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 242מס ישיבת הנהלה  תמצית

 חל"צ התאחדות הקראטה בישראל 
 1.20260.20  רביעיהתקיימה ביום 

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

 
 הנושאים שנדנו:  

 05.05.2021בתאריך  זום שהתקיימה ב 241ר פרוטוקול ישיבה מס שוא .1

מענקים אישור   .2 מסלולים    -   מסלול  מענקיםהוצגו  של  לעם    שונים  ההתאמה  ותחרורמת  גילאי ת 

ולהחליט סופית עד קיום ת  מספר אפשרויונהלה קיבלה לבדוק את  הה  הספורטאים מנוער ועד בוגרים.

 האסיפה בחודש הבא. 

לאור המצב המיוחד של חוסר בתחרויות    -  תוכניות הכנה לאליפות אירופה לנוער באוגוסט בפינלד .3

ועדה   למנות  הוחלט  שחלפה  מיוחד בשנה  מבחנים/תחרויות  יום  ולקיים  הספורטאים  לבחירת  ייעודית 

 ימון למועדונים יפורסם בימים הקרובים. טופס ז במודיעין. 19/6/2021בתאריך 

i.  מר משה בוחניק, יו"ר ועדה   -הם: נציגי ועדת היגוי )יו"ר ההתאחדות המיוחדת חברי הועדה
סנסאי   -מר פרדרג רוגוז'רסקי, מאמן נבחרת  –מר אריה פרקש, יו"ר ועדת שופטים   –מיקצועית 

סנסאי ווגאר גרדשוב וסנסאי רומן ברונשטיין וסגן  -שני מאמני נבחרת נוספים   יואל בן הרוש(,
 יו"ר מר ג'מאל סעדה. סה"כ שבעה חברים בועדה. 

ii.  לאחר פרסום החלטת הועדה על בחירת הספורטאים, יפורסם מסלול ההכנה לקראת
 האליפות. 

 דיווח מנכ"ל  .4

b.   ובהתאם לתיאום עם צוות מאמני הנבחרת  לאור ההצלחה    –הצלחת מחנה אימונים מבואות ים

ם מידי חודש ובהתאם תואמו מועדים עד לסוף ל המשך כיום מחנות אימונישל ההתאחדות, סוכם ע
2022 . 

c.   אשר תתקיים בפאב האירי   2/7/2021כללית ב    פורסמה הזמנה לאסיפה  –  2/7/2021אסיפה כללית

במודיעין באירוח הכולל תפריט ארוחת צהרים עשיר במטרה ליצר אירוע חברתי לחברי ההתאחדות  
 . בדומה לזה שקיימנו בשנה שעברה

d. על אף שטרם אושרו עושה הרושם שמלבד שינויים קלים   –  תבחינים חדשים של משרד הספורט
החדשים התבחינים  יהיו  האסיפה    אילו  ולקראת  בנושא  קצר  דיון  התנהל  מהשנה.  החל  לתמיכות 

 הכללית יציג המנכ"ל לכל חברי ההתאחדות את התבחינים החדשים.

e.  פורסמו הפרטים של התחרות והרישום יעשה באמצעות מערכת   – 26/6אליפות נחף הפתוחה
 יובנטקס. 

f.  התנהל דיון בנושא  – מקצועית ועדה . 

 

 בהצלחה 

 

 מנכ"ל –נכתב ע"י גדעון שובה 
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