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  רקע

, טורני וסודני-נוערבי איר-סהרו, תיכוני-ים: ישראל ממוקמת במפגש בין ארבעה אזורי צומח

ישראל , זאת ועוד. גם בקנה מידה עולמי, כתוצאה מכך ניחנה במגוון מיני צמחים גבוה ביותר

  . בוטנית וגיאוגרפית, כבעלת חשיבות היסטורית, חרף שטחה הגיאוגרפי הקטן, ידועה

המטרה  של בנק הגנים היא לשמר את השונות הגנטית של צמחיית הבר שלה קרובי תרבות 

תרבותי לקיום המין האנושי בדורות הבאים ובנוסף -יחקלאי וחברת-עלי פוטנציאל כלכליוהם ב

. במידה ויש קושי לשמור אותם בטבע, להוסיף אמצעי לשימור מינים נדירים ובסכנת הכחדה

לתחזק ולאפיין את אוספי הזרעים והצמחים של צמחית , לאסוף, תפקידי הבנק הם לשמור

  .  נטי של החומר לצורך שימוש עתידיהבר בישראל ולהקים מאגר ג

בר קרובי צמחי תרבות הגדלים בבתי גידול מיני עד כה התמקד האיסוף של בנק הגנים ב

לראשונה ברשות הטבע והגנים ובבנק הגנים הוחלט . מידיתלסכנת הריסה שנחשפו  ,טבעיים

 בסכנת הכחדה  מינים נדירים ומינים, בבנק,Ex-situעל פרויקט משותף שבו ייאספו וישמרו 

 יעדיםנכללו במינים שעד כה לא , ללא קשר לפוטנציאל השימוש בהם כצמחי תועלת

המטרה לאסוף ולשמר חומר גנטי לצורך יצירת מאגר עתידי שישמש בסיס . לאיסופים

  .ומקור צמחי לאישוש אוכלוסיות והשבת מינים נכחדים לטבע, ללימוד

  

 מהתקציב היעודי אותו קיבלה הרשות ישירות ,מימון הפרויקט על ידי רשות הטבע והגנים

 מהתקציב 50%.   100,000₪תקציב הפרויקט  . ממשרד האוצר לפרויקטים בשמירת הטבע

י "נעשה עבשטח ריכוז וארגון פעולת האיסוף .   לטיפול בזרעים50% - לאיסופים ו ההוקצ

  .  יאיר אור שביצע את מרבית האיסופים



  תאור הפרויקט
   PILOTפרויקט 

  :שלבי הפרויקט

  )בסיס המינים לאיסוף היא רשימת המינים האדומים(, קביעת סדרי קדימויות כלליים  .א

  )ידע וניסיון(בהנחיתו של יאיר אור מיומן  צוות –ביצוע איסופים   .ב

  בנק הגנים הלאומי במכון וולקני– ושימור ניקוי יבוש, טיפול בזרעים  .ג

 

   בקביעת המינים לאיסוףםקריטריוני .א
 :ם תיאורטייםשיקולי

  מינים נדירים 

  מינים בסכנת הכחדה 

  מינים אנדמיים 

  ): בהתאם למפתח שנקבע בספר האדום( קבוצות 4-הצעה לחלק את רשימת המינים ל

  אנדמיים+ בסכנת הכחדה + נדירים  .1

 בסכנת הכחדה+ נדירים  .2

 בסכנת הכחדה .3

 נדירים  .4

 :שיקולים מעשיים

  :ריכוז איסופים באזורים נבחרים על פי 

  )עדיפות לנגב(פריחה בשנת הפרויקט מצב  

  )בית נטופה, שרון(איום מפיתוח  

  )דרום הר חברון (Hot Spotריכוז מינים נדירים  

עומדים בראש סדר כאלה שלא (ניצול הביקורים לאיסוף מינים נוספים  

  )קדימויותה

  
  ביצוע האיסופים .ב

  סקרי צומח ואיסוףבעריכת רב ןוניסיובעל ידע , מרכז הפרויקט בשטח נקבע יאיר אור

  .זרעים

  קביעת המינים לאיסוף. 1

הכנת מפות תפוצה של כל המינים בהסתמך על מאגר הנתונים של הרשות ושל . 1.1

 , ם"רת

 . אתרי האיסוף ולפי זה לקבוע את1' לבדוק את הרשימה של המינים בקבוצה מס. 1.2

איזה מינים נוספים בהסתמך על מפות התפוצה לבדוק מתוך אתרי האיסוף שנבחרו . 1.3

  . מופיעים באותם אתרים וגם אותם לאסוף4-ו , 2,3מקבוצות 



 לאסוף בשנה הראשונה  שניתןהכמותוה מבמספר המינים ג 1' במידה ובקבוצה מס. 1.4

והם בעלי זרעים הניתנים לשימור , כדאי לבחור מינים שידוע באיזה אתרים הם גדלים

  ) (orthodox seedsלתקופות זמן ארוכות

  :מספר אוכלוסיות וכמות זרעים לאיסוף .2

פ הנישות האקולוגיות שבהם נמצא "כללית מספר האוכלוסיות שיש לאסוף יקבע ע. 2.1

כאשר מין מופיע ביותר מאתר אחד אבל באותה נישה אקולוגית מספיק לאסוף , המין

 תינתן קדימות לאתר הנמצא בנגישות גבוהה לציבור או .אוכלוסיה אחת  מאתר אחד

  . באתר המיועד לפיתוח ולכן יתכן שהמין המיועד לשימור נמצא בסכנה באותו אתר

בשלב ראשון אין הכוונה , איסוף של מינים נדירים ובסכנת הכחדה מתייחס למין. 2.2

 אוכלוסיות 2-3ולכן מספיק לאסוף , לשמר את מקסימום השונות הגנטית של המין

  .עדיף מנישות אקולוגיות שונות, לכל מין

  :כמות זרעים לאיסוף. 2.3

 זרעים לכל 5000-10000, רצוי כאשר אפשר לאסוף כמות גדולה של זרעים, זרעי בר

אבל כאשר , )ובכדי לקבל מגוון גנטי רחב, כיוון שהדוגמאות אינן אחידות. (דוגמא

מדובר בצמחים נדירים עלינו להקפיד לא לפגוע באוכלוסיה הטבעית יש להקפיד 

כאשר אפשר נאסוף מהרבה צמחים אבל לא את כל , מהצמחים %25-30 - כ לאסוף

להוציא אתרים המיועדים לבניה ופיתוח מהם ניתן לאסוף זרעים , הזרעים של הצמח

   .מכל הצמחים שבאתר

  
   בבנק הגניםטיפול בזרעים .ג

  תהליך הטיפול בזרעים מורכב ממספר שלבים

שמות במאגר הנתונים של  דוגמאות זרעים המגיעות לבנק הגנים נר–קבלה ורישום  .1

בשלב ראשון מוזנים כל הנתונים שנאספו בתהליך האיסוף הכוללים מידע על , הבנק

רשימת הדוגמאות הנכנסות . בית הגידול בשטח והתאור האוכלוסיי, המין הנאסף

 . מועברות למעבדה להמשך טיפול

 -ל לחות הורדת ה,  הזרעיםששמירה לטווח זמן ארוך יש צורך בייבולצורך  -יבוש  .2

  - 20oC– ורק לאחר מכן ניתן להעביר את הזרעים לחדרי האיחסון ב  ומטה15%

שלב זה ייחודי לכל מין , וניקוי יחידות התפוצה,   הפרדת הזרעים מהצמח-ניקוי  .3

בחלק מהמקרים ניתן להפריד את הזרעים ולשמר , בהתאם למבנה יחידת התפוצה

פעולת . חידת התפוצה או חלקים ממנהלעיתים שומרים את כל י, זרעים נקיים בלבד

נפות וציוד עזר המפריד את , הניקוי בעיקרה נעשית בצורה ידנית בעזרת כלי דיש

 .המוץ מהזרע

 רק לאחר שלב   הערכה מספרית של מספר זרעים נקיים הניתנים לשימור-ספירה  .4

 1000-מקובל לחשב את משקל ה , הניקוי ניתן לקבוע את מספר הזרעים בדוגמא



 הזרעים ובהתאם למספר הזרעים ביחידה שנשמרת לחשב את מספר הזרעים של

 .בדוגמא

במיני בר , מספר הזרעים החיים בעלי פוטנציאל נביטהקביעת  –בדיקת חיוניות  .5

בחלק גדול מהמקרים , נביטה אחיד לא כל הזרעים חיוניים ובעלי כושר ,בפרט

ם שאינם מיטביים להמשך לזרעים מנגנוני תרדמה מגוונים המעכבים נביטה בתנאי

תהליך בדיקת החיוניות מלווה בפעולות לשבירת , התפתחות הצמח ויצירת זרעים

  .תרדמה בכדי לקבל מידע על פוטנציאל הנביטה לאורך זמן

 מומלץ לגדל את , זרעים לדוגמא500 כאשר מספר הזרעים שנאסף קטן מ -ריבוי  .6

תיבחן אפשרות , בבנק גנים  Ex–situהמין לצורך יצירת דוגמא מתאימה לשימור 

 .ריבוי מינים בדרכים ואמצעים נוספים

, גודל( ההאוכלוסיי, יצירת מאגר מידע הכולל את האינפורמציה על המין –תיעוד  .7

בנוסף , GPS באמצעות מכשיר ההאוכלוסיי של קויאיתור מד,  ובית הגידול)שטח

ירושלים למטרת לאומית באוניברסיטה העברית בהאיסוף צמחים ליבוש לעשבייה 

, מידע אודות שלבי הטיפול בזרעים בתהליך הניקוי והאחסון,  עתידיזיהוי ותיעוד

 .תנאי הנבטה וגידול לצורכי ריבוי

  
  ביצוע

לסיורים השונים , מימי רון דבורה שיצר, לירון גל, באיסוף הזרעים השתתפו יאיר אור

  . הצטרפו מידי פעם אנשים נוספים

  , 2007ט בחודש מרץ ראשית העבודה על הפרויק

  : ערכנו רשימה מרכזת של המינים הנדירים בארץ על פי החוברת. 1

, שמידעו.  ד,הלר, . ע,פליטמן, .א,  פרגמן–" צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיהרשימת "

האוניברסיטה העברית , .)א.ס.א(סיסטמטיקה ואקולוגיה ,  המחלקה לאבולוציה.)1999. (א

  .ישראל, ירושלים

מעודכן על , וברת זו נמצא  המידע המרוכז והעדכני ביותר לגבי שכיחותם של צמחי הברבח(

  . )ועל פי תצפיות שדה של מאגר המידע של רתם, פי ממצאי העשבייה

  :של המינים) או הנדירות( הרשימה נערכה על פי מידת השכיחות 

• X –נכחד   

• O– אתרים בארץ 1-3 מצוי ב  

  : נדירים •

o  R-נדיר  

o  - RPאתרים בארץ 4-30 –י רק ב  מצו  

o RR – אתרים בארץ31-100 מצוי ב   



 מינים לאיסוף 100 -כ בחרנו  מתוכם נדירים מינים 300 -כוללת מעל הרשימה הראשונית  

היקף העבודה נקבע על פי מגבלות התקציב כשהמטרה הייתה להגיע למקסימום  .בשנה זו

  .)רשימות מצורפות(. מינים

  : תה שילוב של מספר קריטריוניםבחירה של המינים הייה

  מידת הנדירות  •

  עדיפות למינים אנדמיים   •

  מידע קיים לגבי אתרי גידולם של מינים מסוימים •

  צירוף של צמחים נדירים  הגדלים באותה הסביבה •

של הצמחים הנדירים המצוי " הספר האדום"על פי (המספר האדום את הוספנו לרשימה 

  .) אבי שמידע'בכתיבה בימים אלה על ידי פרופ

, הר הנגב, מישור החוף: לפי אזורי הארץ השוניםמוינה נדירים לאיסוף הרשימת  המינים 

  .חרמון והר חברון, גליל, גולן

החלטנו לתת עדיפות למינים של הר הנגב  לאור העובדה ששנה זו  ,במהלך איסוף הנתונים

 טוב לאסוף כמות גדולה  הפריחה הייתה רבה והיה סיכוי, הייתה ברוכת גשמים  באזור זה

  . של זרעים מהמינים השונים

על ידי , כוונתנו הייתה לתת גם עדיפות לאזור דרום הר חברון  שם נמצאו בשנים האחרונות 

לצערנו לא הצלחנו להשיג את האינפורמציה . עוז גולן ריכוזים מרשימים של צמחים נדירים

  .  הקיימת

 של המיניםהגדילה ת המידע הקיים לגבי אתרי על פי רשימת  המינים שהוכנה ריכזנו א

ומידע "  סקר מינים נדירים" סיכום של  לצורך כך נעזרנו בדוחות, ברשימההספציפיים ש

  . שוניםמומחיםאישי מ

  

 ימי סיור על פי אזורים גיאוגרפיים: 'טבלה מס

 ימי סקר אזור
 22 נגב
 6.5 גולן

 6 גליל תחתון ובית נטופה
 4 שומרון
 2 שרון

 2 חוף כרמל, עמק עכו
 1 דרום הר חברון

 0.5 גליל עליון
  



  : האיסופים
מצורפת רשימת המינים (, מינים המוגדרים כנדירים90 של  איסופים103כ נאספו "סה

  )שנאספו עם המידע הראשוני

נבדקו ונרשמו אוכלוסיות של מינים נדירים נוספים שמהם לא הצלחנו , בנוסף למינים שנאספו

או משום שהגענו מאוחר מדי אחרי פיזור , רעים אם משום שעשו מעט מדי פירותלאסוף ז

מרוה , בקית הבזלת, טופח עדשתי, חוזרר החורש, יורינאה טרשנית: לדוגמא(הזרעים 

  ...)ערבז החוף ועוד,  הכףניתדאול,  נורית נימית, שסועה

 

גודל , GPS בעזרת מדויק. צ.נ: הנתונים שנאספו לגבי כל אוכלוסיה של מין נדיר היו

  . מועדי פריחה והבשלת זרעים, נתוני בית הגידול, האוכלוסייה  ותחומי התפשטותה

  . מכל אוכלוסיה נלקחה דוגמת צמח ליבוש  עבור העשבייה בירושלים

  

  בכל אזוראיסופים  מספר :2' טבלה מס

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אזור  מספר איסופים
 החרמון  6
 גליל עליון  1
 בקעת דן והחולה  1

 גולןצפון ה  10
 עמק עכו  7
 דרום הגולן  7

 גליל תחתון  10
 חוף הכרמל  2
 השרון  5
 הרי שומרון  9
 דרום עמק הירדן  1
 הרי יהודה  5
 צפון ומערב הנגב  6
 מרכז ודרום הנגב  6

 הרי הנגב  27
 כ "סה 103



 נדירותדרגת הנאספו על פי שמינים ה: 3' טבלה מס

 דוגמאותפר מס קטגוריה של נדירות

 68 מינים אדומים

 35 מינים אנדמיים

   מינים נדירים אחרים

X - extinct 1 

O- very rare 1-3 sites  19 

RR- very rare 4-30 sites 61 

RP- 31-100 sites 17 

R- Rare 2 
  

  . ממספר מינים נאספה יותר מאוכלוסיה אחת,   מינים נדירים90 נאספו  זרעים של כ"סה

  .י המערבית אבל גדל בגולן" מין שנעלם מא– X אחד בקטגוריה  :מהם

 שלגבי כמה מהם הרחבנו את ידע התפוצה מעבר לאוכלוסיות  O מינים מקטגוריה 19

  .המוכרות

  .  מהם הם מינים אנדמיים שיש חשיבות כפולה לשימורםRR ,32  מינים מקטגוריה  61

  
  טיפול בזרעים

עם הגעתם לבנק נרשמו , הגיעו הדוגמאות לבנק הגניםהחודשים ספטמבר אוקטובר במהלך 

נכון לינואר . פרטי הדוגמא במאגר הנתונים של בנק הגנים והועברו למעבדה להמשך טיפול

והועברו לחדר ייבוש של . עברו ניקוי וספירה ראשונית) 95%כ ( מרבית הדוגמאות 2008

  .סון ארוך טווח ובדיקת חיוניותבכדי שניתן יהיה להעבירן לאח, oC 15 - לחות יחסית ב 15%

לצורך ) מצורף סיכום הפגישה(בחודש נובמבר התקיימה פגישה של השותפים בפרויקט 

  . קביעת מדיניות טיפול בזרעים והמשך הפרויקט

  : הייתהמטרת הפגישה

  , סיכום עונת האיסופים הנוכחית. 1

  קביעת מדיניות בנושאי שימור וריבוי צמחים מהדגימות שנאספו. 2

  .אפשרויות מימון להמשך הפרויקט. 3



  :עיקר ההחלטות

 :  הגדלת דגימות תתבצע בשני דרכים,ריבוי .1

a.  שנתיים שאוכלוסיות -בעיקר צמחים חד(ריבוי בתנאי גן למטרת איסוף חוזר

 )המקור שלהן קטנות

b. מתאים לצמחים רב, איסוף חוזר בשטח בעונות הבאות במידה ואפשר-

 .ות מקור גדולותשנתיים וצמחים בעלי אוכלוסי

 ובגנים בוטניים בנק הגנים שלשנתיים  ניתן לבצע בחלקות הריבוי -ריבוי מינים חד

- מינים של צמחים חד30-המטרה היא לרבות השנה  כ). בעיקר בגן בהר הצופים(

 . מומחיםמינים ייחודיים ננסה להפנות למגדלים .  שנתיים

אחד ,   חלקים 2- ויותר יחולקו ל זרעים1000הוחלט שדגימות של : שימורמדיניות ה .2

, והשני לשימור לטווח קצר)  שנה ויותר50(לשימור לטווח ארוך לדורות הבאים 

שישמשו לבדיקות חיוניות ומנגנוני נביטה ולפרויקטים של השבה או שיקום 

 .אוכלוסיות

. הוחלט שרצוי וכדאי לשמור תתי דוגמאות כגיבוי בבנק אחר, גיבוי בבנק נוסף .3

מהאחרות תשלח דוגמא לאחר ;  מספיק גדולות תשלח דוגמא מידיתמדוגמאות

לבנק הגנים יש הסכם עם . במידה וחסר גיליון עשביה הוא יוכן בשלב הריבוי. ריבוי

 ודוגמאות הגיבוי יועברו לאנגליה MSBP במסגרת הפרויקט KEWהבנק ב 

 5000בשלב ראשון העברנו דוגמאות שמהם נאספו מעל  .במסגרת אותו הסכם

 .זרעים

ראה פרוט בסיכום בישיבה . ( לעתידלחפש מקורות מימון נוספים, המשך הפרויקט .4

 :האופציות שהועלו הן) המצורף

a.  המשך מימון על ידי רשות הטבע והגנים 

b.  גיוס של רשות הטבע והגניםהגיוס תרומות דרך מערכת 

c. למשל קרן הנדיב(היכולות לממן פרויקטים מסוג זה , פנייה לקרנות( 

d. למשרד להגנת הסביבה והצגת הפרויקט כחלק בלתי נפרד מפעולות פנייה 

 .שימור המגוון הביולוגי בארץ



  כמות זרעים שנאסף: 4' טבלה מס

  כמות זרעים  מספר דוגמאות
14  <500  
13  500-1000  
32  1000-5000  
37  >5000  

  
ש צורך יקבע האם יזה ספר מ, כחלק מתהליך הניקוי קבענו את מספר הזרעים בכל דוגמא

  .בריבוי ומה סדר העדיפות לריבוי

 מינים נזרעו ונשתלו 12מתוכם ,  זרעים1000 -נאספו פחות מ)  דוגמאות27( מינים 26 –מ 

מלבד זאת אנו בודקים .  מינים בתוכנית הריבוי של הגן הבוטני לעונה זו7לריבוי עד כה ועוד 

  .ומרבים גם מינים נוספים ראה טבלה מצורפת

הרבה חורים וזרעים ( נמצאו חרקים חיים או סמנים לנגיעות קשה 13פים ב איסו103מתוך 

בהנחה  , 20oC-דוגמאות אלה מיובשות בארגזי רשת ורק לאחר הייבוש יועברו ל , )ריקים

, בדוגמאות נגועות שבהם מרבית הזרעים עם חורים, שבטמפרטורה זו החרקים יושמדו

לאוכלוסיה בתחילת העונה בכדי לנסות מומלץ לאסוף פעם נוספת בעונה הבאה ולהגיע 

  . ולהתחמק מנגיעות חרקים

  גידול לצורך יצירת זרעים

הגידול מתבצע בגן , התחלנו בגידול המינים לצורך ריבוי ויצור זרעים  2007-2008בשנת 

 ובחלקת החידוש של בנק הגנים ,מינים רב שנתיים וחד שנתיים, הבוטני בהר הצופים

  .מינים חד שנתיים בלבד, במינהל המחקר החקלאי

  ריבוי נשתלו לצורכי רשימת המינים ש :5' טבלה מס

בתוכנית לזריעה   מקום הגידול
  2008בהר הצופים 

    בדיקת נביטה
  שם המין

      מכון וולקני  הר הצופים
    √  √    אוכם חופי

     √    אלמוות שיכני
    √      י"אוכם א

        √  אירוס טוביה
        √  אלקנת הגליל
    √      ונהבופוניה אש

        √  בלוטה פלשתית
    √      בקית החולה

    √      גבסנית שעירה 



    √      גפוף קוצני
     √  √  בואסיירה מצויצת
     √  √  בן חיטה מעובה

    √      גרגרנית מאוצבעת
    √ √    גרגרנית מדברית

    √      גרגרנית נואה
     √  √  דק זנב נימי
        √  דבקה זנובה

ורבוגינית * 
  פקטורובסקי

  √      

    √      רדר אשקלוןד
    √ √    זון פרסי

  √       עכבר פעוט-זנב
     √    שועל ביצתי-זנב
    √      תיש מדברי-זקן
    √      תיש צהוב-זקן

     √  √  חודיים מנוצים
  √       חוטמית מסורטטת

      √  זמזומית זוהרי
      √  חופית נמוכה
     √    פרי-חלבלוב קטן
    √ √    שרוני/ טופח חכלילי
     √ √  טופח כדורי
       √  טופח קסיוס

       √  כלך דנין
   √      כלך הרמון
   √      כלך נגבי

     √  √  לוענית יריחו
 √  √     ליסאה סורית
        √  מיאגרון אזון

     √    מושיובית גלילית* 
 √     √  מניפנית גרוזית

    √     מפריק נפוח
      √  מרוה סורית
       √  מרות איג

  √  √     נרדורית מזרחית
        √  נעצוצית סבוכה
 √       עטיינית פקטורי
       √  עפרון מפושק
    √     עפרון מרוחק

     √    פעמונית החומות* 
   √      פיגמית הסלע



   √      פרודתיים מכורבלות
   √      פרע אזובי

 √     √  פשתנית משולשת
     √    פשתנית ריסנית

   √ √    שור דקיקה-צלע
  √ √     שור לבנונית-צלע

       √ צבעוני ססגוני
   √    יקדד דמשקא
   √    קדד מקומט

       √ רכפת הצבעים
     √    קחווינה מקרינה
  √   √    קרן יעל סורית

       √ שום דרומי
       √ שום הנגב
        √ שלמון דק
     √  √  שלמון סורי

     √    שמשונית הטיפין
  √        תלתן דגול
    √      תלתן הדור

  מינים שנאספו בשנים קודמות* 

  סיכום

המשך הפרויקט דורש . שנתי הסתיים בהצלחה רבה מהמשוער הזרעיםהאיסוף פרויקט 

חשוב ביותר לבנות בסיס יציב לריבוי צמחים נדירים הן למטרות . חשיבה ותכנון לטווח ארוך

 שיקום אוכלוסיות והשבות של מינים שנכחדו,  למטרות לימוד,הגדלת דגימות זרעים לשימור

ה מתמודדים עם בעיות קשות של חוסר שבאופן מסורתי מיועדים לטפל בז, המוסדות. לטבע

תקציבים וכוח אדם ולכן אינם מסוגלים להבטיח את המשכיות הטיפול במסגרת פעילותם 

הפיתרון המיטבי לדעתנו הוא תקציב . לכן יש צורך למצוא מסגרת תקציבית ראויה. השוטפת

ים וגידול הטיפול בזרע, תקציב שיממן את פעילות האיסוף, י ממשלה ותרומותיעודי ממשרד

עד כה גידול הצמחים וריבוי לצורך קבלת זרעים לא מומן . (הצמחים לצורך קבלת זרעים

כמו כן חשוב ). ובוצע ללא תקציב בגן הבוטני בהר הצופים ובחלקת הגידול של בנק הגנים

  .ביותר לטפח ולהכשיר את כוח האדם המקצועי שימשיך באיסוף ובריבוי

 .תנה בראש ובראשונה בתקציב המתאיםמו האיסופים כאמור לגבי ההמשך

   :מלץ להתרכז בשני אזוריםומבהנחה שההמשך יתאפשר במגבלות תקציב קשות 

  . אזור החוף בו יש הרבה מינים בסכנת הכחדה ממשית בגלל היעלמות בתי הגידול.1

ערבז , טופח כדורי, אלמות שיכני, היפוכריס קרח, געדת ביצות ,אשבל השדה :לדוגמה     

  .תלתן דגול, תורמוס צהוב ,פשתת החוף, החוף



חברון בו נמצאו מינים נדירים רבים שנכחדו ממקומות אחרים בהרי יהודה -אזור דרום הר. 2

  . ויש חשש שבעתיד בית גידולם יפגע או שאזור גידולם יהיה בלתי נגיש

, דורי- כלך דו,גרגרנית כוכב, בופוניה אשונה, אקינוס ריחני, אבובית עדינה: מינים לדוגמה    

  .רכפה כרסנית, קדד דמשקאי, מרוה שסועה

 :אפשרויות מימון לעתיד

 המשך מימון על ידי רשות הטבע והגנים  .1

 גיוס תרומות דרך מערכת גיוס תרומות של רשות הטבע והגנים .2

 )למשל קרן הנדיב(היכולות לממן פרויקטים מסוג זה , פנייה לקרנות .3

פרויקט כחלק בלתי נפרד מפעולות שימור המגוון פנייה למשרד להגנת הסביבה והצגת ה .4

 .הביולוגי בארץ

 


