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 הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ
 182 רפסמ ךמסמ

 םוצמצל ליבות רוביצה ידי לע תבחרנ תוכסמ תייטע
 1םיפסונ האולחת ילג ענמתו הפגמה ידממ לש יתועמשמ

 םיצילממ )WHO-הו ECDC-ה ,CDC-ה( םיליבומה תואירבה ינוגרא ללכ .1

 תיפצת ירקחמ רבצ לע ססבתהב ,ירוביצה בחרמב תוכסמ תייטע לע םויכ

 ןהו ןתוא םיטועל ןה הנגה קפסמ תוכסמב שומיש יכ הלעמה ,לדגו ךלוהה

 .הלחמה תוטשפתה לע תיבטימ הטילש רשפאמו ,רוביצה ללכל

 תא תיתועמשמ תותיחפמו ףיגנה תצפהל ינויח םוסחמ תווהמ תוכסמה .2

 הבושח תוכסמה תייטע .[1,3-5] םילוח ידי לע תרזופמה םיפיגנה תומכ

 םהב ,תחפומ רורווא םע םיפופצ תומוקמב טרפבו ,םירוגס םיללחב דחוימב

   .2םיפיגנ לש םיהובג םיזוכיר תריבצב םיעייסמה םיאנת םימייקתמ

 ינפמ הנגמ הנוכנ הרוצב תוכסמ תייטע יכ הלעמ אשונב רבצנש עדיה .3

 הקבדהה ןכש ,ותביבס רובע ןהו הכסמה הטוע רובע ןה הלחמה תרבעה

 הכסמה תוליעי יכ הלוע םירקחמהמ .םינימסת רדעיהב םג שחרתהל הלוכי

 95% ידכ דע הלוע ףאו [13] תוחפל 85% -כ לע תדמוע הקבדה תעינמב

  .שרדנכ ,הכסמ םיטוע )ףשחנהו הלוחה( םידדצה ינש םא ,תוחפל

 תרמוחמ התיחפמ תוכסמ תייטעש ןכתיי יכ םילעמ ףא םישדח םירקחמ .4

 תנמ( הקבדהה תעב םיפשחנ הילא םיפיגנה תומכ תנטקה לשב הלחמה

 םה ףא םילעמ הפגמה ךרואל ומסרופש הרקמ ירואית ,ןכ ומכ .[6-12] )הקבדהה

 .[18-19] הלחמה תצפה תעינמב דואמ הליעי הכסמה יכ

 תוכסמב ןיקתו בחרנ שומיש יכ םילעמ םלועה יבחרב וכרענש םינוש םירקחמ .5

 האולחת ילג עונמל ,)התומתו האולחת תתחפה( הפיגמה ןוסירב עייסל יושע

 תמגודכ – ןכשמ תאו ץראב תויקשמה תולבגמה תא םצמצל ךכבו םיפסונ

 
   [1]  עדיהו עדימה זכרמ לש ,121 רפסמ ךמסמ ואר ,הנורוקה תפיגמב תוכסמה תוליעי אשונב הבחרהל 1

  [2]  עדיהו עדימה זכרמ לש ,177 רפסמ ךמסמ ואר ,םירוגס םיללחב תוכסמה תוליעי אשונב הבחרהל 2
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 רוביצלו לארשי תלכלכל ןריחמש תויתרבחה תולבגההו העונתה תולבגה ,רגסה

  .דבכ

 ןהבש ולאב יכ הלעה םלועב תונידמ 196 רקסש ףיקמ רקחמ ,לשמל ךכ .6

 התומתה ירועיש ,)תיתרבח גוהנ רבדה ןהבש וא( תוכיסמ תייטע תבוח הגהנוה

 םירקחמ .תונידמה רתי תמועל ,תיתועמשמ רתוי םיכומנ ויה הלחמהמ

 .]17,22-14[ םימוד םיאצממ ולעה ,םירחא

 יטירק ביכרמ הווהמ ,ץראב הגוהנה הכסמב שומישה תבוח ,תאז רואל .7

 לש תיתטישו תבחרנ ,הנוכנ הייטע .הפיגמה תוטשפתה םע תודדומתהב

 בחרה רוביצה ידי לע )ףאה תאו הפה תא בטיה תוסכמה( 3תוינקת תוכסמ

 םוצמצלו ץראב ףיגנב הקבדהה בצק לש תרכינ התחפהל ליבוהל היופצ

 םושייל לועפל שי ,ךכיפל .ןמז ךרואל התומתהו האולחתה ידממב ישממ

 ךות ,תיביסאמ הפיכאו תבחרנ הרבסה תועצמאב תוכסמה תייטע לש ינדפק

  .תוכסמה לש הנוכנה הייטעה ךרדל דחוימ שגד ןתמ

 

 הנגה תקפסמ וילא ףשחנה ידי לע ןהו הלוחה ידי לע ןה )ףאו הפ יוסיכ( ןיקת ןפואב תוכסמ תייטע יכ גיצמה םישרת

   ]3[ הקבדה ינפמ )האלמ טעמכ( תילמיטפוא

 
   ]N95( ]0,21 תוכסמו "תויגרוריכ" תוכסמ( תויאופר תוכסמו תויתוכיא תויתבכש בר/תלת דב תוכסמ  3
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 יאקירמאה זכרמה לש תוכסמה תובישח אשונב הרבסה ןייפמק ךותמ חוקלה ,יוגשו ןיקת ןפואב תוכסמ תייטע גיצמה םישרת

 ]CDC( ]26( ןתעינמו תולחמ תרקבל

 



 

4 
 

 תורוקמ

1. https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n121-facemasks 

2.  https://www.gov.il/BlobFolder/reports/research-report-n177-enclosed-

spaces/he/research-report_research-report-n177-enclosed-spaces.pdf 

3. https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422 

4. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-2567 

5. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.13.20193508v1  

6. https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa644/5848814 

7. https://www.nature.com/articles/nri2802 

8. https://academic.oup.com/cid/article/60/5/693/291415 

9. https://journals.sagepub.com/doi/10.1258/la.2012.011157 

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7393808/ 

11. https://thorax.bmj.com/content/75/8/693 

12. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20164061v2    

13. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext 

14. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.22.20109231v5 

15. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3620634 

16. https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00818 

17. http://www.healthdata.org/news-release/new-ihme-covid-19-model-projects-nearly-

180000-us-deaths    

18. https://www.cmaj.ca/content/192/15/E410  



 

5 
 

19. https://www.washingtonpost.com/business/2020/06/17/masks-salons-missouri/    

20. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720330278?via%3Dihub  

21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7428176/ 

22. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.25.20181651v1 

23. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769443  

24. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2769441 

25. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-

guidance.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-

ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fcloth-face-cover.html  

26. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-

coverings.html 

 

 


