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Genetic conservation of the native Israeli flora in disturbed areas 
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 תקציר

וח אינטנסיבי מגוון מיני הבר בישראל הוא רחב כאשר רבים ממינים אלה הם גם בעלי חשיבות לתועלת האדם. פית

)עיור ובנית תשתיות( המתרחש בישראל בקצב מואץ משנה את אופיו של בית הגידול הטבעי של מינים אלה, מכחיד 

רבים מהם והופך את השטח לבעל אופי מופר. כדי למנוע זאת פועל בנק הגנים לאיסוף ושימור מיני בר מאזורים 

לן מתואר אופן בחירת האזורים לאיסוף ופעילות האיסוף אלה בעזרת הקמת מאגר גנטי לשימוש עתידי. בדוח שלה

 והשימור שבוצעה בשישה אתרים מטיפוס זה בישראל.

 

 :הבאים והשלבים היעדים נקבעו הפרויקט בתכנית

 :אופרטיבי יעד

, כחלק מיישום המלצות םאדהי "מדים בפני הפרה עושמירת המגוון הגנטי של צמחי הבר בישראל מאזורים הע

 הלאומית למגוון ביולוגיהתכנית 

 :הפרויקט שלבי

הפיתוח  סוג פעילות לאיסוף: קריטריונים )ומינים אזורים(איתור יעדים המתאימים לביצוע איסופי החירום 

 .ואופי הצומח באותו אזור דרגת הפגיעה ,לאיסוף היעד באזור

שאותרו כמועדים לפיתוח בטווח הקצר או הארוך תוך דגש על מינים  בשטחים התרכז - זרעים איסופי ביצוע

 אופייניים לאזור והם בחזקת נדירים, אנדמיים, בסכנת הכחדה, ערך כלכלי או מינים שאינם שמורים בבנק הגנים. 

 .יוולקנ מכון הגנים, בבנק הנהוגים מקצועיים פרוטוקולים פי על ושימור הזרעים יבוש ניקוי - בזרעים טיפול

 

 שלבי ביצוע:

 

 :קדימויות סדרי קביעת

 . הוכנה רשימת תכניות פיתוח ובניה ארצית המיועדות לביצוע בטווח הקרוב והרחוק

שבחנה את כל תכניות התב"ע הארציות המאושרות אל מול כל   GISהרשימה נבנתה בעזרת מערכת מודל מבוססת 

מיני הצומח שהופקדו בבנק הגנים עד היום בדגש על מינים  נדירים, אנדמיים, בסכנת הכחדה, בעלי ערך כלכלי או 

 . )מין חדש לבנק( מינים שאינם שמורים בבנק הגנים

ים שסרק עשרות מהם להיתכנות ובחר שישה רשימת אתרים פוטנציאלים לאיסוף הועברו לרשות צוות בנק הגנ

לאיסוף בהתאם. מתוך ששת האתרים שנבחרו לביצוע חמישה הם תכניות ותמ"ל )תכניות באישור הועדה לתכנון 

מתחמים מועדפים לדיור(. ייחודן של תכניות ותמ"ל הוא שטחן הגדול ובנוסף רבות מהן מתוכננות לביצוע 

בים קיימים, דבר המגביר את האפשרות לאתר במקום צומח טבעי ולעיתים באזורים פתוחים בשולי ערים או ישו

  ייחודי.
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 הסביבה לתוכנית(. להגנתמשרד ה: )האיסוף בוצע לאחר אישור האזורים בהם בוצע איסוף זרעים בשנה זו

 

 (1066הקמת שכונת "הפרסה" ומרכז חדש לישוב )תמ"ל -רכסים

. אזור זה 762ומדרום לדרך האזורית  6המצוי ממזרח לישוב רכסים ולתוואי כביש  שפרעם-בגבעות אלוניםאזור 

יחידות דיור, מבני ציבור,  1,890מתוכנן לעבור שינוי יעוד משטח שמורת טבע ושטח חקלאי לשכונת מגורים בת 

 תעסוקה ומסחר וכן הקמת מרכז חדש ליישוב.

הוא גבעי בעל תשתית סלעית שעיקרה  ע וכן יער נטע אדםמתחם התוכנית הכולל שטח גן לאומי מוצע ושמורת טב

הגבעה  בערוצים. אלוביאליותהמאופיין בקרקע מטיפוס רנדזינה בהירה בחלקו העליון וקרקעות  קרטון וקרטון גירי

מאופיינת בשטחים פתוחים, אזור מצומצם של יער טבעי של אלון תבור ואלון מצוי  וכן אזור המכוסה ביער אורנים 

 מינים מוגנים.  16יפטוסים בייעור קק"ל המעורב בחורש ים תיכוני. בסקר צומח שנערך בשטח נמצאו ואקל

  35 06 52מזרח    32 45 04נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 

 
 1059-1058גבעות טנטור )תמ"ל (-ג'דידה מכר

מכר -לישובים ג'דיידה, מדרום 85תכנית בשוליים המערביים של הגליל התחתון המשתרעת מצפון לדרך מספר 

 יחידות דיור ומרכזי תעסוקה ומסחר עבור המגזר הלא יהודי בצפון הארץ. 8000, המיועדת להקמת 70וממערב לדרך 

שטח התוכנית כולל חלקות חקלאיות )גידולי שדה ומטעי זיתים(, שטחי יער נטע אדם של אורנים, ברושים 

לא מעובדים. האזור המתחיל מאגן ניקוז נחל הנעמן ועד שיפולי  ואקליפטוסים ושל חורש ים תיכוני ושטחים טרשיים

הגליל התחתון מאופיין באבני חול וכורכר בחלקו המערבי ועד סלעי חוואר, גיר ודולומיט בקצהו המזרחי. בשל החתך 

דירים הגיאולוגי המיוחד ומפאת גודלו של האזור מומלץ לסקור ולחפש באזורי תת היער ומטעי הזיתים אחר מינים נ

 המלווים חקלאות אקסטנסיבית האופיינית למקום.
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 35 09 01מזרח    32 55 10נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 

 
)תכנית בשלב תכנון מוקדם של ותמ"ל המופיעה ברשומות אך אינה מופיעה באתר מינהל התכנון ולכן אין צור הדסה 

 לה עדיין מספר וגם מפה תוחמת(.

דונמים  538-מזרחית לצור הדסה וצפונית לכפר ואדי פוכין בצמידות לקו הירוק.  שטחו כאזור מדרום למבוא ביתר, 

 יחידות דיור כהרחבה לישוב צור הדסה. 1000והוא מתוכנן להקמת 

תכסית השטח היא מדרון במפנה דרומי הכוללת טרסות חקלאיות נטושות, שטחי יער אורנים נטע אדם, חורש ים 

ח תת יער ובתות טרשיות פתוחות. הקרקע האופיינית למדרון היא מטיפוס טרה רוסה תיכוני של אלון מצוי, צומ

המתפתחת על סלעי גיר ודולומיט שבתחתית המדרון קרקע אלובית שהתפתחה מסחף המדרון שמעליה. בסקר של 

בסכנת התוחם גם אזור זה נמצאו מספר מינים נדירים ומינים  2018מכון דש"א של דרום מערב הרי יהודה משנת 

 הכחדה במרחב. 

 35 06 52מזרח    31 43 02נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 
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 מפת אתר צור הדסה בצילום אויר ומפת מתחם הפרויקט על פי נתוני ותמ"ל
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 (1022)תמ"ל  שכונת אגמים מזרח-אשקלון

הממוקמת ממזרח לשכונת אגמים יח"ד  5,000-תכנית להקמת רובע מגורים חדש בדרום העיר אשקלון בהיקף כ

מערב ומדרום לשכונות גבעת ציון וגבעת הפרחים. שימוש הקרקע העיקרי בתחום התוכנית הוא חקלאות עונתית על 

קרקע אלוביאלית חרסיתית חולית. בחלקה הדרום מערבי של התכנית עובר רכס כורכר מרכזי המאכלס בתות 

ונות חול המאכלסות מינים אופייניים לחול אך גם מינים פולשים רבים וגריגות אופייניות לאזור שבקצהו הדרומי די

דוגמת טיונית החולות. בסקר צומח שנערך במקום נמצאו מיני בר טיפוסיים לאזור, חלקם אנדמיים לישראל. מאחר 

ויש חשש  ונוף רכסי הכורכר והדיונות הולך ופוחת ממישור החוף רבים מהמינים הגדלים בנוף זה הפכו כיום לנדירים

 שחלקם יהיו בעתיד אף נדירים ביותר.

  34 34 33מזרח   31 38 58נ.צ. מרכזי באתר: צפון 

 

 

 יח"ד 839, שכונת מגורים 130/ 8תכנית  יוש/ -אריאל

אזור בחלקה הדרומי של העיר אריאל  ומצפון לכפר הערבי סלפית המתוכנן לשינוי יעוד משטח חקלאי, דרכים ואזור 

יחידות דיור, אזורי מסחר ומבני ציבור. מתחם נוסף בעיר אריאל הוא אזור  839נוף פתוח לטובת הקמת שכונה של 

תהליכי הרחבה. האזור שהוא למעשה המפנה אוניברסיטת אריאל בחלקה הדרום מזרחי של העיר העומד לעבור 

הדרומי של העיר אריאל שנבנתה על גבעה מאורכת הוא בעל מופע טרשי שתשתיתו סלעי גיר ודולומיט המאופיין 

בקרקע מטיפוס טרה רוסה.  תצורת הצומח היא בעיקר בתות וגריגה של צומח ים תיכוני מלווה בכתמים של חורש 

אלון תולע. בסקרים שערכו מומחי איסוף הזרעים של בנק הגנים באזור בעבר נמצאו ההר הגבוה דוגמת אגס סורי ו

 מספר מינים נדירים ורבים אחרים שהם קרובי בר לגידולי תרבות.   
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 תרשים ההרחבה באזור אוניברסיטת אריאל
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 (1063דיר אל אסד. שכונה מערבית )תמ"ל 

 175תכנית המצויה בתחום השיפוט של דיר אל אסד בגליל העליון וגובלת ממערב ביער תפן. שטח התכנית הוא 

, שטחי מסחר ומוסדות ציבור. יח"ד 552להקמת שכונת מגורים בפאתי היישוב, הכוללת דונמים והוא מיועד 

טח התכנית הינו יער נטע אדם משולב המסלע האופייני הוא דולומיט המכוסה בקרקע מטיפוס טרה רוסה שרוב ש

הסביבה אופיינה בעבר על ידי חורש ים תיכוני שהיה נתון תחת  .בחורש טבעי וחלקו מטעי זיתים ומעט שטחי בור

השפעות כריתה ורעיית צאן ובקר, לצד חקלאות מסורתית. בעשורים האחרונים השתנה אופיו האקולוגי של 

ים והתדלדלות פעולות הכריתה והרעייה. סקר נוף שבוצע על ידי מכון השטח, זאת בשל נטיעות אורנים וברוש

בדרום הגליל המערבי וכלל מחצית משטח תכנית זו קבע שהוא בעלת ערכיות גבוהה על פי  2012דש"א בשנת 

 קריטריונים של ערכיות צומח, נוף, וחיבוריות מסדרונות אקולוגים.

 35 15 25מזרח    32 56 11נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 
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 :זרעים איסוף

 :מששת האזורים המתוארים למעלה בצמוד לקריטריונים שנקבעו זרעים האיסוף נאספו עונת מיד עם תחילת

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

 אודות מפורט במידע ולווו הגנים בנק של וההנחיות העבודה נוהל פי - על בוטנאים מומחים י"ע נאספו הזרעים

 .השונות בישראל העשביות עבור  )ייבוש(עדות  עם דף יחד הגידול ובית האוכלוסייה ,המין

 

 :בזרעים טיפול

במעבדת  לניקיון מכן ולאחר מבוקרת והבשלה לייבוש הועברו בשטח, מהבוטנאים הגנים לבנק שהובאו הזרעים

 ,הם נארזו שלאחריהם חודשים שלושה של לתקופה לייבוש הזרעים הועברו הניקוי, לאחר הגנים. בנק של הניקיון

תיאור מיני  .הבנק במתקני טווח ארוך ושימור להקפאה ועברו הגנים בנק של האלקטרוני המידע במאגר קוטלגו

נדירות, תועלת כלכלית  נוספים כגון פרמטרים עם יחדהזרעים שנאספו לפרויקט זה, מפורטים בטבלה שלהלן 

 (.1)טבלה  .ועוד

 מבוקרים בתנאים זרעים הנבטת

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

 נארזה דוגמא - תת ,הגנים בבנק לשימור שהגיעו הזרעים דוגמאות מכל .ואיכותה הדוגמה טיב לצורך בדיקת

 .הגנים בנק של השימור בפרוטוקולי שנדרש  כפי בעתיד הזרעים בדיקת חיוניות עבור בנפרד
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 הפרויקט במסגרת שנאספו המינים 1: טבלה
 רכסים:

 שם המין

 

ערך 

 מספר

 אדום

 מספר דוגמאות אזור איסוף שימושים

 עשבייה

 מספר

 זרעים

 

 8664 2 רכסים איסוף חדש בבנק 0 איטן מרצעני

 4384 2 רכסים איסוף חדש בבנק 0 המטאטאברומית 

 0 ברומית ספרדית

איסוף חדש לבנק 

 מאזור הצפון

 1463 2 רכסים

 13356 2 רכסים איסוף חדש בבנק 0 גזיר המפרקים

 0 ולזיה אשונה

איסוף חדש לבנק 

 מאזור הצפון

 6124 2 רכסים

 5506 2 רכסים איסוף חדש בבנק 0 חזרזרת מחוספסת

 54279 2 רכסים Medicinal plants 0 לחך מצוי

 17611 2 רכסים איסוף חדש בבנק 0 נורית קטנה

 121 1 רכסים Medicinal plants 0 ספלול קטן

 7090 2 רכסים איסוף חדש בבנק 0 עוקצר מצוי

 475 2 רכסים Medicinal plants 0 פרי-קדד גדול

 19033 2 רכסים Medicinal plants 0 קחוון ארצישראלי

 20684 2 רכסים Medicinal plants 0 קיצנית צמרנית

 18329 2 רכסים איסוף חדש בבנק 0 פרי מצוי-רב

 0 שופרית כרתית

איסוף חדש לבנק 

 מאזור הצפון

 27725 2 רכסים

 0 תלתן דוקרני

Forage and Fodder 

plants, Medicinal 

plants 

 2746 2 רכסים

 4978 2 רכסים Medicinal plants 0 תלתן הכדורים

 

 

 :מכר-ג'דידה

 

 שם המין

 

ערך 

 מספר

 אדום

 מספר דוגמאות אזור איסוף שימושים

 עשבייה

 מספר

 זרעים

 

איסוף חדש לבנק  0 אירוס ארצישראלי

 מאזור הצפון

 846 2 מכר-ג'דידה

 234 2 מכר-ג'דידה איסוף חדש בבנק 0 אשבל מופסק

 0 שנתית-חיננית חד
 

 6320 2 מכר-ג'דידה

 3279 2 מכר-ג'דידה איסוף חדש בבנק 0 חלבלוב סמור

 7720 2 מכר-ג'דידה Medicinal plants 0 חפורית מוזרה

 Vegetable, Salad 0 טוריים קטנים

plants and Tubers 

 23879 2 מכר-ג'דידה

 1631 2 מכר-ג'דידה Medicinal plants 0 מעוג מנוקד

 ,Honey, Spice 0 מרוה ריחנית

perfume 

 6870 0 מכר-ג'דידה
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ornamentals 

plants. Medicinal 

plants 

 0 מררית הגליל
 

 3655 2 מכר-ג'דידה

 15619 2 מכר-ג'דידה איסוף חדש בבנק 0 מררית החוף

 7724 2 מכר-ג'דידה איסוף חדש בבנק 0 חלב הררי-נץ

 7667 2 מכר-ג'דידה איסוף חדש בבנק 0 עקרב אפור-עוקץ

 14414 2 מכר-ג'דידה איסוף חדש בבנק 0 צובא-עקרב ארם-עוקץ

 1034 2 מכר-ג'דידה Medicinal plants 0 עשנן קטן

 15420 2 מכר-ג'דידה Ornamentals 0 פעמונית כוכבנית

 30111 2 מכר-ג'דידה Medicinal plants 0 פשתה מצויה

 41676 2 מכר-ג'דידה Medicinal plants 0 קחוון ארצישראלי

 0 קרניים-קחוון רב
 

 32066 2 מכר-ג'דידה

 11683 2 מכר-ג'דידה Medicinal plants 0 קיצנית כרתית

 59756 2 מכר-ג'דידה Medicinal plants 0 תודרה רפואית

 

 :צור הדסה

 שם המין

 

ערך 

 מספר

 אדום

 מספר דוגמאות אזור איסוף שימושים

 עשבייה

 מספר

 זרעים

 

 36550 2 צור הדסה איסוף חדש בבנק 0 אבובית מקורקפת

 Forage and 0 אספסת גלגלית

Fodder plants 

 10676 1 צור הדסה

 Forage and 0 אספסת הכתרים

Fodder plants 

 14738 2 צור הדסה

 Forage and 0 אספסת מגובששת

Fodder plants 

 11576 0 צור הדסה

 Forage and 0 אספסת מקומטת

Fodder plants 

 7104 1 צור הדסה

 601 0 צור הדסה .Legume plants 0 אפון מצוי

 Forage and 0 גרגרנית בירותית

Fodder plants, 

Vegetable, Salad 

plants and Tubers, 

Medicinal plants 

 699 2 צור הדסה

 9784 0 צור הדסה מין על סף איום 2.5 גרגרנית משובלת

איסוף חדש לבנק  0 דבקה דקיקה

 מאזור ירושלים

 59570 0 צור הדסה

 1034 2 צור הדסה איסוף חדש בבנק 0 דרדר כחול

 2134 1 צור הדסה Cereals 0 חיטת הבר

 55417 3 צור הדסה Ornamentals 0 חיננית הבתה

 500 0 צור הדסה Medicinal plants 0 חמצה שסועה

 1370 2 צור הדסה מין נדיר מאוד 0.5 טופח כדורי

 39963 2 צור הדסה איסוף חדש בבנק 0 מגנונית כבונה

 35828 2 צור הדסה איסוף חדש בבנק 0 מלקולמיה הררית

 2827 2 צור הדסה Medicinal plants 0 חסידה רומאי-מקור
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 4380 2 צור הדסה איסוף חדש בבנק 0 נטופית שעירה

איסוף חדש לבנק  0 ניסנית כינורית

 מאזור ירושלים

 9958 0 צור הדסה

 878 2 צור הדסה  0 שום הכרמל

 665 2 צור הדסה איסוף חדש לבנק 0 שרדיניה מוצנית

 1930 2 צור הדסה Medicinal plants 0 תלתן צמיר

 

 

 :שכונת אגמים מזרח-אשקלון

 שם המין

 

ערך 

 מספר

 אדום

 מספר דוגמאות אזור איסוף שימושים

 עשבייה

 מספר

 זרעים

 

 Ornamentals 0 נהריים-אירוס ארם

 אשקלון

0 

 3נאספו 

 בצלים

 16709 2 אשקלון איסוף חדש בבנק 0 המפרקאלית 

 3656 2 אשקלון Pulses 0 אפון נמוך

 19024 2 אשקלון מין בסכנת הכחדה 3.7 בלוטה פלישתית

 10347 2 אשקלון איסוף חדש בבנק 0 גרגרנית גלילנית

 13827 1 אשקלון מין בסכנת הכחדה 4.7 דבקת פלשת

 1849 2 אשקלון איסוף חדש בבנק 0 מלענן החוף

 8288 3 אשקלון איסוף חדש בבנק 0 חסידה מפוצל-מקור

 12258 4 אשקלון Honey 0 מרסיה יפהפיה

 33974 3 אשקלון Medicinal plants 0 נזמית לופתת

 0 פעמונית גפורה
 

 29281 2 אשקלון

 33740 2 אשקלון מין על סף איום 2.5 ציפורנית חופית

 46942 2 אשקלון Medicinal plants 0 ציפורנית מגוונת

 93251 2 אשקלון מין בסכנת הכחדה 3.7 קחוון פלישתי

 8439 2 אשקלון איסוף חדש בבנק 0 רכפה מזרחית

 0 שברק מצוי

Medicinal plants, 

Honey 

 אשקלון

2 10926 

 0 שומרר בואסיה
 

 17335 2 אשקלון

 2.5 תלתן פלישתי

Forage and 

Fodder plants, 

Medicinal plants, 

Honey 

 מין על סף איום

 אשקלון

2 10324 

 

 :אריאל

 שם המין

 

ערך 

 מספר

 אדום

 מספר דוגמאות אזור איסוף שימושים

 עשבייה

 מספר

 זרעים

 

 0 אחיגזר ההרים
 

 152 2 אריאל

 6651 2 אריאל Industrial plants 0 אסתום מצוי

 16175 2 אריאל Medicinal plants 0 בוצין לקוי

 0 בקית הגליל

Forage and 

Fodder plants 

 אריאל

2 82 
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 0 פרית תמימה-דו
 

 332 2 אריאל

 108 2 אריאל Medicinal plants 0 דמומית ארצישראלית

 1674 2 אריאל איסוף חדש בבנק 0 ולרינית קטועה

 0.5 שפה מזרחי-חד

Medicinal plants 

 מין נדיר מאוד

 אריאל

2 1533 

 0 כותנן שרוע
 

 4168 2 אריאל

 2485 2 אריאל Medicinal plants 0 נזמית לופתת

 0 נרקיס מצוי

Ornamentals 

plants. Medicinal 

plants 

 אריאל

2 289 

 89186 2 אריאל מין על סף איום 2.5 פרחים-עלקת סגולת

 301 2 אריאל מין על סף איום 2.5 פרי-עשנן גדול

 2064 2 אריאל איסוף חדש בבנק 0 קדד זעיר

 0 תלתן מאדים

Forage and 

Fodder plants, 

Medicinal plants 

 אריאל

0 4300 

 

 :דיר אל אסד

 שם המין

 

ערך 

 מספר

 אדום

 מספר דוגמאות אזור איסוף שימושים

 עשבייה

 מספר

 זרעים

 

 1544 2 דיר אל אסד איסוף חדש בבנק 0 אשבל מופסק

 4811 2 דיר אל אסד איסוף חדש בבנק 0 בלוטת הסלעים

 14860 2 דיר אל אסד Honey 0 גזר מצוי

 0 זוטה צפופה

Medicinal plants, 

Spice, perfume 

and tea, aroma 

plants. 

 דיר אל אסד

2 202857 

 39930 2 דיר אל אסד איסוף חדש בבנק 0 מלענים-מלעניאל קצר

 0 נרקיס מצוי

Ornamentals 

plants, Medicinal 

plants 

 דיר אל אסד

0 12012 

 0 סקליגריה כרתית

איסוף חדש לבנק 

 מאזור הצפון

 דיר אל אסד

2 21777 

 9377 2 דיר אל אסד Medicinal plants 0 שום האבקנים

 2147 0 דיר אל אסד Medicinal plants 0 תלתן הכדורים

 6495 0 דיר אל אסד Medicinal plants 0 תלתן הכפתורים
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  2 בטבלה מוצגת האזורים פי על האיסופים התפלגות

 

למינים שנאספו שימושים שונים כך שיתכן ושימושיהם ) איסוף אזורי פי על בחתך הפרויקט במסגרת שנאספו המינים :2 טבלה

 (שמספר המינים הכולל שנאסף בכל אתר נמוך ממספר השימושים בקטגוריות השונות.

 מספר האיסופים אזור האיסוף
 מספר המינים שנאספו

 באתר

 מתוך המינים שנאספו

מינים 

בסכנת 

הכחדה 

 ונדירים

מינים 

חדש 

 לבנק

מיני 

צמחי 

 מרפא

מינים 

בשימוש 

 האדם

 1 6 10 - 17 17 רכסים

 3 7 7 - 20 20 מכר-ג'דידה

 8 4 8 2 22 22 צור הדסה

 5 3 5 5 18 18 אשקלון

 4 5 2 3 15 15 אריאל

 3 5 4 - 10 10 דיר אל אסד

 

המינים נאספו פעם אחת בכל  .םשוני מינים 97 ל השייכים איסופים 102 זו בשנה נאספו הפרויקט במסגרת בסה"כ

ארצישראלי ותלתן הכדורים( נאספו בשני מינים )אשבל מופסק, נזמית לופתת, נרקיס מצוי, קחוון  5אתר, אך 

למינים שנאספו שימושים שונים כך שיתכן שמספר המינים הכולל שנאסף בכל אתר נמוך ממספר  אתרים.

 .1לכל מין מוצגים בטבלה השונים השימושים בקטגוריות השונות. השימושים 

מינים בסכנת  5), 2.9מעל  וםאד מספר-מינים בסכנת הכחדה(מינים היו אדומים  3מבין המינים שנאספו  

ב -כרך א ו האדום הספר שהוגדרו על סף איום בנספחי למינים הגנים בבנק ערך שניתן– 2.5, אדום מספר(איום,

 למינים הגנים בבנק ערך שניתן– 0.5, אדום מספר(מינים נדירים מאוד, 2-(( ו2011; 2007וחובריו. ) שמידע י"ע

 49((. בנוסף נאספו גם 2011; 2007וחובריו. ) שמידע י"ב ע-כרך א ו האדום הספר שהוגדרו כנדירים מאוד בנספחי

מינים שהם חדשים  28איסופים של  30מינים שהם קרובי בר למיני תרבות או בעלי ערך כלכלי,  45איסופים של 

 מינים שנאספו מאזור גיאוגרפי חדש לבנק הגנים 7איסופים של  7לבנק הגנים ועוד 

 סה" בעשביות השונות בישראל. ולשמירה המין זיהוי לאישור שהועברו עשבייה בדוגמאות לוו שנאספו הדוגמאות

 .מהמינים  91 עבור עשבייה דוגמאות נאספו כ

מספר  כל דוגמאות הזרעים שנאספו נוקו וחלקן אף נארזו והועברו להקפאה ארוכת טווח במתקני בנק הגנים.

זרעים ואילו  2000-מהדוגמאות שנאספו, הכילו יותר מ 75%ונים . על פי הנת1הזרעים בכל דוגמא מוצג בטבלה 

והיו בעיקר של מינים בסכנת הכחדה שאוכלוסיותיהם בבר  1000-מהדוגמאות הכילו כמות זרעים הקטנה מ 16%

קטנות יחסית או מינים המייצרים כמות זרעים קטנה וטכנית לא ניתן לאסוף מהם זרעים רבים. איסופים של 

ג(, ויהיו מועמדים לריבוי “פ עם רט“הוו חלק מתכנית בנק הגנים לשימור מינים בסכנת הכחדה )שתמינים אלה י

  בגן ההצלה של בנק הגנים.

  

יוצאת דופן היא דוגמה של אירוס ארם נהרים שנאספה לבנק הגנים כקני שורש ולא כזרעים. ארבעה צמחים שלו 

(. מין זה אינו בר 1נמצאו בערמת עפר שנוצרה במהלך חפירה ארכיאולוגי בשכונת אגמים בדרום אשקלון )תמונה 

אחר והוא מוגדר כמין מוגן וגם בעל ערך מקומי וידוע בעיקר בפולקלור המקומי כמלווה בבתי קברות מוסלמים. מ

הורטיקולטורי הוחלט להצילו. הצמחים הועתקו לעציצים וגדלים כעת במכון וולקני למטרת יצור זרעים להפקדה 

 בבנק הגנים. 
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 : צמחי אירוס ארם נהריים שנמצאו בערמת שפוכת עפר בשכונת אגמים באשקלון והועתקו לעציצים.1תמונה 

   
 

 

 

 

 יכום ומסקנותס

אזורים שונים, מדיר אל אסד בגליל העליון ועד אשקלון שבמישור החוף הדרומי. רוב  6סקרנו ודגמנו  2019בשנת 

( המיועדים לבניה ופיתוח 1063, תמ"ל 1022, תמ"ל 1058-1059, תמ"ל 1066האזורים היו תוכניות ותמ"ל )תמ"ל 

לאתר אותם בשלבי תכנון ראשונים וכך להתכונן מבעוד מועד עירוני אינטנסיבי. בעזרת הפורמט שיצרנו הצלחנו 

 לאיסוף נכון ומבוקר של זרעים מאוכלוסיות הצמחים בבתי גידול אלה.

אנו רואים חשיבות רבה ביצירת קשר בין רשויות התכנון השונות ובנק הגנים לגבי העברת אינפורמציה הודות 

פור הפורמט שפיתחנו וימנע פגיעה והיעלמות של מטען גנטי תכניות פיתוח עתידיות, דבר שיעזור לנו מאוד בשי

 ייחודי מהטבע הישראלי. 

יחידות  2316מעלות תרשיחא לבניית שכונה בת  -מתחם צוריאל  1057דוגמה לחשיבות מהלך התזמון היא תמ"ל 

אחד בלבד  דיור שתוכננה במקור לשמש כאחד האתרים לביצוע שלנו בשנה זו. לאחר שהספקנו לאסוף במקום מין

עבר השטח חישוף שלמעשה חיסל את  2019זרעים(, בתחילת חורף  2912)אשחר מנוקד, מין בעל תכונות רפואיות,  

 כל אוכלוסיית תת היער במקום ואילץ אותנו לחפש אחר אתר אלטרנטיבי אחר. 

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

 מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני

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

 

 

בינוי והפיתוח השנה פעלנו גם לראשונה בשימור זרעים באזורים השייכים לתוכניות ותמ"ל. אף שתוכניות ה

מטיפוס זה הם מאוד מפורטות, הסקר הסביבתי שליווה את המסמכים לא תמיד הלם את רב גוניות הצומח באותו 

אזור. הרבה מהמידע הסתמך על ממצאים מהעבר ולא תמיד חפף לקיים בפועל בשטח. אנו מקווים שבעתיד, 

 כת פוטנציאל לשימור טובה יותר.המידע, במיוחד באזורים פתוחים וטבעיים אלה השתפר ויאפשר הער

 

 אתרים שונים ברחבי הארץ. 22-ממינים שונים  339של איסופים  401 נאספו במסגרת הפרויקט 2016החל משנת 

 

 איסוף אזורי פי על בחתךבארבע השנים האחרונות  הפרויקט במסגרת שנאספו המינים 3: טבלה

 

בכל  שנאספומספר המינים  מספר האיסופים אזור האיסוף שנה

 אתר

 17 17 רכסים 2019

 20 20 מכר-ג'דידה

 22 22 צור הדסה

 18 18 אשקלון

 15 15 אריאל

 10 10 דיר אל אסד

 14 14 קצרין 2018

 20 20 מעלה הרוחות

 18 18 מעלות יפה נוף

 20 20 צפון באר שבע

 20 20 רמות, ירושלים

 20 20 עמיחי

 20 20 צפון נהריה 2017

 18 19 מודיעין

 28 28 מחצבת טריפי

 19 19 רמת  בית שמש

 17 17 צפון הגולן

 7 7 אפולוניה 2016

 21 21 בריכת חורף חדרה

 38 38 מחלף טורען

 6 6 צומת גולני

 12 12 צומת אשקלון
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