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 קו הרכבת התחתית מחולון לראש העיןקובץ : 

 לכבוד: 

  חיים מיכלסוןדר' 

 שלום רב,

 

 קו הרכבת התחתית מחולון לראש העיןהנדון: 

  סימוכין:

 .11/04/2019פנייתכם מתאריך  .1

דר' חיים  – באזור מעיינות ראש העין סקר הידרוגיאולוגי ,קו הרכבת התחתית מחולון לראש העין .2

 .01/04/2019 מתאריך ,מיכלסון

  ד.א.ל הנדסה. – תוואי המסילה החלופי והמתוכנן .3

 השרות ההידרולוגי. –ניתוח הידרוגיאולוגי מקומי  .4

בהעברת קו הרכבת התחתית באזור ראש  חוות הדעת הנוכחית מתייחסת להיתכנות ולסיכונים

( 2)סימוכין המצורף  הסקר ההידרוגיאולוגיעל חוות דעת זו מסתמכת העין סמוך למעיינות הירקון. 

   .(3)סימוכין  על המידע הקיים בבסיסי המידע של רשות המיםו

 חוות הדעת מתייחסת הן לתוואי המתוכנן והן לחלופה המוצעת בסקר ההידרוגיאולוגי. 

צה מ' מחולון ועד לראש העין. בדרכו חו 20-מתוכנן קו תת קרקעי בעומק של כבמסגרת התוכנית 

המהווים את  התוואי אזורים בעלי רגישות הידרוגיאולוגית רבה ובכללם את אזור מעיינות הירקון

  .מוצאו הטבעי ההיסטורי של אקוויפר ההר המערבי )אקוויפר ירקון תנינים(

בסמוך למעיינות הירקון ו האקוויפר עובר ממצב כלוא למצב חופשי )ממערב למזרח( לאורך התוואי

 – 4לוטין השכבות החוצצות בין פני השטח לבין מחשופי האקוויפר )סימוכין נעלמות כמעט לח

מעפ"י והעומק למי התהום )באזור  15-10(. רום פני מי התהום באזור עומד על 8-6קידוחי ראש העין 

התוואי את שדה קידוחי ראש העין מ' בלבד מפני השטח. בדרכו חוצה  10-קידוחי ראש העין( הינו כ

  ".7ר בצמוד לקידוח "ראש העין תוך שהוא עוב

 הסיכונים המרכזיים בתוואי הנוכחי הינם:

 התוואימ'. בעומק זה,  20-חפירת התוואי מתוכננת להתבצע בעומק של כ – פגיעה באקוויפר .1

במצב טבול )מצב מפלס מי התהום גבוה מבסיס התשתית( ותידרש ככל הנראה השפלה 

נרחבת של מי התהום באזור. השפלה זו עלולה לשנות את משטר הזרימה באזור ולהביא 

 לפגיעה חמורה באקוויפר.

בהתאם לאמור, הקידוחים הנסמכים על משטר הזרימה הנוכחי ובעיקר  – פגיעה בקידוחים .2

העין עתידים להיפגע באופן ישיר כתוצאה מהסטת קווי הזרם. יש להדגיש כי קידוחי ראש 

מ'  20-30חתך ההפקה בקידוחים אלו רדוד ביותר הוא ובחלק מן הקידוחים מצוי בעומק של 

לרום בלבד. השפלת מי התהום באזור עלולה להוביל באופן ישיר לירידת המפלס מתחת 

מלא( ולפגיעה ישירה בכושר ההפקה של  המסננות )באופן חלקי וייתכן שגם באופן

 הקידוחים.



 

כתוצאה מהסטה  זו הינהנביעת מקורות הירקון בנקודה  – הירקון באזור מעיינותפגיעה  .3

זרימה באזור זה גרמה  טבעית של קווי הזרם לכיוון פני השטח ויצירת בסיס ניקוז אזורי.

בעשרות השנים האחרונות מעיינות הירקון אינם  ביותר.  תמפותח סידוקלהיוצרות מערכת 

 מנהור עם זאת שופעים באופן טבעי כתוצאה מירידות מפלסים הנובעים מהפקת ייתר.

  .בעורקים הקריטיים ודרכם לגרום לנזק משמעותי לאקוויפרבסיס הניקוז צפוי לפגוע למדרום 

פה של אזור הגן הלאומי ושדה צע להסיט את התוואי צפונה תוך עקיבמסגרת הסקר ההידרולוגי מו

וגית מצפון לשדה קידוחי ראש העין קיימת ככל הנראה קידוחי ראש העין מצפון. מבחינה הידרוגיאול

באופן מלא )סימוכין  שכבות האקוויפר לעומק והאקוויפר באזור זה אינו חשוף לפני השטחנטייה של 

 (:2. במסגרת חלופה זו מובאות הדרישות הבאות )סימוכין (4,2

 החציבה תבוצע בתווך הלא רווי מעל פני מי התהום. .1

לאורך התוואי יבוצעו קידוחי מחקר לבדיקת רום מי התהום והרכב המסלע באופן המוגדר  .2

 בסקר.

. עלינו ככלל, תוואי המסילה הקיים צפוי ליצור נזק משמעותי למי התהום באזור ואינו מקובל 

חלקו ו מאחר נותנת מענה חלקימבורכת, אך  הינההחלופה המוצעת במסגרת הסקר ההידרוגיאולוגי 

 ר.הצפון מזרחי של התוואי עתיד לעבור במעלה הזרימה ישירות בתוך מחשופי האקוויפ

כיוון שההשלכות של חציבה כה נרחבת בתוך עורקי ההזנה העיליים של האקוויפר במעלה הזרימה 

לכל ) 197000ועד קו אורך  192000מקו אורך  -אזור בעל הרגישות החריגה ביותר  באינן ברורות. 

 ולהציג חלופה עילית.לבחון מחדש את העברת תוואי הרכבת אנו מבקשים  (הפחות

 לסיכום:

 .כפי שהוצג ע"י המתכנןמתנגד לתוואי המסילה השרות ההידרולוגי  .1

מקורות המים הטבעיים וכלי  להקמת המסילה בתוואי זה ייתכנו השלכות חמורות על .2

 .ההפקה באזור בעל רגישות חריגה

התוואי המוצע במסגרת הסקר ההידרוגיאולוגי נותן מענה לסיכונים הרלוונטיים אך אינו  .3

סיכון בחציבה נרחבת במעלה אזור הזרימה של מעיינות הירקון ושדה קידוחי נותן מענה ל

 ראש העין.

להציג יש   .להמלצות הסקר ההידרולוגי בהתאםבנוסף לשינוי תוואי הקו  ,ךכבהתאם ל

 ת עיליאחרות בחלקו הצפון מזרחי )כפי שמוגדר בגוף חוות הדעת(  לרבות חלופה חלופה 

 

 בכבוד רב,

 יוני יצחק

 

 הידרוגיאולוגיה אגני ההר –מנהל תחום 

 השרות ההידרולוגי

 העתק:

 השרות ההידרולוגי – רשףג.  מר

 ההידרולוגיהשרות  -דר מנחם וויס  

  רשות המים אגף תכנון– אפרת קינגסברגגב' 



 

 מקורות   –עידו נגב דר' 
 ד.א.ל  –מר גל גרונגר 

 


