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מישורי הפעילות לקידום הכלכלה והתעשייה בנגב
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קידום השקעות הון

מתן מענקים
מסלולי תעסוקה

קידום אזורי תעשייה

סיוע למנהלות, פיתוח תשתיות, שיווק

קידום עסקים

קטנים ובינוניים



2017-2019בשנים סיכום פעילות משרד הכלכלה בנגב 

ח"מלש596 |כ השקעה"סה
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כ"סה

מענקים

למפעלים

כ השקעה  "סה

בתשתיות  
ת"באז

כ השקעה  "סה

בעסקים קטנים  
ובינוניים

270
ח"מלש

251
ח"מלש

75
ח"מלש



מחוז דרום-נתוני אבטלה 
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שיעור אבטלה מחוז דרום
(ס"הלמ: )מקור



ממוצע  אבטלה ביישובי הנגב המזרחי
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לסטטיסטיקהשירות התעסוקה והלשכה המרכזית : מקור

7.6%
7.4% 7.3%

7.0% 7.1% 7.2%

7.8%
8.0%

7.4% 7.4% 7.5%

7.1%
7.3%

7.0% 7.0%
6.8% 6.9% 7.0%

7.6% 7.5%

6.4%

7.1%
6.8% 6.8%

6.4%

6.9% 6.9%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

17-ינו -פבר
17

-מרץ
17

-אפר
17

-מאי
17

17-יונ 17-יול 17-אוג -ספט
17

-אוק
17

17-נוב -דצמ
17

18-ינו -פבר
18

-מרץ
18

-אפר
18

-מאי
18

18-יונ 18-יול 18-אוג -ספט
18

-אוק
18

18-נוב -דצמ
18

19-ינו -פבר
19

-מרץ
19

מזרחישיעורי אבטלה נגב 



הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
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מפעלים32

הרחבות/ חדשים 

מענקים

סך המענקים

185,375,844  ₪

סך ההשקעה

810,303,743  ₪

מסלולי תעסוקה

מפעלים25

סך המענקים

29,390,220 ₪

מפעלים30

סך המענקים

55,723,787  ₪

השקעות אחרות
,  הסבה לגז, בנייה מתועשת)

(מזון ללא גלוטן, הפחתת פליטות

ח"מלש270,489,851| סך כל המענקים 



תעשייה בנגבאיזורימינהל
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הקצאת קרקעות 
למפעלים

מפעלים קיבלו המלצות  115
קרקעלהקצאת 

השקעה
בתשתיות  

לשדרוג ופיתוח  
תעשייהאיזורי

ח"מלש251



הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

8

ח"מלש75-כ| סך ההשקעה 

לטובת הגדלת מחזורי העסקים בעוטף עזה" עוטף בכיף"ירידי 2הפקת 

לקוחות שקיבלו ייעוץ בסניפי מעוף20,000-

מתוכם עבור תהליכי מיפוי מקצועי15,000-כ

קורסים והדרכות700-לכמתוכם נרשמו 10,000-כ

כנסי חשיפה התקיימו בשיתוף הרשויות הקומיות50-כ

פורומים לקידום עסקים בשיתוף הרשויות בכל אזור הדרום30הוקמו 

לקוחות קיבלו מענק להקמה ושיווק חנות אינטרנטית1,800-מעל ל



פעילות משרד הכלכלה 
והתעשייה בנגב המזרחי

2017–2019



2017-2019בשנים מפעלים שהקמתם הסתיימה או אושרה 20

בערדמפעלים 5בירוחםמפעלים 6בדימונהמפעלים 9

10



2017-2019הסתיימה בשנים שהקמתם דוגמאות למפעלים 
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ערדדימונה

מ"בד משואות יצחק בע-על

ח"מלש150| גובה השקעה 

ח"מלש30|מענק שאושר 

מ"בעאבגול

150|השקעה גובה 

ח"מלש

30|מענק שאושר 

ח"מלש

מ"דלק סן מחזור בע

ח"מלש19.9|גובה השקעה 

ח"מלש4|מענק שאושר 

אלביט מערכות יבשה

מ"ותקשוב בע

ח"מלש17.7|גובה השקעה 

ח"מלש3.5|מענק שאושר 



או יורחבו בנגב המזרחייוקמו מפעלים חדשים 16
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מפעלים בערד4מפעלים בירוחם6מפעלים בדימונה6

ח"מלש352,453,259|סך כל ההשקעות

ח"מלש90,324,429|מענקים בגובה



2017-2019נתוני שיווק בנגב מזרחי לשנים 

13

ח"מלש2.5מימון מנהלת לאזורי תעשייה באשכול נגב מזרחי בעלות של

ח"מלש1.5הקמת מנהלת לאזור התעשייה ירוחם בתקציב של 

ערדירוחםדימונה

28| בקשות שאושרו

191| שטח בדונם 

17| בקשות שאושרו 

126| בדונם שטח 

13| בקשות שאושרו 

106| שטח בדונם 

ח"מלש65כ השקעה "סה–בקשות 58עבור דונם 423-כשיווק 



2017-2019ובינונייםהסוכנות לעסקים קטנים 
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ח"מלש75 |סך ההשקעה

ליווי פרטני  
-של כ

-ליווי כ

910
יזמים

380
יזמים בהקמת  
עסקים חדשים

43-כ
קורסים 

מקצועיים  
בתחומי יזמות  

וניהול

הקמת  

מאיץ  
יזמות

בדימונה



(לפי ישוב)להשקעות הרשות -2017-2019מפעלים שאושרו בשנת 
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מענקהשקעה מאושרתשם תאגידמסלולשם ישוב

36,280,4007,256,080מ"בעט'ופורגמענקים.(תע.אז)אופקים 

.(תע.אז)אופקים 
5,000,0001,000,000מ"בעפלסטופקמענקים

.(תע.אז)אופקים 
העלאת הפריון בתעשייה

(  2002)ניקוי חמריתעשיות ספידי

מ"בע
3,496,8001,049,040

2,355,000471,000מ"בע1988חברת הידרו אשקלון מענקים(דרומי. תע.אז)אשקלון

11,800,0002,360,000מ"מאפיית אורן משי בעמענקים(לא כולל דרומי. תע.אז)אשקלון

3,000,000900,000מ"רב בריח תעשיות בעייצור מתקדם בתעשייה(דרומי.תע.אז)אשקלון 

מענקים(דרומי.תע.אז)אשקלון 
אולימפיה תעשיות מתכת מתקדמות  

מ"בע
12,250,0002,450,000

20,000,0004,000,000מ"אלקטרוניקה בע. אר.טי.זימענקים.(תע.אז)דימונה 

.(תע.אז)דימונה 
22,800,0006,840,000מ"אחזקות בעתעבורהוערדלדימונהתעשייתיםמשיכת מפעלים 

.(תע.אז)דימונה 
20,613,2456,183,974מ"שפיר תעשיות בעוערדלדימונהתעשייתיםמשיכת מפעלים 

76,159,64815,231,930מ"בעי'אנרגברנמילרמענקים(תע.אז)דימונה 

(תע.אז)דימונה 
3,618,000723,600מ"ישראל בע–ווישיימענקים

(תע.אז)דימונה 
3,595,500719,100מ"דלק חשמלי בעאפסילורמענקים

2,070,000414,000מ"בעאסף צור אביזריםמענקים.(תע.אזירוחם 

.(תע.אזירוחם 
6,120,0001,836,000מ"מינרלים בעאגאתוערדלדימונהתעשייתיםמשיכת מפעלים 

.(תע.אזירוחם 
18,242,0005,472,600מ"בער.גנגב תעשיות וערדלדימונהתעשייתיםמשיכת מפעלים 

.(תע.אזירוחם 
10,137,2003,041,160מ"בענוגטיןלה וערדלדימונהתעשייתיםמשיכת מפעלים 

8,908,0012,672,400מ"תעשיות בעאקרשטייןהעלאת הפריון בתעשייה(תע.אז)ירוחם 



(לפי ישוב)להשקעות הרשות -2017-2019מפעלים שאושרו בשנת 

16

מענקהשקעה מאושרתשם תאגידמסלולשם ישוב

.(תע.אז)ירוחם 
מענקים

18,800,0003,760,000מ"תעשיות בעאינופק

17,725,5903,545,118מ"אלביט מערכות יבשה ותקשוב בעמענקיםערד

33,050,0009,915,000מ"אלון הארץ אחזקות בעוערדלדימונהתעשייתיםמשיכת מפעלים ערד

88,433,00025,029,902מ"דוד אל החזקות בנאמנות בעוערדלדימונהתעשייתיםמשיכת מפעלים ערד

4,698,227939,645מ"רד בע–אקו מענקים(תע.אז)ערד 

5,000,0001,000,000מ"בע2006פרסקו חצבה מענקיםחצבה

20,000,0004,000,000מ"בעיוטילייטמענקיםמגן

5,000,0001,000,000מ"בעננהיקב מענקיםמצפה רמון

16,500,0003,300,000מ"שגב אגודה שיתופית חקלאית בעמענקיםמשאבי שדה

19,340,0003,868,000מ"בעמובליקמענקים(נתיבות. תע.אז)נעם 

60,000,00012,000,000מ"תעשיות בעפ.ל.צמענקים(נתיבותתע.אז)נעם 

(נתיבותתע.אז)נעם 
6,299,9983,799,998מ"בעמאור מאיר ניהול ואחזקותמ"נע

(נתיבותתע.אז)נעם 
3,879,0983,879,098מ"בע.פ.אאיזולתרםמ"נע

5,000,0001,000,000מ"בעקייקסנטורלמענקיםעזתה

12,160,0002,432,000מ"איי בע5פי מענקיםגתקרית

גתקרית
50,000,00010,000,000מ"בע( 1994)עיבוד שבבי המשבבמענקים

גתקרית
10,000,0002,000,000מ"איכות בעשריונית חסם יצור דלתותמענקים



(לפי ישוב)להשקעות הרשות -2017-2019מפעלים שאושרו בשנת 
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מענקהשקעה מאושרתשם תאגידמסלולשם ישוב

125,000,00025,000,000מ"אסם השקעות בעמענקים(תע.אז)גת קרית

(תע.אז)גת קרית
8,900,0001,780,000מ"בעואריסייטמענקים

(תע.אז)גת קרית
18,190,0003,638,000מ"תעשיות בעיו.פי.אימענקים

17,500,000,000700,000,000מ"אינטל אלקטרוניקה בעמענקים(תע.אז)גת קרית

(תע.אז)גת קרית
10,354,0002,070,800מ"בע( 1989)הנדסהשטרן.ימענקים

(תע.אז)גת קרית
5,000,0001,000,000מ"בעסחר כהלכהמענקים

(תע.אז)גת קרית
48,666,0009,733,200מ"לב בע-ביומענקים

תימורים  –מלאכי קרית

(תע.אז)
2,350,000470,000מ"מחזור בע.( ח.ע)תובל מענקים

מענקים(תע.אז)רמת חובב 
המזרח התיכון תעשיות  צינורות

מ"בע2001
104,400,00020,880,001

21,457,8594,291,572מ"מפעלי חמצן וארגון בעמענקים(תע.אז)רמת חובב 

20,000,0004,000,000מ"ממתקים בעתעשיותטופגאםמענקים(תע.אז)שדרות 

20,000,0004,000,000מ"ניסים אסיף בעמענקים(תע.אז)שדרות 

11,085,6152,217,124מ"בעאלביט מערכות אבטחהמענקים(תע.אז)שדרות 

(תע.אז)שדרות 
13,202,0002,640,400המרכז להנדסת שינההולנדיהמענקים



(לפי ישוב)להשקעות הרשות -2017-2019מפעלים שאושרו בשנת 
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מענקהשקעה מאושרתשם תאגידמסלולשם ישוב

2,134,000640,000מ"בעטקמרהעלאת הפריון בתעשייה(תע.אז)שדרות 

(תע.אז)שדרות 
8,563,0002,568,900מ"בעליישטראוס פריטו בתעשייההעלאת הפריון

(תע.אז)שדרות 
4,283,0001,284,900מ"אריזות שדרות בעבתעשייההעלאת הפריון

(תע.אז)שדרות 
בתעשייההעלאת הפריון

ולנטינו איילון יצור ושיווק רהיטים  

מ"בע
2,252,000675,600

4,599,950919,990מ"תעשיות לכיש בעמענקים(תע.אז)שדרות 

(תע.אז)שדרות 
5,000,0001,000,000מ"בערשף טכנולוגיותמענקים

(תע.אז)שדרות 
15,000,0003,000,000מ"חי פלסטיק בעמענקים

(תע.אז)שדרות 
8,312,8801,662,576מ"אריזה חכמה בעדיגיפקמענקים

32,778,7826,555,756מ"בארי תעשיות בע–הינומןמענקיםבארי

29,400,0005,880,000מ"בע( 1998)פולג תעשיות פלסטיק מענקיםגבים

גבים
3,500,000700,000מ.ר.שפולג תעשיות פלסטיק גבים מענקים

30,000,0006,000,000מ"בעח"אגשדולב מוצרי פלסטיק מענקים(תע.אז)דבירה

4,734,0901,420,227מ"בעח"אגשזיקים פולירוןבתעשייההעלאת פריוןזיקים

5,340,0001,602,000מ"מרדכי עלית בע–מכוורת יד העלאת הפריון בתעשייהיד מרדכי

העלאת הפריון בתעשייהיטבתה
ל  "זחורזוש אורי "עיטבתהמחלבות 

מ"בע
8,786,3542,635,906



(לפי ישוב)להשקעות הרשות -2017-2019מפעלים שאושרו בשנת 
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מענקהשקעה מאושרתשם תאגידמסלולשם ישוב

4,259,0001,277,700מ"בעח"אגשמעדני בשר השוקת העלאת הפריון בתעשייהלהב

עידן הנגב  –(צומת)להבים 

(מר)
90,000,00018,000,000מ"תעשיות בעסודהסטריםמענקים

10,000,0003,000,000מ"בעח"אגשתעשיות פוליבדהעלאת הפריון בתעשייהמשמר הנגב

העלאת הפריון בתעשייהנאות חובב
סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי  

מ"בטון בע
9,490,9002,847,270

10,000,0003,000,000מ"בענירלטהעלאת הפריון בתעשייהניר עוז

6,000,0001,200,000מ"ס שמנים בע.נמענקיםסעד

סעד
12,900,0002,580,000מ"בע( 99)סעד חברת סיפןמענקים

6,104,0751,831,223מ"התקנות ושירותים בעאפקוןהעלאת הפריון בתעשייה(תע.אז)עומר 

4,870,000974,000מ"שיננו בעמענקים(אז.מפ)הנגב שער

5,000,0001,000,000מ"בעאמרזמתקדם בתעשייהייצוראשדוד

בתעשיההעלאת הפריון (תע.אז)באר שבע 
ח"אגשמבודדים מבנה דרום פאנלים

מ"בע
5,000,0001,500,000

19,236,0003,847,200מ"ישראל בע–ווישיימענקים(תע.אז)באר שבע 

10,000,0003,000,000מ"עיבודים והשקעות בעאלקדירימשיכת מפעלים תעשייתייםרהט

6,699,0002,009,700מ"בטון בעד.א.רמשיכת מפעלים תעשייתיים(תע.אז)רהט 

(תע.אז)רהט 
9,500,0002,850,000מ"בעפלאסטגלובלנדין משיכת מפעלים תעשייתיים



(לפי ישוב)להשקעות הרשות -2017-2019מפעלים שאושרו בשנת 
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מענקהשקעה מאושרתשם תאגידמסלולשם ישוב

3,200,000960,000מ"עוצמת הברזל בע.ע.אמשיכת מפעלים תעשייתיים(תע.אז)שגב שלום 

תעשייתייםמשיכת מפעלים(תע.אז)שוקת 
לטיפוח היזמות החברתית אלסנאבל

מ"בע
4,561,3501,368,405

מענקיםגרופית
ח"אגשמפעל הפלסטיק גרופית 

מ"בע
4,700,000940,000

8218,937,141,5621,024,542,095כ"סה




