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רשימת האוספים במכון לאבולוציה
עד היום לא התקבל ללא כל מימון 
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וקיטלוגשימור , טיפול שוטף



הועדה להערכה אקדמית של המכון שהתכנסה  •

:קבעה2017בדצמבר 

מוסד ייחודי ומוביל  אנו רואים במכון לאבולוציה "•

להישגים מדעיים  , שזכה למוניטין בין לאומי

ואשר המשך קיומו יהווה נכס משמעותי  , מרשימים

".לא רק לאוניברסיטת חיפה אלא גם מדינת ישראל

מרכזיות המכון לאבולוציה ותרומתו לקהילה המדעית  

ולחברה בארץ ובעולם 



תרבותי המשלב סטודנטים וחברי סגל -מכון בינלאומי ורב:בינלאומיות•

.  דוברי שפות שונות, בני כל הדתות, מכל העולם

מכל העולם  חוקרים ומשלחות , לסטודנטיםהמכון מהווה אבן שואבת •

.במסגרת שיתופי פעולה מחקרייםלביקורים המגיעים 

במוסדות מחקר בארץ  חוקרים 180-כהמכון משתפים פעולה עם חוקרי •

(.רשימה בחוברת המצורפת)ובעולם 

במוסדות נקלטו ( דוקטורנטים ופוסטדוקטורנטים)לשעבר תלמידים 64•

מן המנין ' פרופבארץ ובעולם בדרגות של מרצה בכיר ועד אקדמיים 

(רשימה בחוברת המצורפת)

כחוקרים  נקלטו ( דוקטורנטים ופוסטדוקטורנטים)תלמידים לשעבר 22•

(רשימה בחוברת המצורפת)בארץ ובעולם בכירים במוסדות מחקר 

עלייה במדע של  לקליטת המכון משמש כמרכז : קליטת עלייה במדע•

.חוקרים וסטודנטים עולים חדשים

מרכזיות המכון לאבולוציה ותרומתו לקהילה המדעית  

ולחברה בארץ ובעולם 



The Wild Cereal Gene Bank (ICGB) 

Dr. Tamar Krugman (Curator)
Prof. Tzion Fahima
Prof. Abraham Korol
Prof. Eibi Nevo
Dr. Alex Beharav
Dr. Olga Raskina
Dr. Tami Kiss-Papo

Building a new complex of greenhouse and Gene bank



Wild emmer wheat, Triticum
dicoccoides
Macrogeographic collection from 160
Israeli sites                  
Macro- from Turkey 
Microsites  (Tabigha, Yehudiyya, Amiad, 
Evolution Canyon) 
Wild barley, Hordeum spontaneum
Macro- collection from 68 Israeli sites
Macro- collections from Turkey, Iran, 
Jordan
Microsites (Tabigha, Evolution Canyon 
EC I, Neve Yaar)                                   
Aegilops (10 species)      
Brachypodium stacei and 
hybridum
Avena barbata

The Wild Cereal Gene Bank – ICGB
From Genetic diversity to Crop Improvement

In total >18,000 samples



Distribution of 160 populations of 
wild emmer wheat in Israel



Distribution 68 collection sites 
of wild barley populations in 

Israel



Major publications in Cereal Genomics
International Wheat Genome 
Sequencing Consortium (IWGS)

International Wild Emmer Wheat 
(WEW) Sequencing Consortium

International Barley Genome 
Sequencing  Consortium

Gene cloned from wild emmer 
wheat

Collaborations



מוסד נאמן , מתוך סקר תשתיות לאומיות
אך ללא מימון-הכרה בחשיבות האוסף  



Issac Newton, February 1676: “If I have seen further it is by 
standing on the shoulders of giants”

"ענקיםעל כתפיהם שלשעמדנו הרי זה משום , לראותהרחקנו אם "

(מתוכם מדענים עולים11, פורשים15)דורות חילופי •

, של דגני ברוגנומיקהגנטיקה , החולד העיוור)מוניטין עולמי •

( ביולוגיה חישובית

מותג של אוניברסיטת חיפה–המכון לאבולוציה •

קליטת סגל חדש ובניית מסה קריטית סביב תחומים אלה •

אינטרדיסיפלינריפעולה שיתוף •

מוקדי מחקר ותשתיותבניית •

http://en.wikipedia.org/wiki/Issac_Newton


.
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Wild Lettuce Gene Bank; Dr. Alex Beharav

Map of 60 locations of wild L. aculeata throughout five 
geographical territories and districts of the Israeli flora in 

northern Israel

,(מינים6)דוגמאות1,850כולל-הברחסתאוסף

החסהשללהשבחהראשוניגניםמאגרהמהווה

.התרבותית
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● Surveying, identification, collection,
characterization, conservation

● Species definition
● Taxonomic validation
● Genetic, morphological and phenological diversity
● Identification of putative natural hybrids
● Out-crossing rate
● Disease resistance (Bremia Lactucae)
● Sesquiterpene lactones content
● "Maror”

L. aculeata (right) and L. serriola (left) plants grow naturally side-by-
side in Malkiya, Upper Galilee, Israel (a); F1 natural hybrid L.
aculeata x L. Serriola plants (b, in bags), and segregation F2 family
(c), progenies of individual L. aculeata plant no. 450-3 that were
collected in Zefat, Upper Galilee, Israel



Biotechnology of Medicinal Mushrooms and 
Biodiversity of Fungi, Prof. S.P. Wasser

Dietary Food: 
fruit bodies & mycelia
16 million tons/year 

Dietary Supplements
or Nutriceuticals

כתרביות במעבדה לביוטכנולוגיה של נשמר אוסף הפטריות הרפואיות

מינים שונים מאזורים שונים  2,000האוסף כולל מעל. פטריות רפואיות

מקבוצות טקסונומיות  ( מינים שונים300-זנים מ2000)בארץ ובעולם 

זנים של שמרים 500האוסף כולל מעל , בנוסף. ונישות אקולוגיות שונות

שבודדו מנישות אקולוגיות שונות בישראל ואוסף יחיד במינו של פטריות  

.שמקורן בים המלח



In 1995 IOE started a research project 
dedicated to developing inventory of the 
“Biodiversity of Cyanoprocariotes, Algae and 
Fungi of Israel”.

To date, IOE researchers  published 15 books 
with our results.

1. Cyanoprocariotes and Algae of Continental 
Israel (2000) 
2. Soil Microfungi of Israel (2001)
3. Family Agricaceae of Israel Mycobiota
(2002)
4. Impact of the Family Agaricaceae on 
Nutrition and   Medicine (2004)
5. Fungal Life in the Dead Sea (2003)
6. Lichens and Lichenicolous Fungi of Israel 
(was recently submitted).

Biodiversity of Fungi



The Dead Sea Fungi Biodiversity 
Extremophile Eukaryotic Life
Prof. Eibi Nevo and Tova Perl

• The Dead Sea is an extremely stressful hypersaline environment and a unique 
model for tracking evolutionary dynamics of biodiversity under increasing 
salinity.

• We  demonstrated, based on both seasonal (winter-summer) and turnover of 
fungal species diversity in the last 15 years, decreased from 34 species in 
winter 2000 to 2 species in summer 2015.

• Aspergillus species harbor precious genetic resources for saline crop 
improvement. Developing saline agriculture is critical in a world undergoing 
drastic desertification and salinization. 



Taxonomy, Diversity, Ecology, Biochemistry
of Lichens, and Bio-indication, Dr. Marina 

Temina

Established in 2000, and nowadays includes about 1,200 samples belonging to 

180 species collected in different geographical areas in Israel.

Lichen community on 

limestone at Mount 

Carmel

Lichen community 

on basalt at Golan 

Heights

Lichen community 

on limestone at 

Mount Hermon Lichen community 

on mosaic

pavement at 

Zippori

archaeological site  

Lichen community 

on oak at Upper 

Galilee

Lichen community 

on flint at Negev 

desert

The main goals:

to examine the relationship between environmental conditions and the 

structure and distribution of lichen communities along natural climatic 

gradient in Israel. 

Lichen communities of different regions of Israel



Algal Diversity and Ecology, Dr. Sophia Barinova

Book of 2011

Ecological maps of the Upper Jordan River Basin for 

revealing of water pollution source. 

Colors like in EU scale of risk. A, biotic assessment, B, 

chemic assessment

מים מתוקים  ממקורות ( מינים700)דוגמאות 2853-אוסף האצות 

מקורות המים  על וכולל מידע , מקוטלג, מאופייןהאוסף , בישראל

על  בסיסי מידע מספק ,  (תיאור בתי הגידול, GIS)בישראל כולל 

.  האקולוגיה והאבולוציה של המגוון הביולוגי של אצות מים מתוקים

כבסיס לחיזוק מערכת ניטור איכות המים בישראל על האוסף משמש 

.  י אצות ומיפוי אקולוגי"עביואינדיקציהידי 





More than 4050 fossils of plants and insects
90-170 million years old

International cooperation in works with the fossil plants and 
invertebrate collection of the late Prof. Valentin Krassilov

פליאובוטניםמאובנים4,050כשלייחודיאוסף

המוערךהגיל.רמוןומכתשוהערבהמהנגבואנטומולוגים

.שניםמיליון170-ל90ביןהוא

ביולוגיתאבולוציהעלחשובמידעמספקיםהמאובנים,

'פרופידיעלהוקםזהערךיקראוסף.וגיאולוגיתאקלימית

ועםבחייםבעודוהחלהאוסףקטלוג.ל"זקרסילובולנטין

סופיה'פרופהאוסףאתולסדרלקטלגממשיכהפטירתו

.ברינובה



Total number of specimens: 4055

Localities with specimens:

 1. Jurassic flora of Makhtesh Ramon (220 samples)

 2. Cretaceous flora of Makhtesh Ramon (735 samples),

 3. Cretaceous flora of Makhtesh Qatan (1016 samples),

 4. Cretaceous flora of Makhtesh Gadol (62 samples),

 5. Cretaceous flora of Golan Heights (74 samples),

 6. Late Cretaceous flora and fauna of the Arava Valley, Gerofit (1261 

samples)

 7. Late Cretaceous flora and fauna of the Arava Valley, Qetura (353 

samples)

 8. Cretaceous floras of Morocco, Lebanon and Jordan (74 samples),

 9. Cretaceous floras of India (183 samples)

 10. Cretaceous floras of Spain (30 samples)

 11. Cretaceous floras of China (18 samples),

 12. Other, 29 samples

The fossil plants and invertebrate collection



Drosophila Stock:  Laboratory of Population 
Genetics

Drosophila and human genes possess significant structural and

functional homology. Flies have many orthologous genes

associated with human diseases, providing unique opportunities to

study genetic mechanisms ensuring survival.

על1993בשנתהוקם,(מינים5)דוגמאות600-ככוללהתסיסהזבוביאוסף

גידולבחדריחיכאוסףונשמררשקובצקיניה'ג'ודרקורולאברהם'פרופידי

שמקורוגדולואוסףהנגבועדמהחרמוןדרוזופילהזבוביכוללהאוסף.מתאימים

בגנטיקהרביםייחודילמחקרהמשמשיםאורןנחלשלהמדרונותמשני
.ואבולוציה



לארכיאוזואולוגיהאוסף המעבדה 

עוז-גיא בר' פרופ

ראש החוג לארכיאולוגיה

המעבדהשלהמשווהבאוסףח"בעשלדי

.חיפהבאוניברסיטתלארכאוזואולוגיה

Inventory
includes:
350 mammals
200 birds,
100 reptiles
250 fish
50 amphibians
100 mollusk 
shells.

Future Plans:
• Continue collection and expansion 
• setting up of an online catalogue
• 3D digitization of the specimens 
• Mapping ancient biodiversity of Israel 

onto a GIS database 



אוסף שלדים של ליווייתנאים 

ר דני כרם"ד

100 individuals, belonging to
members of 11 cetacean species

Future Plans:
1. Better facilities to maintain the collection.
2. Expand the collection.
3. Prepare a catalogue of the items.
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ועדת אוספים לאומיים

Happy New Year 
2019


