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 תקציר 

החל  בנק הגנים עם רשות הטבע והגנים בפרויקט לשימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדהשיתוף הפעולה של 

. מטרת הפרויקט היא שימור זרעים של המינים הנ"ל לצורכי גיבוי, לימוד הפנולוגיה וכמאגר זרעים 2007בשנת 

 לאישוש אוכלוסיות שנפגעו או השבה לטבע של מינים שנכחדו.

יסוף מינים נדירים ואדומים שאינם שמורים בבנק כמו גם איסוף מינים השמורים השנה התמקד בנק הגנים בא

 באוסף מאזורים גיאוגרפים חדשים.

מיעוטם מקורם ונאספו בבר  מרביתםנדירים. אדומים ודוגמאות של מינים  1366הופקדו בבנק הגנים  2017עד סוף 

 . בגן ההצלה של בנק הגנים או שרובוגינות פרטיות בבגנים בוטניים, 

שזו הפקדתם חדשים מינים  12 מהם ונדירים, מינים אדומים  60דוגמאות של  72בלבד הופקדו בבנק  2017בשנת 

מסך  74%-מינים אדומים המהווים כ 309דוגמאות של  956. סה"כ מופקדים היום בבנק בבנק הגנים הראשונה

 הספר האדום.המינים האדומים הכלולים ברשימות 

 61% עד כה בימים אלה אנחנו בעיצומם של פעילות הניקוי והטיפול בזרעים במטרה לבדוק את כמותם ואיכותם.

 מהדוגמאות שנאספו השנה טופלו, ניקיונן הושלם והן הועברו לאריזה.

כב לראשונה מינים הור 9עבור מינים אדומים ונדירים.  39היחידה להנבטת זרעים של בנק הגנים הנביטה השנה 

 פרוטוקול הנבטה.

 ,מינים אדומים למטרת שימור זרעיהם בבנק. בנוסף 4ההצלה של בנק הגנים  גןבגודלו בריבוי מבוקר  2017במהלך 

נוספים שאחד מהם )מרווה מרושתת( הושב ישירות  אדומים ונדיריםמינים  13על פי בקשת רט"ג הוכנו צמחונים של 

לשתילה בגני מקלט של רט"ג. מין אדום אחר )אשבל השדה( הועבר לבית הספר החקלאי הועברו שאר המינים  .לבר

 הכפר הירוק במסגרת פרויקט משותף לריבוי מינים נדירים לקראת השבתם לבר באזור השרון. 

מינים נדירים ואדומים. רובם מיועד להעברה לגני מקלט של  21 תכלול תוכנית הריבוי של בנק הגנים 2018בשנת 

 בגן ההצלה של בנק הגנים"ג )נבי סמואל, ציפורי, חי רמון(, מין אחד לבית הספר הכפר הירוק והשאר יגודלו רט

  למטרת יצור זרעים.
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 רקע

ערבי, -תיכוני, סהרו-הצומח הטבעי בישראל מגוון מאוד. בכפיפה אחת מצויים מינים האופייניים לטיפוסי צומח ים

טורני וסודני, שלרבים מהם זהו גבול תפוצתם העולמי. שינויי אקלים לצד פעילות אורבנית נמרצת מהווים -אירנו

עות כתוצאה מהרס ופיצול, שינוי ייעודי קרקע, יחדיו איום על בתי הגידול ואוכלוסיות הצמחים הטבעיות הנפג

 שימוש לא מבוקר במשאבי טבע, פלישה של מינים זרים ועוד. 

כהערכות למגמה זו פורסם "הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל" המפרט את רשימת מיני הצמחים 

שימור הינה תו המרכזית את הבסיס לפרויקט שמטר , המהווה(בסכנת הכחדה בישראל )להלן המינים האדומים

החל משנת המינים האדומים והנדירים מחוץ לבית גידולם הטבעי. במסגרת זו חברו בנק הגנים ורשות הטבע והגנים 

בשנים האחרונות מתמקדת בשלושה פרויקט הפעילות . של המינים הנ"ל  Ex-situבמאמץ משותף לשימור , 2007

 אפיקים מרכזיים:

 

ק לשימור ארוך מינים נדירים, אנדמיים, ומינים המצויים בסכנת הכחדה מהבר והפקדתם בבנאיסוף זרעים של  .1

בד בכפוף לרשימות האיסוף וההנחיות שגיבש צוות בנק ובידי צוות בוטנאים מומחים שע יםטווח. הזרעים נאספ

 . טווח ארוךר בבנק הגנים לוהכנתם לשימו , ייבושלל ניקויועם תום האיסוף, הטיפול בזרעים כ הגנים לפרויקט הנ"ל. 

מינים נבחרים שמספר הזרעים שנאספו מהם מהבר היה מועט, אם מפאת נדירותם הרבה או הקושי הטכני . 2

או באתרים אחרים למטרת יצור זרעים. פועל יוצא  בגן ההצלה של בנק הגניםריבוי מבוקר  עוברים תהליךבאיסופם, 

של הליך ריבוי זה הוא פיתוחו של פרוטוקול הנבטה בעבור כל מין ולימוד הפנולוגיה )מועד פריחה, מועד יצור זרעים, 

 מחלות נלוות ועוד( במהלך עונת הגידול בשדה. 

וגנים בוטנים להבטחת המשך התבססות  . בתאום עם רט"ג, מועברים מידי שנה צמחים להשבות לבר, לגני מקלט3

 אוכלוסיות נדירות ונכחדות בטבע.

 

 מטרות

 לאוכלוסיות טבעיות. Ex-situאיסוף זרעים של מיני בר נדירים, אנדמיים ומינים בסכנת הכחדה כגיבוי  .1

שימור ארוך טווח של דוגמאות הזרעים בבנק הגנים כבסיס למחקר וכמקור זרעים זמין לאישוש אוכלוסיות  .2

 והשבת מינים נכחדים או שאוכלוסייתם נפגעה בבר.

ריבוי מיני בר נדירים או על סף הכחדה שעל פי מצאי הזרעים ונתוני האיסוף בבנק הגנים מספרם מועט  ויש  .3

 צורך להגדיל אותו  וליצור דוגמת זרעים נאותה לשימור ארוך טווח.

 הנבטה למינים הנדירים כחלק מתהליך גידולם ליצירת מסת זרעים לשימור. יפרוטוקולפענוח והרכבת  .4

 תיעוד הפנולוגיה של המינים כמידע חיוני ובסיסי לאפשרות השבה לבר.  .5

 .הכנת צמחים להשבות לבר או לגני מקלט .6

 הגברת שתוף הפעולה עם גופים נוספים לחיזוק המודעות הציבורית ושמירה על המינים הנדירים. .7
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 תיאור המחקר )ביצוע ושיטות(

 איסוף מינים נדירים ואדומים: 

באיסוף הזרעים השנה השתתפו יאיר אור, רן לוטן, עפרה פרידמן, דפנה כרמלי, עמוס בכור )סיקו(, תומר פרג' ואלון 

 זינגר. 

עיקר האיסוף התבסס על רשימת המינים האדומים המופיעים בספר האדום, המינים שהוגדרו כנדירים בנספחי 

. בנוסף חלק מהמידע הגיע ממערכת התצפיות האינטרנטית באתר BIOGisהספר האדום ומאגר הנתונים של אתר 

 הצמחים בסכנת הכחדה בישראל הפועל בחסות רט"ג. 

כל  ת האיסוף שלונקודהמתבססת על מיקום  ממוחשבתשונתה השנה ועברה למערכת שיטת בחירת המינים לאיסוף 

מגיע לאתר בו הוא מעוניין לאסוף זרעים הוא אוסף הזרעים כאשר בבנק. בצורה זו שלו ומלאי הזרעים  מין במרחב

מהם ק"מ ויש  10לאיסוף באותו האזור. מינים שנאספו בעבר מהאזור בטווח של  תהמותרמקבל רשימת מינים 

זרעים(, לא יוכלו להיאסף בשנית. בצורה זו אנו מגדילים את השונות  1000מספיק זרעים באוסף הבנק )לפחות 

 הגנטית של האוסף שברשותנו.

מיעוטם מקורם ונאספו בבר  מרביתםנדירים. ו אדומיםדוגמאות של מינים  1366הופקדו בבנק הגנים  2017עד סוף 

 . בגן ההצלה של בנק הגנים שרובו אוגינות פרטיות בבגנים בוטניים, 

 שהופקדו חדשיםמינים  12 מהם , ונדיריםמינים אדומים  60דוגמאות של  72בלבד הופקדו בבנק  2017בשנת 

מסך  74%-מינים אדומים המהווים כ 309דוגמאות של  956. סה"כ מופקדים היום בבנק בבנק הגניםראשונה ל

 (.1-3המינים האדומים הכלולים ברשימות הספר האדום. )טבלאות 

 

נתונים השהופקדו בבנק הגנים בחלוקה לפי שנים )ונדירים  אדומים: מספר איסופים ומספר מינים 1טבלה מס' 

 ההצלה של בנק הגנים וכן דוגמאות שהתקבלו מגנים בוטנים ואוספים פרטיים(.  גןבכוללים דוגמאות שעברו ריבוי 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר מינים חדשים מספר מינים/לשנה מספר דוגמאות שנת איסוף

2007 113 91 91 

2008 185 121 80 

2009 171 128 61 

2010 128 107 49 

2011 121 106 44 

2012 167 116 41 

2013 132 111 33 

2014 101 85 24 

2015 84 74 11 

2016 92 80 24 

2017 72 60 12 

2007-2017 1366  470 
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לל נ.צ. מדויק, תיאור מילולי ותועד במערכת המידע של הבנק וכמלווה במידע אודות המין ובית גידולו, מכל איסוף 

עבור כל דוגמא נתונים אודות גודל האוכלוסייה,  יםנאספשל אתר האיסוף והגלילה הגיאוגרפית בו הוא נאסף. בנוסף, 

, תחומי התפשטותה, סוג הקרקע, רמת סלעיות, מפנה, התערבות האדם בבית הגידול, צמחיה מלווה, מועדי פריחה

אספת בנוסף נדרגת הבשלת הזרעים בזמן האיסוף, החלק היחסי באוכלוסייה המייצר זרעים ועוד. מכל אוכלוסייה 

 לעשבייה בירושלים לתיעוד, שימור והגדרה מחודשת לשם אימות המין.  תנשלחהדוגמת עשבייה  גם

 

 ע"פ רמת נדירותם* 2017-: מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק הגנים ב2טבלה מס' 

 מספר מינים מספר דוגמאות מספר אדום קטגוריה של נדירות

 2 3 --- נכחד
 5 5 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 17 22 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה
 28 34 4.1 - 3.2 באיום

 52 64   סה"כ אדומים
 4 4   על סף איום*

 4 4   נדירים מאוד בישראל*
 60 72   סה"כ נדירים ואדומים 

 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל   *
 

 ע"פ רמת נדירותם* 2017-2007בשנים : מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק 3טבלה מס' 

 קטגוריה של נדירות
מספר 
 אדום

מספר מינים 
אדומים 
 בישראל

מספר 
איסופים 

 בבנק

מספר 
 מינים בבנק

סך המלאי 

 בבנק %

 18.75 6 11 32 --- נכחד
 80.88 55 136 68 10 - 5.3 הכחדה חמורהבסכנת 

 78.40 98 326 125 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה
 77.32 150 483 194 4.1 - 3.2 באיום

 73.75 309 956 419   סה"כ אדומים

   79 233     על סף איום*
   82 177     נדירים מאוד בישראל*

   470 1366     סה"כ נדירים ואדומים 
 /https://redlist.parks.org.il*  על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  

 

 טיפול בזרעים

במאגר הנתונים  ונרשמאיסופי זרעים של מינים נדירים ואדומים. פרטי כל דוגמא  72במהלך השנה הגיעו לבנק הגנים 

הדוגמאות הועברו לחדר מבוקר לחות הממוחשב והזרעים הועברו למעבדת הניקוי להמשך טיפול. בתום שלב הניקוי 

( ליבוש הדרגתי שלאחריו הן הועברו לאריזה, אחסון ארוך טווח ובדיקות C015-לחות יחסית ו %15וטמפרטורה )

ניתן היה לקבוע איזו דוגמא דורשת ריבוי לעתיד. ש כךנביטה. כחלק מתהליך הניקוי הוערך מספר הזרעים בכל דוגמא 

מדוגמאות המינים הנדירים שהגיעו השנה ונקבע מספר הזרעים  61%בדת הניקוי טופלו במע 2017עד נובמבר 

 מפרטת את אומדן מספר הזרעים בכל הדוגמאות שנוקו. 4המלאים בכל דוגמא. טבלה 
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 2017אומדן מספר הזרעים של מינים נדירים שנאספו במהלך  :4טבלה מס' 

 הערות מהדוגמאות שנאספו % מספר זרעים
   39 טופלעדיין לא 

 מומלץ לריבוי 12.5 500-קטן מ 
 מומלץ לריבוי 14 501-1000

1001-5000 22   
5001-10,000 0   

   12.5 10,000-גדול מ 
 

 

 2017הזמנות זרעים 

ידי גופים -מינים( על 65דוגמאות זרעים של מינים נדירים ואדומים )סה"כ  73השנה הוזמנו ממאגר בנק הגנים 

דוגמאות הועברו לגן הבוטני  45דוגמאות נועדו לצרכי מחקר,  15ובשימורם בנוף המקומי. מתוכן, העוסקים במחקר 

 דוגמאות לגן הבוטני במקווה ישראל. 5-בגבעת רם ו

יחד עם הזרעים, אנו מעבירים לגנים הבוטנים פענוחים של פרוטוקולי הנבטה להבטיח את הצלחת הגידול של 

 המינים.

 

 נדירים ואדומים בתנאים מבוקרים הנבטת זרעים של מינים

דוגמא מכל איסוף זרעים המגיעה לבנק מונבטת מספר חודשים לאחר במסגרת הפעילות השוטפת של בנק הגנים, 

חלק מהנבטים מועברים לגנים בוטניים . םואיכות חיוניות הזרעיםאחסונה ע"י היחידה להנבטת זרעים לבדיקת 

מינים  9מינים נדירים ואדומים שונים. עבור  39הונבטו  2017בשנת הגידול.  )בעיקר לגן הבוטני בהר הצופים( להמשך

 (. 5אדומים )טבלה מס'  4פותח לראשונה פרוטוקול הנבטה, מתוכם 

 במסגרת פעילות הבנק.  2017רשימת מינים נדירים* שהונבטו לראשונה בשנת  :5טבלה מס' 

 אנדמיות צורת חיים מספר אדום שם מדעי משפחה שם עברי
 H EI על סף איום Ferula orientalis סוככיים כלך שומרוני
  H על סף איום Oenanthe prolifera סוככיים יינית חרוזה
  A על סף איום Trifolium glomeratum פרפרניים תלתן מגובב
  T על סף איום Fraxinus syriaca זיתיים מילה סורית
  C סף איום על Suaeda vera סלקיים אוכם אמיתי
  Asphodelus refractus 3.2 G שושניים עירית נטויה

 Eriolobus trilobatus 3.2 T ET ורדניים חוזרר החורש
  Linum maritimum 5.3 H פשתיים פשתת החוף
סכנת הכחדה  Asplenium sagittatum אספלניים גריזית נאה

 חמורה
H  

 . 1999*לפי פרגמן וחובריו 
 =עץ. T=גיאופיט, G=עשבוני רב שנתי, H=חד שנתי, Aצורת חיים: 

= ישראל סוריה ולבנון, ES= ישראל וקפריסין, EY= חוף ישראל סיני וחוף דרום לבנון, EC=ישראל, EIאנדמיות: 
ELישראל ולבנון= 
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 ריבוי צמחים נדירים מזרעים שהופקדו בבנק הגנים

או בגנים בוטנים( הוא  בגן ההצלה של בנק הגניםגידולם הטבעי )מטרת הריבוי המבוקר של מינים נדירים שלא בבית 

להגדיל את כמות הזרעים ממינים שמצאי הזרעים שלהם קטן מאוד אם בשל קושי באיסוף או היצע זרעים נמוך 

וודאי אנחנו מנביטים ומגדלים צמחים  ואינהמין שנאסף  יהויזבהם לשם יצירת גרעין רביה עתידי. בנוסף, במקרים 

 בודדים לצורכי הגדרה ותיעוד. 

לאתר מינים שיש צורך בריבוי שלהם נעזרנו במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים הכולל את נתוני האיסוף, בכדי 

 הניקוי ומספר הזרעים החיוניים בכל דוגמא. 

 הקריטריונים לבחירת המינים לריבוי היו:

 .לצרכי השבה או מחקרנחיצות  .1

 מין שזרעיו ניתנים לשימור בהקפאה ויבוש לאורך שנים. )מין אורתודוכסי( .2

 מין נדיר, אנדמי, או על סף הכחדה. .3

 מספר הזרעים מאיסוף בבר מצומצם  .4

 מין שקשה לאסוף אותו בבר מפאת מגבלות פיזיולוגיות או טכניות .5

 המלצת אוספים ומומחים. .6

 
  הליך הריבוי  כלל:

 אקראי של זרעים מדוגמת המקור. דיגום .א

 הנבטת כל מין על מצע גידול מתאים בתנאים מבוקרים )אור וטמפרטורה(. .ב

לילה וטמפרטורה להקשחה \העתקת הנבטים מהמצע הראשוני לתערובת קרקע בעציצים בחדר מבוקר יום .ג

 ראשונית.

 צמחים שהוציאו  עלים ראשונים הועברו להקשחה שניונית בבית רשת חיצוני. .ד

 .לערוגות בשדהכל צמח שביסס את שורשיו הועתק  .ה

 

בשנים האחרונות נתקלנו בפגיעה קשה של חולדים וחיות בר אחרות בצמחים הפזורים בערוגות. כדי להתמודד עם 

כך בנינו ערוגות מיוחדות. ייחודן בכך שהן מעוגנות בקרקע אך בסיסן הוא רשת מתכת המונעת חדירת חולדים. 

פלסטיק קשיח שמונע גישה של חיות בר לצמחים בנקל ומאפשר ת דפנות מוגבהות העשויות בנוסף הערוגות בעלו

 החלפת מצע הגידול כתלות בסוג הקרקע בבית גידולו המקורי של המין במידת הצורך. 

 

כן, ניתנו תנאי  -רווחים התואמים את גודלו המשוער של הצמח הבוגר. כמומהשתילים נשתלו בערוגות ב .ו

 דליה למינים שזה אופן הצימוח שלהם בבר. או ה\הצללה ו

במהלך עונת הגידול בוצע מעקב וניטור אחר שלבי התפתחות הצמחים, פריחה והבשלת הזרעים. כל הנתונים  .ז

 רוכזו והוזנו למאגר המידע הממוחשב של הבנק. 

י או השקיה ממוקדת ניתנה רק במידת הצורך. טיפול ממוקד בעשבים שוטים בוצע באמצעות ניכוש ידנ .ח

 תיחוח הקרקע בלבד.

במידת האפשר יובש צמח בוגר אחד מכל מין לצורך תיעוד המין. הצמחים המיובשים הופקדו בעשבייה  .ט

 הלאומית בירושלים.

( C4)°( וטמפרטורה 15%הזרעים נאספו במספר מחזורים, בכפוף לקצב הבשלתם ואופסנו בתנאי לחות ) .י

 מבוקרים.
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 הזרעים נוקו, נספרו, איכותם הוערכה, יובשו ולבסוף נארזו והועברו לאחסון בחדרי הקירור של הבנק.   .יא

. חלק מהדוגמאות עדיין 6מופיעה בטבלה מס'  2017למטרת ריבוי במהלך שנת  בגן ההצלהרשימת המינים שגודלו 

 בשלבי ניקוי במעבדה ולכן לא כל הפרטים בידינו.

 

 
 

 של בנק הגנים.ההצלה  גןבלמטרת ריבוי  2017-רשימת המינים האדומים שהונבטו ב : 6טבלה מס' 

 
 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  * 
 
 

מינים אדומים. המינים זקן התיש המדברי  4  2017סה"כ גידלנו בריבוי מבוקר בחלקת ההצלה של בנק הגנים בשנת 

שיבולת הם מינים רב שנתיים ואינם פורחים בשנתם הראשונה ולפיכך אנו מצפים שיחנטו זרעים במהלך -וקדד קצר

חונים הועברו לגן מקלט של רט"ג כמתואר שיבולת הונבטו זרעים נוספים והצמ-השנים הבאות. מהמין קדד קצר

 .  7בטבלה 

 

. הפרטים הועברו להמשך כריך שעירפרטים של המין האדום  7, נמסרו לידנו ע"י יפתח סיני מרט"ג, 2011בנובמבר 

זרעים כל הבגן ההצלה של בנק הגנים. התהליך ארך כשש שנים במהלכו מידי שנה נאספו גידול לצורך איסוף זרעים 

זרעים חיוניים. שיתוף הפעולה המוצלח,  356,050כמות של  וברשותנוהריבוי בהצלחה הסתיים השנה  מכל הפרטים.

  בבנק הגנים כיום לשימור ארוך טווח ויכולה לשמש לפעולות נוספות של הצלת המין.מופקדת הביא לכך שהדוגמא 

 

בנוסף במהלך שנה זו הנביט וגידל בנק הגנים צמחונים של מינים אדומים שייעודם היה השבה לבר או שתילה בגני 

מין שהושב לבר היה מרווה מרושתת שהוא עשב רב שנתי נדיר הגדל באתרים בודדים ה(. 7מקלט של רט"ג )טבלה 

בצפון הארץ אולם עקב אירועי שריפה ורעיה מסיבית של בקר הידלדלו אוכלוסיותיו בשנים האחרונות בבר והיה 

לגן הבוטני  צורך באישושם לאלתר. שאר המינים שגודלו נשלחו לגני המקלט של נבי סמואל, וחי רמון לשתילה או

בהר הצופים שגידל חלק מהמינים עד בגרות שלאחריה הועברו גם פרטים אלה לשתילה בגני המקלט. במסגרת 

פרויקט משותף עם בית הספר החקלאי הכפר הירוק לריבוי מינים נדירים והשבתם באזור השרון הונבטו ויוצרו 

 ידול. צמחונים של המין אשבל השדה שהועברו לשטחי בית הספר להמשך ג

 

 

 

 שם המין
 

 שם מדעי
 

מספר 
מספר  אזור איסוף דוגמא

 אדום*
מספר זרעים 
 שנאספו מהבר

מספר זרעים 
 לאחר ריבוי

 Trifolium תלתן ישראלי 
israeliticum 26678  39332 282 4.2 השומרוןהרי 

 27826 51 4.2 חרמון Vicia cypria  22336 בקית קפריסין
 

זקן התיש 
 המדברי

Tragopogon 
collinus  

 הר הנגב 20128
3.7 569 

רב שנתי, אינו 
פורח בשנה 

 הראשונה

-קדד קצר
 שיבולת 

Astragalus 
brachystachys  24868/

 מדבר שומרון 23403
4.2 103/347 

רב שנתי, אינו 
פורח בשנה 

 הראשונה
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ע"י בנק הגנים ונמסרו כשתילים להשבה לבר, לגני מקלט,  2017-רשימת המינים האדומים שהונבטו ב : 7טבלה מס' 
 לגן הבוטני בהר הצופים ולבית הספר הכפר הירוק למטרת שימור. 

 

 
 
 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  *

 .בגן ההצלה של בנק הגנים# מינים גיאופיטים שימסרו לשתילה בגני המקלט רק לאחר גידול ארוך טווח 
 

 

 2018תוכנית ריבוי לשנת 

להלן השיקולים . 2018תוכנית פעולה דומה למתואר למעלה ננקטה בבחירת המינים המתוכננים לריבוי במהלך שנת 

 .(8)טבלה  במהלך השנה הבאהבגן ההצלה של בנק הגנים ריבוי לאדומים הדירים והנמינים ה לבחירת

שאינו בנק  זרעים שנאספו בארץ ממקור אחרב נשתמשולכן מינים נדירים מאוד שלא הצלחנו עדיין לאתרם בבר 

באוסף מכון הדגנים  שמוריםגלומות ה-שועל שונת-שועל צמרית ושיבולת-דוגמה לכך הם המינים שיבולת. הגנים

  בסיועו של פרופסור גדעון לדזינסקי.באוניברסיטת תל אביב ונאספו בעבר 

הנכלל ברשימת המינים הנדירים מאוד של החרמון באתר דוגמת כלך החרמון  בעלי פוטנציאל רפואינדירים מינים 

שנות תחילת לא נצפה מ ברא. מין זה הידוע כמקור ליצור תרופה לחיזוק כוח הגהמינים בסכנת הכחדה של רט"ג

 בסקר  נצפו מספר פרטים על ידי אסף חיים באחד המורדות היורדים מהחרמון. 2017. בתחילת יוני בישראלתשעים ה

 שם המין
 

 שם מדעי
 

אזור איסוף  מספר דוגמא
 מהבר

מספר 
 אדום*

אתר להשבת 
 הצמחים

 מרווה
 מרושתת

Salvia sclarea  27397/23212 לבר באזור גליל  4.2 גליל עליון
 עליון מזרחי

אשבל 
 השדה

Stachys arvensis  22896 הכפר הירוק  4.2 השרון
 ולבר בשרון

דרום ומרכז  Capparis ramonensis  26648 צלף הרמון
גן מקלט חי  4.2 הנגב

 רמון
בולנתוס 

 גבעול-דק
Bolanthus filicaulis  25332 הגן הבוטני בהר  4.2 הרי שומרון

 הצופים
כנף -דו

 ריחני
Iberis odorata  24869 הגן הבוטני בהר  3.7 הרי שומרון

 הצופים

 Petrorhagia חלוק עבה
zoharyana  24486 הגן הבוטני בהר  3.2 הרי שומרון

 הצופים
אבובית 

 עדינה
Ziziphora tenuior  23742 הגן הבוטני בהר  6 הרי יהודה

 הצופים
דוגון 

 ירושלמי
Lachnophyllum 
noaeanum 22000 הגן הבוטני בהר  3.2 הרי שומרון

 הצופים
נץ חלב חום 

# 
Ornithogalum 
fuscescens 25097 גן מקלט ציפורי 3.7 גליל תחתון 

חלב חום -נץ
# 

Ornithogalum 
fuscescens  22825 גן מקלט נבי  3.7 מדבר שומרון

 סמואל
יעל -קרן

 סורית
Chorispora 
purpurascens  23704 גן מקלט נבי  3.2 הרי יהודה

 סמואל
פרית -דו

 מכורבלת
Aethionema carneum  25064 גן מקלט נבי  4.2 הרי שומרון

 סמואל
דרדר 

 אשקלון
Centaurea ascalonica  22815 גן מקלט נבי  4.2 מדבר שומרון

 סמואל
-קדד קצר
 שיבולת

Astragalus 
brachystachys  24868/23403 גן מקלט נבי  4.2 מדבר שומרון

 סמואל
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בתיאום עם הגן  .בעלי פרחיםהיו מתוכם  16-פרטים ש 28-כבמקום שערך צוות הגן הבוטני של גבעת רם נמצאו 

שלאחריו יונבטו צמחים שחלקם יועברו לגן הבוטני  הבוטני נקבע שבנק הגנים יבצע את איסוף הזרעים )ע"י רן לוטן(

 להמשך גידול וחלקם ישמשו לריבוי למטרת יצור זרעים בגן ההצלה של בנק הגנים.

באזור הר  2017באפריל שמצא דודי ריבנר  השנה נרבה את המין שביט חבשי. מינים נדירים מאוד של אזור אילת

שבנק  נקבעבשיתוף פעולה עם רט"ג  זה שלא נצפה שנים רבות, היה בגדר ספק נכחד.אדום מין  צפחות בהרי אילת.

ללמוד את אותו במגמה  נגדל 2018. בשנת )ע"י דפנה כרמלי(מהבר איסוף זרעיו ל הגורם הבלעדיהגנים יהיה 

גם וכמקור לשימור בבנק ישמשו בהמשך  הםתפתחו יזרעים ומידה . בפרוטוקול הנביטהלפענח את הפנולוגיה שלו ו

 להעברה לגנים בוטניים ובמידת הצורך גם השבה לגני מקלט ולבר. עתודהכ

השנה במסגרת פרויקט לאיסופי חירום . הםשל זרעי יהוודאהוי ימינים נדירים בעלי כמות זרעים קטנה שיש ספק בז

טופח בעיר מעלות.  בבניההמשרד לאיכות הסביבה אספנו זרעים של טופח חד שנתי מאזור מאתרים מופרים במימון 

הצמחים בסכנת הכחדה מין נדיר מאוד באתר מוגדר כהוא גם ולמיני טופח תרבותיים ב בר רוחד שנתי נחשב ק

בבחינת הזרעים תרמילים בודדים. להפתעתנו נשא שכל צמח בלבד פרטים  5 מצא רן לוטןבאתר במעלות בישראל. 

כדי להסיר ספק מחשש לזיהום לפיכך מופעים שונים וברורים.  2במעבדת הניקוי בבנק הגנים התברר לזרעים יש 

 נגדל מין זה השנה לריבוי.לשימור מספקת זרעים  כמותממין אחר וגם כדי להבטיח בזרעים 

 

 .2018-רשימת המינים שמתוכננים להנבטה למטרת ריבוי בחלקת ההצלה שבמכון וולקני ב :8טבלה מס' 

 
 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  *              

 

 

 

 

 

 

 שם מדעי שם המין בעברית
  מספר אדום/ נדירות * אתר איסוף בבר מספר דוגמא 

 

ברשימת המינים  חרמוןהר  Ferula hermonis 27692 כלך חרמוני
 הנדירים מאד בחרמון

ברשימת המינים  צפון ומערב הנגב Avena eriantha 304237 שועל צמרית-שיבולת
 הנדירים מאד בישראל

 שועל צמרית-שיבולת
Avena eriantha 

 צפון ומערב הנגב 304236
ברשימת המינים 

 הנדירים מאד בישראל

ברשימת המינים  צפון ומערב הנגב Avena eriantha 304235 שועל צמרית-שיבולת
 הנדירים מאד בישראל

ברשימת המינים  הרי יהודה Avena eriantha 304234 שועל צמרית-שיבולת
 הנדירים מאד בישראל

-שועל שונת-שיבולת
 גלומות

Avena clauda 304233 4.2 הרי יהודה 
-שועל שונת-שיבולת

 גלומות
Avena clauda 304232 4.2 הרי יהודה 

ברשימת המינים  גליל עליון Lathyrus annuus 27643 שנתי-טופח חד
 הנדירים מאד בישראל

 Cometes שביט חבשי
abyssinica 27587 3.7 אילת 
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 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני

State of Israel 
Ministry of Agriculture  
and Rural Development 
Agricultural Research Organization 

 

במסגרת הפרויקט שמטרתו שימור צמחים נדירים בגני מקלט של רט"ג ננביט ונגדל השנה מינים נוספים המיועדים 

(. לפעילות המשותפת עם הכפר הירוק להשבת מינים לבר בשרון נבחר השנה המין שרוכנית 9שם לשתילה )טבלה 

ה מאוכלוסיית בריכת החורף בפאתי חדרה שהוכחדה בפעילות בינוי ופיתוח ארצישראלית. מקור הזרעים לריבוי ז

 בשנה שעברה.

 
ולפרויקט  רשימת המינים המתוכננים להנבטה ע"י בנק הגנים, למטרת מסירה לגני מקלט שונים :9טבלה מס' 

 .   2018-ההשבה לבר בשיתוף הכפר הירוק ב

 
 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  *                 
 .בגן ההצלה של בנק הגניםשימסרו לשתילה בגני המקלט רק לאחר גידול ארוך טווח # מינים גיאופיטים                 

 
הינן בגדר המלצה והמספר הסופי וכן בחירת המינים לריבוי וצמחונים להשבה,  8-9הרשימות המופיעות בטבלאות 

 .2018קביעת גובה מענק המחקר לשנת ייקבע בתאום עם רט"ג לאחר 

 

 שם מדעי שם המין בעברית
 אתר איסוף בבר מספר דוגמא 

מספר אדום/ 
 נדירות*

 
 3.2 מדבר שומרון Phlomis pungens 27671 שלהבית הגלגל

 4.2 דרום ומרכז הנגב Capparis ramonensis 26648 צלף הרמון

 .Haplophyllum poorei C פיגמית פור
C. Townsend 26401 3.2 הר הנגב 

 כלך נגבי

Ferula negevensis 

 הר הנגב 26390

ברשימת 
המינים 

האנדמיים 
 לישראל

 4.2 הרי שומרון Bolanthus filicaulis 25332 גבעול-בולנתוס דק
-עבתדמומית 

 שיבולת
Adonis aestivalis 24913 4.2 הרי יהודה 

 צבעוני ססגוני

Tulipa polychroma 

 הר הנגב 23547

ברשימת 
המינים 
הנדירים 

מאוד 
 בישראל

 Lachnophyllum דוגון ירושלמי
noaeanum 22000 3.2 הרי שומרון 

 3.7 הר הנגב Ferula daninii 20139 כלך דנין
שרוכנית 

 ארצישראלית
Corrigiola palaestina 26937 5.3 השרון 

 Ornithogalum נץ חלב חום #
fuscescens 25097 3.7 גליל תחתון 

 Ornithogalum חלב חום #-נץ
fuscescens 22825 3.7 מדבר שומרון 

mailto:einavm@volcani.agri.gov.il
https://redlist.parks.org.il/

