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Stichting Collectieve Maror-gelden Israel 
 

 קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 

 
  2005-40'  מסSCMIישיבת הנהלה 

  פרוטוקול
  של ישיבת ההנהלה של

  SCMIקולקטיביים בישראל " מרור"העמותה לכספי 
  . בתל אביב10יהודית '  בשד6.6.05שהתקיימה ביום שני 

  
 מעמד שם נוכחים 
   ציגי ארגוניםנ. א 
 חבר הנס נח אלה.1
  חבר  פים דה פריס  ארגון עולי הולנד.2
 חבר בארנד אלבורג בית יוליאנה.3
 חבר יהודית מילול בית יולס.4
 חבר יואב רות המכון הישראלי לחקר הרכוש היהודי ההולנדי שנעלם בשואה.5
 מ"מ בטי שטרוך טמפו דולו.6
 חבר שמואל דסברג יד דוידס.7
 חבר יוסי אובסטפלד תקרן מלגו.8
   בלתי תלויים. ב 
 חבר משה הראל .9

  חבר  הרב שמואל סרלואי .10
  חבר  ירון פולק .11
 חבר מרגלית שחם .12
   מוזמנים. ג 
  לין באומר'אנג רכזת הפרויקט 
   נעדרים. ה 

   העמותה לרווחת יוצאי הולנד.13
   יהב.14

  
  יהודית מילול  :ר הישיבה"יו

  ארנד אלבורג ב :רישום פרוטוקול
  .ירון פולק ומשה הראל נאלצו לעזוב את הישיבה לפני סיומו

  ' ראה נספח א–רשימת החלטות אופרטיביות מעודכנת 
  
 16.15פתיחה בערך בשעה  .1

 .ר פותחת את הישיבה"יו, SCMIאחרי קביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון  .1.1
  . ר התקבלה החלטה"לפי הצעת יו. לפני כשעה שלא יכולים להגיעהודיע , הארגון יד ושם שהוזמן לשימוע היום .1.2

אם יזדמן , יוזמן לשימוע בסוף התור, ארגון שברגע האחרון וללא סיבה רואיה מבטל את בואו לשימוע: החלטה פה אחד
  .ז שלה" בלוSCMIלהנהלת 

זהות או דומות שלו ושל בקשות , ושותיבק, לפי בקשתנו המשרד הכין דף עם מידע על הארגון שיופיע לשימוע .1.3
 .'אחרים וכו

לפי  1,2סבבים בהקצבות חומר סטטיסטי על חלוקת הקצבות היגיש המשרד לקראת הדיונים על גובה  ילפי בקשת .1.4
  .'לפי תחומים וכדו, ארגונים

 והרצון להכין בפרטבשואה , ר מזכירה את ריבוי הבקשות בתחומים הנצחה וחינוך להנצחת יהדות הולנד בכלל"יו .1.5
  :נערך דיון על הקמת ועדה מייעצת והתקבלה ההחלטה הבאה.  זה חומר לתלמידיםעל

  .לא הקצבה/תחליט ההנהלה לפי הצורך בעת הדיון על כןייעוץ חיצוני ענייני על פנייה ל: החלטה פה אחד
  
 

Archief Philip Staal
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  Nieuwlande.הפקת סרט תיעודי על , ש ראול וולנברג" הקרן להפקות ע04-201בקשה  .2
 

 Willy Lindwer.הכין  שNieuwlande  ,Arnold Douwesעל  של כשעה המשרד על קיום סרט צוות בבירור למד
 מספר פעמים וכעת לינדוור עוסק בשכתוב בעברית לקראת הקרנה בטלביזיה 1997- בהולנד בNCRV-הסרט הוקרן ב

  .בישראל
 :החלטות

 .על ממצאנושהגיש את הבקשה המשרד יודיע לארגון .2.1
  .כעת לא תצא הודעה בכתב.2.2

  
 

  .ייעוץ חיצוני פיננסי .3
לשעה ובסבב השני ממשרד זיו $ 50לפי ' בסבב הראשון קבלנו שירותי ייעוץ לגבי הבקשות ממשרד נורי שלמה ושות

  . השעות לטיפול בכל בקשהימוםסכלשעה ומספר קבוע מראש של מ$ 60הפט לפי 
באו נציגי משרד זה . KPMGיקין לפי בקשת ההנהלה ניסתה ועדה קטנה לחפש הצעה נוספת והיא פנתה לסומך חי

תוך זמן קצר הודיע משרד זה שלא מעוניין להגיש הצעה בין היתר בגלל אפשרות של ניגוד אינטרסים  ולקבל פרטים
  .SMOמספר עבודות עבור ) אולי עדיין מבצע (2003,2004-כי משרד זה בצע ב

בקשות של לגבי שכירת שירותי ייעוץ פיננסי לאני מציעה לא לפנות למשרדים נוספים אלא לקבל היום החלטה : ר"יו
שני המשרדים בחנו את הארגונים על נתוניהם הפיננסיים הכלליים ולכן בסבב הנוכחי  .בהם אנו דנים כעתסבבים ה

הרבה פחות זמן בניתוח כל הארגונים שהגישו בקשות להם חלק זה אמור לקחת לכן . בלבד 2004עליהם לכלול נתוני 
זכינו בסופו של הדבר גם ממנו זיו הפט  וטוב משרד לא גדול בו זכינו ליחס  משרד נורי שלמה הנו.בסבבים הקודמים

  .הנו משרד גדול ולכך יש יתרונות וחסרונות מסוימים, ביחס הולם
היה צפוי .  של בעל מקצוע שיסתכל באותו מבט על כל הארגונים ובקשותיהםםאנו זקוקים לשירותי: משה הראל

  .הארגונים המבוקרים לא יהיו מרוצים מן ההמלצות וכך תמיד יהיהשחלק מאיתנו ומ
  .עדיף משרד קטן וטוב: ירון פולק ואחרים

  
  :תוצאות ההצבעה על יועץ חיצוני פיננסי למתן ייעוץ על הבקשות שתימסרנה לבדיקה

  
  בעד  

 11 'משרד נורי שלמה ושות, משרד קטן יותר
  0  משרד זיו הפט, משרד גדול

  1  נמנע
  

  :חלטה ברוב קולותה
  .'היועץ החיצוני לבדיקת בקשות יהיה משרד נורי שלמה ושות. א
  .'מספר שעות לבקשה וכדו,  וינהלו את המשא ומתן על מחיר לשעהscope of workלין יכינו 'משה הראל ואנג. ב

  
  

  .SIM תשובת –שינויים בתקנון וסדרי הקצבה  .4
  שלא הכיל את האישור שביקשנו אלא המשך טיעונים והסברים2.6- זכה לתשובה מהירה ב31.5-ממכתבנו : ר"יו

  .  לא מעניינםRob Meijerד "שלפי דעתנו ודעת עו
אני צופה .  המקיימת מחר ישיבת הנהלהSPI-נודיע על כך ל.  בכתבRob Meijerד "עוכעת חשוב לנו לקבל תגובת 
  .Rob Meijer-לאחר מכן פנייה משותפת ל

  ".מלחמת יהודים"גנת גמישות ולא אני מבקש הפ: שמואל דסברג
 

  .11/7 אלא 27/6תאריך לישיבה הבאה לא  .5
  .quorum שאין 27.6-ל ב"ות יהיה בחו/מתברר שמספר כה גדול של חברים

  .16.00 בשעה 11.7-לין מיד דאגה לרישום את השימוש באולם ב' ואנג11.7.05-הוחלט לדחות את הישיבה ל
 

  . לבית יוליאנהSCMIה ערבות בנקאית והחזר הלוואה שהעניק .6
  : משה הראל הגזבר

התשלום בוצע עם קבלת הערבות .  לבית יוליאנה הלוואה ודרשה עברות בנקאיתSCMIבסבב הראשון העניקה . א
לכן . כעת אנו עומדים להעביר סכומים רציניים לארגונים כמקדמה גלובאלית ללא עברות בנקאית. 2004בתחילת יוני 
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  .מן היום והלאה, אשר וויתור על ערבות בנקאית להלוואה לבית יוליאנה תSCMIאני מציע שהנהלת 
אני מציע לתת לבית יוליאנה הפעם הארכה עד סוף יוני .  הקרוב15.6על בית יוליאנה לשלם את ההחזר הראשון עד . ב
  .מ שהנהלת בית יוליאנה תוכל להחליט בהקשר זה על ייעוד המקדמה הגלובאלית"ע

  
  . ד מיוצאים מן הכלל לתנאים שנקבעו בעברחלק מן החברים פוח

  . אם יש להם ממה להחזיר שיחזירו בזמן ואם לא נהיה מוכנים לדחות:שמואל סרלואי
  .עלינו עוד להעביר מהולנד את הסכום הדרוש למקדמות הגלובאליות וגם זה לוקח זמן: משה הראל

  
  : הצעה להצבעה

 את סדרלאפשר לבית יוליאנה לובאופן חד פעמי ם משורת הדין הוחלט לפני. 15.6.05תאריך החזר ראשון הוא . א
  .1.7.05 הקרוב עד החזרה
   מן היום והלאהרבות בנקאית בע מוותרת על הצורךSCMI. ב

  
  :ל"על הנתוצאות ההצבעה 

 נמנע נגד  בעד
8  1  1  

  : החלטה ברוב קולות
  .1.7.05 הקרוב עד החזרה את סדרלאפשר לבית יוליאנה לובאופן חד פעמי לפנים משורת הדין . א
  . בערבות בנקאית מוותר מן היום והלאה על הצורךSCMI. ב

  
 

  ).31.12.04- ו30.6.04בקשות שהתקבלו עד  (4- ו3 ותל הבקשות של התקופהמשך דיונים והחלטות ע .7
 

   תיקים מהולנד16.000ארכיון ,  יד ושם05-318בקשה  .7.1
  

  .לא יכולה להגיעכשעה לפני פתיחת הישיבה הודיע הארגון שהמציגה 
 

  הנצחת חומר על תיאטרון יהודי בהולנד,  יידישפיל04-224בקשה  .7.2
  

  . ומנהלוAll about Jewish Theatreיוזם אתר , מוטי סנדק: נציג
  

  : עיקרי הפרויקט
בארצות רבות  היה קיים במשך מאות שנים היום אוקיים שציח את המורשת של תיאטרון יהודי האתר מנסה להנ
  .ובשפות רבות

האתר בחסות הסוכנות היהודית ומקבל תמיכה מגופים .  שנים4אחרי עבודת הכנוה רבה הקים סנדק את האתר לפני 
  .אחרים

  .בלונדון לגבי כל אירופהוב וקנדה "לגבי ארהב " בארה,)הוא בעצמו(ים בישראל יש ריכוז
   Joods Historisch Museum-ב. ם וגם מחזות עם תוכן יהודיימחזאים ומפיקים יהודי, בהולנד היו ויש שחקנים

המוקדמות שואה שנות ב. שניהם באמסטרדם נמצא חומר רב ויש עוד חומר במקומות אחרים, Theatermuesum-וב
 אסרו על היהודים כניסה אחרי שהנאצים תקופה מסוימת כתיאטרון היהודי  תפקדHollandse Schouwburg-ה

  .היו הופעות של תיאטרון וקברט Westerborkלמקומות בילוי אחרים וגם במחנה 
נשען על העמותה יידישפיל להגשת , ב גם יקבל את אשור רשם העמותות כעמותה רשומהוהארגון שלי שבקר

  .וביניהן השפה ההולנדית, באיסוף והנצחת חומר לא מדובר על חומר ביידיש בלבד אלא בכל השפות. הבקשה
ארגונים , יידישפיל, מפעל הפיס, מנהל העיזבונות, Claims Conference, האתר מקבל מימון ממשרד החינוך

,  ממקורות בארץ30%,  מימון עצמי20%" גדול"ב. חברות ביטוח וגופים מסחריים אחרים, בנקים, יהודיים בעולם
  ".מרור" אנו מבקשים מכספי 20%-ל ו" ממקורות בחו30%

  .קהילות ועוד, אוניברסיטאות, מחזאים, האתר כבר מוכר בעולם ולכן אנו במקבלים פניות רבות של חוקרים
  .ברצוננו להרחיב את האתר ככל שניתן עם חומר היסטורי או לפחות אפיון החומר ומקום הימצאו בעולם

  
  ).ראה לעיל(לוחמי הגטאות ועוד וביניהם מקומות בהולנד , קשר עם יד ושם,  חברים בעלי שםבווי יש לנו צוות היג

  
  



  11.07.05- זה אושר בישיבת הנהלה בפרוטוקול
  

4

  :שאלות ותשובות
  . בהקדמה ציינתי את מקורות המימון והחלוקה?ח " ש9.450.000מצפים לגייס קורות חיצוניים מאיזה מ  .1
  . יש שיתוף פעולה וכפי שהסברתי הם עמותה רשומה ואנו עדיין לא? מה הקשר עם העמותה יידישפיל  .2
בישראל '  אונ5-ב. קודם כל מטרתנו לא מתרכזת ביידיש בלבד אלא בכל השפות? כמה מדברי יידיש יש בעולם  .3

  .בתרבות ובספרות, בישראל ובעולם יש מאות אלפים דוברי יידיש ומיליוני מתעניינים בשפה, קיים חוג ללימודי יידיש
  .יש הבטחות לתמיכה כספית אבל עוד אין מימוש? מה התמיכה שאתה המקבל מהולנד  .4
יחפש , ים והקרנות ומי שיפנה לאתר יפנהנכין כנס, נפרסם על קיום החומר? מה התועלת ליוצאי הולנד בישראל  .5

  .וימצא חומר על הנושא בהולנדית ומתורגם לעברית ואנגלית
  

  :דיון פנימי
  .או עומק/האיש מלא התלהבות אך השתמש בשמות ומושגים רבים בהם הפגין חוסר ידע ו: הנס נח ואחרים

  
  .המיפוי והנצחת התיאטרון היהודי בהולנד בעבר ובהווה ראוי לתמיכ .1 בעד

 .יחד עם זה עלינו לקבל תמונה על מה כבר קיים בתחום מחקר על התיאטרון היהודי בהולנד ומיפויו
  

לכן עליו לפנות למקורות . אלא יתכן לכל יהדות הולנד, אין כאן תועלת ליוצאי הולנד בישראל דווקא .1  נגד
 .SCMI-אך לא ל, בהולנד" מרור"בהולנד כולל עמותת 

  
  

 יתקיים בירור עם הגורמים בהולנד על 242-04בקשה לא להעניק הקצבה ל/החלטה על כןפני ל: פה אחדהחלטה 
  .Joods Historisch Museumמנהל , ידי המשרד ויואב רות שיסע לשם בקרוב ולו קשרים עם יואל כהן

  
 

  .תכולת בית הכנסת בכפר בתיה, Leeuwarden עמותת 05-321בקשה  .7.3
  

  .ותהחבר בהנהלת העמ, יעקב לנדסמן: נציג
  

  : עיקרי הפרויקט
  :המטרות של העמותה

כלי , ) שנה200שנחנכה שם בדיוק לפני ( ושמירת התכולה של בית הכנסת Leeuwardenהנצחה של קהילת   .א
  . שנה40-שהובאו משם לכפר בתיה לפני כ' קודש וכו

  . במספר1400-העברת המסר לתלמידי כפר בתיה שהם כ  .ב
  
ובחלקם שופצו , כלי קודש ועוד פרטי תכולה שהובאו משם, הבימה, ן הקודשל מתבצע על ידי תחזוקת ארו"הנ

  . מסרט וידיאו שבידינו וספרונים לתלמידים על יהדות הולנדCDהפקת , "מרור" וDolmanבעזרת כספי 
  .כלי הקודש מכסף מוחזקים בכספת לפי דרישת חברת הביטוח כי מבנה בית הכנסת והספרייה לא עומדים בדרישות

נו ליצור מצב שכלי הקודש יוכלו להיות בשימוש ללא צורך להוציאם מן הכספת ולהחזירם מיד אחרי כל רצונ
  .עובדה שגורמת לכך שרוב הזמן הכלים המרשימים ביופיים נשארים בכספת, תפילה

  
 שנה 200 בדיוק לפני Leeuwarden- התקיימה בבית הכנסת חגיגה לרגל חנוכת בית הכנסת ב14.3.05-ב

  .הרב ברודמן שגריר הולנד בישראל ועוד אורחים חשובים,  איש וביניהם הרב הראשי לאו300-ות כבהשתתפ
  

  : שאלות ותשובות
לצורך שימוש בכלי הקודש העתיקים חברות ביטוח ? למה מבקשים להחליף את דלתות כניסה לבית הכנסת  .1

  .דורשות דלתות כניסה לאולם התפילה ברמת בטיחות גבוהה
המבנה לא . אך בנין הספרייה בקומת קרקע בו הרבה חלונות,  הכנו שתי ויטרינות להצגת כלי קודש בספרייה  .2

  .מאושר על ידי חברת הביטוח ולכן ברצוננו להעביר את הויטרינות למקום ראוי ובטיחותי
. יםזה בית הכנסת המרכזי בו מתפללים כל הנוכחים בשבתות וחג? האם זה בית הכנסת היחידי בכפר בתיה  .3

  .סגל+  תלמיד 1400בימי חול מתקיימות תפילות גם במקומות אחרים כי המקום צר מלהכיל 
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 :דיון פנימי
  

 .בקשה ראויה לתמיכה .1 בעד
  

 .לא נשמעו טיעונים נגד .1  נגד
  

  
  

  .בגלל הסכום הנמוך יחסית מוצע לא להעביר את הבקשה לבדיקה של יועץ חיצוני: הערה
  

 :פרויקט הקצבהתוצאות ההצבעה באם להעניק ל
  

 נמנע נגד  בעד
9    2  

  
בזמן קביעת גובה . הבקשה לא תועבר לבדיקה של יועץ חיצוני.  הקצבהתוענק 321-05שה בקל: ברוב קולותהחלטה 

  .ההקצבה יש לזכור שהבטחת הספרייה לא תבוצע
  
 
  . שואהתצוגה לימודית של העמידה והגבורה היהודית בהולנד בימי ה',  גנזך קדוש ה05-304בקשה  .7.4

  
  : גיםנצי

  מנהל הגנזך, הרב דוד סקולסקי
  .אחראית פיתוח תוכניות למידה שהציגה את הנושא בהתלהבות גדולה ומיומנות רבה, חנה פרלוב
  חבר בקרן הבנין, פנחס עציוני

  
  : עיקרי הפרויקט
  .הנו ארכיון על תקופת השואה המשתמש בחומר הנצבר להכנת חומר חינוכי' גנזך קידוש ה

החלטנו להתחיל , והרבה עסקנו במזרח אירופה ועוד לא ביהדות בארצות מערב אירופה וביניהן הולנדמאחר 
  .פרויקט להנצחת יהדות ארצות מערב אירופה וביניהן הולנד

  .בית יעקב וגם ישבות תיכוניות, קהל היעד שלנו הוא בתי ספר של חינוך עצמאי
חינוך לערכים , פעילויות הצלה, ילדים במסתור ופדיונם, שיםנ, אנו מחפשים ושומרים חומר על שמירת צלם אנוש

  .'אוניברסאליים וכדו
לדוגמא הופק סרט על הנער משה ). 'סרטים וכו, ספרים(החומר משמש לתצוגה בגנזך עצמו ולהכנת חומר לימודי 

.  ההשמדהעבר בשואה עם הוריו לבריסל ושם נתפס ונשלח למחנות, שהיה נער דתי שגדל בהאג) משה פלינקר(
היומן ויצא לאור כספר . מספר מאחיותיו שרדו את השואה ומצאו את היומן שהוא כתב בעברית ציחה של אז

  .ולאחרונה כסרט בשילוב ראיונות עם האחיות
 רשם לזכותו פעילויות רבות שמונו 1964-הגנזך שקיים מ. 'אנו עוסקים בהכשרת מורים בעזרת ערכי לימוד וכו

  .בחלק מהן מופיע חומר על קהלת אמסטרדם. הנציגים הראו דוגמאות של ספרים ועוד. ותמהן דוגמאות מאפיינ
  .הגנזך עובד בשיתוף פעולה הדוק עם יד ושם שבעצמו פונה יותר לקהל הרחב

  
  : שאלות ותשובות

  .הביאו דוגמאות ומסרו הסבר? איזה ספרים ואלבומים אתם מתכוונים להוציא מן החומר שתאספו  .1
יוצאי . נושא העמידה בצלם אנוש ממנה הדוגמאות גם ביהדות הולנד ראויה להנצחה? עתם עלינואיך שמ  .2

הולנד המכירים את הארגון שלנו פנו אלינו בבקשה שנפתח מדור על יהדות הולנד והפנו את תשומת לבנו לקרן 
  . שתוכל לסייע בבעיות התקציביות למימוש פרויקט כזה" מרור"
  .לא אלא על שמירה על ערכים אוניברסאליים וצלם אנוש? שמירת הדת בשואה, ותהאם הדגש רק על דתי  .3
) וחמי גטאות ועוד, יד ושם(אם אנו הולכים למקומות האלה ? מה הצורך בכם כאשר יש מקומות הנצחה מוכרים. 4

יש לציין  בנוסף . לנו ולציבור שאנו מייצגים ומשרתים עניין זה חשוב. אנו לא מוצאים שם את ההדגשים האלה
  .שהמיקום של מוזיאון לוחמי הגטאות רחוק לציבור שלנו

קבלנו אישור והכסף עומד לרשותנו ברגע שנתחיל ? Claims Conference-האם קבלתם את הכסף מן ה  .5
  .בבצוע הפרויקט
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ה שרמת הידע שלה ביהדות הית, לו המראיינת. "שמואל סרלואי מספר על העדות שהוא ואחיו מסרו ביד ושם  .6
  .התוצר היה יוצא הרבה יותר טוב, הייתה ברמתנו ביהדות, נמוכה מאד

  .עובדה ידועה שאנשים נפתחים גם לפי שאלות מכוונות  .8
  .גם וגם? האם התערוכה שלכם קבועה או נודדת  .7

  
  .בביקורי הרבים ביד ושם שמתי לב שלא רואים של קבוצות חרדיות. אני במקצועי מורה דרך: הנס נח

  
 :ימידיון פנ

  
 .לא שמור לחרדים' על אף שקידוש ה, בקשה ראויה לתמיכה .1 בעד

 .חרדיות וכדאי להנציחם אם זה לא נעשה עד היום/בקהלה היהודית בהולנד היו פנים דתיות .2
 .גם רשימת יוצאי הולנד התומכים והמוכנים לתת שכם מעשי מרשים .3

  
 .חבל על פלח ביהדות שלא רוצה להיכלל בכלל .1  נגד

  
  

  
 :ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבהתוצאות 

  
 נמנע נגד  בעד
8  0  2  

    
  .לבקר במקום לפני הדיון על גובה ההקצבה: בקשת רבים

  
  . הקצבה והחומר יועבר ליועץ החיצוניתוענק 304-05שה בקל: ברוב קולותהחלטה 

  
  . de Nederlandse school in Modi’in 05-317שה בק .7.5

  
  : גיםנצי

 ר העמותה"יו, van Dien –אסטריד דפן 
  מזכיר, de Vlieger –אילונה אזר 
  גזבר, עמוס לוי

  
  : עיקרי הפרויקט

מצאנו את עצמנו מספר יוצאי הולנד צעירים בעיר מודיעין והסביבה עם בני זוג ישראלים לא הולנדיים וילדים קטנים 
הסבים והסבתות מהולנד ולקבל מ שיוכלו לדבר עם "רצוננו להקנות לילדינו את ההולנדית ע. וסבים וסבתות בהולנד

 התחילו בנובמבר (Nederlandse lessen, de Jip en Janneke school)השיעורים . מושגים מן התרבות ההולנדית
  .Balkenende זכינו בביקור ראש ממשלת הולנד 2005במרץ .  בבית ספר במודיעין ומהווים כבר הצלחה גדולה2004

" מתקפלת"ולא בכיתה ' חדר המתנה להורים וכו, כולל מיקום מחשבים, פר הזה לבית סeen thuis)(אנו רוצים בית 
  .ועל זה מתרכזת בקשתנו לתמיכה" משלנו"אלא בדירה שכורה , בבית ספר קיים שמחר בבוקר זאת כיתת לימוד רגילה

  
  : שאלות ותשובות

סגרנו די מהר את קבוצת  תלמידים אבל אחרי ש51-התחלנו ב? כמה תלמידים משתתפים כעת ובכמה קבוצות  .1
  . שעות בשבוע2כל ילד לומד בשעות אחר הצהריים .  ילדים רשומים41 יש לנו כעת )peuters(הפעוטון 

  .מ" ק25- תלמידים ממודיעין ובמרחק של עד כ50-על כ?  על כמה לתמידים מבוסס התקציב  .2
יש גם כבר מספר קבוצות . קים יותר ילדים באים ממקומות רחו8כעת ? האם יש תלמידים ממרחק גדול יותר  .3

מכינה חומר לימוד , יש לנו מורה אחת שנותנת את השיעורים במודיעין. תל אביב ונתניה, טבריה, מרוחקות באילת
לקבוצות המרוחקות הלומדות עם אחת האמהות במקום כאשר המורה מבקרת אותן פעם בחודש לקשר ישיר והחלפת 

  ! ילדים100-ר על ככ מדובר כב"כאן בסה. חומר לימוד
  .אין תשובה? כמה מן הילדים לא ילדים אלא נכדים של עולי הולנד  .4
5.  Hebben jullie leesplankjes? Ja  
  .'הוראה למבוגרים וכו, ימי הולדת, אנו מעוניינים לפתח את המקום למקום מפגש להורים וילדים  .6
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אלא , ממקורות אלה אנו לא מקבלים תמיכה'? נוך וכומשרד החי,  האם אתם מקבלים תמיכה של עיריית מודיעין  .7
. Nederlands onderwijs in het buitenlandממשרד החינוך ההולנדי התומך בהוראת ההולנדית בניכר ועמותת 

  .לחודש לתלמיד ₪ 100-הורי התלמידים משלמים דמי השתתפות בסך כ. גובה התמיכה תלוי במספר התלמידים
  

 :דיון פנימי
  

ר בין סבים וסבתות ונכדיהם חשוב מאד לשני הצדדים ולכן הקניית השפה ההולנדית נושא ראוי הקש .1 בעד
 .לתמיכה

צעירים אלה קשרו את חייהם בחיינו ובארצנו וכך הם חלק מן הקהילייה של יוצאי הולנד והרצון שלהם  .2
 מרור מיועדים כספי. לשיעורים להקניית השפה ההולנדית מהווה סעיף בצרכים הנוכחיים של הקהילייה

 .לקהילייה הנוכחית על כל צרכיה המגוונות
 בשנים האחרונות בא בעיקר מצעירים אלה בכל הארץ Elah- וIOH-יש לציין שעיבוי השורות ב .3

והיא ' התרבות וכו, רצון כל קבוצת עולים לשמור על השפה. המחפשים קשר עם יוצאי הולנד אחרים
  ).יידיש ועוד ועוד, מימונה-וקאיםמר, תימנים(מקבלת על זה שבחים ותמיכה 

  
הורינו ואנחנו עלינו מתוך השקפה מסוימת . אנו אמורים לטפל בצרכים של קהיליית יוצאי הולנד בישראל .1  נגד

בשנים . כולל העובדה שילדנו לרוב לא מדברים הולנדית, ורצוננו הייתה להתאקלם במובן הרחב ביותר
בנות זוג ישראליים והם בעצמם בחלקם יהודים /ברים עם בניהאחרונות יש קבוצה של יוצאי הולנד המתח

לפי דעת מספר חברים ". מרור"שבחלקם עברו או לא עברו גיור והרוצים גם הם לקבל תמיכה מכספי 
 .הכספים לא מיועדים לכך

  
  

  
  :תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה
 נמנע נגד  בעד
7  3  0  

    
  .ך הדיון והצבעה חוזרת לאחת הישיבות הבאותבגלל השעה המאוחרת תידחה המש

  
 

 שונות .8
 .כך זה מתבצע בדרך כלל: תשובת הותיקים.  יחכו לנו ולא ההנהלה להםרצוי שהפונים: הנס נח .8.1
בהיעדרות הגזבר בארנד עונה ומוסר ? מה בנוגע להחלטות על העברת כספים לחברות להשקעות: יוסי אובסטפלד .8.2

והבנק הבינלאומי ,  בהולנדINGם הגזבר על תמונת המצב בחשבונות בנק שאחרי קבלת הפרטים ישבו היום ע
כל . מ לא להפסיד את ריבית הבונוס עליו"\ ע2.1.06 הנמצא בחשבון סגור עד 1M €הוחלט להשאיר. בישראל

לחשבון הבנק שלנו בישראל יועבר כעת . הסכומים האחרים נמצאים בחשבונות נושאות ריבית שניתן לקבלם מיד
€ 1.5Mשהוא בערך ה -M8 ₪ ייעוד הכספים האחרים . הדרושים לתשלום הראשון של המקדמה הגלובאלית

  .ייעשה בתאום עם חברות ההשקעה איתם יתקיימו פגישות עבודה מיד אחרי חג שבועות
 

  20.15-נעילת הישיבה ב .9
  .הישיבהתשובות והערות ונועלת את , ר מודה לכל החברים על שיתוף הפעולה והפתיחות בשאלות"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
  2005נת ש, 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  ועד.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

   ןמעקב אחרי החלטות וביצוע 28.04  ועד.02  05
  , בכדי להקל במעקב אחרי ביצוע ההחלטות

 תמוספר כל החלטה של ההנהלה ושל הועד  .א
 .רשימת החלטות תעודכן עם הבצוע  .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 14.00 ישיבת הנהלה תתקיים בשעה לפני כל  .א

מזכיר ומנהלת הפרויקט על התקדמות , 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
  הצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאות המשך 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 תינתן הקצבה 04-210לבקשה 
  לקבלת חוות דעתו

  

  
  

  לין'אנג

  
  

  בהקדם

  

  .המשך קיום הארגון, IOH 04-213ה בקש 18.05  .הנ.08 05
  הצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאותהמשך דיון ו

  

  
  בארנד

  
  בהקדם

  

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

  

  
  לין'אנג

  
  מיד

  



  11.07.05- זה אושר בישיבת הנהלה בפרוטוקול
  

9

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

  .יוכנסו שינויי ניסוח
  ב  מיד  בארנד

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

  

על גובה הקצבות יגיש המשרד לחברי הנהלה לקראת הדיונים  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 

  . 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

  

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

 וינהלו את scope of workלין יכינו '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
 .ת זו בכתב על התערבוRob Meijerלקבל עמדת   .ב

  

  
  בארנד
  בארנד

  
  מיד

  'אחרי א

  

  תי בוטלה עקב היעדרות חברים רבים ונדח27.6-ישיבה ב 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

 .1.7.05נה להחזיר את התשלום הקרוב עד יוליא
 בערבות  מוותר מן היום והלאה על הצורךSCMI  .ב

 .בנקאית
  

  
  משה

  
  משה

  
  מיד

  
  מיד

  

 חומר על תיאטרון יהודי בהולנד לאתר,  יידיששפיל04-224 06.06  הנ.19 05
All about Jewish Theatre.  

לברר מה קיים לא להענ יק הקצבה יש /על כןלפני החלטה 
ומה נמצא מזה '  וכוJHM ,Theatermuseum-ב בהולנד
  .אתרים נגישים, ארכיונים, בתצוגות

 

  
  

, לין'אנג
  יואב

  
  

  בהקדם

  

 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

 .א תתבצעל

  
  הנהלה

  
 בדיון השני

  

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

  לקבלת חוות דעתו

  
  לין'אנג

  
  בהקדם

  

  de Nederlandse school 05-317 06.06  הנ.22 05
  .הצבעה חוזרת באחת הישיבות הבאותהמשך דיון ו

 

  
  בארנד

  
  בהקדם

  

 


