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הקדמה

 תכניות רבות ומגוונות נרקמות בשנים האחרונות לפיתוח כלכלי מקומי. ברבים מהמקרים חסרה למובילי 

המהלך מסגרת מושגית וכלכלית מוצקה על בסיסה ניתן יהיה לקדם את התכניות ולהעריך את תרומתן 

לישוב ולאזור. חיסרון זה מקשה על גיבוש מדיניות עקבית התומכת בפעולות לפיתוח כלכלה מקומית 

ניתוח עדכניים, שיסייעו בקידום המיזמים  כלי  בייצור  יש חשיבות  צורך בחידוד מושגי,  לצד  מקיימת. 

והערכתם. המחסור בכלים מורגש ברמה המקומית, האזורית והארצית. 

המחקר, שתקצירו מוצג כאן, הוא שלב בדרך לגיבוש אותה מסגרת מושגית ומקצועית נדרשת. הוא 

ועושה זאת כחלק מתהליך עבודה  מבקש להתחקות אחר השפעתם הכלכלית של מוסדות מקומיים 

רחב יותר הבוחן מערכי רכש מקומיים, צמיחה של תעשיות יצירתיות ואת מקומם תפקידם והשפעתם 

של ‘מוסדות עוגן׳, מוסדות וגופים שפעילותם כרוכה וקשורה באזור בו הם פועלים, והרכש שלהם מהווה, 

לעתים, מרכיב משמעותי בפעילות הכלכלית האזורית. מוסדות תרבות הם במקרים רבים מוסדות עוגן 

יישוביים ואזוריים, הגם שלא בהכרח במונחם כלכליים. פעילותם מבטאת יצירה מקומית ומקדמת אותה, 

ובכך הם מהווים נדבך משמעותי בתעשייה היצירתית של האזור.

‘האנגר  המחקר מתחקה כאמור אחר ההשפעות הכלכליות של שני מוסדות תרבות הפועלים בנגב: 

אדמה׳ במצפה רמון ו׳תיאטרון באר שבע׳. הוא בוחן את ההשלכות הכלכליות הישירות והעקיפות של 

פעולות הרכש שהם מבצעים,  ואת ההשפעות הכלכליות והתעסוקתיות הנובעות מפעילות הקהלים 

והעסקים הקשורים בהם.  

את  לנצל  רוצים  אנו  לו.  ומעבר  בנגב  שותפים  עם  מגוונת  לעשייה  ובמקביל  בהמשך  מגיע  המחקר 

ההזדמנות  בכדי להודות לשותפים ומשתתפים בפעילויות אלה. תודה מיוחדת לפרופ׳ ציונה אוסטריאן, 

)מרכז  )קיקי( אהרונוביץ  יצחק  גושן )הרשות לפיתוח הנגב(, דר׳  מאוניברסיטת קליבלנד. תודות לורד 

מנדל למנהיגות בנגב(, דר׳ גילי ברוך ואדר שטרן )שתיל-פרוייקט כלכלה מקומית מקיימת( על החשיבה 

גל  בן  וניר  שבע(,  באר  )תיאטרון  אהרוני  ואורן  יפרח  לשמוליק  מיוחדת  תודה  המשותפת.  והפעילות 

)האנגר אדמה( שלקחו חלק בחשיבה והיו מעורבים באופן שוטף ומעמיק במחקר המוצג כאן לכל שלביו. 

לסיום, אנו רוצים להודות לצוות חברת טריגר פורסייט שעבדו על המחקר שעיקריו מוצגים כאן - עידן 

אורמן, עמרי ביטן, ושלומי אשכנזי.

 ערן בוכלצב  - מיזם מוסדות העוגן

)מיזם משותף לרשות לפיתוח הנגב ואג׳יק מכון הנגב( 

ערן קליין  - שתיל - פרויקט כלכלה מקומית מקיימת 

אסף רז  - שתיל - פרויקט כלכלה מקומית מקיימת
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مقّدمة
طّورت في السنوات األخيرة برامج عديدة ومتنوعة للتنمية االقتصادية املستدامة. في العديد من احلاالت، ينقص قادة هذه 
املسارات إطار مفاهيمي واقتصادي متني والذي ميكن االستناد إليه للنهوض بهذه البرامج وتقييم مدى مساهمتها للبلدة 
احلاجة  جانب  إلى  احمللية.  املستدامة  االقتصادية  التنمية  أنشطة  تدعم  ثابتة  بلورة سياسة  النص  هذا  يعرقل  واملنطقة. 
لشحذ املفاهيم، يجب خلق أدوات محّدثة، تساهم في تطوير املشاريع وتقييمها. النقص في األدوات جلّي على الصعيد احمللي، 

اإلقليمي والقطري. 
اآلثار  تتّبع  إلى  البحث  يسعى  املطلوب.  املهني  املفاهيمي  اإلطار  بلورة  واحدة في مسار  املوجز هنا، مرحلة  البحث،  يشكّل 
الصناعات  منو  احمللية،  الشراء  أنظمة  لتقييم  شمولية  أكثر  عمل  مسار  من  كجزء  وذلك  احمللية،  للمؤسسات  االقتصادية 
اإلبداعية، إلى جانب مكانة، دور وتأثير ״املؤّسسات املركزية״ - أي املؤّسسات التي يرتبط نشاطها باملنطقة التي تعمل فيها، 
وتشكّل مشترياتها مركًّبا هاًما في النشاط االقتصادي في املنطقة. كثيرًا ما تكون املؤّسسات الثقافية مؤّسسات مركزية 
محلية وإقليمية، ليس بالضرورة من الناحية االقتصادية. إذ يعكس نشاطها اإلبداع احمللي، ويساهم في تعزيزه، وبذلك فهي 

تشكّل عنصرًا هاًما في الصناعة اإلبداعية في املنطقة. 
كما ورد آنًفا، يتتّبع هذا البحث اآلثار االقتصادية ملؤّسستني ثقافيتني تعمالن في النقب: ״هانغر أداما״ في متسبيه - رامون 
التجارية  واملصالح  النشاطات اجلماهيرية  النابعة عن  والتشغيلية  االقتصادية  اآلثار  البحث  يتدارس  السبع״.  بئر  و״مسرح 

املرتبطة بها. 
الشكر  بجزيل  نتقّدم  أن  نود  املناسبة،  وبهذه  وخارجه.  النقب  في  شركاء  مع  متنوع  نشاط  مع  ويتزامن  يلي  البحث  هذا 
لشركائنا وشريكاتنا في هذه األنشطة. نخص بالذكر برفسور تسيونا أوستريان، من جامعة كليفالند. كما ونتقّدم بجزيل 
د.  د. يتسحاك )كيكي( أهرونوفيتش )مركز مندل للقيادة في النقب(،  الشكر لفيريد غوشن )سلطة التطوير في النقب(، 
غيلي باروخ وأدار شطيرن )شتيل-مشروع االقتصاد احمللي املستدام( على التفكير والنشاط املشترك. شكر خاص لشموليك 
يفراح وأورن أهاروني )مسرح بئر السبع( ونير بن غال )هانغار أداما( على مشاركتهم في التفكير وتداخلهم اجلاري واملعّمق 

في البحث املعروض هنا بجميع مراحله. 
ختاًما، نود أن نتقّدم بجزيل الشكر لطاقم شركة تريغر- فورسايت )Trigger- Forsight( الذي عمل على البحث، والذي 

نوجز لكم هنا أهم نتائجه- عيدان أورمان، عومري بيطان وشلومي أشكنازي. 

عيران بوخلتسيف - مشروع املؤّسسات املركزية 
)مشروع مشترك بني سلطة التطوير في النقب وأجيك - معهد النقب(

عيران كالين - شتيل-مشروع االقتصاد احمل

أساف راز-شتيل - مشروع االقتصاد احمللي املستدام
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מבוא

מסמך זה מציג את עיקרי המחקר להערכת השפעתם הכלכלית של מוסדות תרבות הפועלים בנגב. 

ידי חברת טריגר פורסייט מבית דלוייט, במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת  המחקר בוצע על 

בשתיל ובשיתוף מיזם יה״ב מוסדות עוגן. 

השפעתם  נבחנת  זו  גישה  פי  על  כלכלי.  אימפקט  להערכת   EIA מתודולוגיית על  נסמך  המחקר 

הכלכלית, הישירה והעקיפה, של המוסדות הנחקרים על היישוב ועל האזור בו הם פועלים. בנוסף על 

כך נבדקים ממדי דליפת הפעילות כלכלית אל מחוץ ליישוב ולאזור. מחקרים דומים שבוצעו במוסדות 

תרבות בארה״ב, אוסטרליה ובריטניה מתחקים אחר הפעילות הכלכלית שמייצר המוסד בסביבתו, תוך 

התייחסות לשחקנים המשפיעים והמושפעים מפעילות המוסד, ובהם לקוחות, ספקים, עובדים ועוד.  

המחקר שלהלן בוחן את פעילותם הכלכלית של שני מוסדות תרבות בנגב, תיאטרון באר שבע ו״האנגר 

אדמה״, הממוקם ביישוב מצפה רמון. המוסדות נבדלים זה מזה בגודלם, במיקומם ובהיקף פעילותם. 

האחד הוא מוסד מטרופוליטני-רפרטוארי, ואילו השני מוסד תרבות הפועל ביישוב קטן ומבודד יחסית. 

ומניחה  יותר  מעמיק  ענפי  מבט  לייצר  מאפשרת  תחום,  באותו  מוסדות  בשני  מחקר  לבצע  הבחירה 

תשתית, גם אם ראשונית, שעל בסיסה ניתן להציע תובנות ענפיות וכלליות.  

במסגרת המחקר נבחנו מעגלי ההשפעה הכלכליים והתעסוקתיים של שני המוסדות, תוך ניסיון לכמת 

את השפעתם בשלושה מעגלי התייחסות גיאוגרפיים. המעגל הראשון הוא היישוב שבו הם פועלים. 

המעגל השני הוא אזור הנגב, והמעגל השלישי כולל בתוכו את כל המרחב שמעבר לאזור הנגב.  בשל 

השוני במיקום, באופי ובגודל המוסדות, בוצעו התאמות נדרשות בשיטת המחקר והעבודה בכל מוסד. 

המסמך הנוכחי הוא שלב בתהליך העבודה, וכולל את עיקרי הממצאים והניתוח שבוצעו בהאנגר אדמה. 

ניתוח הממצאים הנוגעים לתיאטרון באר שבע טרם הושלם, וממצאיו הראשוניים, המוצגים כאן, משקפים 

תמונה חלקית ועכשווית שתורחב בהמשך. כך גם ביחס למסקנות ולתובנות הכלליות הנגזרות מהניתוח. 

תמצית ממצאי המחקר ב״האנגר אדמה״

וניר בן גל, ובמסגרתו פועל בית ספר למחול,  האנגר אדמה הוא בית וסטודיו למחול של ליאת דרור 

אמנות וריפוי. ההאנגר הוקם במצפה רמון בשנת 2000. בצד הופעות מחול מתקיימות במקום פעילויות 

מגוונות, בהן: כיתות אומן חוגים לצעירים ולמבוגרים, סדנאות ופסטיבלי  תנועה, ריקוד ויוגה, הופעות 

ומעל הכול, בית ספר למחול, ובו מסלול לימודים דו-שנתי ומסלול ״עסוקים״, המאפשר לימודים ממוקדים 

בסופי שבוע. 

האנגר אדמה שוכן ברובע האמנים והבילוי של מצפה רמון, הממוקם בפאתי העיר,  אזור שבו הוקמו 

בשנים האחרונות בתי מלאכה, חנויות, מסעדות ובתי אירוח בקרבת מכתש רמון. ההאנגר מהווה מוקד 

משיכה תיירותי, ומספר המבקרים בשעריו בשנה החולפת עמד על כ-10,000. סך כל הביקורים עמד 

על 25,400. מספר העובדים נע בין ארבעים לחמישים, כשמונה מהם רקדנים במשרה מלאה. הכנסותיו 

השנתיות של ההאנגר הגיעו ב-2014 לסכום של 2.3 מיליון ₪, וממוצע ההכנסות בחמש השנים האחרונות 

מגיע ל-2.44 מיליון ₪ לשנה. 

מקורות ההכנסה של ההאנגר מגוונים. חלקם כספי תמיכה ממשלתיים, ממשרד התרבות ומהרשות 

הכנסות  הן  היתר  עזריאלי.  וקרן  מיראז׳  קרן  כגון  ומקרנות,  מפרטים  תרומות  חלקם  הנגב,  לפיתוח 
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עצמיות מפעילויות, ובהן 520,000 ₪ בגין סדנאות והרצאות במקום, 460,000 ₪ הכנסות מפסטיבלים 

וכנסים ו-360,000 ₪ הכנסות בית הספר למחול, בגין מסלולי הלימוד והחוגים  המתקיימים בו. ההכנסות 

ומספר המבקרים צנועים בהשוואה לאלו הנרשמים במוסדות תרבות מרכזיים בלונדון או בתל אביב, אך 

נאים מאוד ביחס למוסד תרבות הפועל ביישוב קטן ומדברי המרוחק ממרכז הארץ. רשימת המבקרים 

 1,786 3,329 משתתפים בהופעות,  וסדנאות,  כ-4,746 משתתפים בהרצאות  כוללת  ב-2014  בהאנגר 

מבקרים בפסטיבלים ובאירועים, 212 תלמידים במסלול ה״עסוקים״ של בית הספר למחול ו-33 תלמידים 

במסלול המחול האינטנסיבי.

המחקר בוחן, כאמור, את ההשפעה הכלכלית, הישירה והעקיפה, של ההאנגר ביישוב, באזור ומעבר לו. 

הניתוח נעשה באמצעות מיפוי ההוצאות בשנת 2014 וכולל התייחסות לשני רבדים  מרכזיים:  תחום 

ההוצאה וזיהוי המיקום הגיאוגרפי שבו בוצעה.

על מנת לקבל תמונה מסודרת של סעיפי ההוצאה ושל מיקום הספקים, נבחנו הדוחות הכספיים ובוצעו 

ראיונות עם מנהלי ההאנגר ועם ספקים מרכזיים. המאמץ לאתר את ״נתיב תנועתו של הכסף״  כלל 

הגדרה של תחומי ההוצאה המרכזיים, מיפוי וראיונות עם ספקים והערכת התרומה של התקשרויות 

זו ניתן היה לזהות, במידה רבה של ודאות, אילו  אלו למקומות תעסוקה אצל הספקים עצמם. בדרך 

מההוצאות נשארות במצפה רמון ובאזור הנגב ומה החלק ה״דולף״ לאזורים אחרים. תחומי ההוצאה 

כונסו, לצורך הניתוח, תחת קטגוריות מרכזיות כשכר, חשבונות, שירותים מקצועיים, מזון  וכדומה. 

מיפוי הספקים נעשה על ידי ניתוח ההוצאות על פי מיקום גיאוגרפי, ובוצעה אבחנה בין ארבע  קטגוריות 

ישירות   של ספקים: א. ספק מקומי הפועל במצפה רמון.  ב. ספק אזורי הפועל באזור הנגב, אך לא 

במצפה רמון. ג. ספק ארצי שיש לו נוכחות אזורית. ד. ספק ארצי ללא נוכחות אזורית, לרבות ספקים 

קטנים הפועלים מחוץ לנגב ומגיעים לאזור לאירועים רלוונטיים או מתן שירות מסוים.

כדי להשלים את התמונה בוצע ניתוח מפורט של הוצאות השכר במוסד עצמו, תוך התייחסות למקום 

מגוריהם של העובדים, וכפי שהתברר, הם מתגוררים ברובם במצפה רמון.

השפעה  מעגלי  לשלושה  ההוצאה  סעיפי  חולקו  הניתוח  בסיס  על  גיאוגרפי:  במבט  השפעה  מעגלי 

כלכליים: א. מעגל מקומי, שהוא מצפה רמון. ב. מעגל אזורי, שהוא הנגב, ג. מעגל חיצוני מעבר למרחב 

הנגב. במעגל זה הוצאות נתפסות כ״דליפה״ של כסף מקומי. 

הניתוח הרב שכבתי ִאפשר קבלת נתונים מהימנים לגבי 87 אחוזים מהוצאות ההאנגר, שיעור גבוה 

מאוד המקנה משמעות ואמינות לניתוח הנלווה )היתרה שוערכה על בסיס פרמטרים מגוונים(.

סעיפי ההוצאה, היקפם והתפלגותם בשלושת מעגלי הבדיקה )מצפה רמון, אזור הנגב ובמעגל שמעבר לאזור(

סה״כ הוצאה סעיף הוצאה
)באלפי ₪(

ההוצאה במצפה 
רמון באחוזים

ההוצאה באזור 
הנגב באחוזים 

ההוצאה מחוץ לנגב 
באחוזים

-879973שכר

60341257חשבונות

23910-90כלכלי-פיננסי

136204436קייטרינג

13423473מקצועי )מחול(

90216712שירותים מקצועיים

650  6144קניות שוטפות

5811980תחבורה

5522375מקצועי-נלווה

34183250פרסום ושיווק
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מבט בטבלה מלמד כי הוצאות השכר מתקרבות ל-40% וכי החשבונות השוטפים, לרבות מסים, הם 

בעוד   רמון  במצפה  מלא  כמעט  באופן  נשארות  השכר  הוצאות  כי  לראות  גם  ניתן  מההוצאה.  כרבע 

בסעיפי הוצאה שונים מזוהה דליפה מהיישוב ומהאזור, לרבות בסעיפי הוצאה מקצועיים ואומנותיים.  

אימפקט כלכלי ישיר: ניתוח הנתונים מלמד כי הפעילות הכלכלית הישירה של האנגר אדמה במצפה 

רמון מגיעה לסכום של כ-1.3 מיליון ₪,  כ-55 אחוזים מהוצאותיו. סכום נוסף של כ-163,000 ₪,  המהווים 

כ-7 אחוזים מההוצאות מוצאים באזור הנגב. היתרה בסך 867,000 ₪, כ-38 אחוזים מההוצאות, מוצאת 

את דרכה אל מחוץ לאזור.

אימפקט כלכלי עקיף: ניתוח הפעילות הכלכלית העקיפה, המתייחסת להוצאות מבקרי ההאנגר ותלמידיו 

שלא במוסד עצמו, מוסיף רובד כלכלי שהוא משמעותי. חשוב להבין כי הערכה ממשית בדבר השפעתו 

הכלכלית של ההאנגר לא תהיה שלמה אם תוגבל לבחינת הפעילות הישירה בלבד. הפעילות המתרחשות 

לגבי  והברורה  המפורטת  התמונה  את  לייצר  כדי  אך  זאת,  להמחיש  מיטיבה  ההאנגר  וסביב״  ״עם 

ממדי ההשפעה, נדרש ניתוח מסודר הכולל מספר שלבי עבודה, ובהם: א. מיפוי וניתוח סוג המבקרים 

בהאנגר. ב. הגדרת קטגוריות ההוצאה המרכזיות של המבקרים, ג. הערכת אחוז המבקרים הצורכים 

שירותים ומוצרים והערכת היקף ההוצאה בכל קטגוריה. כמפורט:

סוגי מבקרים: ראשית, כאמור, נעשה מיפוי, וזוהו שישה ״סוגי מבקרים״ בהאנגר, ובהם תלמידים מבית 

הספר למחול, משתתפי חוגים, מבקרים בפסטיבלים ומבקרים בהרצאות, סדנאות והופעות. ביחס לכל 

קבוצה - ובשיתוף אנשי ההאנגר - נאמד שיעור המבקרים מהאזור ושיעור המבקרים החיצוניים. 

קטגוריות הוצאה מרכזיות: בשלב השני הוגדרו קטגוריות הוצאה מרכזיות של המבקרים, ובהן:  א. מזון. 

ב. לינה ושירותי הארחה. ג. תחבורה. ד. שירותי תיירות. ה. רכש מזכרות ומתנות. ו. דיור1. 

הערכת דפוסי הוצאה של המבקרים: בשלב השלישי, בוצע ניתוח דפוסי ההוצאה של המבקרים  לסוגיהם, 

תוך הערכת שיעור המבקרים הצורכים כל אחד מסוגי השירות והמוצרים והיקף ההוצאה בכל סעיף. גם 

כאן נעשו ההערכות תוך אבחנה בין מבקרים המגיעים מהיישוב עצמו ובין מבקרים המגיעים מחוצה לו, 

ובהתחשב בעלויות ממשיות של שירותים ומוצרים במצפה רמון.   

אימפקט כלכלי עקיף במצפה רמון: המהלך העלה ממצא משמעותי מאוד, ולפיו מבקרי ההאנגר 

עיקר   .₪ מיליון   5.5 עד   4.1 של  גודל  בסדר  ביישוב  עקיפה  כלכלית  פעילות   2014 בשנת  ייצרו 

ושירותי תיירות  1.4 מיליון ₪  2.3 מיליון ₪, המזון: 1 עד  הפעילות נרשמה בתחום הלינה, כ-1.8 עד 

נלווים נוספים - כחצי מיליון ₪. סכומים נוספים בהיקף של כרבע עד חצי מיליון ₪, נרשמו בתחומים כמו 

תחבורה, דיור, אדמיניסטרציה וכדומה. ניתן לשער כי חלק מהכספים הללו  ״דולפים״ בהמשך אל מחוץ 

ליישוב )בפעילות הספקים(, אך גם אם כך הדבר, מדובר בפעילות כלכלית משמעותית.

תרומת ההאנגר לתעסוקה - שלושה מעגלי ניתוח: לצד ניתוח אימפקט של המבקרים והוצאותיהם, 

למשרות  מתייחס  ניתוח. הראשון  מעגלי  הוצגו שלושה  כאן  גם  במונחי משרות.  מקביל  ניתוח  נעשה 

בהעסקה ישירה בהאנגר. השני בוחן את חלקו של ההאנגר במשרות המתנהלות אצל ספקיו הישירים. 

מפעילות  כתוצאה  ובסביבתו  ביישוב  הנוצרות  משרות  ניתוח  כלומר  עקיפה,  השפעה  בודק  השלישי 

כלכלית נוספת של המבקרים בשל אירועים המתקיימים בהאנגר.

תרומה ישירה לתעסוקה: תרומתו הישירה של האנגר אדמה עמדה בשנת 2014 על 10.1 משרות. 

1  פירוט מרכיבי המשנה מופיע במחקר ויפורט במסמך המלא.
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שבע מהן משרות מלאות, וכן הוצאות שכר נוספות בהיקף של כ-3.1 משרות שנתיות. 9.8  מהן משרות 

של תושבי מצפה רמון. 

שימוש  נעשה  השני  במעגל  המשרות  ניתוח  לצורך  לתעסוקה:  ועקיפה  ישירה  חצי  תרומה  ניתוח 

בניתוח הוצאות הספקים, תוך אבחנה בין ספקים מקומיים וחיצוניים, קטנים וגדולים, ובין ספקים מוטי 

עבודה/שירות ומוצרים. לחידוד התמונה בוצעו ראיונות והערכות שתכליתם לאמוד כמה מן המשרות 

משמשות לפעילות הנגזרת ישירות מפעילות ההאנגר וכמה מפעילות הספקים ‘מתגלגל׳ לשכר עבודה, 

לרבות אומדן אחוז ההוצאה המקומית. הניתוח מבוסס על נתוני מחקרים רלוונטיים, שיחות עם רואי 

חשבון המתמחים בתחום העסקים הקטנים ונתוני הלמ״ס. הנתונים תורגמו למשרות במונחי עלות שכר 

ממוצעת, על בסיס מרכיבים אלו.

היקף המשרות הנוצרות בזכות פעילות כלכלית עקיפה של לקוחות ההאנגר מוערך ב: 18 עד 25 

משרות מלאות. מרביתן בתחום הלינה: 8.5 עד 11 משרות. בתחום המזון 5 עד 6.5 משרות, בשירותי 

תיירות נלווים כ-2.5 עד 4 משרות ובתחום התחבורה והמזכירות 1 עד 1.5 משרות כל אחת. בתחום 

הדיור - כשליש משרה בקירוב. 

כ-2.4  נוספות.  הפעילות הכלכלית של האנגר אדמה מול ספקיו מייצרת כשלוש משרות מלאות 

מהן במצפה רמון וכחצי משרה באזור הנגב. עיקר התוספת, 0.85% משרה, נוצר בתחום הקייטרינג 

במצפה רמון. שירותים מקצועיים שונים בתחומי המחול והכלכלה יוצרים חלקי משרות נוספים בהיקף 

של כרבע עד שליש משרה. רובם ביישוב עצמו. שברירי אחוזים נוספים נוצרים בתחומים כפרסום או 

תחבורה. הניתוח מלמד כי היקף המשרות המקומיות הנוצרות בתחומים האומנותיים קטן יחסית. ניתן 

להעריך כי ישנן משרות ב״מעגל שלישי״ הנוצרות במצפה רמון ו/או בנגב בזכות פעילותם הכלכלית של 

עובדי ההאנגר וספקיהם, אך לא ניתן לספק הערכות מהימנות לגבי היקפן.

נוספות לפעילות האנגר  ניתן להצביע על השפעות  כי בנוסף לאימפקט הכלכלי שכומת,  לומר  חשוב 

אדמה על מצפה רמון והסביבה. בין אלה השפעה חיובית על תדמית העיר ועל תחושת השייכות ורווחת 

התושבים. האנגר אדמה הוא מוסד תרבות הזוכה למוניטין, וככזה הוא מקור למשיכת אוכלוסייה לעיר. 

הדבר בא לידי ביטוי מוחשי סביב בית הספר למחול, שכמה וכמה מתלמידיו השתקעו ביישוב בתום 

העיר  בפיתוח  חשיבות  בעל  לגורם  ההאנגר  הפך  זו  בדרך  ועסקים.  משפחות  בו  והקימו  לימודיהם 

שירותי  ופועלים  קמים  וסביבו  אזורי,  משיכה  למוקד  השנים  עם  הפכו  ומבקריו  ההאנגר  ובצמיחתה. 

תיירות ובתי עסק מגוונים כמסעדות, גלריות, בתי אירוח ומלאכה. הוא אחד מעוגניו של מתחם האומנים 

התורם  דבר  להתרחבותה.  ותורם  בסביבתו  הקטנים  העסקים  כלכלת  בפיתוח  מסייע  וככזה  ביישוב, 

בתורו להרחבת קהל הבאים לאירועיו ולפעילויותיו. 

תמצית ממצאי המחקר בתיאטרון באר שבע

תיאטרון באר שבע הוא הגדול באזור הנגב ואחד ממוסדות התרבות המרכזיים במדינת ישראל. הוא 

הוקם בשנת 1973 כתיאטרון הפועל בחיבור מלא עם קהילת האזור וביסס את מעמדו במהלך השנים 

כתיאטרון רפרטוארי מוביל המפיק הצגות חדשות מדי עונה. הצגות המוצגות בבאר שבע, ברחבי הארץ 

ולעיתים אף בחו״ל. לצד הופעות, מקיים התיאטרון פעילויות שונות, וביניהן פרויקטים חינוכיים, סדנאות 

למבוגרים, קורסים ייעודיים למורים וסטודנטים ועוד. 

בנוסף להם  ומעסיק  בוגרי בתי ספר מקצועיים למשחק,  מונה כחמישים שחקנים פעילים,  התיאטרון 

כשמונים עובדים, אשר רובם ככולם תושבי באר שבע והנגב. הכנסות התיאטרון בשנת 2013 מסתכמות 
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בכ-33 מיליון ₪ ומגיעות ממספר מקורות מרכזיים, ובהם תמיכה ציבורית, המגיעה ממשרד התרבות 

)כ-5  ממקורות ההכנסה העצמיים. העיקריים שבהם הם מכירת מנויים  וכן  נוספים,  ומגורמי ממשלה 

מיליון ₪ בשנת 2013( ומכירות הצגות מחוץ לבאר שבע )כ-8 מיליון ₪(. עיקר המבקרים הפוקדים את 

התיאטרון בהופעותיו בבאר שבע הם קהל מסור של כ-12,000 מנויים, כ-66 אחוזים מהם מבוגרים, 

והיתר  סטודנטים ובני נוער במסגרות שונות. 

הערכת האימפקט הכלכלי הישיר והחצי-ישיר של תיאטרון באר שבע התבצעה על סמך נתוני 20132, 

מכירת  נתוני  והוצאות,  הכנסות  על  מפורטים  דוחות  כספיים,  דוחות  ובהם  מקורות,  שנאספו ממספר 

כרטיסים ומנויים, ומצבת העובדים ועלויותיהם. הנתונים מופו ועובדו על פי תחומי הפעילות )שכר עובדי 

תיאטרון, שכר שחקנים, הובלה והיסעים, פרסום ושיווק, חשבונות שוטפים וכדומה(. נערך ניתוח של 

המיקום הגיאוגרפי של ההוצאה, באופן דומה לניתוח שבוצע בהאנגר אדמה. 

כדי לזהות ולנתח באופן מסודר את האימפקט הכלכלי של סעיפי ההוצאה השונים בוצעו ראיונות עם 

וזוהה החלק היחסי של  מספר ספקים מרכזיים של התיאטרון, הממוקמים ברובם באזור באר שבע, 

התיאטרון,  של  השכר  הוצאות  של  מפורט  ניתוח  בוצע  כך  על  בנוסף  השונים.  באזורים  הוצאותיהם 

לפי מקום המגורים של העובדים. הניתוח הישיר והעקיף מספק תמונה מהימנה ביחס ל-86 אחוזים 

מהוצאות  התיאטרון, שיעור המקנה מהימנות רבה לנתונים האגרגטיביים.

מהניתוח עולה שבשנת 2013 עמדו היקפי הוצאות שכר צוות התיאטרון ללא שחקנים על סכום כולל 

לעובדים  אחוזים   15 שבע,  בבאר  המתגוררים  לעובדים  אחוזים   82 מהם   ,₪ מיליון  ל-11  קרוב  של 

מאזור הנגב ו-2 אחוזים לעובדים מאזורים אחרים. הוצאות על שכר שחקנים עמדו 6.5 מיליון ₪, מבין 

3 מיליון ₪ הועברו לספקים  והשאר מחוץ לאזור.  והנגב  השחקנים רק 11 אחוזים חיים בבאר שבע 

מקצועיים )בתחום התיאטרון(, מהם 15 אחוזים בבאר שבע, 5 אחוזים בנגב ו-80 אחוזים נותרו מחוץ 

לאזור. סך ההוצאות על הובלה והיסעים עמד על 2.2 מיליון ₪, ומתוכם 52 אחוזים לספקים מבאר-שבע, 

8 אחוזים לספקים מאזור הנגב, ו-40 אחוזים נותרו באזורים אחרים. ההוצאה בסעיפים אחרים הייתה 

בהיקפים של בין 1.5 מיליון ₪ ל-200,000, ובסעיפים השונים ההוצאה בבאר שבע והנגב הייתה בטווח 

שבין 0 אחוזים )בסעיף ייצוג האומנים(, ל-75 אחוזים )בסעיף פרסום ושיווק(. 

הישיר,  האימפקט  מעגלים:  במספר  בוצעה  תעסוקה  במונחי  התיאטרון  של  האימפקט  הערכת 

כלומר משרות בהעסקה ישירה על ידי התיאטרון, לרבות עלויות שחקנים המועסקים על בסיס מופעים, 

והאימפקט החצי-ישיר, המתייחס לחלקו של התיאטרון במשרות הקיימות אצל ספקיו הישירים. 

תרומה ישירה לתעסוקה: ניתוח האימפקט הישיר לתעסוקה מתבסס על נתוני 2014. היקף המשרות 

שנוצרו ממשכורות התיאטרון הוא כ-82 משרות. מהן כ-67.2 משרות ישירות בתיאטרון ו-15 משרות 

נוספות לשחקנים שלהם אין היקף משרה קבוע בתיאטרון. ניתוח המשרות, על פי מיפוי מקום המגורים 

של העובדים, מעלה כי כ-55 מהמשרות הן בבאר שבע, כ-7.5 ביישובים נוספים בנגב והיתר מתגוררים 

מחוץ לאזור הנגב )עיקר המשרות מחוץ לנגב הן משרות של שחקנים ובמאים(.

תרומה חצי ישירה ועקיפה לתעסוקה: לצורך ניתוח המשרות החצי-ישירות נעשה שימוש במתודולוגיה 

הדומה לזו ששימשה במחקר בהאנגר אדמה. הניתוח מעלה כי הפעילות הכלכלית של התיאטרון עם 

ספקיו תורמת ליצירתן של כ-19 משרות שנתיות מלאות בבאר שבע, וכ-4.5 משרות נוספות באזור 

הנגב.

יש לציין שנתוני 2014 מלאים לא היו זמינים בעת עריכת המחקר, אך על פי המידע שהתקבל, אין הבדלים משמעותיים בהיקפי    2
הפעילות, ושנת 2013 מייצגת שנת פעילות נורמטיבית של התיאטרון.
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הצהרה בדבר התכנית:

גבולות,  חוצה  צדדי  רב  יוזמה לשיתוף פעולה  היא  הים התיכון  ENPI CBC באגן  תכנית 2007-2013 

הממומנת על ידי כלי מדיניות השכנות האירופית )ENPI(. מטרת התכנית היא לקדם תהליך של שיתוף 

וחיזוק  ידי התמודדות עם האתגרים המשותפים  והרמוני ברמת אגן הים התיכון, על  פעולה בר קיימא 

הפוטנציאל האנדוגני. התוכנית מממנת פרויקטי שיתוף פעולה התורמים לפיתוח כלכלי, חברתי, סביבתי 

ותרבותי של אזור הים התיכון. 14 המדינות הללו משתתפות בתכנית: קפריסין, מצרים, צרפת, יוון, ישראל, 

איטליה, ירדן, לבנון, מלטה, הרשות הפלסטינית, פורטוגל, ספרד, סוריה )השתתפותה מושעית בשלב זה(, 

תוניסיה. רשות הניהול המשותפת )JMA( הנה האזור האוטונומי של סרדיניה )איטליה(. השפות הרשמיות 

.)www.enpicbcmed.eu( של התוכנית הן ערבית, אנגלית וצרפתית

אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת:

 Project Wealth: Promoting Local Sustainable Economic תכנית כלכלה מקומית מקיימת

Development המיושמת בתמיכת תכנית ה-ENPI CBC-MED  של האיחוד האירופאי, קוראת 
תיגר על התפיסות הניאו ליבראליות המקובלות הרואות  את המונח ״עושר״ כביטוי של הכנסה 

כלכלית בלבד. באמצעות פיתוח פרדיגמה כלכלית אלטרנטיבית, במסגרתה ״עושר״ נבחן בהתאם 

לרווחתם של בני אדם וכדור הארץ, מקדמת התכנית פיתוח בר קיימא באזורים בהם היא מיושמת.

התכנית, המתבססת על שיתוף פעולה בין שותפים מישראל, איטליה, פורטוגל והרשות הפלסטינאית, 

מסייעת במתן מענה למגמות בולטות של פיתוח סוציו-אקונומי בינלאומי. התכנית חותרת לחיזוק 

כלכלות איזוריות, במיוחד בשווקים וביישובים פריפריאליים ולהציג אלטרנטיבה ליוזמות פיתוח 

המבקשות לחזק אזורים פריפריאליים תוך התעלמות מהצרכים והיכולות של קהילות מקומיות.   


