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צורת חייםשם מדעישם הצמח*#קוד

שיחAbelia grandifloraאבליה גדולת-פרחים2

שיח-מטפסCryptostegia grandifloraאברון גדול-פרחים2

עשבוני, סוקולנטAgave americanaאגבה אמריקנית0

עשבוני, סוקולנט'Agave americana 'marginataאגבה אמריקנית 'מגוון'0

עץAgonis flexuosaאגון גמיש2

עץPyrus syriacaאגס סורי2

גיאופיטAgapanthus africanusאגפנתוס אפריקני2

עץAcer obtusifoliumאדר סורי2

שיחRhus ovataאוג אובטה2

עץ, שיחRhus lanceaאוג אזמלני0

שיחRhus crenataאוג חרוק0

שיחRhus alba (= R. glauca)אוג לבן2

שיחRhus integrifoliaאוג תמים0

בן-שיחLeonotis leonurusאוזן-ארי אפריקנית2

בן-שיחSuaeda veraאוכם אמתי1

עץPinus roxburghiiאורן ארוך עלים2

עץPinus pinasterאורן החוף1#

עץPinus pineaאורן הצנובר (=אורן הגלעין)0

עץPinus halepensisאורן ירושלים0

עץPinus radiataאורן מקרין2

עץPinus canariensisאורן קנרי1#

עץPinus brutiaאורן קפריסאי1#

בן-שיחOthonnopsis cheirifoliaאותונית צהבה2

עץMelia azedarachאזדרכת מצויה2#

שיחLavandula stoechasאזוביון דגול2

בן-שיחLavandula dentataאזוביון משנן2

בן-שיחLavandula officinalisאזוביון רפואי2

עשבוניArctotis hybridaאזן-דב כלאים2

שיחSpartium junceumאחירתם החרש0

בן-שיחMajorana syriacaאיזובית מצויה (=אזוב מצוי)0

עץAilanthus altissimaאילנתה בלוטית1

עץEucalyptus ficifoliaאיקלפטוס אדם2

עץ, שיחEucalyptus erythrocorysאיקלפטוס אדם-מצנפת0

עץ'Eucalyptus leucoxylon 'leucoxylonאיקלפטוס בהיר-קליפה0

עץ'Eucalyptus leucoxylon 'macrocarpaאיקלפטוס בהיר-קליפה 'גדול פירות'0

עץEucalyptus annulataאיקלפטוס הטבעות0

עץEucalyptus eremophilaאיקלפטוס הישימון0

עץEucalyptus camaldulensisאיקלפטוס המקור0

עץEucalyptus torquataאיקלפטוס הצוארון0

עץEucalyptus woodwardiiאיקלפטוס וודוורד1

עץEucalyptus salmonophloiaאיקלפטוס ורד-קליפה0

עץEucalyptus salubrisאיקלפטוס חיוני0

שיח, עץEucalyptus platypusאיקלפטוס חרוק1

עץ'Eucalyptus platypus 'heterophylaאיקלפטוס חרוק 'שונה עלים'1

עץEucalyptus calophyllaאיקלפטוס יפה-עלים2

עץEucalyptus citriodoraאיקלפטוס לימוני1

עץEucalyptus lehmanniiאיקלפטוס למן0

שיחEucalyptus lansdowneanaאיקלפטוס לנסדון0

עץEucalyptus campaspeאיקלפטוס מכסיף0

עץEucalyptus maculataאיקלפטוס מכתם2

עץEucalyptus gomphocephalaאיקלפטוס מסמרי1

שיח, עץEucalyptus grossaאיקלפטוס מעבה0

עץEucalyptus spathulataאיקלפטוס מריתי0

עץEucalyptus gracilisאיקלפטוס עדין1

שיחEucalyptus preissianaאיקלפטוס פרייס1

1

מקרא:   0 - ללא תוספת מים בבגרות, 1 - תוספת של 100 מ"מ, 2 - תוספת של 200 מ"מ.
# - ניתן להוריד דרגת השקייה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע.     
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שיחEucalyptus kruseanaאיקלפטוס קרוס1

שיח, עץEucalyptus diversifoliaאיקלפטוס שונה-עלים2

גיאופיטIris mesopotamicaאירוס ארם-נהרים0

גיאופיטIris germanicaאירוס גרמני2

גיאופיטIris lortettiiאירוס הדור0

גיאופיטIris xiphiumאירוס ספרדי1#

עץAlbizzia julibrissinאלביציה ורדה2

עץAlbizzia lebbeckאלביציה צהבה1

עץPistacia atlanticaאלה אטלנטית*0

עץ, שיחPistacia palaestinaאלה ארץ-ישראלית*0

עץPistacia chinensisאלה סינית*2

עשבוני, סוקולנטAloe veraאלוי אמיתי2

עשבוני, סוקולנטAloe humilisאלוי נמוך2

עשבוני,   סוקולנטAloe saponariaאלוי סבוני2

שיח, סוקולנטAloe arborescensאלוי עצי2

מטפס,  סוקולנטAloe ciliarisאלוי ריסני2

עץQuercus ilexאלון הגלעין2#

עץQuercus suberאלון השעם2#

עץQuercus ithaburensisאלון התבור*0

עץQuercus boissieriאלון התולע*1

עץQuercus calliprinosאלון מצוי0

עץQuercus cerrisאלון שסוע2

שיחAlyogyne hakeafoliaאליוגינה הקיאית2

עץErythrina corallodendrumאלמוגן רחב-עלים*2

שיחErythrina humeanaאלמוגן שיחי2

שיחPistacia lentiscusאלת המסטיק0

גיאופיטAmaryllis belladonnaאמריליס יפהפה1#

שיח-מטפסAsparagus falcatusאספרג מגלי2

עשבוני, סוקולנטAptenia cordifoliaאפטניה לבובה2

עשבוני, סוקולנטAptenia lancifoliaאפטניה מוארכת2

עץCedrus atlanticaארז אטלנטי2

עץCedrus deodaraארז הימלאי2

עץ,דקלBrahea armataאריתאה קוצנית*2

שיחRhamnus alaternusאשחר רחב-עלים1

שיח'Tamarix 'Mapuאשל 'מאפו'*1

עץ.Tamarix spאשל החוף*0

עץTamarix aphyllaאשל הפרקים*0

שיח, מטפסBougainvillea glabraבוגנויליאה חלקה*1

שיח, מטפסBuddleia madagascariensisבודליה מדגסקרית (=בודליה מלגשית)*2

עץBauhunua tomentosaבוהיניה לבידה2

עץBauhinia variegataבוהיניה מגוונת2

שיח, עץBauhinia carroniiבוהיניית קרון (=ליסיפילון)2

דקלButia capitataבוטיה דרומית2

עשבוני, סוקולנטBulbine frutescensבולבין שיחני1

עץBolusanthus speciosusבולוסנתוס נאה*2

עץBombax ceibaבומבק הדי*2

עץUlmus parvifoliaבוקיצה קטנת-עלים (=אולמוס קטן-עלים)*2

עץBursera indsianaבורסרה אינדזינה1

שיחBursera microphyllaבורסרה קטנת-עלים1

עץCupressocyparis leylandiiבן-ברוש לילנד2

 Cupressocyparis leylandiiבן-ברוש לילנד 'זהב'2

'Castelwelen-Gold'

עץ

גיאופיטScilla hyacinthoidesבן-חצב יקינתוני0

שיחRaphiolepis delacouriבן-עזרר דלקורי2

2
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שיחRaphiolepis umbellataבן-עזרר סוככני2

עשבוני, סוקולנטHesperaloe parvifloraבן אלוי קטן-פרחים2#

עץBanksia integrifoliaבנקסיה תמימת-עלה1

בן-שיחBaccharis pilularisבקריס הכדורים1

שיח, עץPhillyrea latifolia (=P.media)בר-זית בינוני2#

שיח'Berberis thunbergii 'atropurpureaברברית יפנית 'ארגמני'2

עץCupressus atlanticaברוש אטלנטי1#

עץCupressus arizonicaברוש אריזוני2#

עץCupressus macrocarpaברוש גדול פירות2

עץCupressus sempervirensברוש מצוי, זנים שונים1#

עץCupressus torulosaברוש משונץ2

עץCupressus lusitanicaברוש פורטוגלי2#

עץCupressus glabraברוש קרח*2

שיחMetrosideros excelsusברזילי הדור2

שיחMetrosideros kermadecensisברזילי נאה, זנים שונים2

עץBrachychiton acerifoliusברכיכיטון אדרי2

עץBrachychiton australisברכיכיטון אוסטרלי2

עץBrachychiton gregoriברכיכיטון גרגור0

עץBrachychiton discolorברכיכיטון דו-גוני2

עץBrachychiton rupestrisברכיכיטון הסלעים1#

עץBrachychiton populneumברכיכיטון צפצפתי0

גיאופיטZantedeschia aethiopicaבת-קלה אתיופית2

עשבוניGaura lindheimeriגאורה קפחת2

 Dichrostachys glomerata (=Caillieaגוניים מגובבים2

glomerata)

שיח

עץ'Gleditschia triacanthos 'inermisגלדיצ'יה תלת-קוצית 'ללא קוצים'1

בן-שיחGalenia secundaגלניה שטוחה1

שיחTeucrium creticumגעדה כרתית1

בן-שיחTeucrium divaricatumגעדה מפושקת1

בן-שיחTeucrium poliumגעדה מצויה1

שיח, מטפסVitis viniferaגפן היין*2

שיחGrevillea olivaceaeגרויליאה זיתית1#

שיח'Grevillea 'Joe Masonגרוליאה 'ג'ו-מיסון'1

שיח'Grevillea 'Gingin Gemגרוליאה 'ג'ינג'ין-ג'ם'1

 'Grevillea 'Poorinda-Constanceגרוליאה 'פורינדה-קונסטנס'2

'Grevillea 'Poorinda-Rondeauגרוליאה 'פורינדה-רונדו'2

שיח'Grevillea 'Clearview Davidגרוליאה 'קלירויו-דוד'1

שיח'Grevillea 'Robyn-Gordonגרוליאה 'רובין-גורדון'2

שיחGrevillea pinasterגרוליאה ארנית2#

שיחGrevillea oleoidesגרוליאה זיתנית0

עץGrevillea robustaגרוליאה חסונה2

שיחGrevillea biternataגרוליאה כפופת-אונה1

שיחGrevillea crithmifoliaגרוליאה לבנת-פרחים1

שיחGrevillea obtusifoliaגרוליאה קהת-עלים2

שיחGrevillea brachystachyaגרוליאה קצרת-שבולים0

עץ, שיחGrevillea banksiiגרוליאת בנקס2

שיחGrevillea rosmarinifoliaגרוליאת רוזמרין2

שיחGrevillea thelemannianaגרוליאת תלמן1

שיחMalvaviscus arboreusדבוקית מעוצה2#

שיחDodonaea viscosaדודונאה דביקה1#

שיח'Dodonaea viscosa 'atropurpureaדודונאה דביקה 'ארגמני'2#

שיחDodonaea attenuataדודונאה צרה2#

שיחTecoma stans var. angustataדק-פרי זן "אנגוסטטה''2

שיחTecoma stansדק-פרי זקוף2

שיחTecoma alataדק-פרי מכונף2

3
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עץDracaena dracoדרקונית קנרית2#

גיאופיטHabranthus robustusהברנתוס חסון0

שיח'Myrtus communis 'melanocarpaהדס מצוי 'טיפוסי' (שחור פירות)2#

שיחHeteromeles arbutifoliaהטרומלס קטלבי2

שיחHakea multilineataהקיאה אדומת-שבולים2

שיח, עץHakea laurinaהקיאה ערנית1#

עץHakea victoriaeהקיאת ויקטוריה2

שיחNerium oleanderהרדוף הנחלים1

שיח'Nerium oleander 'nanumהרדוף נחלים 'ננסי'1#

עשבוני'Vinca major 'variegataוינקה גדולה2

שיחWestringia fruticosaוסטרינגיה שיחנית2

שיח'Westringia fruticosa 'Blueוסטרינגיה שיחנית 'כחול'2

שיחRosa caninaורד הכלב*2#

דקלWashingtonia filiferaושינגטוניה חוטית1#

דקלWashingtonia robustaושינגטוניה חסונה1#

עשבוניPennisetum divisumזיפנוצה מחוספסת2#

עץOlea europaeaזית אירופי1#

מטפסClematis flammulaזלזלת מנצה2

שיחJacquinia pungensזקינית דוקרנית (ז'קיניה)2

שיח Cotoneaster dammeriחבושית דמר ("כפר-הנשיא")2

שיחCotoneaster pannosusחבושית לבידה2

שיחCotoneaster adpressaחבושית נלחצת2

שיחCotoneaster franchetiiחבושית פרנשט2

גיאופיטPancratium maritimumחבצלת החוף0

עשבוניCentranthus ruberחד-אבקן אדם2

שיחAcokanthera spectabilisחד-מאבק יפה2

שיחAcokanthera venenataחד-מאבק רעיל2

עשבוניAlcea setosaחטמית זיפנית1#

שיחEuphorbia antisyphiliticaחלבלוב אנטיסיפיליטיקה0

שיח, סוקולנטEuphorbia milliiחלבלוב קוצני2

עץ, סוקולנטEuphorbia tirucalliחלבלוב רתמי1#

עשבוניOxalis violaceaחמציץ ורוד2

גיאופיטUrginea maritimaחצב מצוי0

עץCeratonia siliquaחרוב מצוי1#

שיחChrysanthemoides incanaחרציתן מאפיר2

עץTabebuia ipe  (= T. impetiginosa)טבבויית איפה*2

שיחTetraclinis articulataטטרקליניס מפריק0

שיחInula crithmoidesטיון בשרני1#

עשבוני, סוקולנטDrosanthemum hispidumטלמון ריסני (דרוסנתמון)2#

שיח,מטפסTecomaria capensisטקומית הכף*2

שיחYucca aloifoliaיוקה אלואית1#

שיחYucca filamentosaיוקה סיבית1#

עץ, שיחYucca elephantipesיוקה פילית1

עץProsopis julifloraינבוט המסקיטו0

עץProsopis albaינבוט לבן*0

שיח, מטפסJasminum mesnyiיסמין גדול-פרחים2

שיחJasminum humileיסמין נמוך2

שיחJasminum fruticansיסמין שיחני2

מטפסLonicera etruscaיערה איטלקית2

שיחLonicera heckrottiiיערה דו-גונית2

שיחEremophila oldfieldiiישימונית אולדפילד (ארמופילה)0

שיח'Eremophila glabra 'Orangeישימונית חלקה 'כתום'(ארמופילה)2

שיח'Eremophila glabra 'Silverישימונית חלקה 'סילבר' (ארמופילה)2

שיח'Eremophila glabra 'Yellowישימונית חלקה 'צהוב' (ארמופילה)2

שיח'Eremophila maculata 'roseaישימונית מוכתמת 'ורוד' (ארמופילה)0

4

מקרא:   0 - ללא תוספת מים בבגרות, 1 - תוספת של 100 מ"מ, 2 - תוספת של 200 מ"מ.
# - ניתן להוריד דרגת השקייה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע.     

* - יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים.



משרד החקלאות, שה"מ,
אגף פרחים, תחום הנדסת הצומח גננות ונוף

רשימת צמחים חסכני מים - מיון לפי שם עברי - 2008
בשיתוף רשות המים והמשרד להגנת הסביבה

צורת חייםשם מדעישם הצמח*#קוד

שיח'Eremophila maculata 'procumbensישימונית מוכתמת 'שרוע' (ארמופילה)2

שיחEremophila maculataישימונית מוכתמת (ארמופילה)0

שיחEremophila biserrataישימונית מסורית (ארמופילה כפולת-שינון)2

שיחEremophila dentataישימונית משוננת (ארמופילה)2

שיחEremophila polycladaישימונית ענפה (ארמופילה)0

שיחEremophila divaricataישימונית תכולה (ארמופילה )2

גיאופיטMuscari parviflorumכדן קטן-פרחים0

עץChorisia insignisכוריזיה בקבוקית*2

עץChorisia speciosaכוריסיה הדורה*2

עשבוני, סוקולנטSansevieria cylindricaכידונן גלילני (=סנסויריה גלילית )1

עץ, שיחChilopsis linearisכילופסיס סרגלי1

עץ, שיחCercis siliquastrumכליל החרש2#

גיאופיטAnemone coronariaכלנית מצויה0

דקלChamaerops humilisכמרופס נמוך2#

שיחCassia auricularisכסיה אזונה1

שיחCassia didymobotryaכסיה זקופת-אשכולות1#

עץCassia alataכסיה מכנפת2

שיח, עץCassia fistulaכסיית האבוב*2

שיחCassia eremophilaכסיית החולות (=כסיה מדברית)0

שיחCassia sturtiiכסיית סטורט0

גיאופיטChasmanthe aethiopicaכסמנתה אתיופית0

עץAlectryon tomentosumכרבל לביד*2

שיחCoronilla glaucaכתרון כחלחל1#

 Leucophyllum frutescens 'Greenלבן-עלה שיחני 'גרין-קלאוד'(ליקופילון)1

Cloud'

שיח

 Leucophyllum frutescensלבן-עלה שיחני 'קומפקטום'(ליקופילון)1

'Compactum'

שיח

שיחLeucophyllum frutescensלבן-עלה שיחני (ליקופילון )1#

עץ ,שיחStyrax officinalisלבנה רפואי*2#

עץLagunaria patersoniiלגונריית פטרסון2

עץLagerstroemia speciosaלגרסטרמיה גדולת-עלים*2

עץ, שיחLagerstroemia indicaלגרסטרמיה הדית, זנים שונים*2

שיחCistus salviifoliusלטם מרוני2#

שיחCistus incanusלטם שעיר2#

עץLysiloma thornberiליסילומת תורנבר0

שיחLantana camaraלנטנה ססגונית2

עשבוניAntirrhinum majusלע-ארי גדול  (צורות וצבעים)1#

בן-שיחArtemisia monospermaלענה חד-זרעית0

שיחLeptospermum laevigatumלפטוספרמון חלק1#

שיחLeptospermum scopariumלפטוספרמון מכבדי (צבעים שונים)*2

שיחMaireana sedifoliaמאירית צוריתית (קוכיה)0

שיחMaireana pyramidataמאירית צריפית (קוכיה)0

עץ Harpephyllum caffrumמגלון אפריקני*2

עץMoringa peregrinaמורינגה רותמית1

שיחViburnum tinusמורן החרש2#

שיחViburnum suspensumמורן קרח2

שיחMyoporum ellipticumמיאופורון ביצני2

שיחMyoporum acuminatumמיאופורון מחדד1

שיחMyoporum parvifoliumמיאופורון קטן-עלים, זנים שונים1

עץ'Fraxinus velutina 'glabraמילה אריזונית 'חלק'2

עץFraxinus syriacaמילה סורית*2

שיחMyrica cordifoliaמיריקה לבובה2

עץCeltis bungeanaמיש בונגה*2

עץCeltis australisמיש דרומי2#

עץTipuana tipuמכנף נאה2#
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שיחAtriplex nummulariaמלוח המטבעות0

שיחAtriplex halimusמלוח קפח0

שיחHalimoine portulacoidesמלוחית הרגלה1#

שיחMelaleuca coccineaמללויקה אדומה1

שיחMelaleuca lanceolataמללויקה אזמלנית1#

שיח'Melaleuca lanceolata 'Dwarfמללויקה אזמלנית 'ננסי'1#

שיחMelaleuca microphyllaמללויקה ארוכת-כפתור1#

עץMelaleuca linearifoliaמללויקה דקת-עלים2

עץ, שיחMelaleuca halmaturorumמללויקה דקת-קליפה2

שיחMelaleuca cardiophyllaמללויקה לבובה2

שיחMelaleuca pubescensמללויקה לבידה0

שיחMelaleuca acuminataמללויקה מחדדת0

שיח, עץMelaleuca bracteataמללויקה מחופה1#

שיח, עץ'Melaleuca bracteata 'Revolution Goldמללויקה מחופה 'רבולושיין-גולד'2#

שיחMelaleuca armillarisמללויקה מצומדת2#

שיחMelaleuca nesophyllaמללויקה מתקלפת2#

שיחMelaleuca ellipticaמללויקה סגלגלית2

שיחMelaleuca huegeliiמללויקת היגל1#

בן-שיחMalephora croceaמלפורה ארגמנית1

עץMaclura pomiferaמקלורה זהבה2#

שיחPolygala myrtifoliaמרבה-חלב הדסי2

שיחSalvia fruticosaמרוה משלשת1#

שיחSalvia canariensisמרוה קנרית2

שיחSalvia greggiiמרות גרג*2

עץNolina recurvataנולינה מופשלת2

עשבוניNolina microcarpaנולינה קטנת-פירות2

שיחNandina domesticaננדינה תרבותית*2

גיאופיט Ornithogalum dubiumנץ-חלב דוביום0

גיאופיטOrnithogalum arabicumנץ -חלב ערבי0

עשבוני, סוקולנטLampranthus roseusנציץ ורד2

עשבוני, סוקולנטLampranthus aurantiacusנציץ כתום2

עשבוני, סוקולנטLampranthus blandusנציץ לבן2

עשבוני, סוקולנטKalanchoe blossfeldianaנצנית אדמה2

שיח, סוקולנטKalanchoe beharensisנצנית ענקית1

בן-שיחOenothera drummondiiנר-לילה חופי2#

עשבוניOenothera berlandieriנר-לילה נאה*2

גיאופיטNarcissus tazettaנרקיס מצוי0

גיאופיטNarcissus tazettaנרקיס מצוי 'לבן'2

גיאופיטNarcissus tazettaנרקיס מצוי 'צהוב'2

מטפסSenecio mikanioidesסביון מטפס2

בן-שיחSenecio cinerariaסביון מלבין2

דקלSabal palmettoסבל פלמטו2

שיח, עץCocculus laurifoliusסהרון קשה-עלים*2

עץSophora secundifloraסופורה אמריקנית2#

גיאופיטGladiolus italicusסייפן התבואה0

עץSyncarpia glomuliferaסינקרפיה ערנית2

עץDalbergia sissooסיסם הודי* 2

בן-שיחScaevola crassifoliaסקבולה עבת-עלים2

עשבוניLimonium arborescensעדעד עצי2

עשבוניLimonium pereziiעדעד קנרי2

עץCrataegus azarolusעוזרר אדום*2

שיח, עץCrataegus aroniaעזרר קוצני1

שיחEuryops pectinatusעינן מסרקני2

גיאופיטAsphodelus microcarpusעירית גדולה1#
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שיחPlumbago capensisעפרית הכף*2

שיח, עץElaeagnus angustifoliaעץ-השמן המכסיף2#

שיחElaeagnus pungensעץ-השמן המנקד1#

בן-שיחRuscus aculeatusעצבונית החרש2

עץ, שיחLaurus nobilisער אציל2#

עץJuniperus phoeniceaערער אדם1

-Juniperus horizontalis 'andorraערער אפקי 'אנדורה קומפקטה'2

compacta'

שיח

שיח'Juniperus horizontalis 'Bar Harborערער אפקי 'בר-הרבור'2

שיח'Juniperus horizontalis 'wiltoniiערער אפקי 'וילטוני'2

שיח, עץJuniperus oxycedrusערער ארזני1#

עץJuniperus bermudianaערער ברמודי2

עץ'Juniperus scopulorum 'Blue Heavenערער המצוקים 'בלו הבן'1

עץJuniperus virginianaערער וירג'יני1

שיח'Juniperus virginiana 'Grey Owlערער וירג'יני 'גריי אאול'1#

עץ'Juniperus virginiana 'Manhattan Blueערער וירג'יני 'מנהטן בלו'1

שיח'Juniperus virginiana   'Silver Spreaderערער וירג'יני 'סילבר ספרדר'2

עץ'Juniperus viginiana 'Sky Rocketערער וירג'יני ,סקי רוקט'1

שיחJuniperus confertaערער מכנס*2

שיחJuniperus sabinaערער סביני2

שיחJuniperus chinensisערער סיני1#

עץ'Juniperus chinensis 'Obeliskערער סיני 'אובליסק'2

שיח'Juniperus chinensis 'Gold-Coastערער סיני 'גולד-קוסט'2#

שיח'Juniperus chinensis 'hetziiערער סיני 'הטסי'1#

שיח'Juniperus chinensis 'Kaizukaערער סיני 'משונץ''2

עץ'Juniperus chinensis 'Spartanערער סיני 'ספרטאן'1

שיח'Juniperus chinensis 'pfitzerianaערער סיני 'פיצריאנה'2#

שיח'Juniperus chinensis 'pfitzeriana aureaערער סיני 'פיצריאנה אוריאה'2#

 Juniperus chinensis 'pfitzerianaערער סיני 'פיצריאנה גלאוקה'1#

glauca'

שיח

שיח'Juniperus chinensis 'Mint-Julepערער סיני    'מינט ג'וליפ'2#

שיח'Juniperus chinensis        'old goldערער סיני     'אולד גולד'2#

שיחJuniperus procumbensערער רובץ2

עץPodocarpus macrophyllusפודוקרפוס גדול-עלים?

עץPaulownia fortuneiפולובניית פורטון*2

שיח, עץFeijoa sellowianaפיג'ואה תרבותית2

בן-שיחRuta chalepensisפיגם מצוי1#

עץ, שיחPittosporum phillyreoidesפיטוספורום בר-זיתי*1

שיח, עץPittosporum undulatumפיטוספורום גלוני*2

שיחPittosporum tobiraפיטוספורום יפני*2

שיח'Pittosporum tobira 'variegataפיטוספורום יפני 'מגון'*2

עץFicus bengalensisפיקוס בנגלי2

עץFicus benjaminaפיקוס בנימינה2

עץFicus retusaפיקוס השדרות2#

עץFicus sycomorusפיקוס השקמה1#

עץFicus sycomorusפיקוס השקמה 'אפריקאי'1#

עץFicus caricaפיקוס התאנה2

עץFicus rubiginosaפיקוס חלוד*2

עץFicus obliguaפיקוס מעוקם2

עץFicus religiosaפיקוס קדוש2#

שיחPyracantha crenulataפירקנתה חרקרקה2

שיחPyracantha angustifoliaפירקנתה צרת-עלים2
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עץSchinus molleפלפלון בכות2

עץ, שיחSchinus terebinthifoliusפלפלון דמוי-אלה1#

בן-שיח'Perovskia 'Blue Spireפרובסקיה 'בלו ספייר'2

עץParkinsonia aouleataפרקינסוניה שיחנית0

שיחCalotropis proceraפתילת-המדבר הגדולה1#

שיח, סוקולנטOpuntia ficus-indicaצבר מצוי0

עשבוני, סוקולנטSedum sediformeצורית גבוהה1#

עשבוני, סוקולנטSedum rubrotinctumצורית מאדימה2

עשבוני, סוקולנטSedum morganianumצורית מורגן2

שיחCytisus linifoliusציטיסוס צר-עלים1

שיחIlex cornutaצינית מקרינה*2

שיח, סוקולנטDasylirion wheeleriציצנית מסורית1#

עשבוני, סוקולנטCarpobrotus acinaciformisצלקנית החרבות1

עשבוני, סוקולנטCarpobrotus edulisצלקנית נאכלת1

שיחEriocephalus africanusצמרר אפריקני2

עץCercidiphyllum japonicumצרסידיפילון פרחוני1

בן-שיחSatureja thymbraצתרה ורדה0

שיח, מטפסCombretum microphyllumקומברטון קטן-עלים1#

עץCussonia spicataקוסוניה משובלת1

עשבוניCordyline australisקורדילין דרומי2

בן-שיחCoridothymus capitatusקורנית מקרקפת1#

עץCasuarina strictaקזוארינה אשונה1#

עץCasuarina cunninghamianaקזוארינה דקיקה1#

עץCasuarina glaucaקזוארינה מכחילה1#

עץCasuarina equisetifoliaקזוארינה שבטבטית1#

עץArbutus andrachneקטלב מצוי2#

עץArbutus unedoקטלב משונן2

עץKigelia pinnataקיגליה מנצה1

שיחCienfuegosia hakeafoliaקיינפוגוסיה הקיאית1

מטפסHedera helixקיסוס החרש2#

שיחCalothamnus quadrifidusקלותמנוס מרובע  (=ק. מחטני)1

עץCallitris columellarisקליטריס כחלחל2

עץCallitris verrucosaקליטריס מיובל1#

עץCallitris preissiiקליטריס פרייס1

עשבוני, סוקולנטKleinia repensקלייניה זוחלת1

שיח'Callistemon 'Harknessקליסטמון 'הרקנס'2

שיח'Callistemon 'Mauve-Mistקליסטמון 'מוב-מיסט'2

שיח, עץ'Callistemon 'King's Parkקליסטמון  'קינגס פארק'2

עץ, שיחCallistemon phoeniceusקליסטמון אדם2

שיחCallistemon rigidusקליסטמון אשון1

שיחCallistemon viminalisקליסטמון הנצרים2

שיח'Callistemon viminalis 'Dawson Riverקליסטמון הנצרים 'דוסון ריבר'2

שיח'Callistemon viminalis 'Captain-Cookקליסטמון הנצרים 'קפטן קוק'2

שיחCallistemon macropunctatusקליסטמון מנקד2

עץCallistemon speciosusקליסטמון נאה1

שיח, עץCallistemon salignusקליסטמון ערבתי1

עץCallistemon pollandiiקליסטמון פולנד1

שיח, עץCallistemon citrinusקליסטמון תרוג2

שיח'Callistemon citrinus 'Endeavourקליסטמון תרוג 'אנדבר'2

שיח-מטפסClerodendrum inermeקלרודנדרון חלק2#

שיחCneorum tricocconקנאורון תלת-זרעי*2

שיח, עץXylosma salzmanniiקסילוסמת זלצמן2#

Crinum bulbispermumקרינון ארוך-עלים1#

שיחCarissa 'Green Carpetקריסה  "גרין קרפט''2

שיחCarissa grandifloraקריסה גדולת-פרחים, זנים שונים2

8

מקרא:   0 - ללא תוספת מים בבגרות, 1 - תוספת של 100 מ"מ, 2 - תוספת של 200 מ"מ.
# - ניתן להוריד דרגת השקייה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע.     

* - יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים.



משרד החקלאות, שה"מ,
אגף פרחים, תחום הנדסת הצומח גננות ונוף

רשימת צמחים חסכני מים - מיון לפי שם עברי - 2008
בשיתוף רשות המים והמשרד להגנת הסביבה
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רב-שנתיCrithmum maritimumקריתמון ימי1#

סוקולנט, שיחCrassula argenteaקרסולה מכסיפה2

עשבוני, סוקולנטCrassula lycopodioidesקרסולה קשקשית1

עשבוני, סוקולנטCrassula portulaceaקרסולה רגלנית1

עשבוני, סוקולנטPortulaca grandifloraרגלה גדולת-פרחים*2

שיח, סוקולנטPortulacaria afraרגלנית אפריקנית1#

שיח'Portulacaria afra 'Malekarרגלנית אפריקנית 'גדול -עלים שיחי'1#

שיח, סוקולנט.Portulacaria afra varרגלנית אפריקנית 'זוחל'1#

עץRobinia pseudacaciaרוביניה בת השטה2

שיח,Rosmarinus officinalisרוסמרין רפואי1#

שיח'Rosmarinus officinalis 'Blue Lagoonרוסמרין רפואי 'בלו גון'2#

שיח'Rosmarinus officinalis 'prostratusרוסמרין רפואי 'זוחל'2#

שיחPunica granatumרימון מצוי*1

שיח'Punica granatum 'nanaרימון מצוי 'ננסי'*2

שיחHomalocladium platycladumרצוען שטוח  (הומלוקלדיון)2

גיאופיטCyclamen persicumרקפת מצויה0

שיחRetama raetamרתם  המדבר0

עץSchotia latifoliaשוטיה רחבת-עלים2

גיאופיטAllium ampeloprasumשום גבוה0

גיאופיטLilium longiflorumשושן ארך-פרחים2

גיאופיטLilium candidumשושן צחור2

עץPrunus lyoniiשזיף ליאוני2

עץAcacia longifoliaשטה ארכת-עלים1

עץ'Acacia longifolia 'sophoraeשטה ארכת-עלים 'סופורי'1

שיחAcacia hakeoidesשטה הקיאית1

שיחAcacia neriifoliaשטה הרדופית2

עץAcacia horridaשטה חד-קרנית0

שיחAcacia glaucopteraשטה כחולת-כנף2

עץ, שיחAcacia cyanophyllaשטה כחלחלה0

שיחAcacia ligulataשטה לשונית0

שיחAcacia acuminataשטה מחדדת0

שיחAcacia sclerospermaשטה מחטנית0

שיחAcacia cyclopsשטה מעגלת0

עץAcacia pendulaשטה משתלשלת1#

עץAcacia decoraשטה נאה1

עץAcacia notabiliaשטה נכרת1

שיחAcacia cultriformisשטה סכינית1#

עץAcacia raddianaשטה סלילנית0

עץAcacia salignaשטה ערבתית0

עץAcacia stenophyllaשטה צרת-עלים1

עץAcacia pycnanthaשטה רבת-פרחים1#

עץAcacia salicinaשטה ריסנית0

עץAcacia decurrensשטה רכה1

עץ'Acacia decurrens 'dealbataשטה רכה 'מלבין'1

עץ'Acacia decurrens 'mollisשטה רכה 'רך'1

עץAcacia melanoxylonשטה שחורת-עצה2

שיח'Acacia redolens 'Ein-Veredשטה שרועה0

שיחAcacia redolensשטה שרועה0

עץAcacia baileyanaשטת ביילי2

עץ'Acacia baileyana 'purpureaשטת ביילי 'מאדים'2

עץAcacia howittiiשטת הוויט2

שיחAcacia littoreaשטת החוף1

עץAcacia aneuraשטת המולגה0

עץAcacia loderiשטת לודרי1

עץZizyphus spina-christiשיזף מצוי0
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מקרא:   0 - ללא תוספת מים בבגרות, 1 - תוספת של 100 מ"מ, 2 - תוספת של 200 מ"מ.
# - ניתן להוריד דרגת השקייה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע.     

* - יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים.



משרד החקלאות, שה"מ,
אגף פרחים, תחום הנדסת הצומח גננות ונוף

רשימת צמחים חסכני מים - מיון לפי שם עברי - 2008
בשיתוף רשות המים והמשרד להגנת הסביבה

צורת חייםשם מדעישם הצמח*#קוד

שיחVitex agnus-castusשיח-אברהם מצוי1#

עץAcacia totilisשיטת הסוכך0

שיחPhlomis viscosaשלהבית דביקה1

עץAmygdalus communisשקד מצוי1#

שיחThevetia peruvianaתבטיה הרדופית2#

עץ, שיחThuja orientalisתויה מזרחית1

שיח'Thuja orientalis 'aurea-nanaתויה מזרחית 'זהוב ננסי'2

שיח'Thuja orientalis 'sieboldiiתויה מזרחית 'ננסי'2

עץ'Thuja orientalis 'Nanaתויה מזרחית 'ננסית'2

עץ'Thuja orientalis 'strictusתויה מזרחית צריפית 'זהובה'2

עץMorus albaתות לבן2#

עץMorus nigraתות שחור2

עץActinostrobus arenariusתלת-כנף החולות1

עץActinostrobus pyramidalisתלת-כנף צריפי1

דקלPhoenix dactyliferaתמר מצוי2

דקלPhoenix canariensisתמר קנרי*2

שיח Thryallis glaucaתריאליס מכחיל (=מלפיגיה מכחילה)2
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מקרא:   0 - ללא תוספת מים בבגרות, 1 - תוספת של 100 מ"מ, 2 - תוספת של 200 מ"מ.
# - ניתן להוריד דרגת השקייה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע.     

* - יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים.


