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מבט על אזורי תעשייה בישראל



)עירוניהמעבדה לעיצוב : צילום(בני ברק , זור תעשייהא



)Dvirraz, Wikimedia Commons: צילום(אזור התעשייה עטרות 



)באדיבות עיריית קריית גת(קריית גת , אזור התעשייה



האם ניתן לשנות את הסטנדרטיזציה של 
?תכנון אזורי תעשייה בישראל



? למה עכשיו











חשיבות הייצור לכלכלה ולחוסן הלאומי. 1

קידום של סדר יום התעסוקתי המבוסס על עובדים מיומנים. 2

שימוש בתעשייה כמנוף להתחדשות וצמיחה עירונית  . 3

?למה עכשיו



  מגמות בפיתוח ותכנון אזורי תעשייה בישראל



)המעבדה לעיצוב עירוני: צילום( גרבייה-אל באקה

אף  , מהמשרות בתעשייה היו בתחום התעשייה המסורתית 34.5%, 2012בשנת 

.מהייצוא התעשייתי 5%-התעשייה וכמסך תוצר  19%-על פי שהיא מגלמת כ



)המעבדה לעיצוב עירוני: צילום(באר שבע 

מושקעים במרכזי  בישראל יותר ממחצית מתקציבי המחקר והפיתוח האזרחיים 
הישראלי מניע גלגלי ייצור  הידע , פיתוח של חברות בינלאומיות כלומר

.במקומות אחרים בעולם





כמחצית מהמפעלים הישראליים צפויים לקיים פעילות יצרנית   2020עד שנת 

.  עבודהמקומות  63,000יאבדו , עמם. ל”בחו



מגמות בתכנון





תעשייה-עיר 













סדר יום



שינוי תכנון אזורי תעשייה  

משאבי  , מגורים, צמיחה של התעשייה בזיקה לתחבורה |פיתוח סביבתי חכם
.הניתן לשילוב במרחב העירוני, תמיכה בייצור חדשני בקנה מידה קטן. טבע

עוני גבוה המקדמות  עם שיעור במקומות חיזוק יוזמות  |שילוב חברתי 
רעיונות לשילוב מקומות לייצור בקנה מידה קטן ומסחר מקומי

הטמעה של ידע וטכנולוגיות במרחב העירוני| חדשנות טכנולוגית

חיזוק סביבות העבודה וקידום איזון ביניהן לבין סביבות  | איזון כלכלי
.הגדלת סל ההכנסות העירונילהמגורים כאמצעי 

:עקרונות



ניהולכלים        

ניהול חכם של משאבים  
)ומטבוליזם תעשייתי(

הכשרה וחינוך
)מקצועי ושל הציבור הרחב(

בין  (שיתוף ושותפויות 
)מפעלים ובין אזורים



תכנון ופיתוח  כלים   

הפעלה של הרחוב  
והחזיתות של המבנים  

טיפולוגיות בינוי ומרחבים  
ציבוריים משותפים 

חיזוק הזיקה בין ייצור למחקר 



פיתוח תשתיות  כלים  

פיתוח נופי כאמצעי   
לקידום פעילות

פיתוח פלטפורמות לקידום  
של אירועים זמניים 

חשיבה על תחבורה חכמה  
ותנועת הולכי הרגל



גיבוש עקרונות תכנון לאזורי תעשייה >מטרה

  ,טיפולוגי ותמהיל ארגון ,לסביבתו התעשייה אזור בין הזיקה--- 
 מרחבים לקשרים התייחסות ,הציבורי המרחב עם ממשקים

  ,נופי פיתוח ,בינוי צורות ,טכנולוגיה של הטמעה ,ותפקודיים
--- התמצאות



INDUSTRIEPARK WOLFGANG, Hanau, Germany

התפתח סביב מפעל שהוקם  , פארק תעשייה בסמוך לפרנקפורט
,  במקום ריכוז של מפעלי כימיקלים. 19-עוד בסוף המאה ה

אזור התעשיה עובר תכנון . ביוטכנולוגיה ותעשיות פרמצבטיות
.כולל מחודש ובכלל זה תכנית אב לשטחים הפתוחים

בינוי ופיתוח נופי



NANO-POLIS MASTER PLAN Suzhou, China

פ "טכנולוגיה חדש הכולל שימושי משרדים במרכזו ומו-אזור תעשיית ננו
מערכת של תעלות וברכות מזרימות מים מהנהר הסמוך  .ייצור בהיקפו

.לרצף של שטחים פתוחים

התמצאות/פיתוח נופי וסביבתי



INDUSTRIAL CITY, Brooklyn, NYC, USA 

  ,בברוקלין 19- ה המאה בסוף שהוקם תעשייתי מתחם
  של נטישה החלה 2- ה ע"מלה אחרי .להאדסון סמוך

  כאזור מפותח המתחם כיוםמהמתחם המפעלים
  לשטחי מוסבות התחתונות הקומות .שימושים מעורב
     כמוטי מתוכננים החוץ ושטחי ובילוי הסעדה ,מסחר
  לשימושי מיועדות העליונות הקומות .רגל הולכי

.בפועל ייצור חללי כולל "היצירתית הכלכלה"

תמהיל



THE CHINA-BELARUS INDUSTRIAL PARK, near Minsk, Belarus

אזור  "הפארק הינו שטח המוגדר כ. בלרוסית -פארק תעשייה ביוזמה משותפת סינית 
הפארק כולל מגוון  . עם רגולציה יחודית ומערכת ניהול עצמאית" כלכלי מיוחד

.בילוי ומגורים, לוגיסטיקה, משרדים, שימושים ובהם שימושי תעשיה

שימושים



Umicore - CONIX RDBM Architects, Hoboken, Antwerpen, Belgium

המהווה חלק מאזור תעשייה , תוספת למבנה משרדים המפעל לייצור חומרים
התוספת ניסתה לחבר  . אזור התעשייה עצמו חסר איכויות אורבניות.גדול יותר

.את מבני המפעל טוב יותר לסביבתם וליצור זהות יחודית למפעל

זיקה בין מבנים



Zahner Factory Expansion - Crawford Architects
Kansas City, Missouri, USA

התוספת הפכה  . תוספת של שטח תפעול בחזית מפעל לייצור מתכות
.שטח חצר מגודר לחלק אינטגרלי מהמבנה ולחזית ראשית לרחוב

 חזיתות



?מה נדרש

שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה ובין רשויות מקומיות



הקמה של גוף ממשלתי ואזורי שיפעלו בשיתוף פעולה רוחבי 





כלים מתודולוגיים לשילוב תעשייה  
במרחב העירוני  



לא גם לשיפור  , בייצור ובתעשייה גלום פוטנציאל לא רק לצמיחה כלכלית

עלינו להפסיק לחשוב על העיר והתעשייה  . איכות החיים העירונית

  .כנפרדות זו מזו ולהתחיל לקדם ממשקים הדוקים יותר בין השניים

האם ניתן לשנות את הסטנדרטיזציה של 
?תכנון אזורי תעשייה בישראל
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!  תודה רבה


