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  2013דוח סיכום פעילות שנת 

 525הופקדו בבנק  ה זובשנ. 2013בנק הגנים הישראלי במהלך שנת של  ו פעילותפירוטלהלן 

בין , במאזן מצטבר). 1טבלה ( מינים שזו הפקדתם הראשונה 148ביניהם ,  מינים378סופים של אי

 ממגוון הפלורה 40%- מינים מקומיים המהווים כ1135הופקדו בבנק הגנים , 2007-2013 השנים

    .של ישראל

  1320-2007היקף איסוף הזרעים במהלך : 1טבלה 

 ושנאספ מינים סך כ איסופים"סה ת איסוףשנ
2007924 313 
20081194 305 (137*) 
2009994 323 (120*) 
2010756 343 (124*) 
2011631 340 (166*) 
2012659 361 (127*) 
2013525 378 (148*) 

 1135 5683סך מצטבר
  מספר  המינים החדשים שנאספו בכל שנה* 

  2013יעד לאיסוף לשנת ההכנת רשימת 

תוך דגש על מגוון אזורי האיסוף וכמות הזרעים , מצאי כלל האיסופים נבדק 2012תום עונת עם 

 מיני 79 2013 לשנת מרשימת היעד על פי הרשומות הסופיות הוחלט לגרוע. שנאספה בעבור כל מין

  : צמחים על פי החלוקה הבאה

  . על פי הקריטריונים שנקבעו לכל מין בבנק הגנים מינים שאיסופם הושלם לעת עתה57

כיום  הם מוגדרים אם ספק בשל ועדיין לא נאספו 2007ים המצויים ברשימות היעד משנת  מינ10 

מינים אלה יאספו בעתיד אך  .)תמר מצוי, כמנון האניס,  ברוש מצוידוגמת( מיני בר בישראלכ

  . כנראה במודל שונה מזה המותאם למיני בר

עדר פרוטוקול מתאים  מפאת היהוערכה איכותם לא אולם מינים שזרעיהם נאספו בעבר 12

יחידת ההנבטה של בנק הגנים לומדת ). ערבה מחודדת, ורד הכלב, דוגמת פטל קדוש(להנבטתם 

 במידהיופסק או יחודש  הנביטה של חלקם וההערכה היא שעם פתרונם איסופם ניכעת את מנגנו

  . אינם מתאימים להפקדה בבנק הגנים בתנאים הנוכחייםוימצאו כ

שנחלקו במידה  מינים חדשים 38 נוספו לרשימה 2013לשנת מת האיסוף במטרה לרענן את רשי

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

   .תפוצתם נרחב

או \לי פוטנציאל רפואי ו בעהםבוטני מקומי -אתנו מינים שעל סמך ידע 9התוספת לרשימה כללה 

 מינים שמקורם בתכנית משותפת לבנקי הגנים הישראלי והאתיופי 29- ולמאכל פוטנציאל

שיעודה היה איסוף ואפיון מיני פרפרניים העשויים להתאים כגידולי ) שלצערנו לא יצאה לפועל(

  .מספוא במערכות חקלאיות זעירות באזורים צחיחים ואזורים טרופיים הררים

בעלי פוטנציאל לשימוש לתועלת האדם  מיני בר 371 2013סך הכול מנתה רשימת היעד לשנת 

  ). 2טבלה (

 מתוך מספר מצומצם של 2012מינים שנאספו במהלך שנת , על פי מדיניות האיסוף של הבנק

מאילו   תוך ציון2013 נשארו ברשימת האיסוף לשנת אוכלוסיות ואזורים ואיסופם עדיין נדרש

  .אזורים גיאוגרפים אין צורך לאספם בשנית
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  יני היעד סיכום איסוף מ

המצטבר כאשר במאזן הכלל שנתי , 2013 מהמינים מרשימת היעד של 37% -בשנה זו נאספו כ

 2013-ממיני היעד שנאספו ב 31% .2007 מהמינים שהופיעו ברשימות היעד משנת 88% -נאספו כ

י ת מהמינים נאספו מש81%מעל  ,המצטברהכלל שנתי  ובמאזן מקורם משתי אוכלוסיות ויותר

חלקם מפאת ,  מהמינים הכלולים ברשימת היעד עדיין לא נאספו כלל12% .או יותרות אוכלוסי

נדירות יתרה כמו נטופית רפואית ותלתן מירוני או קושי באיסוף הזרעים דוגמת רומוליאה 

  . ועוד, סתוונית הקליפות, צידונית

   והתפלגותם1320-2007סך איסופי רשימת היעד לשנים : 2טבלה 

עדיפות  סך האוכלוסיות השונות שנאספו למין
לאיסוף 
המין 

ברשימת 
 היעד

סך 
המינים 
בקטגוריה

סך 
האיסופים 
 בפועל

סך 
המינים 
שנאספו 
 בפועל

אוכלוסיה 
 בודדת

 אוכלוסיות 2
 ומעלה

סך 
המינים 
שנגרעו 
מרשימת 
 היעד

2013            
 10 2 7 9 10 33 גבוהה1
272 21 19 19 0 19 
3174 122 73 48 25 39 
 11 15 20 35 74 92 נמוכה4

 79 42 94 136 227 371 כ"סה

2007-2013         
 20 32 26 58 293 65 גבוהה1
2100 428 83 22 61 34 
3235 1674 210 29 181 70 
 89 135 14 149 1887 167 נמוכה4

 213 409 91 500 4282 567 כ"סה
   

ארץ הדרומיים  הובמיוחד בחבלילילות הארץ מרבית גב  נערכו איסופי זרעים2013בשנת 

בעקבות מופעי הגשם ). 3טבלה (שהתאפיינו בשנה זו בכמות ותדירות משקעים גבוהה מהממוצע 

 מינים רבים הנפוצים בדרך כלל בדלילות באזורי הדרום הופיעו בשנה זו באוכלוסיות ,ל"הנ

אימה לשימור ארוך טווח בבנק ובאיכות המתממגוון פרטים רב  פםאיסואת דבר שאפשר , נרחבות

אף שרבים מהמינים שנאספו באזורים אלה לא נמנו על רשימות מיני היעד של בנק הגנים . הגנים

נתון המשתקף במספר הגבוה , ל להתרכז באיסופם" הוחלט בעקבות אירועי הגשם הנ2013לשנת 

  ). 1טבלה  (2013של מינים שהופקדו לראשונה בבנק במהלך 

  פ מרחבי תפוצה" ע2013-2007מינים שנאספו בשנים כלל ה: 3טבלה 

 איזור
סך איסופים 

2013 
סך מינים 

2013 
כ איסופים "סה

2007-2013 
כ מינים "סה

2007-2013 
 149 173 19 19 החרמון

 861 3454 180 251 תיכוני-ים
 251 412 63 74 ספר המדבר

 220 412 128 179 מדבר
  

 500 איסופים של 4282ביניהם ,  מינים1135 איסופים של 5683 2007-2013סך הכול נאספו במהלך 

  ).  4טבלה ( מינים אדומים 264 איסופים של 688-מינים התואמים את רשימות היעד ו
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  איסוף ושימור מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל

 צמחים וזרעים )ג"רט (רשות הטבע והגניםעם מיזם משותף ב  בנק הגניםאוסף 2007החל משנת 

 איסוף מינים בדרגות נדירות שונות וכן מינים כוללהפרויקט . Ex-situדירים מהבר לשימור נ

 צמחים בסכנת הכחדה –הספר האדום (" כרכי הספר האדום 2-בסכנת הכחדה הכלולים ב

- פולק ופרגמן, שמידע,  וכרך ב2007, הוצאת רשות הטבע והגנים, שמידע ופולק, כרך א" בישראל

  ).2011, הטבע והגניםהוצאת רשות , ספיר

 י הגדירה קוו,לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה 2012-שהוקמה ב ,ג"רט מטעםועדה מקצועית 

.  קבעה סדר בבחירת המינים לטיפול, מינים נדיריםניטור וממשק, לשימור  םפעולה אופרטיביי

ם אנדמיי-  מינים בסכנת הכחדה שהם אנדמיים או תת40 קדימות לשימור המליצה מתןהועדה 

 inההמלצות כללו שימור כל מין ). הרשימה מפורטת בהמלצות הועדה(לישראל וסביבתה הקרובה 

situ בשמורות ומחוצה להן וכן שימור במגוון מתקני ex situ –גני מקלט במתקני ,  גנים בוטניים

   . וגינות פרטיותבנק הגנים, ג"רט

ימור מינים נדירים ואדומים  באיסוף וש2013התמקד בנק הגנים בשנת ל "הנ לאור ההמלצות

 75 2013 סך הכול נאספו בשנת .בפרט  על ידי הוועדה מיני הצמחים שהוגדרו 40- בבכלל ו

- או תתאנדמיים המוגדרים כ מינים 11 איסופים של 13 ובניהםאדומים  מינים 67דוגמאות של 

  ).4בלה ט( ) ועודציפורנית מצויצת, מסרק ריסני, הריו אשבל זדוגמת(לישראל אנדמיים 

  2013-2007שנאספו בשנים מספר איסופים ומספר מינים אדומים : 4טבלה 

 שנה
מספר 

 מספר מינים חדשים לשנה/מספר מינים דוגמאות
200784 70* 70 
2008123 87* 51 
2009118 87 41 
201073 62 23 
201183 73 27 
2012132 89 33 
201375 67 19 

2007-2012688   264 
   מהגן הבוטני האוניברסיטאי שבהר הצופיםמקורםלק מהדוגמאות ח* 
  

  פ מרחבי התפוצה" ע2013-2007כלל המינים האדומים שנאספו בשנים : 5טבלה 

 סך איסופי מינים אדומים בחלוקה לקטגורית הסיכון להכחדה

איזור

סך 
איסופים 
2007-
2012 

סך מינים 
 בסכנה באיום 2007-2012

בסכנה 
 נכחד חמורה

 0 4 9 25 27 38החרמון
 3 75 193 274 214 545תיכוני-ים

 0 4 14 29 29 47ספר המדבר
 3 5 8 40 35 56מדבר
 0 7 22 27 49 56 אדומים במכון וולקנימיניםריבוי 
 2 10 17 8 35 37גנים בוטניםמינים אדומים בריבוי 
כ מינים בכל קטגוריה"סה   264 138 77 37 5 

נים האדומיםאחוז מכלל המי    64% 68% 65% 63% 14% 
  

מראה שעיקר המינים האדומים נאספו בחבל ) 5טבלה (חבלי הארץ השונים התפלגות האיסופים ב

שבנוסף עלה סך המינים שנאספו באזור , )שגם מכיל את מרבית המינים האדומים(הים תיכוני 

ם הרבה שירדה באזור זה  שהוא פועל יוצא של כמות הגשמי2012המדבר והספר בהשוואה לשנת 
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- מינים שונים המהווים כ264 2007-2013כ הופקדו בבנק הגנים בין "סה. במהלך השנה האחרונה

 82%- מינים אדומים ואנדמיים המהווים כ33 מכלל המינים האדומים בישראל ובניהם 64%

  .מכלל המינים הכלולים בקבוצה זו

 כדים נדירים ואדומים בשדות מכון וולקני לריבוי מיניבנק הגנים  תכניתנמשכה  2013בשנת 

  לגבות בריבוי אוספי מינים שמספר זרעיהםיקטו הפרמטרת.  מסת זרעים לאחסון עתידייצורל

מנה מכל איסוף . קושי באיסוף או חנטה נמוכה לצמח,  מצומצם אם מפאת אוכלוסיות קטנותבבר

  . ושימשה לריבוי)  זרעים50-150(בקבוצה זו נדגמה אקראית 

, שתילה בשדה, הקשחה, הנבטהתיעוד של תנאי הלל לווה בהכנת פרוטוקול שכהליך הריבוי 

  . מענה לנזקי טבע ועוד,  איסוף זרעים,הבשלה, חנטה, תיעוד מועדי פריחה, השקיה

 2008-2013שנים בין הסך הכול רובו . הזרעים נוקו וכמותם ואיכותם הוערכה, בתום הגידול בשדה

 גודלו 2012במהלך . )5טבלה ( מינים אדומים 49 איסופים של 56בניהם ,  שונים איסופים83

   ).6טבלה ( אדומים  מתוכם8 , מינים נדירים11בשדות מכון וולקני 

   2013  למטרת יצור זרעים בשנתנדיריםריבוי מינים : 6טבלה 

' מס משפחה שם המין  דוגמא' מס
 אדום

אזור איסוף 
 במקור

' מס
זרעים 

שנאספו 
 מהבר

זרעים ' מס
 בתום הריבוי

 5635 635 עמק יזרעאל  6.3 שפתניים בקית יזרעאל 25841
 103537 15525 שרון 5.8 מורכבים  קיצנית אשכולית 25927
 55495 700 שרון 4.7 גרניים חסידה תמים-מקור 25839
ריבוי חוזר - נכשל 908 הרי יהודה 4.2 סגליים סיגל תמים 25840

 2014- ב
 נכשל 40  גן בוטני 4.2 פתייםרכ רכפה כרסנית 22297
 51818 1972 שרון 3.7 פרפרניים אספסת איטלקית 25843
 34320 214 הרי יהודה 3.2 סוככיים מסרק כוכבי 25844
איסוף זרעים  67 בקעת חולה 3.2 מורכבים קוצן גיירדו 25294

 2014- ימשך גם ב
  10779  1485  הרי יהודה   ולריניים  ולרינית שיננית  25842
  75567  228  אילת   חלבלוביים  חלבלוב גרגירי  26006
איסוף זרעים   2501  ערבה   פרפרניים  קדד משייני  23525

  2014- ימשך גם ב
  

 מראה 6טבלה . הצלחה בגידולל ערובהאף שתהליך הריבוי מוקפד ומבוקר בכל שלביו עדיין אין 

שנת מ ורם באיסוףמקלדוגמא זרעי רכפה כרסנית ש.  מינים תהליך הריבוי כשל לחלוטין2-שב

נמוכה זרעים מיד עם הצצת השורשונים בצלחת האגר דבר היכול להעיד על איכות  קרסו, 2008

 דוגמא אחרת היא של סיגל תמים שצמחונים שלו נשתלו .יתכן עקב תנאי אחסנה לקויים בעבר

חד מינים , כךכלקח מ.  לאחר תקופה ולא הניבו זרע בודד אחדוהתייבש, ישירות בשטח הריבוי

,  חלקיתבהצללה,  והתייבשות יגודלו בעתיד במצעים מנותקים ישירהשנתיים הרגישים לרוח

  .  כנהוג במספר גנים בוטניים בישראלבשטח נטול רוחות ישירות

שאינם מייצרים נדירים  רב שנתיים של מינים וגטטיבי ריבויבבנק הוא השנה פרויקט נוסף שהחל 

  הוא שנבחרראשון ההמין . Ex-situרת יצור זרעים בתנאי למט זרעים רבים בבית גידולם הטבעי

נחשב אנדמי ,  באזור מישור ימין בנגב90-לשון שור נגבית ממשפחת הזיפניים שנתגלה בשנות ה

נמצאת כיום על רכס )  פרטים בקירוב40-כ(לישראל ולמעשה כל אוכלוסייתו העולמית הידועה 

מורה גדל באזור המתוכנן כתוואי העתידי למסילת מין זה המוגדר כאדום ובסכנת הכחדה ח. בודד
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ג " רטביצעהבמסגרת זו . הרכבת לאילת ואינו גדל באף אתר חלופי בישראל כולל גנים בוטניים

 איסוף ביצעכדי למנוע את הכחדתו העתידית נרתם בנק הגנים וו ניטור של המין 2013בשנת 

מינהל ה קגן מהמחלקה לפרחים בסימגברת בעזרתה של   ובמקביל) זרעים139כ "סה(זרעים 

 ם מרבית הייחורי.לבדיקת היתכנות ריבוי וגטטיבימהבר קיטום ייחורים  גם המחקר החקלאי

. מכון וולקנישטחי בנקבע פרוטוקול השרשה מתאים והצמחים גדלים זו שנה שנייה , שרדו

  .  ללימוד הפנולוגיה של המיןאוכלוסיה זו משמשת

  יסוףמערך הטיפול בזרעים לאחר א

אופן אחסונם ואופי הטיפול בזרעים , איסוף תלוי במועד איסופםהטיב הזרעים ואיכותם לאחר 

 תנאים המצויים ,זרעים רבים שורדים היטב בחשיפה לטמפרטורה ולחות נמוכים. לאחר קטיף

כדי לשמור על איכות הזרעים אנו מעודדים את האוספים . בחדרי האחסון של בנק הגניםדרך קבע 

  . בשדהאיסופןבפרק הזמן הקצר ביותר מיום לבנק הגנים  את הדוגמאות להעביר

 הזרעים את מרבית דוגמאותלהעביר  2013הצלחנו גם בשנת , בשיתוף פעולה הדוק עם האוספים

 60-  האיסופים ששהו מעל לרוב. ןעל חודש מיום איסופעולה בפרק זמן שאינו ) 75% (להפקדה

פים ממקורות מזדמנים שלא נמנים על צוותי האיסוף ימים עד הפקדתם בבנק מקורם באיסו

  .  )7טבלה (  של הבנקהקבועים

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

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 מספר ימים

1-14 0.7% 8% 22% 28% 28% 36% 47% 

15-30 0.7% 17% 33% 45% 41% 29% 28% 

31-60 25% 28% 36% 21.5% 25% 24% 15% 

60> 74% 47% 9% 8.5% 5% 12% 10% 
צוות האיסוף המקומי של בנק הגנים מעביר את הזרעים לבנק עוד ביום איסופם ולכן הנתונים שלהלן * 

  . י בוטנאים שאינם שייכים לצוות עובדי הבנק במכון וולקני"מתייחסים רק לדוגמאות שנאספו ע
  

  י הזרעיםמערך ניקו

מורכב  צוות העובדים . לאריזה ואחסוןהגולמיות  איסוףת האו להכין את דוגממטרת המערך

יחידות / הזרעיםהמפריד אתעובדי קבלן ופנסיונרים מתנדבים , סטודנטים, ן וולקנימעובדי מכו

סופר את כמותם ומעביר את הזרעים לחדר ייבוש כהכנה , בודק את איכותם, מהצמחיםההפצה 

  . ן ארוך טווחלאחסו

   : במהלך השנהאופי שונהבדוגמאות זרעים בעלות מערך הניקוי מטפל 

תוך עדיפות לניקוי מוקדם של דוגמאות , שנהה במהלך בבנק ות המופקדניקוי דוגמאות זרעים. 1

ם או מינים שהם נדירים או יפירות עסיסי, המוגדרות דחופות כמו זרעים הנגועים במזיקים

  . אדומים

הליך שעשוי , בנקה בתקן הנביטה או האריזה של ות עומדןדוגמאות זרעים שאיני חוזר של ניקו. 2 

  . לשפר לעיתים את איכותן

שמקורן באוסף הזרעים הישן המופקד בבנק הגנים ואשר נשלחות לניקוי רק זרעים דוגמאות . 3

 מופיע 2013- ב פרוט הדוגמאות שנוקו . גורם חיצוני על ידי דוגמת זרעים מסוימתעל פי דרישת 

  .8בטבלה 
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  3201נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים במהלך שנת : 8טבלה 

 סך דוגמאות שנוקוסוגי דוגמאות זרעים

 584 2013-כ דוגמאות שנוקו ב"סה

 312 2013- שנוקו במיניםכ "סה

 98  2013-מינים שנוקו לראשונה ב

 46 אדומיםנדירים ומינים 

 199 באוסף הישןדוגמאות שמקורן 

 141 דוגמאות דחופות

 29 דוגמאות שעברו ניקוי חוזר

 280 (CWR)דוגמאות מיני בר קרובי תרבות 
  

 דוגמא אחרת של בניקוי ומסייע מידע נרשם במערכת העבודה פרוטוקול ה,נוקוכל מין שזרעיו 

 זרעים של מין מאתגר במיוחד הוא ניקוי.  הבאה שהיא נאספת ונשלחת לבנקהזדמנותב אותו מין

 , כיצד נראה הזרעחןמנקה בוההליך זה הוא דקדקני ובמהלכו . שהופקד לראשונה בבנק הגנים

איכות ב האם הם מהי ההטרוגניות בין הזרעים ו, אותו מבלי לפגום באיכותוהפרידכיצד ל

 הוא המין סווד אצטרובלי ממשפחת הסלקיים שנחשב כנכחדדוגמא לכך . ה להפקדמתאימה

באופן בלתי תלוי על ידי  מספר פעמים 2013בשנת המין נאסף . בערבה הדרומית אחרונהונתגלה ל

 ביותר להבשלת מתאיםפשר להעריך מה הוא המועד היאהשונות מספר אוספים וניקוי הדוגמאות 

  ).1 תמונה (טובהיושבים בחיקי הענפים והאם איכותם ואינם גלויים לעין הזרעים אשר 

  

  
  .צחי קמארה: צילום). Halocnemum strobilaceum( זרעי ָסָוד ִאְצְטֻרָּבִלי – 1תמונה 

  
עשוי לקבוע אם דוגמא מתאימה להפקדה או המספר הזרעים בכל דוגמת איסוף הוא גורם 

 דוגמאות עם כמות .לכל דוגמא זרעים 1000-10,000 הואלהפקדה סך הדרוש ה ,ככלל. לפסילה

).  וכדומהמינים קשים לאיסוף, מינים נדירים( רק בנסיבות מיוחדות ות נשמרוזרעים נמוכה מז

מרבית ) 9טבלה  (2013-  מראה כי ב2007-2013השוואת מספר הזרעים בכל איסוף בין השנים 

מגמה הנשמרת לאורך השנים , נעו בגבולות המומלצים להפקדה) 80%(דוגמאות הזרעים 

  . זרעים היה זניח1-100שיעור ההפקדות שכללו בין כצפוי . האחרונות
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   3201-2007התפלגות סך הזרעים לאיסוף בשנים : 9טבלה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 מספר זרעים לאיסוף

1-100 1.2% 2% 0.2% - 1.8% 5% 1.4% 

101-1000 13% 10% 5.4% 12% 17% 17% 18% 

1001-10,000 45% 51% 54% 47% 48% 48% 47% 

10,001-100,000 36% 33% 37% 39% 30% 23% 29% 

100,001-1,000,000 4.3% 3.8% 3.4% 2% 3.2% 7% 4% 

>1,000,000 0.2% 0.2% - - - - 0.3% 
  

 2012מרביתם מדוגמאות זרעים שנאספו בעונת .  דוגמאות זרעים584 2013סך הכול נוקו בשנת 

הכוללים איסופים מהבר וזרעים של גידולי תרבות (ם אוספי זרעים ישני)  דוגמאות199(וחלקם 

סך הדוגמאות שבוטלו השנה ביחס לשנים קודמות היה . 2007שהופקדו בבנק לפני שנת ) שונים

 זרעים ,)6% (יציב ונבע בעיקר מזרעים שנאספו בוסר ולא צלח תהליך הבשלתם המבוקר במעבדה

מינים זהים שנאספו באותה שנה , )35%( שנאספו מאוחר מאוד בעונה והכילו מעט מאוד זרעים

ומינים נדירים שנאספו ) 35% ( אוספים שונים ואוחדו לכדי דוגמא אחת2י "בקרבת אותו אתר ע

  ). 10טבלה  ()24%(בבר בכמויות קטנות וכל זרעיהם שימשו לריבוי מבוקר 

     2013-2007נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים בין השנים : 10טבלה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007ת פעילותשנ

 525 659 631 756 994 1194 924 מספר הפקדות בבנק

 509 640 616 739 940 959 894 מספר איסופים מהבר
מספר דוגמאות זרעים 

 584 884 899 730 1457 926 758 שנוקו

 17 10 12 6 3 20 15 דוגמאות שבוטלו' מס* 
 ריבוי ;זרעים שנקטפו בוסר ואינם ניתנים להבשלה; דוגמאות שאוחדו; זרעים מועטים: םסיבות לביטול איסופי* 

   .מבוקר
  

  אוסף זרעים לזיהוי ובקרת איכות

ישראל שיעזור בהגדרה -יחידות הפצה של מיני הבר של ארץ/ הוקם בבנק אוסף זרעים2010בשנת 

משפחות וסוגים ומאפשר לראות האוסף מסודר לפי . ואימות המין וישמש ללימוד וכלי עזר לצוות

בעזרת אוסף זה ניתן לאשש זיהוי זרעים . את מגוון טיפוסי הזרעים האופייניים לכל קבוצה

 דוגמאות זרעים 122 נוספו לאוסף 2012במהלך . המצוי בה" זיהום"ולהפריד בין הדוגמה ובין ה

 614כיום האוסף כ מונה "סה.  של מינים נדירים14- של מינים אדומים ו22מתוכם , חדשות

  .דוגמאות זרעים של מינים שונים

  מערך אריזה ואחסנת הזרעים

 ליבוש 0C15- לחות יחסית ב15%דר ייבוש בתנאי בתום ניקוי הזרעים מועברות הדוגמאות לח

זרעיהם . ך טווח בטמפרטורה נמוכהרוהדרגתי ומבוקר שלאחריו הן נארזות לשמירה ואחסון א

ניתן שזרעים שמשמעותו , orthodox seeds -ישראל מוגדרים כ הבר הגדלים במינימרבית של 

במצב זה מכלול התהליכים הביולוגיים . ולשמור בהקפאהבהדרגה שלהם את רמת הלחות להוריד 

 79- ב זרעים  דוגמאות602כ " נארזו סה2013במהלך שנת . מאפשר אריכות ימים לזרעיםואיטי 

במידת זרעים נמוכה בתוך ההלחות (ם לאריזה על מנת לוודא אם הזרעים מוכני. ימי אריזה
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אנו בודקים מדגמית את הלחות היחסית של חלק מדוגמאות הזרעים ששהו בחדר ) הנדרש

). 11טבלה ) ( דוגמאות107( מדוגמאות הזרעים 18% נבדקה לחות יחסית של 2013במהלך . הייבוש

הוספנו יחידת ייבוש , קר בחדר המבורמיזוג האווי בעקבות תקלות רבות במערכת 2012במהלך 

הם נבדקה לנוספת שתסדיר את הלחות היחסית לרמה הרצויה ולכן אחוז דוגמאות הזרעים 

  .2013 לשנת בהשוואה הגבוה) 22%(הלחות 

 לפיכך .הזרעיםדוגמאות  ניקיון קצב לתאםזרעים ה תאריזקצב  2013בנוסף חשוב לציין שבשנת 

 דוגמאות זרעים ונארזו 584במהלך השנה כ נוקו " סה. ם התהליכי2אין כיום פער בבנק הגנים בין 

  . דוגמאות602

   השנים סיכום נתוני אריזת זרעים בבנק הגנים במהלך:11טבלה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  פעילותשנת
שמירה מספר דוגמאות זרעים שנארזו ל

  602 1170 984 851 1342 922 757 ארוכת טווח
 שנמדדה בהם לחות  דוגמאות זרעים%

 18% 22% 16% 1% 6% 2% --- לפני אריזה
  

 מהדוגמא נארז 10%- לטווח ארוך וולשמירה לטווח קצר למנות הדוגמא מחולקת , בזמן האריזה

 500במידה ומספר הזרעים של הדוגמא אינו עולה על . למשלוח לבנק הגנים האנגלי כגיבוי לאוסף

  ). לדורות הבאים ( רק באחסון ארוך טווחנשמרתזרעים היא 

נארזים תחילה לדוגמא  זרעים קטנים .זרעים נארזים בצנצנות מותאמות לגודלם וכמותםה

.  לפי כמות הבקבוקוניםבבקבוקי אריזה אחריםבאריזת משנה ולאחר מכן , בבקבוקונים זעירים

 זרעים קטנים רבים יכולים –נפח הצנצנת אינו בהכרח מדד למספר הזרעים שנשמרים בתוכה 

טבלה ( ליטרים 3יכולים להיארז בצנצנות של ומועטים ל וזרעים גדולים " מ25להיארז בצנצנת 

12 .(  

  3201התפלגות הזרעים בצנצנות האריזה השונות במהלך שנת : 12טבלה 

 מספר צנצנות נפח צנצנת האריזה
 32  ליטרים3

 30  ליטר1

 105  ליטר0.5

 360 ל" מ100

 720 ל" מ50

 1248 ל" מ25

 2495 כ"סה

  
  )שרכים(מבחני אחסון לצמחים ירודים 

 .ה פיתחנו פרוטוקול להנבטת שרכים" בשיתוף עם מר עתי יפה מקיבוץ נתיב הל2012בשנת 

כיום מופקדים בבנק שני .  ערכנו מבחני אחסון להערכת שימור מיני אלו בבנק2013במהלך שנת 

ר את ואחסון הוחלט לשמה מבחני  על פי תוצאות.עלים וגפית הביצה-  אברה ארוכת–מינים 

לאחר שנה כמקובל בתהליך עבודת הבנק . C°4   וטמפרטורה 15%הנבגים בחדר מבוקר לחות 

  . על מנת להעריך את חיוניותםלנבגים מבחני נביטה באחסון יערכו 
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  ההנבטה מערך פעילות סיכום
 לשם. השימור זמן אורךל בבנק הזרעים ואיכות חיוניות אחר עוקבת הגנים בבנק ההנבטות יחידת

 הזרעים נביטת פוטנציאל את מעריכה ובאמצעותם נביטה מבחני שגרתי באופן מבצעת היחידה כך

  .וחיוניותם

  1510 -ל נביטה מבחני 2144 כ" סהבוצעו ,2010-2013 השנים בין ,ההנבטות ממועד הקמת יחידת

  .בבנק ניםהמאוחס שונים מינים  468  שלדוגמאות

  3201 פעילות ההנבטה במהלך שנת סיכום: 13טבלה 

 סך הנבטות 
 525 מבחני נביטה

 430 זרעים  דוגמאות
 50 משפחות 

 239 מינים 
 60 מינים אדומים

 המבחנים מספר. )13טבלה  (זרעים דוגמאות430 -ל נביטה מבחני 525 בוצעו, בלבד 2013 בשנת

 .דוגמה כל עבור אחת הנבטה טתמשי יותר נבחנת שלעיתים כיוון הדוגמאות ממספר גדול הכולל

 הופק עבורם ליחידה חדשים מינים 82 מתוכם שונים מינים 239 ביחידה נבחנו 2013 שנת במהלך

 דוגמאות להנבטת שמשיו בבנק הנתונים במאגר  תועדזה מידע .הטיפול בסיום הנבטה פרוטוקול

  .ל"במידע הנ עזריםהנ אחרים גופיםהן על ידי ו הבנק ידי עלהן  בעתיד אלה ממינים אחרות

 הפרויקט במסגרת. מחקריים  בפרויקטים גם שותפה ההנבטות יחידת ,השגרתית לפעילות בנוסף

 ,הכחדה בסכנת הנמצאים מינים של מבוקר לריבוי והגנים הטבע ורשות הגנים בנק בין המשותף

 הזרעים כל. לריבוי הנבחרים המינים כל הנבטת ותנאי שיטות מציאת על אחראית ההנבטה יחידת

 בשנת. הגנים בנק של ההצלה בחלקת נשתלים ובהמשך בעציצים לשתילה מועתקים שנובטים

  ).6 טבלה (זה פרויקט במסגרת מינים 11 הנבטנו 2013

 פניות מקבלים אנחנו ישראל של הבר מיני בהנבטת עתה עד צברנוש והניסיון הידע בעקבות

 שנת במהלך .  ועודבוטנים גנים כמו ניםשו לגופים הנבטות של ובביצוע בהדרכהסיוע  לבקשת

יחידת ההנבטות קיבלה מהגן זרעים של . עבדנו בשיתוף פעולה עם הגן הבוטני בגבעת רם 2013

מין אדום שנכחד מהבר וצמחים בודדים ממנו שרדו בגן הבוטני אך עד כה לא , מרוות החפים

 או התחדשות אקראית מזרעים ם מייחוריוגטטיבי ונסמכו על ריבוי הצליחו לרבות אותו מזרעים

הנבטנו , עבור מין זההמתאים הנבטה היחידת ההנבטות הצליחה למצוא את פרוטוקול . בגן

ובעתיד עשרות זרעים וגידלנו צמחונים שהועברו לגן הבוטני למטרת הגדלת האוכלוסייה בגן 

  . זרעים לשימור ארוך טווח בבנק הגניםלאיסוף

בנושא ין בנק הגנים לבין בית הספר הכפר הירוק שברמת השרון שיתוף פעולה בגם  נרקם זו הבשנ

יחידת ההנבטה של בנק הגנים , במסגרת מיזם זה. שימור מיני צומח נבחרים של אזור השרוןשל 

עדשה , בן חיטה סירס, טופח אדום(הנביטה עשרות שתילים מכל אחד מהמינים שנבחרו לריבוי 

ים נשתלו בערוגות שבשטח בית הספר לגידול וטיפוח השתיל. )חימצה שסועה וחיטת הבר, מצויה

, בסוף עונת הגידול. בהשגחת תלמידי הכפר ובתמיכה ויעוץ שוטף של איש השדה של בנק הגנים

הם , מיני הבר המשתתפים בריבוי זה. ויופקדו לשימור בבנק הגנים, זרעים מצמחים אלה יאספו

די הכפר תתאפשר הגדלת מצאי הזרעים בעלי חשיבות כלכלית וחקלאית לשימור ובסיוע תלמי

, MSBחלק מהזרעים יועברו לשמירה גם בבנק הגנים האנגלי . השמורים ממינים אלה בבנק הגנים
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במסגרת פרויקט בינלאומי של  שימור ואיסוף מיני בר קרובי גידולי תרבות בעלי חשיבות חקלאית 

 שאלות חקר אקולוגי בנק הגנים תומך בפרויקטים של, בנוסף. כלכלית לתועלת האדם

בהשתתפות תלמידי הכפר הירוק הניגשים לבחינות בגרות במגמה להגביר ולחזק את המחקר 

תוצאות ומסקנות מחקרים אלה עשויות לסייע לבנק הגנים בשיפור וייעול תהליך . האקולוגי בכפר

מור מגוון נושא שיל מודעות הציבור ת להגברזו מועילהמעורבות חינוכית . שימור הזרעים בעתיד

  .המינים בישראל

  גיליונות עשבייה

כמקובל בבנקי גנים בעולם רב דוגמאות הזרעים המגיעות להפקדה מלוות בגיליונות עשבייה 

 מאוסף הזרעים שנאסף בין השנים 60%-כיום ל). 3טבלה ( הנדגמת ההאוכלוסיי את ותהמאפיינ

  . )14טבלה  ( יש עותקי עשביה תואמים השמורים בתנאים מבוקרים2007-2013

  מצאי גיליונות העשבייה  הכללי בבנק הגנים : 14טבלה 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 פעילות שנת

  525 659 631 756 994 1194 924 מספר הפקדות בבנק

  509 640 616 739 940 959 894 מספר איסופים מהבר

 67% 52% 61% 69% 68% 69% 48%  ייבושי עשבייהשנאספו להם האיסופים %
  

   3201מצאי גיליונות העשבייה בבנק הגנים במהלך : 15טבלה 

 2013 2007-2013 

  3463 367 גיליונות עשביה שהתקבלו בבנקמספר 
 ואושרו גיליונות עשביה שנשלחו לעשביה בירושליםמספר 

  2398 *18 י אוצרת העשבייה"ע
   ות האוספיםחל עיכוב במתן אישור להגדרבשל עומס עבודה בעשבייה * 
  

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

בתום התהליך נשלחים הגיליונות לעשבייה . נבדקת איכות הייבוש והוא נרשם במערכת המידע

  . )15טבלה  (הלאומית בירושלים לאחסון ולבחינה מחודשת לצורך אימות הגדרתם

  עים הזמנות זר

 בקשות 7- ל  ו" בקשות מחו– 7.  בקשות לזרעים14 נתקבלו בבנק הגנים הישראלי 2013במהלך 

  .מישראל
  בנק הגניםשל  והבקרה מיחשובמערכת החידושים ב

נמצא  עבריה ונוסחו תורגם ,בלבדאנגלית לדוברי  כהעד  נגיששהיה של בנק הגנים האינטרנט אתר 

  .  הטמעה לאתריבשלבכעת 

" קניות סל "באמצעותהבנק  אתר דרך מקוונת להזנה הועברהשודרגה ו הזרעים נתהזמ מערכת

  .אינטרנטי

  עליםמבוסס נתוני המפה. בחלוקה על פי גלילות תו בישראל תפוצת מפה באתר נוספןלכל מי

ציון מהן נאספו זרעים להפקדה הנקודות ו) ג" רטבחסות  Bio-GISשהתקבלו ממאגר(תצפיות 

בנק הגנים להעריך מהיכן של הזרעים ספי ו לאמסייע גםזמין לכלל הציבור וזה מידע . בבנק הגנים

  . שובאין טעם באיסופו מהיכן נאסף מין מסוים ו

פונקציה המאפשרת לחפש כל מין  לאתר הנוספ וחיצוניים םמקומיי החיפוש למשתמשים ללייעו

  .נרדפיםבכפוף לכל שמותיו ה
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מעין (העבודה השונות הוכנסה מערכת הודעות פנימיות בין תחנות בבנק כדי להקל בהעברת מידע 

בעזרתה יכולים המשתמשים השונים לקבל או לשלוח מידע היכול לסייע ) דואר אלקטרוני

  .בזמן אמתבמערכת למשתמש אחר 

   בכנסים הבנק פעילות הצגת

 רההחב כנס הוצגה בתרבות גידולי קרובי בר צמחי של  in‐situ שימור בנושא העבודה תוכנית

  . ,לאקולוגיה הישראלית

, קייסרמן-אלכסנדרה קרן). 2013 ("האתגר האקולוגי בשימור משאבי טבע צמחיים למען הדורות הבאים"

  .רבקה הדס, שרית חדד, ורד ששון', תומר פרג, חן גרשברג, יצחק קמארה, סיוון גולן, אלון זינגר
 והאתגר נדירים מינים ושאבנ, פוסטרים שני הוצגו – הצמח למדעי הישראלית האגודהכנס 

  .בר מיני בהנבטת

The challenge of decoding the optimal germination protocols of wild plant held in 

Israel Plant Gene Bank (IGB). (2013). Sivan Golan, Itzhak Kamara, Alexandra Keren, 

Chen Gershberg, Dan Schafferman, Alon Singer, Tomer Faraj, Vered Sasson, Sarit 

Hadad, Andrey Beerman and Rivka Hadas. 

Treasure chest for the rare and endangered species of the Israeli flora (2013). Rivka 

Hadas, Alon Singer, Alexandra Keren-Keiserman, Sivan Golan, Itzhak Kamara, Chen 

Gershberg, Dan Schafferman, Tomer Faraj, Vered Sasson, Sarit Hadad, Andrey 

Beerman and Margareta Vulchak. 

  

  בינלאומיים קשרים

  .נוספות שנים 5-  עודכנו ונחתם חוזה מחודש ל(MSB)בנק הגנים האנגלי  עם העבודה קשרי

 תרבות גידולי קרובי בר מיני וריבוי לאיסוף שנים 3 לשיתוף פעולה של פרויקט נחתם בנוסף

  .בישראל במימון הבנק האנגלי בר הגדלים

)  ECPGR The European Cooperative Programme for  הבינלאומי ישראל בארגון חברות

)Plant Genetic Resources.  

 לצערנו. (השנתיים החבר דמי לתשלום ואחראי בארגון ישראל נציג היה המדע משרד 2010 עד

, החקלאות משרד באמצעות החבר דמי משולמים 2010 משנת .!!)לארגון זו מתקופה חוב קיים

להיות  התשלום הפך זו ומשנה המשרד של הראשי המדען י"ע בוצע התשלום 2013 שנת עד, כאשר

  .2014 עבור לתשלום אישור ויש שולמו 2013 עבור החבר דמי. הגנים בנק ממומן מתקציב

  דהעבו קבוצות בשתי ישראל של נציגים השתתפו 2013 בשנת

 . החקלאיהמחקר במינהל חוקר ,חובב רן ר"ד -, )Grain Legumes WG( קטניות .1

 אוניברסיטת, לאבולוציה המכון ,בהרב אלכס ר"ד, )Leafy Veg WG (,עלים גידולי .2

 .חיפה

 , כל מדינהבנציגים מטעמה  חברים בה הארגון של ההיגוי ועדת של פגישה נערכה במהלך השנה

  . הדס רבקה ר"ד השתתפה מטעם ישראל .ות הבאלשלב הפעיל הארגון בהערכות
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  :הגנים בנק תהנהל משולחן

  מחקרים קרן

.  לקרן בנק הגנים ₪ 350,000 סכום של המדען הראשי של משרד החקלאות העביר 2013בשנת 

  : לחלק את כספי הקרן לשני קולות קוראיםחליטה הת בנק הגניםהנהל

השתתפות את ה לכלול בסעיף זה גםכן ו)  170,000₪(שדרוג ותחזוקת אוספים גנטיים צמחיים  .1

   .ECPGR ארגון הבינלאומילבתשלום דמי חבר 

  ) 180,000₪(י "מחקרים בנושא שימור המגוון הגנטי של צמחית הבר בא .2

קול הקורא הראשון נבחרו האוספים ל. פורסמו קולות קוראים בהתאם 2013בחודש יולי 

אוסף השומים , אוסף עצי הפרי, ההעשבייאוסף , םאוסף הזרעי(הנמצאים בבנק הגנים מזה שנים 

  . וטיב האוסףפופ היק"התקציב עבור כל אוסף נקבע ע). ואוסף צמחי הרפואה והתבלין

 הצעות מחקר מגופי מחקר שונים 17 קול קורא למחקרים בנושא שימור המגוון הגנטי הוגשול

דנה ) י ההנהלה המדעיתחברשהם גם אנשי אקדמיה שכללה  (תועדת ההיגוי האקדמי. בישראל

  .איכותן המדעיתזיקתן לנושא ופ "ודרגה את ההצעות ע

  .שונותמחקר  תוכניות 3 לממן ההייתהחלטת הועדה 

 .  בישראלSITOPSISחיטה מקבוצת -אפיון גנטי מולקולרי של אוכלוסיות בן .1
מת תקצוב המחקר הותנה בהסכ. א" אוניברסיטת ת, מכון הדגניים,חנן סלע:     חוקר ראשי

  .החוקרים להפקיד עותק מאוסף הליבה בבנק הגנים הלאומי במכון וולקני

י המתבסס על ייצוג השונות הגנטית "בניית מודל לאיסוף יעיל של זרעים בבנק הגנים לצמחי א .2

האוניברסיטה העברית ,  ברגר–יותם ציפר ' דר: חוקר  ראשי. של מינים רחבי תפוצה

  .בירושלים

 . מקור הפתוגן ומקור לעמידות כנגד מחלת הפוזריום: יהודהאוכלוסיות הבר של חמצת  .3
  .מכון וולקני, מנהל מחקר חקלאי, עומר פרנקל' דר:     חוקר ראשי

  שונות

  .  דוגמת זרעים הועלו ועודכנו למדדשכר המשולמים לאוספי בנק הגנים עבור כלתעריפי ה

  2012 לשנת מצטיין צוות

 צוותים/עובדים לבחירתהחקלאי  המחקר מינהל של מיתהפני הועדה י"ע בנק הגנים נבחר צוות

- ה בתאריך. משרדי הבין לשלב ועלה החקלאות ובמשרד במינהל מצטיין כצוות מצטיינים

  . הצוות לחברי הצטיינות תעודות החקלאות שר העניק  21/11/2013

 


