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אגף פרחים 
והנדסת הצומח מינהל המחקר החקלאי



צמחים חסכני מים הם צמחים הגדלים בגן ומסתפקים בכמות המשקעים השנתית הממוצעת בתוספת 
השקיה מעטה יחסית. בשנת 1993 פורסמה לראשונה רשימה של כ-500 צמחי נוי חסכני מים, צמחים 
נאים הגדלים ומתפקדים היטב בגנים, וכמות המשקעים השנתית אשר לה הם נזקקים היא 200 מ”מ 
לפחות בממוצע רב-שנתי. רשימה זו הופיעה בחוברת ובאתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר. המידע נאסף באמצעות תצפיתנים וגננים מתנדבים מחלקות אקלום ברחבי הארץ ואומת על ידי 

ועדת אקלום לצמחי נוי שליד תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים. 
הצמחים חסכני המים נחלקים ל-3 קטגוריות עיקריות מבחינת צריכת המים שלהם: 

 
צמחים שלאחר התבססותם אינם זקוקים לתוספת השקיה   

צמחים שלאחר התבססותם זקוקים לתוספת של כ-100 ליטר למ”ר )100 מ”מ(, מקדם 0.1  

צמחים שלאחר התבססותם זקוקים לתוספת של כ-200 ליטר למ”ר )200 מ”מ(, מקדם 0.2  

כמה להשקות? כמות המים וחלוקת המנה מותנית באיזור האקלימי ובסוג הקרקע. ובכל זאת ניתנת 
להלן המלצה כללית לחלוקת המים במשך הקיץ. 

צמחים שסימולם  יש לחלק את מנת המים המומלצת ל- 2-3 פעמים בקיץ בחודשים מאי, יוני, יולי 
ואוגוסט.

צמחים שסימולם  יש לחלק את מנת המים המומלצת ל- 4-5 השקיות בקיץ בחודשים אפריל, מאי, 
יוני, יולי ואוגוסט   

בעוד שגינה שבה  לדונם,  כ-600-400 מ”ק לשנה  צורכת  גינה ממוצעת באזור המרכז  לשם השוואה: 
צמחים חסכני מים צורכת, מלבד כמות הגשמים השנתית, כ-200-50 מ”ק לדונם תוספת השקיה. 

רגיל את  כי בשנתיים-שלוש הראשונות לאחר שתילת הצמחים מומלץ להשקות באופן  לזכור  חשוב 
הצמחים כדי לאפשר את התבססותם התקינה בגן. 

במהלך  נאים  מופעים  בעלי  נוי  צמחי  אלא  קקטוסים  ואינם  שורדים  צמחים  אינם  מים  חסכני  צמחים 
השנה כולה העשויים לפאר כל גינה ולהפחית את צריכת המים שלה. ניתן לקיים גינה העשויה כולה 
צמחים חסכניים במים, כמו כן ניתן ומומלץ לשלבם בגינה עם צמחים צרכני מים, כמובן שבאופן מושכל 

ובאמצעות מערכת השקיה נכונה. 
בחוברת זו ריכזנו 80 צמחים מתוך כ- 500 הצמחים המוכרים 
כצמחים חסכני מים. בחרנו צמחים המייצגים קבוצות שונות: 
עצים, שיחים ועשבוניים, בעלי מופע עלים, פריחה, גזע ופרי.  
סדר הופעת הצמחים בכל קבוצה הינה לפי סדר א-ב עברי. 

ורשות  גוף  ולכל  מקצועי  או  פרטי  גנן  לכל  ממליצים  אנו 
והן  במים  הן  ולחסוך  בגן  אלו  בצמחים  בשימוש  להרבות 

בהוצאות אחזקת הגינה.
נשמח לקבל הערות והצעות נוספות.

סימה קגן וישראל גלון     

מקורות:
גלון ישראל וחב’ )2000,1994( צמחים חסכניים במים - 

אפיון תכונות וחלוקה לקבוצות שימוש בגן. 
בהוצאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 78 ע”מ

)חוברת, דיסק, קובץ באתר(.
 www.agri.gov.il/he/pages/7.aspx -  האתר של סימה

כתיבה: ישראל גלון, סימה קגן
צילומים: ישראל גלון, סימה קגן, אסתר כץ, פבלו צ’רקסקי

עריכה לשונית: עדי סלוניקו
עיצוב גרפי: אסתר כץ - קורנית עיצובים

תשע”ו, 2016
תודה לצוות תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים אביגיל הלר, יוסי בן-שחר, 

רונזה אמרה ולילך רובין על עזרתם בבחירת הצמחים ומבנה החוברת

תוכן

1עצים

15שיחים

56מטפסים

59סוקולנטים

67עשבוניים
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איקליפטוס חרוק
Eucalyptus  platypus 

Myrtaceae  משפחה: הדסיים

מוצא: דרום מערב אוסטרליה
גובה: 8 מ’
קוטר: 6 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה גלדנית מבריקה, 
תפרחות צהובות 

תנאי גידול: שמש מלאה 
תאור: שיח גדול, עץ קטן )הדומה לער אציל(, נוף 

מעוגל צפוף עד הקרקע, פורח במאי, צ�פני 
שימוש מומלץ: רקע, חסימה, שובר רוח 

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
מינים נוספים: קיימים בארץ כ-200 מיני 

איקליפטוס; עצים גדולים וקטנים במגוון מועדים 
וצבעי פריחה, רובם צ�פניים

צריכת מים

עצים
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מוצא: טורקיה, פרס עד יפאן
גובה: 8 מ'

קוטר: 10 מ'
איברים דקורטיביים: צמרת סוככנית; עלווה עדינה דמויית שרך; 

פריחה ורודה שופעת 
תנאי גידול: שמש מלאה 

תאור: עץ נמוך ורחב, צמרת כיפתית, נשיר, פריחה בקיץ
שימוש מומלץ: כבודד, עץ רחוב, לגינה קטנה ולפטיו, עץ צל 

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, למעט הבקעה והערבה, מצטיין בהר הגבוה 
מינים נוספים: המין אלביציה צהובה, גדול ובעל שורשים תוקפניים: 

מתאים בעיקר לחורשות ולמדשאות גדולות

אלביציה ורודה 
Albizzia julibrissin

משפחה: קטניתיים )שיטיים(
Fabaceae

עצים
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בולוסנתוס נאה
Bolusanthus speciosus

Fabaceae  משפחה: קטניתיים

מוצא: זמביה, אנגולה ודרום אפריקה
גובה: 10 מ’
קוטר: 7 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה עדינה, פריחה בצבע סגול לילך, גזע 
מחורץ

תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל
תאור: עץ בינוני נשיר, אוורירי, צר נוף ומעט בכותי; ניתן לגדל על 

כמה גזעים; גדל לאט; פריחה קצרה מרשימה דמויית ויסטריה 
באשכולות שמוטים באביב לפני הלבלוב

שימוש מומלץ: בחורשה, כבודד, עץ רחוב, לגינה קטנה ולפטיו
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, למעט אזור ההר הגבוה צריכת מים

עצים
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חמרופס נמוך 
Chamaerops humilis

Arecaceae  משפחה: דקליים

צריכת מים

מוצא: חופי הים התיכון, איטליה, ספרד, פורטוגל, מרוקו
גובה: 5-3 מ'
קוטר: 6-3 מ'

איברים דקורטיביים: עלים דמויי מניפה, כמה גזעים שעירים בגובה 
משתנה, היוצרים מופע דמוי חנוכייה

תנאי גידול: שמש מלאה וחצי צל 
תאור: דקל נמוך, המתפצל מהקרקע לגזעים אחדים, חסון ואיטי 
בגידולו; עלים בצבע ירוק-אפור; פטוטרת העלים ארוכה וקוצנית; 

תפרחת צהובה בקיץ; פרי קישוטי כתום-חום; עמיד לקור ולרוחות. 
מומלץ לעיצוב על מספר גזעים

שימוש מומלץ: כבודד, כעץ פיסולי, רקע בקבוצה, להסתרה, לגינת 
גג, למכל, גינה ים-תיכונית, גינה קטנה, פטיו וליד בריכה

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

עצים
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טבבויה איפה 
Tabebuia impetiginosa )Handroanthus(

Bignoniaceae   משפחה: בגנוניים

מוצא: פרגוואי וארגנטינה
גובה: 8 מ’

קוטר: 6-4 מ’
איברים דקורטיביים: פריחה ורודה בסוף החורף, 

לפני הלבלוב; עלה מאוצבע
תנאי גידול: שמש מלאה

תאור: עץ בינוני נשיר מותנה, בעל פריחה בולטת, 
תורם צל אוורירי

שימוש מומלץ: עץ חובה לגינה הקטנה הודות לצל 
האוורירי שהוא מקנה, עץ ראווה, עץ רחוב, לחורשות

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
מינים וזנים נוספים: הזן טבבויה 'סנטה ברברה' - 

הריבוי בהרכבה

צריכת מים

עצים
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כליל החורש 
Cercis siliquastrum

Fabaceae )Casalpiniaceae(  )משפחה: קטניתיים )כליליים

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ
גובה: 10-8 מ’
קוטר: 8-6 מ’

איברים דקורטיביים: פריחה בצבע ורוד לילכי; הפרי תרמיל 
שטוח חום-שחור 

תאור: שיח או עץ נמוך-בינוני, ניתן לעיצוב על גזעים אחדים או 
על גזע בודד; נחשב ממבשרי האביב; הפריחה המרשימה מופיעה 

בסוף החורף, לפני הלבלוב, על הענפים והגזע; העלים דמויי 
כליה; הפרי קישוטי ומופיע בסתיו ובחורף; רגיש למזיק סס הנמר
שימוש מומלץ: כבודד או בקבוצה, ליער ולחורשה, כעץ רחוב, 

לגינה הביתית ובמיכל      
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט לבקעה ולערבה  

מינים וזנים נוספים: קיימים זנים רבים המורכבים במשתלות 
במגוון צבעים. כמו כן, קיים מין כליל קנדי בעל פריחה ורודה, וזן 

צריכת מיםעם עלים אדומים.

עצים
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לגרסטרמיה הודית 
Lagerstroemia indica

Lythaceae   משפחה: כפריים

מוצא: אסיה הדרומית והמזרחית וצפון אוסטרליה
גובה: 10-8 מ’; קוטר: 8-6 מ’

איברים דקורטיביים: פריחה במגוון צבעים ]ורודה, ארגמנית, 
לבנה ועוד[, גזע ציורי, פרי הלקט חום שחור 

תאור: שיח עץ בינוני, זקוף, נשיר, גדל מהר, ניתן לגידול על 
גזעים אחדים או על גזע מרכזי; הפריחה המרשימה מופיעה 
באביב ובקיץ בקצות הענפים במגוון צבעים; הלקטי הפירות 

מופיעים במהלך הקיץ, הסתיו והחורף; הגזע מרשים וחלק, 
בצבע לבן-ורוד עם כתמים ציוריים. מומלץ להשתמש בזנים 

העמידים לקימחון 
שימוש מומלץ: כבודד או בקבוצה, עץ פורח, גינה קטנה, עץ 

רחוב, גינת גג, פטיו, שיח להסתרה 
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ  

מינים וזנים נוספים: קיימים זנים ומכלואים רבים עמידים 
לקימחון צריכת מים

עצים
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צריכת מים

סופורה אמריקאית 
Sophora secundiflora

Fabaceae  משפחה: קטניות

מוצא: טקסס, ניו-מקסיקו וצפון מקסיקו
גובה: 8-5 מ’

קוטר: 3 מ’
איברים דקורטיביים: עלים מורכבים ומבריקים בצבע 

ירוק כהה; פריחה ריחנית בצבע סגול באביב
תנאי גידול: שמש מלאה; חצי צל

תאור: עץ קטן או שיח גדול ירוק-עד, הגדל לאיטו; 
העלים מורכבים, 9-7 עלעלים; הפריחה קצרה באביב 

המוקדם, הפרחים ערוכים באשכולות שמוטים המזכירים 
את פריחת הויסטריה, אך קטנים יותר

שימוש מומלץ: עץ קטן, צמח ראווה, בחזית בית, צמח 
מיכל, בגג בית ובפטיו

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

עצים
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מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ
גובה: 10-6 מ'
קוטר: 8-4 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה מבריקה, כהה, גלדנית וריחנית; פרי 
קישוטי 

תנאי גידול: שמש מלאה, צל  
תאור: שיח-עץ צפוף, מרובה גזעים, דו-ביתי )עץ זכרי ועץ נקבי(; 

העלווה גדולה וגלדנית; הפריחה לבנה-ירקרקה באביב; הפרי ענבה 
כמו זית, המבשיל בצבע שחור בסתיו; מצטיין באזור ההר; מגיב מצוין 

לגיזום; ניתן לעצבו כעץ על מספר גזעים או גזע אחד; נתקף בכנימות 
רכות ובכנימות מגן, במיוחד בעודפי מים; עליו משמשים לבישול 

ולכבישת שימורים  
שימוש מומלץ: כבודד או בקבוצה, עץ קטן-בינוני, מתאים לחורשה, 

צמח תבלין וריח, למכל, לגדר טבעית או גזומה ולפטיו
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט לבקעה ולערבה

ער אציל )עלי דפנה(
Laurus nobilis

Lauraceae  משפחה: עריים

עצים
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פיטוספורום גלוני
Pittosporum undulatum

Pittosporaceae  משפחה: פיטוספוריים

מוצא: אוסטרליה
גובה: 8 מ’
קוטר: 5 מ’

איברים דקורטיביים: עלים גילדניים גליים ומבריקים 
בצבע ירוק כהה; פרחים לבנים, קטנים וריחניים

תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל
תאור: עץ קטן ירוק-עד בעל קצב צימוח איטי ומופע 

צנוע; הצימוח לעתים בעל אופי שיחי; צורת הנוף 
עגולה; העלווה צפופה ומקנה צל איכותי; הפריחה 

באביב, על אשכולות בקצות הענפים; לפרחים ריח 
משכר ועז שקשה לעמוד בפניו.

שימוש מומלץ: עץ קטן בפטיו, בגן ובצדי כביש; 
מתאים גם בקבוצת עצים בחורשה, למיכל ועל גג בית

התאמה לאזורי הארץ: רוב אזורי הארץ, למעט 
הבקעה והערבה

עצים
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קטלב משונן ‘קומפקטי’
Arbutus unedo ‘Compacta‘
Ericaceae  משפחה: אברשיים

מוצא: אסיה הקטנה, דרום אירופה, דרום-מערב אירלנד, הרי צפון אפריקה 
המערבית

גובה: 5-3 מ’
קוטר: 3-2 מ‘

איברים דקורטיביים: צימוח צפוף; עלים גילדניים ירוקים; פריחה לבנה; פירות 
אדומים, אכילים בחורף 

תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל
תאור: עץ קטן ירוק-עד; עמיד לרוחות ולטמפרטורות נמוכות; קליפת הגזע 

מחוספסת וצבעה חום; נוטה לפתח כמה גזעים; הפרחים ערוכים במכבדים; 
הפרח דמוי כד הפוך וצבעו לבן; הפריחה חלה בסוף הסתיו ובחורף, ולאחריה 

מתפתח פרי ענבה המזכיר תות-שדה; הפרי מבשיל בחורף על פרחים מהשנה 
הקודמת, ולכן נראים בחורף על העץ פרחים ופירות בו-זמנית

שימוש מומלץ: כעץ בודד בגינה קטנה או בקבוצת עצים, צמח ראווה בכניסה 
לבית, ליד ברכת שחייה, במיכל גדול על גג הבית

התאמה לאזורי הארץ: מרבית האזורים, למעט הערבה. מצטיין בהר הגבוה

עצים
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מוצא: צפון החוף המזרחי של אוסטרליה
גובה: 8-6 מ'

קוטר: 6 מ'
איברים דקורטיביים: הפריחה אדומה; הפרי הלקט מעוצה 

תנאי גידול: שמש מלאה  
תאור: עץ קטן-בינוני ירוק-עד; צמח חסון, צופני ומושך 

דבורים; ענפים בכותיים; עלווה אזמלנית מבריקה בצבע ירוק-
אפור; הפריחה היא קבוצת פרחים אבקניים דמויית מברשת 
לניקוי בקבוקים, באביב; הפרי הלקטים בצבע חום הנשארים 

על הענף במשך שנים אחדות    
שימוש מומלץ: עץ קטן, כבודד או בקבוצה; חורשה, עץ 

רחוב, לגידול במיכלים, הסתרה  
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט לאזור ההר הגבוה

מינים וזנים נוספים: קיים מגוון מינים וזנים הדומים 
במופעיהם: מינים בעלי מופע עצי הם קליסטמון אדום 

וקליסטמון 'קינגס פארק'; זן נמוך יחסית הוא קליסטמון 
הנצרים 'קפטן קוק' - זן קומפקטי ומרשים

קליסטמון הנצרים
 Callistemon viminalis

Myrtaceae   משפחה: הדסיים

צריכת מים

עצים
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קרומיה הדורה
Karomia speciosa

Lamiaceae   משפחה: שפתניים

מוצא: דרא”פ, מוזמביק ואפריקה 
הטרופית

גובה: 5 מ’
קוטר: 3 מ’

איברים דקורטיביים: עלים דמויי 
משולש; פריחה ממושכת בצבע ורוד

תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל
תאור: שיח או עץ רב-גזעים בעל 

צימוח זקוף; מומלץ לעצבו כעץ; נשיר 
מותנה; הפריחה טרמינלית בקצות 

הענפים, מתחילה באביב ונמשכת כל 
הקיץ והסתיו; כותרת הפרח בצבע 
סגול; גביע הפרח בצבע ורוד, ועם 

הזדקנותו הופך צהוב-קרם; עלי הגביע 
הוורודים מופיעים ראשונים, ומתוכם 
מופיעה כותרת הפרח הסגולה; עלי 

הגביע נשארים על השיח במשך 
שבועות אחדים לאחר נשירת הפרח  

שימוש מומלץ: עץ פורח בגינה קטנה, 
בשיחייה ובחורשה קטנה, כצמח בודד 

בכניסה לבית או על רקע של קיר 
הבית, מתאים גם לגידול במיכלים 

גדולים על הגג 
התאמה לאזורי הארץ: מרבית 

האזורים, למעט ההר הגבוה

צריכת מים

עצים
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רימון מצוי
Punica granatum

Lythraceae   משפחה: כופריים

מוצא: אירן עד ההימליה 
גובה: 4-2 מ’
קוטר: 3-2 מ’

איברים דקורטיביים: לבלוב 
אדמדם בסוף החורף; פריחה 

אדומה באביב; פרי אדום ואכיל 
בסתיו; השלכת בגוני צהוב בתחילת 

החורף
תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל
תאור: שיח גדול, עץ קטן ונשיר, 

שהפך לחלק מהנוף המקומי; 
הפריחה בולטת; הפרי קישוטי 

ואכיל; הלבלוב, הפריחה והנשירה, 
המשתנים במשך עונות השנה, 

מעניקים לגן תחושה של תנועתיות; 
צמחי הרימון מאריכי ימים, מתאימים 

לנוף הישראלי ומשתלבים בו
שימוש מומלץ: בבוסתן, כצמחי 

גדר, לאורך מבני ציבור לשם טשטוש 
המבנה, כצמח בודד בגן, מעוצב 

כעץ, לגידול במכלים ועל גגות
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

מינים וזנים נוספים: זני גינון שאינם 
 ‘Nochi Shibori‘ ;חונטים פרי
- פרח מלא בצבע אדום זוהר; 

‘California Sunset‘ - פרח מלא 
בצבע כתום עם פסים בצבע צהוב; 

‘Toyosho‘ - פרח מלא בצבע 
אפרסק, החונט פרי קטן שאינו 

אכיל; זן ננסי צריכת מים

רימון, פרח מלא, אדוםרימון, פרח מלא, כתוםרימון, זן ננסי - צבעי שלכת

עצים



אבליה גדולת-פרחים
Abelia grandiflora 

Caprifoliaceae   משפחה: יערתיים

מוצא: סין
גובה: 2 מ’

קוטר: 1.5 מ’
איברים דקורטיביים: עלווה ביצנית מחודדת ורעננה 

בצבעי ברונזה; פריחה ריחנית, פעמונית, לבנה-ורודה בקיץ
תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי

תאור: שיח בינוני ירוק-עד, גדל בקצב בינוני, מושך 
פרפרים וצופיות, ענפיו גמישים. מומלץ לקצר ולדלל 

ענפים בודדים עד הקרקע באביב 
המוקדם 

שימוש מומלץ: גדר חיה טבעית, 
כבודד ובקבוצה

התאמה לאזורי הארץ: כל 
הארץ, למעט בקעה וערבה. 

מצטיין בהר הגבוה

15

שיחים
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אלת המסטיק 
Pistacia lentiscus

Anacardiaceae   משפחה: האלתיים

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ 
גובה: 3-2 מ’
קוטר: 2.5 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה מנוצה, ביצנית, 
כהה וצפופה; לבלוב אדמדם בסתיו; פרי 

אדום-שחור
תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי 

תאור: שיח גדול ירוק-עד, גדל בקצב בינוני 
במגוון קרקעות ואקלים; דו-ביתי; עמיד לרסס 

ים קו ראשון; שונות רבה בין הזרעים
שימוש מומלץ: כבודד או במיכל, כיסוי שטח, 
מניעת סחף, ייצוב מדרונות, גדר חיה טבעית 

או פורמלית, ניתן לעיצוב כעץ קטן
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

צריכת מים

שיחים
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צריכת מים

ארמופילה מוכתמת ‘ורוד’ 
Eremophila maculata ‘rosea‘

Scrophulariaceae   משפחה: לועניתיים

מוצא: אוסטרליה
גובה: 1 מ’

קוטר: 1.0-0.5 מ’
איברים דקורטיביים: פרחים בצבע ורוד המנוקדים בלוע הפרח; צימוח 

קומפקטי צפוף
תנאי גידול: שמש מלאה

תאור: שיח ירוק-עד בעל עלים סרגליים; הפריחה צ�פנית ומושכת דבורים, 
באביב; נחשב מין נפוץ בגינון 

שימוש מומלץ: מצטיין במיוחד בגינות באזורים מדבריים, לצדי דרכים, 
במסלעות ושיחיות בגינון ציבורי

התאמה לאזורי הארץ: מרבית הארץ, למעט השפלה והחוף. רגיש ללחות 
אוויר גבוהה

מינים וזנים נוספים: בסוג יש יותר מ-200 מינים, כולם מאוסטרליה. קיים זן 
נוסף שפריחתו בצבע צהוב, וזן שרוע

שיחים
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ארמופילה ענפה 
Eremophila polyclada

Scrophulariaceae   משפחה: לועניתיים

מוצא: מזרח אוסטרליה
גובה: 1 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: פרחים לבנים באביב, 
בקיץ ובסתיו; מבנה שיח עגול כדורי
תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי

תאור: שיח ירוק-עד, בעל פריחה לבנה 
צ�פנית המושכת דבורים

שימוש מומלץ: גינון ציבורי, צדי כבישים 
ומדרונות, מניעת סחף ואחזקה נמוכה, אינו 

דורש טיפולי גיזום
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

שיחים
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בוהיניה לבידה 
Bauhinia tomentosa

Fabaceae   משפחה: קטניתיים

מוצא: אפריקה הטרופית
גובה: 3-2 מ’

קוטר: 3 מ’
איברים דקורטיביים: פריחה 

צהובה דמוית פעמון סגור למחצה, 
בקיץ ובסתיו; עלים בעלי שתי 
אונות דמויות כליה בצבע ירוק

תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי
תאור: שיח גדול, נשיר בחורף 

בתנאי הארץ; הענפים בעלי אופי 
צמיחה קשתי; הפרחים שמוטים 

כלפי מטה ובולטים על השיח 
שימוש מומלץ: שיח מעוצב על 
גזע, כעץ קטן, במסלעה כצמח 

לא מעוצב, צמח מסתור בגן, לצדי 
דרכים

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

שיחים
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בן-עוזרר דלקורי 
Rhaphiolepis delacouri

Rosaceae  משפחה: ורדיים

מוצא: הכלאה בין המין בן-עוזרר סוככני למין 
בן-עוזרר הודי
גובה: 1.5 מ’
קוטר: 1 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה גילדנית וצפופה; 
פריחה לבנה או ורודה, באביב; פירות בצבע כהה 

המקשטים את השיח בסתיו ובחורף
תנאי גידול: צל, חצי צל ושמש מלאה

תאור: שיח ירוק-עד, צימוח צפוף וקצב גידול 
איטי; פריחה צ�פנית המושכת דבורים; פרי 

קישוטי בסתיו ובחורף
שימוש מומלץ: שיח ירוק-עד למסלעה, כיסוי 

שטח, ערוגה פורחת, גדר תוחמת, פטיו
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, למעט הבקעה 

והערבה. בנגב מומלץ לשתול בצל, ובשפלה 
הפנימית - בחצי צל

מינים נוספים: בן-עוזרר סוככני ובן-עוזרר הודי

בן-עוזרר הודי

בן-עוזרר סוככניבן-עוזרר סוככני

בן-עוזרר הודי

שיחים
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בקריס הכדורים ‘פיג’ן פוינט’
Baccharis pilularis ‘Pigeon Point‘

Compositae   משפחה: מורכבים

מוצא: קליפורניה
גובה: 1.0-0.5 מ’

קוטר: 4-2 מ’
איברים דקורטיביים: עלים קטנים ועגולים; גדל 

בצורת כריות ירוקות רעננות
תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי

תאור נוסף: צמח כיסוי משתרע, סלקציה זכרית 
שאינה מייצרת פירות וזרעים, מתפשט לרוחב 

ומשתרש במפרקים
שימוש מומלץ: צמח לכיסוי שטחים, לשתילה 

במדרונות, באיי תנועה, בכניסות ליישובים 
ובגינות ציבוריות; מצטיין בקו ראשון מהים 

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
מינים נוספים: בקריס ‘סטארן’, שיח גדול ירוק-

עד, מהווה תחליף מעולה לאוג חרוק בגינה קטנה

צריכת מים

בקריס ‘סטארן‘

שיחים
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ברזילי נאה ‘מגוון’ 
Metrosideros kermadecensis ‘variegata‘

Myrtaceae  משפחה: הדסיים

מוצא: ניו-זילנד
גובה: 5-3 מ’
קוטר: 3-2 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה מגוונת בצבע לבן וצהוב; פריחה 
אדומה 

תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל, צל
תאור: שיח בינוני-גדול וצפוף, ירוק-עד, גדל בקצב איטי, פריחה 

מיוחדת בחורף ובאביב, מתאים לקרבת חוף ים, ניתן לעצב כעץ קטן 
שימוש מומלץ: כבודד, בקבוצה או במיכל, גדר טבעית או 

פורמלית, לגינת גג ופטיו, פיסולי, עץ קטן  
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, למעט אזור ההר הגבוה ואזור 

הרגיש לקרה
מינים וזנים נוספים: המין ברזילי נאה בעל עלווה ירוקה מבריקה 

צריכת מיםומופעים הדומים לזן ברזילי נאה ‘מגוון’

ברזילי הדור

שיחים
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בת-עופרית חבשית 
Ceratostigma abyssinicum

Plumbaginaceae   משפחה: עופריתיים

מוצא: צפון-מזרח אפריקה, קניה וסודן
גובה: 1 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: פרחים בצבע תכלת 
זוהר בולטים במיוחד; קרקפות הפריחה 

בגוון אדמדם לפני פריחתן; בסתיו העלים 
נצבעים אדום-כתום, ונותרים על השיח עד 

תחילת האביב
תנאי גידול: חצי צל ושמש מלאה

תאור: שיח מעוצה בבסיסו, בעל מופע 
ים-תיכוני, הפריחה נמשכת מהאביב ועד 

סוף הסתיו. נוטה להצמיח ענפי מים מאזור 
בית השורשים, וכך ניתן לחדשו אחת לכמה 

שנים.
שימוש מומלץ: ערוגה פורחת, גן ים-תיכוני, 

צמח גבול, למסלעה
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

צריכת מים

שיחים
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גרווילאה זיתית
Grevillea olivacea

Proteaceae   משפחה: פרוטאיים

מוצא: מערב אוסטרליה
גובה: 3 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: עלים דמויי זית; תפרחת 
בצבע צהוב חיוור

תנאי גידול: שמש מלאה 
תאור: שיח גדול וצפוף, הדומה לזית; פריחה 

מיוחדת בסוף החורף; חסון וגדל בכל התנאים
שימוש מומלץ: כיסוי שטח, מניעת סחף, ייצוב 

מדרונות, גדר טבעית, הסתרה
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

מינים וזנים נוספים: קיימים מיני גרוויליאה 
וזנים שונים במגוון צורות וצבעי פריחה, קיים 
זן עם פרח אדום כולם חסכני מים, ולעתים 

רגישים לעודפי השקיה ולקרקעות גיריות

צריכת מים גרווילאה זיתית ‘גילת‘

שיחים
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גרווילאה תלמן ‘ריי’ 
Grevillea thelemanniana ‘Ray‘
Proteaceae   משפחה: פרוטאיים

מוצא: מערב אוסטרליה
גובה: 1 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: פרחים בולטים בצבע אדום; עלים גזורים בצבע ירוק כהה
תנאי גידול: שמש מלאה 

תאור: שיח צפוף במבנה כדורי; פריחה ממושכת החל מהסתיו, במשך החורף ועד האביב
שימוש מומלץ: כיסוי שטח, מניעת סחף, ייצוב מדרונות, בצדי דרכים

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ  
מינים וזנים נוספים: קיימים מיני גרוויליאה וזנים שונים במגוון צורות וצבעי פריחה, כולם חסכני מים, 

ולעתים רגישים לעודפי השקיה ולקרקעות גיריות

צריכת מים

שיחים
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דודונאה ‘דרור’ 
Dodonaea ‘Dror‘

Sapindaceae   משפחה: סבונניים

מוצא: מיכלוא גנני, זן פטנט רשום
גובה: 3 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה קישוטית 
בצבע ארגמן-בורדו בכל חודשי הסתיו 

והחורף, וירוקה בקיץ; העלים גזורים ובעלי 
אונות.

תנאי גידול: שמש מלאה
תאור: שיח זקוף, בעל צימוח צפוף ומלא 
עד גובה פני הקרקע, אינו מקריח בחלקיו 
הנמוכים; משנה את צבעי העלווה בחורף 

לבורדו; אינו פורח; עמיד לוונדליזם
שימוש מומלץ: גדר חיה, גדר מפרידה, 

לאורך שביל, הסתרה
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

מינים וזנים נוספים: דודונאה דביקה 
‘ארגמני’, דודונאה ‘דנה’

צריכת מים

דודונאה  ‘דנה‘דודונאה דביקה ‘ארגמנית‘דודונאה דביקה

שיחים



27

דק-פרי ‘אורנג’ ג’ובלי’ 
Tecoma ‘Orange Jubilee‘

Bignoniaceae   משפחה: ביגנוניים

מוצא: מיכלוא גנני 
גובה: 4 מ’
קוטר: 3 מ’

איברים דקורטיביים: פריחה שופעת בצבע כתום 
במרבית חודשי השנה; עלים מנוצים ירוקים

תנאי גידול: שמש מלאה וחצי צל
תאור: שיח גדול המצמיח בבסיסו ענפים זקופים וענפי 

משנה בעלי צימוח באופי בכותי; פריחה שופעת המושכת 
צופיות

שימוש מומלץ: שיחייה, גדר חיה, גדר מפרידה, צמח 
מסתור או כעץ קטן המעוצב על גזע 

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
מינים וזנים נוספים: דק פרי 

זקוף, דק פרי ‘גולדסטאר’, דק פרי 
‘סתריה’ דק פרי זקוף

שיחים
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הדס מצוי  
 Myrtus communis

Myrtaceae  משפחה: הדסיים

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ
גובה: 4-3 מ'

קוטר: 2 מ'
איברים דקורטיביים: עלווה ירוקה כהה, מבריקה וארומטית; 

פריחה לבנה; פרי קישוטי בצבע כחול, שחרחר או לבן 
תנאי גידול: שמש מלאה, צל חלקי או צל מלא

תאור: שיח גדול וצפוף; פריחה נאה וריחנית באביב; מופע 
הפרי מושך ציפורים בסתיו; עמיד לזיהום אוויר ולתנאי 

אקלים קיצוניים; מגיב מצוין לגיזום 
שימוש מומלץ: כבודד או בקבוצה, גדר טבעית או גזומה, 

רקע והסתרה, מתאים למיכלים, צמח ריחני, אחד מארבעת 
המינים, שימוש רפואי 

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
מינים וזנים נוספים: קיים זן קומפקטי 
 )Tarentina( 'הדס מצוי 'קטן עלים -

- צפוף עלווה ועלים קטנים; מוצלח 
מאוד. כמו כן, יש זן בעל עלים מגוונים 

צריכת מים

הדס מצוי ‘מגוון‘

הדס מצוי ‘קטן עלים‘

שיחים
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הטרומלס קטלבי 
Heteromeles arbutifolia

   Rosaceae   משפחה: ורדיים

 מוצא: קליפורניה ובאחה קליפורניה
גובה: 7-5 מ’ 
קוטר: 5-4 מ’

איברים דקורטיביים: פרי דמוי ענבה בצבע אדום, הנשאר 
על השיח כל החורף; פריחה לבנה באביב; עלים גלדניים 

דמויי קטלב, ירוקי-עד
תנאי גידול: שמש מלאה

תאור: שיח גדול בעל צימוח צפוף; פריחה צ�פנית, המושכת 
דבורים, באביב; הפרי מקבל צבע אדום ובולט בסתיו ונשאר 

על השיח כל החורף 
שימוש מומלץ: לשיחייה בגן גדול, גדר טבעית, צמח מסתור 

או מעוצב על גזע אחד או על כמה גזעים, כעץ קטן-בינוני
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, מצטיין בהר הגבוה

צריכת מים

שיחים
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מוצא: גנני
גובה: 2 מ’

 קוטר: 2 מ’
איברים דקורטיביים: שיח ירוק-עד; צימוח קומפקטי, ועלים 

בצבע ירוק זית
תנאי גידול: שמש מלאה

תאור: שיח בינוני ומסועף, קצב צימוח איטי, אינו פורח וללא פרי
שימוש מומלץ: גינה ים-תיכונית, למסלעה, לשיחייה, לאיי תנועה, 

כצמח כיסוי וכחלופה  לערערים
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

מינים וזנים נוספים: מגוון זנים של זית אירופי צריכת מים

זית אירופי 'ליטל אוליי'  
Olea europaea ‘Little Ollie‘

Oleaceae  משפחה: זיתיים

שיחים
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חבושית פרנשט
Cotoneaster franchetii

Rosaceae  משפחה: הוורדיים

מוצא: מערב סין, טיבט
גובה: 3 מ'

קוטר: 2-1.5 מ'
איברים דקורטיביים: אשכולות של פרי כדורי כתום; עלווה 

אפורה המאדימה מעט בחורף; פריחה לבנה 
תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי 

תאור: שיח גדול וזקוף, בעל ענפים קשתיים; פריחה 
אביבית נאה; אשכולות של פרי כתום בסתיו ובחורף, מושך 

ציפורים 
שימוש מומלץ: כבודד, בקבוצה, גדר טבעית, הסתרה, 

גינה ים-תיכונית  
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, למעט נגב וערבה, 

מצטיין בהר הגבוה
מינים נוספים: חבושית דמר )"כפר 

הנשיא"( וחבושית נלחצת - צמחי 
כיסוי נמוכים

חבושית נילחצת

שיחים
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יוסטיציה משובלת
Justicia spicigera

Acanthaceae משפחה: קוצציים 

מוצא: ממקסיקו עד דרום קולומביה
גובה: 1 מ’

קוטר: 2-1 מ’
איברים דקורטיביים: פריחה בצבע כתום-

תפוז, הפריחה חלה מהאביב עד סוף הסתיו; 
עלים בעלי מרקם קטיפתי בצבע ירוק בהיר; 

מופע רב-שנתי יציב
תנאי גידול: צל, צל חלקי ושמש מלאה 

)הצמח דורש יותר השקיה(
תאור: שיח עשבוני ירוק-עד, ללא גזע 
מרכזי וברור, המצמיח מבית השורשים 

ענפים זקופים ועשבוניים שאינם מתעצים; 
עם השנים השיח מתרחב, תלוי במרחב 

המתאפשר לו ובתנאי גידולו
שימוש מומלץ: אחיזת הקרקע ומניעת סחף

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

צריכת מים

שיחים
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יסמין גדול פרחים  
Jasminum mesnyi

Oleaceae   משפחה: זיתיים

צריכת מים

מוצא: מערב סין
גובה: 3 מ'

קוטר: 3-2 מ'
איברים דקורטיביים: פריחה צהובה, ענפים משתפלים 

תנאי גידול: שמש מלאה, צל חלקי
תאור: שיח מטפס מהיר צימוח, בעל ענפים קשתיים גמישים; הפריחה 

המרשימה מופיעה בסוף החורף ובאביב לאורך הענפים; מגיב היטב 
להקצרת ענפים לאחר הפריחה; חסון, עמיד לקרה, לשרב ולגיר 

שימוש מומלץ: מטפס ונשען, לפרגולה, כיסוי שטח וייצוב מדרונות, 
למניעת סחף, כצמח רקע וכצמח משתפל

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ 
מינים וזנים נוספים: קיימים מיני יסמין נוספים, רובם מטפסים ריחניים 

וצריכת המים שלהם בינונית; לדוגמה: יסמין אזורי, יסמין רפואי, יסמין מחולק

יסמין אזורייסמין רפואי

שיחים
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כילופסיס סרגלי )ערבת המדבר(
Chilopsis linearis (Desert Willow(

Bignoniaceae  משפחה: ביגנוניים

מוצא: המדבריות הדרום-מערביים של ארצות-הברית וצפון-מקסיקו
גובה: 7-5 מ’ 

קוטר: 5 מ’
איברים דקורטיביים: פרחים גדולים בצבע ורוד בהיר או סגול; 

הפריחה בולטת, ממושכת ומעט ריחנית, מחודש מאי עד נובמבר; 
הענפים שמוטים בצורה בכותית

תנאי גידול: שמש מלאה
תאור: שיח גדול או עץ נשיר; העלים אזמלנים ונטויים; כמות 
הצוף המרובה בפרחים מושכת אליהם ציפורים, כמו צופיות, 

המוסיפות נופך מעניין לגן
שימוש מומלץ: מתאים לעיצוב כעץ על גזע יחיד, כעץ רחוב, 

בחורשה, בגן קטן, או לעיצוב על גזעים אחדים, וכך מתקבל 
שיח בעל מופע אוורירי ונאה ופריחה מרשימה ובולטת; מתאים 

כצמח בודד או בקבוצה בגן גדול ולצדי דרכים  
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, ובמיוחד מצטיין באזורים 

החמים ובקרינה חזקה
Chilopsis linearis ‘Bubba‘ :מינים וזנים נוספים

 Chilopsis linearis   Chilopsis  'כילופסיס סרגלי 'בורגונדי
 ‘Art‘s Seedless‘,  ‘Burgundy‘y

צריכת מים

כילופסיס סרגלי ‘בובה‘

 כילופסיס ‘ארט סיידלס‘ כילופסיס סרגלי ‘בורגונדי‘

שיחים
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לבן-עלה שיחני 'קומפקטום' 
Leucophyllum  frutescens ‘Compactum‘

Scrophulariaceae  משפחה: לועניתיים

צריכת מים

מוצא: המדבריות הדרום-מערביות של ארה”ב, טקסס 
ומקסיקו

גובה: 3-2 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: צימוח קומפקטי וצפוף; העלים 
אפורים; הפרחים שצבעם ורוד מופיעים בקיץ בגלים; 

בעת הפריחה מתקבל כדור בצבע ורוד עז
תנאי גידול: שמש מלאה

תאור: שיח ירוק-עד; מפסיק לצמוח בחורף, וחלק 
מהזנים משיר את העלים; עמיד לגיזום ומאריך שנים; 

הפריחה עשירה באבקה ומושכת דבורים
שימוש מומלץ: לשתילה בצדי דרכים, בשיחייה 

גדולה, כגדר חיה )מגיב היטב לגיזום(, כגובל בגן, 
לאורך שביל כניסה לבית

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
מינים וזנים נוספים: ישנם 15 מינים וזנים, כולם 
שיחים חסכני מים, פורחים בקיץ ומושכים דבורים

לבן-עלה זוגני ‘סימרון‘ לבן-עלה ‘הוונלי קלאוד‘

לבן-עלה ‘הוונלי קלאוד‘

לבן-עלה לנגמן ‘ריו ברוו‘

שיחים
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מוריה מכבדית
Murraya paniculata

Rutaceae משפחה: פיגמיים 

מוצא: סין, הודו ודרום אוסטרליה
גובה: 3 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: עלים 
מנוצים; 9-3 עלעלים קישוטיים 

מבריקים בצבע ירוק כהה; 
פרחים לבנים ריחניים באביב 

ובסוף הקיץ
תנאי גידול: צל חלקי או שמש 

מלאה 
תאור כללי: שיח ירוק-עד; עלווה 
ירוקה מבריקה; הפרחים ריחניים 

מאוד )מזכיר את פריחת עצי 
ההדר(, ערוכים במכבדים, צבעם 

לבן וצורתם כפעמונים קטנים; 
הענפים משמשים לקישוט 

בסידורי פרחים
שימוש מומלץ: כגדר חיה 

בחזית הבית, כגדר המפרידה 
בין יחידות דיור, כצמח רקע בעל 

עלווה ירוקה כהה, אשר יבליט 
במיוחד צמחים בעלי עלווה 

מגוונת או אפורה, כשיח בודד 
בחזית הגן וכצמח מיכל המוצב 

בכניסה לבית
התאמה לאזורי הארץ: מרבית 
אזורי הארץ, למעט ההר הגבוה 

משום רגישות לקור 

צריכת מים

שיחים
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מורן החורש 
Viburnum tinus

משפחה: יערתיים  
Caprifoliaceae

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ, 
דרום אירופה, צפון אפריקה 

גובה: 4-3 מ'
קוטר: 3-2 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה 
ירוקה כהה; פקעי פריחה ורודים-

אדומים; פריחה לבנה; פרי 
קישוטי כחלחל        

תנאי גידול: שמש מלאה, צל 
חלקי 

תאור כללי: שיח גדול או עץ קטן 
ירוק-עד וצפוף; פריחה שופעת 
וריחנית בסוף החורף ובאביב, 

מופע הפירות ממושך בסוף הקיץ 
ובחורף פקעי הפריחה והפרי 
משמשים לקטיף; צמח חסון 

שימוש מומלץ: בודד, קבוצה, 
גדר טבעית או פורמלית, ייעור, 
רקע, הסתרה, מיכל, עץ קטן    

התאמה לאזורי הארץ: כל 
הארץ, פרט לבקעה ולערבה 

צריכת מים

שיחים
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מיאופורום קטן-עלים 'רחב'
 Myoporum parvifolium ‘Broad‘

Scrophulariaceae   משפחה: לועניתיים

צריכת מים

מוצא: אוסטרליה
גובה: 1.5-1 מ'
קוטר: 3-1 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה רעננה, פריחה לבנה  
תנאי גידול: שמש מלאה, צל חלקי 

תאור: שיח רחב משתרע; גדל מהר; עלווה איזמלנית 
רעננה; פריחה לבנה, קטנה ועדינה בקיץ; עמיד לקרקעות 

דלות וגירניות; מתנוון בעודפי מים
שימוש מומלץ: צמח כיסוי, לייצוב מדרונות ולמניעת 

סחף, מתאים לצדי דרכים, לכיכרות ולמחלפים
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ   

מינים וזנים נוספים: קיימים מינים וזנים חסכני מים 
בדרגה 2, כמו הזן 'ארגמני', זן נמוך מאוד עם עלווה 

ארגמנית; מיאופורון מחודד )גדול( ומיאופורום ביצני )שרוע(

מיאופורון ‘ארגמני‘מיאופורון ביצנימיאופורון מחודד

שיחים
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מללויקה איזמלנית

מללויקה איזמלנית 'ננסי'
 Melaleuca lanceolata ‘Dwarf‘

Myrtaceae  משפחה: הדסיים

צריכת מים

מוצא: אוסטרליה
גובה: 1.2 מ'

קוטר: 2-1.5 מ'
איברים דקורטיביים: עלווה צרה ודקיקה, פריחה לבנה 

תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל 
תאור כללי: שיח צפוף ומשתרע; עלווה ירוקה כהה 
וצרה; פריחה אביבית בצורת נברשות בקשוקים]?[; 
מתאים לקרבת חוף ים; עמיד לקור, לגיר ולמליחות

שימוש מומלץ: צמח כיסוי, להפרדה, כגדר טבעית 
נמוכה, לאיי תנועה

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט לבקעה 
ולערבה

מינים נוספים: המין מללויקה איזמלנית, מין חזק, חסון, 
גבוה ורחב; קיימים מינים וזנים רבים חסכני מים

שיחים
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מללויקת היגל

מללויקה וילסון 
Melaleuca wilsonii

 Myrtaceae  משפחה: הדסיים

מוצא: החלק הדרום-מזרחי של דרום אוסטרליה 
וצפון מערב וויקטוריה

גובה: 1.5 מ’ 
קוטר: 2.5 מ’

איברים דקורטיביים: עלים מחטניים קטנים 
וצפופים בצבע ירוק בהיר; פריחה בולטת בצבע ורוד 

תנאי גידול: שמש מלאה
תאור: שיח ירוק-עד בעל מופע יציב כל השנה 

וקצב צימוח מתון; פריחה צ�פנית ומושכת דבורים, 
המופיעה באביב, לאורך הענפים המעוצים של 

השנה החולפת; אינו דורש גיזום או טיפול מיוחד
שימוש מומלץ: מתאים במיוחד לגן קטן, כשיח 

נמוך לשתילה במסלעה, לשילוב בשיחייה עם מינים 
חסכני מים נוספים, כצמח בודד או בקבוצת צמחים 
שיחד יקנו כיסוי לשטח הן בגינות ציבוריות והן באיי 

תנועה
התאמה לאזורי הארץ: 

כל הארץ
מינים וזנים נוספים: 

בארץ גדלים מיני מללויקה 
צריכת מיםרבים, כולם חסכני מים

שיחים
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מרבה-חלב הדסי 
  Polygala myrtifolia

Polygalaceae  משפחה: מרבה החלב

מוצא: דרום אפריקה
גובה: 2 מ’
קוטר: 2 מ’

איברים דקורטיביים: עלים בצבע ירוק בהיר, הדומים 
לעלי ההדס; הפריחה בולטת, דמוית פרפר בצבע סגול 

ומופיעה מרבית חודשי השנה
תנאי גידול: חצי צל, שמש מלאה

תאור כללי: שיח ירוק-עד, מעוצה בבסיסו ועשבוני בחלקיו 
העליונים; נוטה להקריח בבסיס השיח; הפריחה ממושכת; 

הצמח נהנה במיוחד מטמפרטורות לילה קרירות
שימוש מומלץ: גדר חיה לא פורמלית, שיחייה פורחת, 

שיח ראווה, צמח מיכל, גם על גגות
התאמה לאזורי הארץ: אזורי ההר הגבוה; בשפלה יתאים 

בחצי צל
מינים וזנים נוספים: זן ‘מריפוזה’ קומפקטי, עלים 

מעוגלים, צרכן מים וקצר חיים

מרבה חלב ‘מריפוזה‘ צריכת מים

שיחים
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ננדינה תרבותית   
Nandina domestica

  Berberidaceae   משפחה: ערטניתיים
   

מוצא: סין ויפן
גובה: 1.5 מ'
קוטר: 1 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה עדינה; פריחה בצבע 
קרם; פרי אדום

תנאי גידול: שמש מלאה, צל חלקי 
תאור כללי: שיח צר וגבוה; הענפים פורצים 

מהקרקע ועליהם עלווה מנוצה במגוון מופעים; 
הלבלוב ורוד, ובגוני אדום בחורף, פריחה קיצית; 

אשכולות פרי אדומים במהלך הסתיו והחורף, 
המושכים ציפורים

שימוש מומלץ: צמח פיסולי וקישוטי; פרי עיטורי; 
כגדר טבעית; צמח מיכל  

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט לבקעה 
וערבה, מצטיין בהר הגבוה

צריכת מים

שיחים
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סהרון קשה-עלים
Cocculus  laurifolius

 Menispermaceae  משפחה: הסהרוניים
    

מוצא: הרי ההימליה ויפן
גובה: 7-5 מ'; קוטר: 5-3 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה גדולה 
ומבריקה 

תנאי גידול: צל חלקי 
תאור: שיח גדול בעל ענפים קשתיים 

וארוכים; עלווה מרשימה, מוארכת 
וגלדנית; עמיד לקרה ולחום; רגיש לגיר 

ולמליחות. יש להימנע מגיזום מיותר
שימוש מומלץ: עץ קטן, למיכל, כצמח 
רקע, ענפי קישוט לקטיף, גדר טבעית  

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט 
לבקעה ולערבה

שיחים
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עופרית הכף
Plumbago auriculata

   Plumbaginaceae   משפחה: עופריתיים

מוצא: דרום אפריקה
גובה: 4 מ’ 
קוטר: 4 מ’

איברים דקורטיביים: פריחה בולטת בצבע תכול, תכלת-כחול או לבן
תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל

תאור כללי: שיח מטפס-נשען, היכול לטפס על עצים לגובה רב; ירוק-עד, בעל עלים בצבע 
ירוק בהיר; פורח במרבית חודשי השנה

שימוש מומלץ: כצמח כיסוי או כשיח מטפס על גדר
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

 , Plumbago auriculata ‘Royal Cape‘ 'מינים וזנים נוספים: עופרית הכף 'רויאל קייפ
פריחה בצבע תכלת-כחול;  והזן אלבה שצבעו לבן

צריכת מים

עופרית הכף 'רויאל קייפ'  עופרית הכף 'לבן' 

שיחים
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ערער סיני 'גולד קוסט'
 Juniperus chinensis 'Gold-Coast'
Cupressaceae   משפחה: הברושיים

מוצא: מזרח ומרכז ארה"ב, זן תרבותי
גובה: 1 מ'

קוטר: 1.5-1 מ'
איברים דקורטיביים: עלווה מחטנית בצבע ירוק בהיר ולבלוב זהוב באביב 

תנאי גידול: שמש מלאה
תאור: שיח מחטני נמוך וקומפקטי; הענפים צומחים לצדדים באופן טבעי, 

ללא צורך בגיזום; הלבלוב מזהיב באביב; גדל לאט
שימוש מומלץ: כיסוי, מסלעה, ייצוב מדרונות ומניעת סחף  

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט לבקעה ולערבה 
מינים וזנים נוספים: המינים השיחיים הם ערער 'מינט ג'וליפ', ערער 

'הטצי' )מכסיף(, ערער וירגי'ני 'סילבר ספרידר' )נמוך אפור מכסיף(, ערער 
צריכת מיםקונפרטה )זוחל( - חסכני מים ובעלי צורות צימוח שונות

שיחים
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פיטוספורום יפני - פריחה

פיטוספורום יפני 'מגוון'
Pittosporum tobira ‘variegata‘

משפחה: הפיטוספוריים   
    Pittosporaceae

 
מוצא: סין ויפן, זן גנני

גובה: 3-2 מ'
קוטר: 3-2 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה מגוונת, 
פריחה לבנה עד צהובה ריחנית   

תנאי גידול: משמש מלאה עד צל מלא 
תאור: שיח גדול, ירוק-עד, צפוף 

ומסועף; העלווה גילדנית, מבריקה 
ונאה מאוד; הפריחה באביב בקבוצות
שימוש מומלץ: צמח כיסוי גבוה, עץ, 

צמח רקע, גדר טבעית, הסתרה, למיכל 
ולגינת גג, לגינה ים-תיכונית; משמש 

גם כענף קישוט 
התאמה לאזורי הארץ: כל 

הארץ, פרט לבקעה ולערבה 
מינים נוספים: המין 

פיטוספורום יפני בעל עלים 
ירוקים

שיחים
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פירקנתה אדומה
Pyracantha coccinea

Rosaceae   משפחה: הוורדיים

מוצא: דרום-מזרח אירופה עד הקווקז
גובה: 3-2 מ'

קוטר: 2 מ'
איברים דקורטיביים: פריחה בצבע קרם-

לבן; פרי קישוטי אדום 
תנאי גידול: שמש מלאה 

תאור: שיח קוצני גדול, ירוק-עד, חסון 
וגדל מהר; הענפים מעוצים וסבוכים; 

עלווה צרה איזמלנית; הפריחה באביב; 
הפרי מופיע באשכולות אדומים בסתיו 

ובחורף ומופעו מרהיב; מצטיין באזור ההר; 
מושך ציפורים; גיזום רק לבקרת ממדים

שימוש מומלץ: כבודד או בקבוצה, צמח 
רקע, להסתרה וכגדר טבעית     

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט 
לבקעה ולערבה, מצטיין בהר הגבוה

מינים נוספים: קיימים מינים נוספים 
חסכני מים כמו פירקנתה חרוקה 

צריכת מיםופירקנתה צרת עלים )בעלת פרי כתום(

שיחים
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צמרר אפריקאי   
  Eriocephalus africanus

Asteraceae  משפחה: המורכבים

מוצא: דרום אפריקה
גובה: 1.3-0.8 מ'

קוטר: 0.8 מ'
איברים דקורטיביים: עלווה ריחנית, בשרנית 
ולבידה; התפרחות לבנות כשלג; הפרי צמרי  

תנאי גידול: שמש מלאה 
תאור: שיח או בן-שיח בינוני וצפוף; גדל 

בצורה כיפתית; העלווה צרה, שעירה 
ובשרנית; הפריחה בסתיו ובחורף; הפרי דמוי 

צמר גפן ומופיע באביב ובקיץ; להיזהר עם 
גיזום חזק לענפים יבשים. 

שימוש מומלץ: כיסוי שטח, מסלעה     
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט 

לבקעה ולערבה

צריכת מים

שיחים
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קליאנדרה קליפורנית 
Calliandra californica

Fabaceae משפחה: קטניות 

מוצא: מדבריות בחה - קליפורניה
גובה: 1.5 מ’
קוטר: 1.5 מ’

איברים דקורטיביים: עלים מנוצים, ירוקים 
ורעננים; פריחה אדומה כל השנה
תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל

תאור כללי: שיח ירוק-עד בעל צימוח זקוף 
ואוורירי; הפרחים ערוכים בקרקפות כדוריות 
שמהן בולטים אבקנים ארוכים בצבע אדום; 

הפריחה מתרחשת כל השנה; הפרחים 
צופניים ומושכים דבורים וציפורים כדוגמת 

יונק הדבש, ולעתים ניתן לראות כיצד 
משפחה שלמה של יונק הדבש מתבססת בגן.
שימוש מומלץ: שיחייה פורחת, מסלעה, גדר 
חיה וחציצה בין שכנים, איי תנועה, למיכל על 

גג בית ולצדי דרכים
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

מינים וזנים נוספים: קליאנדרה אדומת פרי, 
קליאנדרה ורודת-קרקפות, קליאנדרה טווידי

שיחים
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קריסה גדולת-פרי )ק. גדולת-פרחים( 'גרין קרפט'
Carissa macrocarpa ‘Green Carpet‘

Apocynaceae   משפחה: ההרדופיים

מוצא: דרום אפריקה
גובה: 1 מ’
קוטר: 1 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה מעוגלת ומבריקה; פריחה לבנה ריחנית  
תנאי גידול: משמש מלאה עד צל מלא

תאור כללי: שיח צפוף וגושי, גדל לאט, קוצני מעט; עלווה צפופה; הפריחה מופיעה באביב ובקיץ; פרי 
מועט, אכיל ומאדים בהבשלתו; בצל הצמח פורח פחות 

שימוש מומלץ: כיסוי שטח, לתיחום שטחים ולהפרדה נמוכה, גדר טבעית נמוכה      
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט להר הגבוה; מתאים לחוף ים 

מינים וזנים נוספים: המין קריסה גדולת-פרי )גדולת-פרחים( מוכר וותיק, גבוה וחסון מאוד; הזן  
‘בוקסווד ביוטי’ דומה מאוד לזן ‘גרין-קרפט’ 

צריכת מים

קריסה גדולת-פרי )גדולת-פרחים)

שיחים
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רוזמרין רפואי 'זוחל'
Rosmarinus officinalis ‘prostratus‘

Lamiaceae )Labiate(    משפחה: השפתניים

מוצא: אגן הים התיכון 
גובה: כ-1.3-0.6 מ'

קוטר: 1 מ'
איברים דקורטיביים: עלווה ריחנית; פריחה כחולה בהירה     

תנאי גידול: שמש מלאה 
תאור: שיח מעוצה, נמוך, שרוע ומשתפל; הפריחה צופנית, 

משמשת למרעה דבורים, ונמשכת כמעט כל השנה; ניתן 
לבצע קיטומים לעיצוב צורה; אין לגזום חלקים מעוצים; צמח 
חסון ביותר במגוון קרקעות; העלווה משמשת לחיטוי ולבישול  

שימוש מומלץ: צמח כיסוי, מסלעה, מניעת סחף, צמח תבלין, 
לגידול במיכלים ובצדי דרכים, מתאים לגינה ים-תיכונית   
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, בעדיפות לאזור ההר; 

מתאים לחוף ים קו שני   
מינים וזנים נוספים: קיימים זנים רבים חסכני מים במגוון 
צורות ופריחות; לרוזמרין הרפואי 'בלו-לגון' פריחה כחולה 

מיוחדת

רוזמרין הרפואי 'בלו-לגון' צריכת מים

שיחים
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שיח-אברהם מצוי
 Vitex agnus-castus

Lamiaceae  משפחה: שפתניים

מוצא: אזור הים התיכון, בר בארץ
גובה: 8-4 מ’
קוטר: 5-3 מ’

איברים דקורטיביים: עלים מאוצבעים ופריחה 
בולטת בצבע סגול, קרם וורוד

תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל
תאור כללי: שיח נשיר ומסועף; העלה כפני, לביד 

בצדו התחתון וירוק כהה בצדו העליון, מחולק ל-7-5 
אונות היוצאות מנקודה אחת; כותרת הפרח בולטת 

מתוך גביע פעמוני, ו-4 האבקנים בולטים מתוך 
הכותרת; התפרחת יפה; הפריחה בקיץ, מיוני עד 

ספטמבר; משמש צמח-דבש חשוב בעונה יבשה זו
שימוש מומלץ: בצדי דרכים, בשיחייה גדולה, 

מעוצב כעץ פורח בגינה קטנה 
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

צריכת מים

שיחים
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שיטה שרועה 'דסרט קרפט'
Acacia redolens ‘Desert Carpet‘

Fabaceae משפחה: קטניות 

מוצא: אוסטרליה המערבית, סלקציה גננית
גובה: 0.5 מ’

קוטר: 5-2 מ’
איברים דקורטיביים: עלים גילדניים בצבע ירוק זית, 

בעלי ריח בושם מתקתק המתעצם לאחר הגשם
תנאי גידול: שמש מלאה, חצי צל

תאור כללי: צמח כיסוי ירוק-עד, המעוצה בבסיסו 
מתאפיין בענפים שרועים, עשבוני בחלקים הצעירים; 

הפרחים מופיעים באביב לתקופה קצרה; קרקפות 
הפרחים כדוריות, צהובות וקטנות; מתאים לתחזוקה 

מינימלית בהתקבל כיסוי צפוף בעלווה המדכא נביטת 
עשבים

שימוש מומלץ: צמח כיסוי בגנים גדולים; בשולי הגן, 
בכניסה ליישובים; לאחר התבססותו ימנע נדידת חול 

ויעצור סחף; מתאים לכיסוי מדרונות; באזורים כפריים 
ניתן לשתילה מסביב לחממות ולבתי רשת; במחלפים, 

באיי תנועה ובצדי כבישים 
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

מינים וזנים נוספים: יש הרבה מיני שיטה חסכני מים 
שיחים ועצים. חלקם פלשניים, זהירות!

צריכת מים

שיחים
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תבטיה הרדופית
Thevetia peruviana

Apocynaceae  משפחה: הרדופיים

מוצא: אמריקה הטרופית
גובה: 6-3 מ’ 

קוטר: 3 מ’
איברים דקורטיביים: עלים צרים ומבריקים; פרחים 

קישוטיים בצבע כתום, צהוב או לבן, במרבית חודשי השנה
תנאי גידול: שמש מלאה

תאור כללי: שיח ירוק-עד או עץ קטן; העלים נראים 
רעננים כל השנה, גם בתנאי השקיה מצומצמים ביותר; 

הפרחים דמויי פעמון, ערוכים בתפרחות מסיימות 
קיצוניות, בעלי ריח עדין, והם מקשטים את השיח מסוף 

האביב ועד החורף )אפריל עד דצמבר(; חלקי הצמח 
רעילים

שימוש מומלץ: כצמחי רקע בגן גדול, כגדר חוסמת 
בין שכנים, לשתילה בצדי דרכים, בשיחייה גדולה, כעץ 

פורח מעוצב בגינה קטנה 
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

צריכת מים

שיחים
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	 	 תויה מזרחית							
	Thuja	orientalis	(Platycladus	orientalis(

Cupressaceae   משפחה: הברושיים

צריכת	מים

מוצא: סין הצפונית 
גובה: 10-5 מ'
קוטר: 4-2 מ'

איברים	דקורטיביים: עלווה מחטנית קשקשית; נוף 
פירמידלי צר בגוני ירוק-זהוב

תנאי	גידול: שמש מלאה, צל חלקי 
תאור: שיח-עץ מחטני, חד-ביתי, חסון, מאריך חיים 

וגדל לאט; עלווה קשקשית בצבע ירוק בהיר; צימוח 
פירמידלי; פריחה אביבית, ללא חשיבות גננית; הפרי 
איצטרובל קטן, חום בהבשלתו; אינו רגיש לפטריות 

הברושים 
שימוש	מומלץ: כבודד, עץ פיסולי, גדר טבעית או 

גזומה, לגידול במיכלים ובגינות גג  
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ, למעט הבקעה 

והערבה   
מינים	וזנים	נוספים: קיימים זנים רבים בעלי עלווה 

זהובה והם חסכני מים, כדוגמת תויה מזרחית 
'זהובה', ת.מ. 'צריפית זהובה', ת.מ. 'ננסית' )זן נמוך( 

שיחים



אנטיגון דק-עוקצים
	Antigonon	leptopus

Polygonaceae  משפחה: ארכוביתיים

מוצא: מקסיקו
גובה: 10 מ’ ויותר

קוטר: 4-3 מ’
איברים	דקורטיביים: עלים דמויי לב, 

פריחה שופעת בצבע ורוד או אדום שני 
בזן פנדנגו

תנאי	גידול: שמש מלאה 
תאור: מטפס נשיר בעל צימוח נמרץ; 

ענפיו עשבוניים וכמעט שלא מתעצים; 
הפריחה ממושכת ונפרשת על כל הקיץ 

והסתיו, צ�פנית ומושכת דבורים
שימוש	מומלץ: מתאים לגינות קטנות, 

לכיסוי גדרות )מאחר שאינו כבד עם 
השנים(, לכיסוי מחסני שירות הסמוכים 

למבני מגורים, לחיפוי מדרונות או לכיסוי 
פרגולות ואף גדרות סביב מטעים
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ

 Antigonon נוספים: הזן	וזנים	מינים
leptopus 'Fandengo’o, בעל פרחים 

בצבע אדום שני

56

מטפסים



57

בוגנוויליאה חלקה 
Bougainvillea	glabra

Nyctaginaeae			לילניים	משפחה:

מוצא: ברזיל
גובה: 10-3 מ’
קוטר: 10-3 מ’

איברים	דקורטיביים: חפים סגולים גדולים 
כל השנה

תנאי	גידול: שמש מלאה 
תאור: מטפס שיחי גדול וחזק, קוצני עם 
שרביטי צימוח ארוכים; פריחה ממושכת 

לאורך הענפים כל השנה; עמיד לקור 
שימוש	מומלץ: כמטפס, לפרגולה ולגגות, 

כיסוי שטח, עיצוב צורות 
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ 

מינים	נוספים: בוגנויליאה נאה במגוון זנים 
בצבעים שונים, רגישה מעט לקור

בוגנוויליה	נאה

מטפסים
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סביון מזוות )סביון מטפס(
Senecio	angulatus	(S.	mikanioides(

Asteraceae			מורכבים	משפחה:

מוצא: דרום אפריקה
גובה: 6-4 מ'
קוטר: 4-2 מ'

איברים	דקורטיביים	: עלווה בשרנית, 
ירוקה ורעננה; הפריחה בצבע צהוב 
תנאי	גידול: שמש מלאה; צל חלקי 

תאור: מטפס נשען, המחייב תמיכה; גדול, 
חסון ושתלטן; הענפים אינם מעוצים; פורח 

בשפע בחורף ובאביב; גדל מהר; מומלץ 
לבצע גיזום לאחר הפריחה להקטנת 

הנפח; מתאים לחוף ים קו שני 
שימוש	מומלץ: מטפס, לכיסוי שטח 

ולייצוב מדרונות 
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ

מטפסים
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אלוי אמיתי	
	 	Aloe	vera

Liliaceae  משפחה: שושניים

מוצא: מזרח אפריקה
גובה: 1-0.6 מ'

קוטר: 0.8-0.5 מ'
איברים	דקורטיביים: עלווה 

בשרנית ירוקה-אפורה; פריחה 
צהובה בקיץ 

תנאי	גידול: שמש מלאה וצל 
חלקי

תאור: סוקולנט בשרני בעל 
שושנת עלים איזמליים צפופה; 
משמש כעזרה ראשונה בכוויות 

ובעקיצות; עמודי הפריחה 
מופיעים בקיץ; מושך ציפורים 

וצופיות
שימוש	מומלץ: בקבוצה, 
במסלעה, במיכל ובגינות 

גג; משמש ברפואה עממית 
ובקוסמטיקה

התאמה	לאזורי	הארץ: כל 
הארץ

מינים	נוספים: במשתלות 
קיימים מינים רבים של אלוי 

בגדלים ובצבעים שונים, 
המתאימים לגינות כבודדים או 

בקבוצות

אלוי	מרלותי

אלוי	עצי

סוקולנטים
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צריכת	מים

בן-אלווי קטן-פרחים
Hesperaloe	parviflora

Agavaceae משפחה: אגביים 

מוצא: דרום מערב טקסס, ארצות הברית
גובה: 2.0-1.2 מ’

	קוטר: 1 מ’
איברים	דקורטיביים: עמודי פריחה גבוהים 

הנושאים פרחים בצבע ורוד-קורל מרבית 
חודשי השנה

תנאי	גידול: שמש מלאה
תאור: צמח נמוך בעל שושנת עלים סרגליים; 

מכל שושנת עולים כמה עמודי פריחה 
גבוהים, שמספרם רב עם התרחבות הצמח; 

הפרחים מושכי צופיות
שימוש	מומלץ: מסלעה, ליד בריכת שחייה, 

לאורך שביל כניסה ובאיי תנועה
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ

סוקולנטים
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כידונן	תלת-פסי

כידונן	תלת-פסי	‘צהוב	שוליים’

כידונן גלילי 
)סנסיוריה גלילית(

	Sansevieria	cylindrica
Agavaceae			האגביים	משפחה:

מוצא: אפריקה המערבית הטרופית
גובה: 0.8 מ'
קוטר: 0.4 מ'

איברים	דקורטיביים: עלווה גלילית זקופה 
תנאי	גידול: צל, שמש מלאה 

תאור: סוקולנט עשבוני, בעל קנה שורש; עלים גלדניים 
זקופים, הגדלים מעט באלכסון; יוצר גוש בעל מופע מרשים; 

גדל לאט, מתפשט ומתרבה באמצעות קנה השורש 
שימוש	מומלץ: כבודד או בקבוצה, פיסולי, במסלעה, 

במיכל, לפטיו ולחללים סגורים בצל 
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ, פרט לאזור ההר 

מינים	וזנים	נוספים: המין כידונן תלת-פסי בעל עלים 
אזמלניים שטוחים ומגוונים

סוקולנטים
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דלוספורמה	אברדיןטלמון	רב-פרחיםאפטניה	מאורכתססוביום	מ.ל.י.

מלפורה ארגמנית	
Malephora	crocea

Myoporaceae		החיעדיים	משפחה:

מוצא: דרום אפריקה, חבל הכף
גובה: 0.3 מ'

קוטר: 0.8-0.5 מ'
איברים	דקורטיביים: פריחה כתומה; עלווה בשרנית בגוון ירוק-כחלחל  

תנאי	גידול: שמש מלאה 
תאור: סוקולנט רב-שנתי משתרע; גדל מהר ומכסה שטחים; פריחה בגלים 

כל השנה; מומלץ לקטום באביב לאחר גל הפריחה. צמח חסון ועמיד לתנאים 
קשים כמו חום וזיהום אוויר; גדל בקרבת חוף הים

שימוש	מומלץ: צמח כיסוי, לייצוב מדרונות, לשילוב בערוגה פורחת, במיכלים 
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ   

מינים	נוספים: המלפורה מייצגת מינים רבים חסכני מים ממשפחת 
החיעדיים, כגון מיני אפטניה, דלוספרמה, טלמון, נציץ וססוביום

צריכת	מים

סוקולנטים



63

נולינה מופשלת	
Nolina	(Baucarnea(	recurvata

משפחה:	אספרגיים		
	Asparagaceae

מוצא: מרכז אמריקה, אריזונה, 
מקסיקו

גובה: 7-3 מ'
קוטר: 2-1.5 מ'

איברים	דקורטיביים: גזע מעובה 
בבסיסו; שושנת עלים מופשלים  

תנאי	גידול: שמש מלאה, צל חלקי
תאור: סוקולנט דמוי עץ פיסולי ביותר; 
גזע בודד הצומח מבסיס מעובה מאוד 

וכדורי ומתפצל בגבהים שונים לגזעי 
משנה; בקצה שושנת עלים ארוכים, 

מופשלים וחדים מאוד; הפריחה 
חד-מינית, רק לצמח בוגר תפרחת 

לבנה-צהובה גדולה, בקיץ; לא אוהב 
עודף מים    

שימוש	מומלץ: כבודד, פיסולי, 
במיכל, בגינת גג, בכניסה לבית, 

בפטיו, באיי תנועה    
צריכת	מיםהתאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ

סוקולנטים
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צריכת	מים

צורית מורגן 		
	 	Sedum	morganianum

Crassulaceae			טבורתיים	משפחה:

גובה: 0.3 מ'
קוטר: 0.5 מ'

איברים	דקורטיביים: עלווה גלילית קטנה 
תנאי	גידול: שמש מלאה, צל חלקי 

תאור: סוקולנט בעל עלים בשרניים וצפופים; 
הענפים שמוטים ומשתרעים; עמודי הפריחה 

נמוכים; הפריחה לבנה ואינה בולטת
שימוש	מומלץ: מסלעה, מיכלים, פטיו, פינת 

סוקולנטים
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ

צורית	גבוהה

צורית	דזיפילום

סוקולנטים
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צריכת	מים

קריתמון ימי
	Crithmum	maritimum

Apiaceae   משפחה: הסוככיים

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ
גובה: כ-0.4 מ'

קוטר: 0.5 מ'
איברים	דקורטיביים: עלווה מנוצה, 

בשרנית, צרה ומבריקה; פריחה בצבע 
לבן-צהוב 

תנאי	גידול: שמש מלאה
תאור: בן-שיח רב-שנתי בשרני הגדל 

בקצב איטי-בינוני; הצימוח משתרע 
כריתי; העלווה איזמלנית; הפריחה 

בתחילת הקיץ; מומלץ לגזום את עמודי 
התפרחת היבשים; גדל בר בנקיקי סלע 

הפונים לים 
שימוש	מומלץ: מסלעה, כיסוי שטח, 

מתאים לחוף ים 
התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ, פרט 

לאזור ההר; מתאים גם לחוף ים

סוקולנטים
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צריכת	מים

רגלנית אפריקאית
	 	Portulacaria	afra

Portulacaceae   משפחה: הרגלתיים

מוצא: מזרח חבל הכף, דרום אפריקה 
ומוזמביק

גובה: כ-1.5 מ'
קוטר: 1 מ'

איברים	דקורטיביים: עלווה בשרנית ירוקה     
תנאי	גידול: משמש מלאה עד צל מלא

תאור: סוקולנט שיחי בינוני, חסון, מסועף 
ומעוצה בחלקו התחתון; העלים קטנים, 

בשרניים ועגולים; לגבעולים גוון חום-אדום; 
הפריחה נדירה; ניתן להכוונה ולבקרת 

ממדים בגיזום קל 
שימוש	מומלץ: כיסוי שטח, ייצוב מדרונות, 

מסלעות, מניעת סחף, גינת גג, גידול 
במיכלים, גדר טבעית, עץ פיסולי  

התאמה	לאזורי	הארץ: כל הארץ, פרט 
לאזור ההר הגבוה; מתאים לחוף ים קו שני   
מינים	וזנים	נוספים: קיים מגוון זנים בצורות 

ובצבעי עלווה שונים, צמחים זוחלים ואף 
שיחיים, כולם חסכני מים

רגלנית	אפריקאית	זוחלת רגלנית	אפריקאית	כסופה

סוקולנטים



אגפנתוס אפריקאי 
Agapanthus africanus

Alliaceae  משפחה: שומיים
   

מוצא: דרום אפריקה, חבל הכף
גובה: 1-0.6 מ'

קוטר: 1 מ'
איברים דקורטיביים: עלווה 

סרגלית ירוקה, תפרחת כדורית 
גדולה, כחולה או לבנה

תנאי גידול: שמש מלאה, צל 
חלקי

תיאור: סוקולנט רב-שנתי בעל 
שושנת עלים קומפקטית; גוש 

העלים גדל עם השנים; הפריחה 
על עמודי פריחה גבוהים בקיץ 

שימוש מומלץ: בקבוצה, 
במסלעות ובמכלים, לערוגה 
פורחת, וכגבול לאורך שביל

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
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עשבוניים



גאורה קיפחת 'סיסקיו פינק'  
Gaura lindheimeri ‘Siskiyou Pink‘

Onagraceae  משפחה: נר-הלילה
   

מוצא: טקסס, לואיזיאנה
גובה: 0.6 מ'
קוטר: 0.6 מ'

איברים דקורטיביים: פריחה ורודה
תנאי גידול: שמש מלאה

תיאור: עשבוני רב-שנתי, בעל צמיחה פרועה 
חופשית, עלווה צרה, פריחה שופעת וממושכת 

דמוית פרפרים באביב ובקיץ, המושכת פרפרים. 
יש לגזום לאחר פריחה, גיזום חידוש בסוף החורף

שימוש מומלץ: ערוגה פורחת, מראה טבעי 
התאמה לאזורי הארץ: כל אזורי הארץ

זנים נוספים: קיים זן לבן - גיאורה קיפחת      
'דה-ברייד' - היוצר ספיח
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גיאורה קיפחת ‘דה-ברייד‘צריכת מים

עשבוניים



דיאטס גדול-פרחים 
Dietes grandiflora

Iridaceae  משפחה: אירוסיים

מוצא: דרום אפריקה, מאזור נטל עד מזרח הכף
גובה: 1 מ’

 קוטר: 1 מ’
איברים דקורטיביים: עלים סרגליים בצורת 

מניפות; פרחים על גבעולי פריחה גבוהים 
ובולטים; הפרח דומה לאירוס בצבע לבן; נראים 

כתמים של דרכי צוף בצבע צהוב
תנאי גידול: שמש מלאה וחצי צל

תיאור: גיאופיט רב-שנתי, בעל קנה שורש; עלים 
סרגליים ירוקי-עד; פריחה בולטת באביב

שימוש מומלץ: לשתילה ליד בריכה, במסלעה 
ובפטיו, ערוגה פורחת, ובאיי תנועה
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

מינים וזנים נוספים: דיאטס דו-גוני

דיאטס דו-גוני

69

עשבוניים
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צריכת מים

וידליה זיפנית
Wedelia hispida

Compositae   משפחה: מורכבים
  

מוצא: טקסס ומקסיקו
גובה: 70 ס"מ
קוטר: 1 מטר

איברים דקורטיביים: פרחים צהובים, 
הנישאים על גבעולים דקים

תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי
תיאור: צמח רב-שנתי עשבוני, מעוצה 

בבסיסו ונשיר מותנה; גבעוליו דקים, דמויי 
חוט תיל; הפריחה טרמינלית; הפרחים 

דמויי חרצית בצבע צהוב-כתום מחודש 
אפריל עד סוף דצמבר. מומלץ לגזום עד 

הקרקע בחודש ינואר 
שימוש מומלץ: ערוגה פורחת, אדנית 
בנויה, מסלעה, איי תנועה, כצמח נמוך 

פורח
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

עשבוניים
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צריכת מים

זיף-נוצה זיפני 'ארגמני' 
 Pennisetum setaceum ‘Atropurpureum‘

Poaceae   משפחה: דגניים

זיף-נוצה זיפני

זיף-נוצה ‘ליטל באני‘

מוצא: אפריקה הטרופית, דרום-מערב אסיה
גובה: 1.5 מ'
קוטר: 1 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה ארגמנית קשתית; 
פריחה ארגמנית 

תנאי גידול: שמש מלאה
תיאור: עשבוני רב-שנתי, בעל שושנת עלים 

סרגליים ומשתפלים דמויי מזרקה; לצמח מראה 
מיוחד בשעות הבוקר ואחה"צ; פריחה ממושכת 
בקיץ ובסתיו; בחורף אינו נראה במיטבו. מומלץ 

לגזום בסתיו
שימוש מומלץ: צמח מוקד, ערוגה פורחת, 

בקבוצה, לכיסוי שטח ולמילוי ערוגות  
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ  

מינים וזנים נוספים: המין זיף-נוצה  זיפני, בעל 
עלווה ירוקה ופריחה לבנה ורודה; יוצר ספיח רב 

ונחשב צמח פולשני

עשבוניים
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חד-אבקן אדום 
Centranthus ruber

Valerianaceae   משפחה: וולרייניים
   

מוצא: אגן הים התיכון
גובה: 0.7 מ'
קוטר: 0.5 מ'

איברים דקורטיביים: פריחה שופעת 
באדום-ורוד או לבן 

תנאי גידול: שמש מלאה וצל חלקי
תיאור: עשבוני רב-שנתי; עלווה ירוקה; 
פריחה בקבוצות במשך האביב, הקיץ 

והסתיו, מומלץ לגזום לחידוש בסוף 
החורף

שימוש מומלץ: ערוגה פורחת, מסלעה, 
גינה ים-תיכונית

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, פרט 
לבקעה ולערבה

עשבוניים
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צריכת מים

חוטמית זיפנית
     Alcea setosa

 
Malvaceae    משפחה: חלמיתיים

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ 
גובה: 1.5 מ'
קוטר: 0.5 מ'

איברים דקורטיביים: פריחה ורודה 
תנאי גידול: שמש מלאה 

תיאור: עשבוני רב-שנתי או דו-שנתי 
)המיקריפטופיט( דמוי גיאופיט; 

בעל שושנת עלים גדולים דמויי לב 
ומחוספסים בבסיס הצמח; משושנת 

העלים צומחים גבעולי פריחה 
גבוהים, עד 3 מ', הפורחים לכל 

אורכם בקיץ; מושך פרפרים וצופיות. 
מומלץ לגזום לאחר הפריחה. מפיץ 

ספיח הניתן לשליטה
שימוש מומלץ: בצדי דרכים, כבודד 
או בקבוצה, לערוגה פורחת, מסלעה 

וגינה ים-תיכונית
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, 

פרט לבקעה ולערבה  
מינים נוספים: המין חוטמית 

תרבותית מתאפיין בשלל צבעי 
פריחה, בפרח ריק ובפרח מלא 

חוטמית תרבותיתחוטמית תרבותית, פרח מלא

עשבוניים
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צריכת מים

מרוות גרג  
Salvia greggii

Lamiaceae  משפחה: שפתניים

מוצא: דרום-מערב טקסס וצפון מרכז מקסיקו
גובה: 1 מ’
קוטר: 1 מ’

איברים דקורטיביים: עלים קטנים וריחניים; פרחים בצבע 
אדום, ורוד, לבן ואלמוג, בהתאם לזן, באביב ובסתיו

תנאי גידול: חצי צל, שמש מלאה
תיאור: שיח עשבוני ירוק-עד, מעוצה בבסיסו ועשבוני 

בחלק העליון של השיח; מסתעף מחלקי הצמח 
התחתונים; גל הפריחה מתחיל באביב ונמשך לתוך הקיץ, 
וגל פריחה נוסף מתחיל בסתיו ונמשך עד תחילת החורף; 

נחשב לאחד המינים מאריכי הפריחה
שימוש מומלץ: מתאים לשתילה במסלעה, בערוגה 
פורחת, בשילוב צמחים עשבוניים רב-שנתיים חסכני 

מיםאחרים, כצמח גובל לאורך שביל כניסה לבית, במופעו 
הטבעי או כשיח גזום, בערוגת התבלינים הודות לעליו 
הריחניים, באדנית וכצמח מכל על גג או בכניסה לבית

התאמה לאזורי הארץ: אזורי ההר הגבוה; בשפלה יתאים 
בחצי צל

מינים וזנים נוספים: מרוות גרג 'פורמנס רד' וזנים 
נוספים. בזן 'פורמנס רד' צבע הפרחים אדום-שני זוהר מרווה צחורה

עשבוניים
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עדעד עצי 
Limonium arborescens

Plumbaginaceae  משפחה: עופריתיים
   
מוצא: איים קנריים

גובה: 1.5 מ’
קוטר: 1.5 מ’

איברים דקורטיביים: הפרחים ערוכים במכבדים, 
נישאים על גבעולים ארוכים הבולטים מעל 

הצמח; הפרחים קטנים בצבע לבן, וגביע הפרח 
בצבע כחול המקנה לצמח את צבעו הבולט

תנאי גידול: כל אזורי הארץ, מצטיין בחוף ים
תיאור: בן שיח ירוק-עד, מעוצה בחלקו התחתון, 
יוצר גזע יחיד מעובה או מפוצל לגזעים אחדים; 
העלים גדולים, בצבע ירוק; המופע הממושך של 

הפריחה מתרחש הודות לגביע הפרח הנראה 
כמו חפים; גל הפריחה העיקרי מתחיל בחורף 

ונמשך לאביב, במשך הקיץ מופיעים מעט פרחים 
בודדים

שימוש מומלץ: ערוגה פורחת; יוצר ספיח רק 
באזור צמחי האם

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ, ובמיוחד לחוף 
ים ולקרקעות חוליות

מינים וזנים נוספים: עדעד קנרי, הדומה למין זה

עשבוניים
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עינן מסרקני
Euryops pectinatus

Compositae  משפחה: מורכבים
    

מוצא: דרום אפריקה
גובה: 1 מ’
קוטר: 1 מ’

איברים דקורטיביים: עלים גזורים קישוטיים 
בצבע אפור; פרחים דמויי חרצית בצבע 

צהוב
תנאי גידול: שמש מלאה; צל חלקי

תיאור: שיח רב-שנתי ירוק-עד, הצומח 
במבנה כדורי; בסיס הצמח מעוצה, בעוד 

שחלקיו העליונים נשארים תמיד עשבוניים; 
הפריחה שופעת, מתחילה בסתיו, נמשכת 

כל החורף ושיאה בתחילת האביב
שימוש מומלץ: כצמח בודד או כמה שיחים 

בגוש היוצרים כתם צבע גם של העלווה 
וגם של הפריחה; כגדר נמוכה, כצמח גובל 

בשולי ערוגה וכצמח מסלעה; מתאים לגידול 
במכלים; מומלץ לגינות ציבוריות 

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ; בערבה 
ובנגב יש לשתול בחצי צל

עשבוניים
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עצבונית גדולת-עלים 
Ruscus hypoglossum

Liliaceae   משפחה: שושניים

מוצא: אירופה הדרומית
גובה: 0.8 מ'
קוטר: 0.5 מ'

איברים דקורטיביים: עלווה ירוקה כהה  
תנאי גידול: צל, צל חלקי 

תיאור: עשבוני, בינוני, חסון וסבוך; הענפים דקים, 
גדלים בגוש מנצרים בקרקע; מומלץ לחדש בגיזום 

פעם בשנה באביב המוקדם או לדלל ענפים 
בוגרים; הפרח אינו משמעותי, גדל על מחצית 

העלה; הפרי אדום, קטן וקישוטי; הענפים משמשים 
לסידורי פרחים בארץ וליצוא; הריבוי בחלוקה באביב 
שימוש מומלץ: בקבוצה, כצמח כיסוי, לפטיו ולמכל

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ  
מינים וזנים נוספים: קיים מין בר הנקרא עצבונית 

החורש, צמח נדיר בגינון בעל עלים דוקרניים

עשבוניים
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פרובסקיה 'בלו ספייר'
   Perovskia ‘Blue-Spire‘

Lamiaceae  משפחה: שפתניים

מוצא: אפגניסטאן ומערב פקיסטאן
גובה: 1.5 מ’
 קוטר: 1 מ’

איברים דקורטיביים: עלווה אפורה ריחנית; עמודי 
פריחה בצבע כחול-סגול מהאביב ועד סוף הקיץ; 
הפריחה צ�פנית, ממושכת וחשובה למרעה דבורים

תנאי גידול: שמש מלאה
תיאור: בן-שיח נשיר; הגבעולים מעוצים בבסיסם 
וזקופים, הם פורצים מאזור בית השורשים; העלים 

בצבע ירוק-אפור ומאוד ריחניים; הפרחים המרובים, 
מופיעים בתפרחות ענפות וארוכות; הגביע, המכוסה 
כסות צפופה של צמר סגלגל, נשאר על הגבעול גם 

לאחר נשירת הפרח, כך שאפקט הפריחה נשמר 
לתקופה ממושכת; העלווה והפריחה יוצרות יחד 

מופע אוורירי באופיו, והצבע המרענן בולט; בסוף 
החורף יש לגזום את כל הענפים עד לפני הקרקע

שימוש מומלץ: למסלעה, כצמח ייחודי בגן, בערוגה 
של צמחים רב-שנתיים ובאיי תנועה

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ

עשבוניים
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לוע-ארי גדול 
  Antirrhinum majus

Scrophulariaceae  משפחה: לועניתיים
   

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ
גובה: 0.8-0.5 מ'

קוטר: 0.5 מ'
איברים דקורטיביים: פריחה בצבע סגול וורוד 

תנאי גידול: שמש מלאה, צל חלקי  
תיאור: צמח עונתי, בדרך כלל דו-שנתי, חורפי; גדל 
בחורף ופורח בסוף החורף ובאביב; עלווה איזמלנית 

דקה; לרוב נעלם בקיץ ]מי? הפרח?[, אך בגינה 
מושקית צומח גם בקיץ; השתילה בסתיו או בחורף; 

נובט בעצמו גם? בתנאים קשים
שימוש מומלץ: ערוגה פורחת, צדי דרכים, מסלעות, 

על קירות, גינה ים-תיכונית, פרח לאגרטל    
התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ 

מינים וזנים נוספים: קיים 
מין בר נוסף עונתי - לוע-ארי 

סיצילי, עם פריחה לבנה 

תורמוס ההרים 
 Lupinus pilosus

Papilionaceae   משפחה: הפרפרניים
 

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ
גובה: 0.6 מ'
קוטר: 0.4 מ'

איברים דקורטיביים: פריחה כחולה; עלווה מאוצבעת 
שעירה; פרי תרמיל, קישוטי 

תנאי גידול: שמש מלאה 
תיאור: צמח חד-שנתי בעל מופע עונתי חורפי; הזריעה 

או השתילה - בסתיו ובחורף; עלווה מיוחדת; עמודי 
פריחה גבוהים; הפרי בצורת? תרמילים המכילים זרעים 

רעילים; יוצר ספיח; מעדיף קרקע כבדה
שימוש מומלץ: ערוגה פורחת, 

צדי דרכים, מסלעות, פרח 
לאגרטל 

התאמה לאזורי הארץ: אזור 
ההר, השפלה, החוף והנגב

צריכת מים

צריכת מים

עונתיים
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גיאופיטים בעלי מופע עונתי
קבוצה גדולה של צמחים חסכני מים הניתנים לשילוב בגן הינם הגיאופיטים 

בעל המופע העונתי. גֵּאֹופִיט )Geophyte( הוא צמח שבעונה מסוימת בדרך 
כלל בקייץ מתים בו כל החלקים העל קרקעיים ונשאר רק איבר אגירה תת-

קרקעי, פקעת מהתעבות של גבעול, או בצל מהתעבות של עלים. צמחים אלו 
מסתפקים במי הגשם בלבד. 

בחרנו להביא תמונות של מספר מינים כדי לעודד את שילובם בגן כצמחים חסכני מים בעלי מופע עונתי. 
איברים דקורטיביים: עלווה, פריחה

תנאי גידול: רובם שמש מלאה וצל חלקי
שימוש מומלץ: ערוגה פורחת, פריחה בולטת, מסלעות, מיכלים

התאמה לאזורי הארץ: כל הארץ
מיני בר: חצב מצוי, רקפת מצוייה, נרקיס מצוי, סייפן התבואה, בן חצב יקינטוני

מיני תרבות: כלנית תרבותית, אירוס תרבותי, נרקיס החצוצרה, נורית תרבותית, נץ חלב ערבי

צריכת מים

אירוס הולנדיאירוס הולנדי

חצב מצוי

רקפת מצויה

נץ חלב דוביוםנרקיס מצוי נרקיס תרבותי

נורית אסיה תרבותיתסייפן התבואהנורית אסיה תרבותית

כלנית מצויהחבצלת החוף

בן-חצב יקינטוני עירית גדולה

נץ חלב ערבי



Abelia grandifloraאבליה גדולת-פרחים15 
Acacia redolensשיטה שרועה ‘דסרד קרפט’53

’Desert Carpet‘
Agapanthus africanusאגפנטוס אפריקאי67
Albizzia julibrissinאלביציה ורדה2

Alcea setosaחוטמית זיפנית73
Aloe veraאלוי אמיתי59
Antigonon  leptopusאנטיגון דק-עוקצים56
Antirrhinum majusלע-ארי גדול79
‘Arbutus unedo ’Compactaקטלב משונן ‘קומפקטי’11

בקריס הכדורים21                                                                                                                                  
‘פיג’ן פויינט’

Baccharis pilularis
 ’Pigeon Point‘

Bauhinia tomentosaבוהיניה לבידה19
Bolusanthus speciosusבולוסנתוס נאה3

Bougainvillea glabraבוגנוליאה חלקה57
Calliandra californicaקליאנדרה קליפורנית 49
Callistemon viminalisקליסטמון הנצרים12
קריסה מקרוקרפה50

 “גרין קרפט”
Carissa macrocarpa
’Green Carpet‘

Centranthus ruberחד-אבקן אדום72
Ceratostigma abyssinicumבת-עופרית חבשית23
Cercis siliquastrumכליל החורש6
Chamaerops humilisחמרופס נמוך4

Chilopsis linearisכילופסיס סרגלי34
Cocculus laurifoliusסהרון קשה-עלים43
Cotoneaster franchetiiחבושית פרנשט31
Crithmum maritimumקריתמון ימי65
Dietes grandifloraדיאטס גדול-פרחים69
‘Dodonaea ’Drorדודונאה  ‘דרור’26
 Eremophila maculataארמופילה מכתמת’ורוד’17

’rosea‘
Eremophila polycladaארמופילה ענפה18
Eriocephalus africanusצמרר אפריקני48
Eucalyptus platypusאיקלפטוס חרוק1

Euryops pectinatusעינן מסרקני76
Gaura lindheimeriגאורה קיפחת ‘סיסקו פינק’68

’Siskiyou Pink‘
Geophyteגיאופיטים 79
Grevillea olivaceaeגרויליאה זיתית 24
 Grevillea thelemannianaגרוויליאה תלמן ‘ריי’25

’Ray‘ 
Hesperaloe parvifloraבן-אלווי קטן-פרחים 60
Heteromeles arbutifoliaהטרומלס קטלבי 29
Jasminum mesnyiיסמין גדול-פרחים33
Juniperus chinensisערער סיני ‘גולד קוסט’45

’Gold-Coast‘
Justicia spicigeraיוסטיציה משובלת32
Karomia speciosaקרומיה הדורה13
Lagerstroemia indicaלגרסטרמיה הודית7

Laurus nobilisער אציל9
לבן-עלה שיחני 35

‘קומפקטום’
Leucophyllum frutescens 
’Compactum‘

Limonium arborescensעדעד עצי75
Lupinus pilosusתורמוס ההרים79
Malephora croceaמלפורה ארגמנית62
 Melaleuca lanceolataמללויקה אזמלנית ‘ננסי’39

’Dwarf‘
Melaleuca wilsoniiמללויקה וילסון40
 Metrosiderosברזלי נאה ‘מגוון’22

kermadecensis ’variegata‘
Murraya paniculataמוריה מכבדית36
 Myoporum parvifoliumמיאופורון קטן-עלים ‘רחב’ 38

’Broad‘
 Myrtus communisהדס מצוי28
Nandina domesticaננדינה תרבותית42
 )Nolina )Baucarneaנולינה מופשלת63

recurvata
 Olea europaeaזית אירופי ‘ליטל אוליי’30

’Little Ollie‘
 Pennisetum setaceumזיף-נוצה זיפני ‘ארגמני’71

’Atropurpureum‘
‘Perovskia ’Blue-Spireפרובסקיה ‘בלו ספייר’78
Pistacia lentiscusאלת המסטיק16
 Pittosporum tobiraפיטוספורום יפני ‘מגוון’46

’variegata‘
Pittosporum undulatumפיטוספורום גלוני10
Plumbago capensisעופרית הכף44
Polygala myrtifoliaמרבה-חלב הדסי41
Portulacaria afraרגלנית אפריקנית66
Punica granatumרמון מצוי 14
Pyracantha coccineaפירקנתה אדומה47
Raphiolepis delacouriבן-עזרר דלקורי20
 Rosmarinus officinalisרוסמרין רפואי ‘זוחל’51

’prostratus‘
Ruscus aculeatusעצבונית גדולת-עלים77
Salvia greggiiמרות גרג74
כידונן גלילי61

)סנסויריה גלילית(
Sansevieria cylindrica

Sedum morganianumצורית מורגן64
Senecio angulatusסביון מזוות )סביון מטפס(58

)S. mikanioides(
 Sophora secundifloraסופורה אמריקאית8
Tabebuia impetiginosaטבבוית איפה5

‘Tecoma ’Orange Jubileeדק-פרי  ‘אורנג’ ג’ובלי’27
Thevetia peruvianaתבטיה הרדופית54
Thuja orientalisתויה מזרחית55
Viburnum tinusמורן החרש37
Vitex agnus-castusשיח-אברהם מצוי52
Wedelia hispidaוידליה זיפנית70

רשימת הצמחים ממויין לפי שם מדעי



צמחים   80 מציגה  זו  חוברת  השעה.  צו  הינו  במים  חסכני  גן 
חסכני מים מתוך כ-500 צמחים כאלה.

מידע על גן חסכני במים וצמחים חסכני מים ניתן למצוא באתר 
www.moag.gov.il משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לפנייה ושאלות יש לפנות לתחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים 

טל’ 03-9485315


