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

הישראלי למשפט וחירות מבית פורום ה
 תקווה ישראל קרן

הישראלי למשפט וחירות מבית פורום ה
 תקווה ישראל קרן

 אוחנהאמיר  ב"ארה 8/11/2022 14/11/2022

Amadeus Institute Amadeus Institute 7/11/2022 3/11/2022 אוחנהאמיר  מרוקו 

 אופיר אקוניס ארה"ב 13/10/2022 17/10/2022 הקהילה היהודית הסורית ניו יורק הקהילה היהודית הסורית ניו יורק

Labor Friends of Israel Labor Friends of Israel 29/09/2022 23/09/2022 אמילי חיה מואטי לונדון 

FIDA  - ארגון ידידי צה"ל בארה"ב FIDA  - אבי דיכטר ארה"ב 11/09/2022 20/09/2022 ארגון ידידי צה"ל בארה"ב 

FIDF ארגון ידידי צה"ל בארה"ב FIDF אבי דיכטר ארה"ב 11/09/2022 20/09/2022 ארגון ידידי צה"ל בארה"ב 

UCLA UCLA 20/08/2022 18/08/2022 צבי האוזר צ'כיה 

Kettering Kettering 15/07/2022 10/07/2022 ניר אורבך ארה"ב 

Kettering Kettering 14/07/2022 10/07/2022 שירלי פינטו קדוש ארה"ב 

Kettering Kettering 14/07/2022 10/07/2022 משה טור פז ארה"ב 

The Boca Jewish Center The Boca Jewish Center 04/07/2022 30/06/2022 עמיחי שיקלי ארה"ב 

 אופיר אקוניס לונדון 09/06/2022 12/06/2022 פינסקר פינסקר

Tikvah fund’s jewish leadership 
conference 

Tikvah fund’s jewish leadership 
conference 

 שמחה רוטמן ניו יורק 08/06/2022 13/06/2022

 קרן ברק אתונה 31/05/2022 02/06/2022 כלכליסט כלכליסט

Forward Thinking Forward Thinking 29/05/2022 25/05/2022 עמיחי שיקלי אירלנד 

Forward Thinking Forward Thinking 29/05/2022 25/05/2022 מירב בן ארי אירלנד 

Forward Thinking Forward Thinking 29/05/2022 25/05/2022 צחי הנגבי אירלנד 

Elnet Elnet 20/05/2022 17/05/2022 יוסף שיין אבו דאבי 

University of Mostar  University of Mostar  13/05/2022 12/05/2022  אמיר אוחנה הרצגובינה -בוסניה 

Elnet Elnet 03/05/2022 01/05/2022 צחי הנגבי צרפת 

Elnet Elnet 03/05/2022 01/05/2022 רות וסרמן לנדה פריז 
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 מירי מרים רגב מקסיקו סיטי ILAN  08/05/2022 01/05/2022ארגון  ההסתדרות הציונית

March of Life Berlin March of Life Berlin 28/04/2022 26/04/2022 רות וסרמן לנדה ברלין 

 אמילי חיה מואטי אתיופיה SID 15/04/2022 12/04/2022האגודה לפיתוח בינלאומי  SIDהאגודה לפיתוח בינלאומי 

 ולדימיר בליאק אתיופיה SID 15/04/2022 12/04/2022האגודה לפיתוח בינלאומי  SIDלפיתוח בינלאומי האגודה 

 עמיחי שיקלי מולדובה 07/04/2022 10/04/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 שלמה קרעי מולדובה 07/04/2022 10/04/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 אמילי חיה מואטי מולדובה 07/04/2022 10/04/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 יום טוב חי כלפון מולדובה 05/04/2022 07/04/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 זועבי-ג'ידא רינאוי ניו יורק, סן פרנסיסקו 01/04/2022 09/04/2022 יוזמות אברהם יוזמות אברהם

 פזמשה טור  מולדובה 30/03/2022 31/03/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 אמיר אוחנה מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 יבגני סובה מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 איתן גינזבורג מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 מירב בן ארי מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 יוסף טייב מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 ניר אורבך מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 מיכל וולדיגר מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 דוד ביטן מדריד 29/03/2022 03/04/2022 הסוכנות היהודית הסוכנות היהודית

 אלון טל פלורידה JFN 30/03/2022 28/03/2022בשם הרשת /  –קרן צ'רלס ברונפמן  JFNבשם הרשת /  –קרן צ'רלס ברונפמן 

 סימון דוידסון אתונה 28/03/2022 29/03/2022 ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית

Elnet Elnet 30/03/2022 27/03/2022 יוסף שיין בריסל 

 נירה שפק פינלנד ודנמרק 25/03/2022 30/03/2022 קרן היסוד קרן היסוד

 עידית סילמן ג'רסי-ניו 24/03/2022 29/03/2022 נפש בנפש נפש בנפש

 טטיאנה מזרסקי ארה"ב 23/03/2022 28/03/2022 בע"מ )חל"צ(. ג'רוסלם פרייר בראקפסט ג'רוסלם פרייר בראקפסט בע"מ )חל"צ(

איגוד הקהילות הרפורמיות בצפון  איגוד הקהילות הרפורמיות בצפון אמריקה
 אמריקה

 גלעד קריב ארה"ב 22/03/2022 03/04/2022

 אופיר סופר מולדובה 22/03/2022 24/03/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 מיכל וולדיגר מולדובה 22/03/2022 24/03/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 שירלי פינטו קדוש מולדובה 22/03/2022 24/03/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 מיכל רוזין קישינב, מולדובה 15/03/2022 17/03/2022 איחוד הצלה איחוד הצלה

 זועבי-ג'ידא רינאוי טורקיה 11/03/2022 13/03/2022 משרד החוץ משרד החוץ

 בועז טופורובסקי בלגרד, סרביה 09/03/2022 11/03/2022 ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית

קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא 
 מאנטריאל

קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא 
 מאנטריאל

 ישראל אייכלר מונטראול,קנדה 02/03/2022 07/03/2022

Project Inspire Project Inspire 27/02/2022 24/02/2022 יצחק פינדרוס ארה"ב 
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 אופיר אקוניס לונדון 17/02/2022 21/02/2022 מרכז פנסקר מרכז פנסקר

Elnet Elnet 16/12/2021 15/12/2021 יוסף שיין צרפת 

 אמילי חיה מואטי צרפת 09/12/2021 10/12/2021 מרכז רבין פריז מרכז רבין פריז

 מירי מרים רגב צרפת 01/12/2021 05/12/2021 הנהלת קק"ל צרפת הנהלת קק"ל צרפת

Forum of Strategic Dialogue Forum of Strategic Dialogue 01/12/2021 29/11/2021 אמיר אוחנה גרמניה 

Forum of Strategic Dialogue Forum of Strategic Dialogue 01/12/2021 29/11/2021 אמילי חיה מואטי גרמניה 

 אופיר אקוניס הונגריה Janos Fonagy 01/12/2021 28/11/2021חבר הפרלמנט  הליכוד הונגריה

 שמחה רוטמן צרפת 24/11/2021 29/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 רון כץ צרפת 24/11/2021 29/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 איתן גינזבורג צרפת 24/11/2021 29/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 דוד ביטן צרפת 24/11/2021 29/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 נירה שפק צרפת 24/11/2021 29/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 יבגני סובה צרפת 24/11/2021 28/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 אוריאל בוסו צרפת 24/11/2021 29/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 אריה מכלוף דרעי שוויץ 24/11/2021 27/11/2021 זשענעוומוסדות חב"ד  מוסדות חב"ד זשענעוו

 גלית דיסטל אטבריאן צרפת 24/11/2021 29/11/2021 הסוכנות היהודית לארץ ישראל הסוכנות היהודית לארץ ישראל

 רות וסרמן לנדה מרוקו 23/11/2021 25/11/2021 משרד הבטחון משרד הבטחון

 יעקב מרגי מרוקו 23/11/2021 25/11/2021 משרד הבטחון משרד הבטחון

The  Federalist Society The  Federalist Society 17/11/2021 11/11/2021 שמחה רוטמן ארה"ב 

CCJH CCJH 17/11/2021 10/11/2021 יצחק פינדרוס ארה"ב 

 זועבי-ג'ידא רינאוי בריטניה 08/11/2021 13/11/2021 יוזמות אברהם יוזמות אברהם

 יצחק פינדרוס ארה"ב 21/10/2021 25/10/2021 המכון החרדי למחקר מדיניות למחקר מדיניות המכון החרדי

Forward Thinking Forward Thinking 24/10/2021 20/10/2021 עאידה תומא סלימאן אירלנד 

Elnet Elnet 22/10/2021 18/10/2021  יוסף שיין פריז 

Elnet Elnet 21/10/2021 18/10/2021 צחי הנגבי פריז 

Elnet Elnet 21/10/2021 18/10/2021 יואב גלנט פריז 

 אמילי חיה מואטי ברצלונה 06/10/2021 07/10/2021 קרן הברט קרו הברט

Shalom Crops Shalom Crops 25/09/2021 22/09/2021 דסטה גדי יברקן אתיופיה 

 אופיר אקוניס ארה"ב 12/09/2021 16/09/2021 מכון הסכמי אברהם לשלום מכון הדסון

 רות וסרמן לנדה ארה"ב 12/09/2021 16/09/2021 מכון הסכמי אברהם לשלום מכון הדסון

Fidf Fidf 19/08/2021 15/08/2021 יואב גלנט ארה"ב 

 מוסי רז בולגריה 15/07/2021 18/07/2021 יוזמת ז'נבה יוזמת ז'נבה

 מיכאל מרדכי ביטון יורקניו  23/06/2021 28/06/2021 ארגון גשר ארגון גשר
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