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 1202.70.02פרוטוקול אסיפה 
 מודיעין  ,12ליבן, שדרות המלאכות אוס ב: מסעדת  התקיימה

  :נוכחים

 . מר פרדרג רוגוז'רסקי, נג'וד עתאמלה )סגן יו"ר(, הגב' מר ג'מאל סעדה)יושב ראש(,  משה בוחניקמר   -לה הנה

   מר גדעון שובה מנכ"ל: 

 חוה גל  :הממונה על הטרדות מיניות ומזכירה

 , אבי בלייר )נשיא כבוד(. , עו"ד איל יפהמימוןעופר רו"ח  מוזמנים: 

מועד   ישוב/עיר  נציג המועדון  מועדון
 תשלום 

רישום ל  
2021 

 אחוז  נכח

-מודיעין מעון גרינבלט ש עמותת ספורטאי שוגון קראטה מודיעין
 מכבים רעות 

 7.8% כן  201 20/01/21

העמותה לקידום ענף הקראטה התחרותי  
 ר שבע בבא

 7.8% כן  201 21/01/21 באר שבע  פרדרג רוגוז'רסקי 

 10.9% כן  280 04/01/21 אשדוד  משה בוחניק  ספורטאי מכבי אשדוד 

 2.0% כן  51 31/01/21 נהריה  אריה פרקש  שוטוקאן ריו ישראל 

 2.7% כן  70 18/01/21 קרית אתא  יואל בן הרוש  סיק ישראל 

 5.9% כן  151 28/01/21 שפרעם/נחף  סעדה ג'מאל  נחף  -ווסט קוסט שוטוקאן ישראל 

 0.4% נעדר  9 28/01/21 נצרת עלית  ערן ברנשטיין  שיטוריו קוניבא קאי ישראל 

העמותה לספורט ואומנויות לחימה  
 בגלג'וליה

 6.7% כן  171 06/01/21 ג'לג'וליה  מוחמד שתיווי 

IKA ISRAEL - מועצה   משה גליסקו  ראשונים ברוח ספורטיבית
אזורית  
 אשכול 

 1.0% כן  25 07/01/21

 4.0% כן  102 10/01/21 נצרת  חאלד עותמאן  העדה האורתודקסמושב 

 5.9% כן  151 04/01/21 נצרת  חליל עבאס  רנבוקאן

 0.8% נעדר  20 28/01/21 לוד  גבי מיכאלי  עמותת טאצ' 

 0.8% נעדר  20 31/01/21 ערד  אריה צוקרמן  מרכז תרבות ערד 

 0.8% נעדר  20 24/01/21 קיבוץ מגן  פנצב  וואי קיבוץ מגן  -שו ריו קאן 

 2.7% כן  70 01/02/21 מיתר  מוטי אשכנזי  מועדון ספורט מיתר 

בועינה   עלי חליל  ספורטאי המחר הזורח 
 נוג'ידאת 

 4.3% כן  110 26/01/21

מזכרת   הנרי קנדיטן  שוטוקאן קלאסי 
 בתיה 

 0.8% כן  20 24/01/21

 2.3% כן  60 31/01/21 קרית ים  אורית שקד  ווסט קוסט שוטוקאן

 3.9% כן  101 04/01/21 בת ים  ווגר גרדשוב  מכבי בת ים היאבקות

מרכז הספורט האישי ואומנויות הלחימה  
 בת ים

 1.2% כן  30 17/01/21 בת ים  ווגר גרדשוב 

 0.9% כן  23 31/01/21 קרית טבעון  אוהד רשבא  אס. קיי. איי ישראל 

 0.3% כן   7 24/01/21 ד רע לאוניד רוזדוב  ערד  -האקדמיית לקראטה 

  -עמותה לאומנויות לחימה וספורט אתגרי 
 מג'ד אלכרום

מג'ד   זכריה שיח חסן 
 אלכרום 

 1.2% נעדר  30 20/01/21

 0.9% נעדר  24 02/02/21 כפר מעיליא  טוני ליוס  טוני ליוס -הד הצפון 

 2.0% נעדר   51 31/01/21 ירכא  תיימור אבו ריש  העמותה המאוחדת לחינוך גופני וקראטה 
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 0.5% כן   14 01/02/21 יבנה  יונתן קוטרמן  שינדוקאן טייגר לקידום ספורט הישגי

 0.8% כן           20 29/09/20 ירושלים בן אלהרר  גיבור כארי 

 2.0% כן   51 28/01/21 נתניה  משה רוקח  העמותה הישראלית לקראטה מסורתי 

עמותה לקידום    -שוטוקאן ריו ישראל 
 אמנויות לחימה 

 עודד פרידמן 
 מישל ביטון 

 1.2% כן  30 18/01/21 חיפה 

 0.3% כן   7 28/01/21 הרצליה  מקס נאור  מקס  -שוטוקאן ישראלי 

  ליאת רוקח וראובן קראטה ספיריט
 שרף 

 0.2% כן   5 31/01/21 עין עירון 

 0.4% נעדר  10 04/02/21 רעננה  רז רוזמן  נינג'ה פיטנס

 0.5% נעדר  14 10/02/21 הרצליה  אלכס וודקוב  אטמי הרצליה 

 1.2% נעדר   30 10/02/21   אברהים טהא  עמותת סושין 

 0.4% נעדר   10 03/03/21 חיפה  עמרי ועקנין / בוריס  קראטה טכניון

                 29/04/21 רמת גן  ניר יגר  ישראל  JKSקראטה  
10  

 0.4% כן 

 2.0% כן   51 18/04/21 צורן -קדימה רוני עקירב  דו-מייבוקאן גוג'וריו קראטה

פרדי  ייטמן ו ורואי ר  דו-אושימה קראטהשוטוקאן 
 פינקלשטיין 

 9.8% כן  251 02/07/21 חולון 

 0.5% נעדר  12 27/05/21 תל מונד  יוסי שור  שוטוקאן תל מונד  -יוסי שור 

לקידום קראטה קיוקושין בישראל  עמותה 
 )ע"ר( 

 0.0% נעדר  1 28/06/21 הרצליה  איציק אשכנזי 

ISRAEL SKIF  0.6% כן  15 24/06/21 חדרה  אבי קלאו 

 7 21/06/21   אכרם אגבאריה  אקרם קראטה 
 

0.3% 

SKAI Israel -  0.2% כן  5 28/06/21 קריית חיים  פרי הורן  (ר"קרטהנומיצ'י ישראל )ע 

 0.0% כן  1 01/07/21 ראשל"צ  ארמן אוונוב  .ל. קיוקושין ס.ר.א

קראטה דו מונין וספורט בכפר  עמותת 
 כאבול והסביבה 

 0.8% נעדר  20 01/07/21 כאבול  והיב טאהא 

World Kyokushin Budokai  0.0% כן  1 01/07/21 קרית ים  פיקוב אילן 

 0.1% כן  2 01/07/21 רעננה  וחגי ביטרן ביטרן  אלי  סאידו קראטה ישראל 

        0.1% כן  2 01/07/21 בת ים  וואדים מטבייב  למצוינות קארטה קיוקושין )ע"ר( עמותה 
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89% 

 
 אים שנדנו: הנוש

 
   אסיפה. ב הכמזכיר חוה גל נבחרה כיו"ר האסיפה ו נבחר ניק משה בוח בחירת יו"ר לאסיפה ומזכיר:  .1

 
בפני האסיפה את הדוחות הכספיים   רו"ח עופר מימון הציג  ע"י רוח עופר מימון:   2020הצגת דוחות כספיים  .2

 אלות הנוכחים. ענה לש ונתן מ
 
 ת עיקרי הדוח. גדעון שובה הציג איור ועדת ביקורת מר  בשל העדרותו של : 2020ביקורת  ועדת  הצגת דוח .3

 
 אושר פה אחד.  – 2020 ל כספי ה  דוח ה הצבעה לאישור  .4

 
 שר פה אחד. או  – 2020 מילולי לה  דוח ה הצבעה לאישור  .5

 
 אושר פה אחד.  – 2020 ל ועדת הביקורת  דוחהצבעה לאישור  .6
 
יווילו  אמר  ימשיך בתפקידו כרו"ח וכן   מימון רו"ח עופר אושר כי   – 2021שנת ביקורת ל בחירת רו"ח וועדת .7

 . 2021לשנת   כועדת ביקורת כוימשיהנרי קנדיטן מר ופנצ'ב 
 
-2021תוכניות לשנת הפעילות ו 2020סיכום שנת פעילות  של הציג מצגת   ,גדעון שובה, מר  מנכ"ל האיגוד .8

2022.   
 
הנהלה בפרוטוקול של  ו באושר כפי ש הישג באליפויות אירופה ועולםלאישור האסיפה סכומי מענק על  ו הוצג .9

 פה אחד.  חודש יוני. אושר 
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 נעל את האסיפה. משה בוחניק היו"ר 
 
   

 יקטוריון בר דרח – ג'מאל סעדה  מר     יו"ר  – משה בוחניק
 

        
 
 
 

 התאחדות הקראטה בישראל 
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