
29/01/2009 

  כנסת ישראל
 

 ועדת האתיקה

 ל של חברי הכנסת"בקשות לאישורי נסיעה לחו

 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
הפורום הכלכלי 30/01/2009-28/01/2009שוויץ

 העולמי
נתניהו בנימין הליכוד

ששון מנחם- בן 01/01/2009-28/12/2008Limmud Limmudאנגליה
הקהילה היהודית 22/12/2008-19/12/2008קפריסין

 בקפריסין
הקהילה היהודית 

 בקפריסין
ריבלין ראובן

משרד התפוצות 20/12/2008-17/12/2008באקו, ן'אזרבייג
האזרחית בממשלת 

 ן'אזרבייג

משרד התפוצות 
האזרחית בממשלת 

 ן'אזרבייג

ל יוסףשג

 Science, War"12/12/2008-11/12/2008ברלין
and Peace" 

"Science, War and 
Peace" 

בן ישראל יצחק

ששון מנחם- בן אגודת תרבות אגודת תרבות07/12/2008-05/12/2008גרמניה
חסון ישראל מרכז סבן מרכז סבן07/12/2008-05/12/2008ב"ארה, וושינגטון

 05/12/2008-04/12/2008Transatlanticבריסל
institute\konrad 

Adenauer Stiftung

Transatlantic institute ברוורמן אבישי

 25/11/2008-21/11/2008The Zionistארצות הברית
Organisation of 

America 

The Zionist 
Organisation of 

America 

סער גדעון

ששון מנחם- בן 19/11/2008-17/11/2008FGP FGPקנדה
ששון מנחם- בן קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט14/11/2008-13/11/2008גרמניה
 14/11/2008-10/11/2008The Henryיו'בלז- איטליה

L.Stimson center 
בן ישראל יצחק קרן רוקפלר

אלון בנימין 07/11/2008-06/11/2008EFIEFIפריז
 09/11/2008-06/11/2008EFI- Europeanפריז צרפת

Friends of Israel 
EFI- European 

Friends of Israel 
תירוש רונית

אביטל קולט 09/11/2008-06/11/2008EFIEFIפאריז
שרוני משה 09/11/2008-05/11/2008EFIEFIפריז
ששון מנחם- בן קרן אדנאואר קרן אדנאואר07/11/2008-05/11/2008ירדן
וילן אבשלום קרן פרידיריך אברט קרן פרידריך אברט06/11/2008-05/11/2008בלגיה, יסלבר

איציק דליה 09/11/2008-05/11/2008EFIEFIפריז
ליברמן אביגדור 09/11/2008-05/11/2008EFIEFIפריז
דותן עמירה 08/11/2008-05/11/2008EFIEFIפאריז
טל דוד 09/11/2008-05/11/2008EFIEFI פריז-צרפת 
מולה שלמה נגוסה 09/11/2008-05/11/2008EFIEFIצרפת

 - קונטיקט 
 ב"ארה

איתן מיכאל עמותת תלפיות עמותת תלפיות26/10/2008-24/10/2008

המפלגה 23/10/2008-16/10/2008סין
הקומוניסטית הסינית

חברת הכנסת והמפלגה 
 הקומוניסטית הסינית

אביטל קולט

חבר הכנסת והמפלגה  המפלגה הסינית24/10/2008-15/10/2008סין
 הסינית

שנאן שכיב מוראד
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
, פילדלפיה
, פנסילבניה

 ב"ארה

17/10/2008-13/10/2008National 
constitution center

National constitution 
center 

ששון מנחם- בן

חסון יואל משרד החוץ הצרפתימשרד החוץ הצרפתי18/10/2008-13/10/2008צרפת
קרן ליוזמות 14/10/2008-12/10/2008אוזבקיסטאן

 סוציאליות
שמטוב ליה קרן ליוזמות סוציאליות

וילן אבשלום נבה'מטה יוזמת ז נבה'מטה יוזמת ז12/10/2008-11/10/2008ירדן
סן- ארצות הברית

שיקגו, פרנסיסקו
11/10/2008-03/10/2008Equestrian Order 

of the Holy 
Sepulchre of 

Jerusalem 

Equestrian Order of 
the Holy Sepulchre of 

Jerusalem 

חילו נאדיה

 02/10/2008-24/09/2008COVENANTב"ארה
ALLIANCES 

COVENANT 
ALLIANCES 

גלזר אלחנן

קרן הומנטרית יהודית24/09/2008-21/09/2008הולנד
 הולנדית

קרן הומנטרית יהודית 
 הולנדית

פינס פז אופיר

, סטר'מנצ
 בריטניה

מפלגת הלייבור 24/09/2008-21/09/2008
 הבריטית

Labour Friends of 
Israel 

ביטל קולטא

 Washington: 21/09/2008-19/09/2008ב"וושינגטון ארה
Institute for near 

east policy 

 :Washington Institute 
for near east policy 

בן ישראל יצחק

אלדד אריה 25/09/2008-17/09/2008StandWithUs StandWithUsארצות הברית
ת בולטימור קהיל25/09/2008-16/09/2008ב וקנדה"ארה

 והבונדס
קהילת בולטימור והבונדס איציק דליה

וילן אבשלום תנועת בית אחד תנועת בית אחד18/09/2008-12/09/2008ב"ניו יורק ארה
 07/09/2008-05/09/2008People to Peopleמצרים, קהיר

International 
People to People 

International 
ביילין יוסי

חסון יואל "נפש בנפש"ארגון  "נפש בנפש"ארגון 07/09/2008-04/09/2008ב"ארה
הקהילה היהודית 09/09/2008-03/09/2008נורבגיה

 באוסלו
הקהילה היהודית באוסלו מלכיאור מיכאל

ארדן גלעד נפש בנפש נפש בנפש08/09/2008-02/09/2008ארצות הברית
כחלון משה עיריית אודסה עיריית אודסה04/09/2008-01/09/2008אודסה

 31/08/2008-29/08/2008covenantב"טקסס ארה
alliances 

covenant alliances גלזר אלחנן

 02/09/2008-29/08/2008COVENANTב"ארה
ALLIANCES 

COVENANT 
ALLIANCES 

רותם דוד

 31/08/2008-29/08/2008Covenantב"ארה, טקסס
Alliances & 
Battalion of 

Deborah 

Covenant Alliances & 
Battalion of Deborah

אלון בנימין

 19/08/2008-13/08/2008The Hamptonב"ארה
Synagogue 

The Hampton 
Synagogue 

מלכיאור מיכאל

 - ייס 'מרכז צ20/08/2008-12/08/2008פולין
 אוניברסיטה עברית

אלקין זאב אוניברסיטה עברית

 14/08/2008-06/08/2008Alpha Epsilon Piב"ארה
Fraternity 

AEPi בשיתוף עם 
 "קדימה העולמי"

חסון יואל

וסטס 'מסצ
 ב"ארה

אביטל קולט אוניברסיטת ברנדייסאוניברסיטת ברנדייס06/08/2008-01/08/2008

פינס פז אופיר איפקרי איפקרי03/08/2008-31/07/2008איטליה
 26/07/2008-24/07/2008the claremontב"ארה

institute 
the claremont 

institute 
בן ישראל יצחק

איציק דליה ארגון הדסה העולמי ארגון הדסה העולמי19/07/2008-13/07/2008ב"ארה
הקונגרס העולמי של 11/07/2008-10/07/2008מוסקבה, רוסיה

 יהודים דוברי רוסית
הקונגרס העולמי של 
 יהודים דוברי רוסית

אלקין זאב

הקונגרס העולמי של 11/07/2008-10/07/2008מוסקבה, רוסיה
 יהודים דוברי רוסית

הקונגרס העולמי של 
 יהודים דוברי רוסית

סולודקין מרינה

2 



 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
 11/07/2008-10/07/2008WORLDמוסקבה,רוסיה

KONGRESS OF 
RUSSIAN 

JEWRY 

WORLD 
KONGRESS OF 

RUSSIAN JEWRY 

שגל יוסף

ניקוב סטס'מיסז קונגרס יהודי רוסי קונגרס יהודי רוסי12/07/2008-09/07/2008מוסקבה, רוסיה
 12/07/2008-09/07/2008world congress ofרוסיה

russian jewry 
world congress of 

russian jewry 
מיכאלי אברהם

הקונגרס העולמי של 13/07/2008-09/07/2008מוסקבה, רוסיה 
 יהדות רוסיה

הקונגרס העולמי של 
 יהדות רוסיה

אדלשטיין יולי יואל

 12/07/2008-09/07/2008WORLDמוסקבה, רוסיה
KONGRESS OF 

RUSSIAN 
JEWRY 

WORLD 
KONGRESS OF 

RUSSIAN JEWRY 

שגל יוסף

הקונגרס העולמי של 12/07/2008-09/07/2008מוסקבה, רוסיה
יהודים דוברי הרוסית

הקונגרס העולמי של 
 יהודים דוברי הרוסית

סולודקין מרינה

 12/07/2008-09/07/2008world congress ofרוסיה מוסקבה
russian jewry 

world congress of 
russian jewry 

מילר אלכס

 12/07/2008-09/07/2008World Congressמוסקבה, רוסיה
of Russian Jewry

World Congress of 
Russian Jewry 

אילטוב רוברט

לנדבר סופה קונגרס הרוסי קונגרס הרוסי12/07/2008-09/07/2008מוסקבה, רוסיה
קונגרס עולמי של 12/07/2008-09/07/2008מוסקבה, רוסיה

 יהודים דוברי רוסית
קונגרס עולמי של יהודים 

 דוברי רוסית
שמטוב ליה

 03/07/2008-02/07/2008socialist group inבלגיה, בריסל 
the European 

Parliament 

socialist group in the 
European Parliam 

וילן אבשלום

אינטרנציונל 01/07/2008-30/06/2008יוון
 הסוציאליסטי

פינס פז אופיר מפלגת העבודה

 02/07/2008-30/06/2008Congress of theיוון,אתונה
Socialist 

International 

Congress of the 
Socialist International

ביילין יוסי

האינטרנציונל 03/07/2008-29/06/2008אתונה ובריסל
י וסיעת הסוציאליסט

הסוציאליסטים 
 בפרלמנט האירופה

מפלגת העבודה וסיעת 
הסוציאליסטים בפרלמנט 

 האירופי

אביטל קולט

 - ב "ארה
 וושינגטון

מולה שלמה נגוסה ארגון כולנו ארגון כולנו29/06/2008-25/06/2008

המרכז לבניית שלום 30/06/2008-25/06/2008שוייץ
 בשוויץ

יולי יואלאדלשטיין  המרכז לבניית שלום

דותן עמירה משרד החוץ השוויצרימשרד החוץ השוויצרי30/06/2008-25/06/2008שוויץ

 מרכז -  26/06/2008-25/06/2008CIpmo איטליה- טורינו 
איטלקי לשלום 
 במזרח התיכון

CIPMO וילן אבשלום

אריאל אורי 26/06/2008-23/06/2008nacoej nacoejאתיופיה
ארגון צפון אמריקה 26/06/2008-23/06/2008אתיופיה

 למען יהודי אתיופיה
ארגון צפון אמריקה למען 

 יהודי אתיופיה
בהיינה מזור

ל ומועדון "קק22/06/2008-19/06/2008לונדון
 העסקים לונדון

ליברמן אביגדור ל"קק

 25/06/2008-19/06/2008Brit Tzedekב"ארה
v'Shalom - The 
Jewish Alliance 
for Justice and 

Peace 

Brit Tzedek v'Shalom 
- The Jewish Alliance 
for Justice and Peace

ביילין יוסי

הועד המארגן של 24/06/2008-19/06/2008מונטריאול
2008פסטיבל ספרד 

הועד המארגן של 
 2008פסטיבל ספרד 

אביטל קולט
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
 -כנס ברלין
 גרמניה

המכון למחקרי ביטחון20/06/2008-18/06/2008
 לאומי

-מכון המחקר הגרמני
stiftung wissenschaft 

and politik וקרן 
 פרדיריך אברט

בן ישראל יצחק

למחקרי ביטחוןהמכון 20/06/2008-18/06/2008גרמניה, ברלין
 לאומי

Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP( 

חסון ישראל

 -אבו דאבי 
האמיריות 
הערביות 
 המאוחדות

מרכז האמיריות 20/06/2008-16/06/2008
למחקרים אסטרטגיים

מרכז האמיריות 
 למחקרים אסטרטגיים

ברכה מוחמד

איתם אפי 19/06/2008-12/06/2008Media watch Media watchב"ארה
קונגרס העולמי של 13/06/2008-11/06/2008רוסיה,מוסקבה

עיתונות בשפה רוסית
קונגרס העולמי של 

 עיתונות בשפה רוסית
שגל יוסף

התאחדות לשלום 16/06/2008-10/06/2008קוריאה
 אוניברסלי

התאחדות לשלום 
 אוניברסלי

שנאן שכיב מוראד

לת דרום ממש12/06/2008-04/06/2008דרום אפריקה
 אפריקה

צרצור אברהים ממשלת דרום אפריקה

שטייניץ יובל אייפק אייפק04/06/2008-02/06/2008ב"ארה
פלסנר יוחנן ק"איפ ק"איפ05/06/2008-01/06/2008וושינטון

ליברמן אביגדור 04/06/2008-27/05/2008Beytenu Olami Beytenu Olamiארצות הברית
ברית קדימה הנוער 25/05/2008-25/05/2008צרפת

 הציוני
ברית קדימה הנוער 

 הציוני
חסון יואל

ת"המכון לחקר המזה25/05/2008-21/05/2008טורינו
 במילנו

ת "המכון לחקר המזה
 במילנו

אביטל קולט

 23/05/2008-16/05/2008Lincolnwoodשיקאגו וושינגטון
Jewish 

Congregation, 
IIACF - 

International 
Israel Allies 

Caucus 
Foundation 

Lincolnwood Jewish 
Congregation, IIACF 
- International Israel 

Allies Caucus 
Foundation 

אלון בנימין

הקהילה היהודית 14/05/2008-12/05/2008צרפת, מרסיי
 במרסיי

חניים לשרותיםרו' המח
בגולה של ההסתדרות 

הציונית העולמית 
 והקהילה במרסיי

לוי יצחק

חרמש שי ממשלת סין ממשלת סין17/05/2008-11/05/2008סין
הנציגות הכלכלית 15/05/2008-10/05/2008טויוואן

והתרבותית של 
 טאיפיי בישראל

הנציגות הכלכלית 
והתרבותית של טאיפיי 

 בישראל

תירוש רונית

נציגות המסחרית של 16/05/2008-10/05/2008טייוואן
 א"טייוואן בת

חילו נאדיה ממשלת טיוואן

שגל יוסף "מצווה"עמותת  "מצווה"עמותת 09/05/2008-02/05/2008קזחסטן
וילן אבשלום "בית אחד"תנועת  "בית אחד"תנועת 05/05/2008-02/05/2008ב"ארה, ניו יורק

בן ישראל יצחק ו"נאט ו"נאט06/05/2008-01/05/2008פראג- כיה'צ
 04/05/2008-30/04/2008Young Presidentsירדן

Organization 
Young Presidents 

Organization 
ביילין יוסי

קהילת קשר ישראל 05/05/2008-30/04/2008ב"ארה
 .סי.וושינגטו די

קהילת קשר ישראל 
 .סי.וושינגטו די

מלכיאור מיכאל

יתום דני מפתן מפתן05/05/2008-30/04/2008בארה
הועד היהודי 04/05/2008-29/04/2008וושינגטון

 האמריקני
חילו נאדיה הועד היהודי האמריקני

חרמש שי השגרירות הנוצרית השגרירות הנוצרית02/05/2008-29/04/2008ברלין גרמניה
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
השגרירות הנוצרית 02/05/2008-28/04/2008ברלין

 הבינלאומית
השגרירות הנוצרית 

 הבינלאומית
אלון בנימין

איציק דליה הבונדס הבונדס29/04/2008-25/04/2008ב"ארה
הנסיעה - לונדון
 בוטלה

16/04/2008-15/04/2008BIACOM BIACOM יתום דני

 21/04/2008-15/04/2008Bruno KREISKYאוסטריה,ווינה
Forum For 

International 
Dialogue 

Karl Kahane 
Foundation 

ביילין יוסי

ליברמן אביגדור קרן דור לדור קרן דור לדור13/04/2008-11/04/2008מולדובה
לבנת לימור בונדס בונדס16/04/2008-09/04/2008ב"ארה
אלון בנימין קרן חיפה קרן חיפה10/04/2008-08/04/2008קנדה
בן ישראל יצחק 09/04/2008-07/04/2008NATO NATOצרפת

" בני ישראל"קהילת 07/04/2008-06/04/2008רזי'ג- ניו
 רזי'ג- ניו

-ניו" בני ישראל"קהילת 
 רזי'ג

דותן עמירה

שרת החוץ 07/04/2008-06/04/2008.שוויץ,ברן
' גב, השוויצרית

 ריי- מישלין קאלמי

ביילין יוסי נבה'מטה יוזמת ז

 07/04/2008-06/04/2008young president's מצרים- קהיר
organization 

young president's 
organization 

גלאון זהבה

 07/04/2008-04/04/2008young president's מצרים- קהיר
organization 

young president 
organization 

טיבי אחמד

ששון מנחם- בן קרן אדנאואר קרן אדנאואר09/04/2008-02/04/2008גרמניה
חרמש שי קרן היסוד קרן היסוד04/04/2008-01/04/2008הולנד

ה נגוסהמולה שלמ קרן היסוד קרן היסוד06/04/2008-30/03/2008פנמה וגואטמלה
איציק דליה קרן היסוד קרן היסוד30/03/2008-26/03/2008צרפת

 28/03/2008-23/03/2008The Jewishקליפורניה
Federation 

The Jewish 
Federation 

פינס פז אופיר

 30/03/2008-23/03/2008The Jewishקליפורניה
Federation 

The Jewish 
Federation 

כחלון משה

בשם , שגרירות יפאן30/03/2008-23/03/2008יפאן
 ממשלת יפאן

ניקוב סטס'מיסז ממשלת יפאן

חילו נאדיה הפדרציה היהודית הפדרציה היהודית31/03/2008-22/03/2008קליפורניה
מולה שלמה נגוסה לס'פדרציית לוס אנגלס'פדרציית לוס אנג30/03/2008-22/03/2008ב"ארה

ברוורמן אבישי גוריון-אוניברסיטת בןגוריון-אוניברסיטת בן21/03/2008-20/03/2008שוויץ, נבה'ז
מילר אלכס ממשלת טאיוואן ממשלת טאיוואן24/03/2008-19/03/2008טאיוואן
רותם דוד ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן25/03/2008-17/03/2008טיוואן

 16/03/2008-15/03/2008Strategicטורקיה
Foresight Group 

Strategic Foresight 
Group 

סנה אפרים

הפדרציה היהודית 30/03/2008-15/03/2008ארצות הברית
 לס'של לוס אנג

הפדרציה היהודית של 
 לס'לוס אנג

חסון יואל

 SPDמפלגת 14/03/2008-12/03/2008גרמניה, ברלין
 הגרמנית

אביטל קולט קרן פרידריך אברט

דותן עמירה 17/03/2008-12/03/2008swiss peace swiss peaceשוייץ
יתום דני 17/03/2008-12/03/2008swisspeace swisspeaceשויץ
 SPDמפלגת 14/03/2008-12/03/2008גרמניה, ברלין

 הגרמנית
פינס פז אופיר "הברט"קרן 

הודו , נפאל
 ותאילנד

אריאל אורי  שבי ישראלאגודת אגודת שבי ישראל20/03/2008-11/03/2008

 16/03/2008-11/03/2008the German SPDברלין,גרמניה
party 

The Friedrich Ebert 
Foundation 

ביילין יוסי

 SPDמפלגת 14/03/2008-11/03/2008גרמניה, ברלין
 הגרמנית

וילן אבשלום קרן הברט

כהן יעקב ופהמרכז רבני איר מרכז רבני אירופה13/03/2008-10/03/2008הונגריה
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
 - פטרבורג - סנט

 רוסיה
, האסיפה המחוקקת13/03/2008-10/03/2008

,פטרבורג- מחוז סנקט
 רוסיה

מחוז, האסיפה המחוקקת
 רוסיה, פטרבורג- סנקט

אלקין זאב

 ארגון צדקה - 10/03/2008-06/03/2008UJIAאנגליה
 יהודי בריטי

UJIA חסון יואל

אלכסנדר פלדמן חבר08/03/2008-05/03/2008אוראינה, קייב 
 פרלמנט אוקראינה

הקונגרס העולמי של 
 יהדות רוסיה

סולודקין מרינה

בוריס שפיגל 07/03/2008-05/03/2008אוקראינה, קייב
ואלכסנדר פלדמן 

ס היהודיבשם הקונגר
 הבינלאומי

שמטוב ליה קונגרס יהודי

אליעזר פלדמן חבר 09/03/2008-05/03/2008אוקראינה, קייב
 פלמנט אוקראיני

הקונגרס העולמי של 
 יהדות דוברת רוסית

אדלשטיין יולי יואל

 09/03/2008-05/03/2008Word Congress ofאוקראינה, קייב
Russian Jewry 

Word Congress of 
Russian Jewry 

אילטוב רוברט

דותן עמירה משרד החוץ משרד החוץ06/03/2008-05/03/2008בריסל
 - ב "ארה

וושינגטון 
 ונאשוויל

11/03/2008-05/03/2008IIACF- 
International 
Israel Allies 

Caucus 
Foundation 

IIACF- International 
Israel Allies Caucus 

Foundation 

נוקד אורית

קונגרס יהודי רוסיה 08/03/2008-05/03/2008אוקראינה, קייב
 ואוקראינה

קונגרס יהודי רוסיה 
 ואוקראינה

מילר אלכס

קונגרס יהודי רוסיה 08/03/2008-05/03/2008קייב
 העולמי

קונגרס יהודי רוסיה 
 העולמי

ןכהן אמנו

, דאלאס- ב "ארה
וושינגטון ונשוויל

חוג ידידי המרכז 10/03/2008-05/03/2008
, הרפואי אסף הרופא

IIACF 

חוג ידידי המרכז הרפואי 
 IIACF, אסף הרופא

אלון בנימין

לאומי -הארגון הבין07/03/2008-05/03/2008 אוקראינה- קייב 
של יהודים דוברי 

 רוסית

אלקין זאב הגורם המזמין

קונגרס יהודי רוסיה 08/03/2008-05/03/2008קייב
 העולמי

קונגרס יהודי רוסיה 
 העולמי

לנדבר סופה

ליצמן יעקב ארגון הקרור ישראל גולדשמיד06/03/2008-04/03/2008מוסקבה
 08/03/2008-04/03/2008World Congressאוקראינה, קייב

of Russian Jewry
World Congress of 

Russian Jewry 
 יוסףשגל

 07/03/2008-02/03/2008Americanב"ארה
University 

American University ברוורמן אבישי

סנה אפרים משרד החוץ היפני משרד החוץ היפני08/03/2008-02/03/2008יפן
חסון יואל קרן היסוד קרן היסוד02/03/2008-28/02/2008דרום אפריקה

נועה הת-  02/03/2008-28/02/2008FZYאנגליה
 הציונית בבריטניה

FZY  - התנועה הציונית 
 בבריטניה

מלכיאור מיכאל

 ארגון 03/03/2008-27/02/2008gatewaysב"ארה
לחינוך והמשכיות 

 הבונדס, יהודית

Gatewaysארגון לחינוך 
, והמשכיות יהודית

 הבונדס

נתניהו בנימין

 מרכז - גבעת חביבה 02/03/2008-26/02/2008ב"ארה, יורק- ניו
רעיוני של הקיבוץ 

 הארצי

מרכז רעיוני של הקיבוץ 
 הארצי

וילן אבשלום

אוניברסיטת  + 22/02/2008-22/02/2008ECFירדן
 ברנדייס

ECF +   אוניברסיטת
 ברנדייס

סנה אפרים

 25/02/2008-22/02/2008IEPM - CLUB DEקטאר, דוחה
MONACO 

 Institute for 
Mediterranean 

Political Studies 

IEPM - CLUB DE 
MONACO 

ביילין יוסי

עמותת רפואה וישועה  נחמן וידיסלבסקי21/02/2008-20/02/2008ב"ארה
 )ל"רק טיסות ללא אש(

ליצמן יעקב
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
ביילין יוסי משרד החוץ משרד החוץ21/02/2008-18/02/2008גרמניה, ןברלי

איגוד הקהילה 21/02/2008-18/02/2008רוסיה, מוסקבה
 היהודית ברוסיה

איגוד הקהילה היהודית 
 ברוסיה

אילטוב רוברט

איגוד הקהילות 21/02/2008-18/02/2008מוסקבה
 היהויות ברוסיה

איגוד הקהילות היהויות 
 ברוסיה

שגל יוסף

 21/02/2008-16/02/2008singaporeסינגפור
airshow&events 

pte ltd 

singapore airshow 
&events pte ltd 

בן ישראל יצחק

ברוורמן אבישי גוריון-אוניברסיטת בןגוריון-אוניברסיטת בן17/02/2008-15/02/2008שוויץ
אביטל קולט ו"ויצו"ויצ10/02/2008-07/02/2008לונדון

מארגני וועידה 08/02/2008-06/02/2008מוסקבה
INSTUTUTE OF 

EUROPE 

מארגני וועידה 
INSTITUTE OF 

EUROPE 

שגל יוסף

אלדד אריה 07/02/2008-06/02/2008OFS OFSבלגיה
יתום דני קרן היסוד קרן היסוד09/02/2008-06/02/2008פריז
אדלשטיין יולי יואל הקונגרס האמריקאי מריקאיהקונגרס הא08/02/2008-05/02/2008ב וושינגטון"ארה

 07/02/2008-05/02/2008National Prayerוושינגטון
Breakfast (NPB) 

National Prayer 
Breakfast 

טיבי אחמד

אביטל קולט קרן היסוד קרן היסוד01/02/2008-31/01/2008נבה'ז
 27/01/2008-25/01/2008rosa Luxemburgרוסיה

Foundation 
rosa Luxemburg 

Foundation 
כהן רן

פלסנר יוחנן 27/01/2008-24/01/2008forward thinking forward thinkingלונדון
אדלשטיין יולי יואל 27/01/2008-24/01/2008Forward ThinkingForward Thinkingלונדון אנגליה
רותם דוד 27/01/2008-24/01/2008forward  thinking forward thinkingלונדון אנגליה

 Forwardארגון 27/01/2008-24/01/2008לונדון
Thinking 

 Forwardארגון 
Thinking 

כחלון משה

 27/01/2008-24/01/2008forward thinking forward thinkingלונדון
organisation 

יתום דני

מילר אלכס 27/01/2008-24/01/2008Forward ThinkingForward Thinkingלונדון
חרמש שי 27/01/2008-24/01/2008forward thinking forward thinkingלונדון
מרגי יעקב 27/01/2008-24/01/2008forward thinking forward thinkingלונדון
וילן אבשלום 19/01/2008-17/01/2008cipmo cipmoמילאנו
כז האיטלקי המר20/01/2008-17/01/2008איטליה

לשלום במזרח התיכון
המרכז האיטלקי לשלום 

 במזרח התיכון
חסון יואל

המכון לחקר המזרח 19/01/2008-17/01/2008מילנו
 התיכון במילנו

ת "המרכז לחקר המזה
 במילנו

אביטל קולט

, מרכז ברקלי20/01/2008-16/01/2008ב"ארה
אוניברסיטת 

 טאון'ורג'ג

אור מיכאלמלכי טאון'ורג'אוניברסיטת ג

ששון מנחם- בן קרן אדנאואר קרן אדנאואר20/01/2008-13/01/2008גרמניה
לנדבר סופה קרן קונרד אדנאואר קרן קונרד אדנאואר20/01/2008-13/01/2008גרמניה ברלין

גלנטי יצחק קרן קונרד אדנאוור קרן קונרד אדנאוור20/01/2008-13/01/2008ברלין, גרמניה
כהן אמנון קונראד אנוואר אנוואר- קונראד18/01/2008-13/01/2008גרמניה, ברלין

אגודת עיתונאים 13/01/2008-11/01/2008גרמניה
 גרמניה

אגודת עיתונאים גרמניה חרמש שי

סנה אפרים 18/11/2008-11/01/2008AIPAC AIPACב"ארה
חסון יואל ני הנוער הציו- קדימה הנוער הציוני- קדימה13/01/2008-09/01/2008בלגיה

ועדת הבחירות 25/12/2007-20/12/2007אוזבקיסטן
 המרכזית

אילטוב רוברט גורם חיצוני

סנה אפרים 16/12/2007-13/12/2007uclauclaאתונה
האיחוד ליהדות 16/12/2007-12/12/2007ב"ארה

 רפורמית
האיחוד ליהדות רפורמית ששון מנחם- בן

 13/12/2007-11/12/2007robert lowe chatham house לונדון
conference 

חילו נאדיה
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
+ארגון צרפת ישראל 15/12/2007-10/12/2007צרפת

 בונדס
. הטיסה במימון הכנסת

במימון השהות והאירוח 
 הארגונים

נתניהו בנימין

 דיטרויט- ב "ארה
 יגן'מיצ

17/12/2007-10/12/2007leket: the Israel 
Food Bank 

leket: the Israel Food 
Bank 

כחלון משה

וילן אבשלום ב" ארה-מרצ  ב" ארה-מרצ 16/12/2007-09/12/2007ארצות הברית
, ושינגטון די סי 

 ב"ארה
13/12/2007-09/12/2007ncsjncsj אדלשטיין יולי יואל

איתן מיכאל 13/12/2007-09/12/2007swisspeace swisspeaceשווייץ
ריבלין ראובן ישיבת בית אורות ישיבת בית אורות13/12/2007-07/12/2007ב"ארה
אביטל קולט קרן היסוד קרן היסוד16/12/2007-07/12/2007צרפת

סער גדעון 07/12/2007-06/12/2007the joshua fund the joshua fundוושינגטון
שגל יוסף 06/12/2007-04/12/2007Institute of EuropeInstitute of Europeרוסיה,מוסקבה

סנה אפרים 06/12/2007-30/11/2007IPFIPFב"ארה
דותן עמירה קרן פריידריך אברט קרן פריידריך אברט28/11/2007-26/11/2007בריסל
יתום דני קרן הברט קרן הברט28/11/2007-26/11/2007בריסל
הקונגרס היהודי 28/11/2007-26/11/2007בלגיה

 העולמי
חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי

 -אגודת ידידות קנדה27/11/2007-25/11/2007קנדה, טורונטו
 ישראל

 -אגודת ידידות קנדה
 ישראל

אדלשטיין יולי יואל

 26/11/2007-25/11/2007Centre forסלובניה
European 

Perspective 

Centre for European 
Perspective 

סנה אפרים

בן ישראל יצחק אוניברסיטת מניטובהאוניברסיטת מניטובה30/11/2007-24/11/2007קנדה

השתתפות בכנס של 25/11/2007-22/11/2007מצרים,קהיר
YPO 

YPO ביילין יוסי

תנועת השמאל 02/12/2007-22/11/2007פראג ומדריד
האירופאית והבית 

 הערבי בספרד

תנועת השמאל 
האירופאית והבית הערבי

 בספרד

ברכה מוחמד

אילטוב רוברט גורם חיצונימכון ון ליר בירושלים23/11/2007-18/11/2007אירלנד
מרגי יעקב גלנקרי גלנקרי23/11/2007-18/11/2007אירלנד
שנלר עתניאל משרד החוץ האירי מכון ון ליר21/11/2007-18/11/2007אירלנד
יתום דני 17/11/2007-15/11/2007BBC BBCלונדון

ששון מנחם- בן קרן אדנאואר קרן אדנאואר18/11/2007-13/11/2007וושינגטון
דותן עמירה קרן קונרד אדנאואר קרן קונרד אדנאואר17/11/2007-13/11/2007וושינגטון

שטייניץ יובל בונדס בונדס21/11/2007-13/11/2007ב"ארה
פלסנר יוחנן קרן אדנאוור קרן אדנאוור17/11/2007-13/11/2007וושינגטון
אביטל קולט קרן קונרד אדנאוור קרן קונרד אדנאוור18/11/2007-13/11/2007וושינגטון
יין יולי יואלאדלשט ארגון חמה ארגון חמה15/11/2007-12/11/2007ניו יורק

 והסוכנות 13/11/2007-11/11/2007UJCארצות הברית
 היהודית

UJCחסון יואל והסוכנות היהודית

 15/11/2007-11/11/2007Space Securityהודו
Programme 

Space Security 
Programme 

בן ישראל יצחק

פינס פז אופיר 12/11/2007-09/11/2007UJC UJCב"ארה
המכון למחקרי בטחון 09/11/2007-08/11/2007ניו יורק

 לאומי
המכון למחקרי בטחון 

 לאומי
סער גדעון

פלורידה(ב "ארה
 )ודאלאס

חוג ידידי המרכז 12/11/2007-07/11/2007
 הרפואי אסף הרופא

חוג ידידי המרכז הרפואי 
עמותה - תל השומר

. ר"ציבורית שהיא מלכ
 ללא מטרת רווח

רותם דוד

איציק דליה הבונדס הבונדס10/11/2007-05/11/2007ב"ארה
המרכז לחקר 09/11/2007-03/11/2007ב"ארה

 הנשיאות בוושינגטון
המרכז לחקר הנשיאות 

 בוושינגטון
בן ישראל יצחק
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יןגורם מזממועדיעדשם  גורם מממן 
וושינגטון, ב"ארה
D.C 

נצח משפחת "ארגון 07/11/2007-01/11/2007
 "ישראל

רביץ אברהם "נצח משפחת ישראל"

, הוועד למען החייל04/11/2007-30/10/2007ב"ארה
 ציוני אמריקה

ציוני, הוועדה למען החייל
 אמריקה

נתניהו בנימין

המועצה העולמית של  גוראיחוד מוסדות 01/11/2007-28/10/2007איטליה
 איחוד מוסדות גור

ליצמן יעקב

איתם אפי קרן היסוד קרן היסוד01/11/2007-28/10/2007ונצואלה
פינס פז אופיר 27/10/2007-25/10/2007SPD SPDגרמניה

 - האמבורג 
 גרמניה

28/10/2007-25/10/2007friedrich ebert 
foundation- spd 

friedrich ebert 
foundation- spd 

וילן אבשלום

יתום דני בית יצחק רבין פריז בית יצחק רבין27/10/2007-24/10/2007פריז
 ידידי ישראל 24/10/2007-21/10/2007CFIבריטניה, לונדון

 במפלגה השמרנית
CFI, BICOM והבה מגלי

 - 24/10/2007-21/10/2007CFIאנגליה, לונדון
Conservative 

Friends of Israel 

CFI, LFI, BICOM והבה מגלי

והבה מגלי 27/10/2007-21/10/2007CFI, LFI, BICOM CFI, LFI, BICOMאנגליה, לונדון
פלסנר יוחנן מפלגת הצעירים מפלגת הצעירים21/10/2007-19/10/2007גרמניה
 21/10/2007-18/10/2007BICOMלונדון

אילן- ת ברואוניברסיט
BICOM ואוניברסיטת 

 אילן- בר
נתניהו בנימין

צו פיוס , בסוד שיח עמותת סוד שיח21/10/2007-18/10/2007קפריסין
 גרופ' ואוקספורד ריסרצ

מרגי יעקב

צו פיוס  , בסוד שיח בסוד שיח21/10/2007-18/10/2007קפריסין
 גרופ' וריסצ

פינס פז אופיר

 CENTER FOR: 19/10/2007-17/10/2007בריסל
VIGILIANT 
FREEDOM 

 :CENTER FOR 
VIGILIANT 
FREEDOM 

אלדד אריה

אורון חיים קיבוץ להב קיבוץ להב15/10/2007-10/10/2007לאס וגאס
ארדן גלעד מרכז מורשת בגין מרכז מורשת בגין12/10/2007-09/10/2007לס'לוס אנג
זולאי דודא קרן ארבט קרן אברט12/10/2007-07/10/2007בריסל
אביטל קולט ו"נאט ו"נאט02/10/2007-30/09/2007בריסל
הנגבי צחי ו"נאט ו"נאט02/10/2007-30/09/2007בריסל
שטייניץ יובל ב"ועחו ו"נאט03/10/2007-30/09/2007בריסל
לבנת לימור ו"נאט ו"נאט03/10/2007-30/09/2007בריסל
שנלר עתניאל ו"נאט ו"נאט03/10/2007-30/09/2007בריסל
דותן עמירה נאטונאטו03/10/2007-30/09/2007בריסל

יתום דני שגרירות סין יתום דני30/09/2007-23/09/2007סין
פינס פז אופיר ועידת הלייבור ועידת הלייבור27/09/2007-23/09/2007לונדון
"אהבת שלום"קהילת 23/09/2007-16/09/2007ב"ארה

 ב"ארה
" אהבת שלום"קהילת 
 ב"ארה

אמסלם חיים

כהן יעקב EPIארגון  EPIארגון 13/09/2007-13/09/2007בריסל
 20/09/2007-12/09/2007MACALESTERב''ארה

COLLEGE 
MACALESTER 

COLLEGE 
ביילין יוסי

הקהילה היהודית 11/09/2007-09/09/2007אוקראינה
אוקראינה, קריבוי רוג

הקהילה היהודית קריבוי 
 האוקראינ, רוג

ריבלין ראובן

, רוק- קריבוי
 אוקראינה

מילר אלכס הקהילה היהודית הקהילה היהודית11/09/2007-09/09/2007

קריבוי, אוקראינה
 רוג

-קהילה יהודית דתית 11/09/2007-09/09/2007
אוקראינה, קריבוי רוג

-קהילה יהודית דתית
 אוקראינה, קריבוי רוג

אילטוב רוברט

אביטל קולט קרן פרידריך אברט קרן פרידריך אברט09/09/2007-06/09/2007 ברלין- גרמניה 
 12/09/2007-05/09/2007American Friendsב"ארה

of Likud 
American Friends of 

Likud 
לבנת לימור
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
והבה מגלי ממשלת סיןאו שינג'צ, שגריר סין11/09/2007-04/09/2007יןס, ין'בייג

Washington 
D.C -ב" ארה 

הפורום לשיפור 09/09/2007-03/09/2007
הביטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות בישראל

, תמרה אידל גוטשתיין
, שרי פוקס, שימחה אידל

פוקס וקרן מאור' קרן מש

כחלון משה

הפורום לשיפור 09/09/2007-02/09/2007ב"ארה
הביטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות בישראל

, תמרה אידל גוטשתיין
, שרי פוקס, שימחה אידל

קרן מאור, פוקס' קרן מש

ברוורמן אבישי

הפורום לשיפור 10/09/2007-02/09/2007ב"ארה
 בטחון תזונתי

פוקס ותורמים' קרן משפ מלכיאור מיכאל

חסון יואל האיחוד האירופי האיחוד האירופי13/09/2007-02/09/2007ה וצרפתבלגי
Washington, 
D.C., United 

States 

הפורום לשיפור 09/09/2007-02/09/2007
הביטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות בישראל

תמרה אידל גוטשתיין 
,שרי פוקס,שימחה אידל ,

וקרן מאור,פוקס ' קרן מש

סקי ניסןסלומינ

הפורום לשיפור 09/09/2007-02/09/2007ב"ארה, וושינגטון
הביטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות בישראל

תמרה אידל גוטשתיין 
 ועוד

וילן אבשלום

הפורום לשיפור 09/09/2007-02/09/2007ב"ארה, וושינגטון
הביטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות בישראל

, שטייןתמרה אידל גוט
, שרי פוקס, שמחה אידל

 קרן פוקס וקרן מאור

נוקד אורית

תורמים פרטיים 09/09/2007-02/09/2007ב וושינגטון"ארה
שמנהלים קרנות 

משפחתיות מטעם 
 משפחותיהם

, תמרה אידל גוטשתיין
, שרי פוקס, שימחה אידל

פוקס וקרן מאור ' קרן מש
תורמים פרטיים (

המנהלים קרנות 
משפחתיות מטעם 

 משפחותיהם

רותם דוד

הפורום לשיפור 11/09/2007-02/09/2007ב"ארה
הבטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות

הפורום לשיפור הבטחון 
התזונתי וקידום אוכלסיות

 עניות

תירוש רונית

הפורום לשיפור 09/09/2007-02/09/2007ב"ארה
הבטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות

, תייןתמרה אידל גוטש
, שרי פוקס, שימחה אידל

פוקס וקרן ' קרן משפ
 מאור

טל דוד

הפורום לשיפור 09/09/2007-02/09/2007ב"ארה
הבטחון התזונתי 
וקידום אוכלוסיות 

 עניות בישראל

, תמרה אידל גוטשתיין
, שרי פוקס, שימחה אידל

פוקס וקרן מאור' קרן מש

חילו נאדיה

 covenant 02/09/2007-30/08/2007ב"בארבדוס ארה
alliances 

covenant alliances רותם דוד

 - אודסה 
 אוקראינה

איחוד הקהילות 02/09/2007-30/08/2007
היהודיות בדרום 

 אוקראינה

איחוד הקהילות היהודיות
 בדרום אוקראינה

כחלון משה

איחוד הקהילות 02/09/2007-30/08/2007אוקראינה
היהודיות בדרום 

 וקראינהא

הקהילה היהודית וארגון 
איחוד הקהילות "

היהודיות בדרום 
 "אוקראינה

חסון ישראל

 Covenantארגון 02/09/2007-30/08/2007ברבדוס
Alliances 

 Covenantארגון 
Alliances 

אלון בנימין

איחוד הקהילות 02/09/2007-30/08/2007אוקראינה
היהודיות בדרום 

 אוקראינה

חסון יואל ודסהקהילה יהודית בא

איחוד הקהילות היהודיות קהילת יהודי אודסה02/09/2007-30/08/2007אוקריאנה
 בדרום אוקראינה

אדלשטיין יולי יואל
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
כהן אמנון הקהילה היהודית הקהילה היהודית03/09/2007-30/08/2007אוקריאנה

חילו נאדיה ם"האו ם"האו01/09/2007-29/08/2007בלגיה
אלדד אריה 09/09/2007-26/08/2007Calvary Chapel Calvary Chapelלוס אנגלס

חברת הידידות 24/08/2007-17/08/2007דנמרק
 דנמרק ישראל

 חברת הידידות דנמרק
 ישראל

מלכיאור מיכאל

ביילין יוסי ממשלת שוויץ ממשלת שוויץ13/08/2007-12/08/2007שוויץ,ברן
אוסטרליה ניו 

 זילנד
סנה אפרים משרד החוץ משרד החוץ18/08/2007-12/08/2007

איציק דליה הבונדס הבונדס19/08/2007-12/08/2007ב וקנדה"ארה
יתום דני עמותת מפתן פתןעמותת מ11/08/2007-09/08/2007קונטיקט

 07/08/2007-02/08/2007Jerusalem יפן- טוקיו 
Summit Asia 

אלון בנימין קרן ירושלים המערבית

 08/08/2007-31/07/2007jerusalem summitיפו וטאיוואן
asia 

סער גדעון קרן ירושלים המערבית

 נציג ממשלת טאייואן01/08/2007-30/07/2007 טאייואן- טאייפי 
 בישראל

אלון בנימין קרן ירושלים המערבית

אילון עמיחי מכון וושינגטון מכון וושינגטון21/08/2007-29/07/2007ב"ארה
מכון וושינגטון 01/08/2007-29/07/2007ב"ארה

למדיניות מזרח 
 תיכונית

מכון וושינגטון למדיניות 
 מזרח תיכונית

סנה אפרים

סנה אפרים 28/07/2007-26/07/2007UCLA UCLAאתונה
ברוורמן אבישי אוניברסיטת בן גוריון פגישות עם תורמים28/07/2007-26/07/2007צרפת

קרן סיוע באהבה 26/07/2007-24/07/2007ב"שיקגו ארה
 לישראל

קרן סיוע באהבה לישראל גלזר אלחנן

סנה אפרים ממשלת דנמרק ממשלת דנמרק18/07/2007-17/07/2007דנמרק
 23/07/2007-15/07/2007media watchב"ארה

international 
media watch איתם אפי

 15/07/2007-13/07/2007THEספרד
FOUNDATION 
FOR JAVEA'S 
FORUM FOR 

NEIGHBOURHO
OD 

THE FOUNDATION 
FOR JAVEA'S 
FORUM FOR 

NEIGHBOURHOOD

ביילין יוסי

כהן רן מפלגת מרצ ממשלת מצרים08/07/2007-08/07/2007מצרים, קהיר
ביילין יוסי יחד- מפלגת מרצ ממשלת מצרים08/07/2007-08/07/2007מצרים
אורון חיים מרצ ממשלת מצרים08/07/2007-08/07/2007מצרים
שר החוץ המצרי 08/07/2007-08/07/2007מצריים

 אלבז
גלאון זהבה מפלגת מרצ

אבשלוםוילן  מרצ ממשלת מצרים08/07/2007-08/07/2007מצרים
ארגון בטחון ושיתוף 09/07/2007-05/07/2007אוקראינה,קייב 

 פעולה אירופאי
אילטוב רוברט כנסת

מזכירות המפלגה 03/07/2007-02/07/2007בריסל
- הסוציאליסטית

 הפרלמנט האירופי

מזכירות המפלגה 
הפרלמנט- הסוציאליסטית

 האירופי

פינס פז אופיר

ה הגיאוגרפית החבר08/07/2007-01/07/2007ספרד
 "מלכת המדבר"

תירוש רונית אישי

מארגני פסטיבל 05/07/2007-29/06/2007מוסקבה
קולנוע רוסי בישראל

מארגני פסטיבל קולנוע 
 רוסי בישראל

שגל יוסף

האינטרנאציונאל 30/06/2007-28/06/2007שוויץ
 הסוציאליסטי

ביילין יוסי יחד- מפלגת מרצ

אנטרנציונל 30/06/2007-28/06/2007שוויץ
 סוציאליסטי

סנה אפרים אנטרנציונל סוציאליסטי

ארגון האומות 29/06/2007-24/06/2007טוקיו יפן
 המאוחדות

ארגון האומות המאוחדות תירוש רונית

ששון מנחם- בן 28/06/2007-21/06/2007SAJS SAJSגרמני וספרד

11 



 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
  הנחל AEIארגון 24/06/2007-20/06/2007ארצות הברית

 החרדי
נתניהו בנימין  הנחל החרדיAEIארגון 

וושינגטון וניו יורק
 ב"ארה, 

חברה שלא (ם "תל ם"תל21/06/2007-18/06/2007
 )למטרות רווח

וילן אבשלום

זיו יצחק ממשלת בולגריה ממשלת בולגריה20/06/2007-16/06/2007בולגריה
מפלגת השמאל 18/06/2007-14/06/2007גרמניה, ברלין

 המאוחדת הגרמנית
מפלגת השמאל 

 המאוחדת הגרמנית
כהן רן

הקונגרס היהודי 12/06/2007-08/06/2007ניו יורק
 העולמי

חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי

רס היהודי הקונג11/06/2007-07/06/2007ניו יורק
 העולמי

מרגי יעקב הקונגרס היהודי העולמי

אלדד אריה וזף זרלי'סנטור ג וזף זרלי'סנטור ג07/06/2007-04/06/2007קנדה- ב"ארה
שטייניץ יובל 10/06/2007-02/06/2007convrgence convrgenceב"ארה
 10/06/2007-02/06/2007Inter Agency Taskב"ארה

Force on Israeli 
Arab Issues 

Inter Agency Task 
Force on Israeli Aarb 

Issues 

סוייד חנא

הקהילה היהודית 29/05/2007-28/05/2007אודסה
 באודסה

הקהילה היהודית 
 באודסה

רביץ אברהם

איחוד האמירויות
 הערביות

משרד החוץ של 03/06/2007-27/05/2007
רויות איחוד האמי
 הערביות

משרד החוץ של איחוד 
 האמירויות הערביות

זכור עבאס

קבוצה בראשות נלסון27/05/2007-24/05/2007דרום אפריקה
 מנדלה

קבוצה בראשות נלסון 
 מנדלה

ביילין יוסי

 17/05/2007-16/05/2007The Arab Centerירדן
for Democracy 

and Peace 
Studies 

The Arab Center for 
Democracy and 
Peace Studies 

אורון חיים

המרכז הערבי 17/05/2007-16/05/2007 ירדן- עקבה
ללימודי דמוקרטיה 

 ושלום

המרכז הערבי ללימודי 
 דמוקרטיה ושלום

וילן אבשלום

המרכז הערבי 17/05/2007-16/05/2007ירדן, עקבה
ללימודי דמוקרטיה 

 ושלום

ימודי המרכז הערבי לל
 דמוקרטיה ושלום

כהן רן

 His Excellency:    16/05/2007-16/05/2007ירדן
Dr. Abed Al 

Salam Al Majali 
Chairman of the 

Board of Trustees 
of  

The Arab Center 
for Democracy 

and Peace 
Studies 

    :His Excellency Dr. 
Abed Al Salam Al 

Majali Chairman of 
the Board of Trustees 

of  
The Arab Center for 

Democracy and 
Peace Studies 

דותן עמירה

המרכז הערבי לימודי 17/05/2007-16/05/2007ירדן, עקבה
 שלום ודמוקרטיה

המרכז הערבי לימודי 
 שלום ודמוקרטיה

מלכיאור מיכאל

אילטוב רוברט כנסת ישראל ולדימיר ולמן17/05/2007-15/05/2007טאלין/סטוניהא
אודסה 

 )אוקראינה (
איחוד הקהילות 17/05/2007-15/05/2007

היהודיות בדרום 
 אוקריאנה

איגוד הקהילות היהודיות 
 באוקראינה

כהן יעקב

 17/05/2007-15/05/2007Eesti Juudiusuאסטוניה
Kogudus 

Eesti Juudiusu 
Kogudus 

נודלמן מיכאל

הקהילה היהודית 16/05/2007-15/05/2007אסטוניה
 אסטוניה

הקהילה היהודית 
 אסטוניה

שגל יוסף

ארדן גלעד 22/05/2007-14/05/2007Eaglas Wings Eaglas Wingsלס'לוס אנג
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
המרכז הערבי 10/05/2007-10/05/2007ירדן, עמאן

ללימודי דמוקרטיה 
 ושלום

המרכז הערבי ללימודי 
 דמוקרטיה ושלום

וילן אבשלום

כהן רן ם"האו ם"האו12/05/2007-09/05/2007דרום אפריקה
הקונגרס היהודי 08/05/2007-06/05/2007ב"ארה

 מיהעול
חרמש שי הקונגרס היהודי העולמי

איתם אפי מדיה ווטש מדיה ווטש16/05/2007-06/05/2007ב"ארה
נוקד אורית 06/05/2007-03/05/2007Bnai Jeshurun Bnai Jeshurunב"קליבלנד ארה

 04/05/2007-03/05/2007Marmara Groupתורכיה
Econumic and 

Social Research 
Foundation 

Marmara Group 
Econumic and Social 
Research Foundation

שגל יוסף

אביטל קולט AIMארגון  AIMארגון 05/05/2007-02/05/2007בריסל
 05/05/2007-02/05/2007AIM - Action in theבריסל

Mediterranean 
AIM - Action in the 

Mediterranean 
אורון חיים

 09/05/2007-02/05/2007Senator Josephב"ארה
Zarelli 

Convergence 
northwest conference

לבנת לימור

ביילין יוסי 03/05/2007-30/04/2007AJC AJCארצות הברית
חרמש שי גלנקרי גלנקרי03/05/2007-29/04/2007אירלנד
 - אירלנד" גלנקרי"03/05/2007-29/04/2007אירלנד

 ארגון שלום וגישור
ן  ארגו-גלנקרי אירלנד
 שלום וגישור

גלנטי יצחק

מרגי יעקב 03/05/2007-29/04/2007glencree glencreeאירלנד
 03/05/2007-29/04/2007Glencree Centreאירלנד

for peace and 
reconciliation 

 GLENCREE 
CENTRE  for peace 

and reconciliation 

דותן עמירה

 - נדאירל" גלנקרי"03/05/2007-29/04/2007אירלנד
 ארגון שלום וגישור

 ארגון - אירלנד" גלנקרי"
 שלום וגישור

סלומינסקי ניסן

 03/05/2007-29/04/2007The Glencreeאירלנד
Centre for Peace 

and Reconciliation

The Glencree Centre 
for Peace and 
Reconciliation 

נוקד אורית

כחלון משה מרכז גלנקרי אירלנדדמרכז גלנקרי אירלנ03/05/2007-29/04/2007אירלנד
גלזר אלחנן הפרלמנט הקרואטי הפרלמנט הקרואטי27/04/2007-26/04/2007קרואטיה
אגודת הידידות 27/04/2007-26/04/2007קרואטיה

ישראל -קרואטיה
 בפרלמנט הקרואטי

חסון יואל ממשלת קרואטיה

חברה- " אחדבית "חברת  "בית אחד"04/05/2007-25/04/2007ארצות הברית
 שלא למטרות רווח

וילן אבשלום

האגודה ההיסטורית 26/04/2007-24/04/2007ב"ארה
 אמריקאית- יהודית 

האגודה ההיסטורית 
 אמריקאית- יהודית

אדלשטיין יולי יואל

מרכז סבן למדיניות 20/04/2007-17/04/2007ב"ארה
 המזרח התיכון

מרכז סבן למדיניות 
 המזרח התיכון

מלכיאור מיכאל

, אוזבקיסטאן
, אן'אזרביג

 וגיאורגיה

כהן אמנון הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית19/04/2007-12/04/2007

שלום סילבן 18/04/2007-12/04/2007bonds bondsמיאמי  וניו יורק
יצחקי אביגדור הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית19/04/2007-12/04/2007אוזבקיסטן
, אוזבקיסטן

אן 'אזרביג
 וגיאורגיה

ר הנהלת הסוכנות "יו19/04/2007-12/04/2007
זאב בילסקי, היהודית

אילטוב רוברט הסוכנות היהודית

, אוזבקיסטאן
אן 'אזרביג

 וגיאורגיה

כהן רן הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית19/04/2007-12/04/2007
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, אוזבקיסטן

אן 'אזרביג
 וגיאורגיה

סער גדעון הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית19/04/2007-12/04/2007

שטייניץ יובל ב"ארה- ליכוד ב"ארה- ליכוד18/04/2007-04/04/2007ב"ארה
 29/03/2007-27/03/2007QATARקטאר

FOUNDATION 
QATAR 

FOUNDATION 
ביילין יוסי

והבה מגלי ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן01/04/2007-27/03/2007טיוואן
י 'מלון רגנס
 ירושלים

גלזר אלחנן שדולת הנוצרים שדולת הנוצרים27/03/2007-26/03/2007

אוניברסיטת 30/03/2007-26/03/2007ב"ארה
 פנסלבניה

המכון ללימודים 
תקדמים באוניברסיטת מ

 פנסלבניה

ששון מנחם- בן

מלון - פרלמנט סלובקיר פרלמנט סלובקי"יו29/03/2007-25/03/2007סלובקיה
הוצאות - כנסת.ל"ואש

 טיסה הלוך ושוב

ברזניץ שלמה

יצחקי אביגדור בונדס בונדס31/03/2007-22/03/2007ב"ארה
וילנאי מתן טיוואןממשלת  ממשלת טיוואן26/03/2007-22/03/2007טיוואן

הפדרציה היהודית 29/03/2007-22/03/2007קליפורניה
 לס'של לוס אנג

הפדרציה היהודית של 
 לס'לוס אנג

חסון יואל

המרכז האיטלקי 25/03/2007-22/03/2007 איטליה-מילאנו
, ת"שלום במזה

Federica Cardelli -
 ר"יו

המרכז האיטלקי שלום 
משרד החוץ , ת"במזה

.יריית מלאנוהאיטלקי וע

דותן עמירה

כחלון משה ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן26/03/2007-22/03/2007טאווין
חסון יואל ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן26/03/2007-22/03/2007טייוואן
ת"המכון לחקר המזה25/03/2007-22/03/2007מילאנו

cipmo 
ת "המכון לחקר המזה

cipmo 
אביטל קולט

חילו נאדיה ם"האו ם"האו23/03/2007-22/03/2007איטליה
ועד היהודי של לוס 29/03/2007-22/03/2007ב"ארה

 לס'אנג
ועד היהודי של לוס 

 לס'אנג
שטייניץ יובל

 30/03/2007-21/03/2007Jewishב"ארה
Community 

Relations Council 
of Boston 

Jewish Community 
Relations Council of 

Boston 

כיאור מיכאלמל

איתן מיכאל ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן26/03/2007-21/03/2007טיוואן
כהן רן ם"האו ם"האו24/03/2007-21/03/2007איטליה, רומא
ועידת הנשיאים 27/03/2007-21/03/2007ב"ארה

והמגבית היהודית 
 המאוחדת

אדלשטיין יולי יואל ב"קרן נד

והבה מגלי קרן אדנאואר ן אדנאוארקר20/03/2007-19/03/2007טוניס
רותם דוד ב"תר ארה"קרן בי ב"תר ארה"קרן בי21/03/2007-15/03/2007ב"ארה

ביילין יוסי 25/03/2007-15/03/2007JFNJFNארצות הברית
תורמים  מארצות 18/03/2007-13/03/2007ב"ארה

 הברית
יתום דני חשבון פריימריס

וילנאי מתן אייפאק אייפאק13/03/2007-11/03/2007ב"וושינגטון ארה
ידידי הליכוד + אייפק 16/03/2007-11/03/2007ב"ארה

 ב"בארה
ידידי הליכוד +אייפק
 ב"בארה

סער גדעון

חסון יואל ק"איפ ק"איפ13/03/2007-11/03/2007וושינגטון
Berlin11/03/2007-09/03/2007European-Israeli 

Dialogue 
European-Israeli 

Dialogue 
ברוורמן אבישי

 חברה שלא - ם "תל ם"תל11/03/2007-08/03/2007ב"ארה, יורק- ניו
 למטרות רווח

וילן אבשלום

האגודה למען החייל 18/03/2007-08/03/2007ב"מיאמי ארה
 ב"בארה

האגודה למען החייל 
 ב"בארה

דותן עמירה

 חולים אייפק ובית12/03/2007-08/03/2007ב"ארה
 ביקור חולים

אייפק ובית חולים ביקור 
 חולים

נתניהו בנימין
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שטייניץ יובל 09/03/2007-05/03/2007ISRAEL UPDATEISRAEL UPDATEב"ארה

ברזניץ שלמה קוגניפיט 11/03/2007-01/03/2007ASAשיקגו
מלכיאור מיכאל 02/03/2007-28/02/2007General Synod General Synodאנגליה

חרמש שי ממשלת יפן ממשלת יפן11/03/2007-28/02/2007יפן
איתם אפי בית הלוחם בית הלוחם02/03/2007-25/02/2007קנדה,ב"ארה
ליצמן יעקב ד"קהילת חב רבי יהודה טייכטל25/02/2007-25/02/2007ברלין

מחלקת דיפלומטיה 08/03/2007-25/02/2007ארצות הברית
 שגרירות - ציבורית 

 תל אביב,ב"ארה

סוייד חנא קרן פורד

 25/02/2007-22/02/2007IEPM - Club deמונקו
Monaco 

 Institute for 
Med. Political 

Studies 

IEPM- Club de 
Monaco 

ביילין יוסי

אביטל קולט קרן היסוד קרן היסוד25/02/2007-21/02/2007מיאמי פלורידה
חסון ישראל גורם מדיני גורם מדיני20/02/2007-20/02/2007ירדן

עיריית ואוניברסיטת 18/02/2007-17/02/2007איטליה
 בולוניה

עיריית ואוניברסיטת 
 בולוניה

ביילין יוסי

 20/02/2007-16/02/2007national religiousב"רהא
broadcasters 

national religious 
broadcasters 

גלזר אלחנן

 - ב "ארה
וושינגטון 
 ואורלנדו

20/02/2007-14/02/2007Covenant 
Alliances 

Covenant Akkiances אלון בנימין

משרד החוץ הספרדי 11/02/2007-07/02/2007ספרד
יר באמצעות שגר
 ספרד בישראל

בית ספרד ישראל 
 במדריד

סער גדעון

' מח, יורי גורוב 07/02/2007-05/02/2007דוחה קטאר
 זכויות פלסטינים

גלאון זהבה ם"האו

טיבי אחמד ם"האו ם"האו06/02/2007-05/02/2007קטר
 08/02/2007-05/02/2007Association forקנדה

Israeli Global 
Interaction 

Association for Israeli 
Global Interaction 

אלון בנימין

 08/02/2007-05/02/2007Watchmen for theקנדה, אוטווה
Nations 

Watchmen for the 
Nations 

כהן רן

איתם אפי 12/02/2007-04/02/2007Media watch Mediawatchב"ארה
 - שדולת קנדה 09/02/2007-04/02/2007קנדה- אוטווה 

 שראלי
תירוש רונית  ישראל- שדולת קנדה 

 10/02/2007-01/02/2007AIGI - Associationקנדה, טורונטו
for Israeli Global 

Interaction 

AIGI נוקד אורית

 05/02/2007-31/01/2007NPB-Nationalוושינגטון
Prayer Breakfast 

NPB-National Prayer 
Breakfast 

ארדן גלעד

וילן אבשלום פורום ארוחת הבוקרפורום ארוחת הבוקר04/02/2007-31/01/2007ב"ארה, וושינגטון

ששון מנחם- בן מועדון ארוחת הבוקרמועדון ארוחת הבוקר02/02/2007-30/01/2007ב"ארה

 01/02/2007-30/01/2007National Prayerוושינגטון
Breakfast 

הקרן הבינלאומית של 
NPB 

טיבי אחמד

סער גדעון N.P.Bקרן פורום ארוחת הבוקר03/02/2007-29/01/2007.ב"ארה,וושינגטון

אביטל קולט קרן היסוד קרן היסוד29/01/2007-28/01/2007ציריך
 30/01/2007-26/01/2007Jerusalemלונדון

Summit 
Covenant Alliances אלון בנימין
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 28/01/2007-25/01/2007Jerusalemבריטניה, לונדון

Summit 
Jerusalem Summit, 

Exploits Ministry and 
Women on the Walls

נוקד אורית

 28/01/2007-25/01/2007cipmo - centroאיטליה, מילנו
italiano per la 

pace in medio 
oriente 

cipmo - centro 
italiano per la pace in 

medio oriente 

אמסלם חיים

 31/01/2007-25/01/2007Jewish family andסן פרנסיסקו
Children's 

Services 

Jewish family and 
Children's Services 

ניקוב סטס'מיסז

הפורופ הכלכלי 28/01/2007-24/01/2007שוויץ, דאבוס
העולמי בראשות 

 קלאוס שוואב' פרופ

ברוורמן אבישי הפורום הכלכלי העולמי

האגודה למען החייל 28/01/2007-24/01/2007לונדון
 בלונדון

האגודה למען החייל 
 בלונדון

נתניהו בנימין

המרכז הירושלמי 28/01/2007-24/01/2007לונדון
ומדינהלענייני ציבור 

המרכז הירושלמי לענייני 
 ציבור ומדינה

נוה דני

ארגון הפדרציה 18/01/2007-16/01/2007לונדון
 הציונית של אנגליה

ארגון הפדרציה הציונית 
 של אנגליה

סער גדעון

 21/01/2007-15/01/2007AMERICANב"ארה
FRIENDS OF 

LIKUD 

AMERICAN 
FRIENDS OF LIKUD

לבנת לימור

כחלון משה  פריז- הליכוד העולמי  פריז- הליכוד העולמי 18/01/2007-15/01/2007פריז

ל לשלום"המרכז הבינ13/12/2007-10/01/2007מדריד
 של טולדו

ל לשלום של"המרכז הבינ
 טולדו

אביטל קולט

 13/01/2007-10/01/2007TOLEDOספרד-מדריד
INTERNTIONAL 

CENTRE FOR 
PEASE 

 INTERNTIONAL 
CENTRE FOR 

PEASE 

חסון ישראל

 13/01/2007-10/01/2007madrid+15 CITPAX,Search forספרד-מדריד
common 

ground,TRES 
CULTURRS 

פינס פז אופיר

התאחדות הצעירים 31/12/2006-27/12/2006איטליה
 היהודים באיטליה

התאחדות הצעירים 
 היהודים באיטליה

חסון יואל

אגודת הידידים של 24/12/2006-22/12/2006ב"ארה
גוריון -אוניברסיטת בן

 ב"בארה

אגודת הידידים של 
גוריון -אוניברסיטת בן

 ב"בארה

ברוורמן אבישי

איגוד הקהילות 23/12/2006-22/12/2006גרוזיה
 היהודיות גרוזיה

איגוד הקהילות היהודיות 
 גרוזיה

כהן יעקב

קהילה , ן לימודמכו28/12/2008-22/12/2006לונדון
 יהודית

גלאון זהבה LIMMUD-לימוד

איגוד הקהילות 22/12/2006-21/12/2006גרוזיה
 היהודיות

איגוד הקהילות היהודיות אלקין זאב

איגוד הקהילות 21/12/2006-21/12/2006גאורגיה
 היהודיות גאורגיה

איגוד הקהילות היהודיות 
 גאורגיה

מילר אלכס

הקהילה היהודית 21/12/2006-21/12/2006גאורגיה
 גאורגיה

הקהילה היהודית 
 גאורגיה

מרציאנו יורם

איגוד הקהילות 22/12/2006-21/12/2006גרוזיה-גאורגיה
 היהודיות

איגוד הקהילות היהודיות אילטוב רוברט

ביילין יוסי ל חינוך לשלום.ח נבה'יוזמת ז20/12/2006-20/12/2006ברן- שוויץ
ארגון -גלנקרי אירלנד17/12/2006-14/12/2006אירלנד

 שלום וגישור
ארגון -גלנקרי אירלנד
 שלום וגישור

חסון ישראל

 - ארצות הברית 
 ניו יורק

וילן אבשלום "בית אחד"תנועת  "בית אחד"תנועת 17/12/2006-14/12/2006

ביילין יוסי ממשלת סין ממשלת סין18/12/2006-14/12/2006סין
 מרכז - גלנסריי 18/12/2006-14/12/2006אירלנד

 לשלום
 מרכז -גלנסריי אירלנד 

 לשלום
וילנאי מתן
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משהכחלון  גלנקרי אירלנד גלנקרי אירלנד17/12/2006-14/12/2006אירלנד

 -קואלה לומפור
 מאלזיה

גלאון זהבה ם"האו ם"האו19/12/2006-13/12/2006

אביטל קולט ממשלת סין נבה'יוזמת ז18/12/2006-13/12/2006סין
המרכז הירושלמי 14/12/2006-11/12/2006יורק- ניו

לענייני ציבור ומדינה
המרכז הירושלמי לענייני 

 ציבור ומדינה
נוה דני

המגבית -קרן היסוד12/12/2006-10/12/2006פריז
 המאוחדת לישראל

המגבית -קרן היסוד
 היהודית

אביטל קולט

אילון עמיחי פורום סבן פורום סבן11/12/2006-08/12/2006וושינגנטון- ב"ארה

ההסתדרות הציונית 10/12/2006-08/12/2006ארגנטינה
 העולמית

ההסתדרות הציונית 
 העולמית

חסון יואל

הפדרציה היהודית 16/12/2006-07/12/2006ת הבריתארצו
דני "ועמותה בשם 

יתום להנהגת מפלגת
 "העבודה

הפדרציה היהודית 
דני יתום "ועמותה בשם 

להנהגת מפלגת 
 "העבודה

יתום דני

יצחקי אביגדור קרן קונרד אדנאוור 10/12/2006-07/12/2006IPCRIטורקיה
 09/12/2006-06/12/2006Transnationalבריסל

Radical Party 
Transnational 
Radical Party 

כהן רן

חסון יואל קרן קונרד אדנאואראדאנאואר- קרן קונרד04/12/2006-03/12/2006ירדן

דותן עמירה אדאנאואר- קרן קונרדאדאנאואר- קרן קונרד04/12/2006-03/12/2006ירדן

והבה מגלי קרן  קונרד אדנאוארארקרן  קונרד אדנאו05/12/2006-02/12/2006ירדן
ערכים - "עמינו"08/12/2006-01/12/2006ב"ארה

פרוגרסיביים,ליברלים
 למען ישראל

פינס פז אופיר "עמינו"

 02/12/2006-01/12/2006Aspen Instituteאיטליה
Italia 

Aspen Institute Italia ביילין יוסי

שלום סילבן 08/12/2006-30/11/2006BONDS BONDSארצות הברית
 + 03/12/2006-29/11/2006evergreenארצות הברית

עמותת עמי אילון 
מנהיגות ראויה 

 לישראל

evergreen +  עמותת
עמי אילון מנהיגות ראויה 

 לישראל

אילון עמיחי

זיו יצחק הכנסת גלובוס גייטס גרופס29/11/2006-27/11/2006בולגריה
קהילה היהודית ה26/11/2006-23/11/2006מולדובה

 בקישינייב מולדובה
הקהילה היהודית 
 בקישינייב מולדובה

ליברמן אביגדור

יתום דני קרן פרידריך הברט דני יתום23/11/2006-21/11/2006בריסל
 - עמי אילון "עמותת 20/11/2006-16/11/2006לונדון

מנהיגות ראויה 
 "לישראל

 - עמי אילון "עמותת 
"מנהיגות ראויה לישראל

לון עמיחיאי

הקהילה היהודית בטינק זיהרלר. הרב לורנס ס20/11/2006-15/11/2006ב"ארה
 רסי'ניו ג

מלכיאור מיכאל

הקהילה היהודית אנגליהיונתן סאקס. הרב דר15/11/2006-14/11/2006לונדון אנגליה מלכיאור מיכאל

הקונגרס היהודי 15/11/2006-14/11/2006שטרסבורג
 האירופאי

 היהודי הקונגרס
 האירופאי

און רוני- בר

 - וושינגטון 
 ב"ארה

ת של "תוכנית המזה16/11/2006-14/11/2006
 מרכז וילסון

, מרכז וודרו וילסון
 וושינגטון

וילנאי מתן

חילו נאדיה 15/11/2006-12/11/2006ujcujcלוס אנגלס
נתניהו בנימין  ישראלUJC  ישראל15/11/2006-12/11/2006UJCב"ארה
 איחוד 16/11/2006-12/11/2006U.G.Cלס'נגלוס א

הקהילות היהודיות 
בפדרציות צפון 

 אמריקה

איחוד הקהילות היהודיות
 בפדרציות צפון אמריקה

סער גדעון

 16/11/2006-10/11/2006Americanב"ארה
FRIENDS Of 

Likud 

American FRIENDS 
Of Likud 

ארדן גלעד
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
הקונגרס הציוני 14/11/2006-10/11/2006פריז

 העולמי
חרמש שי הקונגרס הציוני העולמי

הארגון לשיתוף 12/11/2006-09/11/2006טורקיה
פעולה ישראלי 

 פלסטיני

דותן עמירה קרן אנדוואר

הארגון לשיתוף 12/11/2006-09/11/2006טורקיה
- פעולה ישראלי

 פלסטיני

יצחקי אביגדור קרן אדנאוור

וילנאי מתן משרד החוץ הישראלימשרד החוץ הישראלי10/11/2006-09/11/2006ירדן

חסון יואל הסוכנות היהודית הסוכנות היהדית20/11/2006-08/11/2006ארצות הברית
ניו - ב"ארה
 וושינגטון/יורק

הפורום היהודי 12/11/2006-06/11/2006
 ECF/עולמי

הפורום היהודי 
 ECF/העולמי

ביילין יוסי

חנין דב קרן רוזה לוכסמבורגקרן רוזה לוכסמבורג05/11/2006-03/11/2006גרמניה
קרן רוזה לוכסנבורג 05/11/2006-03/11/2006ברלין

 והבונדסטג
קרן רוזה לוכסנבורג 

 והבונדסטג
ביילין יוסי

המרכז למחקר 14/11/2006-01/11/2006הודו
התפתחות תעשייתית

שגרירות הודו- וכפרית

המרכז למחקר 
התפתחות תעשייתית 

 וכפרית

ברזניץ שלמה

 03/11/2006-01/11/2006Youth presidentקהיר
org 

Youth president org טיבי אחמד

שוחרי האוניברסיטה 02/11/2006-26/10/2006ב"ארה
 העברית

וחרי האוניברסיטה ש
 העברית

ששון מנחם- בן

שוחרי האוניברסיטה 02/11/2006-26/10/2006ב"ארה
 ב"העברית בארה

שוחרי האוניברסיטה 
 ב"העברית בארה

ששון מנחם- בן

משרד התיירות 30/10/2006-25/10/2006אוקראינה
והתרבות האוקראיני

משרד התיירות והתרבות
 האוקראיני

שמטוב ליה

- קרן פרידריך אברט26/10/2006-22/10/2006ברלין
 המשרד הישראלי

- קרן פרידריך אברט
 המשרד הישראלי

אזולאי דוד

ם "ח רמב"ביה
 בחיפה

ששון מנחם- בן ם בחיפה"ח רמב"ביהם בחיפה"ח רמב"ביה19/10/2006-19/10/2006

שטייניץ יובל אורלי בני דיוויס' הגבאורלי בני דיוויס' הגב26/10/2006-19/10/2006ב"ארה
הפדרציה היהודית 24/10/2006-19/10/2006ב"ארה

 של סוואנה
הפדרציה היהודית של 

 סוואנה
לבנת לימור

אילון עמיחי FDOארגון  FDOארגון 21/10/2006-18/10/2006ב"ארה
שלום סילבן ארגון בני ברית ארגון  בני ברית21/10/2006-18/10/2006קנדה

הקונגרס היהודי 19/10/2006-17/10/2006מוסקבה
 הארופאי

הקונגרס היהודי הארופאי רביץ אברהם

איתם אפי 24/10/2006-15/10/2006MEDIAWATCH MEDIAWATCHב"ארה
ראש ממשלת 15/10/2006-11/10/2006מולדובה

 מולדובה
ליברמן אביגדור מפלגת ישראל ביתנו

ארגון -2000פורום 11/10/2006-08/10/2006כיה'צ
כיה'י נשיא צ"שנוסד ע
 לשעבר

 ארגון 2000 פורום 
כיה 'י נשיא צ"שנוסד ע
 לשעבר

מלכיאור מיכאל

ביילין יוסי 07/10/2006-05/10/2006EUROMESCO EUROMESCOאיסטנבול
ששון מנחם- בן ששון-מנחם בן ביקור אישי16/10/2006-03/10/2006ב"ארה

ברוורמן אבישי אוניברסיטת בן גוריוןניברסיטת בן גוריוןאו01/10/2006-29/09/2006גרמניה
נוקד אורית 05/10/2006-27/09/2006UJC UJCדטרויט

 29/09/2006-25/09/2006Calvary Chapel ofקליפורניה
Costa Mesa 

Calvary Chapel of 
Costa Mesa 

אלדד אריה

אלדד אריה 25/09/2006-19/09/2006convergence convergenceיה'ורג'סוואנה ג
סער גדעון שגרירות צרפת שגרירות צרפת21/09/2006-17/09/2006 צרפת
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
 18/09/2006-15/09/2006jerusalem summitסינגפור

asia iii singapore 
jerusalem summit 
asia iii singapore 

אלון בנימין

 17/09/2006-15/09/2006The members ofאיטליה
ebraismo e 

diintomi 

the members of 
ebraismo e dintomi 

חרמש שי

 21/09/2006-14/09/2006clinton globalב"ארה
initiative 

clinton global 
initiative 

מלכיאור מיכאל

מילר אלכס 14/09/2006-12/09/2006efiefiבריסל
אילטוב רוברט 14/09/2006-12/09/2006EFIEFIבריסל
לבנת לימור 14/09/2006-12/09/2006EFIEFIבריסל
ניקוב סטס'מיסז 14/09/2006-12/09/2006EFIEFIבריסל
גלזר אלחנן 14/09/2006-12/09/2006EFIEFIבריסל
-mediawatch ווטש- מדיה18/09/2006-11/09/2006ב"ארה

international 
איתם אפי

שלום סילבן 17/09/2006-11/09/2006UJC UJCב"ארה
מלכיאור מיכאל 13/09/2006-11/09/2006BBC BBCלונדון
סלומינסקי ניסן לת טיוואןממש ממשלת טיוואן15/09/2006-09/09/2006טיוואן
דתית - המועצה הבין14/09/2006-09/09/2006קוריאה

 ובין לאומית לשלום
Interrelihious and 

International Peace 
Council 

כהן רן

המשרד הספרדי לשיתוף   חינוך לשלום- .ל.ח09/09/2006-07/09/2006ספרד
 פעולה

גלנטי יצחק

המשרד הספרדי לשיתוף  נבה'אמנת זמטה 09/09/2006-07/09/2006ספרד
 פעולה ואירוח

חסון יואל

הקרן החדשה 16/09/2006-07/09/2006ב"ארה
 לישראל

אביטל קולט הקרן החדשה לישראל

חסון יואל קרן אדאנאואר קרן אדאנאואר10/09/2006-06/09/2006תוניס
איחוד הקהילות 12/09/2006-06/09/2006וושינגטון

היהודיות הפדרציה 
 של צפון אמריקה

איחוד הקהילות היהודיות
הפדרציה של צפון 

 אמריקה

איציק דליה

התאחדות אגודות "10/09/2006-06/09/2006מוסקבה
הסופרים במדינת 

 "ישראל

התאחדות אגודות 
 "הסופרים בישראל

שגל יוסף

סנה אפרים ממשלת ספרד ממשלת ספרד09/09/2006-05/09/2006ספרד
עמותת ידידי הליכוד 12/09/2006-04/09/2006ב"ארה

המרכז , ב"בארה
 הרפואי באשדוד

עמותת ידידי הליכוד 
המרכז הרפואי , ב"בארה

 באשדוד

נתניהו בנימין

מועדון אוניברסיטת 12/09/2006-04/09/2006בלגיה
 הרוורארד באירופה

מועדות אוניברסיטת 
 הרוורארד באירופה

נתניהו בנימין

 10/09/2006-03/09/2006KONRADגרמניה
ADENAUER 

FOUNDATION 

KKAD ADENAUER 
FOUNDATION 

נודלמן מיכאל

הקונגרס היהודי היורו10/09/2006-03/09/2006באקו ומוסקבה
 אסייתי

התאחדות אגודת 
 הסופרים בישראל

שגל יוסף

חרמש שי "קונרד אדנאואר"קרן "קונרד אדנאואר"קרן 10/09/2006-03/09/2006גרמניה

ששון מנחם- בן קרן אדנאואר קרן אדנאואר10/09/2006-03/09/2006גרמניה
דותן עמירה קרן אדנאואר קרן אדנאואר10/09/2006-03/09/2006גרמניה
 04/09/2006-01/09/2006covenantאורלנדו

alliances 
covenant alliances נוקד אורית

אלון בנימין 04/09/2006-01/09/2006covenant allliancecovenatnt allianceאורלנדו

 04/09/2006-01/09/2006covenatntאורלנדו
alliances 

covenatnt alliances ארדן גלעד
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
-מפלגת הסוציאל02/09/2006-30/08/2006איטליה

 דמוקרטי האיטלקית
-מפלגת הסוציאל

 דמוקרטי האיטלקית
אביטל קולט

ביילין יוסי BBC לונדון30/08/2006-29/08/2006לונדון
 מוזיאון השואה 24/08/2006-21/08/2006נורבגיה

 בנורבגיה
מוזיאון השואה בנורבגיה מלכיאור מיכאל

חסון יואל ממשלת יפן שגרירות יפן בארץ30/08/2006-20/08/2006יפן
האגודה למען החייל 19/08/2006-17/08/2006לונדון

 בלונדון
האגודה למען החייל 

 בלונדון
נתניהו בנימין

ברוורמן אבישי UJCארגון   UJCארגון16/08/2006-15/08/2006ב"ארה
סיטת אוניבר (16/08/2006-15/08/2006UCLAאתונה

 )קליפורניה
UCLA)  אוניברסיטת

 )קליפורניה
סנה אפרים

ארגון הקהילות 14/08/2006-10/08/2006ב"ארה
 UJCהיהודיות 

ארגון הקהילות היהודיות 
UJC 

וילנאי מתן

הקהילה היהודית 14/08/2006-09/08/2006אנגליה
 בבריטניה

הקהילה היהודית 
 בבריטניה

חסון יואל

הקונגרס היהודי היורו10/08/2006-08/08/2006רוסיה ואוקרינה
 אסייתי

אלקין זאב הקונגרס

אוניברסיטת 17/08/2006-07/08/2006אוסטרליה
MONASH 

המרכז האוסטרלי 
ללימודי התרבות היהודית

 באונירסיטה

מלכיאור מיכאל

הקונגרס היהודי היורו08/08/2006-06/08/2006קייב אוקראינה
 אסייתי

די היורו הקונגרס היהו
 אסייתי

נודלמן מיכאל

הקונגרס היהודי 10/08/2006-06/08/2006קייב ומוסקבה
 אסייתי- היורו

- הקונגרס היהודי היורו
 אסייתי

שגל יוסף

אלקין זאב דור חדש דור חדש18/08/2006-03/08/2006ניו יורק
 אוניברסיטת - 29/07/2006-27/07/2006uclaאתונה

 ב"קליפורניה ארה
ucla -ברסיטת אוני

 ב"קליפורניה ארה
סנה אפרים

המרכז הסקנדינבי 31/07/2006-23/07/2006פינלנד
 ההומיניטארי

המרכז הסקאנדינבי 
 ההומיטרי

שמטוב ליה

אילון עמיחי IUSYארגון  IUSYארגון 23/07/2006-21/07/2006ספרד
הקהילה היהודית 21/07/2006-20/07/2006הולנד

 בהולנד
נדהקהילה היהודית בהול מלכיאור מיכאל

איתם אפי מדיה ווטש אינטרנשיונל מדיה ווטש21/07/2006-17/07/2006ב"ארה
כהן רן משרד החוץ משרד החוץ18/07/2006-16/07/2006ארגנטינה
וילנאי מתן ארגון ברטלסמן ארגון ברטלסמן15/07/2006-14/07/2006גרמניה
משלחת 14/07/2006-10/07/2006לונדון

' ת המשוהפרלמנטרי
  פלסטין- ישראל

MIDDLE-EAST-
POLICY-

INTITATIVE-FORUM

דותן עמירה

דותן עמירה קרן אנדאואר קרן אדנאואר14/07/2006-10/07/2006גרמניה ובלגיה
ששון מנחם- בן קרן אנדאואר קרן אנדאואר14/07/2006-10/07/2006גרמניה ובלגיה

 COVENANTארגון 09/07/2006-06/07/2006אוקלהומה
ALLIANCE 

 COVENANTארגון 
ALLIANCE 

אלון בנימין

-משרד החוץ האירי משרד החוץ האירי12/07/2006-05/07/2006אירלנד
 אירלנד

חרמש שי

שגרירות ישראל 09/07/2006-05/07/2006ספרד
 ספרד

סער גדעון שגרירות ישראל ספרד

 06/07/2006-04/07/2006FORWARDאנגליה
THINKING 

FORWARD 
THINKINGמלונדון  

מרגי יעקב

 FORWARD' חב06/07/2006-04/07/2006אנגליה
THINKING 

 FORWARD' חב
THINKINGמלונדון   

שנלר עתניאל

 FORWARD' חב06/07/2006-04/07/2006אנגליה
THINKINGמלונדון 

 FORWARD' חב
THINKINGמלונדון   

חרמש שי

 FORWARD' חב06/07/2006-04/07/2006אנגליה
THINKING 

 FORWARD' חב
THINKINGמלונדון  

וילנאי מתן

 06/07/2006-04/07/2006FORWARDאנגליה
THINKINGמלונדון 

 FORWARD' חב
THINKINGמלונדון  

וילנאי מתן
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 FORWARD' חב06/07/2006-04/07/2006אנגליה

THINKINGמלונדון  
 FORWARD' חב

THINKING  -לונדון 
כחלון משה

מילר אלכס 06/07/2006-04/07/2006forward thinking forward thinkingלונדון
 .02/07/2006-29/06/2006FRIDRICH A.Vב"ארה

HAYCK 
INSTITUT 

 HAYEKארגון 
INSTITUT 

יהו בנימיןנתנ

אזולאי דוד ממשלת טיוואן ממשלת טיוואן29/06/2006-25/06/2006טיוואן
טל דוד ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן29/06/2006-25/06/2006טייוואן
מיכאלי אברהם ממשלת טייוואן ממשלת טייוואן29/06/2006-25/06/2006טייוואן
ארגון - LE-CERCLELE-CERCLEארגון 25/06/2006-22/06/2006פריז

חברתי פוליטי לקידום 
השלום הישראלי ערבי 

 ת"במזה

שטייניץ יובל

 24/06/2006-21/06/2006Labor Friends ofלונדון
Isreal 

Labor Friends of 
Isreal 

סנה אפרים

פ"המרכז לשלום ושת02/07/2006-21/06/2006ב"ארה
 כלכלי מזרח תיכוני

פ "המרכז לשלום ושת
 יכוניכלכלי מזרח ת

אילון עמיחי

ברזניץ שלמה קוגניפיט' חב קוגניפיט' חב23/06/2006-17/06/2006קליפורניה
השדולה לקידום 21/06/2006-16/06/2006פ"דרא

היחסים עם הקהילות 
 הנוצריות בעולם

השדולה לקידום היחסים 
עם הקהילות הנוצריות 

 בעולם

אלון בנימין

לתיכנון המכון 21/06/2006-15/06/2006ב"ארה
מדיניות העם היהודי

כנס המכון לתיכנון 
 מדיניות העם היהודי

שרנסקי נתן

נתניהו בנימין AEIארגון  AEIארגון 18/06/2006-15/06/2006ב"ארה
יוניברסל פיס 13/06/2006-13/06/2006קוריאה

 "פדרשיין
זיו יצחק ארגון יוניברסל פדרשיין

האומות המאוחדות  המאוחדותהאומות 09/06/2006-08/06/2006מוסקבה
 ומשרד החוץ הרוסי

ביילין יוסי

סמינר מדיה על 09/06/2006-08/06/2006מוסקבה
 השלום

טיבי אחמד ם"האו

סמינר מדיה על 09/06/2006-08/06/2006וינה
 השלום

אביטל קולט ם"האו

כנס במוסקבה 11/06/2006-07/06/2006מוסקבה
 הסכסוך

גלאון זהבה ם"האו

 09/06/2006-07/06/2006AIA - Anglo Israelלונדון
Association 

AIA שנלר עתניאל

משרד התפוצות של 10/06/2006-04/06/2006טורקיה
 ן'אזרבייג

 - משרד התפוצות 
 ן'אזרבייג

שגל יוסף

 Hanadivקרן 05/06/2006-04/06/2006לונדון
Charitable 

Foundation 

ששון מנחם- בן קרן הנדיב

אורלב זבולון עיריית בית שאן א"ר איסת"יו04/06/2006-04/06/2006פולין
הועד היהודי 08/06/2006-01/06/2006וושינגטון

 האמריקאי
טרטמן אסתרינה הועד היהודי האמריקאי

איחוד הרופאים 04/06/2006-01/06/2006מצרים
 הערביים

עמותה איסלאמית למען 
 יתומים ונזקקים

זכור עבאס

מרכז יפה למחקרים 31/05/2006-29/05/2006ברלין
א"ת'  אונ-אסטרטגיים

 מרכז יפה -א "ת' אונ
 למחקרים אסטרטגיים

יתום דני

שרנסקי נתן BBCבמימון ההפקה  BBC - ההפקה 30/05/2006-29/05/2006רוסיה- מוסקבה 
למלכיאור מיכא עמותת בני עקיבא עמותת בני עקיבא26/05/2006-24/05/2006בריטניה

 - מלון הולידי אין 
 - ה 'קראון פלאז

 ירושלים

אילטוב רוברט התאחדות המלונות התאחדות המלונות23/05/2006-23/05/2006
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 גורם מממן גורם מזמיןמועדיעדשם
כנס בינלאומי מזרח 22/05/2006-20/05/2006מצרים

 תיכוני
כנס בינלאומי מזרח 

 תיכוני
מן אבישיברוור

שרנסקי נתן ,FAES - ארגון ה ,FAES - ארגון ה12/05/2006-10/05/2006מדריד
כינוס פורום 08/05/2006-05/05/2006אתונה

 חברתיהאירופי
הפורום החברתי האירופי סוייד חנא

בית הכנסת השדרה 07/05/2006-04/05/2006ב"ארה
 החמישית

בית הכנסת השדרה 
  ניו יורק- החמישית 

 בנימיןנתניהו

איתם אפי מדיה ווטש מדיה ווטש01/05/2006-24/04/2006ב"ארה
 603 :כ בקשות"סה
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