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 523מס ישיבת הנהלה  תמצית

 חל"צ התאחדות הקראטה בישראל 
 202011.11. רביעייום בהתקיימה 

גב' נג'וד עתאמלה, גב'  ,  עו"ד יוסי רובין  מר ג'מאל סעדה,  רדרג רוגוז'רסקי,מר פיו"ר משה בוחניק,   : נוכחים
 אסתר הדסה אידלמן. 

 . גדעון שובה   :מנכ"ל

 גב' חוה גל.   :מזכירה
 גב' עינת כהן  התנצלו:

 

 הנושאים שנדנו: 
 06.10.2020בתאריך  זוםשהתקיימה ב  234אישור פרוטוקול ישיבה מס  .1

 הנהלה .2

a.   השינויים    –  2021שנתית  אירועים  תכנית  עדכון להלן  האיגוד.  של  שנתית  תכנית  עודכנה 

 העיקריים:

i.  2021אליפויות ישראל נדחו לחופשת פסח . 

ii. .אליפות אירופה לנוער נדחתה מפברואר לחודש אוגוסט 

iii.  1אליפות איטליהK .לנוער נדחתה 

iv.   שבדיה הודיעה שלא תוכל לקיים את אליפות אירופה לבוגרים, אך לא מדובר בדחיה

 .2021אירוע במאי חלופי למיקום האירופאי אחראי על מציאת ואיגוד הקראטה 

b.  פרטים במחלקותבמרכז רשמי של הכשרות לאיגוד. הכרה 

c. מתבקשות להעביר הועדות והמחלקות ן של שקיפות לכל חברי האיגוד, מתוך רצו –  מסמכי האיגוד

 ם הקשורים לאיגוד. מסמכיכל ההעתק או מקור של  ,האיגודלמשרד 

d.  שיווק/אתר–   

i.   הקמת צוות לטובת יח"צ של איגוד הקראטה. הרכב: גב' חוה גל, גב' ליאת רוקח ומר אמציה

 הצוות יהיה אחראי על קידום יחסי הציבור של הקראטה בכלל והאיגוד הפרט.   דוייטש. 

ii.   יח"צ לאיגוד.  הפקת סדרת סרטוניגוייס להמפיק אוהד פרי    

 האיגוד ועדות .3

a. ועדת שופטים –   

i.  הנהלה מאשרת.הגב' אורית שקד.    -גיוס חברה חדשה לוועדה 

ii.  .התקיים ריענון שופטים מוצלח בזום 

iii.  המטרה: קיום קורסים והכנה של  הקראטה המסורתישל  םשופטיועדת העם הועדה בקשר .

 שופטים לתחרויות בקראטה המסורתי..

iv.  .הועדה בודקת רכישה של עניבות חדשות 

b.  דוח מצב –ועדת דרגות 

i. .בוחנים האריכו את תוקף   יצא לדרך פרוייקט ההכרה בדרגות העבר על פי ראשי מועדונים

 . 30/11/2020הרישיון. ניתן להגיש בקשות עד 

ii.  .הועדה בודקת נושא של הכרה בדרגות לאלו שאינם חברים באיגוד. הנושא טרם סוכם סופית 

c.  האגף להכשרות–   

i.  רשמי של האיגוד בנושא  הבביה"ס להכשרות מאמנים של מר רוני קלוגר יוכר כמוסד

 הכשרות והשתלמויות. 
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ii.  ומר חליל עבס ד"ר רוני קלוגר  חברים לוועדה:שני הוספת  . 

  ע של ניסיון בהדרכות.קעם ר יהיו כל חברי האגף 

iii.  במסגרת   קורס מאמני קראטה ובהובלת סנסאי אריה פרקשבהצלחה שבוע שעבר נפתח

 . המכללה בוינגייט

iv.  חברי האיגודרעיונות להשתלמויות בנושאים שונים לקידום האגף יביא לקידום . 

 האיגוד מחלקות .4

a. קראטה תחרותי אולימפיהמחלקה ל 

i. הנבחרת חזרה לאימונים פעילים )לא בזום(.  – נבחרת לאומית 

הצוות המקצועי יבדוק שוב את המועמדים לקראת אליפויות אירופה לאור השינוי במועדי  

 התחרות. 

ii. אימונים מידי חודש  מחוזות צפון ודרום יחזרו לפעילות בקרוב ובהם יתקיימו  –מחוזות נבחרת ב

 14ונבחרת נוער בוגרים מגיל  11-13עם שתי יח' אימון בכל מפגש. נבחרת צעירה לגילאי 

 ומעלה. 

iii.  תגובש נבחרת נערות/נשים אשר תתאמן מידי שבוע במסגרות הקיימות –נבחרת נשים. 

b. מחלקה לקראטה מסורתי תחרותיה 

i. בנוגע להצטרפות לאיגוד. קראטה שונים  גופי  לושהאנו בשיחות עם ש 

   וגופי רוחב ספורטהרשויות  .5

a.  2020הוגש דוח ביצוע שנתי , 2019-2020הוגש דוח פעילות  –מנהל הספורט . 

 

 

 מנכ"ל  –נכתב ע"י גדעון שובה 

 

 

mailto:israelkaratefederation@gmail.com

