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 תקציר

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 גורמים לאיום 

מתמיד על בתי גידול טבעיים, מסבים להם נזק והרס, לעיתים בלתי הפיך, ופוגעים במינים הקיימים 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:  

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

התרכז בשטחים שנפגעים קשות מפעילות האדם, הן בבינוי ופיתוח בטווח הארוך והקצר והן   -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

 6102דוח סופי לפעילות שנת 

 קביעת סדרי קדימויות:

 נבחרו חמישה אזורים לאיסוף.  

בחירת האזורים נעשתה תוך שימת דגש  על הרגישות האקולוגית של האזור הנבחר )כגון רכסי כורכר ייחודיים, מערכות 

 מים נדירות ועוד( יחד עם תעדופים יחסית לאיסופים קודמים שנערכו בבנק הגנים באזורים המיועדים לפיתוח.  

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

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

 לרווחת תושבי הסביבה. האזור המתוכנן לבניה מתאפיין בצומח של שטחי חול וחמרה חולית. נ.צ מרכזית באתר: 

 44 48 34מזרח  38 11 32צפון 



 אפולוניה:  מסומן בכתום, אזור פיתוח

 

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 בחלקו 

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

הרס בית גידולו והתפתחות החקלאות המודרנית )חריש עמוק, ריסוסים נגד צמחי בר ומזיקים( כמעט ונעלם. נ.צ מרכזית 

 22 24 35מזרח 42 46 32 באתר: צפון 

תוואי תכנון הצומת -צומת גולני: סימון מודגש  



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

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

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

המקיימים פעילות 

ף  ר ו ח ה ך  ל ה מ ב

שהבריכה מתמלאת 

ה  יכ בר שה יץ כ ובק

מתייבשת הם נכנסים 

ם  י ב ר  . ה מ ד ר ת ל

מהמינים האופייניים 

לבתי גידול אלה הם 

כיום מאוד נדירים 

וחלקם אף כלולים 

צ  . נ דום.  בא בספר 

מרכזית באתר: צפון 

 53 34מזרח  17 36 32

34 
 חדרה: סימון תוכנית פיתוח כוללת באזור 

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

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

גולני שלאחריו החלו לטפל בצמתים הקטנים יותר. אחד מהם הוא צומת הכניסה לטורעאן שהעבודות לבנית מחלף 

. היחוד של מטעים אלה שהם 77החלו השנה. במסגרת זו החלו לשטח חלק ממטעי הזיתים הנמצאים מזרחית לכביש  

יושבים על קרקע עמוקה והטיפול במטעים הוא בשיטות הקרובות לנהוג בעבר בחקלאות המסורתית. עקב כך רבים 

מהמינים שהיו נפוצים 

בעבר בבית גידול מהן 

ל  י ל ג ה ר  ו ז א ב ה  ז

התחתון מצויים כיום 

בעיקר בשולי מטעים 

ת  י ז כ ר מ צ  . נ  . ה ל א

 57 45 32באתר: צפון  

 47 22 35מזרח 

מסומן תוואי עבודות במחלף -מחלף טורען  



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

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

 46 41 31התאפיין בצמחיית בתה ים תיכונית וצומח מדברי אופייני החודר לדרום מישור החוף. נ.צ מרכזית באתר: צפון 

 07 35 34מזרח 

 אשקלון: מסומנת התכנית הכוללת לפיתוח באזור האיסוף

  איסוף זרעים:

החל מתחילת עונת האיסוף, נאספו  זרעים מהאוכלוסיות העונות על הקריטריונים שנקבעו: מינים בעלי פוטנציאל 

תועלת לאדם, מינים נדירים וכן אוכלוסיות למינים שלא הופקדו בעבר בבנק הגנים. הזרעים נאספו ע"י בוטנאים 

פי נוהל העבודה וההנחיות של בנק הגנים ומלווים במידע מפורט על המין, האוכלוסייה ובית הגידול יחד עם -מומחים על

דף עדות )ייבוש( עבור העשבייה הלאומית.  כלל האינפורמציה המלאה המלווה כל איסוף נמצאת זמינה באתר בנק 

 הגנים

  טיפול בזרעים:

הזרעים שהובאו לבנק הגנים ע"י הבוטנאים מהשטח, הועברו לייבוש והבשלה מבוקרת ולאחר מכן לניקיון במעבדת 

הניקיון של בנק הגנים. הזרעים לאחר הניקוי הועברו לייבוש לתקופה של שלושה חודשים ולאחר מכן נארזו, קוטלגו 

 במאגר המידע האלקטרוני של בנק הגנים והועברו להקפאה ושימור ארוך טווח במתקני הבנק.

 (1פירוט מיני הזרעים שנאספו לפרוייקט זה, מפורטים בטבלה שלהלן )טבלה 

 הנבטת זרעים בתנאים מבוקרים

דוגמא מכל איסוף זרעים המגיעה לבנק הגנים מונבטת מספר חודשים לאחר אחסונה ע"י היחידה להנבטת זרעים לצורך 

דוגמא נארזה בנפרד עבור בדיקת -בדיקת טיב הדוגמא ואיכותה. מכל דוגמאות הזרעים שהגיעו לשימור בבנק הגנים, תת

 חיוניות הזרעים בעתיד כפי שנדרש בפרוטוקולי השימור של בנק הגנים.



 : המינים שנאספו במסגרת הפרוייקט0טבלה 

 אפולוניה:

 שם המין
מספר 

 אדום
 אזור איסוף שימושים

דוגמת 

 עשבייה

מספר 

 זרעים

 1915 0 אפלוניה Forage and Fodder plants 0 בקיה תרבותית

 3449 0 אפלוניה  0 התיש הארוך-זקן

 14144 2 אפלוניה  0 חלבלוב החוף

 0 0 אפלוניה Forage and Fodder plants 0 טופח נאה

 0 2 אפלוניה Honey 0 מרסיה יפהפיה

 5536 0 אפלוניה Medicinal plants 0 קדד ספרדי

 0 2 אפלוניה  0 שומרר בואסיה

 שם המין
מספר 

 אזור איסוף שימושים אדום
דוגמת 
 עשבייה

מספר 
 זרעים

 370644 4 חדרה-ברכת חורף  4.2 הכף אולדנלנדית
 666 0 חדרה-ברכת חורף Forage and Fodder plants 3.7 אספסת איטלקית

 10690 0 חדרה-ברכת חורף Forage and Fodder plants 0 אספסת החוף

 0 5 חדרה-ברכת חורף  3.7 חילף הביצות-בן

 39092 2 חדרה-ברכת חורף  0 חול ארצישראלית-בת

 0 0 חדרה-ברכת חורף  0 גומא ננסי

 12883 2 חדרה-ברכת חורף  3.7 געדת הביצות
זהבית שרונית זן 

 28781 2 חדרה-ברכת חורף  4.7 שרונית

 9997 2 חדרה-ברכת חורף  0 זעזועית קטנה

 0 2 חדרה-ברכת חורף  0 חורשף צהוב
 0 3 חדרה-ברכת חורף Ornamentals 0 פרחים-כדן קטן

 22976 2 חדרה-ברכת חורף  0 כריך מרוחק

 6087 2 חדרה-ברכת חורף  0 כתרון גלוני
 0 5 חדרה-ברכת חורף Special Request 0 ליפיה זוחלת

 0 2 חדרה-ברכת חורף Honey 0 מרסיה יפהפיה
 21613 1 חדרה-ברכת חורף Fiber plants, Medicinal plants 0 סמר מצוי

 42666 2 חדרה-ברכת חורף  0 פעמונית גפורה
 19242 2 חדרה-ברכת חורף Fiber plants 0 עלים-פשתה צרת

 11666 2 חדרה-ברכת חורף  4.7 רומוליאה זעירה

 34611 2 חדרה-ברכת חורף  5.3 שרוכנית ארצישראלית
 0 0 חדרה-ברכת חורף Forage and Fodder plants 0 תלתן דוקרני

 בריכת החורף, חדרה:



 מחלף טורען:

 שם המין
מספר 

 אזור איסוף שימושים אדום
דוגמת 
 עשבייה

מספר 
 זרעים

 0 2 מחלף טורען  0 הגדי הצהובה-אוזן
 0 0 מחלף טורען Forage and Fodder plants 0 אספסת גלגלית
 245 0 מחלף טורען Forage and Fodder plants 3.1 אספסת הגליל
 5602 0 מחלף טורען Forage and Fodder plants 0 אספסת קעורה

 231 0 מחלף טורען  3.1 כנפות צהובות-ארבע

 0 בוצין לקוי
Medicinal plants, Special Re-
quest 0 2 מחלף טורען 

 2991 2 מחלף טורען Forage and Fodder plants 0 חיטה ביצני-בן

 11821 2 מחלף טורען  0 ברומית הגגות

 42400 2 מחלף טורען  0 ברומית המטאטא

 2444 0 מחלף טורען  0 ברומית מאוגדת

 11980 0 מחלף טורען  0 גרגרנית לילכית

 0 3 מחלף טורען  4.7 דבקה זנובה

 0 2 מחלף טורען  0 דורבנית סגולה

 4102 0 מחלף טורען  0 התיש הארוך-זקן

 3119 0 מחלף טורען  0 סב מצוי-זקן

 0 2 מחלף טורען  0 חבלבל השיח

 1755 1 מחלף טורען  0 חבלבל שעיר
 0 2 מחלף טורען Pulses 0 צובא-חלבלוב ארם

 12930 2 מחלף טורען Medicinal plants 0 חפורית מוזרה

 280844 2 מחלף טורען  0 ירבוז לבן

 167236 2 מחלף טורען  0 ירבוז שרוע

 8841 0 מחלף טורען  0 כוכבן מצוי

 0 אוז מבאישה-כף

Vegetable, Salad plants and 
Tubers, Vegetable, Salad 
plants and Tubers, Vegetable, 
Salad plants and Tubers, Veg-
etable, Salad plants and Tu-
bers 301999 2 מחלף טורען 

 1775 2 מחלף טורען  0 כרבולת קטנה

 0 שורשים-כתמה עבת
Medicinal plants,Vegetablel, 
Salad plants and Tubers 13943 0 מחלף טורען 

 169 2 מחלף טורען  3.2 פר מזרחית-לשון

 0 מרור הגינות
Medicinal plants,Vegetablel, 
Salad plants and Tubers 4527 2 מחלף טורען 

 9542 2 מחלף טורען  0 מררית הגליל
 22532 2 מחלף טורען Medicinal plants 0 נוצנית כדורית



 המשך מחלף טורען:

 שם המין
מספר 

 אזור איסוף שימושים אדום
דוגמת 
 עשבייה

מספר 
 זרעים

 0 סרפד צורב

Vegetable, Salad plants and 
Tubers, Vegetable, Salad 
plants and Tubers 116 0 מחלף טורען 

 23615 4 מחלף טורען  0 עוקצר מצוי
 0 2 מחלף טורען Honey 0 עכנאי מגובב
 976 2 מחלף טורען Honey 0 פרסיון גדול

 22053 0 מחלף טורען  0 צורית בלוטית
 70213 2 מחלף טורען Medicinal plants 0 צמרנית הסלעים

 16205 0 מחלף טורען  0 קחוון הגליל
 2773 0 מחלף טורען .Ornamentals plants 0 רקפת מצויה

 8594 2 מחלף טורען Forage and Fodder plants 0 שעורה מכחילה

 שם המין
מספר 

 אזור איסוף שימושים אדום
דוגמת 
 עשבייה

מספר 
 זרעים

 0 מצוי איסטיס

Medicinal plants, Vegetable, 
Salad plants and Tubers, Hon-
ey, Vegetable, Salad plants 
and Tubers, Vegetable, Salad 
plants and Tubers, Vegetable, 
Salad plants and Tubers, Veg-
etable, Salad plants and Tu-
bers 5648 2 צומת גולני 

 8533 2 צומת גולני Medicinal plants 0 דמומית ארצישראלית

 0 3 צומת גולני  0 חטוטרן מצוי

 0 חרדל השדה

Honey, Medicinal 
plants,Vegetablel, Salad 
plants and Tubers 6842 2 צומת גולני 

 0 צנון משתלשל
Vegetable, Salad plants and 
Tubers 3805 2 צומת גולני 

 0 2 צומת גולני  3.7 אלקנת הגליל

 צומת גולני:



 צפון אשקלון

 שם המין
מספר 

 אזור איסוף שימושים אדום
דוגמת 
 עשבייה

מספר 
 זרעים

 174345 2 צפון אשקלון  3.2 בלוטה פלישתית
 7348 2 צפון אשקלון .Grain plants 0 חיטה שרוני-בן

 6698 2 צפון אשקלון Forage and Fodder plants 0 בקיה שעירה
 8125 2 צפון אשקלון Forage and Fodder plants 0 בקיה תרבותית

 7621 2 צפון אשקלון Pulses 0 בקיית המשי

 27222 2 צפון אשקלון  0 ברומית ספרדית
 5154 2 צפון אשקלון Ornamentals 0 חומעה עטויה

 9634 0 צפון אשקלון .Forage and fodder plants 0 טופח מצוי

 12427 0 צפון אשקלון  3.1 אביב-שום תל
 9740 2 צפון אשקלון Ornamentals 0 תורמוס ארצישראלי

 8862 4 צפון אשקלון  0 תלתן הכפתורים

 3.1 תלתן פלישתי
Forage and Fodder plants, 
Honey 12067 2 צפון אשקלון 

 מינים שונים.   50איסופים השייכים ל  58כ נאספו במסגרת הפרויקט  בשנה זו “סה

 :2התפלגות האיסופים על פי האזורים מוצגת בטבלה 

 : המינים שנאספו במסגרת הפרוייקט בחתך על פי אזורי איסוף6טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -0.5-3.1(או נדירים )ערך אדום    3.2מינים נחשבים כמינים אדומים  )ערך אדום מעל    08מתוך כלל המינים שנאספו,  

ערכים שניתנו בבנק הגנים למינים שאינם בעלי מספר אדום אך מופיעים בנספחי הספר האדום כנדירים או על סף 

(. אנו רואים חשיבות עליונה באיסופם 2007:2011ב ע"י שמידע וחובריו ) -איום( כפי שתוארו בספר האדום כרך א ו 

ושמירתם של מינים אלה אשר רגישים יותר ממינים אחרים לאיבוד בית הגידול הטבעי שלהם ויש חשש רב לאיבוד 

 אוכלוסיות שלמות בעקבות פעילויות פיתוח והפרה מואצות.

כ “ הדוגמאות שנאספו, לוו בדוגמאות עשבייה שהועברו לאישור זיהוי המין ולשמירה לעשבייה הלאומית בירושלים. סה 

 מהמינים.   88נאספו דוגמאות עשבייה עבור 

 אזור האיסוף מספר המינים שנאספו

 אפולוניה 7

 בריכת החורף, חדרה 21

 מחלף טורען 38

 צומת גולני 6

 צפון אשקלון 12



בטבלה מס מהדוגמאות שנאספו כבר נוקו ועברו להקפאה ארוכת טווח במתקני בנק הגנים. עבור דוגמאות אלו מוצגת  65

(, ינוקו ויארזו במהלך 0מספר הזרעים שנארז. הדוגמאות שעדיין לא נארזו ומחכות לניקיון )עבורן מוצג מספר זרעים  0

 כיוון שנאספו בשלב מאוחר יחסית של העונה והליך ההבשלה של הזרעים עדיין לא הסתיים. 2017שנת 

הן בעיקר  1000-זרעים ואילו הדוגמאות המכילות כמות זרעים הקטנה מ 2000-רוב הדוגמאות שנאספו, מכילות יותר מ

דוגמאות של מינים בסכנת הכחדה שגם כך כמותם היחסי בבר נמוכה. עם זאת, כחלק מתכנית בנק הגנים בשימור מינים 

 ג(, מינים אלו מועמדים לריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים.“פ עם רט“בסכנת הכחדה )שת

בניגוד לרוב אזורי האיסוף בהם נמצאו מספר מינים גדול, באתר האיסוף אפולוניה נמצא מספר מינים קטן יחסית. אתר 

עקב כך מרבית הצמחיה באזור  אפולוניה הוא אזור מופרע מבסיסו בעיקר בשל הפעילות התעשיתית שהיתה שם בעבר.

 היא חד שנתית ואין כמעט צמחים מעוצים או רב שנתיים האופינים לאזורים דומים אחרים לאורכו של מישור החוף.

בנוסף, עיקר השטח היה מכוסה בטיונית החולות שהיא צמח פולש שהשתלט על אזורי חול רבים באזור המרכז. צמח זה 

מפריש חומרים אלולופתיים חריפים המונעים צמיחה של כל מין אחר סביב כך שרוב השטח הם בעצם עומד אחד של אותו 

מין. את מרבית המינים שאספנו מצאנו דווקא בשטח שנשרף בשנים האחרונות שם נחלשה שליטת הטיונית וניתן היה 

למצוא שם מינים מקומים בעיקר חד שנתיים. למרות זאת ובהיותו בית גידול ייחודי של רכסי כורכר, ראינו חשיבות 

 גדולה לאסוף את המינים שעוד נותרו באזור. 

 

 

 סיכום ומסקנות 

פעילות הפיתוח האינטנסיבית ברחבי הארץ, מחייבת אותנו לזהות את האזורים המועדים להפרה בשלבים מוקדמים 

 ולהתכונן מבעוד מועד לאיסוף נכון ומבוקר של זרעים מאוכלוסיות הצמחים בבתי גידול אלה.

בהמשך שיתוף פעולה פורה זה, אנו רואים נחיצות גבוהה ביותר בהעברת אינפורמציה הקדמית לגבי תכניות פיתוח 

עתידיות בכדי שנוכל מבעוד מועד לאסוף את הזרעים ובכך למנוע פגיעה והיעלמות של מטען גנטי רב חשיבות מהטבע 

 הישראלי.

בעבר היה ניסיון חבירה ותאום אל מול ועדות פיתוח באוזרים מרכזים שונים ברחבי הארץ שלא צלח. לכן, אנו מפתחים 

איסופים שנערכו בעבר, מינים הנמצאים בבנק הגנים,  -בימים אלו מודל מתמטי הלוקח בחשבון פרמטרים מבנק הגנים

)לגבי תפוצת   BIOGIS-הן מה GISמינים חשובים לשימוש האדם יחד עם מינים בסכנת הכחדה וכן פרמטרים מבוססי 


