
camphora

רשימות עצים לנטיעה עיריית תל אביב - יפו       2022
הנחיות נטיעה:

עץ רחוב- כל עץ הנטוע באזור המאופיין בחיפויי קרקע קשים, רחוב, כיכר עירונית, מגרש חניה.                                                         עצי הרחוב 
יעוצבו לקבלת ענף מרכזי מוביל מובנה

ככלל, יש לתת העדפה מתקנת לעצים עמידים בתנאי אקלים, חסכוניים במיים , ובעלי תרומה למגוון הביולוגי המחזקים את הזהות המקומית.(*)

עצי רחוב/שדרה גדולים  - מעל 10 מ' גובה א
עמידות גובה  קוטר  מקומי/ז זן 

הערות מבנה צמרת נשיר שם עברי ומדעי מס.
העץ גבוהה העץ ר ספציפי

מעוגלת נשיר 20 10 מקומי  מיש אפריקני                    
1* Celtis australis        

מעוגלת נשיר 20 10 מקומי  מיש סיני                         
2* Celtis australis     

מעוגלת נשיר 20 10 מקומי  מיש דרומי                       
3* Celtis australis        

מעוגלת נשיר 15 10 זר גשר הזיו מיש בונגה                       
4 Celtis                      

ריבוי מזרעים, שונות בפרטים.מורכב- סגלגלה נשיר מותנה 20 12 זר סיסם הודי                       
(אחיד וללא פרי, לא צריך גיזום Dalbergia sissoo 7

רחבה ירוק עד 15 12 זר קינמון קמפורי          
 Cinnammomum 8

לא ליד שביל אופניים רחבה ירוק עד 20 15 זר אלון ורג'יניאני
Quercus Virginiana 9

צבעי שלכת מעוגלת נשיר 15 10 זר Zelkova serrata זלקובה משורית 10

עצי רחוב בינוניים  - עד 10 מ' גובה ב
עמידות  גובה  קוטר  מקומי/  זן 

הערות מבנה צמרת נשיר שם עברי ומדעי
גבוהה העץ  העץ זר ספציפי 



אדר סורי                        
צמיחה איטית סגלגלה ירוק עד 8 6 מקומי  Acer                          *

obtusifiolum 1
מילה סורית                     

מעוגלת נשיר 10 10 מקומי  Fraxinus                 *
Syriaca 2

רחבה נשיר 10 12 זר עמרי                     *
Morus Alba   

תות לבן זכר
                3

אלה אטלנטית 
רחבה נשיר 10 10 *מקומי Pistacia atlantica 4

בוקיצה קטנת עלים           
סוככני נשיר 8 8 זר רשפים                                   *

Ulmus pumila 5
צאלון נאה                       

סוככני מותנה 10 15 זר  Delonix                   
Regia 6

מילה ירוקת-עד                
מורכבת- לקבלת אחידות סגלגלה מותנה 10 8 זר מאיה Fraxinus uhdei  7

מגלון אפריקאני 
מעוגלת ירוק עד 10 6 זר               Harpephyllum

Caffrum                    8

בולוסנטוס נאה                 
סגלגלה נשיר 10 8 זר  Bolusanthus            

Spciosus 9
טבבבויה איפה 'סנטה 

חובה השקייה מסודרת סגלגלה נשיר 10 6 זר  Tabebuia 'ברברה
Impetiginosa 10

מילה אמריקאית         
סגלגלה נשיר 10 8 זר fraxinus americana 11



מילה פנסילבנית               
סגלגלה נשיר 10 8 זר  Fraxinus                  

pennsylvanica 13
סופורה יפנית                   

מושך פרפרים מעוגלת נשיר 10 8 זר Sophora Japonica  14

מעוגלת מותנה 10 10 זר פנסית דו-נוצתית              
Koelreuteria bipinnata  15

קופיניון אנקרדי           
מעוגלת ירוק עד 10 8 זר              Cupaniopsis 16

anacardioides
 Millettia פנוגמיה מנוצה

מעוגלת נשיר מותנה 15 12 זר pinnata 17
 Alectryon כרבל לביד

מעוגלת ירוק עד 9 9 *זר tomentosum 18
 Sapiumספיון השעווה

מורכב- לצורך אחידות מעוגלת נשיר 10 7 זר sebiferum 19
סיגלון חד עלים 

פריחה סגולה בולטת מעוגלת נשיר 14 10 זר Jacaranda acutifolia

סגלגלה ירוק עד 8 6 זר אלה סינית                       
Pistacia chinensis    20

עצי רחוב קטנים  - עד 7 מ' גובה - רחובות צרים/ מתחת לחוטי חשמל ג
גובה 

עמידות  קוטר  מקומי/  
הערות מבנה צמרת נשיר העץ  זן שם עברי ומדעי  

גבוהה העץ זר
כבוגר

ליגוסטרום יפני                 
מעוגלת ירוק עד 8 4 זר  Ligustrum             

Japonicum 1
שיח אברהם מעוצב על גזע 

להמעיט מעוגלת נשיר 8 8 מקומי      *
2castus

-Vitex agnus   
cas



עוזרר אדום
פרי אכיל סגלגלה נשיר 8 5 *מקומי Crataegus azarolus 3

לגסטרמיה הודית 
פריחה משמעותית מעוגלת נשיר 8 3 זר

Lagestromia indica 4
אדר סורי                        

איטי צימוח סגלגלה ירוק עד 10 5 מקומי  Acer                          
5obtusifiolum

עצים צריפיים וצרים   - איי תנועה ד
גובה 

עמידות  קוטר  מקומי/   זן 
הערות מבנה צמרת נשיר העץ  שם עברי ומדעי

גבוהה העץ זר כבוגרספציפי  

צריפי נשיר 8 8 זר רשפים מילה ירוקת עד 'אובליסק'   
Fraxinus uhdei    1

ברוש מצוי
צריפי ירוק עד 15 5 מקומי  Cupressus

ליד קיר, לא באיי תנועה sempervirens 2
 Populus צפצפת הפרת

מעוגלת נשיר 14 5 חזקה מהמכסיפהמקומי euphratica 3
צפצפה מכסיפה

רגיש למזיקים ולשבר צריפי נשיר 20 8 זר Populus alba 4

עצי פארק וגן ה
גובה 

עמידות  קוטר  מקומי/  זן 
הערות מבנה צמרת נשיר העץ  שם עברי ומדעי מס.

גבוהה העץ זר כבוגרספציפי
אורן הצנובר

מעוגלת ירוק עד 18 8 0מקומי Pinus pinea 1
אלה אטלנטית

רחבה נשיר 12 10 *מקומי Pistacia atlntica 2
אלה ארצישראלית

בתוספת השקיה סובלת מפייחת מעוגלת נשיר 10 8 *מקומי Pistacia palaestina 3



אלון השעם
סגלגלה ירוק עד 10 8 זר Quercus suber 4

סגלגלהאלון וירג'יניאני             ירוק עד 20 15 זר
Quercus Virginiana 5

בומבק צייבה                   
סגלגלה נשיר 30 10 זר Bombax ceiba  6

פיקוס בנגלי                     
להמעיט ולהרחיק ממדרכה, מצנרת,  סוככנית 

ירוק עד 15 15 זר  Ficus        
מקירות, שבילים רחבה benghalensis 7

פיקוס השדרות 'הוואי'
להמעיט ולהרחיק ממדרכה, מצנרת, 

מעוגלת ירוק עד 18 15 זר  Ficus microcarpa
מקירות, שבילים 'Hawaii' 8

להמעיט ולהרחיק ממדרכה, מצנרת,  פיקוס בנימיני                 
מעוגלת ירוק עד 25 30 זר

מקירות, שבילים Ficus benjamina 9
איטי, קשה להשיג במשתלותשוטיה רחבת-עלים מעוגלת ירוק עד 10 10 זר
Schotia latifolia 10

קצב צימוח איטי מאוד, קוצנית, לחורשותשיטה סלילנית
סוככנית נשיר 10 10 מקומי Acacia raddianaלשתילה ללא תוספת השקיה *

11
שיטה מלבינה

להמעיט,זריעים, רק במדשאות מכוסחות סוככנית נשיר 10 10 *מקומי Faidherbia albida 12
שבירה, רק בחורשות,  לא ליד :מתקנים,  סוככניתשילטית מקומטת            נשיר 12 12 זר

שבילים, דשא Peltophorum dubium 13
פרי אכיל בתנאי שמקפידים על זן טעים, פיקוס התאנה

מעוגלת נשיר 8 8 מקומי Ficus carica.סובלת מיקרונית התאנה, להמעיט 14
סובל מחולדת העץ, ניתן להתקין דיסקית חרוב מצוי

מעוגלת ירוק עד 12 12 מקומי נקבה Ceratonia siliquaמרחפת למניעת מעבר מכרסמים *
15

זן מקומי בלבד,האפריקאית שבירה          פיקוס השקמה
Ficus sycomorus מעוגלת          פרי בשרני, שורשים חשופים על נשיר מותנה 15 25 מקומי זן מקומי

פני הקרקע - לא מתאים למדשאות 16



castus

עוזרר קוצני
פרי אכיל, לחורשות סגלגלה נשיר 8 5 *מקומי Crataegus aronia 17

עוזרר אדום
פרי אכיל סגלגלה נשיר 8 5 *מקומי Crataegus azarolus 18

מעוגלת, תות  - מינים שונים, 
לא מעל מדרך,פרי אכיל נשיר 10 12 זר סוככניתשחור/לבן/פקיסטני/דולבני 19Morus alba

סובל מקמחון, להמעיט, דולב מכסיקני   Platanus  עגול, זקוףדולב מזרחי נשיר 20 10 מקומי
ללא קימחון orientalis 20

 Ziziphus  שיזף מצוי
עץ קוצני, פרי כדורי אכיל, בשולי הגן בכותי-כדורי נשיר מותנה 10 8 *מקומי spina-christi 21

 Punica פירות אכילים, מושך פרפריםרימון מצוי מעוגל נשיר 6 4 זר
granatum 22

Prunus dulcis פירות אכילים,זן אום אל פאחםשקד מצוי עגול, סגלגל נשיר 5 5 מקומי 23
ברוש הביצות                   

השקיה מסודרת פירמידלי נשיר מותנה 15-40 10 זר Taxodium distichum
24

 Cercis מעוגלתכליל קנדי נשיר 10 8 זר
Canadensis 25

שיח אברהם מעוצב על גזע 
פירות קיץ, מושך מאביקים מעוגלת נשיר 8 8 *מקומי -Vitex agnus        26

להרחיק מהשקיהינבוט שחור עגול-סוככני נשיר מותנה 12 20 זר 27*
לא ליד שביל אופניים בשל בלוטים גדולים רחבה נשיר 15 25 מקומי מאזור  אלון התבור

28* דרום  Quercus ithaburensis
מושך פרפרים (כחליל)עץ נמוך , מעוגלת ירוק עד 5 5 זר Calliandra 

haematocarpa  
קליאנדרה אדומת פרי 29

הדר החושחש
מעוגלת ירוק עד 8 5 זר Citrus Aurantium 30

פירות אכילים מעוגלת ירוק עד 6 4 זר Citrus  limon הדר הלימון 31



 Punica פירות אכיליםרימון מצוי מעוגל נשיר 6 4 זר
granatum 32

פרחים גדולים מאדמגנוליה גדולת פרחים  מעוגל ירוק עד 15 7 זר
Magnolia grandiflora 33

 Arbutus מעוגלקטלב מצוי ירוק עד 7 6 מקומי
andrachne 35

 arbutus מעוגלקטלב משונן ירוק עד 8 7 זר
unedo 36

מושך פרפרים, פריחה מרשימה באשכטלת   Cassia מעוגלכסיית האבוב נשיר מותנה 14 7 זר
צהובים fistula 38

פריחה משמעותית, לא ליד מדרכות,צריך  סנטה   Tabebuia סגלגלהטבבויה איפה נשיר מותנה 10 5 זר
השקיה מסודרת, ברברה impetiginosa 41

אקליפטוס אדום מצנפת 
רק מיני אקליפטוס נמוכים בכותי  ירוק עד 8 6 זר  eucalyptus

42erythrocorys
 Ginkgo סגלגלגינקו דו אונתי נשיר 30 8 זר

biloba 48
אין פרי, פחות נגוע בכנימה דמויית אגס,  מעוגלבוהיניה מורכבת- זן גלית נשיר מותנה 10 7 זר גלית

הגורמת לפייחת 49
בוהיניה מורכבת- 

מעוגל נשיר מותנה 10 7 זר פנינה  Bauhinia × blakeana
50’Pnina‘

 Araucaria אראוקריה רמה
צריפי ירוק עד 30 6 זר heterophylla

51
שביר. לא בדשא מעוגל נשיר 10 8 זר  Erythrina 

corallodendrumאלמוגן 
רחב עלים54

מושך פרפרים נשיר מותנה 15 12 זר  Tipuana tipuמעוגלמכנף נאה 55
מעוגלת ירוק עד 12 8 מקומי אשל הפרקים

56* Tamarix Aphilla
מושך פרפרים מעוגל ירוקעד 6 4 מקומי אשחר רחב עלים 

57Rhamnus alaternus



כל עצי הרחוב ברשימה יכולים להיכלל ברשימת עצי פארק וגן    *

המתכנן יכול להוסיף עצים נוספים: 70% מרישמה זו+30% לבחירת המתכנן 
בגינות גדולות לגוון את הנוף. בגינות גדולות לפחות 10% עצים חדשים מקרקע מקומית

ו עצי העיר הלבנה - עצים אופיניים לעיר ההיסטורית לטובת השלמה בשדרות וגנים
עמידות  גובה  קוטר  מקומי/  זן 

הערות מבנה צמרת נשיר שם עברי ומדעי מס.
גבוהה העץ העץ זר ספציפי

פיקוס השדרות                 
מעוגלת ירוק עד 18 25 זר  Ficus                   

שד' חן, בן ציון, רוטשילד microcarpa 1

מעוגלת נשיר מותנה 15 20 מקומי זן מקומי פיקוס השקמה                  
רח' קינג ג'ורג', שד' רוטשילד Ficus sycomorus        2

צאלון נאה                       
סוככני מותנה 10 15 זר  Delonix                       

שד' רוטשילד Regia 3
אשל הפרקים                   

סוככנית ירוק עד 12 8 מקומי  Tamarix                    *
Aphilla 4

פיקוס קדוש                     
ירוק עד, נשיר 

מעוגלת 25 20 זר  Ficus                     
שד' נורדאומהאביב religiosa 5

דקל ירוק עד 30 5 *זר וושינגטוניה חסונה 6
 Olea זית אירופאי

עגולה ירוק עד 7 10 אלרגני, רק בככרותמקומי europaea 7
סיסם הודי                       

סגלגלה נשיר מותנה 20 12 זר Dalbergia sissoo 9
פלומריה ריחנית

סוככנית נשיר 5 7 זר Plumeria rubra 10
 Citrus הדר לימון

עגולה ירוק עד 7 5 זר aurantium 11



ברוש מצוי
צריפי ירוק עד 20 5 מקומי  Cupressus

sempervirens 12
קליסטמון הנצרים

מעוגלת ירוק עד 8 6 *זר Callistemon viminalis 13

עצים אקזמפלריים, לנטיעה כנקודות ציון - לככרות/ כבודדים ז
עמידות  גובה  קוטר  מקומי/  זן 

הערות מבנה צמרת נשיר שם עברי ומדעי מס.
גבוהה העץ העץ זר ספציפי

 Olea זית אירופאי
עגולה ירוק עד 7 10 אלרגני, רק בככרותמקומי europaea 7

שיח אברהם מצוי על גזע 
עגולה * נשיר 7 5 מקומי Vitex agnus-castus 2

בומבק צייבה                   
סגלגלה נשיר 30 10 זר Bombax ceiba  6

 Chorisia כורזיה בקבוקית
סגלגלה נשיר מותנה 14 8 זר insignis 5

 Kigelia קיגליה מנוצה
עגולה נשיר מותנה 20 7 פרי מסוכןזר pinnata 6

עגולה ירוק עד 12 6 זר ברכיכיטון הסלעים 
Brachychiton rupestris 7
פיקוס השקמה                  

מעוגלת נשיר מותנה 15 20 מקומי זן מקומי  Ficus                       
sycomorus 8

פיקוס בנגלי                     
סוככנית 

ירוק עד 15 15 זר  Ficus         
רחבה benghalensis 9

עצים לנטיעה בקרבת חוף ים ח
עמידות  גובה  קוטר  מקומי/  זן 

הערות מבנה צמרת גבוהה נשיר העץ העץ זר ספציפי שם עברי ומדעי מס.



אשל הפרקים
מעוגלת ירוק עד 12 8 מקומי

קו 1 * Tamarix Aphilla 1
אשל הפרקים

מעוגלת ירוק עד 12 8 *מקומי Tamarix Aphilla 56
חרוב מצוי

קו 2 מעוגלת ירוק עד 12 12 *מקומי Ceratonia siliqua 3

רחבה נשיר 10 12 זר עמרי                     *
Morus Alba   

תות לבן זכר
                4

פיקוס קדוש                     
ירוק עד, נשיר 

מעוגלת 25 20 זר  Ficus                     
קו 2מהאביב religiosa 5

קו 2פיקוס התאנה מעוגלת נשיר 8 8 מקומי
Ficus carica 6

וושינגטוניה חסונה             
דקל ירוק עד 30 5 זר  Washingtonia            *

קו 1 Robusta 7
קופיניון אנקרדי           

מעוגלת 10 8 זר              Cupaniopsis
anacardioides 8

פירמידלי/  לגונרית פטרסון  
קו 2 ירוק עד 15 6 זר

סגלגל Lagunaria patersonia 9

קו 2 רחבה נשיר 10 12 זר עמרי                     *
Morus Alba   

תות לבן זכר
                 3

קו 2 סגלגלה ירוק עד 16 5 זר קזוארינה שבטבטית 
Casuarina equisetifolia 12

קו 2 מעוגלת ירוק עד 8 6 זר ברזילי הדור כעץ 
Metrosideros excelsus 13

פלומריה ריחנית
סוככנית נשיר 5 7 זר

Plumeria rubra 10



עצים שאינם לנטיעה ט
עמידות  גובה  קוטר  מקומי/  זן 

סיבות לאי נטיעה מבנה צמרת גבוהה נשיר העץ העץ זר ספציפי שם עברי ומדעי מס.
מין פולש שיטה מכחילה 1

שביר ומסוכן אקליפטוס טורלי 2
שביר ומסוכן אקליפטוס המקור 3
שביר ומסוכן אקליפטוס הצוארון 4
שביר ומסוכן אקליפטוס לימוני 5
שביר ומסוכן אקליפטוס שחור 6

שורשים בעייתיים, רקבונות, שבירה, קצר 
חיים צפצפה מכסיפה 7

קצר חיים ערבה בוכיה 8
כל עוד יש מזיק פעיל- יש לצמצם נטיעות דקל 9
כל עוד יש מזיק פעיל- יש לצמצם נטיעות תאנה 10

להמעיט. לשתול אורן הצנובר אורנים 11
שביר, שבר ענפים. לשתול צפצפתי ברכיכיטון אוסטרלי 12
שביר, שבר ענפים. לשתול צפצפתי ברכיכיטון דו גוני 13

שורשים אגרסיבים, שביר במקומות 
מושקים, מושך פרפרים אלביציה צהובה 14

אין לשתול במדרכה פיקוס שדרה 15


