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 ( דיווח1
 

הנשיא דיווח על המשך המגעים עם משרד החוץ בקנדה לגבי אפשרות חידוש המימון למועצה הבינ"ל ללימודים 
העולם.לאחר שהשגנו תמיכה ברורה משר החוץ דיון ומהפקידות הבכירה של קנדיים ולימודים קנדיים ברחבי 

 המשרד, ערב דיוני התקציב באוטווה התחלף השר ובמקומו הגיעה קריסטי פריילנד שעמה טרם הצלחנו להפגש.
)אפריל עד מרץ( לא הוכנסה כל הקצבה ללימודים קנדיים כמו לפרויקטים חדשים  2017-2018-בתקציב הקנדי ל

 רד החוץ הציע ולא נענע.שמש
אנחנו )הועד המנהל של המועצה הבינ"ל המורכב משלושה חברים כולל דני( ממשיכים במאמץ להבטיח חידוש 

. שלא כבעבר פקידי משרד החוץ תומכים ונעשה מאמץ מיוחד לפתוח בדיאלוג עם 2018-2019המימון בתקציב 
 השרה ועם פוליטיקאים קנדיים מרכזיים אחרים.

 
והזמנו את הגנרל אנדרו לואיס שהוא המזכיר 11.6.2017 -תתקיים באוטווה ב ICCS -השנתית של ה הישיבה

 הפרלמנטרי של השרה להרצות בפנינו בסיום המושב.
 לואיס הסכים ברצון ואנחנו מקוים שהוא ייהפך ל "שגריר" רצון טוב עבורנו.

הלת המחלקה שאמורה להיות אחראית למחרת בבוקר ניפגש במשרד החוץ, כל באי הישיבה, למפגש עם הנ
 לדיפלומטיה ציבורית וללימודים קנדיים.

 
 2016-( אישור הדוח הכספי של האגודה ל2
 

 31.12.2016 -והמאזן ל 2016 הדוח שהוגש כלל את סיכום פגישת ועדת הביקורת, ביצוע תקציב 
 

הצופים בשותפות עם מרכז  -ההוצאה העיקרית לשנה היתה לכנס הבינ"ל שנערך באוניברסיטה העברית בהר
 הלברט. הכנס היה מוצלח מאד וגם כאן הצלחנו לקיימו בהוצאה פחותה מאשר תוקצב.

 
ש"ח וגם השנה לא נדרשנו לנגוע בקרן השמורה של האגודה ע"ס  922,204.79הסכום הכולל של המאזן עמד על 

 ש"ח. 800,000
 

 לאחר דיון הדוח הכספי אושר פה אחד.
 
 2016-י ל( הדוח המילול3
 

 שיוגש לרשם העמותות לפני סוף חודש יוני. 2016-דני הציג את הדוח המילולי לפעילות האגודה ב
 

 התקיים דיון והדוח המילולי אושר פה אחד.
 
 ( הכנס הבא בלימודים קנדיים4
 

. הוסכם שנעלה נושאים 2019הצופים במאי -לקיים את הכנס הבינ"ל המשותף הבא בהר סוכם עם מרכז הלברט
 אפשריים לדיון ולהחלטה משותפת בהקדם האפשרי.

 מבין הנושאים שהועלו:
-  SOCIAL TENSIONS 
-  INNOVATION 
-  ENVIRONMENT 
 

 ( שונות5
 

 בות בירושלים ואם אפשר לא ביום ו.דני העלה לדיון בקשת חברים בועד המנהל מירושלים לקיים את הישי
לאחר דיון סוכם שמכיון שת"א נמצאת במרכז יותר נכון לחברים שבאים מירושלים ומחיפה לקיים את הישיבות בת"א. 

בנוסף, הוזכר, שאנחנו מוזמנים ע"י השגרירה לקיים את הישיבות במעונה הרשמי וגם לכך יש חשיבות כסימן 
 .לתמיכה שלהם באגודה ובעבודתה

 
 חבר העמותה העיר שכל ההרצאות הציבוריות מתקיימות בירושלים.

 
אשר ליום הישיבה מכיון שרוב החברים מלמדים מאד קשה למצוא יום בשבוע ללא הוראה. זאת הסיבה 

 לקיים את הישיבות בימי שישי. שהתחלנו 
 

ממשיכים באקדמיה ובלימודים דובר בצורך להצעיר את הועד המנהל והוסכם לנסות לאתר "בוגרי" המלגות שלנו ש
 קנדיים בתקוה שירצו להצטרף לעשיה שלנו.

 



 דני חזר וביקש עזרת החברים באיתור סטודנט צעיר שיוכל לחדש את האתר של האגודה.
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