
-2016-2017 חוייל נסיעות סיכום

 מצרפת יהודים להעלאת סמניריון - 2016 ינואר

צרפת הנסיעה: יעד

לילות( 5) 19/1/16-25/1/16 הנסיעה: מועד

ישראל קהילות קליפת מועצה/עמותת הנסיעה: את שיזם הגורם

 עלייה קליטת תיק ומחזיק רמ"ט - ביסמוט דו המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים
מצרפת

הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל
החזר

הוצאות

 על החזר
 תחבורה/

נסיעות ללילה לינה עלות מחלקה
עלות
טיסה העובד שם

2044.4
2 508.25 821

3* 512.42- A^ ! 
B - 544.33*2 מלו! תיירים

1602.2
5 דג! יוסי

2044.4
2 11.74 821

 3* 512.42מלו!^
! ^2*544.33 - B תיירים

1602.2
5 ביסמוט ד!



 יהודיות, קהילות עם וקשר עולים הבאת החרם, נגד ומלחמה בשומרו! עסקים קידום - 2016 מרץ
בצרפת. יבואנים רשתות עם ופגישות החרם נגד הסברה בפרלמנט, פגישות

+פראגצרפת הנסיעה: יעד

 אחד) לילה יוסי, (רק 17/3/16-18/3/16 פראג לילות) 2( 15/3/16-17/3/16 צרפת- הנסיעה: מועד

ישראל קהילות קליטת מועצה/עמותת הנסיעה: את שיזם הגורם

 עלייה קליטת תיק ומחזיק רמ״ט - ביסמוט דו המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים
העולים מול קשר ואשת דוברות - כהן דינה , מצרפת

הנסיעה: עלויות פירוט

אש־־ל הוצאות החזר
 על החזר

נסיעות תחבורה/
כ”סה

לינה תשלום ללילה לינה עלות מחלקה
עלות
טיסה העובד שם

584.12 20.99 241.22
1265.09 

לילות( 2) 632.5 תיירים 5353.2
 - דג! יוסי

צרפת

876.18 87.32 1144.97
1002.32 

לילות( 2) 501.16 תיירים 4912.6 ביסמוט ד!

876.18 240
1002.32

לילות(2) 501.16 תיירים 4912.6 כה! דינה

414.8 306.95
968.53

968.53 תיירים
 - דג! יוסי

פראג



 יהודיות. קהילות עם קשר עולים, הבאת קידום הטיסה: מטרת - 2016 מאי

מוסקבה הנסיעה: יעד

 לילות( 5) 15/5/16-20/5/16 הנסיעה: מועד

 מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

המועצה דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים

הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל
החזר

הוצאות
 תחבורה/ על החזר

נסיעות

כ”סה
לינה תשלום

עלות
לינה

ללילה מחלקה
עלות
טיסה

שם
העובד

1351.44 142.65 319.84
8221.26 

לילות( 5) 1644.25
 תיירים הלוך-
+ תיירים - חזור 2139.78 דג! יוסי



 פוטנציאלים עולים עם ומפגש מצרפת לעולים מסכם סמינר הטיסה: מטרת - 2016 יוני

צרפת הנסיעה: יעד

 לילות( 5) 2/6/16-7/6/16 הנסיעה: מועד

 ישראל קהילות קליטת מועצה/עמותת הנסיעה: את שיזם הגורם

אלוש אסתר כהן, דינה ביסמוט, דן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים

. הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל
החזר

הוצאות
 על החזר

נסיעות תחבורה/

סה"כ
תשלום

לינה

עלות
לינה

ללילה
מחלק

ה
עלות
טיסה העובד שם

1752.3
6 2835.81 29.62

4091.86 
לילות( 4) 1022.96 תיירים 2327.48 דגן יוסי

1532.2
6 857.46

 רכב השכרת
2702.88

3998 
לילות 4)

995.5 תיירים 2327.48 ביסמוט דן
1752.3

6 400 39.36
3998 

לילות( 4) 995.5 תיירים 2327.48 כהן דינה
1752.3

6 0 0
1810.08 

לילות( 2) 905.04 תיירים 3941.7
אסתר
אלוש



 והחלטה מאך פטר האירופי הפרלמנט חבר עם פגישה על בדגש - בפארג פגישות - 2016 אוגוסט
האירופי. בפרלמנט והשומרון יהודה של הידידים קבוצת להקמת משותפת עבודה על

פראג הנסיעה: יעד

 לילות( 3) 31.7-3.8.16 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

 מומן - החוץ קשרי יחידת על לולו-הממונה בן חן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים
המועצה ייע'

הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל
החזר

הוצאות

 על החזר
 תחבורה/

נסיעות

סה״ב
תשלום

לינה
 לינה עלות

ללילה מחלקה
עלות

טיסה
שם

העובד

832.92 0 402.82

2669.13
3)

לילות( 889.71 אקונומי 2813
יוסי
דגן

416.46 80 264.9

889.71
)לילה
אחד( 889.71 אקונומי

1760.
49

 בן חן
לולו

 "מסלול לקדם במטרה בפראג יבואן עם פגישה מאך, פטר הפרלמנט חבר עם פגישות מספר לוייז:
בציכיה. השומרון מוצרי של חרם" עוקף



 ארבעה בהשתתפות האמריקאי בקונגרס הבי.די.אס ותנועת החרם נגד אירוע - 2016 ספטמבר
 בגבעת אירוע ובסנאט. קונגרס חברי עם גב אל גב הסברה פגישות 18 איש. 150 ומעל קונגרס חברי

 ואנשי יועצים צוותים, וסנאט, קונגרס חברי 20 מעל בהשתתפות השומרון ״נות עם הקפיטול
 ברית על חתימה יורק. בניו מדיניות פגישות סבב איש(. 200 )מעל בוושינגטון הישראלית השגרירות

תושבים( 800,000 )מעל יורק ניו במדינת המפסטד העיירה עם תאומות ערים

וושינגטון יורק ניו - ארה״ב הנסיעה: יעד

4-15.9.16 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

 אסתר החוץ, קשרי יחידת על הממונה לולו- בן חן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים
המועצה ייע' מומן - המועצה דוברת-אלוש

הנסיעה: עלויות פירוט

אש״ל החזר
הוצאות

 על החזר
 תחבורה/

נסיעות

לינה עלות סה״כ ללילה לינה עלות מחלקה עלות
טיסה

העובד שם

1972.24 154.08 1998.45  וושינגטון:
 לילות( 3)3497.62
 6837.3 ניו-יורק:

לילות( 4)

 1165.87 וושינגטון:
1709.33 ניו-יורק:

עסקים 22919.4 דגן יוסי

2477.44 0 1174.82  וושינגטון:
 לילות( 4) 4296.81
 8593.62 ניו-יורק:

לילות( 5)

 1074.2 וושינגטון:
1718.72 ניו-יורק:

אקונומי 5574.24 לולו בן חן

1981.92 0 1490.88  וושינגטון:
 לילות( 4)4296.81
 5167.8 ניו-יורק:

לילות( 3)

 1074.2 וושינגטון:
1722.6 ניו-יורק:

אקונומי 5090.37 אסתר
אלוש

 אברמוביץ' קן עם פגישה יהודיים, מנהיגים עם יורק בניו פגישות להוסיף לזה DC לו״ז מצ״ב לו״ז:
 עם להסברה+פגישה התרמה המפסטד+ערב עם תאומות ערים ברות חתימת קליין+טקס ומורטון

ברוקלין. חב״ד עם פרידמן+ערב דיויד



2016 אוקטובר

 בשטרסבורג האירופי הפרלמנט הנסיעה: יעד

 לילות( 2) 25-27.10.16 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

החוץ קשרי יחידת על הממונה לולו- בן חן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים

הנסיעה: עלויות פירוט

אש״ל החזר
הוצאות

 על החזר
 תחבורה/

נסיעות

 סה״כ
לינה עלות

 לינה עלות
ללילה

מחלקה עלות
טיסה

העובד שם

844.56 69.39 655.65 2281.44 
לילות( 2)

1140.72 ביזנס 5993.68 דגן יוסי

844.56 166.99 416.4 2116.8 
לילות( 2)

1058.4  הלוך:אקונומי
ביזנס חזור:

5993.68 לולו בן חן

 פרלמנט חברי 15 עם בשטרסבורג האירופי בפרלמנט אינטנסיביות אישיות פגישות של יומיים לו״ז:
 יהודה של הידידים קבוצת מייסדי להיות אותם לגייס ובמטרה להסברה המפלגות קשת ממגוון אירופי

מצ״ב( )לו״ז האירופי בפרלמנט ושומרון



 ופגישות השומרון בקידום שיעזרו גורמים מספר עם קשרים הידוק הטיסה: מטרת -2016 נובמבר
קהילות. בין לחיבור משפיעים מפתח אנשי עם

מוסקבה הנסיעה: יעד

 לילות( 4) 14/11/16-18/11/16 הנסיעה: מועד

המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים

הנסיעה: עלויות פירוט

אש״ל הוצאות החזר
 על החזר

נסיעות תחבורה/
לינה עלות סה״כ  לינה עלות

ללילה מחלקה
עלות
טיסה

שם
העובד

1152 161.28 413.55

3421.44 
לילות(4)

874.56

 תיירים הלוך:
 קומפורט חזור:

+( )תיירים 2493.04 דגן יוסי



 יורק( ניו )דרך ארה״ב-וושינגטון הנסיעה: ■עד

 לילות( 5) 15-22.1.17 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

 אסתר החוץ, קשרי יחידת על הממונה לולו- בן חן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים
המועצה דוברת-אלוש

- 2017 ■נואר

הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל הוצאות החזר  על החזר
 תחבורה/

נסיעות

לינה עלות סה"כ ללילה לינה עלות מחלקה עלות
טיסה

העובד שם

1177.9 0 1935.58 וושינגטון:
 לילות( 4) 5374.26
 1030.68 ניו-יורק:

(1 )לילה

וושינגטון:
1343.57
ניו-יורק:

1030.68

עסקים 16434.12 דגן יוסי

1177.9 0 1623.32 וושינגטון:
 לילות( 4) 5374.26
 1030.57 ניו-יורק:

(1 )לילה

וושינגטון:
1343.57 
ניו-יורק:

1030.57

אקונומי 5705.55 לולו בן חן

1177.9 0 1827.17 וושינגטון:
 לילות( 4) 5374.26
 1030.57 ניו-יורק:

(1 )לילה

וושינגטון:
1343.57
1030.57ניו-יורק:

אקונומי 5705.55 אסתר
אלוש

 בראשות משלחת הוזמנה האמריקאי, הממשל עם שנוצרו והחזקים הענפים הקשרים לאור לוייז:
 בוושינגטון. טראמפ הנשיא להשבעת הקשורים רבים באירועים להשתתף דגן יוסי המועצה ראש

 )השתתפות הנבחר. הנשיא של ויועצים קונגרס חברי עם פגישות מספר נתקיימו גם זו במסגרת
 קונגרס חברי 5 ועוד טיילור סקוט הקונגרס חבר עם פגישות פריבוס, ריינס הסגל ראש עם באירוע

 פגישה קינג, פיטר הקונגרס חבר עם פגישה צוותו, ואנשי בראט דיוויד הקונגרס חבר עם פגישה אתו,
טקסס( של החקלאות קומישינר מילר סיד עם



 בפרלמנט יו״ש ידידי קבוצת הקמת ואירוע ביו״ש תמיכה כנס .1 הטיסה: מטרת - 2017 מרץ
שות .2 האירופי עימו. העובדים וארגונים פרלמנט חברי בקרב ותיאום הסברה פגי

בריסל הנסיעה: יעד

לילות( 3) 27-29.3.17 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

 אסתר החוץ, קשרי יחידת על הממונה לולו- בן חן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים
המועצה אלוש-דוברת

הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל
החזר

הוצאות

 על החזר
 תחבורה/

נסיעות

 עלות סה"כ
לינה

עלות
לינה

ללילה מחלקה
עלות
טיסה

שם
העובד

481.55
1540.6

3 657.21
1597.56 

לילות( 2) 798.78
אקונומי 3640.5

1 דגן יוסי

722.39 0 0
2289.54 

לילות( 3) 763.18 אקונומי
2723.9

4
 בן חן

לולו

722.32 50.19 163.36
2289.54 

לילות( 3) 763.18 אקונומי
2723.9

4
אסתר
אלוש

 ובתמיכת בנוכחות בבריסל. האירופי בפרלמנט ושומרון יהודה של הידידות קבוצת הקמת כנס לוייז:
 מהפרלמנט, בכירים 150כ- ועוד הפרלמנט של הפוליטית הקשת ממגוון אירופי פרלמנט חברי 15כ-

 חדשה פסגה היווה האירוע בריסל. של היהודית הקהילה וחברי השגרירות נציגי צוות, אנשי יועצים,
האירוע לאחר מאך פטר עם נוספת -פגישה הכנס( לו״ז )מצ״ב החוץ קשרי יחידת לפעילות



 חדשים עולים הבאת לגבי פגישות היהודית, המקומית הקהילה עם הקשר חיזוק הטיסה: מטרת
לשומרון.

מוסקבה הנסיעה: יעד

 לילות( 5) 19/4/17-24/4/17 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

רמ״ט - ביסמוט דן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים

2017 אפריל

הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל
החזר

הוצאות

 על החזר
 תחבורה/

נסיעות

 עלות סה"כ
לינה

עלות
לינה

ללילה מחלקה
עלות
טיסה

שם
העובד

624.24 758.03 562.47

7136 
לילות( 5) 1427

.2

 הלוך:
 תיירים
ביזנס חזור: 5066.56 דגן יוסי

428.16 0 0
2304.92 

לילות( 2)
1152

.46 תיירים 4121.04
דן

ביסמוט



 פוטנציאלים עולים עם ומפגש מצרפת לעולים סמינר הטיסה: מטרת - 2017 מאי

צרפת הנסיעה: יעד

 (1 )לילה 18/5/17-21/5/17 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

 כהן דינה ביסמוט, דן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מטעם נוסעים

. הנסיעה: עלויות פירוט

אשייל הוצאות החזר

 על החזר
 תחבורה/

נסיעות ללילה לינה עלות מחלקה
עלות
טיסה

שם
העובד

0 0 0 (1 )לילה 874.16 תיירים 3678.6 דגן יוסי

0 169.76 677.92 (1 )לילה 874.16 תיירים 2497.6
דן

ביסמוט

0 0 0 (1 )לילה 874.16 תיירים 3039.93 כהן דינה



 ובודפשט פראג הנסיעה: יעד

 לילות( 2) 24-27.7.17 הנסיעה: מועד

מועצה הנסיעה: את שיזם הגורם

החוץ קשרי יחידת על הממונה לולו- בן חן המועצה, דגן-ראש יוסי המועצה: מסעם נוסעים

2017 יולי

הנסיעה: עלויות פירוס

אשייל
החזר

הוצאות

 על החזר
 תחבורה

נסיעות /

 סה״ב
לינה עלות  לינה עלות

ללילה מחלקה
עלות
סיסה

שם
העו
בד

417.08 0 431.72

 פראג:
813.5 
 (1 )לילה

 בודפשס:
1148.89 

לילות( 2)

 813.5 פראג:
 בודפשס:
574.44

תיירים 3236.17

יוסי
דגן

625.64 0 106.57

 פראג:
813.5 
 (1 )לילה

 בודפשס:
1148.89 

לילות( 2)

 813.5 פראג:
 בודפשס:
574.44

תיירים 3139.84
חן
בן

לולו

 מאך פטר של מחליפו עם פגישה מאך, פטר מצ'כיה האירופי הפרלמנט חבר עם פגישה צכיה- לוייז:
הרמן דניאל צ'כיה, של התרבות שר עם פגישה פאין, ג'ירי האירופי, בפרלמנט

 ראש סגן עם פגישה )היוויז(, נמט שנדור הפסטור עם פגישה פאטקאי, אנדרס עם פגישה - הונגריה
הקהילות. בין וחיבור תאומות ערים ברית על דיון )היוויז( הייויז עיריית


