
 
 

 

 פרופיל חברת אדמה
 

במסגרת המערך המקצועי של חברתנו, אנו מספקים ללקוחותינו את מכלול השירותים הנדרשים בנושא  

.  זיהומי קרקע, גז קרקע ומי תהוםבטיפול אפיון ו  

  
 תחומי פעילות 

 פעילותנו בנושא כוללת: 

  הכנת סקרים היסטוריים 

 הכנת סקרים לאפיון זיהום הקרקע מי התהום וגז הקרקע 

 הכנת סקרי טרום קניה/שכירת נכסים 

   הכנת סקרי סיכונים ותכניות לטיפול בזיהום 

 אתרים ושטחים פגועים ושיקומם וםתה מיגז קרקע, , קרקעזיהומי טיפול ב , 

  קשר וייצוג מול המשרד להגנת הסביבה, רשות המים והרשויות המקומיות 

 
 לקוחות 

 בין הגופים והחברות עבורם ביצענו עבודות בנושא נמנים:

 תעש, מפעלי ים המלח,   ,עשייה האויריתהתמנועי בית שמש, חיפה כימיקלים, טבע, ה )מפעלי תעשיי 

 ...(רותם אמפרט, וולקן      

 הרכבת   -הקו האדום , אל על, אגד, רכבת ישראל, מתקן התפלה, )חברת חשמל חברות תשתית 

 ...( , ת"א הקלה     

 אלון( -חברות הדלק )דלק, פז, סונול ודור 

  המשרד להגנת הסביבה 

   מערכת הביטחון 

  י, נצבא, גינדי החזקות, אשטרום, אלקטרה...()דניה סיבוס, שיכון ובינוחברות בניה 

  בנקים וחברות הכלכליות 

  )...רשויות מקומיות ואיגודי ערים )עיריות ירושלים, פתח תקוה, רמת גן 

 
 דיגום קרקע וגז קרקע. ל ISO 17025 מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקןחברת אדמה 

 
 ייחודנו 

 תמתותנו בכל תחומי ה ניסיון רב ומקיף 

  בפועלסקרי סיכונים ובשיקום סקרים, יפול במפעלים גדולים, לרבות בביצוע  בטמוכח נסיון 

  לאיכות ומצוינות מחויבות 

 ליצירת קשר 

  uria@adama-israel.co.ilמייל:       054 4632776נייד:        מנכ"ל - אורי אמית 

www.adama-israel.co.il 
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