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משרד הבריאות בודק חשד  להימצאות טפיל במי הכנרת שעלול לגרום לדלקות 
 בעיניים ואף לפגיעה בראייה

 
גרום לדלקות משרד הבריאות בודק חשד להימצאות טפיל מיקרוספורידיום במי הכנרת שעלול ל

 בעיניים ואף לפגיעה בראייה. 
בימים האחרונים התקבל דיווח במשרד הבריאות מרופאי עיניים על ריבוי מטופלים שנדרשו 

לאשפוז הסובלים מדלקות קשות של קרנית העין, צלקות בקרנית ובמקרים חמורים יותר פגיעה 
 בראייה. 

עם , כאשר חלקם א טופלו בבתי חוליםאנשים, מרביתם ל 40 טופלוהבדיקה מעלה כי עד היום 
 נגעים בקרנית שאופייניים לזיהום מיקרוספורידיום.

 
משרד הבריאות התחיל בחקירה אפידמיולוגית ממנה עלה עד כה כי לפחות חלקם של החולים 

 התרחצו בחופים שונים של הכנרת. 
 

יץ משרד הבריאות  לאור הנתונים, שהם כאמור נתונים ראשוניים שנמצאים עדיין בבדיקה, ממל
להשתמש במשקפת או משקפי שחייה ברחצה במי הכנרת כדי להימנע ממגע ישיר של העיניים עם 

 המים.  
כל אדם שהתרחץ בכנרת וסובל מדלקת עיניים, אודם, כאבים, הרגשת "גוף זר" בעיניים, מתבקש 

 לפנות לרופא.ה עיניים לאבחון וטיפול. 
 

 אין סיכון בשתיית מי הכנרת. 
 
 שרד הבריאות ממשיך לבדוק ויעדכן את הציבור.מ
 

משרד הבריאות ורשות המים מפעילים את מערכי המעבדות במאמצים לאתר את הגורם לתופעה 
 ויעדכנו בממצאים.

 
 
 

 ת משרד הבריאותודובר
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The Israeli ministry of Health is investigating the suspected presence of 

a parasite in the waters of the Sea of Galilee that may cause eye 

infections and even vision damage 

 
The Israeli Ministry of Health is investigating the suspected presence of a 

microsporidium parasite in the water of the Sea of Galilee, which may cause eye 

infections and even vision damage  .  

In recent days, the Ministry of Health received a report from ophthalmologists across 

the country on 40   patients who presented to care in the last several weeks suffering 

from corneal inflammation after swimming in the Sea of Galilee. Some of the patients  

presented with severe inflammation  leading to scars and vision damage. Per physical 

examination, corneal lesions are characteristic of microsporidium infection. 
 

The Ministry of Health started an epidemiological investigation verifying the common 

link to Sea of Galilee swim at different beaches. 
 

In light of the data, which  is still under active investigation, the Ministry of Health 

recommends using swimming goggles when swimming in the Sea of Galilee in order 

to avoid direct eye contact with the water. 

Any person who bathed in the Sea of Galilee and suffers from eye inflammation, 

redness, pain, or the feeling of a "foreign body" in the eyes, is asked to contact an eye 

doctor for diagnosis and treatment. 
 

There is no risk to drinking water originating from the Sea of Galilee. 
 

The Ministry of Health continues its investigation and will update the public. 
 

The Israeli ministry of Health and the Water Authority are operating the laboratory 

tests in efforts to locate the cause of the phenomenon and will update the public with 

the findings. 
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