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 16.10פתיחה בערך בשעה  .1

 .ר פותחת את הישיבה"יו, SCMIאחרי קביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון  .1.1
אפילו , מ יוכל לבוא"ום לשריין את התאריכים של הישיבות כך שמר מבקשת מן הנציגים וכן ממלאי המק"יו .1.2

 ".הרגע האחרון"בהתראה של 
 .2005תקבלו באימייל את התאריכים עד סוף , בהמשך תדירות של בערך אחת לשלושה שבועות .1.3
ירות  בח18.7-נקיים ב, כעת אחרי הצטרפות כמעט כל הארגונים.  מינוי זמני עד סוף יוליDB)(כזכור קבל הועד  .1.4

ועדת ביקורים וועדת ארגון פנים , ועדת מעקב, ועדת כספים, )DB(הועד : ונקבע את המינויים לועדות הבאות
 . ניתן להגיש מועמדות עד הישיבה. נא להגיש מועמדות למשרד). המשרד(

צבות קהיסטי על חלוקת ההנהלה חומר סטטלמשרד כין הקראת הדיונים על גובה הקצבות יל קבלנו החלטה ש6.6-ב .1.5
בקשתי מן המשרד להגיש לנו את החומר הזה כבר לקראת הישיבה הראשונה של . 'תחומים וכדו,  לפי ארגונים1,2סבבים ב

  .8.8.05דהיינו , שימוע הארגונים בתוך הקהילייה
  .נדון בזה: ר"יו. ח כרוך בסכומים נכבדים"הכנת דיווחי ביניים וסופיים וקבלת אישור רו: פים דה פריס .1.6

  

Archief Philip Staal
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   של ישיבות הנהלהפרוטוקוליםאישור  .2
  

חברי הנהלה יוכלו להעיר או להאיר על טיוטת . ההנהלה מאשרת שלא יונחו עוד תדפיסים של פרוטוקולים על השלחן: כללי
  .חבר הנהלה שירצה בכך יצטייד בתדפיס פרוטוקול בכוחות עצמו. פ בזמן הישיבה"מייל למזכיר או בע-פרוטוקול באי

| 
  1.6.05- בהל הישיבאישור פרוטוקולים ש .2.1

 . על התוכן הערותלא התקבלו
  1.6.05- מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה בSCMI הנהלת :החלטה פה אחד

 
  6.6.05-אישור פרוטוקולים של הישיבות ב .2.2

 .התברר שתוצאת ההצבעה כפי שהיא הרשומה היא הנכונה. 05-317התקבלה הערה על תוצאות ההצבעה על בקשה 
  .6.6.05- מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה בSCMIת  הנהל:החלטה פה אחד

  
 

  .ח חיצוני"הקצבה בסכום נמוך וקבילות דוח ועדת בקורת פנימית של הארגון במקום אשור רו .3
  

ח "שור רואעלות בקרה ו, כהקצבה חד פעמית או כמנה שנתית מתוך הקצבה רב שנתית₪ בהקצבות של עשרות אלפי 
  .לקבל החלטה כלהלן ת העמותות מוצעאור הערת אח ל.מגיע לאחוז גדול מדי מן ההקצבה

  
יוכל הארגון להגיש דוח , כ להקצבה החד פעמית"לשנה או סהאו פחות  ₪ 50.000-הקצבה שתסתכם בב: החלטה פה אחד

  .ח"כספי בצירוף אשור ועדת ביקורת פנימית במקום אשור רו
  
 
  .דיווח על מספר קטן של תנועות כספיות .4

  
לשיקול ועדת (ת מעקב מוסמכת לוותר על אשור רואה חשבון אם פרויקט מסתכם במספר קטן ועד: החלטה פה אחד

  .כספי בצירוף צילומים של מספר קטן של חשבוניותמילולי ודוח גיש דוח יהארגון .  כספיות של תנועות)מעקב
  
 
  ).31.12.04- ו30.6.04בקשות שהתקבלו עד  (4- ו3 ותל הבקשות של התקופהמשך דיונים והחלטות ע .5
 

  .מחקר על תהליך החזרת הזכויות והרכוש בהולנד,  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה04-227בקשה  .5.1
  

  ר המרכז ומבצע המחקר"יו, ר מנפרד גרסטנפלד"ד: נציג
  

  : עיקרי הפרויקט
  .כזובהם אני עוסק בשם המר" מרור"בעצם עלי לדווח על התקדמות של שני הפרויקטים שקבלו הקצבה מכספי 

  .)03-056פרויקט " (מרור"המשאים ומתנים שתוצאתם כספי ה. א
  ).04-107פרויקט (ישראליות בהולנד -אנטישמיות ואנטי. ב

  
 ההקצבה בחצי מן 03-056אך לגבי פרויקט ,  קבלנו הקצבה שתאפשר את בצוע המשימה04-107לגבי פרויקט 

  .כולל פרסום ספר, הסכום המבוקש אינו מאפשר לבצע את הפרויקט ולהביאו לסיום
 לעומת זאת פורסמו כבר מאמרים וספרים על החזרת .אציין שעל המשא ומתן בהולנד עוד לא פורסם שום ספר

  .צרפת ועוד, ב"ארה, הכספים בשוויץ
 ₪ 200.000-מתוך ה ₪ 100.000 03-056 להקציב בפרויקט SCMI/KIIIבמקום להגיש ערעור על החלטת 

  .תוספת להקצבהקשה מחדש לקבלת העדפנו להגיש את הב, שבקשנו
  שהביאה לתופעות רבות ועד לרצח )  שנים5 מלפני 5פי (בינתיים צץ בהולנד גל של אנטישמיות 

 Theo van Goghמקללים יהודים 2005בהולנד של שנת . פרויקט זה הפך בכך לדחוף יותר. על ידי מוסלמי קיצוני 
  !ותוקפים אותם ברחוב

 ראיונות 15ומחר אסע שוב להולנד ואקיים ) חלקם בהולנד ובחלקם טלפונית מכאןב( ראיונות 15כבר קיימתי 
ומחייב חצי מהוצאות הנסיעה על כל אחד מן (מובן מאליו שבנסיעה אחת אני מטפל בשני הנושאים . נוספים

  ).אני מזכיר שאני לא מקבל שכר אלא החזר הוצאות בלבד. הפרויקטים
 הצגתי על ההיבטים הבינלאומיים של המשא ומתן ועל 11.04-הולנד שהתקיים בבסימפוזיון של המרכז לחקר יהדות 
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לא ידוע איך הפרסום .  על נאום זה מוכן וייכלל בספר הסימפוזיון כשזה יפורסםpaper-ה. הציפיות שהיו בהולנד
  . קפלן ועובדת התפטרו' פרופ; לחקר יהדות הולנד יש מהפכותמתקדם כי במרכז 

 על השפעת paper שלי על אנטישמיות בהולנד של היום וגם paperייני ציבור ומדינה פרסם המרכז הירושלמי לענ
  . מוכןvan Goghרצח 

  
  :שאלות ותשובות

  . למסור תמונת מצב על שני הפרויקטים וכך עשיתיהתבקשתי  .1
ברוב . התשובה היא חד משמעית כן?  שנה יהיו עוד משאים ומתנים על רכוש מתקופת השואה60האם אחרי   .2

  .הארצות במזרח אירופה הנושא עוד בחיתוליו או טרם התחילו במשא ומתן על רכוש או נכסי דלא ניידי
אמרתי לכם בעבר שהנושא לא יקבל : תשובה? למה הבקשה הוגשה מחדש ללא מציאת מקורות מימון נוספים  .3

הידע והשליטה , בזה ויש לי את הרקעאני מוכן להתעסק . מימון של המרכז שלנו או מקור אחר כי הולנד שולי מדי
  .בפשה

, אני עוסק במשא ומתן וקבלת ההחלטות. לא: תשובה? האם תכסה גם את אשר קרה אחרי קבלת ההחלטות  .4
החלוקה ליחידים ולמטרות , קביעת עקרונות לחלוקה( בהמשך לאהשפעה של קהילה קטנה מול גופים גדולים וכבדים ו

  ).קולקטיביות
ים ומתנים היו טובים אך לא נראה תקין שאותם האנשים השתתפו במשא ומתן וגם קבעו את תוצאות המשא  .5

אילן (התוצאות לא היו כל כך טובות , אני חולק על השואל כי לפי דעתי ויש לי הוכחות: תשובה. עקרונות החלוקה
  ). ואחריםZalmהשר , WJC-שטיינברג מ

 74%-אבל למה יהדות הולנד לא משתתפת ב, ל היהדות ההולנדיתנראה סביר שהמימון יהיה על ידי הקהילייה ש  .6
, עבודות המחקר. לפי הכללים שנקבעו ישראלי לא יכול לפנות להולנד וההפך: תשובה? והאם פנית למקורות בהולנד

  .בהולנד" מרור"הכתיבה והעריכה מתבצעות בעיקר בישראל ולכן לא יכולים לתמוך מכספי 
  .מם יש ערך רבלהקלטת רעיונות ורישו  .7
  .אין פירוט נוסף: תשובה. התקציב לא מפורט  .8

  :דיון פנימי
  

 .תיעוד הנושא חשוב ולכן אושרה הקצבה בסבב הראשון .1 בעד
 .חשוב לאפשר המשך הפרויקט והבאתו לסיום ופרסום ספר .2

  
 .לא הושמעו טיעונים נגד .1  נגד

  
  

  :ר"לאור הערות של חברים סכמה יו
  : שני נושאים עקרונייםלפני קבלת החלטה יש לברר

במקרה זה אפילו ללא , אושרה בקשה לא בסכום המבוקש והארגון מגיש את הבקשה מחדש". סכנת התקדים"  1
  ?אסור לנו לדון בבקשה כזאת/האם לפי סדרי ההקצבה מותר. שינוי או תוספת

כאשר , ערעורזכור למספר חברי הנהלה שנמסרה המלצה לפונים להעדיף הגשת הבקשה מחדש על הגשת   .2
  .'הדגשים אחרים וכו, טיעונים אחרים, נאמר במפורש מעובד מחדש

  
 

  . קהילת משכנות אחיעזר05-303בקשה  .5.2
  

  .מזכיר העמותה, ובנו שלמה חוקת) כעת בגיל מופלג,יליד הולנד(מר דניאל חוקת : נציג
  

" נעלמו הכספים של מוסד זהלאן "לשאלתו . מר חוקת בוגר בית היתומים באמסטרדם ופרסם על זה ספר זכרונות
אני הנהגתי בבית הכנסת שלנו אמירת יזכור מידי חודש לזכר היתומים והמנהיגים של . לא קבל תשובה עד היום

  .נושא זה מחוץ למסגרת הפרויקט ולכן התבקשו לעבור לפרויקט עצמו. בית היתומים שנספו בשואה
  

  :עיקרי הפרויקט
רב הקהלה פתח במקום ישיבה והיא מאד התרחבה ודחפה ". מדרש עליוןבית "בית כנסת בשם /השתייכנו לקהלה

בית ,  קומות לבית כנסת2 קומות ובהן 8קבלנו מעיריית בני ברק שטח עליו בונים כעת בנין של . אותנו החוצה
, שיעורים לגברים ולנשים, אנו פועלים כקהלה לכל דבר עם תפילות. גמרנו את בניית השלד. אולם שלנו, מדרש

  . ש בית היתומים של אמסטרדם"ע)  25.000$-ב(מר חוקת תרם ספר תורה . 'עילות לילדים וכופ
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  : שאלות ותשובות

) ברוכות ילדים ברובן( משפחות 100-כ: תשובה? כמה משפחות בקהלה שלכם וכמה מהם יוצאי הולנד  .1
  ). וצאי הולנדאו האשה י/מוסר רשימה שמית של משפחות בהן הבעל ו( יוצאי הולנד 35ומתוכם 

אנו מתפללים בשבתות וחגים ללא ציוד להגברת קול ?  משפחות ולא יותר גדול100-למה בית כנסת לכ  .2
שני גורמים אלה מביאים את הקהלות לסדר גודל שבתפילות בני . ובקהלות שלנו לא נהוג להחזיק חזן מקצועי

  .יכולים להישמע בעברם לפני התיבההקהלה עצמם 
 ואחרים שייכים ומשתתפים בתפילות או פעילות 25-כ: תשובה?  המשפחות חברים קבועים35כמה מתוך   .3

  .אחרת בתדירות משתנה
 קומות נגמרה לפני 8במפורש כן ובניית השלד של הבנין של : תשובה? האם יש לכם את כל האישורים לבנייה  .4

  .מספר חודשים
  

 :דיון פנימי
ודם אושרה הקצבה לבית כנסת בקרית ספר בסדר גודל וחלוקה דומים בנייר עבודה שהמשרד הכין מוזכר שבסבב ק

  ).04-156בקשה (
  

 .ברמה העקרונית הבקשה ראויה לתמיכה .1 בעד
  

 .לא נשמעו טיעונים נגד .1  נגד
  

  
 :תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה

  
 נמנע נגד  בעד
11    0  

  
  .  הקצבהתוענק 303-05שה בקל: פה אחדהחלטה 

 156-04 תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני ובזמן קביעת גובה ההקצבה יוזכר להנהלה את ההחלטה לבקשה הבקשה לא
  .על נימוקיה

 
  הקמת מכון לחקר יהדות הולנד,  אוניברסיטת תל אביב05-310בקשה  .5.3

  
  .בבית ספר למדעי היהדות' ראש המכון לחקר אנטישמיות וגם פרופ, דינה פורת' פרופ: גהנצי
  

 שנה כי אחרי נפילת המסך הברזל צפיתי התחדשות האנטישמיות 13-הוקם על ידי לפני כאנטישמיות המכון לחקר 
מלחמת עולם השנייה ועוד צצו כידוע , נושא המהגרים, הלאומיות, ההרגשות האתניות. בארצות אלה וכך היה
ל חומר על אנטישמיות במכון נמצא המאגר היחידי בעולם ש. שקרו ועליהם דווח בהרחבה  מארועים ועד מלחמות

  .אומרים וכותבים בעצמם" הם"בדגש על מה 
היסטוריה של עם ישראל , לשון, תלמוד, מקרא, פילוסופיה( מחלקות 7בית הספר למדעי היהדות מכיל 

  . שנה35-שהוקם לפני כ בית ספר זה גם מכיל מכון לחקר התפוצות). ספרות,  של ארץ ישראלהוארכיאולוגי
  

  : עיקרי הפרויקט
המכון עוסק בתפוצות לפי קהלה או ארץ מסוימת וכך יש . יחד עם המכון לחקר התפוצות הגשנו את הבקשה הזאת

  .כתבתי מאמר על יומן אנה פרנק ומכחישי השואה.  בהולנדCIDI-לו קשר רבת שנים עם ה
  .האגדה שהולנד היתה כל כך טובה ואמיצה בזמן השואה נופצה לפני מספר שנים

  . ועודNIOD, ת אנה פרנקאנו בקשר עם בי
אין לנו מומחים לכל תחום אלא אנו המסגרת הנכונה למשוך מומחים וחוקרים וכך נוכל להקים את המאגר ויתר 

  .הפעיליות עליהן ביססנו את בקשתנו
  

  : שאלות ותשובות
רכז הארץ המרכז שלנו יהיה במ: תשובה? העברית' למה להקים מרכז במקביל למרכז לחקר יהדות הולנד באונ  .1

יש המון עבודה ונוכל : בנוסף. 'כנסים וכוד, ונסיוננו שלאנשים יותר קל להגיע למקום במרכז הארץ לביקורים
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  .להגיע אתם לחלוקה ומניעת כפילויות
קודם כל יש השתתפות של האוניברסיטה המסתכמת בסכום נכבד עבור : תשובה? למה אין מימון משותף  .2

  ).כמוני(יהול החוקרים על ידי הסגל נ, מחשבים, התשתית, קורת גג
רוב : העובדות ידועות.  שנות שחרור60עשינו פעילות ליהודי דנמרק לרגל : דוגמא של פעילות לקהלה  .3

לערב הזיכרון בבית התפוצות הגיעו . Theresienstadt- נפשות נלקחו ל700-הקהלה הועברה בסירות לשבדיה וכ
  . איש700-כ
4.    matchingמקובל וכאן אתם מבקשים מ'מטעם האונ -SCMIאם נקבל תשובה : תשובה.  תקציב גדול מאד

כעת אנו מחפשים את . כך נהוג גם ביוזמות אחרות. ונבקש תמיכה וגיוס תורמים' עקרונית חיובית נפנה לנשיא האונ
  .התורם הראשון וטבעי שלנושא הזה זה יהיה הקרן שלכם

אנו מציעים לכם מגוון נושאים ונתחיל : תשובה.  גדול בפני עצמו הגשתם רשימה של נושאים וכל נושא הוא  .5
  .לפתח לפי מה שנקבל

יש דוגמאות :  תשובה?תמשיך את הפעילות אחרי סיום התמיכה אם יוחלט להעניק אותה' מה הסיכויים שהאונ  .6
  ).עפלהלדוגמא המכון לחקר הה(' שהתחילו כפעילות במימון תורמים והמשיכו בתוך תקציב האונ' באונ

, קיימים מכונים לחקר יהדות רומניה: תשובה? האם קיימים אצלכם מכונים לחקר יהדות ארצות מסוימות  .7
  .העברית יש גם מספר מכונים ביניהם לברית המועצות' באונ. רוס-קרפטו, יון ובהקמה לבולגריה, פולין

  
 :דיון פנימי

  
 .לא נשמעו טיעונים בעד .1 בעד

  
 .SCMI מעל כוחות פרויקט גדול בתקציב .1  נגד

 matchingגודל הסכום המבוקש ללא שום  .2
 .אין טעם לשקול כאן סכום יחסית קטן כי בזה הפרויקט לא יתרומם .3
  

  
  

 :תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה
  

 נמנע נגד  בעד
0  11  0  

    
  .לבקר במקום לפני הדיון על גובה ההקצבה: בקשת רבים

  
' אנו תומכים במרכז לחקר יהדות הולנד באונ: הסיבות הן.  הקצבהלא תוענק 310-05שה בקל: ה פה אחדהחלט

 יחד עם זה נציין שבזה .לאור המשאבים העומדים לרשותנו לא נוכל לעמוד בסדר גודל של התקציב המבוקש, העברית
  .אנו לא שוללים הגשת בקשות למחקרים ממוקדים להם דרוש תקציב צנוע

  
   פרסום ספרים מחכמי הולנד, מכון ירושלים05-326שה בק .5.4

  
  : גיםנצי

  מנהל קשרי חוץ, אברהם גפני
  .ל לריכוז פרויקטים"אחד מבני מייסד המכון וסמנכ, שלמה בוקסבאום

  
  שנה ומתמקד 35מכון ירושלים הנו מכון גדול מאד הקיים 

בעיקר (כתבי יד כתיבה של פרקי מבוא מקיפים והבאה לדפוס בפעם הראשונה של , עריכה, בעבודות מחקר תורני •
 )כתבי יד עתיקים בעלי ערך תורני לימודי

 כתבי יד ומקורות, לא כצילום אלא אחרי בדיקת מהדורות; בהוצאה מחדש של ספרי קודש שאזלו מן השוק •
כולל טעויות דפוס או אי (דורה למהדורה  של ספרים הקיימים בשוק בצורת צילום ממהמשופרת ומורחבתבהוצאה  •

 ).'דיוקים במראה מקומות וכו
  

ותיקון טעויות ) אם היו(מהדורות קודמות , המכון מפעיל תלמידי חכמים רבים במחקר ובדיקה והשוואה של כתבי יד
 פירושים הגדה עם, "מנהגי אמסטרדם"כמו ( ספרים תורניים ובהם ספרים בודדים 700-המכון הוציא כ. לפי הצורך
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 סטים 150.000טור שולחן ערוך ממנו נמכרו , כמו אוצר מפרשי התלמוד(וגם סדרות גדולות ) מימי הביניים ועוד ועוד
מפעל ). מנחת חנוך ועוד ועוד, וממנו יצאו כבר מספר כרכים" עבודה"שולחן ערוך שכעת ב, ! שנים8- כרכים ב22של 

  . שנה30רוך על מפרשיו צפוי לקחת עד ההגהה והשוואת מהדורות וכתבי יד של השלחן ע
בבית שפעם היה בבעלות פקידים ואמרכלים מאמסטרדם ונמסר לידינו ולשמושנו אחרי שחרור (יש מרכז בירושלים 

שעלבים ועוד וכך אנו מחלקים את העבודה העצומה של השוואת , אשקלון, חיפה, ושלוחות בבני ברק) העיר העתיקה
ראו לדוגמא בספר על מנהגי (לספרים שאנו מוצאים לאור יש פרקי מבוא חשובים . דפוסכתיבה והכנת ספר ל, מקורות

  ).אמסטרדם
המבוא , הדיוק, כל ספר שיוצא לאור על ידי מכון ירושלים הוא ברמה ייחודית מאד גבוהה מבחינת טיב הדפוס הברור

  .וההצלחה מדברת בעד עצמה
הספרים . 'מכוני מחקר התלמוד וכו, ישיבות, בעלי בתים" תםס"קהל היעד שלנו הוא העולם התורני והם רבנים ו
  .ב ובאוסטרליה"בארה, באנגליה לכל אירופה, משווקים בכל העולם דרך מרכזי הפצה בישראל

  
  : עיקרי הפרויקט

בידינו מספר כתבי יד . צרפת ועוד, כמו שאנו מפרסמים סדרות מחכמי אשכנז" מפעל חכמי הולנד"אנו רוצים להתחיל ב
פרסום כתבי יד של רבני , הגהה והוצאה מחדש של ספרי חכם צבי: ם אנו רוצים להתחיל ונביא מספר דוגמאותבה

 200- עמודים של רב שלפני כ1400אמסטרדם והאג וביניהם צאצאי החכם צבי ונמצא בידינו כתב יד חשוב מאד של 
לכן יהיה חשוב . דבר נדיר בעולם התורני,  מסכתות30-מדובר על פרוש על התוספתא לכ. Groningen-שנה היה רב ב

  .הפן של פתיחת אוצר בלום שמקורו בהולנד
ובצד הערות והגהות בכתב יד ) 1685דפוס אמסטלרדם משנת (שמואל סרלאוי מוסר דפים לדוגמא של סדר משניות 

  .שנראים ראויים לפרסמם
  

  : שאלות ותשובות
 העומד בראש Eversהסמינר לרבנים והרב ו בקשר עם אנ: תשובה? האם יש לכם קשר עם המקורות בהולנד  .1

ספריית עץ חיים של , רבנים אחרים, )בהצלחה רבה" מנהגי אמסטרדם"בשתוף איתם הוצאנו את הספר (מוסד זה 
  .מוסדות ויחידים ביהדות הולנד תומכים במפעלנו.  ועודRosenthalianaהפרוטוגזים וספרייה 

  . היה רוצה להקים שלוחה בהולנד אבל נושא זה עדיין בחיתוליוEversהרב . עיבוד החומר הוא בישראל
  

 :דיון פנימי
מדובר על עמותה רשומה אצל : תשובה אחרי בדיקה בתיק? נשאלה השאלה האם מפעל אדיר ממדים זה חברה מסחרית

  .רשם העמותות כדת וכדין
 

 .מהדורות ישנות שאזלו מן השוקמכון מצוין שהוציא ספרי קודש רבים שאחרת היו נשארים בכתב יד או  .1 בעד
  .ספרי מכון ירושלים הם שם דבר בעולם התורני .2

  
 .לא נשמעו טיעונים נגד .1  נגד

  
  

  :תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה
 נמנע נגד  בעד
9  0  2  

  
  .הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.  הקצבהתוענק 326-05שה בקל: פה אחדהחלטה 

  
  .רענון התערוכה על יהדות הולנד, און לוחמי הגטאות מוזי05-325שה בק .5.5

  
  מנהלת חטיבת המוזיאון , צור-בינה סלע: גהנצי
  

אחד הדברים העוברים על מוזיאונים . החליט לחדש את פניו מוזיאון לוחמי הגטאות שתוכנן ונבנה לפני שנים רבות
מחשבים :  באופציות של העולם המודרניובמיוחד על מוזיאונים להיסטוריה הוא הרחבת האפשרויות בגלל השימוש

. דיגיטליזאציה של מסמכים וצילום פריטים ופתיחת החומר לכל העולם דרך אתר באינטרנט ועוד, מולטימדיה, בכלל
  . מדובר ניצול החלל שיש במוזיאון לפי התכנון המקורי וסגירותו ועיצוב ומיקום מחדש של התצוגות
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  : עיקרי הפרויקט
כמו כן תורחב התערוכה בעקבות פתיחת . בועה על הולנד יהיה בכניסה והיא בחלקה תעוצב מחדשמקום התערוכה הק

  .שנפתח לא מזמן ובו חומר רב, איש המחתרת ההולנדית, van Eemstעזבון 
  

  :שאלות ותשובות
ו  שנים לפרויקט מהם קבלנו עד עכשי4-ל ₪ 200.000קבלנו : תשובה. בסבב הראשון קבלתם הקצבה מכובדת  .1

על סמך הדווח שחררה ועדת . 2004בארנד מוסיף שלאחרונה התקבלה על פרויקט זה דוח פעילות .  25.000₪
  .ויגיע בימים אלה) SAMO(וסכום זה שולם מהולנד  ₪ 75.000המעקב מקדמה נוספת בסך 

ערוכה עיצוב מחדש של הת, בבקשה זו מדובר על התאמת החלל, לא: תשובה? האם מדובר על אותו פרויקט  .2
  .הקבועה על הולנד ומיקומה במקומה החדש

  .לא במסגרת פרויקט זה: תשובה? האם מתוכנן מרכז מידע  .3
  . שהבטיח ויעמוד בכך כבעברClaims Conferenceהמקור הוא : תשובה? והאם המימון הזה מובטח' מי הצד ג  .4
לרכז חומר הנצחה ליהדות )  קהילתייםמרכזים, מתנסים, בתי ספר(רצון של מקומות שונים בארץ אנו פוגשים   .5

: תשובה?  לאוצרות שלכם ומה מתוכנן בתחום זה בעתיד הקרובon line באיזה מידה ניתן כבר כעת להגיע .הולנד
הינו פרויקט עליו , on line-הפעילות הרחבה הדרושה להעברת החומר שבמוזיאון שלנו או חלקים רלוונטיים ממנו ל

  . או קצבי מחשב נגישים באינטרנט עוד ארוכהCD ROM-הדרך ל. יעדיין לא דובר באופן מעש
  .בפירוש כן: תשובה? "יד ושם" האם יש שתוף פעולה עם   .5

  
  :דיון פנימי

  
  ".מרור"רענון התערוכה הינה פעילות מבורכת ודרושה וראויה לתמיכה מכספי  .1 בעד

  
 .לא נשמעו טיעונים נגד .2  נגד

  
  

  :יקט הקצבהתוצאות ההצבעה באם להעניק לפרו
 נמנע נגד  בעד
11  0  0  

    
  .הבקשה תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.  הקצבהתוענק 325-05שה בקל: פה אחדהחלטה 

  
 

 שונות .8
למה אנו . 50% עד Claims Conference- אברהם רות חזר ואמר שניתן לקבל מימון משותף מן ה:יעקב דנקמפ .8.1

א צד ישיר בכך אלא הארגון שמגיש את בקשה חייב  לSCMI: ר"תשובת יו? מעודדים את הדבר/לא דורשים
כפי ששמענו היום , .Cl. Confיש מספר בקשות בהן מוזכר מימון . Cl. Conf-לבקש ולמלא אחרי דרישות ה

אנו רק יכולים לדרבן כל ארגון לבדוק שמקור חשוב . מלוחמי הגטאות ואני יודע על כך במסגרת בקשת בית יולס
 . תינתן למטרות מוגדרות.Cl. Conf ככל האפשר כי תמיכת זה ייכלל במקורות מימון

יחד עם זה שכל חבר הנהלה יוכל להגיש מועמדות בבחירות של ועדות אבקש מן הועד להכין : שמואל דסברג .8.2
 .נכין את ההצעות) וכך התברר ללא הצבעה(אם ההנהלה רוצה בכך : ר"יו. ההכנה הזאת תועיל". הרכב מוצע"

באמת חבל על המאמצים : בארנד.  הם חבל על הזמן והכסף SIM- תקנון והמלחמות נגד השינויי: יעקב דנקמפ .8.3
ידוע לכולנו היטב שבסופו של .  ותוצאה של שיא הדמוקרטיה בצד שלנוהפוךד אבל הסדר "לעו הרבים והכסף

, SCMIכאשר ההנהלות של , בישראל" מרור"בניהול והקצבת כספי רצויים תהליך חשיבה הוגדרו שינויים 
SPIלצערנו אנשי ה.  והארגונים אשרו אותם-SIM מושכים בהרבה מעבר לזמן סביר ויותר חשוב מעבר לפן 

  .הטעון בדיקה שלהם
 

  20.15-נעילת הישיבה ב .9
  .ונועלת את הישיבהההשתתפות העירה ר מודה לכל החברים על "יו
  

  פרוטוקול זה חתום על ידי 
  
  ____________בתאריך _______________ המזכיר   ___________בתאריך _____________ ר "יו
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Stichting Collectieve Maror-gelden Israel 

 
 קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 

  רשימת החלטות לביצוע
  2005שנת , SCMI של DB)(של ההנהלה או הועד 

  
מספר שנה

החלטה
  בוצע לביצוע עד  באחריות החלטה לביצוע תאריך של

  תאריכים לישיבות הנהלה לחודשים הבאים 28.04  דוע.01  05
  )כיוצא מן הכלל (18/5' יום ד
  )רזרבה (29/9, 19/9, 29/8, 8/8, 18/7, 27/6, 6/6' ימי ב

  

  בוצע  מיד  בארנד

   מעקב אחרי החלטות וביצוען 28.04  ועד.02  05
  , בכדי להקל במעקב אחרי ביצוע ההחלטות

 תמוספר כל החלטה של ההנהלה ושל הועד  .א
 .שימת החלטות תעודכן עם הבצוער  .ב

  

  בוצע  שוטף  בארנד

   ING-הכנת מסמך ל 28.04  ועד.03 05
הערכת הסכומים הדרושים לתקציב שוטף ותשלומים   .א

 לפרויקטים
  בשבירת פיקדונות ) אם יש(קבלת מדע על קנסות   .ב

 ING-ב
משה הראל יעביר למשרד הנחיות לגבי הסכום שיועבר   .ג

 ING-מ
יוכן ) €-כ מתורגם ל"והסה( ₪ M30-כ+ על סכום זה   .ד

 . בהולנדINGמכתב לבנק 
  

  
  בארנד', אנג

  
  לין'אנג
  משה

  
 בארנד', אנג

  
3.5.05  

  
5.5.05  

15.5.05  
  

17.5.05  

  
  בוצע 

  
  עבוצ

 קשר שוטף בין המשרד והועד 28.04  ועד.04 05
 פגישת 14.00לפני כל ישיבת הנהלה תתקיים בשעה   .א

התקדמות מזכיר ומנהלת הפרויקט על , ר"עבודה של יו
 'עבודת המשרד וכו, לפי רשימת המעקב

   2006-הקמת ועדה להערכה של עבודת המשרד ב  .ב
 ).1/9/05ל מוכן עד " שצ2006-לקראת הכנת תקציב ל(

  

  
  
  
  
  'אנג+ ר "יו

  
  
  
  18/5-מ
  

1/8/05  

  
  
  

  בוצע

הפקת , ש ראול וולנברג" הקרן להפקות ע04-201בקשה  18.05  .הנ.05 05
  Nieuwlande.סרט תיעודי על 

. למסירת מידע נוסףתינתן זמן קצוב  04-201למגישי בקשה 
דן מיכמן ביד ושם ומקור ' במקביל גם אנו נשאל את פרופ

  .בהולנד על קיום תיעוד מוסרט לנושא
  

  
  

  לין'אנג
  לין'אנג

  
  

1.7.05  

  
  
  

  בוצע

  .מחקרים , בית חולים אסף הרופא 04-204ה בקש 18.05  .הנ.06 05
   באחת הישיבות הבאות הצבעה חוזרתהמשך דיון ו

  

  
  בארנד

  
  בהקדם

  

הקמת אתר , ש ליאו בק" בית ספר ע04-210ה בקש 18.05  .הנ.07 05
  .הנצחה ליהדות הולנד

 והחומר יועבר ליועץ חיצוני הקצבהוענק ת 04-210לבקשה 
  לקבלת חוות דעתו

  

  
  

  לין'אנג

  
  

  בהקדם

  

  .המשך קיום הארגון, IOH 04-213ה בקש 18.05  .הנ.08 05
  הצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאותדיון והמשך 

  

  
  בארנד

  
  בהקדם

  

מסמך הצהרה והתחייבות לקבלת מקדמה גלובאלית אושר  01.06  הנ.09 05
  .לשימוש ולהפצה לארגונים הנוגעים בדבר

  

  
  לין'אנג

  
  מיד

  



  18.07.05- זה אושר בישיבת הנהלה בפרוטוקול
  

9

 
: מכתב לארגונים על הבקשות בטיפול והמקדמה הגלובאלית 01.06  הנ.10 05

  .יוכנסו שינויי ניסוח
  

  ב  מיד  ארנדב

בטל את בואו מן שברגע האחרון וללא סיבה רואיה ארגו 06.06  הנ.11 05
אם יזדמן להנהלת , יוזמן לשימוע בסוף התור, לשימוע
SCMIז שלה" בלו.  

  

  
  לין'אנג

  
  שוטף

  

לקראת הדיונים על גובה הקצבות יגיש המשרד לחברי הנהלה  06.06  הנ.12 05
   1,2חומר סטטיסטי על חלוקת הקצבות סבבים 

  'לפי תחומים וכדו, לפי ארגונים
  

לקראת   לין'אנג
דיונים על 
  סכומים

  

  :חינוך ועוד, עקב ריבוי בקשות בתחומים כמו הנצחה 06.06  הנ.13 05
תחליט ההנהלה ) לא פיננסי(ייעוץ חיצוני ענייני על פנייה ל

  .לא הקצבה/לפי הצורך בעת הדיון על כן
  

    שוטף  הנהלה 

   Nieuwlandeהפקת סרט על . 04-201בקשה  06.06  הנ.14 05
על מצאנו סרט קיים המשרד יודיע למגישים שבחיפוש   .א

באורך ) 1997משנת  (Willy Lindwerשל הנושא 
 .כשעה

 .כעת לא יישלח מכתב עם התשובה הרשמית  .ב
  

  
  לין'אנג

  
  מיד

  

היועץ החיצוני לבדיקת בקשות יהיה משרד נורי שלמה   .א 06.06  הנ.15 05
 .'ושות

 וינהלו את scope of workין יכינו ל'משה הראל ואנג  .ב
  'מספר שעות לבקשה וכדו, המשא ומתן על מחיר לשעה

  

  
  

  משה', אנג

  
  

  מיד

  

   למכתבנו האחרון על שינויי תקנון SIMעל תשובת  06.06  הנ.16 05
 SPIלתאם עם   .א
 . בכתב על התערבות זוRob Meijerלקבל עמדת   .ב

  

  
  בארנד
  בארנד

  
  מיד

  'אחרי א

  

  תי בוטלה עקב היעדרות חברים רבים ונדח27.6-בה בישי 06.06  הנ.17 05
  .לרשום אצל שבתאי .11.7-ל

  

  
  לין'אנג

  
  מיד

  
  בוצע

  . 15.6.05הלוואה לבית יוליאנה תאריך החזר ראשון הוא  06.06  הנ.18 05
לאפשר לבית ובאופן חד פעמי לפנים משורת הדין   .א

 .1.7.05יוליאנה להחזיר את התשלום הקרוב עד 
 בערבות היום והלאה על הצורך מוותר מן SCMI  .ב

 .בנקאית
  

  
  משה

  
  משה

  
  מיד

  
  מיד

  

חומר על תיאטרון יהודי ,  יידיששפיל04-224בקשה  06.06  הנ.19 05
  .All about Jewish Theatre בהולנד לאתר
לברר מה קיים לא להענ יק הקצבה יש /על כןלפני החלטה 

ומה נמצא מזה '  וכוJHM ,Theatermuseum-בבהולנד 
  .אתרים נגישים, ארכיונים, תבתצוגו

 

  
  

, לין'אנג
  יואב

  
  

  בהקדם

  

 'ריהוט וכו, Leeuwarden עמותת 05-321 06.06  הנ.20  05
 .תינתן הקצבה 05-3210לבקשה   .א
 . יועבר ליועץ חיצונילאהחומר , לאור הסכום הקטן  .ב
בזמן קביעת ההקצבה לקחת בחשבון שהבטחת הספרייה   .ג

 .לא תתבצע
   .ד

  
  הנהלה

  
 בדיון השני

  

  תיעוד מן השואה',  גנזך קידוש ה05-304 06.06  הנ.21  05
 והחומר יועבר ליועץ חיצוני תינתן הקצבה 05-304לבקשה 

  .לקבלת חוות דעתו
  

  
  לין'אנג

  
  בהקדם
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 הוראת הולדנית, de Nederlandse school 05-317 06.06  הנ.22 05

  .הצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאותדיון והמשך 
 

  
  בארנד

  
  בהקדם

  

חבר . לא יונחו עוד תדפיסים של פרוטוקולים על השלחן 11.07 הנ.23 05
מייל -הנהלה יוכל להעיר או להאיר על טיוטת פרוטוקול באי

 .יצטייד בתדפיס פרוטוקול בכוחות עצמול פה בישיבה ואו בע

  
  כולם

  
  שוטף

  
  יבוצע

או פחות לשנה או  ₪ 50.000-בהקצבה שתסתכם ב 11.07 הנ.24 05
כל הארגון להגיש דוח יו, פעמיתכ להקצבה החד "סה

  .ח"אשור ועדת ביקורת פנימית במקום אשור רוכספי ו
  

  
  ועדת מעקב

  
  שוטף

  
  יבוצע

ועדת מעקב מוסמכת לוותר על אשור רואה חשבון אם  11.07 הנ.25 05
של ) לשיקול ועדת מעקב(פרויקט מסתכם במספר קטן 

הארגון יגיש דוח מילולי ודוח כספי . תנועות כספיות
  .רוף צילומים של מספר קטן של חשבוניותבצי

  

  
  ועדת מעקב

  
  שוטף

  
  יבוצע

,  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה04-227 11.07 הנ.26 05
  ."מרור"תיעוד המשא ומתן לכספי 

אסור לנו לדון /האם לפי סדרי ההקצבה מותר .1
 ?בבקשה כזאת

האם נמסרה המלצה לפונים להעדיף הגשת הבקשה  .2
טיעונים , מעובד מחדש, רעורמחדש על הגשת ע

 .'הדגשים אחרים וכו, אחרים
  

  
, לין'אנג

  בארנד

  
  בהקדם

  

  .בניית בית כנסת,  קהילת משכנות אחיעזר05-303 11.07 הנ.27 05
 .  הקצבהתוענק 05-303שה בקל .1
 .לא תועבר לבדיקה של יועץ חיצוניהבקשה  .2
בזמן קביעת גובה ההקצבה יוזכר להנהלה את  .3

  .. על נימוקיה04-156ההחלטה לבקשה 
  

  
  
  

  לין'אנג
  

  
  
  

  בבא הזמן

  

מרכז לחקר ,  אוניברסיטת תל אביב05-310בקשה  11.07 הנ.28 05
  .יהדות הולנד

  \ . הקצבהלא תוענק 05-310שה בקל
  

  
  

  המשרד

  
  

  בבא הזמן

  

  .י הולנדמפרסום ספרים מחכ,  מכון ירושלים05-326 11.07 הנ.29 05
ה תועבר הבקש.  הקצבהתוענק 05-326שה בקל

  .לבדיקה של יועץ חיצוני

  
  לין'אנג

  
  בהקדם

  

רענון התערוכה על ,  מוזיאון לוחמי הגטאות05-325 11.07 הנ.30  
  .יהדות הולנד

הבקשה תועבר .  הקצבהתוענק 05-325שה בקל
  .לבדיקה של יועץ חיצוני

  
  

  אנגלין

  
  

  בהקדם

  

-לכל ועדה לבחירות ב" הרכב מוצע"ההנהלה תכין  11.07 הנ.31  
  .יחד עם זה החברים מתבקשים להגיש מועמדות. 18.7

  

  
  הועד

  
  18.7עד 

  

  32.            
  33.            
  34.            
 
 


