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 2102-2220 רישום להתאחדות הקראטה בישראל לשנתדף מידע וטופס 

 

 חברים יקרים שלום רב,
 

לגייס  קודמת, אנו נמשיך לפעול  שנה  . בדומה לתמיכות באגודותל משרד הספורט לם חדשים ש עם תבחיני ה  דש ח   תושל שנת פעיל   בפתחהאנו  

אך גם להם  חרותי  ים בקראטה התפעיל   אשר אינםאגודות  מדובר בייתכן וכי  אנו  יודעים  ל.  שונות הפעילות בישרא קראטה  אגודות  יותר ויותר  

 הספורט. שרד איגוד הקראטה מעניק פתרון ישים להכרה מול מ

 הקיימות בישראל. שונות הלשיטות הקראטה עם התאמה מיטבית מחלקות  באיגוד מספר השקענו מחשבה רבה ו

והארגון העולמי הפנימי  בשיטה  אוטונומיה  תוך שמירה על    "קראטה אחד" לכולםלהיות מאוחדים באפשר לכולנו  מפתרון זה  יודעים כי  אנו  

 . של כל ראש שיטה בישראל

 מספר ימים בהתאם למחלקות השונות. על פני  נערכת  אשר ת ישראל אירוע מרכזי שנתי של אליפואחת לשנה אנו מקיימים 

מתקיימ  השנה  במהלך  מ  בנוסף,  למעלה  השונים   20ות  הארגונים  של  חשיפהרואי,  תחרויות  מחול,    סמינרים,  עי  מאמנים  יות  והשתלמ עם 

  .WKFמיים של המשתתפות האירועים הרש תיות של האיגודתחרוות פעילות נבחרמאמנים ושופטים ו

 ת. וקודמ יםהעולמית כפי שנעשה גם בשנ  UVENTEXבאמצעות מערכת להתאחדות נעשה רישום 

 לו אשר זקוקים להדרכה במערכת שיפנו ישירות למשרדי האיגוד. א 

 

נו הגוף הבלעדי המוכר  אשר ה  World Karate Federationהקראטה העולמי    ןארגונציג הרשמי של  הנו הל  ראשהתאחדות הקראטה בי

 ים. ע"י האגודה הבינלאומית למשחקים העולמי הן ו העולמי  האולימפי  דווע ע"י ה הן 
 

 כדלקמן:  םניה  1202-2202דמי רישום לשנת הפעילות 

 אגודה/מועדון בלבד. הרישום לאיגוד הנו באמצעות  •

 . 31/12/2022ועל )תשלום+טופס( ומסתיים ב הרישום תקף החל ממועד הרישום בפ •

 עלויות רישום בהתאם למספר הרשומים באגודה  •

 )מותנה באישור מיוחד ממנכ"ל האיגוד(   שח לספורטאי  80 רישום בודדים  .1

 ספורטאי כל ח ל ש 50+  שח לאגודה  300   רשומים 50עד רישום של דה + אגו .2

 ספורטאי כל שח ל  40שח לאגודה +   300 שומים ר 100ל  51בין  רישום של אגודה +  .3

 י ספורטאלכל   שח 35שח לאגודה +   0 שומים ר 150ל   101רישום של בין  אגודה +  .4

 י ספורטאלכל   שח 30שח לאגודה +   0 רשומים  200ל   151  רישום של ביןאגודה +  .5

 י ספורטאלכל   שח 25שח לאגודה +   0 רשומים 201מעל  רישום  אגודה +  .6

 תשלום + צילום ת.ז. ואישור רפואי.ות אישור ברל רישום תקף הנו רישום ספורטאי לאחר השלמת כל הנתונים הנדרשים במערכת

 

   : כללים חדשים לשנת הפעילות

 : בקיום תחרות האיגוד של חסות כללים לקבלת    תחרויותאירוח  (1

i. רוע ע"י מנהל אירוע מוסמך של האיגוד. ניהול אי 

ii. התחרות ופרסום תוצאות. לאירוע באמצעות יובנטקס. פרסום הגרלות, ניהול  רישום 

iii.  (. תבניות קבועות)  רוג לספורטאיםקטגוריות רשמיות של האיגוד לחישוב דישימוש ב 

iv.   משתתפים(.  כניסות 300אגודות שונות ומעל  8של לפחות השתתפות( 

v.  איגודהשופטים של הפיקוח של ועדת בליווי ו נציגות שיפוטית של התאחדות הקראטה . 

 : פהאירוע חשי /ח ליגהרואי (2

i. ד תתאפשר כאשר: הכרה בפעילות ליגה )מפגש מועדונים( לשם ניקו 

 ובנטקס כאירוע או תחרות. תוכנת י ופרסום האירוע ברישום  .1

 תתפות מינימום שלושה ארגונים מהאיגוד. שה .2

 קוח של מנהל תחרות מוסמך. פי  .3

 

   של המאמנים, הספורטאים והשופטים. תהמקצועי הרמה ו לותמשיך במטרה להעלות את היקף הפעי, נ עונת הפעילות הקרובהבמהלך 

 התאחדות הקראטה בישראל -  שנת פעילות פורייה ברכת ב
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 בישראל  התאחדות הקראטה

 . 1220-2220 שנתטופס רישום להתאחדות הקראטה בישראל ל
 

 הרשמית של האיגוד. יובנטקסמסמך זה מהווה טופס נוסף על הרישום במערכת  
 

 , את המועדון בראשו אני עומד. 2022-2021" לשנת הפעילות הקראטה בישראל התאחדותב" קש לרשום , מבטהמ אני החתום

 

  ______________________ מועדוןשם ה ______________:_________מועדוןראש ה שם

 

       __________מספר עמותה ___________  _________________________שם העמותה)חובה( שהמועדון פועל תחתה  
 

 ___נייד_______________ __עדון:______________________________  טלפון:____________כתובת המו
 

 _____________________________________________________________קוד: _ מי ד. כולל כתובת או ת.
 

 ____כתובת דואר אלקטרוני (: _____________________________

 ( אך ורק בדואר אלקטרוני ות לתחרויות יישלחווהזמנ הודעות, דפי קשר)

 (  טאיםספר הספורשלם את מ בשורה המתאימה וה Xסמן ב  אופן פירוט התחשיב לתשלום ) 

X  ורטאי לספעלות   מספר רשומיםX  סה"כ  אגודה דמי רישום  מספר 

 סה"כ  __________ שקלים   = - _____  ספורטאים   X₪  80 רישום בודדים  

 סה"כ  __________ שקלים   = ₪ 300 _____  ספורטאים   X₪  50   50אגודה עד  

 סה"כ  __________ שקלים   = ₪ 300 _____  ספורטאים   X₪  40 100-51אגודה בין  

 סה"כ  __________ שקלים   = ₪ 0 _____  ספורטאים   X₪  35 150-101גודה בין א 

 סה"כ  __________ שקלים   = ₪ 0 _____  ספורטאים   X₪  30 200-151גודה בין א 

 סה"כ  __________ שקלים   = ₪ 0 _____  ספורטאים   X₪  25 201מעל  ודה  אג 

הרשאה לרישום תפתח בהתאם לכמות הספורטאים המבוקשת. במידה של ניצול המכסה אושרה המערכת תחסום רישום 

 חדשים. 

 

 בצע אך ורק באמצעות העברה בנקאיתש לים תשלוהאת 

 חדות(.אייל ההתלשלוח למהאישור יש  ת. )א252125, חשבון 461: בנק מזרחי, סניף פרטי חשבון הבנק

 

 .לרישום הפעילים( )מי שמבקש ניתן לקבל קובץ אקסל  בלבד יובנטקסהאגודה יש לרשום באמצעות תכנת פעילי את 

                                                                                             למערכת.ניתן יהיה להזין את הספורטאים , של המועדון המסמכים שורבמידה והנך מועדון חדש, לאחר אי
ור  איש  +   ת.ז.ום  לא של כל הנתונים במערכת לרבות צילמילוי מ רק לאחר  ,  יובנטקסערכת  איגוד במ, ספורטאי/פעיל יאושר ע"י הלבשימו  

                                                                    .ום תמונת פניםציל + ירפוא 
 

וכשרים לפעילות   מבוטחים,  נוטלים חלק בפעילות ההתאחדותשר  או  וננומועדבטאים המתאמנים  כל הספורבזאת, כי  הנני מצהיר  

 רט. אם לדרישות חוק הספובהת (לאחר שעברו בדיקות רפואיות)ספורטיבית 
 

 

-------------------------      ----------------------------    -----------------------------        ----------------------------- 

 וחותמת המועדוןחתימת המאמן                  כתובת מייל                        שם המאמןתאריך                                             

 

 


