
 A  Doping –Anti 
מצגת הסברה  



מאמין" ן"אני אנ מאמ



סכנותיו,הדופינגידע עלההנחלת1.
והגופים הלאומיים והבינלאומיים  

למיגורו גורוהפועלים ם למ הפועל
הנחלת ערכי הרוח הספורטיבית 2.
תהליך3 על שלהסבר הסמים בקרת בקרת הסמים של הסבר על תהליך3.

חובות וזכויות , הוועדה הממלכתית
הספורטאי

חשיפת נתוני בדיקות סמים בישראל4.

" WADAנאמני "הרחבת מעגל 5.



בתוכו"סימום"המונח מאגד בספורט מוםהמונח בספורט מאגד בתוכו ס
את כלל החומרים והשיטות  האסורים 

גלשימוש לצורך שיפור הישג ה ור ורך ל ו ל

פירוט והרחבה  
. בהמשךבהמשך



עומד הועדה בראש הועדה עומד       בראש
M.D  -אשרובק 'ר ז"ד

כל חבריה -מליאת הועדה
פ מערכים מוגדרים"פעילות ע ע ת כפע ע פ



הרתעהחינוך
מציאות ספורטיבית

נטולת   סימום בישראל
יותר" יותר,מהר ,חזק

ך

ותר ותר,מהר  ,חזק 
"נקי יותר, גבוה יותר

ענישה

בישראל הסמים בדיקות מדיניות שראלקביעת ם ב קות הסמ ות בד נ עת מד קב
מינוי והכשרת צוותי בדיקה

ומחקר נוך ומחקרחינוך ח
משמעת וענישה

WADA,UNESCO ,INADO-ל עם מעבדות ו"קשרים בינ



הזרועהזרוע
הביצועית



הוקמהבסמיםשימושנגדהעולמיתהסוכנות הוקמה בסמיםשימושנגדהעולמיתהסוכנות
  ברחבייא מוכרת וה, 1999 בשנת, שוויץ, בלוזאן
WADA-כהעולם WADAכהעולם



רוח רוחשימור רוחשימור שימור רוחשימור
ופיקוח   תיאום,קידוםהספורט

על המאבק נגד 

שימור רוח
הספורט
שימור רוח
הספורט

DOPING    על כל
צורותיו

פיתוח והטמעת  
הדרכהתוכניות הדרכהתוכניות



בספורט הגינותהינו סימבול ל השוויון סימן 
 לכבדםשישהכלליםאתמייצגהריבוע
.בספורט

: לוגוה צבעי
.  השופט את מייצג שלרוב הצבע הוא שחור       
קק ענפילהרבהמשחק שדהשלהצבעהואירוק 

.בריאות שמייצג צבעו ספורט

     PLAY TRUE הסלוגן        
מייצג"נכוןשחק""נקישחק"  מייצג,נכוןשחק,נקישחק

"הספורטיביתהרוח"ערכי  את



והוראות מחייבות הנקראת זו קבוצה של כללים
.  הקוד נגד שימוש בסמים
השתתפות בתחרויות ספורט לאומיות ל
" האולימפייםובינלאומיות בכלל ובמשחקים 

מחייבתבפרט בתבפרט  מח

ענפי  כלאת 
הומדינותל ספורטגופי להשתמש הספורט
  מערכת באותה

 ספורטגופי הומדינות
ולפעול ברוח   להסכים
כללי-ועל הקודפי

סטנדרטיזציה

הקודפי כללי-ועלחוקים



הוועדה הלאומית למניעת 

ל לWADAל

סימום בספורט
בישראל  WADAהזרוע הלאומית של

פועלת להעלאת המודעות ומניעה של שימוש בשיטות         
על אסורים יוכלו-וחומרים בישראל שספורטאים מנת ם על ם אסור וכלו  וחומר שראל  ם ב מנת שספורטא

"   ונקי יותר, חזק יותר , גבוה יותר, מהר יותר"להגיע 
לכל תחרות ומשחק בכלל  ולמשחקים האולימפיים  

בפרט
                     

הלוגו והסלוגן משקפים את 
המקצוענות וההגינות,השוויון 

בספורט  בצבעי ישראל 



תכלית המשחקים האולימפים                           
הרוח של החגיגה האנושיהיא והמוח ספורטיביםהגוף להישגים בהגיעם גה של הרוח א החג ם  ,הגוף והמוח האנוש,ה ב ם ספורט שג עם לה בהג

!תוך שמירת בריאות הגוף ,ישרה,בדרך הוגנת
תוכניות אנטי סימום נועדו  . יבית ספורטהלרוח  מנוגד  וסימום הוא ביסוד

לשמר תכלית זו של ספורט נקי

  

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



מצוינות  
בריאותבביצועים

,אתיקה
משחק הוגן
וישר

כבוד לעצמי 
ולמשתתפים  

אחרים מסירות  
ומחוייבות



שגור הספורטמאזסימום ראשית ימי

  
ל1928

מום שגור ת הספורט מאזס מ ראש
ביוון העתיקה

היהאתלטיקה,1928בשנת
הספורט הראשון שאסר את   ענף

בחומרים אסוריםהשימוש ם מוש בחומר םהש . אסור

רוכב אופניים ,1960בשנת      
נפטר במהלך המשחקים 

פעיל  האירוע זה . האולימפיים
ל ל ל לחץ על ארגונים להתחיל ל

.  בדיקות סמיםב



הראשונות להתחיל בדיקות סמים באליפות  היו פדרציות הספורט , 1966בשנת           
.רכיבה על אופניים וכדורגלשלהעולם

בדיקות סמים הוצגו לראשונה במשחקי החורף האולימפיים בגרנובל ובמשחקים          
ק .1968האולימפיים במקסיקו בשנת ק

סטרואידים נאסרו על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, 1976 - ב         
רבים בשנתפסולאחרנפסלוספורטאים היוסטרואידיםבשימוש לא אך ם          ם רב מוש  בשנתפסולאחר נפסלוספורטא םבש ד ו , סטרוא אך לא ה

ספורטאים לרמות על  סייעו לחלק מהמדינות ב. ,בדיקות ואף חמור מכך מספיק
.ידי מתן תרופות



בכל הנוגע להתיחסות לסמים אסורים" שנת התפנית"       
      

וינר  'מותה הפתאומי של האצנית האגדית פלורנס גריפית ג ,1988
.  בלבד 38והיא בת 

ל ל בדיקת סמים , במשחקים האולימפים  בסיאול,באותה שנה        
. נמצאה חיובית, אצן מקנדה, ונסון'בן גשנערכה ל

בן של הזהב ממנומדליית נשללה .  נשללה ממנומדליית הזהב של בן        

             



הסוכנות העולמית נגד שימוש בסמיםנוסדה 1999 בשנת       
            

הקוד נגד שימוש  אתמצה תנועת הספורט העולמייא,2004בשנת
כל  לתקנות המסמך המדיניות נגד שימוש בסמים ו, )קודה(בסמים 

בעולם המדינות וכל הספורט .ענפי הספורט וכל המדינות בעולםענפי

האולימפי,כיום הספורטותנועכל,הועד ספורטיביםת וגופים ום        מפ,כ ם ת הספורטותנועכל ,הועד האול ב ם ספורט וגופ
כדי להגן על זכויותיהם   יהם בשיתוף פעולה עם ממשלות יםפועל

.  י לחימת סימום בספורט"של ספורטאים נקיים ע
        



"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

.DOPINGתהליכי 



חומרים 1.1

שיטות2.

לל

טות 2. ש

כולל אחזקה בדופינגשימוש
אסורים חומרים של ומכירה של חומרים אסוריםומכירה



אף(מפטמינים=ממריצים )אקסטזיטיפות     אקסטזי,טיפות אף(מפטמינים =ממריצים (

   קוקאין, הרואין, מורפין=משככי כאב ן,ן,ן ק ק

     פוסיד  = משתנים

    אנאבוליאואנדרוגני = סטרואידים

     הורמון גדילה, אינסולין = הורמונים  ,
ןאריתרופויטין ט תרופו אר



פיזית התערבות   התערבות פיזית
דם מוצרי  מוצרי דם
דם מנת  מנת דם
 כדוריות אדומות
  תוצרי דם



מים םהוספת הוספת מ

שתן זר

מיץץ מ

ל אלימות



   

אי שקט פסיכומוטורי

בשינה הפרעות   הפרעות בשינה

יתר דיבורפעילות שטף שטף דיבור,פעילות יתר

תוקפנות  תוקפנות

תיאבוןחוסר תיאבוןחוסר

דכאוןאופוריה או ה או דכאוןאופור



כרוני מוש כרונשימוש ש

                     מוחינזק ק

טרשת עורקיםאו האצת \התפתחות ו    

פסיכוזות     

 :יתרמינון             

קצבהפרעות,דםלחץ קצבהפרעות ,דםלחץ                 

התכווצויות,  דיספניאה        



אדומה נורה המשך;מכבה מאפשר מאפשר המשך;מכבה נורה אדומה
עהפעילות הספורטיבית

קשה-נזק התמכרות התמכרות קשהנזק
מוות דני(סכנת אופניים רוכב רוכב אופניים דני       (סכנת מוות       

))1960באולימפיאדת רומא



מוריד משקל •

מקטין את הריכוז היחסי (מדלל שתן  •
)המטבוליטיםשל 

התייבשות -נזק 



גדילה-א שרירית-הורמון מסה מורידמעלה מוריד ,מעלה מסה שרירית-הורמון גדילה-א
רקמת חיבור                                 מחזק,שומניתמסה 

IHDאקרומגליה  :סכנות

ירידה בתוחלת החייםסוכרת    

שחמת כבדהיפותירואידיזם    

בליבידו במחזורירידה הפרעות הפרעות במחזורירידה בליבידו    



EPO-אריתרופויטין.ב
משפר את יכולת קשירת , מגביר ייצור תאי דם אדומים

ן.ב ט תרופו EPOאר

החמצן

סבולת ביצועי ארוכות-משפר אופניים,ריצות על רכיבה צוע סבולת  צות ארוכותמשפר ב ם,ר בה על אופנ רכ

שחייה,טריאתלון ,ן

מוות מצמיגות יתר      :סכנה 

                     



אנאבולייםג סטרואידים
מגבירים את היכולת להתאמן

ם.ג ם אנאבול ד סטרוא

מאיצים את ההתאוששות

מאיצים בנייה מחדש של רקמת שריר

גורמים לעלייה במסת השריר

ל גורמים לעלייה בכוח השרירל



תופעות לוואי לשימוש כרוני בסטרואידים  
ל

בתפקודי צהבתכבדפגיעה

אנאבוליים

צהבתכבד-פגיעה בתפקודי

כבדיתאי דימומיםספיקה דימומיםספיקה כבדית-אי

איסכמית לב גידוליםמחלת גידולים           מחלת לב איסכמית
סרטניים

אקנה         דיסליפדמיה

פסיכוזות -שינויים בהתנהגות 



     

    אין  , היפוספרמיה - בגברים 

שדיים        גדילת,אונות                   

הפרעות , המחזור החודשיאובדן   - בנשים      

בקולשינויים , יתר-שיעור, התקרחות, בביוץ   



אחריות מלאה חלה על  
!הספורטאי

אחריותו של הספורטאי היא על כל 
שימוש או הכנסה לגוף של 

ל" :ל"החומרים הנ
תרופות•
תוספי תזונה•
אם הספורטאי נוטל   טיפול רפואי•

עליהם מסויימים חומרים
עירוי נוזלים•

הם  ם על מ ם מסו חומר
חובתו  , קיבל אישור רפואי

בזמן באישור שור בזמן להצטייד ד בא להצט
הבדיקה



בכל עת ובכל  )שתן או דם(מתן דגימה 
תחרות בזמן להמקום ומחוצה .ומחוצה להמקום בזמן   תחרות

שמירה על כללי אתיקה  •
וציות להוראות צוות הבדיקה•

תשובה חיובית= סירוב לבדיקה 



Oל t f C titi Out of Competition-מחוץ לתחרות .  1 
שעות   48צריך להתייצב תוך  -ספורטאי מוזמן טלפונית

צוות הבודקים מגיעים לבית הספורטאי! בדיקת פתע

 
התחרות2 Inבזמן Competition 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

המשקיף )הבנלאומילהנחיות )הבנלאומילהנחיות המשקיף

קבוצתיים ספורט ם:ענפי :ענפ ספורט קבוצת
מתבצעת הגרלה במחצית



בחדר הבדיקות–צוות הבדיקה+נוכחות של נציגי מכל קבוצה

במחצית המשחק לביצוע ההגרלה

אקראי באופן בוחר הקבוצה המעטפות2נציג בתוך ומניח מהשקית קוביות
קוביות והם המיועדים לבדיקה 2מכל קבוצה מוציאים  

קוביות מהשקית ומניח בתוך המעטפות2נציג 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 ע,

.י צוות הבדיקה עד לפתיחתן"המעטפות נשמרות ע



מתבצעת המעטפות המשחק5פתיחת תום לפני .דקות חת המעטפות מתבצעת .דקות לפנ תום המשחק5פת
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

המלווה פותח את המעטפות בנוכחות של נציג הקבוצות  
)ל( ).על המגרש(

, טופסי זימון לבדיקהמלווה 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
הסידורי המספר דור פי פ המספר הס

שעלה בהגרלה  



רופאבודק  
חדר בדיקה

מצוות 
הבדיקה

רופא  
הבדיקה

נבדקבודק מצוות הבדיקה

ם  שירותים רות ש
צמודים  

לחדר
ספורטאי   

מלווה  + 
נבדק

לחדר  
הבדיקה

מטעמו
חבר צוות  
משגיחהבדיקה המתנה משגיח-הבדיקהחדר חדר המתנה



בעל מספר זהה למספר שעל  - Aבקבוק ערכת בדיקת שתן
לבקבוק וזהה המארז Bגבי Bגבי המארז וזהה לבקבוק               

שעל-Bבקבוק למספר זהה מספר בעל בעל מספר זהה למספר שעל -Bבקבוק
Aגבי המארז וזהה לבקבוק                



ת ייגש \הספורטאי.    1
חבר בליווי ת\לשירותים ת \לשירותים בליווי חבר

צוות הבדיקה

חובה לשמור על קשר  .    2
עין בכל רגע בזמן מתן ל

השתן ולוודא שלא  
ממקור נוזלים מוכנסים נוזלים ממקור מוכנסים

זר

הנחיית הספורטאי  .    3
לקו עד הכוס את למלא את הכוס עד לקו למלא

הרצוי



מינימום היא הנדרשת מום  הכמות נ א מ הכמות הנדרשת ה
ק"סמ 90של 
ת אינו  \במידה והספורטאי

ל מצליח לספק את כמות  ל
יש ללוותו , השתן הדרושה

לל ל לספק לו ,לחדר ההמתנה
סגור  בקבוק מים 

....ולהמתיןל
יש להורות לספורטאי  

להניח את כוסית השתן ל
בטווח ראייה שלו ושל             

. במלווהל



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

Bכאשר רק חיוביAנבדק ק"סמ30–הוא Bנבדק רק כאשרA וב ק  סמ30הוא ח
)מינימום עד הקו המסומן(



יש להשאיר בכוסית מספר 
ריכוז לבדיקת שתן טיפות שתן לבדיקת ריכוז טיפות

 specificומשקל סגולי 
gravityי רופא "שמתבצעת ע

קההבדיקה הבד



רופא הבדיקה ימלא את טופס הבדיקה



הרופא מוודא עם השחקן  
שהטופס מולא כהלכה ללא 

,טעויות זיהוי
, הספורטאי, רופא הבדיקה

יחתמו הספורטאי ונציג חתמו המלווה ג הספורטא  המלווה ונצ
על הטופס



הספורטאי מכניס את    
ניילון לשקית לון הבקבוק ת נ הבקבוק לשק

ובנוסף מכניס עותק ורוד  
לתוך הבדיקה טופס של טופס הבדיקה לתוך של

המארז

מועברים  , בתום הבדיקה בקבוקי השתן והטפסים
בחו למעבדה נשלחים ומשם בהקדם"לקירור ל 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 הדגימות5. ן(ן )קן

.ופתיחתו, מתוך מגוון מארזיםבחירת מארז בדיקה 6.

.BוAהעברת השתן מכוסית השתן לבקבוקון7. ן ק ק ן ן

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

.  TUE )(מתן האישורים הנדרשים 9.
.חתימות על הטפסים וסגירת הערכה10.



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

כל פעולות הבדיקה מתבצעות על ידי . 2 
בלבד השתן-הספורטאי מספרימילוי הכתבת לו השתןהספורטא בלבד הכתבת מספר ,מ
.הכנסה לקופסה וסגירתה,זיהוי הבקבוקים

רשאי  להתלוות בנציג מטעמו–בזמן בדיקה.3 



: בזמן תחרות

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

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

בבדיקה וזכויותיו לחובותיו מהליך,באשר כחלק אלא מתרוקן אינו כי לבדוק קה    ו בבד ות ו וזכו ך , באשר לחובות נו מתרוקן אלא כחלק מהל לבדוק כ א

.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•



על קשות להשלכות פוטנציאל בעל רגיש בהליך ומדובר היות ומדובר בהליך רגיש בעל פוטנציאל להשלכות קשות על  היות

ולבדוק  , חובה עלינו לבדוק עצמנו בכל שלב בבדיקה, הספורטאי

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

טעות שום נפלה הספורטאילא ידי על או ידנו על ד הספורטא,לא נפלה שום טעות דנו או על  .על 



מחוץ   \בתחרות 
לתחרות

כעת יש לעבור על הטופס  
מולא.בשנית פרט שכל ,לוודא

COMPETITION \ OUT OF COMPETITION09.11.10
ISRAEL ISRAELI

השעה בה ניתן  
טופס הזימון 

ת , לוודא שכל פרט מולא.בשנ
.בצורה ברורה ומלאה

ISRAEL ISRAELI

M

ISRAELSAILING

1210:50
'  מס/ חזה' במידה ויש מס

יש ( לספורטאי
לוודא כי הוא 
זהה לנכתב 

11:30
12:15

יש לוודא -גופייה יש לכתוב
כי הוא זהה לנכתב בטופס  

אך ורק  (זימון לבדיקה 
'  במידה ויש מס). בתחרות

לכתוב'מס/חזה יש -גופייה

בטופס זימון 
).לבדיקה רק בתום   , ימולא בסוף

, כל הליך הבדיקה 
  ית/ לפני שהספורטאי

מועד הגעה לתחנת  
יש לרשום את  : הבדיקה

ה / השעה בא הגיע 
לתחנת  ית/ הספורטאי
ל

יש  A:בקבוק   
המספרB:בקבוקלמלא את המספר  את למלא יש למלא יש 123456

123456
123456

ש לכתובמס/ חזה ה  גופ
יש לוודא כי הוא זהה לנכתב  

אך  (בטופס זימון לבדיקה 
)ורק בתחרות

עוזב לאחר תום השעה -הבדיקה
".החופשית"

הנמצא על הבקבוק 
י "גם ע: האדום

י  "ווידוא שלך וגם ע
הכתבה של הנבדק  

המס 'את

ש למלא את המספרB:בקבוק
י  "גם ע: הנמצא על הבקבוק הכחול

י  "וגם עווידוא שלך 
הנבדק של הכתבה

את המספר  
הנמצא על 

הערכה 

123456

הכתבה של הנבדק.את המס
.'המסאת 

בחלק  
גם  : החיצוני

י ווידוא "ע
שלך וגם  ל

י הכתבה "ע
של הנבדק  

'
במידה ויש לספורטאי  

בחלק– הערות לרשום .'את המסיש יש לרשום בחלק– הערות
.התחתון



:לסיום

COMPETITION \ OUT OF COMPETITION09.11.10

יש לתת  
לספורטאי  

ISRAEL ISRAELI

M

ISRAELSAILING

121

  העותקאת
  הצהוב

טופס של
10:50 לעבור בשנית  כעת יש 

על כל השלבים  
כל כי ולוודא מהתחלה

של טופס  
.  הזימון

11:50
מהתחלה ולוודא כ כל 

שנדרש למלא אכן  
ישנו ולא החסרתם 

דברדבר

העותק  את

09.11.10
ISRAEL ISRAELI

והמקור   הורוד
לצרף לטופס 

הבדיקה
YISHAI DINNER

קה   הבד
ולהשאירו  
.אצלנו



טופס המקנה אישור לשימוש בתרופה שיתכן 
אסור חומר . ומכילה חומר אסורומכילה

ניתן למצוא את הטופס באתר האיגוד או באתר  
WADAשל .WADAשל

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

.איגוד ארצי
מהרופא מכתב צרוף טיפול או מחלה בכל מחלה או טיפול צרוף מכתב מהרופא בכל

.לקבלת הטופס–המטפל 
הטופס את לשלוח הספורטאי על לפחותחובה 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  
כדין ן למבדק למבדק כד

מודה

 -במידה וחלה
.  חייב להודיע
יצא צוות יצא צוות
  .לביתו



נתונים מספרים
השנים האחרונות 10בדיקות במהלך 
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אתלטיקה
בדמינטון
דו'גו

הרמת משקולות
התעמלות אומנותית

נתונים מספרים   
נדגמים'מס ענפים

טאקוונדו
טניס
טריאתלון
כדוריד
םמססייף ם נדגמ ענפ

21

25

סייף
קליעה
שחייה
שחייה צורנית
שחייה מים פתוחים

15 15
16

18
17
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20
שייט
התעמלות מכשירים
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נתונים מספרים 
השנים במהלך חיוביות םבדיקות ות במהלך השנ וב קות ח בד

לפי ענפים
כדורסל רוגבי שחייה

5

כדורסל רוגבי שחייה
טניס שולחן הרמת משקולות שייט
טריאתלון אתלטיקה

3

4

4

2

3

3

1

2

2

0

1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



הממלכתית הוועדה של הדין תבית ן של הוועדה הממלכת ת הד ב
נרחבות סמכויות בעל והינו ערכאות שתי כולל דין ות נרחבותבית נו בעל סמכו ן כולל שת ערכאות וה ת ד ב

לשפוט ולברר כל תלונה כנגד ספורטאי  , תפקידו
.  הנחשד בשימוש בסמים

  
לרבות שמיעה  , עוסקת בדיון עצמו - ערכאה ראשונה

בפניו מביאים הצדדים אשר הראיות חומר , ובחינת חומר הראיות  אשר הצדדים מביאים בפניוובחינת
.ומתן פסק דין כתוב ומנומק

  
  

עוסקת בערעורים על החלטות שניתנו   - ערכאת ערעור
.על ידי ערכאת השיפוט הראשונה

.הינם עורכי דין ותיקים ומנוסים, היושבים בדין כל, בערכאה זו



FAIR PLAY
היו שליחי הספורט הנקי


