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 תקציר 

בפרויקט לשימור מינים נדירים ומינים משתפים פעולה מזה עשור רשות הטבע והגנים ובנק הגנים 

שימוש גיבוי, לימוד הפנולוגיה וכ אלהבסכנת הכחדה. מטרת הפרויקט היא שימור זרעים של מינים 

 זרעים לאישוש אוכלוסיות שנפגעו או השבה לטבע של מינים שנכחדו.המאגר ב

מינים שזו הפקדתם  21מינים אדומים ונדירים, מהם   79דוגמאות של  87הופקדו בבנק  2021בשנת 

מינים אדומים ונדירים  599דוגמאות של  1775הראשונה בבנק הגנים. סה"כ מופקדות היום בבנק 

 מסך המינים הכלולים ברשימות הספר האדום ונספחיו. 78%-המהווים כ

אנו בגני הצלה, גנים לאומיים ובבר. בנוסף  לשתילההשנה התמקד בנק הגנים בהכנת צמחונים גם 

בנק כמו גם איסוף מינים שמורים מאזורים ל שלא נאספו מעולם ונדירים לאיסוף מינים אדומים פועלים

  גיאוגרפים חדשים.

 2 והמשיך גידולם של בנק הגניםבריבוי מבוקר  למטרתחדשים  מינים 4וגודלו הונבטו  2021במהלך 

מסירה ל 2021-בנוספים הונבטו מינים  5 .2020-וב 2019-ב ושהונבטפים נוס יםשנתי-נים רבמי

מינים נוספים נמסרו להשבה לאחר גידול  3 .לבר, גני הצלה וגנים לאומיים ההשבלכשתילים צעירים 

שהונבטו בשנים קודמות,  גאופיטים מיני 3כמו כן המשיך גידולם של  ארוך טווח במתקני הבנק. 

. מין גאופיט אחד נמסר השנה ארוך למטרת ריבוי או מסירה לגני מקלט וגדלים במתקני הבנק לטווח

 טווח.-לרט"ג לאחר גידול ארוך

 רקע

תיכוני, -הצומח הטבעי בישראל מגוון מאוד. בכפיפה אחת מצויים מינים האופייניים לטיפוסי צומח ים

טורני וסודני, שלרבים מהם זהו גבול תפוצתם העולמי. שינויי אקלים לצד פעילות -ערבי, אירנו-סהרו

עות כתוצאה אורבנית נמרצת מהווים יחדיו איום על בתי הגידול ואוכלוסיות הצמחים הטבעיות הנפג

 מהרס ופיצול, שינוי ייעודי קרקע, שימוש לא מבוקר במשאבי טבע, פלישה של מינים זרים ועוד. 

כהערכות למגמה זו פורסם "הספר האדום, צמחים בסכנת הכחדה בישראל" המפרט את רשימת מיני 

תו הצמחים בסכנת הכחדה בישראל )להלן המינים האדומים(, המהווה את הבסיס לפרויקט שמטר

המרכזית הינה שימור המינים האדומים והנדירים מחוץ לבית גידולם הטבעי. במסגרת זו חברו בנק 

 של המינים הנ"ל .  Ex-situ, במאמץ משותף לשימור 2007הגנים ורשות הטבע והגנים החל משנת 
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 פעילות הפרויקט בשנים האחרונות מתמקדת בשלושה אפיקים מרכזיים:

נים נדירים, אנדמיים, ומינים המצויים בסכנת הכחדה מהבר והפקדתם בבנק . איסוף זרעים של מי1

לשימור ארוך טווח. הזרעים נאספים בידי צוות בוטנאים מומחים שעובד בכפוף לרשימות האיסוף 

וההנחיות שגיבש צוות בנק הגנים לפרויקט הנ"ל.  עם תום האיסוף, הטיפול בזרעים כולל ניקוי, ייבוש 

 בבנק הגנים לטווח ארוך. והכנתם לשימור 

. מינים נבחרים שמספר הזרעים שנאספו מהם מהבר היה מועט, אם מפאת נדירותם הרבה או הקושי 2

הטכני באיסופם, עוברים תהליך ריבוי מבוקר בגן ההצלה של בנק הגנים או באתרים אחרים למטרת 

הנבטה בעבור כל מין ולימוד יצור זרעים. פועל יוצא של הליך ריבוי זה הוא פיתוחו של פרוטוקול 

 הפנולוגיה )מועד פריחה, מועד יצור זרעים, מחלות נלוות ועוד( במהלך עונת הגידול בשדה. 

. בתאום עם רט"ג, מועברים מידי שנה צמחים להשבות לבר, לגני מקלט וגנים בוטנים להבטחת 3

 המשך התבססות אוכלוסיות נדירות ונכחדות בטבע.

 

 מטרות

לאוכלוסיות  Ex-situאיסוף זרעים של מיני בר נדירים, אנדמיים ומינים בסכנת הכחדה כגיבוי  .1

 טבעיות.

שימור ארוך טווח של דוגמאות הזרעים בבנק הגנים כבסיס למחקר וכמקור זרעים זמין לאישוש  .2

 אוכלוסיות והשבת מינים נכחדים או שאוכלוסייתם נפגעה בבר.

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

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

פענוח והרכבת פרוטוקולי הנבטה למינים הנדירים כחלק מתהליך גידולם ליצירת מסת זרעים  .4

 לשימור.

 ובסיסי לאפשרות השבה לבר. תיעוד הפנולוגיה של המינים כמידע חיוני  .5

 הכנת צמחים להשבות לבר או לגני מקלט. .6

הגברת שתוף הפעולה עם גופים נוספים לחיזוק המודעות הציבורית ושמירה על המינים  .7

 הנדירים.
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 תיאור המחקר )ביצוע ושיטות(

 איסוף מינים נדירים ואדומים: 

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

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

הגיע ממערכת התצפיות רב מידע  ,. בנוסףBIOGisבנספחי הספר האדום ומאגר הנתונים של אתר 

 האינטרנטית באתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל הפועל בחסות רט"ג. 

שיטת בחירת המינים לאיסוף מתבצעת דרך  המערכת הממוחשבת המתבססת על מיקום נקודות 

האיסוף של כל מין במרחב ומלאי הזרעים שלו בבנק. בצורה זו כאשר אוסף הזרעים מגיע לאתר בו 

לאסוף זרעים הוא מקבל רשימת מינים המותרת לאיסוף באותו האזור. מינים שנאספו הוא מעוניין 

זרעים(, לא יוכלו  1000ק"מ ויש מהם מספיק זרעים באוסף הבנק )לפחות  10בעבר מהאזור בטווח של 

ומונעים איסוף  להיאסף בשנית. בצורה זו אנו מגדילים את השונות הגנטית של האוסף שברשותנו

 .הכרחי חוזר שאיננו

דוגמאות של מינים אדומים ונדירים. מרביתם נאספו בבר  1775הופקדו בבנק הגנים  2021נובמבר עד 

 ומיעוטם מקורם בגנים בוטניים, בגינות פרטיות או שרובו בגן ההצלה של בנק הגנים. 

מינים אדומים  79דוגמאות של  87בלבד הופקדו בבנק  2021 נובמברתחילת ועד  2021מתחילת שנת 

 1775. סה"כ מופקדות היום בבנק מינים שזו הפקדתם הראשונה בבנק הגנים 21מהם  ונדירים, 

מסך המינים הכלולים ברשימות הספר  78%-כמינים אדומים ונדירים המהווים  599דוגמאות של 

  (.1-3האדום ונספחיו. )טבלאות 

בנק הגנים  קודמות.שנים בהשוואה ל השתנו ובעקבות שינויים ועדכונים שנערכו בספר האדום, נתוני

בהחלטות דיוני הועדה למינים בסכנת הכחדה מטעם רט"ג בשינויים שמקורם מעודכן באופן שוטף 

מינים  נוספובשנה האחרונה גם המתכנסת מעת לעת ומאגר המידע של הבנק מתעדכן בהתאם. 

מינים אלו עודכנו ונוספו ליעדי מספר אדום. ע"י הועדה רבים אך טרם הוגדר להם אדומים חדשים 

הורדו לחלוטין שאינם נדירים יותר הוגדרו כאפיזודיים ומינים אחדים אחרים שמינים האיסוף של הבנק. 

  מהרשימות.
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מספר איסופים ומספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק הגנים בחלוקה לפי שנים  :1טבלה מס' 

)הנתונים כוללים דוגמאות שעברו ריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים וכן דוגמאות שהתקבלו מגנים 

 בוטנים ואוספים פרטיים(. 

 מספר מינים חדשים מספר מינים/לשנה מספר דוגמאות שנת איסוף

2007 110 91 91 

2008 190 122 78 

2009 186 134 66 

2010 135 114 54 

2011 125 111 48 

2012 164 115 41 

2013 140 118 35 

2014 105 87 25 

2015 91 80 18 

2016 91 80 24 

2017 79 69 16 

2018 67 56 18 

2019 111 97 27 

2020 94 85 37 

2021 87 79 21 

2007-2021 1775   599 

 

כל איסוף מלווה במידע אודות המין ובית גידולו, מתועד במערכת המידע של הבנק וכולל נ.צ. מדויק, 

נאסף. בנוסף, נאספים עבור כל דוגמא  ממנהתיאור מילולי של אתר האיסוף והגלילה הגיאוגרפית 

ת נתונים אודות גודל האוכלוסייה, תחומי התפשטותה, סוג הקרקע, רמת סלעיות, מפנה, התערבו

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

באוכלוסייה המייצר זרעים ועוד. מכל אוכלוסייה נאספת בנוסף גם דוגמת עשבייה הנשלחת לעשבייה 

 לתיעוד, שימור והגדרה מחודשת לשם אימות המין.  אביב-תלב
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 ע"פ רמת נדירותם* 1220-מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק הגנים ב :2טבלה מס' 

 קטגוריה של נדירות
מספר 

 *אדום

מספר 

 דוגמאות

מספר 

 מינים

 1 1 --- נכחד

 6 7 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 9 9 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

 17 21 4.1 - 3.2 באיום

מינים שנוספו וטרם הוגדר להם מספר 

 אדום בוועדה
  8 7 

 40 46   סה"כ אדומים

 16 16   על סף איום*

 17 19   נדירים מאוד בישראל*

 6 6   נדירים מאוד של החרמון*

 79 87   סה"כ נדירים ואדומים 

 /https://redlist.parks.org.il* על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  

 

 ע"פ רמת נדירותם* 1202-2007מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק בשנים  :3טבלה מס' 

 קטגוריה של נדירות
מספר 

 *אדום

מספר 

מינים 

אדומים 

 בישראל

מספר 

איסופים 

 בבנק 

מספר 

מינים 

 בבנק

סך מלאי 

המינים 

 בבנק %

 33% 9 15 27 --- נכחד

 80% 55 152 69 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 83% 99 364 120 5.2 - 4.2 הכחדהבסכנת 

 81% 124 439 153 4.1 - 3.2 באיום

מינים שנוספו וטרם הוגדר להם מספר 

 אדום בוועדה
  42 73 35 83% 

 78% 322 1043 411   סה"כ אדומים

   109 356     על סף איום*

   133 339     נדירים מאוד בישראל*

   35 37     נדירים מאוד של החרמון*

   599 1775     סה"כ נדירים ואדומים 

 /https://redlist.parks.org.il*  על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  
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 :שני היבטים עיקרייםבבסכנת הכחדה מינים נדירים ו םאיסוף מיניעל שם בנק הגנים דגש  2021בשנת 

 .קודם לכןמהם לא נאספו ואיסוף מינים נדירים מאתרים  ,שלא נאספו מעולם לבנקחדשים, מינים 

הידועים במספר המינים הנדירים הרב הגדל בהם  Hot Spots לצורך זה התמקדנו בשני אזורים חמים

. האזור הראשון הוא אזור הביצות הבזלתי בדלתון שגליל העליון בעברואשר חלקם לא נאספו לבנק 

)חלקם מינים שנמצאו ממש רק לאחרונה בישראל כמו שנית רחבת מינים שונים  7שם הצלחנו לאסוף 

 .מינים שונים, כולם זו הפקדתם הראשונה בבנק 7עלים( והאזור השני הוא הר החרמון בו נאספו 

בנוסף התמקדנו במספר מינים אחריהם אנו  עוקבים כבר מספר שנים אך מסיבות שונות לא הצלחנו 

 .לאסוף מהם זרעים עד עתה

וכיום  פני מספר שנים ה בישראל לתנית זעירה מנחל גרר, שנתגלילמינים אלה הם ולרי דוגמאות

ד של כיוס הפרטים החונטים צאן חזקה. מאמץ מיוח תאוכלוסייתה העיקרית גדלה באזור הסובל מרעי

לנו לאתר את הזרעים גם לאחר הרעיה, זאת לאחר מספר שנים שבהם עקבנו אחר  פשריאנם וסימו

 .המין ולא הצלחנו לאסוף דבר

מין נוסף הוא גזר עדין. מין זה היה ידוע מאתר יחיד באזור מעלה החמישה מתצפית מאוד ישנה אך לא 

חייה סביב  אותר שם שוב מאז. לפני שנתיים מין זה אותר מחדש אך בחינת השטח גילתה שהצמ

. בעזרת מעקב רציף אחר האוכלוסייה ואיסוף הזרעים מאוד נפגעת מפעילות נבירת חזירים חזקה

 .בעיתוי הנכון, הצלחנו לבצע את המשימה לאחר שכשלנו בה בעבר

אנדמי לישראל ומצוי  ת בשמורת תל יצחק שבשרון. מין זהשלישית היא איסוף ציפורנית שרוני הדוגמ

גדל בדרך כלל בסבך ומתחת לשיחי קידה שעירה דבר המקשה מאוד על   על סף הכחדה ממשית

עים, לאחר הצלחה באיסוף זר חוסראיתורו בפריחה ויותר מכך בחנטה. גם כאן, לאחר מספר שנים של 

אספנו מספר זרעים בודדים במהלך השנה  ,הלקטיםהסימון וכיוס , מעקב רציף אחר הפריחה

 .האחרונה

עלים. מין זה הנחשב כנדיר מאוד -הייתה איסוף זרעים של המין קחוון קטן תגלית יוצאת דופן השנה

בישראל ובעולם נצפה לפני עשור פעם אחת באזור ביצת זיתא שליד חדרה ומאז לא נראה. אף שסרקנו 

בשיתוף עם סוקרי מכון דשא  ,2021בשנת את אזור זיתא רבות מאמצנו הסתיימו ללא הצלחה. 

שונים בארץ הצלחנו במהלך הקיץ האחרון לאתר אוכלוסייה קטנה באזור  הפעילים בסקרים במקומות

 אחר לאורך מישור החוף ולאסוף זרעים לשימור בבנק.
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 טיפול בזרעים

נדירים. פרטי כל אדומים ואיסופי זרעים של מינים  87הגיעו לבנק הגנים  2021 עד לתחילת נובמבר

נרשמו במאגר הנתונים הממוחשב והזרעים הועברו למעבדת הניקוי להמשך טיפול. בתום שלב  הדוגמ

( ליבוש הדרגתי C015-לחות יחסית ו 15%הניקוי הדוגמאות הועברו לחדר מבוקר לחות וטמפרטורה )

 שלאחריו הן הועברו לאריזה, אחסון ארוך טווח ובדיקות נביטה. כחלק מתהליך הניקוי הוערך מספר

טופלו  2021 תחילת נובמברעים בכל דוגמא כך שניתן לקבוע איזו דוגמא דורשת ריבוי לעתיד. עד הזר

מדוגמאות המינים הנדירים שהגיעו השנה ונקבע מספר הזרעים המלאים בכל  48%הניקוי במעבדת 

דוגמאות מינים אדומים ונדירים נוספות משנים קודמות.  3. בנוסף אליהן הושלם ניקיונן של הדוגמ

מפרטת את  4דוגמאות של מינים אדומים ונדירים.  טבלה  45נוקו  2021 לתחילת נובמברעד בסה"כ 

 .2021בשנת  נוקו עד כהנאספו ושאומדן מספר הזרעים בכל הדוגמאות 

 1220במהלך  ונוקואומדן מספר הזרעים של מינים נדירים שנאספו  :4טבלה מס' 

 מספר דוגמאות מספר זרעים
% מהדוגמאות 

 שנאספו
 הערות

   51.72% 45 בניקיון

 מומלץ לריבוי 12.64% 11 500-קטן מ 

 מומלץ לריבוי 2.30% 2 501-1000

1001-5000 13 14.94%   

5001-10,000 6 6.90%   

   11.49% 10 10,000-גדול מ 

     87 סה"כ 

 

נמצאות  נאספו בחודשים האחרונים ולכן עדיין שטרם נעשה להן אומדן זרעיםדוגמאות הזרעים 

 טרם הושלם.שבשלבים שונים של ניקיון במעבדת הזרעים 
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 2021הזמנות זרעים 

-מינים( על 24)סה"כ ונדירים דוגמאות זרעים של מינים אדומים  53השנה הוזמנו ממאגר בנק הגנים 

מהדוגמאות הוזמנו ע"י חוקרים וחברות פרטיות  73% .ובשימור בטיפוח, די גופים העוסקים במחקרי

בכמות הדוגמאות ממינים אדומים ונדירים שהוזמנו משנה  280%עליה של ב בסה"כ מדובר מחו"ל. 

 שהתקבל מרט"ג להיתרהועברו לחוקרים וחברות פרטיות הועברו בצימוד כלל הדוגמאות ש קודמת.

 .עבור כל דוגמה בנפרד

למטרת השבה לגן המקלט של רט"ג זרעים הועברו לרט"ג דוגמאות  7 ך כלל הדוגמאות שהוזמנו,מתו

 .2021מפרטת את דוגמאות המינים שהועברו להשבה כזרעים במהלך  5 טבלה בשמורת החולה.

 

 2120במהלך  מינים שהועברו להשבה כזרעים :5טבלה מס' 

 שם מדעי שם המין 
מספר 

 דוגמה
 אתר איסוף בבר

מספר 

אדום/ 

 נדירות*

אתר להשבת 

 הצמחים

 החולהשמורת  Hypericum hircinum  26953 Hula and Dan Valley 5.3 פרע ריחני

 שמורת החולה Stachys longispicata  25962 Hula and Dan Valley 3.7 השיבולת-אשבל ארך

 שמורת החולה Veronica lysimachioides. 25875 Hula and Dan Valley 4.2 ברוניקת החולה

 שמורת החולה Stachys spectabilis  25300 Hula and Dan Valley 4.7 אשבל נאה

 שמורת החולה Cladium mariscus  25297 Hula and Dan Valley 2.6 מכבד הביצות

 שמורת החולה Epilobium parviflorum  25293 Hula and Dan Valley 3.2 פרחים-ערברבה קטנת

 שמורת החולה Rosa phoenicia  22056 Hula and Dan Valley 4.2 ורד צידוני

 

 בתנאים מבוקריםונדירים הנבטת זרעים של מינים אדומים 

 בסיום המבחנים הזרעים.  לשם בחינת חיוניות מכל איסוף זרעים המגיעה לבנק הגנים מונבטת הדוגמ

 הנבטה פרוטוקול ומתגבש הזרעים איכות לגבי מידע מתקבל ,הזרעים נביטת פוטנציאל נקבע

 .שנבחן מין לכל אופטימלי

, מועברים חיוניות הזרעים בדיקות במהלך שמונבטים והנדירים,  האדומים חלק מהנבטים של מיני הבר

סיכויי  והגדלת המינים בגן מגוון בירושלים, למען העשרת הצופים בהר הבוטני מבנק הגנים לגן

ילות השגרה של פע במהלךכן, -כמו .בגן במספר פרטים מועט הקיימות האוכלוסיות של דותםישר

שנלמד מידע לצוות הגן הבוטני בגבעת רם בירושלים,  מוסריםאנחנו  יחידת ההנבטה בבנק הגנים,

 . הנבטת מינים אדומים, נדירים ואחריםב לצוות הגןמסייע . מידע זה ביחידת ההנבטות
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שגרה במסגרת פעילות  1220רשימת מינים אדומים ונדירים שהונבטו לראשונה בשנת  :6טבלה מס' 

 . הגנים בנקב

 **צורת חיים מספר אדום/נדירות* שם מדעי המיןשם 

 Iris atropurpurea  6.8 G אירוס הארגמן

 Iris grant-duffii  6.3 G אירוס הביצות

 Stachys spectabilis  4.7 H אשבל נאה

  Persicaria lanigera ארכובית צמירה
4.2 H 

 Iris hermona אירוס החרמון
4.2 G 

 על סף איום  Iris histrio אירוס הלבנון
G 

  Veronica lysimachioides החולה ברוניקת
4.2 Q 

  Verbascum levanticum בוצין אופקי
 H על סף איום

טרם הוגדר –בסכנת הכחדה  Daucus guttatus גזר עדין

 מספר אדום ע"י הועדה
A 

 על סף איום Bellevalia longipes זמזומית מפושקת
G 

  Althaea ludwigii נטופית המדבר
 A נדיר מאד

  Poa nemoralis היערות סיסנית
 H נדיר מאד

 Epilobium parviflorum  3.2 H פרחים-ערברבה קטנת

 Enneapogon persicus  3.2 H ציצן פרסי

  Trifolium suffocatum תלתן חנוק
 נדיר מאד

A 

 

     https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל *

 = צמח מים.Q, = גאופיט G, =שיחS=חד שנתי, A=עשבוני רב שנתי,  Hצורת חיים:** 

 

 

 

לגן הבוטני בהר הצופים במהלך שנת  שגרהבמסגרת פעילות מינים שהועברו כנבטים  :7מס' טבלה 

2021. 

 

 מספר אדום / נדירות*  המין שם

 3.7 אירוס הגלבוע

 6.3 אירוס הביצות

 על סף איום אירוס הלבנון

 6.8 אירוס הארגמן

 4.2 אירוס נצרתי

 4.2 אשבל השדה

טרם הוגדר מספר אדום ע"י הועדה –בסכנת הכחדה  אבוטילון קהה  

 3.2 ליסאה סורית

 נדיר מאד נטופית המדבר

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 

 נדיר מאד סיסנית היערות

 4.2 צלע שור דקיקה

 3.2 שושן צחור

 3.2 שחליים שרועים

 

     https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל    *

 

 ריבוי בשדה

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

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

בנוסף, במקרים שזהות המין . פםבאיסוטכני קושי נדירותם בבר או בשל בשל  נמוךהשימור בבנק 

 שנאסף אינה וודאית אנחנו מנביטים ומגדלים צמחים בודדים לצורכי הגדרה ותיעוד. 

במאגר המידע הממוחשב של בנק הגנים  אנו נעזריםעל מנת לאתר מינים שיש צורך בריבוי שלהם 

 . ההכולל את נתוני האיסוף, הניקוי ומספר הזרעים החיוניים בכל דוגמ

 : הםהקריטריונים לבחירת המינים לריבוי 

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

 מין נדיר, אנדמי, או על סף הכחדה. .2

 זרעים לאיסוף(. 1,000-500 בר מצומצם )פחות ממספר הזרעים מאיסוף ב .3

 מין שקשה לאסוף אותו בבר מפאת מגבלות פיזיולוגיות או טכניות .4

 המלצת אוספים ומומחים. .5

 

 לל:והליך הריבוי  כ

 דיגום אקראי של זרעים מדוגמת המקור. .א

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

לילה \צע הראשוני לתערובת קרקע בעציצים בחדר מבוקר יוםהעתקת הנבטים מהמ .ג

 וטמפרטורה להקשחה ראשונית.

 להקשחה שניונית בבית רשת חיצוני. מועבריםעלים ראשונים  צמחים שהוציאו .ד

 ועתק לשדה.מכל צמח שביסס את שורשיו  .ה

 בשטח הטיפולים הבאים : מתבצעיםלפני שתילת הצמחים בשדה  .ו

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

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

 הקרקע. 

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

. בשנים האחרונות נתקלנו בפגיעה קשה של חולדים וחיות בר הכנת ערוגות לשתילה .4

 הואייחודן שאחרות בצמחים הפזורים בערוגות. כדי להתמודד עם כך בנינו ערוגות מיוחדות 

שהן מעוגנות בקרקע אך בסיסן הוא רשת מתכת המונעת חדירת חולדים. בנוסף הערוגות 

ישה של חיות בר לצמחים מחד ג ותמונעהמוגבהות פלסטיק קשיחות ודפנות מ בנויות

החלפת מצע הגידול כתלות בסוג הקרקע בבית גידולו המקורי של המין במידת  ותומאפשר

 הצורך. 

וער של הצמח הבוגר. כמו כן, בערוגות במרווחים התואמים את גודלו המש יםהשתילים נשתל .ז

 או הדליה למינים שזה אופן הצימוח שלהם בבר. \תנאי הצללה וים ניתנ

מעקב וניטור אחר התפתחות הצמחים, פריחה והבשלת הזרעים.  מתבצעך עונת הגידול במהל .ח

 למאגר המידע הממוחשב של הבנק.  מרוכזים ומוזניםכל הנתונים 

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

 ניכוש ידני או תיחוח הקרקע בלבד.

ופקדו י. הצמחים המיובשים ו בגיליון עשביהתיעודלשמר צמח אחד מכל מין יבמידת האפשר  .י

 בעשבייה.

בתנאי לחות   מאופסניםבמספר מחזורים, בכפוף לקצב הבשלתם ו נאספיםהזרעים  .יא

 מבוקרים.וטמפרטורה 

הם , מוערכת, איכותם נספרים, מופרדים מחלקי הצמחשנאספו הזרעים , בסיום הגידול .יב

 בחדרי הקירור של הבנק.לשימור  ומועברים נארזיםולבסוף  מועברים לייבוש

לאורך כל תקופת הגידול מתועדים פרטי הגידול במערכת הממוחשבת של בנק הגנים. מידע  .יג

 זה משמש ליצירת פרוטוקול גידול של כל מין לאחר מכן.

 

 מופיעה בטבלה להלן.  2021למטרת ריבוי במהלך שנת בוולקני בשדה  ושגדלרשימת המינים 
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 חלקת ההצלה שבמכון וולקני.ברשימת המינים שהונבטו למטרת ריבוי וגדלים  :8טבלה מס' 

מספר  שם מדעי שם המין

 דוגמה

אתר איסוף 

 בבר

מספר אדום/ 

 נדירות

מספר 

זרעים 

בדוגמת 

 המקור

 מספר זרעים מריבוי

פרי -עשנן גדול

# 

Fumaria macrocarpa 28098  6659 275 על סף איום שומרוןהרי 

 טופח הגליל

## 

Lathyrus spathulatus 26155 תהליך למידת  428 4.2 גליל עליון

פרוטוקול הגידול טרם 

, הריבוי הסתיים

 ממשיך לשנה נוספת

תהליך הגידול טרם  430 3.2 ים המלח Enneapogon persicus 28222 ציצן פרסי

 הסתיים

ניל מכסיף 

### 

Indigofera articulata 27566 הועבר להמשך גידול  539 4.2 ים המלח

 בעינות צוקים

 9376 700 3.2 גליל תחתון Teucrium spinosum 28349 געדה קוצנית

תלתן חנוק 

#### 

Trifolium suffocatum 26558 תהליך הניקיון טרם  121 נדיר מאד גליל עליון

 הסתיים
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זרעים בלבד(  183)למטרת ריבוי לזרעים. בשל כמות זרעים מעטה  2020-הונבט ב -פרי -# עשנן גדול

 . 2021והנצות חדשות הריבוי המשיך לשנת 

 

 הריבוי ממשיך לעונה נוספת.שנתי, -רב. 2020-הונבט ב –## טופח הגליל 

 

יועד לריבוי ולהשבה, אך במהלך הגידול התברר שאינו מתאים לתנאי האקלים באזור  –ניל מכסיף  ###

שיח לא התאים לגידול במתקני הבנק. לפיכך, כל הצמחים הועברו להמשך גידול -וכן בשל היותו בן

 נות צוקים.והשבה לשמורת עי

 

זרעים שחורים  2 רק נאספה כתלתן ישראלי, נמצאושדוגמה של במהלך ניקוי הזרעים  -תלתן חנוק  ####

היו צהובים כמאפיין מיני תלתן בדוגמה בודדים שמאפיינים את המין תלתן ישראלי וכל שאר הזרעים 

הצמחים מהזרעים הצהובים, לאחר גידול ת המין. הדוגמה הועברה להנבטה לצורך הגדרלפיכך, אחרים. 

 .ריבויגידול לכ והוחלט להשאירנדיר מאד, הוגדרו ואומתו כתלתן חנוק. עקב היותו תלתן הם 

 

 לשתילה בגני מקלט, גנים לאומים ובבר. הכנת צמחונים

על פי בקשת רט"ג צמחונים לשתילה בבנק הגנים באופן ייחודי, הכנו  נרכשעל בסיס הידע ש

הצמחים הועברו  כל בגמר ההכנהבגני הצלה, גנים לאומיים ובבר.  ,הארץמספר אתרים ברחבי ב

 .(9)טבלה  בגני ההצלהלהמשך גידול 
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 תהליך הכנת הצמחונים:

 דיגום אקראי של זרעים מדוגמת המקור. .א

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

לילה וטמפרטורה להקשחה \יום תמבוקר חממההעתקת הנבטים לתערובת קרקע בעציצים ב .ג

 ראשונית.

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

עתידית  שנים הראשונות בגידול מבוקר בבנק הגנים עד הכנתם להעתקהבנשארים גיאופיטים  .ה

 .לגני מקלט

 

 .למטרת מסירה לגני מקלט שונים ניםרשימת המינים שהונבטו בבנק הג :9טבלה מס' 

 

מספר  שם מדעי שם המין

 דוגמה

מספר אדום/  אתר איסוף בבר

 נדירות*

אתר להשבת 

 הצמחים

סמואל נבי על סף איום שומרון מדבר Salvia syriaca 20151 מרוה סורית #  

 צפון 3.7 עמק יזרעאל Carex hispida  24094 ## כריך שעיר

גנים בוטניים ת"א  3.7 גליל עליון Gonocytisus pterocladus 26385 ### צלען הגליל

 ונאות קדומים

 עינות צוקים 3.2 ים המלח Enneapogon persicus 28222 ציצן פרסי

 ציפורי 3.2 גליל תחתון Teucrium spinosum 28349 געדה קוצנית

 עין אפק 3.2 עכו Teucrium spinosum 23220 געדה קוצנית

 עינות צוקים 4.2 ים המלח Indigofera articulata  27566 מכסיףניל 

 הרודיון 3.7 הרי שומרון Onosma gigantea 26201 ענקין קמסו

 ממשית 6.3 ריבוי ממישור ימין Hormuzakia negevensis  27955 שור נגבית-לשון
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למסירת צמחונים לגן מקלט ולהגדלת מצאי -לשתי מטרות 2020-מין זה הונבט ב –# מרווה סורית 

הזרעים בבנק באמצעות ריבוי.  בשל אי התאמת מין זה לאקלים באזור מכון וולקני ועקב חנטה 

 עצור את תהליך הריבוי ולמסור את הצמחים לגן ההצלה בנבי סמואל.נמוכה, הוחלט ל

 

יפתח סיני מרט"ג מסר לבנק הגנים צמחים בוגרים לריבוי. הצמחים  2011בנובמבר  –## כריך שעיר 

 עונות לזרעים. מאחר ואין צורך בזרעים נוספים הצמחים הושבו לשטח. 5גודלו בשדה 

 

צורך בזרעים נוספים הוחלט ואין  ומאחר. בסיום הגידול 2019הונבט בעונת ריבוי  –### צלען הגליל 

שיועבר להשבה באתר מתאים בגליל. לאחר שלא נמצא ברט"ג גן מקלט בתחום התפוצה הטבעית 

 להעבירו לגנים הבוטניים. בהמלצת רט"ג שלו הוחלט 
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או מסירה לגני מקלט וגדלים במתקני שהונבטו בשנים קודמות, למטרת ריבוי מינים  :10טבלה מס' 

  .הבנק לטווח ארוך

מספר  שם מדעי שם המין

 דוגמה

אתר איסוף 

 בבר

מספר אדום/ 

 נדירות*

אתר 

להשבת 

 הצמחים

שנת 

 הנבטה

2021 

 .Ornithogalum sp חלב הרודיאני-נץ

nova 

הרודיון/נבי  6.3 מדבר יהודה 26101

 סמואל

ממשיך לשנה  2019

 נוספת

 Allium # שום יריחו

hierochuntinum 

 30נמסרו  2019 נבי סמואל על סף איום מדבר יהודה 24970

 בצלים

 Ornithogalum #חלב חום #-נץ

fuscescens 

 200נמסרו  2016 ציפורי 3.7 גליל תחתון 25097

בצלים לגנים 

 הבוטניים

 Ornithogalum חלב חום-נץ

fuscescens 

ממשיך לשנה  2017 נבי סמואל 3.7 מדבר שומרון 22825

 נוספת

הונבט  נדיר מאד הר החרמון Ferula hermonis 27692 חרמוניכלך 

למטרת 

 ריבוי

ממשיך לשנה  2018

 נוספת
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 ולאחר מכן נוצרו גם זרעים שנאספו לפני מסירת הבצלים. 2020-פרח ב –שום יריחו  #  

 

-ב. לראשונה בבר שונות אוכלוסיות משתי שנאספו מזרעים הונבטגאופיט זה  –נץ חלב חום # #

נדירותו של  בשל .המין והתעורר בנו ספק לגבי הגדרת (25097) אחת מהאוכלוסיות פרחה 2020

-אורי פרגמןד"ר פנינו ל . לפיכך,מהבר האיסוף בזמןלאימות הגדרה המין, לא נאסף דף עשבייה 

בצלים הועברו לגנים  200 שהגדיר אותו כמין מעבר בין נץ חלב חום לנץ חלב צרפתי. ,ספיר

 הבוטניים.                                                                                                      

       

 

 

mailto:einavm@volcani.agri.gov.il
https://redlist.parks.org.il/

