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 תקציר

  ( 70.5%)שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של ישראלים תושבי הגדה המערבית הוא הגבוה במדינה

 (.5.7%)ושיעור האבטלה הוא בין הנמוכים ביותר 

  ושיעור האבטלה הינו הנמוך ביותר ( 73.5%)שיעור ההשתתפות של נשים הינו הגבוה במדינה בפער גדול

 (.4.8%)ביחד עם מחוז המרכז 

 ( 6.7%)ושיעור אבטלה גבוה ( 67.5)עם שיעור השתתפות נמוך מעט , אצל הגברים המצב מעט פחות טוב

 .ביחס למחוזות האחרים

 נמוך מבשאר חלקי המדינה והולך ויורד בדומה לשאר חלקי המדינה עצמאיםשיעור ה. 

 השכר בישובים . בעיקר שכר הגברים, השכר הממוצע בגדה מושפע בצורה חזקה מהתחרדות האזור

בחודש בעוד השכר הממוצע  ₪אלפי  10-ל 14המבוססים ממערב לגדר ההפרדה גבוה מאוד ונע בין 

בישובים ממזרח לגדר השכר הינו בעל שונות נמוכה יותר ובממוצע  .₪אלפים  5-בישובים החרדים נמוך מ

 .בישובים ממערב לגדראשר הוא גבוה יותר מ

 עבור הנשים . השכר הממוצע בגדה נמוך מבשאר המדינה והפער לא נסגר כבר כעשר שנים עבור הגברים

 .השכר עולה בחדות כבר כחמש שנים והוא מתכנס לרמה בשאר המדינה

  ושיעור ( 45.8%)מחוז יהודה ושומרון הוא המחוז בו שיעור העובדים במחוז המגורים הוא הנמוך במדינה

ממערב לגדר אנשים נוטים פחות לעבוד (. 32.6%)התושבים שעובדים בישוב המגורים גם הוא נמוך יחסית 

 .ממזרח לגדר 45.1%עושים זאת לעומת  30.0%ביישוב המגורים ורק 

 כאשר . ל תושבי הגדה המערבית הישראלים היא למטרופולינים של ירושלים ותל אביבעיקר היוממות ש

 .בישובים ממזרח לגדר מדובר בעיקר ביוממות לירושלים וממערב גם לירושלים וגם לתל אביב

  מספר המשרות  עקב(, 13.2מ לעומת "ק 18.0)גבוה מבשאר המדינה ממקום העבודה המרחק הממוצע

 .הנמוך ביישובים עצמם לעומת שאר חלקי המדינה

 84.9%לעומת ממוצע ארצי של  85.5%, במחוז יהודה ושומרון ישנו שיעור מעט גבוה יותר של שכירים ,

 .בממוצע הארצי 18.1%לעומת  30.7%, המועסקים בשיעור גבוה במשרות חלקיות

 בממוצע הארצי 12.8%לעומת , 22.4%, וא חינוךענף התעסוקה המרכזי של תושבי יהודה ושומרון ה . 

 זמן הנסיעה . בממוצע הארצי 11.2%לעומת   23.3%, נוסעים לעבודתם למעלה משעה רבים מועסקים

שיעור  .בממוצע הארצי 47%לעומת , 72%-כ, מפריע לשיעור גבוה מאוד מקרב המועסקים מיהודה ושומרון

 .  הממוצע הארצי 20.3%לעומת , אמצעות תחבורה ציבוריתמהמועסקים מגיע למקום עבודתו ב 24.1%של 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Labor force participation rate of West Bank (WB) Israelis is the highest in the 

country (70.5%) and the unemployment rate is one of the lowest  (5.7%.)  

 The WB is also the national top region in women’s participation rate (73.5%) by 

a considerable margin and the female unemployment rate is the lowest and the 

same as the Central District  (4.8%.)  

 For males, the situation is a less favorable with low participation rate (67.5%) 

and high unemployment (6.7%) relatively to other regions. 

 Like other regions the share of self-employed is decreasing over time but is 

lower than in other regions. 

 Average wages in the WB are highly effected by the increase in Ultra-Orthodox 

population, especially for males. Average wages west of the barrier is rather 

heterogeneous, in affluent settlements it is very high and stand between 10 and 

14 thousand NIS per month, while wages in Ultra-Orthodox settlements is less 

than 5 thousand. East of the barrier settlements show relative homogeneity and 

the area average is higher than west of the barrier. 

 WB average wages are lower than other Israeli regions with a long-lasting gap 

for males which did not decrease in the past decade. For females, the gap is 

closing and wages are rapidly increasing. 

 Share of WB district residents who also work in the district is the lowest in the 

country (45.8%) and the share of employees who work in the settlement they 

live in is relatively low (32.6%). West of the barrier settlers tend to work less in 

the settlement they live in and only 30.0% do so, while 45.1% of east of the 

barrier settlers do so. 

 Most of WB commuting is to the Jerusalem and Tel Aviv metropolitan areas. East 

of the barrier commuting is mostly to Jerusalem and west is to both Tel Aviv and 

Jerusalem. 



 
4 

 Because of the relatively low number of jobs in the settlements themselves, 

average distance to the work place is higher than in other parts of the country 

(18.0 Km versus 13.2 Km). 

 85.5% of the WB Labor employees are wage earners, compared to a national 

average of 84.9%. 30.7% of the wage earners in the WB are employed in part-

time jobs, compared to a national average of 18.1%. 

 Education is the main employment sector for WB residents, 22.4%, compared to 

a national average of 12.8%. 

 A high share of WB employees commute to work for more than an hour, 23.3%, 

compared to a national average of 11.2%. About 72% of the WB commuters are 

bothered by the length of the travel, compared to a national average of 47%. 

24.1% of the WB employees commute by public transportation, compared to a 

national average of 20.3%. 
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 מבוא 1

 

הניתוח . מטרת המסמך המוצג להלן היא ניתוח כוללני של שוק העבודה של התושבים הישראלים בגדה המערבית

א האספקט הראשון הו. כולל שלושה אספקטים עיקריים של שוק העבודה ואשר מוצגים בשלושת חלקי המסמך

שיעור ההשתתפות בשוק . שיעור ההשתתפות של תושבי האזור בשוק העבודה ושיעור האבטלה של תושביו

העבודה הישראלי עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות עם עלייה חדה בשיעורים כמעט בכל קבוצות 

החלק השני . כה אי פעםשיעור האבטלה גם הוא ירד בחדות בשנים האחרונות ונמצא היום ברמה הנמו. האוכלוסייה

הניתוח כולל פילוח לפי . עצמאיםשל העבודה בוחן את רמת השכר של תושבי הגדה המערבית הן השכירים והן ה

החלק השלישי עוסק בתבנית היוממות של . אזורים ממזרח וממערב לגדר ומין השכיר או העצמאי, רשויות מקומיות

ביישוב המגורים או באחד ממרכזי התעסוקה הגדולים , בגדה עצמההאם היכן הם עובדים , תושבי הגדה הישראלים

 מדינה.ב

כמו כן, בסוף המסמך מוצגים נתונים מגוונים של מאפייני תעסוקה בקרב עובדים ממחוז יהודה ושומרון בהשוואה 

 לשאר מחוזות המדינה.

סקרי כוח , 2008מפקד  כלל הניתוחים במסמך בוצעו על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובעיקר מנתוני

מופיעים כאשר בנספח שבסופו  תרשימיםבמסמך עצמו מוצגים . וקובץ הרשויות המקומיות , הסקר החברתיאדם

 .הנתונים המוצגים מרביתאת  יםהמרכז לוחות

  



 
7 

 ואבטלה השתתפות שיעור 2

 

משל תושבי שאר שיעור ההשתתפות בשוק העבודה של ישראלים תושבי הגדה המערבית דומה או אף גבוה יותר 

עולה כי הממוצע באזור יהודה ושומרון הוא הגבוה במדינה  2014ס לשנת "מנתוני סקר כוח אדם של הלמ. המדינה

שיעור , 1 תרשיםכפי שניתן לראות ב. בלבד 64.2%כאשר הממוצע הארצי עומד על , 70.5%ועומד על 

הצפון והדרום ודומה לאלה של , ההשתתפות בגדה המערבית גבוה בצורה משמעותית מאלה של מחוזות ירושלים

נואל מודיעין עילית ועמ, כאשר לוקחים בחשבון את האוכלוסייה החרדית בערים ביתר עילית. המרכז ותל אביב

אף גבוה  שאיננה חרדיתמאוכלוסיית הגדה ניתן להסיק ששיעור ההשתתפות של האוכלוסייה  30%-אשר מהווה כ

 .יותר בהשוואה לשאר המדינה

 שיעור ההשתתפות בשוק העבודה ושיעור האבטלה לפי מחוזות – 1 תרשים

 
 2014סקר כוח אדם עיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

אך עם פער לא מבוטל , מתחת לממוצע הארצי אחוז 'נק 0.2שיעור האבטלה גם הוא נמוך בהשוואה לאומית עם 

גם כאן המצב טוב יותר מאשר במחוזות הפריפריה ובירושלים עם , שוב. ביחס למחוזות המובילים באזור המרכז

הנמוך בצירוף שיעור ההשתתפות הגובה מעידים על שיעור האבטלה . אחוז ויותרנקודת שיעור אבטלה נמוך ב

 .חס למחוזות הפריפריאליים במדינהבעיקר בי, יכולת השתכרות ממוצעת גבוה יחסית

באזור יהודה ושומרון שיעור ההשתתפות , בחינה של שיעורי ההשתתפות והאבטלה לפי מין מציגה תמונה מפתיעה

שיעור האבטלה של , 2 תרשיםכפי שעולה מ. הוא הנמוך ביותרשל נשים הוא הגבוה במדינה בעוד שיעור האבטלה 

הוא השני בגובהו במדינה אחרי מחוז הדרום וגבוה יותר מהממוצע הארצי , 6.7%גברים בגדה המערבית העומד על 

 נק' אחוז 1.1-נמוך ב, 4.8%הוא רק  3 תרשיםלעומת זאת שיעור האבטלה של נשים המוצג ב .אחוז 'נק 1.2-ב
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והפוכה )בשיעור ההשתתפות מתגלה תמונה דומה . מהממוצע הארצי ודומה לשיעורים של מחוזות המרכז ותל אביב

מתחת  נק' אחוז 5-6, 67.5%שיעור ההשתתפות של גברים נמוך בהשוואה לשאר המחוזות ועומד על (, מספרית

שיעור ההשתתפות בשוק , אצל הנשים. לזה של מחוזות המרכז ותל אביב וגבוה רק ממחוזות הדרום וירושלים

 7-ממוצע הארצי וכמעל ה נק' אחוז 14-כ 73.5%העבודה בגדה המערבית גבוה במידה ניכרת מבשאר המחוזות עם 

שיעור השתתפות גבוה ושיעור אבטלה נמוך בקרב נשים מצביע על רמת . מעל מחוזות המרכז ותל אביב נק' אחוז

ייתכן ותוצאות אלה נובעות משיעור החרדים . בעוד אצל הגברים רמת התעסוקה נמוכה יותר, תעסוקה גבוהה מאוד

 .הגבוה יחסית באוכלוסייה

 גברים -שיעור ההשתתפות בשוק העבודה ושיעור האבטלה לפי מחוזות  – 2 תרשים

 
 2014סקר כוח אדם עיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

 נשים -שיעור ההשתתפות בשוק העבודה ושיעור האבטלה לפי מחוזות  – 3 תרשים

 
 2014סקר כוח אדם עיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור
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עיקר המועסקים בגדה המערבית הינם שכירים כאשר ישנו הבדל קל בין היישובים  ,כמו בשאר חלקי המדינה

לעומת , 6.0%מכלל המועסקים ועצמאים  94.0%בכלל הגדה שכירים מהווים . ממזרח לגדר ההפרדה וממערבה

בשאר המדינה שיעור השכירים עומד על . 6.0%וממערבה הוא  6.1%זאת ממזרח לגדר שיעור העצמאים הוא 

שיעור העצמאים בכלל המדינה ובחלקי הגדה , 4 תרשיםכפי שניתן לראות ב. 6.8%והעצמאים על  93.2%

הסבר אפשרי לשיעור העצמאים המעט יותר גבוה . המערבית ירד במהלך העשור האחרון אולם לא במידה ניכרת

עקב המרחק הרב יותר ( המשך המסמךכפי שיוצג ב)ממזרח לגדר ההפרדה הוא שיעור היוממות הנמוך יותר 

 . ממרכזי תעסוקה ורמת הביטחון הנמוכה יותר בכבישים

 מכלל המועסקים חלקי הגדה המערבית עצמאיםשיעור ה – 4 תרשים

 

 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור
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 המערבית בגדה ועצמאים שכירים שכר 3

 

עולה כי ישנה שונות  5 תרשיםמ. בגדה המערבית עצמאיםחלק זה של המסמך עוסק ברמת השכר של שכירים ו

גבוהה ברמת ההכנסה בין הרשויות השונות בגדה כאשר עיקר השונות הינה בין האזורים שממזרח לגדר וממערבה 

שלושת הרשויות בעלות השכר הממוצע הנמוך ביותר למשרת . ובין היישובים החרדיים לאלה שאינם חרדיים

₪  5,000-ת ועמנואל בהן השכר הממוצע נמצא מתחת לביתר עילי, שכיר הן היישובים החרדיים מודיעין עילית

אחריו נמצאים יישובים , ₪אלף  14בראש הרשימה ניצב היישוב הר אדר עם שכר ממוצע של מעט מעל . לחודש

אלקנה ובית אריה בהם השכר הממוצע של שכירים הינו מעל , אלפי מנשה, אחרים ממערב לגדר כגון אורנית

ממזרח לגדר ובמועצות האזוריות הנמצאות בשני צדדי הגדר השכר נמוך יותר ונע ברשויות ש. לחודש₪  10,000

 .לחודש בקריית ארבע בה גם ישנה אוכלוסייה חרדית גדולה יחסית₪  5,550-גוש עציון ל. א.במ₪  8,500-בין כ

 2017ח מחירי "ש, לפי רשויות מקומיות 2014בשנת  יםשכיר שלשכר ממוצע  - 5 תרשים

 

 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

 

הנמוכה בחינה של שינוי השכר באזורי הגדה השונים לאורך העשור האחרון מראה כי חלה בו עלייה מתונה 

ניתן לראות כי בשנים האחרונות עבר השכר הממוצע של  6 תרשיםמ. בשאר אזורי המדינהמעליית השכר שחלה 

מגמה זו צפויה לנוכח הגידול החד באוכלוסייה החרדית , האזור שממזרח לגדר ההפרדה את זה שממערבה
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היה השכר הממוצע בגדה דומה לזה הארצי  2003עולה גם שעד לשנת  תרשיםמה. ביישובים שממערב לגדר

השכר הממוצע של תושבי . ושמאז הולך וגדל הפער שבין השכירים בגדה לאלה שנמצאים בשאר חלקי המדינה

₪  500-פער של כ, ₪ 8,411לחודש בעוד בשאר חלקי המדינה הוא עמד על ₪  7,953 2014הגדה היה בשנת 

 .לחודש

 2017ח מחירי "ש, אזורים בגדהפי ל 2002-2014ים בשנשל שכירים שכר ממוצע  - 6 תרשים

 

 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור
 

פערי השכר , כפי שניתן לראות. בחינה של השכר בגדה המערבית ובכלל המדינה לפי מין מעלה מספר תובנות

גדולים יותר בקרב הגברים מאשר בממוצע הכולל בעוד אצל הנשים השכר ממערב לגדר  ממזרח וממערב לגדר

ככל . תוצאות אלה מחזקות את ההשערה שמדובר בהשפעה של התחרדות האזור שממערב לגדר. נותר גבוה יותר

פילו נו משתנה או אנהנשים אי שכרשגודל האוכלוסייה החרדית עולה כך יורד השכר הממוצע של הגברים בעוד 

חיזוק נוסף ניתן למצוא בעובדה שבשכר הנשים חלה התכנסות בין חלקי הגדה המערבית לבין שאר המדינה . עולה

 (.מלבד ממזרח לגדר)בעוד אצל הגברים הפער הולך וגדל 

התופעות במקרה של . מוצגת ההכנסה של העצמאים בגדה המערבית ובהשוואה לשאר המדינה 10-ו 9 תרשימיםב

תוך שיפור באזורים  פער גדול בשכר בין הגדה לבין שאר חלקי המדינה. ת למצב אצל השכיריםדומו עצמאיםה

 .ממזרח לגדר והרעה יחסית באזורים שממערבה
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 2017ח מחירי "ש, לפי אזורים בגדה 2002-2014בשנים של שכירים גברים שכר ממוצע  - 7 תרשים

 
 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

 2017ח מחירי "ש, לפי אזורים בגדה 2002-2014שכר ממוצע של שכירות נשים בשנים  - 8 תרשים

 
 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור
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 2017ח מחירי "ש, לפי רשויות מקומיות 2014בשנת  עצמאיםשכר ממוצע של  - 9 תרשים

 
 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

 2017ח מחירי "ש, לפי אזורים בגדה 2002-2014בשנים  עצמאיםשכר ממוצע של  - 10 תרשים

 
  2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור
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 ויוממות העבודה מקום 4

 

בחירת מקום העבודה והרגלי היוממות של תושביה הישראלים של הגדה המערבית מושפעים ממספר גורמים 

 לתמיכה הממשלתית ביישובים, למצב הביטחוני, עיקריים הנוגעים בעיקר להתפתחות הכלכלה בגדה המערבית

רמת הפיתוח הכלכלית הנמוכה מביאה לכך שמעט תושבים יחסית יכולים לעבוד בישוב  .ם הגיאוגרפימולמיקו

טחוני בדרכים מוריד את הנכונות להתנייד והתמיכה הממשלתית ימהצד השני המצב הב, המגורים או סמוך לו

מטרופוליני הקרבה היחסית למרכזי התעסוקה של  ,במקביל. הציבורי המקומימגדילה את מספר המועסקים במגזר 

תל אביב וירושלים מציעה מגוון רחב של מקומות עבודה במרחק קצר יחסית ומאפשרת רמות הכנסה גבוהות 

בחלק זה מוצגים מספר תרשימים אשר  .סמוכים לירושליםישובים ממערב לגדר ההפרדה ובאלה היחסית ב

 .הנתונים המלאים מוצגים בנספח, בנית היוממות והמיקום הגיאוגרפי של תושבי הגדה המערביתמתארים את ת

 שיעור המועסקים במחוזות לפי מחוז המגורים - 11 תרשים

 
 2014סקר כוח אדם עיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

 

מחוז יהודה ושומרון הוא המחוז בו שיעור העובדים במחוז המגורים הוא הנמוך , 11 תרשיםכפי שניתן לראות ב

במחוז המרכז שבא אחריו  67.1%לעומת , מתושבי המחוז הישראלים עובדים בו 45.8%רק . במדינה בפער גדול

לפיו  13 תרשיםתמונה משלימה לזו מתגלה ב. 90.8%ושלים המוביל את הרשימה עם ממחוז יר 50%-ונמוך ב

מבט . בשאר המדינה 52.8%לעומת  32.6%המגורים גם הוא נמוך יחסית עם  ישובשיעור התושבים שעובדים ב
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 30.0%על חלקי הגדה המערבית השונים מגלה שממערב לגדר אנשים נוטים פחות לעבוד ביישוב המגורים ורק 

תופעה זו יכולה להיות מוסברת במרחק הגדול היותר ממרכזי תעסוקה . ממזרח לגדר 45.1%עושים זאת לעומת 

ממוצע ממקום העבודה עבור כפי שניתן לראות המרחק ה, גב ההרוברמת בטחון נמוכה יותר בדרכים ביישובי 

המרחק הממוצע של כלל תושבי הגדה המערבית גבוה . המועסקים ממזרח לגדר גדול יותר מאלה שממערבה

. תופעה מפתיעה לנוכח קרבת רוב יישובי הגדה למרכזי תעסוקה(, 13.2מ לעומת "ק 18.0)מבשאר המדינה 

אמנם רוב היישובים  .שאר חלקי המדינה ההסבר לכך טמון במספר המשרות הנמוך ביישובים עצמם לעומת

עצמו ובקרבה גדולה למקום קרובים למרכזי התעסוקה הגדולים אולם רק חלק קטן מהתושבים עובד ביישוב 

  .מגוריו

 מרחק ממוצע ממקום העבודה ושיעור המועסקים ביישוב המגורים ברשויות הגדה המערבית - 12 תרשים

 
 2008עיבודי מרכז מאקרו על נתוני מפקד : מקור

 

בהתאם להגיון זה מתקיים קשר שלילי בין שיעור המועסקים ביישוב המגורים ובין המרחק הממוצע למקום 

תן ללמוד גם שהיישובים בהם שיעור המועסקים ביישוב המגורים ני תרשיםמה. 12 תרשיםהעבודה כפי שעולה מ

נמוך במיוחד הם יישובים קרובים לגדר ההפרדה ושבמקביל המרחק הממוצע של תושביהם ממקום העבודה גבוה 

אלקנה ואלפי מנשה גרים אמנם בגדה המערבית אולם , הר אדר, בית אריה, תושבי ישובים אלה כגון אורנית. יותר

 . מרכזי התעסוקה הגדולים באזור תל אביב ואזור ירושליםעובדים ב
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 מרחק ממוצע ממקום העבודה ושיעור המועסקים ביישוב בחלקי הגדה המערבית - 13 תרשים

 
2008עיבודי מרכז מאקרו על נתוני מפקד : מקור

1
 

 

מתארים את תבנית היוממות של אותם תושבי הגדה המערבית הישראלים שאינם עובדים ביישוב  14-16 תרשימים

כפי שניתן לראות משקלם של . או מחוז המגורים והיכן הם עובדים מבין ארבעת המטרופולינים הגדולים במדינה

רון עובדים תושבי מספר קטן של יישובים בדרום הר חב. המטרופולינים של באר שבע וחיפה זניח יחסית

עיקר המועסקים שאינם עובדים ביישוב . במטרופולין באר שבע ומספר זניח של תושבים עובדים במטרופולין חיפה

מטרופולין ירושלים מעסקים שיעור גדול יותר . וירושליםעובדים במטרופולינים של תל אביב , 42.4%, המגורים

ממערבה מועסקים בירושלים  22.6%-ממזרח לגדר ומתושבי היישובים  21.2%מהמועסקים כאשר  22.3%עם 

 23.2%-מהמועסקים ממזרח לגדר ו 10.0%כאשר  20.1%מטרופולין תל אביב לעומת זאת מעסיק . וסביבתה

היישובים במערבה של הגדה נוטים יותר  15-ו 14 תרשימיםכפי שניתן לראות ב. ממערבה מועסקים במטרופולין

 .מקיפים את ירושלים נוטים למטרופולין זהא והיישובים ה"לתעסוקה באזור ת

  

                                                      
1

 .2016-ו 2008ונמצא כי לא חל שינוי משמעותי במגמות היוממות בין  2016הנתונים נבחנו אל מול נתוני הסקר החברתי  
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 יוממות מרשויות מקומיות בגדה המערבית לארבעת המטרופולינים - 14 תרשים

 
 2008 עיבודי מרכז מאקרו על נתוני מפקד: מקור

 

 יוממות מחלקי הגדה המערבית לארבעת המטרופולינים - 15 תרשים

 

  2008עיבודי מרכז מאקרו על נתוני מפקד : מקור
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 למרכזים מטרופולינים הגדה המערבית יוממות מישובי - 16 תרשים

 
 2008עיבודי מרכז מאקרו על נתוני מפקד : מקור
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 תעסוקה מאפייני 5

יהודה ושומרון בהשוואה לשאר מחוזות בפרק זה יוצגו נתונים מגוונים של מאפייני תעסוקה בקרב עובדים ממחוז 

. 2016בפרק זה נלקחו מהסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת המוצגים הנתונים כלל . המדינה

  .30%-15%פים עבור טעות דגימה של מכיוון שיש דגימות מעטות באופן יחסי מיהודה ושומרון כל הממצאים תק

, יותר של שכירים ודה ושומרון ישנו שיעור מעט גבוההמוצגים הן שבמחוז יההמסקנות העולות מתוך הנתונים 

 18.1%לעומת  30.7%, המועסקים בשיעור גבוה במשרות חלקיות, 84.9%ממוצע ארצי של לעומת  85.5%

בממוצע  12.8%לעומת , 22.4%, ענף התעסוקה המרכזי של תושבי יהודה ושומרון הוא חינוך .בממוצע הארצי

וכן , בטחוניו ציבורי, מהממוצע הארצי הינם מינהל מקומי ענפים נוספים ביהודה ושומרון ששיעורם גבוה. הארצי

ומים -חשמל-תעשייה-החקלאות, המסחר, אוכל-רוחאי-התחבורה בענפי, לעומת זאת. שירותים מקצועיים וטכניים

 .ישנם שיעורים נמוכים ביחס לממוצע הארצי

זמן הנסיעה מפריע . בממוצע הארצי 11.2%לעומת  23.3%, מעלה משעהנוסעים לעבודתם ל רבים מועסקים

 24.1%שיעור של  .בממוצע הארצי 47%לעומת , 72%-כ, לשיעור גבוה מאוד מקרב המועסקים מיהודה ושומרון

מהמועסקים  6.9% . צירהממוצע הא 20.3%לעומת , מועסקים מגיע למקום עבודתו באמצעות תחבורה ציבוריתמה

 .הכללית הבאוכלוסייבלבד  3.4%לעומת , מביתםעובדים 

מכלל  .הממוצע הארצי 84.9%לעומת  85.5%, שיעור השכירים ביהודה ושומרון גבוה במעט מהממוצע הארצי

לעומת  30.7%, ביהודה ושומרון ישנו השיעור הגבוה ביותר של מועסקים במשרות חלקיות, המחוזות במדינה

  .18.1%-ממוצע ארצי הנאמד כ

 2016, שיעור השכירים במשרה חלקית ומלאה ביהודה ושומרון בהשוואה לממוצע הארצי -17 תרשים

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור

15.7% 15.9% 16.0% 16.8% 18.1% 19.3% 24.4% 
30.7% 
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כך , בעלי משרה חלקיתשל בהתאמה לשיעור גבוה . מוצג כמות שעות העבודה השבועיות לפי מחוזות 18 תרשיםב

מלאה נמוך ביותר בקרב מועסקים מיהודה  ,מעט יותר ממשרה שהן, ור המועסקים במספר שעות בשבועגם שיע

נמוך בקרב שעות  50-מועסקים העובדים למעלה מגם שיעור ה. 22.1%לעומת הממוצע הארצי  17.6%; שומרון

 .בממוצע הארצי 26.2%לעומת  17.8%-תושבי יהודה ושומרון ונאמד כ

 2016, יהודה ושומרון לעומת שאר המחוזות, כמות שעות עבודה לשבוע -18 תרשים

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור

, מהממוצע הארצי עבור משלחי היד של הנדסאיםשיעור העובדים מיהודה ושומרון אינו שונה משמעותית 

ישנו שיעור גבוה יותר של מנהלים ובעלי משלח יד אקדמי , לעומת זאת. עובדי משרד, וכן עבור פקידים, וטכנאים

שיעור המועסקים . 35%-לעומת הממוצע הארצי הנאמד כ 44%-כ, בקרב עובדים המתגוררים ביהודה ושומרון

בקרב  15.4%לעומת  7.9%, וררים ביהודה ושומרון נמוך בהשוואה לממוצע הארציבחקלאות ובינוי מקרב המתג

 .שאר הארץ

 2016, יהודה ושומרון לעומת הממוצע הארצי, חלוקה לפי משלח יד – 19 תרשים

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור
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 12.8%לעומת רק , מהעובדים מועסקים במקצוע זה 22.4%, התעסוקה המרכזי ביהודה ושומרון הינו חינוךענף 

לעומת  8.1%-נאמד בממוצע ארצי כציבורי ובביטחון מקומי , שיעור המועסקים במנהל מקומי. בממוצע הארצי

-מדעיים-שירותים מקצועייםם עבור רצי נאמדו גאשיעורי תעסוקה גבוהים מהממוצע ה. ביהודה ושומרון 14.2%

, מסחר סיטוני וקמעוני, רתתקשו-אירוח-תחבורה לעומת שיעורי תעסוקה נמוכים מהממוצע הארצי בענפים, טכניים

 .מים-חשמל-תעשייה-חקלאות

 2016, במחוז יהודה ושומרון לעומת הממוצע הארצי, )%( חלוקת האוכלוסייה לענפים -20 תרשים

 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור

, מיהודה ושומרון שאינם מועסקים ביישוב בו הם מתגוררים נוסעים למעלה משעה למקום עבודתם רבים מועסקים

נוסעים למעלה מהמועסקים ביהודה ושומרון נוספים  16.3%. בלבד בממוצע הארצי 11.2%זאת לעומת , 23.3%-כ

דבר זה עשוי לחזק את הטענה כי רבים מהמועסקים ביהודה . בממוצע הארצי 11.1%לעומת , משלושת רבעי שעה

 . ושומרון מועסקים הרחק ממקום מגוריהם

 2016, יהודה ושומרון בהשוואה לשאר המחוזות, )%( זמן נסיעה לעבודה -21 תרשים

 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור
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ביהודה ושומרון נמצא השיעור הגבוה ביותר בהשוואה לשאר המחוזות של מועסקים שטוענים כי זמן הנסיעה 

 72%לעומת שיעור של  47%שיעור המועסקים שטענו כך בממוצע הארצי הינו . למקום עבודתם מפריע להם

 .דה ושומרוןביהו

 2016, יהודה ושומרון בהשוואה לשאר המחוזות, האם זמן הנסיעה מפריע למועסק -22 תרשים

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור

 56.7% ניתן הבחין כי 23 תרשיםב .ההגעה של המועסקים למקום עבודתםנוגעים לדרכי  24-ו 23 תרשימים

מהממוצע הארצי שיעור נמוך במעט , מהמועסקים נעזרים ברכב פרטי או מסחרי על מנת להגיע למקום עבודתם

מוצג שיעור האוכלוסייה שעושה שימוש בתחבורה ציבורית כרכבת או אוטובוס  24 תרשיםב. 58.5%-הנאמר כ

מהמועסקים ביהודה ושומרון מגיעים למקום עבודתם באמצעות  24%-כ. כאמצעי תחבורה להגעה למקום העבודה

 .20.3%-שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי הנאמד כ. תחבורה ציבורית

ביהודה ושומרון , שיעור העובדים המשתמשים ברכב פרטי או מסחרי על מנת להגיע למקום העבודה -23 תרשים

 2016, לעומת שאר המחוזות

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור
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ביהודה ושומרון לעומת , על מנת להגיע למקום העבודה בתחבורה ציבוריתשיעור העובדים המשתמשים  -24 תרשים

 2016, שאר המחוזות

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016ברתי עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר הח: מקור

. ניכר כי שיעור המועסקים העובדים מביתם הינו גבוהה משמעותית ביחס לשאר מחוזות המדינה 25 תרשיםב

 . בלבד בממוצע הארצי 3.4%מהמועסקים ביהודה ושומרון עובדים בביתם לעומת  6.9%

 2016, העובדים מביתם ביהודה ושומרון לעומת שאר המחוזותשיעור המועסקים  -25 תרשים

 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2016עיבודי מרכז מאקרו על נתוני הסקר החברתי : מקור
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 מלאים יוממותו שכר נתוני – נספח 6

 

 2017ח מחירי "ש, לפי אזורים בגדה 2002-2014שכר ממוצע של שכירים בשנים  - 1 לוח

 שנה
מזרח 

 לגדר
מערב 

 לגדר

כ "סה

גדה 

 מערבית

שאר 

 המדינה

2002  7,602 7,889 7,818 7,580 

2003  7,029 7,458 7,357 7,336 

2004  7,062 7,472 7,372 7,429 

2005  7,155 7,528 7,437 7,629 

2006  6,860 7,119 7,055 7,238 

2007  7,291 7,668 7,576 7,970 

2008  7,212 7,500 7,430 7,944 

2009  7,082 7,256 7,214 7,739 

2010  7,307 7,456 7,419 8,030 

2011  7,655 7,725 7,708 8,216 

2012  7,677 7,650 7,656 8,123 

2013  7,837 7,769 7,785 8,231 

2014  8,069 7,915 7,953 8,411 
 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

 

 2017ח מחירי "ש, לפי אזורים בגדה 2002-2014בשנים  עצמאיםשכר ממוצע של  - 2 לוח

 שנה
מזרח 

 לגדר
מערב 

 לגדר

כ "סה

גדה 

 מערבית

שאר 

 המדינה

2002  7,539 7,938 7,834 7,908 

2003  7,071 7,416 7,325 7,373 

2004  7,211 7,541 7,457 7,671 

2005  7,478 7,744 7,677 8,078 

2006  8,021 8,052 8,045 8,525 

2007  8,484 8,459 8,465 8,723 

2008  8,321 8,821 8,696 9,494 

2009  8,104 8,240 8,206 8,806 

2010  7,957 8,294 8,209 8,984 

2011  8,186 8,261 8,242 8,980 

2012  8,645 8,560 8,581 9,108 

2013  9,036 8,747 8,819 9,426 

2014  9,003 8,671 8,756 9,496 
 2003-2015ס "קובץ הרשויות המקומיות של הלמעיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור
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 נתוני יוממות מלאים לפי רשויות מקומיות וחלקי הגדה המערבית - 3 לוח

 רשות

   אחוז יוממים למטרופולין
מועסקים 

ביישוב 

 המגורים

מרחק 

ממוצע 

למקום 

 העבודה

תל 

 אביב
 חיפה

באר 

 שבע
 ירושלים

לא 

 מטרופולין

 16.8 16.5% 22.0% 0.4% 0.0% 0.0% 77.5% אורנית

 18.6 21.1% 27.0% 0.0% 0.5% 0.5% 72.0% אלפי מנשה

 23.4 17.2% 26.7% 1.1% 0.9% 0.4% 70.8% בית אריה

 21.6 18.8% 32.9% 3.7% 0.3% 0.4% 62.7% אלקנה

 27.5 21.6% 43.2% 1.6% 0.1% 0.5% 54.5% אריאל

 24.1 29.1% 44.0% 2.4% 0.4% 0.0% 53.3% קרני שומרון

 23.9 36.2% 45.4% 2.4% 0.1% 0.5% 51.6% שומרון. א.מ

 19.2 48.0% 62.8% 4.5% 0.0% 0.6% 32.1% קדומים

 20.5 51.5% 68.6% 2.0% 0.0% 1.2% 28.2% עמנואל

 11.7 59.6% 70.4% 12.4% 0.4% 0.1% 16.7% מודיעין עילית

 20.2 36.0% 56.9% 27.3% 0.2% 0.2% 15.4% מטה בנימין. א.מ

 34.5   72.8% 12.2% 0.0% 0.0% 15.0% מעלה אפרים

 20.6 18.2% 53.5% 32.9% 0.4% 0.7% 12.5% הר אדר

 24.3 53.4% 86.6% 5.6% 0.9% 0.7% 6.2% ערבות הירדן. א.מ

 14.9 53.3% 75.8% 17.6% 0.6% 0.3% 5.8% בית אל

 15.0 12.8% 53.9% 40.9% 0.0% 0.0% 5.2% גבעת זאב

 24.8 49.9% 69.4% 7.6% 18.6% 0.2% 4.2% הר חברון. א.מ

 15.6 37.9% 66.5% 29.2% 0.3% 0.1% 3.9% גוש עציון. א.מ

 21.4 61.8% 75.2% 15.6% 4.9% 0.6% 3.7% המלחמגילות ים . א.מ

 16.7 31.3% 62.3% 33.2% 0.8% 0.0% 3.7% אפרת

 14.2 25.1% 57.8% 39.6% 0.1% 0.0% 2.5% מעלה אדומים

 15.4 56.5% 79.6% 18.2% 0.7% 0.0% 1.5% קריית ארבע

 10.5 55.9% 73.5% 24.9% 0.2% 0.2% 1.2% ביתר עילית

 20.0 45.1% 67.4% 21.2% 1.1% 0.2% 10.0% מזרח לגדר

 17.4 30.0% 53.6% 22.6% 0.4% 0.2% 23.2% מערב לגדר

 18.0 32.6% 56.8% 22.3% 0.6% 0.2% 20.1% כ גדה מערבית"סה

 13.2 52.8% 25.0% 8.0% 5.3% 12.6% 49.0% שאר המדינה
 2008עיבודי מרכז מאקרו על נתוני מפקד : מקור
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 בין מחוזותמטריצת יוממות  - 4 לוח

 מחוז עבודה
 מחוז מגורים

 הדרום תל אביב המרכז חיפה הצפון ירושלים
יהודה 

 והשומרון

 26.8% 0.8% 0.9% 1.8% 0.2% 0.3% 90.8% ירושלים

 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% 7.3% 80.1% 0.2% הצפון

 0.0% 0.2% 0.4% 0.9% 75.9% 9.0% 0.0% חיפה

 13.3% 6.4% 17.9% 67.1% 6.6% 2.0% 2.7% המרכז

 6.7% 4.4% 76.2% 22.4% 3.9% 1.7% 2.1% תל אביב

 1.5% 84.3% 0.9% 2.2% 0.4% 0.4% 1.1% הדרום

 45.8% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 1.3% יהודה והשומרון
עובדים בשני מחוזות 

 או יותר
1.7% 6.3% 5.5% 4.9% 3.2% 3.5% 5.9% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה
 2014סקר כוח אדם עיבודי מרכז מאקרו על נתוני : מקור

 

 


