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 2112דוח סיכום עונת איסופי 
 

הופקדו בבנק   ה זובשנ. 2012להלן נתונים המפרטים את פעילות בנק הגנים הישראלי במהלך שנת 
(. 1טבלה )בבנק  מינים שזו הפקדתם הראשונה 127ביניהם , מינים 361איסופים של  659הגנים 

המהווים כשליש , מינים מקומיים 987הופקדו בבנק הגנים , 2007-2012בשנים , במאזן מצטבר
 .ממגוון הפלורה של ישראל

    
 1220-2007היקף איסוף הזרעים במהלך : 2טבלה 

 שנאספומינים  סך כ איסופים"סה ת איסוףשנ

2007 924 313 

2008 1194 305 (137*) 

2009 994 323 (120*) 

2010 756 343 (124*) 

2011 631 340 (166*) 

2012 659 361 (127*) 

 987 5158 סך מצטבר
 מספר  המינים החדשים שנאספו בכל שנה* 
 

 2010ת שנ תחילתיעד שהותוותה בהרשימת מיני מ המינים שזרעיהם נאספו השנה היועיקר 
 (. 2טבלה )אדם מיני בר בעלי פוטנציאל לשימוש לתועלת ה 412 ומנתה

 -כאשר במאזן הכלל שנתי נאספו כ, 2012מהמינים מרשימת היעד של  44% -בשנה זו נאספו כ
מקורם  2012-ממיני היעד שנאספו ב 42% .2007מהמינים שהופיעו ברשימות היעד משנת  88%

 .מהמינים נאספו משני בתי גידול או יותר 81%הכלל שנתי מעל ובמאזן  משתי אוכלוסיות ויותר
חלקם מפאת נדירות יתרה כמו , מהמינים הכלולים ברשימת היעד עדיין לא נאספו כלל 12%

נטופית רפואית וכמנון האניס או ספק בנוכחותם של אוכלוסיות טבעיות בישראל דוגמת זית 
 . ברוש מצוי ועוד, אירופי

 
 והתפלגותם 1220-2007סך איסופי רשימת היעד לשנים : 1טבלה 

עדיפות 
לאיסוף 

מין ה
ברשימת 

 היעד

סך 
המינים 

 בקטגוריה

סך 
האיסופים 

 בפועל

סך 
המינים 
שנאספו 

 בפועל

סך  סך האוכלוסיות השונות שנאספו למין
המינים 
שנגרעו 

מרשימת 
 היעד

אוכלוסיה 
 בודדת

אוכלוסיות  2
 ומעלה

2012             

 2 4 11 15 29 50 גבוהה1

2 85 46 29 23 6 6 

3 205 228 99 53 46 8 

 4 19 18 37 109 72 נמוכה4

 20 75 105 180 412 412 כ"סה

2007-2012          

 10 29 26 55 266 63 גבוהה1

2 98 399 78 25 53 15 

3 231 1538 201 29 172 31 

 78 124 8 132 1789 136 כהנמו4

 134 378 88 466 3992 528 כ"סה

 
 (. 3טבלה )ובמיוחד באזורי החבל הים תיכוני האיסופים נערכו במרבית גלילות הארץ 

בשנים האחרונות נצפתה . לאיסוף יעודי של מינים באזור החבל המדברידגש מיוחד ניתן השנה 
 –ותפת של מרכז מדע ים המלח והערבה בעבודה מש. תמותה נרחבת של מיני שיטה בערבה

ל ובנק הגנים נאספו זרעים של שיטה סלילנית "קק, "אמץ שיטה"פרויקט , שלוחת ערבה תיכונה
יחודו של איסוף זה אינו רק . אזורים שונים לאורך חתך של הערבה התיכונה והדרומית 8-מ

ן לרבים מיצורי המדבר זרעי עצי השיטה משמשים מקור מזו. בביצועו גרידא אלא גם בעיתויו



 3 

הדרך לשמור על . י חיפושיות עוד בשלב התפתחותם על העץ"ומרבית הזרעים נעקצים להטלה ע
( כפי שנעשה באיסוף זה)מיידית עם הבשלתם מהעץ כשירות נביטתם של הזרעים היא באיסופם 

מיידית תוך יבוש מהיר בבנק הגנים למניעת התפתחות הזחלים ובקיעת החיפושיות או זריעתם ה
 . ל נוהגים לעשות"לנביטה כפי שאנשי קק

 
 פ מרחבי תפוצה"ע 2012-2007כלל המינים שנאספו בשנים : 3טבלה 

 איזור
סך איסופים 

2112 
סך מינים 

2112 
כ איסופים "סה

2117-2112 
כ מינים "סה

2117-2112 

 133 154 3 3 החרמון

 801 3204 283 528 תיכוני-ים

 214 338 67 81 המדברספר 

 143 233 32 47 מדבר
 

תוך דגש על מגוון אזורי האיסוף וכמות הזרעים , נבדק מצאי כלל האיסופים 2011בתום עונת 
, מיני צמחים מרשימת היעד 20על פי הרשומות הסופיות הוחלט לגרוע . שנאספה בעבור כל מין

, דוגמת אזוביון דגול)דדים בישראל ביניהם מינים נדירים הגדלים באתר יחיד או באזורים בו
 (.בוציץ סוככני ועריר הלבנון
( 2010כמתואר בדוח לשנת ) נוספתרשימת מינים  הוכנה האיסוף תבמטרה לרענן את רשימ

. או פוטנציאל למאכל\מינים בעלי פוטנציאל רפואי ו וכוללתהמתבססת על ידע אתנו בוטני מקומי 
שנחלקו במידה  מינים חדשים 75 2012של ו לרשימת היעד נוספ( המונה מאות מינים)מרשימה זו 

שווה בין מינים ייחודיים לאזור מסוים בארץ דוגמת חרמון או ערבה לעומת מינים שתחום 
 .תפוצתם נרחב

מתוך מספר מצומצם של  2011מינים שנאספו במהלך שנת , על פי מדיניות האיסוף של הבנק
מאילו  2012צוין לצידם ברשימת היעד לאיסוף בשנת , אוכלוסיות ואזורים ואיסופם עדיין נדרש

איסופים  5158 2007-2012סך הכול נאספו במהלך  .אזורים גיאוגרפים אין צורך לאספם בשנית
איסופים  613-מינים התואמים את רשימות היעד ו 466איסופים של  3992ביניהם , מינים 987של 
   (.4טבלה )מינים אדומים  245של 

 
 איסוף ושימור מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל

איסוף צמחים וזרעים נדירים ל (ג"רט) רשות הטבע והגניםעם המיזם המשותף של בנק הגנים 
ונות הפרויקט כלל איסוף מינים בדרגות נדירות ש. 2012גם בשנת  המשיךEx-situ לשימור  מהבר

צמחים בסכנת  –הספר האדום )"כרכי הספר האדום  2-וכן מינים בסכנת הכחדה הכלולים ב
פולק , שמידע, וכרך ב 2007, הוצאת רשות הטבע והגנים, שמידע ופולק, כרך א" הכחדה בישראל

 (.  2011, הוצאת רשות הטבע והגנים, ספיר-ופרגמן
קווי הועדה הגדירה . צמחים בסכנת הכחדהג לטיפול ב"הוקמה ועדה מקצועית בחסות רט 2012-ב

ניטור וממשק של מינים בסכנת הכחדה וקבעה סדר בבחירת המינים , פעולה אופרטיביים לשימור
מינים בסכנת הכחדה שהם אנדמיים או  40המלצות הועדה היו לתת קדימות לשימור של . לטיפול

ההמלצות כללו (. הועדה הרשימה מפורטת בהמלצות)אנדמיים לישראל וסביבתה הקרובה -תת
גני , גנים בוטניים – ex situבשמורות ומחוצה להן וכן שימור במגוון מתקני  in situשימור כל מין 

  .וגינות פרטיות בנק הגנים, ג"מקלט במתקני רט
 

 2012-2007שנאספו בשנים מספר איסופים ומספר מינים אדומים : 4טבלה 

 שנה
מספר 

 מספר מינים חדשים לשנה/יםמספר מינ דוגמאות

2007 84 71* 70 

2008 123 87* 51 

2009 118 87 41 

2010 73 62 23 

2011 83 73 27 

2012 132 89 33 

2007-2012 613   245 

 חלק מהדוגמאות הגיעו מהגן הבוטני האוניברסיטאי שבהר הצופים* 
 

מיני  40-בר מינים נדירים ואדומים בכלל ובאיסוף ושימו 2012התמקד בנק הגנים בשנת לפיכך 
דוגמאות  132 2012סך הכול נאספו בשנת  .הצמחים שהוגדרו כאדומים ואנדמיים לישראל בפרט

 (.4טבלה )מינים אנדמיים לישראל  18איסופים של  39מינים אדומים בניהם  89של 
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אדומים נאספו בחבל מראה שעיקר המינים ה( 5טבלה )חבלי הארץ השונים התפלגות האיסופים ב
 2007-2012כ הופקדו בבנק הגנים בין "סה(. שגם מכיל את מרבית המינים האדומים)הים תיכוני 

מינים אדומים  29מכלל המינים האדומים בישראל ובניהם  60%-מינים שונים המהווים כ 245
 . מכלל המינים הכלולים בקבוצה זו 72%-ואנדמיים המהווים כ

 
 פ מרחבי התפוצה"ע 2012-2007האדומים שנאספו בשנים  כלל המינים: 5טבלה 

 איזור

סך 
איסופים 
2117-
2112 

סך מינים 
2117-2112 

 סך איסופי מינים אדומים בחלוקה לקטגורית הסיכון להכחדה

 בסכנה באיום
בסכנה 
 נכחד חמורה

 0 4 9 22 26 35 החרמון

תיכוני-ים  501 200 250 183 67 1 

 0 3 13 23 24 39 ספר המדבר

 2 4 7 25 28 38 מדבר

אדומים במכון וולקני מיניםריבוי   50 43 24 21 5 0 

גנים בוטניםמינים אדומים בריבוי   35 33 8 16 10 1 

כ מינים בכל קטגוריה"סה   245 131 77 34 3 

 9% 58% 65% 65% 60%   אחוז מכלל המינים האדומים

 
רים ואדומים בשדות מכון וולקני למטרת יצירת נמשכה גם התכנית לריבוי מינים נדי בשנה זו

מטרתו לגבות בריבוי אוספי מינים שמספר , הפרויקט. מסת זרעים קריטית לשם אחסון עתידי
מנה . קושי באיסוף או חנטה נמוכה לצמח, זרעיהם מצומצם אם מפאת אוכלוסיות קטנות בבר

 . לריבויושימשה ( זרעים 50-150)מכל איסוף בקבוצה זו נדגמה אקראית 
, שתילה בשדה, הקשחה, הנבטהתיעוד של תנאי הלל לווה בהכנת פרוטוקול שכהליך הריבוי 

גם ניטור מידע לפרוטוקול  הוספנו  השנה. ועודמתמשך איסוף זרעים , מענה לנזקי טבע, השקיה
. הופעת מחלות ומזיקים וכדומה ,מועד איסוף זרעים, מועד חנטה, פנולוגי דוגמת מועד פריחה

 ללמוד עלוגם  עד כהרת ניטור זה היא איסוף מידע ראשוני אודות מינים שחלקם לא נחקר מט
 .הראשוני םאת בית גידולעל פי רוב בתנאים שאינם תואמים  םשרידות

 77 2008-2012סך הכול רובו בשנים . הזרעים נוקו וכמותם ואיכותם הוערכה, בתום הגידול בשדה
גודלו בשדות מכון  2012במהלך (. 5טבלה )מינים אדומים  43איסופים של  50בניהם , איסופים

 (. 6טבלה )מינים נדירים רובם ככולם אדומים  8וולקני 
 

 2012 ריבוי מינים אדומים למטרת יצור זרעים בשנת: 6טבלה 
 

 'מס
 דוגמא

 משפחה  שם המין
 'מס

 אדום

 אזור
 איסוף
 במקור

' מס
זרעים 

שנאספו 
 מהבר

 'מס
 זרעים
 בתום

 ריבויה

 'מס
זרעים 

הונבטו ש
 לריבוי

 'מס
צמחים 

שנשתלו 
 בשדה 

 'מס
צמחים 
 שחנטו
 זרעים

 אחוז
שרידות 
צמחים 
 בריבוי

 66% 35 37 53 228871 3712 יהודה 5.3 שפתניים אבובית עדינה 24940

24818 
-דמומית עבת

 שיבולת
 22% 17 21 75 6538 283 יהודה 4.2 נוריתיים

 14% 5 35 37 151 103 שומרון 4.2 פרפרניים תלתן ישראלי 24941

 91% 32 35 35 11920 69 וןחרמ 3.2 פרפרניים טופח עדין 24942

25078 
פשתנית קטנת 

 פרחים
 26% 11 17 43 162077 135 חרמון 3.2 לועניתיים

 99% 66 67 67 13712 3605 שומרון 3.2 שפתניים נית גרוזיתמניפ 24817

 43% 57 89 132 84706 2272 ערבה 3.2 מצליבים שחליים שרועים 24943

 24% 12 45 52 362065 2567 אילת 3.2 פרפרניים לוטוס אילתי 25277

 
עדיין אין זה מבטיח מתחילתו ועד סופו הוא מוקפד ומבוקר בכל שלביו , אף שתהליך הריבוי

ניתן לראות שחלק מהמינים צולחים את דרכם כראוי דוגמת  6בטבלה . הצלחה מלאה בגידול
לפני השתילה )חלק מהמינים נפגע בשלבי ההקשחה הראשונית , טופח עדין ומניפנית גרוזית

דוגמת אבובית עדינה ופשתנית קטנת פרחים בעוד מינים אחרים דוגמת תלתן ישראלי ( בשדה
ממצא זה .  לוטוס אילתי נפגעים בשדה כנראה בשל אי התאמה מלאה לתנאים השוררים בוו

ממחיש עד כמה גידול מיני בר בתרבות אינו פשוט והשבה לבר מאוכלוסיות אלה או מזרעיהן אינה 
 .קיימא-מובנת מאליה ודורשת התעמקות רבה בטרם ניתן יהיה ליצור מחדש אוכלוסיה בת
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 ם לאחר איסוףמערך הטיפול בזרעי
אופן אחסונם ואופי הטיפול בזרעים , איסוף תלוי במועד איסופםהטיב הזרעים ואיכותם לאחר 

תנאים המצויים  ,זרעים רבים שורדים היטב בחשיפה לטמפרטורה ולחות נמוכים. לאחר קטיף
ם כדי לשמור על איכות הזרעים אנו מעודדים את האוספי. בחדרי האחסון של בנק הגניםדרך קבע 

 .בשדה איסופןלהעביר לבנק הגנים את הדוגמאות שנאספו בפרק הזמן הקצר ביותר מיום 
בנק הגנים את מרבית יחו האוספים להעביר להצל( 7טבלה )כבשנים קודמות  2012גם בשנת 

כבשנים קודמות גם כעת מרבית . ןעל חודש מיום איסופעולה בפרק זמן שאינו ( 65%)הדוגמאות 
ימים עד הפקדתם בבנק מקורם היה באיסופים ממקורות מזדמנים  60-ל האיסופים ששהו מעל

 . של הבנק שלא נמנים על צוותי האיסוף הקבועים
 

 מאיסוף הזרעים בשדה ועד העברתם לבנק הגנים ( ימים)אורך הזמן : *7טבלה 

 2112 2111 2111 2119 2118 2117 מספר ימים

1-14 1.7% 8% 22% 28% 28% 36% 

15-31 1.7% 17% 33% 45% 41% 29% 

31-61 25% 28% 36% 21.5% 25% 24% 

61< 74% 47% 9% 8.5% 5% 12% 

צוות האיסוף המקומי של בנק הגנים מעביר את הזרעים לבנק עוד ביום איסופם ולכן הנתונים שלהלן * 
 . בנק במכון וולקניי בוטנאים שאינם שייכים לצוות עובדי ה"מתייחסים רק לדוגמאות שנאספו ע

 
 מערך ניקוי הזרעים

מורכב צוות העובדים  . לאריזה ואחסוןהגולמיות  איסוףת האולהכין את דוגמ מטרת המערך
יחידות /הזרעים המפריד אתעובדי קבלן ופנסיונרים מתנדבים , סטודנטים, ן וולקנימעובדי מכו

ת כמותם ומעביר את הזרעים לחדר ייבוש כהכנה סופר א, בודק את איכותם, מהצמחיםההפצה 
 . לאחסון ארוך טווח

 
 :מהלך העבודה

מקבלת מספר דוגמא וכל הפרטים , עם קבלת דוגמת זרעים בבנק היא נרשמת במאגר הממוחשב
מועד הניקוי של כל דוגמא  מותנה ביום . אודות האוכלוסייה ובית גידולה מוזן למערכת המידע

0טמפרטורה ולחות בחדר מבוקר ייתה באחסון זמני קליטתה בבנק וזמן שה
C) 4   לחות  15%ו

נגיעות בחרקים ומינים אדומים , הם מקרים דחופים דוגמת פירות עסיסיים יוצאי דופן. (יחסית
דוגמאות שהאוסף ציין שהן נגועות בחרקים נשמרות . )לבנק המטופלים מיידית עם כניסתם

של  צורף לטופסי האיסוף 2012בשנת (. דוגמאות אחרותבארגז רשת בכדי למנוע מעבר חרקים ל
, במקרה זה. האם הזרעים שאסף זקוקים להבשלההבנק קריטריון נוסף שבו מציין האוסף 

י האוספים כצמח שלם ומועברות "דוגמאות שנאספו בשלב מוקדם בבר וטרם הבשילו נאספות ע
מבוקר ה חדרלד להעברתם ם עבתנאי טמפרטורה ולחות גבוהי" הבשלה"שבועות לחדר  3-ל

0טמפרטורה ולחות 
C) 4   עם שאר הדוגמאות (לחות יחסית 15%ו . 

המיידע אודות שיטת העבודה , דוגמאות שנוקו בעבר. שיטת ניקוי הזרעים היא ייחודית לכל מין
בעזרת , מרבית הניקוי הוא ידני. נרשם במאגר ומסייע בניקוי של דוגמא נוספת מאותו המין

כת נפות שההפרדה  הסופית לפי משקל נעשית בעזרת אספירטור המפריד בין זרעים מגרדות ומער
פירות עסיסיים מנוקים בעזרת מכונה ייעודית לניקוי פירות המפרידה בין הזרע . מלאים לריקים

 .לציפה מבלי לפגוע בחיוניות הזרע עצמו
 

 2012נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים במהלך שנת : 8טבלה 

וגי דוגמאות זרעיםס  סך דוגמאות שנוקו 

 884 2112-כ דוגמאות שנוקו ב"סה

 182 בבנק 2112-מינים שנוקו לראשונה ב

 116 אדומיםנדירים ומינים 

 214 דוגמאות שמקורן באוסף הישן

 198 דוגמאות דחופות
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איכות  לבדיקת (cut-test)הזרעים עוברת הדוגמא חיתוך מדגמי של מספר זרעים ניקוי תום ב

שלב זה  גמרב. להערכת מספר הזרעים החיוניים בדוגמא 1000הדוגמא וכן שקילה וחישוב משקל 
0) חדר מבוקר טמפרטורה ולחותבהדוגמא  מאוחסנת

C 15  לייבוש סופי ( לחות יחסית 15%-ו
 .ואריזה

במקביל לטיפול בדוגמאות חדשות המגיעות לבנק אנחנו ממשיכים בטיפול בדוגמאות זרעים 
 .8מופיע בטבלה  2012-פרוט הדוגמאות שנוקו ב . אוסף הישןמה

 2011מרביתם מדוגמאות זרעים שנאספו בעונת . דוגמאות זרעים 884 2012סך הכול נוקו בשנת 
הכוללים איסופים מהבר וזרעים של גידולי תרבות )אוספי זרעים ישנים ( דוגמאות 214)וחלקם 

הדוגמאות שבוטלו השנה ביחס לשנים קודמות היה  סך. 2007שהופקדו בבנק לפני שנת ( שונים
צמחים , ולא צלח תהליך הבשלתם המבוקר במעבדה בוסריציב ונבע בעיקר מזרעים שנאספו 

בעונה והכילו מעט מאוד זרעים או מינים זהים שנאספו באותה  מאודשנאספו מוקדם או מאוחר 
 (. 9טבלה )מא אחת אוספים שונים ואוחדו לכדי דוג 2י "שנה בקרבת אותו אתר ע

 
    2012-2007נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים בין השנים : 9טבלה 

 2112 2111 2111 2119 2118 2117 שנת פעילות

 659 631 756 994 1194 924 מספר הפקדות בבנק

 641 616 739 941 959 894 מספר איסופים מהבר

 884 899 731 1457 926 758 מספר דוגמאות זרעים שנוקו

 11 12 6 3 21 15 דוגמאות שבוטלו' מס* 

 ואינם ניתנים להבשלה  בוסרזרעים שנקטפו ; דוגמאות שאוחדו; זרעים מועטים: סיבות לביטול איסופים* 

 
מרבית ( 10טבלה ) 2012-מראה כי ב 2007-2012 בין השניםכל איסוף בהשוואת מספר הזרעים 

השנה חלה עליה במספר הדוגמאות . ת המומלצים להפקדהנעו בגבולו( 78%)דוגמאות הזרעים 
ומקורה באוסף מטפחים של זני עצי פרי מקומיים שנקלט בבנק וכלל רק  100-שסך זרעיהם קטן מ

 1-100שיעור שאר ההפקדות שכללו בין . של זרעים מכל טיפוס על פי דרישת המפקיד מייצגמגוון 
 .זניחזרעים היה 

 
  2012-2007עים לאיסוף בשנים התפלגות סך הזר: 22טבלה 

 2112 2111 2111 2119 2118 2117 מספר זרעים לאיסוף

1-111 1.2% 2% 1.2% - 1.8% 5% 

111-1111 13% 11% 5.4% 12% 17% 17% 

1111-110111 45% 51% 54% 47% 48% 48% 

110111-1110111 36% 33% 37% 39% 31% 23% 

1110111-101110111 4.3% 3.8% 3.4% 2% 3.2% 7% 

<101110111 1.2% 1.2% - - - - 

 
 לזיהוי ובקרת איכות אוסף זרעים

תערובת זרעים של מיני צמחים אחרים שחלקם בני אותה דוגמה בבעת ניקוי אנו מוצאים לעיתים 
 . סוג של הדוגמה הרצויה אומשפחה 

זור בהגדרה שיעישראל -יחידות הפצה של מיני הבר של ארץ/הוקם בבנק אוסף זרעים 2010בשנת 
האוסף מסודר לפי משפחות וסוגים ומאפשר לראות . ואימות המין וישמש ללימוד וכלי עזר לצוות

בעזרת אוסף זה ניתן לאשש זיהוי זרעים . ים לכל קבוצהייינהזרעים האופאת מגוון טיפוסי 
עים דוגמאות זר 186נוספו לאוסף  2012במהלך  .המצוי בה" זיהום"ולהפריד בין הדוגמה ובין ה

 492כ מונה כיום האוסף "סה. של מינים נדירים 11-של מינים אדומים ו 57מתוכם , חדשות
 .דוגמאות זרעים של מינים שונים
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  :דוגמא לשימוש באוסף ההגדרה
בזרעיו נצפה פולימורפיזם ש( 24538' מסדוגמא  (טופח הגלילהופקד בבנק איסוף של  2011בשנת 

לצורך בדיקת ההשערה . דובר בערבוב של זרעים ממינים שוניםהתעורר חשד שמ(. 1תמונה )רב 
 . אימות/זרעים מכל מופע לצורך הגדרהחמישה ונזרעו  מופעים שונים 8-הדוגמה להופרדה 

שנתיים טופח -בתום שנת גידול אחת נמצא ששלושה מהטיפוסים היו שייכים למינים החד
שנתיים שטרם פרחו -ים הם כנראה רבשאר הטיפוס(. 1,2,5מופעים )ירושלים ובקיה תרבותית 

 .זוהו בוודאות כזרעים של טופח הגליל 3,7ח זה רק מופעים "ונכון לכתיבת דו
  

 
 

 .טופח הגלילשהתקבלה כ 24538' מס הו בדוגמצפמופעים שונים שנ השמונ - 1תמונה 
(Bar=1mm.) 

 
 

 אריזה ואחסנת הזרעיםמערך 
0-ב לחות יחסית 15%דוגמאות לחדר ייבוש בתנאי המועברות  ניקיון הזרעיםתום ב

C 15  ליבוש
ד מספר עשרות ע" )קצר-טווח"-אחסון ל .הדרגתי ומבוקר שלאחריו הן נארזות לשמירה ואחסון

מאות שנים ויותר " )ארוך-טווח"-למטרת ריבוי או ביצוע מחקרים שוטפים ואחסון ל –( שנים
 . קרקעי מוגן-במקפיא תת (לשימוש הדורות הבאים" קפסולת זמן גנטית"מעין ב

כל מין דורש (. 11טבלה )ימי אריזה  102-דוגמאות זרעים ב 1170 2012כ נארזו במהלך שנת "סה
לאריזה או  נתשל דוגמאות זרעים נית מסוימת קבוצהש שונה וכדי להעריך האם תקופת יבו

. בקבוצההזרעים חלק מדוגמאות ייבוש נוסף אנו בודקים מדגמית את הלחות היחסית של  תדורש
המספר הגבוה של (. דוגמאות 488)הזרעים מדוגמאות  22%נבדקה לחות יחסית של  2012במהלך 

בעקבות . חוזרות ונשנות במזגני יבוש האוויר בחדר המבוקר הבדיקות נבע בעיקר מתקלות
התקלות הרבות הוספנו לאחרונה יחידת ייבוש נוספת לחדר המבוקר שתסדיר ותייצב את הלחות 

 (.11טבלה )היחסית לרמה הרצויה 
 

 2012סיכום נתוני אריזת זרעים בבנק הגנים במהלך  :22טבלה 
פעילות שנת  2117 2118 2119 2111 2111 2112 

 1171 984 851 1342 922 757 מספר דוגמאות זרעים שנארזו להקפאה עמוקה

 22% 16% 1.81% 5.71% 2.31% - דוגמאות זרעים שנמדדה בהם לחות לפני אריזה %

 
-וארוך  לטווח, מחולקת לשמירה לטווח קצר אדוגמה, במידה ויש מספיק זרעיםבמהלך האריזה 

של במידה ומספר הזרעים  .כגיבוי לאוסף הגנים האנגלילבנק למשלוח דוגמא נארז מה 10%
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כלומר לשימוש בדורות , תישמר רק באחסון ארוך טווחהיא זרעים  500אינו עולה על הדוגמה 
 . הבאים

 מספרנפח הצנצנת אינו בהכרח מדד ל אולםוכמותם המותאמות לגודלם צנצנות ב נארזיםהזרעים 
ל ומעט זרעים "מ 25יכולים להיארז בצנצנת של ים רבזרעים קטנים ; הבתוכ יםהנשמר הזרעים

זרעים קטנים מאוד נארזים תחילה (. 12טבלה ) ליטרים 3גדולים יכולים להיארז בצנצנות של 
בנפחים שונים בהתאם אחרים בבקבוקי אריזה  שנארזים בשנית (Vials)בבקבוקונים זעירים 

הזרעים וגישה  שלשמירה טובה יותר שר תהליך זה מאפ. למספר הבקבוקונים של הדוגמא הנתונה
ל המשנה 'מעט סיליקה ג)לחות  אינדיקאטור מוחדרכל צנצנת ל. בהוצאתם מהצנצנת נוחה יותר

 .הלחות בצנצנות הזרעים שיעורמנת לעזור לנו בניטור -על( צבעה מכחול לורוד עם העלייה בלחות
 

 2012 התפלגות הזרעים בצנצנות האריזה השונות במהלך שנת: 21טבלה 
 מספר צנצנות נפח צנצנת האריזה

 56 ליטרים 3

 75 ליטר 1

 135 ליטר 1.5

 411 ל"מ 111

 1211 ל"מ 51

 1144 ל"מ 25

 0303 כ"סה

 
 ההנבטהמערך 

 שגרתי באופן לבצע התחלנו הקמתהעם . 2010שנת ב הגנים החלה לפעוליחידת ההנבטה בבנק 
 הערכת פוטנציאל הנביטה הינה המבחנים מטרת. בבנק המאוחסנים לזרעים נביטה מבחני

על פי  .הגנים ארוך טווח בבנק לצורך שימור הדוגמאות איכות הזרעים כחלק מבדיקת וחיוניות
משך הזמן בין )שנים  10-נוהלי העבודה של הבנק בדיקות נביטה חוזרות יבוצעו לכל דוגמא אחת ל

 . רך זמןבכדי לעקוב אחר חיוניות הזרעים לאו( הבדיקות תלוי במין
הנבטת מגוון רב של מיני בר המאוחסנים בבנק מאתגרת במיוחד ויש צורך בחשיבה מעמיקה 

עלינו לפענח ולהתגבר על  מנגנוני התרדמה . ולימוד שיטות הנבטה שונות וייחודיות לכל מין
, הטקסונומי וסיווג נלמד, להנבטההנכנס מין חדש  כל. הדרושים להישרדותם של מיני הבר בטבע

טיפול  על טיבמידע זה מסייע לנו להחליט . בית הגידול ממנו נאסףו מיקום העובר, נה הזרעמב
חילוץ , מיקום הפציעה ,שיטת הפציעה, פציעת הקליפה, הזרעים כמו חיטויהנדרש נביטה הטרום 
את תנאי ההנבטה  בתום שלב זה אנו בוחרים .הכמנה ועוד, שיטת הקילוף, מהקליפההזרע 

 .חושך/משטר אור, רטורהטמפ, המזוןמצע  סוגאת הכוללים 
 בסיוםו מהצלחת מסולקים נובטיםש זרעים .לשבוע אחת נביטה מעקבב נמצאיםהזרעים שנזרעו 

נגועים , ריקיםזרעים ) הסיבה לכךמנת לקבוע את  על נבטו שלא זרעים נחתכים מבחן כל
 .כל מבחןבכך ניתן להעריך את אחוז הנביטה המדויק (. וכדומה

 זרעים. נביטה 80% על נקבע בבנק המאוחסנים הזרעים עבור הנביטה לחה למבחןההצ סף
 לביסוס יבחנו בשיטות הנבטה נוספות עד ,טובה באיכות אך הם בסף זה עומדים שאינם

, ונמצא שאינן איכותיות בסף עומדות דוגמאות זרעים שאינן. שנקבעה הסף לרמת פרוטוקול
תישקל האפשרות , מאד נדירשייכים למין ה והזרעים במיד .מחדש מהבר מבוטלות או נאספות

 . המופקדת בבנק זרעיםהגדלת כמות הל רבות אותםל
רבה  הינו בעל חשיבותש מידע, מין לכל פרוטוקול ביסוס הוא ההנבטה מבחני של המוסף הערך

  .והעולמית המקומית המדעית קהילהל
 
 2012סיכום פעילות ההנבטה במהלך שנת : 23טבלה  

 נבטותסך ה 

 775 מבחני נביטה

 647 זרעים  דוגמאות

 56 משפחות 

 277 מינים 

 61 מינים אדומים
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דוגמאות  1102מבחני נביטה עבור  1600בוצעו , 2012ועד סוף ( 2010)החל מהקמת היחידה 

 .מינים שונים 371מייצגות הסנות בבנק המאוח
מספר המבחנים הכולל (. 13טבלה )דוגמאות זרעים  647-ל נביטהמבחני  775בוצעו  2012בשנת 

 .גדול ממספר הדוגמאות כיוון שלעיתים נבחנת יותר משיטת הנבטה אחת עבור כל דוגמה
נים או דוגמאות זרעים קיימים גם מי, בין המגוון הרב של מיני הבר שאנחנו מצליחים להנביט

הדוגמא במקרים כאלה . נמוכים םאחוזיב נובטים, שגם לאחר ניסיונות רבים בשיטות שונות
ללא של הזרעים קצר  זמן חיים, דרישות אחסון שונות) הבעיהמקור נבדקת באופן מעמיק לאיתור 

. נבטלא  את המין ער אציל שבבדיקות ראשונות בחנו 2012בשנת  .(תנאי האחסון ועודתלות ב
ר וויש לשמ בייבוש והקפאה בתנאים סטנדרטיים יםאציל נפגע זרעי ערש בבדיקה מקיפה נמצא

בבנק  פרוטוקול הטיפול במין זההוחלף בהתאם לממצאים . בתנאים אחרים מהנהוג בבנקאותם 
0בטמפרטורה של  שימור)

C 4  והזרעים ינוטרו שוב בעתיד ( ולא בהקפאהבלחות יחסית גבוהה
גם דומות נערכות השנה בדיקות . בכדי לוודא שהם עדיין שומרים על חיוניותם (  שנתיים שנה עד)

 .עדיין אין בידינו תוצאות סופיותשיח אברהם אך  בסוג
פרויקט הבמסגרת  .בפרויקטים מחקריים שותפה גםיחידת ההנבטות  ,בנוסף לפעילות השגרתית

, מבוקר של מינים הנמצאים בסכנת הכחדהריבוי למשותף בין בנק הגנים ורשות הטבע והגנים ה
  (.6טבלה )ריבוי למינים היחידת ההנבטה אחראית על הנבטת 

המתנהל בבנק הגנים בשיתוף המחלקה למחקר  יחידת ההנבטות הייתה גם שותפה  2012בשנת 
בירור תכונות רצויות במאגר הגנטי של מיני גביעונית הלבנון "בנושא במכון וולקני לפרחים 

הנבטה במסגרת מחקר זה בדקנו שיטות . "פיתוח גידולים חדשים בענף הנוילני ההרים וצבעו
בחנו את חיוניותם של הזרעים על פי , מיני בר בתנאי מעבדהל ופיתוח פרוטוקול נביטהשונות 

. וסיפקנו נבטים שנבטו בתנאים מבוקרים להמשך גידולם בתנאי חממה ל"הנהפרוטוקולים 
 . המין שום הגלגל בצע בשנה זו גם עםהתחלנו לבדיקות דומות 

 
 (שרכים)מבחני נביטה לצמחים ירודים 

שיטות להנבטת נבגי  (ה"הל נתיבבשיתוף עם מר עתי יפה מקיבוץ )בשנה זו למדנו לראשונה 
  .כשלב מקדים לאיסוף ושימור מינים אלה בבנק ,בדגש למינים המסווגים כאדומים, שרכים

 
אנחנו מקבלים פניות , בהנבטת מיני הבר של ישראל עד עתה שנצברבעקבות הידע והניסיון 

 . לגופים שונים לבקשת עזרה מקצועית ומסייעים בהדרכה ובביצוע
 

 עשביה גיליונות
כמקובל בבנקי גנים . איכות אוסף זרעים נמדדת גם באפשרות להעריך את אמינותו הבוטנית

יונות עשבייה המאפיינים את בעולם רוב דוגמאות הזרעים המגיעות להפקדה מלוות בגיל
יש ( 14טבלה ) 2007-2012מאוסף הזרעים שנאסף בין השנים  60%-ל, כיום. האוכלוסייה הנדגמת

 . עותקי עשביה תואמים השמורים בתנאים מבוקרים
 

 מצאי גיליונות העשבייה  הכללי בבנק הגנים : 24טבלה 
 2112 2111 2111 2119 2118 2117 פעילות שנת

 659 631 756 994 1194 924 ת בבנקמספר הפקדו

 641 616 739 941 959 894 מספר איסופים מהבר

 52% 61% 69% 68% 69% 48% דוגמאות הזרעים שנאספו להם ייבושי עשבייה %

 
בשלב ראשון . אוספי הזרעים שולחים את גיליונות העשבייה לבנק הגנים בצמוד לדוגמת הזרעים

בתום התהליך נשלחים הגיליונות לעשביה . במערכת המידע נרשם הואאיכות הייבוש ו תנבדק
 (. 15טבלה )הלאומית בירושלים לאחסון ולבחינה מחודשת לצורך אמינות הגדרתם 

 
  2012מצאי גיליונות העשבייה בבנק הגנים במהלך : 25טבלה 

 
מספר 
 גיליונות

 341 גיליונות עשביה שהתקבלו בבנק

 *471 רושליםגיליונות עשביה שנשלחו לעשביה בי

 חלק מהגיליונות שייך לאיסופי שנה קודמת* 
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 גיבוי אוסף הזרעים

 Millennium Seed Bank כחלק משיתוף הפעולה בין בנק הגנים הישראלי לבנק הגנים האנגלי
-מהזרעים של דוגמאות נבחרות לגיבוי ארוך טווח במתקנים של הבנק ב 10%אנחנו שולחים 

Wakehurst Place, West Sussex .אינן מועברות לגיבוי 1000 -דוגמאות שמספר זרעיהן קטן מ .
במידה והן מתאימות למדדים שנקבעו הן יועברו לריבוי מבוקר אך אם זה אינו מין נדיר האוספים 

שכללו מדגם באנגליה נשלחו שלושה משלוחים להפקדה  2012במהלך . יתבקשו לאספו בשנית
 (. 16טבלה )מינים נבחרים וגיליונות עשבייה תואמים  זרעי מייצג של

 
  2012סיכום מלאי הדוגמאות שנשלחו לגיבוי בבנק הגנים האנגלי בשנת : 26טבלה 

 מספר דוגמאות סוג המשלוח

 275 גיליונות עשביה 

 421 דוגמאות זרעים

 3 משלוחים

 
 הזמנות זרעים 

בקשות  20-ל  ו"בקשות מחו – 5. בקשות לזרעים 25נים הישראלי בנק הגבנתקבלו  2012במהלך 
 . דוגמאות זרעים שונות 173סך הכול נשלחו למזמינים  .מישראל

בהתאם לדרישת מינהל המחקר החקלאי אושר השנה תעריף חדש עבור דמי טיפול בבקשות 
 .זרעים

 
 מערכת המידע והבקרה בבנק הגנים

ממוחשב של בנק הגנים הוא ייחודי ונבנה בהתאמה ייחודית לצרכים ולפעילות מערך המידע ה
ושרת אינטרנט  2008המערך מבוסס על מערכת ניהול ובקרה הנתמכת בשרת חלונות . הבנק

(Internet Information Service) IIS הממשק הוא בשפת . מובנהPERL  והמידע מאוחסן במסד
מתעדכן אוטומטית באתר ובמסד )אתר אינטרנט דינאמי למערכת יש . MySQLנתונים מטיפוס 

 .במשולב( בעל אפשרות להפניית שאילתות)ואינטראקטיבי ( הנתונים במקביל
החלה לפעול בהצלחה גירסא שלישית שיחודה  2012המערכת נבנתה במספר גרסאות ובשנת 

 .במספר השאילתות הרב שניתן לבקש מכלל מרכיבי המערכת יחדיו
, ריבוי, נביטה, אחסנה, אריזה, ניקיון, איסוף)לקבלת מידע מכל תחנות הבנק  המערכת פתוחה

הקלדת מידע או איתור , ומאפשרת מעקב ובקרה אחרי כל דוגמת זרעים( בקשות לזרעים ועוד
 .תקלות בבנק בזמן אמת

 
 פעילות מחקרית בבנק הגנים

 
 .בנק הגנים היה שותף בתוכניות המחקר הבאות 2012בשנת 

 
לצורכי פיתוח , בירור תכונות רצויות במאגר הגנטי של צמחיית הבר"יל מחקר בנושא מוב .1

 .במימון קרן המדען הראשי במשרד החקלאות" גידולים חדשים בענף הנוי
אנדמים וצמחים בסכנת , איסוף שימור וריבוי צמחי בר נדירים"מוביל מחקר בנושא  .2

 .שות הטבע והגניםבמימון ר" הכחדה בישראל

במימון " שימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופרים"מוביל מחקר בנושא  .3
 .המשרד להגנת הסביבה

, מוסדית למחקר תיאורטי-הקמת תשתית מדעית בין"שותפות בתוכנית המחקר בנושא  .4
 .גיהבמימון משרד המדע והטכנולו" ניסויי ויישומי של שימור המגוון הביולוגי

במימון קרן המדען " תרבות וגידול פטריית המדבר"שותפות בתוכנית מחקר בנושא  .5
 .הראשי במשרד החקלאות

בחינת עדויות "האוניברסיטה העברית בנושא , העשבייה הלאומית שיתוף פעולה עם .6
 ".י "לברירה טבעית של תכונות במינים נבחרים מצומח א

תוכנית השבה של מיני צמחים נדירים "בנושא  פארק רמת הנדיב שיתוף פעולה עם .7
 ".לפארק רמת הנדיב

 


