
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הלאומי לבקרת מחלות  המרכז

 למחלות תעסוקתיות הרישום

 הבטיחות מינהל

 

 

רישום מחלות 

תעסוקתיות 

 בישראל

 2015דוח 

 372 פרסום מס' 2017 מאי 



 

 

 :ועריכת הדוח כתיבה

 מחלות תעסוקתיותלם ושיהר תמנהל – רחל רענןד"ר 

 מחלות תעסוקתיותלם ושיהר תרופא – מרים קלבנובד"ר 

 תעסוקתיותמחלות ל םושירופא מבקר נתונים הר –ד"ר אחמד כבהא 

 עוזרת מחקר הרישום למחלות תעסוקתיות –גב' אביטל סטרק 

 לבקרת מחלותהלאומי המרכז רופאה בכירה,  –ד"ר מיכל בלומברג 

 יעוץ סטטיסטי : 

 מחלות תעסוקתיותל סטטיסטיקאית הרישום – גב' יוליה בליודניקוב

 :תודות

 לחברי ועדת ההיגוי של הרישום למחלות תעסוקתיות

 גב' ורדה אדורדס, ד"ר לובה פושנוי, פרופ' תמי שוחט, ד"ר רחל רענן, 

 ד"ר מרים קלבנוב, ד"ר אחמד כבהא, ד"ר אלי רוזנברג,

 פרופ' יהודה לרמן, גב' רבקה סנסלו, מר הרצל מלכה, ד"ר שלמה משה,

 ., ד"ר מונל רורליך, ד"ר רז דקלד"ר דני סלודובניק

 התעסוקתיות המרפאות מנהלי לכל

 

 



 

 

 :ממצאים

 מספר הדיווחים .1

על מחלות תעסוקתיות וחשד  הודעות 5,2,2 למחלות תעסוקתיות התקבלו ברישום 5102בשנת 

 נתון זה מציג(. 0)טבלה  2מחלות מקצוע שלדיווחים על מקרים  ,5,12 1מתוכם סווגו .למחלות אלו

עליה של ו ;5102, בהשוואה לשנת במספר המקרים 01.0%של במספר ההודעות ו 6%.,עלייה של 

 ., טרם הקמת הרישום5100, בהשוואה לשנת על מקרים במספר הדיווחים 62.2%

 01,111 -ל ,.2עומד על  5102של מחלות תעסוקתיות מדווחות בישראל בשנת  3השיעור הגולמי

   .5102שנת בעובדים  01,111-ל 2.5עובדים, לעומת 

 

 מספר דיווחים ושיעור 9  1111-1114 בשניםמחלות תעסוקתיות 9 1טבלה מספר 

 110111 -שיעור ל  מס' מקרים מס' הודעות שנה

 עובדים

1111  1,160   

1111 1,690 1,480  4.9 

1112 1,766 1,528  4.6 

1113 2,214 1,850  5.2 

1114 10252 10125  4.5 

 

 מקור הדיווח .2

 הגוף המדווח  2.1

מכבי מ' -ו 'שירותי בריאות כללית' מ בדיווחיםמקורם ברישום  שהתקבלומהמקרים  01% -כ

. התפלגות זו דומה (5)טבלה  (בהתאמה ,"מכבי" -ומ "כלליתמ" 5%.,5-ו 2.2%,) 'שירותי בריאות

                                                             
 לאחר סינון של הודעות כפולות והודעות לא רלוונטיות. 1
המונח הודעות מתייחס לכלל הדיווחים שהתקבלו; והוא כולל גם דיווחים כפולים )קרי, דיווח זהה שהתקבל  משני  2

מקורות דיווח שונים לפחות(, וגם דיווחים שאינם מתייחסים למחלה תעסוקתית )כלומר, מצבים אחרים, כדוגמת 
ת(. אי לכך, קיים פער בין מספר ההודעות וכדומה, שתויגו בטעות כהודעות על מחלות תעסוקתיו BEI -חריגה ב

 למספר המקרים של מחלות תעסוקתיות עליהם התקבל דיווח.
 שיעור גולמי הינו שיעור שאיננו מתייחס לתת אוכלוסייה מסוימת. 3



 

 

חלק עשתה מיקור חוץ ל 5102עד לשנת ש ,שנצפתה בשנים הקודמות. קופ"ח מאוחדת התפלגותל

מהו אחוז הדיווח המדויק  לדעתלא ניתן היה שירותי הבריאות התעסוקתית שלה )ועל כן מ

מהמקרים; ירידה  1.2%דיווחה על קופ"ח לאומית מהמקרים.  5.2%, דיווחה השנה על (ממנה

  .5102בהשוואה לשנת 

, 1.6, 2.5, 2.0עמד על ( 2-02,בגיל העבודה )גילאי  מבוטחים 01,111 -ל הדיווחשיעור , 5102בשנת 

, לאומית וקופ"ח מאוחדתקופ"ח , 'שירותי בריאותמכבי ', 'שירותי בריאות כללית' , ב1.0 -ו

 .בהתאמה

 6.5%-דיווחו על כשירותי רפואה תעסוקתיים מוסמכים שאינם ניתנים במסגרת קופות החולים 

רובם רופאים ב, נציין כי שירותי הבריאות המוסמכים הם מקרים( 026מסך ההודעות )

-כנוסף לכך,  .(במפעלים השונים עצמםבחלקם תעסוקתיים שעובדים מחוץ לקופות החולים )

מחלקות עור ממחלקות מומחים כדוגמת מהדיווחים מתקבלים מבתי חולים ממשלתיים ) 1.2%

 וריאות(. 

הגוף פי לאחוז ושיעור  0מקריםמספר 9 1114מחלות תעסוקתיות בשנת 9 1טבלה מספר 

 9המדווח

מספר  הגוף המדווח

 מקרים

מספר מבוטחים  אחוז

 *14-54 בגילאי 

)נכון לנובמבר 

1113) 

-שיעור ל

110111 

בגילאי  מבוטחים

14-54 

 5.1 2,539,453 63.5 1,293 שירותי בריאות כללית

 4.2 1,276,947 26.2 533 מכבי שירותי בריאות

 0.7 5450387 2.3 47 מאוחדת

 0.1 3310565 0.3 5 לאומית

   7.2 147 שירותי בריאות מוסמכים

   0.5 10 יםחולים ממשלתי בתי

   0.1 1 ממונה בטיחות



 

 

   100 2,036 סה"כ

   https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_271.pdf   1113 לאומי ביטוח מדוח נלקחו קופה בכל המבוטחים מספר נתוני*

 

 המדווח רופאהמומחיות  2.2

 יםמורש רופאיםכולל ) מסך המקרים שדווחו לרישום מקורם מרופאים תעסוקתיים 00.2%

  .דיווח של רופאי עור ורופאי ריאותיתר המקרים מקורם מ .(2)טבלה מספר  ברפואה תעסוקתית(

 קודמות.השנים דומה לזו שנצפתה ב 5102בשנת התפלגות מומחיות הרופא המדווח 

 רופאהפי מומחיות ל מספר מקרים ואחוז9 1114מחלות תעסוקתיות בשנת 9 2טבלה מספר 

 9המדווח

 אחוז מספר מקרים מומחיות

 98.5 2,005 רופא תעסוקתי

ברפואה  מורשהרופא 

 0.9 19 *תעסוקתית

 0.3 7 רופא עור

 0.1 2 רופא ריאות

 0.04 1 ממונה בטיחות )לא רופא(

 0.04 1 רופא פנימאי

 0.04 1 אורטופד

 100 2,036 סה"כ 

 מורשה לעסוק בתחום.אך  שאינו מומחה ברפואה תעסוקתית0הוא רופא ברפואה תעסוקתית מורשה * רופא 

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_271.pdf


 

 

 המחוז המדווח 2.3

מהמקרים מחצית מעל ל .תל אביב והמרכז אחוז הדיווח הגבוה ביותר התקבל ממחוז 5102בשנת 

כרבע עובדים.  01,111-למקרים  6.2 עמד על השיעורוהתקבלו ממחוז זה, ( 0%..2) המדווחים

 עובדים 01,111-ל 5., עמד עלבמחוז זה  המקרים ( ושיעור52.6%ממחוז צפון ) דווחו המקריםמ

 . (2)טבלה מספר 

 2.5 -, ו2.0, 5.,, 6.2עמד על  5102בשנת מקום העבודה לפי מחוז  המקרים התפלגות שיעור

שונה במעט בהשוואה ההתפלגות  המרכז, צפון, ירושלים והדרום, בהתאמה.ובמחוזות ת"א 

, השונים מחוזותב 2.2-ו 2.,, 6.2, 2.2עמד על  המקריםבה שיעור  ,5102בשנת  למקרים שדווחו

 בהתאמה.

מקרים0 אחוז ושיעור לפי מחוז  מספר9 91114 מחלות תעסוקתיות בשנת 3טבלה מספר 

 מקום העבודה

מחוזהשם  *עובדים 110111-שיעור ל אחוז מספר מקרים    

 7.4 58.1 1,183 ת"א והמרכז )תעשייה ובניה(

 6.2 24.7 503 צפון

 5.9 10.7 217 ירושלים

 3.2 6.5 133 דרום

 100 2,036 סה"כ

 לקו מעבר חלה אינה התעסוקתית והבריאות הבטיחות בתחום החקיקה'. ש"איו' מחוז ולגבי' ידוע לא' מחוז לגבי מידע מכילים ס"הלמ נתוני  

 .לרישום דיווח עבורו מתקיים לא ולכן0 הירוק

 

 דמוגרפיחתך  .3

 מיןולאום  3.1

 היו %..02, מהאוכלוסייה היהודיתהיו  ממקרי התחלואה התעסוקתיים %...6 ,5102 בשנת

 -ו גבריםב דווחו עבור תחלואה מהמקרים 2.2%.". אחר"כ תויגו 2%., -ו מהאוכלוסייה הערבית

  .נשיםב 6%.,0



 

 

העובדת בישראל עמד על  האוכלוסייהמחלות תעסוקתיות בכלל  של המדווחים המקרים  שיעור

האוכלוסייה  בקרב 2.5, האוכלוסייה היהודיתבקרב  עובדים 01,111-ל 2.2 :עובדים 01,111-ל ,.2

עובדים,  01,111-ל ...בקרב גברים עמד על   יםהמדווחהמקרים ". שיעור "אחר 01.6 -ו הערבית

 1..בקרב גברים יהודים,  01,111-ל ,..עמד על  המקריםעובדות. שיעור נשים  01,111-ל 5.1 לעומת

בקרב נשים  01,111-ל 5.2 -ובקרב נשים יהודיות,  01,111-ל 0.0בקרב גברים ערבים,  01,111-ל

  ערביות.

 

  



 

 

 9ומין *לפי לאום 0 אחוז ושיעורקריםממספר 9 1114מחלות תעסוקתיות בשנת 9 4טבלה מספר 

 לאום ערבי כולל ערבים מוסלמים0 ערבים נוצרים0 בדואים ודרוזים: לאום אחר כולל נוצרים שאינם ערבים ולאומים אחרים*

 

 

  

  סה"כ  אחר  ערבים  יהודים 

מספר  

קריםמ  

-שיעור ל אחוז

110111 

 עובדים

מספר  

 מקרים

-שיעור ל אחוז

110111 

 עובדים

מספר  

 מקרים

-שיעור ל אחוז

110111 

 עובדים

מספר  

()אחוזמקרים  

שיעור 

 110111ל

 עובדים 

 1,696   -------- 81.7 107  8.0 89.0 268  8.6 82.4 1,321 גברים

(72.2%)  

8.8 

 340    -------- 18.3 24  2.4 11.0 33  1.9 17.6 283 נשים

(15.6%)  

2.0 

 2,036  10.7 100 131  5.2 100 301    5.3 100   1,604 סה"כ 

 

5.6 



 

 

 גיל  3.2

 .33-24 -0 ו43-34ולאחריה  53-44עבור קבוצת הגיל המקרים דווחו  מירב0 1114 תשנב

 עבור נרשמו ביותר הגבוהים התחלואה שיעוריומעלה.  34בני  דווחו עבורמהמקרים  66%

 1113 בשנת שנרשמו לנתונים דומה זו תמונה. 43-34 -ו0 ומעלה 054 53-44 הגילים קבוצות

 (.5)טבלה 

 

קבוצת לפי מספר מקרים0 אחוז ושיעור 9 1114מחלות תעסוקתיות בשנת 9 5טבלה מספר 

  9גיל

 110111-שיעור ל

 עובדים
 קבוצת גיל מספר מקרים אחוז

0.3 1.6 14 17-13 

1.5 5.4 132 14-23 

3.7 15.1 326 24-33 

8.8 17.2 578 34-43 

15.1 27.1 777 44-53 

 54מעל  209 11.2 12.3

 סה"כ  2,036 100 5.6

 

 

  מאפייני התעסוקהממצאים על פי  .4

 תעסוקההענפי  4.1

 תעשייהה ענףעבור ( מהמקרים דווחו 816) 34% 0 בדומה לשנים קודמות11140בשנת 

( 8.6%מקרים ) 187הענפים הבאים בסדר יורד9 עבור  יתר המקרים דווחו .)כרייה וחרושת(

( 5.6%מקרים ) 125מנהל ציבורי: מ( 8.4%מקרים ) 183מסחר סיטוני וקמעוני ותיקונים: מ



 

 

ר הענפים עמדו על יתחשמל ומים. מ( 5.1%מקרים ) 112-תחבורה0 אחסנה ותקשורת: ומ

( היה חסר מידע על ענף 8.5%מקרים ) 185-. לציין שב(4%-מ אחוזים בודדים )פחות

בולטים באחוזי הדיווח הנמוכים הינם ענפי החקלאות והבינוי אשר  (.6)טבלה  התעסוקה

 טומנים במסגרתם סיכונים פיזיים וסביבתיים רבים.

 תעסוקה9 הלפי ענף ואחוז מספר מקרים  11149מחלות תעסוקתיות בשנת 9 6טבלה מספר 

יםמקרמספר  שם ענף קוד ענף   אחוז 

A 1.3 26 חקלאות 

B )45.0 917 תעשייה )כרייה וחרושת 

C 6.0 123 חשמל ומים 

D )4.4 90 בינוי )בנייה ועבודות הנדסה אזרחית 

E 9.7 198 מסחר סיטוני וקמעוני ותיקונים 

F 0.7 14 שירותי אירוח ואוכל 

G 6.7 136 תחבורה0 אחסנה ותקשורת 

H 0.3 7 בנקאות0 ביטוח 

I 1.3 27 שירותים עסקיים 

J 9.5 194 מינהל ציבורי 

K 1.1 23 חינוך 

L 3.5 71 שירותי בריאות0 רווחה וסעד 

M 0.7 14 שירותים קהילתיים0  חברתיים0 אישיים ואחרים 

 

 9.6 196 לא ידוע

 100 2,036 סה"כ   

 

 

 



 

 

  מקום העבודהגודל  4.2

בהתאם לסיווג  גודל מקום העבודה מוגדר על פי מספר העובדים בו והוא מסווג לקטגוריות שונות 

, אחוז המקרים המדווחים הגבוה ביותר 5102מינהל הבטיחות. בדומה לשנים קודמות, בשנת 

( 262) 2%..0 -עובדים ומעלה ו 211( נרשם במקומות עבודה גדולים במיוחד, בהם עובדים 0%..5)

(. מקומות עבודה אלה מאופיינים לרוב במערך .עובדים )טבלה  500עד  011ת העבודה של במקומו

בטיחות מוסדר, הכולל נהלים ברורים לעמידה בדרישות החוק בתחומי הבטיחות והבריאות ה

 התעסוקתית.

עובדים(  01 -( מהמקרים מקורם במקומות העבודה הקטנים )פחות מ.22) 55.2%לעומת זאת,

 עובדים. 52-ודה מתחת לומקומות העב

מערכת השמע לתחלואה הקשורה הפילוח של האבחנות שהתקבלו מעלה כי אחוז ההודעות לגבי 

מפעלים בהם מספר ב 22.0%לעומת  61%עובדים ) 52-גבוה יותר במפעלים בהם עובדים למעלה מ

יותר  (, ומספר האבחנות לגבי מערכת הנשימה, העצבים, ושריר שלד נמוך52-העובדים נמוך מ

 .(בהתאמה 06%-, ו2.,0,% 02.5%, לעומת %..2-, ו6.0%, 2%..)

סביר להניח כי חלקם הגבוה של מקומות העבודה הקטנים בדיווח , כפי שבא לידי ביטוי לאורך 

תעסוקתית הרפואה השירותי ל, מצביע על מודעות גבוהה ונגישות טובה 5105-5102התקופה 

לכך קיימת לפרויקט הסיוע למפעלים קטנים, אשר  במקומות עבודה אלו. תרומה משמעותית

והכיל אלפי מפעלים קטנים. מנתוני הדיווח לרישום בשנת  5102 - 5112התקיים בישראל בשנים 

היו  %,.22 מכלל הדיווחים על מחלות התעסוקתיות אצל עובדי מפעלים קטנים,  , עולה כי 5102

ים. בנוסף, נמצא כי לתהליכי רישוי עסקים לגבי עובדי המפעלים שהשתתפו בפרויקט מפעלים קטנ

( ממקומות %,.,5של מקומות העבודה יש השפעה על הדיווח לרישום. נמצא כי מעל לרבע )

ניהלו תהליך רישוי עסקים,  ,5102-התקבל דיווח ברישום ב עובדיהםאשר לגבי ,העבודה הקטנים 

תית, לרבות הפניית עובדים במסגרתו נדרש בעל העסק לעמוד בהוראות בטיחות ובריאות תעסוק

לבדיקות רפואיות. כחמישית מהמפעלים הקטנים עבורם התקבלו דיווחים על התחלואה 

התעסוקתית השתתפו בשנים אחרונות הן בפרויקט הסיוע למפעלים קטנים והן בתהליך רישוי 

 עסק.

תם בנוסף, יתכן שניתן להסביר חלק מהתרומה לנתח הדיווח הגבוה ממפעלים קטנים ביכול

בעלי בעיה רפואית המוגבלת של המפעלים מסוג זה להתאים את סביבת העבודה לעובדים 



 

 

 קשורהתופעה זו יתכן כי . היקף תופעה זו לא נבחן על ידינו, אולם המשפיעה על כשירותם לעבודה

וכתוצאה  ,לעליה בפניות העובדים למרפאות התעסוקתיות לקבלת אישורי אי כשירות לעבודה

 מכך לעליה בדיווח לרישום.

  מפעל9הלפי גודל  ואחוזמספר מקרים  11149מחלות תעסוקתיות בשנת 9 7טבלה מספר 

 אחוז מקריםמספר  גודל מקום העבודה

 )מספר עובדים(

 22.5 458  8עד  1

 8.6 176   13עד  11

 7.4 151 38עד  14

 10.0 203 88עד  41

 18.4 374 188עד  111

 28.1 573 ומעלה 211

 5.0 101 לא ידוע

 100 2,036 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 משלח יד 4.3

(. 5-7בינוי )סדר במהמקרים המדווחים התקבלו עבור עובדים מקצועיים בתעשייה ו 51%-כ

)כמחצית מסך המקרים  והבינוי מענף התעשייה המקרים שדווחונתון זה מתיישב עם מספר 

 (.8( )טבלה והבינוי התעשייהלענף המדווחים שויכו 

 לפי משלח יד9ואחוז מספר מקרים  11149מחלות תעסוקתיות בשנת 9 8טבלה מספר 

קוד סדר 

משלח היד 

(1882) 

מספר  (1882)שם סדר משלח היד 

 מקרים

 אחוז

 1.9 38 בעלי משלח יד אקדמי 0

 10.6 215 בעלי מקצועות חופשיים וטכניים 1

 1.1 23 מנהלים 2

 3.8 77 עובדי פקידות 3

 4.6 93 סוכנים0 עובדי מכירות ועובדי שירותים 4

 1.0 20 עובדים מקצועיים בחקלאות 5

עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי0 ועובדים  6-8

 מקצועיים

1,235 60.7 

 8.8 180 מקצועיים-עובדים בלתי 9

 6.5 144 משלח יד לא ידוע 

 100 2,036 סה"כ    

 

 אבחנות התפלגות הממצאים על פי  .5

הניתוח מתייחס לאבחנות ולא כאשר עוסק בהתפלגות האבחנות, ניתוח הנתונים בסעיף זה 

למקרים. מקרה מוגדר כמקרה ייחודי בהתאם לשלושה משתנים: תעודת זהות, מספר מפעל, 

של סיווג המחלה.  ICD -ושנת אבחנה. אבחנה מוגדרת על פי צירוף המשתנים תעודת זהות וקוד ה



 

 

לדוגמה, יתכן כי  .מקרים ,512-אבחנות ל 5016 -בחנות הינו גדול ממספר המקריםכך, מספר הא

 עבור אותו אדם התקבל דיווח אחד המכיל שתי אבחנות שונות.

 (ICD -הסיווג ב פרק)מערכות הגוף שנפגעו לפי שדווחו אבחנות התפלגות ה 5.1

אומדן כללי לגבי התפלגות  הצגתמאפשרת  ICD -בסיווג ההצגת הנתונים בצורתה ע"פ פרק 

המחלות התעסוקתיות לפי מערכות הגוף השונות. בהצגת הנתונים ע"פ פרק נספר כל פרק פעם 

אחת למקרה, משמע, אם לאדם התקבלה הודעה המכילה שתי אבחנות מאותו הפרק )ירידה 

ערכת פגיעה במ בשמיעה וטנטון( הוא נספר כמקרה אחד לפרק זה כיוון שזה חלק מאותה המחלה.

מהאבחנות היו  כעשירית ,אחריה .5102בשנת  (2.1%,השכיחה ביותר ) האבחנההשמע הינה 

, %,.0-ו 0.0% ,01.0%שלד )-שרירעצבים ונשימה ,  הבאות בנפרד: מערכותמה תכל אחקשורות ל

ביתר המערכות אובחנו  .2%..1גידוליים סרטניים ומהאבחנות  %,.2 היוו מחלות עור (.בהתאמה

כי  לצייןדיווחים על פגיעה במערכת השמע, יש  לגבי. , בדומה לשנים קודמותבודדים בלבדמקרים 

בלבד  אחת ממרפאה התקבלו מתוכם( %,.55) 212 כאשר, דיווחים .0,22התקבלו  5102בשנת 

 (.01)טבלה  5102 בשנת אובחנו שלא מקרים עבור הודעות וכללו

ל הדיווחים, אשר נובעת מעלייה ובכמות סך הכחלה עלייה  5102, בשנת 5102בהשוואה לשנת 

 לא נצפתה מגמת עלייה בדיווח על אבחנות אחרות.. משמעותית בדיווח על פגיעה במערכת השמע

 

 לפי שדווחו האבחנות התפלגות9 1114-1111תעסוקתית בשנים  ות9 מחל11טבלה מספר 

 (ICD10) הסיווג פרקי פי על שנפגעה הגוף מערכת

 שנה שם הפרק

2012   2013   2014   2015   

 מספר  
 מקרים

מספר  אחוז
 מקרים

מספר  אחוז
 מקרים

מספר  אחוז
 מקרים

 אחוז

 64.0 1,348 54.1 1054 51.6 829 61.3 952 מערכת השמע

 10.9 230 13.6 264 13.4 215 9.7 151 מערכת הנשימה

 9.9 209 13.5 263 15.6 250 13.1 204 מערכת העצבים

 מערכת השריר
 שלד

158 10.2 193 12.0 232 11.9 203 9.6 

 3.6 75 3.9 75 4.7 75 3.4 52 עור

 0.9 18 1.2 23 0.9 15 1.0 16 גידולים סרטניים

 0.2 5 0.5 10 0.4 7 0.5 7 מערכת הראייה

  0 1  0.4 8 0.4 6 0.0 0תאונות0 הרעלות 



 

 

והשלכות אחרות 
של חשיפה 

 לגורמים חיצוניים
תסמינים0 סימנים 

וממצאים 
מעבדתיים שאינם 
מפורטים במקום 

 אחר

2 0.1 4 0.3 6 0.3 2 0.1 

הפרעות נפשיות 
 והתנהגותיות

2 0.1 5 0.3 5 0.3 4 0.2 

     0.1 2 0.2 3 0.1 1 לב וכלי דם

 0.1 2 0.1 2 0.0 0 0.0 0 מערכת העיכול

 0.1 3 0.1 1 0.4 6 0.1 2 מחלות זיהומיות

מחלות דם 
והפרעות במנגנון 

 החיסון

4 0.3 0 0.0 1 0.1 2 0.1 

מערכת המין ודרכי 
 השתן

 1 1 1 1 1 1 1 1 

גורמים המשפיעים 
על מצב הבריאות 

והקשר עם שירותי 
 הבריאות

 1 0  0 0 0 0 5 0.2 

 1 1  0.1 1 0.0 0 0.2 3 אחר

 100 2,107 100 1,947 100 1,608 100 1,554 סה"כ

 ICD10 -חולקת הפרקים בעל פי  מערכותאבחנות לפי את ההטבלה מציגה --

 בשכיחות גבוהה הגוף שעבורן התקבלו דיווחיםבמערכות  התפלגות האבחנות 5.2

מערכות )קרי האבחנות( שנתנו עבור  ICD 10 -ת קודי היות התפלגוובטבלאות הבאות מוצג

-11שלד ומערכת העצבים0 וגידולים סרטניים )טבלאות ה 0שרירהוהנשימה0 העור0 השמע0 

מקרים של מחלות תעסוקתיות אשר דווחו לגבי מערכת  10426התקבלו  1114בשנת  (.14

 (.11השמע )טבלה 

 

 

 

 



 

 

אחוז מספר אבחנות ומערכת השמע9   11149מחלות תעסוקתיות בשנת  119מספר טבלה 

 ICD-109 קודי לפי

 אחוז מספר מקרים אבחנה ICD10קוד 

H833 Noise effects on inner ear (NIHL) 1,342 87.3 

H931 Tinnitus 195 12.7 

 100 1,537   סה"כ 

 

על  מהדיווחים 0.0%,) והגרון הקול במיתרי מחלותמקרים של  0,5התקבלו ברישום  5102בשנת 

 2-ומקרים של סיליקוזיס  22 -ו ,(2%..מקרי אסתמה תעסוקתית ) 55 ,מחלות מערכת הנשימה(

 .(05)טבלה  (הנשימה מערכת מחלות על מהדיווחים 2%..0) אסבסטוזיס של מקרים

 קודי אחוז לפימספר אבחנות ומערכת הנשימה9  11149מחלות תעסוקתיות בשנת 9 11 טבלה

ICD-10 9 

 אבחנה ICD10קוד 
מספר 

 מקרים
 אחוז

J30 Vasomotor and allergic rhinitis 12 4.5 

J32 Chronic sinusitis 2 0.8 

J38 Diseases of vocal cords and larynx 162 61.1 

J44 

Chronic obstructive pulmonary disease, 

unspecified 9 3.4 

J45 Asthma 22 8.3 

J47 Bronchiectasis 1 0.4 

J61-J62 

Pneumoconiosis due to asbestos and 

silica 49 18.5 

J630-8 Pneumoconiosis due to other specified 3 1.1 



 

 

inorganic dusts 

J668 

Airway disease due to specific organic 

dusts 1 0.4 

J684 

Chronic respiratory conditions due to 

chemicals, gases, fumes and vapours 1 0.4 

J841-9 Interstitial pulmonary diseases  3 1.1 

 100.0 265   סה"כ

 

 (.02העור )טבלה  מקרים של דיווחים עבור מערכת ,6התקבלו  5102בשנת 

 קודי אחוז לפימספר אבחנות ו9 עורמערכת ה 11149מחלות תעסוקתיות בשנת 9 12טבלה 

ICD-109 

קוד 

ICD10 
 אבחנה

מספר 

 מקרים
 אחוז

L23-L236 Allergic contact dermatitis 12 15.8 

L24-L243 Irritant contact dermatitis 10 13.2 

L25-L259 Unspecified contact dermatitis 43 56.6 

L570 Actinic keratosis 5 6.6 

  Other 6 7.9 

 סה"כ 

 

76 100 

  Epidermal thickening, unspecifiedלדוגמא9  דווחו רק פעם אחתנמצאות אבחנות ש otherתחת הגדרת  -

  



 

 

אשר האבחנה כ(, %,.2.גפיים העליונות )לרוב אבחנות שריר ושלד ומערכת העצבים מתייחסות 

  מכלל הפגיעות. 22.0%, המהווה (CTS) תסמונת התעלה הקרפלית הינההשכיחה ביותר 

 העצבים אבחנות של מחלות שריר ושלד ומערכת  מכלל  %..,פגיעות בעמוד השדרה מהוות 

  . (02)טבלה 

מספר שלד ומערכת העצבים9  0מחלות שריר 11149מחלות תעסוקתיות בשנת 9 13טבלה 

 ICD-10 9קודאחוז לפי אבחנות ו

 אבחנה ICD10קוד 
מספר 
 אחוז מקרים

     גפיים עליונות  

G560 Carpal tunnel syndrome 197 43.1 

G561 Other lesions of median nerve 2 0.4 

G562 Lesion of ulnar nerve 18 3.9 

M65-M652 Synovitis and tenosynovitis 12 2.6 

M653 Trigger finger 16 3.5 

M654 
Radial styloid tenosynovitis [de 
Quervain] 25 5.5 

M75-M755 Shoulder lesions 29 6.3 

M770 Medial epicondylitis 5 1.1 

M771 Lateral epicondylitis 67 14.7 

M772 Periarthritis of wrist 2 0.4 

M189 
Arthrosis of first carpometacarpal joint, 
unspecified 18 3.9 

     עמוד השדרה  

G542 
Cervical root disorders, not elsewhere 
classified 3 0.7 

M50-M509 Cervical disc disorders 12 2.6 

M51-M519 

Other intervertebral disc disorders 
('thoracic, thoracolumbar and 
lumbosacral disc disorders) 16 3.5 

     שונות  

M13-M19 Other arthritis, arthrosis (excl. M189) 21 4.6 

M797 Fibromyalgia 2 0.4 

  Other 12 2.6 

 100 457 סה"כ   

 Achilles tendinitisנמצאות אבחנות שדווחו רק פעם אחת לדוגמא:  'אחר'תחת הגדרת 

 



 

 

 .עור סרטן היו המדווחים סרטןכמחצית ממקרי ה

מספר אבחנות ואחוז לפי  גידולים סרטניים9 11149מחלות תעסוקתיות בשנת 9 14טבלה 

 ICD-109קודי 

 אחוז מספר מקרים אבחנה ICD10קוד 

C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 1 5.6 

C43 Malignant melanoma of skin 1 5.6 

C44 Other malignant neoplasms of skin 8 44.4 

C45 Mesothelioma 1 5.6 

C67 Malignant neoplasm of bladder 4 22.2 

C81 Hodgkin's disease 2 11.1 

D04 Carcinoma in situ of skin 1 5.6 

    18 100 

 

 

  (n≤5)  מחלות בשכיחות נמוכה  5.3

 אבחנות שאינן שכיחות עמדו על אחוזים בודדים בדומה לשנים קודמות.

 

 :הסיכון. התפלגות גורמי 6

רעש0 רטט0 גורמים של המחלות התעסוקתיות כללו גורמי הסיכון  מהדיווחים עולה כי

הכוללות9 סיליקה0 אבק מזיק )כולל אסבסט(0  00 מאמץ קולי0 וחשיפות נוספותארגונומיים

 קרינה0 שחיקה0 וחומרים כימיים נוספים.



 

 

 נספח:

 ICD10 9קודי  מספר אבחנות ואחוז לפי9 1114מחלות תעסוקתיות בשנת 

קוד 

ICD10 

מספר  אבחנה

 מקרים

 אחוז 

A481 Legionnaires' disease 1 0.04 

B182 Chronic viral hepatitis C 2 0.08 

C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 1 0.04 

C43 Malignant melanoma of skin 1 0.04 

C44 Other malignant neoplasms of skin 8 0.34 

C45 Mesothelioma 1 0.04 

C67 Malignant neoplasm of bladder 4 0.17 

C81 Hodgkin's disease 2 0.08 

D04 Carcinoma in situ of skin 1 0.04 

D86 Sarcoidosis 2 0.08 

F067 Mild cognitive disorder 1 0.04 

F329 Depressive episode, unspecified 1 0.04 

F431 Post-traumatic stress disorder 1 0.04 

F432 Adjustment disorders 1 0.04 

G542 Cervical root disorders, not elsewhere classified 3 0.13 

G560 Carpal tunnel syndrome 196 8.25 

G561 Other lesions of median nerve 2 0.08 

G562 Lesion of ulnar nerve 18 0.76 

H041 Other disorders of lacrimal gland 1 0.04 

H268 Other specified cataract 4 0.17 



 

 

קוד 

ICD10 

מספר  אבחנה

 מקרים

 אחוז 

H833 Noise effects on inner ear 5 0.21 

H903 Sensorineural hearing loss, bilateral 1,337 56.27 

H931 Tinnitus 195 8.21 

J30 Vasomotor and allergic rhinitis 5 0.21 

J303 Other allergic rhinitis 4 0.17 

J304 Allergic rhinitis, unspecified 3 0.13 

J32 Chronic sinusitis 2 0.08 

J370 Chronic laryngitis 1 0.04 

J38 

Diseases of vocal cords and larynx, not 

elsewhere classified 125 5.26 

J381 Polyp of vocal cord and larynx 4 0.17 

J382 Nodules of vocal cords 31 1.30 

J384 Oedema of larynx 1 0.04 

J42 Unspecified chronic bronchitis 1 0.04 

J449 

Chronic obstructive pulmonary disease, 

unspecified 8 0.34 

J45 Asthma 16 0.67 

J450 Predominantly allergic asthma 6 0.25 

J47 Bronchiectasis 1 0.04 

J61 

Pneumoconiosis due to asbestos and other 

mineral fibres 5 0.21 

J62 Pneumoconiosis due to dust containing silica 44 1.85 



 

 

קוד 

ICD10 

מספר  אבחנה

 מקרים

 אחוז 

J630 Aluminosis (of lung) 1 0.04 

J632 Berylliosis 1 0.04 

J638 

Pneumoconiosis due to other specified inorganic 

dusts 1 0.04 

J668 

Airway disease due to other specific organic 

dusts 1 0.04 

J684 

Chronic respiratory conditions due to chemicals, 

gases, fumes and vapours 1 0.04 

J841 

Other interstitial pulmonary diseases with 

fibrosis 1 0.04 

J848 Other specified interstitial pulmonary diseases 1 0.04 

J849 Interstitial pulmonary disease, unspecified 1 0.04 

K40 Inguinal hernia 2 0.08 

L20 Atopic dermatitis 1 0.04 

L23 Allergic contact dermatitis 6 0.25 

L230 Allergic contact dermatitis due to metals 1 0.04 

L233 

Allergic contact dermatitis due to drugs in 

contact with skin 1 0.04 

L235 

Allergic contact dermatitis due to other chemical 

products 3 0.13 

L236 

Allergic contact dermatitis due to food in contact 

with skin 1 0.04 



 

 

קוד 

ICD10 

מספר  אבחנה

 מקרים

 אחוז 

L24 Irritant contact dermatitis 5 0.21 

L240 Irritant contact dermatitis due to detergents 3 0.13 

L241 

Irritant contact dermatitis due to oils and 

greases 1 0.04 

L243 Irritant contact dermatitis due to cosmetics 1 0.04 

L25 Unspecified contact dermatitis 38 1.60 

L252 Unspecified contact dermatitis due to dyes 1 0.04 

L253 

Unspecified contact dermatitis due to other 

chemical products 1 0.04 

L259 

Unspecified contact dermatitis, unspecified 

cause 3 0.13 

L282 Other prurigo 1 0.04 

L506 Contact urticaria 1 0.04 

L563 Solar urticaria 1 0.04 

L570 Actinic keratosis 5 0.21 

L814 Other melanin hyperpigmentation 1 0.04 

L859 Epidermal thickening, unspecified 1 0.04 

M13 Other arthritis 2 0.08 

M17 Gonarthrosis [arthritis of knee] 8 0.34 

M189 

Arthrosis of first carpometacarpal joint, 

unspecified 18 0.76 

M190 Primary arthrosis of other joints 2 0.08 



 

 

קוד 

ICD10 

מספר  אבחנה

 מקרים

 אחוז 

M192 Other secondary arthrosis 1 0.04 

M199 Arthrosis, unspecified 8 0.34 

M232 

Derangement of meniscus due to old tear or 

injury 1 0.04 

M255 Pain in joint 1 0.04 

M50 Cervical disc disorders 1 0.04 

M500 Cervical disc disorder with myelopathy 2 0.08 

M501 Cervical disc disorder with radiculopathy 3 0.13 

M502 Other cervical disc displacement 1 0.04 

M503 Other cervical disc degeneration 2 0.08 

M509 Cervical disc disorder, unspecified 3 0.13 

M511 

Lumbar and other intervertebral disc disorders 

with radiculopathy 2 0.08 

M512 Other specified intervertebral disc displacement 1 0.04 

M513 Other specified intervertebral disc degeneration 1 0.04 

M518 Other specified intervertebral disc disorders 1 0.04 

M519 Intervertebral disc disorder, unspecified 11 0.46 

M542 Cervicalgia 1 0.04 

M549 Dorsalgia, unspecified 1 0.04 

M65 Synovitis and tenosynovitis 9 0.38 

M652 Calcific tendinitis 3 0.13 

M653 Trigger finger 16 0.67 



 

 

קוד 

ICD10 

מספר  אבחנה

 מקרים

 אחוז 

M654 Radial styloid tenosynovitis [de Quervain] 25 1.05 

M674 Ganglion 1 0.04 

M704 Prepatellar bursitis 1 0.04 

M720 Palmar fascial fibromatosis [Dupuytren] 1 0.04 

M722 Plantar fascial fibromatosis 1 0.04 

M75 Shoulder lesions 1 0.04 

M750 Adhesive capsulitis of shoulder 3 0.13 

M751 Rotator cuff syndrome 18 0.76 

M753 Calcific tendinitis of shoulder 3 0.13 

M754 Impingement syndrome of shoulder 3 0.13 

M755 Bursitis of shoulder 1 0.04 

M766 Achilles tendinitis 1 0.04 

M77 Other enthesopathies 1 0.04 

M770 Medial epicondylitis 5 0.21 

M771 Lateral epicondylitis 67 2.82 

M772 Periarthritis of wrist 2 0.08 

M797 Fibromyalgia 2 0.08 

M843 Stress fracture, not elsewhere classified 1 0.04 

M890 Algoneurodystrophy 1 0.04 

N01 Rapidly progressive nephritic syndrome 1 0.04 

R05 Cough 1 0.04 

R490 Dysphonia 1 0.04 



 

 

קוד 

ICD10 

מספר  אבחנה

 מקרים

 אחוז 

Z572 Occupational exposure to dust 1 0.04 

Z573 Occupational exposure to other air contaminants 4 0.17 

    2,376 100.00 

 

 

 

 

 


