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 נייר עמדה:   –ככלי להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה גורפת בציבור הרחב עטית מסיכות 

 :תקציר

חובת עטיית מסכות קיימת בארץ זה כשנתיים, בהתחלה במרחב פתוח ובחללים סגורים  .1

 המידע המקצועי הקיים בנושא. סקור את וכיום בחללים סגורים. בנייר עמדה זה נ

ע"י   בקרב הציבור הרחב באופן גורף, אלא לשימוש לעטייה  אינן מיועדות  פנים  מסכות   .2

בנוגע שרר קונצנזוס    תייםלפני שנ דעמיומן במתארים רפואיים ספציפיים.  מקצועיצוות 

יעילות   לבלימת    ציבורבמסכות  עטיית  להיעדר  הידבקות  ככלי  או  נגיפים בהדבקה 

 ת. מחלות דמויות שפענשימתיים ו

להיום,   .3 נכון  בתחום.  הידע  את  מהותית  משנה  אינו  הקורונה  בעידן  שהצטבר  המידע 

המחקרים המצביעים על   :המלצה על עטיית מסכות בציבור הרחב אינה נסמכת ראיות

(,  levels of evidenceאינם עומדים בסטנדרט מדעי מקובל על פי מדרג הראיות )    יעילות

  עומדים בסטנדרטים אלה מצביעים על המחקרים  ולא ניתן לגזור מהם מדיניות טיפול.  

לגבי אופן ההדבקה מתיישב גם עם הידוע על המנגנון הביופיסיקלי  הדבר    .חוסר יעילות

 של הנגיף. 

ג .4 מסכות  עטיית  חובת  ובחינה  הטלת  מוצק  עובדתי  בסיס  מצריכה  הציבור  על  ורפת 

במלים אחרות, מדוקדקת של תועלת מול נזק. בסקירה לא מצאנו בסיס ובחינה כאלה.  

לכך שמי שעוטה מסכה בציבור מגן על עצמו או על הסובבים אותו   ראיות  איןנכון להיום  

 מפני הדבקה או תחלואה.  

ביחוד ,  ממושכת של מסכות  מעטייהגרם  נה  אפשרינזק  לראיות  קיימות בספרות    במקביל .5

ו  ,כשמדובר בילדים יותר ממחלות    אותםאינו מסכן    שנגיף קורונהשאינם מנוע הדבקה 

 .חורף אחרות

עטייה    – המקורית    ו אשר על כן המלצת המועצה היא כי השימוש במסכות יוגבל להתוויית .6

צוות רפואי במתארים ספציפיים. בשאר המתארים ידי  יכולה להיות עטי  על  ית מסכה 

, פרט להגנה העצמית לה זוכה מי שעוטה המלצה שאינה נסמכת ראיות:  המלצה בלבד

לעטייה  )  N95נשמית   מיועדת  ואינה  מיומן,  רפואי  צוות  ידי  על  לשימוש  שמיועדת 

על הרשויות לספק מידע אמין לציבור שיאפשר לאזרח לגבש הערכת   ממושכת או חוזרת(.

מושכלת.   החלטה  ולקבל  עבורו  נכונה  אישית  יש  סיכונים  לילדים  נוגע  שהדבר  ככל 

 . עטיית מסכות גורפת מחשש לנזק ממשי לבריאותם והתפתחותם  להמליץ נגד

 

 



 

 

 

 קדמה:ה

( non pharmaceutical intervention– NPI)    תעטיית מסכה היא התערבות רפואית לא תרופתי 

סגרים, הגבלות התקהלות   –כמו צעדי מנע לא תרופתיים אחרים . למניעת התפשטות של תחלואה

חובת עטיית מסכות הושתה על הציבור באופן גורף וחסר תקדים, כשהצידוק   –והגבלות תנועה  

לכך על ידי רשויות הבריאות היה שמדובר באמצעי לבלימת תחלואה ואף להצלת  שניתן  הרשמי  

חובת עטיית המסכות מתאפיינת באכיפה בררנית,  סף,  בנו.חיים. צידוק זה לא לווה בגיבוי עובדתי

בנייר עמדה זה נסקור את הידע הקיים כיום  כאשר מנהיגים אינם משמשים דוגמה אישית לציבור.  

עטיית מסכות בבלימת התפשטות נגיף קורונה ונסיים בהמלצתנו על בסיס  ובטיחות בנוגע ליעילות 

זה. במ  ידע  מסכות  לעטית  יתייחס  לא  אינו  אר תהמסמך  ברובו  המחקר הקיים  גוף  רפואיים.  ים 

 ית מסכות בחללים סגורים למרחבים פתוחים.  ימפריד בין עט 

 

 :[1] גדרותה

  נשמית/מסיכה מסננת אוויר, או  מסיכת בד,  מסיכה רפואית/כירורגיתיכולה להיות    :מסיכת פנים

 ( N95) דוגמת מסיכת 

(,  source control)    על ידי האדם שעוטה את המסכה  אחרים  הדבקתהגנה מפני  יכולה להיות  הגנה  

  .(wearer protection)  בנגיף מאחרים הידבקותהגנה על האדם שנושא את המסכה מפני או 

 

 עטית מסיכות בקהילה:יעילות 

בציבור    גורפת  ית מסכותעטיבנוגע להיעדר יעילות    קונצנזוס  רשר  ,ובתחילתה  הקורונהתקופת    לפני

הדבקה או  ככלי לבלימת    ) בין אם מדובר במסכות רפואיות ובין אם מדובר במסכות בד(  הרחב

וב  הידבקות נשימתיים  שפעתנגיפים  דמויות  החדשמחלות  קורונה  נגיף  זה  ובכלל  עולה  :  ,  כך 

  (,2020מ    , הנחשבת אמינה במיוחד,ת ) כולל סקירת קוקרייןמניסויים קליניים, סקירות שיטתיו

ארגון  ו  (CDCהמרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב )הנחיות קליניות של ארגוני בריאות כמו  ו

 [.  2,3,4,5,6,7]  (WHO) למי הבריאות העו

 

למשל בחדרי ניתוח ) על    :ספציפיים  רפואיים  מתארים  במסגרתנו  הי  במסכות  המקובל  השימוש

בידוד טיפתי ) במקרה של מסכות  מנת למנוע זיהום של פצע ניתוחי( או במגע עם חולים השוהים ב

י צוות רפואי מיומן בנוסף  דמוש זה נעשה על יי(, כששנשמיותבידוד אוויר ) במקרה של    ורפואיות( א 

  [.8,9] לשימוש באמצעי מיגון אחרים

 



 

 

 

כשפרצה המגיפה, נרתמו ראשי מערכות הבריאות בארץ ובעולם להסביר לציבור שאין צורך או 

במסכות השתנתה    2020  באפריל[.  10]  טעם  לקצה  לפתעההנחיה  את  מקצה  מניח  הסבר  ללא   ,

ראיות על  לא התבססה  מדיניות זו  נראה ש[.  11]  והן הפכו להיות חובה בכמעט כל מקום  הדעת,  

 – randomized controlled trialsדאי שלא על תוצאות ניסויים קליניים מבוקרים )וומדעיות,  

RCT)בנוגע ליעילות    רק שני ניסויים קליניים מבוקריםלמרות שלל המחקרים בנושא,    :, כמקובל

  בהגנה   ית מסיכותיהאחד לא מצא יתרון לעט   -  התווספו בתקופת הקורונה  ית מסיכות בקהילהיעט

מצא   אל  ,בלבד  ומעלה  50בבני  אך זניח,    , השני מצא יתרון  ;  [12]  (wearer protectionמהידבקות )

זהמתחת  יתרון   בדק את (,  source control)  מהדבקה  הסביבה  על  בהגנה  לא  גם,  לגיל  לא  וכלל 

   [.13] מסכות בהפחתת נשאות אסימפטומטיתה יעילות 

אחרים תחילתש בנושא    מחקרים  מאז  והטיות הקורונה    מגפת  הופיעו  נמוכה  מאיכות  סובלים 

)שאינן כפופות לכללי הסקירה השיטתית ומבוססות על בחירת מאמרים    סקירות נרטיביות:  רבות

המחקרים הנסקרים(  איכות  ללא הערכת  ללא הקצאה  ם תצפיתייםמחקרי;  [14]  סובייקטיבית   ,

טלפוניים   אקראית,   סקרים  על  התבסס  המידע  איסוף  או    חישובייםמודלים  ;  [15,16]  בהם 

או    (natural experimentsניסויים טבעיים)  ;  [17,18]  שאינם כוללים תוצאים קלינייםמכניסטיים  

מתערבים    שאינם מבוקרים ואינם שולטים על משתנים   (ecological studiesמחקרים אקולוגיים )

, ושימוש באמצעי התגוננות  אבחון בשל מדיניות בדיקות-תת  ,  מסיכות בפועל  תלעטייכמו היענות  )

  .וכיו"ב   [, 19,20,21] (או שמירת מרחק אוורוראחרים כגון 

כאלו   עומדיםמחקרים  מידה    אינם  מסקנות   ותהמאפשר  מקובלותמדעיות  באמות  הסקת 

 [. הרחבה במסגרת]  ולא נהוג לגזור מהם מדיניות טיפול, אופרטיביות

 [.  22,23] מסכות ת בעטיי תועלת חלק מאותם מחקרים לא מצא 

ב של  מטאנליזה  גם  האחידות  וחוסר  ההטיות  הנמוכה,  הרמה  הודגשה  למסכות,  יתרון  שמצאה 

   [. 24]  המחקרים בנושא

 

, אלו  נתונים חסריםפרשנות שגויה של  על בסיס  גורפת  מסיכות  עטית  חובת  קביעת מדיניות של  

ידי   על  למשל  שנעשה  פוליטי  אימצהגם    הסוגייה  שם  )  בארה"ב  CDCכפי   תה זכ  (,  [25]  אופי 

 [.  26,27,28,29]  קהילה המדעיתב לביקורת

 

ביותר,גם   העדכניות  לשימוש   יאיגוד  בהנחיותיהם  בנוגע  מאוד  מהוססים  בינלאומיים  בריאות 

והן    ,הוא דל מאודבציבור הרחב    גורפת של מסיכות  עטייהבמסכות, ומציינים שהבסיס הראייתי ל

ל וחומר  ק[.30,31]  או ריחוק  אוורורמומלצות בעיקר אם אין אפשרות לנקוט באמצעים אחרים, כגון  



 

 

לא צריכה לחול חובת מסיכות    5קובע כי על ילדים בני מתחת ל      WHOה    כשהדבר נוגע לילדים: 

   [. 30]  רק בנסיבות מיוחדות – 12על ילדים מתחת לגיל  וכלל, 

חופש המידעלבתגובה    2021בנובמבר  מכתב מטעם משרד הבריאות שנכתב  ב , בקשה במסגרת 

היעדר המדעית    הודגש  מסכות  ליעילותןההוכחה  וכן  של  ממטרת  ש,  חוחלק  עטיהטלת  ת  יבת 

, פתוחים  במרחבים  גם  בישראל  הוטלה  מסכות  חובת  [.32]  "העברת מסר חינוכי"  היאמסיכות  

  משיקולים   שלא  ונעשה,  ממשית  חשיבותשהוא חסר    הודה   עצמו  הבריאות  משרד "ל  שמנכ  צעד

לא נתנה    2021גם בדיון של הצוות לטיפול במגפות מיוני  ובוטל בהמשך.  ,  ]33]הציבור  בריאות  של

גורפתל המלצה   מסכות  ב [,  34]  עטיית  רפואיים"אלא  ולציבורים    ..מוסדות  רגישים,  במתארים 

למרות כל זאת ממשיך משרד הבריאות לפרסם , ולהעצים שימוש פרטני באופן שקול".  מסויימים

   .95% -לעלה את ההגנה  אנשים משני די לציבור מידע חסר בסיס, כגון שעטיית מסכות על י

נגיפים נשימתיים  .  מנגנון ההדבקה של הנגיףקשורה ככל הנראה בבבלימת הדבקה  היעדר יעילות  

מגע ישיר בין נוזלי גוף  שנעשית על ידי    -    הדבקה טיפתית באמצעות  יכולים לעבור מאדם לאדם  

כגון אף, פה  )של אדם הנושא את הנגיף לבין ריריות חשופות  (  וכיוצא בזה  שבשיעול, עיטושעוברים  )

  גרעיני שנעשית על ידי    -    הדבקה אווירנית, או אירוסולית ף; או באמצעות  של הנדבק בנגי  ( או עין

ארסס(  ( אירוסול  הקרויים  רב,  למרחק  באוויר  הנגיף  את  שנושאים  זעירים  ש.  טיפה  טווח  בעוד 

חלקיקים הזעירים  וה ,  גדוליםמרחקים  תרחש בית יכולה להטיפתית קצר, הדבקה אווירנההדבקה  ה

לעבור  להישאר בחללים ריקים מאדם כמו חדרי מדרגות ) בדומה לעשן סיגריות, לדוגמא( ומסוגלים  

ההפרדה בין שני המנגנונים מלאכותית,  .  דרך מחסומים חדירים כגון בדים או מסיכות רפואיות

גם  ההדבקה בו  באשר לנגיף קורונה החדש,  [.  35]  וניםבשני המנגנ תרחש  ולעתים ההדבקה יכולה לה

) דוגמת   נשמיותול, ואינן יעילות בבלימת  או מסכות בד מסיכות רפואיותולכן  , [1,36,37] אווירנית 

N95מגע   של  ספציפיותאציות  בסיטומותאמות היטב לפנים  כשהן    ו( יש יעילות חלקית בבלימת  

חוזר או שימוש    [.8]  נוספים  מיגון  אמצעי  עם  יחד,  אוויר  בבידוד  שנמצא  חולה  עםשל צוות רפואי  

עצמן,   הנשמיותלגרום לתופעות לוואי וכן לזיהום של    עלולו  אינו נהוג בשגרה,  בנשמיותטווח    ארוך

והצורך בחשיפה   ,, האפקט המדלל של האויר הפתוחבחינת מנגנוני ההדבקה.  כפי שיפורט בהמשך

  ( מדביקה  להידבק  (    Infective doseלמנה  מנת  להדבקה    יםמצביעעל  מאוד  הנמוך  הסיכון  על 

סגור. חלל  לעומת  פתוח  הבתים  במרחב  ובתוך  תסמיני  החולה  כאשר  מתרחש  ההדבקה  .  עיקר 

   הסיכון מנגיף קורונה מאפיין אוכלוסיה קשישה וחולה. 

 

כן,  ,  מסיכות לא הוכיחו יעילות משמעותית בבלימת הדבקה בנגיף  מדעי מקובל,    בסטנדרטאם 

ש   –  מהשטח  עדויות  ידי   על   גם  ךנתמ  היעילות  היעדר  .קורונה בגלי  כפי  לאחרונה  שוב  הובהר 

שם אחוז לובשי המסכות נשמר על רמה גבוהה ביותר  [.38]   כולל במקומות כמו הונג קונגתחלואה  ה

   מתחילת המשבר ועד היום.

 



 

 

שעל פיהם נהוג לקבוע  חשיבות שונה. המחקרים   - יש למחקרים מסוגים שונים  - הברפוא  :הרחבה

. (RANDOMIZED CONTROL TRIAL)ראשי תיבות של    RCT מסוג הם מדיניות טיפול

, על  'בקצרה, פרושו של דבר שבודקים השפעה של תרופה, חיסון, אמצעי מניעה כמו מסכות וכו

הרכב דומה ככל  כך ששתי הקבוצות כוללות , שנבחרו באופן אקראישתי קבוצות של אנשים 

  , מה שמאפשר לצמצם הטיות שונות הנובעות מהקצאה שאינה אקראית,האפשר של נבדקים

לא נהוג להסיק    לבודד את שאלת המחקר, ולהוכיח ) או לחילופין להפריך( סיבתיות הסתברותית.

חות של התערבות רפואית, וודאי שלא לקבוע מדיניות טיפול, על סמך מחקרים  על יעילות או בטי

  [.39]  שלא נעשו בהקצאה אקראית ) כמו מחקרי עוקבה, מחקרים אקולוגיים, וכיו"ב(

 

 ת מסיכות יהנזק שבעטי

ההצדקה לנקיטת התערבות .  בריאותי, חברתי או כלכלי  –אין התערבות רפואית שהיא נטולת מחיר  

מסכות,   עטיה גורפת של. כמו יתר הסוגיות בנושא  שהתועלת שבה עולה משמעותית על הנזקהיא 

נושא הנזק הפוטנציאלי שלהן   נמצא במחקרגם  אולם  עדיין  מהספרות  ,  עדויותדי  קיימות כבר  . 

בין הדוגמאות לעדויות  .  לילדים  טבפרבריאותי אפשרי  על נזק    ומחוות דעתם של מומחים, המדעית

  ובתחום החינוכי   הקוגניטיבית והשפתיתנזק אפשרי לילדים בתחום ההתפתחות  מנות:  כאלו ניתן ל

ועלייה    ירידה בריווי החמצן בדם,  קוצר נשימה  ,, קשיי ריכוז, יובש, גודש באףכאבי ראש  [;40,41,42]

חמצני הדו  הפחמן  עצמה  [;43,44]  ברמת  המסכה  של  מזיהום  כתוצאה  להידבקות   [; 45]  סכנה 

   ועוד. [,47] נזק סביבתי  [;46] סיבוכים עוריים כגון פריחות, אקנה, ופציעות עוריות נוספות

ב לאחרונה  שהתפרסם  העת  אתר  מאמר  טיטניום    natureכתב  התרכובת  של  הימצאות  תיאר 

במסכות רב פעמיות וחד    -(, החשודה כמסרטנת, בכמות החורגת מעבר לתקן  TiO2דיאוקסיד, )

פעמיות שיועדו לשימוש בציבור הרחב. במאמר נמתחה ביקורת על היעדר הרגולציה בעניין ייצור  

 . [48]המסכות 

 

  הנשמית אינו נהוג במצבי שגרה, ועלול לסכן בזיהום של    (N95) למשל מסוג    נשמיותבחוזר    שימוש

 אחרות   מסכות  לעומת  בנשמיותשעצמת תופעות הלוואי גוברת בשימוש    כךעדויות על    ישנן  [.49]

הן    [.43] בנשמיות  בשימוש  שתועדו  תופעות  נשימהעוד  חמצני  ,  קוצר  הדו  הפחמן  ברמות  עלייה 

   [. 50,51,52] שינויים בזרימת הדם למוחו,  ירידה ברמות החמצן בדם, באוויר הננשף

 

והשפעות   בהיקפה,  תקדים  חסרת  התנהגותית  התערבות  מהווה  גורפת  מסכות  עטיית  חובת 

 אפשריות נוספות הכרוכות בה טרם נחקרו והתבררו די הצורך.  

 

 



 

 

 

 :חובת מסכות בבתי ספר – ילדיםו מסכות

 ארוכי  בסיבוכים  לא  גם,  אחרות  חורף  ממחלות  יותר  ילדים  מסכן  אינוכידוע, נגיף קורונה החדש  

ספר    [. 53,54,55,56,57]  טווח בבתי  שילדים  לכך  עדויות  אין  בתקשורת,  שנוצר  לרושם  בניגוד 

למעשה, מחקרים הראו כי ההדבקה בילדים היא "תמונת    בהדבקה.  ממלאים תפקיד משמעותי

שווה ואף גבוה   –וכי הסיכוי לילד להידבק בקהילה או במשק הבית  מראה" של ההדבקה בקהילה,

  שאין  התערבות  היא  הספר  בבתי  גורפת  מסכות תיעטישנראה על כן    [.58]   בבית הספר  יותר מאשר

 .  לנזק ממשי  חשש בה ושיש, תועלת לאגם ו צורך בה

 

 בעולם:

להיעדר הראיות על יעילותה של עטיית מסכות גורפת, ולראיות המצטברות על נזק אפשרי    בהתאם

  עטיית אין מדיניות אחידה של  בעולם    (.settled scienceהנושא רחוק מלהיות "מדע מיושב" )  –מכך  

העולם    –מסיכות   ממדינות  נכבד  עטיית מעולם  וחלק  חובת  לאחרונה,  שהסירו  או  חייבו,  לא 

   [. 59,60,61,62,63,64,65]    , כולל שוודיה, בריטניה, וחלק לא מבוטל ממדינות ארה"בגורפתמסיכות  

 

 :והמלצה סיכום

ועדויות על   ,יעילות של עטיית מסכות גורפת בציבור הרחבלברורות  היעדר ראיות  נוכח  ל .1

וסביבתי   בריאותי  סבורים  נזק  אנו  במסכות  אפשרי  השימוש  מוגבל כי  להיות  צריך 

עטייה על ידי צוות רפואי במתארים ספציפיים. בשאר המתארים  – להתווייתו המקורית 

  שאינה נסמכת ראיות. , עטיית מסכה יכולה להיות המלצה

ל .2 אמין  מידע  לספק  הרשויות  הל  לאזרח  אפשרישציבור  על  אישית  ערכגבש  סיכונים  ת 

 בנושא.  עבורו ולקבל החלטה מושכלתנכונה 

   .להמליץ נגד עטיית מסכות יש ככל שהדבר נוגע לילדים  .3

חובת עטיית מסכות ככלי ל"העברת מסר חינוכי" או לכל תכלית שאינה מעוגנת בראיות  .4

 מקצועיות לתועלת מוכחת איננה מתקבלת על הדעת.   
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