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  4152מאי  - בפרייבורג, גרמניה 51-סיכום סיור פורום ה

 
 

 על המשלחת
 

, גרמניה. הסיור אורגן ימים בפרייבורג 3יצאה משלחת ישראלית לסיור מקצועי בן  2014במאי 
על ידי המועצה הישראלית לבנייה ירוקה וד"ר אשר וטורי מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, 

 "אורבונד"גרמניה וחברת -בשיתוף עם קבוצת ד"ר עדנה פשר, לשכת המסחר והתעשייה ישראל
 שנתנה חסות לסיור. 

 
ד מתנהלת העיר שנחשבת מהי עיר מקיימת ולראות בעינינו כיצמקרוב הסיור ללמוד  מטרת

 מקיימת ביותר בגרמניה ובעולם כולו. ללירוקה ו
 

שונים,  משתתפים, בניהם אדריכלים ואדריכלי נוף, יזמים, נציגי ארגונים 40-בסיור לקחו חלק כ
טעם נציגת משרד הכלכלה ונציגים של רשויות מקומיות )עיריית חולון ועיריית אשקלון(. מ

ודניה ואקנין, מרכזת פרויקט  15-עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ההשתתפו בסיור  15-פורום ה
 אמנת האקלים. 

 
 מנחים ומרצים שלקחו חלק במשלחת: 

 .ד"ר אשר וטורי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל 

  .ליטל כרמל, מנהלת בית הספר לבנייה ירוקה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה 

 .דיטר סולמון, ראש עיריית פרייבורג 

 עיריית פרייבורג.סימונה פלאוף, ראש תוכנית הקיימות של פרייבורג , 

  אסטריד מאייר, מדריכת סיורי קיימות בפרייבורג, חברתFuture Lab. 

 ברנד דלמן, מנכ"ל החברה הכלכלית של פרייבורג. 

 יזם מתכנן ומנהל פרויקטים לדיור ברינפלד. אדר' וולפגנג פריי , 
 
במהלך הסיור וכן שהתקיימו  נה לסיור, ההרצאות והמפגשיםום זה מבוסס על מפגש ההכסיכ

 על מספר מקורות נוספים )ראו פירוט מטה(.
 

  קובץ "סיכום בתמונות" המציג את התמונות מן הביקור.לסיכום זה מצורף 
 
 

  העיר פרייבורג
  

מערב גרמניה, בלב אזור היער השחור ובסמוך למשולש -ממוקמת בדרום העיר פרייבורג
 140-תושבים בשטח שיפוט של כ 220,000-הגבולות של צרפת, שוויץ וגרמניה. בעיר מתגוררים כ

-מוגדרים כשטחי יער )לשם השוואה, שטח השיפוט של תל אביב הוא כמהם  40%קמ"ר, כאשר 
 קמ"ר בלבד(.  51
 

מספר לחילופי שלטון של ידעה העיר פרייבורג תהפוכות רבות והייתה נתונה מבחינה היסטורית, 
ספרד, שבדיה, אוסטריה וצרפת(. במלחמת העולם השנייה נפגעה העיר בצורה בניהן מעצמות )

, ערב איחודה של גרמניה. עד 1990קשה ביותר ונכבשה על ידי צרפת שהחזיקה בשטח זה עד 
 תיות על העיר והאזור מבחינות רבות. עצם היום הזה ניכרות השפעות צרפ

 
לעיסוק בתחומי איכות הסביבה והקיימות, אשר הפך הנוגע לפרייבורג מסורת ארוכה בכל 

העירוני וחלק בלתי נפרד מהמיתוג של העיר. את הניצנים הראשונים   DNA-להיות חלק מה
עירייה אשר פעל  עם כניסתו לתפקיד של ראש, 70-לעיסוק בקיימות ניתן לזהות כבר בשנות ה

, אלא נבעו תמתוך מודעות סביבתי דווקא לפיתוח שבילי אופניים בעיר. פעולות אלו לא נעשו
בראש ובראשונה מרצונו של ראש העיר להתאים את תשתיות העירוניות על מנת להקל על אשתו 

 . ..וילדיו שנהגו להתנייד באופניים ברחבי העיר
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נגד היוזמה הציבורי אך נקודת המפנה העיקרית הייתה בסוף אותו העשור, עם פרוץ המאבק 
החל לעורר ולפתח כיווני , שנחל הצלחה, להקמת תחנת כוח גרעינית בסמוך לעיר. מאבק זה

אחד התחומים המפותחים ביותר בפרייבורג עד היום.  ,מחשבה בתחום האנרגיה המתחדשת
שפרייבורג זוכה לקרינת השמש הגבוהה בגרמניה תרמה לפיתוח עובדה גם הבנוסף, יש לציין כי 

 התחום. 
 
עיריית פרייבורג, תפקיד לראשות עם היבחרו של דיטר סולמון  ,חלה התקדמות נוספת 2002-ב

התקיימו בחירות והוא נבחר שוב(. בפרייבורג  2014)במאי  שנים 12כבר עד היום, בו הוא מכהן 
לו היא משויכת, מהווה מפלגת הירוקים רוב והיא זו הנמצאת  וירטמברג-באדן עצמה ובמחוז

 היום במוקדי הכוח והשליטה. 
 

שילוב ייחודי זה, של הפוליטיקה, הגיאוגרפיה, ההיסטוריה והנתונים הפיזיים והטבעיים של 
האזור תרמו כולם להבניית תפיסת הקיימות הייחודית ממנה נהנית העיר. תפיסה זו היא כה 
מפותחת, עד שהעירייה מפעילה מחלקת תיירות שלמה למשלחות המגיעות מכל רחבי העולם 

  ללמוד מהנעשה בעיר.
 

, אך היא גם אחת העיר הענייה השנייה בדרום גרמניה מבחינת הכנסות לנפשהיא פרייבורג 
מתושבי העיר הם סטודנטים  18%-כ הערים היקרות בגרמניה מבחינת הנדל"ן ויוקר המחייה.

( הלומדים במגוון הקמפוסים והמוסדות האקדמיים הפזורים בעיר. לפיכך, ובשל 40,000-)כ
ג אין כמעט תעשייה )מסיבות היסטורית הקשורות במלחמת העולם השנייה( העובדה שבפרייבור

 רוב מקורות הפרנסה של העיר מבוססים על מחקר, אקדמיה, תיירות ושירותים. 
 

קיימא, כאלו -לפיכך, אחד האתגרים המרכזיים של פרייבורג הוא יצירה של מקומות עבודה ברי
עיר ירוקה ומקיימת היא עיר תפיסה כי  , מתוךלהשאיר את הסטודנטים בעירשיש בכוחם 

 Ecology-המאפשרת צמיחה. עיקרון זה מעוגן במודל הכלכלי של העיר שפועל תחת הסיסמא 

Creates Economyשנים האחרונות  35-. ואכן, הצליחה העיר לייצר לא מעט מקומות עבודה ב
ודה וצמיחה כלכלית. ופרייבורג סומנה כעיר הבולטת ביותר במחוז מבחינת ייצור מקומות עב

מקומות עבודה  12,000-תפתח בצורה משמעותית וייצר כשוק האנרגיה הסולארית הלמשל, כך 
 .חברות שונות העוסקות בתחום 2000-בכ
 
 

 פעילות עיריית פרייבורג לקידום קיימות עירונית
 

 12תת על גישה אינטגרטיבית רחבה הכוללת תתוכנית הקיימות של עיריית פרייבורג מוש
 עקרונות יסוד הנוגעים לכלל הפעילות העירוניות היומיומית:

 
 שונות וגיוון, ביטחון וסובלנות (1

 עיר של שכונות  (2

 קצרים עיר של מרחקים  (3

 תחבורה ציבורית וצפיפות (4

  יתאיכות עיצוב (5

 חינוך, מדע ותרבות (6

  עבודהותעשייה  (7

 טבע וסביבה  (8

 פיתוח חזון לטווח הארוך (9

 תקשורת והשתתפות תושבים (10
 אמינות, מחויבות והוגנות (11

 שותפויות ושיתופי פעולה (12
 

מטרות קיימות לעיר(, כולן  60מטרות משנה )סך הכל  5עקרונות הללו נגזרות העבור כל אחד מ
מנוטרים באופן תקופתי )לפירוט נוסף על שטרות מדידות עם יעדים ברורים מנוסחות כמ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%93%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%93%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%92
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אשר מפורסם לכל מטרה מוצמד גם תקציב ייעודי, (. כאןעקרונות הקיימות של פרייבורג לחצו 
 כחלק מעיקרון השקיפות אליו מחויבת העירייה.באתר האינטרנט העירוני, 

 
קיימא של העיר, אשר -המחלקה לפיתוח ברל ידי תוכנית הקיימות של פרייבורג מנוהלת ע

המקבל דיווח תקופתי על ההתקדמות בתהליך. יש לציין כי  ,שוטף עם ראש העיר נמצאת בקשר
שלא  למרותאנשים.  2-3-מנוהל על ידי מחלקה קטנה במיוחד בה עובדים ככולו התחום 

הקיימות ואיכות הסביבה בפרייבורג תחום שאבי כוח אדם גדולים למחלקה זו, מוקדשים מ
ל הפעילות העיריות היא להעירייה, כך שכמעט כבקרב עובדי ביותר מוטמע באופן עמוק 
 באוריינטציה מקיימת. 

 
ל מנת לממש את החזון כן, יש לציין כי גם החברה הכלכלית של פרייבורג נרתמה כולה ע-כמו

תחבורה ציבורית, שבילי אופניים, אנרגיה לפיתוח תשתיות לא פועלת רבות העירוני והי
 מתחדשת וקידום הצמיחה הכלכלית בעיר.

 
 פלטפורמותת פרייבורג מגוון ילצד הפעילות של מחלקת הקיימות העירונית, מפעילה עירי

שתפקידה  "העוסקות בנושא. כך למשל, פיתחו בפרייבורג מודל של "מועצת קיימות עירונית
קבוצות אינטרס  4להכין עבור העירייה המלצות בתחום הסביבה והקיימות. מועצה זו מכילה 

עירייה, מומחים שונים שזוהו כבעלות חשיבות מכרעת בקידום הנושא: נבחרי ציבור, עובדי 
פלטפורמה נוספת שיזם ראש עיריית לכלל הנציגים במועצה יש זכות הצבעה.  – וחברה אזרחית

ג הוקמה כחלק מתהליך הידברות של מספר ראשי ערים שחברו יחד בנושאי סביבה פרייבור
 וקיימות אשר עיקר עבודתם מכוונת כלפי השלטון המרכזי . 

 
עיריית פרייבורג גם פעילה ברמה הבינלאומית. בדומה לערים רבות בעולם )ובכללן גם רשויות 

של הארגון  CCP (Cites for Climate Protection )-(, הצטרפה העירייה לקמפיין ה15-פורום ה
הכולל חתימה על אמנה המחייבת הפחתת פליטות גזי חממה, הצבת יעדי , ICLEIהבינלאומי 

עיריית כן, -הפחתה כמותיים והכנת תוכנית פעולה עירונית לצורך השגת יעדים אלו. כמו
, אמנה המתמקדת בהתייעלות אנרגטית Covenant of Mayors-פרייבורג חתומה גם על ה
 . ושימוש באנרגיות מתחדשות

 
 

 מקרי בוחן ודוגמאות לעירוניות מקיימת בפרייבורג 
 

 תכנון עירוני
הטמעת בג לא הייתה מעולם תוכנית מתאר או תוכנית פיזית אחרת העוסקת בסביבה ורלפרייבו

של הקיימות עם זאת, ניתן לראות כי התכנון העירוני כולו מטמיע היטב את עקרונות קיימות. 
כי פרייבורג מיישמת באדיקות את העקרונות של "עיר של מרחקים להתרשם ניתן  העיר.

קצרים", שימור של טבע וסביבה, קידום תחבורה ציבורית ושבילי אופניים על פני הרכב הפרטי, 
 טווח ועוד.  -, מתן דגש על איכות עיצובית, הנחלת מחשבה ארוכתהגדלת הצפיפות העירונית

 
העיר פרייבורג בנויה במעין צורת כוכב, כאשר "לשונות" שטחים טבעיים חודרים אל תוך העיר 
ומאפשרים לכל התושבים גישה לחורש היער השחור במרחק הליכה קצר יחסית. למרות 

רייה עצמה מעוניינת יהם זמינים לבינוי, העששטחים אלו הם בתחום המוניציפאלי של העיר ו
המרקם העירוני הבנוי. אחת ההחלטות המרכזיות את מירב הפיתוח אל תוך ולהכווין לשמרם 

קבעה כי ייבנו דירות קטנות יותר  ,המשקפת את מדיניות העירייה בהקשר זה ,של העירייה
על  ות הבאיםתודות לדורבמבנים גבוהים וכך יישמרו שטחים פתוחים בתוך העיר שיישארו כע

 לא יצטרכו לגלוש לשטחים הפתוחים גם בעוד מספר שנים.  מנת שאלו
 

מרכז העיר של פרייבורג ממוקם בלבו של ה"כוכב" וכולל את תחנת הרכבת המרכזית של העיר 
הרחבה בנוגע בהמשך סגור לתנועה של רכבים פרטיים )ראו שואת מרכז העיר ההיסטורי 

ל פרייבורג(. האזור שוחזר ברובו על פי המתווה העירוני מימי הביניים למדיניות התחבורה ש
שנהרס כמעט כליל בהפצצות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. מתווה זה מבוסס על שני 

חלקים: ברבע הראשון  4-רחובות אורך ורוחב מרכזיים המחלקים את העיר ההיסטורית ל
פורסמת של העיר; ברבע השני מבנה העירייה, מרוכזים מבני הדת והקתדרלה המרשימה והמ

http://www.academyofurbanism.org.uk/freiburg-charter/
http://www.covenantofmayors.eu/
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מבני השלטון ומוסדות התרבות; ברבע השלישי נמצאת האוניברסיטה; וברבע הרביעי של העיר 
 מצויים בעלי המלאכה.

 
 על מנת לשמור על עיקרון של "עיר של מרחקים קצרים", עיריית פרייבורג מעניקה התייחסות

איתנה מול לחצי יזמים שהיו העירייה  עמדהמשל, . כך לשל מרכז העיר לאזור זהמיוחדת 
מעוניינים לבנות קניון בעיר והתנגדה למהלך מתוך החשש כי מרכז קניות יאפיל על מרכז העיר 

בכל , מהווה מרכז העיר מוקד משיכה אליו מגיעים ואכן, בשל אופיוההיסטורית וייפגע בייחודו. 
לקנות בשוק היפים,  ברחובות לטייל יכדבסוף שבוע תושבים רבים מפרייבורג והסביבה 

ד מבתי הקפה חמידי יום שבת ברחבה שלמרגלות הקתדרלה ולשבת בא םשמתקייהאיכרים 
 שמציעה העיר. 

 
עיקרון נוסף שמיושם במרכז העיר ההיסטורי של פרייבורג הוא עיקרון האיכות העיצובית. 

. עם תהליך השיקום של הרחובותבתעלות עיליות, מהבתים לאורכם של בעיר בעבר, זרם הביוב 
התעלות, שבעבר נחשבו מובילות מי גשמים ושלגים מופשרים. העיר שומרו תעלות אלו ועתה הן 

ואחד מסמליה של העיר. כך, פתרון עיצובי זה מייצר אווירה  למשאבלמטרד עירוני הפכו 
דלג מעליהם ולבתעלות אלו יט סירות קטנות עיר ההיסטורית ומאפשר לילדים להשברחובות ה

גם מבוגרים נהנים מתעלות אלו ובימים חמים ניתן לראות לא מעט אנשים בעת ההליכה ברחוב. 
 משכשכים רגליהם במים ומתרעננים. 

 
 

 תחבורה 
ם על ירונות החשובים בפרייבורג היא העדפת התחבורה הציבורית ותחבורת האופניאחד העק

 32%ם המובילות באירופה בתחום: פני הרכב הפרטי. ואכן, פרייבורג היא אחת הערי
הולכים ברגל  23%באופניים,  27% ,בעיר משתמש ברכבים פרטיים לצורכי יוממותמהתושבים 

 משתמשים בתחבורה הציבורית המעולה שמציעה העיר.  18%-ו
 

העקרונות של ניהול עיר קומפקטית אשר ניתן  תפיסת התחבורה של העיר משולבת היטב עם
ודבר לחצות אותה בזריזות ומהירות. כל הפיתוח העירוני המשמעותי של העיר כפוף לעיקרון זה 

 יש לספק תחבורה ציבורית לאזור.  שאינו יוצא אל הפועל מבלי שיילקח בחשבון 
  

 המתממשקים, ת קלותרכבוקווים של  4על פרייבורג מבוסס מערך התחבורה הציבורית של 
לתחנת רכבת אחת לפחות הסמוכה  יש נגישותשל העיר מהתושבים  65%-ל .כולם במרכז העיר

מזינים או לשלב נסיעות אופניים עם נסיעה  יכולים להשתמש בקווי אוטובוסהיתר  .לביתם
מערך התחבורה הציבורית עצמו הוא מערך חכם, המגובה במערכת שילוט  בתחבורה ציבורית.

 אמין ונוח למשתמש.זמנת את מועדי הגעת הרכבות, המת
 

ואזורים רבים  אופניים שביליק"מ של  420 קיימים בעירמערך התחבורה של פרייבורג, לצד 
על אופניים אך  לרכיבהבעיר מוגדרים כ"אזורי מיתון תנועה", בהם אומנם אין תשתית ייעודית 

מהתושבים של פרייבורג  90%-כהמהירות הנמוכה בה נעים הרכבים מאפשרת רכיבה בטוחה. 
קמ"ש. במקומות אחרים, כמו  50-מתגוררים באזורים בהם המהירות המותרת היא מתחת ל

קמ"ש  5לעמוד על יכולה מקסימאלית לרכבים הבשכונת ואבון למשל, המהירות המותרת 
בטיח כי יישמר הסדר זה, מפעילה העירייה מערך אכיפה קפדני, עד כדי כך על מנת להבלבד. 

שאחת ההכנסות המשמעותיות של העירייה היא מקנסות שבגין דוחות תנועה )יש לציין כי 
 מערך האכיפה כולל גם רוכבי אופניים(. 

  
. מערב\חדרום ומזר\בצירי צפוןכיום מתכננים בעירייה הקמתן של שתי אוטוסטרדות לאופניים 

 מיליון אירו.  20העלות המשוערת של הפרויקט עומד בשלב זה על 
 

לשילוב קונקרטית ניים והתחבורה הציבורית לעיריית פרייבורג התייחסות בנוסף לשבילי האופ
הייתה אחת הערים הראשונות  תנועת הולכי רגל כחלק ממערך התחבורה של העיר. פרייבורג

 60-בגרמניה שסגרה את מרכז העיר לתנועת רכבים, כחלק מהמאבק בפרבור שהתחרש בשנות ה
בכל ערי העולם ובכללם ערי גרמניה. המחשבה שעמדה מאחורי סגירת מרכז העיר לתחבורה 

ות היא כי בדרך זו מרכז העיר יכול לתפקד כמקום מפגש להחלפת דעות ורעיונות, פעילוי
 חברתיות והחייאת השוק שפועל במרכז העיר עד עצם היום הזה.
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 אנרגיה ובנייה ירוקה
החשמל מייצור  10%עצמה  בפרייבורגמהאנרגיה בגרמניה מבוסס על מקורות מתחדשים.  27%

ית שמש )בעיקר פאנלים סולאריים על גגות וקירות במבנים(, רוח )טורבינות רוח ימגיע מאנרג
 אתי העיר( ומים. גדולות המצויות בפ

 
ירונית מפנה לתקני מחייב. המדיניות העירוקה אין תקן בנייה  ,פרייבורגאופן מעט מפתיע, בב

. דרישות אלו לכל מ''ר קוט"ש 55חשמל שנתית של בצריכת עמידה שדורשים  צריכת אנרגיה
מלוות במערכת של תמריצים, בעיקר ריביות נמוכות יותר במשכנתאות שמגובות בערבויות 

במידה וחורגים מכמות צריכת החשמל על המשתמשים  -מדינה. קיימים גם תמריצים שליליים 
מגוון רחב של למצוא לשלם תעריף גבוה יותר בחשבון החשמל. בהתאם לתקנות אלו, ניתן 

)הכולל הביטים   LEEDוגי אנרגיה שונים: מבנים שנבנים ע"פ תקן הבנייה הירוקה מבנים בדיר
 ועוד.  Plus Energyאנרגטיים וסביבתיים רחבים(, מבנים פסיביים ומבנים מסוג 

 
צריכת החשמל של המבנה נבדקת באמצעות סימולציות בעת הבנייה, אך קיימות גם בדיקות 

ך שאם מתברר כי יש חריגות בצריכת החשמל לאחר בניית המבנה והשימוש בפועל, כ
 משתמשים עלולים לאבד את ההטבות שעמדו לרשותם. ה
 

למרות שמשק האנרגיה בפרייבורג מפותח מאוד הוא אינו חף מבעיות ואתגרים. אחת הבעיות 
המרכזיות קשורות להצפה וויסות של הגריד. לפיכך, מתחילים להתקין בגרמניה תקנים 

לים חדשים לרכוש גם סוללות שמאפשרות לאגור חשמל נמתקינים פאהדורשים מכל אלו ה
גם בזמנים ללא שמש )ימים חורפיים ולילות(.  בוהמופק מאנרגית השמש ולאפשר שימוש עודף 
כן, עולה הצורך להתחיל לפתח את רשת החשמל כרשת חכמה שתוכל לווסת את העומסים -כמו

מל זוללי אנרגיה דווקא במהלך היום בו רשת ולייצר חבילות תמריצים להפעלה של מכשירי חש
 החשמל מוצפת. 

 
 

 (Vaubanשכונת ואבון )
( והיא מהווה מודל לדוגמא שכונת ואבון נחשבת לשכונה הירוקה בעולם )ע"פ וועדת שנחאי

הוקמה תוך התייחסות להיבטים סביבתיים, שכונה מקיימת במלוא מובן המילה. השכונה ל
על בסיסו של המחנה הצבאי הצרפתי שעמד  1989-נבנתה ב אבוןוכלכליים וחברתיים כאחד. 

ב המבנים ו. ראת האזורבפרייבורג ופונה עם איחודה של גרמניה ועזיבתו של הצבא הצרפתי 
שומרו והפכו להיות מעונות סטודנטים ואחד מהם מהם הצבאיים אומנם נהרסו, אך כמה 

 מהווה בית קפה ומרכז קהילתי שכונתי. 
 

תושבים, רובם משפחות צעירות. ייחודה של השכונה נובע בראש  5,500-וררים כבואבון מתג
מהפיתוח של השכונה נעשה  80%ובראשונה מהעובדה כי היא תוכננה מראש עם התושבים. 

במודל שאינו יזמי, באמצעות התארגנויות של קבוצות הרוכשות יחד קרקע, מתקשרות עם 
ס המגורים המותאם להם, מבחינת הצרכים קאדריכלים וקבלנים ובונים יחד את קומפל

המשפחתיים והיכולות הכלכליות של כל משפחה. בתכנון קומפלקסים אלו ישנה גם התייחסות 
למרחב הציבורי המשותף, וכן גם לאפשרויות להכניס שימושים נוספים כמו משרדים, מסחר או 

 גני ילדים. 
 

ביטוי גם באופן קבלת ההחלטות חברתיים של ואבון באים לידי -האלמנטים הקהילתיים
 ,אזור המסחרי המרכזי של השכונה. לדוגמא, פורום התושבים קיבל החלטה כי הבשכונה
בו כלל  קואופרטיביינוהל במודל  ,המבוסס על אנרגיה מתחדשת ,ס ייחודי בפני עצמוקקומפל

 בחזרה לקהילה. עוברות ההכנסות מהמתחם 
 

דה, ברים, מעונות )גני ילדים, מגורים, מקומות עבועירוב שימושים בשכונת ואבון נבנתה 
 12-. כך למשל, הגובה של המבנים מוגבל לותכנונית, תוך הקפדה עיצובית סטודנטים ועוד(

מטרים בלבד. ואבון אינה ידידותית לרכבים פרטיים. בתוך השכונה עצמה אין מקומות חנייה 
י שעה בלבד לצורך פריקת ציוד, הובלה בכלל. למעשה, ניתן להגיע עם רכב ולחנות בשכונה לחצ

מקומות  800של דברים וכו'. לרשותם של תושבי ובאי השכונה עומדים שני מגרשי חנייה בהם 
כאשר המחשבה היא כי התנועה לשכונה תעשה באמצעות הרכבת הקלה שעוברת ברחוב חנייה, 

 הראשי, באופניים או בהליכה רגלית. 
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סה של מכוניות הגיע מהתושבים עצמם. כאשר החלו לבנות את לא תותר כנילואבון ההחלטה כי 

מסיבות משפטיות, היות וההחלטה נבעה העירייה העירייה התנגדה למהלך. התנגדות השכונה 
העמדה העירוניות להקצאת מקומות חנייה. בנוסף, אימצה העירייה גם את  נוגדת את התקנות
של השכונה שאולי ירצה גוע בדור העתיד חנייה עלול לפמקומות תכנון ללא הנורמטיבית כי 
אך יתקשה להפוך את ההחלטה ולהמציא פתרונות זמינים להבטחת מקומות  ,להכניס מכוניות

ייעוץ משפטי ומצאו פתרון יצירתי ב נעזרוהתושבים שנותרו בעמדתם החנייה המבוקשים. מנגד, 
ית של תושבי השכונה( שטח בור )הנמצא בבעלות פרטבו סימנו בדמות "חניות וירטואליות" 

מהווה עתודה קרקעית למקומות חנייה  ,עומד ריקשכיום  ,כיעוד קרקע של חנייה. שטח זה
כך גם חסכו המשפחות בואבון סכומי כסף לא מבוטלים בגין פיתוח  ו בעתיד.במידה ויידרש

 מקומות חנייה.  
 

מאוד, נעימה וקהילתית. נינוחה  נות תכנוניים אלו, האווירה בשכונת ואבוןכפועל יוצא מעקרו
העדר המכוניות וריבוי השטחים הפתוחים האיכותיים מאפשרים להורים ביטחון כי ילדיהם 

 יוכלו להתהלך או לנסוע באופניים בשכונה ללא חשש.
 

אנרגיה ממקורות מתחדשים )ראו  מבחינה סביבתית, ואבון מצטיינת בראש ובראשונה בייצור
בעלי צריכת אנרגיה נמוכה,  יש בה מבנים –לה הרחבה בנוגע למדיניות האנרגיה של העירייה( מע

המייצרים יותר אנרגיה ממה שהם  Plus Energy)בתים פסיביים( ומבני  Zero Energyמבני 
שתוכנן על ידי  Solar Settlementהמכונה ייחודי  מקומפלקסהאחרונים הינם חלק צורכים. 

מאופיינים בחזית דרומית  ,הבנויים ממעטפת עץ ,  (. מבנים אלוRolf Disch) ישהאדריכל רולף ד
ס"מ, מערכות אוויר צח  40פתוחה ומוצלת, חזית צפונית סגורה, קירות מבודדים בעובי של 

 או הקירות. \ופאנלים סולאריים על הגגות ו
 

נבנה כמעין ניסוי אשר ש בפאתי ואבון עומד גם ה"היליוטרופ", מבנה נוסף שנבנה על ידי רולף די
לחלוטין מבחינה אנרגטית. המבנה בנוי עצמאי ניתן להקים מבנה שהוא שלהוכיח על מנת 

בצורה מעוגלת ובנוי על ציר שמסתובב להפקה מיטבית של אנרגיה מהשמש, כאשר במידה 
המבנה מכיל גם מנגנון לטיהור לסטות מעט ולהפיק פחות אנרגיה.  והגריד מוצף המבנה יכול

מים אפורים ואפשרות לחימום להסקת עצים לחימום בימים בהם אנרגית השמש אינה 
 מספקת. 

 
פרט לתחום האנרגיה, התכנון של ואבון מתייחס גם לשימור של העצים הקיימים בשכונה 

לניהול מי הנגר שנאסף מגגות הבתים  ניתנה הדעת גםכן, -ונטיעה של עצים נוספים. כמו
 אורך הכבישים והשבילים הראשיים.  בתעלות ניקוז מיוחדות ל

 
 ( Rieselfeldשכונת ריזנפלד )

מזרחי של העיר, בסמוך ליער השחור )באופן יחסי לשכונות -ריזנפלד ממוקמת בקצה הצפון
 . בריזנפלד ניתן למצוא כשכונת מגורים קהילתית 1996-אחרות בעיר(. השכונה החלה להתפתח ב

החולקים תמהיל דירות מגוון הכולל דירות יוקרה, דירות מגורים סטנדרטיות ודיור בר השגה 
 את אותם מתחמים. 

 
בניגוד לואבון, בריזנפלד מודל הפיתוח הוא יזמי, אך משלב אלמנטים סביבתיים וקהילתיים. כך 

מורים לרכוש גם שטחים נוספים שא מחייבים את רוכשי הדירות בחלק מן המתחמים למשל, 
ייבים גם בעלי הדירות בדמי אחזקה ובמסגרת הסדר זה מחלהישאר פתוחים לטובת הקהילה. 

של שטחים אלו, אשר ממוקמים לרב בחצרות הפנימיות של הקומפלקסים. באמצעות מערכת 
חלקות ישנן  ניהול זו ניתן לקיים מגוון של פעילויות. כך למשל, ברבות מן החצרות הפנימיות 

 ושבים המגדלים מזון.חקלאיות של ת
  

-תרבותיבשדרה המרכזית של השכונה עובר קו רכבת קלה שמגיע עד לב השכונה בו עומד מרכז 
במרכז זה ישנה ספרייה ציבורית, חללים בהם  מתושבי השכונה. 250המנוהל ע"י קהילתי ייחודי 

זכאים חברים  הןלמתקיימת פעילות לילדים וקפיטריה שמגישה ארוחות צהריים מוזלות 
 בקואופרטיב המקדישים זמן להתנדבות בו. 
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אחד האלמנטים הסביבתיים המרשימים ביותר שמאפיינים את השכונה היא מערכת ניהול מי 
מי נגר אל עבר המובילה הנגר. השכונה כולה מרושתת בתעלות ניקוז בעלות קשת הצפה רחבה 

המים אל האדמה שמסננת אותם. מוחדרים שם השטחים הפתוחים הנמצאים בפאתי השכונה, 
רציני. עם שיקום השכונה הוקם  עירוני מטרדויצרו שטחים אלו לבעבר, זרמו מי ביוב גולמי 

מט"ש שמטהר את המים עד לרמת טיפול שלישונית ואלו מוזרמים בחזרה לנהר הריין 
יער בשיקום בית הגידול הייחודי שצמוד לשכונה ומחבר בינה לבין החשוב תפקיד וממלאים 
 השחור. 

 
כחלק מהתפיסה הסביבתית הייחודית שמאפיינת את תהליך תכנון השכונה, תכננו גם גגות 
ירוקים. אחת הדוגמאות המרשימות לגג ירוק הוא הגג של אולם הספורט הממוקם בלב 
השכונה. אולם זה חפור בחלקו באדמה והגג שלו היא כיפת דשא המהווה גבעה בה ילדים 

 יכולים לשחק. 
 

היבט סביבתי נוסף שבא לידי ביטוי בעת תכנון השכונה הוא הפן האנרגטי. במהלך הקמת 
השכונה התגלה כי מפעל שפועל בסמוך לשכונה פולט חום שיורי במסגרת פעילותו. המתכננים 

חבר את מערכת ההסקה המרכזית חשבו  כי ניתן לנצל את האנרגיה הזו ופנו למפעל בבקשה ל
ל את החום הנפלט לצורך חימום המבנים. הסתבר כי המפעל פולט של השכונה למפעל ולנצ

בנוסף, יש לציין כי כלל הבתים שנבנו  כמות חום מספקת לצורך חימום מרבית הבתים באזור.
 . Low Energyם ורובם עומדים ברמת יבשכונה נבנו בהתאם לתקנים האנרגטי

 
שנים מספר נג פריי עוסק מזה בריזנפלד מיושם גם מודל של תכנון חברתי. האדריכל וולפג

. פריי הוא יזם, אדריכל, קוסטרוקטור ומנהל בריזנפלד בפיתוח פרויקטים בעלי חזון חברתי
וכלה מהשלב הראשוני  , החל פרויקטים שיוזם, מתכנן, בונה ומנהל בעצמו את הפרויקטים

מאפשר  כלכלי לכל דבר ועניין(מודל בתקופת האכלוס כחברת אחזקה. המודל שהוא פיתח )
על  בחלקו הבנייה המבוססמשלב  –ליך התנים סביבתיים וחברתיים בכל שלב בלהכניס תכ

חומרים ממוחזרים, כלכלה מקומית והכנסת טכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות ועד לשלב 
אקונומי של התושבים ואף -התיווך בו הוא מדרג את דמי השכירות בהתאם למצב הסוציו

דמי השכירות במידה והשוכר מתנדב לבצע פעולות למען הקהילה. על מאפשר מנגנון הוזלה של 
 דירות בריזנפלד.  1,000-פי מודל זה נבנו כ

 
 

 לצורך כתיבת הסיכוםבהם נעשה שימוש מקורות נוספים 
  אתר עיריית פרייבורג- /,Lde/205243.htmlhttp://www.freiburg.de/pb 

 קיימא -מסמך העקרונות של פרייבורג לעירונית בת- 
charter-http://www.academyofurbanism.org.uk/freiburg/ 

  פרייבורג עיר ירוקה: גישות לקיימות- 
http://www.fwtm.freiburg.de/servlet/PB/show/1199617_l2/GreenCity.pdf 

  סקירה על פרייבורג באתרMaking Cities Livable - 
vision-city-http://www.livablecities.org/articles/freiburg 

  .סיכום הביקור של פרייבורג של ליטל כרמל מהמועצה הישראלית לבנייה ירוקה 

 
 

 תודות
 ליטל כרמל ואשר וטורי

 
 

 כתבה: דניה ואקנין
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