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 הלאומי למערכה בקורונה מרכז המידע והידע  
 221מספר  מסמך

 
  של אופטימלי  הידוק או, זו על גבי זו, מסיכות שתי  עטיית

באופן    מפחיתים באמצעים שונים, על הפנים  המסכה

 בין בני אדם  קורונה נגיף  של  העברה סיכוי אתמשמעותי 

 עיקרי הדברים 

כי   .1 העלו  מחקרים  )כיסוי  שורת  נכונה  של    מלאעטייה  האף(  ושל  הפה  של 

תקניות   הסיכומאוד  מפחיתה  מסכות  מאדם   יאת  הנגיף  להתפשטות 

 .בפרט בעת השהייה בחללים סגורים וזאת ,לאדם בעת מפגש

זאת,   .2 כירורגיות"(  רפואיות  ומסכות  בד   מסכותעם  מרבית    )"מסכות  אשר 

לאפשר   עלולות  שימוש,  בהן  עושה  או  הציבור    מקצות   אוויר  חדירתבריחה 

כשורההמסכה,   מהודקות  אינן  ובכך  אם  ב,  כי  .יעילותןלפגום  יעילות    יודגש 

אלו מסיכות  של  החלקיקים  מושלמת  אינ  מראש   סינון  של    ונמוכהה  מזו 

מהחלקיקים ומספקות רמת הגנה    95%)המסננות לפחות    N95מסוג  מסכות  

 גבוהה יותר(.  

 על   ,פעם  מאי  יותר,  עתה  חשוב  בנגיף  ההדבקה  מפני  ההגנה  אמצעי  שיפור .3

  ומניננטי דל  מכבר  זה  שהפך  הבריטי  הוריאנט  של  הנרחבת  תפוצתו  רקע

  קטלני   שאף  וייתכן  המקורי  הנגיף   לזן   ביחס  בהרבה  מדבק   זה   זן .  בישראל

מומלץ    ,הווריאנט  של(  הגילאים  חוצה)  הגבוה  ההדבקה  כושר  בשל.  יותר

המוקנה על  המיגון  לשיפור יעילים  אך יחסית פשוטים אמצעיםלנקוט בשורת 

המסכות אשר  ידי  יאומצו  ,    לסייע   יםויצפ,  הציבור  ידי  על  נרחב  באופןאם 

 .[10] הכלת המגפהריסון ו ב

 מסמך(  CDC)   ולמניעתן  מחלות  לבקרתבהקשר זה, פרסם המרכז האמריקאי   .4

למימוש   הממליץ מאוד  פשוטות  התאמות  שתי    את   לשפר  שצפויות  על 

רפואיותשל    עילותןי סמך    נגיףה   התפשטות  במניעת  מסיכות  על  )וזאת 

 : ניסויים שביצע(
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 . ואיתפר  מסכה גבי על בד מסכת עטית .א

את  באופן    רפואית  מסכהרצועות  ב  קשר  יצירת . ב המסכה  שמהדק 

 . לפנים 

  ניכר   שיפור  הראו שעברו התאמות אלו    שמסכות רפואיותהניסויים הדגימו   .5

( 85%בנגיף )בעד    נגועיםנשימתיים, העלולים להיות    חלקיקים  הפצת  במזעור

)בעד  שאיפתםבשיעור  הפחתה  בוכן   להם  הנחשפים  ידי  על  עו83%,  ד  (. 

עוטיםהע אליו(  והנחשף  )החולה  הצדדים  שני  שכאשר  הניסויים    שניהם   לו 

 לחלקיקים  שנחשף  האדםהנ"ל,    ההתאמות  את  שעברו  רפואיות  מסכות

 . 95%שיעור העולה על ב מפניהם מוגןצפוי להיות   הנגועים

  התאמות   לבצע  שניתןמחקרים נוספים שפורסמו לאחרונה אף הם הדגימו   .6

  כדי ,  הידוק עליהן  באמצעות התקנת אביזרי ר  קיבע,  במסכותת למדי  ופשוט

   יעילות ההגנה שלהן. את להגביר ובכך, אוויר של ודליפה חדירה למנוע

, המליצו לאור תפוצתו הנרחבת של הזן הבריטי המדבק יוזכר כי לאחרונה,   .7

באירופה   מדינות  בלבד   לאזרחיהןשורת  רפואיות  מסיכות  מעתה  לעטות 

רמת סינון גבוהה יותר של חלקיקים( ביחס   לש)ב  הגנה טובה יותר המספקות  

בד   בחלק למסכות  הציבורי  במרחב  בהן  השימוש  נאסר  )שאף  פעמיות  רב 

במסכות  במהלך השימוש  ביצוען של ההתאמות הנוספות לעיל,  .  ממדינות אלו(

כאמור,  הרפואיות   לספק,  נוסף  צפוי  הגנהנדבך  את ולשפר  ,  של  יותר    עוד 

 . יעילותן

, מסכות  לעטות  להמשיך  מומלץ,  תתחסן  וכלוסייהאה  בשרו  עד  ,לסיכום .8

רפואיות, האף(,  מלא)כיסוי    תקין  באופן  בעדיפות  ושל  הפה  עת    של  בכל 

  והידוקן   התאמתן  תוךובכל סביבה שאינה במסגרת משק הבית, וזאת,  

 התפשטות   למניעת  ביותר  היעילה  דרךה  זו  כמתואר.בשיטות  ,  לפנים 
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  וקיום   מהתקהלויות  הימנעויות,  פיזי  קויחר  כגון  נוספים  צעדיםלצד  ,  הנגיף

 .שטחים פתוחיםעדיפות בבך, והצור במקרה רק מפגשים

 

  המסכה   הידוק  באמצעות  של מסכה רפואית  החלקיקים  סינון  יעילות  העלו כי ניתן להגדיל את  CDC-ניסויים שערך ה  :1תרשים  

ידי   לפנים   שני  גביה. כאשר   על   נוספת  בד   מסיכה   עטיית  עותצמבא  או   לפנים  יותר  שקרוב הן  של  בחלק   ברצועות  קשר   יצירת   על 

-מ  הגבוהה   הנחשף  על  הגנה   יעילות  צפויה ,  אלו   התאמות  שעברו   רפואיות  מסכות  עוטים(  אליו   והנחשף  החולה  האדם)  הצדדים

95% [3 .] 

 פירוט 

  הפצת  במניעת  מסכות  עטיית  של  הגבוהה   היעילות   את   תיארו   רבים  מחקרים .9

בנושא  [1-2]  התחלואה  על  שליטה  ובהשגת   קורונה  נגיף  שנצבר  הידע  כך,   .

עטיית מסיכות   כי  נכונהמעלה  מפני העברת  (  והפה  האף  על )  בצורה  מגינה 

מרסנת את העברת ובכך    ,המחלה הן עבור עוטה המסכה והן עבור סביבתו

אדם בני  בין  לפיכך,  הנגיף  הבריאותכלל  כיום  .  בעולם  המובילים    ארגוני 

מסיכות  ממליצים עטיית  המסכות    .הציבורי  בחבמר  על  חשובה  עטיית 

סגורים בחללים  מאוורבמיוחד  ובלתי  צפופים  ובפרט  הסיכון  ים,  ר,  בהם 



 

4 
 

בשל  ,  מאשר בשטחים פתוחים(,  20)עד פי    להדבקה גבוה יותר משמעותית

 .[6-7] האפשרות להדבקה אווירנית )באירוסולים(

זאת .10 מסכותעם  ה  ומסכות  בד   ,  מרבית  אשר  )"כירורגיות"(  בור יצרפואיות 

שימוש,   בהן  העוטים  לרובעושה  לפני  רפוי  נצמדות  באופן  וזאת  )  יחסית  אותן 

סינון    (, באופן המפחית מיעילותN95למסכות באיכות גבוהה יותר כמו  בניגוד  

שלהן.  הפנים   על  היטב  מהודקות  יהיו  ןשה  לוודא  ישלפיכך,    החלקיקים 

ת  מנ   לעזאת,    .וחדירתלמניעת  ו  המסכה  מקצות  אוויר  בריחת  למניעת

  מאדם   הנגיף   את  הנושאים(  אירוסולים)  וחלקיקים  רוק   טיפות  של  הפצה  מזערל

 אותו.   הסובבים ל ידיע  נגועים  חלקיקים אותם  תושאיפ חולה

 עליהן  להלביש  או  במסכות  התאמות  לבצע  שניתן  הראו  מחקרים  מספרכך,   .11

 : ןיעילות את להגביר ובכך אוויר של ודליפה חדירה למנוע כדי הידוק אביזרי

  מצא(  עמיתים  בקרת   עבר  וטרם)  2020  בדצמבר  [4]  שפורסם   קרמח .א

 עשוי(  1  תמונה )   הפנים  על  המסכה  בהידוק  שמסייעים  באביזרים  ששימוש

  לעומת   נגועים  חלקיקים  מפני  90%-כ  של  הגנה  המסכה   לעוטה  לספק

בעת    20%-מ  פחות עם  (.  2  תמונה )  אביזרים  ללא  במסכה  שימושהגנה 

 הותאם  הדק המ   זרהאבי   כאשר  ברור  פןבאו  הנצפת   זו  הגנהזאת,  

  נעשה   כאשר   ניכר  באופן  ירדה  והיא  ,"(כירורגיות)"  רפואיות  למסכות

 . בד מסכת גבי על האביזר באותו שימוש
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  [9-8פנים ] על הה לשם הידוקה באופן יעיל סכגבי המ-דוגמאות לאביזרים חיצוניים שניתן לשים על .1תמונה 

 

ימין( מפחית באופן ניכר דליפה של חלקיקי אוויר נגועים לעומת   תמונה מצדחיצוני )דוק  זר הים אבישימוש במסכה ע  .2תמונה  

 [ 4ללא אותו אביזר הידוק )צד שמאל( ]מסכה 

 מסוימים  ששינויים  הראה   2020  בדצמברשפורסם  [  5]  נוסף   מחקר . ב

 הרצועות   תפיסת,  הרצועות  הצלבת  כגון,  במסכה  שמבוצעים

 גבי -על  בגומייה  שימוש,  דייםעויי  מתקנים  או  תסיכו  באמצעות

 עשויים  ניילון  גרב  באמצעות  המסכה  הידוק   או  עצמה  המסכה

 .הנגועים  החלקיקים סינון יעילות את להגדיל
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( מסכה רפואית  A)  .התאמות שונות שניתן לבצע למסכות פנים במטרה להעלות את יעילות הסינון של חלקיקים נגועים   .3תמונה  

(  D( שימוש במתקן ייעודי מאחורי הראש שתופס את רצועות המסכה, ) Cהמסכה, )  רצועות  ( הצלבתBת, )התאמו ללא    סטנדרטית

גבי המסכה  -( עטית גרב ניילון עלF)-גבי המסכה ו -( שימוש בגומייה עלEשימוש בסיכה לקשירת רצועות המסכה מאחורי הראש, )

[5.] 

( CDC)  מניעתןלו   תלו מח  לבקרת  האמריקני  המרכז  פרסם  2021  בפברואר .12

, שהינן פשוטות  למסכות  מסוימות  התאמות   כיצד  שבחנו  ניסויים  המפרט  ךמסמ

למימוש, -SARS  נגיף   התפשטות   במניעת  יעילותן  את  לשפר  עשויות  למדי 

CoV-2  קורונה למחלת  הגורם (covid-19) [3 .] 

  אשר ,  דמה  בובות  על  2021  בינואר  שנערכו  ניסויים  מתואריםזה    במסמך .13

.  רפואיות   תמסכו   של  היעילות  להגברת  תאפשריו  ותשיט   ישת  בחנו

  ואילו ,  רפואית  מסכה  גבי-על  בד   מסכת  תעטי  היא  הראשונה   השיטה

, פניםל  יותר  שקרוב  הרצועות  של  בחלק   קשר  יצירת  היא  השנייה  השיטה

 (. 4)תמונה  הפנים על המסכה  של יותר טובה  להצמדה המוביל דבר
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לב  .4תמונה   יעילות  לרה  פנים במטצע למסכות  התאמות שונות שניתן  נגועים, כפי שהתפרסם  הגדיל את  הסינון של חלקיקים 

)CDC.  (A  -במסמך של ה ללא התאמות  בד עלB( מסכה רפואית סטנדרטית  )-( עטית מסכת  רפואית  יצירת קשר  Cגבי מסכה   )

 [. 3ברצועות )מסומן בחץ לבן( והידוק המסכה על הפנים ]

 של   פליטה  י"ע   משתעלש  דםא  שמדמות   תבבובו  השתמשו  המתואר   בניסוי .14

. מיקרון  7-0.1  של  בגודל  והיו  כלורי  אשלגן  הכילו  החלקיקים.  מהפה  חלקיקים

  בסינון   יעילותן  את  והעריך  מסכות   של  שילובים  מספר  בדק  הניסוי

)היו  שנבדקו   המסכות .  החלקיקים   המורכבת   סטנדרטית  רפואית  מסכה(  א: 

"כירורגית"(  שכבות  משלוש ))מסכה   משלוש   העשויה  כותנהמ  בד  מסכת  (ב, 

)תשכבו (  ד )-ו  לפנים  היטב  שמהודקת  ברצועות  קשר  עם  רפואית  מסכה(  ג, 

  תוצאות .  רפואית  מסכה  גבי-על  שמונחת   שכבות  משלוש  עשויה  בד  מסכת

 56.1%  חסמה(  התאמות  ללא)  סטנדרטית  רפואית  שמסכה  הראו  הניסוי

 51.4%  חסמה  תנדרטיסט  בד  מסכת  ואילו,  בשיעול  שנפלטו   מהחלקיקים

  והידוק   ברצועות  קשר  יצירת)  התאמות  שעברה  ואיתהרפ  המסכה.  מהחלקיקים

-על   בד  מסכת  עטית  ואילו,  מהחלקיקים  77%  לחסום  הצליחה(  לפנים  המסכה

  85.4%)  ביותר  המשמעותי  באופן  הסינון  יעילות  את  הגדילה  רפואית  מסכה  גבי

 (.נחסמו בשיעול  שנפלטו מהחלקיקים

  רפואית   סכהמ  גבי-על  בד  מסכת)  שיטותה  שתי  האם  נבדק  נוסף  בניסוי .15

  לחלקיקים   חשיפה   מפחיתות(  לפנים   והידוקה  המסכה  רצועות  וקשירת 

  X  רוחב  מטר  X  3.1  אורך  מטר  3.1)  סגור  בחלל  נערך  הניסוי.  נשימה  במהלך

 בובה.  מתונה  עבודה  במהלך  שנושמים  אנשים  דימו  והבובות(  גובה  מטר  2.1

  דקה /ליטר  15  של  בקצב  חלקיקים  לטוייפ  שמפיה  כך  נהתוכנ "(  פולטת)"  אחת
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 השנייה  הבובה  ואילו(,  קלה  עבודה  ת/ שמבצע  גבר/לאישה   מתוקנן  קצב)

 קצב )   הדק/ליטר  27  של  בקצב  אוויר  תקלוט  שהיא  כך  תוכננה"(  שואפת)"

  15  ארך  ניסוי  כל(.  בינונית  קושי  ברמת  עבודה  ת/שמבצע  גבר/ לאישה  מתוקנן

  מסכות   של  אפשריים   לוביםשי  רה עש  ללוכ  פעמים  שלוש  בוצע,  דקות

  והבובה   המסכות   מסוגי  אחד  את   עוטה   החלקיקים   את  הפולטת  ובהכשהב)

 '(. וכו מסכות  של מסוים סוג שתיהן  עוטות הבובות כששתי, ולהיפך ,לא השנייה

  והידוק   ברצועות  קשר)  התאמה  שעברה  מסכה  כי  עלה  זה  ניסוי  מתוצאות .16

  לש  החשיפה  את   קטינהה ,  טתהפול  הבובה   על  הולבשהו (  הפנים  על   המסכה

  ואילו   62.9%  של  בשיעור  לחלקיקים(  מסכה  ללא  שהייתה)  יההשני  בובהה

 הבובה   של  החשיפה   את  הקטינה  הפולטת  הבובה  על  כפולה  מסכה  עטית

  לא   החלקיקים  נפלטו  שממנה   הבובה  כאשר.  82.2%-ב   לחלקיקים   השנייה

 חשיפה ה,  ותההתאמ  עם  המסכה  את  עטתה  השואפת  והבובה,  מסכה  עטתה

 השואפת   הבובה  כאשר.  64.5%-ב  הקטנ  לחלקיקים  השואפת  הבובה  של

  שתי   כאשר  .83%-ב  ירדה  לחלקיקים  שלה  החשיפה,  מסכות  שתי  עטתה

  החשיפה,  רפואיות   מסכות  גבי-על  בד  מסכות  שתיהן  עטו  הבובות

 הבובות   שתי  וכאשר  ,96.4%-ב  קטנה  השואפת  הבובה  של  לחלקיקים

  הבובה   לש  החשיפה,  ברצועות  קשר  עם  טבהי  מהודקות  מסכות  עטו

 .95.9%-ב הצטמצמה  לחלקיקים פתהשוא 

  כי   בבירור  לראות  ניתן .  5  בתמונה  גרפי  באופן  מוצגות  זה   ניסוי  תוצאות .17

  את   ששואפת  הבובה  של  החשיפה,  מסכות  עוטות  הבובות   שתי  כאשר

  יתר (.  כהה  כחולב  עמודה)  למדי  קטנה  השנייה  מהבובה  שנפלטים  החלקיקים

 הוא ,  ביותר  קטנהה  היא  לקיקיםלח  החשיפה  שבו,  ידאליהא   צבהמ,  כן  על

 הגרפים)  רפואית  מסכה  גבי-על  בד  מסכת  עוטות  הבובות   שתי  כאשר

 (. התמונה במרכז
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ת מסכה. הניסוי בוצע על יתרשים המציג חשיפה לחלקיקים באמצעות נשימה, כתלות בשילובים שונים של עטי   .5תמונה  

 [.3נפלטים ]ת החלקיקים הבקרבת מקום ושואפת אצויה ם ובובה שמבובה שפולטת חלקיקי

  שנבחנו   השיטות  שתי  כי  מראים  זה  במסמך  המתוארים   הניסויים  ,לסיכום .18

  באמצעות   לפנים  המסכה   הידוק   או  רפואית  מסכהגבי    על   בד  מסכת   תיעטי)

 קטנים  חלקיקים  הפצת  במזעור  ניכר  שיפור  הראו(  ברצועות  קשר  יצירת

 הניסויים   ןמ.  ובשאיפתם  (הקורונה בנגיף  ועיםנג  יםנשימתי  קיםחלקי  המדמים)

  הבובה והאדם הנחשף אליו )  ("הפולטת"החולה )הבובה    אדם ה  שכאשר   עולה

  ההתאמות   את  שעברו  רפואיות  מסכות  שניהם  עוטים  ("השואפת"

  מפניהם   מוגן  הנגועים   לחלקיקים  שנחשף  האדם   , במחקר  שמתוארות 

  מסכות   סוגי  י שנ  רק   בדק  רשהמחק  לב  םלשי  יש,  זאת  עם.  95%-מ  ביותר

  כיום   שזמינות  המסכות  שפע  מכל(  רפואית  ומסכה  מסוים  גמסו  בד  מסכת)

 .במאמר המוזכרים  אלו מלבד, נוספים אפשריים שילובים בדק ולא, בשוק

, בעדיפות  מסכות  לעטות  להמשיך  מומלץ,  תתחסן  האוכלוסייה  שרוב  עד .19

  לפנים   ידוקןוה   תןהתאמ  ותוך  , הפה  ועל  האף  על  -  תקין  באופן  רפואיות,

 יחד, הנגיף התפשטות  למניעת ביותר היעילה הדרך שזו וןמכיו שתוארו,בשיטות 

 מפגשים  וקיום  מהתקהלויות  הימנעויות,  חברתי  ריחוק  כגון  נוספים  צעדים  עם

 .ומאווררים פתוחים בחללים הצורך במקרה רק
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