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 , עצי פרי, עצים נדירים, עצי ענק, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגמעצי נוי ב יםמתמח

 ובונסאי טופיארי, אקזמפלרים ,יםציקאס, דקלים, גזעשיחים מעוצבי 
 

 רשימת מלאי -עצים 

 בלטיניתמשפחה  משפחה בלטיניתשם  שם הצמח

 Lauraceae עריים Persea americana בוקדוא

 Juglandaceae אגוזיים Juglans nigra אגוז שחור

ריקלאגס   Pyrus calleryara ורדניים Rosaceae 

פניי אדר  Acer palmatum אדריים Aceraceae 

מילני אדר  Acer negundo אדריים Aceraceae 

סורי אדר  Acer obtusifolium אדריים Aceraceae 

גלאוקה אוג  Rhus glauca  אלתיים Anacardiaceae 

 Anacardiaceae אלתיים Rhus succedanea אוג הדונג

 Anacardiaceae אלתיים Rhus copallina אוג הקופל

(אינטיק ריפולה)חרוק  אוג   Rhus crenata אלתיים Anacardiaceae  

הגלעין אורן  Pinus pina ארניים Pinaceae 

קפריסאי אורן  Pinus brutia Ithaburensis ארניים Pinaceae 

מצויה אזדרכת  Melia azedarach אזדרכתיים Meliaceae 

(שעועית הגלידה)אמיתית  אינגה  Inga vera ניתייםקט  Fabaceae 

קליפה-בהיר איקליפטוס  Eucalyptus leucoxylon הדסיים Myrtaceae 

הצווארון איקליפטוס  Eucalyptus torquata הדסיים Myrtaceae 

טורלי איקליפטוס  Eucalyptus torelliana          הדסיים Myrtaceae 

ורודה אלביציה  Albizzia julibrissin           מימוסיים Mimosaceae 

צהובה אלביציה  Albizzia lebbeck  מימוסיים Mimosaceae 

תאטלנטי אלה  Pistacia atlantica אלתיים Anacardiaceae 

ישראלית-ארץ אלה  Pistacia palaestina אלתיים Anacardiaceae 

סינית אלה  Pistacia chinensis אלתיים Anacardiaceae 

אנגלי אלון  Quercus robur םאלוניי  Fagaceae 

עוקצים-ךרא אלון  Quercus pedunculiflora אלוניים Fagaceae 

השעם אלון  Quercus suber אלוניים Fagaceae 

התבור אלון  Quercus ithaburensis אלוניים Fagaceae 

מצוי אלון  Quercus calliprinos  אלוניים Fagaceae 

הודי אלמוגן  Erythrina indica  פרפרניים Papilionaceae 

'כריסטה גאלי', כרבלתי אלמוגן  Erythrina crista galli פרפרניים Papilionaceae 

עלים-רחב אלמוגן  Erythrina corallodendrum פרפרניים Papilionaceae 

 Anacardiaceae אלתיים Pistacia lentiscus אלת המסטיק

 Mimosaceae מימוסיים Enterolobium  אנטרולוביום

 Ebenaceae אפרסמוניים Diospyros  אפרסמון
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 , ציקאסים, דקלים, שיחים מעוצבי גזע, עצי פרי, עצים נדירים, עצי ענק, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגעצי נוי מב יםמתמח

 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים

 
 ...(המשך) רשימת מלאי -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

סמיטי אקמנה  Acmena smithii הדסיים Myrtaceae 

 Fabaceae כליליים  Acrocarpus  אקרוקרפוס

רמה אראוקריה  Araucaria excelsa אראוקריים Araucariaceae 

 Rhamnaceae אשחריים Rhamnus alaternus עלים-רחב אשחר

הפרקים אשל  Tamarix aphylla אשליים Tamaricaceae 

סיני אשל  Tamarix chinensis אשליים Tamaricaceae 

גלפינית והיניהב  Bauhinia galpinii כליליים Fabaceae 

'לבן' בוהיניה מגוונת, מגוונת והיניהב  
Bauhinia variegate,  
Bauhinia variegate 'Candida' 

 Fabaceae כליליים

(תומנטוסה)לבידה  בוהיניה  Bauhinia tomentosa כליליים Fabaceae 

קרון והיניהב  Bauhinia caronnii  כליליים Fabaceae 

נאה בולוסנתוס  Bolusanthus speciosus פרפרניים Papilionaceae 

צייבה בומבק  Bombax ceiba בומבקיים Bombacaceae 

 Bombacaceae בומבקיים Bombax elipticum בומבקס אליפטיקום

 Ulmaceae מישיים Ulmus americana בוקיצה אמריקנית

עלים-קטנת בוקיצה  Ulmus parvifolia מישיים Ulmaceae 

 Ulmaceae מישיים Ulmus glabra בוקיצה קרחת

 Oleaceae זייתיים Phillyrea latifolia בר זית בינוני 

 Cupressaceae ברושיים Cupressus  ברוש

 Cupressaceae ברושיים Cupressus arizonica ברוש אריזוני

זריעים ברוש  Cupressus sempervirens ברושיים Cupressaceae 

'איטלקי'ברוש מצוי   
Cupressus sempervirens 
'Glauca' 

 Cupressaceae ברושיים

'טוטם'מצוי  ברוש  Cupressus sempervirens 'Totem' ברושיים Cupressaceae 

'ר"כפר אז'ברוש מצוי   
Cupressus sempervirens 'Kfar 
Azar' 

 Cupressaceae ברושיים

'סנטה קתרינה'מצוי  ברוש  
Cupressus sempervirens 'Santa 
Katarina' 

 Cupressaceae ברושיים

'שער הגיא'מצוי  ברוש  
Cupressus sempervirens  'Sha'ar 
Hagai' 

 Cupressaceae ברושיים

פתיחי ברוש  Cupressus  ברושיים Cupressaceae 

צריפי ברוש  Cupressus ברושיים Cupressaceae 

הדור ברזילי  Metrosideros excelsa הדסיים Myrtaceae 

 Myrtaceae הדסיים Metrosideros thomasii ברזילי תומס
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  :קלונים שוניםעם , פרויקט טיפוח של עץ הברכיכיטון
   

 מ"ס 184-224ברכיכיטון על כנות ממוינות בגובה  הרכבות, הכלאהמסלקציה ו ןברכיכיטועצי 
 

 עם עלווה ופריחה אדומה ®זני פטנט
 

 ...(המשך) רשימת מלאי -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

אדרי ברכיכיטון  Brachychiton acerifolius סטרקוליים Sterculiaceae 

אוסטרלי ברכיכיטון  Brachychiton australis סטרקוליים Sterculiaceae 

בידדווילי ברכיכיטון  Brachychiton bidvilii סטרקוליים Sterculiaceae 

®ולי'ג ברכיכיטון  Brachychiton Julie*** סטרקוליים Sterculiaceae 

גוני -דו ברכיכיטון  Brachychiton discolor סטרקוליים Sterculiaceae 

הסלעים ברכיכיטון  Brachychiton rupestris סטרקוליים Sterculiaceae 

®אדרימיני  ברכיכיטון  Brachychiton mini-acer*** סטרקוליים Sterculiaceae 

®מישל-פופולו ברכיכיטון  Brach. populneus-michelle*** סטרקוליים Sterculiaceae 

צפצפתי ברכיכיטון  Brachychiton populneus סטרקוליים Sterculiaceae 

למאכל ויאבהג  Psidium  הדסיים Myrtaceae 

תותית גויאבה  Psidium cattleianum הדסיים Myrtaceae 

אונתי-דו גינקו  Ginko biloba גינקואיים Ginkogoaceae 

 Caesalpiniac קסאלפיניים Gleditsia   גלדיציה

 Bignoniaceae ביגנוניים Jacaranda acutifolia קרנדה'ג

חסונה גרווליאה  Grevillea robusta פרוטאיים Proteaceae 

אדרי ולבד  Platanus acerifolia דלביים Platanaceae 

מזרחי ולבד  Platanus orientalis דלביים Platanaceae 

מערבי דולב  Platanus occidentalis דלביים Platanaceae 

מקסיקני דולב  Platanus mexicana דלביים Platanaceae 

קליפורני דולב  Platanus racemosa דלביים Platanaceae 

 Sterculiaceae סטרקוליים Dombeya rotundifolia   'יםעל-עגולת' דומביאה

זנים שונים מעוצבי גזע ומורכבים דורנטה  Duranta ורבניים Verbenaceae 

מצויה  דורנטה  Duranta erecta  ורבניים Verbenaceae 

'גיישה'מצויה דורנטה  Duranta erecta 'Geisha' ורבניים Verbenaceae 

'גולד'מצויה  דורנטה  Duranta erecta 'Gold' ורבניים Verbenaceae 

'מגוון'מצויה  דורנטה  Duranta erecta 'Variegata' ורבניים Verbenaceae 

'תאילנדית'מצויה  דורנטה  Duranta erecta 'Golden' ורבניים Verbenaceae 

זקוףפרי -דק  Tecoma stans  ביגנוניים Bignoniaceae 

'הגר'ערמוני פרי -דק  Tecoma castaneifolia 'Hagar' ביגנוניים Bignoniaceae 
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 , ציקאסים, דקלים, שיחים מעוצבי גזע, עצי פרי, עצים נדירים, עצי ענק, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגעצי נוי מב יםמתמח

 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים

 
 ...(המשך) רשימת מלאי -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

אשכולית דרה  Citrus paradisi  פיגמיים Rutaceae 

חושחש הדר  Citrus aurantium פיגמיים Rutaceae 

ליים הדר  Citrus lime פיגמיים Rutaceae 

לימון הדר  Citrus limon פיגמיים Rutaceae 

'מגוון' לימון הדר  Citrus  פיגמיים Rutaceae 

קיר -לימון הדר  Citrus Espalier פיגמיים Rutaceae 

'מנדרינה של פעם' הדר  Citrus reticulata פיגמיים Rutaceae 

פומלו הדר  Citrus maxima פיגמיים Rutaceae 

פומלית הדר  Citrus paradise x maxima פיגמיים Rutaceae 

קלמנטינה הדר  Citrus reticulata פיגמיים Rutaceae 

תפוז הדר  Citrus sinensis פיגמיים Rutaceae 

(קומקוואנט)סיני -תפוז הדר  Kumquat פיגמיים Rutaceae 

(עץ הצימוקים היפני)מתוקה  הובניה  Hovenia dulcis אשחריים Rhamnaceae 

צפצפתי הומלנתוס  Homolanthus populifolius חלבלוביים Euphorbiaceae 

אילתוס היביסקוס  Hibiscus elatus חלמיתיים Malvaceae 

חליף היביסקוס  Hibiscus mutabilis חלמיתיים Malvaceae 

טלייתי  היביסקוס  Hibiscus tiliaceus חלמיתיים Malvaceae 

(פריחה מלאה, צבעים שונים)סיני  היביסקוס  Hibiscus rosa- sinensis חלמיתיים Malvaceae 

(כולל ירוק) 'סתריה'טלייתי  היביסקוס  Hibiscus tiliaceus 'Sitriya' םחלמיתיי  Malvaceae 

(מגלון אפריקני)  הרפיפילום  Harpephyllum caffrum  אלתיים Anacardiaceae  

 Oleaceae זיתיים Olea  יתז

משורית זלקובה  Zelkova serrata מישיים Ulmaceae 

איה ניאסיתח  Khaya nyasica אזדרכתיים Meliaceae 

 Rutaceae פיגמיים Citrus aurantium  ושחשח

קוטינוס-מויחלבלוב ד  Euphorbia cotinifolia חלבלוביים Euphorbiaceae 

מצוי חרוב  Ceratonia siliqua קסאלפיניים caesalpiniac 

איפה בבויהט  Tabebuia ipe                   ביגנוניים Bignoniaceae 

 Bignoniaceae ביגנוניים Tabebuia chrysantha טבבויה צהובה

טורי-טכסודיון דו  Taxodiaceae distichum טכסודיים Taxodiaceae 

סיני טקומן  Radermachia sinica             ביגנוניים Bignoniaceae 
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 , ציקאסים, דקלים, שיחים מעוצבי גזע, עצי פרי, עצים נדירים, עצי ענק, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגעצי נוי מב יםמתמח

 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים
 

 ...(המשך) שימת מלאיר -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

לבן נבוטי  Prosopis alba שיטיים Fabaceae 

(עץ השמן המכסיף)יצהרון מכסיף   Elaeagnus angustifolia עץ השמן Elaeagnaceae 

תמימה יתרופית  Jatropha integerrima חלבלוביים Euphorbiaceae 

קבוקיתב וריזיהכ  Chorisia insignis בומבקיים Bombacaceae 

הדורה כוריזיה  Chorisia speciosa בומבקיים Bombacaceae 

 Bignoniaceae ביגנוניים Chitalpa tashkentensis   טשקנט כיטלפת

סרגלי כילופסיס  Chilopsis linearis ביגנוניים Bignoniaceae 

החורש כליל  Cercis siliqustrum יםכלילי  Fabaceae 

זנים שונים    כליל  Cersis כליליים Fabaceae 

(כליל אדום)קנדי  כליל  Cercis canadensis כליליים Fabaceae 

האבוב יתכסי  Cassia fistula                 כליליים Fabaceae 

לביד כרבל  Alectryon tomentosum           סבונניים Sapindaceae 

פטרסון יתגונריל  Lagunaria patersonii           חלמיתיים Malvaceae 

הודית לגרסטרמיה  Lagerstroemia indica כפריים Lythraceae 

יפני ליגוסטרום  Ligustrum japonicum זיתיים Oleaceae 

מגוון ליגוסטרום  Ligustrum sinense var.             זיתיים Oleaceae 

גלון אפריקנימ  Harpephyllum caffrum אלתיים Anacardiaceae 

פרחים-גדולת גנוליהמ  Magnolia grandiflora מגנוליים magnoliaceae 

אמריקאית מורינגה  Moringa   מורינגיים Moringaceae 

מכונפת מורינגה  Moringa oleifera מורינגיים Moringaceae 

 Caprifoliaceae יערתיים Viburnum tinus מורן החורש

 Caprifoliaceae יערתיים Viburnum japonicum מורן יפני

 Caprifoliaceae יערתיים Viburnum suspensum מורן קירח

 Caprifoliaceae יערתיים Viburnum odoratissimum מורן ריחני

עד-ירוקת מילה  Fraxinus undei זיתיים Oleaceae 

סורית מילה  Fraxinus syriaca זיתיים Oleaceae 

 Oleaceae זיתיים Fraxinus pennsylvanica תניוופנסיל מילה

(גשר הזיו) בונגה מיש  Celtis bungeana מישיים Ulmaceae 

דרומי מיש  Celtis caucasica מישיים Ulmaceae 

מערבי מיש  Celtis occidentalis מישיים Ulmaceae 

 Ulmaceae מישיים Celtis sinensis מיש סיני
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 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים

 
 ...(המשך) רשימת מלאי -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

נאה מכנף  Tipuana tipu                   פרפרניים Papilionaceae 

 Myrtaceae הדסיים Melaleuca מללויקה זנים שונים

בכותית מללויקה  Melaleuca הדסיים Myrtaceae 

 (paperbark ) קליפה מתקלפת-יפת מללויקה  Melaleuca הדסיים Myrtaceae 

 Anacardiaceae אלתיים Mangifera מנגו

 Proteaceae פרוטאיים Macadamia מקדמיה

צהובה מרקמיה  Markhamia acuminata            ביגוניים Bignoniaceae 

פעמונית מתחלית  Spathodea campanulata ביגנוניים Bignoniaceae 

עלים-חד גלוןס  Jacaranda acutifolia ביגנוניים Bignoniaceae 

רנטונטי סולניום  Solanum rantonnetii            סולניים Solanaceae 

אמריקאית סופורה  Sophora secundiflora פרפרניים Papilionaceae 

יפנית סופורה  Sophora japonica פרפרניים Papilionaceae 

 Myrtaceae הדסיים Syzygium austral סיזיגיון אוסטרלי

 Myrtaceae הדסיים Syzygium paniculatum סיזיגיון מכבדי

 Fabacease קטניתיים Dalbergia sissoo סיסם הודי

ההשעוו ספיון  Sapium sebiferum חלבלוביים Euphorbiaceae 

וזרר אדוםע  Crataegus azarolus ורדיים Rosaceae 

(יצהרון מכסיף)עץ השמן המכסיף   Elaeagnus angustifolia עץ השמן Elaeagnaceae 

(דפנה) ער אציל  Laurus nobilis עריים Lauraceae 

נחל ערבה  Salix ערבתיים Salicaceae 

פיתצרי ערבה  Salix humboldtiana             ערבתיים Salicaceae 

 Cupressaceae ברושיים Juniperus ערערים זנים שונים

'קייזוקה'ערער סיני   Juniperus chinensis 'Kaizuka' ברושיים Cupressaceae 

'סקיירורט'ערער  – יניה 'וירגערער   Juniperus virginiana 'sky rocket' ברושיים Cupressaceae 

ודוקרפוספ  Podocarpus פודוקרפיים Podocarpaceae 

 Fabaceae פרפרניים Pongamia פונגמיה

הדורה ולובניהפ  Paulavnia tomentosa לעניתיים Scrophulariacea 

 Myrtaceae הדסיים Feijoa  האו'פיג

ביתית -דו פיטולקה  Phytolacca dioica פיטולקיים Phitolaccaceae 

יפני  פורוםפיטוס  Pittosporum tobira פיטוספוריים Pittosporaceae 

 Pittosporaceae פיטוספוריים 'Pittosporum tobira 'Variegata  'מגוון'יפני  פיטוספורום

' ננסי'יפני  פיטוספורום  
Pittosporum tobira 'Wheeler's 
Dwarf' 

 Pittosporaceae פיטוספוריים



    
עצי הנוי הגדולה במרכז עם העצים הגדולים בארץמשתלת  –בוטני משתלת   

 ר ושדה ניצן  "ל בכפר אזשטחי גידו
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 , ציקאסים, דקלים, שיחים מעוצבי גזע, עצי פרי, עצים נדירים, עצי ענק, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגעצי נוי מב יםמתמח

 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים
 

 ...(המשך) רשימת מלאי -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

בנגלי פיקוס  Ficus bengalensis תותיים Moraceae 

'גולדן פרינס' בנימיני פיקוס  Ficus benjamina 'Golden Prince' תותיים Moraceae 

'נטשה'בנימיני  פיקוס  Ficus benjamina 'Natasha' תותיים Moraceae 

'סטארלייט'בנימיני  פיקוס  Ficus benjamina 'Starlight' תותיים Moraceae 

'ירוק-עלה'בנימיני  פיקוס  Ficus benjamina  תותיים Moraceae 

 Moraceae תותיים Ficus green island פיקוס גרין איילנד

דניאלי פיקוס  Ficus danieli  תותיים Moraceae 

(בורגונדי-עלה מגוון) הגומי פיקוס  Ficus elastica  תותיים Moraceae 

שדרותה פיקוס  Ficus microcarpa תותיים Moraceae 

'הוואי'שדרות ה פיקוס  Ficus microcarpa 'Hawaii' תותיים Moraceae 

שקמהה פיקוס  Ficus sycomorus תותיים Moraceae 

תאנהה פיקוס  Ficus carica תותיים Moraceae 

חלוד פיקוס  Ficus rubiginosa  תותיים Moraceae 

(פרי דל ויבש)פיקוס חנן   Moraceae תותיים  

כינורי פיקוס  Ficus lyrata  תותיים Moraceae 

(י מנגוליהדמו)מעוקם  פיקוס  Ficus obliqua  תותיים Moraceae 

(תאילנדי)עלים -צר פיקוס  Ficus binnendijkii תותיים Moraceae 

קדוש פיקוס  Ficus religiosa תותיים Moraceae 

רוקסבורג פיקוס  Ficus roxburghi  תותיים Moraceae 

פשוטה נהאפירמי  Firmiana simplex סטרקוליים Sterculiaceae 

(מעוצבת גזע) קנתהפיר  Pyracantha ורדיים Rosaceae 

ריחנית פלומריה  Plumeria rubra הרדופיים Apocynaceae 

אלה-דמוי פלפלון  Schinus terebinthifolius raddi אלתיים Anacardiaceae 

נוצתית-פנסית דו  Koelreuteria bipinnata  סבוניים Sapindaceae 

 Sapindaceae סבוניים Koelreuteria paniculata פנסית מכבדית

נאה אלוןצ  Delonix regia  קטניתיים Leguminosae 

משתומח בהיצי  Ceiba pentandra בומבקיים Bombacaceae 

מפשל סאציק  Cycas revoluta ציקסיים Cycadaceae 

הפרת צפצפה  Populus euphratica diva ערבתיים Salicaceae 

מאפירה צפצפה  Populus canescens smith ערבתיים Salicaceae 

צריפית צפצפה  Populus pyramidalis bunge ערבתיים Salicaceae 

קנדית צפצפה  Populus Canadensis ערבתיים Salicaceae 

'איטלקית' שחורה צפצפה  Populus nigra 'Italica' ערבתיים Salicaceae 



    
עצי הנוי הגדולה במרכז עם העצים הגדולים בארץמשתלת  –בוטני משתלת   

 ר ושדה ניצן  "ל בכפר אזשטחי גידו
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 , ציקאסים, דקלים, שיחים מעוצבי גזע, עצי פרי, עצים נדירים, ענק עצי, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגעצי נוי מב יםמתמח

 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים
 

 ...(המשך) רשימת מלאי -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

(תפוז סיני) טאומקווק  Fortunella פיגמיים Rutaceae 

 Myrtaceae הדסיים Corymbia torelliana קורימביית טורלי

(ון אנקרדיקופני) קופניופסיס  Cupaniopsis anacardioides סבוניים Sapindaceae 

 Casuarinaceae קזואריניים Casuarina קזוארינה

תביגנוני קטלפה  Catalpa bigonioides ביגנוניים Bignoniaceae 

(עץ הנקניקים) מנוצה קיגיליה  Kigelia pinnata ביגנוניים Bignoniaceae 

 Lauraceae עריים Cinnamomum camphora קינמון קמפורי

פרי-אדומת קליאנדרה  Calliandra haematocarpa קטניתיים Mimosaceae 

 Mimosaceae קטניתיים Calliandra   קליאנדרה

צהובה קליטריס  Callitris preissii ברושיים Cupressaceae 

הנצרים קליסטמון  Callistemon viminalis הדסיים Myrtaceae 

'קפטן קוק'הנצרים  קליסטמון  
Callistemon viminalis 'Captain-
Cook' 

 Myrtaceae הדסיים

'פארק-קינגס' קליסטמון  Callistemon 'Kings Park' הדסיים Myrtaceae 

(ביפינטה)נוצתית -דו קלרויטריה  Koelreuteria bipinnata  סבוניים Sapindaceae 

בדיתמכ קלרויטריה  Koelreuteria paniculata סבוניים Sapindaceae 

 Verbenaceae ורבניים  Citharexylum קתרוסית

מרובעת  קתרוסית  Citharexylum spinosum ורבניים Verbenaceae 

טהיש-בת וביניהר  Robinia pseudacacia פרפרניים Papilionaceae 

מצוי רימון  Punica granatum רימוניים Punicaceae 

צבעים שונים, 'פרח מלא'מצוי  רימון  Punica granatum 'Flore-Pleno' רימוניים Punicaceae 

פרח אדום וטיהש  Schotia קטניתיים Leguminosae 

(פיסרדי שזיף)' אדום' דובדבני שזיף  Prunus cerasifera 'Atropurpurea' ורדיים Rosaceae 

(פיסרדי שזיף)' שחור'דובדבני  שזיף  Prunus cerasifera 'Nigra' ורדיים Rosaceae 

 Rosaceae ורדיים Prunus campanulata שזיף פעמוני

 Rhamnaceae אשחריים Ziziphus spina-christi שיזף מצוי

מצוישיח אברהם   Vitex agnus- castus ורבניים Verbenaceae 

 Fabaceae קטנתיים Acacia pendula (שיטה בכותית)שיטה משתלשלת 

 Fabaceae קטנתיים Acacia baileyana שיטת ביילי

מאוצבעת שיפלרה  Schefflera digitata    קיסוסיים Araliaceae 

(פלטופורום) מסופקת שלטית  Peltophorum dubium קטנתיים Leguminosae 

(שיזולוביום)שסע פרהיבי   Schizolobium parahybum קטניתיים Leguminosae 

מצוי שקד  Amygdalus ורדיים Rosaceae 



    
עצי הנוי הגדולה במרכז עם העצים הגדולים בארץמשתלת  –בוטני משתלת   

 ר ושדה ניצן  "ל בכפר אזשטחי גידו
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 , ציקאסים, דקלים, שיחים מעוצבי גזע, עצי פרי, עצים נדירים, עצי ענק, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגעצי נוי מב יםמתמח

 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים
 

 ...(המשך) רשימת מלאי -עצים 

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

הרדופית בטיהת  Thevetia peruviana הרדופיים Apocynaceae 

מזרחית תויה  Thuja orientalis ברושיים Cupressaceae 

'בכות'לבן  תות  Morus alba 'Pendula' תותיים Moraceae 

לבן תות  Morus alba תותיים Moraceae 

שחור  תות  Morus nigra תותיים Moraceae 

(עץ הכותנה)צפצפנית  תספזיה  Thespesia populnea חלמיתיים Malvaceae 

 
   רשימת מלאי - דקלים

 משפחה בלטינית משפחה שם בלטינית שם הצמח

(אריקסטרום)קוקוס   דקל  Cocos דקליים Palmaceae 

ארנגה דקל  Arenga דקליים Palmaceae 

בוטיה דקל  Butia capitata דקליים Palmaceae 

ביסמרקיה דקל  Bismarckia דקליים Palmaceae 

ושינגטוניה חוטית דקל  Washingtonia filifera דקליים Palmaceae 

ושינגטוניה חסונה דקל  Washingtonia robusta דקליים Palmaceae 

דג -זנב דקל  Caryota דקליים Palmaceae 

)Wodyetia )שועל -זנב דקל  Wodyetia bifurcata דקליים Palmaceae 

(ארכינטופניקס)טבעות  דקל  Archotophoenix  דקליים Palmaceae 

רכיקרפוסט דקל  Trachycarpus דקליים Palmaceae 

בכותית ליביסטונה דסיפיאנס דקל  Livistona decipiens דקליים Palmaceae 

ליביסטונה מריה דקל  Livistona mariae דקליים Palmaceae 

ליביסטונה סינית דקל  Livistona chinensis דקליים Palmaceae 

(גזע משולש)ניאודיפסיס  דקל  Dypsis דקליים Palmaceae 

רואיסטוניה דקל  Roystonea  דקליים Palmaceae 

שמרופס יומליס דקל  Chamaerops humilis  דקליים Palmaceae 

תמר רובליני דקל  Phoenix roebelenii  דקליים Palmaceae 

תמר רופיקולה דקל  Phoenix rupicola דקליים Palmaceae 

תמר רקלינטה דקל  Phoenix reclinata דקליים Palmaceae 



    
עצי הנוי הגדולה במרכז עם העצים הגדולים בארץמשתלת  –בוטני משתלת   

 ר ושדה ניצן  "ל בכפר אזשטחי גידו
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 , ציקאסים, דקלים, שיחים מעוצבי גזע, עצי פרי, עצים נדירים, עצי ענק, עצים בוגרים, מעלהו 1" דלוגעצי נוי מב יםמתמח

 טופיארי ובונסאי, אקזמפלרים

 
 רשימת מלאי - עצי פרי

 בלטיניתפחה מש משפחה בלטיניתשם  שם הצמח

 Lauraceae עריים Persea americana בוקדוא

 Annonaceae אנוניים Annona אנונה

ויאבהג  Psidium  הדסיים Myrtaceae 

תותית גויאבה  Psidium cattleianum הדסיים Myrtaceae 

(שחור)גפן בונייר   Vitis גפניים Vitaceae 

    יםדרה

 Rutaceae פיגמיים  Citrus paradisi אשכולית אדומה, לבנה אשכולית

 Rutaceae פיגמיים Citrus aurantium חושחש

 Rutaceae פיגמיים Citrus limon לימון

 Rutaceae פיגמיים Citrus limon lime ליים לימון

 Rutaceae פיגמיים Citrus limon varigata מגוון לימון

 Rutaceae פיגמיים Citrus Espalier קיר  לימון

 Rutaceae פיגמיים Citrus reticulata ינה של פעםמנדר

 Rutaceae פיגמיים Citrus maxima פומלו

 Rutaceae פיגמיים Citrus paradise x citrus maxima פומלית

 Rutaceae פיגמיים Citrus x aurantium קלמנטינה

 Rutaceae פיגמיים Citrus sinensis תפוז

 Rutaceae פיגמיים Kumquat (טקומקווא)סיני -תפוז

 Oleaceae זיתיים Olea  יתז

 Anacardiaceae אלתיים Mangifera נגומ

 Proteaceae פרוטאיים Macadamia מקדמיה

 Myrtaceae הדסיים Feijoa  ויה'יגפ

 Juglandaceae אגוזיים Carya illinoinensis פקאן

ימוןר  Punica granatum רימוניים Punicaceae 

 Rosaceae ורדיים Amygdalus communis שקד מצוי

אנהת  Ficus carica תותיים Moraceae 

לבן ותת  Morus alba תותיים Moraceae 

שחור  תות  Morus nigra תותיים Moraceae 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
עצי הנוי הגדולה במרכז עם העצים הגדולים בארץמשתלת  –בוטני משתלת   

 ר ושדה ניצן  "ל בכפר אזשטחי גידו
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 רשימת מלאי - כולל שיחים מעוצבים, ושיחים בני כשנתיים צמחי נוי

 בלטיניתמשפחה  משפחה בלטיניתשם  שם הצמח

גביע-דמום גדולא  Holmskioldia sanguinea ורבניים Verbenaceae 

 Anacardiaceae אלתיים Rhus crenta mucranata וג מסולסלא

(זנים שוונים)אקליפה   Acalypha חלבלוביים Euphorbiaceae 

(טומנטוסה)והיניה לבידה ב  Bauhinia tomentosa כליליים Caesalpinaceae 

(טברמונטנה)ושקת בירנית מפ  Tabernaemontana divaricata הרדופיים Apocyaceae 

(דטורה)ברוגמנסיה   Brugmansia (Datura) סולניים Solanaceae 

ויאבה תותיתג  Psidium cattleianum הדסיים Myrtaceae 

ודונאהד  Dodonea סבנוניים Sabindaceae 

'גיישה'מצויה ורנטה ד  Duranta erecta 'Geisha' ורבניים Verbenaceae 

(פרח תכלת)דורנטה מצויה   Duranta erecta ורבניים Verbenaceae 

(תאילנדית)' גולדן'דורנטה מצויה   Duranta erecta 'Golden' ורבניים Verbenaceae 

(זהוב)' מגוון'דורנטה מצויה   Duranta erecta 'Variegata' ורבניים Verbenaceae 

(לבן)' מגוון'דורנטה מצויה   Duranta erecta 'Variegata' ורבניים Verbenaceae 

ם ציצנית משוריתזיליריוד  Dasylirion אספרגיים Asparagaceae 

מגוון צבעים –טקומית הכף / דק פרי   Tecoma capensis ביגנוניים Bignoniaceae 

מרגינטה רצנהד  Marginata 
 

Dracena 

רצנה דרקונית קנריתד  Draco 
 

Dracena 

דס מצויה  Myrtus cummunis הדסיים Myrtaceae 

(קטן עלים)' טרנטינה'הדס מצוי   Myrtus communis 'Tarentina' הדסיים Myrtaceae 

יביסקוס הטרופילוסה  Hibiscus hetropyllus חלמיתיים Malvaceae 

 Malvaceae חלמיתיים Hibiscus trionum היביסקוס משולש

 Malvaceae חלמיתיים Hibiscus syriacus היביסקוס סורי

'מלא פרחים'היביסקוס סיני   Hibiscus 'rosa sinensis' חלמיתיים Malvaceae 

'סתריה'היביסקוס   Hibiscus 'Sitriya' חלמיתיים Malvaceae 

 Malvaceae חלמיתיים Hibiscus schizopelatus היביסקוס שסוע

 Rubiaceae פואתיים Hamelia המליה

מייהז  Zamia 
 

Zamiaceae 

אלפנטיסימה וקהי  Yucca שושניים Liliaceae 

ליטר 0777 - 07אקזמפלרים בגדלי  יוקה  Yucca שושניים Liliaceae 

עלה יוקה  Liliaceae שושניים   רך-

ידה'יוקה רג  Yucca שושניים Liliaceae 

יגוסטרום מגווןל  Ligustrum varigata זיתיים Oleaceae 

 Oleaceae זיתיים Ligustrum japonicum ליגוסטרום יפני



    
עצי הנוי הגדולה במרכז עם העצים הגדולים בארץמשתלת  –בוטני משתלת   

 ר ושדה ניצן  "ל בכפר אזשטחי גידו
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 ...(המשך) רשימת מלאי - כולל שיחים מעוצבים, ושיחים בני כשנתיים צמחי נוי

 בלטיניתמשפחה  משפחה בלטיניתשם  שם הצמח

ורן החורשמ  Viburnum tinus יערתיים Caprifoliaceae 

 Caprifoliaceae יערתיים Viburnum suspensum מורן נטוי

 Myrtaceae הדסיים Metrosideros tomentosum מטרוסידרוס ברזילי

 Myorporaceae מיאופוריים Myoporum מיופורום

ולינהנ  Nolina אספרגיים Asparagaceae 

פלומבגו/ עופרית הכף   Plumbago auriculata עופריתיים Plumbaginaceae 

(סנא סטורט, כסיית סטורט)נא ס  Senna כליליים Caesalpinaceae 

(יצהרון מנוקד)ץ השמן המנוקד ע  Elaeagnus pungens עץ השמן Eleagnaceae 

אקזמפלרים –ביפי  ילדנדרוםפ  Philodendron bipinnatifidum    Araceae  

זנים שונים –פיקוס בנימיני   Ficus 'benjamina' תותיים Moraceae 

'גרין איילנד'פיקוס   Ficus 'green island' ייםתות  Moraceae 

 Rosaceae ורדיים Pyracantha פירקנתה

 Celastraceae קלסטריים Euonymus זנים שונים –פלכון 

 Cycad יקאסצ
 

Cycadaceae 

ופרוסמהק  Coprosma פואתיים Rubiaceae 

זנים שונים מעוצבים על גליל גדר –קיסוס   Hedera helix קיסוסיים Araliaceae 

(ורניתקליפ)קליאנדרה אדומה   Calliandra californica קטניתיים Mimosaceae 

 Verbenaceae ורבניים Callicarpa americana קליקרפה אמריקנית

 Apocynaceae הרדופיים Carissa קריסה 

  'גרין קרפט' פרי -גדולת קריסה
Carissa macrocarpa 'Green 
Carpet' 

 Apocynaceae הרדופיים

'מגוון' פרי-גדולת קריסה  Carissa macrocarpa 'Variegata' הרדופיים Apocynaceae 

(גת)קת   Catha edulis קלסטריים Celastraceae 

 Verbenaceae ורבניים Citharexylum spinosum קתרוסית מרובעת

'מגוון'יח אברהם ש  Vitex trifolia 'Variegata' ורבניים Verbenaceae 

 Verbenaceae ורבניים Vitex agnus castus שיח אברהם מצוי

'ןמגוו' יתנשיח יפלרהש  Schefflera arboricola 'Variegata' קיסוסיים Araliaceae 
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