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 9012.60.14פרוטוקול אסיפה 

  :נוכחים

 יו"ר משה בוחניק

  .הגב' עינת כהן, מר ג'מאל סעדה מר פרדרג רוגוז'רסקי,חברי דריקטוריון: 

 רו"ח עופר מימוןמוזמנים: 

 ראשי מועדונים:

 

 

 

 

 

 
מועד  ישוב/עיר נציג המועדון מועדון

 תשלום
רשומים 

2019 
 אחוז נכח

 11.1% כן 201 28/12/18 מכבים רעות-מודיעין גדעון שובה עירוני מודיעין 1

 11.1% כן 201 31/12/18 באר שבע פרדרג רוגוז'רסקי ש"בלקידום ענף הקראטה התחרותי  'העמ 2

 13.8% כן 250 27/12/18 אשדוד משה בוחניק ספורטאי מכבי אשדוד 3

4 ISKA 0.0%   37 19/01/19 אשקלון מיכאל וילצ'יק דרום 

 2.8% כן 51 22/11/18 נהריה אריה פרקש שוטוקאן ריו ישראל 5

 3.3% כן 59 15/01/19 קרית אתא יואל בן הרוש סיק ישראל 6

 8.3% כן 151 09/01/19 שפרעם/נחף ג'מאל סעדה נחף -ווסט קוסט שוטוקאן ישראל  7

 0.0%   12 19/01/19 נצרת עלית ערן ברנשטיין שיטוריו קוניבא קאי ישראל 8

 8.3% כן 151 22/12/18 ג'לג'וליה חוסני ערער גלג'וליההעמותה לספורט ואומנויות לחימה  9

10 IKA ISRAEL - 0.0%   35 31/01/19 ראשל"צ כהן/סרגיי גורביץ ספורטיבית ראשונים ברוח 

 3.3% כן 60 19/11/18 נצרת חאלד עותמאן מושב העדה האורתודקס 11

 8.3% כן 151 19/01/18 נצרת חליל עבאס רנבוקאן 12

 0.0%   20 09/01/19 מכבים רעות-מודיעין גבי מיכאלי עמותת טאצ' 13

 0.0%   18 27/11/18 ערד אריה צוקרמן מתנס ערד 14

 0.0%   20 17/01/19 קיבוץ מגן איוו פנצב קיבוץ מגן -שו ריו קאן  15

 0.0%   80 31/01/19 מיתר מוטי אשכנזי מועדון ספורט מיתר 16

 0.0%   104 09/12/18 בועינה נוג'ידאת עלי חליל שיזאן 17

 1.0% כן 18 25/12/18 מזכרת בתיה הנרי קנדיטן שוטוקאן קלאסי 18

 2.9% כן 52 17/04/19 קרית ים שלום אביטן ווסט קוסט שוטוקאן 19

 0.0%   9 12/05/19 רעננה רז רוזמן רוזמן רז 20

 0.0%   30 10/01/19 הרצליה ודקוב/יוסי שורו מכון מקס/אלכס וודקוב 21

 0.0%   75 24/11/18 בת ים ווגר גרדשוב מכבי בת ים היאבקות 22

 0.0%   20 19/01/19 קרית טבעון אוהד רשבא אוהד רשבא לוי 23

 0.0%   7 24/11/18 ערד לאוניד רוזבוב ערד -האקדמיית לקראטה  24

         
 

    

         1,812   74% 
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 הנושאים שנדנו:

 
  כמזכיר האסיפה. נבחר כיו"ר האסיפה וגדעון שובה נבחר ניק משה בוח בחירת יו"ר לאסיפה ומזכיר: .1

 
רו"ח עופר מימון הציג בפני האסיפה את הדוחות הכספיים  ע"י רוח עופר מימון: 2018הצגת דוחות כספיים  .2

 ונתן מענה לשאלות הנוכחים.
 
  מימון.עופר רו"ח  –1/7/2019החל מ  ם החדשיםסקירת השינויים בנושא סחר בשיקים על פי החוקי .3
 
מזכיר  הדוח הוקרא ע"יבשל העדרותו של יור ועדת ביקורת מר איוו פנצ'ב, : 2018ועדת ביקורת  הצגת דוח .4

 .ואושר ע"י האסיפה האסיפה
 

 אושר פה אחד. – 2018 כספי ומילולי ל הצבעה לאישור דוח .5
 
איווילו מר  ימשיך בתפקידו כרו"ח וכןרו"ח עופר מימון אושר כי  – 2019בחירת רו"ח וועדת ביקורת לשנת  .6

 .2019לשנת  כועדת ביקורת כוימשיהנרי קנדיטן מר ופנצ'ב 
 
 .2019-2020שנת ותכניות ל 2018-2019גדעון שובה הציג מצגת עם נתוני סוף שנת הפעילות  .7

 
בנוסף מבקשים  מציע להוסיף תחרויות של קדטים קבוצתי בתחרויות במהלך השנה.מוחמד  –דיון חופשי  .8

 התוכנית השנתית במייל לראשי מועדונים או באתר ההתאחדות.להפיץ את 
. אירוע של יומיים שיאפשר להגדיל את נפח , בוגרים וצה"לדיון לגבי שינוי מבנה אליפויות ישראל לנוער

 המשתתפים.
 

 
 
 

 נעל את האסיפה.משה בוחניק היו"ר 
 
  

 בר דריקטוריוןח –גמאל סעדה      יו"ר – משה בוחניק
 

 דריקטוריוןחבר  –פרדרג רוגוז'רסקי        
 

 התאחדות הקראטה בישראל
 

 


