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  Name and Address: 

Eeasytop Technological Solutions for the Environment  Ltd. 

66 Hadasa St., Beer Sheva ,8422118,ISRAEL 

Laboratory name 

Address 
 08-6236488 Phone 
 08-6651235 Fax 
 Qam@easytop.co.il 

 

 

 

E-Mail 

 
 

 

Site: P or T or M , P-Permanent, T-Temporary, M-Mobile  

A permanent (P) or temporary (T) place, or a stationary or mobile (M) facility, at or from which the organization performs activities forming part 

of its scope of accreditation, starting from sampling to final issuance of a report or certificate and / or quality system activities. A temporary (T) 

site is a site established under the responsibility of an accredited permanent site.  All activities performed at a temporary site are the responsibility 

of the permanent site. An outdoors work is also considered to be a temporary site. Temporary site will be a site that involves work for special 

project and the activity will be defined in time (up to 2 years). 
Type of Scopes: A- Fixed, C- Flexible scope in analytical tests : Type of matrix, analytes, experimental systems and/or analytical characteristics 

may be subject to changes, in accordance with the laboratory's approved and documented procedures. For details, please refer to the list of 

Accredited Tests, available from the laboratory upon request. 

mailto:Qam@easytop.co.il
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment -  Soil  :קרקע  -איכות הסביבה משפחת מוצרים 

 Soil Sampling, Generic Soil  קרקע, קרקע כללי דיגום 

1  A T Soil  קרקע VOC - Volatile Organic 
Carbone 

מדינת ישראל, המשרד להגנת   חומרים אורגנים נדיפים 
, אגף שפכי תעשייה,  ההסביבה

דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לביצוע סקר  

 קרקע  

 

--- 

 

2  A T Soil  קרקע SVOC-Semi Volatile 

Organic Carbone 

מדינת ישראל, המשרד להגנת   חומרים ארגנים חצי נדיפים 
, אגף שפכי תעשייה,  ההסביבה

דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לביצוע סקר  

 קרקע  

 

--- 

 

3  A T Soil  קרקע Non Volatile Materials   מדינת ישראל, המשרד להגנת   חומרים שאינם נדיפים
ההסביבה, אגף שפכי תעשייה,  

דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לביצוע סקר  

 קרקע 

 

--- 

 

4  A T Soil  קרקע Non organic materials  מדינת ישראל, המשרד להגנת   חומרים לא אורגנים
ההסביבה, אגף שפכי תעשייה,  

דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לביצוע סקר  

 קרקע 

 

--- 
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Ite

m 

Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment - Soil  :קרקע -איכות הסביבה משפחת מוצרים 

Soil Sampling, Soil Piles  קרקע, מערומי קרקע דיגום 

5  A T Soil piles  מערומי קרקע VOC - Volatile Organic 

Carbone 

 חומרים אורגנים נדיפים 
מדינת ישראל, המשרד להגנת  

, אגף שפכי תעשייה,  ההסביבה
דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לחפירה,  

דיגום ערימות קרקע מזוהמת  
או החשודה בזיהום ודיגום  

 מוודא 

 

--- 

 

6  A T Soil piles  מערומי קרקע SVOC- Semi Volatile 

Organic Carbone 

חומרים אורגנים חצי  
 נדיפים 

מדינת ישראל, המשרד להגנת  
ההסביבה, אגף שפכי תעשייה,  

דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לחפירה,  

דיגום ערימות קרקע מזוהמת  
או החשודה בזיהום ודיגום  

 מוודא 

 

--- 

 

7  A T Soil piles  מערומי קרקע Non Volatile Materials   חומרים שאינם נדיפים 
מדינת ישראל, המשרד להגנת  
ההסביבה, אגף שפכי תעשייה,  

דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לחפירה,  

דיגום ערימות קרקע מזוהמת  
או החשודה בזיהום ודיגום  

 מוודא 

 

--- 

 

8  A T Soil piles  מערומי קרקע Non organic materials  חומרים לא אורגנים 
מדינת ישראל, המשרד להגנת  
ההסביבה, אגף שפכי תעשייה,  

דלקים וקרקעות מזוהמות,   
הנחיות מקצועיות לחפירה,  

דיגום ערימות קרקע מזוהמת  
או החשודה בזיהום ודיגום  

 מוודא 

 

--- 
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment -  Soil  :קרקע  -איכות הסביבה משפחת מוצרים 

Soil Air Sampling, Soil Active Gaz Sampling  דיגום גז אקטיבי דיגום אוויר בקרקע , 

9  A T Active gaz  גז אקטיבי VOC - Volatile Organic 

Carbone 

 חומרים אורגנים נדיפים 
מדינת ישראל, המשרד להגנת  
ההסביבה, הנחיות אגף שפכי   

תעשיה, דלקים וקרקעות  
מזוהמות לדיגום גז קרקע  

 בשיטות אקטיביות 

 

--- 

 

10  A T Active gaz  גז אקטיבי SVOC-Semi Volatile 

Organic Carbone 

 חומרים ארגנים חצי נדיפים 
מדינת ישראל, המשרד להגנת  
ההסביבה, הנחיות אגף שפכי   

תעשיה, דלקים וקרקעות  
מזוהמות לדיגום גז קרקע  

 בשיטות אקטיביות 

 

--- 

 

 
 

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and Interpretation Remarks 

Group of products:  Environment - Soil  :קרקע -איכות הסביבה משפחת מוצרים 

Soil Gas Sampling, sampling gas in buildings  ,דיגום גז תוך מבני דיגום אוויר בקרקע 

11  A T Gas in buildings גז תוך מבני VOC - Volatile Organic 
Carbone 

מדינת ישראל, המשרד להגנת   חומרים אורגנים נדיפים 
הסביבה, הנחיות אגף שפכי   

תעשיה, דלקים וקרקעות  
מזוהמות לדיגום גז קרקע  

 בשיטות אקטיביות 

 

--- 

 

12  A T Gas in buildings גז תוך מבני SVOC-Semi Volatile 

Organic Carbone 

להגנת  מדינת ישראל, המשרד   חומרים ארגנים חצי נדיפים 
הסביבה, הנחיות אגף שפכי   

תעשיה, דלקים וקרקעות  
מזוהמות לדיגום גז קרקע  

 בשיטות אקטיביות 

 

--- 
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