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עירונית.  התחדשות  לתהליך  קלאסית  דוגמא  היא  מרום,  נווה  כיכר 
מדובר במרכז עסקים ובילויים ותיק בלב רמת גן, שמונה חנויות, בתי 

קפה, סופרמרקט, בנק ועוד...
המבנים היו ישנים ומוזנחים, הקירות והעמודים דהו והתקלפו. העירייה 
החליטה על שיקום ו”מתיחת פנים” של הכיכר. היא רתמה את משרד 
של  הכולל  השיפוץ  את  ועיצב  שתכנן  “לנד-ארט”,  נוף  אדריכלות 

הכיכר, לאחר מכן העירייה יצאה במכרזים.
הקירות,  חיפוי  במכרז של  זכתה  בע”מ  שגב תעשיות  אם  אי  חברת 

העמודים ופרגולות הצללה.
והתקנות  ייצור  עיצוב,  החברה מתמחה בפרויקטים שדורשים תכנון, 

בשטח, תוך אינטגרציות עם כל הגורמים השותפים לפרויקט.
האלמנטים  והתקנת  הישן  פינוי  וכללו  מורכבות  היו  בכיכר  העבודות 

החדשים.
הכיכר שינתה את פניה, הוחלפו משטחי הריצוף, עמודי תאורה, עצי 

התחדשות )עירונית(
לכיכר נווה מרום ברמת גן

התחדשות עירונית היא שם כולל לתהליך בו העירייה מחליטה לשקם, או לשפץ 
אזור עירוני ותיק מבחינה חברתית או פיזית. לאחר השיקום האזור חוזר להיות 

חלק מרקמה עירונית פעילה

נוי נשתלו, ריהוט הרחוב ונוספו במות ישיבה לרווחת התושבים, הכיכר 
הפכה מרכז קניות לכיכר שהייה ובילויים.

ההתחדשות העירונית הפכה לכלי יעיל להתמודדות עם בעיית מחסור 
בשטחים במרחבים העירוניים הצפופים.

ושיקום מרכז  חידוש  לבנות מרכז חדש מבצעים  או  להרוס,  במקום 
קיים לרווחת התושבים ולשדרוג העיר.

ראוי לציין כי הצלחת הפרויקט התגבשה נוכח שיתוף פעולה של סוחרי  
המרכז המסחרי, הנהלת העירייה והצוות המקצועי של אי. אם. שגב.

הכותבת: פניגזון מירי
מנהלת פיתוח עסקי

אי אם שגב תעשיות בע”מ



61 מגזין איגוד התאגידים העירוניים ספטמבר 2017

לפני

אחרילפני

אחרי

פרויקטים נבחרים של חברת אי אם שגב תעשיות בע”מ
חיפוי קירות ועמודים: בשדה התעופה נתב”ג, בניין צמפיון 
מוטורס באשקלון, בניין החושלים בהרצליה פיתוח, תחנות 

רכבת להבים ויבנה מערב...
מתקנים חינוכיים: 

ב”גן בעברית” בראשון לציון.
מייצג “ספר השמות” בבית היהודי באושוויץ - פולין.

גן לונדון בתל אביב.
מרכז לרכיבת סוסים בלוזאן - שוויץ. 

מתקנים חינוכיים במרכזי קק”ל... 
שיקום במרחבים אורבנים: 

כיכר מרום נווה וכיכר פרדס ברמת גן. 
שיפוץ טיילת הסלע בבת ים.

פרופיל החברה
אי.אם שגב תעשיות בע"מ הינה ממפעלי המתכת הותיקים 
והמובילים בארץ, העוסקת בייצור מוצרי מתכת לתעשיות 

השונות. הקבוצה בנויה מכמה חטיבות: 
להסעת  וריהוט  אוטובוס  תחנות  לתעשייה,  מתכת  עיבודי 
ריהוט  תעשיית  מבנים,  וחיפוי  קונסטרוקציות  המונים, 
ציבוריים, מתקני  )מוסדי, משרדי, אורבאני, מתקני ספורט 
שילוט - בילבורדים, מכוונים ושילוט דיגיטלי(, ריהוט חנויות 
טכני  ומשרד  סולאריים  פתרונות  מתן  תצוגה,  ואולמות 

האחראי על עיצוב המוצר וסיוע  בייצור.
במתן  רב  מוניטין  בעלת  כחברה  ידועה  שגב  אם  אי 
שירות אמין, מקצועי ומהיר ובין לקוחותיה נימנות חברות 

מהגדולות במשק הישראלי 
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