
11

 ICLתרומת 
למשק הלאומי  
ולכלכלת הדרום

ממצאים עיקריים

הרצוגחן 
כלכלן ראשי ושותף

BDO

2020ביולי 14



22

תוכן עניינים

3/עיקרי הממצאים •

5 /מתודולוגיית התרומה לתוצר ולתעסוקה•

8/תוצאות המחקר –ישראל למשק הלאומי ולכלכלת הדרום ICLתרומת •

20/שבע ולצמצום פערים -ישראל לנפת בארICLתרומת •

31/תרומת רותם : זרקור•

36/להכנסות המדינה ולייצוא התעשייתי ICLתרומת •

39/השוואה למחקרים מקבילים בישראל •

/ 41תרומת מלונות ים המלח לכלכלת ישראל : 'נספח א•

/ 44כלכלת הדרום : 'נספח ב•

י חן הרצוג ואחינועם זיגל"הוכן ע



33

-נאמדת בכ2019ישראל לכלכלה הלאומית בשנת ICLהתרומה הכוללת של •
התרומה לנפת , מתוכם. מהתוצר המקומי הגולמי1.2%המהווים כ₪ מיליארד 14.9
*מהתוצר בדרום15%-המהווים כ, ₪מיליארד 10.7-שבע נאמדת בכ-באר

מהתוצר התעשייתי 5%-כICLמהווה , התעשייתילתוצרבבחינת התרומה •
ייצוא בICLחלקה של . שבע-מהתוצר התעשייתי בנפת באר35%-וכ, בישראל

מהייצוא  60%-וכ, ארציתהכלל ברמה 5.5%-כנאמד ב, בישראלהתעשייתי 
בנפההתעשייתי 

מועסקים 31,800-נאמדת בכ, ישראל לתעסוקה במשקICLהתרומה הכוללת של •
8%-המהווים כ,שבע-מועסקים בנפת באר18,600-מתוכם כ, ברמה הלאומית

**מכלל המועסקים בדרום

כלכלת הדרוםל ישראל למשק הלאומי וICLתרומת 
עיקרי הממצאים

בניכוי העיר איילתכלכלת הדרום בעבודה זו מתייחסת לנפת באר שבע *
מועסקים ישירים ועקיפים הנובעים מפעילות בתי המלון בים המלח6,200-תרומה זו לא כוללת עוד כ**
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באה לידי ביטוי בתעסוקה ותקבולי  , לתעסוקה ולצמצום פערים בדרוםICLתרומת •
-מהמועסקים וכ12%בהן , ערד וירוחם, דימונה, השכר בערי הפריפריה בדרום

18%-כ, בדימונה. בצורה ישירה ועקיפהICLמהשכר נובעים מפעילותה של 20%
של  כתוצאה מהעסקה ישירה ורכישותיה -מתקבולי השכר 30%-מהמועסקים וכ

ICLמספקים בעיר

שיוויון-אידרום לצמצום ICLתורמת , בנוסף לתועלות הכלכליות הנובעות מפעילותה•
-העסקה ישירה ועקיפה של כוקידום האוכלוסייה הבדואית בדרום באמצעות בנגב 

מהמועסקים הבדואים  16%-המהווים כ, מועסקים מהמגזר הבדואי5,600
(*מכלל המועסקים במגזר הבדואי10.5%)במגזר העסקי 

1.5-נאמדות בכ2019בשנת ICLהישירות מפעילות סך הכנסות המדינה •
התשלומים העירוניים  , תמלוגיםה, את סך תשלומי המיסיםהמגלמים , ₪מיליארד 

ICL**ותשלומי המסים בגין העסקת עובדים של 

כלכלת הדרוםל ישראל למשק הלאומי וICLתרומת 
עיקרי הממצאים

משתניםבהיקפי משרה ICLהם עובדי קבלן המועסקים על ידי ספקיה הישירים של ICLרובם המכריע של המועסקים מהמגזר הבדואי במתקני *
 ICLללא שקלול הכנסות נוספות למדינה הנובעות מפעילותה העסקית של , למדינהICLהכנסות המדינה מגלמות את התשלומים הישירים של **
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מתודולוגיית התרומה לתוצר  
ולתעסוקה
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שבע והמשק הישראלי  -ישראל על כלכלת נפת בארICLבחינת ההשפעה הכלכלית של •

.  לאונטיףוסיליעל ידי הכלכלן זוכה פרס הנובל אשר פותח תפוקה -תשומהמתבססת על מודל 

מתודולוגיה זו היא המקובלת והנפוצה ביותר בארץ ובעולם לבחינת ההשפעות הנובעות 

הכלכלהוהכוללות של חברות וענפים על 

ענפי המשק שהותאמו לשנת  20-לס"הלמתפוקה של /על מטריצות תשומההאומדן מתבסס •

-נתונים שהתקבלו מ, אזורי שנבנתה עבור מודל זה-מטריצת סחר בין,  RASבמתודולוגיית2019

ICL , ועיבודי ס"הלמנתוניBDO

שבע נבחנה על ידי בחינת  -ישראל לכלכלה ולתעסוקה בנפת בארICLבחינת התרומה של •

ההשפעה על כלל הארץ כוללת  . רותם ותרכובות ברום, התרומה הנובעת מפעילות אתר סדום

דרום ואת יחידת הדשנים והכימיקלים הממוקמת בחיפהבICLאת יחידות 

ישראל למשק הלאומי ולכלכלת הדרוםICLתרומת 
מתודולוגיה
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מעגלי ההשפעה על התרומה לתוצר ולתעסוקה

 Direct)תרומה ישירה 
Impact                     )

הערך המוסף והמועסקים  
של החברההישירים 

 Indirect)תרומה נובעת 
Impact)

התרומה הישירה בתוספת המועסקים  
המוסף של  של ספקי החברה והערך 

השירותים והמוצרים שספקי החברה 
רוכשים על מנת לספק לה סחורות  

ושירותים 

 Induced)תרומה כוללת 
Impact)

התרומה הנובעת בתוספת המועסקים 
והערך המוסף שנוצרים כתוצאה  

הפרטית של עובדי החברה מהצריכה 
ספקיהועובדי 

התרומה לתוצר
(₪מיליארדי )

תרומה כוללת

נובעתתרומה 

תרומה ישירה

התרומה לתעסוקה
(משרות)

כוללתתרומה 

תרומה נובעת

תרומה ישירה

מתודולוגיה
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ישראל למשק הלאומי  ICLתרומת 
תוצאות המחקר–ולכלכלת הדרום 
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ההשפעה  
החברתית  

בנגב
בחינת התרומה  

הישירה והעקיפה של  
ICL  ישראל לכלכלה

הלאומית במונחי  
ג  "תרומה לתמ

ולתעסוקה בישראל

ההשפעה  
על כלכלת  

ישראל

דרום ICLתרומת 
לפיתוח כלכלת הנגב 

שבע  -ונפת באר
באמצעות רכישות  
מספקים והעסקה 

מקומית  

ICLתרומת
לכלכלת  

הדרום

בחינת התועלות 
החברתיות הנובעות  

בדרום ICLמפעילות 
ותרומתה לקידום 

המגזר הבדואי וצמצום  
פערים

2019ישראל למשק הלאומי בשנת ICLתרומת
:ישראל נבחנה בשלושה מישוריםICLההשפעה הכלכלית והחברתית של
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2019בישראל ICLההשפעות הכלכליות של 

10.7
ח "מיליארד ש

ICLהתרומה הכוללת של 
דרום לכלכלת הנגב

1.2%
ג  "בתמICLחלקה של 

הכולל של ישראל בשנת 
2019

31,800
מועסקים

ההשפעה הכוללת על  
*התעסוקה בישראל

14.9
ח "מיליארד ש

ג"התרומה הכוללת לתמ

מועסקים ישירים ועקיפים הנובעים מפעילות בתי המלון בים המלח6,200-תרומה זו לא כוללת עוד כ*
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2019ישראל לכלכלה בשנת ICLתרומת 
לתעסוקהתרומה כוללת

אלפי מועסקים
ג"כוללת לתמתרומה 

ח"שבמיליארדי

ICLישראל

5.4

נפת  

שבע-באר

10.7

כלל הארץ

14.9

ICLישראל

4.5

נפת  

שבע-באר

18.6

כלל הארץ

31.8

מועסקים תרומה  2,200-ח ו"מיליארד ש0.3התרומה הכלל ארצית בתוספת , רותם ותרכובות ברום, ישראל באזור הדרום כוללת את אתר סדוםICLההשפעה הכוללת של *
כוללת מפעילות דשנים וכימיקלים
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2019ג "ישראל לתמ ICLשלהישירההתרומה 

₪  מיליארדי 
אתר
סדום

(ללא מגנזיום)

רותם
תרכובות 

ברום
מגנזיום

כ  "סה
ICL 

דרום
כ"דח

כ  "סה
ICL

ישראל

1.90.40.4-0.12.60.012.6*רווח

עלות  
**השכר

1.00.60.40.22.20.12.3

כולל)מיסים 
(תמלוגים

0.60.020.010.00.60.00.6

כ ערך "סה
מוסף ישיר

3.51.00.80.15.30.15.4

₪ במיליארדי 

התוצאות עוגלו לצורך נוחות ההצגה
רווח לאחר מסים בתוספת פחת *

עלות השכר כוללת את הקצאת המטות ויחידת התובלה **

₪ מיליארד 5.4–2019בשנת ג"מלתישראל ICLשל הישירהסך התרומה 
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2019ג בשנת "ישראל לתמ ICLשלהכוללתהתרומה 

מצטבר

אתר
סדום

ללא  )
(מגנזיום

רותם
תרכובות 

ברום
מגנזיום

כ  "סה
ICL 

דרום
כ"דח

כ  "סה
ICL

ישראל

3.51.00.80.15.30.15.4ישירהתרומה

השפעה  
נפת כוללת

*שבע-באר

6.52.21.70.310.7-10.7

השפעה  
כוללת כלל  

**הארץ

8.23.52.40.514.60.314.9

₪ מיליארדי 

ישראלICL-ונתונים שהתקבלו מס"הלמעל בסיס נתוני BDOמחקר : מקור
ישראל לתוצרICLשבע כוללת את התרומה הישירה של -ההשפעה הכוללת על התוצר בנפת באר*

שבע-ג בנפת באר"בכלל הארץ כוללת את התרומה הכוללת לתמג"התמההשפעה הכוללת על **
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2019ישראל לתעסוקה ICLשלהכוללתהתרומה 

מצטבר

אתר
סדום

ללא  )
(מגנזיום

רותם
תרכובות 

ברום
מגנזיום

כ  "סה
ICL

דרום
כ"דח

כ  "סה
ICL

ישראל

מועסקים
ישירים

1.61.20.90.44.2*0.34.5

השפעה  
נפת כוללת

**שבע-באר

7.65.83.71.518.6-18.6

השפעה  
כוללת כלל  

***הארץ

12.29.65.62.229.62.231.8

אלפי מועסקים

ישראלICL-ונתונים שהתקבלו מס"הלמעל בסיס נתוני BDOמחקר : מקור
שבע-מתגוררים בנפת באר95%-מתוכם כ, מועסקים באזור הדרום4,200-כ*

ישראלICLשבע כוללת את המועסקים הישירים של -ההשפעה הכוללת על התעסוקה בנפת באר**
שבע-ההשפעה הכוללת על התעסוקה בכלל הארץ כוללת את התרומה הכוללת לתעסוקה בנפת באר***
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מכפיל תעסוקהג"מכפיל תמ

2.04.5שבע-נפת באר

2.77.1כלל ישראל

ישראלICLמכפילי ההשפעה הכוללת של 

ש"בנפת ב₪ 2.0םמתוכ, תוצר במשק₪ 2.7ישראל משמעותו ICLתתוצר ישיר שמייצר₪ 1כל 

ש"בנפת ב4.5מתוכם , בכלל הארץמועסקים 7.1ישראל משמעותו -ICLכל מועסק ישיר ב

ישראלICL-ונתונים שהתקבלו מס"הלמעל בסיס נתוני BDOמחקר : מקור
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בפילוח  ג"התממכפילי ההשפעה הכוללת על 
על פי יחידות

אתר
סדום

ללא  )
(מגנזיום

רותם
תרכובות 

ברום
מגנזיום

כ  "סה
ICL

דרום
כ"דח

כ "סה
ICL 

ישראל

מכפיל השפעה  
–כוללת

שבע-נפת באר
1.92.22.13.12.0-2.0

מכפיל השפעה  
–כוללת 

כלל הארץ
2.43.43.06.02.72.72.7

את ההשפעה של ישות כלכלית על התוצר במשק התוצר בוחן מכפיל . במישור אליו הם מקושריםאת ההשפעה של ישות כלכלית על המשק המכפילים בוחנים 
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מכפילי ההשפעה הכוללת על התעסוקה בפילוח  
על פי יחידות

אתר
סדום

ללא  )
(מגנזיום

רותם
תרכובות 

ברום
מגנזיום

כ  "סה
ICL

דרום
כ"דח

ICLכ "סה
ישראל

מכפיל השפעה  
–כוללת

שבע-נפת באר
4.64.94.03.74.5-4.2

מכפיל השפעה  
–כוללת 

כלל הארץ
7.48.16.05.57.17.17.1

התעסוקה במשקאת ההשפעה של ישות כלכלית על התעסוקה בוחן מכפיל . במישור אליו הם מקושריםאת ההשפעה של ישות כלכלית על המשק המכפילים בוחנים 
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מכפיל  

השפעה
תרומה לתעסוקהג"תרומה לתמ

ICL דרום לנפת באר

שבע

1.01.0ישירה

1.52.7נובעת

2.04.5כוללת

ICL  ישראל לכלכלת

ישראל

1.01.0ישירה

1.63.7נובעת

2.77.1כוללת

ישראל  ICLמכפילי התרומה המצטברת של 
לכלכלת הדרום וכלכלת ישראל על פי השפעה

1₪-מכפיל תוצר בוחן את ההשקעה של ישות כלכלית על המשק ביחס ל. במישור אליו הם מקושריםאת ההשפעה של ישות כלכלית על המשק המכפילים בוחנים 

התעסוקה במשק ביחס למועסק ישיר יחידאת ההשפעה של ישות כלכלית על מכפיל התעסוקה בוחן , תוצר ישיר
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ג "ישראל על התרומה לתמICLמעגלי ההשפעה של 
ולתעסוקה

ג"לתמהתרומה 
(₪מיליארדי )

כוללתתרומה 

10.7

נובעתתרומה 

7.8

תרומה ישירה

5.3

התרומה לתעסוקה
(אלפי מועסקים)

תרומה כוללת

18.6

תרומה נובעת

11.4

שבע-נפת באר

תרומה ישירה

4.2

ג"לתמהתרומה 
(₪מיליארדי )

כוללתתרומה 

14.9

נובעתתרומה 

8.8

תרומה ישירה

5.4

התרומה לתעסוקה
(אלפי מועסקים)

תרומה כוללת

31.8

תרומה נובעת

16.7

כלל הארץ

תרומה ישירה

4.5
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שבע  -ישראל לנפת בארICLתרומת 
ולצמצום פערים
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שבע לעומת כלל הארץ-כלכלת נפת באר
נפת 

*שבע-באר
כלל הארץ

*/  שבע-נפת באר

הארץכלל

₪721,272  מיליארדי , תוצר אזורי

₪26.3487  מיליארדי, שכר

0.709מיליונים,אוכלוסייה

0.243.9מיליונים, מועסקים

אלפים

110122-10%שכר שנתי למועסק

-385430%שכר שנתי לנפש

-2993196%תוצר למועסק

-10314227%תוצר לנפש

בניכוי העיר אילת* 
ס"הלמשל נתוני BDOעיבודי : מקור

מהממוצע בכלל הארץ31%-נמוך בכ–ש "השכר לנפש בב
ביחס לממוצע המשקי27%-נמוך בכ–לנפש בנפה התוצר
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השפעה  

ישראלICLישירה

כוללת  השפעה

*נפת באר שבע

השפעה כוללת  

כלל הארץ

ג"לתמתרומה
(₪מיליארדי )

5.410.714.9

 %ICL 15%1.2%-ג"מהתמישראל

תרומה לתעסוקה
(אלפי מועסקים)

4.518.631.8

 %ICL8%0.8%-ישראל מהתעסוקה

תרומה לתוצר תעשייתי
(₪מיליארדי )

5.45.97.7

 %ICL35%5%ישראל מהתוצר התעשייתי

שבע וישראל-ישראל לכלכלת נפת באר ICLסך תרומת

שבע בניכוי העיר אילת-נתוני תוצר ותעסוקה של נפת באר*

בדרוםICLכתוצאה מפעילות –שבע -מהתוצר בנפת באר15%-כ
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כלל ארציערדירוחםדימונהאלפים

3510278,968תושבים

185123,993שכיריםמועסקים

7.3%7.2%4.8%4.1%שיעור אבטלה

יני'גמדד 
שוויון-אי1, שוויון מוחלט0)

(מוחלט

0.490.520.450.48

מאפיינים עיקריים–ערי הפריפריה בנגב 

משרד התעסוקה והביטוח הלאומי בפילוח אזורי, ס"הלמנתוני : מקור

2019שנת 

מהממוצע הארצי1.7גבוה פי –שיעור האבטלה בדימונה 
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מתוך סך % 

המועסקים בעיר

ישירה  תרומה

ICLדרום

עקיפה  תרומה

ICLדרום
דרוםICLכ "סה

7%11%18%דימונה

2%2%4%ירוחם

2%3%5%ערד

12%--כ"סה

לתעסוקה בערי הפריפריה בדרוםICLתרומת 

בדרום  ICLכתוצאה מפעילות –מהמועסקים בדימונה 18%-כ
מועסקים ישירים7%-מתוכם כ

באמצעות העסקה ישירה ורכש מספקים בעיר

ם מתנהגים בדומה למכפילי  דרוהאומדן העירוני בוצע באמצעות ניתוח הספקים הישירים של כיל בערים אלה ומבוסס על ההנחה כי מכפילי השפעת הספקים ברמה העירונית בערי ה
מודל המחקרל שבע בהתאם -השפעת הספקים בכלל נפת באר

משרד התעסוקה והביטוח הלאומי בפילוח אזורי, ס"הלמ, ICLנתוני : מקור
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מתוך סך תקבולי% 

בעירהשכר

ישירה  תרומה

ICLדרום

עקיפה  תרומה

ICLדרום
דרוםICLכ "סה

17%13%30%דימונה

5%2%8%ירוחם

7%4%12%ערד

21%--כ"סה

לתקבולי השכר בערי הפריפריה בדרוםICLתרומת 

בדרוםICLירוחם וערד נובעים מפעילות , מתקבולי השכר בדימונה21%-כ

באמצעות העסקה ישירה ורכש מספקים בעיר

תקבולי שכר במונחי עלות מעביד
ם מתנהגים בדומה למכפילי  דרוהאומדן העירוני בוצע באמצעות ניתוח הספקים הישירים של כיל בערים אלה ומבוסס על ההנחה כי מכפילי השפעת הספקים ברמה העירונית בערי ה

מודל המחקרל שבע בהתאם -השפעת הספקים בכלל נפת באר
משרד התעסוקה והביטוח הלאומי בפילוח אזורי, ס"הלמ, ICLנתוני : מקור
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ישראל על צמצום פערים במגזר הבדואיICLהשפעת 

16%
מהבדואים 

המועסקים במגזר 

העסקי מועסקים  

ICLבמתקני

*דרום

ICL דרום

מספקת עבודה 

5,600-לכ
עובדים במגזר 

מועסקים  )הבדואי 

ישירים ועובדי 

(*קבלן

משתניםישראל אשר עובדים בהיקפי משרה ICLדרום הם עובדי קבלן המועסקים על ידי ספקיה הישירים של ICLרובם המכריע של המועסקים מהמגזר הבדואי במתקני *
בדרוםICLישראל ועובדי ספקים בהתבסס על נתוני היתרי הכניסה למתקניICLעל פי נתוני עובדי

ללא שקלול מעגלי ההשפעה הנובעים  , ומועסקים ישיריםICLדרום באמצעות העסקת עובדי קבלן בחצרות ICLהנתונים המובאים משקפים את ההשפעה הישירה של 
מרכישות ממספקים
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מאפיינים עיקריים–המגזר הבדואי בנפה 

אלפים
מגזר בדואי

שבע-בנפת באר

ללא בדואיםאוכלוסייה

שבע-בנפת באר

*395* 303אוכלוסייה

*195*45.5מועסקים

שכר חודשי ממוצע לעובד

(₪אלפי)
7.010.6

ממוצע לנפששכר חודשי 

(₪אלפי)
1.15.3

11.7%4.4%שיעור אבטלה ממוצע

59%68%**הזכאים לבגרותשיעור

***2.8****6.6גודל משק בית ממוצע

שבע בניכוי העיר אילת-נפת באר*

שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים -ביטוח לאומי , 2018שנתון סטטיסטי לישראל –ס"למ, 2018רשויות מקומיות –ס"למ, שירות התעסוקה: מקור

תושבים ומעלה20,000בישובים עם ** ש"יהודים בנפת ב-לגבי אוכלוסיית הלאהלמסנתוני על בהתבסס *

אומדן על בסיס נתוני רהט**** שבע  -ממוצע באר***

2019שנת 

מהממוצע במשק 80%-נמוך בכ–השכר החודשי הממוצע לנפש במגזר הבדואי 
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שבע-תעסוקת המגזר הבדואי בנפת באר

כלל המשקמגזר ציבורימגזר עסקימועסקיםאלפי

14794240שבע-נפת באר

301545מגזר בדואי:מתוכם

אוכלוסיית הנפה ללא  

מגזר בדואי
11679195

שבע בניכוי העיר אילת-נפת באר*
ס"הלמשל נתוני BDOעיבודי : מקור

2019שנת 

מהמגזר הבדואי-ש "מהמועסקים בנפת ב18%
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אלף 300-ומונה כמאוכלוסיית הנגב 40%-כשבע מהווה -המגזר הבדואי בנפת באר•
בנפהמכלל המועסקים 18%מועסקים המהווים 45,500-מתוכם כ, איש

. שיוון בנגב-שיעורי האבטלה הגבוהים בקרב האוכלוסייה הבדואית מהווה מקור מרכזי לאי•
4.5%-לעומת כ, 12%-עמד על  כ2019שיעור האבטלה במגזר הבדואי בשנת 

בקרב שאר אוכלוסיית הנפה

•ICLהינה אחד , באמצעות רכש מספקים ישיריםובאמצעות העסקה ישירה , דרום
מועסקים 5,600-ומספקת עבודה לכהמעסיקים הגדולים בקרב אוכלוסיית הבדואים 

מכלל  10.5%)מהבדואים המועסקים במגזר העסקי 16%-כהמהווים, בדואים
התעסוקה וצמצום ובכך תורמת תרומה משמעותית להגדלת ( המועסקים במגזר הבדואי

*פערים בנגב

דרום לצמצום פערים וקידום המגזר הבדואיICLתרומת 

ICLהם עובדי קבלן המועסקים על ידי ספקיה הישירים של ICLרובם המכריע של המועסקים מהמגזר הבדואי במתקני *
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שוויון חברתי-דרום לצמצום איICLתרומת 

ICL-ונתונים שהתקבלו מס"הלמשל נתוני  BDOעיבודי: מקור
מחוזות צפון ודרום–ס"הלמפריפריה על פי הגדרת 

שילוב של שכר גבוה ושיעור תעסוקה גבוה בפריפריה–דרום לצמצום פערים ICLתרומת 

שכר ממוצע במשק

חקלאות

תעשיה

אספקת חשמל ומים

בינוי

מסחר סיטוני וקמעונאי

,  תחבורה
אחסנה ודיוור

אירוח ואוכל

מידע ותקשורת

שירותים פיננסיים  
ושירותי ביטוח

פעילויות  
ן"בנדל

,  שירותים מקצועיים
מדעיים וטכניים

שירותי ניהול  
ותמיכה חינוך

,  שירותי בריאות
בידור ופנאי, אמנותרווחה וסעד
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תרומת רותם: זרקור
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ג ולתעסוקה"על התרומה לתמרותם מעגלי ההשפעה של

ג"לתמהתרומה 
(₪מיליארדי )

כוללתתרומה 

2.2

נובעתתרומה 

1.6

תרומה ישירה

1.0

התרומה לתעסוקה
(אלפי מועסקים)

תרומה כוללת

5.8

תרומה נובעת

3.5

שבע-נפת באר

תרומה ישירה

1.2*

ג"לתמהתרומה 
(₪מיליארדי )

כוללתתרומה 

3.5

נובעתתרומה 

1.8

תרומה ישירה

1.0

התרומה לתעסוקה
(אלפי מועסקים)

תרומה כוללת

9.6

תרומה נובעת

4.9

כלל הארץ

תרומה ישירה

1.2*

בנפת באר שבע–2019ג בשנת "מתרומת רותם לתמ65%-כ

הנתונים עוגלו לצורך נוחות ההצגה
כולל הקצאות המועסקים ביחידות המטה והתובלה*
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והתעסוקהג"התמעל רותם מכפילי ההשפעה של

ג"לתמהתרומה 
(₪מיליארדי )

כוללתתרומה 

2.2

נובעתתרומה 

1.5

התרומה לתעסוקה
(אלפי מועסקים)

תרומה כוללת

4.9

תרומה נובעת

3.0

שבע-נפת באר

תרומה ישירה

1.0

ג"לתמהתרומה 
(₪מיליארדי )

כוללתתרומה 

3.4

נובעתתרומה 

1.8

תרומה ישירה

1.0

התרומה לתעסוקה
(אלפי מועסקים)

תרומה כוללת

8.1

תרומה נובעת

4.2

כלל הארץ

תרומה ישירה

1.0

מועסקים באזור הדרום4.9מתוכם , מועסקים במשק8.1מועסק ישיר ברותם משמעותו 1כל 

תרומה ישירה

1.0

1₪-מכפיל תוצר בוחן את ההשקעה של ישות כלכלית על המשק ביחס ל. במישור אליו הם מקושריםאת ההשפעה של ישות כלכלית על המשק המכפילים בוחנים 

התעסוקה במשק ביחס למועסק ישיראת ההשפעה של ישות כלכלית על מכפיל התעסוקה בוחן , תוצר ישיר
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ICLתרומת 

לתעסוקה

:  מתוכה

תרומת  

רותם

ICLתרומת 

לתקבולי שכר

:  מתוכה

תרומת  

רותם

בעירמתוך סך תקבולי השכר% מתוך סך המועסקים בעיר% יחידות

18%6%30%11%דימונה

4%2%8%5%ירוחם

5%2%12%3%ערד

תרומת רותם לתעסוקה ותקבולי השכר בערי  
הפריפריה בדרום

רותםכתוצאה מפעילות –מתקבולי השכר בדימונה 11%-מהמועסקים וכ6%-כ

באמצעות העסקה ישירה ורכש מספקים עירוניים
מודל המחקרל שבע בהתאם -האומדן העירוני מבוסס על ההנחה כי מכפילי השפעת הספקים ברמה העירונית בדרום מתנהגים בדומה למכפילי השפעת הספקים בנפת באר

משרד התעסוקה והביטוח הלאומי בפילוח אזורי, ס"הלמ, ICLנתוני : מקור
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תרומת רותם לצמצום פערים במגזר הבדואי

בהיקפי משרה משתנים  המועסקים מהמגזר הבדואי במתקני רותם הם עובדי קבלן המועסקים על ידי ספקיה הישירים של החברה ואשר עובדים *
הנתונים המובאים משקפים את ההשפעה הישירה של רותם באמצעות העסקת עובדי קבלן בחצרות רותם  . על פי נתוני העובדים הישירים והיתרי הכניסה למתקני רותם

ללא שקלול מעגלי ההשפעה הנובעים מרכישותיה של החברה מספקים, ומועסקים ישירים

56%-כ
מהמועסקים  

הבדואים במתקני  

ICL–ברותם*

רותם  

מספקת עבודה 

3,200-לכ
עובדי קבלן 

*מהמגזר הבדואי

9%-כ
מהבדואים 

המועסקים במגזר 

מועסקיםהעסקי 

*במתקני רותם
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ישראל להכנסות  ICLתרומת 
המדינה ולייצוא התעשייתי
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2019בשנת ICLהתמורה למדינה ולבעלי המניות של 

ICL-דוחות כספיים ונתונים שהתקבלו מ: מקור

₪  מיליארד 1.5-כ–2019בשנת  ICLסך הכנסות המדינה מפעילות 

מסים וביטוח  
לאומי בגין  

24%, עובדים

5%, ארנונה

14%, תמלוגים

7%, מס חברות

דמי  , מס דיבידנד
7%, חכירה ואחר

,  רווח נקי
42%

תשלומים  

,למדינה

58%
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ליצוא התעשייתיICLתרומת 

אתר
סדום

ללא  )
(מגנזיום

רותם
תרכובות 

ברום
מגנזיום

כ  "סה
ICL

דרום
כ"דח

כ  "סה
ICL

ישראל

,  מכירות ליצוא
מיליוני דולרים

1,204728542782,552272,579

 %ICLסך  מתוך
היצוא התעשייתי 

שבע-בנפת באר

29%17%13%2%61%-61%

 %ICL  מתוך סך
היצוא התעשייתי 

בישראל

2.6%1.6%1.2%0.2%5.6%0.05%5.6%

ICL-ונתונים שהתקבלו מס"הלמשל נתוני BDOעיבודי : מקור

,מהייצוא התעשייתי של ישראל5.5%-כ-ICLפעילות הייצוא של 
שבע-מהייצוא התעשייתי של נפת באר60%-כ
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השוואה למחקרים מקבילים  
בישראל
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ישראל על התוצר בהשוואה  ICLהשפעת 
למחקרי חברות מובילות

ICLטבע**אינטל*הפועליםישראל**

2019201820162012נבחנתשנה

2.72.11.91.7מכפיל תוצר כולל

7.15.74.45.5מכפיל תעסוקה כולל

–ישראל על התוצר ועל התעסוקה ICLמכפילי ההשפעה של 
הגבוהים ביותר בקרב חברות השוואה

BDO ,2019המחקר בוצע על ידי *
(טבע)2014( אינטל)2018, המחקרים בוצעו על ידי מוסד שמואל נאמן** 
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תרומת מלונות ים המלח  : 'נספח א
לכלכלת ישראל



4242

מלונות ים  

המלח

ענף המלונות 

בישראל
כלל /המלחים 

ארצי

154303.5%*מלונות' מס

3,92750,7077.7%**מלוןחדרי ' מס

-80%42%כוכבים ומעלה4מלונות % 

₪1,08113,3568.1%  מיליוני , פדיון

2.9397.5%אלפים, שכיר ישירותמשרות 

-8.298.07אלפים, ממוצעשכר חודשי 

-0.750.77משרה לחדר

מאפיינים עיקריים–מלונות ים המלח 

מהמכירות בענף8.1%-כ, מחדרי המלון בישראל7.7%-כ–מלונות ים המלח 

כולל מלונות סגורים*
חדרים במלונות פתוחים בלבד**

BDOבפילוח אזורי ומכפילי ההשפעה של ענף האירוח והאוכל מתוך מחקר לענף המלונאות ס"הלמנתוני : מקור

2019שנת 
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תפוקה
(₪מיליוני )

תוצר
(₪מיליוני )

תעסוקה
(אלפי מועסקים)

1,0815672.9מלונות ים המלח

תרומה כוללת בנפת

שבע-באר
-8755.1

תרומה כוללת כלל  

הארץ
-1,2606.2

תרומת מלונות ים המלח לכלכלת ישראל

מתוכם  , בכלל הארץ₪ מיליארד 1.2-נאמדת בכג"התרומה המצטברת של מלונות ים המלח לתמ

6,200-סך התרומה לתעסוקה של המלונות נאמדת בכ;שבע-בנפת באר₪ מיליארד 0.9-כ

מועסקים בנפה5,100-מתוכם כ, מועסקים ברמה הכלל ארצית

BDOבפילוח אזורי ומכפילי ההשפעה של ענף האירוח והאוכל מתוך מחקר לענף המלונאות ס"הלמנתוני : מקור

2019שנת 
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כלכלת הדרום: 'נספח ב
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2019, תוצר והיקפי תעסוקה במשק ובתעשייה

מיליונים, אוכלוסייה

אלפים, מועסקים

₪במיליארדי , תרומה לתוצר

1.0

475

151

חיפהמחוז 
1.4

601

186

צפוןמחוז 

1.1

391

117

ירושליםמחוז 
2.2

1,071

360

מרכזמחוז 

הנתונים עוגלו לצורך נוחות ההצגה
ס"הלמשל נתוני BDOעיבודי : מקור

0.4

156

42

אזור יהודה  
ושומרון

:מחוז דרום

נפת אשקלון

0.55

257

87.8

0.75

270

84

:מחוז דרום

נפת באר שבע

9

1.6

37

17.1

25

11.9

103

34.3

43

23

1.4

743

242

מחוז תל אביב

49

12.2

106

43.4

63

24.6

כריה וחציבה, נתוני תעשייה

10%

4%

18%16%

12%

5%

26%
20%

שיעור תוצר תעשייתי מתוך סך תוצר  %
באזור
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מועסקים בנפת באר שבע

כרייה וחציבה, מהמועסקים בנפת באר שבע מועסקים בענף תעשייה14%-כ

ס"הלמשל נתוני  BDOעיבודי: מקור
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בתעשייה מתוך המועסקים  

בנפה
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מאפיינים דמוגרפיים

מתוך סך אזור
נפת באר  

*שבע
כלל הארץמחוז צפוןמחוז דרום

0.701.31.59מיליונים, אוכלוסייה

8%15%16%100%שיעור מכלל אוכלוסייה

60%66%21%100%שיעור משטח ישראל

מכלל מועסקים  שיעור

במשק
7%13%15%100%

שיעור מכלל המועסקים  

בתעשייה
9%19%23%100%

שיעור השתתפות בכוח 

העבודה
-95.4%94.8%95.8%

3.794.394.115.17(1-10)כלכלי -חברתיאשכול

כלכלי-נתונים בניכוי העיר אילת למעט שטח הנפה ודירוג האשכול החברתי*
ס"הלמשל נתוני  BDOעיבודי: מקור
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מועסקים בתעשייה בנפת באר שבע

2019אלף מועסקים בתעשייה בנפת באר שבע בשנת 37
תעשייה בנפהבבמספר המועסקים1%-גידול שנתי ממוצע של כ

כולל כריה וחציבה;ס"הלמשל נתוני  BDOעיבודי: מקור
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ערך מוסף תעשייתי נפת באר שבע

מהערך המוסף התעשייתי במשק10%-כ-ערך מוסף תעשייתי בנפת באר שבע ₪  מיליארד 14-כ

4%-של כ( CAGR)גידול שנתי ממוצע 

ס"הלמשל נתוני  BDOעיבודי: מקור

תעשייה

כרייה וחציבה

ש בערך  "משקל נפת ב

מוסף התעשייתי הלאומי
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ערך מוסף גולמי לעובד בתעשייה על פי אזור

מהכלל ארצי  1.3פי -באר שבע ערך מוסף תעשייתי למועסק בנפת
2.8%בכלל הארץ 1.7%גידול שנתי ממוצע בנפת באר שבע 

תעשייה כולל כריה וחציבה
ס"הלמשל נתוני  BDOעיבודי: מקור
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