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 2013שנת ל היארעות ותמותה מסרטן עדכון נתוני
 3.2.2016 יום הסרטן הבינלאומי,

 
 , משרד הבריאות: הרישום הלאומי לסרטן והמרכז הלאומי לבקרת מחלותמקור הנתונים

  גב' יהודית פישלר, ,, גב' ריטה דיכטיארליפשיץגב' אירנה  הכנת הנתונים ועיבודם:
 בוקר-ליטל קינן פרופ'  ד"ר ברברה סילברמן,

 

 3201עדכון הנתונים לשנת 
 מבוא .1

נסקור את המגמות מאז ו 2013ישראל בשנת והתמותה מסרטן בהיארעות הבעדכון זה נביא את נתוני 
1990 . 

 

 2013, )כלל האתרים(חודרני  היארעות סרטן .2
גידולים ים עם גידולים המחייבים דיווח לרישום הסרטן )תושב 29,779 אובחנו בישראל 2013 בשנת

גידולים שפירים של המח ומערכת העצבים כן לי התנהגות בלתי ברורה ובעממוקדים, חודרניים, 
 593-ו ערבים 1,173 ,יהודים 10,462) גברים 12,228 :סרטן חודרניעם אובחנו הם מ 25,531 המרכזית(. 

  "(.אחרות" 704-ו ערביות 1,228, יהודיות 12,239) נשים 14,181-ו(  1"אחרים"
 בגברים דומים היו ,תחלואה במחלה בישראלמכלל ה 50%-יותר מל האחראים ,העיקריים הסרטן סוגי

וכללו את סרטן הערמונית, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן הריאה, סרטן כיס השתן  וערבים יהודים
בגברים יהודים הפרופורציה של סרטן הערמונית מכלל הגידולים ה שאינה הודג'קין. עם זאת, מולימפו

לו בקרב גברים ערבים הפרופורציה של ( ואי10%הייתה גבוהה מזו שבגברים ערבים ) (18%החודרניים )
היה  בנשיםגם  (. 10%( הייתה גבוהה מזו שבגברים יהודים )20%סרטן הריאה מכלל הגידולים החודרניים )

 שגידולי השד היוו כשלידמיון בסוגי הסרטן השכיחים בין יהודיות וערביות. בשתי קבוצות האוכלוסייה 
מכלל  11%-וגידולי המעי הגס והחלחולת היוו כ ,בערביות 34%-ביהודיות ו 33%מכלל הגידולים: 

ד(, סרטן הרחם ולימפומה . סרטן הריאה, סרטן בלוטת המגן )תירואיהגידולים הן ביהודיות והן בערביות
 .(1)טבלה  שאינה הודג'קין היו גם הם בין הגידולים השכיחים בנשים

 
 גידולים חודרניים בלבד – לפי אתר, מין וקבוצת אוכלוסייה 2013בשנת מקרי הסרטן החדשים אחוז מכלל : 1טבלה 

 נשים גברים

 ערביות יהודיות ערבים יהודים
 % אתר % אתר % אתר % אתר

 34.1 שד 32.9 שד 20.4 ריאה 17.6 ערמונית
 10.7 מעי גס וחלחולת 11.1 מעי גס וחלחולת 12.6 מעי גס וחלחולת 13.5 מעי גס וחלחולת

 7.2 בלוטת המגן 6.6 ריאה 9.8 ערמונית 11.3 ריאה
 NHL 6.7 5.7 בלוטת המגן 6.0 כיס השתן 5.9 כיס השתן

NHL2 5.8 NHL 5.6  5.7 רחם 5.3 רחם 

 
גבוהים היו  2013בשנת בכלל האתרים חודרני של סרטן  100,000-ל 3שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל

שיעור בנשים נמוך מה( 253.2. ביהודים היה השיעור בגברים )יותר ביהודים )בשני המינים( לעומת ערבים
 .(1)תרשים   (192.7( גבוה מהשיעור בנשים )215.7)( ובערבים היה השיעור בגברים 278.2)

 
 

  

                                              
1
 מכלל אוכלוסיית ישראל. 5%-"אחרים" = נוצרים שאינם ערבים וכאלה ללא סיווג דת, מהווים כ 
2
 לימפומה שאיננה הודג'קין 
3
 תקנון לפי אוכלוסיית התקן העולמית; תקף לגבי כל השיעורים המוצגים בעדכון זה 
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, לפי מין וקבוצת 2013)כלל האתרים( בישראל,  חודרני שיעורי היארעות מתוקננים לגיל של סרטן: 1תרשים 
 אוכלוסייה

 
  1990-2013, חודרני מגמות בהיארעות סרטן .3

בישראל  1990בשנת איש  100,000-מתוקננים לגיל ל)כלל האתרים(, חודרני של סרטן ההיארעות שיעורי 
שיעורי בנשים ערביות.  105.9-בגברים ערבים ו 150.7בנשים יהודיות,  280.2בגברים יהודים,  263.3היו 

ועל מגמת עלייה ציבות ביהודים )גברים ונשים( ימצביעים על , שתוארו לעיל, 2013בשנת ההיארעות 
 . בנשים( 82%-בגברים ו 43%) בערבים

ביהודים ניכרה עלייה בשיעורי ההיארעות  לכל פרטיה:, וחשוב להתייחס עם זאת, התמונה מורכבת יותר
, יציבות עד המחצית השנייה של אותו עשור ומגמת ירידה מאז. 2000-ועד תחילת שנות ה 1990אז מ

 לקראת', התייצבות 2000-ועד מחצית שנות ה 1990בערבים, ניכרת מגמת עלייה בשיעורי ההיארעות מאז 
 (. 2)תרשים ייצבות בשנים האחרונות סוף העשור ומגמת ירידה מאז, עם הת

 
, לפי מין וקבוצת 1990-2013)כלל האתרים( בישראל,  חודרני מגמות בשיעור ההיארעות של סרטן: 2תרשים 

 האוכלוסיי
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 2013תמותה מסרטן )כלל האתרים(,  .4
 241-ערבים ו 513יהודים,  4,568גברים ) 5,322ים בישראל, תושב 10,698נפטרו מסרטן  2013בשנת 

  "אחרות"(. 223-ערביות ו 404יהודיות,  4,749נשים ) 5,376-"אחרים"( ו
היו דומים בגברים  תמותה מהמחלה בישראלמכלל ה 50%-יותר מים לאסוגי הסרטן העיקריים האחר

וכללו את סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן הלבלב, סרטן הערמונית, יהודים וערבים 
ליקמיה וסרטן הקיבה. עם זאת, בגברים ערבים הפרופורציה של סרטן הריאה מכלל הפטירות מסרטן 

(. גם בקרב נשים היו סוגי הסרטן האחראים על יותר 21%( הייתה גבוהה מזו שבגברים יהודים )39%)
הפטירה מסרטן דומים בין נשים יהודיות וערביות וכללו את סרטן השד, סרטן המעי הגס  ממחצית מקרי

והחלחולת, סרטן הריאה, סרטן הלבלב, סרטן השחלה וסרטן המח . עם זאת, הפרופורציה של סרטן 
 (. 2( )טבלה 7%( גבוהה מזו שבנשים ערביות )12%הריאה מכלל הפטירות מסרטן בנשים יהודיות )

 
 , מין וקבוצת אוכלוסייהאתרלפי  2013התמותה מסרטן בשנת מקרי אחוז מכלל : 2טבלה 

 נשים גברים

 ערביות יהודיות ערבים יהודים
 % אתר % אתר % אתר % אתר
 26.0 שד 19.1 שד 39.0 ריאה 21.4 ריאה

 12.6 מעי גס וחלחולת 13.1 מעי גס וחלחולת 11.1 מעי גס וחלחולת 13.0 מעי גס וחלחולת
 6.9 ריאה 11.7 ריאה 6.6 לבלב 8.3 לבלב

 6.2 בלבל 8.8 לבלב 4.3 קיבה 7.3 ערמונית
 5.4 מח 5.3 שחלה 4.1 ערמונית 5.5 ליקמיה

 
גברים ב יותר גבוהים היו 2013 בשנת האתרים בכלל מסרטן 100,000-ל לגיל התמותה המתוקננים שיעורי

(, והנמוך 100.0ה בגברים ערבים )נצפהשיעור הגבוה ביותר . קבוצות האוכלוסייהבשתי  בהשוואה לנשים
 .(3)תרשים  81.1, ובנשים יהודיות, 96.7השיעור בגברים יהודים היה . (66.2ביותר, בנשים ערביות )

 
 , לפי מין וקבוצת אוכלוסייה2013שיעורי תמותה מתוקננים לגיל מסרטן )כלל האתרים( בישראל,  :3תרשים 

 
 

 1990-2013מסרטן, מגמות בתמותה  .5
 119.0 היו ,בישראל 1990 בשנתאיש  100,000-ל לגיל מתוקננים, (האתרים כלל) מסרטןהתמותה  שיעורי

שיעורי התמותה בשנת . ערביות בנשים 74.4-ו ערבים בגברים 96.5, יהודיות בנשים 103.1, יהודים בגברים
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ה מעורבת ועל מגמבנשים(  21%-בגברים ו 19%), שתוארו לעיל, מצביעים על מגמת ירידה ביהודים 2013
  (.11%בגברים וירידה בנשים )יציבות , עם בערבים

 תמותהבשיעורי העלייה עם זאת, התמונה מורכבת יותר, וחשוב להתייחס לכל פרטיה: ביהודים ניכרה 
 נצפית מגמת ירידה בשיעורים, הן בגברים והן בנשים. 1995אמצע אותו עשור, ומאז ועד  1990מאז 

', ומאז 2000-ה של שנות היהשנימחצית הועד  1990מאז תמותה בערבים, ניכרת מגמת עלייה בשיעורי ה
 (. 4)תרשים ניכרת מגמת ירידה  2007-2008שנת 

 
 וקבוצת מין לפי, 1990-2013, בישראל( האתרים כלל) חודרני התמותה מסרטן בשיעור מגמות:  4 רשיםת

 אוכלוסייה

 
 

 השוואות בינלאומיות .6
תמותה מסרטן של הסוכנות , ההימצאות וההיארעותה, מאגר נתוני Globocan 2012-ה על פי

המדינות המובילות בעולם בשיעורי  20בקרב ארגון הבריאות העולמי, ב (IARC)הבינלאומית לחקר הסרטן 
)הן מבחינת ההיארעות  19-נמצאים במקום הישראליים גברים ההיארעות של סרטן והתמותה מהמחלה, 

ן מבחינת הוהיארעות המבחינת )הן  15-במקום ה נמצאות נשים ישראליותהן מבחינת התמותה( וו
  .(5 )תרשים( התמותה

היארעות תוני השוואה בינלאומית של מדדי בריאות נבחרים, ביניהם גם נ OECD-ארגון ה הציג 2015בשנת 
)או  2013המעודכנים לשנת  מסרטןתמותה ונתוני  )או השנה הקרובה ביותר( 2012המעודכנים לשנת  סרטן

נראה כי שיעור ההיארעות של סרטן בישראל גבוה מהממוצע . על פי נתונים אלה, השנה הקרובה ביותר(

(. באשר לתמותה מסרטן, 6)תרשים מדינות  34מבין  18-, וישראל ממוקמת במקום הOECD-במדינות ה

 28-הוישראל ממוקמת במקום  OECD-במדינות השיעור התמותה הכללי מסרטן בישראל נמוך מהממוצע 
 (. 7)תרשים  מדינות 34מבין 
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המדינות עם השיעורים  20-לפי מין בסרטן בכלל האתרים ושיעורי תמותה של  שיעורי ההיארעות: 5תרשים 
 2012, הגבוהים בעולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 , כללי ולפי מיןOECD,2012-במדינות החודרני סרטן היארעות של שיעור ה: 6תרשים 

 
 



 

6 
 

 לפי מיןכללי ו, OECD,2013-שיעור התמותה מסרטן במדינות ה: 7תרשים 

 
 סיכום .7

  בגברים הייתה האבחנה  .חולים עם סרטן חודרני 25,500-כ 2013בישראל אובחנו בשנת
השכיחה ביותר סרטן הערמונית )יהודים( וסרטן הריאה )ערבים(. בנשים היה סרטן השד 

 השכיח ביותר )יהודיות וערביות(. 
  קרב ב ירידהבשנים האחרונות נמצאים שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני בישראל במגמת

, ובמגמת (2006-( וערבים )מ2008-יהודים )מ –שתי קבוצות האוכלוסייה העיקריות גברים ב
 . בקרב נשים )יהודיות וערביות( התייצבות

  תה סיבת המוות יבגברים היאנשים מסרטן חודרני.  10,700-נפטרו בישראל כ 2013בשנת
 השכיחה סרטן הריאה )יהודים וערבים( ובנשים, סרטן השד )יהודיות וערביות(.

  בערבים'. 90-מאז סוף שנות המתמשכת  ירידהנמצאת במגמת  ביהודיםהתמותה מסרטן 
 .2008-החל מ מגמה דומהת צפינ

  המדינות המובילות  20בין מבחינת היארעות הסרטן נמצאת ישראל בהשוואה בינלאומית
 במקום נמוך, אולם OECD-, ומעל לממוצע מדינות הGlobocan 2012-לפי נתוני הבעולם 
המדינות  20מבחינת התמותה מסרטן נמצאת ישראל בין . גם בשתי ההשוואות יחסית

 במקום נמוך, ומתחת לממוצעאולם  Globocan 2012-המובילות העולם לפי נתוני ה
 . OECD-מדינות ה


