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 :תקציר

ה מחלחשד לעל  הודעות 1,070ברישום למחלות תעסוקתיות התקבלו  2112בשנת 

כל הודעה יכולה להכיל יותר מאבחנה אחת פר ) בקרב האוכלוסייה העובדת תעסוקתית

קוד נפגע ולפי זיהוי ) המקרים 2,737מציג את ח זה "דו, מכלל ההודעות שהתקבלו .(מקרה

של מחלות ( יחשבו כאותו מקרה באותה הודעהשניתנו  שונים כאשר קודי סיווג, ICD10סיווג 

והודעות שאינן  כפולים לאחר הורדת) רישוםקריטריוני האשר נמצאו מתאימים ל, תעסוקתיות

פרק הסיווג ) מערכות גוףאבחנות לפי  2,790כוללים  מקרים אלו .(על מחלות תעסוקתיות

  .ICD10סיווג קוד אבחנות לפי  1,2,9-ו ICD10)1-ב

בהשוואה לשנת  ,במספר המקרים 11.1%במספר ההודעות ושל  9.5%זוהי ירידה של 

ראה )שבאה לידי ביטוי במגוון המחלות המדווחות , עליה בטיב הדיווח נצפתה, מנגד .2112

 . ובשלמות המידע המדווח ובאיכותו( המשך

יתר המקרים דווחו . דווחו על ידי רופאים תעסוקתיים( 55.9%)כמעט כל המקרים המדווחים 

 .על ידי רופאי ריאות ורופאים כלליים

-מקרים ל 9.5 –בריאות  שיעור המקרים המדווחים היה הכי גבוה בקרב רופאי מכבי שירותי

 -ל 3.1 -ואחר כך בקרב רופאי שירותי בריאות כללית , בגיל העבודה מבוטחים 11,111

מקרים לכל  1.9שיעורים אלו מהוויים ירידה של , ל"עבור כל אחת מהקופות הנ. 11,111

 .2112לעומת שנת  מבוטחים 11,111

 -קודמותהשנים ווחה בזו שדדומה ל 2112של המקרים בשנת הדמוגרפית התפלגות ה

השיעור של מחלות תעסוקתיות גבוה  .הינם יהודים 22.2%-ו, ם גבריםינהמהמקרים  22.9%

-גברים יהודים ו 11,111-ל 2.3)מועסקים גברים  11,111-ל 2.2גברים ועומד על בקרב יותר 

 11,111-ל 2.1) מועסקותנשים  11,111-ל 2.3זאת לעומת . (גברים ערבים 11,111-ל 9.9

 .(נשים ערביות 11,111-ל 2.9-נשים יהודיות ו

 מסך 92%היוותה ש, פגיעה במערכת השמע הייתההשכיחה ביותר  התעסוקתית האבחנה

מהווים את מספר ואחוז האבחנות  2112נתוני , עם זאת .לפי מערכות גוף האבחנות

 .הנמוכים ביותר שדווחו עבור מערכת השמע מתחילת הרישום

 

                                                           
פי פרקי הסיווג -הצגת האבחנות עלמתאפשרת על ידי הצגת התפלגות המחלות התעסוקתיות לפי מערכות הגוף השונות  1

ירידה , לדוגמא)לציין כי אם התקבלה עבור אותו עובד הודעה המכילה שתי אבחנות שונות מאותו הפרק יש . ICD10-ב

   .יספר פעם אחת בלבד באותו פרק המקרה, (בשמיעה וטנטון
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פגיעה דיווחים על במיוחד בשלד והשריר  פגיעה במערכתה בדיווחים על יעלי הנצפת, מנגד

מחלות  הדיווחים עלמספר , 2112בהשוואה לשנת . (כולל צרידות) הנשימהבמערכת 

התקבלו גם דיווחים  2112שנת ב, כמו כן .בהתאמה, 99%-וב  32%-עלה ב ואלבמערכות 

כן מחלות שהמודעות ו ,(מקרים 3)כגון מחלת פרקינסון  ,על מחלות תעסוקתיות שאינן נפוצות

מחלות נפשיות כתוצאה משחיקה והתעמרות כגון , אליהן כמחלות תעסוקתיות נמוכה

לציין כי נתוני הרישום ממשיכים להצביע על תת דיווח משמעותי  (.מקרים 9)בעבודה 

 . 2112מקרים בלבד בשנת  12עם  , בגידולים תעסוקתיים

שהתקבל  נתונים קובץלראשונה בדוח זה מוצגים ממצאים ראשוניים מ, ילוטבמסגרת פי

 ניקוי לאחר . 2112בשנת  עבודה כפגיעת ידו על שהוכרו מקרים לגבי לאומי לביטוח מהמוסד

שילוב  .לרישום כה עד מוכרים היו שלא תעסוקתיות מחלות של מקרים 1,522 זוהו ,הקובץ

 בשנת בארץ התעסוקתית התחלואה של יותר שלמה תמונה מספק המידע משני מקורות אלו

2112. 
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 :מבוא

חשד למחלה בנוגע למקרי דיווחים ה מתבססים עלנתוני הרישום למחלות תעסוקתיות 

שהתקבלו במנהל הבריאות והבטיחות , בלבד תעסוקתית בקרב האוכלוסייה העובדת

במסגרת פקודת תאונות  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,התעסוקתית

 .לציין כי תאונות עבודה אינם נכללים בנתוני הרישום .1599, (הודעה)יד -ומחלות משלח

 .המידע נכלל בנתוני הרישום, במידה ודווח על מחלה תעסוקתית בקרב עובדים זרים, מנגד

 . מדובר על מקרים בודדים בשנה

 .מקרים ואבחנות, רדה בין הודעותכאשר ישנה הפ, הנתונים בדוח מוצגים לפי שנת הדיווח

, קרי) כפולים דיווחים גם כולל והוא, שהתקבלו הדיווחים לכלל מתייחס הודעות המונח

 בנתוני כבר שמוכר מקרה או שונים דיווח מקורות משני לפחות שהתקבל זהה דיווח

 BEI -ב חריגה, לדוגמה) תעסוקתית למחלה מתייחסים שאינם דיווחים וגם, (הרישום

מקרה מוגדר לפי זיהוי נפגע וקוד סיווג (. תעסוקתית מחלה על כהודעה בטעות שתויגה

ICD10 , האבחנות   .יחשבו כאותו מקרהכאשר קודי סיווג שונים שניתנו באותה הודעה

( ICD10-פרק הסיווג ב)לפי חלוקה למערכות גוף , מתייחסות לכלל האבחנות שנתנו למקרים

באותה מערכת , שלאותו מקרה תתכן יותר מאבחנה אחת, אןמכ. ICD10או לפי קוד סיווג 

  .גוף או במערכות גוף נפרדות
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 :יםממצא

 מספר הדיווחים .2

 המחללחשד הודעות על  2,159התקבלו ברישום למחלות תעסוקתיות  2112בשנת 

זוהי ירידה . 2כמקריםנקלטו ברישום  1,232 ,ןמתוכ. בקרב האוכלוסייה העובדת תעסוקתית

טבלה ) 2112בהשוואה לשנת , במספר המקרים 11.1%במספר ההודעות ושל  9.5%של 

1.) 

 2112שנת שדווח עבור ת בישראל קתיתעסו המחלעם חשד ל מקריםהשיעור הגולמי של 

על  עמדה 2112אוכלוסיית העובדים בארץ בשנת )מועסקים במשק  11,111 -ל 9.9עמד על 

 .שדווח מאז הקמת הרישוםזהו השיעור הנמוך ביותר . (3אנשים 3,529,511

מספר , מספר הודעות: 1022-1027מחלות תעסוקתיות בשנים דיווח על : 2טבלה מספר 

 עובדים 20,000-מקרים ושיעור ל

 

 מקור הדיווח .1

 הגוף המדווח  .1.2

שירותי בריאות כללית  דווחו על ידי 2112בשנת  של מחלות תעסוקתיות מהמקרים 55%-כ

אחוזי הדיווח משתי הקופות הללו  .(בהתאמה, 93.2%-ו 99.2%)ומכבי שירותי בריאות 

                                                           
2

והוא כולל גם , המונח הודעות מתייחס לכלל הדיווחים שהתקבלו. שאינן על מחלות תעסוקתיותלאחר סינון של הודעות כפולות והודעות 
וגם דיווחים שאינם , (או מקרה שמוכר כבר בנתוני הרישום דיווח זהה שהתקבל לפחות משני מקורות דיווח שונים, קרי)דיווחים כפולים 

מוגדר , לעומת זאת, המונח מקרה(. שתויגה בטעות כהודעה על מחלה תעסוקתית BEI -חריגה ב, לדוגמה)מתייחסים למחלה תעסוקתית 
קיים פער בין מספר , אי לכך. כאשר קודי סיווג שונים שניתנו באותה הודעה יחשבו כאותו מקרה, ICD10לפי זיהוי נפגע וקוד סיווג 

 .הדוח מתמקד במספר המקרים .דעות למספר המקרים של מחלות תעסוקתיות עליהם התקבל דיווחההו
3

 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2112נתונים לגבי האוכלוסייה העובדת בארץ נלקחו מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל לשנת  

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2018&Vol=69&CSubje
ct=30 

 
 

 11,111 -שיעור ל  מקרים' מס הודעות' מס שנה

 עובדים

2111  1,160   

2112 1,690 1,480  4.9 

2113 1,766 1,528  4.6 

2119 2,214 1,850  5.2 

2119 2,323 2,132  9.2 

2112 2,215 1,532  9.2 

2112 2,159 1,232  9.9 

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2018&Vol=69&CSubject=30
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2018&Vol=69&CSubject=30
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טבלה ) (29-19גילאי ) בגיל העבודה אנשיםכפול שכללית מבטחת כמעט  אף על פי, דומים

2) . 

עמד על  בגיל העבודהשירותי בריאות מבוטחי מכבי  11,111 -שיעור הדיווח ל, 2112בשנת 

-ל 3.1בשירותי בריאות כללית עמד השיעור על . 2112בשנת  2.3לעומת  ירידה, 9.5

גם שיעור זה . כמחצית מהשיעור שדווח על ידי מכבי שירותי בריאות, מבוטחים 11,111

  .2112בשנת  3.9 השיעור של לעומתמבוטחים  11,111-ל 1.9של ירידה מהווה 

בהשוואה לשנת  .מאוחדת ולאומית משמעותית נמוכים יותרשיעורי הדיווח מקופות החולים 

שיעור . עובדים 11,111-ל 1.2שמרה על שיעור דיווח של  אוחדתקופת חולים מ, 2112

 11,111-שירותי בריאות הינו הנמוך ביותר ועמד על מקרה אחד ל לאומיתהדיווח מ

 . 2112שנת ב 1.5 לעומת ,מבוטחים

, מוסמכים בריאותשירותי . התקבלו גם ממקורות נוספיםדיווחים על מחלות תעסוקתיות 

בחלקם במפעלים , יםעובדים מחוץ לקופות החולהשהינם ברובם רופאים תעסוקתיים 

 מהמקרים( 9) 1.2%, בנוסף(. מקרים 92) המקריםמסך  3.3%דיווחו על , השונים עצמם

בשנת . (כדוגמת מחלקות עור וריאות, ממחלקות מומחים)התקבלו מבתי חולים ממשלתיים 

  .בטיחות ם עלמונימלא התקבלו דיווחים מ 2112

מספר : לפי הגוף המדווח 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 1טבלה מספר 

 (בגיל העבודה)מבוטחים  20,000-אחוז ושיעור ל, מקרים

מספר מבוטחים  אחוז מספר מקרים הגוף המדווח
 *19-29  בגילאי

נכון לנובמבר )
2119) 

 11,111-שיעור ל
 בגילאימבוטחים 

19-29 

שירותי בריאות 
 כללית

779 44.6 2,555,100 3.0 

מכבי שירותי 
 בריאות

751 43.2 1,301,350 5.8 

 1.6 668,162 6.1 106 מאוחדת

לאומית שירותי 
 בריאות

44 2.5 438,966 1.0 

שירותי בריאות 
 מוסמכים

57 3.3 -- -- 

בתי חולים 
 ממשלתיים

4 0.2 -- -- 

 -- -- 0.0 1 ממונה בטיחות

כ"סה  2,737 100.0 -- -- 

   2112בכל קופה נלקחו מדוח ביטוח לאומי  19-29בגילאי נתוני מספר המבוטחים *

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker289/seker_289.pdf 

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker289/seker_289.pdf
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 מומחיות הרופא המדווח .1.1

 .(3טבלה ) בדיווח מרופא תעסוקתימקורם  2112בשנת המקרים מ 55.9%

: המדווח לפי מומחיות הרופא 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 3טבלה מספר 

 מספר מקרים ואחוז

 אחוז מספר מקרים מומחיות הרופא המדווח

 99.4 1,727 רופא תעסוקתי
 0.2 4 רופא ריאות

 0.3 6 רופא כללי
כ"סה  1,737 100 

 מחוז מקום העבודה  .1.3

 ממחוז וכחמישית  והמרכז אביב תל ממחוז דווחו( 92.9%) מהמקרים כמחצית 2112 בשנת

 (. 9 טבלה( )22.1%) צפון

: העבודה מקום מחוז לפי 1027 בשנת תעסוקתיות מחלות על דיווח: , מספר טבלה

 אחוזו מקרים מספר

המחוזשם   אחוז מספר מקרים  

א והמרכז "ת  823 47.4 

 22.0 383 צפון

 15.0 260 ירושלים

 15.6 271 דרום

כ"סה  2,737 100 
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 חתך דמוגרפי .3

 לאום ומין .3.2

-כ(  13.2%) 235, "םיהודי"-כסווגו  ם שדווחומקריהמ( 22.2%) 1,329, 2112בשנת 

 915-מהמקרים שדווחו היו גברים ו( 22.9%) 1,325. 5"אחר"כ( 11.1%) 129-ו 4"םערבי"

 (. 9טבלה )נשים ( 23.9%)

שיעור המקרים המדווחים של מחלות תעסוקתיות בכלל האוכלוסייה העובדת בישראל עמד 

בקרב האוכלוסייה הערבית  9.2, בקרב האוכלוסייה היהודית 9.2: עובדים 11,111-ל 9.9על 

יש לציין את השיעור הגבוה במיוחד של דיווחים ". אחר"בקרב האוכלוסייה המסווגת כ 11.9-ו

הכוללת נוצרים שאינם ערבים , "אחר"-בקרב האוכלוסייה שתויגה כעל מחלות תעסוקתיות 

, יוחסו ללאום זה 2112כ המקרים שדווחו בשנת "מסה 11%-כ, כאמור .ולאומים אחרים

 .מהאוכלוסייה העובדת 9%-המהווה רק כ

בקרב  2.3לעומת , 11,111-ל 2.2עמד על   עובדים שיעור המקרים המדווחים בקרב גברים

 11,111-ל 2.3שיעור המקרים המדווחים עמד על , בחלוקה ללאום ולמין .נשים עובדות

, "אחר"גברים שתויגו כבקרב  15.1, בקרב גברים ערבים 9.9, בקרב גברים יהודיםעובדים 

 . "אחר"שתויגו כ נשיםבקרב  9.9 -ו בקרב נשים ערביות  2.9 ,בקרב נשים יהודיות 2.1

                                                           
4
 .בדואים ודרוזים, ערבים נוצרים, םלאום ערבי כולל ערבים מוסלמי 
5
 (.כולל עובדים זרים) לאום אחר כולל נוצרים שאינם ערבים ולאומים אחרים 
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 עובדים 20,000-אחוז ושיעור ל, מספר מקרים: לפי לאום ומין 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 0טבלה מספר 

 כ "סה   **אחר   *ערבים   יהודים  

מספר   
 מקרים

שיעור  אחוז
-ל

11,111 
 עובדים

מספר   
 מקרים

שיעור  אחוז 
-ל

11,111 
 עובדים

מספר   
 מקרים

שיעור  אחוז 
-ל

11,111 
 עובדים

מספר   
 מקרים

שיעור  אחוז
-ל

11,111 
 עובדים 

 2.2 22.9 1,325   15.1 23.2 125   9.9 53.2 155   2.3 29.2 1,111 גברים
 2.3 23.9 915   9.9 22.3 92   2.9 12.9 35   2.1 29.9 329 נשים

 0., 200 2,737   22.0 200 270   4., 200 137   1., 200 ,2,31 כ "סה

 .בדואים ודרוזים, ערבים נוצרים, לאום ערבי כולל ערבים מוסלמים*
(.כולל עובדים זרים)לאום אחר כולל נוצרים שאינם ערבים ולאומים אחרים **
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 גיל  .3.1

בני בקרב  היו מחלות תעסוקתיות עלמהדיווחים  22% -כ ,2112בדומה לשנת , 2112בשנת 

 .(2טבלה )ומעלה  99

, מספר מקרים: לפי קבוצת גיל 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 4טבלה מספר 

 עובדים 20,000-ל אחוז ושיעור

 אחוז מספר מקרים קבוצת גיל
 11,111-שיעור ל

 עובדים

18-24 12 0.7 0.2 

25-34 133 7.7 1.5 

35-44 264 15.2 2.9 

45-54 481 27.7 6.9 

55-64 626 36.0 11.7 

 10.8 12.7 221 ומעלה 29

כ"סה  1,737 100 4.5  

 פי מאפייני התעסוקה ממצאים על  .,

 סדר ענף התעסוקה  .2.,

סדר מתעסוקה הלענפי שדווחו השתייכו המקרים  עיקר ,בדומה לשנים קודמות, 2112בשנת 

B-C: 11,111-מקרים ל 12 עם שיעור של, (2טבלה מספר ) תעשייה וחרושת ;כרייה וחציבה 

 .עובדים

מספר : לפי ענף התעסוקה 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 7טבלה מספר 

 עובדים 20,000-אחוז ושיעור ל, מקרים

מספר  ענף התעסוקה סדר
 מקרים

-שיעור ל אחוז
20,000 
 עובדים

 Aסדר 
 ייעור ודיג, חקלאות

 

27 
 
 

1.6 
 
 

7.0 
 
 

 B-Cסדר 
 ;כרייה וחציבה

 וחרושתתעשייה 

720 
 
 

41.5 
 
 

17.0 
 
 

 Dסדר 
 קיטור ומיזוג אוויר, גז, אספקת חשמל

56 
 

3.2 
 

3.3 
 

 Eסדר 
טיפול באשפה , שירותי ביוב; אספקת מים

 ובפסולת ושירותי טיהור

13 
 

0.7 
 

7.8 
 

 Fסדר 
 בינוי

132 
 

7.6 
 

6.7 
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מספר  ענף התעסוקה סדר
 מקרים

-שיעור ל אחוז
20,000 
 עובדים

 

 Gסדר 
תיקון כלי רכב מנועיים ; מסחר סיטוני וקמעוני

 ואופנועים

 
179 

 

  
10.3 

 
4.2 

 

 

 Hסדר 
 דואר ובלדרות, אחסנה, שירותי תחבורה

 
63 

 

 
3.6 

 

 
3.9 

 
 
 

 Iסדר 
 שירותי אירוח ואוכל

 
33 

  
  

1.9 2.0 
  

 Jסדר 
 מידע ותקשורת

21 
 

1.2 
 

1.1 
 

 

 Kסדר 
 שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

 
5 
 

 
0.3 

 

 
0.4 

 
 Lסדר 

 ן"פעילויות בנדל
1 0.1 0.3 

 Mסדר 
 מדעיים וטכניים, שירותים מקצועיים
 

19 
 
 
 

1.1 
 
 
 

0.7 
 
 
 

 Nסדר 
 שירותי ניהול ותמיכה

16 
 

0.9 
 

1.0 
 

 Oסדר 
ביטוח ; מינהל ציבורי וביטחון, מינהל מקומי

 לאומי חובה

232 
 

13.4 
 

6.1 
 

 Pסדר 
 חינוך

14 
 

0.8 
 

0.3 
 

 Qסדר 
 שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד

17 
 

1.0 
 

0.4 
 

 

 Rסדר 
 בידור ופנאי, אמנות

 
13 

 

 
0.7 

 

 
1.8 

 
 Sסדר 

 שירותים אחרים
21 

 
1.2 

 
2.2 

 
 Tסדר 

משקי בית ; משקי בית כמקומות תעסוקה
 המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי

2 0.1 0.3 

  8.8 153 חסר קוד ענף

כ"סה  1,737 100 4.5 
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 גודל מקום העבודה  .1.,

הבריאות במנהל  למקובלבהתאם  ,מספר העובדים מתבסס עלסיווג גודל מקום העבודה 

 . הרווחה והשירותים החברתיים, במשרד העבודההבטיחות התעסוקתית ו

( 22.1%)נרשם אחוז המקרים המדווחים הגבוה ביותר , 2112בשנת , בדומה לשנים קודמות

התקבלו , יחד עם זאת .ומעלה מועסקים 311עם , מקומות עבודה גדוליםעובדים בבקרב 

 (. 5טבלה )דיווחים לגבי מועסקים בכל גדלי מקומות העובדה 

: לפי גודל מקום העבודה 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 7טבלה מספר 

 מספר מקרים ואחוז

 אחוז מספר מקרים גודל מקום העבודה

 (מספר עובדים)

 15.1 315  5עד  1
 9.2 159   29עד  11
 7.3 126 95עד  29
 9.3 162 55עד  91

 15.8 274 255עד  111
 26.1 453 ומעלה 311

 14.3 248 לא ידוע
 200 2,737 כ"סה

 משלח יד .3.,

מהמקרים המדווחים התקבלו עבור עובדים  (99.5%)מעל למחצית  2112בדומה לשנת 

 . (5טבלה )( 2-5סדר ) ועובדים מקצועיים אחרים מקצועיים בתעשייה ובבינוי

מספר מקרים : לפי משלח יד 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 9טבלה מספר 

 ואחוז

קוד סדר משלח 
 (1553)היד 

מספר  (1553)שם סדר משלח היד 
 מקרים

 אחוז

 3.9 61 בעלי משלח יד אקדמי 0
 12.9 284 בעלי מקצועות חופשיים וטכניים 1
 1.2 11 מנהלים 2
 9.3 29 עובדי פקידות 3
 2.9 111 עובדי מכירות ועובדי שירותים, סוכנים 4
 1.5 15 עובדים מקצועיים בחקלאות 5

ועובדים מקצועיים , עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי 2-5
 אחרים

954 99.5 

 12.9 215 מקצועיים-עובדים בלתי 9
 1.2 12 משלח יד לא ידוע  

 100 1,737    כ"סה  
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 על פי התפלגות האבחנות  ממצאים .0

מקרה מוגדר , כאמור. ולא המקרים, ניתוח הנתונים בסעיף זה עוסק בהתפלגות האבחנות

יחשבו כאשר קודי סיווג שונים שניתנו באותה הודעה , ICD10לפי זיהוי נפגע וקוד סיווג 

באותה מערכת גוף או , שלאותו מקרה תתכן יותר מאבחנה אחת, מכאן .כאותו מקרה

 . גדול ממספר המקרים צפוי להיות מספר האבחנותכך ש. במערכות גוף נפרדות

לפי חלוקה למערכות גוף , התפלגות האבחנות מתייחסת לכלל האבחנות שנתנו למקרים

בשנת  (.9.2ראה סעיף ) ICD10או לפי קוד סיווג ( 9.1ראה סעיף , ICD10-פרק הסיווג ב)

 (ICD10-פרק הסיווג ב)לפי מערכות גוף אבחנות  1,559 נרשמו, מקרים 1,232עבור  2112

 .ICD10אבחנות לפי קוד סיווג  2,195-ו

 

 (ICD10 -פרק הסיווג ב)גוף מערכות חלוקה ללפי  התפלגות האבחנות .1.5

מאפשרת הצגת התפלגות המחלות  ICD-10-פי פרקי הסיווג ב-הצגת האבחנות על

שתי  מקרהעבור אותו  לציין כי אם התקבליש . שנפגעו התעסוקתיות לפי מערכות הגוף

יספר פעם אחת  המקרה, (ירידה בשמיעה וטנטון, לדוגמא) סיווג אבחנות שונות מאותו פרק

 .  פרקהבלבד באותו 

שנפגעו עבור השנים מפרטת את התפלגות האבחנות לפי מערכות הגוף  11טבלה מספר 

 2.1% זוהי ירידה של. לפי מערכות גוף אבחנות 1,559 נרשמו, 2112בשנת  .2112-2112

 .2112בהשוואה לשנת 

 חלה, זאתעם . במערכת השמעבפגיעה  עיקר האבחנות היו קשורות, שנים קודמותדומה לב

אבחנות שהיוו  1,212 -מ, זומערכת באבחנות של  ,הן האבסולוטי והן היחסי ,ירידה בדיווח

 מהווים את 2112נתוני . 2112בשנת  92%אבחנות שהוו  521-ל 2112בשנת  21.3%

 . םושימתחילת הרעבור מערכת השמע  שדווחו ביותר מספר ואחוז האבחנות הנמוכים

 ,בניגוד לשנים קודמות, וכעת ברישום צרידות של הפנימי הסיווג שונה 2112 שנתבלציין כי 

 מעבדתיים וממצאים סימנים, תסמינים" הפרק תחת מסווגים צרידות של המקרים כלל

בכדי לקבל תמונה מלאה ברת השוואה לשנים קודמות , על כן ."אחר במקום מפורטים שאינם

מערכת " פרקיםה שני את םועל האבחנות הקשורות במערכת הנשימה והקול יש לסכ

 2סכום . "אחר במקום מפורטים שאינם מעבדתיים וממצאים סימנים, תסמינים"-ו" הנשימה

 291-מ -בדיווח על מקרי תחלואה של מערכת הנשימה והקול פרקים אלו מעיד על עלייה

 . 2112בשנת  12.5%שהוו מקרים  335-ל 2112בשנת  11.5%מקרים שהוו 

מערכת המערכת השלישית בשכיחותה בקרב האבחנות של מחלות תעסוקתיות הינה 

 11.1%מקרים שהוו  229-מ -2112אשר גם בה נצפתה עליה בהשוואה לשנת , שלד-השריר
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 232עם  העצבים מערכתבמקום הרביעי בשכיחותה נמצאה  .12.1% מקרים שהיוו 312-ל

 (.11טבלה ) מסך האבחנות12.9% מקרים שהיוו
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 מספר אבחנות ואחוז: ICD10-התפלגות האבחנות שדווחו לפי פרקי הסיווג ב ,1021-1027מחלות תעסוקתית בשנים דיווח על : 20טבלה מספר  

               שנה         שם הפרק

2112 2113 2119 2119   2112 2112 

 אחוז מספר  אחוז מספר  אחוז מספר  אחוז מספר  אחוז מספר  אחוז מספר   

 אבחנות אבחנות אבחנות נותאבח אבחנות אבחנות

 92.1 521 21.3 1,212 29 1,395 99.1 1,199 91.2 552 21.3 592 מערכת השמע

 5.9 121 11.2 239 11.5 231 13.2 229 13.9 219 5.2 191 מערכת הנשימה

 12.9 232 11.9 215 5.5 215 13.9 223 19.2 291 13.1 219 מערכת העצבים

 12.1 312 11.1 229 5.2 213 11.5 232 12.1 153 11.2 195 שלד-מערכת השריר

 9.1 29 3.5 22 3.2 29 3.5 29 9.2 29 3.9 92 עור

 1.5 12 1.2 19 1.5 15 1.2 23 1.5 19 1.1 12 גידולים 

 1.3 29 1.5 12 1.2 9 1.9 11 1.9 2 1.9 2 מערכת הראייה

הרעלות והשלכות אחרות של , תאונות
 חשיפה לגורמים חיצוניים

1 1 2 1.9 5 1.9  1 1  1 1 3 1.2 

סימנים וממצאים מעבדתיים , תסמינים
 שאינם מפורטים במקום אחר

2 1.1 9 1.3 2 1.3 2 1.1 2 1.3 125 5.9 

 1.2 9 1 1 1.2 9 1.3 9 1.3 9 1.1 2 הפרעות נפשיות והתנהגותיות

 1.2 3 1.2 9     1.1 2 1.2 3 1.1 1 לב וכלי דם

 1.9 5 1.1 3 1.1 2 1.1 2 1 1 1 1 מערכת העיכול

 1.2 9 1 1 1.1 3 1.1 1 1.9 2 1.1 2 מחלות זיהומיות

 1.1 2 1.2 9 1.1 2 1.1 1 1 1 1.3 9 מחלות דם והפרעות במנגנון החיסון

 1.1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 מערכת המין ודרכי השתן

גורמים המשפיעים על מצב הבריאות 
 והקשר עם שירותי הבריאות

1 1  1 1 1 1 9 1.2   1  1.1 

 1.2 9 1.2 9 1 1  1.1 1 1 1 1.2 3 אחר

 200 2,790  200 1,027 200 1,207 200 2,9,7 200 2,407 200 ,2,00 כ"סה
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 בפרקי הסיווג השכיחים ביותר  דווחוש האבחנותקודי התפלגות  .0.1

 2,229זאת לעומת . ICD10אבחנות לפי קוד סיווג  2,195כ "המקרים דווחו סה 1,232-ל

 . 2112שדווחו בשנת 

שנתנו  (ICD10-הסיווג  יקודלפי )אבחנות ה של התפלגויותאת ה מציגות 11-12טבלאות 

וכן , העצביםו ,השלדוהשריר , העור, הקול, (צרידות ללא)הנשימה , עבור מערכות השמע

אחד עבור אותה מערכת  ICD10לציין כי במידה וניתן לאותו אדם יותר מקוד . עבור גידולים

עשוי להיות גדול  11-12מספר האבחנות בטבלאות , על כן. נספרו שתי האבחנות, גוף

 .11ממספר האבחנות לפי מערכת גוף המוצגים בטבלה 

מהווה על סוגיו השונים סרטן עור . םושילר אבחנות 12כ דווחו "סה, גבי גידוליםציין כי לל

התקבלו גם  2112בשנת , כמו כן .(מקרים 11 ,22.9%)יותר ממחצית האבחנות המדווחות 

וכן מחלות , (מקרים 3)כגון מחלת פרקינסון , נפוצותדיווחים על מחלות תעסוקתיות שאינן 

כגון מחלות נפשיות כתוצאה משחיקה , שהמודעות אליהן כמחלות תעסוקתיות נמוכה

 (.מקרים 9)והתעמרות בעבודה 

 

 התפלגות האבחנות ,1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 22טבלה מספר 

 מספר אבחנות ואחוז : מערכת השמעב

 אבחנה ICD10קוד 
מספר 
 אחוז אבחנות

H60 Otitis externa 1 1.1 
H833 Noise effects on inner ear (NIHL) 864 52.2 
H931 Tinnitus 186 17.7 

 100 2,002  כ"סה
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התפלגות האבחנות  ,1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 21 מספר טבלה

 מספר אבחנות ואחוז : (מערכת הקולבבעיות  לא כולל)מערכת הנשימה ב

 קוד
ICD10  אבחנה 

מספר 
 אחוז מקרים

J30 Vasomotor and allergic rhinitis 7 6.8 

J32 Chronic sinusitis 1 1.0 

J40-J47 Chronic lower respiratory diseases 
 [incl. J449 COPD (11), J45 Asthma (33)] 

48 46.6 

J60-J70 Lung diseases due to external agents 
 [incl. J62 Pneumoconiosis due to dust 
containing silica (36)] 

42 40.8 

J841 Other interstitial pulmonary diseases with 
fibrosis 

2 1.9 

J849 Interstitial pulmonary disease, unspecified 1 1.0 

J920 Pleural plaque with presence of asbestos 2 1.9 

כ"סה    103 100 

 

 

אבחנות ה התפלגות, 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 23 מספר טבלה

  מספר אבחנות ואחוז: מערכת הקולב

קוד  
ICD10 אבחנה 

מספר 
 אחוז  אבחנות

J370 Chronic laryngitis 1 1.9 

J38 Diseases of vocal cords and larynx 

 [Incl. J382 Nodules of vocal cords (Teacher 

nodes 54)] 

63 22.2 

R49 Voice disturbances 
 [Incl. R490 Dysphonia (Hoarseness 146)] 

172 22.5 

 כ"סה

  

134 200 
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 התפלגות האבחנות, 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : ,2 מספר טבלה

 מספר אבחנות ואחוז: מערכת העורב

 קוד
ICD10 אבחנה 

מספר 
 אחוז אבחנות

L080 Pyoderma 1 1.3 

L20 Atopic dermatitis 7 9.2 

L23 Allergic contact dermatitis 33 43.4 

L24 Irritant contact dermatitis 2 2.6 

L25 Unspecified contact dermatitis 21 27.6 

L301 Dyshidrosis [pompholyx] 1 1.3 

L40 Psoriasis 1 1.3 

L41 Parapsoriasis 1 1.3 

L57 
Skin changes due to chronic exposure to 
nonionizing radiation 

6 7.9 

L814 Other melanin hyperpigmentation 2 2.6 

L910 Keloid scar 1 1.3 

כ"סה    76 100 

 

 

התפלגות האבחנות  ,1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 20 מספר טבלה

 מספר אבחנות ואחוז: שלדרכת השריר מעב

 אבחנה ICD10קוד 
מספר 
 אחוז אבחנות

M05-M14 Inflammatory polyarthropathies 3 0.8 

M15-M19 Arthrosis 
 [Incl. M17 Gonarthrosis (18), M18-M189 
Arthrosis of first carpometacarpal joint (17)]  

64 17.4 

M20-M25 Other joint disorders 7 1.9 

M350 Sicca syndrome [Sjogren] 1 0.3 

M40-M54 Dorsopathies 
 [Incl. M50-M509 Cervical disc disorders (10), 
M51-M519 Other intervertebral disc 
disorders( thoracic and lumbosacral) (32)] 
 

64 17.4 

M65-M68 Disorders of synovium and tendon 
[Incl. M653 Trigger finger (38), M654 Radial 
styloid tenosynovitis [de Quervain] (24)] 

69 18.8 

M70-M79 Other soft tissue disorders 
 [Incl. M75 Shoulder lesions (59), M770 
Medial epicondylitis (9), M771 Lateral 
epicondylitis (68)] 

159 43.3 

כ"סה    367 100 
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 התפלגות האבחנות, 1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 24 מספר טבלה

 מספר אבחנות ואחוז: העצביםת רכמעב

 קוד
 ICD10 אבחנה 

מספר 
 אחוז אבחנות

G20-G26 Extrapyramidal and movement disorders 
 [Incl. G20 Parkinson's disease (3)] 

3 1.2 

G50-G56 Nerve, nerve root and plexus disorders 
[ Incl. G560 Carpal tunnel syndrome (225)] 

238 97.9 

G571 Meralgia paraesthetica 1 0.4 

G575 Tarsal tunnel syndrome 1 0.4 

כ"סה    243 100 

 

 

מספר : הגידוליםהתפלגות  ,1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 27מספר טבלה 

 אבחנות ואחוז

קוד 
ICD10 אבחנה 

מספר 
 אחוז אבחנות

C439 
Malignant neoplasm: Malignant melanoma of 
skin, unspecified 

1 6.3 

C44 Other malignant neoplasms of skin 6 37.5 
C45 Mesothelioma 1 6.3 
C679 Malignant neoplasm: Bladder, unspecified 1 6.3 
D022 Carcinoma in situ: Bronchus and lung 1 6.3 
D03 Melanoma in situ 1 6.3 
D04 Carcinoma in situ of skin 2 12.5 
D059 Carcinoma in situ of breast, unspecified 1 6.3 
D34 Benign neoplasm of thyroid gland 1 6.3 

D414 
Neoplasm of uncertain or unknown behaviour: 
Bladder 

1 6.3 

 100 16  כ"סה

 

 חשיפות תעסוקתיות .4

גורמים פיזיקליים : ותכוללהחשיפות התעסוקתיות שדווחו עבור החולים במחלות תעסוקתיות 

מאמץ  ובכללם ומייםגורמים ארגונ ;מייננת וקרינה אולטרה סגולה קרינה, רטט, רעש ןוגכ

 ניהםיוב, כימיים שוניםוחומרים  ;מחזוריות והרמת משקלים כבדים, תנוחה לא נוחה ,יקול

מקרים  במספר ונפשייםביולוגים גורמים תוארו  ,כמו כן .(סיליקה ואסבסט) אבק מזיק

  .בודדים
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 ביטוח לאומיהמוסד לנתוני : פיילוט .7

 לאומי לביטוח מהמוסד נתונים קובץ גם התקבל, תעסוקתיות מחלות םושילר לדיווחים בנוסף

, רשומות 11,322כ התקבלו "סה . 2112בשנת  עבודה כפגיעת ידו על שהוכרו מקרים לגבי

 . הכוללות גם תאונות וגם מחלות תעסוקתיות

של החמרות של , ת עבודהושל תאונהסרת מקרים עבר טיוב שכלל הקובץ , בשלב ראשון

התקבל בסופו של התהליך . ושל מקרים המוכרים לרישום ים לביטוח לאומימוכרמקרים ה

כמחלות מוסד לביטוח לאומי ידי העל קובץ נתונים המכיל את כל המקרים שהוכרו 

אינם נמצאים במאגר המידע של הרישום למחלות שו 2112במהלך שנת תעסוקתיות 

  .(להלן קובץ ביטוח לאומי) תעסוקתיות

להלן קובץ )של שילוב של המידע מהרישום מחלות תעסוקתיות  פיילוטפרק זה מהווה 

יותר של התחלואה התעסוקתית לספק תמונה שלמה והמוסד לביטוח לאומי בכדי ( הרישום

קובץ הרישום כולל מקרי תחלואה החשודים כמחלות מקצוע כי  לציין. 2112בארץ בשנת 

כוללים , לעומת זאת, נתוני המוסד לביטוח לאומי. בקרב מועסקים בלבד 2112שדווחו בשנת 

  .כולל בקרב אלו שאינם מועסקים, 2112מקרי תחלואה תעסוקתית שהוכרו על ידו בשנת 

 

 : הממצאים יעיקרלהלן 

 המקריםושיעור מספר  7.2

בשנת  תעסוקתיות מחלותשהוכרו כסובלים מ מקרים 1,522 כ"כולל סה ביטוח לאומי קובץ

מועסקים  11,111 -ל 9.5שיעור גולמי של  המהווים, לרישום כה עד מוכרים היו שלאו 2112

זאת . (6אנשים 3,529,511על  כאמור עמדה 2112אוכלוסיית העובדים בארץ בשנת )במשק 

. מועסקים 11,111 -ל 9.9ל שיעור גולמי ש בקובץ הרישום המהווים מקרים 1,232-ל נוסףב

 5.9המהווים שיעור של של מחלות תעסוקתיות מקרים  3,213דווח על  2112כ בשנת "סה

 .מועסקים 11,111-ל

 

 

 

                                                           
6

 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2112נתונים לגבי האוכלוסייה העובדת בארץ נלקחו מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל לשנת  

.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2018&Vol=69&CSubjechttp://www.cbs.gov
t=30 

 
 

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2018&Vol=69&CSubject=30
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2018&Vol=69&CSubject=30
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 התפלגות מקרי מחלות תעסוקתיות לפי מין 7.1

המוכרים של מספר ושיעורי המקרים גם בתוספת נתוני ביטוח לאומי , בדומה לנתוני הרישום

  (.1תרשים , 15טבלה )היו גבוהים יותר בקרב גברים בהשוואה לנשים מחלות תעסוקתיות 

 

מהרישום ומהמוסד לביטוח  1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 27 מספר טבלה

 לפי מין ,לאומי

 כ"סה קובץ ביטוח לאומי הרישוםקובץ  

-שיעור ל 
 עובדים 11,111

מספר 
 מקרים

-שיעור ל אחוז
11,111 
 עובדים

-שיעור ל
11,111 
 עובדים

 19.1 2.9 51.9% 1,911 2.2 גברים 

 9.3 2.1 15.9% 323 2.3 נשים

 ,.9 9., 200 *,2,74 0., כ"סה
 .מקרים 12חסר מידע על *

 

מהרישום  1027בשנת עובדים  20,000-למחלות תעסוקתיות  שיעור: 2 מספר תרשים

 לפי מין ,ומהמוסד לביטוח לאומי
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 לאוםהתפלגות מקרי מחלות תעסוקתיות לפי  7.3

שיעורי המקרים המוכרים של מחלות  ,בשונה מנתוני הרישום, בתוספת נתוני ביטוח לאומי

ונמוכים יותר בקרב האוכלוסייה האוכלוסייה הערבית תעסוקתיות היו גבוהים יותר בקרב 

  (.2תרשים , 15טבלה )בהשוואה לאוכלוסייה היהודית  "אחר"המסווגת כ

לציין כי השיעור הסגולי ללאום על פי תוספת נתוני ביטוח לאומי בקרב האוכלוסייה הערבית 

" אחר"-בעוד שבקרב האוכלוסייה שתויגה כ, היה גבוה מחלקם היחסי מהאוכלוסייה העובדת

 .יותרהיה נמוך הוא 

 

מהרישום ומהמוסד לביטוח  1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 29 מספר טבלה

 לאוםלפי  ,לאומי

 כ"סה קובץ ביטוח לאומי קובץ הרישום 

-שיעור ל 
 עובדים 11,111

מספר 
 מקרים

-שיעור ל אחוז
11,111 
 עובדים

-שיעור ל
11,111 
 עובדים

 5.5 9.2 25.1% 1,929 9.2  יהודים

 11.1 2.9 15.1% 335 9.2 *ערבים

 19.1 3.9 2.5% 93 11.9 **אחר

 ,.9 9., 200 ^2,744 0., כ"סה
 .בדואים ודרוזים, ערבים נוצרים, לאום ערבי כולל מוסלמים*

 . רים שאינם ערבים ולאומים אחריםלאום אחר כולל נוצ**
 .מקרים 11חסר מידע על ^

 

מהרישום  1027בשנת  עובדים 20,000-ל שיעור מחלות תעסוקתיות: 1 מספר תרשים

 לאוםלפי  ,ומהמוסד לביטוח לאומי
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 גיל קבוצותלפי התפלגות מקרי מחלות תעסוקתיות  ,.7

 11,111-והשיעור ל המקריםמספר התפלגות , ומעלה 29להוציא את קבוצת הגיל של בני 

בנתוני  דווחוש אלול יםדומבלבד לאומי מוסד לביטוח העל ידי  הוכרולפי גיל שעובדים 

מספר , לעומת זאת, ומעלה 29בני קרב ב. (2ראה טבלה ) הרישום למחלות תעסוקתיות

ניתן  (.3תרשים , 21טבלה ) 2-כפי והמוסד לביטוח לאומי הי הוכרו על ידיהמקרים שושיעור 

אינם נמצאים על פי רוב  בקבוצת גיל זוכך שנפגעי מחלות תעסוקתיות בזה  להסביר פער

 לפנות לקבלת הכרה זכאיםעדין אך הם  ,מערכת הרפואה התעסוקתית בקופותבמעקב של 

  .מהמוסד לביטוח לאומי כנפגעי עבודה

מהרישום ומהמוסד לביטוח  1027מחלות תעסוקתיות בשנת דיווח על : 10 מספר טבלה

 קבוצת גיללפי  ,לאומי

 כ"סה קובץ ביטוח לאומי קובץ הרישום  

-שיעור ל קבוצת גיל
11,111 
 עובדים

מספר 
 מקרים

-שיעור ל אחוז
11,111 
 עובדים

-שיעור ל
11,111 
 עובדים

15-29 1.2 5 1.9 1.2 1.9 

29-39 1.9 51 9.5 1.1 2.9 

39-99 2.5 225 19.5 3.1 9.5 

99-99 2.5 995 29 2.9 13.3 

99-29 11.2 213 32.9 11.2 22.5 

 32.1 21.3 23.9 932 11.5 ומעלה 29

 ,.9 9., 200 ^,2,74 0., כ"סה
 .מקרים 12חסר מידע על ^
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מהרישום  1027בשנת עובדים  20,000-לשיעור מחלות תעסוקתיות : 3 מספר תרשים

 קבוצות גיללפי  ,ומהמוסד לביטוח לאומי

 

  

פרק הסיווג )לפי חלוקה למערכות גוף תעסוקתיות של מחלות אבחנות ות ההתפלג 7.0

 (ICD10-ב

  ,תעסוקתיותלרישום למחלות   לאומי  לביטוח  י המוסד"הועברו עש ,עבודהעל פגיעות   הנתונים

בשלב . אור הפגיעה במלל חופשיית אלא ,של האבחנות (ICD)סיווג בינלאומי כוללים אינם 

 הכולל, הרלוונטי על בסיס תיאור הפגיעה ICD10-סיווג בהלפרק המקרים עברו מיון , ראשון

סיווג לפי קוד  קודדוהאבחנות כל  ,בהמשך. הפגיעה גורםו  הפגיעה  מהות  ,הפגיעה  סוג

ICD10 ,באופן דומה לקידוד שבוצע עבור נתוני הרישום . 

י המוסד לביטוח "שהוכרו ע ,אבחנות לפי מערכות גוף 1,522נרשמו , 2112כ בשנת "סה

 ,מקרים 951)היו קשורות בפגיעה במערכת השמע  מרביתן .לאומי כמחלות תעסוקתיות

 ,מקרים 322)שריר שלד ה במערכת( 22.1% ,מקרים 952)מערכת העצבים ב, (22.1%

 . (21טבלה )( 19.1%, מקרים 253)מערכת הנשימה והקול בו (12.9%

כמחלות  גידוליםשל  מקרים 151-ב 2112הכיר בשנת המוסד לביטוח לאומי  לציין כי

-ב הכיר ביטוח לאומימוסד לה ,כמו כן .מקרי סרטן עורהיו ממקרים אלו  55.9% .תעסוקתיות

  .כמחלות תעסוקתיותמקרים של מחלות נפשיות  19
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 ICD10אבחנות לפי קוד סיווג  2,319 בתוספת של המוסד לביטוח לאומי הכיר  2112בשנת 

 .'בנספח ב ותמפורט אלו אבחנותשל ת יושכיחוה. כמחלות תעסוקתיות

 

ביטוח מהמוסד לו מהרישום 1027דיווח על מחלות תעסוקתיות בשנת : 12 מספר טבלה

 מספר אבחנות ואחוז: ICD10-לפי פרקי הסיווג בשהוכרו התפלגות האבחנות  ,לאומי

נתוני הרישום  שם הפרק
למחלות 

 תעסוקתיות

נתוני ביטוח 
 לאומי

 כ"סה
  
  

 מספר   
 אבחנות

 מספר  אחוז
 אבחנות

 מספר אחוז
 אבחנות

 אחוז
  

  

 32.1 1,321 22.1 951 92.1 521 מערכת השמע

 2.9 292 9.9 52 5.9 121 מערכת הנשימה

 15.2 223 22.1 952 12.9 232 מערכת העצבים

 12.5 233 12.9 322 12.1 312 שלד-מערכת השריר

 3.9 125 2.5 93 9.1 29 עור

 9.2 152 5.2 151 1.5 12 גידולים סרטניים

 1.5 39 1.9 11 1.3 29 מערכת הראייה

הרעלות והשלכות אחרות , תאונות
 של חשיפה לגורמים חיצוניים

3 1.2 1 1.1 9 1.1 

סימנים וממצאים , תסמינים
מעבדתיים שאינם מפורטים 

 במקום אחר

125 5.9 211 11.2 325 11.1 

 1.9 15 1.2 19 1.2 9 הפרעות נפשיות והתנהגותיות

 1.9 21 1.5 12 1.2 3 לב וכלי דם

 1.9 19 1.3 2 1.9 5 מערכת העיכול

 1.3 11 1.3 2 1.2 9 מחלות זיהומיות

מחלות דם והפרעות במנגנון 
 החיסון

2 1.1 1 1.1 3 1.1 

 1.1 1 1.1   1.1 1 מערכת המין ודרכי השתן

גורמים המשפיעים על מצב 
הבריאות והקשר עם שירותי 

 הבריאות

  1.1   1.1 1 1.1 

מערכת האנדוקרינית ובעיות 
 מטבוליות 

    1 1.1 1 1.1 

 1.1 9 1.1   1.2 9 אחר

 200 3,772 200 2,774 200 2,790 כ"סה
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 נספחים
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 רישום למחלות תעסוקתיותשל מקרים שדווחו ל ICD10 סיווג קוד לפיאבחנות : 'נספח א

 ואחוז אבחנות מספר: 1027שנת ב

ICDCode ICDName cases percent 

A279 Leptospirosis, unspecified 1 0.1 

B181 Chronic viral hepatitis B without delta-agent 2 0.1 

B67 Echinococcosis 1 0.1 

C439 
Malignant neoplasm: Malignant melanoma 
of skin, unspecified 1 0.1 

C44 Other malignant neoplasms of skin 5 0.2 

C449 
Malignant neoplasm: Malignant neoplasm of 
skin, unspecified 1 0.1 

C45 Mesothelioma 1 0.1 

C679 Malignant neoplasm: Bladder, unspecified 1 0.1 

D022 Carcinoma in situ: Bronchus and lung 1 0.1 

D03 Melanoma in situ 1 0.1 

D04 Carcinoma in situ of skin 2 0.1 

D059 Carcinoma in situ of breast, unspecified 1 0.1 

D34 Benign neoplasm of thyroid gland 1 0.1 

D414 
Neoplasm of uncertain or unknown 
behaviour: Bladder 1 0.1 

D475 Chronic eosinophilic leukaemia 1 0.1 

D86 Sarcoidosis 2 0.1 

F339 Recurrent depressive disorder, unspecified 1 0.1 

F431 Post-traumatic stress disorder 2 0.1 

F488 Other specified neurotic disorders 1 0.1 

G20 Parkinson's disease 3 0.1 

G560 Carpal tunnel syndrome 225 10.5 

G562 Lesion of ulnar nerve 13 0.6 

G571 Meralgia paraesthetica 1 0.1 

G575 Tarsal tunnel syndrome 1 0.1 

H022 Lagophthalmos 1 0.1 

H104 Chronic conjunctivitis 1 0.1 

H26 Other cataract 1 0.1 

H268 Other specified cataract 22 1.0 

H60 Otitis externa 1 0.1 

H833 Noise effects on inner ear 846 39.2 

H903 Sensorineural hearing loss, bilateral 18 0.8 

H931 Tinnitus 186 8.7 

I83 Varicose veins of lower extremities 3 0.1 

J303 Other allergic rhinitis 1 0.1 

J304 Allergic rhinitis, unspecified 6 0.3 

J32 Chronic sinusitis 1 0.1 

J370 Chronic laryngitis 1 0.1 

J380 Paralysis of vocal cords and larynx 1 0.1 

J381 Polyp of vocal cord and larynx 4 0.2 

J382 Nodules of vocal cords 54 2.5 
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J383 Other diseases of vocal cords 4 0.2 

J42 Unspecified chronic bronchitis 1 0.1 

J43 Emphysema 1 0.1 

J439 Emphysema, unspecified 1 0.1 

J449 
Chronic obstructive pulmonary disease, 
unspecified 11 0.5 

J45 Asthma 29 1.4 

J450 Predominantly allergic asthma 1 0.1 

J459 Asthma, unspecified 3 0.1 

J47 Bronchiectasis 1 0.1 

J61 
Pneumoconiosis due to asbestos and other 
mineral fibres 2 0.1 

J62 
Pneumoconiosis due to dust containing 
silica 15 0.7 

J628 
Pneumoconiosis due to other dust 
containing silica 20 0.9 

J660 Byssinosis 1 0.1 

J668 
Airway disease due to other specific organic 
dusts 1 0.1 

J678 
Hypersensitivity pneumonitis due to other 
organic dusts 1 0.1 

J841 
Other interstitial pulmonary diseases with 
fibrosis 2 0.1 

J849 Interstitial pulmonary disease, unspecified 1 0.1 

J920 Pleural plaque with presence of asbestos 2 0.1 

J984 Other disorders of lung 1 0.1 

K40 Inguinal hernia 8 0.4 

L080 Pyoderma 1 0.1 

L20 Atopic dermatitis 7 0.3 

L23 Allergic contact dermatitis 14 0.7 

L230 Allergic contact dermatitis due to metals 3 0.1 

L232 Allergic contact dermatitis due to cosmetics 2 0.1 

L233 
Allergic contact dermatitis due to drugs in 
contact with skin 1 0.1 

L235 
Allergic contact dermatitis due to other 
chemical products 8 0.4 

L236 
Allergic contact dermatitis due to food in 
contact with skin 1 0.1 

L238 
Allergic contact dermatitis due to other 
agents 1 0.1 

L239 
Allergic contact dermatitis, unspecified 
cause 3 0.1 

L24 Irritant contact dermatitis 1 0.1 

L245 
Irritant contact dermatitis due to other 
chemical products 1 0.1 

L25 Unspecified contact dermatitis 14 0.7 

L253 
Unspecified contact dermatitis due to other 
chemical products 5 0.2 
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L254 
Unspecified contact dermatitis due to food in 
contact with skin 1 0.1 

L259 
Unspecified contact dermatitis, unspecified 
cause 1 0.1 

L301 Dyshidrosis [pompholyx] 1 0.1 

L40 Psoriasis 1 0.1 

L41 Parapsoriasis 1 0.1 

L570 Actinic keratosis 4 0.2 

L579 
Skin changes due to chronic exposure to 
nonionizing radiation, unspecified 2 0.1 

L814 Other melanin hyperpigmentation 2 0.1 

L910 Keloid scar 1 0.1 

M069 Rheumatoid arthritis, unspecified 1 0.1 

M12 Other specific arthropathies 1 0.1 

M130 Polyarthritis, unspecified 1 0.1 

M15 Polyarthrosis 1 0.1 

M150 Primary generalized (osteo)arthrosis 1 0.1 

M159 Polyarthrosis, unspecified 1 0.1 

M169 Coxarthrosis, unspecified 1 0.1 

M17 Gonarthrosis [arthrosis of knee] 12 0.6 

M179 Gonarthrosis, unspecified 6 0.3 

M18 Arthrosis of first carpometacarpal joint 2 0.1 

M181 
Other primary arthrosis of first 
carpometacarpal joint 1 0.1 

M189 
Arthrosis of first carpometacarpal joint, 
unspecified 14 0.7 

M19 Other arthrosis 7 0.3 

M190 Primary arthrosis of other joints 4 0.2 

M199 Arthrosis, unspecified 14 0.7 

M213 Wrist or foot drop (acquired) 1 0.1 

M233 Other meniscus derangements 1 0.1 

M255 Pain in joint 4 0.2 

M258 Other specified joint disorders 1 0.1 

M350 Sicca syndrome [Sjogren] 1 0.1 

M430 Spondylolysis 1 0.1 

M431 Spondylolisthesis 1 0.1 

M460 Spinal enthesopathy 1 0.1 

M478 Other spondylosis 1 0.1 

M480 Spinal stenosis 1 0.1 

M489 Spondylopathy, unspecified 1 0.1 

M50 Cervical disc disorders 4 0.2 

M501 Cervical disc disorder with radiculopathy 1 0.1 

M502 Other cervical disc displacement 3 0.1 

M509 Cervical disc disorder, unspecified 2 0.1 

M51 Other intervertebral disc disorders 5 0.2 

M511 
Lumbar and other intervertebral disc 
disorders with radiculopathy 17 0.8 

M512 Other specified intervertebral disc 2 0.1 
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displacement 

M518 Other specified intervertebral disc disorders 1 0.1 

M519 Intervertebral disc disorder, unspecified 7 0.3 

M542 Cervicalgia 6 0.3 

M545 Low back pain 9 0.4 

M549 Dorsalgia, unspecified 1 0.1 

M65 Synovitis and tenosynovitis 3 0.1 

M653 Trigger finger 38 1.8 

M654 Radial styloid tenosynovitis [de Quervain] 24 1.1 

M658 Other synovitis and tenosynovitis 1 0.1 

M659 Synovitis and tenosynovitis, unspecified 1 0.1 

M674 Ganglion 2 0.1 

M70 
Soft tissue disorders related to use, overuse 
and pressure 2 0.1 

M701 Bursitis of hand 1 0.1 

M706 Trochanteric bursitis 1 0.1 

M720 Palmar fascial fibromatosis [Dupuytren] 2 0.1 

M722 Plantar fascial fibromatosis 1 0.1 

M75 Shoulder lesions 3 0.1 

M750 Adhesive capsulitis of shoulder 2 0.1 

M751 Rotator cuff syndrome 46 2.1 

M753 Calcific tendinitis of shoulder 3 0.1 

M754 Impingement syndrome of shoulder 3 0.1 

M759 Shoulder lesion, unspecified 2 0.1 

M768 
Other enthesopathies of lower limb, 
excluding foot 1 0.1 

M77 Other enthesopathies 1 0.1 

M770 Medial epicondylitis 9 0.4 

M771 Lateral epicondylitis 68 3.2 

M774 Metatarsalgia 1 0.1 

M779 Enthesopathy, unspecified 13 0.6 

Q782 Osteopetrosis 1 0.1 

R05 Cough 2 0.1 

R42 Dizziness and giddiness 4 0.2 

R49 Voice disturbances 26 1.2 

R490 Dysphonia 146 6.8 

R761 Abnormal reaction to tuberculin test 1 0.1 

S731 Sprain and strain of hip 1 0.1 

S832 Tear of meniscus, current 1 0.1 

T784 Allergy, unspecified 1 0.1 

  Total 2149 100.0 
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כמחלות תעסוקתיות על ידי שהוכרו של מקרים  ICD10 סיווג קוד לפיאבחנות : 'נספח ב

מאגר המידע של הרישום למחלות למוכרים  םאינוש) 1027שנת במוסד לביטוח לאומי ה

  ואחוז אבחנות מספר: (תעסוקתיות

CategoryCode CategoryName cases percent 

A15 

Respiratory tuberculosis, 
bacteriologically and histologically 
confirmed 1 .0 

A23 Brucellosis 2 .1 

B182 Chronic viral hepatitis C 1 .0 

B35 Dermatophytosis 1 .0 

B55 Leishmaniasis 1 .0 

C34 
Malignant neoplasm of bronchus 
and lung 5 .2 

C43 Malignant melanoma of skin 17 .7 

C44 Other malignant neoplasms of skin 141 6.1 

C443 
Malignant neoplasm: Skin of other 
and unspecified parts of face 2 .1 

C449 
Malignant neoplasm: Malignant 
neoplasm of skin, unspecified 1 .0 

C450 Mesothelioma of pleura 6 .3 

C64 
Malignant neoplasm of kidney, 
except renal pelvis 2 .1 

C67 Malignant neoplasm of bladder 5 .2 

C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 2 .1 

C830 
Non-Hodgkin's lymphoma: Small 
cell (diffuse) 1 .0 

C840 Mycosis fungoides 1 .0 

C859 
Non-Hodgkin's lymphoma, 
unspecified type 1 .0 

C95 Leukaemia of unspecified cell type 1 .0 

D86 Sarcoidosis 1 .0 

E116 

Non-insulin-dependent diabetes 
mellitus: With other specified 
complications 1 .0 

F33 Recurrent depressive disorder 3 .1 

F41 Other anxiety disorders 3 .1 

F43 
Reaction to severe stress, and 
adjustment disorders 8 .4 

G20 Parkinson's disease 8 .4 

G258 
Other specified extrapyramidal and 
movement disorders 2 .1 

G560 Carpal tunnel syndrome 466 20.2 

G562 Lesion of ulnar nerve 44 1.9 

G563 Lesion of radial nerve 1 .0 

G573 Lesion of lateral popliteal nerve 1 .0 
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H041 Other disorders of lacrimal gland 1 .0 

H044 
Chronic inflammation of lacrimal 
passages 1 .0 

H105 Blepharoconjunctivitis 1 .0 

H109 Conjunctivitis, unspecified 2 .1 

H169 Keratitis, unspecified 1 .0 

H268 Other specified cataract 4 .2 

H833 Noise effects on inner ear 497 21.6 

H931 Tinnitus 261 11.3 

I839 
Varicose veins of lower extremities 
without ulcer or inflammation 16 .7 

I84 Haemorrhoids 3 .1 

I872 
Venous insufficiency 
(chronic)(peripheral) 1 .0 

J30 Vasomotor and allergic rhinitis 1 .0 

J304 Allergic rhinitis, unspecified 1 .0 

J32 Chronic sinusitis 1 .0 

J330 Polyp of nasal cavity 1 .0 

J382 Nodules of vocal cords 10 .4 

J383 Other diseases of vocal cords 1 .0 

J42 Unspecified chronic bronchitis 1 .0 

J449 
Chronic obstructive pulmonary 
disease, unspecified 25 1.1 

J45 Asthma 23 1.0 

J450 Predominantly allergic asthma 3 .1 

J459 Asthma, unspecified 1 .0 

J61 
Pneumoconiosis due to asbestos 
and other mineral fibres 2 .1 

J628 
Pneumoconiosis due to other dust 
containing silica 9 .4 

J630 Aluminosis (of lung) 1 .0 

J683 

Other acute and subacute 
respiratory conditions due to 
chemicals, gases, fumes and 
vapours 1 .0 

J684 

Chronic respiratory conditions due 
to chemicals, gases, fumes and 
vapours 4 .2 

J920 
Pleural plaque with presence of 
asbestos 1 .0 

K402 
Bilateral inguinal hernia, without 
obstruction or gangrene 4 .2 

K409 

Unilateral or unspecified inguinal 
hernia, without obstruction or 
gangrene 2 .1 

L23 Allergic contact dermatitis 9 .4 

L24 Irritant contact dermatitis 1 .0 

L25 Unspecified contact dermatitis 25 1.1 
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L40 Psoriasis 1 .0 

L50 Urticaria 2 .1 

L570 Actinic keratosis 38 1.7 

L84 Corns and callosities 1 .0 

M169 Coxarthrosis, unspecified 2 .1 

M179 Gonarthrosis, unspecified 16 .7 

M189 
Arthrosis of first carpometacarpal 
joint, unspecified 39 1.7 

M198 Other specified arthrosis 1 .0 

M199 Arthrosis, unspecified 3 .1 

M222 Patellofemoral disorders 1 .0 

M232 
Derangement of meniscus due to 
old tear or injury 9 .4 

M239 
Internal derangement of knee, 
unspecified 17 .7 

M255 Pain in joint 2 .1 

M501 
Cervical disc disorder with 
radiculopathy 30 1.3 

M511 
Lumbar and other intervertebral disc 
disorders with radiculopathy 36 1.6 

M533 
Sacrococcygeal disorders, not 
elsewhere classified 1 .0 

M653 Trigger finger 29 1.0 

M654 
Radial styloid tenosynovitis [de 
Quervain] 7 .3 

M70 
Soft tissue disorders related to use, 
overuse and pressure 1 .0 

M700 
Chronic crepitant synovitis of hand 
and wrist 1 .0 

M719 Bursopathy, unspecified 1 .0 

M720 
Palmar fascial fibromatosis 
[Dupuytren] 2 .1 

M722 Plantar fascial fibromatosis 3 .1 

M75 Shoulder lesions 64 2.8 

M750 Adhesive capsulitis of shoulder 2 .1 

M751 Rotator cuff syndrome 52 2.3 

M771 Lateral epicondylitis 79 3.4 

M773 Calcaneal spur 1 .0 

M775 Other enthesopathy of foot 1 .0 

M779 Enthesopathy, unspecified 3 .1 

M843 
Stress fracture, not elsewhere 
classified 2 .1 

M898 Other specified disorders of bone 1 .0 

M931 Kienbock's disease of adults 2 .1 

R05 Cough 3 .1 

R060 Dyspnoea 2 .1 

R42 Dizziness and giddiness 1 .0 

R490 Dysphonia 199 8.6 



 
 

39 
 

R761 Abnormal reaction to tuberculin test 3 .1 

R79 
Other abnormal findings of blood 
chemistry 5 .2 

T703 
Caisson disease [decompression 
sickness] 1 .0 

  Total 2304 100.00 
 

 

 

 

 




