


L המובילה והמנוסה בתחום שיקום הקרקע והמים D D

לשיקום  מלא  ופתרון  מקצועי  ייעוץ  שירותי  במתן  בישראל  המובילה  הנה   LDD

הקרקע ומי התהום.

החברה היא חלק מקבוצת ניאופרם ומנוהלת על ידי ד”ר רפי מנדלבאום, לו כעשרים 

שנות מחקר אקדמי בתחום פירוק מזהמים.

ייעוץ מקצועי במגוון תחומי איכות  LDD מספקת ללקוחותיה מענה מקיף הכולל 

מזוהמים  אתרים  ושיקום  התהום  ובמי  בקרקע  זיהומים  ואיתור  אפיון  הסביבה, 

הניסיון  ובעלת  בישראל  בתחומה  חלוצה  הנה  החברה  מתקדמות.  בטכנולוגיות 

העשיר ביותר. 

רלוונטיים  בתחומים  אקדמאיים  תארים  מבעלי  מורכב   LDD ב-  המקצועי  הצוות 

סביבה.  והנדסת  והמים  הקרקע  מדעי  מיקרוביולוגיה,  גיאולוגיה,  הידרולוגיה,  כגון 

המקנה  שוטף,  באופן  מקצועית  והעשרה  ייחודית  הכשרות  עוברים  הצוות  אנשי 

להם ניסיון רב בעבודות שטח וידע מחזית המחקר והיישום בעולם.

מאז הקמתה חרטה LDD על דגלה מחויבות למצוינות, מקצועיות ושירותיות. לאורך 

מובילות בתחומן  בינלאומיות  ביססה החברה שיתופי פעולה עם חברות  השנים 

ועל לקוחותיה נמנים הגופים הציבוריים הגדולים והחברות התעשייתיות המובילות 

במשק הישראלי. 

ל- LDD מגוון תחומי התמחות - סקרים היסטוריים, סקרי קרקע וסקרי גז קרקע 

ייצוג מול  ייעוץ מקצועי ואיתור הפתרונות הכלכליים ביותר,  פסיביים ואקטיביים, 

הרשויות וטיפול בקרקעות ובוצות מזוהמות במגוון שיטות מתקדמות, באתר עצמו 

או באתר חיצוני. לחברה ניסיון בטיפול במאות אתרים, מזוהמים במגוון מזהמים 

 אורגניים ואי-אורגניים, ושיקום של מאות אלפי מ”ק קרקעות ומי תהום מזוהמים.

להסמכת  הלאומית  הרשות  מאת  קרקע  לדיגום   ISO 17025 הסמכת   LDD ל- 

מעבדות, צוות בעל ניסיון רב ומחויבות לשירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר.



גיבוש וניתוח חלופות לשיקום אתרים מזוהמים 

 )in-situ( במקום  מזוהמים  תהום  ומי  קרקע  של  בפועל  שיקום 

במגוון טכנולוגיות מתקדמות

טיפול  במתקן  ושפכים  בוצות  בקרקעות,  וטיפול  מהאתר  פינוי 

)ex-situ( חיצוני

סקרים היסטוריים

סקרי גז קרקע פאסיביים ואקטיביים

סקרי קרקע ומי תהום

ניתוח ממצאים והערכת השפעות הזיהום על האתר

ייעוץ   )Due Diligence( נדל”ן  לעסקאות  כהכנה  אתרים  בדיקות 

מומחה וייצוג בפני הרשויות

 )Risk Assessment( סקרי סיכונים

הכנת דוחות ומסמכים סביבתיים

תהום ומי  קרקע   שיקום 

סקרים לאיתור ואפיון זיהום

מקצועי  ייעוץ 
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