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 דרךוה החזון
 

 

 

 
 . בישראל מסמים נקי ספורט הוא שלנו החזון

 

  הדרך
 נוקטת בספורט סימום תלמניע הלאומית הסוכנות

 הרתעה, מניעה: עיקריות פעולה דרכי בשלוש
 . ואכיפה

 מייצרת וגם האחרות את מניעה מהן אחת כל

 השימוש עלו, מדיניות על, עמדות על: השפעה

 . וריםאס בחומרים בפועל

 

 
 

אכיפה
הרתעה

מניעה

החזון שלנו הוא ספורט נקי מסמים בישראל. 

הדרך 
דרכי  בשלוש  נוקטת  בספורט  סימום  למניעת  הלאומית  הסוכנות 

פעולה עיקריות: מניעה, הרתעה ואכיפה. 
כל אחת מהן מניעה את האחרות וגם מייצרת השפעה: על עמדות, על 

מדיניות, ועל השימוש בפועל בחומרים אסורים. 

הדרכה:

להשפיע  שמטרתן  חינוכיות  פעולות 
על העמדות והתפיסות של קהלי יעד 
שונים להבין את משמעויות השימוש 
הסיכון  ואת  אסורים,  בחומרים 
מקיימים  זה  בתחום  בהם.  בשימוש 
לפיתוח:  ופועלים  הדרכה  פעילות 
לומדות אינטרנטיות, מודולות הכשרה 

ומבחנים למורים ולמאמנים. 

הסברה ומידע:

הרחב,  הציבור  בקרב  מידע  הפצת 
לספורטאים.  מידע  והנגשת  עיבוד 
הסברות  מתקיימות  זו  במסגרת 
האיגודים,  בהזמנת  לספורטאים 
מגויסים  מקצוענים  ספורטאים 
 INADO נאמני  במעגל  ופועלים 
שבו  אינטרנט  אתר  מופעל  בישראל, 
העת,  כל  המתעדכן  מקיף  מידע 
כולל התקנון הלאומי למניעת סימום 
הציבורי  השיח  והרחבת  בספורט, 
בנוסף  בספורט.  לסימום  בנוגע 
מתקיימים כנסים שנתיים מקצועיים, 
מידע מנוטר ומעובד כבסיס למחקרים 

עתידיים ומתפרסמים מאמרים.

קהלי יעד: 
ספורטאים וסגלים אולימפיים, 

ספורטאים מקצועיים וחובבנים, 
מאמנים, מורים לחינוך גופני, 

תלמידים, ציבור אוהדי הספורט, 
איגודי ספורט. 

 
 

                                 
 

 

 :הדרכה
 
 
 

 להבין שונים יעד קהלי של והתפיסות העמדות על להשפיע שמטרתן חינוכיות פעולות
 זה בתחום. בהם בשימוש הסיכון ואת, אסורים בחומרים השימוש משמעויות את

 הכשרה מודולות, אינטרנטיות לומדות :לפיתוח פועליםו הדרכה פעילות מקיימים
 . ולמאמנים למורים ומבחנים

 זו במסגרת. לספורטאים מידע הנגשתו עיבוד, הרחב הציבור בקרב מידע הפצת :ומידע הסברה
 מגויסים מקצוענים ספורטאים, איגודיםה הזמנתב לספורטאים ותהסבר ותמתקיימ
 מקיף מידע שבו אינטרנט אתר מופעל, בישראל INADO נאמני במעגל ופועלים

 השיח והרחבת, בספורט סימום למניעת הלאומי התקנון כולל, תעה כל המתעדכן
 מידע, מקצועיים שנתיים כנסים מתקיימים בנוסף .בספורט לסימום בנוגע הציבורי

 .מאמרים מתפרסמיםו עתידיים מחקריםל כבסיס ומעובד מנוטר
 

 . ספורט איגודי, הספורט אוהדי ציבור, םתלמידי, גופני לחינוך וריםמ, מאמנים, וחובבנים מקצועיים ספורטאים, אולימפיים סגליםו ספורטאים: יעד קהלי
 

 

 

 :בדיקות
 
 
 

 תחרות ולהבטיח אסורים בחומרים משימוש ספורטאים להרתיע הבדיקות מטרת
 . הוגנת

 ומחוצה התחרויות בתוך, ענףל בהתאמה כמותח בדיקות מערך מקיימת הסוכנות
 הבדיקות תוצאות את ומרכזת, המחמיר הבינלאומי תקןל כפוףב, להן

 . הרשויות עם משותפות חקירות מתבצעות גם הצורך לפי. באיגודים המתקיימות

 . השונים התקשורת בכלי החיוביות הבדיקות ממצאי את ברבים מפרסמת הסוכנות :התוצאות פרסום

 .ספורט איגודי, מקצועיים יםטאספור, אולימפיים ספורטאים :יעד ליקה
 

מניעה

הרתעה

 
 

                                 
 

 

 

 

 

 לדין הבאה
 :וענישה

 

 כך, הלאומית הסוכנות ולפעילות לבדיקות משמעותי תוקף מתן מאפשרת האכיפה
, זו במסגרת. אסורים בחומרים המשתמשים על קשות השלכות שיש ברור שיהיה

 של המשמעתי הדין בבית לדין עומדים, אסור חומר בגופם שנמצא הספורטאים
 . בהתאם עליהם נגזרים עונשיםו סוכנותה
 

 . הספורט איגודי, הסימום בבדיקות חיוביות תוצאות שנמצאו ספורטאים: יעד קהלי

 

 

 

 

 

 

 

  

אכיפה

 
 

                                 
 

 

 :הדרכה
 
 
 

 להבין שונים יעד קהלי של והתפיסות העמדות על להשפיע שמטרתן חינוכיות פעולות
 זה בתחום. בהם בשימוש הסיכון ואת, אסורים בחומרים השימוש משמעויות את

 הכשרה מודולות, אינטרנטיות לומדות :לפיתוח פועליםו הדרכה פעילות מקיימים
 . ולמאמנים למורים ומבחנים

 זו במסגרת. לספורטאים מידע הנגשתו עיבוד, הרחב הציבור בקרב מידע הפצת :ומידע הסברה
 מגויסים מקצוענים ספורטאים, איגודיםה הזמנתב לספורטאים ותהסבר ותמתקיימ
 מקיף מידע שבו אינטרנט אתר מופעל, בישראל INADO נאמני במעגל ופועלים

 השיח והרחבת, בספורט סימום למניעת הלאומי התקנון כולל, תעה כל המתעדכן
 מידע, מקצועיים שנתיים כנסים מתקיימים בנוסף .בספורט לסימום בנוגע הציבורי

 .מאמרים מתפרסמיםו עתידיים מחקריםל כבסיס ומעובד מנוטר
 

 . ספורט איגודי, הספורט אוהדי ציבור, םתלמידי, גופני לחינוך וריםמ, מאמנים, וחובבנים מקצועיים ספורטאים, אולימפיים סגליםו ספורטאים: יעד קהלי
 

 

 

 :בדיקות
 
 
 

 תחרות ולהבטיח אסורים בחומרים משימוש ספורטאים להרתיע הבדיקות מטרת
 . הוגנת

 ומחוצה התחרויות בתוך, ענףל בהתאמה כמותח בדיקות מערך מקיימת הסוכנות
 הבדיקות תוצאות את ומרכזת, המחמיר הבינלאומי תקןל כפוףב, להן

 . הרשויות עם משותפות חקירות מתבצעות גם הצורך לפי. באיגודים המתקיימות

 . השונים התקשורת בכלי החיוביות הבדיקות ממצאי את ברבים מפרסמת הסוכנות :התוצאות פרסום

 .ספורט איגודי, מקצועיים יםטאספור, אולימפיים ספורטאים :יעד ליקה
 

מניעה

הרתעה
הבאה לדין 

וענישה:

תוקף  מתן  מאפשרת  האכיפה 
ולפעילות  לבדיקות  משמעותי 
ברור  שיהיה  כך  הלאומית,  הסוכנות 
שיש השלכות קשות על המשתמשים 
זו,  במסגרת  אסורים.  בחומרים 
חומר  בגופם  שנמצא  הספורטאים 
הדין  בבית  לדין  עומדים  אסור, 
ועונשים  הסוכנות  של  המשמעתי 

נגזרים עליהם בהתאם.

קהלי יעד: 
ספורטאים שנמצאו תוצאות חיוביות 
בבדיקות הסימום, איגודי הספורט. 

בדיקות:

מטרת הבדיקות להרתיע ספורטאים 
משימוש בחומרים אסורים ולהבטיח 

תחרות הוגנת. 
בדיקות  מערך  מקיימת  הסוכנות 
בתוך  לענף,  בהתאמה  חכמות 
בכפוף  להן,  ומחוצה  התחרויות 
ומרכזת  המחמיר,  הבינלאומי  לתקן 
המתקיימות  הבדיקות  תוצאות  את 
מתבצעות  גם  הצורך  לפי  באיגודים. 

חקירות משותפות עם הרשויות. 

פרסום התוצאות:

הסוכנות מפרסמת ברבים את ממצאי 
התקשורת  בכלי  החיוביות  הבדיקות 

השונים. 

קהלי יעד: 
ספורטאים אולימפיים, ספורטאים 

המשךמקצועיים, איגודי ספורט.
תקציר

אסטרטגי



תקציר אסטרטגי - אתגרים וכיווני פעולה עתידיים

אתגרים

בימים שבהם סדר העדיפויות הלאומי מכתיב צמצום בתחומים רבים, ובתוכם הספורט, ושבהם התחכום של משתמשי 
הסמים הולך ומשתכלל, עומדים בפנינו אתגרים וקשיים לא מבוטלים. העיקריים שבהם: 

יותר, נדרש לוח זמנים  הרחבת סוגי הבדיקות: נדרש הצורך להתחיל לבצע גם דגימות דם. בדיקות אלה מורכבות  	g

מינימלי וקפדני ועלותן גבוהה יותר בהתאמה. 

מעבדות מחוץ לישראל: הדגימות ניטלות בארץ ונשלחות למעבדות בחו”ל. עלויות ההובלה גבוהות בשל תנאי הובלה  	g

קפדנים ויקרים עקב העדר מעבדות מורשות בארץ. 

הספורטאים מצויים ”צעד אחד קדימה”: הספורטאים המשתמשים יחתרו להימצא ”צעד אחד קדימה” בחיפוש אחר  	g

דרכי מיסוך והסתרת הסימום, דבר המצריך מערך בדיקות חדשני, ערני, מתוחכם ומעודכן כדי לפענח אותן. 

לא תמיד  גם כשהתקציבים מאושרים, הם  נמוך מאוד.  למיגור תופעת הסימום בארץ  תקציבים מעטים: התקציב  	g

מועברים. 

בנושאים  לקשור את שמן  וחברות מסחריות  גופים  של  הימנעות  בשל  בגיוס משאבים,  קושי  קיים  מימון:  מקורות  	g

שליליים. הסוכנות הלאומית למניעת סימום מסתמכת על מימון המדינה והוועד האולימפי כמקור יחיד. 

תיעוד ברשת: למרות הדרישה של WADA לתעד את פרטי הספורטאים במערכת המשותפת, קיים חשש ממהימנות  	g

נמוכה של שמירה על המידע הזה ועל סודיותם הרפואית של הספורטאים באופן מקסימלי. 

הדור הבא של ההונאה: שימוש בהנדסה גנטית למניפולציה על גוף הספורטאים בדרכים שקשה לגלות.  	g

לחץ על ספורטאי ישראל להשגת מדליה: הציפייה להשגת מדלית זהב, לצד המימון המוגבל לספורטאים, עלול להוות  	g

מניע לשימוש. 

נוהל בדיקות מורכב יותר: נוהלי הבדיקות הולכים ונעשים מורכבים יותר מאשר בעבר. מצריך משאבי אנוש ותנאים  	g

סביבתיים בסטנדרט אחר.

כיווני פעולה עתידיים

ספורטאים, שותפים לדרך, ובעלי תפקידים שונים בסוכנות מעלים רעיונות לכיווני פעולה עתידיים נדרשים, עליהם יש 
לדון, לבחון את משמעותם ולאתר את המשאבים המתאימים כדי להוציאם לפועל. להלן העיקרים שבהם.

ויצירת  המדינה,  מן  שמועבר  התקציב  מיסוד  	g

שותפות מלאה תוך חיזוק מעמדה של הסוכנות 
הלאומית לבדיקת סימום.

התאמה  הרחבה,  תוך  הבדיקות  מספר  הגדלת  	g

ופיתוח צוות הבודקים. 

בדיקות  לביצוע  בארץ  מעבדה  לאישור  תהליך  	g

סימום בכלל ובדיקות דם בפרט. 

תוך  איגודי הספורט  כל  יותר עם  עבודה הדוקה  	g

סימום  לבדיקות  הנדרשים  התנאים  התאמת 
ומימוש אחריותם על ההסברה.

לספורטאים  כושר,  לחדרי  הפעילות  הרחבת  	g

חובבנים והגעה לציבור הרחב. 

התמודדות על משאבים בינלאומיים לשם ביצוע  	g

מחקרים.

בנושאי  אקדמיים  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  	g

מחקר והוראה.

מנהיגי  פוליטיקאים,  דרך  חוק  הצעת  קידום  	g

ציבור וספורטאי עבר, כולל שדולה לאסור שימוש 
בחומרים אסורים בספורט. 

ספורטאים  של  המנהיגות  מעגל  הרחבת  	g

כפרזנטורים של ספורט הישגי נקי.

הגברת המודעות בקרב קברניטי הספורט, החינוך  	g

ומקבלי ההחלטות בתחום. 

המזון  תוספי  וזליגת  השימוש  סוגיית  העלאת  	g

והשפעותיהם  אסורים  בחומרים  המהולים 
המזיקות בקרב הציבור. 

הפעלת ועדות משנה רבות ככל האפשר בסוכנות  	g

הלאומית. 

החברתיות,  הרשתות  לעולם  מקצועית  כניסה  	g

לצורך  הפרסומית  המדיה  אמצעי  בכל  ושימוש 
מטרות הסברתיות והשפעה על דעת הקהל.


