/2011-30/04/2011 טייוואן

קרן פרידריך אברט  לקרן פרידריך אברט בישרא 13/04/2011-11/04/2011 ברצלונה, ספרד
 בישראל

 חסון ישראל

 קרא איוב אם אשכחך אם אשכחך 17/04/2011-10/04/2011 ארה"ב

 הרצוג יצחק ארגון אילר ארגון אילר 06/04/2011-04/04/2011 פולין

 איציק דליה ארגון "נפש בנפש" ארגון "נפש בנפש" 07/04/2011-03/04/2011 ארה"ב

 european council of jewish 05/04/2011-03/04/2011 צרפת
communities 

european council of 
jewish communities 

 קירשנבאום פניה

 מיכאלי אברהם ח.ל. חינוך לשלום בע"מ ח.ל. חינוך לשלום בע"מ 06/04/2011-03/04/2011 פראג

 european council of jewish 05/04/2011-03/04/2011 צרפת
communities 

european council of 
jewish communities 

 מיכאלי אנסטסיה

 סימון דניאל-בן קרן רודרמן קרן רודרמן 09/04/2011-03/04/2011 ארה"ב

 דיכטר אברהם קרן רודרמן קרן רודרמן 09/04/2011-03/04/2011 ארה"ב
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 אזולאי דוד ח.ל. חינוך לשלום בע"מ ח.ל. חינוך לשלום בע"מ 06/04/2011-03/04/2011 פראג

 הכהן כרמל-שאמה קרן רודרמן קרן רודרמן 09/04/2011-03/04/2011 ארה"ב

לה נוצרית קהי קהילה נוצרית אוונגליסטית 10/04/2011-03/04/2011 קנדה
 אוונגליסטית

 אילטוב רוברט

 חרמש שי ארגון הנוצרים של קנדה ארגון הנוצרים של קנדה 10/04/2011-03/04/2011 קנדה

 כבל איתן קרן רודרמן קרן רודרמן 10/04/2011-02/04/2011 ארה"ב

 canada celebrates israel canada celebrates 10/04/2011-02/04/2011 קנדה
israel 

 ובקרא אי

 חוטובלי ציפי קרן רודרמן קרן רודרמן 10/04/2011-02/04/2011 ארה"ב

 תירוש רונית קרן רודרמן קרן רודרמן 09/04/2011-02/04/2011 ארה"ב

 + Z.O.A + Keeperusalem Z.O.A 06/04/2011-31/03/2011 ארצות הברית
Keeperusalem 

 דנון דני

  Caribbean Israeli 12/04/2011-29/03/2011 ארה"ב
Fondation l 

Caribbean Israeli  
Fondation l 

 רותם דוד

הקונגרס היהודי  WJC הקונגרס היהודי העולמי -WJC 30/03/2011-27/03/2011 סאן פאולו
 העולמי

 חרמש שי

 לבני ציפי כנסת הרבנים כנסת הרבנים 28/03/2011-25/03/2011 לאס וגאס

אירגון ידידי צה"ל בארצות  -fidf 23/03/2011-17/03/2011 ניו יורק
 הברית

fidf-  אירגון ידידי צה"ל
 בארצות הברית

 מופז שאול

קהילת "אלמורה אווניו"  קהילת "אלמורה אווניו" בניו ג'רסי 13/03/2011-08/03/2011 ניו ג'רסי, ארה"ב
 בניו ג'רסי

 כץ יעקב

 חסון יואל Jstreetארגון  Jstreetארגון  01/03/2011-26/02/2011 ארה"ב

 סימון דניאל-בן Jstreetארגון  Jstreetארגון  01/03/2011-26/02/2011 ארצות הברית

 שי נחמן Jstreetארגון  Jstreetארגון  01/03/2011-25/02/2011 ארה"ב

 זוארץ אורית Jstreetארגון  Jstreetארגון  05/03/2011-25/02/2011 ארה"ב

 מולה שלמה Jstreetארגון  Jstreetארגון  28/02/2011-25/02/2011 ארה"ב

הקונסוליה הכלללית של ישראל  25/02/2011-22/02/2011 סן פרנסיסקו
 לצפון מערב ארה"ב במשרד החוץ

 מולה שלמה הקונסוליה

 lord Pearson of Rannoch ?ISAC - international 17/02/2011-15/02/2011 לונדון
stcateghc alliance 

committee 

 קרא איוב

 איציק דליה בונדס בונדס 19/02/2011-13/02/2011 ארה"ב

 שי נחמן אוניברסיטת אוקספורד אנה שר, אוקספורד 13/02/2011-11/02/2011 בריטניה

 Ezra USA world youth 13/02/2011-09/02/2011 ארה"ב
movemebt 

Ezra USA world 
youth movemebt 

 שנבאום פניהקיר

 אלקין זאב הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 08/02/2011-06/02/2011 אוקריאנה

 חסון יואל AEPI AEPI 06/02/2011-04/02/2011 ארה"ב

 מופז שאול centre europeen-des centre europeen-des 06/02/2011-03/02/2011 פריז

 דנון דני וכנות היהודיתהס הסוכנות היהודית 06/02/2011-02/02/2011 רוסיה

וושינגטון, ארצות 
 הברית

05/02/2011-01/02/2011 National Prayer Breakfast National Prayer 
Breakfast 

 אדטו רחל

 National Prayer Breakfast National Prayer 04/02/2011-01/02/2011 ארה"ב
Breakfast 

 חסון יואל

 הרצוג יצחק קרן היסוד קרן היסוד 02/02/2011-01/02/2011 שוויץ

 National Prayer Breakfast National Prayer 05/02/2011-31/01/2011 ארה"ב
Breakfast 

 פלסנר יוחנן

הקונגרס היהודי העולמי  הקונגרס היהודי העולמי באירופה 26/01/2011-25/01/2011 בריסל, בלגיה
 באירופה

 חרמש שי

 שטרית מאיר קרן קונרד אדנאוור קונרד אדנאוורקרן  28/01/2011-24/01/2011 בריסל, בלגיה

 דיכטר אברהם AIPAC /CIC AIPAC / CIC 27/01/2011-23/01/2011 ארה"ב וקנדה

 טיבי אחמד ממשלת מרוקו ממשלת מרוקו 25/01/2011-21/01/2011 מרוקו

 חוטובלי ציפי ONE ISRAELעמותת  ONE ISRAELעמותת  21/01/2011-09/01/2011 יורק-ניו
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 מולה שלמה משרד החוץ הצרפתי משרד החוץ הצרפתי 15/01/2011-08/01/2011 צרפת

ת הספרדי בית כנס בית כנסת הספרדי בברוקלין 09/01/2011-06/01/2011 ניו יורק ארה"ב
 בברוקלין

 אמסלם חיים

האקדמיה החופשית  האקדמיה החופשית באוסטריה 26/12/2010-21/12/2010 אוסטריה
 באוסטריה

 קרא איוב

 אדלשטיין יולי יואל ממשלת סין ממשלת סין 26/12/2010-19/12/2010 סין

הסוכנות הפדראלית לעניינים  18/12/2010-15/12/2010 מוסקובה
משרד החוץ הומניטאריים שליד 

 של הפדרציה הרוסית

הסוכנות הפראלית 
לעניינים הומניטאריים 
שליד משרד החוץ של 

 הפדרציה הרוסית

 סולודקין מרינה

 זוארץ אורית קרן קונארד אדנאואר קרן קונארד אדנאואר 18/12/2010-12/12/2010 גרמניה

 איציק דליה פורום סבן פורום סבן 12/12/2010-10/12/2010 ארה"ב

 -גטון וושינ
 ארה"ב

 לבני ציפי פורום סבן פורום סבן 12/12/2010-10/12/2010

 מופז שאול פורום סבן פורום סבן 14/12/2010-09/12/2010 ארצות הברית

 CARIBBEAN ISRAEL 20/12/2010-08/12/2010 ארה"ב
ALLOES FOUNDATION 

CARIBBEAN ISRAEL 
ALLOES 

FOUNDATION 

 אילטוב רוברט

קהילה יהודית "שערי תפילה"  06/12/2010-02/12/2010 ארה"ב
 לורנס ניו יורק

קהילה יהודית "שערי 
 תפילה" לורנס ניו יורק

 כץ יעקב

 שטרית מאיר קרן פרדריך אברט קרן פרדריך אברט 03/12/2010-30/11/2010 בריסל

 אמסלם חיים אמונה שלימה אמונה שלימה 29/11/2010-25/11/2010 צרפת

קהילה יהודית "הרבור ויו" לורנס  21/11/2010-18/11/2010 ארה"ב
 ניו יורק

קהילה יהודית "הרבור ויו" 
 לורנס ניו יורק

 כץ יעקב

 דנון דני zoaתגר +  zoaתגר +  22/11/2010-17/11/2010 ארה"ב

 מולה שלמה טבקה טבקה 18/11/2010-15/11/2010 ארה"ב

 סימון דניאל-בן institute amadeus institute amadeus 12/11/2010-11/11/2010 מרוקו

 טיבי אחמד אמדיאס אמאדיאס 13/11/2010-10/11/2010 מרוקו

 -מרכז שלום עכשיו  צרפת -מרכז שלום עכשיו  11/11/2010-09/11/2010 צרפת
 צרפת

 סימון דניאל-בן

ניו אורלינס, 
 ארה"ב

11/11/2010-07/11/2010 The jewish federations The jewish 
federations 

 אדטו רחל

 -ניו אורלינס 
 ארה"ב

הפדרציות היהודיות בצפ"א  09/11/2010-07/11/2010
JFNA 

JEWISH 
FEDARATION OF 
NORTH AMRICA 

 לבני ציפי

 מוזס מנחם אליעזר חב"ד גרמניה חב"ד גרמניה 12/11/2010-07/11/2010 ארה"ב + גרמניה

 -בוקרשט 
 רומניה

המרכז הקהילתי היהודי  07/11/2010-04/11/2010
 בבוקרשט

המרכז הקהילתי היהודי 
 בבוקרשט

 אורבך אורי

 איציק דליה הדסה העולמית הדסה העולמית 07/11/2010-04/11/2010 ארה"ב

אוניברסיטת אמסטרדם וארגון  06/11/2010-03/11/2010 אמסטרדם
ישראלים בהולנד למען השלום: 

 "48"שער 

בהולנד  ארגון ישראלים
 "48למען השלום: "שער 

 חנין דב

ידידי כדור הארץ מזרח  ידידי כדור הארץ מזרח תיכון 02/11/2010-01/11/2010 ירדן
 תיכון

 הורוביץ ניצן

המכון השבדי ליחסים בין  המכון השבדי ליחסים בין לאומיים 05/11/2010-01/11/2010 שבדיה
 לאומיים

 מופז שאול

פרנקפורט 
 גרמניה

31/10/2010-30/10/2010 organisational bureau 
israelkongress 

organisational bureau 
israelkongress 

 פלסנר יוחנן

אמיל  -הפרלמנט האירופי  01/11/2010-29/10/2010 בולגריה
 סטפאנוב סטויאנוב

 שמטוב ליה הפרלמנט האירופי

 חסון יואל Madrid Coalition Madrid Coalition 31/10/2010-28/10/2010 ספרד

קהילה יהודית "מנהטן  קהילה יהודית "מנהטן ביץ" 01/11/2010-28/10/2010 ארה"ב
 ביץ"

 כץ יעקב

 מולה שלמה Madrid Coalition Madrid Coalition 31/10/2010-28/10/2010 מדריד, ספרד
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
איסטנבול, 

 תורכיה
, BAHCESEHIRאוניברסיטת  24/10/2010-22/10/2010

 וקרן נאומן הגרמנית ARIתנועת 
 והבה מגלי התורכי ARIארגון 

 oxford research group oxford research 23/10/2010-21/10/2010 לונדון
group 

 ארץ אוריתזו

 טיבי אחמד ifri ifri 18/10/2010-15/10/2010 מרוקו

 הורוביץ ניצן הפדרציה הציונית הפדרציה הציונית 18/10/2010-15/10/2010 לונדון, אנגליה

לא כולל  IFRIארגון  IFRIארגון  18/10/2010-15/10/2010 מרוקו
 טיסות

 פרץ עמיר

קהילה יהודית "ישראל  יהודית "ישראל הצעיר"קהילה  18/10/2010-14/10/2010 ניו יורק ארה"ב
 הצעיר"

 כץ יעקב

 סימון דניאל-בן אליאנס אליאנס 13/10/2010-11/10/2010 צרפת

 Jerusalem East Gate 17/10/2010-10/10/2010 הונג קונג
Foundationio 

salem East Gate 
Foundationio 

 רותם דוד

 jerusalem east gate 17/10/2010-10/10/2010 סין-הונג קונג
foundation 

jerusalem east gate 
foundation 

 ביבי אריה

 לבני ציפי מגבית קרן קנדה מגבית קרן קנדה 07/10/2010-06/10/2010 טורונטו -קנדה 

 לבני ציפי brandeis university אוניברסיטת ברנדייס 05/10/2010-04/10/2010 בוסטון -ארה"ב 

 דיכטר אברהם JINSA, AIPAC JINSA, AIPAC 07/10/2010-03/10/2010 ארה"ב

 לוין יריב משרד החוץ היפני שגרירות יפן בישראל 09/10/2010-03/10/2010 יפן

 לבני ציפי STREET Y STREET Y 03/10/2010-03/10/2010 ניו יורק -ארה"ב 

 איציק דליה הבונדס הבונדס 30/09/2010-25/09/2010 ארה"ב

ורק ומיאמי, ניו י
 ארה"ב

 אדטו רחל הבונדס הבונדס 29/09/2010-22/09/2010

 זוארץ אורית ויצו ויצו 22/09/2010-19/09/2010 לונדון

הקרן ע"י גיידר אלייב והקהילה  23/09/2010-19/09/2010 אזרבגאן
 היהודית המקומית

הקרן ע"ש גייזר אלייב 
והקהילה היהודית 

 המקומית

 אילטוב רוברט

 און רוני-בר בונדס ישראל בונדס ישראל 28/09/2010-19/09/2010 ארה"ב

 מילר אלכס זק"א זהב, מנכ"ל זק"א-יהודה משי 07/09/2010-05/09/2010 אוקראינה, קייב

 Tagar student organization Tagar student 07/09/2010-04/09/2010 ארה"ב
organization 

 דנון דני

 חרמש שי מועצה אזורית שער הנגב מועצה אזורית שער הנגב 05/09/2010-02/09/2010 ניו יורק

איחוד הקהילה היהודית בדרום  05/09/2010-01/09/2010 אוקריאנה
 אוקראינה

 קירשנבאום פניה מפלגת "ישראל ביתנו"

העמותה הפלסטינית  העמותה הפלסטינית אוטאווא 05/09/2010-01/09/2010 קנדה
 אוטאווא

 י אחמדטיב

 מופז שאול FIDF FIDF 05/09/2010-01/09/2010 פנמה וארה"ב

אינטיגואה, 
הרפובליקה 
 הדומיניקינית

05/09/2010-30/08/2010 caribbean israel allies 
foundation 

caribbean israel allies 
foundation 

 רותם דוד

רוג, -ילת קריבויקה רוג, אוקריאנה-קהילת קריבוי 30/08/2010-29/08/2010 אוקריאנה
 אוקריאנה

 ברקוביץ יוליה-שמאלוב

רוג, -קהילת קריבוי רוג, אוקריאנה-קהילת קריבוי 29/08/2010-29/08/2010 אוקריאנה
 אוקריאנה

 ביבי אריה

 מופז שאול ORT ORT 30/08/2010-25/08/2010 קנדה

 סימון דניאל-בן ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן 02/09/2010-20/08/2010 טיוואן

 כץ יעקב קהילה יהודית קהילה יהודית 24/08/2010-18/08/2010 סן פאולו ברזיל

 חסון יואל נפש בנפש נפש בנפש 19/08/2010-16/08/2010 ארה"ב

 כץ יעקב קהילה יהודית קהילה יהודית 17/08/2010-10/08/2010 ניו יורק

 - Jewish Center - Beth-Jacob Jewish Center 09/08/2010-07/08/2010 ארה"ב
Beth-Jacob 

 דנון דני

 בילסקי זאב united herzlia schools united herzlia schools 09/08/2010-05/08/2010 דרום אפריקה

 אורבך אורי משרד החוץ של ארה"ב אביב-שגרירות ארה"ב בתל 07/08/2010-26/07/2010 ארה"ב
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 איציק דליה ארגון הדסה העולמי ארגון הדסה העולמי 06/08/2010-25/07/2010 ארה"ב

 קרא איוב ארגון ציוני אמריקה ארגון ציוני אמריקה 04/08/2010-25/07/2010 ארה"ב

 זוארץ אורית שגרירורת ארה"ב אלן הולט 08/08/2010-24/07/2010 ארה"ב

 לוין יריב משרד החוץ האמריקאי שגרירות ארה"ב 07/08/2010-24/07/2010 ארה"ב

 , State department , USA State department 08/08/2010-24/07/2010 ארצות הברית
USA 

 עמאר חמד

משרד החוץ של סאן  רד החוץ של סאן דומיניקאןמש 25/07/2010-23/07/2010 סאן דומיניקאן
 דומיניקאן

 טיבי אחמד

 תירוש רונית האו"ם האו"ם 23/07/2010-21/07/2010 ליסבון פורטוגל

 מולה שלמה קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט 09/07/2010-08/07/2010 גרמניה

 The Rosa Luxemburg 11/07/2010-08/07/2010 גרמניה, ברלין
Foundation 

The Rosa Luxemburg 
Foundation 

 חנין דב

 הורוביץ ניצן קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט 10/07/2010-08/07/2010 ברלין

 אורון חיים קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט 10/07/2010-08/07/2010 ברלין

 מג'אדלה גאלב רידריך אברטקרן פ קרן פרידריך אברט 11/07/2010-07/07/2010 ברלין -גרמניה 

 זוארץ אורית קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט 11/07/2010-07/07/2010 ברלין

 טיבי אחמד האו"ם האו"ם 04/07/2010-30/06/2010 מרוקו

 סימון דניאל-בן האומות המאוחדות האומות המאוחדות 04/07/2010-30/06/2010 מרוקו

 לבני ציפי icsr ICSR 04/07/2010-30/06/2010 יורק/ ארה"ב -ניו

 מולה שלמה האו"ם האו"ם 03/07/2010-30/06/2010 מרוקו

קרן פרידריך אברט  המכון למחקרי ביטחון לאומי 02/07/2010-29/06/2010 גרמניה
 הגרמנית

 דיכטר אברהם

המכון למחקרי ביטחון לאומי  02/07/2010-29/06/2010 ברלין
INSS 

ביטחון המכון למחקרי 
 INSSלאומי 

 שי נחמן

 Community Center of 30/06/2010-27/06/2010 ארצות הברית
Caucasus Jews 

Community Center of 
Caucasus Jews 

 טיבייב רוברט

 חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי 01/07/2010-25/06/2010 רוסיה ואוקראינה

 קירשנבאום פניה הקונגר העןלמי היהודי הקונגר העןלמי היהודי 01/07/2010-25/06/2010 רוסיה ואוקראינה

 שטרית מאיר משרד התמ"ת שר התמ"ת 26/06/2010-24/06/2010 ברלין

 חסון יואל הפרלמנט האוקראיני הפרלמנט האוקראיני 25/06/2010-22/06/2010 אוקראינה

ועדה העמותה "הו 25/06/2010-22/06/2010 אוקראינה
 יהודית-האוקראינית

העמותה הוועדה 
 יהודית-האוקראינית

 כץ חיים

המכון למחקרי ביטחון  -INSS 25/06/2010-22/06/2010 בריסל , בלגיה
 לאומי

INSS  המכון למחקרי
 ביטחון לאומי

 אילטוב רוברט

העמותה הועדה  הפרלמנט האוקראיני 25/06/2010-22/06/2010 אוקראינה
 יהודית-האוקראינית

 יבייב רוברטט

העמותה הועדה  הפרלמנט האוקראיני 25/06/2010-22/06/2010 קייב, אוקראינה
 יהודית-האוקראינית

 ברקוביץ יוליה-שמאלוב

העמותה הועדה  הפרלמנט האוקראיני 25/06/2010-22/06/2010 אוקראינה
 יהודית-האוקראינית

 שמטוב ליה

העמותה הועדה  יהפרלמנט האוקראינ 25/06/2010-22/06/2010 אוקראינה
 יהודית-האוקראינית

 הכהן כרמל-שאמה

 מופז שאול NATO NATO 25/06/2010-22/06/2010 בלגיה

העמותה הועדה  הפרלמנט האוקראיני 25/06/2010-22/06/2010 אוקראינה
 יהודית -האוקראינית

 חסון יואל

 יהביבי אר פרלמט אוקראיני פרלמנט אוקראיני 25/06/2010-22/06/2010 אוקראינה

העמותה הועדה  הפרלמנט האוקראיני 04/07/2010-22/06/2010 אוקראינה
 יהודית-האוקראינית

 מילר אלכס

חבר פרלמנט אוקראיני מר  04/07/2010-22/06/2010 אוקריאנה
 אלכסנדר פלדמן

העמותה הועדה 
 האקוראנית יהודית

 הכהן כרמל-שאמה

י של יהודים דוברי הקונגרס העולמ 23/06/2010-19/06/2010 קייב, אוקראינה
 רוסית

הקונגרס העולמי של 
 יהודים דוברי רוסית

 סולודקין מרינה
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 Oxford Research Group Oxford Research 19/06/2010-17/06/2010 לונדון

Group 
 מולה שלמה

 Oxford Research Group Oxford Resarch 20/06/2010-17/06/2010 לונדון
Group 

 זוארץ אורית

 חוטובלי ציפי LIMMUD OZ LIMMUD OZ 14/06/2010-12/06/2010 אוסטרליה

ישראל  -קהילה יהודית  ישראל הצעיר -קהילה יהודית  14/06/2010-10/06/2010 ארה"ב
 הצעיר

 כץ יעקב

 מולה שלמה קרן היסוד קרן היסוד 08/06/2010-06/06/2010 פורטוגל

התנוע  -תנועת "עזרא"  תנועת "עזרא" 10/06/2010-03/06/2010 ארצות הברית
 העולמית

 קירשנבאום פניה

 טיבי אחמד משרד החוץ של קטאר משרד החוץ של קטאר 04/06/2010-30/05/2010 דוחא, קטאר

 שמטוב ליה הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית 06/06/2010-30/05/2010 אוקראינה

 מולה שלמה האו"ם האו"ם 26/05/2010-24/05/2010 טורקיה

 Israel day Concert /Parade Israel day Concert 24/05/2010-20/05/2010 ארה"ב
/Parade 

 דנון דני

 ורוביץ ניצןה CRARR CRARR 20/05/2010-16/05/2010 מונטריאול קנדה

שר המסחר, התעשייה והתיירות  14/05/2010-13/05/2010 קפריסין
 הקפריסאי

 מיסז'ניקוב סטס ממשלת קפריסין

הקהילה הפלסטינית בבריטניה  18/05/2010-12/05/2010 לונדון ודורטמונד
 וגרמניה

הקהילה הפלסטינית 
 בבריטניה וגרמניה

 טיבי אחמד

 מיכאלי אנסטסיה ממשלת טיוואן שלת טייוואןממ 15/05/2010-10/05/2010 טייוואן

 חסון יואל ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן 16/05/2010-10/05/2010 טייוואן

 הכהן כרמל-שאמה ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן 16/05/2010-10/05/2010 טייוואן

 ביבי אריה ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן 16/05/2010-10/05/2010 טייוואן

 ברקוביץ יוליה-שמאלוב ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן 16/05/2010-10/05/2010 טייוואן

 קירשנבאום פניה ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן 15/05/2010-10/05/2010 טייוואן

 The marmara Group 07/05/2010-05/05/2010 טורקיה
Strategic and Social 

Research Foundation 

The Marmara Group 
Strategic and Social 

Research Foundation 

 טיבייב רוברט

 דיכטר אברהם אייפק אייפק 08/05/2010-01/05/2010 ארה"ב

 חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי 29/04/2010-26/04/2010 בריסל, בלגיה

 הנגבי צחי Israel bonds Israel bonds 30/04/2010-23/04/2010 ארה"ב

  25/04/2010-22/04/2010 איטליה
European Coalition for Israel 

                      Canadian 
Supporters of Israel `s Legal 

Rights 

 
European Coalition 

for Israel 
                      

Canadian Supporters 
of Israel `s Legal 

Rights 

 דנון דני

איחוד הקהילות והפדרציות  02/05/2010-21/04/2010 צפון אמריקה
 היהודיות בצפון אמריקה

איחוד הקהילות 
והפדרציות היהודיות 

 בצפון אמריקה

 שי נחמן

לוס אנג'לס 
 ארה"ב

בית הילדים ציון בלומנטל  בית הילדים ציון בלומנטל י"ם 30/04/2010-19/04/2010
 י"ם

 אזולאי דוד

 אורון חיים קיבוץ להב קיבוץ להב 13/04/2010-11/04/2010 בריסל

 לבנת לימור Israel Bonds Israel Bonds 18/04/2010-08/04/2010 ארצות הברית

קהילה יהודית "ישראל הצעיר"  18/04/2010-08/04/2010 ארה"ב
 בפורסט הילס, ניו יורק

קהילה יהודית "ישראל 
הצעיר" בפורסט הילס, ניו 

 יורק

 כץ יעקב

 -המרכז הנוצרי של הפדרציה  09/04/2010-06/04/2010 איטליה
Speranza Amore - ONLUS 

המרכז הנוצרי של 
 Speranza -הפדרציה 

Amore - ONLUS 

 נוקד אורית

 רותם דוד onlus onlus 09/04/2010-06/04/2010 איטליה

 סוייד חנא ממשלת גרמניה גרמניה -משרד החוץ 26/03/2010-22/03/2010 גרמניה
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 לבני ציפי אייפק אייפק 24/03/2010-21/03/2010 ארה"ב + גרמניה

משרד התעשיה המסחר  שר התעשיה המסחר והתעסוקה 25/03/2010-21/03/2010 רוסיה
 והתעסוקה

 י אנסטסיהמיכאל

 מולה שלמה אייפק אייפק 25/03/2010-21/03/2010 וושינגטון ארה"ב

 דנון דני z.o.a+worldlikud z.o.a+worldlikud 24/03/2010-20/03/2010 ארה"ב

 איציק דליה הבונדס הבונדס 23/03/2010-18/03/2010 ארה"ב

מותת הקרן לצעמאות  עמותת הקרן לצעמאות ישראל 22/03/2010-17/03/2010 יורק ארה"ב-ניו
 ישראל

 חוטובלי ציפי

המגבית  -קרן היסוד המגבית המאוחדת -קרן היסוד 14/03/2010-12/03/2010 מינכן
 המאוחדת

 שי נחמן

קהילה יהודית "אורח חיים" ניו  14/03/2010-10/03/2010 ארה"ב
 יורק

קהילה יהודית "אורח 
 חיים" ניו יורק

 כץ יעקב

 World Christian Council World Christian 05/03/2010-25/02/2010 ארה"ב
Council 

 שמטוב ליה

המגבית המאוחדת  -קרן היוסד  21/02/2010-18/02/2010 מדריד
 לישראל

המגבית  -קרן היסוד 
 המאוחדת לישראל

 איציק דליה

חבד אוניברסיטת  חבד אוניברסיטת אוקספורד 17/02/2010-15/02/2010 בריטניה
 אוקספורד

 חסון יואל

 דיכטר אברהם AIPAC AIPAC 14/02/2010-08/02/2010 ה"באר

ארגון הקהילות היהודיות  10/02/2010-07/02/2010 מקסיקו סיטי
 הספרדיות

ארגון הקהילות היהודיות 
 הספרדיות

 בלילא רוחמה-אברהם

 חוטובלי ציפי משרד החוץ הצרפתי משרד החוץ הצרפתי 13/02/2010-07/02/2010 צרפת

 International Foundation  of 04/02/2010-03/02/2010 וושינגטון, ארה"ב
the National Prayer 

Breakfast 

International 
Foundation  of the 

National Prayer 
Breakfast 

 פלסנר יוחנן

 National Prayer Brekfast 04/02/2010-03/02/2010 וושינגטון, ארה"ב
co-Chairs 

National Prayer 
Brekfast co-Chairs 

 הורוביץ ניצן

 אדטו רחל ועדת הקונגרס האמריקאי ועדת הקונגרס האמריקאי 07/02/2010-03/02/2010 ארה"ב

 national prayer breakfast national prayet 05/02/2010-02/02/2010 וושינגטון
breakfast 

 מיכאלי אברהם

 The National Prayer 05/02/2010-02/02/2010 וושינגטון, ארה"ב
Breakfast 

The National Prayer 
Breakfast 

 אורבך אורי

הקרן הבינלאומית של מועדון  05/02/2010-01/02/2010 וושינגטון
 ארוחת הבוקר

הקרן הבינלאומית של 
 מועדון ארוחת הבוקר

 טיבי אחמד

איגוד הקהילות היהודיות  נשיא -יואל מרגי  29/01/2010-27/01/2010 צרפת -פריז  
 צרפת

 בלילא רוחמה-ברהםא

 Jerusalem Sunnit Rome Jerusalem Sunnit 31/01/2010-27/01/2010 רומא איטליה
Rome 

 אלדד אריה

 Jerusalem Summit Rome Jerusalem Summit 31/01/2010-26/01/2010 רומא
Rome 

 קרא איוב

די העולמי הקונגרס היהו הקונגרס היהודי האירופאי 28/01/2010-26/01/2010 קרקוב, פולין
בישראל )טיסות( + 

הקונגרס היהודי 
 האירופאי )לינה(

 חרמש שי

שטוקהולם, 
 שבדיה

אגודת ידידי ישראל  אגודת ידידי ישראל בשבדיה 27/01/2010-25/01/2010
 בשבדיה

 בילסקי זאב

 מילר אלכס משרד החוץ הישראלי משרד החוץ הישראלי 31/01/2010-23/01/2010 הונדורס

 חסון יואל Covenant Alliances Covenant Alliances 29/01/2010-22/01/2010 הודו

 President and Jerusalem 30/01/2010-22/01/2010 הודו
Representative for 

"Covenant Alliances 

President and 
Jerusalem 

Representative for 
"Covenant Alliances 

 קירשנבאום פניה

 קרא איוב עדנאן אוקטר עדנאן אוקטאר 21/01/2010-19/01/2010 טורקיה

 דנון דני תגר תגר 24/01/2010-19/01/2010 ארה"ב
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 סימון דניאל-בן ן היסודקר קרן היסוד 18/01/2010-15/01/2010 צרפת

בודפשט, 
 הונגריה

 Faithכנסית האמונה ) (Faith Churchכנסית האמונה ) 17/01/2010-13/01/2010
Church) 

 גמליאל גילה

 Hit Gyulezete (Faith church (Hit Gyulezete (Faith) 17/01/2010-13/01/2010 בודפסט, הונגריה
church 

 חרמש שי

 לוי אבקסיס אורלי שותפות בוסטון חיפה שותפות בוסטון חיפה 13/01/2010-11/01/2010 בוסטון -ארה"ב

המכון למחקרי ביטחון לאומי,  16/01/2010-11/01/2010 ארה"ב
 אביב-אוניברסיטת תל

המכון למחקרי ביטחון 
לאומי, אוניברסיטת 

 אביב-תל

 הנגבי צחי

 בלילא רוחמה-רהםאב משרד התמ"ת שר התמ"ת 15/01/2010-08/01/2010 הודו

טשקנט, 
 אוזבקיסטן

ועדת בחירות, ממשלת  29/12/2009-24/12/2009
 אוזבקיסטן

ועדת בחירות, ממשלת 
 אוזבקיסטן

 אילטוב רוברט

אוזבקיס-טשקנט
 טאן

 כהן אמנון ממשלת אוזבקיסטאן ועדת הבחירות באוזבקיסטאן 29/12/2009-24/12/2009

 עמאר חמד נובוסטי-הריא חמד עמאר 22/12/2009-20/12/2009 ירדן

הקונגרס העולמי של יהודים דוברי  18/12/2009-17/12/2009 ברלין, גרמניה
 רוסית

הקונגרס העולמי של 
 יהודים דוברי רוסית

 טיבייב רוברט

הנציגות הפלסטינית הקבועה  19/12/2009-17/12/2009 איטליה
 באיטליה

 ברכה מוחמד קואליצית

הקונגרס העולמי של יהודים דוברי  20/12/2009-15/12/2009 ברלין, גרמניה
 רוסית

הקונגרס העולמי של 
 יהודים דוברי רוסית

 אלקין זאב

הקונגרס העולמי של יהודים דוברי  17/12/2009-15/12/2009 ברלין, גרמניה
 רוסית

הקונגרס העולמי של 
 יהודים דוברי רוסית

 ברקוביץ יוליה-שמאלוב

קונגרס עולמי של יהודים דוברי  17/12/2009-14/12/2009 גרמניה-ברלין
 רוסית

קונגרס עולמי של יהודים 
 דוברי רוסית

 כהן אמנון

 סימון דניאל-בן קרן היסוד קרן היסוד 13/12/2009-11/12/2009 צרפת

הקהילה היהודיתצ  הקהילה היהודית הדתית באודסה 14/12/2009-10/12/2009 אודסה אוקראינה
 ההדתית באודס

 אילטוב רוברט

 ברכה מוחמד המרכז לדיאלוג הומניטרי המרכז לדיאלוג הומניטרי 11/12/2009-09/12/2009 שוויץ

התנועה הקונסרבטיבית וארגון  14/12/2009-09/12/2009 ארה"ב
 "נפש בנפש"

 איציק דליה ארגון "נפש בנפש"

 פלסנר יוחנן EPP EFIמפלגת  10/12/2009-09/12/2009 בון, גרמניה

 THE ISRAELארגון  10/12/2009-07/12/2009 נדוןלו
PROJECT 

 THE ISRAELארגון 
PROJECT 

 והבה מגלי

 כץ יעקב קהילה יהודית קהילה יהודית 07/12/2009-04/12/2009 ניו יורק, ארה"ב

 AILF - Australia Israel 08/12/2009-03/12/2009 אוסטרליה
Leadership Forum 

AILF - Australia Israel 
Leadership Forum 

 דיכטר אברהם

 Yaakov Djerassi faundation bulgaria 05/12/2009-03/12/2009 בולגריה
international 

 זוארץ אורית

פורום מנהיגות ישראל  אוסטרליה -פורום מנהיגות ישראל 09/12/2009-02/12/2009 אוסטרליה
 אוסטרליה

 רותם דוד

 ALIF - Australia Israel 10/12/2009-02/12/2009 אוסטרליה
Leadership Forum 

ALIF - Australia Israel 
Leadership Forum 

 און רוני-בר

 לבני ציפי קרן היסוד העולמי קרן היסוד העולמי 04/12/2009-02/12/2009 פריז -צרפת 

הנוער  -"קדימה  עמותת הנוער הציוני" -עמותת "קדימה  04/12/2009-01/12/2009 צרפת
 הציוני"

 אפללו אלי

 AILF - Australia Israel 09/12/2009-30/11/2009 אוסטרליה
Leadership Forum 

AILF - Australia Israel 
Leadership Forum 

 תירוש רונית

 AILF - Australia Israel 07/12/2009-30/11/2009 אוסטרליה
Leadership Forum 

ALIF - Australia Israel 
Leadership Forum 

 שי נחמן

 AILF - Australia Israel 08/12/2009-30/11/2009 אוסטרליה
Leadership Furum 

AILF - Australia Israel 
Leadership Forum 

 דנון דני
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דיע שם  גורם מממן גורם מזמין מועד 
 כץ יעקב הקהילה היהודית קהילה יהודית 30/11/2009-26/11/2009 ניו ג'רזי

 jerusalem east gate 30/11/2009-25/11/2009 סין
foundation 

erusalem east gate 
foundation 

 רותם דוד

 אפללו אלי משרד התמ"ת משרד התמ"ת 25/11/2009-22/11/2009 תורכיה

 לבני ציפי MEDAYSמכון  MEDYASמכון  21/11/2009-19/11/2009 קומרו

 אורון חיים קיבוץ להב קיבוץ להב 21/11/2009-19/11/2009 גרמניה

קרן פרידריך אברט והפרלמנט  20/11/2009-18/11/2009 בריסל
 האירופאי

קרן פרידריך אברט 
 והפרלמנט האירופאי

 סימון דניאל-בן

 חרמש שי friedrich ebert stiftung friedrich ebert stiftung 19/11/2009-18/11/2009 בריסל, בלגיה

קונגרס עולמי של יהודים דוברי  20/11/2009-15/11/2009 קייב, אוקראינה
 רוסית

קונגרס עולמי של יהודים 
 דוברי רוסית

 סולודקין מרינה

 robertהקרן הגרמנית  מכון ון ליר 15/11/2009-12/11/2009 תורכיה
bosch stifung 

 זוארץ אורית

 ארי מיכאל-בן מפלגת ארץ ישראל שלנו המטה להצלת העם והארץ 20/11/2009-11/11/2009 ארצות הברית

 טיבי אחמד united holy land fund united holy land fund 14/11/2009-10/11/2009 לונדון ושיקגו

 ילבני ציפ UJC UJC 10/11/2009-09/11/2009 ארה"ב

קרן היינריך ביל ומרכז  קרן היינריך ביל ומרכז "מוסאווא" 12/11/2009-05/11/2009 גרמניה ובלגיה
 "מוסאווא"

 סוייד חנא

 כץ יעקב קהילה יהודית קהילה יהודית לורנס 10/11/2009-05/11/2009 ארצות הברית

 חרמש שי Forward Thinking Forward Thinking 05/11/2009-04/11/2009 לונדון, אנגליה

 רותם דוד farward thinking farward thinking 05/11/2009-04/11/2009 אנגליה

האיגוד האירופי למאגרי  האיגוד האירופי למאגרי רקמות 06/11/2009-04/11/2009 פולין
 רקמות

 אלדד אריה

 American Friends of the 05/11/2009-01/11/2009 וושינגטון ארה"ב
Jerusalem 

American Friends of 
the Jerusalem 

 חוטובלי ציפי

 פרץ עמיר לא כולל טיסות  - IFRI IFRI 04/11/2009-30/10/2009 מרוקו

 טיבי אחמד ממשלת מרוקו קרן יאסר ערפאת 29/10/2009-28/10/2009 מרוקו

 סימון דניאל-בן קרן יאסר ערפאת קרן יאסר ערפאת 01/11/2009-27/10/2009 מרוקו

 J STREETארגון  וושינגטון J STREETארגון  28/10/2009-25/10/2009 ארה"ב
 וושינגטון

 מולה שלמה

 שטרית מאיר J STREET J STREETארגון  02/11/2009-25/10/2009 וושינגטון ומרקש

 הורוביץ ניצן J Street J Street 31/10/2009-25/10/2009 וושינגטון וניו יורק

 תמיר יולי JSTREET JSTREET 28/10/2009-24/10/2009 ארה"ב

 מופז שאול קק"ל קק"ל 26/10/2009-22/10/2009 איטליה

 כץ יעקב קהיהלה יהודית קהילה יהודית 27/10/2009-22/10/2009 ארצות הברית

 פרץ עמיר JSTREET' JSTREET 27/10/2009-19/10/2009 ארה"ב

 אולמופז ש אורט העולמי אורט העולמי 23/10/2009-16/10/2009 ארה"ב

 לבני ציפי ארגון הנשים הבינ"ל ארגון הנשים הבינ"ל 09/10/2009-09/10/2009 מיאמי/ארה"ב

ביה"ס לממשל,  ביה"ס לממשל, אוניברסיטת ייל 09/10/2009-08/10/2009 ארה"ב
 אוניברסיטת ייל

 לבני ציפי

 אורון חיים קיבוץ להב מפעל דולב/קיבוץ להב 11/10/2009-04/10/2009 ארה"ב

 און רוני-בר בונדס ישראל בונדס ישראל 10/10/2009-02/10/2009 ארה"ב

 Center for American 02/10/2009-01/10/2009 מדריד
Process& Spanish sicialist 

party 

Center for American 
Prosess& Spanish 

socialist party 

 סימון דניאל-בן

המפלגה הסוציאליסטית  02/10/2009-01/10/2009 מדריד
 ספרדיתה

 יחימוביץ' שלי ASEYקרן 

המפלגה הסוציאליסטית  03/10/2009-01/10/2009 מדריד
 הספרדית

 שי נחמן ASEIקרן 

 The Century Foundation The Century 04/10/2009-30/09/2009 ארה"ב
Foundation 

 פז אופיר-פינס
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
לוס 

 אנג'לס/ארה"ב
 לבני ציפי המרכז להעצמת האזרח המרכז להעצמת האזרח 26/09/2009-25/09/2009

אוקראינה, 
 אודסה

עמותת עמק התנ"ך בשיתוף  24/09/2009-22/09/2009
 משרד החוץ

 שמטוב ליה עמותת עמק התנ"ך

ארגון נשים מנהיגות  מושלת הוואי 23/09/2009-21/09/2009 וואיה
 בהוואי

 לבני ציפי

 Canadian Friends of the 25/09/2009-20/09/2009 קנדה
Hebrw University 

adian Friends of the 
Hebrw University 

 דנון דני

 -נשיא הקונגרס היהודי  15/09/2009-13/09/2009 גיאורגיה
 אסיה-אירו'

 -ונגרס היהודי הק
 אסיה-אירו'

 מיכאלי אברהם

 כץ יעקב קהילה יהודית קהילת "בית אברהם יוסף" 17/09/2009-10/09/2009 טורונטו, קנדה

המגבית המאוחדת  -קרן היסוד 17/09/2009-09/09/2009 קנדה
 לישראל

 שי נחמן קרן היסוד

 איציק דליה הבונדס הבונדס 14/09/2009-09/09/2009 ארה"ב

הנוער הצינוי, התנועה  -"קדימה  07/09/2009-06/09/2009 בלגיה
 העולמית"

נוער הצינוי, התנועה 
 העולמית"

 און רוני-בר

 חסון יואל הפדרציה הציונית הפדרציה הציונית 06/09/2009-04/09/2009 בריטניה

עירית אודסה והקהילה  ראש עירית אודסה 03/09/2009-01/09/2009 אוקראינה-אודסה
 עירהיהודית ב

 כהן אמנון

 חסון יואל עיריית אודסה עיריית אודסה 04/09/2009-01/09/2009 אוקראינה

 אדטו רחל ממשלת טייוואן נציג ממשלת טייואן בישראל 03/09/2009-30/08/2009 טייוואן

 אילטוב רוברט ממשלת טיוואן הנספח הכלכלי של טיוואן 04/09/2009-29/08/2009 טיוואן

 הורוביץ ניצן נציגות טיוואן בישראל נציגות טיוואן בישראל 04/09/2009-29/08/2009 טיוואן

 שי נחמן נציגות טיוואן בישראל נציגות טיוואן בישראל 04/09/2009-29/08/2009 טיוואן

 מולה שלמה קק"ל קק"ל 22/08/2009-14/08/2009 ברזיל

 זוארץ אורית ובליקת קוריאהרפ רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 ביבי אריה רפובליקה קוריאה רפובליקה  קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום  קוריאה

 רגב מירי רפובליקת קוריאה רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 רמלהכהן כ-שאמה רפובליקת קוריאה רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 סימון דניאל-בן רפובליקת קוריאה רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 הנגבי צחי רפובליקת קוריאה רפוליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 מילר אלכס רפובליקת קוריאה רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 און רוני-בר רפובליקת קוריאה  רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 שמטוב ליה רפובליקת קוריאה רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 חסון יואל רפובליקת קוריאה רפובליקת קוריאה 15/08/2009-09/08/2009 דרום קוריאה

 אדרי יעקב הפרלמנט של קוריאה של קוריאההפרלמנט  13/08/2009-08/08/2009 קוריאה

 קירשנבאום פניה Limmud FSU Limmud FSU 09/08/2009-07/08/2009 ארצות הברית

)פרוייקט להעצמה  FSUלימוד  10/08/2009-06/08/2009 ארה''ב
 צעירים יהודיים תפוצות(

 אלקין זאב הגורם המזמין

 כץ יעקב קהילת ישראל הצעיר אל הצעירקהילת ישר 04/08/2009-30/07/2009 ניו יורק ארה"ב

 דיכטר אברהם UCLA UCLA 26/07/2009-23/07/2009 יוון

ברזיל ריו 
 ז'נרו-דה

ארגון האומות המאוחדות  האו"ם -ארגון האומות המאוחדות  30/07/2009-22/07/2009
 האו"ם -

 תירוש רונית

ברסיטה ארגון ארגנטיאי ידידי אוני 27/07/2009-21/07/2009 דרום אמריקה
 בן גוריון בנגב

התנועה  -ביתנו העולמי 
 העולמית

 קירשנבאום פניה

 אילטוב רוברט STMEGI STMEGI 23/07/2009-20/07/2009 באקו, אזרבג'אן

בית הספר הגבוה לטכנולוגיה  13/07/2009-12/07/2009 לונדון
 בירושלים

בית הספר הגבוה 
 לטכנולוגיה  בירושלים

 רותם דוד

 ביבי אריה קרן קונראד אדנאוור קרן קונראד אדנאוור 05/07/2009-28/06/2009 גרמניה

אקדמיית הקיץ של  אקדמיית הקיץ של השמאל 28/06/2009-25/06/2009 גרמניה
 השמאל

 חנין דב

 סימון דניאל-בן ראש הממשלה ראש הממשלה 25/06/2009-24/06/2009 צרפת

 רותם דוד ארגון ידידי הקארביים י הקאריבייםארגון ידיד 30/06/2009-23/06/2009 קאריביים
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 גורם מממן גורם מזמין מועד יעד שם
 כץ יעקב קהילה יהודית קהילה יהודית 23/06/2009-20/06/2009 ניו יורק ארה"ב

 center for strategic and 22/06/2009-18/06/2009 מוסקבה
political studiescal 

 סוייד חנא קרן רוזה לוקסמבורג

 זוארץ אורית ארגון איטלקי - CIBMO חי"ל -חינוך לשלום בעם  21/06/2009-18/06/2009 טורינו, איטליה

 כץ יעקב קהילה יהודית קהילה יהודית 15/06/2009-11/06/2009 ניו ג'רסי, ארה"ב

אגודת ידידי איטליה של חוות  28/05/2009-25/05/2009 מילנו, איטליה
 הנוער הציוני בירושלים

 תירוש רונית חוות הנוער הציוני

המגבית המאוחדת  -קרן היסוד 24/05/2009-21/05/2009 ליסבון
 לישראל

 שי נחמן קרן היסוד

 חרמש שי למיהקונגרס היהודי העו הקונגרס היהודי העולמי 21/05/2009-20/05/2009 רומא, איטליה

ירוק, -תנועת אדום ירוק, דנמארק-תנועת אדום 11/05/2009-07/05/2009 קופנהאגן
 דנמארק

 חנין דב

 לבני ציפי AIPAC AIPAC 05/05/2009-03/05/2009 ארה"ב

 רותם דוד International Israel Allies Caucus Foundation 04/05/2009-02/05/2009 ארה"ב

 אלקין זאב משרד החוץ משרד החוץ 23/04/2009-23/04/2009 מוסקבה

אורגוואי 
 וארגנטינה

 חסון יואל קדימה הנוער הציוני קדימה הנוער הציוני 02/05/2009-22/04/2009

 קירשנבאום פניה מפלגת "ישראל ביתנו" eurasian media forum 23/04/2009-21/04/2009 קזחסטאן

 Cenada Israel Frienship tour 26/04/2009-19/04/2009 קנדה
commiteel 

Israel Frienship tour 
commiteel 

 אילטוב רוברט

 כץ יעקב הקהילה היהודית בשיקגו AYSH -קהילה יהודית בשיקגו  23/04/2009-18/04/2009 ארה"ב

איחוד הקהילות היהודיות  איחוד הקהילות היהודיות 05/05/2009-18/04/2009 ארה"ב
 כל לשון"ומכון מחקר ב"

 מולה שלמה

איגוד הקהילות הנוצריות למען  26/04/2009-17/04/2009 קנדה
 ישראל בקנדה

איגוד הקהילות הנוצריות 
 למען ישראל בקנדה

 חרמש שי

 סימון דניאל-בן הקהילה היהודית הבלגית הקהילה היהודית הבלגית 15/04/2009-14/04/2009 צרפת

 און רוני-בר הבונדס הבונדס 05/04/2009-01/04/2009 לונדון

 ברוורמן אבישי unesco furom de paris 29/03/2009-27/03/2009 פריז, צרפת

 ליצמן יעקב מרכז רבני אירופה מרכז רבני אירופה 03/03/2009-02/03/2009 פריז

שטוקהולם, 
 שבדיה

מרכז אולוף פלמה,  מרכז אולוף פלמה 05/03/2009-02/03/2009
מתואם על ידי מטה 

 נבהיוזמת ז'

 מולה שלמה

 סה"כ בקשות: 646 
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