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Stichting Collectieve Marorgelden Israel 
 

 קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 

 
  2005-01'  מסSCMIישיבת הנהלה 

  פרוטוקול
  של ישיבת ההנהלה של

  SCMIקולקטיביים בישראל " מרור"העמותה לכספי 
  . בתל אביב10יהודית '  בשד14.04.05שהתקיימה ביום חמישי 

  
 מעמד שם נוכחים 
   נציגי ארגונים. א 
 חבר בארנד אלבורג בית יוליאנה.1
 חבר יהודית מילול בית יולס.2
 חבר יואב רות המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה.3
 חבר צבי הרשל העמותה לרווחת יוצאי הולנד.4
 חבר חנוך מוחנדורף טמפו דולו.5
 חבר שמואל דסברג יד דוידס.6
 חבר סי אובסטפלדיו קרן מלגות.7
   בלתי תלויים. ב 
 חבר משה הראל .8
 חבר מרגלית שחם .9
   מוזמנים. ג 
  לין באומר'אנג רכזת הפרויקט 
   נעדרים. ה 

 חבר מרטי הרשלר אילה.10
 חבר מרים דובי יהב.11
 SPIארגונים שמועמדם טרם אושר על ידי האסיפה הכללית של . ה 

   אלה.12
   ארגון עולי הולנד.13
   המרכז לחקר יהדות הולנד.14
   עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד.15
   EMZ -ניני .16
   בלתי תלוי.17
   בלתי תלוי.18
   בלתי תלוי.19

  
  שמואל דסברג  :ר הישיבה"יו

  בארנד אלבורג   :רישום פרוטוקול
  

  ' ראה נספח א–טבלת המינויים בתוקפם 
  

 16.20פתיחה בערך בשעה  .1
אלבורג פותח את הישיבה בקביעה שכעת בארנד , SCMIרים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון אחרי הקביעה שמספר החב .1.1

ההצעה מתקבלת פה . ר זקן הנוכחים ינהל את הישיבה" שבהעדר יו– כמקובל בהנהלות רבות – ובהצעה SCMIר להנהלת "אין יו
 .ר הישיבה"אחד וכך שמואל דסברג מתמנה ליו

יחד עם הרגשה לא טובה על ההפסקה של מספר חודשים אני שמח שכעת הנהלת : מרשמואל דסברג פותח את הישיבה ואו .1.2
SCMI 4- ו3 תוכל להמשיך בעבודתה ולהתחיל בהקדם בטיפול בבקשות של תקופות .  

  
 

  .הכירות .2
 ,שם הארגון או בלתי תלוי וקורות חיים, מזכירים כולם שם,  ההנהלה הנוכחית לא מכירים אחד את השני חברימאחר שמספר

  .כולל הפעילות החברית
 

Archief Philip Staal
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  .סקירה על סמכות ההנהלה .3
 .בארנד אלבורג מסביר מה סמכויות ההנהלה לפי התקנון

המינוי למקומות שהתפנו עם פג תוקף . SPI מתמנים על ידי האסיפה הכללית של SCMIחברים וממלאי מקום בהנהלת  .3.1
שלים את תהליך הפקת הלקחים וההחלטות לגבי  סברה שיש להSPI התאחר כי הנהלת 8.12.04-תקופת המינוי הראשונה ב

עם סיום שלב זה שהתנהל .  לפני מינוי חברים וממלאי מקום חדשיםSCMIסדרי הקצבה וקווי מדיניות של , שינויים בתקנון
 והנהלות SPIהנהלת , )מ כולל אלה שפג תוקף כהונתם"בהשתתפות חברי הנהלה ומ (SCMIבשיתוף הפעולה של הנהלת 

   SPIהחליטה האסיפה הכללית של , קהילייה של יוצאי הולנד בישראל באמצעות נציגיהם בשני ארגוני גג אלההארגונים ב
לחלק מן הממונים זאת תקופת כהונה שנייה ואחרים הם פנים .  וממלאי מקוםSCMI על מינויים של חברים בהנהלת 5.04.05-ב

 מקומות לבלתי תלויים עוד לא נמצאו מועמדים 3-  וגם לSPI- ארגונים טרם הגישו את שמות המועמדים מטעמם ל5. חדשות
 .ראויים ומוכנים למלא את תפקיד

3.2. SCMI הינה עמותה שהוקמה והרשומה בהולנד ולכן התייעצנו בנוטריון ההולנדי שהרכיב את התקנון של SCMI. 
 בכל הסמכויות וכך היא  במספר חסרSCMIמחזיקה הנהלת , לפי הכתוב בתקנון וההסבר המפורש של הנוטריון ההולנדי .3.3

 . למלא את החוסר בזמן סבירSPIיחד עם זה חובה על האסיפה הכללית של . כולל הענקת הקצבות, רשאית לקבל כל החלטה
 כל הסמכויות והיא -נציגים של ארגונים ושני חברים בלתי תלויים /  חברים 9- המורכבת כעת מ-לאור כל זה בידי ההנהלה  .3.4

 .קבל החלטותיכולה לקיים דיונים ול
כאשר מספרם פונקציה של מספר ) 3עד (ועוד בלתי תלויים ) 5עד (בהקדם האפשרי יצורפו נציגים של ארגונים נוספים  .3.5

  .SCMIנציגי הארגונים בהנהלת 
  
 

  )זמני(בחירת ועד  .4
דם לחברות בהנהלת  על מועמSPI-שני ארגונים כבר הודיעו בימים האחרונים ל. ר מסביר כי מספר חברי ההנהלה יגדל בקרוב"יו

SCMIועם לפחות שני מועמדים למקומות של בלתי תלויים יתקיימו שיחות בימים אלה ומקווים שגם האחרים לא יאחרו לבוא  .  
אך יש צורך למנות ועד ללא דיחוי לצורך קביעת , גזבר, מזכיר, ר"יוהמורכב מ) dagelijks bestuur(היה ראוי לחכות במינוי ועד 

   ומציע ועד זמניובר מציע לבחור כעת "יו. 'קים וכדו'צזכות חתימה על 
   יהודית מילול-ר "יו

   בארנד אלבורג-מזכיר 
  . משה הראל-גזבר 

ר מוזכר שאחת ההחלטות המשותפות "לגבי יו". יודעים את המלאכה"לגבי שני האחרונים מוזכר שהיו בתפקידים אלה בועד הקודם ו
אפילו לא בועד , ר"אני לא מוכן להיות יו: שמואל. ר ראויה"זה יימצא יהודית בהחלט יור בלתי תלוי אבל עד ש"קובעת שעדיף יו

  .הזמני
  . המוקדם מביניהם–או השלמת המינויים להנהלה ) 2005עד סוף יולי ( חודשים 3-לכ: אחרי דיון קצר מוצע לגבי תקופת המינוי

  
  :החלטה פה אחד

  .משה הראל גזבר, בארנד אלבורג מזכיר, ר"ל יו המורכב מיהודית מילוועד זמניההנהלה ממנה   .א
  . המוקדם מביניהם–הנהלה מינויים ל ה או השלמת2005עד סוף יולי בתוקף יהיה המינוי   .ב

  
  .יהודית מילול בקשה משמואל דסברג להמשיך בניהול הישיבה הזאת והוא הסכים

  
 

  .28.11.04-אישור פרוטוקול של הישיבה ב .5
  .הפרוטוקול יישלח לחברי ההנהלה והנושא נדחה לישיבה הבאה. ת הפרוטוקול ואחרים לא זוכריםהחברים החדשים לא קראו א

  
 

 .אשרור של שתי החלטות .6
  .SPI- וSCMIההחלטות שהתקבלו אחרי הישיבות המשותפות של  .6.1
סת  שמתכנSCMI לאחר ההתייעצות המשותפת חייבות לקבל את האשור של הנהלת SPIההחלטות שהתקבלו בהנהלת : ר"יו

  . ובהנהלות הארגונים השוניםSPIכעת בפעם הראשונה אחרי סיום ההתייעצויות וקבלת ההחלטה בהנהלת 
מקדמה "התקבל מכתב מיעקב דנקמפ שנבצר ממנו להשתתף בישיבה ובו הוא מודיע על התנגדות נמרצת של יהב לסכומים בסעיף 

  .וזר על ההתנגדות בשם ארגונו יהב וכעת ח27.02.05- בSCMIיעקב התנגד בישיבת : ר"יו". גלובאלית
  .מציע לשלם את סכומי המקדמה בשני חלקים: משה הראל

  .מתפתח דיון על גובה הסכומים ולא על הסעיפים האחרים שברשימת ההחלטות
כולל הרעיון של מקדמות גלובאליות והסכומים לכל , רשימת ההחלטות. לא יתכן שאנו כעת נדון בסוגיה הזאת: בארנד אלבורג

אולי לא אלגנטי את אשר עשתה הנהלת . של רוב הנהלות הארגונים החברים בה  ועד היום גםSPIרגון קבלה אישור של הנהלת א
SPI , אך עובדה שהיא עמדה על כך שהארגונים יצהירו בכתב על הסכמתם ושמועמדי הארגונים והמועמדים הבלתי תלויים

הדבר נכון לגבי כל .  על מסמך הסכמה לרשימת ההחלטות מראשוםלחת התבקשו SPIשיתמנו על ידי האסיפה הכללית של 
לא יתכן שנציג ארגון או אחד משני הנציגים הבלתי תלויים . 5.04.05- בSPIהחברים שקבלו את מינויים באסיפה הכללית של 

  .צמו בסעיף זה או אחר מן הסעיפים שכבר קבלו את ההסכמה של הנהלת ארגונו ושלו עSCMIיפתח דיון בהנהלת 
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פרט להתנגדות יהב לסכומים ,  למכלול ההחלטותSPI- ולא בSCMI-לא התקבלה התנגדות משלושת הארגונים החברים ב

  .קרוב לוודאי והדבר לא היה מכריע את הכף, אילו נציג יהב היה נוכח והיה מצביע נגד. הנקובים במסמך כמקדמות גלובאליות
  

  : פה אחדהחלטה
כבסיס ) לפרוטוקול זה' נספח ב (2005 הפיצה בתחילת מרץ SPIימת ההחלטות שהנהלת  מאשרת את רשSCMIהנהלת   .א

  . לשנים הבאותSCMIבסדרי הקצבה ובקווי המדיניות של , לשינויים בתקנון
  .לקבל ניסוח משפטי של העקרונות למקדמה הגלובאלית  .ב
  
  . בעזרת שלוש חברות להשקעותSCMIהשקעת הון  .6.2

, הקמת ועדה לבחירת גופים חיצוניים,  קבעה שהיא מסוגלת לנהל את הונה בכוחות עצמהSCMIאחרי שהנהלת : משה הראל
מיטב ומודלים כלכליים , חברות פיינוניר למסור ל28.11.04- בSCMIדיונים ושימוע נציגים של שלוש חברות החליטה הנהלת 

 ואי מינוי מחליפים 8.12.04-ל מן ההנהלה בבגלל סיום תקופת כהונה של חלק גדו. כל אחת להשקעה בצורה סולידית ₪ M10-כ
 ולהסמיך 28.11.04- כעת אני מבקש מן ההנהלה המוחדשת לאשרר את ההחלטה של ה. עד לאחרונה ההחלטה טרם יצאה לפועל

  .את הועד לפעול להגשמת ההחלטה
  .יתי בוחר בחברות אלהכיועץ השקעות אני רוצה לאמר שגם אני הי. זאת הפעם הראשונה שאני שומע על הנושא: יואב רות

בכוחות ¼ לנהל ,  לארבעה חלקיםSCMIלחלק את ההון העכשווי של : למען הדיוק אחזור על ההחלטה דאז: בארנד אלבורג
להשקעה ¼ עצמנו ברמת נזילות גבוהה לתשלומי מקדמות להקצבות והוצאות תפעוליות ולמסור לכל אחת משלוש החברות 

  .בצורה סולידית
  .יש להשקיע באגרות חוב בלבד. נגד לעצם הרעיון שההנהלה תמסור כספים להשקעהאני מת: צבי הרשל

או להמיר חלק € -להשאיר את ההון ב(זה מסוג ההחלטות שההנהלה לא מרגישה מספיק בקיאה להחליט בכוחות עצמה : אחרים
  ).??בפיקדונות או , באגרות חוב, ₪ל

  ?עוץ משפטימה מותר לנו כעמותה והאם קבלנו י: חנוך מוחנדורף
  .לנהל את ההון ולחלק ממנו הקצבות:  שני תפקידים בסיסיים והםSCMIלפי התקנון יש להנהלת : בארנד אלבורג

אין צורך בייעוץ משפטי כאשר עמותות רבות בארץ ובעולם מנהלות את הונן בעזרת מספר חברות הפועלות לפי : משה הראל
מגן דוד , ל"העמותה בה אני מנכ(' מחליפים חברה לפי התוצאות וכו, יצועיםמשווים את הב, הנחיות כלליות של הנהלת העמותה

  ).אוניברסיטאות ועוד ועוד, אדום
  .אם ההחלטה תתקבל אבקש לרשום בפרוטוקול שאני מתנגד וגם מתנער מאחריות עתידית להחלטה זו: צבי הרשל

אך אחרי קבלת החלטה ברוב קולות היא , נגד או להימנע, זכותו של חבר הנהלה בכל גוף דמוקרטי להצביע בעד: בארנד אלבורג
  .להתנער מאחריות לגבי תוצאות ההחלטה כזאת ונדמה לי שחבר הנהלה לא יכול כל ההנהלההופכת להחלטת 

  
  :תוצאות ההצבעה

 נמנע נגד בעד
8 1 0 

  :ברוב קולות החלטה
  .סולידית להשקעה בצורה מיטב ומודלים כלכליים, פיינונירמן ההון העכשווי לכל אחת מן החברות  ¼ חליט להעביר מSCMIהנהלת 

  
  .ש למימוש ההחלטהבכל הדרו) הגזבר(יואב רות מסכים לסייע למשה הראל 

  
 

  .ועד להמליץ על יועץ חיצוני לבחינת הבקשות .7
חלק מן ההנהלה לא היה . תימחורן וסיכויי הצלחתן, הייתה הסכמה כללית שעלינו לקבל ייעוץ חיצוני בבדיקת הבקשות: ר"יו

קבלה החלטה לגבי יועץ  טרם SCMIהנהלת . מרוצה מן היועץ בתקופה הראשונה וחלק לא היה מרוצה מן היועץ בתקופה השנייה
  .היועץ הראשון או השני או יועץ אחר: חיצוני לתקופה הקרובה

  .אי שביעות רצון של חלק מן הארגונים מן הייעוץ החיצוני היה צפוי וזה סימן טוב: משה הראל
  . ותכין המלצה לגבי מי יהיה היועץscope of workיש מקום לועדה קטנה שתקבע שוב : יהודית מילול

  
  :ה פה אחדהחלט

  . כחודשךהועדה תורכב מיואב רות ובארנד אלבורג והיא תכין את המלצותיה תו
  
 

  .יום קבוע ותדירות לישיבות ההנהלה .8
  כמתאיםאחרי דיון קצר הוחלט

 'יום ב: :SCMIיום קבוע לישיבות הנהלת  .8.1
 .16.00 :שעת ההתחלה לישיבות  .8.2
  . שועות3-אחת ל: תדירות .8.3
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 .שונות .9
 .ד בהולנד יישלחו לחברי הההנלה"שהוכנו לפי רשימת ההחלטות עם עו– 2 מהדורה –קווי מדיניות סדרי הקצבה ו, תקנון .9.1
  .'סדרי עבודה וכו, כללי תקנון, מבחינת רקע" יכניס אותם לתמונה"יאורגן ישיבת עיון לחברי הנהלה חדשים בו בארנד  .9.2
 
  18.45-נעילת הישיבה ב .10
 .ר מודה לכל החברים ונועל את הישיבה"יו

 
  
  וטוקול זה חתום על ידי פר
  
  _____________בתאריך _______________ המזכיר   ___________בתאריך _____________ ר "יו
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  'נספח א
  
  SCMIהנהלת 

  
מינוי לשנתיים  מעמד שם נציגי ארגונים. א 

 בתוקף עד
 19.10.05 חברה מרטי הרשלר Ajalah אילה 1
 19.10.05 ממלאת מקום רבקה רחמן Ajalah אילה 1
  חבר - Elahאלה  2
  ממלא מקום - Elahאלה  2
  חבר -  IOH ארגון עולי הולנד 3
  ממלא מקום -  IOH ארגון עולי הולנד 3
 5.04.07 חבר בארנד אלבורג בית יוליאנה 4
 5.04.07 ממלא מקום יעקב לנדסמן בית יוליאנה 4
 5.04.07 חברה יהודית מילול בית יולס 5
 5.04.07 ממלאת מקום דוריס כהן סבית יול 5
 5.04.07 חבר יואב רות המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה 6
  ממלא מקום - המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה 6
  חבר - המרכז לחקר יהדות הולנד 7
  ממלא מקום - המרכז לחקר יהדות הולנד 7
 25.01.06 חבר צבי הרשל  לרווחת יוצאי הולנדהעמותה 8
 25.01.06 ממלא מקום נתן ברזילי העמותה לרווחת יוצאי הולנד 8
 5.04.07 חבר חנוך מוחנדורף טמפו דולו 9
 5.04.07 ממלאת מקום בטי שטרוך טמפו דולו 9

 14.03.06 חבר שמואל דסברג יד דוידס 10
 5.04.07 םממלאת מקו אנמרי דה פריס יד דוידס 10
 18.01.06 חברה מרים דובי יהב 11
 18.01.06 מ"מ מרים דובי יהב 11
  חבר - EMZ -ניני  12
  ממלא מקום - EMZ -ניני  12
  חבר - עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד 13
  ממלא מקום - עמותת יתומי השואה יוצאי הולנד 13
 5.04.07 חבר יוסי אובסטפלד קרן מלגות 14
 5.04.07 ממלא מקום הרברט מרקוס רן מלגותק 14
    בלתי תלויים. ב 

 5.04.07 חבר משה הראל  15
 5.04.07 חבר מרגלית שחם  16
    בלתי תלוי 17
    בלתי תלוי 18
    בלתי תלוי 19

  
  . מינויים חדשיםתעודכן בעקבותהרשימה 
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  'נספח ב
 

 
Stichting Collectieve Marorgelden Israel  קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
Stichting Platform Israel  )ר"ע(פלטפורם ישראל 

  
  2005תל אביב מרץ 

  החלטות
 ייעוד ההקצבות .1

 . ולא במקום הכנסות רגילות של הארגוןבנוסף, ההקצבה וגם לפעילויות שוטפותהקצבה לפרויקטים  .1.1
 
 
 2010 עד 2005למתן הקצבות בשנים תכנית ח .2
  :לוקת הכספים לפי התקופות הבאות לחהחלטה .2.1

 
   
   M 16.6€ לישראל" מרור"כ כספי "סה

   M 1.5€ 2010- בverzekeraarsמיתרת 
 ) וללא רבית5.6לפי ( ₪ M 15.1€  M 85 2010לחלוקה עד 
  ₪ M 23  1כולל ערעורים סבב , 2- ו1הוקצב בסב 

  ₪ M 62   והלאה2005 -לייעוד ב
 .p.m  2ערעורים סבב 

  ₪ M10עד    4- ו3 לבקשות של תקופות 2005-ב
  M16₪עד   לארגוניםseed money 2006- ו2005-ב
  M5₪עד    לבקשות 2006-ב
  M5₪עד    לבקשות 2007-ב
  M5₪עד    לבקשות 2008-ב
  M5₪עד    לבקשות 2009-ב
  M5₪עד    לבקשות 2010-ב

 2006-2010-ליוצא דופן ב" שמור"קרן 
  על ייעוד היתרה2010-טה בוהחל

 M 11 ₪ + ריבית מצטברת  
 + M1.5 € אם יתקבל מ-verzekeraars 

  
 

  , קהילייה של יוצאי הולנד בישראללארגונים בתוך ה") גלובאלית"מקדמה " ( להקצבת חלטהה .2.2
  

 :העקרונות
 .יות חדשותמות או הרחבתן או פעילומיועדת ספציפית לתמיכה בהמשך פעילויות קיי" גלובאלית"מקדמה  .1
 .'ודדיווחים וכ, ניהול,  לגבי ייעודSCMIמדובר על מקדמות לכל דבר לפי תקנון וסדרי הקצבות של  .2
 . בהקדם אחרי האישור2005-תשלום הסכומים שייקבעו ל .3
 . על הדיווח לניצול הסכום הראשוןSCMI אחרי אישור 2006-2008-תשלום הסכומים שייקבעו ל .4
 ).2005-2008( שנים 4-תישמר ל" זכות המשיכה"כ "סה .5
 . סכום לא מנוצלSCMI-חובה על ארגון להחזיר ל .6
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  ":גלובאלית"סכומי המקדמה ה
  

  2005 2006-2008 Total 

Org. Organisatie ב ₪-ב חד פעמי ₪-ב חד פעמי-₪ 

1 IOH 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
2 Nini 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
3 Elah 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
4 Beth Joles 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
5 Beth Juliana 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
6 Inst. Dutch Jewry 750,000 750,000 1,500,000 
7 Jad Davids 500,000 500,000 1,000,000 
8 Stipendium Fonds 500,000 500,000 1,000,000 
9 Ajalah 250,000 250,000 500,000 
10 SPI 500,000 500,000 1,000,000 
11 Amuta Leravchat Jots'ee Holland 150,000 150,000 300,000 
12 Ned.Joodse oorlogswezen in Israel 150,000 150,000 300,000 
13 Tempo Dulu 100,000 100,000 200,000 
14 Yahav  100,000 100,000 200,000 
 Totaal 8,000,000 8,000,000 16,000,000 

  
  
 ייעוד הקרן   .3

  :בנוסף לנקבע בתקנון ובסדרי ההקצבה הקיימים
 .תינתן עדיפות מוצהרת לבקשות של הארגונים בתוך הקהילייה של יוצאי הולנד בישראל .3.1

 
  
  SCMIהרכב הנהלת  .4
כ " של סה1/3+ וממלא מקום  הקהילייה להיות מיוצג על ידי נציג בתוך לכל ארגון זכות: ללא שינוי בתקנון .4.1

  .ההרכב בלתי תלויים
  
 

  .ממלא מקום, מספר קדנציות, SCMI תקופת המינוי בהנהלת -הניהול  .5
 .אורך הקדנציה שנתיים 5.1
 .מינוי ללא יותר משתי קדנציות 5.2
 .ימונו ממלאי מקום לנציגי הארגונים 5.3
  .יינית בלבד מסיבה ענ : SPIמ על ידי הארגון שהוא מייצג או הנהלת "החלפת נציג או מ 5.4

  
 

  נציגות .6
 .SPIבהנהלת  יכהן בו זמנית לאSCMI -חבר הנהלה או ממלא מקום ב.6.1
 . שיכולה לסרב לאשר מועמד של ארגון מסיבות יוצאות מן הכללSPI בידי הנהלת SCMIסמכות המינוי להנהלת .6.2
 . לנמק את החלטת סירוב בכתב תוך חודשיים מהגשת המועמדותSPIעל .6.3
 .ייחשב הדבר לאישור המועמד,  חודשיים מהגשת המועמדות תוךה לא מחליטSPIאם .6.4
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 השפה .7
7.1.SCMIיתנהל בעברית בלבד .  
 .בקשות על נספחותיהן תתקבלנה בעברית או באנגלית.7.2
 .SCMIלא יתאפשר תרגום אישי בישיבות הנהלת .7.3

  
  

  סודיות .8
 .'אין לפרסם מידע שפוגע בפרטיות של הפרט וכדו.8.1
 .'באמצע תהליך וכדו, וש דעותאין לפרסם מידע על דיונים בזמן גיב.8.2
 .SCMIחבר הנהלה וממלא מקומו ידונו ביחד בבקשות כהכנה לישיבות ההנהלה של .8.3
 . להתייעץ עם הנהלת ארגונוSCMIבנושאים כלליים רשאי חבר הנהלת .8.4
  .SCMIיבקש אישור מראש מהנהלת ,  להתייעץ עם הנהלת ארגונוSCMIאם על בקשה להקצבה ירצה חבר בהנהלת .8.5

  
 

 .רות הבקשותתדי .9
 .הגשת בקשות פעם בשנה.9.1
 . באוקטובר כל שנה31עד .9.2
  . במרץ31דהיינו עד ,  חודשים5 החלטות תוך.9.3

 
 .SCMIתקציב ביצוע של  .10

 . תנהל את ענייניה בצורה חסכונית ככל שניתןSCMIהנהלת  .10.1
 . ותתאים אותו לפי הצורך2005 תעבור על הצעת התקציב לשנת SCMIהנהלת  .10.2
  .1.9.2005 עד SCMIי הנהלת  יוכן על יד2006תקציב  .10.3

  
 

 פרסומים .11
דיווחים ,  על בסיס הצורך של שקיפות ופתיחות תוך כדי שימוש באתר אינטרנטSCMIלהחלטת הנהלת  .11.1

  'תקופתיים וכדו
  
 

 .תנאים להקצבות ורמת הבקרה על שימוש בכספים לפי היעוד .12
  . כעת ללא שינוי–לפי העקרונות הקיימים בתקנון  .12.1

  
 

 ועדת ערעורים .13
 ).ללא ממלאי מקום( חברים 3-5 ערעורים ימונו בועדת .13.1
  .חבר בוועדה או ייעוץ חיצוני: ידע בחוק ההולנדי .13.2

  
 

 .SCMIר "יו .14
  . באם נמצאר בלתי תלוי"עדיף יולאור הניסיון והדעות הנשמעות . ר" תבחר יוSCMIהנהלת  .14.1
 

 .SCMI- וSPIיחסים  .15
 .ל ככל הבקשות של ארגונים אחרים תקבלנה טיפוSPIבקשות של  .15.1

  
 ============  

  




