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 .ג"אלול תשע, 2100אוגוסט , תל אביב
 
 

 והחלטות  שנתידיווח 
 2101.03.13על בקשות של סבב שנים עשר שהתקבלו עד 

 
 

 הסבר ראשי תיבות

 

 :ראשי תיבות בהולנדית של המילה מרור

echtsherstelRof en Roelijkheid ansprakAorele MMaror =  

שלתיים  מעמותה לכספי מרור מ   Stichting Maror-gelden Overheid  = SMO 

     Stichting Afhandeling Maror-gelden =  SAMO   

 Stichting Platform Israël =  SPI 
להקצבה תקופה להגשת בקשות: סבב  

 

 מבוא
 

 2 זרההתאגידים כחברה ידי רשם על  2...202.מוכרת בארץ מ  SCMIעמותת 

 2יהודית -ה ההולנדיתייהקהיל מעןללנהל ולחלק כספי מרור עבור מטרות קולקטיביות בישראל , מטרות העמותה הן להשיג

 

ההנהלה של העמותה מורכבת מלפחות תשעה חברים שהם נציגים של ארגונים מוכרים בקהילייה ההולנדית בישראל וכן 

ההנהלה הנוכחית מונה 2 ארגון כלשהו בקהילייה ההולנדיתחברי הנהלה ב שאינם א"ז, י תלוייםבלתלפחות שלושה חברים 

 2 חברים בלתי תלוייםשלושה תשעה חברים שהם נציגים של ארגונים ו

 2י הארגונים ממלאי מקום למקרה שנבצר מחבר להשתתף בישיבת ההנהלה"בנוסף מונו ע

 2בפועל מתקשים הארגונים במינוי ממלאי מקום

 

בקשות שמוגשות לאחר תאריך זה אינן ה2 באוקטובר כל שנה 11-בקשות להקצבה שמוגשות לה עד לבההנהלה דנה 

הבקשה יכולה להתייחס לשנתיים החל מאחד 2 שנתייםעד ארגון רשאי להגיש בקשה להקצבה לתקופה של 2 מטופלות

 2 שנה מראש בינואר של השנה שבאה מיד אחרי כן או לחלופין ניתן להגיש את הבקשה

 2מדיניותההקצבה וקווי הסדרי , תקנוןלההנהלה מחליטה על הבקשות להקצבה בהתאם 

mailto:scmi@netvision.net.il
http://www.scmi.org.il/
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בקהילייה  ארגוןחברים בהנהלה של  לארגון ניתנת הזכות לערער על החלטות ההנהלה בפני וועדת ערעורים שחבריה אינם

 2ההולנדית

 

ים וכן דיווח סופי לאחר סיום הפרויקט שלמענו נתבקשה ארגונים שקיבלו הקצבה מחויבים בדיווח ביניים על ניצול הכספ

 2 ההקצבה

 

 :מבין חברי ההנהלה נבחרות שלוש ועדות

 

 בעניינים הנו טיפול ועד המנהל התפקיד 2 הנהלהבהגזבר וחבר נוסף , מזכיר, ר"ועד המנהל שמורכב מיוה

 2שוטפים של העמותהה

 2יעודם ולדאוג לתשלום ההקצבותועדת המעקב שתפקידה לעקוב אחרי ניצול הכספים לפי י 

 2 שתי חברות השקעהאמצעות ועדת הכספים שתפקידה לעקוב מקרוב אחר ניהול הכספים המושקעים ב 

 www.scmi.org.il :פרטים על העמותה נמצאים באתר            

 

  21-בסבב ההרכב ההנהלה 
 

 :רכבת מתשעה נציגים של הארגונים הבאיםבסבב זה ההנהלה הייתה מו

2 קרן מלגותוופ 'ניני צ ,העמותה לחקר יהדות הולנד , יד דוידס ,בית יולס  ,בית יוליאנה  ,ארגון עולי הולנד  ,אלה  ,אילה 

 2"בלתי תלויים"ישנם שלושה חברים  כן כמו

חזר לא , איש פיננסי, איתמר2 דות הולנדכנציג העמותה לחקר יה SCMIנכונות להצטרף להנהלת הביע איתמר אנגלסמן 

 1.2..בנובמבר  1.מינויו נכנס לתוקף ב 2 ל"מכבר משהות ארוכה בחו

ביקש את עדו , לבצע את תפקידוומ ללמוד "ע2 גזברהי חברי ההנהלה לתפקיד "פה אחד עאיתמר נבחר  בגלל כישוריו

של הדור הראשון  יהםבנ ,חברי הנהלהטרף למועדון של מציש לציין שאיתמר 2 ללוות אותו עד סוף הסבב הנוכחי, היימנס 

נציגת בית יוליאנה הודיעה שלא תוכל להמשיך בתפקידה ובמקומה מונה ברנד , רחל פיש 2הולנדים בארץניצולי שואה של 

 SCMI2אשר הידע והניסיון שצבר יהיו ללא ספק לברכה עבור ,  SCMIאחד ממייסדי , אלבורג( יששכר)

בהרצליה והיתר בחדר הישיבות המחודש בשדרות יהודית בתל  שלוש התקיימו בבית יוליאנה, ישיבות 9ההנהלה קיימה 

 2אביב

 

 בקשות שהוגשו והקצבות שהוענקו

 

 2פרויקטים 2 -לכ "סה ,שני ארגונים החליטו למשוך את בקשותיהם 2ארגונים 0י "בקשות ע ..הוגשו 

-11..לשנים  הקצבותההוא הוענקו לארגון  בסבב הקודם ון שכברכיו 1מתוכן נדחו , בקשות התקבלו החלטות 16 לגבי

 2  בקשות הוחלט להעניק הקצבות 11לגבי 2 12..

  

תמיכה ₪  ..8,912,8מסכום זה הארגונים ביקשו  2 ₪   ..8,.9,01לסבב זה הייתה  שהוגשוכ עלות הפרויקטים "סה

יש לזכור שבסבב הקודם כבר הוענקו  ₪2 ..011,8,.הוענקו שהתקבלו בקשות ה (ערעור אחד)+ 11ל  2מכספי מרור

  ₪    ..61,8.,1 סכום של  12..-11..כך חולק לשנים 2 ₪ ...,.8.,2בסך  12..-11..הקצבות לשנים 

 :אפשר ללמודמהנתונים שהוצגו לעיל 

 2הארגונים הפנימו שיש להתאים את גובה הסכומים המבוקשים לאפשרויות 

 2יםם המבוקשמיאת הסכו -.1סבב  –העניקה לארגונים בסבב זה ו נעתרה לבקשות ההנהלה ,כיוון שכך 

 

 ומינוי חברי ועדת הערעורים ערעורים
 

 2להחלטות בסבב זה לא הוגשו ערעורים

 2 טופלו רק בתחילת הסבב הנוכחי  .1סבב על החלטות בשלושה ערעורים שהוגשו 

 

 2התקבל חלקיתאחד ערעור  ,י ועדת הערעורים"דחו ענשני ערעורים 

שהתפטר עקב מינויו מונה לחבר ועדת הערעורים במקום אפרים אייזנמן , איש בנק ישראל לשעבר, אברהם ון דר האל

 2גזבר ארגון עולי הולנדכ

 2כחבר ועדת הערעורים  SCMIאנחנו מודים לאפרים על תרומתו הרבה להנהלת 

 2עוד ארבע שניםל עדת הערעוריםוברים בוההנהלה הצביעה פה אחד בעד הארכת כהונתם של יוסי דותן ודייב וולף כח

http://www.scmi.org.il/
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 שינוי התקנון

 
 בתום סבב זה, עמדה תקופת הכהונה של שישה חברי ההנהלה להסתיים SCMIבהתאם לתקנון של 

 2לבין במהלך הסבב הקרוב

 ,בחיפוש אחר גזבר חדש ואף בחיפוש אחרי חבר ועדת הערעורים שי שבו נתקלנוובעקבות הק

הובאו ים שבהם בנוק זה דיוניםהתלוו ל2 של הארכת הכהונה של חברי ההנהלההאשפרות  הועלהכבר בתחילת הסבב 

מתאימים להתחשבות במציאות של הקושי המובהק למצוא אנשים תקנון עד הכללי על טיעונים של הקפדה על רוח ו

  2שוטותדורש לעתים קרובות החלטות לא פהשמוכנים להקדיש מזמנם וגם מתאימים להתמודד עם חומר מורכב 

פנייה התהליך בסופו של הוגשה ישראל האסיפה הכללית של פלטפורם של ( כנדרש)וגם  SCMIאישור הנהלת לאחר 

לאפשר הארכה שלישית של מ "ע 222שינוי סעיף ( הינה עמותה לפי החוק ההולנדי SCMIכזכור )לעורך דין בהולנד 

הארגונים  נמחקוהזדמנות הבאותה 2 נה שניםכ תקופת הכהונה של שמו"לסה SCMIחברי בת שנתיים להכהונה 

SINJOI2בימים אלה קיבלנו את הנוסח המתוקן 2מרשימת החברים וטמפו דולו 

 

 הישיבות......שינוי מקום
 

לחלק את  SCMI ו  ופ'ניני צ  ,ארגון עולי הולנד, יהודית החליטו הארגונים שנותרו 'את משרדו בשדר ביטל  SPIשלאחר 

לנו חדר ישיבות קיבו, שונתה החלוקה הפנימית, עם בעל הביתלאחר סיכום 2 ועילה עבור הארגוניםבצורה יותר מ רחבהמ

לרוב החברים הנגישות לתל אביב יותר קלה 2 המחודשבדצמבר קיימנו את הישיבה הראשונה במקום  1.ב 2 ראוי לשמו

 2היפה והנדיבאירוח ה לעת יוליאנה ביהנהלת ל זאת הזדמנות להודות2 סך הכל עלות הישיבות ירדהבו( ברכבת)וזולה 

 

SAMO 

 

עם האחראית  SCMIר "ם בלתי פוסקים שכללו פגישה נוספת של יובהמשך לדיווח מלפני שנה נוכל לדווח שאחרי מאמצי

יתרת החלק הארי של לארץ את  SAMOהעבירה , וכן גורמים נוספיםההולנדי  המשפטית במשרד האוצר המחלקעל ה

 2(11..)באוגוסט השנה  מיליון אירו .בסך  SCMI-המיועד להכספים 

להולנד  12%אלה תחולק היתרה לפי המפתח  עמותות אחר סגירת ל2 שונות בהולנדבעמותות מרור עדיין קיימים סכומים 

  2לישראל 6%. ו

 

 

 ארגוניםהארכיונים של הון ודיגיטליזציה של סאח
 

הפרויקט 2 כיוני שברשות העמותה בתמיכה של כספי מרורטליזציה של החומר האריבדיג SPI החלהלפני כשמונה שנים 

בדיגיטליזציה של SCMI מ   לחקר יהדות הולנד סיוע  מרכזלפני כשנתיים ביקשה ה2 נתקע וסיומו לא נראה באופק

הפרויקט של  את המשךגם קח על עצמה ילחקר יהדות הולנד ת מרכזבהסכמה של כל הצדדים הוחלט שה2 הארכיון שלה

SPI 2בזמן קצר ובהצלחה א סיימה שני הפרויקטיםהי ךוכ 

אפשר 2 י ארגונים נוספים"לתמוך בפרויקטים דומים אשר יוגשו בעתיד עורוצה מסוגלת  SCMIהשאלה האם  נשאלה

 ?צורך בזהלשאול מה ה

ל מדובר על פרק זמן בהיסטוריה של יהדות הולנד שבו פתאום התקב ?שימור ההיסטוריהלחשיבות האם יש  שאלה נוספת

כיוון שחלקה של מ 2בלי הכספים האלה הארגונים לא היו מתפתחים כפי שאנו מכירים אותם היום2 סכום כסף גדול מאד

SCMI 2 האם היא מחויבת לתמוך משמעותית בכל ארגון שמגיש פרויקט ארכוב עלתה השאלה ,מרכזית בהתפתחות זו

 2לגופו של ענייןדון יתלשהו י ארגון כ"כל בקשה שתוגש ע 2החלטה גורפתל ין מקום הוחלט שא

 

 פרויקט גיוס כספים 

 
  2הזה אין זה סוד שכספי מרור הולכים ואוזלים ועל העמותות להתכונן לתקופה בה ידלל המקור

איש מקצוע שירכז את כל נושא גיוס התרומות  גייסואברהם רות ל סאלברט דה פריעל ידי רעיון ההועלה  11..לכן בשנת 

 2וידריך אותן כל אחת לפי הצורך יותהעמותות ההולנד עבור

 2שיתחילו את הפרויקטמ "עעמותות שיש להן פוטנציאל לגיוס תרומות  6נבחרו 

SCMI קראת על מנת לתת תמריץ ולעזור לעמותות להיערך ל, הסכים לממן את השנתיים הראשונות של פרויקט הגיוס

 2 תקופה בה לא יהיו יותר כספי מרורה
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 2 מירב בצר לרכז את ההדרכה והליווי של הפרויקט' גויסה גב .1..במחצית 

הפעילה הצטרפותן 2 עדו היימנס ובני לייזר לקחו על עצמם לרכז את ועדת ההיגוי על מנת ללוות את הפרויקט באופן שוטף

 2 מהבקשות הניב תוצאות( אומנם קטן)יחד עם זאת כבר חלק 2 יתטהיא עדיין אישל העמותות 

 

 1121לשנת  CMISחות הכספיים של "הדו

 
ח קמיל "במסגרת זו התייחס רו2 .1..ח אילן קמיל את הדוחות הכספיים לשנה "הציג רו 11..6282.בישיבה של 

 :  לנושאים הבאים

  ₪2מיליון  16½  -לכדי כ .1..מסתכמים בסוף והם כ נכסי העמותה "סהלא חל שינוי לגבי 

 9%2קרוב ל  ההשקעות ווחת הניבוהמדשנה ב2 הרכב ההשקעות של נכסי העמותה הינו סולידי 

  זה הישג מכובד מאד בתנאי 2  ₪מיליון  8,2 -ההשקעות נשאו רווח של כ( מועד מינוי הנהלה זו) 1...משנת

 2  כאשר משבר פיננסי כבד פקד את העולם, השוק הקיימים

  ההון העצמי מחולק לשני חלקים ; 

o  2 ₪ מיליון  6 -בסך של כ( מצאים בתהליךהקצבות לפרויקטים שנ)כספים שלגביהם קיימת התחייבות

  נעשה מאמץ להוריד את ההתחייבויות הפתוחות 1...מאז שנת 

שילמנו עבור  .1..במשך שנת 2 11..מיליון במחצית  8,1 -לכדי כ, 1... -ב₪ מיליון  11 –מ 

 2  ₪  8..,6,110 פרויקטים

o  ₪2מיליון  1.28 -הסכום פנוי לחלוקה עמד על כ  .1..בסוף שנת 

ח אילן קמיל גם לשנת "פה אחד את הדוחות הכספיים והוחלט למנות את רו SCMIבסוף הישיבה אישרה ההנהלה של 

  2ח של העמותה"כרו 11..

 

 צמצום בהוצאות
 

מתברר שכאשר חושבים 2 ₪ 19,211.את ההוצאות לסכום של להמשיך במגמה וצמצמנו כבשנים הקודמות הצלחנו 

 2ת שוטפות  בלי לפגוע בטיב העבודהניתן לצמצם הוצאו" חסכונית"

 

 1112באוקטובר  12תהיה עד ל  הבא הגשת פרויקטים חדשים לסבב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .סיכום שנים עשר סבבים במספרים וסכומים

 

 2בלבד .-ו 1העניקה הקצבות בסבבים  SMOהנהלת 

 2העניקה הקצבות ביתר הסבבים SCMIהנהלת 
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 12-2סבבים   סיכום כללי. א
 

 1112-11הכולל  11סבב  1-11כ סבבים "סה  

 11פחות מה שחולק בסבב 

 עבור השנים האלה

 1-11כ סבבים "סה

 M  =מספר  מיליון

 בקשות

 סכומים 

 ₪M-ב

מספר 

 בקשות

 סכומים 

 ₪M-ב

מספר 

 בקשות

 סכומים 

 ₪M-ב

 6620  20.  .622  יועד להקצבות 1

 21121 398 920 .. 26129 110 הוגשושבקשות  .

בקשות שנמשכו על ידי  1

 הארגונים

1. 2628 2 .2. 16 2021 

בקשות שנדחו מאחר והן לא  2

 עמדו בתנאי הסף

11 2929 . 0 37 2929 

לא טופלו בגלל חוסר בנתונים  8

 או מסמכים

. 121 0 0 . 121 

 1.1 בקשות קבילות  6

 

16120 16 126 1.1 16922 

השתתפות עצמית של הארגון  1

 'צד ג או השתתפות/ו

 1.026  129  11.28 

סכום שהארגונים בקשו  0

 "מרור"מכספי 

 .112.  829  .1921 

הסיבות פורטו 2 בקשות שנדחו 9

לכל ארגון בהודעה על 

 הדחייה

110 6928 3 1212 111 1.26 

הוענק אשור מראש לשימוש  .1

 במקדמה הגלובאלית

18  0  18  

ארגון החליט לא לקבל את  11

פעילות לא כי ה, ההקצבה

 התבצעה

. .21 .  . .21 

בקשות שונות של ארגון אחד  .1

 שאוחדו

0  0  0  

בקשות שאושרו לבצוע  11

וקבלת הקצבה מכספי 

 "מרור"

11. 

 

6122 11 .20 108 622. 

  81  .1סבב 3  .8 ערעורים שהוגשו 12

 121 16 2.18. חלקית 1 12.1 18 ערעורים שהתקבלו 18

" מרור"מכספי הקצבות  16

 כולל ערעורים שהוכרו

101 6221 14 .20 ..1 6128 

 SMOממשלתיים " מרור"מכספי  

 1-ו 1בסבבים 
קולקטיביים בישראל " מרור"מכספי  1231

SCMI  2-11בסבבים 
1132 

 

 

של הקהילה של יוצאי לצרכים העכשוויים מרור יועדו למטרות קולקטיביות העונות "כספי 

 .תשומת לב מיוחדת לניצולי השואהתוך , הולנד בישראל

בעיקר , מהסכומים שהוענקו בשנים עשר הסבבים הוענקו בתחומים סעד ורווחה 21%-כ

יתר . 0491ועולים מלפני ( ברובם)דהיינו ניצולי השואה , לפרויקטים לטובת הגיל השלישי

 .הנצחה וזיכרון, הכספים חולקו לחינוך



6 

 

 (₪ באלפי ) 21טבלת החלוקה של סבב . ג
 

 מספר הפרויקט

 
סכום  שם הארגון שם הפרויקט

 הוקצבש

 1112ה לשנ

 
 1111לשנה 

  186 186 ארגון עולי הולנד יום הולנד 1.../11

 גיוס כספים לעמותות ..../11

 הולנדיות

 .11 ..1 .1. ** ארגון עולי הולנד

  18 18 * ארגון עולי הולנד שיפוץ הקומה 1.../11

 8. 8. .8 * ארגון עולי הולנד ההשתתפות בשכר דיר 2.../11

טיפול בבתי אבות לא  8.../11

 הולנדיים

 .18 .18 ..1 ופ'ניני צ

11/...6 Home care 1.8 1.8 .8. ופ'ניני צ 

 ..1 ..1 ..1,2 ופ'ניני צ פעילות ליבה 1.../11

להולנדים פעילות חברתית  12../11

 בבית בארט

 8. 8. .8 רעות

 ספר על יחס החברה 18../11

 ההולנדית

 ע השנייה"בעת מלחה

 יד ושם
 

2.28 2.28  

, שדרוג התערוכה ההולנדית 16../11

 תחליף לפרויקט שבוטל

 בית לוחמי הגטאות
 

1.. 1..  

 18 18 .1 בית יוליאנה ריפוי בעיסוק 13/2018

 18 18 .1 בית יוליאנה ריפוי בדיבור 19../11

11/.... 

 

  8. 8. בית יוליאנה תוכנה לניהול תרופות

  18 18 אחרי ערעור קרן מלגות לסטודנטים מלגות הענקת ..1/.1

 111231 126632 1.11132 כ"סה  

 

 הארגונים המשתתפיםכל עבור   לכיסוי העלות **

 SCMI, ופ 'ניני צ, עלות משותפת לארגון עולי הולנד  *

 

 

 רמזכי, יושב ראש                   חנה רינת, דה פריס( אלברט)אברהם 

 

 (רשמה חנה רינת)

 

 

 


