
פרויקט שיקום  
 רעף  עינות 

 קיבוץ הזורע, 14.12.16מפגש  צוות היגוי       



 מפת התמצאות כללית





 בזלת -אקוויפר . 1

 חרסיות . 2

 חוואר - אקוויטרד. 3
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 גיאולוגיה-הידרו

 GSI-02-2012, 2012, גורן וסנדלר: מקור



המכון  ', וחוב שטנר, ולד : מקור מידע גיאולוגי והידרולוגי

 2010, הגיאולוגי 



 מפת העתקים

המכון  ', וחוב שטנר, ולד : מקור

 2010, הגיאולוגי 

מפת ההעתקים שמסיטים את 

קו  . משטח גג הבזלת התחתונה

 תחום מיפוי -ירוק מרוסק

ורוד  קו , גג חבורת יהודה 

תחום מיפוי גג תצורת   -מרוסק 

 בזלת תחתונה



 :מקור



 :מקור



 :מקור



,  הגליל המערביאגן 

לתאים חלוקה 

  2012 הידרוגיאולוגיים

השרות ההידרולוגי )

2014) 

 2015, אקולוג הנדסה, נעם בר נוי: מקור

באזור   אקוויפרים
 עינות רעף



מפת מפלסי מי תהום באגני הכרמל  

השרות ההידרולוגי  ), 2012בסתיו 

2014) 

 אגני הכרמל

 2015, אקולוג הנדסה, נעם בר נוי: מקור



 דיווח מהשרות ההידרולוגי – 27.5.99



רשת הניקוז  מהכרמל 
 (1966)באזור עינות רעף 

 א"ת. אונ ג"לגהמחלקה : מקור



 2015, אקולוג הנדסה, נעם בר נוי: מקור

עומק מזערי שנמדד למפלס מי 
על רקע   7התהום בקידוחים במקטע 

 מפה גיאולוגית



 2013, השרות ההידרולוגי, גבעתי ועצמון: מקור



 2013, השרות ההידרולוגי, גבעתי ועצמון: מקור



 על רקע מפה גיאולוגית 3עומק מזערי שנמדד למפלס מי התהום בקידוחים במקטע 

אקולוג  , נעם בר נוי: מקור

 2015, הנדסה



  ירושביץאלה , 6655ח ראשוני "דו: מקור

26/10/2015 

חפירות מתקופות  
פרהיסטורית באזור 

 עינות רעף



 Image 1 of 9.מבט מן המוחרקה לכיוון מזרח, שטח החפירה. 1
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חפירות מתקופות  
פרהיסטורית באזור 

 עינות רעף
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 Image 3 of 9.מזרח-מבט לדרום, החלקה המזרחית. 3

                                                     

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=24852&mag_id=122 

חפירות מתקופות  
פרהיסטורית באזור 

 עינות רעף

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=24852&mag_id=122








 (עמוד ענן:מקור) 1880

 (י"מפ: מקור)1940

 א"ת' אונ, ג"לגספרית החוג : מקור

1932 



1944 



 א"ת' אונ, ג"לגספריית החוג : מקור

 תל קשיש

 70כביש 

 צ

1966 



2002 



 2012, אור-ערן ודוד גל: מקור

 עינות רעף

2012 



 2012, אור-ערן ודוד גל: מקור

2012 



2012 



2012 

 2012אלדד אלרון : מקור



 פרמטרים אביוטיים

 ערך פרמטר נמדד

 22.7 (C°)טמפרטורת המים 

 720 (מיקרוסימנס) חשמליתמוליכות 

 0.85 (‰)מליחות 

 6.94 (pH)הגבה 

 7.3 (ל"מג)ריכוז חמצן 

 85 )%(רווית חמצן 

 2.21 (NTU)עכירות 

 55 (מ"ס)עומק ֵסקי 

 צלול גוון המים

 (2012, אלרון: מקור)



 עינות רעף 

 תל קשיש

 צ

 תחילת העבודות של

 6כביש 

2014 



2016 



 ביצוע תשתיות תחבורה חדשות



 ביצוע תשתיות תחבורה חדשות



 תכנון סביבה ותכנון אורבני קסמ: מקור

 ביצוע תשתיות תחבורה חדשות



 תכנון סביבה ותכנון אורבני קסמ: מקור



 תכנון סביבה ותכנון אורבני קסמ: מקור



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 



 2016מחלף תל קשיש 
 שכבת צרורות  קטועה



   2016מחלף תל קשיש 
 שינוי רשת הניקוז הטבעית



   2016מחלף תל קשיש 
 שינוי רשת הניקוז הטבעית



   2016מחלף תל קשיש 
 שינוי רשת הניקוז הטבעית



 תעלת ניקוז חדשה

  מוחרקהאפיק נחל 

 שנקטע והוסת

 הדראוליחפירות עמוקות קוטעות רצף 

 בריכת עינות רעף

 ביצוע תשתיות תחבורה חדשות



 נסתם הגולל על עינות רעף



 11-2016שיקום עינות רעף 
 בביצוע נתיבי ישראל ורשות ניקוז ונחלים קישון



 2016נובמבר , פינוי העפר שרובד על אזור המעיינות



 (על סמך תצלומי אוויר)סימון של מיקום הבריכה בעינות רעף  – 29.11.16



 יה מצביע על מיקום הבריכהנב – 29.11.16



  ונביהאל המודד גמ – 29.11.16



 חפירת הבריכה – 29.11.16



 מ באזור"מ 100 –לאחר היורה כ  – 6.11.16





 סיום חפירה – 29.11.16



 מ באזור"מ 100+ –לאחר היורה כ  – 6.12.16



 שכבת צרורות חלוקים שמתגלה בחפירה



 שרידי שורשים שנחשפו בשולי קרקעית המעיין





 שיקום אקולוגי של בית הגידול הלח



 שיקום רשת הניקוז העילי



 שיקום רשת הניקוז העילי

 70כביש 

 6כביש  –מחלף תל קשיש 



 קישור בית הגידול הלח אל הנחל ואל תל קשיש



אספקת שירותי המערכת האקולוגית לבעלי העניין 
 במרחב  


