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 עמותת כספי "מרור" קולקטיביים ישראל

 20172, תל אביב, 17270, תל אביב, ת.ד.01משרד: שדרות יהודית 

 10-2270777; פקס: 10-2270771טל': 

 scmi@netvision.net.ilדוא"ל: 

 www.scmi.org.ilאתר אינטרנט: 

_____________________________________________________________ 

 , תשרי תשע"ה2107תל אביב, אוקטובר 

 דיווח שנתי והחלטות 

 141411.141שהתקבלו עד  41על בקשות של סבב 

 הסבר ראשי תיבות

 :מרורראשי תיבות בהולנדית של המילה 

echtsherstelRof en Roansprakelijkheid 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.  2.0.2117מוכרת בארץ מ  SCMIעמותת 

-מטרות העמותה הן להשיג, לנהל ולחלק כספי מרור עבור מטרות קולקטיביות בישראל למען הקהילייה ההולנדית

 יהודית .

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

ראל וכן לפחות שלושה חברים בלתי תלויים, ז"א שאינם חברי הנהלה בארגון כלשהו בקהילייה ההולנדית. ביש

 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.

 ים הארגונים במינוי ממלאי מקום.בפועל מתקש

באוקטובר כל שנה. הבקשות שמוגשות לאחר תאריך זה  00-ההנהלה דנה בבקשות להקצבה שמוגשות לה עד ל

אינן מטופלות. ארגון רשאי להגיש בקשה להקצבה לתקופה של עד שנתיים. הבקשה יכולה להתייחס לשנתיים 

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

 ההנהלה מחליטה על הבקשות להקצבה בהתאם לתקנון, סדרי ההקצבה וקווי המדיניות.

mailto:scmi@netvision.net.il
http://www.scmi.org.il/
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לארגון ניתנת הזכות לערער על החלטות ההנהלה בפני ועדת ערעורים שחבריה אינם חברים 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:

  הועד המנהל שמורכב מיו"ר, מזכיר, הגזבר וחבר נוסף בהנהלה. תפקיד הועד המנהל הנו טיפול בעניינים
 מותה.השוטפים של הע

 .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            

  41-הרכב ההנהלה בסבב ה

 לא חל שינוי בהרכב ההנהלה שמונה תשעה נציגים של הארגונים הבאים:

 לחקר יהדות הולנד , ניני צ'ופ וקרן מרכזאילה , אלה , ארגון עולי הולנד , בית יוליאנה , בית יולס , יד דוידס, ה

עם כניסתו של  חברי הנהלה באחד הארגונים הנ"ל. כמו כן ישנם שלושה חברים בלתי תלויים שאינם מלגות.

לתפקיד עדו היימנס פרש מתפקידו כיועץ. אנו מודים לעדו עבור נכונותו לסייע  הגזבר החדש איתמר אנגלסמן

כהן פרשה מההנהלה ובמקומה מונה יוסי -מילנרגם דוריס לעמותה בתקופה שקדמה למינויו של איתמר לגזבר. 

 לס, כנציג של בית יולס. דוריס, בחשיבתה המעמיקה והמקצועית, תרמה רבות לדיוניםובק, יו"ר הנהלת בית י

עבור בית  כנציגמונה ה כממלאת מקום של יוסי בק. יהודי קינר תמונ דוריס. במליאה וכחברה בוועדת הכספים

ניתן לומר שההנהלה . בעולם נסול במקומות שוניםקוככשגריר ו. יהודי שירת שנים רבות במשרד החוץ וכהן יוליאנה

שבהם יש מקום להבעת דעות שונות, . הדבר משתקף בדיונים מעמיקים ןמורכבת מנציגים, בעלי רקע מגוו

 גיע להחלטות שבהן נלקחים בחשבון מירב השיקולים.המאפשרות לה

 להלן הרכב ההנהלה הנוכחית:

 

 נציגי ארגונים          מעמד            שם          

 איילה  0 חבר   רוני פולק

 אלה  2 חבר    איציק להב

 ארגון עולי הולנד        0 יו"ר    אברהם )אלברט( דה פריס

 בית יוליאנה  7 חבר    יהודי קינר

 בית יולס  1 חבר    יוסי בק

 המרכז לחקר יהדות הולנד  2 גזבר    איתמר אנגלסמן

 יד דוידס  7 חבר    שמעון ון בירן

 ניני ציופ 0 מזכיר    חנה רינת

 קרן מלגות  9 חבר    זאב דה לוי

 בלתי תלוי  01 חבר    עמירם ון קלוטן

 בלתי תלוי 10 חבר    חנה ברומברג

 בלתי תלוי 02 חבר    מיכה שמעוני

http://www.scmi.org.il/
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 בקשות שהוגשו והקצבות שהוענקו

 .9. מספר הארגונים שהגישו את הבקשות היה 21מספר הבקשות שהוגשו היה 

 בקשות נדחו.  0 ,בקשות נמצאו ראויות להקצבה 07 

הארגונים ביקשו מתוך הסכום הזה . שקל 02,000,211הייתה  ותבקש וסה"כ עלות הפרויקטים שעבורם הוגש

. 2101-2102אך רובן היו עבור השנים  2107עבור  החלק מהבקשות היתמיכה מכספי מרור. כ שקל 7,271,111

 כבר חולקו בסבב הקודם.  2107יש לזכור שרוב ההקצבות עבור 

 חלוקת ההקצבות

חלטת המליאה באם המיליון שקל בכל שנה. בסוף תהליך השימוע ו 0.1חולק סכום של מלפי המדיניות הנוכחית 

הפרויקט שעבורו מתבקשת הקצבה, הינו ראוי לקבלת תמיכה מכספי מרור, יש להכריע על חלוקת ההקצבות. 

ל שכוללת את שמות הארגונים והסכומים א"וחלט לחזור השנה לשיטה שבה כל חבר מקבל טבלה בדוה

הגזבר הארגון שהוא מייצג. למעט יש להקציב לכל ארגון וארגון ם המבוקשים. על החברים לתת הצעה  כמה לדעת

מנחה בקביעת מחשב את הממוצע של  כל ההצעות ולאחר מכן המליאה מצביעה. הסכום הממוצע משמש כקו 

 גובה ההקצבה. 

 ערעורים

 .ערעור אף בסבב הזה לא הוגש

 פרויקט גיוס כספים 

 בקשיים כבר מתחילתו. ה . התברר שהפעלת הפרויקט נתקלאת פעולתוהשנה פרויקט גיוס כספים התחיל 

 .כמגייס וכעת פועל אדם שלישי שני מגייסים מקצועיים פרשו כל אחד מסיבתו הוא .0

 שקעה של זמן ואנרגיה לא מועטה על מנת להגיע לתוצאות חיוביות.המהארגונים נדרשת  .2

, בלבד קושי לארגונים הולנדיים למצוא תורמים, כי ברגע שמתברר שמדובר על פעילות למען הולנדים .0

 הבקשה נדחית.

אחרי דיון ארוך וממצה הוחלט להמשיך עוד שנתיים עם אופציה להפסיק אחרי שנה אם יתברר שהתוצאות 

 צדיקות את ההשקעה.אינן מ

 

 קבלת כספים מהולנד

 
 . SCMIשל לחשבון מיליון אירו  2סכום של  2100 אוגוסטבהגיע  SAMOבסוף תהליך ארוך של התכתבות עם 

 לישראל. SCMIיועבר חלקה של  ,SAMOאחרי פירוק של יתרות  תיהנהבמידה ו

 .לפרטים כספים שנותרו אחרי החלוקה SIM (Stichting Individuele Marorgelden)מה  2107בתחילת כ"כ הגיעו 

מיליון אירו. במדיניות הנהוגה של היום משמעות הדבר היא שנוכל להעניק  0קרוב ל הגיעו מהולנד סך הכל 

זאת  .בלבד 2107שנוכל לחלק כספי מרור עד   2117וזאת לעומת ההערכה ב 2121/2122עד השנים הקצבות 

 קלה ליישום, אך מאד אחראית. תוצאה של מדיניות שלא תמיד

 

 תיקי השקעות

 
 שקעים בצורה סולידית ביותר, כפי שמקובל בכספים הנמצאים בנאמנות.וכספי מרור מ

ו שני התיקים ב. לשמחתנו הניועדת הכספים נפגשת באופן קבוע עם שני מנהלי התיקים ונותנת להם הנחיות

באקלים הכלכלי של  שקל. 791,111, סך הכל 2.1% והרווח של השני היה 1.1%תשואות נאות, אחד הגיע ל 

מיליון  2.2מההשקעות הגיעו ל התשואות המצטברות  2100- 2117בין השנים  היו אלה תוצאות טובות. 2100

 שקל.
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 3142לשנת  SCMIהדו"חות הכספיים של 

 
ש את מדיניות הוא מדגי .2100לשנת  SCMIביולי רו"ח אילן קמיל הציג את הדו"חות הכספיים של  20 -ב

 ההשקעות האחראית והסולידית והעובדה שהרווחים היו גבוהים יחסית למצב הכלכלי בארץ. 

 עמדו לרשותנו  2100שקל ובסוף מיליון  7,1מחויבת לשלם עבור הקצבות ל הקטנו את הכספים שההנהלה 

 .2107אילן קימל לשנת ההנהלה אישרה  את הדו"ח הכספי וחידשה את המינוי של רו"ח מיליון שקל.  22כ 

 

אחסון  לשיטת  העברה סך ההוצאות גדל בעקבותת.  השנה להקטין את הוצאותיה השוטפושאפה  SCMI גם השנה

עלות הפרויקט הייתה  .לצורך מחקרבין היתר נגישות  מובטחתמסמכים רלבנטיים בארכיון דיגיטלי ועל ידי כך 

 שקל.  72,111

 . 2102בשנת  209,700שקל לעומת  010,719סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות היו 

בעקבות חלוקה מחדש של דמי השכירות בין הארגונים המשתמשים במשרדים תרד חלקנו. אנו מצפים שגם סעיף 

  . 2100לעומת  וכתוצאה ירד סך ההוצאות שירותים מקצועיים יופחת

 

 לקורבנות השואה הדור השני

 
עלתה השאלה האם ניתן ליעד את  על מצוקות אצל הדור השני, כשנתייםבעקבות דיווחים של חברי ההנהלה לפני 

 כספי מרור גם לדור השני.

הדגישה שבחלוקת הכספים ניתנת עדיפות לדור הראשון של השואה.   SCMIהמדיניות הנהוגה ע"י כל הנהלות 

. כתוצאה מכך ההנהלה הנוכחית החמירה את המדיניות הזאת ודרשה זיקה כלשהי לשואה כבסיס למתן תמיכה

 נדחו פרויקטים שלא ענו על קווי המדיניות הזאת.

, על סוג המצוקות ואיזה ארגונים מעורבים בנושא, הפצנו שאלונים ההיקף המספרי כדי לקבל תמונה ראשונית על

בדור ות ת מצוקושלגביהם הנושא רלוונטי. מהתשובות היה ברור שאכן קיימ SCMIלהנהלות הארגונים המיוצגים ב 

הארגונים שמקבלים את רוב הפניות הם: אלה, ניני צ'ופ, יד דוידס וארגון תעסוקתי והנפשי. הבתחום הכלכלי, ני הש

 . WUV -עולי הולנד. בית יוליאנה העלה את הבעיה של מימון ע"י הדור השני שאינו מקבל תמיכה מה

ניני צ'ופ, מאיה יוסף, כדי לתת רקע  בנוסף הוזמנו לישיבה המנהלת המקצועית של אלה, יעלה כהן, והמנכ"לית של 

על הבעיות שעולות בשטח בקרב הדור השני והשוני בין טיפול באדם שגדל בבית "רגיל" לבין הטיפול בדור השני 

קרובות מחוסר יכולת להתמיד בעבודה  לשואה. כל הארגונים הנוגעים בנושא ציינו מצוקה כלכלית הנובעת לעתים

דור השני שבעצמו מטופל בילדים נדרש גם לטפל בהוריו, בעוד שהוא מתמודד כישורים חברתיים. ה וחוסר 

 קושי במימון הטיפול.  גוררו ההארגונים ציינו שמספר הפניות עול בתפקוד לקוי משלו.

 והוחלט להכיר בדור השני כזכאים לתמיכה מכספי מרור בגבולות  ההנהלה הקדישה לפחות ארבעה דיונים לנושא

 חה למטה:ההגדרה כפי שנוס

 

 .עפ"י סדרי הקצבה וקווי מדיניות יש עדיפות לדור הראשון בחלוקת התקציב  0
 . WUVדור שני הם הילדים שנולדו לדור הראשון ואינם נתמכי   2

 עולה השאלה מי נחשב כהולנדי. התשובה: יהודים ששהו בהולנד בעת המלחמה ונרדפו בגלל     
 יהדותם.   
   .ע"י הארגונים הרלוונטייםכנזקקי טיפול המוכרים הם אנשים אנשי דור שני   0
  ס, נינ צ'ופ, אלה וכן בתי האבות.הארגונים המטפלים הם: יד דויד  7
 הוא באמצעות הפרויקטים שמוגשים בתהליך כפי שקיים היום. לקבלת תמיכה התהליך   1
 

 קרן חירום 
 

 ( קרן חירום במלחמת לבנון השנייה 2119-הקודמת הייתה בביוזמת ארגון עולי הולנד, הופעלה שוב )הפעם 
 בעקבות מבצע צוק איתן.

 שגרים  הקריטריון היה שהפונים הם יוצאי הולנד ובניהם .₪ 111,111אישרה בדוא"ל הקצבה של  SCMIהנהלת 

סגרת זו מבחינה כלכלית ובמ הןמבחינה נפשית ו הזקוקים הןבאזור העימות. הכוונה הייתה להקל על האנשים 
ליום לאדם.  ₪ 111שלושה מסלולים. האחד נתן אפשרות להתאוורר מחוץ לאזור ליומיים בתשלום של  ונקבע
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המסלול השלישי המסלול השני היה עבור אנשים שנזקקו לסיוע נפשי ולרשותם עמדו הארגונים ניני צ'ופ ואלה. 
סוכם שהכסף  .עד קבלת החזר מהמדינהניזוק. להם נפתחה האפשרות לקבל הלוואה  רכושםהיה עבור אנשים ש

 חשבוניות. ל סמך יעביר את הכסף לקרן המיוחדת ע SCMIישולם לפונים ע"י הקרן המיוחדת ו 

 שקל.  01,111אנשים פנו וביקשו יומיים נופש. העלות הסתכמה על כן ב  01
 

 סבבים במספרים וסכומים 42סיכום 

 בלבד. 2-ו 0העניקה הקצבות בסבבים  SMOהנהלת 

כדי לקבל התאמה  וזאת אינו קיים 00. נא לשים לב שסבב 07 -0 העניקה הקצבות ביתר הסבבים SCMIהנהלת 

 בין מספר הסבב ושנת הפעילות.

     1- 14סבבים כללי סיכום .א 

       
       

 סבביםב כ"סה
 1-12 

 1-14  סבביםב כ"סה   14 סבב                             

M=מיליון 
 
 
 

 מספר
 בקשות

 סכומים
 שקל M -ב

 מספר
 בקשות

 סכומים
 שקל M -ב 

 מספר
 בקשות

  סכומים
 שקל M -ב

 72.7  5.9  66.8  להקצבות יועד

 484.2 418 12.5 20 471.7 398 שהוגשו בקשות

י יד על שנמשכו בקשות
 הארגונים

36 48.7 0  36 48.7 

 מאחר שנדחו בקשות
 בסף בתנאי עמדו לא והן

37 49.9 0  37 49.9 

 חוסר בגלל טופלו לא
 מסמכים או בנתונים

2 3.7 0  2 3.7 

 381.9 343 12.5 20 369.4 323 קבילות בקשות

  של עצמית השתתפות
 גצד  או/ו רגוןאה

 

 

132.5  4.2  136.7 

 בקשו שהארגונים סכום
 מרור מכספי 

 

 

239.1  7.5  246.6 

 הסיבות ,שנדחו בקשות
 ארגון לכל פורטו

 הדחייה על בהודעה
 

113 70.6 3 0.8 116 186.6 

 מראש אשור הוענק
 במקדמה לשימוש
 גלובלית

15  0  15  

 לקבל לא החליט ארגון
 כי ,ההקצבה את

2 0.1 0  2 0.1 

       התבצעה לא הפעילות

 ארגון של שונות בקשות
 שאוחדו אחד

8  0  8  

 לבצוע שאושרו בקשות
 הקצבה וקבלת

185 64.2 17 5.3 202 69.5 

       מרור מכספי

  53  0  53 שהוגשו ערעורים

 3.3 16  0 3.3 16 שהתקבלו ערעורים

  מרור מכספי הקצבות
 שהוכרו ערעורים כולל

201 67.5 17 5.3 218 72.8 
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  (41על מספר  דילגנו) 41ב1 טבלת החלוקה של סבב   

סכום  שם הפרויקט שם האירגון מספר 
 שהוקצב

סכום 
 שהוקצב

 סה"כ סכום שהוקצב

 הוקצב 2016 2015 2014   הפרויקט

               הענקת מלגות קרן מלגות 14/2030
160,000  

            
160,000  

      
320,000  

                  פעילות חברתית ארגון עולה הולנד 14/2031
37,500  

              
37,500  

        
75,000  

השתתפות שכר  ארגון עולה הולנד 14/2032
 דירה

                 
75,000  

              
75,000  

      
150,000  

               פעילות בסיסית ארגון עולה הולנד 14/2033
650,000  

            
650,000  

  
1,300,000  

             חדר הקרנה לוחמ י הגטאות 14/2034
112,000  

          
112,000  

חסידי אומות  יד ושם 14/2035
 העולם

              
80,000  

            
80,000  

               סרטים ישנים יד ושם 14/2036
215,250  

            
215,250  

      
430,500  

               פסיכותרפיה אלה 14/2037
500,000  

            
500,000  

  
1,000,000  

               ביחד אנו חזקים אלה 14/2038
150,000  

            
150,000  

      
300,000  

                  קבוצת כתיבה אלה 14/2039
35,000  

              
35,000  

        
70,000  

סיבסוד שכר  אלה 14/2040
 דירה

                 
20,000  

              
20,000  

        
40,000  

                  שיפוץ קליניקות אלה 14/2041
20,000  

          
20,000  

טיפול בחולים  ניני 14/2042
 כרונים

              
450,000  

            
450,000  

      
900,000  

                  יוצאים אחוצה בית יולס 14/2043
50,000  

          
50,000  

               מיניבוס חדש בית יוליאנה 14/2044
275,000  

        
275,000  

המכון לחקר  14/2047
 יהדות

                  מנהל אקדמאית
55,000  

              
55,000  

      
110,000  

           הולנד  

המכון לחקר  14/2049
 יהדות

Reina Spier               
24,500  

            
24,500  

           הולנד  

              

               סה"כ  
216,500  

         
2,692,750  

        
2,347,750  

  
5,257,000  

 

 אברהם )אלברט( דה פריס, יו"ר

 חנה רינת, מזכיר

 גזבראיתמר אנגלסמן, 

 


