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 בינ"ו

 התאחדות הקראטה בישראל
 

 דרגות תקנון ועדת 
 

 תוקף, תחולה ושינויים.  .1
 

 תוקף.  א.
 

הקראטה   ( 1) ההתאחדות  הנהלת  ע"י  אישורו  עם  חוקי  תוקף  ניתן  זה  לתקנון 
 . ("ההתאחדות" -בישראל )להלן 

 
 תקנון זה מבטל כל תקנון ועדת דרגות אחר שהוצא בעבר, ככל שהוצא. ( 2)
 
ה יעמוד בתקפו גם אם תשונה צורת ההאגד של ההתאחדות, והכל על פי  תקנון ז ( 3)

 כל דין. 
 

 תחולה.  ב.
 

העמותות,   ( 1) הקבוצות,  של  במסגרות  הפעילים  החברים  כל  על  יחול  זה  תקנון 
 -קא )להלן  -המתנ"סים, האגודות המסונפות או החברות בהתאחדות והקראטה

 (. "הקבוצות"או  "החברים"
 
יחו ( 2) זה  עסקני הקבוצות וממלאי  תקנון  על כל החברים הרשומים בהתאחדות,  ל 

ושופטי   בה,  תפקידים  וממלאי  ההתאחדות  עסקני  מאמנים,  בהן,  תפקידים 
 התחרויות השונות, ובלבד שהם מתאמנים בקראטה.

 
 שינויים.  ג.
 

שינויים  ( 1) על  להחליט  אחד,  פה  רשאיות,  הדרגות  ועדת  ו/או  ההתאחדות  הנהלת 
סעיף   כל  בכפוף  לגבי  הכל  להחליפו,  ואף  לו  לתוספות  או  זה,  תקנון  של  וסעיף 

 להוראות תקנון ההתאחדות. 
 
והם  ( 2) ההתאחדות,  הנהלת  ע"י  אישורם  ממועד  חוקי  תוקף  ינתן  אלה  לשינויים 

 יפורסמו בחוזר מטעם ההתאחדות, הכל בכפוף להוראות תקנון ההתאחדות. 
 
 חל עליהם.  השינויים יחייבו את כל אלה אשר תקנון זה ( 3)
 

 ועדת דרגות.  .2
 

 בחירה, הרכב וסמכויות.  א.
 

ועדת דרגות תמונה ע"י הנהלת ההתאחדות, ותוקף מנוי החברים בה הוא לארבע   ( 1)
שנים. המנוי יוארך אוטומטית לתקופה נוספת של ארבע שנים, אם לא התקבלה 

 החלטה אחרת בהנהלת ההתאחדות. 
 

ההתאחדות, לא יפחת משלושה ולא יעלה   מספר חברי הועדה יקבע ע"י הנהלת ( 2)
 על חמישה. 

 
ישיבה של ועדת דרגות תהיה חוקית אם נכחו בה שני חברים לפחות, והודע ליתר   ( 3)

ימים מראש בטלפון, בדאר רשום, בפקס או    7החברים על מועד הישיבה לפחות  
 בדוא"ל.
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יון יתקיים בפני  הובא ענין בפני יו"ר ועדת הדרגות והוא מצא כי מן הראוי שהד ( 4)
והדיון   להרכב  הועדה  של  נוספים  חברים  או  נוסף  חבר  יצורף  מורחב,  הרכב 

 יתקיים ו/או ימשך לפני ההרכב המורחב. 
 
קראטה ( 5) כל  לישיבותיה  להזמין  רשאית  דרגות  נציג -ועדת  מאמן,  שופט,  קא, 

קבוצה, עסקן קבוצה, עסקן ההתאחדות, ממלא תפקיד בהתאחדות או משקיף,  
 ול דעתה, על מנת להתיעץ אתו או לשמוע דעתו בענין שבא לפניה. לפי שק

 
זו או אחרת, או   )א( ( 6) החלטותיה של ועדת דרגות תהיינה סופיות לגבי דרגה 

לגבי כל התנהלות של מועמד לקבלת דרגה עד שיוחלט על דרגתו, בין ע"י 
מבחן ובין אחרת, היא ריבונית בדיוניה ובהחלטותיה ואין בסמכותו של 
אינן טעונות אישור,   גוף כלשהו להתערב בהם. החלטותיה  כל  או  מוסד 

 .למעט האמור מלהלן ואינן ניתנות לערעור
 

על אף האמור לעיל, ככל שיועלה ערעור לגבי קבלת דרגה כלשהי או אי   )ב( 
)ארבעה עשר( ימים בכתב בהודעה מנומקת    14קבלתה, הוא יוגש בתוך  

הנהל בפני  המערער  ע"י  בהרכב  וממוסמכת  תכריע  אשר  ההתאחדות  ת 
יו"ר ההתאחדות. ההחלטה שתתקבל תחייב הן   ע"י  של שלושה שימונו 

 את המערער והן את ועדת הדרגות ותהיה סופית. 
 
הדין  -ועדת דרגות אינה קשורה לחוקים המהותיים ו/או דיני הראיות ו/או סדרי ( 7)

 השונים הנהוגים במערכת המשפט של מדינת ישראל.
 
ותיה של ועדת דרגות תהיינה על פי רב רגיל אלא אם נכתב אחרת בתקנון החלט ( 8)

 זה.
 
 ועדת דרגות תדון בכל בקשה לקבלת דרגה, אשר תגיע אליה מהגורמים להלן: ( 9)
 

 כל אחד מחברי הועדה.  )א(
 

 קא, ובלבד שקבל אישור מאמנו לכך. -קראטה )ב(
 

נבחרת לתחרויות    ראש המשלחת או נציג ההתאחדות שיצא עם קבוצה או )ג(
 קא לאור השגיו בתחרות. -בחו"ל, והגיש המלצה לגבי קראטה

 
 חבר הנהלת ההתאחדות.  )ו(
 

 בוחן שהוסמך ע"י הועדה.   )ז( 
 

דין, לסמכות, לתחולה, וכיוצ"ב שאינה בת  -כל בעיה שתתעורר בהתייחס לסדרי ( 9)
לדון  הטבועה  סמכותה  מכח  דרגות  ועדת  מוסמכת  זה  תקנון  פי  על    פתרון 

 ולהחליט בה, והכל לפי שקול דעתה.
 

 ישיבות ועדת דרגות.  ב.
 

 ועדת דרגות תתכנס במקום ובמועד לפי שקול דעתה, בהתאם לצרך. (1)
 

ובלבד  (2) לפי שקול דעתה  ו/או אינטרנטית,  ישיבה טלפונית  לקיים  הועדה רשאית 
 שההחלטות שתתקבלנה תחתמנה כדין. 

 
ת להיות הולמת וכל סטיה מהתנהגות  התנהגות המופיעים בפני ועדת דרגות חייב ( 2)

בה   הדיון  את  לדחות  או  בבקשה  לדון  לסרב  האפשרות  לועדה  תקנה  מקובלת 
 לתקופה ובתנאים.

 
ועדת דרגות תשתדל לסיים את הדיון בכל בקשה אשר הובאה בפניה, בישיבתה   ( 3)

הראשונה. אולם הועדה מוסמכת בכל מקרה שתראה כהכרחי, לפי שקול דעתה, 
 הדיון או את המשכו למועד אחר, ולקבוע תנאים כפי שתמצא לנכון.לדחות את 
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 נוהל.  .3
 

 הגשת בקשה לקבלת דרגה.  א.
 

 ועדת דרגות תדון עפ"י בקשה שהוגשה לה. ( 1)
 
דרגה,   ( 2) לקבלת  המועמד  פרטי  את  תפרט  א'(,  )נספח  בקשה  בטפס  תוגש  הבקשה 

יורד, המקומות והמוס בהם התאמן,  קורות חייו בקראטה בסדר תאריכים  דות 
השגי   בקראטה,  השגיו  בהן,  דורג  וכיצד  השתתף  בהן  ותחרויות  אליפויות 

 תלמידים בולטים ככל שיש לו כאלו, מי מאמנו ו/או מאמניו בהווה ובעבר. 
 
 המועמד יפרט איזו דרגה ברצונו לקבל ו/או להבחן אליה.  ( 3)
 
תעודותיו ( 3) צלומי  יצורפו  אליה  קריאה,  בהדפסה  תוגש  המועמד,    הבקשה  של 

 המלצת מאמנו הישיר של המועמד ונספחים רלונטיים אחרים.  
 
 במקרה של הגשת בקשות ע"י מאמן עבור תלמידיו הן תוגשנה במרוכז. (3)

 
וסדר   (4) תכנית  את  המבחנים  עריכת  לפני  הדרגות  לועדת  יעבירו  הבוחנים  כל 

נבחנים, אליהן  הדרגות  פי  על  בארגונם  ו/או  ספרם  בבית  הנוהגים    המבחנים 
 והיקף החמר אותו על הנבחן לדעת ולהציג.   

 
עם קבלת החלטתה של ועדת הדרגות על אופן המבחן ו/או המטלות שיוטלו על  ( 5)

המועמד לשם קבלת דרגה זו או אחרת ו/או על הענקת הדרגה ללא מבחן ו/או על 
תעודה  תאושר  ו/או  שתוענק  וככל  המבחן  עבור  האגרה  תשולם  דרגה,  אישור 

 עבור התעודה. תשולם האגרה
 
ע"י ועדת הדרגות, ולאחר קבלת  ( 6) המבחנים יערכו ע"י בוחנים שיוסמכו לשם כך 

אשר   הבוחן  ע"י  המבחן  יערך  כלשהי,  לדרגה  מבחן  עריכת  על  הועדה  החלטת 
המבחן,    את  בהצלחה  עבר  שמועמד  וככל  הדרגות,  לועדת  התוצאות  על  ידווח 

 התעודה תחתם ותוענק עם תשלום האגרה. 
תנתן    מועד  והודעה  הועדה  ע"י  ייקבעו  עריכתו  ומקום  מראש    30המבחן  יום 

 לפחות. 
 
תועבר   ( 7) עצמה  הדרגות  ועדת  ע"י  ו/או  מוסמך  בוחן  ע"י  שיערך  מבחן  כל  בגין 

 להתאחדות אגרה.
 

סכומי האגרות שישולמו להתאחדות בגין מבחנים, תעודות ואשורי דרגות יקבעו   ( 9)
 ו מעת לעת. ע"י הנהלת ההתאחדות ויעודכנ

 
בהתאם  ( 8) הדרגות  מועדת  אחר  חבר  או  הדרגות  ועדת  יו"ר  יחתמו  התעודה  על 

 להחלטת ועדת הדרגות, וככל שהתקיים מבחן, גם הבוחן.  
 
הקראטה   (  10) התאחדות  במרשם  רשום  שאינו  למי  דאן  דרגת  תוכר  ו/או  תוענק  לא 

 שראל. בישראל במשך שנה אחת לפחות במסגרת חבר בהתאחדות הקראטה בי
 

 הזמנה להופיע בפני ועדת דרגות.  ג.
 

בהתאחדות   ( 1) אחר  גורם  לכל  או  לבוחן  למאמן,  לדרגה,  למועמד  הנשלחת  הזמנה 
)שבעה(   7להופיע בפני ועדת הדרגות תשלח לכתובת המועמד, בדאר רשום לפחות  

 ימים לפני ישיבת ועדת דרגות, או בפקס או בדוא"ל, ותיחשב כחוקית ומחייבת. 
 
משלוח ח ( 2) מועד  לגבי  תקבע  הרשום  הדאר  של  המשלוח  מסמך  על  הדאר  ותמת 

 ההזמנה והוא הדין לגבי קבלה על משלוח פקס או אישור על משלוח בדוא"ל.
 
במפגש   ( 3) פרטים  לברר  שיש  למסקנה  הגיעה  הדרגות  ועדת  אם  רק  תשלח  הזמנה 

 פנים אל פנים.  
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 הופעת המועמד בפני ועדת דרגות.  ד.
 

דרג ( 1) החליטה  ועדת  אם  אלא  המועמד  של  בנוכחותו  תדון  המבוקש. ות  פי  על 
במקרה של אי הופעת המועמד לדיון אליו הוזמן כדין, תדון ועדת דרגות בהעדרו  

 ותקבע החלטתה שלא בפניו, אלא אם תחליט אחרת לפי שקול דעתה. 
 
ב"כ    ואעל המועמד להופיע אישית בפני ועדת דרגות ואין הוא זכאי למנות לו נציג  ( 2)

 שיופיע בשמו, אלא אם ועדת דרגות תסתפק בהופעת מאמנו. 
 

 הופעת מאמן לדיוני ועדת דרגות.  ה.
 

הענקת  (1) על  תחליט  דרגות  ועדת  כי  מתלמידיו  תלמיד  עבור  המבקש  המאמן  על 
דרגה, עם או בלי מבחן ו/או תוך התנאת תנאים לקבלתה ו/או על אישור דרגה,  

ועדת ע"י  שיוזמן  מקרה  בכל  למסור   להופיע  יוכל  הוא  הועדה  ולבקשת  דרגות, 
 פירוט בהתיחס לכל אחד ואחד מתלמידיו המועמדים.

 
 ר מוסמכת ועדת דרגות להזמין כל תלמיד כאמור לדיון בעניינו.  על אף האמו (2)
 
במידה ומועמד מופיע בפני ועדת דרגות לבקשתה, יתקיים הדיון רק בפני הועדה   (3)

שיקול   לפי  אחרת,  תחליט  דרגות  ועדת  אם  זולת  אחרים,  גורמים  נוכחות  ללא 
 דעתה.

 
 הופעת הנהלת ההתאחדות.      ו.
 

הנה בהופעת  צורך  שיהיה  אחד  ככל  יהיה  נציגה  דרגות,  ועדת  בפני  ההתאחדות  לת 
 מחברי ההנהלה. 

 
 סדרי הדיון בפני ועדת דרגות.  ח.
 

 קריאת הבקשה על נספחיה. ( 1)
 
הועדה תפנה שאלות ככל שתהיינה לה כאלו, למועמד, ו/או למאמנו ככל שהוא   ( 2)

 נוכח, בין  יחד עם המועמד ובין לבדו. 
 
במקום ( 3) החלטה  קבלת  של  בהתאם  במקרה  למאמנו  ו/או  למועמד  תמסר  היא   ,

 למקרה. 
 
הדיון  ( 4) ו/או    בתום  למועמד  תועבר  והיא  הבקשה  בתחתית  ההחלטה  תרשם 

 למאמנו, בהתאם המקרה.
 
ככל שהועדה תראה לנכון לדון בהעדר המועמד ו/או מאמנו, היא תקבל החלטה  ( 5)

שי כפי  אחרים  דיון  סדרי  לקבוע  מוסמכת  גם  תהיה  והיא  לפי  בהתאם,  לה  ראו 
 נסיבות כל מקרה לגופו. 

 
 . התקנון ידיעת אי . 4
 

דיעת התקנון, בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר של ההתאחדות, לא תשמש צידוק אי י
 לאי פעולה על פיו.

 
 הגדרות ופירוטים:  .  5
 

 דרגות  .א
 

 ועדת הדרגות תהיה מוסמכת: 
 
ות בוחנים שיוסמכו לשם כך, לדון, להעניק, לאשר ולבחון בין בעצמה ובין באמצע (1)

 דרגות דאן בלבד.  
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הדרגו (2) ועדת  בתקף  חברי  והם  ההתאחדות,  הנהלת  ע"י  כבוחנים  הוסמכו  ת 
 תפקידם וסמכותם יסמיכו בוחנים.

 
להעניק דרגה "על תנאי" שעל פיה ככל שהמועמד ימלא תנאים מסויימים שיוטלו   (3)

 הדרגה תהיה סופית.  -עליו 
 

ש (4) למי  גם  כבוד  דרגת  אשר  להעניק  ודמויות  לאישים  בקראטה,  מתאמן  אינו 
ושים למען קדומו ולשגשוגו, מסייעים בקיום אליפויות תורמים לענף הקראטה, ע

ויש להתאחדות עניין לכבדם. תעודה זו תהיה "תעודת חגורה שחורה לשם כבוד" 
 ולא יצויין בה דאן.  

 
מתא (5) לאותם  הלאומית  ברמה  דאן  לדרגות  מבחנים  תקיים  הדרגות  מנים  ועדת 

מ בוחן  אינו  שלהם  הארגון  ראש  ו/או  השיטה  ראש  ו/או  וזאת  שמאמנם  וסמך, 
פעמיים בשנה במועדים שיקבעו, ככל שהמבקשים להבחן יעמדו באמות המידה  
הבוחן   הדרגות.  ועדת  של  המוחלט  דעתה  שקול  ולפי  זה  תקנון  פי  על  הנדרשות 

 ו/או הבוחנים יבחרו ע"י ועדת הדרגות. 
 

שישו (6) האגרות  התאחדות  סכומי  באתר  יפורסמו  כאמור  הבחינות  עבור  למו 
 יעודכנו מידי שנה. הקראטה בישראל ו

 
כי   (7) להשגיח  כדי  דאן  לבחינות  שיטה  מאותה  משקיף  לשלוח  הסמכות  לועדה 

לנהלים  בהתאם  הבודו,  רוח  את  התואם  תקין  באפן  כראוי,  נערכות  הבחינות 
 הקיימים בבית הספר. 

 
תחרות (8) קראטה  של  דאן  דרגות  והשגים  להעניק  בתוצאות  התחשבות  תוך  י, 

 מרשימים באליפויות בינלאומיות. 
 

הדרגות תהיה מוסמכת לאשר  על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, ועדת   (9)
שעמדו  ובלבד  בישראל  הקראטה  בהתאחדות  חברים  שאינם  למי  גם  דאן  דרגת 
בכל אמות המידה החלים על חברים מן המנין, הציגו את התעוד המתחייב ושלמו  

 את האגרה.
 

הד (10) אשור  שמבקשי  תככל  לקבל  גם  מעוניינים  יהיו  התאחדות רגה  של  עודה 
דרגת את  המאשרת  בישראל  עליהם    םהקראטה  יהיה  פורמלי,  אשור  רק  ולא 

 . להצטרף כחברים להתאחדות
 

 
 

 פז"ם.  .ב
 

מינימלי   זמן  פרק  וחלוף  אמון  שנות  מסויים,  גיל  לאחר  אלא  דאן  דרגת  תוענק  לא 
 מקבלת דרגת דאן הקודמת; 

 
 פרק זמן מינימלי  גיל מינימלי  דרגה 

 
 לוש שנות אמונים ש 15 1דאן  ( 1)

 
 1שנתיים מדאן  17 2דאן  ( 2)

 
 2שלש שנים מדאן  20 3דאן  ( 3)

 
 3ארבע שנים מדאן  24 4דאן  ( 4)

 
 4חמש שנים מדאן  29 5דאן  ( 5)

 
 5שש שנים מדאן  35 6דאן  ( 6)

 
 6שבע שנים מדאן  42 7דאן  ( 7)



6 
 

 
 7שמונה שנים מדאן  50 8דאן  ( 8)

 
 8מדאן  יםתשע שנ 59 9דאן  ( 9)

 
לצמצם את התקופות בין הדרגות במקרים  ועדת הדרגות תוכל לקבל החלטה   ( 10)

מיוחדים, אולם לשם כך יהיה עליה להרחיב את הרכבה ולכלול בו שני בוחנים  
 אשר דרגתם תעלה או תהיה זהה לדרגה שמבוקש להעניק. 

 
דרגה תוענק על  והלא יערך מבחן  (  7,8,9,10)כלומר: דאן  ומעלה    6מדרגת דאן   ( 11)

יהיה עליה להרחיב את הרכבה ולכלול בו    פי שקול דעתה של הועדה. לשם כך
 שני בוחנים נוספים אשר דרגתם תעלה או תהיה זהה לדרגה שמבוקש להעניק.

 
חברי   ( 12) בין  יכלל  לא  הוא  דרגה,  לקבלת  מועמד  יהיה  הדרגות  מועדת  שמי  ככל 

תתקב בעניינו  ההחלטה  זה.  לעניין  שמספר  ל  הועדה  וככל  לפחות,  שלושה  ע"י 
 ד זה יהיה שלושה, יוסף לענין זה חבר נוסף.  חברי הועדה במוע

 
 בוחנים מוסמכים.  . ג

 
ועדת הדרגות תסמיך בוחנים לדרגות דאן השונות, אשר את דרגותיהם שלהם היא   (1)

 תאשר כתנאי מוקדם להסמכתם. 
 

מוס (2) דרגה  לאיזו  יצויין  בתעודה  בוחן.  תעודת  תוענק  לבחון    מךלבוחנים  הבוחן 
 אגרה. כבוחן יחיד. וכנגד התעודה תשולם

 
לדרגתם שלהם, תוך מתן    (3) לדרגה אחת מתחת  עד  לבחון  יהיו מוסמכים  הבוחנים 

 דווח מוקדם על כך לועדת דרגות, בצרוף הגשת טפס בקשה לועדה. 
 

דאן     (4) לדרגת  הקראטה    4מבחן  בהתאחדות  הדרגות  ועדת  ע"י  שיערך  ומעלה 
ע יערך  א  "יבישראל,  כל  שדרגת  לפחות  מוסמכים  בוחנים  שני  של  מהם  פנל  חד 

 גבוהה מהדרגה אליה הנבחן ניגש.
 
ככל שבוחן יהיה מעוניין כי תלמיד שלו יבחן על ידו לדרגה הגבוהה מדרגה אחת     (5)

הנמוכה משלו יהיה עליו לקבל היתר מיוחד מועדת הדרגות, אשר תוכל להתנותו 
 בתנאים.

 
בהצ   (6) עבר  והנבחן  תשולם  לחבמידה  לועדה,  המאמן  כך  על  ידווח  המבחן,  את  ה 

בתעודה   אין  ההתאחדות.  מטעם  דאן  תעודת  לנבחן  ותוענק  המתחייבת  האגרה 
דרגות   ולהעניק  לבחון  שהוא  מאמן  כל  בסמכות  לפגוע  כדי  ההתאחדות  מטעם 

 ותעודות על פי כללי בית הספר שלו.
 
דרגות     (7) להעניק  אחד,  פה  בהחלטה  מוסמכת,  תהיה  לבוחנים  גבהועדה  והות 

הקיימת לדרגתם  מעבר  גם  השגיהם,  מוסמכים,  לאור  וזאת  מבחן,  ללא  ואף   ,
 ותקם, השגי תלמידיהם, ועשייתם בתחום הקראטה. 

 
היתר     (8) קבל  אם  אלא  בארגונו,  חבר  או  תלמידו  את  אלא  מוסמך  בוחן  יבחן  לא 

 מיוחד לכך מועדת הדרגות. 
 

 התנאים המוקדמים להסמכת בוחנים:  .ד
 

 ת בפועל במשך שנתיים עובד להסמכה.דוחבר התאח (1)
 

 . 35מעל גיל  (2)
 

 .5דרגתו המאושרת ע"י ועדת הדרגות היא לפחות דאן  (3)
 

 בעל תעודה של מאמן מוסמך על פי חוק הספורט. (4)
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 מאמן בפועל בחמש השנים האחרונות.  (5)
 

והוא   (6) כבוחן,  מוסמך  להיות  לעיל  הדרישות  בכל  העומד  מועדון  ראש  שיפנה  ככל 
בו ה לקבל את הסכמתו המוקדמ  ואחבר בארגון  עליו  אינו הראש,  ת בכתב  עצמו 

 של ראש הארגון, אשר יהיה זכאי להתנות הסכמתו בתנאים.
 

מוסמך   (7) ולהיות  מהארגון  מועדונו  עם  לפרוש  יבקש  כאמור  מועדון  שראש  ככל 
להמתין   עליו  יהיה  לה,  בנגוד  או  הארגון  ראש  הסכמת  את  לקבל  מבלי  כבוחן 

עדת לראש הארגון על פרישתו, ורק אז יוכל לפנות לוב  שנתיים מעת הודעתו בכת 
 הדרגות כדי לקבל הסמכה כבוחן.  

 
 ללא עבר פלילי.  (8)

 
 רשומים, תעודות ופנקסים.  . ה

 
במשרדי   (1) והעתק  הועדה  ראש  אצל  ישמר  התעוד  תתועדנה.  דרגות  ועדת  החלטות 

 ההנהלה. 
 

קבלתם   עדהועדה תנהל יומן דרגות בו יפורטו שמות בעלי החגורות השחורות, מו (2)
נקה וכיוצ"ב(.הדרגות תפורסמנה באתר  את הדרגה, אפן הקבלה )אישור, מבחן, הע

 ההתאחדות.  
 

בהתאחדות,   (3) הפעילים  הקראטה  לאנשי  אישיים  פנקסים  הנפקת  על  שיוחלט  ככל 
ועדת הדרגות,   ירשמו שם מועדי קבלת הדרגות השונות ומהותן, והבוחן או חבר 

 כך לשם אישור.ל בהתאם למקרה, יחתום במקום המיועד
 

נוספ (4) ארועים  גם  ירשמו  הסמכה בפנקסים  ופוסק,  שופט  תעודות  קבלת  כגון  ים 
 כבוחן וכיוצ"ב.  

 
 מקורות משלימים וסמכות ועדת דרגות.  . 6
 

היתה בפני ועדת דרגות שאלה או בעיה הטעונות הכרעה ולא מצאה לה תשובה בתקנון   א. 
הבודו, אמנויות הלחימה והספורט,  ח  זה, תכריע בהן לאור העקרונות התואמים את רו

 ה של נהול תקין, סדיר והוגן. ובהתחשב במטר
 

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

 הנהלת ההתאחדות. 
 
 

 ם: ולראיה באנו על החתו
 

 חברי ועדת הדרגות: 
 

 משה בוחניק, יושב ראש ועדת דרגות ויושב ראש התאחדות הקראטה 

 ד התאחדות הקראטה בישראל, חבר ועדת דרגות שלום אביטן, נשיא כבו

 למן, עו"ד, חבר ועדת דרגות, מנהל הועדהד"ר אפרים מנד

 
 

 


