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 הנושאים שנדנו:  תמצית 
 05.08.2020בתאריך  זוםשהתקיימה ב 233ישיבה מס ר פרוטוקול שוא .1

 הנהלה .2

a.  ,הצגת הנושא בעדכונים אחרונים  – הממונה בנושא הטרדות מיניותחוה גל.     

b.  תחרויות במגבלת הקורונהאירועים/תכנון –   

 שלב זה מוקפאות בשל הסגר בישראל. בהתוכניות *

 ם לרבות תחרויות, הכשרת שופטים, ריענון למאמנים וקיום מפגשיבזום אירועים שונים  קייםהצעה ל*

 .לשאלות ותשובות עלי תפקידים באיגודביזומים עם  

 סח. אירועי חנוכה לפ  תבדק האפשרות לדחיייתציאה מהסגר בהתאם לתוכנית הי*

c.  תעריפים אישרה לאור תקופת הקורונה ההנהלה  -  2020-2021רישום לשנת עודכן טופס

 עדכניים לשנת הפעילות.

d.  לאיגודאתר חדש –   

 . www.ikf.co.il החדשה לאתר . הכתובת האתר החדש של האיגוד עלה לרשת*

  סרטון תדמית לענף הקראטה.פקת תכנות לההנבדקת בימים אלו *

 האיגוד ועדות .3

a. ועדת שופטים –   

 הועדה פרסמה מידע בדבר הכשרת שופטים בשבוע הבא. *

 כנים לדף הועדה באתר האיגוד. בקרוב תכין תהועדה *

b.  ועדת דרגות–  

 מוסמכים לחגורה שחורה באיגוד.היקף הרישום של להגדיל את מטרה *הועדה הגדירה 

ושלא קיבלו תעודה  יעוד באיגודתסמכי חגורות שחורות שאין שר לאגודות להגיש רשימת מותתאפ*

   מטעם האיגוד.

ירשמו במקביל אותה שנה(  מ) ת דאןדרגהוסכם שכל המוסמכים החדשים ב 2021משנת החל *

 ותוענק להם תעודה מהאיגוד. איגוד הקראטה ב

 בנושא.  אשי המועדוניםים פגישת זום מול כל ר ותתקי מלאים יתפרסמו בקרובפרטים *

c. אגף להכשרות ה–   

שבוע הבא  בוכבר בהדרכת סנסאי אריה פרקש  של האיגודקורס מדריכי קראטה  השבוע הסתיים*

 בהדרכת חליל עבאס. שני הקורסים הם בשיתוף עם מכלל וינגייט. מתחיל קורס נוסף 

על פי  המכללה. הקורס יהיהף עם *בתחילת חודש נובמבר ייפתח קורס מאמני קראטה בשיתו

   ספורט.אושר ע"י האגף להכשרת מאמנים של מנהל התכונת החדשה של קורס מאמנים כפי שהמ

 מחלקות האיגוד .4

a. קראטה תחרותי אולימפיהמחלקה ל 

הנבחרת הלאומית בימי החג מתאמנת בזום אך מיד לאחר תקופת החגים יש   – נבחרת לאומית*

  אישור לקיים אימונים רגילים תחת מגבלת הקורונה.

האיגוד קיבל מידע . באיטליה בחודש דצמבר לנוער  K1פורסם מידע על אליפות  – עדכון עולמי*

 עדת שופטים.והנושא הועבר לו כללים מיוחדים לתחרויות במגבלת הקורונה.גם על 

 

b. מחלקה לקראטה מסורתי תחרותיה 

 . תחרותי על הקמת המחלקה לקראטה מסורתיהאיגוד סיכם עם איגוד הקראטה המסורתי *
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להובלת הישראלית לקראטה מסורתי שבראשה עומד סנסאי משה רוקח, תהיה אחראית העמותה *

 .מחלקה זו

c. ה לקראטה מסורתיקהמחל 

 . ם שונים היותר מתאימים למחלקה זו. פרטים בהמשךגופי*מתקיימים מגעים עם 

d. מחלקה לקראטה מגע מלאה 

 *גם פה התקיימו פגישות חיוביות מאוד עם מספר גופים. פרטים בקרוב. 

e. מחלקה לקראטה לציבור החרדי דתיה 

"לוחם כארי"  הקמת המחלקה המיועדת לציבור החרדי דתי. עמותת *אנחנו שמחים לבשר על

המתאימים למחלקה להצטרף ים תוביל מחלקה זו ותפנה לקהל סנסאי בן אלהרר הובלתו של ב

 ת הפעילות המחלקה.גר ו במסלאיגוד. אירועים ותכנים מותאמים יהי

f. הגנה עצמיתחלקה למה   

 . מחלקהמסגרת ה תוכנית לקורסים בתתפרסם בקרוב *

  נושאים נוספים .5

a. כנדרש.  2018-2019השלמה לתמיכות של הוגשו דוחות  – מנהל הספורט 

b.  יקחו חלק מנכ"ל מטעם המי"ל ואיגוד אילת בו י קורס דירקטורים  יפתח רוב  בק –איגוד אילת

 האיגוד וחבר הנהלה.

 

 ל מנכ" –נכתב ע"י גדעון שובה 

 

 

 


