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מחקר  במוסדות  מופץ  הדוח   .  2017 שנת  במהלך  הגנים  בנק  עבודת  מכלול  את  כולל  להלן  המוצג  הדוח 
בישראל ולארגונים האמונים על שמירת הטבע והסביבה.

הגנטיים של  הגנים לשמירת המאגרים  בנק  נוקט  הציבור את הפעולות בהם  לידיעת  להביא  הדוח  מטרת 
ישראל וכן לעודד שימוש ושימור בבנק גנים.

פעילות איסוף ושימור בבנק הגנים בשנת 2017 
בשנה 2017 הופקדו בבנק 202 איסופים של 181 מינים, ביניהם 67 מינים שזו הפקדתם הראשונה )טבלה 1( 
במאזן מצטבר, בין השנים 2017-2007 ,הופקדו בבנק הגנים 1605 מינים מקומיים המהווים כ-59% ממגוון 
הפלורה של ישראל. על צוות הבוטנאים הקבועים האוספים זרעים עבור בנק הגנים נמנו בשנת 2017 יאיר 

אור, רן לוטן, דפנה כרמלי ועפרה פרידמן. 

הכנת רשימת היעד לאיסוף לשנת 2017 
עם תום עונת 2016 נבדק מצאי האיסופים בבנק והוחלט להמשיך במגמת צמצום יעדי האיסוף לשנת 2017 
במטרה לאזן בין סך דוגמאות הזרעים הנכנסות לבנק למספר הדוגמאות המטופלות בו במהלך אותה שנה. 
זאת מתוך הנחה שדוגמאות שמטופלות ונארזות לאחסנה בפרק זמן סביר איכותן נשמרת לאורך זמן.  רשימת 
יעדי האיסוף לשנת 2017 מנתה 365 מיני בר נדירים המוגדרים כמינים אדומים שהדגש היה על איסוף מינים 

 טבלה 1: היקף איסוף הזרעים לבנק הגנים במהלך השנים 2007-2017
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החסרים בבנק ועיבוי מינים קיימים. רשימה זו לא כללה את כל המינים האדומים בישראל ונגרעו ממנה 
ניתנים לשימור כעת בטכנולוגיה הקיימת  מים טבולים שאינם  וצמחי  מינים ממשפחת הסחלבים, שרכים 

במתקני בנק הגנים. 
סך הכול במהלך 2017-2007 נאספו בבנק 7593 איסופים של 1605 מינים, מהם 1402 איסופים של 472 מינים 

אדומים ונדירים.

מערך הטיפול בזרעים לאחר איסוף
בשנת 2017 נוקו במעבדת הניקיון של בנק הגנים 447 דוגמאות זרעים. מהן 177 דוגמאות שנאספו בשנת 
לפרויקטים  השייכות  דוגמאות  ניקיון  על  דגש  ניתן  זו  בשנה  גם  קודמות.  משנים  דוגמאות  ו-270   2017

השונים בהן הבנק שותף.
בתהליך הטיפול בזרעים לאחר האיסוף בוטלו בשנת 2017 כ-23 דוגמאות. הביטולים נבעו עקב איסוף זרעים 
בטרם עת או לחילופין מאוחר מדי בעונה והכילו מעט מאוד זרעים או הכילו זרעים לא חיוניים )35%(, זיהוי 
שגוי באיסוף )9%(, איחוד דוגמאות של איסופים שונים של אותן אוכלוסיות )30%( ועקב דוגמאות ישנות 
שאבדו )26%(.  26% מהדוגמאות שבוטלו הינן של מינים נדירים ואדומים שנאספו בבר. במינים אלו לעיתים 

קרובות כמויות הזרעים קטנות מאד והן מכילות אחוז גבוה של זרעים לא חיוניים )טבלה 2(.

מערך ניקוי הזרעים
מטרת המערך להכין את דוגמאות האיסוף הגולמיות לאריזה ואחסון.  צוות העובדים מורכב מעובדי מכון 
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 טבלה 2: נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים בין השנים 2007-2017 
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וולקני, בני שירות לאומי, סטודנטים, עובדי קבלן ופנסיונרים מתנדבים. הצוות מפריד את הזרעים / יחידות 
התפוצה 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: 

ניקוי דוגמאות זרעים המגיעות לבנק במהלך השנה המוגדרות דחופות מבחינת הצורך הבהול בניקיונן   .1
כמו זרעים הנגועים במזיקים או בפטריות, פירות עסיסיים וכדומה. 

ניקוי דוגמאות זרעים המגיעות לבנק במהלך השנה כתוצאה מאיסופים מתוכננים השייכות לפרויקטים   .2
מיוחדים או מינים שהם נדירים או אדומים.

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

דוגמאות זרעים שמקורן באוסף הזרעים הישן המאוחסן בבנק הגנים, אשר מגיעות לניקוי במידה   .4
ומתקבלת בבנק בקשת זרעים לאחת מהדוגמאות על ידי  גורם חיצוני.

פירוט הדוגמאות שנוקו ב 2017- מופיע בטבלה 3.

סך הדוגמאות שנוקוסוגי דוגמאות הזרעים

דוגמאות מהבר שניקיונן הסתיים ב 2017
(כולל איסופים משנים קודמות)

מינים שנוקו ב 2017

מינים שנוקו לראשונה ב 2017

מינים נדירים ואדומים

דוגמאות מיני תרבות

דוגמאות דחופות

דוגמאות שעברו ניקוי חוזר

דוגמאות מיני בר קרובי תרבות

C4 דוגמאות פרויקט

דוגמאות פרוייקט אזורים מופרים

447
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9

60

7
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 טבלה 3: נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים במהלך שנת 2017
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לכל מין המנוקה במעבדת הזרעים מתועד פרוטוקול ניקוי במערכת המידע, המסייע בניקוי דוגמא אחרת 
של אותו מין במקרה והיא תאסף שוב לבנק בעתיד. ניקוי זרעים של מין שהופקד לראשונה בבנק הגנים הוא 
הליך דקדקני ובמהלכו מנקה הזרעים בוחן כיצד נראה הזרע, איך להפריד אותו מבלי לפגום באיכותו, מהי 

ההטרוגניות בין הזרעים והאם הם באיכות מתאימה להפקדה. 
לעיתים קרובות נאספים זרעים עבור בנק הגנים לא בזמן 
לטפל  יש  אלו  בזרעים  שלהם.  האופטימאלי  ההבשלה 
בצורה שונה על מנת שיגיעו למקסימום החיות האפשרית 
שלהם )after ripening(. זרעים אלו יש להעביר תהליך 
של הבשלה בתנאים שונים המותאמים ספציפית לכל מין 
ולכל מצב איסוף, דבר היכול לקחת אף חודשים ארוכים. 
לא  אוויר  מזג  בתנאי  זרעים  נאספים  לעיתים  כן  כמו 

מתאימים לאיסוף, זרעים הנגועים במזיקים וכו'. 
מספר הזרעים בכל דוגמת איסוף הוא גורם העשוי לקבוע 
הסך  ככלל,  לפסילה.  או  להפקדה  מתאימה  דוגמא  אם 
דוגמא.  לכל  זרעים   1000-10,000 הוא  להפקדה  הדרוש 
כאוסף  נשמרות  מזו  נמוכה  זרעים  כמות  עם  דוגמאות 
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 טבלה 4: התפלגות סך הזרעים שנאספו בשנים 2007-2017 
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לשימור בלבד ולא להפצה. השוואת מספר הזרעים לאיסוף בין השנים 2007-2017 מראה כי ב-2017 )טבלה 
4( מרבית דוגמאות הזרעים )75%~( נעו בגבולות המומלצים להפקדה. זוהי ירידה של 5% משנת 2016 אך 
הדבר נובע מהעובדה כי חלק ניכר מהדוגמאות שנוקו הינן של מינים אדומים ונדירים ומינים קשים לאיסוף 

בהם לרוב כמות הזרעים היא נמוכה.
לאחר  בזרעים  הטיפול  ואופי  אחסונם  אופן  איסופם,  במועד  תלויים  האיסוף  לאחר  ואיכותם  הזרעים  טיב 
הקטיף. זרעים ממינים אורתודוכסים שורדים היטב בחשיפה לטמפרטורה ולחות נמוכים, תנאים המצויים 
דרך קבע בחדרי האחסון של בנק הגנים. גם בשנת 2017 עודדנו  את הבוטנאים להעביר את הדוגמאות לבנק 

הגנים בפרק הזמן הקצר ביותר מיום איסופן בשדה כדי לשמור על איכות הזרעים. 52.1% מהדוגמאות הועברו 
לבנק הגנים תוך עד 30 ימים ממועד איסוף הזרעים, 85.4% מהדוגמאות הועברו לבנק תוך עד 60 ימים מרגע 

איסופם. )טבלה 5( .
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 טבלה 5: משך הזמן )ימים( מאיסוף הזרעים בשדה ועד העברתם לבנק הגנים* 

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

ע"י בוטנאים שאינם שייכים לצוות עובדי הבנק במכון וולקני.
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אוסף זרעים לזיהוי ובקרת איכות
ויש  מין  לכל  ייחודי  הינו   הזרעים  ניקיון  שונות.  ממשפחות  שונים  בר  מיני   2600 מ-  למעלה  בישראל 

למצוא את אופן הניקוי הייחודי והמתאים ביותר לכל לדוגמת 
זרעים המגיעה לבנק. על מנת להצליח ולנקות דוגמת זרעים 
לזהות  להצליח  יש  ביותר  המיטבית  בצורה  מהשטח  המגיעה 
יגיע  איסוף מהשטח  )לרוב  בתוך הדוגמה  הזרעים עצמם  את 
עם כל חלקי הצמח, לעיתים עם צמחים נוספים, יתכן שיכילו 
גם זרעים ממינים שונים(. על מנת לזהות את הזרעים בצורה 
המיטבית ביותר הוקם בשנת 2010 בבנק הגנים אוסף זרעים/

יחידות הפצה של מיני הבר של ארץ-ישראל לצורכי לימוד , 
הגדרה ואימות המין המשמש ללימוד וכלי עזר לצוות. האוסף 
מסודר לפי משפחות וסוגים ומאפשר לראות את מגוון טיפוסי 
הזרעים האופייניים לכל קבוצה. באוסף זה נשמרים הזרעים 
ביחד עם יחידת התפוצה של מיני הצמחים הקיימים בפלורה 
מופע  של  הרב  המגוון  את  מציג  האוסף  הארץ.  של  הטבעית 
הזרעים )גודל וצורה( ומספק מידע חיוני בעת הצורך. בעזרתו 

 162 לאוסף  נוספו   2017 במהלך  בה.  המצוי  "זיהום"  ובין  הדוגמה  בין  ולהפריד  זרעים  זיהוי  לאשש  ניתן 
דוגמאות זרעים חדשות, מתוכן 20 דוגמאות של מינים אדומים ו-10 דוגמאות של מינים נדירים. סה"כ מונה 

כיום האוסף 1380 דוגמאות זרעים של מינים שונים.

גיליונות עשבייה לאימות זהות המינים הנאספים
כמקובל בבנקי גנים בעולם רוב דוגמאות הזרעים המגיעות להפקדה מלוות בגיליונות עשבייה המאפיינים 
את האוכלוסייה הנדגמת. בוטנאי בנק הגנים שולחים את גיליונות העשבייה לבנק הגנים בצמוד לדוגמת 
הזרעים. איכות הייבוש נבדקת הוא נרשם במערכת המידע וממשיך בתהליך הייבוש במתקני בנק הגנים. 
בתום התהליך נשלחים הגיליונות לעשבייה הלאומית באוניברסיטה העברית שבירושלים לאחסון ולבחינה 

מחודשת לצורך אימות הגדרתם. 
במהלך 2017 המשכנו להדגיש בפני בוטנאי הבנק את חשיבות האיסוף של גליונות העשבייה וכתוצאה מכך 
87% מדוגמאות הזרעים שנאספו במהלך 2017 הגיעו מלוות בגיליונות עשבייה תקינים. כיום לכ-78% מאוסף 

הזרעים שנאסף בין השנים 2007-2017 יש עותקי עשביה תואמים השמורים בתנאים מבוקרים. 
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הזמנות זרעים 
במהלך 2017 נתקבלו בבנק הגנים הישראלי 29 בקשות זרעים של 223 דוגמאות.

10% מבקשות זרעים נתקבלו מממוסדות מחקר מחו"ל, 14% ממוסדות מחקר בישראל, 49% מחוקרי מכון 
וולקני, 7% מגנים בוטניים ו-20% ממוסדות פרטים או גופים מסחריים )גרף 1(.

אוסף ישן
במינהל  הנוכחית  במתכונתו  פועל  הגנים  בנק 
המחקר החקלאי מזה מעשור שנים, אולם למעשה 
זהו אינו גוף חדש אלא גלגולם של היחידה לצמחי 
בנק  וכן  לאינטרודוקציה  והמחלקה  תעשיה 
ונסגרו  במינהל  שפעלו  חקלאות  לצמחי  הגנים 
עשרות שנים לפניו. יחידות אלה, היו אחראיות 
והתאמתם  לישראל  חדשים  גידולים  הכנסת  על 
זרעים  יבאו  לתנאי הגידול המקומיים. היחידות 
מקומיים  זרעים  אספו  ובמקביל  שונים  ממינים 
זה  אוסף  הארץ.   ברחבי  מסורתיים  מחקלאים 
)על  מונה  הגנים  בנק  של  הישן  כאוסף  המוגדר 
פי הרישום במאגרי המידע של הבנק( כעשרים 
אלף דוגמאות זרעים רובם המכריע הוא של גידולים תרבותיים )כ17000 דוגמאות(. המשפחות הדומיננטיות 
באוסף הן משפחת הדגניים )כ6000 דוגמאות(, פרפרניים )כ5000 דוגמאות(, דלועיים )מעל 1000 דוגמאות(, 
מצליבים )מעל 800 דוגמאות( ועוד. גילן של הדוגמאות נע בין 10-60 שנים, הן שמורות בשקיות פלסטיק 
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אטומות, עליהן רשומים פרטי הדוגמה והן מאוחסנות בקופסאות פח בחדרי קירור של בנק הגנים בתנאי 
טמפרטורה של ארבע מעלות ו15 אחוזי לחות יחסית. חלקם של הדוגמאות ייחודי מאוד והן שייכות לאוספים 
יוסף כצנלסון, אוסף גידולים מסורתיים מקומיים של יעקב  בעל אופי ספציפי דוגמת אוסף הקטניות של 

מתתיה ואוסף חיטת הבר של זאב גרכטר-אמיתי.
דוגמאות אלה שהו באחסנה מספר שנים ללא שימוש, אולם עם העלייה בדרישה לקבלת זרעים מדוגמאות 
אלה בשנים האחרונות, אי הבהירות לגבי מה קיים באוסף בפועל לעומת הכתוב ברשומות והתנאים הלא 
אידאלים בהם האוסף נשמר לאורך שנים )שקיות ניילון אטומות בלחות גבוהה בתנאי טמפרטורה משתנים( 

דבר שכנראה גרם לירידה באון הזרעים הובילו להחלטה לטפל באוסף ללא שהות.
הצעדים שננקטו לטיפול הולם באוסף מפורטים להלן:

הפניית כל משאבי קרן בנק הגנים לטובת מענק לחוקרים המעוניינים להנביט, לגדל ולחקור דוגמאות זרעים 
אלה בתמורה להתחייבות להעביר את המידע הנלמד וכן זרעים להפקדה מחדש בבנק. פתיחה סיסטמתית של 
כל דוגמאות הזרעים באוסף, תיעוד המידע הרשום על גבי השקיות והשוואתו למידע הקיים במערכת הבנק. 
ואריזת הזרעים בשקיות אלומיניום  הערכת תכולת הדוגמה, החלפת מספר הדוגמה למספר קטלוגי חדש 
לאחסנה בתנאים מיטביים מחדש )גרף 2(. הטיפול באוסף נמצא כרגע בעיצומו במטרה שבעתיד כל האוסף 

יקוטלג מחדש ויהיה זמין לכל דורש להמשך פיתוח ומחקר.
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גרף 2: התפלגות דוגמאות האוסף הישן שקוטלגו ונארזו מחדש
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 ex-situ  פעילות אריזה לשימור
נושא מרכזי בשימור ex-situ בבנקי גנים הוא כושר ההשתמרות של זרעים בתנאים מבוקרים לזמן ארוך. 
מידת ההשתמרות של זרעים לטווחי זמן ארוכים תלויה בגורמים רבים, דוגמת תהליכי ייבוש הזרעים בתנאים 
מבוקרים של לחות יחסית וטמפרטורה. בנוסף, אופן שימור הזרעים כזרעים בודדים או פירות יכול להשפיע 
והן על אופן הטיפול בדוגמאות ומידת המשאבים המושקעים  על תהליך השימור, הן על חיוניות הזרעים 
בניקיונן עד לשלב האחסון. השאיפה בבנק הגנים היא להגיע לשימור של מאגר גנטי רחב ככל האפשר בעל 
חיוניות זרעים גבוהה לטווח ארוך.  בתום תהליך ניקוי הזרעים מועברות הדוגמאות לחדר ייבוש בתנאי 15% 
לחות יחסית ב 15oC לייבוש הדרגתי ומבוקר שלאחריו הן נארזות לשמירה ואחסון ארוך טווח בטמפרטורה 
נמוכה. במהלך שנת 2017 נארזו בסה"כ 3420 דוגמאות ב-108 ימי אריזה.  537 דוגמאות נארזו מאוסף הבר, 
491 דוגמאות נארזו מהאוסף הישן ו-2392 דוגמאות שנארזו הופקדו ע"י חוקרים מהמינהל ומחוצה לו. על 
מנת לוודא שהזרעים יובשו ל 15% לחות יחסית ומוכנים לאריזה, אנו בודקים מדגמית את הלחות היחסית של 
דוגמאות הזרעים ששהו בחדר הייבוש. במהלך שנת 2017, נבדקה לחות יחסית של 1.8% מדוגמאות הזרעים 

)62 דוגמאות( )טבלה 6(.

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

מספר דוגמאות זרעים
שנארזו לשמירה ארוכת טווח 

% דוגמאות זרעים
שנמדדה בהם לחות לפני אריזה
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 טבלה 6: סיכום נתוני אריזת זרעים בבנק הגנים במהלך 2007-2017
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למשלוח לבנק הגנים האנגלי כגיבוי לאוסף. במידה ומספר הזרעים של הדוגמא אינו עולה על 500 זרעים 
היא תישמר רק באחסון ארוך טווח )לדורות הבאים(.  זרעים באחסון לטווח קצר וארוך נארזים בצנצנות 
בהתאם לגודלם ולכמותם. זרעים קטנים נארזים תחילה בבקבוקונים זעירים, ולאחר מכן בצנצנות אריזה 
זרעים   – בתוכה  הזרעים שנשמרים  למספר  מדד  בהכרח  מהווה  אינו  הצנצנת  נפח  שונים.  נפחים  בעלות 
קטנים רבים יכולים להיארז בצנצנת של 25 מ"ל, ואילו מעט זרעים גדולים יכולים להיארז בצנצנת של 3 
ליטרים. בנוסף לזרעים ששמורים לטווח קצר וארוך, קיים אחסון לאוספי חוקרים המפקידים אוספים פרטיים 

שלהם, כאשר האוספים הללו נארזים בשקיות אלומיניום אטומות. 

פעילות מערך ההנבטה
חיוניות הזרעים המאוחסנים בבנק הגנים, נבדקת באמצעות מבחני הנבטה. בסיום מבחנים אלה,  נקבע 
לכל  המיטבי  ההנבטה  פרוטוקול  ומתגבש  הזרעים  איכות  לגבי  מידע  מתקבל  הזרעים,  נביטת  פוטנציאל 
מין שנבחן. מאז הקמת יחידת ההנבטה בשנת 2010 ועד לסוף שנת 2017 בוצעו סה"כ 4351 מבחני הנבטה 

ל-2953 דוגמאות של 750  מינים שונים. 
במהלך שנת 2017 נבחנו ביחידה 202 מינים שונים, מתוכם 60 מינים שעבורם הופק לראשונה פרוטוקול 
מבצעים  אנחנו  ההנבטה,  ביחידת  שמתקבלים  חדשים  מינים  עבור  הנבטה  פרוטוקול  לבסס  כדי  הנבטה. 
מספר מבחנים במקביל, בתנאי הנבטה שונים לכל דוגמת זרעים. לפיכך, מספר המבחנים הכולל )466(, 

גדול ממספר דוגמאות הזרעים שנבדקו)323, גרף 3(.
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/https://redlist.parks.org.il  על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל *

לגן  העביר  הגנים  בנק  בירושלים,  הצופים  בהר  הבוטני  הגן  לבין  הגנים  בנק  בין  פעולה  שיתוף  במסגרת 
במהלך 2017 נבטים )טבלה 7( שהונבטו במהלך שגרת פעילות יחידת ההנבטה. המינים שהועברו הם מיני 
ונדירים שאינם מצויים בשטחו של הגן הבוטני, או שמספר הפרטים מהם בגן מועט. שיתוף  בר אדומים 
פעולה זה תורם להעשרת מגוון המינים ולהגדלת סיכויי הישרדותם של האוכלוסיות הקיימות בגן הבוטני. 

שיתופי פעולה בבנק הגנים

1. מיזם משותף עם רשות הטבע והגנים - מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל
איסוף ושימור

החל משנת 2007 אוסף בנק הגנים במיזם משותף עם רשות הטבע והגנים )רט"ג( צמחים וזרעים נדירים מהבר 
לשימור ex-situ. הפרויקט כולל איסוף מינים בדרגות נדירות שונות וכן מינים בסכנת הכחדה הכלולים ב-2 
כרכי הספר האדום )"הספר האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל" כרך א, שמידע ופולק, הוצאת רשות 

הטבע והגנים, 2007 וכרך ב, שמידע, פולק ופרגמן-ספיר, הוצאת רשות הטבע והגנים, 2011(.
ועדה מקצועית מטעם רט"ג, שהוקמה לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה, הגדירה מחדש רשימות אלה השנה 
וחילקה אותם לארבע קבוצות סיכון: מינים בסכנת הכחדה הקרויים גם  מינים אדומים, מינים הקרובים לסיכון, 
מינים נדירים מאוד ומינים נדירים מאוד של החרמון. לכל מין חושבה דרגת סיכונו מחדש וכל המידע מוצג 
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 טבלה 7: מינים שהועברו כנבטים לגן הבוטני בהר הצופים במהלך שנת 2017.
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באתר האינטרנטי "צמחים בסכנת הכחדה בישראל" המשמש כפלטפורמה לאיסוף מידע אודות מינים אלה 
שוטף  באופן  ומעודכן  עודכן  מחדש  סיכונם  ודירוג  המינים  רשימות  את  הכולל  המידע  הציבור.  באמצעות 

במערכת המידע של בנק הגנים.
לאור ההמלצות הנ"ל התמקד בנק הגנים בשנת 2017 באיסוף ושימור המינים הנדירים והאדומים המופיעים 
ברשימות הנ"ל. בשנת 2017 נאספו סך הכול 78 דוגמאות של 65 מינים אדומים ונדירים מהם 13 שהופקדו בבנק 
לראשונה. מרבית המינים שעדיין לא נאספו הם בעיקר מינים המוגדרים כנכחדים בישראל או מינים שאין 
בטחון שזרעיהם אכן מתאימים לשימור בטכנולוגיה המצויה כיום בבנק הגנים, דוגמת קבוצת צמחי המים, 
סחלבים ושרכים. מינים אלה יאספו בהמשך וזרעיהם יבחנו פרטנית למידת התאמתם לשימור בתנאי הבנק.  

בין השנים 2007-2017 הופקדו בבנק הגנים סה"כ 1402 דוגמאות של מינים נדירים )1221 נאספו בבר, 181 
מינים אדומים   303 הן של  940 מהדוגמאות  גינות פרטיות(.  בוטנים,  גנים  וולקני,  מקורם בריבוי -מכון 

ו-462 דוגמאות הן של 183 מינים נדירים )טבלאות 8-9(.
מלבד פעולות האיסוף ושימור הזרעים של צמחים בסכנת הכחדה, שותף בנק הגנים למאמצי ההשבה לבר 

של מינים אלו. 

מס. איסופים של
מינים אדומים ונדירים

מס. מינים
אדומים ונדירים

מס. המינים
האדומים והנדירים
שנאספו לראשונה

2007112

189

177

135

126

167

138

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2007-2017

102

86

92

78

14021097

93

121

130

114

105

116

113

85

75

80

65

93

76

62

54

42

41

31

25

12

23

13

472

 טבלה 8: מספר איסופים ומספר מינים אדומים ונדירים שנאספו בשנים 2007-2017
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/https://redlist.parks.org.il  על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל *

ריבוי מינים נדירים למטרת יצור זרעים והשבה לבר ולגני מקלט
2007, מתבצע מדי שנה  כחלק מפרויקט משותף בין בנק הגנים ורשות הטבע והגנים המתנהל מאז שנת 
בבנק, ריבוי מבוקר של מינים נדירים ומינים שנמצאים בסכנת הכחדה, על מנת ליצור מסת זרעים לשימור 
עתידי. שימור הזרעים מיועד כגיבוי למשאבים הגנטיים הצמחיים, כמאגר למחקרים ולאישוש אוכלוסיות 

שנפגעו או להשבה לטבע של מינים שנכחדו.
יחידת ההנבטה אחראית על ביצוע מבחנים לקבלת מידע על תנאי ההנבטה של כל המינים הנבחרים לריבוי, 
הרכבת פרוטוקול ההנבטה האופטימלי ועל העתקת הנבטים לשתילה בעציצים. בהליך הריבוי יש צורך גם 
בהתאמת פרוטוקול גידול שכולל תיעוד 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. במסגרת פרויקט זה, הנביטה יחידת ההנבטות ב-2017, מינים אדומים שגודלו בגן 

ההצלה של בנק הגנים בשטח מכון וולקני, על מנת לייצר מסת זרעים לשימור )טבלה 10(.

מספר מינים בישראלמספר אדום
בקטגוריה

מספר 
איסופים בבנק

סך המלאי בבנקמספר מינים בבנק
(%)

נכחד

בסכנת הכחדה חמורה

בסכנת הכחדה

באיום

סך הכל אדומים

על סף איום

נדירים מאוד בישראל

נדירים של החרמון

סך הכל

---

10-5.3

4.2-5.2

3.2-4.1

3.1

0.5

0.3

30

68

126

200

424

91

167

47

729

8

136

329

467

940

211

236

15

1402

4

54

99

146

303

69

100

14

486

13

81

79

73

76

60

67

71

30

 טבלה 9: כלל המינים שנאספו בשנים 2007-2017 ע"פ רמת נדירותם*

https://redlist.parks.org.il/
https://redlist.parks.org.il/
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מינים נוספים שהונבטו בפרויקט זה, ב-2017 , נמסרו לרשות הטבע והגנים כשתילים צעירים למטרת השבה 
לבר או שתילה בגני מקלט )טבלה 11(.

#מינים אלה ימסרו לשתילה בגני המקלט רק לאחר גידול ארוך-טווח בגן ההצלה של בנק הגנים

לקריאה נוספת על הפרוייקט ותוצאות האיסופים באזורים השונים ניתן למצוא בדוח הסופי בכתובת
https://igb.agri.gov.il/web/attach/151566854989429800.pdf

שם מדעי  מספר דוגמהשם המין
מספר אדום*אזור איסוף

Trifolium israeliticumתלתן ישראלי 

 Vicia cypria

 Tragopogon collinus 

 Astragalus brachystachys

בקית קפריסין

זקן תיש מדברי

קדד קצר-שיבולת 

26678

22336

20128

24868/23403

הרי השומרון

חרמון

הר הנגב

מדבר שומרון

4.2

4.2

3.7

4.2

מספר זרעים
שנאספו מהבר

282

51

569

103/347

מספר זרעים
לאחר ריבוי

39332

27826

רב שנתי, אינו פורח בשנה הראשונה

רב שנתי, אינו פורח בשנה הראשונה

 טבלה 10:  רשימת המינים האדומים שהונבטו ב-2017 למטרת ריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים.

שם מדעי  מספר דוגמהשם המין
מספר אדום*אזור איסוף

 Salvia sclarea מרווה מרושתת

 Stachys arvensis 

 Capparis ramonensis

 Bolanthus �licaulis

אשבל השדה

צלף רמון

בולנתוס דק-גבעול

27397/23212

22896

26648

25332

גליל עליון

השרון

דרום ומרכז הנגב

מדבר שומרון

4.2

4.2

3.7

4.2

אתר להשבת הצמחים

לבר באזור גליל עליון מזרחי

גן הצלה בכפר הירוק ולבר באזור השרון

גן מקלט חי רמון

רב שנתי, אינו פורח בשנה הראשונה

 Iberis odorata דו-כנף ריחני

 Petrorhagia zoharyana 

 Ziziphora tenuior

Lachnophyllum noaeanum 

חלוק עבה/זוהרי

אבובית עדינה

דוגון ירושלמי

24869

24486

23742

22000

הרי שומרון

הרי שומרון

הרי יהודה

הרי השומרון

3.7

3.2

6.0

3.2

הגן הבוטני בהר הצופים

הגן הבוטני בהר הצופים

הגן הבוטני בהר הצופים

הגן הבוטני בהר הצופים

Ornithogalum fuscescensנץ חלב חום #

Ornithogalum fuscescens

 Chorispora purpurascens

 Aethionema carneum

נץ-חלב חום #

קרן-יעל סורית

דו-פרית מכורבלת

25097

22825

23704

25064

גליל תחתון

מדבר שומרון

הרי יהודה

הרי שומרון

3.7

3.7

3.2

4.2

גן מקלט ציפורי

גן מקלט נבי סמואל

גן מקלט נבי סמואל

גן מקלט נבי סמואל

Centaurea ascalonica דרדר אשקלון

 Astragalus brachystachys קדד קצר-שיבולת

22815

24868/23403

מדבר שומרון

מדבר שומרון

4.2

4.2

גן מקלט נבי סמואל

גן מקלט נבי סמואל

 טבלה 11:  רשימת המינים האדומים שהונבטו ב-2017 ע"י בנק הגנים למטרת השבה לבר ולגני מקלט
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KEW Millennium Seed Bank 2. שיתוף פעולה עם בנק הגנים האנגלי
KEW  אנגליה)MSB(  משתפים פעולה למעלה  בנק הגנים לצמחי ארץ-ישראל )IGB( ובנק הזרעים של 
מעשור. עד כה הופקדו בבנק באנגליה 3153 דוגמאות זרעים כגיבוי לאוסף של ישראל. בשנת 2013 חתמו 
2015 הסתיימה בהצלחה  שני הגופים מחדש על מזכר לשיתוף פעולה חמש שנתי)MOC(. לאחר שבשנת 
תכנית משותפת בת שלוש שנים לאיסוף קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחית הבר בישראל)CWR(, נחתמה 
תחזיות   .C4 במסלול  פוטוסינתזה  המבצעים  צמחים  מיני  לאיסוף  חדשה  דו-שנתית  תכנית   2016 בשנת 
עתידיות מראות כי התפוקה החקלאית בעתיד לא תצליח לעמוד בקצב גידול האוכלוסייה הצפוי בעולם. 
למינים המבצעים פוטוסינתזה במסלול C4 קיים פוטנציאל ליבול רב יותר מאשר למיני צמחי C3. מטרתו של 
הפרויקט היא לאסוף צמחיC4  הגדלים בישראל שהם מינים חדשים לבנק באנגליה ובכך להרחיב את הייצוג 
הגאוגרפי של צמחיC4  מישראל ולהשתמש בחומר צמחי זה למחקרים, כך שהמידע שיתקבל יאפשר בעתיד 
לשפר גם את רמת היבול בצמחי החקלאות מסוג C3. יעד התכנית הוא כי במהלך שנתיים יאספו 150 איסופי 
זרעים שיכללו לפחות 50 מינים חדשים לבנק האנגלי. רשימת יעד ראשונית צורפה לתכנית.  האיסוף מבוצע 
על ידי צוות הבוטנאים של בנק הגנים הישראלי, כל האיסופים מלווים במאגר נתונים דיגיטאלי המועבר 
לבנק באנגליה באופן אלקטרוני. דוגמאות הזרעים מלוות בדפי עשבייה המועברים גם הם לבנק באנגליה. 

במהלך 2017 הסתיימה התכנית הדו-שנתית לאיסוף  זרעים מהבר השייכים לתכנית ה-C4 ו- 78 דוגמאות 
38 מינים חדשים לבנק האנגלי ו-33 גליונות עשבייה סיימו את תהליך הניקיון  זרעים נוספות המייצגות 
והועברו לאנגליה. יעדי התכנית שהחלה בשנת 2016 הושגו ובסה"כ הועברו 152 דוגמאות זרעים המייצגות 

50 מינים חדשים לבנק האנגלי, 107 מהן לוו בדפי עשבייה.
על אף שתכנית האיסוף של קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחיית הבר בישראל )CWR(  הסתיימה, בנק 
 .2017 לבנק במהלך  זה שהגיעו  לפרויקט  זרעים ממינים השייכים  באנגליה  לבנק  להעביר  הגנים המשיך 
במסגרת תכנית CWR הועברו במהלך 2017, 10 דוגמאות זרעים המייצגות 9 מינים, מתוכם 5 מינים חדשים 
לבנק האנגלי ו-4 גליונות עשבייה. בסה"כ הועברו בשנת 2017 לגיבוי בבנק באנגליה 198 דוגמאות זרעים 

שלוו ב-71 גליונות עשבייה )טבלה 12(.

סך הדוגמאות 

סך כל דוגמאות הזרעים

סך כל גליונות העשביה

C4 דוגמאות זרעים מתכנית

C4 גליונות עשביה מתכנית

CWR דוגמאות זרעים מתכנית

CWR גליונות עשביה מתכנית

משלוחים

198

71

78

33

10

4

2

 טבלה 12:  סיכום פעילות בנק הגנים מול בנק הגנים האנגלי במהלך 2017
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3. המשרד להגנת הסביבה- אגף שטחים פתוחים. שימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופרים
מהותו של מיזם זה הוא איסוף ושימור זרעים של צמחי בר מאזורים פתוחים שעקב פעילות פיתוח אינטנסיבית 

עתידים להפוך בשנים הקרובות לאזורים מופרים.
גידול מואץ באוכלוסייה המלווה בתהליכי עיור ובניה אופייניים לעולם המודרני אולם מאידך מאיימים באופן 
קבוע על בתי הגידול הטבעיים תוך הסבת נזק, לעיתים בלתי הפיך לצמחיה המקומית ופגיעה במינים הקיימים 
בהם. בנק הגנים פועל לשימור השונות הגנטית של צמחיית הבר המגוונת של א"י באמצעות הקמת מאגר 

גנטי לשימוש עתידי. 

נקבעו  הפרויקט  בתכנית 
היעדים והשלבים הבאים:

יעד אופרטיבי:
שמירת המגוון הגנטי של 
צמחי הבר בישראל כחלק 
התכנית  המלצות  מיישום 
ביולוגי  למגוון  הלאומית 
ידי  על  מופרים  באזורים 

האדם.
שלבי הפרויקט:

המתאימים  יעדים  איתור 
-קריטריונים  ומינים(  )אזורים  לאיסוף  קדימויות  סדרי  וקביעת  ומינים(  )אזורים  החירום  איסופי  לביצוע 
לאיסוף: פעילות האדם באזורי היעד לאיסוף, דרגת הפגיעה או האיום הסביבתי כתוצאה מפעילות בינוי 

ופיתוח באזור היעד, אופי הצומח באותו אזור.
ביצוע איסופי זרעים - התרכז בשטחים שאותרו כמתאימים לקריטריונים בסעיף הקודם בדגש על מינים 
האופייניים לאזור והם בחזקת נדירים, אנדמיים, בסכנת הכחדה, בעלי ערך כלכלי או מינים שאינם שמורים 

באוסף בנק הגנים.  
מכון  הגנים,  בבנק  הנהוגים  מקצועיים  פרוטוקולים  פי  על  הזרעים  ושימור  יבוש  ניקוי   - בזרעים  טיפול 

וולקני. בתכנית השנה השתתפו באיסוף הבוטנאים רן לוטן ועפרה פרידמן.
נבחרו חמישה אזורים לאיסוף. בחירת האזורים נעשתה תוך שימת דגש על הרגישות האקולוגית של האזור 

הנבחר יחד עם תעדופים יחסית לאיסופים קודמים שנעשו בבנק הגנים באזורים המיועדים לפיתוח.

האזורים שנדגמו:
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פיתוח חוף אכזיב-צפון נהריה
אזור בגבולה הצפוני של נהריה. בעבר שכנו במקום מפעלי הטקסטיל מולר ודלתא ומפעל האזבסט איתנית.  
בסוף שנות ה-90 המפעלים נסגרו והשטח נותר ריק. כעת לאחר שהסתיים פרויקט סילוק פסולת האזבסט 
מהאזור מתוכננות באתר 2 תכניות בניה.  שכונה של רבי קומות )פרויקט אכזיב( והמשכה של טיילת נהריה 
שתכלול מתקני חוף ותיירות שונים שתוקם בין השכונה לים. יחודו של האזור הוא רצועה רחבה ולא מופרת 
של חול זיפזיף )נודד ומיוצב(, בית גידול הקיים בארץ רק מעכו וצפונה.  האזור מתאפיין בצומח של קו 

הרסס של הים ומינים אחרים של חולות. רבים מהם מינים נדירים ובסכנת הכחדה.
נ.צ. מרכזי באתר: צפון 30 02 33  מזרח 05 06 35 

הקמת טורבינות רוח-עמק הרוחות-צפון הגולן
יוקמו טורבינות רוח ליצור חשמל. הטורבינות ימוקמו באשכולות  בהחלטת ממשלה נקבע שבצפון הגולן 
מבוקעתא-אודם בצפון ועד אורטל-צומת השריון בדרום. רוב הטורבינות מתוכננות לקום בשטחים חקלאים 
הגנים  בנק  צוות  שביצע  בסקר  החקלאים(.  האזורים  שבין  )שטחים  למחצה  פתוחים  בשטחים  גם  וחלקן 

בתחומי התוכנית אותר אזור מתאים לאיסוף צפונית מזרחית לצומת השריון, בצפון הגולן.
השטח שאותר שימש בעבר כשדה חקלאי אך ננטש וכיום הוא מובר. האזור מאופיין בקרקע בזלתית שבה 
גדלים צמחים חד שנתיים מקומיים רבים שחדרו לשטח לאחר שהפעילות החקלאית פסקה. במקום מספר 

מינים נדירים, מינים האופייניים לגולן וגם מינים בעלי פוטנציאל לתועלת האדם. 
נ.צ. מרכזי באתר: צפון 45 03 33  מזרח 01 45 35 

פיתוח מחצבת טריפי בשומרון
מחצבה הממוקמת בין הישובים דיר דיבואן, ביתין ועפרה בדרום השומרון.

המחצבה פעילה מתחילת שנות האלפיים כשלאחרונה נפרצה דרך שתחבר אותה לכביש 60, הציר המרכזי 
שבשומרון. האזור מאופיין בצומח חורש ובתה של ההר הגבוה הגדל על קרקע עמוקה מטיפוס טרה רוסה. 
רבים שנעלמו מאזורים אחרים בארץ בעיקר בעקבות המעבר לחקלאות  נדירים  זה משופע במינים  אזור 
של  לקיטוע  ותגרום  המקומיים  במינים  תפגע  למחצבה  הגישה  כביש  שפריצת  חשש  יש  אינטנסיבית. 

האוכלוסיות.
נ.צ. מרכזי באתר: צפון 54 55 31 מזרח 18 15 35

הקמת שכונת מורשת במודיעין
כ-4,200  של  בהיקף  מגורים  שכונת  להקמת  שמיועד  מודיעין  העיר  בפאתי  המערביים,  במבואות  אזור   

יחידות דיור + 300 יח"ד מוגן ויעודי קרקע נלווים עבור מסחר ותעסוקה. 
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המבנה הטופוגרפי של השטח כולל מספר גבעות שאחת מהן כוללת שרידים ארכיאולוגים. השטח מצוי תחת 
משטר רעית בקר רציף ולכן רוב הצמחייה הרב שנתית )בעיקר העצים( קצוצה ונמוכה. סוג הקרקע באזור 
ספר  בתת  וצמחיית  הצפוני   במפנה  תיכונית  ים  ובתה  גריגה  בצמחיית  המאופיינת   בהירה  רנדזינה  היא 
בדרומי. האזור עשיר במינים של אזור ההר הנמוך ומתאפיין במינים רבים שהם בעלי פוטנציאל לתועלת 

האדם. נ.צ. מרכזי באתר: צפון 11 54 31 מזרח 07 59 34 

הקמת שכונה חדשה בדרום מזרח בית שמש )רמת בית שמש(-אזור שפלת יהודה. 
תוכנית להקמת שכונת מגורים בת כ- 3270 יח"ד ברמת בית שמש. בעבר אזור זה כוסה חורש טבעי שחצץ 
בין בית שמש לקיבוץ נתיב הל"ה. כיום רוב האזור בתכנון לבניה ואנו בחרנו קטע שמיועד לבניה בעתיד 
הקרוב. האזור אותו בחנו מאופיין בשני טיפוסי צומח שונים.  צידו המערבי והמזרחי של המקום הוא חורש 
ים תיכוני אופייני המורכב בעיקר מעצים ושיחים נמוכים. צידו הדרומי מאופיין בבוסתנים עתיקים של עצי 
זית, רימון, שקדים ותאנים שבצידם הדרום מזרחי מצוי אתר ארכאולוגי גדול )תל נטיף( בו גדלים בעיקר 
צמחי מעזבות. כל האזור, להוציא את חלקו המערבי, מצוי תחת לחץ רעיה מתמיד של עיזים וכבשים. טיפוס 
הקרקע האופייני לאזור הוא רנדזינה בהירה המצויה מעל תשתית של גיר רך. בסקר שערכנו במקום נמצאו 

מינים שונים הייחודיים לתשתית הגיר הרך ונפוצים בעיקר באזורים אלה. 
נ.צ. מרכזי באתר: צפון 44 41 31 מזרח 30 59 34

בסה"כ נאספו במסגרת הפרויקט בשנה זו 102 איסופים השייכים ל 101 מינים שונים )טבלה 13(.
מתוך כלל המינים שנאספו, 17 הם של מינים אדומים )מינים בסכנת הכחדה-ערך אדום מעל 3.2( ו-3 הם 

מספר המיניםמספר האיסופים
שנאספו

19צפון נהריה

19

28

19

17

מודיעין

מחצבת טריפי

רמת בית שמש

צפון הגולן

18

19

28

19

17

102 101סך הכל

 טבלה 13:  המינים שנאספו במסגרת הפרויקט בחתך על פי אזורי איסוף
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נדירים  )ערך אדום ,0.5-3.1 -ערכים שניתנו בבנק הגנים למינים שאינם בסכנת הכחדה  אך תוארו כנדירים 
או על סף איום בנספחי הספר האדום כרך א ו-ב ע"י שמידע וחובריו 2007; 2011(. 

בכתובת הסופי  בדו"ח  למצוא  ניתן  השונים  באזורים  האיסופים  ותוצאות  הפרויקט  על  נוספת  לקריאה 
https://igb.agri.gov.il/web/attach/151566863337004500.pdf

4. לימוד מנגנוני שימור ונביטת זרעים של צמחים מבתי גידול לחים-בשיתוף רשות הטבע והגנים
מזה כעשור, בבנק הגנים הישראלי במכון וולקני מתבצע שימור ex-situ של מיני צמחים מקומיים, ביניהם 
נדירים וכאלה העומדים בסכנת הכחדה. הזרעים השמורים בבנק משמשים הן כעתודת זרעים עבור הדורות 
הבאים והן כעתודת זרעים לשימוש מידי עבור השבות לבר שבנק הגנים מבצע יחד עם רשות הטבע והגנים 

)רט"ג( בשנים האחרונות.  
 שימור הזרעים נעשה ראשית על ידי איסוף מכוון של זרעים מהבר על ידי בוטנאים מומחים, בהמשך מתבצע 
תהליך ניקוי של הזרעים ולבסוף ייבוש הזרעים כהכנה לשימור ארוך הטווח. לאחר שעברו את התהליכים 
הנדרשים, הזרעים מועברים להקפאה בטמפרטורות נמוכות במתקני בנק הגנים הייעודים. צורת שימור זו, 
מקובלת בעולם כולו עבור מגוון רחב מאוד של זרעים המוגדרים בספרות המדעית כזרעים אורתודוקסיים 
)Orthodox seeds(. מקור מרבית הזרעים האורתודוכסיים הינו מבתי גידול הנתונים לתקופות יובש עונתיות 
או אקראיות שבהן עמידות ליובש של הזרעים היא חיונית להישרדותם ומבטיחה את המשכיות המין. לעומת 
זאת, זרעים רקלציטרנטים )recalcitrant, בעברית "סוררים" או "מרדניים"( נוטים להגיע מאקוסיסטמות 
לחות או אקווטיות בהן הזרעים חשופים ללחות גבוהה בזמן ההתפתחות, ההבשלה ולאחר הפיזור. סברה זו 
נתמכת בראיות מסיווג התנהגות שימור של זרעים בלמעלה מ-7000 מינים מ-251 משפחות. לגבי זרעים 
רקלציטרנטים לרוב לא ידועה שיטת שימור יעילה או שידוע שאינם נשארים בצורה חיונית לאורך זמן או 
בכלל כאשר הם עוברים את התהליך המקובל של ייבוש והקפאה. עבור מקצת המינים, קיים הידע לשימור 

לטווח הקצר, לשנה אחת - מרגע האיסוף ועד לזריעה בשנה שלאחר מכן. 
 בישראל, 62% ממיני צמחי המים מוגדרים בסכנת הכחדה על פי הספר האדום. יתרה מכך, על אף שבישראל 
אנו  לכן,  מים.  צמחי  הנם  בישראל  שנכחדו  מהצמחים   21% הפלורה,  מכלל   1.5% רק  מהווים  המים  צמחי 
 ,ex-situ רואים חשיבות עליונה לשמר גם את מגון המינים של צומח המים הישראלי בבנק הגנים בשימור
כפי שנעשה עם צמחים נדירים אחרים בישראל וזאת כדי להבטיח את קיומם ארוך הטווח יחד עם עתודה 

להשבות לבר במקרה הצורך.
ידועות  אינן  אורתודוקסיים,  כזרעים  מוגדרים  שאינם  זרעים  של  הארוך  לטווח  השימור  שיטות  כאמור, 
לאשורן. על מנת לפעול לטובת שימור לטווח הבינוני והארוך של זרעי צמחים מבתי גידול לחים ולהכילם 
באוספים הנשמרים בבנק הגנים קם צורך בלימוד מנגנוני הנביטה שלהם. פרויקט זה בוצע על מנת  לקדם 
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את הידע וההבנה לגבי התכנות השימור של זרעים אלו.
לצורך הפרויקט חיפשנו מינים של בתי גידול לחים שאין מידע מדויק לגבי אופן שימור זרעים שלהם לטווח 
ארוך עם העדפה לטיפוסים שונים- טבולים, צפים, מזדקרים, ממגוון בתי גידול: שלוליות חורף, בריכות, 
גדות, נחלים. כמו כן, נזקקנו למקור זרעים טרי. תכנית הניסוי הראשונית כללה את המינים הבאים שענו 
הניסוי  ונופר צהוב. תוצאות  סוככני  בוציץ  נימפיאה תכולה,  נורית המים, חוטית הביצות,  על הדרישות: 
שהתקבלו המוצגות בהמשך התקבלו מהמינים: נורית המים, חוטית הביצות ונימפיאה תכולה. ממינים אלו 

עלה בידינו לאסוף כמות מספקת של זרעים, לקבוע פרוטוקול הנבטה מתאים ולהעמיד את הניסוי. 
בין  ופורח  וביצות  עומדים  במים  גדל  הנוריתיים,  ממשפחת  מין   -  Ranunculus peltatus המים  נורית 
פברואר לאפריל. אזורי תפוצה: גליל עליון, חולה ודן, צפון הגולן, דרום הגולן, גבעות מנשה, השרון, הרי 

השומרון והרי יהודה.
מים  של  טבוע  שנתי  רב  צמח  הנהרוניתיים,  ממשפחת  מין   –   Zannichellia palustris הביצות  חוטית 
ודן, צפון ודרום הגולן, חוף הכרמל,  מתוקים או מלוחים במקצת. פריחה מרץ-מאי. אזורי תפוצה: חולה 

השרון, פלשת, צפון ומערב הנגב, דרום ומרכז הנגב.
Nymphaea nouchali - מין טבול, נדיר מאוד ממשפחת הנופריים, צמח מים עשבוני,   נימפיאה תכולה 

הפורח בין מרץ לספטמבר. אזורי תפוצה: השרון פלשת והשפלה.
הפורח  הבוציציים,  ממשפחת  נדיר,  עשבוני,  וביצה  מים  צמח   -  Butomus umbellatus סוככני  בוציץ 

מאפריל עד אוגוסט. תפוצה:, החולה ודן, צפון ודרום הגולן, עמק יזרעאל, השרון.  
נופר צהוב-Nuphar lutea  צמח מים עשבוני אדום ויחסית נדיר ממשפחת הנימפאיים הפורח בין מאי ליולי. 

תפוצה: גליל עליון, חולה ודן חוף הכרמל, השרון ופלשת.
 

לפני העברת הזרעים לתנאי השימור השונים בניסוי, נערכו מבחני נביטה לדגימה מכל מין על מנת לגבש 
המיועדים  הזרעים  ואיכות  חיוניות  נבדקה  הנביטה  מבחני  באמצעות  בנוסף,  מתאים.  הנבטה  פרוטוקול 
לניסוי ושיעורי הנביטה בזרעים טריים הינם בסיס להערכת יעילות ואיכות תהליכי השימור שעברו  הזרעים. 
פרוטוקול הנבטה פוענח עבור המינים: נורית המים, חוטית הביצות ונימפיאה תכולה. עבור הבוציץ הסוככני 

הפרוטוקול ידוע.

טיפולי שימור
הזרעים שנאספו הועמדו באחד מארבעת הטיפולים הבאים:

LiCl 1. טיפול מעל תמיסת מלח
ריכוזים שונים של המלח ליתיום כלוריד LiCl מאפשרים יצירת סביבה בלחות מבוקרת. בניסוי זה, נבחרו 
אחוזי לחות יחסית של 50, 80 ו-95 בכדי לבחון את היכולת של הזרעים להישאר חיוניים לאורך זמן בסביבה 
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לחה. כל אחד מהטיפולים בסביבות הלחות השונות נבחן בטמפרטורה של 15oC או 4oC )סה"כ כל מין נבחן 
ב-6 טיפולים שונים(.

 PEG- Polyethylene glycol 6000 2. טיפול בתמיסת
פוטנציאל המים של הזרעים בסביבת תמיסת )PEG -2MPa )ψ נמצא כמאפשר שמירה על חיוניות זרעים 
שונים שאינם אורתודוקסיים לאורך זמן. השיטה לא נבחנה למיטב ידיעתנו על זרעים של צמחי מים ולכן      

.15oC 4 וoC נבחרה כטיפול בניסוי זה. סה"כ נבחנו 2 טמפרטורות
3. טיפול בחול ומים:

טיפול זה נבחר בכדי לדמות את המצב הטבעי בו זרעים נשמרים בבתי גידול לחים, תערובת של קרקע 
ומים, לעיתים לתקופות ארוכות. הזרעים נשמרו בטיפול זה לאחר חיטוי )ע"י שטיפה עם נתרן תת כלורי( 
הונחו  השקיות  מעוקרות.  אורגנזה  לשקיות  הוכנסו  הזרעים  סטריליים.  ומים  מעוקר  חול  עם  בבקבוקים 
במרכזי הבקבוקים קבורות בחול הרטוב בטמפרטורה של 15oC או 4oC )סה"כ כל מין נבחן ב-2 טיפולים 
שונים(.  את הטיפולים הזהים שנערכו בזרעים שלא עברו חיטוי לא כללנו בניתוח התוצאות בשל זיהומים 

שנצפו כבר לאחר 3 חודשים.
4. תנאי בנק הגנים-ביקורת

15% לחות יחסית  ייבוש לכדי  כל הזרעים עברו את התהליך הסטנדרטי לטיפול בזרעים של בנק הגנים- 
והקפאה ב-20°C -. טיפול זה שימש כביקורת ביחס לטיפולים השונים שתוארו לעיל. הזרעים נשמרו לפרקי 

זמן של 3  ו-12 חודשים. 

מסקנות 
לאחר שתי שנות מחקר שהוקדש למציאת דרכים לשימור ארוך טווח של זרעי צמחים מבתי גידול לחים. 

נראה שהצלחנו למצוא פתרון לשניים מהמינים שבדקנו:
כלומר בצנצנת   ,4oC-50% ב יחסית של  לחות  מיטבית בסביבת  נוכל לשמר ברמה  נורית המים  זרעי  את 
אטומה מעל תמיסת מלח LiCl. כאשר מדובר במין בודד ובזרעים קטנים כמו של הנורית, זהו פתרון יחסית 
ישים ואפשרי במסגרת בנק הגנים, ניתן לעבוד גם עם השיטה הסטנדרטית של בנק הגנים אם כי שיעור 

הנביטה הצפוי הוא 81.3%,  שעדיין נחשב די גבוה.
את זרעי הנימפיאה התכולה נוכל לשמר בבקבוק מי ברז על מצע חול בטמפ' של 15oC. בעתיד כדאי לבדוק 

מה קורה בתקופה ארוכה יותר של שימור, האם יש צורך בהחלפת המים או בשימוש במים מעוקרים.
על אף שבדקנו את יעילות הטיפולים הללו עד תקופה של 12 חודשים בלבד, נוכל בעונה הבאה לאסוף זרעים 

טריים וליישם את הטיפולים. בהמשך ניתן יהיה לבדוק את יעילותם לפרקי זמן ארוכים יותר.
לגבי חוטית הביצות, כדאי לבדוק את נושא קילוף הזרעים במספר טיפולים נבחר ולקבל תמונה ברורה יותר.
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לקריאה נוספת על הפרויקט ותוצאות ניתן למצוא בדו"ח הסופי בכתובת:
https://igb.agri.gov.il/web/attach/151566842135007300.pdf

מיזמים של בנק הגנים

1. דליפת הנפט בעברונה
שני  לתואר  סטודנט  ידי  על  השיטה  צמחי  על  בעברונה  הנפט  דליפת  השפעת  בנושא  המחקר  עבודת 
עינב  וד"ר  וינטרס  גדעון  ד"ר  אשל,  עמרם  פרופ'  בהנחיית   Thanh Tran Hoài אביב  תל  מאוניברסיטת 

מייזליש גתי התפרסמה וניתנת לקריאה כאן:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117337752

2. מיזם "ארץ חיטה"
 )Triticum aestivum( הלחם  חיטת  זני  החדרת  עם  בישראל  המזרע  ממפת  נדחקו  המסורתיים  הזנים 
המודרניים החצי-מנונסים בשנות ה-60  וה-70  והתרחבות החקלאות האינטנסיבית. במקביל גוועה גם 
החקלאות המסורתית הערבית בשלב ראשון בתחומי הקו הירוק ובמרוצת הזמן גם בשטחי הפלחה שמעבר 
לקו הירוק. תהליך דחיקתם של הזנים המסורתיים הושלם בראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת ובעקבות 

כך, החיטה המסורתית הישראלית נעלמה ברובה ונמצאת בסכנה ברורה של הכחדה.
בעוד רוב החיטה המסורתית מאזורינו כנראה ונעלמה מהעולם, ישנם עשרות, אולי מאות זנים שכן נשמרו. 
כבר בתחילת המאה ה-20, זיהו חוקרי צמחים את הסכנה באיבוד המגוון הביולוגי הטמון בזנים המסורתיים. 
משלחות איסוף מרחבי העולם )רוסיה, ארה"ב גרמניה ועוד( אספו ברחבי ישראל כמו גם במדינות סמוכות, 
חיטה מסורתית מהאיכרים והפלאחים המקומיים – היהודים והערבים כאחד. דוגמאות זרעים של איסופים 
הגנים  בבנק  גם  נמצא  מהם  קטן  חלק  העולם.  בכל  פרטיים  ואוספים  גנים  בבנקי  היום  עד  נמצאים  אלו 
הישראלי שבמכון וולקני. בשנה האחרונה, עוסקת קבוצת חוקרים ישראלית יחד עם בנק הגנים הישראלי 

בהשבה ארצה של זני המסורת יחד עם גידול ואפיון הזנים. 
במיזם "ארץ חיטה" אנו מבקשים להקים תשתית להצלה, השבה, ושימור של זני חיטה אלו שתשמש למגוון 
פעולות חיוניות בעלות היבטים שונים. המיזם כולל בתוכו נדבכים שונים- מדעיים, תרבותיים-חינוכיים 
וכלכליים העוסקים במציאת מקורות לגידולים חדשים בחקלאות. בעשור האחרון אנו עדים ליוזמות פרטיות 
ומקומיות בכל העולם של שימור והשבת זני חיטה מסורתיים יחד עם יוזמות חינוכיות, היסטוריות, תרבותיות, 

מדעיות וקולינריות המחברות בין הזנים הללו ויוצרות נישה כלכלית חדשה ומתפתחת.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117337752%0D
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117337752%0D
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מרכזי המיזם:
ד"ר עינב מייזליש גתי, מנהלת בנק הגנים

ד"ר רואי בן דוד, המכון למדעי הצמח-מנהל המחקר החקלאי מכון וולקני
מר ביזי גולדברג, יועץ עצמאי בתחום החיטה המסורתית

במימון הקרן למורשת ישראל לתכנית שמטרתה השבת קווים לישראל,  2017, זכה המיזם  במהלך שנת 
ריבוי הקווים בשדה והפצתם בחבילות ייעודיות למטרות שימור דינמי בשדה תוך שימוש במערכי חינוך 

ומורשת.

במהלך שנת 2017, הופצו כ150 חבילות "ארץ חיטה" לבתי ספר, גינות קהילתיות וגנים בוטניים. החבילה 
מכילה זרעים על רצף ביות החיטה:

חיטת הבר
חיטה דו-גרגירית, חיטת כוסמין ]חיטים עתיקות[

חיטת דורום וחיטת לחם מסורתיות
חיטת דורום וחיטת לחם מודרניות.

יחד עם הזרעים, נשלחו גם דפי מידע המספרים את סיפור ביות החיטה באזורנו וכן מידע אגרוטכני לגידול 
הזרעים בשדה. במהלך 2017-2018 התקיימה השתלמות מורים בשיתוף "נוער שוחר מדע" המכשירה מורים 

של חוות חקלאיות לשימוש בחבילה כחלק מתכנית הלימודים. 

חלקות ריבוי-שדה ארץ חיטה, מנהל המחקר החקלאי.
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עוד על המיזם ניתן לקרוא באתר הבנק:
http://igb.agri.gov.il/web/?page=47&lang=he

ובעמוד הפייסבוק של המיזם:
/https://www.facebook.com/LocalWheatIsrael

3. אוסף הקנביס הלאומי
במסגרת  ומחקר.  רפואיות  למטרות  בקנביס  השימוש  בדבר  ממשלה  החלטת  התקבלה   ,  26.6.2016 ביום 
ההחלטה, נקבע מתווה להסדרת התחום ובו נכלל בין היתר הצורך במחקר חקלאי בסיסי ויישומי. קדמה 
להחלטה זו ישיבת היגוי בין משרדית לנושא הקנביס הרפואי שהתקיימה במשרד החקלאות בה הובהר הצורך 
בקיומו של מאגר גנטי מאופיין שיהווה את הבסיס למחקר וטיפוח בקנביס רפואי. בהלימה עם החלטות אלו 

ובמימון ראשוני של מדען משרד החקלאות, בנק הגנים הקים את האוסף הלאומי לזרעי קנביס.
מתקני בנק הגנים שודרגו לעמידה בתנאים הנדרשים בחוק להחזקת אוסף קנביס. עד כה יובאו 69 קוים 
משלושה בנקי גנים. קווים אלו נמצאים בהליך בחינה מול השירותים להגנת הצומח ויהיו זמינים לאחר הליך 

זה למחזיקי אישורי היק"ר כנדרש בחוק.

הפקדת אוספי חוקרים בבנק הגנים
מאז הודעתנו בשנת 2015 על פתיחת בנק הגנים לקליטת אוספים של חוקרים ללא עלות, הפקידו בבנק הגנים 

11 חוקרים ממוסדות מחקר שונים אוספים לשימור. 
במסגרת ההפקדה, חוקר יכול לבחור באחד המסלולים הבאים או שילובים ביניהם בהתאם לבחירתו:

1 . הפקדה הפתוחה בקטלוג בנק הגנים ולחלוקה- מעל 1000 זרעים בלבד.
2 . הפקדה הפתוחה בקטלוג אך לא ניתנת לחלוקה. באם יבוקשו הזרעים, תינתן הודעה עם פרטי המפקיד 

לפניה ישירה אליו.
3 . הפקדה לשימור בלבד שאינה מופיעה בקטלוג.

כאשר  זאת  עתידיים  פעולה  לשיתופי  פלטפורמה  הן  לחוקרים  מאפשרת  הגנים  בנק  בתנאי  זרעים  שימור 
ההפקדה פתוחה בקטלוג וכן שימור ארוך טווח כגיבוי לאוסף.

einavm@agri.gov.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל
במסגרת החוזה המיוחד שנחתם עם בנק הדגנים של אוניברסיטת תל-אביב להפקדת גיבוי אוסף בנק הדגנים 

ללא עלות בבנק הגנים במשך שלוש שנים,  הופקדו 2086 דוגמאות בשנת 2017  . 

mailto:einavm%40agri.gov.il%0D?subject=
mailto:einavm%40agri.gov.il%0D?subject=
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קרן בנק הגנים למחקרים
שימור של מגוון מיני צמחים נבחרים וטיפול במאגרים גנטיים הם בין היעדים המרכזיים של בנק הגנים 

הישראלי .
בבנק הגנים מצויים אוספים של גידולים חקלאיים שונים שנאספו החל משנות ה- 60 של המאה הקודמת 
בארץ ובחו"ל )להלן האוסף החקלאי(. אוספים אלו לא אופיינו מעולם והם בעלי חשיבות מחקרית וחקלאית 

רבה.
בשנת 2017 , בנק הגנים ביקש לשפר את הטיפול באוספים אלו ובעיקר לאפיון הקווים הגנטיים השונים 
וחידוש אוספי הזרעים שבבנק תוך ריבוי מבוקר. הידע הנצבר ממחקרים אלה, וכן הזרעים שיופקדו, יהיו 
פתוחים לקהילה המדעית ולכלל הציבור במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים ולחלוקה לחוקרים או אנשי 

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

נעשתה על פי הסולם הבא:
1( 30% - הצרכים המקצועיים של בנק הגנים על פי החלוקה הבאה:

תנתן עדיפות לשימוש בזרעים ישנים )15 נקודות לשימוש בזרעים הישנים ביותר וכל ייתר ההצעות ינוקדו 
ביחס אליה( וכן לשימוש בגידולים שלא רובו במסגרת בנק הגנים בעבר )15 נקודות לגידולים חדשים, 7 

נקודות לגידולים שכבר רובו במסגרת בנק הגנים(.
2( 40% האיכות המדעית של ההצעה כפי שתנוקד בידי ועדת ההיגוי של בנק הגנים.

ועדת ההיגוי בוחנת את איכות ההצעות באופן הבא: )האחוזים הבאים הינם מ100 לעניין זה(
1. רלוונטיות לעבודה השוטפת ולצרכי בנק הגנים )30%(

2. חדשנות )5%(
3.התאמת הצוות המגיש את ההצעה לביצוע הפרוייקט )30%(

4. התאמת השיטות שיפורטו בהצעה למהות הפרוייקט והגידול החקלאי )30%(
5. תרומה לחקלאות ישראל )5%(

3( 30% - גובה הצעת המחיר המתומחרת לפרוייקט. ההצעה הזולה ביותר תנוקד ב-30 נקודות וכל ייתר 
ההצעות ביחס אליה.

ההצעות הזוכות:
1. אפיון הפוטנציאל החקלאי של עדשה תרבותית )Lens culinaris Medik.(. שמואל גלילי, מנהל המחקר 

החקלאי
2. הקמת מערך לחידוש וריבוי של זרעים בבנק הגנים לצמחי ארץ ישראל. עוז ברזני, מנהל המחקר החקלאי

3. אפיון פנוטיפי וגנוטיפי של קווי חיטה חד גרגירית. רואי בן דוד, מנהל המחקר החקלאי
4. אפיון פנוטיפי וגנוטיפי של קווי חיטת כוסמין. )שנת המשך(. שחל עבו, הפקולטה לחקלאות
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Crop Trust סמינר
כחלק משת"פ בינלאומי התקיים בבנק הגנים יום עיון שנערך על ידי הCROP TRUST, קרן הפועלת לשימור 
וזמינות המקורות הגנטיים הצמחיים למחקר וטיפוח בכל העולם. בעולם של שינויי אקלים קיצוניים, נחתמה 
 International Treaty on Plant Genetic ואושררה על ידי מרבית מדינות העולם אמנת הצמחים לחקלאות
Resources for Food and Agriculture הפועלת ליצירת זנים חקלאיים העמידים בפני שינויי האקלים 
אשר יהיו זמינים לעולם בכדי למנוע מצב של רעב. כחלק מפעילות האמנה, נוסדה הקרן הפועלת להבטחת 

המשך פעילות בנקי גנים בעולם ולשיתוף המקורות הצמחיים לכל דורש.
הסמינר התקיים בארגון בנק הגנים ובמהלכו ארחנו את המדען הראשי של הקרן.

עוד על הסמינר:
https://einavmg.wixsite.com/crop-trust-seminar

סרט תדמית בנק הגנים
יחידת הדוברות של מכון וולקני הפיקה עבור הבנק סרט תדמית

באנגלית:
https://www.youtube.com/watch?v=ARw7E3YYnrc

ובעברית:
https://www.youtube.com/watch?v=1pnBhrl70p0
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