
 מקרה מבחן לעיר מקיימת   – פרייבורג



 כרטיס ביקור – פרייבורג

Freiburg  



 ...קצת היסטוריה

 העיר – פוליטיות תהפוכות של היסטוריה

 ,צרפתית ,אוסטרית שליטה בין עברה

  מדינות מספר ובין שבדית ,ספרדית

 .הגרמנית בקונפדרציה חברות

 כבדים נזקים – השנייה העולם מלחמת

 בעלות של ההפצצות בעקבות לעיר

    .הברית

שיקום אינטנסיבי שהתבסס   - 70-שנות ה

על הכנסת אלמנטים מודרניים תוך שימור  

המתווה העירוני הקיים והתייחסות  

 .  להיבטים אדריכליים מסורתיים

  כיבוש – השנייה העולם מלחמת לאחר

-הימי העיר של השיקום ותחילת צרפתי

   .בינמיית
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 ירוקהפוליטיקה 
 האופניים שבילי רשת פיתוח – 70-ה שנות•

 ראש של לעניין גבוהה מודעות בעקבות

  .דאז העיר

 

 בפרייבורג המוניות הפגנות – 1973•

 להקים הממשל כוונת כנגד וסביבותיה

 של התבססות .באזור גרעינית כוח תחנת

  .רחבה סביבתית תנועה

 

 הירוקים מפלגת של ניצחון – 2002•

  ,העיר ראש של כהונתו ותחילת בבחירות

 .היום עד בתפקיד המכהן סולמון דיטר

 

 



 אקלים
פרייבורג והסביבה ממוקמות באזור בו  . אקלים נוח יחסית

 .קרינת השמש היא הגבוהה בגרמניה



   פרייבורגהמתכון המנצח של 



מרכז העיר  

 ההיסטורי

 ואבוןשכונת 
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+  מטרות לקיימות  60

תקציב ייעודי  + מדדים 

 לכל מדד



 תוכנית הקיימות של פרייבורג

   קצרים מרחקים של עיר
 

 

 

 

  העירונים והמתקנים השירותים התאמת

  החזון את שיגשים באופן והחדשים הקיימים

 .קומפקטית עיר של

 

  הליכה במרחקי התשתיות רשת כל הנגשת

  ושיפור פרטי ברכב השימוש צמצום לצורך

 .הסביבה איכות

 

  ,ציבורית תחבורה לפיתוח עדיפות תינתן

  כבישים פני על אופניים שבילי רשת ,מדרכות

   .פרטי לרכב ותשתיות



 תוכנית הקיימות של פרייבורג

 וסביבה טבע

 

 

 

 
  נבון שימוש ,ביולוגי מגוון על שמירה

  ובריאה משגשגת סביבה וקידום במשאבים

   .עירוני לפיתוח חיונית

 

  מחויבים לפיתוח המיועדים האזורים כל

  יישום בטרם הסביבה על ההשפעות בבחינת

  את בחשבון ייקחו אלו הערכות .התוכניות

  וכן הגידול בבתי הפוטנציאלית הפגיעה

  ההיסטורית לחשיבות הנוגעים שיקולים

 .האזור של והתרבותית



 תוכנית הקיימות של פרייבורג

   טווח ארוך חזון
 

 

 

  מתוך לבוא חייב עקבי עירוני ופיתוח תכנון

  העיר של העבר על מתבסס אשר ,ברור חזון

   .קדימה רבות שנים ומסתכל

 

  תלויות יהיו העיר של פניה כי להימנע יש

  כל .פוליטיות ומגמות חולפים בטרנדים

 לקחת חייב העירוני המרקם של התפתחות

  הבאים הדורות של הצרכים את בחשבון

 .החדש את וחוגג הישן את שמשמר באופן

 

  ומודעות והמשכיות עקביות על שמירה

  חשיבות בעלי הם העירוניות למורכבויות

 .לעתיד הפונה מקיימת עיר לפיתוח



 ניהול תחום הקיימות בפרייבורג 

 

 ,ציבור נבחרי – פרייבורג של הקיימות מועצת

 .אזרחית חברה ,מקצוע ובעלי מומחים עירייה עובדי

 לעירייה ממליצים והם הצבעה זכות בעלי כולם

   .הארוך לטווח ומדיניות פרויקטים למגוון בנוגע

 

  השלטון עם הידברות לצורך ערים ראשי של פ"שת

 .סביבה ואיכות קיימות בתחומי המרכזי

 

  מגוון אמנת ,איקלי של CCP – בינלאומית אמנות

 ...ועוד  covenant of mayors ,ביולוגי

 



 מרכז העיר  



  אך מכוניות לתנועת סגור העיר מרכז•

  של העיקריים המוקדים אחד בו עוברת

 .הציבורית התחבורה הצטלבות

 

    הערים מרכזי את משמר עירוני תכנון•

  .(קניות מרכזי של לבנייה התנגדות)
 

 הדת ומוסדות עירייה ,אונברסיטה •

   .הליכה במרחק

 

 .למשאב ממטרד – המים תעלות•



 
 
 

 אנרגיה ובנייה ירוקה
 
 

  מגיע בפרייבורג האנרגיה מייצור 10%
 המחוברים מתחדשים ממקורות

  .לגריד
 

 .מחייב בנייה תקן אין בפרייבורג
 לתקני מפנה העירונית המדיניות

  .אנרגיה צריכת
 

 בצריכת עמידה – בתקן הדרישה
 ר''מ לכל שעה\קילוואט 55 של חשמל
 .בתמריצים מלווה – לשנה

 
 בהתאם בנייה של רחב מגוון

  ,פסיביים מבנים :אנרגטיים לביצועים
Plus Energy, LEED ועוד. 

 
 .הגריד של וויסות הצפה  :מרכזי אתגר

 

 

 

 

 

 

 

 



 תחבורה ציבורית ואופניים  

 
  בפרייבורג מהתושבים 32%

 ,פרטי ברכב בעיר מתניד
 ציבורית בתחבורה היתר

  ,(27%) אופניים ,(18%)
  (23%) וברגל

 
  החלו 70-ה משנות החל

 .אופניים שבילי לסלול
 500 של ליעד להגיע הכוונה

 .שבילים של מ"ק
 

  אוטוסטרדת – בתכנון
 דרום\צפון בצירי אופניים

   .מערב\ומזרח
 

 .ואמינה חכמה צ"תח
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ריזנפלד

 מזרחי-הצפון בקצה הממוקמת שכונה•
   .לטבע סמוך – העיר של

 
 .1996-מ החל להתפתח החלה•

 
 דירות ,השגה בר דיור :דיור תמהיל•

 באותם יוקרה ודירות סטנדרטיות
 .המתחמים

 



 ריזנפלד
  מרושתת השכונה - נגר מי ניהול•

 לשטחים מובילות אשר ניקוז בתעלות
 .טבעי פילטר המהווים פתוחים

 
 י"ע נעשה בשכונה הבתים חימום •

 מפעל של השיורי החום הסעת
   .באזור הפועל

 
  עומד השכונה בלב - קהילתי דגש•

 250 י"ע המנוהל ייחודי קהילתי מרכז
 .השכונה מתושבי

 
 לפני מתחת הנמצא ספורט אולם•

 גבעת משמש הגג כאשר הקרקע
 .השכונה ילדי של למשחקים דשא

 
 



 (  Vauban)ואבון 

 צרפתי צבאי מחנה על 1989-ב נבנתה•

   .שפונה

 

  משפחות בעיקר ,תושבים 5,500•

 .צעירות

 

  המילה מובן במלוא מקיימת שכונה•

 וחברה כלכלה ,לסביבה מתייחסת

 

 השכונה הירוקה בעולם



 

 

 

 

 

  בשכונה .השכונה בתוך חנייה מקומות אין•

  בלבד מכוניות 800 בהם מגרשים 2 יש

   .לחנות יכולות

 

 ורשת מעולה צ"תח עם מרכזית שדרה•

 .ברגל הליכה המעודדת ודרכים כבישים

 

 ,מגורים ,ילדים גני) שימושים עירוב•

 סטודנטים מעונות ,ברים ,עבודה מקומות

 .(ועוד

 

 עצים ונטיעת במקום העצים על שמירה•

   .נוספים

 

  לתעלות מהגגות שנאסף נגר מי ניהול•

 .ניקוז

 

 

 

 

 עקרנות הפרוגרמה של ואבון



 ואבון 
 שכונה קהילתית  

 עם מראש בוצע השכונה של התכנון•

 ויכולתם לצריכהם בהתאם – התושבים

   .הכלכלית

 נוצר השכונה של מהפיתוח 80%•

 קהילתיות התארגנויות באמצעות

 את יחדיו ובונות קרקע יחד הרוכשות

 לקבוצות בדומה) המגורים קומפלקס

   .יזמי פיתוח באמצעות היתר ,(רכישה

   .קואופרטיבי מסחר•



   ?אז איך עושים ואבון באשקלון

 ?ובראשון לציון

  ?ובחולון


