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 ט"ז אב, תשפ"א 

 5252  יולי,     52 

 

 לכבוד 

 האספה הכללית של איגוד הכדורסל בישראלחברי 

 באמצעות יעקב בן שושן, מנכ"ל האיגוד 

 

 

 המשמעתים לבית הדין העליון ולמינוי דיינים לבית הדין מינוי חבריהמלצה ל

ליתן את מתכבדת בית הדין העליון ( של תקנון היסוד נשיאות 1)ז( )7בהתאם להוראת סעיף 

המלצתה אל חברי האספה הכללית לבחירת שני חברים חדשים לבית הדין העליון ולהארכת תוקף 

 המינוי של דייני בית הדין המשמעתי.

 חברים חדשים לבית הדין העליון שני המלצה למינוי

 כבובווליד עו"ד 

שנים. קודם לכן עבד  7-עו"ד ווליד כבוב בעלים ומנהל של משרד עורכי דין עצמאי מזה כ .1

 שנים בשני משרדי דין גדולים מאד )עו"ד כספי ושות' ועו"ד בן צור(.  5-כעו"ד שכיר משך כ

בניהול הליכים משפטיים מורכבים בתחום הפלילי בין היתר משרדו של עו"ד כבוב מתמחה  .2

  כעו"ד שכיר עסק בעבירות צווארון לבן, הלבנת הון, ניירות ערך, שוחד, מרמה, גניבה והונאה.

עריכת חוזים ) טיפול בכל הצרכים המשפטיים של החברהוב במתן ייצוג משפטי שוטף לחברות

ספקים ולקוחות  עובדים וחוזית חוזים בין בעלי מניות, חוזי העסק והסכמים עסקיים,

 וכיו"ב(

וב חבר בוועדות שונות בלשכת עורכי הדין ומשמש כיו"ר לשכת הקשר של לשכת עו"ד כב .3

 .עורכי הדין בעיר יפו

 מרחיב את קשת הייצוג החברתי בהרכב בית הדין.עו"ד כבוב משתייך למגזר הערבי ומינויו  .4

 עו"ד דנה בטאט

 שוכטוביץ  ד עורכי הדין עמר, רייטר, ז'אן, במשר שנים  6-, מזה כשותפהבטאט דנה עו"ד  .5

(AYR)  שנים כעורכת דין שכירה במשרד עו"ד רון גזית וב 7-קודם כן פעלה משך כ- AYR 

עוסקת בליטיגציה מורכבת בתחום המסחרי ומייצגת את לקוחות המשרד, בין היתר, היא 

תביעות נגזרות, תביעות להסרת קיפוח,  ,בסכסוכי בעלי מניות ומאבקי שליטה בחברות

 הקניין הרוחני וזכויות יוצרים, סכסוכים מורכבים בתחום הנדל"ן.תביעות בתחום 
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ותואר עו"ד בטאט מחזיקה בתואר ראשון במשפטים )בהצטיינות( של אוניברסיטת תל אביב  .6

 THE LEGAL 555’זכתה להכרה ע"י מדריך הדירוג הבינלאומי  משפט ציבורי. היא שני ב

 .מיתעל הישגיה בתחום הליטיגציה והבוררות הבינלאו’

 המינוי של עו"ד בטאט ירחיב את קשת הייצוג המגדרי בהרכב בית הדין .7

 המלצה להארכת תוקף מינוי חברי בית הדין המשמעתי

 :בבית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל מכהנים משך שנים רבות הדיינים הבאים .8

 עו"ד צבי רויזן

 עו"ד אלי לוין

 עו"ד עזרא האוזנר

 עו"ד תגר עמיאל

של הדיינים למן מועד המינוי  אריך את תוקף המינוי הלתקנון הנשיאות ממליצה לבהתאם  .9

 שנים נוספות ממועד ההארכה 4האחרון ולמשך 

 

 

 יורם וסרצוג, עו"ד             פרופ' עודד מודריק, שופט )דימ'(        גדעון פרייטג, עו"ד    

 חבר נשיאות בית הדין העליון    חבר נשיאות בית הדין העליון נשיא בית הדין העליון                 

 


