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עלווה: ירוק עד
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: ירוק-צהבהב, לא בולטת, בחודשים מרס-אפריל
פרי: דו-כנפית אדמדמה ביוני-יולי 

תפוצה בארץ: נגב, שפלה וחוף, עמקים, הר

משפחה: אדריים )סבוננים(

מוצא: מזרח הים התיכון, בר בארץ
אדר סורי

Acer obtusifolium

 חסכן במים 
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עלווה: מחטני, ירוק עד
גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 12 מ'
צורת צמרת: מעוגלת סוככנית

פריחה: זכרית ונקבית בנפרד, פיזור אבקה רב   
במרס-אפריל

פרי: אצטרובל המבשיל בקיץ ומשיר זרעים
תפוצה בארץ: הר, נגב שפלה וחוף

מינים נוספים: אורן ירושלים, אורן קנרי ועוד.

משפחה: אורניים

מוצא: אגן הים התיכון  

 חסכן במים 

אורן הצנובר
שמות נוספים: אורן הגלעין, אורן הסלע

Pinus pinea
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עלווה: נשיר
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: מכבדים ריחניים בצבע סגול לילך בחודשים 
מרס-אפריל

פרי: בית גלעין כדורי צהוב ביולי-אוגוסט. הפרי רעיל
תפוצה בארץ: כל הארץ 

משפחה: אזדרכיים

מוצא: דרום ומזרח אסיה, רמות ההימלאיה

אזדרכת מצויה
Melia azedarach

 חסכן במים 

פולשני
אין

לשתול
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משפחה: סימרוביים

מוצא: דרום סין  
אילנתה בלוטית
Ailanthus altissima

עלווה: נשיר
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 9 מ'
צורת צמרת: מבודרת

פריחה: במכבדים ירוקים במאי-יוני
פרי: כנפיות מקופלות וצהובות, מיולי עד נובמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ; פולשני  חסכן במים 

פולשני
אין

לשתול
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משפחה: שיטיים

מוצא: אסיה הטרופית, צפון אוסטרליה
אלביציה צהובה

Albizia lebbek

עלווה: נשיר
גובה: 16 מ'

קוטר נוף: 18 מ'
צורת צמרת: סוככנית

פריחה: צהובה, בצורת קרקפות, במאי-יוני
פרי: תרמיל סרגלי כהה, באוגוסט-אוקטובר

תפוצה בארץ: כל הארץ
מין נוסף: אלביציה ורודה, נמוך עם פריחה ורודה  חסכן במים 
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משפחה: אלתיים

מוצא: בר בארץ, מזרח ים תיכון וצפון אמריקה  
אלה אטלנטית

Pistacia atlantica

עלווה: נשיר
גובה: 18 מ'

קוטר נוף: 15 מ'
צורת צמרת: מעוגלת סוככנית

פריחה: אדמדמה במכבדים  בחודשים מרס-אפריל
פרי: בית גלעין אדום או שחור באוקטובר-דצמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ; תפוצה מקוטעת
מין בר נוסף: אלה ארץ ישראלית - בעל אופי שיחי  חסכן במים 
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אלון ארוך-עוקצים
שמות נוספים: אלון אנגלי, אלון אירופאי

Quercus pendunculiflora

משפחה: אלוניים

מוצא: מרכז טורקיה, מזרח אירופה  

עלווה: נשיר
גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 12 מ'
צורת צמרת: מעוגלת סגלגלה

פריחה: חד-ביתי; פריחה זכרית ונקבית בנפרד בחודש 
אפריל

פרי: בלוט בתוך ספלול על עוקץ ארוך, 
בספטמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף  צריכת מים בינונית 
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משפחה: אלוניים

מוצא: ים תיכון, בר בארץ  
אלון מצוי

Quercus calliprinos

עלווה: ירוק עד
גובה: 10-6 מ'

קוטר נוף: 8-6 מ'
צורת צמרת: עגולה, שיחית

פריחה: חד ביתי, פריחה זכרית ונקבית בנפרד בחודש אפריל
פרי: בלוט קצר בתוך ספלול קשקשי בספטמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף
עץ רב גזעי  חסכן במים 
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משפחה: אלוניים

מוצא: אירופה הדרומית, אפריקה הצפונית  
אלון השעם
Quercus suber

עלווה: ירוק עד
גובה: 15 מ'

קוטר נוף: 12 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: זכרית ונקבית בנפרד בחודש מרס
פרי: בלוט מוארך בתוך ספלול בספטמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ  חסכן במים 
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משפחה: אלוניים

מוצא: תורכיה וסוריה, בר בארץ
אלון התבור

Quercus itaburensis

עלווה: נשיר
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: זכרית ונקבית בנפרד, ירקרקה ולא בולטת, 
בפברואר

פרי: בלוט )זרע( וספלול עם קשקשים אופייני 
בספטמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף, בקעה וערבה  חסכן במים 
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אלמוגן רחב עלים
Erythrina corallodendrum

עלווה: נשיר
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: אשכולות אדומים גדולים, דמויי כרבולת, באפריל
פרי: תרמיל ובראשו מקור  קטן, באוגוסט

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה ועמקים, נגב  חסכן במים 

משפחה: קטניתיים )פרפרניים(

מוצא: אמריקה הטרופית   
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משפחה: הדסיים

מוצא: אוסטרליה
איקליפטוס המקור

Eucalyptus camaldulensis

עלווה: ירוק עד
גובה: 20-30 מ'

קוטר נוף: 8-12 מ'
צורת צמרת: זקופה

פריחה: מכבדי פריחה בצבע לבן בחודשים 
ספטמבר-אוקטובר, מרס-מאי

פרי: הלקט קשה, ביוני-יולי
תפוצה בארץ: כל הארץ

קיימים מינים נוספים, בגווני פריחה שונים  חסכן במים 
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משפחה: אראוקריים

מוצא: איי נורפלוק, אוסטרליה
אראוקריה רמה
Araucaria excelsa

עלווה: מחטני ירוק עד
גובה: 25 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: פירמידלית

פריחה: פריחה זכרית ונקבית בנפרד, במאי, נדירה
פרי: אצטרובל בספטמבר

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב צריכת מים גבוהה
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משפחה: אורניים

מוצא: הימלאיה וצפון-מערב הודו
ארז הימלאי

Cedrus deodara

עלווה: מחטני ירוק עד
גובה: 25 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: פירמידלית רחבה

פריחה: פריחה זכרית ופריחה נקבית נפרדת, במאי-יוני
פרי: אצטרובל מכסיף באוגוסט-אוקטובר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר והר גבוה 

מין נוסף: ארז הלבנון  חסכן במים 
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משפחה: אשליים

מוצא: סהרה סודן, ים תיכון
אשל הפרקים
Tamarix aphylla

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: סגלגלה

פריחה: תפרחות לבנות-ורודות, באוגוסט-ספטמבר
פרי: הלקט יבש בספטמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ  חסכן במים 
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בוהיניה מגוונת
Bauhinia variegata

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: פרחים ריחניים גדולים בצבע ארגמן, ורוד או לבן 
באפריל - יוני

פרי: תרמיל עבה וארוך בצבע חום שחור בקייץ -בסתו 
תפוצה בארץ: שפלה, נגב עמקים, בקעה וערבה

משפחה: קטניתיים )כליליים(

מוצא: הודו, סין 

 חסכן במים 
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בולוסתנוס נאה
שם נוסף: עץ הויסטריה

Bolusanthus speciosus

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: סגלגלה מבודרת

פריחה: אשכולות עם פריחה לילכית וריחנית באביב
פרי: תרמיל קטן שטוח בצבע אפור בקייץ ובסתיו 

תפוצה בארץ: כל הארץ

משפחה: פרפרניים

מוצא: אפריקה 

 חסכן במים 
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משפחה: חלמיתיים

מוצא: הודו עד הרי ההילמליה
בומבק צייבה )בומבק הודי( 

Bombax ceiba 

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 25 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת רחבה, צירית

פריחה: פרח גדול בצבע כתום-אדום, במרס-אפריל
פרי: הלקט אליפטי גדול בעל סיבים דמויי צמר גפן

גזע: זקוף וחרוטי 
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה     חסכן במים 
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בוקיצה )אולמוס( קטנת-עלים
Ulmus parvifolia 

עלווה: נשיר
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת, ענפים משתלשלים מעט

פריחה: צבע קרם, בחיקי עלים, בסתיו
פרי: כנפית אליפטית בצבע לבן-צהבהב, בחורף ובאביב

גזע: צבעוני, עליו חברבורות רבות. 
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר ונגב   

משפחה: מישיים

מוצא: סין, יפן

 חסכן במים 
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משפחה: ברושיים

מוצא: איזור הים התיכון
ברוש מצוי

זן צריפי צר וזן פירמידלי רחב
Cupressus sempervirens

עלווה: מחטני, ירוק עד
גובה: 17 מ'

קוטר נוף: 3 מ'
צורת צמרת: צריפית /פירמידלית

פריחה: פריחה זכרית ונקבית בנפרד, בצבע ירקרק 
בחודשים מרץ-אפריל. הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: איצטרובל קשקשי עגול כל השנה
תפוצה בארץ: כל הארץ  חסכן במים 
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משפחה: סטרקוליים

מוצא: אוסטרליה
ברכיכיטון אדרי

Brachychiton acerifolius 

עלווה: נשיר מותנה, עלים גדולים במגוון צורות
גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: פירמידלית רחבה

פריחה: אשכולות עמוסים דמויי פעמון, בצבע אדום חזק, 
באפריל-מאי

פרי: מפוחית דמויית סירה, פרי גדול בצבע חום כהה, 
באוגוסט

תפוצה בארץ: כל הארץ  חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: סגלגלה

פריחה: אשכולות דמויי פעמון בצבע קרם ורוד עם כתם 
פנימי אדום, במאי

פרי: מפוחית דמויית סירה בצבע חום בספטמבר - ינואר 
תפוצה בארץ: כל הארץ

מינים נוספים: ברכיכיטון הסלעים בעל גזע מעובה,
ברכיכיטון דו-גוני עם פריחה ורודה

ברכיכיטון צפצפתי
Brachychiton populneum

משפחה: סטרקוליים

מוצא: אוסטרליה

 חסכן במים 
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משפחה: פרוטאיים

מוצא: מזרח אוסטרליה
גרוויליאה חסונה

Grevillea robusta

עלווה: ירוק עד
גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: זקופה

פריחה: תפרחת דמויית מסרק בצבע כתום עז, במאי
פרי: מפוחית מעוצה עם זרעים אדומים בספטמבר

תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב  צריכת מים בינונית 
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עלווה: נשיר
גובה: 18 מ'

קוטר נוף: 15 מ'
צורת צמרת: מעוגלת רחבה

פריחה: תפרחות כדוריות בצבע ירקרק באפריל - מאי.
הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: דמוי כדור עם בליטות דמוי קוצים באוקטובר 
גזע לבן עם כתמים, קישוטי

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף. בקרבת נחלים

דולב מזרחי
Platanus orientalis

משפחה: דלביים

מוצא: ים-תיכוני, בר בארץ

צריכת מים גבוהה
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משפחה: דקליים

מוצא: צפון מערב מקסיקו

עלווה: ירוק עד, עלים דמויי כף
גובה: 28 מ'

קוטר נוף: 5 מ'
צורת צמרת: דקל

פריחה: תפרחות נטויות בצבע קרם לבן באפריל מאי.
הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: אשכולות עם פרי כדורי שחור, בספטמבר, אוקטובר
תפוצה בארץ: כל אזורי הארץ

מין נוסף: ושינגטוניה חסונה צמח פולשני, לא 
לשתול

ושינגטוניה חוטית
Washingtonia filifera 

 חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: אשכולות פריחה לבנה, באפריל-מאי. 
הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: אשכולות של ענבות אליפטיות בצבע ירוק ובהבשלה 
שחור בנובמבר, אכיל 

תפוצה בארץ: בכל הארץ גזע מסוקס ומפותל מרשים
קיימים זנים רבים נוספים: ‘סורי’, ‘מנזלינו’, ‘ברנע’ ועוד

זית אירופי
Olea europaea

 חסכן במים 

משפחה: זיתיים

מוצא: אזור הים-התיכון, בר בארץ
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משפחה: קטניתיים )כליליים(

מוצא: ים תיכון, בר בארץ
חרוב מצוי

Ceratonia siliqua 

עלווה: ירוק עד
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת רחבה

פריחה: דו ביתי ]עץ זכר ועץ נקבה[  אשכולות קטנים 
בצבע ירוק באפריל מאי

פרי: תרמיל ארוך ופחוס בצבע ירוק ובבשלות חום כהה 
בנובמבר, אכיל

תפוצה בארץ: כל הארץ  חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 14 מ'
צורת צמרת: סוככנית

פריחה: לבן צהבהב במאי-יוני בשיבולים גליליות
פרי: תרמיל גלדני, מוארך ומעוקם בצורת מגל, בחום-

שחור באוגוסט
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

מין נוסף לא פולשני: ינבוט לבן

ינבוט המסקיטו
Prosopis juliflora

 חסכן במים 

משפחה: קטניתיים )שיטיים(

מוצא: דרום מערב אמריקה הצפונית 

פולשני
אין

לשתול
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משפחה: בומבקיים

מוצא: פרו

עלווה: נשיר
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: סגלגלה

פריחה: פרח גדול בצבע צהוב לבן בחודשים יולי-אוגוסט
פרי: הלקט דמוי אגס הנפתח בהבשלה - הזרעים עטופים 

במעין צמר גפן, באוקטובר. 
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

גזע דמוי בקבוק חלק או קוצני
מין נוסף: כוריזיה הדורה בעל פריחה ורודה

כוריזיה בקבוקית
Chorisia insignis

 חסכן במים 
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עלווה: נשיר
גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: תפרחות בצבע ורוד ארגמן בפברואר-מרס לפני 
הלבלוב. לעיתים פריחה על הגזע.

פרי: תרמיל דק בצבע חום-שחור באוגוסט-ספטמבר
תפוצה בארץ: הר, שפלה, נגב
זן נוסף: בעל פריחה בצבע לבן  חסכן במים 

כליל החורש
Cercis siliquastrum

משפחה: קטניתיים )כליליים(

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ
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עלווה: ירוק עד, עם לבד בחלקם התחתון
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

גזע: אפור נאה
פריחה: חד-מיני, חד-ביתי, בצבע ירוק, בקיץ

פרי: הלקט קשה ומעוצה, שעיר, בצבע חלודה הזרעים 
מכוסים במעטה )אריל( אדום קישוטי

תפוצה בארץ: כל הארץ, לא באיזור ההר  חסכן במים 

כרבל לביד
Alectryon tomentosum 

משפחה: סבונניים

מוצא: אוסטרליה



36

משפחה: כופריים

מוצא: אסיה ואוסטרליה הצפונית

עלווה: נשיר
גובה: 8-5 מ'

קוטר נוף: 4 מ'
צורת צמרת: מעוגלת סגלגלה

פריחה: מכבדים ורודים או סגולים, ארגמניים או לבנים 
בחודשים יולי-ספטמבר

פרי: הלקטים מעוצים בקצה הענפים, בחודשים נובמבר-
דצמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ
קיימים זני כלאיים רבים השונים בצבעם ובצורתם, ביניהם, 

לגרסטרמיית מיכלוא.

לגרסטרמיה הודית
Lagerstroemia indica

 חסכן במים 
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עלווה: נשיר
גובה: 15 מ'

קוטר נוף: 8 מ’
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: ירוקה בסוף מארס
פרי: בית גלעין כדורי, בהבשלתו חום שחור

באוגוסט-ספטמבר
תפוצה בארץ: הר, שפלת החוף

מין נוסף: מיש בונגה )מיש גשר הזיו(

מייש דרומי
Celtis australis

משפחה: מישיים

מוצא: ים תיכוני, אירופה הדרומית,
בר בארץ ונדיר

 חסכן במים 
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משפחה: זיתיים

מוצא: מקסיקו

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת סגלגלה
פריחה: מכבדים ירוקים, במאי

פרי: אשכולות בעלי פרי מכונף, באוגוסט-ספטמבר
תפוצה בארץ: כל הארץ

מינים נוספים: מילה פנסילבנית - נשירה עם צבעי 
שלכת צהובים

מילה ירוקת-עד
Fraxinua uhdei

 צריכת מים בינונית 
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עלווה: נשיר
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 8 מ’
צורת צמרת: מעוגלת
פריחה: ירוקה באביב

פרי: אשכולות של כנפית חד-זרעית בצבע חום בקיץ
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב

מילה סורית
שם נוסף: מילה צרת-עלעלים תת מין סורית
Fraxinus angustifolia subsp. syriaca 

משפחה: זיתיים

מוצא: צפון-מזרח הים התיכון
בר בארץ

 חסכן במים 
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עלווה: נשיר מותנה
גובה: 14 מ'

קוטר נוף: 22 מ'
צורת צמרת: כיפתית

פריחה: אשכולות צהובים של פרחים פרפרניים, במאי-יוני
פרי: תרמיל בעל כנף רחבה, בחודשים נובמבר-ינואר

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

משפחה: קטניתיים )פרפרניים(

מוצא: אמריקה הדרומית
מכנף נאה
Tipuana tipu

 צריכת מים בינונית 
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עלווה: נשיר מותנה
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ’
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: מכבדים בעלי פרחים גדולים בצבע סגול-תכלת, 
בחודשים מאי-יוני

פרי: הלקט דמוי קסטנייטה בצבע שחור, בחודשים 
ספטמבר-אוקטובר

תפוצה בארץ: שפלה, בקעה ועמקים, נגב

סיגלון עלה-מימוזה )ג’קרנדה(
Jacaranda mimosifolia

משפחה: ביגנוניים

מוצא: ברזיל

 חסכן במים 
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משפחה: קטניתיים )פרפרניים(

מוצא: הודו
סיסם הודי

Dalbergia sissoo

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 18 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: זקופה

פריחה: צבע לבן-ירקרק, אינה בולטת, בחודש מאי
פרי: תרמיל דמוי כנפית מוארכת, בספטמבר-אוקטובר

תפוצה בארץ: שפלה, הר נמוך  צריכת מים בינונית 
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משפחה: חלבלוביים

מוצא: סין, יפן
ספיון השעווה

Sapium sebiferum 

עלווה: נשיר, שלכת צבעונית כתומה ואדומה
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: דמוית שיבולים ירוקים, בחודש יולי
פרי: אשכולות עם אגוזיות וזרעים לבנים דמויי אפון, 

בחודשים ספטמבר-ינואר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב  צריכת מים בינונית 
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משפחה: עריים

מוצא: אגן הים התיכון, בר בארץ

עלווה: ירוק עד
גובה: 10-8 מ'

קוטר נוף: 8-5 מ’
צורת צמרת: עגולה סגלגלה

פריחה: דו-ביתי, בצבע ירוק-צהבהב, באביב
פרי: ענבה בינונית, מבשילה בסגול, בסתיו

תפוצה בארץ: הר ושפלה

ער אציל
)עלי דפנה(

Laurus nobilis

 חסכן במים 
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עלווה: נשיר
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ’
צורת צמרת: בכותית

פריחה: בצבע ירקרק, לא משמעותית, באפריל
פרי: הלקט קטן, בחודש אוגוסט
תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף

מין נוסף: ערבה מחודדת

ערבת בבל
Salix babylonica

משפחה: ערבתיים

מוצא: סין

צריכת מים גבוהה מאד
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משפחה: תותיים

מוצא: דרום אסיה, צפון אוסטרליה

עלווה: ירוק עד
גובה: 15 מ' ויותר

קוטר נוף: 20 מ' ויותר
צורת צמרת: מעוגלת, ענפים שמוטים מעט

פריחה: התפרחת פגה, בחודשים מאי-יולי
פרי: פגה, בצבע כתום, בחודשים יולי-אוגוסט

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה, ערבה ונגב
זנים נוספים: פיקוס ‘מגוון’, פיקוס ‘זהוב’

חסכן במים, אך נהנה מתוספת השקיה נפוץ בגידול 
במכלים ובגינון פנים

פיקוס בנימינה
Ficus benjamina 

 חסכן במים 
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משפחה: תותיים

מוצא: אסיה הטרופית

עלווה: ירוק עד
גובה: 15 מ'

קוטר נוף: 15 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: פגה כדורית ירוקה, במאי-יולי
פרי: פגה שחורה-ארגמנית, ביולי-אוגוסט

מאפיין נוסף: שורשי אויר, שורשי תמך ושורשים שטחיים
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

מינים נוספים: פיקוס הגומי, פיקוס מעוקם, פיקוס בנגלי, 
פיקוס קדוש ועוד

פיקוס השדרות
שם נוסף: פיקוס נוצץ
Ficus microcarpa

 חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 12 מ’
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: פגות, כל השנה
פרי: פגה ירוקה או ארגמנית, ביולי-אוגוסט, 

)הפרי מכונה ג’ומס(
מאפיין נוסף: שורשים שטחיים

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה, נגב

משפחה: תותיים

מוצא: אפריקה הטרופית, בר בארץ

 חסכן במים 

פיקוס השקמה
שם נוסף: שקמה

Ficus sycomorus
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משפחה: תותיים

מוצא: אסיה המזרחית
פיקוס התאנה

Ficus carica

עלווה: נשיר
גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: פגות, באביב ובקייץ
פרי: פגה ירוקה או ארגמנית, ביולי-אוגוסט

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב   חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 7 מ’
צורת צמרת: בכותית

פריחה: מכבדים לבנים, במאי
פרי: אשכולות כדוריים ורודים ואדומים, בנובמבר-דצמבר

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, הר, נגב
מין נוסף: פלפלון דמוי אלה, עץ דו-ביתי, פולשני

פלפלון בכות
Schinus molle

משפחה: אלתיים

מוצא: אמריקה הטרופית

 צריכת מים בינונית 
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משפחה: סבוננים

מוצא: סין, קוריאה

פנסית דו-נוצתית
Koelreuteria bipinnata

עלווה: נשיר
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: מכבדי פריחה צהובים, בספטמבר
פרי: הלקט דמוי פנס סיני בצבע ורוד-אדום, 

באוקטובר-דצמבר
תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב   צריכת מים בינונית 
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עלווה: נשיר מותנה
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 12 מ’
צורת צמרת: סוככנית

פריחה: אשכולות בצבע אדום עז, ביוני
פרי: תרמיל גדול בצבע שחור בהבשלתו, 

באוקטובר-דצמבר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, נגב, בקעה וערבה

צאלון נאה
Delonix regia

משפחה: כליליים

מוצא: מדגסקר

צריכת מים גבוהה
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משפחה: ערבתיים

מוצא: אסיה המערבית ואירופה
צפצפה מכסיפה

Populus alba

עלווה: נשיר
גובה: 16 מ'

קוטר נוף: 6 מ'
צורת צמרת: זקופה

פריחה: תפרחת בצורת עגילים לבנים בפברואר-מרץ 
פרי: הלקט המפיץ זרעים עם ציצית שערות דמוי צמר 

גפן, במאי 
תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב 

גזע לבן מרשים צריכת מים גבוהה
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עלווה: ירוק עד, דמויית מחט
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 6 מ’
צורת צמרת: סגלגלה

פריחה: פריחה זכרית וניקבית בנפרד. פריחה זיכרית 
שבולים בצבע צהבהב בספטמבר-אוקטובר

פרי: אגוזית דמויית איצטרובל ביוני-יולי 
תפוצה בארץ: כל הארץ

קזוארינה שבטבטית
Casuarina equisetifolia

משפחה: קזואריניים

מוצא: אוסטרליה המזרחית

 חסכן במים 
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משפחה: אברשיים

מוצא: מזרח הים-התיכון
קטלב מצוי

Arbutus andrachne

עלווה: ירוק עד
גובה: 7 מ'

קוטר נוף: 7 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: תפרחות בעלות פרחים נטויים, דמויי כוסית, 
בצבע לבן, במרס 

פרי: ענבה מחוספסת ואכילה, בצבע אדום, 
בספטמבר-אוקטובר

גזע קישוטי, אדום ומתקלף
תפוצה בארץ: הר ושפלת החוף   צריכת מים בינונית 
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עלווה: ירוקת עד
גובה: 12 מ'

קוטר נוף: 10 מ’
צורת צמרת: מעוגלת, סגלגלה

פריחה: פרחים ארגמניים גדולים על עוקצים ארוכים, 
בחודשים יוני-יולי

פרי: דמוי נקניק עבה וגלילי, בדצמבר-ינואר
תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה וערבה

משפחה: ביגנוניים

מוצא: אפריקה

קיגלה מנוצה
שמות נוספים: עץ הלחם, עץ הנקניקים

 Kigelia pinnata ( K. Africana)

 חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 7 מ’
צורת צמרת: מעוגלת, בכותית

פריחה: תפרחות אדומות, דמויות מברשות לניקוי 
בקבוקים, במאי-יולי

פרי: הלקטים דמויי ספל, על ענפים ותיקים, 
בספטמבר-אוקטובר.

תפוצה בארץ: הר, שפלה וחוף, בקעה וערבה
מינים נוספים: במגוון צבעי פריחה

משפחה: הדסיים

מוצא: אוסטרליה המערבית

קליסטמון הנצרים
Callistemon viminales

 חסכן במים 
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משפחה: רימוניים

מוצא: צפון פרס

עלווה: נשיר
גובה: 6 מ'

קוטר נוף: 4 מ'
צורת צמרת: שיחית מעוגלת

פריחה: אדומה-כתומה, באביב 
פרי: כדור עם עטרה בצבע ירוק-אדום, בסתיו

תפוצה בארץ: כל הארץ
זנים נוספים: זן 'פרח מלא', 'ננסי'

רימון מצוי
Punica granatum

 חסכן במים 
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משפחה: אשחריים

מוצא: סודן, ים תיכוני, גדל בר בארץ

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 8 מ'
צורת צמרת: צמרת מעוגלת רחבה, או קצת בכותית

פריחה: פריחה לבנה צהובה לאורך ענפים במרס-אפריל 
פרי: אכיל, כדורי צהבהב אדמדם, ביולי- אוגוסט

תפוצה בארץ: שפלה, בקעה וערבה, נגב 

שיזף מצוי
שם נוסף: עץ דום

Ziziphus spina-christi

 חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 8 מ'

קוטר נוף: 7 מ’
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: צהובה ומרשימה, בקרקפות, בחודש אפריל
פרי: תרמיל ארוך ושחור,  במרס

תפוצה בארץ: שפלה וחוף, בקעה ועמקים, נגב

משפחה: שיטיים )מימוסיים(

מוצא: אוסטרליה

 חסכן במים 

שיטה כחלחלה
Acacia cyanopylla

פולשני
אין

לשתול
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עלווה: נשיר בקיץ
גובה: 7 מ'

קוטר נוף: 6 מ’
צורת צמרת: סוככנית

פריחה: צהובה, בקרקפות כדוריות, בחודשים יוני-ספטמבר
פרי: תרמיל מסולסל וגלדני בצבע חום, בחודשים מאי-יולי 

תפוצה בארץ: נגב, בקעה וערבה
מינים נוספים: שיטה סוככנית ושיטת הנגב

משפחה: שיטיים )מימוסיים(

מוצא: סודן, בר בארץ

 חסכן במים 

שיטה סלילנית
Acacia raddiana
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משפחה: קטניתיים )כליליים(

מוצא: ברזיל
שלטית מקומטת

Peltophorum dubium

עלווה: נשיר מותנה
גובה: 15 מ'

קוטר נוף: 12 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: תפרחות צהובות, באוגוסט 
פרי: תרמילים חומים, בספטמבר - ינואר

תפוצה בארץ: כל הארץ  צריכת מים גבוהה
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משפחה: תותיים

מוצא: סין
תות לבן

Morus alba 

עלווה: נשיר, שלכת צבעונית צהובה
גובה: 10 מ'

קוטר נוף: 10 מ'
צורת צמרת: מעוגלת

פריחה: דו-ביתי, ירקרקה, באביב.
הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: שחור, ורוד, אדום ולבן, באביב ובקיץ
תפוצה בארץ: כל הארץ   חסכן במים 
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עלווה: ירוק עד
גובה: 18 מ'

קוטר נוף: 7 מ’
צורת צמרת: דקל, עלי מניפה

פריחה: עץ דו ביתי ]עצי זכר ועצי נקבה[, תפרחות נטויות 
לבנות באפריל. הפריחה גורמת לאלרגיה

פרי: אשכולות עם פרי מוארך דמוי ענבה בצבע כתום, 
צהוב חום, אכיל, בספטמבר-נובמבר

תפוצה בארץ: כל הארץ
קיימים זנים רבים: מין נוסף - תמר קנרי בעל פרי קטן, לא 

אכיל, וגזע עבה יותר ללא חוטרים.

משפחה: דקליים

מוצא: אפריקה הצפונית

 חסכן במים 

תמר מצוי
Phoenix dactylifera




