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  תוכן עניינים
 

 2016 שנתבהגנים  בנקב איסוף ושימור פעילות
 2016הכנת רשימת היעד לאיסוף לשנת 

 סיכום איסוף מיני היעד 
 ך הטיפול בזרעים לאחר איסוףמער

 מערך ניקוי הזרעים
 אוסף זרעים לזיהוי ובקרת איכות

 גיליונות עשבייה לאימות זהות המינים הנאספים
  ex-situפעילות אריזה לשימור  

 הזמנות זרעים 
 ההנבטה מערך פעילות

 
 שונים גורמים עם בפרויקטיםפעולה  שיתוף

 
 מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל- מיזם משותף עם רשות הטבע והגנים (1

 שימור ו איסוף
 ריבוי מינים נדירים למטרת יצור זרעים 

 
 שימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופריםאגף שטחים פתוחים.  -המשרד להגנת הסביבה( 2

 
 נוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחיםלימוד מנג -רשות הטבע והגנים (3

 
 KEW Millennium Seed Bankשיתוף פעולה עם בנק הגנים האנגלי ( 4

 
 הגנים בנק של מיזמים

 הקמת מאגר זרעים קנביס רפואי( 1
 מיזם ארץ חיטה( 2
 ברונהדליפת הנפט בע( מיזם 3

 
 

 הפקדת אוספי חוקרים בבנק הגנים
 

 קרן בנק הגנים למחקרים
 

 יום עיון בנק הגנים
 

 מיתוג וקיר תצוגה לבנק הגנים
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. הדוח מופץ במוסדות מחקר בישראל 2016הדוח המוצג להלן כולל את מכלול עבודת בנק הגנים במהלך שנת 

 ולארגונים האמונים על שמירת הטבע והסביבה. 

מטרת הדוח להביא לידיעת הציבור את הפעולות בהם נוקט בנק הגנים לשמירת המאגרים הגנטיים של ישראל וכן 

 ים.לעודד שימוש ושימור בבנק גנ

 

 2016שנת בהגנים  בנקב איסוף ושימור פעילות

 

(. במאזן 1מינים שזו הפקדתם הראשונה )טבלה  130מינים, ביניהם  280איסופים של  465הופקדו בבנק  2016בשנה 

ממגוון הפלורה של  57%-מינים מקומיים המהווים כ 1538, הופקדו בבנק הגנים 2007-2016מצטבר, בין השנים 

 ישראל.  

יאיר אור, רן לוטן, דפנה כרמלי ועפרה על צוות הבוטנאים הקבועים האוספים זרעים עבור בנק הגנים נמנים: 

 . פרידמן

 

 2007-2016היקף איסוף הזרעים במהלך  :1טבלה 

 סך מינים שנאספו סה"כ איסופים שנה

מספר המינים 

החדשים שנאספו 

 בכל שנה

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 

2015 549 358 108 

2016 465 280 130 

 1538  7391 סך מצטבר

 

 2016הכנת רשימת היעד לאיסוף לשנת 

התקבלה החלטה לשנות את מדיניות יעדי האיסוף של נבדקו ממצאי כלל האיסופים, בעקבות כך  2015עם תום עונת 

אחת הסיבות להקטנת יעדי האיסוף הוא הצורך לאזן בין יכולת האיסוף ליכולת   ולהקטינה. 2016בנק הגנים שנת 

 . גניםה בנקבמתקני טיפול בזרעים ה

 .מיני בר בעלי פוטנציאל לתועלת האדם 177-מנתה סך הכל כ 2016רשימת יעדי האיסוף לשנת 

מינים שהיו בעבר ברשימות האיסוף  51-מינים חדשים שלא הופיעו עד לשנה זו ביעדי האיסוף ו 116-הרשימה כללה כ

 מינים הודגשו כחשובים במיוחד לאיסוף בשנה זו. 24אך מעולם לא נאספו. 
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האנגלי לאיסוף מינים נבחרו כיעד לאיסוף במסגרת תוכנית משותפת עם בנק הגנים  81מתוך הרשימה הכוללת, 

מינים נבחרו במסגרת מחקר משותף עם רשות הטבע והגנים  3-מינים למחקר בנושא מנגנוני קיבוע פחמן בצמחים ו

מגורמים שונים אך אינם זמינים  2015מינים שהוזמנו מהבנק במהלך  18בנושא צמחי מים. בנוסף, הוכנסו לרשימה 

 לחלוקה.

לא תלות ברשימת האיסוף, כאשר ניתן דגש על איסופי המינים האדומים איסוף המינים האדומים והנדירים נמשך ל

 החסרים בבנק ועיבוי המינים הקיימים.

 סיכום איסוף מיני היעד 

ממיני היעד  של התכנית   58%הכוללת, כאשר נאספו  מהמינים מרשימת היעד השנתית 48%-נאספו כ 2016-ב

 5212מינים, ביניהם  1538איסופים של  7391נערכו  2007-2016המשותפת עם בנק הגנים האנגלי. סך הכול במהלך 

 (. 2מינים אדומים ונדירים )טבלה  376איסופים של  1116-מינים התואמים את רשימות היעד  ו 686איסופים של 

 

  2007-2016מספר איסופים ומספר מינים אדומים ונדירים שנאספו בשנים  :2טבלה 

 שנה

מספר איסופים של 

אדומים מינים 

 ונדירים

מספר מינים אדומים 

 ונדירים

מספר המינים 

האדומים והנדירים 

 שנאספו לראשונה

2007 101 81 81 

2008 162 106 66 

2009 144 107 49 

2010 107 86 36 

2011 104 91 36 

2012 156 106 37 

2013 100 88 26 

2014 88 74 21 

2015 76 66 7 

2016 78 70 17 

2007-2016 1116 875 376 

 

 

 מערך הטיפול בזרעים לאחר איסוף

דוגמאות משנים קודמות.  194-ו 2016דוגמאות שנאספו בשנת  293דוגמאות זרעים מהבר. מהן  487נוקו  2016בשנת 

 בשנה זו ניתן דגש על ניקיון דוגמאות השייכות לפרויקטים השונים בהן הבנק שותף.

דוגמאות. הביטולים נבעו עקב איסוף זרעים בטרם  17-כ 2016בוטלו בשנת בתהליך הטיפול בזרעים לאחר האיסוף 

(, זיהוי שגוי באיסוף 82%עת או לחילופין מאוחר מדי בעונה והכילו מעט מאוד זרעים או הכילו זרעים לא חיוניים )

ים נדירים מהדוגמאות שבוטלו הינן של מינ 40%(.  12%( וזרעים שניזוקו עקב טיפול שגוי לאחר האיסוף )6%)

ואדומים שנאספו בבר. במינים אלו לעיתים קרובות כמויות הזרעים קטנות מאד והן מכילות אחוז גבוה של זרעים 

 (.4לא חיוניים )טבלה 
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    2007-2016: נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים בין השנים 4טבלה 

 

 לביטול איסופים: איסוף בטרם עת, מיעוט זרעים, זרעים לא חיוניים, זיהוי שגוי, טיפול שגוי לאחר האיסוף. * סיבות

 

 מערך ניקוי הזרעים

מטרת המערך להכין את דוגמאות האיסוף הגולמיות לאריזה ואחסון.  צוות העובדים מורכב מעובדי מכון וולקני, 

בני שירות לאומי, סטודנטים, עובדי קבלן ופנסיונרים מתנדבים. הצוות מפריד את הזרעים / יחידות ההפצה 

 ש כהכנה לאחסון ארוך טווח. מהצמחים, בודק את איכותם, מעריך את כמותם ומעביר את הזרעים לייבו

 מערך הניקוי מטפל בדוגמאות זרעים בעלות אופי שונה במהלך השנה: 

ניקוי דוגמאות זרעים המגיעות לבנק במהלך השנה המוגדרות דחופות מבחינת הצורך הבהול בניקיונן כמו  .1

 זרעים הנגועים במזיקים או בפטריות, פירות עסיסיים וכדומה. 

המגיעות לבנק במהלך השנה כתוצאה מאיסופים מתוכננים השייכות לפרויקטים  ניקוי דוגמאות זרעים .2

 מיוחדים או מינים שהם נדירים או אדומים.

ניקוי חוזר של דוגמאות זרעים שאינן עומדות בתקן הנביטה או האריזה של הבנק, הליך שמטרתו לשפר את  .3

 איכותן.

נק הגנים, אשר נשלחות לניקוי במידה ומתקבלת דוגמאות זרעים שמקורן באוסף הזרעים הישן המאוחסן בב .4

 בבנק בקשת זרעים לאחת מהדוגמאות על ידי  גורם חיצוני.

 

 .5מופיע בטבלה  2016-פירוט הדוגמאות שנוקו ב 

 

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

במקרה והיא שוב תשלח לבנק בעתיד. ניקוי זרעים של מין שהופקד לראשונה בבנק הגנים הוא הליך דקדקני ובמהלכו 

באיכותו, מהי ההטרוגניות בין הזרעים והאם הם המנקה בוחן כיצד נראה הזרע, כיצד להפריד אותו מבלי לפגום 

 באיכות מתאימה להפקדה. 

 

 

 

 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 שנת פעילות 

 465 549 516 557 675 648 775 1022 1225 959 מספר הפקדות בבנק

 450 531 476 509 595 613 727 939 913 834 מספר איסופים מהבר

מספר דוגמאות זרעים 

 שנוקו

757 926 1449 727 898 884 458 486 1512 487 

 17 29 12 25 18 16 10 7 23 19 * מס' דוגמאות שבוטלו
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 2016נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים במהלך שנת  5טבלה 

 סך דוגמאות שנוקו סוגי דוגמאות זרעים

 487 )גם משנים קודמות( 2016-דוגמאות מהבר שניקיונן הסתיים ב

 295  2016-מינים שנוקו ב

 122  2016-מינים שנוקו לראשונה ב

 139 מינים נדירים ואדומים

 1130 דוגמאות שמקורן באוסף הישן

 82 דוגמאות דחופות

 8 דוגמאות שעברו ניקוי חוזר

 42 (CWRדוגמאות מיני בר קרובי תרבות )

 C4 145  דוגמאות מיני

 

 

דוגמא מתאימה להפקדה או לפסילה. ככלל, הסך מספר הזרעים בכל דוגמת איסוף הוא גורם העשוי לקבוע אם 

זרעים לכל דוגמא. דוגמאות עם כמות זרעים נמוכה מזו נשמרות כאוסף לשימור  1000-10,000הדרוש להפקדה הוא 

השוואת מספר הזרעים  בלבד ולא להפצה )לרוב דוגמאות אלו יכילו מינים נדירים, מינים קשים לאיסוף וכדומה(.

~( נעו בגבולות 80%( מרבית דוגמאות הזרעים )6)טבלה  2016-מראה כי ב 2007-2016ם בכל איסוף בין השני

 לעומת שנים קודמות. 10%המומלצים להפקדה. זוהי עליה של 

 

  2007-2016התפלגות סך הזרעים לאיסוף בשנים  :6טבלה 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 מספר זרעים לאיסוף

1-100 2.1% 2.1% 1.5% 2.0% 4.2% 7.2% 10.2% 3.8% 5.5% 3.9% 

101-1000 12.8% 10.5% 6.9% 9.6% 16.0% 18.6% 15.5% 27.5% 28.7% 18.3% 

1001-10,000 44.1% 51.7% 51.5% 42.4% 46.3% 38.8% 40.3% 48.7% 53.6% 32.9% 

10,001-100,000 36.1% 31.5% 36.0% 42.7% 29.4% 26.0% 27.9% 18.3% 7.7% 31.8% 

100,001-1,000,000 4.6% 3.9% 4.0% 2.8% 4.0% 9.3% 5.6% 1.6% 3.8% 12.9% 

<1,000,000 0.2% 0.2% 0.1% 0.4% 
 

0.1% 0.4% 
 

0.6% 0.2% 

 

 

טיב הזרעים ואיכותם לאחר האיסוף תלויים במועד איסופם, אופן אחסונם ואופי הטיפול בזרעים לאחר הקטיף. 

אורתודוכסים שורדים היטב בחשיפה לטמפרטורה ולחות נמוכים, תנאים המצויים דרך קבע בחדרי זרעים ממינים 

עודדנו את הבוטנאים להעביר את הדוגמאות לבנק הגנים בפרק הזמן הקצר  2016האחסון של בנק הגנים. גם בשנת 

ימים  30לבנק הגנים תוך  מהדוגמאות הועברו 70%ואכן  .ביותר מיום איסופן בשדה כדי לשמור על איכות הזרעים

 ( .7ממועד איסוף הזרעים )טבלה 
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 : משך הזמן )ימים( מאיסוף הזרעים בשדה ועד העברתם לבנק הגנים* 7טבלה 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 מספר ימים

1-14 1.9% 7.2% 23.8% 28.0% 28.5% 25.4% 35.3% 16.5% 50.0% 28.6% 

15-30 2.2% 13.2% 30.9% 40.2% 40.6% 33.4% 33.5% 27.9% 23.0% 43.3% 

31-60 16.6% 21.9% 35.1% 20.7% 25.1% 27.0% 17.2% 30.3% 19.0% 24.1% 

60< 79.2% 57.6% 10.1% 11.0% 5.7% 14.1% 13.9% 25.3% 8.0% 4.0% 

ולכן הנתונים בטבלה מתייחסים רק לדוגמאות שנאספו ע"י * צוות האיסוף של בנק הגנים מעביר את הזרעים לבנק עוד ביום איסופם 

 בוטנאים שאינם שייכים לצוות עובדי הבנק במכון וולקני.

 

 אוסף זרעים לזיהוי ובקרת איכות

הינו  ייחודי לכל מין  לאיחסוןהזרעים והכנת  יוניקפרןטוקול מיני בר ממשפחות שונות.  2600 -בישראל למעלה מ

ביותר לכל לדוגמת זרעים המגיעה לבנק. על מנת להצליח ולנקות  מהוהמתאי תהייחודי השיטה ויש למצוא את 

לרוב . הדוגמה כבר בשלב הזרעים מין לזהות את  צריך דוגמת זרעים המגיעה מהשטח בצורה המיטבית ביותר 

. אחריםינים זרעים ממ עם צמחים  האיסוף כולל לעיתים  .הצמחהפרח ועם חלקי מגיעות שטח דוגמאות הנאספות ב

בבנק הגנים אוסף זרעים/יחידות הפצה של  2010על מנת לזהות את הזרעים בצורה המיטבית ביותר הוקם בשנת 

המשמש ללימוד וכלי עזר לצוות. האוסף מסודר לפי  ,ישראל לצורכי לימוד, הגדרה ואימות המין-מיני הבר של ארץ

האופייניים לכל קבוצה. באוסף זה נשמרים הזרעים יחד  משפחות וסוגים ומאפשר לראות את מגוון טיפוסי הזרעים

 יעם יחידת התפוצה של מיני הצמחים הקיימים בפלורה הטבעית של הארץ. האוסף מציג את המגוון הרב של מופע

הזרעים )גודל וצורה( ומאפשר לעובדי הבנק בפרט ולכל דורש, מידע חיוני בעת הצורך ובעזרתו ניתן לאשש זיהוי 

דוגמאות זרעים חדשות, מתוכן  140נוספו לאוסף  2016ריד בין הדוגמה ובין "זיהום" המצוי בה. במהלך זרעים ולהפ

דוגמאות זרעים של  1169דוגמאות של מינים נדירים. סה"כ מונה כיום האוסף  15-דוגמאות של מינים אדומים ו 23

 מינים שונים.

 גיליונות עשבייה לאימות זהות המינים הנאספים

בנקי גנים בעולם רוב דוגמאות הזרעים המגיעות להפקדה מלוות בגיליונות עשבייה המאפיינים את כמקובל ב

(. בוטנאי בנק הגנים שולחים את גיליונות העשבייה לבנק הגנים בצמוד לדוגמת 8האוכלוסייה הנדגמת )טבלה 

נשלחים הגיליונות  הזרעים. בשלב הראשון נבדקת איכות הייבוש והוא נרשם במערכת המידע. בתום התהליך

 לעשבייה הלאומית באוניברסיטה העברית שבירושלים לאחסון ולבחינה מחודשת לצורך אימות הגדרתם. 

כתוצאה מכך מספר דוגמאות הזרעים שנאספו . הודגשה לבוטנאי הבנק חשיבות גליונות העשבייה 2016במהלך 

מאוסף הזרעים  64%-.  כיום לכ2015לעומת שנת  40%-והגיעו מלוות בגיליונות עשבייה תקינים עלה בכ 2016במהלך 

 יש עותקי עשביה תואמים השמורים בתנאים מבוקרים.  2007-2016שנאסף בין השנים 
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 גיליונות צמחי בר מיובשים בבנק הגנים : 8טבלה 

 325 2016-גיליונות עשביה שנאספו ע"י בוטנאי הבנק ב

 4182 2007-2016בשנים גיליונות עשביה שנאספו ע"י בוטנאי הבנק 

 2667 סך גיליונות עשביה שאושרו על ידי העשבייה

 

  situ-exפעילות אריזה לשימור  

בבנקי גנים הוא כושר ההשתמרות של זרעים בתנאים מבוקרים לזמן ארוך. מידת  ex-situנושא מרכזי בשימור 

ההשתמרות של זרעים לטווחי זמן ארוכים תלויה בגורמים רבים, דוגמת תהליכי ייבוש הזרעים בתנאים מבוקרים 

 הליך השימור,ות יכול להשפיע על תבנוסף, אופן שימור הזרעים כזרעים בודדים או פירשל לחות יחסית וטמפרטורה. 

הן על חיוניות הזרעים והן על אופן הטיפול בדוגמאות ומידת המשאבים המושקעים בניקיונן עד לשלב האחסון. 

 השאיפה בבנק הגנים היא להגיע לשימור של מאגר גנטי רחב ככל האפשר בעל חיוניות זרעים גבוהה לטווח ארוך.

ליבוש הדרגתי  Co15-לחות יחסית ב  %15מועברות הדוגמאות לחדר ייבוש בתנאי  ,בתום תהליך ניקוי הזרעים

 2010נארזו בסה"כ  2016ומבוקר שלאחריו הן נארזות לשמירה ואחסון ארוך טווח בטמפרטורה נמוכה. במהלך שנת 

נו בודקים מדגמית לחות יחסית ומוכנים לאריזה, א 15%-ימי אריזה. על מנת לוודא שהזרעים יובשו  ל  94-דוגמאות ב

 3.2%, נבדקה לחות יחסית של 2016את הלחות היחסית של דוגמאות הזרעים ששהו בחדר הייבוש. במהלך שנת 

 (.9דוגמאות( )טבלה  64מדוגמאות הזרעים )

 

 

 2007-2016סיכום נתוני אריזת זרעים בבנק הגנים במהלך : 9טבלה 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

מספר דוגמאות 

זרעים שנארזו 

לשמירה ארוכת 

 טווח

757 922 1342 851 984 1170 605 476 529 2010 

דוגמאות זרעים  %

שנמדדה בהם לחות 

 לפני אריזה

--- 2.3% 5.7% 0.8% 16% 22% 17.7% 11.9% 12.5% %3.2 

 

חלק מהדוגמאות נארזות למשלוח  בזמן האריזה, הזרעים בכל דוגמא מחולקים לשמירה לטווח קצר ולטווח ארוך.

זרעים היא תישמר רק  500לבנק הגנים האנגלי כגיבוי לאוסף. במידה ומספר הזרעים של הדוגמא אינו עולה על 

  .וכמותם זרעים באחסון לטווח קצר וארוך נארזים בצנצנות מותאמות לגודלם  באחסון ארוך טווח )לדורות הבאים(.

בוקונים זעירים, ולאחר מכן בצנצנות האריזה. נפח הצנצנת אינו מהווה בהכרח זרעים קטנים נארזים תחילה בבק

 מ"ל, ואילו מעט זרעים  25זרעים קטנים רבים יכולים להיארז בצנצנת של  –מדד למספר הזרעים שנשמרים בתוכה 
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וך, קיים גם אחסון (. בנוסף לזרעים ששמורים לטווח קצר ואר10ליטרים )טבלה  3גדולים יכולים להיארז בצנצנת של 

 לאוספי חוקרים המפקידים אוספים פרטיים שלהם, כאשר האוספים הללו נארזים בשקיות אלומיניום אטומות. 

 

 2016התפלגות הזרעים בצנצנות האריזה השונות במהלך : 10טבלה 

 מספר צנצנות נפח צנצנת אריזה

 12 ליטר 3

 21 ליטר 1

 47 ליטר 0.5

 140 מ"ל 100

 178 מ"ל 50

 262 מ"ל 25

 1686 אלומיניום

 2346 סה"כ

 הזמנות זרעים 

 דוגמאות. 147-בקשות זרעים מ 24נתקבלו בבנק הגנים הישראלי  2016במהלך 

מחוקרי מכון וולקני,  37%ממוסדות מחקר בישראל,  29%מבקשות זרעים נתקבלו מממוסדות מחקר מחו"ל,  25%

 ממוסדות פרטים או גופים מסחריים. 4%-ומגנים בוטניים ורשות הטבע והגנים  5%
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 ההנבטה מערך פעילות

מבחני הנבטה, אשר בסיומם נקבע פוטנציאל נביטת הזרעים, מתקבל מידע לגבי  הזרעים נבדקת באמצעות חיוניות

 איכות הזרעים ומתגבש פרוטוקול ההנבטה המיטבי לכל מין שנבחן.

של  דוגמאות 2692-ל נביטה  מבחני 3884כ "סה , בוצעו2016ועד לסוף שנת  2010בשנת מאז הקמת יחידת ההנבטה 

 (11שונים )טבלה  מינים 690

 2016סיכום פעילות ההנבטה במהלך שנת : 11טבלה 
 

 סך הנבטות

 629 מבחני הנבטה

 444 זרעים דוגמאות

 61 משפחות 

 265 מינים 

 57 מינים אדומים

 

הנבטה. כדי  הופק לראשונה פרוטוקול שעבורם מינים 73 מתוכם שונים, מינים 265 ביחידה נבחנו 2016 שנת במהלך

לבסס פרוטוקול הנבטה עבור מינים חדשים שמתקבלים ביחידת ההנבטה, אנחנו מבצעים מספר מבחנים במקביל, 

 (. 444דוגמאות הזרעים שנבדקו ) ממספר ( , גדול629המבחנים הכולל ) בתנאי הנבטה שונים לכל מין. לפיכך, מספר

  2016במסגרת שיתוף פעולה בין בנק הגנים לבין הגן הבוטני בהר הצופים בירושלים, בנק הגנים העביר לגן במהלך 

נבטים שהונבטו במהלך שגרת פעילות יחידת ההנבטה. המינים שהועברו הם מיני בר אדומים ונדירים שאינם מצויים 

שמספר הפרטים מהם בגן מועט. שת"פ זה תורם להעשרת מגוון המינים ולהגדלת סיכויי בשטחו של הגן הבוטני, או 

 הישרדותם של האוכלוסיות הקיימות בגן הבוטני. 

 ( 12מינים )טבלה  19גן נבטים של הועברו ל 2016במהלך 

 

 מינים שהועברו כנבטים לגן הבוטני בהר הצופים. 12 טבלה 

 אדוםמספר  שם הצמח מספר אדום שם הצמח

 6.3 מרות הפטל 4.7 אלמוות שיכני

 3.2 נורית קושתא 3.2 ארביס קווקזי

 3.7 ציפורנית זעירה 3.2 בלומית בובה

 4.7 צתרה מדברית 3.1 בן חיטה קטוע

 3.2 קדד סיבר 6.3 געדה קיפחת

 3.7 קיטה סוככנית 3.7 כנף ריחנית-דו

 3.2 שלהבית הגלגל _ כרכום חורפי

 4.2 שלהבית צהובת עלים 3.7 מנתור ערבי

 3.7 תלת חוד מבריק 3.7 מסרק א"י

   5.3 מרוות איג
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כן, היחידה פעילה -מעבר למבחני חיוניות לזרעים בשגרה, יחידת ההנבטה שותפה גם בפרויקטים מחקריים. כמו

בהדרכה וסיוע בפתרון בעיות בנביטה של מיני בר שונים במסגרת שיתופי הפעולה של בנק הגנים עם גנים בוטנים, 

 חוקרים וגופים אחרים.  

רחב היקף, שמטרתו זיהוי מיני בר הגדלים בישראל כמינים פוטנציאלים  , בנק הגנים שותף לפרויקט2015החל משנת 

לצמחי מרפא עבור פיתוח תרופות. חלק ניכר מהזרעים לפרויקט זה, הינם מאוסף הזרעים המצוי בבנק הגנים. במהלך 

דה שעיר, חסי-אוז האשפות, חלמית גדולה, מקור-כף - , הוזמנו ונלמדו עבור פרויקט זה, המינים הבאים2016שנת 

יחידת ההנבטה מלווה את הפרויקט בפענוח תנאי ההנבטה דבקה זיפנית, נפית כפופה, נזמית לבנה, טופח מצוי. 

 הנחוצים לכל מין, בהדרכה מעשית, יעוץ והכוונה מקצועית בכל שלבי ההנבטה של המינים המשתתפים בפרויקט. 

  ודה והעשויים להתאים לפרויקט זה. בנוסף, במסירת נבטים ממינים אותם אנו מנביטים בשגרת העב

 

 

 שונים גורמים עם בפרויקטיםפעולה  שיתוף

 

 מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל - מיזם משותף עם רשות הטבע והגנים (1

 
 שימור ו איסוף

 

אוסף בנק הגנים במיזם משותף עם רשות הטבע והגנים )רט"ג( צמחים וזרעים נדירים מהבר לשימור  2007חל משנת ה

ex-situכרכי הספר  2-. הפרויקט כולל איסוף מינים בדרגות נדירות שונות וכן מינים בסכנת הכחדה הכלולים ב

 2007ע ופולק, הוצאת רשות הטבע והגנים, צמחים בסכנת הכחדה בישראל" כרך א, שמיד –האדום )"הספר האדום 

 (.2011ספיר, הוצאת רשות הטבע והגנים, -וכרך ב, שמידע, פולק ופרגמן

 

ועדה מקצועית מטעם רט"ג, שהוקמה לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה, הגדירה קווי פעולה אופרטיביים  לשימור, 

בשמורות ומחוצה להן וכן שימור במגוון מתקני  in situניטור וממשק מינים נדירים. ההמלצות כללו שימור כל מין 

ex situ –  ,וגינות פרטיות.  בנק הגניםגנים בוטניים, גני מקלט במתקני רט"ג 

 

נאספו  2016באיסוף ושימור מינים נדירים ואדומים. בשנת  2016לאור ההמלצות הנ"ל התמקד בנק הגנים גם בשנת 

 שהופקדו בבנק לראשונה. 17ונדירים מהם מינים אדומים  70דוגמאות של  78סך הכול 

יחידות מרבית המינים שעדיין לא נאספו הם בעיקר מינים המוגדרים כנכחדים בישראל או מינים שאין בטחון ש

)זרעים( אכן מתאימים לשימור בטכנולוגיה המצויה כיום בבנק הגנים, דוגמת קבוצת צמחי המים  הרבייה  שלהם

 יאספו בהמשך יבחנו פרטנית למידת התאמתם לשימור בתנאי הבנק.  . מינים אלה )נבגים( ושרכים
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 ע"פ רמת נדירותם* 2007-2016בשנים בפרוייקט כלל המינים שנאספו  :13טבלה 

 קטגוריה של נדירות
מספר 

 אדום

מספר מינים 

אדומים 

 בישראל

מספר 

איסופים 

 בבנק

מספר 

 מינים בבנק

סך המלאי 

 בבנק

% 

 12.5 4 8 32 --- נכחד

 79 54 132 68 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 76 95 305 125 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

 75 146 448 194 4.1 - 3.2 באיום

 71 299 893 419  סה"כ אדומים

  77 229 108  על סף איום*

  81 173 146  נדירים מאוד בישראל*

 68 457 1295 673  סה"כ

 

מקורם  162נאספו בבר,  1133דוגמאות של מינים נדירים ) 1295הופקדו בבנק הגנים סה"כ  2007-2016בין השנים 

דוגמאות הן של  402-מינים אדומים ו 299מהדוגמאות הן של  893מכון וולקני, גנים בוטנים, גינות פרטיות(. -בריבוי 

 מינים נדירים. 158

 

 ריבוי מינים נדירים למטרת יצור זרעים 

מתבצע מדי שנה בבנק  , 2007והגנים המתנהל מאז שנת  הטבע ורשות הגנים בנק בין משותףהפרויקט הכחלק מ

ליצור מסת זרעים לשימור עתידי. שימור נדירים ומינים שנמצאים בסכנת הכחדה על מנת  מינים של מבוקר ריבוי

נפגעו או השבה לטבע הזרעים מיועד כגיבוי למשאבים הגנטיים הצמחיים, כמאגר למחקרים ולאישוש אוכלוסיות ש

 של מינים שנכחדו.

 

הנבחרים לריבוי, הרכבת פרוטוקול ההנבטה  המינים מציאת תנאי הנבטה של כל על אחראית ההנבטה יחידת

הליך הריבוי מלווה גם הוא בהכנת פרוטוקול גידול שכולל תיעוד האופטימלי ועל העתקת הנבטים לשתילה בעציצים. 

תהליך ההקשחה, שתילה בשדה, השקיה, מועדי פריחה, חנטה, הבשלה, איסוף זרעים, מענה לנזקי טבע ועוד. בתום 

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

 

זו נעשה במערכת הערוגות החדשה בגן ההצלה של הבנק שבנייתה הושלמה בשנת  גידול מיני הבר שנבחרו בעונת ריבוי

. הערוגות מונחות ע"ג רשתות מתכת מגלוון למניעת חדירת חולדים. הקרקע שבכל ערוגה מותאמת לצמחים 2015

 המיועדים לגידול ויכולה להיות מוחלפת על פי הצורך.
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 ילצורך ריבו 2016בשנת רשימת המינים הנדירים שהונבטו :  14טבלה 

 

שנתי של בריכות חורף במישור החוף. הצמח גדל כיום בישראל רק באתר אחד.  -, הוא צמח חדקיצנית אשכולית

הירוק. בית  הכפר הספר החקלאי בית יחידת ההנבטה נמסרו לרוני שושן, האקולוג שלהצמחונים שהונבטו על ידי 

הנדירים ותלמידי בית הספר אחראים לשתילת הצמחונים והמשך הטיפול  המינים ריבוי של לפרויקט שותף הספר

 בהם.   

                                                                                      

זרעים מעטים נאספו ונשלחו  פרטים ע"י סיקו בכור באזור הגליל המערבי. 50-נמצאו כ 2014באפריל  - בקיה אנטולית

בכפר יהושע, ומשם מספר מועט של זרעים הועברו לבנק הגנים לצורך ריבוי.  ול"גן איריס" לגנים הבוטניים בירושלים

בשל העובדה שמקור הזרעים זהה, נעשה שימוש למטרת הריבוי בזרעים משני המקורות, והזרעים בריבוי אוחדו 

 לדוגמה אחת.

מספר  שם מדעי משפחה שם המין

 דוגמה

שכיחות/ אתר איסוף

מספר 

 אדום

מספר זרעים 

שנאספו 

 מהבר

מספר זרעים 

 בריבוי

בקיה 

 אנטולית

Fabaceae Vicia bithynica 

(L.) L. 

26889 Judean 

Mountains 

 53337 77 נפוץ

בקיה 

 אנטולית

Fabaceae Vicia bithynica 

(L.) L. 

26609 Esdraelon Plain 303 נפוץ 

-טופח ארך

העמוד תת 

 מין מכונף

Fabaceae Lathyrus gorgonei 

Parl. 

26725 North Golan 3.2 22 7532 

 Capparaceae Capparis צלף רמון

ramonensis  

Danin 

26648 Southern and 

Central Negev 

הריבוי נכשל  7939 4.2

ויחזור בעונה 

 הבאה

קיצנית 

 אשכולית 

Asteraceae Carlina racemosa 

L. 

25927 Philistean Plain 5.8 414912  צמחוני

הריבוי 

הועברו לכפר 

הירוק 

 השבה לברל

 Papaveraceae Papaver decaisnei פרג סיני

Hochst. & Steud. 

25869 Southern and 

Central Negev 

 הריבוי נכשל 1114 3.7

 Hyacinthaceae Ornithogalum חלב חום-נץ

fuscescens  

Boiss. & Gaill. 

25097 Lower Galilee 3.7 2612 שנתי, -מין רב

צמחונים 

יועברו 

לרט"ג רק 

כשיגיע 

 לפריחה
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של הרשות. מקור  הריבוי נעשה בשיתוף עם רשות הטבע והגנים במטרה להשיב צמחונים לגן מקלט – צלף רמון

קמ"ר בלבד. הריבוי נכשל עקב  3.35-הזרעים בפרטים שנצפו ע"י רשות הטבע והגנים בשטח שהוערך בגודל של כ

 כשלים טכניים ולכן הוחלט לחזור עליו בעונה הבאה.

 

ון הריבוי נעשה בשיתוף עם רשות הטבע והגנים במטרה להשיב צמחונים לגני מקלט של הרשות. מכיו – חלב חום-נץ

 שנתי הפורח רק החל מהשנה הרביעית, הצמחים יועברו לרט"ג רק כשיגיעו לידי פריחה.-שהמין הוא גיאופיט רב

 

 לאחר קשיים בתהליך ההנבטה, הפריטים שהועברו לריבוי לא חנטו והריבוי נכשל. – פרג סיני

ח הסופי בכתובת לקריאה נוספת על הפרוייקט ותוצאות האיסופים באזורים השונים ניתן למצוא בדו 

http://igb.agri.gov.il/web/?page=41&lang=he 

 

 שימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופריםאגף שטחים פתוחים.  -המשרד להגנת הסביבה( 2

הפעילות במיזם זה התמקדה באיסוף מיני בר באזורים מופרים הנתונים לשינויים קיצוניים כתוצאה מפעילות 

האדם: גידול מואץ של האוכלוסייה המלווה בתהליכי עיור ובניה מסיביים האופייניים לחיים בעולם המודרני 

ם בלתי הפיך, ופוגעים במינים הקיימים גורמים לאיום מתמיד על בתי גידול טבעיים, מסבים להם נזק והרס, לעיתי

בהם. בנק הגנים שם לעצמו למטרה לשמור את השונות הגנטית של צמחיית הבר המגוונת של א"י כדי להקים מאגר 

 גנטי לצורך שימוש עתידי. 

 בתכנית הפרוייקט נקבעו היעדים והשלבים הבאים:

 יעד אופרטיבי 

כחלק מיישום המלצות התכנית הלאומית למגוון ביולוגי באזורים שמירת המגוון הגנטי של צמחי הבר בישראל 

 מופרים על ידי האדם.

 שלבי הפרויקט

, קריטריונים לאיסוף: פעילות האדם באזורי היעד לאיסוף, סכנת קביעת סדרי קדימויות לאיסוף )אזורים ומינים(

 פגיעה או איום כתוצאה מפעילות בינוי ופיתוח. 

רכז בשטחים שנפגעים קשות מפעילות האדם, הן בבינוי ופיתוח בטווח הארוך והקצר והן הת -זרעים ביצוע איסופי

 בהפרעות חד פעמיות המפרות את האיזון האקולוגי בשטח הנאסף.

 ניקוי יבוש ושימור על פי הפרוטוקולים המקצועיים הנהוגים בבנק הגנים, מכון וולקני. -טיפול בזרעים

  

חירת האזורים נעשתה תוך שימת דגש  על הרגישות האקולוגית של האזור הנבחר נבחרו חמישה אזורים לאיסוף. ב

יחד עם תעדופים יחסית לאיסופים קודמים שנערכו בבנק  ,)כגון רכסי כורכר ייחודיים, מערכות מים נדירות ועוד(

 הגנים באזורים המיועדים לפיתוח. 

עבר היה קיים שם מפעל של תעשיה הצבאית שנסגר שטח השייך מוניציפלית לעיריית הרצליה. ב - אזור אפולוניה

ועד כמעט אזור מצוק הכורכר על הים כאשר שטח צר בלבד  2מכביש  שכונה וכעת כל האזור נטוש. הכוונה לבנות

יהפוך לטיילת לרווחת תושבי הסביבה. האזור המתוכנן לבניה מתאפיין בצומח של שטחי חול וחמרה חולית. נ.צ 

 44 48 34מזרח  ;  38 11 32 מרכזית באתר: צפון 
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בניית צומת גולני הסתיימה השנה אך חלק מאוכלוסיות  -אזור בשולי הרחבת צומת גולני החדש-אזור צומת גולני

הצמחים שהיו בשוליה בחלקן נפגעו. דוגמא לאחד ממינים אלה היא אלקנת הגליל שאוכלוסיה קטנה שלה גדלה 

של קרקעות כבדות אלקנת הגליל היא צמח אדום ותת אנדמי לישראל שגדל באזורים   בחלקו המערבי של המחלף.

וכיום בשל הרס בית גידולו והתפתחות החקלאות המודרנית )חריש עמוק, ריסוסים נגד צמחי בר ומזיקים( כמעט 

 22 24 35מזרח 42 46 32; ונעלם. נ.צ מרכזית באתר: צפון 

  

התחום בעקבות הקמת שכונה חדשה. אזור  שנעלמהבריכת חורף -אזור חדרה, בריכת חורף בסמוך למחסני הרכבת

שהיו אופייניות   בריכות חורף עונתיות 3ואזור תחנת הרכבת של חדרה. בסביבה היו קיימות  2בין גבעת אולגה, כביש 

ונפוצות בעבר לכל אורך מישור החוף וכיום שרדו מהן רק בודדות. בבריכות אלה קיימים צמחים ובע"ח מאוד 

ת ובקיץ כשהבריכה מתייבשת הם נכנסים לתרדמה. ייחודיים המקיימים פעילות במהלך החורף שהבריכה מתמלא

רבים מהמינים האופייניים לבתי גידול אלה הם כיום מאוד נדירים וחלקם אף כלולים בספר באדום. נ.צ מרכזית 

 34 53 34מזרח  17 36 32 ;באתר: צפון 

  

במסגרת שיפור התשתיות במדינת  . 77אזור בנית מחלף יציאה חדש מטורעאן לכביש  -אזור מחלף טורען ממזרח

מבוטלים ובמקומם מקימים מחלפי כניסה ויציאה. הצומת הראשון שנבנה  77ישראל כל הרמזורים לאורך כביש 

בודות היה צומת גולני שלאחריו החלו לטפל בצמתים הקטנים יותר. אחד מהם הוא צומת הכניסה לטורעאן שהע

. היחוד של 77לבנית מחלף החלו השנה. במסגרת זו החלו לשטח חלק ממטעי הזיתים הנמצאים מזרחית לכביש 

מטעים אלה שהם יושבים על קרקע עמוקה והטיפול במטעים הוא בשיטות הקרובות לנהוג בעבר בחקלאות 

ליל התחתון מצויים כיום בעיקר המסורתית. עקב כך רבים מהמינים שהיו נפוצים בעבר בבית גידול זה באזור הג

 47 22 35מזרח  57 45 32בשולי מטעים אלה. נ.צ מרכזית באתר: צפון 

  

אזור בשולי השכונות הצפוניות ביותר של אשקלון. אזור שמצוי בין שולי -אזור צפון אשקלון, מזרחית לשכונת כרמיה

גם לשמש להרחבת השכונות בעתיד. אזור  השכונה והשטחים החקלאים סביב שנפגע כבר בשל פעילות הבניה ועשוי

זה התאפיין בצמחיית בתה ים תיכונית וצומח מדברי אופייני החודר לדרום מישור החוף. נ.צ מרכזית באתר: צפון 

 07 35 34מזרח  46 41 31;

  

לקריאה נוספת על הפרוייקט ותוצאות האיסופים באזורים השונים ניתן למצוא בדוח הסופי בכתובת  

http://igb.agri.gov.il/web/?page=43&lang=he 

 

 לימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים -רשות הטבע והגנים (3

של על מיני צמחים נדירים ואלה העומדים  ex-situמזה כעשור, בנק הגנים הישראלי במכון וולקני, מאפשר שימור 

בסכנת הכחדה. הזרעים שנאספים ונשמרים, משמשים הן כעתודת זרעים עבור הדורות הבאים והן כעתודת זרעים 

 לשימוש מידי עבור השבות לבר שבנק הגנים מבצע יחד עם רשות הטבע והגנים מזה מספר שנים.  

זרעים מהבר על ידי בוטנאים מומחים, בהמשך יש תהליך ניקוי של  השימור נעשה ראשית על ידי איסוף מכוון של

הזרעים ובסיום ייבוש הזרעים כהכנה לשימור ארוך הטווח. לאחר שהזרעים עברו את התהליכים הנדרשים, הם 

עוברים למצב של הקפאה בטמפרטורות נמוכות במתקני בנק הגנים הייחודיים והייעודיים. צורת שימור זו, מקובלת 

 . (Orthodox seeds)לם כולו עבור מגוון רחב מאוד של זרעים המוגדרים בספרות המדעית כזרעים אורטודוקסיים בעו
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צמחי המים, לעומת זאת, אינם נכללים ברובם בקטגוריה זו ואינם נשארים בצורה חיונית לאורך זמן כאשר הם 

 עוברים את התהליך המקובל של ייבוש והקפאה. 

ממיני צמחי המים מוגדרים בסכנת הכחדה וזאת על פי הספר האדום. יתרה מכך, על אף שבישראל  62%בישראל, 

מהצמחים שנכחדו בישראל הנם צמחי מים. לכן, אנו רואים  21%  -מכלל הפלורה  1.5%צמחי המים מהווים רק 

, כפי שנעשה עם ex-situים בשימור חשיבות עליונה לשמר את מגון המינים של צומח המים הישראלי גם בבנק הגנ

צמחים נדירים אחרים בישראל וזאת כדי להבטיח את קיומם ארוך הטווח יחד עם עתודה להשבות לבר במקרה 

 הצורך.

שיטות השימור לטווח הארוך של זרעים שאינם מוגדרים כזרעים אורטודוקסים, אינן ידועות לאשורן. עבור מקצת 

מרגע האיסוף ועד לזריעה בשנה שלאחר מכן ושיטות אלו אינן כוללות את  -נה אחת המינים, קיים הידע לשימור לש

על פי שיטות נשמרו שמקורן בישראל  בנוסף, אוכלוסיות של מינים שהוגדרו כמינים אורטודוקסיםהמתואר לעיל. 

את ואיבדו זרעים אלה , נמצאו אצלנו כלא ניתנים לשימור Millenuim Seed Bank, Kew England -השימור של ה

 תהליך של ייבוש והקפאה. חיוניותם כשנה לאחר שעברו את 

פרויקט ראשוני זה ללימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים, יאפשר בסופו הבנה על 

רוייקט במימון ההתכנות לשימור לטווח הבינוני והארוך של זרעים שאינם ניתנים לשימור בתנאי ייבוש והקפאה. הפ

 ניתן למצוא כאן: ( 2016)רשות הטבע והגנים יארך כשנתיים. תוצאות הראשוניות לאחר שנת המחקר הראשונה 

http://igb.agri.gov.il/web/attach/149682101729252400.pdf  

 

 KEW Millennium Seed Bankשיתוף פעולה עם בנק הגנים האנגלי ( 4

למעלה מעשור. עד  משתפים פעולה  (MSB)אנגליה  KEW ובנק הזרעים של (IGB) ישראל-בנק הגנים לצמחי ארץ

חתמו שני הגופים מחדש על  2013דוגמאות זרעים כגיבוי לאוסף של ישראל. בשנת  2825כה הופקדו בבנק באנגליה 

הסתיימה בהצלחה תכנית משותפת בת שלוש שנים  2015. לאחר שבשנת  (MOC)שיתוף פעולה חמש שנתימזכר ל

שנתית חדשה -תכנית דו 2016, נחתמה בשנת  (CWR)לאיסוף קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחית הבר בישראל

ה החקלאית בעתיד לא . תחזיות עתידיות מראות כי התפוקC4לאיסוף מיני צמחים המבצעים פוטוסינתזה במסלול 

קיים פוטנציאל  C4תצליח לעמוד בקצב גידול האוכלוסייה הצפוי בעולם. למינים המבצעים פוטוסינתזה במסלול 

הגדלים בישראל שהם מינים   C4. מטרתו של פרויקט זה היא לאסוף צמחיC3ליבול רב יותר מאשר למיני צמחי 

מישראל ולהשתמש בחומר צמחי זה   C4גרפי של צמחיחדשים לבנק באנגליה ובכך להרחיב את הייצוג הגאו

. יעד התכנית C3למחקרים, כך שהמידע שיתקבל יאפשר בעתיד לשפר גם את רמת היבול בצמחי החקלאות מסוג 

מינים חדשים לבנק האנגלי. רשימת יעד ראשונית  50איסופי זרעים שיכללו לפחות  150הוא כי במהלך שנתיים יאספו 

 צורפה לתכנית. 

איסוף מבוצע על ידי צוות הבוטנאים של בנק הגנים הישראלי, כל האיסופים מלווים במאגר נתונים דיגיטאלי ה

 המועבר לבנק באנגליה באופן אלקטרוני. דוגמאות הזרעים מלוות בדפי עשבייה המועברים גם הם לבנק באנגליה. 

מינים  33דוגמאות זרעים המייצגות  C4 .83-איסופי זרעים מהבר השייכים לתכנית ה 145-נאספו כ 2016במהלך 

שנתית ולכן -גליונות עשבייה סיימו את תהליך הניקיוהועברו לאנגליה. התכנית הינה דו 72-חדשים לבנק האנגלי ו

 (. 15)טבלה  2017איסוף וניקי הזרעים ממשיך גם בשנת 

הסתיימה, בנק הגנים   (CWR)על אף שתכנית האיסוף של קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחיית הבר בישראל 

. במסגרת תכנית 2016המשיך להעביר לבנק באנגליה זרעים ממינים השייכים לפרויקט זה שהגיעו לבנק במהלך 

CWR גליונות עשבייה. 27-נק האנגלי ומינים חדשים לב 68דוגמאות זרעים המייצגות  137, 2016במהלך  הועברו 

mailto:einavm@volcani.agri.gov.il
http://igb.agri.gov.il/web/attach/149682101729252400.pdf
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 2016סיכום פעילות בנק הגנים מול בנק הגנים האנגלי במהלך : 15טבלה 

 
 סך דוגמאות

 שנשלחו

 359 דוגמאות זרעים כולל

 184 גליונות עשבייה כולל

 C4 83זרעים מתכנית 

 C4 72גלינות עשבייה מתכנית 

 CWR 137זרעים מתכנית 

 CWR 27גליונות עשבייה מתכנית 

 3 משלוחים

 

 

 הגנים בנק של מיזמים

 הקמת מאגר זרעים קנביס רפואי( 1

, התקבלה החלטת ממשלה בדבר השימוש בקנביס למטרות רפואיות ומחקר. במסגרת ההחלטה, 26.6.2016ביום 

נקבע מתווה להסדרת התחום ובו נכלל בין היתר הצורך במחקר חקלאי בסיסי ויישומי. קדמה להחלטה זו ישיבת 

הצורך בקיומו של מאגר גנטי היגוי בין משרדית לנושא הקנביס הרפואי שהתקיימה במשרד החקלאות בה הובהר 

מאופיין שיהווה את הבסיס למחקר וטיפוח בקנביס רפואי. בהלימה עם החלטות אלו ובמימון ראשוני של מדען 

 משרד החקלאות, בנק הגנים מקים את האוסף הלאומי לזרעי קנביס. 

אוסף קנביס. תוך שיתוף מתקני בנק הגנים עוברים בימים אלו שידרוגים לעמידה בתנאים הנדרשים בחוק להחזקת 

פעולה עם המעבדה הלאומית לזרעים, בנק הגנים ייבא זרעי קנביס אשר ייבדקו בהתאם להוראות השירותים להגנת 

-חל בהתאם לאישורי היק"ר )יחידת קנביס רפואיתהצומח. לאחר ריבוי מבוקר של הזרעים למסת זרעים להפצה, 

 משרד הבריאות( הפצת זרעים למחקר ופיתוח.

  

 מיזם ארץ חיטה( 2

ישראל ממוקמת בלב הסהר הפורה ומהווה מרכז ראשוני וחשוב למקור ותירבות החיטה. מראשית המהפכה 

החקלאית באזור הלבנט, נמצא תהליך הדרגתי של ביות חיטת הבר שהמשכו סלקציות מכוונות )על ידי חקלאים( 

זנים ’בת אלפי שנים, התפתחו כאן בישראל  ובלתי מכוונות )של הטבע( ליצירת חיטה מתורבתת. בעקבות הסלקציה

של חיטה בעלי יבול יציב, כושר הסתגלות דינמי לתנאי הסביבה ומגוון ביולוגי רחב. זנים אלו שונים  ’מסורתיים

 במידה רבה מהחיטה המודרנית המוכרת לנו היום. הזנים המסורתיים נדחקו ממפת המזרע בישראל עם החדרת זני 

 והתרחבות החקלאות  70-וה  60-מנונסים בשנות ה-( המודרניים החציTriticum aestivumחיטת הלחם )

במקביל גוועה גם החקלאות המסורתית הערבית בשלב ראשון בתחומי הקו הירוק ובמרוצת הזמן גם  האינטנסיבית.

ה של המא 80-בשטחי הפלחה שמעבר לקו הירוק. תהליך דחיקתם של הזנים המסורתיים הושלם בראשית שנות ה

של הכחדה. לחיטה הקודמת ובעקבות כך, החיטה המסורתית הישראלית נעלמה ברובה ונמצאת בסכנה ברורה 

המסורתית חשיבות גדולה לשונות של הזנים המסורתיים פוטנציאל גבוה לשימוש בהשבחה וזאת עקב קרבתם לזנים 

מגוונות ותוך חשיפה למגוון עקות.  ותהמודרניים. שונות זו נאגרה במהלך עשרת אלפים שנה של אבולוציה בסביב

גנטי מגוון והטרוגני בעל פוטנציאל טיפוחי גבוה. בנוסף, לזנים אלו חשיבות בהיבט המורשת התוצאה היא חומר 

 הישראלית וכבא כיון יש התעניינות גוברת והולכת לתוכניות חינוכיות על בסיס החיטה המסורתית.

mailto:einavm@volcani.agri.gov.il
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, ישנם עשרות, אולי מאות זנים שכן נשמרו בדרך נס. כבר נכחדהראה בעוד רוב החיטה המסורתית מאזורינו כנ

, זיהו חוקרי צמחים את הסכנה באיבוד המגוון הביולוגי הטמון בזנים המסורתיים. משלחות 20-בתחילת המאה ה

איסוף מרחבי העולם )רוסיה, ארה"ב גרמניה ועוד( אספו ברחבי ישראל כמו גם במדינות סמוכות, חיטה מסורתית 

לו נמצאים עד היום היהודים והערבים כאחד. דוגמאות זרעים של איסופים א –מהאיכרים והפלאחים המקומיים 

בבנקי גנים ואוספים פרטיים בכל העולם. חלק מהם נמצא גם בבנק הגנים הישראלי באיסופי חרום של ד"ר יעקב 

 מתתיה בתחילת שנות השמונים. 

 

 בנק הגנים שותף לתוכניות השבה ואפיון של זני חיטה ישראלים מסורתיים.

 

 מייזליש ינבע ר"ד-אליהישר הגנים בנק שותפיםבה  ניתפלסטי-תומך בפעילות משותפת ישראלית קרן יד הנדיב

 BERC Biodiversity and  המחקר מכון ;דוד בן רואי ר"ד -יהחקלא המחקר מנהל ;רןק אלכסנדרה ר"ד,גתי

Environmental Research Center  ומכון פלג ביצ ר"ד– לחקלאות הפקולטה ;המכון נשיא ,שטייה עלי פרופ 

  ד"ר חנן סלע. -באבי תל באוניברסיטת הדגניים

מנהל המחקר דוד, חוקר ראשי, -רואי בןבה שותפים תוכנית מחקר  מממן המדען הראשי של משרד החקלאות

בנק גתי, מנהלת -עינב מייזליש ;באבי תל באוניברסיטת הדגניים מכוןחנן סלע,   ;מכון וייצמןאבי לוי,  ;החקלאי

 .מנהל המחקר החקלאיכאמל נאשף,  ;מנהל המחקר החקלאי, בונפילדוד  ;הגנים הישראלי, מנהל המחקר החקלאי

 

 דליפת הנפט בעברונה( מיזם 3

נביטה וצימוח, עם דליפת הנפט  -שלחנו לפרסום את עבודת בנק הגנים בנושא התמודדות צמחים 2016במהלך 

 בשמורת הטבע בעברונה.

 International Journal of Agriculture and Environmental Researchהעבודה התפרסמה בכתב העת 

 וכותרתה:

THE EFFECT OF PETROLEUM HYDROCARBONS ON SEED GERMINATION, DEVELOPMENT AND 

SURVIVAL OF WILD AND CULTIVATED PLANTS IN EXTREME DESERT SOIL 

 כאן וניתנת לקריאה

חשש לפגיעה ביכולת הגדילה של  – השיטה הננסית בנוסף, התפרסמה העבודה גם בכתב העת אקולוגיה וסביבה:  "

 כאןאשר ניתנת לקריאה  "בשמורת עברונה  עצי שיטה בקרקעות המזוהמות בנפט

 
לתואר משכה עבודת המחקר בנושא השפעת דליפת הנפט בעברונה על צמחי השיטה על ידי  סטודנט נ, 2016מהלך ב

עינב מייזליש ד"ר בהנחיית פרופ' עמרם אשל, ד"ר גדעון וינטרס ו Thanh Trần Hoàiמאוניברסיטת תל אביב שני 

 גתי.

 

 הפקדת אוספי חוקרים בבנק הגנים

 9, הפקידו בבנק הגנים ללא עלותמאז הודעתנו בשנה שעברה על פתיחת בנק הגנים לקליטת אוספים של חוקרים 

 דוגמאות שונות בבנק הגנים. 4000חוקרים ממוסדות מחקר שונים אוספים לשימור. סה"כ הופקדו כ

 בחירתו:במסגרת ההפקדה, חוקר יכול לבחור באחד המסלולים הבאים או שילובים בניהם בהתאם ל

mailto:einavm@volcani.agri.gov.il
http://ijaer.in/uploads/ijaer_02__124.pdf
http://ijaer.in/uploads/ijaer_02__124.pdf
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=590
http://www.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=590
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 זרעים בלבד 1000מעל  -הפקדה הפתוחה בקטלוג בנק הגנים ולחלוקה .1

הפקדה הפתוחה בקטלוג אך לא ניתנת לחלוקה.  באם יבוקשו הזרעים, תינתן הודעה עם פרטי המפקיד  .2

 לפניה ישירה אליו.

 הפקדה לשימור בלבד שאינה מופיעה בקטלוג .3

פלטפורמה לשיתופי פעולה עתידיים זאת כאשר ההפקדה שימור זרעים בתנאי בנק הגנים מאפשרת לחוקרים הן 

 כגיבוי לאוסף.  פתוחה בקטלוג וכן שימור ארוך טווח

  einavm@agri.gov.ilלפרטים נוספים ניתן לפנות במייל:

גנים ללא עלות דאביב להפקדת גיבוי אוסף בנק ה-בנוסף, נחתם חוזה מיוחד עם בנק הדגנים של אוניברסיטת תל

 ההפקדה תתפרש על פני שלוש שנים.בבנק הגנים. 

 

 קרן בנק הגנים למחקרים

 .שימור של מגוון מיני צמחים נבחרים וטיפול במאגרים גנטיים הם בין היעדים המרכזיים של בנק הגנים הישראלי

של המאה הקודמת בארץ  60-בבנק הגנים מצויים אוספים של גידולים חקלאיים שונים שנאספו החל משנות ה

 לן האוסף החקלאי(. אוספים אלו לא אופיינו מעולם והם בעלי חשיבות מחקרית וחקלאית רבה. ובחו"ל )לה

 

, בנק הגנים ביקש לשפר את הטיפול באוספים אלו ובעיקר לאפיון הקווים הגנטיים השונים וחידוש אוספי 2016בשנת 

דו, יהיו פתוחים לקהילה המדעית הזרעים שבבנק תוך ריבוי מבוקר. הידע הנצבר ממחקרים אלה, וכן הזרעים שיופק

 ולכלל הציבור במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים ולחלוקה לחוקרים או אנשי מקצוע מעוניינים.

כ"א. בהליך התיחור, הבחירה בפרויקטים נעשתה  ₪ 40,000במסגרת הקרן נבחרו ארבעה פרוייקטים למימון בסך 

 על פי הסולם הבא:

 

עדיפות לשימוש בזרעים ישנים וכן לשימוש בזרעי תרבות מתחום  ניתנהבנק  ה הצרכים המקצועיים של - 30%

 החקלאות 

 האיכות המדעית של ההצעה כפי שנוקדה בידי ועדת ההיגוי של בנק הגנים 40%

 גובה הצעת המחיר המתומחרת לפרוייקט.  30%

 

 ההצעות הזוכות:

 בן רואי .ישראל המסורתיים בארץ הפלחה משדות חיטה זני :אבוד גנטי מגוון של ואפיון שימור השבה .1

 .החקלאי המחקר נהלימ  ,הצמח למדעי המכון ,וירקות שדה לגידולי המחלקה - דוד

 נהלימ, ,הצמח למדעי המכוןפיון פנוטיפי ופיזיולוגי של זני שעורה עתיקים מישראל. יהושע קליין, א .2

 .החקלאי המחקר

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, פיון פנוטיפי וגנוטיפי של קווי חיטת כוסמין. שחל עבו, א .3

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 המכון ,בר ושעורת חיטה של הגנים בנק ,קרוגמן הישראלי. תמר הגנים בנק מאוסף חיטה ואפיון שימור .4

 .חיפה באוניברסיטת לאבולוציה
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 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני

State of Israel 
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and Rural Development 
Agricultural Research Organization 

 

 יום עיון בנק הגנים

 -בנק הגנים בנושא שימוש שצמחי בר קרובי תרבות למחקר וטיפוח של , התקיים יום עיון2016בדצמבר 

 Wild plants as a genetic source for research and breeding . 

 keynote-נהל המחקר החקלאי במסגרת ועדת פיתוח יכולות. ליום העיון הוזמנו כייום העיון נערך במימון מ

speakers : 

Dr. Matthew N. Nelson, Royal Botanic Gardens, Kew  - Millennium Seed Bank 

Prof. Norman F. Weeden, Montana State University 

 פרופ, שחל עבו, הפקולטה לחקלאות

 

 150יום העיון נערך בשיתוף פעולה עם ד"ר עוז ברזני, ד"ר רואי בן דוד וד"ר חיננית קולטאי. ביום העיון השתתפו כ

 משתתפים.

 http://einavmg.wixsite.com/workshopלפרטים נוספים על יום העיון וחוברת התקצירים: 

 

 מיתוג וקיר תצוגה לבנק הגנים

לסיור גם לבנק בנק הגנים הוא מקור להתעניינות בארץ ובעולם. ביקורים רבים במנהל המחקר החקלאי מגיעים 

 הגנים וכן קבוצות תלמידים במסגרת נוער שוחר מדע.

 כיוון שכך, החליטה הנהלת מכון וולקני לבנות קיר תצוגה רשמי לבנק הגנים ולמתג מחדש את הבנק בלוגו עדכני.

 הלוגו החדש של בנק הגנים:

 

 

 

 

 

 קיר בנק הגנים:
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