
  דבר היו¢ר הנכנס

 Æבספורט סימום  למניעת  הוועדה הממלכתית  כיו¢ר  לתפקידי   נכנסתי  בימים אלה 

זכות ואתגר הם לי¨ להיות חלק משמעותי מהמאמץ הבינלאומי לעצב ולהשפיע על 

Æהספורט הנקי בכלל ובמדינת ישראל בפרט

שנת µ±∞≥¨ מהווה ציון דרך במאבק נגד השימוש בשיטות¨ בחומרים אסורים ובתרופות משפרי יכולת 

בספורטÆ עם פרסום והחלת הקוד הבינלאומי למניעת סימום¨ הגישה הינה מחמירה מבעבר¨ עם אפס 

ÆINADO ושל WADA סובלנות כלפי ספורטאים שהפרו את כללי מניעת הסמים של

בטוחני כי הספורט הישראלי והעוסקים בו¨ מתנהלים באופן הראוי והמתחייב וכי תשעת הספורטאים 

Æשהובאו בפני בית הדין של הוועדה במרוצת השנים מהווים את החריג בספורט

אני מצפה מהספורטאים לפעול ברוח ערכי הספורט ולהזכירם כי עליהם באופן אישי חלה האחריות לכל 

Æהנכנס לגופכם

בה בעת¨ נדרש שיתוף פעולה מכל בעלי העניין∫ איגודים וגופי הספורט בישראל תוך מימוש אחריותם 

 Æלקיים הסברות לספורטאים וסיוע בידנו בקיום בדיקות הסימום בתחרויות ומחוצה להם

ההתמודדות עם האתגר הגדול ביותר של האולימפיזים ≠ הגינות וניקיון הספורט תוך שמירה על בריאות 

ומתואם  ועלינו לרכז מאמץ משותף  כולנו  והמוסר המתחייבים¨ הינה של  וכללי האתיקה  הספורטאים 

Æלשם כך

להעלאת  בדבקות  לפעול  נמשיך  הח¢מ  ובראשם  הוועדה  חברי  בישראל¨   WADA של  הביצועית  כזרוע 

Æהמודעות והמניעה¨ האכיפה והענישה בכל הקשור לסימום בספורט

אני מבקש להודות ולהוקיר את קודמי בתפקיד¨ ד¢ר זßק אשרוב¨ היו¢ר היוצא של הוועדה הממלכתית 

Æעל פועלו רב השנים בוועדה ועל הישגיה תחת כהונתו ®INADO© למניעת סימום בספורט

בברכת חג שמח וספורט נקי

פרופסור שאול שרייבר
יו¢ר הוועדה הממלכתית למניעת סימום

±Æ¥Æ±µ

בר היו¢ר הנכנס

זכות   Æבספורט סימום  למניעת  הממלכתית  הוועדה  כיו¢ר  לתפקידי   נכנסתי  אלה  בימים 

ואתגר הם לי¨ להיות חלק משמעותי מהמאמץ הבינלאומי לעצב ולהשפיע על הספורט הנקי 

Æבכלל ובמדינת ישראל בפרט

ובתרופות  אסורים  בחומרים  בשיטות¨  נגד השימוש  דרך במאבק  ציון  מהווה   ¨  ≤∞±µ שנת 

משפרי יכולת בספורטÆ עם פרסום והחלת הקוד הבינלאומי למניעת סימום¨ הגישה הינה 

מחמירה מבעבר¨ עם אפס סובלנות כלפי ספורטאים שהפרו את כללי מניעת הסמים של 

ÆINADO ושל   WADA
תיקון∫

וכי תשעת  והמתחייב  בו¨ מתנהלים באופן הראוי  והעוסקים  כי הספורט הישראלי  בטוחני 

Æהספורטאים שהובאו בפני בית הדין של הוועדה במרוצת השנים מהווים את החריג בספורט

אני מצפה מהספורטאים לפעול ברוח ערכי הספורט ולהזכירם כי עליהם באופן אישי חלה 

Æהאחריות לכל הנכנס לגופכם

בה בעת¨ נדרש שיתוף פעולה מכל בעלי העניין∫ איגודים וגופי הספורט בישראל תוך מימוש 

אחריותם לקיים הסברות לספורטאים וסיוע בידנו בקיום בדיקות הסימום בתחרויות ומחוצה 

 Æלהם

ההתמודדות עם האתגר הגדול ביותר של האולימפיזים  הגינות וניקיון הספורט תוך שמירה 

לרכז  ועלינו  כולנו  הינה של  והמוסר המתחייבים¨  וכללי האתיקה  על בריאות הספורטאים 

Æמאמץ משותף ומתואם לשם כך

כזרוע הביצועית של WADA  בישראל¨ חברי הוועדה ובראשם הח¢מ נמשיך לפעול בדבקות 

Æלהעלאת המודעות והמניעה¨ האכיפה והענישה בכל הקשור לסימום בספורט


