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והחלטות מילולי דיווח  
31.10.2011 עד שהתקבלו עשר האחד הסבב של בקשות על  

 

 :התיבות ראשי הסבר

   = echtsherstelRof en Roansprakelijkheid Aorele MMaror  ההולנדיות המילים של תיבות ראשי" מרור"

SMO  =Stichting Maror-gelden Overheid  =בהולנד( ממשלתיים" מרור" לכספי העמותה(  

SCMI  =Stichting Collectieve Maror-gelden Israel  =בישראל קולקטיביים" מרור" לכספי העמותה  

SPI  =ר"ע( ישראל פלטפורם(  

  להקצבה בקשות להגשת תקופה=  סבב

  סבב=  בקשה הגשתל תקופה: קיצור לשם

 

 

 

  מבוא  

 

  . זרה כעמותה העמותות רשם ידי על 2.8.2004 מ בארץ מוכרת SCMI עמותת



 הקהילייה ולצורך בישראל קולקטיביות מטרות עבור מרור כספי ולחלק לנהל, להשיג הן העמותה מטרות
  .בישראל יהודית-ההולנדית

 

 בקהילייה מוכרים ארגונים של נציגים שהם חברים תשעה מלפחות מורכבת העמותה של ההנהלה
. ההולנדית בקהילייה כלשהו לארגון קשורים שאינם חברים שלושה לפחות וכן בישראל ההולנדית
  . תלויים בלתי חברים וארבעה ארגונים של נציגים שהם חברים תשעה מונה הנוכחית ההנהלה

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

  .מקום ממלאי במינוי הארגונים מתקשים בפועל

 

 לאחר שמוגשות בקשות. שנה כל באוקטובר 31-ל עד לה שמוגשות להקצבה בקשות על דנה ההנהלה
 יכולה הבקשה. שנתיים של לתקופה עד להקצבה בקשה להגיש רשאי ארגון. מטופלות אינן זה תאריך

 הבקשה את להגיש ניתן לחלופין או כן אחרי מייד שבאה השנה של בינואר מאחד החל לשנתיים להתייחס
  . מראש שנה

  .המדיניות וקווי הקצבה סדרי, התקנון לכללי  בהתאם להקצבה הבקשות על מחליטה ההנהלה

  לארגון קשורים אינם שחבריה ערעורים וועדת בפני ההנהלה החלטות על לערער הזכות ניתנת לארגון

  .ההולנדית בקהילייה

 

 הפרויקט סיום לאחר סופי דיווח וכן הכספים ניצול על ביניים בדיווח מחויבים הקצבה שקיבלו ארגונים
  . ההקצבה נתבקשה שלמענו

 

  :ועדות שלוש נבחרות ההנהלה חברי מבין

 הינו המנהל ועד תפקיד. ההנהלה של נוסף וחבר הגזבר, המזכיר, ר"מהיו שמורכב המנהל ועד 
 .העמותה של שוטפים בעניינים לטפל

 ההקצבות לתשלום ולדאוג ייעודם לפי הכספים ניצול אחרי לעקוב שתפקידה המעקב ועדת. 
 השקעה חברות בשתי המושקעים הכספים ניהול אחרי מקרוב לעקוב שתפקידה הכספים ועדת .  

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

 

  ופעילותה החולפת בשנה ההנהלה הרכב

 

        שהחלו ישיבות עשר קיימה ההנהלה. חברים 13 של בהרכב עבודתה את הזה בסבב המשיכה ההנהלה

  . 2012 ביוני 10-ב והסתיימו 2011 בספטמבר 18 -ב



  :והם שעברה בשנה שפרשו חברים במקום חדשים חברים שלושה להנהלה הצטרפו השנה בתחילת

  .המלגות קרן נציג, לוי דה זאב; יוליאנה בית נציגת, פיש רחל; דוידס יד נציג, בירן ון שמעון

 בתנאי  הגזבר לתפקיד להיכנס מוכן שהיה, פלד יעקב חדש חבר למצוא הצלחנו רבים מאמצים לאחר
 על לקבל לא, שלו משיקולים החליט אוגוסט בתחילת אולם. הסבב סוף עד אותו ילווה היימנס עדו שהיועץ

  .גזבר למצוא שוב כבדה משימה עם נותרנו ובכך, התפקיד את עצמו

 היימנס ועדו בפועל הגזבר של התפקיד את למלא פריס דה) אלברט( אברהם ר"היו ממשיך בינתיים
  .התקנון של 5.6 סעיף על בהסתמך חיצוני כיועץ SCMI להנהלת לעזור להמשיך הסכים

  .מההנהלה לפרוש שברצונו הודיע, הולנד יהדות לחקר העמותה נציג, בונביט בנו הנוכחי הסבב בסוף

 

 על נקבעת חבר של כהונתו ותחילת SCMI הנהלת חברי את ממנה SPI של הכללית האסיפה התקנון לפי
 חברים מספר או חבר כל של שהמינוי בפועל יצא לכך קבוע תאריך שאין מאחר. האסיפה קיום תאריך פי

 של הפורמאלי שהתאריך הארגונים שני של המנהל ועדי בין בישיבה נקבע כן על. אחר בתאריך היה
  .בספטמבר אחד הוא לתפקיד הנהלה חבר כניסת

 

  שהוענקו והקצבות שהוגשו בקשות

 

 בקשות שתי. אחד ארגון י"ע חזרה נמשכו בקשות שתי. ארגונים 12 י"ע בקשות 18 הוגשו הזה לסבב
  .₪ 7,424,000 היה 2012-2013-2014 לשנים הבקשות של הכולל הסכום. התקבלו בקשות 14, נדחו

 ולשנת ₪ 2,250,000 כה עד חולקו 2013 תלשנ. ₪ 275.000 לחלוקה נותרו 2012 שלשנת לזכור יש
  .ורווחה סעד למטרות חולקו  85%.  ₪ 4,525,000  חולקו כ"סה. ₪ 2,000,000 חולקו 2014

 

  גלובלית במקדמה שימוש

 

  .בישראל ההולנדיות לעמותות גלובלית כמקדמה ₪ מיליון 16 להקציב הוחלט 2004 בשנת

  . להם שהוקצבה המקדמה כל את ניצל מהארגונים גדול חלק

  . הגלובלית מהמקדמה  ₪' א 200 של יתרה עם אחד ארגון נותר 2011 שנת בסוף

  .המקדמה של האחרונה היתרה תנוצל 2012 שבשנת יםומקו אנחנו

 

  ערעורים



 

  )11 סבב( הנוכחי הסבב על. ההנהלה החלטות על ערעורים הוגשו לא - 10 סבב - שעברה בשנה

  .בהמשך שיטופלו ערעורים שלושה הוגשו

  

  הבקשה טופס שינוי

 

 עבר, הפרויקט ביצוע ושלבי המבוקש ההקצבה סכום, הפרויקט תיאור היתר בין שכולל הבקשה טופס
 כל על אחד עותק לשלוח נתבקשו הארגונים. המלצה מכתבי להגיש הדרישה בוטלה. צומצם ובעיקר שינוי

 לחברי הועבר זה עותק. ל"בדוא הבקשה טופס של אחד ועותק SCMI של למשרד רשום בדואר נספחיו
 לחסכון ומביאה ההנהלה חברי עבור קלסרים הכנת  מייתרת השיטה. הנספחים בצירוף ל"בדוא ההנהלה
  .ובזמן בהוצאות

 

  ההקצבות חלוקת על הצבעה שיטת שינוי

 

 י"ע הוצגה ההנהלה שלחברי נהוג היה  - הנוכחית ההנהלה מינוי עת 2007 משנת – האחרונות בשנים
  . בנפרד סעיף לכל התייחסו ההנהלה חברי ובדיון ההקצבות חלוקת הצעת והמזכיר הגזבר

 כל בה שמופיעים טבלה הנהלה חבר לכל ולשלוח התהליך את לשדרג הוחלט הנוכחי מהסבב החל
   להגיש התבקש חבר כל. לחלוקה שניתן הכולל הסכום וכן ביקשו שהארגונים הסכומים

  .הצעותיהם את הגישו החברים כל כמעט. שלו ההצעה את

  . טבלאות שלוש הוצגו ההנהלה בישיבת

 שלו לארגון החבר של ההצעה כולל, ההצעות כל של הממוצע שבה טבלה. 
 מנוטרלת הייתה שלו לארגון החבר של ההצעה שבה טבלה. 
 הראשונות הטבלאות שתי של הממוצע את שהציגה טבלה   . 

.הצביעו החברים האחרונה הטבלה על   

 לא מייצג שהחבר הארגון עבור הסכום את המנטרלת והטבלה הכללית הטבלה בין שההבדלים לציין יש
 של האינטרסים את בחשבון לקחת בלי באובייקטיביות עובדים ההנהלה שחברי אומרת זאת. גדולים היו

  .מייצגים שהם הארגונים

 

  עמותות שתי סגירת

 



 ל החזירו העמותות שתי. ומייגע ארוך תהליך אחרי נסגרו הולנד יוצאי לרווחת והעמותה SINJOI עמותת
SCMI מנוצלות לא כספים יתרות .  

 

  הארגונים י"ע כספים גיוס

 

  .  פעילויותיהם את להעמיק או/ו להרחיב בישראל ההולנדיים הארגונים לרוב אפשרו מרור כספי

 וזאת לארגונים הקצבות עבור לשנה שקל מיליון 3.5 של תקרה לקבוע ההנהלה החליטה שנים חמש לפני
 פעילותם את להמשיך מעוניינים הארגונים רוב. 2017 לפחות עד מרור כספי חלוקת להבטיח מנת על

 עצמה בכוחות כספים לגייס עמותה כל ניסתה כך לשם. מרור לכספי הודות הגיעו שאליה רמה באותה
  .הרצויה ההצלחה בלי, ל"ובחו בארץ ממקורות

 אדם לגייס ספרי דה ואלברט רות אברהם של יוזמה הועלתה ההולנדיות העמותות של לקיומן דאגה מתוך
 רתםילה הסכימו עמותות שש. הכספים גיוס של התהליכים ואת המקורות את ומכיר בתחום המתמחה

 יישקל מסוימים במקרים( כספים לגיוס בנפרד עמותה כל מול יעבוד המומחה שסוכם קרוןיהע לפי .ליוזמה
 בה היגוי ועדת באמצעות משותף יהיה המהלך ניהול). עמותות יותר או שתיים של משותף גיוס לבצע

 את לממן בחיוב שתשקול SCMI ל מימון בקשת שתוגש הוסכם. משתתפת עמותה מכל אחד נציג שותפים
  .  הראשונות השנתיים למשך הגיוס הוצאות

 שימוע של תהליך תעבור ,כולן בשם העמותות אחת י"ע SCMI ל שתוגש שבקשה מובהר זאת עם יחד
 הארגונים כל של מפגש התקיים כ"כ. מתאים למועמד איתור ועדת הוקמה. אחר פרויקט כל כמו ודיון

 דוידס יד, אלה,ופ'צ ניני, הולנד עולי ארגון: הבאים הארגונים משתתפים זה בשלב. בפרויקט המשתתפים
   . יוליאנה ובית יולס בית, האבות בתי ושני

 

SAMO     

                                              

 הכספים סכום היה 18.9.2011 ב שהתקיימה החדש הסבב לקראת ההנהלה של הראשונה ישיבתה בעת
  .   ₪ מיליון 7-כ העמותה ברשות

   שנותר היה הדבר פירוש, שקל מיליון 3.5 שנה כל, לשנתיים הקצבות אחד בסבב מחלקים שאנו מאחר

  .בלבד אחד סבב עבור לחלוקה

 לחשבון אירו מיליון של סכום להעביר בבקשה SAMO להנהלת פנתה SCMI הנהלת כן לפני כשנה כבר
  .SAMO של בספרים SCMI לזכות שרשומים אירו מיליון 3 -כ מתוך SCMI של

. 2010 בדצמבר בארץ ההולנדיים חבריה של ביקור בעת SAMO הנהלת עם בשיחה בקשתנו את הבהרנו
 שווי את להבטיח במטרה, SAMO בידי יישאר החשבון שניהול בעוד, לארץ הכספים העברת הצענו כ"כ



 הכספים ניצול על מידע כגון דרישות הציבה SAMO שבה תכתובת התנהלה. האירו לעומת השקל ערך
  .2015 עד חל שתוקפם המעודכנים המדיניות קווי את העברנו כך על. SCMI י"ע

. זו דרישה אחרי גם ומילאנו הכסף להעברת מסכימים אלה שארגונים SPI ו CJO מ אישור להציג נתבקשנו
 סבב(  נוסף סבב להבטיח נוכל לא הנוכחי הסבב שאחרי כשראינו. הכסף את קיבלנו לא זאת למרות

 על לדון 2011 בספטמבר 18 ב הנהלה בישיבת התחלנו)  2012 באוקטובר 31 ב להתחיל שאמור12
. 2011 בדצמבר 31 עד הכסף את נקבל לא אם בשליש 11 בסבב ההקצבות את לקצץ האפשרות
  ההחלטה

  .כאחד תלויים הבלתי והחברים הארגונים נציגי כל בהסכמת. א.ז, אחד פה התקבלה

   SAMO ל התקיפות שפניותינו לדעת נוכחנו וכאשר ההנהלה בישיבות התפתחויות אחרי לעקוב המשכנו

 דיווחנו כך על. בהולנד האוצר במשרד המשפטית המחלקה על לממונה ישירות לפנות הוחלט נענו לא
 למשרד הפנייה בוצעה שבו שבוע באותו הגיע המבוקש והכסף מיידיות היו התוצאות. SAMO להנהלת

  .  לארץ הכספים יתרת את להעביר מנסים אנו כעת. ההולנדי האוצר

 

  2011 לשנת SCMI של הכספיים חות"הדו

 

 יחסיהת זו במסגרת .2011 לשנה הכספיים הדוחות את קמיל אילן ח"רו הציג 10.6.2012 של בישיבה
   : הבאים לנושאים קמיל ח"רו

 מיליון 16½  -כ לכדי 2011 בסוף מסתכמים העמותה נכסי כ"סה ₪. 
 ובימים שהיה כפי ההשקעות ערך נשמר השנה. סולידי הינו העמותה נכסי של ההשקעות הרכב 

  .מידה קנה בכל יפה הישג זה אלה
 מכובד הישג זה . ₪ מיליון 4-כ של רווח נשאו ההשקעות) זו הנהלה מינוי מועד( 2007 משנת 

   .העולם את פקד כבד פיננסי משבר כאשר, הקיימים השוק בתנאי מאד
  חלקים לשני מחולק העצמי ההון;  

o כ של בסך) בתהליך שנמצאים לפרויקטים הקצבות( התחייבות קיימת שלגביהם כספים- 
 17 – מ הפתוחות ההתחייבויות את להוריד מאמץ נעשה 2007 שנת מאז.  ₪ מיליון 8

 עבור שילמנו 2011 שנת במשך. 2012 במחצית יליוןמ 6  לכדי ,2007 -ב ₪ מיליון
 .  ₪ 4,382,907 פרויקטים

o מיליון 8.5 - כ על עמד לחלוקה פנוי הסכום 2011 שנת בסוף ₪. 
 אילן ח"רו את למנות והוחלט הכספיים הדוחות את אחד פה SCMI של ההנהלה אישרה הישיבה בסוף
   .העמותה של ח"כרו 2012 לשנת גם קמיל

 

  בהוצאות צמצום

 

 שנה פרי נשאו אלו מאמצים ואכן השוטפות הוצאותיה את לצמצם מנת על רבות עשתה נוכחיתה ההנהלה
 נובע ההוצאות  צמצום .2010 בשנת  ₪' א 260 -ל 2006 בשנת  ₪' א 755 מ.  ברציפות  חמישית



 מהאולם להיפרד הארגונים עם המשותפת מההחלטה ובעיקרו א"בכ צמצום, מאד וחסכני קפדני מניהול
  .יהודית בשדרות

  . ₪' א 311-ב שהסתכמו בהוצאות קלה עליה הייתה 2011 בשנת

  .מץ לצמצם הוצאות גם בשנים הבאותאנו מתכוונים להמשיך במא
  

  ניהול נכסי קרן מרור
 

 SAMO בידי המוחזקים סכומים לזכותנו עומדים עדיין אך, לישראל הועבר לנו שיועד כסףה של רובו
 למנוע היא שלנו הכספית המדיניות  ,בשקלים  בארץ שלנו שהמחויבויות מכיוון  .רואי במטבע בהולנד
  . לשקלים מומר ל"מחו שמגיע כסף סכום כל כן על .החליפין שער לתנודות חשיפה

 או לנו שמגיעים הכספים יתרת את אלינו להעביר SAMO מ  2009 במחצית ביקשנו הנולד ראיית מתוך
 תרענ לא SAMO לצערנו. במטבע לתנודות חשופים להיות לא מנת על לשקלים להמירם לחילופין

 רואי המיליון הועבר עניין של בסופו .תכובדנה שדרישותינו ללחוץ המשכנו ,לעיל שנאמר כפי .לבקשתנו
  ).ל"הנ הדיווח' ר( .2012 אפריל בחודש

 מופיעים אינם ןולכ  SAMO של בחזקתה נמצאים הם אך רואי' מ 2.25 בערך היא בהולנד הכספים יתרת
  .שלנו הכספי ח"בדו

 אשר תיקים מנהלי שני י"ע רבה בזהירות מנוהלים) הוקצבו טרם או שולמו שטרם( בארץ הכספים
  . מובהק כלכלי רקע בעלי  החברי שכל ההנהלה של הכספים ועדתומ ההנחיות את מקבלים

 כולו שבעולם בזמן בו לא היו הפסדים בניהול התיקים  2011בשנת אפילו אנחנו יכולים להבהיר ש
  .שלילית מגמה הייתה

 

 

   2012 באוקטובר 31 ל עד תהיה 12 לסבב חדשים פרויקטים הגשת

 

 

  .וסכומים במספרים סבבים עשר לאחד סיכום

 

  .בלבד 2-ו 1 בסבבים הקצבות העניקה SMO הנהלת

  .הסבבים ביתר הקצבות העניקה SCMI הנהלת

 



  1-11  סבבים  כללי סיכום. א

 

 

 2012הכולל  11סבב  1 – 10 סבבים כ"סה    
 2014, 2013וחלקית 

 – 11 סבבים כ"סה
1 

  M  =מספר מליון 
 בקשות

 סכומים
 ₪M-ב

 מספר
 בקשות

-ב סכומים
M₪ 

 מספר
 בקשות

 סכומים
 ₪M-ב

יועד להקצבות  1
 סבב הזה

  59.5   4.5   64.0 

 461.9 378 7.4 18 454.5 360 בקשות שהתקבלו 2

בקשות שנמשכו  3
בחזרה על ידי 

 הארגונים

30 46.3 2 0.2 32 46. 5  

בקשות שנדחו  4
מאחר והן לא 

 עמדו בתנאי הסף

37 49.9 0 0 37 49.9 

לא טופלו בגלל  5
חוסר בנתונים או 

 מסמכים

2 3.7 0 0 2 3.7 

בקשות קבילות  6
מבחינת תקנון 
 וסדרי הקצבה

291 343.83 18 12.7 309 356.6 

השתתפות עצמית  7
או /של הארגון ו

 'השתתפות צד ג

  123.3   5.3   128.6 

סכום שהארגונים  8
בקשו מכספי 

 "מרור"

  230.83   7.4   238.3 



. בקשות שנדחו 9
הסיבות פורטו 

לכל ארגון 
בהודעה על 

 הדחייה

108 69.3 2 0,162 110 69,46 

הוענק אשור  10
מראש לשימוש 

במקדמה 
 הגלובאלית

15   0   15   

ארגון החליט לא  11
לקבל את 
כי ,ההקצבה

הפעילות לא 
 התבצעה

1 0.1 1 0.1 2 0.2 

בקשות שונות של  12
ארגון אחד 

 שאוחדו

8       8   

בקשות שאושרו  13
לבצוע וקבלת 

הקצבה מכספי 
 "מרור"

161 56.9 14 4.525 177 61.4 

   50 0  0   50 ערעורים שהוגשו 14

ערעורים  15
 שהתקבלו 

15 3.27 0   15 3.27 

הקצבות מכספי  16
כולל " מרור"

 ערעורים שהוכרו

176 59.6 16 4.5 192 64.1 

ממשלתיים " מרור"מכספי   
SMO  2- ו 1בסבבים 

קולקטיביים בישראל " מרור"מכספי  23.2
SCMI  3-11בסבבים 

40.9 

 

 

 



 

 

של הקהילייה של לצרכים העכשוויים מרור יועדו למטרות קולקטיביות העונות "כספי 
  .תוך תשומת לב מיוחדת לניצולי השואה, הולנד בישראליוצאי 

בעיקר , הסבבים הוענקו בתחומים סעד ורווחהאחד עשר ב  הסכומים שהוענקומ 80%- כ
  .1940ועולים מלפני ) ברובם(דהיינו ניצולי השואה , לפרויקטים לטובת הגיל השלישי

 

 

  )באלפי שקלים( 10טבלת החלוקה של סבב  .ב

   שהובטח כפי כאן מפורסמת ולכן הקודמים בדוחות פורסמה לא זו טבלה

 

'מס  
 פרויקט

סטטוס  ההקצבה  לשנים שם פרויקט שם ארגון
 פרויקט

        2011 2012   

ארגון עולי  11/901
 הולנד

-2011 פעילות הליבה
2012 

 המשך נמשך נמשך

ארגון עולי  11/902
 הולנד

-2011 הדרכת מתנדבים
2012 

 המשך 25 25

עולי ארגון   
 הולנד

 סבסוד השכירות ב
  שדרות יהודית 

 המשך 25 25  

-2011 ,מלגות קרן מלגות 11/903
2012 

 המשך 250 250

חקר נדלן יהודי  ן"נדל 11/904
  בהולנד

והשוואה המשך  
 10/804לבקשה 

2010-
2011 

75     

     25   תוספת ן"נדל  

לוחמי  11/905
 הגטאות

 יהדות הולנד בשואה 
, היסטוריה ,היבטים 
.כרון וזהותיז  

2011-
2012 

25 150   



לוחמי  11/906
  הגטאות

 

ילדות במסתור 
  - בהולנד

 אוןיאטרון במוזית

2011 60     

המשך פעילות  ופ'צ-ניני 11/907
 הליבה

2011-
2012 

המשך  700 700
  פרויקט 
08/623 

-2011  המשך טיפול בית  ופ'צ-ניני 11/908
2012 

המשך  100 100
פרויקט 
08/623 

  פרויקט בנים  ופ'צ-ניני 11/909
בעלי צרכים (

 )מיוחדים

2011-
2012 

  לא אושרה  0 0
 הקצבה

טיפול סוציאלי בבתי  ופ'ניני צ 11/910
  אבות 

2011-
2012 

125 125   

   

   

  סבסוד משלים  *אלה 11/911
 עבור פסיכותרפיה -

2011-
2012 

השלמה  70 70
לפרויקט 
10/814  

 -ו  
11/911 
 במשותף

  קבוצות בין דוריות אלה 11/912
 מפגשים בין עולמות-

2011-
2012 

  לא אושרה  0 0
 הקצבה

  בני שרות לאומי  אלה 11/913
 למען ניצולי שואה

2011-
2012 

  לא אושרה  0 0
 הקצבה

שדרוג מערכת  *****אלה 11/914
  מחשוב 

 בקשה משלימה

2011-
2012 

השלמה  100 25
לפרויקט 
10/820 

מחקר פיתוח  אלה 11/915
 והסברה

2011-
2012 

   נמשך נמשך



פרויקט עבודה  ***אלה ערעור 
 קהילתית 

2011-
2012 

בהתאם  130 130
  לסיכום 
עם אלה 
בעקבות 
 ערעור 

   40 25 2011 סיפורי שואה  יד ושם 11/916

  המכון לחקר  11/917
יהדות 
 **הולנד

-2011 ארכיב אופטי
2012 

100 180   

   50 50  רזרבה לערעורים     

   1,945 1,810   כ "סה    

החלוקה השנה היא בנוסף למה שהוקצב לאותה תקופה בסבב הקודם כך  * 
  ₪ ' מ 3.5כ הוקצב לשנה לא יותר מ "שסה

   שלא נוצלה SPIהארכיב האופטי ימומן מיתרת הפרויקט של  ** 

  קודם בסבב תקופה לאותה שהוקצב למה בנוסף היא השנה החלוקה *** 

 על שדרוג המחשב ₪ ' א 75בסבב הקודם חולקו לאלה כבר  **** 

 

 

 

  )באלפי שקלים( 11טבלת החלוקה של סבב .ג

 

' מס
 סידורי

' מס 
 הפרויקט 

 שם
 העמותה

הקצבה של  הפרויקט שם
יתרת 

הכסף ל 
2012 

הקצבה  
לשנת 
2013 

הקצבה 
לשנת 
2014 

כ "סה
 הוקצב 

 הבטחת מלגות קרן 12/102 1
  המשך
 הקרן פעילות

  120 155 275 



 תמיכה דסידו יד 12/103 2
 כספית

  220 265 485 

 עולי ארגון 12/104 3
 הולנד

 פרויקט
 הליבה

  535 525  1,060  

 עולי ארגון 12/105 4
 הולנד

   השתתפות
 דירה בשכר

  0 0 0 

5 12/106 SPI  השתתפות
בהוצאות 

  הניהול
  

    20 20 

 50   25 25 רוחני ליווי יוליאנה בית 12/107 6

 25     25 בעסוק ריפוי יוליאנה בית 12/108 7

 העמותה 12/110 8
   לחקר
 הולנד יהדות

 שימור
   אטרוןית

 השואה בזמן

    35 35 

 ניני עמותת 12/113 9
 ופ'צ

 טיפול
  בחולים

 כרוניים 

225 600   825 

 עבודה אלה ארגון 12/114 10
 קהילתית

  135 140 275 



 עבור סבסוד אלה ארגון 12/115 11
 פסיכותרפיה

  475 620  1,095   

 דרך טיפול אלה ארגון 12/116 12
   קבוצות
  כתיבה

    40 40 

  חומר תיעוד ושם יד 12/118 13
 השואה על 

  40 40 80 

  רזרבה     14
 לערעורים

  100 160 260 

 כ"סה      
  ההקצבה

         
275*  

    
2,250--  

   
2,000  

    

 

  םיתרה שלא חולקה בסבב הקוד * 

  נותרה ייתרה לחלוקה לסבב הבא לאותן שנים  ** 

 

 

  ר"יו,פריס דה) אלברט( אברהם         מזכיר ,רינת חנה

 

 )היימנס ועדו רינת חנה ח"הדו הכנת(

 

 

 

 


