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 142מס ישיבת הנהלה  תמצית

 חל"צ התאחדות הקראטה בישראל 
 1.20250.50  רביעיהתקיימה ביום 

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

 
 הנושאים שנדנו:  

 07.04.2021בתאריך  זום שהתקיימה ב 240שר פרוטוקול ישיבה מס וא .1

 אישור דוחות כספיים .1

 רו"ח עופר מימון עבר על סעיפי הדוח הכספי והמאזן בפני ההנהלה. 

 זימון לאסיפה כללית יצא בשבוע הבא.  .אושר פה אחד  –הצבעה לאישור הדוחות 

 לתגמולי ספורטאים על הישגים של היו"ר הצעה  .2

ל הישגים. מכיוון ומדובר בסכומי עגה הצעה של היו"ר משה בוחניק בנושא תגמול ספורטאים צוה

מענקים כספיים מכובדים, הוחלט לבחון את הנושא ע"י צוות מקצועי אשר ייתן את המלצותיו לבחינת 
 ההנהלה בישיבה הבאה. 

 דיווח מנכ"ל  .2

a.   האמירויות הערביות קשרים עם  אנו    –  ומרוקו  בינלאומיים  אלו  נבימים  הסכם  יסוח הבשלבי 
 . לקראת מעמד החתימות שמתוכנן לחודשיים הקרובים

b. לשבוע הבא בנושא נדחתה פגישה עם הועדה  – מבצע הכרה בדרגות . 

c. התחלת קיום תחרויות באיגוד לקראת אליפויות ישראל.   

i.  הן:קרובות אליפויות 

    26/6הפתוחה  נחףאליפות . 1

 . 11/7ב   14אליפות ישראל לילדים עד גיל . 2

 מחלקות האיגוד .3

d.  נבחרות הקומיטה 

i. שופטים במחנה   6ספורטאים יחד עם   50השתתפו   –  22-24/4אילת סיכום מחנה אימונים ב
 במבואות ים במכמורת.  13-15/5שנמשך שלושה ימים.  המחנה הבא יתקיים ב 

ii.   בהתאם שנבחר לאליפות הספורטאים סגל  –הכנות לקראת אליפות אירופה לבוגרים
 הוא:להחלטת מאמני הנבחרת 

 קג   50עד   –קורל עמוס  קג  60עד  –כטברג רוני ג

 קג   55עד   –רותם עפרוני  קג   67עד   –רום גאיגי 

 קג   68מעל  –חאלא מאלי  קג  75עד  –מטיה רוגוזרסקי  

  קג   84מעל  –ל אבו בסאחמד 

 . יואל בן הרושסנסאי  –מאמן מלווה 
ג'מאל סעדה )ראש משלחת(, פרדרג רוגוז'רסקי וגדעון שובה )שופטים(.   מר -ף יוצאיםבנוס

 איש.   11סה"כ 

e. אטה נבחרת הק 

i. ספורטאים למחנה ראשון של שלושה ימים. 20זומנו כ  –  13-15/5נה אימונים ח מ 

 בהצלחה 

 

 מנכ"ל –נכתב ע"י גדעון שובה 
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