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 למטרות קולקטיביות " מרור"כספי 
 למען הקהילייה של יוצאי הולנד בישראל

 

 החלטות על בקשות של תקופת החלוקה הראשונה
 )il.org.scmi.www הודעה זו ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט(

 
 :הסבר ראשי התיבות

SMO = Stichting Marorgelden Overheid = בהולנד שמשרדה ממשלתיים "מרור "לכספי העמותה 
Kamer III =  לשכהIIIשל ה -SMO 

SCMI = Stichting Collectieve Marorgelden Israel =  קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
SPI = Stichting Platform Israel = ר"ע(ותה פלטפורם ישראל העמ( 
 

dncwd 

" מרור"נמסר בזה בפעם הראשונה דין וחשבון על הפעילויות וההחלטות של ההנהלה לגבי בקשות להקצבות מכספי  
 .למטרות קולקטיביות למען הקהילייה של יוצאי הולנד בישראל

  
 :יוצאי הולנד בישראל נתונה בידיוייעודם למטרות קולקטיביות למען הקהילייה של " מרור"האחריות לניהול כספי 

שמקורם " מרור"לכספי , )IIIלשכה " (Kamer III"באמצעות , בהולנד שמשרדה ממשלתיים "מרור "לכספי העמותה - SMO .א
 .בממשלת הולנד

ע "חברות ביטוח והבורסה לני, שמקורם בבנקים" מרור"לכספי , קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי  - SCMI .ב
 ).הסקטור הפרטי (ההולנדיים

ממשלתיים מכספי " מרור"מצריך ניהול ורישום נפרד של כספי ) כל עוד הוא קיים (SMOהפקוח של שר האוצר ההולנדי באמצעות 
 .שהתקבלו מן הסקטור הפרטי" מרור"

וך הקהילייה של  נציגים של הארגונים בת13, ות/ חברים18-הוקמה הנהלה המורכבת כעת מ" מרור"לצורך ניהול וייעוד של כספי 
, SPI, )ר"ע(חברי הנהלה אלה מונו על ידי העמותה פלטפורם ישראל .  כולם תושבי ישראל– בלתי תלויים 5-יוצאי הולנד בישראל ו

 הנקראת בדרך כלל, ההנהלה. המהווה מזה מספר שנים ארגון הגג של הארגונים בקהילייה של יוצאי הולנד בישראל
Kamer III/SCMI , כך ארגון לא יהיה מוטרד מן . דבר וענין כהנהלה משותפת לשני הגופים האלה ובסמכות כפולהמתפקדת לכל

 .עליו להפנות את בקשתו להקצבה" מרור"השאלה למי משני המקורות של כספי 
 

חברות הביטוח והבורסה לניירות ערך , הבנקים, על ידי הממשלה, שהוקצבו למען יהדות הולנד" מרור"כ כספי "מתוך סה
 . ליחידים שענו לקריטריונים שנקבעו לכך, בשלושה תשלומים, 80%-שולמו עד כה כ, ) מליון יורו324-כ (2000ולנד בשנת בה
 16.6-כ (26%מתוך סכום זה מיועדים . הולנדית בהולנד ומחוצה לה- מיועדים למטרות קולקטיביות של הקהילייה היהודית20%-כ
 .דוח זה מתיחס רק לכספים אלה. קטיביות למען הקהילייה של יוצאי הולנד בישראללמטרות קול) ריבית מצטברת+ ליון יורו מ

 
דיווח זה מתייחס לבקשות ). 31/12 ועד 30/6עד (פעמיים בשנה " מרור"לפי התקנון ניתן להגיש בקשות להקצבות מכספי 

 .2003 ביומי 30-שהוגשו עד ה
 
  באתר אינטרנט– בין היתר –כפי שניתן למוצאם , ותסדרי ההקצבה וקווי המדיני, ההנהלה פעלה לפי התקנון 

il.org.scmi.www  
 

,  הנימוקים בהמשך להענקה ובעיקר לדחיית פרויקטים מסוימים. בדיווח ראשון זה מוסברים הכללים והעקרונות בהרחבה 
 .ככל שניתן, ההנהלה מעונינת להעניק תמיכות ברוחב לב וברצון. יותנועדו בעיקרם לשמש קווים מנחים להגשת בקשות עתיד

 .העקרונות המפורטים להלן מבוססים על התקנון וסדרי ההקצבה

 .במשך שנים רבותהסכום המיועד למטרות קולקטיביות אמור לשרת את הקהילייה  •

 :תחומים הבאיםהקצבות תיועדנה למטרות קולקטיביות למען הקהילייה של יוצאי הולנד בישראל ב •
  ;בטחון ;כרוןיז;  הגנה על האינטרסים של הקהילייה;ספורט ופנאי; סעד ;רווחה ;דת ;ינוך ח;תרבות

 .וקליטהעלייה  ;מחקר מדעי

 .מטרות קולקטיביות מתבצעות על ידי ארגונים •

 .הקצבות תוענקנה לארגונים ללא מטרת רווח בלבד •

 .יקטים מתמשכים על פני תקופה של עד ארבע שניםפעמיים או פרו-ההקצבות מיועדות לפרויקטים חד •

Archief Philip Staal
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 .בכל תקופה נוספת ניתן להגיש בקשות משלימות או בקשות לפרויקטים חדשים •

 .החלטות על הקצבה או דחייה לא תתקבלנה על ידי הועד אלא על ידי ההנהלה בלבד •
  30/6/03שות שהוגשו עד  לבק25%-כ;  מן הסכום העומד לחלוקה50%בשנתיים הראשונות ניתן יהיה להקציב עד  •

 ).30/6/04 ועד 31/12/03בקשות המתקבלות עד ( הנוספים לשתי התקופות הבאות 25%-וכ

 .ועדת ערעורים תבדוק את הערעור ותמסור המלצה להנהלה. ניתן להגיש ערעור על החלטת ההנהלה •
 

dpey`xd dywad ztewz 

ש לנו זמן רב יחסית להכנות וישיבות הנהלה שהתמקדו נדר,  שיש לנהוג בזהירות רבה וזו לנו הפעם הראשונהמאחר
 .בטרם החלו הדיונים בבקשות עצמן', נהלי עבודה וכדו, בקבלת החלטות על שיטות

 ".בלתי קבילות"בקשות אלה היו ; בקשות שלא ענו לכללי התקנון וסדרי ההקצבה נפסלו על הסף •

 :בקשות נדחו על הסף בגלל אחת או יותר מן הסיבות הבאות •
o פרויקט לא מיועד לקהילייה של יוצאי הולנד בישראלה. 
o  מהווים קבוצה מזערית בלבד בתוך קהל היעד של הפרויקט" מרור"יוצאי הולנד בישראל להם נועדו כספי. 
o התבררה המסגרת הארגונית של , בהתאם לייעוץ משפטי שהתקבל. הפרויקט הוגש על ידי ארגון למטרות רווח

פרויקט שקיבוץ מבקש לבצע יכול להיות ". (ארגון ללא מטרת רווח"הגדרה של קיבוצים רבים כלא תואמת ה
אשר על פי (באם פעילות זו תנוהל ותבוצע על ידי עמותה , קולקטיביים" מרור"קביל לקבלת הקצבה מכספי 

 .הקשורה לקיבוץ, )חוק העמותות חייבת להיות ללא מטרת רווח
o כלל או בצורה שלא שכנעה את ההנהלהנחיצות המטרה המוגדרת של הפרויקט לא הוכחה . 
o הבקשה התיחסה למטרה שבעיני ההנהלה היתה ברמת חשיבות משנית. 
o נשארה הבקשה מנומקת ומתועדת ברמה בלתי מספיקה, על אף פניות חוזרות. 

לכל אלה הוכנו ניתוחים על ידי ". בקשות קבילות"הבקשות האחרות ענו לכללי התקנון וסדרי ההקצבות ובכך היו  •
יועץ פיננסי חיצוני אשר בדק את האיתנות הפיננסית של הארגון המבקש וכן העריך את העלות הריאלית של 

 .שלא תמיד תאמה את העלות שהארגון רשם בבקשתו, הפרויקט

לאחר שהושמעו טיעונים בעד (הוחלט האם להעניק הקצבה ' בשלב א: הדיון בבקשות הקבילות התנהל בשני חלקים •
 .התקופה והתנאים, ונקבעו סכום ההקצבה,נדונו הבקשות להן הוחלט להעניק הקצבה' ובשלב ב) ונגד

 . נקבעו ההחלטות האלה כסופיות2004 לפברואר 5-ב •

 .2004 לפברואר 17-המכתבים לארגונים על הענקת הקצבה או דחיית הבקשה נשלחו בדואר רשום ב •

, SMO חבר הנהלת Kamer III/SCMIת של נכחו בישיבו, מאחר שמקורם של חלק מהכספים הוא בממשלת הולנד •
 .בהולנד וכמשקיף בשם משרד האוצר ההולנדי נציג רם דרג של שגרירות הולנד בישראל" מרור"מנהל משרד 

 .חברי הנהלה קיבלו את כל המסמכים מראש לעיון והערכה. כל ישיבות ההנהלה הוכנו על ידי הועד וצוות המשרד •

 .כמו זכות הדיבור וזכות ההצבעה, קובליםבישיבות ההנהלה הונהגו הכללים המ •
אך הנציגות הרחבה של הארגונים השונים ,  גרם להאטה מסוימת-ות בעלי זכות הצבעה / חברים18 -הנהלהגודל ה 

 . בקהילייה תרמה לשמיעת מגוון רחב של דעות והוכיח את עצמו בהחלט
ההחלטות התקבלו . ראוי לשבח, מתפקדת היטבהמיזוג של נציגי הארגונים והחברים הבלתי תלויים להנהלה אחת ה

יש לציין שנציג ארגון בהנהלה לא היה נוכח בדיון והצבעה בבקשה . באווירה טובה ובהתבסס על העקרונות המוגדרים
 .שארגונו הגיש

 



 

 
3

minekqe mixtqna mekiq. 
 

` .illk mekiq 

 מליון יורו שהם כעת יותר 16.6-כ
 ₪ מליון 90-מ

 המיועדים למטרות קולקטיביות למען "מרור"כ כספי "סה 
 קהיליית יוצאי הולנד בישראל

 

1.  

 
 ₪ מליון 20-כ

ל מקסימום להקצבה בתקופה הראשונה "מתוך הנ 
 30.6.03לבקשות שהתקבלו עד 

 

2.  

   מספר בקשות ח"הסכומים בש

 30.6.03בקשות שהתקבלו עד  78 ₪ מליון 129.5
 

3.  

 ידי הארגוניםבקשות שנמשכו בחזרה על  4 ₪  מליון 1-כ
 

4.  

 
 ₪ מליון 14.2

 
16 

מאחר והן לא עמדו בתנאי הסף , בקשות שנדחו על הסף
, כפי שמוגדרים בתקנון ובסדרי ההקצבה הפתוחים לכל

 il.org.scmi.www בין היתר ב
 

5.  

 הבקשות הקבילות מבחינת תקנון וסדרי הקצבה 58 ₪ מליון 114.3
 

6.  

 'או השתתפות צד ג/בהן השתתפות עצמית של הארגון ו  ₪ מליון 32.0
 

7.  

 "מרור"בהן הארגונים בקשו מכספי   ₪ מליון 82.3
 

8.  

 ₪ מליון 46.8
 

  .9 עלות ריאלית לפי חישובי היועץ הפיננסי החיצוני 

הסיבות פורטו לכל ארגון בהודעה על . בקשות שנדחו 30 ₪ מליון 27.9
 דחיית הבקשה

 

10.  

 הקצבות ₪  מליון 18.9
 ₪ מליון 3והלוואה אחת בסך 

 " מ רו ר"בקשות שאושרו לבצ וע  וקבלת  הקצבה מכספ י   28
 

11.  

 

a .minegz itl exye`y mihwiexta zqixt 

 
 תחום מספר פרויקטים אחוז

 סעד 7 65.1%

 רווחה 5 17.6%

 חינוך 1 7.4%

 זכרון 7 5.0%

 תרבות 5 3.0%

 מחקר מדעי 2 1.7%

 דת 1 0.2%

 כ"סה 28 100.00%

 
 

הוענקו בתקופה החלוקה הראשונה , לצרכים של ניצולי השואה" מרור"לתת עדיפות בייעוד כספי , לפי הרצון המוצהר
 . בעיקר לניצולי השואה בגיל השלישי–לפרויקטים בתחומים רווחה וסעד כ ההקצבות " מסה82.7%הזאת 
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b . exye`y mihwiext)` xcq itl-oebx`d my ly a( 
 

תקופת 
 הפרויקט

הקצבה 
מכספי 

 ₪-ב" מרור"

 
 

 שם הפרויקט תחום
מספר 
 הארגון בקשה

 

 .Elah 1 -אלה  03-029 פסיכותרפיה סעד 1,500,000  שנים3

 .Elah 2 -אלה  03-030 רשת לפעילות קהילתית בתוך הקהילייה רווחה 2,000,000  שנים4

 .Elah 3 -אלה  03-035 2004כנס יובל  תרבות 200,000 פעמיחד 

 .4 ארגון עולי הולנד Aleh 03-006שדרוג והרחבה של העלון  תרבות 150,000 שנתיים

 .5 ארגון עולי הולנד 03-010 מתאם פעילויות הארגון רווחה 200,000 שנתיים

 .6 ארגון עולי הולנד 03-011 2003יום הולנד  תרבות 117,000 חד פעמי

 .7 ארגון עולי הולנד 03-013  קרן למצבי חרום–קרן מיוחדת  רווחה 500,000 שנתיים

 .8 ארגון עולי הולנד 03-076 שדרוג אתר האינטרנט תרבות 20,000 חד פעמי

 .9 ארגון עולי הולנד 03-078 הגברת פעילות חברתית לחברים רווחה 330,000  שנים4

 .10 בית טרזינשטדט 03-039 שדרוג המוזיאון זכרון 100,000 חד פעמי

 חד פעמי
 4-הלואה ל
 שנים

3,000,000 
3,000,000 

 ,  שנה25שיפוץ האגף הישן שנבנה לפני  סעד
 ) קומות דירות ומחלקה לתשושים2.5(
 .11 בית יוליאנה 03-015

שיפוץ חדר אוכל וסלון והכנת תכנון מפורט לבניית  סעד 1,300,000 חד פעמי
 מחלקה סיעודית חדשה

 .12 יולסבית  03-021

ספר באנגלית על תהליך השבת הזכויות  זכרון 100,000 חד פעמי
 שהתרחש בהולנד בשנים האחרונות

המרכז הירושלמי לענייני  03-056
 ציבור ומדינה

13. 

 .14 המרכז לחקר יהדות הולנד 03-049 2004כנס  תרבות 97,000 חד פעמי

דות ויהודי מיפוי חומר ארכיוני בישראל על יה מחקר מדעי 130,000 חד פעמי
 הולנד

 .15 המרכז לחקר יהדות הולנד 03-050

העברה למחשב של חומר היסטורי שהוקלט על  זכרון 60,000 חד פעמי
 קלטות

 .16 המרכז לחקר יהדות הולנד 03-053

 .17 המרכז לחקר יהדות הולנד 03-054 הפרויקט הגיניאולוגי מחקר מדעי 187,750 שנתיים

, או דמי פנסיון בבתי אבות/ניסה ותמיכה בדמי כ סעד 3,896,000  שנים4
homecare 

 .18 יד דוידס 03-004

 תיקים 16.000קטלוג והכנסה למחשב של  זכרון 400,000  שנים4
 מהולנד על יהדות ויהודי הולנד

 .19 יד ושם 03-022

 .20 מוזיאון לוחמי הגטאות 03-028 שיקום פריטים ודיגיטליזציה של חומר זכרון 200,000  שנים4

 .21 ופ'צ-ניני 03-023  לנזקקים בגיל השלישיHomecare סעד 456,000  שנים4

 .22 ופ'צ-ניני 03-024 חולים כרוניים- לנזקקים Homecare סעד 200,000  שנים4

 הרשת הארצית של עובדות -  Homecare סעד 2,000,000  שנים4
 סציאליות

 .23 ופ'צ-ניני 03-079

 .Leeuwarden 24עמותת  03-040 שיקום כלי קודש דת 28,500 חד פעמי

 .Westerweel 25קבוצת  03-059 סרט תיעודי על הקבוצה וחבריה זכרון 80,000 חד פעמי

 .Westerweel 26קבוצת  03-061 הקמת אתר אינטרנט זכרון 14,000 חד פעמי

מלגות ללימודים באוניברסיטה ומכללות ולימודים  חינוך 1,400,000  שנים4
 על תיכוניים אחרים

לי הולנד קרן מלגות לעו 03-014
 וצאצאיהם

27. 

 .28  בית ברט–רעות  03-063 תכניות תרבות בבית ברט רווחה 300,000  שנים4

   18,966,250 ₪ כמעט כל הסכום מן , ₪-כ הקצבות ב"סה 

 SMOהכספים בנהול 
     

     SCMIמן הכספים בנהול , ₪-כ הלוואה ב"סה   ₪ 3,000,000  

 
 ד"תמוז תשס, 2004יולי , תל אביב

 

 קולקטיביים בישראל" מרור"תה לכספי עמו
 

 מזכיר, יששכר אלבורג  ר"יו, ד" שניר עו–אילנה בראף 
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 ה"תשס' אדר א, 2005תל אביב פברואר 

 

 ,החלטות על בקשות של תקופת החלוקה השנייה
 31.12.2003בקשות שהוגשו עד 

 )il.org.scmi.www הודעה זו ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט(
 

 : ראשי התיבותהסבר
M = מליון 

SMO = Stichting Marorgelden Overheid = בהולנד שמשרדה ממשלתיים "מרור "לכספי העמותה 
Kamer III =  לשכהIIIשל ה -SMO 

SCMI = Stichting Collectieve Marorgelden Israel =  קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
 

 
 

diipyd dywad ztewz 

 

 .פול בבקשות כבר תוארו בדיווח על התקופה הראשונהפרטי הטי 
 

 בהן נציגי הארגון הסבירו בקצרה את ישיבות שימועהבדל מהותי אחד אפיין את התקופה השנייה והוא קיום  
ולאחר מכן ענו הנציגים על שאלות חברי ) שהתבוננו בכל בקשה על נספחיה לפני הישיבה(הבקשה לחברי ההנהלה 

 .ההנהלה והן נציגי הארגונים חוו הקשר הישיר כחיובי ומוסיף להבנת כל בקשה ובקשההן חברי . ההנהלה
 

כ " קבלה ההנהלה את ההלטות האחרונות על הבקשות של התקופה וכשהתברר שסה2004 באוקטובר 11-ב 
ן הקצבה מכתבי ההודעה על מת. נקבעו ההחלטות כסופיות, הסכום להקצבות לא עבר את הסכום המיועד לתקופה השנייה

 .2004 לנובמבר 7-אן דחיית הבקשה נשלחו לארגונים בדואר רשום ב
 
 

dpey`xd dywad ztewz zehlgd lr mixerxr 

 
אחרי . בתקופה הראשונה) III) Kamer III ערעורים על ההחלטות של לשכה 13 התקבלו SMOבהנהלת  

הגישה ועדת הערעורים של ,  הופיעוIIIגי לשכה סקירת כל החומר וקיום ישיבות שימוע בהן נציגי הארגון המערער ונצי
 ,  מקרים הערעור התקבל5- ובSMO ערעורים נדחו על ידי הנהלת 8). בהולנד (SMO את המלצותיה להנהלת SMO-ה
 .להלן' פרטים בטבלה ג.  מקרים בהם הוחלט על הגדלת ההקצבה2-דחתה במקור ו) III )Kamer III  בקשות שלשכה3
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wz izy mekiqminekqe mixtqna zete. 
 

` .illk mekiq 

 תקופה שנייה 2 + 1כ תקופה "סה
 )31.12.2003בקשות עד (

 תקופה ראשונה
 )30.6.2003בקשות עד (

  

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

  

 M20-כ  5M -כ  25M-כ
 

  .1 הזאתתקופה במיועד להקצבות  

185.4M 145 55.9M 67 129.5M 78 הוגשובקשות ש 
 

2.  

1.6M 6 0.6M 2 1.0M 4  בקשות שנמשכו בחזרה על ידי
 ארגוניםה

3.  

 
22.3M 

 
27 

 
8.1M 

 
11 

 
14.2M 

 
16 

בקשות שנדחו מאחר והן לא 
 עמדו בתנאי הסף

4.  

 
161.5M 

 
112 

 
47.2M 

 
54 

 
114.3M 

 
58 

בקשות קבילות מבחינת תקנון 
 וסדרי הקצבה

5.  

 
M53.5 

  
M21.5 

  
32.0M 

השתתפות עצמית של הארגון  
 'או השתתפות צד ג/ו

6.  

 
108.0M 

  
M25.7 

  
82.3M 

סכום שהארגונים בקשו מכספי  
 "מרור"

7.  

 
M63.0 

  
M16.2 

  
46.8M 

חלק עלות ריאלית של ה 
לפי , "מרור"מבוקש מכספי ה

  חישובי יועץ פיננסי חיצוני

8.  

 
41.2M 

 
55 

 
M13.3 

 
25 

 
27.9M 

 
30 

הסיבות פורטו . בקשות שנדחו
לכל ארגון בהודעה על דחיית 

 הבקשה

9.  

M21.8 הקצבות 
 M3והלוואה בסך 

57 2.9M 29 18.9M הקצבות 
 M3והלוואה בסך 

בקשות שאושרו לבצוע  28
וקבלת הקצבה מכספי 

 "מרור"

10.  

 ערעורים שהוגשו 13  8  23 
 

11.  

1.6M + ? 5 + ? ? 1.6 טרם הוחלטM 5 
 

 ערעורים שהתקבלו 
 חדשות והגדלת הקצבות 3(
 ) הקצבות2

12.  

M23.5 +  ?
 הקצבות 
 והלוואה 

 M3בסך 

52 + ? 2.9M + ? 29 M20.5 הקצבות 
 והלוואה 

 M3בסך 

כולל " מרור"הקצבות מכספי  31
 ערעורים שהתקבלו

13.  

 

a .minegz itl exye`y mihwiexta zqixt 

  תקופה ראשונה תקופה שנייה 2 + 1תקופה 

מספר  %
 פרויקטים

מספר  %
 יקטיםפרו

מספר  %
 פרויקטים

 תחום

 סעד 8 65.3% 2 17.2% 10 59.3%
 רווחה 7 17.3% 7 20.5% 14 17.7%
 חינוך 1 6.8% 1 2.6% 2 6.3%
 זיכרון 7 4.6% 1 3.1% 8 4.4%
 תרבות 5 4.4% 6 12.9% 11 5.5%
 מחקר מדעי 2 1.5% 9 36.2% 11 5.7%
 דת 1 0.1% 2 5.2% 3 0.8%
 ןבטחו   1 2.3% 1 0.3%

 כ"סה 31 100% 29 100% 60 100%
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b . elawzdy dpey`xd dtewzd zehlgd lr mixerxr 
 

תקופת 
 ארגון שם הפרויקט תחום "מרור"מכספי  הפרויקט

מספר 
  הבקשה

  שנים4
473,000 
 1 03/006 ארגון עולי הולנד Alehשדרוג והרחבה של העלון  תרבות 150.000במקום 

 2 03/020  שדי נחמיה–יהב   הסיעודי מרכזהרחבת ה סעד 591,000 חד פעמי
 Elah 03/033 3 –אלה  התאמת אתר אינטרנט רווחה 87,000 חד פעמי
 Elah  03/036 4 –אלה  בעלי מקצוע בליווי נסיעה לפולין 1 רווחה 150,000 חד פעמי

 שנתיים
2,500,000  

 סעד 2,000,000במקום 
Homecare   

 5 03/079 ופ' צ–ניני  ציאליותוהרשת הארצית של עובדות ס

   כ"סה SMOבניהול " מרור"מכספי תוספת   1,651,000 

 

c . exye`y mihwiext)ב של שם הארגון-לפי סדר א( 
 

תקופת 
 ארגון שם הפרויקט תחום "מרור"מכספי  הפרויקט

מספר 
  הבקשה

 1 04/106 אוניברסיטת תל אביב קטלוג אוסף הורודיש מחקר מדעי 80,000  שנים3
 Ajalah 04/166 2 - אילה  בישראלWUVמידע לכל זכאי הפצת  רווחה 90,000  שנים4

 Elah 04/120 3 -אלה  תרפיה בבית סעד 300,000 שנתיים
 Elah 04/121 4 -אלה  קבוצות כתיבה תרפיות סעד 200,000 שנתיים
 5 04/116 ארגון עולי הולנד מפגש הדורות רווחה 10,000 חד פעמי

 6 04/117 ארגון עולי הולנד הבטחת מפגשים וטיולים בטחון 68,000  שנים4
 7 04/118 ארגון עולי הולנד מבצע גיוס חברים חדשים רווחה 34,000 חד פעמי
 8 04/151 בית התפוצות מאמסטרדם דיסק חזנות אשכנזית תרבות 19,000 חד פעמי

 תרבות 34,000 חד פעמי
דיסק חזנות פורטוגזית הפקת 

 9 04/152 בית התפוצות יורק -לונדון וניו, מאמסטרדם
 10 04/109 גליל ותיק  תרפיה באומנות–קיז רבית טו רווחה 134,000 שנתיים

 11 04/158 האוניברסיטה העברית  בשואה בהולנדמחבוא והסגרה מחקר מדעי 100,000  שנים4

 מחקר מדעי 155,000 חד פעמי
ישראליות -מחקר אנטישמיות ואנטי

 בהולנד
המרכז הירושלמי לענייני 

 12 04/107 ציבור ומדינה

 מחקר מדעי 65,000  שנים3
תקנות הקהילה לעברית של תרגום 

 13 04/134 המרכז לחקר יהדות הולנד 1635-1800הפורטוגזית באמסטרדם 
 14 04/135 המרכז לחקר יהדות הולנד Curacaoהפקת דיסק חזנות  תרבות 22,000 חד פעמי
 15 04/136 המרכז לחקר יהדות הולנד כולל שרת, מערכת מחשבים חדשה מחקר מדעי 45,000 חדפעמי

 16 04/137 רכז לחקר יהדות הולנדהמ יסטוריערך הבעלי תרגום ספרים  תרבות 120,000  שנים4

 17 04/139 המרכז לחקר יהדות הולנד ת האוסףריהוט הספרייה ודיגיטליזצי תרבות 125,000 חד פעמי
 18 04/125 עמותה לרווחת יוצאי הולנדה טיפול ברכוש יתומי השואהה -מחקר  מחקר מדעי 100,000 חד פעמי
 19 04/126 עמותה לרווחת יוצאי הולנדה 'ים וכומפגש -פעילות הארגון  רווחה 56,000 שנתיים
 20 04/111 טמפו דולו 'מפגשים וכו -פעילות הארגון  תרבות 56,000 שנתיים
 21 04/141 יד ושם  על גלגליםחינוך על השואה חינוך 75,000 חד פעמי

 כרוןיז 90,000 חד פעמי
שמות קרבנות השואה ההולנדיים 

 22 04/142 יד ושם לאתר באינטרנט
 23 04/102  שלוחות-יהב   מעון יום לקשישים–קבוץ שלוחות  רווחה 200,000 חד פעמי
 24 04/104 הולנד בישראלמיתומי השואה  טיפול ברכוש יתומי השואהה -מחקר  מחקר מדעי 100,000 חד פעמי
 25 04/156 מסילת יוסף השתתפות בריהוט בית הכנסת החדש דת 50,000 חד פעמי
 26 04/157  טוריה-מרכז יוגה ומדיטציה  שיעורי יוגה ליוצאי הולנד בהולנדית רווחה 72,000 שנתיים

 מחקר מדעי 275,000 חד פעמי
 -יתרות מלפני השואה של הולנדים 

 27 04/128 עמותת פלטפורם ישראל בבנקים בישראל 
 28 04/129   ישראלעמותת פלטפורם )בוצע(טיפול ברכוש יתומי השואה ה מחקר מדעי 133,000 חד פעמי
 29 04/105 קרן הנציב הנציבריהוט חדש לבית הכנסת בעין  דת 100,000 חד פעמי

   כ הקצבות תקופה שנייה"סה   2,908,000 
   מהן SMOבניהול " מרור"מכספי   1,977,000 

    SCMIבניהול " מרור"מכספי   931,000 

=====================  
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 ו" תשסאדר, 2006פברואר תל אביב 
 

  להגשת בקשותשית והרביעיתילש ההתקופההחלטות על בקשות של 
 

 )il.org.scmi.www הודעה זו ומידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט(
 

 :הסבר ראשי התיבות
SMO = Stichting Marorgelden Overheid = בהולנד( ממשלתיים "מרור "לכספי העמותה( 

SAMO = Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid = בהולנד (ממשלתיים "מרור "לסיום טיפול בכספי העמותה( 
SCMI = Stichting Collectieve Marorgelden Israel =  ים בישראלקולקטיבי" מרור"העמותה לכספי 

SPI = Stichting Platform Israel ,ארגון גג של הארגונים של יוצאי הולנד בישראל 
 

 תקופה להגשת בקשה= סבב : לשם קיצור
 

SCMIe  itqkn zeavwd"xexn "miiaihwlew 

 
לניצולי שואה " מנות הפרטניות"שמקורם בממשלת הולנד חולקו כמעט במלואם ל" מרור"כספי  2004  שנתבסוף 

טיפול והמשך מעקב . ן הסבב הראשון והשנימלמטרות קולקטיביות ולבקשות ) 2003 עד 2000בשנים (ו יורשיהם א
 .SAMO העמותה  ייעשה על ידיאלה סבבים של הקצבותתשלומי ב

 . בלבדקולקטיביים בישראל" מרור"מכספי מוענקות ההקצבות  וSCMI-בכל הבקשות מטופלות מן הסבב השלישי והלאה 
 

eywad ly ziriaxde iyilyd aaqd elteh zg` dcigik 

 
לא נשאר מספיק זמן , 2004 לאוקטובר 11-ב סבב השניעל הבקשות של ההאחרונות  ההחלטות  קבלתאחרי 

 תקופת הכהונה SCMIלרוב חברי ההנהלה של  הסתיימה 2004 לדצמבר 8-במאחר ש, לטפל בבקשות של הסבב הבא
האלה  ההצעות עלההחלטות . הצעות לשינוייםהגדרת  להפקת לקחים וונוצל ארושנש החודשיים . בת שנתייםהראשונה

 .SCMI- כל הארגונים המיוצגים ב והנהלות SPIתהתקבלו בשיתוף פעולה עם הנהל
התקיימה , מונו לתקופת כהונה שנייהחברים שחברים חדשים ובהרכב של  SCMIהנהלת הישיבה הראשונה של  

התקבלו עד (והסבב הרביעי ) 30.6.2004התקבלו עד (הסבב השלישי בקשות של הטיפול ב. 2005 לאפריל 14-ב
להיענות לה בעקרון או  אםההנהלה ההחליטה  ,על הבקשה שהוגשהארגון ה לשימוע  שאחרי. אוחד) 31.12.2004

נקבעו , רוןלהיענות בעיק הוחלט לסכומים הגדולים יותר מתוך הבקשות עליהןאחרי קבלת יעוץ חיצוני פיננסי . לדחותה
הודעה על ה  מכתבי נשלחו2006 לינואר 8-בתקבלו ההחלטות האחרונות ו ה2006 לינואר 2-ב. כל ההקצבותסכומי 

 גבולנמצא על הכ סכום ההקצבות "סה. הענקת הקצבה או דחיית הבקשה בדואר רשום לכל הארגונים שהגישו בקשות
 .הסכום המיועד לחלוקה בסבבים האלהשל העליון 

 התברר שהבקשות 2004כאשר באוקטובר . משיכה בחזרה של בקשותמספר יחסית גבוה של בר ללהלן הס 
/ שינויים בהן מ להכניס "משכו מספר ארגונים את בקשותיהם בחזרה ע, 2005 תחילת רק  יטופלו30.6.2004שהוגשו עד 

 .31.12.2004שיפורים ולהגישן מחדש עד 
יוצאי הולנד  קת מקדמה גלובאלית לכל הארגונים בקהילייה של התייחסה להענ2005-אחת החלטות החשובות ב 
 בידי הנהלות הארגונים כספים למימון נמצאים, ה מראש של בקשה לפרויקט הגשללאכך ו. SCMI- במיוצגים הבישראל

 .יות חדשותת או תחילת פעילוות קיימיוהמשך או הרחבה של פעילו
 :י תנאיםשנות הארגונים התחייבו מראש בכתב לעמוד בהנהל
 .הפעילות תואמת את מטרות הארגון .א
 .SCMIשל התקנון וסדרי ההקצבה של תנאי הסף עונה להפעילות  .ב

ת בקשות  מקווה לראות בשנים הקרובוSCMIיותר חופש פעולה והנהלת בצורה הזאת ההנהלות של הארגונים קבלו 
 .מוצלחות למימון המשך לפעילויות

"  כןעקרונית"בקשות אלה נבחנו ואושרו ב. SCMIשל הנהלת מראש אשור ו  ובקשמספר ארגונים רצו להיות בטוחים
 . בחלקה או במלואה–מן המקדמה הגלובאלית העלות כיסוי ל
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 mekiq zetewz izyminekqe mixtqna. 
 

` .illk mekiq 

 ותכ תקופ"סה
4 - 1 

 2- ו1ות תקופ
  30.6.2003 בקשות עד(

 )31.12.2003-ו

 4- ו3 ותתקופ
 30.6.2004בקשות עד (

 )31.12.2004-ו

 
M = מליון 

 

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

  

 M10-כ  M25-כ  M35-כ
 

  .1 סבב הזהמיועד להקצבות  

M287.0 201 M185.4 145 M101.6 56 התקבלובקשות ש 
 

2.  

M25.8 20 M1.6 6 M24.2 14  ידי בקשות שנמשכו בחזרה על
 ארגוניםה

3.  

M49.0 34 M22.3 27 M26.7 7  בקשות שנדחו מאחר והן לא
 עמדו בתנאי הסף

4.  

M3.7 2   M3.7 2 או  טופל בגלל חוסר בנתוניםלא 
 מסמכים

5.  

M208.5 145 M161.5 112 M47.0 33  קבילות מבחינת תקנון בקשות
 וסדרי הקצבה

6.  

M72.6  M53.5  M19.1   השתתפות עצמית של הארגון
 'או השתתפות צד ג/ו

7.  

M135.9  M108.0  M27.9   סכום שהארגונים בקשו מכספי
 "מרור"

8.  

M48.2 62 M41.2 55 M7.0 7 הסיבות פורטו . בקשות שנדחו
 הדחייהלכל ארגון בהודעה על 

9.  

M0 7   M0 7  אשור מראש לשימוש הוענק
 במקדמה הגלובאלית

10.  

M0.1 1   M0.1 1  ארגון החליט לא לקבל את
פעילות לא כי ה,ההקצבה

 צעתתב

11.  

M32.6 הקצבות ב
 M3סך והלוואה ב

76 M21.9 הקצבות ב
 M3והלוואה בסך 

57 M10.7 18  בקשות שאושרו לבצוע
וקבלת הקצבה מכספי 

 "מרור"

12.  

 ערעורים שהוגשו 5  23  28 
 

13.  

M2.4 + ? 8 + ? M2.4 8(*)  M?   טרם
 הוחלט

 ערעורים שהתקבלו 
 

14.  

M35.0  הקצבות 
 והלוואה 

 M3בסך 

80 + ? M24.3 הקצבות  
 והלוואה 

 M3בסך 

62 M10.7 + ? 18  כולל " מרור"הקצבות מכספי
 קבלוערעורים שהת

15.  

 
  הגדלות להקצבות שהוענקו3- לבקשת שנדחו לפני כן ו5(*) 
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a .minegz itl exye`y mihwiexta zqixt 

  4- ו3ות תקופ 2- ו1ות תקופ 1 - 4ות תקופ

מספר  %
 פרויקטים

מספר  %
 יםפרויקט

מספר  %
 פרויקטים

 תחום

 סעד 6 79.9% 10 57.4% 16 64.3%
 רווחה 2 2.7% 12 16.2% 14 12.0%
 חינוך 0 0 2 6.1% 2 4.3%
 זיכרון 5 10.2% 9 4.9% 14 6.5%
 תרבות 1 0.7% 12 5.8% 13 4.2%
 מחקר מדעי 3 6.0% 13 8.6% 16 7.8%
 דת 1 0.5% 3 0.7% 4 0.7%
 בטחון 0 0 1 0.3% 1 0.2%

 כ"הס 18 100% 62 100% 80 100%

 

תוך תשומת לב , מיועדים למטרות קולקטיביות העונות לצרכים העכשוויים" מרור"כספי 

 .אהניצולי השומיוחדת ל
בעיקר לפרויקטים ,  של הסכומים שהוענקו לסעד ורווחה76%-בארבע הסבבים הוענק כ
 .לטובת ניצולי השואה

 

b. exye`y mihwiext )ב של שם הארגון-לפי סדר א( 
 

תקופת 
 הפרויקט

מכספי 
 "מרור"
 ₪-ב

מספר  ארגון שם הפרויקט תחום
 הבקשה

 

  .1 04/215 אלה ארגוניים-משוב ביןימי  רווחה 84,000  שנים4
 חינוך פסיכולוגי סעד 600,000  שנים4

 תרפיה קבוצתית
 סיוע פסיכיאטרי

 04/216 אלה
04/217 
05/305 

2.  

  .3 05/305 אלה Infocus רווחה 200,000  שנים4
  .4 04/203 אשל הנשיא )סרט קצר(יהודים הולנדיים בשואה  זיכרון 35,000 חד פעמי
  .5 05/309 בית יולס יעודיתהס' שיפוץ והרחבה של המח סעד 3,000,000 חד פעמי

  .6 05/304 'גנזך קידוש ה השואה בהולנד. תכנית חינוכית על תק זיכרון 200,000  שנים2
. מח 50,000 חדפעמי

 מדעי
מחקר וספר על תהליך השבת הזכויות 

 ")מרור("
המרכז הירושלמי לענייני ציבור 

 )03/056-תוספת ל (ומדינה
04/227 7.  

  .8 05/313 דות הולנדהמרכז לחקר יה Groningenחזנות בסגנון  תרבות 80,000 חד פעמי
מתקופת (קטלוג ומיכון תיקים מהולנד  זיכרון 500,000  שנים4

 ) השואה ואחרים
  .9 05/318 )03-022-תוספת ל(יד ושם 

  .10 05/325 מוזיאון לוחמי הגטאות שדרוג אולם התצוגה יהדות הולנד בשואה זיכרון 330,000 חד פעמי
. מח 100,000 חד פעמי

 מדעי
  .11 05/326 מכון ירושלים מפעל תורת חכמי הולנד

  .12 04/219 ופ'צ-ניני שירותי עבודה סוציאלית סעד 3,000,000  שנים4
  .13 05/319 ופ'צ-ניני homecare סעד 2,000,000  שנים4

  .14 05/321 עמותת ליווארדן בבית הכנסת בכפר בתיה זיכרון 30,000 חד פעמי
  .SPI( 05/316 15(ראל פלטפורם יש "מרור"סידור ומיכון ארכיון תקופת  מדעי' מח 500,000  שנים2

  .16 05/303 קהילת משכנות אחיעזר בית כנסת ומרכז קהילתי דת 50,000 חד פעמי

  
10,759,000 

  
  בלבדSCMIמכספי 

 
 4- ו3הקצבות סבב כ "סה
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 קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 
  תל אביב61572, 57271.ד.ת:כתובת לדואר , תל אביב, 10שדרות יהודית : המשרד 

 il.org.scmi.www: אתר באינטרנט, il.net.scmi@netvision: כתובת לאי מייל, 03-6241774 פקס 6241775-03. טל
 

 

 ז"כסלו תשס, 2006תל אביב דצמבר 

 
 החלטות

 31.12.05על בקשות של התקופה החמישית שהתקבלו עד 

 
 

 :הסבר ראשי התיבות
  echtsherstelRof en Roheid kansprakelijAorele M= Marorראשי תיבות של המלים ההולנדיות " מרור"

SMO = Stichting Maror-gelden Overheid = בהולנד (ממשלתיים "מרור "לכספי העמותה( 
SCMI = Stichting Collectieve Maror-gelden Israel =  קולקטיביים בישראל" מרור"העמותה לכספי 

 

 סבב= תקופה להגשת בקשה : לשם קיצור
  
 

SCMI itqkn zeavwde "xexn "miiaihwlew 

הדוח הזה והדוחות על הסבבים הקודמים ניתן למצוא באתר , ע אחריםהסברי רק, סדרי הקצבה, הכללים 
כ הסכום המבוקש "גם המצב שסה. לא חל כל שינוי בטיפול בבקשות לעומת הסבב קודם. il.org.scmi.www האינטרנט
שלושה ארגונים ענו בחיוב לבקשת . מידי סבבעלה בהרבה על הסכום שעמד לחלוקה חוזר על עצמו " מרור"מכספי 
SCMI בקשות בסך 6 לכל הארגונים לבדוק את הבקשות שוב והם משכו חזרה M 16.1₪ . 

 
 zeywa cegi` 

לשתים או יותר בקשות באותה תקופה של ארגון מסוים " מאוחדת" מחליטה במקרים מסוימים על הקצבה SCMIהנהלת 
 .את החלוקה הפנימית של סכום ההקצבה על פני הנושאים המאושריםובכך משאירה בידי הנהלת הארגון 

 .בסבב זה הוחלט כך פעמיים
 

 jynd zeywa 

פעמיות או -הקצבות אלה היו חד. 2004-למטרות קולקטיביות בישראל הוענקו לראשונה ב" מרור"הקצבות מכספי 
אם נמצא שהפרויקט הצליח והכספים . טבעי הדבר שבסבב זה הוגשו בקשות להמשך התמיכה.  שנים2-4לתקופות של 

 . ברצון החלטה חיובית על הקצבת המשךSCMIתקבל הנהלת , נוצלו בצורה טובה
 

zeywaa letihd meiq 

על הבקשות של ארגון אחד .  התקבלו ההחלטות האחרונות ולאחר מכן נשלחו התשובות לארגונים2006 ליוני 26-ב
התקבלה בנובמבר ) חיובית(ההחלטה על בקשות אלה . שובות ודיוני המשךשאלות הבהרה ות, התנהלו דיונים עקרוניים

 .רק לאחר מכן ניתן היה להשלים את הדוח הזה, 2006
 

dq"zewprend zeavwdd k 

כולל , אחרי בדיקות קפדניות של כל הבקשות.  M5₪ ניתן היה להקצות בסבב זה עד 2005-2010לפי קווי המדיניות 
 . ערעורים שכעת נמצאים בטיפול5התקבלו .  M4.3₪ בסך כולל  הקצבות14הוענקו , שימוע

 
  miaaqd ly zehlgdl mixerxr3e -4 

 ).SCMIעל פי התקנון ועדת הערעורים ממליצה ולאחר מכן ההחלטה הסופית בידי הנהלת (
 

 ₪ 35,165ערעור אחד התקבל והוספו .  ערעורים5על החלטות ההנהלה לבקשות מן הסבב השלישי והרביעי התקבלו 
 SCMIההמלצות של ועדת הערעורים לגבי ארבעת הערעורים האחרים אומצו על ידי הנהלת . להקצבה שהוענקה כבר

 .ולפיכך בקשות אלה נדחו סופית
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 miaaq mekiq3e -4minekqe mixtqna . 
 

 . בלבד2- ו1 העניקה הקצבות בסבבים SMOהנהלת 
 . העניקה הקצבות בכל הסבביםSCMIהנהלת 

 

` .iqillk mek 

 סבביםכ "סה
5 - 1 

 5כ סבב " סה
 

 סבביםכ "סה
4 - 1 

 
M = מליון 

 

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

מספר  ₪-סכומים ב
 בקשות

  

 סבב הזהמיועד להקצבות   M35-כ  M5-כ  M40-כ
 

1.  

M332.0 236 M45.0 35 M287.0 201 התקבלובקשות ש 
 

2.  

M42.0 26 M16.2 6 M25.8 20  בקשות שנמשכו בחזרה על ידי
 ארגוניםה

3.  

M49.0 34 0 0 M49.0 34  בקשות שנדחו מאחר והן לא
 עמדו בתנאי הסף

4.  

M3.7 2 0 0 M3.7 2  לא טופל בגלל חוסר בנתונים
 או מסמכים

5.  

M237.3 174 M28.9 29 M208.5 145  בקשות קבילות מבחינת תקנון
 וסדרי הקצבה

6.  

M82.7  M10.1  M72.6  עצמית של הארגון השתתפות 
 'או השתתפות צד ג/ו

7.  

M154.6  M18.8  M135.9   סכום שהארגונים בקשו
 "מרור"מכספי 

8.  

M51.4 71 M3.2 9 M48.2 62 הסיבות פורטו . בקשות שנדחו
 הדחייהלכל ארגון בהודעה על 

9.  

הוענק אשור מראש  7  4  11 
לשימוש במקדמה 

 הגלובאלית

10.  

M0.1 1  0 M0.1 1 לא לקבל את ארגון החליט 
כי הפעילות לא ,ההקצבה
 תתבצע

11.  

בקשות של ארגון אחד    2  2 
 שאוחדו

 

12.  

M36.9 הקצבות 
 M3והלוואה בסך 

₪ 

89 M4.3 14 M32.6 הקצבות 
 M3והלוואה בסך 

בקשות שאושרו לבצוע  75
וקבלת הקצבה מכספי 

 "מרור"

13.  

 ערעורים שהוגשו 28  5  33 
 

14.  

M2.4 + ? 9 + ? ? ? M2.4 9 ים שהתקבלו ערעור 
בחלקם הגדלת הקצבות (

 )שהוענקו

15.  

M39.3 הקצבות  
 והלוואה 

  M3₪בסך 

92 + ? M 4.3 +  ?
 הקצבות 
וערעורים 
 שהוכרו

14  +? M35.0 הקצבות  
 והלוואה 

 M3בסך 
 

" מרור"הקצבות מכספי  78
 כולל ערעורים שהוכרו

16.  

 
M23.2 

 
 2- ו1ממשלתיים בסבבים " מרור"מכספי 

 
M16.1 + ? 

 
 1-5קולקטיביים בישראל בסבבים " מרור"כספי מ
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a .minegz itl exye`y mihwiexta zqixt 

  1-4סבבים  5סבב  1 - 5סבבים 

מספר  %
 פרויקטים

מספר  %
 פרויקטים

מספר  %
 פרויקטים

 תחום

 סעד 14 64.1% 1 23.4% 15 59.8%
 רווחה 16 12.7% 4 61.0% 20 17.9%
 קר מדעימח 15 6.2% 3 8.5% 18 6.4%
 זיכרון 14 6.6% 3 2.0% 17 6.1%
 תרבות 11 5.2% 0 0% 11 4.6%
 חינוך 3 4.3% 1 2.3% 4 4.1%
 דת 4 0.7% 1 0.9% 5 0.7%
 בטחון 1 0.2% 0 0 1 0.2%
 עלייה וקליטה 0 0 1 1.9% 1 0.2%

 כ"סה 78 100% 14 100% 92 100%

 

של הקהילייה לצרכים העכשוויים אלה מיועדים למטרות קולקטיביות העונות " מרור"כספי 
 .תוך תשומת לב מיוחדת לניצולי השואה, של יוצאי הולנד בישראל

בעיקר , ומים סעד ורווחה של הסכומים שהוענקו בחמשת הסבבים הוענקו בתח78%-כ
 .לפרויקטים לטובת ניצולי השואה

 

b . exye`y mihwiext)ב של שם הארגון-לפי סדר א( 

 
משך 
 הפרויקט

מכספי 
 "מרור"

 ₪ב 

מספר  שם הארגון שם הפרויקט תחום
 הפרויקט

 

 .Dutch Forum 06/427 1 פעילויות הארגון רווחה 100,000 שנתיים
 .2 06/412 אלה רפיהפסיכות סעד 1,000,000 שנתיים

 .3 06/413 אלה עבודה קהילתית רווחה 1,600,000 שנתיים
 .4 06/405 ארגון עולי הולנד קליטת עולים עלייה וקליטה 80,000 שנתיים

 .5 06/402 ארגון עולי הולנד קרן מיוחדת רווחה 750,000 שנתיים
 .6 06/406 ארגון עולי הולנד מתאם רווחה 150,000 שנתיים
 .7 06/410 בית יולס  שנות בית יולס50ספר  מחקר מדעי 50,000 חד פעמי

 .8 06/434 בית מורשת ספרד מגירוש לגירוש זיכרון 20,000 חדפעמי
 .9 06/429 תל אביב, בית ספר להולנדית הוראת הולנדית חינוך 100,000 שנתיים

אנטישמיות ואנטי ישראליות  מחקר מדעי 50,000 חד פעמי
 בהולנד

יני ציבור המרכז הירושלמי לעני
 ומדניה

06/433 10. 

הנצחת חברי קיבוץ הזורע  זיכרון 55,000 חד פעמי
 ממוצא הולנדי

 .11 06/421 )ר"מלכ(וילפריד 

עמותת יתומי שואה הולנדיים  אחזקת אנדרטה זיכרון 10,000 חד פעמי
 בישראל

06/409 12. 

רכוש יהודים הולנדיים בישראל  מחקר מדעי 260,000 חד פעמי
 מלפני השואה

 .13 06/407 ורם ישראלפלטפ

 .14 06/426 שלמא רבא ספר תורה וספרי הפטרות דת 40,000 חד פעמי

 
 

 
4,265,000 

  
 5-כ הקצבות בסבב ה"סה

   

 
=====================  
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®¯¢Ú© Ï‡¯˘È Ì¯ÂÙËÏÙ = SPI

‰·ˆ˜‰Ï ˙Â˘˜· ˙˘‚‰Ï ‰ÙÂ˜˙ = ··Ò

··Ò Ω ‰˘˜· ˙˘‚‰Ï ‰ÙÂ˜˙ ∫¯ÂˆÈ˜ Ì˘Ï

השישי לסבב קולקטיביים והבקשות מכספי "מרור" והקצבות SCMI
Æwww.scmi.org.il Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ÌÈÈ˙˘ ˙ÂÁÂ„Â ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈ··Ò‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„‰ ¨‰Ê‰ ÁÂ„‰ ¨ÌÈ¯Á‡ Ú˜¯ È¯·Ò‰ ¨‰·ˆ˜‰ È¯„Ò ¨ÌÈÏÏÎ‰

ÏÚ ¯ÊÁ ‰˜ÂÏÁÏ „ÓÚ˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰·¯‰· ‰ÏÚ ¢¯Â¯Ó¢ ÈÙÒÎÓ ˘˜Â·Ó‰ ÌÂÎÒ‰ Î¢‰Ò˘ ·ˆÓ‰ Ì‚ ÆÌ„Â˜ ··Ò‰ ˙ÓÂÚÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË· ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï

Æ‰Ê ··Ò· ÂÓˆÚ

בקשות המשך
¯·„‰ ÈÚ·Ë ÆÌÈ˘ ¥≠≤ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙Ï Â‡ ˙ÂÈÓÚÙ≠„Á ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙Â·ˆ˜‰ Æ≤∞∞¥≠· ‰Â˘‡¯Ï Â˜ÚÂ‰ Ï‡¯˘È· ˙ÂÈ·ÈË˜ÏÂ˜ ˙Â¯ËÓÏ ¢¯Â¯Ó¢ ÈÙÒÎÓ ˙Â·ˆ˜‰

ÏÚ ˙È·ÂÈÁ ‰ËÏÁ‰ ÔÂˆ¯· SCMI ˙Ï‰‰ Ï·˜˙ ¨‰·ÂË ‰¯Âˆ· ÂÏˆÂ ÌÈÙÒÎ‰Â ÁÈÏˆ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ‡ˆÓ Ì‡ Æ‰ÎÈÓ˙‰ Í˘Ó‰Ï ˙Â˘˜· Â˘‚Â‰ ‰Ê ··Ò· Ì‚˘

ÆÌÈÈ˙˘Ï ˙Ï·‚ÂÓ Î¢„· ‰ÙÂ˜˙‰ ˙Â·ˆ˜‰‰ ‰·Â‚ ·˜Ú ¯˘‡Î ¨Í˘Ó‰ ˙·ˆ˜‰

בבקשות הטיפול סיום
ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‰ÁÈÏˆ‰ ‡È‰ ÌÚÙ‰˘ ˜ÂÙÈÒ· ˙Ú·Â˜ ‰Ï‰‰‰ ÆÌÈÂ‚¯‡Ï ˙Â·Â˘˙‰ ÂÁÏ˘ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏ·˜˙‰ ≤∞∞∑ ı¯ÓÏ ±≤≠·

˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘Ï ˙Á‡ ˙ÒÎ˙Ó ®‰ÒÂÓÚÂ ‰‡ÏÓ ‰¯˘· ÌÈ„·ÂÚ Ì˜ÏÁ·© ÌÈ·„˙ÓÓ ˙·Î¯ÂÓ‰ ‰Ï‰‰‰ ÆÍÎÏ ÌÈ·ˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙˘ÓÁ ÍÂ˙ ˙Â˘˜·‰ ÏÎ·

˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰Â ‡ÏÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ Ô˙Ó ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ˙ˆÓÂ‡Ó ‰„Â·ÚÏ „¯˘Ó‰Â ‰Ï‰‰‰ Â˘¯„ ˙‡Ê ÏÎ·Â ˙Â˘˜· ≤π ¢˜¯¢ ÂÏ·˜˙‰ ÌÚÙ‰ Æ˙Â·¯ ˙ÂÚ˘ Í˘ÓÏ

Æ‰˘˜· ÏÎÏ

המוענקות ההקצבות סה"כ
ÏÏÂÎ ÍÒ· ˙Â·ˆ˜‰ ±≤ ˜ÚÂ‰ ¨ÚÂÓÈ˘ ÏÏÂÎ ¨˙Â˘˜·‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ„Ù˜ ˙Â˜È„· È¯Á‡ Æ¶ µM „Ú ‰Ê ··Ò· ˙Âˆ˜‰Ï ‰È‰ Ô˙È ≤∞∞µ≠≤∞±∞ ˙ÂÈÈ„Ó‰ ÈÂÂ˜ ÈÙÏ

Æ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ‡ÂÏÓÏ ÂÎÊÈ ÂÏ·˜˙È˘ÎÂ ÂÏ·˜˙‰ Ì¯Ë ÌÈ¯ÂÚ¯Ú Æ¶ ≥Æ≥M

שהתפצל ארגון
Ì˘· ˙„¯Ù ‰˙ÂÓÚÏ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÏˆÙ˙‰ ≤∞∞∂ ˙˘· Æ¢„ÏÂ‰ ˙Â„‰È ¯˜ÁÏ ÊÎ¯Ó‰Ó¢ ˙ÂÏÈÚÙÓ „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‰È‚ÂÏÂ‡‚ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó·

ÌÈÂ‚¯‡‰ È˘˘ È¯Á‡ Æ≤∞∞µ≠· „ÂÚ ¢„ÏÂ‰ ˙Â„‰È ¯˜ÁÏ ÊÎ¯Ó¢Ï ‰˜ÚÂ‰˘ ˙ÈÏ‡·ÂÏ‚‰ ‰Ó„˜Ó‰ Ï˘ ÌÏÂ‰ ÏÂˆÈÙ SCMI ˙Ï‰‰ ‰˘¯„ ‰Ê ¯Â‡Ï Æ¢˙Â·˜Ú¢

Æ¢˙Â·˜Ú¢ ‰˘È‚‰˘ ˙Â˘˜·‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï SCMI ˙Ï‰‰ ‰ÏÎÈ ¨˙ÓÏÂ‰ ‰˜ÂÏÁÏ ÂÚÈ‚‰

ה–5 הסבב של להחלטות ערעורים
È„È ÏÚ ÂˆÓÂ‡ ˙ÂˆÏÓ‰‰ Æ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÆÌÈ¯ÂÚ¯Ú µ ÂÏ·˜˙‰ È˘ÈÓÁ‰ ··Ò‰ ÔÓ ˙Â˘˜·Ï ‰Ï‰‰‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ

Æ˙ÈÙÂÒ ÂÁ„ ‰Ï‡ ˙Â˘˜· ÍÎÈÙÏÂ SCMI ˙Ï‰‰

®SCMI ˙Ï‰‰ È„È· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÆÚÂÓÈ˘Â ÈËÂÂÏ¯‰ ¯ÓÂÁ‰ „ÂÓÈÏ È¯Á‡ ‰Ï‰‰Ï ‰ˆÈÏÓÓ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙„ÚÂ©

תפקידם המסיימים את הנהלה חברי סיכום של דברי
‰Ï‰‰ È¯·ÁÎ Í˘Ó‰·Â ¢¯Â¯Ó¢ ÈÙÒÎÏ ÌÈÏ‰‰Â ˙¯‚ÒÓ‰ ˙Ó˜‰ ¨ÌÈ˙ÓÂ ÌÈ‡˘Ó· ±πππ≠· SPI ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÌÈÏÈÚÙ ÂÈÈ‰ ‰Ï‰‰ È¯·Á ¯ÙÒÓÓ ÌÈ„Á‡ ¨Â‡

ÈÙÒÎ Æ·Â˘ ¯Á·È‰Ï ÏÎÂ ‡ÏÂ Â˙Â‰Î ˙‡ ÌÈÓÈÈÒÓ Â‡ Æ¯˘Ù‡Ó ÔÂ˜˙‰˘ ˙ÂÈˆ„˜‰ È˙˘ Â¯Â·Ú ÂÓÈÈ˙ÒÈ ≤∞∞∑ ÏÈ¯Ù‡ ˙ÏÈÁ˙· ÆSCMI≠·Â Kamer III≠·
Û˙˙˘‰Ï Â˜ÏÁ· ÏÙ˘ ¢‰¯Ó¢ ˙ÂÎÊÎ ÌÈ˘È‚¯Ó Â‡ ÆÂÁˆ¯ Â˙ÁÙ˘Ó È·Ó ‰·¯‰ Ì‚ ‰· ¨È„Â‰È‰ ÌÚ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰· ¯Ó‰ ÏÙ˘‰ ¨‰‡Â˘‰ ÔÓ ÂÚ· ¢¯Â¯Ó¢

ÆÏ‡¯˘È· „ÏÂ‰ ÈÏÂÚ Ï˘ ‰ÈÈÏÈ‰˜‰ ˙·ÂËÏ Ì˙·ˆ˜‰Â Ì„ÂÚÈÈ Ï˘ ˙ÂÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘·Â ‰Ï‡‰ ¢¯Â¯Ó¢ ÈÙÒÎ ˙‚˘‰·



1  6 סבבים סה"כ 6 סבב סה"כ 1  5 סבבים סה"כ מליון = M

₪ב סכומים מספר
בקשות ₪ב סכומים מספר

בקשות ₪ב סכומים מספר
בקשות

45M כ 5M כ 40M כ הזה סבב להקצבות מיועד 1

366.9M 265 34.9M 29 332.0M 236 שהתקבלו בקשות 2

44.0M 28 2.0M 2 42.0M 26 ידי על בחזרה שנמשכו בקשות
הארגונים 3

49.0M 34 0 0 49.0M 34 בקשות שנדחו מאחר
בתנאי הסף עמדו והן לא 4

3.7M 2 0 0 3.7M 2 טופלו בגלל חוסר בנתונים לא
מסמכים או 5

270.3M 201 32.9M 27 237.4M 174 בקשות קבילות מבחינת תקנון
וסדרי הקצבה 6

95.0M 12.3M 82.7M של הארגון השתתפות עצמית
ג' צד השתתפות ו/או 7

175.2M 20.6M 154.6M בקשו שהארגונים סכום
"מרור" מכספי 8

57.6M 80 6.2M 9 51.4M 71 לכל פורטו הסיבות שנדחו. בקשות
הדחייה על בהודעה ארגון 9

13 2 11 לשימוש מראש אשור הוענק
הגלובאלית במקדמה 10

0.1M 1 0 0.1M 1 ההקצבה, את לקבל לא החליט ארגון
תתבצעה לא הפעילות כי 11

6 4 2 שאוחדו אחד ארגון של שונות בקשות 12

40.2M
הקצבות
והלוואה

₪ 3M  בסך

101 3.3M 12
36.9M

והלוואה הקצבות
₪ 3M  בסך

89 לבצוע שאושרו בקשות
"מרור" מכספי הקצבה וקבלת 13

?+ 38 ? 38 שהוגשו ערעורים 14

? + 2.4M ? + 9 ? ? 2.4M 9 שהתקבלו ערעורים
שהוענקו) הקצבות הגדלת (בחלקם 15

? + 42.6M
הקצבות
והלוואה

₪ 3M בסך

104
? +

הקצבות 3.3 M
לערעורים ? +

שיוכרו
? + 12

39.3M
והלוואה הקצבות

₪ 3M בסך
92 "מרור" מכספי הקצבות

שהוכרו ערעורים כולל 16

23.2M 2ו מכספי "מרור" ממשלתיים בסבבים 1

? 19.4+M 61 בסבבים בישראל קולקטיביים "מרור" מכספי

וסכומים. סבבים  במספרים לשישה סיכום
Æ„·Ï· ≤≠Â ± ÌÈ··Ò· ˙Â·ˆ˜‰ ‰˜ÈÚ‰ SMO ˙Ï‰‰

ÆÌÈ··Ò‰ ÏÎ· ˙Â·ˆ˜‰ ‰˜ÈÚ‰ SCMI ˙Ï‰‰

כללי סיכום א.



1  סבבים 6 6 סבב 51 סבבים

% מספר
פרויקטים % מספר

פרויקטים % מספר
פרויקטים תחום

57.3% 17 23.4% 2 59.8% 15 סעד

19.8% 24 61.0% 4 17.9% 20 רווחה

6.5% 20 8.5% 2 6.4% 18 מחקר מדעי

6.0% 19 2.0% 2 6.1% 17 זיכרון

5.1% 5 2.3% 1 4.1% 4 חינוך

4.2% 11 0% 0 4.6% 11 תרבות

0.7% 6 0.9% 1 0.7% 5 דת

0.2% 1 0 0 0.2% 1 בטחון

0.2% 1 1.9% 0 0.2% 1 וקליטה עלייה

100.0% 104 100.0% 12 100.0% 92 סה"כ

משך
הפרויקט

מכספי
"מרור"
ב ₪

תחום הפרויקט שם הארגון שם הפרויקט מספר

שנתיים 35,000 רווחה COM עם ביחד € 6370
בארה"ב שואה יוצאי הולנד לניצולי CFDHS USA (*) 07500 1

שנתיים 800,000 סעד פסיכותרפיה אלה (*) 07509 2

שנתיים 800,000 רווחה קהילתית עבודה אלה (*) 07510 3

פעמי חד 50,000 רווחה בפולין במחנות ביקור אלה (*) 07512 4

פעמי חד 150,000 רווחה 2008 הולנד יום ארגון עולי הולנד (*) 07503 5

פעמי חד 100,000 סעד יום מעון העמק בית (*) 07514 6

פעמי חד 100,000 זיכרון בהולנד חומר העתקת
ושם ליד והעברה ושם יד 07506 7

שנתיים 400,000 רווחה שונים אבות בבתי דיירים ביקורי ניניצ'ופ 07523 8

שנים 3 150,000 מחקר מדעי מהולנד עלייה שנות 100  ספר ענאיה 07504 9

שנתיים 100,000 מחקר מדעי נושאים משולבת למספר הקצבה עקבות 07515519 10

שנתיים 600,000 חינוך תיכוניים על ללימודים מלגות מלגות קרן (*) 07502 11

פעמי חד 20,000 דת תורה ספר בכתיבת השתתפות רבה שלמא (*) 07508 12

3,305,000 6ה בסבב הקצבות סה"כ המשך הקצבת (*)

®ÌÈ··Ò‰ ÏÎ· •≠‰ Ï˘ „¯ÂÈ ¯„Ò ÈÙÏ© תחומים לפי שאושרו פריסת בפרויקטים ב.

®ÔÂ‚¯‡‰ Ì˘ Ï˘ ·≠‡ ¯„Ò ÈÙÏ© פרויקטים שאושרו ג.

¨Ï‡¯˘È· „ÏÂ‰ È‡ˆÂÈ Ï˘ ‰ÈÈÏÈ‰˜‰ Ï˘ ÌÈÈÂÂ˘ÎÚ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙ÂÂÚ‰ ˙ÂÈ·ÈË˜ÏÂ˜ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ ‰Ï‡ ¢¯Â¯Ó¢ ÈÙÒÎ

Æ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈÏ ˙„ÁÂÈÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ÍÂ˙

¨È˘ÈÏ˘‰ ÏÈ‚‰ ˙·ÂËÏ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ¯˜ÈÚ· ¨‰ÁÂÂ¯Â „ÚÒ ÌÈÓÂÁ˙· Â˜ÚÂ‰ ÌÈ··Ò‰ ˙˘ÓÁ· Â˜ÚÂ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ Ï˘ ∑∑•≠Î

Æ±π¥∞ ÈÙÏÓ ÌÈÏÂÚÂ ®Ì·Â¯·© ‰‡Â˘‰ ÈÏÂˆÈ ÂÈÈ‰„

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
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Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid 13 augustus 2007

Jaarverslag 2006
Bijlage I

Te betalen Te betalen
Proj. 31 dee. Betaald 31 dee.

nr Organisatie Project naam 2005 2006 2006
NIS NIS NIS

03-004 Jad Davids entr,fee, mthfee,homecare 2.377,000 545,500 1.831.500
03-006 lOB Aleh project 331.667 132.667 199,000
03-010 lOB commWlity coordinator 150,000 50.000 100,000
03-013 lOB Keren Mejuchedet 250,000 50,000 200,000
03-014 Stipendum Fonds stipendia for tertiar educ, 768,000 365,000 403,000
03-020 Yahav- Sde Nechemia ext. nursinghome 591.000 91.000 500.000
03-022 Yad Vashem catal. and compo 16K fies 250.000 100,000 150,000
03-023 NINlemz convert pilot home cae 342.000 57,000 285,000
03-024 NINlern home care severly il pers, 175,000 ° 175,000
03-028 Lochamei Bagetaot comp, And restoration 100,000 0 100,000
03-029 Elah psychotherapy 750,000 750.000 0

03-036 Elah mem" coping, visit camps 75,000 75,000 °

03-050 Center Dutch Jewiy inv, material Dutch Jewiy 65,000 ° 65,000
03-053 Center Dutch Jewiy backup and pr. of exist. interv. 30,000 0 30.000
03-054 Center Dutch Jewiy Genealogy project 80,000 80,000 °

03-056 Jer. center public afairs res. + book rest. Process 50,000 50.000 °

03-059 Westerweel group docum, Film 36,500 40,000 -3.500
03-061 Westerweel group website 14,000 14,000 °
03-063 Re'ut - Beth Bar social activities in the Borne 150,000 37,500 112,500
03-076 lOB website 10,000 10,000 °

03-078 lOB improving contact groups 206,250 41.250 165,000
03-079 NINlemz core social services 1.50,000 1.50.000 0

04-102 Yahav Kibbutz Shluchot 100,000 0 100,000
04-104 Dutch Jewish Oiph data verificatiion 75,000 0 75,000
04-105 Keren ha Naziv new furniture for Sjoel 50,000 50,000 °

04-107 Jerusalem Center Dutch anti semitism 77500 77500 0

04-109 Galli Vatik Beit Turkiz therapy ar & 33.500 33,500 0

crafit
04-1I1 Tempo Dullu Gatherings 14,000 14,000 °

04-116 lOB meetings of generations 5,000 ° 5.000
families

04-120 Elah Therapy at home 225,000 225.000 °

04-121 Elah Therapeutic writing group 150.000 50,000 100,000
04-123 Elah Infocus 159.200 89,800 69,400
04-125 Rivgat Yotsee Bolland research possessions Oiphans 75,000 0 75,000,

) 04-126 Rivgat Yotsee Bolland Cultual events 14,000 0 14.000
04-135 Dutch Jewiy CD recording Chazanoet

Curcacao I i. 000 0 11.000
04-138 Dutch Jewiy 35,697 35,698 -I
04-139 Dutch Jewiy funiture etc librar 296,250 0 296.250
04-141 Yad Vashem Mobile education unit 37.500 37,500 °

04-142 Yad Vashem Names on the internet 45,000 45.000 0
04-152 Beit Hatefutsoth CD Seph Chaz A'dam London

NY 17,000 17,000 0

04-156 Yeshivat Mesilat Y osef building for activities a shul 25,000 25,000 °

04-157 Yoga & Meditation Yoga & medition lessons for
Turiya Dutch 54.000 0 54,000

Totaal NIS 9.551.064 4.438.915 5.112.149

Koers NIS 5,4351 5,4776 5,5200

Totaal Euro 1. 7 57 ,293 810,383 926.1I4
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ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISE
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFM

Gewaarmerkt voor identifica

Administrator
Comment on Text
Moet zijn €946.910 (1.757.293 - 810.383).




