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עדכון נתונים לגבי היארעות סרטן ותמותה מסרטן לשנת 2016
לקראת יום הסרטן הבינלאומי, 2019

מקור הנתונים: הרישום הלאומי לסרטן והמרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות 
הכנת הנתונים ועיבודם: ד"ר ברברה סילברמן, , גב' ריטה דיכטיאר, גב' יהודית פישלר,  

פרופ'  ליטל קינן-בוקר 

עדכון הנתונים לשנת 2016
1. מבוא 

בעדכון זה נביא את נתוני ההיארעות והתמותה מסרטן בישראל בשנת 2016 ונסקור את המגמות מאז 
 .1990

2. היארעות סרטן חודרני (כלל האתרים), 2016
בשנת 2016 אובחנו בקרב תושבי ישראל 30,569 מקרים של גידולים המחייבים דיווח לרישום הסרטן 1

(גידולים חודרניים, ממוקדים, בעלי התנהגות בלתי ברורה וכן גידולים שפירים של המח ומערכת העצבים 
המרכזית). ב-26,913 (88%) מאלה אובחן סרטן חודרני: 12,553 (47%) גברים (10,566 (84%) יהודים, 

) ו-14,380 (53%) נשים (12,151 (84%) יהודיות, 1,422 (10%) 2 1,308 (10%) ערבים ו-659 (5%) "אחרים"
ערביות ו-807 (6%) "אחרות").  

סוגי הסרטן העיקריים, האחראים ליותר מ-50% מכלל מקרי התחלואה בגברים בישראל, היו דומים 
ביהודים ובערבים וכללו את סרטן הערמונית, סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, לימפומה שאינה 
הודג'קין וסרטן כיס השתן. עם זאת, בגברים יהודים, סרטן הערמונית היווה כ-17% מכלל הגידולים 
החודרניים לעומת 9% בגברים ערבים, ומלנומה חודרנית הייתה אחראית ל-5.5% המקרים בעוד שבערבים 
גידול זה נדיר מאוד (<1%). בנוסף, בקרב גברים ערבים סרטן הריאה היווה כ-22% מכלל הגידולים 

החודרניים לעומת 12% בגברים יהודים.  
גם בנשים היה דמיון בסוגי הסרטן השכיחים בין יהודיות וערביות. בשתי קבוצות האוכלוסייה גידולי השד 
היוו כשליש מכלל הגידולים וגידולי המעי הגס והחלחולת היוו 9-10% מכלל הגידולים. סרטן הריאה, 
סרטן בלוטת המגן (תירואיד), לימפומה שאינה הודג'קין וסרטן הרחם היו גם הם בין הגידולים השכיחים 

בנשים (טבלה 1). 

טבלה 1: אחוז מכלל מקרי הסרטן החדשים בשנת 2016 לפי אתר, מין וקבוצת אוכלוסייה – גידולים חודרניים בלבד
נשיםגברים

ערביותיהודיותערביםיהודים
%אתר%אתר%אתר%אתר

34.5שד33.1שד21.7ריאה17.0ערמונית
9.1מעי גס וחלחולת10.2מעי גס וחלחולת13.1מעי גס וחלחולת12.4ריאה

7.7בלוטת המגן7.0ריאה9.1ערמונית12.0מעי גס וחלחולת
*NHL6.25.7רחם5.4רחם5.1כיס השתן

5.5NHL5.0NHL5.3NHL5.1כיס השתן
3.8ליקמיה4.6בלוטת המגן5.23.5מלנומה ממארת 

*NHL=Non-Hodgkin lymphoma

שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל ל-100,000 של סרטן חודרני בכלל האתרים בשנת 2016 היו גבוהים 3
יותר ביהודים וב"אחרים" (בשני המינים) לעומת ערבים. ביהודים היה השיעור בגברים (236.8) נמוך 
מהשיעור בנשים (256.4). בערבים השיעורים היו דומים (בגברים, 210.1 ובנשים, 200.8). ב"אחרים" 

1
 הדיווח מתייחס לכ-98% מכלל הדיווחים הצפויים לשנת 2016; מספר זה עלול להשתנות במעט בעתיד, עם השלמת הנתונים 

החסרים.
2

 "אחרים" = נוצרים שאינם ערבים וכאלה ללא סיווג דת, מהווים כ-5% מכלל אוכלוסיית ישראל.
3

 תקנון לפי אוכלוסיית התקן העולמית; תקף לגבי כל השיעורים המוצגים בעדכון זה
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השיעור בגברים (327.2) היה גבוה מזה שבנשים (258.1), אולם שיעורי ההיארעות באוכלוסיית ה"אחרים" 
מתבססים על מספר קטן של מקרים, ולכן הם פחות יציבים (תרשים 1). 

 
תרשים 1: שיעורי היארעות מתוקננים לגיל של סרטן חודרני (כלל האתרים) בישראל, 2016, לפי מין וקבוצת 

אוכלוסייה 

 
 

3. מגמות בהיארעות סרטן חודרני, 1990-2016  
שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני (כלל האתרים), מתוקננים לגיל ל-100,000 איש בשנת 1990 ובשנת 
2016 בישראל, בהתאמה, היו 263.5 ו-236.8 בגברים יהודים, 280.9 ו-256.4 בנשים יהודיות, 150.7 ו-210.1 

בגברים ערבים ו-105.6 ו-200.8 בנשים ערביות.  

תכנת Joinpoint מאפשרת לחשב את אחוז השינוי השנתי (Annual Percent Change) בהיארעות 
סרטן, לבחון את מובהקות השינוי ולזהות נקודות קריטיות בזמן בהן חל שינוי מהותי. עשינו שימוש 
בתוכנה כדי ללמוד על המגמות העתיות בהיארעות סרטן בשנים 1990-2016 בקבוצות האוכלוסייה של 
יהודים וערבים. המגמות באוכלוסיית ה"אחרים" לא נבחנו משום שאין מכני אוכלוסייה מתאימים לכל 

השנים. 
בגברים יהודים ניתן להבחין בשתי מגמות שונות בזמן. בשנים 1990-2007 נצפתה עלייה מובהקת 

(p<0.05) בשיעורי ההיארעות של סרטן חודרני, באחוז שנתי של 0.9%+. לעומת זאת, בשנים 2007-2016 

נצפתה מגמה מובהקת (p<0.05) של ירידה בהיארעות הסרטן, באחוז שנתי של 3.1%-. 
בנשים יהודיות היארעות סרטן חודרני הייתה יציבה לאורך כל התקופה 1990-2016.  

בגברים ערבים ניתן להבחין בשתי מגמות שונות בזמן. בשנים 1990-2005 נצפתה עלייה מובהקת 

(p<0.05) בשיעורי ההיארעות של סרטן חודרני, באחוז שנתי של 3.8%+. לעומת זאת, בשנים 2005-2016 

נצפתה מגמה מובהקת (p<0.05) של ירידה בהיארעות הסרטן, באחוז שנתי של 1.9%-.  
גם בנשים ערביות נצפה שינוי מסוים במגמה עם הזמן: בשנים 1990-2002 נצפתה עלייה מובהקת 

(p<0.05) בשיעורי ההיארעות של סרטן חודרני באחוז שנתי של 5.1%+, בעוד שבין 2002-2016 העלייה 

התמתנה (אחוז שינוי שנתי של 0.7%+) (תרשים 2).   
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תרשים 2: מגמות עתיות בשיעור ההיארעות של סרטן חודרני (כלל האתרים) בישראל, 1990-2015, לפי מין וקבוצת 
אוכלוסייה 

 
 

4. הימצאות מחלימי סרטן באוכלוסייה 
בתום שנת 2016 חיו בישראל 90,661 חולים (39,971 גברים ו-50,690 נשים) שאובחנו עם סרטן בין השנים 

2012-2016, ובתום שנת 2016 החלימו מהמחלה או שהם עדיין מתמודדים עמה. 

 

5. תמותה מסרטן (כלל האתרים), 2016 
בשנת 2016 נפטרו מסרטן 11,077 תושבים בישראל, 5,580 (50.3%) גברים: 4,666 (84%) יהודים, 643 
(11%) ערבים ו-271 (5%) "אחרים"; ו-5,497 (49.6%) נשים: 4,758 (87%) יהודיות, 466 (8%) ערביות ו-271 

(5%) "אחרות".  
סוגי הסרטן העיקריים האחראים לעיקר התמותה מהמחלה בישראל היו דומים בגברים יהודים וערבים 
וכללו את סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן הלבלב, סרטן הערמונית וסרטן כיס השתן. עם 
זאת, בגברים ערבים אחוז מקרי המוות מכלל הפטירות מסרטן שנזקף לחובת סרטן הריאה היה גבוה יותר 
(37.8%) בהשוואה לגברים יהודים (20.0%). גם בקרב נשים היו סוגי הסרטן האחראים על עיקר התמותה 
מהמחלה דומים בין יהודיות וערביות וכללו את סרטן השד, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן הריאה, 

סרטן הלבלב וליקמיה (טבלה 2).  
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טבלה 2: אחוז מכלל מקרי התמותה מסרטן בשנת 2016 לפי אתר, מין וקבוצת אוכלוסייה 
נשים גברים 

ערביות יהודיות ערבים יהודים 
% אתר % אתר % אתר % אתר 
19.5 שד 18.7 שד 37.8 ריאה 20.0 ריאה 

11.2 מעי גס וחלחולת 12.0 מעי גס וחלחולת 9.8 מעי גס וחלחולת 12.0 מעי גס וחלחולת 
9.4 ריאה 11.7 ריאה 6.1 כיס השתן 9.5 לבלב 
6.7 לבלב 8.7 לבלב  5.6 ערמונית 7.7 ערמונית 
5.8 קיבה 6.0 שחלה 4.8 לבלב 5.4 כיס השתן 
5.2 ליקמיה 4.7 ליקמיה 4.5 קיבה 5.1 ליקמיה 

 
 

שיעורי התמותה המתוקננים לגיל ל-100,000 מסרטן בכלל האתרים בשנת 2016 היו גבוהים יותר בגברים 
בהשוואה לנשים בשלוש קבוצות האוכלוסייה. השיעור הגבוה ביותר נצפה בגברים "אחרים" (133.4), 
ולאחריהם בגברים ערבים (107.6), והנמוך ביותר, בנשים ערביות (67.5). השיעור בגברים יהודים היה 89.2, 

בנשים יהודיות, 76.0, ובנשים "אחרות", 80.1 (תרשים 3). 
 

תרשים 3: שיעורי תמותה מתוקננים לגיל מסרטן (כלל האתרים) בישראל, 2016, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה 

 
 
 

6. מגמות בתמותה מסרטן, 1990-2016 
שיעורי התמותה מסרטן (כלל האתרים), מתוקננים לגיל ל-100,000 איש בשנת 1990 ובשנת 2016 בישראל, 
בהתאמה, היו 119.0 ו-89.2 בגברים יהודים, 103.1 ו-76.0 בנשים יהודיות, 96.5 ו-107.6 בגברים ערבים ו-

74.4 ו-67.5 בנשים ערביות. לגבי ה"אחרים" חסרים מכני אוכלוסייה מתאימים בשנים המוקדמות. 

באמצעות תכנת Joinpoint בדקנו את אחוז השינוי השנתי בתמותה מסרטן בקרב יהודים וערבים, ואת 
מובהקות השינוי במהלך התקופה שבין 1990-2016, כדי ללמוד על המגמות העתיות. 

בגברים יהודים בשנים 1990-1995 נצפתה עלייה מובהקת בשיעורי התמותה מסרטן, באחוז שנתי של 
2.3%+. לעומת זאת, בשני העשורים האחרונים, 1995-2016, נצפתה מגמה מובהקת של ירידה בתמותה 

מסרטן, באחוז שנתי של 1.7%-.  

שיעור התמותה מסרטן לפי קבוצת אוכלוסיה ומין, ישראל 2016 
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בדומה לכך, גם בנשים יהודיות בשנים 1990-1995 נצפתה יציבות בשיעורי התמותה מסרטן ואילו בשני 
העשורים האחרונים, 1995-2016, נצפתה מגמה מובהקת של ירידה בתמותה מסרטן, באחוז שנתי של 

  .-1.6%
בגברים ערבים בשנים 1990-1994 נצפתה עלייה מובהקת בשיעורי התמותה מסרטן, באחוז שנתי של 
6.3%+. עם זאת, בתקופה שבין 1994 ו-2016, נצפתה מגמה מובהקת של ירידה בתמותה מסרטן, באחוז 

שנתי של 0.4%-.  
בנשים ערביות בשנים 1990-2016 נצפתה ירידה מובהקת ומתמידה בשיעורי התמותה מסרטן, באחוז שנתי 

של 0.5%- (תרשים 4).  
 

תרשים 4 : מגמות עתיות בשיעור התמותה מסרטן חודרני (כלל האתרים) בישראל, 1990-2016, לפי מין וקבוצת 
אוכלוסייה 

 
 

 

7. השוואות בינלאומיות 
7.1. השוואות לגבי היארעות סרטן 

7.1.1. השוואה לארה"ב 
לאחרונה פורסמה תחזית (על בסיס נתוני העבר) לגבי היארעות סרטן והתמותה מהמחלה בארה"ב בשנת 

42019. על פי פרסום זה, סרטן הערמונית יהיה השכיח בקרב הגברים בארה"ב, 20% מכלל האבחנות 4
החדשות; במקום השני, סרטן הריאה, 13% מכלל האבחנות החדשות; ובמקום השלישי סרטן המעי הגס 
והחלחולת, 9% מכלל האבחנות החדשות (תרשים 5). התפלגות זו דומה להתפלגות בקרב גברים בישראל 

ב-2016. 
בקרב נשים אמריקניות חזוי כי הסרטן השכיח ביותר בשנת 2019 יהיה סרטן השד, 30% מכלל האבחנות 
החדשות; במקום השני, סרטן הריאה, 13% מכלל האבחנות החדשות; ובמקום השלישי סרטן המעי הגס 
והחלחולת, 8% מכלל האבחנות החדשות (תרשים 5). גם התפלגות זו דומה מאוד להתפלגות בקרב הנשים 

בישראל ב-2016. 

                                            
4
 Siegel RL et al. Cancer statistics, 2019. Ca Cancer J Clin 2019;69(1):7-34. 
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באותו פרסום נבדקו גם המגמות העתיות בהיארעות סרטן בארה"ב בעשור שבין 2006 ו-2015, ונצפתה 
מגמת ירידה בגברים (אחוז שינוי שנתי = 2%) ומגמה יציבה בנשים. בישראל נצפו מגמות דומות: מגמת 
ירידה בגברים יהודים (מאז 2007) וערבים (מאז 2005) ומגמה יציבה בנשים יהודיות. רק בנשים ערביות (כ-

10% מכלל החולות) נצפתה מגמת עלייה מתונה מאוד מאז 2002.  
 
 

 (Siegel RL et al., 2019 :מאומץ מ) תרשים 5: היארעות סרטן חודרני חזוי לשנת 2019 בארה"ב, לפי מין

 
 
 

7.1.2. השוואה למדינות בעלות השיעורים הגבוהים בעולם 
לאחרונה עלה לאוויר אתר ה-Globocan 2018 של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) של ארגון 

הבריאות העולמי. הנתונים באתר מעודכנים לשנת 2018 אולם הם נתונים מוערכים, לא מדודים. 
על פי נתונים אלה, היארעות הסרטן בכלל העולם (שיעור מתוקנן לגיל ל-100,000) היא 187.8. השיעור 
בישראל (232.4) גבוה מהשיעור הממוצע בעולם, וישראל נמנית עם חמישים המדינות עם השיעורים 

הגבוהים ביותר בעולם, אבל מבין אלה, היא נמצאת במקום האחרון (מקום 50) (תרשים 6).   
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 Globocan 2018 ,תרשים 6: שיעור ההיארעות (מתוקנן לגיל, ל-100,000) של סרטן במדינות העולם
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7.2. השוואות לגבי תמותה מסרטן 
7.2.1. השוואה לארה"ב 

התחזית לגבי התפלגות סוגי הסרטן מסרטן בארה"ב בשנת 52019 מצביעה על סרטן הריאה כגורם עיקרי 5
לתמותה מסרטן בקרב גברים אמריקנים, 24% מכלל התמותה הנזקפת לחובת סרטן; במקום השני, סרטן 
הערמונית, 10%; ובמקום השלישי, סרטן המעי הגס והחלחולת, 9% (תרשים 7). התפלגות זו דומה 

להתפלגות בקרב גברים ישראלים ב-2016. 
גם בקרב נשים אמריקניות צפוי כי סרטן הריאה יהיה גורם התמותה העיקרי מסרטן בשנת 2019, 23% 
מכלל התמותה בשל  סרטן; במקום השני, סרטן השד, 15%; ובמקום השלישי סרטן המעי הגס והחלחולת, 
8% (תרשים 7). התפלגות זו דומה, אבל לא זהה, לזו שבנשים ישראליות בשנת 2016 (סרטן השד בנשים 

ישראליות שכיח יותר כגורם תמותה מאשר סרטן הריאה). 
 

 (Siegel RL et al., 2019 :מאומץ מ) תרשים 7: התפלגות התמותה החזויה מסרטן בשנת 2019 בארה"ב, לפי מין

 
 

באותו פרסום נבדקו גם המגמות העתיות בתמותה מסרטן בארה"ב בעשור שבין 2007 ו-2016, ונצפתה 
מגמת ירידה מובהקת בגברים (אחוז שינוי שנתי = 1.8%) ובנשים (אחוז שינוי שנתי = 1.4%). בישראל נצפו 

מגמות דומות: ירידה בתמותה מסרטן הן בגברים והן בנשים, הן ביהודים והן בערבים.  
 

לאחרונה פרסמו Siegal וחב' הערכה לגבי התקדמות תכנית בקרת הסרטן בארה"ב, בהתייחס לשינויים 6
שחלו בשיעורי התמותה מהמחלה. הם התייחסו לנתונים מאז 1969, ותיארו, עבור כלל סוגי הסרטן ועבור 
ארבעה סוגי סרטן מובילים, את השנה בה היה שיעור התמותה מרבי,  את שיעור התמותה (מתוקנן לגיל, ל-
100,000) באותה שנה, את שיעור התמותה בשנת 2015 ואת אחוז הירידה בתמותה בין שתי נקודות הזמן 
האלה. בדקנו גם את הנתונים הישראליים אולם שיעורי התמותה המוקדמים ביותר שעמדו לרשותנו היו 

משנת 1980, והשווינו את הנתונים הישראליים לאמריקניים (טבלה 3). 
עבור כל קטגוריות המחלה שנבדקו, השנה בה שיעור התמותה היה מרבי הייתה מוקדמת יותר בארה"ב 
לעומת ישראל. ככל הנראה הסיבה איננה טווח הבדיקה כי רק בשני מקרים מדובר בשנים מוקדמות מ-
1980 בארה"ב. השיעור המרבי בשנת השיא היה לרוב גבוה יותר בארה"ב לעומת ישראל או דומה מאוד, 
למעט לגבי סרטן השד, שאז השיעור המרבי בשנת השיא היה גבוה יותר בישראל. שיעורי התמותה בשנת 
2015 היו דומים בין ארה"ב וישראל או מעט נמוכים יותר בישראל, למעט שיעורי התמותה מסרטן המעי 
הגס והחלחולת וסרטן השד בנשים שהיו גבוהים מעט יותר בישראל. בהתאמה, גם אחוז ההפחתה בתמותה 

                                            
5
 Siegel RL et al. Cancer statistics, 2019. Ca Cancer J Clin 2019;69(1):7-34. 

6
 Siegal RL et al. An assessment of progress in cancer control. CA Cancer J Clin 2018;68:329-

339. 
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בין השנה עם שיעור התמותה המרבי לבין שנת 2015 היה בדרך כלל גבוה מעט יותר בארה"ב לעומת ישראל 
אבל לרוב באותם סדרי גודל, למעט עבור סרטן הריאה, שם נצפה הבדל גדול: 31% בארה"ב ו-9% בישראל. 
 
טבלה 3: אחוז הירידה בשיעור התמותה מסרטן (כלל האתרים וארבעה אתרים מובילים) בארה"ב (1969-2015) ובישראל (-1980

  (2015

השנה בה שיעור סוג הסרטן 
התמותה היה מרבי 

שיעור התמותה 
בשנת השיא 

שיעור התמותה ב-
 2015

אחוז הירידה 
בתמותה בין שנת 
השיא ל-2015 

ישראל ארה"ב ישראל ארה"ב ישראל ארה"ב ישראל ארה"ב 
23% 26% 155.1 158.7 202.0 215.1 1995 1991 כלל סוגי הסרטן 

22% 32% 180.8 189.9 232.5 279.8 1994 1990 גברים 
26% 23% 135.7 135.8 182.6 175.3 1995 1991 נשים 

9% 31% 26.3 40.6 28.9 59.1 1995 1993 סרטן הריאה 
13% 45% 38.2 49.8 44.0 90.6 1995 1990 גברים 
7% 19% 16.6 33.6 17.9 41.6 2011 2002 נשים 

סרטן המעי הגס 
והחלחולת 

 1969 1994 29.4 30.3 14.0 18.1 ≥52% 40%

41% 51% 21.0 16.6 35.7 33.7 1995 1980 גברים 
41% 56%≤ 15.9 11.8 27.1 26.7 1994 1969 נשים 

37% 39% 26.2 20.3 41.7 33.2 1995 1989 סרטן השד בנשים 
סרטן הערמונית 

בגברים 
 1993 1994 39.3 28.6 18.9 15.9 52% 44%

כל שיעורי התמותה בטבלה מתוקננים לגיל  לפי אוכלוסיית התקן של ארה"ב, ל-100,000 
נתוני התמותה בארה"ב נבדקו מ-1969 ואילך ובישראל, מ-1980 ואילך. 

 
החוקרים האמריקניים זקפו את הירידה בתמותה מסרטן לזכות כמה גורמים: (1) מניעה ראשונית: בעיקר 
תודות להפחתת שיעורי העישון בארה"ב (מה שהשפיע בעיקר על סרטן הריאה וסרטן תלוי עישון מסוגים 
אחרים) ושימוש בבדיקות המאפשרות הסרה של נגעים טרום-סרטניים   (בעיקר בהתייחס לסרטן המעי הגס 
והחלחולת וסרטן צוואר הרחם); (2) שיפור בבדיקות הסינון ובגילוי המוקדם (בעיקר בהתייחס לסרטן 
השד, המעי הגס והחלחולת, צוואר הרחם ואולי גם סרטן הערמונית); (3) שיפור בטיפול בסרטן, הן בטיפול 
הניתוחי והן בהקרנות ובטיפול התרופתי4. חשוב לציין כי שיעורי העישון בישראל גבוהים מאלה שבארה"ב, 

מה שיכול להסביר את ההבדל באחוז השינוי שנצפה עבור התמותה מסרטן הריאה. 
 

7.2.2. השוואה למדינות בעלות השיעורים הגבוהים בעולם 
על פי אתר ה-Globocan 2018, שיעור התמותה מסרטן (מתוקנן לגיל ל-100,000) בכלל מדינות העולם 
הוא 100.5. שיעור התמותה בישראל על פי אתר זה נמוך יותר, 90.9. ישראל נמצאת במקום ה-92 בעולם 

(תרשים 8).   
 

 Globocan 2018 ,תרשים 8: שיעור התמותה (מתוקנן לגיל, ל-100,000) מסרטן במדינות העולם
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8. סיכום 
 בישראל אובחנו בשנת 2016 כ-30,000 תושבים עם מחלה המחייבת דיווח לרישום הסרטן  

הלאומי, מהם כ-27,000 עם סרטן חודרני. בגברים הייתה האבחנה השכיחה ביותר סרטן 
הערמונית (יהודים) וסרטן הריאה (ערבים). בנשים היה סרטן השד השכיח ביותר (יהודיות 

וערביות).  

 התפלגות זו דומה להתפלגות החזויה בארה"ב בשנת 2019 לגבי היארעות סרטן בגברים  
(סרטן הערמונית) ובנשים (סרטן השד). 

 מבחינת שיעור ההיארעות (הסיכון האישי לסרטן), ביהודים השיעור היה גבוה יותר בנשים  
בהשוואה לגברים; בערבים השיעור היה דומה בין המינים; וב"אחרים" השיעור היה גבוה 

בגברים בהשוואה לנשים. 

 בהשוואה בינלאומית (לפי Globocan 2018) שיעור היארעות הסרטן בישראל גבוה  
מהשיעור הממוצע בעולם, אך ישראל נמנית במקום האחרון (מקום 50) מבין חמישים 

המדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם.    
 בגברים נצפית ירידה מובהקת סטטיסטית בהיארעות סרטן: ביהודים מאז 2007; בערבים  

מאז 2005. בנשים יהודיות המגמה יציבה ואילו בנשים ערביות נצפתה עלייה בקצב משתנה 
לאורך כל התקופה 1990-2016.  

 גם בארה"ב נצפתה מגמת ירידה בהיארעות סרטן בקרב גברים (מאז 2005), ויציבות  
בקרב נשים (מאז 2005).   
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 בתום שנת 2015 חיו בישראל כ-90,000 תושבים אשר אובחנו עם המחלה בין השנים -2012 
 .2016

 בשנת 2016 נפטרו בישראל כ-11,000 אנשים מסרטן חודרני. בגברים הייתה סיבת המוות  
השכיחה סרטן הריאה (יהודים וערבים) ובנשים, סרטן השד (יהודיות וערביות).  

 התפלגות זו דומה להתפלגות החזויה בארה"ב לשנת 2019 לגבי גברים אבל לא לגבי נשים  
(באמריקניות הסרטן השכיח ביותר כגורם תמותה הוא סרטן הריאה). 

 מבחינת שיעורי התמותה מסרטן, בגברים משלושת קבוצות האוכלוסייה (יהודים, ערבים,  
אחרים) שיעורי התמותה גבוהים יותר בהשוואה לנשים.   

 בהשוואה בינלאומית (לפי Globocan 2018), שיעור התמותה מסרטן בישראל הוא  
במקום ה-90 בעולם, למרות ההיארעות הגבוהה יחסית. 

 מגמות התמותה מסרטן הן בירידה בכל קבוצות האוכלוסייה, כולל גברים ערבים.   
 גם בארה"ב נצפית מגמת ירידה בתמותה מסרטן בגברים ובנשים.  


