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 21-בקשות לאישורי נסיעה של חברי הכנסת ה
    
          

    
        

    

 02.10.2019 תאריךעד  30.04.2019 מתאריך:
 

 שם ח"כ יעד מתאריך עד תאריך גורם מזמין גורם מממן

אגודת ידידי ישראל  ארגון "הדור הבא"
 בקורסיקה

 עוזי דיין קורסיקה 01/09/2019 05/09/2019

 אבי דיכטר סין 18/08/2019 23/08/2019 עיריית זונגשאן עיריית זונגשאן

 יאיר לפיד יפן 17/08/2019 21/08/2019 מפלגת יש עתיד מפלגת יש עתיד

UCLA Center for Middle 
East Development 

UCLA Center for Middle 
East Development 

 צבי האוזר פראג 15/08/2019 17/08/2019

UCLA Center for Middle 
East Development 

UCLA Center for Middle 
East Development 

 מיכל שיר פראג 14/08/2019 17/08/2019

UCLA Center for Middle 
East Development 

UCLA Center for Middle 
East Development 

ע'דיר כמאל  פראג, צ'כיה 14/08/2019 18/08/2019
 מריח

UCLA Center for Middle 
East Development 

UCLA Center for Middle 
East Development 

 קרן ברק פראג 14/08/2019 17/08/2019

אוסנת הילה  טאיוואן 27/07/2019 02/08/2019 ממשלת טאיוואן ממשלת טאיוואן
 מארק

 חוה אתי עטייה טאיוואן 27/07/2019 02/08/2019 ממשלת טאיוואן ממשלת טאיוואן

 קרן ברק פריז, צרפת 16/07/2019 17/07/2019 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 צבי האוזר פריז, צרפת 15/07/2019 17/07/2019 היהודיתהסוכנות  הסוכנות היהודית

 משה ארבל פריז, צרפת 14/07/2019 17/07/2019 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 יואב סגלוביץ' פריז, צרפת 14/07/2019 17/07/2019 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 יוראי להב הרצנו פריז, צרפת 14/07/2019 17/07/2019 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 מאי גולן פריז, צרפת 14/07/2019 17/07/2019 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

Middle East monitor Middle East monitor 08/07/2019 04/07/2019 יוסף ג'בארין לונדון 

Jerusalem Channel TV Jerusalem Channel TV 02/07/2019 30/06/2019 אורית פרקש  לונדון
 הכהן

The German Palestinien 
Community Hamburg 

The German Palestinien 
Community Hamburg 

האמבורג,  11/06/2019 14/06/2019
 גרמניה

 יוסף ג'בארין

ELNET ELNET 07/06/2019 04/06/2019 ,אמיר אוחנה לונדון 

 עוזי דיין לונדון  02/06/2019 03/06/2019 הליכוד העולמי הליכוד העולמי

Stolypyn Institute for the 
Economy groeth 

MGIMO  המכון הממלכתי
 ליחסים בינ"ל של מוסקבה 

מוסקבה,  22/05/2019 24/05/2019
 רוסיה

 עודד פורר

 EJA -  איגוד הקהילות
 והאירגונים היהודים באירופה 

 EJA -  איגוד הקהילות
היהודים  והאירגונים

 באירופה 

 -בריסל  10/05/2019 12/05/2019
 בלגיה

 עוזי דיין

A Wider Bridgeארגון  A Wider Bridge איתן גינזבורג ניו יורק 25/06/2019 01/07/2019 ארגון 

ELNET ELNET 30/07/2019 27/06/2019 יועז הנדל בריסל 

 מיכאל מלכיאלי רומניה 26/06/2019 30/06/2019 הקהילה היהודית ברומניה הקהילה היהודית ברומניה

 


