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מחלת הסרטן היא סיבת המוות המובילה בישראל הן בקרב גברים והן בקרב נשים. היא 
ועד  מוקדם  וגילוי  ממניעה  הבריאות,  מערכת  של  המרכזיים  האתגרים  אחד  את  מהווה 
והתמותה  התחלואה  משקל.  כבדי  וכלכליים  חברתיים  היבטים  לה  ויש  במחלה,  הטיפול 
מסרטן מושפעות ממצב חברתי-כלכלי, והן מתפלגות אחרת בין קבוצות אוכלוסייה שונות 
ובין אזורים גיאוגרפיים שונים. בסיס הנתונים הרחב של מדינת ישראל על מחלת הסרטן, 
שהוא מן המובילים בעולם, מאפשר ניתוח מעמיק לצורך קביעת מדיניות להתמודדות עם 

המחלה. 
מחקר זה בוחן מגמות בתחלואה ובתמותה מסרטן בישראל בשנים האחרונות מנקודת 
נתונים  קובצי  מתוך  לקוחים  הנתונים  וגיאוגרפית-יישובית.  מגדרית  לאומית,  מבט 
דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,1 המאורגנים לפי 
חלוקות גיאוגרפיות ומאפשרים לנתח את התחלואה מסרטן מן הזווית היישובית. יישובים 

עם טעות דגימה גדולה לא נכללו בניתוח. 
היארעות מחלת הסרטן תלויה בגורמים רבים: שכיחות וסדירות ביצוען של בדיקות לגילוי 
מוקדם, מודעות בריאותית, נגישות לביצוע הבדיקות ועוד. בישראל קיימים פערים ניכרים 
לגורמי  בין השאר בשל הבדלים בחשיפה  אוכלוסייה שונות,2  בין קבוצות  אלו  בהיבטים 
סיכון והבדלים בהתנהגויות בריאות כגון עישון, תזונה ופעילות גופנית. בשנים האחרונות 

אנחנו עדים למגמת ירידה בתחלואה בחלק מסוגי הסרטן. 

ניר קידר, מנכ"ל, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. פרופ' נדב דוידוביץ', חוקר ראשי   *
וראש תוכנית מדיניות הבריאות, מרכז טאוב; מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-

גוריון בנגב. פרופ' אלכס וינרב, מנהל המחקר, מרכז טאוב.

ראו באתר הלמ"ס, פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל.  1
 Muhsen et al., Inequalities in non-communicable diseases between the major population  2

groups in Israel: Achievements and challenges, The Lancet, 389(10088), 2017, 2531–2541

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-.aspx
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לספק  מאפשר  שהוא  משום  רבה  חשיבות  בעל  הוא  היישובית  ברמה  הנתונים  ניתוח 
למקבלי ההחלטות תמונה רחבה ומדויקת של מגמות התחלואה והתמותה מסרטן, שתסייע 

להם בקביעת מדיניות להתמודדות טובה יותר עם המחלה.

תחלואת סרטן
התרשימים להלן מציגים את הממוצע השנתי של מקרי סרטן חדשים בשנים 2014–2018 
ביישובים המונים 20 אלף תושבים ומעלה. ביישובים עם יותר מ-50 אלף תושבים קיים 
פירוט לפי סוגים שונים של סרטן. הנתונים מוצגים בנפרד לגברים ולנשים ומתוקננים לגיל 

ביישוב, לעיתים תוך השוואה לנתוני השנים 2011–2015.
תרשים 1 מציג את מספר המקרים החדשים של סרטן לפי הדירוג החברתי-כלכלי של 
בין  חיובי  מתאם  קיים  הסרטן  במחלת  אחרות,  ממחלות  בשונה  כי  לראות  ניתן  היישוב. 
התחלואה לבין הדירוג החברתי-הכלכלי של היישוב בקרב נשים וגברים כאחד. מבט מעמיק 
שנמצאים  ביישובים  התחלואה  שיעורי  ליניארי:  אינו  הקשר  גברים  שבקרב  מגלה  יותר 
יותר  העניים  ביישובים  השיעורים  על  עולים  חברתי-כלכלי  מצב  מבחינת  הרצף  באמצע 

וביישובים העשירים יותר.3 בקרב נשים חוסר הליניאריות מובהק פחות. 

Jonckheere- מבחן  ידי  על  מאושר  הליניאריות  חוסר  סטטיסטית.  מובהקים  המתאמים  שני   3
.Terpstra
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תרשים 1. מספר המקרים החדשים של סרטן לכל 100 אלף תושבים )מתוקנן לגיל(, 
לפי דירוג חברתי-כלכלי של היישוב, 2014–2018 

                      גברים 

                    נשים

מקור: ניר קידר, נדב דוידוביץ' ואלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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ניתוח הנתונים לפי יישוב מצביע על שונות בין היישובים במקרי הסרטן החדשים. תרשים 
ברמת  הם  הלמ"ס  נתוני  היישובים שבהם  בכל  סרטן  מציג את המקרים החדשים של   2
מובהקות גבוהה. בקרב גברים הטווח נע בין 260.9 מקרים חדשים ל-100 אלף תושבים 
בכפר יונה ל-411.1 מקרים חדשים בנוף הגליל; בקרב נשים הפער גדול יותר – בין 164.5 

מקרים חדשים ל-100 אלף תושבים ברהט ל-368 מקרים חדשים בקריית ביאליק.

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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תרשים 2. מספר המקרים החדשים של סרטן לכל 100 אלף תושבים )מתוקנן לגיל(, 
לפי יישוב, 2014–2018 

גברים                                                                      נשים

הערה: הקווים האופקיים בקצה כל עמודה מייצגים רווח בר-סמך ברמת ביטחון של 95%.
מקור: ניר קידר, נדב דוידוביץ' ואלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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ניתוח נוסף שערכנו היה על מקרי סרטן חדשים בתקופות זמן שונות. השווינו את הנתונים 
כפי   2015–2011 השנים  של  הקודמים  לנתונים   2018–2014 השנים  של  האחרונים 
שפורסמו על ידי הלמ"ס. ברמה הארצית ניתן לראות ירידה בשיעור המקרים החדשים של 
סרטן הן בקרב גברים והן בקרב נשים )תרשים 3(. בחינת השינוי בתחלואה לפי סוגי סרטן 
עיקריים )לוח 1( מראה שבכל הסוגים יש ירידה בשיעור התחלואה מלבד בסרטן הריאה 

בקרב נשים, שבו נצפתה עלייה קלה.

תרשים 3. מספר המקרים החדשים של סרטן לכל 100 אלף תושבים )מתוקנן לגיל(, 
2014–2018 לעומת 2011–2015

315.0 304.0 329.9 315.1 

נשיםגברים

2018‒2014 2015‒2011

מקור: ניר קידר, נדב דוידוביץ' ואלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 לוח 1. מספר המקרים החדשים של סרטן לכל 100 אלף תושבים )מתוקנן לגיל(, 
לפי מגדר, 2014–2018 לעומת 2011–2015

2015–20112018–2014
סרטן הריאה

 40.3  40.6 גברים

 19.9  19.5 נשים

סרטן המעי הגס
 39.4  44.2 גברים

 31.2  34.4 נשים

 53.5  59.6 סרטן הערמונית – גברים

 100.3  102.9 סרטן השד – נשים

מקור: ניר קידר, נדב דוידוביץ' ואלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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 2 לוח  היישובית מציג תמונה מעניינת.  הזווית  מן  בין התקופות  ניתוח השינוי בתחלואה 
בין  סרטן  של  חדשים  במקרים  ביותר  הגדולות  והירידה  העלייה  עם  היישובים  את  מציג 
2011–2015 ל-2014–2018. בקרב גברים, חמשת היישובים עם העלייה הגדולה ביותר 
במקרי סרטן חדשים הם קריית מלאכי, מר'אר, מגדל העמק, מעלות-תרשיחא וטייבה, ואילו 
חמשת היישובים עם הירידה הגדולה ביותר הם טמרה, זיכרון יעקב, הוד השרון, כפר סבא 
וכרמיאל. בקרב נשים, העלייה הגדולה ביותר הייתה בקריית מלאכי, טירה, עכו, רהט ובת 
ים, והירידה הגדולה ביותר נרשמה בבית שמש, שדרות, יוקנעם עילית, רמת גן ורמת השרון.

לוח 2. היישובים עם העלייה הגדולה ביותר והירידה הגדולה ביותר במספר המקרים 
החדשים של סרטן לכל 100 אלף תושבים )מתוקנן לגיל( בין 2011–2015 ל-2014–2018 

2018–20142015–2011
הפרשסטיית תקןשיעור מתוקנןסטיית תקןשיעור מתוקנןגברים

 58.2  24.9  276.3 334.526.1קריית מלאכי

 54.2  29.3  260.4 314.531.0מר'אר

 52.6  21.6  312.5 365.122.6מגדל העמק

 39.8  24.5  333.6 373.424.9מעלות-תרשיחא

 34.5  20.7  246.0 280.521.5טייבה

 70.8-  30.0  372.5 301.724.8טמרה

 67.9-  27.9  360.1 292.223.2זיכרון יעקב

 57.5-  15.9  339.2 281.713.4הוד השרון

 56.1-  11.1  343.3 287.29.5כפר סבא

 55.0-  17.7  423.8 368.815.8כרמיאל

הפרשסטיית תקןשיעור מתוקנןסטיית תקןשיעור מתוקנןנשים
 40.3  23.6  287.0 327.324.5קריית מלאכי

 36.5  22.0  227.7 264.222.7טירה

 22.5  14.8  327.2 349.715.0עכו

 21.5  14.5  143.0 164.514.6רהט

 20.5  7.7  338.5 359.17.8בת ים

 53.0-  16.2  314.0 261.014.0בית שמש

 45.6-  22.7  317.9 272.320.2שדרות

 37.9-  26.7  384.4 346.524.1יוקנעם עילית

 37.5-  7.2  320.8 283.36.7רמת גן

 32.5-  15.5  386.7 354.214.3רמת השרון

מקור: ניר קידר, נדב דוידוביץ' ואלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 מגמות ופערים בתחלואה ובתמותה מסרטן לפי יישובים בישראל



10

תמותה מסרטן
בין  ההבדלים  את  להציג  ניתן  לא  התחלואה  משיעורי  נמוכים  התמותה  ששיעורי  מאחר 
היישובים ברמת מובהקות מספקת. לפיכך בחנו בחלק זה את התמותה מסרטן לפי נפות. 
הניתוח מראה כי במרבית הנפות אין הבדלים מובהקים בשיעורי התמותה. שיעורי תמותה 
נמוכים במיוחד נצפו בנפות ירושלים, יהודה ושומרון, רמלה, רחובות ופתח תקווה )תרשים 

.)4
ומעלה:   45 בני  בקרב  התמותה  בשיעור  ירידה  על  מצביעים  הנתונים  הארצית  ברמה 
בממוצע   412.3 על  תושבים  אלף   100 לכל  התמותה  שיעור  עמד   2016–2012 בשנים 

בשנה, ואילו בשנים 2015–2019 ירד המספר ל-396.6. 

תרשים 4. מספר הפטירות מסרטן לכל 100 אלף תושבים מעל גיל 45 )מתוקנן לגיל(, 
לפי נפות, 2015–2019 
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הערה: הקווים האנכיים בראש כל עמודה מייצגים רווח בר-סמך ברמת ביטחון של 95%.
מקור: ניר קידר, נדב דוידוביץ' ואלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס

 
לבסוף בחנו את הקשר בין שיעור המקרים החדשים של סרטן לבין שיעורי התמותה מסרטן. 
בשלב ראשון אמדנו רגרסיה ליניארית של תמותה מסרטן על מספר המקרים החדשים. 
ובין  בפועל  התמותה  בין  הפער  על  מצביעות  הלא-מוסבר(  )החלק  מהרגרסיה  השאריות 
התמותה הצפויה בהתחשב בשיעור המקרים החדשים בכל יישוב. שארית חיובית פירושה 
שהתמותה בפועל גבוהה מהצפוי בהתחשב בשיעור המקרים החדשים, ושארית שלילית 

פירושה שהתמותה נמוכה מהצפוי בהתחשב בשיעור המקרים החדשים.

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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בשלב השני בדקנו את התוצאות מול הדירוג החברתי-כלכלי של היישוב. תרשים 5 מראה 
מהצפוי  נמוכה  התמותה  חברתית-כלכלית  מבחינה  גבוה  המדורגים  ביישובים  כי  בבירור 
בהתחשב בשיעור המקרים החדשים, ומנגד, ביישובים העניים יותר התמותה מסרטן גבוהה 

מהצפוי בהתחשב בשיעור המקרים החדשים.

תרשים 5. הפער בין התמותה מסרטן בפועל לבין התמותה הצפויה בהתחשב במספר 
המקרים החדשים )מתוקנן לגיל(, לפי דירוג חברתי-כלכלי של היישוב 

מקור: ניר קידר, נדב דוידוביץ' ואלכס וינרב, מרכז טאוב | נתונים: הלמ"ס
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