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 2017לשנת  סופי ח“דו
 באזורים מופרים ישראל צמחיית של הגנטי המגוון שימור

Genetic conservation of the native Israeli flora in disturbed areas 
 וולקני מכון החקלאי המחקר מנהל ם הישראלי, הגני בנק

 :מגישים
 שדה, אנדריי בירמן,  אלון זינגר, דקלה ליפשיץ, תומר פרג', סיון גולן, דנה בר, יעל

 עינב מייזליש גתי
 

 תקציר

מהותו של מיזם זה הוא איסוף ושימור זרעים של צמחי בר מאזורים פתוחים שעקב פעילות פיתוח אינטנסיבית 

 עתידים להפוך בשנים הקרובות לאזורים מופרים.

ולם מאידך מאיימים באופן גידול מואץ באוכלוסייה המלווה בתהליכי עיור ובניה אופייניים לעולם המודרני א

קבוע על בתי הגידול הטבעיים תוך הסבת נזק בלתי הפיך לצמחיה המקומית. בנק הגנים פועל בנחישות לשימור 

השונות הגנטית של צמחיית הבר המגוונת של א"י באמצעות הקמת מאגר גנטי לשימוש עתידי. בדוח שלהלן 

 רים שונים מטיפוס זה בישראל.מתוארת פעילות האיסוף והשימור שבוצעה בחמישה את

 

 :הבאים והשלבים היעדים נקבעו הפרויקט בתכנית

 

 :אופרטיבי יעד

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

 .האדם ידי מופרים על

 

 :הפרויקט שלבי

 באזורי האדם פעילות לאיסוף: קריטריונים )ומינים אזורים(ום איתור יעדים המתאימים לביצוע איסופי החיר

ופיתוח באזור היעד, אופי הצומח באותו  בינוי מפעילות הסביבתי כתוצאה האיום או דרגת הפגיעה ,לאיסוף היעד

 .אזור

שאותרו כמתאימים לקריטריונים בסעיף הקודם בדגש על מינים  בשטחים יתרכז - זרעים איסופי ביצוע

ניים לאזור והם בחזקת נדירים, אנדמיים, בסכנת הכחדה, בעלי ערך כלכלי או מינים שאינם שמורים האופיי

 בתכנית השנה השתתפו באיסוף הבוטנאים רן לוטן ועפרה פרידמן. באוסף בנק הגנים. 

 .לקניוו מכון הגנים, בבנק הנהוגים מקצועיים פרוטוקולים פי על ושימור הזרעים יבוש ניקוי - בזרעים טיפול
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 2017 לשנת פעילות סופי דוח

 :איתור יעדים לביצוע איסופי החירום

איתור היעדים לאיסוף השנה הייתה לראשונה על פי אמות מידה שאפשרו בחירת היעדים המתאימים ביותר 

 לאיסופי החירום מחד תוך העדפת אתרים בהם טרם התחילו פעולות הפיתוח מאידך.

כלל את רשימת מיני הצמחים הקיימים באוסף בנק הגנים, מינים בעלי ערכיות גבוהה בעזרת מודל מתמטי ש

נסרקו כל  -BioGIS)לשימוש האדם, מינים נדירים ובסכנת הכחדה בהשוואה לתפוצתם ופיזורם במרחב )מאגר ה

ציאלים תוכניות התב"ע הארציות המאושרות בישראל וסינונו בהתאם לקריטריונים הנ"ל. רשימת האתרים הפוטנ

לאחר לאיסוף הועברו לרשות צוות בנק הגנים שסרק את האתרים ובחר חמישה אתרים מתאימים לאיסוף השנה 

 .אגף שטחים פתוחים–אישור המשרד להגנת הסביבה 

 

 האזורים שנדגמו:

 צפון נהריה-פיתוח חוף אכזיב

ומפעל האזבסט איתנית.  בסוף  אזור בגבולה הצפוני של נהריה. בעבר שכנו במקום מפעלי הטקסטיל מולר ודלתא

המפעלים נסגרו והשטח נותר ריק. כעת לאחר שמסתיים פרויקט סילוק פסולת האזבסט מהאזור  90-שנות ה

תכניות בניה.  שכונה של רבי קומות )פרויקט אכזיב( והמשכה של טיילת נהריה שתכלול מתקני  2מתוכננים באתר 

יחודו של האזור הוא רצועה רחבה ולא מופרת של חול זיפזיף )נודד  חוף ותיירות שונים שתוקם בין השכונה לים.

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.

  35 06 05מזרח   33 02 30נ.צ. מרכזי באתר: צפון 
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 צפון הגולן-עמק הרוחות-הקמת טורבינות רוח

-בהחלטת ממשלה נקבע שבצפון הגולן יוקמו טורבינות רוח ליצור חשמל. הטורבינות ימוקמו באשכולות מבוקעתא

צומת השריון בדרום. רוב הטורבינות מתוכננות לקום בשטחים חקלאים וחלקן גם -אודם בצפון ועד אורטל

בין האזורים החקלאים(. בסקר שביצע צוות בנק הגנים בתחומי התוכנית בשטחים פתוחים למחצה )שטחים ש

 אותר אזור מתאים לאיסוף צפוונית מזרחית לצומת השריון, בצפון הגולן.

השטח שאותר שימש בעבר כשדה חקלאי אך ננטש וכיום הוא מובר. האזור מאופיין בקרקע בזלתית שבה גדלים 

לשטח לאחר שהפעילות החקלאית פסקה. במקום מספר מינים נדירים, צמחים חד שנתיים מקומיים רבים שחדרו 

 מינים האופייניים לגולן וגם מינים בעלי פוטנציאל לתועלת האדם. 

 

  35 45 01מזרח   33 03 45נ.צ. מרכזי באתר: צפון 
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 פיתוח מחצבת טריפי בשומרון

 ם השומרון.מחצבה הממוקמת בין הישובים דיר דיבואן, ביתין ועפרה בדרו

, הציר המרכזי 60המחצבה פעילה מתחילת שנות האלפיים שלאחרונה נפרצה דרך שתחבר אותה לכביש 

שבשומרון. האזור מאופיין בצומח חורש ובתה של ההר הגבוה הגדל על קרקע עמוקה מטיפוס טרה רוסה. אזור זה 

המעבר לחקלאות אינטנסיבית. יש  משופע במינים נדירים רבים שנעלמו מאזורים אחרים בארץ בעיקר בעקבות

 חשש שפריצת כביש הגישה למחצבה תפגע במינים המקומיים ותגרום לקיטוע של האוכלוסיות.

 

 35 15 18מזרח  31 55 54נ.צ. מרכזי באתר: צפון 
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להקמת שכונת  אזור במבואות המערביים, בפאתי העיר מודיעין שמיועד – הקמת שכונת מורשת במודיעין, שומרון

 יחידות דיור מוגן ויעודי קרקע נלווים עבור מסחר ותעסוקה.  300יח"ד +  4,200-מגורים בהיקף של כ

המבנה הטופוגרפי של השטח כולל מספר גבעות שאחת מהן כוללת שרידים ארכיאולוגים. השטח מצוי תחת משטר 

צה ונמוכה. סוג הקרקע באזור היא רנדזינה רעית בקר רציף ולכן רוב הצמחייה הרב שנתית )בעיקר העצים( קצו

בהירה המאופיינת  בצמחיית גריגה ובתה ים תיכונית במפנה הצפוני  וצמחיית בתת ספר בדרומי. האזור עשיר 

 במינים של אזור ההר הנמוך ומתאפיין במינים רבים שהם בעלי פוטנציאל לתועלת האדם. 

 

  34 59 07מזרח  31 54 11נ.צ. מרכזי באתר: צפון 
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. תוכנית להקמת שכונת מגורים אזור שפלת יהודה-הקמת שכונה חדשה בדרום מזרח בית שמש )רמת בית שמש(

יחידות דיור ברמת בית שמש. בעבר אזור זה כוסה חורש טבעי שחצץ בין בית שמש לקיבוץ נתיב הל"ה.  3270 -בת כ

עד לבניה בעתיד הקרוב. האזור אותו בחנו מאופיין בשני כיום רוב האזור בתכנון לבניה ואנו בחרנו קטע שמיו

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 

ארכאולוגי גדול )תל נטיף( בו גדלים בעיקר צמחי מעזבות. כל האזור להוציא את חלקו המערבי  מזרחי מצוי אתר

מצוי תחת לחץ רעיה מתמיד של עיזים וכבשים. טיפוס הקרקע האופייני לאזור הוא רנדזינה בהירה המצויה מעל 

הרך ונפוצים בעיקר  תשתית של גיר רך. בסקר שערכנו במקום נמצאו מינים שונים הייחודיים לתשתית הגיר

 באזורים אלה. 

 

 34 59 30מזרח  31 41 44נ.צ. מרכזי באתר: צפון 
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 :זרעים איסוף

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

  .הגנים בבנק בעבר הופקדו שלא למינים אוכלוסיות וכן נדירים מינים ,האדם לתועלת

 ,המין על מפורט במידע ולוו הגנים בנק של וההנחיות העבודה נוהל פי - על בוטנאים מומחים י"ע נאספו הזרעים

 .הלאומית העשבייה עבור  )ייבוש(עדות  עם דף יחד הגידול ובית האוכלוסייה

 

 :בזרעים טיפול

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

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

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

 (.1מפורטים בטבלה שלהלן )טבלה שנאספו לפרוייקט זה, 

 

 מבוקרים בתנאים זרעים הנבטת

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

 תנארז דוגמא - תת  ים,הגנ בבנק לשימור הנאספות הזרעים דוגמאותמכל  ה. ואיכות הדוגמא טיב לצורך בדיקת

 .הגנים בנק של השימור בפרוטוקולי שנדרש  כפי בעתיד הזרעים בדיקת חיוניות עבור בנפרד

 

 הפרויקט במסגרת שנאספו המינים 1: טבלה
 :צפון נהריה-חוף אכזיב
 שם המין

 
 מספר
 אדום

 

 דוגמת שימושים
 עשבייה

 מספר
 זרעים

 
 30650 2  0 לחך בשרני

לוטוס 
 13359 3  0 מכסיף

 66781 2  3.2 סיסן זוני
מרסיה 

 15462 2  3.7 זעירה
צפורנית 

-גדולת
 7172 1  5.3 שיניים

 48383 2  3.7 גומא שרוני
ציפורנית 

 16338 2  0 בשרנית
חוד -תלת

 50127 2  3.7 מבריק
 3961 2  0 גזרנית החוף

קוטנדיה 
 4644 2  3.7 חופית

מנתור 
-שלושת

 1651 3  0 החודים
 1362 2  0 חבלבל החוף
 Forage and Fodder plants 0 30515 0 אספסת הים

ציפורנית 
 9400 0  4.2 חופית

חרחבינה 
 Vegetable, Salad plants and Tubers, Medicinal plants 2 17033 3.7 חופית
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 בניקיון Medicinal plants 1 0 לבנונית ימית
 Ornamentals 2 5034 0 לפופית החוף

ארכובית 
 10105 2  3.7 החוף

אספסת 
 Forage and Fodder plants 2 15952 0 החוף

 
 
 

 עמק הרוחות, אורטל, צפון הגולן:
 שם המין

 
 מספר
 אדום

 

 דוגמת שימושים
 עשבייה

 מספר
 זרעים

 

 4909 0  0 קחוון חברוני
איסטיס 

 0 מצוי
Medicinal plants, Vegetable, Salad plants and Tubers, 

Honey  2 9279 
עטיינית 

 בניקיון 2  4.2 ארוכה
-משקפי
 בניקיון 2  0 הזקנה

קרניים -דל
 בניקיון 2  0 כרמלי

-תורמוס צר
 Medicinal plants, Forage and fodder, legume plants 2 1012 0 עלים

-תלתן דל
 Forage and Fodder plants 2 5880 0 פרחים
ניסנית 
 5823 1  0 סורית

 10341 2  0 תלתן נחות
קרדריה 

 812 2  0 מצויה
עכבר -זנב

 90900 2  3.2 פעוט
 בניקיון 3  0 נשרן שעיר

חרצית 
 Ornamentals plants 2 24757 0 השדות

 בניקיון 2  0 חטוטרן מצוי
-שנית שוות

 155382 3  0 שיניים
 Vegetable, Salad plants and Tubers 3 36268 0 צנון פגיוני

תורמוס 
 Medicinal plants, Ornamentals plants. 2 1467 0 ההרים 

 
 מחצבת טריפי בשומרון:

 שם המין
 

 מספר
 אדום

 

 דוגמת שימושים
 עשבייה

 מספר
 זרעים

 
מרות 

 Ornamentals plants 0 543 0 ירושלים 
סייפן 

 בניקיון Ornamentals plants 0 0 התבואה
זמזומית 
 202 0  3.1 מפושקת

 בניקיון 0  0 זון מרצעני
 28 0  3.1 מרווה סורית
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 Honey 2 783 3.1 שלמון סורי
מורית 
 734 0  3.1 קלוטה

אספסת 
 Forage and Fodder plants 2 1475 0 גלגלית

ליסיאה 
 1136 0  3.2 סורית

טורגניה 
 510 0  3.2 עלים-רחבת

-טופח ארוך
 950 1  0 עמוד

 1024 2  0 קצח הציפורן
חריריים 

 574 2  0 מצויים
אספקלרית 

 434 2  3.2 הכלאיים
 Medicinal plants 2 596 0 נורית השדה

פעמונית 
 23697 2  0 ירושלים

 Ornamentals 0 75 3.7 כנף ריחני-דו
 Forage and Fodder plants 2 205 0 אספסת בלנש

ציפורנית 
 556 0  0 מחורטת
פעמונית 

 Ornamentals 0 17768 0 זיפנית
סבונית 

 Medicinal plants 1 637 0 השדה
רבולתן כ

 Vegetable, Salad plants and Tubers 0 233 0 השדות
מניפנית 
 361 0  3.2 איברית

הרדופנין 
 Vegetable, Salad plants and Tubers  0 1221 0 הציצית

אספסת 
 בניקיון Forage and Fodder plants 0 0 עדשתית
דמומית 

 Medicinal plants 3 189 0 ארצישראלית
ורבורגינת 

 2412 0  4.7 יפקטור
חספסנית 

 3383 0  0 השדה
 

 שכונת מורשת במבואות המערביים של מודיעין:
 שם המין

 
 מספר
 אדום

 

 דוגמת שימושים
 עשבייה

 מספר
 זרעים

 
 Medicinal plants, Spice, perfume and tea, aroma plants 2 34748 0 פיגם מצוי
 Medicinal plants, Spice, perfume and tea, aroma plants 2 11124 0 פיגם מצוי
שלהבית 

 8154 2  0 דביקה
 27265 2  0 שום ירקרק

 1876 0  0 געדת החורש
 Medicinal plants, Ornamentals 2 1271 0 קוציץ סורי

 Ornamentals, Honey, spice, perfume and tea plants. 2 8812 0 מרוות יהודה
זוטה 

 Medicinal plants 2 19490 0 מעורקת

mailto:einavm@volcani.agri.gov.il


  

Dr. Einav Mayzlish Gati, Israel Plant Gene Bank. ARO Volcani Center.  68 HaMaccabim Road P.O.B 15159 Rishon 

LeZion. 7505101 ISRAEL. Tel: 972-3-9683896, Fax: 972-3-9683895 

E-mail: einavm@volcani.agri.gov.il 

 מדינת ישראל

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ולקנימנהל המחקר החקלאי מרכז ו

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

שעורת 
 Grain plants. 2 5159 0 הבולבוסים

פעמונית 
 14896 2  0 ירושלים

 Cereals 2 2367 0 חיטת הבר
אלקנה 
 717 5  0 סמורה

 892 2  0 אשבל מעורק
חמצה 
 בניקיון Medicinal plants 1 0 שסועה

 58750 0  0 פרג זיפני
שלחופן 

 1250 0  0 קרומי
זקניים 

-כפולי
 2953 2  0 שיבולים

-ברומית זנב
 6985 2  0 השועל

שעורת 
 Medicinal plants, Grain plants 2 8064 0 התבור

 
 דרום מזרח בית שמש, רמת בית שמש:

 שם המין
 

 מספר
 אדום

 

 דוגמת שימושים
 עשבייה

 מספר
 זרעים

 
 Spice, perfume and tea plants. 2 69063 0 געדה מצויה

 Spice, Perfume, and Tea plants, Honey 2 46649 0 אזוב מצוי
צתרנית 
 Medicinal, spice, perfume, tea and aroma plants 2 17314 0 משובלת

 Medicinal plants 2 586 0 ספלול השדה
 Medicinal plants 2 39874 0 חוחן הקנרס 

קערורית 
 4456 0  0 סגולה

ציפורנית 
 152 0  0 נפוחה

המכבים -דם
 בניקיון Ornamentals plants 2 0 האדום

 14124 2  0 כמנון כרתי
הכלב -זנב

 3373 2  0 הדוקרני
פעמונית 

 Ornamentals plants 0 68659 0 קיפחת
לוטמית 

 Medicinal plants 2 42850 0 דביקה
-דרדר גדול

 Honey 2 1792 0 פרחים
מרווה 
 Honey, Spice, perfume and tea, ornamentals plants. 2 18521 0 ריחנית
מרווה 

 Medicinal plants, Spice, Perfume, and Tea plants, Honey  3 9695 0 משולשת
זקניים 

-כפולי
 בניקיון 2  0 שיבולים

 505 2  0 לוטוס יהודה
זלזלת 

 Medicinal plants, Ornamentals plants 0 4999 0 הקנוקנות
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נוצנית 
 Medicinal plants 2 2229 0 כדורית

 

 .שונים מינים 99 ל השייכים איסופים 102 זו בשנה הפרויקט במסגרת נאספו כ“סה

  2 בטבלה מוצגת האזורים פי על האיסופים התפלגות

 איסוף אזורי פי על בחתך הפרויקט במסגרת שנאספו המינים :2 טבלה

 מספר המינים שנאספו מספר האיסופים אזור האיסוף

 19 19 צפון נהריה

 18 19 מודיעין

 28 28 בת טריפימחצ

 19 19 רמת  בית שמש

 17 17 צפון הגולן

 

הם נדירים  3-ו) 3.2מעל  אדום ערך-מינים בסכנת הכחדה(הם של מינים אדומים  17 ,שנאספו המינים כלל מתוך

תוארו כנדירים או על סף איום  אך בסכנת הכחדה  שאינם למינים הגנים בבנק שניתנו ערכים- 0.5-3.1, אדום ערך(

 עליונה באיסופם חשיבות רואים אנו ((.2011; 2007וחובריו. ) שמידע י"ב ע-כרך א ו האדום הספר פחיבנס

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

, אנו מחפשים לשימור בבנק בנוסף על מינים אלו .מואצות והפרה פיתוח פעילויות עקב שלמות אוכלוסיות לאיבוד

הגנים גם מינים שיש להם ערך כלכלי לאדם כדוגמת צמחי מרפא או צמחי בר קרובי תרבות ואף אלו נכללים 

ראוי לציין שאזורים המיועדים לפיתוח במפות התפוצה של המודל בבואנו לבחור את המקומות המיועדים לאיסוף. 

הרכב הצומח הייחודי להם, לא תמיד יהיו כאלה בפועל באותה שנה  מבחינת  hot spotועולים במודל ככאלה בעלי 

ישנם מספר רב של משתנים המשפיעים על הרכב הצומח באותה השנה ובעיקר המשקעים של השנה  בה נבדוק. 

נבחרים בסופו של דבר במספר אתרים ומסייר סיור מקדים בתחילת כל עונה, צוות בנק הגנים . הקודמת והנוכחית

אך נמצאו פי תצפיות בשטח באותה השנה. באזורים שנבחרו, גם אם לא היו צמחים בסכנת הכחדה  אזור עלה

 לאיסוף.האזור יבחר אחרים שאין לנו אותם בבנק או שיש להם תפקיד חשוב אחר )כפי שהוגדר מעלה(  מינים

 הלאומית בעשבייה ולשמירה המין זיהוי לאישור שהועברו עשבייה בדוגמאות לוו ,שנאספו הדוגמאות

 .מהמינים  75 עבור עשבייה דוגמאות נאספו כ סה"  .באוניברסיטה העברית בירושלים

מתוכם אף נארזו והועברו להקפאה ארוכת טווח במתקני בנק  24-נוקו ו 2017-מדוגמאות הזרעים שנאספו ב 90

של העונה והליך  דוגמאות זרעים שנאספו בשלב מאוחר 12. 1הגנים. מספר הזרעים בכל דוגמא מוצג בטבלה 

 .2018ההבשלה של הזרעים טרם הסתיים ינוקו בהמשך העונה ויארזו במהלך שנת 

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

נים אלה יהוו חלק מתכנית בעיקר של מינים בסכנת הכחדה שאוכלוסיותיהם בבר קטנות יחסית. איסופים של מי

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

 

 

 סיכום ומסקנות

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

 סוף נכון ומבוקר של זרעים מאוכלוסיות הצמחים בבתי גידול אלה.מוקדמים ולהתכונן מבעוד מועד לאי

הפורמט שיצר בנק הגנים לאיתור אזורים אלה השנה הוכיח את עצמו ובאמצעותו יכולנו לאתר לאסוף ולשמר 

 בזמן אמת זרעים מאזורים בעלי אופי גנטי ייחודי המצויים על סף פיתוח מידי.
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לגבי תכניות פיתוח עתידיות, דבר שיעזור לנו מאוד בשיפור  מקדימהציה אנו רואים צורך רב בהעברת אינפורמ

 רב חשיבות מהטבע הישראלי. תגנטי שונותשפתחנו ובכך ימנע פגיעה והיעלמות של  המודל

בישראל תהליכי אורבניזציה מואצים ובכל שנה עולות מאות תוכניות חדשות לאישור. חלקן מתקבלות ומאושרות 

שיוצמדו לכל י בחירה של חמישה אזורים הוא המעט שניתן לעשות אך לא די בכך. סיקרי צומח ואחרות לא. ברור כ

להגיע בזמן לאתרים לפני  תוכנית מוגשת יחד עם אפשרות להוספת אזורים לאיסוף, יגבירו את היכולת שלנו

 שיופרו לתמיד.
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