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 דוד -ד"ר רם בן
 " רובד גיאולוגיה ויעוץ חברתי בע"מ" –ברה על החב

 
 קורות חיים 

 
    דוד -: רם בןשם

  : ישראלית, צרפתית אזרחות
 : עברית, אנגלית, צרפתית  שפות

 תחומי עיסוק עיקריים 

יעוץ גיאולוגי בתחומי הגיאולוגיה ההנדסית והסביבתית, יציבות מדרונות, סיכוני רעידות   .1
 אדמה ומנהור. 

 הכרייה והחציבה בעיקר בתחומי המינרלים וענף הבניה. יעוץ גיאולוגי בתחומי  .2
 

   השכלה

1 .2004 – PhD – .האוניברסיטה העברית, מכון כדור הארץ 
2 .1986-1991 – MSc -    המח' לגיאולוגיה ומינרלוגיה.  גוריון-מאונ' בןמוסמך בהצטיינות , 
3 .1980-1983 – BSc –   מכון כדור הארץ.האונ' העבריתבוגר , 

 וספת הכשרה נ
 מוסד הטכניון.  –קורס בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה בעריכת פרופ' אבנימלך   -  1996
מטעם החברה הגיאולוגית    Chartered Geologist (CGeol.)  –מינוי כגיאולוג מורשה    –  2016

 (. Geol. Soc. Of Londonשל לונדון )
 

 ניסיון מקצועי 
 . הגיאולוגיה היישומית והסביבתיתיועץ עצמאי בתחומי   – 1994משנת . 1
 

 -  פרויקטים לדוגמא
 

 :חומי הגיאולוגיה ההנדסיתבת
   -  מנהור •

התכנון   (1) בצוות  המדינה    16כביש  מנהרות  של  והליווי  חבר  זכיין  שפיר    –במסגרת  חב' 
 הנדסה למחלפים ומנהור. 

שז"ר (2) חניון  מנהרות  לביצוע  צמוד  גיאולוגי  מזמין   )ניהול:  ליווי  מהנדסים,   –ספיבק 
 מוריה לפיתוח ירושלים(. 

מחלף מוצא ועד שערי    –  16סיוע בלימוד גיאוטכני להצעה לתכנון וביצוע מנהרות כביש   (3)
 בצוות שיכון ובינוי ודנייה סיבוס.  –צדק 

משרד   – הנדסי  -חקירה גיאוטכנית למנהרות כבישים בראש העין, ליווי ופיקוח גיאולוגי (4)
 (. ינג' עומרי מזרחי, ראש תחום קרקע, משרד השיכון והבינויהשיכון והבינוי )א 

 – ק"מ של תוואי קו מנהרת הביוב המזרחי )פ"ת    22הערכת מידת קורוזיביות לאורך   (5)
 שפד"ן( ]חב' שפיר הנדסה[. 

 . 6כביש  – מ'(  2X600חדיד )-פיקוח צמוד על ביצוע מנהרות תל (6)

גיאולוגית (7) יצי-חקירה  להערכת  מערך גיאוטכנית  תכנון  ירושלים;  צדקיהו,  מערת  בות 
 החברה לפיתוח מז' ירושלים.   –בקרת יציבות 

 חב' ליפסקר . – ליווי גיאולוגי חלקי לביצוע מנהרת הבורסה  (8)
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 גיאוטכנית להערכת יציבות במערות קולטות קהל )רשטג"ל(:  -חקירה גיאולוגית (9)

יציבות, סיוע בתכנון הכנסת מטיילים לחללים   ן, הערכתבמנהרות בית גובריכשל  .א
 . קרקעייםתת ה

 לית. חקירת מסת הסלע, סידוק ויציבות כל  –מערת המלח )הר סדום(  .ב

 חקירת מסת הסלע, סידוק ויציבות כללית.   -מ'(  200 -מערת הקמח )כ .ג

מערות   .ד מעקב    – נחל  מנגנוני  ובניית  למערה  בכניסה  הסידוק  מערך  חקירת 
 ליציבותה. 

חקירת מסת הסלע, סידוק ויציבות כללית. תכנון    –בית שערים )מאות מטרים(   .ה
 מערך מעקב למניעת כשל. 

 מנהרת אכסל )"שפיר"(.  – יית הבנייה הערכת איכות סלע לשימוש בתעש (10)

 

 -  דוגמאות –סיכוני רעידות אדמה  •
 -   - 1996חח"י ]ע"י הח"מ    –בנגב    לתחנת כח גרעיניתחקירה גיאולוגית גיאומורפולוגית   (1)

 גרינבאום, אונ' חיפה [ ד"ר נועם במשותף עם  – 2000
אדמה   –   ב'37תמ"א (2) רעידות  וסיכוני  גיאוטכניים  היבטים  בישראל:  טבעי  גז  הולכת 

 סביבה וגיאולוגיה" [.  – ]במסגרת "אדםה 

 ]במסגרת   2003-2009יועץ לתכנון בעניין סיכוני רעידות אדמה,    –תוכנית מתאר חיפה   (2)
 משרד פרוינד אדריכלים[. מ צוות התכנון

 הולכת גפ"מ אשקלון שפד"ן ]מסגרת משרד לרמן אדריכלים [.   –ב 32תמ"א (3)

ד"ר  (4) עם  ]בשיתוף  גנרציה חדש במפעלי אליאנס לרעידות אדמה  פגיעות מתקן  הערכת 
 [. , גיאופיסיקאיבסון

 הערכת סיכוני רעידות אדמה. –אתר תיירות באזור יוטבתה   (5)

 הערכת סיכוני רעידות אדמה.  –מסילת ברזל בקריות  (6)

 במסגרת משרד אדר' פייטלזון )חיזוק מבנים לרעידות אדמה(.  38מ"א  עריכת המבוא לת (7)

 ספיר, צלמון, אשכול, זאב.  – בחינת סיכון סייסמי למתקני חב' מקורות  (8)

 געתון, קורן, שומרת, שלומי.  –בחינת סיכון סייסמי למאגרי מים  (9)

משרד  (10) של  בפרויקטים  שאן  ובית  שמונה  בקריית  לשכונות  סייסמים  סיכונים  בחינת 
 יכון )אזורים בהם קיים סיכון סייסמי מוגבר(. הש

 פרויקטים לבנייה במתחם המלונות עין בוקק בים המלח )סכיון סייסמי מרבי(.  (11)

 

 -  יציבות מדרונות •

בשיתוף    –סקר מקיף בכל כבישי ישראל לסיכונים מגלישות ומפולות   (1)
 אברהם: נת"י.-משרד יועץ הקרקע ד.דוד, משרד מהנדס בן

 בשיתוף אינג' מ. יוגר.   –חציבה זקופה בשולי בכביש חוצה ישראל  חקירה גיאוטכנית ל (2)

 גדיש , מוריה[. – 20/4ומחלף   20חקירה גיאוטכנית לכביש   (3)

 נצרת, הר יונה.  –יציבות מדרונות וגיאולוגיה הנדסית, לדוגמא  (4)

   מחלף שילת, מחלף אשדוד, פארק תעשיות צרעה. –פרויקט פיתוח כבישים  (5)

 

 -  עור נזקים במצוק החופי של ישראלחקירה והמלצות למז  •

בית ינאי: תסקיר השפעה על הסביבה לאורך המצוקים בהיבטים גיאוטכניים )בשיתוף   (1)
 עם מהנדס קרקע מ. יוגר(. 

פרויקטים(, לדוגמא: חקירה גיאולוגית ותכנון מפורט לטיילת במרכז נתניה   5נתניה ) (2)
חקירה   דוד(;  ד.  מהנדס  משרד  )במסגרת  ניצה  למול  ושד'  המצוק  לייצוב  גיאולוגית 

; טיילת אזור  09-8911401  –אינג' מ. יוגר, יועץ קרקע וביסוס    –מבנה חב'  בוני התיכון  
 ועוד.  ,  גוני הנדסה  –משטח הרחיפה עד בית גולדמינץ 
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 חבר בצוות תוכנית מתאר נתניה ברשות משרד יער אדריכלים[. (3)

לתכנון בר קיימא של המצוק החופי  פרויקטים(, לדוגמא: "מסמך מדיניות    10הרצליה ) (4)
 בהזמנת יח' הסביבה של ע. הרצליה.   –של הרצליה" )במשותף עם דרור נחמיאס( 

פרויקטים(, המרכזי: תסקיר השפעה על הסביבה לאורך מצוק בית ינאי    10בית ינאי ) (5)
מ'( בדגש על ההיבטים הגיאולוגיים והנדסת הקרקע של המצוק )בשיתוף אינג' מ.   900)

 . יוגר(

וגיאו  (6) גיאולוגית  חקירה  בכלל -אפולוניה:  אפולוניה  פארק  מצוק  לאורך  הנדסית 
קדומה  למנהרה  יציבות  הערכת  חקירת  בוצעה  מהפרויקט  כחלק  בפרט.  והמבצר 

 מ'.  50חצובה בכורכר החופי לאורך 

 ים, ראשל"צ )חלקם במשולב עם מסמכים סביבתיים שונים(. -מצוקי החוף של בת (7)

בשיתוף עם    –ילי על יציבות חלקו העליון של המצוק החופי  ארסוף: השפעת הנגר הע (8)
 אינ' ד. דוד[. 

 
 מינרלים וחומרי בנייה, פרויקטים לדוגמא:  –בתחומי הגיאולוגיה הכלכלית 

ממ"י, סה"כ   –מצפה רמון, נחל אושרת )כברי(  –( Dimensional stoneסלעי גיר ל"שיש" )  •
 פרויקטים.  4

בישראל   • שונים  באתרים  )"מדן"(,  הרטוב    –אגרגט  יתיר  )"שפיר"(,  עציונה  )"המהפך"(, 
 ניצנה )"ממ"י"(, הר שחר )"ממ"י"( ועוד. 

וכורכר   • )  –חול לבטון  )ממ"י(, חולות פלמחים  )ממ"י,  IECחולות אשקלון  ברנע  כורכר   ,)
 זיקים( ועוד. 

ג'בסין(, ואדי זרקא -חקירות גיאולוגיות במכתש רמון, עמק הירדן )"דושן" וראוז אל  –גבס   •
 חב' אורבונד(. – לכת ירדן, עבור חברת אורבונד(, קפריסין )בצד היווני ובצד התורכי )ממ

 קמרון.  –( Dimensional Stoneמחצבות לאבן מעובדת ) – דולריט  •

 מדגסקר.  –שיש, לברדוריט  •

 (.DRCקונגו )  –נחושת  •

 ד. אוסטרליה ועוזמביה, מספר רב של פרויקטים בגאנה, סיירה ליאון, חוף השנהב,  –זהב  •

 בוסנייה.  –פחם  •
 

 כולם כחלק מחקירה גיאולוגית, גיאוטכנית ו/או ביצוע יסודות:  –דוגמאות לפיקוח על קידוחים 
 

   –קידוחים גיאולוגיים  (1)

 גבס גשר, עמק הירדן, מכתש רמון.  -

 גבס עבר הירדן )ואדי זרקא(. -

 מצפה רמון,   –גיר  -

 קמרון, מערב אפריקה.  –דולריט )"גרניט" שחור(  -

 אוסטרליה.  –זהב  -

 – יסודות  (2)

 יסודות בנטונייט של מגדל הפיקוח החדש בנתב"ג.  -

 נתבג.  – 3יסודות בנטוניט לפאל  -

 גן החיות התנכ"י, ירושלים.  –פרויקט פארק אקוואריום   –יסודות במכונת כלונסאות  -

 , מוריה, ירושלים.4/20חלף  מ  –יסודות מיקרופייל  -
   –קידוחי ניסיון גיאוטכניים  (3)

 חב' יסודות צור, בית שמש.   -רמת אברהם  -

 מוריה, ירושלים. – 4/20מחלף  -

 פרויקט שכונה, אבו גוש.  -
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 . 5מחלף כביש עורקי ראש העין / כביש  -
 
 

 דוגמאות: -מסמכים סביבתיים  
בריכה   • קריסת  של  גיאוהידרולוגית  רותם  3חקירה  מצוות המשרד -במפעלי  אמפרט כחלק 

 להגנת הסביבה. 

משרד   • ברשות  תכנון  מצוות  כחלק  גיאוהידרולוגי,  במחנות  סקר  לתכנן  כהן,  ארי  אדריכל 
 . (סירקין )משרד ארי כהן

ירו • שז"ר,  למנהרות  גיאוהידרולוגית  לצוחקירה  )שלים  האיטום  מערך  תכנון  א. לניהורך   :
 פיתוח ירושלים(.מוריה, החב' ל ספיבק; הזמנת

גיאו • נחל  - חקירה  של  הניקוז  אגן  של  הקרקע,  להנדסת  הנדסיות  ומשמעויות  הידרולוגית, 
הקישון כחלק מפרויקט קו הגז הטבעי בעמק יזרעאל ועמק זבולון )משרד מהנדס קרקע ע.  

 תה"ל(.  ; פרנקו

סיטונא  • ת"א"  "שוק  ומגדלים    –י  מגורים  במתחם.   –פרויקט  עילי  לנגר  אפשרויות  בחינת 
 בשיתוף/הזמנת משרד יער אדריכלים. 

 . בחינת אפשרויות לנגר עילי במתחם: יזם, מר אהרוני –מגדל מגורים ברח' ניסבוים   •

  , צה"לדגןמש"א בית    –חקירת זיהומי קרקע ומים )כולל מקידוחי מים ברדיוסים שונים(   •
 . [/ מרטנס הופמן ]מר בני גלזר, מנהל יח' איכ"ס

חקירת אס"פ חולון עבור ע. חולון, ובכלל זה בדיקות איכות מי תהום ומפלסיהם  )במשותף   •
 (. , חב' אדםה עם ד. נחמיאס

• ( ומים  קרקע  זיהומי  בשיתוף  Phase Iחקירת   )Golder Asc.  /    תדיראן    –אקולוג מפעל 
 . []ד"ר לוי קרויטורו לסוללות בקריית עקרון

  –   הרחבת מרכז ספיר, ערבה תיכונה  - וגיאוטכניקה ל"נוה מדבר"   איכות וזמינות מי תהום   •
 . בשיתוף אינג' מ. יוגר

 עריכת תוכנית מניעת מפגעים סביבתיים למחצבת גבס בוואדי זרקא, ממלכת ירדן.  •

 מזרח קמרון.- לריט, דר'עריכת תסקיר השפעה על הסביבה למחצבה חדשה של סלע דו •
 
 
 -מהנדס דוד דוד –שכיר במשרד יועץ קרקע  - 1990-1994. 2

 פרויקטים לדוגמא שנוהלו ע"י הח"מ:  

 חקירה ותכנון יציבות המצוק בפרויקט מלון גני הים התיכון, נתניה.  •

 דר' נתניה. –הכביש הנופי ויציבות המצוקים •

 הבהאים, חיפה. פיקוח צמוד לחפירה ועוגנים בבנייני   •

 . 2חקירת קרקע, דוח קרקע וביסוס לרותם  •

 מלונות באילת.  – חקירת קרקע וביסוס  •

 ב"ש, ערד, אופקים ועוד.  –שכונות בניה מהירה  •
 
 גיאולוג שמורת הרמון.  –רשות שמורות הטבע  - 1983-1986. 3
 
 חיל השריון. –צה"ל  – 1974-1978. 4
 
 . סרן-בדרגת רבדיעין בחיל המובמילואים כגיאולוג  שימשתי. 5
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 . רשימת ממליצים: 6

 מר גיל שפירא, חב' שפיר.  •

 ד"ר אורי בסון, גיאופיסיקאי, חב' גיאוסנס.   •

 ד"ר נעם גרנבאום, אונ' חיפה, שותף לפרויקט התג"ר.  •

 מהנדס דוד דוד, יועץ קרקע וביסוס.  •

 גיאולוגיה. ו  סביבה  –מר דרור נחמיאס, אדםה  •
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