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קוראים יקרים
אנו שמחים להשיק את המהדורה החמישית של הניוזלטר המדעי של הוועד האולימפי בישראל,
בשיתוף היחידה לספורט הישגי ,הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי בישראל והסוכנות
הלאומית למניעת סימום בספורט.
במה נעסוק הפעם? אליפות העולם באתלטיקה שנערכה בדוחא ,קטאר ,בסוף חודש ספטמבר-
תחילת אוקטובר ,הדליקה נורה אדומה בוועד האולימפי הבין-לאומי .עומס החום הכבד ששרר
בריצות המרתון הליליות ,בשילוב אחוזי הפרישה הגבוהים בקרב המשתתפים ,הובילו להחלטה
להעתיק את המרתון האולימפי ואת תחרויות ההליכה מטוקיו לעיר סאפורו ,הרחוקה ממנה
 1,100קילומטרים .על משמעות העתקת המרתון האולימפי  -בכתבתו של מולי אפשטיין .בקיץ
האחרון נבדקה בטוקיו התאמתם של אמצעי קירור שונים בקרב סגל השייטים האולימפי של
ישראל לקראת המשחקים האולימפיים בעיר החמה  -על כך בכתבתה של ד”ר דליה נבות.
לפעילות ספורטיבית תחרותית בקרב ילדים ובני נוער ישנם יתרונות רבים לא רק בהיבט הגופני
אלא גם ,ובעיקר ,בפן החברתי והנפשי .נייר עמדה רפואי בנושא פעילות גופנית וספורט בקרב
צעירים  -בכתבתם של פרופסור גל דובנוב-רז ופרופסור דני נמט .אי יציבות של הפיקה -
לעתים עד כדי פריקה  -היא תופעה הנפוצה בעיקר בגיל ההתבגרות ,ומקורה כנראה בשינויים
המהירים שחלים במבנה הגוף של המתבגר בתקופה זו .על תופעה זו בכתבתה של ד"ר טלי
בקר .הצורך בחלבון בקרב ספורטאים גבוה משמעותית בהשוואה לאוכלוסייה רגילה ,ולכן
ספורטאים טבעונים וצמחונים חייבים לתכנן בקפידה את התזונה שלהם .בנושא זה כותבות
הדיאטניות הקליניות רקפת אריאלי ונועם רדליך .מהו דרכון ביולוגי וכיצד הוא משלים בשנים
האחרונות את מערך הבדיקות לאיתור חומרים אסורים אצל ספורטאים?  -על כך בכתבתו של
ד”ר דניאל הרשטיין .על השימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת פרופיל כוח-מהירות (הספק)
מותאם אישית  -בכתבתם של עידן חרט ויניב אשכנזי.
קובץ ה pdf-שלפניכם הוא קובץ אינטראקטיבי .העברת הסמן על הקישורים הפעילים שבקובץ
והקלקה עליהם תנווט אתכם מתוך הקובץ עצמו למאמר המלא ,לקטעי יוטיוב ,לפודקסט
ולאתרי אינטרנט שבהם תמצאו הרחבה על התכנים שבניוזלטר.
בברכת קריאה נעימה!
גילי לוסטיג

מולי אפשטיין

מנכ”ל
הוועד האולימפי בישראל

מנהל מדעי ועורך הניוזלטר
הוועד האולימפי בישראל
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מולי אפשטיין

המנהל המדעי של
הוועד האולימפי בישראל

הוועד האולימפי בישראל
מדוע הוזז המרתון האולימפי מטוקיו לסאפורו
בגלל תנאי מזג האוויר הקשים בטוקיו ייערכו תחרויות המרתון וההליכה האולימפיות בעיר סאפורו ולא בטוקיו
עצמה .החלטה זו מציבה בפני המארגנים והמשלחות האולימפיות אתגר לוגיסטי לא פשוט.
ההחלטה של הוועד האולימפי הבין-לאומי להעביר את המרתון
האולימפי מטוקיו לעיר סאפורו 1,100 ,ק”מ צפונית לבירה היפנית,
נובעת מהחשש של המארגנים לפגיעה אפשרית בבריאותם של
הרצים והרצות .בטרם נפלה ההחלטה הציעו המארגנים לקיים את
הריצה בחלונות זמן בלתי סבירים.

dreamstime, Zkruger

תנאֵי האקלים שצפויים בטוקיו בשליש הראשון של חודש אוגוסט,
מועד קיומן של ריצות המרתון האולימפיות ושל תחרויות ההליכה
למרחקים של  20ו 50-ק”מ ,יאלצו את אתלטי הסבולת להתמודד
עם טמפרטורה של  32-30מעלות צלזיוס ועם לחות של -80%
 ,75תנאי קיצון שעלולים לסכן את בריאותם .הניסיון הקשה שחוו
הרצות והמארגנים של ריצת המרתון באליפות העולם בדוחא
שבקטאר ,שבה פרשו ממנה  40%מהמשתתפות אף שהוזנקה
בחצות ,הדליק נורה אדומה אצל מארגני התחרויות האולימפיות.
סאפורו ,בירת מחוז הוקאידו והעיר החמישית בגודלה ביפן ,אירחה
את משחקי החורף האולימפיים שהתקיימו בשנת  .1972תנאי
האקלים שצפויים בה בשליש הראשון של חודש אוגוסט הם
משופרים ביחס לאלה שישררו בטוקיו  6-5 -מעלות פחות .בעניין
הלחות אין בשורות  -תנאי הלחות בטוקיו ובסאפורו דומים.
עם זאת ,יש להביא בחשבון שהזזת אתר המרתון ואתר תחרויות
ההליכה מציבה אתגר הן למארגנים והן למשלחות האולימפיות,
וזאת מכמה סיבות:
יוקרה .העתקת המרתון האולימפי הרחק מן העיר המארחת היא
עניין לא פשוט .מרתון הגברים מתקיים מסורתית ביום האחרון של
המשחקים האולימפיים ,וכך גם הפעם.

חריגה מההגדרה של עיר מארחת .סאפורו נמצאת  1,100ק”מ
צפונית לטוקיו.
לוגיסטיקה .העתקת המרתון וההליכה מצריכה הקמת אתר אחסון
אולימפי נוסף ושינוע צוותים ואנשי תקשורת לאתר מרוחק.
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הוועד האולימפי בישראל
תנאי האקלים בטוקיו ובסאפורו

באיור  3מודגם שיערוך של עומס החום שצפוי בשעות קיום המרתון
בסאפורו ,בהשוואה לתנאים שישררו בטוקיו ובתל אביב .הערכים
מבוטאים כערכי נקודת הטל ולא כטמפרטורה במעלות צלזיוס.

איורים :באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

השירות המטאורולוגי הישראלי ,שעובד בצמוד לפורום
האקלים שהוקם בוועד האולימפי בישראל ,מדגים את תנאי
האקלים בטוקיו ובסאפורו בתחילת חודש אוגוסט.

נקודת הטל היא הטמפרטורה שבה גז מסוים או תערובת
גזים בעלי לחץ אדים מסוים צריכים להגיע אליה (בהינתן
לחץ ברומטרי קבוע) כדי להגיע לרוויה .בנקודה זו נוצרת
למעשה הטיפה הראשונה של הגז או של תערובת גזים.
כאשר האוויר מסביבנו רווי נוצר טל או ערפל ,ובמקרה
שטמפרטורת נקודת הטל היא מתחת ל 0-מעלות צלזיוס
נוצר ערפל קפוא או ציפוי של קרח על חפצים .כאשר האוויר
מגיע לנקודת הטל ,הלחות היחסית עומדת על .100%

מקרא:
עומס חום קל
עומס חום בינוני
עומס חום כבד

איור  :2הלחות היחסית הממוצעת בחודש אוגוסט בטוקיו ובסאפורו
בשנים 2019-1986

איור  :1טמפרטורות המקסימום והמינימום בטוקיו ובסאפורו בחודש
אוגוסט בשנים 2019-1986

איור  :3שיערוך תנאי עומס החום הצפויים בשעות קיום המרתון
בסאפורו בהשוואה לתנאים שישררו בטוקיו ובתל אביב
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מולי אפשטיין

המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל

הוועד האולימפי בישראל

המעוניינים להרחיב את הידע שלהם במדעי רפואת הספורט מוזמנים להאזין
לפודקאסטים שונים ,העוסקים במגוון נושאים כמו היבטים קליניים ,תזונה,
פרקטיקה יום-יומית ,אתיקה ועוד.

Ivan Soima, 123FR

סכּ ֵת ושמע
הֶ ְ
פודקאסטים מומלצים במדעי רפואת ספורט

בשנים האחרונות עלתה מידת הפופולריות של האזנה לפודקאסטים .פודקאסט הוא סוג של רדיו
אינטרנטי המנותק ממגבלות של מקום וזמן ( )Radio-On-Demandומספק מגוון רחב של תכנים
כמו מוזיקה ,טכנולוגיה ,ספורט ,מדע ,בריאות ועוד .המילה "פודקאסט" מורכבת משתי מילים:
 ,Podהנגזר מנגן המדיה של  - Appleהאייפוד ( ,)iPodו ,Cast-קיצור של המילה ( Broadcastשיטות
הפצה בתקשורת נתונים) .הרעיון הוא חיבור השידור אל ה .iPod-בשנת  2017נבחרה המילה הֶסְכֵּת
כשם העברי לפודקאסט.
היתרון של פודקאסט הוא בזמינותו הבלתי מוגבלת של התוכן המבוקש ובאפשרות לצרוך אותו על
גבי מסדות (פלטפורמות) שונות תוך ניצול זמן .לדוגמה :בזמן נסיעה ברכב ,במהלך טיסה וכדומה.
לפניכם כמה המלצות האזנה לפודקאסטים במדעי רפואת הספורט:

 .2המכון לתזונה ולביצועים בספורט ( )Performance Nutritionמפרסם פודקאסט בשם "We Do
 ,"Scienceבהנחיית ד"ר  ,Laurent Bannockהמציג מגוון רחב של מומחים אורחים מובילים בעלי
מומחיות בתחום הספורט ותזונת הספורט ותחומים נוספים הקשורים לפרקטיקה היום-יומית.

dolgachov, 123FR

 .1כתב העת הבריטי לרפואת ספורט ( )BJSMהוא פורטל מידע רב-מדיה ,המספק מחקר מקיף,
ביקורות ודיונים הנוגעים להיבטים קליניים הרלוונטיים בתחום רפואת הספורט והפעילות הגופנית.
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הוועד האולימפי בישראל
 .3פודקאסט ,העוסק במחקרים ברפואת ספורט.
 .4הפודקאסט של כתב העת הקליני לרפואת ספורט.
 .5האלופה האולימפית קסטר סמניה ניצבת בפני המשימה שמטלטלת אותה כל הקריירה:
להוכיח שהיא אישה .הפיזיולוג מולי אפשטיין והעיתונאי בן מיטלמן דנים באחת הסוגיות המרתקות
בספורט.
" .6מולי פינת טוקיו"  -פינתו של המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל בתכנית "בדרך
לטוקיו  "2020ברדיו מהות החיים (תחנה הכוללת תכניות במגוון רחב של תחומים).

dolgachov, 123FR
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רפואת ספורט
צריכת חלבון בדיאטה טבעונית:
המלצות לספורטאים

תזונה טבעונית והוצאתם של מזונות מן החי מהתפריט מציבות אתגרים בעת בנייה של תכנית
תזונתית לספורטאים ,ביניהם עמידה בדרישות הגוף לחלבונים .מחקרים מראים כי ספורטאים
טבעונים נוטים לצרוך פחות חלבון בהשוואה למקביליהם הצמחונים או למי שאינם צמחונים או
טבעונים.
צורכי החלבון בספורטאים גבוהים משמעותית בהשוואה לאוכלוסייה שאינה פעילה גופנית
ועומדים על כ 2-1.4-גרמים חלבון/ק"ג משקל גוף/יום ,כתלות בסוג האימונים ,בגיל הספורטאי
ובאיכות החלבון .צורכי החלבון אף גבוהים יותר כאשר מדובר בספורטאים הנמצאים במאזן קלורי
שלילי ,ועומדים על כ 2.7-1.8-ג' חלבון/ק"ג משקל גוף/יום .מזונות עשירים בחלבון מן הצומח כוללים
סויה ,טופו ,שעועית ועדשים לסוגיהן ,גרגרי חומוס ,אפונה ,קינואה ,שיבולת שועל ,אגוזים ,שקדים
וזרעים.
מלבד הגעה לכמות החלבון הנדרשת ,יש לשים דגש גם על איכות החלבון הנצרך .מקורות חלבון
מן הצומח נוטים להחסיר חומצות אמיניות חיוניות ובפרט  -להכיל פחות חומצות אמיניות מסועפות
( )BCAAבהשוואה למזונות מן החי .ידוע כי חומצות אמיניות אלו ,בדגש על החומצה האמינית
המסועפת לאוצין ,משמשות טריגר מרכזי בבניית חלבוני השריר ובעידוד התאוששות והסתגלות
גופנית לאחר האימון .כדי לעודד בניית שריר מרבית יש לצרוך כמות של כ 40-20-גרם חלבון בארוחה

Luis Mario Hernndez Aldana., 123FR

הצורך בחלבון בקרב ספורטאים גבוה משמעותית בהשוואה לאוכלוסייה
רגילה ,ולכן ספורטאים טבעונים וצמחונים חייבים לתכנן בקפידה את התזונה
שלהם ,דהיינו ,לשים לב הן לכמות החלבון הנצרך והן לאיכותו ולהקפיד על שילוב
של חלבונים ממגוון מקורות שונים בתפריט היומי.

רקפת אריאלי

דיאטנית קלינית וספורט
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק

נועם רדליך

דיאטנית קלינית וספורט
המרכז לרפואת ספורט שערי צדק
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123FR, Kailash Kumar

שלאחר האימון ,המורכבת מ 15-6-ג' חומצות אמיניות חיוניות ו 3-1-ג' לאוצין .פירוט תכולת החלבון
והלאוצין במאכלים שונים מן הצומח מופיע בטבלה .1
כמו כן ,הנעכלות ( )Digestibilityשל חלבונים מן הצומח נוטה להיות נמוכה יותר בהשוואה לזו של
מוצרים מן החי ,בשל נוכחות גבוהה של רכיבים כמו חומצה פיטית ושל מעכבי טריפסין ,המגבילים
את ספיגת החלבונים במערכת העיכול .על פי מדד ה ,DIAAS-המדרג את איכותם של חלבונים
שונים בהתאם לנעכלות שלהם ,חלבון סויה מבודד מקבל את הציון הגבוה ביותר מבין מקורות
החלבון מן הצומח ( ,)0.9לאחריו אורז ( ,)0.59אפונה ( )0.58וטופו ( .)0.52לצורך השוואה ,הציונים של
חלב פרה  3%ושל חלבון מי גבינה מבודד על-פי מדד זה הם  1.14ו ,1.09-בהתאמה.
מסיבות אלו וכדי לפצות על איכות חלבון נמוכה יותר מומלץ כי ספורטאים טבעונים ייצמדו לטווח
העליון של ההמלצות .במקרים שבהם הספורטאי אינו מצליח להגיע לצריכה יומית מספקת של
חלבון יש לשקול תיסוף .תוספי חלבון מן הצומח הזמינים כיום בשוק כוללים סויה (וחלבון סויה
מבודד) ,אפונה ,אורז ,זרעי המפ (קנבוס) ותערובות של חלבונים שונים .אך יש לתת את הדעת לא
רק לסוג אבקת החלבון אלא גם לאיכותה .פרויקט ה ,Clean label-המדרג את אבקות החלבון לפי
איכותן הנמדדת על-פי הימצאותם של רעלנים בתוסף ,מצא שאבקות חלבון צמחיות "מזוהמות"
יותר בהשוואה לאבקות חלבון מן החי.
לסיכום ,תזונה טבעונית המתוכננת כהלכה עשויה לספק את צרכיהם התזונתיים של מרבית
הספורטאים באופן משביע רצון ,ובהם גם את דרישות הגוף לחלבון .בעת בניית תכנית תזונתית
חשוב לשים לב הן לכמות והן לאיכות החלבון הנצרך וכן להקפיד על שילוב של חלבונים ממגוון
מקורות שונים בתפריט היומי ,שיבטיח צריכה נאותה של כלל החומצות האמיניות החיוניות.

טבלה  :1תכולת החלבון והחומצה האמינית לאוצין במקורות מזון שונים מן הצומח
(תכולה יורדת ב 100-גרם מזון)*
 100גרם מזון (לפני הבישול)
פולי סויה
זרעי דלעת
עדשים
טופו
שעועית שחורה
שקדים
אגוזי מלך
קינואה
שיבולת שועל
חומוס
אפונה

חלבון (גרם)
36.5
29.8
24.6
21.7
21.6
21.2
15.2
14.1
13.2
7.2
5.4

לאוצין (גרם)
3.3
2.4
1.8
1.5
1.7
1.5
1.2
0.8
1
0.5
0.3

* הערכים לקוחים ממאגר הנתונים של ה)NCCDB (Nutrition Coordinating Center Food & Nutrient Database-
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ד”ר טלי בקר

מומחית באורתופדיית ילדים ופציעות ספורט
מרכז שניידר לרפואת ילדים
הוועדה הרפואית של הוועד האולימפי בישראל

אי יציבות של הפיקה בבני נוער ובמתבגרים
אי יציבות של הפיקה  -לעתים עד כדי פריקה  -היא תופעה הנפוצה בעיקר
בגיל ההתבגרות ,ומקורה כנראה בשינויים המהירים שחלים במבנה הגוף
של המתבגר בתקופה זו .בצד הטיפול המתאים ,חשוב להמשיך בפעילות גופנית,
תוך התאמתה ליכולתו באותו זמן וניתובה לפעילות שבה המגבלה פחות
משמעותית.

מדוע התסמינים מופיעים דווקא בגיל ההתבגרות?
ההסבר לכך טמון כנראה בשינויים המהירים שחלים בשנים אלה  -התארכות מהירה של העצמות,
התרחבות האגן ,וחוסר יכולת של השרירים והרקמות הרכות לעמוד בקצב ההתארכות עם יציאתו
של הגוף מאיזון .נראה שבקרב בנות ,גם להורמון אסטרוגן יש חלק בעניין.
על-אף שפריקות פיקה אופייניות יותר לגיל ההתבגרות ,ההשלכות שלהן עשויות להתבטא בגיל
מבוגר יותר .הנזק המצטבר מאירועים חוזרים של פריקות עלול להיות משמעותי עד כדי הרס של
מפרק הפיקה ,הגבלה תנועתית ,כאבים כרוניים ופגיעה באיכות החיים בגיל המבוגר.

dreamstime, Kdshutterman

אי יציבות של הפיקה  -מהי?
התופעה של אי יציבות של הפיקה מתחילה בתחושה של תזוזה קלה ,דרך תת-פריקות וכלה
בפריקות מלאות שמצריכות הגעה לחדר המיון .ניתן להקביל זאת למצב מוכר יותר של פריקה
במפרק הכתף.
זוהי תופעה שמתחילה בדרך כלל בגיל ההתבגרות ,ובצורתה החריפה (פריקה מלאה חבלתית)
היא מופיעה באופן שווה בבנים ובבנות .צורתה הכרונית (תת-פריקות מרובות) אופיינית יותר בקרב
נערות שעוסקות בריקוד או בהתעמלות ,שנוסף לבעיות ידועות במבנה הגרמי שלהן קיימת אצלן
גם גמישות יתר מובנית.
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הגבלת הפעילות הגופנית
אי יציבות של הפיקה עלולה ליצור מגבלה תפקודית משמעותית ולאורך שנים ,מבלי למצוא פתרון
קל שנראה באופק .למצבים מסוג אלה עלולות להיות השלכות נפשיות משמעותיות .ההבטחה
ש”בעוד כמה שנים זה ישתפר” אינה מדברת ללבם של מתבגרים שנמצאים בתקופה משמעותית
ורגישה של חייהם .הם מושפעים רבות מהסביבה וסבלם משמעותי ומיידי .כל עוד המתבגר מצליח
לתפקד במסגרת שבה הוא אוהב להיות יש לעודד אותו לכך ,תוך התאמת הפעילות ליכולתו באותו
זמן ובידיעה שלעתים יזדקק להפסקות כשהתופעה מחמירה.
מומלץ אפוא לנתב את הפעילות הגופנית של המתבגר למקום שבו המגבלה פחות משמעותית.
ריצה ,רכיבת אופניים ופעילות מבוקרת בחדר כושר עדיפות על משחקי כדור ,ענפי קרב וריקוד.
יש לכך חשיבות מכרעת ,כשהמטרה היא לאפשר למתבגר להמשיך לתפקד ,לעסוק בספורט
ולהוציא את עודף המרץ המצטבר בעקבות המגבלה.

פיזיותרפיה:
 טיפול אינטנסיבי שמטרתו ייצוב שרירי דינמי של הפיקה ולימוד תרגול פרופריוספטיבי(מידע על מיקום האיברים ביחס לגוף ולסביבה)
 דגש על ייצוב הראש התיכון של שרירי ארבעת הראשים ,שרירי הירך התיכוניים ושריריהעכוז ,המונעים את הקריסה פנימה של הברך בכפיפה .לדוגמה :תרגול של ( squatשפיפה)
על רגל אחת תוך הקפדה על מניעת הקריסה של הברך פנימה
 -ברכיות מייצבות הנותנות מענה חלקי למקרים של אי יציבות קלה.

Christian Martinez Kempin, 123FR

אמצעי טיפול

Katarzyna Białasiewicz, 123FR

מה משפיע על הנטייה לפרוק את הפיקה?
מפרק הפיקה הוא חלק ממנגנון היישור של הברך ,ותפקידו העיקרי הוא יצירת מומנט להגברת
כוח היישור של הברך באמצעות שריר ארבעת הראשים .בתנועת כפיפה ויישור של הברך ,הפיקה
מחליקה בתוך שקע הטרוכלאה .אי יציבות של הפיקה מתרחשת כאשר היא יוצאת ממסלולה.
בכל המקרים כמעט מדובר בפריקה צידית (לטרלית)  -הפיקה פורקת לצד הברך.
ישנם כמה גורמים המשפיעים על הנטייה לפריקה של הפיקה ,חלקם קשורים למבנה הגרמי של
הגפה וחלקם לרקמות הרכות  -חולשת שרירים ,גמישות יתר ויישור יתר בברך .כאמור ,אלה גורמים
השכיחים בקרב נערות ,בעיקר רקדניות ,הנוטות לסבול יותר מתופעה זו.
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טיפול ניתוחי:
ניתוח יבוצע במקרים אקוטיים  -מצבים שבהם קיים נזק גרמי-סחוסי שמצריך קיבוע חלק מהעצם
או תיקון השבר שנוצר במקרים שבהם נכשל הטיפול השמרני ונמשכות התלונות והפריקות למרות
טיפולי הפיזיותרפיה.
גם לאחר התערבות ניתוחית נדרש המטופל לפיזיותרפיה אינטנסיבית ולכחצי שנה של טיפולים
ותרגול עצמי תחת השגחה עד לחזרה לפעילות מלאה .בדרך כלל ,הפתרון מספק מענה למניעת
פריקות מלאות ,אך הוא לא יעלים בהכרח את תחושת אי היציבות.
ומה הלאה?
כאמור ,מדובר במצב שמגיע לשיאו בגיל ההתבגרות אולם משתפר בעשור שלאחר מכן .לאחר
סיום תקופת הצמיחה המהירה מתחילים “לראות את האור בקצה המנהרה” ,דהיינו ,צפויה תחילתו
של תהליך שיפור .עם זאת ,חלק מהסובלים מאי יציבות הפיקה ייאלצו להפסיק את פעילותם
הספורטיבית ולוותר על קריירה אפשרית בתחום שעליו חלמו .אלה שיצליחו להתגבר על התופעה
יוכלו ליהנות מהמשך העיסוק בספורט בגיל מבוגר יותר .מי שהפסיקו עשויים לבחור בפעילות
אחרת ,מהנה לא פחות ,שנותנת מענה לצרכיהם האישיים.
לסיכום ,פריקת פיקה הוא מצב רפואי שמהווה דוגמה קלאסית לצורך בתמיכה מערכתית של
רופא ,פיזיותרפיסט ,מאמן והורים .יש לעודד את המשך התפקוד בתוך המגבלה ,את התרגול
הפיזיותרפי ובמידת הצורך  -לשקול אף התערבות ניתוחית .פעולות אלה חיוניות לשימור תחושת
החיוניות הגופנית והמסוגלות של הספורטאי בשנים המאתגרות ממילא של גיל ההתבגרות.
Christian Martinez Kempin, 123FR
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פרופ' גל דובנוב-רז

יו"ר הוועדה הרפואית ,הוועד האולימפי בישראל

רפואת ספורט

פרופ' דני נמט

מנהל רפואי ,הוועד האולימפי בישראל

הספורטאי התחרותי הצעיר

נייר עמדה מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל
לפעילות ספורטיבית תחרותית בקרב ילדים ובני נוער ישנם יתרונות רבים לא
רק בהיבט הגופני אלא גם  -ובעיקר  -בפן החברתי והנפשי .נייר עמדה רפואי
בנושא פעילות גופנית וספורט בקרב צעירים ,שפורסם לפני שבועות אחדים,
מציין בין השאר שהספורט ההישגי והשאיפה למצוינות בספורט הם בעלי רובד
עמוק יותר מאשר הפעילות הספורטיבית עצמה.
בחודש נובמבר  2019פורסם לראשונה בישראל נייר עמדה רפואי בנושא פעילות גופנית וספורט
בילדים ובבני נוער .למסמך זה שותפים כמה גופים :האיגוד הישראלי לרפואת ילדים ,האיגוד
הישראלי לרפואת משפחה ,החברה לרפואת ספורט בישראל ,הוועד האולימפי בישראל וExercise-
( is Medicine Israelתכנית של החברה האמריקנית לרפואת ספורט) .מסמך זה כולל כמה פרקים
ונספחים ,ועוסק בין היתר בספורטאי התחרותי הצעיר .להלן עיקרי הדברים בנושא זה.

שמירה על הבריאות
כידוע ,ספורט תחרותי טומן בחובו גם סיכון מסוים לספורטאי ,ועיקרון מרכזי ברפואת הספורט

Sergey Novikov, 123FR

יתרונות הפעילות הגופנית התחרותית לצעירים
החשיבות הבריאותית וההתפתחותית של פעילות גופנית בעצימות בינונית לילדים ולמתבגרים ידועה
היטב מזה שנים רבות .ומה לגבי ספורט תחרותי? עמדת האיגודים השותפים לחיבור מסמך זה
היא כי פעילות ספורטיבית תחרותית בגיל הילדות וההתבגרות היא בריאה ובעלת יתרונות גופניים,
נפשיים וחברתיים .הספורט ההישגי והשאיפה למצוינות בספורט הם בעלי רובד עמוק יותר מאשר
הפעילות הספורטיבית עצמה .הרוח האולימפית שואפת ליצור דרך חיים המבוססת על האושר
שבמאמץ ,הערך החינוכי של דוגמה טובה ,אחריות חברתית וכבוד לעקרונות אתיים בסיסיים
ואוניברסליים .המטרה של הרוח האולימפית היא שימוש בספורט לשירות ההתפתחות ההרמונית
של האנושות ,במטרה לקדם חברה שלווה העוסקת בשימור הכבוד האנושי .לחיצת היד למתחרה
שהפסיד ,פירגון למתמודד טוב ממך או הגשת סיוע למתחרה פצוע ,מספקים לילד הספורטאי כלים
רבים להתמודדות בחברה ומול קשיים בתחומי חיים אחרים .ילדים ובני נוער הבוחרים לבצע ספורט
תחרותי מרוויחים ברבדים רבים אחרים גם מחוץ למגרש האימונים.
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מהי "יותר מדי פעילות"?
נקודה חשובה שעלתה בדיוני הוועדה היא כמה פעילות היא "יותר מדי" .סוכם כי כל עוד הילד מתפתח
כנדרש מבחינה רגשית וגופנית ובהיעדר תלונות כלשהן  -רמת הפעילות שלו אינה מוגזמת עבורו.
מנגד ,כאשר עולה חשד לקיומו של אימון יתר (מבחינה נפשית או גופנית) ,יש להתייעץ בגורמים
מקצועיים.

Jarun Ontakrai, 123FR

לסיכום ,פעילות ספורטיבית תחרותית בגיל הצעיר היא בריאה ובעלת עושר של יתרונות לגוף ולנפש,
בהווה ובעתיד  -כל עוד היא מבוצעת באופן מושכל ובטוח .הספורטאי זקוק לסביבה תומכת ,מותאמת
גיל והתפתחות ,המקדמת הצלחה אך גם פועלת לשמירה על בריאותו הפיזית והנפשית .על הצוות
הסובב את הספורטאי התחרותי הצעיר  -הורים ,מאמנים ,אנשי מקצוע אחרים וצוות רפואי  -לאפשר
לו מעטפת זו ככל שיוכלו .במקרי הצורך ניתן לפנות למרפאות הספורט המטפלות בילדים ובנוער.

Andrei Zaretski, 123FR

בדיקת כמות הברזל והמלצות תזונה
נושא ייחודי לישראל הוא שכיחות גבוהה של חוסר בברזל בצעירים ,כפי שנמצא מנתוני מתגייסים/
מתגייסות ,בני נוער ,מרפאות הספורט וקופות החולים .לאור ההשפעה הרבה של ח ֶסר זה על תפקוד
מוחי ,ערנות ולמידה ,נוסף לפן הגופני ,ממליצה הוועדה לבצע אחת לעונה ספירת דם ובדיקת
פריטין לספורטאים ולספורטאיות בני  13שנים ומעלה.
הספורטאיות הצעירות נבדלות מספורטאים בנים בכמה מדדים ביולוגיים ,בעיקר אנטומיים,
הורמונליים ופסיכולוגיים .נושא מרכזי בבנות הוא זמינות אנרגטית נמוכה ,הנובעת מהוצאה אנרגטית
שאינה נתמכת בהכנסת קלורית מספקת .כמו כן ,קיימת שכיחות רבה יותר של פציעות בקרב בנות
לעומת בנים .יש להכיר זאת ולהקפיד על דרכי מניעה המוכרות לפציעה.
במסמך מפורטות גם המלצות תזונה כלליות לספורטאים צעירים ,ומודגש כי אין הוכחות מדעיות
התומכות בשימוש כללי של תוספי תזונה לשיפור ביצועים ספורטיביים .שימוש בתוספים ייעשה רק
לאחר ייעוץ באנשי מקצוע מוסמכים בעלי הכשרה בתחום.

emelphoto, 123FR

הוא שמירה על בריאותו בדרכו להצלחה .חשוב מאוד לזכור כי למרבית הספורטאים הצעירים אין
מעטפה מקצועית צמודה ונאותה למתן הדרכה ,יעוץ תזונתי ,מענה לשאלות או בירור של תלונות
שונות .במקרים שבהם לא ניתן לקבל מענה מספק במסגרת הרפואה הראשונית ,ניתן להפנות את
הספורטאי למרפאות הספורט השונות הקיימות בישראל.

14

ד”ר דליה נבות-מינצר

רופאת הסגל האולימפי בענף השייט

הספורט ההישגי
שימוש בעזרי קירור באתר האולימפי בטוקיו –
סימולציה בענף השייט והגלישה
בקיץ האחרון נבדקה בטוקיו התאמתם של אמצעי קירור שונים בקרב סגל
השייטים האולימפי של ישראל לקראת המשחקים בעיר החמה .התברר שלאמצעי
הקירור הללו יש השפעה מיטיבה ,והתאמת השימוש באמצעים השונים לענף
הספורט ולכל ספורטאי באופן אישי עשויה לשפר את הביצועים הספורטיביים.
מזג האוויר במהלך המשחקים האולימפיים בטוקיו  2020צפוי להיות חם ולח ,מה
שנהוג לכנות “עומס חום גבוה” .ידוע כי סביבה חמה ועומס חום גבוה פוגעים בביצועים
ספורטיביים ואף מהווים גורם סיכון משמעותי לפגיעות חום (מכת חום ,תשישות חום
והתייבשות) .ספורטאים המתחרים תחת כיפת השמיים יצטרכו להתמודד עם תנאי מזג
האוויר ,ומי שיצליח לעשות זאת טוב יותר ישמור על בריאותו ויוכל להשיג יתרון על יריביו.
התמודדות עם התנאים ,שימור היכולת והגעה לביצועים ספורטיביים מיטביים ניתן לנסות להשיג
בכמה דרכים:
שינוי של תנאי הסביבה :ניתן לשנות “באופן מלאכותי” את תנאי הסביבה בעזרת זירות משוכללות
הכוללות מיזוג אוויר דוגמת האיצטדיון בדוחא ,קטאר ,שבו התקיימה אליפות העולם האחרונה
באתלטיקה.

הצללה וקירור :ניתן ליצור סביבה מוצלת ומקוררת באתר התחרות .זו עשויה להיות משמעותית
ביותר ,בעיקר כשמדובר במקצועות שבהם התחרות נמשכת שעות וכוללת הפסקות בין מקצים
שונים.
אקלום :אקלום של הספורטאי לתנאי חום הוא חשוב למניעת פגיעות חום ומהווה מרכיב משמעותי
מאוד ביכולת להתאמן ולהתחרות בתנאים אלה .אצל ספורטאי מאוקלם לחום ניתן לזהות שינוי

Hei Au Yeung, Dreamstime

קיום תחרות בלילה :ניתן לקיים את התחרויות המאתגרות יותר בשעות הלילה ,שבהן אין קרינה
ישירה של השמש והטמפרטורות יורדות (במקצת לפחות) .גם שיטה זו נוסתה באליפות העולם
האחרונה באתלטיקה ,אך בהצלחה חלקית.
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הספורט ההישגי
בהרכב הזיעה ,בנפח הפלזמה בדם ובמרכיבים נוספים .אקלום לחום מושג בעזרת חשיפה
מוקדמת לחום ואימונים בחום במשך  14-7ימים .מגורים ואימונים לאורך חודשים ושנים בסביבה
חמה ולחה משפרים את יכולת ההתמודדות (כידוע ,אין טובה בכך מארץ הקודש).
שתייה :שתייה מספקת ושמירה על רמת נוזלים תקינה בגוף חשובות לבריאות ולא פחות מכך -
לשימור היכולת הספורטיבית .קצב איבוד הנוזלים בעת פעילות עצימה בסביבה חמה עשוי להיות
גבוה מאוד ,וכדי לשמור על מצב אופטימלי חייב הספורטאי לבדוק את עצמו ולתכנן מראש את
קצב השתייה ואת סוג הנוזלים שיצרוך לקראת התחרות ,במהלכה ובזמן ההתאוששות.
שימוש באמצעי קירור כהכנה של שייטי הסגל האולימפי לקראת טוקיו
מדידות והתאמות לצורך הכנת הספורטאים למשחקים הקרובים בוצעו עם שייטי הסגל האולימפי
הישראלי בקיץ האחרון בטוקיו וכללו בין השאר גם שקילה לפני אימונים ותחרויות ולאחריהם ,מדידה
של כמויות הנוזלים שנצרכו ,בדיקה של אוסמולריות השתן והערכה של קצב ההזעה האישי.
שיטות קירור שעשויות לעזור לספורטאי לשמר טמפרטורת גוף גבוהה פחות ,או להעניק תחושה
קרירה יותר ,יכולות להביא לביצועים טובים יותר בתחרויות ובאימונים במזג אוויר חם ולח בעומס חום
גבוה .במהלך הקיץ האחרון נבדק שימוש באביזרי קירור בקרב שייטי הסגל האולימפי שהתאמנו
והתחרו בטוקיו :אפודי קירור ,צווארון מקרר ,שרוולים וכובעים המסייעים באידוי וגם אביזרי לבוש וקירור
נוספים .וגם  -שימוש באמבטיות קרח להתאוששות ,בעיקר בסיום יום תחרות ולקראת יום התחרות
הבא .כמו כן ,נוסה שימוש בשתייה קרה ,ברד ונוזלים איזוטוניים על בסיס מנטול .מהבדיקות השונות
נראה כי לשימוש באמצעי הקירור יש השפעה מיטיבה ,וכי התאמה של השימוש באמצעים השונים
לענף הספורט ולכל ספורטאי באופן אישי עשויה לשפר את התפקוד ואת הביצועים הספורטיביים.
לסיכום ,ההתחממות הגלובלית וקיומם של אירועי ספורט גדולים באזורים חמים מציבים אתגרים
חדשים בפני ספורטאי ההישג ואלה שמלווים אותם .הכנה נכונה והתאמה אישית של אמצעי
הצללה וקירור עשויים להיות קריטיים בהגעה להישגי שיא.
12rf, Ricardo Lopes
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עידן חרט

מדען ספורט במרכז לרפואת ספורט ולמחקר
במכון וינגייט; מאמן לפיתוח יכולות גופניות

הספורט ההישגי

יניב אשכנזי

ראש תחום הישגי ,היחידה לספורט הישגי

שימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת
פרופיל כוח-מהירות (הספק)
מותאם אישית ולמציאת ההספק המרבי
אחד המרכיבים המשמעותיים במשחק הרוגבי  7הוא הכוח המתפרץ.
במסגרת פרויקט הישגי הנערך בשנים האחרונות לנבחרת הגברים ,נבדק לכל
שחקן פרופיל כוח-מהירות והספק מרבי .בדרך זו ניתן להתאים לכל אחד את
המשקלים באופן אישי ולייעל בכך את אימוני הכוח.

123ת ammentorp

אחד היסודות החשובים ביותר בביצועים ספורטיביים בליסטיים הוא ההספק ( )Powerשפירושו -
כמות העבודה שמבוצעת חלקי הזמן .ככול שהעבודה מבוצעת בזמן קצר יותר כך ההספק גדול
יותר .לדוגמה ,עבודה היא הזזה של משקל נתון ממקום למקום .בזמן ריצה או ניתור ,למשל,
מדובר במשקלו של הרץ/קופץ ובמקרה אחר  -במכשיר חיצוני כגון כדור ברזל או כידון .ככול
שההספק גדול יותר ,הזזת המשקל מהירה יותר (הגוף בדוגמה הראשונה או המכשיר החיצוני
בדוגמה השנייה).
ההספק מחושב גם כמכפלה של כוח במהירות ( ,)Power = Force x Velocityכלומר ,כמות הכוח
שהופעל כפול המהירות שבה הוזז המשקל .זו הסיבה שרכיב כושר זה מכונה כוח מתפרץ .כדי
להפיק הספק מרבי יש למצוא את הנקודה שבה קיים איזון אופטימלי בין המשקל שמרימים
לבין המהירות שהמשקל הזה מאפשר לפתח .בשנים האחרונות ,אמצעים שונים לניטור מהירות
הביצוע של תרגילים שונים הפכו לזמינים ולנפוצים יותר ולא רק במעבדות מחקר מתוחכמות
ועתירות ממון.
קיימים שני סוגים עיקריים של אמצעי ניטור  -אלה המבוססים על מד-תאוצה ואחרים המבוססים
על מדידת שינוי המיקום (באמצעות חוט דק המחובר למוט המשקולות) .מכשיר הגייקו ( ;Gykoשל
חברת מייקרוגייט האיטלקית) הוא מד-תאוצה קטן המתחבר למוט המשקולות באמצעות מגנט.
כאשר הספורטאי מבצע תרגיל כמו שפיפה (סקווט) ,המכשיר מודד את המהירות של השלב
הקונצנטרי בתנועה זו (התנועה מעלה) ביחידות של מטר לשנייה ומדווח עליה .במקביל ,התוכנה
מחשבת את ההספק שהצליח הספורטאי להפיק בכל אחת מן החזרות בתרגיל .בסיום ביצוע
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הספורט ההישגי
פרוטוקול של משקלים העולים בהדרגה  -בהנחה שהספורטאי סיים כל חזרה במהירות מרבית -
יונפק גרף פרבולה המדגים את המשקל האופטימלי שבו יופק ההספק המרבי .באמצעות הגרף
ניתן גם לחזות מהו המשקל המרבי שיוכל הספורטאי להרים בחזרה אחת בלבד (.)RM1

הפרויקט ההישגי בענף הרוגבי  7לגברים

123ת puhhha

איגוד הרוגבי והיחידה לספורט הישגי מקיימים כבר יותר משבע שנים פרויקט הישגי בענף
האולימפי רוגבי ( 7גברים) .אחד המרכיבים המשמעותיים במשחק זה הוא מרכיב הכוח המתפרץ
בפלג הגוף העליון והתחתון .לשם יצירת פרופיל כוח-מהירות (הספק) נעזרנו במכשיר הגייקו .איור
 1שלהלן מדגים את ממצאי הבדיקה שנערכה לאחד משחקני הרוגבי בחודש נובמבר האחרון .ניתן
לראות שכדי להפיק הספק מרבי בתרגיל הסקווט עליו לעבוד עם משקל של  116ק"ג .בצידו הימני
של האיור ניתן לראות מהו המשקל המרבי החזוי שיכול הספורטאי להרים.
כפי שצוין ,התוכנה יכולה לנבא גם את המשקל המרבי שיכול להרים הנבדק בתרגיל הסקווט.
ממצאים אלה ,המועברים לצוות האימון ,נועדו לייעל את אימוני הכוח של כל אחד מהשחקנים
על-ידי התאמה של משקלים מדויקים לכל אחד בכל תקופת האימון ובהתאם לתוצא האימון הרצוי
(לדוגמה :כוח מרבי ,הספק מרבי ,כוח-מהירות ,מהירות-כוח).
חשוב לציין( :א) ממצאי הבדיקה תקפים רק עבור הספורטאי שביצע אותה בתרגיל הייחודי שנבחר
ובתנאים שבהם הוא נבדק (עייפות ,חוסר שינה ,הטווח ומהירות הירידה בחלק האקסצנטרי ועוד).
(ב) יש להניח שהנבדק אכן ניסה לדחוק את המשקל במהירות מרבית בכל חזרה וחזרה( .ג) עם
האימונים ותהליך ההסתגלות שעובר הגוף ייתכנו שינויים על בסיס שבועי ,ולכן יש להתאים את
המשקל למצב זה .אי לכך ,יש היגיון להשתמש במכשיר המודד מהירות תנועה לא רק כמבדק
תקופתי אלא גם על בסיס יום-יומי בזמן האימון כדי לדייק בתהליך האימון ולייעל אותו.

איור  :1ממצאי בדיקה של אחד משחקני הרוגבי  7לקביעת פרופיל
הכוח בתרגיל שפיפה (סקווט)
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הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

ד”ר דניאל הרשטיין

מנכ”ל הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט

איתור חומרים אסורים באמצעות דרכון ה ֶמטולוגי
דרכון המטולוגי משלים בשנים האחרונות את מערך הבדיקות לאיתור חומרים
אסורים אצל ספורטאים .הוא עושה שימוש בספירת דם הדומה לבדיקה
בקופת חולים ומאפשר לגלות את נטילת הסם לא רק בהווה אלא גם בעבר.
רקע
ב 22.9.2012-בוצעה בדיקת דם לדרכון ביולוגי לרוכב האופניים הבריטי ג’ונתן טירנן .בבדיקה נמצאו ערכי
המוגלובין (וערכים נוספים) גבוהים מעט אך לא חריגים ,או כאלו שיעידו על עבירת סימום ברורה .במהלך
שנה וחצי לאחר מכן עבר הספורטאי עוד כארבע בדיקות דרכון ,וכולן הראו ערכים שונים לעומת הבדיקה
הראשונה .אחרי הבדיקה החמישית נשלח המידע לקבוצת מומחי דם שפסקה כי מדובר בוודאות בעבירת
סימום  -שימוש ב.EPO-
בעקבות חוות הדעת החליט בית הדין של הסוכנות הבריטית למניעת סימום בספורט להשעות את הספורטאי.
המקרה מעניין במיוחד ,כיוון שהוא ממחיש את היעילות של בדיקות דרכון ,כלומר ,הן טובות גם לבדיקות
בדיעבד .מעבר לכך ,ככול שהידע והטכנולוגיה מתקדמים יותר משתפרת מאוד יעילותן של הבדיקות ,וייתכן
שכיום היו מצליחים לאתר את השימוש ב EPO-כבר בבדיקה הראשונה לאחר הבדיקה הלא תקינה.

מהו דרכון המטולוגי?
דרכון המטולוגי מהווה חלק מגישה חדשנית לאיתור חומרים אסורים .מודל הדרכון הוא בדיקת סמים עקיפה,
שאינה מגלה את החומר האסור או את המטבוליט שלו בדם או בשתן .היא מגלה את ההשפעה של החומר
האסור בצורה עקיפה  -על-פי שינויים של סמנים ביולוגיים שונים בדם או בשתן .בהתאם לשינויים אלה ניתן
לדעת בוודאות אם היה שימוש בחומר אסור ,או שקיים חשד לכך (על-פי החלטת קבוצת מומחים הנקראת
.)Athlete Passport Management Unit
השימוש בדרכון הביולוגי נפוץ כיום בעולם .הוא מהווה כלי חשוב לניטור ספורטאים המבצעים התערבויות
בלתי חוקיות ומשלים את מערך הבדיקות האחר .גם בישראל נלקחות דגימות דם ונשלחות למעבדות
המוסמכות של .WADA

19

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
ישנם שני סוגי דרכון ביולוגי :דרכון סטרואידלי שנבדק בדגימות שתן ומגלה חומרים ממשפחת הסטרואידים,
ודרכון המטולוגי שמבוסס על בדיקות דם ומגלה שימוש בחומרים משפעלי אריתרופויזה (חומרים המעלים
את ייצור כדוריות הדם האדומות).
אילו סמנים ביולוגיים קיימים בדרכון המטולוגי? בדיקת הדרכון דומה לספירת דם המבוצעת בקופת חולים
ובבית חולים .נבדקים ערכים שונים של תאי דם אדומים כמו המוגלובין ,RDW, MCV ,רטיקולוציטים ועוד.

כיצד מחליטים אם הבדיקה חיובית ,חשודה או שלילית?
בהתאם לערכים השונים שנמדדו לספורטאי מייצרים עקומה החוזה את צפי הסמנים הביולוגיים שלו ,וזאת
על-פי סטטיסטיקות שנאספו מעשרות אלפי אנשים .ככול שבודקים יותר ,המודל מדויק יותר .אם קיימת
חריגה באחד הערכים ,קבוצת המומחים עוברת על הנתונים ומחליטה מהו מצב הדגימה .לדוגמה ,אם
לספורטאי ישנם ערכי המטוקריט של יותר מ ,50%-הדבר נחשב כשימוש בחומרים אסורים ,אלא אם כן הוא
מוכיח אחרת (למשל ,אם יש לו מחלת ייצור תאי דם אדומים כמו פוליציטמיה ורה).

האם המודל עובד?
Иван Река, 123FR

על-אף שהמודל עצמו מאתגר ליישום ,שכן ,צריך לבצע בדיקות דם שגרתיות כדי להגיע לאפקטיביות מלאה
של המודל והעלויות במקרה זה אינן זולות ,ניתן לראות כבר מתחילת השימוש בו כי יש ענפי סבולת מסוימים
שבהם קיימת ירידה בביצועים .כך למשל ,בין השנים  2008ו( 2012-טרם השימוש במודל בדרכון הביולוגי),
 75רצים רוסיים לכל המרחקים מ 800-ועד  10,000מטרים השיגו קריטריון  Aלמשחקים האולימפיים .לעומת
זאת ,בשנים  2018-2013השיגו רק  50רצים קריטריון  Aלאותם מרחקים; וזאת על-אף שהקריטריון הוקל
משמעותית .אי לכך ,אם היינו משווים את הביצועים היינו מגלים ירידה ניכרת בהם לאחר השימוש בדרכון.
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מולי אפשטיין

המנהל המדעי של
הוועד האולימפי בישראל

הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט
שימוש בבינה מלאכותית לתפיסת ספורטאים
שמשתמשים בחומרים אסורים
באמצעות טכנולוגיה חדשה של בינה מלאכותית אמורה  WADAלזהות במהירות רבה מאוד -
באמצעות דפוסי התנהגות ודגימות דם ישנות  -ספורטאים החשודים בנטילת סמים.

123rf, nicoelnino

הסוכנות העולמית למניעת סימום ( )WADAמקווה להפעיל בתוך שנתיים טכנולוגיה של בינה מלאכותית
( ,)AI – Artificial Intelligenceשתסייע לתפוס ספורטאים שמשתמשים בחומרים אסורים .אנשי הסוכנות
מאמינים כי השימוש בטכנולוגיית  - AIמערכות מחשב המבצעות משימות שדורשות בדרך כלל אינטליגנציה
אנושית  -עשוי לעזור במיקוד יעיל יותר של הבדיקות ובסופו של דבר לתפוס יותר מקרי רמאות .השימוש בבינה
מלאכותית מספק יתרון אחד גדול  -עיבוד כמות עצומה של נתונים שהמוח האנושי אינו מסוגל להתמודד
איתה .מדי שנה מבוצעות ברחבי העולם יותר מ 300,000-דגימות ,אולם הספק כיום באשר ליעילותן גדול מאי
פעם.
בינה מלאכותית עשויה להוות גורם מכריע בניתוחם של הנתונים בצורה יעילה יותר ,ובכך לתרום לזיהוי מהיר
פי כמה של דפוסים חשודים ,מה שיאפשר לסוכנויות האכיפה לבצע בדיקות ממוקדות יותר .הרעיון  -לזהות
קשרים ודפוסים חשודים שעשויים להוות סימן לכך שהספורטאים מסוממים כמו בדיקת פרופיל דגימות
הדם שנלקחו מן הספורטאי ב 5-4-השנים האחרונות ,דפוסי התנהגות בסמוך לקיום הבדיקה כגון עדכון זריז
וחשוד על מקום הימצאותו של הספורטאי בסמוך לחלון הדגימה באפליקציית ה( Whereabouts-אפליקציה
שבאמצעותה מחויב הספורטאי לדווח מדי יום לרשויות אכיפת הסימום ולהתאחדויות הרלוונטיות על מקום
הימצאו תוך השארת חלון זמן יומי שיאפשר לבודקים ליטול דגימת דם או דגימת שתן).
הטכנולוגיה החדשה תאפשר לרשויות האכיפה להיות עדינות וממוקדות יותר .מי שלא צריכים לחשוש
מהכנסתה של הטכנולוגיה החדשה הם כמובן הספורטאים ה”נקיים” .מאידך גיסא ,מי שינסו לרמות ו”לטוס
מתחת לרדאר” הם אלה שיהיו על הכוונת.

21

אירועים והישגים
הישגים
שם

ענף הספורט

מקצוע

אירוע

הישג

תאריך

מקום

שגיא מוקי

ג’ודו

עד  81ק”ג

אליפות עולם

זהב

28/8/19

טוקיו

ארטיום דולגופיאט

התעמלות

קרקע

אליפות עולם

כסף

 12/10/19שטוטגרט

לינוי אשרם

התעמלות אומנותית

קרב-רב

אליפות עולם

ארד

20/9/19

באקו

קטי ספיצ’קוב

שייט

גלישה RS:X

אליפות עולם

כסף

28/9/19

גארדה

רשימת ההישגים נכונה ליום 31/12/19

אורי מגנוס

עמית שיפל

לינוי אשרם

עמית שיפל

קטי ספיצ’קוב

ארטיום דולגופיאט

שגיא מוקי
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