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 באזורים מופרים ישראל צמחיית של הגנטי המגוון שימור

Genetic conservation of the native Israeli flora in disturbed areas 

 וולקני מכון החקלאי המחקר מנהל ,הגנים בנק

 ן, עינב מייזליש גתי.אלון זינגר, תומר פארג', רועי צידון, דקלה ליפשיץ, עופר כהן, סיון גול :מגישים

 בוטנאים אוספים: רן לוטן, עפרה פרידמן, יאיר אור, דפנה כרמלי

 

 

 תקציר

מהותו של מיזם זה הוא איסוף ושימור זרעים של צמחי בר מאזורים פתוחים שעקב פעילות פיתוח אינטנסיבית 

 עתידים להפוך בשנים הקרובות לאזורים מופרים.

תהליכי עיור ובניה אופייניים לעולם המודרני אולם מאידך מאיימים באופן קבוע גידול מואץ באוכלוסייה המלווה ב

על בתי הגידול הטבעיים תוך הסבת נזק בלתי הפיך לצמחיה המקומית. בנק הגנים פועל בנחישות לשימור השונות 

ואר אופן הגנטית של צמחיית הבר המגוונת של א"י באמצעות הקמת מאגר גנטי לשימוש עתידי. בדוח שלהלן מת

 בחירת האזורים לאיסוף ופעילות האיסוף והשימור שבוצעה בשישה אתרים שונים מטיפוס זה בישראל.

 

 :הבאים והשלבים היעדים נקבעו הפרויקט בתכנית

 

 :אופרטיבי יעד

 באזורים ביולוגי למגוון הלאומית התכנית המלצות מיישום כחלק בישראל הבר צמחי של הגנטי המגוון שמירת

 .האדם ידי על מופרים

 

 :הפרויקט שלבי

 באזורי האדם פעילות לאיסוף: קריטריונים )ומינים אזורים(איתור יעדים המתאימים לביצוע איסופי החירום 

ופיתוח באזור היעד, אופי הצומח באותו  בינוי מפעילות הסביבתי כתוצאה האיום או דרגת הפגיעה ,לאיסוף היעד

 אזור, יחודו ומידת נדירותו.

שאותרו כמתאימים לקריטריונים בסעיף הקודם בדגש על מינים האופייניים  בשטחים יתרכז - זרעים איסופי ביצוע

 לאזור והם בחזקת נדירים, אנדמיים, בסכנת הכחדה, בעלי ערך כלכלי או מינים שאינם שמורים באוסף בנק הגנים. 

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

 

 2018 לשנת פעילות סופי דוח

 :איתור יעדים לביצוע איסופי החירום

בחירת היעדים לאיסוף השנה נעשו על פי אמות מידה שאפשרו בחירת היעדים המתאימים ביותר לאיסופי החירום 

 תוך העדפת אתרים בהם טרם התחילו פעולות הפיתוח.

י שכלל מינים בעלי ערכיות גבוהה לשימוש האדם, מינים נדירים ובסכנת הכחדה בהשוואה בעזרת מודל מתמט

נסרקו כל תוכניות התב"ע הארציות המאושרות בישראל וסינונו  -BioGIS)לתפוצתם ופיזורם במרחב )מאגר ה

 הגנים אשר  אתרים פוטנציאלים נמצאו כמתאימים והם הועברו לידיעת צוות בנק 80בהתאם לקריטריונים הנ"ל. 
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תוכניות שהיו בעלות הפוטנציאל הרב  15בחן את התסקיר הסביבתי של כל תוכנית באתר מינהל התכנון הממשלתי. 

 ביותר נסקרו בשטח בפועל שמבניהם נמצאו שישה אתרים ראויים לאיסוף השנה בהתאם.

 

 האזורים שנדגמו:

 , קצרין11פיתוח מקבץ קהילתי, רובע 

ערביים של העיר קצרין בו מתוכננים להיבנות במסגרת פיתוח העיר שלושה רבעי מגורים אזור בשוליים הדרום מ

חדשים. אזורי ההרחבה יכללו בניה נמוכה, בניני קומות ומבני ציבור. צוות בנק הגנים שסקר את האזור בחר בקטע 

ובעל הסבירות הגבוהה  , הצפוני מבין הרבעים המוקף גדר ולפיכך נתון פחות לרעיית בקר הנפוצה באזור11רובע 

. האזור הוא מישורי במהותו, מאופיין במחשופי בזלת המכוסים ביותר למציאת צמחים בעלי זרעים ראויים לאיסוף

 בשכבה דקה של רנדזינה בהירה המכוסה ברובה בצומח עשבוני )דגניים ופרפרניים( ומעט שיחים.

  35 40 40מזרח    32 59 12נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 

 
 

 צפון הגולן-עמק הרוחות-הקמת טורבינות רוח

החלטת ממשלה קבעה שבצפון הגולן יוקמו טורבינות רוח ליצור אנרגיה חליפית. הטורבינות יוקמו במספר אשכולות 

שהצפוני בהם הוא באזור שבין בוקעתא בצפון, הר חרמונית במזרח וקיבוץ אל רום במערב. הטורבינות באזור זה 

ן בתוך שטחים חקלאים וגם בשטחים פתוחים המצויים בניהם. רוב השטח הוא בעל אופי בזלתי מתוכננות לקום ברוב

המכיל מטעי עצי פרי נשירים. בין המטעים נמצאות מספר בריכות חורף עונתיות המכילות בדרך כלל מינים נדירים 

לפיתוח והצבת הטורבינות ומינים של בתי גידול לחים המיוחדים בעיקר לאזור הגולן. יש חשש שבמהלך העבודות 

 חלק ממינים אלה יפגעו.

 35 47 15מזרח   33 12 23נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 
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 התווית דרך גישה למתקנים הנדסיים בשכונת יפה נוף מעלות.

ט משולב. התכנון במרכז שכונת יפה נוף בעיר מעלות גבעה מיוערת שבראשה מתקנים של חברת מקורות ומגרש ספור

הוא ליצור דרכי גישה מתאימים למתקנים השונים. הגבעה בנויה על מצע סלעי נארי וקירטון המכוסים בקרקע 

חרסיתית חומה רדודה המתאפיינת בסלעיות גבוהה. בית גידול זה הינו מיוחד ומתאפיין בצומח הייחודי לתצורה זו. 

ה ושרדו בגבעה כיום ייעלמו במהלך עבודות התשתית לפריצת יש חשש שמינים רבים שנעלמו במהלך בניית השכונ

 דרכי הגישה.

 35 16 42מזרח   33 00 24נ.צ. מרכזי באתר: צפון 
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 הקמת רובע מגורים חדש )שכונת הרקפות( בשטח בסיס מרכז תחמושת שהתפנה בצפון באר שבע. 

דונם שיכלול  4,525באר שבע. שטח התכנית הוא זוהי תוכנית לבניית שכונת מגורים בגבול השטח הקיים הבנוי בצפון 

יחידות דיור רובם בתי קרקע פרטיים. האזור מאופיין בקרקע ליתוסולית חומה בהירה לסית עם ממוצע גשמים  4150

מ"מ לשנה. תצורת הצומח הטיפוסית לאזור היא בתת ספר מדברית המאופיינת בצומח רב שנתי ממשפחת  200-של כ

ק המדבר ונואית קוצנית, מינים רב שנתיים אחרים דוגמת גיאופיטים ומינים חד שנתיים הסלקיים דוגמת יפרו

השורדים רעיה מסיבית של עדרי כבשים לאורך כל השנה. בית גידול זה מכיל מינים רבים האופייניים למעבר בין 

אנדמי לישראל. פיתוח  אקלים ים תיכוני למדברי ביניהם מינים ייחודיים דוגמת שום קולמן הנחשב מין אדום וגם

 ניכר במהלך העבודות להקמת שכונת מגורים זו תגרום לבטח להיעלמותם של מרבית המינים הגדלים באתר כיום.

 34 46 17מזרח   31 16 47נ.צ. מרכזי באתר: צפון 

 

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

 הל המחקר החקלאי מרכז וולקנימנ

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

 

 תוספת יחידות דיור בצמידות דופן לשכונת רמות בירושלים.-מורדות רמות

יחידות דיור על  1435של שכונת רמות בירושלים. במקום מתוכננת הקמת שכונה בת תוכנית בניה בחלקה המערבי 

דונם.  אזור זה, התחום בין נחל שמואל לנחל סורק מאופיין בקרקע מטיפוס טרה רוסה היושבת על  419שטח של 

חורש נטוע  מסלע קשה מסוג דולומיט. טיפוסי הצומח האופייניים לאזור הם עצי מטע הגדלים בטראסות חקלאיות,

מיני צמחים שונים בניהם מינים  530-ובתות עשבוניות ובתות בני שיח. בסקר שנערך באזור לפני כעשור תועדו כ

נדירים. יש חשש שעקב פיתוח נמרץ במרחב )הקמת קו הרכבת החדש לירושלים, הקמת כבישים חדשים וסיפוח 

 יים לאזור הצטמצמו ואולי אף יכחדו. שטחים פתוחים לבניה( חלק מאוכלוסיות מיני הצמחים האופיינ

 35 11 50מזרח   31 48 32נ.צ. מרכזי באתר: צפון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקמת היישוב עמיחי בשומרון

הקמת ישוב קהילתי חדש מצפון לעמק שילה בשומרון. הישוב שתוכנן עבור מפוני הישוב עמונה מוקם על גבעה סמוך 

יחידות דיור, מבני  102יועד לעבור שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים של לישובים שבות רחל ועדי עד ומ

אזור זה מאופיין בצומח חורש ובתה של ההר הגבוה הגדל על קרקע עמוקה מטיפוס טרה רוסה. ציבור ורשת דרכים. 

קלאות אינטנסיבית. אזור זה משופע במינים נדירים רבים שנעלמו מאזורים אחרים בארץ בעיקר בעקבות המעבר לח

בבנק הגנים מופקדים מינים נדירים רבים שנאספו בעבר מאזור עמק שילה ויש חשש שהפיתוח הנרחב באזור יפגע 

 במינים המקומיים ויגרום לקיטוע או אף להכחדה של האוכלוסיות.

  35 19 46מזרח    32 02 50נ.צ. מרכזי באתר:  צפון 
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 :זרעים איסוף

פוטנציאל  בעלי מינים :שנקבעו הקריטריונים על העונות מהאוכלוסיות זרעים נאספו האיסוף עונת מתחילת החל

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

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

 .הלאומית העשבייה עבור  )ייבוש(עדות  עם דף יחד הגידול ובית האוכלוסייה

 :בזרעים טיפול

במעבדת  לניקיון מכן ולאחר מבוקרת והבשלה לייבוש הועברו  ,מהשטח הבוטנאים י"ע הגנים לבנק שהובאו הזרעים

 במאגר קוטלגו ,נארזו חודשים, השלוש של לתקופה לייבוש הזרעים הועברו הניקוי לאחר  .הגנים בנק של הניקיון

פירוט מיני הזרעים שנאספו  .הבנק במתקני טווח ארוך ושימור להקפאה והועברו הגנים בנק של האלקטרוני המידע

 (.1לפרויקט זה, מפורטים בטבלה שלהלן )טבלה 

 מבוקרים בתנאים זרעים הנבטת

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

 בנפרד 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

 

 הפרויקט במסגרת שנאספו המינים 1: טבלה

 :קצרין-11רובע 

דוגמת  אזור איסוף שימושים מספר אדום שם המין

 עשבייה 

 אומדן זרעים 

-חיטה רב-בן

 אנפין

0 Grain plants, 

CWR 

 5271 2 קצרין

 ,Ornamentals 3.6 שום שחור

CWR 

 3562 2 קצרין

שופרית 

 כרתית

מין שלא נאסף  0

 בעבר

 5363 2 קצרין

תלתן 

 האלמוות

0 Forage and 

Fodder plants, 

Medicinal 

plants 

 6815 3 קצרין

מין שלא נאסף  0 לוענית גדולה

 בעבר

 475786 2 קצרין

בקבוקון 

 מקומט

0 Honey 7772 2 קצרין 

קחוון 

 ארצישראלי

0 Medicinal 

plants 

 28228 3 קצרין

חבלבל 

 ארצישראלי

מין שלא נאסף  0

 בעבר

 1152 2 קצרין
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מסוריים 

 מצויים

0 Fiber plants, 

Forage and 

Fodder plants 

 5313 2 קצרין

ברומית 

 יפנית

מין שלא נאסף  0

 בעבר

 5542 2 קצרין

תלתן 

 הכדורים

0 Medicinal 

plants 

 3755 2 קצרין

מין שלא נאסף  0 פילגון צמיר

 בעבר

 28390 2 קצרין

שעורת 

 הבולבוסין

0 Grain plants, 

CWR 

 6275 2 קצרין

 4488 1 קצרין Cereals, CWR 0 חיטת הבר

 

 עמק הרוחות, הר חרמונית, צפון הגולן:

 שם המין

מספר 

 שימושים אדום

אזור 

 איסוף

דוגמת 

 עשבייה 

אומדן 

 זרעים 

 0 שנתית-חיננית רב

Ornamentals 

plants., Medicinal 

plantsת CWR 

מעלה 

 15692 2 הרוחות

 0 גוני-בבונג דו

Medicinal, spice, 

perfurme and tea, 

aroma plants. 

לה מע

 6030 2 הרוחות

 מין שלא נאסף בעבר 0 כוסנית ממולענת

מעלה 

 24446 3 הרוחות

   0 אריסימון גלוני

מעלה 

 18143 3 הרוחות

 מין שלא נאסף בעבר 0 כוסנית משוננת

מעלה 

 3161 2 הרוחות

 Medicinal plants 0.5 שפה מזרחי-חד

מעלה 

 3703 1 הרוחות

 0 מסרק שולמית

Vegetable, Salad 

plants and Tubers 

מעלה 

 5993 3 הרוחות

 מין שלא נאסף בעבר 0 שחליים קוצניים

מעלה 

 914 1 הרוחות

 Medicinal plants 0 ברוניקת המים

מעלה 

 74088 2 הרוחות

   0 חוחן בלנש

מעלה 

 25543 2 הרוחות
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 Medicinal plants 0 פרג סורי

מעלה 

 31640 3 הרוחות

 מין שלא נאסף בעבר 0 פרג מוארך

מעלה 

 13300 1 הרוחות

-חיטה שלוש-בן

 0 זיפי

Forage and Fodder 

plants, CWR 

מעלה 

 6595 2 הרוחות

   0 עלים-שילטה צרת

מעלה 

 26982 2 הרוחות

-מלענת ארוכת

 Cereals 0 מלענים

מעלה 

 10159 2 הרוחות

 Special Request 3.1 סמר אפרפר

מעלה 

 29986 2 הרוחות

 נאסף בעברמין שלא  0 דבקת סמואלסון

מעלה 

 5205 2 הרוחות

 0 עלים-בקיה דקת

Forage and fodder 

plants. 

מעלה 

 4983 2 הרוחות

 0 פר איטלקית-לשון

Vegetable, Salad 

plants and Tubers, 

Vegetable, Salad 

plants and Tubers, 

Medicinal plants 

מעלה 

 3355 2 הרוחות

 מין שלא נאסף בעבר 0 נורית ירושלים

ה מעל

 10168 3 הרוחות

 

 שכונת יפה נוף, מעלות:

מספר  שם המין

 אדום

דוגמת  אזור איסוף שימושים

 עשבייה 

אומדן 

 זרעים 

מעלות יפה  מין שלא נאסף בעבר 0 ניסנית כינורית

 נוף

2 60711 

ניסנית 

 ארצישראלית

מעלות יפה  מין שלא נאסף בעבר 0

 נוף

2 4443 

אספסת 

 מקומטת

0 Forage and Fodder plants, 

CWR 

מעלות יפה 

 נוף

2 2671 

ניסנית 

 ירושלמית

מעלות יפה    0

 נוף

0 24204 

מעלות יפה  Forage and Fodder plants 0.5 שנתי-טופח חד

 נוף

0 22 
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מעלות יפה  Medicinal plants 0 גרניון הארגמן

 נוף

2 1176 

מעלות יפה  Forage and Fodder plants 0 אספסת משוזרת

 נוף

2 2210 

מעלות יפה    0 שום שעיר

 נוף

2 8908 

מעלות יפה  מין שלא נאסף בעבר 0 אספסת קטנה

 נוף

2 6452 

מעלות יפה  מין שלא נאסף בעבר 0 כרבולת מצויה

 נוף

2 4658 

מעלות יפה  מין שלא נאסף בעבר 0 רכפה לבנה

 נוף

2 39586 

מעלות יפה  Medicinal plants 0 דבשה הודית

 נוף

3 35790 

מעלות יפה  Medicinal plants 0 רוצהדבשה ח

 נוף

3 2060 

 ,Forage and Fodder plants 0 תלתן קפודני

Medicinal plants 

מעלות יפה 

 נוף

2 6706 

מעלות יפה  Pulses, CWR 0 אפון קיפח

 נוף

2 402 

-צלבית ארוכת

 שיבולת

מעלות יפה  מין שלא נאסף בעבר 0

 נוף

1 15204 

מעלות יפה  Medicinal plants, Honey 0 שברק מצוי

 נוף

2 15954 

מעלות יפה  מין שלא נאסף בעבר 0 פרע צמיר

 נוף

2 41614 

 

 רובע מגורים חדש בצפון באר שבע:

מספר  שם המין

 אדום

דוגמת  אזור איסוף שימושים

 עשבייה 

אומדן 

 זרעים 

צפון באר    0 מרוה צמירה

 שבע 

2 15916 

צפון באר    0 ארי שעירה-שן

 שבע 

0 163469 

חסידה -מקור

 שעיר

0 Medicinal plants, 

Vegetable, Salad plants 

and Tubers 

צפון באר 

 שבע 

2 18972 
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צפון באר  מין  שלא נאסף בעבר 0 כריך הערבות

 שבע 

2 52 

צפון באר  מין  שלא נאסף בעבר 0 זמזומית איג

 שבע 

1 704 

צפון באר  Medicinal plants 0 קדד קדוש

 שבע 

3 12931 

צפון באר  Ornamentals 0 שום הנגב

 שבע 

1 1418 

צפון באר  Ornamentals 0 שום אשרסון

 שבע 

2 2997 

-עפעפית רבת

 פרחים

צפון באר    0

 שבע 

2 83534 

צפון באר  מין  שלא נאסף בעבר 0 אגורה מדברית

 שבע 

2 3874 

צפון באר  מין  שלא נאסף בעבר 0 סומקן דוקרני

 שבע 

4 8224 

 Salad, vegetables and 0 ית הגלגלעכוב

tubers plants., Medicinal 

plants 

צפון באר 

 שבע 

0 1679 

צפון באר  מין  שלא נאסף בעבר 0 גרגרנית ערבית

 שבע 

2 8849 

צפון באר  .Ornamentals plants 0 צבעוני המדבר

 שבע 

0 15301 

צפון באר    0 ציפורן יהודה

 שבע 

2 36048 

צפון באר    0 מסורן סרגלני

 שבע 

0 9328 

צפון באר  Cereals, CWR 0 חיטה אריכא-בן

 שבע 

0 6500 

צפון באר  מין  שלא נאסף בעבר 0 שום הלענה

 שבע 

2 19139 

צפון באר  מין  שלא נאסף בעבר 0 ציפורנית דקיקה

 שבע 

2 11123 

 ,Medicinal plants 0 שום קטוע

Vegetable, Salad plants 

and Tubers, Vegetable, 

Salad plants and Tubers, 

Vegetable, Salad plants 

צפון באר 

 שבע 

2 1392 

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

 הל המחקר החקלאי מרכז וולקנימנ

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

and Tubers, Vegetable, 

Salad plants and Tubers, 

Vegetable, Salad plants 

and Tubers 

 

 

 שכונת רמות, ירושלים:

 

מספר  שם המין

 אדום

דוגמת  אזור איסוף שימושים

 עשבייה 

אומדן 

 זרעים 

רמות  Medicinal plants 0 ון הזיתדבק

 ירושלים

2 5748 

רמות  Medicinal plants 0 אוג הבורסקאים

 ירושלים

0 39216 

זהבית 

 דמשקאית

0 Medicinal plants,                    

   מין שלא נאסף בעבר

רמות 

 ירושלים

2 28381 

 Vegetable, Salad plants 0 חלבינה מרושתת

and Tubers, Medicinal 

plants       מין שלא נאסף

 בעבר

רמות 

 ירושלים

2 2274 

                       ,Ornamentals 0 דבקת יהודה

 מין שלא נאסף בעבר

רמות 

 ירושלים

2 16759 

                    ,Medicinal plants 0 שברק חוור

   מין שלא נאסף בעבר

רמות 

 ירושלים

2 5471 

רמות  Medicinal plants 0 דודא רפואי

 ירושלים

0 304 

רמות  Ornamentals 0 חמצה שסועה

 ירושלים

2 272 

רמות    0 תורמוס ההרים

 ירושלים

2 1844 

רמות  Cereals, CWR 0 שעורה מצוי-בן

 ירושלים

2 35788 

רמות  .Ornamentals plants 0 חיטת הבר

 ירושלים

2 5207 

רמות    0 טבורית נטויה

 ירושלים

2 278004 
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פר -ןלשו

 איטלקית

רמות    0

 ירושלים

1 882 

רמות  מין שלא נאסף בעבר 0 אשבל כרתי

 ירושלים

0 34284 

 ,Medicinal, spice 0 פרי-קדד גדול

perfurme and tea, aroma 

plants. 

רמות 

 ירושלים

1 546 

רמות    0 שום הכרמל

 ירושלים

1 1063 

 ,Forage and Fodder plants 0 לוטוס מצוי

Vegetable, Salad plants 

and Tubers, Medicinal 

plants, CWE 

רמות 

 ירושלים

2 29120 

רמות  Cereals, CWR 0 עיריוני קצר

 ירושלים

2 3242 

רמות  Special Request 0 ספלול קטן

 ירושלים

1 50 

רמות    0 אצבוע אירופי

 ירושלים

2 307 

 

 

 שילה שבשומרון:-הקמת עמיחי, גוש

מספר  שם המין

 שימושים אדום

דוגמת  אזור איסוף

 עשבייה 

אומדן 

 זרעים 

-ולרינית קשת

 238 0 עמיחי Medicinal plants 0.5 פרי

 7672 0 עמיחי Medicinal plants 0 לוף ירוק

 1001 2 עמיחי Medicinal plants 0 סבונית השדה

 0 כרבולתן השדות

Vegetable, Salad plants 

and Tubers, Medicinal 

plants 603 2 חיעמי 

 1170 2 עמיחי Ornamentals 3.7 כנף ריחני-דו

 1329 2 עמיחי Medicinal plants 0 חריריים מצויים

 53 2 עמיחי Medicinal plants 0 תלתן הנביאים

 411 2 עמיחי Ornamentals 0 מרוה מנוצה

 6419 2 עמיחי   3.2 קחוון שקוף

 558 2 עמיחי Cereals, CWR 0 חיטת הבר

 343 2 עמיחי .Ornamentals plants 0 ירושליםמרות 

 2072 2 עמיחי   0 דורבנית התבור
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 1335 0 עמיחי   0 דבשית שעירה

 30 0 עמיחי   3.7 חלב חום-נץ

 0.5 פקעון נאה

Medicinal, spice, 

perfurme and tea, aroma 

plants. 2559 2 עמיחי 

-טורגניה רחבת

 262 2 עמיחי   3.2 עלים

 0 בירותית גרגרנית

Forage and Fodder plants, 

Vegetable, Salad plants 

and Tubers, Medicinal 

plants, CWR 407 0 עמיחי 

 390 2 עמיחי Cereals, CWR 0 חיטה סירס-בן

 585 2 עמיחי Special Request 0 חספסנית השדה

 2896 0 עמיחי   0 פרית תמימה-דו

 

 .שונים מינים 112 ל השייכים איסופים 112 זו בשנה הפרויקט במסגרת נאספו כ“סה

  2 בטבלה מוצגת האזורים פי על האיסופים התפלגות

 

 איסוף אזורי פי על בחתך הפרויקט במסגרת שנאספו המינים :2 טבלה

 מספר האיסופים אזור האיסוף
מספר המינים 

 שנאספו

 14 14 קצרין

 20 20 מעלה הרוחות

 18 18 מעלות יפה נוף

 20 20 ר שבעצפון בא

 20 20 רמות, ירושלים

 20 20 עמיחי

 112 112 סה"כ

 

 ערך(הם נדירים   5-ו) 3.2מעל  אדום ערך-מינים בסכנת הכחדה(הם של מינים אדומים  5 ,שנאספו המינים כלל מתוך

 ום בנספחיתוארו כנדירים או על סף אי אך בסכנת הכחדה  שאינם למינים הגנים בבנק שניתנו ערכים- 0.5-3.1, אדום

אחד מהמינים המעניינים שנתגלו כחלק מפרויקט זה  .(2011; 2007וחובריו. ) שמידע י"ב ע-כרך א ו האדום הספר

שנמצא באזור צפון הגולן, אזור תפוצתו העיקרי הוא דרום אסיה וזוהי  repens Rhaponticumהוא רפונטיקון זוחל 

 אשר אלה  מינים של ושמירתם עליונה באיסופם חשיבות ואיםר התצפית הראשונה של מין זה אי פעם בישראל. אנו

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

במהלך הטיפול בדוגמה לא נמצאו בה זרעים חיוניים אך צוות בנק הגנים ימשיך  .מואצות והפרה פיתוח פעילויות

 וב אחר תגלית חשובה זו.קויע

באוניברסיטה  הלאומית בעשבייה ולשמירה המין זיהוי לאישור שהועברו עשבייה בדוגמאות לוו ,שנאספו הדוגמאות

 .מהמינים  96 עבור עשבייה דוגמאות נאספו כ סה"  .העברית בירושלים
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ת טווח במתקני בנק הגנים. מספר נוקו וחלקן אף נארזו והועברו להקפאה ארוכ 2018-כל דוגמאות הזרעים שנאספו ב

 .1הזרעים בכל דוגמא מוצג בטבלה 

-מהדוגמאות מכילות כמות זרעים הקטנה מ 17%זרעים ואילו  2000-מהדוגמאות שנאספו, מכילות יותר מ 70%

והן בעיקר של מינים בסכנת הכחדה שאוכלוסיותיהם בבר קטנות יחסית או מינים המייצרים כמות זרעים  1000

כנית לא ניתן לאסוף מהם זרעים רבים. איסופים של מינים אלה יהוו חלק מתכנית בנק הגנים לשימור קטנה וט

 ג(, ויהיו מועמדים לריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים.“פ עם רט“מינים בסכנת הכחדה )שת

 

 סיכום ומסקנות

ם היו אתרים המיועדים לבניה סקרנו ודגמנו אזורים שונים, מצפון הגולן ועד באר שבע. מרבית האזורי 2018בשנת 

ופיתוח עירוני אינטנסיבי. בעזרת הפורמט שיצרנו הצלחנו לאתר אזורים המועדים להפרה בשלבים מוקדמים וכך 

 להתכונן מבעוד מועד לאיסוף נכון ומבוקר של זרעים מאוכלוסיות הצמחים בבתי גידול אלה.

תכניות פיתוח עתידיות, דבר שיעזור לנו מאוד בשיפור אנו רואים חשיבות רבה בהעברת אינפורמציה הקדמית לגבי 

הפורמט שפתחנו וימנע פגיעה והיעלמות של מטען גנטי ייחודי מהטבע הישראלי. מניסיוננו לא לכל תוכניות הפיתוח 

מצורף סקר סביבתי הולם המתאר את רב גוניות הצומח באותו אזור. אנו מקווים שבעתיד מידע זה השתפר כך 

יך אילו אזורים בעלי פוטנציאל דורשים שימור ולא יפוספסו אתרים בפיתוח שהם כבר בשלב של האל שיאפשר להער

 חזור.
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