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בשנה 2018 הופקדו בבנק 258 איסופים המייצגים 181 מינים, ביניהם 68 מינים שזו הפקדתם הראשונה )טבלה 1.( במאזן 
מצטבר, בין השנים 2018-2007, הופקדו בבנק הגנים 1665 מינים מקומיים המהווים כ-64% ממגוון הפלורה של ישראל. על צוות 

הבוטנאים הקבועים האוספים זרעים עבור בנק הגנים נמנו בשנת 2018 יאיר אור, רן לוטן, דפנה כרמלי ועפרה פרידמן. 

הכנת רשימת היעד לאיסוף לשנת 2018 

עם תום עונת 2017 נבדק מצאי האיסופים בבנק והוחלט להמשיך במגמת צמצום יעדי האיסוף לשנת 2018 במטרה לאזן 
בין סך דוגמאות הזרעים הנכנסות לבנק למספר הדוגמאות המטופלות בו במהלך אותה שנה. זאת מתוך ההנחה שדוגמאות 
שמטופלות ונארזות לאחסנה בפרק זמן סביר איכותן נשמרת לאורך זמן . יחד עם זאת, רשימת יעדי האיסוף לשנת 2018 גדלה 
משנה קודמת, לאור ההבנה כי קיים קושי באיתור ואיסוף מינים החסרים בבנק והיא מנתה כ- 559 מיני בר נדירים המוגדרים 
כמינים אדומים. הדגש היה על איסוף מינים החסרים בבנק ועיבוי מינים קיימים המכילים כמות זרעים שאינה מספקת. רשימה 
זו לא כללה את כל המינים האדומים בישראל ונגרעו ממנה מינים ממשפחת הסחלבים, שרכים וצמחי מים טבולים שאינם 

ניתנים לשימור כעת בטכנולוגיה הקיימת במתקני בנק הגנים. 
 7759 בבנק  נאספו   2018-2007 במהלך  הכול  סך 
איסופים של 1665 מינים, מהם 1534 איסופים של 512 

מינים אדומים ונדירים.

מערך הטיפול בזרעים לאחר איסוף

בשנת 2018 נוקו במעבדת הניקיון של בנק הגנים 350 
בשנת  שנאספו  דוגמאות   221 מהן  זרעים.  דוגמאות 
2018 ו-129 דוגמאות משנים קודמות. גם בשנה זו ניתן 
השונים  לפרויקטים  השייכות  דוגמאות  ניקיון  על  דגש 

בהן הבנק שותף.
בתהליך הטיפול בזרעים לאחר האיסוף בוטלו בשנת 
2018 כ-15 דוגמאות. הביטולים נבעו עקב איסוף זרעים 
והכילו  בעונה  מדי  מאוחר  לחילופין  או  עת  בטרם 
מעט מאוד זרעים או הכילו זרעים לא חיוניים )33%(, 
של  שונים  איסופים  של  דוגמאות  איחוד   ,)7%( זיהום 
שאבדו  ישנות  דוגמאות  ועקב   )53%( אוכלוסיות  אותן 
)7%(.  20% מהדוגמאות שבוטלו הינן של מינים נדירים 
קרובות  לעיתים  אלו  במינים  בבר.  שנאספו  ואדומים 

סך מינים סה"כ איסופיםשנה
שנאספו

מספר  המינים 
החדשים 

שנאספו בכל 
שנה

2007950312312
20081213404211
20091005344109
2010774362133
2011647348140
2012648361119
2013558390159
2014479350107
2015554360105
2016468283136
201720518466
201825818168

77591665סך מצטבר
טבלה 1:  היקף איסוף הזרעים במהלך השנים 2007-2018
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כמויות הזרעים קטנות מאד והן מכילות אחוז גבוה של זרעים לא חיוניים )טבלה 2(.

מערך ניקוי הזרעים

דוגמאות  את  להכין  המערך  מטרת 
ואחסון.   לאריזה  הגולמיות  האיסוף 
מכון  מעובדי  מורכב  העובדים  צוות 
סטודנטים,  לאומי,  שירות  בני  וולקני, 
מתנדבים.  ופנסיונרים  קבלן  עובדי 
יחידות   / הזרעים  את  מפריד  הצוות 
את  בודק  מהצמחים,  התפוצה 
ומעביר  כמותם  את  מעריך  איכותם, 
לאחסון  כהכנה  לייבוש  הזרעים  את 

ארוך טווח. 
מערך הניקוי מטפל בדוגמאות זרעים 

בעלות אופי שונה במהלך השנה: 

1. ניקוי דוגמאות זרעים המגיעות לבנק 
דחופות  המוגדרות  השנה  במהלך 
כמו  בניקיונן  הבהול  הצורך  מבחינת 

זרעים הנגועים במזיקים או בפטריות, פירות עסיסיים וכדומה. 
2. ניקוי דוגמאות זרעים המגיעות לבנק במהלך השנה כתוצאה מאיסופים מתוכננים השייכות לפרויקטים מיוחדים או מינים 

שהם נדירים או אדומים.
3. ניקוי חוזר של דוגמאות זרעים שאינן עומדות בתקן הנביטה או האריזה של הבנק, הליך שמטרתו לשפר את איכותן.

4. דוגמאות זרעים שמקורן באוסף הזרעים הישן המאוחסן בבנק הגנים, אשר מגיעות לניקוי במידה ומתקבלת בבנק בקשת 
זרעים לאחת מהדוגמאות על ידי  גורם חיצוני.

פירוט הדוגמאות שנוקו ב 2018- מופיע בטבלה 3.

לכל מין המנוקה במעבדת הזרעים מתועד פרוטוקול ניקוי במערכת המידע, המסייע בניקוי דוגמא אחרת של אותו מין במקרה 
והיא תאסף שוב לבנק בעתיד. ניקוי זרעים של מין שהופקד לראשונה בבנק הגנים הוא הליך דקדקני ובמהלכו מנקה הזרעים בוחן 

כיצד נראה הזרע, איך להפריד אותו מבלי לפגום באיכותו, מהי ההטרוגניות בין הזרעים והאם הם באיכות מתאימה להפקדה. 

מספר הפקדות שנת פעילות
בבנק

מספר איסופים 
מהבר

מספר דוגמאות 
זרעים שנוקו

מספר דוגמאות 
שבוטלו

200795983475719
2008122591392623
2009102293914497
201077572772710
201164861389816
201267559588418
201355750945825
201451647648612
201554953152829
201646545048717
201720219644723
201825825035015
785170338397214סה"כ

טבלה 2:  נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים בין השנים 2007-2018
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לעיתים קרובות נאספים זרעים עבור בנק הגנים לא בזמן ההבשלה האופטימאלי שלהם. בזרעים אלו יש לטפל בצורה שונה על 
מנת שיגיעו למקסימום החיות האפשרית שלהם )after ripening(. זרעים אלו יש להעביר תהליך של הבשלה בתנאים שונים 
המותאמים ספציפית לכל מין ולכל מצב איסוף, דבר היכול לקחת אף חודשים ארוכים. כמו כן לעיתים נאספים זרעים בתנאי 

מזג אוויר לא מתאימים לאיסוף, זרעים הנגועים במזיקים וכו'. 
גורם  הוא  איסוף  דוגמת  בכל  הזרעים  מספר 
העשוי לקבוע אם דוגמה מתאימה להפקדה או 
לפסילה. ככלל, הסך הדרוש להפקדה הוא -1000
כמות  עם  דוגמאות  דוגמה.  לכל  זרעים   10,000
זרעים נמוכה מזו נשמרות כאוסף לשימור בלבד 
שנאספו  הזרעים  מספר  השוואת  להפצה.  ולא 
בין השנים 2007-2018 מראה כי ב-2018 )טבלה 
4( מרבית דוגמאות הזרעים )78%~( נעו בגבולות 

המומלצים להפקדה ואף גבוה ממנו. 
טיב הזרעים ואיכותם לאחר האיסוף תלויים במועד 
בזרעים  הטיפול  ואופי  אחסונם  אופן  איסופם, 
אורתודוכסים  ממינים  זרעים  הקטיף.  לאחר 
ולחות  לטמפרטורה  בחשיפה  היטב  שורדים 
בחדרי  קבע  דרך  המצויים  תנאים  נמוכים, 

האחסון של בנק הגנים. 

סך דוגמאות סוגי דוגמאות זרעים
שנוקו

350דוגמאות שניקיונן הסתיים ב-2017 )גם משנים קודמות(
261מינים שנוקו ב-2018

102מינים שנוקו לראשונה ב-2018 )פיתוח פרוטוקול ניקוי(
86מינים נדירים ואדומים
1דוגמאות מיני תרבות

55דוגמאות דחופות
8דוגמאות שעברו ניקוי חוזר

)CWR( 21דוגמאות מיני בר קרובי תרבות
Medicinal Plants for MSB  99דוגמאות מיני

94דוגמאות מפרויקט הגנת הסביבה
טבלה 3: נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים במהלך שנת 2018
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גם בשנת 2018 עודדנו  את הבוטנאים להעביר את הדוגמאות לבנק הגנים בפרק הזמן הקצר ביותר מיום איסופן בשדה כדי 
לשמור על איכות הזרעים. 48.4% מהדוגמאות הועברו לבנק הגנים תוך עד 30 ימים ממועד איסוף הזרעים, 82% מהדוגמאות 

הועברו לבנק תוך עד 60 ימים מרגע איסופם. )טבלה 5( .

אוסף זרעים לזיהוי ובקרת איכות

בישראל למעלה מ- 2600 מיני בר שונים ממשפחות שונות. ניקיון הזרעים 
ביותר  והמתאים  הייחודי  הניקוי  אופן  למצוא את  ויש  מין  לכל  ייחודי  הינו  
לכל לדוגמת זרעים המגיעה לבנק. על מנת להצליח ולנקות דוגמת זרעים 
הזרעים  את  לזהות  להצליח  יש  ביותר  המיטבית  בצורה  המגיעה מהשטח 
עצמם בתוך הדוגמה )לרוב איסוף מהשטח יגיע עם כל חלקי הצמח, לעיתים 
עם צמחים נוספים, יתכן שיכילו גם זרעים ממינים שונים(. על מנת לזהות 
את הזרעים בצורה המיטבית ביותר הוקם בשנת 2010 בבנק הגנים אוסף 
זרעים/יחידות הפצה של מיני הבר של ארץ-ישראל לצורכי לימוד , הגדרה 
ואימות המין המשמש ללימוד וכלי עזר לצוות. האוסף מסודר לפי משפחות 
קבוצה.  לכל  האופייניים  הזרעים  טיפוסי  מגוון  את  לראות  ומאפשר  וסוגים 

מספר זרעים 
-1-100101-10001001-10,00010,001-100,000100,001שנאספו

1,000,0001,000,000<

20072.10%12.80%44.10%36.10%4.60%0.30%
20082.10%10.50%51.70%31.50%3.90%0.30%
20091.50%6.90%51.50%36.00%4.00%0.10%
20102.00%9.60%42.40%42.70%2.80%0.50%
20114.20%16.00%46.30%29.40%4.10%-
20127.20%18.60%38.80%26.00%9.30%0.10%
201310.20%15.50%40.30%27.90%5.60%0.50%
20143.80%27.50%48.70%18.30%1.70%-
20155.50%28.70%53.60%7.70%3.80%0.70%
20163.90%18.30%32.90%31.80%12.90%0.20%
20174.90%20.80%39.40%30.20%4.00%0.70%
20182.30%19.40%38.40%32.90%7.00%-

טבלה 4:  התפלגות סך הזרעים שנאספו בשנים 2007
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באוסף זה נשמרים הזרעים ביחד עם יחידת התפוצה של מיני הצמחים הקיימים בפלורה הטבעית של הארץ. האוסף מציג 
את המגוון הרב של מופע הזרעים )גודל וצורה( ומספק מידע חיוני בעת הצורך. בעזרתו ניתן לאשש זיהוי זרעים ולהפריד בין 
הדוגמה ובין "זיהום" המצוי בה. במהלך 2018 נוספו לאוסף 110 דוגמאות זרעים חדשות, מתוכן 11 דוגמאות של מינים אדומים 

ו-11 דוגמאות של מינים נדירים. סה"כ מונה כיום האוסף 1448 דוגמאות זרעים של מינים שונים.

גיליונות עשבייה לאימות זהות המינים הנאספים

בגיליונות עשבייה המאפיינים את האוכלוסייה  דוגמאות הזרעים המגיעות להפקדה מלוות  רוב  גנים בעולם  כמקובל בבנקי 
הנדגמת. בוטנאי בנק הגנים שולחים את גיליונות העשבייה לבנק הגנים בצמוד לדוגמת הזרעים. איכות הייבוש נבדקת הוא 

וממשיך  המידע  במערכת  נרשם 
הגנים.  בנק  במתקני  הייבוש  בתהליך 
בפני  להדגיש  המשכנו   2018 במהלך 
בוטנאי הבנק את חשיבות האיסוף של 
גליונות העשבייה וכתוצאה מכך 81% 
במהלך  שנאספו  הזרעים  מדוגמאות 
עשבייה  בגיליונות  מלוות  הגיעו   2018
תקינים. כיום לכ-70% מאוסף הזרעים 
יש   2007-2018 השנים  בין  שנאסף 
השמורים  תואמים  עשביה  עותקי 

בתנאים מבוקרים. 

הזמנות זרעים 

הגנים  בבנק  נתקבלו   2018 במהלך 
הישראלי 29 בקשות זרעים שמנו 334 
דוגמאות. כמות בקשות הזרעים היתה 
מהווה  אך   2017 ב  שהיתה  לזו  זהה 

עליה של 33% משנת 2017 בכמות הדוגמאות שהוזמנו.
7% מבקשות זרעים נתקבלו מממוסדות מחקר מחו"ל, 31% ממוסדות מחקר בישראל, 24% מחוקרי מכון וולקני, 14% מגנים 

בוטניים בארץ ובעולם ומרט"ג ו-24% ממוסדות פרטים או גופים מסחריים )גרף 1(.

<1-1415-3031-6060מספר ימים
20071.9%2.2%16.6%79.2%
20087.2%13.2%21.9%57.6%
200923.8%30.9%35.1%10.1%
201028.0%40.2%20.7%11.0%
201128.5%40.6%25.1%5.7%
201225.4%33.4%27.0%14.1%
201335.3%33.5%17.2%13.9%
201416.5%27.9%30.3%25.3%
201550.0%23.0%19.0%8.0%
201628.6%43.3%24.1%4.0%
201725.1%27.0%33.3%14.6%
201827.3%21.1%33.6%18.0%

טבלה 5:  משך הזמן )ימים( מאיסוף הזרעים בשדה ועד העברתם לבנק הגנים* 

* צוות האיסוף של בנק הגנים מעביר את הזרעים לבנק עוד ביום איסופם ולכן הנתונים בטבלה מתייחסים 
רק לדוגמאות שנאספו ע"י בוטנאים שאינם שייכים לצוות עובדי הבנק במכון וולקני.
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אוסף ישן

בנק הגנים פועל במתכונתו הנוכחית במינהל המחקר החקלאי מזה כעשור, אולם למעשה זהו אינו גוף חדש אלא גלגולם של 
הגנים  בנק  וכן  לאינטרודוקציה  והמחלקה  תעשיה  לצמחי  היחידה 
לצמחי חקלאות, שפעלו במינהל ונסגרו עשרות שנם לפניו. יחידות 
אלו, היו אחראיות על הכנסת גידולים חדשים לישראל והתאמתם 
לתנאי הגידול המקומיים. היחידות ייבאו זרעים מקומיים מחקלאים 
בנק  הישן של  כאוסף  המוגדר  זה  אוסף  ברחבי הארץ.  מסורתיים 
הגנים מונה )על פי הרישום במאגרי המידע של בנק הגנים( כשלושים 
אלף דוגמאות זרעים, רובם המכריע של גידולים תרבותיים )כ 17000 
דוגמאות(. המשפחות הדומיננטיות באוסף הן משפחת הדגניים )כ 
6000 דוגמאות(, פרפרניים )כ 5000 דוגמאות(, דלועים )מעל 1000 

דוגמאות(, מצליבים )מעל 800 דוגמאות( ועוד. גילן של הדוגמאות נע בין 10-60 שנים, הן שמורות בשקיות פלסטיק אטומות, 
עליהן רשומים פרטי הדוגמה והן מאוחסנות בקופסאות פח בחדרי הקירור / ייבוש של בנק הגנים בתנאי טפרטורה של 4 מעלות 
צלזיוס ו 15% לחות יחסית. חלקם של הדוגמאות ייחודי מאד והן שייכות לאוספים בעלי אופי ספציפי דוגמת אוסף הקטניות של 

יוסף כצנלסון, איסוף גידולים מסורתיים מקומיים של יעקב מתתיה ואוסף חיטת הבר של זאב גרכטר-אמיתי.
דוגמאות אלו שהו באחסנה מספר שנים ללא שימוש, אולם עם העליה בדרישה לקבלת זרעים מדוגמאות אלה בשנים האחרונות, 
אי הבהירות לגבי מה קיים באוסף בפועל לעומת הכתוב ברשומות והתנאי הלא-אידאליים בהם האוסף נשמר לאורך השנים 

מו�דות מחקר בחו"ל

חוקרי מכו� וולקני
גני� בוטניי�

מו�דות פרטיי� או גופי� מ�חריי�

מו�דות מחקר בישראל

1 �גר

התפלגות 
הזמנות 

הזרעי� מבנק 
 הגני� במהל

שנת 2018

7%

24%

14%

31%

24%

כמות הדוגמאות 
שקוטלגו מחדש

כמות הדוגמאות 
שנארזו מחדש

2007-201751863819
201812531278

2007-201864395097
טבלה 6:  דוגמאות האוסף הישן שקוטלגו ונארזו מחדש
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)שקיות ניילון אטומות בלחות גבוהה בתנאי טפרטורה משתנים(, דבר שכנראה גרם לירידה באון הזרעים, הובילו להחלטה 
לטפל באוסף ללא שהות. הצעדים שננקטו לטיפול הולם באוסף מפורטים להלן:

להנביט,  המעוניינים  לחוקרים  מענק  לטובת  הגנים  בנק  קרן  משאבי  כל  הפניית 
לגדל ולחקור דוגמאות זרעים אלה בתמורה להתחייבות להעברת המידע וכן זרעים 
להפקדה מחדש בבנק. פתיחה סיסטמתית של כל דוגמאות הזרעים באוסף, תיעוד 
המידע הרשום על גבי השקיות והשוואתו למידע הקיים במערכות המידע של הבנק. 
הערכת תכולת הדוגמה, החלפת מספר הדוגמה למספר קטלוגי חדש ואריזת הזרעים 
באוסף  הטיפול   .)6 )טבלה  מחדש  מיטביים  בתנאים  לאחסנה  אלומיניום  בשקיות 
לכל  זמין  ויהיה  מחדש  יקוטלג  האוסף  כל  במטרה שבעתיד  בעיצומו  כרגע  נמצא 

דורש להמשך פיתוח ומחקר.
1253 דוגמאות מהאוסף הישן טופלו וקוטלגו מחדש ו 1278 דוגמאות נארזו מחדש 
בתנאים מיטביים בשנת 2018. בסה"כ מאז תחילת הטיפול בדוגמאות האוסף הישן 
נארזו מחדש בתנאי אחסון  דוגמאות   5097 ו  דוגמאות   6439 וקוטלגו מחדש  טופלו 
מייטבים. הבדל בין מספר הדוגמאות שקוטלגו לבין מספר הדוגמאות שנארזו נובע 
ברובו עקב ביטול דוגמאות אשר כל הזרעים בהן נזרעו לריבוי במסגרת קרן בנק 
הגנים או במסגרות אחרות ודוגמאות שבוטלו עקב איכות זרעים נמוכה וירידה באון 

הזרעים.

 ex-situ  פעילות אריזה לשימור

נושא מרכזי בשימור ex-situ בבנקי גנים הוא כושר ההשתמרות של זרעים בתנאים מבוקרים לזמן ארוך. מידת ההשתמרות של 
זרעים לטווחי זמן ארוכים תלויה בגורמים רבים, דוגמת תהליכי ייבוש הזרעים בתנאים מבוקרים של לחות יחסית וטמפרטורה. 
בנוסף, אופן שימור הזרעים כזרעים בודדים או פירות יכול להשפיע על תהליך השימור, הן על חיוניות הזרעים והן על אופן 
ומידת המשאבים המושקעים בניקיונן עד לשלב האחסון. השאיפה בבנק הגנים היא להגיע לשימור של  הטיפול בדוגמאות 
מאגר גנטי רחב ככל האפשר בעל חיוניות זרעים גבוהה לטווח ארוך.  בתום תהליך ניקוי הזרעים מועברות הדוגמאות לחדר 
ייבוש בתנאי 15% לחות יחסית ב-15 מעלות צלסיוס לייבוש הדרגתי ומבוקר שלאחריו הן נארזות לשמירה ואחסון ארוך טווח 

בטמפרטורה נמוכה. 
במהלך שנת 2018 נארזו בסה"כ 3323 דוגמאות ב-71 ימי אריזה. 321 דוגמאות נארזו מאוסף הבר, 1278 דוגמאות נארזו מהאוסף 
הישן ו-1724 דוגמאות שנארזו הופקדו ע"י חוקרים מהמינהל ומחוצה לו. על מנת לוודא שהזרעים יובשו ל 15%- לחות יחסית 
ומוכנים לאריזה, נבדקת מדגמית הלחות היחסית של דוגמאות הזרעים ששהו בחדר הייבוש. במהלך שנת 2018, נבדקה לחות 

יחסית של 3% מדוגמאות הזרעים )101 דוגמאות, טבלה 7(.
בזמן האריזה, הזרעים בכל דוגמא מחולקים לשמירה לטווח קצר ולטווח ארוך. חלק מהדוגמאות נארזות למשלוח לבנק 
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באחסון  רק  תישמר  היא  זרעים   500 על  עולה  אינו  הדוגמא  של  הזרעים  ומספר  במידה  לאוסף.  כגיבוי  האנגלי  הגנים 
ארוך טווח )לדורות הבאים(. זרעים באחסון לטווח קצר וארוך נארזים בצנצנות או בשקיות אלומיניום אטומות, בהתאם 

לגודלם ולכמותם. זרעים קטנים נארזים תחילה בבקבוקונים זעירים, ולאחר 
מכן בצנצנות אריזה בעלות נפחים שונים.

נפח הצנצנת אינו מהווה בהכרח מדד למספר הזרעים שנשמרים בתוכה – 
זרעים קטנים רבים יכולים להיארז בצנצנת של 25 מ"ל, ואילו מעט זרעים 
גדולים יכולים להיארז בצנצנת של 3 ליטרים. בנוסף לזרעים ששמורים לטווח 
קצר וארוך, קיים אחסון לאוספי חוקרים המפקידים אוספים פרטיים שלהם, 

כאשר האוספים הללו נארזים בשקיות אלומיניום אטומות. 

הפקדות אוסף ישןאוסף בר
חוקרים

סה"כ דוגמאות 
שנארזו 

לשמירה ארוכת 
טווח

דוגמאות זרעים 
בהן נמדדה 

לחות יחסית 
לפני האריזה 

)%(
200873032762
2009179728920864.65%
20105652037680.65%
201179216395516.34%
2012885260114521.57%
2013525502860318.57%
20143996746611.59%
2015408155256510.97%
2016325200017725022.44%
2017434590238934131.79%
20183211278172433233.04%

טבלה 7: סיכום נתוני אריזת זרעים בבנק הגנים במהלך 2007-2018

�ה"כ מיני�

מבחני הנבטה
דוגמאות זרעי�

מ�פר משפחות
מיני� אדומי� (מה�ה"כ)

גר� 2 	יכו� מבחני ההנבטה שבוצעו במהל� שנת 2017.
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פעילות מערך ההנבטה

חיוניות הזרעים המאוחסנים בבנק הגנים, נבדקת באמצעות מבחני הנבטה שבמהלכם מתגבש פרוטוקול ההנבטה המיטבי לכל מין שנבחן. 
בסיום מבחנים אלה, נקבע פוטנציאל נביטת הזרעים ומתקבל מידע לגבי איכות הזרעים.

מאז הקמת יחידת ההנבטה בשנת 2010 ועד לסוף שנת 2018 בוצעו סה"כ 4725 מבחני הנבטה ל-3157 דוגמאות של 789 מינים שונים. 
במהלך שנת 2018 נבחנו ביחידה 171 מינים שונים, מתוכם 31 מינים שעבורם הופק לראשונה פרוטוקול הנבטה. כדי לבסס פרוטוקול 
הנבטה עבור מינים חדשים שמתקבלים ביחידת ההנבטה, אנחנו מבצעים מספר מבחנים במקביל, בתנאי הנבטה שונים לכל דוגמת זרעים. 

לפיכך, מספר המבחנים הכולל 363, גדול ממספר דוגמאות הזרעים שנבדקו 253 )גרף 2(.
במסגרת שיתוף פעולה בין בנק הגנים לבין הגן הבוטני בהר הצופים בירושלים, בנק הגנים העביר לגן במהלך 2018 נבטים  
ונדירים שאינם מצויים  8(. המינים שהועברו הם מיני בר אדומים  )טבלה  יחידת ההנבטה  שהונבטו במהלך שגרת פעילות 
בשטחו של הגן הבוטני, או שמספר הפרטים מהם בגן מועט. שיתוף פעולה זה תורם להעשרת מגוון המינים ולהגדלת סיכויי 

הישרדותם של האוכלוסיות הקיימות בגן הבוטני.

מספר אדום/נדירות *שם הצמח
ברשימת המינים על סף איוםאבי ארבע מלוח
4.2אדמונית החורש

3.2בוצין קיסריון
6.3בקית יזרעאל

ברשימת המינים הנדירים מאודדמסון רב זרעים
ברשימת המינים על סף איוםמישויה פעמונית

4.2עטינית ארוכה
4.7עטינית מגובבת

ברשימת המינים על סף איוםפרקן עשבוני
ברשימת המינים על סף איוםציפורנית גדולה

4.7ריבס המדבר
3.2שושן צחור

טבלה 8: מינים שהועברו כנבטים לגן הבוטני בהר הצופים במהלך שנת 2018 
https://redlist.parks.org.il/ על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל *

https://redlist.parks.org.il
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מיזם משותף עם רשות הטבע והגנים - מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל

ex- החל משנת 2007 אוסף בנק הגנים במיזם משותף עם רשות הטבע והגנים )רט"ג( צמחים וזרעים נדירים מהבר לשימור
situ. הפרויקט כולל איסוף מינים בדרגות נדירות שונות וכן מינים בסכנת הכחדה הכלולים ב-2 כרכי הספר האדום )"הספר 
האדום – צמחים בסכנת הכחדה בישראל" כרך א, שמידע ופולק, הוצאת רשות הטבע והגנים, 2007 וכרך ב, שמידע, פולק 

ופרגמן-ספיר, הוצאת רשות הטבע והגנים, 2011(.
ועדה מקצועית מטעם רט"ג, שהוקמה לטיפול בצמחים 
בשנת  אלה  רשימות  מחדש  הגדירה  הכחדה,  בסכנת 
מינים  סיכון:  קבוצות  לארבע  אותם  וחילקה   2017
מינים  אדומים,  מינים  גם  הקרויים  הכחדה  בסכנת 
נדירים  ומינים  מאוד  נדירים  מינים  לסיכון,  הקרובים 
מאוד של החרמון. לכל מין חושבה דרגת סיכונו מחדש 
בסכנת  "צמחים  האינטרנטי  באתר  מוצג  המידע  וכל 
הכחדה בישראל" המשמש כפלטפורמה לאיסוף מידע 
אודות מינים אלה באמצעות הציבור. המידע הכולל את 
ומעודכן  עודכן  מחדש  סיכונם  ודירוג  המינים  רשימות 
באופן שוטף במערכת המידע של בנק הגנים כמופיע 

בטבלאות מספר 9-10.
לאור ההמלצות הנ"ל התמקד בנק הגנים בשנת 2018 
באיסוף ושימור המינים הנדירים והאדומים המופיעים 
ברשימות הנ"ל. בשנת 2018 נאספו סך הכול 69 דוגמאות 
של 57 מינים אדומים ונדירים מהם 16 שהופקדו בבנק 

לראשונה.
המוגדרים  מינים  הם  נאספו  שטרם  המינים  מרבית 
שזרעיהם  בטחון  שאין  מינים  או  בישראל  כנכחדים 
אכן מתאימים לשימור בטכנולוגיה המצויה כיום בבנק 

למידת התאמתם  יבחנו פרטנית  וזרעיהם  יאספו בהמשך  מינים אלה  ושרכים.  דוגמת קבוצת צמחי המים, סחלבים  הגנים, 

שנה
מספר איסופים 

של מינים 
אדומים ונדירים

מספר מינים 
אדומים ונדירים

מספר המינים 
האדומים 
והנדירים 
שנאספו 
לראשונה

20071169393
200819412479
200917813566
201013811756
201112811245
201217512043
201314912136
20141119127
201590789
2016988624
2017887418
2018695716

2007-20181534512
טבלה 9: מספר איסופים ומינים אדומים ונדירים שנאספו בשנים 2007-2018
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לשימור בתנאי הבנק.  
בין השנים 2007-2018 הופקדו בבנק הגנים סה"כ 1534 דוגמאות של מינים נדירים )1284 דוגמאות נאספו בבר, 187 דוגמאות 
מקורן בריבוי -מכון וולקני, גנים בוטנים וגינות פרטיות(. 1036 מהדוגמאות הן של 317 מינים אדומים ו-498 דוגמאות הן של 195 

מינים נדירים.
קטגוריה של 

מספר מינים מספר אדוםנדירות
אדומים בישראל

מספר איסופים 
בבנק

מספר מינים 
בבנק

סך המלאי 
בבנק )%(

3010413---נכחד
בסכנת הכחדה 

חמורה
10 - 5.3681526088

4.212636010483 - 5.2בסכנת הכחדה
3.220051415377 - 4.1באיום

424103632175%סה"כ אדומים
3.1912307582על סף איום

נדירים מאוד 
בישראל

0.516725210663

נדירים של 
החרמון

0.347161430

729153451671%סה"כ

טבלה 10: כלל המינים בסכנת הכחדה שנאספו בשנים 2007-2018 ע"פ רמת נדירותם
.https://redlist.parks.org/ על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל *

https://redlist.parks.org.il
https://redlist.parks.org.il
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ריבוי מינים נדירים למטרת יצור זרעים והשבה לבר ולגני מקלט

כחלק מהפרויקט המשותף בין בנק הגנים ורשות הטבע והגנים המתנהל מאז שנת 2007 , מתבצע מדי שנה בבנק, ריבוי מבוקר 
של מינים נדירים ומינים שנמצאים בסכנת הכחדה, על מנת ליצור מסת זרעים לשימור עתידי. שימור הזרעים מיועד כגיבוי 

למשאבים הגנטיים הצמחיים, כמאגר למחקרים ולאישוש אוכלוסיות שנפגעו או להשבה לטבע של מינים שנכחדו. 
בגידול צמחים אלה בשדה, הזרעים נאספים, איכותם נבדקת וכמותם מוערכת. במסגרת פרויקט זה, הנביטה יחידת ההנבטות 
בשנת 2018 , מינים אדומים שגודלו בגן ההצלה של בנק הגנים בשטח מכון וולקני, על מנת לייצר מסת זרעים לשימור )טבלה 11(.

שם המין
מספר זרעים מספר אדום/נדירות*אזור איסוףמספר דוגמאשם מדעי

שנאספו 
מהבר

מספר זרעים 
לאחר ריבוי

ש"ש שונת 
גלומות 

Avena clauda  275054.251146נגב

 Ferulaכלך חרמוני
hermonis 

ברשימת המינים הנדירים הר החרמון27692
מאוד של החרמון

גידול רב שנתי-3392
עדיין לא נאספו 

זרעים
 Cometesשביט אתיופי

abyssinica  
3.782338156אילת27587

 Lathyrusטופח חד שנתי
annuus 

ברשימת המינים הנדירים גליל עליון27643
מאוד

2235442

 Lathyrusטופח קסיוס
cassius

4.724633494גליל תחתון26704

 Avena erianthaש"ש צמרית #
Durieu

המין לא נמצא ברשימת הרי יהודה304234
המינים הנדירים אך נדיר 
למצואו בטבע ואינו קיים 

במצאי בנק הגנים

8812990

 Avena erianthaש"ש צמרית #
Durieu

המין לא נמצא ברשימת נגב304235
המינים הנדירים אך נדיר 
למצואו בטבע ואינו קיים 

במצאי בנק הגנים

7012713

טבלה 11: רשימת המינים האדומים והנדירים שהונבטו ב-2018 למטרת ריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים.
.https://redlist.parks.org/ על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל *

# מקור הזרעים - ד"ר חנן סלע. מכון לחקר הדגנים אוצר בנק הדגנים-אונ' תל אביב

https://redlist.parks.org.il
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מינים נוספים שהונבטו בפרויקט זה, במהלך שנת 2018 , נמסרו לרשות הטבע והגנים כשתילים צעירים למטרת השבה
לבר או שתילה בגני מקלט )טבלה 12(

לקריאה נוספת על הפרוייקט ותוצאות האיסופים באזורים השונים ניתן למצוא בדוח הסופי בכתובת:
https://igb.agri.gov.il/web/attach/red_plants_2018.pdf

מספר שם מדעישם המין
דוגמא

מספר אדום/אזור איסוף מהבר
נדירות*

אתר להשבת 
הצמחים

נבי סמואלPhlomis pungens Willd.27671Samaria Desert3.2שלהבית הגלגל
שרוכנית 

ארצישראלית
Corrigiola palaestina Chaudhri26937Sharon Plain5.3 הכפר הירוק ולבר

בשרון

 Capparis ramonensis Danin26648Southern andצלף רמון
Central Negev

גן מקלט חי רמון3.7

חי רמוןHaplophyllum poorei C. C. Towns.26401Negev Mountains3.2פיגמית פור
חי רמוןFerula negevensis Zohary26390Negev Mountains0כלך נגבי

 ).Bolanthus filicaulis )Boissבולנתוס דק-גבעול
Barkoudah

25332Samaria Mountains4.2 נבי סמואל

נבי סמואלAdonis aestivalis L.24913Judean Mountains4.2דמומית עבת-שיבולת
ברשימת המינים Tulipa polychroma Stapf23547Negev Mountainsצבעוני ססגוני #

הנדירים מאוד
חי רמון

נבי סמואלLachnophyllum noaeanum Boiss.22000Samaria Mountains3.2דוגון ירושלמי
חי רמוןFerula daninii Zohary20139Negev Mountains3.7כלך דנין

טבלה 12: רשימת המינים האדומים והנדירים שהונבטו ב-2018 ע"י בנק הגנים ונמסרו כשתילים להשבה לבר, לגני מקלט, ולבית הספר 
הכפר הירוק.

# גיאופיט שימסר לשתילה בגני המקלט רק לאחר גידול ארוך טווח בגן ההצלה של בנק הגנים.

https://igb.agri.gov.il/web/attach/red_plants_2018.pdf
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KEW, Millennium Seed Bank שיתוף פעולה עם בנק הגנים האנגלי

בנק הגנים לצמחי ארץ-ישראל )IGB( ובנק הזרעים של KEW  אנגליה )MSB( משתפים פעולה החל משנת 2006. עד כה 
הופקדו בבנק באנגליה 3311 דוגמאות זרעים המייצגות 1087 מינים, כגיבוי לאוסף של ישראל. בשנת 2013 חתמו שני הגופים 

על מזכר לשיתוף פעולה חמש שנתי )MOC(. בשנת 2018 המזכר חודש ונחתם לחמש שנים נוספות.
בשנת 2015 הסתיימה בהצלחה תכנית משותפת בת שלוש שנים לאיסוף קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחיית הבר בישראל 

)CWR(. בשנת 2017 הסתיימה תכנית דו-שנתית נוספת 
 .C4 לאיסוף מיני צמחים המבצעים פוטוסינתזה במסלול
דו-שנתית חדשה  נחתמה תכנית משותפת   2018 בשנת 
לאיסוף צמחי מרפא. יעד התכנית הוא כי במהלך שנתיים 
יאספו 100 איסופי זרעים שיכללו לפחות 40 מינים חדשים 
לתכנית.  צורפה  ראשונית  יעד  רשימת  האנגלי.  לבנק 
 2018 ב  האיסוף  עונת  תום  עם  שוב  נבדקה  הרשימה 

ועקב כך נוספו 11 מינים לרשימת היעדים לאיסוף.
הגנים  בנק  של  הבוטנאים  צוות  ידי  על  מבוצע  האיסוף 
דיגיטלי  נתונים  במאגר  מלווים  האיסופים  כל  הישראלי, 
המועבר לבנק באנגליה באופן אלקטרוני. דוגמאות הזרעים 

מלוות בדפי עשבייה המועברים גם הם לבנק באנגליה. 
לאיסוף  הדו-שנתית  התכנית  במסגרת   2018 במהלך 
הועברו  המרפא  צמחי  לתכנית  השייכים  מהבר  זרעים 
לאנגליה 75 דוגמאות זרעים המייצגות 32 מינים חדשים 

לבנק האנגלי, שלוו ב-54 גיליונות עשבייה. 90 דוגמאות זרעים נוספות המייצגות 86 מינים ו-45 גליונות עשבייה סיימו את תהליך 
הניקיון והועברו לאנגליה לגיבוי. 

על אף שתכנית האיסוף של קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחיית הבר בישראל )CWR(  הסתיימה, בנק הגנים המשיך 
 CWR תכנית 2018. במסגרת  לבנק במהלך  להגיע  זה שהוסיפו  לפרויקט  ממינים השייכים  זרעים  באנגליה  לבנק  להעביר 

הועברו במהלך 2018, 7 דוגמאות זרעים המייצגות 7 מינים ו-5 גליונות עשבייה.
גליונות עשבייה.  בסה"כ הועברו בשנת 2018 לגיבוי בבנק באנגליה 172 דוגמאות זרעים, המייצגות 125 מינים, שלוו ב-104 

התכנית המשותפת לאיסוף צמחי מרפא ממשיכה גם בשנת 2019 )טבלה 13(.

סך דוגמאות2018 דוגמאות שנשלחו לאנגליה בשנת 
172דוגמאות זרעים כולל 

125מינים כולל
104גליונות עשבייה כולל

75זרעים מתכנית צמחי מרפא
32מינים מתכנית צמחי מרפא

54גלינות עשבייה מתכנית צמחי מרפא
CWR 7זרעים מתכנית
CWR 7מינים מתכנית

CWR 5גליונות עשבייה מתכנית
1משלוחים

טבלה 13: סיכום פעילות בנק הגנים מול בנק הגנים האנגלי במהלך  
שנת 2018
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המשרד להגנת הסביבה- אגף שטחים פתוחים. שימור המגוון הגנטי של צמחיית ישראל באזורים מופרים

מהותו של מיזם זה הוא איסוף ושימור זרעים של צמחי בר מאזורים פתוחים שעקב פעילות פיתוח אינטנסיבית עתידים להפוך 
בשנים הקרובות לאזורים מופרים.

ובניה אופייניים לעולם המודרני אולם מאידך מאיימים באופן קבוע על בתי  גידול מואץ באוכלוסייה המלווה בתהליכי עיור 
הגידול הטבעיים תוך הסבת נזק, לעיתים בלתי הפיך לצמחיה המקומית ופגיעה במינים הקיימים בהם. בנק הגנים פועל לשימור 

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

בתכנית הפרויקט 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.
)אזורים  לאיסוף  קדימויות  סדרי  וקביעת  ומינים)  (אזורים  החירום  איסופי  לביצוע  המתאימים  יעדים  הפרויקט-איתור  שלבי 
ומינים( -קריטריונים לאיסוף: פעילות האדם באזורי היעד לאיסוף, דרגת הפגיעה או האיום הסביבתי כתוצאה מפעילות בינוי 

ופיתוח באזור היעד, אופי הצומח באותו אזור.
ביצוע איסופי זרעים - התרכז בשטחים שאותרו כמתאימים לקריטריונים בסעיף הקודם בדגש על מינים האופייניים לאזור והם 

בחזקת נדירים, אנדמיים, בסכנת הכחדה, בעלי ערך כלכלי או מינים שאינם שמורים באוסף בנק הגנים.  
טיפול בזרעים - ניקוי יבוש ושימור הזרעים על פי פרוטוקולים מקצועיים הנהוגים בבנק הגנים, מכון וולקני.

בתכנית השנה השתתפו באיסוף הבוטנאים רן לוטן ועפרה פרידמן.
נבחרו שישה אזורים לאיסוף. בחירת היעדים לאיסוף השנה נעשו על פי אמות מידה שאפשרו בחירת היעדים המתאימים 

ביותר לאיסופי החירום תוך העדפת אתרים בהם טרם התחילו פעולות הפיתוח.

האזורים שנדגמו:
פיתוח מקבץ קהילתי, רובע 11, קצרין

אזור בשוליים הדרום מערביים של העיר קצרין בו מתוכננים להיבנות במסגרת פיתוח העיר שלושה רבעי מגורים חדשים. 
אזורי ההרחבה יכללו בניה נמוכה, בניני קומות ומבני ציבור. צוות בנק הגנים שסקר את האזור בחר בקטע רובע 11, הצפוני 
מבין הרבעים המוקף גדר ולפיכך נתון פחות לרעיית בקר הנפוצה באזור ובעל הסבירות הגבוהה ביותר למציאת צמחים בעלי 
זרעים ראויים לאיסוף. האזור הוא מישורי במהותו, מאופיין במחשופי בזלת המכוסים בשכבה דקה של רנדזינה בהירה המכוסה 

ברובה בצומח עשבוני )דגניים ופרפרניים( ומעט שיחים.
נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 12 59 32   מזרח 40 40 35 

הקמת טורבינות רוח-עמק הרוחות-צפון הגולן
החלטת ממשלה קבעה שבצפון הגולן יוקמו טורבינות רוח ליצור אנרגיה חליפית. הטורבינות יוקמו במספר אשכולות שהצפוני 
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בהם הוא באזור שבין בוקעתא בצפון, הר חרמונית במזרח וקיבוץ אל רום במערב. הטורבינות באזור זה מתוכננות לקום ברובן 
בתוך שטחים חקלאים וגם בשטחים פתוחים המצויים בניהם. רוב השטח הוא בעל אופי בזלתי המכיל מטעי עצי פרי נשירים. 
בין המטעים נמצאות מספר בריכות חורף עונתיות המכילות בדרך כלל מינים נדירים ומינים של בתי גידול לחים המיוחדים 

בעיקר לאזור הגולן. יש חשש שבמהלך העבודות לפיתוח והצבת הטורבינות חלק ממינים אלה יפגעו.
נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 23 12 33  מזרח 15 47 35

התווית דרך גישה למתקנים הנדסיים בשכונת יפה נוף מעלות
במרכז שכונת יפה נוף בעיר מעלות גבעה מיוערת שבראשה מתקנים של חברת מקורות ומגרש ספורט משולב. התכנון הוא 
ליצור דרכי גישה מתאימים למתקנים השונים. הגבעה בנויה על מצע סלעי נארי וקירטון המכוסים בקרקע חרסיתית חומה 

רדודה המתאפיינת בסלעיות גבוהה. תצורת הצומח היא בתה של חורש ים תיכוני הגדלה בצילה של חורשת אורנים נטועה.
בית גידול זה הינו מיוחד ומתאפיין בצומח הייחודי לתצורה זו. יש חשש שמינים רבים שנעלמו במהלך בניית השכונה ושרדו 

בגבעה כיום ייעלמו במהלך עבודות התשתית לפריצת דרכי הגישה.
נ.צ. מרכזי באתר: צפון 24 00 33  מזרח 42 16 35

הקמת רובע מגורים חדש )שכונת הרקפות( בשטח בסיס מרכז תחמושת שהתפנה בצפון באר שבע 
זוהי תוכנית לבניית שכונת מגורים בגבול השטח הקיים הבנוי בצפון באר שבע. שטח התכנית הוא 4,525 דונם שיכלול 4150 
יחידות דיור רובם בתי קרקע פרטיים. האזור מאופיין בקרקע ליתוסולית חומה בהירה לסית עם ממוצע גשמים של כ-200 
מ"מ לשנה. תצורת הצומח הטיפוסית לאזור היא בתת ספר מדברית המאופיינת בצומח רב שנתי ממשפחת הסלקיים דוגמת 
יפרוק המדבר ונואית קוצנית, מינים רב שנתיים אחרים דוגמת גיאופיטים ומינים חד שנתיים השורדים רעיה מסיבית של עדרי 
כבשים לאורך כל השנה. בית גידול זה מכיל מינים רבים האופייניים למעבר בין אקלים ים תיכוני למדברי ביניהם מינים ייחודיים 
דוגמת שום קולמן הנחשב מין אדום וגם אנדמי לישראל. פיתוח ניכר במהלך העבודות להקמת שכונת מגורים זו תגרום לבטח 

להיעלמותם של מרבית המינים הגדלים באתר כיום.
נ.צ. מרכזי באתר: צפון 47 16 31  מזרח 17 46 34

מורדות רמות-תוספת יחידות דיור בצמידות דופן לשכונת רמות בירושלים
תוכנית בניה בחלקה המערבי של שכונת רמות בירושלים. במקום מתוכננת הקמת שכונה בת 1435 יחידות דיור על שטח של 
419 דונם.  אזור זה, התחום בין נחל שמואל לנחל סורק מאופיין בקרקע מטיפוס טרה רוסה היושבת על מסלע קשה מסוג 
דולומיט. טיפוסי הצומח האופייניים לאזור הם עצי מטע הגדלים בטראסות חקלאיות, חורש נטוע ובתות עשבוניות ובתות בני 
שיח. בסקר שנערך באזור לפני כעשור תועדו כ-530 מיני צמחים שונים בניהם מינים נדירים. יש חשש שעקב פיתוח נמרץ 
במרחב )הקמת קו הרכבת החדש לירושלים, הקמת כבישים חדשים וסיפוח שטחים פתוחים לבניה( חלק מאוכלוסיות מיני 

הצמחים האופייניים לאזור הצטמצמו ואולי אף יכחדו. 
נ.צ. מרכזי באתר: צפון 32 48 31  מזרח 50 11 35
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הקמת היישוב עמיחי בשומרון
הקמת ישוב קהילתי חדש מצפון לעמק שילה בשומרון. הישוב שתוכנן עבור מפוני הישוב עמונה מוקם על גבעה סמוך לישובים 
שבות רחל ועדי עד ומיועד לעבור שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים של 102 יחידות דיור, מבני ציבור ורשת דרכים. 
אזור זה מאופיין בצומח חורש ובתה של ההר הגבוה הגדל על קרקע עמוקה מטיפוס טרה רוסה. אזור זה משופע במינים נדירים 
רבים שנעלמו מאזורים אחרים בארץ בעיקר בעקבות המעבר לחקלאות אינטנסיבית. בבנק הגנים מופקדים מינים נדירים רבים 
שנאספו בעבר מאזור עמק שילה ויש חשש שהפיתוח הנרחב באזור יפגע במינים המקומיים ויגרום לקיטוע או אף להכחדה 

של האוכלוסיות.
נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 50 02 32   מזרח 46 19 35 

בסה"כ נאספו במסגרת הפרויקט בשנה זו 112 איסופים השייכים ל 112 מינים שונים )טבלה 14(.
מתוך כלל המינים שנאספו, 5 הם של מינים אדומים )מינים בסכנת הכחדה-ערך אדום מעל 3.2( ו-5  הם נדירים )ערך אדום 
0.5-3.1 -ערכים שניתנו בבנק הגנים למינים שאינם בסכנת הכחדה אך תוארו כנדירים או על סף איום בנספחי הספר האדום 

כרך א ו-ב ע"י שמידע וחובריו 2007; 2011(.
אחד מהמינים המעניינים שנתגלו כחלק מפרויקט זה הוא רפונטיקון זוחל Rhaponticum repens שנמצא באזור צפון הגולן, אזור 
תפוצתו העיקרי הוא דרום אסיה וזוהי התצפית הראשונה של מין זה אי פעם בישראל. בשלב זה לא ניתן לקבוע אם רפונטיקון זוחל 
הוא מין מקומי או אפיזודי )כנראה שאיננו מין זר בשל תפוצתו העולמית הקרובה לישראל, דרום טורקיה, צפון עירק(. יתכן שזהו גבול 
התפוצה הדרומי של מין זה בעולם אולם ניתן יהיה להתייחס אליו בצורה אחרת רק במידה וימצאו אתרים נוספים  ממנו בישראל. 

נכון לעכשיו הוא הוכנס לאתר הצמחים בסכנת הכחדה של רט"ג אך במעמד אפיזודי.
אנו רואים חשיבות עליונה באיסופם ושמירתם של מינים  אלה אשר רגישים יותר ממינים אחרים לאיבוד בית הגידול הטבעי שלהם ויש 
חשש רב לאיבוד אוכלוסיות שלמות עקב פעילויות פיתוח והפרה מואצות. במהלך הטיפול בדוגמה לא נמצאו בה זרעים חיוניים אך צוות 

בנק הגנים ימשיך ויעקוב אחר תגלית 
לוו  שנאספו,  הדוגמאות  זו.  חשובה 
אימות  למטרת  עשבייה  בדוגמאות 
הזרעים  דוגמאות  כל  המין.   זיהוי 
שנאספו ב-2018 נוקו , נארזו והועברו 
להקפאה ארוכת טווח במתקני בנק 
הגנים. לקריאה נוספת על הפרויקט 
ותוצאות האיסופים באזורים השונים 
בכתובת  הסופי  בדו"ח  למצוא  ניתן 

https://igb.agri.gov.il/web/attach/
Disturbed_areas_report_2018.pdf

מספר האיסופיםאזור האיסוף
מתוכם מספר 

האיסופים 
בסכנת הכחדה

מספר איסופים 
בעלי תועלת 

לאדם*
14114קצרין

20216מעלה הרוחות
18116מעלות יפה נוף
20-15צפון באר שבע
20-15רמות, ירושלים

20614עמיחי
1121090סה"כ

טבלה 14: סיכום פעילות בנק הגנים באזורים מופרים במהלך 2018
* CWR, צמחי מרפא, נוי, דבש, סיבים, ארומה, מאכל, מינים חדשים לבנק הגנים

https://igb.agri.gov.il/web/attach/Disturbed_areas_report_2018.pdf%0D
https://igb.agri.gov.il/web/attach/Disturbed_areas_report_2018.pdf%0D
https://igb.agri.gov.il/web/attach/Disturbed_areas_report_2018.pdf%0D
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דליפת הנפט בשמורת עברונה, מחקר בשת"פ עם רשות הטבע והגנים

זו השנה הרביעית. לאחר ממצאי המחקר שהתפרסמו  המחקר על השפעת הנפט בקרקעות עברונה ממשיך בבנק הגנים 
בעבודת המחקר בנושא השפעת דליפת הנפט בעברונה על צמחי השיטה על ידי סטודנט לתואר שני מאוניברסיטת תל אביב 

Thanh Tran Hoài בהנחיית פרופ' עמרם אשל, ד"ר גדעון וינטרס וד"ר עינב מייזליש גתי )התפרסמה וניתנת לקריאה כאן:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117337752(, המשיך המחקר לבחון את ריכוזי הנפט בקרקע 

המאפשרים נביטה וגדילה של צמחים שונים.
ממצאי המחקר עד כה חוזרים על המסקנות בניסוי דילול הקרקע עד לערכים של Tran et al., 2018( 30%(  כי 30% זיהום 
ורודה ומלפפון-מושפעים  עדיין משפיע על מדדי הנביטה והצימוח בשיטה. הראנו כי גם המינים האחרים שנבדקו- חומעה 
מערכי זיהום של 30%. כאשר הקרקע המזוהמת דוללה עוד עד לכדי 5%, נראה כי מינים שונים מגיבים אחרת לרמות הזיהום 

המשתנות והתגובה הפיסיולוגית של הצמח- נביטה, השרדות וצמיחה- שונים בתגובה לאחוזי הזיהום גם באותו המין. 
בשיטה- מין המפתח בשמורה, דילול הנפט לכדי 10% לא היטיב עם יכולת הנביטה של הזרעים בהשוואה לערכים שהתקבלו 
ב30%. גם 5% נפט עיכב במידה מסוימת את נביטת הזרעים אך בערכי זיהום אלו, כבר ניכר שיפור משמעותי. עם זאת, דילול 
הנפט היטיב משמעותית עם שרידות הנבטים ורק הזיהום הגבוה גרם לתופעת תמותת הנבטים, כפי שראינו במחקרים קודמים 
)Golan et al., 2016; Tran et al., 2018(. דילול הנפט לערכים של 10% תרם משמעותית גם ליכולת הצימוח של נבטי השיטה 
כך שקצב הצימוח, הגובה הסופי ומספר העלים האמיתיים בצמח ב10% נפט היה דומה לזה שהתקבל בחלקת הביקורת. 

העיכוב במדדי הצימוח שנבדקו נמצא בערכי 30% ומעלה כשם שנצפה בעבר. 
חומעה ורודה נבחרה לניסוי זה כיוון שבניסויים קודמים שנערכו )Golan et al., 2016(, נמצא מין זה רגיש ביותר לנפט יחסית 
למיני הבר האחרים שנבדקו )קדד הישימון, חלמית קטנת פרחים ושיטה סלילנית(. בניסוי זה, דילול הנפט היטיב מאוד עם 
יכולת נביטת זרעי החומעה ובערכי נפט עד 20% קצב הנביטה היה אף גבוה מזה שהתקבל בחלקות הביקורת ללא השפעה 
על שרידות הנבטים. עם זאת, בערכי הצימוח של החומעה נמצאה רגישות של הנבטים כבר מאחוזי זיהום של 10% הן בקצב 

הצימוח והן בגובה הסופי של הנבט עם ערכים נמוכים משמעותית הדומים לערכים שנמצאו בזיהום המלא.
המלפפון נבט בתבנית המזכירה את השיטה כך שגם מתחת ל30% עדיין נצפה עיכוב יכולת נביטת הזרעים. עם זאת, ביכולת 
שרידות הנבטים, נמצא דגם אחר והתמותה נצפתה בערכים גבוהים כבר מנוכחות של 10% נפט בקרקע והתמותה עלתה ככל 
שרמת הנפט עלה עד לכדי תמותה של 95% מהפרטים שנבטו בזיהום המלא. במדדי הצימוח שנבדקו, קצב הצימוח ירד החל 

מ20% נפט אך המדד הסופי של גובה הצמח הראה עיכוב כבר מ10% אחוזי נפט בקרקעות.
ניתן להסיק עד כה, שירידה בכמות הנפט בקרקע עד כדי 10% תאפשר לצומח בשמורה להשתקם. אמנם יתכן עיכוב מסוים 
בוגרים  לכדי  לגדול  מהפרטים  לחלק  יאפשרו  אלו  זיהום  שרמות  להסיק  ניתן  ככלל  אך  מהמינים  בחלק  ובצימוח  בנביטה 

מתפקדים ובכך לתרום לגיוס חדש של פרטים בשמורה. 
המשך הניסוי שיבחן את הפרקציה הטוקסית ובמקביל את מרכיב זמינות המים במערכת, יאפשר הבנה מעמיקה יותר של 
המנגנונים האחראים על העיכובים שנצפו בניסוי זה ובניסויים קודמים וכן יתן תמונה מעמיקה יותר לגבי הפעולות אותן יש 

לנקוט בשמורה בכדי לשקם אותה.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117337752%0D
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אוסף הקנביס הלאומי

בנק הגנים ממשיך זו השנה השניה ביצירת אוסף 
חומרי ריבוי לקנביס לשימוש רפואי. האוסף מהווה 
נדבך ראשון במחקר פיתוח וטיפוח קנביס וישמש 
וישמש בכפוף לאישור היק"ר את כלל גורמי המחקר 
והפיתוח בישראל. בשלב זה, אושרו  ע"י השירותים 
להגנת הצומח גידול מחוץ לתנאי קרנטינה של 19 
קוים מתוך כלל קווי האוסף. הקווים יונגשו לבעלי 

אישורים מתאימים כייחורים ו\או זרעים.
לבריאות  הבדיקה  דרך  נסללה  זו,  שנה  במהלך 
וגידול  בהנבטה  שימוש  תוך  המיובאים  הזרעים 
ידי  על  שאושרו  הפרטים  מאושרת.  בקרנטינה 
אם  כצמחי  גדלים  הצומח,  להגנת  השירותים 
מיועדים  אלו  מצמחים  וייחורים  ייעודית  בחממה 
שנוצרו  זרעים  להפצה  מיועדים  בנוסף,  להפצה. 
מצמחים נקביים וזכריים שאושרו על ידי השירותים 
לשמירת  מבוקר  באופן  והופרו  הצומח  להגנת 
טוהר הקו. בימים אלו מוסדרת הרגולציה הדרושה 
מטעם  הצמחי  החומר  הפצת  אפשרות  להסדרת 
היק"ר )יחידת קנביס רפואי, משרד הבריאות( ולכן 

ההפצה בשלב זה מתבצעת לחוקרי וולקני בלבד.
דניאל  שני  לתואר  הסטודנט  של  מחקר  בעבודת 
פרופ'  עם  פעולה  ובשיתוף  היק"ר  במימון  חסון, 
ביוכימית  מבחינה  מאופיין  האוסף  קולטאי,  חננית 
לשלושה קנבינואידים מרכזיים, מבחינה מורפולוגית 
לתכונות אגרוטכניות ייחודיות לצמח זה וכן נקבעת 
טביעת האצבע הגנטית הייחודית של כל קו באוסף. 
בעת  היק"ר  מטעם  למורשים  זמין  יהיה  המידע 

קבלת החומר הצמחי.
של  הראשי  המדען  קרן  במימון  פועלת  התכנית 

משרד החקלאות והיק"ר.
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"ארץ חיטה"

במיזם "ארץ חיטה" הקמנו תשתית להצלה, השבה, ושימור של זני חיטה עתיקים ומסרותיים שמקורם בישראל. המיזם כולל 
בתוכו נדבכים שונים- מדעיים, תרבותיים-חינוכיים וכלכליים העוסקים במציאת מקורות לגידולים חדשים בחקלאות, ולמקורות 
גנטיים להשבחת זנים קיימים בנושאים חשובים התמודדות עם תנאי יובש ושינוי אקלימי, עמידות למזיקים ומחלות, תכונות 
איכות ועוד. בעשור האחרון אנו עדים ליוזמות פרטיות ומקומיות בכל העולם של שימור והשבת זני חיטה מסורתיים יחד עם 
יוזמות חינוכיות, היסטוריות, תרבותיות, מדעיות וקולינריות המחברות בין הזנים הללו ויוצרות נישה כלכלית חדשה ומתפתחת.

מרכזי המיזם:
ד"ר עינב מייזליש גתי, מנהלת בנק הגנים

ד"ר רואי בן דוד, המכון למדעי הצמח-מנהל המחקר החקלאי מכון וולקני
מר ביזי גולדברג, יועץ עצמאי בתחום החיטה המסורתית

בנוסף,  טווח.  ארוך  שימור  למטרת  האוסף  ריבוי  פעילות  המשיכה   ,2018 בשנת 
במסגרת פרויקט הדוקטורט של סיון פרנקין )במעבדה של ד"ר רואי בן דוד( המשיך 
האפיון הפנוטיפי והגנטי המלא של האוסף, אפיון אגרוטכני בשדות המחקר בגילת 
)בשיתוף ד"ר דוד בונפיל( וכן ריבוי בהיקף רחב. הפעלנו זו השנה השניה, את חלקת 
ההדגמה של המיזם הכוללת זנים עתיקים, מסורתיים ומודרניים המאפשרים מבט 

רוחבי מייצג על השינויים וההתפתחות בחיטה הישראלית מאז תורבתה ועד ימינו.
גינות  ספר,  לבתי  חיטה"  "ארץ  ערכות  חלוקת  המשיכה   2018 בשנת  גם  בנוסף, 

קהילתיות וגנים בוטנים. סה"כ נרכשו 95 ערכות שונות.

קרן "יד הנדיב" בשיתוף האגודה הישראלית לאקולוגיה, תמכה בשנת 2018 בפרויקט 
לשם ביצוע מספר מטרות:

• חיזוק הקשר עם בנק הגנים Vavilov-VIR המחזיק בין אוספיו בדוגמאות שנאספו 	
בישראל בשנות העשרים של המאה הקודמת. דוגמאות אלו חשובות מאוד להמשך הפרויקט ולאיסוף מכלול המגוון הביולוגי 

הישראלי שהיה קיים כאן טרום המהפכה הירוקה.
• תרגום והנגשת כתבים מדעיים מראשית המאה הקודמת שעסקו בזני החיטה המקומיים ובפרקטיקות הנהוגות בגידולם. 	

נדבך זה נעשה בשת"פ עם חוקרים מאוניברסיטת בר אילן- פרופ' אהוד וייס וד"ר סו פרומין.

בנוסף, נמשכה בשנה זו תמיכת הגורמים המממנים-הקרן למורשת ישראל והמדען הראשי של משרד החקלאות.
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הפקדת אוספי חוקרים בבנק הגנים

מאז הודעתנו בשנת 2015 על פתיחת בנק הגנים לקליטת אוספים של חוקרים ללא עלות, הפקידו בבנק הגנים 10 חוקרים 
ממוסדות מחקר שונים אוספים לשימור. בשנת 2018 הופקדו כ 1653 דוגמאות בבנק הגנים ע"י חוקרים ובסה"כ החל משנת 

2015 הופקדו כ 4488 דוגמאות.
במסגרת ההפקדה, חוקר יכול לבחור באחד המסלולים הבאים או שילובים ביניהם בהתאם לבחירתו:

1 . הפקדה הפתוחה בקטלוג בנק הגנים ולחלוקה- מעל 1000 זרעים בלבד.
2 . הפקדה הפתוחה בקטלוג אך לא ניתנת לחלוקה. באם יבוקשו הזרעים, תינתן הודעה עם פרטי המפקיד לפניה ישירה אליו.

3 . הפקדה לשימור בלבד שאינה מופיעה בקטלוג.
שימור זרעים בתנאי בנק הגנים מאפשרת לחוקרים הן פלטפורמה לשיתופי פעולה עתידיים זאת כאשר ההפקדה פתוחה 

בקטלוג וכן שימור ארוך טווח כגיבוי לאוסף.
einavm@agri.gov.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל

במסגרת החוזה המיוחד שנחתם עם בנק הדגנים של אוניברסיטת תל-אביב להפקדת גיבוי אוסף בנק הדגנים ללא עלות בבנק 
הגנים במשך שלוש שנים,  הופקדו 1173 דוגמאות בשנת 2018  . 

קרן בנק הגנים למחקרים

שימור של מגוון מיני צמחים נבחרים וטיפול במאגרים גנטיים הם בין היעדים המרכזיים של בנק הגנים הישראלי .
בבנק הגנים מצויים אוספים של גידולים חקלאיים שונים שנאספו החל משנות ה- 60 של המאה הקודמת בארץ ובחו"ל )להלן 

האוסף החקלאי(. אוספים אלו לא אופיינו מעולם והם בעלי חשיבות מחקרית וחקלאית רבה.
בשנת 2017 , בנק הגנים ביקש לשפר את הטיפול באוספים אלו ובעיקר לאפיון הקווים הגנטיים השונים וחידוש אוספי הזרעים 
שבבנק תוך ריבוי מבוקר. הידע הנצבר ממחקרים אלה, וכן הזרעים שיופקדו, יהיו פתוחים לקהילה המדעית ולכלל הציבור 

במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים ולחלוקה לחוקרים או אנשי מקצוע מעוניינים.

במסגרת הקרן נבחרו חמישה פרוייקטים למימון ועד לסך 160,000 ש"ח סה"כ. בהליך התיחור, הבחירה בפרויקטים נעשתה 
על פי הסולם הבא:

1( 30% - הצרכים המקצועיים של בנק הגנים על פי החלוקה הבאה:
תנתן עדיפות לשימוש בזרעים ישנים )15 נקודות לשימוש בזרעים הישנים ביותר וכל ייתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה( וכן 
לשימוש בגידולים שלא רובו במסגרת בנק הגנים בעבר )15 נקודות לגידולים חדשים, 7 נקודות לגידולים שכבר רובו במסגרת 

בנק הגנים(.

mailto:einavm%40agri.gov.il?subject=


29

פעילות נוספת בבנק הגנים

2( 40% האיכות המדעית של ההצעה כפי שתנוקד בידי ועדת ההיגוי של בנק הגנים.
ועדת ההיגוי בוחנת את איכות ההצעות באופן הבא: )האחוזים הבאים הינם מ100 לעניין זה(

1. רלוונטיות לעבודה השוטפת ולצרכי בנק הגנים )30%(
2. חדשנות )5%(

3.התאמת הצוות המגיש את ההצעה לביצוע הפרוייקט )30%(
4. התאמת השיטות שיפורטו בהצעה למהות הפרוייקט והגידול החקלאי )30%(

5. תרומה לחקלאות ישראל )5%(

3( 30% - גובה הצעת המחיר המתומחרת לפרוייקט. ההצעה הזולה ביותר תנוקד ב-30 נקודות וכל ייתר ההצעות ביחס אליה.

ההצעות הזוכות:
1. אפיון פנוטיפי וגנוטפי של לוביה Vigna unguiculata . אסף דיסטלפלד, אוניברסיטת תל-אביב

2. היקף ומבנה השונות הגנטית והאפיגנטית בחיטות הפסטה והלחם בישראל. חליל קשקוש, אוניברסיטת בן גוריון
3. גידול מבוקר ואפיון פנוטיפי של אבות בר לצמחי תרבות ממשפחת הפרפרניים )אפון נמוך, בקית הגינה )פול הגינה(, גרגרנית 

החילבה )יוונית(, גרגרנית ביירותית (. מיכל גרוס, המכללה האקדמית לחינוך -אורנים.
4. חידוש וריבוי דוגמאות זרעים בבנק הגנים לצמחי ארץ ישראל. עוז ברזני, מכן וולקני

5. בניית תשתית גנטית לטיפוח ומחקר מתקדם של כוסברה )גד השדה( בישראל. איתי גונדה, מכון וולקני
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יום עיון עשור לבנק הגנים

שריכז  עיון  יום  קיימנו  הגנים  לבנק  עשור  חגיגות  לרגל 
ואיגד את מגוון הפעילות של הבנק בעשור האחרון. מושב 
הפתיחה עסק  בהיבטים האקולוגים בהם מעורב הבנק 
עברונה, צמחים  כדוגמת מחקרי  זיהום שטחים פתוחים 
בסכנת הכחדה ואיסוף ושימור מאגרים גנטיים מאוזרים 

מופרים.
לשולחן  המעבדה  "משולחן  פאנל  היה  השני  המושב 
אחד  לשולחן  מסביב  לראשונה  ארחנו  בו  המסעדה" 
מטפחים ומדענים עם שפים ומובילי דעה בתחום באוכל 
ריחות  טעמים,  מכוון  טיפוח  על  לשוחח  בכדי  בישראל 
ומרקמים המתאימים לעולם הקולינרי. את הפאנל הנחה 

ביזי גולדברג ממיזם "ארץ חיטה".
במושב השלישי נחשפנו למגוון רחב מאוד של מחקרים העוסקים וקשורים לשימושים במשאבים גנטיים למחקר ויישום.

:Vavilov Research Institute of Plant Industry )VIR( היו שותפינו ממכון המחקר Keynote speakers-אורחי יום העיון וה

Dr. Alexey Zavarzin, Deputy Director N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry )VIR(
Wheat studies and breeding in Russia  :בנושא

Professor Igor LOSKUTOV, head of the oat, barley and rye department N.I. Vavilov Research Institute of Plant 
Industry )VIR( 
 VIR - the treasure of humankind and בנושא: 

legacy of Nikolay Vavilov

את יום העיון ליוותה תערוכת צילומים של הצלם דן 
פרץ שעסקה בצילומי תקריב של זרעים מאוסף בנק 

הגנים.
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Plant Genetic Resources: Conservation and Use בנושא Israel Journal of Plant Sciences גליון מיוחד
Guest Editor: Dr Einav Mayzlish Gati https://brill.com/view/journals/ijps/65/3-4/ijps.65.issue-3-4.xml?lang=en

הגליון המיוחד שיצא לאור אף הוא לקראת עשור לבנק הגנים, עסק בשימושים השונים של משאבים גנטיים צמחיים בחקלאות, 
במערכות מחקריות ואקולוגיות.

•	עשרה מאמרים נכללו בגליון: Ex-situ conservation strategies for endangered plants in the Israel Gene Bank
By: Einav Mayzlish-Gati, Margareta Walczak, Alon Singer, Tomer Faraj, Sivan Golan, Dikla Lifshitz, Dana Bar, Yair 
Ur, Dafna Carmeli, Ran Lotan, Ofra Fridman, Alma Daniel, Yael Sade, Avi Perevolotsky, Rivka Hadas and Oz Barazani
	• The Institute of Evolution Wild Cereal Gene Bank at the University of Haifa
By: Tamar Krugman, Eviatar Nevo, Alex Beharav, Hanan Sela and Tzion Fahima
	• Olive tree survival and adaptation to the harsh growing conditions in the arid 

desert environment of the Negev Highlands, Southern Israel
By: Eli Ashkenazi, Yona Chen and Yoav Avni
	• Genetic diversity among and within populations of Raphanus raphanistrum 

and Brassica tournefortii )Brassicaceae( in Israel: a case study for planning ex 
situ conservation program of crop wild relatives

By: Oz Barazani, Nir Hanin, Prabodh Kumar Bajpai, Yoni Waitz, Michal Barzilai, 
Alexandra Keren-Keiserman, Tomer Faraj, Einav Mayzlish-Gati, Erik Westberg 
and Jotham Ziffer-Berger
	• Genetic diversity of three Israeli wild relatives of wheat from the Sitopsis 

section of Aegilops
By: Hanan Sela, Smadar Ezrati and Pablo D. Olivera
	• New insights into the range, morphology, and natural hybridization of wild 

Lactuca aculeata in Israel
By: Alex Beharav, Souad Khalifa and Eviatar Nevo
	• The history of chickpea cultivation and breeding in Israel
By: Shmuel Galili, Hovav Ran, Evgenia Dor, Joseph Hershenhorn, Arye Harel, Orit Amir-Segev, Aharon Bellalou, Hana 
Badani, Evgeny Smirnov and Guy Achdari
	• Utilization of natural variation in Cephalaria joppensis to diversify wheat forage crop rotation in Israel
By: Shmuel Galili, Ran Hovav, Aharon Bellalou, Orit Amir-Segev, Hana Badani, Tova Deutch, Lior Rubinovich, Aviv 
Asher, Tomer Faraj and Alon Singer
	• Consumer-oriented exploitation and conservation of genetic resources of pumpkins and squash, Cucurbita
By: Harry S. Paris
	• Phenotypic diversity and heritability in Eragrostis tef under irrigated Mediterranean conditions
By: Shiran Ben-Zeev, Jajaw Bimro, Vered Barak and Yehoshua Saranga

http://https://brill.com/view/journals/ijps/65/3-4/ijps.65.issue-3-4.xml%3Flang%3Den
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תערוכות ומיצגים

במהלך שנת 2018, בנק הגנים היה שותף במספר תערוכות ומיצגים.
שבוע העיצוב בירושלים- בית הנסן.

בר  בזרעי  המשתמש  מיצג  השומרה-  את  יצרו  "אניה"  קולקטיב 
ושימוש  ביולוגי  מגוון  המדגימה  משתנה  בפונקציונליות  ומורשת 

בתפר שבין ליקוט לחקלאות.
ישראל  ארץ  למוזיאון  השומרה  מיצג  עבר  העיצוב,  שבוע  בסיום 

לתערוכת פיקניק ישראלי.
במוזיאון ארץ ישראל מוז"א- תערוכת "פיקניק ישראלי" - מסלול בין 
תערוכות המוזיאון המספר את סיפורו של זן המזונות הקדום. בנוסף 
מבנק  נוספים  מיצגים  שני  בתערוכה  הוצגו  בשומרה,  לשותפותנו 
לחיטה  החיטה"  מ"אם   - חיטה"  -ארץ  בחיטה  עוסק  האחד  הגנים. 
המודרנית והשני -מסלול הזרעים - התפתחות סל המזונות מתקופת 

הלקטים ועד ימינו.
את התערוכות הללו ליווה בנק הגנים גם בייעוץ מדעי.


