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

UCLA CMED UCLA CMED 23/02/2020 20/02/2020 צבי האוזר פראג 

UCLA CMED UCLA CMED 22/02/2020 19/02/2020 קרן ברק פראג 

 אלעזר שטרן אוסטרליה 18/02/2020 25/02/2020 מכון הארי אוסקר טריגוביף מכון הארי אוסקר טריגוביף

 מתן כהנא גרמניה 14/02/2020 17/02/2020 ארגון מצעד החיים ארגון מצעד החיים

תוכנית המנהיגים הצעירים, וועידת מינכן 
 לביטחון וקרן קורבר סטיפונג

תוכנית המנהיגים הצעירים, וועידת מינכן 
 לביטחון וקרן קורבר סטיפונג

 ע'דיר כמאל מריח גרמניה 13/02/2020 16/02/2020

BBYO - תנועת הנוער היהודית BBYO - סתיו שפיר דאלאס 13/02/2020 15/02/2020 תנועת הנוער היהודית 

 נימין גנץב וושינגטון  26/01/2020 28/01/2020 מפלגת כחול לבן מפלגת כחול לבן

WEF  מביתyoung global leaders WEF  מביתyoung global leaders 25/01/2020 20/01/2020 סתיו שפיר שוויץ 

Arab American Institute, US Middle 
East Project, Carnegie Endowment for 

International Peace 

Arab American Institute, US Middle 
East Project, Carnegie Endowment 

for International Peace 

 עאידה תומא סלימאן ארה"ב 12/01/2020 21/01/2020

 דסטה גדי יברקן אתיופיה  06/01/2020 09/01/2020 תנועת פנימה מפלגת "כחול לבן"

 חילי טרופר אתיופיה 06/01/2020 09/01/2020 תנועת פנימה תנועת פנימה

Limmud UK  ההסתדרות הציונית
 העולמית

Limmud UK  ההסתדרות הציונית
 העולמית

 פנינה תמנו בריטניה 22/12/2019 26/12/2019

 יואל רזבוזוב אוזבקיסטן -טשקנט  19/12/2019 23/12/2019 ועדת הבחירות המרכזית של אוזבקיסטן ועדת הבחירות המרכזית של אוזבקיסטן

FSD, ELNET, BAKS FSD, ELNET, BAKS 12/12/2019 10/12/2019 עמר בר לב ברלין 

European Christian Political 
Movement 

European Christian Political 
Movement 

 מתן כהנא בריסל 10/12/2019 12/12/2019

ECPM ECPM 12/12/2019 10/12/2019 אורית פרקש הכהן בריסל 

 משה ארבל ארה"ב 09/12/2019 12/12/2019 אוניברסיטת הרווארד אוניברסיטת הרווארד

IAC IAC 08/12/2019 05/12/2019 גדעון סער ארה"ב 

 סתיו שפיר ספרד 05/12/2019 07/12/2019 התנועה הירוקה התנועה הירוקה
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Israel American council Israel American council 09/12/2019 05/12/2019 יצן הורוביץנ מיאמי 

Parliamentary group Liberi e Ugali Parliamentary group Liberi e Ugali 02/12/2019 27/11/2019 עאידה תומא סלימאן איטליה 

 תמר זנדברג אוסטרליה 22/11/2019 03/12/2019 אוסטרליה -הקרן החדשה  אוסטרליה -הקרן החדשה 

 Switzerland Social Democratic Party Switzerland Social Democratic Party 17/11/2019 14/11/2019 תמר זנדברג שוודיה 

IPF IPF 14/11/2019 12/11/2019  איר גולןי ניו יורק 

קונסול הכבוד של ישראל  -ג'וני גזרינסקי 
 באקוודור

קונסול הכבוד של ישראל  -ג'וני גזרינסקי 
 באקוודור

 אילת שקד אקוודור 10/11/2019 14/11/2019

 עפר שלח צרפת ELNET 10/11/2019 08/11/2019ארגון  ELNETארגון 

 יאיר לפיד פריז, צרפת ELNAT 10/11/2019 08/11/2019ארגון  ELNATארגון 

 -עמותת בני ציון  -ש"ס העולמית 
 התאחדות ש"ס לפעולות בגולה

 -עמותת בני ציון  -ש"ס העולמית 
 התאחדות ש"ס לפעולות בגולה

 יואב בן צור ארה"ב 28/10/2019 07/11/2019

J-Street J-Street 29/10/2019 26/10/2019 יצן הורוביץנ וושינגטון 

J-Street J-Street 30/10/2019 26/10/2019 איימן עודה ארה"ב 

 יעקב מרגי מינכן 25/10/2019 29/10/2019 הקונגרס היהודי העולמי הקונגרס היהודי העולמי
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