
Doping  –Anti  

 מצגת הדרכה והסברה  לספורטאים

 –סוכנות הלאומית למניעת סימום -כל הזכויות שמורות ל

 חינוך והדרכה

http://www.inado.org.il// 
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,  (הדופינג)הנחלת ידע על הסימום 1.

  -והגופים הלאומיים והבן  סכנותיו

 .לאומיים הפועלים למיגורו

 "אולימפיזם"הנחלת ערכי ה 2.

 מידע אודות בדיקות הסימום3.

 נתונים על בדיקות הסימום בארץ4.

הרחבת מעגל  נאמני הספורט הנקי  5.

 בישראל



בספורט מאגד בתוכו  " סימום"המונח 

,  את כלל האמצעים הפרמקולוגים

הפיזיולוגים והשיטות  האסורים  

 לשימוש לצורך שיפור הישג



 ספורט נקי מסמים בישראל: חתירה למימוש החזון

 קביעת מדיניות בדיקות הסמים

 מינוי והכשרת צוותי בדיקה

 חינוך הסברה ומחקר

 הרתעה וענישה

 ל"ל עם מעבדות בדיקה בארץ ובחו"קשרים בינ

עיקרי פעילות הסוכנות הלאומית למניעת סימום  

 בספורט  
 

http://www.inado.org.il/vision-strategy 



 
Israel national Anti-Doping  

 הזרוע הביצועית

 WADAשל 



 

 WADA   -סימום  למניעת העולמית הסוכנות  

 1999 בשנת, שוויץ, בלוזאןהוקמה      
 :תכליתה    

 
תיאום  , קידום

ופיקוח על המאבק  

נגד הסימום  

(DOPING)    על כל

 צורותיו
פיתוח והטמעת  

 הדרכה תוכניות

שימור רוח  

 הספורט

https://www.wada-ama.org/ 



 
 

 בספורט הגינותמייצג  השוויון סימן  

 : לוגוה צבעיו לכבדם שיש הכללים את הריבוע       

 .  השופט את שמייצג הצבע שחור       

 .בריאות מייצגו משחקה שדה של הצבע ירוק   
 
         

    PLAY TRUE ןהסלוג        
  מיצג , ןנכו שחק ,נקי שחק  

 "הספורטיבית הרוח"ערכי  את



המחייבים את כללים הנה קבוצת הוראות ו
לאומיות  : המשתתפים בתחרויות ספורט 

 . האולימפיםבינלאומיות ובמשחקים 

 :הקוד חל על

 

 הספורטענפי  כל
  ספורטגופי הו מדינותה 

 שחתמו על הקוד

 סטנדרטיזציה: הקוד יצר 

 הרמוניזציה

של תקנון   בקישור מטה תוכלו לקרוא את הגרסה האנגלית 

WADA 2015 

-2015code/-ama.org/en/resources/the-https://www.wada

code-doping-anti-world 
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כוועדה שפעלה להעלאת הנושא   1991הוקמה בשלהי         
לסדר היום ונקיטת צעדים למיגור הסימום בספורט 

בשנת  . מוסדה פעילותה WADAלאחר הקמת . בישראל
 שונה מעמדה לסוכנות הלאומית למניעת סימום 2015

 

 

הסוכנות הלאומית למניעת סימום  

 INADO -בספורט

 הלוגו והסלוגן משקפים את  

 המקצוענות וההגינות, השוויון

 בספורט בצבעי ישראל 

 תקנונים להורדה, הכנס למרכז מידע באתרינו, PDFלהורדת התקנון בקובץ 

 http://www.inado.org.il/uploads/National_policies_to_prevent_do 

ping_2015_final.pdf 
 

 

http://www.inado.org.il/about  
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 :  היא המהות של המשחקים האולימפים    

תוך הגעה להישגים ספורטיבים  , םהגוף והמוח האנושי, חגיגה של הרוח
"  יביתספורטהרוח "ל מנוגד  וסימום ביסוד!  עילאיים  בדרך הוגנת

 ולאולימפיזים

 

   

 בונים הצלחה

 "!חזק יותר ונקי יותר, גבוה יותר, מהר יותר "



1    . 

 ,אתיקה

משחק הוגן 

 וישר

מצוינות  

 בביצועים

כבוד לעצמי  

ולמשתתפים  

 אחרים
מסירות  

 ומחוייבות

 בריאות

מכם הספורטאים מצופה לפעול ברוח ערכי הספורט  

 :זכרו. וליישם ערכים אלו הלכה למעשה

אתם מהווים  ! מופת ומודל לחיקוי, אתם מהווים דוגמא

 !הצדיקו זאת. מקור לגאוה והשראה



 הספורט   היה ענףאתלטיקה , 1928בשנת

 .  אסורים  הראשון שאסר את השימוש בחומרים

 

 רוכב אופניים נפטר במהלך  , 1960בשנת

פעיל לחץ על האירוע זה . המשחקים האולימפיים

 .  בדיקות סמיםבארגונים להתחיל 

 ימי מאז סימום היה שגור כבר

 ראשית הספורט ביוון העתיקה



  של  בדיקות סמים באליפות העולם לבצע פדרציות הספורט החלו , 1966בשנת

 .רכיבה על אופניים וכדורגל

 

סמים הוצגו לראשונה במשחקי החורף האולימפיים בגרנובל ובמשחקים   בדיקות

 .1968בשנת  במקסיקו   האולימפיים

 

סטרואידים נאסרו על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, 1976 -ב 

 סטרואידיםבשימוש  בשנתפסו לאחר  ספורטאים רבים נפסלו           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

מדינות. צרפת הראשונה לחוקק חוקים נגד שימוש בסמים בספורט  

כמו . מערכת חוקים שונה לכל מדינה: הבעיה, הבעקבותי הלכו אחרות

 .שונות וסנקציותלא אחידה  מדיניות, סימוםל שונות הגדרות,  גם

 

ממותה הפתאומי של האצנית  " עולם הספורט"זעזוע ב ,1988 בשנת

 .  בלבד 38וינר והיא בת 'האגדית פלורנס גריפית ג

בדיקת סמים שנערכה  ,  בסיאול האולימפיםבמשחקים , באותה שנה        

נשללה   בן של הזהב מדליית. חיובית נמצאה, מקנדה אצן, ונסון'ג בןל

 .  ממנו

 

2012.באה אל קיצה בשנת , פרשת לאנס ארמסטרונג  , 

נשללו שבע זכיותיו והוא יורד בבושת פנים  , לאחר שהודה בסימום

 .מבימת הספורט פנים

 

2015  עדכון הקוד הביאה לנקיטת אמצעים מחמירים כלפי

 .  משתמשים

 

 

       



בסמים שימוש נגד העולמית הסוכנותנוסדה 1999 בשנת 

 

שימוש נגד הקודאת  העולמי הספורט תנועת מצהיא, 2004 בשנת  

 התווה ו בסמים שימוש נגד מדיניות מסמךשהווה  בסמים

בעולם המדינות וכל הספורט ענפי כלזהות ל תקנות. 

 

יםפועל ספורטיביםוגופים   הספורטת ותנועכל , הועד האולימפי, כיום  

  של זכויותיהם על להגן כדי  יהםממשלות עם פעולה בשיתוף

 .  בספורט סימום לחימת י"ע, ועל בריאותם נקיים ספורטאים

         

 

 

 



"Wherever and whenever the outcome 

of sporting competition has involved 

status, money or other similar 

rewards, attempts have been made to 

seek an advantage through doping". 

Dying to win. 

 

בכל פעם ובכל מקום שבו מתבצעות תחרויות  

פרסים או כסף מעורבים , ספורט על תארים

 תהליכי סימום



כולל אחזקה  בדופינגשימוש 

 ומכירה של חומרים אסורים

 חומרים 1.

 

 שיטות   2.



    (  אקסטזי ,טיפות אף) מפטמינים = ממריצים 

     קוקאין,  הרואין,  מורפין= משככי כאב 

     פוסיד  = משתנים 

    אנאבולי או  אנדרוגני =  סטרואידים 

     הורמון גדילה, אינסולין =  הורמונים  , 

 אריתרופויטין   

כן באחריותך  -על.  WADAי "המתעדכנת ע, לכל משפחה רשימה ארוכה של חומרים :מודגש•

קישור מהיר  .  WADAלהתעדכן לגבי רשימת החומרים האסורים באתר , הספורטאי ,האישית  

 מאתרינו  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://yaelrotem.files.wordpress.com/2010/02/89720genedoping.jpg&imgrefurl=http://yaelrotem.co.il/page/2/&usg=__oLODrcMJ8iUW3Ap9GmXHD7_4Lb8=&h=288&w=217&sz=14&hl=iw&start=10&zoom=0&itbs=1&tbnid=Kp-KwCllaSjhEM:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3D%25D7%25A1%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259D%2B%25D7%2591%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2598%26hl%3Diw%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


   התערבות פיזית 

   מוצרי דם 

   מנת דם 

   כדוריות אדומות 

   תוצרי דם 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.netonews.co.il/var/2211/322117-%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%2520%D7%93%D7%9D%2520-%2520%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA%2520%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%94%2520-%2520%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%2520%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%2520%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%96.bmp&imgrefurl=http://www.netonews.co.il/%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA&usg=__fjBiuYy6x5D6EnxZ-C5A4pNe3NY=&h=400&w=285&sz=335&hl=iw&start=33&tbnid=oV0iAtuok_fKAM:&tbnh=124&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3D%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25AA%2B%25D7%2593%25D7%259D%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Diw%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://radiohaifa.mediacast.co.il/SiteFiles/Image/dam.jpg&imgrefurl=http://radiohaifa.mediacast.co.il/news_more.aspx%3Fpage%3D62%26id%3D1&usg=__UpnhhGifogaR3KPcepY5N06bkdQ=&h=380&w=334&sz=28&hl=iw&start=3&tbnid=VsyKvIwqNkZnHM:&tbnh=123&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3D%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%25AA%2B%25D7%2593%25D7%259D%26gbv%3D2%26hl%3Diw


הוספת מים 

שתן זר 

מיץ 

אלימות   



ממריצים שימוש כרוני

 

   צריכה הולכת וגדלה                               , סבילות לחומר

 כדי להשיג אותו אפקט

        התמכרות פסיכולוגית 

   :מינון יתר                    

 פסיכוזות                                            



 

    

 אי שקט פסיכומוטורי 

   הפרעות בשינה 

 שטף דיבור, פעילות יתר 

   תוקפנות 

 או דכאוןאופוריה  



מאפשר המשך  ! מכבה נורה אדומה

ח נזק  "הפעילות הספורטיבית ע

 בריאותי

 התמכרות קשה -בטווח הארוך 



 מוריד משקל  •

מקטין את הריכוז      )מדלל שתן  •

 (המטבוליטיםהיחסי של 

 התייבשות -נזק 



מוריד מסה  , מעלה מסה שרירית - הורמון גדילה

                      מחזק רקמת חיבור                                                                                                              ,שומנית

  IHD  אקרומגליה:  סכנות

 ירידה בתוחלת החיים   סוכרת      

 שחמת כבד היפותירואידיזם      

 הפרעות במחזור ירידה בליבידו      

  



משפר את יכולת קשירת  , מגביר ייצור תאי דם אדומים

 החמצן

 רכיבה על אופניים  , ריצות ארוכות -משפר ביצועי סבולת  

  שחייה, טריאתלון

 ,מוות מצמיגות יתר  :סכנה 

:  עלול להגביר את הסיכון לארועים טרומבוטיים

 בצקת ריאות    , התקפי לב,שבץ

                            

  

 EPO-אריתרופויטין 



 מגבירים את היכולת להתאמן

 מאיצים את ההתאוששות

 מאיצים בנייה מחדש של רקמת שריר

 גורמים לעלייה במסת השריר

 גורמים לעלייה בכוח השריר

 

 סטרואידים אנאבוליים



 צהבת כבד-פגיעה בתפקודי

 דימומים  ספיקה כבדית-אי

             גידולים סרטניים     מחלת לב איסכמית

 אקנה חמורה

 דלקות וקרע בגיד

 עליה בלחץ דם

תופעות לוואי לשימוש כרוני בסטרואידים  

 אנאבוליים



 

     

 ועוד       ,  לחץ דם, גדילת שדיים, אין אונות -בגברים 

  

 הפרעות  , המחזור החודשיאובדן   -בנשים     

 ...שינויים ועוד, יתר-שיעור, התקרחות, בביוץ   



 דגשים
 

 

תזונתי או בשיטה אסורה  , שימוש בלתי אחראי בכל חומר רפואי

 .עלולים לפגוע בבריאות ובביצועים מיטביים

הוק את  -יש לבדוק אד. בשום מצב אין להסתמך רק על המצגת

רשימת החומרים האסורים מול אתר הסוכנות העולמית למניעת  

ר  "שייך או מול יו הינךאו מול התאחדות הספורט אליה , סימום

 הסוכנות הלאומית למניעת סימום בישראל

 

 2015 -חומרים ושיטות אסורים רשימת 

-ama.org/en/resources/science-www.wadahttps://

list-medicine/prohibited 
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TUE 
 

 

 

 TUE - 2015טופס 

והקוד החדש של   2015 -עם החלת ופרסום התקנון הלאומי 

WADA,  הותאם ופורסם גם טופסTUE ספורטאים  . חדש

גבי הטופס -מתבקשים להגיש את בקשותיהם על, ורופאיהם

הטופס הופץ ישירות לגורמים המוסמכים בכל . החדש בלבד

  -ניתן בכל עת להורידו ממרכז המידע באתרינו . איגודי הספורט

2information-http://www.inado.org.il/training 
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  תוספי תזונה

 

לעיתים  . יש לנקוט זהירות מיוחדת בשימוש בתוספי תזונה

 .  לחלוטין עלול להכיל חומר אסור" טבעי"תוסף 

ערכו בדיקה , לפני נטילת כל סוג של תוסף תזונה

 choice.org/-http://www.informed     :  באתר 

  

   

 :לקרוא מאמרו של מולי אפשטיין אודות תוספי תזונה מומלץ 

&6561http://www.wingate.org.il/Index.asp?ArticleID=

 110CategoryID= 

 

 

http://www.informed-choice.org/
http://www.informed-choice.org/
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 סימום בישראל-סיכום מבדקי

2002-2015 



 מספר בדיקות לשנה לפי מגדר



 לא ישראלים / מספר בדיקות לשנה לפי ישראלים 



 2002-2009מספר בדיקות לפי ענף בשנים 



 2010-2015מספר בדיקות לפי ענף בשנים 



 ( שלילי לסמים/חיובי)מספר בדיקות לשנה לפי תוצאה 



בית הדין המשמעתי וספורטאים  

 שהורשעו

http://www.inado.org.il/disciplinary-court 



 אחריות מלאה חלה עליכם  

 !הספורטאים
על כל שימוש או הכנסה לגופכם    

 :TUE' ל ללא ט"של החומרים הנ

 תרופות•

 תוספי תזונה•

 טיפול רפואי•

 עירוי נוזלים•
אם הינכם נוטלים חומרים    

מסוימים עליהם קיבלתם  

חובתכם  , אישור רפואי

להצטייד באישור בזמן  

 הבדיקה



 

בכל עת ובכל ( שתן או דם)מתן דגימה    

  .ומחוצה לה  מקום בזמן   תחרות

 

 שמירה על כללי אתיקה  •

 וציות להוראות צוות הבדיקה•

 תשובה חיובית= סירוב לבדיקה  



 Out of Competition -מחוץ לתחרות  .  1 

 שעות   48צריך להתייצב תוך  -ספורטאי מוזמן טלפונית

 

 צוות הבודקים מגיעים לבית הספורטאי! בדיקת פתע

  

 In Competition  -בזמן התחרות .  2

יקבל זימון בסיום  , ספורטאי שנקבע כי עליו להופיע למבדק 

 תוך שעההתחרות ויהיה עליו להתייצב לבדיקה 



   :ענפי ספורט אישיים

 .  לרוב נבדקים המקומות הראשונים ונבדק שלישי רנדומאלי

בהתאם  )על פי תקנון האיגוד או התחרות הספציפית  או

 (הבנלאומילהנחיות המשקיף 

 :ענפי ספורט קבוצתיים

 מתבצעת הגרלה במחצית



 בחדר הבדיקות –צוות הבדיקה + נוכחות של נציגי מכל קבוצה 

 במחצית המשחק לביצוע ההגרלה

קוביות מהשקית ומניח בתוך המעטפות   2נציג הקבוצה בוחר באופן אקראי 

 (שהוגרלו' מבלי לראות את המס)המיועדות לכל קבוצה 

סוגרים את המעטפות ונציגי הקבוצות חותמים על 

 .כדי שנהיה בטוחים שהמעטפה לא נפתחה, הסגירה

 .י צוות הבדיקה עד לפתיחתן"המעטפות נשמרות ע 

 

 

 כ והם המיועדים לבדיקה/קוביות 2מכל קבוצה מוציאים  



המלווה פותח את המעטפות בנוכחות של נציג הקבוצות  

 (.על המגרש)

 דקות לפני  5פתיחת המעטפות מתבצעת 

 .תום המשחק

 המעטפות נפתחות על משטח המשחק

רק נציג הקבוצה רשאי לראות מי הוגרל ונבחר להיבדק והוא האחראי  

 להביא את הנבדקים לצוות הבדיקה מייד עם תום המשחק

 

 ,  טופסי זימון לבדיקה מלווה הספורטאי ימלא לספורטאי 

 ...יציג לספורטאי את מיקום חדר הבדיקה ואת זכויותיו החל מרגע זה



טופס  
רישום 

 שחקנים
 
 
 

 

  לכל ספורטאי יש

מספר גופיה וכן  

 מספר סידורי

 

  הספורטאי נבחר על

פי המספר הסידורי  

 שעלה בהגרלה  



ספורטאי  

מלווה + 

 מטעמו

חבר צוות  

 משגיח -הבדיקה

בודק  

מצוות  

 הבדיקה

 נבדק

 ראש צוות הבדיקה

 בודק מצוות הבדיקה

 חדר המתנה

 חדר בדיקה

 נבדק

שירותים  

צמודים  

לחדר  

 הבדיקה



 

 

 בעל מספר זהה למספר שעל   -Aבקבוק  ערכת בדיקת שתן

 Bגבי המארז וזהה לבקבוק                

 

 בעל מספר זהה למספר שעל   -Bבקבוק 

 Aגבי המארז וזהה לבקבוק                



ת ייגש  \הספורטאי.    1
ת  \לשירותים בליווי חבר

 צוות הבדיקה

 
חובה לשמור על קשר .    2

עין בכל רגע בזמן מתן  
השתן ולוודא שלא 

מוכנסים נוזלים ממקור  
 זר

 

הנחיית הספורטאי  .    3
למלא את הכוס עד לקו  

 הרצוי
 



הכמות הנדרשת היא מינימום  

 ק"סמ 90של 

ת אינו  \במידה והספורטאי

מצליח לספק את כמות  

יש ללוותו  , השתן הדרושה

לספק לו  , לחדר ההמתנה

סגור  בקבוק מים 

 ....ולהמתין

יש להורות לספורטאי  

להניח את כוסית השתן  

בטווח ראייה שלו ושל            

 .  במלווה 



הבדיקה תחל כאשר יש בכוסית  

 כמות שתן מספקת

כוסית שתן  הספורטאי יבחר 

,  באופן מתוך מבחר כוסיות

יבחר מארז מבין מבחר 

ימלא את הטפסים  , מארזים

יכתיב את , הנדרשים לבד

הפרטים הנדרשים למילוי  

 .לראש צוות הבדיקה

הספורטאי יעביר את תכולת 

הכוסית אל תוך בקבוקי 

 B-ו Aהבדיקה 
 



A  מינימום  )ק "סמ 60-בקבוק שהולך לבדיקה

 (עד הקו המסומן

B  נבדק רק כאשרA  ק  "סמ 30 –הוא חיובי

 (מינימום עד הקו המסומן)



יש להשאיר בכוסית מספר  

טיפות שתן לבדיקת ריכוז  

 specificומשקל סגולי 

gravity י ראש  "שמתבצעת ע

 צוות הבדיקה הבדיקה



ראש צוות הבדיקה הבדיקה                      

 ימלא את טופס הבדיקה



ראש הצוות מוודא עם השחקן שהטופס  

 ,מולא כהלכה ללא טעויות זיהוי 

,  הספורטאי, ראש צוות הבדיקה  

המלווה ונציג הספורטאי יחתמו על  

 הטופס

 



הספורטאי מכניס את    

הבקבוק לשקית ניילון  

ובנוסף מכניס עותק ורוד  

של טופס הבדיקה לתוך  

 המארז

מועברים  , בתום הבדיקה בקבוקי השתן והטפסים

ל בהקדם  "לקירור ומשם נשלחים למעבדה בחו

 .האפשרי



 קבלת טופס זימון   -בתום התחרות 1.

 .לאחר קבלת הטופס ניתנת לספורטאי שעה חופשית -בתחרות2.

 .הגעה לתחנת הבדיקה שצוינה בטופס הזימון -בתום השעה 3.

 .למתן הדגימהמתוך מגוון כוסיות בחירת כוסית שתן 4.

 (.ממתינים בתחנת הבדיקה... במידה ואין שתן)מתן הדגימות 5.

 .ופתיחתו, מתוך מגוון מארזיםבחירת מארז בדיקה 6.

 .Bו  Aהעברת השתן מכוסית השתן לבקבוקון 7.

י ראש צוות  "ע)מילוי טפסים בהתאם למספרי הבקבוקים והמארז 8.

 (.הבדיקה

 .  TUE ))מתן האישורים הנדרשים 9.

 .חתימות על הטפסים וסגירת הערכה10.



 –" שעה חופשית"מרגע קבלת טופס זימון . 1 
 ולאחריה התייצבות בתחנת הבדיקה

 

כל פעולות הבדיקה מתבצעות על ידי . 2 
הכתבת , מילוי השתן-הספורטאי בלבד

הכנסה לקופסה  , מספרי זיהוי הבקבוקים
 .וסגירתה

 

 רשאי  להתלוות בנציג מטעמו –בזמן בדיקה . 3 
 

 

 



 : בזמן תחרות

 מוצמד לספורטאי משגיח אשר חובה עליו לשמור על קשר עין  , מרגע מתן הזימון •

 תפקיד המשגיח להדריך את הספורטאי  . של הספורטאי" השעה החופשית"בזמן   

 לבדוק כי אינו מתרוקן אלא כחלק מהליך  , באשר לחובותיו וזכויותיו בבדיקה  

 .הבדיקה ולוודא היכן ממוקמת תחנת הבדיקה  

 

 (תחילת מתן השתן)מרגע כניסתו של הספורטאי להליך הבדיקה •

 .  אסור עליו לעזוב את חדר הבדיקה וההמתנה 

 

 י הספורטאי  "כל הפעולות הדרושות לבדיקה ייעשו ע•

 



 
היות ומדובר בהליך רגיש בעל פוטנציאל להשלכות קשות על  

ולבדוק , חובה עלינו לבדוק עצמנו בכל שלב בבדיקה, הספורטאי

כי כל אופן מילוי הטפסים נעשה על פי ההוראות וכי , בשנית בסיומה

 .על ידנו או על ידי הספורטאי, לא נפלה שום טעות



COMPETITION \ OUT OF COMPETITION 09.11.10 

ISRAEL ISRAELI 

M 

ISRAEL SAILING 

12 

11:30 

10:50 

12:15 

' מס/ חזה' במידה ויש מס

יש לוודא  -גופייה יש לכתוב

כי הוא זהה לנכתב בטופס 

אך ורק )זימון לבדיקה 

'  במידה ויש מס(. בתחרות

  -גופייה יש לכתוב' מס/ חזה

יש לוודא כי הוא זהה לנכתב 

אך )בטופס זימון לבדיקה 

 (ורק בתחרות

השעה בה ניתן  

טופס הזימון  

יש  ) לספורטאי

לוודא כי הוא  

זהה לנכתב  

בטופס זימון  

רק בתום  , ימולא בסוף (.לבדיקה

, כל הליך הבדיקה 

 ית/ לפני שהספורטאי

 עוזב

מועד הגעה לתחנת  

יש לרשום את : הבדיקה

ה / השעה בא הגיע 

לתחנת   ית/ הספורטאי

לאחר תום השעה   -הבדיקה 

 ".החופשית"

יש  A:בקבוק   

למלא את המספר 

הנמצא על הבקבוק 

י  "גם ע: האדום

י  "ווידוא שלך וגם ע

הכתבה של הנבדק 

 .'את המס

יש למלא את המספר  B:בקבוק 

י  "גם ע: הנמצא על הבקבוק הכחול

י  "וגם עווידוא שלך 

הכתבה של הנבדק  

 .'המסאת 

יש למלא  

את המספר  

הנמצא על 

הערכה  

בחלק  

גם : החיצוני

י ווידוא  "ע

שלך וגם 

י הכתבה  "ע

של הנבדק 

 .'את המס

מחוץ   \בתחרות 

 לתחרות

123456 

123456 

במידה ויש לספורטאי  

יש לרשום בחלק   –הערות 

 .התחתון

כעת יש לעבור על הטופס  

,  לוודא שכל פרט מולא. בשנית

 .בצורה ברורה ומלאה

123456 



COMPETITION \ OUT OF COMPETITION 09.11.10 

ISRAEL ISRAELI 

M 

ISRAEL SAILING 

12 1 

10:50 

11:50 

09.11.10 

YISHAI DINNER 

ISRAEL ISRAELI 

לעבור בשנית כעת יש 

על כל השלבים  

מהתחלה ולוודא כי כל 

שנדרש למלא אכן  

ישנו ולא החסרתם  

 דבר

 

יש לתת  

לספורטאי  

  העותקאת 

  הצהוב

של טופס  

 .  הזימון

העותק את 

והמקור  הורוד

לצרף לטופס  

הבדיקה  

ולהשאירו 

 .אצלנו

 

 :לסיום

 



טופס המקנה אישור לשימוש בתרופה שיתכן  
 .  ומכילה חומר אסור

ניתן למצוא את הטופס באתר האיגוד או באתר  
 . WADAשל 

ספורטאי  : י גורם רפואי מוסמך"הטופס חתום ע
 –ספורטאי ארצי , איגוד בינלאומי –בינלאומי 

 .איגוד ארצי

בכל מחלה או טיפול צרוף מכתב מהרופא  
 .לקבלת הטופס –המטפל 

לפחות  חובה על הספורטאי לשלוח את הטופס 
 .ימים לפני התחרות 21

 

 

  

 



 על גבי הטופס נרשמו בזמן הבדיקה וכי הם נכונים הפרטיםוודא כי כל .    1

 

כך שלא ניתן לפתוח אותם אלה רק   -היטב   סגוריםבדוק כי הבקבוקונים .    2
 במעבדה

 

 חתימת ראש צוות הבדיקה וחתימות המלווים, חתימתךוודא .    3

 

 .שים לב ששמך מוסתר על גבי הטופס הנשלח עם הערכה.   4

 



 

 

. 
 

דין ספורטאי  
שלא התייצב  
למבדק כדין  

 מודה

 

  -במידה וחלה
.  חייב להודיע
צוות יצא  

   .לביתו

 
 



 סימום סרט אודות בקרת

צפה , לסקירה מהנה ואינפורמטיבית של המידע

-באינטרנט  WADAשל  בסרטון בקרת סימום

 לחצו כאן 

 

תהליך בקרת מניעת "  –להורדת המדריך 

מתוך תכנית הפיקוח על דופינג ברחבי  "  סימום

 לחצו כאן -העולם 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sWhudwnE3Fg
http://www.inado.org.il/doping-control



