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חלק ת  הם  ייצור  ותהליכי  עשייה 
בלתי נפרד מהעיר. לתהליכי ייצור 
השפעה כלכלית, סביבתית וחברתית על 
האוכלוסייה המתגוררת בסביבתם המיידית 
והרחוקה יותר. בפרספקטיבה היסטורית 
אפשר לזהות בהתפתחות היחסים שבין 
של  מתמשך  תהליך  לתעשייה  העיר 
דחיקת התעשייה והרחקתה. אולם מגמה 
זו מקבלת בעשור האחרון תפנית דרמטית, 
הן בשל המודעות הגוברת באשר לחשיבות 
התעשייה והכלכלה עבור העיר והן על 
רקע ההשפעה של הדיגיטציה על הייצור. 
כיוון שחלק מהמוצרים מבוססים על 
טכנולוגיה נקייה, דפוסי הייצור משתנים 
וכך גם טביעת הרגל של מפעלי התעשייה 
והיקף ההכנסות של הרשויות ממיסוי. 
שינויים אלו משפיעים על היחסים שבין 
אזורים  ומעודדים  והעבודה  המגורים 
ורשויות מקומיות ברחבי העולם להמציא 

את עצמם מחדש. 
המושג 'עירוניות תעשייתית חדשה', 
משמעותו ייצור שמשולב בעיר או בסמוך 
לה. מושג זה מבוסס על הנחת היסוד 
הטכנולוגית משנה את  שהאבולוציה 
תהליכי ההפצה של המוצר ואת היכולת של 
רשתות החדשנות להשתמש בלוגיסטיקה 
מקומית. היא מעצבת גישה חדשה לתכנון 
ערים, שבה למיקום עירוני יש יתרון 
תחרותי, בזכות גישה לעובדים מיומנים, 
למוסדות חינוך )מרכזי מחקר וניסויים( 
וללקוחות. ב'עירוניות תעשייתית חדשה' 

הדגש הוא על הכלכלה המקומית ומטרתה 
להשפיע על התחום החברתי ולחזק את 
המקומיות דרך העצמת חברות קטנות 

ובינוניות ויזמים בודדים.
השלב הנוכחי בהתפתחות היחסים שבין 
עיר לתעשייה מגביר את התפתחותן של 
סביבות הטרוגניות הכוללות מגוון פעילויות 
תעשייתיות. הגישה של תכנון עירוני 
לדינמיקה זו היא הקמת אזורים תעשייתיים 
היברידיים בעיר. אזורים שמבוססים על 

שילוב של שימושים, כמו למשל, 
ציבוריים,  ושירותים  תעסוקה 

שילוב התעשייה בעיר 
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פעילות תעשייתית מגוונת, ייצור, 
מחקר ופיתוח ובינוי מגוון שמושפע 
מגודל מגרשים שונה ומהיחסים ביניהם. 
גישה היברידית זו, מטרתה להגדיל את 
האפשרויות התעסוקתיות של התושבים 

ולהאיץ את הכלכלה המקומית.
בשימושים מעורבים באזורי תעשייה, 
יהפכו  אזורים  שאותם  הסיכוי  גדל 
למקומות פעילים ומלאי חיים, מקומות 
שבהם נעשה שימוש בקהלי יעד מגוונים, 
)השכלה  חינוך  למטרות  למשל  אם 
מקצועית והכשרת עובדים(, בריאות 
)מרפאות לבריאות תעסוקתית( ורווחת 
העובדים )מרכז ספורט, מעונות יום(. 
דוגמה מעניינת לאזור עירוני מסוג זה הוא 
רובע כיכר קנדל בקיימברידג', מסצ'וסטס 
ארה"ב. בסמוך לקמפוס, המכון הטכנולוגי 
של מסצ'וסטס הפך לביתם של פעילויות 
מסחריות וקמעונאיות מגוונות, שבו גם 
אפשרויות דיור, מוסדות חינוכיים וחממות 
ברובע  אפ.  סטארט  לחברות  קטנות 
נמצאים גם שחקני טכנולוגיה גלובליים 
רבים וחברות תרופות. ישנן גם דוגמאות 
לשימושים מעורבים גם במקומות אזוריים 
יותר וכפריים, כמו עמק המזון ווכגינגן 
בהולנד. מדובר באשכול מזון חקלאי עתיר 
ידע, המשתרע על פני שמונה עיריות 
ברדיוס של עשרה קילומטרים. יוזמה זו, 
שהובלה על ידי אוניברסיטת ווכגינגן, 
קידמה את האזור כביתם של מכוני מדע, 

עסקים ומחקר, כולם ממוקדים במזון.
מגמה זו האיצה את הפיתוח של מושג 
סינכרוניות', אשר  'טיפולוגיות  נוסף, 
במסמך המדיניות של המעבדה לעיצוב 
ותכנון עירוני באוניברסיטת תל אביב 
מוגדר כאזורים או מבנים התומכים בו־

זמנית בשימושי מגורים, תעשייה ותעסוקה. 
הסנכרון, בשונה מהעירוב, מאפשר לכל 
שימוש להתקיים ולפעול בו במקביל 
— באותו מרחב בנייני — ללא הפרעה 
לשימוש האחר ותוך ניצול וניהול משותף 
של משאבים, בייחוד קרקע ותשתיות. 
'טיפולוגיות סינכרוניות' מבטאות את 
הצורך להעניק למלאכות נקיות ודיגיטליות 
סביבות עבודה הסמוכות למקום המגורים, 
של  עקרונות  כמה  על  מבוססות  והן 
אינטגרציה: ניהול ושימוש מיטבי במשאבי 
קרקע אופטימליים, שילוב דיור ועבודה 
)לאו דווקא על ידי אותם משתמשים(, 

צמצום הנסיעה היומית והתלות ברכבים 
פרטיים ושימוש בשטח הבנוי בכל שעות 
היום. טיפולוגיות אלו עדיין אינן נוכחות 
בישראל, אבל הן בהחלט מתפתחות בקצב 

מואץ במקומות שונים ברחבי העולם. 
 Strathcona כך כך, למשל, הוא הפרויקט
 GBL Architects שתוכנן על ידי ,Village
בוונקובר, קנדה. מיזם זה מתחזק את 
אזור התעשייה הקיים, תוך הגדלת היצע 
הדיור המקומי באמצעות מתן דיור בר 
השגה, היצע שדרוש לשכונה שבה 30% 
דוגמה  מהאוכלוסייה עובדת במקום. 
נוספת היא Wick Lane 415, שתוכננה 
בלונדון,  אדריכלים   dRMM ידי  על 
בריטניה )תאריך סיום צפוי 2022(. מיזם 
זה, הממוקם באזור תעשייתי, משמר את 
מורשת הייצור המקומית ומשלב תעשייה 
קלה, מסחר, משרדים ומגורים בסמיכות 

לאזור התעשייה 'הכבד' הסמוך.
הגישות המבוססות על ערבוב וסנכרון 
של סביבות תעשייה, תעסוקה ומגורים 
תופסות תאוצה ברחבי העולם, וצפויות 
להתפתח ולהתרחב ככל שתתעצם ההכרה 
בעולם המערבי בחשיבות הייצור לעולם 

התעסוקה ולעיר.  
אינו  החדש  התעשייתי  האורבניזם 
חדש; שילוב אזורי המגורים והעבודה 
התעשייתית  המהפכה  לפני  התקיים 
רוב האנשים עבדו  הראשונה, כאשר 
באזור שבו התגוררו או בסמוך לו. עם 
זאת, ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות 
המידע והשימוש המואץ בדיגיטציה יוצרים 
הזדמנות וביקוש חסרי תקדים למשרדים 

ביתיים קטנים ולעסקים. 
יתר על כן, מגפת הקורונה העצימה 
את ההכרה בחשיבות של הייצור המקומי 
בעידן הגלובלי. מחסור במוצרים וסחורות 
קריטיים מפרוץ המגפה חשף את נקודות 
התורפה של שרשרת האספקה העולמית 
והבהיר כי כדי להשיג יתרון אסטרטגי 
וחוסן לאומי, על המדינות לחזק מדיניות 
התומכת בייצור. השאלה, אם כן, אינה 
אם העיר תושפע מתעשייה, אלא עד כמה 
הערים יאמצו אורבניזם תעשייתי חדש, 
וכיצד הוא ישפיע על החברה. ההיסטוריה 
במהפכה  שלב  שלכל  אותנו  מלמדת 
התעשייתית הייתה השפעה דרמטית על 
 .אדריכלות, תכנון והחברה בכללותה
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