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 בינ"ו

 
  

 התאחדות הקראטה בישראל ועדת דרגות של 
 10.12.2020וביום  202021.40. שיישביום   רמת גןבהתקיימה 

 
 .מר שלום אביטן, עו"ד אפרים מנדלמןיו"ר משה בוחניק,  :  חברי הועדה

 . גדעון שובה   :ל האגודמנכ"
 
 
 תקופת צנון:  .1
 

( , שזה כמובן  "האגוד"  -בתקופה האחרונה הצטרפו רבים וטובים להתאחדות הקראטה בישראל )להלן   .א
האינטרס של האגוד, והוגשו בקשות לאשור דרגות דאן, בין מטעם חברים ותיקים ובין מטעם חברי שזה  

 מקרוב באו והצטרפו לשורות האגוד. 
 

 ( לתקנון ועדת הדרגות קובע:10.א.)3סעיף  .ב
 

נק ו/או תוכר דרגת דאן למי שאינו רשום במרשם התאחדות הקראטה בישראל "לא תוע 
 במשך שנה אחת לפחות במסגרת חבר בהתאחדות הקראטה בישראל".  

 
 ( לתקנון קובע:1.ג.)1סעיף  .ג

 
"הנהלת ההתאחדות ו/או ועדת הדרגות רשאיות, פה אחד, להחליט על שינויים לגבי כל  

או   זה,  תקנון  של  וסעיף  תקנון  סעיף  להוראות  בכפוף  הכל  להחליפו,  ואף  לו  לתוספות 
 ההתאחדות." 

 .ב. לתקנון קובע: 6סעיף  .ד
 

"ועדת הדרגות אינה מוגבלת בסמכויותיה להוראות השונות שבתקנון זה והיא מוסמכת   
באישור  תקנונה,  את  לתקן  וכן  דעתה,  שקול  לפי  בעיניה  שתיראה  החלטה  כל  ליתן 

 הנהלת ההתאחדות." 
 

ובסמ .ה אדהואיל  החלטה  לקבל  או  ההתאחדות,  הנהלת  באשור  התקנון  את  לתקן  הועדה  הוק  -כות 
 מחליטה הועדה פה אחד כדלקמן: 

 
לאור הצטרפות של מספר ארגונים להתאחדות הקראטה בישראל והענין הגובר בקבלת "

הנהלת   של  לאשורה  ובכפוף  אחד,  פה  הדרגות  ועדת  מחליטה  דאן,  דרגות  אשורי 
תהיה הועדה מוסמכת לאשר דרגות דאן ללא תקופת   2020שנת  ההתאחדות, כי עד סוף  

 , וזאת מבלי צרך לתקן את התקנון."  הדרגות( לתקנון ועדת  10.א.)3הצנון הקבועה בסעיף  
 

 יצויין כי אשור הנהלת ההתאחדות התקבל בהחלטה טלפונית.  .ו
 

 ארגוני קראטה בינלאומיים, ארגונים מקומיים וגופים עצמאיים: .2
 

מוענקות  מאחר   .א הדאן  דרגות  אשר  שונים  וגופים  עמותות  קבוצות,  ארגונים,  הם  באגוד  והחברים 
ע"י  ו/או  מטעמם,  מוסמכים  בוחנים  ע"י  שלהם,  הנשיאים  או  הראש  יושבי  ע"י  בין  בהם  לחברים 
בוחנים של האגוד עצמו, נוצר הצורך לבדוק את תקפות דרגות הדאן שמבוקש לאשרן, ומשכך נדרשו 

להציג דאן    החברים  של  )במקרה  האחרונות  התעודות  שתי  את אשור   2את  לקבל  מנת  על  ומעלה( 
 הדרגה באמצעות תעודה של האגוד. 

 
לשם זה מוסכם כי יש למפות את הגופים האמורים ולערוך רשימה של אותם גופים המוכרים ע"י  .ב

שיקל   כך  דאן  דרגות  להעניק  המוסמכים  והנציגים  האשורים  קבלת  לשם  הדרגות  יד  בעתועדת 
 דרגות מאותם גופים לאשרן.   כשתתקבלנה בקשות לאשורי 

 לנציגים האמורים יוענקו אשורים ו/או תעודות מטעם האגוד לשם הכרה במעמדם.
 
 מנכ"ל האגוד התנדב בטובו לבצע את המשימה ולהרכיב את הרשימה.  .ג
 
המוסמך להעניק דרגות מטעמו, וככל שהוא אושר כבוחן  הנציג בהתאם לאמור בכל גוף כאמור יהיה  .ד

מטעם האגוד, לבחון מטעם האגוד והתעודה שתוענק תהיה של האגוד ו/או גם של אותו הגוף. ברגיל 
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אם מתבקשת הועדה לאשר דרגת דאן שלא הוענקה ע"י בוחן מוסמך מטעם האגוד האגרה בגין אשור 
₪. אם הבחינה בוצעה ע"י בוחן    ₪200. סך הכל    100ה  ₪ והאגרה בגין התעודה תהי  100הדרגה תהיה  

  והודיע מבעוד מועד לועדת הדרגות על כוונתו לקיים מבחנים   מוסמך שמבקש תעודה מטעם האגוד
  200התשלום יהיה של    –אם לא הודיע לועדת הדרגות  ₪.    100האגרה היא  עם הפרוטים המתחייבים,  

₪ סך הכל גם אם הבוחן אינו מוסמך מטעם    100וא  עכשו עשינו מבצע והאשור כולל התעודה ה₪.  
 האגוד. להבא המחירים חוזרים להיות כרגיל.

 
 ומעלה:   8קאי( לאשור והענקת דאן -מועצה גבוהה )שיהאן  .3
 

קאי( שתורכב מבכירי  -מועצה גבוהה )שיהאןלהקים    , באשורה של הנהלת האגוד,הועדה מחליטה .א
הקראטה בישראל, כולל חברי ועדת הדרגות, אשר תהיה היחידה שתהיה מוסמכת להעניק דרגות  

דרגות  להעניק "תהיה מוסמכת במקרים מיוחדים המועצה , והכל למנוע לזות שפתיים. ומעלה 8דאן 
 יכולים להתגמש.   רגותהתבחינים המחייבים בתקנון ועדת הד לשם כבוד" לגביהן דאן 

 
ומעלה, אלא אם   7ודרגות החברים בה תהיינה מדאן    .לא יפחת מתשעה  המועצהמוצע כי מספר חברי   .ב

 . בארגונם הדרגה המירבית היא פחותה מזו, ואז בעל הדרגה הבכירה באותו ארגון יוכל לשמש כחבר
 

 
תתכנס המועצה תורכב ע"י ועדת הדרגות באשורה של ההנהלה, תשמש בתפקידה במשך שנתיים,   .ג

בשנה,   של  פעמיים  מיוחס  ברב  החלטות  לשמש  ,  70%תקבל  במועצה  לחבר  יתאפשר  שלא  וככל 
 בתפקידו מכל סיבה שהיא הוא יוחלף ע"י הועדה.

 
 

 ( לתקנון ועדת הדרגות קובע:11.ג.)5סעיף  .ד
 

( לא יערך מבחן והדרגה תוענק על פי שקול 7,8,9,10ומעלה )כלומר: דאן    6"מדרגת דאן  
דעתה של הועדה. לשם כך יהיה עליה להרחיב את הרכבה ולכלול בו שני בוחנים נוספים  

 אשר דרגתם תעלה או תהיה זהה לדרגה שמבוקש להעניק" 
 
בוחרת לדון בהרכבה  . הועדה  7כאמור, בסמכות ועדת הדרגות להעניק ולאשר דרגות גבוהות מעל דאן   .ה

, עת הוחייתה הועדה והותקן תקנונה היא אשרה 2014)כולל(, הגם שבשנת   7הנוכחי בדרגות עד דאן  
 , וזאת בהרכב מורחב. 9ודרגה אחת של דאן   8ו/או העניקה דרגות דאן 

 
אלו מפאת החשיבות סבורים חברי ועדת הדרגות כי יש מקום להעביר את ההחלטות בדרגות רגישות   .ו

   . , תוך כך שתבחן רשימה של החברים הבכירים שיכללו בהלכשתוקם,  קאי-למועצת שיהאן
 
ככל שיהיה  קאי,    –שיהאן  מועצת  עו"ד ד"ר אפרים מנדלמן, חבר הועדה התנדב להכין טיוטת תקנון ל .ז

 .שתסתמך בעיקרון על תקנון ועדת הדרגותֹצֶרך בכך, 
 

 ת הדרגות:החלטות לגבי אשור דרגות כפי שהוגשו לועד .4
 

יו"ר ווסט קוסט קראטה העולמי, הגיש רשימה שלגבי כל אחד צרף את שתי התעודות    -  שלום אביטן .א
האחרונות. בהיותו חבר ועדת הדרגות הוא עצמו לא השתתף באשור הדרגות ויתר שני החברים, משה 

שנים   7הוא    7אן  לד  6על פי תקנון ועדת הדרגות הפז"מ בין דאן  בוחניק ואפרים מנדלמן, אשרו לבדם.  
שנים,   4חלפו  7שנים, אולם הואיל ומאז הוענקה דרגת דאן  6ואצל ג'מאל התקופה בין הדרגות היא 

.ב. לתקנון ועדת 5עומדים בפז"מ שנקבע בסעיף    הועדה מאשרת את הדרגה. כל המועמדים האחרים
ת האגוד.  דרגותיהם אושרו, והם יקבלו את התעודות בכפוף לקבלת התשלום עבורן ,הדרגות ֻקפָּ  בְּ

 
 אושר 7דאן  ג'מאל סעדה
 אושר 5דאן  אורית שקד

 אושר 5דאן  עומרי ועקנין 
 אושר 5דאן  אילנה בן חיים )חליף( 

 אושר 5דאן  אנדרי מסלין 
 אושר 4דאן  ברוס לי שקור 

 אושר 4דאן  יוני קליגון 
 אושר 4דאן  מאור ויז'גרוצקי 

 אושר 3דאן  אורי קליגון 
 אושר 3דאן  יסמין כהן 
 אושר 3דאן  שירי קינן 

 אושר  1דאן  כרמל מנצור 
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אותה קבל מוידאל ביבאס במסגרת   6מבקש להכיר לו בתעודת דאן    ממכבי בת ים  -  ווגר גרדשוב .ב
בושידו אקדמיה בינלאומית לקראטה דו ואומנויות לחימה. וידאל ביבאס אשר את התעודות בשיחה  
עומד  והוא  והואיל  והועדה מאשרת את דרגתו  עצמאי  כגוף  ווגר רשום בהתאחדות  טלפונית אתו. 

₪ שולמה, הועדה מסמיכה   500מוכר( והאגרה בסך   5ך ודאן בתבחינים של היותו בוחן )מאמן מוסמ
ת האגוד. 6אותו לשמש כבוחן מטעמה. תעודת דאן  ֻקפָּ  תתקבל לאחר שיבוצע התשלום עבורה בְּ

  
  .Midraro Karate International Ltdמ  שהוענקה    6מבקש לאשר לו דרגת דאן    פרדרג רוגוזרסקי .ג

.  2012לגבי תעודה שניתנה לו בשנת    2014ועדת הדרגות בשנת    אושרה ע"י  5. דרגת דאן  2018באוגוסט  
 כמו כן מבקש לאשר דרגות דאן: 

 
 אושר 1דאן  מתיאה רוגוזרסקי 

 אושר 1דאן  שי פז מלמוד 
 אושר 1דאן  ניקולה רוגוזרסקי 

 
, וזאת לאחר שתשולם האגרה בגינן. כמו  1וכן את שלוש דרגות דאן    6הועדה מאשרת את דרגת דאן  

 מאושר פרדרג כבוחן מוסמך לאחר שהאגרה שולמה. כן 
 

לגבי תעודה    2014בשנת    6. הועדה הכירה בדאן  7מבקש הכרה או הענקת דרגת דאן    הנרי קנדיטן .ד
. כמו כן מבקש 2019במאי  World Shotokan Federationהוענקה לו ע"י  7. תעודת דאן 2012משנת 

המידה  ל באמות  עומדים  אשר  להלן,  למנויים  דרגה  מבחני  יערוך  ינואר  בחדש  כי  על  הודיע 
 המתחייבות: 

 
 בכפוף להצלחה במבחן  אושר 5דאן  ליבוביץיעקב 

 בכפוף להצלחה במבחן  אושר 4דאן  שחם תמיר
 בכפוף להצלחה במבחן  אושר 3דאן  שיראל קנדיטן
 בכפוף להצלחה במבחן  אושר 2דאן  דניאל קנדיטן 

 בכפוף להצלחה במבחן  אושר 1דאן  ינאי בורוכוביץ
 בכפוף להצלחה במבחן  אושר 1דאן  גל כהן

 
שכן כל המועמדים וכן לקיים את המבחנים.  להנרי קנדיטן    7הועדה מחליטה לאשר את דרגת דאן  

עומדים בדרישות הפז"ם ותקינות התעודות, בכפוף לתשלום. כמו כן הועדה מאשרת את הנרי קנדיטן  
הנוספי התבחינים  בשני  ועמד  כבר  האגרה  את  ששלם  לאחר  האגוד  מטעם  דאן  כבוחן  מוכר    5ם: 

 ותעודת מאמן מוסמך כחוק. 
 

   Do  –Ryu japan Karate  –to iHa Sh –Kuniba Kai International Motobuמ  ערן ברנשטיין .ה
 מבקש לאשר דרגות כדלקמן:

 
 אושר 6דאן  ערן ברנשטיין 

 אושר 5דאן  דוד אלקיים
 אושר 4דאן  ניקולאס דיניאקוס 

 אושר 3דאן  יותם פרץ
 

הועדה הואיל   מוכרות,  אחרונות  תעודות  שתי  והוצגו  הפז"ם  בדרישות  עומדים  המועמדים  וכל 
 מאשרת את הדרגות, בכפוף לתשלום. 

 
מבקש    Israeli Traditional Karate Organizationמארגון ישראלי לקראטה מסורתי    משה רוקח .ו

שם זה לאחרונה לאגוד. ומעלה(. ארגונו נר 2לאשר דרגות דאן, והמציא שתי תעודות אחרונות )מדאן 
. ארגון בינלאומי זה  World Budo karate Association( הוענקה ע"י  6דרגתו של משה רוקח )דאן  

 מתנהל על פי עקרונותיו של סנסאי נישיאמה ז"ל.
 

 אושר 6דאן  משה רוקח
 אושר 4דאן  ליאת רוקח
 אושר 4דאן  שלמה דושי

 אושר 3דאן  ניר אלוני  
 אושר 3דאן  צביקה וייס 

 אושר 3דאן  ליאור פרימר 
 אושר 3דאן  חיים קפל

 אושר 2דאן  גלעד רוקח
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 אושר 2דאן  צביקה שטיינר 
 אושר 2דאן  איתמר ברטוב 

 אושר 2דאן  קריסטין קמפבל
 אושר 2דאן  חנה שחר 
 אושר 2דאן  עמי שגב

 אושר 1דאן  מאיה רוקח 
 אושר 1דאן  זיו אלוני 

 אושר 1דאן  איתן עקירב 
 אושר 1דאן  חן שחר 

 אושר 1דאן  מאיה אייזנשטאט
 

כל הדרגות למעט זו של משה רוקח מוענקות ע"י הארגון הישראלי לקראטה מסורתי שנרשם כחבר  
באגוד, כשמשה רוקח הוא הבוחן. ועדת הדרגות מכירה בכל הדרגות והן מאושרות, בכפוף לתשלום 

 כמתחייב. 
 

צרף לכל מועמד את שתי תעודות     The World Shitoryu Karatedo Federationנציג   גדעון שובה .ז
כמובן, וכלן הוענקו ע"י ארגון השיטוריו היפני, תוך עמידה בפז"מ   1הדאן האחרונות, למעט של דאן 

 המתחייב, ומבקש לאשר דרגות דאן: 
 

 אושר 5דאן  זאב איידלין 
 אושר 4דאן  ג'ראר ברוך 

 אושר 4דאן  גרינבלט שימי
 אושר 3דאן  לובה מוסקוב 

 אושר 3דאן  מושיק רבין 
 אושר 3דאן  מור אנקווה 

 אושר 3דאן  אסף ישי
 אושר 2דאן  ניר גולן 

 אושר 2דאן  רומן שפירא
 אושר 2דאן  ז"ל  גל מיכל

 אושר 2דאן  ולדימיר אניסימוב 
 אושר 2דאן  דניאל ברומשטיין 

 אושר 2דאן  ניצן עמית  
 אושר 2דאן  אסף זקס

 אושר 2דאן  ענבר הרוש 
 אושר 2דאן  יונתן גילר 
 אושר 2דאן  אסף זהבי

 אושר 2דאן  עמית עמרני
 אושר 2דאן  איתי שובה 

 אושר 1דאן  שחף פורן 
 אושר 1דאן  אורי גלבוע

 אושר 1דאן  יאיר לוי 
 אושר 1דאן  גלעד גרין

 אושר 1דאן  אביתר לוי 
 אושר 1דאן  גיא ישראלי

 אושר 1דאן  גיא גולרן 
 אושר 1דאן  אביב בלום

 אושר 1דאן  איתמר ארליכמן 
 אושר 1דאן  שחר ויסמן 

 אושר 1דאן  אביה גינוסר 
 אושר 1דאן  עמיר ליכטנשטיין

 אושר 1דאן  עידן ברדוגו 
 אושר 1דאן  עדי עינב 

 אושר 1דאן  שחר גליל
 אושר 1דאן  עומר חן 

 אושר 1דאן  עומר אורן 
 אושר 1דאן  דור אבני 

 אושר 1דאן  סער שגיא 
 אושר 1דאן  ליאב בוטון 

 אושר 1דאן  תומר רוזנברג 
 אושר 1דאן  איתן שפירא

mailto:israelkaratefederation@gmail.com


 

 israelkaratefederation@gmail.com 7176250, מודיעין 1לאה אמנו  :התאחדות הקראטה בישראלכתובת 

 אושר 1דאן  מאור ויצמן 
 אושר 1דאן  עינב כהן  

 אושר 1דאן  אביתר ניב 
 אושר 1דאן  אורי גורודנצ'יק 

 אושר 1דאן  שלי שובה
 אושר 1דאן  עמית בן מרדכי 

 אושר 1דאן  ענבל ברזילי
 אושר 1דאן  עמרי כהן 

 אושר 1דאן  אלכס בושוי
 אושר 1דאן  ראם פרידמן

 
ת האגוד, וגדעון מוסמך כבוחן מטעם האגוד   ֻקפָּ הועדה מאשרת את כל הדרגות, בכפוף לתשלום בגינן לְּ

 והאגרה שולמה.מאושר, מאמן מוסמך  5באשר הוא עומד בתבחינים: בעל דרגה של דאן  
 

 משידוקאן קראטה מבקש לאשר את דרגות הדאן:  משה בוחניק .ח
 

 אושר 6דאן  לאוניד נרודיצקי 
 אושר 6דאן  רפאל לדייב

 אושר 6דאן  יהונתן קוטרמן 
 אושר 5דאן  יוסף בורגרקר 

 אושר 5דאן  ירון ביטון 
 אושר 4דאן  יוסף חלבה 

 אושר 4דאן  לימור בוחניק יסודי 
 אושר 3דאן  אדווארד מושייב 

 אושר 3דאן  יעקב בן לבן 
 אושר 3דאן  חיים רוט 

 אושר 3דאן  עמנואל קימיאגרוב  
 אושר 2דאן  יבגני בוחנצב 

 אושר 2דאן  אברהם מישלי
 אושר 2דאן  איסקוב דוד 

 אושר 2דאן  יובל לוי 
 אושר 1דאן  נורית משטא

 אושר 1דאן  אברהם רפאל כהן
 אושר 1דאן  אידלמן אסתר הדסה 

 אושר 1דאן  דוד לריאה 
 אושר 1דאן  אקטרינה מיכלסון 

 אושר 1דאן  איגור יורקביץ
 אושר 1דאן  עומר לוי

 אושר 1דאן  רויטל נרודיצקי 
 אושר 1דאן  אופיר אימס

 אושר 1דאן  סרגיי פרפלוצ'יק
 אושר 1דאן  מאי טלקר

 אושר 1דאן  בוריס פישרמן 
 אושר 1דאן  זלטיןדוד 

 אושר 1דאן  דן רוזובסקי 
 אושר 1דאן  גורין אוראל 

 
ועדת  חבר  בהיותו  האחרונות.  התעודות  שתי  את  צרף  אחד  כל  שלגבי  רשימה  הגיש  בוחניק  משה 
הדרגות הוא עצמו לא השתתף באשור הדרגות ויתר שני החברים, שלום אביטן ואפרים מנדלמן, אשרו 

ם עומדים בפז"מ שנקבע בסעיף  לבדם. הואיל   ֻכלָּ .ב. לתקנון ועדת הדרגות דרגותיהם אושרו, והם 5וְּ
ת האגוד. משה בוחניק מוסמך כבוחן מטעם   ֻקפָּ יקבלו את התעודות בכפוף לקבלת התשלום עבורן בְּ

ם את האגרה.  ִשלֵּ  האגוד מאחר שהוא עומד בתבחינים המתחייבים וְּ
 

הבינלאומי מבקש לאשר דרגות   Ha  -o Shotokan Ryu kaseD-Karateמשוטוקאן ריו  אריה פרקש .ט
 דאן: 

 
 אושר 6דאן  אריה גליקסמן
 אושר 6דאן  לאונרדו שוורץ 
 אושר 5דאן  לוריס עפארה
 אושר 3דאן  נטלי ברטפלד
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 אושר 3דאן  עמנואל סוקולובסקי
 אושר 3דאן  תומר סוקולובסקי 

 אושר 3דאן  אולג רומנוב 
 אושר 2דאן  רוני גכטברג 

 אושר 2דאן  שמחוני אלבז
 ראה הארה  2דאן  ענבל ויסמן

 אושר 2דאן  גיא דרורי 
 ראה הארה   2דאן  רביב קליין 

 ראה הארה  1דאן  נדב לרנר 
 ראה הארה  1דאן  פז שוורץ 

 אושר 1דאן  ניסן ברוך 
 ראה הארה  1דאן  איל סגל 

 אושר 1דאן  אלדר לוי
 אושר 1דאן  דין עוזיאל
 ראה הארה  1דאן  יונתן מאיר 

 ראה הארה  1דאן  גיא דוד 
 

 וטרם קבלו את תעודת הדרגה.   15.05.2020הארה: המנויים לעיל עברו את הבחינה ביום 
 

אריה פרקש הגיש רשימה שלגבי כל אחד, למעט השבעה לעיל, צרף את שתי התעודות האחרונות. הואיל 
בסעיף   שנקבע  בפז"מ  עומדים  ם  ֻכלָּ את 5וְּ יקבלו  והם  אושרו,  דרגותיהם  הדרגות  ועדת  לתקנון  .ב. 

בכפוף   מאושרות  הנ"ל  שבעת  של  דרגותיהם  האגוד.  ת  ֻקפָּ בְּ עבורן  התשלום  לקבלת  בכפוף  התעודות 
 להצגת התעודה לכשתתקבל, ולתשלום. 

 
"ל  יצויין כי אילו הבחינה היתה נערכת ע"י אריה פרקש בֹתקף היותו בוחן מטעם ההתאחדות הרי הנ

ריו   נערך מטעם שוטוקאן  הואיל והמבחן  עכשו תעודה מטעם האגוד.  להמתין  יש  היו מקבלים כבר 
 לתעודות.

 
אלהרר .י של    -  בן  תעודות  וצרף  לקראטה,  דאן  דרגות  לאשר  מבקש  כארי,  גיבור  שוטוקאן  -קראטה 

International Shotokan Karate Federation : 
 

4דאן   בן אלהרר  
1דאן   יותם טוויג  
1דאן   יפרח -זוהר כהן 
1דאן   נועם שרעבי 
1דאן   ליאור עייש 
1דאן   דוד צובלי  
1דאן   אליהו פיטוסי 
1דאן   אלעד זיסמן  

 
   International Shotokan Karate Federation-מ   2019תעודות התלמידים של בן אלהרר הן מדצמבר  

דרגות   אשור  מבקש  כי  מדגישה  הועדה  הסכמתדאן  .  להציג  חייב  מסויים  לארגון  נציג   והשייך  של 
אלהרר עומד בראש ארגון  ובן    . מישל ביטון ועודד פרידמן מאשרים את הפניה ישירות. הואילהארגון

   הדרגותאת הועדה מאשרת עצמאי, 
 

. הגם שהפז"מ  2014מדצמבר    3וכן גם תעודת דאן    2017של בן אלהרר מדצמבר    4צורפה תעודת דאן  
הוא ארבע שנים, הואיל וחלפו מאז שלוש שנים נוספות   4ודאן    3על פי תקנון ועדת הדרגות בין דאן  

 הדרגה. הועדה מאשרת את 
 

מחניכיו. הועדה אינה מאשרת כמן כן מבקש בן אלהרר אשור דרגות דאן בקרב מגע לעצמו ולשניים  
 דרגות קרב מגע ולפיכך לא יתאפשר לאשרן, ועם בן אלהרר הסליחה. 

 
 העמותה לאומנויות לחימה וספורט ֻחסני קאי קראטה:   – ֻחְסִני אעראר .יא
 

 אושר 6דאן  מחמד אעראר
 אושר 2דאן  מחמד שתיווי 
 אושר 2דאן  ביסאן אעראר

 אושר 1דאן  חדר ג'אבר 
 אושר 1דאן  אעראראמיר 

 אושר 1דאן  אבראהים סמארה
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 אושר 1דאן  לרין עדבה 
 אושר  1דאן  זין אלדין שתיווי 

 אושר 1דאן  מחמד חסן אעראר 
 

 כל המנויים לעיל עומדים בתנאי הסף ודרגתם מאושרת.
 

אעראר דאן   ֻחסני  דרגות  לאשר  בקשה  קראטה  1-5הגיש  בשוטוקאן -לעשרה  המתאמנים  קא 
מ   נתנו  ושל     Traditional Karate doותעודותיהם  ריו,  שיטו  קאי,  ֻחסני  של  סמל  התעודות  כשעל 

Shotokan Karate Do    7וקאסם דמיר, דאן    8טורקיה. החתומים על התעודה הם ֻחסני אעראר דאן ,
 מאמן ידוע.

 מבקשתו זו ולפיכך איננו דנים בדרגות אלו בשלב זה. חסני חזר בו
 

ִני עצמו מבקש שתוענק לו דרגת דאן   הוכרה ע"י ועדת הדרגות    8. הועדה מבהירה כי דרגת דאן  9ֻחסְּ
קֹו ופועלו.2014בשנת   , וגם זאת תוך קצור הפז"מ לאור ִותְּ

 
והבקשה   בקשה זו בשלב זה לאור הכוונה להקים את מועצת השיהאן קאי, ועדת הדרגות אינה דנה ב

 . תועבר לדיון בה
 
ם שלמו את האגרה, הם מאמנים מוסמכים, בעלי לָּ להתמנות כבוחנים מטעם האגוד. כֻ  שו קְּ המנויים להלן בִ  .5

 מוכר )לפחות( ומאמנים יותר מחמש שנים: 5דרגת דאן 
 

 ווגר גרדשוב  .א
 פרדרג רוגוזרסקי  .ב
 הנרי קנדיטן  .ג
 גדעון שובה  .ד
 משה בוחניק  .ה
 חסני אעראר  .ו
 מקס נאור .ז
 אפרים מנדלמן .ח
 יואל בן הרוש .ט
 חליל עבאס  .י

 
ועדת הדרגות תמסור הודעות כמתחייב מהחלטותיה לחברים תוך בקשה שכל השמות לכתיבה על התעודות  .6

 תהיינה כמופיע בתעודות הזהות למניעת טעויות.
 

 בזאת ננעלה הישיבה. .7
 

 2020בדצמבר  4ולראיה באנו על החתום היום : 
 
 

 _________________________________  משה בוחניק, יו"ר ועדת דרגות 

 _________________________________  שלום אביטן, חבר ועדת דרגות 

 _________________________________  ד"ר אפרים מנדלמן, עו"ד, חבר ועדת דרגות
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