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 תעשייה-קווים מומלצים לתכנון מתחם מיקרו

 כללי .1

 ודטקפ –מסמך זה הוא מסמך עקרונות כלליים לתכנון והקמה של מתחם מיקרו תעשייה 

של  6.10תעשייתי בקרית שמונה, בהתאם להוראות והדרישות המעוגנות בהוראת מנכ"ל 

 משרד הכלכלה והתעשייה. 

 

הקווים המנחים לתכנון הם ראשוניים וכללים, ולא מן הנמנע שיעלו דרישות נוספות, 

בהתאם למתחם שיאושר, בהתייחס למפעל, לתכנון, לייצור, טכנולוגיה, תשתיות )ועוד( 

 במועדים הרלוונטיים.ת דין החלות על העסק ועל המוצרים לעמידה בכל דרישו ובכפוף

 

בעת תכנון המתחם וגיבוש התכנית האדריכלית עבורו, יש לתת את הדעת לנושאים 

 ולעקרונות תכנון המפורטים במסמך זה.

 כללים: עקרונות .2

 הבאים: נושאים ולעקרונות ל ,בתוכנית האדריכלית שתוגש תהיה התייחסות, בין היתר

 האתר והמגרש.  2.1

דיקת בקר לבדיקת הסיכונים לייצור מזון; ביצוע ס; ביצוע סקר סיכונים לאתר המיועד

 שיפועי הקרקע; התייחסות להמצאות מזיקים בסביבת האתר. 

 זיהום צולב.  2.2

  כל תכנון בדבר המתחם והמתקנים המשותפים ייעשה באופן המונע את הסיכוי

ב או מגע צולב בין מפעלי המזון השונים,  ובתוך כל מפעל לכל אורך לזיהום צול

שלבי התהליך, לרבות בין חומר הגלם לתוצרת מוגמרת העלולה לגרום לזיהום של 

 מוצרי המזון, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

  תכנון תזרים הייצור והזרימה של חומרי גלם, מוצרים, אריזות, עובדים, תשתיות

 ופסולת באופן שימנע זיהום "צולב" מגורם אחד למשנהו. 

 בנייה מודולרית.  2.3

הפרוגרמה צריכה להתייחס לפעולות הייצור השונות אשר יאכלסו את המתחם כך 

זמנית או בנקודות זמן  שהמתחם יכול להתאים למספר מפעלים בגדלים שונים, בו

 שונות.
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 פריסת שימושים.  2.4

  הפונקציות הציבוריות כגון: חללי משרדים, חדר אוכל, מרכז מבקרים וכדומה

 ימוקמו ככל הניתן בחזית, כך שיהיו נגישים גם לציבור המבקרים באזור התעשייה.

  פונקציות תומכות כגון מחסנים, פריקה, טעינה ולוגיסטיקה מומלץ למקם ככל הניתן 

 .בסמוך לשטחי הייצור ולמגרשי החנייה בחזית האחורית 

  .תכנון חללים ייעודיים לבקרת איכות, מעבדות ותחזוקה 

  יצירת מרחבים סגורים ופתוחים המחברים בין הפונקציות הציבוריות למפעלים

ות מפגש ושהייה לעובדי המקום בכפוף לעקרונות הכלליים ומאפשרות מקומ

 ובתנאי שלא ייצרו מגבלות בריאותיות וסביבתיות. 

  רצף ויזואלי  להתייחס ליצירתככל שקיימים שטחים פתוחים נוספים באזור יש

 פיזי ביניהם ובין השטחים במתחם. ובמידת האפשר גם 

 עיצוב המתחם.  2.5

  .)התאמת המתחם לתחומי התמחות שונים )לדוגמא באמצעות חלוקה למבננים 

  יצירת הבחנה עיצובית בין הפונקציות הציבוריות לבין שטחי הייצור והפונקציות

 התומכות.

  מעברים נעימים ומזמינים ויצירת חזית המתחם באופן המאפשר שקיפות עיצוב

 להולכי הרגל.

 ים למשתמש.תכנון אלמנטים אורבניים ידידותי 

 סרקולציה, תנועה וחניה: .  2.6

  יש להתייחס לצורך בהפרדה בתנועות של המשתמשים השונים  –הפרדה בתנועות

 של המתחם )הולכי רגל/רכבים תפעוליים/וכד'(. 

  .במידת האפשר, כניסת רכבים למתחם מצדי המגרש 

 נים שינוע של חומרי הגלם ממחסן חומרי גלם לחדר הייצור, בין אם יבנו כמחס

 משותפים או כמחסנים פרטניים.

 הפרדות.  2.7

  הפרדה פיסית )אך גם במערכות הניקוז והאוורור/ מיזוג/ קירור( בין אזורי ייצור

 המזון לכל הפעילויות האחרות במבנה. 

 מרי גלם ומוצרים גמורים, לבין כל גורמי וח, הפרדה ברורה ויעילה בין מוצרי מזון

 יסיים, כימיים ומיקרוביולוגיים. פ –הסיכון הקיימים 

  הפרדה בין מוצרי מזון "רגילים" למוצרים המוגדרים, צמחונים, טבעונים, אלרגנים

 וכשרים. 
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  חלוקת אזורי התפעול במפעל לאזורי היגיינה התואמים את המוצר ומרכיביו תוך

 מניעת חדירת מזהמים לאזורי היגיינה גבוהה. 

 אחסון .  2.8

 ם, לרבות יתכנון מערך אחסון, כך שכל מרכיבי הייצור זוכים לתנאי אחסון אופטימלי

ם ומיכלים ואזורי תכנון המיזוג והקירור, תכנון אזורי פריקה וטעינה, תכנון סילוסי

 פסולת ואשפה. 

 ניקיון.  2.9

 ור, תוך מתן דגש לניקוז תכנון שירותים מתאימים לניקיון וחיטוי של כל ציוד הייצ

ון לשטיפה וניקוי של ציוד ייצור, הפרדה בין שטיפת מוצרי מזואוורור, לרבות 

 .הפרדה בין חומרי ניקוי לאזורי ייצור נקייםו

 

 נייחיםמרחקי הפרדה במקורות סיכון  .3

  המשתמשים בחומרים מסוכנים בצורות  יצרניםבתעשיית המזון יש מגוון רחב של

לדוגמא תמלחות הנוצרות בתהליך הייצור או אמוניה המשמשת במערך ) שונות

שימושים שונים מומלץ לייצר מפעלים ו(. הואיל ומתחם מיקרו תעשייה כולל הקירור

 מוקד חומרים מסוכנים, שבו ישהו מפעלי מזון המשתמשים בחומרים מסוכנים. 

  במתחם  לרצפטור ציבוריהסמיכות של מפעלי מזון המשתמשים בחומרים מסוכנים

שרד להגנת בהתאם לתקנות המ)של מרחק ההפרדה מחייבת שמירה תעשייה -מיקרו

  אופן פריסת השימושים במתחם צריכה להתייחס לנושא זה. -( הסביבה

 

 שיתוף משאבים .4

, ובמקום לבנות ח קרקע מצומצם מקבץ של מפעליםמתחם מיקרו תעשייה מרכז בשט

מערכות עצמאיות על ידי כל מפעל, מומלץ לבנות מערכות משותפות ובכך להימנע מבניית 

המשאבים מחייב הערכות בשלב התכנון יישום נכון של עקרונות שיתוף . מערכות כפולות

להלן  הן מבחינת הקצאת שטחי הקרקע והן מבחינת הגמישות שהפרוגרמה מאפשרת.

 דוגמאות למערכות משותפות, ניתן להציע גם חלופות נוספות:

 כל המפעלים נדרשים לטיפול ראשוני לפני  – מערכות משותפות בשפכים ובפסולת

ור התעשייה. פיתוח מערכות תשתית העברתם למערכות התשתית שמחוץ לאז

 משותפות מגדיל גם את הכדאיות והסיכוי לניצול פסולת ותוצרי לוואי לתהליכי ייצור.
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 טיפול משותף במי נגר מאפשר להשתמש  – מערכות ניקוז ומחזור מים משותפות

בשטחי הציבור שבמתחם כשטחי השהיה והחדרת נגר ובכך לצמצם את העומס על 

י נגר אל מחוץ לאזור התעשייה. פיתוח מערכות למחזור מים אפורים מערכות לסילוק מ

 וניצול מי קירור וקיטור יאפשר חיסכון במים והקטנת העומס על מערכות הביוב.

  משותפתתשתית תקשורת ואינטרנט. 

  ת ברמת המפעל הבודד לרוב אינה יעילה. הובלת סחורו –שיתוף בהובלת סחורות

יאום ושיתוף בין המפעלים השונים באופן שייעל את מומלץ לתת את הדעת לקידום ת

 הובלת הסחורות ויפחית את העלויות הכלכליות והסביבתיות הנגזרות ממנה.

 תשתיות משותפות לאספקת קיטור ומים  – מערכות ייצור אנרגיה משותפות

 בטמפרטורות שונות, בהתאם לצרכי המפעלים.

  תהליך שבו תוצר לוואי של פעילות היא  סימביוזה תעשייתית -סימביוזה תעשייתית

אחת הופך למשאב עבור פעילות אחרת. כחלק מעקרון שיתוף המשאבים במתחם 

ובכדי לייצר מערכות קשרים בין המפעלים, מומלץ לייצר מנגנונים לסימביוזה 

 תעשייתית כגון:

הליך זה, תוצר לוואי של פעילות ייצור כלשהי ב – שימוש בפסולת לתהליכי הייצור

עודפי אנרגיה הם  – שימוש בעודפי האנרגיה ש כחומר גלם לתהליך ייצור אחר.משמ

תוצר לוואי של תהליכי ייצור. ניתן להשתמש בעודפי אנרגיה לצורכי מפעלים אחרים . 

ימוש בתוצרי המפעלים והעסקים המאכלסים ש – העדפת שימוש הדדי בייצור מקומי

 את המתחם. 

 

 זכויות הבנייהשל  רביניצול מי .5

  של זכויות הבנייה.ניצול יש להתייחס בתוכנית האדריכלית ל
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