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 הקדמת היושב הראש

 

( SCMI) 'ישראל' מרור'העמותה לכספים קולקטיביים 'יש לי את הזכות לכהן כיושב ראש החמישי של 

על פי כל הציפיות הגענו לשלבי . 2001העמותה הוקמה באמסטרדם בקיץ . 2015בספטמבר  1 -החל מ

. שנים 5עד  4 -בעוד כ SCMI -האחרונים של קיומנו כעמותה וההנהלה הנוכחית תצטרך לבטל את ה

 .   אינה משימה קלה, את יתרת הכספים שכל הזמן פוחתתבצורה נכונה אחריותנו לחלק 

 

אבל  לא רק תרמו תרומה אדירה, שלה/ כל אחד ואחת בדרך שלו, עולה שקודמי SCMIמההיסטוריה של 

אני בדעה שזה נכון להביע , SCMIעכשיו שהתחלנו לסיים את . לאלה שבאו ממקומם" ירושה"גם השאירו 

יהודית , רסני –אילנה בראף , אברהם רות: תודתנו וכן הכרת טובה ליושבי הראש הקודמים, את הערכתנו

מתנדבים  –בלי יוצאי מן הכלל  –הם  SCMIמנהלי . מילול ובשמונה שנים האחרונות את אברהם דה ווריס

  . אסור לשכוח עניין זה. שמוכנים להשקיע זמן ואנרגיה וכמו כן את ליבם ונשמתם בתפקיד

 

יוחזרו על ידי שהוחזרו או  הזמינים לנהל ולחלק את הכספים, הן להשיג SCMIהמטרות הרשמיות של 

לעמותות או לארגונים בישראל  ולהעבירחברות הביטוח והמדינה ההולנדית , הבנקים, הבורסה ההולנדית

לטובת  קולקטיביותמיועדים למטרות  SCMIכספי מרור . ההולנדית בישראל –לטובת הקהילה הישראלית 

 .הקהילה ההולנדית היהודית בישראל

 

שמדובר על , אם מותר לי להשתמש כאן בשפה ברורה יותר, חיםאבל מה שלפעמים שוכ. זה נשמע יפה

, בנות דודים ובני דודים, אחיינים ואחייניות, אחים ואחיות, סבים וסבתות, כספים ורכוש של ההורים

והסכומים שהוחזרו  –אמיתי " בכסף דם"מדובר כאן . קרובי משפחה וחברים שנרצחו, דודים ודודות

כל מה שאנחנו  –כספי מרור הם כסף מר . טיפה קטנה בטווח הדם העצום הם רק, בצורה של כספי מרור

יכולים לעשות זה לדאוג שהסובסידיה ( הניצולים והדורות שנולדו אחרי השואה שמיוצגים בהנהלתנו)

 .    תעובר למעשה לפרויקטים שתורמים באופן משמעותי לרווחת קבוצת היעד שלנו

 

 הנהלה שקופה

 

בעניין זה . 2004נרשמה ברשם החברות בירושלים כעמותה זרה בשנת  SCMIתת עמו, כפי שאולי ידוע

היא עמותה אחרת מכל העמותות האחרות שפועלות לרווחת הקהילה ההולנדית והקהילה  SCMI -ה

כי אנחנו חייבים לשמור על ההוראות המשפטיות ההולנדיות שחלות על , הולנדית לשעבר בישראל

 .  עמותות

 

והואיל . ח הפיננסי השנתי לממשלה כל שנה"כי בהולנד אין חובה למסור את הדו, גמהלדו, התברר לנו

אחת ההחלטות של ההנהלה הנוכחית היא להפקיד את . ואנחנו עמותה זרה גם אין לנו חובה כזו בישראל

המסמכים פתוחים לציבור , ברשם החברות ולפיכך 2015עד  2001כל הדוחות הפיננסיים החל משנת 

 . לביצוע המהיר של החלטה זו, אילן קמיל, חנו מודים לרואה החשבוןאנ. הרחב
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על פי . לעמותות הישראליות יש חובה למנות וועדת ביקורת עם התחייבויות משפטיות משמעותיות

דבר זה אומר שלהנהלה יש עול . אין לנו חובה למנות וועדת ביקורת, והחוק ההולנדי SCMIהתקנון של ה 

 .אין הרבה מה לעשות, לצערנו הרב. כבד יותר הואיל ועליה לבדוק את עצמה

 

 רישום במרשם המסחרי ההולנדי

 

. ההנהלה הנוכחית השקיעה זמן רב בתיקון הרישומים של חברי ההנהלה בלשכת המסחר באמסטרדם

בהולנד חלה חובה משפטית לרישום מינוים , SPI -רות שחברי ההנהלה ממונים באופן רשמי על ידי הלמ

רשם בדומים כמו  ליםהנה שמבחינה זו(, KvK)ל "או פיטורים של חברי ההנהלה בלשכת המסחר הנ

דיווח על שינויים ברשם המסחרי חלים על כל אחד או אחת של המנהלים של עמותה . החברות בישראל

לפני  SCMI -חברי הנהלה שסיימו את תפקידם ב. אף על פי כן ההנהלה רשאית להעניק ייפוי כוח לאחרים

 '.וכו, שנים רבות היו עדין רשומים כמנהלים ואפילו הגזבר

 

אבל תמיד יש את הסיכון שצד . זה לא משנה הרבה, האמת היא?". מה זה משנה, "ברור שאפשר להגיד

כי , חראית שהמידע לגבי ההנהלה לא רשום בצורה נכונה במרשם המסחרישלישי מעמיד את העמותה כא

עבד קשה כדי , מר רוני פולק, מזכירנו. הרי לצד שלישי מותר להסתמך על המידע שנרשם במרשם המסחרי

הסיבה . אנחנו מודים לו על כך. KvK -להוציא את החברים לשעבר מהמרשם ולעדכן את המידע ב

וחבר ההנהלה העתידי חייב  אישית חובהכי החובה להודעה היא , דמה זו היאשמזכירים את העניין בהק

 .להיות מודע לכך

 

SCMI ומחקר גישוש 

 

דיאלוג היהודי "-התעמתה הנהלתנו עם החלטה של משרד האוצר ההולנדי וה 2015אוקטובר / בספטמבר

למנות את ( ארגון הגג של הקהילה היהודית ההולנדית – CJO – Centraal Joods Overleg" )המרכזי

למפות את העובדות והנסיבות הרלוונטיות "כדי ( E&Y: להלן)נג אי אנדמשרד רואי החשבון ארנסט 

לקבל מבט מאחורי הקלעים של " וכדי" בקשר לסימנים של אי סדרים אפשריים בהוצאות כספי המרור

 ".ניהול והוצאות כספי המרוראחרים שמעורבים בהארגונים העמותות וה

 

וכמו כן לא השתתפה בישיבות בהן '( האשמות וכד)לא קשור לעניינים האמורים  SCMI -למרות שה

 . לשתף פעולה CJO -בכל זאת התבקשנו על ידי ה, הוחלט שיש צורך לערוך חקירה

 

מטה התעסקו  והחותם, מר איתמר אנגלסמן, הגזבר שלנו. החליטה להיענות לבקשה SCMI -הנהלת ה

חקר  E&Y -ובסוף צוות ה E&Yבלענות על השאלות של , בחיפוש מסמכים, ממש חודשים באיסוף עובדות

 .  E&Y -עמודים שנמסר ל 37ח הכולל "ממציאתנו בדוחיברנו את אנחנו . אותנו בהרחבה

 

על  E&Yי ושנבדקו על יד SCMI -מסרנו מסמכים מארגונים אחרים בישראל שנמצאים בארכיב ה, כמו כן

זה אני  –אני לא רוצה לדבר על החקירה . מנת לעזור להם להציג את עמדותיהם כמה שיותר מדויק

 . אבל זה גרם לדבר אחד או שניים. משאיר לאחרים ולהיסטוריונים עתידיים
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 SCMIזרימות הכסף על ידי 

 

ראש חדש שאלתי כיושב . במקום לעבוד רק על העתיד –ל הכריח אותנו לבדוק את העבר "המצב הנ

כמה עוד נקבל וכמה היינו צריכים , SCMI -כמה כסף קיבל ה: שאלה שחשבתי שהיא שאלה די פשוטה

, כמה היינו צריכים לקבל, אבל התברר שהשאלה האחרונה. ושלא נקבל עוד כסף' שנגמר'ענו לי  ?לקבל

 .מאוד קשה לענות

 

 18,36קיבל בסך הכל  SCMI -ה, אנגלסמןעל פי החישובים שבצעו בעיקר על ידי הגזבר שלנו איתמר 

זיקת הנאה והחזר ההוצאות מאת משרד האוצר מאז , כולל ריביות( ח"מיליון ש 97,97)מיליון יורו 

שנמסרו בדוחות השנתיים ( מיליון יורו 16,6בסביבת )סכום זה עובר את ההערכות . 2001הוקמה בשנת 

 .לפני יותר מעשר שניםאך אלה היו חישובים תיאורטיים שנעשו , הקודמים

 

ששינה את שמו מאוחר יותר  SMO)ומהממשלה ( SIM, SIVS, SIES)סכום זה התקבל מעמותות התביעה 

לנו ברירה והיינו חייבים להתעמק  הייתהולכן לא  SAMO -התמקדה ל E&Yהחקירה של (. SAMO -ל

ויתור "אשרו , בין היתר, בו CJOעם ( לא מתוארך)הסכם  SPIחתם  2013אוגוסט ( או בסביבת)-ב. בעניין

ל ולא חתם "לא היה מעורב בהסכם הנ SCMI. בתנאי שיבצעו את התנאים שבהסכם SAMO -ל" מלא

 .לטובת פרויקטים בישראל SCMI -למרות שכל העניין היה על הכספים שמגיעים ל, עליו

 

 SAMOחילוקי הדעות שלנו עם 

 

 SAMOההנהלה היומית ניסתה לשבת עם . SAMO -על פי החישובים שלנו מגיעים לנו עוד כספים מ

אנחנו מאמינים ששיחות אלו . אבל זה עוד לא קרה –מסביב לשולחן כדי לברר דבר אחד או שניים 

ישולמו  SCMIיהיה עצוב מאוד אם הכספים שמיועדים עבור הפרויקטים של . יתקיימו בשלב מסוים

ה למיטב יכולתה כדי למנוע או לפחות להפחית ההנהלה היומית תעש –במקום לעורכי דין ורואי חשבון 

 .את ההוצאות כמה שאפשרי

 

יש  SAMOלפי דעתו של . הציג לנו SAMO -אני יכול לגלות את החישובים ש, בלי להיכנס לפרטיים 

כבר , SMOדהיינו  SAMOקודמו של , מסכום זה. יורו 7,656,632.57סכום בסך של  SCMI -להעביר ל

פרויקטים שאושרו על ידי ( 53)יורו ישר עבור  4,420,000סכום בסך של  2003/4שילם בשנת 

SMO/SAMO , עוד לפני שהנהלתSCMI במילים אחרות. השלימה התחילה לטפל בבקשות באופן פעיל ,

אך שכן מיועד לטובת הקהילה ההולנדית  SCMIאו נוהל על ידי /מדובר בסכום שלעולם לא התקבל ו

 .ישראלב

 

, SAMOעל פי . 2015בסוף  SCMIיורו ל  4,032,846בסך של " מקדמה"שילם ( SAMO)לאחר מכן 

."  SCMI -ל 94.4%מההון הזמין כבר הועבר בתור מקדמה : "... 2016ואני מצטט ממכתב מספטמבר 

 .  יורו 262,203.39עוד  SCMIמאשר שמגיע ל  SAMOאפילו , במילים אחרות
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 .2017שוכנעת שמגיע לנו הרבה יותר ונעבוד על זה בשנת ההנהלה היומית מ

 

ולפיכך גם עם משרד האוצר ) SAMOבתור יושב ראש חשוב לי שתדעו כי אנחנו רואים את הסכסוך עם 

יתכן שיש טעויות . כסכסוך טכני בו יש חילוקי דעות על פירוש החוקים וההסכמים השונים( ההולנדי

אך , שרמזו לנו באופן לא רשמי שמסכימים איתנו E&Y -מסרנו חלק מחישובנו ל. במדיניות התשלומים

E&Y רה שלהםטוען כי הנושאים שהעלינו הם מחוץ להיקף של מנדט החקי. 

 

 שיקולים מוסריים ואתיים

 

בהנהלה היומית דנו בהרחבה האם שווה לגרום לאי שקט מסוים בקהילתנו היהודית בישראל ובהולנד 

זה . תעזבו את זה: "הרבה פעמים אומרים לנו. עבור סכומים שלא יעברו בין מיליון לשני מיליון יורו

מודבר כאן בכסף דם שיש  -שכמו שכבר אמרתי  –ין וההנהלה תומכת בי בעני –דעתי האישית היא ." עבר

להנהלה אין את הזכות המוסרית והאתית לוותר על . להוציא עבור הרווחה של ניצולי השואה ההולנדיים

 .   ללא קשר לגודל הסכום. הכסף

 

 SCMI -אני מודה לכל הנהלת ה. זו השאיפה שלי, SCMI -כל עוד שיש לי את הזכות לכהן כיושב ראש ה

בשנה האחרונה ההנהלה התחזקה על ידי , ולא רק זה. ל התמיכה שהנהלת היומית והחותם מטה מקבליםע

זה לא מושך להיכנס להנהלה . אקדמאיים ומשפטניים, עובדים כרואי חשבון" בחיים היום יומי"נציגים ש

 .ושבסופו של דבר יתבטל' שעומדת להיסגר'של עמותה 

 

בלי לפגוע . SPI -רגונים הציגו חברי ההנהלה הטובים ביותר לפני האני ממש גאה בהנהלתנו ומודה שהא

 .תודה רבה איתמר. SCMI -איתמר לא ר ה. ברצוני להודות באופן אישי את איתמר אנגלסמן, באחרים

 

. בהחלט שווה את המאמצים הכל, וכתוצאה מכך לחלק יותר כסף SCMI-אם נוכל להאריך ביחד את חיי ה

חייבים לפתח את מקורות , SCMI -שבמידה רבה תלויים ב, כל הארגונים ההולנדים בישראל, בינתיים

 . לא ניתן להתחיל בזה מוקדם מדי. ההכנסה משלהם באופן עצמאי

 

 ,יושב הראש שלכם

 זוהר-חיים אבן

 

 

 

 

 

 

 

 SCMIמידע כללי על 
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חברים שהם מייצגים את הארגונים בישראל שמוכרים בקהילה  9ההנהלה של העמותה מורכבת מלפחות 

ההנהלה . הולנדי בישראל –כלומר שלא חבר בארגון יהודי , חברים בלתי תלויים 3ההולנדית ועוד 

מלבד . חברים 12חברים בלתי תלויים שזה ביחד  3נציגים של ארגונים ועוד , חברים 9הנוכחית סופרת 

יש לציין . ה ואין באפשרותו של חבר להשתתף בישיבת ההנהלהמתמנים ממלאי מקום במיד, זאת

 . שלארגונים קשה למנות ממלאי מקום

 

, מתנהלת על ידי ההנהלה היומית שמורכבת מיושב הראש SCMI -הנהלת ה, בהתאם לתקנון ולמסורת

 .   ותהתפקידו של ההנהלה היומית הוא לטפל בעניינים הנוכחיים של העמ. הגזבר וחבר ההנהלה, המזכיר

 

על נושא זה מחליטה  –יש להנהלה היומית סמכות רחבה אך אין באפשרותו להחליט על הענקת הקצבאות 

בקשות . באוקטובר 31ההנהלה מטפלת בבקשות לקצבאות שהוגשו כל שנה עד . ההנהלה המלאה בלבד

 .ל אינן מטופלות"שהתקבלו לאחר תאריך הנ

 

הבקשה יכולה להתייחס לשנתיים החל . תקופה של שנתייםכל ארגון רשאי להגיש בקשה להקצבה על 

 .מהראשון בינואר של השנה שבאה מיד אחרי כן או  ניתן להגיש שנה מראש

 

 . תקנות ההקצבה ותוכנית המדיניות, החלטות ההנהלה הינן בהתאם לכללי התקנון

 

להם תפקיד ניהולי  שחבריה אין, הארגון רשאי להגיש ערעור בוועדת הערעורים נגד החלטות ההנהלה

 .  היהודית בישראל –באחד הארגונים בקהילה ההולנדית 

 

 . ארגונים שמקבלים הקצבה מחויבים למסור דיווח ביניים ובסוף הפרויקט על שימוש הכספים

 

 :דהינו, ההנהלה בוחרת מהרכבה שלוש וועדות

 

דה של ההנהלה היומית הוא תפקי. גזבר וחבר ההנהלה, מזכיר, שמורכבת מיושב ראש – ההנהלה היומית

 .   לטפל בעניינים השוטפים של העמותה

 

 . מפקחת על שימוש הכספים למטרה המיועדת ועל תשלום הקצבות - וועדת המעקב

 

תפקידה לפקח מקרוב על ניהול הכספים על ידי שתי חברות השקעה ובמידת הצורך  – וועדת הכספים

 .להחליט לגבי הרכב חבילת ההשקעה

 

 www.scmi.org.il: למידע נוסף חפשו באתר

 

 

 הרכב ההנהלה

 

http://www.scmi.org.il/
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 :ההנהלה מורכבת משמונה חברים שמייצגים את הארגונים הבאים

ניני סצופ , יד דווידס, המרכז לחקר יהדות הולנד, בית יולס, בית יוליאנה, ארגון עולי הולנד, אלה, איילה

. ההנהלה מורכבת מעוד שלושה חברים שאינם חברים בהנהלות הנזכרות לעיל, מלבד זו. יוםוקרן סטיפנד

 . ההנהלה מורכבת בסך הכל מאחד עשרה חברים

 

 :ההנהלה הנוכחית

 נציג תפקיד ארגון 

 רוני פולק מזכיר איילה 1

 עמירם קליין חבר אלה 2

 שמעון ווגה חבר ארגון עולי הולנד 3

 יהודי כינר חבר בית יוליאנה 4

 יוסי בק חבר ית יולסב 5

המרכז לחקר יהדות  6

 הולנד
 איתמר אנגלסמן גזבר

 ן בורןשמעון ו חבר ידסיד דו 7

 חיים אבן זוהר יושב ראש ופ'צניני  8

 תמר אלמור חברה בלתי תלויה 9

 איזידור פולק חבר בלתי תלוי 10

חבר הנהלה , חבר בלתי תלוי 11

 היומית
 מיכה שמעוני

 

 ח"דו

 

 .התאפיין בעקבות כמה אירועים שכדאי לציין כאן 16סבב 

 

SCMI  בחרה הנהלה יומית חדשה המכהנת על ידי חיים אבן זוהר כיושב ראש שהתחיל את תפקידו

 . ההון פוחתבמודעות שהעמותה תתמשך עוד כמה שנים עם ההון הקיים כאשר בכל סבב 

 

ש כדי להבטיח שהכספים שהוקצאו ישמשו למטרות לפיכך הכרחי שמעיינים היטב בכל פרויקט שהוג

 .     המצוינות בבקשה שבהתאם לתקנון ותקנות הקצבה של העמותה

 

גילינו אי סדרים , כאשר בדקנו את הדוחות הפיננסיים של אחת העמותות שמגישה באופן סדיר פרויקטים

ניתנו הגבלות לבקשה , לפיכך. הוהן מחוצה ל SCMI -הן ב, גילוי זה גרם לדיון חריף. בדוחות הפיננסיים

אנחנו סומכים שהעמותה המסוימת תנקוט בצעדים כדי להחזיר את . של העמותה המסוימת( פרויקט)

 .האימון

 

-2002קיבל בתקופה בין  SAMO -בהולנד בגין הריביות ש SAMOעניין שני זה חילוקי הדעות עם 

2014 .SCMI מאפשר ל , כמיליון יורו, זה סכום. דבר שלא קרה, היה צריך לקבל את חלקוSCMI 

או  -שבסופו של דבר נקבל את הסכום , אנחנו עובדים על העניין כך. להמשיך את פעולותיו במספר שנים

 .   ונפקדו בחשבוננו, חלק ממנו
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ל "גם בעקבות פטירתו של זאב דה לוי ז -החליטה  SCMI -חברה ב הייתהששנים רבות , קרן מלגות

כתוצאה מכך לא . להפסיק את פעולותיה ולפרק את עצמה, SCMIונציג בהנהלת שכיהן כיושב הראש 

 .16הוגש פרויקט בסבב 

 

 .פרויקטים 17ח שמחולק בין "מיליון ש 5,8הסיכום של הסבב הוא סכום כולל של 

 

 בקשות שהוגשו ואושרו

 

, מלבד זו. בקשות לקבלת קצבה ושתי בקשות נדחו 17בקשות ומתוכן אושרו  19בסבב האמור הוגשו 

 .  פרעהחצי מההלוואה כבר נ. ותר משנתייםהלוואה אחת אושרה לתקופה שלא י

 

. 2017-2018בשנות  ₪ 18,102,130בסבב הנוכחי התבקש על ידי הארגונים סכום כולל בסך של 

ח "ש 5,830,000סכום כולל בסך של . ח מכספי מרור"ש 12,068,000ל בקשו הארגונים "מהסכום הנ

 .  פרויקטים 17בסוף אושר עבור 

הארגונים מודעים (. לשנתיים)ב מיליון לסב 7ההנהלה החליטה לשמור על המדיניות שלא מאשרת יותר מ 

לכך למרות שמבקשים לפעמים סכומים יותר גדולים וכתוצאה מכך מקבלים קצבאות שלא תמיד 

 . משביעות את רצונם

 

 ערעורים שהוגשו 

 

 . לאחר הסבב הוגשו שני ערעורים ואנו נטפל בהם בהתאם לתקנון

 

 חלוקת הכספים שאושרו

 

הפרויקטים שאושרו והסכומים , ההנהלה טבלה בה צוינה שמות הארגוניםגם בסבב הנוכחי קיבל כל חבר 

הן לפני והן אחרי  –הטבלאות נשלחו לגזבר שחישבן את הממוצע של הסכומים המוצעים . שהתבקשו

זאת אומרת . ההפרש בין שני הסכומים לא היה גדול, בדרך כלל. שההצעה של הארגון עצמו נוטרלה

לאחר מכן הצביע על . סכומים לארגונם שהתאימו למסגרת התקציב שכמעט כל חברי ההנהלה אשרו

 .הסכום שיוענק לכל פרויקט

 

 1,170,000נלקח בחשבון שגם השנה הארגונים רשאים להגיש פרויקט שעבורו שמרנו סכום בסך של 

 .      ח"ש

 

 

 

 השקעות
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כספים מתייעצת מדי וועדת ה. גם השנה העמותה דאגה להשקעה סולידית של הכספים שהופקדו בידיה

ההכנסה .  2% -ירדה ההכנסה מתחת ל, כצפוי. פעם עם שני מנהלי התיקים לגבי המדיניות הרצויה

ההכנסה מהשקעות סכום בסך של  2007מאז . ח"ש 278,000הכוללת בהשקעות השנה סכום בסך של 

 .ח"מיליון ש 6,8

 

 2015לשנת  SCMIח הפיננסי של "דו

 

ח הפיננסי "בה רואה החשבון הציג את הדו בשלימותה SCMI הה ישיבת הנהלהתקיימ 2016בתחילת יולי 

 :והעלה את הנקודות הבאות 2015לשנת 

 

 2%אפילו מתחת ל  הייתהוהתוצאה של ההשקעות  2015לצערנו השוק העולמי לא השתפר ב  -

 .תהיה יותר טובה 2016אנחנו לא מצפים שהתוצאה לשנת . שזה יחסית תוצאה עוד די טובה

 

יתקבל את תביעתנו לריבית ונכסים  SAMOאלא אם כן . שוב לא קיבלנו קצבאות מהולנד -

 .          שנים 4-5יתקיים עוד כ  SCMI -לא נקבל עוד סכומים וה, אחרים

 

סכום  2007העמותה הכניסה מאז , ח כלומר"ש 278,000רק  הייתההשנה ההכנסה מהשקעה  -

 .ח"מיליון ש 6,878 -בסך של כ

 

ח בעוד "מיליון ש 2,1עוד התחייבויות לעמותות שונות בסך של  SCMIל  הייתה 2015בסוף  -

 .ח"מיליון ש 16,8שהסכום שחופשי לתשלום בעתיד בסך של 

 

הורדנו . הצלחנו במשימה זו 2015אנו ממשיכים לשאוף לשמור על עלויות נמוכות ככל האפשר ובשנת 

זה אותו חיסכון כמו שהשגנו . 7%זה חיסכון של כמעט ח ש"ש 17,000את הוצאותינו השנתיות בעוד 

 .2014בשנת 

 

שנים והבהרנו לעמותות הקשורות שעליהן לחפש מקורות  5עד  4תתקיים עוד  SCMIעמותת , כאמור

כספי מרור בישראל מתרוקנים וגם בהולנד התחילו לסגור עמותות שונות . אחרים לקבלת כספים

 .שהתעסקו בכספים האמורים

 

 סבבים במספרים ובסכומים 16של  סיכום

 

SMO/SAMO שילם את הסכומים המאושרים בסבב הראשון והשני .SCMI  3שילמה סכומים בסבבים-

 . על מנת לקבל התאמה בין מספר הסבב לבין השנה שבה הוא מומשה 13דילגנו על סבב . 16

 1-16סיכום כללי של הסבבים  .א

 

 כ מספר סבבים"סה  

 1-15  

-2017 לגבי 16סבב 

2018 

-1כ מספר סבבים "סה

16 
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' מס מיליון' = מ 

 בקשות

 סכומים 

 ח"ש' במ

' מס

 בקשות

 סכומים 

 ח"ש' במ

' מס

 בקשות

 סכומים 

 ח"ש' במ

 74,6    74,6  מיועד לתשלום 1

בקשות ' מס 2

 שהתקבלו

437 491,1 19 18,102 456 503,168 

 48,75 37 0 0 48,75 37 י ארגונים"בטלו ע 3

 49,9 37 0 0 49,9 37 עמדו בכלליםלא  4

לא טופל בשל  5

 נתונים חסרים

2 3,7 0 0 2 3,7 

עמד בחוקים ובכללי  6

 התשלום

 

361 

 

388,75 

 

19 

 

18,102 

 

380 

 

400,818 

ממשאבים עצמיים  7

 ושל צד שלישי

 141,26  6,262  147,522 

הסכום שהתבקש  8

 ' מרור'מ

 253,5  12,068  271,602 

שלא בקשות  9

הסיבות . התקבלו

 נמסרו לארגונים

122 188,2 2 1,6 124 190,4 

התקבל אישור  10

מראש לכיסוי 

 מהמקדמה הכללית 

15  0  15  

הארגון מוותר על  11

הפרויקט , התשלום

 לא יבצע

2 0,1 0  2 0,1 

הבקשות מוזגו עם  12

הבקשות האחרות 

 של אותו ארגון

8  0  8  

 –בקשות שאושרו  13

 מכספי מרורתשלום 

214 71,5 17 5,83 231 77,33 

  56  2  54 ערעורים שהוגשו 14

 3,3 16 (1)  3,3 16 ערעורים שאושרו 15

תשלומים מכספי  16

 כולל , מרור

מאחר ( 1)

שהערעורים טרם 

טופלו הנתונים עדין 

 לא ידועים 

230 74,8  (1) 230 73,8 
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 16חלוקה של הסבב מספר  .ב

 

 אישור שם הפרויקט שם הארגון 'פרויקט מס
2015 

 אישור
2016 

 סך הכל
 אושר

לזכרם  לוחמי הגטו 16/2080

 (תערוכה)
65,000 65,000 130,000 

תמיכת  וידסיד ד 16/2081

 פעילויות
400,000 400,000 800,000 

ארגון עולי  16/2083

 הולנד
סבסוד דמי 

 שכירות
50,000 50,000 100,000 

תמיכת  קרן מיוחדת 16/2084

 הפעילויות
120,000 120,000 240,000 

 80,000 40,000 40,000 טיפול ביתי ופ'צניני  16/2085

ביקור  ופ'צניני  16/2086

 קשישים
190,000 190,000 380,000 

תמיכת  ופ'צניני  16/2087

 פעילויות
800,000 800,000 1,600,000 

סיפורים על  יד ושם 16/2089

הולנדים 

 גיבורים

75,000 75,000 150,000 

חידוש  בית יולס 16/2090

 המסדרונים
87,500 87,500 175,000 

 1,300,000 650,000 650,000 פסיכותרפיה אלה 16/2091

עבודה  אלה 16/2092

 קהילתית
112,500 112,500 225,000 

 65,000 32,500 32,500 כיתת כתיבה אלה 16/2093

סבסוד דמי  אלה 16/2094

 שכירות
60,000 60,000 120,000 

 90,000 45,000 45,000 ליווי רוחני בית יוליאנה 16/2095

שמירת  בית יוליאנה 16/2096

 קוגניציה
42,500 42,500 85,000 

תרגום ארכיב  מרכז לחקר 16/2097

SCMI 
20,000 20,000 40,000 

תמיכת  מרכז לחקר 16/2098

 פעילויות
125,000 125,000 250,000 

      

 5,830,000 2,915,000 2,915,000  סך הכל 
 

 

 

 

 רוני פולק   איתמר אנגלסמן   חיים אבן זוהר

 מזכיר    גזבר   יושב ראש

 



12 

 

 

 


