
הערותסגנון KUMITEEXP.DATEKATAEXP.DATEשם משפחה שם פרטי מועדון 
ATEMIמנדלמן אפריםREFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

HUSNI KAIערערחוסניREFEREE‐A05/10/2020JUDGE‐A05/10/2020SHITORYU רישיון פג תוקף

HUSNI KAIערערמחמדREFEREE‐B18.10.2021JUDGE‐A18/10/2021SHITORYU

HUSNI KAI  קעדאן חוסםJUDGE‐A18.10.2021JUDGE‐A18/10/2021SHITORYU

HUSNI KAI שתווי מוחמדREFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHITORYU

HUSNI KAIראס-אבוטיבי-אמירJUDGE‐B12.10.2021JUDGE‐B12/10/2021SHITORYU

Orthodoxs karate club עותמאן חאלדREFEREE‐B18.10.2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

Orthodoxs karate club נאסירי ריס 'גJUDGE‐A18.10.2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

Orthodoxs karate club מוסאלםפליבוJUDGE‐B23.02.2020JUDGE‐B23.02.2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

Orthodoxs karate club  גובראןאמיליJUDGE‐B23.02.2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

Orthodoxs karate club  נסירימישליןJUDGE‐A18.10.2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

Orthodoxs karate club  מאהלי חלאJUDGE‐B18.10.2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

Orthodoxs karate club חורי איליאJUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

IKA ISRAELכהןחייםREFEREE‐A05/10/2020JUDGE‐A05/10/2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

IKA ISRAELמןדןJUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

IKA ISRAEL גלפרוביץ אדיREFEREE‐B12.10.2021JUDGE‐B12/10/2021SHOTOKAN

IKA ISRAELגורביץ סרגיJUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

ISKAברלרמיכאלJUDGE‐B04/01/2021JUDGE‐B19.12.2019SHOTOKAN רישיון קאטה פג תוקף

ISKAקוגןבוריסJUDGE‐B05/10/2020JUDGE‐A05/10/2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

ISKAישראליסיגלית JUDGE‐B05/10/2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

ISKAישראלישיר JUDGE‐B05/10/2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

KUNIBAKAIאלקיים דודוREFEREE‐A05/02/2024JUDGE‐A01/02/2022SHITORYU רישיון אירופאיR-A

west cost karate metarאשכנזיעדיJUDGE‐A18.10.2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

west cost karate metarטשקר קטריןJUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

west cost karate metar יהב שירJUDGE‐B18/04/2021JUDGE‐B04/01/2021SHOTOKAN

JUDGE‐A18.10.2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKANרומנוב אולגשוטוקאן ריו נהריה 

JUDGE‐A18.10.2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKANברטפלדנטלישוטוקאן ריו נהריה 

ROGOZARSKI DOJOכהןעינתREFEREE‐B05/10/2020JUDGE‐B05/10/2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

ROGOZARSKI DOJOכהןגלJUDGE‐A05/10/2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

ROGOZARSKI DOJO רסקי'רוגוזפרדרגREFEREE‐A24/10/2024JUDGE‐A24/10/2024SHOTOKAN רישיון אירופאיR-A עולמי R-A

ROGOZARSKI DOJO מלמודשיJUDGE‐A18.10.2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

ROGOZARSKI DOJOהוברמןהראלJUDGE‐B18.10.2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

SHINDOKANמשליאביREFEREE‐A18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

SHINDOKANבן לבן קוביREFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

SHINDOKAN ברקוביץאלוןJUDGE‐A18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

SHINDOKAN ממן אליJUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

SHINDOKANיורקביץ איגורJUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN 24/12/20מאושר לשנה

SHINDOKANבוטקביץדה'נדז 'JUDGE‐B18.10.2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

SHO RYU KANב'פאנצאיווילוREFEREE‐A06/02/2025JUDGE‐A06/02/2025SHOTOKAN רישיון אירופאי -R-B

 2020- אוקטובר - רשימת שופטים  כולל תוקף רישיון התאחדות הקראטה בישראל  



הערותסגנון KUMITEEXP.DATEKATAEXP.DATEשם משפחה שם פרטי מועדון 
SHOGUNשובה גדעוןREFEREE‐A24/10/2024JUDGE‐A24/10/2024SHITORYU רישיון אירופאיR-A עולמי R-A

SHOGUNגלחווהJUDGE‐B19.12.2019JUDGE‐B19.12.2019SHITORYU רישיון פג תוקף

SHOGUNאנקווהמורREFEREE‐A06/02/2025JUDGE‐A18/10/2021SHITORYUרישיון אירופאי -J-A

SHOGUN רבין מושיקJUDGE‐B19.12.2019JUDGE‐B07/12/2021SHITORYU רישיון קומיטה פג תוקף

SHOGUN שובה איתיJUDGE‐B18/04/2021SHITORYU

SHOGUN כהןעומריJUDGE‐B18/10/2021SHITORYU

SHOGUNבן מרדכי עמיתJUDGE‐B18/04/2021SHITORYU

SHOGUN גולן לאהJUDGE‐B19.12.2019JUDGE‐B19.12.2019SHITORYU רישיון פג תוקף

רישיון פג תוקף JUDGE‐B19.12.2019JUDGE‐B19.12.2019SHOTOKANלב-בראביב S.I.K יואל בן הרוש 

S.K.I בן ארי דורוןJUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

S.K.Iבלנקה נועםJUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

WEST COAST(W.C.S.K.K.A.I) שקדאוריתREFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKAN

רישיון קאטה פג תוקף REFEREE‐B12/10/2021JUDGE‐A05/10/2020SHOTOKANסעדה רחמאן קאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

REFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANדגששאדיקאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

רישיון פג תוקף JUDGE‐B23.02.2020JUDGE‐B23.02.2020SHOTOKANברהוםחליל קאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

רישיון פג תוקף JUDGE‐B23.02.2020JUDGE‐B23.02.2020SHOTOKANעותמאןמוחמד קאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANחגזימחמוד קאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

רישיון פג תוקף JUDGE‐B05/10/2020JUDGE‐B05/10/2020SHOTOKAN שבאטמסעודקאן קראטה  -מאל סעדה שוט' ג

REFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKANחליל עלי עלי חליל

REFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKANנה'מחאגאיהאב עלי חליל

REFEREE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANאגבאריהאכרםעלי חליל

JUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐A18/10/2021SHOTOKANחליל בסאם  עלי חליל

JUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANחלילענאדלעלי חליל

JUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANזועבירועהעלי חליל

JUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANזועביערובעלי חליל

JUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANמוסא איוב עלי חליל

Ren Bu Kan Karate Nazareth אבו עיאשויסאםREFEREE‐B12/10/2021JUDGE‐A05/10/2020SHOTOKAN רישיון קאטה פג תוקף

Ren Bu Kan Karate Nazarethבשארה' ורג'גJUDGE‐B23.02.2020JUDGE‐B23.02.2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

Ren Bu Kan Karate Nazareth רזקפארסJUDGE‐B23.02.2020JUDGE‐B23.02.2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

Ren Bu Kan Karate Nazareth עבד אלהאדיראידJUDGE‐B23.02.2020JUDGE‐B23.02.2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

Ren Bu Kan Karate Nazareth אבו חמיסאידריסJUDGE‐B23.02.2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

Ren Bu Kan Karate Nazarethאבונופלד 'וגJUDGE‐B23.02.2020SHOTOKAN רישיון פג תוקף

Ren Bu Kan Karate NazarethעטאיוחנאJUDGE‐A12/10/2021JUDGE‐A12/10/2021SHOTOKAN

Ren Bu Kan Karate Nazarethסרואן אחמדJUDGE‐B18.10.2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN

Ren Bu Kan Karate Nazareth מוסאמיסאJUDGE‐B12.10.2021JUDGE‐B12/10/2021SHOTOKAN

JUDGE‐B12/10/2021JUDGE‐B12/10/2021SHOTOKANקנדיטןשיראלקלאסי 

JUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKAN אזמובניגורהים-מכבי בת

JUDGE‐A07/01/2021SHOTOKANכלגייונתןים-מכבי בת

JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANלגון ערן ים-מכבי בת

JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANאקוידר-אבומוחמדים-מכבי בת
JUDGE‐B18/10/2021JUDGE‐B18/10/2021SHOTOKANשינקרנקוולדיסלב ערד - אריה צוקרמן


