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הקמת האוסף
.לאחר קבלתו כמרצה, מרדכי כסלו' פרופ, 1973•
מסעות איסוף רבים במהלך השנים עם קולגות ותלמידים  •

.ברחבי ישראל ובארצות השכנות

צוות
)ת ובר אילן"מימון ות(אוצר –אהוד ויס ' פרופ•
)ת ובר אילן"מימון ות(מנהל האוסף –ר יואל מלמד "ד•
)ת"מימון ות(סטודנטים לפי שעה 3•

שטחים וציוד
,  מיקרוסקופים, כולל חדר אוספים, )ר"מ90-כ(מעבדה •

מכונת הצפה וציוד לעיבוד ממצא בוטני  , מיקרוסקופ מצלם
. SEMכולל , גישה לציוד מדעי אוניברסיטאי. ארכיאולוגי



ייחודיות האוסף
אין כמוהו בארצות  , האוסף השלם והמקיף ביותר של זרעים ופירות מצמחיית האזור•

הפלורהאוספים חלקיים בלבד שאינם מכסים את –במספר ארצות אירופה . השכנות
.ואינם פעילים עוד

-כ, ל"דוגמאות מחו3,300-כ, )מינים2,800-כ(הארצישראלית מהפלורה90%-כ•
.  דגימות נוספות בהליכי הגדרה והכנסה לאוסף3,000-מוגדרים וכפרפרטים10,000

".המינים האדומים"מרשימת 60%-יותר מ, מינים נדירים ביותר•
זיידן' פ עם דר"שת(מחקלאות מסורתית ) landraces(זנים נדירים של מיני תרבות •

).זנים13(משמש , אפרסק, )זנים19(שזיף , זית, )זנים54(תמר –) ל"מהקק
.דגימות900-כ,זני חיטה מסורתית מחקלאות מקומית •



–תערוכת זני החיטה המסורתיים 
30-שנות ה, מכון וולקני, פינרר לודוויג "ד



הקדומההפלורהאוסף 

דגימות צמחים מחפירות  3,300-כ•
המייצגות את , טקסונים900-מכ, ארכיאולוגיות

.כל תקופות ההתיישבות הקדומה בישראל
.בהשתמרות יבשהטקסונים300-כ•
כולל המאסף  , בהשתמרות לחהטקסונים180-כ•

הקדום בעולם בהשתמרות זאת  הפליאונטולוגי
).גשר בנות יעקב(שנים 800,000לפני –

שנכחדו מהעולם או  טקסונים14מאסף זה כולל •
.מאזור המזרח התיכון

Nymphoides-תריסניתנימפאית  peltata



שימור
–האוסף הראשי •

בכספות חסינות  
.אש

–האוסף היבש •
20%, בדסיקטור

.16oC, לחות



הטיפול באוסף

טקסונומיםפ עם "סיורי צוות ושת–סיורים להרחבת האוסף •
.ישראלים

ל המקובלים באוספים  "לפי כללי הקטלוג הבינ–קטלוג האוספים •
.ביולוגיים

האתר יכלול גישה לאוספים  , בעבודה–הכנת אתר אינטרנטי •
.כולל מפתחות שנוצרו ושבעבודה, וקדומיםרצנטיים

.וקופסאותפרפרטיםחידוש והחלפת •



תוצרי מחקר
'  פרופ, מרדכי כסלו' פרופ. המחקר שמתבסס על האוסף פורה במיוחד•

.מאמרים בכתבי עת מדעיים250-ותלמידיהם פרסמו עד כה כ, אהוד ויס
).Science, Nature, Nature Genetics, PNAS(מהם בשורה הראשונה 18•



מחקר קיים ועתידי

,  בוטנאים–שיתופי פעולה עם מספר גדול של חוקרים •
.ל"מהארץ ומחו, ארכיאולוגים ובוטנאים ארכיאולוגים

אנו מעודדים  , האוסף פתוח לביקורים ומחקר לכל המעוניין•
.ביקור של קולגות

פוטנציאל  . ישראל כקפסולת זמן ותיבת אוצר–א קדום "דנ•
שינויים אבולוציוניים  , עצום למחקרים בשחזור גנום קדום

וכמקור לגנים אבודים לשיפור  , וכתוצאה מראשית החקלאות
.עתידי של יבולים



ממדי של -תיעוד וחקר תלת, הקמת מרכז לאומי לשימור: הצעה
אוספי הזרעים והפירות

,  האוניברסיטה העברית, מנהלת אוספי הטבע הלאומיים, גל-בר-גילה כחילה' שיתוף פעולה עם פרופ
מכון וולקני, ישראל-מנהלת בנק הגנים של צמחי ארץ, גתי-מיזלישר עינב "ועם ד



המורפולוגיה של 
ולעתים גם , הפרי/הזרע

מאפשרים  , האנטומיה
–להגדיר את מין הצמח 

ראשון  אינדיקטיביזהו כלי 
.במעלה

.מיניים-הבדלים תוך-
.אוכלוסיות-הבדלים בין-

כדי לחקור תחום זה יש  
צורך באוסף שמכסה את 

המקומית ככל  הפלורה
.שניתן

מורפולוגיה ואנטומיה של הזרע בהתאם לעץ האבולוציוני

המורפולוגיה ככלי טקסונומי



חשיבות הקמת המרכז
,  הארצישראליתמהפלורהלמורפולוגיה של זרעים ופירות ארכיון דיגיטלי 1.

.שאינו קיים כיוםגיבוי הכרחי . מהאוספים השונים, צמחי בר ותרבות
יצירת אוספים במרכזי  , מימד-האוספים במדפסות תלתשכפולמאפשר 2.

.מחקר נוספים וימנע מגע ידיים באוספים הנדירים
.יצירת מפתחות ממוחשבים3.

.I הזמן הנכון מבחינת עולם הבינה המלאכותית)Artificial intelligence (
Machine(ולימוד מכונה  Learning.(

.II המקומי והעולמי, שיקדם את תחום הטקסונומיהכלי טקסונומי חדשני  ,
.הביוטהשל כלל 

.IIIשיפור עבודת המעבדה  . קיצור ודיוק משמעותי של הגדרת זרעים ופירות
הגנת  –חקר צמחיה פולשת, בקרת יבוא זרעים: במגוון תחומים משיקים

.  בוטניקה ארכיאולוגית, אגרונומיה-חקלאות, הצומח
.דגש על ידידותיות למשתמש. באתר אוניברסיטאי פתוחתוצרי העבודה 4.



משרות דרושות להקמת המרכז

תשתיות מחקר
.בהליכי קניה, קיים מימון–מימד-סורק תלת•
בבדיקה ובהכנה להגשת מענק לציוד  –ציוד להקמת מעבדת סריקה ועיבוד תמונה •

.בסיסי מוסדי
.באחריות בר אילן–שטח •

.יואל מלמד במשרה מלאה' המשך תמיכה בדר. טקסונומיה1.

.מימד-התמחות טכנולוגית בסריקה והדפסת תלת. הנדסה2.

.או לימוד מכונה/התמחות בבינה מלאכותית ו. מדעי המחשב3.

.וביצירת המפתחות, בקטלוג, תמיכה בסריקות. סטודנט לפי שעות4.



נקודות להמשך
.קביעת תוכנה אחידה לקטלוג האוספים בישראל•
פעילים העוסקים  טקסונומיםאין כמעט , עולם הטקסונומיה בארץ קרס•

.  באורגניזם השלם
.  משימה בלתי אפשרית–כמועמדים למשרה אקדמית טקסונומים•
:  כדי להקים את עולם הטקסונומיה בארץ יש צורך בתכנית ארוכת שנים•

חלקם  (גיוס מרצים –טקסונומיםאוניברסיטאי להכשרת -מערך בין•
.להוראה והדרכה) בפנסיה

.שלישי והבטחת עבודה למתאימים-מלגות לתארים ראשון•
.ל"שליחת חוקרים להשתלמות מוסדות מובילים בחו•
.  לטקסונומיםאוניברסיטאי למשרות קבועות -מימון חוץ•
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