
תעשייה מהיום למחר
תכנון אזורי תעשייה בישראל  קורס 

התעשייה מגיעה לקדמת הבמה  

בקורס ראשון מסוגו העוסק בתכנון סביבות תעשייה וייצור

אזוריפזוריםהארץוברחבימשמעותיתעסוקתיפוטנציאלבהיש,המדינהבכלכלתמרכזיתפקידלתעשייה

לחשובהעתהגיעה,ואולם.לשולייםנדחקהתעשייהסביבותתכנוןשלהנושאהיוםעדאבל–רביםתעשייה

המרחבאתהופכיםאיךאז.(קורונה)קשהכהבתקופהובעיקר,בישראלהתעשייהאזוריתכנוןעלמחדש

תעשייהאזורמתכנניםואיך?האזוריבמרחבהתעשייהלמלאיכולהתפקידאיזה?וחדשנילמגווןהתעשייתי

?המשתנהלמציאותהמתאימהמיטביתבצורה

.המחרשלהתעשייהאזוריאתלתכנןהיוםם.אתכןומכיןהנושאעלחדשניתהתבוננותמציעהקורס

.בתחוםהעוסקיםלכלמשותפתשפהפיתוחתוך,תעשייהסביבותלתכנון"כליםארגז"יקנההקורס▪

.החדשותהתכנוניותוההנחיותהמדיניותמסמכישלויישוםהבנה,בקריאההמשתתפיםאתידריךהקורס▪

.והעולםמהארץדוגמאותבאמצעותהעכשוויותלמגמותיחשפוהמשתתפים▪

.מהשטחוילמדובארץשוניםתעשייהבאזורייסיירוהמשתתפים▪

.עמיתיםולמידתמשותפתבחשיבהויתנסוהכליםארגזליישוםבסדנאותחלקייקחוהמשתתפים▪

המקומיותהוועדותעובדי,תעשייהאזוריוניהולבתכנוןהעוסקיםהמקומיותברשויותהמקצועאנשים.אתןאם

ומנהליהמחוזיותהתכנוןלשכותעובדי,תעשייהאזוריבתכנוןהעוסקיםומתכנניםאדריכלים,ובנייהלתכנון

!ם.בשבילכןהואהזההקורס–תעשייהאזורי



לקראת המהפכה התעשייתית הרביעית
18%-וכמועסקים424,000,מפעליםאלף13.5

ערךבעלענףהיאהתעשייה–העסקימהתוצר
לאאתגריםעםמתמודדתהיאאך,גבוהמוסף

טומנותהעכשוויותהמגמות,זאתלצד.פשוטים
.ומרחביותכלכליותהזדמנויותבחובן

הקשיים,הבולטותהמגמות:2020תעשייה▪
והסוגיות,היוםבישראלבתעשייהוההזדמנויות

.תעשייהאזוריבתכנוןהמרכזיות

התעשייתיתהמהפכהזאתמה:עתידיותמגמות▪
Industry)הרביעית מעגליתכלכלהאיך?(4.0
תעשייתיאורבניזםוהאם?וסביבהייצורביןמחברת

?הבאהדברהוא

אתגריביןההבדלמה:התעשייתיהמרחבעלמבט▪
אילו?שמונהלקריתתקוהבפתחהתעשייה

הסוגיותעל?בעכוואילוברהטישהזדמנויות
ברחביתעשייהסביבותבתכנוןוהייחודיותהדומות

.הארץ

נושאי הקורס

אקוסיסטם תעשייתי אזורי
ביןתחרות,ארציתבפריסהתעשייהאזוריריבוי

ופיתוחתכנוןעלכוללמבטוהיעדרמקומיותרשויות
להרחיבהצורךאתמדגישיםאלהכל–התעשייה

אזוריתאסטרטגיתחשיבהולקדםהמידהקנהאת
.התעשייהעל
קידום:אזוריכלכלילפיתוחאסטרטגיתתכנית▪

עוגניזיהוי,באזורשוניםגורמיםביןפעולהשיתופי
ותרגוםאזורייםונכסיםצמיחהמנועי,פיתוח

.מפורטותלתכניותהאסטרטגיתהתכנית

גםתעשייהולעודדלשלבאיך:תעשייה-עיריחסי▪
?האורבנילמרחבובסמוךבתוך

,וייצורפיתוחביןהישירהקשרעל:המחרתעשיית▪
וקידוםלתעשייההאקדמיהשבחיבורהיתרונות
.השוניםהתעשייהבענפיחדשנות

חלקהואהתעשייהאזורניהול:לבדוהתכנוןעללא▪
אזורשיווקעל-האזורשלמהצלחתומהותי

.ופיתוחתחזוקה,יזמיםמשיכת,התעשייה

גיבוש פרוגרמה והנחיות תכנון  , ניתוח כלכלי
?תעשייהאזורלתכנןשניגשיםלפנילדעתצריךמה
הצרכיםביןההבדלמה?הביקושאתבודקיםאיך
כדילעשותאפשרומה?השוניםהתעשייהענפישל

?"הניירעליישאר"לאהתעשייהשאזור
על החשיבות של  : צעדים ראשונים לקראת תכנון▪

וההכרח  , ניתוח כלכלי ובחינת ההיצע והביקוש
כדי לגבש פרוגרמה , שבניתוח מרחבי אזורי

.  התואמת את צרכי השטח

מה  : המאפיינים של שימושי התעשייה השונים▪
על הצורך ? לבין בית מלאכהמרלוגההבדל בין 

.להתאים את התכנון לסוגי התעשיות וצרכיהן

איפה מקמים מפעל עם מגבלות  : מושכלאיזור▪
האם אפשר להקים גן ילדים באזור ? סביבתיות

.על תכנון השימושים באזור התעשייה? תעשייה

,  תכנון התחבורה: קוסמוס-אזור התעשייה כמיקרו▪
התשתיות והמרחב הציבורי כחלק בלתי נפרד  

. מהמרחב התעשייתי

אזור התעשייה של המחר
מפעלעבורמשאבהיאאחדמפעלשלפסולתאיך

אזורוהאם?ירוקגגלבנותכדאילמה?אחר
על?מתחדשתלאנרגיהמקורלהיותיכולהתעשייה

.וחדשנימקייםכמרחבהתעשייהאזורתכנון
על הפוטנציאל של  : היתרונות של כלכלה מעגלית▪

חומרי גלם  , שירותים, מתקנים, שיתוף בתשתיות
.ושימוש חוזר במשאבים

,  בנייה ירוקה למפעלים: פיתוח סביבתי חכם▪
תכנון אקולוגי וניצול יעיל של , אנרגיה מתחדשת

.  משאב הקרקע

האם ניתן לחדש את : התחדשות אזורי תעשייה▪
איך שומרים על ? אזורי התעשייה הוותיקים
למה חשוב לשמור על ? התעשייה באזור מתחדש

על ?  (Industrial Heritage)המורשת התעשייתית 
. הפוטנציאל שבחידוש סביבות תעשייה



.(09:00-15:15,לשבועאחת-רציפיםמפגשיםשישה)אקדמיותשעות42:בקורסהשעותהיקף

.2020בנובמבר5-מההחל.חמישיימי:לימודיםיום

.רחובות,(3קומה,גלבית)19הורוביץאלי'רח,יהודהמישורמפעם:לימודיםמקום

בסדנאותהמשתתפיםשלפעילהומהשתתפותפרונטליותמהרצאותמורכביםיהיוהמפגשים:הקורסמבנה

.הנושאעםלהיכרותשנועדקריאהחומריתלווהלשיעורים.הקורסמשתתפישיציגוורפרטיםתכנון

.בקורסשייסקרוהנושאיםיודגמובמהלכוסיוריכלולהמפגשיםאחד

דרישות הקורס

.עמידה בכל מטלות הקורס▪

.נוכחות פעילה בכל המפגשים כתנאי לקבלת תעודת סיום▪

קישור או בב"המצהקבלה לקורס מותנית בהגשת מועמדות ובמילוי הבקשה בטופס : הגשת מועמדות

.2020בספטמבר 6-ניתן להגיש מועמדות לקורס עד ה. כאן

. 4,200₪(: צהרייםארוחת בוקר וארוחת , קפה, חומר כתוב, כולל הדרכה)שכר הלימוד 

;  office@mafammy.co.il,08-9466565–מנהלת מפעם מישור יהודה , דונסקוייאירה : לשאלות

,  074-7502462–משרד הכלכלה , אזורי תעשייהמינהל, מנהלת תחום תכנון ומחקר, בטטמרב ' אדר

Merav.Battat@economy.gov.il;יועצת תכנון ומדיניות עירונית , מתכננת ערים, חן רוזנק, רכזת הקורס–

054-5908089 ,roznek@gmail.com.

מתכונת הלימודים

https://forms.gle/15N1k9K8rEqCBJ4b6

