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  ' ראה נספח א–תוקפם וטבלת המינויים 
  
 16.15פתיחה בערך בשעה  .1

 .ר פותחת את הישיבה"יו, SCMIקביעה שמספר החברים הנוכחים עובר את הסף שבתקנון אחרי  .1.1
וכל ישיבה '  שבועות בימי ב3-הישיבות מתכננות אחת ל.  בקשות56כ "סה, 4- ו3היום נתחיל בטיפול בבקשות של סבב  .1.2

 . שעות4-5תימשך 
 מצטרף מחדש IOHשני חברי הנהלה בלתי תלויים וכנציג הרב שמואל סרלאוי וירון פולק אנו מקבלים פנים חדשות והם  .1.3

  .מ היה אמור להגיע לישיבה" והמSPIמ אושרו על ידי "כחבר ומ" אלה"גם מועמדי . כעת כחבר, פים דה פריס
 .תלוי וקורות חיים קצרצר או בלתי רגוןאשם ה, כל החברים מציגים את עצמם בשם

היא  SCMIמהנהלת " אילה" התפטרות הארגון דיעה עלובו היא ממרטי הרשלר לכולנו ל ר מודיעה שלאור האימייל ש"יו .1.4
 יחד עם מרטי הסבירה שסיבת ההתפטרות שלה אישית נובעת מחוסר זמן להמשיך בתפקיד. קיימה שיחת טלפון ארוכה עם מרטי

אמרתי לה שאני מקווה שתמצאו מועמד ראוי ומוכן : ר"יו. בהנהלת אילה מי שמוכן לקבל את התפקיד לא נמצא .עיסוקיה האחרים
  .מחדש של הארגוןושמצדנו הדלת פתוחה להצטרפות 

  
 
  ".מרור"מצגת על סדרי טיפול בבקשות להקצבה מכספי  .2

  .ן את הזיכרון של הותיקים ולרענ"work flow"בארנד מעביר מצגת על נושא זה במטרה להכניס את החברים החדשים ל
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  ).31.12.04- ו30.6.04בקשות שהתקבלו עד (דיונים והחלטות על הבקשות של התקופה השלישית והרביעית  .3
  

  :ז נוקשה כלהלן"שעה ארגון אחר לפי לו¾ מוזמן כל , לפי התכנון שקבעה ההנהלה
     דקות להצגה קצרה של הפרויקט על ידי נציג הארגון5עד 
  .לארגון העבירו דרך המשרדתשובות לשאלות שהחברים  דקות ל15עד 
  .ותשובות על ידי נציגי הארגון) אם תהיינה( דקות לשאלות נוספות 10עד 
  . דקות לדיון פנימי והצבעה להחלטה העקרונית באם להעניק הקצבה ואם לאו15עד 
  
  . יגי הארגונים המבקשים ונשמע נצוהרביעיתהיום נתחיל בדיונים על הבקשות של התקופה השלישית : ר"יו
  .זאת החלטה סופית ותנוסחנה הסיבות, לא להעניק הקצבהתהיה אם החלטת הרוב   .א
 חוות דעתקבלת  יועבר חומר הבקשה על ידי המשרד ליועץ הפיננסי החיצוני ל, הקצבהתקתהיה בעד הענ אם החלטת הרוב  .ב

  .שתצורף לחומר הבקשה לקראת הדיון על גובה ההקצבה
  
 

  Nieuwlande.הפקת סרט תיעודי על , ש ראול וולנברג" הקרן להפקות ע04-201בקשה  .3.1
  

  : נציגים
  מייסד הקרן , שמואל גשייט

  .מפיק ומביים סרטים דוקומנטאריים לערוצי טלביזיה ועוד, דלשיובל ד
  

  : עיקרי הפרויקט
בינתיים ללא אך ינו לגייס כספים נס, הכנו תסריט. הסרט הראשון יהיה סרט על ראול וולנברג. 2004הקרן הוקמה בשנת 

שחיה בהולנד התברר שהסיפור של הכפר  חברה של יובל דלשדל. החלטנו להרחיב את המעגל גם לארצות אחרות. הצלחה
Nieuwlandeבני הכפר שעדיין בחיים ואחריםרצוננו לצלם ולראיין .  טרם הוסרט .  

  .הצעדים הראשונים הם תחקיר ומציאת חומר ובניית התסריט
  . לשלב התחקיר בלבדת מתייחסהבקשה שהוגשה לכם

  
  : שאלות ותשובות

  .בוצע רק תחקיר ראשוני? איפה עומד הפרויקט כעת  .1
) על וולנברג(הסרט הראשון .  שנה לא הגיעה עוד להישגים1.5-העמותה שהוקמה לפני כ? מה הספיקה העמותה החדשה  .2

  . בגלל חוסר מימוןטרם הופק
  . לפי דעתי לא?Nieuwlandeסרט על האם לא הופק כבר   .3
  . בהפקת סרטים דוקומנטאריים חשוב התומך הראשון? "מרור"למה ההשתתפות העיקרית מבוקשת מכספי   .4
למציאת מקורות מימון יש חשיבות רבה . נשקיע את הסכום הזה, יובל ,שמואל ואני $? 20.000מה פירוש ההשקעה של   .5

  . הפרויקטמן אימון בהצלחתשהמפיק בעצמו משקיע בפרויקט כסי
  .עוד לא? האם פניתם לגורמים אחרים לקבלת מימון  .6
  .מצאים בתחקיר יהיו יותר מענייניםככל שהמסיכויים אלה עולים . מה סיכויי ההצלחה  .7
  .בחורה בשם מיה שחיה בהולנדה? מי התחקירנית  .8
רווחים כספיים נהוג שקודם משקיעים ובמידה שיהיו לגבי . כולם כי חשוב שנושא זה יתועד? מי מרוויח מהפקת הסרט  .9

  . השתתפות%רווחים אלה יחולקו בין המשקיעים לפי 
  .בדיקה ביד ושם ועוד?  הראשונימה יכלול עבודת התחקיר  .10
  

  . בספרים ובסרטים ובתיעוד חסידי אומות העולם ביד ושםמתועדמוכר וכרונה הנושא ימודיעה שלפי מיטב זמרים דובי 
  .בר אילן לקבלת חוות דעתו' דן מיכמן מיד ושם ואונ' מציע לפנות לפרופ: שמואל סרלואי. חרים נדמה כךגם לא

  
  :דיון פנימי

  
חי שנים רבות ,  שהיה שכן שלי התחתן עם אחת הניצולות,איש מרכזי בנושא, ארנולד דאובס: שמואל דסברג .1 בעד

 .ושא ראוי לתמיכתנועקרונית הנצחת הנ. בישראל וחזר להולנד לקראת סוף חייו
בעד תמיכה אחרי שיתברר בבדיקה מוקדמת שאכן הנושא לא זכה להנצחה בסרט מלא או עקרונית קולות אחרים  .2

 .סרטרלוונטי בחלק 
  

 . לא עשו הכנות כל שהן והנושא כלל עוד לא נחקר על ידם, עלו על נושא. הפרויקט לא בשל כלל וכלל .1  נגד
 .עדמי שחיפש באינטרנט מצא חומר מתו .2
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  :תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה  
  

  בעד  
  3  מבחינת המבקשיםלא בשלבכלל הנושא  כי לדחות על הסף

  8  .במקביל גם אנחנו נחפש. לקבל מהם מידע נוסף תוך פרק זמן קצוב
  

דן ' רופ פנשאל אתבמקביל גם אנו . למסירת מידע נוסףתינתן זמן קצוב  201-04בקשה מגישי ל: החלטה ברוב קולות
  . על קיום תיעוד מוסרט לנושאבהולנדומקור מיכמן ביד ושם 

  
 

  fibromyalgia- וosteoporosis- למחקרים רפואיים בניצולי שואה,  בית חולים אסף הרופא04-204בקשה  .3.2
  

  : נציגים
   בבית החולים אסף הרופאלרימאטולוגיה' מנהל המח, ישלרמשה ט' פרופ

  "כז הרפואי אסף הרופארמחוג ידידי ה"העמותה ר "יו בית החולים לשעבר וכעת מנהל, ר מרדכי ורון"ד
  מאטולוגיהרפואת ילדים ורימומחית ל, בולטורימנהלת השירות הפידיאטרי האמ,  הרצברגר–יה טאובר בצר "ד

  
  : עיקרי הפרויקט

הפרויקט לזכרו . יבות טראגיותסמנפטר בטרם עת היה ממוצא הולנדי ש Wijsenbeek' פרופומורי קודמי  :טישלר' פרופ
 בעצמהו Wijsenbeek'  גם היא תלמידת פרופר טאובר"ד.  שהם בתחום התמחותנוות מן המחלות הנזכרות/ולתועלת סובלים

  .ילידת הולנד
  .אימות הערכתנו שמחלות אלה יותר שכיחות בניצולי שואה: מטרת הבדיקה

fibromyalgiaה אחרי טראומות הרבה הנה דלקת גידים ושרירים שמופיע .  
osteoporosis ראו (אך הקשר בין התופעה והשואה טרם נחקר ) בעיקר נשים( היא תופעה נפוצה למדי באוכלוסיה המבוגרת

  .)כספי' את מכתב ההמלצה של פרופ
אבות נבדוק דיירים בשני בתי האבות בקהילייה ההולנדית ובבתי . הבדיקות תעשינה בקבוצות שונות ויוצאי הולנד אחת מהן

בחלקם גם בתי אבות ליוצאי ארצות שעברו את השואה וחלק מן הנבדקים יהיו ילידי ישראל או ארצות , באזור ראשון לציון
  .בהן לא עברו את השואה

  
' חשוב לי לציין שאני משתתפת בהתנדבות מסיבות ענייניות וכמובן גם בגלל היותי ילידת הולנד ותלמידת פרופ: ר טאובר"ד

Wijsenbeek.  
  

  : שאלות ותשובות
מנהל בית , ר טאובר פנתה לפני כשנתיים למר אמסטר"ד? האם הסכימו בית יולס ובית יוליאנה לשתף את דייריהם  .1
  .ר טאובר חידשה את הקשר"לאחרונה ד. הסכימו עקרוניתמנהל בית יולס ש, יאנה ומר כהןיול
הקלת , איתור הסובלים וקבלת טיפול למניעת נפילותלקבוצות הנבדקים חשוב ?  להשתתף במימון"מרור"למה על קרן   .2

  .הכאבים ולנו החוקרים חשוב לקבל מידע ולהפיק מסקנות
  .דיירי בתי אבות באזור ראשון לציון ישתתפו כפי שהסברתי בהקדמה? האם משתתפות גם קצובות אחרות  .3
הנהלת בית . פנינו לבית החולים עצמולכם אחרי הדחייה ש. פנינולא ? Claims Conference-למה אין תמיכה מן ה  .4

  .למשך המחקר וזה מסתכם בסכום נכבדממן רופא ואחות החולים רואה את החשיבות ות
אכן מה החידוש .  במכתבומצביע על כךכספי '  ללקויים בתזונה בגיל הצעיר ופרופosteoporosisידוע הקשר בין   .5

  .חקרהקשר בין קבלת המחלה והשואה טרם נ? המדעי בפרויקט
. הנושא כבר הוגש לכם לפני כשנתיים. אנו בטוחים בכך: ר טאובר"ד?  נבדקים500האם אתם חושבים שניתן לגייס   .6

  .מאז פונים אלי שוב ושוב בשאלה מתי ניתן להיבדק
ולכוון למניעת בדלקת הגידים לא ניתן לרפא אלא להקל את הכאב ? האם ניתן לרפא.  אצל הקשישים חשובראיתו  .7

  .osteoporosis בחולי 'ות וכונפיל
למה דווקא יוצאי הולנד מעבר לרצון . לחיפוש קורלציההוא המחקר . יש הרבה ניצולי שואה מארצות רבותבישראל   .8

  .נחקור קבוצות שונות ויוצאי הולנד אחד מהם? Wijsenbeek' להנציח את זכרו של פרופ
  

עקרונית זה : ר טאובר"ד. תי אבותלקבל נבדקים לא רק לדיירים בב בישראל בכדי יש לפנות לכל יוצאי הולנד: מרים דובי
  .לעומת גיל הנבדקים' נסיעות וכו, קשה מאד למימוש בגלל מרחקיםהדבר נכון אך בפועל 

  
  .ועדת הלסינקי לאשור בדיקות על אנשים ונכונות הנבדקים עצמםהמלה האחרונה תבוא מ: ר טאובר"ד

  
 :דיון פנימי

 מספר קטן של יוצאי הולנד – דרך אגב –הפרויקט מיועד לקהל יעד אשר בו : "הראשון בגללהפרויקט נדחה בסבב 
  ".יהודית בישראל-הקהילייה ההולנדית) חוגים מתוך(לטובת "ואינו עומד בתנאי הסף 
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, לין באומר זמן מה אחרי מסירת הדחייה'ר טאובר עם בארנד אלבורג ואנג"בשיחת הבהרה שהתקיימה לפי בקשת ד
על ידי " מרור"הקטנת חלקו של קרן , להגיש בקשה מעודכנתבכל זאת ר לה בין היתר שבמידה ויחליטו הובה

  .שיתוף משמעותי של מקורות אחרים במימון יוכל להגביר את הסיכויים להתקבל
  
  

תוצאות יכולות להיות לתועלת יוצאי הולנד . ן טראומות לשואה הזדמנות לסייע למחקר על הקשר בייש כאן .1 בעד
 .בישראל

  
לקבלת (causaal verband) כסיבה סיבתית WUV- על ידי ההשואה ידוע ומוכר וosteoporosisהקשר בין  .1  נגד

 .תמיכה
 .אין תועלת מוגדרת ליוצאי הולנד במיוחד .2

  
  

  
 :תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה

  
 נמנע דנג  בעד 

  1  5  5  הצבעה
    5  6  הצבעה חוזרת

  
לכן נדחה את המשך הדיון והצבעה חוזרת לאחת . רוב הדרוש ומחכים לנו להצגת הפרויקט הבאכעת לא מתקבל ה: ר"יו

  .הישיבות הבאות
  
  

  .הקמת אתר הנצחה ליהדות הולנד, ש ליאו בק" בית ספר ע04-210ה בקש .3.3
  
  : נציג

  .בית הכנסת המתקדמת שבבית הספר רברב בבית הספר ו, הרב דן פרת
  

  : עיקרי הפרויקט
  .משרת ציבור גדולכ "בסהס ו"מרכז חינוך ומתנ,  משפחות200-בית כנסת לכ, מרכז ליאו בק מורכב מבית ספר גדול

במרכז מבקרים . בסמינר מכינים תכניות רבות. מתורם $ M15ם נחנך במרכז סמינר גדול שהוקם בתרומה של ילפני שנתי
  . צור מרכז הנצחה אקטיבי ליהודי הולנדליברצוננו . ל"ת רבות מכל הארץ ומחוקבוצו

  
  : שאלות ותשובות

למה להקים מוזיאון לוחמי הגטאות ועוד ו, יהדות הולנד מיוצגת ביד ושם .קיימים מרכזי הנצחה שונים בישראל ובהולנד  .1
תערוכות , י הנצחה של יהדות הולנד שיכלול מצגותבו קבוצות שלימות ללימוד מערך לימוד אצלנו יש?מרכז הנצחה נוסף
חשוב להנציח גם כן את מורשת יהדות מערב .  בישראל קיים דגש חזק על יהדות מזרח אירופה ועדות המזרח.מתחלפות ועוד
  . ובו הנדבך ההולנדי חשובאירופה ליד זה

כרגע עוד לא קיים אצלנו ?  אחרותארצותליהודי או , יהדות גרמניהל, ר ליאו בק" אצלכם הנצחה לרב דהאם קיימת  .2
האולם בנוי והוא .  הזוכה לביקורים רביםבכלל מרכז להנצחת השואה אלא קיים מרכז להנצחת הנופלים במערכות ישראל

  .עדיין ערום
  .עוד לא? האם הצעת המקום כמקום התכנסות ליוצאי הולנד בחפה ובצפון תואם עם יוצאי הולנד וארגון עולי הולנד  .3
ס ומרכז בינלאומי הזוכה בביקורים של קבוצות "מתנ, פעילויות רבות במסגרת בית ספר גדול?  פעילויות המרכזןמה  .4

  .ל"תלמידים ומבוגרים מישראל ומחו
  .לא נמסרה תשובה ברורה? מאין תשאבו את המידע  .5
 – כנכד של יוצאי הולנד -אני ? נדלמה בחרתם דווקא להתחיל ביהדות הול. ס ליאו בק על שם מנהיג ביהדות גרמניה"ב  .6

  . ובית הכנסתמעוניין ולי יש דחף להקים את המרכז ואקדיש לזה מזמני במקביל לכל התפקידים שלי במסגרת בית הספר
  .start up moneyאין מקורות כאלה ואני מחפש ? ביוצאי גרמניה בישראל" מרור"אין מקורות ככספי   .7

  
  :דיון פנימי

 .יאו בק הוא מוסד חינוך ייחודי ואין עוד מרכז כזה בארץש ל"בית ספר ע .1 בעד
 .שםשל יהדות הולנד לכן קבוצות רבות תפגושנה את ההנצחה . מקבל קבוצות רבותהזה בית הספר  .2
3. opportunism בהיותנו קרן להקצבות" האש"אנו מושכים את זה צפוי כי  אבל.  
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 ). ללכת לשםהם מוכנים אבל לא כל אחד רוצה(לכל הקהל בית ספר זה המזוהה עם זרם מסוים לא מקום נגיש  .1  נגד
 .במקרה או לא במקרהממוצא הולנדי " דוחף" להקים מרכז הנצחה בכל מקום שנמצא נוכל לענות בחיוב לרצוןלא  .2
למקום מפגש של יוצאי שלנו בחיפה בית יולס ובית רוטשילד עונים בהחלט לדרישה : מפי יהודית מילול מחיפה .3

 .פות שהמקום החדש בבית ספר זה ישחק את התפקיד הזהאין לצ. הולנד
 ?להיות הראשוניםלנו אך למה , לפי המוניטין של בית הספר סיכויי ההצלחה גבוהים .4
 .התשובה היא לא? לפלורליזם באזור חיפה" מרור"האם כספי  .5
 .בעד הנצחה אך לא בתרומה למקום הזה דווקא .6

  
  

  :תוצאות ההצבעה באם להעניק לפרויקט הקצבה
  

 נמנע נגד  בעד
8  1  2  

  
  .והחומר יועבר ליועץ חיצוני לקבלת חוות דעתו תינתן הקצבה 102-04בקשה ל: החלטה ברוב קולות

  
  

  המשך קיום הארגון, )IOH( ארגון עולי הולנד 04-213בקשה  .3.4
  

  : נציגים
  IOHהנהלת של  הלפי בקשתכעת ג אותה ציי הכין בזמנו את הבקשה ומ–חנוך וייסברג 

  IOHגזבר בהנהלת ,  פריספים דה
  

  : עיקרי הפרויקט
קטן מהמגביות של קרן היסוד  מידי שנה חלק הארגון קבל במשך שנים רבות. IOH-הבקשה עוסקת בהמשכיות של ה

 הודיעה שעם CIA-הנהלת ה. סכום זה מהותי ביותר בתקציב השנתי של הארגון. כתמיכה בפעילויותיה) CIA(בהולנד 
י פעל הקהילייה של יוצאי הולנד בישראל לייעד חלק מכס וIOH-ל תפסיק להפריש את החלק היא" מרור" קבלת כספי

  .לכך" מרור"
  

  : שאלות ותשובות
 הסכומים שהוענקו? מרור שקבלתם בסבב הראשון לא נכללו בתמונת המצב ובתזרים"למה הקצבות מכספי   .1

  . של התיעוד שליד טופס הבקשה7מוזכרים בעמוד 
מן הראוי למשוך את הבקשה כי לא כעת האם .  מובנת לפני ההחלטה על המקדמות הגלובאליותהבקשה הייתה  .2

  ?IOH-הנושא נכלל במקדמה הגלובאלית ל
ל מקדמה "היה צ. לפי זה השאלה הזאת לא צריכה להישאל.  בטופס ההצהרה לקבלת מקדמה גלובאלית4ראה סעיף : פים

  . הנושא לא נכללSPI-גלובאלית גם לקרן מיוחדת ועל אף פניותינו ל
אבקש לייעד את התמיכה ,  בהולנדCIA-אם לא תינתן תמיכה לכיסוי הגרעון שנוצר בגלל הפסקת תמיכה מן ה: בנוסף

  .או לקרן ההלוואות של הארגון/לקרן מיוחדת ולפי בקשה זו 
  חוץ מן , פות שלוכל ארגון יכול לשלם את ההוצאות השוט. כל אחד מתעסק בפרשנות של המקדמה הגלובאלית: חנוך
  . ואז לראות מה נשאר"CIA-חור של ה"את הדרוש לכיסוי היש להוריד  IOH-ל ₪ M2מן המקדמה בסך . IOH-ה
מה ראינו בואותנו לא הגבילו ?  או כל ארגון אחר בסכומים שיוכל להגיש כבקשה להקצבהIOH-האם הגבילו את ה  .3

  .עיונות רק על מנת להגיש בקשות מחפשת רIOH-אין ה. עוסקות חלק מן הבקשות שהוגשו
  

  . חלק בנוכחות הנציגים של הארגון וחלק בדיון הפנימי, ברצוני להגיב: בארנד אלבורג
נלקח בחשבון בהערכות של הסכומים  IOHשל  ”חור התקציבי" ושהאסביר באופן כללי על המקדמות הגלובאליותכעת 

  . המוצעים למקדמות הגלובאליות
, תהיבאופן מידי והמשך המסגרת כפי שהי" מרור"עלה כמעין פשרה בין חלוקת כספי " יותמקדמות גלובאל"הנושא 

  . המוזכרות בקווי המדיניותלא אחזור כעת על העקרונות. דהיינו הקצבות רק לפי בקשות מנומקות ואשורים מראש
.  פרט לארגונים חדשיםבהצעת הסכומים לכל הארגונים התבססתי על הדוחות הכספיים של כל ארגון בשנים האחרונות

בישיבות . לארגונים הקיימים שנים רבות דוחות אלה היו בתיקים שלנו במסגרת בקשות של הסבב הראשון והשני
) כולל הסכומים האלה(לאחר מכן מכלול ההחלטות .  מסרתי הסברים לפי השאלות שנשאלוSPI- וSCMIההנהלות 

  המצוקה התקציבית של .  בישיבה הקודמתSCMIהן בהנהלת  וSPIפה אחד או ברוב גדול מאד הן בהנהלת התקבל 
  . כמו מצבים אחרים בארגונים אחרים בגלל הפסקת התמיכה מהולנד נלקח בחשבוןIOH-ה
ראשון ולה הוענקה הקצבה הבקשה לתמיכה בקרן מיוחדת אושרה בסבב ה. מרהכללת קרן מיוחדת יש לי מה לו- על איגם

ואכן ידוע (אם לקראת סוף התקופה הארגון תצביע על הצלחה . ו בטיעוני בעד ונגדהסיבות פורטו בזמנלשנתיים כאשר 
שהיא תזכה באהדת ) האמנם ללא הבטח(אין לי ספק . 'הבקשה תידון בכובד ראש וכו)  של הקרן המורחבתעל הצלחה
ת הבקשות  אני מציע שבאופן כללי הטיפול בבקשות להמשך פרויקטים יהיה במסגר.בהקצבת המשך נאהההנהלה ו
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  .סכומים של המקדמות הגלובאליותייעוד ה בהשנתיות ולא
  . מקופח לא נכון אך אעדיף להתייחס לזה בדיון הפנימיIOH-גם הטיעון ש

  
  :דיון פנימי

  
  ".מרור" ראוי לתמיכה מכספי IOH-שהבהנהלה אין ספק 

 לפני התייחסות ים כלליים אחריםחברים חדשים מביעים קושי מסוים ומבקשים הסבר על המקדמות הגלובאליות ונושא
  . 04-213עניינית לבקשה 

 לשאלות ותשובות והסברים 6.6-ישיבה מיוחדת לפני הישיבה המתוכננת ל)חלק מ(לאור זה הוחלט פה אחד להקדיש 
 .04-213כלליים לפני קיום הדיון הפנימי על הבקשה 

  
  .quorumת למספר הנוכחים יורד מתחכך מספר חברים נאלץ לעזוב את הישיבה ו

  
 

  .1.6-ישיבה מיוחדת ב .3
,  לגבי בקשותהסברים/ותשובותשאלות של חברים : על סדר היום. 17.00 בשעה  ביוני1-ה' הישיבה המיוחדת נקבעה ליום ד

  .בישיבתה של היום הספיקה לדוןבהם ההנהלה לא מסדר היום ודיון בנושאים ' נהלים וכו, מקדמות
  
 
  19.15-נעילת הישיבה ב .4
  .ה לכל החברים ונועלת את הישיבהר מוד"יו
  
  
  

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

  ,נציגים של ארגונים בקהילייה של יוצאי הולנד בישראל ובלתי תלויים
  .18.5.05-המצב מעודכן ל
  

  .ומי כעת לא SCMIבהנהלת מיוצג מי מהם ילייה של יוצאי הולנד בישראל והרשימה כוללת את כל הארגונים בקה. ב.נ
  

מינוי לשנתיים  מעמד שם נציגי ארגונים. א 
 בתוקף עד

  חברה -- Ajalah  אילה 1
  ממלאת מקום -- Ajalah  אילה 1
 3.05.07 חבר הנס נח Elahאלה  2
 3.05.07 ממלא מקום ראלטהעמוס ון  Elahאלה  2
 3.05.07 חבר פים דה פריס  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 בית יולס 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 יוצאי הולנדהעמותה לרווחת  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 ממלאת מקום 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 לגותקרן מ 14
    בלתי תלויים. ב 

 5.04.07 חבר משה הראל  15
  3.05.07  חבר  שמואל סרלואי   16
  3.05.07  חבר  ירון פולק   17
 5.04.07 חבר מרגלית שחם  18
   -- בלתי תלוי 19

  
  .שינויים תעודכן בעקבותהרשימה 


