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2012עיינות רעף



2012

2012אלדד אלרון : מקור



עינות רעף

תל קשיש

צ

תחילת העבודות של

6כביש 

2014



נסתם הגולל על עינות רעף

2015לרמן: מקור



שפונה מהשטח לטובת עיבוד חקלאיהמערום



אזור המעיין לפני חשיפתו מחדש2016



(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"מ100–לאחר היורה כ –6.11.16



עיינות רעף לאחר חפירה מחודשת



התכנון
'בחירת חלופה ד



המוחרקהבריכת 
39בחלקה 

מים עמוקים

ללא צמחייה

אחו לח

אזור הצפה

אחו לח

אזור הצפה

מוחרקהנחל 

מים רדודים  

עם צומח מזדקר

מים רדודים  

עם צומח מזדקר

'בחירת חלופה ד: התכנון

ויצירת 40-ו32ובחלקים מחלקות 39פיתוח בית גידול לח בחלקה , שיקום צמחי של בריכת עין רעף
מוחרקהאזור הצפה מנחל 



39בריכת בחלקה 

מים עמוקים

ללא צמחייה
צומח

גדות

אזור  

הצפה

אחו  

אזור  לח

הצפה

לבריכת  מוחרקהחיבור בריכת עין רעף  ונחל –חלופה ד

(39בחלקה )המוחרקה

נחל  

מוחרקה

מים רדודים  

עם צומח מזדקר

בריכת עין  

רעף

פלג ערוץ  

קבוע/חורף

מים עמוקים

ללא צמחייה

מים רדודים  

עם צומח מזדקר

אחו לח

6כביש  

מים רדודים  

עם צומח מזדקר



11.2016בריכת עין רעף לאחר חפירתה מחדש 

2016נובמבר עבודות השיקום



2017בריכת עין רעף מאי 



הרחבת בריכת המעיין
2017אוקטובר 



יצירת בתי גידול אבניים
עיינות רעף



יצירת בתי גידול אבניים
עיינות רעף



הצומח הירוק יותר הוא אגמון ימי הגדל בתוך החיטה ומציין אופק זרימה תת קרקעי

לפני חפירת הפלג
2017ינואר 



חפירת הפלג
2017אוקטובר 



יצירת בתי גידול אבניים
הפלג



הפלג-יצירת בתי גידול



(חקלאי)מעביר מים עבור נביע 
הפלג



המוחרקהחפירת בריכת 
2017אוקטובר 



2016מאי-לפני העמקתההמוחרקהאזור בריכת 



המוחרקהגילוי מי תהום בבריכת 



המוחרקהגילוי מי תהום בבריכת 



המוחרקהעליית מפלס מי תהום בבריכת 



המוחרקהבריכת 



המוחרקהאגן השהייה לפני בריכת 



40בחלקה המערוםפינוי 



והרחבת השטח המעובדהמערוםפינוי 



ורד צידוני

לטובת עיבוד חקלאיהמערוםפינוי 



חסימת האגף הצפוני



בתי הגידול הלחים בעינות רעף  
...מתעוררים מחדש



בריכת עינות רעף מלאה במים לאחר 
השיקום



בריכת החורף בפשט ההצפה של 
הקישון מלאה במים



עיבוי צומח בתי גידול לחים



נותרת מלאה ( מעיין)המוחרקהבריכת 




