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 2002.60.30פרוטוקול אסיפה  
 , מודיעין 2ב: מסעדת פדריק, הקדר  התקיימה

  :נוכחים

 משה בוחניק מר  -שב ראש יו

 מר ג'מאל סעדה  -שב ראש סגן יו

 .נג'וד עתאמלהגב' ן, העו"ד יוסי רובי מר פרדרג רוגוז'רסקי,: הנהלה נוספיםחברי 

   מר גדעון שובהמנכ"ל: 

 , עו"ד איל יפה רו"ח עופר מימוןמוזמנים: 

מועד   עיר ישוב/ נציג המועדון  אגודות  -חברי האיגוד 
 תשלום 

רישום  
2020 

 אחוז  נכח

 0.3%  כן 13 07/06/20 הרצליה  אזולאי מקס  אטמי הרצליה 

     42 04/01/20 אשקלון  מיכאל וילצ'יק איסקא דרום 

     23 03/05/20 קרית טבעון  אוהד רשבא  אס. קיי. איי ישראל 

 0.3% כן 7 23/11/19 ד ר ע  וב דאוניד רוז יל ערד  -האקדמיית לקראטה 

 1.2% כן 24 09/03/20 כפר מעיליא  טוני ליוס  טוני ליוס  -צפון ה הד 

     51 09/01/20 ירכא  תיימור אבו ריש  העמותה המאוחדת לחינוך גופני וקראטה 

 7.4% כן 151 26/12/19 ג'לג'וליה ערער מוחמד העמותה לספורט ואומנויות לחימה בגלג'וליה 

 9.8% כן 201 11/12/19 באר שבע רוגוז'רסקי רג פרד  "ש תי בנף הקראטה התחרועהעמותה לקידום 

 2.9% כן 60 25/02/20 קרית ים  שלום אביטן  ווסט קוסט שוטוקאן 

 7.4% כן 151 31/01/20 שפרעם  ג'מאל סעדה מתנ"ס שפרעם

 3.4% כן 70 05/02/20 מיתר מוטי אשכנזי  מועדון ספורט מיתר

 4.9% כן 101 26/12/19 נצרת עותמאן  לדאח מושב העדה האורתודקס 

 4.9% כן 101 30/01/20 בת ים ווגר גרדשוב  מכבי בת ים היאבקות 

     20 31/12/19 ערד  אריה צוקרמן  מתנס ערד

 3.4% כן 70 02/02/20 קרית אתא  יואל בן הרוש  סיק ישראל 

 5.4% כן 110 07/01/20 בועינה נוג'ידאת  עלי חליל  ספורטאי המחר הזורח 

 13.7% כן 280 15/01/20 אשדוד  וחניקמשה ב ספורטאי מכבי אשדוד 

 1.5% כן 30 29/06/20 מג'ד אלכרום  זכריה שיח חסן  עמותה לאומנויות לחימה וספורט אתגרי 

 1.0% כן 20 08/01/20 מכבים רעות -מודיעין גבי מיכאלי  עמותת טאצ' 

   30 11/12/19   אברהים טהא  עמותת סושין 
 

 9.8% כן 201 09/01/20 מכבים רעות -מודיעין גדעון שובה  ין י שוגון קראטה מודיעטאספורעמותת 

     25 04/02/20 ראשל"צ חיים כהן  ראשונים ברוח ספורטיבית 

נג'וד  /חליל עבאס רנבוקאן 
 עתאמלה 

 7.4%  כן  151 26/12/19 נצרת

     20 02/02/20 קיבוץ מגן  איוו פנצב  קיבוץ מגן  -שו ריו קאן  

     20 31/12/19 מזכרת בתיה  ן הנרי קנדיט  י ן קלאסשוטוקא

 2.5% כן 51 15/01/20 נהריה  אריה פרקש  שוטוקאן ריו ישראל 

     9 02/02/20 נצרת עלית  דודו אלקיים  שיטוריו קוניבא קאי ישראל 

        0.7% כן 14 12/02/20 יבנה יונתן קוטרמן  שינדוקאן טייגר לקידום ספורט הישגי 

    
2046 

 
88.3% 
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 : ספיםם נואורחי

 מור אנקווה מר אבי משלי, ר מועדת שופטים: 

 עו"ד אפרים מנדלמן ועדת דרגות: 

 צמית: מר אמנון מאור מחלקה להגנה ע

 ן מאמן נבחרת: מר רומן ברונשטיי 

 גלכירה של האיגוד: הגב' חוה מז

הגב' ענת דהן    ר וידל ביבס,משייב, מ  , מר רומן שפירא, מר קובי בן לבן, מר אפי גרינבלט  ן: מר שמעונוספיםאורחים  
   אביטן.

 
 אים שנדנו: הנוש

 
   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: 2019הצגת דוחות כספיים  .2

 אלות הנוכחים.ונתן מענה לש
 
 
מזכיר  הדוח הוקרא ע"ייור ועדת ביקורת מר איוו פנצ'ב, בשל העדרותו של : 2019ביקורת  ועדת הצגת דוח .3

 . ואושר ע"י האסיפה האסיפה
 

 אושר פה אחד. – 2019  מילולי ל הדוח הכספי וה דוחההצבעה לאישור  .4
 
יווילו  אמר  ימשיך בתפקידו כרו"ח וכן  רו"ח עופר מימוןאושר כי  –  2020שנת בחירת רו"ח וועדת ביקורת ל .5

 .2020לשנת  כועדת ביקורת כוימשיהנרי קנדיטן מר ופנצ'ב 
 
עם משבר האיגוד והתמודדות  2019סיכום שנת פעילות  שלהציג מצגת  ,גדעון שובה, מר מנכ"ל האיגוד .6

  .2021ו  2020לקראת  הקורונה
 

 . "בדיני ספורט וביטוח ספורטאיםוגיות ס"הרצאה בנושא העביר היועץ המשפטי, עו"ד איל יפה,  .7
 
הקראטה גאה ושמח להעניק תואר נשיא כבוד לשיהאן אדמונד בוזגלו על  איגוד  – נשיא כבודהענקת תואר  .8

 תרומתו הרבה לקידום ענף הקראטה 
 

 
 

 נעל את האסיפה. משה בוחניק היו"ר 
 
  

 בר דריקטוריון ח – עו"ד יוסי רובין     יו"ר  – משה בוחניק
 

        
 
 

 התאחדות הקראטה בישראל
 

 

 


