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 8012.50.25פרוטוקול אסיפה  

  :נוכחים

 יו"ר משה בוחניק

 . חברי דריקטוריון: עו"ד יוסי רובין, הגב' עינת כהן, מר ג'מאל סעדה

 מוזמנים: רו"ח עופר מימון, עו"ד איל יפה 

 ראשי מועדונים: 

 אחוז  נוכח רשומים  מועד תשלום  נציג המועדון  מועדון 

 12% כן  201      30/12/17 גדעון שובה  ודיעין ספורטאי שוגון קראטה מ

 12% כן  201      30/12/17 פרדרג רוגוז'רסקי  רוגוז'רסקי דוג'ו 

 12% כן  201      30/12/17 משה בוחניק שינדוקאן אשדוד 

      26        05/01/18 מיכאל וילצ'יק אשקלון 

 3% כן  51        05/01/18 אריה פרקש  שוטוקאן ריו ישראל 

 3% כן  51        08/01/18 יואל בן הרוש  סיק ישראל 

 6% כן  101      10/01/18 ג'מאל סעדה נחף  -ווסט קוסט שוטוקאן ישראל 

 2% כן  32        15/01/18 ערן ברנשטיין  שיטוריו קוניבא קאי ישראל 

 6% כן  101      20/01/18 חוסני ערער ג'לג'וליה

      38        17/01/18 משה גליסקו / חיים כהן  שכול העמותה לקידום הספורט בא

      51        11/01/18 חאלד עותמאן  מושב העדה האורתודקס 

      20        29/03/18 משה אינן ווסט קוסט שוטוקאן דימונה

      78        12/01/18 חליל עבאס  רנבוקאן 

      20        15/01/18 גבי מיכאלי  עמותת טאצ'

      19        17/01/18 אריה צוקרמן  מתנס ערד 

 2% כן  30        17/01/18 איוו פנצב  קיבוץ מגן  -שו ריו קאן 

      70        21/01/18 מוטי אשכנזי  מוטי אשכנזי 

      52        23/01/18 עלי חליל  שיזאן 

      51        24/01/18 עלי טרביה  עמותת הקראטה מהסורתית והספורט סח'נין

      51        26/01/18 תיימור אבו ריש  בית ספר לחינוך גופני וקראטה 

 1% כן  22        24/01/18 הנרי קנדיטן  שוטוקאן קלאסי 

      30        26/01/18 שלום אביטן  ווסט קוסט שוטוקאן 

      10        29/01/18 רז רוזמן  רוזמן רז 

      30        27/02/18 אלכס וודקוב+יוסי שור מכון מקס/אלכס וודקוב 

 2% כן  30        01/02/18 ווגר גרדשוב  מכבי בת ים היאבקות 

      15        21/02/18 זכריה שיח חסן  מג'ד אלכרום -עמותה לאומנויות לחימה וספורט אתגרי 

      24        23/02/18 איברהים טאהא  עמותת סושין )הכח השקט( לקראטה וספורט

      9          23/02/18 אסמעיל אמונה  אסמעיל אמונה 

      22        05/03/18 אוהד רשבא  אוהד רשבא לוי 

 3% כן  50        05/03/18 רוני עקירב  רוני עקירב 

           סה"כ

      

 30     1,687   63% 
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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: 2017הצגת דוחות כספיים  .2

 ונתן מענה לשאלות הנוכחים.  
 
 מזכיר האסיפה הדוח הוקרא ע"י  :יו"ר ועדת ביקורת, איווילו פנצ'בע"י  2017ועדת ביקורת  הצגת דוח .3

 .ואושר ע"י האסיפה
 

 אושר פה אחד.  – 2017 כספי ומילולי ל הצבעה לאישור דוח .4
 

 .ליפות אירופהסיכם את אהיו"ר   :אליפות אירופה בסרביהיכום ס .5
 

נבחרת  מאמן של שימש כ ררתבשהליפות אירופה ה של ראש מועדון באריהתנהלות מחפ - גבי מיכאלי
 .בפועל ישב בכיסא המאמן .יה יועץומכחיש זאת וטוען שה  גיאורגיה

 
 
איווילו  מר  ימשיך בתפקידו כרו"ח וכןרו"ח עופר מימון  אושר כי  –  2018בחירת רו"ח וועדת ביקורת לשנת  .6

 .2018לשנת  כועדת ביקורת כוימשיהנרי קנדיטן מר ופנצ'ב 
 

 
 
 

 נעל את האסיפה. משה בוחניק היו"ר 
 
  

 בר דריקטוריון ח –גמאל סעדה      יו"ר  – משה בוחניק
 התאחדות הקראטה בישראל

 

 


