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 623מס ישיבת הנהלה  תמצית

 חל"צ התאחדות הקראטה בישראל 
 202021.09. רביעיביום התקיימה 

מר ג'מאל סעדה, עו"ד יוסי רובין, גב' נג'וד עתאמלה, גב'    רדרג רוגוז'רסקי,מר פיו"ר משה בוחניק,   : נוכחים
 אסתר הדסה אידלמן. 

 גדעון שובה.    :מנכ"ל

 . גב' עינת כהן התנצלו:
 

 הנושאים שנדנו: 

 11.11.2020בתאריך  זוםשהתקיימה ב 235ר פרוטוקול ישיבה מס שוא .1

 דיווחי מנכ"ל .2

a. על הצטרפות   ר שלנו אני שמח לספר מסגרת פעולות האיגוד והיו"ב  –  רפים חדשים לאיגודמצט

ומישקבוצ פרידמן  עודד  סנסאי  של  מ  תו  ביטון   .International Shotokan Karate Federationל 

 .םלוכל הר ופ  הלועפ מאחלים שיתוף

b. זו  טופס הזמנה למועדונים  שבוע הבא ישלח בו   ם ינודעומל  ד ויצ  שכר נ   –  םינודעומב  הכימת . רעיון 

רצון   מתוך  הק נולד  במשבר  קשה  מכה  שסבלו  במועדונים  כחכירה ורונה.  לתמוך  יינתן  הציוד 

יתבקשו להחזיר את הציוד )בהתחשב   ניםהמועדו  למועדונים כל עוד הם חברים באיגוד הקראטה.

 בפחת כמובן( לאחר תקופת השימוש. 

c.  דנטו( ניסיון הכרה באיגוד קראטה מסורתי נוסףITKF) –  טו דנעמתותITKF  מנסה תקופה

עם  השבוע התקיימה פגישת זום .מנהל הספורטהכרה כאיגוד קראטה מסורתי מארוכה לקבל 

 .  דיםם של שני הצדהושמעו הטיעוני משרד הספורט ועמותת דנטו. 

אלינו  , חבר לפני חודשיים, ואותו איגוד מסורתי 2013משרד הספורט הכיר באיגוד קראטה מסורתי ב 

בנושא הובהרה למשרד  עתנוד סגרת המחלקה לקראטה מסורתי.התאחדות ומקיים פעילות במל

חודש  פורסם בן שיש היגיון באיגוד אחד לענף ספורט. החלטה בנושא תהספורט אשר גם מאמי

 .הקרוב

d. ש  בימים אלו אנו פועלים על עיצוב חד   ,. כמו כןשופטיםהועדת  ויר עמוד של ולה לאוע  –האיגור  תר  א

מתאימים  אני פועל לקדם תכנים  בנוסף,    דרגות לפי נציגי ארגונים בישראל.הועדת  ושל  נים  כלהצגת ת

 )פירוט בהמשך(. להכשרות שהתחיל ביצירת פעילותאגף ומבנה נח גם ל

e.   לצבא פעילים  בספורטאי    –ספורטאים  להכרה  בקשות  להגיש  מועדונים  לראשי  פניה  נשלחה 

 . 20/12הרשימה תגובש עד  מועמדים. 6עד כה הגישו שמות של  .פעיל/מצטיין

f.   בנוסף,  כל המסמכים למשרדי האיגודוועדת דרגות העבירה את    –  האיגודוועדות במשרד  מסמכי .

 יגוד. להעברה למשרדי האדואג וניירת של הוועדה , בימים אלו, משלים מזכיר וועדת שופטים

g. סרטי התדמית לקראטה במסגרת פרוייקט יח"צ של האיגוד  היום מצולמים    –  קראטהסרטי תדמית ל

הכל  של    נושאה  בישראל.והקראטה   בו    ואהסרטונים  לעוסקים  מעניק  שהקראטה  תוך  הייתרון 

ם שונים. מילדים עד בוגרים, נשים וגברים, יהודים יפורים אישיים של אנשים מתחומיהתבוננות על ס

 וערבים. 

h. פעילות הנבחרת וכן מכשיר גלי  כש מכשיר דפיברילטור להאיגוד ר   -ציוד רפואי הכרחי  ת  שרכי

 ציעות הספורטאים. רדיו לטיפול בפ 

 

 האיגוד ועדות .3

a. ועדת שופטים –   

i. לאור ההתרחבות של האיגוד.  הועדה בודקת רכישה של עניבות חדשות 

ii.  מסורתי.לקראטה מחלקה העם שופטים של למידת הדומה והשונה  שיתוף הפעולה והמשך 

b.  ועדת דרגות–  
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i.  ע הבאובמהלך שב פרוטוקול מהישיבה יפורסם. 4/12ב  הועדהושל   טובההתקיימה ישיבה  

 . ויעלה לאתר האיגוד

ii. ות בנושא הקמת "מועצה עליונה" לאישור דרגות גבוהות וכן סוכם על  ובתקבלו החלטות טה

נציגי  /ראשי ארגונים בישראלפי סודר על . התצוגה תהצגת הדרגות באתר האיגודאופן שינוי  

תוצג אפשרות  בנוסף,  .יהיו תחת אותו נציג  גות מאותו ארגוןמוסמכי הד כל שיטות, כאשר 

 באתר.  שמופיע ךמוסמהתעודה של כל את לראות 

c.  האגף להכשרות–   

i.  של הועדה בזום. 19/11התקיימה ישיבה ב 

ii.  ראשון(ה בל)בש מפגשי השתלמות בנושאים שונים 3הוחלט על קיום. 

iii.  במסגרת האגף התקיים מבצע רכישה מסובסד של ערכות בלייזפוד  –השתלמות בלייזפוד  

 יח'( התקיימה 20רכשו נלשיפור וקידום יכולות ההדרכה של המאמנים באיגוד. לאחר הרכישה )

השתלמות על הפעלת הבלייזפוד ע"י ירום שרים )מנכל החברה(. השתתפו  8/2ביום שלישי 

 ראשי מועדונים. 20בהשתלמות כ 

iv. בהמשך: 

 תכנית שנתית של אירועים והכשרות וםפרס .1

 הכנסת תכנים לדף האגף באתר האיגוד.  .2

    קה למחלקות השונות של האיגוד עם זיקורסי מדריכים ומאמנים  .3

 מחלקות האיגוד .4

a. המחלקה לקראטה תחרותי אולימפי 

i. עובדת אחת לשבועיים ובכל מפגש יש שתי יח' אימון לרבות כושר הנבחרת  – נבחרת לאומית

 גופני. 

ii.  התחלנו בפעילות במחוז צפון ודרום בתדירות של פעם בחודש. –מחוזות 

iii.  בנוסף על הנבחרת הלאומית. בבנייה ופועלת נבחרת ה –נבחרת נשים 

iv. בשבת האחרונה התחלנו פעילות של נבחרת קראטה מסורתי  – נבחרת קראטה מסורתי

של הקראטה   הארגונים השוניםן היכולת להכיל את הדומה והשונה בי קח בנתניה.במרכז רו

 סורתי יילקח בחשבון באירוע הבא.  במ

   וגופי רוחב ספורטהרשויות  .5

a. בנוסף העלנו בקשה    מהתקציב.  100%את יתרת    נודוחות הפעילות וקיבל  וגש הו  –הספורט  שרד  מ

  בהתאם להנחיות. 2021לתמיכות לשנת 

b. והנחיות הועברו לאגודות השונו.    100%חררה את תקציבי האגודות ל  מועצה שה  –  מועצת ההימורים

   י דוח הפעילות פנו למנכל האיגוד.אגודות שנזקקו לעזרה במילו

c.  הגשנו בקשו לרכישת מזרוני  –אגף התקציבים  –מכביהWKF  21למכביה ה. 

 

 מנכ"ל  –נכתב ע"י גדעון שובה 
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