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 דבר היושב ראש
 
 

לפני מספר שנים הוחלט שאין צורך  .15-בפניכם מונח הדו"ח השנתי על הבקשות בסבב ה
באוגוסט הקרוב ובזאת אני  31בדבר היו"ר בדו"ח השנתי. על פי התקנון תסתיים כהונתי ב 

 . SCMIשנים בתפקיד יו"ר  8מסיים תקופה של 

אני מרגיש צורך לכתוב מספר מלים, במיוחד בתקופה של אי שקט השוררת בחוגים של 
 הקהילייה היהודית ההולנדית בארץ. 

 
יו"ר כ כהןלשנים שזכיתי  8ני מביט אחורה על בתחושה של תודה ובמידה מסוימת בגאווה א

 של הנהלה שחבריה נציגים של ארגונים הולנדיים יהודיים בישראל, 
 מספר חברים בלתי תלויים )אנשים שאינם ממלאים תפקיד ניהולי ו

 .באחד הארגונים(
 

שאולי  – אני כותב "בתחושה של תודה ובמידה מסוימת גם בגאווה", בגלל העובדה הפשוטה
  שאני עומד לעזוב עמותה -היום כבר לא כל כך פשוטה

 

  תבאווירה רגועה ובצורה ענייניהמאפשרת לדון על חילוקי דעות. 
   חילוקי  יהיושקיימת בינינו הסכמה, שיתכן ושעל פי העיקרון ישיבה הראשונה, מהשהתנהלה

 דעות בינינו ושהדבר הזה מקובל עלינו.
  גם את את טובתו של הארגון שהם מייצגים, אלא לא רק שרוב חבריה וקרוב לוודאי כולם, רואים

 טובתה של הקהילייה כולה.
 הכספים של הפעילות. על ניהול שבה קיימת הקפדה יתרה 
  הוגש ערעור אחד אשר נדחה(. 2014/2015שוועדת הערעורים שלה כמעט הייתה מובטלת )ב 
  שמפרסמת את חלוקת ההקצבות מהיום הראשון של קיומה באתר שלנו ושהדו"חות הכספיים

 פתוחים לכל אחד.
 

mailto:scmi@netvision.net.il
http://www.scmi.org.il/
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, ושהותאמו מאז מספר פעמים, 2007התברר בדיעבד שקווי המדיניות שעליהם הוחלט ב 
הישג זה הינו . 2020בערך לטובת הקהילייה עד לחלוקה ערבים לכך שישנם עוד כספים 

שהם ושל ההנהלות  SCMIהתוצאה של שיתוף פעולה ניכר והבנה הדדית מצד חברי הנהלת 

 מייצגים.
 

 בשנים הלא קלות שעדיין בפניכם.וחכמה בינה  ,לחבריי הצלחהאני מודה לכולם ומאחל 
 

  אברהם )אלברט( דה פריס.
 

 
 
 

 
 

 דיווח שנתי והחלטות 
 31.10.2014שהתקבלו עד  15על בקשות של סבב 

 
 

 הסבר ראשי תיבות
 

 :ראשי תיבות בהולנדית של המילה מרור

echtsherstelRen  - ofRoansprakelijkheid Aorele MMaror =  

Stichting Maror-gelden Overheid  עמותה לכספי מרור ממשלתיים     = SMO 

     Stichting Afhandeling Maror-gelden =  SAMO   
 Stichting Platform Israël =  SPI 

 סבב: תקופה להגשת בקשות להקצבה
 

 מבוא
 

 על ידי רשם התאגידים כחברה זרה.  2.8.2004מוכרת בארץ מ  SCMIעמותת 
מטרות העמותה הן להשיג, לנהל ולחלק כספי מרור עבור מטרות קולקטיביות בישראל למען 

 יהודית .-הקהילייה ההולנדית
ההנהלה של העמותה מורכבת מלפחות תשעה חברים שהם נציגים של ארגונים מוכרים 

וכן לפחות שלושה חברים בלתי תלויים, ז"א שאינם חברי בקהילייה ההולנדית בישראל 
הנהלה בארגון כלשהו בקהילייה ההולנדית. ההנהלה הנוכחית מונה תשעה חברים שהם 

 נציגים של ארגונים ושלושה חברים בלתי תלויים. 
 בנוסף מונו ע"י הארגונים ממלאי מקום למקרה שנבצר מחבר להשתתף בישיבת ההנהלה.

 הארגונים במינוי ממלאי מקום.בפועל מתקשים 
באוקטובר כל שנה. הבקשות שמוגשות  31-ההנהלה דנה בבקשות להקצבה שמוגשות לה עד ל

 לאחר תאריך זה אינן מטופלות. ארגון רשאי להגיש בקשה להקצבה לתקופה של עד שנתיים. 
הבקשה יכולה להתייחס לשנתיים החל מאחד בינואר של השנה שבאה מיד אחרי כן או לחלופין ניתן 

 להגיש את הבקשה שנה מראש. 
 ההנהלה מחליטה על הבקשות להקצבה בהתאם לתקנון, סדרי ההקצבה וקווי המדיניות.

 
חברים  לארגון ניתנת הזכות לערער על החלטות ההנהלה בפני ועדת ערעורים שחבריה אינם

 בהנהלה של ארגון בקהילייה ההולנדית.
ארגונים שקיבלו הקצבה מחויבים בדיווח ביניים על ניצול הכספים וכן דיווח סופי לאחר סיום הפרויקט 

 שלמענו נתבקשה ההקצבה. 
 מבין חברי ההנהלה נבחרות שלוש ועדות:
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  ועד המנהל הנו מורכב מיו"ר, מזכיר, הגזבר וחבר נוסף בהנהלה. תפקיד השהועד המנהל
 טיפול בעניינים השוטפים של העמותה.

 .ועדת המעקב שתפקידה לעקוב אחרי ניצול הכספים לפי ייעודם ולדאוג לתשלום ההקצבות 
  ועדת הכספים שתפקידה לעקוב מקרוב אחר ניהול הכספים המושקעים באמצעות שתי

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

 

 15-הרכב ההנהלה בסבב ה
 

 . SCMIתשעה הארגונים שהם חברים ב  לא חל שינוי פרסונלי של החברים שמיצגים את  15-בסבב ה

 כ"כ אותם החברים הבלתי תלויים המשיכו את כהונתם. 
 

 להלן הרכב ההנהלה הנוכחית:
 

 
חנה  –)אברהם)אלברט( דה פריס  , ניני צ'ופ  –ק להב  , ארגון עולי הולנד יאיצ –הנציגים של אלה 

דוד אייזנמן, מסיימים את כהונתם בסוף הסבב  –רינת  וכן ממלא המקום של נציג בית יוליאנה 
 .   2015יסיים בדצמבר  –עמירם ון קלוטן  –הנוכחי. החבר הבלתי תלוי 

 

 בקשות שהוגשו והקצבות שהוענקו
 

 בקשות. 19בסבב הנוכחי הוגשו 
 בקשות נמצאו ראויות למתן תמיכה. 12

 בקשה אחת נמשכה ע"י הארגון
 בקשות נדחו.  6

 .2015-2016עבור השנים  ₪ 6,850,000היה בסבב זה  המבוקש ע"י הארגוניםהכולל הסכום 
 הוענקה הלוואה אחת שמועד החזרתה לא יעלה על שנתיים.

 
חולקו  14נה מראש. על כן בסבב להגיש בקשות ש האפשרותב הארגונים את ומשו ריבסבב הקודם מ

מיליון שקל.  3.5מחולק בכל שנה   SCMI. לפי מדיניות ₪ 5,020,500כבר  2015-2016עבור השנים 

 .₪ 1,979,500עוד  2015-2016מיליון שקל. לפי חישוב זה נותרו לחלוקה לשנים  7כלומר לשנתיים 
שות של ארגונים שלא הגישו את הניסיון של שנים קודמות לימד שסכום זה יספיק להיענות לבק

בקשות בקשותיהם שנה מראש. להפתעת ההנהלה הארגונים שכבר קיבלו הקצבות הגישו שוב 
את  חייב, דבר שבשל עצמו מותר אך )לעתים קרובות חדשים( בסבב הנוכחי עבור פרויקטים אחרים

 . לקבל החלטות קשותההנהלה 
הודרכו לעדכן את ההנהלות שלהם ולהכין אותן שההקצבות  שמייצגים את העמותות חברי ההנהלה

צפויות להיות פחותות במידה ניכרת מאשר גובה הסכום המבוקש. כ"כ פנה היו"ר במכתב ליו"ר 
 הארגונים ברוח דומה. 

 נציגי ארגונים          מעמד            שם          

 איילה  1 חבר   רוני פולק

 אלה  2 חבר    איציק להב
 ארגון עולי הולנד        3 יו"ר    אברהם )אלברט( דה פריס

 בית יוליאנה  4 חבר    יהודי קינר

 בית יולס  5 חבר    יוסי בק

 המרכז לחקר יהדות הולנד  6 גזבר    איתמר אנגלסמן
 יד דוידס  7 חבר    שמעון ון בירן

 ניני ציופ 8 מזכיר    חנה רינת

 קרן מלגות  9 חבר    זאב דה לוי

 בלתי תלוי 10 חבר    עמירם ון קלוטן

 בלתי תלוי 11 חבר    חנה ברומברג

 בלתי תלוי 12 חבר    מיכה שמעוני

http://www.scmi.org.il/
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שיש לקחת על אופן החלוקה, מרכיבים של השיקולים  אחרי דיון מעמיק שבו הועלו מספר אפשרויות
ולחלק את הכספים עפ"י  ₪מיליון  3.5ור על מסגרת התקציב השנתי של , הוחלט לשמבחשבון

 לדבוק בעיקרון של עדיפות ראשונה לצרכים הישירים של דור ראשון לשואה. כלומר המדיניות הקיימת 
 

 חלוקת ההקצבות

 
 ,בסבב הזה המשכנו בשיטה שלפיה לכל חבר נשלחה טבלה בדוא"ל עם השמות של הארגונים

ריכז את הטבלאות וחישב את ממוצע והסכומים המבוקשים. הגזבר  הפרויקטים שנמצאו ראויים
ההצעות לפני ואחרי נטרול ההצעה של חבר עבור ארגונו. יש לציין שעל פי רוב לא היה הפרש גדול 

בין שני הסכומים. משמעות הדבר שכמעט כל החברים הקציבו לארגון שלהם הקצבות מותאמות 
בנפרד. כיוון שכל הארגונים נערכה הצבעה על גובה ההקצבה לכל ארגון וארגון למסגרת התקציב. 

פרויקטים שמהווים את להקצבות  2016גם עבור בקהילייה ההולנדית קיבלו בשני הסבבים האחרונים 
 . 2016הליבה של פעילותם, הוחלט שאין צורך להשאיר כסף עבור שנת 

 .  2017-2018ניתן להגיש פרויקטים עבור השנים  2015באוקטובר  31עד 
 

 ערעורים
 

 הערעור נדחה ע"י וועדת הערעורים. ר אחד בסבב הזה.הוגש ערעו
 

 תיקי השקעות
 

כמו בשנים עברו המשיכה העמותה גם השנה במדיניותה של השקעות סולידיות של הכספים 
ודנה אתם על המדיניות שבה באופן קבוע עם שני מנהלי התיקים  השבניהולה. ועדת הכספים נפגש

. סך הכל התשואה בין השנים 2%יש לנקוט. כפי שניתן לצפות התשואה ירדה השנה והסתכמה ב 
   . ₪ 6,442,000הייתה  2014 -2007

 
 

 SCMIדוחות כספיים של 

 
 . 2014את הדוחות הכספיים על שנת ל ביולי הגיש רו"ח אילן קמי 23בישיבת המליאה שנערכה ב 

 הנושאים שאילן הציג: להלן עיקר
תשואת ההשקעות ירדה כתוצאה של המצב הכלכלי הכללי בעולם וגובה הריבית במדינות  -

שני בתי ההשקעות פעלו ש. למרות נסיבות אלו, ניתן לומר 2%הגיעה לצערנו רק ל שונות ו
 כראוי. 

 השנה לא התקבלו כספים מהולנד והצפי הוא שלא נקבל יותר כספים. משמעות הדבר היא -
שנים בקירוב. )זאת בתנאי שתשמר  5או  4תוכל להעניק הקצבות לתקופה של  SCMIש 

 .לשנה( ₪מיליון  3.5של  מסגרת התקציב
, פירוש הדבר הינו שהכנסות העמותה משנת ₪ 402,000-היו כ SCMIהשנה הכנסותיה של  -

 . ₪מיליון  6.6 -היו כ 2007
)הסכום הצבוע(. הסכום הפנוי  ₪מיליון  4.7הסתכמו ההתחייבויות לארגונים ב  2014בסוף  -

 . ₪מיליון  19.2להקצבות היה 
ההוצאה  בנטרולהייתה ונשארה להוריד את הוצאות התפעול שלה.  SCMIשאיפתה של  -

 –הארכוב הדיגיטלי, הצלחנו להוריד את ההוצאות בשנה זו ב פעמית עבור פרויקט  -החד
7% . 

מבחינה כספית הייתה השנה החולפת שנה טובה, אך יחד עם זאת לא ניתן לצפות שיגיעו  -
    5 -מ עתידה לסיים את פעילותה בפחות  SCMIכספים נוספים מהולנד. המשמעות היא ש 

בהתחשב במה שצפוי לארגונים בעתיד, אושר פרויקט שאמור היה לעזור לארגונים שנים. 
ו"ל. לצערנו הצלחת הפרויקט הייתה חלקית בלבד ונאלצנו בגיוס כספים הן בארץ והן בח

 הניסיון שרכשו.  מךסל מספר ארגונים ימשיכו בפעילות זו בכוחות עצמם ע. ותוא הפסיקל
 
 

 סבבים במספרים וסכומים 14סיכום 
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 בלבד. 2-ו 1העניקה הקצבות בסבבים  SMOהנהלת 

אינו קיים וזאת כדי  13. נא לשים לב שסבב 15 -3העניקה הקצבות ביתר הסבבים  SCMIהנהלת 

 לקבל התאמה בין מספר הסבב ושנת הפעילות.

        

  
 51-1א. סיכום כללי סבבים 

   

        

        

    
-1סה"כ סבבים 

 15סבב    14

סה"כ 

-1סבבים 

15   

 סכומים מספר סכומים מספר סכומים מספר    

  M=ב בקשות מיליון-Mבקשות שקל 
-ב

Mב בקשות שקל-Mשקל 

 74.6   1.9   72.7   יועד להקצבות 1

 491.1 437 6.9 19 484.2 418 בקשות שהוגשו 2

3 
בקשות שנמשכו על ידי 

 48.75 37 0.05 1 48.7 36 הארגונים

4 
בקשות שנדחו מאחר והן לא 

 49.9 37     49.9 37 עמדו בתנאי בסף

5 
לא טופלו בגלל חוסר 

 3.7 2     3.7 2 בנתונים או מסמכים

 388.75 361 6.85 18 381.9 343 בקשות קבילות 6

7 
השתתפות עצמית של 

 141.26   4.56   136.7   העירגון ו/אוצד ג

8 
סכום שהארגונים בקשו 

 253.5   6.9   246.6   מכספי מרור

9 
בקשות שנדחו, הסיבות 

 188.2 122 1.6 6 186.6 116 פורטו לכל ארגון

             בהודעה על הדחייה  

10 
הוענק אשור מראש לשימוש 

   15   0   15 במקדמה

             גלובלית  

11 
ארגון החליט לא לקבל את 

 0.1 2   0 0.1 2 ההקצבה, כי

             הפעילות לא התבצעה  

12 
בקשות שונות של ארגון אחד 

   8   0   8 שאוחדו

13 
שאושרו לבצוע בקשות 

 71.5 214 2 12 69.5 202 וקבלת הקצבה

             מכספי מרור  

   54 0.15 1   53 ערעורים שהוגשו 14

 3.3 16   0 3.3 16 ערעורים שהתקבלו 15

16 
הקצבות מכספי מרור כולל 

 74.8 230 2 12 72.8 218 שהוכרו  ערעורים

  
 

            

 

       

  
  51של סבב  ב. טבלת החלוקה
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 שם הפרויקט שם האירגון מספר 

סכום 

 שהוקצב
סכום 

 שהוקצב
סכום 

 סה"כ שהוקצב

 הפרויקט
  

 הוקצב 2016 2015 2014

     עזרה קרן מיוחדת 15/2060
              
75,000  

        
75,000  

15/2062 
ארגון עולה 

   גיוס כספים הולנד
               
20,000    

        
20,000  

   פעילות הליבה נינ צופ 15/2063
            
250,000  

            
250,000  

      
500,000  

   HOME CARE נינ צופ 15/2064
               
52,500  

              
52,500  

      
105,000  

 נינ צופ 15/2065
ביקור בבתי אבות 

   הולנדיםלא 
               
50,000  

              
50,000  

      
100,000  

 בית יולס 15/2066
החלפת מערכת 

   מיזוג
            
260,000    

      
260,000  

 בית יולס 15/2078
שיפוץ עולם 

   כניסה
               
90,000    

        
90,000  

 רעות 15/2067
פעילות בית 

   ברט
               
22,500  

              
22,500  

        
45,000  

15/2068 
מוזיאון לוחמי 

 הגטאות
מיחשוב ודיגיטציה של 

   תצלומים
               
25,000    

        
25,000  

   עזרה לנזקקים יד דוידס 15/2069
            
325,000  

            
325,000  

      
650,000  

15/2070 
המרכז לחקר יהדות 

   ספריה והליבה הולנד
               
47,500  

              
47,500  

        
95,000  

   ליווי רוחני בית יוליאנה 15/2071
               
30,000    

        
30,000  

              

            
 

   סה"כ  
                       
-    

         
1,172,500  

            
822,500  

  
1,995,000  

 
 

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

 איתמר אנגלסמן, גזבר


