
*(₪)עלות לינה (דולר)עלות כרטיס טיסה מטרת הנסיעהתקופהיעד(בזמן הנסיעה)תפקיד שם משפחהשם פרטי

קצובת שהיה 

ועלות ביטוח 

(₪)

             -לימוד פעולות השוק האירופי בנושא בניה ירוקה12-17/1/2014צרפתמנהלת תחום נכסים רכש ולוגיסטיקהבן ציוןגלית

         PPP972                                           888                                                                        1,604 בנושא OECD-הכנס השנתי של ה16-19/02/2014פריזמנהל חטיבת תשתיות ופרויקטיםנחמהיריב

            978וינט'תכנית לימוד מטעם נציבות שירות המדינה והג09-14/11/2014לונדוןמנהל חטיבת שכר ותנאי שירותאלישעמרדכי

             -לימוד פעולות השוק האירופי בנושא בניה ירוקה12-17/1/2014צרפתמנהל הדיור הממשלתיברלוביץניר 

         4,456יורק-במימון נציגות האוצר בניו                                        1,213שליח משרד האוצר לניו יורק13-27/11/2014ניו יורקסגן חשב נציגות האוצר בניו יורקזפרןשי 

                5פ בין אזורי במדינות אגן הים התיכון"תכנית משרד החוץ לשת05-08/02/2015בריסלמנהל יחידת הביקורתוייסויקטור

             -יורק-במימון נציגות האוצר בניו                                           928שליח משרד האוצר לניו יורק04/01-06/02/2015ניו יורקסגן חשב נציגות האוצר בניו יורקזפרןשי

            862קורס ללימוד שיטות עבודה בממשל הבריטי15-19/02/2015לונדוןחשבת משרד התקשורתענבריפעת

         1,793                                                                        595                                           567פגישות עם רשויות תחבורה בצרפת בנושא גישות למימון פרויקטים25/10-03/11/2015צרפתמנהל חטיבת תשתיות ופרויקטיםנחמהיריב

                1,1004ס "למעט הסדרי נסיעה ע, במימון האיחוד האירופיבמימון האיחוד האירופיכנס אזורי בנושא התפלת מי ים08-10/06/2015ירדןראש ענף מים גמזועינת

             -                                           04/01-06/02/2015928ניו יורקמשפחת שליחזפרןרבקה 

             -                                           04/01-06/02/2015928ניו יורקמשפחת שליחזפרןשחר

                1                                        04/01-06/02/20151,880ניו יורקמשפחת שליחזפרןשי

            873קורס ללימוד שיטות עבודה בממשל הבריטי15-19/02/2015לונדוןחשב המשרד להגנת הסביבהמילמןשי

         1,277                                                                     1,415                                           287לשכת מסחר ישראל גרמניה- הכשרה בתחום הבניה הירוקה28/02-04/03/2016ברליןעובד מינהל הדיור הממשלתיפלוטנואלכס

         1,333                                                                     1,448                                           287לשכת מסחר ישראל גרמניה- הכשרה בתחום הבניה הירוקה28/02-04/03/2016ברליןעובד מינהל הדיור הממשלתיהופראסף 

             -סיור בנושא שיקום קרקעות מזוהמות13-17/11/2016בלגיה, הולנדמנהל חטיבת פנים ומקרקעיןוייסויקטור

         PPP581                                           1,390                                                                     2,092 בנושא OECD-הכנס השנתי של ה28/02-03/03/2016פריזראש ענף תשתיות ופרויקטיםמרמלשטייןיצחק

         1,530                                                                     2,660                                           453כנס בינלאומי בנושא רכבות19-23/09/2016ברליןמנהל חטיבת תשתיות ופרויקטיםנחמהיריב

             -                                                                     1,530                                           920ה לנציגות משרד האוצר במדריד"ליווי העלאת מערכת מרכב18-21/1/2016מדרידמנהלת תחום משרדים מנהלייםראובנילידיה 

             -סיור במסגרת היערכות לפרסום מכרז להסעות משלחות תלמידים לפולין20-26/9/2016פוליןמנהל חטיבת משרדים חברתייםקינדנחמיה

         1,265                                                                     1,348                                           575לשכת מסחר ישראל גרמניה- הכשרה בתחום הבניה הירוקה28/02-04/03/2016ברליןמנהל הדיור הממשלתיברלוביץניר אהרון

         1,867                                                                        858                                           407 בנושא חשבונאות לאומיתOECDהשתתפות במפגש 17-23/03/2016פריזהחשבונאי הראשישרעוזי

         1,168במימון משרד ראש הממשלה                                           848הנעה חלופית- סיור במכון המחקר של האיחוד האירופי בנושא רכב ותחבורה13-18/11/2016מילנועובד מינהל הרכבבנבנשתירועי
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