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 הבמאים )ע"ר( הבמאיות ואיגוד 

 580092609מס' עמותה: 
 

 

 הבמאים ) ע"ר( הבמאיות ואיגוד 

   03:9בשעה  9201 מאיב 5 –שהתכנסה ב  שלא מן המניין,פרוטוקול האסיפה הכללית 

 , תל אביב1 במשרד האיגוד, שדרות דוד המלך

 

 נוכחים: 

 :חברי הנהלת איגוד הבמאים )ע"ר( א.

 יו"ר –לימור פנחסוב 

 יונתן גורפינקל

 יוני מרדכי

 אביגיל שפרבר

 שמילהלימור 

**** 

    

 :חברי איגודב. 

 אייסר אלגן

**** 

 

 ג. נוכחים נוספים:

 ישראל בוימפלקרו"ח 

 שלומי זכריהעו"ד 

 המקוריתהיצירה קידום אחראי על  –רועי אלבה 

 פרויקטיםתוכן ואחראית  –טל ארדיטי 

 רכזת מערכת –אילה שושני 

**** 
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 על סדר היום:

 אישור שינויים בתקנון העמותה 

 

 מהלך האסיפה:

 , על פי הוראות תקנון העמותה, מתחילים הדיונים וההצבעות.10:00בשעה 

 

  ור לימהבמאים )ע"ר(, הבמאיות ויו"ר איגוד  -נערכת הצבעה למינוי יו"ר האסיפה

 .פנחסוב

 .אין מתנגדים 

 ליו"ר האסיפה. הנבחר לימור פנחסוב 

  טל ארדיטי, אחראית תוכן ופרויקטים –נערכת הצבעה למינוי מזכירת האסיפה. 

 .אין מתנגדים 

 נבחרה למזכירת האסיפה. טל ארדיטי 

 

 אישור שינויים בתקנון העמותה .1

 מציג את השינויים המוצעים: , היועמ"ש של האיגוד,שלומי זכריהעו"ד 

 

 .ו.2.א לסעיף 2צירוף סעיף  א.

 

"לקדם את היצירה הקולנועית, הטלוויזיונית –.א ינוסח מחדש במילים 2ב. סעיף 

קוליים, מתוך הכרה בחשיבותה התרבותית עבור -ושאר אמצעי המדיה האור

 אזרחי ישראל ועולם היוצרים והיצירה".

 

הוספת המילים "לקידומה, בין היתר, באמצעים ובמקומות  –.ג 2ג. הוספה לסעיף 

הבאים: פסטיבלים, קרנות קולנוע, מוסדות תרבות, אירועי תרבות קהילתיים, בתי 

 ספר ומוסדות חינוך".
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כל אדם אשר רואה את עצמו מזדהה עם הוספת המילים " – 4.א.5סעיף  הוספת ד.

 ."מטרותיה ודרכי פעילותה של העמותה

 

 .ב.5הורדת סעיף . ה

 

 החלפת המילה "תנאים" במילה "דרכים". - 5ו. בכותרת של סעיף 

 

הוספת המלים "נציגי האיגוד בהנהלת האקדמיה הישראלית  – 11.4ז. בסעיף 

 לקולנוע וטלוויזיה.

 

ת לקידום היצירה -האסיפה מייפה את כוחה של יו"ר האיגוד, בשיתוף עם האחראי

 להליך אישור קבלת חברים לעמותה.המקורית, לנסח נוהל באשר 

 

ת -חברותיה, ו/או את אחראי-ההנהלה רשאית להסמיך שניים או יותר מבין חבריה

קידום היצירה המקורית לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותה ולקבוע את 

 .הרכב החתימות, ולבצע בשם האיגוד פעולות שהן בתחום סמכות ההנהלה

 

 אנשים באסיפה. ארבעהשפרבר עזבו. נותרו  לימור שמילה ואביגיל*

 

 .נערכת הצבעה 

 אין מתנגדים. •

 

בתקנון. עותק מעודכן של  יםהמוצע יםהשינויהאסיפה הכללית אישרה את 

התקנון, לרבות השינויים המוצעים, יועבר על פי חוק לאישור סופי בידי רשם 

 העמותות.

 מודגשים()מצ"ב עותק של התקנון עם השינויים המוצעים 

 


