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 כללי

 
סוגי הצמחים והמינים המומלצים לגינון הציבורי ולשטחים להציג את היא מטרת מסמך זה 

 הפתוחים במתחם המלונות באזור ים המלח. 
מ"מ בשנה, הלחות היחסית  50, מיעוט המשקעים כ (מעלות צלסיוס 40 -כ) גבוהותההטמפרטורות 
 ,המלוחה בעולםלימה  בקרבה ,, כל אלו, ההתאדות הגבוהה, העננות המועטה30%הנמוכה כ 

 את המקום הנמוך ביותר בעולם כמדבר יבש וקיצוני בתנאי האקלים והקרקע. יםמגדיר
אין די בשתילת צמחים שמידת התאמתם לסביבה האקלימית והקרקעית ולאיכות כזה ש באזור

אזור מיוחד בכדי להבטיח את קיומם ושגשוגם. ההצלחה ושגשוג הצמחים  ,המים ידועה כגבוהה
נאות להדחת  ניקוז, מותנים בשילוב התנאים של איכות הקרקע, נפח בית הגידולוחריג זה קיצוני 
 .נאותים כמות ואיכותבאספקת מים מלחים, 

המאפשרים  ,לאלו יש לצרף אחזקה נאותה ואפילו גבוהה, כזו הכרוכה בידע ובהבנה מעמיקים
 .די לקיים את הצמחים לאורך שניםכ להתמודד עם תנאי האקלים והקרקע הקיצוניים

מתחלקים לאזורי תרבות מובהקים כמו מתחם המלונות, שטחי במקום ולשימור תאי השטח לגינון 
מצבים תכנונים מיוחדים כמו אגנים ירוקים וגן  ה, רצועת החוף,יהביניים הפתוחים עם מיעוט צמחי

 רים.בלתי מופשרק חלקם נותרו  ,שטפוניים נחלים בוטני וכן ערוצי
בחזות הנופית של צמחי התרבות הוא יצירת מופע אטרקטיבי ומיוחד היום מרכיב בולט בחסרונו 

ל ודייחודיים לאזור ים המלח והוא משמש כאמצעי לבישיש בו ביטוי לתנאי האקלים והקרקע ה
 אזור זה מאזורי תיירות אחרים בארץ ומחוצה לה. 

 

 מקורותרשימת הצמחים ו

 
, במתחם המלונות האזור שוביייה בייהמומלצים נעשה על בסיס סקר צמחגיבוש רשימת הצמחים 

ודב פסטרנק בהוצאת  יוסי בן דב, מאיר פורטישל  םקר ספריבע –ספרות על סמך באזור ים המלח, 
 .יםסיון אישייוכן ידע ונ אונ' בן גוריון

התאמתם הנופית ש ,גרוויליאהמיני וצמחים רבים דוגמת עצי איקליפטוס נופו הרשימה המצורפת מ
מוטלת בספק, וכן צמחים טרופיים רבים המוכרים כצמחי בית ועוד אחרים שנראה כי אין להם 

המיוחדים לאזור ים  םשרדות בתנאייכושר הבעלי לצמחים כאן מקום בגינון הציבורי. הדגש ניתן 
ית מגובשת במטרה לנסות וליצור שפה תכנונ , זאתערך נופי ייחודי וסביבתישיש להם המלח וכאלו 

 לחוברת זו מצורף נספח לרשימת הצמחים המומלצת. ואחידה.
 

 ומליחות מים

 
זה המתאפיין בטמפרטורות גבוהות, מותנה באופן צחיח ויבש קיום הצמחים באזור  .1

טפוניים , גם לעצים בערוצים השמוחלט באספקת מים סדירה וקבועה לכל חיי הצמח
 .יצוניהמתקיימים לכאורה ללא אספקת מים ממקור ח

 ה כלשהי.יאין כל אפשרות לקיים צמחי ,ללא אספקת מים בכל חודשי השנה .2
, שנתיים שינבטו באירועי גשם נדירים-חד לצמחי ברהן ה ללא השקיה אופייני ימופע צמחי .3

 או הסמויות מן העין, ממי שטפונותקרקעיות -תתהמתפרנסים מזרימות מים צמחים לוהן 
מתקנים הנדסיים כאלו במבנים וב ,דרכים יכמו בצד)נגר נקודתי -קצירמאו  ,מעיינות
 .וכו'לפני השטח המוזרמים מי מזגנים מנזילות צנרת מים, מ, (ואחרים

 מ"מ. 3,500 -באזור זה היא כהשנתית התאדות הרמת  .4
כמות המים הנדרשת לקיום צמחים באזור זה  ,איכות הניקוז בקרקעו על פי סוג הצמחים .5

 ב לדונם לשנה.קו 4500-2000  נעה בטווח של
קוב לדונם לשנה אלא שאז  1,000-300 ה בכמויות מים קטנות כמו יניתן לקיים צמחי .6

ו גיאופיטים שונים מכ ,תרדמת קיץהנכנסות להגינון להתבסס על קבוצות צמחים ייאלץ 
ם חורפיים או צמחים עם ישנתי-מופע עונתי המבוסס על חדצמחים עם ללא מופע קיצי, 

גם אז . קר קקטוסים למיניהםיבע ,או מופע צמחים סוקולנטיים ,צנועמופע דליל ביותר ו
 .השקיה יזומה להדחת מלחיםעל נגר או -שען על קצירילהיצטרכו סביר כי כל אלו 

מלחים  ת תבשטיפ ,חשוב ומכריעלקיום הצמחים תפקיד נוסף, למים המשמשים להשקיה  .7
  של מערכת השורשים. דולימבית הגובהדחתם 
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 )טפטפות, ממטירים, מתזים( שקיה ומוציאי המיםהאת מאפייני מערכת ה להתאיםנדרש  .8
רה ט  ציפוף קווי הטפטוף והטפטפות והמ  זאת על ידי  .והדחתם מלחיםשטיפת כדי להבטיח 

 תקופתית אחת לשבוע או יותר להדחת מלחים. 
יגדלו היטב  ,כמפורט ברשימה המצורפת ,זהרבים מהצמחים המתאימים לאזור אקלימי  .9

ובתנאי  מילמוס 5 -בדרגת מליחות קלה עד בינונית, עד כ השקיה מליחיםהאם מי  גם
 .המלחים המצטברים בקרקעהדחת  שתתקיים

גינון הוא ממתקן הטיהור הקולט את כל המים במקור המים להשקיה  פה,-לכפי שנמסר בע .10
 באשר הם מבתי המלונות.

מי קולחין,  בהשקיית היטברובם המכריע של הצמחים המתאימים לאזור זה יגדלו  .11
 להשקיה בגינון, על פי דרגת מליחותם.התברואתיות העומדים בתקנות ובדרישות 

כמויות המים  לשלבצע ניתוח מוסדר  , יששטחי הגינון ומאפייניהםהיקף קודם לקביעת  .12
אל מול הצרכים והכמויות המחושבות לשטחי הגינון  זאתעל פי עונות השנה, ואיכותם 

 והשיקום הנופי.
כי מקור זה יהיה נתון ללחץ  ,קולחין משמש גם חקלאים כך שסביר להניחהמקור מי  .13

 מטעי התמרים ובכלל.עבור  המים להגדלת כמות החקלאיםמצד ולתחרות מתמיד 
 לקייםלא ניתן  זהתנאי בלא  ,לשטחי הגינוןואיכותם יש להבטיח מראש את כמות המים  .14

 שרדותו לאורך זמן. יואפילו את התוח המתוכנן, את איכות הגינון יאת היקף הפ
 הרקעשבמידה  .שלהם הרקעבחשבון את להביא בבחינה של איכות מי הקולחין ובכלל יש  .15

ש לתת את הדעת על צרכי ההזנה של הצמחים י ,מי הקולחין ובכלל הוא מים מותפלים לש
החסרים  דגש על אספקת יסודות הזנה כמו מגנזיום, אשלגן ויסודות קורטתוך שימת 

 .מים מותפליםב
אקראית סובל מהזרמה קולחין ממתקן הטיהור השל מי מקור זה  פה,-לכפי שנמסר בע .16

 .של בתי המלונות בספאשמקורם של מי ים המלח תי מבוקרת לוב
באופן המערכת מפסיקה  ,מי הקולחיןאתית של וגיעה באיכות התברפבמקרה של  .17

מוזרמת  ןשלאחריה ,שעות 48עד של  לפרקי זמןבד"כ  –לגינון ת המים קאוטומטי את אספ
חלופי למצב זה או אוגר זאת ללא מקור מים ו מלחים הלמערכת מנה קצובה של מי 

 ולתקלות בכלל.
היזומה למערכת אספקת המים לאחר  םאו הזרמת למתקן הטיהורהמלח הזרמת מי ים  .18

 רב.נזק ולמבנה הקרקע לצמחים המסבות  ,תקלות תברואתיות יוצרות "מכות מלח"
יה הפתאומית והקיצונית  יבמיוחד העל - ר יציבות באספקת מקור המים ואיכותםחוס .19

לסכן את צמחי הגן  עלולים, בצמחים דייטוי מי, גם אם אין לה בברמת המליחות שלהם
 העצים.את ובראש וראשונה 

צורך עודפת למרובה ואף בהשקיה המתבטא מחיר ישיר  ,כמתואר ,לתקלות מסוג זה .20
      הדחת מלחים.

 

 , מליחות וניקוזקרקע

 
 צמחים וכמקור ומאגר למים ומזון.לעיגון ההקרקע משמשת  .1
הקרקעות המקומיות באזור ברמת  , מתאפיינות בשל מיעוט הגשמים וההתאדות הגבוהה .2

 שרק צמחים מעטים יכולים לשרוד בה. ,מליחות גבוהה
נימית של  עלייהאו /הצפה והיא  רצועת החוף,מתחם , במיוחד במקור נוסף למליחות .3

, עד כדי יצירת שטחים סטריליים שכבת הקרקע העליונה והמלחתמפלס ים המלח 
 ה.ימצמחי

מחסור חריף בקרקעות המתאימות לגידול צמחים ומכאן שיש לעשות כל מאמץ  יש באזור .4
 .זמיןלנצל משאב זה כל עוד הוא 

פיזורה  ,תימיש לבחון ולהעריך את איכות הקרקע הקי ,עבודות עפר כלשהןביצוע קודם ל .5
 .ובשטחי הגינון לשימוש בשיקום הנופי ולשמרּה לאספּהואז , ועומקה

 ,קרקע הערוצים לעומק ניכר וקרקעות המצויות בפני השטח ,מבין הקרקעות הקיימות .6
 לשיקום הנופי. יתאימו ,וחולורות אבן רלות בד"כ כמות גדולה של ציהמכ

בתאחיזת הוא  ,רורות אבן וחולהמבוססת על צ ,קרי של הקרקע המקומיתיחסרונה הע .7
 מים נמוכה ביותר.
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יתרונה הראשון של הקרקע המקומית הוא בשמירת המופע החזותי האופייני לתכסית  .8
מות בהם הפיתוח המתוכנן הוא ובמיוחד במקהדבר נכון  .הקרקע באזור צחיח זה

 .הבלתי מופריםוהמקומיים ולתכסית לנוף  יםהמתקשר בשטחים פתוחיםואקסטנסיבי 
הם כושר הדחה גבוה של מלחים עם צרורות האבן יתרונות נוספים של הקרקע המקומית  .9

לשמש כחיפוי של הצמחים וגם המאפשרים לכסות את צוואר השורש  ,ורמת אוורור גבוהה
 .ת הקרקעהורדת טמפרטורללמניעת התאדות ו

כדי ם כל קרקע מיובאת חייבת לעמוד בקריטריונים מחמירים של ניקוז ואוורור גבוהי .10
 לך השניםהבמכמו כזו שיובאה  ,קרקע חוליתתהיה זו אפשר הדחת מלחים יעילה. בד"כ ל

 או קרקע עם צרורות אבן רבים וחול. ,מחולות סמר
דול להיות ינפח בית הג , חייבשל העציםבשל תאחיזת המים הנמוכה ומחשש לסוגיות עיגון  .11

 ובנפח גדול ביותר.מ'  2 -כבעומק של 

, או תעלות מ' 4X4 X2יצירת בורות נטיעה גדולים של בם ניתן לתת מענה עצים בודדילגבי  .12
 .מ' 2 -כשל עומק בומ'  3-2דול רציפות ברוחב של יג

ע"י החלפת הקרקע או מילוי ת איכות הקרקע המקומית יבעילפתור את נון יש יבשטחי ג
בן וחול על פי של כל שטחי הגינון ללא יוצא מן הכלל. חומר המילוי יהיה חול או צרורות א

 .הגלויה לעיןהרצויה ואופי הגינון והתכסית  , הצמחיםהמצאי, מיקום  השתילה
להבטיח מפלס יציב על מנת עפר ברצועת החוף סוללת להקמת כבר עתה מבוצעות עבודות  .13

מהודקת ואטומה ולפיכך לא  סוללה זו ,כפי שנמסרכות. יוקבוע של מי ים המלח/הבר
סוי הסוללה יניתן לשקול כ ,לשתול על גביה. לכל היותרים המאפשרתנאים בה מתקיימים 

 . הכיסוימילוי ושתילה על גבי ולבצע בממברנה אטומה 
מה  ,לאחר שנים רבות ,טוי בשלב מאוחר מאדילבוא לידי בעלולה קרקע ההמלחת  .14

בהתמוטטות ותמותת עצים ממש כפי שקורה  ,תקיןאשליה שהכל  יוצרשלעתים 
  "פתאומית".  

הרכבה קביעת ע מיובאת או מקומית בשטחים לגינון ושיקום נופי תיבחן במעבדה לכל קרק .15
 לעהטלת מגבלות שימוש בה תוך לאו פסילתה או לצורך אישורה וזאת המכני והמינרלי 

  סוגי הצמחים ואופי ההשקיה.
 

 ת הצמחיםוקבוצ

 
חיים פי צורות על  אלא חלוקה מעורבתאיננה חלוקה בוטנית צות הצמחים ולהלן לקבש החלוקה
 .יהיתכנון הצמחבדעת  שיקול תלהפעלעזר  לתת בידי המתכנן כליוהיא נועדה  נים תכנונייםיומאפי

 

 דקליים

 
 קרי והחשוב ביותר של קבוצה זו.יהע ,התמר המצוי הוא הנציג המובהק .1
 ביותר. המקבוצה זו גבוה סוגיםמספר האקלימית והקרקעית של  ,ההתאמה הנופית .2
שלמרות שייכותן לדקליים יש לראותן כבעלות מאפיינים משנה קבוצות בקבוצה זו שתי  .3

 . ביותר זו מזו יםשונ
 בד"כ  יםמדברי יבשים מאזורים השמוצא "יובשנית"בעלי חזות ם ידקלית קבוצ

 .עשירים בצומחגשומים ומאזורים  על פי רובמוצאה ש, "טרופית"חזות  תוקבוצה בעל
דקלים ום מאזורים מדבריים ויבשים ישל דקלי בערב רב משתמשמתחם המלונות הקיים  .4

הוא שרוטל, יכפי שניתן לראות בחזית מלון  הבולט ביותר,שנציגם  ,מאזורים טרופיים
 רויסטוניאה מלכותית(.=הרומם המלכותי )

 המובהק והחשוב של הדקליים מאזורים מדבריים ויובשניים הוא התמר המצוי. םנציג .5
בתי  המקשר בין המלונותות נצפים היטב מחזית כביש חלק משטחי הגינון של בתי המלונ .6

ומשפיעה נצפית שהחזות המעורבת של דקליים טרופיים ויובשניים  ,כך 90וכביש המלונות 
 .יבתחום הציבורבבירור על האווירה והנוף 

 ייחודי חזותי נכס, חוסר אחידות ואיבוד 'עירוב של עולמות'התוצאה המתקבלת היא  .7
עולה שוב ושוב בדיון על כל קבוצות זו  היסוג .זה של ים המלח מיוחדאקלימי  אזורל

 . הצמחים
ושינגטוניה הדקלים הבאים: יתן למנות את נמבין הדקלים ה"יובשניים" המומלצים  .8

ל ממינים שונים , סב  (גם זן עם עלים כחלחלים אפורים )קיים כמרופס נמוךחסונה וחוטית, 
  זכר.   הזריעים ועצי ה ,השונים זניוהתמר המצוי על  ,וכמובן

תכנית 656-0254458 15/01/2017 12:56:50 נספח סביבה ונוף מסמך הנחיות לתכנון עתידי: צמחי תרבות ובר במתחם התיירות בים המלח, כולל רשימת הצמחים המומלצים



 מומחה לגננות נוי, ייעוץ, תכנון, פיקוח בפיתוח ובאחזקה אגרונומ -דני אלמליח 

 37076חנה כרכור -, פרדס27 רח' ירושלים  052-3494616 נייד:    04-6371195 טל':

 E-mail: elmalich@zahav.net.il   04-6271928 פקס:

 

 

5 

ציצנית, מיני בעלי שושנות עלים כמו מיוחדים יחד עם הדקליים משתלבים היטב צמחים  .9
 עם עלווהה י, ציקסיים, אך גם צמחימופשלת אגבה, נולינהמיני יוקה, מיני פנדנוס, מיני 
להקטין את חוסר  ,שלד יציב בשטחי הגינון הציבורייםליצור שיכולה  ורעננה הירוק
 - שהשפה האדריכלית שלהן בלתי אחידה) שבמפגש עם חזיתות בתי המלונות חידותהא

לרכך את החלל הציבורי ו (מכל הבא ליד וצמחים ריצוף וגמר קירות של חומרי ,ערב רב 
קלרודנדרון מבנים ואלמנטים שונים שחזותם ירודה. לאלו שייכים  עעל רק הגדול והקרח

אחד ממיני העצים  ,וכמובן, פרי-תקריסה גדול, ופורוןמיא, מיני 'אילנד-חלק, פיקוס גרין
 עצי פיקוס כמו פיקוס בנגלי.גם ו הנאה הצאלון - המובילים באזור זההחשובים ו

 

  דקלייםוהאזורי התכנון 

 
אך לא באותו הרכב  ,התכנון ללא יוצא מן הכלל ישתל בכל אזוריהדקליים יכולים לה .1

זאת למעט בערוצי הנחלים הבלתי מופרים  .כמותבאותה פיזור וולא באותו סוגים ומינים 
 לשימור. 

בכמות  את התמר המצוי לומומלץ לשת ,המלוןשל בתי והמתוכנן תיק הקיים ובמקטע הו .2
. והשימוש על פי אופי התכנוןמ'  8-3גדולה, במקבצים או כשדרות כפולות ובמרווחים ב של 

 .ריםיובשניים אחבאזור זה ניתן לשלבם יחד עם מיני דקליים 
בין האזור הציבורי במתחם הוותיק ובין נוף בתי המלון קיים חוסר שיווי משקל . באזור  .3

הציבורי שתולים דקלי תמר מצוי ובאזור בתי המלון מרובים הדקלים ה"טרופיים". נטיעת 
מסת דקלים, בעיקר של תמר מצוי, באזור הציבורי הוותיק תאזן את חוסר שיווי המשקל 

 ובת תמונת הנוף של המרחב הציבורי.  הזה ותטה את הכף לט
שתילת דקלי התמר המצוי בשטח הביניים בטיילת הסמוכה לקו החוף, כמו גם שתילתם  .4

קו אל משתלבת היטב עם הצורך לשמר מבטים פתוחים אל הנוף הרחוק ו רצועת החוף,ב
 .הראשונההמים ולתת לנוף בראשיתי זה את העדיפות 

אף אולי ו ,יש לשתלם בשדרה כפולה ,בטיילת יםרשהנדוההצללה כדי לקבל את הרושם  .5
בחירת זן אחד או באמצעים הבאים: ולהקפיד על מראה אחיד  ,משולשת או מרובעת

ם לכל היותר, שתילה במרווחים אחידים ובחירה בעצים שגובהם אחיד. יש מקום ישני
 ,ם מצריוזקומצוי , שיזף לבן ינבוט לבחון שילוב נקודתי עם עצים "יובשניים" דוגמת

 כצמחי מוקד או להצללה. 
גם בצד הכביש החדש של צורת נוף זו של שדרות עצי תמר גובשה כבר בהצעת האדריכלים  .6

ולפרוט אותה אלא שיש לשכללה  ,המועדפת הבחירהעל פניו נראה שאכן זו . כביש המלונות
ים פרטים של מרווחי נטיעה, זנים, פיזור, מפגש עם ערוצי הנחלים, שילוב עם צמחל

 )?(. השירות /כבישינוספים, מפלסי הנטיעה, יצירת חיץ הפרדה סמלי מכביש
 המלונותהפרשי הגובה הקיימים היום בין מפלס קו המים והחלק המישורי במפלס כביש  .7

  תוח ולא לשתילה.יכמעט אינם מנוצלים, לא לפ
עם הצורך לשמר  לכאורה משתלבת היטב ,ברצועת החוף תמר מצוי שתילתכאמור,  .8

ולתת לנוף בראשיתי זה את העדיפות  קו המיםאל בטים פתוחים אל הנוף הרחוק ומ
המפוזרת שתילתם . הצללה אפקטיבית דייה הם מעניקיםין מצד שני, א .ההראשונ
קטנים  בתאי שטחשתילתם שייתכן במשטחי החול המיובא איננה משכנעת דיה. והדלילה 

-=נרלילה נאה )-או נר העז-פופית רגלצמח כיסוי נמוך ביותר, דוגמת ססוביום או ל עם
ושתילתם במקבצים צפופים  ,הליכהה בצד שבילימי ויחד עם מסלע מקברלנדיירי( לילה 

הרצוי המופע לסוגיית גיבוש לתת מענה טוב יותר  עשויה ,ולא בפיזור רב ובשורות
 החמקמק של חלק חשוב זה.ו

רק כאשר קיים קשר ברור עם  לשתול את הדקלים היובשנייםבאזורים היובשניים מומלץ  .9
 נווה מדבר.מו מקור מים קרוב וגלוי לעין כ

באזורים של אגנים ירוקים או מקווי מים מתוכננים או דמוי מלחות ובתחתית הערוצים  .10
במקבץ צפוף  לשתול את הדקלים היובשנייםליצור מופע ייחודי ובקרבת קו החוף ניתן 

-דקלים מרובילאו  ,מאותה נקודהוזריעים מאופייני לדקלים שנבטו שכפי  ,גזעים-מרובה
 .שוניםלגבהים  עלים ומגיעיםִשפעת נושאים  בהם הגזעים הבוגרים ,חוטרים

עשויים  הםהגזעים אף -והמופע מרובה ,ובמיוחד התמר המצוי ,ציפוף הדקליים הגדולים .11
 צורך בהצללה.ה לענות על

בחניות ובשטחים ודקליים בתוך משטחי אספלט מנע משתילת עצי תמר ימומלץ לה .12
מענה פונקציונלי  נאה יתנודוגמת צאלון כאן נראה שעצים רחבי נוף  .מרוצפים בכלל

 חזות טובים יותר.ללהצללה ו
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  ומקור אספקה , זניםהדקליים שתילי זמינות

 
בקלות יתרונם של הדקליים ובמיוחד עצי התמר המצוי הוא בזמינותם כעצים בוגרים,  .1

 המתקבל עם שתילתם.בשל הוידי המוברושם שבהעתקתם 
כעצים בוגרים  פחות דקליים יובשניים ממינים נוספים דוגמת ברהאה קוצנית, זמינים .2

 . נכון יהיה לפיכךבציר הזמןתרומתם לחזון התכנוני אך כאן יש לבחון את  ,וגדולים
  קטנים.כשתילים  אפילולשתלם 

אקראי ללא באופן א אבחנה נוספת הנדרשת היא בחירת עצי תמר מצוי על פי זנים ול .3
 הגדרת הזן.

ראשונה על פי מידת חוסנם ועמידותם לתנאי בש ואבחן בריהזנים הרצויים צריכים לה .4
 .קיצון של מחסור במים והמלחה

ביותר  רועשי בבגרותווני נעץ בי - ה'זהידי'הוא והמומלץ ביותר החסון  השונים מבין הזנים .5
 .בכמות העלים מבין כל הזנים המקובלים

, שלהם כעצים בוגרים, פוטנציאל הגובהשל הזנים מעמיקה של תכונותיהם  ותכריהדרושה  .6
כותרת הנוף של עובי הגזע והאם הוא ישר או מפותל, כמות העלים והגוון שלהם, קוטר 

 ,בתכנון מתוחכם ,עשויותאלו ועוד תכונות  .צבע הפריואורך העלים וזווית הגידול  ,העלים
על פי המצב  יםת המתבקששונּועושר ולבטא  ועדייןוי בתמר מצלהשתמש אך ורק  לאפשר

 והמטרה התכנונית.
בכך שאין הם יוצרים יתרונם  .אף הם באים בחשבון ,שאינם נושאים פירות ,עצי זכר .7

למעט אם נעשה ריבוי  ,שלהם וחסרונם הוא בחוסר האחידות מטרד עם נשירת הפירות
צמח האם קודם לבחירה של בוגר אלא שאז יש ללמוד את מופע העץ ה .מכוון מצמח אם
 בפרטים כאלו.

זהות להם אין ש ,או שימוש בעצי זכר שבוררו מזריעיםאין לפסול על הסף שימוש בזריעים  .8
להיות יתרון כאשר רוצים עשוי אלו לדקלים דווקא  .מוגדרים לזניםכמו אחידה וידועה 

מלחות  ,ירוקיםבצד אגנים מקבץ כזה או גזעים -ימרובשל דקלים לתכנן מקבץ צפוף 
 ומקווי מים.

( שתולים בכל האזור מ' 15 -עצי ושינגטוניה חסונה )המין שגזעו דקיק ומתנשא לגובה של כ .9
אני סבור ומותאמים היטב לתנאי מליחות הקרקע והאקלים. על פי טעמי האישי והדגש ש

טוניה על פני הוושינג העדיףל מן הראוי ,צריך להינתן למופע גזעים בגינון של אזור זהש
 הרחבה, עלישלה וושינגטוניה חוטית שגזעה מעובה ביותר, כותרת העלים החסונה את ה

 אפרפרים במקצת והיא נדירה יותר במרחב הגנני באזור זה ובכלל. 
יבוא דקליים ל מתוקף תקנות הגנת הצומח להטיל מגבלותפועל  שר החקלאות ,שנמסרכפי  .10

לנגיעות בחדקונית הדקל האדומה שש , מחהערבה ואילת ועצי תמר מצוי מחוץ למרחב
נזק כלכלי כבד למטעי  העלולה להסב ,זו דקלים נגועים בחדקוניתובכוונה למנוע יבוא של 

 התמרים.
שונים או בגודל סביר כי לא ניתן יהיה להבטיח אספקת דקלים מסוגים, מינים וזנים  .11

בחשבון ביא להידרש י ,. מכיוון שכךהערבה ואילת בלעדית ממרחבובמחיר הרצויים 
מאז  אחדותקבוע כללים לטיפול בעצים לתקופה של שנים זמן ולשל ושל עלות  מגבלות אלו

מחדקונית הדקל להבטיח שאלו יהיו נקיים רק כך אפשר יהיה  .שתילתםהזמנתם ולאחר 
 ממחלות.אפילו ממזיקים אחרים וו האדומה

לחדקונית  תרבותהחי צממסוגי הדקלים מתם של חלק ונכון להיום לא ידועה מידת עמיד .12
  להתגלות כרגישים או כעמידים.עלולים והם  זו

מאחר ואין "חובה תכנונית"  .התמר הקנרי ידוע כרגיש במיוחד לחדקונית הדקל האדומה .13
 .לחלוטין מנע משתילתויומלץ להמ ,מין זה לולשת

 

 

 דקליים האחזקת 

 
האקלים, הקרקע הדקליים ה"יובשניים" ובתוכם התמר המצוי עומדים היטב בתנאי  .1

 . המקומיים והמליחות
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לנזקים בלתי יגרמו תקלות זמניות בהפסקת השקיה, ירידה באיכות המים ובכמותם לא  .2
הם יש להניח כי  ,תוך פרק זמן קצרביתוקנו שאלו במידה  .הפיכים או כאלו הנראים לעין

 לא יורגשו כלל.
ולהביא לתמותה או נזקי המלחה, קטנים ככל שיהיו, עלולים להצטבר לאורך שנים  .3

 התנוונות גם של החסונים מבין הדקלים.
(, ו"מכות מלח" השקיה בלתי מספקת, איכות מים ירודה )מים ברמת המלחה גבוהה .4

שביטויה הבולט הוא כמות עלים  ,וחוסר הזנה יביאו לירידה דרמטית במופע העצים
חלק מעצי  .גינוןהיום בעצים רבים בכל שטחי השניתן לראות פי כ ,מועטה ועלים קטנים

 100-60 כ ד שהפוטנציאל שלהם על פי הזנים הואובעבלבד עלים  30-10 -התמר נושאים כ
 .עלים

 לראות בו כורחאך אין  ,בחן על פי המופע הרצוייגיזום וסילוק העלים היבשים צריך לה .5
 שיש ליישמו משנה לשנה.

מטרד שיש ובהתחשב בבחן על פי המופע הרצוי, יגיזום וסילוק אשכולות הפרי צריך לה .6
 .בקרבת העצים שימושהבאופי ו בנביטת מאות זריעים לרגלי העצים, בנשירת הפירות

על מטילה אחריות כבדה  ,חדקונית הדקל האדומהבהקשורה  ,סוגיה יחידה במינה .7
ן כ. הסכנה היא בהתפשטות מזיק קטלני זה למטעי התמרים והאחראים על התחזוקה

סימנים ללא כתר העלים וגזעים שלמים ללא התראה ותמוטטות ה -בהיבט הבטיחותי 
רק שגרת ואין די בניטור המזיק משום כך מוקדמים כתוצאה מפעילות המזיק הסמויה. 

 עם מזיק זה.מוצלחת התמודדות  יבטיחו ,טיפולים בשנה 4-3 ,מונעים טיפולים
 על ידו. פים המזיק אינו בלעדי לעצי תמר מצוי ונכון להיום ידוע על מינים נוספים שנתק .8

 התמר הקנרי. , כאמור,הואאליו הבולט בהם ברגישותו הגבוהה 
הניתן יחד עם כמות מים  ,הטיפול המעשי נכון להיום הוא ריסוס כתר העלים בחומר קוטל .9

 ההגעהבריאות הציבור והזהירות הנדרשת  והן קשיי מתחום גדולה. לפעולה זו היבטים 
 נוסף למחיר הכלכלי הקשור בפעולה זו. אל כתר העלים בגובה רב, זאת כמובן ב

סביר כי גם מגדלי מטעי התמר המסחרי במרחב מוטרדים מהמשמעות של ריבוי עצי  .10
מינים נוספים של ללהוות מקור להתפשטות המזיק  , העלוליםהתמר בשטחי הגינון

 מידת רגישותם למזיק. לעחלקם אין מידע לעת עתה שלגבי  ,דקליים
 

 ה מן הברועצי השיט עצי התרבות

 
ואיננה בעלת מאפיינים חזותיים כה מובהקים ומכנה משותף תכנוני קבוצה זו רבגונית  .1

 בתוך קבוצת הדקליים או הסוקולנטים. , למשל,רחב כפי שניתן למצוא
לעצים  "טרופיים"אבחנה בין עצים לעשות  אפשרגם כאן ייתכן ש ,למרות האמור לעיל .2

 "יובשניים".
 

 העצים ה"טרופיים"

 
יהיו שייכים עצי הפיקוס על מיניו השונים, ובראש  ,על פי חלוקה זוצה הטרופית, לקבו .1

 . הנאה הצאלון ואחריהם ראשונה הפיקוס הבנגלי והפיקוס הקדושבו
אליה ניתן גם לשייך סוגים ומינים גם העצים היותר חשובים מקבוצה זו  המינים לעיל הם .2

, קיגליה תמרינד הודיכגון  ,יותרמועטה ב ןהמלושנוכחותם בנוף מתחם בתי  ,נוספים
 .ותספזיה צפצפתית Collvilea racemosa) ) תיאשכול הקולוויליאמנוצה, 

רחבה, היא בקנה המידה הגדול  םצמרתוקרית של עצים אלו, שרובם גדולים יתרומתם הע .3
 ועוד.   ניםמעניישל פריחה, גזעים נוספים אפקטים  ,כמובן ,הצללה. לחלקםיצירת וב

ועם היטב עם כל הדקליים, ה"טרופיים" וה"יובשניים" כאחד, שתלבו ינים אלו סוגים ומי .4
כן עם ו ציצנית, פנדנוס, יוקה, אגבה, נולינה, ציקסייםמיני  שונים כמוהשושנת הצמחי 

, 'גרין אילנד'קלרודנדרון חלק, פיקוס כמו  תאו צבעוני נהרענ הירוק עלווהצמחים בעלי 
שיכול להגיע ' סתריה'לייתי יט  , היבסיקוס'ארגמני'ולש אברהם מש-שיח, ןופורואמיני מי

בטיה ת ,קסאלפיניהמיני בוגונוויליאה 'מיני תאי', למידות של עץ קטן, צמחים פורחים כמו 
 . נפוחה ןאדניוההלא הוא  ,'שושנת המדבר' וכמובן ,הרדופית

 

  "טרופיים"והעצים האזורי התכנון 
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 ןהמלובין חזית בתי  ,נוי של בתי המלונות, בתווךקבוצה זו מומלצת לשתילה באזורי הבי .1

בין שטחי ש בדופן ובשטחים כלואים ,אך לא ברצועת החוף עצמה ,והגב של רצועת החוף
 .הבינוי

ציבוריות  )הפחות שבירים(לחניות , תנועהלאיי שטחים מרוצפים, לבמיוחד הם מתאימים  .2
 ככל שיש כאלו. ,תמדשאוב"רגילים" ובשטחי גינון המלון, של בתי ופרטיות 

המלון , ובמיוחד החלל שבין בתי הבנוי המוגבל של מתחם התיירות המרחב הציבוריבשל  .3
 לרצועת החוף, מומלץ לבחור במספר מצומצם של סוגי עצים מובילים.

עם פריחתו המרשימה והנוף  ,כי הצאלון הנאה ,מבין הסוגים הבאים בחשבון נראה .4
כעצים יכולים לשמש  ,הציורייםזע ושורשי האוויר עם מופע הג ,ופיקוס בנגלי ,הסוככי

חסונים ועמידים כמו שיזף מצוי, "יובשניים" מובילים עם מוקדי צל נוספים של עצים 
אקסטנסיביים ה, יותר שולייםה, אשל הפרקים וינבוט לבן בחלקים זקום מצרי

 .מצומצמים בקרקע של המרחב הבנויהו
שרות להתפתחות הנוף למלוא הרוחב והגובה שתילת העצים במרווחים גדולים ומתן אפ .5

 .כבירהזדמנות להותיר רושם  תיצורהפוטנציאלי 
בחשבון גם היבטים מביאות מינים מובילים ומיקומי השתילה  לעהמלצות אלו  .6

 .תחזוקתיים ובטיחותיים כפי שמפורט בהמשך
וטני קבוצות קטנות או במסגרת הגן הבכשתל כעץ בודד או ימינים נוספים יכולים לה .7

אפקטים שונים של פריחות, פרי, גזעים יצירת ול לגיוון, המתוכנן )?( כמוקד של ענין
פיקוס השקמה זן מורינגה מכונפת, תמרינד הודי,   עצים:ה. להלן רשימת ושורשים ועוד

קולוויליאה , צייבה מחומשת, קיגליה מנוצה, (Delonix elata) , צאלון רםאפריקני
    . הבאובבעץ היא הלא  ,ואדנסוניה מאוצבעת ת, תספזיה צפצפתיתיאשכול

בטיילת לצד קו החוף, ברצועת החוף  ם"יהעצים ה"טרופימנע משתילת ימומלץ לה .8
 .ובחלקים המתקשרים עם הנוף המדברי הבלתי מופר

 

 העצים ה"יובשניים"

 
 שיזף מצוי, זקום מצרי, הם "קבוצה ה"יובשניתבהעצים היותר חשובים וגדולים  .1

 ומינים נוספים שלינבוט לבן , אשל הפרקים (,פרחוני צרסידיום=פרחונית )פרקינסונה 
   וכן שיטה סלילנית ושיטת הסוכך מן הבר. ינבוט

השונים, ארגניה קוצנית,  ההם בורסרה למיניבקבוצה זו העצים הקטנים והבינוניים  .2
המלון  עצים אלו נדירים למדי בנוף בתי .מורינגה רותמית )צמח בר(וליסילומה צחורה 

 .בכלל במרחבו
ראשונה בעמידותה לתנאי הקרקע, המליחות והחום בבראש והיא חשיבותה של קבוצה זו  .3

 המדברי והיבש. ,התאמתה הנופית לנוף הפתוחבאך לא פחות מכך  ,הקיצוני
 .להצללהותרומה  בולטתלעצים הגדולים בקבוצה נוכחות  .4
נוף דליל , בחלק מהמינים ההתאמה הנופית למופע המדברי מקורה במבנה נוף סוככי .5

גזעים בחלק מהמינים, גזע ונוף מפותלים, גזעים  ריבויקטנים,  םעליאך סבוך, בעלווה 
 , למשל,ומרהיבות כמושופעות ירוקים בחלקים הצעירים, פריחות קטנות אך לעתים 

 . פרחונית פרקינסוניהב
 ,פרקינסוניה פרחוניתבכמו בינבוט לבן ו ,קוצניים. בחלקםהם מינים אלו מרבים מסוגים ו .6

כמו בשיזף במקצתם,  .לחלוטיןקוצים נטולי מומלץ לבחור אך ורק בזנים דלי קוצים או 
וזקום  הסוכךשיטת , כמו בשיטה סלילניתובאחרים,  משום מטרד קוצניות זובאין  ,מצוי
 רכבים ואופניים. צמיגי סכנה לתקר במשום הבחשבון  ת הקוצניותאלהביא יש  ,מצרי

סוקולנטיים צמחים צמחים יובשניים ובמיוחד  : א.היטב עםשתלבו יינים אלו סוגים ומ .7
-בןמיני וי עצי, וי אמיתי, אלואלונולינה, מיני אגבה, מיני יוקה, מיני ציצנית, מיני  כמו
אדניון  -ובשמה הרשמי  'שושנת המדבר' ,וכמובןי, סינדיון גרנט, רגלנית אפריקנית ואלו
 .נפוח

 אטד ערבי ורכפתן מדברי ,כם אמיתיעם שיחים כמו אוב. 
מיני , דוחן מדברי-, בןדוחן אשוןכגון  ,נוצה ודגניים מן הברזיפעשבים דגניים כמו עם ג. 

 .ומלענן מלעניאל
תוח יופ היטב עם תכסית יבשה של חלוקים וסלעיםישתלבו סוגים ומינים אלו  ,יתר על כן .8

 יה.ישטח מתוחכם ללא צמח
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  "ובשנייםי"האזורי התכנון והעצים 

 
מצומצמים האקסטנסיביים וה, יותר שולייםהחלקים במרחב הבנוי, בקבוצה זו מומלצת  .1

עם השטחים בתפר אזור מעבר חלקים אלה יהוו  .מועטהבהם  השקיה ה ואשרבקרקע 
ו"העצים היובשניים" ישמשו, כשהם מקובצים לקבוצות של פרטים אחדים, הן הפתוחים, 

 אך לא אל מול שפכי הערוצים.   ,ך הטיילתלהצללה לאורהן כצמחי מוקד ו
עם נוף שאינו מורם לגובה רב, חלקם מתאימים ביותר לשתילה כמקבץ במרווחים קטנים,  .2

מתאימים גם  ,כמו הינבוט ,או נוטים וחלקם ם נשעניםיגזעים, עם גזע-צוב נוף מרובהיבע
וך הקטנה אך תקוטרו, התפתח למלוא נוף לל המאפשרים ,במרווחים גדוליםלשתילה 

 .שברכדי למנוע  םומשקל הענפים  מסוימת של גובה
גינון באופן כללי במושקות היטב וואין לשתול עצים אלו במדשאות, בערוגות רחבות ידיים  .3

 ברצועת החוף ובערוצים הטבעיים הבלתי מופרים.תלם וכן יש להימנע מלשנורמטיבי, 
 כפי שמפורט בהמשךיחות ובט התחזוקשל בחשבון גם היבטים מביאות ות אלו המלצ .4

 .אחזקת עציםעל בפרק 
המוגנים לשמר ולבדל את המופע הטבעי של עצי השיטה בערוצי הנחלים מתוך כוונה  .5

בכל הסוכך מנע לחלוטין מלשתול עצי שיטה סלילנית ושיטת ימומלץ לה ,משאר החלקים
 .המרחב

 

 ומקור אספקה  עצים זמינות שתילי

 
גדול יותר ולא  8-7אם כי בד"כ כעצים בסטנדרט  יםזמינרוב העצים בקבוצת ה"טרופיים"  .1

 ת ותספזיה צפצפתית זמיניםיאשכול הקולוויליאאחדים מהם כמו תמרינד הודי,  מכך.
 מראש. הזמנבהאך אין קושי לייצרם  פחות,

ובהם אשל  8-7בד"כ כעצים בסטנדרט  ,ןזמי" היובשנייםהעצים בקבוצת ה"מ רק חלק .2
ה יפרקינסונ זקום מצרי,בורסרה שונים, מיני  כמו ,. אחדיםף מצויושיז ינבוט לבן, הפרקים
ולהביאם לשטח לייצרם  מראשניכר  זמןנדרש ופחות זמינים  ,ארגניה קוצניתופרחונית 

 כעצים גדולים דיים.
להם זנים דלי קוצים או  , שישכמו ינבוט לבן ופרקינסוניה פרחונית ,במינים נושאי הקוצים .3

 .כאלופיד על הזמנת זנים יש להק ,קוצים נטולי
המופע הרצוי הוא  כאשרקר יבע פי אופי העיצוב המתוכנן,על  ראוי שתיעשההזמנת העצים  .4

 מקובל או שכיח במשתלות., מופע שאיננו גזעים-מרובה
דגש על איכותה של מערכת השורשים בשתילים המוזמנים. לשים יש  "יובשניים"בעצים ה .5

סלסול כת שורשים מעוצה ולהגיע לכדי חיגור ועצים אלו נוטים לפתח במהירות מער
 ,6גודל להסתפק בואפילו  7שורשים. מסיבה זו מומלץ לשתול עצים שאינם גדולים מגודל 

 דלהתמודכדי כל גדול דיו רק פרק זמן קצר וכי נפח המלהבטיח כי הם גדלו במכלים כדי 
 ם כמתואר.ירשושהה של מערכת יעם אופי

אין לראות בשתילתם כעצים ולכן ירי צימוח בתנאי השקיה מההם  "יובשניים"המינים ה .6
  צעירים מגבלה חמורה.

 

  העציםאחזקת 

 
העצים ה"טרופיים" מותאמים היטב לתנאי האקלים אך ניקוז לקוי, איכות מים ירודה,  .1

 להתנוונות ולתמותה. ,דולילעצירת הג גרמויבלתי מספקת ותנאי המלחה מים כמות 
ומכל מקום טוב  ים היטב בתנאי האקלים, הקרקע והמליחותה"יובשניים" עומד העצים .2

 . יותר מרוב העצים ה"טרופיים"
תקלות זמניות בהפסקת השקיה, ירידה באיכות המים ובכמותם יביאו לנזקים בלתי  .3

 .מיד נראים לעיןאינם גם אם אלו הפיכים 
או  נותולהתנונזקי המלחה, קטנים ככל שיהיו, עלולים להצטבר לאורך שנים ולהביא  .4

 .בני עשרות שניםהם אם  , אפילוהעציםגם של החסונים מבין  לתמותה
מגיבים להשקיה בצימוח מהיר  ,ובמיוחד חלק מקבוצת העצים ה"יובשניים" ,רוב העצים .5

 היא שבר חמור בעצים הבוגרים.שתוצאתם  ,וצבירת נוף כבד במשקל רב
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דול של יובבית הגפני הקרקע או כאשר יש הצטברות מלח קרוב ל/ו רדודדול יבית הג כאשר .6
 .לקרוס על שורשיהם העצים , עלוליםמערכות השורשים

 ,. מסיבה זוהתחזוקזו של הה יסוגבגם  תתחשבבחירת סוגים ומינים והעדפתם על אחרים  .7
על אף היותה  ,לשתילהבהמלצה האלביציה הצהובה ה"טרופית" זכתה לא לדוגמה, 

חם המלונות. כל הפרטים הבוגרים של מין שכיחותה הגבוהה במתלמרות מהירת צימוח ו
 ,הצטברות כשלי אחזקה . בנוסף לכך,סכנת שבר חמורה ,בצורה כזו או אחרת ,זה מייצגים

תמותה של הפרטים הבוגרים. להביאה ומביאה להתנוונות ו ,במים והמלחהמחסור כמו 
ין זה ממ. בהנחה שגורלם של עצים לשתילה ץמומלעץ  נהאינ , לפיכך,צהובהאלביציה 

את  מומלץ לעקורשנשתלו בעבר, יהיה דומה לגורל העצים הבוגרים מאותו המין 
 .     והצעירים כאחדגרים והב ,הקיימיםהפרטים 

קר בפיקוס למיניו יבע ,תופעות דומות עלולות להתרחש בחלק ניכר של העצים ה"טרופיים" .8
 אחרים.בו צפצפתיתבתספזיה השונים, 

על כמויות את השקיית העצים וקיים קושי ממשי בשליטה מכיוון שאין אפשרות להפסיק  .9
היא ע"י אחזקה ת השבר הדרך היחידה להתמודד עם תופעועל תדירותה, ההשקיה 

עיצוב העץ מגיל צעיר, בקרה להקטנת משקל ענפי השלד, טיפוח הנוף  ,וסדירהועית צמק
ים, טיפוח עצים בהסתעפות נמוכה, עיצוב יזום של מיני עצים מתאימים במבנה מרובה גזע

מושכלת של המינים בחירה , וכמובן עם נוף הנשען על פני הקרקע, תמיכה יזומה של ענפים
 .תוך התאמתם לסיטואציה התכנונית

זכו לטיפול לא שקיימים הגרים ובהבעצים  כבר מתרחשותחד ומורות במיחתופעות שבר  .10
 עם סכנת השבר. דלהתמודכדי במהלך השנים  הולם

ר ענפים חמור אינה בלעדית לעצים ה"טרופיים" והיא אופיינית גם לעצים תופעה זו של שב .11
במיוחד  במיקום עם  ,"יובשניים" כמו ינבוט, אשל הפרקים, מורינגה רותמית ואחרים

 .השקיה מרובה
 

  במופע מלא ויציב שיחים

 
 ן השיחים לשימוש הוא רב.ומגו .1
לבחור במספר מצומצם של  מומלץ ,של תחזוקהומסיבות כדי לשמור על אחידות במופע  .2

 שיחים חסונים ואמינים.
 ,חזות בלתי רצויה וריכוך שלהסתרה  נדרשת נון בהם נדרש נוף ירוק ורענן, יעבור שטחי הג .3

)גם כצמח  פורון ביצניומאבק יפה )פורח וריחני(, יצהרון מנוקד )ריחני(, מיא-חדצים מומל
)פורח ית נאמריקסופורה  כסוף(,)אפור צוריתית , מאיריאנה משתלשל מקירות(ככיסוי ו
פרי 'גרין קרפט', רגלנית -פיקוס 'גרין איילנד', קלרודנדרון חלק, קריסה גדולתוריחני(, 

 חוחובה.סימונדסיית ה, 'ארגמני'או  'מגוון'אברהם משולש -אפריקנית )סוקולנט(, שיח
קלרודנדרון  פיקוס 'גרין איילנד',, )ריחני( יצהרון מנוקד כגדר חיה גזומה מתאימיםגם  .4

אברהם משולש זן -פרי 'גרין קרפט', רגלנית אפריקנית )סוקולנט(, שיח-חלק, קריסה גדולת
 .סימונדסיית החוחובהו מגוון או ארגמני

ית נאמריקמאבק יפה )פורח וריחני(, סופורה -חדלטיפוח ועיצוב על גזע מתאימים גם  .5
אברהם משולש -שיחו )סוקולנט(פיקוס 'גרין איילנד', רגלנית אפריקנית )פורח וריחני(, 

 .'ארגמני'או  'מגוון'
פיקוס  מתאימים ,תוך התערבות כזאת או אחרת בגיזום ,כיסוי קירות גבוהיםללטיפוס ו .6

גיזום(, בכמעט ללא צורך בהתערבות ו ,מעלה ונצמד לקירותכלפי 'גרין איילנד' )זוחל 
ראש הקיר(, קריסה ממשתלשל כצמח , קלרודנדרון חלק )עדיף יצהרון מנוקד )ריחני(

או  'מגוון'אברהם משולש -פרי 'גרין קרפט', רגלנית אפריקנית )סוקולנט(, שיח-גדולת
 .'ארגמני'

ס 'גרין איילנד', פיקו ת מתאימיםלטיפוח כסוכת צל בדומה לעיצוב גפן מטפסגם  .7
 צורת טיפוח זובמרחב המקומי ) 'ארגמני'או  'מגוון'אברהם משולש -יחוש קלרודנדרון חלק

 מרהיבה(.ותוצאתה במין זה  שכיחה

 

 שיחים פורחים

 
 היטב עם הקבוצה לעיל.שתלבו ישתמקד באלו אמבין הצמחים הפורחים  .1

תכנית 656-0254458 15/01/2017 12:56:50 נספח סביבה ונוף מסמך הנחיות לתכנון עתידי: צמחי תרבות ובר במתחם התיירות בים המלח, כולל רשימת הצמחים המומלצים



 מומחה לגננות נוי, ייעוץ, תכנון, פיקוח בפיתוח ובאחזקה אגרונומ -דני אלמליח 

 37076חנה כרכור -, פרדס27 רח' ירושלים  052-3494616 נייד:    04-6371195 טל':

 E-mail: elmalich@zahav.net.il   04-6271928 פקס:

 

 

11 

קסאלפיניה , צבעים שוניםב יתרופית שונים, לנטנה ססגוניתמיני  , פרי-דקמיני ואלו הם:  .2
 צבעים שונים.בתבטיה הרדופית ו וקסאלפיניה יפהפייה ארוכת אבקנים

הקפדה על הדחת מלחים  ,ולגידולה נדרשת השקיה סדירה ביותר פחות חסונה קבוצה זו .3
 .מעת לעתהתערבות בגיזום וכן 

 

 לונטיםוסוק

 
רק  ,בשרנייםוגזעים ענפים , עליםהניכרים ב ,זוקבוצה של ל אף מאפייניה החזותיים ע .1

 חה.יתאימו לתנאי האקלים הקיצוניים של קרינה, חום והמל בהסוגים ומינים מסוימים 
 בכך שהאזור חופשי מנזקי ברד וקרה. חלקית התאמתם לאזור קשורה  .2
על  "יובשניים"הסוגים והמינים בקבוצה זו יתאימו ללוות את הצמחים ה"טרופיים" או ה .3

ולעתים על פי מידת עמידותם לתנאי השקיה מופחתים  שלהם פי חזותם ומבנה הנוף
 .ולהמלחה

 יע למידות של עצים קטנים.להגהמסוגלים  ,בקבוצה זו צמחים גדולים .4
 רבים מהסוקולנטים יתאימו לגידול במכלים. .5
 ה.יתוח שטח מתוחכם ללא צמחייתכסית חלוקים וסלעים ופעם רובם יתאימו לגינון יבש  .6
או כאלו שניתן לעצבם ככאלו  ,ללא כל התערבות מטבעם, רבים מהם צמחים פיסוליים .7

 בהתערבות קלה. 
 כמקשה אחת קקטוסיםולסוקולנטים תייחס לצמחים להל אף הדמיון בבשרניות אין ע .8

 .תונפרד ותקבוצאלא כשתי 
 

  לנטים עם גזעים ושושנת עליםוסוק

 
רחבה או  ושושנת עליםאו בסיס גזע מעובה /וברור ומעובה  ,קצרבעלי גזע של לקבוצה זו  .1

 נולינה יוקה,מיני אלווי הפמוטים, דרקונית קנרית, שייכים אגבתן ענק,  ,מצומצמת
  .קורדלינה אוסטרליתו פנדנוסמיני ציצנית, מיני גזע הרדופי, -, עבופשלתמ

 .עם דקליים םלשלב מסייע הדמיון החזותי לדקליים .2
 רוב הסוגים והמינים מקבוצה זו חסונים למדי. .3

 

 

 

 לנטים דמויי עצים וסוק

 
בהם אלווי ולהגיע לממדים מרשימים ביותר של עצים קטנים  המסוגלים סוקולנטיםיש  .1

גזע -יוקה שונים, עבמיני פמוטים, אלואודיה תמירה, דרקונית קנרית, חלבלוב רותמי, ה
 קורדלינה אוסטרלית.ופנדנוס, קונסוליאה עצית מיני הרדופי, 

חלק להוות לממדים מרשימים בתנאים המיוחדים של ים המלח, יכולה  ההמגיע ,קבוצה זו .2
    המייחדים את מתחם התיירות.תיים ואפיינים החזממה

 צה זו חסונים למדי.ורוב הסוגים והמינים מקב .3
 

 סוקולנטים שיחיים 

 
 החבליםאלווי -, בןפרחים-קטןאלווי -בןוי אמיתי, ואלהצמחים החשובים מקבוצה זו הם  .1

 ורגלנית אפריקנית המשופעת בזנים.
 סוי מלא ואפקטיבי.יחשיבותם ביכולתם למלא שטחים גדולים בכ .2
 נה למדי.וקבוצה זו חס .3

תכנית 656-0254458 15/01/2017 12:56:50 נספח סביבה ונוף מסמך הנחיות לתכנון עתידי: צמחי תרבות ובר במתחם התיירות בים המלח, כולל רשימת הצמחים המומלצים



 מומחה לגננות נוי, ייעוץ, תכנון, פיקוח בפיתוח ובאחזקה אגרונומ -דני אלמליח 

 37076חנה כרכור -, פרדס27 רח' ירושלים  052-3494616 נייד:    04-6371195 טל':

 E-mail: elmalich@zahav.net.il   04-6271928 פקס:

 

 

12 

 ססוביום - ים זוחליםלנטוסוק

 
הזוחל על פני  ,שרועוסוקולנט דק עלים  ראוי שיוקדש לו פרק מיוחד. זהו ססוביוםה .1

 משתרש מענפיו השרועים ומכסה את פני הקרקע. ,הקרקע
צמח זה עמידות גבוהה לתנאי המלחה, הוכיח דול באזור ים המלח יבמהלך עשרות שנות ג .2

  .חיים להאריךלהתחדש ללא הרף ויכולת כן ולתחזוקה בלתי יציבה, לעודפי מים, 
סוקולנטים בובכלל סוי יעמידותו של הססוביום לדריכה מרשימה ביחס למקובל בצמח כ .3

 בפרט.
דריכה דליל מעט, הבהם סוי יהכואשר שלא כמו במצבים בהם הוא גדל ללא דריכה  .4

 למדשאה.הדומים גובה בובצפיפות  מרקם דקיצור לאותו מעודדים ורמיסת הצמח 
צמח זה חשיבות רבה לשימוש ברצועת החוף, באיי תנועה, לאורך הטיילת, לרגלי דקליים ל .5

 צמח משתלשל מקירות.כו
 

 קקטוסים

 
קבוצה זו יתאימו לתנאי האקלים הקיצוניים של קרינה, חום מרק סוגים ומינים מסוימים  .1

 והמלחה.
 בכך שהאזור חופשי מנזקי ברד וקרה.חלקית התאמתם לאזור קשורה  .2
 ותם לחוסר ניקוז ועודפי מים גדולה.רגיש .3
  לשגשוגם נדרשת הזנה של הצמחים מפעם לפעם.  .4
 קבוצה זו מתאימה לעמוד בפני עצמה, לעתים יחד עם צמחים סוקולנטיים. .5
 שיכולים להגיע לגובה רב. ,בקבוצה זו צמחים זעירים וצמחים הגדלים כעמודים .6
 רבים מהקקטוסים יתאימו לגידול במכלים. .7
יה יתוח שטח מתוחכם ללא צמחיתכסית חלוקים וסלעים ופעם מו לגינון יבש רובם יתאי .8

 ולמסלעות.
חלק מהסוגים והמינים העמודיים מגיעים לממדים מרשימים בתנאים המיוחדים של ים  .9

 .חלק מהמאפיינים החזותיים המייחדים את מתחם התיירותויכולים לפיכך להוות  המלח
 דורש ידע והבנה מקצועיים בלתי שגרתיים.ונים, השוזיהוי הסוגים והמינים  ,גידולם .10
מתם לגינון ציבורי אצמחים אלו רגישים לוונדליזם ומועדים לגניבה ולפיכך מידת הת .11

 בשטחים פתוחים ללא בקרה מוטלת בספק.
 .רבים זמינים במשתלותומינים סוגים  .12

 

 צמחי הבר

 
ורה בהסדרת עשרה של קבוצה זו קשהשימור צמחי הבר והתחום המשימה ראשונה ב .1

האזורים המופרים, השבת התכסית המקורית, מניעת הפרתם החוזרת ומניעת דריסתם 
שחלקים גדולים  ,לאורך כביש המלונותהביניים שטח לקר יבעאמירה זו נוגעת בעתיד. 

 חיץ הנושקים לשטחי בר ללא השקיה.אזורי לוכן  ,ממנו מופרים
יא השבתם של צמחים אדומים שימוש בצמחי בר הבתחום המבין המטרות הראויות  .2

כמותם . עם זאת, אך גם אחרים שאינם בהכרח בסכנת הכחדה ,)צמחים בסכנת הכחדה(
 . תרומה משמעותית לסביבהלתרום כדי היחסית במרחב קטנה מ

התאמתם הברורה של צמחי הבר לתנאי האקלים והקרקע במרחב אינה בהכרח חופפת עם  .3
 המים בהשקיה.מידת התאמתם לגינון בהשקיה ולאיכות 

המסוגלים לגדול בתנאים של השקיה ואיכות המים  ,מינים מביניהםהסוגים והגם  .4
 לא תמיד מתאימים מבחינה נופית וחזותית לצמחי התרבות. ,שבנמצא

 ,איכות המים וכן מבחינה נופיתלתנאי ההשקיה ול ל זאתבכצמחים המותאמים אותם  .5
 צמחי הגדות.מת כדוג, אחרותקבוצות צמחים במסגרת  נזכרים כאן

בשילוב עם העצים היובשניים  ,קבוצה נוספת מצמחי הבר שיש לה פוטנציאל בגינון .6
שיחני, זוגן השיח, טיון בשרני, קרוטלריה מצרית, ערטל אוכם הם אוכם אמיתי ו ,בהשקיה

המדבר הגדולה, רותם המדבר, שבטוט מצויץ, -פתילת צלף סחוסי, מדברי, מתנן שעיר,
 חצב מצוי.ו מאובק עדעדעלים, -מרואה עבת
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צמחים רבים מקבוצה זו נכללו ברשימת הצמחים המומלצים למתחם התיירות בים  .7
 המלח.

 

 גן צמחי בר

 
התאמה הנופית, ההקמת גן המבוסס בלעדית על צמחי בר תאפשר להתמודד עם סוגיית  .1

 ובהיותהוא של גן כזה חסרונו  . ואולם,ועוד התחזוקהתאמה לגידול בהשקיה, סוגיות ה
 נתפס כגן בוטני )"גן חיות של צמחים"(.

 ,לבתי המלון 90הכלוא בין כביש  ,גינון נרחב עם צמחי בר בשטח הביניים הגדול ביותר .2
 שראוי לשקלו.צמחי הבר שימוש ביכול להיות פתרון ל

לתת מענה גם לצורך עשויה שילוב רצועה זו יחד עם מובלעות של צמחי תרבות יובשניים  .3
 עדיין לשמור על אותה אווירה מדברית. ,ועם זאת ,ןיבגיוון ועני

שנתיים פורחים והשקייתם -צוע הוא זריעת צמחי בר חדימבין האפקטים שניתן לשקול לב .4
לאפקט מסוג זה יתאימו אהרונסוניית  .היזומה בעונה המתאימה ליצירת מרבדי פריחה

דבר, מנתור פקטורובסקי, גרגיריון ערבי, חומעה ורודה, לוניאה שרועה, מנתור המ
 פשתנית ססגונית.ומחוספס, פרג נחות, פרעושית גלונית 

 .של אבן ומסלעהמקומית תכסית הקרקע ר את יש לשמ .5
העצים והשיחים המעוצים בעלי נפח נוף גדול,  וכן ם בטבעיקיום צמחי הבר וצמחים סודני .6

רוץ שאיננו ע ,קרקעי. סביר כי מקור כזה בשטח-מותנה בד"כ בקיומו של מקור מים תת
צמחים אלו, חסונים וחסכוניים במים ככל שיהיו, קיומם של גם  ,ולכן איננו בנמצא ,נחל

 מותנה בהשקיה לכל משך חייהם.   
מן העין וכן על אופן פרישתן כדי  והעלמתן יש לתת את הדעת על הצנעת מערכות ההשקיה .7

 להקטין את ההפרה בפני השטח.
כך גם וות של רבים מהמינים קטנה עד אפסית בוי צמחי הבר מועט ביותר, הזמיניהידע בר .8

הידע באשר לגידולם. מכאן שהמשימה לטיפוחם כמומלץ היא ארוכת טווח ודורשת 
 התמחות שיש לעודדה ולבססה תוך שיתוף הכוחות האזוריים.

 

 

 

 צמחי גדות 

  
שמימיו  וביןמימיו מתוקים שללוות כל אלמנט מים מתוכנן, בין  מתאימיםזו קבוצה צמחי  .1

 מליחים.
תמר והעצים של קבוצה זו הם אשל הפרקים, יצהרון מכסיף, צפצפת הפרת, שיזף מצוי  .2

 גזעים.-במיוחד במופע מרובה ,מצוי
צמחים אחרים חשובים בקבוצה זו הם בן מלח/שרשר, גומא תרבותי, הרדוף הנחלים,  .3

לילה -=נרלילה נאה )-מלוחית הרגלה(, נר=הביצות, ליפיה זוחלת, מלוח רגלני )וידליית 
 עדעד הביצות.וסמר שונים, ססוביום מיני ברלנדיירי(, 

חלק לא מבוטל מצמחי  ,כיוון שההשקיה המקובלת באזור חם ויבש זה היא תכופה ומרובה .4
 לשילוב בשטחי הגינון המושקים. , מעצם היותם אוהבי מים,הגדות יתאימו

בשטחי הבאים הגדות מנע משימוש בחלק מצמחי ימומלץ לה ,אלמנט המים לייחד אתכדי  .5
יצהרון מכסיף, צפצפת הפרת, בן מלח/שרשר, גומא תרבותי, הרדוף  :האחרים הגינון

 עדעד הביצות.ו סמר שונים מיני מלוחית הרגלה(, =הנחלים, ליפיה זוחלת, מלוח רגלני )

 

 מטפסים

  
הקפדה על הדחת מלחים  ,ולגידולה נדרשים השקיה סדירה ביותר פחות קבוצה זו חסונה .1

 תמיכה וגיזום. פעולותכן ו
 המטפסים בקבוצה זו שופעי פריחה עשירה ובולטת לעין. .2
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 תנאי האקלים המיוחדים לאזור יאריכו את משך הפריחה כמעט לכל חודשי השנה. .3
 על גבי גזעי הדקלים. םניתן לטפחבמקומות מתאימים  .4
הבנויים מטפסים אלו מתקשרים באופן בלעדי לחזות הטרופית ולפיכך יתאימו לאזורים  .5

מבין . בשטחים בנוייםהמלון בתי לרצועת החוף הנושקת לגב תנועה ואולי אף לאיי קר, יבע
בחוסנם ידועים העז -ולפופית רגללפופית "יפו" )מין לא ידוע(  ,אברון מדגסקרי המטפסים
 היחסי.

 סוי.יצמחי ככהעז מתאימות גם כצמחים זוחלים ו-לפופית הבטטה, ולפופית רגל .6
 

 צמחי דגל

 
שימוש  חוזר בקבוצה קטנה ומובחרת של צמחים ניתן לחזק את המאפיינים  אמצעותב .1

שהמופע שלהם ומידת שגשוגם  ,דגש על צמחים, תוך שימת מתחם המלונותהחזותיים של 
 יחודיים לתנאי האקלים והקרקע והמליחות של ים המלח.

זקום  - היובשנייםהעצים  תכדוגמכפי שנעשתה עד כה כבר ניתן דגש לקבוצה זו,  ,בסקירה .2
 פרקינסוניה פרחונית, מורינגה רותמית ועוד. ,מצרי

ברמת הצמח להלן , אני מוצא לנכון לפרט נזכרול אף שכבר עמסוימים, לגבי צמחים  .3
 הבודד.

 

 תפוח סדום – פתילת המדבר הגדולה

 
המלווים את אזור ים המלח עד  ,יה והנוףילסמל בלתי נפרד מהצמחמזה זמן צמח זה הפך  .1

 י כך שאין צורך להציגו.כד
 התאמתו להשקיה טובה מאד. .2
 יש להגדיל את כמויות הצמח בשטחי הגינון. ,כפי שאכן ראוי ,כדי לעשותו לסמל מובהק .3
 כדי לבטא את חזותו המיוחדת אין לשלבו עם צמחים אחרים ללא אבחנה. .4
לא תוח שטח מתוחכם ליתכסית חלוקים וסלעים ופעם הצמח מתאים ביותר לגינון יבש  .5

 ה.יצמחי
 את העלים הכחלחלים, הפריחהלגלות כאשר ניתן  ,הרושם הרב מתקבל בד"כ מקרוב .6

 .הפרי הסגור והפתוחו על פרטיה המיוחדת
שמותיר  טיפוח פרטים גדולים ובוגרים, כפי שניתן להשיג בהשקיה, רק מגביר את הרושם .7

 .הצמח
 ליכה.זהר מלמקם אותו קרוב מדי לשבילי ההייש לה ,בשל החלב הרעיל .8

 

 שושנת המדבר -אדניון נפוח 
 

 ,מערבות אפריקהשמוצאו  ,ממשפחת ההרדופיים זה שמו העממי של שיח סוקולנטי מיוחד .1
מרמז על פריחתו המרהיבה. בנוסף לפריחתו המרהיבה והממושכת הצמח מצטיין במופע 

 ר. אותו לצמח פיסולי ביות העושות , תופעותבסיס גזע מעובהבגזעים נפוחים ובהירים ו
הצמח רגיש ביותר לקור כך ששתילתו בשאר חלקי הארץ ללא הגנה בחודשי החורף מגשם  .2

 תגרום לתמותתו.
 לתמותת הצמח.  שללא חש ,באזור ים המלח ניתן לגדלו ישירות בקרקע או במכלים .3
יש להגדיל את כמויות הצמח בשטחי  לעשות, כפי שאכן ראוי ,כדי לעשותו לסמל מובהק .4

 הגינון.
 את חזותו המיוחדת אין לשלבו עם צמחים אחרים ללא אבחנה.כדי לבטא  .5
תוח שטח מתוחכם ללא יתכסית חלוקים וסלעים ופעם הצמח מתאים ביותר לגינון יבש  .6

 .ליםולגידול במכ צמחייה
ממבנהו הנות יול פריחה על פרטיהלהבחין בכאשר ניתן  ,הרושם הרב מתקבל בד"כ מקרוב .7

 .הפיסולי
 הר מלמקם אותו קרוב מדי לשבילי ההליכה.זיבשל החלב הרעיל יש לה .8
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 15 -כהוא וקוטר הגזעים מ'  1 -עד כמגיע באזור היום הפרטים הגדולים המוכרים גובה  .9
לקוטר שיגיעו , ובדישון טיפוח פרטים גדולים ובוגרים, כפי שניתן להשיג בהשקיהס"מ. 
 ן אליו.לכוושראוי יכול להיות חזון  ,ויותרמ'  2גובה לס"מ ו 80-50גזע של 

 ססוביום

 
הזוחל על פני הקרקע, משתרש מענפיו השרועים ומכסה את פני  ,שרועועלים -סוקולנט דק .1

 הקרקע.
במהלך עשרות שנות גדול באזור ים המלח מראה צמח זה עמידות גבוהה לתנאי המלחה,  .2

אריכות חיים המשולבת עם כושר התחדשות ומוכיח לעודפי מים, לתחזוקה בלתי יציבה, 
 וסק.בלתי פ

סוקולנטים בובכלל סוי יכ יעמידותו של הססוביום לדריכה מרשימה ביחס למקובל בצמח .3
 בפרט.

הדריכה ורמיסת דווקא סוי דליל מעט, יהכואז מצבים בהם הוא גדל ללא דריכה, בניגוד ל .4
 וצפיפות וגובה בדומה למדשאה. ,מרקם דק יוצריםהצמח 

תנועה, לאורך הטיילת, לרגלי דקליים  לצמח זה חשיבות רבה לשימוש ברצועת החוף, באיי .5
 צמח משתלשל מקירות.כו

 

 העז-לפופית רגל

 
 וידועהמוכרת ומזוהה עם אזור ים המלח מזה עשרות שנים  אף היאהעז -לפופית רגל .1

 .ימיהאריכות וב לתנאי המלחה, לעודפי מים, לתחזוקה בלתי יציבה העמידותב
לצמח פרחים גדולים דמויי  ,...(מלבד העלים הגדולים השסועים בראשם )כרגל העז .2

 כאופייני לסוג לפופית,  אשר פורחים ונובלים במהלך יממה.   ,חצוצרה
מה בדריכה  -לעמוד במידתממפרקיו, מטפס זה מסוגל לזחול למרחק רב, להשתרש  .3

 אקראית ולכסות את הקרקע בדלילות.
  קר ברצועת החוף ולאורך הטיילת.ילצמח זה חשיבות רבה בע .4

 

 באובב -ה מאוצבעת אדנסוני

 
 בוץ עין גדי.ישפרטים גדולים שלו מצויים בק ,ורחבמידות עם גזע מעובה -עץ ענק .1
 לתמותה שלו.תגרום שתילתו בשאר חלקי הארץ ולכן העץ רגיש ביותר לקור  .2
 .העץבאזור ים המלח ניתן לגדלו ישירות בקרקע ללא חשש לתמותת  .3
דול עם נפח קרקע יהדחת מלחים ובית ג, גידולו מותנה באספקת מים סדירה באיכות טובה .4

 גדול. 
גננית כאטרקציה  ,בחלל גדול דיו ופתוח ,שימוש בעץ זה, אם בכלל, ראוי שיעשה במשורה .5

 ה לרגל.יעליהתכנסות ו או במקום שיהווה אתרכמו בגן בוטני 
מספר פרטים קטנים שתולים מזה שנים במסלעה מול חוף הדתיים )ראה סקר העצים(.  .6

 הגידול הנחותים התפתחותם מעוכבת. בשל תנאי
מנע יבוץ עין גדי ולהילק בעניינואם להשאיר את הבכורה היא צמח זה  לגביההתלבטות  .7

או לחלופין לאמץ אטרקציה זו אל מתחם  ,שתילתו במתחם התיירותתחרות ע"י מ
 התיירות.

 העץ ניתן להעתקה. .8
 

 המדשאה

 
ביותר  העמידותו למליחות גבוה .זה הפספלון הנדני הוא זן הדשא המומלץ ביותר לאזור .1

 להצללה קלה.ולדריכה מרובה  וכן
 מדשאה המתוכננת לדריכה מרובה יש לגדל על גבי מצע חולי ביסודו ולהקפיד על הזנתה.  .2
 נדרש לכסח את המדשאה אלא בעקר לנקותה. שלא בדריכה מרובה כמעט  .3
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למרבית צמחי התרבות ת המים הניתנות יוכמות המים למדשאה אינה שונה מהותית מכמו .4
 נון באזור.יבשטחי הג

אחת החלופות לתפיסת השטח החולי ברצועת החוף. שימוש מסוג זה נוגע המדשאה היא  .5
משטח של הלפתור חלק מהחסרונות  יש בה כדי ,שמהיסוגיה נופית. אם מחליטים ליב

 היום.קיים שאיננו תחזוקה מרכיב  היא תוסיףאך מנגד  ,החולי
בעיה פיין בפעילות ערה של מזיקי קרקע כמו דרנים של חיפושית הזבל, אזור ים המלח מאו .6

 זהירות הנדרשת לבריאות הציבור.מידת הבתחזוקת המדשאות ב שיש למצוא לה פתרון
לא ניתן לגדל  קר,יברצועת החוף בע, ובהם מי ים המלח עולים לפני השטח במקומות .7

או  ,קרקעית-מערכת ניקוז תת יותי להשוהפתרון היחיד עמדשאות )כמו גם כל צמח אחר(. 
 הגידול.-שמעליה ניתן לפרוש את שכבת בית ,הפרדה ע"י ממברנה אטומה

 

 גידול במכלים

 
עם התבצע פיתוח אך כאשר  ,דול במכלים במרחב הציבורי אינו דבר מובן מאליויג .1

או כאשר שטחים אלו נעשים סטריליים בגלל המלחת  ,משטחים אטומים ללא שטחי גינון
 זה.כיש לשקול פתרון  ,עהקרק

חלק משפה תכנונית יהוו העציצים יהיו אחידים ושבמידה רק ערך מוסף  יעניקפתרון זה  .2
 רחבה יותר.ועיצובית 

נפח  . לפיכך,מספק דרוש נפח מצעשל המכלים,  שרדותם לאורך שניםיכדי להבטיח את ה .3
למנוע  יםאמורם קוב לפחות ומשקל העציצים וסוג החומרי 0.75 -כ המכלים צריך להיות
 .מוונדליזםכתוצאה את הזזתם או פגיעה 

שרבים מהם  ,דווקא אזור זה של ים המלח מזמן את קבוצת הצמחים הסוקולנטיים .4
 אף חסונים ביותר.ביניהם מינים מסוימים ומתאימים ביותר לשתילה במכלים 

וי אגבה, אלומיני אגבתן ענק,  :מבין הסוגים והמינים המתאימים לשתילה במכלים .5
 רגלנית אפריקנית.וציצנית מיני נולינה, מיני , יוקהמיני  הפמוטים, דרקונית קנרית,

 את השימוש בהם על פי מיקום החללהיטב יש לשקול ולכן חלקם קוצניים בקצות העלים  .6
 .וגודלו

-אדניון נפוח, עב הם: באים בחשבון אך בתנאים טובים ובאחזקה גבוהההמינים נוספים  .7
 קורדלינה אוסטרלית.ו וסגזע הרדופי, פנדנ

 

 צמחים פולשים

 
מגמת התנגשות מובנית עם  יוצריםשימוש בצמחי תרבות בסביבה מדברית מיוחדת זו  .1

בערוצי הנחלים בהם יש התבססותם בשל האזורים הטבעיים במרחב, במיוחד של שימור ה
 מים בשפע.

מופצים ע"י  ,שיטה ריסנית, לנטנה ססגונית ועודצמחים שונים ובתוכם עצי פיקוס,  .2
 דרכים נוספות ומתבססים בשטחים הטבעיים ובערוצים.בציפורים ו

ב'מלח הארץ' חוברת שפורסם  ג שמורת עין גדי, במחקרואקול ,כפי שמציע מיכאל בלכר .3
להימנע ( להתמודד עם סוגיה זו היא יש לציין )א.ד. אחת הדרכים )הקיצוניות 6מס. 

צמחים פולשים ואולי אף לעקור את אלו להם פוטנציאל כשיש משימוש בצמחי תרבות 
 הקיימים ולהחליפם בצמחים מקומיים וסודניים חסכוניים במים.

ולא ניתן לקיים עליה דיון  ,בטים מורכבים ביותריעם ה, כבדת משקלהיא סוגיה זו  .4
, יחד עם זאת נערך דיון מעמיק עם רשות הטבע והגנים ובעצה אחת במסגרת נספח זה

הצמחים המומלצים צמחי תרבות רבים להם פוטנציאל כצמחים  הוסכם להסיר מרשימת
 .  פולשים, הגם שאלו מוכרים היטב ומוצלחים ביותר בגינון באזור

 

 יחידות הנוף –אזורי התכנון 

 
 על פי האזורים המומלצים לשתילה. ככל שניתן עד כה שויכו קבוצות הצמחים .1
 90יילת, שטח הביניים בין כביש ברצועת החוף, הט :אזורים אלו חופפים עם תכנית האב .2

 לבתי המלון, ערוצי הנחלים לשימור, והשטחים הטבעיים בסמוך לשפך זוהר.
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 ,אזורים הציבורייםבתוח יהמבנים והפ והן שלהמלון של בתי  הן ,הבנוייםכל השטחים  .3
 ומשפיעים באופן משמעותי על חזותם.במרחב משיקים עם יחידות הנוף 

 כדי להתמודד עם השפעתו, השלילית בד"כ, של מפגש זה.מומלץ להוסיף אזורי חיץ  .4
ניסיון ליצור קו גבול ברור כדי להפריד  ,האחד :תכנו שני תפקידיםילאזורי החיץ י .5

, אם ע"י "ללא אבא" יםלצורך הסדרה של אזור -והשני  ,ולהסתיר אלמנטים בלתי רצויים
ות של האזורים בין שני העולמ תהמשלב בדרך ואםהמשך של אופי התכנון הצמחי 

 הגובלים.
 .נתקלתיבה אציין כאן את אחת הדוגמאות המטרידות ביותר ש וכדי להמחיש סוגיה ז .6

ה יבגבול שבין אזור בריכת השחי ,לשתולבית המלון  בחר ןהמלובאחד החופים של בתי 
 מפלסטיק. (הפיל ןאוזאלוכסיה )צמחי  "שתולים"סדרת עציצי בטון שבתוכם  ,לקו החוף

 עוברים מאזור לאזור.שהם את פני המתרחצים בכל פעם  ,כמובן ,זה מלווהכעור רקע 

 אחזקה

 
סוגיות אחזקה של שבר ענפים בעצים, הטיפול המונע  וכבר פורט בפרק העצים והדקליים .1

  בחדקונית הדקל האדומה, בקרה בנושא איכות המים ועוד.
בקרה ב ,יםראשונה באספקת המבקשורות בראש והתחזוקה מטבע הדברים סוגיות  .2

בעיות עשבייה ובהן נביטה בלתי פוסקת בבעצים, בטיפול ת ההשקיה, ומערכובתחזוקה של 
 ניקיון.בשל זרעים מצמחי התרבות והבר ו

גן צמחי בר, גן סוקולנטים, מקווי מים, אגנים ירוקים, גידול  כגון שיכלול אלמנטיםגינון  .3
 שגרתיים. יחייב גם לפתח כלים ותחומי ידע חדשים ובלתי ,במכלים

החזון התכנוני  יד ביד עם נושא מן הראוי שילך  ,תוצאה המתוכננתהכדי להבטיח את  .4
אדם ותקציב מספקים. ללא אלו סביר כי -חולהכשרת צוות מקצועי, כויביא האחזקה 

 מפח נפש. שיביא בעקבותיו התכנון והביצוע, פער ן ייווצר פער שאינו ניתן לגישור בי
 

 החלופה הסודנית

 
  .סת הגינון המקובלתימטרתה לאתגר את תפכאן מוצעת ה ת קצה זוחלופ .1
שיזף מצוי, זקום מצרי,  -סודניממוצא חלופה מבוססת בלעדית על עצי תמר מצוי ועצים ה .2

עלים, מורינגה רותמית -, סלוודורה פרסית, מרואה עבתהסוכך תשיט ,שיטה סלילנית
  .המדבר הגדולה-ופתילת

מקומית של צרורות סוי, ללא צמחי בר, עם תכסית יבשה יכללא צמחי תרבות, ללא צמחי  .3
או לחלופין תכסית /ועד לבסיסי הגזעים בגמר איכותי תוח יאו פ/אבן, סלעים וחול ו

ם יאחד מהדגניים המקומישל נוצה )דמוי הסוואנה( או פזיעשבונית החוזרת על עצמה של 
 שיער.-כדוגמת מלענן יפה האחרים

 2-3ועומק מ'  5X5ים בורות נטיעה במידות נדיבות ביותר של בחלופה זו יש להכשיר לעצ .4
 ולהשקותם בכל שטח הפנים.מ' 

המאפשרים להשיג את הבידול והייחוד  יתרונות חזותייםהגם שהיא צנועה,  ,חלופה זול .5
 .ברוריםוכלכליים תחזוקתיים הנדרשים וכן יתרונות 

רמת גימור גבוהה ביותר של  ביעדים יש לעמוד חלופה זוכדי להשיג את הרושם החזותי מ .6
 . כמו כן, יש לתתלאורך זמן ותחזוקתם הנאותהסוגי החומרים ב , אחידותבורייבמרחב הצ
מרכיבים השונים האיכותם החזותית של , עירוב החזיתות של בתי המלוןסוגיות מענה ל

 בורי כמו המרכזים המסחריים. יונותני השירותים במרחב הצ
על , ברמה הנדרשת יעדים אלו יכולת להשיגים ספק באשר לקי ,סיון המצטבריעל פי הנ

 .במצב הקיים של המרחב הציבורי המפותחאחת כמה וכמה 
 

 סיכום

 
רשימת הצמחים שגובשה אינה מתיימרת להיות סופית ומוחלטת אך היא מכילה את רוב  .1

צמחים כן ורובם של הצמחים לגביהם הצטבר ניסיון בגינון הציבורי באזור ים המלח 
 וספים לגביהם הצטבר ניסיון מועט אך הם נראים מבטיחים.נ

כי אין מצוקה או מחסור  ,על פי הסקירה בנספח זה ורשימת הצמחים המצורפת עולה .2
 .הנמוכהבצמחים לגינון, זאת למרות תנאי האקלים, הקרקע ואיכות המים 
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בל מסוגי כפי שוודאי מתק ,קר הקושי הניצב בפני המתכנן הוא קביעת האופי התכנונייע .3
 הרכבם ומיקומם. ,יבחרויהצמחים ש

והתאמת הרכב צמחים בעלי אופי מובהק אחד למשנהו תכנון  הפרדה ואבחנה בין אזור .4
 תכנוני".האופי קביעת "הה זו של לתת מענה לסוגי כדי הושונה מאזור לאזור יש ב

של  טעמובהתאם לאבחנה מסוג זה כבר נעשתה בנספח זה וניתן לשכללה על פי האזור ו .5
 המתכנן.

בחן גם בהיבטים סביבתיים וערכיים ולא יצמחים סודניים צריך להבהשימוש בצמחי בר ו .6
 .והתחזוקתית רק על פי חזותם והתאמתם הנופית

 ,תוצאה מעולה ובידול בינלאומי שיגלהלתכנון אופק רחוק דיו וחזון כדי מן הראוי שיהיה  .7
החלופה הבר המיוחד לאזור זה. מן גם באמצעות עולם הצומח מן התרבות ו םשניתן לממש

היא יצירת שפה משמעותה אך לא פחות מכך  הסודנית היא אחת הדרכים להשגת יעד זה
    .תכנונית ועיצובית ייחודיים ,מקומית

צריכה  ,כמותם, איכותם ואמינות האספקה לאורך שנים ,להשקיית הצמחים סוגיית המים .8
 לי התכנון.בחן בשלב התכנון כחלק בלתי נפרד משיקוילה

ללא השקעת משאבים  .לאחזקה תפקיד מכריע במימוש החזון התכנוני ואיכות התוצאה .9
מקצועיים וכלכליים סביר כי לא ניתן יהיה לממש את הרעיונות התכנוניים ולהביאם 

 לתוצאה האיכותית המיוחלת.
 
 
 
 

תכנית 656-0254458 15/01/2017 12:56:50 נספח סביבה ונוף מסמך הנחיות לתכנון עתידי: צמחי תרבות ובר במתחם התיירות בים המלח, כולל רשימת הצמחים המומלצים



 מומחה לגננות נוי, ייעוץ, תכנון, פיקוח בפיתוח ובאחזקה אגרונומ -דני אלמליח 

 37076חנה כרכור -, פרדס27 רח' ירושלים  052-3494616 נייד:    04-6371195 טל':

 E-mail: elmalich@zahav.net.il   04-6271928 פקס:

 

 

19 

 מתחם התיירות בים המלחברשימת צמחים מומלצים לגינון ושיקום נופי 
 4540256656כנית מס' ת

 מסמך סופי 
 1.2011 -הוכן ע"י אגרונום דני אלמליח ונורית חרמון 

 

 שם לועזי שם עברי
צורת 
 גודל חיים

אפקט / 
 מצטיין שימוש

 בר/
 הערות תרבות

   בר   פריחה בינוני שיח Abutilon indicum אבוטילון הודי      
      

 אבוטילון השיח
Abutilon 
fruticosum בר   יחהפר בינוני שיח   

   בר   פריחה בינוני שיח Abutilon hirtum אבוטילון קהה      
      

 אברון מדגסקרי
Cryptostegia 
madagascariensis תרבות * פריחה גדול מטפס 

עין גדי, נאות הכיכר, 
 פארק ספיר,

 עין גדי תרבות * פיסול גדול מאד סוקולנט Agave americana אגבה אמריקנית      
      

אגבה אמריקנית 
 'מגוון'

Agave americana 
'Variegata' תרבות * פיסול גדול מאד סוקולנט   

 עין גדי, עין בוקק תרבות   פיסול גדול סוקולנט Agave tenuata אגבה רכה      
 עין עדי תרבות * פיסול גדול סוקולנט Agave villmoriana אגבת וילמורן      
   תרבות *     סוקולנט Agave sisalana אגבת סיסל       
 מועצה אזורית תמר תרבות   פיסול גדול סוקולנט Furcraea foetida אגבתן ענק      
      

 בינוני סוקולנט Adenium obesum אדניון נפוח
פיסול, 
 תרבות * פריחה

ענת: מעדיף מים 
מתוקים, עין גדי, עין 
 בוקק, נאות הכיכר

      
אדנסוניה 

 גדול מאד עץ Adansonia digitata בעתמאוצ
פריחה / 
 תרבות   פיסול

עין גדי, נאות הכיכר 
)מתקרחת במים 

 מלוחים?(
      

 אהל מגושם
Opophytum 
forsskalii 

שנתי -חד
סוקולנט

   בר     קטן י
     

 

 אהל מצוי
Mesembranthemu
m nodiflorum 

שנתי -חד
סוקולנט

   בר     קטן י
     

 

ית אהרונסוני
 פקטורובסקי

Aharonsohnia 
factorovskyi בר   פריחה קטן ח"ש   

   בר     גדול שיח Rhus tripartita אוג קוצני      
   בר     קטן בן שיח Suaeda vera אוכם אמיתי      
   בר     קטן עץ Suaeda monoica ביתי-אוכם חד      
   בר     וניבינ שיח Suaeda asphaltica אוכם מדברי      
   בר     גדול שיח Suaeda fruticosa אוכם שיחני      
      

 אזוביון מדברי
Lavandula 
coronopifolia בר     בינוני בן שיח   

      
 אזוביון שעיר

Lavandula 
pubescens בר     בינוני בן שיח   

חרגל -אחי      
   בר * פריחה גדול מטפס Oxystelma alpini אפריקני

   בר     בינוני שיח Lycium shawii אטד ערבי      
      

 אכילאה ריחנית
Aechillea 
fragrantissima בר   פריחה קטן בן שיח   

אכינוקקטוס       
 גרוסון

Echinocactus 
grusonii בינוני סוקולנט 

פיסולי, 
 עין גדי תרבות   מיכלים

אלואודיה       
 אזור המלונות, עין גדי תרבות   פיסול גדול סוקולנט Alluaudia procera תמירה

 עין גדי,נאות הכיכר תרבות * מיכלים בינוני סוקולנט Aloe vera אלווי אמיתי      
      

 Aloe candelabrum אלווי הפמוטים
סוקולנט 

   תרבות   פיסול גדול מאד עץ
   תרבות   מיכלים קטן סוקולנט Aloe aristata אלווי ממולען      
      

 בינוני סוקולנט Aloe striata אלווי מפוספס
פיסול, 
 עין גדי תרבות * מיכלים

      
 גדול סוקולנט Aloe arborescens אלווי עצי

פריחה / 
   תרבות   פיסול
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אליוגיינה 
הקאית 

)קיינפוגוסיה 
 הקאית(

Alyogyne 
hakeifolia טיילת תרבות   פריחה בינוני שיח 

 עין גדי בר *   גדול שיח Pistacia lentiscus אלת המסטיק      
   תרבות   פריחה בינוני שיח Encelia farinosa אנצליה מאובקת      
אנצפלרתוס,       

 מינים שונים
Encephalarthossp
p.   עין גדי תרבות   פיסול גדול 

   תתרבו     בינוני שיח Medicago arborea אספספת השיח      
      

 Aptenia cordifolia אפטניה לבובה
סוקולנט 
 קטן משתרע

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

      

  Aptenia אפטניה מוארכת
סוקולנט 
 קטן משתרע

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

      
 אצבוע אירופי

Caralluma 
europaea  תרבות   מיכלים קטן סוקולנט   

   תרבות     קטן סוקולנט  Caralluma sinaica לחהמ-אצבוע ים      
      

 ארבעוני שעיר
Tetrapogon 
villosus 

עשבוני 
   בר   פיסול בינוני שנתי-רב

   תרבות     קטן עץ Argania spinosa ארגניה קוצנית      
ארמופילה       

 אשונה
Eremophila 
subterretifolia תרבות   פריחה   שיח   

      
 רמופילה זוחלתא

Eremophila 
serpens תרבות   פריחה   שיח   

   תרבות   פריחה בינוני שיח Eremophila glabra ארמופילה חלקה      
ארמופילה חלקה       

 'כתום'
Eremophila glabra 
'Oragne' תרבות   פריחה בינוני שיח   

      
ארמופילה לא 

 תרבות   פריחה בינוני שיח   מזוהה
רוקה עם פרחים לבנים, מועצה י

 אזורית תמר
ארמופילה       

 מוכתמת
Eremophila 
maculata תרבות   פריחה בינוני שיח   

      
ארמופילה 

 מוכתמת 'זהב'
Eremophila 
maculata 'Aurea' תרבות   פריחה בינוני שיח   

ארמופילה       
 צמירה

Eremophila 
subfloccosa תרבות   פריחה   שיח   

      
ארקטותקה 

 משוננת
Arctotheca 
calendula 

עשבוני 
 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

 פארק אקולוגי עין תמר, תרבות * צל גדול עץ Tamarix aphylla אשל הפרקים      
      

 עלים-באשן עגול
Cleome 
droserifolia בר   פריחה קטן בן שיח   

מיני בוגנווילאה '      
 תאי'

Bougainvillea 
'Mini Thai'  עין גדי תרבות * פריחה גדול שיח 

בוגנווילאה       
 חלקה

Bougainvillea 
glabra 

-שיח
   תרבות   פריחה גדול מאד מטפס

      
 בוגנווילאה נאה

Bougainvillea 
spectabilis 

-שיח
 עין גדי, עין בוקק, נאות הכיכר תרבות   פריחה גדול מאד מטפס

בודליה       
 מדגסקרית

Buddllia 
madagascariensis תרבות   פריחה גדול שיח   

   תרבות   צל קטן עץ Bauhinia caronii בוהניית קרון      
 עין בוקק תרבות   פיסול בינוני דקל Butia capitata בוטיה דרומית      
      

 בולוסנתוס נאה
Bolusanthus 
speciosus תרבות * פריחה גדול עץ 

דני סובל מהמלחה,  -נאות הכיכר 
לא זוכרת איפה ראינו פרטים 

 יפים מאוד
      

 Boerhavia repens בורהריה זוחלת
עשבוני 

   בר   פריחה קטן שנתי-רב
ביסמרקיה       

 תרבות * פיסול גדול דקל Bismarckia nobilis אצילית
עין גדי, עין בוקק, מועצה אזורית 

 תמר
      

 עלים-ן רחבביצ
Alternanthera 
bettzickiana 

עשבוני 
   תרבות   עלווה קטן שנתי-רב

      

תכנית 656-0254458 15/01/2017 12:56:50 נספח סביבה ונוף מסמך הנחיות לתכנון עתידי: צמחי תרבות ובר במתחם התיירות בים המלח, כולל רשימת הצמחים המומלצים



 מומחה לגננות נוי, ייעוץ, תכנון, פיקוח בפיתוח ובאחזקה אגרונומ -דני אלמליח 

 37076חנה כרכור -, פרדס27 רח' ירושלים  052-3494616 נייד:    04-6371195 טל':

 E-mail: elmalich@zahav.net.il   04-6271928 פקס:

 

 

21 

בלוטנית 
 אפריקנית

Commicarpus 
africanus בר     בינוני מטפס   

אלווי -בן      
 החבלים

Hesperaloe 
funifura  תרבות * פיסול בינוני סוקולנט 

עין גדי, עין בוקק, מועצה אזורית 
 תמר

-אלווי קטן-בן      
 פרחים

Hesperaloe 
parviflora עין גדי, מועצה אזורית תמר תרבות * פיסול בינוני סוקולנט 

      

 דוחן מדברי-בן
Tricholaena 
teneriffae 

עשבוני 
   בר   פריחה קטן שנתי-רב

      

 מלח מכחיל-בן

Arthrocnemmum 
macrostachyum 

   בר * עלווה קטן בן שיח

      
 שנתי-ח רבמל-בן

Arthrocnemmum 
perrenis צמח שרוע בר * עלווה   בן שיח 

      

 Bassia eriophora בסיה צמירה
עשבוני 

 תרבות   פריחה קטן שנתי-רב
תפרחות לבנות בגלל זרעים 

 עטופים ב"צמר גפן" לבן
      

-בצלצליה ארץ
 ישראלית

Androcymbium 
palaestinum בר   פריחה קטן גיאופיט   

      
 גדול דקל Brahea armata ברהאה קוצנית

פריחה / 
 עין גדי תרבות * פיסול

ברכיכיטון       
 אוסטרלי

Brachichyton 
australis עין גדי תרבות   פיסול בינוני עץ 

ברכיכיטון       
 הסלעים

Brachichyton 
rupetris תרבות   פיסול בינוני עץ   

      
גאורה, זנים 

 .Gaura, spp שונים 
עשבוני 

   תרבות   פריחה קטן שנתי-רב
      

גומא תרבותי 
 'נאה')?(

Cyperus  
alternifolius 

עשבוני 
 עין בוקק תרבות   פיסול בינוני שנתי-רב

 עין גדי בר   פריחה קטן עץ Cordia sinensis גופנן המדבר      
      

 Gazania nivea גזניה אפורה
עשבוני 

 קטן שנתי-רב

מרבדי 
יחה פר

 עין גדי, עין בוקק תרבות   עונתיים
      

-גזניה ארוכת
 עמוד

Gazania 
longiscapa 

עשבוני 
 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

      

 Gazania rigens גזניה אשונה
עשבוני 

 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

      
גיירדיה, מינים 

 .Gallardia, spp שונים
עשבוני 

 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

גלוטיפילון       
 דפרסום

Glotiphyllum 
depressum 

סוקולנט 
 קטן כיסוי

פיסול, 
   תרבות   מיכלים

   תרבות     בינוני מטפס Vitis vinifera גפן היין      
      

 גרגריון ערבי
Nasturtiopsis 
coronopifolia עלים עם ריח צנון, טובים למאכל בר     קטן שנתי-חד 

   בר   פריחה גדול שיח Grewia villosa גרוויה שעירה      
      

 דום מצרי
Hyphaene 
thebaica בר     גדול דקל   

דורנטה מצויה       
 'גיישה גירל'

Duranta erecta 
'Geisha Girl' עין גדי תרבות   פריחה גדול שיח 

ה דורנטה מצוי      
"תאילנדית" 

 עין בוקק תרבות     בינוני שיח  Duranta )זהובה(
 סובל -עין בוקק  תרבות   פיסול גדול   Dioon דיואון      
 עין בוקק תרבות   פיסול גדול דקל Dypsis decaryi דיפסיס משולש      
      

 Delosperma alba דלוספרמה לבנה
סוקולנט 

 קטן כיסוי

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   יםעונתי

      
 דמיה לבידה

Pergularia 
tomentosa בר   עלווה קטן בן שיח   

פרי 'אורנג' -דק      
 ג'ובילי'

Tecom 'Orange 
Jubilee' עין בוקק, נאות הכיכר תרבות   פריחה גדול שיח 

 טיילת תרבות   פריחה גדול שיח  Tecoma stans פרי זקוף-דק      
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זן  פרי זקוף, -דק
 עלים-צר

Tecoma stans var. 
angustata עין גדי תרבות   פריחה גדול שיח 

      
 פרי ערמוני-דק

Tecoma 
castaneifolia חיוור! -עין בוקק  תרבות   פריחה בינוני עץ 

      

 פרי-דרדר חשוף
Centaurea 
gymnocarpa 

עשבוני 
 עין בוקק תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב

      

 פירדרדר מא
Centaurea 
cineraria 

עשבוני 
   תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב

דרקונית       
מופשלת 

)פליאומלה 
 Dracaena reflexa מופשל(

עשבוני 
 עין גדי תרבות   פיסול בינוני שנתי-רב

      
 Dracaena draco דרקונית קנרית

סוקולנט 
   תרבות   פיסול בינוני עץ

   תרבות   פרי בינוני עץ Citrus medica הדר האתרוג      
היביסקוס       

 טלייתי 'סתרייה'
Hibisicus 
tilliaceus 'Sitria' עין בוקק, נראים מצוין תרבות   צל, פריחה בינוני עץ 

      
 היביסקוס סגלגל

Hibisicus 
micranthus בר     בינוני בן שיח   

הילוטלפיום       
ראוותני )צורית 

 ראוותנית(
Hylotelephium 
spectabile 

סוקולנט 
   תרבות   פריחה בינוני כיסוי

הימנוקליס       
 אסייתי

Hymenocallis 
asiatica עין גדי תרבות   פריחה גדול גיאופיט 

 נאות הכיכר תרבות   פריחה בינוני שיח Hamelia patens המליה מבודרת      
 עין גדי, אזור המלונות בר   פריחה גדול שיח Nerium oleander הרדוף הנחלים      
הרדוף הנחלים       

 'ננסי'
Nerium oleander 
'Nana' עין גדי תרבות   פריחה בינוני שיח 

הרדנברגיה       
   תרבות   פריחה גדול מטפס  Hardenbergia תלתנית

      

  Vedelia ודליה ביצתית
עשבוני 

 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

      

 Verbena rigida ורבנה אשונה
עשבוני 

   תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב
      

 ורבנה גזורה
Verbena 
tenuisecta 

עשבוני 
   תרבות   פריחה קטן שנתי-רב

   תרבות   פריחה     Verbena mexicana ורבנה מקסיקנית      
      

 זוגן השיח
Zygophyllum 
dumosum בר * פריחה בינוני בן שיח   

      
נוצה זיפני -זיף

 'ארגמני'

Pennisetum 
setaceum 
'Atropupureum' 

עשבוני 
 נאות הכיכר תרבות * פיסול בינוני שנתי-רב

      
נוצה -זיף

 מחוספס
Pennisetum 
asperifolium 

עשבוני 
שנתי -רב

 בינוני )דגן(
פריחה / 
 טיילת,  בר * פיסול

      
 זמזומית המדבר

Bellevalia 
desertorum בר   פריחה קטן גיאופיט   

 עין גדי, עין בוקק תרבות   פיסול גדול   Zamia furfuracea זמיה קשקשנית      
      

 זקום מצרי
Balanites 
aegyptiaca בעיות נצרים -עין גדי, עין בוקק  בר * צל קטן עץ 

      

 חבלבל מאוריטני
Convolvulus 
mauritanicus 

עשבוני 
 עין בוקק תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב

      

  Convolvulus חבלבל מדברי
עשבוני 

 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   בר   עונתיים

      
 חבצלת החוף

Pancratium 
maritimum בר * פריחה קטן גיאופיט   

      

 Centranthus ruber אבקן אדום-חד
עשבוני 

   בר   פריחה קטן שנתי-רב
      

 מאבק יפה-חד
Acokanthera 
spectabilis ריחני בטירוף תרבות * פריחה גדול שיח 
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   בר   פריחה קטן שנתי-חד Rumex cyprius חומעה ורודה
-חלבלוב דמוי      

 קוטינוס
Euphorbia 
cotonifolia  עלווה סגולה כהה תרבות   פיסול גדול שיח 

      
 חלבלוב המזור

Euphorbia 
antisyphilitica עין גדי,  תרבות * פיסול בינוני סוקולנט 

חלבלוב       
הפמוטים? 
 )הקנדליה(

Euphorbia 
candelabrum 

סוקולנט 
 נאות הכיכר תרבות   פיסול גדול שיח

      
 Euphorbia tirucalli חלבלוב רותמי

סוקולנט 
 נאות הכיכר תרבות * פיסול גדול עץ

      

 בינוני גיאופיט Urginea maritima חצב מצוי

מרבדי 
פריחה 
   בר   עונתיים

      
טגטס בהיר 
 Tagetes lucida )לוסידה(

עשבוני 
 טרגון מקסיקני, עלים ריחניים תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב

 עלים ריחניים תרבות   פריחה בינוני בן שיח Tagetes lemmonii טגטס למון      
   בר       שנתי-חד Diplotaxis harra טוריים זיפניים      
      

 Inula crithmoides טיון בשרני
עשבוני 

 בר     בינוני שנתי-רב
 Inulaבן טיון מדברי   

crithmoides 
      

 פרחים-טלמון רב
Drosanthemum 
floribundum 

עשבוני 
 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

      

 Drosanthemum טלמון ריסני
שבוני ע
 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   תרבות   עונתיים

      
יוסטיציה 
 Justicia califorica קליפורנית 

עשבוני 
 תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב

סימה הביאה את היוסטיציה 
 המשובלת

      
 Yucca aloifolia יוקה אלוואית

סוקולנט 
 עין גדי תרבות   פיסול בינוני עץ

ית יוקה אלווא      
 'מגוון'

Yucca aloifolia 
'Variegata' 

סוקולנט 
 עין גדי תרבות   פיסול בינוני עץ

      
 Yucca gloriosa יוקה הדורה

סוקולנט 
 עין בוקק תרבות * פיסול בינוני שיח

      
 Yucca filamentosa יוקה סיבית

סוקולנט 
 קטן שיח

פריחה / 
 עין גדי,  תרבות * פיסול

      
יוקה סיבית 

 'מגוון'
Yucca filamentosa 
'Variegata' 

סוקולנט 
 קטן שיח

פריחה / 
 עין גדי,  תרבות * פיסול

      
 יוקה פילית

yucca 
elephantipes 

סוקולנט 
 בינוני עץ

פיסול, 
 תרבות * פריחה

עין גדי, טיילת: בסמוך לקו 
 החוף, 

-יוקה קצרת      
 Yucca brevifolium עלים

סוקולנט 
 עין גדי תרבות * ולפיס בינוני עץ

   בר *   גדול שיח Nitraria retusa ימלוח פגום      
   בר *   קטן שיח Nitraria schoberi ימלוח שוברי      
      

 יסמין רפואי
Jasminum 
officinale עין גדי תרבות   פריחה בינוני מטפס 

-יפאורה צפורני      
 החתול

Macfadyena 
unguis-cati תרבות   פריחה לגדו מטפס   

      
 יפרוק המדבר

Anabasis 
articulata בר   עלווה בינוני שיח-בן   

      
 יצהרון מכסיף

Elaeagnus 
angustifolia תרבות   צל בינוני עץ   

      
 יצהרון מנוקד

Elaeagnus 
pungens תרבות     גדול שיח   

 עין גדי תרבות * יחהפר בינוני שיח .Jatropha sp יתרופית מ.ל.י      
 עין גדי תרבות * פריחה בינוני שיח Jatropha multifida יתרופית מנוצה      
      

 יתרופית תמימה
Jatropha 
integerrima תרבות * פריחה גדול שיח 

לא  -עין גדי, עין בוקק 
 מוצלחתבמיכל, נאות הכיכר

      
 כוכב ננסי

Asteriscus 
hierochunticus בר   פריחה קטן שנתי-חד   

      
 כוכב ריחני

Asteriscus 
graveolens בר   פריחה קטן בן שיח   

 עין גדי תרבות * פריחה גדול שיח Lawsonia inermis כופר לבן       
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   תרבות   פריחה בינוני שיח Chilopsis linearis כילופסיס סרגלי
      

 כמרופס נמוך
Chamaerops 
humilis עין גדי, עין בוקק תרבות * פיסול בינוני דקל 

      
 כסיה לענתית

Senna 
artemisioides תרבות   פריחה בינוני שיח   

 מועצה אזורית תמר תרבות   פריחה קטן עץ Cassia eremophila כסיה מדברית      
      

כסיה נמופילה זן 
 קוריאציה

Cassia nemophila 
var. coriacea תרבות   יחהפר בינוני שיח   

 עלים כסופים מאוד תרבות   פריחה בינוני/גדול שיח Cassia phyllodinea כסיה פילודית      
   תרבות   פריחה בינוני שיח Senna sturtii כסיית סטורט      
'סאן  Xעלה -לבן      

 חוסה'
Leucophyllum X 
'San Jose' עין בוקק תרבות * פריחה בינוני שיח 

      
עלה זנים -בןל

 כסופים ואפורים
Leucophyllum, 
spp. תרבות * פריחה בינוני שיח 

ראה רשימה נפרדת של כל 
 האפורים והכסופים

      
עלה צחור -לבן

 'סילוור קלאוד'

Leucophllum 
candidum 'Silver 
Cloud' עין בוקק תרבות * פריחה קטן שיח 

      
 עלה שיחני-לבן

Leucophyllum 
frutescens עין גדי, עין בוקק, נאות הכיכר תרבות * פריחה גדול שיח 

      
עלה שיחני -לבן

 'גרין קלאוד'

Leucophyllum 
frutescens 'Green 
Cloud' נאות הכיכר תרבות * פריחה גדול שיח 

      
 לבנונית ימית

Othantus 
maritimus בר     קטן בן שיח   

      
 לגונריית פטרסון

Lagunaria 
patersonnii תרבות   פריחה בינוני עץ   

   בר   פריחה גדול בן שיח Aerva javanica לובד המדבר      
      

 Lotus lanuginosus לוטוס מדברי
עשבוני 

   בר   פריחה קטן שנתי-רב
      

 Lotus creticus לוטוס מכסיף
עשבוני 

 קטן שנתי-רב

מרבדי 
פריחה 
   בר   עונתיים

   בר   פריחה קטן בן שיח Lotus cytisoides חלוטוס קר      
      

 לוניאה שרועה
Launaea 
nudicaulis בר   פריחה קטן מאד שנתי-חד   

      

 Phyla nodiflora ליפיה זוחלת
עשבוני 

   בר     קטן שנתי-רב
      

למונאסטרום 
 פרח-חד

Lemoniastrum 
monopetalum עין גדי תרבות * פריחה קטן בן שיח 

   בר     קטן שיח-בן Artemisia sieberi לענת המדבר      
לפופית הבטטה       

 )צהוב(
Ipomoea 
batata(Yellow) נראית בסדר גמור -עין בוקק  תרבות   עלווה בינוני מטפס 

      

 Ipomoea imperati לפופית החוף
עשבוני 

   בר   פריחה קטן שנתי-רב
      

 תרבות * עלווה גדול מטפס .Ipomoea sp לפופית מ.ל.י.
הידועה בכינויה "לפופית יפו", 

 עין גדי
      

 העז-לפופית רגל
Ipomoea pes-
caprae טיילת תרבות * פריחה   מטפס 

מאיריאנה       
   תרבות * עלווה בינוני שיח Maireana sedifolia צוריתית

מאיריאנה       
 צריפית

Maireana 
pyramidata תרבות * עלווה יבינונ שיח   

      
 בינוני עץ Moringa peregrina מורינגה רותמית

פריחה / 
   בר * פיסול

מוריקה       
)מוריקנדיה( 

   בר   פריחה קטן בן שיח Moricandia nitens מבריקה
   בר       מטפס Pentatropis nivalis מחומש לולייני      
 Myoporum מיאופורון ביצני       

ellipticum  עין בוקק תרבות *   בינוני שיח 
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 -מיאופורון קטן
עלים 'בינוני' 

 )המין הטיפוסי(

Myoporum 
parvifolium 'Mid-
leaf' נאות הכיכר תרבות     בינוני שיח 

      
-מיאופורון קטן
 עלים 'ארגמני'

Myoporum 
parvifolium 
'Purple' תרבות     בינוני שיח   

-רון קטןמיאופו      
   תרבות     בינוני שיח Myoporum עלים 'דק'

      
-מיאופורון קטן

 עלים 'רחב'

Myoporum 
parvifolium 
'Broad' תרבות     בינוני שיח   

 עין גדי, אזור המלונות תרבות   צל, פריחה גדול מאד עץ Tipuana tipu מכנף נאה      
      

 מלוח המטבעות
Atriplex 
nummularia פארק אקולוגי עין תמר, בר       יחש 

      
מלוח רגלני 

 )מלוחית הרגלה(
Atriplex 
portulacoides בר      בינוני בן שיח   

      
 מללנית ריחנית

Lobularia 
maritima סלסלי כסף תרבות   פריחה קטן שנתי-חד 

 יכרנאות הכ בר   פריחה קטן שנתי-חד Stipa arabica מלעניאל הנוצות      
      

 שיער-מלענן יפה
Stipagrostis 
raddiana 

עשבוני 
   בר   פריחה קטן שנתי-רב

      

מלפורה כתומה, 
 זנים שונים??

Malephora crocea. 
Spp.  

סוקולנט 
 קטן כיסוי

מרבדי 
פריחה 

עונתיים, 
   תרבות   מיכלים

   בר   פריחה קטן שנתי-חד Mathiola livida מנתור המדבר      
   בר   פריחה קטן שנתי-חד   מנתור מחוספס      
עשן -מעלה      

 מדברי
Leptadenia 
pyrotechnica עין גדי, צמח בסכנת הכחדה בר     בינוני שיח 

-מרואה עבת      
   בר   פריחה גדול שיח Maeroa crassifolia עלים

   בר   פריחה   שיח-בן Salvia aegyptiaca מרווה מצרית      
   בר   פריחה   שיח-בן Salvia dominica מרווה ריחנית      
   בר     גדול שיח Thymelaea hirsuta מתנן שעיר      
-נולינה ארוכת      

 עלים
Nolina 
longisissima 

סוקולנט 
   תרבות * פיסול בינוני שיח

      

 נולינה מופשלת
Nonlina recurvata 
(Baucarnea) גדול סוקולנט 

יסולי, פ
 תרבות * מיכלים

עין גדי, אזור המלונות, נאות 
 הכיכר

   תרבות * פיסול בינוני סוקולנט   Nolina microcarpa פרי-נולינה קטנת      
 עין גדי תרבות   פיסול גדול סוקולנט Nollina nelsoni נולינת נלסון      
      

 ניל מכסיף
 Indigofera 
articulata הפריח בינוני שיח * 

בר/תרבו
   ת

      
 ניצנית חומה

Kalanchoe 
orgyalis עין גדי תרבות   מיכלים בינוני סוקולנט 

      

 ניצנית ענקית
Kalanchoe 
beharensis 

סוקולנט 
 בינוני שיח

פיסול, 
 תרבות   מיכלים

עין גדי )ניצנית עם עלים חומים 
 לבידים(

      

 נציץ ורוד
Lampranthus 
roseus 

סוקולנט 
 קטן יסויכ

מרבדי 
פריחה; 
   תרבות   מיכלים

      

 נציץ כתום
Lampranthus 
aurantiacus  

סוקולנט 
 קטן כיסוי

מרבדי 
פריחה; 
   תרבות   מיכלים

      

 נציץ לבן
Lampranthus 
blandus 

סוקולנט 
 קטן כיסוי

מרבדי 
פריחה; 
   תרבות   מיכלים

      

 קרני-נציץ רב
Lampranthus 
multiradiatus 

סוקולנט 
 קטן כיסוי

מרבדי 
פריחה; 
   תרבות   מיכלים

      

 לילה חופי-נר
Oenothera 
drummondii 

עשבוני 
   גר   פריחה קטן שנתי-רב
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 נר לילה נאה
Oenothera 
berlandieri 

עשבוני 
 עין גדי תרבות   פריחה קטן שנתי-רב

      
סביון כחלחל 

 )קלייניה זוחלת(
Senecio 
mandraliscae 

סוקולנט 
   תרבות   מיכלים קטן כיסוי

   תרבות   פריחה בינוני מטפס Sencio confusus סביון מזהיר      
      

 סביון מטפס
Senecio 
mikanoides תרבות   פריחה גדול מטפס   

   תרבות   פריחה בינוני בן שיח Senecio cineraria סביון מלבין      
      

 סהרון משתלשל
Cocculus 
pendulus בר     גדול מטפס   

סופורה       
 אמריקנית

Sophora 
americana עין גדי תרבות * פריחה גדול שיח 

      
 סופורה לבידה

Sophora 
tomentosa עין גדי תרבות   פריחה בינוני שיח 

סטפליה, מינים       
 עין גדי תרבות   מיכלים קטן סוקולנט .Stapelia spp שונים

      
 סינדניון גרנט

Synadenuim 
grantii עין גדי תרבות   פיסול גדול סוקולנט 

      
סינדניון גרנט 

 'אדמוני'
Synadenuim 
grantii 'Rubrum'  עין גדי תרבות   פיסול גדול סוקולנט 

   בר   צל קטן עץ Salvadora persica סלוודורה פרסית      
      

 Juncus acutus סמר חד
ני עשבו
 בר * פיסול בינוני שנתי-רב

פארק אקולוגי עין תמר פארק 
 ספיר

      

 Juncus maritimus סמר ימי
עשבוני 

   בר * פיסול בינוני שנתי-רב
      

 Juncus rigidus סמר ערבי
עשבוני 

 בר * פיסול בינוני שנתי-רב
פארק אקולוגי עין תמר, נאות 

 הכיכר, פארק ספיר
   תרבות   פריחה בינוני שיח Senna australis סנא דרומית      
-סנא זקופת      

 אשכולות
Senna 
didymobotria תרבות   פריחה גדול שיח   

      

   תרבות   פריחה בינוני שיח Senna mexicana סנא מקסיקנית
סוקולנט   Sessuvium ססוביום "ירוק"      

 כיסוי
לאזור  צמח כיסוי אולטימטיבי תרבות * עלווה קטן

כולו, עין בוקק, עין גדי. עמיד 
קרוב לקו  -לדריכה קלה, טיילת 

המים, לרגלי דקלים, פארק 
 אקולוגי עין תמר

      
 Sessuvium ססוביום ארגמני

סוקולנט 
 קטן כיסוי

 עלווה
   תרבות *

      
 Sessuvium ססוביום גבשושי

סוקולנט 
 קטן כיסוי

 עלווה
   תרבות *

      
 ניססוביום רגל

Sessuvium 
portulacastrum 

סוקולנט 
 קטן כיסוי

 עלווה
   תרבות *

 נאות הכיכר תרבות     קטן עץ Manildara zapota ספודילה ערבה      
   תרבות *   גדול שיח Scaevola teccada סקבולה טקאדה      
   תרבות   עלווה בינוני בן שיח  Scaevola sericea סקבולה משיינית       
-סקבולה עבת      

 עלים
Scaevola 
crassifolia טיילת תרבות *   בינוני שיח 

      
 גזע הרדופי-עב

Pachypodium 
Lamerei 

סוקולנט 
 קטן עץ

פריחה / 
 תרבות * פיסול

עין גדי, עין בוקק, מוצלח גם 
 במיכל

      

 Arundo donax קנה מצוי-עב
-עשבוני

   בר       שנתי-רב
      

 צותעדעד הבי
Limonium 
narbonense 

עשבוני 
   בר * פריחה בינוני שנתי-רב

      

 עדעד מאובק
Limonium 
pruinosum 

עשבוני 
   בר * פריחה קטן שנתי-רב

      

 עדעד עצי
Limonium 
arborescens 

עשבוני 
   תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב
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 Limonium perezii עדעד קנרי
עשבוני 

   תרבות   פריחה קטן שנתי-רב
      

 עדעד רותמי
Limonium 
oleifolim 

עשבוני 
   בר   פריחה קטן שנתי-רב

 -עוקץ עקרב ים      
 המלח

Heliotropium 
maris-mortui פריחה קטן שיח-בן       

      
 עלים-עירית צרת

Asphodelus 
tenuifolius בר   פריחה קטן שנתי-חד   

-עפעפית רבת      
 פרחים

Kickxia 
floribunda פריחה בינוני בן שיח       

      
 ערטל מדברי

Gymnocarpos 
decander בר   פריחה קטן בן שיח   

   בר   פריחה קטן בן שיח Fagonia arabica פגוניה ערבית      
   בר   פריחה בינוני בן שיח Fagonia mollis פגוניה רכה      
פטיכוספרמת       

 מקארתור
Ptychosperma 
macarthuri עין בוקק, נראים מצוין תרבות   פיסול בינוני דקל 

-פכיקורמוס דו      
 גוני

Pachycormus 
discolor יוצר קאודקס תרבות   פיסול קטן עץ 

פלומריה עלים       
 עין גדי תרבות   פריחה בינוני שיח  Plumeria צרים מאוד

      
 נוניבי עץ  Plumeria פלומריה ריחנית

פיסול, 
 עין גדי תרבות   פריחה

      
פלקתרנתוס 

 שפתני
Plectranthus 
neochilus 

עשבוני 
 עין גדי תרבות * פריחה קטן שנתי-רב

      

 Pandanus utilis פנדנוס תועלתי
עשבוני 

 תרבות   פיסול גדול שנתי-רב
סובל כי  -עין גדי, נאות הכיכר 

 ללא השקיה
      

פנדנוס תועלתי 
 וון''מג

Pandanus utilis 
'Variegata' 

עשבוני 
 תרבות   פיסול גדול שנתי-רב

אחד סובל  -עין גדי, נאות הכיכר
 ואחד שנראה לא רע

 עין גדי תרבות   פריחה גדול מטפס Pentalinon luteum פנטלינון צהוב      
      

 פספסלון נדני
Paspalum 
vaginatum תרבות       דשא   

   בר   פריחה   שנתי-חד Papaver humile תפרג נחו      
      

 Glaucium flavum פרגה צהובה
עשבוני 

   בר   פריחה בינוני שנתי-רב
   בר       שיח-בן Farsetia aegyptia פרסטיה מצרית      
      

 Pereskia aculeata פרסקיה שיכנית
שיח/מט

 עין גדי תרבות   פריחה גדול פס
   בר   פריחה קטן שנתי-חד Pulicaria incisa לוניתפרעושית ג      
      

 פרקן עשבוני
Salicornia 
europaea בר     בינוני שנתי-חד   

   בר   פריחה קטן שנתי-חד Linaria haelava פשתנית ססגונית      
מדבר -פתילת      

 בכל אזור ים המלח בר   פיסול גדול שיח Calotropis procera גדולה
 נדיר תרבות   צל, פריחה גדול עץ Delonix decaryi צאלון דקארי      
   תרבות   פריחה גדול מאד עץ Delonix regia צאלון נאה      
      

 צבר מצוי
Opuntia ficus-
indica  

סוקולנט 
   תרבות   פיסול גדול שיח

 גדי, נאות הכיכר )סובלת( עין תרבות * צל גדול מאד עץ Ceiba pentandra צייבה מחומשת      
      

 ציצנית וילר
Dasylirion 
wheeleri תרבות * פיסול גדול סוקולנט 

השם על פי ב. פרידלנדר, עין גדי, 
 עין בוקק, מועצה אזורית תמר

      
 ציצנית מרובעת

Dasylirion 
quadrangulatum עין גדי תרבות * פיסול בינוני סוקולנט 

 עין בוקק, מועצה אזורית תמר תרבות   פיסול     .Cycas sp ציקס "כל דקל"      
 עין גדי,עין בוקק תרבות * פיסול בינוני דקל Cycas revoluta ציקס מופשל      
 עין בוקק, פארק אקולוגי תרבות   פריחה בינוני שיח Capparis aegyptia צלף מצרי      
      

 צלף סחוסי
Capparis 
cartilaginea תרבות * פריחה נוניבי שיח   

   בר   פריחה גדול שיח Capparis decidua צלף רתמי      
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צמרורת 
 בואסייה

Tricodesma 
boissieri בר   עלווה קטן שנתי-חד   

      
 צפצפת הפרת

Populus 
euphratica בר   צל בינוני עץ   

קולווילאת       
 האשכולות

Colvillea 
racemosa תרבות   יחהפר גדול עץ   

      
 קונסוליאה עצית

Consolea 
rubescens 

סוקולנט 
 עין גדי תרבות   פיסול גדול מאד עץ

קורדילנה       
 Cordyline australis אוסטרלית

סוקולנט 
 נאות הכיכר תרבות   פיסול גדול עץ

      
קורטדריה 
 מכסיפה

Cortaderia  
selloana 

עשבוני 
   רבותת   פיסול גדול שנתי-רב

   תרבות     בינוני בן שיח Deverra tortuosa קזוח עקום      
   תרבות   פיסול בינוני בן שיח Deverra triradiatus קרני-קזוח תלת      
      

 קחוון ימי
Anthemis 
maritima תרבות   פריחה קטן בן שיח   

      

 ותתרב   פריחה גדול עץ Kigellia pinnata קיגליה מנוצה

פירות קישוטיים, עין גדי, ראינו 
עץ אחד לא מוצלח ואחד מוצלח, 

 נאות הכיכר
      

קלוצפלוס 
 מכסיף

Calocephallus 
brownii  

עשבוני 
   תרבות   עלווה קטן שנתי-רב

קליאנדרה       
 קליפורנית

Calliandra 
callifornica עין גדי תרבות   פריחה בינוני שיח 

      
 רקליאנתוס דמפי

Callianthus 
dampieri אפונת המדבר תרבות   פריחה   שיח 

      
קליסטמון 'ליטל 

 ג'והן'
Callistemon 'Little 
John' תרבות   פריחה קטן שיח 

לא להכניס לתכנון..,  -עין בוקק 
 נאות הכיכר

קליסטמון       
 'קינגס פארק'

Callistemon 
'King's Park' י, לא מוצלח, כלורוטיעין גד תרבות   פריחה קטן עץ 

קליסטמון 'קפטן       
 קוק'

Callistemon 
'Captain Cook' תרבות   פריחה קטן עץ 

עין גדי, לא מוצלח, בעיה בציר 
 הזמן

      
 קליסטמון אשון

Callistemon 
rigidus טיילת תרבות   פריחה קטן עץ 

      
 קלרודנדרון חלק

Clerodendrun 
inerme עין בוקק, נאות הכיכר רבותת *   בינוני שיח 

      

 Canna indica קנה הודית
עשבוני 

   תרבות   פריחה גדול שנתי-רב
      

 קנה מצוי
Phragmites 
australis 

עשבוני 
   בר   עלווה גדול שנתי-רב

קסאלפיניה       
 אבקנים-ארוכת

Caesalpinia 
gilliesii תרבות   פריחה בינוני שיח   

ה קסאלפיני      
 הדורה

Caesalpinia 
speciosa עין גדי תרבות   פריחה בינוני שיח 

קסאלפיניה       
 קוצנית

Caesalpinia 
spinosa תרבות   פריחה קטן עץ   

קרוטלריה       
 מצרית

Krotellaria 
aegyptiaca בר   פריחה קטן בן שיח   

-קריסה גדולת      
 פרי

Carissa 
macrocarpa עין בוקק תרבות   עלווה גדול שיח 

-קריסה גדולת      
פרי 'בוקסווד 
ביוטי' )"גרין 

 קפרט"(

Carissa 
macrocarpa 
'Boxwood Beauty' עין בוקק תרבות * עלווה בינוני שיח 

      

 קריתמון ימי
Crithmum 
maritimum 

עשבוני 
 נאות הכיכר בר *   קטן שנתי-רב

קרסנטיית       
   תרבות   פיסול קטן עץ Cresentia cujete הקלבש

   בר   פריחה בינוני שיח Colutea istria קרקש צהוב      
      

 קתרנתוס ורוד
Catharanthus 
roseus עין גדי, עין בוקק תרבות   פריחה קטן שנתי-חד 

      
 זקן לימוני-רב

Cymbopogon 
citratus עין גדי, טיילת, נאות הכיכר תרבות     קטן בן שיח 
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-רגלה גדולת
 פרחים

Portulaca 
grandiflora עין בוקק תרבות   פריחה קטן שנתי-חד 

      
רגלנית 

 תרבות * פיסול גדול שיח Portulacaria afra אפריקנית
זנים שונים, זקופים ומשתרעים, 

 עין גדי
רומם מלכותי       

 עין בוקק תרבות   פיסול גדול דקל Roystonea regia )רויסטוניאה(
      

רוסליה 
 שבטבטית

Russelia 
equisetifolia 

עשבוני 
 טיילת תרבות   פריחה בינוני שנתי-רב

 פארק אקולוגי עין תמר, בר   פריחה בינוני שיח Retama raetam רותם המדבר      
      

 .Basilicum sp ריחן
עשבוני 

 עין גדי, עין בוקק תרבות     בינוני שנתי-רב
 נאות הכיכר תרבות   פריחה קטן עץ Punica granatum רימון מצוי      
-רכפה דקת      

 שיבולת
Reseda 
stenostachya קטן שיח-בן         

-רכפה קטנת      
   בר     בינוני שנתי-חד Reseda decursiva פרחים

      
 רכפתן מדברי

Ochradenus 
baccatus בר     גדול שיח   

 ויילת תרבות   פיסול ינוניב דקל Rhapis רפיס       
      

 שבטוט מצויץ
Calligonum 
comosum בר   פיסול בינוני שיח   

      
 שיזף מצוי

Ziziphus spina-
christi עין גדי, פארק אקולוגי עין תמר בר * צל גדול עץ 

אברהם -שיח      
 בר * פריחה גדול שיח Vitex agnus-castus מצוי

י עין עין בוקק, פארק אקולוג
 תמר

      
אברהם -שיח

 תרבות *   גדול שיח Vitex trifolia משולש
ענת: אחזקה שוטפת מרובה, עין 

 גדי, עין בוקק
אברהם -שיח      

 עין בוקק תרבות *   קטן שיח-בן Vitex ovata עגול
   בר   צל גדול עץ Acacia albida שיטה מלבינה      
   

 
  

שיטה משתרעת 
 תרבות * עלווה בינוני שיח Acacia redolens )רדולנס(

עין גדי? )סימה קגן הביאה זן 
 משופר שנקרא 'דזרט קרפט'(

   

 

 בכל אזור ים המלח בר * פיסול קטן עץ Acacia raddiana שיטה סלילנית  
 בכל אזור ים המלח בר * פיסול קטן עץ Acacia tortilis שיטת הסוכך      
      

 קטן מאד שנתי-חד Erucaria rostrata שלח הערבות

מרבדי 
פריחה 
   בר   עונתיים

      
 שנתי-שרשר רב

Sarcocornia 
perennis בר     בינוני שיח-בן   

      
-שרשר שיחני )בן

 מלח שיחני(
Sarcocornia 
fruticosa בר * עלווה בינוני בן שיח   

 נאות הכיכר רבותת   פריחה גדול שיח Tevetia peruviana תבטיה הרדופית      
-תימופילה 'דקת      

   תרבות   פריחה קטן מאד שנתי-חד  Thymophila עלים
      

 תמר מצוי
Pheonix 
dactylifera פיסול גדול דקל * 

בר/תרבו
 ת

יש גם תמר מצוי מרובה גזעים 
היוצר גוש )מצטיין(, דקל מצטיין 
בטיילת מבחינת הישרדות. פארק 

 כיכראקולוג עין תמר, נאות ה
תמר מצוי       

 זריעים 
Pheonix 
dactylifera צל גדול דקל * 

בר/תרבו
 צורת שתילה ליצירת הצללה  ת

      
 תמר ננסי

 Phjeonix 
roebelenii עין בוקק, מועצה אזורית תמר תרבות   פיסול קטן דקל 

 נאות הכיכר תרבות   צל קטן עץ Tamarindus indica תמרינד הודי      
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