
 24-כנסת ה – נסיעות רשמיותרשימת 

 ללא פירוט עלויות האבטחה

שמות חברי  המשלחת תאריכי 
 הכנסת

הגורם  הגורם המזמין מטרת הנסיעה יעד הנסיעה
 המממן

 )בדולרים( פירוט עלויות

פריז/שטרסבורג,  אמילי מואטי 26.9.21-29.9.21 .1
 צרפת

ביקור בפרלמנט הצרפתי 
והשתתפות בכנס מועצת 

 אירופה

 2,207כרטיסי טיסה:  הכנסת אירופה מועצת
 2,016מלונות 

 1,091היסעים: 
 417רכבת לשטרסבורג: 

 165בדיקות קורונה: 

 ייבגני סובה, 05.10.21-08.10.21 .2
 מיכאל מיכאלי

 משה ארבל

הצטרפות לנשיא המדינה  קייב, אוקראינה
השתתפות באירועים לציון ו

 שנה לטבח באבי יאר 80

 1,542כרטיסי טיסה:  הכנסת  הפרלמנט האוקראיני 
 2,904מלון: 

 1,385היסעים: 
 160שירותי תרגום: 

 850ארוחות כשרות לח"כים: 

יו"ר הכנסת ביקור  אתונה, יוון מיקי לוי 20.10.21-24.10.21 3
 בפרלמנט ההלני

 העלויות מתייחסות למשלחת כולה הכנסת הפרלמנט ההלני
 6,270כרטיסי טיסה: 

 3,825אש"ל: 
 5,632מלון משלחת: 

 1,680מלון יו"ר: 
 1,400היסעים: 

 1,000שירותי תרגום: 
 1,000בשדה באתונה:  VIPשירותי 

 312בנתב"ג:   VIPשירותי 

 צבי האוזר 18.11.21-21.11.21 4
 יואב קיש

השתתפות בכנס אספ"ר  ברצלונה, ספרד
 נאטו

 2,700כרטיסי טיסה:  הכנסת נאטו
 1,020אש"ל: 
 2,700מלון: 

 יום טוב כלפון 25.11.21-28.11.21 5
 אמילי מואטי

השתתפות בטקס חסידי  פריז, צרפת
  אומות עולם בצרפת

 

 2,776כרטיסי טיסה:  הכנסת הפרלמנט הצרפתי
  1356אש"ל: 
 2,868מלון: 

 1,200היסעים: 
 360בדיקות קורונה: 

השתתפות בכנס האיגוד  מדריד, ספרד אבי דיכטר 24.11.21-30.11.21 6
 הבינפרלמנטרי

 4,060כרטיסי טיסה:  הכנסת האיגוד הבינפרלמנטרי
 1,785אש"ל: 



שרון רופא 
 אופיר

 3,366מלון: 
 1,200היסעים: 

 400בדיקות קורונה: 
 
 

 מיקי לוי 24.1.22-28.1.22 7
 דוד ביטן

ביקור רשמי של יו"ר  ברלין, גרמניה
לציון  הכנסת בבונדסטאג

 יום השואה הבינלאומי

 10,032כרטיסי טיסה:  הכנסת הבונדסטאג
 2,560אש"ל: 
 1,665מלון: 

 3,420היסעים: 
 1,280חפ"ק: 
 3,534צלם: 

 1,470בדיקות אנטיגן: 
שעות נוספות עובדי השגרירות: 

6,000 
 PCR :800בדיקות 

 

 אלי כהן 30.1.22-31.1.22 8
 מירב בן ארי

אבו דאבי/דובאי, 
 איחוד האמירויות 

הצטרפות לביקור הרשמי 
של נשיא המדינה באיחוד 

 האמירויות

 770כרטיסי טיסה:  הכנסת בית הנשיא
 428אש"ל: 
 314מלון: 

 
 

 אבי טיכטר 16.1.22-19.1.22 9
שרון רופא 

 אופיר

השתתפות בכנס האיגוד  ניו יורק, ארה"ב
 הבינפרלמנטרי

 11,503כרטיסי טיסה:  הכנסת האיגוד הבינפרלמנטרי
 1,272אש"ל: 
 3,148מלון: 

 375בדיקות קורונה: 
 500שעות נוספות עובדי השגירות: 

 

בועז  23.3.22-27.3.22 10
 טופורובסקי

הצטרפות לביקור שר  בלגרד, סרביה
 התיירות

 1,310כרטיסי טיסה:  הכנסת משרד התיירות
 255אש"ל: 
 692מלון: 

 יום טוב כלפון 20.3.22-21.3.22 11
 יוסי טייב

הצטרפות לביקור רשמי של  פריז/טולוז, צרפת
 נשיא המדינה בצרפת

 5,763כרטיסי טיסה:  הכנסת בית הנשיא
 642אש"ל: 
 1,155מלון: 

 2,734היסעים: 
 103ארוחות כשרות: 



 

 מיקי לוי 24.03.22-04.04.22 12
יוראי להב 

 הרצנו
 אפרת רייטן

וושינגטון/ניו יורק, 
 ארה"ב

ביקור רשמי של יו"ר 
 הכנסת בארה"ב

 40,346טיסות:  הכנסת הקונגרס
 7,632אש"ל: 

 28,523מלונות: 
 24,050היסעים: 

 2,720כרטיסי רכבת: 
 2,175שירותי תרגום: 

 5,000צלם: 
 

ולדימיר  22.03.22-24.03.22 13
 בליאק

 יצחק פינדרוס
 מירי רגב

 יבגני סובה
 חיים ביטון

 עדית סילמן
 

אוקראינה, גבול 
 הונגריה

ביקור במתקני הסוכנות  ביקור בגבול אוקראינה, 
המטפלים  היהודית

ביהודים שברחו 
 אוקראינהמהמלחמה 

 7,479כרטיסי טיסה:  הכנסת
 1,320אש"ל: 
 4,800מלון: 

 4,500היסעים וארוחות כשרות: 
 120שירותי תרגום: 

 אבי דיכטר 16.3.22-25.3.22 14
 נירה שפק

נוסה דואה, 
 נדונזיהאי

השתתפות בכנס האיגוד 
 הבינפרלמנטרי

 14,607כרטיסי טיסה:  הכנסת האיגוד הבינפרלמנטרי
 1,650אש"ל: 
 4,065מלון: 

 

השתתפות בכנס אספ"ר  שטרסבורג, צרפת אמילי מואטי 25.04.22-28.4.22 15
 מועצת אירופה

 2,256כרטיסי טיסה:  הכנסת מועצת אירופה
 840אש"ל: 
 538מלון: 

 380רכבת:  כרטיסי
 

 יואב גלנט 24.4.22-29.4.22 16
 לימו מגן תלם

 יוסי שיין

אוטווה/טורונטו, 
 קנדה

ביקור רשמי של קובצת 
 הידידות עם קנדה, בקנדה

 1,992כרטיסי טיסה:  הכנסת הפרלמנט הקנדי
 4,288מלון: 

 4,409היסעים: 
 828כרטיסי רכבת: 

 

 יסמין פרידמן 27.5.22-29.5.22 17
 מופיד מרעי

ביקור בפרלמנט הפולני  וורשה/קרקוב, פולין
 והשתתפות במצעד החיים

 3,277כרטיסי טיסה:  הכנסת מצעד החיים
 477אש"ל: 
 516מלון: 

 1,542היסעים: 



 

ביקור בפרלמנט הארמני  ירוואן, ארמניה מוסי רז 23.04.22-25.04.22 18
והשתתפות בטקס לציון 

 השואה הארמנית

 2,284כרטיסי טיסה:  הכנסת הפרלמנט הארמני
 ,300אש"ל: 
 192מלון: 

 

 1,602כרטיסי טיסה:  הכנסת  שגרירות ישראל בדנמרק ביקור בפרלמנט הדני קופנהגן, דנמרק אלון טל 31.05.22-02.06.22 19
 360אש"ל: 
 556מלון: 

 

ולדימיר  26.05.22-28.05.22 20
 בליאק

 מיקי זוהר

השתתפות בכנס אספ"ר  ניקוסיה, קפריסין
 אבש"א

 2,177כרטיסי טיסה:  הכנסת אבש"א
 924אש"ל: 
 1,575מלון: 

 140היסעים: 
 

 צבי האוזר 17.05.22-23.05.22 21
 אמיר אוחנה

ביקור קבוצת הידידות  טוקיו, יפן
 בפרלמנט היפני

 15,169כרטיסי טיסה:  הכנסת הפרלמנט היפני
 1,470אש"ל: 
 3,186מלון: 
 368צלם: 

 3,470היסעים: 
 372תרגום: שירותי 

 110בדיקות קורונה: 
 800שונות: 

 אופיר אקוניס 18.05.22-23.05.22 22
 גלעד קריב
 ענבר בזק

השתתפות במצעד  ניו יורק, ארה"ב
 ההזדהות עם ישראל

ופתיחת תערוכת הכנסת 
  באו"ם

JCRC – 44,833כרטיסי טיסה:  הכנסת מארגני המצעד 
 6,360אש"ל: 
 31,578מלון: 

 11,500היסעים: 
 10,350הפקת התערוכה באו"ם: 

 2,900צלם: 
 500שעות נוספות עובדי השגרירות: 

 3,981כרטיסי טיסה:  הכנסת OECD OECDהשתתפות בכנס ה  ריגה, לטביה איתן גינזבורג 30.06.22-03.07.22 .23
 480אש"ל: 
 500מלון: 

יוראי להב  15.06.22-16.06.22 24
 הרצנו

שארם א שייח, 
 מצרים

השתתפות בכנס 
פרלמנטרים צעירים של 
 האיגוד הבינפרלמנטרי 

 3,064כרטיסי טיסה:  הכנסת האיגוד הבינפרלמנטרי
 204אש"ל: 
 510מלון: 



 

 מיכל שיר 10.07.22-12.07.22 25
 יצחק פינדרוס

הצטרפות לביקור נשיא  פראג, צ'כיה
 המדינה בצ'כיה

 2,889 הכנסת בית הנשיא
 318אש"ל: 
 1704מלון: 

 189אוכל כשר: 

ביקור יו"ר האופוזיציה  לונדון, אנגליה בנימין נתניהו 15.07.22-20.07.22 26
 בלונדון

 4,353כרטיסי טיסה:  הכנסת הפרלמנט הבריטי
 1,176אש"ל: 
 7,370מלון: 

 620היסעים: 

וורשה פולין,      אבי דיכטר 10.07.22-15.07.22 27
 קייב אוקראינה,

 מוסקבה, רוסיה 

השתתפות בכוח המשימה 
 של האיגוד הבינפרלמנטרי

 1,916כרטיסי טיסה:  הכנסת האיגוד הבינפרלמנטרי
 708אש"ל: 

 270מלונות: 
 64היסעים: 

 פז-משה טור 05.07.22-08.07.22 28
 אמילי מואטי

ביקור קבוצת הידידות  דבלין, אירלנד
 בפרלמנט האירי

 7,578כרטיסי טיסה:  הכנסת הפרלמנט האירי
 738אש"ל: 
 918מלון: 

 1,410היסעים: 
 400ארוחות כשרות: 

 שירלי פינטו 28.08.22-30.08.22 29
 איתן גינזבורג
 אמיר אוחנה

 צבי האוזר
 מיכל וולדיגר

 פז-משה טור

השתתפות באירועים לציון  באזל, שווייץ
שנים לקונגרס הציוני  125

 הראשון

 7,650טסיות ובתי מלון:  הכנסת ההסתדרות הציונית
 3,294אש"ל: 

 302סיור מודרך בבית הכנסת: 
 3,670היסעים: 

 805שירותי תרגום: 
 892שעות נוספות עובדי שגרירות: 

ביקור רשמי של יו"ר  פריז, צרפת מיקי לוי 05.09.22-09.09.22 30
 הכנסת בפריז

 9,454כרטיסי טיסה:  הכנסת תיפהפרלמנט הצר
 10,280מלונות: 
 3,060אש"ל: 

 4,000היסעים: 
 5,400שירותי תרגום: 

 5,088צלם: 
ים עבור המשלחת ביום ההגעה ככרי

 540והעזיבה: 
 150כיבוד עבור פגישות של היו"ר: 

 150זר לטקס: 



שעות נוספות עובדי השגרירות: 
1,500 

 424שירותי קרקע בנתב"ג: 
 4,600בשדה התעופה:   VIPסלון 

ביקור רשמי של יו"ר  אנגליהלונדון,  מיקי לוי 20.09.22-23.09.22 .31
 הכנסת בלונדון

 14,026כרטיסי טיסה:  הכנסת הפרלמנט הבריטי
 2,424אש"ל: 
 10,165מלונת: 

 4,931היסעים: 
 578שירותי תרגום: 

 1,375צלם: 
 801חדר ישיבות עבור פגישות היו"ר: 

 1,458ות היו"ר: שכיבוד כשר לפגי
VIP   :2,750בשדה התעופה בלונדון 

 424קרקע בנתב"ג: שירותי 

 אבי דיכטר 10.10.22-14.10.22 .32
 נירה שפאק

השתתפות בכנס האיגוד  קיגלי, רואנדה
 מנטרילפרנהבי

 16,745כרטיסי טיסה:  הכנסת האיגוד הבין פרלמנטרי
 612אש"ל: 
 2,500מלון: 

השתתפות בכנס אספ"ר  שטרסבורג, צרפת אמילי מואטי 12.10.22-13.10.22 33
 מועצת אירופה

 200אש"ל:  הכנסת מועצת אירופה
 194מלון: 

 115כרטיסי רכבת: 

 

 

 העלויות מתייחסות לכלל המשלחת, כולל אנשי צוות המלווים את הח"כים


