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לזכרו של יהודה פנטנוביץ
מאת סנסאי מוריו היגאונה ,דאן  ,10ראש השיטה.
מזל טוב לחגיגות ה 40-שנה לקראטה גוג'ו ריו בישראל שהקים
סנסאי יהודה.
יהודה היה אומן לחימה דגול וכן בנאדם נפלא .הוא ייצג באופן
אמיתי את המושג  "bunbu ryodo" -שמשמעותו
אימוני אומנות לחימה ,חינוך ופיתוח האופי ,כולם יחד.
הוא היה חלוץ שהפיץ את הקראטה בישראל .תרומתו הן לIOGKF-
והן לקהילת הקראטה בישראל ובעולם כולו הייתה אדירה.
הוא היה בעל יכולות טכניות מצוינות וכן היה מנהיג יוצא מן הכלל
ומדריך שהשפיע על רבים מהחניכים הצעירים בעת שפיתחו
את גופם ורוחם.
פגשתי אותו לראשונה ב 1969-כאשר ביקרתי לראשונה בדרום אפריקה להעביר סמינר.
מאוחר יותר הוא עבר לישראל ,ארץ אבותיו ,ובה הקים דוג'ו בעיר נתניה שבו לימד.
יהודה השתתף בכל אירוע חשוב של  ,IOGKFכגון בודוסאי עולמי ,אליפויות עולם ,גשוקו ראשי
מדינות וגשוקו אירופי ,והתאמן קשה בכל אירוע.
הוא הקדיש את כל חייו להפצת הקראטה .הוא לימד בהתנדבות קראטה לנערים במצוקה .הוא
לימד אותם את הצדדים הפיסיים והמנטליים ועזר להם להשתקם .הוא לא היה רק מדריך נפלא,
אלא גם מחנך יוצא דופן.
היה זה בגשוקו ראשי מדינות בשנת  ,1987כאשר עוד הייתי גר בקליפורניה ,כאשר יהודה אמר לי,
"סנסאי היגאונה ,מייסד הגוג'ו ריו היה סנסאי צוג'ון מיאגי ,וגוג'ו ריו מקורו באוקינאוה.
אתה צריך לחזור לאוקינאווה וללמד שם קראטה לדורות הבאים ".הוא המשיך" ,יש
הבדל גדול אם אתה מלמד גקסאי-דאי-איצי בסן-דייגו או באוקינאווה .האווירה שם
שונה" .מילותיו היכו באוזני ואני זוכר אותם בבירור גם היום .מאוחר יותר החלטתי לחזור חזרה
לאוקינאווה.
יהודה היה אדם מאמין ביותר .הוא דבק בחוקי היהדות במשך כל חייו .על פי היהדות אסור לאדם
לשאת כסף ,לנסוע או להשתמש במוצרי חשמל ביום שבת .לעיתים הוא נאלץ להתעורר מוקדם
ביותר בבוקר וללכת ברגל שלוש עד ארבע שעות לאולם האימונים ולחזור בחזרה אחרי חמש שעות
של אימונים קשים .התרשמתי מאוד מהדבקות שלו בדת .פעם הוא אמר לי" ,סנסאי היגאונה ,הדת
היא בדיוק כמו קאטה מסורתית ,אי אפשר לשנות את המסורת".
אני מתגעגע אליו מאד ,אך רוחו חיה תמיד בליבי ,כמו בליבם של כל חברי .IOGKF
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אני באופן עקרוני ,פעם ראשונה שאי פעם נפגשתי עם מוריו היגאונה סנסאי ,זה היה באליפות העולם של
 , WUKOהאליפות השנייה של  WUKOבפאריז ב .1972-היה בדיוק שישה שבועות אחרי שעליתי ארצה.
אני דוקא קניתי כרטיס בדרא"פ ,לארץ והמשכיות לפריז ולחזור לארץ ,על מנת שיהיה זול יותר וששה שבועות
אחרי שעליתי ארצה השארתי את אשתי עם שלושה ילדים קטנים.
לא הייתי בסדר אבל זה מה שעשיתי.
תכננתי את זה מראש על מנת להגיע כמשקיף לאליפות עולם שנית של  .WUKOלא יכולתי להיות במשלחת
הדרא"פ ,היכן שנולדתי ,מכיוון שעזבתי כבר את המדינה ,ומדינת ישראל עדיין לא העניקה לי אזרחות מלאה,
הייתי תושב ארעי .אז ניסיתי לקבל איזה אסמכתא מהשגרירות בפריז ,שאני היום ישראלי ושאני יכול לייצג
לפחות את מדינת ישראל בקורס שופטים שהתקיים.
התאריך אני חושב היה  19לאפריל כשהייתי שם ,זה היה יום העצמאות של מדינת ישראל והשגרירות הייתה
סגורה ,אז לא יכולתי לקבל את האסמכתא הזאת ,אז אני פשוט הייתי משקיף מהצד ולא משקיף רשמי.
בכל אופן ,היגאונה סנסאי היה בדרך מיפן לדרא"פ להדריך שם ,הוא הוזמן על ידי המורים שלי בדרא"פ .זה
גם כן היה הביקור הראשון שלו בדרא"פ .הוא היה אמור להפגש איתם ולחזור איתם לדרא"פ .דבר קטן אחד
הם שכחו ,להזמין לו חדר במלון...
אז אחרי הערב הראשון של האליפות ,אני הכרתי אותו מכיוון שהמשלחת הדרום אפריקאית הציגה אותי
כנציג השיטה גוג'ו ריו .בישראל דרך דרא"פ.
בסוף הערב אני יוצא החוצה מהאולם ,מחכה להגיד שלום לדרום אפריקאים ,כל האוכלוסייה שהייתה
באולם כבר התפזרה ,אני מוצא בן אדם אחד שם ,מוריו היגאונה סנסאי ,עומד לבד בחושך ,על המדרגות
בכניסה לאולם .אני חושב שהוא מחכה לדרא"פ ,כמוני .אני פונה אליו ,לא ,הם כבר הלכו למלון שלהם .אז
אני שואל אותו באיזה מלון הוא גר ,הוא עונה שאין לו מלון ,שאלתי איפה הוא מתכוון לבלות את הלילה,
הוא אומר שהוא הולך להמתין פה על המדרגות עד למחרת בבוקר.
אני אמרתי לו ,סנסאי ,זה לא נראה לי ,אני מזמין אותך להיות אתי בחדר במלון .אבל המלון שלי לא מפואר,
בגלל שהיו לי בדיוק  90דולר לעבור שבעה ימים בפאריז באותה אליפות ,לא רציתי לבזבז כסף ,עליתי לארץ
עם כמעט כלום ,אני אכלתי נקניקיה אחת עם קוקה קולה כל יום שבעה ימים.
אני הזמנתי אותו לחזור איתי לחדר שלי .המלון היה בנוי מעץ ,כל פעם שעלית על מדרגה ,כמעט המלון הזה
ירד...זה היה בפיגאל.
החדר היה בלי שרותים ובלי מים .היה כד עם מים וקרח בתוכו ,כמו בזמן עתיק .שרותים היו בפרוזדור.
הייתה מיטה אחת בחדר ,די רחבה ,לא קטנה .אני הזמנתי אותו להיות איתי בחדר .הוא הסכים ואמר שאני
אשן על המיטה והוא על הרצפה .אני כמובן לא יכולתי להסכים לזה ,אחרי ויכוחים בסוף הסכמנו ששינינו
נהיה במיטה אחת כי היא מספיק רחבה לשניים.
לפני שהלכנו לישון ,הוא רצה לתת לי פיצוי או מתנה ,וביקש ממני לעשות כמה תרגילי יסוד .אחר כך בקש
ממני להתקיף אותו .אני התקפתי אותו ביד ימין אוצוקי והוא עשה הגנה היקי-אוקה ,ואני מצאתי את עצמי
על הגב על יד המיטה .ואני לא ידעתי מאיפה בא הכוח האדיר הזה כשזה קרה .פשוט כוח ,עוצמה מהירות,
הכל ביחד שהיה מעל ומעבר .אני בקשתי להתקיף שנית ואני ניסיתי עם כל המהירות וכל הכוח שלי על
מנת שהוא לא יהיה מסוגל לעשות את זה ,ומצאתי את עצמי עוד פעם על הגב .ואז השכנים התחילו לצעוק
שאנחנו עושים רעש בשתיים וחצי בבוקר...
אני הבנתי שאני עומד לפני ענק של קראטה בעולם .שזה לא סתם עוד מדריך ,זה משהו ענק ,זה משהו עם
ידע ,זה משהו עם כח פנימי שאין כמוהו .אני החלטתי שם על המקום ,שברגע הראשון שיש לי דרך להגיע
אליו לאוקינאווה ,אני אהיה שם.
אחרי שנתיים הצלחתי לאסוף מספיק כסף על מנת להגיע אליו להתאמן באוקינאווה וביפן ביויוגי דוגו.
זה התחלת הסיפור שלי עם מוריו היגאונה סנסאי.
עכשיו אני אתחיל מההתחלה.....
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אני נולדתי בדרא"פ ב -בנובמבר  1938בעיר קטנה שקוראים
לה קלראקסדורפ ,שהיא  150ק"מ מיוהנסבורג ,בטרנסוול ,היום
העיר מפורסמת כי נולד שם הבישוף טוטו שקבל פרס נובל
לשלום ,אני עדיין לא קבלתי אותו...
עד גיל  4.5גרתי שם ,אחר כך הורי עברו ליוהנסבורג ,שם גרתי
עד גיל  ,13עד הבר מצוה שלי ,אחרי הבר מצוה עברנו לעיר
אחרת כ 100-ק"מ מיוהנסבורג.

שם למדתי בבית ספר .בגיל תשע ביוהנסבורג התחלתי ללמוד
אגרוף ,והפכתי להיות איזה אלוף אזורי שם ,לא זוכר .הסיבה
שהתחלתי ללמוד אגרוף היא שחבר יותר מבוגר ממני שהיה
בתנועת נוער של בית"ר ואני שהייתי בתנועת "הבונים".
היה צורך ליהודים להגן על עצמם כנגד אנטישמיות ,והוא רצה
שאני אלמד ,וכך אני התחלתי .אני למדתי דוקא במועדון מאד
מפורסם של בחור בשם אלף ג'יימס שהיה אלוף במשקל בינוני.
וזה היה הנגיעה הראשונית שלי עם כל שיטה מקצועית של הגנה עצמית בעצם.
מגיל  9עד  13למדתי אגרוף כל עוד הייתי ביוהנסבורג.
למדתי בבית ספר בפורצ'סטרום עד הבגרות ולאחר מכן לאוניברסיטה ביוהנסבורג ללמוד רפואת שיניים,
ושיחקתי כדורגל ,כי מאוד התלהבתי מכדורגל ,זה היה באופן עקרוני הספורט האמיתי שלי.
זאת הייתה תקופה ב  1956-7שהכדורגל בדרא"פ הפך להיות מקצועני וזה מעניין מכיוון שאחד מהשחקנים
המקצועיים הראשונים בישראל ,בשם רפי לוי ,מפורסם פה בישראל ,הגיע לשחק בדרא"פ .בו זמנית כמה
קבוצות פנו אלי ובקשו ממני להיות מקצוען.
אבל כדורגל הרגיז אותי ,אני נורא נהנתי מהמשחק עצמו ,אבל הרגיז אותי שהתוצאה של המשחק לא הייתה
תלויה בי .הייתה תלויה ב 22-שחקנים על המגרש ,ולא משנה מה אני עשיתי
התוצאה לא יצאה בדיוק.
זה היה מעניין כי באותו הזמן שיחקתי שחמט ,והייתי די טוב בשחמט ,הייתי
בליגה העליונה בדרא"פ .גם שיחקתי נגד שני מסטרים מהולנד ,מקס היואי,
שהיה גרנד מאסטר ,ויצאתי איתו תיקו .הוא שיחק עוד  40משחקים בו זמנית
באותו ערב ,אבל הצלחתי להשיג איתו תיקו .והשחמט נתן לי המון סיפוק ,מכיוון
שזה היה משחק שבאמת היה תלוי רק בי ,או שהפסדתי או שניצחתי ,זה היה
אני ,אני נלחמתי ,המוח שלי היה בעניין ,וזה נתן לי המון סיפוק.
אז כשהייתי באוניברסיטה ,כאשר הסיפור של המקצוענות בכדורגל עלה על
הפרק ,זה קצת הפריע לי .ובמקריות התחלתי ללמוד ג'ודו עם חבר שלי ,רופא,
הוא היה יותר מבוגר ממני ,כבן  ,36הוא התחיל ללמוד ג'ודו ,והוא משך אותי
לזה.
כשהלכתי ללמוד ג'ודו ,פתאום ,ראיתי ,מה שהרגיז אותי בשחמט ,זה שאני
התעסקתי עם אנשים מאד עצבניים .זה משחק שמביא עצבנות .אנשים שעישנו
הרבה ,החדר היה מלא סרחון של עשן .המשחק עצמו היה מצויין אבל הסביבה
לא מצאה חן בעיני .לעומת זאת בכדורגל ,הייתה לי פעילות פיזית שנורא
התלהבתי ממנה ,בדשא ,באוויר צח ,עם חברה צעירים ,זה היה טוב לי.
אז פה בג'ודו מצאתי משהו שחיבר את שניהם ביחד .היה חדר אימונים ,היו מדריכים מצוינים על המזרון ,הייתה
מקצוענות שם .הייתה פעילות פיזית אדירה שמאד התלהבתי ממנה ,היה ידע ויכולת מעל ומעבר לכל האגרוף
שאני למדתי ,וזה נורא מצא חן בעיני ,גם כשיטת אימונים וגם כשיטת הגנה עצמית .ויחד עם זאת ,זה היה תלוי
בי ,אני מול עוד מישהו .וזה סיפק לי שתי דרישות ,שאני כמובן לא קבעתי אלא היו באופי האישי שלי.
אז אני עזבתי את הכדורגל ,עזבתי את השחמט ונכנסתי לג'ודו עם ראש ,רצון וכוח מלא.
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בתחילת הדרך התאמנו בשוטוקאן ,וב 66-הבאנו לדרא"פ את המומחים הכי גדולים בשוטוקאן שהיו בעולם ,אחד
מהם היה קסאי ( )Kaseסנסאי ,השני היה חניך שלו ,שיראי (.)Shirai
קסאי היה בן  36ובעל דאן  6ושיראי היה בן  25אם אני לא טועה ,ובעל דאן  .5בשבילנו אז זה היה פער אדיר .אני
בזמנו לא הייתי חגורה שחורה בשוטוקאן .הייתי נידאן בג'ודו ,אבל בקראטה לא .והענקים האלו מיפן הגיעו .היה
מצויין ,בגלל גם בג'ודו וגם בקראטה למרות שהיה שוטוקאן ,אני ראיתי את הפסגה ,ראיתי לאן אפשר להגיע ,היה
לי מזל שהיו לי מדריכים ברמה יוצאת מהכלל והם נתנו לי את הכיוון והדרך ומה לחפש.
כשהם עזבו ,הם השאירו באופן עקרוני כראש השיטה בדרא"פ את סטן שמיט ,היו שלושה סה"כ ג'יימס רוסו ,היו
סנט תומפסון ושמיט.
זה אכזב את תומפסון ורוסו .רוסו נסע ליפן והוא מצא את מוריו היגאונה סנסאי והוא התקשר איתנו והזמין את יו
סנט תומסון לאוקינאווה.
אנחנו אספנו כסף על מנת לשלוח אותו .הוא נסע לטוקיו ,התאמן עם מוריו הגאונה סנסאי וחזר אחרי ארבעה
חמישה חודשים ,ואנחנו כל הבית ספר אחרי  6שנים של לימוד שוטוקאן שאני כבר הייתי חגורה שחורה אחרי
הביקור של המורים מיפן ,כל הבית ספר החליף שיטה לגוג'ו ריו.
ואני מוכרח להגיד שזה התאים לי יותר .אני מצאתי פתאום שאני התחלתי להתקדם יותר גם מבחינה אישית
וגם מהיכולת להדריך אנשים אחרים .התאים לי יותר ,כמו בגד .ה"בגד" הזה של גוג'ו ריו התאים לי יותר מאשר
שוטוקאן.
וככה נגמר הקשר שלנו עם שוטוקאן והתחיל הקשר שלנו עם אוקינאוה
גוג'ו ריו תחת ההדרכה של מוריו היגאונה סנסאי .וזה מביא אותנו עוד
פעם ל ,1972-שאני עליתי ארצה ב 27-לפברואר וכמו שכבר ציינתי
שישה שבועות אחרי זה נסעתי לאליפות העולם בפאריז והחל הקשר
עם מוריו היגאונה סנסאי.
אני כמעט דחיתי את העלייה שלי ,על מנת להשאר בדרא"פ על מנת
להשתתף בביקור שלו בדרא"פ .אבל יש מציאות אחרת בחיים והיה לי
הרבה יותר חשוב לעלות ארצה והחלטתי לא לדחות את העליה שלי .והנה המזל שנפגשתי איתו והחלטתי ללכת
ללמוד אצלו ,וזה מה שקרה ב ,1974-באוגוסט  ,אני ואשתי נסענו ליפן ,היא הלכה לטייל עם קבוצה ,אני הלכתי
להתאמן עם המורה מוריו היגאונה ,כל שמן שאנחנו בקשר הדוק עם הדרא"פ.
ואני פתחתי מועדונים כאן בישראל ,בהתחלה בפ"ת ,כתוצאה של
בחור שקוראים לו יונה מלניק ,המאמן הבכיר של נבחרת הג'ודו .הוא
כנראה שמע עלי כשהייתי באולפן ,הוא בא לבקר והזמין אותי להתאמן ולהדריך
באותו מועדון שהוא הדריך ,ולפתוח קראטה באותו מועדון .התחלתי במועדון בפ"ת
במועדון שנקרא מכון עמוס ,על שם עמוס בכר שהיה תת אלוף בצבא במחלקת
כושר גופני .אחר כך פתחתי בנתניה ,וכך התחילה ההתפתחות של השיטה בארץ.
גם כן התחלתי להתעסק עם שיפוט .עד היום השתתפתי באירועים בחוץ לארץ וייצגתי את המדינה כשופט מעל
 40פעמים באליפויות עולם ,אליפויות אירופה ואליפויות ג'וניורס ,וגם כמובן המכביות ,האחרונה בפעם השישית.
וגם כן חניכים שלי הצליחו להכנס לנבחרות ולמשלחות ישראל,
והנה אנחנו כאן ב ,1999-כשעליתי ארצה היה לי דאן  ,2והתפתחתי כמעט כל  4שנים קבלתי דאן נוסף ,עד
שב 1981-היה לי דאן  5מטעם הארגון הדרום אפריקאי .ואז פתחתי בשבילם ב 81-ו 83-שני מחנות אימונים
בינלאומיים בשוויץ ,זה קרה כתוצאה מהעבודה שלי ,ואז בארגון הדרא"פ הבינלאומי שאני הייתי תחתם היו עוד
 7-6מדינות.
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אני רוצה לציין שב ,1976-היגאונה סנסאי חזר לדרא"פ ,שיו סנט ג'ון תומסון לא ראה עין בעין עם
היגאונה סנסאי ,והם נפרדו.
הדרום אפריקאים יצאו מהארגון .אני לא ידעתי על זה ,או ידעתי על זה בצורה שלילית ,אני כתבתי
מכתבים להיגאונה סנסאי ,כי הדבר מאד הפריע לי ,בעיקר אחרי שהכרתי אותו ב ,72-והתאמנתי
איתו באופן אישי בטוקיו ובאוקינאווה ב ,74-שישה שבועות ,אני הרגשתי מחויבות כלפיו .אני כתבתי
שני מכתבים כדי לשאול מה קרה ובאיזה מצב אני בישראל נמצא ,כי כבר הייתי כבר דאן  ,3ולא
קבלתי תשובות.
התברר לי לאחר מכן ,שהיה אדם בנבחרת אנגליה ,שנסע ליפן ,נפגש עם היגאונה ,וגם החליף שיטה,
והיגאונה מינה אותו אחראי על כל הקשר הבינלאומי עם זרים בגלל השפה .והוא אף פעם לא מסר
לו מכתבים או מידע או בקשות.
אז אני לא ידעתי מה לעשות ,אני המשכתי תחת הקבוצה הדרום אפריקאית ,והייתי מרכזי
בהתפתחות הארגון בינלאומי שלהם .ב ,1983-באותו מחנה אימונים שארגנתי ,הרגשתי שהשיטה
משנה כיוון .זה הופך להיות לא גו ג'ו ,קשה רך ,זה הופך להיות רק רך ,לא גו .גם כן הקאטות
משתנות ,והרבה דברים ,גם מבחינה רוחנית וגם פיזית ,משתנים .אז קיימתי כמה שיחות ,די עמוקות,
עם יו סנט ג'ון תומפסון ,וראיתי שהגענו לסוף הדרך.
הדברים האלו השפיעו עלי מאוד ואני קיימתי ישיבות עם החגורות שחורות והמדריכים שלי ,הצעתי
את העמדה שלי ,וכשחזרנו מהאימונים ב 83-אני החלטתי שאנחנו גמרנו את
הדרך שלנו עם הדרום אפריקאים.
ואז אני פניתי שוב להיגאונה סנסאי .הרמתי לו טלפון ,ומצאתי להפתעתי שהוא
נישא שנית לחניכה שלו שהיא יהודיה מארצות הברית .אני דיברתי איתה
והסברתי לה ,ושאלתי אותה למה לא היו תשובות למכתבים .ואז קבלתי מכתב
מאד מעניין ,הזמנה לחזור להתאמן איתו.
וכך עשיתי ב ,1984-יחד עם עוד שלושה חניכים שלי שהיו מדריכים תחתי,
בחור אחד  ,רוני קלוגר ,יוסי קבלי ועמוס קדרון .חזרנו לאוקינאווה ועשינו גשוקו
מאוד קשוח וחזק ,שישה שבועות התאמנו שש-שמונה שעות ביום ,בבוקר
משבע עד  , 12:30בערב משבע עד  ,10:30תחת תנאים קשים ביותר ,אז לא היו
מזגנים ,באוגוסט באוקינאווה אלו החודשים הכי חמים .אבל הוכחנו להיגאונה סנסאי שהיה כדאי לו
שאנחנו מזיעים ועובדים והוא לקח אותנו בחזרה.
הכירו בדרגות שלנו ,אבל לקח הרבה זמן עד שהוכחנו את הלויאליות שלנו ,לדוגמא הוא הכיר בדאן 5
שלי שקבלתי ב ,81-הוא הכיר ב ,84-אבל לא הזמין אותי להבחן עוד  11שנים לדאן .6
כיום אני אחד המובילים בשיטה ,ואני ועוד  7אחרים רשאים להדריך בעולם היום בשמו .מגיעים לכאן
חניכים להתאמן כאן ואני מוזמן להדריך בשיטה במועדונים אחרים בחו"ל.
היום אני דאן  7תחתיו ,ואנחנו ב 1999-מחפשים דרך חדשה במילניום החדש...
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קיץ  1985היתה נקודת מפנה משמעותית עבורי ,הכרתי באקראי את יהודה והתחלתי להתאמן אצלו כאחד
החניכים.
לימים התחלנו להתוודע מעבר למסגרת של יחסי מורה תלמיד ואלו התפתחו ליחסים יותר מורכבים ,אפשר
לקרוא להם יחסי רעות ,אולם תמיד הייתה בקרבי הרגשה כי מולי עומד מורה דרך.
"הדרך" במובן " "DOהייתה בכל התחומים ,הן הפיזיים והן המנטאליים ,למדתי להכיר אותו ובעיקר את עצמי,
דרך התובנה של הקראטה במובן הפיזי והרוחני.
לנו לתלמידיו העניק יהודה הרבה מעבר להיבט הפיזי של המונח "אומנות לחימה" ,בדעת או בבלי דעת ,הדבר
השפיע על כל תחומי החיים ,דרך האימון הפיזי ,הגוף מתחשל ואיתו גם הרוח.
הנך לומד לא לוותר לעצמך ומעניק לעצמך נחישות ,הינך לומד חשיבותו של הדיוק ומעניק לעצמך ריכוז ומיקוד,
הנך לומר לכבד את חבריך לאמון ומעניק לעצמך צניעות הנובעת מהכרת הערך העצמי שלך.
לדידי ,כולנו קיבלנו מיהודה מתנה אשר אני מקווה כי נדע לשמור עליה כדי להקנות לחיינו ערך טוב יותר.
לשמחתי חוויתי הרבה אירועים עם יהודה ,טיולי ג'יפים ,מחנות אימון בחו"ל ,שמחות משפחתיות ועוד.
מאלו למדתי כמה רבגונית דמותו של יהודה .הצדדים באישיותו נעו מהחלטיות בלתי מתפשרת עד הגמישות
המתבטאת בריקוד חופשי ופתוח ,משולב ברוח קונדסית ויכולת משחק וירטואוזית.
לדוגמא בעת השתתפותי בגשוקו במלוז ,צרפת ב 1992-בעת מסיבת הסיום המסורתית ,ישבים באולם כ500-
חניכים וממתינים לכניסתו של סנסאי היגאונה .הזמן חולף והקהל הופך קצר רוח והנה יהודה פונה לתזמורת
ומבקש ממנה לנגן ואלס וינאי ,לוקח מטאטא מפינת האולם ורוקד אתו לבד במקצועיות ,כאשר כל יושבי האולם
מתבוננים בו במשך למעלה מ 5-דקות בשקט מופתי ובעת סיומו התשואות רמות.
כפי שנוכחתי במחנות אמון באירופה ,יהודה זכה להערכה רבה ממורים וחניכים ,מקצועיותו והעברת האמונים
הסתיימו תמיד במחיאות כפיים סוערות.
אסיים בארוע החרוט בליבי כל העת -
"לפני למעלה מ 15-שנה בעת טיול גיפים למצפה רמון
שכלל לינה באכסניית הנוער ,אני שומע ב 5-בבוקר
נקישות רמות על דלת חדרי ,אני פותח ורואה את
יהודה ,תתלבש מהר הוא אומר לי ,תוך דקות הוא לוקח
אותי בריצה עד לשפת המכתש בו ממוקמת מרפסת
תצפית התלויה מעל תחתית המכתש בגובה של
כ 400-מ'.
עכשיו הזמן לסנצ'ין קאטה אומר לי יהודה ,תוריד את
החולצה ,ואני ממושמע בקור של כ 5-מעלות ,מבצע
יחד אתו סנצ'ין קאטה אשר בסיומה עולה השמש
וצובעת בקרניה את המכתש בשלל צבעים"
אסיים בכך שאומר שזכינו אני ומשפחתי להכיר את
יהודה ,כולנו למדנו אצלו חלק יותר וחלק פחות וגם
כיום מפעם לפעם בשיחות עולה דמותו של יהודה
במובן "יהודה אמר כך" או "יהודה היה עושה כך" בשבילנו יהודה תמיד קיים וימשיך להיות קיים ואני מאמין כי
ברוחנו ובנפשנו הוא תמיד אתנו.
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סנסיי יהודה פנטנוביץ ז"ל היה מורה ומחנך לחיים מהמעלה הראשונה.
דרך הקראטה הצליח להשפיע עמוקות על דרכיהם של אנשים ,לסחוף אותם איתו במעלה הדרך ולתת להם
משמעות חדשה לחיים .יודע זאת אני שהרי אחד מהם אנכי.
אם אומר שסנסיי היה הדמות המחנכת ,המעצבת ,המכוונת והתומכת המרכזית בחייהם של אנשים רבים אני
בטוח שצדק בדבריי שהרי אחד מהם אנכי.
כמעט  6שנים לפטירתו  ,בכל פעם עם הגיעי להונבו דוג'ו אני עדיין מצפה לראותו.
חסרה לי מאוד קבלת הפנים החמה עם החיוך מאוזן לאוזן והצעקה/פקודה " שלום משה ,גש מהר לשים גי".
תמיד הדהימה אותי העובדה שגם לאחר מעל לעשרים שנה בקראטה כל ביקור אצל סנסיי יהודה היה מסתיים
בהתפעמות מן הידע וההתנסות החדשה שחוויתי .הייתי נוהג לומר לעצמי בפליאה בנסיעה הביתה לאחר
האימון ,איך הוא מצליח כל פעם מחדש לתת לי ידע חדש! הייתי מחכך שתי ידיי בהנאה על כך שיש לי ידע
חדש כעת לתרגל עד לפעם הבאה שאגיע שוב להתאמן עם סנסיי.
בשנים האחרונות אני מצליח להתחיל להבין כמה השפיעו האימונים וההדרכה של סנסיי על עיצוב אישיותי
כאדם בוגר ,אני משוכנע שיש עוד רבים המרגישים כך.

אימוני קראטה והגנה עצמית ניתן לרכוש בתמורה לתשלום ,אך הערך המוסף שנתן סנסיי לתלמידיו בעיצוב
אישיותם כאנשים בוגרים בחברה ,כאזרחים טובים למדינתם ובאהבת האדם והארץ ,אלו ערכים ומידות שלא
ניתן לרכוש בתמורה לתשלום  .אלו ערכים שרק אדם שאהבת הזולת ,יושר ,כנות ,ענווה ונכונות להקריב שעות
אין קץ למען תלמידיו יכול להקנות ,כזה היה סנסי יהודה פנטנוביץ ז"ל ועל כך מודה אני לו ממעמקי ליבי.
אומנויות לחימה מסורתיות רבות טומנות בתוכן את הכח והידע לחנך ולעצב אופי של אנשים בצורה חיובית,
אך ללא יכולות גבוהות של המאמן שבאות מתוך אהבת האדם והרצון לעזור לזולת הרי הן רק תנועות
וטכניקות חסרות עומק ונשמה.
מדריכים ותלמידים רבים של סנסיי יהודה פנטנוביץ ז"ל שמודעים לעוצמת השינוי לטובה בחייהם כתוצאה
מהשנים שעברו במחיצתו ,ומודעים לכך שהידע וההתנסויות שחוו יקרים מפז ,רוצים לשמר את הדרך והידע
שסנסיי הנחיל כדי שגם הדורות הבאים יוכלו לנצור בליבם ובגופם את ההתנסויות הללו.
אנו חוגגים  40שנה לאירגון הקראטה שייסד והנהיג סנסיי יהודה פנטנוביץ ז"ל ,בהמשיכנו להוביל את האירגון
נוכל למלא את משאלת ליבו של סנסיי ולהחזיר לו במעט ממה שנתן לנו ולהצעיד את האירגון קדימה לעתיד.
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סנסאי יהודה פנטנוביץ ז"ל  -דאן  / 8מאת דני מייזלר
התחלתי להתאמן בדוג'ו ברחוב דויד המלך בנתניה בשנת .1982
הגעתי לדוג'ו שהיה בזמנו ברחוב דויד המלך כאשר הייתי בכיתה
ד' .לאחר כשש שנים הדוג'ו עבר לרחוב שמואל הנציב ולאחר מכאן
עברנו למקום שבו הוא נמצא היום ברחוב סמילנסקי  10קומה .6
הזיכרונות מתקופת הילדות ,הנערות והבגרות בדוג'ו הם רבים
וטובים ,האימונים ,המבחנים ,החברים ,התחרויות וכמובן האישיות
הסוחפת של סנסאי יהודה ז"ל ,ואנצור אותם בליבי לנצח .סנסאי
יהודה בנה במו ידיו מוסד מכובד בארץ והיה בעל שם והכרה בארץ
ובעולם.
סנסאי יהודה היה מקצוען והשקיע את כל מהותו בלימוד והעמקה בתחומים שאותם אהב .דבר זה בא לידי
ביטוי גם ברמת ההדרכה הגבוהה במועדון וההוכחה לכך היא הרמה הטכנית הגבוהה של הארגון שהותיר
מאחוריו .הוא הבין לעומק את עולם הקראטה ואת תחומי מדעי גוף האדם וידע לחבר בין העולמות .כתוצאה
מזה האימונים שלו היו מובנים ומרתקים כך שכל תרגיל היה בנוי על התרגיל הקודם והכל השתלב והתחבר
לתמונה רחבה יותר .הוא תמיד דאג להמשיך וללמוד ובשובו ממחנות אימונים בחו"ל היה משתף אותנו
בתובנות שלו ומלמד אותנו את העדכונים בתנועות הקאטה.
האישיות שלו כבשה את כל חניכיו וכולם אהבו אותו מאוד .הוא היה אדם צנוע ,טוב לב וחייכן שאוהב את
החיים והחיים החזירו לו אהבה .בדוג'ו יש תחושה שרוחו עדיין שם ושעוד רגע הוא יופיע עם החיוך הרחב שלו
ויספר לנו בדיחה או סיפור עם קריצה לפני שיקרע לנו את הצורה .כמעט בכל אימון אנו מזכירים אותו "כך
סנסאי יהודה לימד"...
היו לו כמה אימונים אופייניים שפשוט קורעים את הצורה שאותם לא אשכח .כמובן שלכל אימון נלווה סיפור
או חוויה שעוזרת למוטיבציה :אימון קנזצו-גרי מעל חבל שבו הספירה מתחילה בכל פעם מחדש שמישהו
נוגע בחבל ,אימון קיהון ב 45 -מעלות ,אימון משקולות שבו מבצעים מאות חזרות מכל תרגיל ,אימון 1000
אגרופים או בעיטות ,אימוני סמוך-קום ,אימוני לאפות (אמות) ,אימוני הגנה עצמית ,קרבות ( 100קרבות)
וכמובן אימוני קאטה ואימוני סנצ'ין.
וכמובן משפטים בלתי נשכחים,כגון:
"זה לא קאטה זה קטסטרופה ( "My favorite technique" ,"...מאי גרי ,מוושי גרי,אושירו גרי יורוקן ,גדאן בראי
וגיאקו צוקי)" ,אלביס פרסלי לא המציא את תנועת האגן ושבעצם זה הומצא בסין במסגרת קאטה סיונצין",
 ,All the heart ache and suffering that human kind must endureאיפה החיוך ...
אימוני רנדורי וההדגמות שלו לעבודת רגליים בסגנון קסיוס-קלי (מוחמד עלי)  ,וו שמיים.
סיפורים בלתי נשכחים,למשל :סיפור הקיאי ,סיפור היד שלא ניתן לכופף ,סיפור הרועה הגרמני ,הסיפורים על
החוויות שלו מהאימונים עם סנסאי היגאונה המורה שלו.
הוא היה הכי מרוצה כאשר היינו משקיעים ומתאמנים קשה במיוחד וגם כאשר נלחמנו בכבוד בתחרויות נגד
מתחרים משיטות אחרות.
אני זוכר היטב את הפעם האחרונה שראיתי אותו ,לפני שיצאנו מהמועדון הוא חבש את כובע המצחייה שלו,
חייך את החיוך השובב שלו ונפרדנו לשלום.
הייתי בטוח שסנסאי יהודה יחיה לנצח .מותו היה אבדן אדיר לעולם הקראטה ולחניכיו.
יהי זכרו ברוך.
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לזכרו של סנסאי יהודה  /מאת בועז הייליג

התחלתי להתאמן בתור נער בן  .15את סנסאי יהודה פגשתי בתחילה רק במבחנים .התאמנתי עם
מדריכיו האחרים בדוג'ו .האימונים היו טובים ,קשים ומעניינים אך כל הזמן חיכיתי לרגע שאגיע לחגורה
ירוקה ואוכל לעבור לכיתה שהדריך סנסאי יהודה.
כשעברתי ,נגלה לפני אדם מופלא .האימונים היו אינטנסיביים ותובעניים ,אך בו בעת סנסאי יהודה תיבל
אותם בסיפורים והסברים שהיו חשובים לא פחות .באמצעות ההסברים ששאב מעולם הטבע והרוח
הוא דאג להסביר את התנועה והביצוע הנכון של הקראטה .באמצעות הסיפורים ,רובם אישיים מקורותיו
		
האישיים ,הוא העביר את המסר כיצד לנהוג במצבים בחיים ,בין אם הם בעימות או כחלק מן
ההתנהלות היום יומית .דברים אלו עזרו לי כנער מתבגר לעצב את אישיותי ולבנות את אופיי.
הכרתי את סנסאי יהודה כשהיה בשנות החמישים לחייו .מתוך סיפוריו על תקופות קודמות בחייו
השלמתי את התמונה .סנסאי היה אדם לא קונפורמיסט ,בעל עקרונות ואידיאלים ,וכאשר החליט
החלטה ,דבק בה וביצע אותה .הוא היה ציוני והייתה חשובה לו אהבת הארץ.
סנסאי היה אדם אינטליגנטי ביותר ,בנוסף להשכלתו הפורמאלית במדעי החיים הוא אהב לקרוא
ספרים ,כפי שתעיד הספרייה המרשימה בביתו ,שכללה ספרות מקצועית על אומנויות לחימה אותה למד
מתוך אהבתו לתחום ומתוקף תפקידו כשופט בינלאומי ,ספרי פילוסופיה והיסטוריה וכמובן ספרי יהדות,
שעל פי דבריו ,הם החזרה אל המקורות.
במשך שנותיי במחיצתו ,ראיתי את הפן האנושי שלו ,ש"עבד שעות נוספות" גם מעבר להדרכת הקראטה.
הוא ניסה לעזור כמה שיותר למי שיכל ,בין אם בעצה או בהפניה לאנשים רבים שהכיר כשיסייעו .הוא
ראה בחניכים הצעירים ,וגם גרם להם להרגיש כך ,כילדיו.
לי באופן אישי ,תרם סנסאי רבות להעשיר את חיי .לדוגמא בזכותו התחלתי לשמוע ולאהוב מוסיקת
ג'אז .הוא הציע לי לעבור קורס מדריכים ונתן לי להדריך בדוג'ו ,דבר שחיזק לי את הביטחון בעמידה מול
קהל ולימים אף עזר לי להתפרנס בתקופה מסוימת .אני בטוח שחניכים רבים אחרים קבלו גם כן דברים
רבים ממנו ששינו את חייהם לטובה.
הדבר שקרב אותי אליו ביותר ,ואפשר להגיד שינה את אופי יחסינו ,היה בשנת  ,2001כאשר אבי נפטר.
סנסאי יהודה הגיע אלי מדי יום ,בכל אחד מימי ה"שבעה" וישב שעות רבות איתי ועם משפחתי ,כאילו
היינו בני אותה משפחה .אחר כך נסע איתנו לבית העלמין לסיום השבעה .הדבר נגע בי ביותר וגמלתי
בליבי לעזור לו ככל שאוכל.
בפגישה האחרונה שלי איתו ,כשהזמין אותי וכמה מדריכים אחרים אליו
הביתה ,הוא ביקש שהמועדון בנתניה ,ההונבו דוג'ו ,ימשיך לפעול ושאנחנו
נמשיך להתאמן .אני נוצר בליבי את צוואתו ומשתדל לקיימה ככל שאוכל.
תודה לך סנסאי שנכנסת לחיי.
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המשלחת  -ביולי  2004נסענו קבוצה גדולה של אנשים בראשות
סנסאי יהודה למחנה אימונים ( )World Budosaiשנערך
באוקינאווה .למחנה האימונים הגיעו מעל  600איש מכל רחבי
העולם .הקבוצה מהארץ כללה את סנסאי יהודה ונורמה ,איציק
ואישתו ,גנאדי ,רוני ,יפעת ,ששון ,נימרוד ואנוכי (אריאל) מדוג'ו
נתניה ,אילן ,רוי ,יואב ויוסף ברש מדוג'ו ת"א  /רעננה.
האימונים בבודוקאן
האימונים נערכו ב  - Budokanמבנה מרשים בן מספר קומות
שכולל מספר אולמות אימון ונבנה במיוחד עבור המתאמנים
באומנויות לחימה .עם הגיענו ל  Budokanהחלו לגשת בזה אחר
זה לסנסאי יהודה ראשי שיטה ממדינות שונות בכדי לברך אותו
ולשאול לשלומו .כשאלו סיימו ,חימם במיוחד את הלב לראות
שמגיעים גם מתאמנים פחות בכירים ,מכל הדרגות והגילאים שזכו להכיר את סנסאי יהודה והתנסו באימונים
איתו .כל אחד מהם זכה לחיוך ,טפיחה על השכם ומילה טובה .הפגנה זו של הערכה ואהבה לסנסאי יהודה
גרמה לנו לתחושת גאווה ושימחה על שזכינו להיות במחיצת אדם כה מיוחד.
על נחישות
האימונים החלו ב  9:00בבוקר והסתימו בשעה  14:00בצהריים ,מה שהשאיר מספיק זמן לאכול ,להתרחץ
לנוח קצת ו...להגיע לאימון הערב .הנחישות והמסירות של סנסאי יהודה היו מעוררי השתאות ,לא משנה כמה
שעות התאמנו ,לא חשוב אם עייפים או לא .לא מדלגים על אימון ולא מפסידים אימון .הוא דרש את זה מעצמו
ומאיתנו ציפה לעשות את המיטב .אפילו סנסאי היגאונה הרים גבה וחייך כשראה את קבוצת המשוגעים
מישראל שמגיעה להתאמן גם בערב.
אצל מאמא סאן
כשהתאפשר היינו נפגשים לארוחת ערב אצל מאמא סאן ,המקום החביב על
סנסאי יהודה .מאמא סאן היא אישה מבוגרת וחייכנית ,שתמיד קיבלה אותנו
בשימחה .היינו יושבים סביב שולחן עמוס בכל טוב ,אוכלים שותים וצוחקים.
סנסאי יהודה היה תמיד מלא סיפורים כרימון וריתק את כולם בסיפוריו.
החמישית של בטהובן
בסיום מחנה האימונים העולמי עלו בכירי האירגון לדבר ,גם סנסאי יהודה עלה
לבמה ונתן הרצאה בלתי נשכחת על "מה" – תיזמון תנועות וקצב בקאטה.
בהרצאה הישווה סנסאי יהודה בין ביצוע נכון של קאטה לבין ביצוע נכון של יצירה מוזיקלית ,כדוגמא לקח את
הסימפוניה החמישית של ביטהובן .סנסאי דיבר והסביר בדרכו הציורית על חשיבות מרווחי הזמן בין תנועה
לתנועה ,קצב הביצוע וכו' תוך כדי הדגמה של מה שהיה קורה ליצירה המוזיקלית אילו לא היו מקפידים על "מה"
נכון .בסיום ההרצאה זכה סנסאי יהודה לתשואות מכל קהל הנוכחים.
השבוע השני
בתום שבוע האימונים הראשון נשארנו לשבוע אימונים נוסף .בכל בוקר וערב היינו מתייצבים לאימון ,סנסאי
יהודה הוביל את האימונים עד להגעתו של סנסאי היגאונה .עומס החום והלחות היו קשים בצורה יוצאת דופן,
והעבודה תחת עיניהם הבוחנות של סנסאי יהודה או סנסאי היגאונה הוציאה מאיתנו את המירב.
במהלך השבוע אירגן סנסאי יהודה שני ימי טיול נפלאים ומגבשים לקבוצה ,האחד לאי איוו-ג'ימה בו נערך אחד
הקרבות המכריעים בין ארה"ב ליפן בזמן מלחה"ע השנייה .והשני לשמורת טבע יפהפיה ומספר טירות.
תודה
סנסאי יהודה היה איש של רוח ,אדם שהאמין בדרכו ,דבק באמת ולא סטה ממנה ימינה או שמאלה.
נוכחותו בחדר היתה תמיד גדולה ומורגשת ,למרות העובדה שלא היה גדול פיזית.
הוא היה מורה נפלא ,שנתן חופש לתלמידיו להתפתח ,כל אחד בכיוונו הוא ותמיד היה נכון להשקיע בכל תלמיד
ותלמיד השקעה אינסופית.
סנסאי יהודה אין מילים בפי כדי להודות לך על מתנת הקראטה.
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אני זוכרת את השיחה הראשונה שלי עם סנסאי יהודה .זה היה בטלפון ,הסברתי לו שאני מחפשת דוג'ו
של גוג'ו ריו .הייתה לי הזדמנות להתאמן בדוגו אחר ,אבל לא התאים לי.
אז הוא ענה" :אני מקווה שתמצאי בית פה"  .. ...שבוע אחרי זה התחלתי להתאמן עם תלמידים אחרים
בהונבו-דוג'ו .זה היה בחודש אפריל ,אני זוכרת ,כי זמן קצר לאחר שהתחלתי ,הוא סגר את הדוג'ו לפסח.
לאחר שבדק אותי וראה שאני רצינית מספיק ,הוא הסכים לצרף אותי לאימונים שלו ביום ראשון בבוקר.
אחת על אחד .אני מודה שבהתחלה לא הבנתי כמה מזל היה לי  ....חבר ציין לי זאת ...
במהלך האימונים הללו ,הוא סקר את חייו ואת יחסיו עם הדמויות השונות של גוג'ו ריו :מפגש עם
סנסאי  ,HIGAONNAעל אהבתו לישראל ועל חששות ..
האימונים שלנו התחילו תמיד באותה דרך:
בהתחלה ,עמדנו על הספסלים מול הים ,הוא אהב את הים ,עם משקולות ברגל ,אז כמה תרגילי
מתיחות ,תרגילים בסיסיים עם משקולות ,CHISHI ,וכו'...
התרגילים החביבים עליו ביותר היו עדיין פעילות אירובית במשך  30דקות .הוא אהב להסביר כיצד
המערכת הפיזיולוגית שלנו עובדת .הוא אהב לעשות ניסויים ,הוא אהב לדעת אם יש לי התכווצויות יום
אחרי האימון שלנו .דברים כאלה.
הוא היה אוהב להשתמש בדברים מוחשיים כדי להסביר דברים מופשטים יותר  :הבנה של סוף התנועה
(אגרוף) כמו בסחיטת מגבת ,כדור פינג פונג בפה ולשלוח אותו ככל האפשר תוך כדי נשיפה של
 ,Sanchinלמלא כדים גדולים עם מים (סה"כ  10קילו) ולהשתמש בו בתור ..NIGIRIGAME
על האנקדוטות שונות : ,הלוח עץ תלוי על הקיר עם כיתוב ביפנית
מפגש אמן באחד ממסעותיו ועם מי הוא היה חביב  KAKIYEואך הוא מצא את עצמו על הרצפה.
הוא סיפר לי ,כיצד הוא התכונן קשה לנסיעה הראשונה לאוקינאווה (הוא ידע את המספר המדויק של
המדרגות שיורדות לחוף נתניה) , .ואיך ,הוא כמעט התעלף ביום הראשון בגלל הלחות והחום.
יום אחד שהוא היה באוקינאווה ,הוא הגיע מוקדם בבוקר כדי להתאמן לפני שכל המתאמנים מגיעים.
כשהגיע לדוג'ו ,מישהו אחר כבר היה שם וביפנית והציע לו לעשות  .sandanguiהוא אמר שהם עבדו
יחד במשך יותר משעה .כל תרגיל בכוח ומהירות והמטרה  .כשסיימו ,אמר סנסיי לי כי רגליו היו שורפות
והיה לו חבלות בכל הגוף .כאשר תלמידים אחרים הגיעו ,שאל היפני מי היה הסנסיי שלו  .והוא ענה לו
בגאווה" ,אמרתי לו כי הייתי תלמיד של סנסאי ."HIGAONNA
בזה הוא היה גאה מאוד ...
הזיכרון המרגש ביותר היה מעט זמן לפני שנפטר ,עברתי מבחן חגורה שחורה .הייתי די לחוצה ובזמנו
היה לי בעיה רצינית עם בלוטת התריס .אחרי מאמצים גדולים כבר לא יכולתי לנשום ובכל זאת
התעקשתי להמשיך כמו כולם .סנסאי תפס אותי ואמר לי :
""KARATE IS LIFE, WE DON'T DIE WITH KARATE
לאחר המבחן ,אמרתי לו עד כמה לא הייתי מרוצה מעצמי ,הוא חיבק אותי ואמר לי שזה בסדר ושהוא
אוהב אותי וקיבלתי את החגורה כי מגיע לי לא מתוך רחמים...
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מאת יואל שחר
הסתיים האימון .אני מותש לחלוטין מיום ארוך שבסופו אימון סוחט.
האימון שחרר לי את הראש מכל המחשבות המטרידות ועכשיו לאט לאט ,בעודי מחליף בגדים ,הכל
משתחל חזרה.
זהו ,אני הולך לכיוון הדלת ,נפרד מהחברים ,פתאום אני שומע צעקה לכיווני" :צ'רניה!!!"
אני עוצר וחושב :מה קרה? מה עשיתי?
סנסיי יהודה קלט ששוב הוא הצליח להבהיל אותי .אני מבחין בזה בקלות לפי החיוך הרחב שלו שנמתח
מאוזן לאוזן.
"מה עם חיוך ,איפה החיוך?" הוא שואל .אז אני מחייך והוא מרוצה.
וכך אני יוצא מהמועדון עם מחשבות שזולגות פנימה ,
באמצע הדרך הביתה אני שם לב שאני עדיין עם אותו חיוך מאולץ ,רק שעכשיו הוא לא מאולץ והמחשבות
כבר בכלל לא מטרידות.
למרות שהיום שם המשפחה שלי שונה ,אני עדיין צועק על עצמי מדי פעם :צ'רניה!!! חיוך ):
היתה לי הזכות להתאמן ולהתחנך אצל סנסאיי יהודה משנת .89
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 5שנים לפטירתו של סנסאי יהודה  /מאת שרה רבקה
היום הייתה האזכרה של סנסאי יהודה ,אחד מאומני הלחימה הגדולים של המאה ה .20-אספר לכם על אדם
גדול זה וכיצד השפיע על חיי.
פגשתי את סנסאי יהודה באליפות העולם של  WUKOשנערכה במדריד בנובמבר  .1980הוא היה המאמן של
המשלחת הישראלית .הבנתי בו יושב איתם ,חובש כיפה ועם זקן .מכיוון שבתור יהודיה התענייתי בישראל ,זה
היה טבעי שניגשתי אליהם ,הצגתי את עצמי וביליתי את יתרת הזמן ,כשלא התחריתי ,במחיצתם.
סנסאי יהודה היה חברותי ביותר .הוא הזמין אותי לארוחת ערב והלכנו למסעדה סינית .בזמנו הייתי צמחונית
וכשהוא התעקש שאזמין משהו ,הזמנתי רק מנת ירקות וטופו .האוכל הגיע ונראה נהדר ,אך סנסאי יהודה
אפילו לא טעם אותו .לא ידעתי כי הוא שומר כשרות ולא אכל מכיוון שהמסעדה לא הייתה כשרה .בקושי רב
הצלחתי לסיים את רוב הארוחה.
בשנת  1982ציפיתי לפגוש שוב את המשלחת באליפות העולם שנערכה בטייוואן ,במיוחד בכדי לספר לו סיפור
מסוים .אך הם לא היו שם .הסתבר לי שהמשלחת כולה לא קיבלה ויזה.
הפעם הבאה שנפגשנו הייתה במכביה של  .1985הפעם סנסאי יהודה
היה שופט ולא מאמן .הוא יש בפנל של השופטים בתחרות הקאטה
לנשים .הוא שיחק תפקיד בסיפור שימשך כמעט  20שנה...
בתחרות ההיא זכיתי במדליית כסף .הפסדתי את המקום הראשון
למתחרה בשם קאתי ג'ונס ,שהייתה בלרינה לשעבר אשר עברה
לקראטה שיטו ריו ,והפכה במהרה למקצוענית בקאטה .אחרי שהיא
ביצעה את הקאטה ,השופטים התייעצו בקצרה לפני שנתנו לה את
הניקוד .היא ניצחה אותי בהפרש קטן ביותר ,אני חושבת של  2עשיריות
הנקודה ,אבל היא זכתה בזהב.
הייתי מאוד מאוכזבת מן ההפסד .עזבתי את האולם ,התחבאתי
מאחורי שיח ובכיתי כמעט  20דקות .כבר הפסדתי בעבר בתחרויות ולא
התרגשתי ,אך הפעם הזו נגעה בי .מפעם לפעם מדי כמה שנים משהו
היה מזכיר לי את אותה תחרות והכאב חזר להציק.
בשנת  2003ישבתי עם סנסאי יהודה בבית קפה בנתניה יחד עם עוד כמה חגורות שחורות ,ונושא התחרויות
עלה בשיחה .הודיתי בחשש מה שעדיין לא שכחתי את ההפסד באותו יום והוא עדיין מציק לי בחיי .אז חשף
סנסאי יהודה את מה שהתרחש באותה התייעצות שופטים.
הסתבר שאותה קאתי ג'ונס למדה את הקאטה הזוכה שלה , Superenpei ,מהמורה שלה ,ג'וליוס תיירי ,אשר
בתורו ,למד אותה מסנסאי יהודה .זו הקאטה המתקדמת ביותר בגוג'ו ריו ומסתבר שאף אחד מן המורים של
תיירי לא הסכים ללמוד אותו את הקאטה .הדוג'ו של תיירי ,שבו לימד שיטו ריו היה בחוף המערבי של ארה"ב
והם לא נפגשו לעיתים קרובות .איכשהו קאתי הבינה שיש לבצע את התנועות המסוימות בקאטה ,המבוצעות
לכיוון צפון ,מזרח ,דרום ומערב ,לכיוונים אחרים ,צפון-מזרח ,צפון-מערב וכו'.
בסופה של הקאטה ,אשר הייתה מצויינת ונפלאה באמת ,סנסאי יהודה דרש לפסול אותה בגלל הטעות
בכיוונים .השופטים האחרים סרבו וניטרלו את קולו וכך היא זכתה.
"את זכית בתחרות ההיא" הוא אמר .אם בעיניו זכיתי בתחרות ,לא היה ספק בליבי שאכן זכיתי ,ו 18-שנים של
אכזבה וכאב התפוגגו להם כאילו לא היו .כזאת הייתה דעתו בעיני.
סנסאי יהודה היה אדם כנה ,אדם של יושרה ,בעל עקרונות ,אדם אוהב ונאצל ,מורה פנומנלי ,אומן לחימה
מדהים ,אדם אינטיליגנטי ,חרוץ ואחד האנשים המיוחדים ביותר שידעתי .זכיתי להיות תלמידתו כמעט ארבע
שנים.
אלו היו ארבע שנים מהטובות בחיי.
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אני הגעתי למועדון בנתניה בשנת  ,96אחרי שהתאמנתי מס' חודשים במקומות שונים ולא
התחברתי .כשהגעתי למועדון בפעם הראשונה להתרשם ,מיד הרגשתי באווירה הטובה ורמת
האימון ,וידעתי שזה המקום.
בדיעבד אני יודע שבתחילה יהודה הסתכל ובחן אותי תקופה מסוימת -לא רק מבחינת רצינות
והתמדה באימונים -אלא גם ,ובעיקר ,באופי והתנהגות .בעיני יהודה זה היה יותר חשוב מהשאר,
מאחר ולפני האימונים -קודם כל חשוב איזה אדם אתה .כי זו היתה המהות של יהודה ,איש של
אמת ,יושרה ,צניעות ,אהבת הזולת ,ומורה לחיים.
על יהודה אפשר לספר הרבה דברים ,אבל אני זוכר אותו בעיקר בדברים הקטנים שישארו עימי:
בגשוקו חנוכה ישנו באולם הספורט ,ויהודה עבר בינינו ב 5-בבקר להעיר אותנו תוך שהוא שר לנו.
כאשר ביצועי הקאטה באימון לא מצאו חן בעיניו ,היה צועק עלינו" :זאת לא קאטה ,זאת קאטה-
סטרופה".
באחד האימונים בחורף קר ,אעפ"י שהזעתי היטב ,כפות רגלי נשארו קרות .הלכתי ליהודה ואמרתי
לו את זה ,ואז הוא אמר לי" :הרגליים שלך קרות? תרגיש!" והניח את רגלו שהיתה קרה יותר ,על
רגלי.
באחת הפעמים שיהודה נסע לאוקינאווה ביקשתי ממנו שיקנה לי שם גי ,והדגשתי בפניו שחשוב לי
במיוחד שהמידה תהיה גדולה כדי שהחלק העליון יהיה ארוך .כשיהודה חזר ,נתן לי את החליפה
בתחילת האימון וביקש שאמדוד אותה מיד .כשמדדתי את החליפה ,ראיתי שהחלק העליון מאד
ארוך -מגיע כ 10-סמ' מתחת לברכיים .כשיהודה ראה את זה ,הוא מאד צחק והתבדר מהעניין.
אח"כ התברר שהוא הלך למתפרה של חליפות הגי ותכנן ביחד עם החייט גיזרה מיוחדת כדי
שתתאים לבקשה שלי.
ועוד הרבה...
לסיכום ,אני יודע שהיתה לי זכות להתאמן עם יהודה
כל השנים הללו ,ורוחו ,ודרכו ,והאווירה הטובה שהוא
הנחיל ממשיכים לשרות במועדון גם היום.

מאת גיא אורצקי
כשהתחלתי להתאמן (בשנת  )1991אני זוכר שסנסאי
יהודה היה נוהג לעשות פעם בכמה חודשים סבב
אימונים בכל המועדונים.
יום אחד ,כשהגיע לדוג'ו רמת-גן ,בהדרכתו של סנסאי יוסי פרל ז"ל ,היה אמור להעביר אימון
לקבוצת ילדים .מייד לאחר הסייזה הביט סנסאי יהודה על כולם וביקש שאעביר את החימום ,זאת
למרות שהיו ילדים יותר גדולים ויותר מתקדמים ממני בדרגות (הייתי בן  ,11חגורה לבנה עם כמה
פסים) .אחד הילדים שאל למה דווקא אני נבחרתי ,וסנסאי יהודה ענה לו" :אני נותן להעביר חימום
רק למי שיהיה פעם חגורה שחורה !" ,וחייך.
אני לא יודע אם זו הייתה נבואה שהגשימה את עצמה או גורל אחר ,אבל מכל הדוג'ו הגדול שהיה
ברמת גן ,נשארתי היחיד שממשיך להתאמן עד היום.
מה שבטוח שלסנסאי יהודה הייתה היכולת הנדירה לזהות אופי ,פוטנציאל ואישיות של בן אדם גם
אם בקושי הכיר אותו.

קראטה-דו ישראל
שנה
מאת שריאל איילון

4

IOGKF ISRAEL
Anniversary

סנסיי יהודה ז"ל היה הסיבה הישירה שבגללה הגעתי
להתאמן בקראטה בכלל ובגוג'ו ריו בפרט ,וזאת
בעקבות פרק שראיתי לגמרי במקרה בנשיונל ג'אוגרפיק
לפני כ 8-שנים שעסק בשיטות הקראטה השונות
המתורגלות בארץ .בתוכנית הופיעו מאסטרים של רבות
מהשיטות הרווחות בארץ-חלקם הדגימו ביד ריקה-
ואחרים כמו שורין-ריו הדגימו עם כלי נשק שונים .היה
מעניין.
ואז עלה סנסיי יהודה.
מה שזכור לי במיוחד היה הביצוע המדהים שלו
לדקסדאי איץ  -ממש חשתי את עוצמת הקימיי של כל
אגרוף מהדהדת אליי דרך המסך ,ועל אף שלא היה לי
שום מושג בקראטה (וכמובן שלא הכרתי את המושג
קימיי) -הרגשתי שלפניי עומד המומחה הגדול מכולם
 דבר שבלט עוד יותר על רקע העובדה שהמאסטריםהאחרים היו צעירים ממנו בהרבה ובכל זאת הביצוע
שלו נראה מדויק החלטי וחזק פי כמה -גם ללא שום
קפיצות בעיטות גבוהות או נשק.
מאז ומתמיד רציתי להתאמן בקראטה -ובעקבות התוכנית החלטתי לעשות מעשה-וחיפשתי מידע
עליו בפורום אומנויות לחימה בתפוז .קיבלתי את הטלפון של סנסיי יהודה -ובשיחה איתו התברר לי
לצערי שהוא מאמן רק בנתניה ואילו אני גרתי אז בת"א .סנסיי יהודה פתר לי מייד את הבעייה וללא
היסוס שלח אותי אל סנסיי אילן בת"א שאצלו התאמנתי מאז.
היום לאחר כמה שנים אני רק מתחיל להבין את הצניעות שהייתה לסנסיי יהודה כדי לבחור דווקא
את הקאטה הראשונה והפשוטה מכולן לכאורה -בכדי להדגים את השיטה -ואת הידע והמיקוד
שנדרשו כדי להצליח בכך באופן כה נחרץ -שמדרבן אותי עד היום.
אריגאטו גוזמאשטה.

						
מאת אביאל אנקרי
פעם שאלתי אותו למה קדים את הקידה הראשונה ב"סזה" ,שבה כולם קדים לכיוון
החלון .הוא הבין שזה קצת מפריע לי כאדם דתי ,והסביר לי שבאמת בחו"ל מול
המתאמנים יש סמל של השיטה ,ובעצם קדים אליו .יש אפילו דוג'ואים שיש שם
פסל של אליל .והוא עצמו כיהודי שורשי (הוא לא אהב את המושג "חוזר בתשובה") לא אהב את זה,
ולכן אצלנו הוא שם את הסמל מאחורי המתאמנים ולא לפניהם.
הוא תמיד אהב לספר על הקומיטה שבו השתתף ,שם קיבל מכה לשיניים ונשברו לו
שתיים .הוא שמר את השיניים בפה כדי שלא יראו את זה ויפסלו אותו מלהמשיך.
הוא אכן המשיך ,ניצח את הבחור ורק אז ירק הכל החוצה.
פעם ראיתי אותו לוקח קונגו-קן ומניף אותו לאויר בתנועה שלא הכרתי עד אז  -הוא הניף אותו
למעלה כשהקונגו-קן מאונך לרצפה .שאלתי אותו מה זה ,והוא הסביר לי בחיוך שכיבדו אותו בבית
הכנסת בהרמת ספר תורה לשבת הקרובה .היות וזה היה ספר כבד ,והוא אוהב להתכונן באופן
יסודי לכל מה שהוא עושה ,סנסאיי החליט להתאמן על זה לפני אותה שבת כדי להצליח להרים
אותו בקלות.
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סנסאיי יהודה פנטנוביץ  /מאת אלי טפלר

הפעם הראשונה שראיתי את סנסאיי יהודה פנטנוביץ הייתה בשנת בשנת .1996
התאמנתי בחולון כבר כ 5-שנים אצל סנסאיי שלמה דהאן ,הסנסיי הראשון שלמדתי אצלו.
יום אחד הודיע סנסיי שלמה בצער שלא יוכל ללמד עוד קראטה .אני הייתי המום .רציתי מאד
להמשיך להתאמן בגוג'ו ריו ולא ממש ידעתי איך.
במועדון האימונים התרוצצו שמועות על אגודת גוג'ו ריו שקיימת בארץ ,ועל איש מסויים ,סנסיי יהודה
פנטנוביץ שמו ,שהוא ראש השיטה ,ומאמן בנתניה .חיפשתי את מספר הטלפון בדפי זהב (עוד לא
היה אינטרנט) ,וחייגתי בחשש מה את המספר.
סנסיי יהודה ענה ואני תיארתי את המצב .הוא שאל מספר שאלות ,ואמר שיבוא לבקר בהקדם.
ביום שנקבע הגיע סנסיי יהודה עם עוד מדריך צעיר (כבר לא זכור לי מי) .זכור לי איך ירד במדרגות
אל המועדון שהיה במרתף .לחצנו ידיים (הייתי מאד נבוך )...הוא הציג את המדריך שהגיע אתו ואמר
שדיבר אתו בנוגע להדרכה במקום (בסופו של דבר המדריך הזה לא יכול היה לקחת את ההדרכה
בחולון ,וסנסיי אלכס מאור בלווית סנסיי משה הלוי לקחו את ההדרכה).
כבר מהפגישה הראשונה הזאת שלי אתו
התרשמתי מאדם צנוע מאד ,שלא עושה
מעצמו שום עניין ,ומדבר בגובה העיניים
עם כל אחד .חיוני ואנרגטי הרבה מעבר
לממוצע בגילו ,חייכן ולבבי ,ועם זאת ,דייקן
כמו שעון שוויצרי.
מאז והלאה כמובן שהתחלתי להגיע
לאימוני גשקו ,אימוני חוף ואימונים
מיוחדים בהדרכתו מספר רב של פעמים,
ואף זכיתי לראות את סנסיי היגאונה ,אשר
היה אף הוא שם מסתורי עד אז בדוג'ו
של חולון ,כשוותיקי הדוג'ו מספרים עליו
סיפורים מסמרי שיער על יכולתו המדהימה כקראטיסט.
באתו זמן כבר הייתי בעל חגורה שחורה אשר קיבלתי מסנסיי שלמה דהאן ,אולם כמובן שעם כניסתי
לאגודה נבחנתי שוב אצל סנסיי יהודה וקיבלתי שוב את החגורה השחורה (למרות שהורשיתי ע"י
סנסיי יהודה להתאמן עד המבחן עם החגורה השחורה) .לאחר מכן עשיתי את קורס המדריכים של
וינגייט בהדרכתו של סנסיי יהודה ,וגיליתי את היקף הידע הנרחב שלו ,ואת חוש ההומור שלו שהיה
תמיד מתבל כל אירוע ,משולב בשמחת החיים הטבעית שלו.
פעם הוא התוודה באוזנינו שקצת קינא ברבנים על הידע התורני הרחב שלהם .הוא אמר ,קצת
לעצמו ,שאם היה משקיע בכך ,היה יכול להגיע להישגים משמעותיים בתחום זה .אבל ,כמו שכל
מי שהכיר ואפילו מעט את סנסיי יהודה יודע ,שהקראטה זרם לו בוורידים ,ואפילו היה מוכשר גם
בנושאים אחרים ,לא יכול היה לעזוב את הבייבי האמיתי שלו לעולם.
אסיים בסיפור קטן שהוותיקים בטח זוכרים :פעם במהלך גשקו ,לאחר יום האימונים כולם הלכו
לישון באולם האימונים .הילדים עשו רעש והפריעו לכולם לישון – גם לסנסיי יהודה .לפתע קם סנסיי
יהודה ,העיר את כולם ,הציב אותם בשורות לאימון (ב 11-בלילה )...וכולם עשו ביחד אתו 5000
האגה-אוקה ...כן !5000 ...אחר-כך כולם כבר ישנו כמו תינוקות ):
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סנסיי יהודה פנטנוביץ ,רשמים מחניך  /מאת איציק בן גן
התבקשתי לכתוב את הזיכרונות והרשמים שלי מסנסיי יהודה פנטנוביץ .עלי לציין שאינני תלמידו הוותיק ביותר
ואף לא הדבק ביותר .אני חושב שאני התבקשתי לכתוב זאת משום שזכיתי לבלות זמן מה במחיצתו מחוץ
לדוג'ו ,ומשום שהייתה לו השפעה עמוקה עלי.
אני רוצה גם להדגיש שאלו הם הרשמים וההבנות שלי עצמי את סנסיי יהודה ואת דבריו .בהיותי מורה בעצמי
בתחומים אחרים ,אני יודע שלעיתים תלמידים מפרשים בצורה שגויה את מילותיו וכוונותיו של המורה שלהם.
אם אני שוגה כך כעת ,אני מתנצל.אני אציג את הרשמים שלי בשלושה חלקים ,המתארים שלושה רבדים של
סנסיי יהודה :הקראטקה ,המורה ,והאדם; על אף שמבחינות רבות השלושה הם בלתי ניתנים להפרדה.
הקראטקה
ההחלטה החשובה ביותר אולי שכל תלמיד עושה בחיים היא הבחירה במורה הנכון .סנסיי יהודה פנטנוביץ
תרגל אומנויות לחימה עוד בטרם הכיר את סנסיי מוריו היגאונה ,אך הוא דיבר לעיתים קרובות על המפגשים
הראשונים שלו עם סנסיי היגאונה .כיצד היה ברור לו מעל לכל ספק שסנסיי היגאונה הוא המורה הנכון ללכת
בעקבותיו – שהוא הדבר האמיתי ,וש Okinawan Goju-Ryu Karate-do-היא האומנות הנכונה לתרגל.
סנסיי יהודה הדגיש את החשיבות שבלימוד מתוך התבוננות .הוא הסביר שזוהי
הדרך היפנית ,בעוד שבתרבות המערבית אנשים רגילים לשאול שאלות רבות.
הוא אהב לשאול שאלות בעצמו ,שלא כמנהג היפנים ,אך הוא סיפר כמה למד
פשוט מהתבוננות מקרוב בסנסיי היגאונה וסנסיי אניצ'י מיאגי.
לסנסיי יהודה היו תובנות מיוחדות על גוג'ו .דוגמא אחת היא התובנה שלו
לגבי קאטה טנשו – הלך הרוח המיוחד שיש להיות בו כשמבצעים את הקאטה.
הוא הסביר שלא כמו בקאטה סנצ'ין בה אתה צריך להרגיש כאילו אתה דוחף
מישהו אחר והוא מנסה להתנגד לך אך אינו יכול ,בטנשו אתה מנסה להתנגד
לצד השני שדוחף אותך ,אך אינך יכול .היו לו גם תובנות מאוד מעניינות לגבי
כיצד יש להכות במקיווארה ,לגבי דקויות בקאטה ,ורבות אחרות.
סנסיי יהודה חקר ולמד גוג'ו ללא הפסקה בניסיון להגיע להבנה עמוקה
יותר .המשפט מהספר האגאקורה ,ספר הסמוראי מאת יאמאמוטו צונטומו
מתאר אולי את הפן הזה שלו בצורה הטובה ביותר" :האדם מודע לאינסופיות
שבכניסה עמוק לתוך דרך מסוימת ולעולם אינו חושב על עצמו כמי שסיים"...
סנסיי יהודה היה מאוד מסור .הוא בילה זמן אינסופי לבדו בדוג'ו ,והתאמן מדי
יום במשך שעות.
הוא הסביר ששני הדברים החשובים ביותר בגוג'ו הם קאטה ומקיווארה .אם אינך יכול לעשות כל דבר אחר
ואתה עדיין רוצה לשמר את האמנות והמהות שלה ,עליך לעשות קאטה ומקיווארה.
עבור סנסיי יהודה קראטה היה דרך חיים ,והוא ונורמה הקריבו הרבה לשם כך .הוא יכול היה לפתח קריירה
מקצועית ברוקחות – למעשה ,היה לו תואר שלישי במקצוע זה – אך הוא בחר בחיים של קראטה במקום .הוא
פעם אמר לי שהוא חי בשביל קראטה בעוד שאני מתאמן בקראטה בשביל לחיות .הוא הסביר שכוונתו בכך
היא שכל דבר שהוא עשה בחייו היה בשביל קראטה ,בעוד שאני התאמנתי בקראטה בשביל להעשיר ולשפר
את חיי.
המורה
מוקדם יותר אמרתי שההחלטה החשובה ביותר אולי שכל תלמיד עושה היא הבחירה במורה הנכון .אני ידעתי
שסנסיי יהודה הוא המורה הנכון מהרגע הראשון שראיתי אותו מלמד .אחי התאמן עם סנסיי יהודה לפני שאני
התחלתי להתאמן איתו ,ובמשך זמן מה הוא ניסה לשכנע אותי להצטרף לאימונים .אני סירבתי במחשבה
שעם הלו"ז הלחוץ שלי אין סיכוי שאוכל .פעם אחת אחי שכנע אותי רק לבוא לראות אימון .זה היה כל כך
ברור שסנסיי יהודה הוא הדבר האמיתי ,שבסוף האימון נרשמתי כחבר חדש ,והתאמנתי איתו מעל לעשור עד
שנפטר.
דברתי על התובנות שהיו לסנסיי יהודה; ההבנה שלו של גוג'ו ,הקאטה ,כיצד להכות במקיווארה ,וכו'.
כתלמידים זה גרם לנו להבין אילו בני מזל אנחנו ,ושמעטים מאוד זוכים ללמוד ממישהו בעל הבנה כה עמוקה
של האמנות.
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סנסיי יהודה הבין אנשים והיה מודע ליכולות שלהם .אחת מהתכונות הנהדרות שלו כמורה הייתה שהוא ציפה
לדברים שונים מתלמידים שונים בהתאם ליכולות שלהם .דבר זה שונה מספורט תחרותי ,בו קיים אותו בסיס
התייחסות לכולם .גם כשנתן דרגות לאנשים ,מעבר לכמה ציפיות טכניות ברורות ,הוא חיפש את ההתקדמות של
כל אחד בהתאם ליכולות שלו.
סנסיי יהודה הביע דאגה כאשר שם לב שאנשים סוטים מהמהות של גוג'ו .לדוגמא ,כשאנשים היו ,במילותיו" ,יותר
מדי גו" ולא שמרו על איזון נכון בין גו וג'ו.
סנסיי יהודה הסביר שבשלבים המוקדמים של לימוד גוג'ו המיקוד צריך להשתנות
בהדרגה .ראשית עליך להתמקד בצורה ,אח"כ בכוח ,אח"כ זרימה ומיקוד ,אח"כ
מהירות ,ואז כל האלמנטים צריכים להשתלב בצורה טבעית (קארה).
סנסיי יהודה גרם לתלמידים להרגיש שאין דבר חשוב יותר מהאימונים ושלא יכול להיות
כל תירוץ להפסיד אימון.
סנסיי יהודה הבין כיצד יש ללמד ילדים בצורה שונה ממבוגרים .ילדים צריכים יותר
גירוי ,כמו משחקים ,ואתגרים ,כדי שלא ישתעממו .הוא הרגיש גם שחשוב שמתחילים
יראו את הרמה והאיכות של הבכירים כדי שייקחו דוגמא מהם ויהיה להם משהו לשאוף
אליו .לפיכך חשוב שהבכירים יהוו דוגמא כזו.
סנסיי יהודה תמיד חייך כשנכנס לשיעור ,ולעיתים קרובות שר .הוא רומם את רוחנו.
תכונה נהדרת נוספת שהייתה לסנסיי יהודה היא נגישות .יכולתי לדבר איתו ולבקש
בעצתו בנושאים רבים מחוץ לתחום הקראטה .במובן זה ,עבורי הוא היה הרבה יותר מאשר מדריך קראטה,
אלא יותר מורה לחיים .לדוגמא ,כחלק מעבודתי אני מרצה בכנסים .פעם התייעצתי איתו כיצד להתמודד עם
ההתרגשות שאני חש בעת הרצאה בפני קהלים גדולים .הוא אמר לי לנסות ולאמץ הלך רוח של "זה רק עוד יום
במשרד" ועצה זו עזרה לי מאוד .כמובן ,לדברים נוספים כמו מסירות למה שאתה עושה ,ושיפור ושיוף מתמיד של
הטכניקות שלך ,הייתה גם השפעה עצומה על עבודתי .סנסיי יהודה היה המורה הטוב ביותר שלי.
סנסיי יהודה היה בכיר מאוד בארגון  ,IOGKFכך שיש שיהיו מופתעים מהעובדה שהוא היה כה נגיש לתלמידים
שלו ולאחרים ,ושהיו לו כל כך הרבה חברים .לדוגמא ,ראיתי פעם ראיון עם מדריך קראטה שדיבר על כמה "בודד
בצמרת" ועל כך ש"ככל שאתה מגיע גבוה יותר בהיררכיה אתה יותר בודד" .אצל סנסיי יהודה דבר זה לא יכול
להיות רחוק יותר מהמציאות .הוא לא שמר מרחק מאנשים ,הוא היה מאוד נגיש ,והיו לו חברים רבים .לעיתים
קרובות הלכנו לשתות בירה ביחד אחרי האימון וזכינו לבלות איתו שעות כה רבות בהאזנה לסיפוריו .אני נוצר את
הרגעים האלו.
ישנו פן מעניין נוסף של התפקיד של סנסיי יהודה כחבר בכיר בארגון ה .IOGKF-הוא הבין את הפוליטיקה של
הארגון ,ושזהו חלק בלתי נפרד של כל ארגון שלא ניתן להימנע ממנו .הוא היה טוב בניווט בפוליטיקה הזו מבלי
להתפשר על הקראטה ועל העקרונות שלו; כשהוא רואה לפניו תמיד את טובת הקראטה והארגון ולא את הרווח
האישי שלו .אנשים אחרים ביקשו את עזרתו ועצתו בנושאים אלה ,משום שהבינו שהוא אמיתי ולא מוטה ,ועדיין
בעל השפעה גדולה.
האדם
לסנסיי יהודה היו הרבה תכונות שהשאירו עלי רושם עז .הוא היה אותנטי ,אמיתי לדרך שלו .הוא היה אדם של
עקרונות ,ולא סטה מהם בצורה בלתי מתפשרת במידה בלתי רגילה .אפילו ביחס לאנשים מדורות קודמים ,עם
אתיקות שונות של חיים ומוסר בהשוואה לדורות צעירים יותר ,סנסיי יהודה היה בולט בייחודיותו .כשהוא החליט
לעשות דבר מה ,הוא עשה זאת ,ללא פשרות.
הוא דרש מעצמו יותר משדרש מאחרים – הוא דחף עצמו לקצה .במובן זה ,הוא היווה דוגמא במעשיו ללא צורך
לומר מילה .ככל שניתן להיות רחוק מחומרנות כך הוא היה .הוא חי חיים פשוטים ,כשהקראטה במרכז .עדיין,
הוא ראה את העולם ,היו לו חברים רבים והוא נהנה מהחיים ,כשנורמה תמיד לצידו .יכולת לראות בעצמך שהוא
אהב את החיים ונהנה מהם ,אך הוא גם אמר זאת מפורשות.
מותו הוא אובדן גדול .לגוג'ו ,לתלמידיו ,לחבריו .אני מתגעגע אליו כל כך .אני לפעמים מסתכל על אנשים אחרים
וחושב שאני רואה אותו .כשאני בדוג'ו אני מקווה לראות אותו נכנס ,מחייך ושר .אני לא יכול אפילו להתחיל
לדמיין איך נורמה – בת לווייתו לחיים וחברתו הטובה ביותר – מתגעגעת אליו.
לעולם תלמיד של סנסיי יהודה,
איציק בן-גן
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מאת יניב שפרוט
לכתוב על סנסאי יהודה זה משימה גדולה .כבר הרבה זמן אני חושב עם עצמי על מה לכתוב איך לכתוב
ואיך להכניס כל כך הרבה חוויות לדף אחד.
שהגענו מספר חברה בדוג'ו בראשל"צ לקיו  2אמר לנו סנסאי משה שנפתח בוינגייט קורס מדריכים ומי
שמעביר אותו הוא סנסאי יהודה והוא ממליץ לנו בחום להשתתף בו.
לקורס נרשמנו  4חברה מראשון ואחד מנתניה והיינו לקבוצה גדולה בגוג'ו בקורס .בדיעבד קורס זה היה
קורס המדריכים האחרון אותו העביר סנסאי יהודה.
במשך חצי שנה נפגשנו מידי יום שישי בבוקר ליום קורס .במהלך ההפסקות היינו יושבים בקפיטריה
ושומעים סיפורים שונים ומשונים ,כמעט לכל סיפור היה מוסר השכל מתחום הקראטה או מהחיים,
מהסיפורים למדנו על מסלול החיים הארוך אותו עבר סנסאי יהודה החל מילדותו בדרום אפריקה.
בצורה זו נחשפנו יותר ויותר לאיש מאחורי המורה .עד סוף הקורס גילינו שזה חלק בלתי נפרד מתפקיד
הוראת קראטה – להיות בן אדם.
כל חניכי הקורס נישבו בקסמו של סנסאי יהודה חלקם אפילו רצו לעבור להתאמן איתנו בגוג'ו .לאחר
מכן החברה של גוג'ו המשיכו איתו חצי שנה נוסף בהונבו דוג'ו בנתניה למה שאנחנו קראנו "השלמה
חיילית" כי זה לא מספיק שאתם יודעים להדריך קראטה אתם צריכים לדעת להדריך גוג'ו .נשארנו עם
טעם נפלא של שנה שלמה אימונים ,לימודים וסיפורים כל שישי מהבוקר עד הצהריים .כשגם ההשלמה
החיילית הסתיימה פתאום ימי שישי בבוקר הפכו משעממים והרגשנו בחיסרון החוויה.
כמות הסיפורים והשיחות שניהלנו היו כל כך רבים שכאשר אני מנסה לספור אותם אני מגלה שכל פעם
אני נזכר במשהו אחר ואני שואל את עצמי מתי הספקנו לדבר על כל כך הרבה דברים.
אחת השיחות שצרובות בזיכרוני והולכות איתי מאז מדברת על הריפוי הנפשי אשר הקראטה יוצר בנפש
המתאמן .זה היה שוב אחת משיחות הקפיטריה בו כולנו יושבים סביב סנסאי יהודה אחרי שקנינו משהו
בקפיטריה וסנסאי יהודה מוציא את הסנדביץ העטוף שלו ומתחיל לדבר ואנו מקשיבים.
השיחה מתחילה כך אומר סנסאי יהודה "עוד לא נולד הקראטיסט שאין לו שריטה בראש ,אתם חושבים
שאדם ללא שריטה יסכים באופן מושכל לבוא להתאמן ,להזיע ,לחטוף מכות ,לפעמים גם להיפצע
ולצאת בחיוך אחרי כל אימון ואימון? לכן לכולנו יש כנראה שריטה בראש אבל אני מבטיח לכם שלא
תראו אף קראטיסט הולך לפסיכולוג או לפסיכיאטר ,הפסיכולוג והפסיכיאטר שלנו זה המזרון!!! הכל
מתנקה ומשתחרר על המזרון כל הבעיות האישיות מקבלות משמעות אחרת על המזרון" .אני זוכר איך
כולם מהנהנים בראשם כאילו אומרים וואלה זה נכון כך גם אני מרגיש.
אין ספק שסנסאי יהודה חסר ואני כל כך שמח שהיה לי את הזכות הזאת לעבור איתו את השנה ההיא.
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Sensei Leon /by Eli Tefler
The first Time I saw sensei Leon was at 1996. I was already training for 5 years at the Holon dojo with
sensei Shlomo Dahan, my first sensei.
One day sensei Shlomo announced he can no longer teach karate. I was shocked, I really wanted to
continue train in karate but didn't know how to do it. People at my dojo were talking about the goju ryu
organization in Israel and on a certain person, sensei Leon Pantanowitz his name, who is the head of the
organization and teach in Netanya.
I looked up his number in the yellow pages (no internet at that time) and dialed his number with a little
hesitation. Sensei answered and I told him what happened. He asked a few questions and said he will
come to visit soon.
On the set day, sensei arrived with another young instructor which I cannot remember his name, I
remember him climbing down the stairs to the basement dojo. We shook hands (I was very awkward..)
and he introduced the guy that came with him and said he may be teaching in the dojo (eventually he
could not teach and sensei Alex Maor together with sensei Moshe Halevi took the dojo).
From that first meeting I was impressed by him. I saw a humble man that does not make out of himself, speaks to everyone in eye level, vital and energetic much more than people at his age, smiling and
warm hearted yet pounctous as a Swiss clock.
Since then I have been to many gasshuku, beach trainings and many special seminars that sensei gave.
I was even able to train with Higaonna sensei ,which was another mysterious name in the Holon Dojo,
which the dojo seniors told hair raising stories about his karate skills.
At that time I was a Shodan, given to me by sensei Shlomo Dahan. But of course when I join the 		
national organization I was graded again by sensei to get my shodan certified (I was allowed to wear
my black belt until the grading though).
I took instructor course with sensei and discovered his vast knowledge, and his sense of humor which
he used in every occasion, with his natural life joy.
He once confessed that he was a bit jealous with the Rabbis' (Jewish pastors) who had vast knowledge
in Judaism. He said, a bit to himself, that if he tried he could achieve a lot in that field.
But, as anyone who knew sensei knows, he had karate in his veins. And though he was very talented in
other areas, he could never leave his "Baby" .
I will end up with a short story most of the
veterans remember: "once during a gashuku,
everyone went to sleep in the training hall.
The little kids were very noisy and it was
impossible to sleep. Suddenly sensei stood
up, told everyone to stand up and we were
training at 11 pm, making 5000 age-uke…
yes, 5000!. Then everybody slept like
babies…
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Sensei Yehuda was very senior in the IOGKF organization, so the fact that
he was so accessible to his students and others, and also gained so many
friends, could be surprising to some. For example, I once saw an interview of a karate trainer that talked about how “lonely it is at the top” and
“the higher you get in the hierarchy you become more alone.” With Sensei
Yehuda it couldn’t be further from the truth. He didn’t keep distance from
people, was very accessible, and had many friends. We often went to drink
beer together after training and were so fortunate to share many hours with
him listening to his stories.
I cherish those moments.
There’s another interesting aspect of Sensei Yehuda’s role as a senior member of the IOGKF organization. He understood the politics of the organization, and that it’s an inevitable part of any organization that cannot be
avoided. He was good at navigating through it without letting it compromise his karate and his principals;
always seeing the benefit to the karate and the organization rather than his personal gain. Other people
sought his help and advice in these manners, realizing he is genuine and not biased, and still very influential.
The Person
Sensei Yehuda had many personal qualities that left a deep impression on me. He was genuine, true to
his way. He was a man of principals, and wouldn’t stray from those in an extraordinary uncompromising
way. Even in respect to people from an older generation, with different work and moral ethics compared to
younger generations, Sensei Yehuda would stand out. When he decided to do something, he did it, with no
compromises. He demanded from himself more than what he demanded from others—he pushed himself to
the limits. In this sense, he set an example by his actions without even needing to say a word.
He was as far as one could be from materialism. He lived a simple life, with karate being at its center. Still,
he managed to see the world, had many friends, and enjoyed life, with Norma always at his side. You could
see for yourself that he loved and enjoyed life, but he would also mention this fact explicitly.
His passing away is a great loss. To GoJu, to his students, to his friends. I miss him so much. I sometimes
look at other people and think I see him.
When I’m in the dojo I hope to see him entering, smiling and singing. I can’t even begin to think how
Norma—his companion in life and best friend—misses him.
Forever Sensei Yehuda’s student,
Itzik Ben-Gan
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Earlier I mentioned that probably the most important decision that a student makes is to choose the right
teacher. I knew Sensei Yehuda was the right teacher from the first moment I saw him teach. My brother
trained with Sensei Yehuda before I started training with him, and for a while he tried to convince me to join
training. I refused thinking that with my busy schedule there’s no chance I’d be able to. Once my brother
convinced me to just come and watch a training session. It was so obvious that Sensei Yehuda was the real
thing, that at the end of the session I registered as a new member, and have been training with him for over a
decade until he passed away.
I talked about the insights that Sensei Yehuda had; his understanding of GoJu, the kata, how to hit the makiwara, and so on. As students this made us realize how fortunate we were, and that very few get to learn from someone who has such deep understanding of the art. Sensei
Yehuda understood people and was aware of their abilities.
One of his great qualities as a teacher was that he expected
different things from different students according to their
abilities. That’s different than competitive sport, where
there’s one baseline for everyone. Also when he graded
people, beyond some obvious technical expectations, he
looked for people’s progress according to their abilities.
Sensei Yehuda expressed concern when he noticed people
drifting from the essence of GoJu. For example, when people were, in his words, “too much Go” and didn’t
have the right balance between Go and Ju.
Sensei Yehuda explained that in the early stages of learning GoJu the focus should gradually change. At first
you should focus on form, then strength, then flow and focus, then speed, and then all elements should be
mixed in a natural manner (Kara). He made students feel that there was nothing more important than training
and that there can be no excuse to miss training.
Sensei Yehuda understood how to teach kids differently than grownups. Kids need more stimulation, like
games, and challenges, in order not to get bored. He also felt that it’s important for beginners to see the level
and quality of seniors so that they will have something to look up to and aspire to. Therefore it’s important
for seniors to set such an example. He always smiled when he entered class, and often sang. He lifted your
spirit.
Another of Sensei Yehuda’s great qualities was that he was accessible. I could talk with him and ask his
advice on many subjects outside the realm of Karate. In this sense, to me he was much more than a karate
teacher, but rather a mentor in life. For example, as part of my job I speak in conferences. I once asked his
advice about how to handle the excitement I have when speaking in front of large audiences. He told me to
try and adopt the mindset of “it’s just another day in the office” and this helped me immensely. Of course,
other things like being diligent about what you do, and constantly improving and polishing your techniques,
had a big impact on my work as well. Sensei Yehuda was my greatest teacher.
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Sensei Yehuda (Leon) Pantanowitz, Notes from a Student \ By Itzik Ben Gan
I was asked to write my memories and impressions of Sensei Yehuda Pantanowitz. I should mention
that I’m neither the most veteran nor the most dedicated of his students. I think that the reasons for
asking me to write this are that I was so fortunate to spend some time with Sensei Yehuda outside the
dojo, and because he had a profound impact on me.
I’d also like to stress that these are my own impressions and my own understanding of Sensei Yehuda and his words. Being a teacher myself in other fields, I know that sometimes students misinterpret
their teacher’s words and intentions. If in what I write I do so, I apologize.
I’ll arrange my notes in three sections, describing three important stratums of Sensei Yehuda: the
karateka, the teacher, and the person; though in many ways, the three are inseparable.
The Karateka
Probably the most important decision that any student makes in life is choosing the right teacher.
Sensei Yehuda practiced martial arts before he knew Sensei Morio Higaonna, but he often spoke
about his first encounters with Sensei Higaonna. How it was evident with no doubt in his mind that
Sensei Higaonna is the right teacher to follow—that he is the real thing, and that Okinawan GojuRyu Karate-do is the right art to practice.
He expressed the importance of learning from
observation. He explained that this is the Japanese
way, while in the western culture people are used
to ask a lot of questions. He liked to ask questions
himself, unlike Japanese customs, but he spoke
of how much he learned just by closely observing
Sensei Higaonna and Sensei Anichi Miyagi. Sensei Yehuda had extraordinary insights about GoJu.
One example is his insight about Tensho kata—the
unique state of mind one should have when doing
the kata. He explained that unlike in Sanchin kata where you need to feel like you’re pushing someone else and the other side tries to resist you but is unable to, in Tensho you try to resist the other
side that pushes you, but are unable to. He also had very interesting insights about how to hit the
makiwara, very subtle points about kata, and many others.
Sensei Yehuda continuously researched and studied GoJu trying to gain deeper understanding. The
sentence from the book Hagakure, The Book of the Samurai by Yamamoto Tsunetomo probably
describes this aspect of him well: “The person is aware of the endlessness of entering deeply into a
certain way and never thinks of himself as having finished…”
Sensei Yehuda was very diligent. He spent endless time alone in the dojo, training every day for
many hours. He explained that the two most important things in GoJu are kata and makiwara. If
you couldn’t do anything else and wanted to preserve the art and its essence, you should do kata and
makiwara. For Sensei Yehuda karate was a way of life, and he and Norma sacrificed a lot for this to
happen. He could have pursued a professional career in pharmacy—in fact, he had a third degree in
this profession—but he chose to pursue a life of karate instead. He once said to me that he lives for
Karate while I did Karate in order to live. He explained that what he meant by this is that everything
he did in life was for karate, while I practiced karate in order to enrich and improve my life.
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had learned it from Sensei Pantanowitz. It's the highest kata in the Goju-Ryu system and apparently none of
Sensei Thiry's teachers had been willing to teach it to him. Thiry's Shito-Ryu dojo was on the west coast of
the US, the two men didn't meet often and somewhere along the line Kathy had gotten the idea that a certain
move which was performed to the north, east, south and west was to be done to the angels, north-east, northwest, etc.
At the end of her kata - which was lovely, a truly beautiful kata - Sensei Pantanowitz moved to disqualify
her because of the mix-up in angles. The other judges out-voted him and she went on to win. "You won that
tournament," he said. If, in his eyes I had won, there was no doubt in my mind and heart that I truly had,
and 18 years of disappointment and hurt melted away as if they had never been. That's how important to me
his opinion was.
Sensei Pantanowitz was honest, a man of integrity, highly principled, loving, kind, a phenominal teacher, an
amazingly talented martial artist, intelligent, diligent and one of the most special people I've ever known. I
was privileged to be his student for almost four years. They were four of the best years of my life.

From Guy Urezky
When I started training (that was 1991), I remember sensei Leon used to visit each dojo every few months to
give a class. One day he came to the Ramat-Gan dojo, which late sensei Yossi Perl was teaching, when the
kids class was about to begin after the seiza,
Sensei looked at all the kids and choose me to give the warm-up, even though I didn't have the highest rank
among the kids (I was 11 with white belt). One of the other kids had asked him why he chose me and sensei
ansewerd: "I only allow kids that one day will be black belt to give the warm up!", and smiled.
I don't know if that was a self fulfilling prophecy or destiny, but out of all the big dojo in Ramat Gan, I am
the only one left to train till today.
What is certain is that sensei had the rare ability to identify one's character, potential and personality even if
he barely knew him.

From Sariel Ayalon
Sensei Leon was the reason I started practicing goju-ryu karate. Following a show on "National geographic"
channel about martial arts in Israel. On the show, masters from different styles demonstrated techniques both
empty hand and with traditional weapons. It has been interesting.
Then Sensei Leon appeared.
I recall especially his amazing "geksai dai ichi" kata . I felt the power of his Kime in every punch coming
out through the screen. And though I had no idea what karate is (and hadn't known what kime is), I felt I am
watching the greatest masters. It was even more noticeable since the other masters were much younger, yet
his kata was extremely accurate and many times stronger, without any jumps, high kicks or weapons.
I have always wished to practice karate. The show made my mind to start. Searching about sensei in web
forum to get his details, I understood he only teaches in Netanya. So he referred me to his instructor in Tel
Aviv.
Only today after several years of training I begin to understand the humility sensei had, to choose the first
and seemingly most simple kata, to explain about goju ryu, and the knowledge and focus it took to succeed
so well in that. This is what inspires me to this day.
Arigato gozaimshta
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Five Years Have Passed Since Sensei Pantanowitz Left this World\ By Sara-Rivka
Yekutiel
Today was the yahrtzeit - the anniversary of the death of - Sensei Leon (Yehuda) Pantanowitz, one of
the great martial artists of the 20th century. I've been writing my karate story in order but today I will
deviate from this plan to tell you about this great man and the influence he had on my life.
I met Sensei Pantanowitz at the WUKO (World Union of Karate Organizations) World Championships in Madrid, Spain in November of 1980. He was sitting with the Israeli team, being their coach,
wearing a traditional Jewish hat – yarmulke - and sporting a wild beard. Being Jewish and being
interested in Israel it was only natural that I spotted the team, went over, introduced myself and spent
most of the rest of the tournament - when I wasn't competing - sitting with them.
Sensei Pantanowitz was very friendly. He invited me out for dinner and we went to a Chinese restaurant. I was, at the time, a vegetarian and when my host insisted I order I chose only vegetable and
tofu dishes. The food came, it looked great, but Sensei didn't take a bite. Unbeknownst to me, he
kept kosher and since the restaurant wasn't under kosher supervision he wouldn't eat even a vegetable.
It was a struggle, but I managed to finish most of the food.
I looked forward to seeing him and the guys at the WUKO World Championships in Taiwan in 1982 - especially since I had quite a story to tell
him - but he wasn't there. The entire Israeli team had been denied visas.
The next time we met up was the Maccabea Games in 1985 in Israel.
This time Sensei was a judge and not a coach. He was on the panel for
the women's kata competition. He played a part in a story that would
last almost 20 years.

she got the gold.

I took a silver medal in kata at that competition. I lost to a woman
named Kathy Jones, a former professional ballerina who took up ShitoRyu karate and quickly became an excellent kata performer. After
Kathy's kata the judges conferred quickly before giving her score. She
beat me by a very slight margin - I believe it was 2/10ths of a point - but

I was very upset by this loss for reasons I won't go into. I left the gym quickly and hid under a bush
where I sobbed for about 20 minutes. I had lost other tournaments and quickly forgot about them but
this one stuck with me and from time to time, every few years, something would remind me of it and
the hurt came stinging back.
In 2003 I was sitting in a Netanya coffee shop with Sensei Pantanowitz and a few of his black belts
when the subject of this tournament arose. I admitted somewhat sheepishly how I'd never forgotten
losing that day and how it still bothered me. It was then that Sensei revealed what went on during
that judges' conference.
Kathy Jones had learned her winning kata, Superenpei, from her teacher, Julius Thiry, who, in turn,
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The training session is over. I am exhausted from a long day and the hard training, all my 		
disturbing thoughts have been cleared by the session and now they slowly come back.
While changing my clothes they are already all back.
I walk toward the door of the dojo, say goodbye to my friends, then I hear a roar aimed directly
at me......“CHERNIA!!!”
I stop abruptly to check what have I done wrong, what happened?
Sensei Leon has got me again. I can see it easily from the wide grin on his face.
“Where is your smile?” he asks. I smile at him and he is pleased.
This is how I leave the dojo, again with my thoughts sipping in, only realizing half way home,
that I still wear the smile sensei made me, only now
it is natural, and no disturbing thoughts anymore…
Today, though my last name is different, I still give
myself the shout, “Chernia!, smile!”
I had the honor to train and be thought by sensei
since 1989.

A few things about Sensei Leon \ By Yossi
Yeluz
I arrived to the Netanya Dojo at 1996, after training several months in other places but didn't like
them.
When I came on the first time to see the place, I noticed the good atmosphere and the level of
teaching and I immediately knew that this is it.
Afterward I understood that sensei Leon was inspecting and examining me when I joined. Not
only if I was serious in the trainings, but also my characher. To sensei that mattered more than
everything. What kind of person you are is more important than how you train. That is how
sensei Leon was, a true man, honest, humble, man loving and a teacher for life.
You can speak a lot about sensei, but I remember the little things that I carry with me forever:
- Once in “Hanukka” gasshuku, while we were sleeping in the training hall, sensei woke us up at
5 am by singing.
- When he didn›t like our kata he shouted : “this is not Kata, it›s Kata-strophy”
- In one session on a cold winter day, even after a hard training, my feet were still cold. I told
that to sensei and he said : "your feet are cold? Fell this" and put his even colder foot on mine..
- One when sensei went to Okinawa, I asked him to buy me a Gi. I explained that I want the shirt
to be long. When he came back and gave it to me he told me to try it. When I put the Gi top I
realized it was really long, it came 10 cm below my knees!. When sensei saw that he had a big
laugh. Then he explained that he went specially for me to a tailor to fill my request.
And much more.
I know I had the privilege to train with sensei all these year. His spirit, his way and the good
atmosphere he gave us still exist in the dojo till now.
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I remember my first conversation with Sensei Leon, it was a phone call. I explained that I look
for goju ryu dojo. I have already ghad a chance to train in another dojo but didn’t like it. He
replied “I hope you will find your home here”. A week later I began to train in the honbu dojo,
that was on April, shortly after the Dojo was closed for Passover vacation.
After he checked me and saw I was serious enough, he agreed to let me train on his Sunday
morning sessions. One on one. I admit at first I didn’t know how lucky I was; a friend mentioned that to me. during these sessions he described his life and his relationship with goju ryu
figures: how he met Higaonna sensei, his love to Israel and some concerns.
These session always started the same way – standing on top of the bench, looking to the sea
he loved so much, lifting the sashi ashi, then stretching, kihon with dumbbells, chi-ishi and so
on. His most favorite was still 30 minutes of cardio workout. He liked to explain how human
physiology works, he liked to experiment, liked to know if I got cramps the next day, these
things.
He also like to use metaphors to explain abstract ideas – like the end of a punch is as
squeezing a wet towel. Sanchin breathing should be as blowing a ping-pong ball from your
mouth, how you can use big jars of water to use as nigirigame.
He explained about the wooden wall with all kata names in Japanese and what each represents, workshops he had on one of his trips, how he liked most to do kakie with and how he
found himself lying on his back once…
To prepare for his first trip to Okinawa, he train very hard, (he knew the exact number of stairs
going down to netanya beach), but still he almost fainted on the first day there from the heat
and humidity.
One morning in Okinawa, arriving early to train by himself he met someone at the dojo. The
guy invited him in Japanese to practice “san-dan-gi”. They worked for over an hour, each time
fast, hard and focused. At the end his feet were sour and he had bruises all over his body. The
guy asked who was his sensei and he proudly replied: “I told him that I am a student of Higaonna sensei”. That was what he was most proud of.
The most emotional memory of sensei Leon is from a short while before he passed away. I
was grading for Shodan and was very nervous. I
also had a major problem with my thyroid. After
huge efforts I almost couldn’t breathe but still I
wanted to go on as everybody else. Sensei grabbed
me and said:
“KARATE IS LIFE,
WE DON’T DIE WITH KARATE “
After the grading I told him that I disappointed
myself. He hugged me and said it’s ok, that he
loves me and that I deserve my black belt and did
not get it out of pity.
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Memories from Okinawa 2004 / By Ariel Bensimon
On July 2004, a large group of students from the Honbu dojo and other dojos, headed by sensei
Leon and with his wife Norma, traveled to the world Budosai in Okinawa.
Training took place in the Budokan. When we arrived to the there, many chief instructor came to
greet sensei, followed by many students of all ranks who knew sensei and trained with him. Each
one of them got a smile or few good words. I filled our heart with
joy to see that. We felt very proud to be students of sensei Leon.
Trainings were from 9 am to 2 pm. we had enough time to eat,
shower, and rest a bit before returning to the evening class.
Sensei's determination was respectful. No matter how tired you
are, you don’t miss a class. He demanded that from himself and
expected it from us as well.
Some evenings we went for dinner at "Mama san", sensei's favorite restaurant. Mama san is a smiling woman who always was
happy to see him. We ate, drank and laughed. Sensei always had
an interesting story to tell and everybody listened with full attention.
On the last day of the gashuku, the organization's seniors gave speeches. Sensei Leon gave an
unforgettable speech about "Ma", the timing of the Kata. He compared the correct form of Kata
to a musical piece, such as Beethoven 5th symphony. He explained that movements in the kata
should have the right rhythm and described how the symphony would sound like, hadn't that
rhythm been kept. He got laud applause at the end of the speech.
We stayed for another week after the Budosai and trained each morning in sensei Higaonna's
dojo. Sensei Leon was teaching until sensei Higaonna's arrival. It was extremely hot and humid
and we were training relentlessly under both senseis' watchful eyes.
On the weekend sensei Leon took us to wonderful trips In Iwa-Gima Island and natural resorts.
Sensei was a spiritual man who believed in his way and didn't stray left or right. His presence was
always noticeable even though he wasn't a big-bodied person.
He was a wonderful teacher who allowed his students to thrive, each according to his nature and
was willing to invest endlessly in all of them. I cannot thank you enough for the present of Karate
and wonderful memory. Thank you Sensei!

From Aviel Ankri
Once I asked sensei Leon what does the first bow in Seiza means. He understood that to a
religious person like me it was uncomfortable. He explained that in other dojos around the world
there is usually a symbol of the style or even statue or picture to bow to. However, being a
religious Jew he could do it, that's why he was put the symbol behind the students.
He liked to tell about the time he participated in kumite and got punched in the face. Two of his
teeth fell. He closed his mount and kept them inside, so he would not be disqualified. Eventually
he won the match and then spat them out.
I once saw him lifting the kongo-ken in an unusual way, he held it in 90 degrees to the floor.
When I asked why he does it he smiled and told me that he was honored to lift the "Tora" book in
the synagogue the next Saturday, and being a very heavy book, he was training to be able to lift it
easily. He liked to prepare seriously to anything he did.
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In memory of sensei Leon / By Boaz Heilig
I joined the Honbu dojo when I was 15 years old. At first I met sensei Leon only in grading. I have
trained with his instructors. The classes were good, tough and interesting, but I was waiting for the
moment I will get my green belt, so I will be able to train in the class that sensei gave.
When I did, I found a wonderful man. The class was intensive and 		
demanding, but sensei "spiced" it with many explanations and stories. He
explained many aspects of Goju by comparing them to animal movements
and how to perform the correct technique. His stories, most of them based
on his own experience, meant to teach us how to behave in real life, both
in confrontations and in everyday's life. These things had helped me as an
adolescent to shape my personality and character.
I knew sensei when he was in his 50's. from his stories I learned about his
early years. He was a non-conformist man, ideologist and man of principles
that made his decisions and fulfilled them. He was a true Zionist and loved
Israel.
Sensei was a very intelligent person. Besides his formal education in pharmacology he liked to read
about other subject, as you can understand from looking at his impressive library. It holds hundreds
of books. On martial arts that were his true love and were required for his role of an international
referee, philosophy and history books and books on Judaism which he practiced very seriously.
During the years with sensei, I saw is compassionate side that "worked overtime" beside in the dojo.
He gave advice to many people and was connecting them to others that could help. He regarded his
younger students, and made them feel, like his own children.
Sensei enriched my life greatly. Thanks to him I came to love Jazz music, he encouraged me to
become a certified instructor, which had built my confidence to stand in front of a crowed, teaching
also provided me in times of need. I believe that also other students have got many things from him
to improve their lives.
What brought me even closer to him, and changed my relationship with him, happened in 2001,
when my father passed away. Sensei came to visit me every day in the 7 days of mourning and spent
many hours with me and my family, as if he was a part of my family. Later he joined us in the
cemetery. This really touched me, and I promised to myself to help him as much as I can.
On our last meeting, he invited me and a few more instructors to his home. He asked that the Honbu
Dojo will go on and that we will keep training. I cherish his will in my heart and try to fulfill it as
much as I can.
Thank you, sensei, for being part of my life.
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Sensei Leon Pantanowitz 8th Dan, By Danny Meisler
I began my training on the dojo at David Hamelech str. In Netanya, on 1982, when I was at the
forth grade. Six years later it moved to Shemul hanaz’iv and then to
Smilansky, where it is up to this day.
I have many good memories from my childhood and adolescence at
the dojo. The training sessions, the grading, the friends, competitions
and of course sensei’s charismatic personality, which I will cherish
in my heart forever. Sensei Leon had built a highly distinguished
institute both in Israel and in the world.
Sensei was a professional who invested all his time and essence in
studying the things he loved. You could see that in the high level
instructing in the honbu dojo and the proof is the high technical level
of the organization he left behind. He deeply understood the world
of karate and human body and knew how to make the connection
between the two. As of that, his training sessions were clear and
fascinating so that each technique was based on a previous one and everything joined to give a
wider picture. He always cared to enhance his knowledge and coming back from international
gasshukus he shared his insights with us and give us the changes in kata.
He had a charming personality and all his students loved him very much. He was humble, good
heart, smiling person who loved life and life smiled back at him. One can still feel in the dojo his
spirit and you expect that in a minute he will arrive with his big smile, tell a joke before giving a
hell of a class. Almost on every class we recall that “sensei said that..”
He had some unforgettable exhausting routines. Of course each one had a story to motivate you,
once we were doing “Kanzetsu geri” over a rope, and whenever someone touched the rope the
count would start all over. 45degrees kihon session, hundreds of dumbbell techniques, 1000
punches and kicking, pads, self defense, 100 randories and of course sanchin and kata.
He had also some memorable phrase such as:
•
In kata sessions : “this is not a kata, this is a katastrofy…”
•
“Elvis Presley did not shake the hips first, they did it in china already in seyunchin…”
•
“my favorite technique = mae geri+mawashi+ushiro+uraken+gedan+geiaku zuki”
•
“All the heart ache and suffering that human kind must endure”
•
“work your feet as casius clay”
•
“where is your smile?”
He told many stories, mostly about his training with Higaonna sensei.
He was most pleased if we trained hard and fought in dignity with opponents from other styles.
I remember the last time I saw him. As we were leaving the dojo, he was wearing both his hat and
his smile, and we said goodbye…
I was sure sensei will live forever… his death is a great loss to the world of karate and to his
students.
May he rest in peace.
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Up the way with sensei, by Moshe Halevi
Sensei Leon was a teacher for life, of the first degree.
Through Karate he was able to touch people, carry them
along the way, upward and give their life new meaning. I
know that, by being one of them.
6 years without him. Every time I come to the Honbu
Dojo I expect to see him.
I miss the warm welcome he used to give me, with his
full smile and his shout/command - “Hello Moshe, go
quickly to change for your Gi”.
I was always amazed by the fact that even after 20 years
of practicing karate, at the end of every visit to the Hobu
Dojo I was overwhelmed by the knowledge I got and
the experience. While driving home I was asking myself
how could he give me something new every time! I was
delighted to have something new to practice until I meet sensei again.
In recent years I start to understand how much his teachings affected me and my personality as an
adult. I am sure there are many who feel the same way.
You can learn Karate and self defense anywhere if you pay, but the added-value sensei gave his
students, molding their character as adults in society, as good citizens and teaching the love to all
mankind and to the homeland, one cannot get for money.
These are values only a man who is honest, sincere and humble, one that is willing to sacrifice
hours of his time for his students can give. That is how sensei Leon was, and I thank him from the
bottom of my heart for being that way.
Many traditional martial arts have the power and wisdom to change people’s character in positive
way. But without true intentions and willingness to help, together with professionalism, these are
merely shallow movements, without soul.
Many of Leon’s students and instructors, who are aware of the change to the best in their lives,
thanks to the many years spent with him, wish to preserve the knowledge and the way sensei gave
them, for the benefits of the next generations.
Soon we will celebrate the 40th anniversary of the organization sensei founded in Israel. Leading
it today is sensei’s wish and is the least we can do to pay him back for all he gave us. To carry on
his life work into the future.
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Sensei Leon Pantanowitz \ By Yoni Lev Ari
The summer of 1985 was a turning point in my life. I met Leon by chance and joined the dojo.
As years went by we became more than teacher and student. We had deeper relationship, one may
call brotherhood. But all along I regarded him as my mentor.
The “way”, “do”, was in any sense. both physical and mental. I learned to know him and mostly
myself, through understanding the physical and spiritual aspects of karate .
To us, his students, Leon gave much more than marital art in it’s physical form. It has affected every
aspect of our life even when we were not aware of it. The body endures the physical training and so
does the spirit.
You learn to never give up, you build perseverance, learn the importance of precision and develop
your dexterity and focus. You learn to respect your opponents and find humility by understanding
your true inner value.
I belive, we have all received from Leon a great gift I hope we’ll be able to treasure for a better life.
Luckily I had many experiences with Leon. Jeep tracks, Gasshukus, family celebrations and more.
I have witnessed the colorful personality of Leon. Ranging from undeterred decisiveness, to
flexibility as can be seen in freestyle dance, together with mischief and virtuoso playfulness.
For example, during the 1992 European gasshuku in Meluz, France, while more than 500 students
wait for Sensei Higaonna to arrive to the Sayonara party.
As the audience grew impatience, Leon asked the band
to play the Waltz, grabbed a broom from the corner of
the room and danced professionally for over 5 minutes,
as everybody watched, getting roaring applause at the
end.
Leon has always been greatly respected by teachers
and students, as I have seen in international gasshukus.
Every session he gave was very professional and got
thanked with loud applause.
I will finish by recalling an event I will never forget.
“more than 15 years ago, while having Jeep track in the south of Israel, on the Ramon crate, I hear
someone banging on my door at 5 am. I open and see Leon, urging me to get dressed and we go running to the observation point on the edge of the crate. 400 meters high.
“Now its time for Sanchin”, Leon says. “Take off your shirt” I obey and we do Sanchin in 5 degrees
Celsius, while the sun is rising, filling the whole crate in wonderful colors.”
Also my family had the honor to know Leon. We all trained and studied under him. Even today we
think of him and imagine what he would have said or done in some situations. For us Leon lives on
and I believe he is always with us, in heart and soul.
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I was lucky to meet him and join him and in august 1974, my wife and I traveled to Japan, she took a
group trip and I went to train with Higaonna, while still related to the SA branch.
I opened Dojos in Israel, first in Petach Tikva, thanks to Judo coach Yona Melnik who invited me to
teach Karate in his Dojo, in a place called Amos’ club. Then I opened in Netanya. And that is how
my development in Israel started.
I was also practicing judging, until now I participated in more than 40 events, International championships, European championship and cadets. My students were aslo competing as part of delegations.
In 1976, Higaonna came again to SA. He and Thompson did not see eye to eye and they parted. SA
was no longer with Higaonna. I didn’t know about that, or didn’t know all the details, so I wrote to
Higaonna sensei.
I felt an obligation to him after training with him in Tokyo in 74’. I wrote to him but did not get
answers. Only afterwards I found out that a guy was England was in charge of the international communication in English, and my letters never came through.
I didn’t know what to do so I remained with the SA. I organized an international gashuku in 83. But
on that gashuku I felt something is wrong, like the system is changing direction.
It felt like no longer GO-JU, but only JU. Also the katas have changed. And many other things, both
physical and mental have changed. I had several deep conversations with Thompson and understood
it is the end.
I discussed that with my black belts and instructors and explained my stand. When we came back we
decided to part from the SA.
I phoned Higaonna sensei. I discovered that he had remarried an American. I explained her what
happened, and then got an invitation to train with him.
And so we did in 1984. Together with 3 of my students: Rony Kluger, Yossi Kabli and Amos Kidron.
We trained for six weeks in Okinawa,
It has been a very tough gashuku. We trained for 6-8 hours a day, 7 am – 12:30 and 19:00-22:30. In
those days there we no air conditioners and it was august, the hottest months. But we showed
Higaonna sensei that we train hard and he took us back.
They recognized our grading but it took time
until we were considered loyal. He recognized my Godan in 84’ but invited me to
grade 11 years later.
Today I hold 7th dan and only 7 more people
are allowed to teach for Higaonna internationally.
This is 1999 and we are looking for a new
way in the new Millennia..
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So Judo combined both. Training hall, excellent teachers, professionalism. The physical activity
was great, the techniques and skills were far more than the boxing I knew, and I liked it both as
physical exercise and as self defense. And It was all dependant on me, me against someone else.
That suited my character.
I left soccer and chess and got fully into Judo. I trained in Judo for 7 years, I got to Nidan.
I switched from dental medicine to pharmacology and studied 3 years.
After graduation I did another year of honor and went to magister. I was
already married and my wife was pregnant. I left there also since the university did let Jews become lecturers.
I moved to Capetown to open a school of pharmacology, for natives, as It
was encouraged by the apartheid government.
I didn’t find any Judo dojo I liked. Since my instructors in Johannesburg
were excellent, they were teaching me real martial art without fooling
around.

.

I looked in the yellow pages for Karate dojo. I already heard about Karate
from a friend, who trained under Stan Shmidt, who was very famous in SA. He wanted me to join
but I was already in Judo and I was pleased in it, so I didn’t come.
I went to see the Karate Dojo, and found people that just began. They looked serious and I
decided to join. They were first practicing KyokoShinkai, then switch to Shotokan, since sailors
from ships that arrived from Japan were teaching it, and they also had books.
The head of the dojo was Hugh st. John Thompson, with his wife and his brother Denis. I decided
to join and became an instructor and one of the people to lead it from 1968 to 1972.
In 1966 we invited to SA the biggest masters of Shotokan, Kase sensei and his student
Shirai
sensei. Kase was Rokudan, 36 years old and Shirai about 25 years old. I think he was
Godan.
For us that difference was tremendous, I wasn’t even a black belt at that time in Shotokan. These
giants from Japan came and it was fantastic, because they showed me the top, I saw where I can
go. I was lucky to have excellent teachers to guide me.
When they left they put Stan shmidt to be the chief instructor. Russo and Tompson were disappointed. Russo went to Japan and found Morio Higaonna sensei. They made a connection and he
invited Thompson to Okinawa. We collected money and sent him to Tokyo for 4-5 months, and all
our dojo changed to Goju-Ryu.
I must say it was more suitable for me and I managed to advance more quickly also as an instructor. It was like a different clothing, and the “goju” cloth was much better for me than Shotokan.
I couldn’t develop my pharmaceutical school and decided to go to the industry. I was back to
Capetown for 3 more years as part of the job until I moved to Israel. In Israel it was obvious to me
that I will open some Dojos and that I will keep training under the SA guidance. They were my
teachers and I accepted that.
This is how we ended with Shotokan and started with Okinawa Goju Ryu under Morio Higaonna
sensei. And that brings us back to 1972, I moved to Israel on February 27th and 6 weeks later
went to the world championship in Paris.

IOGKF ISRAEL
Anniversary

4

דו ישראל-קראטה
שנה

I was born on November 1938 in SA in a small town called Klerksdorp, which
is 150 km from Johanesburg, in the province of Transvaal. Today the town is
famous thanks to Bishop Tutu that got the Nobel Peace prize and was born there
too. I didn’t get it yet..
I lived there until the age of 4.5, and then my parents moved to
Johannesburg where I lived till I was 13, till my “Bar Mitzva”.
Then we moved to another city which is 100 km from		
Johannesburg.
In Johannesburg I begun to learn boxing at the age of 9,
and became a sort of local champion there. The reason I
learned boxing was that Jews had to defend themselves
against Anti-Semitism, so an older friend that was in a
youth movement told me to start Boxing. I was going to
a quite famous place, that was ran by the middle weight
champion of that time, Alf James.
That was my first contact with any professional self
defense system. I was boxing from age 9 to 13 while in
Johannesburg.
After High school I went to study Dental medicine at the University of Johannesburg and there I was
playing soccer. I was really into soccer. That actually was my real sport.
At that time, in 1957-58, soccer became professional in SA, and also
one of Israel’s first professional players, Rafi Levy, was playing in SA.
So some teams asked me to join them as a professional player.
But soccer annoyed me. I enjoyed the game itself, but I was upset that
the final score was not dependant on me. It was dependant on 22 		
players on the grass.
At the same time I was also playing chess and I was quite good at that,
I was in the top league in SA. I played against two masters from Holland, one is Max Hugey, who was playing 40 games that night, and I
got a tie with him. I got a lot of satisfaction from chess, because the
game was dependant only on me, either I won or I lost. I was fighting
with my brain.
So at the university, the soccer business came up but it had upset me. By chance an older friend who
was a doctor convinced me to take Judo, and I did.
In Judo, I realized what had also annoyed me in chess. I was playing chess with very nervous people.
The game makes you nervous. These people smoked heavily and the room was always stinking of
smoke. The game was fantastic, but I did not like the environment. In Soccer, on the other hand, I had
a wonderful physical activity, fresh air and young guys, I liked that.
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Autobiography of sensei Leon Pantanowitz, as told by himself
I met Morio Higaonna sensei at the second WUKO world championship, at 1972 in Paris. That was
exactly 6 weeks after I came to Israel.
Six weeks after I came to Israel, I left my wife, with 3 little children, I was not OK, but that’s what
I did, I have planned it in advance to serve as an observer in the championship. I could not take part
in the SA delegation, where I was born,
Since I already left SA, and the state of Israel still hasn’t grant me full citizenship. I tried to get a
formal certificate from the Israeli embassy that I am an Israeli to be able to represent Israel in the
referee course. I think that it was april 19th, that was Israel Independence day and the embassy was
closed so I couldn’t get the form. Therefore I remained unofficial observer.
Anyway, Higaonna sensei was traveling from Japan to SA to give a seminar, he was invited by my
teachers in SA for his first visit there. He was supposed to meet them and join them on the trip back
to SA. They only forgot one little thing… to make his hotel reservation..
I already knew him because I was introduced to him by the SA delegation as Goju ryu representative in Israel. So at the first night of the competition, as I was leaving the training hall, I was waiting for the SA people to say goodbye, all the people in the hall have left already, and I see only one
person there, Morio Higaonna sensei, standing in the dark.
I thought he was also waiting for the SA like me. I ask him, “No” he says, they already left to their
hotel. I ask him where he stays and he answers that he doesn’t have any hotel to stay in. I ask him
where he is thinking to be tonight and he says that he will wait there.
I told him, “sensei, I don’t think so, I invite you to my hotel room for the night”, but my hotel is a
very simple one . I had only 90 dollars to spend in seven days in Paris and I didn’t want to spend
extra money, since I came to Israel with almost nothing. I was eating one Hot-dog a day with CocaCola for seven days.
We went to my hotel. It was build of wood and shook with each step. It was in Pigaulle.
There were no toilets or running water in the room. There was a vase with cold water like ancient
times.. The toilets were in the corridor. There was one bed, quite large, not small.
So I invited him to my room and he agreed and said that I should sleep on the bed while he will
sleep on the floor. Of course I could not agree to that and we argued for a while. eventually we
agreed to both sleep on the bed since it was big enough for two.
Before we turned to sleep, he wanted to give me some present, or compensation, and asked me
to do some kihon. Then he asked me to punch him. I did a right oui-zuki and he made hiki-uke. I
found myself on the floor lying on my back. I didn’t know where this enormous power came from.
It was power, strength and speed all together. I asked to try again and I tried to punch with all my
might, so he will not be able to block, and found myself again on the floor.. then the neighbors
downstairs where shouting to stop the noise we were making at 2:30 am...
I realized that I was facing a one of the biggest masters of Karate in the world, not just another instructor. Someone who is huge, someone with knowledge, someone with unbelievable inner power.
I decided right then on the spot, that when I have the first opportunity to get to Okinawa I will be
there.
Two years later I managed to save enough money to go to train with him in Okinawa and Yoyogi
dojo in Japan. That is the beginning of my story with Morio Higaonna sensei.
Now I will start from the beginning.
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In Memory of Mr. Leon Pantanowitz
By Sensei Morio Higaonna, 10th Dan, IOGKF Chief Instructor
Congratulations on the 40th anniversary of when Sensei Leon began teaching Goju Ryu karate in
Israel.
Leon was a great martial artist as well as a wonderful human being. He truly represented the idea
of “Bunbu Ryodo”, martial arts training, education and character development together.
He was the pioneer who spread karate in Israel. His contribution towards the IOGKF and karate
society, both in Israel and internationally, was tremendous. He was an excellent karate practitioner as well as an outstanding leader and instructor who influenced countless young people in their
development of their mind and body.
I met him in 1969 when I visited South Africa for the first time to teach seminars. Later he moved
to Israel, his homeland where he opened his dojo in Natanya city and started teaching karate.
He attended every major event of IOGKF, such as the World Budosai, World Championships,
Chief Instructor Gasshuku and European Gasshuku, and he trained hard at each event.
He devoted his whole life to spreading true traditional karate. He voluntarily taught karate to the
youth of refugees for no charge. He taught them both the physical and mental aspects and helped
them improve themselves. He was not just a great instructor, but also an exceptional educator.
It was during the chief instructor gasshuku in 1987 when I was still living in California when Leon
said to me, “Higaonna Sensei, the founder of Goju-Ryu karate was Chojun Miyagi Sensei and
Goju-Ryu was originated in Okinawa. You should move back to Okinawa and teach karate there
to the next generation.” He continued with, “It makes a big difference whether you learn Gekisai
Dai Ichi in San Diego or in Okinawa. The atmosphere there is different.” His words struck me
and I still remember them clearly to this day. Later I decided to move back to Okinawa.
Leon was also a very religious person. He followed Judaism and its teachings throughout his
life. Under Judaism, you can not carry cash, drive cars, or
use electricity from Friday evening till Saturday afternoon.
Sometimes he had to wake up very early in the morning and
walk for three to four hours to the training hall, and walk back
after five hours of hard training. I was very impressed by his
devotion toward his religion. Once he said to me, “Higaonna
Sensei, it is exactly like traditional kata. You can not change
the tradition.”
I miss him a lot, but his spirit still lives in my heart, as in all
of the IOGKF members’ hearts.
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