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ניוזלטר
מדעי

רפואת ספורט

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

אירועים והישגים

פתיח לניוזלטר

אנו שמחים להשיק את המהדורה הראשונה של הניוזלטר המדעי-
רפואי של הוועד האולימפי בישראל בשיתוף היחידה לספורט
הישגי ,הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי בישראל והסוכנות
הלאומית למניעת סימום בספורט.
מטרת הניוזלטר היא לשתף ולעדכן אתכם הקוראים בתכני
העשייה המגוונים של השותפים המקצועיים שלנו ולהנגיש לכם
את החידושים שמשיקים לעולמות התוכן בהם אנו עוסקים.
קובץ ה pdf-שלפניכם הוא קובץ אינטראקטיבי .העברת הסמן על
הקישורים הפעילים שבקובץ והקלקה עליהם ,תנווט אתכם מתוך
הקובץ עצמו למאמר המלא ו\או לאתרי אינטרנט בהם תמצאו
הרחבה על התכנים שבניוזלטר.
ברצוננו להודות לחברי מערכת הניוזלטר :פרופסור דני נמט  -המנהל
הרפואי של הוועד האולימפי בישראל ,פרופסור גל דובנוב-רז  -יו”ר
הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי בישראל ,ד”ר איתי זיו  -ראש
תחום ההסברה בסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט ויניב
אשכנזי  -מתאם מקצועי ביחידה לספורט הישגי.
בברכת קריאה נעימה!

גילי לוסטיג

מולי אפשטיין

מנכ”ל
הוועד האולימפי בישראל

מנהל מדעי ועורך הניוזלטר
הוועד האולימפי בישראל
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הוועד האולימפי בישראל
הוועד האולימפי בישראל:
שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחום המדעי
הוועד האולימפי בישראל יצר לאחרונה שיתופי פעולה
אסטרטגיים עם מוסדות אקדמיים ועם חברות מסחריות בעלות
שם עולמי ,במטרה להשיג יתרון בידע מדעי ובטכנולוגיה על פני
המתחרים בעולם.
א .שיתוף פעולה עם הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל .במסגרת
שיתוף פעולה זה יעניק המוסד היוקרתי שירותים בתחומי
הביומכניקה וניתוחי התנועה והפיתוח הטכנולוגי  -תחומים שלא
זכו לתשומת-לב בעבר.
הוועד האולימפי בישראל והיחידה לספורט הישגי הגדירו את תחומי
היישום העיקריים במטרה להשיג שיפור בביצועי הספורטאים.
התחומים שהוגדרו הם:
השבחת טכניקת הביצוע לשם שיפור ביצועים
זיהוי גורמי סיכון בתנועה לשם הפחתת פציעות
עיצוב אמצעי עזר וסביבת עבודה  -סוגי חומרים של ציוד
לתחרויות ולאימונים ,תנוחות עבודה (לשם מה?) לדוגמה ,ניתוח
תנוחת הרכיבה של רוכב האופניים
פיתוח תוכנות ייחודיות
הנדסת מכונות ורובוטיקה.
פרויקט שמתנהל בימים אלה עוסק בפיתוח אמצעי מדידה

להגדרת תכונות הסנפיר של גלשני הרוח .בפרויקט שותפים
גור שטיינברג ,מאמן נבחרת הגולשים הלאומית ,ופרופסור אלון
וולף ,מנהל המעבדה לביומכניקה ולרובוטיקה בפקולטה להנדסת
מכונות בטכניון.
ב .שיתוף פעולה עם מכון ויצמן למדע ועם חברת .Daytwo
במסגרת שיתוף פעולה זה זוכים ספורטאי הסגל האולימפי למיפוי
הרצף של חיידקי המעי שלהם (מיקרוביום) ,במטרה להתאים
עבורם תזונה אישית ( .)Personalized Nutritionמלבד שירותי
המיפוי והתזונה שניתנים באמצעות חברת  ,Daytwoבשיתוף
תזונאי הספורט של מכון וינגייט ,יזם הוועד האולימפי בישראל
מחקר שיובילו פרופסור ערן אלינב ופרופסור ערן סגל ,חוקרים
בכירים במכון ויצמן ,בשיתוף חוקרי המרכז למחקר ולרפואת
ספורט במכון וינגייט.
ג .שיתוף פעולה עם חברת  .SleepRateהחברה ,בראשותה
של ד”ר אנדה בהרב ,פיתחה אלגוריתמים לניתוח איכות השינה
באמצעות חיישן שמונח מתחת למזרן ואפליקציה שמותקנת על
הטלפון החכם .ניתן לנטר את איכות השינה של הספורטאי ,והמידע
שמתקבל חיוני למאמן ולאנשי המעטפת הרפואית ,שאמונים על
בקרת תהליכי האימון וההתאוששות של הספורטאי.

מולי אפשטיין
פיזיולוג מאמץ .M.Sc
המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל
ומנהל קורס עתודת המאמנים הלאומיים במכון וינגייט
muli@nocil.co.il
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פרופסור דני נמט

הוועד האולימפי בישראל

סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר
מנהל מרכז ספורט ובריאות לילדים ונוער
והמנהל הרפואי של הוועד האולימפי בישראל

המודל הרפואי-מדעי
למיטוב הטיפול בספורטאי הסגל האולימפי בישראל
הטיפול הרפואי-מדעי בספורטאי הסגל האולימפי והמעקב
אחריהם מהווים אתגר מקצועי וניהולי .בניגוד למערך רפואת
הספורט בקבוצות ספורט ,הסגל האולימפי כולל שילוב של מספר
רב של מקצועות ספורט ,קבוצתיים ואישיים ,השונים לעתים
בתכלית זה מזה .הספורטאים מתאמנים באתרים שונים (חלקם
אף בחו”ל) ובלוחות זמנים שונים של אימונים ותחרויות .כל ענף
ספורט אולימפי מציב דרישות פיזיולוגיות שונות ודורש התייחסות
תזונתית ופסיכולוגית שונה .גם טיפולים שבשגרה ,פציעות ואפילו
מחלות הם לעתים קרובות ייחודיים לספורט הספציפי .ייחודיות זו
מחייבת את הצוות הרפואי-מדעי המטפל בספורטאי האולימפי
להתמקצע בטיפול באותו סוג הספורט הספציפי .כדי למטב את
הטיפול בספורטאי האולימפי בישראל נבנה מודל רפואי-מדעי
ייחודי ,הבנוי כמארג המאפשר התמקצעות תוך שיתוף פעולה בין
כלל המטפלים לבין הספורטאי וצוות המאמנים.
ענף 3
ענף 2
ענף 1
		
ראש תחום
תחום
				
					
רפואה
פיזיותרפיה 					
					
תזונה
פיזיולוגיה 					
פסיכולוגיה 					
					
עיסוי
אורתופדיה 					
					
אימון יכולות גופניות

בכל אחד מתחומי הטיפול (לדוגמה :תזונה ,פיזיותרפיה וכו’) מונה
אחראי מקצועי ,שירכז וינחה את אנשי המקצוע בתחום אחריותם.
כל אחד מאנשי המקצוע יתעדכן ויתמקצע בענף שבו הוא מטפל.
יתקיימו מפגשי רוחב תחומיים שמטרתם התעדכנות מקצועית,
ובמקביל יתקיימו מפגשי אנך לענפי הספורט ,ובהם ייטלו חלק
כל המטפלים בספורטאים באותו ענף .מטרת המפגשים הללו
היא דיווח ועדכון הצוות המקצועי בטיפול בספורטאי .המפגשים
יתקיימו בתדירות קבועה וידווחו ליחידה לספורט הישגי ולוועד
האולימפי.

מודל מטריציוני של המעטפת המדעית-רפואית

במהלך המעקב והטיפול בספורטאים נאסף מידע רב ,שעשוי
לסייע במיטוב יכולות הספורטאי .לאחרונה יזם הוועד האולימפי
בישראל הטמעת תוכנת ניהול של מידע רפואי-מדעי ,שתאפשר
לצוותים המטפלים ולצוות האימון לרכז בצורה מאובטחת ,תוך
שמירה על פרטיות הספורטאי ,מידע שישמש את הצוותים
בקידום הספורטאי.
חלק נוסף בבניין המודל הוא מחקר יישומי בספורט ,שמטרתו
לשפר את יכולותיו וביצועיו של הספורטאי באימונים ובתחרויות.
המחקר היישומי ייערך בשיתוף עם גופי מחקר מובילים בארץ
ובעולם ויבחן דרכים למתן מענה לצורכי הספורטאי והצוות המלווה
אותו ,תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות.
בספורט התחרותי ,ובמיוחד בקרב ספורטאי עילית ,כאשר ההבדל
בין הצלחה לכישלון הוא לעתים עשירית שנייה או סנטימטרים
בודדים ,שיתוף פעולה בין הספורטאי ,צוות האימון והצוות הרפואי-
מדעי המלווה אותו הוא הכרחי.
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רפואת ספורט
אומגה 3-ויכולת ביצוע
של מאמצים גופניים
ההשפעה המיטיבה של חומצות השומן אומגה 3-בקרב
האוכלוסייה הכללית ידועה זה מכבר אך לאחרונה גבר העניין
בשימוש בתוספי אומגה 3-גם באוכלוסיית הספורטאים ,ובעיקר
אלה שאינדקס אומגה 3-שלהם נמוך .מתברר שהדבר עשוי לסייע
בהתאוששות השריר ובהפחתת כאבים לאחר מאמץ עצים,
בהפחתת מדדי דלקת ובשיפור בריאות הלב ומדדים פיזיולוגיים
שונים.
חומצות השומן מסוג אומגה 3-משמשות כחומר מוצא ליצירת
רכיבים אנטי-דלקתיים לשם הפחתת תהליכי דלקת .החומצות
הללו נמצאו כחיוניות למניעה ולטיפול במצבים ובמחלות עם בסיס
דלקתי ,ויש להן השפעה חשובה על תפקוד המערכת החיסונית,
מערכת העצבים המרכזית ועוד .בשל המבנה הכימי הייחודי שלהן
מהוות חומצות אומגה 3-חלק מהרצפטורים ,והן חיוניות בשמירה
על מבנה ממברנת תאי הגוף ,ובמיוחד זה של תאי העצב והשלוחות
העצביות.
על סמך המידע הקיים כיום לא ניתן להסיק חד-משמעית שקיימת
השפעה ארגוגנית (משפרת ביצועים) של תוספי אומגה3-
בספורטאים ,אולם שימוש המותאם אישית לספורטאים
שאינדקס אומגה 3-שלהם נמוך עשוי לסייע בשיפור התאוששות
השריר ,בהפחתת כאבים לאחר אימון עצים ובשיפור בריאות הלב.
הדבר יאפשר לספורטאים רצף אימונים יעיל יותר ושמירה על
בריאות טובה.
לכתבה המלאה הקליקו כאן (עמוד )39

איילת וינשטיין

ראש מדור תזונה,
המרכז לרפואת ספורט ולמחקר
במכון וינגייט
ayeletw@wingate.org.il
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123RF, Denys Kuvaiev

רפואת ספורט
אימון ספורטאי עילית צעירים:
עמדת הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי הבין-לאומי
האם גם ילדכם ,שזה עתה חזר הביתה מחוג הספורט שלו,
יכול להיות ספורטאי הישג ואולי אף ספורטאי אולימפי? התשובה
היא כן ,אולם לשם כך יש צורך שיתחברו מספר רב של גורמים
מולדים (גנטיים ,אנטומיים ,פיזיולוגיים וביולוגיים) ,גורמים סביבתיים
(אופי הילד והמעטפת המשפחתית ,מסגרת האימון ,תזונה ,שינה
וכו') וכמובן גם טיפת מזל...
הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי הבין-לאומי פרסמה מסמך
בנושא ספורטאי עילית צעירים ,בין היתר מתוך דאגה לבריאותם
ולשם מתן המלצות לאימון נכון ובטוח .ספורטאי אלו מתאפיינים
ביכולות ספורטיבות גבוהות ,וכבר בגיל צעיר הם משתתפים
באימונים ייחודיים ובתחרויות .כמו לכלל האוכלוסייה הצעירה ,גם
לספורטאי עילית צעירים ישנם צרכים חברתיים ,רגשיים וגופניים
מיוחדים ,המשתנים עם הגדילה וההתבגרות .הוועד האולימפי
הבינלאומי ממליץ כי ההורים יספקו לילדיהם הספורטאים מעטפת
טובה ,הכוללת אורח חיים בריא  -תזונה מתאימה ושינה מספקת,
התפתחות אקדמית ורווחה נפשית ,תוך צמצום הלחץ בתחרויות
ובאימונים ככול האפשר .עליהם לוודא כי התהליך נעים לילד
ומתרחש מתוך רצון אישי שלו ולא בעקבות לחץ חיצוני שלהם או
של מאמנים או חברים.
ידוע היטב כי גם בקרב ילדים ניתן לשפר כוח ויכולות אירוביות
ואנאירוביות ,וכמובן גם תפקוד ספורטיבי .המבנה המומלץ של

אימוני כוח כולל עד  3-2אימונים בשבוע ,שבהם מבוצעים תרגילים
לקבוצות שרירים גדולות תוך שילוב של שרירים אגוניסטים
ואנטגוניסטים .אימונים אירוביים צריכים להתבצע עד  4-3פעמים
בשבוע במשך  60-40דקות כל אחד ,בקצב לב של 90%-85
מהקצב המרבי .אימונים אנאירוביים מוגדרים ככאלה המבוצעים
בעצימות גבוהה למשכי זמן קצרים (פחות מ 30-שניות) .חשוב
לדעת שזמן ההתאוששות של ילדים ממאמצים אנאירוביים קצר
בהרבה בהשוואה למבוגרים.
כדי לפתח אצל צעירים היבטים פסיכולוגיים בספורט כמו
מוטיבציה ,ביטחון עצמי ,שליטה רגשית וריכוז ,הם צריכים לקבל
גם אימונים מנטאליים .תזונה מתאימה מהווה גם היא מרכיב
הכרחי אצל ספורטאים צעירים ,ועליהם להקפיד על תזונה מאוזנת,
שתייה מספקת ותזמון אכילה נכון סביב האימונים לשם תמיכה
בגוף המתאמן שעות רבות בשבוע .יש לדעת כי עם הגדילה
וההתפתחות משתנות לעתים העדפותיו של הילד לגבי סוג המזון,
הרכבו ,הכמויות ,והדרישות הקלוריות .כל אלה מוכתבים גם על-ידי
לוחות הזמנים של האימונים והלימודים בבית-הספר.
זאת ועוד .חשוב להסביר לילדים כי אם מופיעים כאבים כלשהם,
או קושי גופני או נפשי החורג מגבולות הסביר ,יש לדון בכך עם
צוות האימון ולפנות לבירור רפואי בהתאם לצורך.

פרופ’ גל דובנוב-רז

יו”ר הועדה הרפואית ,הוועד האולימפי בישראל,
מנהל מרפאת ספורט ואורח חיים בריא,
בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים,
מרכז רפואי ע"ש חיים שיבא ,תל השומר
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רפואת ספורט
גנטיקה וספורט
האם ימצא פרופיל גנטי ייחודי
אצל ספורטאי-על
זה כבר מזמן לא מדע בדיוני .המחקר הגנטי בתחום הספורט,
הצובר תאוצה בעשורים האחרונים ,עשוי להביא בעתיד הלא רחוק
לאיתורם של גנים הקשורים ליכולות ספציפיות בספורט .וכך
אפשר יהיה לבנות לספורטאי תכנית אימונים "מותאמת אישית",
המתייחסת גם לתכונות הגנטיות שלו וגם לצרכיו התזונתיים
והרפואיים ובסופו של דבר  -להביא לשיפור הישגיו.
במדעי הספורט והאימון הגופני ידוע זה מכבר כי היכולת ההישגית
של ספורטאי עילית היא שילוב בין גורמים סביבתיים כגון תנאי
האימון ,סביבת מגורים ותזונה ,לבין גורמים תורשתיים .אלא
שבעוד השפעת הגורמים הסביבתיים נחקרה רבות עם השנים,
השפעתן של התכונות התורשתיות עדיין איננה ברורה לחלוטין.
במהלך העשורים האחרונים חלה התפתחות דרמטית בתחום
המחקר הגנטי הקשור לפעילות גופנית ולספורט .ייתכן שבעתיד
עשויה התפתחות זו להוות גורם משמעותי בשיפור הישגיהם של
ספורטאי העילית ,וזאת מן הטעמים הבאים :יכולת איתור טובה
יותר ,התאמת סוגי האימונים לתכונות הגנטיות של הספורטאי
היחיד ,מציאת פתרונות רפואיים ותזונתיים מותאמים אישית
ורחמנא ליצלן  -תעשייה של הנדסה גנטית ו/או סימום גנטי במטרה
להשביח את דור הספורטאים.
המחקרים הגנטיים בספורט עשויים להיות פורצי דרך ולסייע בפיתוח
"תכנית מותאמת אישית" .במילים אחרות ,בעזרת איתור הגנים
המשפיעים על התגובה לאימון גופני נוכל בעתיד להתאים לנבדק
תכנית אימון ספציפית ,המתחשבת גם בתכונותיו התורשתיות ,וכך
נוכל להפחית את מספר האנשים שאינם מגיבים לסוג מסוים של
פעילות גופנית ולהפנותם לפעילות גופנית מסוג אחר שאליה הם
עשויים להגיב טוב יותר .לכך ,כמובן ,יש השלכות על סיוע במניעת
מחלות רבות בעזרת פעילות גופנית המותאמת אישית.
לכתבה המלאה הקליקו כאן (עמוד )53

ד"ר ניר עינון

עמית בוועדת מחקר באוסטרליה,
חוקר מוביל ומרצה בכיר במכון לספורט,
לפעילות גופנית ולאורח חיים פעיל,
אוניברסיטת ויקטוריה ,אוסטרליה
Nir.Eynon@vu.edu.au

מולי אפשטיין
פיזיולוג מאמץ .M.Sc
המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל
ומנהל קורס עתודת המאמנים הלאומיים במכון וינגייט
muli@nocil.co.il
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רפואת ספורט
השינה טובה לבריאות  -ולביצועים ספורטיביים
שינה איכותית של שמונה שעות בלילה (לפחות) מובילה
לביצועים טובים יותר בספורט וגם להתאוששות מלאה  -פיזית
ומנטאלית ,להגברת הריכוז והערנות ,לשיפור יכולת הלמידה
ולמניעת פציעות .מחקר המתוכנן בישראל יבדוק את מאפייני
השינה ומאפייני האימון בקרב ספורטאים ,כולל ספורטאים
פאראלימפיים ,ועל-פיהם יוכל להתאים במדויק לכל ספורטאי את
שעות האימונים ועצימותם בהתייחס לטיב השינה.
בשנים האחרונות הולך ומתרבה המידע ,ועמו עניין הציבור ,באשר
לחשיבותה של שינה איכותית ומַספקת לתפקוד בחיי יום-יום.
ספרות המחקר מוכיחה כי שינה מרובה ואיכותית מובילה לביצועים
טובים יותר בכל ענפי הספורט אף אם לא כל המנגנונים האחראים
לכך ברורים כיום .למעשה ,השינה היא אחד ההיבטים הדומיננטיים
ביותר להשגת ביצועים מרביים  -לא פחות ואולי אף יותר מהיבטים
נוספים הקשורים להכנה של ספורטאים לקראת תחרויות

ד“ר אסנת פליס דואר

ראש היחידה המדעית והטכנולוגית,
ההתאחדות הישראלית לספורט
נכים והוועד הפאראלימפי הישראלי
osnat@isad.org.il

רותם כסלו כהן

פיזיולוגית של המאמץ ,המרכז
לרפואת ספורט ולמחקר ע"ש
ריבשטיין במכון וינגייט
rotemc@wingate.org.il

משמעותיות כגון אימונים פיזיים ,הכנה מנטאלית ותזונה .מעבר
לכך ,שינה איכותית משפרת את הלמידה של מיומנות חדשה ,את
הריכוז ,מצב הרוח והע ֵרנות .השינה חשובה במיוחד לספורטאים
מקצוענים ,שלוח הזמנים שלהם עמוס בטיסות תכופות ,לעתים
ארוכות ובשעות הלילה ,לאימונים ולתחרויות ברחבי העולם.
מדידת שינה באמצעים שונים הפכה לזמינה יותר בשנים
האחרונות ,וכיום ניתן לעקוב באופן אובייקטיבי אחר היבטים שונים
ה ומשך הע ֵרות ולהעריכם באמצעות מדי-
כמו איכות השינה ,משכ ּ
פעילות לבישים הזמינים בשוק .ביוזמת היחידה לספורט הישגי
ובשיתוף פעולה עם מפתחי אפליקציית "סליפרייט" ()Sleeprate
הוחלט לקיים מחקר חלוץ שמטרתו לעקוב אחר איכות השינה
של ספורטאים כדי להתאים להם את עצימות האימונים ולמנוע
פציעות בשל חוסר התאוששות מלאה בזמן השינה.
לכתבה המלאה הקליקו כאן (עמוד )30

ד"ר אייל שרגל

מנהל המחלקה לרפואת ספורט
ולמחקר ע"ש ריבשטיין במכון וינגייט
eyals@wingate.org.il

יעל לנדר

מתאמת ספורט נכים ,היחידה
לספורט הישגי
yaell@wingate.org.il

ד“ר אנדה בהרב

בוגרת הפקולטה לפיזיקה
ובית-הספר לרפואה באוניברסיטת
תל-אביב .רופאת ילדים עם תת-
התמחות ברפואת שינה.
מנכ"לית "סליפרייט"
andab@hypnocore.com
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רפואת ספורט
תוספי תזונה בספורט:
עמדת הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי הבין-לאומי
מהו תוסף תזונה?

בעולם הספורט ההישגי נדרש הספורטאי למצות את שיא
יכולתו הגופנית והנפשית כדי להגיע להישגים מרביים .תזונה ותוספי
תזונה הם אמנם מרכיב אחד ,אך בעל ערך רב בשיפור הביצועים.
תוסף תזונה הוא מזון/רכיב מזון/חומר מזין/רכיב שאינו מזון,
שנעשה בו שימוש נוסף לדיאטה שנצרכת באופן שגרתי ,במטרה
להשיג תועלת בריאותית או ספורטיבית.
התוספים קיימים במגוון אפשרויות (לדוגמה :מזונות פונקציונליים
ומזונות ספורט) ,והשימוש בהם בקרב האוכלוסייה בכלל וספורטאים
בכל הרמות בפרט נפוץ כדי להשלים חסָרים תזונתיים ,לשפר
ביצועים ,להגביר את אספקת האנרגיה ועוד .הבעיה היא שקיים
מחסור בכמות ובאיכות של מחקרים שבדקו את יעילות התוספים
ואת מידת הבטיחות בשימוש בהם ,כמו גם את השפעתם על
ביצועים ספורטיביים .כל זה מקשה על הצדקת השימוש בהם.

תוספי תזונה בעולם הספורט

תוספי התזונה נחלקים על פי תפקיד לארבע קבוצות:
למניעה של -או לטיפול בחסרים תזונתיים כגון ויטמין  ,Dברזל,
סידן וכדומה.
לאספקת אנרגיה ומאקרו-נוטריינטים כגון משקאות ספורט,
אבקות חלבון או אבקות לעלייה במשקל.
לשיפור ביצועים ספורטיביים באופן ישיר כגון קפאין ,קריאטין,
ניטראט ,סודיום ביקרבונט או בטא-אלנין.
לשיפור ביצועים ספורטיביים באופן בלתי ישיר כגון לתמיכה
במערכת החיסון לשם בריאותו של הספורטאי ומניעת מחלות,
או לשם התאוששות מהירה ומניעת פציעות .תוספים נפוצים
בהיבט זה הם ויטמין  ,Cויטמין  ,Dחומצות שומן מסוג אומגה ,3
פרוביוטיקה ורבים נוספים.

השיקולים בשימוש בתוסף תזונה

דפוסי שימוש הולמים עשויים להועיל לספורטאי ,אך דפוסים
אחרים (כמו נטילת מינונים גבוהים של תוספים) עלולים להזיק
לבריאותו ולביצועיו .לרוב ,תוספי התזונה אינם תחת הפיקוח
המחמיר של תעשיית התרופות אלא הם בדרך כלל רכיבי מזון,
ולכן הרכב המוצר ואף ריכוז החומר הפעיל בו אינם תמיד ידועים
בוודאות .עבור הספורטאים ,החשש הגדול ביותר הוא שהתוספים
יכילו חומרים אסורים ,מבלי שיהיו רשומים על גבי האריזה .שימוש
בתוספים כאלה יביא להפרת הקוד נגד סימום בספורט ולענישה.
גם תופעות לוואי קלות ,שאינן מצריכות טיפול רפואי ,עלולות לפגוע
בביצועי הספורטאי ,ולכן אין להקל ראש בנושא אלא להשתמש
בתוספים רק במידת הצורך ורק לאחר הערכה מקיפה.

מסקנות

עמדת הוועד האולימפי הבין-לאומי היא כי לתוספי תזונה יש
מקום בהכנת תכנית תזונתית לספורטאי ,אך הוא אינו גבוה .חלק
מהתוספים עשוי לסייע לספורטאי להגיע ליעדיו ,אך יש להשתמש
בהם באופן מושכל .ההמלצה לנטילת תוסף זה או אחר מחייבת
מומחיות בזיהוי התוסף ,בשילובו בתפריט היומי ,בהבנה של
תופעות הלוואי ובטיחות השימוש ובסיוע של איש מקצוע המומחה
בתחום תזונת הספורט.
עמדת הוועד האולימפי בישראל תואמת את זו של הוועד האולימפי
הבינלאומי .הוועד האולימפי בישראל ,באמצעות הוועדה הרפואית
שלו ובאמצעות היחידה לספורט הישגי ,מקיים מערך בדיקות
קפדני במטרה למנוע זליגה של תוספי תזונה "מזוהמים" אל סל
תוספי התזונה של הספורטאים.

רקפת אריאלי

דיאטנית קלינית וספורט,
חברת הועדה הרפואית,
הוועד האולימפי בישראל,
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק

9

יניב אשכנזי

מתאם מקצועי ,היחידה לספורט הישגי

הספורט ההישגי
ליווי מדעי לנבחרת הנערים בכדורגל

123RF, sportgraphic

בתחילת  2018יצא לדרך פרויקט שנועד לסייע לנבחרת
הכדורגל של ישראל להעפיל למשחקים האולימפיים .2024
זהו פרויקט משותף של הוועד האולימפי בישראל ,היחידה
לספורט הישגי (הזרוע המקצועית של הוועד האולימפי בישראל)
וההתאחדות לכדורגל .נראה שהגיע הזמן לנסות להחזיר עטרה
ליושנה .משחקי מונטריאול  1976היו הפעם האחרונה שבה
העפילה נבחרת ישראל בכדורגל למשחקים האולימפיים .בשונה
ממשחקי כדור אחרים ,בכדורגל מדובר בשחקנים שגילם אינו
עולה על ( 23שנתון  )2001בזמן המשחקים .מותר לשתף שלושה
שחקנים חריגי גיל ,המבוגרים מ.23-
התרומה המקצועית של הוועד האולימפי בישראל ושל היחידה
לספורט הישגי לפרויקט המשותף מתמקדת בהטמעת דפוסי
תכנון ואימון מעודכנים ,המבוססים על בנייה גופנית נכונה ,בקרה
ומעקב אחר העומסים הפיזיים של השחקנים במהלך השבוע
(בקבוצותיהם ובנבחרת) ואחר יכולותיהם המוטוריות ,הפיזיות
והפונקציונליות של שחקני הנבחרת.
הפרויקט החל בפגישות בין הצוותים המקצועיים של ההתאחדות
לכדורגל לבין המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל והחתום
מעלה ,במטרה לגבש מתווה כללי של סיוע שיתמקד במתן
מעטפת רפואית -מקצועית לשחקני הנבחרת ומתן ידע מקצועי
למאמנים ולצוות המקצועי.
כדי ליצור פרופיל מקצועי לכל שחקן ולהתחיל בתכנית ההתערבות
הוזמנו  24השחקנים לבדיקות מקיפות במרכז למחקר ולרפואת
ספורט במכון וינגייט .הם ביצעו מבדקי מעבדה להערכת
ההספק האירובי ( ,)Vo2 maxמבדקים פונקציונליים כדי לחשוף
את חולשותיהם האנטומיות של השחקנים ,בהתאם לדרישות
הענף .כמו כן ,בוצעו בדיקות איזוקינטיות כדי לבחון את היחסיות
בין השרירים (הארבעה-ראשי והדו-ראשי ירכי) ,גם הן בהתאם
לדרישות הענף .השחקנים ביצעו גם סוללה של מבדקי יכולת
גופנית ,הכוללים מאוצים למרחקים שונים ,ניתורים לגובה ומבדק

מיומנות בכדורגל ,המשלב גם יכולות גופניות (סלאלום בכדרור).
הנתונים עובדו ונותחו ולאחר מכן התקיימה פגישה מקצועית עם
הצוות המקצועי של הנבחרת והועברו התובנות לגבי תוצאות
המבדקים .בעקבות זאת נפגש הצוות המקצועי ,המשותף לנבחרת
הנערים ,לוועד האולימפי בישראל וליחידה לספורט הישגי ,עם
נציגי הקבוצות המזינות את הנבחרת ,ושם הועברו ההמלצות
לשיפור היכולות הגופניות ,כפי שבאו לידי ביטוי במבדקים .נוסף
לכך ,קוים יום עיון למאמנים
ולצוותים המקצועיים של
מועדוני הא ֵם כדי להעביר את
הידע והמידע שנצבר אודות
הבדיקות שביצעו השחקנים.
אם כן ,המטרה העיקרית היא
לשדרג משמעותית את נושא
הבנייה הגופנית והמעטפת
המקצועית-רפואית של שחקני
נבחרת הנערים (שנתון ,)2001
בתקווה שמודל עבודה זה
ישמש גם נבחרות נוספות.
לבסוף ,הצבנו יעד מרכזי -
הכנה משותפת של תכנית
התערבות לשיפור מרכיבי
היכולת הגופנית של שחקני
הנבחרת בהתאם לסטנדרט
בין-לאומי.
אנו תקווה שסנונית ראשונה
זו של שיתוף פעולה מאתגר
תימשך עד לשנת  2024ותביא
עמה בשורה לספורט בכלל
ולענף הכדורגל בפרט.
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הספורט ההישגי
פיילוט בענף הרוגבי :שיפור כישורים קוגניטיביים
בעזרת מערכת אימון דמוית משחק-מחשב
היחידה לספורט הישגי שמה דגש רב על שימוש בטכנולוגיות
חדשניות ,במטרה להביא לשיפור הישגי הספורטאים הישראלים
בזירה הבין-לאומית .הנחת העבודה של היחידה לספורט הישגי,
המתבססת בין היתר על ממצאי מחקרה של פרופ' וירל דה בושר
( )Prof. Veerle De Bosscherלבחינת הספורט ההישגי בישראל,1
היא שתחום המחקר והחדשנות בספורט עשוי לספק יתרון יחסי
במרוץ הספורטיבי מול מדינות אחרות.
במסגרת מתן הדגש על הטמעתן של טכנולוגיות חדשות היחידה
לספורט הישגי ,יחד עם חברת Applied Cognitive "( ACE
 ,)"Engineeringמובילה כיום פיילוט בענף הרוגבי .המוצר שפיתחה
החברה ,הנושא את השם  ,®IntelliGymהוא מערכת אימון דמוית
משחק-מחשב ,המדמה פרופילים שונים שבהם נדרש הספורטאי
להפעיל כמה כישורים קוגניטיביים בו-זמנית ,בהתאם לענף
הספורט שלו .הטכנולוגיה שעליה מתבסס המוצר פותחה במקור
עבור אימון קוגניטיבי של טייסי חיל האוויר בארץ ובארצות-הברית.
תוכנת אימון זו הו ּכחה כמשפרת את קבלת ההחלטות בשיעור ניכר
(עשרות אחוזים) בקרב ספורטאים .למעשה ,האימון בתוכנה משפר
משמעותית מגוון יכולות הקשורות למוח ,שנמצאו במחקרים שונים
כבעלות קשר חזק לביצועי ספורטאים .לדוגמה :קריאת מהלכים,
יכולת לזהות שטחים פנויים ,חלוקת קשב ,תפיסה מרחבית ,מיקוד
וריכוז לאורך זמן ,משחק קבוצתי ,זיכרון עבודה (היכולת לעבד
פעולות המתרחשות מחוץ לטווח הראייה של הספורטאי) ,יכולת
הסתגלות לשינויים בסביבה המשתנה במהירות וזיהוי הזדמנויות,
זיהוי דפוסים חוזרים ,הוצאה לפועל של תכנית משחק והתמודדות
עם מגבלות של זמן.

אימון ושיפור הכישורים הללו מביאים להחלטות נכונות יותר ולפחות
טעויות בזמן המשחק .היעילות שבתרגול באמצעות המערכת
והיכולת לבטא זאת במגרש עצמו נבחנה והוכחה בסדרת מחקרים
שנערכו ,בין היתר ,באוניברסיטאות ובמכוני מחקר בגרמניה
ובהולנד ,כמו גם עם נבחרת ארצות-הברית ברוגבי שביעיות.
במחקרים שנערכו לאחרונה בקרב שחקני הוקי קרח בארה"ב
נמצא כי מעבר לשיפור בקבלת החלטות הפחיתו המשתמשים
בתוכנה באופן משמעותי את הפציעות בזמן המשחק ,ובפרט את
פגיעות הראש.
בתחילת הפיילוט בארץ ביצעו דוד רוזנבאום ,חוקר מטעם החברה,
ורענן פן ,המנהל המקצועי באיגוד הרוגבי ,מיפוי של הכישורים
הקוגניטיביים הדרושים לשחקן רוגבי ברמה גבוהה ובחרו קבוצה
של  10שחקני רוגבי שישתתפו בפיילוט .במקביל ,בנה הצוות
המקצועי קריטריונים מדידים להערכת אותם כישורים קוגניטיביים.
לאחר מכן ניקד הצוות את ביצועי הרוגבי של אותם שחקנים
שנבחרו ,הקשורים לחוכמת המשחק שלהם ,וזאת על בסיס
המשחקים מעונת הפעילות הקודמת .המטרה הייתה ליצור מאגר
נתוני בסיס להמשך הפיילוט .כיום מבוצעת ההתערבות בפועל,
ובמסגרתה מתאמנים השחקנים שנבחרו פעמיים בשבוע בתוכנת
 .®IntelliGymהיעד הוא להגיע ל 20-אימונים לכל שחקן .בסיום
הליך ההתערבות יוערכו ביצועי הרוגבי בשנית במשחקי האימון
הקרובים ובאליפות אירופה ,וייבחנו בהשוואה לביצועים מהעונה
הקודמת.
1. De Bosscher et al., (2017). "Elite sport policy evaluation in Israel".
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בחינת מדיניות הספורט ההישגי בישראל:
ממצאי מחקר SPLISS
מהם הגורמים הקריטיים להצלחה בספורט הישגי במדינה? נושא חשוב
זה ורבים אחרים נבדקו לעומקם ואף הוערכו במסגרת מודל שכלל  15מדינות
שונות וביניהן ישראל .כך יכלו החוקרים לבחון את החוזקות והחולשות של
מדיניות הספורט ההישגי אצלנו בהשוואה למדינות אחרות שנחקרו .המסקנה:
הדירוג של ישראל מציג תמונה לא מחמיאה בחלק גדול מהנושאים ומציב
אתגר גדול בפני קובעי המדיניות שלה.
)Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success) SPLISS
הוא מודל תיאורטי ייחודי ,העוסק במדיניות הספורט ההישגי במדינה מסוימת.
המודל ,שפיתחה החוקרת הבלגית וירלה דה-בושר וחבריה נועד לבחון את
הקשר בין המדיניות בתחום הספורט ההישגי באותה מדינה לבין הישגיה
בזירה הבין-לאומית ,תוך שהוא מתבסס על בחינה לעומק של גורמים שנמצאו
כקריטיים להצלחה בתחום הספורט ההישגי .החוקרים משתמשים במודל
זה ככלי להשוואה בין מדיניות הספורט ההישגי במדינות שונות .המודל כולל
תשעה עמודי תווך יסודות; ( )Pillarsלהצלחה בין-לאומית בספורט ,וכל אחד
מהם כולל כמה גורמי הצלחה קריטיים .בסך-הכול ישנם  90גורמי הצלחה
הניתנים למדידה.
האולימפית
המשלחת
המשלחת
האולימפית בתחום הספורט ההישגי על-פי מודל
להצלחה
להלן תשעת עמודי התווך
ה:SPLISS-
 .1תמיכה כספית
 .2ממשל ,מבנה וארגון הספורט ההישגי במדינה
עמית שיסל
שיסל
צילם:
צילם :עמית

המשלחת האולימפית

צילם :עמית שיסל

המשלחת האולימפית

 .3עיסוק האוכלוסייה בספורט
 .4איתור וטיפוח כישרונות צעירים
 .5תמיכה בספורטאים במהלך הקריירה ולאחריה
 .6מתקני אימון
 .7הכשרה וקידום מאמנים
 .8ארגון תחרויות לאומיות ובין-לאומיות
 .9מחקר וחדשנות בתחום הספורט
לסיכום ,לאחר הערכה של כל עמוד תווך לחוד ניתן לבחון את החוזקות
והחולשות של מדיניות הספורט בישראל בהשוואה ל 15-המדינות האחרות
שנחקרו .ישראל נמצאה בקירוב לממוצע בעמודי התווך מס’ ( 2ארגון ומבנה),
( 5תמיכה במהלך קריירת הספורט ולאחריה)( 7 ,פיתוח וטיפוח מאמנים) ו8-
(תחרויות לאומיות ובין-לאומיות) .אי לכך ,בתחומים אלה יש לישראל יתרון
בהשוואה לחלק מהמדינות האחרות .בחמשת התחומים האחרים שנבדקו
נמצאה ישראל  10%או יותר מתחת לממוצע :עמודי התווך מס’ ( 1תמיכה
כספית)) 3 ,השתתפות בספורט)( 4 ,איתור וטיפוח כישרונות צעירים)( 6 ,מתקנים
וציוד) ו( 9-מחקר וחדשנות) .לכן ,כדי לצמצם את הפערים מול שאר המדינות
שהשתתפו במחקר יש לתת עדיפות להשקעה בתחומים אלה ולפתח מדיניות
שתיתן להם מענה.
לכתבה המלאה הקליקו כאן (עמוד )6
המשלחת האולימפית

צילם :עמית שיסל
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המכללה האקדמית בוינגייט
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המכללה האקדמית בוינגייט
lidor@wincol.ac.il

צילם :עמית שיסל
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123RF, Sherry Yates Young

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
עירוי ורידי לספורטאים  -שאלות ותשובות
עירוי ורידי של נוזלים הוא פעולה רפואית שכיחה ,הנהוגה
במצבים של התייבשות .עירוי (אינפוזיה) הוא למעשה התקן
המוכנס לווריד פריפרי בידיים או ברגליים ומשמש להכנסת נוזלים
דרך הוורידים לתוך מחזור הדם  -בדרך כלל תרופות או מים
פיזיולוגיים.
למרות היותה פעולה רפואית שכיחה ,אסור לספורטאים לקבל
עירוי ורידי במצבים של התייבשות ו/או למטרת התאוששות ,אלא
אם כן מבוצע הדבר במהלך אשפוז בבית חולים.
למרות האיסור המפורש נעשות מדי פעם טעויות שמקורן באי
הכרת התקנון של הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט
( .)WADAטעות כזו אירעה בשנה שעברה במשחק כדורגל בליגת
העל בישראל ,כאשר רופא הקבוצה נתן עירוי של נוזלים לשחקן
שסבל משלשולים טרם המשחק .דליפת המקרה לתקשורת
חייבה את ההתאחדות לכדורגל לנקוט הליך משמעתי שבסיומו
נענש הרופא.
להלן כמה שאלות ותשובות בנושא עירוי ורידי לספורטאים:
האם מותר לספורטאים לקבל אינפוזיה במצבי התייבשות ו/או
למטרת התאוששות?
לא!
על-פי תקנון הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (קטגוריה
 ,M2 - Chemical and (Physical Manipulationכל מתן אינפוזיה ו/
או הזרקה של מעל ל 100-מ”ל בפרק זמן של  12שעות היא אסורה,
למעט כזו שניתנת במהלך אשפוז בבית חולים ,בעת ביצוע פעולה
ניתוחית או בעת הליך בירור קליני.
פעולה זו אסורה הן במהלך אימונים והן בזמן תחרות (משחק),
אלא אם כן הספורטאי הגיש מראש בקשה מיוחדת באמצעות
טופס  )TUE( ,על-פי הכללים של הרשויות למניעת סימום בספורט.
מתן עירוי או הזרקה של נוזל בכמות של עד  100מ”ל ב 12-שעות
הוא הליך מותר ,בתנאי שהעירוי אינו מכיל חומר אסור בשימוש.

מה נחשב לפעולת עירוי?
מתן עירוי ורידי או הזרקה הוא פעולה שבאמצעותה מכניסים נוזלים
ו/או תרופה ישירות לתוך הווריד באמצעות מחט מזרק או פרפר..
ממתי חל האיסור על מתן עירויים?
האיסור חל מאז חודש ינואר .2005
מדוע אסור לתת עירוי ,ומדוע הוכנסה שיטה זו לרשימת החומרים
והשיטות האסורים?
הסיבה היא כדי למנוע מצב שבו הספורטאים משתמשים בעירוי
למטרות הבאות:
הגדלת נפח הפלסמה
טשטוש ומיסוך נוכחותם של חומרים אסורים בגוף
עיוות של ערכי הדרכון הביולוגי
מה קורה בעת מצב חירום?
האינדיקציה למתן עירוי תוך-ורידי ברורה וידועה לכל אנשי הרפואה,
והיא משמשת בעיקר במצבי חירום או כחלק מטיפול רפואי.
ההחלטה על מתן עירוי לספורטאי צריכה להתבסס על העקרונות
הבאים:
בירור קליני ואבחנה ברורה
ראיות תומכות לכך שאין אפשרות להשתמש בטיפול חלופי,
למשל ,שתיית מים במקום לקבל עירוי
הטיפול נקבע על-ידי רופא ומנוהל על-ידי צוות רפואי ובסביבה
רפואית נאותה
תיעוד הטיפול ברשומות רפואיות מקובלות
מה קורה במצבי התייבשות?
חשוב להבין שמתן עירוי במצב של התייבשות קלה עד בינונית
אינה מהווה אינדיקציה קלינית למתן עירוי תוך-ורידי .העובדות
המדעיות מצביעות על כך שהדרך הטובה ביותר לתקן את מאזן
הנוזלים במצבים כאלה היא באמצעות שתיית מים ולא באמצעות
מתן עירוי.

מולי אפשטיין
פיזיולוג מאמץ .M.Sc
המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל
ומנהל קורס עתודת המאמנים הלאומיים
במכון וינגייט
muli@nocil.co.il
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הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
ויאגרה לשיפור ביצועי ספורט

123RF, mezzotint

יתרונותיו של הכדור לשיפור ביצועים בחדר המיטות ידועים,
אולם הוא עשוי להעניק יתרון גם בזירת הספורט :כיצד מגבירה
הוויאגרה את שינוע החמצן אל השרירים ,מהם יתרונותיה בתנאי
גובה ,ומדוע יש הקוראים להכניסה לרשימת החומרים האסורים.
כדי לבחון את התיאוריה הלכה למעשה גויסו  10רוכבי אופניים
מקצוענים .הנבדקים ביצעו בסך-הכול כ 10-מבחני זמן ברכיבה
למרחק  6ק"מ ,חלקם בגובה פני הים וחלקם בחדר היפוקסיה
שדימה תנאי גובה של  3,874מטר מעל לפני הים .לא הרוכבים
ולא הנסיינים ידעו מהו הטיפול שקיבלו הרוכבים .אלה קיבלו,
טרם המבדק ,כדור המכיל סילדנאפיל (החומר הפעיל שנמצא
בוויאגרה) במינון של  50או  100מ"ג ,או כדור פלסבו.
מתוצאות המחקר עולה ש 4-רוכבים הגיבו להשפעת סילדנאפיל,
בעוד ש 6-לא הגיבו כלל .הרוכבים שנטלו סילדנאפיל בתנאי גובה
קיצרו את זמן הרכיבה שלהם ב 15%-בממוצע ,בהשוואה לרכיבה
בתנאים דומים ללא התרופה .נוסף לכך ,סילדנאפיל תרם לשיפור
בתפוקת הלב ובנפח הפעימה והפחית את הירידה ברוויית החמצן
בדם העורקי בתנאי גובה.
החוקרים גילו שהשיפור הגדול ביכולת נבע בעיקרו מתגובתם של
אותם הרוכבים שהגיבו באופן ניכר לטיפול .חלק מהם הגיב באופן
מינורי וחלקם לא הגיב כלל .הרוכבים שהגיבו לטיפול שיפרו את
יכולת הרכיבה שלהם בתנאי גובה עם התרופה ב־ 39%בהשוואה
לאותם תנאים ללא התרופה .חלק מן הרוכבים רשם שיפור של
 45%ביכולת הרכיבה וחלקם רשם שיפור לא משמעותי של .1%
לאור הממצאים עולה שהשימוש בוויאגרה עשוי לשפר באופן ניכר
את יכולת הביצוע הספורטיבי בתנאי גובה .למרות תנאי הגובה
המשמעותיים ( 3,874מטר) ,לא כל הרוכבים הפגינו שיפור דומה.
אנשים שמגיבים ברגישות יתר לתנאי גובה הם אותם אלה שיחוו
את תופעות ההסתגלות ביתר שאת  -כאבי ראש עזים ורמת
סיכון גבוהה לחלות במחלת גבהים אקוטית .על אנשים אלה
לשקול לבצע תהליך חשיפה והסתגלות לתנאי גובה בטרם צאתם
לסביבה כזו.
לכתבה המלאה הקליקו כאן

מולי אפשטיין
פיזיולוג מאמץ .M.Sc
המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל
ומנהל קורס עתודת המאמנים הלאומיים במכון וינגייט
muli@nocil.co.il
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הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט:
מערכים חדשים לשדרוג של גילוי הסמים ויכולת ההרתעה

123RF, belchonock

בסיום שנת  ,2017שני נציגי הסוכנות הלאומית למניעת
סימום בספורט בישראל עברו הכשרה מיוחדת באנגליה ,יחד עם
ה - UKAD-הסוכנות הבריטית למניעת סימום .במסגרת ההכשרה
השתתפו נציגי הסוכנות בקורסים מתקדמים בנושאי מניעת
סימום בספורט ,נטלו חלק בעריכת בדיקות ועברו בהצלחה את
מבחן הסיום .בשובם ארצה הדריכו הנציגים את צוותי הבודקים
של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בחידושים שלמדו באנגליה.
במהלך השנה הקרובה תחל הסוכנות הלאומית ליישם שני מערכים
חדשים ,שישדרגו את יכולת הגילוי ויכולת ההרתעה:
בדיקות דם :עד כה היה קושי במשלוח ערכות דם למעבדה
מסיבות לוגיסטיות .כעת אנו בעיצומה של הקמת מערך בדיקות
דם ,שבעזרתן נוכל לבצע בדיקות לחומרים ולקיים מערך של
דרכון ביולוגי.
אחסון דגימות לטווח ארוך :משנת  2018ואילך יחל אחסון של
דגימות שתן לטווח ארוך לצורך אנליזה מחודשת בהמשך.
כיום נהוג לשמור שתן עד  10שנים מיום האיסוף של הדגימה
(תקופה שעשויה לגדול בהמשך) ואף להריצה מחדש לאחר
שפותחה שיטה חדשה לגילוי חומרים אסורים .הסוכנות העולמית
למניעת סימום בספורט ( )WADAמשקיעה כספים רבים במחקר
לאיתור חומרים חדשים/קיימים ,ובעזרת אחסון לטווח ארוך ,גם
חומרים שלא נמצאו כיום בבדיקה עשויים להימצא בעתיד (כפי
שאכן קורה בשנים האחרונות).
נוסף לכך ,צוות הבודקים של הסוכנות הלאומית למניעת סימום
בספורט ניהל בחודשים האחרונים ,בהצלחה רבה ,בדיקות
באירועים בין-לאומיים שהתקיימו בארץ .בין האירועים :אליפות
אירופה בג'ודו ,אליפות אירופה לאומות באתלטיקה דרג ב' ושלב
הבתים של היורובאסקט (אליפות אירופה בכדורסל) שנערך בארץ.

ד"ר דניאל הרשטיין

חבר הנהלת הסוכנות הלאומית
למניעת סימום בספורט
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צילום :עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

אירועים והישגים

לינוי אשרם
טל פליקר

הישגים
שם
טל פליקר
שגיא מוקי
פיטר פלצ'יק
גפן פרימו
לינוי אשרם
לינוי אשרם
לינוי אשרם
יואב כהן
נגה גלר

ענף ספורט
ג'ודו
ג'ודו
ג'ודו
ג'ודו
התעמלות אמנותית
התעמלות אמנותית
התעמלות אמנותית
שייט
שייט

מקצוע
עד  66ק"ג
עד  81ק"ג
עד  100ק"ג
עד  52ק"ג
קרב-רב אישי
קרב-רב אישי
קרב-רב אישי
גלישת רוח
גלישת רוח

ארוע
אליפות אירופה
אליפות אירופה
אליפות אירופה
אליפות אירופה
גביע העולם
גביע העולם
גביע העולם
גביע העולם
גביע העולם

הישג
ארד
זהב
ארד
ארד
ארד
ארד
כסף
זהב
זהב

תאריך
26-28/4/18
26-28/4/18
26-28/4/18
26-28/4/18
1/4/18
15/4/18
22/4/18
22-26/5/18
3-10/6/18

מקום
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
סופיה ,בולגריה
פזארו ,איטליה
טשקנט ,אוזבקיסטאן
מדמבליק ,הולנד
מרסיי ,צרפת

שגיא מוקי

* נכון ליום  31ביולי 2018

גפן פרימו
פיטר פלצ'יק

נגה גלר
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123RF, kzenon

אירועים והישגים
אירועים
אופניים

כביש
הרים
אצטדיון

שייט

כל המקצועות
נשים וגברים

גראנד סלאם

כל המקצועות
שחייה
שחיה אומנותית
מים פתוחים

RSX

ליייזר סטנדרט/רדיאל
470

2-12.8.2018

גלזגו ,סקוטלנד

1-2.9.2018

ברסט ,בלארוס

18-23.9.2018
9-11.8.2018

אליסנטה ,ספרד
גלזגו ,בריטניה

    27.8-1.9.2018לגניצה ,פולין
3-9.8.2018
3-7.8.2018
8-12.8.2018
19-25.8.2018

גלזגו ,סקוטלנד
גלזגו ,סקוטלנד
גלזגו ,סקוטלנד
סופוט ,פולין

21.8-2.9.18

ניו יורק ,ארה"ב

12-16.9.2018
22-26.8.2018
2018 15/9 - 31/8

אוסטרליה
מונטמור ,פורטוגל
צ'נאגוון ,דרום קוריאה

11-21.09.2018

צפון קרוליינה ,ארה"ב

30.7-12.8.2018
30.7-12.8.2018
30.7-12.8.2018

ארהוס ,דנמרק
ארהוס ,דנמרק
ארהוס ,דנמרק

123RF, dotshock

אתלטיקה
בדמינטון
ג'ודו
היאבקות
הרמת משקולות
התעמלות מכשירים
התעמלות אומנותית
חתירה
טניס
טניס שולחן
טריאתלון
קיאקים
קליעה למטרה
קשתות
רכיבה
שחייה

1-5.8.2018
20-27.9.2018
20-28.10.2018
1/11/18
25.10-3.11.2018
10-16.9.2018

ננג'ין ,סין
באקו ,אזרבייג'אן
בודפשט ,הונגריה
אשחאבאד ,טורקמניסטן
דוחא ,קטאר
בולגריה

123rF, Andor Bujdoso

ענף

מקצוע

אליפות אירופה
עיר ,מדינה
תאריך
 05-12.8.2018גלזגו ,סקוטלנד
גלזגו ,סקוטלנד
07.08.2018
ברלין ,גרמניה
7-12.8.2018

אליפות עולם
עיר ,מדינה
תאריך
אינסברוק ,אוסטריה
23-30.9.2018
לנזרהיידה ,שוויץ
4-9.9.18
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עורך :מולי אפשטיין
חברי מערכת :יניב אשכנזי ,פרופסור גל דובנוב-רז ,ד"ר איתי זיו ,פרופסור דני נמט
עריכה לשונית :אלינור טילמן
עיצוב ועריכה גרפית :אל אור בע"מ  /קטי כתב ובת חן נחמני
צילומים :עמית שיסל ,הוועד האולימפי בישראל

פתיח לניוזלטר
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