
 9/3/2017 –נסיעת השר למוסקבה 
 נסיעת עבודה עם רוה"מ 

 USD -מחיר  עבור מרכיב

 1 שר ביטוח

 1 סה"כ

 2970 סה"כ עלויות אבטחה

 18-22/3/2017 -נסיעת השר לסין 
 וועידת החדשנות עם רוה"מ 

 USD -מחיר  עבור מרכיב

 603 רמ"ט שר טיסה

 1406 סמנכ"לית תכנון ומדיניות טיסה

 570 לילות 3 -שר מלון

 570 לילות 3 -יועצת שר מלון

 1140 לילות 6 -רמ"ט שר מלון

 760 לילות 4 -סמנכ"לית תכנון ומדיניות מלון

 30 כל חברי המשלחת  ביטוחים

 258 שר  vipשירות 

 131  טלפון נייד

 686   תרגום

 687 כל חברי המשלחת אוכל כשר

 6841 סה"כ

 15609 ורכבים )שיירת רוה"מ( סה"כ עלויות אבטחה

 4-7/6 –יורק -נסיעת השר לניו
 וועידת האוקיינוסים של האו"ם 

 USD -מחיר  עבור מרכיב

 4617 שר טיסה

 2068 סמנכ"לית תכנון ומדיניות טיסה

 1924 יועצת שר טיסה

 2063 רמ"ט שר טיסה

ראש היחידה הארצית להגנה על הסביבה  טיסה
 הימית

2063 

 2392 לילות 4 – שר מלון

 1123 לילות 4 – יועצת שר מלון

 1726 לילות 5 – רמ"ט שר מלון

 957 לילות 3 – סמנכ"לית תכנון ומדיניות מלון

 957 לילות 3 – היחידה הימית מנהל מלון

 25 כל חברי המשלחת  ביטוחים

 274 שר  vipשירות 

 3689   רכבים 

 104  טלפון נייד

 23982 סה"כ 

 עלויות אבטחהסה"כ 
 

19233 



 20/8 -נסיעת השר לאוקראינה 
 וועדה כלכלית מעורבת 

 USD -מחיר  עבור מרכיב

 1792 שר טיסה 

 606 יועץ שר  טיסה

 885 יועצת שר טיסה 

 732 מחוז חיפה -מנהלת תחום פיקוח  טיסה

 352 לילות 4 -יועצת שר  מלון 

 176 לילות 2 -מחוז חיפה , תחום פיקוחמנהלת  מלון 

 616 לילות 7 -יועץ שר  מלון 

 33 כל חברי המשלחת  ביטוחים

 262 שר  vipשירות 

 2191   רכבים 

 8   טלפון נייד

 25 שר מתנות

 476 עובדי שגרירות  שכר

 459-   החזר מע"מ

 7695 סה"כ 

 27816 סה"כ עלויות אבטחה

 3-12/9 -נסיעת השר לסין 
 חתימת תכנית פעולה וסמינרים עסקיים 

 USD -מחיר  עבור מרכיב

 2915 שר  טיסה

 828 רמ"ט שר טיסה

 691 יועצת שר  טיסה

 933 סמנכ"לית תכנון ומדיניות טיסה

 933 רא"ג יחב"ל   טיסה

 933 אחראית מדיניות רגולטורית  טיסה

 1225 לילות 4 -שר  מלון בייג'ינג

 510 לילות 3 -שר  רמ"ט מלון בייג'ינג

 510 לילות 3 -יועצת שר  מלון בייג'ינג

 510 לילות 3 -סמנכ"לית תכנון ומדיניות  מלון בייג'ינג

 510 לילות 3 -רא"ג יחב"ל  מלון בייג'ינג

 510 לילות 3 -אחראית מדיניות רגולטורית  מלון בייג'ינג

 1160 לילות 4 -שר  מלון בשנגחאי 

 510 לילות  3 -רמ"ט שר  מלון בשנגחאי 

 680 לילות  4 -יועצת שר  מלון בשנגחאי 

 510 לילות 3 -סמנכ"לית תכנון ומדיניות  מלון בשנגחאי 

 510 לילות  3 -רא"ג יחב"ל  מלון בשנגחאי 

 510 לילות  3 -אחראית מדיניות רגולטורית  מלון בשנגחאי 

 130 שר   1לילה  -מלון בנאג'ינג 

 130 רמ"ט שר   1לילה  -בנאג'ינג מלון 

 130 יועצת שר  1לילה  -מלון בנאג'ינג 

 130 סמנכ"לית תכנון ומדיניות  1לילה  -מלון בנאג'ינג 



 130 רא"ג יחב"ל   1לילה  -מלון בנאג'ינג 

 130 ראש תחום מדיניות רגולטורית  1לילה  -מלון בנאג'ינג 

 69 כל חברי המשלחת  ביטוחים

 491 שר  vipשירות 

 3714   רכבים 

 1651 כל חברי המשלחת  כרטיסי רכבת

 *240   טלפון נייד

 *3046 כל חברי המשלחת  אוכל כשר

 2020   תרגום

 427 שגרירות שכר ושונות

 24039 סה"כ 

 24686 סה"כ עלויות אבטחה

   3-7/12 -נסיעת השר לניירובי 

UNEA אסיפה סביבתית עולמית של האו"ם 
 USD -מחיר  עבור מרכיב

 3257 שר  טיסה

 847 רמ"ט שר טיסה

 847 יועצת שר טיסה

 847 יועצת שר  טיסה

 773 סמנכ"לית תכנון ומדיניות טיסה

 773 רא"ג יחב"ל  טיסה

 750 שר לילות 2 -מלון 

 450 רמ"ט שר לילות 2 -מלון 

 450 יועצת שר לילות 2 -מלון 

 450 יועצת שר לילות 2 -מלון 

 675 סמנכ"לית מדיניות ותכנון  לילות 3 -מלון 

 675 רא"ג יחב"ל  לילות 3 -מלון 

 30 כל חברי המשלחת  ביטוחים

 274 שר  vipשירות 

 *1140  רכבים 

 *500 שר, רמ"ט שר, רא"ג יחב"ל אוכל כשר

 11098 סה"כ 

 34512 סה"כ עלויות אבטחה

 

 *הערכה


