
המסכה הלאומית

פעמיות איכותיות מאושרות  -מסכות רב

משרד הבריאות לכל אוכלוסיית ישראל



כלי לשירות הציבור

פעמית איכותית-למסכת בד רבתיק מוצר פותח •

אפקטיבית למשתמשהגנההמספק , לנשימהבטיחותידגש על שימוש בבד •

בליווי ובאישור משרד הבריאותבהובלת מערכת הביטחון ובהנחיית מומחי טקסטיל הפיתוח •

(חצי שעה, מעלות60)באמצעות חיטוי בכביסה פעמי -לשימוש רבהמסכה ניתנת •

פעמית-ביחס למסכה חדאקולוגי וזול משמעותיתפתרון •

לשימוש הציבור–תיק המוצר פורסם באתר הרשמי של משרד הבריאות •

https://go.gov.il/masks-production: כתובת האתר•

לעובדיהםייצור עצמי גופים ציבוריים רבים המתינו לפרסום תיק המוצר בכדי לבצע •

..רשות הטבע והגנים ועוד, מלונות דן, יפו-א"תעיריית , כבאות והצלה לישראל, ישראלמשטרת •

https://go.gov.il/masks-production


פיילוט במוקדי ההתפרצות

על ידי הרשות המקומיתבמוקדי התפרצותשחולקו מסכות 300,000-ייצור כ•

..לוד ועוד, גרביה-באקה אל, עילית-ביתר, עילית-מודיעין, שמש-בית•

של הרשות המקומית לאוכלוסייה לגבי אופן שימוש נכון במסכותהדרכה–לצד החלוקה •

למנוע גידול  של חבישת מסכות במרחבים ציבוריים ובכך תרבות נכונה לייצר –המטרה •

מאסיבי בהיקף החולים במוקדים אלו



ייצור כחול לבן–פרויקט חברתי 

מסכות300,000-וייצור כלבן -תשתית ייצור כחוליצירת •

ח"מש2.5-מימון משרד הבריאות למיזם •

ממטולה ועד מצפה רמון-ישראליותתופרים ותופרות במתפרות מאותמערך של •

מתפרות ביתיות ועד תעשייתיות בכלל המגזרים בישראל•

"כולנו למען כולנו"פ עם עמותת "שת•

ותופרותלמאות תופרים פרנסה וסיפק למשק הישראלי חזר התקציב המושקע במיזם •



?מה הלאה
לכל אזרח בישראלפעמיות איכותיות מאושרות משרד הבריאות -הפצת מסכות בד רב

HTTPS://GO.GOV.IL/MASKS-PRODUCTION: באתר משרד הבריאותתיק המוצר על בסיס 

לעובדיהםרכש עצמי גופים רבים המתינו לפרסום תיק המוצר בכדי לבצע | מסכות לעובדי המשק והתעשייה •

פעמית-גודל ממסכות חדבסדר זולהפעמיות הינן חלופה -מסכות רב•

מסכותמיליון 2השלמת חלוקת ←השקעה מדינתית | המשך ייצור וחלוקה למוקדי התפרצות ואוכלוסיות ייעודיות •

השגה-במחיר ברי האזרח "תכנית מתואמת עם רשתות השיווק כדי לאפשר רכישה ע| מסכות לכלל הציבור •

על ידי משרד הבריאות על פני מסכות אחרות באיכות נמוכהמיתוג המוצר כמומלץ לשימוש •

פעמיות-מחלופת מסכות חדגודל בסדר עלות המיזם קטנה •

(מיליארד עד הקיץ)פעמיות בחודש -מיליון מסכות חד250לעומת רכש –עד הקיץ לכלל הציבור פעמיות מספיקות -מסכות רבמיליון 25•

לצוותים הרפואיים( כירורגיות)פעמיות -הקלה על רכש מסכות חד•

פעמיות-בניגוד למסכות חד-אשפה אפסהמייצר אקולוגיפתרון •

https://go.gov.il/masks-production

