
התשנ"ז-11997 רפואיות), (בדיקות הספורט תקנות

(להלן התשמ"ח-1988 הספורט, לחוק ו־18 5(ב) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
לענין, ואיגודים הנוגעים התאחדויות עם התייעצות לאחר הבריאות, בהסכמת שר החוק), -

אלה: תקנות אני מתקין הכנסת, של והתרבות ועדת החינוך של ובאישורה

-הגדרות אלה 1. בתקנות
במאמץ במנוחה,  אק"ג) - (להלן אלקטרוקרדיוגרפית  לב  בדיקת - ארגומטרית" "בדיקה 

בתוספת; 1 שבטופס לפי הפרטים דם, ולחץ מדידת דופק לרבות ובהתאוששות,

2 שבטופס הפרטים לפי לספורטאי,  כללית גופנית בדיקה - כללית"  גופנית "בדיקה
בתוספת;

מאלה: אחת כל רפואית" - "בדיקה

ארגומטרית; בדיקה (1)

כללית; גופנית בדיקה (2)

תקופתית; בדיקה (3)

בתוספת, 3 הפרטים שבטופס לפי ספורטאי בידי רפואי שאלון - מילוי תקופתית" "בדיקה
פלונית. בעונה ספורט פעילות לענין ממנו, הנובעים הנתונים והערכת

בדיקות עריכת
רפואיות

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

תקופתית לקראת כל בדיקה (א), ייבדק ספורטאי משנה בתקנת (ב) בנוסף לאמור
עונה. באותה ספורט בתחרויות שישתתף קודם ספורט עונת

מבדיקה 17 עד שגילו ספורטאי פטור (א), משנה בתקנת האמור אף על (ג)
ארצית בנבחרת בהשתתפות מדובר כן אם תחרותית, אלא לפעילות כניסתו לפני ארגומטרית

אזורית. או

בדיקות תדירות
רפואיות

- לספורטאי תיערך כללית גופנית בדיקה 3. (א)
שנתיים; מדי - 34 גיל עד (1)

_________________
.644 עמ' ,(8.5.1997) התשנ"ז ,5828 ק"ת .1

.86 עמ' ,(25.11.1997) התשנ"ח ,5862 ק"ת תיקון:
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שנה. - מדי מגיל 35 (2)

32 ,27 ,23 ,17 לגיל שבה הגיע תיערך לספורטאי בשנה ארגומטרית (ב) בדיקה
שנה. מדי ה־35 - והחל בשנתו ו־34,

ממצא אצלו שנמצא לאחר משהחלים גם לספורטאי תיערך ארגומטרית בדיקה (ג)
לספורטאי אושפז; שבעטייה חום במחלת שחלה ולאחר כאמור, לממצא חשד או פתולוגי
או קריקט, גולף שחמט, (כמו משמעותי גופני במאמץ כרוך שאינו ספורט רק בענף הפעיל

שנה. מדי - ה־35 בשנתו החל ארגומטרית בדיקה תיערך למטרה) קליעה

ספורטאי סעיףחובות לפי ספורט לרפואת בתחנה רפואית לבדיקה להתייצב חייב ספורטאי (א) .4
איגוד או התאחדות ספורט, ארגון ספורט, מכון ספורט, אגודת לו שהורו במועד לחוק, 5(ג)

מטעמם. או בידם המאורגנות ספורט בתחרויות אותו המשתפים

תשובה ישיב (א)  משנה בתקנת כאמור  רפואית לבדיקה  המתייצב ספורטאי  (ב)
למלא. בשאלון שעליו כל פרט ועל בבדיקה שאלה שנשאל כל ונכונה על מלאה

רופא הנבדקסמכויות את להפנות רשאי אלה תקנות רפואית לפי בדיקה ספורטאי הבודק הרופא .5
מבחינה כשירותו את לקבוע  כדי דעתו, שיקול לפי צורך, בה שיש  אחרת בדיקה לכל

רפואית.

פרסומן.תחילה ימים מיום 180 אלה של תקנות תחילתן .6

מעבר הוראת
התשנ"ח) (תיקון

הספורט עונת לקראת תיערכנה ספורט בענף אלה תקנות לפי הראשונות הבדיקות .7
- על תחול לא זו הוראה תחילתן; שלאחר ענף באותו הראשונה

תקנות של תחילתן אחרי בתחרות לראשונה אותו שמשתפים ספורטאי (1)
או אלה;

הארגון, האיגוד, ההתאחדות, מטעם רפואיות בדיקות נבדק שלא ספורטאי (2)
עונת הספורט שבמהלכה נכנסו לעניין בדבר מכון הספורט הנוגעים האגודה או

התקנות לתוקף.

הבא) בעמוד (המשך
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תוספת
(1 (תקנה

1 טופס

ארגומטרית בדיקה טופס
הבדיקה:__________________________________ תאריך הבדיקה:________________________________ מקום

זהות/דרכון*___________________ תעודת מס' הנבדק:____________________________________ שם

ז,נ* מין: תאריך הלידה_________________________________

משקל___________________________ק"ג ס"מ גובה____________________________________________

הספורט___________________________________________________ ענף

_________________

המיותר. את מחק *

הבא) בעמוד (המשך
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ממצאים

____________________________________________ במנוחה אק"ג

____________________________________________ במאמץ אק"ג

______________________________________ בהתאוששות אק"ג

פעימות לדקה במנוחה____________________________ דופק

כספית מ"מ דם____________________/________________ לחץ

אופניים* מסילה/על על בוצעה הבדיקה

BRUCE / MODIFIED BALKE / BALKE פרוטוקול לפי הבדיקה בוצעה
_________________

המיותר. את מחק *

מסילה

דםדופקשיפועמהירותדקה לחץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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אופניים

דםדופקעומסדקה לחץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

התאוששות

דםדופקדקה לחץ

1

2

3

4

5

הערות:

    

    

4/143601.6.1997

-4--5-

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות.



התשנ"ז-1997 רפואיות), (בדיקות הספורט ספורטתקנות

המתאים): סביב עיגול (סמן סיכום

במאמץ דםסיבות הפסקת המאמץתלונות תגובות לחץ

ללא תלונות מרבי1. מאמץ תקינה1. .1

בחזה כאבים כללית2. עייפות גבוהה2. .2

נשימה קוצר רגליים3. כאבי נמוכה3. .3

ברגליים כאבים באק"ג4. שינויים שטוחה4. .4

(פרט)_________________ אחר קצב5. הפרעות .5

בחזה כאבים .6

נשימה קוצר .7

(פרט)__________________ אחר .8

מסקנות

לפעילות. כשיר בלתי בהגבלה___________________________/ לפעילות הגבלה/כשיר בלי לפעילות כשיר

חתימת הרופאחותמת הרופא

לרפואת ספורט חותמת התחנה

_________________

המיותר. את מחק *

2 טופס

לספורטאי גופנית בדיקה טופס
הבדיקה:__________________________________ תאריך הבדיקה:________________________________ מקום

זהות/דרכון*___________________ תעודת מס' הנבדק:___________________________________ שם

ז,נ* מין: תאריך הלידה________________________________

ק"ג משקל___________________________ ס"מ גובה____________________________________________

מ"מ כספית. בישיבה__________/__________ דם במנוחה לחץ

בדקה. פעימות במנוחה______________________________ דופק

עיניים ראש:

אוזניים

אף וגרון 

_________________

המיותר. את מחק *
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התריס בלוטת צוואר:

לימפה קשרי

ריאות החזה: בית

לב  

פריפריים דפקים

כבד בטן:

טחול

לימפה) בלוטות (שבר מפשעה

עור  

המין אברי

אורתופדית) (בדיקה ושרירים עצמות בדיקת

הברכיים) יציבות ורפיון, סימטריה תנועה, (היקף מיפרקים

    

(דפורמציות) רגליים כוח)כפות צליעה, (דפורמציות, גפיים

לפעילות* כשיר בלתי בהגבלה________________/ לפעילות הגבלה/כשיר בלי לפעולות כשיר מסקנות:

חתימת הרופאחותמת הרופא

לרפואת ספורט חותמת התחנה

_________________

המיותר. את מחק *

3 טופס

לפני תחילת עונה טופס בדיקה תקופתית
הבדיקה:__________________________________ תאריך _______________________________ הבדיקה: מקום

זהות/דרכון*___________________ תעודת מס' ___________________________________ הנבדק: שם

ז/נ* מין: _______________________________ תאריך הלידה

ק"ג משקל___________________________ ס"מ גובה ___________________________________________

_________________

המיותר. את מחק *
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שאלון רפואי
ספורטאית) לגבי גם נקבה בלשון ויחולו זכר, בלשון מנוסחות (השאלות

פעם?1. אי אושפזת כן/לא*האם

ניתוח?2. עברת כן/לא*האם

קבוע?3. באופן תרופות נוטל אתה כן/לא*האם

לדבורים וכו')?4. (לתרופות, (אלרגיה) יתר רגישות יש לך כן/לא*האם

מאמץ?5. בזמן הכרה איבוד של אירוע לך אירע כן/לא*האם

מאמץ?6. בזמן בחזה כאבים סבלת כן/לא*האם

מאמץ?7. בזמן מסחרחורת סבלת כן/לא*האם

מאמץ?8. בזמן לפעילות מחבריך יותר מתעייף אתה כן/לא*האם

כן/לא*האם אתה סובל מיתר לחץ דם?9.

בלבך?10. או רשרוש אוושה על לך אי־פעם דווח כן/לא*האם

בלב?11. פעימה חוסר או עזות לב דפיקות של הרגשה לך היתה כן/לא*האם

לפני12. אחר פתאומי  מוות או לב מבעיות נפטר במשפחתך מישהו  האם
? שמלאו לו 40 שנה

כן/לא*

שסוע)?13. עור או חן עור (גירוד, נקודות מבעיות סובל אתה כן/לא*האם

אי־פעם?14. ראש פגיעת נפגעת כן/לא*האם

מוח?15. לך זעזוע היה כן/לא*האם

קשים?16. ראש מכאבי בעבר סבלת כן/לא*האם

שבר)?17. או פריקה (נקע, הבאים יותר מן או באחד אי־פעם נפצעת האם

כן/לא*יד

היד כף כן/לא*שורש

כן/לא*מרפק

כן/לא*זרוע

כן/לא*כתף

כן/לא*צוואר

כן/לא*גב

כן/לא*מותן

כן/לא*ירך

כן/לא*ברך

הרגל כן/לא*שוק/קידמת

_________________

המיותר. את מחק *
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רגל כן/לא*כף

מהתכווצויות־חום?18. אי־פעם סבלת כן/לא*האם

בחום?19. הכרה אי־פעם איבדת כן/לא*האם

הבאות:20. מהמחלות אי־פעם סבלת האם

נשיקה) (מחלת כן/לא*מונונוקלאוזיס

כן/לא*צהבת

כן/לא*שחפת

כן/לא*סוכרת

תכופים ראש כן/לא*כאבי

בעיניים כן/לא*פגיעות

קיבה כן/לא*כיב

בתומכים?21. או במדרסים משתמש אתה כן/לא*האם

(טטנוס)?22. צפדת לאחרונה חיסון נגד קיבלת ______________מתי

המחזור הראשון?23. הופיע ______________**באיזה גיל

האחרון?24. המחזור הופיע ______________**מתי

באורח סדיר?25. מופיע כן/לא***האם המחזור

________________________________________ 24 עד 1 לשאלות התשובות בעקבות נוספים הסברים .26

   

הבאה: ההצהרה יחתום על הנבדק .27

הצהרה
השאלות לפי ובהווה בעבר הרפואי מצבי על  ונכונות מלאות  ידיעות שמסרתי בזאת מצהיר הנני

הבודק. הרופא ידי על שנשאלתי

זו. לבדיקה אותי למי שיפנה התקופתית הרפואית הבדיקה את טופס למסור מתיר/ה* הנני

חתימת הנבדקתאריך

הוא קטין) (אם נבדק חתימת הורה

_________________

המיותר. את מחק *

בלבד. לספורטאית **
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- לשאלון בתשובות לאור הנתונים שנמסרו ומסקנות ממצאים .28

/ בהגבלה כשיר נוספת_______________/ בבדיקה צורך יש / נוספת בבדיקה צורך שום אין
לפעילות* כשיר בלתי

הרופא חתימת הרופאשם

לרפואת ספורט חותמת התחנה

_________________

המיותר. את מחק *

(1997 (7 באפריל ב' התשנ"ז באדר כ"ט

ר מ ה ן ו ל ו ב ז
והספורט התרבות החינוך, שר
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