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 521הופקדו בבנק  זובשנה . 1024בנק הגנים הישראלי במהלך שנת של  ופעילות פירוטלהלן 

בין (. במאזן מצטבר, 2מינים שזו הפקדתם הראשונה )טבלה  200מינים, ביניהם  352איסופים של 

ממגוון הפלורה  48%-מינים מקומיים המהווים כ 2300, הופקדו בבנק הגנים 1000-1024 השנים

בבנק הגנים  חשוב לציין שעם הזמן קשה להביא דוגמאות של מינים חדשים להפקדה  של ישראל.

  בשל הקושי באיתורם לעומת תחילת המאמץ.

 

 1000-1024: היקף איסוף הזרעים במהלך 0טבלה 

 סה"כ איסופים

סך מינים 

 מספר  המינים החדשים שנאספו בכל שנה שנאספו

2007 959 313 313 

2008 1225 408 213 

2009 1022 349 111 

2010 775 362 130 

2011 648 348 141 

2012 675 368 127 

2013 557 390 158 

2014 516 351 107 

 1300   6377 סך מצטבר

 

 4102הכנת רשימת היעד לאיסוף לשנת 

נבדק מצאי כלל האיסופים, תוך דגש על מגוון אזורי האיסוף וכמות הזרעים  1023תום עונת עם 

 51, 1024לשנת  מרשימת היעד שנאספה בעבור כל מין. על פי הרשומות הסופיות הוחלט לגרוע

 .כל מין בבנק הגניםאיסוף מיני צמחים שאיסופם הושלם לעת עתה על פי הקריטריונים שנקבעו ל

שנחלקו במידה מינים חדשים  53נוספו לרשימה  1024לשנת במטרה לרענן את רשימת האיסוף 

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

  תפוצתם נרחב.

בעלי פוטנציאל רפואי  הםבוטני מקומי -אתנומינים שעל סמך ידע  21התוספת לרשימה כללה 

מינים שמקורם בתכנית לאיסוף ואפיון מיני פרפרניים העשויים  9, למאכל או פוטנציאל\ו

 ,להתאים כגידולי מספוא במערכות חקלאיות זעירות באזורים צחיחים ואזורים טרופיים הררים

מינים שמקורם בתוכנית משותפת עם רט"ג לאיסוף ושימור מינים אנדמיים ואדומים בישראל  1

מינים שנאספו במסגרת תוכנית משותפת עם בנק הגנים האנגלי לאיסוף מינים שהם קרובי  11-ו

 בר לצמחי תרבות.

דם מיני בר בעלי פוטנציאל לשימוש לתועלת הא 301 ,1024סך הכול מנתה רשימת היעד לשנת 

 (. 1)טבלה 
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 והתפלגותם 1000-1024: סך איסופי רשימת היעד לשנים 4טבלה 

עדיפות 

לאיסוף 

המין 

ברשימת 

 היעד

סך 

המינים 

 בקטגוריה

סך 

האיסופים 

 בפועל

סך 

המינים 

שנאספו 

 בפועל

סך האוכלוסיות השונות 

 שנאספו למין

סך 

המינים 

שנגרעו 

מרשימת 

 היעד

אוכלוסיה 

 בודדת

 4מעל 

 אוכלוסיות

2014             

 6 4 9 13 18 38 גבוהה 2

1 72 16 14 12 2 7 

3 159 96 60 39 21 20 

 6 14 30 44 76 103 נמוכה 4

 39 41 90 131 206 372 סה"כ

2007-2014 

 

        

 26 38 14 52 177 59 גבוהה 2

1 110 476 91 14 77 41 

3 245 1844 224 20 204 90 

 95 151 14 165 2030 190 נמוכה 4

 252 470 62 532 4527 604 סה"כ

 

מתוך מספר מצומצם של  1023על פי מדיניות האיסוף של הבנק, מינים שנאספו במהלך שנת 

מאילו תוך ציון  1024נשארו ברשימת האיסוף לשנת  אוכלוסיות ואזורים ואיסופם עדיין נדרש

 אזורים גיאוגרפים אין צורך לאספם בשנית.

 סיכום איסוף מיני היעד 

 -נאספו כהמצטבר שנתי ה, כאשר במאזן השנתיתמהמינים מרשימת היעד  35% -נאספו כ 1024-ב

 1024-ממיני היעד שנאספו ב 30%. 1000שנת החל ממהמינים שהופיעו ברשימות היעד  88%

י תמהמינים נאספו מש 88%מעל המצטבר, מקורם משתי אוכלוסיות ויותר ובמאזן השנתי 

מהמינים הכלולים ברשימת היעד עדיין לא נאספו כלל, חלקם מפאת  20%או יותר. אוכלוסיות 

רומוליאה או קושי באיסוף הזרעים דוגמת  שבולת שועל גדולהו נטופית רפואיתנדירות יתרה כמו 

 , ועוד. שנתי-טופח חד, צידונית

 

ארץ הדרומיים שקיבלו ה בחבליובמיוחד מרבית גלילות הארץ ב נערכו איסופי זרעים 1024בשנת 

 שנה.אותה למופעי הגשם שהתרחשו באזור במהלך  כפוףב( 3)טבלה דגש מיוחד 

 

 

 



 4102דוח שנתי בנק הגנים 

 
3 

 ע"פ מרחבי תפוצה 1000-1024כלל המינים שנאספו בשנים : 3טבלה 

 איזור

סך 

איסופים 

1024 

סך מינים 

1024 

סה"כ 

איסופים 

1000-

1024 

סה"כ 

מינים 

1000-

1024 

 154 185 3 3 החרמון

-אזור ים

 950 4977 189 298 תיכוני

אזור ספר 

 284 539 59 65 המדבר

 255 596 100 119 מדבר

 43 80 18 19 אחר

 1686 6377 369 504 סה"כ

 

 531איסופים של  4510מינים, ביניהם  2300איסופים של  1300נערכו  1000-1024סך הכול במהלך 

 (. 4מינים אדומים )טבלה  181של  איסופים 085-מינים התואמים את רשימות היעד ו

 

 1000-1024מספר איסופים ומספר מינים אדומים שנאספו בשנים : 2טבלה 

 מספר מינים חדשים מספר מינים/לשנה מספר דוגמאות שנת איסוף

1000 86 71 71 

1008 120 84 48 

1009 121 86 40 

1020 74 62 22 

1022 82 71 27 

1021 130 87 33 

1023 74 66 20 

4102 98 63 21 

4112-4102 785   282 

 * חלק מהדוגמאות מקורם מהגן הבוטני האוניברסיטאי שבהר הצופים

 

 איסוף ושימור מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל

מיזם משותף עם רשות הטבע והגנים )רט"ג( צמחים וזרעים בבנק הגנים  אוסף 1000החל משנת 

איסוף מינים בדרגות נדירות שונות וכן מינים  כולל. הפרויקט ex-situנדירים מהבר לשימור 

צמחים בסכנת הכחדה  –כרכי הספר האדום )"הספר האדום  1-בסכנת הכחדה הכלולים ב
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-וכרך ב, שמידע, פולק ופרגמן 1000בישראל" כרך א, שמידע ופולק, הוצאת רשות הטבע והגנים, 

 (.1022ספיר, הוצאת רשות הטבע והגנים, 

פעולה  י, הגדירה קוולטיפול בצמחים בסכנת הכחדהשהוקמה  ,רט"ג מטעםמקצועית ועדה 

סדר בבחירת המינים לטיפול. הועדה קבעה ו מינים נדירים לשימור, ניטור וממשק  םאופרטיביי

אנדמיים לישראל -מינים בסכנת הכחדה שהם אנדמיים או תת 40קדימות לשימור  המליצה מתן

 in situמפורטת בהמלצות הועדה(. ההמלצות כללו שימור כל מין וסביבתה הקרובה )הרשימה 

גנים בוטניים, גני מקלט במתקני רט"ג,  – ex situבשמורות ומחוצה להן וכן שימור במגוון מתקני 

  וגינות פרטיות. בנק הגנים

באיסוף ושימור מינים נדירים ואדומים  1024התמקד בנק הגנים בשנת הנ"ל  לאור ההמלצות

דוגמאות  98 1024בפרט. סך הכול נאספו בשנת על ידי הוועדה מיני הצמחים שהוגדרו  40-בכלל וב

אנדמיים -או תתאנדמיים המוגדרים כמינים  21אסופים של  24 ניהםיובמינים אדומים  13של 

 (.4טבלה  ;ועוד בריתצתרה מד, חלב הרודיאני-נץ, בופונית הרמון)דוגמת לישראל 

( מראה שעיקר המינים האדומים נאספו בחבל 5בחבלי הארץ השונים )טבלה  האסופיםהתפלגות 

כאשר מרבית המינים שעדיין לא נאספו הם  ,הים תיכוני )שגם מכיל את מרבית המינים האדומים(

מים בעיקר מינים המוגדרים כנכחדים בישראל או מינים שאין בטחון שזרעיהם אכן מתאי

דוגמת קבוצת צמחי המים. מינים אלה יאספו  ,לשימור בטכנולוגיה המצויה כיום בבנק הגנים

 בהמשך וזרעיהם יבחנו פרטנית למידת התאמתם לשימור בתנאי הבנק.  

 

 ע"פ מרחבי התפוצה 1000-1024כלל המינים האדומים שנאספו בשנים : 5טבלה 

 איזור

סך 

 איסופים  

4112-

4102 

 סה"כ

 מינים

4112-

4102 

אדומים בחלוקה לקטגורית הסיכון  מיניםסך 

 להכחדה

 בסכנה באיום

בסכנה 

 נכחד חמורה

 0 5 8 17 30 42 החרמון

 3 35 70 115 223 604 תיכוני-אזור ים

 0 5 04 18 35 67 אזור ספר המדבר

 3 3 4 25 35 65 מדבר

ריבוי אדומים במכון 

 0 9 18 25 52 57 וולקני

אדומים בגנים ריבוי 

 2 10 22 20 54 67 בוטנים

 6 44 84 138 280 סה"כ מינים בכל קטגוריה

 17% 74% 71% 68% 67% אחוז מכלל המינים האדומים
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מכלל  10%-מינים שונים המהווים כ 180 1000-1024 השנים סה"כ הופקדו בבנק הגנים בין

מכלל המינים  90%-מינים אדומים ואנדמיים המהווים כ 39המינים האדומים בישראל ובניהם 

  הכלולים בקבוצה זו.

 

 איסוף ושימור מינים מאזורים מופרים

במסגרת שת"פ עם המשרד להגנת הסביבה, בנק הגנים פועל לאיסוף ושימור מינים באזורים 

בתוכנית זו הושם דגש על אזורים המתאפיינים בפעילות אינטנסיבית של האדם ואזורים מופרים.  

הכשרת שטחים להמיועדים לפיתוח. תשומת לב גדולה ניתנה לשטחים הנמצאים בשלבי פיתוח 

במישור התמקד ויש פגיעה קשה בנוף הטבעי ובבית הגידול המקורי. האיסוף ולבנייה לחקלאות 

תונים בסכנה גדולה במדינת ישראל לרבות מקווי מים הסובלים מפיתוח החוף ורכסי הכורכר הנ

מצד אחד והתייבשות כתוצאה משינוי בתנאי הסביבה הגורמים לפגיעה קשה בצומח ולאובדן של 

אזור אילת והערבה  עלגם מינים ואקוטיפים ייחודיים הגדלים בנישות אלה בלבד. השנה ניתן דגש 

רבים מינים אוכלוסיות של בהם ניתן "להציל"  ופה החדש, שדה התעובתוואי מסילת הרכבת 

 שעלולים להיפגע. 

המינים שנבחרו לאיסוף באתרים אלה תואמים את המינים המופיעים ברשימות היעד לאיסוף 

פי נוהל העבודה וההנחיות של -בוצעו על ידי אוספי שטח מיומנים על . כל האיסופים1024בשנת 

בנק הגנים שהם מלווים במיידע מפורט אודות המין, האוכלוסייה ובית הגידול. בנוסף, כל איסוף 

לווה בדיגום של צמח מיובש מאוכלוסיית המקור שהועבר לשמירה בעשביה הלאומית 

, לצורכי תיעוד ואימות של ההגדרה. אופן האיסוף רם, בירושלים-באוניברסיטה העברית, גבעת

תאם להגדרות ייעוד הקרקע ותוכנית הפיתוח האזורית בכל אתר. בבתי גידול שתכליתם הוגדר 

כשינוי יעוד קרקע כללי, בוצע האיסוף על כלל הפרטים באוכלוסייה מתוך הנחה שמרביתה לא 

תאר משאירה אותם כשטחים פתוחים, תשרוד את הליך הפיתוח. בבתי גידול בסכנה שתוכנית המ

נדגמה האוכלוסייה בצורה שתאפשר המשך קיום המין באתר גם בעתיד. עדיפות ניתנה לאזורים 

מתוך מינים שונים.  210, נאספו 1024במהלך התכנית בשנת שתוכניות הפיתוח בהם כבר אושרו. 

(או נדירים )ערך  3.1על )ערך אדום מ מינים נחשבים כמינים אדומים  31כלל המינים שנאספו, 

ערכים שניתנו בבנק הגנים למינים שאינם בעלי מספר אדום אך מופיעים בנספחי  -0.5-3.1אדום 

ב ע"י שמידע -( כפי שתוארו בספר האדום כרך א ו1)טבלה הספר האדום כנדירים או על סף איום( 

מינים אלה אשר רגישים . אנו רואים חשיבות עליונה באיסופם ושמירתם של (1022;1000וחובריו )

יותר ממינים אחרים לאיבוד בית הגידול הטבעי שלהם ויש חשש רב לאיבוד אוכלוסיות שלמות 

 (.1בעקבות פעילויות פיתוח והפרה מואצות )טבלה 

 

 מאזורים מופרים שנאספווהנדירים המינים האדומים  -6טבלה

Taxon מס.  מקום איסוף אזור איסוף שם עברי
 אדום

Convolvulus spicatus Peter חבלבל משובל Elat 0.5 נימרה 

Stipagrostis hirtigluma (Steud.) 

DeWinter 

-מלענן שעיר
 גלומה

Elat 0.5 ערוץ צפוני לשפך נחל רודד 

Equisetum ramosissimum Desf. שבטבט ענף Philistean  ,ביצת נחל שורק פלמחים
תעלת ההקלה של מתקן 

0.5 
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Plain ההתפלה 

Medicago granadensis Willd. אספסת הגליל Akko Plain  3.1 עכו -מלחת הנעמן 

Arnebia hispidissima (Lehm.) DC. ארנבית זיפנית Elat 3.1 פארק תמנע 

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. חתול -כף
 שרועה

Akko Plain  3.2 עכו -מלחת הנעמן 

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock זצניה מזרחית Arava 

Valley 

 3.2 נימרה

Allium sinaiticum Boiss. שום סיני Arava 

Valley 

דרום  90גבעת השומים, כביש 
 ליהל

3.2 

Zoegea purpurea Fresen. זגיאה ארגמנית Elat 3.2 הר נשף 

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock זצניה מזרחית Elat  3.2 רודדערוץ צפוני לשפך נחל 

Ballota philistaea Bornm.  בלוטה
 פלישתית

Philistean 

Plain 

תל מחוז, גדה דרומית של נחל 
 שורק

3.2 

Chrysanthemum viscosum Desf. חרצית דביקה Philistean 

Plain 

 3.2 שמורת מבוא אשדוד

Myagrum perfoliatum L. מיאגרון אזון Philistean 

Plain 

 3.2 בריכת חורף עיינות

Catapodium marinum (L.) C. E. 

Hubb. 

 Sharon סיסן זוני

Plain 

 3.2 קיסריה, החפיר הצפוני

Crucianella maritima L. צלבית החוף Sharon 

Plain 

חוף צומת הקאנטרי קלאב 
 בתל אביב

3.2 

Elytrigia elongata (Host) Nevski גלדן מוארך Akko Plain  3.7 עכו -מלחת הנעמן 

Matthiola arabica Boiss. מנתור ערבי Elat 3.7 נימרה 

Onopordum carduiforme Boiss. חוחן קרדני Philistean 

Plain 

 3.7 שמורת גבתון, תל מלוט

Sparganium erectum L. כדורן ענף Philistean 

Plain 

בית שורק פלמחים, ליד מתקן 
 ההתפלה שורק

3.7 

Ornithopus pinnatus  מנוצהעוף -כף Sharon 

Plain 

 3.7 אילנות

Ziziphus nummularia (Burm. f.) 

Wight & W 

 4.2 נחל שני עליון Elat שיזף שעיר

Oldenlandia capensis L. f.  אולדנלנדית
 הכף

Philistean 

Plain 

 4.2 אגם סופרלנד ראשון לציון

Paronychia palaestina Eig  אלמוות
 ארצישראלי

Akko Plain  4.7 ציוןחוף שבי 

Galium philistaeum Boiss. דבקת פלשת Philistean 

Plain 

קיבוץ גבעת ברנר, גבעה סמוך 
 למשתלה

4.7 

Gagea dayana Chodat  Beauverd 

var. dayana 

זהבית שרונית 
 זן שרונית

Philistean 

Plain 

 4.7 שכונת חבצלת רחובות

Bellevalia warburgii Feinbrun  זמזומית
 ורבורג

Philistean 

Plain 

 4.7 בריכת חורף עיינות

Galium philistaeum Boiss. דבקת פלשת Sharon 

Plain 

 4.7 יער אילנות מערב
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Romulea columnae Sebast. & 

Mauri 

רומוליאה 
 זעירה

Sharon 

Plain 

שלולית באזור ברכת סמר, יער 
חדרה, קרוב למחלף גבעת 

 אולגה

4.7 

Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf. אוג מחומש Akko Plain 5.3 מצוק ראש הנקרה 

Zaleya pentandra (L.) Jeffrey זליה מחומשת Elat 5.3 אילת, מדרכה 

Anthemis brachycarpa Eig קחוון קצר-
 פירות

Sharon 

Plain 

 7.4 רכס אודים

Hypecoum aegyptiacum (Forssk.) 

Asch. & Sc 

 Philistean מגלית מצרית

Plain 

שיטה מלבינה, מבוא  שמורת
 אשדוד

9.9 

 

 גיליונות עשבייה לאימות זהות המינים הנאספים

ב דוגמאות הזרעים המגיעות להפקדה מלוות בגיליונות עשבייה וכמקובל בבנקי גנים בעולם ר

 השנים בין שנאסף הזרעים מאוסף 10%-לכ (. כיום0המאפיינים את האוכלוסייה הנדגמת )טבלה 

יש עותקי עשביה תואמים השמורים בתנאים מבוקרים. אוספי הזרעים שולחים את  1000-1024

גיליונות העשבייה לבנק הגנים בצמוד לדוגמת הזרעים. בשלב הראשון נבדקת איכות הייבוש והוא 

אוניברסיטה נרשם במערכת המידע. בתום התהליך נשלחים הגיליונות לעשבייה הלאומית ב

 לבחינה מחודשת לצורך אימות הגדרתם. ירושלים לאחסון והעברית שב

 

 1024בר מיובשים בבנק הגנים במהלך  גליונות צמחי: 2טבלה 

 4102 4112-4102 

 3835 301 גיליונות עשביה שהתקבלו בבנק

 1421 *264 היגיליונות עשביה שאושרו על ידי אוצרת העשבי

 

 

 

 מערך הטיפול בזרעים לאחר איסוף

 

וחלקם  1023דוגמאות זרעים. מרביתם מדוגמאות זרעים שנאספו בעונת  481 נוקו 1024בשנת 

דוגמאות( אוספי זרעים ישנים, הכוללים איסופים מהבר וזרעים של גידולי תרבות שונים,  230)

במספר הדוגמאות המבוטלות ביחס לשנת  50%. חלה ירידה של 1000שהופקדו בבנק לפני שנת 

זרעים שנאספו בוסר אשר תהליך הבשלתם המבוקר במעבדה לא . הביטולים נבעו בעיקר מ1023

(, ומינים נדירים 13%(, זרעים שנאספו מאוחר מאוד בעונה והכילו מעט מאוד זרעים )23%צלח )

 (. 8( )טבלה 10%שנאספו בבר בכמויות קטנות וכל זרעיהם שימשו לריבוי מבוקר )
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    1000-1024ים בין השנים : נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנ8טבלה 

 

4112 4118 4112 4101 4100 4104 4103 4102 

 521 550 105 148 005 2011 2115 959 מספר הפקדות בבנק

 401 509 595 123 010 939 923 834 מספר איסופים מהבר

 481 458 884 898 010 2449 911 050 מספר דוגמאות זרעים שנוקו

 21 15 28 21 20 0 13 29 מספר דוגמאות שבוטלו*

* סיבות לביטול איסופים: זרעים מועטים; זרעים ריקים; זרעים שנקטפו בוסר ואינם ניתנים 

 להבשלה; ריבוי מבוקר. 

 מערך ניקוי הזרעים

מטרת המערך להכין את דוגמאות האיסוף הגולמיות לאריזה ואחסון.  צוות העובדים מורכב 

מפריד את הזרעים /  . הצוותקבלן ופנסיונרים מתנדביםמעובדי מכון וולקני, סטודנטים, עובדי 

יחידות ההפצה מהצמחים, בודק את איכותם, מעריך את כמותם ומעביר את הזרעים לייבוש 

 כהכנה לאחסון ארוך טווח. 

 מערך הניקוי מטפל בדוגמאות זרעים בעלות אופי שונה במהלך השנה: 

כתוצאה מאיסופים מתוכננים בין היתר  נהבנק במהלך השל המגיעותדוגמאות זרעים . ניקוי 2

המוגדרות דחופות כמו זרעים הנגועים במזיקים או בפטריות, פירות עסיסיים או מינים כאלה 

 שהם נדירים או אדומים. 

. ניקוי חוזר של דוגמאות זרעים שאינן עומדות בתקן הנביטה או האריזה של הבנק, הליך שעשוי 1 

 לשפר את איכותן. 

בבנק הגנים, אשר נשלחות לניקוי  המאוחסןזרעים שמקורן באוסף הזרעים הישן  דוגמאות. 3

 על ידי  גורם חיצוני. לאחת מהדוגמאות בקשת זרעים ומתקבלת בבנק  במידה

 .9מופיע בטבלה  1024-פרוט הדוגמאות שנוקו ב 

  

 1024: נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים במהלך שנת 2טבלה 

זרעיםסוגי דוגמאות   סך דוגמאות שנוקו 

 519 )גם משנים קודמות( 1024-ב שהסתיים ניקיונןסה"כ דוגמאות 

 190 1024-סה"כ מינים שנוקו ב

 201  1024-מינים שנוקו לראשונה ב

 200 מינים נדירים ואדומים

 239 דוגמאות שמקורן באוסף הישן

 90 דוגמאות דחופות

 9 דוגמאות שעברו ניקוי חוזר

 183 (CWRמיני בר קרובי תרבות ) דוגמאות

 

המסייע בניקוי דוגמא  ,לכל מין המנוקה במעבדת הזרעים נרשם פרוטוקול ניקוי במערכת המידע

זרעים של מין שהופקד לראשונה . ניקוי בעתיד לבנקבמקרה והיא שוב תשלח אחרת של אותו מין 
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בבנק הגנים הוא הליך דקדקני ובמהלכו המנקה בוחן כיצד נראה הזרע, כיצד להפריד אותו מבלי 

 לפגום באיכותו, מהי ההטרוגניות בין הזרעים והאם הם באיכות מתאימה להפקדה. 

 

מספר הזרעים בכל דוגמת איסוף הוא גורם העשוי לקבוע אם דוגמא מתאימה להפקדה או 

זרעים לכל דוגמא. דוגמאות עם כמות  2000-20,000להפקדה הוא לפסילה. ככלל, הסך הדרוש 

)מינים נדירים, מינים קשים לאיסוף  כאוסף לשימור בלבד ולא להפצהזרעים נמוכה מזו נשמרות 

( 20)טבלה  1024-מראה כי ב 1000-1024וכדומה(. השוואת מספר הזרעים בכל איסוף בין השנים 

בולות המומלצים להפקדה, מגמה הנשמרת לאורך השנים ( נעו בג00%מרבית דוגמאות הזרעים )

 האחרונות. 

 

  1000-1024: התפלגות סך הזרעים לאיסוף בשנים 01טבלה 

 4102 4103 4104 4100 4101 4112 4118 4112 מספר זרעים לאיסוף

2-200 4.0% 4.0% 0.5% 4.1% 2.4% 7.4% 10.2% 3.8% 

202-2000 04.8% 01.5% 6.9% 9.6% 06.1% 08.6% 15.5% 27.5% 

2002-20,000 22.0% 50.7% 50.5% 24.2% 26.3% 38.8% 40.3% 48.7% 

20,002-200,000 36.0% 30.5% 36.1% 24.7% 49.2% 46.1% 27.9% 18.3% 

200,002-2,000,000 2.6% 3.9% 2.1% 4.8% 2.1% 9.3% 5.6% 1.6% 

<2,000,000 1.4% 1.4% 1.0% 1.2% - 1.0% 1.2% - 

 

 

במועד איסופם, אופן אחסונם ואופי הטיפול בזרעים  יםהזרעים ואיכותם לאחר האיסוף תלויטיב 

רבים שורדים היטב בחשיפה לטמפרטורה ולחות נמוכים, תנאים ממינים לאחר הקטיף. זרעים 

עודדנו  את אוספי הזרעים  1024המצויים דרך קבע בחדרי האחסון של בנק הגנים. גם בשנת 

להעביר את הדוגמאות לבנק הגנים בפרק הזמן הקצר ביותר מיום איסופן בשדה כדי לשמור על 

 ( .22איכות הזרעים )טבלה 

  

 הזמן )ימים( מאיסוף הזרעים בשדה ועד העברתם לבנק הגנים*  משך: 00טבלה 

 4102 4103 4104 4100 4101 4112 4118 4112 ימים מספר

2-24 2.9% 0.1% 13.8% 18.0% 18.5% 15.4% 35.3% 21.5% 

25-30 1.1% 23.1% 30.9% 40.1% 40.1% 33.4% 33.5% 10.9% 

32-10 21.1% 12.9% 35.2% 10.0% 15.2% 10.0% 20.1% 30.3% 

10< 09.1% 50.1% 20.2% 22.0% 5.0% 24.2% 23.9% 15.3% 

 בטבלה* צוות האיסוף של בנק הגנים מעביר את הזרעים לבנק עוד ביום איסופם ולכן הנתונים 

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

ישראל שיעזור בהגדרה -הוקם בבנק אוסף זרעים/יחידות הפצה של מיני הבר של ארץ 1020בשנת 

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

לראות את מגוון טיפוסי הזרעים האופייניים לכל קבוצה. האוסף מספק מידע חיוני בעת הצורך 

 1024בעזרתו ניתן לאשש זיהוי זרעים ולהפריד בין הדוגמה ובין "זיהום" המצוי בה. במהלך ו

דוגמאות  9-דוגמאות של מינים אדומים ו 11דוגמאות זרעים חדשות, מתוכם  222נוספו לאוסף 

 דוגמאות זרעים של מינים שונים. 909של מינים נדירים. סה"כ מונה כיום האוסף 

 

 ההנבטה  פעילות מערך

 

  השימור. חיוניות תקופת לאורך הזרעים ואיכות חיוניות בוחנת את הגנים בבנק ההנבטה יחידת

מבחני נביטה בהם נקבע פוטנציאל נביטת הזרעים. המבחנים  הזרעים נבדקת באמצעות

 ול ההנבטה המיטבי לכל מין שנבחן.מסתיימים כאשר מתקבל פרוטוק

 

 2818-ל  נביטה מבחני 1121כ "סה , בוצעו1020-1024 השנים ההנבטה, בין יחידת הקמת ממועד

 .בבנק המאוחסנים שונים מינים 508 של דוגמאות

 

 1024סיכום פעילות ההנבטה במהלך שנת : 04טבלה 

 

סך 

 הנבטות

 410 מבחני הנביטה

 385 זרעים  דוגמאות

 48 משפחות 

 255 מינים 

 19 מינים אדומים

 

(, כיוון 385הדוגמאות שנבדקו ) ממספר גדול  1024( בשנת הפעילות 410המבחנים הכולל ) מספר

 .דוגמה כל עבור אחת הנבטה משיטת יותר נבחנת שלעיתים

 עבורם ליחידה חדשים מינים 19 מתוכם שונים, מינים 255 ביחידה נבחנו 1024 שנת במהלך

 הטיפול. בסיום הנבטה הופק לראשונה פרוטוקול

כן, -מעבר למבחני חיוניות לזרעים בשגרה, יחידת ההנבטה שותפה גם בפרויקטים מחקריים. כמו

פעילה היחידה בהדרכה וסיוע בפתרון בעיות בנביטה של מיני בר שונים במסגרת שיתופי הפעולה 

 ם בוטנים, חוקרים וגופים אחרים. בנק הגנים עם גני של

 

, השתמשה יחידת ההנבטה בידע שצברה 1024במסגרת שיתוף פעולה עם מו"פ נגב במהלך שנת 

הנביטה עשרות  היחידה. אסתר הביצותבשגרת הפעילות בבנק, עבור הנבטה של המין האדום 
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 מיןשתילים מהמין, הנבטים הועתקו לעציצים ונמסרו למו"פ נגב כחלק ממחקר העוסק בטיפוח ה

  כמוצר מזון.

 

העוסק בהשפעת מועדי איסוף וחשיפה לתנאי אחסון  במחקריחידת ההנבטה השתתפה השנה 

שונים על כושר השתמרותם של זרעים ממשפחת הפרפרניים. מחקר זה זכה למימון מקרן בנק 

טיפולי את פרוייקט בהגנים ומתנהל בבנק בהובלתה של ד"ר אלכסנדרה קרן. היחידה מבצעת 

 את הידע שצברה על תנאי הנבטת המינים שנבחרו למחקר. נביטה לזרעים ותורמתהקדם 

 

דוגמאות זרעים שאחוזי הנביטה שלהם נמוכים גם  גם עם מינים או יחידת ההנבטה מתמודדת

חיים  תוחלתלאחר ניסיונות הנבטה רבים בתנאים וטיפולים שונים. בחלק מהמקרים הסיבה היא 

קרים אחרים מתברר שדרישות האחסון של הזרעים גם בתנאי שימור אופטימליים. במ הקצר

 בשנת. בבנק המקובל( -c˚10האופטימליות עבור אותו מין שונות מתנאי השימור הסטנדרטי )

 נביטה שיעור שהראה אברהם שיח הסוג את מעמיק באופן לבדוק ההנבטה יחידת החלה 1021

ך נאספו מהבר זרעים טריים של כ לצורך. בבנק בשימור הנמצאות שונות דוגמאות במספר נמוך

, חיוניותם של חלק מהזרעים הטריים נבחנה ונמצא שאחוזי הנביטה שלהם גבוהים. שיח אברהם

מדי מספר חודשים נבחנה ו ה דוגמה נשמרו בתנאי אחסון שוניםשאר הזרעים הטריים מאות

שנשמרו  שיח אברהםהסתיימה הבדיקה ונמצא שזרעי  1024חיוניותם של זרעים אלה. במהלך 

 גבוהה חיוניות בעלי היו, בבנק הקיימים( לחות 25%) הייבוש חדרי בתוך, c˚4 או c˚25בטמפ' של 

' בטמפ שאוחסנו הזרעים של חיוניותם נפגעה ,זאת לעומת(. כשנתיים) הבדיקה תקופת כל במשך

(c˚10- )ור בשימ ההצלחה את לשפר שעשוי חשוב מידע לבנק הוסיפה זו בדיקה. זו תקופה במהלך

 סוג צמח זה באיסופים העתידיים שיופקדו בבנק.

לשון שור , יחידת ההנבטה הצליחה לפענח את פרוטוקול ההנבטה עבור המין 1024בתחילת שנת 

. זהו מין אנדמי לישראל הגדל באתר בודד בנגב ונמצא בסכנת הכחדה ברמה קריטית. נגבית

במהלך השנה הקודמת, רשות הטבע והגנים הגבירה את המאמץ להצלתו של המין. כחלק ממאמץ 

זה, בסוף אותה שנה, יחידת ההנבטה קיבלה מצוות האיסוף זרעים בודדים ולאחר לימוד השיטה 

נביטה. השתילים הועברו להמשך גידול לצורך  200%-נביט את הזרעים בלה 1024הצלחנו בתחילת 

לכן אנו ממשיכים  .שנתי שאינו חונט זרעים בשנה הראשונה-שור נגבית הינו מין רב-לשוןריבוי. 

 לגדל את הצמחים מספר עונות ברציפות עד לקבלת מספר זרעים מתאים לשימור ארוך טווח. 

 

, מין אדום מרוות החפים, מהגן הבוטני בגבעת רם, זרעים של  1023יחידת ההנבטה קיבלה בסוף 

שנכחד מהבר ורק צמחים בודדים ממנו שרדו בגן הבוטני. בגן לא הצליחו לרבות אותו מזרעים 

ונסמכו על ריבוי וגטטיבי מייחורים או התחדשות אקראית מזרעים. יחידת ההנבטה של בנק 

נביטה.  200%-מתאים ולהנביט את המין בהגנים הצליחה למצוא את פרוטוקול ההנבטה ה

הועברו צמחונים שגודלו בבנק, לגן הבוטני למטרת הגדלת האוכלוסייה בגן ובעתיד  1024במהלך 

 לאיסוף זרעים לשימור ארוך טווח בבנק הגנים.
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 ריבוי מינים נדירים למטרת יצור זרעים 

מתבצע  , 1000והגנים המתנהל מאז שנת  הטבע ורשות הגנים בנק בין כחלק מפרויקט משותף

ליצור נדירים ומינים שנמצאים בסכנת הכחדה על מנת  מינים של מבוקר מדי שנה בבנק ריבוי

שימור הזרעים מיועד לצורכי גיבוי, לימוד הפנולוגיה וכמאגר זרעים מסת זרעים לשימור עתידי. 

 לאישוש אוכלוסיות שנפגעו או השבה לטבע של מינים שנכחדו.

הנבחרים לריבוי ועל העתקת  המינים כלשל   המציאת תנאי הנבט על אחראית ההנבטה יחידת

הליך הריבוי מלווה בהכנת פרוטוקול גידול שכולל תיעוד תהליך הנבטים לשתילה בעציצים. 

ההקשחה, שתילה בשדה, השקיה, מועדי פריחה, חנטה, הבשלה, איסוף זרעים, מענה לנזקי טבע 

 צמחים אלה בשדה, הזרעים נאספים, איכותם נבדקת וכמותם מוערכת.  ועוד. בתום גידול

 

במסגרת פרויקט זה מתוכם אדומים.  9מינים נדירים,  21גודלו בשדות מכון וולקני  1024במהלך 

 (.23מינים )טבלה  21, 1024הונבטו בשנת 

 

 

 

 לצורך ריבוי 1024רשימת המינים הנדירים שהונבטו בשנת :  03 טבלה

 שם המין

 בעברית
 אתר איסוף שם מדעי משפחה

*מספר 

 אדום

מס' זרעים 

שנאספו 

 מהבר

 מס' זרעים

 שנאספו

 מהריבוי

גבעת -הגן הבוטני Salvia bracteata פרפרניים # מרות החפים

 רם י"ם
 515 נכחד

עדין לא הסתיים 

 האיסוף

 8280 811 1.3 מעלה צביה Stachys zoharyana שפתניים אשבל זוהרי

מישור ימין, צומת  Anchusa negevensis זיפניים נגביתשור -לשון

 כמוס
1.3 239 

עדין לא הסתיים 

 האיסוף

-זכריני זקוף

 עוקצים

הר קטע, עין  Myosotis stricta זיפניים

 חוורית
5.8 40 

עדין לא הסתיים 

 האיסוף

 Scandix סוככיים מסרק ריסני

blepharicarpa 

בין נטור לאום 

 קנאטיר
5.8 043 5555 

מדרום מערב  Viola pentadactyla סגליים סיגל תמים

 למצפה יאיר
 הריבוי נכשל 908 4.1

ציפורנית 

 מצוייצת 

 נחל ערער Silene physalodes צפורניים
4.0 19 

עדין לא הסתיים 

 האיסוף

ביר אל -רכס מעון Reseda globulosa רכפתיים רכפה כרסנית

 עיד
 הריבוי נכשל 31 4.1

 מורדות הר נשף Zoegea purpurea מורכבים זגאה ארגמנית
3.1 54 

עדין לא הסתיים 

 האיסוף

 פרפרניים עדשת אודם 
Lens odemensis 

הר ע'סניה,מזרח 

 הגולן
RP 2022 0934 
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 דגניים בן-חיטה סירס $
Aegilops searsii 

עד, ליד -עדי

 כביש אלון-קידה
RR 2510 3535 

 פרפרניים עדשה מצויה $
Lens ervoides 

הר  40חורשת 

 כרמל
R 319 3589 

 1022ב'  -ו 1000* שמידע וחובריו הספר האדום כרך א' 

 # גודלו בגבעת רם 

 $ גודלו בכפר הירוק

 

 

נעשה  1024וצמחים בודדים בלבד שרדו בשדה. בשנת  סיגל תמיםנכשל הריבוי של  1023בשנת 

לצורך פענוח  1025נוספת בשנת . עקב כך הוחלט לגדל את המין פעם הואריבוי נוסף שנכשל גם 

 פרוטוקול הגידול בלבד.

 

-במסגרת שיתוף פעולה בין בנק הגנים לבית הספר הכפר הירוק שברמת השרון, הופקדו בבנק ב

 חיטתו חימצה שסועה, עדשה מצויה, בן חיטה סירס, טופח אדוםזרעים שנאספו מהמינים  1024

, עשרות צמחים מכל מין הונבטו על ידי יחידת ההנבטה של הבנק. הצמחים 1023. בסוף הבר

הועברו לרוני שושן, אחראי ענף האקולוגיה בכפר. תלמידי הכפר שתלו את השתילים בערוגות 

בליוויו של איש השדה של הבנק. בסוף העונה כאמור  1024וטיפלו בהם במהלך עונת ריבוי 

בנושא של שימור מיני צומח מיזם חינוכי זה אלה הופקדו בבנק.  הזרעים שנאספו מצמחים

תרם להגדלת מצאי הזרעים השמורים ממינים אלה בבנק הגנים. בנוסף, נבחרים של אזור השרון, 

, במסגרת פרויקט בינלאומי של MSBחלק מהזרעים יועברו לשמירה גם בבנק הגנים האנגלי 

  ות בעלי חשיבות חקלאית כלכלית לתועלת האדם.שימור ואיסוף מיני בר קרובי גידולי תרב

 

. צמח זה הינו צמח אדום הגדל 1023מעונת ריבוי  קוצן גיירדוהסתיים איסוף הזרעים של  1024-ב

בצפון הארץ באזורים לחים, שטופי שמש בשולי מעינות וביצות, באדמה לחה בין פלגים זורמים, 

זרעים בלבד. גידול הצמח  10ה בתל דן ונאספו בו גדות נחלים ותעלות. איסוף הזרעים המקורי נעש

בשדה במכון וולקני נערך במהלך שתי עונות, ועל אף אי התאמתו לתנאי הגידול המקוריים נאספה 

 זרעים. 121,451כמות זרעים בלתי צפויה של 

 

  situ-exלשימור   פעילות אריזה

בתנאים מבוקרים לזמן  של זרעיםהשתמרות הכושר  הוא בבנקי גנים ex-situנושא מרכזי בשימור 

, דוגמת תהליכי מידת ההשתמרות של זרעים לטווחי זמן ארוכים תלויה בגורמים רביםארוך. 

בנוסף, אופן שימור הזרעים, ייבוש הזרעים בתנאים מבוקרים של לחות יחסית וטמפרטורה.  

 על מידתזרעים והן חיוניות ה עליכול להשפיע על תהליך השימור, הן  פירותכזרעים בודדים או 

להגיע  שואף. בנק הגנים של זרעים משאבים שצריך להשקיע לשם קבלת דוגמאות "נקיות"ה

 לשימור של מאגר גנטי רחב ככל האפשר בעל חיוניות זרעים גבוהה לטווח ארוך.
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o-לחות יחסית ב  25%לחדר ייבוש בתנאי  מועברות הדוגמאות תהליך ניקוי הזרעים תוםב
C25 

טווח בטמפרטורה נמוכה.  ארוך אחסוןנארזות לשמירה וליבוש הדרגתי ומבוקר שלאחריו הן 

ימי אריזה. על מנת לוודא האם הזרעים מוכנים  04-דוגמאות ב 401נארזו סה"כ  1024במהלך שנת 

לחות יחסית( אנו בודקים מדגמית את הלחות היחסית של חלק מדוגמאות  25%-לאריזה )יובשו ל 

 50מדוגמאות הזרעים ) 22.9%נבדקה לחות יחסית של  1024שהו בחדר הייבוש. במהלך הזרעים ש

 (. 24דוגמאות( )טבלה 

 

 

 1000-1024סיכום נתוני אריזת זרעים בבנק הגנים במהלך : 02טבלה 

 4112 4118 4112 4101 4100 4104 4103 4102 

מספר דוגמאות זרעים שנארזו 

 לשמירה ארוכת טווח
050 911 2341 852 984 2200 105 401 

דוגמאות זרעים שנמדדה בהם  %

 לחות לפני אריזה
--- 1.3% 5.0% 0.8% 21% 11% 20.0% 22.9% 

 

 הזרעיםמ 20%-לשמירה לטווח קצר, לטווח ארוך ו יםדוגמא מחולקהזרעים בכל בזמן האריזה, 

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

 זרעים היא תישמר רק באחסון ארוך טווח )לדורות הבאים(.  500על 

זרעים נארזים בצנצנות מותאמות לגודלם וכמותם, זרעים קטנים נארזים תחילה בבקבוקונים 

. נפח הצנצנת אינו בהכרח מדד למספר הזרעים זעירים, ולאחר מכן בבקבוקי אריזה אחרים

מ"ל ומעט זרעים גדולים  15זרעים קטנים רבים יכולים להיארז בצנצנת  –שנשמרים בתוכה 

 (. 25ליטרים )טבלה  3יכולים להיארז בצנצנות של 

 

 1024התפלגות הזרעים בצנצנות האריזה השונות במהלך : 05טבלה 

 מספר צנצנות נפח צנצנת אריזה

 14 ליטר 3

 81 ליטר 2

 91 ליטר 0.5

 230 מ"ל 200

 280 מ"ל 50

 421 מ"ל 15

 918 סה"כ
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 בבית הגידול הטבעי, של צמחי בר קרובי גידולי תרבות  ,situ-Inשימור 

באמצעות  שימור מיני בר מפני הכחדה והבטחה להמשך קיומם לדורות הבאים נעשה בעיקר

-exשימור ) -זרעים ושימורם מחוץ לבית הגידול הטבעי בבנקי גנים, גנים בוטנים צמחים ואיסוף 

situ .)חשובה נוספת היא לשמר אותם בבית גידולם הטבעי  דרך(In Situ)  תוך ניטור מתמשך של

האוכלוסיות והמערכת האקולוגית בסביבתן הקרובה. יתרונה של צורת שימור זו היא בהשפעתה 

 1024בשנת והמינים תוך התאמה מקסימלית לתנאי הסביבה המשתנים.  המצומצמת על המגוון

)תחנה של משרד החקלאות לחקר ממשק רעייה במרעה עשבוני חבר בנק הגנים לחוות כרי דשא, 

המבצעת מזה שנים ניטור מבוקר ומתמשך אחר מיני צמחים בשטחה במגמה לתת דגש  תיכוני(-ים

שתי בנוסף בשנת ניטור ראשונה יבחנו  התרבות ותפוצתם.על שימור וניטור קרובי בר של גידולי 

על סמך בוצע הניטור  מנת לקבל תמונה מקיפה על המינים בחלקות הניטור.-עלניטור שיטות 

ניטור הראה שאומדן על בסיס נתונים מניטור קודם. ניתוח ה רשימת מיני צמחים מוכנה מראש

ואומדן נוכחות המין בשיטה של ריבועים קבועים ומוגדרים מראש אינה מייצגת את  אוכלוסיה

מינים שונים בחלקות המנוהלות לעומת הביקורת. בנוסף  19כלל הצמחיה. במהלך הניטור נמצאו 

מינים נוספים שלא הופיעו ברשימת המינים  25זוהו על ידי ד"ר דבורה שיצר )מבצעת הניטור( 

 הראשית.

הגיית תוכנית מחקר המשלבת כמה תחנות מחקר הפזורות ברחבי הארץ  ביולוגי. וןמגו ניטור

 מערכת שמשותוכל ל ,התהוותן מגמות בראשיתהמבצעות ניטור צומח מתמשך תאפשר זיהוי 

. בנוסף ניתן יהיה אדם ידי מעשי או טבעיים שליליים, ולאירועים למגמות מוקדמת אזהרה

 .וממשקו המגוון תלהגנ שיטות שלן יעילות את לבחון

 

 KEW Millennium Seed Bankעם בנק הגנים האנגלי  שיתוף פעולה

 משתפים פעולה  (MSB)אנגליה   KEWובנק הזרעים שב (IGB) ישראל-בנק הגנים לצמחי ארץ

 בשנת דוגמאות זרעים כגיבוי לאוסף של ישראל.  1235עד כה הופקדו בבנק באנגליה . שנים תשע

חידוש  . בעקבות (MOC)שנתי שיתוף פעולה חמשל מזכר הגופים מחדש עלשני  חתמו 1023

קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחית  איסוףל שנים שלושבת  שני הגופים תכנית יזמו ההסכם 

 הבר בישראל. 

לבנק  חדשים מינים הגדלים בישראל שהם (CWR)  בר קרובי לאסוף היא התכנית מטרת

 CWR אוספי של הגיאוגרפי הייצוג את ובכך להרחיב (MSBP) באנגליה כחלק מפרויקט עולמי 

דוגמאות , בשאיפה שאיסופים אלה יכללו  305יאספו  שנים התוכנית במהלך שלוש פי על. מישראל

מצורפת לתוכנית, רשימה זו תיבחן בסוף  ראשונית יעד רשימת לבנק באנגליה. חדשים מינים 90

 נה ותותאם למצב האיסופים נכון לתאריך הערכה. כל ש

העובד עם בנק הגנים הישראלי, כל האסופים מלווים במאגר  מנוסה צוות ידי על מבוצע האיסוף

דוגמאות הזרעים מלווים בדפי . נתונים דיגיטאלי שמועברים לבנק באנגליה באופן אלקטרוני

 עשבייה שמועברים גם הם לבנק באנגליה. 
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 1024סיכום פעילות בנק הגנים מול בנק הגנים האנגלי במהלך : 06טבלה 

 

הבנק האנגלי, ד"ר רות איסטווד וד"ר יונאס מולר, הגיעו  מטעםכחלק מהפרויקט חוקרים 

לצלם סרטון תדמית על עבודת הבנק והפרוייקט המשותף שלנו איתם באיסוף ושימור  במטרה

במהלך הצילומים השתתפו עובדי בנק הגנים )פרופ' אבי פרבולוצקי, ד"ר  מיני בר קרובי תרבות.

-, סיון גולן, דקלה ליפשיץ, מעיין מדר(, ד"ר רואי בןאלון זינגר, ד"ר אלכסנדרה קרן, תומר פראג'

אלי ופרופ'  זלמן הנקיןד"ר דוד חיימוביץ, , דורון הולנדחוקר מכון מדעי הצמח, ד"ר -דוד 

דגן, בשדות ומטעי מחקר ב"נווה -יער. הצילומים נערכו במתקני המכון בבית נווה –פוטוייבסקי 

ץ. כיום הסרטון נמצא בשלבי עריכה אחרונים לפני יער" ובחוות מחקר "כרי דשא", ובדרום האר

 הפצתו.

 קרן בנק הגנים-תכנית מחקר

מסגרת התקציב , של קרן בנק הגניםה האקדמית עדווהוגשה ואושרה הצעת מחקר ל 1024בשנת 

 .  נושא התוכנית הוא: 1024לשנת ₪  40,000 הכוללת לתוכנית היא

 על כושר הפרפרניים ממשפחת זרעים של שונים אחסון לתנאי וחשיפה איסוף מועדי השפעת

 .השתמרות

לתהליכי ייבוש  חשיפתםהבנת תהליכים המתרחשים בזרעים כתוצאה מהתוכנית עוסקת ב

ללמוד על  מנת על. שימורחשובה לקביעת שלבי ובתנאים מבוקרים של לחות יחסית וטמפרטורה 

התנאים הייחודיים לכל מין פותחו בבנק כלים לבדיקת איכות הזרעים בעזרתם ניתן לאמוד את 

נבחרו שלושה  הנוכחימחקר היכולת הנביטה של הזרעים. עבור  אתמשך הזמן שהדוגמא תישמר ו

 אספסת קטועה;  .Trifolium glanduliferum Boiss תלתן בלוטי: פרפרנייםהממשפחת מינים 

.Medicago truncatula Gaertn  ;עלים-תורמוס צרו Lupinus angustifolius L. . שלושת

מאופיינים בתרדמה פיסיקלית הנובעת מקליפת זרע בלתי חדיר למולקולות  הנבחריםהמינים 

שמש להקמת מערך ניסוי לאפיון קליפת הזרע, בחינת כושר שימורם מהאוסף הקיים מים. 

השוואה הן בין אוכלוסיות הזרעים והן  נעשתהופוטנציאל שרידותם של הזרעים. בכל הניסויים 

. ארוכות זמן לתקופות הזרעים הישרדות כושר את לאמוד יסייעוהנוכחי  המחקר תוצאותבתוכן. 

 סוגים ואף ממינים זרעים של ושימור איסוף לגבי מושכל העבוד תכנון יתאפשר מכך יוצא כפועל

 דוגמאות איכות ובהבטחת הגנים בנק בפעילות ניכר לשיפור להביא שעשוי דבר, בעבודה הנבחנים

  .ברשותו המצויים הזרעים

 שירות לאומי תקני

ותרומתה יזמנו קבלת תקני בני שירות לאומי, דבר המאפשר את מעורבות הקהילה  1024במהלך 

  .1025תקנים החל משנת  3-למדע. קבלנו אישור ל

 

מספר גיליונות 

 עשביה

מספר דוגמאות 

 זרעים 
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         CWRפרוייקט 

מספר דוגמאות זרעים 
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 הזמנות זרעים 

 . 1023משנת  50%בקשות לזרעים, עליה של  30נתקבלו בבנק הגנים הישראלי  1024במהלך 

 35%ממוסדות מחקר בישראל,  35%מבקשות זרעים נתקבלו מממוסדות מחקר מחו"ל,  5%

ממוסדות פרטים או גופים  25%-ורשות הטבע והגנים ומגנים בוטניים  20%מחוקרי מכון וולקני, 

 מסחריים.

 קרן בנק הגנים

הצעות  21לשיפוט  1024אוקטובר  11 -הוועדה האקדמית של בנק הגנים הישראלי התכנסה ב

 מישל זכאיפרופ' . השתתפו בישיבה, 1024מחקר שהוגשו לקרן המחקר של בנק הגנים לשנת 

הפקולטה  -וחיים קיגל )יו'ר )מכון וולקני( אבי פרבולוצקיפרופ' , )אוניברסיטת בן גוריון(

שלח בדואר אלקטרוני מכתב מנומק עם דירוג  )אוניברסיטת חיפה( (. ציון פחימהלחלקאות

)מימון לשנה אחת( ארבעה הצעות מחקר חדשות ועוד ארבעה  1024ההצעות. אושרו למימון בשנת 

 הלאומית בירושלים. מחקרים באוספים חיים של בנק הגנים ובעשבייה 

 הצעות מחקר חדשות שאושרו:

אפיון מטבולומי של אשרושים . יער נווה, ירקות וחקר הצמח למדעי המחלקה -אבדאח מוופק. 2

 (₪ 50,000) וזרעונים של אוכלוסיות מיני הבר של הסוג גזר בארץ

 השונות אפיון ם.בירושלי העברית האוניברסיטה ,מזון וסביבה ,הפקולטה לחקלאות -צבי פלג. 1

 (₪ 00,000)שומשום  קווי באוסף הגנטית

 וחשיפה איסוף מועדי השפעת. בנק הגנים הישראלי, מכון וולקני, בית דגן -קרן אלכסנדרה . 3

 ₪( 40,000) השתמרות. כושרעל  ממשפחת הפרפרניים זרעים של שונים אחסון לתנאי

   .יער נווה מחקר מרכז ,החקלאי המחקר מנהל ,ובושם תבלין לצמחי היחידה -דודאי נתיב -4

 ₪( 40,000) יער בנוה צמחים ארומטיים של החי באוסף י"מא אזובית מיני של מטבולומי אפיון

 מחקרים באוספים חיים

 איסוף ,סקר :בישראל פרי עצי של גנטיים מקורות מאגר. יער נווה מחקר מרכז -הולנד דורון .2

 ₪( 15,000) ושימור

 .יער נווה מחקר מרכז ,החקלאי המחקר מנהל ,ובושם תבלין לצמחי היחידה -דודאי נתיב. 1

 ₪( 15,000) ישראל בארץ ארומטיים צמחים של גנטיים אוספים ותחזוקת שדרוג

 שמירה. הצמח, מכון וולקני, בית דגן למדעי המכון ,החקלאי המחקר מינהל -קמנצקי רינה. 3

 ₪( 15,000) וגטטיבי שריבוים קצר יום מיני שום ושל הבר מישראל שומי מיני אוסף של ופיתוח
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הפעלת עשביית עדות לצמחים שנאספים  האוניברסיטה העברית בירושלים. -ברגר-יותם ציפר. 4

 ₪( 10,000) על ידי בנק הגנים.

 


