
 אקוטופ דוגמאות לנושאי 

ת זרעים או על נביט )דמוי מים אפורים( ממכונות כביסה, משטיפות שונותעם סבון השפעת מים  •

 התפתחות של צמחי עדשים. 

 השפעת שפכי בתי בד על צמיחה/ נביטה.  •

 השפעת המגזר )דתי/חילוני( על מידת זיהום אתרי טיול בטבע. •

 ומת נחל איתן.מדדים אקולוגיים וסביבתיים בנחל אכזב לע •

 השפעת סוג הקרקע )לס, חול, חמרה , רנדזינה וצמר גפן( על התפתחות צמחי עדשים.  •

 השפעת גודל המשפחה על כמות וסוגי הפסולת הביתית.  •

 השוואה בין נחל ערוגות לנחל חצץ מבחינת צמחייה ובע"ח והשפעת המטיילים בנחל.  •

קרקע  ם צמודיאנשים הגרים בבתי מידת שימוש במים והתייחסות לבעיית מחסור המים בקרב •

 לעומת אלו הגרים בבניינים. 

 דישון אורגני )קומפוסט( דשן כימי בגידול מלפפונים.השוואה בין  •

השפעת מיצוי מטיון דביק, עלים לעומת גבעולים, על התפתחות   –הדברה אורגנית של פטריות  •

 פניצליום על פירות הדר. ההפטריי

 עובדי המפעל ותושבי האזור.עוצמת הרעש במפעל והשפעתו על  •

 מרחק שונה. –השוואת זיהום האוויר בין שני יישובים המרוחקים מכביש ראשי  •

בדיקת השפעת סוג המכשיר )טלויזיה, מדיח כלים, מכונת   - רעש ממכשירי חשמל ביתיים •

 ..הרעש מחשב, מיקרוגל( על עוצמת הרעש. השפעת המרחק מהמכשיר עצמו על עוצמת ,כביסה

 . השפעת ריכוזי קומפוסט שונים על נביטת זרעים, גדילה והתפתחות הצמח •

 השפעת קיר אקוסטי וסוללת עפר על עוצמת הרעש מכלי רכב בכביש ראשי.  •

 על גידולים חקלאיים. במים השפעת ריכוזים שונים של דלק  •

 מיני צמחים : בזיליקום ורוקט.  2השפעת מים מליחים על תחרות בין  •

 טים על התפתחות ונביטה של חיטה. השפעת סוגי דטרגנ  •

 מינים של צמחי תבלין. 2הקשר בין חשיפה לזיהום אוויר ממכוניות לבין התפתחות  •

 / רמת זיהום האוויר.  השפעת סוג הרכבת על עוצמת הרעש •

 השוואה בין הקומות השונות מבחינת עוצמת הרעש הנגרמת מכביש -קומות  רעש בבניינים רבי •

 .ראשי

 ור חומרי בנייה על איכות האוויר והרעש בסביבת אזור המגורים. השפעת מפעל לייצ •

 רעש מתחבורה עירונית ובין עירונית. •

 רעש ממזגנים שונים.  •

 

 



 קניונים פתוחים לעומת סגורים. ברעש  •

 . שונים ובמי ברז סוגי מים מינרלים באיכות מים   •


