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תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) ,התשע"ד2014-

תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) ,התשע"ד2014-

1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (5ב) ו– 18לחוק הספורט ,התשמ"ח( 1988-להלן -
החוק) ,בהסכמת שר הבריאות ,לאחר התייעצות עם התאחדויות ואיגודים הנוגעים לעניין,
ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ,אני מתקינה תקנות אלה:

.1

הגדרות

בתקנות אלה -

"בדיקה ארגומטרית"  -בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית (להלן  -אק"ג) במנוחה ,במאמץ
מרבי ובהתאוששות ,לרבות מדידת דופק ולחץ דם ,לפי הפרטים שבטופס  1בתוספת
הראשונה;
"בדיקה גופנית כללית"  -בדיקה גופנית כללית לספורטאי הכוללת אלקטרוקרדיוגרם
במנוחה ושיחה עם רופא לפי הפרטים שבטופס  2בתוספת הראשונה;
"ספורטאי"  -חבר הרשום באגודת ספורט ,בהתאחדות או באיגוד;
"שאלון רפואי"  -שאלון הכולל הצהרת בריאות והערכת הנתונים הנובעים ממנו ,לעניין
פעילות ספורט בעונה פלונית כמפורט בטופס  3בתוספת הראשונה.
עריכת בדיקות
רפואיות

הבדיקות הרפואיות לקביעת כשירות ,שספורטאי חייב להיבדק בהן לפי סעיף (5א)
.2
לחוק קודם שישותף בתחרויות ספורט הן מילוי שאלון רפואי ובדיקה גופנית כללית וכן
בדיקה ארגומטרית בכפוף לתקנה .4

תדירות הבדיקות
הרפואיות

.3

(א) ספורטאי ימלא שאלון רפואי בכל עונת ספורט קודם שישתתף בתחרויות

ספורט.
(ב) בדיקה גופנית כללית תיערך לספורטאי מדי שנה בשנה.
(ג) בדיקה גופנית כללית תיערך לכל ספורטאי לאחר שהחלים ממחלה שבמהלכה
זוהה ממצא פתולוגי או חשד לממצא כאמור ,ולאחר שחלה במחלת חום שבעטייה אושפז;
ביצוע בדיקה ארגומטרית במקרה זה ,נתון לשיקול דעתו של הרופא הבודק.

בדיקה ארגומטרית
ותדירות הבדיקה

.4

בדיקה ארגומטרית תיערך בכל אחד מהמקרים האלה:

_________________
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תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) ,התשע"ד2014-
( )1ספורטאי שאינו עוסק בפעילות ספורט המפורטת בתוספת השנייה שגילו
 30שנים או יותר אך לא עולה על  40שנים ייבדק במהלך תקופה זו ארבע
בדיקות ארגומטריות ,בהגיעו לגיל  37 ,34 ,30ו– ;40ואולם אם נבדק לראשונה
לאחר גיל  30ובמועד הבדיקה הבאה כאמור לא יחלפו שנתיים מיום שנבדק,
ידלג על הבדיקה הבאה האמורה;
( )2ספורטאי שאינו עוסק בפעילות ספורט המפורטת בתוספת השנייה מגיל
 40שנים מדי שנה בשנה;
( )3ספורטאי מגיל  35שנים העוסק בפעילות ספורט בענפי הספורט כמפורט
בחלק ב' בתוספת השנייה מדי שנה בשנה;
( )4לפי שיקול דעת הרופא הבודק במקרה כאמור בתקנה (3ג).
חובות הספורטאי

(א) ספורטאי חייב להתייצב לבדיקה רפואית בתחנה לרפואת ספורט לפי סעיף (5ג)
.5
לחוק ,במועד שהורו לו אגודת ספורט ,התאחדות או איגוד המשתפים אותו בתחרויות ספורט
המאורגנות בידם או מטעמם.
(ב) ספורטאי המתייצב לבדיקה רפואית כאמור בתקנת משנה (א) ישיב תשובה
מלאה ונכונה על כל שאלה שנשאל בבדיקה ועל כל פרט בשאלון שעליו למלא.

סמכויות הרופא

הרופא הבודק ספורטאי בדיקה רפואית לפי תקנות אלה רשאי להפנות את הנבדק
.6
לכל בדיקה אחרת שיש בה צורך ,לפי שיקול דעתו ,כדי לקבוע את כשירותו לספורט מבחינה
רפואית.

ביטול

.7

תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) ,התשנ"ז - 1997-בטלות.

תחילה

.8

תחילתן של תקנות אלה  60ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

הוראות מעבר

הבדיקות הראשונות לפי תקנות אלה בענף ספורט ייערכו לקראת עונת הספורט
.9
הראשונה באותו ענף שלאחר יום התחילה; הוראה זו לא תחול על ספורטאי -
( )1שמשתפים אותו לראשונה בתחרות אחרי יום התחילה;
( )2שלא נבדק בדיקות רפואיות מטעם ההתאחדות ,האיגוד ,הארגון ,האגודה
הנוגעים בדבר לעניין עונת הספורט שבמהלכה חל יום התחילה.
(התוספת בעמוד הבא)
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תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) ,התשע"ד2014-
תוספת ראשונה

1

(תקנה )1
תוספת שנייה

(תקנה )5
חלק א'
ענפי ספורט הפטורים מביצוע בדיקה ארגומטרית
ביליארד ,ברידג' ,דמקה ,כדורת באולינג ,כדורת דשא ,פטנק ,שחמט ,קליעה למטרה.

חלק ב
ענפי ספורט החייבים בביצוע בדיקה ארגומטרית מגיל 35
גולף ,קפיצות למים ,קריקט ,קרלינג ,קשתות ,רכיבה על סוסים.

י"ז באדר א' התשע"ד ( 17בפברואר )2014
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

_________________
 .1התוספת הראשונה הכוללת טפסים שונים  -השומטה ע"י מערכת "דינים".
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