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1. מבוא

1.1  מאמץ בינלאומי לשימור צמחים 
בסכנת הכחדה

Convention Biological Diversity

Global Strategy for Plant
Conservation

1.2  מגוון ביולוגי בישראל - אזורים 
חשובים לשימור צמחים 

GSPC

in situ

ex situ
CBD

Key Biodiversity Areas

Important
Plant Areas

Shmida & Pollak

https://www.cbd.int/gspc/
https://www.cbd.int/gspc/
https://www.plantlife.org.uk/application/files/8614/8233/2417/IPAsSandEMed2011_English_lo-res.pdf


1.3 ייחודה של צמחיית ישראל 

עושר המינים של צמחיית ישראל

צמחים אנדמיים לישראל

https://redlist.parks.org.il
https://redlist.parks.org.il/affix/redbook_intro/
https://redlist.parks.org.il/affix/redbook_intro/
https://flora.org.il
https://flora.org.il


שם מדעישם עברי

Origanum ramonense

Iris atropurpurea

Iris haynei

Iris lortetii

Iris hermona

Iris mariae

Iris vartanii

Iris petrana

Stachys zoharyana

Stachys paneiana

Bufonia ramonensis

Tanacetum sinaicum

Vicia basaltica

Vicia hulensis

Vicia esdraelonensis

Cyperus sharonensis

Galium philistaeum

Bellevalia warburgii

Onopordum carduiforma

Rumex rothschildianus

Lathyrus lentiformis

Ferula daninii

שם מדעישם עברי

Anchusa negevensis

Scandix blepharicarpa

Erodium subintegrifolium

Salvia eigii

Ornithogalum sp nova

Orchis israelitica
Colchicum aff
antilibanoticum
Limonium galilaeum

Crypsis minuartioides

Silene physalodes

Satureja thymbrifolia

Anthemis phlistea

Anthemis brachycarpa

Allium negevense

Allium meronense

Allium tardiflorum

Allium kollmannianum

Trifolium israeliticum

Alkanna galilaea

Capparis ramonensis

Allium akriense

Allium dumetorum

טבלה 1. המינים האנדמיים בסכנת הכחדה בישראל





2.1  חשיבותם של ספרים אדומים 
בעולם ומקומם בשמירת טבע

IUCN
International Union for the Conservation

of Nature

IUCN

IUCN

IUCN

GSPC

2. ספר אדום לצמחים בסכנת הכחדה

IUCN

IUCN

IUCN

2.2  הספר האדום לצמחים בסכנת 
הכחדה בישראל

https://www.iucnredlist.org


IUCN

https://redlist.parks.org.il
https://redlist.parks.org.il


2.3  השיטה הישראלית לחישוב 
המספר האדום 

Sapir
et al

IUCN

x

IUCN

IUCN
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מספר אדום
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 3. התוכנית האסטרטגית לשימור
 צמחים בסכנת הכחדה

3.1 גיבוש התוכנית האסטרטגית 

GSPC

ex situ in situ

ex situ in situ

ex situ

https://www.cbd.int/gspc/


3.2 עיקרי התוכנית לשימור צמחים 
בסכנת הכחדה בישראל 

in situ

ex situ





ex situin situ



3.4 תמיכתה של תוכנית ציוני דרך 
בתוכנית האסטרטגית 

3.3 הגנה על צמחים באמצעות חקיקה





 טבלה 2. הפעולות שנעשו בתוכנית האסטרטגית בתמיכת תכנית ציוני דרך 
של אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת

בנק הגניםשנה
סקר צמחים 

בסכנת הכחדה
הקמת גני 

מקלט
אתר אינטרנט 

ייעודי 

השבות צמחים 
לבתי גידול 

טבעיים

מחקר 
וניטור

חינוך הסברה 
ושיתוף ציבור

מדיניות 
ותכנון

GIS



שימור מינים לפי בתי גידול



4. המלצות לשימור צמחים בסכנת הכחדה

in situ שימור



ex situ  שימור

ex situ







(in situ) 5. שימור צמחים באתרם

5.1 ניטור צמחים בסכנת הכחדה



5.1.1  סקר הצמחים האנדמיים בסכנת 
הכחדה בישראל

עדכון רשימת מיני הצמחים בסכנת הכחדה

https://redlist.parks.org.il


 5.1.2  סקרים וניטורים ייעודיים למינים 
או לאתרים
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אנדמים לישראל אנדמים-תת נדירים מאוד חדשים לרשימה עלייה בנדירות



5.2  ממשק צמחים בסכנת הכחדה 
בטבע





דוגמאות למיניםאזורים/אתריםמטרהסוג ממשק
בסכנת הכחדה

טבלה 3. פעולות ממשק ושיקום בתי גידול שנעשו במחוזות מ-2012 



5.3 שיקום צומח 

5.3.1  שיקום צומח בבתי גידול מימיים 

שיקום צומח סודני מעוצה במדרון עין גדי 



5.3.2  שיקום צומח בשמורת טבע בני ציון



5.4 הגנה על שטחים בעלי חשיבות 
מיוחדת לצמחים בסכנת הכחדה 

GSPC

5.4.1. שטחים מוגנים סטטוטורית

Rotem & Weil
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5.4.2. אתרים חשובים לשימור מינים 



טבלה 4. פילוח בתי גידול של 64 המינים בסכנת הכחדה שאינם מיוצגים 
בשמורות טבע ובגנים לאומיים

מספר בית גידול
מינים

בתחום שמורה 
מופקדת

(יו"ש וחרמון)

בתחום שמורה 
מוצעת (ללא עיגון 

סטטוטורי)

מינים בשטחים 
ללא ייעוד 
סטטוטורי

שמירה על צמחים בסכנת הכחדה הגדלים ביערות קק“ל 
באזורים שנעשים בהם דילול ועבודות ממשק יער 



in situ

Hot
Spots

Hot Spots

פרויקט Hot Spots - אתרים חיוניים 
לשמירת טבע





(ex situ) 6. שימור צמחים מחוץ לאתרם

in situ
ex situ

ex situ

6.1 שימור צמחים בגנים בוטניים

https://redlist.parks.org.il/affix/botanical_gardens/#page-55
https://redlist.parks.org.il/affix/botanical_gardens/#page-55




6.2 שימור צמחים בבנק הגנים

ex situ
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6.3 שימור צמחים בגני מקלט ובחלקות 
מקלט באתרי רשות הטבע והגנים 





פעילויות חינוך והסברה בגני מקלט 
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שנת מחוז ומרחב גן/חלקת מקלט
שימור מינים לפי בתי גידולהקמה 

semi in situ

semi in situ

semi in situ

טבלה 5. גני מקלט וחלקות מקלט באתרי רשות הטבע והגנים
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 7. אישוש אוכלוסיות והשבת מינים 
בסכנת הכחדה לטבע  

7.1 עקרונות ההשבה לטבע

IUCN 

conservation IUCN
introduction

IUCN

in situ
ex situ

Volis et al
Volis & Blecher 

IUCN

7.2 פעולות השבה של מינים בישראל





מספר מינים מושביםמחוז

טבלה 6. מספר מיני צמחים בסכנת הכחדה שהושבו לטבע מ-2012 





8. אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל  

IUCN

https://redlist.parks.org.il
https://redlist.parks.org.il




9. שיתוף ציבור  





פעילות בפורום בינלאומי

COST

COST

OC



מקורות

PDF

redlist parks org il

deshe org il

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

flora org il

http://beshvilhaarez.parks.org.il/docs/shikum.pdf
https://redlist.parks.org.il/
https://deshe.org.il/
http://beshvilhaarez.parks.org.il/docs/vaada_recommend.pdf
http://beshvilhaarez.parks.org.il/docs/andemic.pdf
http://beshvilhaarez.parks.org.il/docs/redPlans.pdf
http://beshvilhaarez.parks.org.il/docs/ShikumByPlants.pdf
http://beshvilhaarez.parks.org.il/docs/40_kinds.pdf
http://beshvilhaarez.parks.org.il/docs/preserve.pdf
https://flora.org.il/


Global Strategy for Plant Conservation cbd int gspc

Hot Spots deshe org il

IUCN Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and 
National Levels Version Gland Switzerland and Cambridge UK IUCN iii pp
IUCN Red List of Threatened Species iucnredlist org

Levin N & Shmida A Determining conservation hotspots across biogeographic 
regions using rainfall belts Israel as a case study Israel Journal of Ecology and Evolution

Rotem D & Weil G Natural Ecosystem Units in Israel and the Palestinian 
Authority Representativeness in Protected Areas and Suggested Solutions for Biodiversity 
Conservation Journal of Landscape Ecology pp

Sapir Y Shmida A & Fragman O Constructing Red Numbers for setting 
conservation priorities of endangered plant species Israeli flora as a test case Journal for 
Nature Conservation

Shmida A & Pollak G Israel In Radford E A Catullo G and Montmollin B de
eds Important Plant Areas of the south and east Mediterranean region priority 

sites for conservation IUCN Gland Switzerland and Malaga Spain Gland Switzerland 
and Malaga Spain IUCN VIII pp https www plantlife org uk application
files IPAsSandEMed _English_lo res pdf

Volis S Blecher M Sapir Y Complex ex situ in situ approach for conservation of 
endangered plant species and its application to Iris atrofusca of the Northern Negev BioRisk 

Volis S Blecher M Quasi in situ a bridge between ex situ and in situ conservation of 
plants Biodiversity and Conservation 

https://www.cbd.int/gspc/
https://deshe.org.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2/
https://www.iucnredlist.org/
https://www.plantlife.org.uk/application/files/8614/8233/2417/IPAsSandEMed2011_English_lo-res.pdf
https://www.plantlife.org.uk/application/files/8614/8233/2417/IPAsSandEMed2011_English_lo-res.pdf


1. פעולות התוכנית האסטרטגית לשמירה על צמחים בסכנת 
הכחדה בתמיכת תכנית ציוני דרך של אגף מורשת במשרד 

ירושלים ומורשת
הערכים מצויינים בש:ח

נספחים

2013201420152016201720182019פירוטאתרנושא



2013201420152016201720182019פירוטאתרנושא



20132014201520162017201820192020שם מדעישם עברי

Scirpus supinus
Origanum ramonense
Biarum sp nova
Biarum olivieri
Iris mariae
Iris vartanii
Achillea aleppica
Elatine alsinastrum
Paronychia palaestina
Paronychia echinulata
Alkanna galilaea
Antinoria insularis
Polygonum maritimum
Arenaria tremula
Stachys arvensis
Stachys zoharyana
Stachys paneiana
Bufonia ramonensis
Verbascum qulebicum
Verbascum berytheum
Verbascum galilaeum
Epipactis veratrifolia
Tanacetum sinaicum
Vicia esdraelonensis
Vicia basaltica
Vicia hulensis
Vicia cypria
Velezia fasciculata
Cyperus papyrus
Cyperus sharonensis
Daucus guttatus
Teucrium parviflorum
Teucrium spinosum
Galium philistaeum
Thalictrum isopyroides
Gagea dayana
Andrzeiowskia cardamine

 2. המינים בסכנת הכחדה שנסקרו בסקר הצמחים האנדמיים 
בסכנת הכחדה בישראל

סקר של רשות הטבע והגנים ומכון דש"א



20132014201520162017201820192020שם מדעישם עברי

Euphorbia peplis
Petrorhagia zoharyana
Scorzonera pusilla
Lathyrus lentiformis
Ferula biverticillata
Ferula daninii
Crambe orientalis
Cuscuta babylonica
Scrophularia hierochuntina
Callipeltis factorovskyi
Scandix palaestina
Scandix australis
Scandix blepharicarpa
Erodium subintegrifolium
Salvia eigii
Ornithogalum cuspidatum
Orchis israelitica
Juncus capitatus
Colchicum aff antilibanoticum
Limonium galilaeum
Crypsis minuartioides
Centaurium maritimum
Fuirena pubescens
Linum maritimum
Silene papillosa
Capparis ramonensis
Satureja thymbrifolia
Astragalus fruticosus
Cirsium alatum
Anthemis brachycarpa
Allium negevense
Allium meronense
Allium dumetorum
Allium papillare
Allium sinaiticum
Allium tardiflorum
Allium kollmannianum
Allium basalticum
Avena longiglumis
Heterocaryum subsessile
Corrigiola palaestina



3. סקרים וניטורים ייעודיים למינים בסכנת הכחדה

שניםמטרות ושיטותמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



שניםמטרות ושיטותמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



4. סקרים וניטורים כלליים

 ניטור קבוע  /  אתר / אזורמחוז / מרחבמיני צמחים נדירים
שניםחד-פעמי



 ניטור קבוע / אתר / אזורמחוז  /  מרחבמיני צמחים נדירים
שניםחד-פעמי



 ניטור קבוע / אתר / אזורמחוז  /  מרחבמיני צמחים נדירים
שניםחד-פעמי

VR



5. כלל פעולות הממשק שנעשו במחוזות

שניםפעולותסוג ממשקמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



שניםפעולותסוג ממשקמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



שניםפעולותסוג ממשקמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



שניםפעולותסוג ממשקמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



שניםפעולותסוג ממשקמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



שניםפעולותסוג ממשקמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



שניםפעולותסוג ממשקמחוז ומרחבאתר / אזורמיני צמחים



בית גידול /
אתר

מועד 
שיקום 

פיזי

שיקום פיזי של 
בית הגידול

זריעה ושתילה של 
מינים בסכנת הכחדה

מינים בסכנת 
הכחדה 

שהופיעו 
ספונטנית

ניטורים 
לאחר 

שיקום פיזי

פעולות 
ממשק 
לאחר 

שיקום פיזי

6. שיקום צומח בבתי גידול מימיים



בית גידול /
אתר

מועד 
שיקום 

פיזי

שיקום פיזי של 
בית הגידול

זריעה ושתילה של 
מינים בסכנת הכחדה

מינים בסכנת 
הכחדה 

שהופיעו 
ספונטנית

ניטורים 
לאחר 

שיקום פיזי

פעולות 
ממשק 
לאחר 

שיקום פיזי



בית גידול /
אתר

מועד 
שיקום 

פיזי

שיקום פיזי של 
בית הגידול

זריעה ושתילה של 
מינים בסכנת הכחדה

מינים בסכנת 
הכחדה 

שהופיעו 
ספונטנית

ניטורים 
לאחר 

שיקום פיזי

פעולות 
ממשק 
לאחר 

שיקום פיזי

Marsilea minuta
Samolus

valerandi
Teucrium

scordioides



תוכנית סקרסטטוטוריקהמרחבאתר
ניטור

תיק 
מינים עיקריים לשימורפעולות נדרשותאתר

7. אתרים חשובים לשימור צמחים בסכנת הכחדה מחוץ 
לשמורות טבע וגנים לאומיים מוכרזים



תוכנית סקרסטטוטוריקהמרחבאתר
ניטור

תיק 
מינים עיקריים לשימורפעולות נדרשותאתר



תוכנית סקרסטטוטוריקהמרחבאתר
ניטור

תיק 
מינים עיקריים לשימורפעולות נדרשותאתר



תוכנית סקרסטטוטוריקהמרחבאתר
ניטור

תיק 
מינים עיקריים לשימורפעולות נדרשותאתר



מיני 
מחוז אתר / אזורצמחים

ומרחב

מס' 
אתרי 
השבה

שניםצורת השבה
גודל 

אוכלוסייה 
ב-2020

8. השבה לטבע של צמחים בסכנת הכחדה



מיני 
מחוז אתר / אזורצמחים

ומרחב

מס‘ 
אתרי 
השבה

שניםצורת השבה
גודל 

אוכלוסייה 
ב-2020



מיני 
מחוז אתר / אזורצמחים

ומרחב

מס‘ 
אתרי 
השבה

שניםצורת השבה
גודל 

אוכלוסייה 
ב-2020



מיני 
מחוז אתר / אזורצמחים

ומרחב

מס‘ 
אתרי 
השבה

שניםצורת השבה
גודל 

אוכלוסייה 
ב-2020



פרויקטים/מיניםפעילותמקום / תפקידשם

9. האנשים שהשתתפו במאמץ לשמירה על מיני צמחים



פרויקטים/מיניםפעילותמקום / תפקידשם



פרויקטים/מיניםפעילותמקום / תפקידשם



פרויקטים/מיניםפעילותמקום / תפקידשם

in situ



פרויקטים/מיניםפעילותמקום / תפקידשם

semi in situ



פרויקטים/מיניםפעילותמקום / תפקידשם



אנשים וגופים שתרמו בפעילות בגני מקלט לצמחים

גני מקלטתפקידשם



גני מקלטתפקידשם



גני מקלטתפקידשם



גני מקלטתפקידשם



גני מקלטתפקידשם

עובדי רשות הטבע והגנים 

השבות וניטור השבותסקר / ניטורתפקידשם
ניהול מידע, 

חינוך והסברה, 
הכרזה ופיקוח



השבות וניטור השבותסקר / ניטורתפקידשם
ניהול מידע, 

חינוך והסברה, 
הכרזה ופיקוח



השבות וניטור השבותסקר / ניטורתפקידשם
ניהול מידע, 

חינוך והסברה, 
הכרזה ופיקוח



השבות וניטור השבותסקר / ניטורתפקידשם
ניהול מידע, 

חינוך והסברה, 
הכרזה ופיקוח



השבות וניטור השבותסקר / ניטורתפקידשם
ניהול מידע, 

חינוך והסברה, 
הכרזה ופיקוח



השבות וניטור השבותסקר / ניטורתפקידשם
ניהול מידע, 

חינוך והסברה, 
הכרזה ופיקוח



השבות וניטור השבותסקר / ניטורתפקידשם
ניהול מידע, 

חינוך והסברה, 
הכרזה ופיקוח



רשות הטבע והגנים
עם ועולמו 3 ירושלים 95463

u.mada@npa.org.il | 02-5005422 | www.parks.org.il


