
 בנגב  תעשייה
 מגזרי-שולחן עגול רב

 



 ?מה עושים היום

 הצגת הנתונים, הכרות, פתיחה -'חלק א•

 דיון בנושא אתגרי התעשייה -'חלק ב•

 המשך הפעילות וסיכום המפגש -'חלק ג•

 ארוחת צהרים  13:00•

10:00-13:00 



רב מגזרי המכוון  ( ר"מלכ)ארגון גג 
 .על המדיניות הממשלתית להשפעה

 



60 חברות וולונטרית -מייסדים חברים 

22 ראשי רשויות 

מתמחים ופרילנסרים, צוות שכיר קטן 

תחומי פעילות 3 -הארגון מתרכז ב : 
 

 
עיצוב  
 מדיניות

ניטור 
 מדיניות

קידום  
 מדיניות

http://negev.ceci.org.il/


  :קידום תחומי חיים

, תכנון מרחבי, חינוך, תעסוקה, בריאות
תשתיות  , תעשייה, סביבה, חברה בדואית

 .מעורבות אזרחית, ודיור

   :היעדקהל 

 איש 800,000-ציבור תושבי הנגב כ

 תחומי ההשפעה



 :השותפים

 אביב חצבני

 דנה אופיר

 יוהן אטלן

 נועם כהן

 

 ארז קמה

 עידית אלחסיד

 



 התעשייה במרחב דרום

 תמונת מצב

 2017אוגוסט 



 התעשייה
 המעסיק הגדול ביותר במחוז הדרום

 2016שנתון , ס"עיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני למ: מקור

 אישאלף  79

 : אשקלון והסביבה

 אישאלף  43-כ

 :  באר שבע והסביבה

 אישאלף  35-כ

המועסקים   סך נפה/מחוז

 באלפים 

המועסקים    אחוז

כרייה  , בתעשיה

 2016וחציבה 

 11.6 3736.8 ישראל

 15.7 499.3 מחוז דרום

 17.8 242.6 נפת אשקלון

 13.8 256.7 נפת באר שבע



 התפלגות המועסקים בתעשייה
2016 

 .ס"למעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור

 מועסקים במחוז דרום לפי  
 ,עוצמה טכנולוגית

2013 

 

 מועסקים בדרום



 מפעלים  1,160-כ, במחוז דרום
2013 

 .ס"למעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור



 ,ענפי תעשייה מרכזיים בדרום
  2013, משקל התפוקה הגולמית לפי ענפים

 נייר ומוצריו  , ריהוט ומוצרי עץ, מוצרי הלבשה ועור, טקסטיל, כלי תחבורה והובלה, מינראלים אל מתכתיים= ענפים אחרים*  11

 .ס"עיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני למ: מקור

תפוקת המפעלים במחוז דרום 

מסך התפוקה   22%-מהווה כ

 בתעשייה



12 

 פריון גבוה במחוז דרום בטכנולוגיה העילית והמעורבת עילית
   2013, ח"אלפי ש, ערך מוסף למועסק

 עיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור



 הפדיון התעשייתי
 2013, ₪מיליוני 

 .ס"למעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור

11,296

51,705

67,987

85,136

95,581

103,266

מחוז ירושלים     

מחוז תל אביב     

מחוז הצפון     

מחוז הדרום     

מחוז חיפה     

מחוז המרכז      

2013, ח"פדיון תעשייתי במיליוני ש



 יצוא מחוז דרום

 .ס"למעיבודי התחום למחקר כלכלי לנתוני : מקור

התעשייה בדרום  
 42מייצאת בהיקף של 

 בשנה ח"מיליארד ש

 

25%   

 מסך היצוא  התעשייתי
 



 -השכר השנתי של התעשייה במחוז דרום גבוה בכ
 ממוצע התעשייה 18%

 .ס"למנתוני : מקור

118

126

146

151

162

169

177

מחוז הצפון     

מחוז ירושלים     

מחוז תל אביב     

ממוצע התעשייה

מחוז חיפה     

מחוז המרכז      

מחוז הדרום     

2013, ח"שכר שנתי לשכיר באלפי ש



 פתיחת מפעלי תעשייה במחוז הדרום מצטמצמת
 2011-2016, תעשייה, לידות עסקים
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 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור



 תעשייה במבט מאקרו



 כלי מדיניות מרכזיים

הסוכנות לעסקים  
 קטנים

 קרן בערבות מדינה•

 ף"מעו•

 מנהלת אזורי תעשיה

הקצעת קרקע  •
 בפטור ממכרז

 שירותים•

 רשות החדשנות

 ייצור מתקדם•

פיתוח תשתית  •
 טכנולוגית

 רשות ההשקעות

חוק  )מסלול מענקים •
לעידוד השקעות  

 (הון

 מסלול תעסוקה•

 מסלולים מיוחדים•

    לאתר המוניטור של מועצת הנגב 

 לדוח המוניטור המלא של מועצת הנגב 



 דיון  
 

 

 

מהם האתגרים להפיכתו של מגזר התעשייה  "
 "  ?בנגב לעוגן כלכלי ותעסוקתי יציב בעתיד

 

 



 הפסקה  
 

 

 

 

 



 המשך דיון  
 

 

 

מהם האתגרים להפיכתו של מגזר התעשייה  "
 "  ?בנגב לעוגן כלכלי ותעסוקתי יציב בעתיד

 

 



 ?  איך ממשיכים מכאן
 

 

 

 

 



 תוצרים מצופים מהשולחן

  -תהליך מקדים

מה מביאים  

   1מפגש  ?לשולחן
הכרות  דיון  

על  

האתגרים  

 וההזדמנויות

  2מפגש 
דיון על  

כלי 

המדיניות  

ואופני  

הפעולה  

 הרצויים

  3מפגש 
הצגת  

טיוטת נייר 

 עמדה

אישוש  

 ההמלצות

  4מפגש 
סיום עבודת  

 הועדה

התייעצות   תחקיר

 עם מומחים



 1מפגש 

היכרות עם •
המשימה של 

 הוועדה

 .היכרות בינאישית•

בירור ראשוני  •
עתיד  "ותיקוף 

האמנם " התעשייה
? 

מיקוד  , חילוץ•
ותיחום הנושאים  

בהם הוועדה  
 .תעסוק

הצעות לבחינה •
לקראת המפגש 

 הבא

 2 מפגש

הצגת סקירה של •
הנושאים המרכזיים  

שעלו בדגש על  
 .  הזדמנויות

מה  -דיון על חזון•
תפקידו של האזור 

ביחס למיצוי  
ההזדמנויות  

 ?שסומנו

מה צריך לקרות על  •
מנת שאופני  

הפעולה שסומנו  
יגובשו יותר  
כתכנית אב 

לתעשייה בנגב  
ופחות כאוסף  

של  אנקדוטלי
 ?  פרויקטים

 3מפגש 

הצגת מתווה  •
 ראשוני

דיון בדגש על מפת  •
 .המיקוד

מה נשאר   -החלטה•
במתווה ומה יוצא  

 ?החוצה

 4מפגש 

 הצגת נייר העמדה•

סיכום הפעילות  •
ואיך ממשיכים  

 ?מכאן



 אתר ההתייעצות
 

 

 

 

  לאתר ההתייעצות של משרד הבריאות 

http://negev.insights.us/1001
http://impact.health.gov.il/1005


 סיכום וארוחת צהרים
 

 

 

 


