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 הבמאים )ע"ר( הבמאיות ואיגוד 

 580092609מס' עמותה: 
 

 

 ע"ר( הבמאים )הבמאיות איגוד 

  03:01בשעה  2220  יוליב 25-אסיפה הכללית השנתית שהתכנסה בפרוטוקול ה

 בפגישת זום

 

 נוכחים: 

 פנחסובלימור  -יו"ר א. 

 

  –ב. מקבלי שכר 

 אחראי על קידום היצירה המקורית –רועי אלבה 

 אחראית חברים ומערכת –איילה שושני 

 

 שלומי זכריה -יועמ"ש האיגוד ג. 

 

 ישראל בוימפלק -רו"ח האיגוד ד. 

 

 –ג. חברי ועדת ביקורת 

 ניצה גונן בהט

 עמרם קליין

 אמיר הר גיל

 

  –חבר הועד המנהל . ד

 רני סער

 אביגיל שפרבר

 חמדה מרק

 יוני מרדכי
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 –איגוד החברי . ה

 שמואל שלזינגר

 עדי הגר

 הרן קרא

 אורי בורדה

 נגה ביח

 

 .מצ"ב רשימה שמית של כל הנוכחים באסיפה*   

 

 על סדר היום:

  2021סקירת הפעילות לשנת 

  2021אישור הדו"ח הכספי לשנת 

  2021אישור הדו"ח המילולי לשנת 

  ההנהלהבחירת חברי 

 בחירת חברי ועדת הביקורת 

 אישור מינוי רואה חשבון העמותה וקביעת שכרו החודשי 

 בחירת מורשי חתימה 

 

 מהלך האסיפה:

 , על פי הוראות תקנון העמותה, מתחילים הדיונים וההצבעות.11:00בשעה 

 

  לימור פנחסוב. –נערכת הצבעה למינוי יו"ר האסיפה 

 .אין מתנגדים 

 ליו"ר האסיפה. הנבחר לימור פנחסוב 

  איילה שושני, אחראית חברים ומערכת. –נערכת הצבעה למינוי מזכירת האסיפה 

 .אין מתנגדים 

 נבחרה למזכירת האסיפה. איילה שושני 
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 1220אישור הדו"ח הכספי לשנת  .1

 .ישראל בוימפלק, רו"ח של איגוד הבמאיות והבמאים )ע"ר(, מציג את הדו"ח הכספי 

  הבמאים )ע"ר( לאישור הבמאיות ולאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של איגוד

נערכת הצבעה בקרב הנוכחים באסיפה לאישור  - 2021הדו"ח הכספי לשנת 

 הדו"ח.

 .אין מתנגדים 

  2021האסיפה הכללית החליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת. 

 

 

 1220אישור הדו"ח המילולי לשנת  .2

  קידום היצירה המקורית באיגוד, מציג את הדו"ח המילולי.רועי אלבה, אחראי על 

 במאים )ע"ר( לאישור במאיות והלאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של איגוד ה

נערכת הצבעה בקרב הנוכחים באסיפה לאישור  - 2021הדו"ח המילולי לשנת 

 הדו"ח המילולי.

 .אין מתנגדים 

  2021האסיפה הכללית החליטה לאשר את הדו"ח המילולי לשנת. 

 

 הבמאים )ע"ר(הבמאיות ואיגוד  -בחירת חברי הנהלה  .3

  הבמאים )ע"ר(.הבמאיות ונערכת הצבעה לבחירת חברי הנהלת איגוד 

  :אביגיל מרדכי יהונתן, אריק לובצקי, יונתן גורפינקל, לימור פנחסוב )יו"ר(, מועמדים

, עילית , טל גרניט, יוחאי חדדנדב לפיד ,דני רוזנברגרני סער, ין, קולירשפרבר, ערן 

 זקצר, חמדה מרק.

 .אין מתנגדים 

 :האסיפה הכללית החליטה לבחור את חברי ההנהלה להלן 
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 שם פרטי + שם משפחה

 

 ת"ז

 אריק לובצקי 1
059220038 

2 
 יונתן גורפינקל

033194903 

 022964019 יוני מרדכי 3

 025538422 שפרבראביגיל  4

 025711557 ערן קולירין 5

 032054082 נדב לפיד 6

 024418139 רני סער 7

 028768703 לימור פנחסוב 8

 036189462 דני רוזנברג 9

 024438210 טל גרניט 10

 036145514 יוחאי חדד 11

 040672492 עילית זקצר 12

 051598639 חמדה מרק 13

 

 

 איגוד הבמאים )ע"ר( -בחירת חברי ועדת הביקורת .4

  הבמאים )ע"ר(.הבמאיות ונערכת הצבעה לבחירת ועדת הביקורת של איגוד 

 ניצה גונן ואמיר הר גיל.ורת הנוכחית: מועמדים, חברי ועדת הביק 

  .אין מתנגדים 

   האסיפה הכללית החליטה לבחור את חברי ועדת הביקורת של איגוד 

 הבמאים )ע"ר( להלן:הבמאיות ו

 

 ת"ז שם פרטי + שם משפחה 

 007962566 ניצה גונן 1

 054203260 אמיר הר גיל 2
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 ינויו של רואה חשבון העמותה וקביעת שכרומאישור  .5

 
 .נערכת הצבעה לאישור מינויו של רו"ח ישראל בוימפלק לרו"ח העמותה 

 .אין מתנגדים 

  האסיפה הכללית החליטה לאשר את המשך כהונתו של ישראל בוימפלק

 הבמאים )ע"ר(.הבמאיות וכרו"ח איגוד 

 .נערכת הצבעה לקביעת שכרו החודשי של רו"ח ישראל בוימפלק 

  שי של רו"ח ישראל בוימפלק את שכרו החוד אשרהכללית החליטה להאסיפה

 מע"מ(. ההנהלה רשאית, אם תמצא לנכון, לעדכן כולל₪ ) 1404 ע"ס של

במהלך השנה את שכרו של רו"ח בוימפלק, ולהציג את העדכון ולאשרו 

 באספה הכללית הבאה.

 

 הבמאים )ע"ר(הבמאיות ואיגוד –אישור מורשי חתימה  .6

  הבמאים )ע"ר(.הבמאיות ונערכת הצבעה לאישור מורשי החתימה באיגוד 

 אביגיל שפרבר ,יונתן גורפינקל לימור פנחסוב, רועי אלבה,: מועמדים. 

 .אין מתנגדים 

 

הבמאים הבמאיות והאסיפה הכללית החליטה לבחור את מורשי החתימה באיגוד 

 )ע"ר( להלן:

 

 ת"ז שם פרטי + שם משפחה

 033194903 יונתן גורפינקל

 025538422 אביגיל שפרבר

 028768703 לימור פנחסוב

 302704085 רועי אלבה
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 האסיפה ננעלה 

 

 

 

 

_____________________    _______________________ 
 שם:       שם:

 תפקיד:       תפקיד:
 
 
 

 
 2220 יוליב 25-בנוכחים באסיפה הכללית השנתית שהתכנסה הרשימת 

 בזום 03:10בשעה 
 

 הבמאים )ע"ר(הבמאיות ואיגוד 
 
 

 
 )יו"ר האיגוד( מור פנחסוביל .1
 )חבר הנהלה( רני סער .2

 אביגיל שפרבר )חברת הנהלה( .3

 )חבר הנהלה(יוני מרדכי  .4

 חמדה מרק )חברת הנהלה( .5

 ניצה גונן בהט )חברת ועדת ביקורת( .6

 עמרם קליין )חבר ועדת ביקורת( .7

 אמיר הר גיל )חבר ועדת ביקורת( .8

 רו"ח ישראל בוימפלק .9

 שלומי זכריה"ד וע .10

 )חבר איגוד( שמואל שלזינגר .11

 איגוד( ת)חבר עדי הגר .12

 איגוד( ת)חבר הלן קרא .13

 )חבר איגוד( אורי בורדה .14

 נגה ביח )חברת איגוד( .15

 רועי אלבה )אחראי על קידום היצירה המקורית( .16
 איילה שושני )אחראית חברים ומערכת( .17

 נעמה פלוקסמן .18

 חמדה מרק .19


