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חברים יקרים שלום רב !
עם פרוס השנה החדשה ברצוני לסכם ולדווח לכם על פעילות ההתאחדות בשנה החולפת .
שנה זו אופיינה בהתחדשות ובגיוון הגברת המודעות ושיתופי פעולה ואירועים שונים.


פעילויות כלליות :
השנה נפגש הועד המנ הל לא מעט פעמים כשעל הפרק נושאים חשובים להמשך תפקוד ההתאחדות
ונתקבלו החלטות חשובות שסוללות את הדרך לשיפור ייעול והגדלת מספר המתאמנים .בין ההחלטות
החשובות שהתקבלו :שינוי מבנה הועד )שני חברים מכל תחום  +שריון מקום לאשה אחת לפחות( ,
שיפור אתר האינטרנט ,קיום אירוע עם משתתפים מחו"ל במשחקי איילת ועוד.



אתר האינטרנט :
לאחר מכרז שעשה הועד  ,נבחרה חברת  FLASHLINKמבין מספר חברות שהגישו הצעות ובימים
הקרובים יעלה האתר לאוויר.

הגדלת מספר המתאמנים וצירוף מועדונים חדשים .
השנה לשמחתי גדלה כמות המתאמנים בצורה ניכרת ובעיקר בתחום הקנדו יש שיפור ניכר בנושא זה .
נפתחו מספר מכונים חדשים המציעים אימוני קנדו לילדים הן ברחובות אצל סנסאי טקנורי קווהרדה
והן בכפר סבא אצל סנסאי פשה וולודרסקי .לכל הדעות הילדים הם העתיד של הענף.
אני שמח לבשר על צירופם שני מכונים כחברים חדשים בהתאחדות על תלמידיהם:
מכון טקדה בראשותו של סנסאי ניקו וינברגר ומכון תל -אביב בראשותו של סנסאי ריי הונדה .
כמו כן חידש את חברותו מכון אינזומה בראשותו של אייל וייס בקרית טבעון.
כבר בתחרויות האחרונות אנו רואים את שלשת המכונים האלו מציגים קנדו יפה רמה טובה ואחווה.
אני מברך אותם בשמנו להצלחה בהמשך הדרך .
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קנדו :
ענף הקנדו חידש את הליגה ובהצלחה ניכרת .מעבר לרמה שעולה בכל מחזור ,זו חוויה נהדרת של
התאספות יחד ,השנה גם הונהגו פרסים יפים לזוכים )כולל זיכויים לנסיעה לסמינרי קנדו בחו"ל(
התורמים למוטיבציה של המתחרים.
אליפות הארץ :
מתוכננת להיערך בתחילת דצמבר .
השתלמויות בחו"ל :
ההתאחדות השתתפה השנה בהוצאות נסיעה של מתאמנים לסמינר בסלובניה עם סנסאי הירקאווה ,
הדוח של היוצאים היה שזו הייתה חוויה יוצאת דופן .
השתלמויות בארץ :
השנה קיימנו כמידי שנה השתלמות עם סנסאי J.P,Raick
וכן השתלמות עם גרום קוזק דאן  6מצרפת .





אליפות העולם :
ישראל תשתתף במאי  2012באליפות העולם באיטליה  ,השאיפה היא להשתתף בענפי היחידים ,
הקבוצתי והנשים.

איאיידו:
השנה אני שמח לבשר שהגדלנו באופן משמעותי את כמות המתאמנים ובמקביל הרמה עלתה לאין
שיעור .
אימונים מרוכזים:
נערכו השנה מספר פעמים בכפר סבא ובעשרת .
השתלמויות בחו"ל :
השנה יצאו מספר לא קטן של מתאמנים להשתלמויות בחו"ל )לבלגיה –בהדרכת קובאישי סנסאי ,
צרפת –בהדרכת רייק סנסאי ,סלובניה אצל אואהרה סנסאי(
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השתלמויות בארץ :
כמידי ש נה נערך סמינר בראשותו של רייק סנסאי ,סמינר שעלה על כל הציפיות
וכן סמינר  KORYUעם בודרה סנסאי.
אליפות אירופה :
לצערנו השנה לא נשתתף עקב קיום המשחקים ביום כיפור.


ג'ודו:
גם בג'ודו מספר המתאמנים הולך וגדל והתחום תופס תאוצה .
השנה ערכנו מספר אימונים מרוכזים.
השתלמויות בחו"ל:
השנה יצאו מספר מתאמנים לסמינרים בחו"ל ) בלגיה – בהדרכת נישיומי סנסאי ,איטליה –בהדרכת
שייה סנסאי(
השתלמויות בארץ :
נערך סמינר ג'ודו עם סנסאי בודרה כמידי שנה.



מבחני דרגות  :בינואר נערכו בתל אביב מבחני דרגה בינלאומיים באיאיידו .
ועברו בהצלחה דאן  , 1יחיאל ביסקוביץ ואלי חגג ודאן  2מריה ציבלין ורון קציר .
בנוסף במהלך השנה נבחנו ספורטאים נוספים במסגרות בינלאומיות בחו"ל
אלי אלוש – דאן  4בקנדו
רון טירה  -דאן  3באיאיידו
עידו סלונימסקי – דאן  2באיאיידו
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רעידת האדמה ביפן
בחודש מרץ  2011נפגעה יפן באורח קש ה מרעידת אדמה וצונאמי בעקבותיה  ,מיד עם היוודע האסון
שלחה ההתאחדות מכתב סולידאריות והצעה לסיוע ל –FIK-ארגון הקנדו העולמי ביפן .



ועדת הפרסום של ההתאחדות) :רון אילון ,יורם ויסברוד ( נפגשה מספר פעמים עם משרד יחסי ציבור
לקידום ענפי ההתאחדות  ,המאמצים עד עתה לא נשאו פרי ואני תקווה כי בשנה הקרובה נראה יותר
פעילות בנושא.



ציוד לאימון:
כפי שצוין מעלה השנה נפתחו מספר קבוצות לילדים בקנדו ,טקנורי קהוואראדה פתח קבוצה
ברחובות ,פשה וולודארסקי בכפר סבא ובהוד השרון.
תודות למאמציו של אבא של טקנורי ביפן ,הצלחנו להשיג ציוד קנדו לילדים במחיר זול במיוחד,
ההתאחדות התגייסה וקנתה  7סטים של בוגו לילדים והציוד כבר עושה דרכו לארץ.



כספים ותרומות
כמו כן השנה קיבלנו מהטוטו עוד תקציב לציוד לקנדו  ,איאיידו וג'ודו ועוד ציוד נקנה עבורנו וכמובן
חולק בין המכונים השונים וכל מכון מוזמן ליצור קשר עם אחראי התחום לגבי ציוד בו יש לו צורך .



שלמי תודה
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לסנסאי אקילה קוואמורה – על ההרצאה המאלפת שהעביר לנו בתום
האליפות .
לרוני קלוגר סנסאי שמלווה אותנו ביעוץ בנושאם שונים ומעניק לנו מניסיונו ללא כל בקשת תמורה .
לזאב ארליך סנסאי שמארגן יחד אתנו פעילויות משותפות כגון סדנאות במוזיאון טיקוטין בחיפה.
לארגון "אילת " לעובדיו הנהדרים ,לאיציק בן מלך ובראשם לאריק קפלן שעוזרים לאורך כל השנה .

לסיום,
ברצוני לאחל לכולנו שנה פורייה ,בריאה ,ומלאת אימונים
בברכה,
יורם ויסברוד
נשיא ההתאחדות הישראלית לקנדו ובודו.
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