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 0202-2120 רישום להתאחדות הקראטה בישראל לשנתדף מידע וטופס 

 

 חברים יקרים שלום רב,
 

ל.  עושה מאמצים רבים לגייס את כלל אגודות הקראטה השונות הפעילות בישרא יגוד הקראטה  ה והשנה א דשח  תושל שנת פעיל  בפתחהאנו  

חרותי אולימפי אך גם להם איגוד הקראטה מעניק פתרון ישים להכרה  ים בקראטה התפעיל   גופים שלמים אשר אינםאנו יודעים כי מדובר ב

 מול מנהל הספורט.

 . הפעילים בישראלהרבים  שנתיות של הגופים אשר ירכזו את הפעילויות הגוד יחנו לראשונה מחלקות בתוך הא פת

קראטה משמעותי אחד ומצד שני לאפשר אוטונומיה למחלקות  וד  פתרון זה יאפשר לכולנו מצד אחד להיות מאוחדים תחת איגאנו מאמינים כי  

 ובקראטה אותן הן מקיימות. הן השונות בקידום המטרות המתאימות ל

 מספר ימים בהתאם למחלקות השונות. על פני רכו א הגיע לאירוע מרכזי שנתי של אליפויות ישראל בתחומים הרבים אשר ים לישואפאנו 

 העולמית כפי שנעשה גם בשנה הקודמת.   UVENTEXהרישום השנה יעשה באמצעות מערכת 

 לו אשר זקוקים להדרכה במערכת שיפנו ישירות למשרדי האיגוד. א

 

 נו הגוף הבלעדי המוכר למשחקי האולימפיאדה באשר ה  W.K.Fהקראטה העולמי    ןארגונציג הרשמי של  הנו הראל  שהתאחדות הקראטה בי

 . ארה"בב 2022ומשחקי העולם ב  ביפן 2021
 

הנחות בדמי  הרבות בפרט ואישרנו    האגודותשל   ןומצבבכלל  ורונה, לקחנו בחשבון את נושא השבתת הפעילויות הרבות  בשל מגפת הקשנה  ה

 הנרשמים.  מספרבהתאם ל ותהשונ ותההטבלה להלן ישום. מצב בטבהר
 

 כדלקמן: םניה 0202-1202דמי רישום לשנת הפעילות 

  בתשלום של   31/12/2021ארכת תקופת הרישום עד  מהטבה של ה  וייהנ  2019-2020שהיו רשומות בשנת הפעילות  ודות  אג •

ה" ספ  שח  300בסך    "אגודהלרישום  דמי  ויוסיפו  במידה  יהבלבד.  התשלום  לרישום  המחירים  ורטאים  לטבלת  בהתאם  יה 

 בטבלה.

 *הנחות לשנת קורונה  רגיל מצב   – דמי רישום לאיגוד הקראטה

 אין הנחה ממצב רגיל  שח לספורטאי    80רישום בודדים 

לא      -  ספורטאים  30שנרשמת מעל  ודה  לאג  הנחה שח לספורטאי   50רשומים   50עד  רישום של 

 )לכל הרשומים(  שח לספורטאי   40שומים ר  100ל   51בין  רישום של  . שח  300בסך  ודהיגבה דמי רישום לאג

לאגודה   רשומים    101מעל   לכל הרשומים( ) ישח לספורטא    35שומים ר  150ל  101רישום של בין   רישום  דמי  ללא 

 . לספורטאישח  25מחיר של ו

 לספורטאישח   20מחיר של  רשומים  151מעל  הרשומים( לספורטאי )לכל שח    30רשומים   200ל  151  רישום של בין

 לספורטאי )לכל הרשומים( שח     25רשומים  201מעל רישום 

 תשלום + צילום ת.ז. ואישור רפואי.ות אישור ברל רישום תקף הנו רישום ספורטאי לאחר השלמת כל הנתונים הנדרשים במערכת 

 

  :יליםלהגדלת מספר הספורטאים הפעפעילות  הטבות על

 מפורט להלן: תמיכה לכל מועדון אשר יארח תחרות ארצית מטעמו על פי הגם השנה נעניק כמו שנה שעברה  אירוח אליפויות  (1

a.  התנאים להלן  ן בה ותאשר מתקיימו כניסות   300בתחרויות מעל–   

i. הארגון המארח(.מצד עבור התוכנה ות )ללא על  רישמית של האיגודוניהול תחרות בתוכנת  וםישר 

ii.  ארגונים מהאיגוד. שמונההשתתפות מינימלית של 

iii.  איגודהשופטים של הפיקוח של ועדת בליווי ונציגות שיפוטית של התאחדות הקראטה . 

b. ח ליגה:רואי 

i. ד תתאפשר כאשר: הכרה בפעילות ליגה )מפגש מועדונים( לשם ניקו 

 תתפות מינימום שלושה ארגונים מהאיגוד.שה .1

 האיגוד. ואישור ע"י ם אותי ,פעילות הליגהקביעה מראש של  .2

האיגוד   נוכחות בקר .3 של  י  ()שופט  על  אשר  עליופקח  וידווח  המארח  אר)ה   האירוע  בעלות   א יישגון 

 הבקר מטעם האיגוד(.

 

  של המאמנים, הספורטאים והשופטים.  תהמקצועיהרמה  ו לותמשיך במטרה להעלות את היקף הפעי, נ עונת הפעילות הקרובהבמהלך 

 התאחדות הקראטה בישראל  -  שנת פעילות פורייה ברכת ב

 

 



        

 
 

 

 

 moc.liamg@israelkaratefederation  , , מודיעין 1לאה אמנו   :בישראל התאחדות הקראטהכתובת 

 

 

 2020  ,באוקטובר 6                                                                                                                                  כבודל

 בישראל התאחדות הקראטה

 .2020-2120שנת טופס רישום להתאחדות הקראטה בישראל ל
 

 הרשמית של האיגוד.  יובנטקס מסמך זה מהווה טופס נוסף על הרישום במערכת 
 

 , את המועדון בראשו אני עומד.  2021-2020" לשנת הפעילות הקראטה בישראל התאחדותב"  קש לרשום , מבטהמ אני החתום

 

   ______________________ מועדון שם ה ______________:_________מועדון ראש ה שם

 

        __________מספר עמותה ___________  _________________________שם העמותה)חובה( שהמועדון פועל תחתה  
 

 ___נייד_______________ __עדון:______________________________  טלפון:____________כתובת המו
 

 _____________________________________________________________קוד: _מי ד. כולל כתובת או ת.
 

 ____כתובת דואר אלקטרוני (: _____________________________

 (  אך ורק בדואר אלקטרוני ות לתחרויות יישלחווהזמנ הודעות, דפי קשר)

 (  טאיםספר הספורשלם את מבשורה המתאימה וה Xסמן ב  אופן פירוט התחשיב לתשלום )

X  לספורטאי עלות  מספר רשומיםX סה"כ אגודה דמי רישום   מספר 

 סה"כ  __________ שקלים  = - _____  ספורטאים  X₪  80 רישום בודדים  

 סה"כ  __________ שקלים  = ₪   300שח או  0 _____  ספורטאים  X₪  50   50אגודה עד  

 סה"כ  __________ שקלים  = ₪ 0 _____  ספורטאים  X₪  40 100-51אגודה בין  

 סה"כ  __________ שקלים  = ₪ 0 _____  ספורטאים  X₪  25 150-101אגודה בין  

 סה"כ  __________ שקלים  = ₪ 0 _____  ספורטאים  X₪  20 151מעל ודה אג 

הרשאה לרישום תפתח בהתאם לכמות הספורטאים המבוקשת. במידה של ניצול המכסה אושרה המערכת תחסום רישום  

 חדשים.

 

 בצע אך ורק באמצעות העברה בנקאית יש לם תשלוהאת 

 חדות(.אייל ההתלשלוח למהאישור יש  ת. )א252125, חשבון 461: בנק מזרחי, סניף פרטי חשבון הבנק

 

 . לרישום הפעילים()מי שמבקש ניתן לקבל קובץ אקסל  בלבד  יובנטקסהאגודה יש לרשום באמצעות תכנת פעילי את 

                                                                                             למערכת.ניתן יהיה להזין את הספורטאים , של המועדון  שור המסמכיםבמידה והנך מועדון חדש, לאחר אי
ור  איש  +   ום ת.ז.לא של כל הנתונים במערכת לרבות צילמילוי מ רק לאחר  ,  יובנטקסערכת  איגוד במ, ספורטאי/פעיל יאושר ע"י הלבשימו  

                                                                    . ום תמונת פניםציל + ירפוא 
 

וכשרים לפעילות    מבוטחים,  נוטלים חלק בפעילות ההתאחדותשר  או  וננומועדב טאים המתאמנים  כל הספורבזאת, כי  הנני מצהיר  

 רט. בהתאם לדרישות חוק הספו (לאחר שעברו בדיקות רפואיות)ספורטיבית 
 

 

-------------------------      ----------------------------   -----------------------------        ----------------------------- 

 וחותמת המועדוןחתימת המאמן                  כתובת מייל                        שם המאמןתאריך                                             

 

 


