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 מבוא .א

וחבל עזה (להלן השטחים) בישראל החלה זמן קצר  הגדה המערביתתעסוקת פלסטינים תושבי 

-ידעה עליות ומורדות בהתאם לשיקולים ביטחוניים. התעסוקה לאחר תום מלחמת ששת הימים

נסמכה  של זה האחרון הכנסתו הלאומיתהמשק הישראלי כמו גם הפלסטיני.  מדיניים וצורכי

 במידה לא מבוטלת על התמורה לעבודה בישראל. 

ח העבודה לכוציג אינדיקאטורים שמעידים על חשיבותו של שוק העבודה הישראלי אן להל

לכלכלה ר עבודה למועסקים ושכדרך ת עבודה, או הזדמנויוהקצאת דרך זה  הפלסטיני, בין אם

גדה ובין ה י יהיה חייב לפצל את הניתוח בין רצועת עזהיש להדגיש כי כל דו"ח עדכנ .בשטחים

בישראל נכונה למועד כתיבת הדו"ח, הרי שתוכנית  גדה המערבית. כל עוד התלות של ההמערבית

גדה המערבית מחד ובין רצועת הפרידה באופן כמעט מוחלט בין ישראל וה 2005בשנת  הינתקותה

לאור זאת, כל ניסיון לבחון ולהשוות . הביאה לניתוק כמעט מוחלט של קשרי העבודה , וזה מאידךע

את רצועת עזה לגדה המערבית חייב להתחשב בעובדה, ולהפנים את השוני הגדול שנגרם כתוצאה 

 מכך.

מועסקים הפלסטינאים בישראל מסה"כ המועסקים ה הנתונים מראים גידול באחוזם של

ברצועת  18.6% -ל 10% -המערבית, ומגדה ב 1999 בשנת 26% -ל 1970בשנת  13% -מהפלסטינאים 

הגיע עת  ,1987דרגת ההישענות על שוק העבודה הישראלי הגיעה לשיאה בשנת  עזה באותה תקופה.

 .המערבית ורצועת עזה בהתאמה גדהב 46% -ו 35% -אחוזם של המועסקים בישראל ל

מועסקים  13%-12% -מאז מסתמנת מגמה יציבה למדי של כ, ו2000/1בשנים  גידול זה נפסק

עזה רצועת מ ההינתקות של ישראל, כל עוד גדה המערביתבישראל (כולל התנחלויות) בקרב תושבי ה

גדה גם אחוז המועסקים בו, 0%-כל ספר המועסקים בישראל מקרב תושבי רצועת עזההביאה את מ

 .0%ד על מערבית מקרב תושבי רצועת עזה עמ

מהמדיניות  ונבעש ,ישראלימועסקים פלסטינאים בשוק העבודה הלבביקוש  ותחזקנודות ההת

העסקת עובדים פלסטינאים, בין אם זה ל חסבי 1993ישומה בשנת יבהחלה מדינת ישראל ש החדשה

החלפת עובדים פלסטינאים בעובדים על ידי או  מתן היתרים או הגבלת גילאי העובדים,י על יד

אלף מועסקים בשנת  115.6 -ד מספרם של המועסקים הפלסטינאים בישראל מזרים. אי לכך יר

אלף מועסקים ברבעון השלישי של שנת  145 -חזר לעלות ל, 1996אלף מועסקים בשנת  36 -ל 1992

 43 -), וירד למרצועת עזה 15.4%רבית עבדו בישראל במקביל המע גדהמהמועסקים ב 24.8%, (2000

 .2000ון של שנת עסקים ברבעון האחראלף מו

גדה בובין המצב ברצועת עזה.  גדה מערבית, עלינו להפריד בין המצב ב2000 -החל משנות ה

. 21-המשיכו לתוך העשור הראשון של המאה ה 90 -שאפיינו את שנות התנודות המערבית, ה

אלף  110 -בישראל ובהתנחלויות מהמועסקים  ל ירידה בקרבבתחילת העשור חלה מגמה ברורה ש

.) אולם החל משנים אלו, חזר 62% -(ירידה של כ 2004 -ו 2003אלף בלבד בשנים  42, לכדי 99שנת ב

חלה  2009. (בשנת 2008אלף בשנת  76מספר המועסקים בישראל ובהתנחלויות לצמוח, והגיע לכדי 

 ירידה קלה אך לא מהותית במספר המועסקים).

בישראל ובהתנחלויות מקרב תושבי  , הרי שמספר המועסקיםגדה המערביתבניגוד למצב ב

, הרי הגדה המערביתאפיינה גם את  2004. אם הירידה עד 2009בשנת  0ירד לכדי  רצועת עזה
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שהמשך הירידה בשנים שלאחר מכן נבעה באופן ברור מההינתקות. אולם, כדאי לשים לב שכבר 

 .90%ה של אלף לאלפיים בלבד, יריד 21 -ירד היקף התעסוקה מכ 2001 -ו 2000בשנים 

משפיעות לתנודות אלה השלכות והשפעות חמורות על הכלכלה הפלסטינאית ורמת החיים, אשר 

 .וכו' , צמיחה כלכלית, אבטלההלאומית והאישית הכנסהה על

, כך התרחב הפער בביקוש לעבודה באזורים פלסטינים (הפער בין גודלו של כוח עבודהמתוצאה כ

זה מעיד על אי  מדד .), המתקבל מהביקוש לעבודהועסקיםמהומספר  המהווים את היצע העבודה

וגם  המערביתגדה פער התרחב במהלך הזמן גם בה .עובדים לקלוטהכלכלה הפלסטינית  יכולת

 עובדים.מצמיחת הביקוש ל יותר מהיר היצע העבודה צומח בקצבוהעיד על כך שברצועת עזה, 

אלף ברצועת עזה במהלך  34.8 -רבית והמע גדהאלף פרטים ב 50.2ממוצע הפער הגיע ל  ,למשל

גדה אלף ב 129 -והגיע ל 1994פער זה התרחב גם אחרי שנת  .1970-1993התקופה בין השנים 

שיעור הפער המשיך להתרחב לתוך שנות האלפיים, והגיע לשיא  אלף ברצועת עזה. 57 -ו המערבית

. 2004אלף ברצועת עזה בשנת  84 -, ו2003המערבית (כולל מזרח ירושלים) בשנת  הגדאלף ב 127של 

המערבית (כולל מזרח ירושלים) ורצועת עזה. כל עוד גדה בנקודה זו חל פיצול בין המגמות של ה

אלף לערך, אולי בשל הירידה  115 -המערבית חלה מגמת התייצבות בפער באזור הגדה ביחס ל

 -ער שהגיע לשיאים של כבמתיחות הביטחונית, הרי שברצועת עזה המשיכה מגמת העלייה בגודל הפ

 אלף לקראת סוף העשור, סביר להניח כתוצאה מההינתקות.  120

 ,עובדים במהלך הזמן לקלוטשל שוק העבודה הפלסטיני  וכולתינתונים אלה מעידים על אי 

ח העבודה בכועודף הכאשר , שראלי בקליטת העודף בכוח העבודהוהסתמכותו על שוק העבודה הי

תופעה זו המשיכה באופן גורף גם לתוך העשור הראשון של שנות  ך לאבטלה.שלא יוצא לישראל נהפ

האלפיים. הנתונים מעידים על קשר הפוך וברור בין אחוז המועסקים בישראל, ובין היקף האבטלה, 

 .גדה מערביתוהן ב רצועת עזההן ב

 תרישראל, ומספר המועסקים שלא בהיומובהק בין מספר המועסקים ב קיים גם קשר שלילי

המערבית, לא כולל תושבי מזרח ירושלים, שרובם המוחלט מחזיק בת.ז.  גדהמקרב תושבי ה

, שבהן מספר 2003עד  2000בשנים ). 1999-2009מהמועסקים בשנים  90%-80% -ישראלית (כ

 87%עלה לכדי המועסקים בישראל ירד באופן דרסטי, הרי שאחוז העובדים בישראל ללא היתר 

שעבדו בישראל. יש לציין כי עלייה זו נבעה בלעדית מהורדת מספר  מערביתהגדה המקרב תושבי 

, ירד אחוז המועסקים ללא 2004ההיתרים, שכן היקף המועסקים בלי היתר ירד אף הוא. החל משנת 

 היתר, אולם רק כתוצאה מהגדלת מספר ההיתרים. 

דים הפלסטיניים, תוצאה מעניינת נוספת הינה ביחס לענפים הכלכליים בהם מועסקים העוב

ואופי משלחי היד השונים. מרבית המועסקים הפלסטינים בישראל עוסקים בתחום הבינוי, אחוזם 

מכלל הפלסטינים שעסקו בישראל, וכי גם מרבית העוסקים הפלסטינים  60% -ל 30%של אלו נע בין 

 העובדים בתחום הבינוי עבדו בישראל.

ומזרח ירושלים.  המערביתגדה הבדל מובהק בין ה ביחס לענפים כלכליים חשובים אחרים, נמצא

כל עוד אחוז גבוה מהפלסטינים ממזרח ירושלים המועסקים בישראל עסקו בתחום שירותי האירוח 

גדה והאוכל ושירותים אחרים, הרי שענף החקלאות היווה מקור עבודה משמעותי יותר לתושבי ה
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עיסוק נוסף שאחוז גבוה מהמועסקים  (לא כולל מזרח ירושלים) ורצועת עזה. תחום המערבית

 סטינים בישראל היה תחום התעשייה.הפל

יש לציין כי בכל הענפים חלה ירידה בשיעורם של המועסקים בישראל מתוך סך הפלסטינים 

 , ולאחר מכן התחלף הכיוון והחלה מגמת צמיחה בשיעור זה.1999-2004העובדים בענף בין השנים 

ם מאפיינת גם את סוג משלח היד של הפלסטינים המועסקים החלוקה הנ"ל לענפים כלכליי

בישראל. כל עוד שיעור גבוה מהפלסטינים המועסקים בישראל הם בעלי משלח יד כעובדים בלתי 

שאחוז האקדמיים המועסקים בישראל  קצועיים בתחומי הבניין והתעשייה, הרימקצועיים או מ

 נמוך בהרבה מסך האקדמיים הפלסטינים.

קומות העבודה שמקצה אותם שוק העבודה הישראלי לעובדים הפלסטינאים, מהווה בנוסף למ

ורצועת  המערביתגדה שליש מהתוצר המקומי בשל המועסקים הפלסטינאים בישראל כגם כן שכרם 

תופעה מעניינת הינה שכרם של העובדים הפלסטינים בישראל. הללו משתכרים באופן  עזה.

, כל עוד מספר ימי (לעיתים כמעט כפול) נם עובדים בישראלמשמעותי יותר מאשר עמיתיהם שאי

 העבודה שלהם נמוך יותר.

מקום המגורים של המועסק הוא גם רלוונטי לגובה השכר. באופן ברור שכר של העובדים 

, והם אף עובדים הגדה המערביתהפלסטינים בני מזרח ירושלים נמצא גבוה משכרם עמיתיהם מ

ו באופן משמעותי יותר מעמיתיהם בעלי השתכרז. כחולה או דרכון זר יותר. נמצא גם כי בעלי ת.

היתר עבודה או חסרי היתר, ואף עבדו יותר ימים. גם נמצא, כי למעט שנתיים בתקופת 

האינתיפאדה השנייה, שכרם של בעלי היתר עבודה היה גובה ממי שחסר היתר זה, וכי בעלי היתר 

 עבודה אף עבדו יותר ימים.

בין הענפים השונים יש שינויים מהותיים. עובדים בתעשייה ובבניין עבדו פחות  נמצא כי גם

 ימים, ועובדים בחקלאות השתכרו פחות.

 

 הנתונים .ב

ות הנתונים המוצגים נאספו מתוך סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברש

חר והתעסוקה. י מנהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה המסלסטינית. הנתונים עובדו על ידפה

 מערביתהגדה , תושבי העזה , והם מבחינים בין תושבי רצועת1999-2009הנתונים נאספו לשנים 

מזרח כוללים בתוכם את נתוני תושבי  הגדה המערביתירושלים. לעיתים נתוני מזרח ותושבי 

 .ירושלים

ך ישראל, לצורב טטיסטיקהסשכה המרכזית לח מידע גם מאתר הללצורך ההשוואות, נלק

לצורך השוואה  ILO (International Labour Organization)השוואה למשק הישראלי, ומנתוני 

 למדינות השכנות, מצרים וירדן.
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 כוח העבודה הפלסטיני .ג

) והן מזרח ירושלים(כולל  גדה מערביתכוח העבודה הפלסטיני מאופיין ביציבות יחסית, הן ב

לאורך השנים, אם ירידה  43%-42% -תפות על כעומד שיעור ההשת המערביתגדה ב. רצועת עזהב

, כנראה כתוצאה מהמשבר הביטחוני. תופעה דומה קרתה 2001-2003במהלך השנים  40% -לאזור ה

בשנים  34%-33% -ירידה ל כאשר חלה, 38%-36%, שם אחוז ההשתתפות עומד על רצועת עזהאף ב

 הנ"ל.

 

המערבית והרצועה, ועל נתוני הלמ"ס הישראלי ) מבוסס על נתוני הלמ"ס הפלסטיני עבור הגדה 1(
 .עבור ישראל

 ) כולל מזרח ירושלים.2(
 
 

הינו נמוך יחסית. בישראל עומד שיעור  גדה מערביתוב רצועת עזהשיעור ההשתתפות ב

במצרים ובירדן שיעור ההשתתפות גבוה  , והשיעור אף נמצא במגמת עלייה.55% -ההשתתפות על כ

השוואה בין ישראל לרשות העלתה מספר בשנים הללו. ה 49%-48% -ל כאף הוא, והוא עומד ע

ולעזה, בישראל לא חלה ירידה בשיעור ההשתתפות  גדה מערביתמאפיינים נוספים. ראשית, בניגוד ל

. בנוסף, בישראל קל לראות את קיומה של מגמת זמן ליניארית, המעידה על עלייה 2001-2003בשנים 

שיעור ההשתתפות יציב למדי,  רצועת עזהוב גדה מערביתלעומת זאת, ביציבה בשיעור ההשתתפות. 

תופעה זו אינה ייחודית לרשות, ונראה כי גם במצרים  ולא ניתן לקבוע קיומה של מגמת זמן כלשהי.

לצורך הבדיקה הרצנו רגרסיות, אשר מטרתן הייתה לבחון  ובירדן שיעור ההשתתפות הינו קבוע.

 ים אינם תופעות שניתן להצביע עליהן בוודאות גבוהה.האם הדברים שנלמדו מהנתונ
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 תוצאות הרגרסיה מופיעות בטבלה הבאה:
 

 ):  רגרסית שיעור ההשתתפות לאורך זמן1לוח (

 ישראל רצועת עזה 2גדה מערבית משתנה מוסבר

 חותך
43.0115*** 37.1975*** 52.9362*** 
(0.699434) (0.631619) (0.771607) 

time 
0.00943109 0.00190029 0.347930** 
(0.0956246) (0.0863532) (0.0944283) 

 2001-2002שנים 
-2.47452** -3.51419*** -0.0821571 
(0.784018) (0.708003) (0.232781) 

מקדם ההסבר 
2R 0.596957 0.782048 0.932282 

 ) מבוסס על נתוני הלמ"ס הפלסטיני עבור הגדה המערבית והרצועה, ועל1(
 -, *** 5%מובהק בר"מ של  -נתוני הלמ"ס הישראלי עבור ישראל. ** 

. המספרים בסוגריים הינם סטיות התקן של 1%מובהק בר"מ של 
 10, פרט לישראל עבורה היו רק 11האומדים. מספר התצפיות עמד על 

תצפיות. בישראל נמצא קיומו של מתאם סדרתי, ולכן הרגרסיה הינה 
 של מתאם סדרתי.רגרסיה מתוקנת לקיומו 

 ) כולל מזרח ירושלים.2(
 

 גדה מערביתתוצאות הרגרסיות מעידות בצורה מובהקת על התופעות שציינו. ניתן לראות כי הן ב

לא היה לזמן השפעה מהותית, מה שמעיד על יציבות בשיעור ההשתתפות לאורך  רצועת עזהוהן ב

ל יש מקדם מובהק, מה שמעיד על קיומה זמן. לעומת זאת, למשתנה הזמן ברגרסיה על נתוני ישרא

 של מגמת זמן ליניארית. משמעות הדבר היא כי ניתן לקבוע שלאורך זמן עולה שיעור ההשתתפות.

התקיימה צניחה מובהקת בשיעור  רצועת עזהוב גדה מערביתמאידך גיסא, ניתן לראות כי ב

תקיימה , לא העת עזהרצוול גדה מערבית. תופעה זו, הייחודית ל2001-2ההשתתפות בשנים 

 בישראל, במצרים או בירדן. על תופעה זו יהיה כדאי לתת את הדעת.

 

 תעסוקה ואבטלה של פלסטינים .ד

ובין  הגדה המערביתממצאים שונים בין הדיון מהותי נוסף הינו שיעור האבטלה בקרב כוח העבודה. 

בשנת  10% -ה מכחלה עליה באבטלה בראשית העשור, כאשר האבטלה עלת המערביתגדה עזה. ב

לאורך  20%-על כ.. לאחר מכן חלה ירידה בשיעורי האבטלה שהתייצבו 2003בשנת  28% -, ל1999

התפתחה מגמה של עלייה בשיעורי האבטלה בתחילת  רצועת עזה. לעומת זאת, ב2005-9השנים 

 הקפיצה .1999-2002במהלך השנים  37% -לשיעור של כ 17%העשור. האבטלה עלתה משיעור של 

לאחר מכן,  .34% -ל 19%-, כאשר שיעור האבטלה קפץ מ2000-1המהותית הייתה למעשה בשנים 

 .40% -ל 30%התקיימה מגמה של חוסר יציבות בשיעור האבטלה, כאשר השיעור נע בין 

 הגרף הבא מתאר את התפתחות שיעור האבטלה 
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 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה. 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 ) כולל את מזרח ירושלים.2(

 

 בישראל םיפלסטינ מועסקים .ה

הגדה כפי שציינו בהקדמה, הרי שביחס לשיעור הפלסטינים המועסקים בישראל יש להפריד בין 

, הביאה את שיעור 2005בשנת  מרצועת עזהשביצעה ישראל  הינתקות. הליך הרצועת עזהל המערבית

ים בישראל (כולל התנחלויות) או בגדה המערבית (כולל מזרח המועסקמרצועת עזה הפלסטינים 

 מערביתהגדה אף הביאה לכך שמספר הפלסטינים מה הינתקות. ה0% -לרמה של כ ירושלים)

 ).2006איש (משנת  15 -, ומדובר לכל היותר על כ0שעובדים בעזה ירד לכמעט 

במהלך השנים הנ"ל. לאחר  שראל עבר מפנהשמספר המועסקים בי , הריגדה המערביתביחס ל

אלף מועסקים בשנת  109 -, מלמעלה מבמחצית הראשונה של העשור 65% -של כדרסטית ירידה 

עלייה מתונה של מגמת החלה  2004, הרי שמשנת 2003בשנת  אלף מועסקים 39-לפחות מ 1999

את מספר המועסקים . הגרף הבא מציג 2008אלף מועסקים בשנת  76 -מספר המועסקים עד לכ

 .1999-2009שהועסקו בישראל בשנים  הגדה המערביתהפלסטינים מ
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ועיבודי מינהל מחקר  1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 וכלכלה.

 ) כולל את מזרח ירושלים.2(

 

רי שאחוז , ה2004-2008בשנים  אולם, בניגוד לעלייה במספר הכולל של המועסקים בישראל

מציג את התפלגות המועסקים הפלסטינים לפי  הגרף הבא. המועסקים בישראל שמר על רמה קבועה

, מראה על שמירה על גדה מערביתהגרף, המתייחס ל. הגדה המערביתעבור תושבי  מקום עבודתם

גדה מעלייה קבועה במספר המועסקים הפלסטינים ב אחוז קבוע של מועסקים בישראל, כתוצאה

 .מערביתה

 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה. 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 ) כולל את מזרח ירושלים.2(
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תוצאה מעניינת נוספת היא הקשר בין אחוז המובטלים ובין אחוז המועסקים בישראל. נמצא כי 

המתאם  ים בישראל, ובין שיעור האבטלה.) בין אחוז המועסק-0.868קיים מתאם שלילי וגבוה (

מת בטחון ר. כלומר ניתן לומר כי הקשר קיים ב99% -נמצא מובהק ברמת מובהקות של למעלה מ

 גבוהה ביותר.

) מתקשים למצוא תהמשמעות היא כי פלסטינים אשר אינם מועסקים בישראל (ובהתנחלויו

סר יכולת של המשק הפלסטיני לייצר עבודה כאשר נאסרת עליהם עבודה בישראל, מה שמעיד על חו

, אך המתאם השלילי 2004מקומות תעסוקה באופן עצמאי. יש לציין כי מגמה זו נחלשה החל משנת 

 נשמר גם בתקופה זו.

 

 

ועיבודי מינהל מחקר  1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 וכלכלה.

 ח ירושלים.מזר) כולל את הגדה המערבית ו2(

 

 בהיתר  עובדים  .ו

, עם הסכמי אוסלו, החלה ישראל 1993, ובפרט החל משנת 1987לאחר תחילת האינתיפאדה בשנת 

. כל מי שלא רצועת עזהומ הגדה המערביתבמתן אשרות עבודה מוגבלות לעובדים פלסטינים מ

את, התקיימה תופעה החזיק בדרכון זר או בתעודת זהות כחולה חויב להשיג אישור עבודה. למרות ז

 מהותית של עבודה פלסטינית ללא היתר.

המאבק בתופעת העובדים הפלסטינים ללא היתר (בעיקר עקב האינתיפאדה השנייה), הביאה 

. מדובר בירידה של 2002אלף עובדים בשנת  16, לכדי 2000אלף עובדים בשנת  41-לירידה דרסטית מ

אלף, ללא  17 -אלף ל 14סטינים ללא היתר בין , נע מספר העובדים הפל2002חל משנת ה. 61%

הגדה הגרף הבא מציג את מגמת השינויים במספר העובדים עם ובלי היתר מ שינויים מהותיים.

 .(לא כולל מזרח ירושלים) המערבית
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 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה. 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 לל את מזרח ירושלים.) לא כו2(

 

הנתונים ביחס לעובדים בעלי היתר עבודה, ובמילים אחרות ביחס למספר האשרות, הרי שאחר 

בשנת  20,000-, מ88%(ירידה של  2001הצניחה המהותית עקב תחילת האינתיפאדה השנייה בשנת 

וצאה היא , ניתן לראות מגמה כללית של עלייה במספר האשרות. הת)2001בשנת  2400 -ל 2000

, מה שנבע 87%לכדי  65% -מ 2001לשנת  2000העובדים הפלסטינים ללא היתר עלה משנת שאחוז 

אולם החל מאז, עקב העלייה במספר האשרות, ירד אחוז העובדים  מהקיצוץ הדרסטי בהיתר עבודה.

 הפלסטינים ללא היתר.

אם  המערביתגדה ת בהנתונים מראים על מגמות דומות למגמות שקיימו מזרח ירושליםביחס ל

 .95%-80% -כי אחוז בעלי ת.ז. כחולה או בעלי דרכון זר, מה שהגדרנו כאחר, עומד על כ

עם היתר או בלעדיו, מראים על מגמת ירידה כללית  רצועת עזההנתונים ביחס למספר העובדים מ

לא התאפס לגמרי מספר העובדים הפלסטינים ל הינתקות, מועד ה2005. החל משנת 2000משנת 

 היתר, וגם מספר העובדים עם היתר ירד לכמעט אפס.

 

 ענפי תעסוקה .ז

נושא שיכול לעניין הוא התפלגות המועסקים הפלסטיניים לפי ענפים כלכליים. הנתונים מעידים על 

(עד  רצועת עזהומ (לא כולל מזרח ירושלים) הגדה המערביתכך כי מרבית המועסקים הפלסטיניים, מ

הגדה מהמועסקים הפלסטינים מ 65%-55%-בתחום הבינוי. למעשה כ עסקובישראל ) 2003שנת 

למעלה מכך, מרבית הפלסטינים שעסקו עסקו בתחום הבינוי. בישראל  רצועת עזהומ המערבית

בבינוי עבדו בישראל. הגרף הבא מציג את אחוז העובדים בבניין בישראל, מכלל אחוז העובדים 

 הפלסטינים בתחום הבניין.
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 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה. 1995-2009הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם:  ) המקור:1(
 ) כולל את הגדה המערבית, מזרח ירושלים ורצועת עזה.2(

 

ניתן לראות כי בניגוד למרבית הענפים, בהם עיקר תעסוקת הפלסטינים אינו בתחומי ישראל, 

-1999בישראל (כולל בהתנחלויות). אמנם בשנים הרי שמרבית הפלסטינים העוסקים בבניין עובדים 

, אולם ניתן לראות את מגמת העלייה שחלה 30% -ל 60% -אחוז העובדים צנח דרסטית מ 2003

באחוז העובדים לאחר מכן. מגמה זו אינה ייחודית לענף הבינוי, וניתן לראות ביתר הענפים 

יש  .20%לכדי  2-3%יותר, ונע בין  הכלכליים, אך אחוז העובדים ביתר הענפים הינו נמוך הרבה

, ורובם המוחלט אף בר"מ 5%של  ובהקותממת לציין כי הקשר בין הענפים השונים נמצא מובהק בר

 , מה שמעיד על קשר חזק בין השינויים בענפים השונים.1%של 

) עובדים גם בתחומי 20%-15%ניתן לראות כי גם אחוזים גבוהים של עובדים פלסטינים (

, שירותי אירוח ואוכל ובחקלאות. ביחס לענפים אלו, ניתן לומר כי עיקר העובדים בתחום התעשייה

שירותי האירוח והמזון מגיעים ממזרח ירושלים. אחוז הפלסטינים ממזרח ירושלים העובדים 

מסך העובדים הפלסטינים ממזרח ירושלים העובדים בישראל  30% -בישראל בתחום זה מהווים כ

. היו אף שנים שמספר הפלסטינים ממזרח ירושלים העובדים בתחום זה עלה על (או בהתנחלויות)

 מספר הפלסטינים ממזרח ירושלים העובדים בתחום הבינוי.

(במרבית  לעומת זאת, אחוז הפלסטינים ממזרח ירושלים העוסקים בחקלאות הינו אפסי למדי

. ח ירושלים העובדים בישראל)השנים היה מדובר בפחות מאחוז מכלל העובדים הפלסטינים בני מזר

 .רצועת עזהוב גדה מערביתמרבית הפלסטינים העוסקים בחקלאות מקורם ב

הפלסטינית  התעסוקהעל מנת להשוות בין הגדה לרצועה, בדקנו גם את רמת הריכוזיות של 

בישראל. ביצענו זאת ע"י סכימת ריבועי האחוזים של אחוז התעסוקה בענפים השונים, הן בקרב 

הגדה המערבית, והן בקרב תושבי מזרח ירושלים. התוצאות מראות כי ריכוזיות התעסוקה  תושבי
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של פלסטינים תושבי הגדה המערבית  המועסקים בישראל גבוהה בהרבה מהריכוזיות של תושבי 

 מזרח ירושלים המועסקים בישראל.

באופן ברור, תופעה נוספת המאפיינת את העובדים הפלסטינים בישראל הינה סוג משלח היד. 

העובדים בישראל הינם בעיקר עובדים בלתי מקצועיים  רצועת עזהומ הגדה המערביתפלסטינים מ

). יתר התחומים  מהווים 40%-30%) או עובדים מקצועיים בתחומי הבניין והתעשייה (50%-40%(

אחוז קטן מכלל העובדים בישראל. בנושא זה פלסטינים ממזרח ירושלים אמנם דומים בכך 

רביתם הינם עובדים בלתי מקצועיים או עובדים מקצועיים בתחומי הבניין והתעשייה, אולם שמ

 .אחוזם נמוך יותר

בכלל, מבט מהיר מאפשר לראות את השוני הרב בין פלסטינים בני מזרח ירושלים, שאחוז גבוה 

ת חופשיים עובדים בתפקידי פקידות, תפקידי סוכני מכירות ושירותים, ובתפקידים של בעלי מקצועו

התמקדו ) 2004(עד  רצועת עזהומ הגדה המערבית), הרי שפלסטינים מ10% -וטכניים (כל תחום כ

 דווקא בתחומים של עובדים בלתי מקצועיים ובתחומי הבניין והתעשייה, כפי שציינו מקודם.

 

 

 וכלכלה. ועיבודי מינהל מחקר 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 ) כולל את הגדה המערבית, מזרח ירושלים ורצועת עזה.2(

 

בנוסף בדקנו ביחס לכל משלח יד את אחוז העובדים בכל משלח יד בישראל מכלל העובדים 

הפלסטינים בתחום זה. גם פה ניכר בצורה בולטת אחוזם של העובדים הבלתי מקצועיים, והעובדים 

, אם כי גם כאן בולטת הירידה 35%-20% -ה בישראל מהווים כהמקצועיים בתחומי הבניין והתעשיי

.ירידה זו ניכרת במרבית התחומים, אולם מלכתחילה מדובר באחוזים 1999-2003במספרם בשנים 

 קטנים יותר.
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ין לחלוקה של כלל העובדים ניתן לראות כי גם החלוקה בין הענפים השונים אינה זהה לחלוט

שוני בין אחוז העובדים הפלסטינים העוסקים במקצועות אקדמיים הפלסטינים. באופן ברור קיים 

 .2%), לעומת אחוז העובדים בישראל, שאינו עולה על 5%-(כ

גם כאן בדקנו את רמת הריכוזיות של משלחי היד השונים, הן עבור בני הגדה המערבית 

גם כאן נמצא כי  המועסקים בישראל, והן עבור בני מזרח ירושלים המועסקים בישראל. כמו מקודם,

משלחי היד מרוכזים הרבה יותר בקרב בני הגדה המועסקים בישראל ביחס לתושבי מזרח ירושלים 

 המועסקים בישראל.

 

 מגמות השכר .ח

עד כה ניתחנו את מאפייני כוח העבודה. נעבור כעת לניתוח של השכר וימי העבודה של העובדים 

ן הראשון הבולט הוא השכר הגבוה יותר הפלסטינים בכלל, ושל אלו העובדים בישראל. הנתו

גדה יותר מאשר אלו העובדים ב 70%-60%ככל נמצא כי העובדים בישראל מרוויחים בישראל. 

 25% -מרוויחים  כ גדה מערבית. נמצא גם כי ברצועת עזהלערך מאלה העובדים ב 2, ופי מערבית

 .רצועת עזהיותר מאשר ב

בישראל עובדים פחות. נמצא כי העובדים בישראל גם במספר ימי העובדה נמצא כי העובדים 

מבחן להשוואת ממוצעים הראה . גדה מערביתוב רצועת עזהפחות מאשר עמיתיהם ב 20%עובדים 

 הגדה המערביתביחס למשתנה זה לא נמצא הבדל משמעותי בין כי מדובר בשינויים מהותיים. 

  .גדה מערביתוה יותר אצל העובדים ב, אם כי לרוב מספר ימי העבודה היה זהה, או גברצועת עזהו

האם מקום המגורים של העובד הפלסטיני משפיע על שכרו, או על מספר ימי העבודה. הנתונים 

. לעומת הינתקותאינם קבועים, וקשה להשוותן, כנראה בעיקר בגלל תקופת ה רצועת עזהביחס ל

עובדים יותר ימי  בישראל המועסקים זאת, ניתן לראות באופן ברור כי עובדים ממזרח ירושלים

גם כאן  ים יותר.שתכר, וכי הם גם מהמועסקים בישראל הגדה המערביתעבודה מעמיתיהם מ

 הגדה המערביתהשוואת הממוצעים העידה על קיומו של שוני מובהק בין עובדים פלסטינים מ

יחס , הן ביחס לימי עבודה והן בהמועסקים בישראל ואלו ממזרח ירושלים המועסקים בישראל

 לשכר העבודה.

ביחס לשאלת ההיתר, הרי שראשית יש להדגיש כי בעלי ת.ז. כחולה (או דרכון) עבדו באופן קבוע 

ו שכר יותר גבוה, הן מבעלי היתר והן מחסרי היתר. פרט לכך, ניתן גם השתכריותר ימי עבודה ו

גבוה יותר, למעט  ו שכרהשתכרלראות כי בעלי היתר עבדו ימים רבים יותר מאשר חסרי היתר, וכי 

 . תקופה בה ירד דרסטית מספר ההיתרים, ועלה אחוזם של העובדים ללא היתר.2001-2השנים 

 

 

): ממוצע ימי עבודה לחודש, ממוצע השכר היומי (ש"ח) של המועסקים בישראל וההתנחלויות לפי 2לוח (
  1999-2009תעודה  : 

 ממוצע ימי עבודה לחודש  ממוצע השכר היומי 

 שנה
ת"ז ישראלית/ דרכון 

 זר
ללא 
 היתר 

עם 
 היתר 

ת"ז ישראלית/ דרכון 
 זר

ללא 
 עם היתר  היתר 
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114.2 103.8 114.8 22.1 17.5 19.6 2000 
116.5 101.9 89.3 24.1 15.4 16.7 2001 
131.6 102.1 100.7 24.7 16.5 17.4 2002 
141.0 104.1 110.9 24.8 16.3 17.7 2003 
141.4 105.8 116.3 24.7 16.0 17.8 2004 
140.4 109.1 120.4 24.6 16.4 17.9 2005 
145.7 113.0 120.3 24.4 16.0 18.2 2006 
138.4 116.4 130.1 20.9 16.8 18.7 2007 
146.1 124.7 141.3 24.0 14.7 18.2 2008 
164.6 126.5 145.1 23.5 16.5 18.2 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009רי כוח אדם: ) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סק1(
 

לסיום, ניתן לראות כי החלוקה לענפים כלכליים יוצרת אבחנה בין תחומים שונים. בענפי הבניין 

והחקלאות מספר ימי העבודה היה נמוך יותר מאשר יתר הענפים. בנוסף, בענף החקלאות שכר 

רים. ביתר התחומים לא נמצא הבדל משמעותי בין העבודה היה נמוך יותר מאשר בכל הענפים האח

 הענפים.

העובדים היה נמוך יותר מאשר  גדה מערביתוב רצועת עזהניתן להסביר כי שכר העבודה ב

ים פלסטינים בישראל המועסקים בענף החקלאות מקורם עובדממזרח ירושלים מעצם העובדה ש

 או בעזה. גדה מערביתלרוב אינו במזרח ירושלים אלא ב

 

  סיכום ומסקנות  .ט

בסקירה זו בקשנו לעמוד על המאפיינים של המועסקים הפלסטינים בישראל בפרט, ועל השפעת 

בכלל. יש לזכור כי הכלכלה הפלסטינית מאופיינת בתלות גדולה  תהתופעה על הכלכלה הפלסטיני

 בכלכלה הישראלית, עקב המצב הגיאופוליטי המאפיין את האזור בכלל, ואת ישראל והרשות

 הפלסטינית בכלל.

הסקירה התמקדה במגמות של העשור האחרון. מאמרים רבים אפיינו כבר את ההתפתחויות 

שהתרחשו בתקופות קודמות, ומטרת סקירה זו היא רק להציג את המשך התפתחות המגמות. 

העשור האחרון אופיין בשינויים רבים בתחום היחסים בין ישראל והרשות. האינתיפאדה השנייה 

, ההינתקות מהרצועה 2002מאי  –, מבצע חומת מגן בחודשים מרץ 2000בסוף ספטמבר  שהחלה

, הינם חלק בלבד מאירועי 2009וינואר  2008, מבצע עופרת יצוקה בחודשים דצמבר 2005באוגוסט 

פלסטיני, ולכולם הייתה השפעה מכרעת  –העשור בתחום המדיני והפוליטי שאירעו בציר הישראלי 

כליים בין ישראל והרשות הפלסטינית בכלל, ועל מאפייני העובדים הפלסטינים על הקשרים הכל

 בישראל בפרט.

פסקת כל יחסי העבודה בין ישראל ורצועת עזה. ההינתקות מרצועת עזה הביאה למעשה לה

לפיכך אנו נרבה להתעלם מהמאפיינים של הפועלים הפלסטינים מרצועת עזה, המועסקים בישראל 

, וכן גם לגבי אלו המועסקים בגדה המערבית) מחמת העובדה שמדובר במספרים (כולל ההתנחלויות

 זניחים למדי (פחות מאחוז מסך הפלסטינים מרצועת עזה המועסקים.
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הסתכלות על שיעור ההשתתפות בקרב הפלסטינים, הן בגדה המערבית והן ברצועת עזה, העידו 

שכנות, מצרים וירדן, והעידו על שיעור על דמיון רב למאפייני שיעור ההשתתפות במדינות ערב ה

ברצועת עזה. הנתונים אף הרעו כי  37% -בגדה המערבית ו 43% -השתתפות קבוע בשיעור של כ

, שנות האינתיפאדה השנייה, תוצאה 2002 -ו 2001בשנים  3.5%עד  2.5% -שיעור ההשתתפות פחת ב

ינתיפאדה על שיעור ההשתתפות שלא מאפיינת את ישראל. ניתן אולי להסיק מכך על משמעות הא

בקרב הציבור הפלסטיני. בנוסף, בישראל נמצאה מגמה ליניארית חיובית בשיעור ההשתתפות, מה 

 שלא קיים בשיעורי ההשתתפות בגדה המערבית וברצועת עזה.  

שמצאנו היה הקשר בין אחוז המובטלים ואחוז המועסקים בישראל. הקשר  מהותיתתוצאה 

הק, הראה כי הן בגדה המערבית והן ברצועת עזה מתקשה הממשל המקומי השלילי, שנמצא מוב

תוצאה זו מעידה על התלות הגדולה של לייצר מקומות תעסוקה חלופיים למועסקים בישראל. 

 הרשות הפלסטינית בישראל.

עיקרה של הסקירה התייחס לפלסטינים המועסקים בישראל. ביחס לגדה המערבית (כולל מזרח 

ד על מגמת ירידה במחצית הראשונה של העשור, סביר להניח עקב המצב הביטחוני ירושלים) העי

בישראל ובגדה שנוצר כתוצאה מהאינתיפאדה השנייה. לעומת זאת, אם התייצבות המצב הביטחוני 

חלה מגמת עלייה במספר המועסקים בישראל, אולם עלייה זו הייתה מתונה, ביחס לירידה 

להדגיש כי למרות העלייה במספר המועסקים בישראל, אחוז  יש הדרסטית של תחילת העשור.

המועסקים בישראל שמר על רמה קבועה, עקב הגידול בשיעור הפלסטינים המועסקים בגדה 

 המערבית.

לעומת זאת, ההינתקות מרצועת עזה הביאה לכך שאחרי הירידה בשיעור המועסקים כתוצאה 

מוחלטת של תעסוקת פלסטינים מרצועת עזה מהמצב הביטחוני, המשיכה המגמה עד כדי הפסקה 

 בישראל.

העובדים הפלסטינים בישראל מחולקים לשלוש קבוצות, לפי סוג אשרת העבודה שברשותם. 

בעלי ת.ז. כחולה (או דרכון זר), פלסטינים המועסקים בישראל עם היתר עבודה, ואלו העובדים ללא 

הפלסטינים תושבי הגדה ב הביטחוני על היתר עבודה. גם בהקשר זה ניתן לראות את השפעת המצ

. במהלך שנות האינתיפאדה השנייה, קיצצה בישראלהמועסקים המערבית (לא כולל מזרח ירושלים) 

ישראל באופן דרסטי במספר היתרי העבודה, וכתוצאה מכך גדל אחוזם של המועסקים ללא היתר, 

 ירד.למרות שגם מספרם של המועסקים ללא היתר 

המצב הביטחוני נשמר מספרם של המועסקים ללא היתר, אך מספר היתרי  לאחר התייצבות

העבודה, ולכן גם מספר המועסקים בהיתר עלה בצורה משמעותית. בהקשר זה יש לציין את הייחוד 

של הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים. בניגוד לגדה המערבית ורצועת אזה, שם מרבית המועסקים 

ון זר, הרי שסיפוח מזרח ירושלים לישראל, הביא שלמרבית אינם בעלי ת.ז. כחולה או דרכ

 הפלסטינים במזרח ירושלים יש ת.ז. כחולה (או דרכון זר).

ההינתקות מרצועת עזה הביאה לאיפוס מספר הפלסטינים העובדים ללא היתר, אך גם מספר 

 המועסקים עם היתר כמעט התאפס.

לכלה ומשלחי היד הייחודיים לה. באופן התעסוקה הפלסטינית בישראל מאופיינת גם בענפי הכ

ניכר מרבית הפלסטינים המועסקים בישראל עוסקים בתחום הבינוי, ויותר מכך מרבית הפלסטינים 
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ביחס לענפים נוספים נמצא הבדל מובהק בין העוסקים בבינוי עובדים בישראל (כולל ההתנחלויות). 

יהם ממזרח ירושלים המועסקים פלסטינים מהגדה המערבית המועסקים בישראל, ובין עמית

כל עוד אחוז גבוה מהפלסטינים בני מזרח ירושלים המועסקים בישראל עסקו בתחומי  בישראל.

השירותים, כולל שירותי אירוח ואוכל, ואחוז נמוך ביותר עסק בחקלאות, הרי שבקרב בני הגדה 

לתושבי מזרח  המערבית המועסקים בישראל אחוז גבוה עסקו בחקלאות, ואחוז נמוך יחסית

ירושלים עסקו בתחומי השירותים, כולל שירותי אירוח ואוכל. ככלל, רמת הריכוזיות של ענפי 

התעסוקה בקרב תושבי מזרח ירושלים המועסקים בישראל היה נמוך מהמקבילה בקרב בני הגדה 

 המערבית.

ועיים, או ביחס לסוגי משלחי היד, הרי שמשלחי היד הם לרוב בתחומים של עובדים בלתי מקצ

עובדים מקצועיים בתחום הבניין והתעשייה. גם בקרב כאן נמצא הבדל משמעותי בין תשובי מזרח 

ירושלים ובין תושבי הגדה המערבית עבור אלו ביניהם המועסקים בישראל. תושבי מזרח ירושלים 

ם המועסקים בישראל הם בעלי התפלגות משלחי יד פחות ריכוזית, ואחוז גבוה מהם עוסקים ג

בתחומי הפקידות, סוכני מכירות ושירותים ותפקידים של בעלי מקצועות חופשיים. בהקשר זה 

מהמועסקים הפלסטינים באופן כללי הם בעלי משלח יד במקצועות  5% -כדאי לציין כי כל עוד כ

 מהמועסקים בישראל. 2% -אקדמאיים, הרי שהם מהווים פחות מ

העבודה לפלסטינים המועסקים בישראל. הנתונים  לסיום בדקנו את נושאי שכר העבודה וימי

יותר ועובדים פחות באופן משמעותי מאחיהם מראים כי פלסטינים המועסקים בישראל מרוויחים 

המועסקים בגדה המערבית או ברצועת עזה. גם שכר העבודה בגדה המערבית גבוה מאשר שכר 

 קומות.העבודה ברצועת עזה, אם כי מספר ימי העבודה דומה בשני המ

השוואת מקום המגורים של המועסקים בישראל ביחס לשכר וימי העבודה הראה כי תושבי 

מזרח ירושלים עובדים ומשתכרים יותר מאשר אחיהם הגרים בגדה המערבית. גם נושא האשרה 

משמעותי פה. פלסטינים בעלי ת.ז. כחולה או דרכון זר המועסקים בישראל עובדים ומשתכרים יותר 

היתר עבודה או חסרי היתר עבודה. בנוסף נמצא כי בעלי היתר העבודה עובדים יותר,  מאלו בעלי

ולרוב אף משתכרים יותר. רק במהלך האינתיפאדה, כאשר קוצץ באופן דרסטי מספר היתרי 

 העבודה, נמצא כי שכר העבודה לבעלי היתר היה נמוך משכר העבודה למי שלא היה לו היתר עבודה.

נפי הבניין והחקלאות ימי העבודה של המועסקים בישראל היו מועטים יותר, לסיום, נמצא כי בע

לפלסטינים המועסקים היה נמוך יותר, ביחס  של המועסקים וכי בתחום החקלאות גם שכר העבודה

  בישראל בשאר הענפים הכלכליים.
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 נספחים

 לוחות

 1999-2009: 2):  תכונות כלליות של כוח העבודה בגדה המערבית1לוח (
 שנה בכוח העבודה אינם בכוח העבודה סה"כ מועסקים מובטלים
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מספר 
 אחוז )1000(

מספר 
 אחוז )1000מספר ( אחוז )1000(

מספר 
 אחוז )1000(

מספר 
 אחוז )1000(

45 9.6 429 90.4 1,091 100 616 56.5 474 43.5 1999 
56 12.2 404 87.8 1,049 100 590 56.2 460 43.8 2000 
97 21.6 353 78.4 1,089 100 639 58.7 450 41.3 2001 

127 28.2 323 71.8 1,130 100 680 60.2 450 39.8 2002 
115 23.7 371 76.3 1,172 100 686 58.5 487 41.5 2003 
117 22.8 396 77.2 1,217 100 704 57.8 513 42.2 2004 
109 20.4 428 79.6 1,263 100 726 57.5 537 42.5 2005 
108 18.8 467 81.2 1,313 100 738 56.2 575 43.8 2006 
107 17.9 490 82.1 1,363 100 767 56.3 596 43.7 2007 
115 19.0 490 81.0 1,415 100 810 57.2 605 42.8 2008 
114 17.8 528 82.2 1,469 100 826 56.2 643 43.8 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009  )  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:1(
 )   כולל את מזרח ירושלים2(

 

 1999-2009):  תכונות כלליות של כוח העבודה ברצועת עזה: 2לוח (
 בכוח העבודה אינם בכוח העבודה סה"כ מועסקים מובטלים

 שנה
מספר 

 אחוז )1000(
מספר 

 אחוז )1000(
מספר 

 אחוז )1000(
מספר 

 אחוז )1000(
 מספר

 אחוז )1000(
35 16.9 171 83.1 541 100 336 62.0 205 38.0 1999 
39 18.9 168 81.1 554 100 347 62.6 207 37.4 2000 
65 34.0 127 66.0 579 100 387 66.8 192 33.2 2001 
78 37.9 128 62.1 604 100 397 65.8 207 34.2 2002 
69 29.1 167 70.9 631 100 396 62.7 235 37.3 2003 
84 35.3 154 64.7 659 100 420 63.8 239 36.2 2004 
76 30.3 175 69.7 688 100 437 63.5 251 36.5 2005 
90 34.8 169 65.2 720 100 461 64.0 259 36.0 2006 
85 29.7 201 70.3 753 100 467 62.1 286 37.9 2007 

122 40.6 178 59.4 786 100 486 61.9 299 38.1 2008 
119 38.6 189 61.4 819 100 511 62.4 308 37.6 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
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 1999-2009):  התפלגות המועסקים הפלסטינים לפי מקום העבודה (%): 3לוח (

 2הגדה המערבית רצועת עזה

 אחר סה"כ שנה
בישראל 

 אחר סה"כ בגדה בעזה לויותוהתנח
בישראל 

 בגדה בעזה והתנחלויות

100 0.1 15.7 83.5 0.7 100 0.2 25.5 0.1 74.2 1999 
100 0.1 12.6 84.3 3.0 100 0.1 21.4 0.1 78.5 2000 
100 0.0 1.8 96.1 2.0 100 0.1 16.4 0.0 83.5 2001 
100 0.0 2.5 96.8 0.7 100 0.1 12.0 0.0 87.9 2002 
100 0.0 3.1 96.7 0.1 100 0.1 11.2 0.0 88.7 2003 
100 0.0 1.1 98.8 0.1 100 0.2 10.7 0.0 89.1 2004 
100 0.0 0.4 99.4 0.1 100 0.1 12.9 0.0 87.0 2005 
100 0.0 0.1 99.8 0.1 100 0.1 11.7 0.0 88.2 2006 
100 0.0 0.0 100.0 0.0 100 0.1 12.5 0.0 87.3 2007 
100 0.1 0.0 99.9 0.0 100 0.2 15.6 0.0 84.3 2008 
100 0.0 0.0 100.0 0.0 100 0.4 13.8 0.0 85.7 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 )   כולל את מזרח ירושלים2(
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 2000-2009והתנחלויות לפי אזור ותעודה :  ):  המועסקים הפלסטינים בישראלא4לוח (

 2הגדה המערבית מזרח ירושלים רצועת עזה

 שנה
ת"ז ישראלית/ דרכון 

 זר
ללא 
 היתר

עם 
 היתר

ת"ז ישראלית/ דרכון 
 זר

ללא 
 היתר

עם 
 היתר

ת"ז ישראלית/ דרכון 
 זר

ללא 
 היתר

עם 
 היתר

13 992 20,220 17,772 3,112 1,613 2,200 41,293 20,284 2000 
0 218 2,108 19,629 2,613 295 2,210 30,678 2,377 2001 
0 138 3,056 17,242 1,551 121 1,412 16,145 2,167 2002 

11 10 5,152 17,752 593 531 1,398 17,104 4,306 2003 
25 0 1,668 17,872 923 430 1,361 14,096 7,800 2004 
31 0 717 21,100 1,528 1,091 1,188 15,713 14,643 2005 
0 0 204 21,068 787 1,296 1,220 15,162 15,133 2006 
0 0 55 21,100 341 1,762 1,641 16,784 19,669 2007 
0 0 19 33,747 253 1,769 1,292 15,698 23,169 2008 
0 0 0 24,392 370 2,043 1,544 17,473 27,226 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009י כוח אדם:  )  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקר1(
 .)  לא כולל את מזרח ירושלים2(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2000-2009):  המועסקים הפלסטינים בישראל והתנחלויות לפי אזור ותעודה (%): ב4לוח (
 2הגדה המערבית מזרח ירושלים רצועת עזה

 שנה
ת"ז ישראלית/ דרכון 

 זר
ללא 
 היתר

עם 
 היתר

שראלית/ דרכון ת"ז י
 זר

ללא 
 היתר

עם 
 היתר

ת"ז ישראלית/ דרכון 
 זר

ללא 
 היתר

עם 
 היתר

0.1 4.7 95.3 79.0 13.8 7.2 3.4 64.7 31.8 2000 
0.0 9.4 90.6 87.1 11.6 1.3 6.3 87.0 6.7 2001 
0.0 4.3 95.7 91.2 8.2 0.6 7.2 81.9 11.0 2002 
0.2 0.2 99.6 94.0 3.1 2.8 6.1 75.0 18.9 2003 
1.5 0.0 98.5 93.0 4.8 2.2 5.8 60.6 33.5 2004 
4.1 0.0 95.9 89.0 6.4 4.6 3.8 49.8 46.4 2005 
0.0 0.0 100.0 91.0 3.4 5.6 3.9 48.1 48.0 2006 
0.0 0.0 100.0 90.9 1.5 7.6 4.3 44.1 51.6 2007 
0.0 0.0 100.0 94.3 0.7 4.9 3.2 39.1 57.7 2008 
0.0 0.0 0.0 91.0 1.4 7.6 3.3 37.8 58.9 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 2000-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 )  לא כולל את מזרח ירושלים2(
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):  התפלגות המועסקים הפלסטינים בישראל א5לוח (
 1999-2009והתנחלויות לפי מקום מגורים : 

 שנה 2הגדה המערבית ירושלים מזרח רצועת עזה
26,770.0 30,852.6 78,633.4 1999 
21,225.1 22,497.0 63,776.8 2000 
2,326.7 22,537.3 35,264.1 2001 
3,193.7 18,913.9 19,724.7 2002 
5,173.0 18,876.1 22,807.9 2003 
1,692.6 19,225.2 23,256.8 2004 
747.6 23,719.9 31,543.5 2005 
204.3 23,151.6 31,514.5 2006 
54.5 23,202.2 38,094.5 2007 
18.8 35,769.4 40,159.1 2008 
0.0 26,805.6 46,243.6 2009 

) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009

 )  לא כולל את מזרח ירושלים2(
 

סקים הפלסטינים בישראל ):  התפלגות המועב5לוח (
 1999-2009והתנחלויות לפי מקום מגורים : 

 שנה 2הגדה המערבית מזרח ירושלים רצועת עזה
19.6 22.6 57.7 1999 
19.7 20.9 59.3 2000 
3.9 37.5 58.6 2001 
7.6 45.2 47.2 2002 

11.0 40.3 48.7 2003 
3.8 43.5 52.6 2004 
1.3 42.3 56.3 2005 
0.4 42.2 57.4 2006 
0.1 37.8 62.1 2007 
0.0 47.1 52.9 2008 
0.0 36.7 63.3 2009 

) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009

 )  לא כולל את מזרח ירושלים2(
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 1999-2009 ):  התפלגות המועסקים הפלסטינים לפי ענף כלכלי (מספרי):א6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי אירוח 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל

599,583 167,750 27,951 101,286 133,496 93,073 76,028 1999 
571,836 172,259 27,911 99,125 111,034 80,985 80,522 2000 
479,590 166,313 26,454 93,625 68,155 66,328 58,715 2001 
451,705 162,100 24,719 89,637 48,495 57,534 69,221 2002 
538,134 176,185 30,680 107,351 69,477 67,153 87,286 2003 
550,429 191,495 29,198 107,179 63,349 69,173 90,035 2004 
603,221 207,449 33,843 116,256 77,289 77,705 90,680 2005 
636,034 225,098 35,476 120,818 69,778 78,380 106,484 2006 
690,379 245,498 38,303 134,013 75,162 86,559 110,846 2007 
668,054 256,854 33,082 135,449 72,320 80,829 89,521 2008 
717,315 283,614 40,961 137,540 84,290 86,648 84,263 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009קרי כוח אדם:  )  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  ס1(
 )   כולל את מזרח ירושלים2(

 

 1999-2009):  התפלגות המועסקים הפלסטינים לפי ענף כלכלי (%): ב6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי אירוח 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל

100 28.0 4.7 16.9 22.3 15.5 12.7 1999 
100 30.1 4.9 17.3 19.4 14.2 14.1 2000 
100 34.7 5.5 19.5 14.2 13.8 12.2 2001 
100 35.9 5.5 19.8 10.7 12.7 15.3 2002 
100 32.7 5.7 19.9 12.9 12.5 16.2 2003 
100 34.8 5.3 19.5 11.5 12.6 16.4 2004 
100 34.4 5.6 19.3 12.8 12.9 15.0 2005 
100 35.4 5.6 19.0 11.0 12.3 16.7 2006 
100 35.6 5.5 19.4 10.9 12.5 16.1 2007 
100 38.4 5.0 20.3 10.8 12.1 13.4 2008 
100 39.5 5.7 19.2 11.8 12.1 11.7 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 לים)   כולל את מזרח ירוש2(

 

 1999-2009בישראל והתנחלויות לפי ענף כלכלי (מספרי):  2):  התפלגות המועסקים מהגדה המערביתג6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי אירוח 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל

78,633 2,872 749 6,940 51,430 8,739 7,904 1999 
63,777 2,807 688 6,154 40,787 6,629 6,711 2000 
35,264 823 256 2,611 23,565 3,925 4,084 2001 
19,725 499 251 1,846 10,569 3,259 3,301 2002 
22,808 609 282 1,975 13,876 3,040 3,025 2003 
23,257 532 280 2,291 13,277 3,595 3,283 2004 
31,544 574 351 2,660 19,003 5,332 3,624 2005 
31,514 772 125 2,302 18,013 5,398 4,904 2006 
38,094 1,358 281 3,486 21,784 5,848 5,338 2007 
40,355 1,627 202 3,226 23,650 6,643 5,006 2008 
46,297 1,193 400 3,422 27,780 6,251 7,252 2009 

 נהל מחקר וכלכלהועיבודי מי 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 )   לא כולל את מזרח ירושלים2(
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 1999-2009בישראל והתנחלויות לפי ענף כלכלי (%):  2):  התפלגות המועסקים מהגדה המערביתד6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי אירוח 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל

100 3.7 1.0 8.8 65.4 11.1 10.1 1999 
100 4.4 1.1 9.6 64.0 10.4 10.5 2000 
100 2.3 0.7 7.4 66.8 11.1 11.6 2001 
100 2.5 1.3 9.4 53.6 16.5 16.7 2002 
100 2.7 1.2 8.7 60.8 13.3 13.3 2003 
100 2.3 1.2 9.8 57.1 15.5 14.1 2004 
100 1.8 1.1 8.4 60.2 16.9 11.5 2005 
100 2.4 0.4 7.3 57.2 17.1 15.6 2006 
100 3.6 0.7 9.2 57.2 15.4 14.0 2007 
100 4.0 0.5 8.0 58.6 16.5 12.4 2008 
100 2.6 0.9 7.4 60.0 13.5 15.7 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 )   לא כולל את מזרח ירושלים2(

 

 1999-2009ועסקים ממזרח ירושלים בישראל והתנחלויות לפי ענף כלכלי (מספרי): ):  התפלגות המה6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי אירוח 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל

30,853 6,052 1,218 8,827 8,999 5,644 113 1999 
22,497 3,228 767 6,666 7,894 3,801 142 2000 
22,537 3,524 673 6,620 7,355 4,212 153 2001 
18,914 3,510 618 5,318 6,008 3,459 0 2002 
18,876 3,156 526 5,459 6,231 3,380 125 2003 
19,225 3,856 825 6,312 4,675 3,440 119 2004 
23,720 4,333 1,012 7,725 4,950 5,291 409 2005 
23,152 3,822 913 8,034 4,740 5,321 321 2006 
23,202 3,981 1,064 7,215 6,376 4,428 139 2007 
35,991 6,387 1,898 11,647 10,125 5,650 283 2008 
26,806 3,437 2,444 7,391 8,086 4,842 605 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 

 1999-2009ועסקים ממזרח ירושלים בישראל והתנחלויות לפי ענף כלכלי (%): ):  התפלגות המו6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי אירוח 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל

100 19.6 3.9 28.6 29.2 18.3 0.4 1999 
100 14.3 3.4 29.6 35.1 16.9 0.6 2000 
100 15.6 3.0 29.4 32.6 18.7 0.7 2001 
100 18.6 3.3 28.1 31.8 18.3 0.0 2002 
100 16.7 2.8 28.9 33.0 17.9 0.7 2003 
100 20.1 4.3 32.8 24.3 17.9 0.6 2004 
100 18.3 4.3 32.6 20.9 22.3 1.7 2005 
100 16.5 3.9 34.7 20.5 23.0 1.4 2006 
100 17.2 4.6 31.1 27.5 19.1 0.6 2007 
100 17.7 5.3 32.4 28.1 15.7 0.8 2008 
100 12.8 9.1 27.6 30.2 18.1 2.3 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
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 1999-2009):  התפלגות המועסקים מרצועת עזה בישראל והתנחלויות לפי ענף כלכלי (מספרי): ז6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
חבורה ת

 ותקשורת
שירותי אירוח 

 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל
26,770 633 283 2,021 16,133 3,951 3,749 1999 
21,225 407 440 1,935 10,976 3,665 3,802 2000 
2,327 72 0 253 141 1,310 550 2001 
3,194 0 43 95 1,251 951 854 2002 
5,173 0 29 248 2,343 1,564 989 2003 
1,693 0 0 169 833 459 232 2004 
748 0 0 17 423 112 196 2005 
204 0 0 26 96 34 49 2006 
55 0 0 16 0 0 38 2007 
19 0 0 0 19 0 0 2008 

       
2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 

 1999-2009המועסקים  מרצועת עזה בישראל והתנחלויות לפי ענף כלכלי (%): ):  התפלגות ח6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי אירוח 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל

100 2.4 1.1 7.5 60.3 14.8 14.0 1999 
100 1.9 2.1 9.1 51.7 17.3 17.9 2000 
100 3.1 0.0 10.9 6.1 56.3 23.6 2001 
100 0.0 1.3 3.0 39.2 29.8 26.7 2002 
100 0.0 0.6 4.8 45.3 30.2 19.1 2003 
100 0.0 0.0 10.0 49.2 27.1 13.7 2004 
100 0.0 0.0 2.2 56.6 14.9 26.2 2005 
100 0.0 0.0 12.7 46.8 16.6 23.8 2006 
100 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 70.3 2007 
100 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 2008 

        
 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(

 

 1999-2009): יחס המועסקים הפלסטינים בישראל והתנחלויות לסך המועסקים הפלסטינים לפי ענף כלכלי,  (%): ט6לוח (

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 ותקשורת

שירותי 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי ואוכל אירוח

22.73% 5.70% 8.05% 17.56% 57.35% 19.70% 15.48% 1999 
18.80% 3.74% 6.79% 14.89% 53.73% 17.40% 13.23% 2000 
12.54% 2.66% 3.51% 10.13% 45.57% 14.24% 8.15% 2001 
9.26% 2.47% 3.69% 8.10% 36.76% 13.33% 6.00% 2002 
8.71% 2.14% 2.73% 7.16% 32.31% 11.89% 4.74% 2003 
8.03% 2.29% 3.78% 8.18% 29.65% 10.83% 4.04% 2004 
9.29% 2.37% 4.03% 8.95% 31.54% 13.81% 4.66% 2005 
8.63% 2.04% 2.93% 8.58% 32.74% 13.72% 4.95% 2006 
8.89% 2.17% 3.51% 8.00% 37.47% 11.87% 4.98% 2007 
11.43% 3.12% 6.35% 10.98% 46.73% 15.21% 5.91% 2008 
10.19% 1.63% 6.94% 7.86% 42.55% 12.80% 9.32% 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
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 1999-2009):  התפלגות המועסקים הפלסטינים לפי משלח יד (%): א7לוח (

עובדים  סה"כ
-לתיב

 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי משלח 
 יד אקדמי

 שנה
599,583 178,794.00 48,409 135,923.40 61,349.85 40,132.70 110,866 24,107.64 1999 
571,836 118,687.80 46,106 124,465.11 67,125.37 83,147.36 114,614.10 17,690.58 2000 
479,590 74,094.22 43,151 89,904.81 50,638.20 89,436.77 113,213.90 19,151.13 2001 
451,705 63,588.88 37,653 77,457.61 59,090.37 85,446 107,613.60 20,855.78 2002 
538,134 75,823.99 45,644 99,067.40 75,554.85 100,848.90 119,127.10 22,067.65 2003 
550,429 77,766.27 47,360 92,937.81 80,734.47 100,890.80 129,423.50 21,316.14 2004 
603,221 92,534.99 54,636 104,639.20 77,192.40 114,142 138,508.90 21,567.61 2005 
636,034 94,439.15 58,126 100,978 90,456.66 127,610.10 142,796.40 21,628.59 2006 
690,379 96,221.98 65,485 110,263.70 96,099.46 141,614 153,858.50 26,837.08 2007 
668,054 106,210.00 54,328 103,436.90 74,271.44 145,863.40 156,483.31 27,461.39 2008 
717,315 111,516.00 61,243 111,911.30 64,485.11 145,930.30 183,353.80 38,875.98 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 )   כולל את מזרח ירושלים2(

 

 1999-2009):  התפלגות המועסקים הפלסטינים לפי משלח יד (%): ב7לוח (
עובדים  סה"כ

-בלתי
 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי 
משלח יד 

 אקדמי
 שנה

100 30 8.1 22.7 10.2 6.7 18.5 4.0 1999 
100 21 8.1 21.8 11.7 14.5 20.0 3.1 2000 
100 15 9.0 18.7 10.6 18.6 23.6 4.0 2001 
100 14 8.3 17.1 13.1 18.9 23.8 4.6 2002 
100 14 8.5 18.4 14.0 18.7 22.1 4.1 2003 
100 14 8.6 16.9 14.7 18.3 23.5 3.9 2004 
100 15 9.1 17.3 12.8 18.9 23.0 3.6 2005 
100 15 9.1 15.9 14.2 20.1 22.5 3.4 2006 
100 14 9.5 16.0 13.9 20.5 22.3 3.9 2007 
100 16 8.1 15.5 11.1 21.8 23.4 4.1 2008 
100 16 8.5 15.6 9.0 20.3 25.6 5.4 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 רח ירושלים)   כולל את מז2(
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 1999-2009בישראל והתנחלויות לפי משלח יד (%):  2):   התפלגות המועסקים מהגדה המערביתג7לוח (

עובדים  סה"כ
-בלתי

 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 יםשירות

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי משלח יד 
 אקדמי

 שנה
78,633 40,958.31 3,695 27,230.75 2,216.84 1,987.60 1,148.38 1,396.50 1999 
63,777 30,106.66 3,065 24,691.76 1,960.02 2,668.19 907.48132 378.07102 2000 
35,264 16,615.00 1,394 14,101.13 694.43 1,085 713.66925 660.7698 2001 
19,725 9,152.91 1,207 7,617.26 223.564518 1,104.14 204.67259 215.52067 2002 
22,808 8,750.74 1,688 10,430.58 265.14375 1,041.80 314.87713 317.19723 2003 
23,257 9,781.89 1,505 9,525 490.77 1,255.61 445.259141 253.75138 2004 
31,544 13,017.19 2,480 13,394.72 435.07 1,187.50 668.122386 360.9884 2005 
31,514 14,001.92 2,104 13,157.27 318.52841 1,241.13 568.78067 123.08187 2006 
38,094 17,068.48 2,615 15,228.81 738.43 1,793.85 262.79794 387.51426 2007 
40,355 18,514.50 2,616 15,980.57 532.44 1,747.53 639.98565 323.42613 2008 
46,297 21,229.03 2,549 19,134.84 584.97 1,735.31 556.11375 507.93624 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 )   לא כולל את מזרח ירושלים2(

 

 1999-2009בישראל והתנחלויות לפי משלח יד (%):  2המועסקים מהגדה המערבית):  התפלגות ד7לוח (
עובדים  סה"כ

-בלתי
 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

י בעל
משלח יד 

 אקדמי
 שנה

100 52 4.7 34.6 2.8 2.5 1.5 1.8 1999 
100 47 4.8 38.7 3.1 4.2 1.4 0.6 2000 
100 47 4.0 40.0 2.0 3.1 2.0 1.9 2001 
100 46 6.1 38.6 1.1 5.6 1.0 1.1 2002 
100 38 7.4 45.7 1.2 4.6 1.4 1.4 2003 
100 42 6.5 41.0 2.1 5.4 1.9 1.1 2004 
100 41 7.9 42.5 1.4 3.8 2.1 1.1 2005 
100 44 6.7 41.7 1.0 3.9 1.8 0.4 2006 
100 45 6.9 40.0 1.9 4.7 0.7 1.0 2007 
100 46 6.5 39.6 1.3 4.3 1.6 0.8 2008 
100 46 5.5 41.3 1.3 3.7 1.2 1.1 2009 

 ינהל מחקר וכלכלהועיבודי מ 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 )   לא כולל את מזרח ירושלים2(
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 1999-2009):   התפלגות המועסקים ממזרח ירושלים בישראל והתנחלויות לפי משלח יד (%): ה7לוח (

עובדים  סה"כ
-בלתי

 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 

 ותבחקלא

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי משלח יד 
 אקדמי

 שנה
30,853 11,544.96 3,330 9,133.51 118.30098 2,844.15 3,669.53 212.13261 1999 
22,497 7,915.15 2,241 7,403.68 49.691103 2,711.05 2,115.99 60.220625 2000 
22,537 8,136.53 2,065 7,764.85 54.82 2,959 1,507.28 49.300624 2001 
18,914 5,787.87 2,264 7,244.71 0 2,012.30 1,360.97 244.43706 2002 
18,876 5,403.98 2,399 7,509.19 0 2,170.92 1,302.89 89.911354 2003 
19,225 6,889.10 2,879 6,120.91 0 1,718.17 1,568.36 49.370167 2004 
23,720 8,148.78 3,996 7,872.38 0 2,227.45 1,326.83 148.25487 2005 
23,152 7,979.47 3,819 7,123.76 15.300471 2,216.91 1,832.30 164.39707 2006 
23,202 7,550.81 3,739 7,410.28 0 2,138.85 2,049.10 314.24819 2007 
35,991 13,617.32 3,878 11,583.44 0 4,863.82 1,998.68 49.542164 2008 
26,806 11,745.76 4,263 5,951.57 21.575617 3,755.13 1,068.33 0 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 

 1999-2009): ):  התפלגות המועסקים ממזרח ירושלים בישראל והתנחלויות לפי משלח יד (%ו7לוח (
עובדים  סה"כ

-בלתי
 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי 
משלח יד 

 אקדמי
 שנה

100 37 10.8 29.6 0.4 9.2 11.9 0.7 1999 
100 35 10.0 32.9 0.2 12.1 9.4 0.3 2000 
100 36 9.2 34.5 0.2 13.1 6.7 0.2 2001 
100 31 12.0 38.3 0.0 10.6 7.2 1.3 2002 
100 29 12.7 39.8 0.0 11.5 6.9 0.5 2003 
100 36 15.0 31.8 0.0 8.9 8.2 0.3 2004 
100 34 16.8 33.2 0.0 9.4 5.6 0.6 2005 
100 34 16.5 30.8 0.1 9.6 7.9 0.7 2006 
100 33 16.1 31.9 0.0 9.2 8.8 1.4 2007 
100 38 10.8 32.2 0.0 13.5 5.6 0.1 2008 
100 44 15.9 22.2 0.1 14.0 4.0 0.0 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1999-2009התפלגות המועסקים מרצועת עזה בישראל והתנחלויות לפי משלח יד (%): ):   ז7לוח (
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-עובדים בלתי סה"כ
 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי משלח יד 
 אקדמי

 שנה
26,770 12,681.18 993 11,897.77 653.43148 395.441134 121.76659 26.967087 1999 
21,225 9,215.14 1,073 9,096.30 1,188.11 621.86783 30.627764 0 2000 
2,327 690.22264 181 1,267.92 12.006646 70.575077 76.644316 28.726898 2001 
3,194 1,745.31 159 1,246.88 0 9.5230589 0 33.08675 2002 
5,173 2,136.21 261 2,698.82 0 45.792149 31.274693 0 2003 
1,693 509.74736 103 1,046.91 17.006699 0 15.90084 0 2004 
748 308.65102 35 404.05125 0 0 0 0 2005 
204 68.799467 0 135.53352 0 0 0 0 2006 
55 38.351368 0 0 0 16.165897 0 0 2007 
19 0 0 0 0 0 18.821911 0 2008 

        
2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 

 1999-2009):  התפלגות המועסקים מרצועת עזה בישראל והתנחלויות לפי משלח יד (%): ח7לוח (
בדים עו סה"כ

-בלתי
 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי 
משלח יד 

 אקדמי
 שנה

100 47 3.7 44.4 2.4 1.5 0.5 0.1 1999 
100 43 5.1 42.9 5.6 2.9 0.1 0.0 2000 
100 30 7.8 54.5 0.5 3.0 3.3 1.2 2001 
100 55 5.0 39.0 0.0 0.3 0.0 1.0 2002 
100 41 5.0 52.2 0.0 0.9 0.6 0.0 2003 
100 30 6.1 61.9 1.0 0.0 0.9 0.0 2004 
100 41 4.7 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2005 
100 34 0.0 66.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2006 
100 70 0.0 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 2007 
100 0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 2008 

        
2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
 

 1999-2009יד,  (%):  יחס המועסקים הפלסטינים בישראל והתנחלויות לסך המועסקים הפלסטינים לפי משלח ט):7לוח (
עובדים  סה"כ

-בלתי
 מקצועיים

עובדי 
 פקידות

עובדים מקצועיים 
בתעשייה, בבינוי 

ועובדים מקצועיים 
 אחרים

עובדים 
מקצועיים 
 בחקלאות

סוכנים, עובדי 
מכירות ועובדי 

 שירותים

בעלי מקצועות 
חופשיים 
 וטכניים

בעלי 
משלח יד 

 אקדמי
 שנה

22.73% 36.46% 16.56% 35.51% 4.87% 13.02% 4.46% 6.78% 1999 
18.80% 39.80% 13.84% 33.10% 4.76% 7.22% 2.66% 2.48% 2000 
12.54% 34.34% 8.44% 25.73% 1.50% 4.60% 2.03% 3.86% 2001 
9.26% 26.24% 9.64% 20.80% 0.38% 3.66% 1.45% 2.36% 2002 
8.71% 21.49% 9.53% 20.83% 0.35% 3.23% 1.38% 1.84% 2003 
8.03% 22.09% 9.47% 17.96% 0.63% 2.95% 1.57% 1.42% 2004 
9.29% 23.21% 11.92% 20.71% 0.56% 2.99% 1.44% 2.36% 2005 
8.63% 23.35% 10.19% 20.22% 0.37% 2.71% 1.68% 1.33% 2006 
8.89% 25.63% 9.70% 20.53% 0.77% 2.79% 1.50% 2.61% 2007 

11.43% 30.25% 11.95% 26.65% 0.72% 4.53% 1.70% 1.36% 2008 
10.19% 29.57% 11.12% 22.42% 0.94% 3.76% 0.89% 1.31% 2009 

 ועיבודי מינהל מחקר וכלכלה 1995-2009)  המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית,  סקרי כוח אדם:  1(
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אים בשוק המקומי ובישראל ): ממוצע ימי עבודה לחודש, ממוצע השכר היומי (ש"ח) של המועסקים הפלסטינא8לוח (
 1999-2009וההתנחלויות: 

 ממוצע ימי עבודה לחודש ממוצע השכר היומי

 סה"כ שנה
ישראל 

 והתנחלויות
רצועת 

 עזה
הגדה 

 סה"כ 2המערבית
ישראל 

 והתנחלויות
רצועת 

 עזה
הגדה 

 2המערבית

75.3 105.4 51.6 65.9 22.2 19.8 23.7 23.2 1999 
76.8 110.1 53.7 69.4 22.2 19.2 24.0 23.0 2000 
71.9 106.5 54.8 68.9 22.8 18.9 24.3 23.3 2001 
74.1 116.2 55.4 73.2 22.5 20.5 24.0 22.2 2002 
72.4 124.2 53.6 71.8 22.1 20.3 22.1 22.6 2003 
73.9 126.7 59.3 71.8 22.9 20.5 23.0 23.3 2004 
77.1 125.9 62.5 72.9 23.1 20.4 23.9 23.3 2005 
81.2 129.3 69.2 76.6 22.7 20.3 23.7 22.7 2006 
81.5 129.5 68.0 77.1 21.4 19.0 22.4 21.5 2007 
91.2 140.1 68.9 88.1 22.1 20.2 23.9 21.8 2008 
91.3 148.0 70.8 86.4 22.2 19.7 24.0 21.9 2009 

 ודי מינהל מחקר וכלכלהועיב 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 )  כולל את מזרח ירושלים2(

 

): ממוצע ימי עבודה לחודש, ממוצע השכר היומי (ש"ח) של המועסקים בישראל וההתנחלויות ב8לוח (
 1999-2009לפי מקום מגורים : 

 ממוצע ימי עבודה לחודש ממוצע השכר היומי

 רצועת עזה שנה
מזרח 

 ירושלים
הגדה 

 הרצועת עז 2המערבית
מזרח 

 ירושלים
הגדה 

 2המערבית

113.3 105.9 102.3 19.9 23.5 18.3 1999 
116.6 112.8 106.7 19.4 22.2 17.9 2000 
68.9 114.3 103.5 15.1 24.2 15.2 2001 
99.9 129.8 103.3 18.1 24.8 16.1 2002 

109.7 140.4 106.4 16.6 24.8 16.8 2003 
121.2 140.1 110.5 16.9 24.6 16.8 2004 
161.6 136.2 115.7 7.6 24.1 17.5 2005 
154.6 141.1 119.2 9.8 24.0 17.3 2006 
105.0 135.4 125.8 17.4 20.8 17.9 2007 
133.9 144.6 136.0 27.0 23.8 16.8 2008 

 
161.3 139.6 

 
23.5 17.4 2009 

 ודי מינהל מחקר וכלכלהועיב 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 )  לא כולל את מזרח ירושלים2(
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): ממוצע ימי עבודה לחודש, ממוצע השכר היומי (ש"ח) של המועסקים בישראל וההתנחלויות לפי ג8לוח (
 1999-2009תעודה  : 

 ממוצע ימי עבודה לחודש ממוצע השכר היומי

 שנה
 ת"ז ישראלית/

 דרכון זר 
ללא 
 עם היתר היתר

שראלית/ ת"ז י
 דרכון זר

ללא 
 עם היתר היתר

       114.2 103.8 114.8 22.1 17.5 19.6 2000 
116.5 101.9 89.3 24.1 15.4 16.7 2001 
131.6 102.1 100.7 24.7 16.5 17.4 2002 
141.0 104.1 110.9 24.8 16.3 17.7 2003 
141.4 105.8 116.3 24.7 16.0 17.8 2004 
140.4 109.1 120.4 24.6 16.4 17.9 2005 
145.7 113.0 120.3 24.4 16.0 18.2 2006 
138.4 116.4 130.1 20.9 16.8 18.7 2007 
146.1 124.7 141.3 24.0 14.7 18.2 2008 
164.6 126.5 145.1 23.5 16.5 18.2 2009 

 וכלכלה ועיבודי מינהל מחקר 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 

-1999): ממוצע ימי עבודה לחודש, ממוצע השכר היומי (ש"ח) של המועסקים בישראל וההתנחלויות לפי ענף כלכלי  : ד8לוח (
2009 

 סה"כ
שירותים 

 ואחר
תחבורה 
 שנה חקלאות תעשייה בינוי שירותי אירוח ואוכל ותקשורת

 שנה ממוצע ימי עבודה לחודש
19.8 22.4 24.1 22.7 18.5 21.6 18.6 1999 
19.2 21.2 22.5 21.7 18.0 20.9 18.2 2000 
18.9 23.6 23.6 23.3 16.3 20.5 16.1 2001 
20.5 24.5 23.0 23.5 18.1 21.5 18.7 2002 
20.3 24.5 24.1 24.0 17.9 22.0 17.7 2003 
20.5 24.8 24.9 23.8 17.3 22.2 16.7 2004 
20.4 23.6 24.5 23.8 17.0 22.4 18.1 2005 
20.3 23.7 25.3 23.9 17.2 22.0 17.9 2006 
19.0 20.7 21.9 22.1 17.0 20.7 17.5 2007 
20.2 23.2 25.4 23.2 17.7 21.2 18.3 2008 
19.7 23.0 23.5 22.2 18.0 21.6 18.1 2009 

 ממוצע השכר היומי
 105.4 101.8 107.6 103.2 113.1 99.0 73.3 1999 

110.1 107.0 116.9 111.3 117.2 105.1 78.2 2000 
106.5 109.5 123.3 108.7 113.3 101.8 67.5 2001 
116.2 125.9 136.6 117.9 127.6 109.1 73.6 2002 
124.2 137.1 139.8 136.2 126.5 116.5 78.8 2003 
126.7 152.0 149.9 126.0 127.5 122.2 79.3 2004 
125.9 136.6 149.2 128.5 129.9 126.5 78.8 2005 
129.3 134.9 161.7 134.3 138.3 128.4 76.3 2006 
129.5 138.1 145.6 133.2 136.8 123.3 80.9 2007 
140.1 141.9 166.2 140.5 149.9 130.3 85.2 2008 
148.0 162.9 197.0 146.0 158.2 135.7 94.5 2009 

 ודי מינהל מחקר וכלכלהועיב 1995-2009) המקור: הלשכה המרכזית הפלסטינאית, סקרי כוח אדם: 1(
 


	עובדים פלסטינים בשוק העבודה הישראלי
	דו"ח שנתי
	סאמי מיעארי
	א. מבוא
	ב. הנתונים
	ג. כוח העבודה הפלסטיני
	ד. תעסוקה ואבטלה של פלסטינים
	ה. מועסקים פלסטינים בישראל
	ו. עובדים  בהיתר
	ז. ענפי תעסוקה
	ח. מגמות השכר
	ט. סיכום ומסקנות
	ביבליוגרפיה
	נספחים
	לוחות



