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משרד “אדמה – מדעי הסביבה והגיאולוגיה 
בע"מ" הוקם בשנת 2002, ועוסק בייעוץ 

וניהול פרויקטים בכלל דיסציפלינות מדעי 
הסביבה והאדמה. המשרד משלב גישה 

דיסציפלינארית “אדוקה" עם הבנה מעמיקה 
של מערכות התכנון בישראל והתהליכים 

המינהליים הנלווים. מחויבות ראשונה במעלה 
לסביבה ולאמת המקצועית, כשרות הטוב 

ביותר ללקוח, מנחה את צוות המשרד 
בעבודתו.

המשרד עוסק בהיבטים סביבתיים במגוון 
רחב של פרויקטים ובכללם אנרגיה 

קונבנציונלית, אנרגיות מתחדשות, פסולת, 
תחבורה, ים וחופים, תעשייה, זיהום קרקע, 

איכות אויר ועוד. המשרד עוסק הן בהובלת 
הנושאים הסביבתיים במיזמים מורכבים, 

בניהול ובכתיבת מסמכים סביבתיים לבחינת 
השפעות סביבתיות פוטנציאליות בפרויקטים 
והן בניהול פרויקטים שתכליתם בחינת מצב 

קיים, חקירה ושיקום לעמידה בסטנדרטים 
סביבתיים מקובלים.

הצוות המקצועי מונה אנשי מקצוע בעלי 
השכלה אקדמאית וניסיון נרחב במגוון 

תחומים סביבתיים כדוגמת תכנון והנדסת 
סביבה, גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה, איכות 

אוויר ואקולוגיה. נוסף על כך מעסיק המשרד 
באופן קבוע צוות יועצים חיצוניים מומחים 

בתחומי אקוסטיקה, נוף ועוד.

המגוון המקצועי הרחב מאפשר מתן פתרון 
מקיף ללקוחותינו, המאגד את מכלול 

ההיבטים הסביבתיים הייחודיים לכל פרויקט 
תחת קורת גג אחת.

מי אנחנו



ייעוץ למה"ס בנושא זיהום קרקע מדלקים, שיקום קרקע 
ומים במתחם מחנה כורדני, זיהום קרקע ומי תהום בקיבוץ 

עין כרמל, חקירת אתר בריכות השפכים בנתב"ג.

קרקעות מזוהמות

שדות סולארים בנגב ובערבה, חוות טורבינות רוח בערד, 
תחנת כח פוטו-וולטאית בקטורה, טורבינות רוח בעמק 

הבכא, תחנת כח טרמו-סולרית אשלים.

אנרגיות מתחדשות

תחנת כח גז טבעי באר טוביה, תחנת כח גז טבעי מקורות 
אשדוד, ייעוץ לות"ל – תחנות הכח פחמית D באשקלון, 
מנא"י וסולבר, היתר בנייה לתחנת כח גז טבעי דוראד – 

במסגרת הות"ל.

תחנות כח

חקלאות ימית מול חופי אשדוד, תסקיר ריף הדולפינים, 
תסקיר נמל מכולות אשדוד, קידוחי שמואל, ים 3, 

גבריאלה ויצחק לחיפוש נפט בים התיכון, קידוח פלמחים 
לחיפוש נפט באזור רחובות.

פרויקטים ימיים

פרויקטים



תנועה ותחבורה הידרו-גיאולוגיה

תכנון סביבתי אתרי ומתקני פסולת

חוות דעת הידרוגיאולוגית טורעאן, אשדוד – אובדן 
נגר לים, ניצול נגר עילי במתחם השוק הסיטונאי ת"א, 

היתכנות קידוחי החדרה – יונילוור חיפה, היבטים 
הידרוגיאולוגים בחו"ד ותסקירים.

תסקיר כביש 6 קטע 7  עוקף יקנעם, תסקיר סביבה 
בכביש ומסילה 20/531, תסקיר הכפלת מס"ב חיפה-

בנימינה, כביש 786, כביש 2 )קטע נתניה(, בקרה על כלל 
המסמכים הסביבתיים המוגשים לרשויות מטעם חברת 

נתיבי ישראל, שיקוע מסילות בחיפה.

תמ"א 37 – משק הולכת גז טבעי, תכנית מתאר נצרת 
עילית, תכנית מתאר חיפה, תכנית מתאר חורפיש, תכנית 

מתאר הר/2200 חופי הרצליה, סקר שצ"פים דימונה.

חקירת אס"פ חולון, סקר סיכונים אס"פ אבו-דיס, סקר 
סיכונים אס"פ טייבה, סקר סיכונים אס"פ רתמים אשדוד, 

מערכת איסוף ביוגז – אס"פ שחמון, סקר תשטיפים – 
אס"פ חרובית, חקירת בעירות באתרי הפסולת לון, ג’למה 

וטליה, פינוי ושיקום אס"פ מסלול, תכנית מתקן פסולת 
חבל מודיעין.



סיכונים סייסמים לתכניות מתאר ותב"עות רבות בנגב, 
תכנית מתאר חיפה – מפת סיכוני רעידות אדמה, 
היבטים גיאוטכנים במתחם ביאליק – בית שמש.

סיכונים סייסמים

סקר שפכים ותסקיר למט"ש אשדוד, תסקיר מט"ש 
עמק חפר, חלופות טיפול בוצת השפד"ן, סקר בוצות 

למתקני שפכים, חיזוי ריחות ממט"שים בערבה.

היבטים סביבתיים של 
מתקני שפכים

מסמך סביבתי א.ת. קיסריה, מפעלי בית אל, איכות 
אוויר – מפעל טרמודן לבלוקים, מגדל אישפוז הדסה, 

תחנת קמח – אזה"ת חבל מודיעין, מפעל קלקר עין 
כרמל, מפעלי מעברות, מפעלי בטון.

תעשייה

מדיניות פיתוח בר קיימא למצוק חופי הרצליה, סקרי 
טבע עירוני בשטחים פתוחים בהרצליה ובפתח תקוה, 

תכנית פיתוח בר קיימא לחברת נמלי ישראל, כושר 
נשיאה סביבתי – תיירות באזור דור נחשולים.

פיתוח בר קיימא

מנהרת חדיד )חוצה ישראל(, מנהרת A1 תוואי הרכבת 
לירושלים, הערכת משמעויות סביבתיות במנהרות, מס"ב 

עכו-כרמיאל, מנהרת יקנעם – קטע 7 חוצה ישראל.

היבטים סביבתיים במינהור



תסקירי השפעה על הסביבה/תכנון סביבתי
תסקירים לבחינת ההיבטים הסביבתיים בפרויקטים כחלק 

מתהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון. כאשר לא 
נדרש תסקיר סביבתי עפ"י חוק נערך מסמך סביבתי 

המנתח את הרקע וההשפעות הסביבתיות בהתאם 
לדרישות לפרויקט.

גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה
סקירה גיאולוגית והידרוגיאולוגית בחוות דעת, תסקירים 

ונספחים סביבתיים במסגרת תהליכי התכנון. בחינת 
השפעת גורמים בעלי פוטנציאל זיהום על מערכות 

הידרוגיאולגיות ומי התהום. בדיקות רקע לקידוחים ימיים, 
נסיגת מצוק חופי והיבטים נחליים.

איכות אוויר
חיזוי סביבתי תוך התייחסות למטאורולוגיה, פליטות 
מזהמים וריחות לאויר. חיזוי פיזור מזהמים מגורמים 

מזהמים, וחיזוי איכות האוויר באזורי מגורים המושפעים 
מכבישים וזיהום תעשייתי. החיזוי מתבצע באמצעות 

שימוש בנתוני ניטור קיימים, פיענוח מטאורולוגי ומודלים.

אקולוגיה וערכי טבע
בחינת ההיבטים האקולוגים, ערכי הטבע והשטחים 

הפתוחים בתחומי התכנית ובסביבתה. זאת במטרה לשמר 
את השטחים הפתוחים ואת החי והצומח בהם, ולצמצם 

את הפגיעה בערכי טבע מוגנים במהלך הפיתוח ולאחריו. 
עריכת סקרי עצים, סקרי בעלי כנף, תכניות לשימור ערכי 

טבע וכדומה. 

פסולת 
חקירה, אפיון ושיקום אתרי פסולת תוך שימוש בכלים 

שונים כגון גיאופיזיקה, קידוחים, ניטור ביוגז ותשטיפים 
ועוד. אמצעי ייחודי בשימוש של משרדנו הינו סריקה 

טרמית, באמצעותה ניתן למפות את הטמפרטורות על פני 
אתר הפסולת ולאתר נקודות פליטת ביוגז. ניתוח הנתונים 

מאפשר איתור בעירות פנימיות ואזורי כשל באיטום 
האתרים. טכנולוגיה מאפשרת את צמצום השטחים 
הדורשים טיפול באמצעים פולשניים בגוף הפסולת. 

זיהום קרקע
ייעוץ ופיקוח על פרויקטים לחקירת ושיקום קרקעות 

מזוהמות. סקרים היסטורים, תכנון טיפול ושיקום של אתרים 
מזוהמים, ליווי פרויקטים המתמקדים בזיהום קרקע ומי 

תהום, ניתוח ההשפעה וגורל המזהמים בקרקע ובמי התהום 
ועוד. 

סיכונים סייסמים
תקן ישראלי ת"י 413 תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה, 
מחייב התאמת הפתרון ההנדסי של המבנה לרמת הסיכון 

הסיסמי באתר. כיוון שלרוב מועד הוצאת היתר הבנייה 
מאוחר להתחשבות בסיכונים הסיסמיים, אנו מבצעים 
בחינה ראשונית של היבטי הסיכון כבר בשלב תכנית 

המתאר או התוכנית המפורטת במטרה לאפשר הערכות 
מראש.

תחומי עיסוק



סטטוטוריקה, ייעודי קרקע ושימושים
כמעט לכל מיזם נערכת בדיקה של שימושי וייעודי 

הקרקע ברמה הארצית, המחוזית והמפורטת, על מנת 
לאתר מוקדי חיכוך אפשריים עם הסביבה. המידע מוצג 
באמצעים גרפיים ומפות ע"י מערכות מידע גיאוגרפיות 

– GIS . פירוש המצב התכנוני הינו גורם חשוב בהערכות 
ההשפעות הסביבתיות.

רעש ורעידות
אקוסטיקה ורעידות הינן חלק מכל פיתוח אנושי ומהווים 
גורם מגביל למגורים ותעסוקה – חיזוי סביבתי מתבצע 

ע"י מדידת המצב האקוסטי הקיים, הערכת מחוללי הרעש 
וחיזוי ממוחשב באמצעות תכנות מקובלות של האנרגיה 

האקוסטית העתידית. תכנון להפחתת רעשים נגזר מחיזוי זה.

מערכות מידע גיאוגרפיות ותיב"מ
השימוש במערכות מידע גיאוגרפיות מהווה חלק בלתי 

נפרד מהעבודה במרבית הפרויקטים המתוכננים במשרד. 
הנתונים המוזנים לתוכנת ה-ArcGIS מנוהלים, מנותחים 

ונערכים בהתאם לצרכי הפרויקט. 

בריאות הציבור
התייחסות לבריאות הציבור בפרויקט, תכניות או מדיניות 

כתוצאה מפוטנציאל זיהום והשלכותיו הבריאותיות 
באוכלוסייה. העבודה בנושא נעשית בשיתוף פעולה עם 

גורמים בארץ ובחו"ל העוסקים באפידמיולוגיה ובהערכות 
סיסטמתיות בנושא.

משרדי ממשלה
הפנים, התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, 

הגנת הסביבה, הבינוי והשיכון, לשכות התכנון 
מחוז ירושלים ומחוז הדרום, מנהל מקרקעי 

ישראל, המנהל האזרחי באיו"ש.

רשויות
מועצות אזוריות בני שמעון, אבו-בסמה, חוף 
הכרמל, מטה יהודה ועמק חפר, עיריית טייבה, 
עיריית אשדוד, עיריית הרצליה, עיריית חיפה, 

עיריית קרית ביאליק, עיריית בית שמש, עיריית 
בת ים, עיריית חולון, עיריית באר שבע, עיריית 
נס ציונה, איגוד ערים דרום יהודה, רשות ניקוז 

שקמה בשור, חברה כלכלית חבל מודיעין.
קיבוצים

מעגן מכאל, לוחמי הגטאות, קטורה, עין כרמל, 
נחשולים, יגור, רבדים, נחשונים. 

תשתיות
חברת כביש חוצה ישראל, חברת נתיבי ישראל  

)מע"צ(, חברת נמלי ישראל, רשות שדות 
התעופה.

אנרגיה
חברת אדירה אנרגיה, שמן משאבי נפט וגז, 

IPM אנרגיה בגז טבעי, ערבה פאואר – אנרגיה 
סולרית, עמק הבכא אנרגיית רוח, ערד אנרגיות 

רוח, כלל אנרגיה, אפקון אנרגיה.

הנדסה
שפיר הנדסה, IED הנדסה ואקולוגיה, י.ח. 

דמרי בנייה ופיתוח, שיכון ובינוי, ברן רביב, לודן 
הנדסה, סולל בונה.

מתכננים
גורדון אדריכלים, א.ב. מתכננים, מנספלד קהת 

אדריכלים, נתיב ניהול פרוייקטים הנדסיים, 
משרד ברנדייס, משרד דונסקי, גלעד צנובר, 

פרוינד אדריכלים.

מפעלים 
ספנקריט, קלקר עין כרמל, נשר תעשיות מלט, 

מטרנה, ביופט, תרימה, בית אל, מפעלי בטון 
רבים.

גופים פרטיים
ריף הדולפינים – אילת, עומרי גיא אתר פסולת 

אשדוד, סיטילינק השקעות, התעשייה האווירית, 
צוק פלמחים, הדסה עין כרם.

בין לקוחותינו
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