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 הנושאים שנדנו: 
 09.12.2020בתאריך  זוםשהתקיימה ב 236ר פרוטוקול ישיבה מס שוא .1

 דיווחי מנכ"ל .2

a.   ציוד מהאיגוד.    21  – מועדונים  בציוד לתמיכה ולקבל  הציוד כבר   מרביתאגודות ביקשו להיעזר 
פברואר.  חודש  במהלך  רק  להגיע  אמור  שהוזמן  מהציוד  חלק  האיגוד.  במשרד  ונמצא   נרכש 

 שחלק מהציוד כבר נמסר להם. אגודות כמו כן, ישנן  

b.  האגודות לחידוש הרישום לאיגוד. נשלחו הודעות תזכורת לכל  – לאיגודהאגודות רישום הארכת 

c. הצגה חדשה של מוסמכי חגורות שחורות בהתאם לארגון אליו  נמשכת העבודה על    –  דהאיגותר  א

 נבנה בימים אלו הדף של האגף להכשרות באיגוד.  בנוסף  הם משויכים.

d.  יגוד בפרסום  הנהלה. הסרטונים ישמשו את הא חברי הסרטונים ל ו הצג ו ה –סרטי תדמית לקראטה
החל משבוע הבא   ענף הקראטה ויהיו זמינים לחברי האיגוד לקידום קראטה באזור בו הם פעילים.

 . בקידום ממומן ברשתות החברתיות נתחיל בשיווק של הסרטונים למשך שבועיים כל סרטון

 ועדות .3

a. ועדת שופטים –   

i.   מסורתי.לקראטה מחלקה השופטי עם ת תיאום פגישסיכום 

ii.   .העתק קלסר עם כל מסמכי הוועדה הועבר למשרדי האיגוד 

b.  ועדת דרגות–  

i.  דרגה ולמעלה תעודות  150של למעלה מ עם אישור  12/2020סיכמה את הפעילות של הוועדה
 התעודות בתהליך של החתמה וצפויות להיות מוכנות בשבוע הבא. אישורים של בוחנים. 10מ 

ii. הענקת דרגות לטובת אי" "שיהאן ק עליונה הקמת מועצה בנושא ספח לתקנון תנוסח הצעה לנ

    .גבוהות

c.  האגף להכשרות–   

i.  הקרוב.שתי הכשרות לחודש בקרוב תתפרסם הודעה בדבר 

d.  מקצועיתחידוש וועדה –  

i.  חברים להגיש מועמדות.בקרוב נפנה ל. דהוועחברים למחדש גייס יש רצון ל 

 מחלקות האיגוד .4

a. נבחרות קראטה 

i.  ספורטאים צעירים כחלק ממבדקים   20בשבת האחרונה נבדקו  – לאומיתמבדק לנבחרת

 לנבחרת לאומית. מבדק דומה ייערך בחודש מרץ.
 זום.יתקיימו בהנבחרת אימוני  – הסגרתקופת ב

ii. ותשל הפעילבעקבות הסגר אנחנו הפסקנו זמנית  –, נשים וקראטה מסורתי מחוזות. 

   2021הכנת למכביה  .5

a. מזרוני ל שתמיכה ברכישה הוגשה בקשה ל – אגף המתקנים /הספורט שרד מWKF מאושרים. 

 

 מנכ"ל  –נכתב ע"י גדעון שובה 
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