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למתן פתרונות למפגעי איכות  בארץ מובילההחברה ההינה  וינדקס

ם שיקום סביבה. החברה מספקת ללקוחותיה שירות כולל בתחו

קבלת כלה במשלב סקר היסטורי והחל  קרקעות מזוהמות ומי תהום

 מכתב שחרור מהמשרד להגנת הסביבה.

 

רותי יהינה חלק מקבוצת ורידיס, הקבוצה הגדולה בישראל לש וינדקס

אנרגיה, מים, פסולות  –תחומים  4 -הקבוצה פועלת ב .איכות סביבה

  ושיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום.

ל הפרויקטים בתחום קרקעות מזוהמות בוצע בין היתר שיקום ש

 הגדולים ביותר בשנים האחרונות במדינת ישראל:

 .שיקום קרקע מזוהמת בבסיס כורדני בקרית ביאליק 

 .שיקום קרקע מזוהמת משפך קצא"א בעברונה 

 

דוגלת במתן השרות האדיב, האמין והמקצועי ביותר  וינדקס חברת

שענות על הידע והכישורים של עובדיה ושימוש יללקוחותיה, תוך ה

למתן שירות פרטי  באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר

שלב איתור הזיהום ועד לשלב שיקום מ חלהוהוליסטי ללקוחותיה 

האתר המזוהם. במהלך שנות פעילותיה הרבות וינדקס יצרה שיתופי 

פעולה עם חברות מקצועיות מהמעלה הראשונה בארה"ב ובאירופה. 
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ויעילים העונים לדרישות  במטרה להתאים ללקוח פתרונות מקצועיים

 .הרשויות בישראל

 

שונים  תחומיםמבעלי תארים מתקדמים המגיעים  וינדקסעובדי 

  כנותני שירות. התעשייהעולם ב

 

תפעולית רחבת  גמישות יכולת וינדקסבזכות צוותי שטח מקצועיים, ל

היקף, אשר מתבטאת בביצוע עבודות מורכבות באזורים עירוניים 

 ותעשייתיים צפופים ובסמיכות למוקדים בעלי זיהומים מגוונים.

ללקוח את  באפשרותנו להתאים, וינדקסודות למרקם זה של עובדי ה

בהיבטים המקצועיים, לוגיסטיים עבורו ביותר  נכון והיעילהפתרון ה

 וכלכליים.
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מקפידה על שימוש באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים  וינדקסחברת 

 Directמכונת קידוח ייעודיות לקידוחי איכות סביבה ) 3לחברה  .ביותר

push): 

 זחל, המכונה המתקדמת ביותר בארץ להוצאת  מכונת קידוח ע"ג

 דגימה בלתי מופרת והזרקת חומרים לשיקום.

  4מכונת קידוח ע"ג רכבX4 , מתאימה במיוחד לסקרים בשטחים

 גדולים.

  מכונת קידוח קטנה, מתאימה לקידוחים במקומות צפופים

 ולמקומות בעלי קשיי נגישות.

 

סביבה היחידה בארץ אשר השרותי איכות  תהינה חבר וינדקסחברת 

משתמש בטכנולוגיה ההרס -לה צוות לאיתור תשתיות בשיטת אל

ולוציות שונות אשר בעל שתי אנטנות עם רז GPR -מתקדמת 

 לאיתור תשתיות תת קרקעיות. מאפשרות ניתוח מדויק ואיכותי

 

 :וינדקסמכלול שרותי 

 ליווי הלקוח לאורך התהליך כולו, החל מסקרים  - יעוץ סביבתיי

 וסקרים סביבתיים , סקרי קרקע, גז קרקע, מי תהוםהיסטוריים

 ועוד; בניה ירוקהמתן יעוץ ל, (NFAועד למכתב השחרור )
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  החברה מוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת  –דיגומים

 ;ISO 17025תקן  ,מעבדות

 מכונות קידוח ייעודיות לקידוחי איכות  3לחברה  - קידוחים

 מופיע כבר למעלה; סביבה

  ניהול, פיקוח וביצוע פינוי קרקע מזוהמת –פינוי קרקע; 

  טיפול  –שיקום קרקע ומי תהוםIn Situ לקרקעות מזוהמות ומי 

 בהתאם לזיהום באתר הספציפי. ,תהום ע"י טכנולוגיות מגוונות

 

 

 

את המכרז הגדול בישראל לחקירת זיהומי קרקע  וינדקסכיום מובילה 

וגזי קרקע במשרד הביטחון ובין לקוחותיה משרדי ממשלה, רשויות 

, מפעלים, יזמי נדל"ן מהגדולים בשוק וחברות דלק מוניציפאליות

 למיניהם.

 

 

 

 

 

 


