
 

 israelkaratefederation@gmail.com 7176250, מודיעין 1לאה אמנו  :התאחדות הקראטה בישראלכתובת 

09/04/2021 

 402מס ישיבת הנהלה  תמצית

 חל"צ התאחדות הקראטה בישראל 
 1.20240.90  רביעיהתקיימה ביום 

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

 
 הנושאים שנדנו:  

 03.03.2021בתאריך  זום שהתקיימה ב 239שר פרוטוקול ישיבה מס וא .1

 דיווחי מנכ"ל  .2

a.   החודש )לפני חג פסח( קיימנו מפגש היסטורי עם   –קשרים בינלאומיים עם האמירויות הערביות

ראשי התאחדות הקראטה של האמירויות הערביות כחלק מתוכנית חתימה על הסכם שיתופי פעולה. 

 אחרי חג הרמדאן לקראת סוף מאי אנו צופים חתימה על ההסכם.

של   ת היכרות עם ראשי ההתאחדותהתקיימה אתמול שיחבהמשך לשיחות עם האמירויות    –מרוקו  

 .מרוקו במטרה להגיע להסכמי שיתופי פעולה בין שתי ההתאחדויות

b.   הנהלת חשבונות סיימה עם הנתונים והדוח בעבודה אצל הרו"ח אשר צפוי    –  2020דוחות כספיים

 לאישור הדוחות. 30/6לסיים עד סוף החודש. בהנחה שכך, נקיים אסיפה כללית לקראת 

c.   לקחת חלק במשחקי אילת השנה במתכונת  אחרי שנה של קיפאון הוחלט    –  22-24/4משחקי אילת

 משתתפים מצד האיגוד.  70למחנה נרשמו . 13של מחנה אימונים לספורטאים מגיל 

d. צפון / מרכז / דרום –הוצגו מועדונים נוספים באתר בחלוקה לפי אזורים  –  דהאיגותר א.   

 שבוע הבא ישלח לכל הארגונים טופס להוספת מועדונים קיימים בארגון שיופיעו באתר. 

e.  2021יוני  הכרה בדרגות למועד של  טרם יצאה הודעה בנושא של ה  –  המשך מבצע הכרה בדרגות. 

f.  ויותר מועדונים פונים  אנו ממשיכים לקבל תגובות טובות על הסרטונים   –סרטי תדמית לקראטה

 ומתעניינים בנושא הצטרפות להתאחדות.

g. התחלת קיום תחרויות באיגוד לקראת אליפויות ישראל.   

i.  פניה לראשי מועדונים שמארגנים באופן קבוע תחרויות ארציות שיקיימו בחודשים תעשה

אירועים בהתאם להנחיות של משרד הבריאות. המטרה לקיים לפחות שלוש תחרויות הקרובים 

 של מוקדמות לאליפות ישראל.

ii.  .אליפויות ישראל לילדים, נוער ובוגרים אפשר לקיים בחודש יולי 

 מחלקות האיגוד .3

a. והקאטה  נבחרות הקומיטה 

i.  ראשון מאז  של שלושה ימים הסגור התקיים מחנה  –סיכום מחנה אימונים בהדסה נעורים

ליום אחד מבין השלושה  ,כמו כן .תודהעת סגל א וו. השתתפו במחנה נבחרהחזרה לאימונים

 . טהקאה חרת נבטאי ספורו הצטרפ

ii.   המשלחת 19-23/5ן התאריכים קרואטיה ביתתקיים ב האליפות  –אליפות אירופה לבוגרים .

 טרם הוחלט על הסגל שיוצא. .24/5ועד יום שני  17/5תצא ביום שני 

iii. נשלחו שמות לרישום בטוקיו כחלק נדרש לקראת   –  האליפות קריטריון לאולימפיאד

. ההחלטה הסופית על הספורטאים לתחרות תתקבל  11-13/6/2021 הרישום לתחרות בפריז ב

 לאחר אליפות אירופה בחודש מאי.

iv.  ריכים למחנות קיבל תא צוות המאמנים  –  נוער באוגוסטהכנות לקראת אליפות אירופה ל

 פות. קצועית לקראת האליהתוכנית המ אימונים של הנבחרות ובהתאם נערך עם 

 אנו מעריכים שיהיו הזדמנויות נוספות גם לאור שיתופי הפעולה עם האמירויות ומרוקו. 

   וגופי רוחב ספורטה רשויות  .4
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a. מנכ"לים    –הספורט  שרד  מ ולאור  מכנס  פסח  לפני  ע"י  התבחינישהתקיים  שפורסמו  החדשים  ם 

 . ביחס לשנה שעברה 5%רד ב השנה יתקציב משרד הספורט לתקצוב איגודים מסתמן שה

 בהצלחה 

 

 מנכ"ל –נכתב ע"י גדעון שובה 
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