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 תקציר 

החל  והגנים בפרויקט לשימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדהשיתוף הפעולה של בנק הגנים עם רשות הטבע 

. מטרת הפרויקט היא שימור זרעים של המינים הנ"ל לצורכי גיבוי, לימוד הפנולוגיה וכמאגר זרעים 2007בשנת 

 לאישוש אוכלוסיות שנפגעו או השבה לטבע של מינים שנכחדו.

דומים שאינם שמורים בבנק כמו גם איסוף מינים השמורים השנה התמקד בנק הגנים באיסוף מינים נדירים ואגם 

 באוסף מאזורים גיאוגרפים חדשים.

דוגמאות של מינים אדומים ונדירים. מרביתם נאספו בבר ומיעוטם מקורם  1462הופקדו בבנק הגנים  2018עד סוף 

 . בגן ההצלה של בנק הגניםבגנים בוטניים, בגינות פרטיות או שרובו 

מינים חדשים שזו הפקדתם  17מינים אדומים ונדירים, מהם   51דוגמאות של  62בלבד הופקדו בבנק  2018בשנת 

 69%-המהווים כונדירים מינים אדומים  504דוגמאות של 1462 הראשונה בבנק הגנים. סה"כ מופקדים היום בבנק 

 .ונספחיו מסך המינים האדומים הכלולים ברשימות הספר האדום

 80% עד כה בעיצומם של פעילות הניקוי והטיפול בזרעים במטרה לבדוק את כמותם ואיכותם. בימים אלה אנחנו

 מהדוגמאות שנאספו השנה טופלו, ניקיונן הושלם והן הועברו לאריזה.

מינים הורכב לראשונה  5מינים אדומים ונדירים. עבור  49היחידה להנבטת זרעים של בנק הגנים הנביטה השנה 

 פרוטוקול הנבטה.

מינים אדומים למטרת שימור זרעיהם בבנק. בנוסף,  5גודלו בריבוי מבוקר בגן ההצלה של בנק הגנים  2018במהלך 

מינים אדומים ונדירים נוספים שהועברו לשתילה בגני מקלט של רט"ג. מין  9על פי בקשת רט"ג הוכנו צמחונים של 

החקלאי הכפר הירוק במסגרת פרויקט משותף  ישראלית(, הונבט והועבר לבית הספר-אדום נוסף )שרוכנית ארץ

 לריבוי מינים נדירים לקראת השבתם לבר באזור השרון. 

מינים נדירים ואדומים. רובם מיועד להעברה לגני מקלט של  17 תכלול תוכנית הריבוי של בנק הגנים 2019בשנת 

לבית הספר הכפר הירוק והשאר נה כזרעים יועבר הש )שברק ססגוני(  רט"ג )נבי סמואל, הרודיאון, חי רמון(, מין אחד

 יגודלו בגן ההצלה של בנק הגנים למטרת יצור זרעים. 
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 רקע

ערבי, -תיכוני, סהרו-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 אורבנית נמרצת מהווים -אירנו

עות כתוצאה מהרס ופיצול, שינוי ייעודי קרקע, יחדיו איום על בתי הגידול ואוכלוסיות הצמחים הטבעיות הנפג

 שימוש לא מבוקר במשאבי טבע, פלישה של מינים זרים ועוד. 

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

שימור הינה תו המרכזית את הבסיס לפרויקט שמטר , המהווה(בסכנת הכחדה בישראל )להלן המינים האדומים

החל משנת המינים האדומים והנדירים מחוץ לבית גידולם הטבעי. במסגרת זו חברו בנק הגנים ורשות הטבע והגנים 

בשנים האחרונות מתמקדת בשלושה פרויקט . פעילות השל המינים הנ"ל  Ex-situבמאמץ משותף לשימור , 2007

 אפיקים מרכזיים:

 

ק לשימור ארוך נדירים, אנדמיים, ומינים המצויים בסכנת הכחדה מהבר והפקדתם בבנ איסוף זרעים של מינים. 1

בד בכפוף לרשימות האיסוף וההנחיות שגיבש צוות בנק ובידי צוות בוטנאים מומחים שע טווח. הזרעים נאספים

 . טווח ארוךוהכנתם לשימור בבנק הגנים ל , ייבושלל ניקויועם תום האיסוף, הטיפול בזרעים כ הגנים לפרויקט הנ"ל. 

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

או באתרים אחרים למטרת יצור זרעים. פועל יוצא  בגן ההצלה של בנק הגניםריבוי מבוקר  עוברים תהליךבאיסופם, 

של הליך ריבוי זה הוא פיתוחו של פרוטוקול הנבטה בעבור כל מין ולימוד הפנולוגיה )מועד פריחה, מועד יצור זרעים, 

 מחלות נלוות ועוד( במהלך עונת הגידול בשדה. 

וגנים בוטנים להבטחת המשך התבססות  . בתאום עם רט"ג, מועברים מידי שנה צמחים להשבות לבר, לגני מקלט3

 אוכלוסיות נדירות ונכחדות בטבע.

 

 מטרות

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

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

 והשבת מינים נכחדים או שאוכלוסייתם נפגעה בבר.

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

 צורך להגדיל אותו  וליצור דוגמת זרעים נאותה לשימור ארוך טווח.

 ך גידולם ליצירת מסת זרעים לשימור.הנבטה למינים הנדירים כחלק מתהלי יפרוטוקולפענוח והרכבת  .4

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

 .הכנת צמחים להשבות לבר או לגני מקלט .6

 הגברת שתוף הפעולה עם גופים נוספים לחיזוק המודעות הציבורית ושמירה על המינים הנדירים. .7
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 תיאור המחקר )ביצוע ושיטות(

 איסוף מינים נדירים ואדומים: 

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

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

. בנוסף חלק מהמידע הגיע ממערכת התצפיות האינטרנטית באתר BIOGisהספר האדום ומאגר הנתונים של אתר 

 הצמחים בסכנת הכחדה בישראל הפועל בחסות רט"ג. 

נקודות האיסוף של כל מין המתבססת על מיקום ממוחשבת המערכת מתבצעת דרך  השיטת בחירת המינים לאיסוף 

מקבל תר בו הוא מעוניין לאסוף זרעים הוא מגיע לאאוסף הזרעים כאשר בבנק. בצורה זו שלו ומלאי הזרעים  במרחב

מספיק מהם ק"מ ויש  10לאיסוף באותו האזור. מינים שנאספו בעבר מהאזור בטווח של המותרת רשימת מינים 

זרעים(, לא יוכלו להיאסף בשנית. בצורה זו אנו מגדילים את השונות הגנטית של  1000זרעים באוסף הבנק )לפחות 

 .איסוף חוזר שאיננו הכרחי ומונעים האוסף שברשותנו

מיעוטם מקורם ונאספו בבר  מרביתםנדירים. אדומים ודוגמאות של מינים  1462הופקדו בבנק הגנים  2018עד סוף 

 . בגן ההצלה של בנק הגנים או שרובוגינות פרטיות בבגנים בוטניים, 

מינים חדשים שזו הפקדתם  17מינים אדומים ונדירים, מהם   51דוגמאות של  62בלבד הופקדו בבנק  2018בשנת 

 69%-המהווים כונדירים מינים אדומים  504דוגמאות של  1462היום בבנק מופקדות הראשונה בבנק הגנים. סה"כ 

 (.1-3)טבלאות  .ונספחיו מסך המינים האדומים הכלולים ברשימות הספר האדום

 בספר האדום, קיימים בנתונים שינויים משנים קודמות. בעקבות שינויים חדשים ועדכונים שנערכו

 

נתונים השהופקדו בבנק הגנים בחלוקה לפי שנים )ונדירים  : מספר איסופים ומספר מינים אדומים1טבלה מס' 

 ההצלה של בנק הגנים וכן דוגמאות שהתקבלו מגנים בוטנים ואוספים פרטיים(. בגן כוללים דוגמאות שעברו ריבוי 

 

 מספר מינים חדשים מספר מינים/לשנה מספר דוגמאות וףשנת איס

2007 112 93 93 

2008 189 121 76 

2009 177 134 66 

2010 135 114 54 

2011 126 111 48 

2012 167 116 41 

2013 138 116 34 

2014 102 86 25 

2015 85 74 12 

2016 91 79 23 

2017 78 68 15 

2018 62 51 17 

2007-2018 1462   504 
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לל נ.צ. מדויק, תיאור מילולי ותועד במערכת המידע של הבנק וכמלווה במידע אודות המין ובית גידולו, מכל איסוף 

עבור כל דוגמא נתונים אודות גודל האוכלוסייה,  יםשל אתר האיסוף והגלילה הגיאוגרפית בו הוא נאסף. בנוסף, נאספ

, תחומי התפשטותה, סוג הקרקע, רמת סלעיות, מפנה, התערבות האדם בבית הגידול, צמחיה מלווה, מועדי פריחה

נאספת בנוסף דרגת הבשלת הזרעים בזמן האיסוף, החלק היחסי באוכלוסייה המייצר זרעים ועוד. מכל אוכלוסייה 

 לעשבייה בירושלים לתיעוד, שימור והגדרה מחודשת לשם אימות המין. הנשלחת דוגמת עשבייה גם 

 

 ע"פ רמת נדירותם* 8201-: מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק הגנים ב2טבלה מס' 

 

מספר  קטגוריה של נדירות
מספר  מספר דוגמאות אדום

 מינים
 - - --- נכחד

 2 3 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 14 14 5.2 - 4.2 הכחדה בסכנת

 18 24 4.1 - 3.2 באיום

 34 41   סה"כ אדומים

 10 13   על סף איום*

 7 8   נדירים מאוד בישראל*

 - -   *נדירים מאוד של החרמון

 51 62   סה"כ נדירים ואדומים 
 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל   *
 
 

 ע"פ רמת נדירותם* 8201-2007בשנים : מספר מינים אדומים ונדירים שהופקדו בבנק 3טבלה מס' 

 

מספר  קטגוריה של נדירות
 אדום

מספר מינים 
 אדומים בישראל

מספר 
איסופים 

 בבנק 
סך מלאי המינים  מספר מינים בבנק

 בבנק %

 13.33 4 8 30 --- נכחד

 80.88 55 140 68 10 - 5.3 בסכנת הכחדה חמורה

 81.75 103 344 126 5.2 - 4.2 בסכנת הכחדה

 75.50 151 487 200 4.1 - 3.2 באיום

 73.82 313 979 424   סה"כ אדומים

   74 224     על סף איום*

   103 244     נדירים מאוד בישראל*

   14 15     נדירים מאוד של החרמון*

   504 1462     סה"כ נדירים ואדומים 
 /https://redlist.parks.org.il*  על פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  
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 טיפול בזרעים

במאגר נרשמו של מינים נדירים ואדומים. פרטי כל דוגמא חדשים איסופי זרעים  62במהלך השנה הגיעו לבנק הגנים 

הניקוי הדוגמאות הועברו לחדר  הנתונים הממוחשב והזרעים הועברו למעבדת הניקוי להמשך טיפול. בתום שלב

( ליבוש הדרגתי שלאחריו הן הועברו לאריזה, אחסון ארוך טווח C015-לחות יחסית ו %15מבוקר לחות וטמפרטורה )

ניתן היה לקבוע איזו דוגמא דורשת ש כךובדיקות נביטה. כחלק מתהליך הניקוי הוערך מספר הזרעים בכל דוגמא 

מדוגמאות המינים הנדירים שהגיעו השנה ונקבע מספר  80%טופלו במעבדת הניקוי  2018ריבוי לעתיד. עד נובמבר 

דוגמאות מינים אדומים ונדירים נוספות משנים  25בנוסף אליהן הושלם ניקיונן של הזרעים המלאים בכל דוגמא. 

דן מספר הזרעים מפרטת את אומ 4טבלה דוגמאות של מינים אדומים ונדירים.   87נוקו  2018קודמות. בסה"כ בשנת 

 בכל הדוגמאות שנוקו.

 

 2018אומדן מספר הזרעים של מינים נדירים שנאספו במהלך  :4טבלה מס' 

 הערות מהדוגמאות שנאספו % מספר דוגמאות מספר זרעים

   13.79% 12 בניקיון

 מומלץ לריבוי 21.84% 19 500-קטן מ 

 מומלץ לריבוי 11.49% 10 501-1000

1001-5000 16 18.39%   

5001-10,000 13 14.94%   

   19.54% 17 10,000-גדול מ 

  87     

 

ים שונים של ניקיון במעבדת הזרעים אך ניקיונן טרם לבדוגמאות הזרעים שטרם נעשה להן אומדן זרעים נמצאות בש

 הושלם.

 

 8201הזמנות זרעים 

ידי גופים -מינים( על 45דוגמאות זרעים של מינים נדירים ואדומים )סה"כ  47השנה הוזמנו ממאגר בנק הגנים 

דוגמאות הועברו לגן הבוטני  37דוגמאות נועדו לצרכי מחקר,  9העוסקים במחקר ובשימורם בנוף המקומי. מתוכן, 

 דוגמה אחת הועברה לרט"ג לבקשתם.בגבעת רם ו

של פרוטוקולי הנבטה להבטיח את הצלחת הגידול של  יחד עם הזרעים, אנו מעבירים לגנים הבוטנים פענוחים

  המינים.

 

 הנבטת זרעים של מינים נדירים ואדומים בתנאים מבוקרים

במסגרת הפעילות השוטפת של בנק הגנים, דוגמא מכל איסוף זרעים המגיעה לבנק מונבטת מספר חודשים לאחר 

אחסונה ע"י היחידה להנבטת זרעים לבדיקת חיוניות הזרעים ואיכותם. חלק מהנבטים מועברים לגנים בוטניים 

מינים נדירים ואדומים שונים,  49 הונבטו 2018(. בשנת 5)בעיקר לגן הבוטני בהר הצופים( להמשך הגידול )טבלה מס' 

 (. 6מהם פותח לראשונה פרוטוקול הנבטה )טבלה מס'  5עבור 
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 .2018מינים שהועברו כנבטים לגן הבוטני בהר הצופים במהלך שנת  :5טבלה מס' 

 
 * /נדירותמספר אדום שם הצמח

 ברשימת המינים על סף איום אבי ארבע מלוח
 4.2 אדמונית החורש

 3.2 בוצין קיסריון
 6.3 בקית יזרעאל

 ברשימת המינים הנדירים מאוד דמסון רב זרעים
 ברשימת המינים על סף איום מישויה פעמונית
 4.2 עטינית ארוכה
 4.7 עטינית מגובבת

 ברשימת המינים על סף איום פרקן עשבוני
 ברשימת המינים על סף איום ציפורנית גדולה

 4.7 ריבס המדבר
 3.2 צחור שושן

 
 

 

 במסגרת פעילות הבנק.  2018רשימת מינים אדומים ונדירים* שהונבטו לראשונה בשנת  :6טבלה מס' 

 אנדמיות צורת חיים מספר אדום שם מדעי משפחה שם עברי
 Hypericaceae Hypericum scabrum פרע מחוספס

L. 
ברשימת המינים 

הנדירים מאוד של 
 החרמון

C  

ברשימת המינים  .Polygonaceae Rheum ribes L ריבס אמיתי
הנדירים מאוד של 

 החרמון

H  

  Liliaceae Lilium candidum L. 3.2 G שושן צחור
 Scrophulariaceae Verbascum בוצין קיסריון

caesareum Boiss. 
3.2 H EA 

  Rosaceae Potentilla reptans L. 4.2 H חמשן זוחל
 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  * 

 =בן שיח C=גיאופיט,G=עשבוני רב שנתי, Hצורת חיים: 
 ישראל, לבנון, מע' סוריה ורכס האמנוס בטורקיה – EAאנדמיות: 

 
 

 בבנק הגניםריבוי צמחים נדירים מזרעים שהופקדו 

מטרת הריבוי המבוקר של מינים נדירים שלא בבית גידולם הטבעי )בגן ההצלה של בנק הגנים או בגנים בוטנים( הוא 

להגדיל את כמות הזרעים ממינים שמצאי הזרעים שלהם קטן מאוד אם בשל קושי באיסוף או היצע זרעים נמוך 

סף אינו וודאי אנחנו מנביטים ומגדלים צמחים לשם יצירת גרעין רביה עתידי. בנוסף, במקרים בהם זיהוי המין שנא

בודדים לצורכי הגדרה ותיעוד. בכדי לאתר מינים שיש צורך בריבוי שלהם נעזרנו במאגר המידע הממוחשב של בנק 

 הגנים הכולל את נתוני האיסוף, הניקוי ומספר הזרעים החיוניים בכל דוגמא. 

 

 הקריטריונים לבחירת המינים לריבוי היו:

 לצרכי השבה או מחקר. נחיצות .1

 מין שזרעיו ניתנים לשימור בהקפאה ויבוש לאורך שנים. )מין אורתודוכסי( .2

 מין נדיר, אנדמי, או על סף הכחדה. .3

  .מספר הזרעים מאיסוף בבר מצומצם .4

 .מין שקשה לאסוף אותו בבר מפאת מגבלות פיזיולוגיות או טכניות .5

 המלצת אוספים ומומחים. .6
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 הליך הריבוי  כלל: 
 גום אקראי של זרעים מדוגמת המקור.די .א

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

לילה וטמפרטורה להקשחה \העתקת הנבטים מהמצע הראשוני לתערובת קרקע בעציצים בחדר מבוקר יום .ג

 ראשונית.

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

 כל צמח שביסס את שורשיו הועתק לערוגות בשדה. .ה

 

בשנים האחרונות נתקלנו בפגיעה קשה של חולדים וחיות בר אחרות בצמחים הפזורים בערוגות. כדי להתמודד עם 

כך בנינו ערוגות מיוחדות. ייחודן בכך שהן מעוגנות בקרקע אך בסיסן הוא רשת מתכת המונעת חדירת חולדים. 

גות בעלות דפנות מוגבהות העשויות פלסטיק קשיח שמונע גישה של חיות בר לצמחים בנקל ומאפשר בנוסף הערו

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

 בית רשת המאפשרת בתנאים מוגנים ומיטביים הנבטה, הקשחה וגידול עד לשלב תבנוסף, נבנתה השנה חממה משולב

 הפצת השתילים או עד לאיסוף הזרעים כתלות בדוגמה וייעודה.

 

כן, ניתנו תנאי  -השתילים נשתלו בערוגות במרווחים התואמים את גודלו המשוער של הצמח הבוגר. כמו .ו

 או הדליה למינים שזה אופן הצימוח שלהם בבר. \הצללה ו

, פריחה והבשלת הזרעים. כל הנתונים במהלך עונת הגידול בוצע מעקב וניטור אחר שלבי התפתחות הצמחים .ז

 רוכזו והוזנו למאגר המידע הממוחשב של הבנק. 

השקיה ממוקדת ניתנה רק במידת הצורך. טיפול ממוקד בעשבים שוטים בוצע באמצעות ניכוש ידני או  .ח

 תיחוח הקרקע בלבד.

פקדו בעשבייה במידת האפשר יובש צמח בוגר אחד מכל מין לצורך תיעוד המין. הצמחים המיובשים הו .ט

 הלאומית בירושלים.

( C15)°( וטמפרטורה 15%הזרעים נאספו במספר מחזורים, בכפוף לקצב הבשלתם ואופסנו בתנאי לחות ) .י

 מבוקרים.

 הזרעים נוקו, נספרו, איכותם הוערכה, יובשו ולבסוף נארזו והועברו לאחסון בחדרי הקירור של הבנק.   .יא

 

. סה"כ גידלנו בריבוי 7מופיעה בטבלה מס'  2018למטרת ריבוי במהלך שנת רשימת המינים שגודלו בגן ההצלה 

מינים אדומים ונדירים. חלק מהדוגמאות עדיין בשלבי ניקוי  5  ,2018מבוקר בחלקת ההצלה של בנק הגנים בשנת 

 במעבדה ולכן לא כל הפרטים בידינו.
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 למטרת ריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים. 2018-רשימת המינים האדומים והנדירים שהונבטו ב : 7טבלה מס' 

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

בנוסף במהלך שנה זו הנביט וגידל בנק הגנים צמחונים של מינים אדומים שייעודם היה שתילה בגני מקלט של רט"ג 

לריבוי מינים נדירים והשבתם  ,מסגרת פרויקט משותף עם בית הספר החקלאי הכפר הירוקבכן, -כמו(. 8)טבלה 

רצישראלית שהועברו לשטחי בית הספר להמשך צמחונים של המין שרוכנית  א 2018-באזור השרון הונבטו וגודלו ב

 גידול. 

, הם מינים רב שנתיים ואינם פורחים  2017שיבולת, שהונבטו בעונת הריבוי -המינים זקן התיש המדברי וקדד קצר

יום כדי לחקות השראת פריחה. הצמחים  80-בשנתם הראשונה. זקן התיש המדברי, עבר טיפול הכמנה בקור למשך כ

צעה האבקה מלאכותית, אך הצמחים לא חנטו עקב אי התאמה של המין לתנאי החורף במישור החוף אכן פרחו ובו

הדרומי. בעקבות זאת, הוחלט למסור השנה את הצמחים לרט"ג, על מנת להעבירם לאזור עם תנאי סביבה מתאימים 

ל רט"ג. צמחים נוספים , מספר פרטים לגן ההצלה ש 2017שיבולת נמסרו בעונת הריבוי -לחנטה. מהמין קדד קצר

 ממין זה נותרו אצלנו, אך לא חנטו עקב אי התאמה של תנאי הסביבה למין ולכן גם הם ימסרו בקרוב לרט"ג. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 שם המין

 

 
 שם מדעי

 

מספר 
מספר  אזור איסוף הדוגמ

 */נדירותאדום

מספר 
זרעים 

שנאספו 
 מהבר

מספר זרעים 
 לאחר ריבוי

 1146 5 4.2 נגב Avena clauda   27505 ש"ש שונת גלומות

 החרמוןכלך 
Ferula 
hermonis  27692 

 הר החרמון
ברשימת המינים 

הנדירים מאוד של 
 גידולבשלבי  3392 החרמון

 שביט אתיופי
Cometes 
abyssinica   27587 בשלבי ניקיון 823 3.7 אילת 

 טופח חד שנתי
Lathyrus 
annuus  27643 ברשימת המינים  גליל עליון

 35442 22 הנדירים מאוד

 טופח קסיוס
Lathyrus 
cassius 26704 3494 2463 4.7 גליל תחתון 
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ע"י בנק הגנים ונמסרו כשתילים להשבה לבר,  2018-רשימת המינים האדומים והנדירים שהונבטו ב : 8טבלה מס' 
 לגני מקלט, ולבית הספר הכפר הירוק. 

 

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

 # מינים גיאופיטים שימסרו לשתילה בגני המקלט רק לאחר גידול ארוך טווח בגן ההצלה של בנק הגנים.
 

 2019תוכנית ריבוי לשנת 

. להלן השיקולים 2019תוכנית פעולה דומה למתואר למעלה ננקטה בבחירת המינים המתוכננים לריבוי במהלך שנת 

 (.9לבחירת המינים הנדירים והאדומים לריבוי בגן ההצלה של בנק הגנים במהלך השנה הבאה )טבלה 

שנאספו בארץ ממקור אחר שאינו בנק מינים נדירים מאוד שלא הצלחנו עדיין לאתרם בבר ולכן נשתמש בזרעים 

גלומות השמורים באוסף מכון הדגנים -שועל שונת-שועל צמרית ושיבולת-הגנים. דוגמה לכך הם המינים שיבולת

באוניברסיטת תל אביב ונאספו בעבר בסיועו של פרופסור גדעון לדזינסקי . תכנית ריבוי זו החלה בשנה שעברה 

הפרדה בין הדוגמאות בריבוי כדי למנוע האבקה זרה בין דוגמאות מאיסופים  וממשיכה גם בשנה זו. אנו יוצרים

 שונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המין
 

 שם מדעי
 

מספר 
 אזור איסוף מהבר דוגמא

מספר 
 /אדום

 *נדירות

אתר להשבת 
 הצמחים

שלהבית 
 נבי סמואל   Phlomis pungens Willd. 27671 Samaria Desert 3.2 הגלגל

שרוכנית 
 ארצישראלית

Corrigiola palaestina 
Chaudhri 26937 Sharon Plain 5.3 

הכפר הירוק ולבר 
 בשרון

 צלף רמון
Capparis ramonensis 
Danin 26648 

Southern and Central 
Negev 3.7 גן מקלט חי רמון 

 פיגמית פור
Haplophyllum poorei C. 
C. Towns. 26401 Negev Mountains 3.2 

 גן מקלט חי רמון

 כלך נגבי
Ferula negevensis 
Zohary 26390 Negev Mountains 0 

 גן מקלט חי רמון

-בולנתוס דק
 גבעול

Bolanthus filicaulis 
(Boiss.) Barkoudah 25332 Samaria Mountains 4.2   

-דמומית עבת
  Adonis aestivalis L. 24913 Judean Mountains 4.2 שיבולת

צבעוני 
 Tulipa polychroma Stapf 23547 Negev Mountains #ססגוני

ברשימת 
המינים 
הנדירים 

 גן מקלט חי רמון מאוד

 דוגון ירושלמי
Lachnophyllum 
noaeanum Boiss. 22000 Samaria Mountains 3.2 נבי סמואל 

 גן מקלט חי רמון Ferula daninii Zohary 20139 Negev Mountains 3.7 כלך דנין
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 .2019-רשימת המינים שמתוכננים להנבטה למטרת ריבוי בחלקת ההצלה שבמכון וולקני ב :9טבלה מס' 

 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  *            
 מכון לחקר הדגנים אוצר בנק הדגנים. .חנן סלע ד"ר -# מקור הזרעים              
 

במסגרת הפרויקט שמטרתו שימור צמחים נדירים בגני מקלט של רט"ג ננביט ונגדל השנה מינים נוספים המיועדים 

שברק (. לפעילות המשותפת עם הכפר הירוק להשבת מינים לבר בשרון נבחר השנה המין 10שם לשתילה )טבלה 

 י.ססגונ

 .   2019-ב רשימת המינים המתוכננים להנבטה ע"י בנק הגנים, למטרת מסירה לגני מקלט שונים :10טבלה מס' 
 

 /https://redlist.parks.org.ilעל פי אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  *                 
 # מינים גיאופיטים שימסרו לשתילה בגני המקלט רק לאחר גידול ארוך טווח בגן ההצלה של בנק הגנים.                

 
 

 

 

 

 
 

 שם המין בעברית
 שם מדעי

 
 

מספר 
 דוגמא

 אתר איסוף 
 בבר

 מספר אדום/נדירות *
 

 צפון הגולן Aristolochia parvifolia Sm. 27854 ספלול קטן
ברשימת המינים הנדירים 

 מאוד
 0 נגב Astragalus peregrinus Vahl 27811 קדד האצבעות

 5.8 אזור ים המלח Oxystelma alpini Decne. 27499 חרגל אפריקני-אחי

 פרסה משונצת
Hippocrepis constricta G. 
Kunze 27416 ברשימת המינים על סף איום  אילת 

 שיניים-ברזילון כפוף
Sideritis romana subsp. 
curvidens (Stapf) Holmboe 27145 3.7 גליל עליון 

 ולריינית זעירה
Valerianella pumila (Willd.) 
DC. 27130 נגב 

ברשימת המינים בסכנת 
 הכחדה

 צלען הגליל
Gonocytisus pterocladus 
(Boiss.) Spach 26385 3.7 גליל עליון 

 6.8 חוף הכרמל Tordylium syriacum L. 26047 דרכמונית סורית
 0  נגב Avena eriantha Durieu 304237 #שועל צמרית-שבלת
 0  נגב Avena eriantha Durieu 304236 שועל צמרית#-שבלת

 4.2 הרי יהודה Avena clauda Durieu 304232 גלומות#-שועל שונת-שבלת

 .   2019-ב רשימת המינים המתוכננים להנבטה ע"י בנק הגנים, למטרת מסירה לגני מקלט שונים :10טבלה מס' 
 שם מדעי שם המין בעברית

 
מספר 
 דוגמא

אתר איסוף 
 בבר

 מספר אדום/ נדירות*
 

 4.2 הרי הנגב Ferula biverticillata Thieb. 27948 דורי-דו כלך

 צתרה מדברית
Satureja thymbrifolia 
Hedge & Feinbrun 26282 4.7 מדבר יהודה 

 חלב הרודיאני-נץ
Ornithogalum aff. nutans 
sp. nova 26101 6.3 מדבר יהודה 

 3.2 מדבר שומרון Silene oxyodonta Barbey 25768 שיניים-ציפורנית חדת

 שור אשונה-צלע
Bupleurum brevicaule 
Schltdl. 25110 3.7 הרי שומרון 

 ליסאה סורית
Lisaea strigosa (Banks & 
Sol.) Eig 20145 3.2 הרי שומרון 

 עלים-טורגניה רחבת
Turgenia latifolia (L.) 
Hoffm. 20138 3.2 הרי יהודה 
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 שור נגבית במישור ימין ובגן לאומי ממשיתדוח ניטור לאוכלוסיית לשון 

הניטור התבצע בתאריך  בית, הוכן דוח ניטור לאוכלוסיה.במסגרת פרוייקט ניטור אוכלוסיית לשון השור הנג

 במסגרתו בחנו את אוכלוסיית הבר במישור ימין והאוכלוסייה החליפית בממשית. 16.07.2018

 אוכלוסיית מישור ימין

ושימשו בחלקם  2014פרטים בוגרים שהיוו את עיקר האוכלוסייה בשנת  28ם אחר קבוצה בת שני 4אנו עוקבים מזה 

להכנת הייחורים לאוכלוסייה החליפית בממשית. זו השנה הראשונה בה אנו חוזים תמותה של פרטים מקבוצה זו 

יתכן והיא קשורה ומשערים שעד עתה מתו כתשעה פרטים, רובם ברכס היורד אל הכביש. לא ברורה הסיבה למותם ו

למיעוט המשקעים באזור בשנים האחרונות. הערכתנו היא, בהסתמך על הממצאים בשטח וגידול מין זה בתנאים 

מבוקרים, שזמן החיים של בוגרים ממין זה הוא מספר שנים ספורות ולא עשרות שנים כפי שניתן היה לחשוב 

ת קבועה בגודלה מאחר ואין בה פרטים ותיקים מאוד בתחילה. הנחה זו עשויה גם להסביר מדוע האוכלוסייה נשאר

 המסוגלים ליצר זרעים לאורך זמן. 

רוב הצמחים במהלך הניטור היו במופע קיץ יבש למעט פרטים בשולי הכביש שעדיין היו ירוקים כנראה בגלל כמויות 

 משקעים גדולות יותר שהצטברו באותו חלק במהלך החורף האחרון. 

ה משמעותית של צמחונים באתר ורוב הפרטים הצעירים מקורם בנביטה המסיבית )מעל השנה לא התרחשה נביט

מפרטים צעירים אלה שרדו בתום  20%נמצא שרק  2016. בתום קיץ 2016-פרטים( שהתרחשה לפני שנתיים ב 100

 השנה הראשונה אולם הם הגיעו לפריחה וחנטה כבר במהלך השנה השנייה. 

נשארה יציבה בגודלה אך התפשטות הצמחים במרחב נותרה בעיתית. בסקירה שבצענו במבט כללי האוכלוסייה 

בניטור הנ"ל התברר שכל הפרטים הצעירים ששרדו גדלים במורד הפרטים הבוגרים )לכיוון הכביש( ולא במעלה 

פית הגבעה. אף שבשנים קודמות הבחנו במספר צמחונים מצומצם שהופיעו במעלה לצמחים הבוגרים, על פי התצ

האחרונה רובם מתו ונותרו בעיקר הצמחונים שבמורד. לא ידועה לנו המגמה בעבר אולם יש חשש שבעתיד 

אוכלוסייה זו תתכווץ ותיקבץ בשולי הכביש בלבד. ניתן לראות שהפצת הזרעים במרחב אינה תלויה רק ברוח או 

על גדות ערוצי הזרימה, אם זאת לא  בשיטפונות כי לעיתים הצמחונים מופיעים בקבוצות המרוחקות מצמח האם או

 ברור מדוע הכיווניות בהפצה ברובה במורד הגבעה.

 אוכלוסיית ממשית 

 נבטים צעירים

השנה זו הפעם הראשונה שהתרחשה נביטה מסיבית של צמחונים במישור ימין. בדיווח של אודי קולומבוס 

 ס"מ. 5-15פרטים שגודלם נע בין  120-הוא סימן כ 19.3.2018מ

פרטים שהיו מפוזרים בעיקר בין שלוחות הצמחים ורק מיעוטם צמוד  140פירה חוזרת כעת מצאנו לפחות בס

 לצמחים דבר המדגים פעילות של מפיצים, כנראה נמלים.

גם כאן נצפתה כיווניות בהפצה. אף שבכל שלוחה שרדו בערך אותה כמות של צמחים בוגרים, פיזור הצמחונים בין 

צמחונים בעוד בחלקה הצפוני  7יה אחיד באופן משמעותי. בצידה הדרומי של החלקה נספרו ומחוץ לשלוחות לא ה

44. 

 צמחים בוגרים

 10, 2בשלוחה  13, 1צמחים בשלוחה  12פרטים בוגרים ) 35שנים מיום שתילת הצמחים באתר ממשית נותרו בו  3

 מסך הקלונים שנשתלו בו. 70%-מסך הצמחים ו 60%( המהווים 3בשלוחה 

ל הצמחים הבוגרים ירוקים בהשוואה לפרטים במישור ימין וחלקם עדיין בפריחה ובחנטת זרעים. תופעה זו מוכרת כ

 והיא כנראה בגלל תוספת המשקעים שקיבלו הצמחים במהלך החורף באמצעות מערכת ההשקיה הפרוסה בניהם.
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 מחלת החילדון

ך הוא לא פגע בחיוניות הצמחים כלל. בעונה זו החילדון פרטים בוגרים בלבד היו נגועים קלות בחילדון, א 5השנה 

בתרדמה ונעלם קליל. יש לעקוב אחר החילדון בתחילת שנה הבאה כדי לבדוק האם הוא מדביק גם את הצמחונים 

 החדשים ומה מידת השפעתו עליהם.

 חלקת ההדגמה

 המסביר את מהות העניין.צמחים והוכן שלט  6הוקמה חלקת הדגמה לטובת הקהל הרחב בה נשתלו  2016ב

 צמחים ירוקים וחיוניים יש צורך להגביר טיפול בערוגה. 4בניטור האחרון מצאנו בערוגה 
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