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 דיגיטליבעידן התעשייה  יאזור

 
 הקדמה. 1
 

את לבחון בעידן הדיגיטלי ו 1להבין את מהותו של אזור תעשייההיא  מסמך זההעל של מטרת 

צביע על סוגיות מרכזיות שיש זה מ מסמך. לאור זאת זה בהשוואה בינלאומיתהתפישה של אזור 

עומדת ברקע העבודה שנים הקרובות. ללהתייחס אליהן בקידום מסמך מדיניות פיתוח אזורי תעשייה 

המשק העולמי ובו המגזר התעשייתי תהליך המוגדר כמהפכה עובר  21-העובדה שמאז ראשית המאה ה

בשינויים באופן הייצור התעשייתי בכלל ובענפים המתבטאת  ,(Industry 4.0)התעשייתית הרביעית 

התעשייה ישפיעו על  בענפיהמגמות העתידיות התמורות וש ת העבודה היאהנחנבחרים בפרט. 

דגש על הצגת  מסמך זה שםלפיכך,  .בתחומי הייצור והתשתית הצרכים הדיגיטליים של אזור תעשייה

תחומי תפישת פיתוח על  ןוהשלכותיה החדשעידן הת הסוגיות המרכזיות המתעוררות בתחומי תפיש

 ייה.אזורי התעש

 אליהן רצוי להתייחס.ש סוגיותבמסגרת הדיונים עם צוות משרד הכלכלה עלו מספר 

 על בניית אזורי תעשייה ושדרוגם? משפיע על מרכיביו השוניםהדיגיטציה עידן כיצד  .1

בונים אזורים חדשים בהקשר הדיגיטלי? שאלה זו באה על רקע הסטנדרט הקיים של  כיצד .2

ה חדשים. כיום הסטנדרט כולל התייחסות בסיסית ימינהל אזורי תעשייה בפיתוח אזורי תעשי

 ת )כבישים, מים, חשמל וגינון בסיסי( ואין התייחסות לתשתית דיגיטלית.פיזילתשתית 

 ים להציע לתחום של ניהול אזורי תעשייה?מה השירותים הדיגיטליים יכול .3

שירותים דיגיטליים יכול לייצר יתרון במשיכת תשתיות והאם אזור תעשייה שישקיע ב .4

 מפעלים מול אזורים אחרים?

 

 המהפכה התעשייתית הרביעית –נקודת מוצא . 2

 2היא התפישה שאנו נמצאים בתחילתה של המהפכה התעשייתית הרביעיתלדיון נקודת המוצא 

מהפכה  .20-של המאה ה 80-ותחילת שנות ה 70-שמקורותיה במשבר הכלכלי העולמי של סוף שנות ה

שמצד אחד תרמה ליציאה מן המשבר הכלכלי הגלובלי ומצד שני נישאה על גל הפיתוח הכלכלי שהניע 

המהפכה השלישית אשר השתמשה גבה של המהפכה הרביעית נבנית על את היציאה מאותו משבר. 

המהפכה . הייצור החל ממחצית המאה שעברהתהליך וניקה וטכנולוגיות מידע כדי למכן את באלקטר

הרביעית מאופיינת על ידי היתוך של טכנולוגיות אשר מטשטשות את הגבולות בין הספירה הפיזית, 

 .(1ר איוחיבור בין העולם הפיזי והוירטואלי )מה שמכונה  – דיגיטלית והביולוגיתה

                                                      
המושג אזור תעשייה יומר מדי פעם במושג פארק תעשייה, מושג שהופך להיות שכיח מאד בספרות  1

 הרלוונטית.
 הגדרות ומושגים מופיעים לקראת סופו של הדו"ח. 2
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מגיעה לאחר מהפכות הקיטור  שמהפכה זומשום נובע המהפכה התעשייתית הרביעית  מקור השם

והמיכון, מהפכת החשמל והאלקטרוניקה והמהפכה השלישית המאופיינת בטכנולוגיות אלקטרוניקה 

 4.0ומחשוב. המהפכה הרביעית מאופיינת בשילוב של העולם הממשי עם העולם הוירטואלי. תעשייה 

את  יםתחומים המשנ תחובק)מערכת אקולוגית( היבים היוצרים אקוסיסטם מורכבת ממגוון מרכ

 .םת ביניהוהמקשר ותלקוח ועל מכלול המרכיבים ברשת-יצרן ות הקשריםהדרך בה מסתכלים על רשת

 

 

 סדרת המהפכות התעשייתיות .1 יורא

 

מהירות, היקף, מה שמייחד את המהפכה התעשייתית הרביעית, ומבדל אותה מהמהפכה הקודמת, הם 

 לתמורות מהותיותכלכליות וחברתיות, והיא מובילה  מערכותעל אופי הפעילות של  הוהשפע

אוטומציה של האת  נושא זומהפכה עידן הייצור הנשען על  ממשל.הניהול ו, הייצורהמערכות ב
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אישית טכנולוגיות ייצור המוני מותאמות של  בסיס, בו זמנית,תהליכי הייצור לרמה חדשה על 

פעולה עם בני  לשתףבאופן עצמאי, או  אמורות לפעול במידה רבהמכונות שמשמעות היא ה וגמישות.

הופכת לישות עצמאית שמסוגלת התעשייתית החדשה לקוח. המכונה  ןאדם ביצירת שדה מוכוו

 .על ידי השוק הפוטנציאלי על פיהם מהו המוצר המועדףולייעץ  םלאסוף נתונים, לנתח אות

, זאת (אקספוננציאלימהיר ביותר )יש יאמרו מתפתחת בקצב  הרביעית תהתעשייתי המהפכה

מתאפיינת  היאשאפיין את שלוש המהפכות התעשייתיות הקודמות. יחסית בהשוואה לקצב הליניארי 

)והמושגים מגמות הבולטות במסגרת ה. יםוביולוגי ים, דיגיטלייםפיזימרכיבים בטשטוש גבולות שבין 

, הדפסות תלת מימד, "מציאות רבודה"ו "מציאות מדומה"קיימות טכנולוגיות של ן( הנלווים אליה

, מפעלים חכמים, שימוש בביג דאטה והאינטרנט של היחסים אוטומציה, האינטרנט של הדברים

ברמת המפעל הבודד  .פיזיות-, שילוב של מערכות ייצור סייברושימוש עזר ברובוטים בשוק העבודה

 −באופן חכם תוך כדי התייחסות לעולם הדיגיטלי  בפס הייצורול מפעל ושימוש ניה התפישה היא של

במידע בזמן אמת, ייצור יעיל וזול יותר, ניתוח מידע ושימוש שימוש באינטרנט של הדברים, שימוש 

 ניצול אמצעי התקשורת.ויעיל בו 

ד, תהליך הייצור למבנה של מערכת תקשורתית בין תשתיות, ציוהעידן התעשייתי המתקדם מתייחס 

( ובבסיסם עומד ביצוע IoT – Internet of Thingsומוצרים בעזרת האינטרנט של הדברים )

 אך ,בראיה כללית מגמה זו התחילה במדינות היותר מתועשות מחדמיזציה של תהליכי הייצור. יאופט

האדם  היצע כח על היקף וגידול שמשפיעכאלה שגם סובלות מקצב גידול אוכלוסייה איטי 

מבין המדינות המובילות בייצור שתיהן הפוטנציאלי. דוגמאות מובילות למצב זה הן גרמניה ויפן, 

התעשייתי ובשיעור המועסקים בתעשייה מסך כל המועסקים במשק, שסבלו ועדיין סובלות מאיום 

 נציאלי של שיעור המועסקים במשק בכלל ובתעשייהטדמוגרפי של שיעור ילודה נמוך וצמצום פו

לאומית המאופיינת בכוח עבודה זול כמו סין, הודו -בין בפרט. מולן החלה להתפתח סביבה תעשייתית

וברזיל ותהליכי גלובליזציה שתרמו להעברת תהליכי ייצור לכלכלות המתפתחות. בסביבה תחרותית 

הייצור של  את מסלול 4.0להטמיע דרך המהפכה התעשייתית  ובחרויפן גרמניה מדינות כמו זו 

התחרותיות בייצור, את עלות העובדים שימור מפעלים חכמים לא רק מבטיחים את  .ה"מפעל החכם"

 על ידילמעסיק והוצאות בטיחות, אלא גם עוזרים לעובדים להתמקד יותר בצד היצירתי שבעבודה 

 העובד בתהליך הייצור עצמו.הפחתת ההתערבות של 

תשתיות קיומן של יש לאפשר וים מהפכה זו ברעיונות והמגמות המלובכדי לאפשר שימוש מיטבי 

דיגיטליות מתאימות. התשתיות עשויות להתבטא באמצעים פיזיים ובאמצעות יצירת גופים תומכים. 

)המציעות אפשרות  4Gתשתיות פיזיות נדרשות הינן פסים רחבים מספקים להעברת המידע, רשתות 

. מבחינת "אינטרנט של הדבריםל" מיוחסיםהמוצרים מגוון , אינטרנט נייד וגלישה במהירות גבוהה(

תשתית של שירותי  :יעוץ ופיתוחי הפיזית ובתחומי תמיכהתחומי הגופים תומכים הדבר יתבטא ב

עוץ לגבי התייעלות ושיפורים טכנולוגיים ודיגיטליים יתומכים בכלל שירותי הטכנולוגיה, יהתמיכה 

מתאים של הטכנולוגיות הקיימות עם התאמה חדשנים ובעלי התאמה לתעשייה הספציפית ופיתוח 

 כל זאת אמור להתבצע בקצב תגובה מהיר לביקוש המשתנה של השוק. לכל סביבת ייצור.
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, אופרציות לוגיסטיות מתקדמות, שירותי IoT-משתלבים ה 4.0תעשייה עידן של  אקוסיסטםבדיון ב

כמו מדפסות ורובוטיקה. אבטחה, משאבים חדשים, תקשורת המונים ואמצעים פיזיים חדשניים 

מציג זאת ברמת פירוט  1נספח . 2ובאיור  1 נספחים במפרט של מגוון המרכיבים בתעשייה זו מופיע

מציג במבט על את  2איור גבוהה יחסית את החיבוריות בין המרכיבים במסגרת תהליך הייצור. 

קבלת ההחלטות לגבי ה על משפיעשבסופו של דבר זמינותם  4.0המרכיבים המרכזיים של תעשייה 

 המיקום שלו.אזור בחירת על התשתיות הנדרשות למפעל בודד ו

, Big Data-התפישה המוצגת כאן התגבשה בעיקרה בעשור האחרון עם ובמקביל לעלייתם של ה

מחשוב הענן, המציאות המדומה וחידושים טכנולוגיים נוספים שהולכים ועולים. אחד מן המאפיינים 

שהוא למעשה "תשתית המספקת  ,(IoTהאינטרנט של הדברים )תחום  ואה 4.0העיקריים בתעשייה 

שימוש  על ידי יוהווירטואלעצמים במרחב הפיזי  בין חיבורשירותים מתקדמים באמצעות 

. יהווירטואל, איחוד של הממשי עם 4.0בטכנולוגיית מידע". הכוונה היא, כפי שמייחסים לתעשייה 

 –ובות יהיו עשרות מיליארד פריטים אשר יחוברו לאינטרנט קיימות הערכות רבות שבשנים הקר

. מושג נוסף אשר יספקו מידע ליצרנים, ספקים וצרכנים אמצעי תחבורה, מכונות, תשתיות וכדומה

 – CPS (Cyber Physical System-אשר מוזכר בהקשר לטכנולוגיות מידע ולעידן החדש הוא ה

מערכת הנשלטת באופן אוטומטי ואינטליגנטי עם עצמים . (3גם איור  ו)רא ממוחשבת(-מערכת פיזית

. כלומר, בעוד האינטרנט ילווירטואלהמתקשרים זה עם זה דרך מערכת המאחדת בין המרחב הפיזי 

 הוא זה אשר מאחד ממש בין העולמות. CPS-של הדברים מחבר בין עצמים ה
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 4.0המרכיבים המרכזיים של תעשייה  .2 יורא

 

מה שאמור להיות מזוהה  –הבודד  המפעללפתחו של בסופו של דבר כל הנאמר כאן מתגלגל  למעשה

 שלב אתאמור לבעקבות כך ו 4.0משלב את כל היכולות של תעשייה  . מפעל זה(3)איור  החכם מפעלכ

 תשתיות חכמות באזוריש צורך במפעל ל. התעשייתית הנוכחית כלל המרכיבים של המהפכה

בכל מפעל בפני עצמו יש ליצור תשתית איכותית חכמה של כלל גם , אך מוקםבו הוא מהתעשייה 

. לוגיסטיקה, מוצרים חכמים ורשתות חשמל חכמות הנדרשים לו בתהליך הייצור והשיווק המרכיבים

רכיב עשוי להמנת להתקיים כהלכה. המפעל -הן רק חלק מן המרכיבים שהמפעל החכם זקוק להן על

, חיישנים מיוחדים אשר הדרושים לולנתח נתונים  במטרה Big Dataרותי שיובתוך פעילותו בתוכו 

יוכלו לנטר אספקה, סחורה, איכות מוצר, כמויות ייצור, עדכון לגבי תקלות ועוד, ומכונות אשר יוכלו 

לייצר באופן אוטומטי. המפעל החכם הוא חלק גם סחורה באופן אוטומטי וחומרי גלם ולהוביל 

 מהפכה זומהפכה התעשייתית הרביעית משום שהוא משתמש בכלל האלמנטים של של האינטגרלי 

ומיישם אותם בכדי לייעל ולשפר את תהליך הייצור. בעתיד הלא רחוק נראה תהליכי ייצור יעילים 

יותר, מהירים יותר, נקיים יותר ומותאמים יותר לקהל היעד, זאת עם התערבות מינימלית של יד אדם 

תהליכי הייצור בדוגמה לפריטים הנדרשים  ית של כלים טכנולוגיים אוטומטיים.והתערבות מקסימל

 .2ה במפעל חכם מופיעים בנספח רוהבק
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 מרכיבי המפעל החכם בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית .3 יורא
 
 

מפעלים חכמים לא רק מבטיחים את התחרותיות בייצור, את עלות העובדים למעסיק והוצאות 

על  הרחב עבודהתהליך הבקיים לעובדים להתמקד יותר בצד היצירתי ש מסייעיםגם  בטיחות, אלא

שלב את אמורים להפחתת ההתערבות של העובד בתהליך הייצור עצמו. אזורי תעשייה ש ידי

אשר ימשכו את בעלי המפעלים אלה  ,ספק תשתיות ראויותאמורים גם להמפעלים החכמים 

לרשתות תקשורת, רשתות חשמל חכמות ושירותים מתקדמים והמשקיעים לאזור. התשתיות, בנוסף 

 ,6. סביבה זו, כפי שיעלה בסעיף עובדים איכותייםתמשוך אשר  תומכתישלבו סביבה אזורים אלה, ב

כלכלה מעגלית כמו גם כלכלה  להיבטים שלו תענה בין השאר על ביקוש לסביבת עבודה ירוקה

 .ההולכים ורווחים בסביבת העבודה של העידן הנוכחי שיתופית

נשאלת השאלה כיצד מייצרים מרחב )אזור( ייצור תעשייתי מועדף לעידן זה? זאת  הנאמר כאןלאור 

יש לציין עם זאת . מורכב עניין הינםכאשר בתעשיות מתוחכמות הגדרת פס הייצור ומיקומו המרחבי 

להתאים את עצמם  יידרשויצור המסורתי לא ייעלמו, אך הם תחומי וענפי הי 4.0גם בעידן תעשייה ש

 .התעשייתיהמתרחשים בסביבת הפיתוח והייצור  הטכנולוגיים והארגוניים לשינויים

 יש להתייחס למספר נקודות מוצא:בעידן הנוכחי במרחב התעשייתי הנדרש והדיון במסגרת החשיבה 

מגזר התעשייתי. מעבר לשינוי בפס הייצור בטכנולוגי וארגוני דיגיטציה דוחפת לשינוי מהותי  .1

 ם המבטלים חלקית את אלה הקיימים.היא מובילה למודלים עסקיים חדשי

בסיסית דורשת קישוריות גבוהה בין חברות תעשייתיות, אך גם יכולת  ית היתכנותאסטרטגי .2

 קיימות גבוהה תחת לחצי החידושים וההתחדשות.

במשתמע נדרשים מוקדים חדשנות". היצירתית ומרכזי הכלכלה ה"יש להתייחס לצרכי  .3

 חופיחדשנות, לט לעידודמסחור, והייצור בתחומי הגופים עם רעיונות יצירתיים מרחביים של 

 ולשיתוף ,SMEs -פלטפורמה עסקית עבור חברות הזנק ו תספקה, למתמחיםעסקים אזוריים 

 יזמים ויזמויות. ביןפעולה 

 של אזורי תעשייה , התכנון והיישוםתפישהל זהמסמך תייחס בהמשמעות המעשית היא שיש לה

התובנות לסוגיות  ציג אתלהבעידן המהפכה התעשייתית הרביעית.  במדינות המפותחות בעולם

 ,כיצד ישויות ממשלתיות ומוניציפאליות מתארגנותובפרט רלוונטיות במרחב התעשייתי העתידי, 

, שאינו יכול מסמך העבודה. ה העתידיים כבר כיוםאת פיתוח אזורי התעשייומיישמות מתכננות 

מהותו של בחינת תפישת ויתמקד בלעיל מוצא היצא מנקודות  בהכרח לכסות את כל הנאמר כאן,

לבטא המטרה היא אזור תעשייה וכיצד הוא מבטא את צרכי היזם בעידן הטכנולוגיה המשתנה. כמו כן 

 ת במשק הישראלי.המסתמנמהי התפישה בהווה של אזור התעשייה העתידי 
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 שיטת העבודה. 3

 
שיטת העבודה התבססה על במהלך איסוף הנתונים, המידע וחומרים הנדרשים לכתיבת דו"ח זה 

 .מרכזיים שלושה מרכיבים

 ;ברחבי הארץ ראיונות עם בעלי תפקיד באזורי תעשייה ותעסוקה .1

בתפישת התכתבות עם מספר אנשי מדע העוסקים בסוגיות של פיתוח כלכלי ואזורי,  .2

. רשימת החוקרים חידושים וכדומהבחקר )קלסטרים(, תעשייתיים אשכולות הפעילות ב

 ;3מספר  מופיעה בנספח

פרסומים של קריאה וסיכום של פרסומים רלוונטיים שהופצו על ידי מוסדות ויחידים ו .3

 .מקורות מכילה פרסומים רלוונטיים. רשימת האקדמיים

 

  ובעלי תפקיד ראיונות עם מנהלי אזורי תעשייה .4

התפרשו על פני הראיונות  .ובעלי תפקיד ותעסוקה מנהלי אזורי תעשייה מונהבוצעו ראיונות עם ש

שלושה טיפוסים של אזורי תעשייה/תעסוקה והרשימה הבאה מציגה את בעלי התפקיד על בסיס 

 חלוקה זו.

 א. אזורי תעסוקה צמודי אזור מטרופוליטני

מספר קטן מאד של מפעלים מבוססי בהם אלה הם אזורים שהיו אזורי תעשייה בעבר ועם הזמן נותר 

נמצא עירוב פעילויות שמורכב מפעילויות תעשייתיות, פעילויות מוטות  באזור זה .פס ייצור תעשייתי

 לי התפקיד שרואינו:בע טכנולוגיה עילית, ותפקודי מסחר ושירותים.

 ראש מינהלת עסקים, רעננה –רואי דינוביץ'  .1

 , הרצליהיו"ר מנהלת היי פארק –. גרי גוזלן 2

 מנכ"ל פארק אזורים )אם המושבות(, פתח תקווה –עודד גרסון . 3

 יו"ר ומנכ"ל קבוצת מאן נכסים –. ג'קי מוקמל 4

 ב. אזורי תעשייה/תעסוקה מעורבים

 ראש מינהל תעשיות ועסקים, עיריית נתניה – אריק ליבוביץ. 5

 שאינם תחת חסות עירונית או צמודי אזור מטרופוליטני ג. אזורי תעשייה

 לב-מנכ"ל מנהלת פארק תעשיות בר – אבי טילר. 6

 מנכ"ל פארק צח"ר, פארק תעשיות הגליל –מיכאל בניון . 7

 מנכ"ל פארק תעשיות צבאים –. עזרא שמיר 8
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 םהמרואייניתפישת אזור התעשייה/תעסוקה של ודיון בסיכום 

 ניטצמודי אזור מטרופולי – 'בקבוצה א תעסוקה/התפישה של אזור התעשייה

העתידי נתפש כאזור אקולוגי, שבו כל הצרכים  (םהמרואייני)פארק כפי שנוסח על ידי  אזור התעשייה

רכבת תחנת תחנת רכבת והכוללת אזור התעשייה נפגשים, כמו: תחבורה ציבורית, הפעלת וניהול של 

. למעשה מגוון הסעדהיה חקלאית, בניין יקלה, שטחים ירוקים, תשתיות חכמות, מרכזי חדשנות, תעש

מחברות טכנולוגיה ועד מוסכים, כאשר הנגשת הפרושים של שירותים רלוונטיים לתעשייה ומסחר 

 אזור ילוו שירותי תיירות עסקית.היא תפיסה מרכזית. את ה לבעלי העסקים ולצרכניםמידע, ונגישות 

יש בו ו הירוקמבנית -בעל תפישת סביבה חוץ הם היותוזה של פארק תעסוקה  יםמרכזי ניםמאפיי

 לאחריהן.גם חיים בשעות העבודה ו

 עניין-ברתשתיות רצויות בעתיד הן כאלה המנגישות ידע בקצב מהיר ומהימן. הנגשה לכל לקוח ולכל 

הכוונה לתשתית שמייצרת שלווה מחד ומאפשרת לאנשים להתבטא לפעילות שמתקיימת באתר. 

: שירותי תחבורה הולמים; ג זה הםמסו זרזים לפיתוח אזור תעסוקהולקדם את היצירתיות שלהם. 

 –מרכז קונגרסים; תשתיות אירוח אירועים וכח אדם; אתרי בילוי לאחר שעות העבודה; אזור חכם 

נוכחיות ועם צפי לעתיד )זה כולל: סיבים אופטיים,  –דמות המשמעות היא תשתיות טכנולוגיות מתק

בתחום הפיזי חשיבות רבה ניתנה לתשתית החשמל,  וכדומה(. , תגי זיהויחיישנים של זיהום אוויר

 קרקעית.-כולל יכולת לספק חשמל בעיתות חירום, אפשרות ליצור גיבוי, וחוות שרתים תת

 אזור מעורב – 'התפישה של אזור התעשייה/תעסוקה בקבוצה ב

מוקד מרכזי למשיכת מפעלים  יםמהווה (clusters)הנשען על אשכולות מתמחים     )פארק( אזור תעשייה 

ניתן לקבל על ידי שילוב של חממות להתמחות ולמשיכת מפעלים מרכזית . תמיכה לאזור זה נוספים

בתפישה לדעת המרואיינים . המייצגים בין השאר את האשכולות המתמחים חדשנות או פארק מדע

אורבנית נכונה אין מקום לקיומו של אזור תעשייה נפרד. יש צורך להביא את החיים העירונים אל 

אזור התעשייה. המשמעות היא שאין לבדל אזורית בין פעילויות תעשייתיות לבין שאר הפעילויות 

תעשייה,  –זה לצד זה ים היא קיומם של תפקודים שונשל אמירה זו העירוניות. המשמעות המעשית 

 עירוב תפקודים ללא צורך באזור תעשייה נפרד.למעשה תעסוקה, מסחר ופנאי: 

 אזור שאינו צמוד מטרופולין – 'התפישה של אזור התעשייה בקבוצה ג

מכנה משותף של פארק תעשייה הוא "תעשיות עתירות ידע" ו"תעשיות מסורתיות מתוחכמות". 

המשמעות היא שהתשתית צריכה להתאים לצרכי תעשיות בעלות אופי שונה ומבוססות ידע שונה. 

סיבים אופטיים הנדרשים כיום במרבית ענפי  בעיקרהתשתית הנוכחית אינה מגוונת דיה וכוללת 

 אמצעים –ורך להרחיב את התשתיות הפיזיות: סיבים, תיבות, פסים רחבים יש צ התעשייה.

תמיכה לטכנולוגיות הדיגיטליות החדשות. ניתן להסתכל על פיתוח הפארק על בסיס  המספקים

 :שלושה מרכיבים

 פארק טכנולוגיה 

 פארק אחזקה 

 פארק שירות 
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, עם פעילויות ישיר ורציף שרדיגיטציה מושכת יזמים מבוססת על מדיה דיגיטלית במטרה להיות בק

במקומות שונים בעולם. חברות הזנק זקוקות למרחב דיגיטלי אחרת הן לא  יםנחוצ ספקים ושירותים

תגענה לאזור תעשייה. בנוסף, יש ליצור סביבת עבודה הולמת הכוללת מגורים, אזורי מסחר, אזורי 

המשמעות היא שיש  .לתעשייהכוח אדם הולם  ה מקצועית שלקיים צורך בהכשרפנאי. מעבר לכך 

קיים צורך בולט ומובהק להכשיר את כוח האדם לעידן ואת התשתיות ההכשרתיות גם צורך לקדם 

 הטכנולוגיות החדשות. כיום לא קיימת בארץ תשתית הכשרתית הולמת ויש למצוא לכך פתרון מוסדי.

באופן אינם מתייחסים דיין ע , בכל סוגי אזורי התעשייה,מרבית בעלי התפקידסיכום ניתן לטעון של

סוגיית הדיגיטציה כחלק מרכזי ובעקבות כך אינם מדגישים את  4.0מעמיק לצרכי העידן התעשייתי 

בדיון על פיתוח אזור התעשייה אותו הם מנהלים. אין גם התייחסות מובחנת לצרכי הכלכלה 

לא כל מנהלי בהתאם לכך  .פיתוח מקומי ואזורי מרכזי בהתנעת וקידוםהיצירתית ותפישתה כגורם 

כלכלה הלצורכי  אותו הם מנהליםאזור ההתאמת צורכי אזורי התעשייה מתייחסים לסוגיית 

פס רחב קיומו של צורך בלסוגיית הדיגיטציה ההתייחסות הבולטת היא  מועלית. כאשר היצירתית

גם הצורך  י.וביכולת יצירת תקשורת פנימית לאזור התעשייה ובין אזור התעשייה לעולם החיצונ

בשינוי במודל העסקי אינו עומד בבסיס התפישה של מנהלי אזורי התעשייה ולמעשה הוא נותר 

 ות היזם הבודד והמפעל התעשייתי שבבעלותו.יבאחרא

 

  ואופי פיתוחם בעולםבעידן הנוכחי מהי תפישת אזורי התעשייה  –מקרי חקר . 5

לשמש אמת מידה לתפישת פיתוח  ןשמטרתממדינות שונות מספר דוגמאות  פרק זה מטרתו להציג

דיונים ב בשנים הקרובות תחת התרחבות המהפכה התעשייתית הרביעית.בישראל אזורי תעשייה 

קשה מאד להפריד בין ההיבטים הדיגיטליים והיבטים אחרים העומדים בבסיס פיתוחם המוצגים כאן 

ידי תהעהנוכחי ואזור התעשייה ומסמכי מדינות  ספרות ורותבמספר גדול של מקשל אזורי תעשייה. 

 מכונה פארק תעשייה.

 בארה"בפארקים תעשייתיים בסין וערי קצה  5.1

( ומציע מספר אסטרטגיות לפארקים: אינטגרציית edge citiesקצה ) מוקדיהמחקר משווה בין 

לי. המחקר מדבר בניות מערכתית והאספקט הדיגיטרעיר, פיתוח אורבני, פיתוח סביבתי, או-תעשייה

 -חוץמרכז  :קצה היא עיר שהיא מוקדההגדרה של  ג'ואו, סין.גם על "פארק תאילנד" שנמצא בגואנ

 מוקדשכמות המשרות בהמקובלת היא . אחת מההגדרות 3בו אזור עסקי מפותחקיים שמטרופוליטני 

של המאה  60-וה 50-בשנות ה ארה"בבהתפתחו קצה  מוקדי מכמות המיטות שקיימות בה. הגדולקצה 

. מעבר של אנשים עם מרוחקים הקודמת כתוצאה ממעבר של אנשי מקצוע ממעמד הביניים לפרברים

לעומת זאת, בסין נוצרו  ביקוש לפיתוח תשתית תעשייתית ומסחרית.יצר  לאזורים אלהכישורים 

כח יים היצע של היה ק רה"באבכתוצאה מצרכים תעשייתיים. במוקדי קצה פארקים תעשייתיים 

 .לא צרכים של אזור תעשייה מתפתחימשלעובדים ביקוש" ובסין היה ביקוש  יצרש" עבודה

                                                      
 אביב.-מטרופולין תל במקרה הישראלי נתניה ויבנה מייצגות מוקדי קצה של 3
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קצה החוקרים  מוקדיתאוריית  תוך התבססות על מקרה של "פארק תאילנד"ניתוח העל בסיס 

 יםנמצאהם אסטרטגיות לפארקים תעשייתיים ולאינטגרציה שלהם עם הערים שבהן  חמשמציעים 

 הדגש הוא על הפיתוח בסין. .םבסמיכות או שוכנות

 עיר-אינטגרציית תעשייה

: מחייה, עבודה, פנאי ותחבורה. כאשר מחייה יםבסיסי (פונקציות) ה תפקודיםארבע הציעעיר צריכה ל

המשך קיומו ביותר. החוקרים מציינים שדוחות שונים מראים ש יםהחשובכתפקודים  מוגדריםועבודה 

הוא הבסיס לשמירה על מדינה כתחרותית. לכן ישנה חשיבות ייתי בהקשר של דיון זה( )תעשייצור של 

 .המושכת אנשים אליהיצירתית וייצרנית סביבה עירונית אדירה לשמירה על 

 גווניםמ תפקודים עירונייםיצירת 

המטרה היא שמירה על ליצירת סביבה תעשייתית טובה יותר.  יםהמגוון והמורכבות של העיר תורמ

. החוקרים מציינים שלוש "פלטפורמות בין ייצור לבין איכות חיים לתושבים ולעובדים נכוןאיזון 

בכולן יש  −תפקודיות" אשר תומכות בכך: פלטפורמת ייצור, פלטפורמת מחייה ופלטפורמת צרכנות 

 להשקיע בכדי לייעל את הסביבה התעשייתית.

 שיפור סביבת איכות חיים

ם טכנולוגיות מידע ותקשורת הן בין המרכיבים החשובים ביותר לפיתוח תעשייתי. איכות חיים כיו

גבוהה היא מרכיב חיוני למשיכת כוח אדם איכותי אשר יכול לתרום לפיתוח טכנולוגיות מידע 

מחוזות בהם יש להתחשב:  הותקשורת. החוקרים מחלקים את אזור התעשייה "תאילנד" לשלוש

ולוגיסטיקה. בנוסף החוקרים שמים דגש רב על איכות החיים והאופי הסביבתי של  מחייה, תעשייה

 .התעשייתי נהר העובד בסמוך לפארקההטבע ועל ערכי שמירה על  נדרשת הנדון, במקרה האזור

 סיסטמציה אורבנית

"אורבניות חדשה" הם קונספטים חדשניים בהתפתחות עירונית. החוקרים מציעים -"צמיחה חכמה" ו

דקות נסיעה מקצה לקצה כאשר שלוש זוויותיו הן העיר צ'ונגזו,  30משולש בעל  במבנה שלור אז

והעיירות לאיטואן וג'ינגזו. משולש זה יגרום לצ'ונגזו להתפתח לאזור בעל שלוש ליבות שבתוכו 

 לכלכלית שאינטגרציה  בססוישולבו תשתיות תחבורה, תחבורה ציבורית ושירותים ציבוריים כך שי

 האזור. כלל

 דיגיטליזציה

יה. עם יבעידן המסורתי ערים נוצרו כדי לאגד צרכים פיזיים ולהשיג איכות חיים טובה יותר לאוכלוס

הכוח המניע. על כן, פלטפורמות ושירותי מידע הפכו  הינהזאת, בעידן המידע, זרימת המידע 

הוצע הרעיון של "פארק  בפארק תאילנד שבגוואנג'ואו, לחשובים מאין כמוהם להתפתחות תעשייתית.

, אינטרנט נייד ורשתות טלוויזיה, 4Gתעשייתי חכם" המכיל כיסוי מלא של פסים רחבים, רשתות 

 "תעשייהזקוקה כל מה ש −אינטרנט של הדברים(  - IoTניהול דיגיטלי של מידע, דיגיטציה של ייצור )

 יהיה זמין. לו זקוקבפארק ". כלומר, כל שירות דיגיטלי אדם או עובד כלשהו הנמצא 4.0 בעידן
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 מדינת מישיגן בארה"ב −עיר לונדון פיתוח תעשייתי ב 5.2

)מדינת מישיגן, מציע דרכים שונות להפיכת האזורים התעשייתיים בעיר לונדון הדן בנושא זה הדו"ח 

 לאטרקטיביים, במגוון צורות:ארה"ב( 

שרשרת כבישים שתקל על  −הקפדה על "לונדון מחוברת" משתי בחינות; מבחינה תחבורתית  .1

כמו גם מערך תחבורה ציבורית  ,הגעה ועזיבה אל ומהאזור ושיפור מערך התשתיות הנוכחיות

נוחה בדמות רכבות, אוטובוסים וטיסות. בנוסף לנושא התחבורה ישנה הקפדה על "לונדון 

ד הקפדה על רשת של סיבים אופטית ושיפורה באופן מתמי −מחוברת" גם מבחינה דיגיטלית 

 כך שתאפשר עבודה נוחה ברשת.

יצירת סביבה בעלת רמת חיים גבוהה בדמות אזור אורבני ונוח. המטרה היא למשוך כוח אדם  .2

( וליצור אזור שבו יש אופציות בידוריות כמו אומנות, Y-)דור ה וםאיכותי בקרב דור המילני

 ספורט, פארקים וכדומה.

 :מספר מסקנות שעלו מן הדו"ח

  שים מהיריםגישה לכבינדרשת 

 הקפדה על "נוחות דיגיטלית" ויצירת תשתיות בתחום 

 שמירה על קרקע לתעשייה ולהתפתחות עתידית 

 יצירת איכות חיים גבוהה )בעיר ובאזור התעשייה!( שתמשוך כוח אדם איכותי 

 שיווק הפארקים כך שימשכו כוח אדם 

  לשימושים שונים השונ בגודל יחידות שטחקרקעות הקצאת 

  שיתוף פעולה הדדי בין הפארק לבין העירייה )או הרשות המקומית(הקפדה על 

 

 21 -הכלכלה המעגלית בהולנד במאה הפארקי תעשייה ו 5.3

לנצל חומרי גלם  משמעותו, ש21 -הכלכלה המעגלית מספקת מענה לאתגר הגדול של המאה ה

בעבר. אתגר זה מחייב שינויים במובן הרחב, ויש ליישם חידושים טכנולוגיים, אשר ביעילות רבה מ

, להשתמש, לייצרכלכלה מעגלית היא אלטרנטיבה לכלכלה ליניארית מסורתית ) וחברתיים. כלכליים

חלץ את הערך המרבי משומר על משאבים בשימוש זמן רב ככל האפשר, שהיצרן  ומשמעותהלהיפטר( 

הסוכנות להערכת  .לתוך תהליך הייצור גלם חזיר מוצרים וחומרימ לאחר מכןו שימוש,ה בתהליךמהם 

יכולים לתרום גם למעבר לכלכלה נכונים ( מציינת כי פתרונות תכנון מרחביים PBLהסביבה בהולנד )

מעגלית. באמצעות ניהול פארקים עסקיים ותכנון ערים, חברות בפארקים תעשייתיים יכולות לעשות 

הגלם אחת של השנייה ובתוצרים המשניים, כפי שמוצג בפארק התעשייתי שימוש בחומרי 

 (.Park 2020 Haarlemmermeerבארלמרמיר )

נמל אזור המתייחס לעל מנת לפתח מספר מוקדים כלכליים מעגליים באגף הצפוני של הרנדסטד )

(, הוקם לאחרונה שיתוף פעולה בין AMS-IXאמסטרדם, נמל התעופה סכיפהול, אלסמאייר, 
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. הממשלה והרשויות האזוריות באגפים Westas/West Axisהממשלה לבין הרשויות האזוריות בשם 

 (Brainport Eindhoven) איינדהובן בריינפואטו (Randstad) ראנדסטאד הצפוניים והדרומיים של

-ruimtelijkח כלכלית מרחבית )אסטרטגיית פיתו לקדם במטרה 2016 שנתבחתמו על הצהרת כוונות 

4Economiscisc onhetwikkelingstrategie, REOS אסטרטגיה קולקטיבית זו נועדה לסייע .)

 לאומית.-לאזורים אלו להישאר תחרותיים ברמה הבין

, כגון תשתית יםלהיות מחובר כיםהופ מערך הייצור והתשתיות התומכותציה, יזבאמצעות דיגיטל

פלטפורמות המסגרת של , ורשתות חברתיות. (IOT) האינטרנט של הדברים חכמה, רשתות אנרגיה,

ציה נוספת יז. דיגיטלמעגליתכלכלה את קיומה של מאפשרות  5דיגיטליות והתפתחויות כגון בלוקצ'ין

נתונים גדול יאפשר ארגון הרבה יותר מדויק, מקומי ויעיל של תהליכים ומערכות. הדבר מאגר ופיתוח 

שימוש יעיל הרבה  מתקייםה, וניידות, ישעל ידי התפתחות של ערים חכמות, תעשימוכיח, למשל, 

 .בתהליך הייצור והשימוש יותר של חומרי גלם ואנרגיה

 

 620G -במדינות ה תהדיגיטליסוגיות מפתח בתמורה  45.

ובוחן חלק מהאתגרים  ביחס לדיגיטליזציה G20 -ח זה מספק הערכה של ביצועי כלכלות ה”דו

המדיניים הדוחקים ביותר בתחומים הנעים בין גישה לתשתיות דיגיטליות, ביטחון דיגיטלי ולמסגרות 

 G20 -משפטיות. באופן כללי, הדו"ח נועד לסייע בזיהוי תמהיל המדיניות שיאפשר לכלכלות ה

 פתחת.תהמ דיגיטלית-למקסם את היתרונות שלהן בצורה הטובה ביותר בכלכלה הגלובלית

כלכלי רחב -דיגיטציה לא רק תורמת לפרודוקטיביות ויעילות, אלא גם לפיתוח חברתיהתפישה היא ש

 :המלצות מדיניות מרכזיותבהקשר של פיתוח תעשייתי ישנן שתי היא מאיצה את הפיתוח. ויותר 

את  ותת מספקוהתשתי. ןההשקעות בתשתיות דיגיטליות ובתשתיות המפתח שלה הגדלת .1

בתהליכי חיוניות לתמיכה  ןלשירותים חדשים רבים, ליישומים ולמודלים עסקיים. ההבסיס 

ומאפשרות את החידושים הדיגיטליים אשר הופכים את הייצור, כולל בהקשר של הייצור 

כרוך בהקמת זו . תחום חשוב במדיניות י שלועתידוגם לבחינת פיתוח  וויעכשל, 4.0ה יתעשי

באופן סדיר. תכניות אלה  הערכתןרות מוגדרות היטב ותכניות פס רחב לאומיות עם מט

ולטפל במחסומים העיקריים לפריסת רשתות את המצב בפועל אמורות להעריך באופן אידיאלי 

 מהיר.-ושירותי פס

, כולל אימוץ של טכנולוגיות דיגיטליות בין חברות קטנות ובינוניותהחיוני לסייע בקידום  .2

בטכנולוגיות  עההשקללהתגבר על חלק מן המחסומים  מאפשר הסיועבתחום התעשייה. 

 להתפתחליצרנים תעשייתיים דיגיטליות, כולל העלויות הגבוהות ההתחלתיות. הדבר מאפשר 

                                                      
4 sustainability.nl/uploads/cfs/attachments/Oratie%20Tukker.pdf-for-www.centre 
 ראו הסבר ברשימת המושגים. –"שרשרת בלוקים"  5
שיתוף פעולה וייעוץ העוסק במהכלכלות הגדולות בעולם, מפותחות ומתפתחות,  20פורום כלכלי הכולל  6

 .למערכת הפיננסית הבינלאומית המתייחסיםבנושאים 

http://www.centre-for-sustainability.nl/uploads/cfs/attachments/Oratie%20Tukker.pdf
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את קצב  לעכבולא  למתקדמת יותרמעבר מטכנולוגיה אחת ה בסיסר יותר על ימהבקצב 

 .הפיתוח

 שבדיהאסטרטגיה לקידום תעשייה חכמה ב 5.5

את הבסיס  מטרתו להציג –למעשה מן מבוא לתעשייה דיגיטאלית וברת קיימא  המסמך מהווה

מבחינת דרישות התשתית, מיקום ואף תמהיל השימושים שבו  .אזורי תעשייה עתידייםלפיתוח 

ל'כלכלה  גם המדיניות מכוונתבמידה מסוימת  קישוריות.ועל מחקר ופיתוח  מהותישם דגש  המסמך

 (.circular economyמעגלית' )

התמודד עם יכולתן של החברות ל חיזוק על ידי היא לתיעוש מחודש שבדיהת האסטרטגיה של ממשל

 ם על מנת להשיג אסטרטגיה זו:ארבעה מוקדיהמסמך מתרכז ב .שינוי ותחרות

חברות במגזר התעשייתי אמורות להיות המובילות של השינוי הדיגיטלי וניצול ה: 4.0תעשייה  .1

 .הדיגיטציההפוטנציאל של 

השיקולים הסביבתיים חשיבות משאבים, השימוש בהגברת היעילות של ייצור בר קיימא:  .2

יצירת זאת תוך התעשייתי,  מגזרשל ה כואת ער להגדיל במטרהקיימא, -ייצור ברהגברת הו

 .תחרותיותהגברת המקומות עבודה ו

לענות על הצרכים של  בכדיאספקת מיומנויות למערכת : יצירת שיפור מיומנויות תעשייתיות .3

 .המגזר התעשייתי ולקדם את הפיתוח לטווח הארוך

 .מחקר בתחומים התורמים לחיזוק הייצור התעשייתי של סחורות ושירותיםבחינה: הובלת ה .4

ני אספקה ארוכים זמאיכות ואיכות הסביבה, הקשורות לבמהירות ובעיות  העולותשכר העלויות 

. יחד עם לתחרותי שוב הייצור השוודי של סחורות ושירותיםת אהפכו  במדינות אסיה הזולות בעבר,

, יותר מחובר –קיימא  רהזדמנויות חדשות לייצור רווחי וב יוצרותזאת, אוטומציה ודיגיטציה 

 בכך מאופיינותבעשורים האחרונים הטכנולוגיות ההתפתחויות בנוסף,  .אוטומטי יותר ועתיר ידע

מוצרים קידומם של הזדמנויות ל ומרחקים גיאוגרפיים ויצרמצמו צטכנולוגיית המידע והתקשורת ש

 .חדשים תהליכים ומודלים עסקייםושל חדשים, 

שכר עלויות  :מקום פעילותההמרחבי של איתור ההחלטת החברה לגבי בגורמים רבים יש חשיבות ל

תקנות  , תנאי מחקר ופיתוח,כח עבודה מיומןקיומו של לשווקים המקומיים,  נגישותוהובלה, 

 המתעוררים בשווקים עולותהשכר העלויות  .מקומי ואזוריעסקי  אקליםוכן  יסוית מוומערכ

. למרחב חדש לנוע של העסקים ההחלטה ו אתביססבעבר שייצור את החיסכון בעלויות  מצמצמות

של אוטומציה מתמיד רמה גבוהה יותר ו ,מתפתחת במהירותהת הייצור ויחד עם זאת, טכנולוגי

בהקשר  בהחלטת המיקום של החברות. פחות מכריע לגורם את עלויות השכרת והופכהייצור בתהליך 

הסיבות לחזרה כוללות . שטחהלהתעשייתיים דיה תחילת מגמה של חזרת היצרנים בשמזוהה בזה 

למומחיות מקצועית  נגישותשילוב של פיתוח וייצור, בנוסף לסוגיית עלויות הייצור גם שיקולים של 

 .גבוההמוצר והבטחת איכות 
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 דיגיטציה משנה הכלהיא ש שבדיההתפישה החדשה ב

ח מגזר תעשייתי חדש, חכם וחזק יותר. מערכות מוטמעות ותיהזדמנויות אדירות לפ יוצרתהדיגיטציה 

יכולים להיות  יצרנים ופסי ייצורומחוברות נמצאות כעת בדרכן לתעשייה המהפכנית; כאשר 

במפעל חכם,  לווירטואלי נמחק. תייהאממחוברים לאינטרנט ולתקשר עם סביבתם וכאשר הגבול בין 

 ויסות עצמיהמבוסס על ייצור פס מכונות ורכיבים יכולים לתקשר אחד עם השני. הפיתוח נע לקראת 

חשוב של  הלקוח. אוטומציה היא מרכיבהפרטיות של לדרישות  מוניתן להתאיו של המכשירים

 המפעל חכם.

 (IoT) דבריםה. האינטרנט של עוברים תהליך דומההמוצרים גם הייצור הופך להיות חכם, ש מעבר לכך

תשתית מחוברים לאינטרנט, ה ותחיישנים ומערכות מובנבמצוידים המוצרים שונים בכרוך 

גדול פוטנציאל  מייצרת להם לתקשר עם סביבתם. יחד עם זאת, מסה של נתונים תמאפשרש

המשמעות של ניתוח  מים.חכחדשים ו םשירותי הציעלגם ו יםפיתוח מוצרבהם למטרות מש תשהל

נתונים מהיר ויעיל תזכה בעתיד אף לתפקיד חשוב יותר במודלים העסקיים של המגזר התעשייתי 

 את סביבת העבודה החכמה לאפשרית.ובתחרותיות שבו. דיגיטציה הופכת 

 יגיטציהיש לנצל את הפוטנציאל של הד

ה חודרת עמוק לכל חלקי הפעילות של המגזר התעשייתי ומשפיעה על היבטים כגון פיתוח ציהדיגיט

מוצרים, ייצור, מערכות עסקיות, אינטראקציה עם קבלני משנה, לקוחות ויחסים עם העובדים. קצב 

יות. אם סיכונים גדולים במונחים של איבוד התחרות תמאחור נושא ותההתפתחות הוא מהיר והישאר

רוצים לתת סיכוי לחברות לנצל את הפוטנציאל של הדיגיטציה, על המגזר הציבורי לעמוד בביקוש 

התשתיות הבסיסיות קיום להבטיח את על מנת מביא עמו,  הנוכחיהחדש לידע ולמיומנויות שהפיתוח 

כדי חשובים  חדשים יטציה דורשת סטנדרטים חדשים. תקניםדיג ולפתח תקנות לעידן דיגיטלי.

לאפשר לחידושים גישה לשווקים, להבטיח איכות, להקל על הסחר ולפשט את שיתוף הפעולה ואת 

אינה יכולה ואינה צריכה להתחרות  שבדיההמשמעות היא ש שיתוף הנתונים עם שותפים עסקיים.

באמצעות ייצור תשפר את יכולות התחרות שלה היא  אתבמקום ז .נמוךהעבודה שכר במדינות בהן 

ם שבו פוטנציאל התיעוש החדש של תחוה ומוצרים מתקדמים או חדשים. זהשל דיגיטלי בר קיימא 

 .ומתרחב דיה קייםבש

 חשיבה על אזור תעשייה עתידי – שבדיהדוגמה לאזור תעשייה ב 5.6

 industrial' השיקה פרויקט של 'סימביוזה תעשייתית' )Kemira Kemi' חברת 2007בשנת 

symbiosis )– כימי -רק תעשייתיהחברה החליטה לעבור לאנרגיה בת קיימא על ידי הקמת פא

 Industry Park of Sweden - שבדיה. הפארק נקרא הפארק התעשייתי של שבדיהבהלסינגבורג, 

(IPOS).  המטרה העיקרית שלKemira Kemi  החברות האחרות המרכיבות את פארק  20ושל

החברות משתפות פעולה  טובה יותר לעתיד. ת ייצורוליצור סביב בעלויותהתעשייה היא לחסוך 

עודפת מהמפעל הבתחומי האנרגיה, הלוגיסטיקה, התשתית והשירותים. הפרויקט משתמש באנרגיה 

קמירה קמי ומעביר אותו לחברות אחרות בפארק בצורה של קיטור ומים חמים. כל  של הכימי
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פסולת, עלויות  המפחית הסימביוזה התעשייתית אנרגיית חום שנותרה מועברת לעיר הסמוכה.

אלף טון של  120-הערכה כי התכנית מנעה פליטה של כ את יעילות המשאבים. הת, ומגבירופליטו

 2007.7מאז  חמצני-פחמן דומיליון טון  1.6-לשנה, ומהעיר הסמוכה נמנעה פליטה של כ חמצני-פחמן דו

חברות פארק חזור". מבחינה מעשית זה אומר כי ביסימביוזה תעשייתית פירושה "רווח באמצעות מ

. סימביוזה תעשייתית היא דרך אחת של השנייהמשתפות משאבים וסחורות ומוצאות ערך בפסולת 

 מעגלית.הכלכלה לעסקים תעשייתיים לתרום המאפשרת 

ועל עלויות תשתית ונכסים אחרים. האנרגיה  משאבים תפיסת פארק התעשייה מתבססת על שיתוף

המתחדשת מספקת יתרונות תחרותיים באמצעות צמצום עלויות האנרגיה והפחתת ההשפעה 

המיקום הגיאוגרפי, גישה לנמל ולרכבת, כמו גם הקרבה לכבישים  הסביבתית על המשתמשים.

 ( העסקיתnetwork) שתהר, גם תחבורהה יסוג בגלל הנגישות לכלאירופיים הם יתרונות נוספים 

שירותים ה קיים שיתוף פעולה גם בתחום בהקמה תורמים להצלחה. של מנהלת הפארק והעזרה

 ושירותי אבטחה. ITעסקיים כגון קבלה, לוגיסטיקה, ה

של קמירה שהניבה  השימוש חוזר חכם של תוצרי לוואי וחום שיורי מפעילות זה היה להיבתח

. בהדרגה, ניתן היה לנצל יותר ויותר משאבים הודות לתשתית כםח ום אקלימימוצרים חדשים וחימ

עודפי אנרגיה גם לחמצני ללא תשלום ו-מציע גישה לפחמן דו הפארק המשותפת ולמיקום האידיאלי.

, הקרבה אל נמל הלסינגבורג, הרכבת הפרטית הפרטימתקני הפארק במחיר סביר. עם הנמל מ

 הצטרפות שלקרבה חיונית ללקוחות וספקים. עם  יםלעסקעבר לפינה, יש שמוהכבישים המרכזיים 

 פארק העלויות המשותפות יורדות.לעסק חדש 

  בעלויות באמצעות שיתוף בעלויות קבועות כגון משמעותיים החברות משיגות קיצוצים

 .IT -תשתית, שירותים ו

  זהמוצרים ותוצרי לוואי ממתקני הייצור הופכים לחומרי גלם עבור יחידות אחרות בתחום: 

 .ישירותיחד תקני הייצור מחוברים ממזער את ההובלה ובמקרים מסוימים מהדבר 

 קטין באופן משמעותי את עלויות האנרגיה מגורם ה :אנרגיה מוחזרת ומופצת לחברות באזור

 אך מעל לכל, מקטין את ההשפעות הסביבתיות של החברות ואת טביעת הרגל הפחמנית.

 נעשה  רכישת החשמל והגז הטבעי עבור כלל החברות בתחום הפארק התעשייתי ניהול

בעקבות זהו יתרון לחברות קטנות ובינוניות, אשר יכולות להפיק מכך תועלת  .במשותף

 מחירים אטרקטיביים יותר.

 סים ותמריצים בתחום יבמ יהטיפול האדמיניסטרטיב בתחומי מציע גם עזרה קהפאר

 ר עסקי.האנרגיה, כמו גם ניטו

 

                                                      
 קיימא בשבדיה.-קישור למסמך המציג סוגיות של אזור תעשייה בר 7
(sweden-park-industrial-http://ec.europa.eu/energy/en/news/sustainable) 

 

http://ec.europa.eu/energy/en/news/sustainable-industrial-park-sweden
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רמה גבוהה  קיימת בו השקעות מודעות בתחום הלוגיסטי בתוך פארק התעשייה. ביצע IPOSלסיכום 

איכות הסביבה, הבריאות והבטיחות עם כללים ברורים לכולם: מבקרים, מפעילים ל ביחסשל אבטחה 

עם  מקומי ואזורי מנוע צמיחהל ךולהפלסינגבורג עיר הפיתוח אזור התעשייה תרם ל עסקיים ועובדים.

 .אקלים עסקי חדשני

 על סיאול בהדגמה דרום קוריאהבאזורי תעשייה  פיתוח 5.7

 מעורבים בתכנון ופיתוח אזורי תעשייה:ר שאממשלתיים  םשלושה גופי קיימיםבדרום קוריאה 

MOLIT )Ministry of Land, Infrastructure and Transport The( –  המשרד לקרקע, תשתיות

אחראי על בניית תכנית אב לאזורי תעשייה ברמה הלאומית ובקרה על היצע וביקוש של  – ותחבורה

 קרקעות לתעשייה ברמה הלאומית והמקומית.

EIMOT )Ministry of Trade, Industry and Energy( –  משרד המסחר, התעשייה והאנרגיה– 

קמה של אזורי תעשייה, תעשייה במדינה לרבות החלטות על הבתחום הקובע מדיניות ר שאהגוף 

 מדיניות מול משקיעי חוץ ועוד. לתעשייה, שדרוג, תמריצים

KICOX )Industrial Complex Corporation Korea The) – תפעול, ביצוע הממשלתית של זרוע ה

מנהלת את אזורי התעשייה ואחראית על שדרוגם, לעיתים  וניהול של אזורי התעשייה במדינה. קיקוס

 היא גם הגוף שמפתח את האזור ובונה בעצמו מבנים לתעשייה והיי טק.

בעבר, כאשר קוריאה הייתה בעידן  .Business Centered Placesהוא בניית  KICOXהמוטו של 

צור וההרכבה של התעשייה השלישי ומרבית הפעילות הכלכלית התעשייתית הייתה בתחום היי

 KICOXבשנים האחרונות  מוצרים מוחשיים, אזורי התעשייה נבנו כקומפלקסים נפרדים מהעיר.

מאז שנות  ,זו פיתוח בהתאם למדיניות .מובילה את המעבר לחברת מידע ולמהפכת הייצור המתקדם

תהליך בסמיכות למרכזים אורבניים גדולים עוברים הממוקמים  תעשייה/תעסוקה התשעים אזורי

אזור תעשייה/תעסוקה בו  . המשמעות היאמאופי תעשייתי "קלאסי" לאופי של עירוב שימושיםשינוי 

 theמעמד היצירתי )תעשייה יצרנית, שירותים, משרדים המשרתים את ה קיים שוכנים זנ ליד זה

creative class) , מחקר ופיתוח ופעילות של כלכלת הידע.מכוני 

הוא במשיכת המרכיבים החיוניים לאקוסיסטם  8רי תעשייה חדשנייםת אזוהקמב KICOXהדגש של 

חדשנות והדרכות  מרכזיבראש ובראשונה אקדמיה ומרכזי מו"פ. בנוסף פיתוח  –חדשני לאזור 

פיתוח  משלחות משקיעים מחו"ל ועוד.משיכת לעסקים בתחומים שונים כגון חשיפה ליצוא, 

, כלומר קשר בלתי אמצעי בין הגורמים offline תהאקוסיסטם החדשני נעשה באמצעות פלטפורמ

יזמים, עובדים, אנשי אקדמיה  :השונים הבולטים בקהילת הדיירים באזור התעשייה האורבאני

יותר ש , הואבפרויקטים של שדרוג אזורי תעשייה במימון ממשלתיהמנחה את הארגון  כלל .דומהוכ

                                                      
הם לא מגדירים אותם כ"חכמים" מבחינת תשתיות, אלא יותר מבחינת המעטפת. ראו להלן המעגל השני  8

 בהצעה הרעיונית לפיתוח אזור תעשייה. 6והשלישי בסעיף 
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קיקוס תומכים גם בתקציב לפעילויות "רכות" , אולם ותפיזיממחצית התקציב יוקצה לשדרוג תשתיות 

 .פיזיולטענתם אלו פעילויות מאוד אפקטיביות ואף יותר חשובות מההיבט ה

  igital CenterDSeoulאזור התעסוקה 

Seoul Digital Center  דוגמה לאזור תעשייהמהווה סיאול המרחב העירוני של הממוקם בשולי, 

תכנון  .רבאניתום השנים התפתח מבחינה טכנולוגית ואשעשהתבסס על ענפי ייצור מסורתיים, 

ובעקבות זאת בתחום הידע והמידע  תתעשייענפי מחדש של אזור זה הוביל לשדרוג הפעילות ל

השדרוג נעשה באמצעות סיוע של הממשלה הלאומית והמקומית,  לאזור תעסוקה מתקדם. להפיכתו

לשדרוג היה הוספת זכויות בנייה המרכזי השקעה של גורמים פרטיים. המניע ל משקל גדול ניתןאולם 

רם חיוני בשינוי האופי גו ואול היויהעיר ס תהליך הפיתוח שלהקרבה למרכזי תחבורה ובנוסף, לאזור. 

 של האזור.

 ון של סינגפוריהניס 5.8

 לא קיימות)בסינגפור לצד מבנה שלטוני ריכוזי סינגפור היא עיר מדינה צפופה. כורח המציאות 

הטיפול באזורי תעשייה נעשה  רשויות מקומיות( הוביל לתכנון קפדני של אזורי התעסוקה במדינה.

זרוע ביצועית של משרד התעשייה  , תאגיד שהואJTC (Jurong Town Corporation) באמצעות

אזורי תעסוקה, אלא גם מבנים של ממש. בשנות  הלא רק בונ JTC התאגיד והמסחר הסינגפורי.

בנה מבני תעשייה במודל  JTCהשישים, כאשר סינגפור הייתה מרכז ייצור תעשייה זעירה עולמי, 

כמייצר מרחב  ורואה עצמ JTCסטנדרטי למפעלים. כיום, בעקבות מהפכת המידע והייצור המתקדם, 

לא רק תשתיות ומבנים, אלא דואג למשיכת נה בו וא. על מנת לקדם חדשנות, ה(Place Makerהולם )

מגורי עובדים על ידי יצירת מתחמים ממוקדי הקמת אקדמיה ומוקדי פיתוח יזמים וסטארט אפים, 

 תעסוקה ומעודדי חדשנות.

 North-Oneאזור התעסוקה 

 ךאת המבנה הראשון או השני ובכך מוש בדרך כללבונה  JTC התאגיד כאשר מפתחים מתחם חדש,

 One-Northדוגמה טובה לכך היא אזור התעסוקה  לשטחי תעשייה ותעסוקה. עסקים ויוצר ביקוש

יועד להיות מרכז ש, האזור מיליארד דולר, 7-, לאחר השקעה של כ. כיום2011הושק בשנת  אשר

הכולל  biopolisהקטר. הבניין הראשון שנבנה היה  200-שטח של כהוא בעל  לתעשיית הידע ומו"פ,

 ת, חברות מו"פ ומרכזים בינלאומיים של חברות גלובליות בתחום הביומד.מעבדו

JTC  על פעילויות רכות שיעודדו  צריך להיותליצור מקום טוב לעסקים, הדגש  שעל מנת ברעיוןדוגל

 מתקייםשבועיים ל אחתלמעשה הקרנות סרטים לעובדי המתחם. הדוגמה של  כוללתחושת קהילה, 

גם  ןמארג התאגידביקוש לתכנים מקצועיים ב בעקבות הגידולעם הזמן ו. אירוע לקהילה המקומית

באזור התעסוקה תוכננה ת פיזי. התשתית הפורומים מקצועיים, כמו פורום מנהלי משאבי האנוש

 באופןנבנו תוכננו והשטחים הציבוריים בהתאם לכך  .קהילתיות פעילותתומכת במודע להיות  ונבנתה
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פעילויות פנאי ועירוב שימושים. במתחם ישנם לא רק והם כוללים שיאפשר מגע וחיכוך בין אנשים, 

 מיועדות רק לעובדי הפארק.התושבים  4000-חברות ועסקים אלא גם דירות מגורים לכ

 :JTCלפעילויות "חכמות" שיזמה או עודדה בולטות דוגמאות 

 מרכז קירור מרכז לוגיסטי משותף, ים, פארק לעובדון תשתיות משותפות כמו חניה, נתכ

 מרכזי ועוד.

  שטחים לבחינת "התקנות ראשוניות" לחברות טכנולוגיה, כמו אזור לבחינת טכנולוגיה של

 תחבורה ומכוניות אוטונומיות.

 .מרכז מחזור מרכזי עם חיישנים לפינוי אשפה 

 ה לפיקדון בקפיטריה מרכזית ניתן לקחת מכל מסעדה מגש לכל משרד או דירה בתמור

 ולהחזיר למתחם בכל עת.

 

* * * 

 

סיכום ביניים של החומר שמוצג כאן מעלה את העובדה שהדיון בספרות ובמסמכי מדיניות מקצה נפח 

קטן יחסית לדיון בתרומת התשתית הדיגיטלית לפיתוח אזורי תעשייה, ליתרונות היחסיים של אזורים 

קיומה של תשתית דיגיטלית נתפש בהרבה מקרים אלה ולמשיכת מפעלים לאזורים אלה. הרעיון של 

מקרי החקר של דרום  כמובן מאליו בעידן הנוכחי והוא אמור לשרת כל אזור תעשייה מכל סוג.

קוריאה ושל סינגפור מציגים התפתחות של תפישה של אזור תעשייה שיש לו מעגלי תמך לגרעין 

דן בהצעה לתפישה רעיונית  6הדיון בפרק המרכזי של אזור התעשייה הכולל מפעלים ותשתיות ייצור. 

 .4.0עידן  – שמתפתח עתהשל אזור תעשייה בעידן 

 

 4.0אזור תעשייה בעידן פיתוח . 6

קצב השינוי בעידן התעשייתי הנוכחי הוא מהיר ודורש יכולת התמודדות של המתכננים, המפתחים 

והמנהלים של אזורי התעשייה. הדיון בסעיף זה מציע תפישה רעיונית המתייחסת למבנה אזור 

התעשייה )הפארק התעשייתי(, למרכיבים המרכזיים הקיימים בו, לתשתיות ולשירותי התמך 

עם התנאים המשתנים. תפישה זו אמורה לסייע בקידום אזורי  ווהתמודדותפעולו המאפשרים את ת

 תעשייה ובהכוונת פיתוחם.

 4.0תפישה רעיונית של מבנה אזור תעשייה בעידן  6.1

האמורים להתקיים  לושה מעגליםניתן לטעון ולהציע שש נקודת המוצא של התפישה הרעיונית היא

)איור  ואשר מעצבים את התשתית הנדרשת לפיתוח והפעלתו היעילה באזור תעשייה בעידן הדיגיטלי

המעגל הדיגיטלי, מעגל הביניים הוא מעגל של מחקר ופיתוח והמעגל החיצוני  מבוסס על הגלעין. (4

בבסיס קיומה של מערכת זו קיימת הנחה מוצא  הוא מעגל חברתי )הסעדה, שירותי ספורט, גנים וכו'(.

תומכות במאמץ לפיתוח, ייצור ואימוץ  ,הול והפעלת תהליכי הייצורשתשתיות אלה, מעבר לני
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 עיקרון קיוםטכנולוגיים וארגוניים. פיתוח ואימוץ חידושים אלה, בקצב מהיר יחסית, הם  –חידושים 

 .4.0בעידן התעשייה חשוב ביותר 

אמור להיות מבוסס על שלושה מעגלי ייצור  לאזור תעשייה תותשתילפיתוח רעיון המשמעות היא שה

 :שההיבטים המרכזיים שלהם הם ותמך

  :וטכנולוגיות מתקדמות נוספות , רובוטיקהפס רחב הכוללותות פיזיתשתיות מעגל ראשון. 

  :תמורכבה ת תמך למחקר ופיתוחיחידלהכיל אמור )אזור התעשייה( הפארק מעגל שני 

עוץ ופיתוח. י, יטכנית : תמיכההתחומים הבאים המתמחות בשלושת תמך יחידות-תתמשלוש 

טכנולוגיה. ההללו ובכלל שירותי  תחומיםלהציע שירותים תומכים בשל הפארק היא המטרה 

 שיפורים טכנולוגיים ודיגיטליםבתחום של ברמת המפעל הבודד גם לייעץ  יחידה זו יכולה

 לשפר טכנולוגיות קיימות. אווכל לחקור ולפתח מוצרים חדשניים תובנוסף של  בפסי הייצור

  :מבוססת על טכנולוגיהדווקא לאו  –סביבת עבודה מעודדת יצירתיות מעגל שלישי 

ת. סביבה שיש לה מרכיבים תומכי סביבת עבודה ידידותית ומספקת שירותים דיגיטלי

 הפנאי והתרבות וכדומה.איכות הסביבה בתחומי המסחר, 

 

 

 
 

 
 

 4.0תעשייה בעידן . מבנה רעיוני של אזור 4איור 
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 להלן פירוט רחב יותר של מרכיבי שלושת המעגלים.

 דיגיטציה –מעגל ראשון  1.16.

בבסיס קיומו של מעגל זה . (capital items)מבוסס על הון פיזי והוא  ותפיזיהתשתיות זהו מעגל ה

הן חשובות ו נדרשות, גם אם הן מסופקות על ידי אזור התעשייה,אלה ת וקיימת הנחה מוצא שתשתי

תשתיות חכמות בפארק ו דיגיטליות תשתיות .ברמת המפעל הבודד הייצורההפעלה ו כיתהליב

 תעשייתי:

 להספקת אנרגיה מקומית אנרגיה סולריתמתקני  ●

 רשת מצלמות ●

 פס רחב – סיבים אופטיים ●

 חוטי-אינטרנט אל ●

 מידע על תקלות בזמן אמת ●

 שירותי מידע ●

 לאתרים תגי עובד המשמשים גם כזיהוי וכמפתח ●

 תוכנות שונות(מבוססי פתרונות עסקיים ) ●

 יכולות גיבוי למערכות ייצור והפעלה ●

 גנרטורים כחלופה לחשמל בעת משבר ●

 

 .(כדוגמהתשתיות מתמחות ברמת המפעל הבודד )רובוטיקה לתשתיות אלה נדרשות גם בנוסף 

 

 יעוץ ופיתוחיתמיכה, מחקר ופיתוח:  –מעגל שני  2.16.

החיבור בין שני סוגי ההון: הון פיזי והון אנושי. חיבור בין אדם למכונה אותה הוא מעגל זה משפר את 

המהוות גוף אחד  ,עוץ ופיתוחיתמיכה, י :יחידות-תתמורכב משלוש  .אמור להפעיל בתהליך הייצור

 ידי הנהלת הפארק.-המנוהל על

 תמיכה

 תספקביטוי לכך יהיה הה התעשייתי. בפארקהמועסקים תמיכה לכל החברות ו מספקתיחידה אשר 

בתקלות במקרה הצורך. יחידה  יםטפלמו בין המפעלים שנעיםתמיכה טלפונית כמו גם אנשי מחשוב 

מייצגת  היא למעשה בכל בעיה אשר עולה בהקשר לתשתיות המתוארות מעלה. תטפלמזו למעשה 

 פארק עם פתרונות ברמת המפעל הבודד.צרכי הכל לומפעילה שירותי מחשוב 

 יעוץי

 :מרכזיים שלושה תפקידיםזו ליחידה 

העולות אצל הלקוחות )הארגונים והחברות תפעוליות וניהוליות לספק פתרונות לבעיות  .1

 ,זו יחידה שמציעה( ואף לייעץ להם לגבי פתרונות חדשניים התעשייתי בפארקממוקמים ש
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ולה דוגמת תוכנת הנהלת חשבונות ושכר או שימוש בתגים חדשים לעובדים. היחידה יכ

 לשווק את הפתרונות הדיגיטליים הקיימים.

 שעולה מן הלקוחותוביקוש לפתח בעקבות מידע  רצויווח ליחידת הפיתוח על חידושים שיד .2

 .המפעלים הנמצאים בפארק –

ויכולים  4.0התעשייה לבדוק ולנטר באופן תדיר חידושים דיגיטליים שקיימים בעולם  .3

 .והשלכותיהם על הפעילות בתוך הפארק להתאים לפארק

 

 פיתוח

למעשה בעיות שעולות מן  אלה הןת שהיחידה המייעצת מציגה. סוגיוטפל באמורה ליחידת הפיתוח 

הקיימים בעולם בתחומים  מתקדמיםחידושים פתרונות מבוססי ל ומטרתה להציעהלקוחות ו

ותומכת באימוץ ושילוב טכנולוגיות  יחידה המייצגת מו"פ מקומי המקדמתזוהי למעשה  הדיגיטליים.

 מפעל בודד. ולשרת גםזמינות ברמת פארק התעשייה, יכולות להיות מתקדמות, ה

 סביבה וחברה -מעגל שלישי  6.1.3

מעגל זה אמור לספק את התנאים שמושכים כוח אדם יצירתי לפארק התעשייה ומתחזקים אותו 

הון חברתי שהוא בעל חשיבות מרכזית בעידן לאורך זמן, וכמו כן מייצר את התשתית ליצירת 

את רווחת העובדים והאורחים  משרתיםמדובר בכלל המרכיבים ש המהפכה התעשייתית הרביעית.

זורים ירוקים, קיוסקים, למעגל זה נכנסים שירותי הסעדה, אשבפארק, לאו דווקא באופן דיגיטלי. 

שימוש  נהלמעגל זה מבחינה דיגיטלית הי הדוגמ שירותים וברזיות, אזורי מנוחה, אזורי בילוי ותרבות.

 מתבצעת פעולה אמנםלבצע משלוח למשרדי החברה. ה מוצגת בקשהבכרטיסי מזון באינטרנט כאשר 

 .ועבודה עצמאת תהליך הרווחת העובד ולא את  תבצורה דיגיטלית אך למעשה משמש

העומד בפני מתכנסות לדיון  סוגיות אלה סוגיות של סביבה וקיימות. מטופלות גםזה במסגרת מעגל 

בכלכלה מעגלית וכלכלה שיתופית, אך דורשות בו זמנית מהנהלת הפארק להתייחס עצמו ועוסק 

תהליכי הייצור וכל הפעילויות הכלכליות הנוספות המלוות תהליכים מ בעותלסוגיות סביבתיות שנו

 אלה.

גם פיתוח  כוללם אימוץ )כיצד מודל זה מקד הנובעת מהדיון במודל המוצע היא שאלה מרכזית

לשאלה זו עשויה להינתן  ( חידושים ברמת המפעל הבודד ואולי גם ברמת הפארק התעשייתי?הטמעהו

 תשובה בדיון נפרד ממסמך זה.

 4.0היבטים מרכזיים נוספים שיש להתייחס אליהם בעידן  6.2

מדיניות ותכנון של אזורי מלבד הדיון בתשתיות,  ,במסגרת התפישה הרעיונית של שלושת המעגלים

ישנם מספר היבטים מרכזיים שיש להתייחס אליהם בקידום תפישת  ,"4.0תעשייה בעידן "תעשייה 

הפעילות התעשייתית הנדרשת. תחומים אלה כוללים: סוגיות של תכנון וניהול, היבטים של כלכלה 

 .מעגליתוהיבטים של כלכלה  שיתופית
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 9ניהול ותכנוןסוגיות ב 6.2.1

פיתוח וניהול של כל זור תעשייתי בר קיימא בעידן הנוכחי. אתגרים ומגבלות בתכנון וניהול אמים קיי

, דורש שיתוף פעולה עם גופים 4.0אזור תעשייה, קל וחומר אזור תעשייה מורכב בעידן התעשייה 

פנימיים וחיצוניים לקהילה בה מוקם הפארק. קהילת האזור מורכבת מהחברה, הסביבה והמערכת 

כלכלית שממוקמת בקרבה. הפארק התעשייתי המתוכנן משפיע ומושפע ממרכיבים אלה. את הגופים ה

החיצוניים מייצגות, בין השאר, חברות עסקיות המקימות קשרים עם פארק התעשייה במטרה לקדם 

חילופי משאבים, שירותים ומידע המביאים תועלת לשני הצדדים. היעדים של הגופים הפנימיים 

 יות שונים על פי כל גוף עצמו:עשויים לה

 הפחתת שיעור האבטלה האזורית, הגדלת ההכנסות ממסים או רשות מקומית או אזורית :

 שיפור התנאים של מרכיבי הסביבה הטבעית.

  ,אוכלוסייה: קבלת משרות הנתפשות כטובות יותר, יצירת הכנסה סבירה ואולי גבוהה יותר

 הסביבה. שיפור בסיס ההשכלה, כמו גם שיפור תנאי

 .חברות מקומיות אחרות: החלפת משאבים עם אזור התעשייה 

 יתכן זה אזור התעשייה: מטרה משתנה בהתאם לנקודת המבט של החברות המרכיבות אזור .

לאוכלוסיית  רשמטרתן היא להשיג שיווי משקל עם הסביבה המבטיח איכות חיים טובה יות

 האזור.

 צורות ניהול

גיוון ואיכות השירותים היא דרישה הכרחית עבור הפארקים המודרניים. השירותים המוצעים באזור 

שונה של שירותים קהילתיים קטגוריה רא בשלוש קטגוריות: ניתנים לסיווגהתעשייה המודרני 

תקשורת מתקדמת, תחזוקה מותאמת אישית,  -קטגוריה שנייה של שירותים אופציונאליים  כלליים;

המתייחסים קטגוריה שלישית של עקרונות  ;עבודה וייעוץ משפטי, פנאי, שירותי בנק, לוגיסטיקה

אקולוגיה תעשייתית המורכבת ממערכות מידע סביבתיות, תשתיות קהילתיות וניהול פארק בר ל

על דרישה חשובה עבור הפארק להיות ותחזוקה של שירותים משלימים אלה הפכה אספקה  קיימא.

יש חשיבות רבה ליכולותיו הביצועיות של הגוף . לכן ליזמים פוטנציאלים שיהיה אטרקטיבי מנת

ניהול  מסלולי מציג שלושה 5איור . מסלול הפיתוחמתווה את  זה ףגו שהרי שמנהל את הפארק

כל  ציבורי.-וף פרטי; ניהול על ידי גוף ציבורי; ניהול של גוף משולב פרטי: ניהול על ידי גאפשריים

בארה"ב ואירופה צורות הניהול הנפוצות ביותר הן  מסלול ניהול מאופיין על ידי גופי המשנה שלו.

פרטיות. בכל אופן, משקלו היחסי של מסלול ניהול המבוסס על "הנהלה פרטית" -פרטיות וציבוריות

 האחרונות. גדל מאד בשנים

 

                                                      
 סעיף זה:-בתתמקור מרכזי לדיון  9

https://www.researchgate.net/publication/47614121_Challenges_and_limitations_in_the_plannin

g_and_management_of_sustainable_industrial_areas 
 

https://www.researchgate.net/publication/47614121_Challenges_and_limitations_in_the_planning_and_management_of_sustainable_industrial_areas
https://www.researchgate.net/publication/47614121_Challenges_and_limitations_in_the_planning_and_management_of_sustainable_industrial_areas
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 . דרכי ניהול אפשריים של פארק תעשייתי5איור 
 
 

 )פארקים( התעשיי אזוריפיתוח וניהול 

 , מכוני מחקראוניברסיטאות בהקשר זה .התעשיי אזורניהול ב סייעסוכנים שיכולים למספר קיימים 

 אותדוגמלהלן  .הניהולשל אופן סימולציה וסוכנים פעילים בתכנון יכולים לשמש ומרכזים טכנולוגיים 

 .קיימא-וגם להיותו פארק בר הקשור לתכנון, פיתוח ותפעול אזור התעשייהלאחריות של כל אורגניזם 

 רבות של רשויות אזוריות ומקומיות(ו)כולל מע הנהלה: 

  אזור התעשייההגדרת מטרות 

  אזור התעשייה תפעולהקמת סטנדרטיזציה של 

  באזור התעשייה להתמקםחיפוש אחר תעשיות שיהיו מעוניינות 

  אזור התעשייהפיתוח אסטרטגיות מימון להקמת ופיתוח 

 ייעול השימוש בקרקע 

 מימון פיתוח טכנולוגיות 

 אזור התעשייהמתכנן הומפתח הגוף ה: 

  של אזור התעשייה תייםוהסביב ייםהכלכלהיתרונות בחירת המיקום כך שימקסם את 

 תכנון התשתיות 

 תכנון שירותים 

  אנרגיה למקסוםתכנון המבנים 
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 שימוש בחומרים ברי קיימא 

 :מנהל 

  אזור התעשייהמבטיח את עתיד 

 מנהל את התכנון והפיתוח 

 שומר על קשרים עם חברות 

 שומר על שמישות הפארק ועל התשתיות והשירותים שהוא מספק 

 המתמקמות באזור התעשייה חברות: 

 שיתוף פעולה עם חברות אחרות 

 חיפוש אחר טכנולוגיות מתקדמות 

 שיווק 

 יה: מספקת את הביקוש לכוח אדםאוכלוסי 

 אחר: שיתופי פעולה עם אורגניזמים שונים בקהילה 

 10קיימא-היבטים של פיתוח בר

כחלק ממגמה עולמית להקטין את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מהפעילות  ,בשנים האחרונות

קיימא -ה הנתפשים כבריגוברת הדרישה לתכנון, פיתוח ותפעול אזורי תעשייהתעשייתית ונגזריה, 

יכולתם להקטין את הפגיעה הסביבתית המלווה ייצור היא המלווה אותם המרכזית עות משהמש

של ומגבלותיו  יויתרונותתעשייתי בדרך כלל. בהקשר זה מלווה את התפישה המושג פארק אקולוגי. 

 :באים לידי ביטוי במספר אופנים פארק אקולוגי

 יתרונות 

 אנרגיה. השימוש בהפארק מציע הזדמנות להפחתת עלויות ייצור וייעול  –ייצור יתרונות ל

 הגברת היעילות מאפשרת גם ייצור מוצרים תחרותיים יותר.

  בפסולת תעשייתית )ראה דיון חזור ושימוש באנרגיה ירוקה וכך חיסכון ימ –יתרונות לסביבה

 בהמשך בהקשר של כלכלה מעגלית(.

 מגבלות 

  חברות הן גופים נפרדים עם הנהלות נפרדות, הדבר יוצר קשיי  –מגבלות תכנון ותקשורת

תיאום. בנוסף, אזורי תעשייה נתפסים כאזורים מבודדים שאינם נגישים לציבור, דבר שעשוי 

 פעולה בין החברות לבין הסביבה החברתית המקיפה אותן.ותיאום להקשות של שיתוף 

  רב יחסית אנרגיה ירוקה עשוי לקחת זמן תכנון רשתות טכנולוגיות של  –מגבלות טכנולוגיות

 ידי גורמים טכנולוגיים.-ולהיות מעוכב על

                                                      
תמונה רחבה ודיון מעמיק בנושא של אזורי תעשייה ברי קיימא על כל מתקניהם ניתן למצוא בפרסום:  10

"מפרט לתכנון אזורי תעשייה ברי קיימא", שהוצא לאור על ידי מינהל אזורי תעשייה ומינהל סביבה ופיתוח 
 ד הכלכלה והתעשייה.ברי קיימא" של משר
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 מגבלות נוספות הן: מערכת קשרים שברירית, שווקים לא בטוחים, עלויות פיתוח ומודעות 

 .מוגבלת

 מעגליתוכלכלה שיתופית כלכלה  6.2.2

ות משותפת למוצרים, מבוססת על מוסדות כלכליים וחברתיים המאפשרים נגיש שיתופיתכלכלה 

שעה  הכלכלה השיתופית מאפשרת ניצול יעיל יותר של משאבים כלכליים שירותים, תשתיות ומידע.

ללא צורך בעלויות זאת  ידה אותם למספר גדול של משתמשים ולמגוון גדול של ביקושיםשהיא מעמ

תשתית ייצור משותפת, מערכות הובלה משותפות או לכך היא  הייצור או חומרי ייצור נוספים. דוגמ

דגש רב  4.0מערכות אבטחה המשרתות מספר גופים בו זמנית. בהקשר של אזורי התעשייה בעידן 

, אך ניתן ללא ספק להציע תחומי שיתוף נוספים הנוצרים עקב מונח על תשתיות חכמות משותפות

 .סמיכות של מיקום ומאפייני ייצור דומים

מצרכן שימוש חוזר באותו מוצר ליותר  ,שימוש חוזר במקורות מתכליםמתאפיינת בלית כלכלה מעג

דוגמאות לכך שמש חומר גלם למפעל אחר. אשר עשוייה לפסולת ייצור של מפעל אחד  ובעיקר אחד,

בפסולת שיכולה שימוש מתכות ומוצרי פלסטיק בתהליך ייצור של מוצר חדש, וכמו כן חזור ימ ןה

לדוגמאות אלה ניתן לצרף שימוש  .גיה בהנעת תהליכי ייצור של מוצרים אחריםלשמש מקור אנר

חזור מים ברמת יבפארק כתלות בגודל וצרכי הפארק(, מ )שירותי הסעהבתחבורה להסעה רבתית 

 סכון בניירת ושימוש באנרגיה סולארית.יהמפעל וברמת הפארק, שימוש מקסימלי בדיגיטציה וח

 צמצוםוהיא  ומהמרכזית דמטרה  ןיהתוזאת משום שלש הכלכלותי תבין ש קיימת קרבהלמעשה 

 .בחומרי הגלםויעיל עלויות ייצור ושימוש מקסימלי 

של ייצור המגמה כיום בולטת  מספר הקשרים.כאשר מתבוננים בפארק התעשייתי ניתן לחשוב על 

תת בסביבה שימוש באנרגיה ירוקה ופגיעה פוחחזור, ימ קיימא שמשמעותו-כים בריימבוסס תהל

עולה , ולכן לפעילות התעשייתית הרלוונטית כוח אדם איכותימתאפיינת במשיכת  זומגמה הטבעית. 

המתאפיינות בהתייחסותן הידידותית לסוגיות  מעגליתהשיתופית והכלכלה חשיבותן של ה

 הסביבתיות.

ולחשוב על צוותי הפיתוח ( 4שהוצע לעיל )איור להרחיב את מודל המעגלים  הדיון כאן מאפשר לנו

זאת מכיוון שעיקר הכלכלה  תחומי הכלכלה המעגלית.שבמעגל האמצעי כעל אחראים גם על 

המשתייכים לאזור  , יוזמות שונות ופיתוחים טכנולוגיים. הצוותיםמתקדמתהמעגלית מקורה בחשיבה 

לחברות השונות  ץוייעפתרונות חדשים,  לעסוק בפיתוחיכולים  התעשייה )מעל לרמת המפעל הבודד(

בתחום שקיימים בפארק מתקנים ושירותים שימוש בוכמו כן להציע חזור, ישבפארק לגבי פתרונות מ

 שיתופית. בנוסף, המעגל החיצוני, העוסק בפן החברתי, מקושר באופן ישיר ובלתי אמצעי לכלכלה זה

יצירת לידי ביטוי ב שההיבט החברתי בה הוא בעל משקל רב, יכולה לבואשכן כלכלה זו  ,ומעגלית

בין מתקנים אלה ניתן מעגל החברתי. בהקשר של המתקנים בפארק אשר תורמים למבקרים ולעובדים 

, שטחים ירוקים ומרחבים לפעילות , אזורי נוחות(shuttle)הסעה  מתקני ספורט, שירותילמצוא 

 כולם מספקים פתרונות ודוגמאות לכלכלה מסוג זה. – חברתית
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 סיכום. 7

בתפישת הפיתוח של "אזור תעשייה בעידן הדיגיטלי" נסמך על ספרות מקצועית ומחקרית, הדיון 

המרכיבים אמורים להיות מהם המציג מפגש בשטח עם בעלי תפקידים וניסיון להציע מודל רעיוני 

המרכזיים של אזור תעשייה בעידן הנוכחי. הספרות שנבחנה לא העלתה מבנה מוגדר ברור, אלא 

הדגישה תחומים שבהם חשוב להתמקד כאשר באים לפתח אזור תעשייה. היא גם אינה מציעה מסלול 

של  אחד מובהק, אך מדגישה מרכיבים מרכזיים שראוי שאזורי תעשייה יכללו בהם, בין השאר תפישה

אקולוגית ובעקבות כך גם כלכלה מעגלית ושיתופית, ותפישה תחומי תמך לפעילות הייצור, תפישה 

 של חדשנות ותשתית חברתית הולמת.

כחלק  4.0אינם מדגישים את סוגיית צרכי העידן התעשייתי מנהלי אזורי התעשייה שרואיינו בהכללה, 

מציגים מגוון של  הםחלק ערים לכך, אך ם. מרכזי בדיון על פיתוח אזור התעשייה אותו הם מנהלי

והשפעתה על תהליך הייצור והתשתית הנדרשת  הדיגיטציה שמים דגש עלסוגיות חשובות ולאו 

התייחסו  ונגזריה. כאשר מועלית סוגיית התשתית עולה בעיקר הצורך בקיומו של פס רחב. הם גם לא

אזורי תעשייה כזי בהתנעת וקידום לצרכי הכלכלה היצירתית ותפישתה כגורם מר ןמובחבאופן 

לסוגיית תשתיות אחראיות הלתפישתם . חדשניים אשר ישמשו כמנוע לצמיחה מקומית ואזורית

 .שבבעלותם םהתעשייתיי יםמפעלובמנהלי הם מיהיזהפיתוח נתונה במידה רבה בידי 

-תשתית גלילושה מעמסמך זה מציע תפישה רעיונית של אזור התעשייה בעידן הנוכחי המבוסס על ש

ו פיתוח אופןואשר מעצבים את  4.0התעשייה האמורים להתקיים באזור תעשייה בעידן  פעילות-תמך

, מעגל הביניים ת על היבטיה השוניםהדיגיטליהתשתית מעגל  מבוסס על הגלעין. והפעלתו היעילה

הרעיון המוצע בבסיס  .חברתיתמך של מחקר ופיתוח והמעגל החיצוני הוא מעגל תמך הוא מעגל 

גם ברצון תומכות  ,ניהול והפעלת תהליכי הייצורצרכי קיימת הנחה מוצא שתשתיות אלה, מעבר ל

, טכנולוגיים וארגוניים –אמץ חידושים ל, ואת המפעל הבודדהתעשייה אזור ח את לפת ובמאמץ

 ולבצע זאת בקצב מהיר יחסית תוך תגובה לשינויים בסביבה האזורית והגלובלית.

יש  .4.0בתחילת הדיון על הנושא של אזור תעשייה בעידן התייחס לשאלות שעלו ל ה ניסהמסמך ז

אנו חיים  .נוסףמחקר ו ובוודאי נדרשים דיונים נוספיםשלא את הכל ניתן לכסות בדו"ח זה לציין כאן 

בעידן שבו קצב השינוי הוא מהיר וצמיחתו של מידע חדש גם היא מהירה, כך שעל מנת להיות 

כות הנגזרות מהן על בנייתו, פיתוחו וניהולו של אזור שליש להתמיד בלימוד התמורות והה מעודכן

בנוסף, יש מקום לדיון באסטרטגיה של הגופים הממשלתיים בהקשר לפיתוח  תעשייה בעידן הנוכחי.

הרשויות המקומיות בהן ממוקם אזור התעשייה,  ביניהם לביןאזורי תעשייה, מידת שיתוף הפעולה 

ואופן התמיכה בפיתוח תשתיות נדרשות ודיון רחב על תפקידם של אזורים )פארקים( אלה מידת 

 ון המניע פיתוח אזורי ומקומי, עם דגש על אזורי שוליים.נגנכמ
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 מושגים. 8

 (Internet of things – IoT) אינטרנט של הדברים

על ידי  יוהווירטואל"תשתית המספקת שירותים מתקדמים באמצעות חיבור של עצמים במרחב הפיזי 

"מערכת הנשלטת באופן  נהיה )ראה הגדרת המושג בהמשך( CPSשימוש בטכנולוגיית מידע". 

אוטומטי ואינטליגנטי עם עצמים המתקשרים זה עם זה דרך מערכת המאחדת בין המרחב הפיזי 

-מכוון ל CPSהיא "לחבר בין עצמים" בעוד  IoTהמטרה של ירטואלי. במילים אחרות ולמרחב הו

. יחד, הם בונים עולם וירטואלי בו חיישנים, שלטים ומכשירים ירטואלי"ו"איחוד המרחב הפיזי והו

בפריטים ( ומטמיעים זאת בעולם הפיזי באמצעות שליטה IoTמחוברים יחד דרך המערכת ) ,שונים

(. לעיתים ביטול החיבור בין העולם הפיזי CPSירטואלי )ווברים בעולם הוהמח ובאמצעים

ביצוע סימולציות הבוחנות בעיות אפשריות טרם שינוי קו הייצור  .ירטואלי יוצר אפקטים מעוליםווהו

 לכך. האו המערכת דרכה עובדים חדשים לומדים כיצד לשלוט ולבחון ציוד היא דוגמ

 (Internet of Services) אינטרנט של שירותים

לתוך 'שירותים' על מנת לענות על תחומי  IoT -תחום השילוב של מספר התקנים המשתייכים ל

שינתה באופן דרמטי את סביבת העבודה, הייצור  IoTביקוש מסוימים. הגעתם של מכשירים מבוססי 

 הכוח המניע באימוץוהצריכה לסביבה מבוססת אינטרנט באמצעות טכנולוגיות ניידות. הצרכנים הם 

במעבר משילוב של 'אינטרנט של דברים' ליצירת ערך מוסף על ידי 'האינטרנט  האמצעים המתקדמים

 של שירותים'.

 ; מילולית: "שרשרת בלוקים"(Blockchain) בלוקצ'יין

עסקיות  עסקאותמאובטחת באינטרנט ואימות של כספיות ת אוהמאפשר עסק ספר חשבונות דיגיטלי

מאפשר למשתתפי השוק לעקוב ההעסקאות נרשמות בסדר כרונולוגי  ישות ניהול מרכזית.ללא צורך ב

את הגורם המנהל מחליפים "בלוקים" מוצפנים של אחר עסקאות במטבע דיגיטלי ללא תיעוד מרכזי. 

ין הוא המטבע היישום המוכר ביותר בבלוקצ'י מידע הנוצרים באמצעות שיתוף מבוסס רשת תקשורת.

 .ביטקויןהווירטואלי 

 ייצור פורדיסטי

 במפעלי ייצור המכוניות הנושאים את שמו. -20ההמאה  בראשיתהייצור שהנהיג הנרי פורד  תהליך

וייצור המוני של מוצרים  צול המטלות במפעל למרכיבים קטניםחלוקת העבודה, פימבוסס על 

ה בשל התלות קודמת הייצור הטורי התאפיין בפיקוח של כל תחנת עבודה על פס סטנדרטיים.

בבסיס הייצור הפורדיסטי עומד האיזון בין יכולת ייצור של מוצרים זולים יחסית  .ההדדית ביניהן

בכמויות גדולות ובין יכולת האוכלוסייה לצרוך כמויות גדולות של מוצרים כך שהמפעלים יישארו 

 רווחיים.
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 (Industrial revolution) מהפכה תעשייתית

חברתיים בתחום הייצור התעשייתי -הצטברות של שינויים טכנולוגיים, ארגוניים, תרבותיים וכלכליים

המבוססת המבטאים שלב חדש של אופן ייצור מתועש. בהיסטוריה המודרנית, תהליך השינוי מכלכלה 

ייתית שלאחת הנשלטת על ידי תעשייה ומכונות היוותה את המהפכה התע החקלאית ומלאכעל 

 ומשם התפשט לחלקים אחרים של העולם. 18-המאה מחצית הונה. תהליך זה החל בבריטניה בהראש

CPS מערכת פיזית(-ממוחשבת – Cyber Physical System) 

מערכת הנשלטת באופן אוטומטי ואינטליגנטי עם עצמים המתקשרים זה עם זה דרך מערכת המאחדת 

הוא זה  CPS-ה פיזיים הדברים מחבר בין עצמיםירטואלי. בעוד האינטרנט של ובין המרחב הפיזי לו

 .אשר מאחד ממש בין העולמות
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 נספחים. 9

 המהפכה התעשייתית הרביעית המייצג שלהאקוסיסטם  ם מרכזיים של. מרכיבי1נספח 
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 2018לינואר,  19-17ה בטוקיו כהודעה על תערו .2נספח 

המייצג את  בעידן הדיגיטליברמת המפעל ההודעה מבליטה את מרכיבי התשתית הפיזית הנדרשים 

 .4.0התעשייה 

 

All kinds of technologies and solutions to realize next-generation smart factories gather 

Dates: 2018/01/17 - 19 

Exhibition where all kinds of technologies and solutions to realize next-generation smart 

factories gather. 

【Exhibit Profile】 

• FA Technologies, Industrial Robots - Industrial robots - Control equipment (sensors, switches) 

- AI and semiconductors etc. 

• IoT / M2M Solutions - Cloud - Security - Big data - Communication devices etc. 

• Green Energy Solutions - Energy-efficient lightings - Air-conditioning equipment - Energy 

management etc. - Factory Equipment and Other Products etc. 

• Factory Equipment - Carrier devices - Conveyers - Compressor - Tools etc.  

【Visitor Profile】 

Following manufacturers: •Automobiles •Automotive Components •Construction Machines •Buses 

and Trucks •Manufacturing & Production Tech. •Production Control, System Administration •

Management Planning •Administrative Strategy •Design, R&D etc.  

1. Venue: Tokyo Big Sight 

2. Industries: Electronics 

Official Site URL: http://www.sma-fac.jp/en/ 

 

http://www.reedexpo.co.jp/en/Exhibitors/1295259/SMART-FACTORY-Expo 

  

http://www.sma-fac.jp/en/
http://www.reedexpo.co.jp/en/Exhibitors/1295259/SMART-FACTORY-Expo
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 . רשימת החוקרים איתם בוצעה ההתכתבות3נספח 

1. Professor Joshua Aizenman, Dockson Chair in Economics and International 

Relations, USC and the NBER, Los Angeles, USA. 

2. Professor Bjorn Asheim, University of Stavanger, Norway; and CIRCLE Lund 

University, Sweden. 

3. Professor Peter Maskell, Copenhagen Business School (CBS), Department of 

Innovation and Organizational Economics, Denmark. 

4. Professor Tony Sorensen, Geography and Planning, University of New England, 

Armidale, Australia. 

ראש ביה"ס לניהול וראש החוג פרופסור דני צ'מנסקי, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, חיפה; . 5

 מכללה האקדמית גליל מערבי, עכו., הלכלכלה

 

 מקורותרשימת . 10

1. The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond, World 

Economic Forum/ Klaus Schwab (2016) (This article was first published in 

Foreign Affairs, 12.12.2015) 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it 

means-and-how-to-respond 

 

2. 2nd Regional Conference on the New Generation of Industrial Parks/ UNIDO 

(2014) 

https://www.unido.org/sites/default/files/2015-

12/SITP_Slovenia_Conference_Report_0.pdf 

 

3. Smart Industry – A Strategy for New Industrialization for Sweden/ Government 

of Sweden – Ministry of Enterprise and Innovation (2016) 

http://www.government.se/information-material/2016/04/smart-industry---a-strategy-for-

new-industrialisation-for-sweden/ 

 

4. Sweden Future Industry Zone/ Industry Park of Sweden 

http://www.sebroschyr.se/IndustryParkofSweden_uk/WebView/ 

 

5. Conticelli, E., & Tondelli, S. (2014). Eco-industrial Parks and Sustainable Spatial 

Planning: A Possible Contradiction? Administrative Sciences, 4(3), 331-349. 

 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it%20means-and-how-to-respond
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it%20means-and-how-to-respond
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/SITP_Slovenia_Conference_Report_0.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2015-12/SITP_Slovenia_Conference_Report_0.pdf
http://www.government.se/information-material/2016/04/smart-industry---a-strategy-for-new-industrialisation-for-sweden/
http://www.government.se/information-material/2016/04/smart-industry---a-strategy-for-new-industrialisation-for-sweden/
http://www.sebroschyr.se/IndustryParkofSweden_uk/WebView/
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6. Economic Zones in the ASEAN/ UNIDO (2015) 

https://www.unido.org/sites/default/files/2015-08/UCO_Viet_Nam_Study_FINAL_0.pdf 

 

 Lessons for South Asia from the Industrial Cluster Development Experience of 

the Republic of Korea/ Jong-il Kim (2015) 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/173136/south-asia-wp-037.pdf 

 

 Industrial and Commercial Change and Demand Final Strategy – Melbourne/ SGS 

Economics and Planning (2016) 

www.greaterdandenong.com/document/30399/industrial-and-commercial-change-and-

demand-study-iccs-2016 

 

 Kim, J. I. (2015). Lessons for South Asia from the Industrial Cluster Development 

Experience of the Republic of Korea. 

 

 Moran, T. H. (2016). The Role of Industrial Policy as a Development Tool: New 

Evidence from the Globalization of Trade-and-Investment (No. id: 8423). 

 

 A Circular Economy in the Netherlands by 2050/ The Ministry of Infrastructure 

and the Environment and the Ministry of Economic Affairs, also on behalf of the 

Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of the Interior and Kingdom 

Relations. (2016) 

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-

the-netherlands-by-2050 

 

 Building our Industrial Strategy. Green Paper / HM Government (2017) 

https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-

strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf 

 

 Key Issues for Digital Transformation in the G20/ OECD (2017) 

https://www.oecd.org/g20/key-issues-for-digital-transformation-in-the-g20.pdf 

 

 Korea Industrial Complex Corporation 

http://www.kicox.or.kr/index.do 

 

 One-North Singapore 

http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/one-north.aspx 

https://www.unido.org/sites/default/files/2015-08/UCO_Viet_Nam_Study_FINAL_0.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/173136/south-asia-wp-037.pdf
http://www.greaterdandenong.com/document/30399/industrial-and-commercial-change-and-demand-study-iccs-2016
http://www.greaterdandenong.com/document/30399/industrial-and-commercial-change-and-demand-study-iccs-2016
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050
https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf
https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf
https://www.oecd.org/g20/key-issues-for-digital-transformation-in-the-g20.pdf
http://www.kicox.or.kr/index.do
http://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/pages/one-north.aspx
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משרד , הקיימא-פיתוח בר ביצוע החלטת ממשלה בנושא :3דוח מספר ( 2009)אשכול מדיניות ותכנון 
 .להגנת הסביבה

 
( קווי תכנון לאזורי תעשייה, המעבדה לעיצוב ותכנון עירוני, החוג 2016חתוקה, ט. ווינברג, י. )

 אביב.-לגאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל
 

, ט לתכנון אזורי תעשייה ברי קיימאמפר( 2016מינהל אזורי תעשייה ומינהל סביבה ופיתוח בר קיימא )
 .משרד הכלכלה והתעשייה

 

 איורים מקורות של

 
 איור - אקוסיסטם

https://www.slideshare.net/rajaramank9/industry-40-for-beginners 

 
התעשייתיות מהפכותוה חכם מפעל -איורים   

https://motherboard.vice.com/en_us/article/4x3p43/life-after-the-fourth-industrial-

revolution 

 
 
 
 
 
 

 תודות
 

אילן, -לגאוגרפיה וסביבה באוניברסיטת בר מחלקהוה ידעלמדע התודתי נתונה לשתי בוגרות החוג 

בבסיס הדו"ח ובקידום  יםהעומד יםרושל ריימונד ומאיה בלאו, על סיוע באיסוף וסיכום חומר

למנהלי אזורי התעשייה אשר רואיינו והציגו את עמדותיהם ותפישתם. הראיונות עם בעלי תפקיד. 

. לאורך העבודה על החיבור עם משרד הכלכלה והתעשייה ועל עצותיו המועילות ליאיר דמבינסקי

על הליווי המתודי, על החומרים שנשלחו אלי ועל האוזן הל אזורי תעשייה נבמילמתן רטנר וצוותו 

 הקשובה לשאלותיי.

 

 פרופסור )אמריטוס( מיכאל סופר

 אילן-המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר

 

https://www.slideshare.net/rajaramank9/industry-40-for-beginners
https://motherboard.vice.com/en_us/article/4x3p43/life-after-the-fourth-industrial-revolution
https://motherboard.vice.com/en_us/article/4x3p43/life-after-the-fourth-industrial-revolution

	5. פרופסור דני צ'מנסקי, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, חיפה; ראש ביה"ס לניהול וראש החוג לכלכלה, המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו.

