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גינון וצמחיה, שטחים פתוחים

צמחיה



פיטוגיאוגרפייםאזורים ערוכות לפי –טבלאות צמחיה 

(  שומרון ויהודה, כרמל)שדירת ההר המרכזית –גליל –גולן •

מורדות מערביים של גב ההר  •
שפלת יהודה והנגב  –השרון –החוף מישור •

הר הנגב  •
בקעת הירדן והערבה  –עמק הירדן •

לשטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהםפירוט בהתאם

דרכים ורחובות ראשיים•

משולבים ומעברים לתשתיות ולהולכי רגל  , רחובות משניים•

מפרדות ומעגלי תנועה •

רחבות עירוניות  •

פארקים וגנים ציבוריים  •

"יערות מאכל"בוסתנים ו•

(  אקסטנסיבייםפים"שצ)ושיקום נופי בשוליי העיר " טבע עירוני"•



קבוצות צמחיה  מיון לפי –טבלאות צמחיה 
גודל ותפקוד נופי אדריכלי

עצים•

שיחים מעוצים  •

שיחים בינוניים •

שיחים נמוכים ובני שיח •

עשבוניים רב שנתיים •

דגניים ודמויי דגניים •

מטפסים  •

צמחי בצל ופקעת  •

עשבוניים חד שנתיים •
עשבוניים רב שנתיים בשרניים  •

(וקקטוסיםסוקולנטים)



בקבוצות צמחיה  מיקוד –טבלאות צמחיה 
חשיבותן בהיבטים  

צריכת מים צנועה, אחזקה יעילה

העשרה של עולם החי בתחום הגן
משיכת ציפורים וחרקים   –צופניתתגבור צמחיה 

ירק תבלין וניחוח, פרי–תועלת למשתמשי הגן 

חיזוק תדמית נופית ותרבותית  

צמחית ארץ ישראל  •

דגניים ודמויי דגניים •

צמחי בצל ופקעת  •

תבלין וריח , פרי-צמחי תועלת •

וקקטוסיםסוקולנטים•

מדשאות  •



צמחית ארץ ישראל  



צמחיית ארץ ישראל

מינים מקומיים  2,750כ •

(  מיני תרבות)מינים מאוקלמים 5,000כ •

בעיקר, שנה100כ בשימוש גנני מזה •

,  מינים מצמחיית האזור הים תיכוני

מקבוצת העצים והשיחים המעוצים

בעשוריםהרחבת מאגר הצמחים •

תוך דגש על הקבוצות , האחרונים

עשבוניים רב שנתיים , בני שיח

צמחי בצל ופקעת ודגניים , וחד שנתיים

יתרונות•

התאמה לתנאי הסביבה  

.      קרקע ואקלים, מסלע

1949–גן בוטני –תוכנית יחיאל סגל 

אלון   אלת המסטיק

כליל החורש

עוזרר אדום



צמחיית ארץ ישראל

יתרונות•

.  הטבעי הסובבהשתלבות נופית במרחב 

חיבור תודעתי   , לדימוי הנופיהתאמה 

(ערך חינוכי)לתיאורי נוף מהמקורות 

והתאמה למערכות  עמידות ליובש

לצמחיית הבר  . אקולוגיות קיימות

כושר ריבוי והפצת זרעים משופרים   

מאפשרים הסתמכות על משקעי חורף

ללא צורך בתוספת השקיה  

אחזקה שוטפת יעילה וצנועה

פוחתת מדי שנה  –כלנית תרבותית 

מתווספת מדי שנה  –כלנית מצויה 

מגובששחלבלוב 

לוטם מרווני

לוע הארי  
הגדול 

(זן בר)



קייצימופע –פארק מבוא השמש –בית שמש 

אדריכלות נוף ועיצוב סביבה –רם אייזנברג 

קייצימופע–חבלבל השיח 

צמחיית ארץ ישראל

מגבלות•

עונתיות מובהקת 

בקבוצת העשבוניים

וצמחי הבצל והפקעת

,  לציבור הרחב בכללותו

נחשביובשניקייצימופע 

.לא מטופח ולא ראוי

מינים פורחי קיץ  קיימים 

שראויים לתשומת לב

תורמוס ההרים

מופע אביבי

צלף קוצני

קייצימופע 



קורנית מקורקפת

מפורץ בוצין

חוטמית זיפנית

קיפודן מצוי

צמחיית ארץ ישראל

מינים פורחי קיץ  •

מגבלות•

זמינות מוגבלת של משתלות יצרניות
(   'זרעים וכד)תיאום איסוף חומרי ריבוי 

עם רשות שמורות הטבע  

שיח אברהם המצוי  

הרדוף  

הנחלים  

לוע הארי  
הגדול 

(זן בר)



חבצלת החוף  

מינים מומלצים למישור החוף  

מינים מומלצים לצפון ולמערב הנגב 

השדות ערטנית

נר הלילה החופי 

צמחיית ארץ ישראל

.  חשיבות להתאמה נופית•

מוצע להימנע משתילת     

במרחב הטבעי  שלא מינים 

הם נפוציםבו

מינים בעלי תפוצה •

כגון  נרחבת
רותם המדבר  

(מישור החוף/ הר הנגב )

אלת המסטיק  

שפלת יהודה  , גליל, גולן)

(   ומישור החוף

אזוב מצוי  

שפלת יהודה, גליל, גולן)
הרי שומרון  , מישור החוף

(ויהודה 

רותם המדבר

עדעד מאובק

מינים מומלצים להר הנגב  



דגניים ודמויי דגניים  



דגניים ודמויי דגניים  

שכיח בגינון הציבורי•

בעשורים האחרונים
וקיים מבחר מינים

גדול ומגוון

מבחינת תנאי אקלים •

חלקם עמידים, וקרינה

ליובש ומתאימים  

לתחזוקה שוטפת נמוכה

מעשירים את הגן ומוסיפים•

התנועה ברוחלו את היבט

משתלבים היטב עם עשבוניים  •

רב שנתיים וצמחי בצל ופקעת  

חריש

ראש העין

ערוגה לאורך כביש רמות –ירושלים 



דגניים ודמויי דגניים  

במינים מקומיים  שימוש •

מחזק את הזהות המקומית
ומאפשר את כלל היתרונות     

י"שצוינו בנוגע לצמחיית א

–מיני בר מומלצים 
,  נשרן הדוחן, זקנן שעיר

זיפנוצה מחוספסת 

הבולבוסיןשעורת 

גדולה  זעזועית

בן דוחן מדברי

מגבלות  •
במשתלות    מיני בר זמינות 

זקנן שעיר  –ביתר עילית 

כביש רמות –ירושלים 



דגניים ודמויי דגניים  

מגבלות •

העדר פריחה בולטת  

וססגונית לא תואם את

"  טעם הציבור הרחב"

מינים עם פריחה בולטת 

ססגונית ומרשימה חזותית   

קורטדריה זיפנוצה

ראשון לציון 

גן המוסיקה

מנעד אדריכלים  

מולנברגיה



צמחי בצל ופקעת  



צמחי בצל ופקעת  

מינים מקומיים ומיני תרבות•

יתרונות•
מרשים–מופע פריחה עונתי 

הסתמכות על –מינים מקומיים 

ללא צורך בתוספת , משקעי חורף

אחזקה שוטפת נמוכה+ השקיה 

–מיני תרבות 
לרב נדרשת  

השקיה סדירה  

ובהשוואה למיני 

כושר  , הבר

הפצה מוגבל 

פריחה מקדימה הופעת העלים–אמריליס יפהפה 

פריחה מקדימה הופעת העלים–חצב מצוי 

עירית גדולה נרקיס מצוי



,  מופע לאחר פריחה–חצב מצוי 

משולב בערוגות צמחי תרבות  בגן ציבורי בחריש

צמחי בצל ופקעת  

מגבלות  •
התאמת תחזוקה 

כדי לאפשר  

הבשלה ופיזור  

זרעים בתום פריחה  

מופע פריחה במדשאה–כלנית מצויה 

להבשלה והפצת הזרעים נדרשת דחייה

של כיסוח המדשאה עד לאביב המאוחר  



פרי תבלין וריח  –צמחי תועלת 



פרי תבלין וריח  –צמחי תועלת 

זיקה לאדם משחר התפתחותו•

יתרונות•
בהפעלת  –מעשיר את הגן •

ריח ומישוש, החושים טעם

זהות תרבותית מקומית  חיזוק •

אינן בסתירה ,תועלות מגוונות•
שמקובל להיות  למופע החזותי

ענין עיקרי בבחירת מיני צמחים

מגוון גדול מצמחי התועלת •

מקורו בצמחייה המקומית 

אזוביון

פיגם מצוי  

אזור מצוי



פרי תבלין וריח  –צמחי תועלת 

יתרונות•
–ביטוי להתחזקות מגמות •

ועודליקוט מצמחיית הבר, גינון קהילתי

ערוגות  –גננית טיפוסית אסטטיקה•

לרב מלבניות , מוגבהות, תחומות

עם מתקני הדליה למיניהם     
ערוגות בנויות מוגבהות–חריש 

אום אל פאחם אונו קרית מרווה ריחנית

רימון מצוי

גת נאכלת



וקקטוסיםסוקולנטים



יוקה

בן אלוי 

וקקטוסיםסוקולנטים

גדול ומגוון–מבחר מינים , בגינון הציבוריאינם שכיחים •

"  כבועה נפרדת"לרוב מתוכננים 

ממכלול הפארקים והגנים

יתרונות•
–מומלצים לתנאי סביבה קשים•

,קרינה, קרקע רדודה ודלה

עמידות ליובש  

תחזוקה שוטפת נמוכה•

משתלבים היטב עם•

, מיני דקליים

עשבוניים רב שנתיים 

וצמחי בצל ופקעת

אלוי 

ציצנית



אלוי

אגבה רכה(ברקע)אלוי ואגבה 

וקקטוסיםסוקולנטים

פריחה שופעת ועלווה קישוטיתמעשירים את הגן בהיבט •

בעלי צוף  ( יוקה, אלוי, אגבה)מינים ממשפחת השושניים •

ונחשבים כמושכים ציפורים 

אלוי



וקקטוסיםסוקולנטים

יתרונות•
"כתחליפי דשא"ומינים משתרעים מתאימים לייצוב מדרונות•

,  מינים מהצמחייה המקומית ראוי להוסיפם•

–כגון , בהתאמה לסביבה הטבעית
לגינון במישור החוףהחרבות צלקנית, ימיקריתמון

שפתניפלקטרנתוס

לבובהאפטניה

( דרוזנתמון)טלמון

החרבות צלקניתימיקריתמון



וקקטוסיםסוקולנטים

יתרונות•

מתאימים למעגלים ולאיי תנועה  •
לא נגישים להולכי הרגל ולכן הקוצניות –מינים קוצניים 

איננה מהווה מגבלה

מגבלות  •

זמינות במשתלות יצרניות מתמחות

נדרש להימנע משתילה בצידי מדרכות  

ובמקומות עם גישה להולכי רגל

רחוב אגריפס–ירושלים 

קריסה גדולת פרחים–וברקע ציצנית



מדשאות  



מדשאות  

" כרצפת חלל הגן"משמשות לרוב שכיחות בגינון הציבורי •

מגוון גדול של פעילויות  •

,מנוחה, ישיבה, הליכה
אירועים  , התקהלות

,  חברתיים ומשפחתיים

ספורט משחקי כדור ועוד
גן בעברית–ראשון לציון 

מעוז אדריכלים  ברוידא



מדשאות

מגבלות•

צריכת מים גדולה•

תחזוקה שוטפת מרובה•

עם שורשי עצים וקשיי צימוח בתנאי צל " תחרות"•

לחורשות עצים קיימיםכתכסיתלא מומלצות ולכן 

כרמיאל



מדשאות  

בחלוף הזמן, בחורשות צעירות•
מומלץ להחליף מדשאות 

בצמחיה משתרעת מותאמת    

לתנאי הצל ולתחרות עם  

שורשי העצים

או להעדיף חיפוי קרקע /ו

כתכסית( 'גזם עץ וכד)

.    ומדרך למשתמשי הגן

חריש

עין השופט

משגב עם



מדשאות  

מגבלות•
מדשאות ברצועות צרות•

או במדרונות צרים /ו

ובלתי נגישים 

לאחזקה שוטפת  

אינן מומלצות

מדשאות במעגלים  •
–ובאיי תנועה 

אינן מומלצות

לחזות דומה לדשא•

מוצע שימוש בצמחיה  

או  /משתרעת ו

במיני דגניים נמוכים

חריש

ת עומר.א



תודה
על ההקשבה

מ "אדריכלות נוף בע–מירה יעקבסון 


