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 תקציר 

לשימור פרויקט  במסגרתעם רשות הטבע והגנים  הפעולה של בנק הגנים שיתוףל שמיניתהזו השנה 

לצורכי גיבוי,  המינים הנ"ל היא שימור זרעים שלמטרת הפרויקט בסכנת הכחדה. ומינים מינים נדירים 

 לימוד הפנולוגיה וכמאגר זרעים לאישוש אוכלוסיות שנפגעו או השבה לטבע של מינים שנכחדו.

שמורים בבנק שבמקביל  אדומים שעדיין אינםונדירים איסוף מינים בהמשיך בנק הגנים להתמקד השנה 

 נעשה מאמץ לאסוף מינים שהופקדו בעבר בבנק מאזורים גיאוגרפים חדשים.

. ואלקנת הגליל שור נגבית-לשון ניםבהצלת המי סייע השנה בנק הגנים ט"גפי בקשת ר-עלבנוסף 

זרעים במידת  איסוף ות הבודדות של מינים אלו שנותרו בבר,מעקב אחר האוכלוסיהפעילות כללה 

של לשון  ם. הייחוריבמכון וולקניצמחי נוי לבמרכז הריבוי  ושרשוייחורים שהצמחונים מ הכנתוכן  האפשר

ואנו אוכלוסיית חדשה כעתודה ליסוד נשתלו בגן לאומי ממשית בשנה שעברה שרשו ושור נגבית שה

 .העוקבים אחר שרידות

  .מינים חדשים 4 לאוסףנה נוספו הששמינים אדומים,  282בנק הגנים ב הופקדועד כה 

דוגמאות  51 ,מינים נדירים 63דוגמאות של  69( תחילת דצמבר)עד  2015במהלך הופקדו בבנק סה"כ 

 .מינים אדומים 47של  היומתוכן 

 כמותם ואיכותם.בימים אלה אנחנו בעיצומה של פעילות הניקוי והטיפול בזרעים במטרה לבדוק את 

 והן הועברו לאריזה. הושלם ן, ניקיונכה עד טופלודוגמאות מה 68%

מינים  43מהם נדירים אדומים ומינים  96היחידה להנבטת זרעים של בנק הגנים  הנביטה השנהבנוסף 

 לראשונה. 2015שהונבטו בשנת 

( יםנדיר 2-מינים אדומים, ו 4מינים ) 6גודלו בריבוי מבוקר בחלקת ההצלה של בנק הגנים  2015במהלך 

 ריבוי מינים נדיריםלבמסגרת פרויקט משותף שגודל בבית הספר החקלאי הכפר הירוק  אחדמין ועוד 

 . השבתם לבר באזור השרוןלקראת 

שחלקם יונבטו מזרעים וחלקם בריבוי מינים נדירים ואדומים  7תוכנית הריבוי תכלול  2016שנת ב

כחלק משתוף הפעולה אחרים  מייחורים. מרבית המינים יגודלו במינהל המחקר החקלאי וחלקם באתרים

רט"ג ובית הספר החקלאי הכפר הירוק. מינים ראשונים מרשימה זו כבר הונבטו והנבטים נמצאים עם 

  ראשונית.ההקשחה הבשלב כעת 

 

 

 

 

 

 

 



 רקע

ישראל בהצומח הטבעי בישראל הוא מהמגוונים בעולם ליחידת שטח וידוע בחשיבותו במכלול העולמי. 

, טורני וסודני-אירנוערבי, -סהרו תיכוני,-בכפיפה אחת מינים האופייניים לטיפוסי צומח ים ניתן למצוא

איום  יחדיו יוצרים נמרצת אורבניתלצד פעילות  אקלים שינויי עולמי.ה תםגבול תפוצ זהומהם  רביםשל

מבוקר פיצול, שימוש לא ו כתוצאה מהרסהנפגעות טבעיות הצמחים הגידול ואוכלוסיות העל בתי 

  ועוד. במשאבי טבע, פלישה של מינים זרים

פורסמה בשנים האחרונות רשימת מיני הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  מגמה המסתמנתכהערכות ל

כרך א'  )להלן המינים האדומים( שיצאה בשני כרכים "הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל",

בהוצאת  2011ספיר -וכרך ב'  מאת אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן 2007מאת אבי שמידע וגדי פולק 

רשות הטבע והגנים. פרסום זה היווה את הבסיס לפרויקט הנ"ל שמטרתו המרכזית הייתה שימור 

 ות הטבע והגניםרשוחברו בנק הגנים  זובמסגרת . המינים האדומים והנדירים מחוץ לבית גידולם הטבעי

זרעים באיסוף  התמקדהעיקר הפעילות בפרויקט ש הנ"ל מיניםהשל  Ex-situשימור במאמץ משותף ל

. והפקדתם בבנק לשימור ארוך טווח מהבר, אנדמיים, ומינים המצויים בסכנת הכחדה מינים נדיריםשל 

הזרעים נאספו בידי צוות בוטנאים מומחים שעבד בכפוף לרשימות האיסוף וההנחיות שגיבש צוות בנק 

 הגנים לפרויקט הנ"ל. 

ניקוי והכנתם לשימור בבנק הגנים לתקופות ארוכות. מינים עם תום האיסוף, הטיפול בזרעים כלל 

הרבה או הקושי הטכני  מספר הזרעים שנאספו מהם מהבר היה מועט, אם מפאת נדירותםשנבחרים 

או באתרים תהליך ריבוי מבוקר בשדות מינהל המחקר החקלאי  עברה, דוגמא מזרעיהם פםבאיסו

פיתוחו של פרוטוקול הנבטה בעבור כל מין  ואלמטרת יצור זרעים. פועל יוצא של הליך ריבוי זה האחרים 

  במהלך עונת הגידול בשדה. שלווד( הפנולוגיה )מועד פריחה, מועד יצור זרעים, מחלות נלוות וע ולימוד

 

 

 מטרות

לאוכלוסיות  Ex-situכגיבוי  ומינים בסכנת הכחדה , אנדמייםמיני בר נדיריםזרעים של איסוף  .1

 טבעיות.

כבסיס ללימוד המינים וכמקור זרעים זמין של דוגמאות הזרעים בבנק הגנים ארוך טווח שימור  .2

 שאוכלוסייתם נפגעה בבר.לאישוש אוכלוסיות והשבת מינים נכחדים או 

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

 וליצור דוגמת זרעים נאותה לשימור ארוך טווח. ויש צורך להגדיל אותו  מספרם מועט 

 ר.יצירת מסת זרעים לשימול ל הנבטה למינים הנדירים כחלק מתהליך גידולםהכנת פרוטוקו .4

 . ברתיעוד הפנולוגיה של המינים כמידע חיוני ובסיסי לאפשרות השבה ל .5

הגברת שתוף הפעולה עם גופים נוספים לצורך חיזוק המודעות הציבורית ושמירה של מינים  .6

 .נדירים

 
 

 



 ושיטות(ביצוע תאור המחקר )

 : איסוף מינים נדירים ואדומים

  .ואלון זינגר תומר פרג'לוטן, עפרה פרידמן, דפנה כרמלי, יאיר אור, רן השנה באיסוף הזרעים השתתפו 

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

בנספח למגדיר הצמחים הצהוב "רשימת צמחי הבר  , המינים שהוגדרו כנדיריםבנספחי הספר האדום

. בנוסף חלק מהמידע הגיע בעקבות סקר BIOGisתונים של אתר ישראל וסביבותיה ומאגר הנ-של ארץ

ומערכת התצפיות שהושקה לאחרונה  עבור רט"גבשנים האחרונות  מכון דש"א שערךהמינים הנדירים 

  באתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל בחסות רט"ג באינטרנט.

כולל מינים אדומים. רובם דוגמאות של מינים נדירים  1000 מעלהופקדו בבנק הגנים  2015עד סוף 

ות מינהל המחקר , גינות פרטיות וריבוי בשדבוטניים גניםמקורו מ קטןה םשחלק הגדול נאסף בבר

  החקלאי.

שזו הפקדתם הראשונה מינים  4אדומים מהם מינים  47של דוגמאות  51הופקדו בבנק  2015בשנת 

 68%-מינים אדומים שונים המהווים כ 282דוגמאות של  808היום בבנק  הופקדו עדסך הכול  .בבנק

 (.1מסך המינים האדומים הכלולים ברשימות הספר האדום. )טבלה 

 

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

  (.ואוספים פרטיים בוטנים מגניםדוגמאות שקיבלנו  כוללים גם דוגמאות שעברו ריבוי בחלקת ההצלה של בנק הגנים וכן

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נ.צ. מדויק בעזרת וכלל במערכת המיידע של הבנק  תועד ,גידולואודות המין ובית במידע  לווהכל איסוף 

GPS,  נאספו עבור כל דוגמא . בנוסף, נאסףתיאור מילולי של אתר האיסוף והגלילה הגיאוגרפית בו הוא

, מפנה, התערבות האדם רמת סלעיותתחומי התפשטותה, סוג הקרקע,  ,גודל האוכלוסייהנתונים אודות 

החלק היחסי  ,דרגת הבשלת הזרעים בזמן האיסוף ,בבית הגידול, צמחיה מלווה, מועדי פריחה

 עשבייה בירושליםל שנשלחה עשבייהה נלקחה דוגמת ימכל אוכלוסי ה המייצר זרעים ועוד.יבאוכלוסי

  לתיעוד, שימור והגדרה מחודשת לשם אימות הגדרת המין.

 מספר מינים חדשים מספר מינים/לשנה מספר דוגמאות שנת איסוף

2007 86 71 71 

2008 120 84 48 

2009 121 86 40 

2010 74 62 22 

2011 82 71 27 

2012 130 87 33 

2013 74 66 20 

2014 98 63 21 

2015 51 47 4 

2007-2015 808  228  



מינים  47דוגמאות של  51מהם מינים נדירים,  דוגמאות של 69מהבר  2015סך הכול נאספו בשנת 

גידול מכוון ב כל שאר הדוגמאות מקורן ( 2מינים נדירים. )טבלה מס'  16דוגמאות של  18-אדומים ו

  .ולקני, גנים בוטניים וגינות פרטיותהמחקר במכון ו בחלקת השדה במינהל

 

 *ע"פ רמת נדירותם 5201-: מספר מינים אדומים ונדירים שנאספו בבית הגידול הטבעי ב2טבלה מס' 

 מספר מינים מספר דוגמאות מספר אדום קטגוריה של נדירות

 1 1 --- נכחד

 7 7 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 13 13 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

62 30 4.1 - 3.2 באיום  

15  סה"כ אדומים  74  

 11 13  על סף איום**

 5 5  נדירים מאוד בישראל**

96  סה"כ  36  
 *הנתונים בטבלה זו אינם כוללים מינים שרובו בשדה ומינים שהתקבלו מגנים בוטניים וגינות פרטיות

 בספר האדום כרך ב 2-ו 1 יםנספחעל פי ** 

 

 **ע"פ רמת נדירותם 5201-2007אדומים ונדירים שהופקדו בבנק בשנים  : מספר מינים3טבלה מס' 

 קטגוריה של נדירות
מספר מינים  מספר אדום

 אדומים בישראל
מספר 

איסופים 
 בבנק

מספר מינים 
 בבנק

סך המלאי 

 בבנק %

 8 3 3 36 --- נכחד
 64 38 89 59 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה 

 66 79 207 120 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה  
 74 148 402 199 4.1 - 3.2 באיום  

 65 268 701 414  סה"כ אדומים

  72 200   על סף איום*

  72 150   נדירים מאוד בישראל*

  412 1051   סה"כ
 בספר האדום כרך ב' 2ונספח  1* על פי נספח 

 שעברו הליך ריבוי*הנתונים בטבלה זו אינם כוללים מינים *

 

  (5201-2007בלבד ) ריבוימ הוא בבנק זרעיהם שמקור מספר מינים אדומים ונדירים: 4טבלה מס' 

 קטגוריה של נדירות

מספר מינים  מספר אדום
 אדומים בישראל

מספר 
 דוגמאות

 בבנק

 מספר מינים
 בבנק

 מספר מינים
שמקור זרעיהם 

בבנק אינו 
מהבר אלא 

 בלבד מריבוי

סך המלאי 

 בבנק %

 8 3 3 6 36 --- נכחד

 10 6 13 20 59 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה 

 3 4 30 42 120 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה  

 0.5 1 32 39 199 4.1 - 3.2 באיום  

 3 14 78 107 414  סה"כ אדומים

  0 11 13   על סף איום*

  1 8 9   נדירים מאוד בישראל*

  15 97 129   סה"כ
 כרך ב'בספר האדום  2ונספח  1* על פי נספח 

 



דוגמאות של מינים אדומים  1051( הופקדו בבנק הגנים 2015לסיכום על פי המאזן המצטבר )עד סוף 

דוגמאות של מינים אדומים ונדירים שמקורם בריבוי מבוקר  129-( ו3)טבלה  ונדירים שמקורם בבר

-מינים אדומים ו 282של הן דוגמאות  808מתוכם . (4במכון וולקני, גנים בוטניים וגינות פרטיות )טבלה 

 .מינים נדירים 145של הן דוגמאות  372

 

 טיפול בזרעים

נרשמה דוגמא כל פרטי  .ואדומים של מינים נדירים זרעים איסופי 69 לבנק הגניםהגיעו השנה במהלך 

בתום שלב הניקוי להמשך טיפול. ת הניקוי הועברו למעבדהממוחשב והזרעים במאגר הנתונים 

( ליבוש הדרגתי שלאחריו C015-ולחות יחסית  15%) מבוקר לחות וטמפרטורההועברו לחדר  הדוגמאות

מספר הזרעים בכל  הוערךכחלק מתהליך הניקוי  .ובדיקות נביטהאחסון ארוך טווח לאריזה,  הועברו הן

טופלו במעבדת  2015עד דצמבר . לעתיד שבעזרתו ניתן היה לקבוע איזו דוגמא דורשת ריבוי דוגמא

דוגמא. בכל מדוגמאות המינים הנדירים שהגיעו השנה ונקבע מספר הזרעים המלאים  68%הניקוי 

 מפרטת את אומדן מספר הזרעים בכל הדוגמאות שנוקו. 5לה טב

 5201שנאספו במהלך דן מספר הזרעים של מינים נדירים אומ :5טבלה מס' 

 הערות % מהדוגמאות שנאספו מספר זרעים

  32 עדיין לא טופל

 מיועד לריבוי 24 500-קטן מ 

 מיועד לריבוי 1 501-1000

1001-5000 21  

5001-10,000 7  

  15 10,000-גדול מ 

 
 הזמנות זרעים

מינים( בידי  27)סה"כ דוגמאות זרעים של מינים אדומים ונדירים  35השנה הוזמנו ממאגר בנק הגנים 

דוגמאות לגנים  15-דוגמאות הועברו לגני מקלט של רט"ג ו 20גופים העוסקים בשימורם בנוף המקומי. 

  הבוטנים בגבעת רם ואורנים.

 

 הנבטת זרעים של מינים אדומים ונדירים בתנאים מבוקרים

סונה ע"י היחידה לבנק הגנים מונבטת מספר חודשים לאחר אח הוגמא מכל איסוף זרעים המגיעד

מינים אדומים ונדירים שונים.  96הונבטו  2015בשנת בדיקת טיב הדוגמא ואיכותה. ללהנבטת זרעים 

 הוגדרומתוכם  16 .ופותח עבורם פרוטוקול נביטה במעבדה זוהי הנבטתם הראשונהמינים מה 43

ראוי לציין שחלק מזרעים אלה )המונבטים במסגרת הפעילות השוטפת של  .(6)טבלה מס'  כאדומים

לגנים בוטניים )בעיקר לגן הבוטני בהר הצופים( להמשך הבנק( אינם הולכים לאיבוד והנבטים מועברים 

 גידול.

 במסגרת פעילות הבנק  1520רשימת מינים נדירים שהונבטו לראשונה בשנת  :6טבלה מס' 

מספר  שם מדעי משפחה  שם בעברית
 אדום

 צורת  
 חיים *

אנדמיות 
* 

שכיחות 
 עברית לטינית *

  Abutilon fruticosum חלמיתיים Malvaceae אבוטילון השיח
 

C 
 

R 



  Tetradiclis tenella זוגניים Nitrariaceae ארבע מלוח-אבי
 

A 
 

R 

-אלטין עקום
  Elatine macropoda אלטיניים Elatinaceae זרעים

 
A 

 
RR 

 Ammannia auriculata  4.2 A כופריים Lythraceae אמניה מצרית
 

R 

  Medicago radiata פרפרניים Fabaceae אספסת מצוייצת
 

A 
 

RP 

  Tetrapogon villosus דגניים Poaceae ארבעוני שעיר
 

H 
 

R 

  Arnebia hispidissima זיפניים Boraginaceae ארנבית זיפנית
 

A 
 

RR 

 Verbascum qulebicum   3.2 B ED RP לועניתיים Scrophulariaceae בוצין הבשן

 מורכבים Asteraceae חרצית נגבי-בן
Tanacetum 
negevensis  3.7 C EI R 

  Gypsophila pilosa  ציפורניים Caryophyllaceae גפסנית שעירה
 

A 
 

R 

 Galium rivale 3.2 H פואתיים Rubiaceae דבקת הנחלים
 

RP 

  Hibiscus micranthus חלמיתיים Malvaceae היביסקוס סגלגל
 

C 
 

R 

 זוגניים Zygophyllaceae זוגן אדום
Zygophyllum 
coccineum 

 
H 

 
R 

 Zygophyllum album  3.2 C זוגניים Zygophyllaceae זוגן לבן
 

RP 

השועל -זנב
 דגניים Poaceae הביצתי

Alopecurus 
arundinaceus 5.8 H 

 
O 

 Dinebra retroflexa דגניים Poaceae נטויה זנבה
 

A IT R 

חומעה 
 Rumex vesicarius ארכוביתיים Polygonaceae משולחפת

 
A 

 
R 

-חיננית חד
 Bellis annua מורכבים Asteraceae שנתית

 
A 

 
R 

-טופח ארך
העמוד תת מין 

 Lathyrus gorgonei  3.2 A EL R פרפרניים Fabaceae מכונף

 Plantago scabra 3.7 A לחכיים Plantaginaceae לחך הודי
 

RP 

 סלקיים Chenopodiaceae פירות-מלוח שנוי
Atriplex 
dimorphostegia  

 
A 

 
RR 

  Stipa lagascae דגניים Poaceae מלעניאל ארוך
 

H 
 

RP 

 Maresia nana  3.7 A מצליבים Brassicaceae מרסיה זעירה
 

RR 

 Glyceria plicata  4.2 H דגניים Poaceae מתקה טובענית
 

R 

 Ranunculus lateriflorus נוריתיים Ranunculaceae נורית חיקית
 

A 
 

RP 

  Juncus subulatus סמריים Juncaceae סמר מרצעני
 

H 
 

RR 

 Limonium gallilaeum  4.2 H EI RR עפריתיים Plumbaginaceae עדעד הגליל

 Crypsis acuminata  4.2 A דגניים Poaceae עטיינית ארוכה
 

R 

 ערבזיים Gentianaceae פרחים-ערבז דק
Centaurium 
tenuiflorum  

 
A 

 
R 

 Glaucium corniculatum פרגיים Papaveraceae פרגה מקרינה
 

A 
 

RP 

 Hypericum hircinum  5.3 S פרעיים Clusiaceae פרע ריחני
 

O 

  Capparis ramonensis צלפייים Capparaceae צלף רמון
 

C 
 

O 

צמרורת 
 זיפניים Boraginaceae אהרנברג

Trichodesma 
ehrenbergii  

 
A 

 
RR 

  Astragalus hauarensis פרפרניים Fabaceae קדד מדברי
 

A 
 

RP 

  Astragalus schimperi פרפרניים Fabaceae קדד שימפר
 

A 
 

RR 

 דגניים Poaceae זקן קרח-רב
Cymbopogon 
commutatus  

 
H 

 
R 

 Rheum palaestinum  4.7 H EP RR ארכוביתיים Polygonaceae ריבס המדבר

  Allium hierochuntinum נרקיסיים Amaryllidaceae שום יריחו
 

G ES RP 

 Allium sinaiticum  3.2 G EE RP נרקיסיים Amaryllidaceae שום סיני

 Pseuderucaria clavata מצליבים Brassicaceae שלחלח האלה
 

A 
 

R 

  Vulpia unilateralis דגניים Poaceae שעלב עדין
 

A 
 

RP 

 Triplachne nitens  3.7 A דגניים Poaceae חוד מבריק-תלת
 

R 

  Trifolium prophetarum פרפרניים Fabaceae תלתן הנביאים
 

A EI R 

        
-31 =נדיר, גדל בRPאתרים;  4-30 -=נדיר מאוד, גדל בRRאתרים;  1-3 -=על סך הכחדה, גדל בO.שכיחות: 1999*לפי פרגמן וחובריו 

= חוף EC=ישראל, EI=עץ/ אנדמיות: T=גיאופיט, G=עשבוני רב שנתי, H=חד שנתי, Aצורת חיים: /=תדיר.F=נדיר למדי; Rאתרים;  100
 =ישראל ולבנוןELסוריה ולבנון,  = ישראלES= ישראל וקפריסין, EYישראל סיני וחוף דרום לבנון, 

 



 ריבוי בשדה

מטרת הריבוי המבוקר של מינים נדירים שלא בבית גידולם הטבעי )בשדות מינהל המחקר החקלאי 

 ממינים שמצאי הזרעים שלהם קטן מאוד כמות הזרעים במכון וולקני או בגנים בוטנים( הוא להגדיל את

בנוסף, במקרים שזהות המין  עתידי.יצירת גרעין רביה לשם  היצע זרעים נמוך אוקושי באיסוף  שלאם ב

 שנאסף אינה וודאית או שיש ספק לגביה אנחנו מנביטים ומגדלים צמחים בודדים לצורכי הגדרה ותיעוד. 

נעזרנו במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים הכולל את  שיש צורך בריבוי שלהםעל מנת לאתר מינים 

 מספר הזרעים החיוניים בכל דוגמא. נתוני האיסוף, הניקוי ו

 : היו מינים לריבויהקריטריונים לבחירת ה

 מין שזרעיו ניתנים לשימור בהקפאה ויבוש לאורך שנים. )מין אורתודוכסי( .1

 נדיר, אנדמי, או על סף הכחדה.מין  .2

 זרעים לאיסוף(. 1,000-500פחות ממצומצם ) בברמספר הזרעים מאיסוף  .3

 בר מפאת מגבלות פיזיולוגיות או טכניותב לאסוף אותומין שקשה  .4

 המלצת אוספים ומומחים. .5

מינים רב שנתיים בדרך כלל ) או עשבוני המייצר זרעים כבר בשנתו הראשונהמין חד שנתי  .6

 .לגידול וריבוי בגנים בוטנים( מופנים

 הליך הריבוי  כלל:
 דיגום אקראי של זרעים מדוגמת המקור. .א

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

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

 להקשחה ראשונית.

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

 כל צמח שביסס את שורשיו הועתק לשדה. .ה

 הטיפולים הבאים :בשטח בוצעו  לפני שתילת הצמחים בשדה .ו

מינים רב שנתיים מזיקים )דוגמת יבלית( שאינם ניתנים לביעור באמצעים נגד נקודתי ריסוס  .1

  אחרים.

השקיה, הצצה של עשבים תיחוח השדה באמצעים מכאניים להסרת העשבים ואוורור  .2

 הקרקע. )תהליך זה בוצע פעמיים(

 שאינה רצויה בין מינים קרובים.  הכנת תוכנית שתילה למניעת עירוב והכלאה  .3

 הכנת ערוגות לשתילה .4

כן,  -השתילים נשתלו בערוגות במרווחים התואמים את גודלו המשוער של הצמח הבוגר. כמו .ז

 או הדליה למינים שזה אופן הצימוח שלהם בבר. \ניתנו תנאי הצללה ו

פריחה והבשלת במהלך עונת הגידול בוצע מעקב וניטור אחר שלבי התפתחות הצמחים,  .ח

 כל הנתונים רוכזו והוזנו למאגר המידע הממוחשב של הבנק.  .הזרעים

השקיה ממוקדת ניתנה רק במידת הצורך. טיפול ממוקד בעשבים שוטים בוצע באמצעות ניכוש  .ט

 ידני או תיחוח הקרקע בלבד.



קדו פהובמידת האפשר נשמר צמח אחד מכל מין ליבוש לצורך תיעוד המין. הצמחים המיובשים  .י

 בעשבייה הלאומית בירושלים.

( 15%הזרעים נאספו במספר מחזורים, בכפוף לקצב הבשלתם ואופסנו בתנאי לחות ) .יא

 ( מבוקרים.C4)°וטמפרטורה 

הזרעים נוקו, נספרו, איכותם הוערכה, יובשו ולבסוף נארזו והועברו לאחסון בחדרי הקירור של   .יב

 הבנק. 

. חלק 7מופיעה בטבלה מס'  2015שנת במהלך בשדה למטרת ריבוי רשימת המינים שגודלו 

 מהדוגמאות עדיין בשלבי ניקוי במעבדה ולכן לא כל הפרטים בידינו.

  .זרעיהםומספר  5201נדירים שרובו בשנת המינים רשימת ה :7טבלה מס' 

 
 2011ב'  -ו 2007* שמידע וחובריו הספר האדום כרך א' 

 גודלו בכפר הירוק #

 

 2-ומינים אדומים  3מינים ) 5בריבוי מבוקר בחלקת ההצלה של בנק הגנים  2015בשנת גידלנו סה"כ 

)צמחים בני  צמחונים 200-נבטנו ויצרנו כה אותופירות -קחוון קצר והאנדמי, אדוםהמין ה (.יםנדיר מינים

בית הספר בשטחי במסגרת פרויקט משותף  וגודל ם(יעלים אמיתי 4שלושה עם לפחות -שבועיים

 . גידול וריבוי מינים נדיריםלמטרת  החקלאי הכפר הירוק

 בעיות שנצפו בתהליך הריבוי

בודדים שנבטו קרסו בשלב הדבקת פלשת, מין אדום ואנדמי לאזורנו, לא צלח את ההנבטה וגם הפרטים 

סיגל תמים שנבטיו נדרש לימוד מעמיק נוסף להרכבת פרוטוקול הנבטה וגידול הצמחים. ההקשחה. 

קרסו בשלב ההקשחה בשנה שעברה נלמד השנה בתנאי גידול משתנים. נמצא שהמועד המועדף 

הוא פברואר ולא מוקדם יותר כפי שנעשה בשנים קודמות. עוד נמצא שניתן לגדל אותו  להנבטתו

הוא צומח בצורה הטובה  במצעים שונים דוגמת חמרה, חול וטוף נקי אך בתערובת של טוף גרוס וכבול

עדיף שיעשה בעציצים במצע מנותק ולא  דוגמת סיגל. בנוסף, מצאנו שגידול של מינים עדינים ביותר

קורסים בכפוף לשינויים הלא צפויים במשטר ההשקיה ותנאי בדרך כלל לה ישירה בשדה שם הם בשתי

. בדרך זו הצלחנו השנה לסיים את מחזור הגידול ולקבל זרעים לאורך העונה מזג האוויר המשתנים

 מהמין הנ"ל.

 משפחה שם המין 

 
 שם מדעי

 

מספר 
 דוגמא

 אתר איסוף
מספר 

*אדום  

מספר 
הזרעים 
שנאספו 

 מהבר

מספר 
 זרעים
 בריבוי

 אין מידע  14129 7.4 שמורת אודים  Anthemis brachycarpa 24773 מורכבים #פירות-קחוון קצר

 1592 5.3 אילת, מדרכה Zaleya pentandra 26174 חייעדים זליה מחומשת
בתהליך 

 ניקוי

 מורכבים ראשים-חוחן גדול
Onopordum 
macrocephalum  26302 

מואב, אום 
 1756 4.7 רסאס

לא  עדין
הסתיים 
 האיסוף

 R 541 6257 הר כרמים Lupinus hispanicus 18733 פרפרניים תרבותיתורמוס 

 Vicia articulata 26263 פרפרניים בקיה
הר אביטל 

 O 41 מזרח
6299 

 4664 4.7 יער אילנות Galium philistaeum 26191 פואתיים דבקת פלשת
הריבוי 

 כשל

 Viola pentadactyla 25085 סגליים סיגל תמים
דרום מערב 
 908 4.2 למצפה יאיר

בתהליך 
 ניקוי



ערוגות ע"י חולדים וחיות בר אחרות. בשנתקלנו בה בשנים האחרונות היא פגיעה בצמחים  קשהבעיה 

כדי להבטיח את שרידות הצמחים בשדה נבנו השנה בגן ההצלה במנהל המחקר החקלאי ערוגות 

בסיסן עוגנה רשת מתכת שאינה מאפשרת חדירה של חולדים אל שורשי בהוא ש ןייעודיות. ייחוד

ונע גישה של חיות בר לצמחים הצמחים ובנוסף, הערוגות מוגבהות בדפנות העשויות מפלסטיק קשיח המ

  ., במידת הצורךהמקורי של המין ובבית גידולסוג הקרקע במצע הגידול כתלות  החלפת תאפשרממחד ו

 

 6201תוכנית ריבוי לשנת 

. 2016תוכנית פעולה דומה למתואר למעלה ננקטה בבחירת המינים המתוכננים לריבוי במהלך שנת 

 שובהשנה יטול נדרכים שונות לשימורם, איתור במינים אדומים וטיפול ל רט"געולה עם כחלק משתוף הפ

בית הספר הכפר הירוק שמטרתו היא השבת מיני בר נדירים לאזור ו לרט"גמשותף הבפרויקט  חלק

 בלבד בנימינההגדל באחו א צמח אדום ישה קיצנית אשכוליתשתילים של  150במסגרת זו נכין השרון. 

 להמשך גידול ויצירת מסת זרעים.יועברו לשטחי הכפר הירוק והם 

ננביט ונגדל את המינים צלף הרמון של רט"ג בפרויקט נוסף שמטרתו שימור צמחים נדירים בגני מקלט 

לשתילה בגן )כפוף להתפתחותם( ונץ חלב חום. צמחי הצלף שיתפתחו יועברו לאחר כשנה עד שנתיים 

 4-5ידולו לצמחים בוגרים עשוי לקחת בין המקלט חי רמון במצפה רמון ואילו נץ החלב החום שהליך ג

 בגן הלאומי ציפורי.של תהליך בסופו  ליישתשנים 

איסוף בשדות מינהל המחקר החקלאי עד לשלב יונבטו ויגודלו שנבחרו השנה לריבוי הדוגמאות  שאר

  .8כמתואר בטבלה  הזרעים

 
 2016שמתוכננים לריבוי במהלך שנת  : המינים8 טבלה מס'

 

 2011ב'  -ו 2007* שמידע וחובריו הספר האדום כרך א' 
 יגודלו בכפר הירוק    # 

 מקלט חי רמוןבגן  התליתיגודל במכון וולקני למספר שנים עד לש   ##
 ### יגודל במכון וולקני בשנים הראשונות עד לשתילה בגן לאומי ציפורי. 

 

 משפחה בעבריתשם המין 
 שם מדעי

 
מספר 
 דוגמא

 אתר איסוף
מספר 

*אדום  
 תאריך איסוף

מספר 
הזרעים 
שנאספו 

 מהבר

 Asteraceae Carlina racemosa L. 25927 קיצנית אשכולית #
-מכון וולקני

 414912 2013-10-22 5.8 בית דגן

 Hyacinthaceae ### חלב חום-נץ

Ornithogalum 
fuscescens Boiss. & 
Gaill. 25097 

יער לביא, 
ציר מע' 

 2612 2012-06-05 4.2 לצומת גולני

 Papaveraceae פרג סיני
Papaver decaisnei 
Hochst. & Steud. 25869 

שקע -המישר
עם שיחי 

 1114 2013-05-01 3.7 רותם

העמוד תת -טופח ארך
 Fabaceae מין מכונף

Lathyrus gorgonei 
Parl. 26725 

חורשת 
 52 2015-05-26 3.2 מומסיה

 Fabaceae Vicia bithynica (L.) L. 26889 בקיה אנטולית

-הגן הבוטני
גבעת רם 

 102 2015-05-01  ירושלים

 Fabaceae Vicia bithynica (L.) L. 26609 בקיה אנטולית
גן איריס 

 303 2015-05-14  כפר יהושע

 Capparaceae ##צלף רמון 
Capparis ramonensis 
Danin 26648 

מכתש רמון 
מערב, 

 7939 2015-06-09  בורות רעף



Hormuzakia negevensis( , Anchusaפר נגבית, הרמוצקיה נגבית( -, )לשוןשור נגבית-לשון

negevensis) 

נרתם בנק בבר ששרדה של מין זה להציל את האוכלוסייה היחידה וכחלק מהמאמץ של הרשות לטפל 

 הגנים לסייע בפעילות זו.

באזור מישור  שור נגבית-לשוןהטבעית של  מהאוכלוסייהזרעים  139אסף צוות בנק הגנים  2013בשנת 

  ביקורים שנערכו באתר. 10במהלך  ימין

צמחים בוגרים ועוד כמה עשרות בודדות של צמחים צעירים )כנראה בני שנה עד  22בשטח נצפו 

בנוסף חלק מהזרעים התפתחו שלא ששנתיים(. למרות שסרקנו את כל הפרטים רק חלקם ייצר זרעים 

 ע"י נמלים. ףנאסועל הקרקע  וחלקם נפלול השיח כראוי והתנוונו ע

. גן לאומי ממשיתלמין זה בשטח גיבוי  אוכלוסייתליצר הוחלט עם נציגי רט"ג  2014 בדיון שנערך בשנת

בסיועה של גברת סימה קגן, מהמחלקה  2014בפברואר וגטטיבית  שוכפלההאוכלוסייה המקורית 

 17-שמקורם מצמחונים  58 .פרטים 18-מ םייחורי הושרשוסך הכול לפרחים במינהל המחקר החקלאי. 

 3-גן לאומי ממשית בחלקה חולית ב תחומיב 14.01.15-בצמחים אלה נשתלו שרדו לאחר שנה. פרטים 

 .9כמתואר בטבלה  שכל הצמחים מחוברים למערכת השקיה בטפטפותאקראי  סדרנפרדים ב ערוצים

 

את  ניםלשון שור נגבית באתר גן לאומי ממשית )המספרים בטבלה מציי פיזור צמחימפת  :9 טבלה מס'

 (מישור ימין תבאוכלוסיי רמספר צמח המקור של כל ייחו

 3ערוץ  2ערוץ  1ערוץ 

10 1 12 

13 17 22 

1 19 4 

20 12 14 

17 10 1 

22 8 15 

21 1 5 

12 20 17 

1 14 13 

9 22 10 

17 4 1 

19 12 20 

14 1 16 

10 5 22 

1 17 21 

4 15 12 

20 13 1 

22 10 14 

12 2 17 

 
1 

 
 

. ניטור כללי ע"י צוות בנק הגנים וניטור פרטני ע"י צוות נוטרה פעמייםבממשית  ההאוכלוסייכל חודש 

 שהיהאף שמסתמן  כל הצמחים באתר ממשית שרדו. 2015 לתחילת דצמברמטעם רט"ג. נכון  מדריכות

ברמה ( הרי בה )בשל מספר הפרטים המועטהמקורית היא הומוגנית גנטית  השהאוכלוסייחשש 



בתצפיות שנערכו . הבדלים בין הפרטים השונים שנשתלו בממשית מספרנצפו  הפיזיולוגיתוהמורפולוגית 

שרוע בעוד אחרים יוצרים מופע כדורי. עוד נמצא  מופע לסגללאורך השנה נמצא שחלק מהפרטים נוטים 

אינם מגיבים לתוספת השקיה לאורך העונה ומתייבשים  (2,5,14,16,19)קלונים מספר שחלק מהקלונים 

וממשיכים לפרוח ולשחרר  מגיבים להשקיה (1,9,12,13,17)קלונים מספר בקיץ בעוד קלונים אחרים 

שלושה העונה כל הצמחים פרחו ויצרו זרעים להוציא  לאורך זרעים גם לאורכה של העונה היבשה.

 ות בודדותנביט ולעת עתה נצפ( שבהם לא הצלחנו לאתר ולו זרע חיוני ובשל אחד. 9,10,22וריאנטים )

במטרה לאתר נביטות התרחשו  האוכלוסייהשל צמחונים חדשים בשטח אך אנו נמשיך לעקוב אחר 

 במהלך העונה הבאה.

 ת הדבקה שונות ושתקפה את כל הצמחים בדרג א מחלת החילדוןיהשנה ה וסייהבאוכלגורם נוסף שפגע 

שהמאכסן הראשי שלה הוא צמחי  הפטרייה .בסוף אוקטובר מופע הגשם הראשון באזורמיד עם תחילת 

גם . אנו מנטרים הפטרייהששימשה כמאכסן משני במחזור החיים של  האוכלוסייהתקפה את דגן שונים 

 במהלך שנה הבאה. על הצמחיםעל השפעתה ננסה ללמוד ו הפטרייהאת 

 

 Alkanna Galilaea, אלקנת הגליל

בישראל. מין  אנדמי-אדום ותתמין  שהואם זיפנייממשפחת ה אלקנת הגליל היהחקר השנה נש אחרמין 

בעבר בקרקעות עמוקות באזורים של ( גדל ישראל וירדןזה שתפוצתו העולמית היא מזרח תיכונית )

אוכלוסיותיו  והידלדל אינטנסיביתחקלאות מסורתית באזורים רבים בצפון הארץ. עם המעבר לחקלאות 

הם  בהםשבחרנו להתמקד כתמים  2גדל בכתמים בודדים המרוחקים מאוד זה מזה. הוא וכיום 

 נוספת הואוכלוסיילאחרונה  תהצומ פעילות הרחבתמסובלת ההגדלה בשולי צומת גולני  האוכלוסיי

בשנתיים מאמץ  ריכזשצוות בנק הגנים במטע זיתים סמוך לצומת טורעאן. אף שנתגלתה ע"י יצחק תור 

אחד. לאור הצלחת הפרויקט עם לשון זרע לאסוף זרעים מאוכלוסיות הנ"ל לא הצלחנו לאסוף  האחרונות

לרבות את האוכלוסיות  עם רט"ג בשיתוף הוחלט גם היא למשפחת הזיפנייםשור נגבית השייכת 

להשרשה  תניסיונו 4בצענו  2015יכחדו. במהלך שנת והכתמים מקרה ל םייחוריוגטטיבית בעזרת 

 האוכלוסייכל . (10בשני האוכלוסיות )ראה טבלה  של אמירי ענפים )פברואר, יולי, אוקטובר ונובמבר(

חולקה למקטעים של צמחים הקרובים זה לזה )בשל אופי הצימוח יתכן ואלו שלוחות של אותו צמח אם( 

צומת גולני. הניסיון הראשון  תבאוכלוסיי 4-טורעאן ו תמקטעים באוכלוסיי 5וכל מקטע קבל מספר משלו. 

שיא פריחה בכבר  היוהצמחים מאחר וכשל לחלוטין ו 2015פברואר בוצע בחודש   םייחורילהשריש 

פקעים צדדים. במעקב אחר אוכלוסיות של מיני אלקנה ליצירת  ןלהתמיי לא הצליחו שנדגמו םוהייחורי

שסוג זה מתחיל לצמח ענפים שונים בארץ )אלקנה סמורה, אלקנת הצבעים ואלקנת הגליל( נמצא 

רדת הגשמים  שמתחילה בתהליך עםחדשים עם תחילת הקיץ ולא לדוגמא כמו בלשון שור נגבית 

)עקב בעיות טכניות של להשרשה בתחילת הקיץ שרובו כשל  ןניסיוהראשונים. בעקבות זאת בצענו 

 2השרשה ושרדו ממנו לעת עתה לפוטנציאל  היה בעלאולם טמפרטורות גבוהות בשולחן ההשרשה( 

התמיינו הענפים עדיין לא  בתקופה בה דצמברגם באוקטובר ו ונעש פיםנוס תניסיונו. בלבד צמחים

 יתפתחוואנו מקווים ש נקלטו םמהייחוריחלק  .בטמפרטורות נוחותהתבצעה לפריחה וההשרשה 

מצומת גולני  םהייחוריטורעאן ואילו  תמאוכלוסיישהצליחו עד עתה הם  םהייחוריכל לצערנו, לצמחים. 



אך ניתן לראות ויזואלית שהצמחים בצומת גולני קטנים לא ברור מה הגורם להבדל נרקבים בעקביות. 

גולני מאזור צומת  יםהאבק והזיהום המגיעשיתכן בטורעאן.  ההאוכלוסייכצבע  אינםצבעם אפרפר ו ,יותר

 .כהלכהלהשריש  םיכולתעל  יםמשפיעאל הצמחים 

 
 
 
 

 הקשחה ראשוניתבאלקנת הגליל  יייחור :10 טבלה מס'

 
מספר 
הצמח 

 בטורעאן
וצומת 

 גולני 

מספר 
 םייחורי

28.02.1
5 

מספר 
 צמחונים

 

מספר 
 םייחורי

22.07.15 

מספר 
 צמחונים
08.10.15 

מספר 
 םייחורי

08.10.15 

מספר 
 צמחונים
25.11.15 

מספר 
 םייחורי

13.12.15 

 לא נדגם 1 2 נרקב 3 נרקב 1 טורעאן-1
 7 נרקב 2 נרקב 3 נרקב 1 טורעאן-2
 8 1 2 נרקב 4 נרקב 1 טורעאן-3
 5 נרקב 2 2 7 נרקב 1 טורעאן-4
 10 1 2 נרקב 1 נרקב 1 טורעאן-5
 4 נרקב 2 נרקב 3 נרקב 1 גולני-6
 לא נדגם נרקב 2 נרקב 2 נרקב 1 גולני-7
 6 נרקב 2 נרקב 2 נרקב 1 גולני-8
 4 נרקב 2 נרקב 3 נרקב 1 גולני-9

 9סה"כ 
צמחים 
 בוגרים

9 0 28  2 18 3 44 

 

 

 Astragalus oocephalus, קדד הקרקפות

שנתי ממשפחת הפרפרניים הנמצא בסכנת הכחדה חמורה בישראל. מין -קדד הקרקפות הוא עשבוני רב

אתרים  2-בעבר ב( גדל ישראלו לבנוןסוריה, טורקיה, עיראק, שתפוצתו העולמית היא מזרח תיכונית )זה 

באזור שאינו מוכרז כשמורת טבע( בלבד בישראל אך כיום נתון רק מאוכלוסייה בודדת בעמק יזרעאל )

ויש חשש לפגיעה בלתי הפיכה. אף שצוות בנק הגנים ביקר באתר אין ספור פעמים, לצערנו מעולם לא 

הצלחנו למצוא זרעים ולא זיהינו גם נביטה של פרטים חדשים. החשש הוא שאוכלוסייה זו, המתועדת 

נוע את התרחיש הנ"ל נרתם בנק הגנים מזה עשרות שנים תלך ותדעך עד לניוונה והכחדתה. כדי למ

בוצע סקר  2013יצור זרעים. במהלך חורף  חתלמציאת פתרון לשימור השונות באוכלוסייה ולהבט

ובסיועה של ד"ר עינת פיזורם פי  לע גושים 4-למופו  צמחיםלמציאת כל הפרטים המצויים באתר, ה

 12) הייחורים כל. גושמכל  דגמושנ שדות מהמחלקה לפרחים במנהל המחקר החקלאי הושרשו ייחורים

בית רשת הועברו לבעציצים  צמחים שגודלו 8בתנאי חממה מבוקרים שלאחריהם השרישו  במספר(

סבלו מפעילות של כנימות באזור בית השורשים מצב  התמוטטוהצמחים שארבעת . למשך שנה פתוח

שטח במכון וולקני באזור מוצל ב הצמחיםכל נשתלו  2015צוואר השורש. בתחילת שנת  ןלריקבושהוביל 

נדרשה השקיית עזר רבה לאורך לפריחה אך הגיעו ואף  גדלוהצמחים קרקע חולית. על מצע  פתוח

של אזורי זה הוא צומח מין דבר שיתכן ומקורו בכך ש העונה כדי להבטיח את התפתחותם התקינה

בורים אלא פעילות נמלים קרקע עמוקה וכבדה. בפריחה לא נצפתה פעילות דב המתאפייניםעמקים 

בטמפרטורות הצמחים  ההעליי. בתום עונת הפריחה והחנטה ועם פעמים רבות קרו את הקרקפותישב

התעורר לחיים רק צמח אחד בלבד.  2015בסתיו  ,לאורך זמן השקיההתייבשו בבת אחת ואף שקיבלו 

מאפיינים שונים ביחס לצמחים האחרים בערוגה. הוא גדל באזור המוצל ביותר  2היה בעל זה צמח 



 הממדיםלטמפרטורות נמוכות יותר במהלך הקיץ ובנוסף הוא גם היה בעל כנראה ולכן נחשף בחלקה 

הקרקפות היבשות . שורשיודבר שיכול להעיד על היקף מערכת  גידולה תהגדולים ביותר במהלך עונ

הזרעים ישמרו בבנק הגנים כאצווה  .11טבלה בנאספו ומצאי הזרעים שהתקבל מפורט  2015מעונת 

 תת קבוצות למקרה ושונות גנטית בין הגושים אכן קיימת.  4-אחת המחולקת ל

 

 מצאי זרעי קדד הקרקפות בבנק הגנים :11 טבלה מס'

 מספר זרעים מספר גוש

1 224 

2 248 

3 350 

4 270 

גושים 4סה"כ  זרעים 1092סה"כ    

 

 יבליוגרפיה:ב

ישראל וסביבותיה. -. רשימת צמחי הבר של ארץ1999אורי פרגמן, עוזי פליטמן, דוד הלר ואבי שמידע. 
 רם, ירושלים.-האוניברסיטה העברית, גבעת

. הוצאת רשות '. הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל. כרך א2007אבי שמידע וגדי פולק. 
 הטבע והגנים.

. הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל. כרך 2011ספיר. -אבי שמידע, גדי פולק ואורי פרגמן
 . הוצאת רשות הטבע והגנים.'ב

 


