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  לכבוד

  יוסי שרעבי                                               אורן חסון                                              
  מðכ"ל ההתאחדות לכדורגל                   יו"ר ההתאחדות לכדורגל                  

  

  שלום רב, 

  לðבחרת ישראלעומר אצילי זימון הðדון: 

ההתאחדות לכדורגל לזמן את השחקן עומר אצילי למשחק  כם בעקבות הפרסום הבוקר על כווðתאðחðו פוðות אלי
  ðבחרת ישראל בעוד כשבועיים.

לאחר שðודע כי קיימו יחסי מין עם ðערות ðיצול קטיðות ידוע לכם היטב, עומר אצילי ודור מיכה ðחקרו בפרשת כפי ש
מטעמים משפטיים ע"י קטיðות, תוך ðיצול מעמדם ותוך הפגðת יחס מחפיץ ומשפיל כלפיהן. לצד סגירת התיק 

  בהתðהלות השðיים. הפרקליטות, ברור היה כי ðפל פגם מוסרי חמור

בכתבתו של אלמוג  עובדה זו קיבלה חיזוק משמעותי עם פרסום ההתכתבויות בין אצילי ומיכה בסוף חודש יולי האחרון
מודעות וזאת תוך  פלה וðיצול של הðערות,רסמו עלתה תמוðה מטלטלת וקשה, של ביזוי, השובוקר. מן ההתכתבויות שפ

ף שחקðים תכתבויות עצמן "ילדות" ו"קטיðות", כווðה לצרשכוðו בהל הðערות שמלאה של השחקðים לגילן הצעיר 
  בחומרים אסורים ועוד. ,ðוספים, להשתמש באלכוהול

, ðשמעו 2020, בשðת הפרשההראשוðי של בזמן פרסום לא איחרה לבוא. עוד  גם השפעתה של הפרשה על האוהדים
עברו שיימיðג הðערות , וומיכה עולה עולה" ו"קטיðה זוðה" "אצילי קשות כדוגמת משחקי הכדורגל קריאותבמהלך 

כל אלו עברו מבלי שאף אחד משðי השחקðים הביע  החברתיות וחוו פחד שלא אפשר להן לצאת מביתן. הרסðי ברשתות
  חרטה בפðי הðפגעות או קרא להפסיק את הפגיעה המתמשכת בהן.

צוטטו גורמים בכירים בהתאחדות כðגד צירופם של  הפרשה,, עם פרסומה החוזר של רק בסוף חודש יולי האחרון
לשחקðים " וכי "ðבחרת ישראל היא חלון הראווה של הספורט הישראליהשðיים לðבחרת, תוך שהם מדגישים כי "

 עודðה ðבחרת ישראל". עובדות אלו לא השתðו רק בשל חלוף הזמן. כאלה אין מקום בגוף שמייצג מדיðה וערכים ברורים
ר ðשים גברים, ðערות וðערים רבים. עם מעמדה הלאומי בזירה הביðלאומית ומהווה סמל עבו מדיðת ישראלאת  מייצגת

גבוהות בהרבה מן הרף הפלילי של הðבחרת מגיעה גם אחריות כבדה לציבור הישראלי, לðורמות ערכיות בסיסיות 
  ולדוגמה אותה צריכה הðבחרת להוות.

תבחר לזמן שחקן שפגע באופן חמור כל כך בðורמות לכדורגל  הדעת כי ההתאחדות לא יעלה עללאור כל האמור לעיל, 
  ערכיות בסיסיות.  אðו קוראות לך לחזור בך מהצהרתך ולהבהיר כי אין מקום להתðהלות זו בתוך ðבחרת ישראל.

   בברכה,
  

  

  אורית סוליציאðו  עיðת פישר לאלו
  

  מðכ"לית

  שדולת הðשים

  מðכ"לית
  

וðפגעי איגוד מרכזי הסיוע לðפגעות 
  תקיפה מיðית

  

  העתק: 

  שר התרבות והספורט, מר חילי טרופר


