
 המסכה הלאומית

  רקע:

פעמיות  -רב בד במשולב מיזם שמטרתו לייצר היצע זמין של מסכות  הובילו משרד הבריאות ומערכת הביטחון 

קצב ההדבקה    תרדוהסייע באיכותיות העומדות באישור של משרד הבריאות לכלל אוכלוסיית ישראל, זאת במטרה ל

 . על ידי הגדלת שיעור חובשי המסכות

פרויקט פיתוח המסכה הובל על ידי מערכת הביטחון, ושותפים לו התעשיות הביטחוניות ומומחי טקסטיל. המסכות  

י  בטיחותשימוש בבד דגש על תוך מתן  , פותחו בליווי צמוד של הסמכות המקצועית במשרד הבריאות ובאישורה

פעמי באמצעות חיטוי בכביסה  -ניתנת לשימוש רבהמסכה    בעת מספק הגנה אפקטיבית למשתמש. לנשימה, אשר בו  

 פעמיות. -חד ה ביחס למסכ משמעותית  וזול   אקולוגי  פתרוןמהווה ובכך    מעלות, חצי שעה( 60)

 כלי לשירות הציבור: 

נועד לסייע לכל גוף ציבורי או פרטי לייצר ולהפיץ  מפרט המסכה מופיע באתר משרד הבריאות באופן פתוח לציבור ו

 . production-https://go.gov.il/masksכתובת האתר:    משרד הבריאות.   מאושרות פעמיות איכותיות  -מסכות בד רב

- מסיכות רב  3הכולל  המהווה הצעה למוצר מלא, , ערכה אישיתבאתר מופיעה הרחבה של המפרט לתיק ייצור 

עמיות המיועדות לכביסה ושימוש חוזר. אל הערכה מצורף עלון מידע לגבי שימוש נכון במסיכות, המתורגם לעברית,  פ

 ת, אנגלית ושפות נוספות. ערבית, אמהרית, רוסי

 :פיילוט במוקדי התפרצות

- כדוגמת בית  מוקדי ההתפרצות בישראלבחולקו  ש ערכות אישיות(    100,000)מסכות    300,000עפ"י המפרט יוצרו  

מטרה למנוע גידול מאסיבי בהיקף החולים במוקדים אלו.  ב גרבייה - עילית ובאקה אל-עילית, מודיעין -מש, ביתר ש

מטרה לייצר תרבות נכונה של חבישת  ב  ,לאוכלוסייה לגבי אופן שימוש נכון במסכות  הדרכה  התבצעה לצד החלוקה,  

 .מסכות במרחבים ציבוריים

על ידי הרשויות  בפועל    מומשהוהיא  משרד הבריאות,  על ידי  נתוני התחלואה המופצים    על   מתבססת תכנית החלוקה  

 לצורך המבצע את כלל אמצעי ההסברה וההפצה השונים העומדים לרשותן.   שמעמידותהמקומיות 

 ייצור כחול לבן:  -פרויקט חברתי 

תופרים ותופרות במתפרות   אות מערך של מ תללוכחול לבן, וכ הינהמסכות אלו  300,000שרשרת הייצור של 

ממתפרות ביתיות ועד תעשייתיות,  , מצפה רמון עד וממטולה  ,)בשיתוף עמותת "כולנו למען כולנו"(  ישראליות

לספק פרנסה לתופרים ותופרות בכלל המגזרים  ו במטרה להחזיר את התקציב המושקע במיזם למשק הישראלי, 

 .הטקסטיל שהיה גאוות המדינה בראשיתה, וכיום כמעט ונעלם מהנוף, המיזם מחיה מחדש את ענף  בנוסף .  בישראל 

  סיכום:

על פיו יכול כל יצרן לייצר  פעמיות, מאושרות משרד הבריאות,  -סטנדרט אחיד ופתוח של מסכות בד רב מייצר  המיזם  

  ית של לאוכלוסייה במוקדי ההתפרצות כמות ראשונ המיזם מספק  ,זאת ועוד . ולהפיץ מסכות איכותיות לציבור 

גידול    להוריד את קצבו   במטרה לייצר תרבות נכונה של חבישת מסכות  המיוצרות עפ"י הסטנדרט,  מסכות  300,000

 בו למשק הישראלי.  המושקעים המיזם את כלל המשאבים  מחזיר. בו בעת, החולים במוקדים אלו

 https://drive.google.com/drive/folders/1G3igQ0zRXM_6z3MPpuhaMhKHvzAu2-23: פרסוםל  תמונות

https://go.gov.il/masks-production
https://drive.google.com/drive/folders/1G3igQ0zRXM_6z3MPpuhaMhKHvzAu2-23

