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פעילות איסוף ושימור בבנק הגנים בשנת 2019
בשנה  2019הופקדו בבנק הגנים  221איסופים המייצגים  180מינים ,ביניהם  55מינים שזו הפקדתם הראשונה (טבלה  ).1במאזן
מצטבר ,בין השנים  ,2019-2007הופקדו בבנק הגנים  1722מינים מקומיים המהווים כ 66%-ממגוון הפלורה של ישראל .על צוות
הבוטנאים הקבועים האוספים זרעים עבור בנק הגנים נמנו בשנת  2019יאיר אור ,רן לוטן ,דפנה כרמלי ,עפרה פרידמן ולביא
קורן.

הכנת רשימת היעד לאיסוף לשנת 2019
עם תום עונת איסוף  2018נבדק מצאי הזרעים בבנק והוחלט להמשיך במגמת צמצום יעדי האיסוף לשנת  2019במטרה 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  .לאור ההבנה כי קיים קושי באיתור ואיסוף מינים
החסרים בבנק הרשימה מנתה כ 565 -מיני בר נדירים המוגדרים כמינים בסכנת הכחדה ,בדגש על איסוף מינים החסרים בבנק
ועיבוי מינים קיימים המכילים כמות זרעים שאינה מספקת .רשימה זו כללה את כל המינים האדומים בישראל ונגרעו ממנה
מינים ממשפחת הסחלבים ,שרכים וצמחי מים טבולים שאינם ניתנים לשימור כעת בטכנולוגיה הקיימת במתקני בנק הגנים.
סך הכול במהלך  2019-2007נאספו בבנק  7984איסופים
מספר המינים
של  1722מינים ,מהם  1667איסופים של  550מינים
החדשים
סך מינים
סה"כ איסופים
שנה
שנאספו בכל
שנאספו
אדומים ונדירים.
שנה

מערך הטיפול בזרעים לאחר איסוף
בשנת  2019נוקו במעבדת ניקיון הזרעים של בנק
הגנים  348דוגמאות זרעים( טבלה  .)2מהן  189דוגמאות
שנאספו בבר בשנת  65 ,2019דוגמאות מאוסף הבר
משנים קודמות ו 94-דוגמאות מהאוסף הישן של  16מיני
תרבות .בסה"כ נוקו  220מינים ,מתוכם נוקו לראשונה
 63מינים.
גם בשנה זו ניתן דגש על ניקיון דוגמאות השייכות
לפרויקטים השונים בהן הבנק שותף 109 .דוגמאות זרעים
של מינים נדירים ובסכנת הכחדה נוקו כחלק משיתוף
הפעולה של בנק הגנים עם רשות הטבע והגנים בנושא.
עבור פרויקטים משותפים עם הבנק האנגלי MSB KEW
נוקו  50דוגמאות מפרויקט צמחי המרפא 19 ,דוגמאות
מפרויקט  CWRו  2דוגמאות מפרויקט ( C4פירוט על

312
312
950
2007
211
404
1213
2008
109
344
1005
2009
133
362
774
2010
140
348
647
2011
119
361
648
2012
159
390
558
2013
107
350
479
2014
105
360
554
2015
136
283
468
2016
67
186
207
2017
70
184
260
2018
55
180
221
2019
1722
7984
סך מצטבר
טבלה  :1היקף איסוף הזרעים במהלך השנים 2007-2019
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פעילות איסוף ושימור בבנק הגנים בשנת 2019
שת"פ אלו בדוחות קודמים של הבנק וכן בפרק המתייחס לשת"פ של הבנק) שהסתיימו .עבור פרויקט שימור המגוון הגנטי
של צמחיית ישראל באזורים מופרים
מספר הפקדות מספר איסופים מספר דוגמאות מספר דוגמאות
שנת פעילות
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה נוקו
שבוטלו
זרעים שנוקו
מהבר
בבנק
 95דוגמאות.
19
757
834
959
2007
לכל מין המנוקה במעבדת הזרעים
23
926
913
1225
2008
מתועד פרוטוקול ניקוי במערכת המידע,
7
1449
939
1022
2009
המסייע בניקוי דוגמא אחרת של אותו מין
10
727
727
775
2010
במקרה והיא תאסף שוב לבנק בעתיד.
16
898
613
648
2011
ניקוי זרעיו של מין שהופקד לראשונה
18
884
595
675
2012
בבנק הגנים הוא הליך דקדקני ובמהלכו
25
458
509
557
2013
מנקה הזרעים בוחן כיצד נראה הזרע,
12
486
476
516
2014
איך להפריד אותו מבלי לפגום באיכותו,
29
528
531
549
2015
מהי ההטרוגניות בין הזרעים והאם הם
17
487
450
465
2016
באיכות מתאימה להפקדה .בשנת 2019
23
447
196
202
2017
פותחו  63פרוטוקולים חדשים עבור
15
350
250
258
2018
מינים שלא נוקו קודם לכן.
8
348
221
221
2019
לעיתים קרובות נאספים זרעים עבור בנק
222
8745
7254
8072
הגנים לא בזמן ההבשלה האופטימאלי סה"כ
שלהם .בזרעים אלו יש לטפל בצורה טבלה  :2נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים בין השנים 2007-2019
שונה על מנת שיגיעו למקסימום החיות
האפשרית שלהם ( .)after ripeningזרעים אלו יש להעביר תהליך של הבשלה בתנאים שונים המותאמים ספציפית לכל מין
ולכל מצב איסוף ,דבר היכול לקחת אף חודשים ארוכים .כמו כן לעיתים בגלל אילוצים שונים ,נאספים זרעים בתנאי מזג אוויר
לא מתאימים לאיסוף ,זרעים הנגועים במזיקים וכו' .בשנת  29 ,2019דוגמאות זרעים עברו הבשלה במתקני הבנק השונים.
פירוט הדוגמאות שנוקו ב  -2019מופיע בטבלה .3
בתהליך הטיפול בזרעים לאחר האיסוף בוטלו בשנת  2019כ 8-דוגמאות .הביטולים נבעו עקב איסוף זרעים בטרם עת או
לחילופין מאוחר מדי בעונה והכילו מעט מאוד זרעים או הכילו זרעים לא חיוניים ( ,)50%נגיעות ( )12.5%ואיחוד דוגמאות של
איסופים שונים של אותן אוכלוסיות  50% .)37.5%מהדוגמאות שבוטלו הינן של מינים נדירים ואדומים שנאספו בבר .במינים
אלו לעיתים קרובות כמויות הזרעים קטנות מאד והן מכילות אחוז גבוה של זרעים לא חיוניים.

מערך ניקוי הזרעים
מטרת המערך להכין את דוגמאות האיסוף הגולמיות לאריזה ואחסון .צוות העובדים מורכב מעובדי מכון וולקני ,בני שירות
6

פעילות איסוף ושימור בבנק הגנים בשנת 2019
לאומי ,סטודנטים ,עובדי קבלן ופנסיונרים מתנדבים .הצוות מפריד את הזרעים  /יחידות התפוצה מהצמחים ,בודק את איכותם,
מעריך את כמותם ומעביר את הזרעים לייבוש כהכנה לאחסון ארוך טווח.
מערך הניקוי מטפל בדוגמאות זרעים בעלות אופי שונה במהלך השנה:
ניקוי דוגמאות זרעים המגיעות לבנק במהלך השנה המוגדרות דחופות מבחינת הצורך הבהול בניקיונן כמו זרעים הנגועים
.1
במזיקים או בפטריות ,פירות עסיסיים וכדומה.
סך דוגמאות
ניקוי דוגמאות זרעים המגיעות לבנק
.2
סוגי דוגמאות זרעים
שנוקו
במהלך השנה כתוצאה מאיסופים מתוכננים
348
סה"כ דוגמאות שניקיונן הסתיים ב( 2019-גם משנים קודמות)
השייכות לפרויקטים מיוחדים או מינים שהם
220
מינים שנוקו ב2019-
נדירים או אדומים.
63
ניקוי דוגמאות משנות איסוף קודמות מינים שנוקו לראשונה ב( 2019-פיתוח פרוטוקול ניקוי)
.3
109
מינים נדירים ואדומים
שטרם נוקו.
30
ניקוי חוזר של דוגמאות זרעים שאינן דוגמאות דחופות
.4
94
עומדות בתקן הנביטה או האריזה של הבנק ,דוגמאות מהאוסף הישן
16
מיני תרבות שנוקו ב2019-
הליך שמטרתו לשפר את איכותן.
50
דוגמאות זרעים שמקורן באוסף דוגמאות מיני Medicinal Plants for MSB
.5
19
הזרעים הישן המאוחסן בבנק הגנים ,אשר דוגמאות מיני בר קרובי תרבות CWR for MSB
2
מגיעות לניקוי במידה ומתקבלת בבנק בקשת דוגמאות מיני C4 for MSB
95
זרעים לאחת מהדוגמאות על ידי גורם חיצוני .דוגמאות מפרויקט הגנת הסביבה
2
כלל נתוני ניקוי הדוגמאות בבנק הגנים במהלך דוגמאות מפרויקט עברונה
5
דוגמאות שעברו ניקוי חוזר
שנת  2019מרוכז בטבלה .3
29
באוסף הבר מספר הזרעים בכל דוגמת איסוף דוגמאות שעברו הבשלה
הוא גורם חשוב המשפיע הן על רשימות טבלה  :3נתוני ניקוי דוגמאות הזרעים בבנק הגנים במהלך שנת 2019
האיסוף העתידיות – במידה ולא נאספו מספיק
זרעים האם יש לאסוף אותו שוב ,והן כדי לקבוע האם הדוגמה מתאימה להפקדה או לשמירה לטווח ארוך בלבד .ככלל ,הסך
הדרוש להפקדה הוא  1000-10,000זרעים לכל דוגמה .דוגמאות עם כמות זרעים נמוכה מזו נשמרות כאוסף לשימור בלבד ולא
להפצה ואיסופן נמשך .השוואת מספר הזרעים לאיסוף בין השנים  2007-2019מראה כי ב( 2019-טבלה  )4מרבית דוגמאות
הזרעים ( )~77%נעו בגבולות המומלצים להפקדה ואף גבוה ממנו.
טיב הזרעים ואיכותם לאחר האיסוף תלויים במועד איסופם ,אופן אחסונם ואופי הטיפול בזרעים לאחר הקטיף .זרעים ממינים
אורתודוכסים שורדים היטב בחשיפה לטמפרטורה ולחות נמוכים ,תנאים המצויים דרך קבע בחדרי האחסון של בנק הגנים.
גם בשנת  2019עודדנו את הבוטנאים להעביר את הדוגמאות לבנק הגנים בפרק הזמן הקצר ביותר מיום איסופן בשדה כדי לשמור
על איכות הזרעים 41.38% .מהדוגמאות הועברו לבנק הגנים תוך עד  30ימים ממועד איסוף הזרעים 70% ,מהדוגמאות הועברו
לבנק תוך עד  60ימים מרגע איסופם .חלק מהאיסופים שהועברו לבנק לאחר תקופה ארוכה יותר מ 60-ימים הם איסופים של
7

פעילות איסוף ושימור בבנק הגנים בשנת 2019
מינים מיוחדים שהועברו שלא ע"י צוות הבוטנאים הקבוע של הבנק והם איסופים של מינים בסכנת הכחדה ומינים חדשים שטרם
הוגדרו באופן סופי (טבלה . )5
מספר זרעים
שנאספו
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2.10%
2.10%
1.50%
2.00%
4.20%
7.20%
10.20%
3.80%
5.50%
3.90%
4.90%
2.30%

12.80%
10.50%
6.90%
9.60%
16.00%
18.60%
15.50%
27.50%
28.70%
18.30%
20.80%
19.40%

44.10%
51.70%
51.50%
42.40%
46.30%
38.80%
40.30%
48.70%
53.60%
32.90%
39.40%
38.40%

2019

4.02%

18.88%

41.77%

1-100

101-1000

1001-10,000

100,00110,001-100,000
1,000,000
4.60%
36.10%
3.90%
31.50%
4.00%
36.00%
2.80%
42.70%
4.10%
29.40%
9.30%
26.00%
5.60%
27.90%
1.70%
18.30%
3.80%
7.70%
12.90%
31.80%
4.00%
30.20%
7.00%
32.90%
30.92%

3.61%

<1,000,000
0.30%
0.30%
0.10%
0.50%
0.10%
0.50%
0.70%
0.20%
0.70%
0.80%

טבלה  :4התפלגות סך הזרעים שנאספו בשנים 2007-2019

אוסף זרעים לזיהוי ובקרת איכות

בישראל למעלה מ 2600 -מיני בר שונים ממשפחות שונות .ניקיון הזרעים
הינו ייחודי לכל מין ויש למצוא את אופן הניקוי הייחודי והמתאים ביותר לכל
לדוגמת זרעים המגיעה לבנק .על מנת להצליח ולנקות דוגמת זרעים המגיעה
מהשטח בצורה המיטבית ביותר יש להצליח לזהות את הזרעים עצמם בתוך
הדוגמה שכן 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  2010בבנק 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 וסוגים
ומאפשר לראות את מגוון טיפוסי הזרעים האופייניים לכל קבוצה .באוסף
זה נשמרים הזרעים ביחד עם יחידת התפוצה של מיני הצמחים הקיימים
בפלורה הטבעית של הארץ .האוסף מציג את המגוון הרב של מופע הזרעים
8
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(גודל וצורה) ומספק מידע חיוני בעת הצורך .בעזרתו ניתן לאשש זיהוי זרעים ולהפריד בין הדוגמה ובין "זיהום" המצוי בה.
במהלך שנת  2019נוספו לאוסף  74דוגמאות זרעים חדשות ,מתוכן  15דוגמאות של מינים אדומים ו 18-דוגמאות של מינים
נדירים .סה"כ מונה כיום האוסף  1526דוגמאות זרעים של מינים שונים.

גיליונות עשבייה לאימות זהות
המינים הנאספים

מספר ימים
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1-14
1.9%
7.2%
23.8%
28.0%
28.5%
25.4%
35.3%
16.5%
50.0%
28.6%
25.1%
27.3%

15-30
2.2%
13.2%
30.9%
40.2%
40.6%
33.4%
33.5%
27.9%
23.0%
43.3%
27.0%
21.1%

31-60
16.6%
21.9%
35.1%
20.7%
25.1%
27.0%
17.2%
30.3%
19.0%
24.1%
33.3%
33.6%

>60
79.2%
57.6%
10.1%
11.0%
5.7%
14.1%
13.9%
25.3%
8.0%
4.0%
14.6%
18.0%

כמקובל בבנקי גנים בעולם רוב
דוגמאות הזרעים המגיעות להפקדה
מלוות בגיליונות עשבייה המאפיינים
את האוכלוסייה הנדגמת .בוטנאי בנק
הגנים שולחים את גיליונות העשבייה
לבנק הגנים בצמוד לדוגמת הזרעים.
איכות הייבוש של כל גיליון נבדקת,
הוא נרשם במערכת המידע ,ממשיך
בתהליך הייבוש במתקני בנק הגנים
ולאחר מכן נשלח לעשביה לאימות.
30.46%
28.16%
18.97%
22.41%
בשנת  2019נשלחו גיליונות גם 2019
לעשבייה של אוניברסיטת ת"א וגם טבלה  :5משך הזמן (ימים) מאיסוף הזרעים בשדה ועד העברתם לבנק הגנים*
לעשבייה הלאומית
באוניברסיטה * צוות האיסוף של בנק הגנים מעביר את הזרעים לבנק עוד ביום איסופם ולכן הנתונים בטבלה מתייחסים
העברית שבירושלים לאחסון ולבחינה רק לדוגמאות שנאספו ע"י בוטנאים שאינם שייכים לצוות עובדי הבנק במכון וולקני.
מחודשת לצורך אימות הגדרתם .מספר
האימותים שהתקבלו בשנת  2019מופיעה בטבלה .6
במהלך  2019המשכנו להדגיש בפני בוטנאי הבנק את חשיבות האיסוף של גליונות העשבייה 67% .מדוגמאות הזרעים שנאספו
במהלך  2019הגיעו מלוות בגיליונות עשבייה תקינים .כיום לכ 70%-מאוסף הזרעים שנאסף בין השנים  2007-2019יש עותקי
עשביה תואמים השמורים בתנאים מבוקרים.

הזמנות זרעים

מס' אימותים שנעשו ע"י העשביה
מס' אימותים שנעשו ע"י עשביית
סה"כ אימותים
הלאומית של האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת תל-אביב בשנת
ב2019-
במהלך  2019נתקבלו בבנק הגנים
בשנת 2019
2019
הישראלי  33בקשות זרעים שמנו
157
46
111
 1242דוגמאות .בשנה זו היתה עליה
טבלה  :6אימותי גליונות עשבייה שהתקבלו מהעשביות השונות במהלך שנת 2019
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פעילות איסוף ושימור בבנק הגנים בשנת 2019
של  12%בכמות בקשות הזרעים יחסית לשנת  2018ועליה של  370%בכמות הדוגמאות שהוזמנו יחסית לשנת ( 2018גרפים
 18% .)1-2מבקשות זרעים נתקבלו מממוסדות מחקר מחו"ל 21% ,ממוסדות מחקר בישראל 27% ,מחוקרי מכון וולקני3% ,
מגנים בוטניים בארץ ובעולם 15% ,ממוסדות פרטים (כדוגמת חוות חקלאיות) ו 15%-מגופים מסחריים (כדוגמת חברות
הזרעים) 79% .מסך כל דוגמאות הזרעים הוזמנו ע"י גופים מסחריים ומוסדות פרטיים.

גרפ 1

15%

18%

מודות מחקר בחו"ל

התפלגות
הזמנות
הזרעימ מבנק
הגנימ במהלכ
שנת 2019

מודות מחקר בישראל
חוקרי מכונ וולקני
21%

גנימ בוטניימ

15%

3%

מודות פרטיימ
גופימ מחריימ
27%

גרפ 2

1000

893

800
מפר הדוגמאות
שהוזמנו על ידי
הגופימ השונימ
במהלכ שנת 2019

מודות מחקר בחו"ל
מודות מחקר בישראל
חוקרי מכונ וולקני

600
400

גנימ בוטניימ
מודות פרטיימ
גופימ מחריימ

86

200

155
18

58

32

0
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פעילות איסוף ושימור בבנק הגנים בשנת 2019
אוסף ישן
בנק הגנים פועל במתכונתו הנוכחית במינהל המחקר החקלאי מזה כ 13-שנים,
אולם למעשה זהו אינו גוף חדש אלא גלגולם של היחידה לצמחי תעשיה והמחלקה
לאינטרודוקציה וכן בנק הגנים לצמחי חקלאות ,שפעלו במינהל ונסגרו עשרות שנים
לפניו .יחידות אלו ,היו אחראיות על הכנסת גידולים חדשים לישראל והתאמתם
לתנאי הגידול המקומיים .היחידות ייבאו זרעים מקומיים מחקלאים מסורתיים
ברחבי הארץ והעולם .אוסף זה המוגדר כאוסף הישן של בנק הגנים מונה (על
פי הרישום במאגרי המידע של בנק הגנים) כשלושים אלף דוגמאות זרעים ,רובם
המכריע של גידולים תרבותיים (כ  17000דוגמאות) .המשפחות הדומיננטיות באוסף
הן משפחת הדגניים (כ  6000דוגמאות) ,פרפרניים (כ  5000דוגמאות) ,דלועים (מעל
 1000דוגמאות) ,מצליבים (מעל  800דוגמאות) ועוד .גילן של הדוגמאות נע בין 10-
 60שנים ,הן שמורות בשקיות פלסטיק אטומות ,עליהן רשומים פרטי הדוגמה והן
מאוחסנות בקופסאות פח בחדרי הקירור  /ייבוש של בנק הגנים בתנאי טפרטורה
של  4מעלות 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
כמות הדוגמאות כמות הדוגמאות
של זאב גרכטר-אמיתי.
שקוטלגו מחדש שנארזו מחדש
דוגמאות אלו שהו באחסנה מספר שנים ללא שימוש ,אולם עם העליה
5097
6439
2007-2018
בדרישה לקבלת זרעים מדוגמאות אלה בשנים האחרונות ,אי הבהירות
583
1742
2019
לגבי מה קיים באוסף בפועל לעומת הכתוב ברשומות והתנאי הלא-
5097
6439
סה"כ
אידאליים בהם האוסף נשמר לאורך השנים (שקיות ניילון אטומות
5680
8181
2007-2019
בלחות גבוהה בתנאי טפרטורה משתנים) ,דבר שכנראה גרם לירידה
טבלה  :7דוגמאות האוסף הישן שקוטלגו ונארזו מחדש
באון הזרעים ,הבהירו לנו כי יש לטפל באוסף ללא שהות ,תוך מטרה
שבעתיד כל האוסף יקוטלג מחדש ויהיה זמין לכל דורש להמשך פיתוח ומחקר.
הטיפול באוסף כולל פתיחה סיסטמתית של כל דוגמאות הזרעים באוסף ,תיעוד המידע הרשום על גבי השקיות והשוואתו
למידע הקיים במערכות המידע של הבנק .הערכת תכולת הדוגמה ואומדן כמות הזרעים בה ,החלפת מספר הדוגמה למספר
קטלוגי חדש ואריזת הזרעים בשקיות אלומיניום לאחסנה בתנאים מיטביים מחדש (טבלה .)7
 1742דוגמאות מהאוסף הישן טופלו וקוטלגו מחדש ו  583דוגמאות נארזו מחדש בתנאים מיטביים בשנת  .2019בסה"כ מאז
תחילת הטיפול בדוגמאות האוסף הישן טופלו וקוטלגו מחדש  8181דוגמאות ו  5680דוגמאות נארזו מחדש בתנאי אחסון
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.
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פעילות אריזה לשימור ex-situ

אוסף בר

הפקדות
חוקרים

אוסף ישן

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

730
1797
565
792
885
525
399
408
325
434
321

32
289
203
163
260
50
67
155
2000
590
1278

2
177
2389
1724

2019

406

583

1258

28

דוגמאות זרעים
סה"כ דוגמאות
בהן נמדדה
שנארזו
לחות יחסית
לשמירה ארוכת
לפני האריזה
טווח
()%
762
4.65%
2086
0.65%
768
16.34%
955
21.57%
1145
18.57%
603
11.59%
466
10.97%
565
2.44%
2502
1.79%
3413
3.04%
3323
2247

7.79%

טבלה  :8סיכום נתוני אריזת זרעים בבנק הגנים במהלך 2007-2019

נושא מרכזי בשימור  ex-situבבנקי 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 הטיפול בדוגמאות ומידת המשאבים המושקעים בניקיונן עד לשלב האחסון .השאיפה בבנק הגנים
היא להגיע לשימור של מאגר גנטי רחב ככל האפשר בעל חיוניות זרעים גבוהה לטווח ארוך .בתום תהליך ניקוי הזרעים
מועברות הדוגמאות לחדר ייבוש בתנאי  15%לחות יחסית ב 15oC-לייבוש הדרגתי ומבוקר שלאחריו הן נארזות לשמירה ואחסון
ארוך טווח בטמפרטורה נמוכה.
במהלך שנת ( 2019טבלה  )8נארזו בסה"כ  2247דוגמאות ב 119-ימי אריזה 406 .דוגמאות נארזו מאוסף הבר 583 ,דוגמאות
נארזו מהאוסף הישן ו 1258-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 ,2019
נבדקה לחות יחסית של  7.79%מכלל דוגמאות הזרעים ( 175דוגמאות) .
בזמן האריזה ,הזרעים בכל דוגמא מחולקים לשמירה לטווח קצר ולטווח ארוך .במידה וכמות הזרעים בדוגמה מאפשרת זאת,
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היא תארז גם למשלוח לבנק הגנים האנגלי כגיבוי לאוסף .במידה ומספר הזרעים של הדוגמא אינו עולה על  500זרעים היא
תישמר רק באחסון ארוך טווח (לדורות הבאים) .זרעים באחסון לטווח קצר וארוך נארזים בשקיות אלומיניום אטומות ,בהתאם
לגודלם ולכמותם .בנוסף לזרעים ששמורים לטווח קצר וארוך ,קיים אחסון לאוספי חוקרים המפקידים אוספים פרטיים שלהם,
כאשר גם האוספים הללו נארזים בשקיות אלומיניום אטומות.
בשנת  2019עברנו לארוז בשקיות אלומיניום בלבד והפסקנו את האריזה בצנצנות זכוכית ,זאת בעקבות ההבנה כי צנצנות
הזכוכית אינן אטומות מספיק לאורך זמן לחדירת לחות גבוהה המזיקה לזרעים .כמו כן התחלנו בתהליך של העברת כל
האוספים הארוזים בצנצנות זכוכית בגדלים שונים לשקיות אלומיניום .תהליך זה צפוי לקחת זמן רב .על הדוגמאות הנארזות
מחדש לעבור שוב ייבוש הדרגתי בתנאי  15%לחות יחסית ב 15oC-ורק לאחריו ניתן לארוז אותן מחדש בשקיות אלומיניום.
התחלנו את התהליך מהצנצנות הגדולות ביותר ( 3ליטר) בהן מצאנו כי הבעיה היא החריפה ביותר.

פעילות מערך ההנבטה
חיוניות הזרעים המאוחסנים בבנק הגנים ,נבדקת באמצעות מבחני הנבטה שבמהלכם מורכב פרוטוקול ההנבטה המיטבי לכל מין שנבחן.
בסיום מבחנים אלה נקבע פוטנציאל נביטת הזרעים ומתקבל מידע לגבי איכות הזרעים.
מאז הקמת יחידת ההנבטה בשנת  2010ועד לסוף שנת  2019בוצעו סה"כ  5105מבחני הנבטה ל 3353-דוגמאות של  841מינים שונים.
במהלך שנת  2019נבחנו ביחידה  170מינים שונים ,מתוכם  42מינים שעבורם הופק לראשונה פרוטוקול הנבטה .על מנת לבסס פרוטוקול
הנבטה ,אנחנו מבצעים עבור חלק מהמינים ,מספר מבחנים במקביל ,בתנאי הנבטה שונים לכל דוגמת זרעים .ולפיכך מספר המבחנים
הכולל  ,378גדול ממספר דוגמאות הזרעים שנבדקו ( 246גרף  .)3עוד על פעילות מערך ההנבטה בבנק הגנים בדיווח על הפרויקטים
והמיזמים בבנק.
גרפ 3

יכומ מבחני ההנבטה שבוצעו במהלכ שנת .2019
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שיתוף פעולה
בפרויקטים עם
גורמים שונים
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שיתוף פעולה בפרויקטים עם גורמים שונים
מיזם משותף עם רשות הטבע והגנים  -מינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל
החל משנת  2007אוסף בנק הגנים במיזם משותף עם רשות הטבע והגנים (רט"ג) צמחים וזרעים נדירים מהבר לשימור ex-
 .situהפרויקט 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 ,ובאתר האינטרנט "צמחים בסכנת הכחדה" ./https://redlist.parks.org.il
(טבלה )9
מספר המינים
ועדה מקצועית מטעם רט"ג ,שהוקמה לטיפול בצמחים
האדומים
מספר איסופים
מספר מינים
בסכנת הכחדה ,הגדירה מחדש רשימות אלה בשנת
והנדירים
של מינים
שנה
אדומים ונדירים
שנאספו
אדומים ונדירים
 2017וחילקה אותם לארבע קבוצות סיכון :מינים
לראשונה
בסכנת הכחדה הקרויים גם מינים אדומים ,מינים
93
93
116
2007
הקרובים לסיכון ,מינים נדירים מאוד ומינים נדירים
79
124
194
2008
מאוד של החרמון .לכל מין חושבה דרגת סיכונו מחדש
66
135
178
2009
וכל המידע מוצג באתר האינטרנטי "צמחים בסכנת
56
117
138
2010
הכחדה בישראל" המשמש כפלטפורמה לאיסוף מידע
45
112
128
2011
אודות מינים אלה באמצעות הציבור .המידע הכולל את
43
120
175
2012
רשימות המינים ודירוג סיכונם מחדש עודכן ומעודכן
36
121
149
2013
באופן שוטף במערכת המידע של בנק הגנים כמופיע
27
91
111
2014
בטבלה מספר .10
9
78
90
2015
לאור ההמלצות הנ"ל התמקד בנק הגנים בשנת 2019
24
86
98
2016
באיסוף ושימור המינים הנדירים והאדומים המופיעים
18
74
88
2017
ברשימות הנ"ל .בשנת  2019נאספו סך הכול 113
17
59
72
2018
דוגמאות של  98מינים אדומים ונדירים מהם  28מינים
28
98
113
2019
שהופקדו בבנק לראשונה.
550
1667
2007-2019
מרבית המינים שטרם נאספו הם מינים המוגדרים
טבלה  :9מספר איסופים ומינים אדומים ונדירים שנאספו בשנים 2007-2019
כנכחדים בישראל או מינים שאין בטחון שזרעיהם
אכן מתאימים לשימור בטכנולוגיה המצויה כיום בבנק
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שיתוף פעולה בפרויקטים עם גורמים שונים
הגנים ,דוגמת קבוצת צמחי המים ,סחלבים ושרכים .מינים אלה יאספו בהמשך וזרעיהם יבחנו פרטנית למידת התאמתם
לשימור בתנאי הבנק.
בין השנים  2007-2019הופקדו בבנק הגנים סה"כ  1667דוגמאות של מינים נדירים ( 1474דוגמאות נאספו בבר 193 ,דוגמאות
מקורן בריבוי -מכון
סך המלאי
מספר מינים
מספר איסופים
מספר מינים
קטגוריה של
מספר אדום
וולקני ,גנים בוטנים
בבנק ()%
בבנק
בבנק
אדומים בישראל
נדירות
וגינות פרטיות)1090 .
11%
3
9
28
--נכחד
מהדוגמאות הן של
83%
55
158
66
בסכנת הכחדה 10 - 5.3
 331מינים אדומים
חמורה
ו 577-דוגמאות הן
83%
103
365
124
בסכנת הכחדה 5.2 - 4.2
של  219מינים נדירים
80%
148
521
186
4.1 - 3.0
באיום
(טבלה .)10
73%
22
37
אדומים חדשים 2.9
30
שטרם נקבע
מלבד פעולות האיסוף
להם מספר
הזרעים
ושימור
76%
331
1090
434
סה"כ אדומים
של צמחים בסכנת
84%
81
260
97
2.6
על סף איום
הכחדה ,שותף בנק
70%
117
293
168
0.5
נדירים מאוד
למאמצי
הגנים
בישראל
ההשבה לבר של
42%
21
0.3
24
50
נדירים של
מינים אלו .לפירוט
החרמון
על מאמצים אלו ראו
73%
550
1667
749
סה"כ
בהמשך הדו"ח.
טבלה  :10כלל המינים בסכנת הכחדה שנאספו בשנים  2007-2019ע"פ רמת נדירותם
* על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל .https://redlist.parks.org/
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שיתוף פעולה בפרויקטים עם גורמים שונים
ריבוי מינים נדירים למטרת יצור זרעים והשבה לבר ולגני מקלט
כחלק מהפרויקט המשותף בין בנק הגנים ורשות הטבע והגנים המתנהל מאז שנת  , 2007מתבצע מדי שנה בבנק ,ריבוי
מבוקר של מינים נדירים ומינים שנמצאים בסכנת הכחדה ,על מנת ליצור מסת זרעים לשימור עתידי במתקני הבנק .שימור
הזרעים חשוב למטרת גיבוי המגוון הגנטי הצמחי ,כמאגר עבור מחקרים ,ולהשבה לבר במקרים של אוכלוסיות שנפגעו או
מינים שנכחדו .במסגרת פרויקט זה ,הנביטה יחידת ההנבטות בשנת  , 2019מינים אדומים שגודלו בגן ההצלה של בנק הגנים
בשטח מכון וולקני ,על מנת לייצר מסת זרעים לשימור (טבלה .)11
Taxon
שם המין בעברית

דרכמונית סורית
שיבולת-שועל צמרית
**
שיבולת-שועל צמרית
**
שיבולת-שועל שונת-
גלומות **
פרסה משונצת
צלען הגליל

מספר
דוגמא

26047 Tordylium syriacum
304236 Avena eriantha
304237 Avena eriantha
304232 Avena clauda
27416 Hippocrepis
constricta
26385 Gonocytisus
pterocladus

ברזילון כפוף-שיניים

27145 Sideritis romana
subsp
27811 Astragalus
peregrinus

כלך חרמוני

27692 Ferula hermonis

קדד האצבעות

אזור איסוף

חוף הכרמל

מספר אדום/נדירות*

6.8

מספר זרעים לאחר
ריבוי

מספר
זרעים
שנאספו
מהבר
9763
1907

צפון ומערב הנגב נדיר מאד

100

7524

צפון ומערב
הנגב

נדיר מאד

100

8674

הרי יהודה

4.2

100

6057

אילת

3.1

1744

34724

גליל עליון

3.7

730

גליל עליון

3.7

1711

שיח-נמצא בגידול
מתמשך עד להפקת
זרעים מירבית
243919

צפון ומערב הנגב המין לא נמצא ברשימת
המינים הנדירים אך נדיר
למצאו בטבע ואינו קיים
במצאי בנק הגנים.
ברשימת המינים הנדירים
הר חרמון
מאוד של החרמון

86

טרם הסתיים איסוף
הזרעים

3392

רב שנתי -בצימוח
מתמשך

טבלה  :11רשימת המינים האדומים והנדירים שהונבטו ב 2019-למטרת ריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים.
* על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל .https://redlist.parks.org/
** מקור הזרעים  -ד"ר חנן סלע .מכון לחקר הדגנים אוצר בנק הדגנים-אונ' תל אביב

17
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בנוסף ,מנביט ומגדל בנק הגנים מידי שנה מינים שונים המועברים כצמחונים בדרגות התפתחות שונות לגני מקלט ברחבי ארץ.
הדוגמאות הנבחרות להנבטה הן כאלו שנאספו בסביבה הגיאוגרפית בה מצוי גן המקלט המיועד .בהתאמה לצורת החיים של
המין ,יקבע משך הזמן בו הוא יגודל בגן ההצלה ובבתי הצמיחה של בנק הגנים כך שגיאופיטים יגדלו כ 4-5שנים ,רב שנתיים
ושיחים כשנה עד שנתיים וחד שנתיים נמסרים כצמחונים צעירים.
הרכבת הרשימה היא נגזרת של צרכי גן המקלט והצעות בנק הגנים למינים להצלה .רשימת המינים שגדלה במתקני הבנק
ונמסרו להשבות בשנת  2019מוצגת בטבלה .12
שם המין
שברק ססגוני
כלך דו-דורי
צתרה מדברית
ציפורנית חדת-שיניים
צלע-שור אשונה
ליסאה סורית
טורגניה רחבת-עלים
נץ-חלב הרודיאני

שם מדעי

מספר
דוגמא

27530 Ononis variegata

אזור איסוף מהבר

מספר
אדום/
נדירות*

אתר להשבת הצמחים

חוף הכרמל

5.2

נמסרו זרעים לבית הספר הכפר
הירוק.

הרי הנגב

4.2

חי-רמון

מדבר יהודה

4.7

נבי סמואל

מדבר שומרון

3.2

נבי סמואל

25110 Bupleurum brevicaule

הרי שומרון

3.7

נבי סמואל

20145 Lisaea strigosa

הרי שומרון

3.2

נבי סמואל

הרי יהודה

3.2

נבי סמואל

מדבר יהודה

6.3

יימסר לאחר גידול ארוך טווח
להרודיון/נבי סמואל

הר הנגב

נדיר
מאוד

קרס בשל אי התאמה לתנאי
הסביבה באיזור

3.7

יימסר לאחר גידול ארוך טווח לגן
הצלה ציפורי
יימסר לאחר גידול ארוך טווח לגן
הצלה נבי סמואל
עינות צוקים

27948 Ferula biverticillata
26282 Satureja thymbrifolia
25768 Silene oxyodonta

20138 Turgenia latifolia
26101 Ornithogalum sp. nova

צבעוני ססגוני

23547 Tulipa polychroma

נץ חלב חום #

25097 Ornithogalum fuscescens

גליל תחתון

נץ-חלב חום

22825 Ornithogalum fuscescens

מדבר שומרון

3.7

מעלה עשן מדברי

24697 Leptadenia pyrotechnica

ים המלח

נכחד
בבר

טבלה  :12רשימת המינים האדומים והנדירים שהונבטו ב 2019-ע"י בנק הגנים ונמסרו כשתילים להשבה לבר ,לגני מקלט ,ולבית הספר
הכפר הירוק.

 #גאופיט זה הונבט מזרעים שנאספו משתי אוכלוסיות שונות בבר .השנה ,לראשונה אחת מהאוכלוסיות פרחה ( )25097והתעורר בנו ספק לגבי הגדרת המין.
בשל נדירותו של המין ,לא נאסף דף עשבייה לאימות הגדרה ,בזמן האיסוף מהבר .לפיכך ,פנינו לד"ר אורי פרגמן ספיר ,שהגדיר אותו כמין מעבר בין נץ חלב
חום לנץ חלב צרפתי
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שיתוף פעולה בפרויקטים עם גורמים שונים
במסגרת שיתוף פעולה בין בנק הגנים לבין הגן הבוטני בהר הצופים בירושלים ,בנק הגנים העביר לגן במהלך  2019נבטים שהונבטו במהלך
שגרת פעילות יחידת ההנבטה (טבלה  .)13המינים שהועברו הם מיני בר אדומים ונדירים שאינם מצויים 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.
לקריאה נוספת https://igb.agri.gov.il/web/attach/159401453863901900.pdf :
שם הצמח

מספר אדום/נדירות *

אבובית עדינה
אקינוס ריחני
אשבל ארך השיבולת
גלדן מוארך
דק זנב מכונף
ורד צידוני
חופית נמוכה
חלוק זוהרי
טופח דביק
כדורן ענף

6
4.2
3.7
3.7
על סף איום
4.2
4.7
3.2
4.7
3.7

כרסתן מחוספס
לוענית יריחו
מסרק ארצישראלי
מסרק ריסני
נץ חלב חום
עקר שעיר
פואת הצבעים
פרקן עשבוני
צבעוני ההרים
קדד דליל
קחוון פלישתי
שום הגלגל
שום יריחו
שום שחור

על סף איום
4.2
3.7
5.3
3.7
נדיר מאוד
4.7
על סף איום
מוגן
4.7
3.7
3.2
על סף איום
3.6

טבלה  :13מינים שהועברו כנבטים לגן הבוטני בהר הצופים במהלך שנת 2019
* על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל https://redlist.parks.org.il/
19

שיתוף פעולה בפרויקטים עם גורמים שונים
שיתוף פעולה עם בנק הגנים האנגלי KEW, Millennium Seed Bank
בנק הגנים לצמחי ארץ-ישראל ( )IGBובנק הזרעים של  KEWאנגליה ( )MSBמשתפים פעולה החל משנת  .2006עד כה
הופקדו בבנק באנגליה  3566דוגמאות זרעים המייצגות  1239מינים ,כגיבוי לאוסף של ישראל .בשנת  2013חתמו שני הגופים
על מזכר לשיתוף פעולה חמש שנתי ( . )MOCבשנת  2018המזכר חודש ונחתם לחמש שנים נוספות.
בשנת  2015הסתיימה בהצלחה תכנית משותפת בת שלוש שנים לאיסוף קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחיית הבר בישראל
( .)CWRבשנת  2017הסתיימה תכנית דו-שנתית נוספת
סך דוגמאות
דוגמאות שנשלחו לאנגליה בשנת 2019
לאיסוף מיני צמחים המבצעים פוטוסינתזה במסלול .C4
255
דוגמאות זרעים כולל
בשנת  2019הסתיימה תכנית דו-שנתית משותפת נוספת
224
מינים כולל
לאיסוף צמחי מרפא .יעד התכנית היה כי במהלך שנתיים
191
גליונות עשבייה כולל
יאספו  100איסופי זרעים שיכללו לפחות  40מינים חדשים
55
דוגמאות זרעים מתכנית צמחי מרפא
לבנק האנגלי .רשימת יעד ראשונית צורפה לתכנית.
37
מינים מתכנית צמחי מרפא
הרשימה נבדקה שוב עם תום עונת האיסוף ב  2018ועקב
47
גלינות עשבייה מתכנית צמחי מרפא
כך נוספו  11מינים לרשימת היעדים לאיסוף.
5
דוגמאות זרעים מתכנית CWR
האיסוף בוצע על ידי צוות הבוטנאים של בנק הגנים
5
מינים מתכנית CWR
הישראלי ,כל האיסופים לוו במאגר נתונים דיגיטלי המועבר
2
גליונות עשבייה מתכנית CWR
לבנק באנגליה באופן אלקטרוני .דוגמאות הזרעים מלוות
3
דוגמאות זרעים מתכנית C4
בדפי עשבייה המועברים גם הם לבנק באנגליה.
3
מינים מתכנית C4
במהלך  2019במסגרת התכנית הדו-שנתית לאיסוף
1
משלוחים
זרעים מהבר השייכים לתכנית צמחי המרפא הועברו
טבלה  :14סיכום פעילות בנק הגנים מול בנק הגנים האנגלי במהלך
לאנגליה  55דוגמאות זרעים המייצגות  37מינים חדשים
שנת 2019
לבנק האנגלי ,שלוו ב 47-גיליונות עשבייה .בנק הגנים
עמד בצלחה ביעדי התכנית ובסופה נאספו בסה"כ 142
איסופי זרעים המייצגים  62מינים חדשים לבנק האנגלי ו  122גליונות עשביה .מתוכם הועברו לבנק האנגלי כ  130דוגמאות
זרעים המייצגים  57מינים ו  97גליונות עשבייה 5 .מהמינים שנאספו לא נשלחו לאנגליה עקב כמות זרעים מועטה.
על אף שתכנית האיסוף של קרובי בר של גידולי חקלאות מצמחיית הבר בישראל ( )CWRהסתיימה ,בנק הגנים המשיך
להעביר לבנק באנגליה זרעים ממינים השייכים לפרויקט זה שהוסיפו להגיע לבנק במהלך  .2019במסגרת תכנית CWR
הועברו במהלך  5 ,2019דוגמאות זרעים המייצגות  5מינים ו 2-גליונות עשבייה.
 192דוגמאות זרעים נוספות המייצגות  179מינים ו 142-גליונות עשבייה סיימו את תהליך הניקיון והועברו לאנגליה לגיבוי .בסה"כ
הועברו בשנת  2019לגיבוי בבנק באנגליה  255דוגמאות זרעים ,המייצגות  224מינים ,שלוו ב 191-גליונות עשבייה (טבלה .)14
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המשרד להגנת הסביבה -אגף מגוון ביולוגי ושטחים 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.
גידול מואץ באוכלוסייה המלווה בתהליכי עיור ובניה אופייניים לעולם המודרני אולם מאידך מאיימים באופן קבוע על בתי
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 מאזורים העומדים בפני הפרה ע"י האדם ,כחלק מיישום המלצות התכנית
הלאומית למגוון ביולוגי.
שלבי הפרויקט:
איתור יעדים המתאימים לביצוע איסופי החירום )אזורים ומינים( וקביעת סדרי קדימויות לאיסוף (אזורים ומינים) -קריטריונים
לאיסוף :סוג פעילות הפיתוח באזור היעד לאיסוף ,דרגת הפגיעה ואופי הצומח באותו אזור.
ביצוע איסופי זרעים  -התרכז בשטחים שאותרו כמועדים לפיתוח בטווח הקצר או הארוך תוך דגש על מינים אופייניים לאזור
והם בחזקת נדירים ,אנדמיים ,בסכנת הכחדה ,בעלי ערך כלכלי או מינים שאינם שמורים בבנק הגנים
טיפול בזרעים  -ניקוי יבוש ושימור הזרעים על פי פרוטוקולים מקצועיים הנהוגים בבנק הגנים.
בתכנית השנה השתתפו באיסוף הבוטנאים רן לוטן ועפרה פרידמן.
נבחרו שישה אזורים לאיסוף .בחירת היעדים לאיסוף השנה נעשו על פי אמות מידה שאפשרו את בחירת היעדים המתאימים
ביותר לאיסופי החירום תוך העדפת אתרים בהם טרם התחילו פעולות הפיתוח.
האזורים שנדגמו:
רכסים-הקמת שכונת "הפרסה" ומרכז חדש לישוב (תמ"ל )1066
אזור בגבעות אלונים-שפרעם המצוי ממזרח לישוב רכסים ולתוואי כביש  6ומדרום לדרך האזורית  .762אזור זה מתוכנן לעבור
שינוי יעוד משטח שמורת טבע ושטח חקלאי לשכונת מגורים בת  1,890יחידות דיור ,מבני ציבור ,תעסוקה ומסחר וכן הקמת
מרכז חדש ליישוב.
מתחם התוכנית הכולל שטח גן לאומי מוצע ושמורת טבע וכן יער נטע אדם הוא גבעי בעל תשתית סלעית שעיקרה קרטון
וקרטון גירי המאופיין בקרקע מטיפוס רנדזינה בהירה בחלקו העליון וקרקעות אלוביאליות בערוצים .הגבעה מאופיינת בשטחים
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פתוחים ,אזור מצומצם של יער טבעי של אלון תבור ואלון מצוי וכן אזור המכוסה ביער אורנים ואקליפטוסים בייעור קק"ל
המעורב בחורש ים תיכוני .בסקר צומח שנערך בשטח נמצאו  16מינים מוגנים.
נ.צ .מרכזי באתר :צפון  32 45 04מזרח 35 06 52
ג'דידה מכר-גבעות טנטור (תמ"ל )1058-1059
תכנית בשוליים המערביים של הגליל התחתון המשתרעת מצפון לדרך מספר  ,85מדרום לישובים ג'דיידה-מכר וממערב לדרך
 ,70המיועדת להקמת  8000יחידות דיור ומרכזי תעסוקה ומסחר עבור המגזר הלא יהודי בצפון הארץ.
שטח התוכנית כולל חלקות חקלאיות (גידולי שדה ומטעי זיתים) ,שטחי יער נטע אדם של אורנים ,ברושים ואקליפטוסים ושל
חורש ים תיכוני ושטחים טרשיים לא מעובדים .האזור המתחיל מאגן ניקוז נחל הנעמן ועד שיפולי הגליל התחתון מאופיין באבני
חול וכורכר בחלקו המערבי ועד סלעי חוואר ,גיר ודולומיט בקצהו המזרחי .בשל החתך הגיאולוגי המיוחד ומפאת גודלו של
האזור מומלץ לסקור ולחפש באזורי תת היער ומטעי הזיתים אחר מינים נדירים המלווים חקלאות אקסטנסיבית האופיינית
למקום.
נ.צ .מרכזי באתר :צפון  32 55 10מזרח 35 09 01
צור הדסה (תכנית בשלב תכנון מוקדם של ותמ"ל המופיעה ברשומות אך אינה מופיעה באתר מינהל התכנון ולכן אין לה עדיין
מספר וגם מפה תוחמת).
אזור מדרום למבוא ביתר ,מזרחית לצור הדסה וצפונית לכפר ואדי פוכין בצמידות לקו הירוק .שטחו כ 538-דונמים והוא
מתוכנן להקמת  1000יחידות דיור כהרחבה לישוב צור הדסה.
תכסית השטח היא מדרון במפנה דרומי הכוללת טרסות חקלאיות נטושות ,שטחי יער אורנים נטע אדם ,חורש ים תיכוני של
אלון מצוי ,צומח תת יער ובתות טרשיות פתוחות .הקרקע האופיינית למדרון היא מטיפוס טרה רוסה המתפתחת על סלעי גיר
ודולומיט שבתחתית המדרון קרקע אלובית שהתפתחה מסחף המדרון שמעליה .בסקר של מכון דש"א של דרום מערב הרי
יהודה משנת  2018התוחם גם אזור זה נמצאו מספר מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה במרחב.
נ.צ .מרכזי באתר :צפון  31 43 02מזרח 35 06 52
אשקלון-שכונת אגמים מזרח (תמ"ל )1022
תכנית להקמת רובע מגורים חדש בדרום העיר אשקלון בהיקף כ 5,000-יח"ד הממוקמת ממזרח לשכונת אגמים 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 וגריגות אופייניות לאזור שבקצהו
הדרומי דיונות חול המאכלסות מינים אופייניים לחול אך גם מינים פולשים רבים דוגמת טיונית החולות .בסקר צומח שנערך
במקום נמצאו מיני בר טיפוסיים לאזור ,חלקם אנדמיים לישראל .מאחר ונוף רכסי הכורכר והדיונות הולך ופוחת ממישור החוף
רבים מהמינים הגדלים בנוף זה הפכו כיום לנדירים ויש חשש שחלקם יהיו בעתיד אף נדירים ביותר.
נ.צ .מרכזי באתר :צפון  31 38 58מזרח 34 34 33
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אריאל-תכנית יוש ,130 /8 /שכונת מגורים  839יח"ד
אזור בחלקה הדרומי של העיר אריאל ומצפון לכפר הערבי סלפית המתוכנן לשינוי יעוד משטח חקלאי ,דרכים ואזור נוף פתוח
לטובת הקמת שכונה של  839יחידות דיור ,אזורי מסחר ומבני ציבור .מתחם נוסף בעיר אריאל הוא אזור אוניברסיטת אריאל
בחלקה הדרום מזרחי של העיר העומד לעבור תהליכי הרחבה .האזור שהוא למעשה המפנה 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 ההר הגבוה דוגמת אגס סורי ואלון תולע .בסקרים שערכו
מומחי איסוף הזרעים של בנק הגנים באזור בעבר נמצאו מספר מינים נדירים ורבים אחרים שהם קרובי בר לגידולי תרבות.
נ.צ .מרכזי באתר :צפון  32 06 08מזרח 35 10 53
דיר אל אסד .שכונה מערבית (תמ"ל )1063
תכנית המצויה בתחום השיפוט של דיר אל אסד בגליל העליון וגובלת ממערב ביער תפן .שטח התכנית הוא  175דונמים והוא
מיועד להקמת שכונת מגורים בפאתי היישוב ,הכוללת  552יח"ד ,שטחי מסחר ומוסדות ציבור .המסלע האופייני הוא דולומיט
המכוסה בקרקע מטיפוס טרה רוסה שרוב שטח התכנית הינו יער נטע אדם משולב בחורש טבעי וחלקו מטעי זיתים ומעט
שטחי בור .הסביבה אופיינה בעבר על ידי חורש ים תיכוני שהיה נתון תחת השפעות כריתה ורעיית צאן ובקר ,לצד חקלאות
מסורתית .בעשורים האחרונים השתנה אופיו האקולוגי של השטח ,זאת בשל נטיעות אורנים וברושים והתדלדלות פעולות
הכריתה והרעייה .סקר נוף שבוצע על ידי מכון דש"א בשנת  2012בדרום הגליל המערבי וכלל מחצית משטח תכנית זו קבע
שהוא בעלת ערכיות גבוהה על פי קריטריונים של ערכיות צומח ,נוף ,וחיבוריות מסדרונות אקולוגים.
נ.צ .מרכזי באתר :צפון  32 56 11מזרח 35 15 25
בסה"כ נאספו במסגרת הפרויקט
בשנה זו  102איסופים השייכים ל-
 97מינים שונים.
המינים נאספו פעם אחת בכל אתר,
אך  5מינים נאספו בשני אתרים
שונים .למינים שנאספו שימושים
שונים כך שיתכן שמספר המינים
הכולל שנאסף בכל אתר נמוך
ממספר השימושים בקטגוריות
השונות .השימושים השונים לכל
מין מוצגים בטבלה .15

מתוך המינים שנאספו
מספר
המינים
שנאספו

מספר
האיסופים

מינים
מינים
בסכנת
חדשים
הכחדה
לבנק
ונדירים

מיני
צמחי
מרפא

מינים
בשימוש
האדם

6

1

ג'דידה-מכר 20
4
8
2
22
22
צור הדסה
3
5
5
18
18
אשקלון
5
2
3
15
15
אריאל
5
4
10
דיר אל אסד 10
112
סה"כ
טבלה  :15סיכום פעילות בנק הגנים באזורים מופרים במהלך 2019

3

אזור האיסוף

רכסים

17

17
20

-

10
7

7

8
5
4
3

23

שיתוף פעולה בפרויקטים עם גורמים שונים
מבין המינים שנאספו  3מינים היו אדומים (מינים בסכנת הכחדה-מספר אדום מעל  5 ,)2.9מינים בסכנת איום( ,מספר אדום
– 2.6ערך שניתן בבנק הגנים למינים שהוגדרו על סף איום בנספחי הספר האדום כרך א ו-ב ע"י שמידע וחובריו))2011 ;2007( .
ו 2-מינים נדירים מאוד (מספר אדום – 0.5,ערך שניתן בבנק הגנים למינים שהוגדרו כנדירים מאוד בנספחי הספר האדום כרך
א ו-ב ע"י שמידע וחובריו .))2011 ;2007( .בנוסף נאספו גם  49איסופים של  45מינים שהם קרובי בר למיני תרבות או בעלי ערך
כלכלי 30 ,איסופים של  28מינים שהם חדשים לבנק הגנים ועוד  7איסופים של  7מינים שנאספו מאזור גיאוגרפי חדש לבנק
הגנים.
הדוגמאות שנאספו לוו בדוגמאות עשבייה שהועברו לאישור זיהוי המין ולשמירה בעשביות השונות בישראל .סה"כ נאספו
דוגמאות עשבייה עבור  91מהמינים.
כל דוגמאות הזרעים שנאספו נוקו ,נארזו והועברו להקפאה ארוכת טווח במתקני בנק הגנים 75% .מהדוגמאות שנאספו,
הכילו יותר מ 2000-זרעים ואילו  16%מהדוגמאות הכילו כמות זרעים הקטנה מ 1000-והיו בעיקר של מינים בסכנת הכחדה
שאוכלוסיותיהם בבר קטנות יחסית או מינים המייצרים כמות זרעים קטנה וטכנית לא ניתן לאסוף מהם זרעים רבים .איסופים
של מינים אלה יהוו חלק מתכנית בנק הגנים לשימור מינים בסכנת הכחדה (שת“פ עם רט“ג) ,ויהיו מועמדים לריבוי בגן ההצלה
של בנק הגנים.
יוצאת דופן היא דוגמה של אירוס ארם נהרים שנאספה לבנק הגנים כקני שורש ולא כזרעים .ארבעה צמחים ממין זה נמצאו
בערמת עפר שנוצרה במהלך חפירה ארכיאולוגי בשכונת אגמים בדרום אשקלון .מין זה אינו בר מקומי וידוע בעיקר בפולקלור
המקומי כמלווה בבתי קברות מוסלמים .מאחר והוא מוגדר כמין מוגן וגם בעל ערך הורטיקולטורי הוחלט להצילו .הצמחים
הועתקו לעציצים וגדלים כעת במכון וולקני למטרת יצור זרעים להפקדה בבנק הגנים.
לקריאה נוספת על הפרויקט ותוצאות האיסופים באזורים השונים ניתן למצוא בדו"ח הסופי בכתובת
https://igb.agri.gov.il/web/attach/157778013687140100.pdf
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דליפת הנפט בשמורת עברונה ,מחקר בשת"פ עם רשות הטבע והגנים
גם בשנת  2019המשיך בנק הגנים בבחינת השפעת דליפת הנפט על יכולת הנביטה והתפתחות הנבטים .עבודת המחקר
נעשתה כחלק מעבודת המוסמך של הסטודנטית אלינה חצרוני בהדרכה משותפת בין ד"ר אלן גרבר (המכון לקרקע ומים,
מרכז וולקני מנהל המחקר החקלאי) ובין ד"ר עינב מייזליש גתי (בנק הגנים ,מרכז וולקני מנהל המחקר החקלאי) בשיתוף
אוניברסיטת בר אילן .בנוסף ,בחנו במהלך העבודה את טיפולי השטח שנערכו בשמורה והיכולת של הצומח להתפתח עליהם.
עבודה זו נעשתה על ידי צוות בנק הגנים.
המשך הבחינה הביולוגית להשפעת דליפת הנפט בשמורת הטבע עברונה ,נערכה במספר מערכות מודל בכדי לענות על
השאלות הבאות:
•מהי רמת הזיהום המינמלית הנדרשת אשר תאפשר גיוס חדש של הצומח בשמורה
•האם הטיפולים בשטח מאפשרים נביטה וגדילה של הצומח
•הפרדה בין הרכיב הטוקסי בנפט לבין ההפרעה הפיזיקלית שלו (הידרופוביות) לבחינת השפעת כל אחד מהרכיבים על
נביטה והתפתחות נבטים.
•מציאת הפרקציה הטוקסית מכלל מרכיבי הנפט המשפיעה על הצומח.
מערכות המודל שנבחנו היו בצמח השלם בהנבטה ובחינה על קרקעות וכן בצלחות המכילות מיצוי כימי של הנפט מהקרקע
תוך בחינה נפרדת לפרקציות השונות של הנפט להבנה מעמיקה להשפעת חומרים שונים המרכיבים את הנפט על נביטה
והתפתחות הנבטים .תוצאות העבודה הוגשו לרט"ג ונמצאות כעת בבחינתם.
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שיתוף פעולה בפרויקטים עם גורמים שונים
דליפת החומצה בנחל אשלים ,מחקר בשת"פ עם המאר"ג
עבודת מחקר זאת נעשתה בשיתוף ד"ר עוז ברזני וד"ר יוני וייץ יחד עם צוות בנק הגנים
לאחר זיהום נחל אשלים במי בריכת האיגום של מפעלי רותם ,נבחנה השפעת זרימת מי התהליכים המזוהמים בריכוזים
גבוהים של זרחן ,סולפאט ,פלואור ומתכתות כבדות וברמת חומציות גבוהה ,על בנק הזרעים הטבעי בקרקעות הנחל .במהלך
העבודה נבדק קצב נביטת בנק הזרעים יחד עם המגוון הביולוגי בכדי לבחון את הפגיעה בשני מרכיבים אלו .בנוסף ,תוכנן ניסוי
נביטה בקרקעות מזוהמות שנאספו בנחל אשלים ובנחלי הביקורת הסמוכים בכדי לבחון את יכולתם של זרעים מאוסף בנק
הגנים שלא נחשפו לזיהום ,לנבוט ולהתפתח בקרקע המזוהמת בכדי לבחון את מצב הקרקעות לאחר אירוע הדליפה ויכולת
האזור להשתקם.
תוצאות העבודה הוגשו למאר"ג ונמצאות כעת בבחינתם.
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הגנים
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מיזמים של בנק הגנים
אוסף הקנביס הלאומי
בנק הגנים העמיד אוסף חומרי ריבוי לקנביס לשימוש
רפואי .האוסף מהווה נדבך ראשון במחקר פיתוח
וטיפוח בקנביס וישמש את כלל גורמי המחקר
והפיתוח בישראל .בשלב זה ,אושרו להפצה ע"י
השירותים להגנת הצומח  24קוים מתוך כלל קווי
האוסף .הקווים מונגשים לבעלי אישורים מתאימים
מטעם היק"ר (היחידה לקנביס רפואי במשרד
הבריאות) כייחורים ו\או זרעים.
במהלך שנות המחקר ,נסללה דרך הבדיקה
לבריאות הזרעים המיובאים תוך שימוש בהנבטה
וגידול בקרנטינה מאושרת .הפרטים שאושרו על
ידי השירותים להגנת הצומח ,גדלים כצמחי אם
בחממה ייעודית וייחורים מצמחים אלו מיועדים
להפצה .בנוסף ,זרעים שנוצרו מצמחים נקביים
וזכריים שאושרו על ידי השירותים להגנת הצומח
והופרו באופן מבוקר לשמירת טוהר הקו ,מוצעים
אף הם להפצה .בנק הגנים השלים את ההליך מול
היק"ר להפצת חומרי הריבוי לעוסקים במחקר
בקנביס רפואי בכפוף לחתימה על הסכם מול מנהל
המחקר החקלאי ואישור היק"ר להפצת החומר,
הכמות והסוג.
בנוסף ,האוסף אופיין פנוטיפית וכמוטיפית והמידע
נמסר למבקשים להשתמש בחומר בכפוף לאישור
היק"ר.
התכנית פועלת במימון קרן המדען הראשי של
משרד החקלאות והיק"ר.
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מיזמים של בנק הגנים
"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
בשנת  ,2019המשיכה פעילות ריבוי האוסף למטרת שימור ארוך טווח .בנוסף,
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 השלישית ,את
חלקת ההדגמה של המיזם הכוללת זנים עתיקים ,מסורתיים ומודרניים המאפשרים
מבט רוחבי מייצג על השינויים וההתפתחות בחיטה הישראלית מאז תורבתה ועד
ימינו .תוצאות מחקרה של סיון ודיווח על המיזם פורסם בכתב העת Journal of the
 Science of Food and Agricultureוניתן לקריאה בקישור https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.9822
בנוסף ,גם בשנת  2019המשיכה חלוקת ערכות "ארץ חיטה" לבתי ספר ,גינות
קהילתיות וגנים בוטנים .בשנת  2019נוספה חלוקת זרעים מהאוסף לחקלאים
המתעניינים בקווים אלו .החלוקה נערכה לאחר השתתפות החקלאים המעוניינים
ביום עיון שנערך במכון וולקני על ידנו וכלל רקע לפרויקט וגישות אגרוטכניות לשימוש
בקווי האוסף השונים.
גם בשנה זו נמשכה תמיכת הגורמים המממנים-הקרן למורשת ישראל ,המדען הראשי של משרד החקלאות וקרן "יד הנדיב".
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מיזמים של בנק הגנים
ריבוי אוסף יעקב מתתיה
ד"ר יעקב מתתיה ,בוטנאי ירושלמי וחוקר בבנק הגנים שבמכון וולקני בשנים .1978-1984
ד"ר מתתיה ,שהיה איש חזון ,יזם בסוף שנות השבעים של המאה הקודמת תכנית לאיתור ואיסוף זנים מקומיים (זנים מסורתיים)
של גידולי שדה וגן לבנק הגנים .הוא הבין את חשיבותם של זרעים קדומים אלה ,אשר נעלמו עם המעבר המסיבי לחקלאות
מתועשת כמאגר בעל פוטנציאל להרחבת הבסיס הגנטי הצר של הזנים החקלאים החדשים .כבר אז הבין שבשל תחום
השונות שלהם ,בשל התאמותיהם הספיציפיות לאזורי גידולם ועמידותם או סבילותם למחלות ולמזיקי צמחים ,הנם בעלי
ערך רב במיוחד (מתוך דו"ח הפרויקט לשנת  .)1980-1981בשנים האחרונות שבהן עוד היה ניתן למצוא שרידים של זרעים
אלה בכפרים הערביים בפריפריה ,יצא ד"ר מתתיה למסע הצלה .הוא השקיע ימים ולילות במסעות לפינות הנידחות ביותר
של הארץ ,קשר קשרים עם ה"מוכתארים" ,איתר את הזרעים המבוקשים אצל הפלאחים המקומיים ,אסף ומיין כמות אדירה
של זרעים ,תיעד את מקומות האיסוף ותכונות הזרעים באפן מדוקדק ,ואחסן אותם כך שישתמרו לזמן ממושך .כך הציל ד"ר
מתתיה מאות קווים של זרעים מסורתיים ,שנעלמו זה מכבר מהארץ ואשר השתמרו רק באוסף שלו ,במשך עשרות שנים ,עד
שנתגלו במרתפי בנק הגנים.
אוסף יעקב מתתיה ייחודי בכך שמורכב הן מזרעים שנשתמשרו חיוניים כבר יותר מ 40-שנה והן ממידע יקר ערך שנשמר
בפנקסים ועבר לאחרונה ע"י צוות בנק הגנים קטלוג דיגיטלי זמין.
בכדי לשמור על חיוניות האוסף ,אנו מרבים את הדוגמאות השונות במתקני בנק הגנים תוך הקפדה על הפרדה בין דוגמה
לדוגמה בכדי למנוע האבקה זרה בין דוגמאות .בין הזנים שנאספו -דגנים [חיטה ,שעורה] קטניות [שעועית ,לוביה ,חמצה ועוד]
ירקות [עגבניות ,דלעות ,מלפפונים ועוד] צמחי תבלין [גד השדה ,חילבה ,מלוחיה ועוד].
לאחר ריבוי האוסף לזרעים חיוניים בכמות מספקת ,הוא זמין דרך מערכת ההזמנות של בנק הגנים.
מגזין דיוקן של העיתון "מקור ראשון" בחרו לספר את סיפור של יעקב מתתיה בכתבתם "האיש שהציל מהכחדה את צמחי
ארץ ישראל"  .ניתן לקרוא את הכתבה בקישור /https://www.makorrishon.co.il/magazine/117901 :
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פעילות נוספת בבנק הגנים
הפקדת אוספי חוקרים בבנק הגנים
מאז הודעתנו בשנת  2015על פתיחת בנק הגנים לקליטת אוספים של חוקרים ללא עלות ,הפקידו בבנק הגנים  12חוקרים
ממוסדות מחקר שונים אוספים לשימור .בשנת  2019הופקדו כ  1257דוגמאות בבנק הגנים ע"י חוקרים ובסה"כ החל משנת
 2015הופקדו כ  5745דוגמאות.
במסגרת ההפקדה ,חוקר יכול לבחור באחד המסלולים הבאים או שילובים ביניהם בהתאם לבחירתו:
 . 1הפקדה הפתוחה בקטלוג בנק הגנים ולחלוקה -מעל  1000זרעים בלבד.
 . 2הפקדה הפתוחה בקטלוג אך לא ניתנת לחלוקה .באם יבוקשו הזרעים ,תינתן הודעה עם פרטי המפקיד לפניה ישירה אליו.
 . 3הפקדה 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.
לפרטים נוספים ניתן לפנות במיילeinavm@agri.gov.il :
במסגרת החוזה המיוחד שנחתם עם בנק הדגנים של אוניברסיטת תל-אביב להפקדת גיבוי אוסף בנק הדגנים ללא עלות בבנק
הגנים במשך שלוש שנים ,הופקדו  1232דוגמאות בשנת . 2019
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פעילות נוספת בבנק הגנים
הועדה לבחינת אוספי הטבע הלאומיים
באפריל  ,2018החליטה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להקים ועדה לבחינת מצב השימור ,הטיפוח והמחקר של
אוספי הטבע הלאומיים .תפקיד הוועדה היה לבחון את הפעילות בתחום שימור אוספי הטבע האוניברסיטאיים למחקר ופיתוחם,
לתאר את המצב הקיים ולמסור למועצת האקדמיה המלצות בדבר הדרכים והאמצעים לקידום ולפיתוח של האוספים.
למרות שבנק הגנים אינו חלק ממנדט הועדה ,הוחלט לבחון את מצב האוספים השמורים אצלנו כיוון שהתחום בו עוסק הבנק
משיק לעולם האוספים הלאומיים.
שמחנו לקרוא בדוח הועדה שהוצג בשנת  2019כי לאחר בחינה מקצועית של בנק הגנים ,צורת העבודה בבנק והמתקנים
העומדים לרשותנו ,בחרה הועדה לציין כי מצבו המקצועי של בנק הגנים משביע רצון ועומד בסטנדרטים המקובלים בעולם.
עוד ציינה הועדה כי יש לקדם את נושא קליטת האוספים הפרטיים המצויים באוניברסיטאות ומכוני המחקר (כפי שדיווחנו
בסעיף הקודם) ,הן מצד יכולת בנק הגנים לקלוט את האוספים והן מצד הנכונות של מחזיקי האוספים הפרטיים להעביר העתק
למשמורת בבנק הגנים בכדי לשמר באופן מקצועי ובטוח את החומר הגנטי.
עוד הוסיפה הועדה כי הצעת בנק הגנים להרחבת הפעילות לאוספים פיטו-פתלוגיים בעלי חשיבות רבה ואף הציעה להקים
ועדה מקצועית מלווה אשר תבחן את הדרכים לקידום העניין.
לסיכום דבריה של הועדה בעניין בנק הגנים הוחלט כי אף על פי שמכון וולקני אינו חלק ממערכת ההשכלה הגבוהה ,הוועדה
ממליצה למצוא את הדרך לתמוך בפעילות בנק הגנים ,שכן יש לו חשיבות רבה למחקר האקדמי.
לקריאה של הדוח בשלמותו באתר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים :
https://www.academy.ac.il/SystemFiles2015/23-6-19.pdf
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כנס "International conference "-125 years of applied botany in Russia
בנובמבר  ,2019התקיים במכון ואבילוב (VIR All-Russian Institute of Plant Genetic Resources named after N.I.
 )Vavilova VIRכנס לציון  125שנים להקמת המכון.
הקשר בין בנק הגנים לבין מכון ואבילוב בשנים האחרונות סבב סביב פרויקט "ארץ חיטה" וראשי המכון השתתפו בשנת 2018
בכינוס עשור לבנק הגנים .בהמשך לקשרים אלו ,נסעה מנהלת בנק הגנים ד"ר עינב מייזליש גתי לכנס שם הרצתה בנושא:
FROM WHEAT TO CANNABIS: THE ROLE OF THE ISRAEL GENE BANK IN GENETIC DIVERSITY
CONSERVATION, STUDY AND USE.
בנוסף ,במהלך השהות בסנט פטרסבורג התקיימו מפגשים מקצועיים עם אוצרים במכון וכן עם מנהלת המכון Prof. Khlestkina
 Elena Konstantinovnaוסגנה  Dr. Zavarzin Alexeiלשת"פ עתידיים בין בנקי הגנים.
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תערוכות ומיצגים
במהלך שנת  ,2019שמחנו לשתף פעולה עם צמד האמנים נתי טונקלרוט וגיא משעלי שהציגו ביפן בתערוכה בינ"ל את
המיצג "הגורן" .המיצג מספר את סיפורה של החיטה הישראלית ואובדן המגוון הביולוגי האצור בה תוך שימוש בחיטה
מסורתית ישראלית .המיצג זכה במקום הראשון בתחרות.
עוד על המיצג והתערוכה בכתבות:
/https://www.israel21c.org/israeli-wheat-exhibit-stirs-up-big-emotions-in-tokyo
/https://www.designboom.com/design/garden-of-eden-exhibit-designart-tokyo-israel-10-22-2019

באדיבות האמנים
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