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 מידעון מטעם המכון הביולוגישגרת קורונה            

 202012.8. * תשפ"א כסלוב בכ" * 4מידעון מס' 

 

 תלמידים יקרים,

לא  עוד פוריםהחג ש למרותלהיפגש מאחורי מסכה, כולנו התרגלנו  בחודשים האחרונים

למנוע את רבים נעשים מאמצים  SARS-CoV-2מאז התפרצות נגיף הקורונה . הגיע

. החיטוי ואף סגר על האוכלוסיי, המשך התפשטותו באמצעות צעדים של בידוד החולים

 יכול לעבורווטיפות הנישאות באוויר  נוזליף הקורונה נישא על גבי רסיסי גנמכיוון ש

משרד  ממליץ, צעקה ואפילו נשימות, דיבור, שיעולעיטוש,  בעת נגוע לסביבתוהאדם המ

מסכה בכל פעם שאנו  תיעטיעל ם ואדם לאדבין חברתי הריחוק המירת ש עלהבריאות 

המחלה ולהגן בהפחתת הפצת כה יכולה באמת לעזור האם מס. יוצאים למרחב הציבורי

כות קיימות ואילו יעילות סוגי מסאילו ? פועלתכיצד היא ? נגיףבדבקות יעלינו מפני הה

 .כותמס: במידעון זה נעסוק בנושא ?כנגד נגיף הקורונה

  שולחים אליכם איחולי בריאות,

 מדעני המכון הביולוגי
  

אלינו  פוהצטר

 למסע בעולמם של

םינגיפה  

 

 משתפים אותך בידע שלנו
 

 

 

 המכון למחקר ביולוגי בישראל

 , נס ציונה24רחוב ראובן לרר 

www.iibr.gov.il 

 

 

 סביבנו בכל מקום נמצאיםזיהומים זיהום.  -זהירות 

זיהום . קרקעבמקורות המים וב -אווירב, כמעט בכל מקום סביבנוזיהומים קיימים 

ממפעלי , ומזיקים פליטה של גזים מזהמים בעקבותנגרם בדרך כלל  אוויר

ממקורות כמו יכול להיווצר  המים םזיהוה. שריפתוצרי או תחבורה כלי  ,תעשייה

 המוזרמים ושפכים של מכליות או אוניות מסע, ביתייםו םתעשייתיישפכים 

 כימיקלים יכול להיגרם על ידי זיהום קרקע .נהרות וימים( ,נחלים) למקורות המים

 יםמסולק, הפסולת בנייןו תחבורה יה,תעשי דלק, תחנותרעילים שמקורם ב

  .ים כראוימטופל םלקרקע ואינ

 
 סוגים של זיהומים מסביבנו

 

קרקעזיהום   מחלות זיהומיות זיהום מים זיהום אוויר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%9C%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%9C%D7%A7
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  נתונים עדכניים
 (8.12.20 )מעודכן לתאריך

 

 :לנגיף מאובחניםהמספר 

 67,939,562בעולם: 
 346,797 בישראל:

 

 

  מהמחלה: מתיםהמספר 
 1,550,272 בעולם:

 2,924בישראל: 
 

 

 מהמחלה: מחלימיםהמספר 

 47,024,250עולם: 
 330,188בישראל: 

 

 

הינו  לנגיףמאובחנים המספר 

מספרם המצטבר של האנשים 

, מאומתים לקורונה עד כהנמצאו ש

 כולל המחלימים והמתים.

 

 worldometerמקור: אתר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלות אך קיימים זיהומים מסוג אחר, זיהומים הגורמים לנו למחלות שאנו מכנים 

ביולוגי של גורם  אל הגוףנגרמות בעקבות חדירה  מחלות זיהומיות זיהומיות.

מאדם אחר, בעל חיים,  המגיעיםו ,, פטרייה או טפיל)וירוס( כמו חיידק, נגיף מזהם

מחלת הקורונה גם היא מחלה  .מזון נגוע או כל חשיפה לגורם סביבתי נגוע

 זיהומית.

  ?כה תגן עלינו מפני נגיף הקורונהאיזו מס

נוזל  בתוך רסס של טיפות קטנטנים נגיף הקורונה נישא באוויר כחלקיקי מוצק

 דרך זומעבר הטיפות ובל משמשת כמחסוםהמסכה . הנפלטות מהפה ומהאף

ומגינה על הקרובים , הנמצאים בסביבתנו של הנגיף מגנה עלינו מפני נשאים

המסכה , כמו כן .תעדיין לא יודעים זאושל הנגיף שאנו נשאים  אלינו במקרה

במידה בנגיף  לגעת בפה ובאף ובכך מקטינה את הסיכוי להידבק מאתנומונעת 

 מסנןלנו נגיף הקורונה נדרש  מפנילצורך הגנה מזוהמים.  במשטחים ונגענו

 מסנני חלקיקים. ישנם מסנן חלקיקים: נקראה )פילטר(, שיסנן מוצקים וטיפות

או שחשופים לנגיף, כאיתם עובדים במעבדה ברדסים /מסכות פניםל המחוברים

מו אלו כ, עשויה מחומר המשמש כמסנן המסכה עצמה בומסנן חלקיקים ש

 .או המסכה הכירורגית N-95מסכת  ,מקרוב שאתם מכירים

  

 

 מוללהתמודדות המשמשות המסכות הנפוצות ביותר מה הן 

 ומה ההבדל ביניהן? הנגיף

המסכות קיימים סוגים שונים של מסכות, המספקות רמות שונות של הגנה. 

 הן מסכות מגן נשימתיות מול נגיף הקורונההנפוצות לשימוש בהתגוננות 

 , מסכות כירורגיות ומסכות בד. (N-95)כדוגמת 

 מגן נשימתית מסכת 

או )בהתאם לתקינה האמריקאית(  N-95כדוגמת מסכת ת מגן נשימתית מסכ

רסס , נועדה לסינון חלקיקי טיפות (בהתאם לתקינה האירופאית) FFP2מסכת 

. מ"מ( 0.001) מיקרון 1גודל של קטנים מובאוויר וחלקיקים קטנים הנישאים 

שכבת הסינון במסכת . אשר באוויראחוז מהחלקיקים  95לפחות מסכה זו מסננת 

בד"כ העשויים , לא ארוגים מורכבת מרשת צפופה של סיבים סינתטיים N95-ה

  .שעוברים טיפול הטוען אותם במטען חשמליו פוליפרופילןהקרוי פולימר מ

 

 

 

 

N-95מסכת  מסכה כירורגית מסכת בד  
 מסנן חלקיקים 

למסכת פניםהמחובר   
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מסיכת פנים וחליפות מגן המשמשות 

מדענים החשופים במעבדה ישירות 

נגיף הקורונהל   

 

 

קיימות מסכות פנים המכילות גם 

שסתום חד כיווני המקל על נשיפת 

האוויר החוצה. בזמן השאיפה, 

חדירת את נאטם השסתום ומונע 

א אינו הנגיף דרכו פנימה, אך הו

, מונע את הפצת הנגיף החוצה

כה נושא את המסבמידה וחובש 

הנפלט דרך השסתום  האוויר. הנגיף

. ולהדבקההנגיף  עלול לגרום לפיזור

לכן מסכות אלו אינן מומלצות 

, היות וחובש שימוש יום יומיל

 .ביבתות סהמסכה עלול לזהם א

 

 

 

משמשת בעיקר את צוותי הרפואה  N-95בגלל זמינותה הנמוכה יחסית, מסכת 

מיגון רמת נדרשים ללחולי קורונה ומידי יום הנחשפים , ועובדי מערכת הבריאות

משרד בו ארגון הבריאות העולמי, ממליצים בבקרב האוכלוסייה הכללית .הגבוה

  .שניתן להכין בבית ,על שימוש במסכה כירורגית או מסכת בד הבריאות

  מסכה כירורגית

 ו שללפני בעלת התאמה רופפת, הינה מסכה לשימוש חד פעמי כירורגית מסכה

המסכה . הקרובה הסביבה לבין והאף הפה ליצור מחסום פיזי בין ונועדההמשתמש 

 )כחולה בד"כ או צבעונית( השכבה החיצוניתכאשר  ,כ משלוש שכבות"מורכבת בד

סיבי ומורכבת מהשכבה האמצעית היא שכבת הסינון , מים ת טיפותלדחו תנועד

שנפלטת  לחותאת הלספוג  תוהשכבה הפנימית נועד ,כ פוליפרופילן"בד ,פולימר

, התזותו חלקיקי טיפותכניסה של  המסכה מסייעת בחסימת. נשימהמהלך הב

 של והפרשות הרוק חשיפת בהפחתתו ,וחיידקים נגיפים להכיל העלולים

הינה  כירורגית מסכה, N-95למסכת  השוואהב .והדבקת אנשים אחרים המשתמש

עילות ההגנה שלה י ולכןוהיא אינה מהודקת לפנים  יותריעילות סינון נמוכה  בעלת

 פחותה משמעותית.

  

 

  מסכת בד

מסכה  .מסייעת במניעת התפשטות הזיהום מסכת בד, בדומה למסכה הכירורגית

היא רב פעמית  ,בניגוד למסכה הכירורגית. שלוש שכבותשתיים או בד"כ  זו עשויה

ניתנת להכנה  ,דקות או יותר( 30למשך  Co70-מעל ל כביסהאו  לאחר חיטוי)

יעילות סינון החלקיקים של מסכת הבד . )בשימוש שוטף( עצמית ועל כן זולה יותר

בשנה . מספר השכבותבצפיפות הסיבים ובבעוביו ואיכותו, , תלויה בסוג הבד

ואפילו אביזר אופנתי. אם אתם  יפההחולפת המסכות הפכו להיות הסמל של המג

עקבו אחר הנחיות משרד הבריאות. יצירתיים ומעוניינים להכין מסכה בעצמכם, 

בדים  בעלי יעילות סינון טובה, כמובדים בבשלוש שכבות בד וכדאי להשתמש 

. בדים נמתחים או בדים בעלי צפיפות משי ופוליאסטר, פלאנל, כותנה, העשויים

 יעילים.סיבים נמוכה אינם 

 

 

 

 

שלוש שכבות של הגנה -מסיכה כירורגית   
 

 שכבה פנימית רכה
 סופחת לחות הנשימה

 שכבה חיצונית 
 דוחה טיפות מים

 מהדק לאף
 פס מתכת גמיש

 שכבה אמצעית
סנן העשוי סיבי  
 פולימר צפופים

Designed using resources from Freepik.com

 שכבה חיצונית 
 דוחה מים
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 הידעת? 

השימוש במסיכות אינו חדש. כבר 

, במהלך התפרצות 17-במאה ה

מגיפת הדבר )המגיפה השחורה( 

 -השתמשו הרופאים בלבוש מגן

מעיל עור, נעלים גבוהות, כובע 

ומסכה דמויית ראש ציפור. למסכה 

 שאותו היו ממלאים ,היה מקור

על פי , שבעשבי מרפא ריחניים

את  חיטאו האמונה באותה תקופה

 האויר שנושם הרופא. 

 

 

 

 

 

 

ים על מסכות הפניםמיתוסים  ן שכדאי שקרי  להפסיק להאמי

 להם

ילדים,  - COVID-19 -מחלת ה ולפתח את להידבק בנגיף הקורונהכל אחד יכול 

. אחת הדרכים להילחם דונלד טראמפ ארצות הברית נשיאואפילו  מבוגרים

מידע . מסכת פנים המכסה את האף והפההיא לעטות מחלה הבהתפשטות 

מופץ  ומתפשט ברשתות החברתיות כמעט כמו הנגיף מוטעה אודות כיסויי פנים 

 . עצמו

 .ולכן אין צורך במסכה, אינו אמיתי הקורונהנגיף  :1מיתוס 

לא קיים או שההתייחסות אליו  הנגיף כיעדיין מאמינים ישנם אנשים מסוימים ש

נדבקים  מיליוניעשרות יים, מדעמופרזת ולכן אין צורך במסכה. אך מחקרים 

דווחו ברחבי ונגיף כתוצאה מהולמעלה ממיליון מקרי מוות שנגרמו  מאומתים

 .מוכיחים ההפך, העולם

 ות.מכוס כםמסכות מכל חומר כל עוד הפנים של : ניתן להכין2מיתוס 

 צציםולכן  מסיכות"(-פנים )"אנטיהמסכות  עטיית הפועלים נגדאנשים  ישנם

תחרה מאו רשת העשויות ממסכות פתרונות של מציעים ה מוכרים ברשת

לוכדים  אינםאריגים אלו  לםאו נושמות יותר. אלו מסכותטוענים כי הם לרכישה. 

כוללות הן אלו ה. המסכות הטובות ביותר העשויות להכיל את הנגיףטיפות את ה

 טיפות. ה חסימתב תסינון המסייע שכבת

 .גורמת לך לנשום יותר פחמן דו חמצני כירורגיתמסכה  עטיית: 3מיתוס 

ש י מכסות לחלוטין את האף והפה. מסכותהכראוי,  עוטים את המסכהכאשר 

אותו לנשום  נשיפה וגורמותהנפלט ב 2COפחמן דו חמצני  כולאות הטוענים כי הן

כי שימוש ממושך במסכות כירורגיות אינו  מעידיםמחקרים במהלך השאיפה. 

 מחסור בחמצן.לאו  2CO -עלייה מסוכנת בריכוז המוביל ל

 COVID-19.: מסכות בד אינן מגנות מפני 4מיתוס 

, עד שרופאים לא היו בטוחים ולא מוכר חדש היהקורונה נגיף ה ,בתחילת המגפה

בהשוואה למסכות כירורגיות  ,יסויי פנים מבד או מסכות ביתיותעד כמה לבישת כ

כה מחקרים העלו מאז שמס יסייעו במניעת התפשטות הנגיף. ,N95או מסכות 

נשימה המעל האף והפה תעבוד כמחסום פיזי על ידי ספיגת טיפות הנלבשת 

 דבקות.ימניעת הב סייעותמוהן  הנגיףשיכולות לשאת ולהפיץ את 

 .מסכה בחוץ עטותלא צריך ל :5מיתוס 

חובה בילוי בחוץ יכול להיות בטוח יותר בגלל זרימת אוויר טובה יותר, אך עדיין 

אם אתם מסכה  עטותל נכם צריכיםיא. בכל מקום במרחב הציבורימסכה  עטותל

איתם עם האנשים  כםבחצר האחורית שלים או מבל ,בחוץאו מתאמנים רצים 

 חשובהומה אדם, צפוף וללכת לאזור חיצוני  ווניםמתכ םאם אתאולם, . יםגר םאת

תחלופת פתיחת חלונות וכות, כמובן, גם בתוך חדר בו עוטים מס מסכה. לעטות

 חשובה במיוחד.היא אויר 



   

  Page 5 of 5 

   
 

 הצצה לנעשה במכון הביולוגי

בתחום המיגון  מחקר ופיתוחמעבדה לאומית לביצוע  פועלתבמכון הביולוגי 

שונות  מסכותות שמקנ את רמת ההגנה במעבדה המדענים בוחנים. הנשימתי

המסכות שחולקו לתושבים ) כ"אבמסכות  כמו המגנות מפני חומרים מסוכנים

, לצבא יםהמיועד ,N-95ברדסים ומסכות כדוגמת , (במהלך מלחמת המפרץ

 לאורך תקופת. וגם לכם האזרחית הלאוכלוסיי, אשהכיבוי לכוחות , משטרהל

המיגון הנשימתי של מערכות שונות אנו עוסקים בבדיקת  הקורונהמגפת 

אנו בוחנים  ,כמו כן. לשימוש צוותי רפואה ומערכת הבריאות ,הנמצאות בפיתוח

ואת יעילות  המדמה שיעול רסס טיפותיעילות של משקפי הפנים בחשיפה לה את

בנוסף, במכון פותח תרסיס המכיל  .לצורך הקטנת קצבי ההדבקה בהםשימוש ה

 חומר פעיל שנדבק לשכבה החיצונית )הצבעונית( של המסכה וגורם להרג

. מסכות פעילות אלה ונגיפים הבאים איתה במגע של חיידקים ומהיר אקטיבי

קיבלו לאחרונה את אישור משרד הבריאות ועומדות להיות מיוצרות ומשווקות 

 .נעימים במגוון ריחות

 

 

 

אגרת זו מופצת לבתי ספר על ידי המכון 

למחקר ביולוגי במסגרת פרויקט חינוכי 

מדעי וכשירות לקהילה והמידע בה 

היא מגפת הקורונה . מעודכן לזמן כתיבתה

אירוע דינאמי שממשיך להתפתח ולכן 

הנתונים עשויים להשתנות וחשוב 

 להתעדכן.

אנו עושים את מרב המאמצים לפעול 

בהתאם להוראות הדין ובכלל זה מכבדים 

כי  אלוהיה וזיהיתם בתכנים . זכויות יוצרים

בשוגג נעשה שימוש ביצירה שאינו עולה 

אנא פנו , בקנה אחד עם האמור לעיל

 ונחדל מהשימוש בו.אלינו 

 

 עשה ואל תעשה

 

 

 

 נכתב ונערך על ידי 

 ד"ר הדר רוטר

 ד"ר דנה מזרחי

 ןד"ר אילת זאוברמ

 

 :לפניות

 ר אילת זאוברמן"ד

במחלקה לביוכימיה בכירה חוקרת 

וגנטיקה מולקולרית ומנהלת התוכנית 

 לחינוך מדעי בקהילה

  ,המכון למחקר ביולוגי בישראל

 נס ציונה

ayeletz@iibr.gov.il  
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 ?במעבדה איך נקבעת רמת המיגון של המסכה

את . שלהן מסנני החלקיקים ומסכות הפנים מסווגים בהתאם ליעילות הסינון

בודקים במעבדה על ידי פיזור חלקיקים בגודל  של המסנן )הפילטר( יעילות הסינון

את כדי לקבוע בנוסף,  דרכו.שחודרים ובריכוז ידועים, ומדידת כמות החלקיקים 

מידת ההתאמה של המסכה לפניו של  רמת המיגון של המסכה, נבדקת

המשתמש. בדיקה זו היא בדיקה חשובה ביותר והיא נדרשת תמיד בכדי לבחור 

 שמן תרסיסבחדר מפוזר הבדיקה בצורה טובה את סוג ומידת המסכה. במהלך 

מהצד ו בצורה רציפהנמדדים  שבחדר באוויר "הזיהום" ייכוזשמדמה את הנגיף. ר

כיחס  תהמיגון מוגדר רמת. לתוך המסכה ושחדר "וםהזיה" יריכוזהשני נמדדים 

במהלך הבדיקה אנו . על מידת ההגנה של המסכה הומעיד בין שני ריכוזים אלו

יכולים לאתר אם חדרו נגיפים דרך המסכה ומהיכן, האם ממסנן החלקיקים עצמו? 

האם ממרכיבים אחרים של המסכה, כמו למשל משסתום הפליטה )במסכות 

שבהן יש שסתום( או האם יש דליפה כתוצאה מחוסר התאמה לפניו של 

, מיגון הנדרשתרמת ה פיהמשתמש. בסופו של דבר בחירת המסכה נעשית על 

זמינות ה, נוחות השימוש(, היכולת לנשום עם המסנן)ההתנגדות לנשימה 

 .מחירהו

 

 

כ במעבדת המיגון הנשימתי  "ניסויים לבחינת המיגון של מסיכות האב
 של המכון הביולוגי
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