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 שלבי הפרויקט:

קריטריונים לאיסוף: פעילות האדם באזורי היעד תוך  -קביעת סדרי קדימויות לאיסוף .א

הערכת סכנת הפגיעה או האיום על בית הגידול כתוצאה מפעילות בינוי ופיתוח תשתיות 

 עירוניות, תעשייתיות וחקלאיות.

מיקוד צוות אוספי הזרעים בשטחים שנפגעים או עתידים להיפגע קשות  -ביצוע איסופים .ב

 .מפעילות האדם באזורי בניה ופיתוח תשתיות אזרחיות

י תיעוד, ניקוי, יבוש ושימור הזרעים בבנק הגנים, במינהל המחקר החקלא-טיפול בזרעים .ג

 דגן. -בבית

 

 

 

 ביצוע:

דגש על אזורים המתאפיינים בפעילות הושם : בתוכנית זו קביעת קדימויות וביצוע איסופים

תשומת לב גדולה ניתנה לשטחים הנמצאים . אינטנסיבית של האדם ואזורים המיועדים לפיתוח

ויש פגיעה קשה בנוף הטבעי ובבית הגידול ולבנייה הכשרת שטחים לחקלאות לפיתוח בשלבי 

במישור החוף ורכסי הכורכר הנתונים בסכנה גדולה במדינת ישראל התמקד האיסוף המקורי. 

 מים הסובלים מפיתוח מצד אחד והתייבשות כתוצאה משינוי בתנאי הסביבהלרבות מקווי 

גורמים לפגיעה קשה בצומח ולאובדן של מינים ואקוטיפים ייחודיים הגדלים בנישות אלה ה

 , שדה התעופה החדשומסילת הרכבת אזור אילת והערבה בתוואי  עלגם בלבד. השנה ניתן דגש 

 שעלולים להיפגע. רבים מינים אוכלוסיות של בהם ניתן "להציל" 

המינים שנבחרו לאיסוף באתרים אלה תואמים את המינים המופיעים ברשימות היעד לאיסוף 

פי נוהל העבודה וההנחיות של -כל האיסופים בוצעו על ידי אוספי שטח מיומנים על. 4102בשנת 

ייה ובית הגידול. בנוסף, כל איסוף בנק הגנים שהם מלווים במיידע מפורט אודות המין, האוכלוס

לווה בדיגום של צמח מיובש מאוכלוסיית המקור שהועבר לשמירה בעשביה הלאומית 

רם, בירושלים, לצורכי תיעוד ואימות של ההגדרה. אופן האיסוף -באוניברסיטה העברית, גבעת

ליתם הוגדר תאם להגדרות ייעוד הקרקע ותוכנית הפיתוח האזורית בכל אתר. בבתי גידול שתכ

כשינוי יעוד קרקע כללי, בוצע האיסוף על כלל הפרטים באוכלוסייה מתוך הנחה שמרביתה לא 

תשרוד את הליך הפיתוח. בבתי גידול בסכנה שתוכנית המתאר משאירה אותם כשטחים פתוחים, 

נדגמה האוכלוסייה בצורה שתאפשר המשך קיום המין באתר גם בעתיד. עדיפות ניתנה לאזורים 

 כניות הפיתוח בהם כבר אושרו. שתו

 

מינים. חלק  120איסופים של  132( וכללו סה"כ 0אזורים בארץ )טבלה  5-האיסופים התבצעו ב

ממינים אלה גדלים באזורים נוספים ברחבי הארץ אך כיוון שבנק הגנים מעוניין בשימור 

היא איסופו ושימורו צורת האיסוף המתאימה למטרה זו מקסימום השונות הגנטית של כל מין, 

של כל מין ממקסימום בתי גידול. בעתיד בכוונתנו להמשיך את תוכנית האיסוף לאזורים ובתי 

 גידול בסכנת פגיעה ע"י פעילות האדם בהתאם לתוכניות הפיתוח של האזורים השונים.

 

 



 מספר האיסופים מבתי גידול מופרעים על פי האזורים בארץ - 1טבלה

 מספר מינים מספר איסופים אזור

 41 16 עכו עמק

 32 23 ערבה

 14 49 אילת

 32 29 פלשת

 41 15 השרון

 

או נדירים ( 2.4)ערך אדום מעל  מינים נחשבים כמינים אדומים  24מתוך כלל המינים שנאספו, 

ב ע"י שמידע וחובריו -כפי שתוארו בספר האדום כרך א ו( 4)טבלה ( 1.5-2.4)ערך אדום 

יותר רגישים נה באיסופם ושמירתם של מינים אלה אשר . אנו רואים חשיבות עליו(4100;4112)

לאיבוד בית הגידול הטבעי שלהם ויש חשש רב לאיבוד אוכלוסיות שלמות אחרים ממינים 

 בעקבות פעילויות פיתוח והפרה מואצות.

 

 שנאספווהנדירים המינים האדומים  -1טבלה

Taxon מס.  מקום איסוף אזור איסוף שם עברי
 אדום

Convolvulus spicatus Peter חבלבל משובל Elat 0.5 נימרה 

Stipagrostis hirtigluma (Steud.) 

DeWinter 

-מלענן שעיר
 גלומה

Elat 0.5 ערוץ צפוני לשפך נחל רודד 

Equisetum ramosissimum Desf. שבטבט ענף Philistean 

Plain 

ביצת נחל שורק פלמחים, 
תעלת ההקלה של מתקן 

 ההתפלה

0.5 

Medicago granadensis Willd. אספסת הגליל Akko Plain  3.1 עכו -מלחת הנעמן 

Arnebia hispidissima (Lehm.) DC. ארנבית זיפנית Elat 3.1 פארק תמנע 

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. חתול -כף
 שרועה

Akko Plain  3.2 עכו -מלחת הנעמן 

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock זצניה מזרחית Arava 

Valley 

 3.2 נימרה

Allium sinaiticum Boiss. שום סיני Arava 

Valley 

דרום  01גבעת השומים, כביש 
 ליהל

3.2 

Zoegea purpurea Fresen. זגיאה ארגמנית Elat 3.2 הר נשף 

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock זצניה מזרחית Elat  3.2 לשפך נחל רודדערוץ צפוני 

Ballota philistaea Bornm.  בלוטה
 פלישתית

Philistean 

Plain 

תל מחוז, גדה דרומית של נחל 
 שורק

3.2 

Chrysanthemum viscosum Desf. חרצית דביקה Philistean 

Plain 

 3.2 שמורת מבוא אשדוד

Myagrum perfoliatum L. מיאגרון אזון Philistean 

Plain 

 3.2 עיינות בריכת חורף

Catapodium marinum (L.) C. E. 

Hubb. 

 Sharon סיסן זוני

Plain 

 3.2 קיסריה, החפיר הצפוני



Crucianella maritima L. צלבית החוף Sharon 

Plain 

חוף צומת הקאנטרי קלאב 
 בתל אביב

3.2 

Elytrigia elongata (Host) Nevski גלדן מוארך Akko Plain  3.7 עכו -מלחת הנעמן 

Matthiola arabica Boiss. מנתור ערבי Elat 3.7 נימרה 

Onopordum carduiforme Boiss. חוחן קרדני Philistean 

Plain 

 3.7 שמורת גבתון, תל מלוט

Sparganium erectum L. כדורן ענף Philistean 

Plain 

בית שורק פלמחים, ליד מתקן 
 ההתפלה שורק

3.7 

Ornithopus pinnatus  עוף מנוצה-כף Sharon 

Plain 

 3.7 אילנות

Ziziphus nummularia (Burm. f.) 

Wight & W 

 4.2 נחל שני עליון Elat שיזף שעיר

Oldenlandia capensis L. f.  אולדנלנדית
 הכף

Philistean 

Plain 

 4.2 אגם סופרלנד ראשון לציון

Paronychia palaestina Eig  אלמוות
 ארצישראלי

Akko Plain 4.7 חוף שבי ציון 

Galium philistaeum Boiss. דבקת פלשת Philistean 

Plain 

קיבוץ גבעת ברנר, גבעה סמוך 
 למשתלה

4.7 

Gagea dayana Chodat  Beauverd 

var. dayana 

זהבית שרונית 
 זן שרונית

Philistean 

Plain 

 4.7 שכונת חבצלת רחובות

Bellevalia warburgii Feinbrun  זמזומית
 ורבורג

Philistean 

Plain 

 4.7 בריכת חורף עיינות

Galium philistaeum Boiss. דבקת פלשת Sharon 

Plain 

 4.7 יער אילנות מערב

Romulea columnae Sebast. & 

Mauri 

רומוליאה 
 זעירה

Sharon 

Plain 

שלולית באזור ברכת סמר, יער 
חדרה, קרוב למחלף גבעת 

 אולגה

4.7 

Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf. אוג מחומש Akko Plain 5.3 מצוק ראש הנקרה 

Zaleya pentandra (L.) Jeffrey זליה מחומשת Elat 5.3 אילת, מדרכה 

Anthemis brachycarpa Eig קחוון קצר-
 פירות

Sharon 

Plain 

 7.4 רכס אודים

Hypecoum aegyptiacum (Forssk.) 

Asch. & Sc 

 Philistean מגלית מצרית

Plain 

שמורת שיטה מלבינה, מבוא 
 אשדוד

9.9 

 

 

לבנק הגנים. פרטי כל דוגמא נרשמה  הזרעים איסופי 024במהלך השנה הגיעו  טיפול בזרעים:

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

ליבוש הדרגתי ומבוקר שלאחריו הן  (150C- ולחות יחסית  05%)הדוגמאות הועברו לחדר ייבוש 

שלרשות בנק הגנים מכשור רב ומגוון  למרותהועברו לאריזה, אחסון ארוך טווח ובדיקות נביטה. 

זרעים לא תמיד ניתן באמצעותו לנקות את דוגמת הזרעים לחלוטין. פעמים רבות אנחנו  ויקילנ

מכשיר  גםטבעי זרעים ריקים רבים שבתהליך הניקוי מינים מסוימים המכילים באופן  מוצאים

ההפרדה ע"פ משקל, )אספירטור זיגזג( אינו מצליח להפרידם מהזרעים המלאים. במקרים אלה 



דוגמא נוספת לבעיות  אנחנו שומרים בבנק את כל התערובת בכדי לא לאבד זרעים חיוניים.

מכנית של שמתגלות בתהליך הניקוי היא במינים שהזרעים שלהם מאוד עדינים וגריסה 

במקרה זה אנו נוהגים לחלץ את הזרעים , ההלקטים גורמת לפציעה ושבירה של חלק מהזרעים

 באופן ידני בכדי לשמור על מקסימום הזרעים שנאספו.

 . כחלק מתהליך הניקוי הוערך מספר הזרעים בכל דוגמא

 

 בתנאים מבוקריםהנבטת זרעים 

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

 להנבטת זרעים לצורך בדיקת טיב הדוגמא ואיכותה.

 

 סיכום ומסקנות 

פעילות הפיתוח האינטנסיבית ברחבי הארץ, מחייבת אותנו לזהות את האזורים המועדים להפרה 

מאוכלוסיות הצמחים ולהתכונן מבעוד מועד לאיסוף נכון ומבוקר של זרעים מוקדמים בשלבים 

 בבתי גידול אלה.

בהעברת אינפורמציה הקדמית אנו רואים נחיצות גבוהה ביותר  ,זהבהמשך שיתוף פעולה פורה 

לגבי תכניות פיתוח עתידיות בכדי שנוכל מבעוד מועד לאסוף את הזרעים ובכך למנוע פגיעה 

 חשיבות מהטבע הישראלי. והיעלמות של מטען גנטי רב

 


