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 Messianic Jewish Alliance of ארה"ב
America 

Messianic Jewish Alliance 
of America 

 03/07/2014 02/07/2014 לב עמר-בר

 03/07/2014 30/06/2014 כץ חיים מוסדות בית המדרש אלון מורה מוסדות בית המדרש אלון מורה פריז

 26/06/2014 23/06/2014 הרצוג יצחק UK Israel Business UK Israel Business לונדון ופריז

 25/06/2014 23/06/2014 בירן מיכל קרן פרידריך אברט דריך אברטקרן פרי גרמניה

 23/06/2014 18/06/2014 ברוורמן אבישי אוניברסיטת בן גוריון אוניברסיטת בן גוריון ארה"ב

 15/06/2014 15/06/2014 ליפמן דב World Jewish Congres World Jewish Congres הונגריה

 16/06/2014 14/06/2014 מרגי יעקב Israel allies foundation Israel allies foundation הונגריה

 16/06/2014 14/06/2014 גמליאל גילה Israel Allies Foundation Israel Allies Foundation הונגריה

 13/06/2014 10/06/2014 מופז שאול עמותת אלנט עמותת אלנט צרפת

 06/06/2014 03/06/2014 מיכאלי מרב jstreet jstreet ארה"ב

 28/05/2014 26/05/2014 הורוביץ ניצן FSD FSD פולין

 01/06/2014 26/05/2014 מופז שאול קרן מכבים + ארגון ידידי צה"ל קרן מכבים + ארגון ידידי צה"ל ארה"ב

 29/05/2014 25/05/2014 רותם דוד הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי אסטוניה, לטביה

 29/05/2014 25/05/2014 גמליאל גילה הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי טביהאסטוניה ול

 JEWISH THECLOGICAL ארה"ב
SEMINARY 

JEWISH THECLOGICAL 
SEMINARY 

 03/06/2014 21/05/2014 קלדרון רות

 Young israel centry valley beit ארה"ב
midrash 

Young israel centry valley 
beit midrash 

 11/05/2014 07/05/2014 ליפמן דב

 08/05/2014 07/05/2014 הרצוג יצחק ELNET ELNET גרמניה

 10/05/2014 05/05/2014 עמאר חמד National player breakfast National player breakfast קנדה

 09/05/2014 05/05/2014 אילטוב רוברט ;National player breakfast National player breakfast קנדה

 08/05/2014 04/05/2014 פייגלין משה זלמן USAמנהיגות יהודית  USAמנהיגות יהודית  ארה"ב

 Society for the advancement ארה"ב
of judaism 

Society for the 
advancement of judaism 

 06/05/2014 30/04/2014 מיכאלי מרב

 30/04/2014 28/04/2014 גמליאל גילה ארגון "מסורת יהודית" ארגון "מסורת יהודית" ארה"ב

 01/05/2014 28/04/2014 בר יחיאל חיליק Forward thinking Forward thinking אירלנד

 01/05/2014 28/04/2014 לב עמר-בר Forward thinking Forward thinking אירלנד

 01/05/2014 28/04/2014 פריג' עיסאווי Forward thinking Forward thinking אירלנד

 01/05/2014 28/04/2014 צור דוד Forward thinking Forward thinking אירלנד

 29/04/2014 27/04/2014 לוין יריב הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית צרפת

 01/05/2014 27/04/2014 משה מזרחי Forward thinking Forward thinking אירלנד

 29/04/2014 27/04/2014 אילטוב רוברט הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית פריז

 29/04/2014 27/04/2014 הנגבי צחי הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית צרפת

 01/05/2014 27/04/2014 רוזין מיכל Forward thinking Forward thinking אירלנד

 29/04/2014 27/04/2014 שי נחמן הסוכנות היהודית יהודיתהסוכנות ה צרפת

 29/04/2014 27/04/2014 אילטוב רוברט סוכנות היהודית סוכנות היהודית פריז

 01/05/2014 27/04/2014 זנדברג תמר Forward thinking Forward thinking אירלנד

 29/04/2014 27/04/2014 אוחיון שמעון הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית צרפת
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 09/05/2014 26/04/2014 שקד איילת Department of state u.s Department of state u.s ארה"ב

ארגון הפדרציות היהודיות ומשרד  ארה"ב
 החוץ האמריקני

ארגון הפדרציות היהודיות 
 ומשרד החוץ האמריקני

 10/05/2014 20/04/2014 בירן מיכל

 13/04/2014 10/04/2014 שטרית מאיר Forum liberation Forum liberation צרפת

 09/04/2014 09/04/2014 ליפמן דב AJC BERLIN AJC BERLIN גרמניה

 10/04/2014 08/04/2014 צור דוד AJC BERLIN AJC BERLIN גרמניה

 04/04/2014 02/04/2014 מופז שאול עמותת ידידות עמותת ידידות לונדון

 01/04/2014 30/03/2014 שקד איילת הקהילה היהודית הקהילה היהודית גיברלטר

 04/04/2014 30/03/2014 שי נחמן קרן רודרמן קרן רודרמן ארה"ב

 04/04/2014 29/03/2014 מזרחי משה ממשלת טאיוואן ממשלת טאיוואן טאיוואן

 04/04/2014 29/03/2014 מצנע עמרם ממשלת טאיוואן ממשלת טאיוואן טאיוואן

 07/04/2014 28/03/2014 הופמן רונן limmud fsu limmud fsu ארה"ב

 30/03/2014 28/03/2014 לב עמר-בר קאי לימודיארגון אמרי ארגון אמריקאי לימודי ארה"ב

 03/04/2014 28/03/2014 אוחיון שמעון קרן משפחת רודרמן קרן משפחת רודרמן ארה"ב

 03/04/2014 27/03/2014 רוזין מיכל קרן רודרמן קרן רודרמן בוסטון, ניו יורק

 Ruderman familly foundation Ruderman familly ארה"ב
foundation 

 04/04/2014 27/03/2014 רפאלי שולי-םמועל

 04/04/2014 27/03/2014 שמולי איציק קרן משפחת רודרמן קרן משפחת רודרמן ארה"ב

 03/04/2014 27/03/2014 סולומון שמעון קרן רודרמן קרן רודרמן בוסטון וניו יורק

הקהילה והשגרירות  PLO הקהילה והשגרירות הפלטינית PLO ברלין ובריסל
 תהפלסטיני

 01/04/2014 27/03/2014 טיבי אחמד

 03/04/2014 27/03/2014 סולומון שמעון קרן רודרמן קרן רודרמן יורק-בוסטו וניו

 01/04/2014 27/03/2014 אילטוב רוברט FSUלימוד  FSUלימוד  ארה''ב

 30/03/2014 26/03/2014 אקוניס אופיר קרן היסוד קרן היסוד צרפת

 09/04/2014 25/03/2014 לוין יריב ידידי הליכוד באוסטרליה טרליהידידי הליכוד באוס אוסטרליה

 26/03/2014 24/03/2014 דהן אלי-בן מרכז רבני אירופה מרכז רבני אירופה הונגריה

 31/03/2014 23/03/2014 הנגבי צחי הפדרציה הציונית הפדרציה הציונית דרום אפריקה

 24/03/2014 20/03/2014 וג יצחקהרצ הפדרציה הציונית הפדרציה הציונית בריטניה 

 25/03/2014 20/03/2014 אילטוב רוברט ICIA ICIA סין

 23/03/2014 20/03/2014 שטרן אלעזר מטה יוזמת ג'נבה מטה יוזמת ג'נבה יוון

 23/03/2014 20/03/2014 לב עמר-בר מטה יוזמת ז'נבה מטה יוזמת ז'נבה יוון

משרד הכלכלה והתרבות של ישראל  טאיוואן
 טייפהב

משרד הכלכלה והתרבות של 
 ישראל בטייפה

 20/03/2014 17/03/2014 צור דוד

 20/03/2014 16/03/2014 צור דוד ממשלת טאיוואן ממשלת טאיוואן טאיוואן

 11/03/2014 07/03/2014 ריבלין ראובן "מגדל אור" הרב גרוסמן "מגדל אור" הרב גרוסמן לונדון

 09/03/2014 07/03/2014 הופמן רונן Dovetail shalom ministries Dovetail shalom ministries לונדון

תנועת הנוער "כנפיים של  תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" פולין
 קרמבו"

 10/03/2014 03/03/2014 אלהרר קארין

 06/03/2014 28/02/2014 מיכאלי מרב AIPAC AIPAC וושינגטון

 03/03/2014 27/02/2014 הרצוג יצחק IPA  AIPAC IPA  AIPAC ארה"ב

 03/03/2014 26/02/2014 צור דוד American jewish committee American jewish committee ארה"ב

 24/02/2014 21/02/2014 אילטוב רוברט ICIA ICIA סין

 23/02/2014 20/02/2014 ליפמן דב קהילת שערי תורה סינסנטי קהילת שערי תורה סינסנטי ארה"ב

 15/02/2014 12/02/2014 מיכאלי מרב UCLA UCLA צ'כיה

 15/02/2014 12/02/2014 בר יחיאל חיליק UCLA UCLA צ'כיה

 16/02/2014 12/02/2014 כהן יצחק UCLA UCLA צ'כיה

 Foundation the preservation of טורקיה
national values 

Foundation the 
preservation of national 

values 

 14/02/2014 12/02/2014 שטרן אלעזר

 07/02/2014 04/02/2014 לב עמר-בר הקונגרס האמריקאי הקונגרס האמריקאי ארה"ב
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 09/02/2014 04/02/2014 טיבי אחמד National Prayer Breakfast National Prayer Breakfast ווישנגטון

 06/02/2014 04/02/2014 רפאלי שולי-מועלם הקונגרס האמריקאי הקונגרס האמריקאי ארה"ב

 06/02/2014 03/02/2014 סולומון שמעון עליית הנוער עליית הנוער לונדון

 02/02/2014 31/01/2014 גמליאל גילה השגרירות הנוצרית בירושלים השגרירות הנוצרית בירושלים גרמניה

 08/02/2014 30/01/2014 מצנע עמרם ג'יי סטריט ג'יי סטריט ארה"ב

 28/01/2014 26/01/2014 מופז שאול קק"ל קק"ל אוקראינה

 19/01/2014 15/01/2014 מופז שאול פדרציה היהודית של צרפתה הפדרציה היהודית של צרפת צרפת

 25/12/2013 24/12/2013 ליפמן דב ההסתדרות הציונית ההסתדרות הציונית אנגליה

המרכז הבינלאומי בטולדו  המרכז הבינלאומי של טולדו לשלום ספרד
 לשלום

 19/12/2013 18/12/2013 שפיר סתיו

 17/12/2013 17/12/2013 שטבון יוני התאגדות ליזמות סוציאליתה ההתאגדות ליזמות סוציאלית בריסל

 Institute for cultural diplomacy Institute for cultural ברלין
diplomacy 

 19/12/2013 17/12/2013 זאב נסים

 17/12/2013 16/12/2013 מרגי יעקב partnership for initiatives partnership for initiatives בריסל

 25/12/2013 12/12/2013 חוטובלי ציפי קרן נחלת עצמאות קרן נחלת עצמאות ה"באר

 15/12/2013 08/12/2013 סולומון שמעון ידידי ימין אורד ידידי ימין אורד ארה"ב

 14/12/2013 07/12/2013 קלדרון רות האיחוד ליהדות רפורמית האיחוד ליהדות רפורמית סן דייגו וקליפורניה

 08/12/2013 06/12/2013 גלאון זהבה פורום סבן ם סבןפורו וושינגטון

 08/12/2013 05/12/2013 שקד איילת פורום סבן פורום סבן ארה"ב

 09/12/2013 05/12/2013 הרצוג יצחק פורום סבן פורום סבן ארה"ב

 09/12/2013 04/12/2013 מופז שאול ועדת הנשיאים ועדת הנשיאים ארה"ב

 04/12/2013 02/12/2013 שי נחמן הקונגרס היהודי העולמי היהודי העולמי הקונגרס ניו יורק וושינגטון

 international council of jewish ניו יורק וושינגטון
parliament 

international council of 
jewish parliament 

 03/12/2013 02/12/2013 רותם דוד

 04/12/2013 01/12/2013 אילטוב רוברט סיההקונגרס היהודי ברו הקונגרס היהודי ברוסיה סנט פטרסבורג

 30/11/2013 22/11/2013 זנדברג תמר משרד החוץ הצרפתי משרד החוץ הצרפתי צרפת

 25/11/2013 22/11/2013 מיכאלי מרב הקרן החדשה לישראל NIF הקרן החדשה לישראל NIF לונדון

 22/11/2013 21/11/2013 זנדברג תמר קרן היינריך בל קרן היינריך בל גרמניה

 17/11/2013 14/11/2013 ליפמן דב Young Israel of scarsdale Young Israel of scarsdale ארצות הברית

 15/11/2013 12/11/2013 שקד איילת Israel allies foundation Israel allies foundation ארה"ב

 15/11/2013 11/11/2013 גמליאל גילה Israel alliies foundation Israel alliies foundation ארצות הברית

 10/11/2013 09/11/2013 צור דוד קרן קונרד אדנאואר קרן קונרד אדנאואר גרמניה

 07/11/2013 06/11/2013 בר יחיאל חיליק Group s and d Group s and d בריסל

הקרן לשמירה על ערכים לאומיים  טורקיה
 יאבאסבראשות מר טרקאן 

הקרן שלמירה על ערכים 
לאומיים בראשות מר טרקאן 

 יאבאס

 07/11/2013 05/11/2013 צור דוד

הסיעה הסוציאל דמוקרטית  הסיעה הסוציאל דמוקרטית באירופה בריסל
 באירופה

 07/11/2013 05/11/2013 מיכאלי מרב

הקרן לשמירה על ערכים לאומיים  טורקיה
 בראשות מר טרקאן יאבאס

על ערכים לאומיים  הקרן לשירה
 בראשות מר טרקאן יאבאס

 07/11/2013 05/11/2013 מרגי יעקב

 Central organization for jewich ניו יורק
education 

Central organization for 
jewich education 

 07/11/2013 03/11/2013 וורצמן אברהם

ביה"ס לתקשורת, אוניברסיטת בר  ארה"ב
 אילן

וניברסיטת ביה"ס לתקשורת, א
 בר אילן

 07/11/2013 03/11/2013 לביא עליזה

 03/11/2013 31/10/2013 שי נחמן pugwash council pugwash council איסטנבול

 27/10/2013 25/10/2013 שפיר סתיו villa mediterranee villa mediteranee צרפת

 24/10/2013 23/10/2013 בר יחיאל חיליק קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט איטליה

 25/10/2013 21/10/2013 שטה פנינה-תמנו קרן היסוד קרן היסוד סינגפור

 19/10/2013 17/10/2013 שלח עפר המכון למחקרי ביטחון INSS המכון למחקרי ביטחון INSS ארה"ב

 Urkainian Jewish Commitee Urkainian Jewish קייב, אוקראינה
Commitee 

 16/10/2013 15/10/2013 פרנקל רינה
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ארגון אמריקאי כפר הנוער אגהוזו  רואנדה
 שלום

ארגון אמריקאי כפר הנוער 
 אגהוזו שלום

 16/10/2013 10/10/2013 ומון שמעוןסול

 16/10/2013 09/10/2013 שטרן אלעזר torah in motion torah in motion טורנטו קנדה

 09/10/2013 05/10/2013 ליפמן דב בית כנסת רינת ישראל ניו ג'רזי בית כנסת רינת ישראל ניו ג'רזי ארה"ב

עמינו" + אוניברסיטת בר ארגון " ארגון "עמינו" + אוניברסיטת בר אילן גרמניה
 אילן

 02/10/2013 01/10/2013 ברוורמן אבישי

 06/10/2013 29/09/2013 אוחיון שמעון אוניברסיטת בר אילן -מרכז דהן  אוניברסיטת בר אילן -מרכז דהן  מקדוניה

 30/09/2013 28/09/2013 מיכאלי מרב JSTREET JSTERRET ארה"ב

 30/09/2013 28/09/2013 קנין יצחקו ג'יי סטריט ג'יי סטריט וושינגטון

 04/10/2013 28/09/2013 גלאון זהבה j street j street וושינגטון

 30/09/2013 28/09/2013 שפיר סתיו J STREET J STREET ארה"ב

 04/10/2013 27/09/2013 קלדרון רות uja + jstreet uja + jstreet ארה"ב

 04/10/2013 27/09/2013 קלדרון רות UJA UJA וושינגטון + ניו יורק

 02/10/2013 27/09/2013 הנגבי צחי J STREETארגון  J STREETארגון  ארה"ב

 30/09/2013 26/09/2013 יחימוביץ' שלי J STREET J STREET ארה"ב

 27/09/2013 26/09/2013 שי נחמן הפרלמנט היווני הפרלמנט היווני יוון

ידידי  -מפלגת הלייבור הבריטי  אנגליה
 ישראל

ידידי  -מפלגת הלייבור הבריטי 
 ישראל

 24/09/2013 23/09/2013 בר יחיאל חיליק

ארגון "עמינו"+אוניברסיטת בן  ארגון "עמינו"+אוניברסיטת בן גוריון ארה"ב
 גוריון

 24/09/2013 22/09/2013 ברוורמן אבישי

 EEROPEAN PARLIAMENT בלגיה
COMMITTEE OF FOREIGN 

EEROPEON 
PARLIAMENT COMMITTE 

OF FOREIGN 

 18/09/2013 16/09/2013 רותם דוד

 MOVEMENT FOR EUROPE בלגיה
FOR FREEDOM AND 

DEMOCRACY 

MOVEMENT FOR 
EUROPE FOR FREEDOM 

AND DEMOCRACY 

 18/09/2013 16/09/2013 שקד איילת

 21/09/2013 16/09/2013 זנדברג תמר AVAAZארגון  AVAAZארגון  ארה"ב

 12/09/2013 08/09/2013 ליפמן דב jcrc washington  jcrc washington ארה"ב

 12/09/2013 07/09/2013 שטרית מאיר ממשלת קוריאה ממשלת קוריאה קוריאה

 03/09/2013 29/08/2013 רזבוזוב יואל הקהילה היהודית בניקולאייב הקהילה היהודית בניקולאייב אוקראינה

 28/08/2013 28/08/2013 שטה פנינה-תמנו ת היהודיתהסוכנו הסוכנות היהודית אתיופיה

 26/08/2013 25/08/2013 רזבוזוב יואל הקהילה היהודית בבודפשט הקהילה היהודית בבודפשט בודפשט

 26/08/2013 23/08/2013 שטרית מאיר ארגון הגג של יהודי אוקראינה ארגון הגג של יהודי אוקראינה בודפשט

 18/08/2013 15/08/2013 הופמן רונן ה יוזמת ז'נבהמט מטה יוזמת ז'נבה בודפשט

 18/08/2013 15/08/2013 ליפמן דב מטה יוזמת ז'נבה מטה יוזמת ז'נבה בודפשט

 18/08/2013 15/08/2013 מזרחי משה מטה יוזמת ז'נבה מטה יוזמת ז'נבה בודפשט

 18/08/2013 15/08/2013 צור דוד מטה יוזמת ז'נבה מטה יוזמת ג'נבה בודפשט

 18/08/2013 15/08/2013 טופורובסקי בועז יוזמת ג'נבה יוזמת ג'נבה בודפשט

 18/08/2013 15/08/2013 קריב יפעת מטה יוזמת ז'נבה מטה יוזמת ג'נבה בודפשט

 27/08/2013 14/08/2013 ריבלין ראובן מגן דוד אדום מגן דוד אדום לונדון ומקסיקו

 15/08/2013 10/08/2013 רינהפרנקל  ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן טיוואן

 15/08/2013 10/08/2013 מצנע עמרם ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן טיוואן

 15/08/2013 10/08/2013 בר יחיאל חיליק ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן טיוואן

 15/08/2013 10/08/2013 רוזין מיכל ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן טיוואן

 15/08/2013 10/08/2013 שי נחמן וואןממשלת טי ממשלת טיוואן טיוואן

 15/08/2013 10/08/2013 שי נחמן טאיוואן טאיוואן טאיוואן

הפדרציה הציונית של דרום  דרום אפריקה
המגבית  -קרן היסוד -אפריקה

 המאוחדת

הפדרציה הציונית של דרום 
המגבית  -קרן היסוד -אפריקה

 המאוחדת

 11/08/2013 05/08/2013 הרצוג יצחק
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הפדרציה הציונית של דרום  דרום אפריקה
המגבית  -אפריקה, קרן היסוד 

 המאוחדת

הפדרציה הציונית של דרום 
המגבית  -יסוד אפריקה , קרן ה

 המאוחדת

 11/08/2013 05/08/2013 הרצוג יצחק

 01/09/2013 04/08/2013 פייגלין משה זלמן OSAמנהיגות יהודית  OSAמנהיגות יהודית  ארה"ב

 19/08/2013 03/08/2013 קלדרון רות הפדרציה הציונית באוסטרליה הפדרציה הציונית באוסטרליה אוסטרליה, ניו זילנד

 04/08/2013 01/08/2013 וורצמן אברהם המכון למחקר ולהנצחת השואה מחקר ולהנצחת השואההמכון ל פולין

 26/07/2013 25/07/2013 שי נחמן קרן אברט קרן אברט גרמניה

 childre of jewish holocaust ארה"ב
Surviviors 

 of jewish holocaust 
Surviviors 

 02/08/2013 25/07/2013 דנון דני

 06/07/2013 05/07/2013 מיכאלי מרב האיחוד האירופי וממשלת ספרד מרכז הבינ"ל לשלום בטולדוה מדריד, ספרד

 07/07/2013 05/07/2013 חסון ישראל האיחוד האירופי וממשלת ספרד האיחוד האירופי וממשלת ספרד מדריד, ספרד

 07/07/2013 04/07/2013 אילטוב רוברט שגרירות פולין בישראל שגרירות פולין בישראל פולין

המחלקה  -שגרירות פולים  פולין
 הפוליטית

המחלקה  -שגרירות פולין 
 הפוליטית

 07/07/2013 04/07/2013 לביא עליזה

 27/06/2013 25/06/2013 אילטוב רוברט הסתדרות הציונים העולמית הסתדרות הציונים העולמית אוקראינה

 27/06/2013 25/06/2013 בחנין ד קרן רוזה לוכסמבורג קרן רוזה לוכסמבורג בריסל

 KOL ADONAI FOUNDATION KOL ADONAI אוסטרליה
FOUNDATION 

 22/06/2013 18/06/2013 רותם דוד

קידום  -חברה אזרחית למען שלום ירדן
 יוזמת השלום הערבית

חברה אזרחית למען 
קידום יוזמת השלום  -שלום

 הערבית

 08/06/2013 07/06/2013 הרצוג יצחק

רשת אירופאית  -טרנספורם  יוון
 לחשיבה אלטרנטיבית

רשת אירופאית  -טרנספורם 
 לחשיבה אלטרנטיבית

 09/06/2013 06/06/2013 חנין דב

 06/06/2013 03/06/2013 אילטוב רוברט israel allies foundation israel allues foundation בריסל

 05/06/2013 02/06/2013 ן דבליפמ Israel Allies Foundation Israel Allies Foundation ארה"ב

 Demokratik ozgur kadin טורקיה
hareketi 

Demokratik ozgur kadin 
hareketi 

 04/06/2013 31/05/2013 זועבי חנין

 02/06/2013 30/05/2013 דנון דני young Israel Chovevei Zion young Israel Chovevei Zion ארה"ב

 02/06/2013 26/05/2013 בר יחיאל חיליק טת פיטסבורגאוניברסי אוניברסיטת פיטסבורג ארה"ב

 26/05/2013 24/05/2013 חסון ישראל האיחוד האירופי וממשלת ספרד האיחוד האירופי וממשלת ספרד ספרד

המרכז הבינ"ל לשלום  מדריד, ספרד
 ממוקם במדריד -בטולדו

 26/05/2013 24/05/2013 חסון ישראל האיחוד האירופי וממשלת ספרד

 24/05/2013 23/05/2013 זאב נסים הפרלמנט הרומני הפרלמנט הרומני ניהרומ

 24/05/2013 23/05/2013 מרגי יעקב הפרלמנט הרומני הפרלמנט הרומני רומניה

 25/05/2013 23/05/2013 אילטוב רוברט הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי רוסיה

 25/05/2013 22/05/2013 יחימוביץ' שלי טקרן פרדריך אבר קרן פרדריך אברט גרמניה

 26/05/2013 22/05/2013 לב עמר-בר פאיון מדיקל בע"מ פאיון מדיקל בע"מ צרפת

 25/05/2013 22/05/2013 בר יחיאל חיליק קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט גרמניה

 24/05/2013 21/05/2013 רזבוזוב יואל הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי רוסיה

 23/05/2013 21/05/2013 רותם דוד WJC WJC מוסקבה

 21/05/2013 20/05/2013 טיבי אחמד המרכז להגנה וחופש הביטוי המרכז להגנה וחופש הביטוי ירדן

 faundation preesation of תורכיה
national culture 

faudation preesation of 
national culture 

 09/05/2013 08/05/2013 זאב נסים

 the foundation for the תורכיה
preservation of national values 

the foundation for the 
preservation of national 

values 

 09/05/2013 08/05/2013 כהן יצחק

 12/05/2013 08/05/2013 לב עמר-בר פאיון מדיקל בע"מ פאיון מדיקל בע"מ ארה"ב

 foundation for the preservation תורכיה
of national valuse 

  the preservation of 
national valuse 

 09/05/2013 08/05/2013 אזולאי דוד

 10/05/2013 07/05/2013 הנגבי צחי מכון וושינגטון למחקר מכון וושינגטון למחקר ארצות הברית

 08/05/2013 03/05/2013 מרגי יעקב מיהקונגרס היהודי העול הקונגרס היהודי העולמי בודפשט

הגוף הצעיר של המפלגה הסוציאל  גרמניה
 דמוקרטת גרמנית

הגוף הצעיר של המפלגה 
 הסוציואל דמוקרטית גרמנית

 13/05/2013 03/05/2013 בירן מיכל
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אריךמת גורם מממן גורם מזמין יעד שם ח"כ  עד תאריך 

 08/05/2013 03/05/2013 אילטוב רוברט הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי בודפשט

 01/05/2013 28/04/2013 קלדרון רות paideia paradigin program paideia paradigin program שבדיה

 20/04/2013 18/04/2013 קריב יפעת משרד החינוך משרד החינוך פולין

 12/04/2013 10/04/2013 שפיר סתיו קרן סקול קרן סקול ליהאנג

 Jewish comunity manhattan Jewish comunity מנהטן
manhattan 

 15/04/2013 09/04/2013 קלדרון רות

 13/04/2013 09/04/2013 ליפמן דב בית הכנסת ברית שלום בית הכנסת ברית שלום יורק-ניו

 15/04/2013 07/04/2013 וורצמן אברהם יהודיתהסוכנות ה הסוכנות היהודית ארה"ב

 15/04/2013 07/04/2013 צור דוד הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית ארה"ב

 15/04/2013 07/04/2013 רזבוזוב יואל הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית ארה"ב

 13/04/2013 06/04/2013 שי נחמן הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית ארה"ב

 13/04/2013 06/04/2013 בר יחיאל חיליק הסונות היהודית הסוכנות היהודית ארה"ב

המכון למחקרי בטחון לאומי  inssהמכון למחקרי בטחון לאומי  מוסקבה
inss 

 28/03/2013 27/03/2013 הרצוג יצחק

 03/03/2013 28/02/2013 בר יחיאל חיליק מפלגת העבודה ההולנדית מפלגת העבודה ההולנדית הולנד

 01/03/2013 28/02/2013 הרצוג יצחק YPOארגון  YPOארגון  איסטנבול תורכיה

 26/02/2013 25/02/2013 פייגלין משה זלמן עמותת "מנהיגות יהודית" עמותת "מנהיגות יהודית" ארה"ב

המרכז הבינלאומי לשלום  מדריד, ספרד
 ארגון הממוקם במדריד -בטולדו 

 20/02/2013 18/02/2013 שראלחסון י האיחוד האירופי וממשלת ספרד
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