
מהלך ההתחדשות העירונית
שתטפל  עירונית  חברה  להקים  מוצע 
המגורים  בתחום  ההתחדשות  בנושא 
את  תקדם  החברה  ביישוב.  והמוסדות 
העיר  מרכז  של  והציפוף  ההתחדשות 
המשתנה.  למציאות  בהתאם  בשלבים, 
הפתרונות  את  ותתאים  תבחן  החברה 
כדי  שנים(,   5-10( לעת  מעת  המוצעים 
וקהילתית,  קומפקטית  עיר  על  לשמור 
מיטבי  באופן  תושביה  את  המשרתת 
כולל  מתאים  דירות  לתמהיל  ודואגת 

מלאי של דירות קטנות.
מוצע להשתמש בקרקע הפנויה סמוך 
חניה  למגרשי  המשמשת  העיר  לכיכר 
עצומים כדי לצופף את המרכז ולקדם 

את תהליך ההתחדשות. 
התכנית מציעה לחלק את מרחב מרכז העיר למתחמים שאינם 
ברצף גיאוגרפי בהכרח, שיטה זו תאפשר שני מסלולי פעולה:
 מסלול בינוי-פינוי-בינוי: שבו בונים מבנים חדשים על קרקע 
חדשים  בניינים  במקומם  ובונים  קיימים  בניינים  מפנים  פנויה, 

להמשך התהליך. 
 מסלול המטלה הציבורית: התניית בניה של בניינים חדשים 
)בדומה  קיימים  מבנים  וישופרו  יחוזקו  שבה  ציבורית  במטלה 

לתמ"א 38(.
בהצעה זו מוצג שלב ראשון לציפוף  במרכז העיר שיאפשר מילוי 
בין המרקם  לחיבור  של אזורים דלילים. התכנון מציע שלבים 
הקיים לבינוי החדש. בדרך זו, ניתן להתאים את שיטות הפעולה 

המוצעות, למה שעובד ולמה שנדרש. 
של  לתוספת  להגיע  ניתן  זה,  בשלב  המוצג  התכנון  במסגרת 

מעל ל-500 יח"ד.

  מתחם בית העם
בית התרבות ואולם האירועים הראשון שהוקם בירוחם, 
בשנות ה-50. המבנה בן קומה אחת ומכיל אולם מרכזי 
וחדרי סמך אחדים. האדריכלות הצנועה אך מכובדת 
אופייניים  אלמנטים  לזהות  ניתן  לתקופה.  אופיינית 
ושימוש עדין באבן ובטיח. במהלך השנים השימושים 
בשנים  המתפתח.  היישוב  צרכי  לפי  השתנו  בבניין 
האחרונות שימש הבניין את עמותת "טרמינל  העיצוב". 
בסמוך לבית העם ניצב בניין בזק, שסיים את תפקידו 
המקורי עם המעבר לטכנולוגיות תקשורת מתקדמות, 
ומצפון מגרש חניה ענק המשמש לשוק עירוני יומיים 

בשבוע.
בהצעה זו אנחנו מבקשים לשמר את מבנה בית העם, 
להוסיף לו אגף ולהסב את השימוש בו למרכז יצירה 
ואומנות בתחומי האומנות הפלסטית, אומנויות הבמה 
מקומיות,  להקות  צעירים,  לאמנים  חלל   - והמוסיקה 
הפרויקט  גם את  שיוכל לשרת  ומקום  תצוגה  מקום 

המוצע "אטלייה לאומנים".
בניין בזק הסמוך יהפוך למרכז יזמות בתחומי ההיי-טק 
בקומת הקרקע לכיוון רחוב בורנשטיין תתווסף חזית 
מסחרית. במגרש החניה הצפוני יוקמו בנייני מגורים, 
מסחרית  קרקע  קומת  תהיה  המערבי  לבניין  כאשר 

שתיצור דופן מסחרית לאזור השוק.

 מלון ״לנוח במדבר״
הסבת מבני השיכון שמצפון לכיכר העיר למלון עירוני הנשען על הכיכר, ניזון ממנה 

ומזין אותה. המלון ישרת מגוון קהלים:
 מבקרים דתיים המגיעים לשמחות )שבת חתן( 

 הורים ומשפחות המגיעות לבקר את בניהן בעיר הבה"דים 
 מרכז השתלמויות לקבוצות מקצועיות

 מטיילים במדבר 
 מלון רוכבי אופניים

 A דיירי הדירות שיוסבו למלון יקבלו דירות במסגרת פרויקט בינוי-פינוי-בינוי במתחם
של ההתחדשות העירונית.

 מתחם מרכז הצעירים
בית  מתחם  את  לחזק  מוצע  בורנשטיין,  רחוב  לאורך  השימושים  את  לעבות  כדי 
הצעירים ולמקם בסמוך אליו את מרכז התעסוקה לנשים ומרכז הכשרות מקצועי. 
חברות  יוכלו  שממנה  העיר  בלב  שונים  בתחומים  ליזמות  חממה  ליצור  זה  באופן 
ועסקים שיתפתחו לעבור לאזור התעשייה עם הבשלתם, או למיקומים אחרים לאורך 

הרחוב.

חניה ונגישות
כדי לייצר עיר קומפקטית ונגישה המיועדת לאנשים, הצעה זו משתמשת במגרשי החניה הסמוכים 
יונגש  ולכן  יחסית,  שטוח  ירוחם  של  המרכזי  החלק  שימושים.  ערוב  ויצירת  לעיבוי  העיר  לכיכר 
באמצעות צירים ירוקים מוצלים ונעימים לתנועה ברגל, באופניים ובקלאב קאר, לכיוון מרכז העיר 

ורחוב בורנשטיין, ובכך יקטן הצורך במכוניות ומקומות חניה.  
בנוסף, עתיד השימוש במכונית צפוי להשתנות, צפויות יותר מכוניות שיתופיות ואוטונומיות וכן דגמי 

תחבורה מתקדמת נוספים שייתרו את הצורך בכמות גדולה של מקומות חנייה.

 שוק
השוק העירוני ימשיך לפעול יומיים בשבוע בסמוך לכיכר העיר. 
רחבת החניה הסמוכה לכיכר מתוכננת כך שהיא יכולה לשמש 
חיבור  מתחלפים.  לירידים  אזור  או  מוצל,  דוכנים  לשוק  גם 
פתיחת  באמצעות  הרחבה  אל  בורנשטיין  ורחוב  העיר  כיכר 
הדופן המזרחית בכיכר והוספת מדרגות רחבות לכיכר ולרחוב, 

מאפשרים לייצר חיבור ויזואלי ופיסי בין החללים העירוניים. 

התכנסות וחיזוק רחוב בורנשטיין כ״לב הישוב״
ידיים שלאורכו מתרכזים מבני ציבור  רחוב בורנשטיין נבנה כציר רחב 
יוכל לתמוך בצרכי  תוואי הרחוב הקיים  ומסחר.  וקהילה, חינוך, תרבות 
העיר הגדלה. לצורך זה, אנו מציעים להעצים ולהגדיר את הרחוב ולעודד 

הליכה ברגל בכמה אמצעים:  
 הוספת רצועת מסחר בקומת הקרקע לאורך הרחוב בקו בניין 0.

 עיבוי השימושים ויצירת דופן פעילה לרחוב.
 הוספת אלמנט הצללה אורכי לאורך הדופן הדרומית של הרחוב.

 שתילת עצי צל ופיתוח נופי.
 תוספת קיוסקים )Follies( לאורך הרחוב.

 יצירת כיכרות וחצרות עירוניות שיתרמו לחיזוקו של הציר. 
 הגדרת נתיבי תנועה לסוגיה.
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מתחם בית העם ˇ מפלס קרקע ˇ קנ״מ 1:250

  חזית לב העיר ˇ קנ״מ 1:500

כיכר השוק, מבט מצפון/מזרח

מבט על מכיוון דרום/מזרח

רח׳ בורנשטיין, מבט ממזרח

בית העם, מבט מדרום/מערב
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