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תודות למנהלי המרפאות התעסוקתיות של שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, מרפאות תעסוקתיות 
חברת החשמל ולצוותיהם על שיתוף הפעולה בפעילות הרישום.

תודות לגב’ רבקה סנסלו מנהלת סיעוד ברפואה תעסוקתית, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית על שיתוף פעולה 
פורה בפעילות הרישום.
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דבר מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות

זה, הראשון בסדרה עתידית של  דוח   .2013-2012 דוח הרישום למחלות תעסוקתיות לשנים  ברצוני לברך על פרסום 
דוחות שנתיים, הינו ביטוי הולם לעבודה הרבה שהושקעה בהקמת הרישום, בניהולו ובפעולתו.

הכלכלה,  במשרד  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מינהל  במימון   ,2011 ביוני  הוקם  תעסוקתיות  למחלות  הרישום 
בין  זה הוא פרי שיתוף הפעולה  )מלב"ם(. רישום חשוב  במסגרת רישומי המחלות של המרכז הלאומי לבקרת מחלות 

המלב"ם ובין מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה.

היעד העיקרי של הרישום הינו ניטור התחלואה התעסוקתית בישראל, אשר מתבטא באיסוף שיטתי ומתמשך של נתוני 
התחלואה והגורמים הקשורים לתחלואה זו, עיבוד הנתונים, והפצתם לגורמים הרלוונטיים. המטרה בשנים הבאות היא 
להרחיב את הדיווח, הן מבחינת מספר הדיווחים והן מבחינת תחומי התחלואה המדווחים והקף המידע המגיע עם כל דיווח. 

הבריאות  בתחום  לחוקרים  והן  מקצוע  לאנשי  הן  מידע,  בסיס  ומהווה  רבה  חשיבות  בעל  הינו  שלפנינו  המקיף  הדוח 
התעסוקתית. תודתי נתונה לצוות הרישום למחלות תעסוקתיות על עבודתם המקצועית והמסורה באיסוף המידע ועיבודו, 

ועל כתיבתו ועריכתו של פרסום זה.

פרופ' תמי שוחט

 מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
משרד הבריאות
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דבר ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

במשך כ-10 שנים התגלגל הרעיון של הקמת רישום של מחלות מקצוע, ואולם רק משאוחדו הכוחות במשרדי הבריאות 
והכלכלה נעשו בשנת 2010 צעדים ראשונים להקמתו, ומאז 2011 הרישום פועל. 

הרישום למחלות תעסוקתיות הוא חלק ממערך איסוף המידע בתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה. 

באמצעות מידע על תחלואה ניתן לזהות גורמי סיכון, מוקדי סיכון, לרבות תעשיות ותהליכים מסוכנים, ובהמשך, על בסיס 
המידע, לגבש דרכים להתמודדות עם הסיכונים ולעגנן בחקיקה ובפעולות אכיפה. כל אלה הם כלים בידי מינהל הבטיחות 

והבריאות התעסוקתית בפעילותו לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים.

עדיין גדולים האתגרים העומדים בפנינו: קבלת מידע שוטף, מלא ומעודכן על כל מקרה של תחלואה שמקורה בתעסוקת 
עובדים, מכל המקורות הרפואיים וכן ממקורות נוספים כמו המוסד לביטוח לאומי; מחשוב מערך הדיווח; מיסוד מערך 

ביקורת; ועוד.

הדוח שלפנינו הוא הראשון בסדרת דוחות שעתידים להתפרסם מידי שנה ובהם תסוכם פעילות הרישום. 

אני מקווה שהרישום ימלא אחר כל הציפיות, יאסוף את המידע אודות סוגיהן והיקפן של מחלות תעסוקתיות המתרחשות 
בארץ, יאפיין את החולים ואת גורמי הסיכון התעסוקתיים, ויהווה בסיס מקצועי חשוב לקבלת החלטות הנוגעות למניעת 

תחלואה ולשמירה על בריאות העובדים.

בברכה,

ורדה אדוארדס

 ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
משרד הכלכלה
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דבר יו"ר ועדת ההיגוי של הרישום למחלות תעסוקתיות

הוצאת דוח ראשון זה היא אבן דרך ראויה לציון.

דרך  דור,  שנות  לפני  התעסוקתית  הרפואה  בתחום  לדבר"  "משוגעים  ממספר  החל  שנים,  רבת  עבודה  בפרי  מדובר 
הפעילות הנמרצת של המועצה הלאומית לבריאות העובד בעשור הקודם, וכלה בשיתוף פעולה פורה בין משרד הבריאות 

לבין משרד הכלכלה שהביא להשקת מיזם מבורך זה.

הדוח מספק הצצה ראשונה לנתונים המרוכזים ע"י מערכת מתקדמת של דיווח מרופאים תעסוקתיים בקופות החולים 
ובמרפאות תעסוקתיות אחרות, וכן מספר מרפאות מקצועיות נוספות. העלייה של כ-40% בהיקף הדיווח לעומת השנה 

הקודמת היא צפויה ומעודדת.

המידע מפולח לפי מקורות הדיווח, לפי ענף כלכלי ועיסוק וכן לפי המאפיינים הדמוגרפיים של החולים. כך אפשר להתמקד 
בולטות  מלבד  לממצאים.  בהתאם  מניעתי  מאמץ  ולרכז  הישראלי  התעסוקה  שוק  של  הבריאותיות  התורפה  בנקודות 
ייצוג נכבד של בעיות במערכות שריר-שלד ועצבים, בעיקר תסמונת התעלה הקרפלית  יש  מוכרת של בעיות שמיעה, 
במפרק כף היד. בתחום בעיות הנשימה יש ייצוג יתר לצרידות, בעיקר בעובדי מערכת החינוך, אך מדאיגים יותר הדיווחים 

על מחלות ריאה על רקע אבק מזיק כגון צורן, וכן גנחת הסמפונות )אסתמה( על רקע תעסוקתי. 

ברכה  רק  שנראה  המתמשכת.  המקצועית  העשייה  ועל  המושקע  הדוח  הוצאת  לרגל  הרישום  לצוות  החמות  ברכותיי 
במעשה ידינו! 

בברכה,

ד"ר אלי רוזנברג

 יו"ר ועדת ההיגוי של הרישום למחלות תעסוקתיות
משרד הבריאות
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דבר מנהל הרישום למחלות תעסוקתיות

הרישום למחלות תעסוקתיות הינו הגוף הלאומי המאגד את כלל הנתונים והמידע בנוגע לתחלואה התעסוקתית בארץ. 

במהלך שלוש השנים שעברו מהקמתו, יוסדו שיטות עדכניות לדיווח ונוצר קשר מקצועי הדוק בין הרישום לבין הגופים 
המדווחים. 

הקמת הרישום התאפשרה הודות לעבודה משותפת ופורייה בין משרד הכלכלה ומשרד הבריאות. 

לאחר שנים של עבודה מאחורי הקלעים, זכינו לראות את החזון קורם עור וגידים בעמל עבודתו של צוות הרישום, אשר 
יצר רישום פעיל, מקצועי ומתפתח. 

בשנים אלה פעל הרישום גם ליצירת שותפות בידע עדכני ומהימן בתוך קהילת אנשי המקצוע העוסקים בתחום הבריאות 
התעסוקתית, וכן להעלאת המודעות לגבי מחלות תעסוקתיות בקרב כלל הרופאים. 

למטרה  נרתמו  אשר  בתחום,  המקצוע  אנשי  של  תרומתם  ללא  הרישום  של  הנוכחית  במתכונתו  לחזות  היה  ניתן  לא 
ובזכותם הגיע מערך הדיווח על מחלות תעסוקתיות לרמתו כיום.

אנו רואים חשיבות גדולה להתפתחות ולמידה ומאמינים כי קיימות עוד מטרות רבות אותן ניתן להשיג וישנן עוד דרכים 
רבות בהן ניתן לפסוע במסענו.

בברכה,

 ד"ר מיכאל מיימן

מנהל הרישום למחלות תעסוקתיות
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ממצאים עיקריים

בשנים 2013-2012 עמד היקף הדיווח בארץ על כ-1,500 מקרים של מחלות תעסוקתיות חדשות בשנה. 

שיעור המקרים המדווחים בשנים 2012 ו-2013 עמד על 4.9 ו-4.6 מקרים ל-10,000 מועסקים במשק, בהתאמה.

הדיווח בישראל מבוסס בעיקרו על דיווח מרופאים תעסוקתיים, האחראים לכ-98% מהמקרים בשנים אלו.

כמחצית מהמקרים המדווחים בשנת 2013 מתייחסים למחלות במערכת השמע. על אף היותו גבוה, אחוז זה יורד 
בהתמדה ובאופן ניכר בעשור האחרון.

בשנים האחרונות נצפתה עלייה חדה בדיווח על מחלות נוירולוגיות ובעיות שריר ושלד הקשורות לעבודה, כאשר 
המחלה המובילה ביניהן היא תסמונת התעלה הקרפלית.

הדיווח על מחלות דרכי הנשימה העליונות עלה גם הוא בשנים האחרונות. מקרים אלו הם השלישים בשכיחותם 
לאחר מחלות שריר ושלד ומחלות נוירולוגיות. עלייה זו נובעת בעיקרה מצרידות. 

ממצא חשוב נוסף בתחום מחלות מערכת הנשימה הוא העלייה החדה בדיווח על מחלת הסיליקוזיס. 
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מבוא

עקב  העובד  חלה  בה  מחלה  היא  תעסוקתית"  "מחלה 
עבודתו או עיסוקו, משמע, בהיותו חשוף לגורמים מזיקים 
"מחלה  ואחרים(.  ביולוגיים  פיזיקאליים,  )כימיים,  בעבודה 
תעסוקתית" הינה תוצאה של חשיפה חוזרת ונשנית לגורם 

מזיק לאורך זמן מסוים )חשיפה כרונית(.

הבינלאומי  העבודה  ארגון  של  האחרון   הדו"ח 
אשר   ,)International Labour Organization, ILO(
הפכו  תעסוקתיות  מחלות  כי  קובע   ,2013 במרץ  פורסם 
הקשורים  מוות  מקרי  מיליון  כ-2.34  עולמית.  לבעיה 
לעבודה מתרחשים בשנה בעולם ומתוכם הרוב המוחלט 
- 2.02 מיליון מקרים - הם תוצאה של מחלות תעסוקתיות. 
ה-ILO מעריך כי בכל שנה מתווספים בעולם כ-160 מיליון 

חולים חדשים במחלות תעסוקתיות. 

מוות  מקרי  כ-300,000  באירופה  כי  היא  ההערכה 
מתרחשים בשנה בעקבות מחלות תעסוקתיות, וההיארעות 
חדשים  מקרים  מיליון  כ-30  היא  תעסוקתיות  מחלות  של 

בשנה ]1[. 

כך  למדינה.  בהתאם  משתנים  והמגמות  המחלות  סוגי 
של  מקרים   27,240 על  סין  דיווחה   2010 בשנת  למשל, 
מחלות תעסוקתיות ומהן כ-87% עקב חשיפה לאבק מזיק. 
כאשר  מקרים,   22,013 נרשמו  בארגנטינה  שנה  באותה 
 השכיחות ביותר הן מחלות שריר ושלד ומחלות נשימתיות. 

מקרים   7,779 ביפן  נרשמו   2011 בשנת   - נוספת  דוגמה 
תחתון  גב  לבעיות  קשורות  רובן  תעסוקתיות,  מחלות  של 
של  מקרים  ו-325  פנוימוקוניוזיס,  מסוג  ריאה  ולמחלות 
מקרים   5,920  2011 בשנת  היו  בבריטניה  נפש.  מחלות 
שלוש  כאשר  תעסוקתיות,  מחלות  בגין  פיצוי  של 
מזותליומה  וזיס,  פניומוקוני הן   המחלות השכיחות 
ונית  ו ני מפרקים  ודלקת   )Mesothelioma ( 
 207,500 נרשמו  בארה"ב  שנה  באותה   .)Osteoarthritis(
ירידה  עור,  מחלות  כאשר  תעסוקתיות,  מחלות  של  מקרים 
כי  נציין   .]2[ השכיחות  בין  היו  נשימתיות  ומחלות  בשמיעה 
ההתייחסות היא למקרים של מחלות תעסוקתיות אשר הוכרו 

על ידי גופים רשמיים במדינה.

אומדני  של  חישוב  לעיל  שהוצגו  הנתונים  פי  על  נבצע  אם 
התחלואה התעסוקתית במדינות הללו, נקבל את האומדנים 
הבאים: בריטניה - 2.0 מקרים ל-10,000 מועסקים, יפן - 1.3 
מקרים ל-10,000 מועסקים, וארה"ב - 14.5 מקרים ל-10,000 
מחלות  של  למקרים  היא  ההתייחסות  כי  נציין  מועסקים. 

תעסוקתיות שהוכרו על ידי גופים רשמיים במדינה ]5,4,3[. 

בפועל, הנתונים על תחלואה תעסוקתית אשר מוצגים בספרות 
המדעית שונים מהנתונים הרשמיים, קודם כל מפני שהנתונים 
בספרות מתייחסים להערכת התחלואה האמיתית, אשר עליה 
לא תמיד קיים דיווח מלא, ושנית, מהמקרים שכן מדווחים, לא 

כל המקרים מוכרים על ידי גופים רשמיים כזכאים לפיצוי.
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גישות מקומיות  גם  רק את התחלואה המתרחשת, אלא  לא  על תחלואה תעסוקתית מבטאים  הנתונים  כי  להניח  ניתן 
מקורות  מספר  יש  בבריטניה  לדוגמה,  כך  המידע.  איסוף  משיטות  מושפעים  גם  הנתונים  תעסוקתיות.  מחלות  לאבחון 
 Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous  - מערכת  הוא  הראשון  התעסוקתית.  התחלואה  להערכת 
Occurrences Regulations (RIDDOR), זוהי מערכת לדיווח על תאונות עבודה ומחלות מקצוע, אשר מבוססת על 
החוק המחייב מעסיקים ורופאים לדווח על האירועים הנ"ל. במקביל, קיים במדינה זו מערך מפותח של דיווח וולונטארי על 
ידי הרופאים במקצועות השונים (The Health and Occupation Research Network THOR) - המערך הוקם 
בהדרגה החל משנת 1989 וכיום מכיל כ-800,000 מקרים, אשר דווחו על ידי רופאים ומהווים מדגם סטטיסטי להערכת 
התחלואה התעסוקתית במדינה. כמו כן, בבריטניה איסוף המידע על תחלואה תעסוקתית מתבצע גם באמצעות סקר 
כוח אדם (Labour Force Survey). מקורות אלה מהווים הערכות שונות של התחלואה. כך, למשל, שיעור ההיארעות 
השנתי )ממוצע בשנים 2008-2006( של מחלות הקשורות לעבודה, אשר מוערך באמצעות מערכת ה-THOR היה כ-155 
מקרים ל-10,000 עובדים, ואילו השיעור המוערך באותה תקופה באמצעות סקרי כוח אדם היה כ-192 מקרים ל-10,000 

עובדים ]6[.

 The National Network for Monitoring and - דוגמה לשיטה שונה לרישום מחלות הינה המערכת שהוקמה בצרפת
Prevention of Occupational Diseases (RNV3P), בה רישום המחלות התעסוקתיות מבוסס על 32 מרכזי יעוץ. 

 Monitoring trends in Occupational Diseases and - בשנת 2010 הוקמה באירופה רשת לרישום מחלות תעסוקתיות
 tracing new and Emerging occupational Risks NETwork (MODERNET)- שמטרתה לעודד שיתוף פעולה 
בין חוקרים, על מנת להעריך ולפתח שיטות איסוף וניתוח מידע חדשות, לאתר מחלות תעסוקתיות וגורמי סיכון חדשים, ולעודד 

הפצת מידע בצורה רחבה.
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הקמת הרישום וייעודו
רישומי  במסגרת  הכלכלה,  במשרד  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  מינהל  של  במימונו   ,2011 ביוני  הוקם  הרישום 
המחלות של המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות. ההחלטה באה בעקבות המלצה של המועצה הלאומית 
2008, שהדגישה את החשיבות והנחיצות  לבריאות העובד בפני מנכ"לי משרד הכלכלה )תמ"ת דאז( והבריאות, בשנת 
ממובילים  הורכבה  היא  הקמתו.  טרם  עוד  הרישום  את  מלווה  מדעית  היגוי  ועדת  תעסוקתיות.  מחלות  רישום  בהקמת 
בתחום הרפואה התעסוקתית, האפידמיולוגיה והגהות, יחד עם נציגים מקופות החולים ומשרדי הממשלה הרלוונטיים. 
באמצעות התייעצות עם מומחי תחום בישראל ובעולם, ובהסתמך על הספרות המדעית, גובשו יעדי דרכי פעולה עבור 

הרישום. אלו הושתתו על החקיקה הקיימת בישראל, וזו, כמובן, נשענת על החקיקה המקובלת בעולם המערבי.

חובת הדיווח על תאונות ומחלות תעסוקתיות נקבעה בפקודת התאונות ומחלות משלח היד )הודעה(, 1945 ותקנותיה. 
הפקודה מפרטת מספר מחלות המחויבות בדיווח על ידי המעביד והרופא המטפל. הרשימה המקורית הכילה חמש עשרה 

מחלות. בשנת 1951 נוספו להן עוד מחלות. 

והיא   ,1980 תש"ם-  נוספת(,  הודעה-רשימה  )חובת  מחלות תעסוקתיות  תקנות  ידי  על  הרשימה  הורחבה   1980 בשנת 
כוללת היום מספר רב של מחלות ובהן מחלות הנגרמות על ידי כימיקלים שונים, מחלות סרטן תעסוקתי, מחלות הנגרמות 

על ידי גורמים פיזיקאליים ומכאניים ומחלות הנגרמות מחשיפות לגורמים ביולוגיים ואבק צמחי. 

מחלות  של  ומעודכנת  חדשה  רשימה   International Labour Organization  -  ILO ע"י  הוצאה   2010 בשנת 
תעסוקתיות. בתגובה לכך, הוקמה בארץ ועדה ברשות המוסד לביטוח לאומי, במטרה לעדכן את הרשימה הקיימת במוסד 
ולהתאימה לרשימה הבינלאומית. הוועדה סיימה את עבודתה והרשימה החדשה נמצאת בשלבי אישור. במקביל, נחוץ 

לעדכן את רשימת מחלות המקצוע המחייבות דיווח למפקח עבודה ראשי. 

עם זאת, בעולם המודרני מתרחבת ההבנה של התלות ההדדית בין גופו, מוחו ונפשו של האדם והסביבה בה הוא חי 
ועובד. היום, כאשר מדברים על המחלות הקשורות לעבודה, מתייחסים לא רק למחלות תעסוקתיות ידועות, אלא גם 
ויותר  אנו עדים לכך שיותר  או להחמיר בעקבות תנאי עבודתו של החולה.  למחלות אחרות אשר עלולות להתפתח 
"מחלות  למונח  בנוסף   )Work related diseases - WRD( בעבודה"  הקשורות  "מחלות  למונח  גם  מתייחסים 
תעסוקתיות" )Occupational diseases(. ארגון העבודה העולמי )ILO( מגדיר את ה-WRD כמחלות המתפתחות 
התחלואה  שהיקף  מניחים   .)work related activity( בעבודה  מפעילות  הנובעים  סיכון  לגורמי  מחשיפה  כתוצאה 
במחלות תעסוקתיות ובמחלות הקשורות לעבודה הינו הרבה יותר גבוה מההערכות הרשמיות. הערכה שבוצעה על ידי 
ארגון הבריאות העולמי )WHO( ועל ידי ILO מצביעה על פער של פי 2.4 בין התחלואה שהוערכה על סמך הנתונים 

 .WRD הרשמיים וההערכה המורחבת, הכוללת גם
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א. יעדים ומטרות הרישום
ניתוח  יעד הרישום הינו מעקב אחר תחלואה תעסוקתית, אשר מתבטא באיסוף שיטתי ומתמשך של נתוני התחלואה, 

הנתונים, פירוש המידע והפצתו לגורמים הרלוונטיים. כל זה למטרת מניעת תחלואת העובדים.

לרישום מחלות תעסוקתיות יש שתי פונקציות עיקריות:

ניטור מגמות בתחלואה תעסוקתית א. 

מתן התראות על: ב. 

ב.1.  הופעת מחלות תעסוקתיות חדשות  

ב.2.  הופעת מוקדי תחלואה גבוהה  

ב.3.  הופעת מוקדי סיכונים מוגברים   

כמו כן, המטרות הפרטניות אשר הרישום שם לפניו הן:

לייצר בסיס נתונים מהימן של תחלואה על רקע חשיפה במקום העבודה  א. 

לפעול לאחידות בגישות האבחון של מחלות תעסוקתיות והדיווח עליהן ב. 

להרחיב את הדיווח על מחלות תעסוקתיות מעבר לדיווח ממערך הרפואה התעסוקתית ג. 

מטרות הרישום לשנים 2013-2012

הרחבת הדיווח על מחלות תעסוקתיות מרופאים תעסוקתיים א. 

מעבר לדיווח באמצעות הטופס הייעודי המורחב, הטמעת השימוש בו ושיפור הטופס ב. 

הסדרת קבלת דיווחים על תחלואה תעסוקתית ממאגרי המידע של המוסד לביטוח לאומי ג. 

הכנת ערוץ לקבלת דיווחים על מחלות תעסוקתיות מרופאים כלליים ד. 

משימות שוטפות: ה. 

לפעול לאחידות בגישות אבחנתיות  ה.1.   

לבצע בקרת איכות על הדיווחים המתקבלים ה.2.   
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שיטות עבודה ומקורות המידע

ב. פעילות הרישום בשנים 2013-2012
פעילות הרישום התבצעה במספר מישורים במקביל וכללה את התחומים הבאים:

תהליך קבלת ההודעות על מחלות מקצוע, הטיפול בהן וטיוב הנתונים הינו הפעילות השוטפת העיקרית של צוות הרישום. 
בשנת 2012 נבדקו מספר חלופות ונבנתה שיטה להשלמת הנתונים החסרים בהודעות, המבוססת על שיתוף פעולה עם 
המרפאות. הנתונים עברו טיוב והשלמות ונקלטו במאגר של הרישום. סה"כ בשנת 2012 התקבלו ברישום 1,690 הודעות, 

210 מהן נפסלו )הודעות כפולות או לא רלוונטיות(. בשנת 2013 התקבלו סה"כ 1,766 הודעות, 238 נפסלו.

2013, לכולן הייתה  ו-1,528 ההודעות שהתקבלו למאגר בשנת   2012 מתוך 1,480 ההודעות שהתקבלו למאגר בשנת 
נדרשת השלמה, אשר בוצעה על ידי רכזות הרישום ולעיתים קרובות כללה גם השלמת הנתונים באמצעות פנייה נוספת 
למרפאות. בשנה זו הוטמעה שיטה חדשה להשלמת הנתונים החסרים אל מול קופות החולים וחלק משירותי הבריאות 
המוסמכים. במקרים בודדים, על מנת להשלים נתונים של ההודעות, פנו הרכזות לחולים, אך שיטה זאת נמצאה כלא 

יעילה בגלל חוסר רצון לשיתוף פעולה מצד החולים. 

פעילות נוספת המתבצעת על ידי הרישום הינה טיוב הנתונים הדמוגרפיים-גיאוגרפיים של המפעלים. הטיוב מבוצע לכל 
מפעל בגינו התקבלה הודעה על מחלה תעסוקתית.

כמו כן, הרישום, יחד עם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, מבצע טיוב שיטתי של מפעלים בקובץ המפעלים של 
המינהל. שני סוקרים פועלים במסגרת הרישום למטרה זאת. סה"כ, יחד עם סוקר נוסף שמופעל על ידי המינהל, ביצעו 

הסוקרים בשנת 2012 טיוב של 8,486 מפעלים ובשנת 2013 בוצע טיוב של 10,680 מפעלים.

בשנת 2012 החל עיבוד סטטיסטי של הנתונים הנאגרים ברישום. הרישום מפעיל סטטיסטיקאית ב-0.25 משרה. העיבוד 
וכן כמובן גם למטרת הפקת הדו"ח הנוכחי  מתבצע כחלק מתהליך טיוב הנתונים )חיפוש רשומות עם נתונים חסרים( 

והצגת נתונים לצרכני המידע ממאגר הרישום.

פעולות הדרכה ושיתופי פעולה להרחבת הדיווח מרופאים תעסוקתיים
רופאים  היו   2012 בשנת  הרישום  פעילות  מכוונת  הייתה  אליה  המרכזית  היעד  אוכלוסיית  שהוגדרו,  למטרות  בהתאם 

תעסוקתיים, בעיקר במרפאות התעסוקתיות של קופות החולים. 

במהלך השנה נערכו פגישות של צוות הרישום עם צוותי המרפאות התעסוקתיות, לצורך היכרות וביצוע הדרכות בנושא 
הדיווח על המחלות. בפרט, נערכו פגישות עם 11 צוותים של שירותי בריאות כללית )מרפאות רחובות, טבריה, עפולה, 
חיפה/עכו, באר שבע/אשקלון, תל אביב, רמת גן, כפר סבא, נתניה, נתב"ג, פתח תקווה( ושני צוותים של מכבי שירותי 
2011 )שניים מכללית ושניים ממכבי(,  בריאות )תל אביב ונתב"ג(. בצירוף ארבעת הצוותים איתם בוצעו פגישות בשנת 
הרישום ביצע בשנת 2012 את הסבב המלא של הפגישות עם כל הצוותים במרפאות התעסוקתיות של שירותי בריאות 

כללית ושל מכבי שירותי בריאות.

כמו כן, בשנת 2012 בוצעו פגישות הכרות והדרכה עם צוותים של שירותי רפואה תעסוקתית מוסמכים - מרפאת המחוז 
הצפוני של חברת החשמל וחברת "מדיטון רשת מרכזים רפואיים".
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מעבר לדיווח באמצעות הטופס הייעודי המורחב ומחשובו
בפברואר 2012 יצאה הוראת ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומפקח עבודה ראשי, המורה על דיווח מחלות 
2012 כל הדיווחים  זו, בסוף שנת  2012. כתוצאה מהוראה  יעודי מורחב, החל מהראשון למאי  גבי טופס  יד על  משלח 

התקבלו על גבי הטופס הייעודי. 

בשנת 2013 נצפתה ירידה בשימוש בטופס הייעודי וחזרה לדיווח על גבי הטפסים הישנים.

בנושא מחשוב הדיווח, נעשתה פעילות להקמת מנגנון ממוחשב לדיווח על ידי המרפאות. ביולי 2012 הועברה הפעילות 
התקדמות  הייתה  לא   2013 בשנת  הדיווח.  של  המחשוב  בתהליך  ממשיך  והאגף  הכלכלה  משרד  של  המחשוב  לאגף 

ממשית בנושא זה, ואת הירידה בדיווח על גבי הטופס הייעודי ניתן ליחס להעדר מנגנון ממוחשב.

הסדרת קבלת דיווחים על תחלואה תעסוקתית ממאגרי המידע של המוסד לביטוח לאומי 
במהלך שנת 2012 נערכו פגישות עם הנציגים של המוסד לביטוח לאומי, על מנת לסכם את תהליך העברת הנתונים. 

הוגדרו נתונים להעברה ומבניהם. הקובץ התקבל ברישום בשנת 2013.

הכנת ערוץ לקבלת דיווחים על מחלות תעסוקתיות מרופאים מומחים במקצועות שונים ומרופאים כלליים
ראשונים  צעדים  גם  נעשו  זאת  בשנה  אך  תעסוקתיים,  לרופאים  בעיקר  הוקדשה  הרישום  פעילות   2012 בשנת  אמנם 
לקבלת דיווחים ממומחים במקצועות אחרים ומרופאים כלליים. התקיימה פגישה עם ראש החברה לקונטקט דרמטיטיס 

והוכנה הקרקע לקיום פגישות עם רופאי ריאות אשר התקיימו בשנת 2013.

בשנת 2013 הושם דגש על פתיחת ערוץ דיווח מרופאים מקצועיים ברפואת עור ורפואת ריאות )מומחים(. הרשם ביצע 
פגישות הכרה והדרכה ב-6 מרפאות, מתוכן 4 מרפאות/מכוני ריאות ו-2 מרפאות/מכוני רפואת עור. 

פעילות הרישום למען אחידות בגישות אבחנתיות 
אחד הנושאים המרכזיים של פעילות הרישום הינו השגת אחידות בגישות אבחנתיות בתחום הרפואה התעסוקתית בארץ. 
למען השגת האחידות פעלנו בכמה מישורים. באופן פרטני, ע"י הצגת דוגמאות מהדיווחים שהתקבלו ברישום, וכן באופן 
כללי, ע"י הטמעת המדריך האירופאי לאבחון מחלות תעסוקתיות 2009, אשר אומץ על ידי איגוד הרופאים התעסוקתיים 

בישראל.

לאור התלונות הרבות שהתקבלו מרופאים על חוסר קריטריונים אחידים לאבחון מחלות שריר-שלד תעסוקתיות, הכין 
צוות הרישום בשנת 2012 נייר עמדה "דיווח על מחלות שריר-שלד הקשורות לעבודה". בשנת 2013 המסמך יצא לדיון 
מחלות  לאבחון  לאומי  מדריך  להכנת  תת-וועדה  הוקמה  המועצה  של  ובהמלצתה  העובד  לבריאות  הלאומית  במועצה 

שריר-שלד תעסוקתיות, על בסיס נייר העמדה.

כנסים מקצועיים
בשנת 2012 התקיים הכנס השנתי הראשון של הרישום שאירח מעל ל-200 משתתפים. בכנס הוצגו נושאים אקטואליים 
בתחום בריאות תעסוקתית, כגון: "קריטריונים לאבחון מחלות תעסוקתיות", "מחלות עמוד השדרה הקשורות לעיסוק", 
"מחלות מנטאליות הקשורות לעיסוק", "אודות רשימת המחלות התעסוקתיות שפרסם ILO בשנת 2010 ותיאור הרשימה 
החדשה שמתגבשת במוסד לביטוח לאומי", "תקנות ניטור סביבתי חדשות", "עדכון פקודת התאונות ומחלות משלח יד" 

ועוד.

באסבסט  ועסק  בפברואר  התקיים  הרישום  של  השני  השנתי  הכנס  מקצועיים.  כנסים  שני  הרישום  קיים   2013 בשנת 
ומזותליומה, וגם בנושא מחלות שריר ושלד. כנס נוסף התקיים באוקטובר ועסק בחשיפה תעסוקתית לסיליקה.
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בקרת איכות על הדיווחים המתקבלים
בשנת 2012 הוכנסה והופעלה שיטה לבקרת איכות על הדיווח במרפאות תעסוקתיות של שירותי בריאות כללית. השיטה 
כוללת ניתוח אבחנות שהתקבלו במרפאה מסוימת בחודש מסוים הנבחר באופן אקראי, ובהמשך ביקור במרפאה לצורך 
בירור פרטני לגבי כל המקרים ה"חשודים" לאטיולוגיה תעסוקתית, שלא דווחו, ובחינת מקרים מיוחדים שדווחו. במהלך 
השנה בוצעה בקרת האיכות בשש עשרה מרפאות של שירותי בריאות כללית בלבד. תוצאות הבקרה הועברו למרפאות 
ולהנהלת המחלקה לרפואה תעסוקתית של שירותי בריאות כללית. השיטה הוכנסה לביצוע שוטף )בקרה שנתית( בכל 
המרפאות של שירותי בריאות כללית. בשנת 2013 בוצעו בקרות איכות בכל המרפאות של שירותי בריאות כללית, וגם 

בכל המרפאות של מכבי שירותי בריאות. 

ג. נתונים
תיאור מקורות המידע

א. המחלקות לרפואה תעסוקתית של קופות החולים ושירותי הבריאות התעסוקתיים הפרטיים

במדינת ישראל, שירותי בריאות תעסוקתית מסופקים ע"י ארבע קופות החולים - שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, 
מקבלים  אשר  מוסמכים(,  בריאות  )שירותי  פרטיים  תעסוקתית  בריאות  שירותי  בארץ  קיימים  כן,  כמו  ומאוחדת.  לאומית 
הסמכות לביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות, על פי תקנות הבטיחות בעבודה ממשרד הבריאות ומשרד הכלכלה. דוגמאות 
ועוד, או חברות פרטיות אחרות  לשירותי בריאות מוסמכים הן מרפאות תעסוקתיות במפעלים, כגון חברת חשמל, רפאל 

הפועלות בתחום הרפואה התעסוקתית. 

ב. רופאים מומחים במקצועות שונים ורופאים כלליים

אחת הבעיות שיוצרות תת-דיווח של מחלות תעסוקתיות היא שעל פי החקיקה הישראלית, רק לאנשים עובדים קיימת גישה 
לשירות רפואי תעסוקתי. עם זאת, חלק ניכר מהחולים במחלות תעסוקתיות כבר לא נמצאים במעגל העבודה. האנשים הללו 
מטופלים אצל רופאים מומחים או רופאי משפחה ואינם מוכרים לגופים העוסקים במניעת מחלות תעסוקתיות, ולכן קיימת 

חשיבות גבוהה בהרחבת הדיווח על ידי כלל הרופאים בארץ.

וזאת בשל החשש לאיבוד מקום  כמו כן, קיימים מקרים שבהם חולה אינו מעוניין בדיווח על מחלתו כמחלה תעסוקתית, 
עבודתו, או בגלל חוסר ידע לגבי מערכת הדיווח הקיימת במדינה או בגלל מאפיינים מיוחדים או ליקויים במערכת הפיצוי 
הקיימת במדינה. מחקרים המבוססים על סקרי עובדים מצביעים על תת-דיווח של כ-60% בענפי תעסוקה שונים ובתפקידים 
שונים. עובדה זו מצביעה על חשיבות העלאת המודעות למחלות תעסוקתיות ועל חשיבות הדיווח על המחלות הללו, על ידי 

כלל הרופאים המטפלים בחולים בארץ.

מחלות  על  דיווח  חובת  קיימת  כי  קובעת   ,1945 )הודעה(,  היד  משלח  ומחלות  התאונות  פקודת  חוקי:  בסיס  קיים  לכך  אי 
תעסוקתיות לכלל הרופאים. עם זאת, בשנת 2012 ולפניה, למעט מקרים בודדים, לא היו דיווחים על מחלות תעסוקתיות 
מרופאים מומחים או מרופאי משפחה. כחלק מתוכנית העבודה של הרישום לשנת 2013 ביצע צוות הרישום מאמצים רבים 
להעלאת המודעות ולקבלת דיווחים מרופאים מומחים במרפאות עור וכן ברפואת ריאות. כפרי למאמצים אלו אנו עדים לכך 

כי בשנת 2013 התקבלו עשרות דיווחים מרופאים אלו.

ג. חברות הביטוח הפרטיות

יכולות להוות מקור מידע מצוין  והן  חברות הביטוח הפרטיות מחזיקות במידע לגבי המבוטחים שלהן, כולל תיעוד רפואי, 
לגבי המקרים שאינם מדווחים על ידי רופאים תעסוקתיים - בעיקר לגבי אנשים אשר הפסיקו לעבוד ולאחר הפרישה פונים 

לחברות הביטוח עם תביעות לפיצויים.

בשלב הנוכחי אין דיווח מרופאים שעובדים עם חברות הביטוח הפרטיות. 
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ד. המוסד לביטוח לאומי )מל"ל(

המוסד לביטוח לאומי מקבל תביעות בגין הקשר בין המחלה לעבודה, בודק אותן ומאשר או לא מאשר את הקשר הנטען. מדי 
שנה מאשרות הוועדות של המל"ל כמה מאות מקרים של מחלות תעסוקתיות. 

נבחנות  אלו  בימים  התעסוקתיות.  המחלות  רישום  אל  לאומי  לביטוח  מהמוסד  מידע  להעברת  אישור  התקבל   2013 בשנת 
האפשרויות להתאמת המידע למערכת הרישום.

למרות ההתקדמות בנושא העברת המידע, עדיין קיים פער בין בסיסי הנתונים. נעשים מאמצים לצמצום הפערים, כך שניתן יהיה 
לקבל מידע גם מהביטוח הלאומי.

ה. מקורות אחרים

בין המקורות האפשריים הנוספים ניתן להצביע על סקרים מיוחדים לדיווח עצמי על ידי עובדים. בשנים האחרונות לא בוצעו 
בארץ סקרים מקיפים ייעודיים בהם נבדק הנושא של תחלואה תעסוקתית. כמו כן, בשלב זה עוד לא קיים מנגנון לדיווח עצמי, 

אשר מתוכנן לשלבים מתקדמים יותר של פיתוח הרישום.

איסוף וטיוב נתונים
החל ממאי 2012, בהתאם להוראת מפקח העבודה הראשי, דיווח על מחלה תעסוקתית מתבצע על גבי טופס ייעודי מורחב, 
הכולל נתוני גיל, מין, מאפיינים דמוגרפים של העובד, נתוני תעסוקה, חשיפות אפשריות, קוד מקום העבודה ואבחנה. האבחנות 
 ,ICD-9 - International Classification of Diseases בטפסים המגיעים מקופות החולים מקודדות לפי הסיווג הבינלאומי

.ICD-10 - גרסה 9. ברישום מתבצע קידוד חדש, לפי גרסה מתקדמת יותר של הסיווג

לצורך הטמעת הטופס החדש בוצעו על ידי צוות הרישום הדרכות במרפאות התעסוקתיות. 

של  המחשוב  במערכת  הכלכלה.  משרד  של  התעסוקתית  והבריאות  הבטיחות  למינהל  מגיעות  ההודעות  כל  החוק,  פי  על 
המינהל מתבצע קישור של ההודעות למפעלים. ממערכת הנתונים של משרד הכלכלה מועברים הנתונים המקושרים למחלות 

תעסוקתיות לרישום, והרישום מקבל את ההודעות יחד עם פרטי המפעל בו מועסק החולה. 

ברישום מתבצע טיוב נתונים על ידי בדיקתם והשלמתם מול רשות האוכלוסין, השלמת מידע ע"י יצירת קשר עם המרפאות 
והרופאים, ובמידת הצורך באמצעות ראיון טלפוני עם החולה, וכן גם השלמת מידע לגבי המפעל ע"י יצירת קשר עם המפעלים 

השונים.

טופס הדיווח המורחב, כפי שהוא, פותח על ידי רופאים תעסוקתיים. הטופס מוצג בנספחים.

מאפייני התעסוקה בארץ
עלייה  בעיקר  הינה  האלה  השינויים  של  מהותם  הישראלית.  הכלכלה  במבנה  משמעותיים  שינויים  מתרחשים  בישראל  כיום 
במספר המועסקים בסקטור השירותים לעומת הסקטורים האחרים. כך למשל, בדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
)למ"ס( משנת 2006 צוין כי "מאז שנת 1996 קטן מספר המועסקים בחקלאות ב-12%, בבינוי ב-10% ובתעשייה ב-1%. בשאר 

הענפים גדל המספר, ובעיקר הוא גדל בענף שירותים עסקיים )ב-83%( ובשירותי בריאות, רווחה וסעד )ב-47%(" ]7[. 

לתקופה זו השפעה גם על אופי המחלות התעסוקתיות. הגיוני כי בעתיד נחזה בשינויים שאנו רואים במדינות מפותחות בעולם. 

בשנת 2011 הוציא הלמ"ס סיווג ענפי כלכלה חדש. הנתונים של שנתון 2013-2012 עדיין מבוססים על הסיווג הישן של שנת 
1993, לכן ההתפלגויות לפי ענפי כלכלה בדו"ח מוצגים בהתאם לסיווג שנת 1993.

השוואת הממצאים של דוח הרישום למחלות תעסוקתיות בוצעה מול השנתון הסטטיסטי של הלמ"ס לאותה השנה. הדוחות 
 2011 נתוני  2012 אל מול  נתוני  נתונים של שנה קודם, כך למעשה בוצעה ההשוואה של  הסטטיסטיים של הלמ"ס מציגים 

)בלמ"ס( ו-2013 מול נתוני 2012. 
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ממצאים

ממצאים כלליים 

הבטיחות  למנהל  מתבצע   ,1945 )הודעה(,  יד  משלח  ומחלות  תאונות  פקודת  פי  על  תעסוקתיות,  מחלות  על  הדיווח 
2011 נתקבלו במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית סה"כ 1,160  והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה. בשנת 

הודעות על מחלות תעסוקתיות. נתונים אלו אינם נמצאים במלואם במאגר הרישום. 

תרשים מספר 1: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2011: מספר הדיווחים השנתי
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עם הקמת הרישום ביוני 2011 התחילה פעילות להעלאת הדיווח וכתוצאה מזה בשנת 2012 עלה מספר ההודעות ב-46%. 
העלייה במספר ההודעות נמשכת גם בשנת 2013, אם כי באופן טבעי היא מתונה יותר )4%( )תרשים מס' 1(.

למצבים  אלא  תעסוקתית,  למחלה  מתייחסים  שאינם  דיווחים  או  כפולים  דיווחים  גם  קיימים  המתקבלים  הדיווחים  בין 
כמות  בין  פער  קיים  לכך,  אי  תעסוקתיות.  מחלות  על  כהודעות  בטעות  שתויגו  ועוד,   BEI  - ב  חריגות  כדוגמת  אחרים, 

הדיווחים למספר המקרים של מחלות תעסוקתיות עליהם התקבל הדיווח. 

1160

1690
ים1766

וח
דיו

ר 
ספ

מ
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טבלה מס' 1: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: מספר מקרים ושיעור היארעות ל-10,000 מועסקים במשק

היארעות 2013מספר מקרים 2013היארעות 2012מספר מקרים 2012

1,4804.891,5284.55

ישנה עלייה במספר המקרים המדווחים )45 הודעות; כ-3 אחוזים מסה"כ ההודעות( בשנת 2013 לעומת 2012, אך ירידה 
2012 שינה הלמ"ס את מניין כוח העבודה  בהיארעות מחלות המקצוע. הירידה בהיארעות מוסברת על ידי כך שבשנת 
בישראל והוסיף למניין גם את חיילי צה"ל בסדיר ובקבע. שינוי זה הגדיל את כוח העבודה בישראל בכ-300,000 עובדים 

לעומת השנה הקודמת. 

טבלה מס' 2: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: התפלגות מקרים ואחוזים לפי מומחיות הרופא המדווח

מומחיות הרופא
שנת 2013שנת 2012

 מספר
דיווחים

 אחוז מסה"כ
הדיווחים

 מספר
דיווחים

 אחוז מסה"כ
הדיווחים

1,45998.61,50498.4רופא תעסוקתי

10.170.5רופא עור

00.080.5רופא ריאות

30.200.0רופא משפחה

161.180.5ממונה בטיחות שאינו רופא

10.100.0רופא פנימאי

אלרגולוגיה ואימונולוגיה 
קלינית

00.010.1

1,4801001,528100סה"כ

2013 יש עלייה באחוזי  ניתן לראות כי בשנת  2013-2012 מירב הדיווחים הגיעו ממערך הרפואה התעסוקתית.  בשנים 
הדיווח מרופאים מומחים בהתמחויות שונות, בעיקר עור וריאות. ניתן ליחס זאת לעובדה כי בשנת 2013 הוקם ע"י הרישום 
חלק  אך  ב-23,  הסתכם  וריאות  עור  מרופאי  שהתקבלו  ההודעות  מספר  בפועל,  אלו.  מומחים  לרופאים  דיווח  מערך 
מהודעות אלו התקבלו גם מרופאים תעסוקתיים, לכן תויגו כהודעות כפולות. חלק מההודעות על מחלות תעסוקתיות 

נשלחו ע"י ממוני בטיחות שאינם רופאים.

טבלה מס' 3: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: התפלגות דיווחים ואחוזים לפי גורם מדווח

גוף מדווח
שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

שירותי בריאות 
כללית

90961.486156.3

39626.853034.7מכבי שירותי בריאות
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גוף מדווח
שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

80.540.3לאומית

40.300.0מאוחדת

שירותי בריאות 
מוסמכים

1469.91107.2

10.1151.0בית חולים ממשלתי

161.180.5ממונה בטיחות

1,4801001,528100סה"כ

הנתונים לגבי מבוטחי קופות החולים הם כדלקמן: אוכלוסיית המבוטחים מעל גיל 15 בשירותי בריאות כללית היא הגדולה 
חולים  בקופת  הוא  ביותר  הנמוך  והאחוז   ,12.4% מאוחדת   ,)24.7%( מהאוכלוסייה  כרבע  מבטחת  מכבי   ;)54%( ביותר 

לאומית )8.9%(. 

כ-61% מסה"כ הדיווחים   - גבוה לעומת קופות אחרות  כי אחוז הדיווחים שהגיעו משירותי בריאות כללית  ניתן לראות 
2013. מהנתונים בולט גם מספר הדיווחים הנמוך מאוד שהתקבל מקופת חולים מאוחדת  2012 וכ-56% בשנת  בשנת 
הרפואה  שירותי  מערך  עם  התקשרותה  את  הפסיקה  מאוחדת  קופ"ח   2012 בשנת  כי  לציין  יש  לאומית.  חולים  וקופת 
התעסוקתית של קופ"ח כללית ופיתחה מערך שירותי רפואה תעסוקתית משלה, ובהמשך שכרה את שירותיה של חברת 
"הדים" )שירותי בריאות מוסמכים(. כאשר משווים בין השנים 2012 ו-2013 רואים כי בשנת 2013 הייתה ירידה של כ-5% 
במספר הדיווחים המגיעים מכללית. לעומת זאת קיימת עלייה של כ-34% במספר הדיווחים ממכבי. מבחינים גם כי קיימת 
ירידה של 25% בכמות הדיווחים שמגיעים משירותי הבריאות המוסמכים. בנוסף בולט מן הטבלה כי בשנת 2013 הגיעו 15 

דיווחים מבתי חולים ממשלתיים )מחלקות עור וריאות בהן נעשו הדרכות(.

טבלה מס' 4: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: התפלגות דיווחים ואחוזים לפי גוף מדווח ומרפאה

מרפאהגוף מדווח
שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

שירותי בריאות 
כללית

 מרפאה תעסוקתית 
כפר גבירול רחובות

1439.7936.1

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
ירושלים

775.2785.1

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
אשקלון

312.1372.4

שירותי בריאות 
כללית

 מרפאה תעסוקתית 
תל אביב

352.4422.7

שירותי בריאות 
כללית

 מרפאה תעסוקתית 
רמת גן

443.0432.8

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית ב'- 
ראשון לציון

412.8362.4

טבלה מס’ 3 )המשך(
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מרפאהגוף מדווח
שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
נתניה

271.8452.9

שירותי בריאות 
כללית

 מרפאה תעסוקתית 
פתח תקווה

201.4271.8

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
שלוחת עכו

30.270.5

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
קריית אליעזר חיפה

18112.216210.6

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
עפולה

251.7513.3

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
נתב"ג

1349.1815.3

שירותי בריאות 
כללית

מרפאה תעסוקתית 
טבריה

342.3392.6

שירותי בריאות 
כללית

 מרפאה תעסוקתית 
באר שבע

1026.91006.5

שירותי בריאות 
כללית

 מרפאה תעסוקתית 
כפר סבא

10.1100.7

שירותי בריאות 
כללית

20.150.3מרפאה תעסוקתית אילת

שירותי בריאות 
כללית

 מרפאה תעסוקתית 
רבין - בית חולים השרון

80.540.3

שירותי בריאות 
כללית

מכון ריאות בית החולים 
בלינסון

00.010.1

שירותי בריאות 
כללית

המרכז לרפואה 
תעסוקתית

10.100.0

מכבי שירותי 
בריאות

מרפאה תעסוקתית 
אשדוד

10.100.0

מכבי שירותי 
בריאות

453.0523.4מרפאה תעסוקתית חולון

מכבי שירותי 
בריאות

1057.11288.4מרפאה תעסוקתית יפו

מכבי שירותי 
בריאות

875.91066.9מרפאה תעסוקתית חיפה

מכבי שירותי 
בריאות

מרפאה תעסוקתית 
נתניה

261.8452.9

מכבי שירותי 
בריאות

 רפואה כללית 
פתח תקווה

191.3563.7

טבלה מס’ 4 )המשך(
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מרפאהגוף מדווח
שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

מכבי שירותי 
בריאות

 מרפאה תעסוקתית 
באר שבע

10.100.0

מכבי שירותי 
בריאות

מרפאה תעסוקתית 
נתב"ג

292.0161.0

מכבי שירותי 
בריאות

מרפאה תעסוקתית 
פסגת זאב- ירושלים

503.4342.2

מכבי שירותי 
בריאות

322.2583.8מרפאה לרפואת משפחה

מכבי שירותי 
בריאות

מרפאה לרפואת משפחה 
מיתר

10.100.0

מכבי שירותי 
בריאות

מרפאה תעסוקתית 
רחובות

10.100.0

מכבי שירותי 
בריאות

00.0342.2מכבי שירותי בריאות

לאומית
מרפאה תעסוקתית 

נתניה
00.010.1

לאומית
מרפאת אשדוד מרכז 

אלמוג
40.310.1

לאומית
קופת חולים לאומית -תל 

אביב /סניף ראשי
00.020.1

מאוחדת
מרפאה מרכזית לרפואה 

תעסוקתית
40.310.1

שירותי בריאות 
מוסמכים

Environ-Med.com40.300.0

שירותי בריאות 
מוסמכים

90.600.0רפא"ל

שירותי בריאות 
מוסמכים

10.130.2בתי זיקוק לנפט בע"מ

שירותי בריאות 
מוסמכים

חברת החשמל לישראל 
בע"מ- מרחב דרום

00.020.1

שירותי בריאות 
מוסמכים

חברת החשמל לישראל 
בע"מ - מרחב צפון

453.0412.7

שירותי בריאות 
מוסמכים

מכון לרפואה תעסוקתית 
וסביבתית, מרכז רפואי 

רמב"ם
885.9332.2

שירותי בריאות 
מוסמכים

הדים מכונים אודיולוגיים 
בע"מ

30.220.1

בית חולים 
ממשלתי

מכון ריאות ואלרגיה 
איכילוב

00.0291.9

טבלה מס’ 4 )המשך(
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מרפאהגוף מדווח
שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

בית חולים 
ממשלתי

מרפאת אלרגיה ואסתמה 
איכילוב

00.070.5

בית חולים 
ממשלתי

מרפאת עור תעסוקתית 
איכילוב

00.010.1

בית חולים 
ממשלתי

רמב"ם - עור המרפאה 
לתבחיני טלאי

00.070.5

161.180.5ממונה בטיחותממונה בטיחות

1,4801001,528100סה"כ

ניתן לראות כי בשנים 2013-2012 המרפאה ממנה הגיע אחוז הדיווחים הגבוה ביותר היא כללית חיפה.

בשנת 2012 בלטו גם המרפאות כללית רחובות, כללית נתב"ג, מכבי חולון, כללית באר שבע, חברת החשמל צפון ומכבי 
יפו. בשנת 2013 בלטו מכבי חולון, מכבי יפו, כללית באר שבע וכללית רחובות.

בנוסף, נציין כי בין שירותי הבריאות המוסמכים שדיווחו נמצאות רק שבע מרפאות, כאשר בארץ קיימות מעל 20 מרפאות 
ששייכות לשירותי הבריאות המוסמכים.

התפלגות מקרים מדווחים לפי גודל המפעל 

חלוקת המפעלים על פי גודלם נעשתה בהתאם לחלוקה המשמשת את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

טבלה מס' 5: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: התפלגות דיווחים ואחוזים לפי גודל מפעל

20122013גודל מפעל

אחוז מסה"כ המקרים מספר מקרים
המדווחים

 מספר
מקרים

אחוז מסה"כ המקרים 
המדווחים

1-93342338225 עובדים

8361107 10-19 עובדים

614765 עובדים 20-29

544493  עובדים 30-39

423453  עובדים 40-49

866946 עובדים 50-74

7051097  עובדים 75-100

6624556737מעל 100 עובדים

886966מספר עובדים לא ידוע

1,4801001,528100סה"כ

טבלה מס’ 4 )המשך(
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בשנת 2012 הגיע אחוז הדיווחים הגבוה ביותר ממפעלים גדולים, בעלי יותר ממאה עובדים. עוד רואים כי כרבע מהדיווחים 
הגיעו ממפעלים קטנים מאוד: 9-1 עובדים. בשנת 2013 התמונה המתוארת ממשיכה ורואים כי אחוז הדיווחים ממפעלים 

קטנים עלה מעט ואילו אחוז הדיווחים ממפעלים גדולים דווקא ירד בצורה משמעותית יותר.

ונגישות טובה של שירותי רפואה תעסוקתית  אחוז הדיווחים הגבוה ממפעלים קטנים מאוד מצביע על מודעות גבוהה 
בכולם  כי  לב  שמים  עובדים(   29-1 קטנים  )מפעלים  יחד  הראשונות  החלוקות  שלושת  על  בהסתכלות  אלו.  למפעלים 

הייתה עלייה בכמות הדיווחים. לעומת זאת, במפעלים הגדולים אנחנו מבחינים בירידה בדיווחים בין השנים הללו. 

ניתן להניח כי חלק ניכר בנגישות זאת קיימת הודות לפרויקט הסיוע למפעלים קטנים, אשר מתבצע בארץ החל משנת 
המפעלים  של  היחסי  החלק  את  בדקנו  הפרויקט,  השפעת  את  לבדוק  מנת  על  קטנים.  מפעלים  אלפי  והכיל   2004
שהשתתפו בפרויקט )רק מהשלב השני של הפרויקט שהחל בסוף 2010( מתוך סה"כ המפעלים הקטנים מהם התקבלו 
דיווחים ברישום. נלקחו רק מפעלים שכרונולוגית הדיווח הגיע לאחר השתתפותם בפרויקט. מצאנו כי כ-28%-27% מבין 

המפעלים הקטנים )פחות מ-25 עובדים( מהם התקבלו הודעות ברישום השתתפו בפרויקט.

התפלגות מקרים מדווחים לפי ענף תעסוקה

סיווג  פי  על  והמפעל מסווג  בין העובד למפעל,  הודעות הדיווח מתקבלות במשרד הכלכלה שם מבצעים את הקישור 
ענפי הכלכלה של הלמ"ס )1993(. הסיווג )ועדכוניו( משמש את הלמ"ס וגופים מנהליים וכלכליים שונים, להצגת נתונים 

סטטיסטיים בצורה אחידה וברת השוואה. 

הסיווג מחלק את המפעלים )יחידות עסקיות( לארבע רמות:

רמה ראשונה - סדר - Category - מסומן באות לטינית	 

רמה שנייה - ענף ראשי - Division - מסומן במספרים	 

רמה שלישית - ענף משני	 

רמה רביעית - תת ענף )הרמה המפורטת ביותר( ]8[.	 

בדו"ח זה נציג נתונים לגבי סדר וענף ראשי בלבד. 

טבלה מס' 6: מחלות תעסוקתיות שדווחו בשנים 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים 
לפי ענפי תעסוקה )סדר(

שם סדרסדר

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז מסה"כ 
המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

A241.65.6110.72.1חקלאות

B
תעשייה )כרייה 

וחרושת(
72348.917.366243.415.6

C1389.360.3463.023.7חשמל ומים
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שם סדרסדר

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז מסה"כ 
המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

D
בינוי )בנייה ועבודות 

הנדסה אזרחית(
1026.96.315510.210.3

E
מסחר סיטוני וקמעוני 

ותיקונים
926.22.31419.33.5

F171.11.2241.61.7שירותי אירוח ואוכל

G
תחבורה, אחסנה 

ותקשורת
825.54.2734.83.5

H70.50.650.30.4בנקאות, ביטוח

I251.70.6302.00.7שירותים עסקיים

J15610.510.722014.46.4מינהל ציבורי

K221.50.6271.80.6חינוך

L
שירותי בריאות, רווחה 

וסעד
503.41.6765.02.3

M
שירותים קהילתיים, 

חברתיים, אישיים 
ואחרים

302.01.9302.01.9

N
שירותים למשק הבית 

על ידי פרטיים
20.10.410.10.2

O
ארגונים וגופים חוץ 

מדינתיים
00.0000.00

X00.0000.00לא ידוע

1,4801001,528100סה"כ

ושירותים   )B( וחרושת(  )כרייה  כך שענפי העיסוק המובילים במשק הישראלי הם: תעשייה  על  נתוני הלמ"ס מצביעים 
 ,)K( וחינוך   )E( )I(, אשר כל אחד מהם מהווה כ-14%-13% מכלל המועסקים; מסחר סיטוני וקמעוני ותיקונים  עסקיים 

13%-12%, וענף שירותי בריאות, רווחה וסעד )L( מהווה כ-10% מהמועסקים.

ענף הבינוי )בנייה ועבודות הנדסה אזרחית( )D( מהווה כ-5% מהמועסקים, וענף החקלאות )A( מהווה כ-1.5% מהמועסקים 
במשק הישראלי. נציין כי בארץ עובדים גם מספר לא מבוטל של עובדים זרים. נתוני הלמ"ס מתייחסים לעובדים זרים רק 
אם הם שוהים בארץ מעל שנה. בשנת 2012 הוספו כלל חיילי צה"ל למניין כוח העבודה וכתוצאה מכך גדל סדר מנהל 

ציבורי )J( מ-5% בשנת 2011 ל -10% בשנת 2012.

טבלה מס’ 6 )המשך(
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כאמור, השוואת הממצאים נעשית לנתוני הלמ"ס המציג נתונים לשנה שקדמה לשנת השנתון הסטטיסטי.

אנו רואים כי גם בשנת 2012 וגם בשנת 2013 מספר המקרים הגבוה ביותר היה מענפים תעשייתיים, אך שיעור המקרים 
המדווחים הגבוה ביותר, באופן בולט, היה בענפים השייכים לסדר C – חשמל ומים, אם כי הוא ירד באופן משמעותי בין 
2012 ל-2013, מכ-60 מקרים ל-10,000 מועסקים לכ-23. במקום השני מבחינת שיעור ל-10,000 מועסקים, נמצאים 
ירידה בשיעור שנובעת מירידה בכמות  זה נצפתה  גם בסדר   .)B )סדר  וחציבה  כולל כרייה  ענפי תעסוקה תעשייתיים, 

הדיווחים. 

לעומת זאת, בבינוי )סדר D( הייתה הכפלה של כמות הדיווחים שהגיעו בשנת 2013 בנוגע לסדר זה וכמו כן, גם הכפלה 
של השיעור ל-10,000 מועסקים. 

 ,)F( שירותי אירוח ואוכל ,)E( קיימת עלייה במספר הדיווחים שהתקבלו לגבי סדרים אלו: מסחר סיטוני וקמעוני ותיקונים
.)L( ושירותי בריאות, רווחה וסעד )K( חינוך ,)I( שירותים עסקיים

בסדר J - מינהל ציבור, קיימת עלייה משמעותית בכמות הדיווחים, אך רואים כי שיעור המקרים יורד בין השנים. התופעה 
נובעת מכך שבשנת 2012 שינה הלמ"ס את התייחסותו לכוח העבודה והוסיף את משרתי הקבע, שהוכנסו למניין העובדים 

בסדר J, מנהל ציבורי, כך שקיים בו זינוק של כ-200,000 עובדים משנה לשנה. 

באופן כללי ניתן לומר כי לצד הירידה במספר המקרים המדווחים בסדרים המובילים )B , C(, קיימת עלייה מתונה ברוב 
הסדרים האחרים, כך שבסה"כ רואים עלייה במספר המקרים המדווחים.

סדר B תעשייה )כרייה וחרושת( הוא הסדר עם כמות המקרים הגבוהה ביותר. להלן התפלגות המקרים המדווחים בתוך 
סדר זה.

 טבלה מס' 7: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: סדר B - תעשייה )כרייה וחרושת(.
מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים, לפי ענף תעסוקה ראשי 

קוד ענף 
תעסוקה

שם ענף תעסוקה 
ראשי

שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

מספר 
דיווחים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

30.48.891.418.8כרייה וחציבה10-13

9212.715.210015.117.0תעשיית מוצרי מזון14-16

17-18
 תעשיית טקסטיל

ומוצרי הלבשה
71.04.291.46.3

19
 תעשיית נעליים, עור

ומוצריו
10.14.230.513.0

20,36
 תעשיית עץ ומוצריו

ותעשיית רהיטים
496.818.8416.217.2

101.410.9243.631.2תעשיית נייר ומוצריו21

162.26.3274.110.2הוצאה לאור ודפוס22

23-24
 תעשיית כימיקלים

ומוצריהם וזיקוק נפט
263.67.1324.88.0
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קוד ענף 
תעסוקה

שם ענף תעסוקה 
ראשי

שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

מספר 
דיווחים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

25
 תעשיית מוצרי
פלסטיק וגומי

354.818.0324.815.0

26
מוצרים מינרליים אל-

מתכתיים
527.239.48312.565.9

27-28
 תעשיית מתכת

 בסיסית ומוצרי מתכת
)למעט מכונות וציוד(

23732.842.717025.730.7

9312.940.6466.923.7תעשיית מכונות וציוד29-30

31
 תעשיית מנועים

 חשמליים ואביזרים
לחלוקת חשמל

375.142.5314.732.0

32
 תעשיית רכיבים

אלקטרוניים
111.54.481.23.2

33
 תעשיית ציוד

תקשורת אלקטרוני
111.513.140.64.8

34
 תעשיית ציוד תעשייתי
 לבקרה ולפיקוח, ציוד

רפואי ומדעי
50.71.491.42.4

324.412.2314.712.3תעשיית כלי הובלה35

10.13.600.00תעשיית יהלומים37

38-39
 תעשיית תכשיטים,

צורפות ולנמ"א
50.73.130.51.7

723100662100סה"כ תעשייה

על פי נתוני הלמ"ס, הקבוצה הגדולה ביותר בין ענפי העיסוק התעשייתיים הינה ענפים 28-27 - מתכת בסיסית ומוצרי 
גם  אלו.  מענפים  הגיעה  התעשייה  סדר  בתוך  ביותר  הגדולה  הדיווחים  כמות  בהתאמה,  וציוד(.  מכונות  )למעט  מתכת 

השיעור ל-10,000 עובדים הוא בין הגבוהים. 

בשנת 2012 תעשיית מכונות וציוד )30-29(, תעשיית מוצרי מזון )16-14(, יחד עם תעשיית מתכת בסיסית ומוצרי מתכת 
שינוי  לראות  ניתן   ,2013 בשנת  התעשייה.  בסדר  המדווחים  המקרים  עיקר  את  מהווים   )28-27( וציוד(  מכונות  )למעט 
בחלוקת המקרים המדווחים בין הענפים, כאשר עלה באופן משמעותי מספר המקרים המדווחים בענף מוצרים מינרליים 

אל-מתכתיים )26(. 

נצפתה   ,)26( מתכתיים  אל  מינרליים  מוצרים  בענף  המדווחים  המקרים  במספר  לעלייה  בנוסף  השנים,  בין  בהשוואה 
ירידה במספר המקרים המדווחים בענפים תעשיית מתכת בסיסית ומוצרי מתכת )למעט מכונות וציוד( )28-27( ותעשיית 

מכונות וציוד )30-29(.

טבלה מס’ 7 )המשך(
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התפלגות מקרים מדווחים לפי משלח יד
קידוד הנתונים לפי סיווג משלחי היד מתבצע ברישום למחלות תעסוקתיות, בהתאם לסיווג הלמ"ס - הסיווג האחיד של 
ענפי  סיווג  כמו   .)ISCO-88( הבינלאומי  העבודה  ארגון  של  ההמלצות  פי  על  בלמ"ס  הוכן  זה  סיווג   .1994 היד  משלחי 

תעסוקה, סיווג משלחי היד מאפשר הצגת נתונים סטטיסטיים באופן אחיד ובר השוואה.

משלח היד הינו מכלול הפעילויות והעיסוקים שהעובד מבצע במקום עבודתו. משלחי היד מוצגים בשלוש רמות פירוט ע"י 
סמלים בעלי ספרה אחת, שתיים ושלוש ספרות:

"סדר" – מסומל על ידי ספרה אחת;	 

"קבוצה ראשית" – מסומלת על ידי שתי ספרות;	 

"קבוצה משנית" – מסומלת על ידי שלוש ספרות ]9[	 

טבלה מס' 8: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 מועסקים, לפי 
סדר משלח יד

סדר 
משלח 

יד
שם סדר משלח היד

שנת 2013שנת 2012

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
המדווחים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים 

בענף

674.51.5493.21.0בעלי משלח יד אקדמי0

1
 בעלי מקצועות

חופשיים וטכניים
1208.12.516911.13.1

493.32.380.50.3מנהלים2

644.31.3775.01.5עובדי פקידות3

4
 סוכנים, עובדי מכירות

ועובדי שירותים
573.90.9875.71.3

5
 עובדים מקצועיים

בחקלאות
80.52.3140.93.8

6-8
 עובדים מקצועיים
 בתעשייה ובבינוי,

ועובדים מקצועיים
97766.019.6101166.220.1

9
עובדים בלתי-

מקצועיים
875.93.91137.44.3

X
 בעלי משלח יד לא

ידוע
432.9-00-

Y80.5-00חסרי משלח יד אזרחי-

1,4801001,528100סה"כ
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כפי שניתן לראות מהטבלה, מספר המקרים הגדול ביותר של מחלות תעסוקתיות נצפה אצל עובדים מקצועיים. הללו 
מהווים 66% מסה"כ מקרי המחלות התעסוקתיות שדווחו וגם שיעור המקרים המדווח אצלם גבוה באופן בולט, בסביבות 

ה-20 מקרים ל-10,000. 

עליות בולטות בכמות המקרים נצפו בסדר 4 סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים ובסדר 1 בעלי מקצועות חופשיים 
וטכניים. ירידה בכמות המקרים אנו רואים בסדר 2 מנהלים ובסדר 0 בעלי משלח יד אקדמי.

התפלגות מקרים מדווחים לפי אזור העבודה
מחוזות מקום העבודה מסווגים על פי סיווג משרד הכלכלה. 

טבלה מס' 9: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: התפלגות מקרים ואחוזים לפי המחוז בו נמצא מקום 
העבודה

שם מחוזמס' מחוז
שנת 2013שנת 2012

מספר 
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

 מספר
דיווחים

אחוז מסה"כ 
הדיווחים

74650.479452.0ת"א והמרכז1

38626.139525.9חיפה והצפון3

1459.81278.3ב"ש והדרום4

20313.721213.9ירושלים5

6
 יהודה ושומרון 

)ישובים ישראליים(
 00.00 0.0

1,4801001,528100 סה"כ 

מהתבוננות בטבלה רואים כי כמחצית מהמקרים המדווחים הגיעו ממחוז ת"א והמרכז וכרבע מהדיווחים ממחוז חיפה 
והצפון. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתייחסת בנתוניה אל מקום המגורים של המועסקים. לא ניתן היה לאתר נתונים לגבי 
התפלגות מספר המועסקים על פי מחוז מקום העבודה, ולכן לא ניתן לומר מהו שיעור המקרים המדווחים על פי מחוזות.
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 התפלגות מקרים מדווחים לפי גיל וותק בעבודה 

טבלה מס' 10: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים, לפי גיל

טווח גילאים

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

60.40.270.50.1פחות מ-25

25-34704.70.9835.41.0

35-4415510.52.023315.22.9

45-54385266.5428287.1

55-646074113.859739.112.8

+6525717.425.518011.813.8

1,4801004.91,5281004.5סה"כ

מהטבלה ניתן לראות כי גם בשנת 2012 וגם בשנת 2013, מספר המקרים הגבוה ביותר היה בקבוצת הגיל 64-55. השינוי 
2012. גם  2013 הייתה עלייה של כ-50% בדיווחים לעומת  44-35 - בשנת  הגדול ביותר בין השנים הוא בקבוצת הגיל 
בקבוצת הגיל 65+ היה שינוי, אם כי דווקא חלה ירידה של כ-30% בדיווחים בשנת 2013 לעומת שנת 2012. כמו כן, ירד 
2012 היה שיעור התחלואה בקבוצת גיל זו הגבוה  2013-2012. בשנת  65+ בכ-46%, בין השנים  השיעור בקבוצת הגיל 

ביותר - כ-26 ל-10,000 מועסקים, ובשנת 2013 היה שיעור זה כ-14 ל-10,000 מועסקים. 

 טבלה מס' 11: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: התפלגות מקרים ואחוזים, לפי ותק בעבודה

ותק )שנות עבודה(

שנת 2013שנת 2012

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

16711.349732.6פחות מ-10

10-1921914.936423.9

20-2918312.429819.5

30-3914810.121414.0

40724.9976.4 ויותר

69146.4583.6נתון חסר

1,4801001,528100סה"כ
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לראות  שניתן  כפי  מהלמ"ס(.  מידע  )אין  האוכלוסייה  כלל  לגבי  מידע  שאין  כיוון  שיעורים  להציג  ניתן  לא  זו  בהתפלגות 
מהטבלה, כמחצית הדיווחים בשנת 2012 אינם מכילים מידע על הוותק. נציין עוד כי בדיווחים שהתקבלו, לא תמיד ניתן 
2013 הופעלה שיטה חדשה להשלמה  להבדיל בין הוותק הכללי במקצוע לבין הוותק במקום העבודה המסוים. בשנת 
שוטפת של נתון הוותק. ניתן לראות כי לאור המאמצים והטמעת שיטת ההשלמה, הצליחו ברישום לצמצם את החסר 

בנתון זה לכדי 3.6% בלבד. 

בשנת 2013, אחוז המחלות הגבוה ביותר דווח בקרב עובדים בעלי פחות מ-10 שנות ותק )32.6%(, עם ירידה הדרגתית 
באחוזים ככל שמספר שנות הוותק עולה.

התפלגות המקרים שדווחו לפי מין 

טבלה מס' 12: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 לפי מין 

מין

20122013

 מספר
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים

 שיעור 
ל-10,000 
מועסקים

 מספר
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים

1,24984.47.81,21179.36.8גברים

23115.61.631720.72.0נשים

1,4801004.91,5281004.5סה"כ

אוכלוסיית העובדים בארץ לשנים 2013-2012 מתחלקת ל-53% גברים ו-47% נשים )לפי נתוני הלמ"ס(. עם זאת, ניתן 
לראות כי הרוב המוחלט מהמקרים של המחלות התעסוקתיות המדווחות הן בגברים, אך מהשוואה בין השנים רואים כי 
בשנת 2013 קיימת ירידה קלה באחוז מסה"כ המקרים אצל גברים, לעומת 2012. מבחינת שיעורים, השיעור לנשים בשנת 
2012 עומד על 1.6 ל-10,000 מועסקות ואילו אצל גברים הוא 7.8 ל-10,000 מועסקים. בשנת 2013 השיעורים הינם 2.0 

ל-10,000 מועסקות )נשים( ו-6.8 ל-10,000 מועסקים )גברים(. 
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 התפלגות מקרים שדווחו לפי לאום 

טבלה מס' 13: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 לפי לאום 

לאום

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים

אוכלוסיית 
העובדים 

ע"פ למ"ס 
באלפים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 
מועסקים

אוכלוסיית 
העובדים 

ע"פ למ"ס 
באלפים

1,39394.15.52,553.81,25982.44.52,809.4יהודים

755.11.9386.316510.83.9420.9ערבים

120.81.484.61046.88.1128.7אחר

1,4801004.93,024.71,5281004.53,359סה"כ

 על פי נתוני הלמ"ס - בין המועסקים בישראל, יהודים מהווים כ-84%, ערבים - כ-13%, וכ-3% הינם בעלי דתות אחרות.

כפי שניתן לראות מהטבלה, רוב החולים שדווחו היו יהודים. שיעור המקרים של המחלות התעסוקתיות לפי הדיווח בשנת 
2012 ביהודים היה מעל 5 מקרים ל-10,000 עובדים. אצל ערבים שיעור המקרים המדווחים של המחלות התעסוקתיות 
היה כ-2 מקרים ל-10,000 עובדים ואצל בני לאום אחר השיעור היה כ-1.5 ל-10,000. זהו פער משמעותי. בשנת 2013 
רואים כי יש צמצום של פער זה, השיעור ל-10,000 עובדים ביהודים הוא 4.5 ובערבים הוא 3.9 ל-10,000 עובדים. לעומת 

זאת השיעור ללאום "אחר" הוא גבוה משמעותית בשנת 2013 ועומד על 8.1 ל-10,000 עובדים. 

עובדים זרים ועובדים מהרשות הפלסטינית

בשנת 2012 התקבלה ברישום הודעה אחת בלבד לגבי עובד זר. לא התקבלו הודעות על עובדי הרשות הפלסטינית. 

בשנת 2013 התקבלה ברישום הודעה אחת בנוגע לעובד זר וארבע הודעות בנוגע לעובדים מהרשות הפלסטינית.
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התפלגות אבחנות שדווחו – כללי
בפרק זה, להבדיל מהפרק הקודם, ההתייחסות הינה לאבחנות ולא למקרים. "מקרה" מוגדר ברישום ע"י שלושה משתנים: 
ת.ז, מספר מפעל ושנת אבחנה. לעומת זאת, "אבחנה" מוגדרת על ידי שני משתנים: ת.ז וקוד ה- ICD. בעקבות כך מספר 
האבחנות שונה ממספר המקרים, לדוגמה, לאותו בן אדם התקבל דיווח על שתי אבחנות )למשל ירידה בשמיעה ותסמונת 

התעלה הקרפלית(. 

 .ICD10 ההודעות המתקבלות ברישום מסווגת על פי סיווג המחלות הבינלאומי

הסיווג מחלק את המחלות לשלוש רמות:

רמה ראשונה – פרק - Chapter – מסומן בספרה 	 

רמה שנייה - טווח - Block– מסומן באות ומספר דו ספרתי	 

רמה שלישית - אבחנה - Category- מסומן באות ושלוש ספרות	 

על מנת לפשט את ניתוח הנתונים חילקנו את הדיווחים לשתי קבוצות ע"פ האבחנות - אבחנות שדווחו בשכיחות גבוהה 
ואבחנות שדווחו בשכיחות נמוכה. הקבוצה המכילה אבחנות שדווחו בשכיחות גבוהה מהווה בין 97%-96% מסך הדיווחים 

שהתקבלו ברישום בשנים 2013-2012. 

בטבלה הבאה מוצגת התפלגות האבחנות ששייכות לקבוצה הראשונה. 

 טבלה מס' 14: מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2012: התפלגות המחלות שדווחו בשכיחות גבוהה, 
לפי מערכת הגוף שנפגעה

קוד קבוצת 
שם קבוצת פרקיםפרקים

20122013

מספר 
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים

מספר 
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים

6, 13
השריר-שלד  מערכת  של  מחלות 

ומערכת עצבים
31821.640526.7

95264.782454.4מחלות מערכת השמע8

15110.321214.0מחלות של מערכת הנשימה10

513.5744.9מחלות עור12

1,4721001,515100סה"כ

של  מחלות  נמצאות  השני  במקום  ביותר.  השכיחה  המחלה  הינה  השמע  במערכת  פגיעה  שהתקבלו,  הנתונים  פי  על 
מערכת השריר-שלד ומערכת העצבים. 



רישום מחלות תעסוקתיות בישראל

43

התפלגות מקרים שדווחו – לפי מערכות הגוף שנפגעו

ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש מזיק
ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש מזיק הינה המחלה השכיחה ביותר בין המקרים של המחלות התעסוקתיות שדווחו 

בשנת 2012 ובשנת 2013.

מגמות הדיווח על ירידה בשמיעה
במהלך שני העשורים האחרונים ירידה בשמיעה מהווה את החלק העיקרי בדיווח על מחלות תעסוקתיות. תרשים מס' 2 

מציג את השינוי החל בחלק היחסי של ירידה בשמיעה מתוך כלל הדיווחים. 

תרשים מס' 2: אחוז המקרים של ירידה בשמיעה, מסה"כ המקרים של מחלות מקצוע שדווחו למינהל 
הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה 2013-2011

80.0

70.0
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0.0

חוז
א

201320122011

שנים

הספרות המדעית מצביעה על כך שכאשר מתקבלת תמונה שבה משקלו היחסי של הדיווח על ירידה בשמיעה הוא גבוה, 
ההסבר הנכון הוא חוסר באיבחון מחלות תעסוקתיות אחרות ]10[. ניתן לראות כי במהלך שלוש השנים האחרונות אחוז 

הדיווחים על ירידה בשמיעה יורד.

54.0
64.3

72.1
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 תרשים מס' 3: אחוזי הדיווח על ירידה בשמיעה על פי גודל המפעל 2013-2012

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

חוז
א

מספר 
עובדים 
לא ידוע

<10075-10050-7440-4930-3920-2910-191-9

גודל מפעל )מספר עובדים(

מעל למחצית מהמקרים שדווחו בשנת 2012 ומעל 40% מהמקרים שדווחו בשנת 2013, התקבלו ממפעלים גדולים – 100 
ויותר עובדים, אך קבוצת המפעלים עם פחות מחמישים עובדים מהווה מעל 30% מהדיווחים. בנוסף, כ-16% מהמקרים 

של ירידה בשמיעה נרשמו כמחלה תעסוקתית במפעלים קטנים מאוד )פחות מ-10 עובדים(.

אלו  מפעלים  מהשתתפות  מושפע  קטנים,  במפעלים  עובדים  אצל  דווחו  אשר  המקרים  של  גבוה  יחסית  אחוז  כאמור, 
אשר  הקטנים  המפעלים  אחוז  בשמיעה,  ירידה  על  בדיווח  זו  להשפעה  בהתייחסות  קטנים.  למפעלים  הסיוע  בפרויקט 

השתתפו בפרויקט זה אף גבוה יותר מהאחוז שלהם בכלל הדיווחים ומגיע לכ-38%-34%.

טבלה מס' 15: מחלות תעסוקתיות 2013-2012: סדר ענפי תעשייה )B(. מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 
של ירידה בשמיעה על פי ענף ראשי. 

שם ענףקוד ענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

14-16
תעשיית מוצרי 

מזון
727.611.9668.011.2

20,36
תעשיית עץ 

ומוצריו ותעשיית 
רהיטים

343.613.0293.512.1

22
הוצאה לאור 

ודפוס
121.34.7202.47.6

23-24
תעשיית כימיקלים 

ומוצריהם וזיקוק 
נפט

161.74.4172.14.3
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שם ענףקוד ענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

25
תעשיית מוצרי 

פלסטיק וגומי
303.215.4242.911.3

26
מוצרים מינרליים 

אל-מתכתיים
252.618.9435.234.1

27-28

תעשיית מתכת 
בסיסית ומוצרי 
מתכת )למעט 

מכונות וציוד(

19220.234.612615.322.8

29-30
תעשיית מכונות 

וציוד
848.836.7364.418.6

31

תעשיית מנועים 
חשמליים 

ואביזרים לחלוקת 
חשמל

323.436.8263.226.8

35
תעשיית כלי 

הובלה
232.48.7263.210.3

13314.058.1384.619.6חשמל ומים40-41

555.83.910012.17.6בנייה45

50
כלי רכב, אופנועים 

ואופניים ומכירת 
דלק

323.45.0546.58.7

63-64
שירותים 

לתחבורה, אחסנה 
ומגרשי חנייה

384.08.8232.84.3

77,79
מינהל ציבורי של 

המדינה והמוסדות 
הלאומיים

404.23.9759.12.5

12913.60.611814.30.5אחר

50.5NA40.5NAאין נתונים

952100825100סה"כ

* בקבוצת "אחר" מופיעים ענפים אשר בכל אחד מהם דווחו פחות מ-10 מקרים

שדווחו  בשמיעה  ירידה  של  המקרים  שיעור  מבחינת  המובילים  הענפים  בין   ,2012 בשנת  מהטבלה,  לראות  שניתן  כפי 
בולטים ענפים 41-40 - ייצור חשמל וחלוקתו - 58.1 מקרים ל-10,000 עובדים. כמו כן, שיעור גבוה יחסית לענפים אחרים, 
 -  30-29 עובדים(,  ל-10,000  מקרים   36.8( חשמל  לחלוקת  ואביזרים  חשמליים  מנועים  תעשיית   -  31 בענפים:  נמצא 

טבלה מס’ 15 )המשך(
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תעשיית מכונות וציוד )36.7 מקרים ל-10,000 עובדים( ו-28-27 - תעשיית מתכת בסיסית ומוצרי מתכת )34.6 מקרים 
ל-10,000 עובדים(. 

בשנת 2013 קיימת ירידה בסה"כ הדיווחים על ירידה בשמיעה )13.4%(, המתבטאת בעיקר בענפים: 41-40 - חשמל ומים 
 - 28-27 34% בשיעורים( בענפים  )וירידה של  66 מקרים  66% בשיעורים(, ירידה של  95 מקרים; ירידה של  )ירידה של 
תעשיית מתכת בסיסית ומוצרי מתכת )למעט מכונות וציוד(, וירידה של 48 מקרים )וירידה של 49% בשיעורים( בענפים 
30-29 - תעשיית מכונות וציוד. לעומת זאת קיימת עלייה משמעותית של 45 מקרים )ועלייה של 95% בשיעורים( בענף 
45 - בנייה. בענפים 77,79 )מנהל ציבורי של המדינה והמוסדות הלאומיים( נצפתה עלייה של 35 מקרים, אך השיעור ירד 
ב-36%. הסבר לכך הוא שבשנת 2012 הוסיף הלמ"ס למניין כוח העבודה את חיילי צה"ל בסדיר ובקבע. שינוי זה הגדיל 

את כוח העבודה בישראל בכ-300,000 עובדים לעומת השנה הקודמת )ראה גם הערה לטבלה 1(. 

מחלות נוירולוגיות ובעיות שריר ושלד
מחלות של מערכת העצבים ומערכת השריר-שלד נמצאות במקום השני על פי שכיחות המחלות שדווחו בשנת 2012.

בשנת 2010, במסגרת הפרויקט האירופי Fit For Work, נערך בארץ סקר בו בוצעה הערכה של מספר העובדים עם 
דווקא  כי בישראל כ-700,000 עובדים הסובלים מבעיות כרוניות במערכת השריר-שלד, לאו  נמצא  בעיות שריר-שלד. 
ממקור תעסוקתי. דו"ח הפרויקט סיכם כי בארץ, בדומה לאירופה, כ-50% מההיעדרויות מהעבודה למשך מעל שלושה 

ימים הן בגלל מחלות שריר-שלד ]11[. 

נמצאות במקום השני בשכיחות המחלות התעסוקתיות שדווחו  יחד עם מחלות מערכת העצבים,  מחלות שריר-שלד, 
2012. בעשור האחרון קיימת עלייה מתמדת בחלק היחסי של הדיווחים על מחלות שריר-שלד ומחלות מערכת  בשנת 

העצבים התעסוקתיות מכלל הדיווח על המחלות.

תרשים מס' 4: אחוז המקרים של מחלות שריר-שלד ומחלות נוירולוגיות, מסה"כ המקרים של מחלות מקצוע 
שדווחו למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה 2013-2011
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כפי שניתן לראות מהתרשים, ישנה עלייה חדה בחלק היחסי של מחלות שריר ושלד ומחלות נוירולוגיות מכלל הדיווחים 
על מחלות תעסוקתיות בשנים 2013-2011. 
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טבלה מס' 16: מחלות תעסוקתיות 2013-2012: התפלגות מחלות שריר-שלד ומחלות מערכות עצבים לפי 
*(Block) טווח האבחנה 

קוד 
קוד שם הפרקהפרק

שם הטווח*הטווח

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
של 

מחלות 
שריר שלד

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 

המקרים 
של 

מחלות 
שריר 
שלד

6
 מחלות של מערכת

העצבים
G20

 הפרעות תנועה
והמערכת האקסטרה-

 פירמידלית
10.310.2

6
 מחלות של מערכת

העצבים
G50

 הפרעות עצבים, שורשי
עצב ומקלעות עצביות

20354.724753.6

6
 מחלות של מערכת

העצבים
G60

 פולינוירופתיה והפרעות
 אחרות של מערכת
העצבים ההיקפית

00.010.2

6
 מחלות של מערכת

העצבים
G90

 הפרעות אחרות של
מערכת העצבים

00.010.2

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M0561.630.7פולינוירופתיה דלקתית

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M15

 תהליך ניווני של
הפרקים

92.4204.3

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M2020.520.4הפרעות מפרק אחרות

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M40

 מחלות ועיוותים של
עמוד השדרה

10.300.0

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M45

 מחלות של חוליות
עמוד השדרה

00.020.4

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M50

 עיוותים אחרים של
עמוד השדרה

256.7255.4

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M65

 הפרעות גידים ורקמה
סינובית

4311.65211.3

13
 מחלות של מערכת

השריר-שלד
M70

 הפרעות ברקמות רכות
אחרות

8121.810723.2

371100461100סה"כ

ICD10 -בהתאם לאבחנות ה *
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זה  טווח   ,Nerve, nerve root and plexus disorders  G50 הינו  ביותר  המשמעותי  הטווח  מהטבלה,  שרואים  כפי 
ישנם עוד שלושה  כן,  נוירולוגיות. כמו  ומחלות  ושלד  בנוגע למחלות שריר  מהווה כמחצית מכלל האבחנות שהתקבלו 
 M50-ו Disorders of synovium and tendon M65 , M70 Other soft tissue disorders ,טווחים משמעותיים
Other dorsopathies. מכיוון שבכל שאר הטווחים יש מעט אבחנות מדווחות, אנו נתמקד בטווחים המשמעותיים בלבד. 

טבלה מספר 17: מחלות מערכת העצבים ושריר-שלד 2013-2012: התפלגות מקרים ואחוזים ע"פ אבחנה 
ICD10 וע"פ הטווחים (Block) המובילים 

קוד 
הפרק

שם 
הפרק

קוד 
שם הטווחהטווח

קוד 
אבחנה 
ICD10

שם אבחנה 
ICD10

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

6

מחלות 
של 

מערכת 
העצבים

G50

הפרעות 
עצבים, 
שורשי 

עצב 
ומקלעות 

עצביות

G560
תסמונת 
התעלה 

הקרפלית
19954.524051.8

6

מחלות 
של 

מערכת 
העצבים

G50

הפרעות 
עצבים, 
שורשי 

עצב 
ומקלעות 

עצביות

G562
נגע של העצב 

האולנרי
123.3183.9

6

מחלות 
של 

מערכת 
העצבים

G50

הפרעות 
עצבים, 
שורשי 

עצב 
ומקלעות 

עצביות

00.010.2אחר

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M50

עיוותים 
אחרים 

של עמוד 
השדרה

M542
כאבים בצוואר 

"צוואר תפוס"
113.020.4

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M50

עיוותים 
אחרים 

של עמוד 
השדרה

M54561.6143.0כאבי גב תחתון



רישום מחלות תעסוקתיות בישראל

49

קוד 
הפרק

שם 
הפרק

קוד 
שם הטווחהטווח

קוד 
אבחנה 
ICD10

שם אבחנה 
ICD10

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M50

עיוותים 
אחרים 

של עמוד 
השדרה

102.7183.9אחר

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M65

הפרעות 
גידים 

ורקמה 
סינובית

M652
הסתיידות 

גידים בעיקר 
בכתף

113.0112.4

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M65

הפרעות 
גידים 

ורקמה 
סינובית

51.440.9אחר

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M65

הפרעות 
גידים 

ורקמה 
סינובית

M654

תסמונת 
דה קרוון 

הידועה גם 
כטנוסינוביטיס 

רדיאלית 
)סטילואידית(, 
)דלקת גידים 

רדיאלית(,

123.3245.2

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M65

הפרעות 
גידים 

ורקמה 
סינובית

M653164.4132.8אצבע הדק

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M70

הפרעות 
ברקמות 

רכות 
אחרות

M771
דלקת של 

עילית העלי 
הצידי

6116.76013.0

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M70

הפרעות 
ברקמות 

רכות 
אחרות

143.8286.0אחר

טבלה מס’ 17 )המשך(
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קוד 
הפרק

שם 
הפרק

קוד 
שם הטווחהטווח

קוד 
אבחנה 
ICD10

שם אבחנה 
ICD10

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

13

מחלות 
של 

מערכת 
השריר-

שלד

M70

הפרעות 
ברקמות 

רכות 
אחרות

M751
מחלת השרוול 

המסובב
82.2306.5

365100463100סה"כ

* לקבוצות "אחר" נכנסו אבחנות אשר שייכות כולן לטווח מסוים, אך בכל אחת מהן דווח על פחות מ-10 מקרים. 

הייתה האבחנה המובילה.  2013 תסמונת התעלה הקרפלית  בשנת  וגם   2012 בשנת  גם  לראות מהטבלה,  כפי שניתן 
האבחנה השכיחה הנוספת היא דלקת של עילית העילי הצידי - Tennis elbow( Lateral Epicondylitis(. שאר מחלות 

השריר שלד והמחלות הנוירולוגיות מהוות רק אחוזים בודדים מסה"כ האבחנות. 

טבלה מס' 18: תסמונת התעלה הקרפלית 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים, לפי 
ענף התעסוקה 

שם ענףקוד ענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

52.58.2135.422.1תעשיית מוצרי מזון14-16

20,36
 תעשיית עץ ומוצריו

ותעשיית רהיטים
115.542.162.525.1

27-28
 תעשיית מתכת בסיסית

 ומוצרי מתכת )למעט
מכונות וציוד(

3115.655.92610.847.0

2713.619.12711.320.5בנייה45

50
 כלי רכב, אופנועים

ואופניים ומכירת דלק
115.517.32610.842.0

52
 מסחר קמעוני )למעט

 מכירה, אחזקה ותיקון של
כלי רכב(

63.02.7104.24.3

77,79
 מינהל ציבורי של המדינה

והמוסדות הלאומיים
189.017.883.32.7

73.53.9135.46.8שירותי בריאות85

8040.23.810242.54.6אחר

טבלה מס’ 17 )המשך(
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שם ענףקוד ענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

31.5NA93.8NAנתון חסר

199100240100סה"כ

* לקבוצת "אחר" נכנסו ענפים אשר גם בשנת 2013 וגם בשנת 2012, בכל אחד מהם דווח על פחות מ-10 מקרים.

2013, השיעור הגבוה ביותר ל-10,000 מועסקים שאובחנו עם תסמונת  2012 וגם בשנת  מהטבלה רואים כי גם בשנת 
 2012 בשנת  וציוד(  מכונות  )למעט  מתכת  ומוצרי  בסיסית  מתכת  תעשיית   -  28-27 בענפים  נרשם  הקרפלית  התעלה 
50 - כלי רכב, אופנועים  2013 ענף  במקום השני יש את ענפים 20,36 - תעשיית עץ ומוצריו ותעשיית רהיטים, ובשנת 
ואופניים ומכירת דלק. מבחינת מספר הדיווחים, הן הדיווחים שהתקבלו בשנת 2012 והן בשנת 2013, בלט מספר המקרים 

הגבוה יחסית בענף הבנייה. 

טבלה מס’ 18 )המשך(
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מחלות של מערכת הנשימה 
אנו   5 בתרשים   .2012 בשנת  שהתקבלו  הדיווחים  מספר  מבחינת  השלישי  המחלות  סוג  היו  הנשימה  מערכת  מחלות 

מבחינים כי קיימת עלייה בחלק היחסי של הדיווחים על מחלות מערכת הנשימה בשנתיים האחרונות.

תרשים מס' 5: אחוז המקרים של מחלות מערכת הנשימה מכלל המקרים 2013-2011
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להלן התפלגות המקרים של מחלות דרכי הנשימה לפי אבחנות.

 ICD10 טבלה מס' 19: מחלות דרכי נשימה 2013-2012: התפלגות מקרים ואחוזים לפי אבחנה

קוד 
ICD10ICD10 אבחנה

20122013

מספר 
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים של 

מחלות מערכת 
הנשימה

מספר 
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים של 

מחלות מערכת 
הנשימה

J38
 מחלות של מיתרי הקול והגרון,

שלא סווגו במקום אחר
8653.110944.0

J38263.74116.5יבלות על מיתרי הקול

J452113.03012.1אסתמה, גנחת הסמפונות

J62
 פנוימוקוניוזיס בשל אבק המכיל

סיליקה
2716.74518.1

2213.6239.3אחר

162100248100סה"כ

* לקבוצת "אחר" נכנסו אבחנות אשר בכל אחת מהן דווח על פחות מ-10 מקרים. 

13.9

10.2
8.8
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סיליקוזיס  של  האבחנות  במספר  וכן  הקול,  מיתרי  מחלות  של  האבחנות  במספר  עלייה  ישנה  כי  לומר  ניתן  מהטבלה 
ואסתמה תעסוקתית. 

האף  רירית  דלקת  של  מקרים   15 למצוא  ניתן  יחד,   2013-2012 בשנים  "אחר",  בסעיף  בטבלה  שנכללו  האבחנות   בין 
ועוד שני מקרים של פלאקים פלאורלים אצל חשופים  6 מקרים של אסבסטוזיס   ,COPD 10 מקרים של   ,)Rhinitis(

לאסבסט לשעבר ומקרה אחד של ברליאוזיס )כל המקרים מפורטים בטבלה א' בנספחים(

מחלות דרכי הנשימה העליונות 

טבלה מס' 20: צרידות 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים לפי ענף התעסוקה 

קוד 
שם ענףענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

44.80.876.41.6תקשורת66

77,79

 מינהל ציבורי
 של המדינה

 והמוסדות
הלאומיים

4959.04.87871.62.6

78
 מינהל הרשויות

המקומיות
89.61.987.32.0

1012.00.31110.10.3חינוך80

1214.50.154.60.0אחר

83100109100סה"כ

* לקבוצת "אחר" נכנסו ענפים אשר בכל אחד מהם דווח על פחות מ-4 מקרים

ענפים  הם  התעסוקתיות,  הקול  מיתרי  מחלות  של  משמעותי  מספר  על  דווח  בהם  הענפים  כל  כי  מבחינים  מהטבלה 
המובילים  הענפים  הם  הלאומיים  והמוסדות  המדינה  של  ציבורי  מינהל   -  79  ,77 ענפים  השירותים.  לסקטור  השייכים 
בצרידות. לענפים אלו שייך משרד החינוך, כך שרוב עובדי ההוראה מופיעים תחת ענף זה. בין השנים 2013-2012 ירד 
2013 בכך  ידי השינוי שביצע הלמ"ס בשנת  זו מוסברת על  ירידה  השיעור בענף זה, על אף העלייה במספר המקרים; 
שהוסיף למניין כוח העבודה את חיילי צה"ל בסדיר ובקבע )תוספת של כ-300,000 עובדים לעומת השנה הקודמת(. )ראה 

הערה לטבלה 1, עמ' 11(



רישום מחלות תעסוקתיות בישראל

54

מחלות ריאה מסוג פנוימוקוניוזיס 
במקום השני, מבחינת מספר הדיווחים במחלות של מערכת הנשימה, נמצאות מחלות מסוג פנוימוקוניוזיס עקב חשיפה 

לאבק סיליקה ואבק מסוגים אחרים. ביחד הן מהוות 17% מסך כל המחלות של מערכת הנשימה.

טבלה מס' 21: מחלות ריאה מסוג סיליקוזיס 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים, לפי 
 ענף התעסוקה 

שם ענףקוד ענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים
מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

26
 מוצרים מינרליים 

אל-מתכתיים
2281.516.73986.731.0

27-28
תעשיית מתכת בסיסית 

ומוצרי מתכת )למעט 
מכונות וציוד(

13.70.224.40.4

13.70.412.20.5חשמל ומים40-41

27.40.124.40.2בנייה45

63-64
שירותים לתחבורה, אחסנה 

ומגרשי חנייה
13.70.2 00.0 0

00.0 012.20.1 שירותי בריאות85

 27100 45100סה"כ

מהטבלה ניתן לראות כי הרוב המוחלט של מחלות הסיליקוזיס התגלו בענף 26 - תעשיית מוצרים מינרליים אל-מתכתיים 
)מפעלי שיש(, הן בשנת 2012 והן בשנת 2013. כמו כן רואים שקיימת עלייה חדה במספר הדיווחים בשנת 2013. )ובשיעור 

– עלייה של 86%(.
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אסתמה תעסוקתית

טבלה מס' 22: אסתמה תעסוקתית 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים, לפי ענף 
 התעסוקה 

שם ענףקוד ענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

03,09
גידול בעלי חיים ותוצרתם; 

משקים מעורבים ובלתי מסווגים
15.31.20 0 0 

0 0.0 013.32.1 כרייה וחציבה10-13

421.10.7516.70.9תעשיית מוצרי מזון14-16

17-18
תעשיית טקסטיל ומוצרי 

הלבשה
0 0.00 26.71.4

20,36
תעשיית עץ ומוצריו ותעשיית 

רהיטים
15.30.4310.01.3

23-24
תעשיית כימיקלים ומוצריהם 

וזיקוק נפט
210.50.5 00 0 

0 026.71.6  0מוצרים מינרליים אל-מתכתיים26

27-28
תעשיית מתכת בסיסית ומוצרי 

מתכת )למעט מכונות וציוד(
0 0  013.30.2

0 0 013.30.5 תעשיית מכונות וציוד29-30

0 013.30.4  0תעשיית רכיבים אלקטרוניים32

 15.30.4 0 00תעשיית כלי הובלה35

315.80.2310.00.2בנייה45

50
כלי רכב, אופנועים ואופניים 

ומכירת דלק
0 0  0 013.30.2

15.30.113.30.1מסחר סיטוני51

52
מסחר קמעוני )למעט מכירה, 

אחזקה ותיקון של כלי רכב(
0 0  026.70.1

210.50.213.30.1מסעדות ושירותי אוכל56

0 0  15.30.10שמירה, אבטחה וניקיון75

15.30.1 0 0 0פעילויות עסקיות אחרות76

77,79
מינהל ציבורי של המדינה 

והמוסדות הלאומיים
0 0 0 13.30.0
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שם ענףקוד ענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

013.30.2  00 מינהל הרשויות המקומיות78

210.50.126.70.1שירותי בריאות85

0 013.30.1  0שירותי רווחה וסעד86

0 013.30.4  0מספרות ומכוני יופי95

 19100 30100סה"כ 

ושירותי אוכל מהווים שליש  - מסעדות   56 יחד עם ענף  - תעשיית מוצרי מזון,   16-14 כי ענפים  ניתן לראות  מהטבלה 
מהדיווחים על אסתמה תעסוקתית לשנת 2012. בשנת 2013 הענפים המובילים הם עדיין 14-16 - תעשיית מוצרי מזון. 

במקום השני בשנתיים אלו מופיע ענף 45 - בנייה.

 מחלות עור

 )Block( טבלה מס' 23: מחלות עור תעסוקתיות 2013-2012: התפלגות מקרים ואחוזים לפי טווח האבחנה 

שם הטווחקוד הטווח

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

L10 (Bullous disorders) 11.9 00.0מחלות שלפוחתיות

L204484.67193.4 דלקת העור ואקזמה

L4011.90 0.0הפרעות חזזיות-קשקשיות

L5023.822.6חרלת או סרפדת ופריחה אדמומית

L55
 הפרעות של העור והרקמה התת-עורית הקשורות

לקרינת השמש
35.833.9

L8011.90 0.0הפרעות אחרות בעור וברקמה התת-עורית

5210076100סה"כ

כפי שניתן לראות מהטבלה, דלקות העור )כל סוגי ה-dermatitis( הן הרוב המוחלט של מחלות העור שדווחו בשנים 
2013-2012. בנוסף אנו מבחינים כי בשנת 2013 יש עלייה של 25 מקרים )61%( בדיווח על מחלות עור. 

טבלה מס’ 22 )המשך(
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דרמטיטיס

טבלה מס' 24: דלקת עור תעסוקתית 2013-2012: מקרים, אחוזים ושיעורים ל-10,000 עובדים, לפי ענף 
 התעסוקה

קוד 
שם ענףענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

12.30.234.50.5תעשיית מוצרי מזון14-16

19
 תעשיית נעליים, עור

ומוצריו
00.0011.54.3

12.30.423.00.8הוצאה לאור ודפוס22

23-24
 תעשיית כימיקלים

ומוצריהם וזיקוק נפט
24.50.546.11.0

25
 תעשיית מוצרי פלסטיק

וגומי
24.51.034.51.4

27-28
 תעשיית מתכת בסיסית

 ומוצרי מתכת )למעט
מכונות וציוד(

24.50.457.60.9

12.30.400.00תעשיית מכונות וציוד29-30

31
 תעשיית מנועים

 חשמליים ואביזרים
לחלוקת חשמל

00.0011.51.0

32
 תעשיית רכיבים

אלקטרוניים
00.0023.00.8

34
 תעשיית ציוד תעשייתי
 לבקרה ולפיקוח, ציוד

רפואי ומדעי
00.0011.50.3

24.50.800.00תעשיית כלי הובלה35

36.80.234.50.2בנייה45

50
 כלי רכב, אופנועים

ואופניים ומכירת דלק
613.60.9710.61.1

36.80.300.00מסחר סיטוני51

52
 מסחר קמעוני )למעט
 מכירה, אחזקה ותיקון

של כלי רכב(
24.50.100.00

12.30.323.00.6בתי מלון ושירותי אירוח55
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קוד 
שם ענףענף

20122013

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

מספר 
מקרים

אחוז 
מסה"כ 
המקרים

שיעור 
ל-10,000 

עובדים

12.30.146.10.4מסעדות ושירותי אוכל56

00.0011.50.1הובלה יבשתית60

63-64
 שירותים לתחבורה,

אחסנה ומגרשי חנייה
12.30.211.50.2

12.30.600.00דואר ובלדרות65

12.30.211.50.2תקשורת66

00.0034.51.0מחקר ופיתוח73

24.50.300.00שמירה, אבטחה וניקיון75

12.30.100.00פעילויות עסקיות אחרות76

77,79
 מינהל ציבורי של המדינה

והמוסדות הלאומיים
24.50.200.00

78
 מינהל הרשויות

המקומיות
00.0011.50.2

24.50.100.00חינוך80

12.30.1812.10.4שירותי בריאות85

00.0023.00.1שירותי רווחה וסעד86

91
 ארגונים מקצועיים
וארגונים פוליטיים

12.30.500.00

511.41.71116.74.0מספרות ומכוני יופי95

4410066100סה"כ

כפי שניתן לראות מהטבלה, דלקות עור תעסוקתיות אינן מאפיינות בלעדית ענף תעסוקתי מסוים. עם זאת, ניתן לראות כי 
לפי מספר הדיווחים, במקום הראשון נמצאים ענפים 95 - מספרות ומכוני יופי ו-50 - כלי רכב, אופנועים ואופניים ומכירת 
דלק. בשנת 2013 רואים עלייה משמעותית בדיווח על דרמטיטיס בענף 85 - שירותי בריאות ובענף 95 - מספרות ומכוני 

יופי .

טבלה מס’ 24 )המשך(
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מחלות שדווחו בשכיחות נמוכה
מקרים אלו מהווים כ-3% מסך כל המקרים שדווחו בשנים 2013-2012.

כאמור, ההודעות הנרשמות ברישום הינן חשד למחלות תעסוקתיות. בחלק מהמקרים המופיעים בפרק זה הקשר הסיבתי 
בין מחלה לתעסוקה הינו בר דיון, אך בהתאם לנהלים דיווחים אלו נכללו ברישום. 

טבלה מס' 25: מחלות שדווחו בשכיחות נמוכה 2013-2012: מקרים ואחוזים לפי מערכת הגוף שנפגעה 
)ICD10( ע"פ פרקי הסיווג 

שם הפרקקוד הפרק
20122013

מספר 
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים

מספר 
מקרים

אחוז מסה"כ 
המקרים

410.5613.0מחלות זיהומיות1

1539.51532.6גידולים סרטניים2

513.200.0מחלות דם והפרעות במנגנון החיסון3

25.3510.9הפרעות נפשיות והתנהגותיות5

718.4715.2מחלות עיניים7

12.636.5מחלות לב וכלי דם9

25.300.0מחלות של מערכת העיכול11

18
 תסמינים, סימנים וממצאים מעבדתיים

חריגים שלא מפורטים במקום אחר
25.348.7

19
 תאונות, הרעלות והשלכות אחרות של

חשיפה לגורמים חיצוניים
00.0613.0

3810046100סה"כ

בהשוואה בין 2013 ל-2012 קיימת עלייה של כ-21% במחלות שאינן שכיחות, כאשר סה"כ קיימת עלייה של כ-4% במספר 
האבחנות שהתקבלו ברישום. 

כפי שניתן לראות מהטבלה, המחלה השכיחה ביותר בקבוצה זו היא סרטן תעסוקתי. כמחצית מכלל המקרים שדווחו היו 
סרטן עור. כמו כן דווחו 3 מקרים של סרטן בלוטת התריס, 2 מקרים של סרטן ריאות, 2 מקרים של מזות ליומה ומקרה 

אחד של סרטן מערות האף ועוד. לפירוט כל המקרים ניתן לפנות לטבלה א' בנספחים.

קיימות הערכות אשר מצביעות על כך שסרטן תעסוקתי מהווה בין 4% ל-20% מסה"כ המקרים של מחלות סרטן ]31,21[. 
2010 אובחנו בישראל 24,732 תושבים עם  בארץ מתגלים כל שנה כ-25,000 מקרים חדשים של מחלת סרטן. בשנת 
סרטן חודרני. לפי נתון זה, ההערכה המינימאלית של מספר המקרים של סרטן בעלי אטיולוגיה תעסוקתית היא כ-1,000 

מקרים בשנה ]41[. ניתן לראות כי קיימת תת-הערכה משמעותית ביותר בדיווח על גידולים סרטניים. 

19, תאונות, הרעלות והשלכות אחרות של חשיפה לגורמים חיצוניים, שייכות אבחנות אשר קיים באופיין מרכיב  לפרק 
תאונתי, אך במקרים מסוימים קיים קושי להפריד בין מחלה לתאונה )למשל כאשר פציעה הופכת כרונית(. כמו כן, נלקחה 

בחשבון אבחנתו של הרופא המדווח.

בין הדיווחים על מחלות עיניים, רוב המקרים הינם קטרקט. 
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סיכום 

עם הקמת הרישום למחלות תעסוקתיות, אחת המטרות הראשונות הייתה העלאת הדיווח על מחלות תעסוקתיות. מספר 
הדיווחים שהתקבלו בשנת 2012 גדל ב-46% לעומת שנת 2011, העלייה בכמות הדיווחים המשיכה גם בשנת 2013 אך 

התמתנה בצורה טבעית.

בשנת 2012 התקבלו דיווחים על 1,479 מקרים של מחלות תעסוקתיות. שיעור ההיארעות של מחלות תעסוקתיות שדווחו 
בארץ בשנת 2012 הוא כ-4.9 מקרים ל-10,000 מועסקים במשק; בשנת 2013 התקבלו דיווחים על 1,524 מקרים של 
מחלות תעסוקתיות והשיעור לשנה זו עמד על 4.5 מקרים ל-10,000 מועסקים. הירידה בהיארעות מוסברת על ידי כך 
שבשנת 2012 שינה הלמ"ס את מניין כוח העבודה בישראל והוסיף למניין גם את חיילי צה"ל בסדיר ובקבע. שינוי זה הגדיל 
את כוח העבודה בישראל בכ-300,000 עובדים לעומת השנה הקודמת. בשנים 2012 ו-2013 מקור הדיווחים העיקרי היו 
רופאים תעסוקתיים. בשנת 2012 התקבלו בנוסף גם דיווחים בודדים מרופאי משפחה ופנימאים ודיווח אחד מרופא עור. 
בשנת 2013 התקבלו דיווחים לגבי 16 מקרים חדשים של מחלות תעסוקתיות מהמחלקות עימן נעשתה פעילות להרחבת 

הדיווח )רופאי עור, ריאות ואלרגולוגיה ואימונולוגיה קלינית(. 

בחלוקה על פי גורם מדווח, הגורם המוביל הוא שירותי בריאות כללית. במקום השני נמצאת מכבי שירותי בריאות ובמקום 
השלישי נמצאות מרפאות פרטיות – שירותי בריאות מוסמכים. עם זאת, מרוב המרפאות של שירותי הבריאות המוסמכים 

לא התקבל דיווח בשנים 2012 ו-2013.

אחוז הדיווחים שהתקבל בשנת 2012 מכללית שירותי בריאות עולה על אחוז המבוטחים בקופה. בשנת 2013 תופעה זו 
כבר לא נצפתה, ואחוז הדיווחים משירותי בריאות כללית ירד. לעומת זאת, עלה אחוז הדיווחים ממכבי שירותי בריאות 

ועלה אף על היחס של אחוז המבוטחים בקופה זו. 

מספר הדיווחים מקופות חולים מאוחדת ולאומית קטן מאוד, גם ביחס למספר המבוטחים בקופות אלה, וגם אם לוקחים 
בחשבון את ההודעות שהתקבלו מחברת "הדים" בגין מבוטחי מאוחדת. נציין כי גם בקופות בהן הדיווח מתבצע באופן 

סדיר, קיימים פערים גדולים מבחינת הדיווח בין המרפאות בתוך הקופות.

בהסתכלות על הנתונים שהתקבלו ע"פ גודל המפעל אנו שמים לב כי המפעלים הגדולים המעסיקים מעל 100 עובדים 
הם המובילים מבחינת כמות ואחוזי הדיווח. עם זאת, מפעלים קטנים מהווים חלק משמעותי מאוד בדיווח, מה שמצביע על 
מודעות גבוהה ונגישות טובה של שירותי רפואה תעסוקתית במפעלים אלו. ניתן להניח כי קיימת השפעה של פרויקט הסיוע 
למפעלים קטנים, שמתבצע ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה, שכן כ-28% מהמפעלים 
הקטנים מהם התקבלו דיווחים, השתתפו בפרויקט. התפלגות מספר המקרים שדווחו לפי ענפי תעסוקה, מציב את ענפי 
התעסוקה התעשייתיים, כולל כרייה וחציבה )סדר B( במקום הראשון, אם כי בהסתכלות על השיעור ל-10,000 מועסקים 

בענף, סדר C- חשמל ומים הוא הגדול ביותר, כאשר הרוב המוחלט של מקרים הם ירידה בשמיעה. 

2012 החל דיווח על מחלות תעסוקתיות באמצעות הטופס המורחב, בהתאם להוראת מפקח העבודה הראשי.  בשנת 
בסוף שנת 2012 כל הדיווחים התקבלו על גבי הטופס הייעודי. כמו כן, בשנת 2012 נעשו פעולות להקמת מנגנון למחשוב 
וחזרה  גבי הטופס הייעודי  ירידה חדה בדיווח על  וכתוצאה מכך נצפתה   2013 הדיווח, אך פעולות אלו התמתנו בשנת 

לשימוש בטפסים הישנים.
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 )B, C( בהסתכלות רחבה על כלל הסדרים רואים שבין השנים יש ירידה במספר המקרים המדווחים בסדרים המובילים
ועליות מתונות ברוב הסדרים האחרים, כך שבסה"כ מתקבלת עלייה במספר המקרים המדווחים. בהתפלגות לפי משלחי 

יד, משלח היד "עובדים מקצועיים בתעשייה ובינוי" מהווים כשני שליש מהמקרים עליהם התקבל הדיווח.

מבחינת הנתונים הדמוגרפיים של החולים עליהם בוצע הדיווח, בהתפלגות לפי גיל, רוב המקרים היו בקבוצת הגיל -64
55 שנים. מבחינת הוותק במקצוע, הנתונים הקיימים הצביעו על כך שבשליש מהמקרים שדווחו הוותק היה פחות מ-10 
שנים. מבחינת התפלגות לפי מין, כ-80% מהמקרים המדווחים היו גברים. בנוגע ללאום, אנו מבחינים בשוני גדול מאוד בין 

השנים 2012 ל-2013, כך שבשלב זה לא ניתן להסיק מסקנות מנתונים אלו. 

בשנים 2013-2012 התקבלו ברישום שתי הודעות על עובדים זרים וארבע הודעות על עובדים מהרשות הפלסטינית.

המחלות שדווחו בשכיחות גבוהה בשנים 2013-2012 היו: מחלות מערכת השמע, מחלות מערכת שריר-שלד ומערכת 
העצבים, מחלות של מערכת הנשימה ומחלות עור. 

מעל מחצית מהמקרים המדווחים לרישום בכל שנה הם מחלות מערכת השמע. בשלוש השנים האחרונות, החלק היחסי 
של מחלות מערכת השמע מכלל המקרים המדווחים נמצא בירידה. 

ענפי התעסוקה המובילים בכמות הדיווחים על ירידה בשמיעה שהתקבלו הינם ענפים 28-27 - תעשיית מתכת בסיסית 
ומוצרי מתכת )למעט מכונות וציוד(, כאשר בין השנים 2013-2012 ניתן לראות ירידה משמעותית בכמות הדיווחים בענפים 
41-40 - ייצור חשמל וחלוקתו ו-30-29 - תעשיית  אלו. כמו כן, ירידה משמעותית בכמות הדיווחים נצפתה גם בענפים 

מכונות וציוד. יחד עם זאת קיימת עלייה משמעותית מאוד בכמות הדיווחים בענף 45 - בנייה. 

החל משנת 2012, נראית עלייה משמעותית בדיווח על מחלות נוירולוגיות ובעיות שריר ושלד הקשורות לעבודה. מחלות 
אלו נמצאות במקום השני לפי שכיחות הדיווח, כאשר המחלה המובילה היא תסמונת התעלה הקרפלית. 

מחלות מערכת הנשימה היו במקום השלישי בשכיחותן מכלל המקרים שדווחו בשנים 2012 ו-2013. החל משנת 2011 
נצפתה עלייה בחלק היחסי של מחלות אלו מכלל המקרים: כ-9% בשנת 2011 לעומת כ-14% מהמקרים בשנת 2013. 

צרידות מהווה את החלק הארי מהמקרים המדווחים של מחלות מערכת הנשימה. ענף התעסוקה המוביל בדיווח על 
מחלה זאת הוא 77,79 - מינהל ציבורי של המדינה והמוסדות הלאומיים, בו למעשה נכללים עובדי ההוראה אשר שייכים 

למשרד החינוך.

2013 נצפתה עלייה משמעותית במחלות מסוג פנוימוקוניוזיס, כאשר כמעט הוכפל הדיווח על מחלות מסוג זה  בשנת 
26 - מוצרים מינרליים אל-מתכתיים )מפעלי שיש(. במקום השלישי בין  והגיע ל-45 מקרים. רוב המקרים הגיעו מענף 
מובילים  מזון  מוצרי  תעשיית   -  16-14 ענפים  כאשר  תעסוקתית,  אסתמה  נמצאת  שדווחו  הנשימה  דרכי  של  המחלות 

מבחינת מספר המקרים שדווחו. יש לציין כי ענף 45 - בנייה מהווה חלק משמעותי בדיווח על אסתמה תעסוקתית. 

המקרים של מחלות העור התעסוקתיות שדווחו היו בעיקר דלקות עור, כאשר הענף המוביל הוא 95 -מספרות ומכוני יופי. 

בדיווח על מחלות שאינן שכיחות נצפתה עלייה גבוהה יחסית לעלייה בסה"כ האבחנות בין השנים 2013-2012. המחלות 
הנפוצות הן מחלות סרטן תעסוקתי, כאשר כמחצית מהדיווחים הינם סרטן עור. 

עם זאת, ההערכות של מספר מקרי הסרטן אשר לגביהם קיים חשד לאטיולוגיה תעסוקתית אשר בוצעו בעולם, מצביעות 
על כך שבארץ קיים תת-דיווח משמעותי על מחלות מסוג זה. 
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דיווח על מחלות תעסוקתיות

דו"ח שנתי
2013-2012

נספחים
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טופס הדיווח

  

 _/__/___טופס:__התאריך מילוי 

 המדווח  הרופא פרטים מזהים של .א
 :הרופא שם

 ___________שם משפחה: _________שם פרטי:
 ______________________רופא: מספר רישיון 

 ___________________שם שירות רפואי:____
 שם המרפאה:__________________________

 ________________________:כתובת המרפאה
 טלפון: _______________________________

 נבדקשל ה פרטים מזהים .ב
 ____________שם פרטי:_________________
 ____________שם משפחה:_______________

  _______________________:וןכ/דרת.ז. מספר
 _____ _:___________________הנבדק כתובת
 ______:____________________הנבדק טלפון

 אחרוןעיסוק ההפרטי  .ג
 עיסוק העובד )תיאור( _____________________

  :למ"ס(משלח יד )על פי סיווג 
 ___________שם:______________ קוד:____

 עבודה בעיסוק אחרון: תקופת
 _/____/___ _ עד_/___/___ -מ

  _________מעביד:_____________השם המפעל/
משרד  שלהממוחשבת מפעל במערכת ה פרמס

 _________: התמ"ת
  ________כתובת המפעל: _________________
  ________טלפון המפעל:__________________

 מחלה המדווחתל יםקשורה העיסוקפרטי * .ד
 : (למ"ס )על פי סיווג משלח יד

 _________שם:______________ __קוד:____
 ___________בד )תיאור( __________עיסוק העו

 : החשודדה בעיסוק עבו תקופת
 ____/__/__ עד ____/__/__-מ

  __________שם המפעל/מעביד _____________
 ________מס' מפעל במערכת של משרד התמ"ת__

 _______כתובת המפעל: __________________
 ______טלפון המפעל:____________________

סעיף זה ימולא במידה ועיסוק החשוד כקשור  *
 .למחלה המדווחת הוא שונה מהעיסוק האחרון

קשור חשוד כבמידה ויש יותר מעיסוק אחד ה
 ., ימולא המשמעותי מביניהםהמדווחת למחלה

 
 
 
 
 

 
 
  המחלהו הביקור פרטים על .ה

 קף בעיגול(ה) פיקוח כושר, קבלה, סיבת הביקור:
אחר 

 ________________________)פרט(_____
 תלונות וסימנילראשונה  חודש ושנה בו הופיעו

 /______ :חלהמה
 /__/______:אבחנההתאריך 
 ______________________________ :אבחנה

 ____________________________:ICDסיווג 

הקשורה עם התעסוקתית חשיפה התיאור  .ו
 המחלה המדווחת

 _______________________ :הסיכון גורם .1
 /__/______ חלת החשיפה:תאריך הת

 ___/__/____מועד סיום החשיפה: 
 גורם הסיכון: _______________________ .2

 /____/____ תאריך התחלת החשיפה:       
 /____/____מועד סיום החשיפה:        

מידע רלוונטי   .ז
 ____________________נוסף

____________________________________ 

 מסקנות: .ח
 בודתו ללא מגבלהמתאים לע .1
 אינו מתאים לעבודתו .2
מתאים לעבודתו במגבלות  .3

_________________________:הבאות
______________________________ 

 אחר: __________________________ .4

 :המלצות למניעה בעתיד .ט
_________________________________ 

_________________________________
_________________ ________________ 

 חתימת הרופא המדווח: __________ 

 :חותמת
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נספח ממצאים
טבלה א': התפלגות המקרים של מחלות תעסוקתיות לפי אבחנות בהתאם לסיווג ICD10 בשנים 2012-2013 

ICD 
Code

 Disease / Condition

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

A15
Respiratory tuberculosis, bacteriologically and 
histologically confirmed

10.0610.05

A153
Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified 
means

 00.0010.05

A23Brucellosis0 0.0020.11

B16Acute hepatitis B10.06 00.00

B25Cytomegaloviral disease0 0.0010.05

B86Scabies 00.0010.05

C30
Malignant neoplasm of nasal cavity and middle 
ear

0 0.0010.05

C34Malignant neoplasm of bronchus and lung10.06 00.00

C349
Malignant neoplasm: Bronchus or lung, 
unspecified

 00.0010.05

C43Malignant melanoma of skin40.23 0.00

C44Other malignant neoplasms of skin30.1780.43

C449Malignant neoplasm of skin, unspecified 00.0010.05

C45Mesothelioma0 0.0020.11

C53Malignant neoplasm of cervix uteri10.06 00.00

C61Malignant neoplasm of prostate10.06 00.00

C64
Malignant neoplasm of kidney, except renal 
pelvis

10.060 0.00

C73Malignant neoplasm of thyroid gland10.0620.11

C81Hodgkin's disease10.06 00.00

C859Non-Hodgkin's lymphoma, unspecified type10.060 0.00

C911Chronic lymphocytic leukaemia10.060 0.00

D04Carcinoma in situ of skin0 0.0010.05

D50Iron deficiency anaemia20.11 00.00

D690Allergic purpura10.06 00.00
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ICD 
Code

 Disease / Condition

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

D696Thrombocytopenia, unspecified10.06 00.00

D86Sarcoidosis10.06 00.00

F32Depressive episode 00.0010.05

F33Recurrent depressive disorder10.0620.11

F431Post-traumatic stress disorder0 0.0020.11

F522Failure of genital response10.060 0.00

G20Parkinson's disease0 0.0010.05

G24Dystonia10.06 00.00

G560Carpal tunnel syndrome19911.3824012.83

G561Other lesions of median nerve00.0010.05

G562Lesion of ulnar nerve120.69180.96

G62Other polyneuropathies 00.0010.05

G90Disorders of autonomic nervous system 00.0010.05

H10Conjunctivitis10.06 00.00

H108Other conjunctivitis20.11 00.00

H110Pterygium0 0.0010.05

H26Other cataract30.1730.16

H268Other specified cataract 00.0010.05

H269Cataract, unspecified10.0620.11

H40Glaucoma 00.0010.05

H72Perforation of tympanic membrane 00.0010.05

H811Benign paroxysmal vertigo10.06 00.00

H90Conductive and sensorineural hearing loss10.06 00.00

H903Sensorineural hearing loss, bilateral94453.9782343.99

H931Tinnitus1679.551789.51

H933Disorders of acoustic nerve 00.0010.05

I514Myocarditis, unspecified 00.0010.05

I73Other peripheral vascular diseases0 0.0010.05

I730Raynaud's syndrome10.06 00.00

טבלה א’ )המשך(
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ICD 
Code

 Disease / Condition

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

I83Varicose veins of lower extremities0 0.0010.05

J30Vasomotor and allergic rhinitis30.17 00.00

J302Other seasonal allergic rhinitis 00.0010.05

J303Other allergic rhinitis10.0650.27

J304Allergic rhinitis, unspecified10.06 00.00

J31Chronic rhinitis, nasopharyngitis and pharyngitis10.06 00.00

J310Chronic rhinitis10.06 00.00

J370Chronic laryngitis10.0610.05

J38
Diseases of vocal cords and larynx, not  
elsewhere classified

854.861095.83

J381Polyp of vocal cord and larynx30.1780.43

J382Nodules of vocal cords30.17341.82

J383Other diseases of vocal cords10.060 0.00

J40Bronchitis, not specified as acute or chronic 00.0010.05

J44Other chronic obstructive pulmonary disease40.2320.11

J449
Chronic obstructive pulmonary disease,  
unspecified

10.0630.16

J45Asthma191.09301.60

J450Predominantly allergic asthma20.110 0.00

J61
Pneumoconiosis due to asbestos and other 
mineral fibres

40.2320.11

J62Pneumoconiosis due to dust containing silica271.54452.41

J63Pneumoconiosis due to other inorganic dusts10.06 00.00

J632Berylliosis 00.0010.05

J65Pneumoconiosis associated with tuberculosis 00.0010.05

J67Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust10.06 00.00

J679
Hypersensitivity pneumonitis due to unspecified 
organic dust

0 0.0010.05

J680
Bronchitis and pneumonitis due to chemicals, 
gases, fumes and vapours

0 0.0010.05

טבלה א’ )המשך(
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ICD 
Code

 Disease / Condition

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

J689
Unspecified respiratory condition due to  
chemicals, gases, fumes and vapours

 00.0010.05

J80Adult respiratory distress syndrome 00.0010.05

J841
Other interstitial pulmonary diseases with  
fibrosis

0 0.0010.05

J849Interstitial pulmonary disease, unspecified10.0610.05

J920Pleural plaque with presence of asbestos20.11 00.00

K71Toxic liver disease20.11 00.00

L130Dermatitis herpetiformis10.06 00.00

L20Atopic dermatitis40.23 00.00

L23Allergic contact dermatitis110.63130.69

L230Allergic contact dermatitis due to metals30.17100.53

L231Allergic contact dermatitis due to adhesives0 0.0020.11

L232Allergic contact dermatitis due to cosmetics 00.0030.16

L233
Allergic contact dermatitis due to drugs in  
contact with skin

0 0.0010.05

L234Allergic contact dermatitis due to dyes 00.0030.16

L235
Allergic contact dermatitis due to other chemical 
products

 00.0070.37

L236
Allergic contact dermatitis due to food in contact 
with skin

0 0.0010.05

L238Allergic contact dermatitis due to other agents10.06 0.00

L24Irritant contact dermatitis20.1150.27

L240Irritant contact dermatitis due to detergents30.1730.16

L241Irritant contact dermatitis due to oils and greases20.1120.11

L242Irritant contact dermatitis due to solvents00.0060.32

L243Irritant contact dermatitis due to cosmetics0 0.0010.05

L246
Irritant contact dermatitis due to food in contact 
with skin

 00.0010.05

L25Unspecified contact dermatitis30.17120.64

טבלה א’ )המשך(
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ICD 
Code

 Disease / Condition

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

L253
Unspecified contact dermatitis due to other 
chemical products

0 0.0020.11

L259Unspecified contact dermatitis, unspecified cause10.06 00.00

L30Other dermatitis150.86 00.00

L301Dyshidrosis ]pompholyx[ 00.0010.05

L40Psoriasis10.06 00.00

L50Urticaria10.06 00.00

L500Allergic urticaria10.0610.05

L505Cholinergic urticaria 00.0010.05

L562Photocontact dermatitis ]berloque dermatitis[0 0.0010.05

L57
Skin changes due to chronic exposure to  
nonionizing radiation

20.1120.11

L570Actinic keratosis10.060 0.00

L82Seborrhoeic keratosis10.060 0.00

M13Other arthritis0 0.0010.05

M131Monoarthritis, not elsewhere classified20.1120.11

M138Other specified arthritis10.06 00.00

M139Arthritis, unspecified30.170 0.00

M15Polyarthrosis20.1100.00

M16Coxarthrosis ]arthrosis of hip[0 0.0010.05

M17Gonarthrosis ]arthrosis of knee[ 00.0020.11

M18Arthrosis of first carpometacarpal joint0 0.0010.05

M189
Arthrosis of first carpometacarpal joint,  
unspecified

20.11130.69

M19Other arthrosis50.2930.16

M224Chondromalacia patellae10.060 0.00

M245Contracture of joint0 0.0010.05

M255Pain in joint10.0610.05

M430Spondylolysis10.06 00.00

M47Spondylosis0 0.0010.05

טבלה א’ )המשך(
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ICD 
Code

 Disease / Condition

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

M471Other spondylosis with myelopathy0 0.0010.05

M50Cervical disc disorders 00.0020.11

M500Cervical disc disorder with myelopathy10.0630.16

M502Other cervical disc displacement10.0610.05

M509Cervical disc disorder, unspecified10.0610.05

M510
Lumbar and other intervertebral disc disorders 
with myelopathy

0 0.0010.05

M512Other specified intervertebral disc displacement10.06 00.00

M519Intervertebral disc disorder, unspecified20.110 0.00

M54Dorsalgia40.2390.48

M542Cervicalgia110.6320.11

M543Sciatica0 0.0010.05

M545Low back pain60.34140.75

M65Synovitis and tenosynovitis20.1130.16

M652Calcific tendinitis110.63110.59

M653Trigger finger160.91130.69

M654Radial styloid tenosynovitis ]de Quervain[120.69241.28

M658Other synovitis and tenosynovitis0 0.0010.05

M659Synovitis and tenosynovitis, unspecified10.060 0.00

M674Ganglion20.11 00.00

M702Olecranon bursitis10.060 0.00

M703Other bursitis of elbow10.0610.05

M705Other bursitis of knee40.2340.21

M72Fibroblastic disorders 00.0010.05

M720Palmar fascial fibromatosis ]Dupuytren[0  0.0020.11

M75Shoulder lesions0 0.0010.05

M751Rotator cuff syndrome80.46301.60

M753Calcific tendinitis of shoulder30.1750.27

M754Impingement syndrome of shoulder0 0.0010.05

טבלה א’ )המשך(
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ICD 
Code

 Disease / Condition

20122013

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

מספר 
מקרים 

אחוז 
מסה"כ 
מקרים

M755Bursitis of shoulder20.1130.16

M759Shoulder lesion, unspecified10.060 0.00

M770Medial epicondylitis 00.0070.37

M771Lateral epicondylitis613.49603.21

M772Periarthritis of wrist 00.0010.05

M773Calcaneal spur 00.0010.05

M774Metatarsalgia10.06 00.00

M779Enthesopathy, unspecified0 0.0010.05

M797Fibromyalgia10.06 00.00

R05Cough 00.0010.05

R49Voice disturbances20.110 0.00

R490Dysphonia 00.0030.16

S635Sprain and strain of wrist 00.0010.05

S832Tear of meniscus, current 00.0010.05

T599
Toxic effect: Gases, fumes and vapours,  
unspecified

0 0.0010.05

T752Effects of vibration0 0.0010.05

T783Angioneurotic oedema 00.0020.11

Z030Observation for suspected tuberculosis10.060 0.00

17491001871100סה"כ

טבלה א’ )המשך(
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