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 פתח דבר
נייר עבודה זה נכתב במסגרת עבודת הייעוץ של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב ,בראשות ד"ר טלי חתוקה ,עבור
מנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה והתעשייה 1.הפנייה של משרד הכלכלה והתעשייה עלתה בעקבות הצורך לשנות את
הסטנדרטים התכנוניים של אזורי תעשייה בישראל .היוזמה של מנהל אזורי תעשייה לקידום תכנית אסטרטגית לפארק נ.ע.מ,.
המוגדר כפרויקט לאומי ,מעוגנת בהנחה כי זה ישמש מודל לאזורי תעשייה נוספים בארץ.
יוזמה זו היא חלק ממגמה רחבה יותר בעולם המבקשת לבחון מחדש את הממשק בין ייצור ופיתוח ולהשיב את הייצור למדינות
המפותחות .התומכים בקריאה זו מתריעים מפני ההרס העצמי שאליו צועדות מדינות המקדמות מדיניות פוסט-תעשייתית.
טענתם המרכזית היא שהעתקת המפעלים למדינות מתפתחות לשם הוזלת עלויות הייצור איננה אסטרטגיה בת-קיימא
בטווח הארוך ,ושניתוק הייצור מהפיתוח עלול לפגוע ביכולת להציע פיתוחים חדשניים במדינות המקור .במישור של הפיתוח
המדעי ,עולה כי דווקא ההתמודדות של מהנדסים ומפתחי מוצר עם בעיות הקשורות בתהליך הייצור במפעל ,ובפרט במעבר
מאב-טיפוס למוצר ,תורמת לפיתוחים חדשניים .על כן ,כשחברה מוציאה את הייצור למדינה אחרת ,היא לא רק מותירה
מאחוריה בניין ריק אלא למעשה מוציאה מגבולותיה גם כוחות המניעים חשיבה וחדשנות 2.לתופעות אלו יש ביטוי מרחבי
בערים שהייצור הועתק מהן ,והן נוטות לסבול מהגירה שלילית ,מאבטלה גבוהה ומנוף עירוני רווי בבניינים נטושים3.
נקודת המוצא של נייר עבודה זה היא כי המרחב העירוני והאזורי הוא מערכת מורכבת המשלבת בין מגורים לבין תעסוקה,
עבודה ותעשייה ,וההבנה כי בייצור ובתעשייה גלום פוטנציאל לא רק לצמיחה כלכלית ,אלא גם לשיפור איכות החיים העירונית.
ממשק הדוק יותר בין חיי היום יום לתעשייה יכול לקדם שילוב חברתי (מגוון תעסוקתי רחב בתוך העיר או האזור יתרום לשילוב
קהלים מגוונים בשוק העבודה); פיתוח סביבתי חכם (ציפוף מרקמים בתעשייה יחסוך במשאב הקרקע); ואיזון כלכלי (העשרת
מגוון השירותים ויצירת מקומות עבודה במרחב העירוני או האזורי ,תוך קידום חלוקת משאבים מאוזנת בין רשויות) .בהתאם,
אזור תעשייה במסמך זה מוגדר במובנו הרחב וכולל פעולות ייצור ,פיתוח ושירותים וכמו כן את הקשרים בין הפעולות הללו.
הגדרה זו מניחה כי יש ערך לחשיבה על אזור התעשייה באופן מערכתי המביא בחשבון פרוגרמת שימושים מגוונת (תעשייה
לסוגיה ,מלאכה ,שירותים ומסחר) וקני מידה שונים של ייצור (מבנים לעסקים קטנים ולמפעלי ייצור גדולים) .תפיסה זו מתאימה
לשינויים באורח החיים במאה ה( 21-צמיחה וקומפקטיזציה של המרחב הבנוי) ,שינויים טכנולוגיים וכלכליים המצביעים על
מגמות של ייצור חכם המותאם ללקוח ( )Mass Customizingולוקליזציה (חיזוק הקשר בין נקודת הייצור והצריכה).
על רקע כל האמור לעיל ,למסמך שתי מטרות עיקריות .הראשונה ,מקומית – קידום תכנית אסטרטגית לפארק תעשיות נ.ע.מ.
שבנגב המערבי ,שתשמש מסד להכנת תב"ע .מטרה נוספת ,כללית ורחבה יותר ,היא חשיפה של מקבלי ההחלטות בנוגע לאזורי
תעשייה בארץ לכלים ולעקרונות תכנון עכשוויים בפיתוח של אזורי תעשייה בשלושה תחומים מרכזיים :תכנון ופרוגרמה,
ארכיטקטורה ונוף ,תחבורה ותנועה.

1

מנהל אזורי התעשייה נחשף למסמך המדיניות "עיר-תעשייה :גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב במרחב העירוני" ויזם פיילוט באזור התעשייה נ.ע.מ .שבנגב המערבי.
להמשך קריאה של המסמך ראו :טלי חתוקה ,כרמל חנני ,רוני בר" ,2014 ,עיר-תעשייה :גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב במרחב העירוני" ,נייר עבודה .GG1/2013

זמין בכתובת :עיר-תעשייה במרחב העירוני גיבוש מדיניות ממשלתית לשילוב תעשייה
 2להרחבה ראוStephen S. Cohen and John Zysman, Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy, New York: Basic Books, :
1987
3

חשוב לציין כי להעתקת התעשייה יש השלכות ניכרות גם על ערים בעולם המתפתח ,אך מסמך זה עוסק בעיקרו בערים מערביות המקדמות מדיניות פוסט-ת�ע
שייתית.
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9

תהליך העבודה
4

כתיבת המסמך האסטרטגי לוותה באופן רציף על ידי חברי צוות מנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה ונמשכה כשנה .בעבודה
על התכנית האסטרטגית נכלל אזור הפארק הקיים ,אשר חלקים ממנו נמצאים בתהליך של פיתוח ובנייה (כ 1,000-דונם
המאושרים בתב"ע) ,ושטח ההרחבה העתידי של הפארק (כ 2,000-דונם נוספים) .תהליך העבודה על התכנית ,שכלל את האזור
הקיים ואת האזור העתידי (כ 3,000-דונם) ,התנהל בשיתוף עם הגורמים להלן:
 מנהלת פארק נ.ע.מ .בעיקר בכל הנוגע לתיאום ולתכנון של התכנית האסטרטגית ,וכן ליווי וייעוץ בכל הנוגע לפעולות
תכנוניות וליוזמות במסגרת התב"ע המאושרת.
 חברת גדיש וחברת אתת והצוות המקצועי לתכנון תב"ע שלב ד' .התקיים שיתוף פעולה בכל הנוגע לניתוח המצב הקיים
ולהערכת החלופות של התכנית.
 משרדי ממשלה .בייחוד היכרות עם פעילות המטה בתחומי האנרגיה ,הסביבה ,הבריאות ,התחבורה והחינוך על מנת
להכיר את ההזדמנויות שמאפשרת הרגולציה הקיימת ואת המגבלות שהיא מטילה.
 שחקני מפתח בזירה המקומית .בעיקר חשיפה של בעלי עניין כולל ,קובעי מדיניות ,ראשי רשויות ,בעלי תפקידים
ומנכ"לים של מפעלים באזור התעשייה לתהליך התכנון.
תהליך העבודה כלל שלושה שלבים עיקריים .השלב הראשון ,בחינה של המצב המצוי ואפיון אזור התעשייה בדגש על ניתוח
אופי אזור התעשייה ביחס לסביבתו :מיזוג עם אזור עירוני /סמיכות לאזור עירוני /אזור תעשייה אוטונומי .שלב זה כלל גם
איסוף נתונים על המצב הקיים והמתוכנן באזור התעשייה ,בסביבתו הקרובה ובאזור כולו בתחומי התכנון השונים :פרוגרמה,
בינוי ,נוף ,תחבורה ,סביבה ,תשתיות וכיוצא בזה ,ולימוד של מקרי מבחן מן העולם בתחומים אלו .השלב השני התמקד בגיבוש
חזון ועקרונות תכנון; בשלב זה נקבעה מסגרת לפיתוח נ.ע.מ .השלב השלישי כלל בעיקר גיבוש מסמך אסטרטגי ובחירת תבנית
תכנון מועדפת ,לרבות גיבוש המלצות תכנון.

...
תכנית מפורטת (תב"ע)

מסמך אסטרטגי
משרד הכלכלה
המעבדה לעיצוב
עירוני אונ' ת"א

מינהלת נ.ע.מ.

חברת אתת

גדיש

צוות התכנון
קשרים ותחומי אחריות

4

אבי כהן ,אהוד עמיחי ,חווה מונדרוביץ' ורעות קדרון ממנהל אזורי תעשייה שיזמו וליוו תכנית זו.
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 תודות
ניירות עבודה מעין אלו הם לעולם שיתוף פעולה מורכב בין שחקנים רבים .ברצוני להודות לכל אלו שהיו מעורבים במלאכה
ובמיוחד לאנשי החזון בפרויקט ,ליוסי אנגלר שר ,מנהל אזור תעשייה נ.ע.מ .על החזון והמעוף ,למיכאל צ'רנובלסקי מחברת
אתת ולמיכל דרוין קלינהאוז מחברת גדיש על המקצועיות והמסירות ,לאהוד עמיחי ולאבי כהן (המכהן כיום כמנכ"ל המשרד
לשוויון חברתי) ,שגייסו אותי לפרויקט ,לחווה מונדרוביץ' ולרעות קדרון ממנהל אזורי תעשייה ,שליוו את ההתפתחות והעשייה
שלו ,וליגאל צרפתי ,ראש המנהל של אזורי התעשייה.
ההיסטוריה התכנונית מלמדת כי שינויים בסדר היום התכנוני זקוקים לאנשי חזון; אם זה בנמצא ,אנשי המקצוע כבר יוכלו
לתת לו מענה .ברצוננו להודות לאנשי המפתח באזור שתמכו וביקשו לקדם את החזון של אזור התעשייה נ.ע.מ ,.יחיאל זוהר,
יו"ר דירקטוריון נ.ע.מ .וראש העיר נתיבות ,שי חג'ג' ,דירקטור וראש המועצה האזורית מרחבים ,ותמיר עידאן ,דירקטור וראש
המועצה האזורית שדות נגב.
תודה מיוחדת למורג סגל על הסיוע הרב בעריכה של הטקסט ,לרחל פרידמן על העריכה הגרפית המוקפדת .ולבסוף ,תודה
לכל חברי צוות המעבדה היקרים ,יואב ויינברג ,סאני מנוזי וענבל קידר ,על תרומתם בכתיבת מסמך זה ובקידום חשיבה תכנונית
מורכבת ,מערכתית ,של אזורי תעשייה.
אנו מקווים כי מסמך זה יהווה השראה לאזורי תעשייה נוספים בקידום ומינוף המרחב התעשייתי .לנוף ולמרחב התעשייתי
השפעה מרחיקת לכת על הסביבה ,הכלכלה ,החברה ,ובעיקר חיי היום יום שלנו .בעידן של תהליכים מואצים של צמיחה
עירונית ,התחדשות עירונית ומודעות סביבתית ,הסביבה התעשייתית היא הבטחה והזדמנות בפיתוח המרחב בישראל.
טלי חתוקה
ראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני
אוניברסיטת תל אביב
ספטמבר 2016
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 תק ציר מנה לי ם
פארק נ.ע.מ .הנו חלק מחזון לאומי לפיתוח הנגב ,שהביא להקמת מגוון של מיזמים במשרדי הממשלה השונים במטרה לקדם
את האזור בכללו .בכל הנוגע לפיתוח כלכלי הדגישה הממשלה את הצורך ביצירת מקומות עבודה ,פיתוח תיירות וחיזוק תדמית
האזור .התפיסה של הממשלה ,ובייחוד של משרד הכלכלה ,ביחס לפיתוח הנגב וביחס לפיתוח הכלכלי היא תפיסה הוליסטית,
כזו הרואה קשר של תלות בין סביבות החיים לסביבות העבודה ,בין התפיסה הכלכלית לזו החברתית .לכן ,ובהמשך לתפיסה
זו ,מטרות הפיתוח והתכנון של פארק נ.ע.מ .כאזור תעשייה ותעסוקה נבחנו מפרספקטיבה רחבה הרואה את הפארק כחלק
מסביבתו ואת תכנון הפארק כמיזם שנועד להביא לשיפור איכות החיים של עובדיו ושל תושבי האזור ,תוך התייחסות לתחומי
החינוך ,הסביבה ,התחבורה והתיירות.
נקודת מוצא זו רואה באזור התעשייה מרכז חיים אזורי ומעודדת הרחבה של מגוון הפעילויות והחוויות הקיימות באזור התעשייה
במהלך היום ובסופי השבוע ,וכן הרחבה של קהל המשתמשים – החל בעובדי המפעלים וכלה בתושבי המרחב האזורי ובמבקריו.
פיתוח תשתית מרחבית המבוססת על פעילויות פנאי ומיועדת לכלל תושבי האזור יקדם מפגשים בין תושבים של יישובים שונים
אשר לעתים קרובות נבדלים זה מזה מבחינה דמוגרפית ,חברתית ,אתנית וכלכלית .לפיכך ,תכנון אזור התעשייה נ.ע.מ .מבקש
להשפיע ברמה היומיומית על ציבור העובדים ועל המבקרים באזור התעשייה כאחד.
על רקע כל האמור לעיל הוגדרו ארבע מטרות מרכזיות בפיתוח ובתכנון פארק התעשייה )1( :יצירה של מגוון מקומות תעסוקה
יציבים ומכובדים לתושבי מערב הנגב בפרט ולאזרחי מדינת ישראל בכלל ,שיאפשרו תנאים מיטביים לפיתוח תעשייתי)2( .
חיזוק הקשר בין תהליכי ייצור תעשייתי לבין חינוך ,מחקר ומדע ,להעצמת חשיבותה של התעשייה בחיי היום יום של תושבי
האזור ושל החברה בכללה; ( )3פיתוח סביבת העובד ,יצירת מרחב ציבורי איכותי וחיבור הפארק לסביבתו הנופית והחקלאית;
( )4קידום של ניהול עצמאי ,תקין וחכם הנשען על תשתיות מתקדמות למען תושבי הרשויות השותפות בו והתעשיות שבתחומו
ולמען שגשוג וצמיחת האזור כולו .בהמשך למטרות אלו גובשו מגוון יעדים תכנוניים המאפשרים לנ.ע.מ .גמישות בצמיחה
עתידית .חלק מן היעדים והמטרות המוצעים בתכנית האסטרטגית הנם סטטוטוריים ,אחרים ניתנים להטמעה באופן מידי כבר
במסגרת הפיתוח הקיים ,ואינם תלויים בתכנון ובאישור ההרחבה של הפארק.
לנייר העבודה שלושה חלקים .החלק הראשון מציג את התכנית האסטרטגית לנ.ע.מ ,.את החזון ואת הקווים הרעיוניים אשר
צריכים להנחות את פיתוח אזור התעשייה בעשורים הקרובים .החלק השני ,נספח  ,1נגזרת של התכנית האסטרטגית ,הוא
מסמך המלצות מנחה לתכנון התב"ע של נ.ע.מ ;.ההמלצות המפורטות במסמך יעובדו וייבדקו על ידי היועצים השונים בצוות
התכנון .החלק השלישי ,נספח  ,2מציג מגמות בפיתוח סביבות תעשייתיות ועקרונות לתכנון אזורי תעשייה .נספח זה כולל
מיפוי כללי של כלים יישומיים בתחומי התכנון והפרוגרמה ,ארכיטקטורה ונוף ,תחבורה ותנועה ,העשויים לעמוד לעזר בפיתוח
5
אזורי תעשייה ברחבי הארץ.

5

חשוב לציין כי מפת הכלים הנה חלקית וקיימים נושאים רבים שלא נסקרו בנספח זה .הדוח והתכנית האסטרטגית בכללותה מתמקדים בתחומים שנקבעו כרלוו�נ
טיים על ידי מנהל אזורי תעשייה לעבודת התכנון עבור פארק תעשיות נ.ע.מ .תחומים אלו אינם מכסים את כל הנושאים שבהם יש לעסוק בתכנון אזורי תעשייה,
ובעיקר תחומים "רכים" כמו ניהול ,קשרי קהילה ,חינוך ועוד.

1
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 תכנית א סטרטגית פאר ק תעשיות נ  .ע  .מ .
 .1חזון ומטרות ברמות הלאומית והאזורית
את פיתוח פארק תעשיות נ.ע.מ .יש לראות כמיזם לאומי ,הנשען על שני בסיסים .במישור המרחבי – פיתוח הנגב כחזון המנחה
את ממשלות ישראל עוד מאז הקמת המדינה ,ובאופן ממוקד יותר מאז  2005עם הקמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל וקבלתן
של החלטות ממשלה הנוגעות לקידום פרויקטים בנגב ותקצובם .במישור הכלכלי – פיתוח השואף להוביל את הכלכלה והחברה
בישראל לעידן הגלובלי של המאה ה ,21-ולמקם את ישראל בין  15הכלכלות המובילות בעולם לטובת כלל אזרחי המדינה,
6
כחזון המנחה את משרד הכלכלה ובא לידי ביטוי במטרות המשרד.

 1.1חזון פיתוח הנגב הממשלתי
פארק נ.ע.מ .הנו חלק מחזון לאומי לפיתוח הנגב ,המפורט בהחלטת ממשלה משנת :2005
החזון שיעמוד בבסיס התכנית הלאומית הינו פיתוחם ,קידומם וביסוסם של אזורי הנגב והגליל ,הצבתם במרכז
מפת האינטרסים הלאומיים ,הפיכתם לאזורים מושכי אוכלוסיה תוך שיפור איכות החיים הכוללת ופיתוח
קהילה פעילה ,איכותית ותורמת .התכנית הלאומית תתמקד ,בין היתר ,בתחומים הבאים :תעשיה ותעסוקה,
ויצירת תנאים תומכים לכך; הקמת מערכת חינוך ומערכת השכלה גבוהה איכותית; שדרוג ופיתוח התשתיות
הפיזיות ,לרבות הקמת מערכת כבישים ומסילות ברזל שיאפשרו תנועה מהירה בין הפריפריה לבין המרכז;
פיתוח התיירות ,ויצירת תנאים תומכים לכך; בנין קהילה חזקה וטיפוח מנהיגות מקומית; ופתרונות מגורים
7
ואיכות חיים ויצירת תנאים תומכים לכך.

החלטה זו הביאה להקמת מגוון של מיזמים במשרדי הממשלה השונים במטרה לקדם את האזור בכללו .מיזמים אלו נשענו בין
השאר על תכנית "נגב  ,2015תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב" 8,שהתמקדה בחמישה תחומים עיקריים :פיתוח כלכלי;
תשתיות; התיישבות ומגורים; חינוך; וקהילה .שניים מתחומים אלו מתקשרים ישירות לפיתוח התעשייה:
 בכל הנוגע לפיתוח כלכלי הדגישה התכנית את הצורך ביצירת מקומות עבודה ,פיתוח תיירות וחיזוק תדמית האזור,
וקראה להעברת מפעלי תעשייה מסורתית לנגב ,לתמיכה בעסקים קטנים ולפיתוח תשתיות תיירותיות.
 בכל הנוגע לתשתיות הדגישה התכנית את הצורך בפיתוח תחבורה כאמצעי למשיכת עסקים ואוכלוסייה ,וקראה
לשיפור התשתיות באזורי תעשייה ,לשיפור החזות של אזורי התעשייה ,לתחזוקה ולהשקעה מתמשכת בשמירה על
רמת התשתיות לאורך זמן.
אולם ,גם תחומי התכנית האחרים ,ובעיקר היבטי חינוך וקהילה ,מתקשרים לפיתוח התעשייה במובן הרחב ,בין השאר בדגש על
צמצום פערים ,קידום שיתופי פעולה אזוריים ובניית זהות ותחושת מקום היוצרת גאווה.

 6משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,תכנית עבודה לשנת www.economy.gov.il/About/Documents/yearplan2012.pdf .2012
 7החלטה מס .נג 2/של ועדת שרים לפיתוח הנגב והגליל מיום  ,14.03.2005אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה
(3489נג )2/ביום .31.03.2005
 8נגב  ,2015תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב ,אוקטובר  .2005התכנית היא יוזמה פרטית שאיגדה מומחים שונים לכתיבתה ואומצה בהחלטת ממשלה 4415
ביום .20.11.2005
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 1.2מטרות פיתוח התעשייה של משרד הכלכלה
תכנית העבודה לשנת  2012של משרד הכלכלה מפרטת מטרות במישור הלאומי ,אשר כמה מהן מתקשרות ישירות לפיתוח
אזורי תעשייה:
 הגברת הצמיחה ,קידום התעשייה ושיפור כושר התחרות של המשק הישראלי ,בין השאר על ידי עידוד החדשנות
והמו"פ התעשייתי וחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים.
 הובלה לפיתוח בר-קיימא כלכלי-חברתי של המשק הישראלי ,בין השאר על ידי הטמעת היבטי סביבה בתעשייה,
קידום אנרגיה חלופית ופיתוח חברתי באמצעים תעסוקתיים.
 הקטנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראלי ,בין השאר על ידי חיזוק ההון האנושי ,הגדלת מספר
המועסקים ופיתוח תשתיות ומשיכת השקעות לפריפריה.
 על רקע כל האמור לעיל ניכר כי התפיסה של משרדי הממשלה הן ביחס לפיתוח הנגב והן ביחס לפיתוח הכלכלי של
מדינת ישראל היא תפיסה הוליסטית ,כזו הרואה קשר של תלות בין סביבות החיים לסביבות העבודה ,בין התפיסה
הכלכלית לזו החברתית .לכן ,ובהמשך להחלטת הממשלה ולהגדרת המטרות על ידי משרד הכלכלה ,מטרות הפיתוח
והתכנון של פארק נ.ע.מ .כאזור תעשייה ותעסוקה ייבחנו מפרספקטיבה רחבה הרואה את הפארק כחלק מסביבתו
ואת תכנון הפארק כמיזם שנועד להביא לשיפור איכות החיים של עובדיו ושל תושבי האזור ,תוך התייחסות לתחומי
התחבורה ,התיירות ,החינוך והסביבה .הטמעה של הנושאים הללו תגביר את כוח המשיכה של פארק נ.ע.מ .ותחזק אותו
בקנה מידה לאומי ,אזורי ומקומי.

 1.3מטרות וחזון נ.ע.מ .ברמות האזורית והמקומית
כחלק מתהליך פיתוח פארק תעשיות נ.ע.מ .והקמת המנהלת לניהולו ,הוגדר חזון לפארק .החזון מתמקד בנושאים התעסוקתיים
והכלכליים ונוגע בהיבטים כמו רווחת העובדים ופיתוח אזורי:
נ.ע.מ – .פארק תעשיות בע"מ יהווה מוקד פעילות מרכזי ,יציב ומכובד לתושבי מערב הנגב בפרט ולאזרחי
מדינת ישראל בכלל ,הן בתחום התעסוקה והן בתחומים נוספים ,תוך מתן תשומת לב מירבית לאנשים ולסביבת
העבודה שתהיה איכותית ו"ירוקה" .נ.ע.מ .יהווה מודל לניהול עצמאי ,תקין ,חכם והוגן שרווחיו יעצימו את תקציב
הרשויות השותפות בו למען האוכלוסיה ,התעשיות ושגשוג וצמיחת האזור כולו .בשל אלה יהווה נ.ע.מ – .פארק
תעשיות בע"מ מודל לחיקוי לפארקי תעשייה מרחביים עתידיים.

"התכנית להגדלת תעסוקה – אזור תעשייה נע"מ" 9כפי שנקבעה בהוראות מנכ"ל משרד הכלכלה לגבי נ.ע.מ .קבעה הנחיות
וכללים לפיתוח אזור התעשייה ובכלל זה הטבות ותמריצים לתמיכה במפעלים העוברים לאזור .מטרתה המרכזית ממוקדת
בצמצום אבטלה :הגדלת היצע מקומות העבודה באזורי הפריפריה של מדינת ישראל על ידי עידוד הקמתם ,הרחבתם
והעברתם של מפעלים לאזורים אלה.

 1.4סיכום מיפוי המטרות
על רקע כל האמור לעיל ,יש מקום לחיזוק הקשר בין רמת החזון והמטרות הלאומיות לבין חזון נ.ע.מ .כפי שהוגדר וההחלטות
התכנוניות בהקמת הפארק .החזון והמטרות של נ.ע.מ .מתמקדים בהיבט התעסוקתי-כלכלי ,ומתייחסים באופן חלקי גם
להיבטים אחרים הנוגעים לפיתוח אזור התעשייה .יש לציין כי תהליכי הפיתוח והניהול של פארק נ.ע.מ .כוללים כבר כיום יוזמות
כמו הקמת בית ספר תעשייתי בתחום הפארק ,מעונות יום לילדי העובדים ,קידום מרכז מבקרים ואתר תיירותי סביב התל
הארכיאולוגי בפארק ועוד .אולם יוזמות אלו טרם הבשילו לכדי תכנית מגובשת ואינטגרטיבית.

" 9תכנית להגדלת תעסוקה – אזור תעשייה נע"מ" (הוראת מנכ"ל http://www.economy.gov.il/Legislation/CEOInstructions/ .25.12.2011 ,)4.1
Pages/04-01.aspx
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על רקע זה מוצע כי:

ההיבטים התעסוקתיים-כלכליים ראוי שיעמדו בבסיס החזון והמטרות של אזור תעשייה .נושאים אלו הם הכוח המניע
בהקמת פארק נ.ע.מ ,.הם ההצדקה לקיומו והגורם אשר יאפשר את המשך תפקודו והתפתחותו.
היבטים של אנרגיה ,קהילה ,חינוך ,תיירות וסביבה ראוי שישולבו בניסוח החזון ומטרות הפארק .זאת על מנת שהמשימות
והפעולות המבוצעות בפארק נ.ע.מ ,.ובייחוד תכנון הרחבתו לשלב ד' ,ייגזרו מהמטרות באופן מושכל ומובנה שיאפשר את יישומן.

 .2הזדמנויות לפיתוח פארק נ.ע.מ.
ההזדמנויות התכנוניות לפיתוח פארק נ.ע.מ .נבחנו בשלושה מישורים עיקריים .1 :תבניות תכנון מרחביות – בחינת נ.ע.מ.
על בסיס היחסים המרחביים האפשריים בין הפארק לבין סביבתו ,בהתחשב בתבנית התכנון הקיימת ובפוטנציאל לשינוי
תבנית זו;  .2המצב הקיים סטטוטורית – ניתוח של תכניות עתידיות ומאושרות ובחינת ההשפעה האפשרית של הוראותיהן
ומגמותיהן על הפיתוח העתידי של נ.ע.מ .3 ;.מאפיינים של המרחב האזורי – מיפוי של היישובים והנוף בסביבת הפארק
ברדיוס של עד  30ק"מ ובחינה של זיקות בין הזדמנויות במרחב האזורי של הפארק.

 2.1תבניות תכנון מרחביות
על אף ריבוי אזורי התעשייה בישראל והתנאים הפיזיים ,הכלכליים והחברתיים המייחדים אותם ,ניתן לחלק את הנוף התעשייתי
הישראלי לשלוש תבניות תכנוניות-מרחביות ,המכונות במסמך זה מיזוג ,סמיכות ואוטונומי 10.תבניות אלו מבטאות יחסים
מרחביים שונים בין העיר לאזור התעשייה ובין אזור התעשייה לחברות ולמפעלים הפועלים בה .גיבוש כל מדיניות תעשייתית-
עירונית מתחיל בזיהוי תבנית התכנון (מיזוג ,סמיכות או אוטונומי) המאפיינת את המרחב העירוני .בהמשך לזיהוי ,יש לנתח
את האתגרים וההזדמנויות שמייצרת התבנית בהקשר המקומי ,העירוני והאזורי .הסעיפים שלהלן מציגים את תבניות התכנון
ומפרטים דוגמאות של אתגרים והזדמנויות כלליים האופייניים לכל תבנית.

פארק תעשייה נ.ע.מ2016 ,.
10

להרחבה על הטיפולוגיות ראו :טלי חתוקה ,רוני בר ,מירב בטט ,יואב זילברדיק ,כרמל חנני ,שלי חפץ ,מיכאל יעקבוסון ,הילה לוטן ,עיר-תעשייה ,תל אביב :רסלינג,
.2014
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 מיזוג – אזור תעשייה הממוקם בתוך הרקמה העירונית .לתבנית המיזוג שייכים אזורים עירוניים המשלבים מגורים עם
תעשייה .תבנית זו היא לרוב תוצר של צמיחה עירונית לא מתוכננת שיצרה מובלעות תעשייה בתוך סביבות מגורים או
תוצר של התפתחות היסטורית של תעסוקה זעירה ובתי מלאכה על בסיס מסורתי או משפחתי .תבנית זו קיימת ,למשל,
בבני ברק ובבאקה אל-גרבייה ,שם התעסוקה משולבת במרקם העירוני ופרוסה לאורך הצירים או מפוזרת בחצרות
הבתים .ההזדמנויות הטמונות בתבנית זו הן ניצול מרבי של מצאי קרקע ותשתיות קיימות; אספקת מקומות עבודה
בתוך העיר ויצירת מגוון רחב של שימושים ושירותים בסמיכות לאזורי מגורים; פיתוח תחבורה ציבורית והפחתת התלות
ברכב פרטי; תמהיל של תעשיות כפוטנציאל לשיתופי פעולה מקומיים; יצירת מרחב עירוני קומפקטי ופעיל במשך כל
שעות היום .האתגרים שמציבה תבנית זו כוללים עומס על תשתיות מקומיות; קושי של הרשות במתן מענה לצרכים
הייחודיים של התעשייה; תקנים סביבתיים מחמירים בשל הקרבה למגורים; היעדר הסדרה מרחבית של אזור התעשייה;
אפשרות מוגבלת להתרחבות של מבני התעשייה; מורכבות המעוררת חיכוכים וקושי בפיתוח עתידי.
 סמיכות – אזור תעשייה הממוקם בסמוך לרקמה העירונית אך מנותק ממנה .תבנית הסמיכות ,לרוב תוצר של פיתוח
מתוכנן על פי תפיסת האיזוּר ,מבקשת לייצר יחסים תלויים כלכלית אך נפרדים מרחבית בין העיר לתעשייה .מבחינה
מורפולוגית ,הסמיכות מייצרת מערכת כפולה של תשתיות ,בעלת גבולות מוגדרים היטב ,המשקפת את ההפרדה בין
סביבת התעשייה לאזור המגורים .תבנית זו מאפיינת ,למשל ,את קריית גת ואת יוקנעם ,בדומה לכל הערים החדשות
בישראל ,שבהן קיימת הפרדה מתוכננת בין סביבת המגורים לאזורי התעשייה .ההזדמנויות הטמונות בתבנית זו הן
מענה תעסוקתי בקנה מידה אזורי וחיזוק הכלכלה העירונית; רווחים מארנונה ומיסוי; ניתוק יחסי בין סביבת המגורים
למטרדים וסיכונים ומזעור חיכוכים בין התושבים לתעשייה; סמיכות לעורקי תחבורה ראשיים ונגישות גבוהה בעיקר
לרכב פרטי ולכלי רכב כבדים לשינוע; אפשרות צמיחה וגמישות מרחבית עבור מבני התעשייה; קידום מרחב משולב
של מגורים ועבודה .האתגרים שמציבה תבנית זו כוללים ניצול לא מיטבי של מצאי הקרקע והתשתיות; נתק תדמיתי
ומרחבי בין התעשייה הנתפסת כחזקה לעיר שלרוב נתפסת כחלשה יותר; קושי של הרשות המקומית לספק שירותים
לתעשייה בשל ריבוי אינטרסים סותרים וחוסר התמקצעות; ריחוק התעשייה משירותים עירוניים; הפרדה היוצרת ניתוק
תפיסתי וקושי בתכנון הוליסטי של המרחב העירוני.
 אוטונומי – אזור תעשייה המהווה מתחם עצמאי במרחב האזורי .תבנית האוטונומי מתייחסת למרחב תעשייתי המתנהל
באופן עצמאי במישור המרחבי ,הניהולי והתפקודי .תבנית זו נוצרה בזיקה להתפתחות הכלכלה הגלובלית של תרבות
השירותים ,הניידות הגבוהה והידע הטכנולוגי .מבחינה מורפולוגית ,מרחבים אלה ,שהוקמו לרוב על בסיס תכנית ייעודית,
מאופיינים בסדר וברגולציה נוקשה .סביבות העבודה בתבנית זו הן בדרך כלל קמפוסים עצמאיים בעלי כניסות מבוקרות,
המקושרים לתשתיות תנועה ארציות .דוגמה לתבנית זו היא ,למשל ,פארק התעשייה איירפורט סיטי ,שממוקם בסמיכות
לנמל התעופה בן-גוריון ומתוכנן לעבור בו קו רכבת שיקשר אותו למוקדי מסחר במרכז הארץ .ההזדמנויות הטמונות
בתבנית זו הן מענה תעסוקתי אזורי ,בקרבה לתשתיות לאומיות; התמחות והתמקצעות ניהולית; פיקוח ושליטה על תמהיל
עסקי והסדרה מרחבית; בידול מיתוגי המעניק תחושת זהות; אפשרות צמיחה וגמישות מרחבית עבור מבני התעשייה;
פיתוח מרחב בעל זהות מגובשת המנוהל באופן מקצועי .האתגרים שמציבה תבנית זו כוללים צפיפות נמוכה; ניצול בזבזני
של קרקע ותשתיות וחיזוק התלות ברכב פרטי; ניצול לא מיטבי של המתחם ,בעיקר מעבר לשעות העבודה ,לתעסוקה
והכשרה; ריחוק מסביבות מגורים; מחסור בשירותים בסביבת מקום העבודה וצורך ביצירת שירותים ייעודיים לעובדים ,כגון
הסעדה והסעות; חלוקה בלתי שוויונית של רווחים בין אזורי התעשייה לרשויות סמוכות; ניצול בזבזני של משאבים ויצירת
אזור המתפקד במהלך שעות היום בלבד .מבחינה מרחבית ותכנונית ,נ.ע.מ .מתפתח לפי התבנית האוטונומית ,קרי ,אזור
תעשייה המהווה מתחם עצמאי במרחב האזורי .עם זאת ,התכניות השונות ברמה הארצית ,המחוזית והמקומית מסבות את
תשומת הלב התכנונית לזיקות נוספות עם הסביבה אשר עשויות להשפיע על ההתפתחות של נ.ע.מ .בעתיד.
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אזור תעשייה הממוקם בתוך הרקמה העירונית .לתבנית
המיזוג שייכים אזורים עירוניים המשלבים מגורים עם
תעשייה .תבנית זו היא לרוב תוצר של צמיחה עירונית לא
מתוכננת שיצרה מובלעות תעשייה בתוך סביבות מגורים
או תוצר של התפתחות היסטורית של תעסוקה זעירה ובתי
מלאכה על בסיס מסורתי או משפחתי.

מיזוג

אזור תעשייה הממוקם בסמוך לרקמה העירונית אך מנותק
ממנה .תבנית הסמיכות ,לרוב תוצר של פיתוח מתוכנן על
פי תפיסת האיזוּר ,מבקשת לייצר יחסים תלויים כלכלית אך
נפרדים מרחבית בין העיר לתעשייה .מבחינה מורפולוגית,
הסמיכות מייצרת מערכת כפולה של תשתיות ,בעלת גבולות
מוגדרים היטב ,המשקפת את ההפרדה בין סביבת התעשייה
לאזור המגורים.

סמיכות

אזור תעשייה המהווה מתחם עצמאי במרחב האזורי .תבנית
האוטונומי מתייחסת למרחב תעשייתי המתנהל באופן
עצמאי במישור המרחבי ,הניהולי והתפקודי .תבנית זו נוצרה
בזיקה להתפתחות הכלכלה הגלובלית של תרבות השירותים,
הניידות הגבוהה והידע הטכנולוגי .מבחינה מורפולוגית,
מרחבים אלה ,שהוקמו לרוב על בסיס תכנית ייעודית,
מאופיינים בסדר וברגולציה נוקשה .סביבות העבודה בתבנית
זו הן בדרך כלל קמפוסים עצמאיים בעלי כניסות מבוקרות,
המקושרים לתשתיות תנועה ארציות.

אוטונומי
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 2.2ניתוח המצב הקיים סטטוטורית
באזור התעשייה נ.ע.מ .קיימות תכניות רבות בקנה מידה ארצי ,מחוזי ומקומי ,שלהן השפעה על התכנון של הפארק .להלן פירוט
הנושאים העולים מתוך התכניות:
 תכניות מתאר ארציות :תכנית מתאר ארצית  35מתייחסת לנ.ע.מ .כמרחב הנמצא בתחום "מרקם כפרי" ,אשר פיתוח
יישובים ושטחי תעסוקה בו אמור להיעשות מבלי לפגוע באופיו הכפרי-חקלאי הכולל ,ותוך שמירה ,ככל האפשר ,על
רצף שטחים פתוחים וחקלאיים .בהוראות התכנית מצוין כי בהכנת תכנית שעיקרה תוספת שטח המיועד לתעסוקה
ישקול מוסד התכנון את השפעת התכנית על חידוש וחיזוק היישובים הקיימים .נוסף על כך ,תמ"א  22לייעור קובעת
כי קטעים בשוליים המזרחיים של שטח ההרחבה נמצאים בתחום "יער נטע אדם מוצע" .תכנון מפורט בשטח זה צריך
11
להיעשות על בסיס הנתונים הטבעיים של השטח ,תוך שמירת מאפייני הנוף ,הסביבה וחזות השטח.
 תכניות המתאר המחוזיות רואות בפארק אזור תעשייה מקומי .תמ"מ  14/4מייעדת את כל שטח הפארק (שלבים
א'-ד') ל"אזור תעשייה מקומי" .התכליות המותרות לאזור תעשייה מקומי הן תעשייה ,מלאכה ואחסנה לסוגיהן ,מסחר
ומשרדים וכל המתקנים והשירותים הדרושים להפעלתם ,ובלבד שיישמר אופיו של האזור כאזור תעשייה .תמ"מ 15/4
קודמה במקביל לתמ"מ  14/4וייעדה גם היא את כל שטח הפארק ל"אזור תעשייה מקומי" בעל שימושים ותכליות דומים,
אך קבעה ששטחי המסחר לא יעלו על  10%משטח התכנית.
תמ"מ  – 23/14/4ייעוד שלב ד' של הפארק נקבע כ"נוף כפרי חקלאי משולב" אשר השימושים והתכליות המותרים בו הם
חקלאות ,שטחים פתוחים לסוגיהם ,יישובים חדשים ,מבנים ומתקנים לספורט ,נופש ותיירות ללא אכסון מלונאי .הפארק
עצמו מסומן בסמל "אזור תעסוקה" ,אשר השימושים והתכליות המותרים בו הם כל סוגי התעשייה (למעט תעשייה
מזהמת ,מלאכה ,אחסנה ושירותים לוגיסטיים); מבני משרדים וכן מבנים ושטחים לצורכי רשויות מקומיות ,ממשלתיות
וציבוריות; שירותים תומכים לתעשייה ,לרבות שירותים טכניים ,משרדים לספקים ,שירותי ניהול ,שירותים פיננסיים
ועסקיים; שירותים לרווחת העובדים המועסקים ,ובכללם מוסדות ציבור ,רווחה ,ספורט ,הסעדה ומסחר ,הכל כשירותים
נלווים; שירותי תיירות ,מבנים ואולמות לאירועים ולכנסים ,שטחים לתצוגה ולירידים; שטחים פתוחים לסוגיהם; כל
הדרוש לתפקודם היעיל של שימושים אלה .שלב ד' מסומן כ"מרחב אקולוגי" המוגדר כשטח שמטרתו יצירת רצף של
שטחים פתוחים אשר בתחומם מתאפשרות תנועת בעלי חיים ותפוצה של צמחים .ממזרח לפארק מסומן שטח לאיתור
מאגר מי קולחין ,שטח למעבר קווי חשמל וסמל לשדה תעופה בינלאומי (שאין כוונה ליישמו).
תת"ל /14/4ב' – תכנית תשתיות לאומיות להתוויית מסילת ברזל מיד מרדכי דרך שדרות ונתיבות ועד אופקים .התכנית
שינתה את תוואי המסילה מתחום פארק נ.ע.מ .אל צדה המערבי של העיר נתיבות ,שם גם נקבעה והוקמה תחנת רכבת
הנמצאת במרחק כ 6-ק"מ מפארק התעשייה.
 תכניות מקומיות מאששות את התבנית הקיימת של נ.ע.מ .כפארק אוטונומי שאינו מתוכנן בזיקה ישירה להתפתחות
העתידית של נתיבות המתפתחת צפונה או בזיקה ליישובים הסמוכים .תכנית  – 328/02/7תכנית המתאר למועצה
אזורית שדות נגב (עזתא) קובעת את ייעודם של רוב השטחים סביב הפארק כשטחי חקלאות .בתחום המועצה האזורית
מצוי אזור תעשייה הצמוד לאזור התעשייה של נתיבות מדרום .תכנית  – 20/101/02/22תכנית מתאר נתיבות ,אשר
אושרה להפקדה ב ,2006-מציעה להרחיב את העיר צפונה ,אל מעבר לנחל בוהו .שמורת נחל בוהו מתוכננת כפארק
עירוני נרחב ,ממשק נופי בין שטחי העיר הקיימת להרחבה העתידית .תכנית /7מפ – 1033/תכנית לשדה תאים פוטו-
וולטאיים באדמות מושב בית הגדי מציעה לשנות שטח חקלאי לשטח המיועד לשדה פוטו-וולטאי בצמוד לשלב ד' של
פארק נ.ע.מ ,.מצדו המזרחי.
בחינתן של התכניות השונות מצביעה על שתי מגמות מנוגדות :בעוד התכניות הארציות והמחוזיות מבקשות לבחון השפעות
הדדיות בין אזורי תעסוקה ומגורים ומדגישות בעיקר את היותו של השטח חלק ממרקם כפרי בעל איכויות נופיות וחקלאיות,
התכניות המקומיות מביאות להתפתחותו של פארק התעשייה נ.ע.מ .באופן נבדל מהיישובים הסמוכים והתכנון אינו מיטיב
לנצל את ההזדמנויות באזור ,אשר עשויות לתרום בצורה רחבה יותר לתעשייה ,לכלכלה ,לתיירות ולתושבי האזור.
11

הוראות תמ"א  22כוללות סעיפי גמישות המאפשרים לשנות עד עשירית מייעוד היער בסמכות ועדה מחוזית ועד רבע משטח היער בסמכות המועצה הארצית.
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פארק תעשייה נ.ע.מ2016 ,.

21

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

שדרות
עזה

34
בתרונות רוחמה
25
293
פארק תעשייה נ.ע.מ.

שמורת בארי
נתיבות

רהט
R5

אזה"ת עידן הנגב
R 10

25

40
R 15

אופקים

ירושלים
אשדוד
אשקלון
עזה

נתיבות
פארק תעשייה נ.ע.מ.
באר שבע

המרחב האזורי של נ.ע.מ.
פארק נ.ע.מ .ממוקם בצומת בית הגדי :דרך 25
במערב ודרך  293בצפון ,בסמוך לנתיבות ,למושבי
המועצות האזוריות שדות נגב ומרחבים ,לשטחי
חקלאות וטבע .תחנת הרכבת הקרובה נמצאת
במרחק של כ  6.1ק"מ מהפארק (זמן הגעה ברכב
–  9דק' ,זמן הגעה באופניים בין  15-25דק').

פארק תעשיות נ.ע.מ.
אזור תעשייה
עיר
ישוב
יער | שמורת טבע
דרך ראשית
מסילת רכבת

22
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פארק התעשייה "ספירים"
כ 10-ק"מ מפארק נ.ע.מ
שטח 325 :דונם ( 400 +הרחבה).
סוגי תעשייה :מזון ,היי-טק ,טקסטיל,
פלסטיקה.

אזור התעשייה של נתיבות
ושדות נגב
כ 1-ק"מ מפארק נ.ע.מ
שטח 650 :דונם ( 100 +הרחבה).
סוגי תעשייה:
מפעלי עץ ,מתכות ,בתי אריזה ,נגריות
ועוד; ואזורי מסחר.
בא.ת .שדות נגב :בתי אריזה ,מבני
תעשייה לחומרי בנייה ,מכונות.
פארק תעסוקה "עידן הנגב"
כ 15-ק"מ מפארק נ.ע.מ
שטח 800 :דונם בפיתוח (מתוך
.)4500
שטח אזור תעשייה רהט 450 :דונם
סוגי תעשייה :תעשייה נקייה ,מסחר,
מכללה רב תרבותית ,מרכז רפואי
ומבני ציבור.
אזור התעשייה של אופקים
כ 10-ק"מ מפארק נ.ע.מ
שטח 650 :דונם ( 650 +הרחבה).
סוגי תעשייה :מבני תעשייה לחומרי
בניין ,טקסטיל.

(מיפוי :מוססקו אדריכלים)

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

שדרות
עזה

34
בתרונות רוחמה
25

293
פארק תעשייה נ.ע.מ.

שמורת בארי
נתיבות

רהט
R5

אזה"ת עידן הנגב
R 10

25

40
R 15

אופקים

תפרוסת אזורי תעשייה במרחב האזורי של נ.ע.מ.
בתחום מרחב הייחוס קיימים  13אזורי תעשייה ,מהם שבעה בטווח של עד  15ק"מ:
מבועים ,שדרות ,פארק תעשיות ספירים ,שער הנגב ,נתיבות החדש ,שדות נגב ,אופקים.

פארק תעשיות נ.ע.מ.
אזור תעשייה
עיר
ישוב
דרך ראשית
מסילת רכבת

23

24

פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

שטחים פתוחים חקלאיים ושל נוף טבעי.
שינוי מופע בצורה מחזורית לאורך השנה,
חריש ,צמיחה ,קציר.

נוף מעשה ידי אדם ,שדות חקלאיים.

מופע טבע משתנה בהתאם לעונות
השנה .גווני צהוב בקיץ ובסתיו ,ירוק
בחורף ובאביב .בעונת החורף פריחת
כלניות באזור מהווה מוקד משיכה
לתיירות (פסטיבל דרום אדום).

יערות מסוגים שונים (כגון יערות אורנים
או יערות אקליפטוס) .ייעור בעיקר
בערוצי הנחלים (שטח משופע אשר אינו
משמש לחקלאות) .בחלק מן היערות
חניונים לרווחת הציבור.

ערוצי הנחלים מהווים מרחב נוף טבעי
רציף המקשר בין אזורים השונים .מופע
מרשים בנחלים הגדולים ,שטחי יער נטע
אדם ,ושטחי צומח טבעי .מסדרון אקולוגי
לבעלי חיים וצומח בין שטחים חקלאיים.
(מיפוי :רימון סביבה ונוף בע"מ)

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

שדרות
עזה

בתרונות רוחמה

שמורת בארי
34

293

פארק תעשייה נ.ע.מ.

נחל גרר

נתיבות

נחל שובה

R5

נחל גרר
R 10

25

אופקים
המרחב האזורי של נ.ע.מ :.תפרוסת שמורות טבע ויערות קיימים ומתוכננים
האתר נמצא במרחב נוף כפרי-חקלאי .פארק תעשיות נ.ע.מ .נמצא ביחידת נוף מישור
חוף הנגב .יחידת נוף זו היא יחידה גדולה הכוללת את כל סביבת אזור התכנון.

פארק תעשיות נ.ע.מ.
שמורת טבע
יער קיים
יער מתוכנן
ישוב
דרך ראשית

25
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•תמ"א  - 35קבעה "מרקם כפרי" אשר פיתוח שטחי
תעסוקה בו צריך להיעשות מבלי לפגוע באופיו
הכפרי-חקלאי ותוך שיקול ההשפעה על חידוש וחיזוק
יישובים קיימים.
•תמ"א  - 22קבעה "יער נטע אדם מוצע" בשולי
שטח ההרחבה בו תכנון מפורט צריך להיעשות תוך
התייחסות לשמירת מאפייני נוף.

•תמ"מ  - 23/14/4קבעה "אזור תעסוקה" ובו מגוון
שימושים מותרים ו"מרחב אקולוגי בתחום ההרחבה
כשטח שמטרתו ליצור רצף של שטחים פתוחים.
•תכנית  - 328/02/07תכנית המתאר לשדות נגב קבעה
את רוב השטחים שמסביב לפארק כשטחי חקלאות.
•101/02/22א'  -תכנית מתאר נתיבות קבעה שטחי
תעשיה בדרום העיר בצמוד לשטחי התעשיה של
שדות נגב.

•תכנית  328/02/7/2קבעה כ 1000-ד' לשטחי תעשייה.
•תת"ל /14/4ב' מסילת ב"ש-אשקלון נמצאת בשלבי
ביצוע.
•תכנית  20/101/02/22לנתיבות אושרה להפקדה
ב 2006-מרחיבה את העיר צפונה .
•הרחבת הפארק ב 2000-ד' נוספים נמצאת בתחילת
תכנון.
•תכנית /7מפ 1033/קובעת שדה לתאים פוטו-וולטאים
•תיקונים לתכנית  328/02/7/2הוסיפו שטח למבני
ציבור ,איחדו מגרשים וביטלו דרך במתחם טרה.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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אקולוגיה וסביבה
•פארק נ.ע.מ .מצוי בתוך מרחב כפרי וצמוד ל"מרחב
אקולוגי" .לפיכך ,יש מקום להתייחס להיותו של
הפארק חלק ממרחב נופי הכולל ערכי טבע וחקלאות.
•בסביבת הפארק מצויים ומתוכננים מתקני תחבורה
ותשתית היכולים להשפיע על התפיסה הסביבתית
בפארק  -מסילת הרכבת ,שדה תאים פוטו-וולטאים,
קווי תשתית.
•שטח ההרחבה מישורי ברובו אך עוברים בו שני
יובלים של נחל הגדי שבהם השיפועים גדולים יותר .זו
הזדמנות המאפשרת להעשיר את הפיתוח הנופי של
הפארק ולתת מענה לנושאים אקולוגיים ובהם טבע
עירוני וטיפול במי נגר.
•התכנית לנ.ע.מ כללה מגוון שטחי מגרשים אשר רובם
אוחדו למגרשים גדולים .לגודל המגרשים השפעה
על הסביבה הפיזית והחברתית ובמיוחד על היכולת
להטמיע עקרונות כמו סימביוזה תעשייתית.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

רדיוס ייחוס

סוג רשות

רשות מקומית

מספר ישובים

אוכלוסיה

רדיוס א'

עירייה

אופקים

1

23,998

נתיבות

1

26,710

שדרות

1

20,730

רהט

1

51,687

בני שמעון

5

2,762

מרחבים

15

10,096

שדות נגב

16

7,730

שער הנגב

11

6,014

אבו בסמה

1

328

52

150,055

קריית מלאכי

1

20,570

קריית גת

1

47,430

אשקלון

1

111,852

באר שבע

1

194,260

עומר

1

6,492

תל שבע

1

15,203

לקיה

1

9,591

מיתר

1

6,162

להבים

1

5,807

שגב-שלום

1

7,323

חורה

1

16,600

אשכול

28

9,994

באר טוביה

24

20,495

בני שמעון

10

4,328

חוף אשקלון

19

12,745

לכיש

15

8,540

שפיר

13

8,920

אבו בסמה

2

5,674

סה"כ רדיוס ב'

122

511,986

77%

סכום כולל

174

662,041

100%

מועצה אזורית

סה"כ רדיוס אי
רדיוס ב'

עירייה

מועצה מקומית

מועצה אזורית

דמוגרפיה במרחב האזורי (נתונים :פיטלסון ,שילה ,יעקובסון אדריכלים)

%

23%
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 2.3מאפיינים של המרחב האזורי
במרחב הייחוס האזורי של אזור תעשייה נ.ע.מ( .ברדיוס של עד  30ק"מ) ערים מסדר גודל בינוני ,מושבים וקיבוצים קטנים.
לתפרוסת היישובים בסביבה המאפיינים הבאים:
 דמוגרפיה .תפרוסת היישובים צפופה באופן יחסי .ברדיוס א' (עד  15ק"מ) מצויות ארבע עיריות ושלוש מועצות אזוריות.
ברדיוס ב' ( 15עד  30ק"מ) פועלות שלוש עיריות וכמה מועצות אזוריות ומקומיות .ברדיוס א' כ 150,055-תושבים,
רובם מתגוררים בארבע הערים שדרות ,אופקים ,נתיבות ורהט .ברדיוס ב' כ 511,986-תושבים ,רובם מתגוררים בערים
קריית גת ,אשקלון ,באר שבע ,קריית מלאכי והמועצה האזורית באר טוביה (מיקומן נושק לרדיוס) .מספר התושבים
ברדיוס של עד  30ק"מ מהפארק הוא בסך הכול כ .650,000-נתוני הלמ"ס מצביעים על גידול של כ 7%-באוכלוסייה
בעשור האחרון ,מגמה הצפויה להימשך ואף להתחזק בעקבות מדיניות הממשלה .מגמה נוספת היא ההתחזקות של
האוכלוסייה החרדית במרחב הייחוס.
 תעסוקה .קרוב למחצית מהאוכלוסייה היהודית באזור הייחוס משתכרת שכר מינימום ( 46%ברדיוס א' 40% ,ברדיוס
ב') .בקרב האוכלוסייה הלא יהודית שיעור המועסקים בשכר מינימום גבוה בכ 13%-מאשר באוכלוסייה היהודית (58%
ברדיוס א' 54% ,ברדיוס ב') .חמישית מכלל השכירים במרחב הייחוס מתגוררים בתחומי רדיוס א' וכל השאר ברדיוס ב'.
מספר השכירים הגבוה ביותר מתגורר בערים באר שבע ,אשקלון וקריית גת ,המהווים יחד (כ )147,000-יותר ממחצית
המועסקים בכל המרחב (כ.)250,000-
 תעשייה .פארק נ.ע.מ .ממוקם במחוז דרום ,בנפת באר שבע ,במרחק כ 30-ק"מ מאשקלון ומבאר שבע וכ 20-ק"מ
ממחלף קמה (כבישים מספר  6ו .)40-בתחום מרחב הייחוס קיימים  13אזורי תעשייה ,מהם שבעה בטווח של עד 15
ק"מ :מבועים ,שדרות ,פארק תעשיות ספירים ,שער הנגב ,נתיבות החדש ,שדות נגב ,אופקים; ושישה בטווח של  15ק"מ
עד  35ק"מ :באר שבע ,פארק תעשייה עומר ,פארק תעסוקה עידן הנגב ,רהט ,פארק תעשייה קריית גת ,אשקלון .גודל
המגרשים באזורי התעשייה מגוון ,רובם מגרשים קטנים (כ 1-דונם) ומיעוטם לטובת מפעלי עוגן גדולים מאוד (מעל 30
דונם) .שישה מבין  13אזורי התעשייה גדולים (מעל  1,000דונם) ,אך למעט אזור תעשייה אופקים כולם ממוקמים מחוץ
לטווח של  15ק"מ מאזור התעשייה נ.ע.מ .אזורי תעשייה הגדולים (הספציפיים) מקדמים חשיבה אסטרטגית המלווה
במיתוג ומשלבים גם היבטים של חינוך ושימושים נוספים כמו מסחר ,תיירות ,תרבות ,פנאי ורפואה.
 חינוך .מערכת החינוך התיכוני ומוסדות ההשכלה הגבוהה במרחב הייחוס מתבססת בעיקרה על בתי ספר המיועדים
לציבור החילוני ,הדתי-ציוני והחרדי 12.השכלה גבוהה והכשרה מקצועית ניתן לרכוש על יסוד שיתוף פעולה עם מוסדות
דוגמת מכללת ספיר ,מכללת אחווה ,המכללה האקדמית אשקלון ,המכללה האקדמית על שם סמי שמעון ,מכללת
קיי ואוניברסיטת בן-גוריון .בצפון הנגב לא פועל בית ספר מקצועי .בבאר שבע פעלו כמה בתי ספר מקצועיים ,אך הם
נסגרו עקב רישום נמוך .נוסף על כך ,משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל משקיע בפרויקטים כמו מו"פ (בשדות נגב מו"פ
המתמקד במחקרי חינוך וקהילה) ,להב"ה (באופקים ,ברהט ובנתיבות) ,חוגים/תכניות מצוינות ,מרכזים ליזמות וחדשנות
(נתיבות נקבעה כעיר שבה ניתן להקים מרכז כזה ,בבאר שבע פועל מרכז כזה) וגני מדע.
 סביבה .האתר נמצא במרחב נוף כפרי-חקלאי .פארק תעשיות נ.ע.מ .נמצא ביחידת נוף מישור חוף הנגב .יחידת נוף
זו היא יחידה גדולה הכוללת את כל סביבת אזור התכנון .מבין המדדים הקובעים את רגישות יחידת הנוף ,חקלאות,
מורשת והשתמרות קיבלו את הערכים הגבוהים ביותר .בסמיכות לאזור התעשייה נ.ע.מ .שטחים פתוחים ,יערות נטע
אדם ,שמורות טבע ,גנים לאומיים ,ואתרי מורשת .מדרום לאזור התכנון זורם נחל גרר ,וערוצי נחל הגדי מובילים מאזור
התכנון אל נחל גרר.
 תנועה .התנועה במרחב הייחוס נעשית בעיקר בכלי רכב פרטיים .קיימת תשתית של רכבת (פארק נ.ע.מ .ממוקם
בסמוך לתחנת רכבת נתיבות) ומערכת של שבילי אופניים בכמה יישובים .למרות הסמיכות הגבוהה בין היישובים ,לא
12

בהתאם למידע שהתקבל מד”ר יוחנן דורון ,ראש מנהל חינוך בעיריית נתיבות ,הקמת מוסדות חינוך העונים על צורכי האוכלוסייה החרדית נדרשים לתנאים הבאים:
שיתוף הרבנים בתהליך קבלת ההחלטות ובהקמת המוסד; אישור לפיתוח מקצועות מועדפים מהרבנים ,דוגמת מיזוג אוויר ,חשמל ,אלקטרוניקה ,ניהול ומזכירות;
הפרדה מגדרית מוחלטת בקרב התלמידים והסגל ובסביבות העבודה בהם יתמחו; הקמת גדר אטומה המקיפה את חצר ושטח בית הספר לבנות; פיתוח בית ספר
צומח ,כך שכבר עם פתיחתו יותיר רושם של הצלחה בקרב הרבנים והאוכלוסייה.
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קיימת קישוריות בין היישובים או מערכות משותפות (כמו למשל שאטלים מאזור הרכבת או מערכת משולבת של שבילי
האופניים בין המושבים ,העיר נתיבות ונחל גרר).

 2.4הזדמנויות מקומיות ואזוריות בפיתוח חזון לנ.ע.מ.
על בסיס המיפוי לעיל התגבשה רשימה של נושאים והזדמנויות בפיתוח החזון העתידי של נ.ע.מ .וקידומו כאזור תעשייתי אזורי
מובהק וייחודי בארבעה תחומים :עיר ותעשייה ,קהילה וחינוך ,תחבורה וסביבה ,חקלאות ותיירות.
 עיר ותעשייה .פארק התעשייה נ.ע.מ .מצוי בסמיכות לנתיבות אך במנותק ממנה .בהתאם להוראות תמ"א  ,35יש לבחון
את השפעת הפארק על העיר ועל שאר היישובים בסביבה .תכנית המתאר שנמצאת בהכנה לנתיבות ,המגדילה את
העיר צפונה ,והתמ"מ המגדירה את כיוון הפיתוח של נ.ע.מ .דרומה אינן עוסקות בנתק הקיים בין העיר לאזור התעשייה
ובמידה רבה מעצימות נתק זה .נוסף על כך ,בסמוך לנ.ע.מ .מצויים שני אזורי תעשייה פעילים – של נתיבות ושל המועצה
האזורית שדות נגב .תכנון הפארק מהווה הזדמנות להעריך את הזיקות בין שלושת אזורי תעשייה אלו.
מבחינת מגוון של תעסוקה ותעשיות ,התכנון הקיים של נ.ע.מ( .שלבים א'-ג') כולל מגוון שטחי מגרשים בשטח של 1.6
דונמים עד כ 10-דונמים .אולם בפועל אוחדו מרבית המגרשים הקטנים (ואף המגרשים הגדולים) למגרשים בני עשרות
דונמים ,לפחות במקרה אחד תוך ביטול דרך ציבורית .במסגרת התכנון האסטרטגי ,קיימת הזדמנות לחשיבה חדשה
על מערך המגרשים ולגמישות תכנונית ,באופן שעשוי להשפיע על הסביבה הפיזית והחברתית ובפרט על היכולת
להטמיע עקרונות כמו סימביוזה תעשייתית ושיתוף משאבים ,עקרונות שעליהם נשענת תפיסת שרשרת הייצור המלאה.
הסימביוזה היא תהליך שבו תוצר לוואי של פעילות אחת הופך למשאב עבור פעילות אחרת .לעתים קרובות לא ניתן
13
למצוא בתחום אזור תעשייה אחד שני עסקים היכולים להשתמש האחד בתוצרי הלוואי של האחר.
בתחום הבינוי ,בדומה לאזורי תעשייה רבים ברחבי הארץ ,בתכנית הקיימת אין נספח בינוי והוראות הבינוי והעיצוב
שבה מצומצמות .ניסוח הוראות בינוי המאפשרות זיקה בין המרחב הציבורי לבנוי ,הן של העובד והן של המבקר ,עשוי
להשפיע על חווית המשתמש בפארק.
 קהילה וחינוך .בתחום החינוך קיימות כמה הזדמנויות אשר עשויות לתת מענה הן להיבט התעסוקתי והן להיבט
התיירותי .בנ.ע.מ .עתיד לקום בית ספר תעשייתי /מקצועי למגזר החרדי ושאינו חרדי ,אשר יענה על הצורך הקיים
במערכת החינוך המקומית (בנתיבות) והאזורית (אשכול נגב מערבי) בהכשרה של בעלי מקצוע עדכניים ,שכפי הנראה
לא יהיו זכאים לתעודת בגרות אך יוכלו להשיג תעודה מקצועית שתבטיח להם אופק תעסוקתי מכובד .נוסף על כך ,בית
הספר אמור לתת מענה גם לצורך בהכשרה ובהעשרה של עובדי המפעלים בנ.ע.מ .והנו בעל פוטנציאל להפוך למרכז
להכשרה תעסוקתית לאזור כולו .ההיבט החינוכי בא לידי ביטוי גם בתכנון עתידי של מעונות לגיל הרך .בצד היותם של
המעונות שירות לרווחת עובדי הפארק ,הם מהווים פוטנציאל ליצירת קשרים קהילתיים בין עובדי העסקים השונים ובין
הפארק ליישובי הסביבה.
 תחבורה וסביבה .מבחינת קישוריות ,הפארק נמצא בסמוך לעיר נתיבות ולתחנת הרכבת אשר בה .קו הרכבת העובר
בנתיבות מחבר בינה לבין ערים מרכזיות בסביבת הפארק .כמו כן מתוכנן להיפתח קו המשך ,אשר יחבר ערים נוספות
לנתיבות .לקו זה פוטנציאל גדול לשיפור נגישות היוממים לפארק וייתכן שגם לשינוע חומרי גלם וסחורות אל הפארק
וממנו .בסביבת הפארק מצויים ומתוכננים כמה מתקני תחבורה ותשתית :מסילת הרכבת אשדוד-באר שבע ותחנת
נתיבות ,שדה תאים פוטו-וולטאיים וקווי תשתית .לאלו פוטנציאל להשפיע על התפיסה הסביבתית של הפארק.
נוסף על כך ,כיום אין שבילי אופניים בפארק או בסביבתו ,אך ישנם כמה יישובים בקרבתו (עד  5ק"מ) אשר יכולים
לאפשר יוממות בעזרת אופניים .לבחינה מערכתית של נושא שבילי האופניים יש פוטנציאל לחזק את הקשרים בין
היישובים באזור ואת תיירות המטיילים.
הנושאים הסביבתיים והאקולוגיים מעוגנים בתכניות מחוזיות ,הכוללות את שטח פארק התעשייה בתחום "מרחב
13

סימביוזה תעשייתית חורגת לא פעם מתחום גבולות אזור התעשייה אל סביבתו הקרובה או הרחוקה .סימביוזה תעשייתית דורשת יצירת התאמה בין תהליכי ייצור
הכדאית לכל הצדדים .סימביוזה תעשייתית כוללת בין השאר :שימוש בפסולת לתהליכי ייצור ,שימוש בעודפי אנרגיה ,ביו-גז ויצירת אנרגיה מפסולת ,העדפת שימוש
ומחזור מים משותפות ומערכות
הדדי בייצור מקומי .שיתוף משאבים כולל בין השאר :פיתוח מערכות משותפות לטיפול בשפכים ובפסולת ,פיתוח מערכות ניקוז ִ
תקשורת ואינטרנט ,פיתוח מערכות ייצור אנרגיה משותפות ,שיתוף פרוגרמתי.
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אקולוגי" ,והם עשויים להוות הזדמנות למסגר את תכנון הפארק ופיתוחו סביב נושאים אלו .שטח ההרחבה מישורי
ברובו ,בשיפועים של עד  ,5%אך עוברים בו שני יובלים של נחל הגדי שבהם השיפועים גדולים יותר .מישוריות השטח
מאפשרת גמישות רבה ונוחות בפיתוח הפארק ,אולם יש לראות גם בתוואי היובלים הזדמנות להעשיר את הפיתוח הנופי
של הפארק ולתת מענה לנושאים אקולוגיים ובהם טבע עירוני וטיפול במי נגר.
 חקלאות ותיירות .אתרי טבע ותיירות חקלאית מצויים ברבים מיישובי הסביבה הקרובה לנ.ע.מ .ויכולים לשמש בסיס
לתשתית תיירותית באזור התעשייה עצמו .התיירות בנגב המערבי נשענת על שני צירים מרכזיים :אתרי טבע ובהם נחלי
הבשור ,שקמה וגרר ואתרי פריחה עונתיים הממותגים בעיקר סביב פריחת הכלניות כ"דרום אדום"; תיירות חקלאית
הכוללת עסקים בקנה מידה מקומי לאירוח ולהסעדה ותעשייה חקלאית מקומית 14.כמה מהמפעלים הממוקמים בנ.ע.מ,.
ובראשם מפעל טרה ,עוסקים בעיבוד תוצרת חקלאית .למפעלים אלו פוטנציאל תיירותי כל אחד בפני עצמו ובאופן רחב
יותר אם יפותחו כחלק מתפיסה כוללת הקושרת אותם זה לזה ולתעשייה חקלאית המתקיימת מחוץ לנ.ע.מ.
נוסף על כך ,קיימת הזדמנות ליצירת קשר עם רשות העתיקות לשם פיתוח של אתרים בתוך הפארק .בשטח פארק
התעשייה הקיים נמצאו שרידי עתיקות .העתיקות נותרו כתל המוגבה מסביבתו בגובה  5מטרים .מהתל ניתן לקיים
כיום תצפית לעבר פארק התעשייה .ברשות העתיקות בוצע תכנון מוקדם לפיתוח התל ,הכולל הסדרת גישה נגישה
באמצעות רמפות ,ייצוב מדרונות באמצעות כוורות ,פיתוח רחבות ישיבה ותצפית מרחפים .גיבוש תפיסה כוללת לנושא
העתיקות עשוי לגבות את העניין התיירותי והחינוכי באתר .יתר על כן ,למרבית הנושאים המפורטים בסעיף תחבורה
וסביבה לעיל יש משמעות גם בהיבטים תיירותיים ,בדגש על ההיבטים החינוכיים והקהילתיים.

...
על רקע מיפוי ההזדמנויות ,התכנית האסטרטגית מבקשת לבחון מחדש את המתווה הרצוי לעתיד נ.ע.מ ..נ.ע.מ .אמנם התפתחה
לפי המודל האוטונומי ,אולם בשלב תכנון ד' ניתן לקדם בה סדר יום תכנוני אשר עשוי להשפיע על היישובים הסמוכים ועל
האזור כולו ,ואשר מכיר בכך שאין הכרח שנ.ע.מ .ימשיך להתפתח לפי המודל האוטונומי בצורה מוחלטת.

 14מידע רב בנושאים תיירותיים מרוכז באתר עמותת שדות שקמה בשור http://www.habsor.co.il
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 .3גיבוש אסטרטגיה וחזון לנ.ע.מ .בקנה מידה מקומי-אזורי
נקודת המוצא בגיבוש החזון לנ.ע.מ .היא כי יש לאתגר את ניתוקו המרחבי של אזור התעשייה מסביבתו באמצעות יצירת שכבה
מרחבית-תפקודית המציעה פעילויות שונות שיתרמו לקישוריות גבוהה בין האזור ליישובים הסמוכים .זאת הן באמצעות פיתוח
של מוקדי חינוך ושהייה באזור ובסביבתו והן באמצעות הגברת הקישוריות והנגישות לאתר ולמסלולי הטיול באזור .נקודת מוצא
זו עומדת בבסיס כמה חלופות אסטרטגיות נושאיות לפיתוח עתידי .להלן פירוט עקרוני של החלופות ,המוצגות באמצעות קו
חזון כללי ,תוך התייחסות להיבטים תכנוניים ייחודיים באופן המבליט את מאפייני כל חלופה.

 3.1קווי חזון מוצעים
 פארק תעשייתי-אקולוגי
לקו החזון התעשייתי-אקולוגי יתרון פוטנציאלי במיתוג וביצירת זהות לפארק .זהו נושא פופולרי וחיובי העומד על סדר
היום הציבורי ,ולכן בעל פוטנציאל לגיוס משאבים ממקורות ציבוריים ,פרטיים ופילנתרופיים .נוסף על כך ,חזון זה ניתן
לשעתוק ולשכפול בפארקים נוספים ברחבי הארץ; הוא ניתן ליישום לאורך זמן אך תלוי בכוחות הניהוליים של אזור
התעשייה .היתרון בכך הוא שקידומו אינו תלוי בגורמים קהילתיים או ברשויות ,אך יש גם חיסרון בכך שהקשר שלו
ותרומתו לקהילה אינם ישירים .ברמה האזורית יתרום יישומו של חזון זה לפתרון בעיות סביבתיות אזוריות ,למיתוג
הפארק ואף לתיירות תעשייתית.
 פארק תעשייתי-אורבני
לקו החזון התעשייתי-אורבני יתרון ברמה האזורית כמוקד משיכה ליישובים הסמוכים ולאזור כולו .חזון זה עשוי להיות
פרויקט דגל מחולל שינוי ברמה הלאומית ,וברמה המקומית עשוי ליצור אזור פוטנציאלי להכנסות מארנונה .האתגרים
ביישום חזון זה עשויים להיות התנגשות אפשרית בין שימושי מסחר ובילוי לשימושי תעשייה ,תחרות עם שימושי מסחר
ובילוי ביישובי הסביבה ואפשרות לפגיעה בהם .קידומו של פארק תעשייתי-אורבני הוא אתגר מורכב ,וייתכן כי יישומו
יהיה קשה בתנאים הרגולטוריים והפוליטיים הנוכחיים.
 פארק תעשייתי-חינוכי
לקו החזון התעשייתי-חינוכי יתרונות בכל הנוגע להכשרה טכנולוגית ולהגדלת מיומנותם של עובדי ייצור ,נושא חשוב
לחוסן הכלכלי של מדינת ישראל .נושא זה ,הנמצא על סדר היום בפארק ,עשוי לתרום לעסקים בפארק ולקהילה ביישובי
הסביבה .חשוב לציין כי נושא זה דורש יישום והתמחות בתחום שאינו בבסיס הידע של מנהלת הפארק והעסקים בו.
 פארק תעשייתי-חקלאי
לקו חזון תעשייתי-חקלאי ,יתרון ברמת הקשר לסביבה ברמה תעסוקתית וברמת הזהות היישובית והנופית אשר
לחקלאות יש בה מקום משמעותי .לתעשייה חקלאית ובמיוחד לתעשיית מזון המתבססת על עיבוד תוצרת חקלאית יש
פוטנציאל למינוף הפארק מבחינה תדמיתית ותיירותית .מספר מפעלים ועסקים שכבר ממוקמים בפארק ,כולל "טרה"
כמפעל דגל ,יוצרים בסיס לתפיסה זו.
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קו חזון | פארק אקו-תעשייתי
מצב קיים

היבטים סביבתיים משולבים בפארק כחלק מהדרישות
הסביבתיות של התב"ע .הועלו מספר יוזמות לשירותים
משותפים .עם זאת ,נושאי סביבה אינם ערך מוביל
בתפקוד הפארק.
הפארק אינו מקיים מערכת קשרים עם מוקדי תעשייה
בסביבה ומנצל בצורה חלקית את קרבתו לרכבת.





חזון אפשרי?





פארק תעשיות נ.ע.מ .כפארק תעשייתי-אקולוגי יעודד
חדשנות סביבתית בכל הנוגע לבנייה ירוקה ולאקולוגיה
תעשייתית.
הפארק יפתח מערכות ושירותים המגדילים את עצמאותו
מבחינת תפקודית וניהולית בדגש על טיפול בנושאים
סביבתיים.

עקרונות תכנוניים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1דגש על יצירת פארק הנשען על עקרונות סביבתיים ומשלב טכנולוגיות ידידותיות לסביבה ברמת הפארק כולו וברמת
המפעל הבודד.
2פארק התעשייה יהיה גוף עצמאי ,המסוגל במידה רבה לספק את צרכיו ולטפל בכוחות עצמו בפסולת ובתוצרי הלוואי של
המפעלים שבתוכו.
3פיתוח מערכות ומתקנים משותפים ,בין השאר לטיפול בפסולת ,ליצירת אנרגיה ולניצול משאבים יעיל.
4תכנון הפארק יתחשב בערכי נוף ,טבע וחקלאות בסביבתו; תכנון השטחים הפתוחים יתחשב בתנאים האקלימיים
והייחודיים בבחירה של צמחייה ,משטחי כיסוי וכיוצא בזה.
5שימוש בשטחים הפתוחים ובפיתוח הנופי כמרכיב משמעותי (למשל בהיבטי ניקוז ,מים אפורים ,טבע עירוני).
6הנגשה של חינוך סביבתי במרחב הציבורי.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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קו חזון | פארק אורבני-תעשייתי
מצב קיים

פארק נ.ע.מ .מתקיים בצד נתיבות כאזור תעשייה אוטונומי
שאינו מקיים קשרים עם סביבתו.
מערכת הדרכים ושטחים בעלי אופי חקלאי מגבירים את
הנתק בין הפארק לבין נתיבות.
התכנון להתפתחות נתיבות ולהרחבת הפארק ממשיך
ומעצים מגמה זו.







חזון אפשרי?





פארק תעשיות נ.ע.מ .כפארק תעשייתי אורבני יציע מרקם
עירוני ומרקם חיים פעיל ,המשלב שימושי תעשייה עם
שימושי תעסוקה אחרים ,מסחר ,בילוי ופנאי.
הפארק יהווה מוקד משיכה לתושבי האזור בכלל ולתושבי
נתיבות בפרט ויציע שירותים ופעילויות מגוונים.

עקרונות תכנוניים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1דגש על יצירת פארק הכולל פעילויות שונות במשך שעות היממה בעבור קהלים מגוונים.
2פארק התעשייה יהיה מחובר לסביבתו ובפרט לנתיבות הסמוכה ,תוך שימוש בשירותים הקיימים בעיר ומתן מענה
פרוגרמתי לשירותים החסרים בה.
3תכנון הפארק ותכנונה של נתיבות יפתחו מרקם עירוני המשכי ומערכת של קשרים וחיבורים להולכי רגל ,לרוכבי אופניים
ולתחבורה ציבורית ופרטית.
4יצירה של מנעד תעסוקתי בפארק ,לרבות עסקים קטנים.
5דגש על התעשייה כחלק מהמרחב העירוני ובחינה של שימושים נלווים כמו מגורים ומלונאות בתוך הפארק.
6יצירת מרחב ציבורי תוסס ופעיל ,ובייחוד רחובות נעימים להליכה ולשהייה.
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קו חזון | פארק חינוכי-תעשייתי
מצב קיים

בית ספר תעשייתי הינו אחד הרעיונות המקודמים על ידי
מינהלת נ.ע.מ .תוך שיתוף פעולה עם מינהל החינוך של
עיריית נתיבות ותיאום עם מפעלים בפארק.



חזון אפשרי?





פארק תעשיות נ.ע.מ .כפארק תעשייתי חינוכי ומוקד של
ידע הן למפעלים ולעסקים שבתוכו והן לקהילה החיה
בסביבתו.
הפארק ישלב בין פעילות ייצור לפעילויות חינוך ,לימוד
והעשרה לעובדי המפעלים ,לרבות הכשרת עובדים
חדשים ,ולקהילה בכללותה.

עקרונות תכנוניים
.1
.2
.3
.4
.5

1דגש על יצירת פארק המשלב טכנולוגיות ייצור מתקדמות ברמת המפעל והקניית מיומנות מקצועית לעובד.
2פארק התעשייה יהיה מחובר לאזור בכללותו ולנתיבות בפרט במישור החברתי והחינוכי ,באופן שיעודד תחושת שייכות
וגאווה ביחס לפארק ובפעילויות המתקיימות בו.
3תכנון הפארק יתחשב בשירותים לקהילה ,הן ברמת הפרוגרמה והשטחים הבנויים והן בפיתוח המרחב הציבורי ,ויכלול
נקודות מפגש בין העסקים בפארק למבקרים בו.
4שילוב פעילות בית ספר תעשייתי ותהליכי לימוד אחרים בפארק עצמו ויצירת קשרים עם מוסדות חינוך באזור.
5חשיפת תהליכי ייצור  ,מתן מידע והסברים עליהם לקהל המבקרים בפארק.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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קו חזון | פארק חקלאי-תעשייתי
מצב קיים

מספר מפעלים בפארק ובראשם מפעל טרה הנם
מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית.
עם זאת ,אזור התעשייה נ.ע.מ .מפותח במנותק מהסביבה
החקלאית והטבעית הסובבת אותו.





חזון אפשרי?





פארק תעשיות נ.ע.מ .כפארק תעשייתי חקלאי ישמש
כמוקד הנותן שירותים לענפי החקלאות באזור וכמרכז
לתעשיית מוצרים חקלאיים ולתעשיית המזון ברמה
הארצית.
הפארק ישתלב בסביבתו מבחינה נופית ויהיה חלק
ממערך של תיירות חקלאית בנגב המערבי.

עקרונות תכנוניים
.1
.2
.3
.4

1דגש על יצירת פארק המשלב תעשייה חקלאית מתקדמת עם תעשייה חקלאית “מסורתית” בקנה מידה מקומי (מחלבות,
בתי בד ,יקבים).
2פארק התעשייה יהיה מחובר לאזור בכללותו ,באמצעות קישורים וחיבורים פיזיים וקהילתיים בין היישובים הכפריים
בסביבה לפארק ,לנתיבות וליישובים העירוניים האחרים.
3תכנון הפארק ופיזור השימושים וייעודי הקרקע בו ייצרו קשר בין הפעילויות בעלות האופי החקלאי לשיתופי פעולה
ברמה התפקודית ,הסביבתית והתיירותית.
4תכנון הנוף של הפארק ישלב מרכיבים חקלאיים וישמר חלק מהגידולים החקלאיים בשוליו.
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 3.2הערכת קווי החזון המוצעים
בהערכת קווי החזון 15הוצגו לדיון השאלות הבאות :אילו קווי חזון יוצרים את מרב ההזדמנויות עבור פארק נ.ע.מ ?.מה בקווי
החזון תורם לתפקוד נ.ע.מ .כפארק תעשייה? מה עלול לפגוע בתפקודו? האם יש קווי חזון העומדים בסתירה אלו לאלו? האם יש
כאלו המשתלבים זה בזה? האם יש קווים נוספים שניתן להציע כחלק מהחזון לפארק נ.ע.מ ?.להלן עיקרי המסקנות והתובנות.
באופן כללי ,היות שהנושא התעשייתי הוא מרכזי וחשוב ,הודגש כי הפארק צריך להציע מגוון מקומות תעסוקה ,ולאפשר בצד
מפעלים ועסקים גדולים גם חממה ליזמים ובהן יוזמות מקומיות לתעשיות משפחתיות ,למיזמים תעשייתיים-תיירותיים ,לאמנים
ולאומנים .נטען כי קיים צורך אמתי במענה לעסקים קטנים ,הן בנתיבות והן במושבי הסביבה .הועלה גם הצורך בתנאים מיטביים
לתעשיין – ביטחון ,בטיחות ותשתיות אמינות.
בזיקה לקווי החזון המוצעים ,קו החזון של פארק תעשייתי-חינוכי קיבל את התמיכה הרחבה ביותר מצד כל הגורמים .בהקשר
זה הועלה הצורך בפעילות קהילתית וחינוכית באזור ,הן לכלל האוכלוסייה והן עבור אוכלוסיות ייעודיות (כמו אוכלוסיית
החרדים) .מנכ"לי המפעלים עלו את הצורך בהכשרת בעלי מקצוע אשר יש קושי לגייסם באזור ועל כן הם נאלצים להביאם
מהמרכז .הועלתה החשיבות בשינויו של דימוי התעשייה ,למשל על ידי חיבורה למדע ("אני רוצה שילד שנכנס למערכת החינוך
ירצה להשתלב בהמשך בעבודה בפארק ,כי הפארק יפה ,כי הפארק מושך .)"...כאמור ,נושא זה נמצא כבר על סדר היום של
מנהלת הפארק ,ויש לו נקודת אחיזה בתכניות קונקרטיות.
גם קו החזון של פארק תעשייתי-אקולוגי קיבל הסכמה רחבה .מלבד הטמעה של היבטים סביבתיים ,הועלה גם הצורך
בתשתיות מתקדמות כמו גז טבעי ,תחנות כוח עצמאיות ושימוש באנרגיה פוטו-וולטאית .מנכ"לי המפעלים עצמם הדגישו
את החשיבות בשיתופי פעולה בין התעשיות בפארק ,הן בתחום שירותים לעובד ("אנחנו יכולים לסנכרן משמרות עבודה בין
המפעלים ולהביא עובדים לפארק במשותף") והן בתחום התשתיות ,כמו טיפול בפסולת.
שני קווי החזון האחרים עוררו הסתייגויות .אחד הטיעונים המרכזיים נגד קו החזון של הפארק התעשייתי-אורבני היה התחרות
שהוא עשוי להצמיח מול נתיבות ,בעיקר בהיבטי מסחר .נטען כי נתיבות אינה זקוקה מבחינה פרוגרמתית למענה בשטחי מסחר
וגם לא בשטחים פתוחים .עם זאת ,הייתה הסכמה כוללת בכל הנוגע לחיבור ולקישוריות ליישובי הסביבה .לדוגמה ,צוין כי הן
עיריית נתיבות והן המועצה האזורית מרחבים מפתחות שבילי אופניים ,והוסכם כי ניתן להתייחס לכך כאל מערכת אחת בזיקה
לנ.ע.מ ..גם מצד מנכ"לי המפעלים עלה הצורך בפיתוח שיחזק את הקישוריות ,בעיקר בהליכה ברגל מצומת הגדי למען עובדים
המגיעים בתחבורה ציבורית .נוסף על כך הועלה הצורך ביצירת סביבה נעימה המשלבת שטחים פתוחים ואף שטחי מסחר
והסעדה בהיקף מצומצם – אך זאת בעיקר כמענה לצורכי העובדים בפארק .גם קו החזון של הפארק התעשייתי-חקלאי לא
זכה להתייחסות מרובה .לא הובעו עמדות הרואות חשיבות מיוחדת בקו חזון זה ,ונראה כי הגורמים השונים אינם רואים במיקומו
של הפארק בלב אזור חקלאי הזדמנות הנוגעת לפיתוחו או לפיתוח האזור.
בעקבות ההערכה של קווי החזון ,התגבשה ההחלטה להתמקד בנ.ע.מ .כפארק הנשען בעיקר על קווי המתאר של החזון
התעשייתי-חינוכי והחזון התעשייתי-אקולוגי .קו החזון התעשייתי-אורבני וקו התעשייתי-חקלאי ירדו מסדר היום ולא קיבלו
ביטוי פרוגרמטי ,אם כי האחרון קיבל ביטוי בהיבטים עיצוביים של הפארק.

15

קווי החזון המוצעים נדונו בפגישות שהתקיימו עם גורמים שונים הנוגעים לנ.ע.מ ,.בהם ראש עיריית נתיבות וגורמי מקצוע בעירייה ,ראש המועצה האזורית מרחבים
וגורמי מקצוע במועצה ,מנכ"לים של כמה עסקים בפארק ,מנהל מנהלת נ.ע.מ ,.מתכנן המחוז ברמ"י ,חברי צוות התכנון ועוד.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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 .4הפריסה המרחבית להרחבת נ.ע.מ.
 4.1חלופות מרחביות לפיתוח אזור התעשייה
בהתאם לכל האמור לעיל ,גובשו ארבע חלופות .השונות בין החלופות מתבטאת בשני ממדים עיקריים :הראשון ,ארגון המרחב
התעשייתי; והשני ,היחסים בין המרחב התעשייתי למרחב הציבורי ולנוף .המשותף לחלופות הוא השימוש בסטרוקטורה זהה,
הממשיכה את הגריד הקיים ,פרוגרמה מגוונת של תעשיות ומבני ציבור הממוקמים בסמיכות לשטחים הציבוריים והירוקים
באתר ,בזיקה ללב הגאוגרפי של הפארק .להלן פירוט של החלופות ועקרונות התכנון הנלווים אליהן.

חלופה  :1טבעת ירוקה | Green Belt

בחלופה זו התעשייה מאורגנת
בשתי טבעות :טבעת פנימית
הכוללת בעיקר את המרחב
הקיים (תב"ע מאושרת) וטבעת
חיצונית של ההרחבה המיועדת.
בין שתי הטבעות מפותחת
מערכת מעגלית של שטחים
פתוחים ,המאפשרת נגישות
גבוהה של משתמשים מכל
רחבי הפארק.
חלופה  :3פארק מרכזי | Central Park

בחלופה זו התעשייה מאורגנת
בארבעה אזורים ,שכל אחד
מהם מאופיין במפעלים בקנה
מידה אחר (גדולים ,בינוניים,
קטנים) .בין האזורים השונים
משתרע פארק גדול ,הממוקם
במרכז הגיאוגרפי של המתחם.
פארק זה מרחיב את הלב
הגיאוגרפי הקיים במסגרת
התב"ע המאושרת.

חלופה  :2אצבעות ירוקות | Green Fingers

בחלופה זו התעשייה מאורגנת
בשלוש רצועות .הארגון המרחבי
נוצר באמצעות יצירת אצבעות
ירוקות ,בכיוון צפון-דרום ,בתוך
הפארק ,בזיקה לנחל גרר
ובאופן שמאפשר פיתוח ייחודי
לכל אזור.

חלופה  :4גנים תעשייתיים | Industrial Gardens

בחלופה זו התעשייה מאורגנת
בחמישה אזורים לפי התמחות
תעשייתית .בכל אזור מרחב
פתוח ומבני ציבור המפוזרים
כפביליונים .האזורים מקושרים
ביניהם באמצעות ציר תנועה
והליכה חווייתי למבקרים.
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חלופה  :1טבעת ירוקה | Green Belt

המרחב התעשייתי והציבורי

מרחב ציבורי

פרוגרמה

תנועה

מבט אווירי על הפארק

נתיבות

תכנית עקרונית

עקרונות תכנון
•סכמה גמישה המאפשרת מגוון אפשרויות ושימושים,
במרכזה מסדרון של תעשיית היי-טק ומשרדים
העשויים לתמוך בסימביוזה תעשייתית.
•הגדרת מערכת מעגלית של שטחים פתוחים בעלי
נגישות גבוהה למרחב הציבורי .מערכת זו מייצרת
ממשק הן עם מבני תעשייה והן עם מבני היי-טק.
•מבני הציבור ממוקמים במרכז הפארק ,בסמיכות
לחניון מרכזי.
הערה :אין בהצעה זו מרחב גדול באופן משמעותי אלא
מרחב המשכי ,גן ליניארי ,ללא נקודת מוקד בולטת .אין זה
בהכרח חיסרון ,אלא תפיסה אחרת של המרחב הציבורי.

צינור מים
שביל הליכה
שביל אופניים
דרך שירות
דרך
מסוף תחבורה
חנייה
פארק
יער

מטע זיתים
עצים
תעשייה עתירת ידע
מסחר
עסקים קטנים
מתקנים טכניים
מבני ציבור
בלוק תעשייה 1
בלוק תעשייה 2

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

חלופה  :2אצבעות ירוקות | Green Fingers

המרחב התעשייתי והציבורי

מרחב ציבורי

פרוגרמה

תנועה

מבט אווירי על הפארק

נתיבות

תכנית עקרונית

עקרונות תכנון
•מסדרון של תעשיית היי-טק ומשרדים בחלקו הדרומי
של הפארק .פיזור מפעלי התעשייה בפארק תלוי
קנה מידה.
•הגדרת כמה רצועות ירוקות בתוך הפארק בכיוון
צפון-דרום .הרצועות יהיו מפוזרות בכל הפארק
באופן שיאפשר לפתח "אצבעות נופיות" שונות
בדגשים נושאיים שונים ובזיקה למשאבי טבע קיימים,
דוגמת נחל גרר.
•מבני הציבור מרוכזים בשתי נקודות ,ביער ובלב
הגאוגרפי של הפארק.
•הטייה של ציר הכניסה דרומה במטרה לייצר ציר
תנועה ברור ובינוי לפי התב"ע החדשה .החניונים
מרוכזים בחלק הדרומי של הפארק.
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צינור מים
שביל הליכה
שביל אופניים
דרך שירות
דרך
מסוף תחבורה
חנייה
פארק
יער

מטע זיתים
עצים
תעשייה עתירת ידע
מסחר
עסקים קטנים
מתקנים טכניים
מבני ציבור
בלוק תעשייה 1
בלוק תעשייה 2
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חלופה  :3פארק מרכזי | Central Park

נתיבות

המרחב התעשייתי והציבורי

פרוגרמה

מרחב ציבורי

תנועה

מבט אווירי על הפארק

תכנית עקרונית

עקרונות תכנון
•הגדרה של פארק מרכזי ,מוקד משמעותי נוח
לתפעול ולבקרה.
•יצירת זיקה חזקה בין המרחב הפתוח ,מבני הציבור
ומנהלת הפארק.
•ציר תנועה מרכזי המחבר בין המחלפון ליער והטיה
של ציר הכניסה דרומה .החניונים מרוכזים בסמיכות
למבני הציבור ולפארק.

צינור מים
שביל הליכה
שביל אופניים
דרך שירות
דרך
מסוף תחבורה
חנייה
פארק
יער

מטע זיתים
עצים
תעשייה עתירת ידע
מסחר
עסקים קטנים
מתקנים טכניים
מבני ציבור
בלוק תעשייה 1
בלוק תעשייה 2

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

חלופה  :4גנים תעשייתיים| Industrial Gardens

המרחב התעשייתי והציבורי

פרוגרמה

נתיבות

מרחב ציבורי

תנועה

מבט אווירי על הפארק

תכנית עקרונית

עקרונות תכנון
•סכמה המבוססת על רעיון של איזּור בין סוגי
התעשייה השונים.
•הגדרה של גנים מדעיים קטנים בכל אזור ,באופן
שיאפשר נגישות לעובדים באזורים השונים.
•החניונים ומבני המסחר מרוכזים בסמיכות ללב של
כל אזור תעשייה.
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צינור מים
שביל הליכה
שביל אופניים
דרך שירות
דרך
מסוף תחבורה
חנייה
פארק
יער

מטע זיתים
עצים
תעשייה עתירת ידע
מסחר
עסקים קטנים
מתקנים טכניים
מבני ציבור
בלוק תעשייה 1
בלוק תעשייה 2
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 .5נ.ע.מ .כמרכז חיים אזורי :חזון 2030
 5.1חזון ומטרות
החזון לאזור התעשייה נ.ע.מ .מקדם סדר יום התומך בחיזוק הממשק בין הייצור התעשייתי למרחב העירוני והאזורי שבו הוא
ממוקם .סדר יום זה רואה בזירה האזורית מערכת המשלבת בין תעסוקה ,עבודה ותעשייה ,מתוך הכרה כי בייצור ובתעשייה
גלום פוטנציאל לא רק לצמיחה כלכלית ,אלא גם לשיפור איכות החיים של תושבי האזור .נקודת מוצא זו מעודדת הרחבה
של מגוון הפעילויות והחוויות הקיימות באזור התעשייה במהלך היום ובסופי השבוע ,וכן הרחבה של קהל המשתמשים – החל
בעובדי המפעלים וכלה בתושבי המרחב האזורי ובמבקריו .פיתוח תשתית מרחבית המבוססת על פעילויות פנאי ומיועדת לכלל
תושבי האזור יקדם מפגשים בין תושבים של יישובים שונים אשר לעתים קרובות נבדלים זה מזה מבחינה דמוגרפית ,חברתית,
אתנית וכלכלית.
לפיכך ,תכנון אזור התעשייה נ.ע.מ .מבקש להשפיע ברמה היומיומית על ציבור העובדים ועל המבקרים באזור התעשייה כאחד.

 העובדים באזור התעשייה – ציבור זה הוא בעל העניין המשמעותי ביותר בתכנון אזור התעשייה ,הן מבחינה מספרית
והן מבחינת ההשפעה על איכות חייהם של העובדים בשעות הארוכות שבהן הם שוהים במקום .תכנון סביבת העבודה
בנ.ע.מ .מבקש לספק לעובדים נגישות גבוהה ,מרחבי שהייה (ברמת הבלוק והפארק כולו) ,הסעדה ,מוסדות (שירותי
דואר ,בנק ,הצלה) ומבני ציבור (לרבות מעונות יום) שיתמכו בשהותם במקום.
 המבקרים באזור התעשייה – ציבור זה כולל )1( :מבקרים המגיעים אל המפעלים במקום (אורחים ,ספקים ,קניינים,
אנשי שירות וכיוצא בזה) ,שעבורם מבקש הפארק לספק שירותי הסעדה ,שהייה ולינה ונגישות מיטבית; ( )2מבקרים
למטרות פנאי ותיירות באזור תעשייה ,בהם גם כאלו המגיעים לשימושי הפנאי ושירותי הציבור במקום .קבוצה זו
תיהנה ממרכזי המבקרים ,מחנויות המפעלים ,מאירועים וממיזמים ייחודיים; ( )3מבקרים למטרות חינוך והעשרה,
בעיקר ילדים ובני נוער .קהל יעד זה ייהנה ממגוון מיזמים חינוכיים באתר בתחום התעשייה ,הייצור ,האנגריה ,המחזור,
היסטוריה וטבע.
על רקע כל האמור לעיל הוגדרו ארבע מטרות מרכזיות בפיתוח ובתכנון פארק התעשייה.16

 .1נ.ע.מ .יציע מגוון מקומות
תעסוקה יציבים ומכובדים
לתושבי מערב הנגב בפרט
ולאזרחי מדינת ישראל בכלל,
ויאפשר תנאים מיטביים
לפיתוח תעשייתי.

 .2נ.ע.מ .יחזק את הקשר שבין
תהליכי ייצור תעשייתי לבין
חינוך ,מחקר ומדע ויעצים את
חשיבותה של התעשייה בחיי
היום יום של תושבי האזור
ושל החברה בכללה.

Credits
Credits Credits
Worker by Gael Bonneau
Worker Worker
by Gaelby
Bonneau
Gael Bonneau
Microscope by Matt
Wilson
Microscope
by Matt by
Wilson
Microscope
Matt Wilson
Books by Andrew Books
Doaneby
Andrew
Doane Doane
Books
by Andrew
Leaf by João Proença
Leaf by Leaf
Joãoby
Proença
João Proença
Factory by Lil Squid
Factory Factory
by Lil Squid
by Lil Squid
from the Noun Project
from thefrom
Noun
Project
the
Noun Project

 3נ.ע.מ .יפותח בתשומת לב
מרבית לעובדים בו ולסביבת
עבודתם ,למרחב ציבורי
איכותי ולחיבור הפארק
לסביבתו הנופית והחקלאית.

 .4נ.ע.מ .יקיים ניהול עצמאי,
תקין וחכם הנשען על
תשתיות מתקדמות למען
תושבי הרשויות השותפות בו
והתעשיות שבתחומו ולמען
שגשוג וצמיחת האזור כולו.

 16 16קרדיטים בעיצוב הלוגוFactory, Lil Squid (the Noun Project), CC BY 3.0; Books, Andrew Doane (the Noun Project), CC BY 3.0; Microscope, :
Matt Wilson (the Noun Project), CC BY 3.0; Worker, Gael Bonneau (the Noun Project), CC BY 3.0; Leaf, João Proença (the Noun Project), CC
BY 3.0; Chain Ring, Richard Pasqua (the Noun Project), CC BY 3.0

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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חזון  :2030חיי היום יום של העובדים והמבקרים בנ.ע.מ.
נ.ע.מ – .פארק תעשיות בע"מ יהווה מרחב תעסוקה עצמאי וחכם ,המקדם את הקשר שבין תהליכי ייצור תעשייתי לבין חינוך
וידע ,המעמיד את העובדים וסביבת עבודתם במרכז ,ותורם לשגשוג הנגב המערבי והחוסן הלאומי.

עובדת במפעל בפארק

מגיעה ברכבת לנתיבות
ומשם בשאטל עד סמוך
למפעל

חולפת על פני החזית
השקופה של המפעל
ונכנסת למקום עבודתה

עובדת באולם היצור ,יוצאת
להפסקת צהריים ברחבה
שבין המפעלים

מגיעה להשתלמות בבית
ספר התעשייתי ממוקם ליד
מבנה מינהלת הפארק

ילדה הלומדת בנתיבות

מגיעה עם הכיתה באוטובוס
מבית הספר בנתיבות עד
לרחוב הראשי בנ.ע.מ

נכנסת למפעל דרך מרכז
המבקרים ומשם במסלול
המרחף העובר במפעל

מבקרת בתחנת הכח לייצור
חשמל מביוגז ובמתקני
התשתית הסמוכים

מסיימת בפארק המדע
ומשחקת במתקנים
האינטראקטיביים

מבקרת הגרה בסביבה

מגיעה באופניים עם חברים
ממושב שדה צבי דרך שביל
בשדות החקלאיים עד נ.ע.מ.

קונה יין בחנות המפעל
של יקב איתי וקצת גבינות
בחנות המפעל של טרה

עוצרת לפיקניק בפארק
החקלאי ,קוטפת עשבי
תיבול

משתתפת באירוע קולנוע
פתוח בפארק המרכזי
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 5.2המטרות בזיקה ליעדים תכנוניים
בהמשך לאמור לעיל ,גובשו יעדים תכנוניים בזיקה לכל מטרה .את המטרות ואת היעדים הנגזרים מהן יש לראות בזיקה אלו
לאלו וכאמצעים לקידום של פיתוח מערכתי הוליסטי ושיטתי של מסגרת עבודה ברורה במישורים התעשייתי ,החינוכי ,הסביבתי
והתדמיתי .יחד עם זאת ,המטרות והיעדים אינם קשיחים ומאפשרים לנ.ע.מ .גמישות בצמיחה עתידית ,כפי שמפורט להלן.
 .1נ.ע.מ .יציע מגוון מקומות תעסוקה יציבים ומכובדים לתושבי מערב הנגב בפרט ולאזרחי מדינת ישראל בכלל ,ויאפשר
תנאים מיטביים לפיתוח תעשייתי.
הרעיון העומד בבסיס מטרה זו הוא מתן מענה למגוון יכולות ושאיפות מקצועיות של תושבי האזור והגדלת האפשרויות
התעסוקתיות עבורם .נוסף על כך ,מגוון מקומות תעסוקה מגדיל את היציבות והאיתנות של אזור התעשייה ,בייחוד בעתות
משבר ובמצבים הפוגעים בענפים מסוימים .לעירוב ולמגוון של סוגי תעשייה (היי טק ,תעשיות עתירות ידע ותעשיות מסורתיות)
גם יתרונות סביבתיים ,מהווים תנאי לעקרון הסימביוזה התעשייתית ומגדילים את הסיכוי להפיכת האזור למקום פעיל וחי,
לשימוש במרחב הציבורי של האזור באופן רחב יותר ובמשך שעות רבות יותר.
מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים המפורטים להלן:
 .איצירת תנאים המאפשרים פעילויות תעשייתיות לשרשרת ייצור מלאה ,החל ממחקר ופיתוח ,דרך ייצור וכלה
בלוגיסטיקה ,ניהול ,חנויות מפעל ומרכזי מבקרים (כחלק מפעילויות ייצור המתרחשות בפארק).
יעד זה מבטא את התפיסה שלפיה אזור תעשייה אינו מצבור של מפעלים בודדים ,אלא מערכת הצריכה לעבוד בתיאום ,כך
שתהיה גדולה מסכום חלקיה .על כן ,מנהלת אזור תעשייה נ.ע.מ .תעודד מפעלים בתהליך האכלוס לקדם את הסימביוזה
התעשייתית ושיתוף המשאבים .נושא זה עשוי להשפיע על מיקום של מפעלים בתוך אזור התעשייה וכרוך בחשיבה מוקדמת
משלבי התכנון הראשוניים ,להערכת האפשרויות והפוטנציאל במערכות משותפות .חלק משמעותי ביישום שיתוף המשאבים
הוא בשלב התפעול ,ונוגע לניהול המערכות ולתיאום בין המשתמשים השונים .באתר יוקצה בלוק לדוגמה ,אשר יממש את נושא
הסימביוזה התעשייתית ושיתוף המשאבים באופן מקסימליסטי.
 .בקביעת מגרשי תעשייה בשטחים שונים המתאימים לתעשיות ולעסקים בסדרי גודל מגוונים ,תוך השארת גמישות
לאיחוד ולחלוקה של המגרשים.
תכנון אזור התעשייה נ.ע.מ .יאפשר גמישות ושינוי מבחינת גודלי מגרשים (באמצעות איחוד וחלוקה) ,היקפי בינוי ושימושים
מותרים .לפיכך ,כמענה לרעיון של מגוון עסקים המבקשים להשתלב בפארק ,הוגדרו בתכנית האסטרטגית ארבעה סוגי מפעלי
תעשייה ומלאכה :מפעלי עוגן גדולים ,מפעלים בינוניים ,מפעלים קטנים ומפעלים קטנים מאוד .על מנת לתת מענה למגוון
הפעילויות התעשייתיות בפארק ,הוכן מתווה הכולל אפשרויות של חלוקה למגרשים בגדלים שונים .המתווה כולל הנחיות
לאפשרויות איחודם וחלוקתם תוך יצירת גמישות תכנונית מצד אחד ושמירה על המגוון מצד אחר.
הנחיות התכנון של הבלוק יורחבו ויכללו את הנושאים להלן :הנחיות בינוי המאפשרות יצירה של מצרפים בין החלקות השונות,
ללא פגיעה בחזות הבלוק כולו; התייחסות לקווי בניין ,לעיצוב החזית של מבני המפעל ולגדרות ,במטרה ליצור ממשק בין
המרחב הציבורי למרחב הפרטי ,שיהפוך את ההליכה לנעימה ומעניינת יותר וייצר נראות למפעל; ניהול ותחזוקה של השטחים
הפתוחים באופן חסכוני ומיטבי; שימוש באנרגיה מתחדשת.
.

גיצירת תנאים התומכים במיזמים תעשייתיים.

באזור התעשייה תוקם "חממה תעשייתית" במטרה לתמוך במיזמים שונים הנמצאים בתחילת דרכם .חממה מסוג זה תיתן מענה
למיזמים מגוונים בתחום הייצור ,המדע והטכנולוגיה ותנוהל על ידי המנהלת.
 .דשילוב שימושים ציבוריים המשרתים את עובדי נ.ע.מ .ואת סביבתו.
באזור התעשייה יופעלו שימושים ציבוריים המשרתים אותו ונוגעים לחינוך (חינוך מקצועי והכשרת עובדים) ,לבריאות (מרפאה
תעסוקתית) ,לפעילות עסקית (דואר ,בנק) ולרווחת עובדים (הסעדה ,מעונות יום ,בתי כנסת) .נוסף על כך ,תקודם בפארק
מלונאות עסקית (בכפוף למגבלות סביבתיות) ,אשר תיתן מענה למבקרים במפעלים ,לקבוצות מתמחים וחוקרים ולעובדים.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

שטח בלוק

מגרשים

שטחים פתוחים

(בקירוב)

 .1בלוק תעשייה
טיפוסי

 40דונם

גודל מגרש מינימאלי,
בחלוקה לשמונה
מגרשים ,כ4.5-
דונם .גודל מקסימלי,
בחלוקה לשני מגרשים,
כ 20 -דונם.

בבלוק שני
שטחים ציבוריים
(בשטח כולל של
דונם)

 .2בלוקת תעשייה
עתירת ידע

 20דונם

בחלוקה לשלושה
מגרשים ,כ 7.5-דונם.

בבלוק שטח
ציבורי
(בשטח כולל של
דונם וחצי דונם)

 .3בלוק עבור
מפעל בודד

 40דונם

מפעל בודד

בבלוק שני
שטחים ציבוריים
(בשטח כולל של
דונם).

 .4בלוק תעשייה
מיוחד
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בלוק ייחודי המקדם
עקרונות של סימביוזה
תעשייתי עבור ארבעה
מפעלים/מבנים .בבלוק
חלים הנחיות בינוי
מיוחדות.

במרכז הבלוק
שטח של כחצי
דונם.

314 m

124 m

314 m

64 m

314 m

124 m

247 m

229 m

ב .קביעת מגרשי תעשייה בשטחים שונים המתאימים לתעשיות ולעסקים בסדרי גודל מגוונים.
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

 .2נ.ע.מ .יחזק את הקשר שבין תהליכי ייצור תעשייתי לבין חינוך ,מחקר ומדע ,ויעצים את חשיבותה של התעשייה בחיי
היום יום של תושבי האזור ושל החברה בכללה.
מטרה זו מבקשת לקרב תודעתית את המרחב התעשייתי לציבור .הרעיון העומד בבסיס מטרה זו הוא חיזוק הזיקה שבין ייצור
למדע ויצירת מעין "אוניברסיטה פתוחה" בנ.ע.מ ,.שתדגיש את הידע המצטבר בתעשייה ובתחומי המדע המשיקים לה ,בצד
מקומות לימוד ממוסדים יותר המיועדים להכשרת עובדים ולפיתוח מקצועי .זאת על מנת לחזק את הקשר שבין הפיתוח לייצור
באופן שמציג תחומי ידע שונים בצורה אינטראקטיבית .מטרה זו תקודם בכל רחבי הפארק ותהיה אבן שואבת לכלל תלמידי
ותושבי האזור.
מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים המפורטים להלן:
 .אהקמת בית ספר תעשייתי טכנולוגי מתקדם.
שילוב פעילות בית ספר תעשייתי בפארק עצמו ויצירת קשרים עם מוסדות חינוך באזור .בית הספר התעשייתי יהיה מרכז אזורי
מתקדם המחובר לאזור התעשייה ולמפעלים בו ,וייתן מענה במישור החברתי והחינוכי תוך יצירת תחושת שייכות וגאווה ביחס
לפעילויות המתקיימות בו ובפארק.
 .בהגדרה של מרחבים פתוחים ונקודות ציון שיאפשרו חשיפה של הציבור למיזמים ייחודיים בתעשייה הנושקים
לייצור או למדע.
תכנון אזור התעשייה יכלול מגוון סוגי שטחים פתוחים המקושרים ביניהם ,אשר ישמשו לפעילות של מפעלים ושל תושבי
הסביבה בנושאי ייצור ומדע שונים .מגוון זה מאפשר סוגים שונים של פעילות חוץ עבור משתמשי אזור התעשייה ונובע גם
מאיתור צרכים עתידיים בסביבתו .בייחוד תינתן הדעת על הזיקה בין מגוון האתרים שזוהו ,כמפורט להלן .אתרים בתחום הייצור
המחזור והמתקנים
והמדע )1( :גן מדעי במרכז הגאוגרפי של הפארק; ( )2מרכז מבקרים והדגמה טכנולוגי בסמיכות למתחם ִ
ההנדסיים; ( )3חממה תעשייתית; ( )4בית ספר לתעשייה וטכנולוגיה .אתרים בדגש על טבע והיסטוריה )1( :תצפית (אתר
ארכיאולוגי) בחלק הצפוני של הפארק ומיצגים של רשות העתיקות ברחבי הפארק; ( )2מטע זיתים ובית בד בדופן המערבית
של הפארק; ( )3הרחבת שטח היער לתוך הפארק.

ט

כ

א
ט

ג
ב
ה
ו

ד

ז

ח

י

ב .הגדרה של מרחבים פתוחים ונקודות ציון.

א .מרכז מבקרים באתר הארכיאולוגי
ב .מרכז מבקרים במטע הזיתים ובית הבד
ג .מרכז מבקרים במרחב המחזור
ד .יער
ה .פארק תעשייה ומדע
ו .בי”ס לתעשייה וטכנולוגיה
ז .מרחב לתערוכות
ח .חממות טכנולוגיות
ט .מתחם מתקנים הנדסיים
י .בלוק תעשייה ייחודי
כ .אתר ארכיאולוגי  -צפונית

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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מגוון המרחבים הפתוחים ונקודות הציון מאפשר פיתוח של סיורי לימוד והעשרה בפארק לעובדים ולקהל הרחב .להלן מספר
דוגמאות לסיורי לימוד אפשריים.
 .1סיור בדגש רעיונות חדשים בתעשייה
ט

ג

ו

ביקור במפעל מחזור
(אתר ט)

מרכז מבקרים בפארק
המחזור (אתר ג)

לתעשייה
בי”ס
וטכנולוגיה (אתר ו)

י

 .2סיור בדגש טבע ומדע
ב

ה

ד

מרכז מבקרים הזיתים
ובית הבד (אתר ב)

פארק תעשייה ומדע
(אתר ה)

פעילות ביער קק"ל
(אתר ד)

 .3סיור בדגש יצירה תעשייתית

ט

ה

ח

מתחם המתקנים ההנע
דסיים ניים (אתר ט)

פארק תעשייה ומדע
(אתר ה)

מרחב לתערוכות
(אתר ח)

 .4סיור בדגש ארכיאולוגי

כ

א
ב

מרכז מבקרים במטע
הזיתים (אתר ב)

מרכז מבקרים באתר
הארכיאולוגי (אתר א)

אתר ארכיאולוגי  -צפוע
נית לנ.ע.מ( .אתר כ)
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

גהגדרת הנחיות בינוי שיסייעו בחשיפה של תהליכי הייצור המתרחשים במפעלים.

יעד זה מבוסס על התפיסה הרואה באזורי התעשייה ובמפעלים סביבה חשובה המהווה חלק מהמרחב העירוני והאזורי .בהתאם,
תקנות הבינוי בבלוק מחייבות שימוש בזכוכית בחזיתות באופן שיתרום לחשיפת תהליכי הייצור ,ותומכות בהקמת מרכזי
מבקרים בחזיתות הבניין .חשיבה על חזית מתחמי התעשייה כעל דופן היוצרת חיבור בין הפרטי לציבורי יכולה לתרום בראש
ובראשונה לחוויית ההליכה ברחוב ,אך יש לה גם פוטנציאל למגרש הפרטי .החיבור בין המגרש הפרטי לרחוב הציבורי יכול
להתרחש בכמה רמות :ברמה התפקודית ,החזית יכולה לכלול פעילות הפתוחה לציבור – מסחר ,מרכז מבקרים או פונקציות
קבלת קהל; ברמה החזותית ,החזית יכולה לאפשר מבטים אל תוך המגרש הפרטי והפעילות המתקיימת בו; ברמה הבסיסית
ביותר ,החזית יכולה להיות מעוצבת באופן ההופך את ההליכה לצדה לנעימה ומעניינת יותר .בכל הרמות ,החשיבה על החזית
אינה מתמצה רק בחזית עצמה ,אלא כוללת גם את השטחים הפתוחים הצמודים אליה ,כחלק מהמגרש הפרטי או ברחוב עצמו.
לחזיתות תפקיד חשוב גם בחיזוק הכרת נושא הייצור והתעשייה בכללה.
 .דגיבוש הנחיות עקביות לשילוט ולגרפיקה רחבי הפארק.
יעד זה מתמקד בהנגשת המתרחש בפארק לעובדים ולמבקרים באמצעות שילוט בולט – שלטים ניצבים ,צבעים בהירים ,שפה
עיצובית חזרתית .יש לשאוף לכך שההנגשה במרחב הציבורי תהיה עקבית גם בזיקה למרכזי המבקרים של המפעלים .אלו
יעשירו את חוויית המבקרים ,את התדמית של המפעל ושל הפארק כולו.
 .3נ.ע.מ .יפותח בתשומת לב מרבית לעובדים בו ולסביבת עבודתם ,למרחב ציבורי איכותי ולחיבור הפארק לסביבתו
הנופית והחקלאית.
מטרה זו נועדה ליצור מרחב איכותי ונעים לעובדים ולמבקרים בפארק נ.ע.מ .מרחב זה מבקש לייצר ,נוסף על מקום העבודה
במפעל ,אזור הכולל מרחבי פנאי ושהייה בעלי נגישות גבוהה ונוחה ,שיש לו זהות מובחנת וייחודית .הנושא המוביל ביצירת
הזהות בנ.ע.מ .הוא הנוף המקומי ,הטבעי והחקלאי .זהות מובחנת זו תשמש כלי לשיווק המתחם ולהגדלת סיכויי הצלחתו
הכלכלית .יצירת זהות נופית-חקלאית ,תחום ידע המפותח בישראל ,יכולה להפוך את נ.ע.מ .למקור לגאווה מקומית לעסקים
ולעובדים שבו ולתושבי האזור כולו.
מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים המפורטים להלן:

 .אאזורי שהייה ברחובות ועצים נותני צל.
יעד זה כולל פיתוח של אזורי שהייה בבלוקים ולאורך הצירים המרכזיים ,בכלל זאת נטיעה של עצים נותני צל לאורך הרחובות
ופיתוח של שדרות מרכזיות בצירים המרכזיים .שטחי הדרכים הם על פי רוב שטחי הציבור הגדולים ביותר באזורי תעשייה ,יותר
משטחי הציבור הפתוחים הירוקים ויותר מהשטחים למבני ציבור .לכן יש להתייחס אליהם לא רק כאל דרכים שמטרתן להוביל
תנועה ,אלא גם כאל שטחים שיש להם תפקיד במערך שטחי הציבור שבהם צריכה להתאפשר גם שהייה ,למשל באמצעות
שילוב ריהוט רחוב ויצירת מקומות המעודדים מפגש בין המשתמשים השונים.
 .באזורי שהייה בבלוק.
בבלוק התעשייה יוקצו שטחים לגינות ציבוריות .לגינות שתי מטרות )1( :שבירת הרצף של הבלוק הבנוי ויצירת אזור שהייה
להולכי הרגל; ( )2יצירת גינה ציבורית קרובה לעובדי המפעלים בבלוק .גינות אלו יהיו מקושרות למפעלים (כניסות ויציאות של
המפעלים ופתחים בגדר ההיקפית).
.

גהגדרה ויצירה של מערכת שטחים ציבוריים היררכית.

יעד זה כולל את פיתוח שטחים ציבוריים ,הן מבחינה נושאית (חינוכית) והן מבחינה תכנונית ,בדגש על קישוריות ושפה
עיצובית ייחודית .בהתאם ,נעשתה הבחנה בין שטחים ציבוריים מערכתיים ,אשר את מאפייניהם החזרתיים ניתן למצוא ברחבי
הפארק ,לבין שטחים ציבוריים נקודתיים וייחודיים ,המתאפיינים בעיצוב ובדגשים ספציפיים .מערכת השטחים הציבוריים
נתמכת במערכות נוספות ,כמו שבילי אופניים והתחבורה הציבורית .באופן זה נוצרת היררכיה בין חלקי הפארק ,המקלה את
ההתמצאות .השטחים הציבוריים המוגדרים כמערכתיים כוללים את הפיתוח בשדרות המרכזיות ,הכניסה לנ.ע.מ ,.הגבול הצפוני,
המחזור והשטחים הפתוחים בבלוקים .השטחים הציבוריים הנקודתיים כוללים
שטח ציבורי פתוח בסמיכות למפעל טרה ,מתחם ִ
את פארק המדע ,מטע הזיתים ,האתר הארכיאולוגי והיער.
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 .דהגדרה של לקסיקון נופי ועקרונות תכנון לשטחים הפתוחים.
אחת הדרכים ליצירת זהות לאזור התעשייה נ.ע.מ .היא פיתוח שפה עיצובית משותפת .המרכיב המשמעותי בשפה זו הוא עיצוב
הנוף של השטחים הפתוחים ,שנמצא בשליטת המנהלת ולכן קל יחסית ליצור בו שפה ,למשל באמצעות שימוש בריהוט רחוב
אחיד ,מיני צמחייה קבועים ,חומריות וכיוצא באלה .השפה העיצובית בנ.ע.מ .לכלל השטחים הפתוחים כוללת שלושה עקרונות
תכנון בולטים המתייחסים לשפה העיצובית ,לצמחייה ולחומריות ,שישאבו הן מהשפה של הנוף הטבעי והן מהשפה החקלאית
כפי שמפורט להלן )1( .שפה :גריד שמחקה את חלוקות הקרקע באדמות חקלאיות במודול של  )2( ;8X8צמחייה :מקומית
המותאמת לאקלים בדרום הארץ ,בדגש על צמחיית כיסוי ושיחים המדמים שדות חקלאיים; ( )3חומריות :שימוש בריהוט עץ
ומבנים המאזכרים נוף חקלאי.
עקרונות אלו יורחבו בתכנון השטחים הציבוריים הייחודיים ,שיחברו בין העבר החקלאי והארכיאולוגי לעתיד התעשייתי
באמצעות עיצוב נושאי בתחום המדע והטכנולוגיה (גן מדעי ,מרכז מבקרים והדגמה טכנולוגית ,תצפית מהאתר הארכיאולוגי,
מטע זיתים ובית בד בדופן המערבית של הפארק והרחבת שטח היער לתוך הפארק) .אולם גם במקרים אלו יש לשמור על
העקרונות להלן )1( .שפה :שימוש בשפה מינימליסטית בעיצוב של המרחב הציבורי ובפרט ביער ובאתר הארכיאולוגי; ()2
חומריות :עץ ,בטון ופלדה בפיתוח של מבנים או ריהוט רחוב.
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מרחבים ציבוריים נקודתיים
.1
.2
.3
.4

1מטע זיתים
2פארק תעשייה ומדע
3אתר ארכיאולוגי
4היער

ג .הגדרה ויצירה של מערכת שטחים ציבוריים היררכית

מרחבים ציבוריים מערכתיים
5 .5שדרות
6 .6כניסה לנ.ע.מ.
7 .7גבול צפוני
8 .8פארק כניסה למפעל טרה
9 .9מרחב ציבורי בפארק המיחזור
1010שצ”פים בבלוקים
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

ד .עקרונות תכנון מנחים למרחבים ציבוריים נקודתיים

1

3

4
2

עקרונות מנחים לתכנון

 .1דגשים
שימור המחקר בנושאי חקלאות
וטבע .מתן פרשנות עיצובית לעבר
החקלאי של אתר.

 .1מטע זיתים

חיבור העבר החקלאי והארכיאולוגי
באתר עם העתיד התעשייתי
באמצעות עיצוב נושאי בתחומי
מדע וטכנולוגיה.
חינוך הציבור בנושאים של תעשייה,
טכנולוגיה ומדע.

 .2פארק תעשייה ומדע
 .2קנה מידה

הקמת מבנים ושבילים מינימליסטים
ביער ובאתר הארכיאולוגי.

 .3חומרים
 .3אתר ארכיאולוגי

שימוש במבנים וריהוט חוץ מעץ
באזור השימור.
שימוש בריהוט חוץ עשוי בטון
ופלדה באזור פארק התעשייה.

 .4יער
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ד .עקרונות תכנון מנחים למרחבים ציבוריים מערכתיים
6
7
9

8
5
10

 .5שדרות

עקרונות מנחים לתכנון
 .1מבנה
גריד שמחקה את חלוקות הקרקע
באדמות חקלאיות במודול 8x8
מטרים.

 .6דופן צפונית

 .2צמחים ועצים
שתילת סוגי עשב שונים שמדמים
שדות חקלאיים .שימוש במינים
מקומיים.

 .7הכניסה לפארק נ.ע.מ.

נטיעה של עצים נותני צל.
כניסה למפעל טרה

 .3חומרים
שימוש בריהוט חוץ ומבנים עשויים
עץ המאזכרים נוף חקלאי.

 .8שצ”פ סמוך למפעל טרה
חופות צל

ספסלים
 .9שצ”פ מתחם מחזור

 .10מרחבים ציבוריים
בבלוקים התעשיתיים

שימוש בריצוף המאפשר חדירת מי
נגר במרחבים ציבוריים.

שולחנות

ברזיות
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 .4נ.ע.מ .יקיים ניהול עצמאי ,תקין וחכם הנשען על תשתיות מתקדמות למען תושבי הרשויות השותפות בו והתעשיות
שבתחומו ולמען שגשוג וצמיחת האזור כולו.
הרעיון העומד בבסיס מטרה זו הוא פיתוח של עצמאות הפארק באמצעות הקטנת התלות של פארק נ.ע.מ .במערכות תשתית
חיצוניות .רעיון זה נועד לצמצום ההשלכות הסביבתיות השליליות של הפארק בהיבטים תשתיתיים ולצמצום המגבלות של
מערכות תשתית על פיתוח הפארק ,כל זאת לצד בחינה של מתן מענה בהיבטי תשתית לצרכים אזוריים מעבר לגבולות הפארק.
מטרות אלו יקודמו לא רק ברמת המפעל הבודד אלא בעידוד שיתופי פעולה בין מפעלים שונים וביצירת מערכות לכלל הפארק
שיועמדו לרשות המפעלים .לפיתוח מערכות לכלל הפארק על ידי המנהלת יש ערך הן כמענה למפעלים שאינם מסוגלים
לפתח מערכת עצמאית (בשל גודלם ,חוסר ידע ,היעדר מקום פיזי) והן כמקור להכנסות.
מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים להלן:
 .אפיתוח של תשתיות מים ,ביוב וניקוז באופן מקיים שיתרום לחיסכון במים במערכות ההשקיה של המרחב הציבורי.
יעד זה מבקש להתייחס לטופוגרפיה הטבעית ולאפיקי הנחלים כחלק ממערכת ניקוז טבעית .בהתאם לכך יש לתת את הדעת על
פיתוח מערכות לטיהור מים ברמות שונות ,לשימוש במים מושבים להשקיה ולפיתוח שטחי ציבור פתוחים כמערכות להשהיית
מי נגר המשמשות גם מפעלים .בייחוד תינתן תשומת לב למזעור הפגיעה במערכת ההידרולוגית ולצמצום הנגר העילי .על מנת
למזער את הפגיעה במערכת ההידרולוגית ,כל מפעל ינקוט אמצעים להגנה מזיהום (ניקוז שטחים בעלי פוטנציאל זיהום ,טיפול
בתשטיפים ,מאצרות וכיוצא בזה) .כל מאספי השפכים בתחום שטח המפעלים יונחו בתוך תעלות אטומות (מבטון או מכוסות
יריעות פלסטיק) עם מערכות התראה על דליפות.
בכל הנוגע לצמצום נגר עילי ,על המפעלים לצמצם ככל הניתן תוספת נגר עילי באמצעות צמצום השטח המכוסה/בנוי והחדרה
מלאכותית של מי הנגר מהשטחים המכוסים .נגר הכבישים ודרכי הגישה ייאסף ויפוזר כמו נגר הגגות ,או יוחדר באמצעות
מערכות חלחול ,כגון צינורות ניקוז שרשוריים .נוסף על כך ,מי הנגר העילי מהמפעלים/עסקים ישולבו במערכת הניקוז הכוללת,
שתופרד לחלוטין ממערכת איסוף השפכים .נגר עילי ,העלול להוביל חומרים מסוכנים ,יופרד ממערכת הניקוז ,כך שניתן יהיה
לטפל בו בנפרד ,בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
 .בהגדלת העצמאות של נ.ע.מ .באספקת האנרגיה לתצרוכתו העצמית וניהול אנרגטי חכם המנצל עודפי אנרגיה
לשימוש נוסף.
יעד זה כולל שימוש בגגות המפעלים לייצור של אנרגיה מתחדשת ,רשת חשמל עצמאית ,פיתוח של מערכות חשמל ואנרגיה
חכמות ,לרבות הקמת תחנות כוח המשתמשות בפסולת מוצקה או גזית בטכנולוגיית קו(טרי)גנרציה ,אפשרות להקמת תחנות
כוח קו(טרי)גנרציה מונעות גז טבעי (או דלק פוסילי אחר) ,הקמת תשתית גז טבעי בפארק והקמת תשתית הובלת מי קירור
וקיטור בפארק .ניתן להשתמש בעודפי אנרגיה לצורכי מפעלים אחרים בפארק .לשימוש בעודפים ערך כלכלי החוסך את
העלויות הכלכליות והסביבתיות של הטיפול בהם כמטרד.
.

גניהול חכם של פסולת ,הכולל בחינה של הקמת תשתית להובלת פסולת גז בפארק ,שילוב אתרי מעבר למיון
פסולת ,שילוב מפעלי מחזור וקליטת פסולת ביתית מיישובי האזור כמקור אנרגיה.

יעד זה מתייחס לתכנון של מתחם מחזור ,מיון וטיפול בפסולת בחלק הצפון-מזרחי של הפארק בשיתוף פעולה עם הרשויות,
על פי העקרונות הבאים:
 הבטחה של דרכי טיפול בפסולת המוצקה כך שיימנעו היווצרות ריחות ,מפגעים תברואתיים ,מפגעים חזותיים וסיכונים
בטיחותיים ,באישור מנהלת אזור התעשייה .לא יוצבו מתקנים לאצירה ולטיפול בפסולת אלא בתחומי המגרשים ,במקום
שייקבע בהיתר הבנייה .פסולת רעילה תטופל בנפרד ותועבר לאתרים הארציים לסילוק פסולת רעילה.
 הקצאת שטח בכל מפעל להצבת מכולות לאצירת פסולת מוצקה לא רעילה ולאצירת פסולת המיועדת למחזור,
כגון קרטון ,זכוכית ופלסטיק (בהתאם להנחיית הרשות המקומית) .מערכת איסוף הפסולת בתוך המפעלים תתופעל
ותתוחזק באופן שוטף על ידי המפעלים ,בפיקוח של מנהלת אזור התעשייה ,תוך מניעת מפגעים תברואתיים ,חזותיים
ומטרדי ריחות.
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 פיתוח וניהול של מערכת איסוף פסולת בשיתוף עם הרשות המקומית ,שתדאג לפינוי הפסולת לאתר לסילוק פסולת
מוצקה ,לטיפול ו/או לסילוק מאושרים ומוסדרים על פי כל דין ,בעדיפות לפינוי הפסולת למתקני טיפול או מחזור על
פני הטמנה.
 הפחתה במקור של פסולת מוצקה – מפעלים המעוניינים להיכנס לאזור התעשייה יבצעו בחינה לתהליכי הייצור במטרה
לצמצם פחת בחומרי גלם ובכך להפחית את כמות הפסולת הנוצרת במפעל.
 .דפיתוח הנגישות לאזור באמצעות פיתוח מערכת תחבורה מורכבת ,תוך התייחסות למגוון אמצעי תחבורה ובהם
תחבורה ציבורית לסוגיה ,שבילי אופניים והליכה ברגל ומערכות ניהול תנועה.
קישוריות תחבורתית היא בסיס חשוב באתגור התפיסה האוטונומית של הפארק .ללא קישוריות תחבורתית יישאר אזור
התעשייה מנותק מסביבתו ויהיה קשה עד בלתי אפשרי לפתח עימו מערכות קשרים עסקיות וחברתיות או סימביוזה תעשייתית
כפי שהוזכרה לעיל .פיתוח תחבורה ציבורית ותחבורה לא ממונעת ועידוד השימוש בהן אינם רק תהליך פיזי אלא גם תהליך
הסברתי וחינוכי .תהליך זה חשוב במיוחד לשכנוע מי שיש להם אפשרות להגיע ברכב פרטי ,וכן מי שאינם עובדים באזור
התעשייה ,אלא הם מבקרים מזדמנים בו .אולם גם עבור קהל "שבוי" ,כלומר עובדים באזור התעשייה שאין ברשותם רכב פרטי,
יש לשימוש בתחבורה ציבורית היבט הסברתי ,אשר האתגר הגדול בו הוא הפיכת התחבורה הציבורית והתחבורה הלא ממונעת
לערך ולמקור גאווה עבור המשתמשים בה ולא לברירת מחדל .קישוריות אזורית חייבת להתבצע באמצעי תחבורה מגוונים ,כפי
שמפורט להלן:
 פיתוח של קישוריות למוקדי תחבורה ולמוקדים אזוריים ,בייחוד לתחנת רכבת נתיבות.
 הליכה ברגל :המרחק בין המפעלים והשימושים המגוונים בנ.ע.מ .ייתמכו במערכת שבילי הליכה ברגל אל אזור התעשייה,
כחלק ממרחב שוטטות של תושבי הסביבה לפנאי ולספורט .נוסף על כך ,יש צורך בפיתוח מערכת הליכה ברגל בתוך
אזור התעשייה ,בזיקה לפיתוח הרחובות הפעילים.
 רכיבה באופניים :פיתוח של מערכת שבילים בתוך נ.ע.מ .וחיבור אזור התעשייה לסביבתו .במערכת שבילי אופניים יש
ערך לא רק ליוממות אלא גם לפעילות פנאי וספורט.
 תחבורה ציבורית :קווי אוטובוס ותחנות ההמתנה יותאמו למערך השימושים בפארק ,וזמני הפעילות שלהם יתואמו
באופן שייתן מענה בכל שעות העבודה והשימוש בפארק.
 שיתוף נסיעות :שיתוף נסיעות ,כמו שיתוף המשאבים שהוזכר לעיל ,הוא חלק מהעיקרון המנחה הרואה חשיבות
בשיתופי פעולה ברמות שונות .שיתוף נסיעות מונע את הבזבוז שבנסיעה של כלי רכב פרטיים רבים שמשרתים כל אחד
אדם בודד ועומדים רוב שעות היום ללא שימוש בסמוך למקום העבודה .מניעת הבזבוז היא בשתי דרכים עקרוניות:
צירוף של עוד נוסעים לנסיעה ברכב הפרטי ( )car poolאו רכב משותף שבו נעשה שימוש על ידי משתמשים שונים
( car2goהוא אחד המודלים מסוג זה).
 חניונים ציבוריים :באזור התעשייה כמה חניונים מרכזיים בסמיכות למבני הציבור ולשטחים הציבוריים בפארק .נוסף
עליהם יוקצה שטח לחניון מרכזי עבור כלי רכב כבדים .חניה לרכב פרטי תתאפשר גם בצירי הרוחב של הפארק .לא
תתאפשר חניה לאורך צירי האורך (צפון-דרום) המרכזיים בפארק.
 פיתוח של מערכת מידע :בצד מערכת התחבורה הפיזית ,יש לפתח גם מערכת מידע .הנכונות להשתמש במגוון כלי
תחבורה ,ובפרט לעבור מאמצעי תחבורה אחד לאחר ,תלויה במידה רבה במידע ברור ואמין .מידע זה צריך להיות נגיש
גם באמצעים אלקטרוניים מקוונים המספקים מידע עדכני בזמן אמת .מערכת המידע תיתן מענה הן לנוסעים (קישור
למוקדי תחבורה ולמוקדים אזוריים) והן למובילים (קישור למערכות הובלת סחורות ארציות ובינלאומיות ,תיאום בין
מערכת הובלת הסחורות למערכות רכב פרטי ושיתוף בהובלת סחורות).
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ד .מערכת שבילי אופניים בפארק ותחנות שירות

ד .שטחים פתוחים וחניונים ציבוריים

 5.3נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי :חלופה נבחרת
החלופה הנבחרת 17היא סכמה גמישה המאפשרת מגוון של אפשרויות ושימושים .במרכזה מסדרון של תעשייה עתירת ידע,
ותעשיית הייצור מאורגנת בשלושה אזורים עיקריים :אזור צפון-מערבי של מפעלים גדולים ובינוניים (קיים); אזור צפון-מזרחי
של מפעלים גדולים ואזור מיון פסולת; ואזור דרומי של מפעלים בינוניים .המפעלים הגדולים ימוקמו בחלק הצפון-מזרחי של
הפארק על מנת לצמצם מפגעי ריח וזיהום .כמה מפעלים גדולים נוספים ,בעלי גדר היקפית ,ימוקמו בחלק הדרום-מערבי של
הפארק .פארק מחזור ומיון יוקם בחלק הצפון-מזרחי של האתר .בפארק יוקם בלוק מיוחד שיפותח כמרחב תעשייתי ייחודי,
מעין קמפוס קטן שיאפשר סימביוזה תעשייתית בין מפעלים .מבני הציבור התומכים בתעשייה ובעובדים ממוקמים בסמיכות
אלה לאלה (ככל הניתן) ,בזיקה ללב הגיאוגרפי של הפארק.
בפארק שני צירי תנועה מרכזיים בצורת  .Xהראשון ,צפון-דרום ,עובר בסמוך ללב הגיאוגרפי של הפארק ולמבני הציבור .השני,
מזרח-מערב ,ציר הכניסה העתידי ,הוא ציר מרכזי וייצוגי ,מסדרון של תעשייה עתירת ידע ומבני ציבור ,המסתיים ביער .בחלופה
זו קיימת זיקה בין האתרים בתחום הייצור והמדע ([ ]1גן מדעי הממוקם במרכז הגיאוגרפי של הפארק; [ ]2מרכז מבקרים
והדגמה טכנולוגי בסמיכות למתחם המחזור והמתקנים ההנדסיים; [ ]3חממה תעשייתית; [ ]4בית ספר לתעשייה וטכנולוגיה)
לבין האתרים בדגש על טבע והיסטוריה ([ ]1תצפית מהאתר הארכיאולוגי בחלק הצפוני של הפארק; [ ]2מטע זיתים ובית בד
בדופן המערבית של הפארק; [ ]3הרחבת שטח היער לתוך הפארק) .זיקה זו מאפשרת לייצר מסלולי סיור חינוכיים מגוונים
ברחבי הפארק.
בחלופה הנבחרת נוצרת מערכת טבעתית הקושרת בין מבני הציבור ונקודות העניין בפארק .תכנית פיתוח השטחים הציבוריים
מבחינה בין שטחים ציבוריים מערכתיים ,אשר את מאפייניהם החזרתיים ניתן למצוא ברחבי הפארק ,לבין שטחים ציבוריים
נקודתיים וייחודיים ,המתאפיינים בשפה עיצובית ובדגשים ספציפיים .המערכת של השטחים הציבוריים כוללת היררכיה בין
חלקי הפארק ,המקלה את ההתמצאות בו.
בהיבט התחבורתי ,החלופה נשענת על שתי כניסות עיקריות :דרך  293בצפון (כניסה קיימת) ודרך  25במערב (בדרך זו מתוכנן
מחלפון כניסה) .בחלופה זו מפותחת מערכת תנועה מגוונת (הולכי רגל ,רוכבי אופניים ,תחבורה ציבורית) שתתחבר למערכות
קיימות ביישובים סמוכים .חניונים מרכזיים ממוקמים בסמיכות לאתרי ומבני הציבור.
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החלופה מבוססת על הרעיונות המרכזיים מחלופה  ,1טבעת ירוקה ,שבה התעשייה מאורגנת בשתי טבעות ,ומאמצת כמה עקרונות גם מחלופה .3

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

34

25

293
פארק תעשייה נ.ע.מ.
נתיבות
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נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי :חלופה נבחרת
פארק נ.ע.מ .כאזור תעשייה ותעסוקה מפרספקטיבה רחבה הרואה את הפארק
כחלק מסביבתו ואת פיתוח הפארק כמיזם שנועד להביא לשיפור איכות החיים
של עובדיו ושל תושבי האזור ,תוך התייחסות לתחומי התחבורה ,התיירות ,החינוך
והסביבה.

אזור תעשייה
עיר
ישוב
דרך ראשית
מסילת רכבת
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תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
גבולות האתר

מרחב מחזור

שדרות מרכזיות

אזור תעשייה קיים

מתקנים טכניים

יער

שטח פתוח/מסוף עתידי

עסקים קטנים

שטח פתוח/פארק

אתר ארכיאולוגי

מבני ציבור

אתר ארכיאולוגי

בלוק תעשייה קיים

בלוק תעשייה עתירת ידע

שמורת נחל גרר

בלוק תעשייה חדש

מטע זיתים

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.

יחס בין המרחב התעשייתי לציבורי

מרחב ציבורי

פרוגרמה

תנועה
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נ.ע.מ .יציע מגוון מקומות תעסוקה יציבים ומכובדים לתושבי מערב הנגב בפרט
ולאזרחי מדינת ישראל בכלל ,ויאפשר תנאים מיטביים לפיתוח תעשייתי.
Credits
Worker by Gael Bonneau
Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

הרעיון העומד בבסיס מטרה זו הוא מתן מענה למגוון יכולות ושאיפות מקצועיות של תושבי האזור והגדלת
האפשרויות התעסוקתיות עבורם .מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים המפורטים להלן:
א .יצירת תנאים המאפשרים פעילויות
תעשייתיות לשרשרת ייצור מלאה ,החל
ממחקר ופיתוח ,דרך ייצור וכלה בלוגיסטיקה,
ניהול ,חנויות מפעל ומרכזי מבקרים (כחלק
מפעילויות ייצור המתרחשות בפארק).

ג .יצירת תנאים התומכים במיזמים תעשייתיים.
באזור התעשייה תוקם "חממה תעשייתית"
במטרה לתמוך במיזמים שונים הנמצאים
בתחילת דרכם.

ב .קביעת מגרשי תעשייה בשטחים שונים
המתאימים לתעשיות ולעסקים בסדרי
גודל מגוונים ,תוך השארת גמישות לאיחוד
ולחלוקה של המגרשים.

ד .שילוב שימושים ציבוריים המשרתים אשר
תיתן מענה למבקרים במפעלים ,לקבוצות
מתמחים וחוקרים ולעובדים.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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נ.ע.מ .יחזק את הקשר שבין תהליכי ייצור תעשייתי לבין חינוך ,מחקר ומדע ,ויעצים
את חשיבותה של התעשייה בחיי היום יום של תושבי האזור ושל החברה בכללה .
מטרה זו מבקשת לקרב תודעתית את המרחב התעשייתי לציבור .מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים
המפורטים להלן:

Credits
Worker by Gael Bonneau
Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

א .הקמת בית ספר תעשייתי טכנולוגי מתקדם.
שילוב פעילות בית ספר תעשייתי בפארק
עצמו ויצירת קשרים עם מוסדות חינוך באזור.
ב .הגדרה של מרחבים פתוחים ונקודות
ציון שיאפשרו חשיפה של הציבור למיזמים
ייחודיים בתעשייה הנושקים לייצור או למדע.
 .1סיור בדגש רעיונות חדשים בתעשייה.
 .2סיור בדגש טבע ומדע.
 .3סיור בדגש יצירה תעשייתית.
 .4סיור בדגש ארכיאולוגי.

ג .הגדרת הנחיות בינוי שיסייעו בחשיפה
של תהליכי הייצור המתרחשים במפעלים.
בהתאם ,תקנות הבינוי בבלוק מחייבות שימוש
בזכוכית בחזיתות באופן שיתרום לחשיפת
תהליכי הייצור ,ותומכות בהקמת מרכזי
מבקרים בחזיתות הבניין.
ד .גיבוש הנחיות עקביות לשילוט ולגרפיקה
רחבי הפארק .יעד זה מתמקד בהנגשת
המתרחש בפארק לעובדים ולמבקרים
באמצעות שילוט בולט – שלטים ניצבים,
צבעים בהירים ,שפה עיצובית חזרתית.
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נ.ע.מ .יפותח בתשומת לב מרבית לעובדים בו ולסביבת עבודתם ,למרחב ציבורי
איכותי ולחיבור הפארק לסביבתו הנופית והחקלאית .
מטרה זו נועדה לייצר ,נוסף על מקום העבודה במפעל ,אזור הכולל מרחבי פנאי ושהייה בעלי נגישות גבוהה
ונוחה ,שיש לו זהות מובחנת וייחודית .מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים המפורטים להלן:
Credits
Worker by Gael Bonneau
Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

א .אזורי שהייה ברחובות ועצים נותני צל .יעד
זה כולל פיתוח של אזורי שהייה בבלוקים
ולאורך הצירים המרכזיים ,בכלל זאת נטיעה
של עצים נותני צל לאורך הרחובות ופיתוח
של שדרות מרכזיות בצירים המרכזיים.

ג .הגדרה ויצירה של מערכת שטחים ציבוריים
היררכית .יעד זה כולל את פיתוח שטחים
ציבוריים ,הן מבחינה נושאית (חינוכית) והן
מבחינה תכנונית ,בדגש על קישוריות ושפה
עיצובית ייחודית.

ב .אזורי שהייה בבלוק .בבלוק התעשייה יוקצו
שטחים לגינות ציבוריות.

ד .הגדרה של לקסיקון נופי ועקרונות תכנון
לשטחים הפתוחים .השפה העיצובית בנ.ע.מ.
לכלל השטחים הפתוחים כוללת עקרונות
תכנון בולטים המתייחסים לשפה העיצובית,
לצמחייה ולחומריות.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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נ.ע.מ .יקיים ניהול עצמאי ,תקין וחכם הנשען על תשתיות מתקדמות למען תושבי
הרשויות השותפות בו והתעשיות שבתחומו ולמען שגשוג וצמיחת האזור כולו .
הרעיון העומד בבסיס מטרה זו הוא פיתוח של עצמאות הפארק באמצעות הקטנת התלות של פארק נ.ע.מ.
במערכות תשתית חיצוניות .מטרה זו תתמקד ביעדים התכנוניים להלן:
Credits
Worker by Gael Bonneau
Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

א .פיתוח של תשתיות מים ,ביוב וניקוז באופן
מקיים שיתרום לחיסכון במים במערכות
ההשקיה של המרחב הציבורי.
ב .הגדלת העצמאות של נ.ע.מ .באספקת
האנרגיה לתצרוכתו העצמית וניהול אנרגטי
חכם המנצל עודפי אנרגיה לשימוש נוסף.

ג .ניהול חכם של פסולת ,הכולל בחינה של
הקמת תשתית להובלת פסולת גז בפארק,
שילוב אתרי מעבר למיון פסולת ,שילוב
מפעלי מחזור וקליטת פסולת ביתית מיישובי
האזור כמקור אנרגיה.
ד .פיתוח הנגישות לאזור באמצעות פיתוח
מערכת תחבורה מורכבת ,תוך התייחסות
למגוון אמצעי תחבורה ובהם תחבורה ציבורית
לסוגיה ,שבילי אופניים והליכה ברגל ומערכות
ניהול תנועה.
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 .6אסטרטגיית יישום
חלק מן היעדים והמטרות המוצעים בתכנית האסטרטגית הנם סטטוטוריים ,אחרים ניתנים להטמעה באופן מידי ,כבר במסגרת
הפיתוח הקיים ואינם תלויים בתכנון ובאישור ההרחבה של הפארק .להלן טבלה המאורגנת לפי טווחי זמן (שראוי שתתעדכן על
בסיס חצי שנתי) ,בהתאם להערכה אסטרטגית של היעדים התכנוניים.

טווח קצר
( 2-0שנים)

 .1מגוון מקומות תעסוקה
יציבים ומכובדים לתושבי
מערב הנגב בפרט
ולאזרחי מדינת ישראל
בכלל ,שיאפשר תנאים
מיטביים לפיתוח תעשייתי.
Credits
Worker by Gael Bonneau
Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

 .2חיזוק הקשר שבין
תהליכי ייצור תעשייתי
לבין חינוך ,מחקר ומדע
והעצמת חשיבותה של
התעשייה בחיי היום יום
של תושבי האזור ושל
Credits
בכללה.
החברה
Worker by Gael Bonneau

Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

 .3פיתוח המרחב הציבורי
וחיבור הפארק לסביבתו
הנופית והחקלאית.

הטמעה של עקרונות
ראשוניים במסגרת
התכנית המאושרת
לנ.ע.מ.

בחינה של היתכנות
עקרונות בתחום
האנרגיה ,המחזור
והחינוך.

פיתוח ועדכון של
עקרונות ויעדי תכנון.

עידוד וקידום סימביוזה
תעשייתית בין המפעלים
הקיימים.

בחינה וגיבוש מתווה
לפיתוח חממה
טכנולוגית בתחום
הייצור .סקר בתחום
הסימביוזה התעשייתית
בין המפעלים באתר
ובאזור.

פיתוח של בלוקים
מגוונים בתחום
התעשייה .גיבוש תכנית
לעידוד אוכלוסיות
מקומיות להשתלם
ולהשתלב בפארק.

גיבוש עקרונות לתכנון
מתחם של מבני הציבור
בלב הגיאוגרפי של
הפארק.
פיתוח אזור המתקנים
ההנדסיים כמרכז
מבקרים.
קידום מעורבות של
רשות העתיקות וקק"ל
בפיתוח הפארק.

פיתוח נושאי של כלל
ההיבטים החינוכיים
והמדעיים בפארק בדגש
על הקמת בית הספר
התעשייתי .בחינה של
שיתופי פעולה עם
מוסדות חינוך קיימים
באזור.
גיבוש פעילויות פנאי
בתחום התעשייה
במרחב הפארק.

פיתוח הדופן הצפונית
ואזור הכניסה לפארק.
פיתוח שטחים ציבוריים
פתוחים ,תצפית מהאתר
הארכיאולוגי ושדרות
מרכזיות.

ציפוף מטע הזיתים
והקמת מרכז מבקרים
בדופן המערבית של
הפארק.

הקמה של גן
תעשייתי-מדעי
בפארק ,שבו מתחם
לתצוגות ולאירועים רבי
משתתפים.
הקמת מרכז מבקרים
והדגמה טכנולוגי
בסמיכות למתחם
המחזור.

יישום וגיבוש מתווה
בתחום הסביבתי,
הפסולת והאנרגיה
לפארק.
בחינה של מסוף מטענים
של הרכבת ,שישרת את
המרחב האזורי.

פיתוח תחבורה
וקישוריות של נ.ע.מ.
למרחב האזורי.
הקמת מתחם מחזור
וייזום של פרויקטים
ייחודיים.

Credits
Worker by Gael Bonneau
Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

 .4ניהול עצמאי ,תקין
וחכם הנשען על תשתיות
מתקדמות למען תושבי
הרשויות השותפות בו
והתעשיות שבתחומו
ולמען שגשוג וצמיחת
האזור כולו.

טווח בינוני
( 5-3שנים)

טווח ארוך
( 9-6שנים)

בחינה של תחום המיון
והמחזור בפארק.
בחינה של פרויקטים
בתחום האנרגיה לפארק.
פיתוח שבילי אופניים
ותחבורה ציבורית
בפארק.

Credits
Worker by Gael Bonneau
Microscope by Matt Wilson
Books by Andrew Doane
Leaf by João Proença
Factory by Lil Squid
from the Noun Project

גיבוש תכניות הכשרה
והשכלה בתחום תעשיית
הייצור.
גיבוש תכניות מפורטות
לפרויקטים חינוכיים
בפארק.

תכנית אסטרטגית פארק תעשיות נ.ע.מ.
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 .7סיכום :נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי
התפיסה של משרדי הממשלה הן ביחס לפיתוח הנגב והן ביחס לפיתוח הכלכלי של מדינת ישראל היא תפיסה הוליסטית ,כזו
הרואה קשר של תלות בין סביבות החיים לסביבות העבודה ,בין התפיסה הכלכלית לזו החברתית .בהתאם ,נקודת המוצא
של מסמך זה היא שראיית פארק נ.ע.מ .כאזור תעשייה ותעסוקה מפרספקטיבה רחבה הרואה את הפארק כחלק מסביבתו ואת
פיתוח הפארק כמיזם שנועד להביא לשיפור איכות החיים של עובדיו ושל תושבי האזור ,תוך התייחסות לתחומי התחבורה,
התיירות ,החינוך והסביבה .הטמעה של הנושאים הללו תגביר את כוח המשיכה של פארק נ.ע.מ .ותחזק אותו בקנה מידה לאומי,
אזורי ומקומי.
המטרות והיעדים התכנוניים של נ.ע.מ .מבקשים לתת מענה למגוון פעילויות בתחום התעשייה ,הפיתוח והחינוך .יישום של
המטרות והיעדים התכנוניים יחזק את הזיקה בין העובדים ותושבי האזור לנ.ע.מ .ויסייע בהתפתחותו כמרכז ייחודי של ייצור וידע
בתוך מרחב נופי חקלאי .הפעילויות וההזדמנויות בפארק יכולות לתת מענה לקבוצות גיל שונות ,להשתלב במרחב ההזדמנויות
הקיימות ולחזק את הגאווה המקומית-אזורית.
בבסיס היוזמה לתכנית האסטרטגית לנ.ע.מ .עומד הרצון לקדם חשיבה מחודשת על מדיניות התכנון התעשייתי ,באופן המתאים
לאורחות החיים במאה ה 21-בישראל .לחשיבה זו עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על הרשויות בישראל ,העשויות להפיק
תועלת מהשקעות חדשות ומהזדמנויות תעסוקתיות בשטחן .השאלות המרכזיות הן ,לאיזה עתיד עירוני-תעשייתי-תעסוקתי
צועדת מדינת ישראל? כיצד ניתן לשלב בין סביבות החיים של האדם ולקדם תפיסה אינטגרטיבית בין מגוון הפעילויות – מגורים,
פנאי ועבודה? כיצד ניתן לתת מענה תעסוקתי לקהילות שונות בטווח רחב של גילאים? לערי ישראל קנה מידה קומפקטי
ויכולות טכנולוגיות אשר כיום אינם ממונפים ,אך עשויים לתת להן יתרון משמעותי בחשיבה מחודשת על ממשק עדכני בין העיר
לתעשייה .סוגיות אלו ,הנוגעות הן למרחב העירוני באזורי הביקוש והן לערים הממוקמות בפריפריה ,מחייבות מדיניות פיתוח
כוללת המותאמת להקשר ולמקום.

...

קרדיטים בעיצוב הלוגו כפי שמופיעים בטבלה בעמוד :64
Worker, Gael Bonneau (the Noun Project), CC BY 3.0; Microscope, Matt Wilson (the Noun Project), CC BY 3.0; Books, Andrew Doane (the
Noun Project), CC BY 3.0; Leaf, João Proença (the Noun Project), CC BY 3.0; Factory, Lil Squid (the Noun Project), CC BY 3.0;Chain Ring,
Richard Pasqua (the Noun Project), CC BY 3.0.

נספח

1
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 נ ספח  .1מס מך ה מ ל צות מנחה
נספח זה כולל שני חלקים עיקריים .חלק ראשון המתרכז בגבולות פארק נ.ע.מ .בחלק זה קיימת התייחסות לחלופה הנבחרת,
לפרוגרמה (ייעודי קרקע ושטחים) ,המלצות תכנון והנחיות בינוי .בחלק השני ,המלצות תכנון עבור המרחב האזורי.

 .1מסמך המלצות מנחה תב"ע שלב ד'
להלן מפורטות המלצות כלליות ופרטניות לנושאים השונים בפיתוח פארק נ.ע.מ ,.תכניות נלוות ופרוגרמה עדכנית.

המלצות כלליות
תהליך העבודה כלל חשיפה לבעלי העניין השונים בהליך התכנון ,במסגרת ועדת היגוי .מומלץ להמשיך את הפעילות של
ועדת ההיגוי ,הכוללת נציגים של מרב בעלי העניין בתכנית .נוסף על כך ,מומלץ להפיץ עדכונים על תהליך התכנון בקרב בעלי
עניין אשר הביעו רצון להתעדכן בו .יש חשיבות בעדכון קבוע .ראוי גם להנגיש מידע בכל הנוגע לתכנית האסטרטגית באתר
האינטרנט ,המאפשר לכל אדם ,גם אם אינו נכלל ברשימת בעלי העניין ,להתעדכן בהליך התכנון – בתכניו ובשלב שבו הוא נמצא.
ההמלצות להלן מפורטות לפי תחומי הייעוץ השונים בפרויקט.

אדריכלות ותכנון







מומלץ להכין נספח בינוי לחלק המרכזי של הפארק ובפרט לאזור של מבני הציבור.
מומלץ לגבש שפה אדריכלית אחידה למבני הציבור בפארק ולהטמיע אותה בהנחיות בינוי.
 מומלץ לקדם שתי תחרויות אדריכליות נפרדות לשני מתחמי מבני הציבור בפארק (בלב הפארק ועל הציר הראשי
בסמיכות ליער).
מומלץ לבנות תכנית ארוכת טווח לשיתוף פעולה עם רשות העתיקות בזיקה לאתרים מוכרזים בפארק ,במטרה ליצור
מוקדי עניין חדשים .תכנית זו תכלול תכנון והקצאת קרקע עבור מרכז מבקרים במטע זיתים ותכנון תל ארכיאולוגי
בתיאום עם רשות העתיקות.
מומלץ לאמץ את הנחיות הבינוי לבלוק תעשייה כפי שמפורט להלן ולבחון לעומק היבטים נוספים ,כגון אוריינטציית
המבנים בהתאם לעקרונות הבנייה הירוקה (לאחר קבלת התייחסות היועץ).

אדריכלות נוף
 שטח ההרחבה מישורי ברובו ,בשיפועים של עד  .5%עם זאת ,עוברים בו שני יובלים של נחל הגדי שבהם השיפועים
גדולים יותר .מישוריות השטח יוצרת גמישות רבה ונוחות בפיתוח הפארק .יש לבחון את תכנון הניקוז בשלב המפורט,
ובייחוד יש לתת את הדעת על נושא מי הנגר ,גבולות הפארק ופיתוח השטחים הפתוחים בכלל.
 נחל גרר והיער הם בגדר הזדמנויות של הפארק ויש למנף אותם ככל הניתן לטובת הפעילויות בפארק .בתיאום עם קק"ל
רצוי להגדיל את שטח היער ולהתאים את גבולותיו באופן שייטיב עם תכנון הפארק כפי שמוגדר בחלופה התכנונית.
 רצוי לבחון חלופות תכנון נופיות לגבול הדרומי ולממשק עם נחל גרר ,תוך התייחסות לטופוגרפיה .מומלץ להימנע ככל
הניתן מקירות תומכים.
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תחבורה
 מומלץ להקים את המחלפון על פי המצב המוצע בתכנית שבתוקף.
 יש לבחון פתרון מיוחד לכביש גישה לבלוקים של תעשיות עתירות ידע בחלק ג' בהתאמה למגבלות הקיימות והתשתיות
של מקורות.
 מומלץ לבחון תכנון מערכת שבילי האופניים בזיקה למערכות קיימות ביישובים סמוכים.

סביבה






המפעלים הגדולים ימוקמו בחלק הצפון-מזרחי של הפארק על מנת לצמצם מפגעי ריח וזיהום.
כמה מפעלים גדולים (בעלי גדר היקפית) ימוקמו בחלק הדרום-מערבי של הפארק.
פארק מחזור ומיון יוקם בחלק הצפון-מזרחי של האתר .תכנית ייעודית למתחם המחזור תתוכנן בשיתוף עם יועצי
הסביבה ובהתאם לניתוח כלכלי ולהערכה של צורכי הפארק .בייחוד יש לתת את הדעת על הנושאים שלהלן )1( :בחינה
של הפרדת זרמים במפעלים – הפרדת זרמים של סוגי הפסולת הנוצרת באזור התעשייה; ( )2תכנית לשיתוף מידע
בין המפעלים – פרסום חומרים וסוגי פסולת להעברה בין מפעלים; ( )3הקמת מרכז פינוי משותף באזור התעשייה לפי
זרמים שונים – ביצוע סקר סוגי פסולת בקרב המפעלים; ( )4סקר סוגי פסולת אזורי ,לזיהוי ואפיון הזרמים ,הכמויות,
נפחי האצירה ותדירויות הפינוי.
יש לבחון השפעה אפשרית של מגבלות ההגנה הקתודית של חברת "מקורות".

אנרגיה
 מומלץ לבחון הקמת מערכת חשמל עצמאית בפארק.
 מומלץ לבחון פיתוח של מערכות ייצור אנרגיה מתחדשות ומשותפות עם מומחה ולגבש תכנית ייעודית בנושא.

תשתיות
 ככל שהדברים נוגעים למערכות תשתית משותפות ,יש להטמיע הנחיות עקרוניות בנוגע לשיתוף משאבים ותשתיות
בשלב התכנון הסטטוטורי ולשמור שטחים מיועדים לתשתיות אלו .בשלב תכנון התשתיות של המתחם יש לכלול גם את
התכנון המפורט של מערכות התשתית המשותפות ,גם אם אין כוונה ליישמן בפועל ,זאת על מנת שניתן יהיה ליישמן
בעתיד תוך פגיעה מינימלית בתשתיות שיוקמו ובתפקוד אזור התעשייה.
 יש לבחון הקמת חדרי טרפו ותחנות גז על בסיס גז טבעי עד  5מגוואט.

מנהלת
 מומלץ לנסח מסמך מנהלת אשר יתייחס לתפקידי המנהלת ,תוך התייחסות להיבטים של סביבה ,חינוך ופיתוח תכנוני.
 מומלץ להקים מנגנון שיעודד שיתופי פעולה ומיזמים משותפים בין מפעלים באזור התעשייה ויקדם תיאום בין אזורי
תעשייה קרובים.

הרחבה של צוות יועצי התכנית
על מנת לקדם את יעדי התכנית באופן מיטבי ,מומלץ להרחיב את צוות היועצים כמפורט להלן:







הידרולוג במטרה לתת מענה לנושא מי הנגר.
מומחה בתחום האנרגיה ,במטרה לבחון את נושא האנרגיה המתחדשת.
יועץ מיגון וביטחון ,שיבחן נושאים יחד עם אדריכל הנוף ובזיקה לגבולות של המתחם.
יועץ כלכלי ,לבחינת נושאים של אנרגיה והפארק בכללו.
יועץ הגנה קטודית שיבחן את קו מקורות העובר מדרום לגבולות הפארק (שלב ג').
יועץ חברתי ,לבחינת ההיתכנות של כניסת קבוצות חברתיות שונות (לרבות המגזר החרדי) למעגל התעסוקתי בנ.ע.מ..

1

תוכניות וסכמות עקרוניות
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תשריט בסיס לפארק תעשיות נ.ע.מ.

בלוק תעשייה  -מפעלים בינוניים

שטח למבני ציבור

חניון

בלוק תעשייה -מפעלים גדולים

שירותי הצלה

שטח פתוח /פארק

בלוק תעשייה מיוחד

חינוך

יער מתוכנן

בלוק היי-טק

מלונית

שינוי תוואי יער מתוכנן

מסחר

בית כנסת

מרחב מחזור

תחנת דלק

מתקנים טכניים

מרכז מבקרים

בלוק תעשייה קיים

דרך

שינוי תוואי יער מתוכנן
שצ"פ/אפשרות למסוף
מטענים עתידי
ציר ראשי
מסלול לימודי

שטח למבני ציבור

תוואי דרך בתוך היער

שבילי אופניים
אזור לתכנון מפורט

מסמך המלצות מנחה

אזורים לתכנון מפורט ,פארק תעשיות נ.ע.מ.

אזור לתכנון מפורט
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נקודות ציון בזיקה לשטחים פתוחים
6
7

3
9

1
8

5
4
2

10

מקרא:
גן מדעי/שצ"פ
מטע זיתים
יער
שצ"פ/אפשרות למסוף מטענים עתידי
מסלול לימודי

1 .1מטע זיתים
2 .2פארק תעשייה ומדע
3 .3אתר ארכיאולוגי
4 .4היער
5 .5שדרות
6 .6כניסה לנ.ע.מ.
7 .7גבול צפוני
8 .8פארק כניסה למפעל טרה
9 .9מרחב ציבורי בפארק המיחזור
1010שצ”פים בבלוקים

מסמך המלצות מנחה

מערכת תנועה ותחנות שירותי דרך

מקרא:
כביש/דרך
חניון לרכב פרטי
חניון תת קרקעי
חניון לרכב כבד
תחנת שירותי דרך
צירים ראשיים
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

ארגון פרוגרמתי לפי אפיון של תעשייה

מקרא:
בלוק תעשייה  -מפעלים בינוניים

שטח למבני ציבור

בלוק תעשייה -מפעלים גדולים

שירותי הצלה

בלוק תעשייה מיוחד

חינוך

בלוק היי-טק

מלונית

מסחר

בית כנסת

מרחב מחזור
מתקנים טכניים
בלוק תעשייה קיים
שטח למבני ציבור

מסמך המלצות מנחה

מערכת שבילי אופניים בזיקה למרחבי פנאי

מקרא:
גן מדעי/שצ"פ
מטע זיתים
יער
שצ"פ/אפשרות למסוף מטענים
שדרות
שבילי אופניים

77

2

בלוק תעשייה
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

הנחיות תכנון לקביעת מגרשי תעשייה תוך השארת גמישות לאיחוד ולחלוקה של המגרשים.

תכנון אזור התעשייה נ.ע.מ .יאפשר גמישות ושינוי מבחינת גודלי מגרשים (באמצעות איחוד וחלוקה) ,היקפי בינוי ושימושים
מותרים .לפיכך ,כמענה לרעיון של מגוון עסקים המבקשים להשתלב בפארק ,הוגדרו בתכנית האסטרטגית ארבעה סוגי מפעלי
תעשייה ומלאכה :מפעלי עוגן גדולים ,מפעלים בינוניים ,מפעלים קטנים ומפעלים קטנים מאוד .על מנת לתת מענה למגוון
הפעילויות התעשייתיות בפארק ,הוכן מתווה הכולל אפשרויות של חלוקה למגרשים בגדלים שונים .המתווה כולל הנחיות
לאפשרויות איחודם וחלוקתם תוך יצירת גמישות תכנונית מצד אחד ושמירה על המגוון מצד אחר.

הנחיות התכנון של הבלוק יורחבו ויכללו את הנושאים להלן :הנחיות בינוי המאפשרות יצירה של מצרפים בין החלקות השונות,
ללא פגיעה בחזות הבלוק כולו; התייחסות לקווי בניין ,לעיצוב החזית של מבני המפעל ולגדרות ,במטרה ליצור ממשק בין
המרחב הציבורי למרחב הפרטי ,שיהפוך את ההליכה לנעימה ומעניינת יותר וייצר נראות למפעל; ניהול ותחזוקה של השטחים
הפתוחים באופן חסכוני ומיטבי; שימוש באנרגיה מתחדשת.

מסמך המלצות מנחה

שטח בלוק

מגרשים

שטחים פתוחים

(בקירוב)

 .1בלוק תעשייה
טיפוסי

 40דונם

גודל מגרש מינימאלי,
בחלוקה לשמונה
מגרשים ,כ4.5-
דונם .גודל מקסימלי,
בחלוקה לשני מגרשים,
כ 20 -דונם.

בבלוק שני
שטחים ציבוריים
(בשטח כולל של
דונם)

 .2בלוקת תעשייה
עתירת ידע

 20דונם

בחלוקה לשלושה
מגרשים ,כ 7.5-דונם.

בבלוק שטח
ציבורי
(בשטח כולל של
דונם וחצי דונם)

 .3בלוק עבור
מפעל בודד

 40דונם

מפעל בודד

בבלוק שני
שטחים ציבוריים
(בשטח כולל של
דונם).

 .4בלוק תעשייה
מיוחד

56

בלוק ייחודי המקדם
עקרונות של סימביוזה
תעשייתי עבור ארבעה
מפעלים/מבנים .בבלוק
חלים הנחיות בינוי
מיוחדות.

במרכז הבלוק
שטח של כחצי
דונם.

314 m

124 m

314 m

64 m

314 m

124 m

247 m

229 m

ב .קביעת מגרשי תעשייה בשטחים שונים המתאימים לתעשיות ולעסקים בסדרי גודל מגוונים.
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

 .1בלוק תעשייה מיוחד
310 m

1

2
3
120 m
80 m
60 m

תחום הבניה
גדר
תחום גינה ציבורית

80 m
60 m

שטח פתוח מרוצף
שצ”פ (הרחבת זכות דרך)
שביל אופניים

גודל הבלוק הטיפוסי הוא כ 40-דונם .בלוק טיפוסי כולל כ8-
חלקות .בבלוק שני מתחמים ציבוריים של גינון בגודל כחצי
דונם .פיתוח השטחים הציבוריים יעקוב אחרי מתווה קבוע
וייצר מקצב קבוע ומרחב שהייה לעובדים בפארק .פיתוח
ותחזוקת השטחים הפתוחים נתונים באחריות המנהלת.

הנחיות תכנון
  4.3מטרים היקפיים זכות דרך לטובת הולכי רגל .השטח
ירוצף באופן אחיד בכל חלקי הבלוק לפי פרט קבוע.
 בכל בלוק מתחמים ציבוריים של גינון (מתווה משתנה
לפי טיפוס הבלוק) .הטיפול בגינון נתון באחריות
המנהלת .קווים מנחים קבועים מצויים במסמך של
התכנית האסטרטגית לנוף .השטחים הפתוחים
ייצרו מקצב לכל הסכמה ומרחב שהייה לעובדים
ולבאי הפארק .בתכנון המפורט יש לקשר את הגינות
למפעלים סמוכים (בזיקה ליציאה מהמפעל ,למיקום
הכניסה למפעל ,לגדר וכן הלאה).
 בכל מגרש ניתן לבנות עד כ 10% + 40%-שטחי שירות.











קו בניין חזית קדמית  .0בחזית לא תמוקם גדר .קו בניין
אחורי וצדי  6מ"ר.
אחוז הפתחים בבניין יהיה לפחות כ 30%--משטח
הפנים של החזית עד גובה  4מטרים .באופן זה החזית
תאפשר הצצה לאזור הייצור.
ניתן למקם מרכזי מבקרים בחזית הבניין.
 50%משטח גג המפעל יהיו פנויים לאפשרות של
הנחת תשתית לאנרגיה מתחדשת על ידי המנהלת.
שטחי התפעול והחניה של כל מפעל ממוקמים בגב
הבניין ,ולכל חלקה כביש שירות אחד.
חניה מגוננת וריצוף המאפשר חדירת מי נגר ,לפי פרט
קבוע. .
מתווה גדר שונה לגדר קדמית ואחורית ,לפי פרט
קבוע.
במטרה לעודד סימביוזה תעשייתית ומיזמים
משותפים בין מפעלים ,בסמכות ועדה מקומית לאשר
שינויים בקווי הבניין ולתת הקלות בנייה ,בתיאום עם
מנהלת הפארק ובאישורה.

מסמך המלצות מנחה

 .1חתך עקרוני לשדרות מרכזיות

 .2חתך עקרוני לצירי מזרח-מערב בפארק

 .3חתך עקרוני העובר בגינה הציבורית בבלוק
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

בלוק תעשייה טיפוסי :לוגיקה וגמישות תכננוית
בחלופות להלן מוצעות מגוון אפשרויות של איחוד וחלוקה של מגרשים ,ושל חלופות בינוי .חלופות אלו מאפשרות גמישות
באופן שאינו פוגע בעיצוב חזית הבלוק

חלופה  8 :1מפעלים
שטח מגרש 4,500 :מ”ר 4700/מ”ר

חלופה  5 :2מפעלים
שטח מגרש 4,700 :מ”ר 9,500 ,מ”ר
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מסמך המלצות מנחה

310 m

160 m
120 m

80 m

60 m

120 m

80 m

2

60 m

80 m

1

60 m

80 m
60 m

150 m
120 m

4

3

80 m
60 m

160 m
60 m

חלופה  4 :3מפעלים
שטח מגרש 9,500 :מ”ר

חלופה  2 :4מפעלים
שטח מגרש  19,070מ”ר
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

 .2בלוק תעשייה עתירת ידע
310 m

60 m

100 m
60 m

תחום הבניה
גדר
שטח פתוח מרוצף
שצ”פ (הרחבת זכות דרך)
שביל אופניים

גודל הבלוק עבור תעשייה עתירת ידע הוא כ 20-דונם .בלוק טיפוסי כולל כ 3-חלקות.
הנחיות התכנון יעקבו אחרי ההנחיות של בלוק התעשייה הטיפוסי

310 m

60 m

מסמך המלצות מנחה
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 .3בלוק תעשייה עבור מפעל בודד
310 m

120 m

תחום הבניה
גדר
תחום גינה ציבורית
שטח פתוח מרוצף
שצ”פ (הרחבת זכות דרך)
שביל אופניים

גודל הבלוק עבור מפעל בודד הוא כ 40-דונם .בבלוק שני שטחים הציבוריים בשטח כולל של דונם .הפיתוח יעקוב אחרי מתווה
קבוע וייצר מקצב קבוע ומרחב שהייה לעובדים בפארק .פיתוח ותחזוקת השטחים הפתוחים נתונים באחריות המנהלת.
הנחיות התכנון יעקבו אחרי ההנחיות של בלוק התעשייה הטיפוסי

310 m

120 m
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 .4בלוק תעשייה מיוחד
310 m

40 m

240 m

270 m

230 m

70 m

תחום הבניה
תחום גינה ציבורית
שטח פתוח מרוצף
שצ”פ (הרחבת זכות דרך)
שביל אופניים

גודל הבלוק המיוחד הוא כ 56-דונם .בבלוק זה ניתן למקם ארבעה מבנים (מפעלים) שונים המחויבים למודל של הסימביוזה
התעשייתית .הבעלות על המבנים יכולה להיות של יזם בודד בתנאי שכל מבנה יוגדר כמפעל יעקוב בתחום ייצור שונה (יש
להימנע מהקצאה של הבלוק המיוחד למפעל יחיד) .הסימביוזה תעשייתית דורשת יצירת התאמה בין תהליכי ייצור הכדאית
לכל הצדדים .סימביוזה תעשייתית כוללת בין השאר :שימוש בפסולת לתהליכי ייצור ,העדפת שימוש הדדי בייצור מקומי .שיתוף
ומחזור מים משותפות
משאבים כולל בין השאר :פיתוח מערכות משותפות לטיפול בשפכים ובפסולת ,פיתוח מערכות ניקוז ִ
ומערכות תקשורת ואינטרנט ,פיתוח מערכות ייצור אנרגיה משותפות ,שיתוף פרוגרמתי.
סביב הבלוק שטח ציבורי ובמרכזו שטח פתוח בגדול של כחצי דונם .פיתוח ותחזוקת השטחים הפתוחים נתונים באחריות
המנהלת .בבלוק חלים הנחיות בינוי מיוחדות כמפורט להלן.
הנחיות תכנון
 הנחיות התכנון יעקבו אחרי ההנחיות של בלוק התעשייה הטיפוסי.
 תכנית הבינוי של המבנים בבלוק תיעשה במשותף .מומלץ כבר בשלב הכנת התב"ע להכין נספח בינוי לבלוק.
 השטחים הפתוחים בבלוק יתוכננו כמקשה אחת וישמרו על רצף והקשרים בין המבנים השונים.

מסמך המלצות מנחה

חלופות בינוי
310 m
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270 m
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

גינות ציבוריות בבלוק התעשייה

20 m
20 m

עיצוב בסיסי
בכל בלוק שני מתחמים ציבוריים של גינון בגודל של  400מ”ר
כל אחד .הטיפול בגינון באחריות המנהלת.
השטחים הפתוחים ייצרו מקצב קבוע של שטחי שהייה
בפארק ויספקו מרחב שהייה לעובדים ולבאי הפארק בקרבת
מקום עבודתם .סה”כ בפארק כ 34-מתחמים.

מרחב ציבורי
גבול מבנה המפעל
גדר
גבול הבלוק

הנחיות תכנון





ארבעה עצים גדולים נותני צל
הקצאת אזורי ישיבה לעובדים
ריצוף המאפשר מי נגר
שימוש בצמחייה תואמת אקלים

פרטי עיצוב

שולחנות

תחנות טעינה

ריצוף המאפשר חדירת מי
נגר (אבן דשא)

עצים גדולים נותני צל
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מסמך המלצות מנחה

 דוגמאות מן העולם:עקרונות תכנון בלוק תעשייה
כניסות דרך מבנים מקשרים
Rob Systems HQ
Ardooie, Belgium
Govaert & Vanhoutte Architects
Image by Tim Van de Velde

חשיפת תהליכי הייצור
East Regional Chilled Water Plant
Columbus, Ohio, United States
Leers Weinzapfel Associates
Image by Brad Feinknopf

עיצוב חזיתות אחוריות וקידמיות
Office Building 200
Grenzach-Wyhlen, Germany
Nissen & Wentzlaff Architekten
Image by Ruedi Walti

 מעניין/עיצוב חזיתות מזמין
Roskilde Incinerator
Roskilde, Denmark
Erick van Egeraat
Image by Tim van de Velde
Zahner Factory Expansion
Kansas, Missouri, U.S.
Crawford Architects
Image by Crawford Architects

קו חזית רציף עם אפשרויות הצצה

תשתיות חכמות

PGGM Headquarters
Zeist, Netherlands
Mateo Arquitectura
Image by Mateo Arquitectura,
Adrià Goula

Manufacturing Facility for Method
Chicago, Illinois, United States
William McDonough + Partners
Image by William McDonough +
Partners

easyCredit
Nürnberg, Germany
Evolution Design
Image by Christian Beutler

BFI Acetate and Nitrate Film Stores
Warwick, Warwickshire,
United Kingdom
Edward Cullian Architects
Image by Edward Sumner

3

פיתוח המרחב הציבורי
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שטחים ציבוריים יחודיים
 .1מטע זיתים
3

1

4
2

עקרונות תכנון ודגשים

 .1דגשים
שימור המחקר בנושאי חקלאות
וטבע .מתן פרשנות עיצובית לעבר
החקלאי של אתר.

 .2גן מדעי

חיבור העבר החקלאי והארכיאולוגי
באתר עם העתיד התעשייתי
באמצעות עיצוב נושאי בתחומי
מדע וטכנולוגיה.

.2קנה מידה

 .3חומרים

 .3אתר ארכיאולוגי
הקמת מבנים ושבילים מינימליסטים
ביער ובאתר הארכיאולוגי.

שימוש במבנים וריהוט חוץ מעץ
באזור השימור.
שימוש בריהוט חוץ עשוי בטון
ופלדה באזור פארק התעשייה.

 .4יער

מסמך המלצות מנחה
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מטע זיתים
מטע הזיתים מייצר דופן לפארק מכיוון מערב .המטרה
היא לפתח אותו כמרחב של פעילות ושהייה בזיקה
לאתרים נוספים בפארק.
הנחיות תכנון
 שימור ,פיתוח וציפוף מטע הזיתים
 מתן מענה לעבר החקלאי של האזור ולעיבוד
הזיתים
 יצירת אירועי מסיק זיתים ופעילויות נושאיות
 שימוש במבנים וריהוט חוץ באזור באזור מטע
הזיתים
 נגישות בהליכה ברגל ובאופניים לנקודות ציון
נוספות בפארק.

Tara
Factory

תכנית עקרונית ופרטים

דוגמאות מן העולם
מרכז מבקרים

דשא

אזור ישיבה

זיף-נוצה זיפני

גישה להולכי רגל

סטיפה

שביל אופניים

כביש

עצים

Mason Lane Farm
Goshen, U.S.
Image by
Roberto de Leon

Lizard Log
Parklands
Sydney, Australia
Image by
Simon Wood

Alter Flugplatz
Kalbach
Frankfurt,
Germany
Image by GTLn
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תאור תכנון גן מדעי
פיתוח גן מדעי (“אוניברסיטה פתוחה”) בנושאים שונים
ובזיקה לתהליכי הייצור במפעלים בנ.ע.מ.
הגדרה של מרחב פתוח המאפשר חשיפה של הציבור
למיזמים ייחודיים של מפעלים במסגרת אירועים זמניים
ותערוכות מתחלפות בנושאי ייצור ומדע שונים ,וכן
בנושאים הנושקים לייצור או מדע.

גן מדעי

הנחיות תכנון
 תצוגות קבועות בנושאי תעשייה ומדע
 מיצגים אינטראקטיביים
 מקומות למידה תמטיים
 שטח התכנסות גדול לאירועין ותערוכות
 הקצאת מקומות לקיוסקים
 במישור העיצובי ,שימוש בחומרים כמו פלדה ,ברזל,
וזכוכית באופן שיאזכרו את הנושא התעשייתי.

מרחב לתערוכות

דוגמאות מן העולם לפעילויות ופיתוח גן מדעי
Novo Nordisk Nature Park
Bagsværd, Denmark
Image by Torben Petersen, SLA

Keilder Observatory
Northumberland, U.K.
Image by Charles Barclay Architects

The Annenberg Center
Pasadena, California
Image by OJB

Darling Quarter
Darling Harbor, Sydney, Australia
Image by Florian Groehn

Ulap Square
Berlin, Germany
Image by Rehwaldt

)Market Square (150m x 150m
Pittsburgh, PA
Image by pittsburghearthday.org

Rogers Environmental Studies
School
Stamford, Connecticut, U.S.
Image by
Paul Warchol Photography

)Rabin Square (325m x 190m
Tel Aviv, Israel
Image by
Walla! Communications LTD

מסמך המלצות מנחה
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אתר ארכיאולוגי
בפארק גן ארכיאולוגי המשמש כנקודת עניין אזורית.
המטרה לפתח את האתר כנקודת תצפית תוך שימור
האתר.
הנחיות תכנון
 פיתוח נגישות לאתר הארכאולוגי עם תצפית
במעלה הגבעה
 שימוש בחומרי בנייה וגמר טבעיים בזיקה לשפה
החומרית והעיצובית בפארק בכללו

דוגמאות מן העולם

Panorama Terrace
Breskens, Netherlands
Image by Buro Lubbers

Quilolota Crater Park
Quilotoa, Ecuador
Image by Lorena Darquea

Oria’s Castle
Almería, Spain
Image by mnarquitectos
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יער קק"ל מתוכנן
בתחם הפארק יער קק”ל מתוכנן ,פיתוח היער יוצר
הזדמנויות לחיבור הפארק לסביבתו הטבעית.
הנחיות תכנון
 פיתוח היער באופן מינימליסטי תוך הנגשתו לציבור.
 הטבע לציבור.
 יצירת שפה הכוללת את החי והצוומח
 הגבלת הפיתוח בגבולות היער
 בחינה של אפשרויות לייצר ממשק וזיקה לנחל גרר

דוגמאות מן העולם

Montevrain
Montevrain, France
Urbicus
Image by Urbicus

Homage to a Duck Decoy
Glimmen, The Netherlands
MD Landschapsarchitecten
Image by Melle van Dijk

Dzintari Forest Park
Jurmala, Latvia
Substance
Image by Ansis Starksp

מסמך המלצות מנחה
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מרכז מבקרים במתחם המחזור
בחלק הצפון המזרחי של הפארק יוקם אזור המיועד
למפעלי מחזור ,שם תתאפשר שרשרת ייצור בין
המפעלים .בסמיכות למתחם המחזור יוקם מרכז
מבקרים ייעודי .ראו גם הנחיות לפיתוח שצ”פ.
המלצה :תכנית יעודית למתחם תתוכנן בשיתוף עם
יועצי הסביבה ובהתאם לצרכים של המקום.
הנחיות תכנון







חשיפת תהליכי הייצור למבקרים
שילוב תצוגה אינטראקטיבית
הצבת שלטי הכוונה
הגדלת מידת השקיפות של החלונות.
שימוש בשלטים ניצבים בחזיתות

דוגמאות מן העולם

NEWater Visitor Center
Singapore, Singapore
Image by
Singapore Public Utilities Board

South Campus Chiller Plant at
The Ohio State University
Columbus, Ohio, U.S.
Ross Barney Architects
Image By Brad Feinkopf

Visitor Center, E.ON Power
Dattein, Germany
Kubik BV
Image by E.ON
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חממות טכנולוגיות
מרחב התומך במיזמים תעשיתיים מסוגים שונים
הנמצאים בראשית דרכם .באזור התעשייה תוקם
“חממה תעשיתית” ל 7-מעבדות בשטח בן  3דונם .שטח
בנוי עיקרי  1,800מ”ר ו 1,350-מ”ר שטח בנוי לשירות.
 60%שטח עיקרי ו 20%-שטחי שירות מעל הקרקע,
ו 25%-שטחי שירות מתחת לקרקע.
הנחיות תכנון
 הקצאת הכלים שיאפשרו ליצרני אב טיפוס
וכמויות קטנות ייצור בזמן קצר
 המבנה ייתן מענה לייצור של אבי טיפוס
 הרחבת גישת הציבור לייצור באתר
 הגדלת מידת השקיפות של החלונות
 שימוש בשלטים ניצבים

דוגמאות מן העולם

& Fab Lab/MIT Center for Bits
)Atoms (Private/Institutional
Various International Locations
Image by Rory Hyde CC by-SA 2.0

& Fab Lab/MIT Center for Bits
)Atoms (Private/Institutional
Various International Locations
Image by Rory Hyde CC by-SA 2.0

)TechShop (Private/Commercial
Various U.S./International
Locations
Image by adigaskell.org

מסמך המלצות מנחה
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בית ספר תעשייתי
בנ.ע.מ .יוקם בית ספר תעשייתי שיהווה מרכז אזורי
מתקדם המחובר לאזור התעשייה ולמפעלים בו ,וייתן
מענה במישור החברתי והחינוכי תוך יצירת תחושת
שייכות וגאווה ביחס לפעילויות המתקיימות בו ובפארק.
הנחיות תכנון
 יצירת חללים המשלבים בין חינוך ,מחקר וייצור
 הקצאת חללי הדגמה או מעבדות בהן יצרנים יוכלו
לצפות בעבודתם של חוקרים ותלמידים
 שימוש בזכוכיות בחזיתות המבנים בכדי לחשוף
את עבודתם של התלמידים לציבור
 חיזוק הקשר בין פנים לחוץ ושימוש במרחב
הציבורי לתצוגות והתנסויות
המלצות
קידום תחרות אדריכלית לבית הספר אשר יקדם את
העקרונות עליהם מושתת הפארק.
התחרות יכולה להיות ממוקדת סביב בית הספר אולם
מומלץ שהתחרות תתמקד בפיתוח הבלוק הציבורי
בכללו באופן שכולל גם את מעונות היום והמנהלת.
תחרות מעין זו תסייע לפתח את המתחם כיחידה
הוליסטית שיש בה ממשקים בין מבני הציבור השונים
והשצ”פ המוגדר בתחומה.

דוגמאות מן העולם

Left: MIT Laboratory for Advanced
Materials
Right: MIT Green Center
Cambridge, Massachusetts
Image by Imai Keller Moore
Architects

Shipping and Transport College
Rotterdam, The Netherlands
DP6
Image by Marcel van der Burg

Hemlock Semiconductor Building
Clarksville, Tennessee, U.S.
BAUER ASKEW Architecture
Image by Jeffrey Jacobs Photography
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שטחים ציבוריים מערכתיים

 .5שדרות

6
7
9

8
5
10

 .6דופן צפונית

עקרונות תכנון ודגשים
 .1מבנה
גריד שמחקה את חלוקות הקרקע
באדמות חקלאיות במודול 8x8
מטרים.
 .7הכניסה לפארק נ.ע.מ.

 .2צמחים ועצים
שתילת סוגי עשב שונים שמדמים
שדות חקלאיים .שימוש במינים
מקומיים.

 .8שצ”פ סמוך למפעל טרה

נטיעה של עצים נותני צל.
כניסה למפעל טרה

 .3חומרים
שימוש בריהוט חוץ ומבנים עשויים
עץ המאזכרים נוף חקלאי.
חופות צל

ספסלים

שימוש בריצוף המאפשר חדירת
מי נגר במרחבים ציבוריים.

שולחנות

ברזיות

 .9שצ”פ מתחם מחזור

 .10מרחבים ציבוריים
בבלוקים התעשיתיים

מסמך המלצות מנחה
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שדרות
השדרות ממוקמות בצירי תנועה מרכזיים ועוקבת אחרי
חתך ופיתוח קבוע .בפארק  6שדרות שעוקבות אחרי
הנחיות תכנון אלו.
הנחיות תכנון:
 רוחב הציר כ 25-מ’ (בשלב ד’ יורחב שטח
המדרכה)
 בציר ארבעה נתיבים לכלי רכב ממנועת ,שניים
לכלל צד
 בכל כיוון שביל אופניים ומדרכה להולכי רגל
 במרכז הכביש הפרדה עם גופי תאורה
 שימוש בעצים נותני צל
 שילוב מתקנים התומכים בשימוש באופניים כגון:
שבילי אופניים ,שילוט וחנייה ייעודיים ותחנות
אחזקה.

℄

1.00

1.30

5.00

תחנות אחזקה לאופניים

עצים נותני צל

℄

1.00
0.5053
1.30

5.00

חתך טיפוסי ואלמטים מרכזיים בעיצוב השדרה

שילוט וסימון ייעודי
לאופניים והולכי רגל

חניית אופניים
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כניסה צפונית לפארק
כניסה ראשית לפארק
דופן צפונית שלב ד’

דופן צפונית שלב א’

לדופן תפקיד חשוב ביצירת בכניסה ובתנועה בסמוך
לפארק.
הנחיות תכנון
 יצירת דופן וחזית נופית לפארק מכיוון צפון.
 נגישות בהליכה ברגל ובאופניים מכיוון צומת הגדי
ונתיבות
  יצירת תנאי הליכה ורכיבה נוחים וישירים לפארק
 התעשייה ,אפשרות לחיבורים להליכה לתוך
הפארק
 בנקודות נוספות מלבד הכניסה הראשית

תכנית סכמתית

דוגמאות מן העולם
צמחייה

סטיפה
שביל אופניים צמחייה
שביל הולכי רגל
Tagus Linear Park
Póvoa de Santa Iria,
Portugal
Image by Joao Morgado

שביל הולכי רגל

Parco Lineare
Sicily, Italy
Image by StudioNowa

Martin Luther King Park
Paris, France
Image by Cyrille Weinner

מסמך המלצות מנחה
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20 m

פרגולה
מבנה אבטחה

תכנית סכמתית

20 m

18 m

20 m

זיף-נוצה זיפני

שער אבטחה

סטיפה

שביל אופניים

מבנה אבטחה

שביל הולכי רגל

סכמה

הכניסה לפארק עוקבת אחרי עקרונות התכנון הגנריים
לשטחים ה”פורמליים” .לכניסה תפקיד חשוב בחזות של
הפארק.
הנחיות תכנון
 בכניסה שטחים מגוננים בשיחים של זיף נוצה או
צמח דומה.
 בכניסה תמוקם גם פרגולה מעץ המאפשרת
שהייה והמתנה לנכנסים.
 מבנה האבטחה ממוקם לפני שערי הכניסה.
 שבילי האופניים וההליכה משולבים במרחב
הכניסה לפארק.

צמחים

אשל

זיף-נוצה זיפני

סטיפה
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שצ"פ סמוך למפעל טרה
הגדרת מרחב הכניסה למפעל טרה ויצירת קישוריות
בין השצ”פ למטע זיתים






הגדרת דופן קרובה לכביש עם עצים ודופן פנימית
עם צמחיה ושיחים (צינור הגז מונח ליד הגדר)
הקצאת מקומות ישיבה מוצלים עבור עובדים
בהפסקות וארוחות
הקצאת תחנות אוטובוס ואזורי המתנה מוצלים
יצירת עניין חזותי באמצעות שילוב מספר מוקדי
גינון.
שמירה על גריד חלוקה של  8X8או 4X8

סכמה עקרונית

זיף-נוצה זיפני

כניסה למפעל טרה
120 m

סטיפה

100 m

18 m

עצים
צמחייה עשבית
ב

א

אזור ישיבה מרוצף
כניסה למפעל
מעבר למטע זיתים

120 m

כניסה למפעל
טרה
100 m

18 m

א

תכנית סכמתית

ב

מרכז מבקרים
במטע הזיתים

מסמך המלצות מנחה
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שצ"פ סמוך למפעל טרה

א
צמחייה ושיחים

ב

פינות ישיבה מוצלות

טופוגרפיה+דשא

תכנית סכמתית

צמחים

ריהוט וריצוף

אשל

זיף-נוצה זיפני

סטיפה

חופות צל

ספסלים

יבלית

ליפיה זוחלת

כלנית מצויה

אבן דשא

שולחנות

זיף-נוצה זיפני

אזור ישיבה מרוצף

סטיפה

כניסה למפעל

עצים
צמחייה עשבית
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שצ"פ במתחם מחזור
במתחם המחזור עובר קו מקורות המייצר הזדמנות
לפיתוח של מרחב שהייה ומרכז מבקרים במתחם
המחזור.
הנחיות תכנון
 יצירת ‘תחנת צפייה’ בהן הולכי רגל יוכלו לשבת
ולצפות בתהליכים התעשייתיים דרך חלונות
תצפית
 שימוש בנוף על מנת לכוון את תשומת הלב של
הולכי הרגל
  תכנון נופי על בסיס מחשבה של צפייה מחלונות
מקומות העבודה

m
7777
m

m
2525
m

77 m

83 m

מבנה

25 m

83 m

תכנית סכמתית

דוגמא למרכז מבקרים
Visitor Center at the E.ON
Power Plant
Dattein, Germany
Image by E.ON

זיף-נוצה זיפני

אזור ישיבה מרוצף

סטיפה

מתחם לתצוגה בנושא מחזור

עצים

מתחם לתצוגה בנושא מחזור

עצים

מסמך המלצות מנחה
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נ.ע.מ .במרחב האזורי
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 .2מסמך המלצות מנחה אזורי (מעבר לגבולות נ.ע.מ).
נ.ע.מ .הוגדרה כמרכז חיים אזורי ,לפיכך מומלץ לגבש תכנית אסטרטגית אזורית (אל מעבר לגבולות הקו הכחול של נ.ע.מ).
הקושרת את הפארק למרחב האזורי לפחות בשלושה תחומים עיקריים :תיירות ואתרי נוף; חינוך; ותנועה .קיימת חשיבות רבה
לקישוריות של נ.ע.מ .לאזור ,אשר תסייע לא רק לפיתוחו של נ.ע.מ .אלא לאזור כולו .להלן מיפוי ראשוני של הנושאים לצד
המלצות לפיתוח תכניות ו/או הצעות לביצוע.

 2.1נ.ע.מ .כחלק מהמרחב הנופי והתיירותי
פארק התעשייה נ.ע.מ .מיועד לתעשייה ומעוגן בתכניות מחוזיות ,אך שטח זה מצוי בתוך מרחב כפרי וחקלאי המוגדר בתכניות
ברמות הארצית ,המחוזית והמקומית .תכנית המתאר המחוזית כוללת את שטח הפארק בתחום "מרחב אקולוגי" .לפיכך יש
מקום להתייחס להיותו של הפארק חלק ממרחב נופי הכולל ערכי טבע וחקלאות .יתר על כן ,התיירות בנגב המערבי נשענת על
שני צירים מרכזיים :אתרי טבע ובהם נחלי הבשור ,שקמה וגרר ואתרי פריחה עונתיים הממותגים בעיקר סביב פריחת הכלניות
כ"דרום אדום"; תיירות חקלאית הכוללת עסקים בקנה מידה מקומי לאירוח ולהסעדה ותעשייה חקלאית מקומית.
המלצה :הכנה של תכנית המחברת בין נקודות עניין ומקדמת שיתופי פעולה אזוריים .תכנית זו תקדם שיתופי פעולה במרחב
האזורי בין רשויות וארגוני סביבה כחלק מהעלאת המודעות למאפיינים הייחודיים של האזור ,ותכלול את אתרי הטבע והתיירות
החקלאית המצויים ברבים מיישובי הסביבה הקרובה לנ.ע.מ .ואת אתרי המורשת והיהדות של נתיבות.

 2.2נ.ע.מ .כחלק מהזירה החינוכית באזור
נ.ע.מ .נמצאת בסמיכות למוסדות כדוגמת מכללת ספיר ,מכללת אחווה ,המכללה האקדמית אשקלון ,המכללה האקדמית על
שם סמי שמעון ,מכללת קיי ואוניברסיטת בן-גוריון .נוסף על כך ,משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל משקיע בפרויקטים כמו מו"פ
(בשדות נגב מו"פ המתמקד במחקרי חינוך וקהילה) ,להב"ה (באופקים ,ברהט ובנתיבות) ,חוגים/תכניות מצוינות ,מרכזים ליזמות
וחדשנות (נתיבות נקבעה כעיר שבה ניתן להקים מרכז ,בבאר שבע פועל מרכז) וגני מדע.
המלצה :הכנת מתווה לקידום שיתופי פעולה בין מוסדות ,בייחוד בזיקה לגן המדעי ,למרכזי המבקרים ולבית הספר התעשייתי.

 2.3קישוריות ברמה האזורית ודגש על שבילי אופניים
יש לבחון את הקישוריות ברמה האזורית תוך התייחסות לתחנות רכבת ,לתחבורה הציבורית ולשבילי אופניים .כיום אין שבילי
אופניים בפארק או בסביבתו ,אך ישנם מספר יישובים בקרבתו (עד  5ק"מ) אשר יכולים לאפשר יוממות בעזרת אופניים .יש
לבחון שיתוף של משרד התחבורה אשר תומך בפרויקטים של יוממות בעזרת אופניים וליצור מערכת שבילים הקושרת את
נ.ע.מ .לסביבה המידית.
המלצה :קישור מרחב התעשייה נ.ע.מ .למערכת השבילים הקיימת ביישובי האזור .תרשימים מצורפים.
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נ.ע.מ .כחלק מהמרחב הנופי והתיירותי
מצודת יואב
גן לאומי אשקלון
גן לאומי בית גוברין

34

מוזיאון יד מרדכי

40

שדרות

מוזיאון המים

בתרונות רוחמה
25

שמורת פורה

6

60

שמורת בארי
נתיבות

R 10

R 30

R5

פארק אשכול

אופקים
באר שבע
פארק קראסו למדע
באר אברהם

מוזיאון חיל האוויר

40

שם האתר

מרחק מפארק תעשייה בק"מ

הגדרה

בתרונות רוחמה

1

שמורת טבע

מוזיאון המים והביטחון

1

מוזיאון חינוכי  -התיישבות בנגב

שמורת פורה

1.3

שמורת טבע

שמורת בתרונות בארי

1.3

שמורת טבע

מוזיאון יד מרדכי

1.9

מוזיאון חינוכי  -בנושא השואה והתקומה

מצודת יואב

2

אתר הנצחה ומוזיאון חינוכי  -הנצחת חטיבת גבעתי

מוזיאון חיל האוויר

16

מוזיאון חינוכי  -תולדות חייל האוויר הישראלי

פארק אשכול

17

גן לאומי  -אתר תצפית ונוף

פארק קראסו למדע

22.6

מוזיאון חינוכי חווייתי -מדע וטכנולוגיה

באר אברהם

25

מרכז מבקרים -אתר היסטורי

גן לאומי אשקלון

25.7

גן לאומי  -אתר ארכיאולוגי

גן לאומי בית גוברין

31.5

גן לאומי  -אתר ארכיאולוגי
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מ.א .מרחבים
25

מ.א .שדות נגב  -צפוני

293

פארק תעשיות נ.ע.מ.

נחל גרר

R5

R 10
25

שבילי אופניים קיימים/מתוכננים בסביבות פארק התעשיות נ.ע.מ ( 49.5ק"מ)

הנחיות והמלצות לתכנון





שתילת עצים נותני צל לאורך השבילים
סלילת שבילים בחומרים ייעודיים
הקמת תחנות טיפול טכניות בסמוך למוקדי עניין וישובים
קביעת חניות אופניים לאורך השבילים בסמוך למוקדי עניין וישובים

שביל אופניים קיים
שביל אופניים מוצע

115

מסמך המלצות מנחה

25
34

מ.א .מרחבים
293

נתיבות

293
R5

פארק תעשיות נ.ע.מ.
R5

פארק תעשיות נ.ע.מ.
25

2

34

1

R5

25

293

נתיבות
פארק תעשיות נ.ע.מ.
נחל גרר
R5

פארק תעשיות נ.ע.מ.
3

הנחיות והמלצות פיתוח
 .1פיתוח שבילי אופניים בין מערכת שבילים קיימת במרכז העיר נתיבות לפארק תעשיות נ.ע.מ | .אורך כולל  1.85ק"מ
פיתוח שבילי אופניים בין תחנת הרכבת בעיר נתיבות לפארק תעשיות נ.ע.מ | .אורך כולל  .3.3ק"מ
 .2פיתוח שבילי אופניים בין מערכת שבילים קיימת במועצה מקומית מרחבים לפארק תעשיות נ.ע.מ | .אורך כולל  5.7ק"מ
 .3פיתוח שבילי אופניים בין מערכת שבילים מתוכננת למועצה אזורית שדות נגב-צפוני לפארק תעשיות נ.ע.מ | .אורך כולל
 11ק"מ (מתוכם  6.7ק"מ חופפים לשביל המוביל אל מרכז העיר נתיבות)
 .4פיתוח שבילי אופניים בין מערכת שבילים קיימת נחל גרר לפארק תעשיות נ.ע.מ | .אורך כולל  3ק"מ

4

נספח

2
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

 נ ספח  .2ע קרונות לתכנון ולתפע ו ל ש ל א ז ו ר י ת ע ש י י ה
 .1רקע :מגמות עכשוויות לחזרה לתעשייה
תעשייה ותהליכי ייצור הם חלק בלתי נפרד מהעיר .לתהליכי ייצור השפעה כלכלית ,סביבתית וחברתית על האוכלוסייה
המתגוררת בסביבתם המידית והרחוקה יותר .בפרספקטיבה היסטורית ,ניתן לזהות בהתפתחות היחסים בין העיר לתעשייה
תהליך מתמשך של דחיקת התעשייה והרחקתה .בעשורים האחרונים הפיתוח העירוני מבוסס על מדיניות הצמיחה החכמה,
המבוססת על קידום של תהליכי התחדשות במרכזי הערים ,משיכה של אוכלוסיות "חזקות" וצמצום מגמת הפרבור .אולם
1
מגמה זו ,כפי שהיא ניכרת גם במרחב הישראלי ,מתמקדת בעיקר בסביבות המגורים ואינה מתמודדת עם הפרבור התעשייתי.
יתרה מזאת ,במקרים רבים מגמה זו מאיצה את הדעיכה של התעשייה בעיר באופן שמקשה על הרשויות המקומיות למשוך
יצרנים לעיר ופוגע בתעסוקה ובכלכלה העירונית .כך מתחולל תהליך של ג'נטריפיקציה בסביבות התעשייה באמצעות זליגה
של מגורים למקום .במילים אחרות ,הרחקת התעשייה מסדר היום העירוני יצרה מצב של מדיניות כפולה ומנוגדת :בכל הנוגע
למגורים מתחזקות המגמות הקוראות לפיתוח מרחב מקיים ,קומפקטי ,חכם ,ואילו בכל הנוגע לסביבות תעשייה מתחזקות
מגמות ההתפשטות והפרבור .אולם צמיחה עירונית חכמה ופיתוח תעשייתי אינם תהליכים סותרים ואינם מחייבים בחירה בין
השניים .ניתן לעצור את הפרבור התעשייתי ולקדם גישות חדשות לפיתוח של ייצור תעשייתי חכם ומבוקר בעיר .הימנעות
מעיסוק בפיתוח ובהחייאה של התעשייה בערים משמעותה התעלמות מהאופן שבו מגזר כלכלי משמעותי עשוי לתרום
לכלכלה המקומית.
בעשור האחרון ניכרת מגמה של חזרת התעשייה לעיר ושל חשיבה אסטרטגית חדשה על הממשק בין העיר לסביבות העבודה.
בתוך השיח בולטות שלוש מגמות מרכזיות:
  אקולוגיה תעשייתית – תפיסה הרואה בתעשייה מערכת אקולוגית ,אשר בדומה למערכות טבעיות שבהן מתקיימות
שרשראות מזון בין האורגניזמים השונים ,מתקיימת בה שרשרת של אנרגיה וחומרים בין המפעלים ותהליכי הייצור .כך,
מפעל אחד יכול להשתמש בפסולת של מפעל אחר לצרכיו או עודפי אנרגיה של תהליך ייצור אחד משמשים מקור
אנרגיה לתהליך אחר .אקו-פארקים ( )Eco-Parksמייצגים התנתקות מהרעיון של פארקים מתמחים ,ונשענים על
עקרונות של אקולוגיה תעשייתית ועל עקרונות אקולוגיים נוספים (דוגמת בנייה ירוקה ,צמצום צריכת אנרגיה ,פיתוח
2
מערכות תחבורה ציבורית ועוד).
 כלכלה תעשייתית – תפיסה המבקשת לקדם ייצור תעשייתי חדש ,מבוסס טכנולוגית ,שיש הרואים בו "מהפכה
תעשייתית שלישית" 3.ייצור זה ניזון מחידושים טכנולוגיים בתחום הננו וההנדסה ,מערכות מידע וטכנולוגיות לייצור
אנרגיה .אמצעים טכנולוגיים נוספים ,דוגמת התפתחות מדפסות תלת-ממדיות ורובוטיקה ,מאפשרים ייעול של תהליכי
ייצור והתאמת מוצר ללקוח ספציפי באמצעים של ייצור המוני .טכנולוגיות ואמצעים אלו ,המחייבים כוח אדם מצומצם
ומיומן ,מעניקים יתרון משמעותי לייצור במדינות מפותחות.
 אורבניות תעשייתית – תפיסה זו מבוססת על יצירה של ממשקים בין העיר לתעשייה .בבסיס תפיסה זו חשיבה על
העיר כמערכת המשלבת בין מגורים לבין תעסוקה ותעשייה וניסיון לייצר סינתזה בין נקודות המבט הכלכלית ,המרחבית
והחברתית ,מתוך הבנה שאלו קשורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהן .הרעיון מבוסס על ארבעה נדבכים עיקריים)1( :
Nancey G. Leigh, Nathanael. Z Hoelzel, “Smart Growth’s Blind Side”, Journal of the American Planning Association 78 (1) (2012): 87-103 1
 2לסקירה ספרותית בנושא אקולוגיה תעשייתית ראוMarian R. Chertow, “Industrial symbiosis: literature and taxonomy”, Annual review of energy :
and the environment 25 (1) (2000): 313-337 .לפירוט נוסף בנושא אקו-פארקים ראוRaymond P. Côté and Edward Cohen-Rosenthal, “Designing :
eco-industrial parks: a synthesis of some experiences”, Journal of cleaner production 6 (3) (1998): 181-188
Jeremy Rifkin, The third industrial revolution: How lateral power is transforming energy, the economy, and the world, New York: Macmillan, 3
2011 וכן בגיליון האקונומיסט שהוקדש לנושאThe Economist, Special Report Manufacturing and innovation: A third industrial revolution, 2012:
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שילוב חברתי ,שילוב מגוון רחב של קהלים ויצירת מגוון תעסוקתי בתוך העיר באופן התואם את אורח החיים העכשווי;
( )2פיתוח סביבתי חכם ,ציפוף מרקמים קיימים בסביבות מגורים ותעשייה כאמצעי לחיסכון במשאב הקרקע ובשטחים
פתוחים וכן לצמצום היוממות והתלות בכלי רכב; קרבה גדולה יותר של העובדים למקום העבודה וחיזוק הקשר בין
התעשייה לשירותים עירוניים ומסחריים; ( )3איזון כלכלי ,חיזוק סביבות העבודה וקידום איזון ביניהן לבין סביבות
המגורים כאמצעי להגדלת סל ההכנסות העירוני; העשרת מגוון השירותים ויצירת מקומות עבודה במרחב העירוני ,תוך
קידום חלוקת משאבים מאוזנת בין רשויות; ( )4חדשנות עירונית וטכנולוגית ,הטמעה של ידע וטכנולוגיות חדשות
במרחב העירוני כאמצעי לעידוד יצרנות וחדשנות; יצירת אזורי תעשייה "חכמים" שמעודדים שיתוף בתשתיות ובחומרי
גלם בין מפעלים .יישום של עקרונות אלו ,בקידום של מדיניות תעשייתית המותאמת לאורחות החיים במאה ה ,21-עשוי
להשפיע באופן מרחיק לכת על העיר ,שתוכל להפיק תועלת מהשקעות חדשות ומהזדמנויות תעסוקתיות בשטחה.
על רקע המגמות הללו ובזיקה לתנאים המיוחדים של מדינת ישראל ,שטחה וקנה המידה הקומפקטי שלה ,השינויים הדמוגרפיים
ותהליכי הצמיחה העירונית ,מסמך זה מבקש להציע חזון לאזורי תעשייה שלפיו:
סביבות מגורים וסביבות עבודה ובכלל זה תעשייה ומלאכה יקודמו כמערכת משולבת ,מתוך הבנה כי
בייצור ובתעשייה גלום פוטנציאל לא רק לצמיחה כלכלית ,אלא גם לשיפור איכות החיים העירונית,
וביכולתם לתרום לשילוב חברתי ,לפיתוח סביבתי חכם ולאיזון כלכלי.

על מנת לממש חזון זה יש צורך בגיבוש של עקרונות מנחים ומיפוי של כלים יישומיים גנריים מתוכם ניתן יהיה לגזור תכנית
פעולה עבור אזור תעשייה ספציפי.

 1.1עקרונות מנחים
בפיתוח החזון מוצע להתמקד בשלושה עקרונות מנחים מרכזיים:
 "רשת עבודה" [מערכתיות וקישוריות] :עיקרון שלפיו אזור התעשייה הנו חלק מהמרחב הסובב המספק שירות
לאוכלוסיות ולקהילות השונות החיות בסביבתו .תכנון אזור התעשייה מבוסס על תשתית של קשרים וחיבורים בין
סביבות המגורים ביישובים הסמוכים למפעלים ולעסקים באופן המקדם שיתוף פעולה ביניהם.
 "תא עשייה" [מגוון ותמהיל] :עיקרון שלפיו אזור התעשייה הוא מרחב תעסוקתי מגוון הכולל מפעלים ,עסקים ושימושים
אחרים (דוגמת מבני ציבור ומסחר) .תכנון אזור התעשייה מציע מגוון אפשרויות במישור התעשייתי והתעסוקתי ונותן
מענה לצורכי האוכלוסיות השונות ביישובים שבסביבתו.
 "רה-גולציה" [גמישות ושינוי] :עיקרון שלפיו אזור התעשייה מפותח בצורה גמישה המאפשרת שינויים ואדפטציה
למגמות תעשייתיות ומרחביות .תכנון אזור התעשייה יכלול התייחסות לתוחלת החיים של מפעלים ,לסוגיות של צמיחה
ושינויים בצורכי המפעלים ואף בחיי היום יום של העובדים באזור התעשייה.
על בסיס העקרונות המנחים גובשו שלושה "ארגזי כלים" המתייחסים לתחומי התכנית האסטרטגית :תכנון ופרוגרמה,
ארכיטקטורה ונוף ,תחבורה ותנועה .כל ארגז כולל פירוט של עקרונות תכנון וכלים ליישום העקרונות.

2.1

ארגז כלים
תכנון ופרוגרמה
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 2.1ארגז כלים – תכנון ופרוגרמה
ארגז הכלים תכנון ופרוגרמה ממפה את נושא ניהול המשאבים והשימושים באזור התעשייה .נקודת המוצא בעקרונות התכנון
המפורטים להלן היא שעל מנת לשמור על יעילות כלכלית ועל אחריות סביבתית וחברתית ,יש צורך בהגדרה של מסגרת
פרוגרמתית ובפיתוח של תשתיות המבוססות על טכנולוגיות מתקדמות באזור התעשייה .להלן טבלה של עקרונות התכנון וכלי
היישום המפורטים בהמשך:

עקרון תכנון

כלי יישום

שיתוף
משאבים

1

סימביוזה
תעשייתית

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5

פיתוח מערכות משותפות לטיפול בשפכים ובפסולת
פיתוח מערכות ניקוז ומחזור מים משותפות
תקשורת ואינטרנט
פיתוח מערכות ייצור אנרגיה משותפות
שיתוף פרוגרמתי

I-6
I-7
I-8
I-9

שימוש בפסולת לתהליכי ייצור
שימוש בעודפי אנרגיה
ביו-גז ויצירת אנרגיה מפסולת
העדפת שימוש הדדי בייצור מקומי

2

עירוב
שימושים
ופעילויות
3

גמישות
תכנונית

I-10
I-11
I-12
I-13
I-14

עירוב שימושי תעסוקה
שילוב פעילויות תעשייתיות מגוונות
מתחמים מתמחים לייצור ,לוגיסטיקה ומשרדים
שילוב שימושים ציבוריים המשרתים את אזור התעסוקה ואת סביבתו
שילוב מגורים כחלק מתכנון כולל של אזור התעסוקה

I-15
I-16
I-17
I-18

גמישות בהגדרות פרוגרמתיות
גמישות במיקום השימושים ובפריסתם
גמישות פרוגרמתית ברמת המגרש
גמישות מבחינת שלביות ביצוע

4

טבלה  :1עקרונות תכנון וכלי יישום – תכנון ופרוגרמה

קרדיטים בעיצוב הלוגו:
ֿ1. Share, Alex Podolsky (the Noun Project), CC BY 3.0; 2. Recycle, Aldric Rodríguez Iborra, (the Noun Project), CC BY 3.0; 3. Mixed View,
Shmidt Sergey (the Noun Project), CC BY 3.0; 4. Flexible, Stephen Borengasser (the Noun Project), CC BY 3.0
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עיקרון  :1שיתוף משאבים
אזור תעשייה מרכז בשטח קרקע מצומצם יחסית מצבור של מפעלים משמעותיים מבחינת צריכת אנרגיה ,ייצור פסולת,
כוח אדם והיבטים תפקודיים ותפעוליים נוספים .ריכוז זה מאפשר (ולעתים קרובות מחייב) יצירת מערכות משותפות
או שימוש משותף במשאבים באזור התעשייה כולו או על ידי מפעלים אחדים בתוכו .לפיכך ,שיתוף משאבים הוא אחד
העקרונות העומדים בבסיס תכנון אזורי תעשייה ותפעולם .מעבר ליתרונותיו המפורטים בהמשך ,עיקרון זה מבטא את
התפיסה שלפיה אזור תעשייה אינו מצבור של מפעלים בודדים ,אלא מערכת הצריכה לעבוד בתיאום ,כך שתהיה גדולה
מסכום חלקיה .היבט חשוב בשיתוף משאבים נוגע להיבטים תחבורתיים; התייחסות לכך מרוכזת בנפרד בארגז כלים .III
הזדמנויות :לשיתוף משאבים יש יתרונות כלכליים ברורים; במקום פיתוח מערכות עצמאיות על ידי כל מפעל ,מערכות אשר
במקרים רבים אינן מנוצלות באופן מלא ,הפיתוח המשותף מחלק את עלות הקמת והפעלת המערכת למשתמשים רבים יותר
ומגדיל את יעילותה .לשיתוף המשאבים גם יתרונות סביבתיים ,הן כנגזרת של החיסכון הכלכלי לאור ניצול משאבים טוב יותר
והימנעות מפיתוח מערכות כפולות והן הודות לגודל המערכות המאפשר שימוש במערכות מתוחכמות ומורכבות יותר ,אשר
לעתים למפעל בודד אין יכולת או ידע להקים ולהפעיל בכוחות עצמו.
כלי יישום:
1.1פיתוח מערכות ייצור אנרגיה משותפות :מפעלי תעשייה הם צרכני אנרגיה כבדים ,ריכוזם יחד הוא הזדמנות ליצירת
מערכות אנרגיה עצמאיות ויעילות יותר מבחינת הפקת והובלת האנרגיה .בצד תחנות כוח ואספקת חשמל ,מערכות נגזרות
כוללות תשתיות משותפות לאספקת קיטור ומים בטמפרטורות שונות ,בהתאם לצורכי המפעלים.
2.2פיתוח מערכות משותפות לטיפול בשפכים ובפסולת :אזורי תעשייה דורשים לעתים מערכות תשתית ייחודיות לטיפול
בשפכים ובפסולת ,המחייבות טיפול ראשוני לפני העברתם למערכות התשתית שמחוץ לאזור התעשייה .פיתוח מערכות
תשתית משותפות מגדיל גם את הכדאיות והסיכוי לניצול פסולת ותוצרי לוואי לתהליכי ייצור ,בעיקר בכל הנוגע לייצור
אנרגיה (ראו סימביוזה תעשייתית להלן).
3.3פיתוח מערכות ניקוז ומחזור מים משותפות :טיפול משותף במי נגר מאפשר להשתמש בשטחי הציבור שבמתחם
כשטחי השהיה והחדרת נגר ,ובכך גם לצמצם את העומס על מערכות לסילוק מי נגר אל מחוץ לאזור התעשייה .פיתוח
מערכות משותפות למחזור מים אפורים וניצול מי קירור וקיטור יאפשר חיסכון במים והקטנת העומס על מערכות הביוב.
4.4תקשורת ואינטרנט :בדומה לסביבות ערים ,יש חשיבות ביצירה של תשתית תקשורת משותפת אשר תפעל בכל אזור
התעשייה ,לרבות המרחבים הציבוריים ונקודות השהייה.
5.5שיתוף פרוגרמתי :בצד צרכים פרוגרמתיים ייחודיים לכל מפעל ייצור ,ניתן לאתר צרכים אשר המענה להם יכול לשמש
כמה מפעלים ועסקים במשותף .צרכים כאלו נוגעים לפעילויות שאינן עומדות בלב תהליך הייצור ואשר הצורך בהן הוא
בנסיבות או בנקודות זמן ספציפיות ,דוגמת חדרי ישיבות למשתתפים רבים ,אולמות הקרנה ,חדרי לימוד ,שירותי משרד
וכיוצא בזה .פעילויות נוספות הן כאלו הנוגעות לרווחת העובדים כמו חדרי אוכל ,חדרי כושר ומעונות יום.
אתגרים :מערכות משותפות דורשות בדרך כלל השקעה ראשונית גדולה ,שכן הן מתוכננות עבור צרכים עתידיים ועבור
משתמשים שלעתים טרם החלו את פעולתם במקום .אמנם בטווח הקצר כדאי ופשוט יותר להקים מערכות העונות על הצרכים
של מפעל ספציפי ,אולם בטווח הארוך ובחישוב עלויות נלוות (לרבות עלויות סביבתיות) ,מערכות משותפות יכולות להצדיק
עצמן מבחינה כלכלית .אתגר מרכזי נוסף הוא האתגר הניהולי והתפעולי ,שכן המערכות המשותפות דורשות תיאום מתמשך
בין המפעלים והעסקים באזור התעשייה.
תהליך היישום :שיתוף משאבים מחייב חשיבה מוקדמת משלבי התכנון הראשוניים להערכת האפשרויות והפוטנציאל
במערכות משותפות .ככל שהדברים נוגעים למערכות תשתית משותפות ,יש להטמיע הנחיות עקרוניות בנוגע לכך בשלב
התכנון הסטטוטורי ולשמור שטחים מיועדים לתשתיות אלו .בשלב תכנון התשתיות של המתחם יש לכלול גם את התכנון
המפורט של מערכות התשתית המשותפות גם אם אין כוונה ליישמן בפועל ,זאת על מנת שניתן יהיה ליישמן בעתיד תוך פגיעה
מינימלית בתשתיות שיוקמו ובתפקוד אזור התעשייה .חלק משמעותי ביישום שיתוף משאבים הוא בשלב התפעול ונוגע לניהול
המערכות ולתיאום בין המשתמשים השונים.
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עיקרון  :2סימביוזה תעשייתית
סימביוזה תעשייתית היא פיתוח של עקרון שיתוף המשאבים ,ובמקרים רבים שלובה ותלויה בו .הסימביוזה היא תהליך שבו
תוצר לוואי של פעילות אחת הופך למשאב עבור פעילות אחרת .לעתים קרובות לא ניתן למצוא בתחום אזור תעשייה אחד
שני עסקים היכולים להשתמש האחד בתוצרי הלוואי של האחר .לכן ,סימביוזה תעשייתית חורגת לא פעם מתחום גבולות
אזור התעשייה אל סביבתו הקרובה או הרחוקה .מסיבה זו סימביוזה תעשייתית היא עיקרון בסיסי נוסף בתכנון אזורי תעשייה,
המבטא את התפיסה שלפיה אזור התעשייה אינו ישות עצמאית ,אלא תמיד חלק ממערך אזורי גדול יותר.
הזדמנויות :כל ההזדמנויות הכלכליות והסביבתיות שפורטו לעיל לגבי שיתוף המשאבים תקפות גם לסימביוזה התעשייתית
ומתעצמות אף יותר ,שכן במקרה של סימביוזה החלופה לשימוש בתוצרי לוואי היא סילוקם כפסולת או כשפכים .נוסף על כך,
סימביוזה תעשייתית היא הזדמנות ליצירת מערכות קשרים ,ערבות הדדית ,גאוות מקום וערכים נוספים הנוגעים להון אנושי
וסימבולי שאינם במרכזו של נייר זה.
כלי יישום:
6.6שימוש בפסולת לתהליכי ייצור :בהליך זה ,תוצר לוואי של פעילות ייצור כלשהי משמש חומר גלם לתהליך ייצור אחר.
בדרך זו תוצר הלוואי ,שבתנאים רגילים היו מתייחסים אליו כאל פסולת ,מקבל ערך כלכלי ,ונמנע הבזבוז שבהשלכת
הפסולת ובשינועה וכן העלויות הסביבתיות של נזקיה האפשריים והעלות הכלכלית של הטיפול בנזקים ומניעתם.
7.7שימוש בעודפי אנרגיה :עודפי אנרגיה (בדרך כלל חום) גם הם תוצר לוואי של תהליכי ייצור .ניתן להשתמש בעודפי
אנרגיה לצורכי מפעלים אחרים או אף אזורי מגורים סמוכים .שימוש בהם נותן להם ערך כלכלי וחוסך את העלויות
הכלכליות והסביבתיות של הטיפול בהם כמטרד.
8.8ביו-גז ויצירת אנרגיה מפסולת :כלי זה מחבר את שני הכלים לעיל .המקור ליצירת אנרגיה בכלי זה הנו פסולת נוזלית,
מוצקה או גז .ביו-גז נוצר בתהליכי פירוק פסולת אורגנית מוצקה או נוזלית ומשמש להפקת חשמל או חום ,וכן כדלק לכלי
רכב .מקור הגז להפקת אנרגיה או לשימוש כדלק יכול להיות גם גז מימן שהנו תוצר לוואי של תהליכים כימיים שונים.
תהליכים אחרים ליצירת אנרגיה מפסולת מוצקה נעשים באמצעות שריפתה.
9.9העדפת שימוש הדדי בייצור מקומי :כלי זה אינו נוגע לשימוש בפסולת או בתוצרי לוואי אלא לשימוש בתוצרי המפעלים
והעסקים כשלעצמם .להעדפת השימוש בייצור מקומי יש ,בצד היתרונות הסביבתיים והכלכליים של צמצום השינוע
והשלכותיו ,גם יתרונות הנוגעים לתרומה למערכת הקשרים האישיים והאנושיים בתוך אזור התעשייה.
אתגרים :סימביוזה תעשייתית דורשת התאמה בין תהליכי ייצור הכדאית לכל הצדדים .ברמת אזור התעשייה ,ובהנחה
שבאכלוסו לא הובאו בחשבון מראש שיקולי סימביוזה תעשייתית ,יש בתהליך התאמה כזה מידה רבה של אקראיות .לכן ,אחד
האתגרים בפיתוח סימביוזה תעשייתית טמון ביכולת להרחיב את גבולות היישום אל מחוץ לאזור התעשייה .בדומה לשיתוף
במשאבים ,גם כאן אתגר מרכזי נוסף הוא האתגר הניהולי והתפעולי.
תהליך היישום :באתר הסימביוזה התעשייתית של פארק קאלונדבורג ( )Kalundborgבדנמרק מופיע המוטוSystems”:
 4. ”make it possible, people make it happenואכן ,הגורם החשוב ביותר בתהליך היישום הוא הגורם האנושי .כאמור לעיל,
ביצירת סימביוזה תעשייתית יש מידה של אקראיות .קשה לתכנן תהליכי סימביוזה תעשייתית מראש ברמה הנקודתית של
חיבור מפעל אחד לאחר .שתי סיבות אלו – חשיבות המרכיב האנושי והקושי לתכנן מראש – מגבירות את מרכזיות שלב התפעול
ביישום סימביוזה תעשייתית .עם זאת ,סיכויי היישום של מערכות מורכבות כמו מערכות ייצור אנרגיה גוברים אם הוקדשה להם
מחשבה כבר משלבי התכנון הראשונים מבחינת הקצאת שטחי הקרקע הנדרשים ומבחינת הגמישות שהפרוגרמה מאפשרת
להתפתחותו של המודל הזה.
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עיקרון  :3עירוב שימושים ופעילויות
יצירת סביבות הטרוגניות הכוללות פעילויות מגוונות הולכת ותופסת מקום מרכזי בעקרונות תכנון עירוניים .גם בתכנון אזורי
תעשייה ,גישות עכשוויות הדוגלות בעירוב וביצירת תמהיל וגיוון מבחינת השימושים (למשל תעסוקה ומסחר); אופי הפעילות
(למשל ייצור ,מחקר ופיתוח); והמאפיינים הפרוגרמתיים (למשל גודל המגרשים והיחסים ביניהם) .עירוב ומגוון חשובים גם
בהיבטים נוספים ,שעליהם יורחב בארגזי הכלים הנוגעים לארכיטקטורה ונוף ולתחבורה ותנועה.
הזדמנויות :עירוב ומגוון שימושי תעסוקה נותנים מענה למגוון יכולות ושאיפות מקצועיות של תושבי האזור ומגדילים את
האפשרויות התעסוקתיות עבורם .הישענות על ענף תעשייתי מסוים ,או על מפעלים מסדר גודל מסוים בלבד ,מצמצמת או
מונעת אפשרות של ענפים או מפעלים אחרים להשתלב באזור התעשייה ,תופעה ההופכת בעייתית יותר בעת משבר ,אם
למשבר זה השפעה על ענף מסוים .לעירוב ולמגוון גם יתרונות סביבתיים ,והם התנאי לעקרון הסימביוזה התעשייתית שפורט
לעיל .נוסף על כך ,בדומה ליתרונות עירוב שימושים במרכזי ערים ,גם באזורי תעשייה עירוב השימושים מגדיל את הסיכוי
להפיכת האזור למקום פעיל וחי ,לשימוש במרחב הציבורי של האזור באופן רחב יותר ובמהלך שעות רבות יותר.
יש לציין עם זאת כי ישנם יתרונות לא מעטים לאזורי תעשייה מתמחים ,מבחינת כוח המשיכה שלהם לענף ספציפי ומבחינת
יתרונות ההתקבצות ,המאפשרים שיתוף פעולה ומתן מענה לצרכים ייחודיים .לדוגמה ,פארקי התעשיות  Höchstו,Wolfgang-
שניהם באזור דיסלדורף שבגרמניה ,מתמחים בתעשייה כימית ,ופארק התעשייה  Nano-polisבסין מתמחה בננוטכנולוגיה .עם
זאת ,שלושת הפארקים הללו מציעים מגוון בהיבטים אחרים ,כגון שילוב פעילויות ייצור ,לוגיסטיקה ,מו"פ והתאמה למפעלים
בסדר גודל מגוון.
כלי יישום:
1010עירוב שימושי תעסוקה :יש ליצור עירוב שימושי תעשייה לסוגיה ,מלאכה ,משרדים וכן מסחר ובילוי .השימושים הנוספים
יכולים להיות מרוכזים באזור ספציפי במגרשים ייעודיים (למשל באמצעות יצירת מרכז מסחרי) ,או להשתלב כשימוש
נלווה (למשל באמצעות יצירת חזית מסחרית למגרש תעשייתי) .יש לקבוע מגבלות על השימושים הנלווים על מנת שלא
לפגוע בכדאיות ובפעילות שימושי התעשייה.
1111שילוב פעילויות תעשייתיות מגוונות :יש לאפשר פעילויות מגוונות ולתכנן את אזור התעשייה כך שתתאפשר בו שרשרת
ייצור מלאה ,החל מהמחקר והפיתוח ,דרך הייצור וכלה בלוגיסטיקה ,ניהול ,חנויות מפעל ומרכזי מבקרים .אין הכרח כמובן
שכל עסק באזור התעשייה יכלול את השרשרת כולה ,אולם רצוי שאזור התעשייה בכללותו ישלב את הפעילויות השונות.
1212מתחמים מתמחים לייצור ,לוגיסטיקה ומשרדים :בצד האפשרות לשלב פעילויות מגוונות באותו מגרש כאמור לעיל,
יש לשקול את היתרונות בהקצאת מתחמים מתמחים לפעילויות השונות ואת אופן פיזורם באזור התעשייה למניעת
מטרדים והפרעות הדדיות מצד אחד וליצירת היגיון תפקודי מצד אחר (למשל מיקום פעילויות מסחריות וציבוריות בסמוך
למתחמים עתירי עובדים ולא בצד מתחמים לוגיסטיים).
1313שילוב שימושים ציבוריים המשרתים את אזור התעסוקה ואת סביבתו :שימושים ציבוריים המשרתים את אזור
התעשייה נוגעים לחינוך (חינוך מקצועי והכשרת עובדים) ,לבריאות (מרפאה תעסוקתית) ולרווחת העובדים (מרכז
ספורט ,מעונות יום) .ניתן לשלב שימושים ציבוריים שאינם נוגעים לאזור התעשייה ,אולם יש להיזהר מלשלב שימושים
אטרקטיביים באזור התעשייה על חשבון יישובי האזור (למשל מוסדות תרבות) ,ולעשות זאת רק כאשר יש יתרון משמעותי
למיקום באזור התעשייה (למשל זמינות קרקע או פוטנציאל למטרד באזור מגורים).
1414שילוב מגורים כחלק מתכנון כולל של אזור התעסוקה וסביבתו ושילוב מלונאות :לכאורה ,שילוב מגורי קבע בסמוך
לשימושי תעשייה אינו רצוי ,ככל שרוצים להשאיר גמישות לשימושי תעשייה מגוונים .עם זאת ,תכנון אזורי תעשייה
בצמידות או בסמיכות לאזורי מגורים מחייב מחשבה על הממשק בין שני האזורים ,ולעתים יש מקום לשלב מגורים באזורי
התווך .מלונאות עסקית היא שימוש שיש לאפשר באזור התעשייה בכפוף למגבלות סביבתיות.
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אתגרים :ביצירת המגוון ועירוב השימושים באזורי תעשייה יש להבין ולנתח את הפרוגרמה של יישובים סמוכים ולהיזהר
מפגיעה בהם .הדברים אמורים בעיקר בכל הנוגע לשימושי מסחר ,בילוי ופנאי ,אשר עלולים ליצור תחרות עם פעילויות דומות
במרכזי הערים ובשכונות המגורים .נוסף על כך ,יש לתת את הדעת על היחסים בין השימושים במקום ועל האופן שבו יתמכו
ביצירה של מערך פעיל ודינמי.
תהליך היישום :סל הכלים העוסק בעירוב שימושים ופעילויות צריך להשתלב כבר בשלבי התכנון הראשוניים ולהיות
מוטמע בתהליך התכנון הסטטוטורי .מסמכי התכנית יקבעו את מידת הגמישות והמגבלות באופן ישיר באמצעות קביעת
השימושים המותרים והאסורים ובאופן עקיף באמצעות קביעת המגבלות והאפשרויות הנובעות מהיבטים סביבתיים ,תשתיתיים
ופרוגרמתיים .יש לתת תשומת לב לפיזור המרחבי של השימושים והפעילויות באזור התעשייה באופן שימנע מראש התנגשויות
הגורמות מגבלות הדדיות וליצירת התנאים המאפשרים שילוב של שימושים .ראוי לתת את הדעת גם על היחסים בין השימושים
השונים ועל תרומתם להתמצאות במקום .השימוש בכלים אלו נמשך גם בשלב הביצוע והאכלוס ,שבו יש לתת תשומת לב
לתמהיל השימושים הספציפי שנקבע בפועל ולמניעת הפרעות הדדיות בין השימושים.

עיקרון  :4גמישות תכנונית
קיים מתח בין תכנון לבין גמישות .תכנון הוא במידה רבה ניסיון להתוות מראש את תמונת העתיד ,ואילו גמישות היא היכולת
לשנות תמונה זו לאור נסיבות או צרכים בהווה .המתח בין תכנון לבין גמישות הוא מתח מובנה הדורש לעתים הכרעה מה חשוב
יותר .עם זאת ,תכנון מושכל משאיר מרחב גמישות ,למשל באמצעות יצירת טווח אפשרויות או באמצעות קביעת מנגנונים
פשוטים לשינוי תמונת העתיד.
הזדמנויות :גמישות תכנונית מאפשרת היערכות מהירה בתגובה למציאות משתנה .בדרך זו יכול אזור התעשייה להתאים עצמו
לצרכים ולרצונות של המפעלים והעסקים המצויים בו ,לשמור על כוח משיכה לעסקים חדשים ולעמוד בתחרות מול מוקדי
תעסוקה אחרים שתוכננו אחריו בסטנדרטים עדכניים יותר .הגמישות חשובה גם ברמת המפעל או העסק הבודד ,אשר גם להם
היא מאפשרת השתנות והתאמה לתנאי השוק.
כלי יישום:
1515גמישות בהגדרות פרוגרמתיות :תכנון אזור התעשייה צריך לאפשר גמישות ושינוי מבחינת גודלי מגרשים (באמצעות
איחוד וחלוקה) ,היקפי בינוי ושימושים מותרים .מגבלות ואיסורים בהוראות התכנון צריכים להיות מנוסחים ככל הניתן
כך שלא יקבעו רשימות סגורות של מה אסור ומה מותר ,אלא את המהות העומדת מאחוריהם .למשל ,רצוי שלא לקבוע
רשימת שימושים האוסרת הקמת תחנות כוח אלא לקבוע מגבלות ותנאים סביבתיים למניעת זיהום אוויר או הובלת
חומרים מסוכנים .בדרך זו הקמת תחנות כוח ידידותיות לסביבה המשתמשות בטכנולוגיה שלא הייתה זמינה בעת כתיבת
הוראות התכנית תתאפשר ללא צורך בשינוי תכנוני.
1616גמישות במיקום השימושים ובפריסתם :לא די בכך שאזור התעשייה יכלול שימושים שונים ,אלא יש חשיבות גם
לגמישות במיקומם של השימושים הללו באזור התעשייה ובתנאים למימושם מבחינת פרוגרמת שטחים ,גודלי מגרשים
וכיוצא בזה .לדוגמה ,רצון תכנוני ליצור מוקד מסחרי ,המוביל לקביעת מקבץ מגרשים בייעוד למסחר ,צריך להיות מאוזן
מול הזדמנויות או מגבלות שיביאו לרצון ביצירת תפרוסת אחרת של שטחי המסחר באזור התעשייה.
1717גמישות פרוגרמתית ברמת המגרש :הגמישות הפרוגרמתית צריכה להיות גם ברמת המגרש הבודד .גם אם אנו משוכנעים
כי מגרש כלשהו מיועד לתעשייה וברמת האזור לא נרצה להשאיר גמישות לקביעת שימוש אחר ,יש מקום להשאיר
גמישות המאפשרת שימושים נלווים אשר אינם משנים את אופי המגרש בכללותו (למשל שטחי מסחר בהיקף מצומצם
לחנות מפעל) ,מבלי ששילוב שימושים כאלו יחייב הליך תכנוני מורכב.
1818גמישות מבחינת שלביות ביצוע :יש לתכנן את אזור התעשייה באופן כולל ,ומתוכו לגזור שלבי ביצוע אשר יכולים
לתפקד מבחינה עצמאית .רצוי לשמור על גמישות ,כך שניתן יהיה להקדים או לעכב מימוש של שלבים באופן מלא או
חלקי מבלי שהדבר יעכב ביצוע שלב נוסף ומבלי לפגוע בתכנון הכולל.
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אתגרים :צדה האפל של הגמישות הוא הפתח להשפעת לחצים ואינטרסים העלולים לפגוע בתפקוד הכולל של אזור התעשייה,
במפעלים אחרים או ביישובים בסביבה .הגמישות היא גם פתח לקיצורי דרך שלא תמיד נדרשים ממניעים ענייניים ועלולים
לפגוע בהיבטים סביבתיים ,עיצוביים ,תחבורתיים או אחרים .לכן ,ראוי שהגמישות תהיה עיקרון מובנה בתוך תכנון הוליסטי
אסטרטגי אשר שינויים בו ילוו במנגנוני פיקוח ובקרה שיבטיחו כי השימוש בגמישות ייעשה בשיקול דעת ובמידה הראויה.
תהליך היישום :בדומה לעירוב השימושים ,הבסיס לגמישות התכנונית צריך להינתן כבר בשלבי התכנון הראשוניים ולהיות
מוטמע בתהליך התכנון הסטטוטורי .התכנון הסטטוטורי קובע במידה רבה את מידת הקשיחות מול הגמישות באופן פיתוח
אזור התעשייה וכן את מנגנוני הפיקוח והבקרה .עם זאת ,יישום הגמישות אינו נעצר בשלב התכנון – גם לשלב התפעול והניהול
השוטף של אזור התעשייה יש תפקיד בשמירה על גמישות ,בעיקר בכל הנוגע לסיוע למפעלים ולעסקים בפארק בהתאמות
ובשינויים בהתאם לצורכיהם (ככל שאלו מתיישבים עם התפיסות הכוללות של אזור התעשייה) ,תוך צמצום מחסומים
ביורוקרטיים ואחרים מצד אחד וניהול מנגנוני הפיקוח והבקרה מצד אחר.
 .1תחנת כח מופעל גז בפארק תעשיות
 Höchstבגרמניה .התחנה מייצרת כ50-
מגה-וואט.
 .2מערך השטחים הפתוחים בNano-
 Polisבסין ,משמש בין השאר לאיגום מי

גשם

1

2

3

4

5

6

 .3תחנת כח מופעלת ביו-גז בפארק
תעשיות  Höchstבגרמניה .בפארק מצויה
גם תחנת כח המופעלת בשירפת פסולת
מוצקה וכן תשתית נסיונית לאיסוף מימן
המשמש כדלק לכלי רכב.
 .4סכמה המראה את מערך הקשרים בין
מפעלים ,עסקים ומערכות ייצור סביב
העיירה  Kalundborgבדנמרק .שמונה
עסקים והרשות המקומית מקיימים רשת
של קשרים במודל הסימביוזה התעשייתית.
 .5סדנת ייצור ב,Industrial City-
ברוקלין ,ניו יורק .אולמות תעשייתיים
הוסבו לחללי עבודה וייצור ,בעיקר
לאמנים ,אומנים ומעצבים.
 .6פיתוח מסחר בקומת הקרקע
ב ,Industrial City-ברוקלין ,ניו יורק.

2.2

ארגז כלים
ארכיטקטורה ונוף
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 2.2ארגז כלים – ארכיטקטורה ונוף
ארגז הכלים ארכיטקטורה ונוף ממפה את נושא עיצוב המבנים ופיתוח השטחים הפתוחים המשיקים להם ,באופן שיאפשר
תנאים מיטביים לעובדים ולמבקרים באזור התעשייה ,יתרום ליצירת זהות ותחושת מקום באזור התעשייה ויקל את ההתמצאות
בו .להלן טבלה של עקרונות התכנון וכלי היישום המפורטים בהמשך:

עקרון תכנון

כלי יישום

התמצאות

II-1
II-2
II-3

היררכיה עיצובית
נקודות ציון
שילוט וגרפיקה

1

רחובות
פעילים

II-4
II-5
II-6

ממשק חזית פרטי-ציבורי
עצים נותני צל
אזורי שהייה לאורך הרחוב

2

מגוון עיצובי
וגמישות בבינוי

II-7
II-8
II-9
II-10

מגוון טיפוסי בינוי
מגוון שטחים פתוחים
גמישות בהנחיות עיצוב
חללים גמישים

3

זהות מקומית

II-11
II-12
II-13

שפה עיצובית ונופית
חיבור למוקדי עניין אזוריים
נושא מוביל

4

טבלה  :2עקרונות תכנון וכלי יישום – ארכיטקטורה ונוף

קרדיטים בעיצוב הלוגו:
ֿ1. Share, Alex Podolsky (the Noun Project), CC BY 3.0; 2. Recycle, Aldric Rodríguez Iborra, (the Noun Project), CC BY 3.0; 3. Mixed View,
Shmidt Sergey (the Noun Project), CC BY 3.0; 4. Flexible, Stephen Borengasser (the Noun Project), CC BY 3.0
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עיקרון  :1התמצאות
אחת האיכויות של מרחב בנוי היא היכולת להתמצא בו בקלות .איכות זו חשובה לא רק מבחינה פונקציונלית ,לצורך ייעול
וקיצור ההגעה ליעד ,אלא גם ובעיקר בשל העובדה שמקומות שבהם אנו מתמצאים בקלות הם מקומות שבהם אנו חשים ביטחון
רב יותר ומתנהלים בנוחות רבה יותר ,ולכן בדרך כלל נעדיף להגיע אליהם ולשהות בהם לאורך זמן .בהמשך מפורטים שלושה
כלי יישום להגדלת ההתמצאות ,אולם במידה רבה גם כלים הנוגעים לרחובות פעילים ,למגוון עיצובי ולזהות מקומית .כלים אלה
מבטאים את החשיבות שאנו רואים ביצירת אזורי תעשייה שהם חלק מהמרחב העירוני ובעלי איכויות עירוניות ,גם במקרים
שבהם הם בנויים כישות עצמאית נפרדת.
הזדמנויות :מאחורי המילה "התמצאות" עומד הפוטנציאל להתייחסות מושכלת לכל ארגון המרחב ולהפיכתו למתאים יותר
לצורכי המשתמשים בו ,ובכלל זה כאלו שאינם משתמשים קבועים .התייחסות להתמצאות באזור התעשייה היא על כן הזדמנות
לחשוב באופן משולב על פיזור השימושים (למשל ריכוזי מסחר) ,על מערך התחבורה (למשל הפרדה בין רכב תפעולי לכלי
רכב פרטיים) ,על עיצוב הנוף והבינוי (למשל יצירת הצללה ברחובות) ,כשהתוצר הוא הסך הכולל המגביר את ההתמצאות
(למשל יצירת שדרה מרכזית הכוללת פעילות מסחרית ונוחה להליכה ברגל).
כלי יישום:
 1-IIהיררכיה עיצובית :הקביעה מה מרכזי ומה משני ,מה חשוב יותר ומה חשוב פחות היא אחת הדרכים להגדלת ההתמצאות.
עיצוב הרחובות יוצר היררכיה באמצעות טיפול שונה ברחובות החשובים יותר :הקפדה גדולה יותר על מראה החזיתות
ויצירת רחובות פעילים ,עיצוב ייחודי לכניסות ולשערים בעלי חשיבות ,שילוב שבילי אופניים וטיפול נופי מושקע יותר
וכיוצא בזה .ההיררכיה מאפשרת להחליט איפה להשקיע פחות ,ולכן יש בה היגיון ותועלת גם מבחינה כלכלית.
 2-IIנקודות ציון :מוקדים הבולטים בסביבתם יוצרים נקודות התייחסות המגדילות את תחושת ההתמצאות .נקודות ציון
יכולות להיות מבנים בעיצוב ייחודי או מבנים הבולטים הנצפים למרחוק .נקודות ציון יכולות לקבל ביטוי גם בפיתוח הנוף
באמצעות אלמנטים כמו צמחיה ייחודית ,תאורה ואמנות חוץ.
 3-IIשילוט וגרפיקה :שילוט הוא לכאורה הפתרון הזמין ביותר להגברת התמצאות ,אולם במקרים רבים מדובר בפתרון טכני
שנועד לתקן בדיעבד מצבי חוסר התמצאות .עם זאת ,לשילוט ולשימוש בכלים גרפיים יש חלק חשוב בעיצוב המרחב ,וראוי
להתייחס אליהם כבר בשלב התכנון.
אתגרים :בשימוש בכלים להגדלת ההתמצאות יש להיזהר שלא להתייחס לנושא רק בהיבט הטכני ,לא לחשוב על ההתמצאות
רק בממד של סיוע באיתור כתובת ,אלא לחשוב על הנושא במובן הרחב יותר – מהם ההיבטים התכנוניים שמארגנים את המרחב
כולו .אלו ישפיעו גם על כלים אחרים ,בין השאר בתחום התנועה והתחבורה .להתמצאות יש תפקיד חשוב הן עבור העובדים
והן עבור המבקרים.
תהליך היישום :תשומת לב להתמצאות באזור התעשייה צריכה להינתן כבר משלבי התכנון הראשונים ,בעיקר בכל הנוגע
לקביעת ההיררכיה בין האזורים השונים בפארק ,צירי התנועה ,השימושים המתוכננים בהם ותפקודם וכן לקביעת הנחיות
עקרוניות ליישום בהמשך .עיקר תשומת הלב צריכה להינתן בשלב התכנון המפורט ,שבו מתוכנן לפרטיו המרחב הציבורי ,אשר
בו באים לידי ביטוי עיקר הכלים להגדלת ההתמצאות.

עיקרון  :2רחובות פעילים
הרצון ליצור רחובות שבהם מתקיימת פעילות אנושית מגוונת במשך היממה משויך בדרך כלל למרכזי ערים .אולם ,במסגרת
התפיסה הרואה באזורי התעשייה חלק מהמרחב העירוני ,עיקרון זה מתאים גם לאזורי תעשייה .חשוב לציין שמדובר ברמות
מתונות יותר של פעילות ובאינטנסיביות פחותה מזו שניתן לשאוף אליה במרכז עיר .עם זאת ,הרציונל העומד מאחורי העיקרון
זהה – התייחסות למערכת הדרכים באזור התעשייה לא רק ככזו שנועדה לשרת כלי רכב ממונעים ,אלא כאל רחובות שבהם
אנשים רוצים ללכת ,לרכוב על אופניים ,להמתין להסעה ולשהות.
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הזדמנויות :ביצירת רחובות פעילים באזורי תעשייה שתי הזדמנויות מרכזיות :האחת ,עידוד שימוש בתחבורה לא ממונעת
והקטנת התלות ברכב פרטי (הן לאנשים שיבחרו להגיע לפארק בתחבורה ציבורית או בתחבורה לא ממונעת והן לאנשים שיגיעו
ברכב פרטי ,אך ימשיכו להתנייד בפארק בהליכה ברגל); השנייה ,הפיכת רחובות אזור התעשייה למקומות שנעים להתנייד בהם
ולשהות בהם ,ובכך להעשיר את מגוון אפשרויות המרחב הציבורי העומדות לרשות העובדים באזור התעשייה ותושבי האזור
המבקרים בו.
כלי יישום:
 4-IIממשק חזית פרטי-ציבורי :המגרשים הפרטיים באזורי תעשיה מתוחמים על פי רוב בגדרות שכל מטרתן להפריד בין
הרחוב הציבורי לבין המגרש הפרטי ולמנוע כניסה אליו .חשיבה על חזית מתחמי התעשייה כאל דופן היוצרת חיבור בין
הפרטי לציבורי יכולה לתרום בראש ובראשונה לחוויית ההליכה ברחוב ,אך יש לה גם פוטנציאל למגרש הפרטי .החיבור
בין המגרש הפרטי לרחוב הציבורי יכול להתרחש בכמה רמות :ברמה התפקודית ,החזית יכולה לכלול פעילות הפתוחה
לציבור – מסחר ,מרכז מבקרים או פונקציות קבלת הקהל; ברמה החזותית ,החזית יכולה לאפשר מבטים אל תוך המגרש
הפרטי והפעילות המתקיימת בו; ברמה הבסיסית ביותר ,החזית יכולה להיות מעוצבת באופן ההופך את ההליכה לצדה
לנעימה ומעניינת יותר .בכל הרמות ,הטיפול אינו רק בחזית עצמה ,אלא גם בשטחים הפתוחים הצמודים אליה ,כחלק
מהמגרש הפרטי או ברחוב עצמו כמפורט בשני הכלים להלן .לחזיתות תפקיד חשוב גם בחיזוק הכרת נושא הייצור
והתעשייה בכללה.
 5-IIעצים נותני צל :באקלים הישראלי ,אחת הדרכים הפשוטות ביותר להפוך את חוויית השהות ברחוב לנעימה יותר היא
נטיעת עצים נותני צל (בישראל השימוש הנפוץ הוא דווקא בעצי נוי דוגמת דקלים) .בצד שיפור הנוחות האקלימית ,לעצים
יש חשיבות נופית-עיצובית ,הם יוצרים "דופן" ירוקה לרחוב ,ובכך מגדירים את חלל הרחוב גם במקומות שבהם הבינוי אינו
קיים או אינו משמעותי.
 6-IIאזורי שהייה לאורך הרחובות :שטחי הדרכים הם על פי רוב שטחי הציבור הגדולים ביותר באזורי תעשייה ,יותר משטחי
הציבור הפתוחים הירוקים ויותר מהשטחים למבני ציבור .לכן יש להתייחס אליהם לא רק כאל דרכים שמטרתן להוביל
תנועה ,אלא גם כאל שטחים שיש להם תפקיד במערך שטחי הציבור שבהם צריכה להתאפשר גם שהייה ,למשל באמצעות
שילוב ריהוט רחוב ויצירת מקומות המעודדים מפגש בין המשתמשים השונים.
אתגרים :על מנת שרחובות יהיו פעילים ,צריך לתכננם באופן שיהיה ניתן לתחזק ולתפעל אותם לאורך זמן .ריהוט רחוב יהיה
חסר משמעות אם לא יישמר במצב תקין ,עצים לא ישרדו אם לא יושקו ,וחזית מסחרית תתקשה להתפתח אם לא יופעלו כראוי
הסדרי פריקה וטעינה לאורכה .במידה רבה ,רחוב שתוכנן כרחוב פעיל ואינו מתפקד ככזה גרוע מרחוב שמראש לא היו יומרות
לגביו.
תהליך היישום :בדומה לכלי ההתמצאות ,גם לנושא הרחובות הפעילים יש לתת תשומת לב כבר משלבי התכנון הראשונים
ולהגדיר מראש מה רמת הפעילות הצפויה בכל רחוב ובאילו כלים יש להשתמש על מנת לאפשר פעילות זו .חלק מהכלים חייב
להשתלב בשלבי התכנון המפורט (למשל ,יהיה קושי בנטיעת עצים אם לא יהיה תיאום עם תכנון התשתיות) ,אולם כלים אחרים
ניתן לשלב במשך הזמן ,בהתאמה לצרכים העולים מהשטח.

עיקרון  :3מגוון עיצובי וגמישות בבינוי
המגוון העיצובי הוא במידה רבה הביטוי הפיזי או התוצאה של מגוון השימושים והפעילויות שהוזכר בארגז הכלים הנוגע לתכנון
ולפרוגרמה לעיל .אולם למגוון העיצובי יש ערך בפני עצמו ,ולעתים הוא התנאי או הגורם אשר יוצר מגוון שימושים ופעילויות.
אם נדאג למגוון סוגי מבנים וחללים ,יוכלו להתמקם בהם פעולות ייצור ותעסוקה שונות; אם נדאג לפתח מגוון שטחים פתוחים,
יוכלו להתרחש בהם פעילויות פנאי מסוגים שונים.
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הזדמנויות :המגוון העיצובי הוא הזדמנות לחשוב "מחוץ לקופסה" .עיצוב חזרתי נוטה על פי רוב להיצמד לתבניות מוכרות;
אין בכך כל רע ,אולם הרצון לגוון יכול להביא חדשנות ויצירתיות אשר יש להן ערך באזורי תעשייה ותעסוקה .בדומה לגמישות
התכנונית ,גם הגמישות בבינוי מאפשרת התאמה לצרכים ולרצונות משתנים.
כלי יישום:
 7-IIמגוון טיפוסי בינוי :הנחיות הבינוי צריכות לאפשר מגוון מבנים :מבנים גדולים ,בינוניים וקטנים; קמפוסים המורכבים
מכמה מבנים וממבנים בודדים; מבנים המיועדים לעסק אחד ומבנים היכולים להתאים לעסקים שונים .מגוון טיפוסי
הבינוי תלוי במידה רבה בגמישות בהנחיות העיצוב שאותה התכנון מאפשר.
 8-IIמגוון שטחים פתוחים :תכנון אזור התעשייה צריך לכלול מראש מגוון סוגי שטחים פתוחים .מגוון זה צריך לאפשר סוגים
שונים של פעילות חוץ עבור משתמשי אזור התעשייה ונובע גם מאיתור צרכים עתידיים בסביבתו אשר אינם קיימים
ביישובים או אשר יהיה קשה למקמם בסמוך לאזורי מגורים בשל פוטנציאל למטרד.
 9-IIגמישות בהנחיות עיצוב :הנחיות העיצוב והבינוי באזור התעשייה קובעות את הכללים שמטרתם לשמור על אופיו של
המקום (למשל פרטי גדר אחידים) ולמנוע הפרעות הדדיות לעסקים (למשל איסור על פתחים בחזית צדדית הבנויה
בגבול המגרש) והפרעות למרחב הציבורי (למשל קו בניין המרוחק מחזית המגרש בכיוון הרחוב .עם זאת ,אלו הנחיות
מינימליות ולעתים יש צורך ,בעיקר לאורך צירים מסוימים ,בהגדרת הנחיות עיצוב נוספות העשויות לשפר את המראה
והזהות של המקום (למשל רצון בפרטי חזית ייחודיים ,אפשרות ליצירת קשרים תפקודיים בין מפעלים סמוכים ,הצמדת
חלקי בניין לרחוב ליצירת חזית פעילה).
 10-IIחללים גמישים :מבני תעשייה נחלקים לכאלו המתוכננים עבור משתמש עתידי ,שאינו תמיד ידוע בזמן הבנייה ואשר
עשוי להתחלף מעת לעת ,ולמבנים אשר מתוכננים עבור משתמש ספציפי ,בהתאמה לתהליכי הייצור והתפעול של אותו
משתמש ,אשר צפוי להחזיק במבנה לאורך זמן .בצד מפעלי עוגן קבועים ,אשר מקנים לאזור התעשייה את יציבותו ,רצוי
לשלב בו גם מבנים גמישים מסוגים שונים ,אשר יתאימו לפעילויות ייצור ותעסוקה מגוונות .גם כאשר מתוכנן מבנה עבור
מפעל ספציפי ,רצוי להשאיר בו רמה של גמישות ,הן עבור צרכיו המשתנים של המפעל עצמו והן כאפשרות לשילוב
משתמשים נוספים אשר המפעל המרכזי יכול ליהנות מקרבתם ,למשל כחלק מפעילות של סימביוזה תעשייתית.
אתגרים :מגוון עיצובי יכול בקלות להפוך לקקופוניה עיצובית .הרצון לחשוב "מחוץ לקופסה" ,שהוזכר לעיל כהזדמנות ,אינו
צריך להפוך לניסיון לחדש בכל מחיר גם אם אין לכך הצדקה מיוחדת .הצדקות לגיוון ולשונות צריכות להתבסס בדרך כלל
על תוכן :צרכים פרוגרמתיים ,פעילות ,הגדלת התמצאות וכיוצא בזה .יצירת "אייקונים" ,אשר הייחוד והשונות הם חלק ממהות
קיומם ,צריכה להיעשות במשורה ובנסיבות ייחודיות.
תהליך היישום :ראו תהליך היישום בעקרון הגמישות התכנונית.

עיקרון  :4זהות מקומית
אזורי תעשייה דומים לעתים קרובות זה לזה; אזורי התעשייה המוצלחים יותר – מוצלחים כל אחד על פי דרכו .הצלחת אזור
תעשייה תלויה בין השאר באיתור יתרונותיו היחסיים וביצירת זהות מובחנת המבליטה יתרונות אלו .ביצירת זהות מקומית
ישנם מרכיבים רבים מתחומי השיווק ,הפרסום והמיתוג ,אשר מסמך זה אינו עוסק בהם .אולם מיתוג צריך להישען על היבטים
מהותיים שכלי היישום שלהלן מאפשרים לפתח.
הזדמנויות :זהות מובחנת היא כאמור כלי לשיווק המתחם ולהגדלת סיכויי הצלחתו הכלכלית .לא פחות חשוב מכך ,יצירת זהות
יכולה להפוך אזורי תעשייה למקור לגאווה מקומית לעסקים ולעובדים שבו ולתושבי האזור כולו .כך ,אזור תעשייה שלעתים
קרובות היחס אליו הוא כאל חצר אחורית יוצר הזדמנות להעלאת תדמית האזור כולו.
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כלי יישום:
 11-IIשפה עיצובית ונופית :אחת הדרכים ליצירת זהות משותפת לאזור תעשייה המורכב ממפעלים ומעסקים רבים היא
פיתוח שפה עיצובית משותפת .המרכיב המשמעותי בשפה זו הוא עיצוב הנוף של השטחים הפתוחים; מרכיב זה נמצא
ברובו בשליטה של גורם ציבורי אחד ולכן קל יחסית ליצור בו שפה אחידה ,למשל על ידי שימוש בריהוט רחוב אחיד ,מיני
צמחייה קבועים ,חומריות וכיוצא בזה .מרכיבים משותפים יכולים לבוא לידי ביטוי גם בבינוי של השטחים הפרטיים ,למשל
בפרטי גדרות ,הנחיות לכניסות למתחמים ,שילוט וכיוצא בזה .פיתוחה של שפה עיצובית עומד לכאורה בסתירה לעקרון
המגוון העיצובי והגמישות בבינוי ,ואכן ,בפיתוח השפה העיצובית יש למצוא את האיזון הנכון בין שני העקרונות.
 12-IIחיבור למוקדי עניין אזוריים :מטרת העל הרואה חשיבות בהפיכת אזור התעשייה לחלק מהמרחב הסובב אותו באה
לידי ביטוי גם ביצירת זהות מקומית .אזור התעשייה יכול ליצור את זהותו דרך חיבור למוקדי עניין אזוריים הנוגעים
לתפקוד אזור התעשייה (מוקדי תעסוקה סמוכים ,מוקדי תחבורה) או למוקדים אחרים ,כגון אתרי תיירות ,ערכי טבע ונוף
ומוסדות תרבות .החיבור הוא גם חיבור פיזי (ועל כך נרחיב בעקרון הקישוריות האזורית להלן) ,אך קיים גם בממדים
אחרים ,כגון קשרי קהילה ,קשרי מסחר ,תיירות וכיוצא בזה.
 13-IIנושא מוביל :יצירת זהות משותפת יכולה להיעשות באמצעות התמקדות בתחום או בנושא ייחודי .תחום כזה יכול להיות
ענף תעשייתי מסוים ,תחום מחקרי או כל נושא אחר בעל רלוונטיות לאזור התעשייה או לאזור שבו הוא נמצא (נושא
סביבתי ,נופי ,תרבותי ,חברתי) .שני כלי היישום לעיל צריכים להתייחס גם להיבט הנושאי ,לתת לו ביטוי עיצובי ונופי
ולחבר את אזור התעשייה למוקדי עניין אזוריים הרלוונטיים לנושא זה.
אתגרים :ביצירת זהות מקומית קל לאמץ תדמית אופנתית ,או לבחור להתמקד בתחום פופולרי .מיתוג סביבתי כ"פארק תעשייתי
ירוק" הוא דוגמה לכך – שכונות מגורים ,מפעלים ,מבני ציבור ,כולם מתהדרים בתדמית ירוקה .אין לראות בכך חוסר חשיבות של
התחום הסביבתי ,נהפוך הוא ,לעמדתנו כל אזור תעשייה צריך להיבנות ולהתנהל על בסיס עקרונות סביבתיים .אולם בבחירת
התחום הסביבתי ככזה המוביל את זהות הפארק ,בייחוד אם ההשקעה בתחום הסביבתי אינה מעמיקה ורצינית ,קיים חשש לכך
שזהות זו לא תביא לערך מוסף כלשהו.
תהליך היישום :רצוי כי בניית זהות הפארק תעשה במקביל לתהליך התכנון מראשיתו .התכנון יכול להציף ערכים לבניית
הזהות ,והזהות המקומית יכולה להשפיע על התכנון .עם זאת ,בניית זהות לפארק יכולה להתחיל בכל שלב שהוא ,גם לאחר
השלמת בנייתו.

עקרונות לתכנון אזורי תעשייה
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 .1תכנון לפארק התעשייה New Defo

בסינגפור .התכנון יוצר שדרה ראשית
ברורה העוברת לאורך הפארק ומקבלת
טיפול נופי ייחודי ,אליה מתחברות
הכניסות הראשיות.
 .2תוספת למבנה משרדים במפעל
באזור תעשייה באנטוורפן ,בלגיה (תכנון
 .)CONIX RDBMהתוספת יוצרת חזית
שקופה לרחוב ,רחבת כניסה פתוחה
ועיצוב היוצר נקודת ציון.

1

2

3

4

5

6

 .3יצירת חזית המסתירה ומאפשרת
הצצה לאזור תפעולי במפעל מתכת
בקנזס סיטי ,מיזורי (תכנון Crawford
 .)Architectsהחזית בנויה מחומרים
אותם מייצר המפעל.
 .4מבנה תעשייתי גמיש (industrial
 .)flex buildingמבנים מסוג זה נעשים

נפוצים באזורי תעשייה ועסקים בארה"ב.
המבנים מאפשרים חלל קטן לשימושים
מגוונים ,כולל שימושי מלאכה וייצור.
לעיתים קרובות מדובר במודול חזרתי
מבחינה עיצובית ,במבנה שבתמונה
החזית מבטאת את היחודיות של כל עסק
בעיצוב שונה.
 .5תכנית האב המוצעת לIndustriepark-
 ,Wolfgangגרמניה כוללת מבנים

מסוגים שונים ויוצרת שטחים פתוחים
מגוונים :פארק מרכזי ,גינות כיס וחיבורים
מהפארק לסביבתו.
 .6סקייט-פארק בלואיסוויל בקנטאקי
הממוקם בסמוך לאזור תעשייתי
המאפשר לפארק לפעול  24שעות
ביממה מבלי להוות מטרד.

2.3

ארגז כלים
תחבורה ותנועה
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 1.4ארגז כלים – תחבורה ותנועה
ארגז הכלים תחבורה ותנועה מבקש לתת מענה מיטבי להסעת העובדים והמבקרים אל אזור התעשייה ,ממנו ובתוכו במגוון
אמצעי תחבורה ,ולצמצם את התלות ברכב פרטי ככלי תחבורה מרכזי .להלן טבלה של עקרונות התכנון וכלי היישום המפורטים
בהמשך:

כלי יישום

עקרון תכנון
קישוריות
אזורית

III-1
III-2

קישור למוקדי תחבורה ולמוקדים אזוריים
מערכת מידע

1

תחבורה
מגוונת

2

שינוע והובלת
סחורות

III-3
III-4
III-5
III-6
III-7
III-8
III-9

הליכה ברגל
רכיבה על אופניים
תחבורה ציבורית
שיתוף נסיעות
שאטלים
תכנון נסיעות
צמצום השימוש ברכב פרטי

III-10
III-11
III-12

קישור למערכות הובלת סחורות ארציות ובינלאומיות
תיאום בין מערכת הובלת הסחורות למערכות רכב פרטי
שיתוף בהובלת סחורות

3

טבלה  :3עקרונות תכנון וכלי יישום – תחבורה ותנועה

קרדיטים בעיצוב הלוגו:
ֿ1. Network, Edward Boatman (the Noun Project), CC BY 3.0; 2. Bicycle, Public Domain; 2. Bus, factor[e] design initiative (the Noun Project),
CC BY 3.0; 3. Truck, Public Domain

מסמך המלצות מנחה
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עיקרון  :1קישוריות אזורית
קישוריות תחבורתית ברמת האזור היא בסיס חשוב לעיקרון המנחה של תכנון אזור התעשייה כחלק מסביבתו .ללא קישוריות
תחבורתית יישאר אזור התעשייה מנותק מסביבתו ויהיה קשה עד בלתי אפשרי לפתח בו מערכות קשרים עסקיות ,חברתיות או
קשרים מסוג סימביוזה תעשייתית שהוזכרה לעיל .קישוריות אזורית חייבת להתבצע באמצעי תחבורה מגוונים ולא להתבסס
רק על רכב פרטי .התייחסות לאמצעי תחבורה אלו מפורטת בהמשך גם בעקרון התכנון המתייחס לתחבורה מגוונת.
הזדמנויות :לכאורה קישוריות של אזור התעשייה לסביבתו משרתת את אזור התעשייה ,אולם קישוריות זו היא הזדמנות
לשיפור מערכתי רחב יותר ,שאינו נוגע לאזור התעשייה בלבד .אם נשפר ,לדוגמה ,את הקשר בין תחנת רכבת סמוכה לבין אזור
התעשייה ,או נפתח מערכת שבילי אופניים המקשרת את אזור התעשייה ליישובים סמוכים ,הרי שקשרים אלו ישפרו נגישות
לרכבת או יתרמו למערכת שבילי האופניים האזורית גם מעבר להגעה אל אזור התעשייה.
כלי יישום:
1.1קישור למוקדי תחבורה ולמוקדים אזוריים :מוקדי תחבורה כוללים אמצעי תחבורה רבי קיבולת – תחנות רכבת ,רכבת
קלה BRT ,ומוקדי תחבורה ציבורית אחרים הנמצאים בסמיכות למוקדים אזוריים כגון מבני ציבור ,מוקדי מסחר וריכוזי
אוכלוסייה .בקישור אזור התעשייה יש להקפיד על מעבר נוח מאמצעי תחבורה אחד לאחר ועל הגעה נוחה ומהירה
ממוקד התנועה אל אזור התעשייה .בצד תחבורה ציבורית יש לדאוג לקישוריות טובה גם למערכת הדרכים עבור רכב
פרטי ועבור מערכות רכב תפעולי.
2.2מערכת מידע :בצד המערכת הפיזית ,יש לפתח גם מערכת מידע .הנכונות להשתמש במגוון כלי תחבורה ,ובייחוד לעבור
מאמצעי תחבורה אחד לאחר ,תלויה במידה רבה במידע ברור ואמין .מידע זה צריך להיות נגיש גם באמצעים אלקטרוניים
מקוונים המספקים מידע עדכני בזמן אמת.
אתגרים :קישוריות אינה רק חיבור שתי נקודות זו לזו באמצעי תחבורה אחד .האתגר ביצירת קישוריות טובה הנו יצירת מערכת
שלמה המחברת מוקדים זה לזה בצורה רציפה באמצעות מגוון אמצעי תחבורה.
תהליך היישום :הגדרת המוקדים המרכזיים והמחשבה על אופן חיבור אזור התעשייה אליהם צריכה להשתלב בתכנון
מראשיתו ,כך שיכלול את נקודות החיבור מהאזור כולו אל ובתוך אזור התעשייה .עם זאת ,תהליך הפיתוח והיישום של המערכת
הנו תהליך דינמי המתעדכן ומשתנה יחד עם התפתחות אזורי התעשייה ,בהתאמה לצרכים העולים מהשטח.

עיקרון  :2תחבורה מגוונת
תכנון תחבורה ותנועה כולל מאז ומתמיד התייחסות לתחבורה ציבורית .בשנים האחרונות הולכת ומתמסדת ההתייחסות גם אל
תחבורה לא ממונעת – הליכה ברגל ורכיבה על אופניים – כאל אמצעי תחבורה שיש להביאו בחשבון .עם זאת ,לעתים קרובות
ההתייחסות אל אמצעי התחבורה שאינם רכב פרטי היא כאל אמצעים משלימים משניים בחשיבותם .הצבת התחבורה הציבורית
והתחבורה הלא ממונעת כאחד העקרונות לתכנון אזורי תעשייה אינה נובעת רק מהרצון להקטנת התלות ברכב פרטי ,אלא גם
מהשאיפה להפוך אזורי תעשייה למרקם עירוני נעים ומזמין לשהות ולשוטטות ומהעיקרון המנחה של חיבור אזור התעשייה
לסביבתו.
הזדמנויות :פיתוח תחבורה ציבורית ותחבורה לא ממונעת נותן אפשרות לאוכלוסיות מגוונות ליהנות מנגישות משופרת לאזור
התעשייה ,ובפרט לאוכלוסיות אשר שיעור הבעלות על רכב פרטי בהן נמוך ,בכלל זה משקי בית בעלי הכנסה נמוכה ,קשישים
ובני נוער.
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כלי יישום:
3.3הליכה ברגל :המרחק בין אזורי תעשייה לאזורי מגורים הופך במקרים רבים את ההליכה ברגל אליהם לבלתי סבירה 5.עם
זאת ,יש מקום לפתח מערכת שבילי הולכי רגל אל אזור התעשייה כחלק ממרחב השוטטות של תושבי הסביבה לפנאי
ולספורט .נוסף על כך ,יש צורך בפיתוח מערכת הליכה ברגל בתוך אזור התעשייה ,בזיקה לפיתוח הרחובות הפעילים.
4.4רכיבה באופניים :הגעה באופניים אל מקום העבודה יכולה להיות סבירה יותר מהליכה ברגל בהתחשב בריחוקם של
אזורי תעשייה מאזורי מגורים 6.גם כאן ,לחיבור אזור התעשייה לסביבתו במערכת שבילי אופניים יש ערך לא רק ליוממות
אלא גם לפעילות פנאי וספורט.
5.5תחבורה ציבורית :תחבורה ציבורית כוללת מגוון כלים ובהם קווי אוטובוס ,מוניות שירות ,רכבות קלות וכבדות .מדובר
במגוון רחב של כלים (לרבות כלים גמישים נוספים ,שחלקם מקבלים התייחסות נפרדת להלן) .פיתוח מערכת התחבורה
הציבורית צריך להתייחס למגוון כולו ולבחון את התאמתו לצורכי אזור התעשייה והמשתמשים.
6.6שיתוף נסיעות :שיתוף נסיעות ,בדומה לשיתוף המשאבים שהוזכר לעיל ,הוא חלק מהעיקרון המנחה הרואה חשיבות
בשיתופי פעולה ברמות שונות .שיתוף נסיעות מונע את הבזבוז שבנסיעה של כלי רכב פרטיים רבים שמשרתים כל אחד
אדם בודד ועומדים רוב היום ללא שימוש בסמוך למקום העבודה .מניעת הבזבוז היא בשתי דרכים עקרוניות :צירוף של
עוד נוסעים לנסיעה ברכב הפרטי ( )car poolאו רכב משותף שבו נעשה שימוש על ידי משתמשים שונים ( car2goהוא
אחד המודלים מסוג זה).
7.7שאטלים :שאטל הוא שם כולל לכלי תחבורה המעביר נוסעים בין שתי נקודות או יותר (למשל מתחנת הרכבת אל מקום
העבודה) ,בדרך כלל בשעות קבועות (למשל במועדי הגעת הרכבת לתחנה בבוקר ואחר הצהריים) ועבור נוסעים קבועים
(למשל עובדי המפעל) .שירותי שאטל יאפשרו את הזמנתו לפי קריאה וגמישות מסוימת בנקודות האיסוף והפיזור.
8.8תכנון נסיעות :תכנון נסיעות ( travel planningאו  )journey planningנוגע ללקוחות ספציפיים – מעסיק ועובדים –
7
ומנסה להתאים כלים מגוונים (מאלה שפורטו לעיל ואחרים) לצורכי הנסיעות שלהם ממקום מגוריהם אל מקום העבודה.
הכלים שבהם נעשה שימוש בתכנון נסיעות אינם רק אמצעי התחבורה הפיזיים ,אלא גם כלים חינוכיים והסברתיים וכן
מערכות ִתגמול ותמרוץ.
9.9צמצום השימוש ברכב פרטי :הנוחות בשימוש ברכב פרטי הופכת את עידוד המעבר לאמצעי תחבורה חלופיים לתהליך
מאתגר .אתגר זה מתעצם במקומות שאינם סובלים ממצוקת תנועה וחניה משמעותית .לכן יש לשקול ,בצד שלל הכלים
המפורטים לעיל ,גם פעולות אקטיביות לצמצום השימוש ברכב פרטי .בהקשר הפיזי ,הכלי המרכזי לצמצום השימוש ברכב
פרטי הוא הקטנת זמינות מקומות החניה.
אתגרים :פיתוח תחבורה ציבורית ותחבורה לא ממונעת ועידוד השימוש בהן אינם רק תהליך פיזי אלא גם תהליך הסברתי
וחינוכי .תהליך זה חשוב במיוחד לשכנוע מי שיש להם אפשרות להגיע ברכב פרטי ,וכן מי שאינם עובדים באזור התעשייה ,אלא
הם מבקרים מזדמנים בו .אולם גם עבור קהל "שבוי" ,כלומר עובדים באזור התעשייה שאין ברשותם רכב פרטי ,יש לשימוש
בתחבורה ציבורית היבט הסברתי ,אשר האתגר הגדול בו הוא הפיכת התחבורה הציבורית והתחבורה הלא ממונעת לערך
ולמקור גאווה עבור המשתמשים בה ולא לברירת מחדל.
תהליך היישום :תכנון כלל אמצעי התחבורה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון והביצוע של אזור התעשייה על כל שלביו.
יש להביא בחשבון את כל הכלים כמערכת אחת ,וכבר בשלב התכנון להחליט על המיקומים והיחסים בין הולכי הרגל ,רוכבי
האופניים ,התחבורה הממונעת ודרכי הובלת הסחורות .מדובר במערכת מורכבת אשר תשפיע על עקרונות תכנון נוספים ,כמו
הגדלת ההתמצאות ויצירת רחובות פעילים .עם זאת ,כאמור לעיל ,בפיתוח תחבורה ציבורית ותחבורה לא ממונעת יש חשיבות
5
6
7

מקובל להתייחס למרחק של כ 500-מטר כסביר להליכה ברגל אל תחבורה ציבורית .יוממות הנעשית כולה בהליכה ברגל ממקום המגורים למקום העבודה יכולה
להיות ארוכה יותר.
קביעת המרחק הסביר לנסיעה באופניים אל מקום עבודה תלויה במשתנים רבים ,ובהם איכות השבילים ,פני השטח ,האקלים והכושר הגופני של הרוכב/ת .מבלי
להיכנס לכל המשתנים הללו ,מרחק של עד  10ק"מ הנו מרחק אפשרי לרכיבה בתנאים נוחים ובכושר גופני נאות.
זאת להבדיל מתכנון תחבורה ( ,)transportation planningהמתייחס למערכת בכללותה ומנסה ליצור אופטימיזציה עבור המשתמשים השונים ,לעתים תוך
שימוש במודלים הצופים את ההתנהגות וההעדפות התיאורטיות של המשתמשים .תכנון נסיעות לא נועד להחליף תכנון תחבורה ותנועה ,אלא מדובר בכלי משלים.
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לתהליך ההסברתי ולא רק לתהליך הפיזי .לפיכך ,תהליך היישום אינו נעצר בתום הביצוע ,אלא נמשך בזמן הניהול השוטף של
אזור התעשייה לאחר אכלוסו.

עיקרון  :3שינוע והובלת סחורות
מפעלים נדרשים לשינוע ולהובלת סחורות באופן שוטף כחלק משרשרת האספקה ,מהובלת חומרי הגלם ועד אספקת המוצר
ללקוח .פגיעה או עיכוב בשרשרת האספקה עלולים לעצור את תהליך הייצור כולו .שרשרת אספקה יעילה תלויה בגורמים
רבים ,אולם בהקשר לנייר זה חשובה במיוחד תלותה במערכת הדרכים ובתכנון התחבורתי והתנועתי של אזור התעשייה.
הזדמנויות :חשיבה על הובלת הסחורות ,השינוע והתפעול באזור התעשייה כמרכיב הדורש התייחסות ייחודית היא תהליך
חשוב עבור הפעילות העסקית ותהליכי הייצור באזור התעשייה ,אולם ההזדמנות נוגעת גם ליוממים ולמבקרים במקום .ככל
שמערכת הובלת הסחורות תהיה יעילה ומתוכננת היטב ,כך ייווצרו תנאי תחבורה טובים יותר לאנשים המבקרים באזור
התעשייה ,ולהפך :ככל שמערכת ההגעה לפארק עבור יוממים ומבקרים תהיה יעילה ותישען פחות על רכב פרטי ,כך ייווצרו
תנאים טובים ונוחים יותר להובלת סחורות.
כלי יישום:
1010קישור למערכות הובלת סחורות ארציות ובינלאומיות :אזור התעשייה נזקק לקישוריות טובה למערכות להובלת
סחורות ברמה הארצית והבינלאומית .ברמה הארצית מדובר בעיקר במערכות דרכים ,ברמה הבינלאומית מדובר גם
במערכות מסילתיות לקישור לנמלי ים ואוויר .בכל הנוגע למערכת הדרכים יש לאתר את המוקדים הרלוונטיים ולדאוג
לקישור הטוב ביותר אליהם מתוך אזור התעשייה (שאינו תמיד זהה לקישור ליוממים ולמבקרים) .מערכות מסילתיות הנן
מורכבות ועל פי רוב יקרות יותר ,אך גם אם לא מתוכננת בנייה מידית שלהן ,יש לדאוג לגמישות תכנונית המאפשרת את
שילובן ,ככל שמעריכים שיהיה בהן צורך בעתיד (למשל שמירת זיקת הנאה למסילת רכבת בתחום מגרשים פרטיים).
1111תיאום בין מערכת הובלת הסחורות למערכות רכב פרטי :להובלת סחורות ולתפעול יש פוטנציאל מטרדי ליוממים
ולמבקרים בפארק .תנועת רכב כבד במערכת הדרכים של אזור התעשייה עלולה ליצור הפרעה לתנועת רכב פרטי
ותחבורה ציבורית וכן להולכי רגל ולרוכבי אופניים .לכן יש לתאם בין שתי המערכות ,אם באמצעים פיזיים כגון הגדרת
דרכים סגורות לרכב כבד והגדרת כללים להתרת כניסה ויציאה של רכב תפעול והובלת סחורות אל המגרשים ואם
באמצעי ניהול תנועה כגון קביעת שעות שבהן תותר כניסת רכב כבד לאזור התעשייה.
1212שיתוף בהובלת סחורות :הובלת סחורות היא תחום נוסף שבו ניתן להשתמש בשיתוף .הובלת סחורות ברמת המפעל
הבודד אינה יעילה לעתים :משאיות מועמסות באופן חלקי ,או מועמסות בכיוון אחד וחוזרות ריקות .תיאום ושיתוף בין
העסקים השונים (ברמת אזור התעשייה או ברמה רחבה יותר) יכולים לייעל את הובלת הסחורות ולהפחית את העלויות
הכלכליות והסביבתיות הנגזרות ממנה.
אתגרים :ההזדמנות שתוארה לעיל ,יצירת תנאים טובים יותר ליוממים ולמבקרים בפארק באמצעות ייעול מערך הובלת
הסחורות ,היא גם האתגר .עם כל רצוננו להפוך אזורי תעשייה לסביבה עירונית פעילה ,יש לזכור שמדובר במקומות שצריכים
לתת את התנאים הטובים ביותר לתהליכי ייצור .אם סגירת רחובות לרכב כבד תביא לפגיעה בתהליכי ייצור ,הרי ששכרנו יצא
בהפסדנו .לפיכך ,האתגר מצוי באיזון בין המשתמשים השונים וככל הניתן ביצירת תנאים שבהם המשתמשים כולם נהנים.
תהליך היישום :נושא הובלת הסחורות הוא מרכזי בתהליך התכנון והביצוע של אזור התעשייה על כל שלביו .חשוב להבין את
המערכת של פארק התעשייה ולחשוב על השינוע באופן מבוקר אך גמיש ,שיאפשר שינוי עם צמיחה של מפעלים או העתקתם
למקום אחר .חשוב שהשינוע יתוכנן ביחס למערכות התנועה האחרות (שאטלים ,הולכי רגל ,רוכבי אופניים).
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

 .1מדריך להגעה לפארק תעשייתי
באזור ליוורפול .כחלק מיוזמה של רשות
התחבורה האזורית והרשויות המקומיות
מקודמות פעולות שונות לעידוד פתרונות
תחבורה מגוונים לחיבור אזורי התעשייה
לסביבתם.

1

 .2פארק תעשיות  Höchstבגרמניה מציע
שירותי אחסון ולוגיסטיקה משותפים וכן
חיבור למערכת רכבות והובלה ימית
מתוך הפארק עצמו כחלק משירותי
החברה המנהלת את הפארק.

2

3

 .3בגרמניה .המסלול מקיף את הפארק
ומשמש כמסלול תיירות ופנאי ושלאורכו
הסברים על הפעילות המתבצעת בפארק
התעשייה .מסלול אופניים בפארק
תעשיות .Höchst

 .4מפת רכיבה ,הליכה ונסיעה באמצעי
תחבורה מגוונים בפארק התעשייה
 Swan Islandבפורטלנד .בפארק הוקם
איגוד לניהול תחבורה המקשר בין
מעסיקים לבין גופים הנוגעים בתחבורה
לצורך שיפור אפשרויות ההגעה לפארק.
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Bike, Walk & Ride
Swan Island – better connected than ever!
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The Captain’s
Walk

Willamette
Greenway Trail
0 MI

.25

GOING

.5

A

About 10 minutes walking
About 3 minutes biking

Sidewalk

Crosswalk

Going To The
River Trail

72 85

Connection to
Interstate Ave for pedestrians,
bicyclists and drivers

Willamette Greenway Trail ends
at Ash Grove Cement dock;
no direct access to private
“Ash Grove Cement Road.”

Signalized
crossings

More ways to get to and around
Swan Island
Our network of sidewalks, trails and pedestrian
crossings has expanded. Consider using them to walk
or bike to work – or to enjoy at lunch time. Get some
exercise and explore the Island.
Walk All major crossings on the Island have traffic
lights with pedestrian signals, including the enhanced
crossing on Basin at Going. The sidewalk on Channel,
named “The Captain’s Walk” in honor of Captain
Richard Head, continues down to the shipyards. The
Willamette Greenway Trail extends onto Ballast. The
Waud Bluff Trail is paved, providing another linkage to
North Portland neighborhoods.

Trail

Transit,
full service

Transit,
limited service

Bike Depending on traffic, riding on the sidewalk is
recommended. This is legal in Portland (except in
downtown), but watch for movement in and out of
driveways. The Going sidewalk was rebuilt and widened
for a safer and more comfortable route when “Going to
the River.” Built to provide safe crossing over the
railroad tracks, the bridge at the foot of the Waud Bluff
Trail includes a bike track to make navigating the stairs
easier.
Transit Transit access to Swan Island has improved
with five bus lines – TriMet 35, 44, 72 and 85 and the
Evening Shuttle.
For more information about frequency of service,
routes and real-time departures, visit the Swan Island
TMA website at www.swanislandtma.org.
www.swanislandba.org/get-here/

Evening
shuttle

85

Bus shelter /
bus stop

Use these examples to help plan your
next trip on Swan Island:
DE S T I N AT IO N

WA L K

BIK E

BU S

Point A to Point B

10 min

5 min

–

Point A to Point C

25 min 10 min

–

Point A to Point D

25 min 10 min 10 min

Point A to Point E

30 min 15 min 10 min

Swan

Island

B U S I N E S S A S S O C I AT I O N
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התאמת כלי היישום
לאזור תעשייה ולתהליך תכנון
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פארק תעשיות נ.ע.מ .כמרחב חיים אזורי

 .3התאמת כלי היישום לאזור תעשייה ולתהליך תכנון
"ארגזי הכלים" שפורטו בפרק הקודם מציעים כלי יישום גנריים .על מנת להתאים את כלי היישום לאזור תעשייה ספציפי ,אנו
מציעים את דרך העבודה המוצגת באופן סכמתי להלן:
 3.1אפיון אזור התעשייה
על אף ריבוי אזורי התעשייה בישראל והתנאים הפיזיים ,הכלכליים והחברתיים המייחדים אותם ,ניתן לחלק את הנוף התעשייתי
הישראלי לשלוש תבניות תכנוניות-מרחביות ,המכונות במסמך זה מיזוג ,סמיכות ואוטונומי .תבניות אלו מבטאות יחסים מרחביים
שונים בין העיר לתעשייה ובין התעשייה לחברות ולמפעלים הפועלים בה:
 מיזוג – אזור תעשייה הממוקם בתוך הרקמה העירונית .לתבנית המיזוג שייכים אזורים עירוניים המשלבים מגורים עם
תעשייה .תבנית זו היא לרוב תוצר של צמיחה עירונית לא מתוכננת שיצרה מובלעות תעשייה בתוך סביבות מגורים
או תוצר של התפתחות היסטורית של תעסוקה זעירה ובתי מלאכה על בסיס מסורתי ו/או משפחתי .תבנית זו קיימת,
למשל ,בבני ברק ובבאקה אל-גרבייה ,שם התעסוקה משולבת במרקם העירוני ופרוסה לאורך הצירים או מפוזרת
בחצרות בתים.
 סמיכות – אזור תעשייה הממוקם בסמוך לרקמה העירונית אך מנותק ממנה .תבנית הסמיכות ,לרוב תוצר של פיתוח
מתוכנן על פי תפיסת האיזוּר ,מבקשת לייצר יחסים תלויים כלכלית אך נפרדים מרחבית בין העיר לתעשייה .מבחינה
מורפולוגית ,הסמיכות מייצרת מערכת כפולה של תשתיות ,בעלת גבולות מוגדרים היטב ,המשקפת את ההפרדה בין
סביבת התעשייה לאזור המגורים .תבנית זו מאפיינת ,למשל ,את קריית גת ואת יקנעם ,בדומה לכל הערים החדשות
בישראל ,שבהן קיימת הפרדה מתוכננת בין סביבת המגורים לאזורי התעשייה.
 אוטונומי – אזור תעשייה המהווה מתחם עצמאי במרחב האזורי .תבנית האוטונומי מתייחסת למרחב תעשייתי המתנהל
באופן עצמאי במישור המרחבי ,הניהולי והתפקודי .תבנית זו נוצרה בזיקה להתפתחות הכלכלה הגלובלית של תרבות
השירותים ,הניידות הגבוהה והידע הטכנולוגי .מבחינה מורפולוגית ,מרחבים אלו ,שהוקמו לרוב על בסיס תכנית ייעודית,
מאופיינים בסדר וברגולציה נוקשה .סביבות העבודה בתבנית זו הן בדרך כלל קמפוסים עצמאיים בעלי כניסות מבוקרות,
המקושרים לתשתיות תנועה ארציות .דוגמה לתבנית זו היא ,למשל ,פארק התעשייה איירפורט סיטי ,שממוקם בסמיכות
לשדה התעופה בן-גוריון ומתוכנן לעבור בו קו רכבת שיקשר אותו למוקדי מסחר במרכז הארץ.
השלב הראשון בגיבוש כל מדיניות תעשייתית-עירונית מתחיל בזיהוי התבנית (מיזוג ,סמיכות או אוטונומי) המאפיינת את
המרחב העירוני ואזור התעשייה במוקד הבחינה .בהמשך לזיהוי ,יש לנתח את האתגרים וההזדמנויות שמייצרת התבנית בהקשר
המקומי ,העירוני והאזורי.

 3.2זיהוי תבנית התכנון הרצויה
על קובעי המדיניות והמתכננים לחשוב מחדש על המתווה הרצוי לעתיד יחסי העיר-תעשייה במקום .אין הכרח שערים או
אזורים שהתפתחו בעבר לפי מודל מסוים (מיזוג ,סמיכות או אוטונומי) ימשיכו להתפתח לפי אותה תבנית.
להלן מוצגים שלושה מתווים רעיוניים אפשריים ,המשכללים את תבניות התכנון הקיימות .את המתווים הללו ניתן ליישם בקנה
המידה העירוני והאזורי:
 המתווה ההוליסטי – מתווה זה משכלל את תבנית המיזוג .בשונה מאזורי תעסוקה ,ערי שינה או ערי תעשייה ,המתווה
ההוליסטי מציע מסגרת גמישה שמעודדת שינוי ,עדכון וצמיחה בתוך גבולות העיר .בשל כך ,מסגרת זו עשויה
לצמצם את ההתפשטות העירונית כלפי חוץ ולהגביר את הקומפקטיות העירונית .במישור הכלכלי-תעסוקתי ,המתווה
מציע תעסוקה מגוונת שמגדילה את ההיצע לעובדים בתוך העיר ומפחיתה את היוממות ,ויוצר פוטנציאל גבוה לשיתופי
פעולה ולמתן מענה לאוכלוסיות מגוונות.
 המתווה המשולב – מתווה זה משכלל את תבנית הסמיכות .המתווה המשולב מאפשר שינוי ,עדכון וצמיחה בתוך
גבולות אזור התעשייה ,ולכן עשוי לצמצם את ההתפשטות כלפי חוץ ולהגביר את ניצול הקרקע .במישור הכלכלי-
תעסוקתי ,המתווה מציע מגוון וריבוי של סוגי תעשייה בהיקפים שונים ,תכונה המאפשרת שיתופי פעולה מגוונים בתוך
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אזור התעשייה וכן גמישות כלכלית עירונית ואזורית .בהיבט התעסוקתי ,הריבוי והמגוון יאפשרו שילוב טוב יותר של
קהלי יעד שונים ,מהעיר ומכלל האזור.
 המתווה הרשתי – מתווה זה נועד לשנות את הנתק המובנה בתבנית אזור התעשייה האוטונומי .המתווה הרשתי
מבקש לפתח תשתית מרחבית המבוססת על פעילויות של פנאי ומיועדת לכלל תושבי האזור ,ולקדם מפגשים
בין תושבים של יישובים שונים ,שלעתים קרובות נבדלים זה מזה מבחינה דמוגרפית ,חברתית ,אתנית וכלכלית .במישור
הכלכלי-תעסוקתי ,המתווה מציע חשיבה אינטגרטיבית המחייבת שילוב של מכלול פרמטרים לניהול תקין ,הכולל
פיתוח מנגנונים מבוקרים של חלוקת משאבים ,טיפול במטרדים סביבתיים ויצירת מוקדים אזוריים החסרים בסביבה.
חשוב לציין כי אין צורך לבחור בתבנית אחת .בהתאמת תבנית התכנון לאזור תעשייה ספציפי יש לבחון את היתרונות והחסרונות
בכל אחת מהתבניות המפורטות לעיל (ובתבניות אפשריות אחרות) ,ולבחור מרכיבים שונים הנותנים את המענה הטוב ביותר
לצרכים ולרצונות הנוגעים לאזור התעשייה.

 3.3מידע נדרש לצורך התאמת כלי היישום
בהטמעה של כלי היישום יש לאסוף נתונים ולנתח את המצב קיים .בטבלה להלן צוינו נתונים החשובים לתכנון אזור התעשייה,
לניתוח ולתוצרים הדרושים ועקרונות תכנון כדוגמאות להיבטים שאפשר יהיה להתייחס אליהם בתהליך התכנון ובהתאמת כלי
8
היישום על בסיס הניתוח:

מצב מצוי  -אפיון אזור
התעשייה
ניתוח אופי אזור התעשייה
ביחס לסביבתו :מיזוג עם אזור
עירוני /סמיכות לאזור עירוני/
אזור תעשייה אוטונומי
חזון ועקרונות תכנון
קביעת מסגרת לפיתוח נ.ע.מ.
עד  2030וגיבוש עקרונות
תכנוניים
גיבוש מסמך אסטרטגי
בחירת תבנית תכנון מועדפת

איסוף נתונים וניתוחם
איסוף נתונים לגבי המצב
הקיים והמתוכנן ,באזור
התעשייה ,בסביבתו הקרובה
ובאזור כולו בתחומי התכנון
השונים :פרוגרמה ,בינוי ,נוף,
תחבורה ,סביבה ,תשתיות וכיו"ב
(פירוט בסוף המצגת)
לימוד מקרי מבחן

הכנת תכנית סטטוטורית

המלצות יישום
התאמת כלי היישום לאזור
התעשייה

שלביות ואבני דרך בתהליך העבודה

8

מעקב ובקרה
פיתוח כלי מעקב ובקרה לבחינת היישום בפועל

הטבלה מתייחסת לפארק תעשיות נ.ע.מ ,.פארק קיים על בסיס תב"ע מאושרת וממומשת בחלקה ,אשר מתוכננת לו תכנית הרחבה ,ולכך מתייחסים הנתונים.
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נושא

נתונים

הניתוח והתוצרים הנדרשים

עקרונות תכנון

פרוגרמה

פרוגרמה לפי התב”ע התקפה
בחינת העסקים הקיימים :תחום ,סוגי פעילות ,מספר מועסקים,
אפיון מועסקים
פרוגרמה אזורית לפי תכניות סטטוטוריות (תמ”מ ותכניות מקומיות)
שטחי תעסוקה לסוגיה ומפעלים משמעותיים קיימים
ומתוכננים באזור
תושבים באזור ומאפייניהם לפי יישובים ,אוכלוסייה עתידית
נתוני תעסוקה קיימים וחזויים באזור
מיפוי גבולות מוניציפליים (לרבות התייחסות לחקירת גבולות,
אם הדבר רלוונטי)

טבלאות המרכזות נתונים פרוגרמתיים (קיים,
מתוכנן) ברמת אזור התעשייה ,ההרחבה ,הסביבה
הקרובה והאזור כולו
הצגת תחזיות אוכלוסייה ומועסקים

שיתוף משאבים,
סימביוזה תעשייתית,
עירוב שימושים,
תחבורה מגוונת,
קישוריות אזורית

הנחיות
תכנוניות

שימושים ,זכויות ,הנחיות איחוד וחלוקה לפי התב”ע התקפה
ייעודי קרקע בסביבה הקרובה
הנחיות /מגבלות לפי תכניות מחוזיות וארציות

ניתוח הוראות התב”ע ומשמעותן ,לרבות כל
הנושאים להתייחסות היועצים – כל אחד בתחומו
מסמך המרכז היבטים מהתכניות השונות
להתייחסות היועצים
קומפילציית ייעודי קרקע בסביבה הקרובה
קומפילציית הנחיות ומגבלות

עירוב שימושים,
גמישות תכנונית,
הובלת סחורות

בינוי
ועיצוב

הוראות בינוי לפי התב”ע התקפה
מגבלות והוראות בינוי אחרות
בחינת הבינוי הקיים (סוג המבנים ,התאמה לשימושים מגוונים,
שילוט ,עיצוב)

ניתוח קצר של הוראות התב”ע ומשמעותן –
יתרונות /חסרונות
צילומי אתר וניתוח איכויות /בעיות במצב הקיים

התמצאות ,רחובות
פעילים ,מגוון עיצובי,
זהות מקומית

נוף

הוראות פיתוח ונוף לפי התב”ע התקפה
מגבלות והוראות פיתוח ונוף אחרות
בחינת המתחם הקיים (נטיעות ,חומרי גימור ,ריהוט רחוב ,תאורה)
בחינת שטח ההרחבה :טופוגרפיה ,אגני ניקוז ונחלים ,ערכי טבע
ונוף ,חקלאות ,נראות מהסביבה
מיפוי שטחים פתוחים בנתיבות ובאזור כולו (גודל ,רמת פיתוח,
אינטנסיביות) ,ערכי טבע ונוף ,אתרי תיירות
מיפוי נחלים ,יערות ,שמורות ,אתרי מורשת ,ארכיאולוגיה

ניתוח קצר של הוראות התב”ע ומשמעותן –
יתרונות /חסרונות
צילומי אתר וניתוח איכויות /בעיות במצב הקיים
מיפוי של היבטים נופיים שונים בשטח ההרחבה
ובאזור ,ניתוח הזדמנויות ואיומים /אתגרים

התמצאות ,רחובות
פעילים ,מגוון עיצובי,
זהות מקומית
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נושא

נתונים

הניתוח והתוצרים הנדרשים

עקרונות תכנון

סביבה

הוראות סביבה לפי התב”ע התקפה

ניתוח קצר של הוראות התב”ע ומשמעותן –

סימביוזה תעשייתית,

מגבלות והוראות סביבה אחרות
בחינת השלכות ובעיות סביבתיות במתחם הקיים
בחינת השלכות סביבתיות בשטח ההרחבה ובסביבת אזור התעשייה
היבטים אקלימיים

יתרונות /חסרונות
ניתוח קצר של בעיות וסוגיות סביבתיות בשטח
הפארק הקיים ובסביבתו
ניתוח של היבטים והשלכות אקלימיים

עירוב שימושים,
גמישות תכנונית,
תחבורה מגוונת

תחבורה,
תנועה
וחניה

הוראות תנועה וחניה לפי התב”ע התקפה
מגבלות והוראות תחבורה ותנועה אחרות
בחינת המתחם הקיים :אופן הגעת עובדים ,הובלת סחורות ,מקומות
חניה ,כניסות ויציאות ,תאונות
תשתית תחבורתית קיימת ומתוכננת באזור (דרכים ,רכבת ,תחבורה
ציבורית ,תעופה ,שבילי אופניים ,שבילי הליכה ברגל)

ניתוח קצר של הוראות התב”ע
ניתוח של המצב הקיים והמתוכנן במתחם ובאזור,
לרבות מיפוי וסכמות
הצגת תחזיות תחבורתיות

קישוריות אזורית,
תחבורה מגוונת,
הובלת סחורות,
התמצאות

תשתיות

הוראות הנוגעות לתשתיות לפי התב”ע התקפה
מגבלות והוראות תשתית אחרות
בחינת מתקנים הנדסיים ותשתיות קיימות בתוך אזור
התעשייה ובסביבתו

ניתוח קצר של הוראות התב”ע ושל המצב
הקיים בפועל
מיפוי של תשתיות קיימות ומתוכננות
ניתוח של צרכים עתידיים בתשתיות
ניתוח של התאמות נדרשות על רקע התפתחות
טכנולוגית צפויה

שיתוף משאבים,
סימביוזה תעשייתית,
גמישות תכנונית

חברה,
מיתוג
ושיווק (?)

בחינת צרכים ורצונות של בעלי העניין
בחינת אפיון המתחם הקיים
בחינת פוטנציאל למיתוג המתחם על רקע יתרונות
ואיכויות אזוריות /נושאיות

ניתוח צרכים ורצונות של בעלי העניין
מיפוי וניתוח הזדמנויות למיתוג המתחם

התמצאות ,זהות
מקומית ,תחבורה
מגוונת

מנהלת
הפארק

מבנה ותפקיד ,פעילות

מסמך תיאורי קצר

טבלה  :4נתונים נדרשים לניתוח המצב הקיים
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