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II הקדמה לכרך
כרך II מכיל את התיעוד הקשור למערכות הכניסה בעיר הלבנה. 

הוא מורכב מארבעה חלקים:

נספח 1 - כולל את הסקר שנערך בשטח בין השנים 2009-2013.
נספח 2 - כולל תיאור וניתוח מערכות כניסה של חמישה מקרי 

מבחן.
נספח 3 - מתייחס לצמחיה ההיסטורית ולצמחיה המומלצת 

לשיקום.
נספח 4 - מתייחס לריצופים.

נספח 1 - הסקר
נספח זה הוא סקר מערכות הכניסה שנבחרו בשלושה אזורים 

בהם קיים ריכוז בתי דירות היסטוריים על עמודים גבוהים שנבנו 
בין המחצית השניה של שנות השלושים ועד סוף שנות הארבעים 

למאה ה-20. האזורים הנבחרים העיקריים הם:
• הקטע הדרומי של שדרות ח"ן )1-19(, שבין רחוב דיזנגוף 

להנביאים ובמידה חלקית עד להצטלבות עם רחוב נצח ישראל 
)21-25(. קיימת התייחסות פרטנית לרחוב יוסף אליהו המקביל, 

וחלקית לרחובות המצטלבים הנביאים, דיזנגוף, נצח ישראל, 
רוזנבאום ואלקושאי. שדרות ח"ן נבחרו כ"שדרת מורשת", בהן 
ריכוז גבוה של בתי דירות לשימור ומערכות נופיות בעלות ערך 

היסטורי-נופי.
• קטע בשד' בן גוריון ורחובות סמוכים אליהן )פילון, מנדלסון בצד 

הדרומי, ויזל, יהל"ל, אדם הכהן, ליברמן בצד הצפוני, וכן שלמה 
המלך, אריה גור, שפינוזה(.

• כל רחוב חובבי ציון, וכל רחוב אהרונוביץ', עם התייחסות חלקית 
לרחובות בן עמי, לוריא וגליקסון.

נספח 1 סוקר את מערכת הכניסה בכללותה, מתאר כל חלל 
בנפרד )הגינה, חצר קומת העמודים, אולם המבואה(, מזהה 

מרכיבים מאפיינים קיימים, מקוריים ולא מקוריים בכל מצב, ומציע 
הערכה שימורית. הדירוג לכך הוא מ-1 ועד 3, כאשר 1 מסמל 
את הערך השימורי הגבוה ו-3 את הנמוך. בהתחלת כל רחוב 

עיקרי, מוצעת הערכה נופית של הרחוב בכללותו- איפיון רחוב- 
כדי לאפשר התייחסות אל הנוף ברמה האורבנית ולא רק ברמת 

הכניסה הבודדת.

נספח 2 – כרטיסי בית
בנספח זה חמישה מקרי מבחן, בעלי מערכת כניסה ייחודית 
מבחינה נופית, להם הומצא "כרטיס בית", כמפורט בהמשך:

• בית ג'ורג' גוטרמן בשדרות בן גוריון 81 )1939( – נבחר בשל 

ייחוד פינת הישיבה בקומת העמודים, המפנה הדרומי ומשחק 
ההשתקפות הקריא עד היום.

• בית יוסף גלילי ברחוב חובבי ציון 63 )1935-6( – נבחר בהיותו 
צורת מעבר בין הסגנון הבינלאומי ה"מקומי המוקדם" לבין 

"המקומי המאוחר". כאן המערכת דו-חללית, ללא אולם מבואה, 
עם קומת עמודים פתוחה וצדדית.

• בית אפרים סגל, ברחוב מנדלסון 3, פינת פילון 1 )1939( – 
מערכת כניסה פינתית, עם שביל כניסה מעוקל, מגוון מרקמים 

בנוף הקשיח והצמחי.
• בית אריה פריד, בשדרות ח"ן 15 )1939(– אחת המערכות 

היפות בשד' ח"ן, בקומת העמודים עושר תצורות גנניות, המשולב 
בעושר עיצובי ומרקמי באולם המבואה, בו משחק השתקפויות 
החללים החיצוניים לתוך הבנין הוא בין הנבחרים בעיר הלבנה.

• בית אושרוביץ' ברחוב ויזל 5, פינת יהל"ל 8 )1944-6(– דוגמה 
מאוחרת, לה נמצא תיעוד לתכנית צמחיה.

נספח 3 – הצמחיה
נספח זה מתחלק לשני חלקים: 

• חלק 1 מציג את הצמחיה ההיסטורית, על סמך ניתוח קטלוגי 
של משתלות משנות השלושים והארבעים למאה ה-20, ותצפיות 

שטח. הוא כולל: 

)א( נספח 3-1: רשימת הצמחיה ההיסטורית לפי סדר ה-א-ב.
)ב( נספח 3-2: רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים היסטוריים.

)ג( נספח 3-3: רשימת צמחי צל היסטוריים.
)ד( נספח 3-4: רשימת צמחים "אדריכליים" וסוקולנטיים.

• חלק 2 כולל רשימה כללית של צמחיה מומלצת לשיקום גינות 
היסטוריות במפורט, לפי סוגי צמחים:

)א( נספח 3-5: צמחיה מומלצת: עצים ושיחים.
)ב( נספח 3-6: צמחיה מומלצת: לתנאי חצי צל וצל.

)ג( נספח 3-7: צמחיה מומלצת: "אדריכלית" וסוקולנטית.

חלק 1 מדגיש את המקורות ואת נפיצות הצמח בהיצע צמחי 
הנוי הכללית של תקופה מסוימת. חלק 2 מבוסס על ממצאי חלק 

1 ואינו חופף לו לחלוטין, כיוון שיש בו התייחסות גם לאילוצים 
שונים, כגון התנהגות הצמח בפועל בגינה, שינוי בתנאי הגינה, 

פולשנות וכד'.

נספח 4 - ריצופים

נספח זה כולל סקר של ריצופי מרצפות בטון מוטבעות שנצפו 
במערכות הכניסה של בתי הדירות בעיר הלבנה. השם שניתן לכל 
דוגמת מרצפת גזור ממקום התצפית הראשונה, ועל כן הוא לגמרי 

שרירותי. במקרה ואותה הדוגמה נצפתה ביותר ממקום אחד, 
הדבר נרשם. הסקר אינו ממצה את כל הדוגמאות הקיימות, אלא 

מהווה מדגם מייצג.





נספח 1 

תיאור מערכות הכניסה כולל תצפיות על מערכות כניסה נבחרות 
בשדרות בן גוריון, שדרות ח"ן, רחוב חובבי ציון,  רחוב מנדלסון, 

רחוב פילון, רחוב יהל"ל, רחוב אדם הכהן, 
רחוב ליברמן, רחוב ויזל, רחוב יוסף אליהו, 

רחוב רוזנבאום, רחוב אהרונוביץ'

8 אפיון שדרות ח"ן   
12 סקר שדרות ח"ן   
19 סקר רחוב יוסף אליהו   
26 אפיון שדרות בן-גוריון   
28 סקר שדרות בן-גוריון   
30 אפיון רחוב פילון   
32 סקר רחוב פילון   
34 אפיון רחוב מנדלסון   
36 סקר רחוב מנדלסון   
38 אפיון רחוב ויזל   
38 סקר רחוב ויזל   
46 סקר רחוב יהל"ל   
48 סקר רחוב אדם הכהן וליברמן   
49 אפיון רחוב חובבי ציון   
50 סקר רחוב חובבי ציון   
53 אפיון רחוב אהרונוביץ'   
54 סקר רחוב אהרונוביץ'   



אפיון רחוב: 

הסבר תמונה ב' תמונה א'

שדרות ח"ן
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נספח 1 

שדרות ח"ן מחברות את כיכר הבימה לכיכר רבין, הן עורק ראשי, 
הממשיך כלפי צפון את שד' רוטשילד. אורכן של שדרות ח"ן הוא 

כ-600 מ', כשרוחב התוואי נע בין 30 ל-31 מ'. המאפיין הנופי 
הוא הפס המגונן האמצעי )רוחבו כ-13 מ'( ושני נתיבי תנועה 

לרכב )ברוחב של כ-8 מ' כל אחד(. מאחר וקיים הפרש מפלסים 
בין הנתיב המזרחי, הפונה צפונה, שהוא נמוך יותר, לבין הנתיב 

המערבי לכיוון דרום, בפועל מדובר בשני כבישים נפרדים מבחינה 
אורבנית ונופית. הפס המגונן האמצעי, לאורכו נטועה שדרת 

פיקוסים עבותה, הוא הגורם המאחד והמאפשר לפוקדים את 
המקום להרגיש כי הם נמצאים במתחם מתוכנן כיחידה.

מימין: מפה המראה את שדרות ח"ן.
משמאל: שדרות ח"ן בתצ"א.

)מפה ותצ"א מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

בקטע שבין רחוב דיזנגוף לבין רחוב הנביאים נצפה הריכוז 
המירבי של בתים ומערכות כניסה בעלי עניין היסטורי ושימורי.

בצד המערבי של השדרה - בו הכניסות האי זוגיות - נשמרו 
הגינות והחצרות בקומת העמודים בכמות ובאיכות גבוהה יחסית. 

בצד המזרחי, לעומת זאת, נשמרו הבניינים ואולמות המבואה, 
אבל מספר הגינות וקומות העמודים שנהרסו לטובת מגרש חניה 

או מתוך הזנחה, הוא רב יותר. ישנן גם מספר כניסות בעלות עניין 
היסטורי-שימורי בקטע שד' ח"ן שבין רחוב הנביאים לבין רחוב 
נצח ישראל. בהמשכן כלפי צפון, לא ניצפו כניסות בעלות עניין 
היסטורי-נופי מיוחד, אם כי קיימת המשכיות בקו גבול המגרש 
ובאופי הגינות גם בבתי דירות אלה, שנבנו שנים מאוחר יותר.

מימין: מפה המראה את שדרות ח"ן.
משמאל: שדרות ח"ן בתצ"א.

)מפה ותצ"א מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.



אפיון רחוב: 

הסבר תמונה ב' תמונה א'

שדרות ח"ן
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מימין: שדרות ח"ן במפה בק.מ. 1:500.
משמאל: שדרות ח"ן בתצ"א.

קטע השדרה שבין רח' הנביאים לנצח ישראל, בו נצפו כמה 
מערכות כניסה בעלות עניין שימורי.

יההה
)מפה ותצ"א מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

מימין: התחלת שדרות חן בקצה הדרומי, בהצטלבות עם רחוב 
דיזנגוף, לאחר השיקום של כיכר הבימה וגן יעקב, שכלל חיבור 
ברור יותר בין הכיכר להתחלת שדרות ח"ן )צילומים ע. סגרה, 

.)2013

משמאל: הפס האמצעי בשדרות ח"ן הוא גינה ליניארית, בה 
הולכי רגל ורוכבי אופניים עוברים ומשתהים, כשהם נהנים מצילם 

של פיקוסי השדרה )צילומים ע. סגרה, 2012(.



אפיון רחוב: 

הסבר תמונה ב' תמונה א'

שדרות ח"ן

10   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 

מימין: מרכז השדרה מאפשר להביט בקו החזית של הרחוב, 
בבתים ובגינותיהם. 

משמאל: ההצטלבות בין שד' ח"ן לרחוב השופטים.

מערכות הכניסה בצד הזוגי של שדרות ח"ן נפרצו והפכו למגרשי 
חניה: הגינות נמחקו וחלק מקומת העמודים נפגע.

מימין: השדרה, כפי שהיא נראית מחצר שדרות ח"ן 10.
)צילומים ע. סגרה, 2013(.

משמאל: השטח הפתוח בשד' ח"ן 14.
)צילומים ע. סגרה, 2013(.



אפיון רחוב: 

הסבר תמונה ב' תמונה א'

שדרות ח"ן
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מימין: מבט מחדר המדרגות אל קומת העמודים הפתוחה בכיוון 
הגינה הצדדית בשד' ח"ן 3.
)צילומים ע. סגרה, 2014(. 

משמאל: מבט מצפון לכיוון דרום בקומת העמודים בשד' ח"ן 5. 
)צילומים ע. סגרה, 2014(. 

מימין: קומת העמודים בשד' ח"ן 25, פינת השופטים 18. 
)צילומים ע. סגרה, 2012(.

משמאל: החלונות בחדר המדרגות בשד' ח"ן 13 הם עדות לפאר 
מערכת הכניסה המקורית. היום השטח הפתוח הפך למגרש 

חניה.
)צילומים ע. סגרה, 2011ׁׂׂׂׂׂ(. 



ערך עיצובי - שימורי של מערכת הכניסה

סקר רחוב:

מערכת הכניסהמצב הישמרותמאפיינים אדריכליים דירוג כניסה רחוב

שדרות ח"ן

12   ד"ר עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 

הערך השימורי טמון בעיקר במיקום המיוחד 
של המבנה בהתחלת שד' ח"ן ובמפנה לרחוב 

דיזנגוף מול כיכר הבימה, ולכן הוא חשוב 
כחלק ממקבץ ובכך שהוא שומר על החלוקה 

המרחבית הבסיסית.

הערך השימורי נמצא בעיקר בייחודיות 
מערכת הכניסה, הממזגת את קומת העמודים 

עם אולם המבואה והמדרגות, כולל חדר 
מדרגות מעוצב בכל קומה כהמשך של קומת 

העמודים. השטחים המגוננים הצדדיים, בעיקר 
הצפוני, בעלי חשיבות יוצאת דופן בשדרה. 
מערכת כניסה זו דומה לתצורה שנצפתה 

בכניסה הצדדית הפתוחה בחובבי ציון 63. 
ייחוד הכניסה נובע כנראה מהיעוד המקורי 

של הבנין כבית מלון. מצב ההישמרות הכללי 
הוא לא טוב וגורע מהערך השימורי, אך הערך 

ההיסטורי גבוה. פוטנציאל לשיקום.

חשיבות עצובית ושימורית גבוהה בשל 
עושר התצורות ומצבן הטוב, בעיקר בקומת 

העמודים ובאולם המבואה. קה"ע תוכננה 
כחצר מגוננת באופן מובהק.

חזית ראשית לכיוון רח' דיזנגוף. מצב 
הישמרות כללי לא היה טוב, אך המערכת 

המרחבית בכללותה נשמרה, לה קומת 
עמודים פתוחה וגדולה, המגשרת בין שני 

אגפים של הבנין שאינם על עמודים. לכיוון שד' 
ח"ן אין ק"ע, אלא ק"ק מוגבהת עם מדרגות, 

המובילות לרחבה חשופה ולכניסה לאולם 
המבואה. בקומת העמודים לכיוון דיזנגוף 

שבילי אבן גיר מקוריים בהנחה פראית. הגינה 
שוקמה במסגרת שיקום הבנין בשנת 2014.

השטח המגונן )החזיתי(: כיום מרוצף בבלוקים 
משתלבים. השה"מ הצדדי-צפוני: ערוגה 

מוגבהת מחופה בסלעי כורכר ומשטח אבן 
גיר בהנחה פראית, שביל על שני מפלסים, 

ערוגות כורכר ובוגנוויליות כגדר חיה צדדית. 
השטח המגונן הצדדי היה מרכיב עיקרי 

בעבר. הגרז' הפך לחנות. קומת העמודים: 
פתוחה ומטמיעה לתוכה את תפקיד אולם 

המבואה, נמשכת לתוך חדר המדרגות ובכל 
קומה שלושה עמודים צדדיים לכיוון צפון על 

מסד עם תוספת מאוחרת של אדניות. קרצפוץ 
על הקיר הדרומי בקה"ע דמוי לוחות אבן. 
שרידי תיבות דאר מקוריות בין החדשות. 

גרם מדרגות מטראצו אלגנטי עם חיפוי קירות 
באריחי קרמיקה בתכלת-אפור. בכל קומה 

ריצוף טראצו דמוי שטיח וחלון סרט, המשקיף 
אל הגן הצפוני. מרבית דלתות הכניסה לדירות 

מקוריות, מופרדות זמ"ז ע"י לוח עץ. גופי 
תאורה וחלק מהפעמונים מקוריים. מושב עץ 

משולש ליד כניסה מס' 5. 

השטח המגונן: גדר בנויה מעליה משוכת 
מתכת ושער קטן כפול. גדר חיה מהיביסקוס 

סיני ושני פיקוסי שער הפכו לעצים בעלי 
נוף פתוח, לפנים היו גזומים. שביל מרוצף 

מרצפות בטון מוטבעות, עם ריצוף שונה 
האחד מהשני במקום שטיח לניקוי נעליים. 

כללי: לא טוב-בינוני. השטח 
המגונן: לא טוב לכיוון 

דיזנגוף, בינוני לכיוון שד' ח"ן. 
קומת העמודים: לא טוב עד 

בינוני. אולם המבואה: בינוני. 
מצב בשנת 2011 ו-2102. 
ב-2013-4 עבר שיקום. כל 
האזורים כעת במצב בינוי-

טוב.

כללי: לא טוב, בייחוד בחזית 
הבנין. השטח המגונן: נמחק 
לחלוטין בחזית, מלבד אחד 
מפיקוסי השער, שגדל לעץ 

בעל מימדים. קומת העמודים 
ואולם המבואה מחוברים: לא 

טוב- בינוני. 

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוני. קומת 

העמודים: טוב.
אולם המבואה: טוב.

1
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ח"ן 

ח"ן

3

2

1

בית קירשנבאום: מערכת 
תלת -חללית פינתית, כניסה 

ראשית לכיוון דיזנגוף, 
משנית לכיוון שד' ח"ן. 

קומת העמודים מגשרת בין 
שני אגפי הבנין שאינם על 

עמודים.

בית יוסף וולניש: מערכת 
כניסה חזיתית צדדית, לה 

קומת עמודים ואולם מבואה 
המתמזגים לאחד, כשמערכת 

הכניסה נמשכת לאורך 
המדרגות ובכל קומה.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית באיכות גבוהה.
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שפת השביל רחבה מאבן גיר בהנחה פראית. 
צמחית צל, ובצד הדרומי עץ תות ושריד 

פלפלון דמוי אלה. ליד כניסת השירות שביל 
טראצו מאריחי בטון צבעוני בדוגמת שחמט. 

קומת העמודים: עמודים בעלי חתך מלבני 
מחופים בלוחות שיש. שתי ערוגות גזורות 
עגולות בריצוף אבן בהנחה פראית. תיבות 
דאר מקוריות. קיר מגן בצד הצפוני. ערוגה 

מלבנית לאורך הקיר מתחת לאלמנט מלבני 
בתוך הקיר. שער כפול במסגרת עץ עם 

זכוכיות מקוריות. במת טראצו המובילה לתוך 
הבנין, לצידה כדור אבן טרוורטין לעיטור. אולם 

המבואה: מורכב משני אולמות, אחד גדול 
בכניסה ואחד קטן מונמך. שני חלונות גדולים 

משקיפים אל הגינה לכיוון מזרח ודרום. אדן 
חלון פנימי לישיבה. ריצוף טראצו, מרצפות 

20x20 ערוכות ב-4x5 עם פס שחור סביבן. 
מראה, יתכן שאינה מקורית. חיפוי שיש על 

 ,20x20 הקירות. חיפוי אריחי קרמיקה צהובה
על קירות חדר המדרגות, מדרגות טראצו, 

מעקה עץ.

ריצוף שביל הכניסה לא מקורי. השטח 
המגונן, שהיה ייחודי, נהרס בחלקו הדרומי 

והפך למגרש חניה. השביל הצדדי עבר תכנון 
מחדש. קיימים עץ תות, עץ מנדרינה ועץ 

אשכולית, עצי פיטספורום יפני ודקל קנרי. 
אין הפרדה ברורה בין הפרטי לציבורי. קומת 

העמודים: ריצוף משובח מאריחי טראצו, 
בצבעים שחור, אפור ולבן, השביל מוביל 

לכניסה לבנין ויוצר רחבה איכותית. מסלעת 
כורכר לא מעובד הכילה מזרקה וערוגות, 

בצד הדרומי. שער ותיבות דאר לא מקוריים. 
קיר מחופה באריחים בצבע תכלת אפור. 

הגרז' הפך לדירה. ערוגה סתומה בעלת שפה 
מחופה בכורכר. אולם המבואה: לא קיים, חדר 

מדרגות פשוט.

)המשך(

נמצא בעיקר באיכות קומת העמודים ובערך 
ההיסטורי של הגינה שנהרסה, בה היה 

משטח מרוצף בהנחה פראית עם צמחיה 
היוצאת מבין הפוגות.

5
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1

כללי: בינוני. השטח המגונן: 2
לא טוב - בינוני. קומת 
העמודים: טוב. אולם 

המבואה: בינוני

בית שליט וינשטוק: מערכת 
כניסה תלת-חללית חזיתית.
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נספח 1 

דוגמה מאוחרת, שכללה פיתוח שטח נרחב, 
עברה שינויים מהותיים בשנת 1976. הערך 

השימורי טמון בעיקר בשמירת המערכת 
המרחבית הכוללת וכחלק ממקבץ בתי הדירות 

בשדרה.

ערך שימורי טמון בעיקר בממשק עם הרחוב 
ובהיות הבנין שייך לסגנון הבינלאומי "המקומי 

המוקדם", עם תפישה נופית שונה משאר 
גינות המבואה בשדרה.

ערך שימורי טמון באלמנטים הייחודים 
הנמצאים באולם המבואה ולאורך המדרגות. 

ניכר כי במקור היתה זו מערכת כניסה 
משובחת, על אף ההרס בחלקו החיצוני של 

הבנין, הנצפה היום. 

טמון בשמירה המרבית של המערכת 
המרחבית ובעושר התצורות בקומת 

העמודים. קומת העמודים עדיין בעלת אופי 
של חצר מגוננת, ובעלת איכות עיצוב גבוהה 
באולם המבואה המשמרת בצורה טובה את 

ההשתקפות הנופית. השטח המגונן עבר 
שיקום בשנת 2011.

השטח המגונן: מצב הגינה לא טוב, חסרה 
גדר חיה. זוג פיקוסי שער גזומים. קומת 

העמודים: ריצוף אבן בהנחה פראית בשימוש 
חוזר. קומת עמודים פשוטה עם ספסל ישיבה 

מאבן. אולם המבואה: קטן ופשוט.

השטח המגונן: גינה חזיתית קטנה בעלת גדר 
היביסקוס סיני. שער פיקוסים גזום. שביל 

צדדי, לאורכו ערוגה דרומית משופעת ומעליה 
מסלעת כורכר. קומת העמודים: אין. אולם 

מבואה: פשוט, תיבות דאר מקוריות ממתכת. 
שביל וריצוף אה"מ מטראצו.

השטח המגונן: הפך למגרש חניה. קומת 
העמודים: ריצוף אבן גיר בהנחה פראית 
באיכות לא גבוהה. תיבות דאר ממתכת 

מקוריות. אולם המבואה: מחולק לשני 
מרחבים, מעבר מאחד לשני דרך שער קמור. 

ריצוף טראצו בלוחות גדולים. חיפוי הקירות 
באריחי קרמיקה צהובה. חלק מדלתות 

הכניסה לדירות מקורי. גופי תאורה מיוחדים 
מקוריים בצורת מנורה יפנית משושה מזכוכית 

כחולה כמעט בכל הקומות. החלונות בחדר 
המדרגות עם זכוכיות צבעוניות וגימור מיוחד 

בסגנון ארט דקו. מעקה עץ משובח. 

כללי: הממשק עם הרחוב נפגע בשל היעדר 
גדר חיה והפריצה מול הגרז'. אין שערים 

למגרש. השטח המגונן: כולל שתילת צמחי 
צל חדשה, מתאימה מבחינה היסטורית. 
קומת העמודים: מערכת עמודים כפולה, 

טיח קרצפוץ, ריצוף אבן גיר בהנחה פראית. 
בריצוף גזורות ערוגות עגולות ובריכה שהפכה 
לערוגה. ערוגה מלבנית מוארכת מחוץ לחלון 
אה"מ. במת טראצו מוגבהת מובילה לאולם 
המבואה: שער במסגרת עץ מקורית. קירות 

מחופים בלוחות שיש לבן אפור, שני סוגי 
ריצוף, אחד מקורי )מרצפות טראצו ממוסגרות 
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1

כללי: לא טוב - בינוני. 
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים: בינוני. אולם 
המבואה: בינוני. 

כללי: טוב. שטח מגונן: 
בינוי-טוב. אולם המבואה: 

בינוי-טוב. 

כללי: לא טוב. השטח המגונן: 
לא קיים. קומת העמודים: 

לא טוב. אולם המבואה 
והמדרגות: בינוי-טוב.

כללי: בינוי-טוב. השטח 
המגונן: בינוני. קומת 

העמודים: בינוי-טוב. אולם 
המבואה: טוב.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית.

בית ברק ומיוחס: מערכת 
כניסה ללא קומת עמודים, 

הכוללת גינה חזיתית, שביל 
צדדי, אולם מבואה צנוע.

בית כהן ופרידמן: מערכת 
כניסה תלת -חללית חזיתית.

מערכת כניסה תלת -חללית 
חזיתית, עם גרז' לרכב בודד 

בצד הצפוני.
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בפס שחור(, חלון פינתי וחלון חזיתי, שתי 
מראות גדולות. 

מערכת ששונתה באופן משמעותי. השטח 
המגונן: מטופח עם צמחיה אופיינית לצל 

)היסטורית ועכשווית(, ושיח קריסה גדולת 
פרחים מקורי. ריצוף השביל מאקרשטיין, עם 

שפה מאבן גיר. קומת העמודים: ריצוף אבן 
גיר בהנחה פראית. אולם מבואה: פשוט, עם 

שער במסגרת עץ מקורית, ריצוף טראצו.

החזית הצפונית שרויה תמיד בצל ואילו החזית 
לכיוון שד' ח"ן נהנית מהשמש בבוקר. השטח 
המגונן: מטופח וברמת תחזוקה גבוהה, ללא 
כל קשר עם השטח המגונן ההיסטורי. קומת 

עמודים: מאד צרה. עמודים מחופים בטיח 
קרצפוץ. אולם מבואה: מחודש ומפואר, מגרשי 
חניה ע"ח קומת העמודים בצד רחוב הנביאים. 

מערכת כניסה מרשימה בשל גודלה שומרת 
על החלוקה המרחבית המקורית. השטח 
המגונן: במצב אחזקה טוב, אך אבדו לו 

המאפיינים המקוריים בעקבות השיפוץ. קומת 
העמודים: עמודים עם קנלורות. אין עניין מיוחד 
בקומת העמודים. אולם המבואה: מפואר לכיוון 

רחוב הנביאים. 

שביל ראשי מרוצף בגרנוליט. השטח המגונן: 
החלק הדרומי נמחק והותיר מקום למגרש 

חניה ומחסום. החלק הצפוני במצב טוב. 
גדר בנויה עם נסיגה מעוגלת בכניסה. קומת 

העמודים: בעלת מערכת עמודים כפולה, 
עם ריצוף מרצפות בטון מוטבעות, בריכה 

עגולה שהפכה לערוגה וערוגות מקוריות. טיח 
שטיינפוץ מחולק למדורים וחלונות עגולים עם 

סורגים. תיבות דאר חדשות. אולם המבואה 
וגרם מדרגות: קטן, אך מעוצב בתכנון קפדני 

)המשך( 

טמון בשילוב המוצלח עם מערך הרחוב, 
חזות וטיפוח השטח המגונן ברוח היסטורית, 

ולמרות שניכרת גם שתילה מאוחרת יותר.

טמון בעיקר ברמת התחזוקה של פעולת 
החידוש ושמירה על המערכת המרחבית 

הבסיסית.

טמון בעיקר בממשק עם הרחוב ובשמירה 
הבסיסית של החלוקה המרחבית. המכלול 

עבר שיפוץ לפני מספר שנים והשטח המגונן 
שונה לגמרי.

טמון בעושר התצורות באולם המבואה 
ובקומת העמודים.
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ח"ן

ח"ן

ח"ן, פינת 
הנביאים 28

ח"ן, פינת 
הנביאים 25

שד' ח"ן

1

3

2

2

2

כללי: טוב. השטח המגונן: 
טוב. קומת העמודים: בינוני-

טוב. אולם המבואה: טוב.

כללי: טוב. השטח המגונן: 
טוב. קומת העמודים: טוב. 
אולם המבואה: טוב. מצב 

התחזוקה בעקבות השיפוץ 
עלה באופן משמעותי, 
אך הגינה המחודשת 

אינה תואמת את הרוח 
ההיסטורית.

כללי: בינוני. השטח המגונן: 
בינוני. קומת העמודים: בינוני. 

אולם המבואה: בינוני. עבר 
שיקום בשנת 2009.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב עד 

בינוני.
קומת העמודים: בינוי-טוב.

אולם המבואה: טוב.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית, בעלת קומת עמודים 

גדולה מאד. הבנין עבר 
שינויים.

מערכת כניסה תלת-חללית 
פינתית, כניסה ראשית 

מרחוב הנביאים.

מערכת כניסה תלת-חללית 
פינתית, כניסה ראשית 

מהנביאים, הכניסה משד' ח"ן 
על מפלס גבוה יותר יחסית 

לרחוב.

מערכת תלת-חללית חזיתית.
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עם ריצוף טראצו עדין, ריהוט עץ ומעקה 
מקוריים, פינות ישיבה לאורך גרם המדרגות. 

כללי: מגוון סוגי טיח על חזית המבנה, 
העמודים, וקירות קומת העמודים. שביל כניסה 
ישר מרוצף במרצפות בטון מוטבעות בדוגמת 

וופל. השטח המגונן: גדר חיה ופיקוסי שער 
במצב טוב, גדר בוגנוויליה צדדית עבותה, 

וושינגטוניה כעץ סימון. קומת העמודים: 
עמודים בעלי חתך עגול המחופים בקרצפוץ. 

קירות בטיח שטייפוץ המחולק למדורים דמויי 
לוחות אבן. ריצוף אבן גיר בהנחה פראית. גרז' 

לרכב אחד עם דלת מקורית. ערוגה עגולה 
שתולה. ת"ד ושער לא מקוריים. פינת ישיבה 
לכיוון השופטים, חלון עם מסגרת עץ וזכוכית 
מקוריים. אולם המבואה: דלתות עץ מקוריות 

ואינטרקום, גופי תאורה מקוריים.

ניכר כי בעבר היתה כאן מערכת כניסה 
מפוארת, שנהרסה בחלקה הגדול. השטח 

המגונן: נמחק והפך למגרש חניה. קומת 
העמודים: במצב לא טוב, טיח קרצפוץ על 

הקירות. אולם המבואה: מוסט לכיוון דיזנגוף, 
שלוש מדרגות מפרידות בין שני חללים 

גדולים. קירותיו מחופים לוחות אבן. מרוצף 
במרצפות טראצו בצבע חום אדמדם בהיר 

)0.20 × 0.20 מ'( ערוכות בקבוצות של 40 
)8 ×5( עם פס חום כהה מאבן סביבן. ארבעה 

חלונות מלבניים מקבילים לכיוון דיזנגוף. 
שרידי אינטרקום מתכת פנימי.

ניכר כי בעבר היתה כאן מערכת כניסה 
מפוארת, שנהרסה בחלק המגונן ונפגעה 
בקומת העמודים בעקבות שיקום לא נכון, 

אבל היא עדיין קריאה חלקית. השטח המגונן: 
נמחק והפך למגרש חניה. קומת העמודים: על 
שני מפלסים, שביל ממרצפות בטון מוטבעות, 
ובמה ליד כניסה מאריחי טראצו. משחקי טיח 

)המשך(

טמון בשמירה על המערכת בשלמותה, במגוון 
הצורות בכל אזורי המערכת ובאיכות העיצוב 

באולם המבואה.

טמון בעמדתו הפינתית ובאיכות התכנונית של 
המבנה ואולם המבואה, על אף המצב הרעוע 

של המערכת החיצונית.

טמון באיכות האדריכלית הכללית, באיכות 
אולם המבואה ושרידי קומת העמודים.

23

25

2

4

ח"ן

ח"ן, פינת 
השופטים 13

ח"ן, פינת 
דיזנגוף 12 

ח"ן 

2

1

3

3

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוי-טוב. 

קומת העמודים: טוב. אולם 
המבואה: בינוי-טוב. 

כללי: לא טוב עד בינוני. 
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים: לא טוב עד 
בינוני. אולם המבואה: בינוני.

כללי: לא טוב עד בינוני. 
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים: לא טוב עד 
בינוני. 

אולם המבואה: בינוי-טוב.

בית בורנשטיין: מערכת 
כניסה תלת-חללית פינתית, 

כניסה ראשית משד' ח"ן. 

בית קליימן: מערכת כניסה 
תלת-חללית פינתית, כניסה 

ראשית משד' ח"ן, חלונות 
או"מ ומדרגות לכיוון דיזנגוף.

בית חורושצנסקי: מערכת 
כניסה תלת-חללית חזיתית. 
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קרצפוץ מסורק דמויי לוחות אבן על הקירות 
ועל העמודים. תיבות דאר מקוריות מעץ. שער 

מעץ מקורי עם פירזול מתכת מאוחר יותר. 
ערוגות מקוריות ליד הקיר ובריכה מרובעת 

שהפכה לערוגה, בעלת שפת אבן גיר.

השטח המגונן: זוג פיקוסים גזומים יוצרים 
שער ירוק, גינה צדדית שקועה גדולת מימדים, 

עם טרסות וסלעי כורכר. שתילה וותיקה 
משולבת בחדשה יחסית, רמפה ומדרגות 

המובילות למפלסים השונים בצדדים.
אולם המבואה: קטן וצנוע. 

השטח המגונן: כניסה צדדית לאורך הצד 
הדרומי של הבנין. שביל מגונן במפלס נמוך 

יותר )שלוש מדרגות( גם בצד הדרומי. בחזית 
המבנה שטח מגונן המחולק לערוגות עם 

שוליים מחופים בחלקיקי כורכר. אין צמחיה 
בגינה החזיתית. אולם המבואה: ללא שער, 

במפלס שלוש מדרגות יותר גבוהות מהשביל, 
עם תפנית 90° לכיוון גרם המדרגות. צר 

וארוך עם קיר מעוגל. מדרגות טראצו ומעקות 
מתכת. 

דוגמה מאוחרת למערכת מבואה של בנין 
מיוחד מהסגנון הבינלאומי "המקומי המאוחר", 

עם חלונות סרט במרפסות ועמודים עם 
קניקולציה. חזית עם טיח וואשפוץ. השטח 
המגונן: שביל ישר עם מרצפות טרצו בצבע 

בייז. קומת העמודים: מרוצפת בריצוף טרצו 
דמוי אבן בהנחה פראית. גומחות גזורות 

בריצוף, עמודים בעלי חתך מרובע כפולים. 
ספסל ישיבה. אולם המבואה: פשוט, שער 
ברזל מעוטר, גומחות בקיר, חיפוי אבן על 

הקירות.

)המשך(

טמון באיכות הנופית של הגינה השקועה. 
כניסה צדדית לבנין בסגנון הבנילאומי "המקומי 

המוקדם", ללא קומת עמודים.

טמון באיכות האדריכלית ובמצב ההישמרות 
הכללי של מערכת הכניסה.

טמון באיכות העיצובית הכללית ובהיותו 
דוגמה מאוחרת למערכת תלת -חללית.

4

6

8

12

ח"ן

ח"ן 

ח"ן 

ח"ן

3

2

3

3

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוי-טוב. 

קומת העמודים: אין.
 אולם המבואה: קטן.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוני.

אולם המבואה: בינוי-טוב.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: לא טוב עד 

בינוני.
קומת העמודים: בינוי-טוב. 

אולם המבואה: טוב.

בית מפעל הבתים 
המשותפים בע"מ )בית 

שיין(: מערכת כניסה צדדית, 
עם גינה בחזית הבנין על 
שני מפלסים היוצרת גינה 

שקועה.

בית חורושצנסקי: מערכת 
כניסה צדדית בבנין בסגנון 

הבינלאומי "המקומי 
המוקדם", ללא קומת 

העמודים.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית עם קומת עמודים 

רחבה, בעלת אופי של חצר 
מגוננת. 
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במקור הייתה זו דוגמה מענינת. היום מרבית 
השטח המגונן ורחבת קומת העמודים הרוסים, 

מלבד מערכת העמודים הכפולה המעוטרת 
בטיח קרצפוץ מסורק, דמוי לוחות אבן. המפגע 

העיקרי הוא העלמות ההפרדה בין השטח 
הפנימי לציבורי עם ניצול השטח כמגרש 

חניה. השביל הישר בעל ריצוף מרצפות בטון 
מוטבעות משופשף מאד. 

המערכת עברה שיקום בשנים האחרונות, 
שהביא למצב תחזוקה כללי טוב, אבל השיקום 

היה הרסני לגינה ההיסטורית. במקומה גינה 
עכשווית, הכוללת תוספת גן יפני בחלל הפונה 

לשד' ח"ן.

דוגמה מאוחרת לפיה קומת העמודים ואולם 
המבואה מתמזגים. ריצוף באבן גיר בהנחה 

פראית. הפרש של שלוש מדרגות במפלס בין 
השטח המגונן לקומת העמודים.

טמון בעיקר בערך המערכת במקבץ, באיכות 
האדריכלית של הבנין ובכך שנמצאה תכנית 

הגינה המקורית.

טמון במערכת המרחבית הכללית ובאיכות 
הבנין.

טמון בשמירת המערכת הבסיסית ובממשק 
עם הרחוב.

14

16

20

ח"ן 

ח"ן, פינת 
הנביאים 28

ח"ן

3

3

3

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב.

קומת העמודים: לא טוב עד 
בינוני.

אולם המבואה: בינוני.

כללי: טוב.
השטח המגונן: טוב.

קומת העמודים: טוב.
אולם המבואה: טוב

כללי: בינוי-טוב. השטח 
המגונן: בינוי-טוב. קומת 

העמודים: בינוי-טוב. אולם 
המבואה: מתמזג עם קומת 

העמודים.

בית אושרוביץ: מערכת 
כניסה תלת-חללית חזיתית.

מערכת כניסה תלת-חללית, 
בה קומת העמודים כה צרה, 

עד כדי העלמות.

 

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית.
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הפרה מוחלטת של הממשק עם הרחוב לכיוון 
יוסף אליהו, ממשק במצב סביר לכיוון דיזנגוף. 

השטח המגונן: הפך כולו למגרש חניה. שביל 
כניסה מעוקל מרוצף באבן גיר בהנחה פראית. 

קומת העמודים: בחלקה שורדת ובחלקה 
תפוסה ע"י קיר מגן ובתוכו דירה. משטח 

מרוצף וערוגה מוגבהת מוקפת ע"י שפת אבן 
שכבות. קיר קה"ע מצופה טיח גס המחולק 
למדורים דמויי לוחות אבן. אולם המבואה: 

ניכר בו הדר מקורי. נישה עם חלק עליון 
 )30x30( בצורת קשת, ריצוף באריחי טראצו
דמויי שיש. חיפוי קירות בטראצו דמוי לוחות 

שיש. מראה שקועה בקיר. גרם מדרגות מוסט 
ב-90° יחסית לכיוון הכניסה. מעקה עץ עם 

פרזול. 

המבנה במפלס גבוה יותר מיוסף אליהו 6, 
קיר תומך לכיוון רחוב רוזנבאום. השטח 

המגונן: בחלקו לכיוון יוסף אליהו הפך למגרש 
חניה פרוץ ללא הגדרת קו ההפרדה בינו 

לשטח הציבורי. גדר מתכת, חסרה גדר חיה. 
שער פיקוסים גזומים במצב בינוני. אקסמפלר 
קתרוסית מרובעת, אגבה אמריקנית מכחילה, 

ציפור גן עדן גדולה. לכיוון רוזנבאום דקל 
קנרי. קומת העמודים: שביל רחב מרוצף באבן 

גיר בצורת אריחים מלבניים בגדלים שונים 
ותוספת ריצוף חדש. דלת השער ותיבות דאר 

חדשות. לכיוון רוזנבאום, מדרגה עם קיר תומך 
מכורכר, ריצוף חדש. אולם המבואה: במצב 
הישמרות טוב מאד. מרוצף באריחי טראצו 
)40x40( המכילים חתיכות אבן גדולות עם 

פסים כהים צרים. גרם מדרגות מוסט ב-90° 
יחסית לכיוון הכניסה. חלון גדול לכיוון מזרח, 
אדן חלון רחב מעליו מונחים ספרים. ותמונות 

על הקירות יוצרים אווירה ביתית ומטופחת. 

ערך עיצובי-שימורי כחלק ממערכת השייכת 
למבנה לשימור. שיקום הממשק עם רחוב יוסף 

אליהו ישדרג את מראה הרחוב כולו.

טמון בעיקר בעושר תצורות בתוך אולם 
המבואה ובקומת העמודים, המעידים על 

מערכת כניסה מקורית יוקרתית.

ערך עיצובי שימורי טמון במצב ההישמרות 
הטובה של אולם המבואה.

יוסף אליהו, 
דיזנגוף 10

יוסף אליהו, 
דיזנגוף 8

יוסף אליהו, 
פינת 

רוזנבאום 2

3

3

3

1

2

4

כללי: לא טוב.

כללי: לא טוב. השטח המגונן: 
לא טוב. קומת העמודים: 
לא טוב עד בינוני. אולם 

המבואה: בינוני.

כללי: בינוני. השטח המגונן: 
לא טוב עד בינוני. קומת 

העמודים: לא טוב עד בינוני. 
אולם המבואה: טוב.

בית חברת "תלי" )ד. כרמי, 
1936(: מערכת כניסה תלת-

חללית פינתית.

בית יצחק וצילי בלקני: 
מערכת כניסה תלת-חללית 

חזיתית.

מערכת כניסה תלת-חללית 
פינתית, הכניסה הראשית 

מרחוב יוסף אליהו.
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השטח המגונן: זוג פיקוסים גזומים במצב 
רעוע לצד הכניסה מהרחוב. שביל ישר מרוצף 

באריחי בטון מוטבע. קומת העמודים: ללא 
אלמנטים מקוריים. אולם מבואה: קטן עם 

שער מתכת.

השטח המגונן: לכיוון יוסף אליהו גדר חיה 
לא מקורית ושטח מחופה בטוף הגולן. לכיוון 

רוזנבאום: שריד גדר חיה מקורית מפיקוס 
השדרות ומדשאה. קומת העמודים: לכיוון יוסף 

אליהו ריצוף לא מקורי וצמחיה דלילה. לכיוון 
רוזנבאום: שביל מרוצף באבן גיר אדמדמה 

בהנחה פראית, שער מקורי גדול במסגרת עץ. 
תיבות דאר ושרידי אינטרקום מתכת מקוריים. 

אולם המבואה: עיצוב ייחודי, שני חללים על 
שני מפלסים נפרדים, התחתון בעל אבסיס 

מעוגל, והמפלס העליון מוביל למדרגות מעוטר 
בציור, החלון לכיוון יוסף אליהו. גרם מדרגות 
פונה לכיוון יוסף אליהו, מוסט ב 90° יחסית 
לכניסה הראשית. באריחי טראצו המכילים 

חלקיקי אבן גדולים )40x40(. מדרגות 
מטראצו עדין, מעקה מפורזל. ערוגה פנימית. 

בכל קומה חלון עם זכוכית מקורית. גופי 
תאורה לא מקוריים. 

השטח המגונן: מרביתו הפך לגינה פרטית, 
כולל גדר חיה מדורנטה ועץ פיקוס גומי גדול. 

שביל צדדי מעוקל וערוגה מוגבהת. אולם 
המבואה: הפך לדירה.

שביל ישר מאבן בהירה בהנחה פראית, 
הנמשך לתוך אולם המבואה. השטח המגונן: 

גדר חיה מעפרית הכף, פלפלון בכות, דבוקית 
מעוצה, עץ מנדרינות, יוקה, טויה, היביסקוס 
סיני. קומת העמודים: סדרת עמודים כפולה, 

שתילת צמחי צל חדשים. אולם המבואה: בעל 
חלון גדול, דלת שער ותיבות דאר לא מקוריות. 

בעיקר טמון בשמירת המערכת המרחבית 
הבסיסית וקו המתאר עם הרחוב.

טמון בעיקר בעושר תצורות שעדיין קריאות, 
על אף מצב ההישמרות הרעוע. פוטנציאל 

שיקום לכל המערכת, בעיקר חשוב לשקם את 
הממשק עם הרחוב.

בעיקר טמון בשמירת המערכת המרחבית 
הבסיסית וקו המתאר עם הרחוב.

ערך שימורי טמון בעיקר במצב ההישמרות 
הטוב יחסית אם כי זו דוגמה מאוחרת. זה 

תורם לשימור קו המיתאר בין המגרשים 
הפרטיים לרחוב.

כללי: לא טוב עד בינוני. 
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים: לא טוב. 
אולם המבואה: בינוני.

כללי: בינוני. השטח המגונן: 
לא טוב עד בינוני. קומת 

העמודים: בינוני. אולם 
המבואה: בינוני.

כללי: לא טוב. השטח המגונן: 
לא טוב. קומת העמודים: לא 
טוב. אולם המבואה: לא טוב.

כללי: בינוי-טוב. השטח 
המגונן: בינוני. קומת 
העמודים: טוב. אולם 

המבואה: בינוי-טוב.

מערכת כניסה תלת -חללית 
חזיתית.

בית רויטמן- ורשבסקי- סולני 
)ד. כרמי, צ. ברק, 1939(: 
מערכת כניסה תלת-חללית 

פינתית. כניסה ראשית 
מרוזנבאום 1. 

מערכת כניסה חזיתית 
הכוללת שטח מגונן ואולם 

מבואה, ללא קומת עמודים. 
השטח המגונן בעל פוטנציאל 

לשיקום.

מערכת כניסה תלת-חללית, 
חזיתית.

יוסף אליהו

יוסף אליהו, 
פינת רוזנבאום 

1

יוסף אליהו

יוסף אליהו

3

2

3

3

5

6

7

8
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קירות מחופים בלוחות אבן.

השטח המגונן: נמחק בחלקו ע"י מגרש חניה 
ובחלקו במצב בינוני. קומת העמודים: חלק 

מריצוף אבן הגיר בהנחה הפראית מקורי. וגם 
ערוגה עגולה שהיתה לבריכת דגים, שפתה 
מחופה בחלקיקי כורכר. צמחי צל מתאימים. 

ריצוף השביל הראשי הישר מודרני, תיבות 
הדאר חדשות. אולם המבואה: מחולק למרחב 

גדול ולמרחב קטן. בגדול עמוד, שני חלונות 
עם מסגרת עץ המחלקת אותו למלבנים צרים. 
דלת שער מקורית במסגרת עץ. אדן החלונות 
מטראצו שחור דמוי שיש. ריצוף אריחי טראצו 

40 ×40 עם פס שחור. מעקה עץ ומתכת. 
מקום למראה חסרה. 

שביל הכניסה ישר, בחלקו מאריחי טראצו 
פשוטים ובחלקו מרוצף במרצפות בטון 

מוטבעות. השטח המגונן: מופר לחלוטין, עם 
הכנסת אלמנטים זרים כגון טוף הגולן וחלוקי 
נחל. קומת העמודים: בחלקה מרוצפת באבן 

גיר בהנחה פראית. אולם המבואה: במצב 
בינוי-טוב. הבנין חדש יחסית ושומר על 

החלוקה המרחבית הבסיסית.

השטח המגונן: חובק את הפינה. גדר בנויה 
אחידה וגדר חיה מעורבת המכילה טקומית 
ועפרית. לאורך הגדר הבנויה, בתוך השטח 

המגונן, ארבעה עצי קתרוסית מרובעת 
בוגרים, במקור גזומים. וכן פיטנה, הרדוף 

ושרידי גדר חיה מקריסה גדולת פרחים. קומת 
העמודים: ריצוף אבן גיר בהנחה פראית ושטח 

מגונן חדש. אולם המבואה: קטן עם מעלית.
שביל ישר מאבן גיר בהנחה פראית מתרחב 

לרחבה מתחת לקומת העמודים. עמודים 
בעלי חתך מרובע עם קרצפוף הנראה מחודש. 

השטח המגונן: גדר בנויה עם סורג מתכת 
מעליה במצב טוב. בגינה צמחייה מעורבת 

)המשך(

ערך עיצובי שימורי טמון בשמירת המערכת 
הבסיסית, על אף שהופר חלקית הממשק עם 

הרחוב ע"י הסרת הגדר החיה. ערך במגוון 
התצורות ההיסטוריות שהשתמרו באופן חלקי, 

אך עדיין קריאות.

בעיקר טמון בשמירת המערכת המרחבית 
הבסיסית.

הערך השימורי טמון בעיקר בשמירת המערכת 
המרחבית הבסיסית ובמצב ההישמרות של 

מספר אלמנטים בשטח המגונן.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוני.

קומת העמודים: בינוני.
אולם המבואה: בינוי-טוב.

כללי: לא טוב.
השטח המגונן: לא טוב.

קומת העמודים: לא טוב עד 
בינוני.

אולם המבואה: בינוני.

כללי: בינוי-טוב. השטח 
המגונן: לא טוב עד בינוני. 

אולם המבואה: בינוני.

בית ברגר-מנדלבוים: מערכת 
כניסה תלת-חללית חזיתית, 
על פני שני מפלסים בהפרש 

שלוש מדרגות.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית, על פני שני מפלסים 

)הפרש של מדרגה אחת(.

מערכת כניסה תלת-חללית, 
פינתית.כניסה ראשית מיוסף 

אליהו בלבד.

יוסף אליהו

יוסף אליהו 

יוסף אליהו

יוסף אליהו, 
פינת אלקושי 1

8

9

11

12

3

2

3

3



ערך עיצובי - שימורי של מערכת הכניסה

סקר רחוב:

מערכת הכניסהמצב הישמרותמאפיינים אדריכליים דירוג כניסה רחוב

יוסף אליהו

22   ד"ר עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 

)המשך(

טמון בעיקר במערכת השומרת על כל חלקיה 
במצב הישמרות טוב ובעיצוב המרשים באולם 

המבואה.

הערך העיצובי -שימורי טמון בשמירת 
המערכת המרחבית הכללית, בעושר תצורות 

בכל החלקים ובמצב הצמחיה בכל הגינה 
ובעיקר תחת קומת העמודים.

ערך עיצובי-שימורי: העבר המפואר ניתן 
לקריאה, על אף השינויים. המקום עשיר 

באלמנטים מעניינים. האלמנט הגורע הוא 
השטח שהפך למגרש חניה עם ריצוף חדש 

ברובה לא מקורית, הכוללת: ארוקריה, פיקוס 
השדרות, דקל קנרי, בוגנוויליאה ועוד.

קומת העמודים: תיבות דאר לא מקוריות 
עם אינטרקום מתכת כנראה מקורי. חלונות 
עגולים עם סורגים. בצד הדרומי: דירה עם 
יציאה לקה"ע. אולם המבואה: מפואר, שני 

חללים על פני שני מפלסים. שער מקורי 
מעץ וזכוכית. שער מעבר בתוך אה"מ בעל 
חלל מרכזי עם חלק עליון בצורת קשת ושני 

חלונות צדדיים. גופי תאורה מקוריים. במפלס 
התחתון: ריצוף טראצו בלוחות גדולים, במפלס 

העליון ריצוף אריחי שיש אפור בהיר 40 ×40 
עם פס כהה דק. חלון עם זכוכית מקורית )לא 
שלמה( לכיוון דרום. בבסיסה ערוגה סתומה. 

מראה שקועה בקיר במסגרת עץ. דלת צדדית 
המובילה למרתפים עם קשת עליונה. מדרגות: 
מעקה עץ משובח, דלתות עץ מקוריות בכניסה 

לדירות, ריצוף המדרגות טראצו פשוט.

השטח המגונן: זוג פיקוסי שער גזומים. גדר 
קריסה מקורית. מדשאה, צמחיית חצי צל 

טיפוסית משתילה חדשה. קומת העמודים: 
ריצוף טראצו דמוי אבן בהנחה פראית, 

ספסל ישיבה, גזרו ערוגות עגולות בריצוף 
בתוכן אצבעונית, כידונן גלילני, מגנית גדולה. 

מסלעת כורכר שתולה. אולם המבואה: קטן 
ופשוט, ריצוף אריחי טראצו עם חלקי אבן 

גדולים, חיפוי לוחות שיש על הקירות, מראה 
שקועה בקיר, מעקה המדרגות מעץ וברזל. 

שער מתכת, כנראה מקורי. אינטרקום חיצוני 
דומה להנביאים 32. תיבות דאר פנימיות 

חדשות. גופי תאורה מקוריים.

גדר בנויה מקורית עם סורג ברזל מנוסר. 
שביל ישר על שני מפלסים: ריצוף טראצו 
פשוט ליד הכניסה למתחם, ואבן גיר ליד 

המדרגות. השביל נפתח לרחבה במיפלס 

כללי: טוב.
השטח המגונן: בינוני. קומת 

העמודים: טוב.
אולם המבואה: טוב.

כללי: טוב. השטח המגונן: 
טוב. קומת העמודים: טוב. 

אולם המבואה: טוב.

כללי: בינוי-טוב.השטח 
המגונן: טוב. קומת העמודים: 

טוב. אולם המבואה: טוב.

בית קמלקין )א. מיטלמן, 
1940(: מערכת כניסה תלת-

חללית חזיתית.

מערכת תלת-חללית, חזיתית 
עם שביל ישר ועמודים בעלי 

חתך מלבני מוארך.

מערכת תלת-חללית חזיתית 
המשתרעת על פני שני 

מפלסים )שלוש מדרגות(.

יוסף אליהו, 
פינת אלקושי 1

יוסף אליהו

יוסף אליהו

יוסף אליהו
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13

14

15

3

2

1

2



סקר רחוב:

מערכת הכניסהמצב הישמרותמאפיינים אדריכלייםערך עיצובי - שימורי של מערכת הכניסה דירוג כניסה רחוב

יוסף אליהו

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   23 

 1
ח 

ספ
נ

וזרוע מיכאנית בחלק הצפוני של המגרש, 
המפר את רציפות קו המיתאר בין המדרכה 

לבין השטח הפרטי. הפגיעה היא גם נקודתית 
וגם אורבנית.

בעיקר טמון בעיצוב ובקריאות עושר המערכת. 
תצורות באולם המבואה, ובמצב הבינוי-טוב 

בכל שאר החלקים.

העליון מתחת לקה"ע כשהריצוף כאן הוא 
מרצפות בטון מוטבעות. השטח המגונן: 

אין גדר חיה, כנראה הוסרה בשיפוץ. שאר 
השטח מתוחזק, עם מדשאה. קומת העמודים: 

ערוגת צמחי צל בתוך ערוגה מלבנית גדולה 
מתחת לחלון שנגזרה בריצוף. הגינון חודש 

ואינו מקורי. העמודים בעלי חתך מרובע והם 
מחופים בלוחות אבן. טיח קרצפוץ בצורת 
נחשים אלכסוניים, מחולק למדורים דמויי 

אבן. תיבות דאר חדשות. ערוגה מוגבהת עם 
שפה מאבן גיר ועוד ערוגה הגזורה בריצוף. 

מערך זה אינו מקורי, כי במקור היתה בריכת 
דגים עגולה בחיפוי כורכר. שימוש עכשווי 

בכידונן גלילני ותלת פסי ע"פ המסורת של 
גינות המבואה. ספסל ישיבה מעץ המחליף 
את ספסל האבן המקורי ששרידיו נמצאים 

בפס המגונן הצדדי לבנין. עציץ אבן על פדסטל 
שהיה חלק ממערך שולחן אבן עגול. אולם 

המבואה: גרם מדרגות מאונך לכיוון הכניסה, 
מראה שקועה בקיר, שער מקורי מעץ וזכוכית, 
ריצוף באריחי טראצו בהירים עם פס דק כהה 

מסביב. דלתות העץ לדירות מקוריות. חיפוי 
לוחות אבן על הקירות. גופי תאורה מקוריים.

ש"מ, ק"ע וא"מ הפונים לכיוון יוסף אליהו, 
כלומר מוסטים ב-90 מעלות מכיוון הכניסה 

הראשית של רחוב הנביאים. הכניסה מרחוב 
יוסף אליהו לפחים ולפס המגונן הצדדי. 

השטח המגונן: גדר חיה מקורית מהיביסקוס 
סיני, אצבעונית. קומת העמודים: נמצאת 

במפלס גבוה בשלוש מדרגות ממפלס רחוב 
הנביאים. משטח מרוצף בטראצו דמוי אבן 
בהנחה פראית, בתוכו גזורה ערוגה עגולה 

גדולה וערוגה קטנה. ספסל אבן. אינטרקום 
מתכת השקוע בבטון מקורי. קיר קה"ע בסמוך 

לכניסה לאה"מ הוא טיח מיוחד דמוי שיש. 
אולם המבואה: פינתי עם חלון גדול לכיוון 

הנביאים והגינה, עם דלת לכיוון יוסף אליהו. 

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוני.

קומת העמודים: בינוי-טוב.
אולם המבואה: טוב.

מערכת תלת-חללית, פינתית, 
כניסה ראשית מהנביאים 

ומשנית לפחים מרחוב יוסף 
אליהו.

יוסף אליהו

יוסף אליהו, 
פינת הנביאים 
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מושב אבן פנימי עם ערוגה מרובעת. מראה 
שקועה בתוך הקיר, קיר מחופה בלוחות 

טראצו דמוי שיש. ריצוף טראצו.

השטח המגונן: שער ירוק פיקוסים גזומים. 
שער ברזל קטן מקורי. גדר בנויה מלבני בטון 

וגדר חיה מפיטוספורום. בגינה דקל תמר 
ובוגנוויליאה. קומת העמודים: המפלס גבוה 

מהשטח המגונן בשלוש מדרגות. קיר תומך. 
בקומת העמודים ערוגות שנגזרו באופן משני 

בריצוף מאבן גיר בהנחה פראית. שביל 
מעוקל. שער ותיבות דאר לא מקוריות. עמודים 
בעלי חתך מלבני. אולם מבואה: פשוט, ריצוף 

טראצו, חיפוי לוחות אבן ומראה. שתי גינות 
צדדיות.

שטח מגונן: רחב יחסית )4,5 מ'( לקומת 
העמודים הצרה )1,5 מ'(, מוזנח עם גדר חיה 

מטקומית הכף לא מקורית. הפרש מפלסים 
לכיוון מזרח, כחמש מדרגות. הגדר הבנויה, 
שמעליה סורג מתכת, מקורית ומדורגת לפי 

הפרשי המפלס. ריצוף שביל הגן אינו מקורי. 
קומת העמודים: האינטרקום ותיבות הדאר 

מעץ מקוריים. השטח המגונן מעוגל כמו 
מרפסות הבנין. בצד יוסף אליהו נסגרה קומת 
העמודים והפכה לדירה. אולם המבואה: מאד 

יפה, בעל עיצוב פשוט, בתוכו עמודים זהים 
לעמודי קומת העמודים החיצוניים. ספסל 
טראצו, כאילו חלק מקה"ע נטמע באולם 

המבואה. שער עץ וזכוכית מקורי. דלתות 
כניסה לדירות מקוריות מעץ. ריצוף אריחי 

טראצו פשוט. לאורך המדרגות, קירות מחופים 
באריחי קרמיקה צהובה. מעקה עץ ומתכת.

השטח המגונן: גינה קדמית וצדדית במצב 
שימור לא טוב, המשמרת שרידי תצורות 

גנניות ייחודיות, כגון מסלעת כורכר על 
מדרון. קומת העמודים: צרה, עם מגוון חומרי 

)המשך(

ערך עיצובי שימורי טמון בשמירת המערכת 
המרחבית הבסיסית, המשתרעת על שני 

מפלסים ועל מצב הישמרות בינוי-טוב. דוגמה 
מאוחרת.

ערך עיצובי שימורי טמון בשמירה על המערכת 
המרחבית ובעיקר באיכות עיצוב אולם 

המבואה ועושר התצורות בתוכו. 

על אף מצב ההישמרות הכללי הלא טוב של 
השטח המגונן, יש בו אלמנטים מעניינים 

וייחודיים. עיניין שימורי גם באולם המבואה.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: בינוני.

קומת העמודים: בינוי-טוב.
אולם המבואה: טוב.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: לא טוב.

קומת העמודים: בינוני - טוב.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב. 
קומת העמודים: בינוני.

אולם המבואה: בינוני-טוב.

בית רבונר, רפפורט )ב. 
שילמבר, 1953(: מערכת 

תלת-חללית חזיתית דו-
מפלסית.

מערכת כניסה תלת-חללית 
פינתית. כניסה ראשית לכיוון 

הנביאים.

נבנה ע"י מ. רוזנגרטן: 
מערכת תלת -חללית. 

המבנה במפלס גבוה יותר 
מהרחוב )כ-5 מדרגות(, על 

יוסף אליהו, 
פינת הנביאים 

32

יוסף אליהו, 
פינת רוזנבאום 

2

יוסף אליהו, 
פינת הנביאים 
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חיפוי. אולם המבואה: במקור עם משחקי 
השתקפויות, חיפוי באבן על הקירות.

שביל ישר מאבן בהירה בהנחה פראית, 
הנמשך לתוך אולם המבואה. השטח המגונן: 

גדר עפרית הכף, בגינה פלפלון בכות, דבוקית 
מעוצה, עץ מנדרינות, יוקה, טויה, היביסקוס 
סיני. קומת העמודים: סדרת עמודים כפולה, 

שתילת צמחי צל חדשים. אולם המבואה: בעל 
חלון גדול, דלת שער ותיבות דאר לא מקוריות. 

קירות מחופים בלוחות אבן.
 

שיפוע יורד לכיוון אבן גבירול.

מערכת כניסה תלת ערכית 
חזיתית.

)המשך(

הערך השימורי טמון בעיקר במצב ההישמרות 
הטוב יחסית, דוגמה מאוחרת.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוני. קומת 

העמודים: טוב.
אולם המבואה: בינוי-טוב.

רוזנבאום

יוסף אליהו
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הקטע בשד' בן גוריון הרלוונטי לדיון הנוכחי נמצא בין דיזנגוף 
לכיכר רבין, והריכוז הגבוה של מערכות הכניסה נמצא בין רחוב 

ריינס לבין שלמה המלך.

מימין: מפה המראה את שדרות בן גוריון.
משמאל: שדרות בן גוריון בתצ"א.

)מפה ותצ"א מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

תיאור הרחוב וההקשר האורבני:
סה"כ אורך

קטע בין הירקון ובן יהודה 
קטע בין בן יהודה לדיזינגוף 

קטע בין דיזנגוף לשלמה המלך 
קטע בין שלמה המלך לכיכר רבין

רוחב 
רוחב פס אמצעי מגונן 

מדרכה צפונית 
מדרכה דרומית 

רוחב לרכב נתיב צפוני 
רוחב לרכב נתיב דרומי    

 

1080
233
184
412
219

31-33
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2-4

9-11.5
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הגן הליניארי הוא מקום מעבר ומשמש לפעילות חברתית. 
פופולרי בקרב תושבי תל אביב בכל הגילאים.

)צילומים ע. סגרה, 2013(

אשלים ושקמים בפס המגונן בקצה המערבי של שד' בן גוריון 
שייכים למערכת נטיעות וותיקה יותר, יחסית לעצי הזית.

)צילומים ע. סגרה, 2012(.
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טמון במצב שימור בינוני, עם פטנציאל שיקום, 
בעיקר בממשק עם הרחוב.

טמון בשיקומו ובשמירת המערכת הבסיסית, 
חשוב כחלק מהמרקם העירוני.

הערך טמון בעיקר בקריאות העיצוב המקורי, 
יש פוטנציאל שיקום לממשק עם הרחוב.

הערך טמון בדרגת הישמרות המרכיבים 
המקוריים ואיכות העיצוב הכללית.

כללי: שתי כניסות לבנין. השטח המגונן: 
במצב בינוני, עם שתילה, גדר דבוקית מעוצה, 

קתרוסית מרובעת, קליסטמון, כיסוי קרקע 
על ידי כידונן תלת פסי. קומת העמודים: 

ריצוף טראצו דמוי אבן בהנחה פראית. אולם 
המבואה: קטן מימדים, מרוצף בטראצו, קירות 

מחופים באבן, ארון חשמל מקורי מעץ.

כללי: במקור מערכת כניסה יוקרתית, נהרסה 
בחלקה הגדול ושוקמה, תוך כדי איבוד 

מרכיבים חשובים. השטח המגונן: משוקם 
ללא מרכיבים מקוריים. קומת העמודים: ריצוף 
במרצפות בטון מוטבעות. אולם המבואה: קטן 

מימדים, מרוצף בטראצו, קירות מחופים באבן, 
ארון חשמל מקורי מעץ, שער הכניסה מקורי 

מעץ.

כללי: הגדר וכל הגינה בצד של בן גוריון 
הרוסים, כדי לאפשר חניית מספר רכבים. 

הפרש מפלסים יחסית לרחוב. איבוד מרכיבים 
מקוריים. שביל הכניסה המעוקל חוצה את 

הגינה ואת קומת העמודים. נשמר ריצוף 
מרצפות בטון מוטבעות. השטח המגונן: לא 

שרדו אלמנטים מקוריים, שימוש חוזר באבני 
כורכר מקוריות. קומת העמודים: צרה במצב 

בינוני. אולם המבואה: שער כניסה מקורי לבנין 
בעל מסגרת עץ. אולם מבואה קטן במצב 

שימור שפיר.

כללי: מצב טוב מאד. שביל כניסה מרוצף 
במרצפות בטון מוטבעות. השטח המגונן: 

משוקם, חלק מהצמחיה ההיסטורית הוחזרה 
למקום. קומת העמודים: ריצוף אבן בהנחה 

פראית, פינת ישיבה, ערוגות גזורות בריצוף, 
שיקום הבריכה המלבנית. אולם המבואה: 

מפואר, מוביל לשתי כניסות, הקירות מחופים 
באבן, מראות, מסגרות ומעקה עץ.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב-

בינוני. קומת העמודים: בינוני 
אולם המבואה: בינוני-טוב.

כללי: טוב )שיקום ב-2013(. 
השטח המגונן: בינוני.

קומת העמודים: בינוני.
אולם המבואה: טוב.

כללי: ניכר כי במקור היה 
בעל מערכת כניסה מפוארת, 
היום ההרס הוא בעיקר לכיוון 
בן גוריון. השטח המגונן: לא 

טוב. קומת העמודים: לא 
טוב עד בינוני אולם המבואה: 

בינוני.

כללי: בינוי-טוב, לאחר 
השיקום.

השטח המגונן: טוב בחזית, 
לאחר השיקום.

קומת העמודים: טוב.
אולם המבואה: טוב מאד.

בית גוטבורצל: מערכת כניסה 
תלת-חללית, פינתית.

 
בית חב` "מיא" : מערכת 

כניסה תלת-חללית חזיתית.

בית גוטבוצל: מערכת כניסה 
תלת-חללית, פינתית.

בית ישראל רוזנצוויג: מערכת 
תלת-חללית פינתית. שיקום 

משנת 2009.

בן גוריון, פינת 
פילון 10

בן גוריון

בן גוריון, פינת 
שלמה המלך 75

בן גוריון, פינת 
אדם הכהן 2

3

3

3

1

70

72

74

77
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השטח המגונן: עבר שיקום ולא נותרה בו 
צמחיה מקורית, הוכנס חיפוי טוף הגולן. 

נשמרו ערוגות עם שפה מכורכר הערוכות 
בנדבכים. קומת העמודים: טיח קרצפוץ 

מסורק המחולק למדורים דמוי לוחות אבן 
על העמודים ועל הקיר. ערוגות עם שפה 

מכורכר. חלק מקומת העמודים משמש חניה 
לשני רכבים. אולם המבואה: גדול, חלונות 

המשקיפים לכיוון השדרה, מראות וגופי 
תאורה מקוריים. 

כללי: שביל ישר מרוצף במרצפות טראצו 
ובטון מוטבעות. כל החלקים קריאים ושמורים.

השטח המגונן: מערכת הגדר עם שער 
הפיקוסים נמצאת במקום. קומת העמודים: 

פינת ישיבה עם עמוד, ערוגה המכילה בריכת 
דגים עגולה, שתילה משוקמת. שפת הערוגות 

מחופה חלקיקי כורכר. אולם המבואה: תורם 
למשחק ההשתקפויות. מפואר, עם מראות, 

עיצוב גרם המדרגות המתפצל לשניים ייצוגי. 
עלייה במדרגות בהסטת 90° יחסית לכיוון 

הכניסה לבנין.

כללי: ניכר כי במקור היתה זו כניסה מפוארת, 
היום ההזנחה נראית בבירור. קומת הקרקע 

נמצאת במפלס נמוך יחסית לשדרה, וההגעה 
לכניסה היא דרך שביל ובירידת מספר 

מדרגות. המבנה אינו נמצא על אותו קו בנין 
כמו שאר הבניינים הסמוכים, אלא בנסיגה 

ניכרת. השטח המגונן: הרוס, מלבד זוג פיקוסי 
שער, הגדר החיה מפיטוספורום יפני. קומת 

העמודים: פינת ישיבה על במה מוגבהת 
יחסית למפלס הכניסה עם ספסל ובריכה, 
שפתה מחופה בחלקי כורכר. ליד הכניסה 
קירות מחופים בקרמיקה ירוקה, ובשברים 

מאותו חומר בהנחה פראית. אולם המבואה: 
שער הכניסה חסר. חרסינה ירוקה לחיפוי 

הקירות.

 כללי: בינוני
השטח המגונן: בינוני
קומת העמודים:בינוני

אולם המבואה: טוב

כללי: טוב. השטח המגונן: 
בינוני-טוב.

קומת העמודים:טוב.
 אולם המבואה: טוב.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים:טוב.
אולם המבואה: בינוני.

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

79

81

88

1

1

2

מערכת כניסה בעלת ערכים עיצוביים 
מובהקים, על אף הסרה מוחלטת של צמחית 

הגינה הקדמית.

מערכת כניסה משובחת בשל עיצוב קומת 
העמודים ושמירה על סממנים מקוריים.

הערך טמון בעושר התצורות המקוריות, 
שנשמרו על אף ההרס וההזנחה.

כניסה תלת-חללית חזיתית.

בית ג'ורג' גוטרמן : כניסה 
תלת-חללית חזיתית.

בית רפאל פלטניק: כניסה 
תלת-חללית חזיתית.
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פילון

30   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 

רחוב פילון ניצב למנדלסון ומחברו לשד' בן גוריון, על ציר דרומי-
צפוני. הוא בעל עניין בשל המספר הגבוה יחסית של מבנים 

לשימור )1, 2-4, 6 ,8, 10(. יש בו מערכות כניסה פינתיות )פילון 
1, פ. מנדלסון 3, פילון 10, פ. בן גוריון 70, פילון 2-4, פ. מנדלסון 
5(, וחזיתיות )פילון 6 ו-3(. מתחם מינהל ההנדסה חולש על שתי 
כניסות )5-7( ומפר את רציפות המארג האורבני, המורכב מבתי 

דירות. למערכות הכניסה ערך נקודתי, בהגדרת קו המיתאר 
עם הרחוב וכן ערך של מקבץ. הרחוב הוא משני במערכת גדס, 

המרחק בין גדרות שני מבנים העומדים זה מול זה הוא כ-10 מ', 
רוחב התוואי לרכב כ-7 מ'. 

 
מימין: מפה המראה את רחוב פילון. 

)המפה מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

משמאל: מבט אל רחוב פילון בקצה הצפוני-מזרחי.
)צילומים ע. סגרה, 2011(.

שתי המערכות הפינתיות הן המעניינות מבחינה שימורית, על אף 
העובדה כי הכניסות הראשיות הינן מרחוב מנדלסון ושד' בן גוריון.

מימין: רחוב פילון 10, פ. בן גוריון 70. הכניסה הראשית משד' בן 
גוריון.

)צילומים ע. סגרה, 2013(.
משמאל: פילון 1, פ. מנדלסון 3: הגרז' הפך לדירה. הכניסה 

הראשית ממנדלסון 3.
)צילומים ע. סגרה, 2011(.
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הכניסות פילון 3 ופילון 6 בעלות עניין היסטורי-נופי, על אף מצב 
הישמרות לא טוב של מערכת הכניסה. בפילון 3 )מימין(, מגוון 
סוגי הטיח יוצר אפקטים מעניינים, בעוד שביל הכניסה מרוצף 

בריצוף באבן שכבות בהנחה פראית. בפילון 6 )משמאל(, הכניסה 
בעלת שביל מעוקל, עם ריצוף במרצפות בטון מוטבעות. שרידי 

הערוגות ושפת בריכת הדגים לשעבר מחופות בחלקי כורכר 
בהנחה פראית.

)צילומים ע. סגרה, 2013(. 

רחוב פילון 2-4, פינת מנדלסון 5: בנין כפול בסגנון הבינלאומי 
"המקומי המוקדם", ללא עמודים. השטח הפתוח משתרע על 
מגרש כפול, בצדדים שבילי שתי הכניסות הנפרדות, ובאמצע 

שטח מגונן כחצר קדמית. הגינה בעלת פוטנציאל שיקום. השטח 
הפתוח הזה תורם לאופי הרחוב, ולכן הוא ראוי לציון במסגרת זו. 

)צילומים ע. סגרה, 2012(.

הכניסה לפילון 4הכניסה לפילון 2מבטים מהבנין לכיוון הגינה המרכזית ולכיוון הכניסה מפילון 2.



ערך עיצובי - שימורי של מערכת הכניסה

סקר רחוב:

מערכת הכניסהמצב הישמרותמאפיינים אדריכליים דירוג כניסה רחוב

פילון

32   ד"ר עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 

ערך עיצובי -נופי גבוה, בעיקר לכיוון מנדלסון. 
לכיוון פילון חשוב בעיקר בשל ההשתלבות 

ההרמונית בנוף הרחוב.
)ראה גם מנדלסון 3 פינת פילון 1(

ערך שימורי בגין השתייכות לטיפולוגיה נופית 
שונה וכחלק ממערך הרחוב.

ערך שימורי בינוני, בשל מצב הישמרות חלקי, 
מלווה קריאות חלק מהמרכיבים המקוריים. 
חשיבות הבונה בהתווית פני העיר בשנות 

הארבעים.

ערך היסטורי גבוה ושימורי בינוני, בגין מצב 
הישמרות חלקי ותחזוקה לא טובה. קריאות 
סבירה של חלק מהאלמנטים ההיסטוריים. 
קיים פוטנציאל גדול לשיקום. גינה עשירה 

בשרידי תצורות ייחודיות, נטולת צמחיה 
כמעט. קומת עמודים צרה יחסית. אולם 

מבואה עם אלמנטים מעניינים.

שביל הכניסה מרחוב פילון הוביל לגרז', 
שהיום הפך לדירה. שביל הכניסה הראשית 
ממנדלסון 3, מעוקל, מרוצף מרצפות בטון 

מוטבעות, עם שפה מחופה בקרמיקה. 
השטח המגונן: גדר חיה מפיטוספורום יפני 
בפס המגונן הצפוני, בגינה הקדמית לכיוון 
פילון עץ פיקוס קדוש גדול מימדים. הגינה 

הקדמית לכיוון מנדלסון בעלת צמחיה מגוונת, 
בחלקה מקורית, )דקל קנרי, וושינגטוניה, 

פיטנה, אדטודה, פלפלון דמוי אלה(. קומת 
העמודים צרה, לכיוון מנדלסון בלבד. אולם 

המבואה: קירותיו מצופים לוחות אבן, מראות 
משקפות את הגינה, עמודים נמצאים בתוכה, 
ריהוט מעץ, נישות שקועות בקיר, שני חלונות 

לכיוון הגינה. עושר מרקמי בכל החללים.

הגינה בעלת שטח גדול יחסית לשאר הגינות 
באזור ובעלת פוטנציאל שיקומי. בתוכה: עץ 
פיקוס ודקל קנרי, קנה הודית. הנוף הקשיח 

אינו במצב טוב. הגדר הבנויה מאוחרת יחסית 
לגיל הבנין.

בשטח המגונן: גדר חיה מהיביסקוס סיני, 
אגווה אמריקאית כחולה, עצי פיטוספורום יפני 

לאורך גבול המגרש הדרומי. שאר הצמחיה 
נעלמה. בקומת העמודים: ספסל מקורי, ריצוף 

אבן בה" פ, טיח קרצפוץ מסורק באלכסון על 
מסגרת סביב שער הכניסה לבנין. דלתות 

ותיבות דאר לא מקוריים. 

זוג פיקוסי שער גזומים, גדר חיה מהיביסקוס, 
שער גינה קטן. מרבית הצמחיה לא שרדה. 
שביל מעוקל מרצפות בטון מוטבעות. שער 

כניסה לאולם המבואה ותיבות דאר מעץ 
מקוריים. קומת עמודים צרה, עם שרידי 

בריכה\ערוגה עגולה מחופה בחלקיקי כורכר. 
שרידי ריצוף כורכרי בקה"ע. שרידי ערוגה 

כללי: בינוי-טוב
הגינה הקדמית: בינוי-טוב

קומת העמודים: בינוני
אולם המבואה: טוב.

כללי: לא טוב עד בינוני

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים: בינוי-טוב.
אולם המבואה: בינוני.

כללי: לא טוב עד בינוני. שטח 
מגונן: לא טוב.

קומת העמודים: בינוני.
אולם המבואה: בינוי-טוב 

מערכת פינתית, הכניסה 
ממנדלסון 3 בלבד. 

גינת מבנה בסגנון הבינלאומי 
"המקומי המוקדם", על 

מגרש כפול, עם שתי כניסות 
נפרדות. גינות קדמיות לכיוון 
הרחוב וחצר מגוננת גדולה 

בין שני הבניינים.

מערכת כניסה חזיתית, תלת-
חללית. נבנה ע"י רוזנגרטן 

בשנת תש"ו )1946(.

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית, בעלת שביל מעוקל. 

פילון, פינת 
מנדלסון 3 

פילון, פינת 
מנדלסון 5

פילון

פילון

1

4 2

3

6

1

1

2

2
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מערכת כניסה חזיתית תלת 
-חללית, פינתית עם כניסה 

משני הצדדים. גינה מטופחת 
עם מערכת גדרות.

כללי: בינוני. שטח מגונן: 
בינוי-טוב קומת העמודים: 

בינוני. אולם המבואה: בינוי-
טוב 

מעוקלת. כניסה צדדית לרכב אחד, מיקום לא 
מוצלח לפחי האשפה. אולם המבואה: ריצוף 

טראצו חום-אדמדם, חיפוי קירות באריחי 
קרמיקה צהובה, נישה מחולקת לשלושה 

חלקים.

גינה במצב בינוי-טוב, עם מערכת גדרות חיות, 
קומת עמודים צרה יחסית, עם ריצוף. טראצו 

דמוי אבן בהנחה פראית.

פילון 

פילון, פינת בן 
גוריון 70

)המשך(.

ערך היסטורי בינוני, מצב הישמרות בינוי-טוב. 
חשיבות כחלק ממרקם הרחוב.

2

3

6

10



אפיון רחוב: 

הסבר תמונה ב' תמונה א'

מנדלסון

רחוב מנדלסון מחבר את רח' שלמה המלך עם רחוב שפינוזה 
על ציר מזרח-מערב. רחוב פילון ניצב לו ומחברו אל שד' בן גוריון 

לכיוון צפון. הרחוב קצר, מספר המבנים לשימור: 4,6,8,10 וכן 
3,5,7. אופיו הנופי נובע מהיותו רחוב משני במערכת תכנית 

גדס, רוחבו כ-10 מ' )מרחק בין גדרות משני עברי הרחוב, רוחב 
הכביש לתנועת רכב איטית כ-7 מ'(. אופי הרחוב נקבע ע"י כלל 

הכניסות, גם אלה הנטולות קומת העמודים )מנדלסון 5, פינת 
פילון 2-4, מנדלסון 7, פינת שלמה המלך 67, מנדלסון 10, פינת 

שלמה המלך 65( וגם ע"י מערכות הכניסה המאוחרות, המגדירות 
את אופי הרחוב בקצה המערבי )מנדלסון 1 -פינת שפינוזה 24, 

מנדלסון 2 -פינת שפינוזה 22(. מערכות הכניסה המרשימות 
ביותר הינן חזיתיות ),4,6( ופינתיות )מנדלסון 3, פינת פילון 1( 
ובהן גינה, קומת עמודים ואולם מבואה. על אף מגוון הסגנונות, 
האופי הנופי המתקבל אחיד, בשל חזרתיות בצמחית התשתית 

ורציפות מערכת הגדרות.

במסגרת הסקר התגלו שתי מערכות כניסה במצב הישמרות 
טוב ובעלות עניין היסטורי-נופי רב )מנדלסון 4, מנדלסון -3 פינת 

פילון 3(, ייחודיות ובעלות עושר צורני. מנדלסון 4 פונה לכיוון 
צפון ועל כן שרוי בחצי צל מרבית שעות היום, מצטיין באיכות 
תכנונית גבוהה בקומת העמודים ובאולם המבואה, המשולב 

חומרים פשוטים יחסית, המשובצים בצורה מתוחכמת. מנדלסון 
3 - פינת פילון 1 מהווה דוגמה מעניינת לא רק כחלק מהרחוב, 

אלא גם יחסית לדוגמאות אחרות בעיר הלבנה, בהיות פינתי, בעל 
מערכת כניסה מפוארת, בה משחק ההשתקפות של הגינה בתוך 
אולם המבואה קריא עד עצם היום הזה. הכניסה בצד מנדלסון 3 

במפנה דרומי, נהנית משמש עד שעות אח"הצ המוקדמות, כך 
גם השתילה בגינה חוצצת את האור הבוהק. קיים עניין מסוים גם 
בכניסת מנדלסון 6, תלת-חללית, עם גינה וקומת עמודים במצב 

הישמרות תקין.

מערכת גדרות רציפה ברחוב מנדלסון )צילומים ע. סגרה, 2011(

מנדלסון 4: קומת העמודים במבט מערבה )צילומים ע. סגרה, 
.)2012

רחוב מנדלסון )מפה מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

מנדלסון 3, פינת פילון 1
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מנדלסון

גדר נמוכה, גדר חיה, פיטנה ודקל קנרי הם מאפייני הנוף ברחוב 
מנדלסון )צילומים ע. סגרה, 2009(.

דקל קנרי כעץ סימון בהצטלבות בין רחוב מנדלסון לרחוב 
שפינוזה )צילומים ע. סגרה, 2009(.

ציביון המקום הוא תוצאת שילוב קו מיתאר ברור בין גבול גינות 
המגרשים לבין הרחוב. קו זה מוגדר על ידי גדרות נמוכות בנויות, 
הפונות לכיוון המדרכה משתלבות עם הגדר החיה שבתוך הגינה. 

במרבית הכניסות עצי פיקוס השדרה גזומים בצורה גאומטרית 
ממסגרים את שער הכניסה למגרש ויוצרים שער ירוק. הפיקוסים 

מופיעים הן כעצים בודדים או כזוג, כשנופיהם מתחברים מעל 
שער הכניסה. גם השתילה החוזרת של עצי דקל קנרי בתוך 

הגינות לציון נקודות ההצטלבות עם רחוב פילון ורחוב שפינוזה, 
הינה מאפיין נופי ואורבני. השילוב בין גדר בנויה, גדר חיה, עצי 
פיקוס שער גזומים, דקל קנרי כעץ סימון ועצי פיטנה מאפיין את 

נופו של רחוב מנדלסון.
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מנדלסון, פינת 
שפינוזה 24

מנדלסון, פינת 
שפינוזה 22

מנדלסון, פינת 
פילון 1

1

2

3

3

3

1

ערך עיצובי -נופי בינוני, חשוב בעיקר בשל 
ההשתלבות ההרמונית בנוף הרחוב.

ערך עיצובי -נופי בינוני, חשוב בעיקר בשל 
ההשתלבות ההרמונית בנוף הרחוב.

גבוה בשל המערך הפינתי, עושר התצורות, 
נשמר משחק ההשתקפויות, והצמחיה בחלקה 

הדרומי של הגינה. פוטנציאל רב לשיקום.
)ראה גם פילון -1פינת מנדלסון 3(.

שביל כניסה מרוצף במרצפות בטון מוטבעות. 
שפת הערוגות מטראצו גס. ההשטח 

המגונן: גדר חיה מפיטוספורום יפני, בתוך 
הגינה הקדמית פיטנה ודקל קנרי. קומת 

העמודים:צרה. אולם המבואה: קירותיו מצופים 
לוחות אבן, מראה משקפת את הגינה.

שביל כניסה מרוצף במרצפות בטון מוטבעות. 
שפת הערוגות מטראצו גס. הצמחיה: גדר חיה 

מפיטוספורום יפני, בגינה פיטנה ודקל קנרי. 
קומת העמודים: צרה. אולם המבואה: קירותיו 
מצופים לוחות אבן, מראה משקפת את הגינה.

שביל מעוקל מחבר את השער ברחוב מנדלסון 
אל אולם המבואה, דרך קומת עמודים צרה. 
השטח המגונן: זוג פיקוסי שער גזומים, דקל 

קנרי, פיטנה וצמחיה נמוכה, אגווה אמריקאית 
מכחילה. קומת העמודים: צרה, אבל נמשכת 

אל תוך אולם המבואה, בו שני עמודים 
חופשיים. ריצוף השביל במרצפות בטון 

מוטבעות, דרך משטח שכבות אבן בהנחה 
פראית, שפת השביל מחופה בקרמיקה. 

ערוגה אחת עגולה סתומה בתוך הריצוף ובעוד 
השניה מלבנית עם שפה מחופה בכורכר. 

תיבות דאר ומסגרות עץ מקוריות ליד שער 
הכניסה. אולם המבואה: ריצוף מרצפות טראצו 
)0.20x0.20( בדוגמת ריבועים גדולים עם פס 

שחור מסביב. נישה קמרונית שקועה בקיר 
הצפוני להצבת עציץ או פסל. חלונות גדולים 

ומראות. קירות מחופים בלוחות טרוורטין. 
מדרגות טראצו חום אדמדם, קירות עם חיפוי 

קרמיקה צהובה. כניסה לרכב הפכה לדירה 
בצד פילון. עושר מרקמי בכל החללים.

כללי: בינוני

כללי: בינוני

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: טוב לכיוון 

מנדלסון, בינוני לכיוון פילון. 
קומת העמודים: בינוני

אולם המבואה: טוב.

מערכת פינתית, הכניסה 
ממנדלסון 1 בלבד. דוגמה 

מאוחרת, המשמרת את 
התבנית התלת-חללית, 

כאשר אה"מ וקה"ע קטנים 
וללא עיצוב ייחודי. 

מערכת פינתית עם כניסה 
ממנדלסון 2 בלבד. דוגמה 

מאוחרת. דומה למדלסון 1, 
פינת שפינוזה 24.

מערכת כניסה תלת-חללית 
פינתית, כניסה ראשית 

ממנדלסון 3. 
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השטח המגונן: זוג פיקוסי שער גזומים, שרידי 
צמחיה. הפס המגונן המזרחי מעוצב עם 

ערוגות ומדרגות והוביל לגינה האחורית, בה 
היה לפנים פרדס קטן. קומת העמודים: בעלת 

ריצוף טראצו בשני צבעים, המתווה את כיוון 
הליכת פוקדי הבנין, בדומה לשד' ח"ן 7. על 
הקיר חיפוי בקרמיקה אדומה. פינת ישיבה, 

עם ספסל ובריכת מים ששפתה מחופה בחלקי 
כורכר בהנחה פראית. גם הערוגות מחופות 
כך. במקום המיועד במקור לגרז' עבור רכב 
אחד, שרידי קיר מגן. אולם המבואה: ריצוף 

טראצו בשני צבעים ועיטורי קרמיקה שחורה 
בהנחה פראית, לרבות אריחי קרמיקה צהובה 

על קירות חדר המדרגות.

הצמחיה: זוג פיקוסי שער גזומים. גדר חיה 
מהיביסקוס סיני. גדר בנויה מקורית במצב טוב 

קומת עמודים: צרה, שרידי שער עץ, במצב 
תחזוקה טוב. 

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: לא טוב עד 

בינוני.
קומת העמודים: בינוי-טוב.
 אולם המבואה: בינוי-טוב

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: טוב.

קומת העמודים: בינוני.
אולם המבואה: אין נתונים.

מנדלסון 

מנדלסון

4

6

1

2

גבוה בשל עושר התצורות הקיימות, ובגין 
ֶקִריאּות האופי הטקסי של מערכת הכניסה. 

בעלת פוטנציאל לשיקום מלא.

מערכת כניסה בעלת עניין מסוים בשל 
הישמרות החלוקה המרחבית הבסיסית 

המקורית ובשל מצב התחזוקה הטוב, אם כי 
רק חלק מהאלמנטים המקוריים השתמרו.

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית, עם שלוחת גן צדדית 

לכיוון מזרח.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית, בעיצוב פשוט.
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רחוב ויזל נמצא על ציר דרומי-צפוני, המחבר את שד' בן גוריון לרחוב 
ליברמן. הוא מקביל לרחוב שלמה המלך, הנמצא מזרחה לו. המבנים 
והגינות המערביים )מספרים אי זוגיים( שטופים שמש בבוקר ואחה"צ 

מוצלים לחלוטין, ואילו המבנים בצידו המזרחי של הרחוב )מספרים זוגיים( 
נהנים מהארת השמש מהצהריים ועד הערב. רחוב ויזל עשיר במבנים 

היסטוריים ובמערכות כניסה בעלות ערך, שנבנו בעיקר בשנות הארבעים 
למאה הקודמת. מערכות כניסה אלה כוללות גינה, קומת עמודים ואולם 
מבואה. ניתן לזהות מערכות חזיתיות, צדדיות, מעורבות ופינתיות. רק 

חלק ממערכות הכניסה שנסקרו בסקר הנוכחי נמצאות ברשימת הבנינים 
המוכרזים לשימור. הגינות והכניסות שעברו שיקום )מרביתן ע"י חברת 

עזרה ובצרון בשנות התשעים(, נפגעו מפעולה זו, שהתחוללה ע"ח 
המרכיבים ההיסטוריים, כגון ריצוף, שערי הכניסה, תיבות הדאר, גופי 

תאורה והצמחייה. השיקום שידרג גם את המתחמים מבחינת התחזוקה. 
סוג הגינות ברחוב ויזל אחיד יחסית, מלבד בנין הטיגרטים בויזל 15, השייך 

לתקופה ולטיפולוגיה אחרת, הגינה החזיתית גדולה ושקועה ללא קומת 
עמודים. )מפה ותצ"א מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

ויזל 19, הגינה המשתקפת במראת אולם המבואה )צילומים ע. חזית הבנין בויזל 5 פינת יהל"ל 8 )צילומים ע. סגרה, 2011(.
סגרה, 2011(

במסגרת הסקר נתגלו שתי מערכות כניסה במצב הישמרות טוב 
ובעלות עניין היסטורי-נופי רב )ויזל 19 וויזל 5, פינת יהל"ל 8(, 

ייחודיות ובעלות עושר צורני, ועוד שש מערכות במצב בינוני, בהן 
מצב ההישמרות חלקי, אך אלמנטים היסטוריים חשובים שורדים 

בהן חלקית )ויזל 3,4,10,16,21,22(. בנוסף, זוהו אחת עשרה 
מערכות כניסה במצב לא טוב או שעברו שיקום רדיקאלי או שנבנו 
בתקופות מאוחרות. כולן שמרו על היחסים המרחביים ועל ממשק 

עם הרחוב )ויזל 1, 6,7,8,9,11,12,14,17,20,24(. דוגמאות 
אלה, תורמות תרומה ניכרת לאיפיון הרחוב מהבחינה המרקמית. 

מרבית מערכות הכניסה במצב שימור בינוני, כשהשטח המגונן 
נפגע מתחזוקה לוקה, אך רמת הקריאות מעידה על כך שהרחוב 

בעל ערך שימורי, ומייצג את מערכות הכניסה של שנות הארבעים 
למאה הקודמת. ניתן לזהות בו אופי נופי אחיד, הנמשך כמעט 

לכל אורכו, פרט לתחילת הרחוב במספרים הזוגיים, שם הפריצה 
לחניות ומחסומי הזרוע פוגעים קשות בממשק בין הפרטי לציבורי. 
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ציביון המקום הוא תוצאת שילוב קו מיתאר ברור בין גבול הגינה 
הקדמית לבין הרחוב. קו זה מוגדר על ידי גדרות נמוכות בנויות, 

עליהן שבכת מתכת, ופונות לכיוון המדרכה ומשולבות עם גדר 
חיה הנמצאת בתוך הגינה. בדרך כלל הגדרות הבנויות נמוכות 

ומעליהן מעקה או שבכת מתכת גבוהה יחסית, כי במקור היתה 
צמחיה מטפסת במקום הגדר החיה. ישנן דוגמאות מעניינות 
לגדרות, שיכולות להוות מודל לשיקום הממשק עם הרחוב. 

אופייניים הם עצי פיקוס השדרה גזומים, היוצרים את "השער 
הירוק" בתחילת השביל, בצורת עצים נפרדים או בעלי נוף 

מתחבר מעל מיפתן הכניסה. שערים ירוקים נפוצים בגינות אותה 
התקופה, בייחוד ברחוב ויזל ויהל"ל. גם השתילה החוזרת של 

עצי דקל קנרי בתוך הגינות, לציון הפינות ונקודות ההצטלבות היא 
מאפיין נופי ואורבני חוזר. על כן, השילוב בין גדר בנויה, גדר חיה, 

השערים הירוקים, דקל קנרי כעץ סימון, הוא המאפיין הנופי של 
הרחוב.

הגינות ברחוב ויזל ובהצטלבות עם רחוב יהל"ל )צילומים ע. 
סגרה, 2011(.

הגינות ברחוב יהל"ל בסגנון נופי דומה לרחוב ויזל: שער ירוק, 
מערכת גדר, ודקל קנרי כעץ סימון )צילומים ע. סגרה, 2011(.
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בעל ערך כחלק מהממשק עם שני הרחובות.
בנין שנבנה בשנות החמשים למאה הקודמת.

בינוני, בשל אבדן חלק מהאלמנטים המקוריים 
בעקבות השיקום, אך מה שנותר מספיק בעל 

עניין ובר שיקום.

בינוני, בשל כרסום השטח והפרת היחסים 
האורבניים, אבל בעל עניין עצובי ושימורי בשל 

הישמרות אלמנטיים מעניינים.

ויזל )פינת בן 
גוריון 83(

ויזל

ויזל

1

3

4

3

2

2

שטח מגונן: זוג פיקוסי שער גזומים ודקל קנרי 
בפינה. 

לכניסה שביל ישר, מרוצף במרצפות טראצו 
אפור, שפת השביל והערוגות מאותו חומר. 

קה"ע חזיתית )עמ' בעלי חתך עגול( וצדדית 
דרומית )עמ' בעלי חתך מרובע(. שטח מגונן 

מטופח, השיפוץ מחק חלק מהאלמנטים 
המקוריים והכניס זרים, כגון חלוקי נחל גדולים 
ולבנים. בקה"ע נותרה ערוגה עגולה מוגבהת 

)כנראה בריכה במקור(, המחופה בחלקי 
כורכר, עציץ מקורי מטראצו בצורת חרוט 

קטוע. קיר מגן בחזית סוגר את החלון לכיוון 
דרום ומזרח. השטח המגונן: זוג פיקוסי שער 

גזומים וגדר חיה, שתילה חדשה: ציפור גן 
עדן ושרכים. השטח המיועד לגרז' לרכב אחד, 
הפך לדירה בעלת כניסה עם ריצוף חדש ושער 

ירוק נוסף. 

השטח המגונן: מה שנותר מטופח וכולל 
אלמנטים מעניינים: ערוגות, שמתוכן צומחים 

עמודי קה"ע, שפתן מכורכר בנידבכים. השטח 
המגונן: המפגע השימורי החמור ביותר הוא 
בממשק עם הרחוב, מחסום הזרוע הצבוע 
אדום ולבן מהווה מפגע ויזואלי. זוג פיקוסי 

השער ירוק השתלט לצדדים על הגדר החיה. 
צמחייה במצב טוב, כוללת צמחי צל. שביל 

ישר מרוצף במרצפות בטון מוטבעות. קומת 
העמודים: ריצוף באבן בהנחה פראית, בתוכו 
ערוגות גזורות סמוכות לקיר הבנין. העמודים 
מטוייחים בקרצפוץ מסורק דמוי לוחות אבן, 

והם בעלי חתך מרובע. אולם המבואה: 
בחלקו הפך לדירה. שער הכניסה במסגרת 
עץ מקורית. תיבות דאר חדשות, אינטרקום 

מתכת מקורי. נשמר הגרז' לרכב אחד.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב.

קומת העמודים: לא טוב-
בינוני.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: בינוי-טוב.
קומת העמודים: לא טוב 

-בינוני.
אולם המבואה: טוב. 

כללי: בינוני.
השטח המגונן: בינוני. נשמר 

השטח המיועד לגרז' רכב 
בודד של הגינה הפך למגרש 

חניה לרכבים נוספים.
קומת העמודים: בינוני.

אולם המבואה: בינוני, עם 
נגיסה בשטח שהפך לדירה. 

מערכת פינתית עם כניסה 
מבן גוריון בלבד.

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית.

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית.
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מערכת כניסה בעלת עניין עיצובי-שימורי 
בשל שלמותה, מצב הישמרותה הטוב ועושר 

התצורות שבתוכה.

)ראה גם יהל"ל 7, פינת ויזל 7( ערך נמוך עד 
בינוני, בשל אבדן אלמנטים מקוריים. 

חשיבותו טמונה בהשתלבותו במערך הרחוב, 
בגדר הבנויה היכולה לשמש מודל לשיקום 

באזורים אחרים ברחוב ויזל ויהל"ל.

הערך העיצובי-שימורי טמון במערך התלת- 
חללי, שנשמר, אם כי ללא אלמנטים מעניינים 
במיוחד. עיקר הערך הוא בהשתלבות הטובה 

עם שאר מערכות הכניסה ברחוב. עבר שיקום, 
מרכיבים מקוריים נמחקו, רמת תחזוקה 

בינונית- טובה. 

בשטח המגונן: פיקוסי השער הירוק השתלטו 
על הגדר החיה )במקור פיטוספורום יפני(. 
בגינה דקל קנרי פינתי, וושינגטוניה, שרידי 

כידונן תלת פסי, אלוורה וקריסה גדולת פרחים 
ועוד ערוב צמחייה. קומת העמודים: קה"ע 
מוגבהת ב-15 סמ' יחסית לגינה הקדמית. 
העמודים בעלי חתך עגול נשענים על קיר 

תומך מאבן בנדבכים, עם קניקולציה. השביל 
הישר בעל שפת אבן רחבה, מתעקל מעט 

ליד שער הכניסה לאה"מ, מרוצף במרצפות 
טראצו אפורות. קיר מגן ומרפסת שנוספה 

מעל הריצוף המקורי בפינה הצפונית-מזרחית. 
אולם המבואה: שער הכניסה לאה"מ, החלון 

ותיבות הדאר מקוריים. חלון סתום ע"י קיר מגן 
איפשר לפנים תצפית אל רחוב יהל"ל. גרם 

המדרגות מוסט ב 90° יחסית לכיוון הכניסה. 
באה"מ, ארון חשמל מעץ מקורי, ריצוף טראצו 

בדוגמת לוח שחמט עם מרצפות שחור\לבן, 
הקירות מחופים בלוחות שיש. ערוגות קטנות 

בבסיס המעקה הבנוי. 

מערכת עמודים החובקת את הפינה, גדר 
בנויה עם שבכת מתכת מעליה. ביהל"ל כניסה 

עם שביל מרוצף במרצפות בטון מוטבעות 
שחוקות, שער כניסה לאה"מ לא מקורי. גדר 

חיה מפיטוספורום יפני, בגינה דקל קנרי פינתי 
ופיטנה. 

השטח המגונן: זוג פיקוסים גזומים לשער ירוק 
בכניסה, גדר חיה ואגווה אמריקאית כחולה. 

קומת העמודים: רחבה, בה ריצוף טראצו דמוי 
אבן בהנחה פראית, עם שביל מקביל לצלע 
הדרומית של הבנין המרוצף במרצפות בטון 
מוטבעות. אולם המבואה: קטן וניצב לשביל 

הכניסה.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוי-טוב. 

קומת העמודים : בינוי-טוב.
 אולם המבואה: טוב.

כללי: לא טוב -בינוני.
השטח המגונן: בינוני.

קומת העמודים: לא טוב. 
אולם המבואה: בינוני.

כללי: בינוני 
השטח המגונן: בינוני. 

 קומת העמודים: בינוני. 
אולם המבואה: בינוני

מערכת כניסה פינתית תלת-
חללית, עם כניסה מויזל 5 

בלבד.

מערכת כניסה פינתית תלת-
חללית עם כניסה ראשית 
מיהל"ל 7 וכניסה משנית 

מויזל 7.

מערכת כניסה חזיתית 
וצדדית, תלת-חללית.

ויזל, פינת יהל"ל 
)8

ויזל, פינת יהל"ל 
 7

ויזל 

5

7

8

1

3

3
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הערך העיצובי-שימורי טמון במערך התלת 
-חללי שנשמר, ללא אלמנטים מעניינים 

במיוחד. עיקר הערך הוא בהשתלבות הטובה 
של מערכת זו עם שאר מערכות הכניסה 

ברחוב. שוקם בעזרת חברת עזרה ובצרון 
בשנת 1990.

הערך טמון במערך התלת חללי ובאלמנטים 
המקוריים, שנשמרו. המפגע העיקרי הוא 
בממשק עם הרחוב לצד דרום, כשהגישה 
למגרש החנייה נעשית דרך מחסום זרוע.

הערך טמון בעוצמת המרחב מתחת לקומת 
העמודים, השונה בגודלו משאר הדוגמאות 
ברחוב ובהיותו מבנה שתוכנן ע"י רוזנגרטן, 

אדריכל מהנדס חשוב בעיצוב הנוף האורבני 
של העיר הלבנה.

המערכת הבסיסית נשמרה בחלוקתה 
המרחבית ובממשק עם הרחוב. השטח 

המגונן: השטח המגונן: הצמחייה המקורית 
שרדה באופן חלקי. קומת העמודים: אלמנטים 

מקוריים ספורים במצב הישמרות לא טוב-
בינוני. אולם המבואה: פשוט וקטן, שער כניסה 

לא מקורי, ריצוף וחיפוי קירות מטראצו.

השטח המגונן: מצב תחזוקה: בינוי-טוב עם 
גדר פיטוספורום יפני, בגינה דקל קנרי. 

קומת העמודים:ערוגות שחלקן נמצאות בגינה 
הקדמית וחלקן בקומת העמודים. הערוגות 
בצורת מלבן מעוגל, עם שפה מכורכר ערוך 

בנדבכים אופקיים. בתוך הערוגות עמודי קומת 
העמודים, נראים כצומחים מתוך צמחית הצל. 
ריצוף באבן גיר בהנחה פראית. שביל מרוצף 

במרצפות בטון מוטבעות.
אולם המבואה: חלון גדול לכיוון קה"ע בה 

נמצאת מעין מרפסת קטנה. שער וחלון 
במסגרות עץ וארון חשמל מעץ מקוריים. גופי 

תאורה מקוריים. מראה. ריצוף טראצו.

מערכת כניסה חשובה בשל גודלה ועוצמתה 
של קומת העמודים.

השטח המגונן: נטול צמחייה.
קומת העמודים: כיום מרחב מוגן בקומת 

העמודים מנוצל לאחסון אופניים. 
עמודים בחתך עגול עם קנלורות לכיוון הרחוב 

ועמודים בחתך מלבני לצידו הדרומי של 
המבנה. שביל מרוצף באבן בהנחה פראית, 

אינטרקום ותיבות דאר ממתכת מקוריים.
אולם המבואה: ריצוף טראצו גס וחיפוי שיש 

על הקירות, שער הבנין במסגרת עץ מקורית, 
מראה. 

כללי: בינוני-טוב.
השטח המגונן: בינוני-טוב. ק

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב- 

בינוני.
קומת העמודים: לא טוב. 

עולם המבואה: בינוני.

כללי: בינוני-טוב.
השטח המגונן: בינוני-טוב. 

חלק מהגינה הדרומית הפך 
למגרש חנייה.

קומת העמודים: בינוי-טוב.
אולם המבואה: טוב.

כללי: לא טוב, ניתן לקרא 
הדר שחלף 

השטח המגונן: לא טוב.
קומת העמודים: לא טוב-

בינוני.
אולם המבואה: לא טוב- 

בינוני.

ויזל

ויזל

ויזל

9

10

11

3

2

3

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית

מערכת תלת-חללית חזיתית 
וצדדית.
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מערכת כניסה צדדית, עם כניסה בהסטת 
90°. השטח המגונן: זוג פיקוסי לשער ירוק 

וצמחיית צל, שנשתלה בעקבות השיקום.
קומת העמודים: כל הריצופים אינם מקוריים. 

אולם המבואה: עם שני חלונות גדולים ומראה, 
קירות מחופים בלוחות אבן.

השטח המגונן: במצב תחזוקה שפיר. שער 
ירוק וגדרות חיות. קומת העמודים: ספסל 

מקורי, ריצוף חדש, עמודים דקורטיבים 
בצדדים. אולם המבואה: אין נתונים.

בנין המשטרה הבריטית שהפך לבנין דירות.
הגינה גדולה ושקועה, שייכת לטיפולוגיה שונה 

מזו הנסקרת בסקר הנוכחי. 

השטח המגונן: שרידי צמחייה מקורית, כגון 
כידונן תלת פסי. קומת העמודים: שביל ישר 

מרוצף במרצפות בטון מוטבעות. לצידו ערוגות 
מלבניות מתעגלות בקצה, מתוכן יוצא עמוד 

קה"ע. שפת הערוגות כורכר בנדבכים. משטח 
קה"ע אבן גיר בהנחה פראית. ערוגות צמודות 

לקיר. אולם המבואה: שער במסגרת עץ 
וזכוכית מולית מקוריים. מסביב לשער עיטור 

טיח מסורק דמוי לוחות אבן. 

השטח המגונן: פיקוסי שער גזומים כשער ירוק 
וגדר חיה במצב בינוני. קומת העמודים: חלק 
מקומת העמודים מחסן לאופניים. ריצוף אבן 
שכבות בהנחה פראית. אולם המבואה: קטן 
במיוחד, עם חיפוי לוחות שיש על הקירות, 

מראה וריצוף טראצו.

ויזל

ויזל

ויזל

ויזל
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עיניין שימורי טמון בשמירת היחסים 
המרחביים המקוריים ובממשק עם הרחוב. 
דוגמה מאוחרת. אולם המבואה הוא החלל 

המעניין.

ערך שימורי טמון בעיקר בהשתלבות מערכת 
זו עם שאר הכניסות ובשמירת הממשק עם 
הרחוב. שוקם לא מזמן, מרcית האלמנטים 
המקוריים הוסרו, מלבד ספסל וחלל קומת 

העמודים.

עניין שימורי בשל ייחודיות המערך ונדירות 
המבנה בתוך העיר.

מערכת הכניסה שמורה מבחינת המרחב 
והממשק עם הרחוב. כוללת אלמנטים מקוריים 
קריאים, על אף היות מצב השימור לא טוב עד 

בינוני בקומת העמודים ובשטח המגונן.

מערכת כניסה חשובה ברמה המרקמית, בשל 
שימור ההרכב התלת חללי הבסיסי והממשק 

עם הרחוב.
 

כללי: בינוני. 
השטח המגונן: בינוני. 

קומת העמודים: בינוני. 
אולם המבואה: בינוני-טוב. 

כללי: בינוני.
השטח המגונן: בינוני.

קומת העמודים: לא טוב. 
אולם המבואה: אין נתונים.

כללי: לא טוב עד בינוני.
השטח המגונן: לא טוב עד 

בינוני.
קומת העמודים: אין.

אולם המבואה: בינוני.

כללי: לא טוב-בינוני. 
השטח המגונן: לא טוב.

קומת העמודים: לא טוב- 
בינוני.

אולם המבואה: בינוני. 

כללי: לא טוב עד בינוני.
השטח המגונן: לא טוב

קומת העמודים: לא טוב עד 
בינוני.

אולם המבואה: בינוני.

מערכת כניסה תלת-חללית 
חזיתית צדדית.

מערכת כניסה חזיתית תלת 
- חללית.

גינה ייצוגית גדולה בחזית 
הבנין.

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית.

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית.
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השטח המגונן: זוג פיקוסי שער גזומים, השטח 
בגינה: גדר חיה מפיקוס השדרות, מדשאה, 

ערוגות עם שפת כורכר בנדבכים. קומת 
העמודים: ריצוף באבן גיר בהנחה פראית. 

תיבות דאר, שער כניסה וחלון במסגרת עץ 
מקורית. אולם המבואה: מראה שקועה, חיפוי 

שיש על הקירות. במרכז שני עמודים בעלי 
חתך משושה מחופים באריחי קרמיקה לא 
חלקה. אותם האריחים מכסים את קירות 

חדר המדרגות עד לקומה השלישית. דלתות 
כניסה לדירות מעץ מקוריות, עם לוח המחבר 
ביניהן. בכל קומה, ספסל ישיבה. גופי תאורה 

מקוריים, בחלקם שלמים.

שטח מגונן: שרידי צמחייה מקורית.
שביל אריחי טראצו בדוגמת לוח שחמט אפור 

ולבן. הריצוף נמשך לתוך אולם המבואה. 
קומת העמודים: מרבית השטח מיועד לחניית 

רכב ואופנועים. ריצוף טראצו דמוי אבן בהנחה 
פראית. שרידי מסלעות כורכר. אין שער כניסה 

למתחם. 

השיקום מחק חלקים מקוריים, בעיקר בקה"ע: 
השער, ריצוף השביל והמשטח והחלונות לא 

מקוריים. השטח המגונן: מטופח, בו פיקוס 
אקסמפלר, גדר חיה ושלושה פיקוסים גזומים 

כשער.קומת העמודים: שונתה בשיקום.
אולם המבואה: מחולק לשני חללים, אחד גדול 

עם שני חלונות המשקיפים אל הגינה ואחד 
קטן ליד גרם המדרגות. ריצוף טראצו, לוחות 

שיש כחיפוי קירות מקוריים.

שטח מגונן: שער ירוק וגדר חיה מפיקוס, 
מדשאה. שפת הערוגות בטון וכורכר בנדבכים. 
קומת העמודים: מחסן ומגרש חניה. ריצוף אבן 

בהנחה פראית. שביל מרוצף מרצפות בטון 
מוטבעות, שטיח לניכוי רגליים מקורי. אולם 

המבואה גדול, כולל מדרגות מפוארות ומעקה 

מערכת כניסה בעלת טקסיות משוכללת 
והדרגתית, קומת העמודים נמשכת אל אולם 

המבואה, אולם המבואה חודר עד לפתח 
הדירות. קיימים אלמנטים ייחודיים מעניינים. 
חידוש פיקוסי השער ע"י גיזום מהווה דוגמה 

נכונה לפעולת שימור. שיקום לא טוב של 
משטח קומת העמודים, עם עודף בטון בפוגות.

מערכת בסיסית שמורה עם מעט אלמנטים 
בעלי עניין שימורי.

מערכת כניסה בעלת ענין שימורי בממשק עם 
הרחוב ובשימור חלוקת המרחב הבסיסית, 

ובשל אולם המבואה הנרחב והמעוצב. 

מגרש החניה לכיוון צפון פוגע בממשק עם 
הרחוב ובשלמות המערכת. אולם המבואה 

המפואר עם האלמנטים הייחודיים שבו, מעלה 
את הערך העיצובי והשימורי של כלל מערכת 

הכניסה.

כללי: טוב.
השטח המגונן: בינוי-טוב. 

קומת העמודים: בינוני.
אולם המבואה: טוב.

כללי: בינוני. 
השטח המגונן: לא טוב 

-בינוני.
קומת העמודים: לא טוב עד 

בינוני.
אולם המבואה: בינוני.

כללי: בינוני.
 השטח המגונן: טוב.

קומת העמודים: לא טוב. 
אולם המבואה: בינוי-טוב.

כללי: בינוני.
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים : לא טוב עד 
בינוני. אולם מבואה: בינוני.

19

20

21

22

1

3

2

2

ויזל

ויזל

ויזל

ויזל

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית.

;

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית.

מערכת כניסה חזיתית תלת-
חללית.

מערכת כניסה חזיתית עם 
קומת עמודים צרה ואולם 

מבואה מפואר.
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עץ, חיפוי קירות בשיש, גופי תאורה מקוריים, 
ריצוף טראצו, מראה, עציץ בצורת חרוט 

משיש, דלתות כניסה תאומות לדירות מעץ.

המערכת הבסיסית שמורה, אם כי השיקום 
מחק חלקים ניכרים ממנה, בעיקר בקומת  
העמודים  ובאולם המבואה. השטח המגונן 

:מטופח, שער ירוק, גדר חיה מעורבת, מגינית 
גדולה, כדונן גלילני, גרוויליאה חסונה, גדר 

היביסקוס סיני גזומה.

ויזל

ויזל

22

24

2

3

)המשך(

מערכת בסיסית קיימת מבחינת החלוקה 
המרחבית, הממשק עם הרחוב והגינה. 

השיקום מחק את מרבית האלמנטים 
המקוריים בקה"ע ובאה"מ. 

כללי: טוב, מבחינת תחזוקה 
קומת העמודים: בינוני-טוב 

אולם המבואה: בינוני-טוב

מערכת כניסה חזיתית תלת 
-חללית.
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הערך השימורי טמון באיזון העיצובי בין קומת 
העמודים לבין אולם המבואה, המעוצבת כך 
שהיא מכניסה את הגינה לתןך הבנין. עושר 

תצורות שנשמרו בקומת העמודים ובאולם 
המבואה.

הערך השימורי טמון באיזון העיצובי בין קומת 
העמודים לבין אולם המבואה, המעוצבת כך 
שהיא מכניסה את הגינה לתוך הבנין. קיים 

עושר תצורות שנשמרו בקומת העמודים 
ובאולם המבואה, ברמת איכות העיצוב הכללי.

כניסה מרחוב אדם הכהן, במקור היתה גם 
מיהל"ל. המערכת שמורה לכיוון אדם הכהן 

ואילו לכיוון יהל"ל הממשק עם הרחוב מופר. 
השטח המגונן: שער ירוק עם עצי פיקוס 

גזומים במקצב לאורך הגדר. בתוכה שרידי 
היביסקוס )מקורי( ודורנטה )משני(. הפיקוס 

השתלט לצדדים. בגינה דקל קנרי, פיקוס 
כינורי לכיוון אדם הכהן ואקסמפלר פ. השדרות 

לכיוון יהל"ל. קומת העמודים: צרה, מוארכת, 
עם ערוגות בטון מלבניות מחופות כורכר 

בנדבכים, מגוון ערוגות גזורות בריצוף, חלקן 
סתומות. משטח קה"ע ושביל הכניסה מאבן 

בהנחה פראית. שער ברזל בכניסה למתחם. 
אולם המבואה: שער זכוכית ועץ מקורי, תיבות 

דאר חדשות. ריצוף באריחי טראצו צהוב, 
חיפוי קירות באריחי טראצו. שני עמודים 

באולם המבואה שבמקור נפתח גם ליהל"ל.

איזון עיצובי בין החלקים השונים במערכת 
התלת-חללית, כל חלל בדיאלוג עם שאר 

החללים. כניסה מהרחוב דרך שער ברזל קטן 
עם גדר בנויה מתעגלת. שביל ישר מרוצף 
במרצפות בטון מוטבעות. השטח המגונן: 

גדר חיה מקריסה גדולת פרחים בצד הקדמי 
והיביסקוס סיני בצד המערבי, עם תוספות 

מאוחרות של בת עפרית וצ'קסים. דקל קנרי 
גדול בצד המזרחי ליד החניה לרכב אחד. 

קומת העמודים: משטח מרוצף באבן בהנחה 
פראית. עמודים בעלי חתך מלבני עם קצוות 

מעוגלים, מצופים בטיח שטיינפוץ. שפת 
הערוגות מאבן גיר. שער הכניסה לאולם 

המבואה והחלון במסגרת עץ מקורית. אולם 
המבואה: רחב, נפתח אל קה"ע, חלון עם 

מקום ישיבה על ספסל, ריצוף טראצו צהבהב 
פשוט. 

כללי: בינוני
השטח המגונן: בינוני

קומת העמודים: בינוי-טוב
אולם המבואה: בינוי-טוב.

כללי: טוב.
השטח המגונן: בינוני. קומת 

העמודים: טוב.
 אולם המבואה: טוב.

מערכת תלת-חללית פינתית.

מערכת תלת-חללית חזיתית.

יהל"ל, פינת 
אדם הכהן 8

יהל"ל, פינת 
ויזל 7

2

3

3

1
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מערכת עמודים החובקת את הפינה, גדר 
בנויה עם שבכת מתכת מעליה. ביהל"ל כניסה 

עם שביל מרוצף במרצפות בטון מוטבעות 
שחוקות, שער כניסה לאה"מ לא מקורי. גדר 

חיה מפיטוספורום יפני, בגינה דקל קנרי פינתי 
ופיטנה. 

בשטח המגונן: פיקוסי השער הירוק השתלטו 
על הגדר החיה )במקור פיטוספורום יפני(. 

בגינה: דקל קנרי פינתי, וושינגטוניה, שרידי 
כידונן תלת פסי, אלוורה וקריסה גדולת פרחים 

ועוד ערוב צמחייה.
קומת העמודים: קה"ע מוגבהת ב-15 סמ' 

יחסית לגינה הקדמית. העמודים נשענים על 
קיר תומך מאבן בנדבכים, בעלי חתך עגול, 

עם קניקולציה. השביל בעל שפת אבן רחבה, 
מתעקל מעט ליד שער הכניסה לאה"מ, 

מרוצף במרצפות טראצו אפורות. קיר מגן 
ומרפסת שנוספה מעל הריצוף המקורי בפינה 

הצפונית-מזרחית. אולם המבואה: שער 
הכניסה לאה"מ, החלון ותיבות הדאר מקוריים. 

חלון סתום ע"י קיר מגן איפשר לפנים תצפית 
אל רחוב יהל"ל. גרם המדרגות מוסט ב 90° 

יחסית לכיוון הכניסה. באה"מ, ארון חשמל 
מעץ מקורי, ריצוף טראצו בדוגמת לוח שחמט 

עם מרצפות שחור\לבן, הקירות מחופים 
בלוחות שיש. ערוגות קטנות בבסיס המעקה 

הבנוי. 

)ראה גם ויזל 7, פינת יהל"ל 7( ערך נמוך עד 
בינוני, בשל אבדן אלמנטים מקוריים. חשיבותו 

טמונה בהשתלבותו במערך הרחוב, בגדר 
הבנויה היכולה לשמש מודל לשיקום באזורים 

אחרים ברחוב ויזל ויהל"ל.

)ראה גם ויזל 5, פינת יהל"ל 8( מערכת כניסה 
בעלת עניין עיצובי-שימורי בשל שלמותה, מצב 

הישמרותה הטוב ועושר התצורות שבתוכה.

כללי: לא טוב- בינוני.
השטח המגונן: בינוני.

קומת העמודים: לא טוב. 
אולם המבואה: בינוני.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: בינוי-טוב. 

קומת העמודים : בינוי-טוב.
אולם המבואה: טוב.

מערכת כניסה פינתית תלת-
חללית עם כניסה ראשית 
מיהל"ל 7 וכניסה משנית 

מויזל 7.

מערכת כניסה פינתית 
שלמה, כניסה מויזל 5.

יהל"ל, פינת 
ויזל 7

יהל"ל, פינת 
ויזל 5

7

8

3

1
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ערך שימורי כללי: בינוני- גבוה, תודות לעיצוב 
המקורי של החצר הקדמית והאחורית, 

ולמערכת שער כפולה קדמית ואחורית. גרם 
מדרגות באולם המבואה המתפצל לצדדים 

כמו בוילה מהרנסנס, נצפה גם בשד' בן גוריון 
81. מערכת כניסה קדמית ואחורית ייצוגיות 

ותואמות, ייחודית לכאן. 

הערך השימורי טמון באיכות אולם המבואה 
וקומת העמודים המשמרים אלמנטים מקוריים 

ובעלי איכות במצב תחזוקה הטוב. כמו כן, 
למבנה חשיבות היסטורית כי התגוררו בו 

האמנים משה מוקדי )מקבוצת הדאדא( 
ונפתלי בזם.

אדם הכהן

ליברמן

2

2

22

4

מערכת בסיסית תלת-חללית, לה נוספה חצר 
וכניסה אחורית בעלות רמת ייצוגיות גבוהה. 
השטח המגונן: אינו מטופח. זוג פיקוסי שער 
גזומים, שביל כניסה ישר המרוצף במרצפות 
בטון מוטבעות בצבע חמרה צהבהב. החצר 

האחורית: גינה בעלת שני מפלסים, עם 
מדרגות ושביל מפוצל לצדדים. בקומת 

העמודים: קומת העמודים הריצוף נשחק 
)טראצו דמוי אבן בהנחה פראית(. בבסיס 

העמודים עיטור טראצו. אולם המבואה: 
שלושה חלונות שקופים מאפשרים תצפית על 
הגן האחורי מהכניסה הראשית. גרם מדרגות 
מתפצל לצדדים, המזכיר מדרגות בגני ווילות 

ברנסנס. כל שאר החלקים במערכת במצב 
רעוע. 

בשטח המגונן דקל קנרי ושיח דורנטה 
שהפך לעץ קטן, אולם מרבית השטח נטול 

צמחייה. בקומת העמודים שטח מרוצף 
באבן גיר בהנחה פראית. השביל נפתח 

כאן לרחבה קטנה. השער לאולם המבואה 
מעוטר בקרצפוץ מסורק באלכסון דמוי אבן, 

הממסגר את הכניסה. אולם המבואה מפואר, 
כשגרם המדרגות ניצב לכיוון הכניסה. ריצוף 

טראצו גס אפור עם פס דק כהה יותר. מראה 
וגופי תאורה מקוריים. דלתות כניסה לדירות 

מקוריות מעץ.

כללי: לא טוב.
השטח המגונן: לא טוב עד 

בינוני.
קומת העמודים: לא טוב עד 

בינוני.
 אולם המבואה: טוב.

כללי:בינוני.
השטח המגונן: לא טוב- 

בינוני.
קומת העמודים: טוב. 

אולם המבואה: טוב.

מערכת תלת-חללית חזיתית 
לא סטנדרטית.

מערכת תלת-חללית חזיתית.
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רחוב חובבי ציון ארוך יחסית )כ-640 מ'(, משתרע מדרום-מערב 
לצפון-מזרח. שלושה חלקים לו: הקטע הדרומי בין רחוב אידלסון 

לרחוב טרמפלדור )כניסות 1-11(, הקטע האמצעי בין רחוב 
טרומפלדור לרחוב בוגרשוב )כניסות 13-31(, והקטע הצפוני בין 

רחוב בוגרשוב לרחוב מנדלי מוכר ספרים )כניסות 33-65(. רוחבו 
הוא כ-11 מ' )מרחק בין שני גבולות מגרש העומדים זה מול זה( 
ואילו רוחב הנתיב לתנועת רכב הוא כ- 7 מ'. הרחוב משתרע על 

שיפוע קל, מדרון מצפון לדרום. מרבית הביניינים עם מערכות 
כניסה בעלות ערך שימורי ממוקמים בקטע הצפוני ובעיקר בקטע 

שבין רחוב אהרונוביץ' לרחוב בן עמי. רחוב ח"צ ייחודי בשל 
מיגוון הסגנונות: ביניינים בסגנון הבינלאומי "המקומי המוקדם" 
ו"המקומי המאוחר" וכן צורות ביניים. המגרשים ארוכים יחסית 

ולכן ישנן גם כניסות צדדיות כפולות. אין אופי אחיד לרחוב, כיוון 
שבכל קטע משתנה הכיוון והסגנון. בשל כך, האלמנט הנופי הוא 

המכריע ביצירת תחושת רציפות. 
)מפה ותצ"א מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

מימין: לשני צידי הרחוב, חונות תמיד מכוניות, כך שהנתיב הנותר 
לתנועת רכב הוא צר יחסית. משמאל: מערכת הגדרות היא 

האלמנט הנופי השומר על אחידות ורציפות, ובמסגרת זו תרומת 
הצמחיה המלווה את הגדר היא משמעותית )צילומים ע. סגרה, 

.)2009
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בינוני-גבוה. ערך היסטורי-נופי גבוה בשל 
ייחוד תצורת קומת העמודים. 

הערך הנופי והשימורי טמון בהשתלבות 
עם שאר מערכות הכניסה הסמוכות, וכן 

בשימוש הייחודי של האבן בנדבכים, ובמשחק 
הטופוגרפי.

הערך טמון בתצורת הכניסה המקורית 
ובממשק עם הרחוב. הכניסה הראשית 

ההיסטורית מרח' דרויאנוב 1, היום מח""צ 
36, דרך שביל שהיה במקור מיועד לגישה אל 

פחי האשפה. 

הערך טמון בעיקר בממשק עם הרחוב 
ובהשתלבות עם שאר מערכות הכניסה 

הסמוכות וכן בחלקים המגוננים המטופחים.
שיקום משנת 2006.

בנין בסגנון הבינלאומי "המקומי המוקדם", 
ללא עמודים. מערכת כניסה קריאה עם 

אלמנטים אחדים בעלי עניין. 

השטח המגונן: כמעט ללא צמחיה, מלבד עצי 
פיקוס השדרה הגזומים, קטעי גדר חיה ועץ 

וושינגטוניה.קומת העמודים: שביל בצורת 
אליפסה מסביב לעמודים, מרוצף במרצפות 

בצבע אוקר. משטח אבן בהנחה פראית 
המלווה ריצוף במרצפות טראצו. ערוגות 

גזורות בריצוף סתומות בבטון. בריכה מלבנית. 
ספסל. עיטורי קרמיקה שחורה. עמודים 

מעוטרים בקרצפוץ. סלעי כורכר. קיר מגן. 
נבנה על ידי אינג' אליהו לטקס.

אולם המבואה: אין נתונים.

השטח המגונן: נטול צמחיה, פרט לצ'יקס אחד 
בודד. קומת העמודים: שביל מעוקל מרוצף 

באבן בהנחה פראית מבריקה. לצידי השביל 
קירות תומכים ובסיס העמודים מחופה באבן 
ערוכה בנדבכים. אולם המבואה: אינו קיים, 

כניסה ישירה לחדר המדרגות. הפרש מפלסים 
בין הרחוב לכניסה, שביל משופע ומוגבה ב-3 

מדרגות.

השטח המגונן: גדר חיה )דורנטה, לנטנה, 
היביסקוס( ובוגנוויליה. עץ תות בדרך לפחים.

קומת העמודים: כניסה בעלת שני צירים 
מאונכים, המתכנסים בקומת העמודים. משטח 

קה"ע מחופה בחלוקי נחל לא מקוריים.
בקיר הבנין חלונות אניה עגולים וחיפוי 

קרמיקה. אולם המבואה: אין נתונים.

השטח המגונן: שתילה חדשה מטופחת, 
לא היסטורית. חיפוי חלוקי נחל לבנים לא 

מקוריים. קומת העמודים: שביל עם שטחים 
מחופים חלוקי נחל ומעט צמחית צל. אולם 

המבואה: אין נתונים.

שביל צדדי, המקביל לצד הדרומי של הבנין,
מלווה ערוגה עם שפה מחופה בכורכר. אולם 

המבואה מוסט ב- 90° יחסית לשביל הכניסה. 

כללי: בינוני-טוב.
השטח המגונן: לא מטופח. 

קומת העמודים: מגוון תצורות 
היסטוריות במצב לא טוב, 

אבל קריאות.
אולם המבואה: אין נתונים.

כללי: טוב.
השטח המגונן: נטול צמחיה 

קומת העמודים: טוב
אולם המבואה: אין נתונים.

כללי: לא טוב.
השטח המגונן: דל צמחיה, 

מוזנח. 
קומת העמודים: ריצופים לא 

מקוריים.
אולם המבואה: אין 

כללי: טוב.
השטח המגונן: טוב

קומת העמודים: טוב
אולם המבואה: אין נתונים.

כללי: לא טוב
השטח המגונן: לא טוב

אולם המבואה: אין

מערכת תלת-חללית תלת-
פינתית. כניסה ראשית 

מקורית מאידלסון, היום לא 
בשימוש. גינה יחסית גדולה. 

קומת עמודים מפוארת. 

מערכת כניסה דו-חללית 
חזיתית. 

מערכת כניסה תלת-חללית 
פינתית.

מערכת כניסה תלת-חללית 
גדולה, חזיתית וצדדית. 

מערכת דו חללית עם כניסה 
צדדית.

2

3

3

3

3

2

23

36

45
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חובבי ציון, פינת
אידלסון 15, 
פינת חברון 1

חובבי ציון

חובבי ציון, פינת 
דרויאנוב 1.

חובבי ציון

חובבי ציון
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)המשך(

הערך הנופי טמון בייחודה של הצבת מערכת 
השבילים, כאשר הכניסה הראשית היא מכיוון 

חובבי ציון, והחזית היא כלפי אהרונוביץ'. 
כניסה משנית מאהרונוביץ'. 

בינוני-גבוה. טמון בייחודה של תצורת קומת 
העמודים ושילוב הערוגות בתוכה. עושר 

מרכיבים מקוריים קריאים, על אף מחיקת חלק 
מהריצוף המקורי. מבנה משנת 1937.

בינוני-גבוה, בשל מגוון ומקוריות סוגי ריצוף 
וחיפוי והמשחק הטופוגראפי.

שביל הכניסה הצפוני הפך לחניה.

טראצו  במרצפות  מרוצף  ראשי  כניסה  שביל 
הוא  מח"צ  השביל  ולבן.  אפור  בשחור, 
קומת  תחת  ועובר  הבנין  לחזית  מקביל 
יחסית   °90 בתפנית  לבנין  הכניסה  העמודים. 
פיקוסי  זוג  המגונן:  השטח  ההליכה.  לכיוון 
ההיסטוריים  השערים  לצידי  גזומים  השדרה 
באהרונוביץ' וח"צ. גדר חיה מפיקוס בצד ח"צ 
והיביסקוס בצד אהרונוביץ'. חלק ניכר מהגינה 
קומת  העמודים:  חניה.קומת  למגרש  הפך 
עמודים ארוכה כאורך החזית, עם שביל כניסה 
המקביל לה היוצר משטח מרוצף. עמודים בעלי 
חתך מרובע, מחופים לוחות אבן. תיבות דאר 

לא מקוריות. אולם המבואה: אין נתונים.

השטח המגונן: מרבית הגינה הקדמית נמחקה 
ומרוצפת. נותר פס מגונן צר של צמחיה 

מלוות גדר, הכולל פיקוסי שער ירוק. קומת 
העמודים: נרחבת, עם כניסה צדדית דרך 

פרוזדור המוביל לשני גרמי מדרגות נפרדים. 
לאורך הפרוזדור, ערוגות מקוריות עם שפה 

מחופה בחלקי כורכר, בחלקן נטועות בצמחית 
צל. בריכת מים מלבנית מקורית מלאה כיום 
באדמה, מסלעה צדדית. מרצפות קרמיקה 

ירוקה כחיפוי קירות קה"ע. ספסל מחופה 
בפסיפס שברי אותה קרמיקה בהנחה פראית. 

אולם המבואה: אין.

הגינה הקדמית במפלס נמוך, קומת העמודים 
מוגבהת. השטח המגונן: צמחיה אדריכלית. 

אגבות ויוקות, אקסמפלר אזדרכת. קומת 
העמודים: שביל מעוקל, ריצוף אבן בהנחה 

פראית, בשילוב טראצו דמוי אבן גם כן בהנחה 
פראית. דלת הכניסה לא מקורית. אולם 

המבואה: אין נתונים

כללי: לא טוב.
שטח מגונן: בינוני 

קומת העמודים: בינוני
אולם המבואה: אין נתונים.

כללי: לא טוב עד בינוני.
השטח המגונן: דל צמחיה. 

קומת העמודים: בחלקה 
הפנימי במצב טוב, הריצוף 
בחלק החזיתי אינו מקורי, 
הכניסה הצדדית הדרומית 

בשימוש הולכי הרגל.
אולם מבואה: אין

כללי: בינוני. 
קומת העמודים: בינוני -טוב. 

השטח המגונן: בינוני
אולם המבואה: אין נתונים.

מערכת כניסה תלת-חללית, 
פינתית.

כניסה דו-חללית עם שתי 
כניסות צדדיות. קומת 

עמודים ללא אולם מבואה.

מערכת כניסה תלת-חללית, 
חזיתית, עם הפרש מפלסים 
בין הגינה הקדמית לבין חצר 

קומת העמודים.

חובבי ציון

חובבי ציון, פינת 
אהרונוביץ' 1.
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כללי: בינוני.
בשטח המגונן: לא טוב

קומת העמודים: רק החלל 
נשמר.

כללי: בינוני.
השטח המגונן:לא טוב.

קומת עמודים: טובה.
אולם מבואה: אין.

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: לא טוב.

קומת העמודים: בינוי-טוב.
אולם מבואה: אין.

כללי: בינוני.
השטח המגונן:בינוי-טוב.

קומת עמודים: אין.
אולם מבואה: בינוני.

קה"ע חזיתית ונמשכת לאורך הצד הצפוני 
לכניסות א' ו ב', אליהן מגיעים דרך שביל 
המלווה גינה צדדית. אין אולמות מבואה, 

כניסה ב 90° יחסית לשביל הכניסה. 
השטח המגונן: כמעט נטול צמחיה. קומת 

העמודים: הערוגות מחופות טוף הגולן. אולם 
המבואה: אין.

השטח המגונן: כמעט נטול צמחיה, מלבד גדר 
חיה ופיקוסי שער.

קומת העמודים: צדדית, פתוחה, ריצוף טראצו 
בדוגמת שחמט. אולם המבואה: אין.

השטח המגונן: צמחיה מלוות גדר.
קומת העמודים:ריצוף טראצו בדוגמת לוח 

שחמט לאורך השביל בקומת העמודים, עם 
מרצפות שחורות ולבנות )20 \20( וספסל 
ישיבה. תת חלל מוגבה בקומת העמודים 
מתפקד כאולם מבואה. אולם מבואה: אין

ייחוד מערכת הכניסה הוא בהיותו על מגרש 
כפול, עליו נבנו שני בנינים, המחוברים זל"ז.
המערכת הנופית כוללת גינה קדמית רחבה 

ושקועה במרכז, ושני שבילים לאורך כל אחד 
מהבנינים, בנויים על מפלסים שונים.

השטח המגונן: הגינה נטועה בצמחיה מגוונת, 
יש בה מזרקה מחופה בקרמיקה ירוקה. 
אולמות המבואה: מצריכים תפנית בזוית 

ישרה בעת הכניסה. דלתות ותיבות דאר מעץ 
מקוריות.

כניסה דו-חללית, עם קומת 
עמודים ללא אולם מבואה. 

שתי כניסות בצד הצפוני של 
הבנין. 

מערכת כניסה דו-חללית, עם 
קומת עמודים צדדית, ללא 

אולם מבואה.

כניסה דו-חללית עם קומת 
עמודים צדדית על שני 

מפלסים, ללא אולם מבואה.

מערכת כניסה דו-חללית, 
ללא קומת עמודים, עם אולם 

מבואה קטן. שתי כניסות 
נפרדות לכל בנין.

בינוני-גבוה בשל ייחוד הצורה, בתוך בנין 
בסגנון הבינלאומי "המקומי המוקדם", אם כי 

מצב ההישמרות אינו טוב.

בינוני-גבוה. ערך היסטורי בינוני-גבוה בשל 
ייחודה של הכניסה הצדדית והריצוף.

בנין מאוחר יחסית, המאמץ סממנים דומים 
לבנין הסמוך, בח"צ 63.

גבוה בשל קומת העמודים הצדדית, המחולקת 
לשני חללים בהפרש מפלסים, ללא אולם 
מבואה, ריצוף טראצו ומרכיבים ייחודיים.

בינוני עד גבוה. מערכת כניסה לבנין על מגרש 
כפול בסגנון הבינלאומי "המקומי המוקדם", 

עם גינה קדמית גדולה ושקועה. שתי כניסות 
נפרדות מלוות פסים מגוננים מקבילות לשני 

צידי הבנין. הגינה על מגרש כפול הינה 
היחידה ברחוב זה.

3
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1

1
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חובבי ציון

חובבי ציון

חובבי ציון

חובבי ציון
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רחוב אהרונוביץ' : מחבר בין חובבי ציון לבילינסון. רחוב קצר 
יחסית )כ-135 מ'(, המונה את הכניסות 1-11. רוחבו כ-11 

מ', ונתיב התנועה הוא ברוחב 7 מ'. מספר מערכות הכניסה 
הפינתיות גבוה יחסית )6 מתוך 11(. הרחוב בעל עיניין נופי בשל 

הכמות היחסית גבוהה של מערכות כניסה בעלות עניין שימור, 
ביניהן אחדות באיכות גבוהה מאד.

)מפה ותצ"א מתוך אתר עיריית תל אביב משנת 2013(.

בשני צידי הרחוב, חונות תמיד מכוניות, כך שהנתיב הפנוי 
לתנועת רכב צר יחסית. מערכת הגדרות היא האלמנט הנופי 

השומר על אחידות ורציפות, ובמסגרת זו תרומת הצמחיה 
המלווה את הגדר היא משמעותית. האופי הנופי נקבע על ידי 

מערכות שערי הפיקוס הגזומים, עצי הסימון בתוך הגינות )דקל 
קנרי( והגדרות החיות. 

מימין: הגינה הקדמית כאזור חיץ, המפריד בין הרחוב לשטח 
הפרטי )צילומים ע. סגרה, 2011(.

 y-map, משמאל: מבט אל רחוב אהרונביץ, )צילום מתוך אתר
.)2014
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גבוה. עושר תצורות באולם המבואה ובקומת 
העמודים.

בינוני, בשל מצב הישמרות רעוע, ניתן לשקם 
את הממשק עם שני הרחובות.

גבוה. בשל מקוריות ופשטות התצורה ומצב 
התחזוקה הטוב, בעקבות השיקום. צורת 

ביניים בין כניסה צדדית בסגנון הבינלאומי 
"המקומי המוקדם" לבין "המקומי המאוחר".

השטח המגונן: בגינה זוג פיקוסי השער הירוק, 
מצב הצמחיה רעוע. שביל כניסה מרוצף 

במרצפות בטון מוטבעות. ערוגות לאורך הקיר, 
עם שפה מחופה בקרימיקה שחורה.

קומת העמודים: רחבה לכיוון רחוב לוריא, צרה 
לאורך כל החזית הצפונית לכיוון אהרונוביץ'. 
משטח אבן שכבות בהנחה פראית בקה"ע, 

בתוכו שרידי ערוגה עגולה ומלבנית. עמודים 
בחתך מרובע עם טיח קרצפוץ מסורג דמוי 

לוחות אבן. חלונות עגולים. ערוגות נסמכות 
לקיר קומת העמודים. 

אולם המבואה: במה מוגבהת, נישות 
מקושטות, שער וחלונות גדולים במסגרת עץ. 

שרידי תיבות דאר מעץ. ריצוף טראצו שחור 
ולבן. חיפוי קירות באבן.

 
מערכת עמודים המשתרעת מרחוב אהרונוביץ' 

ועד לוריא, המקנה מקצב לאזור הכניסה. 
קיר המגן מקשה על טיפוח המקום, הסרתו 

תאפשר פעולת שיקום עתידית. הצמחיה 
נעלמה, פרט לזוג פיקוסי שער גזומים כשער 
ירוק בכניסה. שרידי גדר חיה מפיטוספורום 

יפני. דקל קנרי גבוה.

 השטח המגונן: מרבית השטח המגונן מקביל 
לבנין בצידו המערבי. ערוגה מגוננת עם שפה 

המחופה בחלקיקי כורכר מקורית. צמחיה 
מקורית שרדה חלקית.

קומת העמודים ואולם המבואה: חלל אחד, 
הנפתח הישר אל גרם המדרגות. עמוד 

חשוף אחד בלבד ליד הכניסה. קה"ע מאונכת 
לשביל הכניסה הצדדי. ספסל ישיבה בקה"ע, 

ריצוף טראצו פשוט, תיבות דאר חדשות, 
המשתלבות במקום. 

כללי: בינוי-טוב.
השטח המגונן: לא טוב- 

בינוני.
קומת העמודים: בינוי-טוב.
אולם המבואה: בינוני-טוב.

כללי: לא טוב-בינוני.
השטח המגונן: לא טוב, 

מרביתו מגרש חניה. שביל 
מעוקל, מרוצף במרצפות 

בטון מוטבעות. נפגע הממשק 
עם הרחוב.

קומת העמודים: לא טוב 
-בינוני. תיבות דאר מעץ 

מקוריות.
אולם המבואה: לא טוב. 

כללי: טוב, בשל רמת 
תחזוקה גבוהה ופשטות כל 

מרכיבי המערכת.
השטח המגונן: בינוני-טוב. 

קומת העמודים ואולם 
המבואה מאוחדים לתצורת 

אולם פתוח.

בנין פינתי, בעל מערכת 
כניסה עם גינה החובקת 

את הפינה ומשתרעת 
לאורך החזית הצפונית. 

קומת עמודים ואולם מבואה 
מפוארים. 

מערכת כניסה פינתית, תלת-
חללית. קיר מגן סותם את 

הכניסה.

מערכת כניסה דו-חללית 
צדדית, הכוללת גינה חזיתית 

וצדדית, קומת עמודים 
בהסטת 90° יחסית לשביל, 

מאוחדת לאולם המבואה. 

1

3

1

4

6

7

אהרונוביץ', 
פינת לוריא 13

אהרונוביץ', 
פינת לוריא 10

אהרונוביץ'
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בינוני, בשל עושר התצורות המקוריות, 
בשילוב מצב הישמרות כללי לא טוב.

בינוני-גבוה, בשל הימצאות מרכיבים פעילים 
ומצב ההישמרות הכללי הטוב, לאחר השיקום 

בשנת 2009.

גבוה: בשל מגוון התצורות בתוך קומת 
העמודים ובאולם המבואה, וכן בשל הצבתו 
הפינתית של הבנין, בשילוב מצב תחזוקה 

בינוני-טוב.

מועט עד בינוני: ייתכן כי יש לבנין ערך 
היסטורי )בית פאול חיים(. 

כללי: מצב הישמרות המערכת אינו טוב, כי 
הגינה וקומת העמודים הפכו לחניה.

השטח המגונן: רק שביל הכניסה שרד. 
מרצפות טראצו אפורות, לצידן שפה המחופה 
באבן גיר בהנחה פראית, רחבה יחסית. קומת 

העמודים: בקומת העמודים ספסל ושריד 
בריכה מלבנית. עמודים בחתך מרובע מחופים 

בטיח קרצפוץ. אולם המבואה: מפואר עם 
דלתות וחלונות במסגרות עץ מקוריות, ריצוף 

טראצו פשוט. קיר מגן. 

מצטיינים ברמת תחזוקה טובה ובהישמרות 
מספר מרכיבים מקוריים: בריכה מלבנית 

פעילה עם חיפוי כורכר, שביל מרוצף 
במרצפות טראצו שחורות וכתומות, תיבות 

דאר מקוריות.

השטח המגונן: מטופח יחסית.קומת העמודים: 
גדולה, מרוצפת בריצוף טראצו בדוגמת לוח 

שחמט. פיקוסים גזומים כשער ירוק לכיוון 
אהרונוביץ'.קומת העמודים: ריצוף אבן בהנחה 

פראית, פינות ישיבה, ערוגות גזורות ובריכה 
סתומות, מחופות קרמיקה ירוקה. שטח 

מגונן: עץ תות ודרקונית גדולה לכיוון מערב. 
אולם המבואה: שער וחלונות במסגרות עץ 
מקוריות, חיפוי קירות בלוחות אבן. חלונות 

עגולים קטנים מסתובבים. ריצוף טראצו. נישה 
עגולה ומלבנית בתוך הקיר. שער נפתח לכיוון 

גליקסון, לכיוון אהרונוביץ' הדלת חסרה . 

מצב הישמרות כללי: לא טוב. שטח מגונן: 
הרוס לחלוטין. קומת העמודים: נותרו רק 
העמודים. אולם המבואה בעל אלמנטים 

מקוריים.

כללי: לא טוב-בינוני.
השטח המגונן: לא טוב. 

קומת העמודים: לא טוב. 
אולם המבואה: טוב. 

כללי: טוב.
השטח המגונן: בינוי-טוב. 

קומת העמודים: טוב. 
אולם המבואה: טוב.

כללי: טוב.
השטח המגונן: בינוני-טוב. 

קומת העמודים: בינוני.
אולם המבואה: טוב.

כללי: לא טוב, במצב שיפוץ 
בעת התצפית.

מערכת תלת-חללית חזיתית.

מערכת תלת-חללית חזיתית 
פשוטה.

מערכת כניסה תלת-חללית 
פינתית, עם כניסה ראשית 

מאהרונוביץ'. 

מערכת תלת-חללית חזיתית.

אהרונוביץ'

אהרונוביץ'

אהרונוביץ', 
פינת גליקסון 11

אהרונוביץ'
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אהרונוביץ', 
פינת בילינסון 5

אהרונוביץ', 
פינת לוריא 12

13

16

2

3

בינוני, על אף ההזנחה, כיון שיש כאן מספר 
תצורות היסטוריות קריאות, שניתן לשקם.

ערך בינוני, טמון במגוון התצורות הקריאות, 
על אף מצב הישמרות לא טוב עד בינוני.

השטח המגונן: שביל כניסה מרוצף במרצפות 
בטון מוטבעות. צמחיה לא מטופחת, הכוללת 
שיחים וצמחי אלואה. קומת העמודים: רצוף 
אבן גיר בהנחה פראית, קרמיקה ליד שער 

הכניסה במסגרת עץ מקורית. אולם המבואה: 
בעל ריצוף טראצו וחיפוי קרמיקה צהובה, 

מעקות מעץ מקוריות.

השטח המגונן: זוג פיקוסים גזומים כשער 
ירוק, גדר חיה מפיטוספורום יפני, דקל קנרי. 

בקומת העמודים: טיח מסוג קרצפוץ גס. 
שבילי טראצו מרוצפים בלבן וכתום.
אולם המבואה: חסום ע"י קיר מגן.

כללי: לא טוב - בינוני.
השטח המגונן: לא טוב - עד 

בינוני. קומת העמודים: בינוני.
 אולם המבואה: לא טוב 

-בינוני.

כללי: לא טוב -בינוני. השטח 
המגונן: בינוני.

קומת העמודים: לא טוב 
-בינוני.

 אולם המבואה: לא טוב.

מערכת תלת-חללית חזיתית.

מערכת כניסה תלת חללית 
פינתית.
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נספח 2 
כרטיסי בית ל-5 מקרים נבחרים.

כל כרטיס כולל: 
תיעוד מערכת הכניסה: הגינה הקדמית, 

שטחי גינה צדדיים, 
קומת העמודים ואלמנטים מאפיינים, 

הצמחיה, רקע היסטורי, תיאור מצב הישמרות המערכת
והערכה היסטורית נופית

60 כרטיס בית ג'ורג' גוטרמן בשדרות בן גוריון 81   
78 כרטיס בית גלילי ברחוב חובבי ציון 63    
94 כרטיס בית סגל ברחוב מנדלסון 3, פ' פילון 1    

120 כרטיס בית אריה פריד בשדרות ח"ן 15    
146 כרטיס בית אושרוביץ ברחוב ויזל 5, פ' יהל"ל 8    



כרטיס בית:
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ג'ורג' גוטרמן, שדרות בן גוריון 81
נספח 2 

בית ג'ורג' גוטרמן

שדרות בן גוריון 81 )לפנים 
שד' קרן קימת(

שכונת לולוב )פרדס ביבי, 
מגרש 79, גוש 4, חלקה 2(

231 / 6215

חלופה ראשונה 1937

חלופה סופית 1938 

1939, תעודת גמר 1944

גולדמן ו-א. מיטלמן

מגורים. שלוש קומות + חצי 
קומה על הגג וקומת מרתף

589 מ"ר: אורך המגרש בחזית 
19.7 מ', האורך בצדדים הוא 
32 מ' )40% שטח בנוי, חזית 

הבנין 13 מ'(

360 מ"ר+ 70 מ"ר חצר קומת 
העמודים.

חזית ראשית: 4 מ'

חזית אחורית : 5 מ'

חזיתות צדדיות: 3 מ'

שם המבנה

כתובת

שכונה היסטורית

גוש\ חלקה

שנת תכנון

שנת בנייה

מתכננים

סוג בנין

שטח המגרש

 

מרחק קו בנין מגבול המגרש
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הגדלה של הבנין ומימדי המגרש מתוך תצ"א משנת 2013.מיקום המבנה והגינה בתצ"א משנת 2007.מיקום המבנה והגינה במפות במפת GIS משנת 2007.
)כל החומרים מתוך אתר עיריית תל אביב(.
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2. תיאור מערכת הכניסה 
 

בית ג'ורג' גוטרמן בשדרות בן גוריון 81 מהווה דוגמה מייצגת 
למערכת כניסה תלת-חללית במפנה-דרומי, עם כניסה חזיתית 

ישרה. הגינה הקדמית משיקה לצד הצפוני של שד' בן גוריון, 
רוחבה 4 מ' )מרחק קו הבנין מגבול המגרש( ואורכה כ-19 מ' 

)אורך חזית הבנין(. קומת העמודים היא בצורת "ר" הפוכה, 
מורכבת משני חללים בגודל שונה: חלל 1 נמצא בצד הצפוני 
–מערבי ליד הכניסה לבנין, הוא כולל פינת ישיבה מעוצבת, 

ומזרקה בתוך ערוגה. מימדיו הם 4.91 מ' x 5.52 מ'. חלל 2 
הוא בצורת מלבן מוארך המקביל לחזית הבנין, מימדיו 2.97 מ' 
x 13.14 מ': בצידו המזרחי הוא כולל את שביל הכניסה לגרז', 

בצידו המערבי גינה מקורה. שביל הכניסה, שרוחבו כ-1.42 מ', 
חוצה את הגינה ואת קומת העמודים. בחלל 1, מתרחב שביל 

הכניסה והופך למשטח מרוצף. אולם המבואה הוא חלל מלבני 
)מימדיו כ-5.89 מ' x 5.55 מ'(, המקדים את העלייה בדרגות, 
שנעשית לאחר תפנית 90° לכיוון הכניסה. יש בו חלון הפונה 
לכיוון מערב, מראות ועושר בחומרי המרקם. אולם המבואה 

מוביל לגרם מדרגות המתפצל לשניים כשאחד עומד מול השני, 
ומזכיר את גרמי המדרגות בגנים הקלאסים של הרנסנס. בהיות 

מערכת כניסה זו במפנה דרומי, משחקי האור –צל ומשחקי 
ההשתקפות מתקיימים כאן בצורה מובהקת, הן בעת הכניסה והן 

בעת היציאה. כאשר יוצאים מסתנוורים, גם אם המעבר מחלל 
לחלל כרוך בשינויי הארה הדרגתיים, יכולים לצפות בעלוות 

הצמחיה כשהשמש חודרת דרכה ומבליטה את תצלילה ומרקמה. 
כשנכנסים נרגעים במעבר מהבוהק לחצי צל שבאולם המבואה. 
ההשתקפות בשער הכניסה וכן בתוך אולם המבואה, מאפשרת 

לגינה "ללוות" את הנכנסים עמוק לתוך הבנין. 

הפסים המגוננים הצדדיים הם ברוחב תקני, כמעט ללא צמחיה 
ושרוים במצב של הזנחה. בפס המזרחי נמצאת מערכת פחי 

האשפה המקורית, שהיו מגיעים אליה דרך חדר ההסקה, שאינה 
עוד בשימוש. במקומה הועמדו שני פחי אשפה בחזית הבנין, 

תחת קומת העמודים לצידו של שביל הכניסה לגרז'. הגינה 
האחורית היתה כנראה בעבר גינה בשימוש דיירי קומת הקרקע, 

מחולקת לשני מפלסים, יש בה ערוגה היקפית עם שרידי גדר 
חיה ועצי ברוש כסמני גבול חלקה. היום היא שרויה במצב של 

הזנחה, כשאחד מפיקוסי השדרות הגזומים ששימש כסמן הפינה 
הצפונית-מזרחית, צמח באופן חופשי ונופו מטיל צל על כל הגינה 

האחורית.

על אף שחלק מהמרכיבים החשובים אינם מקוריים )שער הכניסה 
לבנין, הריצוף בתחילת שביל הכניסה, תיבות הדאר והמראות 

באולם המבואה(, מערכת הכניסה היא שלמה מבחינת החללים 
והיחסים ביניהם. יש בה מרכיבים ייחודיים )פינת ישיבה בעיצוב 

מיוחד, מזרקה, שימוש מגוון בחומרי חיפוי( והיא נמנית על 
המשובחות בעיר הלבנה. הצמחיה המקורית בגינה הקדמית 
כוללת את הגדר החיה, את השער הירוק ועצי פיקוס גזומים 

בצורות גאומטריות בפינות. שאר הצמחיה נשתלה בשנת -2009
2010, בזמן שיקום חלקי של הכניסה. 
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סכימה של מערכת הכניסה בבית גוטרמן, שד' בן גוריון 81. 
שרטוט איתי כהן, עדכונים ע.ו. סגרה, אנייס סמעאן(.
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2.1 הממשק עם הרחוב והגינה הקדמית 

המרכיב החשוב ביותר בגינה הקדמית הוא מערכת הגדר 
המקורית, בה הקטעים בחזית נשמרו כמעט בשלמות, בעוד 

יש חללים ללא צמחיה לאורך הגדרות הצדדיות. מערכת הגדר 
כוללת את הגדר הבנויה, את הגדר החיה, את השער הירוק ואת 

עצי הפיקוס הגזומים בצורת קוביה בפינות וליד השביל המוביל 
לרכב ולאורך הצדדים. כל הגדר החיה מורכבת מפיקוס השדרות 

דבר נדיר יחסית, כיון שהמצב הנפוץ יותר הוא זה שבו השער 
הירוק וייתכן גם עוד פיקוסים גזומים על גזע גבוה במקצב לאורך 
היקף הגינה, משתלבים עם גדר חיה מסוג אחר )היביסקוס סיני, 

פיטוספורום, קריסה וכד'(. מצב בו הגדר החיה המקורית מורכבת 
אך ורק מפיקוס השדרות נצפה במסגרת סקר זה ברחוב נצח 

ישראל 9. אם נתייחס לפיקוסים המעוצבים על גזע גבוה והגזומים 
בצורת קוביה )או צורה אחרת(, אפשר לראות כי בסביבה הקרובה 

ישנן עוד דוגמאות מסוג זה: בשד' בן גוריון 77 היה בעבר מערך 
כזה, וברחוב שפינוזה, כל הכניסות הקדמיות במעונות ז' )מס.-29

41( מלוות בתצורות דומות. לגבי השער הירוק, התצורה נפוצה 
מאד בכל שדרות בן גוריון, ברחובות הניצבים והמקבילים להן, וכן 
בכל העיר הלבנה, כך שלא ניתן לראות בהן ייחוד ספציפי למקום. 

ימין למעלה: פיקוסי השדרות הגזומים על גזע גבוה אופייניים 
לאזור, שד' בן גוריון 81.

ימין למטה: פיקוסי השדרות הגזומים על גזע גבוה אופייניים 
לאזור, רחוב שפינוזה 37-41 )צילומים ע. סגרה, 2013(.
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2.1 הממשק עם הרחוב והגינה הקדמית 

מבט מבפנים אל הגינה הקדמית:
מערכת הגדר הנראית מתוך הגינה )מבט מצפון לכיוון דרום(

גינה קדמית חשופה לשמש.
שביל ישר: רוחב 1,4 מ' + שפה x 0.15 2= 1.7 מ'

מרצפות טראצו פשוטות x 0.20 0.20 מ' לא מקוריות.
שפה מבטון מחופה בחלקי כורכר קטנים בהנחה פראית. 

)צילומים ע. סגרה, 2012(.
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2.2 שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית )הפס הצדדי המערבי(

הפס המגונן המערבי שרוי במצב של הזנחה ובו נמצאים בלוני 
הגז ושאר מתקנים, בצורה בלתי מתוכננת. בחלק הצפוני קיים 

קיר חוצץ, שכנראה נבנה בשלב מאוחר יחסית, המפריד בין 
האזור המשותף לכלל הדיירים לבין הגינה הפרטית של דירת 
קומת הקרקע בצד הצפוני-מערבי )צילומים ע. סגרה, 2012(.
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2.2 שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית )הפס הצדדי המזרחי(

פס מגונן בצד המזרחי: הגינון נפסק במקום בו היו בעבר פחי 
האשפה. גם כאן כל השטח שרוי במצב של הזנחה )צילומים ע. 

סגרה, 2012(.

2.2 שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית )הגינה החאורית(

הגינה האחורית מחולקת לשני מפלסים, במפלס הגבוה שרידי 
מתקן לתליית כביסה. במפלס הנמוך גינה לשימוש פרטי של 
דירת קומת הקרקע הפונית מזרחית )היום לא בשימוש(. על 

הגבול הצפוני-מזרחי, עץ פיקוס השדרות גדול מימדים, שהיה 
חלק ממערכת הגדר, ושגיזומו נפסק. בגינה זריעי דקל קני, צמחי 
אספרגוס, ברושים ושרידי גדר חיה מהיביסקוס סיני )צילומים ע. 

סגרה, 2012(.
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2.3 תיעוד קומת העמודים 

מבט מקומת העמודים כלפי דרום, אל כיוון הגינה.
השביל המתרחב למשטח מרוצף מאחד את שני החללים. ההבדל 

הבולט ביניהם הוא במידת ההארה, כאשר הגינה שרויה במידת 
אור בוהק, ואילו קומת העמודים שרויה בחצי צל )צילומים ע. 

סגרה, 2012(.

2.4 תיעוד אולם המבואה 

החלל הפנימי של קומת העמודים )חלל 1(, עם פינת הישיבה. 
הצילום משנת 2006, לפני השיקום החלקי )ימין( מאפשר לראות 

בבירור את המזרקה, שהיא מוקד תת חלל זה, עם העמוד 
המרכזי וסילונות המים ההיקפיים. הדפנות מחופות באריחי 

קרמיקה צהובה זהה לזו המחפה את הקיר ליד הספסל. המזרקה 
עם בריכת המים העגולה ממוקמת בתוך ערוגה מלבנית, ששפתה 

מחופה בחלקי כורכר קטנים בהנחה פראית. בתמונה משמאל 
)2011(, שצולמה לאחר השיקום משנת 2009-2010 צמחית הצל 

מסתירה את בריכת המים, שאינה פעילה.



כרטיס בית:

 עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   69 

ג'ורג' גוטרמן, שדרות בן גוריון 81
 2

ח 
ספ

נ

2.4 תיעוד אולם המבואה 

מימין: בשער הכניסה לבנין, מי שנכנס משתקף בו זמנית בזכוכית 
השער ובמראה שבתוך אולם המבואה. 

משמאל: היוצא מאולם המבואה רואה את קומת העמודים ואת 
הגינה ממוסגרים על ידי שער הבנין וחווה את עצמו כאילו הוא 

נמצא בתוך חללים אלה )צילומים ע. סגרה, 2012(.

2.4 תיעוד אולם המבואה 

אולם המבואה: ריצוף שיש עם פס שחור דק מסביב, גרם מדרגות 
מרכזי מוסט בזוית ישרה יחסית לכיוון הכניסה, עם עמודים 
מחופים בשכבת טראצו שחורה דמוית שיש. גרם המדרגות 

מתפצל לשני כיוונים נגדיים. חלון לבני זכוכית מול גרם המדרגות 
מכניס אור ומונע תצפית לעבר הבנין הניצב בצד מערב. מראה 

קטנה במימדיה מהמקורית ממוקמת מול שער הכניסה ומשקפת 
את כל המערכת התלת-חללית )צילומים ע. סגרה, 2012(.
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3. הצמחיה

המערכת הצמחית ההיסטורית החשובה בגינה הקדמית ובצדדים 
היא מערכת הגדר, הכוללת: השער הירוק: זוג פיקוסים ליד שער 

הכניסה למגרש, הגזומים בצורת שער.
הפיקוסים המעוצבים על גזע גבוה, והגזומים בצורת קוביה 
בפינות וליד שביל הכניסה לרכב: בחלקם עדיין גזומים כך, 

בחלקם צמחו למימדים גדולים מאד, בחלקם צמחו למימדים כאלו 
ולא מזמן נגזמו גיזום רדיקאלי לחידוש.

הגדר החיה: לאורך החזית ובחלק מהפסים המגוננים הצדדיים.
צמחיה היסטורית נוספת: 2 ברושים ושרידי גדר חיה מהיביסקוס 

סיני בגינה האחורית, עצי לימון בפס המגונן המערבי.

צמחית השיקום )2009-2010(: 
צמחיה "אדריכלית" שוחרת שמש, בעלת תצליל מיוחד או עלווה 

מרקמית )דקלים, צ'יקאס, יוקה, דרצנה(.
צמחיה עשבונית רב שנתית עמידה לחצי-צל ולצל מלא, עלווה 

מרקמית )מיני פילודנדרון, פוטוס, קנטיה ועוד(.
צמחיה זו תואמת את רוח התקופה, כיוון שהיא מבוססת על 
מרקם ומבנה ולא על פריחה, היא נצפית בצורה ברורה כנגד 
השמש, או בתצפית מקורבת בתנאי חצי צל וזאת גם ביציאה 

וגם בכניסה למתחם. מבין צמחית התשתית, דקלי הקוקוס אינם 
מומלצים בשיקום, כי הם זרים לתקופה.
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צמחית תשתית שוחרת 
שמש: צ'יקאס, דקלי קוקוס 

)לא מומלץ(, דקל קנרי
)היסטורי(, קורדילינה

השער הירוק

מערכת הגדר כולה מפיקוס
השדרות, גדר חיה

פיקוסים על גזע גבוה 
בצורת קוביה

צמחית תשתית שוחרת 
שמש: צ'יקאס, דקלי קוקוס 

)לא מומלץ(, דקל קנרי 
)היסטורי(, קורדילינה



כרטיס בית:

72   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 2

ג'ורג' גוטרמן, שדרות בן גוריון 81
נספח 2 



כרטיס בית:

 עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   73 

ג'ורג' גוטרמן, שדרות בן גוריון 81
 2

ח 
ספ

נ



כרטיס בית:

74   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 2

ג'ורג' גוטרמן, שדרות בן גוריון 81
נספח 2 

4. תיעוד היסטורי

אין מידע מדויק על השתילה ההיסטורית הייחודית לגינה 
הקדמית, מלבד היותה מוגדרת על ידי הגדר החיה, השער הירוק 

והפיקוסים האמורים להיות גזומים תמיד. בתמונה משמאל, 
ניתן לראות כי היו בגנה הקדמית שני ברושים ושהפיקוסים ליד 

הכניסה לגרז' אינם מתוחזקים.
אין לתמונה תאריך מדויק, אבל כנראה היא משנות השישים 

למאה הקודמת.
בתמונה למטה, המיוחסת לשנת 1947, ניראית בבירור הבריכה, 
כאשר יש שוני בין העמוד המרכזי לבין גימור שנצפה בשטח )עם 
חיפוי כוכר בהנחה פראית(. הבריכה בתמונה אינה נמצאת בתוך 

ערוגה, וכנראה שהערוגה נבנתה לאחר מכן )צילומים באדיבות 
איתי כהן(.

עיצוב קומת העמודים הוא פורמאלי, גאומטרי לא סימטרי. הגינון 
נמצא בתוך ערוגות, ששפתן מוגדרת בבירור. 

תמונה היסטורית של הבריכה והמזרקה משנת 1947. מתוך ספר 
'שורשים ואמירים' לזכרה של לילי גינזבורג אורשר פברואר 2010 

תש"ע הוצאת 'מפיק מרגליות'. 
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גולדמן ומיטלמן, תכנית קומת הקרקע בנין גיורג' גוטרמן, יוני 
1937. ק.מ. מקורי 1:100, כאן ללא ק.מ. )מתוך גנזך עיריית תל 

אביב, תיק מבנה 0204-081-1(.

חלופה ראשונה זו לבנין ולכניסה מיוני 1937 לא בוצעה, אך 
ההתייחסות למערכת הכניסה מעניינת מבחינה היסטורית, 

כהצעה ברוח המעבר מהסגנון הבינלאומי "המקומי המוקדם" 
לסגנון "המקומי המאוחרי". בשנת 1937 כבר רווחה הבניה על 
עמודים, כי היא נקבעה כעדיפה על ידי חוקי הבניה העירוניים. 

כאן נשמרת הכניסה הצדדית עם ערוגה בבסיס העמודים, המלווה 
את הכניסה. קומת העמודים מתפקדת גם כאולם מבואה, כי 
נכנסים הישר לתוך חדר המדרגות. ערוגות מקבילות לכניסה 

צדדית נצפו בבתי הסגנון הבינלאומי "המקומי המוקדם" )לדוגמה: 
ברחוב שלמה המלך 47(. תצורות מעבר דומות עם קומת עמודים 

המתפקדת כאולם מבואה נצפו בבית וולניש בשד' ח"ן 3 )צילום 
מצד שמאל למטה, שנת 1935( ובבית גלילי ברחוב חובבי ציון 

63 )צילום מצד שמאל למעלה, שנת 1935(.
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הגדלת פרט בתכנית קומת הקרקע )ללא ק.מ.( משנת 1938, 
המראה כי מוקד התכנון של השטח הפתוח נמצא בקומת 

העמודים. אין התייחסות לגינה החשופה מחוץ לקומת העמודים 
לכיוון שד' בן גוריון ואין עוד הבנה מלאה כיצד לחשב את המרחק 

בין קו הבנין לגבול המגרש בנוכחות קומת העמודים )בתכנית 
גובלת עם הרחוב(. 

הכניסה: החלוקה לחללים הנראית בתכנית תואמת במידה רבה 
את החלוקה הקיימת בשטח. מיקום הכניסה יחסית לבנין, השביל 

הישר ואזור פינת הישיבה בצד הצפון-מערבי נבנו ברוח דומה, 
אם כי ללא התאמה מלאה )יש ערוגה, אל לא מסומנת הבריכה 
העגולה שבתוכה(. קומת העמודים רחבה יותר בתכנית זו ממה 

שבאמת נבנה. מיקום הגרז' והשטח הפתוח המוביל אליו נבנו 
ברוח התכנית. קו אבני הדריכה המסומן בתכנית תואם את קווי 

הריצוף בשטח.
אולם המבואה, מכונה כאן "הול". גרם המדרגות, דוגמת הריצוף 

ומיקום החלון תואמים את אשר נצפה בשטח.
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5. שלמות ומצב הישמרות המערכת

מערכת הכניסה התלת-חללית שמורה, ולא נראה כי אבדו 
מרכיבים משמעותיים. מצב ההזנחה נצפה בעיקר בפסים 
הצדדיים ובגינה האחורית, בהצבת בלוני הגז ומיקום פחי 

האשפה. ריצוף שביל הכניסה החוצה את הגינה, שער הכניסה 
לבנין. תיבות הדואר, המראות מחוץ ובתוך אולם המבואה אינם 

מקוריים. הצמחיה המקורית מוגבלת למערכת הגדר ולחלקים 
קטנים של הפסים האחוריים והגינה האחורית. הצמחיה שהוכנסה 

בשיקום 2009-2010 תואמת במידה רבה את רוח התקופה 
ואת אופי החצר המגוננת בקומת העמודים, פרט לדקלי הקוקוס 

שנשתלו לאחרונה. 

6. הערכה היסטורית-נופית

מערכת הכניסה לשד' בן גוריון 81 היא בין המשובחות בעיר 
הלבנה, בשל טיב עיצובה, שלמות ומגוון כל מרכיביה, בעיקר 
בנוף הקשיח. נקודות החולשה שלה טמונות בתחזוקה טעונת 

שיפור, הן בגינה הקדמית והן בפסים הצדדיים ובמרכיבים טעוני 
תיקון או החלפה. הערך של כניסה זו הוא גם ספציפי לבנין וגם 
קשור להגדרת אופי הרחוב. החשיבות היא איפוא גם ספציפית 

לבנין וגם ברמה האורבנית.

7. המלצות שימור

כדי לשמר את מערכת הכניסה יש לחזק את נקודות החולשה 
שלה, להחזיר את שערי המתכת לגדר הבנויה, לשקם את הגדר 
עצמה, ובעיקר לחזק את תכנון הפסים המגוננים הצדדיים. כמו 

כן, רצוי לחשוב על מיקום הולם יותר של פחי האשפה, אולי 
להחזיר אותם למקום המקורי. יש לשקם את הפסים הצדדיים, על 
ידי טיפול במתקנים הטכניים, שתילה מחדש של כלל חלקי הגינה. 

רצוי גם לשקם את הבריכה ולהחזירה לפעילות. 
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בית יוסף גלילי

רחוב חובבי ציון 63, ת"א

שכונת סיליקאט

42/6906

חלופה ראשונה 1935
חלופה שניה נובמבר 1936

סיום הבניה 1939 )היתרי 
בניה 1935 ו- 1936(

1.משה שורץ ואפרים הירש 
2.רוברט הוף וע. גינזבורג 

)1936(
3. ש. ליפשיץ וש.מרקוס 

 )1946(

תוספת דירה על הגג
מגורים )שלוש קומות + חצאי 
קומות על הגג וקומת מרתף(

578 מ"ר
339 מ"ר

חזית ראשית: 4 מ'
חזית אחורית : 5 מ'

חזיתות צדדיות: 3 מ'

שם המבנה

כתובת

שכונה היסטורית

גוש\ חלקה

שנת תכנון

שנת בנייה

מתכננים

סוג בנין

שטח המגרש

מרחק קו בנין מגבול המגרש
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הגדלה של הבנין ומימדי המגרש מתוך תצ"א משנת 2012מיקום המבנה והגינה בתצ"א משנת 2007.מיקום המבנה והגינה במפות במפת GIS משנת 2007.
)כל החומרים מאתר עיריית תל אביב(
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2. תיאור מערכת הכניסה הקיימת

בית יוסף גלילי ברחוב חובבי ציון 63 מהווה דוגמה מייצגת 
למערכת כניסה דו-חללית במפנה דרומי-מערבי, עם כניסה 

צדדית, ותפנית של 90° מעלות מכיוון ההליכה בכניסה לבנין. 
המרכיב העיקרי הוא קומת העמודים הפתוחה, המאמצת את 

תפקיד אולם המבואה, שאינו קיים כאן, ואת תפקיד הגינה 
הקדמית, שהיום היא מזערית.

הגינה הקדמית משיקה לרחוב חובבי ציון, רוחבה 4 מ' )מרחק 
בין קו הבנין לגבול המגרש בחזית( ואורכה בממשק עם הרחוב 

הוא כ-18 מ' )כאורך קו חזית המגרש, אם כי גבול המגרש היום 
הוא קצר יותר ב-0.5 מ'(. היא מחולקת לשני חלקים, על ידי 

הגרז' המקורה הנמצא במרכז החזית והשביל המרוצף המוביל 
אליו )רוחב 3.5 מ'(. צפונית לגרז' נצפה בשטח נוסף השייך 

לגינה הקדמית: היום חלק זה נטוש וכנראה צורף כשטח פרטי 
לאחת הדירות בקומת הקרקע )כ- 3.0 מ' x 4 מ'(, יחד עם הפס 

הצדדי הצפוני )3 מ' רוחב(. דרומית לשביל המוביל לגרז' אזור 
הכניסה למגרש, כאשר השער הירוק ושטח קטן מעברו, המוגדר 

על ידי שיחים לצידי השביל, הם מהות הגינה הקדמית )5 מ' 
x 4 מ'(. דרומית לאזור הכניסה, נמצא הפס המגונן הדרומי, 

ושם אזור חניה לרכב בודד לאורך הפס הצדדי, ערוגה צרה ובה 
 Schinus( נטועים שני אקסמפלרים בוגרים של פלפלון דמוי אלה

terebinthifolia(. בקצה הפס הדרומי ישנה גינה פרטית מוגבהת, 
אליה מגיעים דרך מדרגות כורכר, שכראה היתה פעם אזור פחי 

האשפה. בפועל, היום הגינה קדמית קיימת באזור הכניסה )5 
מ' x 4 מ'(, בעוד הגדר הבנויה קיימת הן בסמוך לכניסה ולאורך 

השטח הצפוני, מעבר לשביל המוביל לגרז', ואינה קיימת עוד 
לאורך הפס הדרומי, כי נפרצה כדי למקם כאן עוד מקום חניה. 

הגרז' הוא אחד מהבודדים בעיר הלבנה, שתמיד שמשו ומשמשים 
גם היום כגרז', והוא בעל הנראות המיוחלת על ידי לה קורבוזייה 

לגבי גרז'ים.

קומת העמודים המלבנית מלווה את הבנין לצידו הדרומי-מזרחי. 
היא מורכבת משני חללים עיקריים: חלל גדול במפלס הקרקע 

)חלל תחתון(, וחלל מוגבה מעל גרם מדרגות )כ-0.80 מ'(, שהוא 
בפועל מרפסת מוספת, שנסגרה, מקורה ובעלת צד אחד מעט 

מעוגל. בהיעדר אולם מבואה, הכניסה לבנין היא הישר לתוך חדר 
המדרגות. בפנינו מקרה של תצורת מעבר בין הסגנון הבינלאומי 

"המקומי המוקדם", בו רווחו הכניסות הצדדיות, לבין הסגנון 
הבינלאומי "המקומי המאוחר", לפיו ישנה חזרה לכניסה חזיתית

יחד עם התבססות קומת העמודים. כאן נראה כי כל קומת 
העמודים היא תוספת וכן המרפסת המוגבהת מאפשרת את 
החיבור עם חדר המדרגות. צורות מעבר הניתנות להשוואה 
למקרה זה נצפו גם בבית וולנוש בשד' ח"ן 3 )1935( ובבית 

וקסמן-וינשטוק בשד' ח"ן 7 )1936(. קומת העמודים היא החלל 
העיקרי במערכת הכניסה. שביל הכניסה והרחבה הפנימית 

מרוצפים במרצפות טראצו )0.45x0.45 מ'( שחור ולבן, בדוגמת 
לוח שחמט. ריצוף זה נמצא לאורך השביל החוצה את הגינה 
)רוחב כ-1.7 מ'( וכן תחת קומת העמודים )כ 2.5 מ' רוחב או 
יותר(, וכן על רצפת המפלס העליון בקומת העמודים. הריצוף 

בולט לעין ומאפיין את כל החלל. הוא מהווה דוגמה בעלת 
השפעה, כי שנים לאחר מכן גם הכניסה לחובבי ציון 61, רצפתה 

רוצפה בדוגמת לוח שחמט. כל השטחים הלא מרוצפים היו 
מיועדים במקור לערוגות. גודלן המקורי ומגוון הצורות והמיקומים 

איפיינו את קומת העמודים כחצר מגוננת מובהקת, וזאת לפני 
שחלקן נסתמו על ידי מרצפות בטון או לא טופחו מבחינה גננית. 
הערוגות המקבילות לקומת העמודים בצד הדרומי כמעט שלמות 

כבמקור, ואילו חלק מערוגות בצד הצפוני של קומת העמודים 
נסתמו בשלב מאוחר, להקטנת השטח המגונן, וליצירת שביל אל 

תיבות הדאר, מעבר לאזור מממוגן, שריד מימי מלחמת העולם 
השניה. בחלק מהערוגות הנותרות, שתולה צמחית חצי צל רדודה. 

בקומת העמודים ספסל מקורי, שאיפשר ישיבה בחצר המגוננת. 

אמנם קיימות כאן ערוגות וספסל בקומת העמודים, אך אופיים של 
שני מרכיבים אלה שונה ממה שנצפה בקומות עמודים אחרות, 

כגון בבית גוטרמן בשד' בן גוריון 81.

גרם מדרגות מחבר בין החלל התחתון לחלל העליון בקומת 
העמודים. לצידו הדרומי אדנית מוגבהת, ולידה שני עמודים. 

המדרגות הן מטראצו בצבע בייז' המחופה בשכבת טראצו רצופה 
בצבע אפור-כהה דמוית שטיח. שטיח טראצו כהה דומה נצפה 

בחדר המדרגות של בית וולניש בשד' ח"ן 3. כאמור המפלס 
העליון המוביל לחדר המדרגות הוא מרפסת סגורה, מקורה 

ובצדדים קירות לבני זכוכית. מבפנים המראה מפואר, ורק מבחוץ 
נראה כי מדובר במרפסת סגורה על ידי גגון בלתי גמור שאיכות 

הבניה שלו אינה מן המשובחות.
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מרפסת קומה א' סגורה 
מצורפת לקומת העמודים
דירה בקומה א'

קומת העמודים
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2.1 תיעוד הממשק עם הרחוב והגינה הקדמית



כרטיס בית:

84   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 2

גלילי, רחוב חובבי ציון 63
נספח 2 

2.1 תיעוד הממשק עם הרחוב והגינה הקדמית )הגרז'(

מימין: הגרז' מחלק את החזית לשני חלקים. הרכב החונה בתוכו 
בעל ניראות גבוהה מהרחוב. הגרז' הזה היה בראשית דרכו נתון 

לשימוש חריג, אבל הוא בין הבודדים שעדיין משמשים היום כגרז' 
)צילום ע. סגרה, 2013(.

משמאל: קומת העמודים הגינה הקדמית )צילום ע. סגרה, 
.)2007
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2.2 תיעוד שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית

2.2 תיעוד שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית

למעלה: חניה לרכב בודד בפס המגונן הצדדי הדרומי )צילומים ע. 
סגרה, 2012(.

למטה: אקסמפלר פלפלון דמוי אלה לאורך הפס המגונן הדרומי 
)צילומים ע. סגרה, 2012(.



כרטיס בית:

86   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 2

גלילי, רחוב חובבי ציון 63
נספח 2 

2.3 תיעוד קומת העמודים: החלל התחתון
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2.3 תיעוד קומת העמודים: החלל התחתון

מערכת הערוגות בקומת העמודים. 
מימין: ניתן לראות את הערוגה הסתומה בקרבת העמוד וקיר 

המגן. 

שמאל: ניתן לראות כי הערוגה המקורית היתה גדולה מהעכשווית 
באופן משמעותי. שרידים של גינת סלעים גדולה עדיין נמצאים 

בשטח )צילומים ע. סגרה, 2011(.

2.3 תיעוד קומת העמודים: החלל התחתון

מימין: קיר המגן והכניסה לאזור מוגן היו כרוכים במחיקת ערוגה 
גדולה. 

משמאל: הערוגה המוארכת והאדנית המחברת בין שני המפלסים 
)צילומים ע. סגרה, 2011(.
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2.3 תיעוד קומת העמודים: החלל העליון

החלל העליון הוא מרפסת סגורה, המאפשרת כניסה לחדר 
המדרגות על ידי תפנית 90° בכיוון ההליכה. החלל הזה, מעין 

מבואה המקדימה את העלייה במדרגות הוא מרפסת סגורה
)צילומים ע. סגרה, 2011(.

מבטים שונים של החלל העליון, המהווה במה מוגבהת יחסית 
לקומת העמודים התחתונה, ממנה ניתן לצפות על נוף החצר ועל 

הערוגות במפלסים השונים )צילומים ע. סגרה, 2011(.

גלילי, רחוב חובבי ציון 63
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2.4 הצמחיה

מרבית הצמחיה המקורית אינה נמצאת במקום, ובאופן כללי 
ניתן לומר כי הצמחיה הקיימת היא דלה מאד, יחסית לשטח 

הפוטנציאלי לשתילה. הצמחיה העיקרית הנצפית היום היא שריד 
של שתילה מקורית עשירה ומגוונת. 

בגינה הקדמית : זוג פיקוס השדרות גזומים על גזע גבוה, הם 
מרכיבי השער הירוק. לאורך השביל בקטע הגינה הקדמית נצפית 

צמחית חצי-צל מעורבת וצעירה יחסית.
בפס המגונן הדרומי נצפו שני אקסמפלרים של פלפלון דמוי אלה 

)Schinus terebinthifola(, ואקסמפלר הרדוף הנחלים, שהם 
חלק מהשתילה ההיסטורית בגינה. בפס המגונן הצפוני אין היום 

שתילה.
 Dracaena( בקומת העמודים נצפו צמחי דרקונית בשמית

fragrans( ופה ושם צמחים קטנים של קורדילינה ושל מגינית 
.)Aspidistria elatior( גדולה

Cordyline australis

Dracaena fragrans

Schinus terebinthifolius

Ficus microcarpa

גלילי, רחוב חובבי ציון 63
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4. תיעוד היסטורי

בית יוסף גלילי, ברחוב חובבי ציון 63, הוא מבנה בסגנון 
הבינלאומי המוכרז לשימור נכלל בתב"ע 2650 ב. הציון המשוקלל 

שקיבל לצורך הערכת המשמעות השימורית הוא 60\30.5. מבין 
הקריטריונים המשפיעים על הערכה זו, נלקחו בחשבון המיקום )6 

נקודות( והיחס בין החלל הפנימי והחיצוני )4( נקודות. הסקירה 
הנוכחית מתמקדת בהיבט הנופי של המכלול בנין -שטח פתוח, 

ובעיקר במערכת הכניסה. בהמשך, הנתונים הבסיסיים על מיקום 
וגודל וסקירה היסטורית, המבוססים בחלקם על תיק התיעוד 

המקדים שנכתב למבנה ע"י אד' טל אייל )2011(. 

המגרש )578 מ"ר( נקנה על ידי שלמה רוזנקוף ויוסף גלילי בינואר 
1935, ולאחר חמישה חודשים נמכר חלקו של רוזנקוף לגלילי, 

שהפך לבעלים הבלעדי. התכנית הבסיסית לבנין בן שלוש קומות 
הוכנה ע"י א. הירש )משרד שוורץ והירש( ביוני 1935. באוגוסט 

אותה שנה התקבל רישיון לבניית מבנה בעל שלוש קומות, מרתף 
וסככה על הגג. מסיבות שאינן ידועות, בערך בספטמבר 1935, 

סיים בעל המבנה את ההתקשרות עם המשרד המתכנן, וכנראה 
בו זמנית פנה לאדריכלים ר. הוף וע. גינזבורג. בתיק המבנה 

בארכיון עיריית תל אביב נמצאות חלק מתכניותיהם של המתכננים 
החדשים עבור שינויים בקומת המרתף, שנעשו על בסיס תכניות 
חדשות למבנה כולו, אשר אינן מתועדות במלואן )1936(. על כל 
פנים, נראה כי תרומתם של המתכננים החדשים, בנוסף להפיכת 

חלק מהמחסנים לדירה, התמקדה בחזית המבנה ובתכנון מערכת 
הכניסה החדשה, תוך כדי העברת הגרז', שבמקור היה מיועד 
לקומת המרתף, אל חלל הנמצא במרכז החזית הפונה לרחוב, 

והמחלק אותה לשני חלקים נפרדים. שינוי זה ייתכן שבא בעקבות 
אילוצים, אך תאם את רוח התקופה, שייעדה לטכנולוגיה דרגת 
ניראות גבוהה ואהבה לחשיפת המכונית במקום מכובד בחזית.

המתכננים גינזבורג-הוף הוסיפו את מערכת הכניסה הנמצאת בצד 
הדרום-מערבי, ויצרו חלל כניסה על עמודים. כמו כן, פתחו את 

מעקות הבטון המלאים במרפסות החזית והחליפו אותם במעקות 
קלילים יותר עם שילוב רשתות ברזל. ניתן לטעון כי גינזבורג-הוף 
עדכנו את המבנה שטרם הושלם, על פי הסגנון החדש שהחדיר 
את הרוח החדשה של לה קורבוזיה באותם הימים. לראיה, לא 
חלו שינויים משמעותיים בחלק הצפון-מזרחי של המבנה, אלא 

מרבית השינויים התמדקו באזורים הייצוגיים יותר.

תעודת הגמר לבנין אחרה לבוא, בשל חריגות הנשנות וחוזרות 
)ראה תיק תיעוד מקדים(, אך ללא ספק התכנון הראשוני נעשה 

בשנת 1935 והשינויים העדכניים לו נעשו בשנת 1936 כשהבנייה 
העיקרית הסתיימה בתחילת 1937.

מערכת הכניסה בעלת ענין היסטורי, כיוון שהיא מבטאת את 
המעבר בין כניסה צדדית במבני הסגנון הבינלאומי "המקומי 

המוקדם" לבין "המקומי המאוחר".

בתמונה היסטורית מאת הצלם יצחק קלטר )שמאל(, שצולמה 
באמצע שנות הארבעים למאה הקודמת, ניתן להעריך כי קומת 

העמודים מהווה את החלל הרב-תפקידי במערכת כניסה זו. 
בתמונה נראה כי כבר הוקם קיר המגן )1942(, הריצוף בדוגמת 

שחמט נראה כמעט כפי שהוא היום. בערוגה המוארכת על הגבול 
הדרומי של קומת העמודים: שיח אספרגוס מגלי עם מין יוקה או 
קורדילנה מבצבץ בין עליו. באדנית המוגבהת ניתן לזהות צמח 

כידונן תלת פסי. 

באותה התמונה רואים כי הערוגה בצד ימין עדיין קיימת במלוא 
גודלה ובתוכה סלעי כורכר צפים ואמורים לבצבץ מבין הצמחיה. 

היעדר הצמחיה מעיד על קושי תחזוקתי, ואולי היה זה המניע 
בהחלטה על הקטנת הערוגה. מיקום הספסל הוא כמיקומו כיום.

גלילי, רחוב חובבי ציון 63
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משמאל: ע. גיננזבורג, ר. הוף, תכנית שינוי מרתף, ק.מ. מקורי 
1:100, 27.08.1936 )מתוך תיק מבנה 0092-63, ארכיון עיריית 

תל אביב(. קווים וכיתובים מחוזקים ע"י הְמַחְּבֶרת.

מימין )בקטן(: ע. גיננזבורג, ר. הוף, חזית ראשי )שינוי(, ק.מ. 
מקורי 1:100, 30.04.1936 )מתוך תיק מבנה 0092-63, ארכיון 

עיריית תל אביב(. 
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גלילי, רחוב חובבי ציון 63

5. שלמות ומצב הישמרות המערכת

מערכת הכניסה בכללותה במצב בינוי-טוב, כאשר החוליה 
החלשה היא השטח המגונן הגלוי, שבחלקו אינו מנוצל כגינה 

ובו צמחייה פזורה ורדודה, למעט מספר עצים וותיקים והשער 
הירוק. השטחים המגוננים תחת קומת העמודים במצב בינוני. 

קומת העמודים במצב הישמרות בינוי-טוב, למעט חלק גדול 
מהריצוף, בו אריחי הטראצו הערוכים על פי דוגמת לוח שחמט 

סדוקים, לפי דוגמת מוטות הברזל שבתוכם. הסרת הגדר והשער 
בחלק הדרום-מערבי פוגעת בממשק עם הרחוב, אם כי בחלקים 
האחרים הגדר במצב טוב וההפרדה בין המגרש לשטח הציבורי 

ברורה. אין גישה ומידע על הפס המגונן הצפוני ועל הגינה 
האחורית.

6. הערכה היסטורית-נופית

מערכת הכניסה בבית גלילי ייחודית, בשל איכות עיצוב קומת 
העמודים, המשלבת בתוכה אלמנטים מהסגנון הבינלאומי 
"המקומי המוקדם" )הכניסה הצדדית( וה"מקומי המאוחר 

)העמודים(. המערכת משתמשת בצורה חדשנית ומקורית בשפה 
האדריכלית של שני הסגנונות, כאשר חלל המרפסת הסגורה 

נטמע בקומת העמודים ומשמש תחליף לאולם המבואה, בטרם 
השתרש המינהג לייצור חלל פנימי גדול. איכות הריצוף, הכולל 

אלמנט דמוי שטיח, מורה על רמת עיצוב גבוהה תוך כדי שימוש 
בחומרים זולים ונפוצים באותה התקופה )טראצו(. מסיבות אלה 

ובשל רמת התכנון הגבוהה של מערכת הכניסה, יש לייחס לה 
חשיבות היסטורית ושימורית גבוהה. 

7. המלצות

שיקום הריצוף לאורך שביל הכניסה. 
חיזוק הממשק בין השטח המגונן לבין הרחוב, על ידי שיקום 

הגדר.
שיקום הערוגות בקומת העמודים והבאתן לגודל המקורי.
חיזוק התחזוקה בכל שטחי הגינה, כולל בערוגות בקומת 

העמודים, שתילת צמחייה בחלקים בהם היא חסרה.
שיקום השטח הצפון-מזרחי לאורך המבנה. 
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אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1

בית סגל

רחוב מנדלסון 3, פינת פילון 1 בתל 
אביב

אלישר-סלונים, מגרש 77

82\6215

1938 ו-1939

1939, תעודת גמר 23.11.1939

מ. גולדנברג, מהנדס )פעיל בתל 
אביב בין 1936 ל-1980, עם שותפו 

הלר(.

מגורים )שלוש קומות + מרתף( עם 
קומת עמודים חלקית

תוספת חצי קומה על הגג )1961(

כ-450 מ"ר

כ-290 מ"ר

חזית לכיוון מנדלסון: 5 מ' ו- 5.80 מ'
חזית לכיוון פילון : 5 מ'

חזית צדדית מערבית : 3 מ'
חזית צדדית צפונית : 2 מ'

טפר ברק, דו"ח לשימור גן כניסה 
בית סגל רחוב מנדלסון 3, תל 

אביב, עבודה סמינריונית, קורס 
שימור גנים היסטוריים, לימודי תואר 

שני במסגרת התמחות בשימור, 
הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים של 

הטכניון, 2007 )מנחה ע. סגרה(

רותם זאבי, תיעוד מקדים בית סגל 
רחוב מנדלסון 3 בתל אביב, 2012.

שם המבנה

כתובת

שכונה היסטורית

גוש\ חלקה

שנת תכנון

שנת בנייה

מתכננים

סוג בנין

שטח המגרש

שטח הגינה

מרחק קו בנין מגבול המגרש

מקורות
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אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1

הגדלה של הבנין ומימדי המגרש מתוך תצ"א משנת 2012.מיקום המבנה והגינה בתצ"א משנת 2007.מיקום המבנה והגינה במפות במפת GIS משנת 2007.
)כל החומרים מאתר עיריית תל אביב(.
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2. תיאור מערכת הכניסה הקיימת

בית אפרים סגל ברחוב מנדלסון 1, פינת פילון 3 בתל אביב, 
מהווה דוגמה מייצגת למערכת כניסה תלת-חללית פינתית, 
במפנה-דרומי ומזרחי. הכניסה הראשית היא היום מרחוב 

מנדלסון, אמנם חזיתית, אבל עם שביל מעוקל, כיון שהשער 
הירוק ושער הכניסה לבנין אינם נמצאים זה מול זה. הכניסה 
המשנית היום היא מרחוב פילון אל תוך חלל הגרז' לשעבר, 

שהפך לדירה, לאחר שהיה נתון תחת סדרת שימושים חורגים.

הגינה הקדמית הראשית משיקה לצד הצפוני של רחוב מנדלסון, 
רוחבה 5 מ' בצד המזרחי לשביל הכניסה ו-5.80 מ' בצד המערבי 

לו. גם רוחב הגינה לכיוון רחוב פילון הוא 5 מ'. ערכים אלה 
עולים על המרחק של 4 מ', שנקבע לפי חוק בין קו הבנין לגבול 

המגרש. אורך הגינה הקדמית לכיוון רחוב מנדלסון הוא כ- 25 מ' 
ולכיוון רחוב פילון הוא כ-18 מ'. על כן, גינת בית אפרים סגל היא 

מבחינת יוצא מהכלל בהיותה רחבה מהרווח בעיר הלבנה. לעומת 
זאת, הפס המגונן הצדדי לכיוון מערב הינו ברוחב הקנוני של 3 

מ', ואילו הפס המגונן הצפוני צר יחסית, כ- 2 מ' מגבול המגרש, 
אם כי נראה שהגבול שנקבע עם מגרש השכן בשטח פילון 3( אינו 

חופף את הגבול הרשמי.
 

קומת העמודים: קומת העמודים כוללת את החצר המקורה ואת 
אולם המבואה, כשהחלונות ושער הכניסה, הממוסגרים בעץ, 

חוצצים ביניהם. מבחינת הבניה מדובר בחלל אחד, עם מחיצה 
שקופה. מבחינה פונקציונלית, נבחין כאן בין חצר קומת העמודים, 
החלל החיצוני, לבין אולם המבואה, החלל הפנימי, שבמרכזו שני 

עמודים חשופים. חצר קומת העמודים חובקת את המבנה בצד 
דרום ומזרח. בצד הדרומי היא צרה: כ-1.6 מ' מערבית לשביל 

הכניסה וכ- 2.80 מ' בצד המזרחי לכניסה. לכיוון רחוב פילון חצר 
קומת העמודים מתרחבת לכ-3.25 מ' רוחב וכ- 7.5 מ' אורך. 

מאחר וחצר קומת העמודים היתה החלל המיועד לשהיה, ברור 
כי במקור החלק הפונה לרחוב פילון היה החשוב, ולא במקרה 

הבריכה העגולה מוקמה במפגש בין קו החצר הדרומית למזרחית. 
שתי ערוגות מלבניות מוארכות היו ממוקמות מחוץ ובסמיכות 
לחלונות אולם המבואה, בצורה שאיפשרה לראות בבירור את 
הצמחיה בתוכן, כאילו היא נמצאת בתוך האולם עצמו. בצפיה 

לתוך ריצוף חצר קומת העמודים, ליד שביל הכניסה בצד המזרחי, 
נראית בבירור ערוגה עגולה גזורה בריצוף, היום סתומה בבטון. 
הערוגה שהיתה חלק מהחצר המגוננת וכן ערוגה דומה נראית 

גם בחלק המזרחי של חצר קומת העמודים. היום קשה להעריך 
את חשיבות חצר קומת העמודים המזרחית, כי החלל ריק ללא 

אזורי ישיבה, יש בו מיכלי גז, הריצוף והערוגות המלבניות במצב 
רעוע וללא צמחיה, בעוד המבט לכיוון רחוב פילון חסום על ידי עץ 
פיקוס הגומי ענק, שכנראה נשתל באקראי על ידי אחד הדיירים. 

חצר קומת העמודים עשירה במרכיבים גנניים בחלקה הדרום-
מזרחי ולאורך הצד המזרחי וכן בסוגי טיח על העמודים, בנוכחות 

אינטרקום ותיבות דאר מעץ מקוריות.

אולם המבואה: חלל זה )7.25 מ' x 4.35 מ'( מיועד למעבר 
ולשהיה בטרם העליה אל חדר המדרגות או בטרם היציאה 

לרחוב. במרכזו שני עמודים מחופים באבן שיש מקומית 
המשתלבים בקצב קומת העמודים. בקיר הצפוני נישה שקועה, 

שבעבר הכילה בתוכה אלמנט דקורטיבי, אולי פסל או עציץ.

האור המסונן חודר מהצדדים דרך החלונות ושער הזכוכית. 
החללים החיצוניים משתקפים במראה שמעל דלת צדדית בעלת 
ראש מעוגל, ודרך מראה קטנה נוספת, שהייתה במקום בעבר, 

כפי שמעיד השקע המיועד לה. אם מדמיינים את הצמחיה 
בערוגות הסמוכות לחלונות, יכולים לחוש כי הגינה חדרה בפועל 
אל תוך הבנין וההפרדה בין פנים וחוץ היתה מטושטשת. באולם 

המבואה ריצוף מרצפות טראצו אפור-צהבהב מוקפות בפס 
שחור )בקבוצות של x 4 3 מרצפות בגודל x 0.20 0.20 מ'(, 

חיפוי טרוורטין על הקיר הצפוני, אריחי קרמיקה צהובה על הקיר 
לאורך חדר המדרגות, וכן ציפוי עץ על הקיר המערבי, כך שמגוון 

החומרים יוצר עושר מרקמי רב. 

שביל הכניסה: שביל הכניסה מעוקל, וזה ווריאנט לא שכיח 
לתצורת השביל הישר, כאשר הוא מרוצף באריחי בטון מוטבעים. 

לשביל שפה מחופה באריחי קרמיקה צהובה זהה לזו הנמצאת 
בתוך אולם המבואה. 

מערכת הכניסה בבית אפרים סגל מזכירה את המערכת ברחוב 
פילון 6, בשל השביל המעוקל העשויו מחומרים דומים, הבריכה 
העגולה, הנישה השקועה באולם המבואה וריצוף טראצו דומה. 

ייתכן כי אותה יד מכוונת נטלה חלק בבנית שתי הכניסות, אם כי 
לא נמצאה לכך הוכחה חותכת.

חומרים: טיח קרצפוץ גס ועדין על החזיתות, טיח וושפוץ על 
הגדר, שטיינפוץ עדין עם פסים מחורצים על העמודים בחצר 

המקורה.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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שרטוט ברק טפר )2007( מעודכן ע"י ע. סגרה )2014(, ללא ק.מ.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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2.1 תיעוד הגינה הקיימת

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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2.1. תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם הרחוב

בממשק לכיוון רחוב מנדלסון, גדר בנויה נמוכה משולבת בגדר 
פיקוס השדרות )1.10 מ' גובה בערך( ובשער ירוק מפיקוס 

השדרות )2.2-3.2 מ' גובה(. 

מימין: נוף השער הירוק וכן נוף הפיטנה הנטועה בתוך הגינה 
חולשים על המדרכה ותורמים להגדרת האופי הירוק של הרחוב 

)צילומים ע. סגרה, 2007(.

משמאל: הגדר ושער הפיקוסים לאחר גיזום )צילומים ע. סגרה, 
.)2011

נוף הפיטנה הלבנה

שער הפיקוסים

גדר חיה מדורנטה מצויה

עץ פיקוס הגומי

דקל תמר בפינה בין שתי 
הצזיתותי

שער הפיקוסים

גדר חיה מדורנטה מצויה 
ופיקוס השדרות

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1

2.1 תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם הרחוב

מימין: מבט אל הגינה וקומת העמודים משביל הכניסה לכיוון 
הבנין )צילומים ע. סגרה, 2007(.

משמאל: מבט אל הגינה מהכניסה לבנין לכיוון הרחוב )צילומים ע. 
סגרה, 2009(.

2.1 תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם רחוב מנדלסון

מימין: מבט אל הגינה הקדמית מרחוב פילון לכיוון מערב לפני 
גיזום פיקוסי השער )צילומים ע. סגרה, 2011(.

משמאל: מבט אל הגינה משער הכניסה לבנין לכיוון הרחוב לצד 
מערב )צילומים ע. סגרה, 2009(.
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אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1

2.2 תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם רחוב פילון

מימין: מבט אל הגינה הקדמית הפונה לרחוב פילון )צילומים ע. 
סגרה, 2011(.

משמאל: מבט אל הגינה הקדמית ואל הגדר החיה מדורנטה 
לכיוון רחוב פילון )צילומים ע. סגרה, 2011(.

2.2 תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם רחוב פילון

מימין: מבט אל השטח הפתוח הפונה לרחוב פילון: קומת 
העמודים, הגינה והכניסה לגרז' לשעבר ופחי האשפה )צילומים 

ע. סגרה, 2011(.

משמאל: מבט אל הכניסה לגרז' לשעבר, כיום דירה קטנה 
)צילומים ע. סגרה, 2011(.
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2.3 תיעוד הגינה הצדדית לכיוון רחוב פילון

רק הפס המגונן לכיוון רחוב פילון נגיש, ואילו הגינה האחורית 
והפס הצדדי לכיוון רחוב מנדלסון אינם נגישים וכנראה שטחים 

בשימוש פרטי של דירות קומת הקרקע. 

מימין: מבט אל השטח הפתוח הצדדי הפונה לרחוב פילון 
)צילומים ע. סגרה, 2011(.

משמאל: מבט מקצה הפס המגונן הצדדי בצד רחוב פילון מראה 
כי הגדר החיה היא מפיטוספורום יפני גבוה, וקיימת ירידה 

במפלס של שלוש מדרגות )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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2.4 תיעוד קומת העמודים

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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2.4. תיעוד קומת העמודים

משחק המרקמים, האור והצל הם המפתח המקנה ייחוד לכל 
המערכת ונראה בבירור מקומת העמודים. החספוס של הקרצפוץ 
על העמודים והמרקם המיוחד של הוושינגטוניה הצעירה שייכים 
לאותה שפת תכנון. קרני השמש חודרות דרך העלים ומבליטות 

את המרקם, כך שהאפקט האסתטי הוא תולדה של האינטרקציה 
בין העלווה לבין האור, ברוח המודרניזם )צילומים ע. סגרה, 

.)2007

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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2.4 תיעוד קומת העמודים

קומת העמודים לכיוון רחוב מנדלסון צרה יחסית וכנראה לא 
הייתה מיועדת לשהייה. הריצוף המקורי היה מאבן שכבות 

בהנחה פראית, מונח מעל האדמה, כמעט ללא מלט. בשל כך, 
כיום האבנים אינן יציבות ובחלקן זזו ממקומן. בריצוף ניכרים שני 

סוגי ערוגות: 
ערוגה מלבנית ליד החלון הדרומי, שבחלקה השפה בעלת קו 

מיתאר ברור.
ערוגה קטנה עגולה )כ-0.60 מ' קוטר(, סתומה בבטון )למטה בצד 

שמאל. צילום ע. סגרה, 2009(. 

הערוגה העגולה, ששפתה מחופה בחלקי כורכר קטנים בהנחה 
פראית, היתה במקור בריכת דגים )תמונה בצד שמאל למעלה( 
והפיכתה לערוגה היא משנית. מיקום הבריכה מורה על מיקום 

פינת הישיבה, שכנראה היתה לפנים לכיוון רחוב פילון, ברחבה 
הגדולה יחסית המרוצפת באבן שכבות בהנחה פראית. כנראה 
שהחלל בקומת העמודים לכיוון רחוב פילון היה מיועד לשהיית 

דיירי הבית.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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2.5 תיעוד אולם המבואה

הגינה הנשקפת: חלל זה מדגים בצורה מובהקת את פשר המושג 
"הגינה הנשקפת", כיון שהגינה חודרת אל תוך הלובי בהיותה 
נראית דרך החלונות ושער הכניסה הן לכיוון רחוב מנדלסון והן 

לכיוון רחוב פילון. יתרה מזאת, היא נשקפת במראה המכסה את 
הדלת לחדר העגלות, בעלת ראש מעוגל, ובכך חודרת לתוך אולם 
המבואה בעוצמה ובמגוון זויות )צילומים ע. סגרה, 2011(. מחיצת 

עץ וזכוכית בלבד מפרידה בין קומת העמודים החיצונית )החצר 
המגוננת( לבין קומת העמודים הפנימית )אולם המבואה(, כך 

שנוצרת המשכיות בין החוץ לפנים. 

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1

2.5 תיעוד אולם המבואה

הקשר האמיץ בין קומת העמודים לבין אולם המבואה מקבל ביטוי 
בכך שהעמודים החשופים מעטרים את אולם המבואה בדומה 

למה שקורה בקומת העמודים. בתמונות פרטי הריצוף מטראצו 
וכן חיפוי בטרוורטין של הקיר הצפוני, עם נישה בעלת ראש מעוגל 

וכן מקום למראה נוספת )צילומים ע. סגרה, 2011(.
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אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1

2.5 תיעוד אולם המבואה

כל מי שנכנס לבנין נשקף במראה, אשר משקפת גם את אולם 
המבואה עצמו, הנראה גדול ומורכב יותר מאשר הוא במציאות 

)צילומים ע. סגרה, 2011(.
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2.6 אלמנטים מאפיינים

המרכיבים הייחודיים למערכת כניסה זו הם: שביל מעוקל עם 
ריצוף מרצפות מוטבעות, צמחיה "אדריכלית" במפנה דרומי 

בעלת מרקם מיוחד, מגוון מרקמי הטיח, מסגרות עץ ותיבות דאר 
מקוריות.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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3. הצמחיה )השער הירוק והגדר החיה(

זוג פיקוסים מגדיר את שער הכניסה למגרש מהצד של רחוב 
מנדלסון. נוף הפיקוסים מעוצב על גזע גבוה )בערך 2.4 מ' גובה( 

ונפחו משתנה בהתאם לצורת הגיזום. כאן לאחר גיזום חזק 
בשנת 2011, החיבור בין הנופים לא בא לידי ביטוי. בבסיס נראה 
כיצד השלוחות הצדדיות של העצים נטמעו בגדר החיה ודחקו את 

רגליה.

3. הצמחיה )הגדר החיה( 

מימין: מבט מקרוב אל הגדר החיה שנשתלה במכוון מדורנטה 
 .)Duranta erecta( מצויה

משמאל: מבט מקרוב אל הגדר החיה ליד שער הכניסה, שנוצרה 
משלוחות פיקוסי השער לצדדים שדחקו את רגליה של הדורנטה 

המצויה )צילומים ע. סגרה, 2013(. כנראה שגם הדורנטה, 
שממנה קיימים קטעים רציפים, אינה הגדר המקורית. זאת על 

סמך שיח היביסקוס סיני וותיק מאד, השורד על קו הגדר החיה 
בקצה המערבי.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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3. הצמחיה )הגדר החיה( 

שיח היביסקוס סיני, שכנראה עדות בלעדית לכך שהגדר החיה 
המקורית היתה מורכבת מסוג זה, ורק בשלב מאוחר יותר 

הוחלפה בדורנטה מצויה. השיח נמצא בקצה המערבי של הגינה 
וניכר כי לפנים הוא היה חלק מגדר חיה, הן בשל מיקומו והן בשל 

נקודות ההתעבות המעידות על גיזומים חוזרים ונשנים לגובה 
אחיד, כפי שנהוג במקרה של גדר חיה. ראה חצים בתמונה בצד 

ימין )צילומים ע. סגרה, 2013(.

3. הצמחיה

וושינגטוניה חסונה כעץ סימון גבוה הבולט כנגד החזית הדרומית 
של הבנין. זריע צעיר יחסית של אותה וושינגטוניה מתפקד כשיח 

בעל אופי "אדריכלי" ומרקמי. האפקט אולי תוצאה של מקריות, 
אך ברוח התקופה. 

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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3. הצמחיה

אפקט הצמחיה "האדריכלית" המרקמית, בשעת צהריים, עם 
שמש המאירה מהדרום. אפקט זה מבליט את מבנה הצמח, 
תצלילו, ומרקם העלווה. בתמונה גדר פיקוס השדרות בעלת 

העלווה הצפופה, עלוות הוושינגטוניה הצעירה, ועלוות הדרצנה 
המגוונת )צילומים ע. סגרה, 2009(.

3. הצמחיה

מבט מהכניסה לבנין לכיוון דרום-מערב מבליט את האופי 
"האדריכלי" של הפיטנה הלבנה )פלאומלה(, ואת עלוותה הגדולה 

המאפשרת סינון השמש )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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3. הצמחיה

שיח גדול או עץ קטן של פלפלון דמוי אלה לאורך הצד המערבי 
של הגינה )צילומים ע. סגרה, 2011(.

3. הצמחיה

שיח אדטודה לבנה )לפנים יעקוביניה(, שהיה שכיח בגינות העיר 
הלבנה והיום הוא נדיר יחסית )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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3. הצמחיה

שרידי כידונן תלת-פסי באזורים שונים בגינה הקדמית, צמח 
"אדריכלי" בשרני שכיח ואופייני לגינות העיר הלבנה )צילומים ע. 

סגרה, 2011(.

3. הצמחיה

עץ פיקוס הגומי בתמונה משמאל )2013(, אקסמפלר גדול המגיע 
לקומה הרביעית, נטוע בגינה לכיוון רחוב פילון. כנראה נשתל 
מתוך עציץ בית על ידי אחד הדיירים, שלא היה מודע למימדיו 

הסופיים. עץ זה אינו מתאים לגינה קדמית מסוג זה ואין לעודד 
את שתילתו היום. לגבי אקסמפלרים קיימים, יש לתחזק על ידי 

גיזום נכון, כדי למנוע נזקים לבנין.
מערכת השורשים הצפופה והמתפשטת לצדדים, מונעת מכל 
צמחיה אחרת לצמוח בסמיכות הפיקוס, כפי שנראה בתמונה 

למטה בצד ימין )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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3. הצמחיה

זריעים של לילנית רב גונית )Mirabilis jalapa( נצפו במקום 
בשנת 2007. צמח רב שנתי זה היה נפוץ מאד בגינות העיר 

הלבנה ההיסטורית, וקיים פוטנציאל להשבתו לגינות לכיסוי קרקע 
נמוך, תוך כדי איפיון היסטורי. 

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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4. תיעוד היסטורי

התיעוד ההיסטורי של השכונה ושל המבנה מפורטים בתיק 
התיעוד המקדים של אדריכלית רותם זאבי, משנת 2012. 

במסגרת זו נתייחס למבחר מצומצם של מסמכים הרלוונטים 
להבנת סידור השטח בקומת הקרקע. מה שמתברר מבחינת 

המסמכים הוא כמובן היעדר תיעוד פרטני על תכנון הגינה, קומת 
העמודים ואולם המבואה, היבט החוזר ונשנה כמעט כל המקרים 
שנבחנו. מה שמתברר מבחינת התיעוד הוא כי: ייתכן כי במקור 
תוכננה הכניסה הראשית לבנין מרחוב פילון ורק בשלב מאוחר 
יותר היא נבנתה מהצד של רחוב מנדלסון. זאת על סמך מיקום 

השערים בגדרות וכן גם על סמך חלופות שלא בוצעו לתכנון "הול 
הכניסה")ראה תכנית קומת המרתף וחזית המבנה לכיוון מנדלסון 

מה-06.02.1939(.

קומת העמודים, בחלק המצוי מערבית לשביל הכניסה, היתה 
בחלופה מוקדמת מתוכננת כרחבה יותר, ורק אחר כך רוחבה 

הוקטן למימדים של היום )ראה שתי חלופות לקומת המרתף מה- 
05.01.1939 והחלופה הסופית מה-18.10.1939(

אין שינויים מהותיים בארגון קומת הקרקע, מלבד השתלשלות 
השימושים החורגים בגרז' המיועד.

על סמך התיעוד המועט, ניתן לשער כי השביל המעוקל נבנה על 
ידי מתכננים או בעלי מלאכה שאינן מתכנני הבנין, בשלב מאוחר 

יחסית, כפי שנראה בתצפית סדר הבניה של השביל והחיפויים 
שלו. מיקום השער הראשי, שתילת השער הירוק, הן כראה 

פעולות שנעשו לאחר סיום בניית הבנין.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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מימין: תכנית קומת המרתף, חלופה 1 - בחלופה זו, רוחב קומת 
העמודים לכיוון רחוב מנדלסון הוא כ-2.45 מ' וכל העמודים 

מוצבים על אותו הקו. מיקום הלובי ועיצוב קומת העמודים בשאר 
החלקים אינו שונה ממה שנבנה בפועל. מאחר וחסרה כאן תכנית 

הגדר, לא ניתן לקבוע בוודאות מהיכן תוכננה הכניסה לבנין. 
חלופה זו לא אושרה.

)מוך גינזך עיריית תל אביב, תיק מבנה מס. 0305-003-1, 
תאריך 05.01.1939(.

משמאל: חלופה לעיצוב הלובי, עם חזית מעוגלת. חלופה זו לא 
התקבלה, אבל היא מעידה על כך כי היתה מחשבה לסדר כניסה 

ראשית למגרש מרחוב פילון. מוך גנזך עירית תל אביב, תיק 
מבנה מס. 0305-003-1, מסמם מתאריץ 06.02.1939(.

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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מימין: תכנית קומת מרתף, חלופה שניה שהוגשה בתאריך 
05.01.1939. תכנית דומה, בה רואים חלק מקומת העמודים 

בנסיגה יחסית לחלופה הראשונה, אושרה בהיתר 297 בתאריך 
18.10.1939. לא ברור מהי הסיבה להצבת העמודים בחלק 

המערבי של הבנין בנסיגה יחסית לעמודים האחרים, כיון שאין 
בעיה של רוחב גינה, שהיא בכל מקרה רחבה יותר ממה שנדרש 

לפי חוקי הבנין. )מוך גנזך עירית תל אביב, תיק מבנה מס. 
.)0305-003-1

אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1
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אפרים סגל, מנדלסון 3 פינת פילון 1

תכנית החזית לכיוון רחוב מנדלסון, על פי היתר 549, שאישר 
אותה. לפי תכנית זו, נראה כי אין שער כניסה ראשי למגרש 

מרחוב מנדלסון, אלא שער קטו צדדי בלבד. זאת עדות בלתי 
ישירה לכך שכנראה בתכנון המקורי, הכניסה למגרש ולבנין היתה 

מרחוב פילון מתוך גנזך עירית תל אביב, תיק מבנה מס. -0305
003-1, תאריך 06.02.1939(.
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שם המבנה

כתובת

שכונה היסטורית

גוש\ חלקה

שנת תכנון

שנת בנייה

מתכננים

סוג בנין

שטח המגרש

שטח הגינה

מרחק קו בנין מגבול המגרש

בית אריה פריד

שד' ח"ן 15

קרסו-מטלון, מגרש 73

79\7111
)גוש מקורי 6904\ חלקה 

מקורית 447(.

1938-9

1939

ז'אן יצחק מנדלבוים
אברהם ברגר

בית דירות )מגורים(

575 מ"ר

315 מ"ר הערך

בחזית: 4 מ'
בפס המגונן הדרומי: 3 מ' היום 

2 מ'
בפס המגונן הצפוני: 3 מ' היום 

2.5 מ'
בגינה האחורית: 4-5 מ' 

)משתנה(

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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מיקום המבנה והגינה במפות במפת GIS משנת 2007. בית 
פריד הוא אחד המבנים לשימור ברחוב שמרבית הבניינים בו 

מיועדים לשימור )מסומנים בצבע תכלת(.

הגדלה של הבנין ומימדי המגרש מתוך תצ"א משנת 2012.מיקום המבנה והגינה בתצ"א משנת 2013.
)כל החומרים מאתר עיריית תל אביב(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2. שד' ח"ן כאתר מורשת ותיאור מערכת הכניסה הקיימת

בית אריה פריד בשדרות ח"ן 15 טומן בחובו אחת ממערכות 
הכניסה התלת-חלליות היפות בתל אביב. בדומה לבית חיים 

רמפל הסמוך, בשד' ח"ן 5, הוא אחת הדוגמאות הפרדיגמטיות 
למערכות כניסה תלת –חלליות, המדגימות בצורה מובהקת את 

הכוונה התכנונית והעיצובית ליצירת כניסה ייצוגית ומכובדת, 
תוך שימוש ברור בעושר המרקמים, במעבר ההדרגתי בין אור 

לחצי צל ולצל מלא ובמשחק ההשתקפויות. וזאת על אף הליקויים 
הקיימים בממשק עם הרחוב, כשמערכת הגדר איננה שלמה.

מערכת הכניסה חזיתית, בעלת גינה קדמית, חצר קומת עמודים 
עשירה במרכיבים גנניים, ואולם מבואה המחולק לשלושה תת-

חללים. קיימים פסים מגוננים צדדיים, שבחלקם מנוכסים על ידי 
הדיירים, ואין אליהם גישה.

בית פריד מממוקם בצד המערבי של שד' ח"ן )מספרים אי זוגיים( 
בקטע שבין רחוב דיזנגוף לבין רחוב הנביאים. מתוך 18 מבנים - 
9 בצד הזוגי לכיוון מזרח ו-10 בצד האי זוגי לכיוון מערב-, כ-12 
מבנים מוכרזים לשימור, כאשר לפחות שני מבנים נוספים בצד 
האי זוגי )מס' 3 ומס' 13( בעלי עניין היסטורי-נופי. לפיכך, בית 
פריד נמצא בסביבה שניתן לכנותה שדרת מורשת, בשל ריכוז 
הבנינים הגבוה לשימור. יתרה מזאת, על אף שבצד הזוגי כל 

הבתים בקטע שדרה זו מוכרזים לשימור, ניתן לטעון כי המערכות 
הנופיות שמורות וקריאות יותר בצד האי זוגי, גם בחלק מהבתים 

שאינם מוכרזים.

גינה קדמית: החלל שלם, חשוף לשמש באופן מלא. הוא החלק 
החלש במערכת, בעיקר בשל הפגיעה במערכת הגדר ובשל 
הצמחיה הדלילה, אם כי שני היבטים אלה ברי תיקון. שער 

הכניסה למגרש ולאזור החניה חסרים, הגדר הבנויה נפרצה 
בחלקה והגדר החיה חסרה כמעט לחלוטין. הריצוף ברחבה 

המובילה לגרז' אקראי, עם תוספת של ריצוף בחלוקי נחל לבנים 
וחתיכות עץ עגולות, הזרות למערכת. נוצרה כניסה צדדית לפס 
המגונן הצפוני, המנוכס ללא היתר על ידי אחד הדיירים. רוחב 

הגינה הקדמית: 4 מ', על פי המרחק הקנוני בין קו הבנין בחזית 
לבין גבול המגרש. שינוי מיקום פחי האשפה הוא במידה רבה 

הסיבה להפרת השטח הסמוך לגרז', שם היו ממוקמים פחי 
האשפה לפני שהם הועברו למקום בו הם נמצאים עכשיו, בפינה 

הדרומית-מזרחית של המגרש.

חצר קומת העמודים: קומת עמודים מפולשת. חלל ברוחב 
משתנה, באזור הכניסה הוא 4.8 מ'. ארבעה עמודים על קו הבנין 

ושני עמודים מקבילים אליהם בנסיגה בחלק הדרומי, מגדירים 
תת חלל מרוצף, בתוכו שתי ערוגות נגזרות עגולות וערוגה 

היקפית מלבנית, כך שנוצרת גינה מיוחדת המוגדרת על ידי 
ארבעה עמודים פינתיים. חצר קומת העמודים מתאפיינת בעושר 

מרקמי: ריצוף שביל הכניסה במרצפות בטון מוטבעות, רחבת 
קומת העמודים מרוצפת באבן שכבות בהנחה פראית, וטיח 

וושפוץ בינוני עם פסי הפרדה על העמודים. בחצר קומת העמודים 
מיגוון ערוגות: עגולות, מלבניות, מרובעות, ולא רגולריות שנוצרו 
מהסרת אבני הריצוף. עד שנת 2007 היו מרבית הערוגות ללא 

צמחיה, ובעקבות השיקום בשנת 2009, הוחזרה הצמחיה אליהן. 
בממשק בין קומת העמודים לבין אולם המבואה: תיבות דואר לא 

מקוריות, שער הכניסה לבנין והחלונות במסגרות עץ מקוריות, 
כניסה לגרז' עם תריס מתכת מקורי. כנראה שהספסל, שנמצא 

היום בפס המגונן הדרומי, היה לפנים בחצר קומת העמודים.

אולם המבואה: הכניסה כוללת את האולם הראשי )1(, אולם 
קטן יותר לכיוון דרום )2( וכן רחבה מונמכת לכיוון מערב )3(. 
הריצוף המקורי נצפה באולם 1 ו-2, מקבצי 4 מרצפות טראצו 

)x 0.20 0.20 מ'( בצבע אוקר מוקפים בפס שחור. באולם הראשי 
הוחלף הריצוף במרצפות אחרות שאינן יוצרות דוגמה ברורה. 

הקירות מחופים כולם בלוחות אבן דמוית שיש לבן ואפור ומקנים 
תחושה של עושר העוטף את הפוקדים את המקום. חלון על הקיר 

המזרחי וחלון על הקיר הדרומי מאפשרים חדירת אור ומבט 
אל הגינה הקדמית והצדדית. החלונות במסגרת עץ, המחולקת 
למדורים מלבניים המדגישים את מימד הגובה של כל האולם. 

מראה על הקיר המערבי משקפת את קומת העמודים ואת הפס 
המגונן הדרומי ואילו מראה גדולה על הקיר הצפוני משקפת את 

האולם וגם את מה שנשקף במראה על הקיר המערבי. משחק 
ההשתקפויות הוא כפול ומכופל, כשהזוית משתנה בהתאם 

למיקום הצופה.

שביל הכניסה: שביל הכניסה הראשי מחבר בין הרחוב לכניסה 
לבנין וחוצה את הגינה הקדמית ואת חצר קומת העמודים. השביל 
ברוחב 1,5 מ' בערך )כ-7 מרצפות + שפה מכל צד(, ישר ומרוצף 

במרצפות בטון מוטבעות.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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חזית בית פריד בשד' ח"ן 15: חזית חופשית וגלויה, הנראית 
היטב מהשדרה, חזית לא סימטרית, המחולקת לשלושה: 
מרפסות בולטות, חלונות מלבניים אמצעיים, חלונות סרט 

מוארכים פינתיים. הוושיגטוניה בפינה הדרומית היא "עץ סימון", 
כמו הטרכיכרפוס ליד הכניסה )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.1 תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם הרחוב

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.1 תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם הרחוב

הממשק בין הגינה לרחוב: חסר שער הברזל והכניסה לגרז' 
פרוצה. כל הריצופים שונו והונחו גם כן אחרים באופן אקראי 

)צילומים ע. סגרה, 2013(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.1 תיעוד הגינה הקדמית והממשק עם הרחוב
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2.2 תיעוד שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית )הפס המגונן 
הדרומי(

2.2 תיעוד שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית )הפס המגונן 
הדרומי(

בתמונות משמאל רואים את ספסל הישיבה ההיסטורי, שכנראה 
אינו במקומו המקורי, וסלעי כורכר לא מסותתים, בשימוש משני, 

שכנראה היו חלק מסליעה בתוך הגינה הקדמית. 
)צילומים ע. סגרה, 2011(.
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2.2 תיעוד שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית )הפס המגונן 
הדרומי(

מימין: קנה הודית ויהודי נודד מגוון, צמחיה היסטורית שהיתה 
במקום בשנת 2007, אשר נעלמה עם השיקום )משמאל, 2011(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.3 תיעוד קומת העמודים

קומת העמודים במבט דרום-צפון )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15

2.3 תיעוד קומת העמודים

מימין: מבט מהכניסה לבנין אל הרחוב. השביל הישר חוצה את 
קומת העמודים ואת הגינה. 

משמאל: ריצוף שביל הכניסה במרצפות בטון מוטבעות.
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2.3 תיעוד קומת העמודים

חצר קומת העמודים בשנת 
2007, לפני השיקום.

וושפוץ עדין עם הפרדות

ערוגה מרובעת

יציקת טראצו

בריכה מלבנית שהפכה 
לערוגה

ערוגה היקפית

ערוגה עגולה

ערוגה מלבנית צרה

מרצפות בטון מוטבעות

ערוגה לא רגולרית שנוצרה 
מהסרת אבן ריצוף

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.3 תיעוד קומת העמודים

מימין: מבט מצפון לכיוון דרום, המראה את חלל חצר קומת 
העמודים. תריס המתכת הסוגר את הכניסה לגרז' נראה בבירור, 

הריצוף באבן בהנחה פראית, רצוף לכל אורך קומת העמודים, 
למעט במקום בו חוצה שביל הכניסה את הרחבה. 

משמאל: משחקי אור וצל בחצר קומת העמודים בשעות הבוקר 
)צילומים ע. סגרה, 2011(.

2.3 תיעוד קומת העמודים

מימין: חצר קומת העמודים בשנת 2007, לפני השיקום. 

משמאל: לאחר השיקום )צילומים ע. סגרה, 2011(. ארבעת 
העמודים מגדירים גינה פורמלית מרוצפת, המזכירה את 

"הפרטרס" בגנים באירופה. הערוגות משובצות בריצוף אבן 
שכבות בהנחה פראית: שתי ערוגות עגולות וערוגה היקפית. 

השתילה: הכידונן הגלילני הוא צמח היסטורי, ואילי הזמיה נכנסה 
לגננות מאוחר יותר. חלוקי הנחל הגדולים והלבנים זרים למקום.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.3 תיעוד קומת העמודים

מימין: ערוגה צרה מלבנית מתחת לחלון, ועוד ערוגה מלבנית 
רחבה יותר, שהיתה לפנים בריכת נוי, מוצבות בסמוך לכניסה 

לבנין.

משמאל: מבט מקרוב אל שתי הערוגות העגולות, טיפוסיות לחצר 
קומת העמודים. ערוגות אלה דומות לעציץ שקוע בריצוף. ליד 
הערוגות העגולות, כיסי שתילה הנוצרים מהסרת אחת מאבני 
הריצוף. מתקיים כאן שילוב ערוגות גאומטריות עם ערוגות לא 

רגולריות )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.4 תיעוד אולם המבואה 

בתכנית נראית חלוקת אולם המבואה לשלושה תת-חללים. 
משמאל: שני מבטים אל גרם המדרגות ואל הכניסה לאולם 

המבואה )צילומים ע. סגרה, 2011(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.4 תיעוד אולם המבואה

הכניסה לאולם המבואה הראשי: המראה הגדולה משקפת את 
האולם המשני, את הגינה בפס המגונן הדרומי ואת חצר קומת 

העמודים )צילומים ע. סגרה, 2009(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.4 תיעוד אולם המבואה

מימין: אולם המבואה הראשי והחלל המשני לכיוון דרום. 

משמאל: הכניסה והמראה, המקנה תחושה כי האולם גדול יותר 
מכפי שהוא באמת )צילומים ע. סגרה, 2011(.

החצר המגוננת בקומת העמודים, במבט מאולם המבואה הראשי 
)צילומים ע. סגרה, 2011(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.4 תיעוד אולם המבואה

מימין: המראה הקטנה בקיר המערבי משקפת את צמחית הגינה 
בפס הדרומי ואת הדרצנה בתוך העציץ. 

משמאל: המראה הגדולה שעל הקיר הצפוני משקפת את האולם 
שממול ואת כל המשתקף במראה הקטנה, מתקבל משחק 

השתקפות כפול. )צילומים ע. סגרה, 2007(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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2.4 תיעוד אולם המבואה

מימין: ריצוף מקורי, מרצפות טראצו בהירות וכל 4 מרצפות 
מוקפות בפס שחור. 

משמאל: ריצוף במרצפות חדשות באולם המבואה הראשי. 
)צילומים ע. סגרה, 2007(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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3. הצמחיה 

מימין: טריכרפוס פורטוונאי )Trachicarpus fortuneii(, דקל 
נדיר יחסית כעץ סימון בגינה הקדמית. 

 Washingtonia( משמאל: אקסמפלר וושינגטוניה חסונה
robusta( כעץ סימון בפינה הדרומית בגינה )צילומים ע. סגרה, 

.)2011

3. הצמחיה 

מימין: שיח אברהם תלתני "ארגמני" שנשתל בתחילת שנות 
ה-2000 בגינה הקדמית, אינו חלק מהצמחיה ההיסטורית 

)צילומים ע. סגרה, 2011(.

משמאל: שיח קריסה גדולת פרחים בסמוך לגדר הוא חלק 
מהגדר החיה שהיתה כאן בעבר ושכמעט נמחקה כליל )צילומים 

ע. סגרה, 2011(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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4. תיעוד היסטורי

מימין: הבנין הוצב על המגרש על פי חוקי הבנין התקפים בתל 
אביב באותה תקופה, כך שהמרחק בין קו הבנין לגבול המגרש 
בחזית יהיה 4 מ', בצדדים 3 מ' ובחלק האחורי ברוחב משתנה 

שבין 5 ל-6 מ'. החלוקה המרחבית בין גינה קדמית וקומת 
העמודים קריאה בתרשים הסביבה. לא ידוע מי היה אחראי 

לתכנון הפרטני של הנוף הקשיח בגינה ובקומת העמודים. 
נראה כי באופן בסיסי המערכת נשמרה לאורך שנים. השינוים 
שחלו התמקדו בעיקר בשינוי מיקום פחי האשפה, בניכוס חלק 

מהשטחים הציבוריים הצדדיים על ידי דיירי הבנין ובעיקר בסדרה 
של ניסיונות לשימוש חורג של הגרז'. שאר השינויים הם תולדה 

של חסר באחזקה. 
תכנית סביבה של בית אריה פריד: בתכנית נראים בבירור גבולות 

המגרש וקומת העמודים. התכנית הוכנה בדצמבר 1938 ע"י 
יצחק מנדלבאום ואברהם ברגר, שתחילה היו גם בעלי הנכס 

ואושרה בתחילת 1939 )עיריית תל אביב, גנזך העירייה, תיק 
.)0337-015-1

משמאל: תכנית קומת קרקע.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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4. תיעוד היסטורי

מימין: פרט מוגדל של תכנית קומת הקרקע )מימין( וכל התכנית 
משמאל, התכנית הוכנה בדצמבר 1938 ע"י יצחק מנדלבאום 

ואברהם ברגר, שתחילה היו גם בעלי הנכס ואושרה בשנת 
1939)עיריית תל אביב, גנזך העירייה, תיק 0337-015-1(.

משמאל: תכנית חזית בית אריה פריד. בתכנית נראה בבירור 
הגרז' הסגור על ידי תריס בלי דלת, ושער הכניסה לבנין. 

)תכנית: מנדלבאום א. ברגר, 1938 מתוך עיריית תל אביב, גנזך 
העירייה, תיק 0337-015-1(.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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5. שלמות ומצב הישמרות המערכת

המערכת התלת –חללית בשדרות ח"ן 15שלמה, מאחר וכל 
חלקיה קיימים בעיצובם המקורי. חלק מהמרכיבים השתנו עם 

הזמן, אבל בסך הכל כמעט כל השינויים הפיכים. ההיבט השימורי 
החשוב כאן הוא ניכוס ללא היתר של חלקי השטחים הציבוריים 

בפסים המגוננים הצדדיים ובגינה האחורית וכן מסכת כלל 
השימושים החורגים בגרז'.

הישמרות הגינה הקדמית: פגיעה בממשק עם הרחוב, בעקבות 
היעלמות שערי המתכת, והרס חלק מהגדר הבנויה, היעלמות 

הגדר החיה )לפנים מקריסה גדולת פרחים(. נשמרו חלק מעצי 
התשתית )וושינגטוניה וטריכארפוס(, אם כי באופן כללי חל 

אבדן צמחיה, המלווה בחדירת צמחיה שאינה היסטורית, כגון 
שיח אברהם תלתני "ארגמני". החלק הצפוני והרחבה מול הגרז' 
מופרים, הריצוף הפגום והשביל המעוקל המוביל לגינה פרטית, 

זר למקום.

הישמרות חצר קומת העמודים: החלל נשמר בצורה טובה 
מבחינה עיצובית ומבחינת הנוף הקשיח. הצמחיה המקורית 

איננה, בעוד הצמחיה שנשתלה בשנת 2009 בחלקה היסטורית 
ובחלקה לא, אם כי בסך הכל היא משתלבת היטב במקום. חלוקי 
הנחל הלבנים שהוכנסו כחיפוי לערוגות, זרים בהקשר ההיסטורי 

הספציפי למקום. הבריכה המלבנית הסמוכה לחלון אולם 
המבואה לא שוקמה ומשמשת היום כערוגה. תיבות הדאר אינן 

מקוריות.

הישמרות אולם המבואה: נשמרה החלוקה הבסיסית של אולם 
המבואה לשלושה תת-חללים.

נשמרה מערכת המראות, חלונות ושער במסגרות עץ מקוריות: 
אפקט חדירת הגינה לבנין ומשחק ההשתקפויות נשמרו בצורה 

מופתית.
הריצוף המקורי נשמר בחלל 2 ו-3 והוחלף בחלל 1 בריצוף זר 

למקום.

הישמרות הפסים הצדדיים והגינה האחורית: אין הערכה לגבי 
עיצוב חללים אלה בשלמותם, כיון שאין אליהם גישה מלאה. 
חלק גדול מהפסים המגוננים הצדדיים וכל הגינה האחורית 

הפכו בפועל לגינות פרטיות, על אף שהדבר אינו תקני וזו פגיעה 
במערכת הנופית הכללית.

הכניסה לגינה הצדדית הצפונית משפיעה גם על חלק מהגינה 
הקדמית, בהכנסת השביל המעוקל וחומרים זרים למקום.

הצמחיה המשוקמת בפס המגונן הדרומי בחלק הנגיש לציבור 
הוחלפה תוך אבדן צמחיה היסטורית שתועדה בשנת 2007 )קנה 

הודית, יהודי נודד מגוון, ירקה מצויצת מפוספסת(.

6. הערכה היסטורית-נופית

מערכת הכניסה התלת –חללית בבית אריה פריד בשד' ח"ן 15 
היא מערכת איכותית, מבין המשובחות בשד' ח"ן ובתל אביב 

בכלל. היא בעלת חשיבות בהערכת איכויות הבנין, וכן בהערכת 
שדרות ח"ן כשדרת מורשת, וכדוגמה חשובה לטיפולוגיה נופית 

ייחודית לתל אביב.

מצב ההישמרות המצוין של חצר קומת העמודים ואולם המבואה 
מאפשר לחוות את האופי התכנוני והעיצובי של מערכת הכניסה, 
המצטיינת במעבר הדרגתי מאור מלא, לתנאי חצי צל ולצל מלא, 

ובמשחק מתוחכם של השתקפות חלל אחד בשני וכן בעושר 
מרקמי של הנוף הקשיח. 

7. המלצות שימור

בדיקת זכויות הדיירים לגבי שטחים פתוחים שנוכסו ללא היתר 
והחזרתם למתחם הציבורי )בגרז', בפסים המגוננים הצדדיים 

ובגינה האחורית(.

עדכון ההערכה השימורית של המבנה בהתחשב באיכויות 
המערכת הנופית.

שיקום מערכת הגדר )גדר בנויה, שערים, גדר חיה(.

הסרת פחי האשפה מהחזית ומיקומם בחדר אשפה או במקום 
שאינו ייצוגי.

שיקום השתילה בגינה הקדמית.

הסרת חלוקי הנחל וכל החומרים הזרים בגינה.

שיקום האזור הסמוך לגרז'.

החזרת הריצוף המקורי בחלל 1 באולם המבואה.

אריה פריד, שדרות ח"ן 15
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בית אושרביץ

רחוב ויזל 5, פינת יהל"ל 8

לשימור

פרדס ביבי

228\6125

?1944

?1946

א. אקרמן, מהנדס

בית דירות )מגורים(

כ-528 מ"ר

כ-300 מ"ר

בחזית לכיוון ויזל : 4 מ'
בחזית לכיוון יהל"ל: 4 מ'

בפס המגונן הצפוני-מערבי: 
3 מ'

בפס המגונן הדרומי-מערבי: 
משתנה, מינימום 3 מ'

שם המבנה

כתובת

סוג מבנה

שכונה היסטורית

גוש\ חלקה

שנת תכנון

שנת בנייה

מתכננים

סוג בנין

שטח המגרש

שטח הגינה

מרחק קו בנין מגבול המגרש

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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מיקום המבנה והגינה במפות במפת GIS משנת 2007. בית 
פריד הוא אחד המבנים לשימור ברחוב שמרבית הבניינים בו 

מיועדים לשימור )מסומנים בצבע תכלת(.

הגדלה של הבנין ומימדי המגרש מתוך תצ"א משנת 2013.מיקום המבנה והגינה בתצ"א משנת 2013.
)כל החומרים מאתר עיריית תל אביב(.
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כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8

2.0 תיאור מערכת הכניסה הקיימת

הסכימה כאן מבטאת את החלוקה המרחבית הבסיסית של שטחי 
קומת הקרקע. המערכת מורכבת מ:

כניסה ראשית מרחוב ויזל 5.
כניסה משנית דרומית מרחוב ויזל.

כניסה משנית מרחוב יהל"ל: היתה קיימת בעבר, היום היא 
חסומה.

שביל הכניסה מרחוב ויזל הוא ישר, מרוצף במרצפות טראצו 
המכיל חלקי אבן גדולים )מרצפות בגודל 0.4 מ' x 0.4 מ'(. 

השביל ברוחב של 1.4 מ' + שפת אבן שרוחבה כ-0.2 מ' כל 
אחת, בסך הכל 1.8 מ'. נראה כי השפה היא תוספת מעל השביל, 

עשויה אבן בהנחה פראית, ושייכת לשלב הפיתוח הנופי. השביל 
מחבר בין הרחוב לכניסה לבנין. בתחילת השביל בכיוון הרחוב 
ישנו שער ירוק, הנוצר מגיזום זוג עצי פיקוס השדרות. השביל 
מלווה לאורכו ע"י גדר הדס מצוי גזומה, אליה חדרו גם צמחים 

אחרים. 

הגינה הקדמית: הפס המגונן ברוחב 4 מ' חובק את המגרש 
לאורך רחוב ויזל ורחוב יהל"ל. הגינה הקדמית מתאפינת בגדר 

חיה המגדירה את קו המיתאר בין הרחוב למגרש ובצמחית עצים 
ושיחים הנטועה בה, היוצרת פס ירוק הנראה בעיקר מהרחוב. פס 

זה יוצר אפקט של בנין צומח מתוך הצמחיה.

קומת עמודים: קומת העמודים יחסית צרה )2.8 מ' לכיוון ויזל 
ויהל"ל, מעל 4 מ' בנישה המרוצפת המקורית, עליה חולשת היום 

מרפסת( ואינה ממלאת את תפקיד החצר המגוננת הטיפוסית. 
העמודים מעוטרים בקנלורות ויושבים על פס מרוצף באבן, 

כשהבסיס שלהם מעוטר בטבעת אבן בהנחה פראית. פס האבן 
מסמן בצורה ברורה בצד רחוב ויזל את גבול קומת העמודים. כאן 

קומת העמודים נמצאת על מפלס גבוה מהגינה )ב-0.15-0.20 
מ'(, כך שנוצרת הפרדה מפלסית ברורה בין שני החללים. בצד 

של יהל"ל, לעומת זאת, נשמרת טבעת האבנים בבסיס העמודים, 
אך אין פס אבן ואין הפרדה מפלסית. 

אולם המבואה )הול(: מחולק לשלושה חלקים. החלל הראשון 
הוא החלל הייצוגי, מסומן במפות ההיסטוריות כ- "הול". גרם 
המדרגות הניצב לכיוון הכניסה מחלק את האולם, כך שהחלל 

שמעבר לגרם המדרגות הוא צנוע יותר ומאפשר גישה ליציאת 
השירות, המובילה לאזור פחי האשפה. ב"הול" הריצוף ממרצפות 

טראצו גדולות )0.4 מ' x 0.4 מ'( היוצרות דוגמת שחמט, ארון 
חשמל מעץ, אדנית בבסיס המדרגות, חיפוי קירות בלוחות 

טרוורטין. שער הכניסה להול הוא מכיוון רחוב ויזל, והיה גם חלון 
הפונה לרחוב יהל"ל, שהחדיר אור לאולם. חלון זה סתום על ידי 
שרידי קיר המגן, כשמעבר לקיר המגן נמצאת מרפסת שנוכסה 

על ידי דיירי קומת הקרקע בסוף שנות הששים. 

המערכת הנופית מסביב לבית אושרוביץ אינה מיועדת לשהיה, 
אלא לפאר את הבנין ולספק את התחושה כי הוא עטוף בצמחיה, 

בהתאם לעקרונות לה קורבוזייה. 
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2.1 תיעוד הגינה הקדמית לכיוון רחוב ויזל

מימין: השער הירוק מסמן את הכניסה לבנין ומקנה לה מעמד. 
שני עצי הפיקוס מעוצבים על גזע גבוה, רוב הנוף מרוכז בין 2,0 

מ' לבין 4 מ' גובה. השער מעוצב כקשת ניצחון, אם כי החזית 
אלכסונית במקום להיות ישרה. הפיקוסים התערו בגדר החיה 

)צילומים ע. סגרה, 2012(.

משמאל: המבט לאורך הרחוב ממחיש את תפקיד הצמחיה 
ביצירת חיץ בין השטח הפרטי לשטח הציבורי. השילוב בין הגדר 

מעופרית הכף, פיטוספורום יפני לבין העצים הגדלים מאחורי 
הגדר, כאן תבטיה הרדופית, יוצר פס צמחיה בעל עושר מרקמי, 
המתקפד כחיץ ירוק בין הבנין לרחוב )צילומים ע. סגרה, 2011(. 

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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2.1 תיעוד הגינה הקדמית לכיוון רחוב ויזל

שביל הכניסה מלווה גדר חיה גזומה, שבמקור היתה כנראה גדר 
הדס מצוי, ואילו היום היא מעורבת עם דבוקית מעוצה ושלוחות 

פיקוס השדרות )צילומים ע. סגרה, 2011(.

2.1 תיעוד הגינה הקדמית לכיוון רחוב ויזל

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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2.1 תיעוד הגינה הקדמית לכיוון רחוב ויזל

מבט מצפון לדרום אל כיוון הכניסה הראשית. בצד ימין קיר המגן 
שנשאר מתקופת מלחמת העולם השניה והמרפסת שהפכה 
לחלק )2011( מקומת הקרקע. שני האלמנטים האלה בפועל 

חוסמים את אזור קומת העמודים שהיה במקור מיועד לשהיה. 
קיימת הפרדה ברורה בין חלל קומת העמודים לגינה. הצמחיה: 

בקצה הימיני נראה גזע דקל התמר. בצד שמאל הגדר החיה 
מפיטוספורום יפני, לידו מעט ימינה, שיח קריסה גדולת פרחים 

בודד. בגדר המלווה את שביל הכניסה מזהים את הדבוקית 
המעוצה.

2.1 תיעוד הגינה הקדמית לכיוון רחוב ויזל

מימין: מבט מדרום לכיוון צפון לגינה ולקומת העמודים. ניתן 
לראות בבירור את איכות העמודים ואת פס האבן המוגבה 
המדגיש את קו הגבול של קומת העמודים, וכן את הפרש 

המפלסים. הצמחיה: עץ תבטיה הרדופית משולב בעץ פרי הדר 
בצד ימין, בצד שמאל: צמח אלואה גדול מימדים.

משמאל: מבט אל הגינה לכיוון רחוב יהל"ל מבליט את תפקיד 
העמודים ביצירת ענין בתוך הגינה ובמסגור הנוף החיצוני 

)צילומים ע. סגרה, 2011(.

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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2.2 תיעוד הגינה לכיוון רחוב יהל"ל

שני מבטים אל הגינה הפונה ליהל"ל. גם כאן השילוב הוא גדר 
חיה המשולבת בצמחית עצים ושיחים קטנים, השתולים בגינה, 

בעוד קומת העמודים נשארת חשופה. הצמחיה: עץ לימון, פיקוס 
כינורי, דבוקית מעוצה, דקל תמר )2011 ו- 2012(.

2.2 תיעוד הגינה לכיוון רחוב יהל"ל

שני מבטים מרחוב יהל"ל לכיוון דרום מראים את חסימת החלל 
בקומת העמודים על ידי המרפסת וקיר המגן. הצמחיה: צמחית 

גדר המבוססת על פיטוספורום יפני )ימין(, עם פלישה של סוגים 
אחרים, כגון בראיניה לבנה )שמאל(.
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2.2 תיעוד הגינה לכיוון רחוב יהל"ל

מימין: מבט לכיוון מערב לאורך רחוב יהל"ל. גם כאן השילוב בין 
גדר לצמחיה גבוהה יותר מאחור יוצר פס ירוק החוצץ בין הרחוב 

לבנין. הגדר מעורבת: יש בה קטעי בריניה לבנה, פיטוספורום 
יפני ובקצה קלרודנדרון חלק. 

משמאל: במבט מתוך אותה גינה ניתן לראות כי השתילה 
הפנימית אינה צפופה וכי קיים מרווח בין הגדר החיה לשתילה 

הגבוהה )צילומים ע. סגרה, 2012(.

2.3 תיעוד שטחי גינה צדדיים וגינה אחורית

מימין: הפס המגונן המערבי היה לפנים פתוח ושימש לחניה. 
בחזית, גדר הקלרודנדרון החלק החוסמת את הכניסה הישנה. 

מעבר לה עץ וושינגטונה חסונה שהוא חלק מעצי התשתית 
במתחם )צילומים ע. סגרה, 2013(.

משמאל: שביל משני מרחוב ויזל במבט ממערב למזרח: כאן 
רואים שביל ישר בין צמחית חצי צל, שנשתלה במשך השנים על 

ידי אחד הדיירים )צילומים ע. סגרה, 2012(.
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2.4 תיעוד קומת העמודים

2.4 תיעוד קומת העמודים

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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2.5 תיעוד אולם המבואה 

אולם המבואה מחולק לשלושה חלקים: בחזית "ההול" עם הריצוף 
המיוחד, ארון חשמל מעץ וחיפוי אבן על הקירות, באמצע גרם 

המדרגות המאונך לכיוון הכניסה, ומעבר לאולם בעל ריצוף פשוט 
יותר. הילד בתמונה בדרך אל יציאת השירות. אין באולם המבואה 

מראות או מקום המעיד כי היו כאן מראות בעבר. החדירה של 
הגינה פנימה התאפשרה דרך החלון שהיום חסום על ידי שאריות 

קיר המגן )צילומים ע. סגרה, 2012(.

2.5 תיעוד אולם המבואה 

מימין: יציאת השירות לחצר )צילומים ע. סגרה, 2012(. 

משמאל: מבט מהקומה הראשונה אל אולם המבואה )צילומים ע. 
סגרה, 2012(.
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2.5 תיעוד אולם המבואה 

מימין: הכניסה לאולם המבואה והחלון החסום )צילומים ע. סגרה, 
 .)2011

משמאל: מבט מבחוץ אל החלון החסום ואל המרפסת בקומת 
הקרקע. אפשר לראות כי המרפסת נשענת על משטח מרוצף 

באבן בהנחה פראית, שכנראה היה לפנים אזור שהיה שייך 
לדיירי הבית )צילומים ע. סגרה, 2011(.

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8



כרטיס בית:

158   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 2

נספח 2 

3. הצמחיה

למעלה: מערכת הגדר. הגיזום של השער הירוק גרם לכך שחזית 
השער הירוק אינה מקבילה לחזית הבנין, אלא אלכסונית, כך 

שכל הנוף נראה כפירמידה הפוכה. הסיבה כנראה טמונה בקושי 
לגזום ידנית את כל השער מלמטה, כי הדבר נעשה בעזרת גזמת 
הנישאת על מקל, שאורכו אינו תמיד מספיק, כך שהחלק העליון 

של הנו, אינו נגזם בקלות )צילומים ע. סגרה, 2012(. 

מימין למטה: מבט מתוך הגינה לכיוון הגדר החיה בסמיכות לשער 
הירוק ממחיש כיצד שלוחות עץ הפיקוס הפכו לחלק מהגדר 

החיה. משמאל למטה: שיח הדס מצוי משולב בדבוקית מעוצה 
ואספרגוס מלווה את שביל הכניסה לבנין )צילומים ע. סגרה, 

.)2012
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3. הצמחיה

עץ תבטיה הרדופית ועץ לימון יוצרים את המימד הצמחי הבינוני-
גבוה המגיע לקומה ראשונה )צילומים ע. סגרה, 2012(.

3. הצמחיה

מבט מקורב לגדר החיה מפיטוספורום יפני, כנראה אינה מקורית, 
אלא נשתלה במקום גדר מטפסת אחרי הסרת שבכת המתכת 

מעל הגדר הבנויה. )צילום ע. סגרה, 2012(.

 דקל תמר

עץ לימון

פיקוס השדרות

כידונן תלת-פסי
דבוקית מעוצה

פיטוספורום יפני

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8



כרטיס בית:

160   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 2

נספח 2 

3. הצמחיה

מימין: שער הכניסה לפס המגונן המערבי שנסגר, על ידי נטיעת 
שיחי קלרודנדרון חלק )צילומים ע. סגרה, 2012(. 

משמאל: מבט את הגינה לכיוון רחוב יהל"ל. מזהים בריניה לבנה, 
יהודי נודד אדום, כידונן תל פסי, פיטוספורום יפני, עץ לימון 

)צילומים ע. סגרה, 2011(.

3. הצמחיה

עצי סימון: וושינגטוניה חסונה )מימין( ודקל תמר רב גזעים 
)משמאל(.
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מימין: חלבלוב טורוקלי.
משמאל: קריסה גדולת פרחים.

ימין למטה: אלוורה.
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פיקוס כינורי

עץ לימון

דקל תמר )זריע(

כידונן תלת-פסי
דבוקית מעוצה

לילנית נאה

3. הצמחיה
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4. תיעוד היסטורי 

בית אושרוביץ – תרשים מגרש
חתום על ידי מהנדס אקרמן

תאריך: 26.08.1944 
הבנין נבנה על מגרש 76 של פרדס ביבי, על גוש 6215, חלקה 

.228
שטח הבנין 198.55 מ"ר בתכסית 35%, מסה"כ שטח מגרש 

528 מ"ר.
מימדי המגרש: 26 מ' + 22.70 מ' + 20.50 מ' + 23.35 מ'

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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4. תיעוד היסטורי 

"תכנית בית ה. אושרוביץ, רחוב ויזל 5, שכונת פרדס ביבי, מג. 
מס. 76, קומת הקרקע 1:100" 

חותמת אישור קבלת התכנית : 25 במרץ 1945
תאריך משוער לחיבור התכנית: סוף 1944 תחילת 1945.

על קומת קרקע זו, יד אחרת הוסיפה בעיפרון פרטים הקשורים 
לפיתוח הנופי, הכוללים ריצופים באזור החצר וקומת העמודים 

וסימון צמחית התשתית, כלומר עצים עיקריים וגדרות חיות. זאת 
אינה תכנית שתילה מפורטת, אבל אחת מבין המועטות הידועות 

לחוקרים.
המתווה תואם את הנצפה בשטח, למעט ריצוף שביל הכניסה 
מרחוב ויזל, שאינו זהה למה שקיים היום, כי המרצפות בגודל 

x 0.40 0.40 מ'.)3 מרצפו +חצי הוא רוחב השביל היום(. ההיבט 
הנופי המעניין הוא השימוש בריצוף בהנחה פראית כדי לקשט את 
בסיס העמודים וליצור פסי הפרדה בין קומת עמודים לגינה או כדי 
ליצור אזורי שהיה אחרים, כדוגמת המשטח שבסמוך לגרז' ולפחי 

האשפה בפס המגונן הדרומי. בתכנית זו מסומנות אבני דריכה 
המובילות לגינה הפונה לרחוב יהל"ל.

גדר ההפרדה בין המגרש לרחוב מסומנת רק עבור רחוב ויזל. 
היא נמוכה יחסית, עם מסד בנוי בגובה 0.4 מ' ומעליו שבכת 
מתכת בגובה 0.5 מ', כך שבסה"כ גובהה אמור להגיע לגובה 

0.90 מ'. השערים המסומנים בתכנית אינם נמצאים באתר, והיום 
אין שבכת מתכת מעל הגדר.

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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4. תיעוד היסטורי 

הבלטה של המחברת של פיתוח השטח על התכנית הקודמת, על 
ידי הדגשה בצבע של הצמחיה וחיזוק קווי הריצוף הנוסף בפיתוח 
הנופי. כנראה שהעצים המסומנים בפינות המגרש וליד הכניסות 

למגרש היו אמורים להיות עצי פיקוס השדרות גזומים, לפי תצורה 
שהיתה נפוצה באותה תקופה. כיום רק השער הירוק לצידי 

השביל הראשי מלווה בזוג עצי פיקוס השדרות. הגרז' כנראה 
מעולם לא נבנה ובכל מקרה אין שער כניסה במקום המסומן 

במפה.
לאורך הגדר מסומנת שתילת שיחים עבה יותר )ויזל קטע 

צפוני-מזרחי וכל יהל"ל(, ואילו לאורך ויזל דרומי והגדר הצדדית 
הדרומית והמערבית מסומנת צמחיה פחות עבה, כנראה מטפס. 

ההשערה המובאת כאן היא כי הגדר העבה מסמלת שיח גזום 
ואילו הפחות עבה מסמלת צמח עשבוני מטפס, כמו ארכובית 

בוכארית, או סוג אחר. הארכובית הבוכארית היתה מאד נפוצה 
באותה תקופה, כפי שניתן לראות בפרט המוגדל בתמונה של 
י. קלטר, המובאת למטה. בתמונה הארכובית נשענת על גדר 

מסוג דומה לגדר בויזל 5 ויהל"ל 8. לא ידוע מהם חמשת העצים 
המסומנים בגינה: היום עץ אחד בפינה הוא דקל תמר ושאר 

השתילות הסמוכות הן צעירות יחסית. 

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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4. תיעוד היסטורי 

תכנית "קומת הקרקע 1:100" ללא תאריך או חותמות, לא שלמה 
)החלק לכיוון רחוב ויזל קרוע( נראית כחלופה או המשך התכנית 

הקודמת. בתכנית זו פיתוח השטח נראה ברור יותר ויש מספר 
תוספות, בעיקר בגינה הפונה לרחוב יהל"ל ובנישה שבין המבנה 

הראשי להול. למטה תכנית הגדר בכיוון לרחוב יהל"ל: גובהה 
משתנה בהתאם לשינוי המפלסים ברחוב, נע בין 0.8 ל-0.9 מ' 

גובה. 

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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4. תיעוד היסטורי 

בתכנית זו, הובלטו הקוים הקשורים לפיתוח הנופי. 
רואים כי יש תוספת אבני הדריכה בגינה הפונה לאותו הרחוב, 

בהשוואה לתכנית הקודמת. משטח הדריכה המרוצף באבן 
בהנחה פראית, נראה בבירור גם באזור הסמוך לפינת הבנין 

לכיוון צפון –מזרח )רחבת שהיה(. באזור זה נמצאת היום 
מרפסת, שהוקמה בשנות השישים, החוסמת את כל החלל ואת 

החלון מאולם המבואה הנשענת על הריצוף המקורי. כנראה 
שלפני בניית המרפסת, שימש אזור זה לשהיית הדיירים, היות 

זה האזור היחידי שבו ניתן היה לשהות. בשאר המקומות קומת 
העמודים צרה מכדי לאפשר שהייה או שימוש כחצר. בתכנית זו 
נראית גם שתילה בצורה קשתית, כנראה קבוצת שיחים המגנה 

על החלל המרוצף. היום נמצאים שם שיחי דבוקית מעוצה, 
שניטעו על ידי אחד מדיירי הבנין בסוף שנות השישים, לפי צורה 

הדומה לנראה בתכנית. השביל הדרומי מאפשר את המעבר 
מיציאת השירות באולם המבואה אל פחי האשפה והוא

כולו מאבן בהנחה פראית. שרידי השביל קריאים עד היום בשטח. 
התכנית תואמת במידה רבה את מה שנבנה במציאות. אמנם 

ישנם הבדלים: הגרז' המסומן ברב התכניות לא נבנה ואין שביל 
המוביל אליו. בתכנית זו לא מסומנת הכניסה הצפונית מזרחית, 
שקיימת במציאות, שלפנים אפשרה כניסה של רכב. היום כניסה 

זו חסומה על ידי גדר קלרודנדרון חלק, אך השער עדיין נמצא 
במקום.

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8

מטפס על הגדר 

שביל מרוצף בהנחה פראית

פחי אשפה

כניסה לבנין

הול

חלון

שיחים

פיקוס השדרות

עץ

עמוד עם בסיס באבן 
בהנחה פראית

יציאת שירות מההול לפחי 
האשפה
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4. הישמרות ושלמות המערכת

המערכת התלת-חללית נשמרה בצורה משביעת רצון, אולי 
פרט לאזור קומת העמודים הפינתי, שנותר חסום על ידי קיר 
מגן ומרפסת, החוסמים את המבט מאולם המבואה אל כיוון 

רחוב יהל"ל ואינם מאפשרים שהיה בתוך הגינה. הגינה עשירה 
בצמחיה, אם כי השתילות נעשו בתקופות שונות במשך השנים. 

בגינה ישנם גם אזורים ללא צמחיה.

5. הערכה היסטורית-נופית

מערכת הכניסה בבית אושרוביץ היא תלת-חללית ופינתית. 
הייחוד שלה הוא קומת עמודים המתפתחת לאורך שתי החזיתות, 
כאשר העמודים והסביבה הקרובה שלהם מהווים חלק חשוב של 
עיצוב ועיטור הבנין. המערכת היא דוגמה חשובה וייחודית מסוגה 
מאמצע שנות הארבעים למאה הקודמת. באותה תקופה מיוחסת 

חשיבות למעטפת הצמחית לבנין, ולחומרים שבהם משתמשים 
בתוך אולם המבואה. 

6. המלצות

עדכון כרטיס המבנה לשימור והוספת היבטיים נופיים.
תכנית להעשרת הצמחיה הקיימת ולתחזוקתה.

כרטיס בית אושרוביץ, רחוב ויזל 5 פינת יהל"ל 8
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ערך עיצובי - שימורי של מערכת הכניסה

סקר רחוב:

מערכת הכניסהמצב הישמרותמאפיינים אדריכליים דירוג כניסה רחוב

170   ד"ר עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 



נספח 3 

רשימות צמחיה בעיר הלבנה 

172 רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף-בית    
218 רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים    
250 דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(    
260 רשימת צמחי צל    
278 רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית    
292 רשימת עצים ושיחים מומלצים בעת שיקום   
300 רשימת צמחים מומלצים לשיקום באיזורי צל    
304 צמחיה "אדריכלית" או בת עלווה יחודית מומלצת לשיקום    



רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף בית בלועזית 

תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה שם המקור שם מדעי במקור שם עברי במקור שם מדעי עדכני
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כנראה צמח גינת 
ירק שהפך לצמח 

נוי, נפוץ בעבר.

ירק ממשפחת 
החלמיתיים, שגידולו 

היה מושרש. 
דומה להיביסקוס, 

ועל כן איפשר 
את התבססות 

ההיביסקס כצמח 
נוי.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר.

"פורח באדום-
צהוב, מגיע ל-3 מ' 

גובה".

"Ein wichitiges 
Gemuse 
bildet hier die 
Bamie…".

"פריחה אביבית 
בורוד".

"פריחה אביבית 
בורוד".

"שיח רב שנתי 
בעל פריחה 

צבעונית".

"פריחה אביבית 
בורוד מפוספס".

"העלים מגוונים".

אין תיאור

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

מין ירקות

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

שיחים לנוי

צמחי נוי

1946

1930

1935 י36

1946

1935-36

1946

1946

1925

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.21

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 30 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 30 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

מ"י 1925, מס' 47

Hibiscus 
albomoschus

Abelmoschus 
moschatus

Abutilon striata

Abutilon striata

Abutilon sinensis

Abutilon sinensis

Acalypha hispida

Acalypha 

היביסקוס משקי 
]במיה[

Bamie

אבוטילון משורטט

אבוטילון משורטט

אבוטילון סיני

אבוטילון סיני

אקליפה זיפית

אקליפה

Abelmoschus moschatus Medik.

Abelmoschus moschatus Medik.

Abutilon striatum )Gillies( Walp.

Abutilon striatum )Gillies( Walp.

Abutilon x hybridum hort.

Abutilon x hybridum hort.

Acalypha hispida Burm.f.

Acalypha spp.



רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף בית בלועזית

תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה שם המקור שם מדעי במקור שם עברי במקור שם מדעי עדכני
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ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

בעבר.

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל.

נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

צמחי נוי אקזוטיים. 
המוצא ממרכז 

אמריקה

"העלים מגוונים".

"העלים מגוונים".

"שרך הגדל בתנאי 
לחות או בקרבת 

מים )בריכה או 
מיזרקה(".

"צימחי נוי בעל 
עלים ארוכים מאד 

ובשרניים, שולי 
העלים צהובים, 

פורחת פעם 
בשנים רבות".

"צימחי נוי בעל 
עלים ארוכים מאד 

ובשרניים, שולי 
העלים צהובים, 

פורחת פעם 
בשנים רבות".

"העלים בשרניים, 
דורשת מעט מים".

"Noch aussiger 
sind die 
Agaven. Die 
fleischigen, 
saftigen Blätter 
bilden eine 

שיחים לנוי

שיחים לנוי

צמח בית

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

שיחים לנוי

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

1946

1946

1935-36

1935-36

1935-36

1946

1930

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.127

Acalypha 
wilkensiana

Acalypha 
mosaica

Adiantum capel-
veneris

Agave 
americana

Agave 
americana

Agave 
americana

Agave spp.

אקליפה וילקנסיאנה

אקליפה מוזאיקה

שערות נגה ]שערות 
שולמית[

אגבה אמריקאית

אגבה אמריקאית

אגבה אמריקאית

אגבה

Acalypha wilkensiana Muell.

Acalypha wilkensiana Muell.var. 
'Musaica'

Adiantum capel-veneris

Agave americana L.

Agave americana L.

Agave americana L.

Agave americana L.



רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף בית בלועזית 

תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה שם המקור שם מדעי במקור שם עברי במקור שם מדעי עדכני
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נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

strauchartige 
Blattrosette, 
welche 
erkennen 
lässt, dass 
die Agaven 
vollendete 
Fettpflanzen 
sind 
)Succulenten(, 
die aus dem 
Wűstengebiet 
Amerikas 
stammen.."

אין תיאור

"כמו הנ"ל, עלים 
צרים יותר, בצבע 

ירוק כחול".

"צמח מרפא 
הנזכר בכתובים, 

נדיר בסוף המאה 
ה-19. בעל ערך 
נוי בשל פריחה 

יפה וריחנית".

"צמח מרפא 
הנזכר בכתובים, 

נדיר בסוף המאה 
ה-19. בעל ערך 
נוי בשל פריחה 

יפה וריחנית".

צמחי נוי

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

1925

1935-36

1859

1859

מ"י 1925, מס' 49

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

 Plants of the
 Holy Land,

pp.38-39

 Plants of the
.Holy Land, p.40

Agave 
americana

Agave 
angustifolia

Aloe spicata

Aloe socotrina

אגבה אמריקנית

אגבה צרת עלים

Spiked aloe

 Aloe from the
island of Socotra

Agave americana L.

Agave angustifolia Haw.

Aloe spicata L.f.

Aloe succotrina Lam., & Aloe vera )L.( 
Burm.f. & Aloe perfoliata var. vera
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נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

נפוץ בגינה הקדמית, 
לאורך השביל, 

בשוליים החיצוניים 
של קומת העמודים.

לא נצפה בשטח.

צמח כיסוי בשימוש 
נרחב בעבר. לא 

נצפה. 

נצפה בגינות העיר 
הלבנה כגדר 

בחלקים הצדדיים 
או כנגד קיר הבנין 

בגינה האחורית.

נצפה באופן 
ספוראדי.

שימוש כפול, גם 
לגינה וגם כעציץ 

בית, פריחה בסוף 
הקיץ או בסתיו. מין 
דומה להיפאסטרום.

נפוצים ליד הכניסה 
לגינה בסמוך לאגבה

"צמח בשרני, 
העלים ארוכים 

ומשוננים, 
פורח אדום, 

מתאים לפנת 
סלעים".

"פורח בכתום, 
פעם בשנים 

רבות".

"נמוך מהנ"ל, פורח 
באדום בהיר יותר".

"העלים מאדימים 
בצל ובחורף".

"צמח דו שנתי 
בעל פריחה 

צבעונית".

אין תיאור

"כצמח בית פריחה 
לבנבן, אדום, יפה 

גם בעציץ".

"Von 
ausländischen 
Arten haben 

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

שיחים לנוי

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

בני שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמח נוי המפאר 
את הגינה. הגדל 
גם לצידי דרכים.

צמחי נוי ממשפחת 
הנרקיסיים

צמחי נוי ממשפחת 
הנרקיסיים

1935-36

1946

1935-36

1946

1935-36

1930

1946

1930

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

מ"למ 1946, טב' 
י"ט

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 30 

 

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.20

מ"למ 1946, טב' 
כ"ה

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.127

Aloe 
arborescens

Alloe frutescens

Aloe commutate

Alternanthera 
amoena

Althea hybrida

Althea rosea

Amaryllis 
belladonna

Amaryllis

אלוא שיחית

אלוא שיחית

אלוא משתנה

אלטרננטרה חמודה

חתמית מצולבת

Stockrose

אמריליס יפהפיה

אין במקור, כנראה 
אמריליס יפהפיה

Aloe arborescens Mill.

Aloe arborescens Mill.

Aloe saponaria )Ait. F.(

Alternanthera ficoidea var. 'amoena' 
)Lem.(

Althea L. X hybrida

Althea rosea L. 

Amaryllis belladonna L.

Amaryllis belladonna L.
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נמצא בעיר הלבנה 
בעיקר כמטפס על 

הגדר לאורך הפסים 
המגוננים הצדדיים 
וכמטפס בודד על 

הבנין.

נמצא בעיר הלבנה 
בעיקר כמטפס על 

הגדר לאורך הפסים 
המגוננים הצדדיים 
וכמטפס בודד על 

הבנין.

נמצא בעיר הלבנה 
כמטפס על גדר 

צדדית.כנראה היה 
נפוץ מאד בעבר.

נמצא בעיר הלבנה 
כמטפס על גדר 

צדדית.כנראה היה 
נפוץ מאד בעבר.

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל.

die schȍnen 
Amaryllis 
űberallin den 
Gärten Eingang 
und Pflege 
gefunden. 
Sie stammen 
vom heissen 
Sűdamerika"

"מטפס יפה מאד, 
אשכולות 
הפרחים 

הקטנטניים 
ריחניים מאד, 

פורח בסוף הקיץ".

"פורח בלבן 
באביב, ריחני 

מאד".

"פורח באשכולות 
אדמדים כמעט 

בכל הקיץ".

"פורח כל הקיץ 
באדום".

"בן שיח בעל 
עלווה מורכבת 

המתאים לתנאי 
צל".

מטפסים

מטפסים

מטפסים

מטפסים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1935-36

1946

1935-36

1946

1935-36

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

מ"למ 1946, טב' 
כ"א

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

מ"למ 1946, טב' 
כ"א

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 30 

Bousingaultia 
baselloides

Bousingaultia 
baselloides

Antigonon 
leptopus

Antigonon 
leptopus

Aralia cachmirica

בוסינגאולטיה דמוית 
בסילה

בוסינגאולטיה דמוית 
בסילה

אנטיגונון דם

אנטיגונון ליפטופוס

ארליה קשמירית

Anredera cordifolia L.

Anredera cordifolia L.

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

Aralia cachemirica Decne.
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נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל.

נשתל כעץ בודד על 
רקע הבנין בגינה 

הקדמית.

נשתל כעץ בודד על 
רקע הבנין בגינה 

הקדמית.

נשתל כעץ בודד על 
רקע הבנין בגינה 

הקדמית.

נשתל כעץ בודד על 
רקע הבנין בגינה 

הקדמית.

נשתל כעץ בודד על 
רקע הבנין בגינה 

הקדמית.

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל.

ספוראדי בעיר 
הלבנה.

"בן שיח בעל 
עלווה מורכבת 

המתאים לתנאי 
צל".

אין תיאור

אין תיאור

"מביאים שתילים 
מחו"ל".

"גר בארץ, עץ 
מחט גבוה מאד. 

גדל לאט. מסתפק 
במעט מים. רחב 

ענפים. צלו מועט".

"אילן פירמידלי, 
גובהו 30 מ".

"בעל עלים יותר 
גסים משמש ירק 

לפרחים".

"בעל עלים מורכבים 
כאילו נוצות דקיקות, 

משמש ירק 
לפרחים, דקורטיבי 
מאד בחדר או על 

מרפסת".

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

עצי יער לשדרות 
ועצי נוי

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות 
וליער

עצים

צמח בית

צמח בית

1935-36

1925

1940-1

1946

1948

1932-33

1935-36

1935-36

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 30 

מ"י 1925, מס' 4

קטלוג 1940-1, ללא 
מספור.

מ"למ 1946, טב' י"ג

תנובה 1948, 
מס'185 

מ"י 1932-33, עמ' 
.3

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

 
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

 

Aralia cordata

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
imbricata 
)Monkey puzzle(

Asparagus 
sprengeri

Asparagus 
plumosus nana

ארליה דמוית לב

אראוקריה נאה 
]אראוקריה רמה[

ארוקריה נאה

אראוקריה הנישאת 
]אראוקריה רמה[

ארוקריה נשאה

ארוקריה רעופה

אספרגוס שפרנגר 
]אספרגוס צפוף 
עלים ספרנגרי[

אספרגוס נוצתי 
דקיק

Aralia cordata Thunb.

Araucaria heterophylla )Salisb.( Franco

Araucaria heterophylla )Salisb.( Franco

Araucaria heterophylla )Salisb.( Franco

Araucaria heterophylla )Salisb.( Franco

Araucaria auraucana )Molina( K. Koch

Asparagus densiflorus )Kunth.( Jessop 
'Sprengerii'

Asparagus setaceus )Kunth.( Jessop 
'nana'
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ספוראדי בעיר 
הלבנה.

נמצא באזורי חצי צל 
בעיר הלבנה.

ספוראדי בעיר 
הלבנה.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, כנראה נפוץ 

מאד בעבר.

נדיר יחסית 
לבוהיניה מגוונת. לא 

נצפה בעיר הלבנה.

נשתל כעץ בודד 
בתוך הגינה 

הקדמית. 

נשתל כעץ בודד 
בתוך הגינה 

הקדמית.
 

"בעל עלים 
מורכבים 

כאילונוצות 
דקיקות, משמש 

ירק לפרחים, 
דקורטיבי מאד 

בחדר או על 
מרפסת".

"בעל עלים 
מורכבים כאילו 
נוצות דקיקות, 

משמש ירק 
לפרחים".

"בעל עלים 
מורכבים כאילו 
נוצות דקיקות, 

משמש ירק 
לפרחים".

"צמח בעל עלים 
ארוכים מאד 

ורחבים".

"פורח בלבן באביב 
ובסתיו".

"עץ בינוני, פורח 
בקיץ, נשיר, נשתל 

לפעמים בגינה 
הקדמית".

אין תיאור

צמח בית, לקישוט 
גזוזטראות 

לקטיפת ירק 
לפרחים

צמח בית

צמח בית, לקישוט 
גזוזטראות לקישוט 

ירק לפרחים

צמח בית

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות 
ויעור

עצי יער לשדרות 
ועצי נוי

1946

1935-36

1946

1935-36

1946

1935-36

1940-41

מ"למ 1946, עמ' 
244

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

מ"למ 1946, עמ' 
244

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

מ"למ 1946, טב' י"ג

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 24 

מה"פ 1940-41, 
ללא מספור

Asparagus 
plumosus nanus

Asparagus 
plumosus 
robustus

Asparagus 
plumosus 
robusta

Aspidistria elatior

Bauhinia 
grandiflora

Bauhinia 
purpurea

Bauhinia 
purpurea

אספרגוס נוצתי 
דקיק

אספרגוס נוצתי חזק

אספרגוס נוצתי חזק

אספידיסטריה 
הרוממה ]מגינית 

גדולה[

באוהיניה גדולת 
הפרח

בוהיניה אדומה

בוהיניה אדומה

Asparagus setaceus )Kunth.( Jessop 
'nana'

Asparagus setaceus )Kunth.( Jessop 
'robustus'

Asparagus setaceus )Kunth.( Jessop 
'robustus'

Aspidistria elatior Bl.

Bauhinia forficata Link

Bauhinia variegata )L.( syn. Bauhinia 
purpurea hort.

Bauhinia variegata )L.( syn. Bauhinia 
purpurea hort.
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נשתל כעץ בודד 
בתוך הגינה 

הקדמית. 

נצפה באזורי צל 
ובתנאי לחות.

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל. כנראה בעבר 
השתרע מעציצים 

במרפסות.

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל. כנראה בעבר 
השתרע מעציצים 

במרפסות.

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל. כנראה בעבר 
השתרע מעציצים 

במרפסות.

צמח בית עמיד, 
הנשתל גם בקומת 

העמודים.

נצפה בעיקר כמטפס 
על גדר פס הגינון 

הצדדיים או ומטפס 
על הבנין.

"פורח בורוד אביב 
ובסתיו".

"העלים הם כתמי 
מתכת, הפריחה 

לבנה".

"העלים גדולים 
ויפים מאד, פריחה 

ורודה".

"בעלת עלים 
קטנים ומבריקים, 

פורחת בורוד 
ולבן".

אין תיאור

אין תיאור

"דקורטיבית מאד 
בגלל עלי לואי 

סגולים, פורחת 
בקיץ".

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

צמח בית

צמח בית

צמח בית

צמחי נוי

צמחי נוי

מטפסים

1946

1935-36

1935-36

1935-36

1925

1925

1935-36

מ"למ 1946, טב' י"ג

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 47 

מ"י 1925, מס' 52

מ"י 1925, מס' 51

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

Bauhinia 
purpurea

Begonia 
metallica

Begonia rex

Begonia 
semperflorens 

Begonia 
semperflorens 

Billbergia

Bougainvillea 
glabra

בוהיניה ארגמן

ביגוניה מתכת

ביגוניה המלכה

ביגוניה פורחת-
תמיד

ביגוניה פורחת-
תמיד

בילברגיה 

בוגנביליה קרחה

Bauhinia variegata )L.( syn. Bauhinia 
purpurea hort.

Begonia metallica W.G.

Begonia rex Putzeys

Begonia x semperflorens 

Begonia x semperflorens 

Billbergia spp.

Bougainvillea glabra Choisy in DC
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נצפה בעיקר 
כתחליף לגדר 

חיה בפסי הגינון 
הצדדיים וגם 

כמטפס על הבנין.

נצפה בעיקר 
כתחליף לגדר 

חיה בפסי הגינון 
הצדדיים וגם 

כמטפס על הבנין.

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית. 
ספוראדי בעיר 

הלבנה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. ייתכן 
כי בעבר היה נפוץ 

יותר.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. ייתכן 
כי בעבר היה נפוץ 

יותר.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. ייתכן 
כי בעבר היה נפוץ 

יותר.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר היה 
שימושי ונפוץ יותר.

"דקורטיבית מאד 
בגלל עלי לואי 

סגולים, פורחת 
בקיץ".

"פורחת בחורף, 
העלים רחבים 

קצת יותר.גדולה, 
חזקה יותר".

"פריחה לבנה, 
שיח גבוה עד 2 

מ'".

"שיח פורח 
באשכולות ארוכים 

בצבע סגול".

"פריחה קיצית 
סגולה".

"צבע הפריחה 
זהב. הפרחים 

יפים גם לקטיף".

אין תיאור

מטפסים

מטפסים

שיחים לנוי

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

שיחים ומטפסים

1935-36

1935-36

1946

1935-36

1946

1946

1925

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 31 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

מ"י 1925, מס' 36

Bougainvillea 
glabra

Bougainvillea 
spectabilis

Datura 
arborescens

Buddleia variabilis

Buddleia mutabilis

Buddleja 
madagascariensi

Buddleja 
madagascariensi

בוגנביליה קרחה

בוגנביליה נאה

דטור עצי

בודלאה משתנה

בודלאה משתנית

בודלאה מדסקרית

בודלאה מדסקרית

Bougainvillea glabra Choisy in DC

Bougainvillea spectabilis Willd.

Brugmansia arborea )L.( Lagehr.

Buddleja davidii Franch.

Buddleja davidii Franch.

Buddleja madagascariensis Lam.

Buddleja madagascariensis Lam.



רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף בית בלועזית

תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. ייתכן 
כי בעבר היה נפוץ 

יותר.

נפוץ בעיר הלבנה 
כעץ קטן בודד בגינה 

הקדמית.

נמצא בעיר הלבנה 
כעץ קטן בודד 

בגינה הקדמית, 
נדיר יחסית לזנים 
הפורחים באדום.

נפוץ כשיח בודד 
בגינה הקדמית.

ספוראדי בעיר 
הלבנה.

נפוץ בחלקים 
הגלויים לשמש 

בגינות העיר הלבנה, 
בעיקר כשרידי 

שתילות וותיקות.

נפוץ בחלקים 
הגלויים לשמש 

בגינות העיר הלבנה, 
בעיקר כשרידי 

שתילות וותיקות.

"פריחה אדומה 
באביב".

"שיח גבוה, פורח 
באדום באביב, 

ירוק תמיד".

"פריחה ורודה 
באביב".

"פורחת אדום, 
ירוקה תמיד, 

מתאימה גם כשיח 
בודד".

"מטפס, משיר 
עלים".

"בעלי עלווה 
דקורטיבית, 

נשתלים בסמוך 
לבננה".

"קנה שורש רב 
שנתי היוצר 

מסות בעלות 
עלווה ארוכה 

ורחבה עם 
פריחה צבעונית 

על תפרחת 
ארוכה".

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

מטפסים

שיחים לנוי

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 30 

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.127

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 30 

Callistemon 
salignus 

Callistemon 
speciosus

Callistemon 
coccinea

Bignonia 
grandiflora

Tecoma radicans

Canna

Canna indica

קליסטמון ערבתי

קליסטמון נאה

קליסטמון אדום

ביגנוניה גדולת פרח 
]עקולית[

טיקומה שורשית 
]עיקולית[

Blumenrhor

קנה הודית

1946

1935-36

1946

1935-36

1946

1930

1935-36

Callistemon salignus )Sm.( DC.

Callistemon speciosus )Sims( Sweet

Callistemon coccineus var. laevifolius F.
Muell.

Campsis grandiflora Thunb.

Campsis radicans L.

Canna indica L.

Canna indica L.



רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף בית בלועזית 

תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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נפוץ בחלקים 
הגלויים לשמש 

בגינות העיר הלבנה, 
בעיקר כשרידי 

שתילות וותיקות.

נפוץ בחלקים 
הגלויים לשמש 

בגינות העיר הלבנה, 
בעיקר כשרידי 

שתילות וותיקות.

נשתל כגדר חיה או 
שיח בודד.

נשתל כגדר חיה או 
שיח בודד. נפוץבעיר 

הלבנה.

נשתל כגדר חיה או 
שיח בודד. נפוץבעיר 

הלבנה.

נצפו באופן ספוראדי 
בגינות העיר הלבנה. 

נפוצים בעבר.

נצפו באופן ספוראדי 
בגינות העיר הלבנה. 

נפוצים בעבר.

"פורח באדום 
צהוב כל השנה".

"קנה שורש רב 
שנתי היוצר מסות 

בעלות עלווה 
ארוכה ורחבה עם 

פריחה צבעונית 
על תפרחת 

ארוכה".

"בן שיח נח 
לזמירה. העלים 

מבריקים. הפירות 
נאכלים".

"בן שיח נח 
לזמירה. העלים 

מבריקים. הפירות 
נאכלים. 

פרחים יותר 
גדולים".

"פורח בלבן, 
ריחני, יש מין 
הנותן פירות 

למאכל".

"פרחים לבנים 
בגודל 18-24 סמ', 

בריח ווניל".

"קקטוסים 
בצורת עמוד או 

מפותלים".

בני שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

מ"למ 1946, טב' כ'

מ"י 1925, מס' 55

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 31 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 31 

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

Pflanzenwelt 
Palästinas, p.48

Pflanzenwelt 
Palästinas, p.48

Canna indica

Canna ]indica[

Carissa edulis

Carissa 
grandiflora

Carissa 
grandiflora

Cereus 
grandiflorus

Cereus

קנה הודית

קנה ]הודית[

קריסה נאכלת

קריסה גדלת פרחים

קריסה גדלת פרחים

 Kȍnigin der
Nacht

קקטוסים בצורת
עמוד או מפותלים

1946

1925

1935-36

1935-36

1946

1930

1930

Canna indica L.

Canna indica L.

Carissa spinarum L. syn. Carissa edulis 
)Forssk.( Vahl 

Carissa macrocarpa )Eckl.( A.DC.

Carissa macrocarpa )Eckl.( A.DC.

Selenicereus grandiflorus

Cereus
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תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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נצפו באופן ספוראדי 
בגינות העיר הלבנה. 

נפוצים בעבר.

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית

נצפה בעיר הלבנה.

נפוץ כעץ בודד.

נפוץ כעץ בודד.

נפוץ כעץ בודד.

נפוץ כעץ בודד.

"קקטוס גבוה, 
פורח רק בלילה 
בפרח לבן גדול 

מאד".

"שיח תמיד ירוק, 
פורח באשכולות 

בצבע לילך".

"פריחה אדומה 
או סגולה באביב 

ובסתיו".

אין תיאור

"פרי קל לקילוף".

"עץ פרי הדר 
בגודל קטן עד 

בינוני, נשתל בפסי 
הגינה הצדדיים או 

בגינה האחורית".

"עץ פרי הדר 
בגודל קטן עד 

בינוני, נשתל בפסי 
הגינה הצדדיים או 

בגינה האחורית".

"עץ פרי אדׂם 
בגודל קטן עד 

בינוני, נשתל בפסי 
הגינה הצדדיים או 

בגינה האחורית".

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

דקלים

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי, מקבוצת 
המנדרינות, קטן 

וקוצני

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי, השייך 

לקבוצת המנדרינות.
זן מקומי קטן. עץ 

פורה מאד.

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי, מקבוצת 
המנדרינות, קטן 

וקוצני

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי, פרי חמוץ 

וטעים, צמח דל 
קוצים

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 31

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 45 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 21 

Pflanzenwelt 
Palästinas, p.29

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'21

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'21

Cereus 
peruvianum

Cestrum elegans

Cestrum elegans

Chamaerops 
humilis

Clementine, 
grafted on C. 
Aurantium

]Citrus reticulata[ 
Josef Effendi 
]Friedman[, 
grafted on C. 
aurantium

Mandarine, 
grafted on C. 
Aurantium

]C.limon[ cv. 
Eureka, grafted 
on C. aurantium

1935-36

1935-36

1946

1935-36

1935-36

1930

1935-36

1935-36

Cereus uruguayanus Kiesling

Cestrum elegans 
)Brongn. ex Neumann( Schltdl

Cestrum elegans 
)Brongn. ex Neumann( Schltdl

Chamaerops humilis L.

Citrus × clementina

Citrus reticulata Blanco

Citrus reticulata Blanco

Citrus × limon )L.( Burm.f.

קקטוס בעל שלוש 
צלעות

צסטרום אלגנטי

צסטרום אלגנטי

שמירופס נמוך

קלמנטין על חושחש

מנדרינה על חושחש

מנדרין "יוסף 
אפנדי", מורכב על 

חושחש

לימון, זן אורקה, 
מורכב על חושחש
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תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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עץ בודד, לפעמים 
בקבוצה ליצירת 

פרדס קטן

נפוץ כעץ בודד.

עץ בודד, לפעמים 
בקבוצה ליצירת 

פרדס קטן

עץ בודד, לפעמים 
בקבוצה ליצירת 

פרדס קטן

עץ בודד, לפעמים 
בקבוצה ליצירת 

פרדס קטן

עץ בודד, לפעמים 
בקבוצה ליצירת 

פרדס קטן

נצפה כגדר חיה 
וכמטפס

נצפה באופן 
ספוראדי כגדר חיה. 

נפוץ כמטפס.

אין תיאור

"עץ פרי הדר 
בגודל קטן עד 

בינוני, נשתל בפסי 
הגינה הצדדיים או 

בגינה האחורית".

אין תיאור

"עץ פרי הדר 
בגודל קטן עד 

בינוני, נשתל בפסי 
הגינה הצדדיים או 

בגינה האחורית".

"עץ פרי הדר 
בגודל קטן עד 

בינוני, נשתל בפסי 
הגינה הצדדיים או 

בגינה האחורית".

אין תיאור

"פריחה בצבע 
לבן.משמש גם 

כמטפס".

"פריחה בצבע 
שני. משמש גם 

מטפס".

עצי פרי

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי, השייך 

לקבוצת 
המנדרינות. 

זן מקומי קטן. עץ 
פורה מאד.

עצי פרי

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי

עצי פרי

שיחים לנוי

שיחים לנוי

מ"י 1925, מס' 76

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'21

מ"י 1925, מס' 74
משתלות הק"המ 

1935-6, עמ'3

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 3

מ"י 1925, מס' 77

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

1925

1935-36

1925

1935-36

1935-36

1925

1946

1946

Citrus limonia

]Citrus reticulata[ 
Josef Effendi 
]Friedman[, 
grafted on C. 
aurantium

Citrus sinensis 
"Bigaradier"

[Citrus x 
sinensis[ 
Valencia, grafted 
on C. aurantium

[Citrus x 
sinensis[ 
Washington 
Navel, grafted on 
C. aurantium

Citrus sinensis 
"oranger"

Clerodendron 
inerme

Clerodendron 
fallax

לימון 

מנדרינה על חושחש

חושחש

תפוז, זן ולנסיה, על 
חושחש

תפוז, זן ושינגטון 
נבל, על חושחש

תפוח זהב - יפואי

קליריודנדריון 

קליריודנדריון אכזב

Citrus × limon )L.( Burm.f.

Citrus reticulata Blanco

Citrus × aurantium L.

Citrus × sinensis )L.( Osbeck

Citrus × sinensis )L.( Osbeck

Citrus × sinensis )L.( Osbeck

Clerodendrum inerme )L.( Gaertn.

Clerodendrum speciosissimum Van 
Geert ex Morr.
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תצפיות וצורת 
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תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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ספוראדי בגינה 
הקדמית

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 

לא ישירה או חצי 
צל.

מצוי בגינות העיר 
הלבנה כשיח בודד

מצוי בגינות העיר 
הלבנה כשיח בודד

לא נצפה

נפוץ כשיח בודד 
בגינה הקדמית

נדיר בעיר הלבנה

שתילה בשורה בפסי 
הגינה הצדדיים 

והגינה האחורית. 
מסמן גבול חלקה

שתילה בשורה בפסי 
הגינה הצדדיים 

והגינה האחורית. 
מסמן גבול חלקה

"פריחה אדומה 
בסתיו".

"צמח בעל עלים 
ארוכים ובשרניים, 

פורחת בפרחים 
גדולים ואדומים, 

מתאימה גם 
בגינה, בצל".

"עץ בעל עלים 
ארוכים ובשרניים".

אין תיאור

"צמח נמוך בעל 
עלעלים בשרניים 

וירוקים תמיד. 
מתאים לפינת 

סלעים".

"עלים מבריקים, 
פריחה ורודה, קצב 

גידול מהר".

אין תיאור

"מחטני, תדיר 
ירק, גדל יפה 
באדמת חול".

"מחטיו מכסיפים".

בני שיח לנוי

צמח בית

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

שיחים ומטפסים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

מטפסים

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

1946

1935-36

1935-36

1925

1935-36

1935-36

1946

1935-36

1946

מ"למ 1946, טב' כ'

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 47 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

מ"י 1925, מס' 38

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

 
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

מ"למ 1946, טב' י"ג

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 26 

מ"למ 1946, טב' י"ג

Clianthus 
puniceus

Clivia miniata

Dracaena 
indivisa

Dracaena 
indivisa

Crassul

Cryptostegiama-
dagascariensis

Cupressus 
lusitanica

Cupressus 
macrocarpa

Cupressus 
macrocarpa

קליאנטוס פוניצ'

קליויה אדומה

דרצינה בתלי 
מחולקת

דרצינה בתלי 
מסתעפת

קרסולה דמוית 
איזמל

קריפטסטגיה 
ממדגסקר

ברוש לוזיטני

ברוש גדול פירות

ברוש גדול פירות

Clianthus puniceus )G.Don( Sol. ex 
Lindl.

Clivia miniata Reg.

Cordyline indivisa )Forst.(

Cordyline indivisa )Forst.(

Crassula perfoliata L.

Cryptostegia madagascariensis Bojer ex 
Decne

Cupressus lusitanica Mill.

Cupressus macrocarpa Hartw. ex 
Gordon

Cupressus macrocarpa Hartw. ex 
Gordon
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שתילה בשורה בפסי 
הגינה הצדדיים 

והגינה האחורית. 
מסמן גבול חלקה

שתילה בשורה בפסי 
הגינה הצדדיים 

והגינה האחורית. 
מסמן גבול חלקה

שתילה בשורה בפסי 
הגינה הצדדיים 

והגינה האחורית. 
מסמן גבול חלקה

שתילה בשורה בפסי 
הגינה הצדדיים 

והגינה האחורית. 
מסמן גבול חלקה

ספוראדי בעיר 
הלבנה

ספוראדי בעיר 
הלבנה

ספוראדי בעיר 
הלבנה

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית

אין תיאור

"משמש לִגנות, 
לשדרות ולמשברי 

רוחות".

אין תיאור

"משמש לִגנות, 
לשדרות ולמשברי 

רוחות".

עלווה דומה לזו 
של דקל

"דומה לדקל, 
בטעות משתיך 

לדקלים".

"צמח בשרני".

"שיח גבוה, 
גדל בכל קרקע, 
הפריחה לבנה".

"שיח בעל פריחה 
לבנה עם פסים 

ורודים".

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

עצים לשדרות 
ויעור

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

עצים לשדרות 
ויעור

דקלים

דקלים

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

1925

1930

1925

1935-36

1930

1935-36

1946

1935-36

1946

מ"י 1925, מס' 10

 Pflanzenwelt
 Palästinas,
.p.154

מ"י 1925, מס' 11

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 26 

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.155

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 45 

 
מ"למ 1946, טב' 

ט"ו
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 31 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

Cupressus 
macrocarpa

Cupressus 
sempervirens

Cupressus 
sempervirens 

Cupressus 
sempervirens 
var. Horizontalis

Cycas revoluta

Cycas revoluta

Dasylirion 
glaucophyllum
Datura alba

Datura 
meteloides

ברוש גדול פירות

Zeder Zipresse

ברוש רגיל

ברוש אופקי
 

אין שם עברי

ציקס ריוולוטה

דזיליריון כחול עלים

דטור לבנה

דטור נטוי פרי

Cupressus macrocarpa Hartw. ex 
Gordon

Cupressus sempervirens )L.( var.
Horizontalis

Cupressus sempervirens )L.( var.
Pyramidalis

Cupressus sempervirens var. 
Horizontalis

Cycas revoluta Thunb.

Cycas revoluta Thunb.

Dasylirion glaucophyllum Hook.

Datura metel L.

Datura metel L.
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עץ רחוב או בגינות 
גדלות. נמצא 

באופן ספוראדי 
בגינות הבתים על 

העמודים.

עץ רחוב או בגינות 
גדלות. נמצא 

באופן ספוראדי 
בגינות הבתים על 

העמודים.

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ רחוב או בגינות 

גדולות. נמצא 
באופן ספוראדי 

בגינות הבתים על 
העמודים.

ספוראדי בעיר 
הלבנה

נשתל כגדר חיה או 
שיח בודד. באופן 

ספוראדי נמצא כגדר 
חיה קדמית בעיר 

הלבנה.

נשתל כגדר חיה או 
שיח בודד. באופן 

ספוראדי נמצא כגדר 
חיה קדמית בעיר 

הלבנה.

מצוי בגינות העיר 
הלבנה כשיח בודד

אין תיאור

"עץ נהדר בגלל 
פריחתו האדומה 

בקיץ, נותן צל, 
משיר עלים לזמן 
קצר, גדל מהר".

"משרים את 
הזרעים במים 

רותחים במשך 5 
דקות".

"פריחה באשכולות 
ורודים, מטפס 
מהיר צמיחה".

"שיח גבוה, ירוק 
תמיד, נוח לזמירה 
וגדל מהר, מתאים 

לגדר חיה".

"ניתנת לזמירה 
בצורות שונות".

"עץ בעל עלים 
ארוכים ובשרניים".

אילני סרק 
לשדרות, חורשות 

ויערות

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

מטפסים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

1925

1935-36

1946

1935-36

1935-36

1946

1935-36

מ"י 1925, מס' 29

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 28 

מ"למ 1946, טב' 
י"ד

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

 
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 31 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

Poinciana regia

Poinciana regia

Poinciana regia

Dolichos 
lignosus

Dodonea viscosa

Dodonea viscosa

Dracaena draco

פואנציאנה מלכים 
]צאלון נאה[

פואנציאנה המלכה 
]צאלון נאה[

פואנציאנה המלכה 
]צאלון נאה[

דולכוס עצים

דודוניאה דביקה

דודוניאה דבקית

דרצינת הדרקון 
]דרקונית גדולה[

Delonix regia )Bojer( Raf.

Delonix regia )Bojer( Raf.

Delonix regia )Bojer( Raf.

Dipogon lignosus )L.( Verdc.

Donoea viscosa )L.( Jacq.

Donoea viscosa )L.( Jacq.

Dracaena draco L.
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זן מגוון, נשתל כגדר 
חיה או מטפס. 

מופיע בעיר הלבנה 
באופן ספוראדי

נשתל כגדר חיה או 
מטפס. מופיע בעיר 

הלבנה

נשתל כגדר חיה או 
מטפס. מופיע בעיר 

הלבנה

נשתל כגדר חיה או 
מטפס. מופיע בעיר 

הלבנה

נשתל כגדר חיה או 
מטפס. מופיע בעיר 

הלבנה

משתייך לקבוצת 
הצמחייה 

הסוקולנטית, שניתן 
לגדל בעציץ או 

בגינה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה.

"שפת העלים 
לבנה".

"שיח גבוה, 
מתפרס, ירוק 

תמיד, פורח לבן 
נוח לזמירה וטוב 

לגדר חיה".

"הפירות צהובים 
ובשפע".

"שיח גבוה, 
מתפרס, ירוק 

תמיד, פורח לבן 
נוח לזמירה וטוב 

לגדר חיה".

"פריחה לבנה 
במשך הקיץ".

אין תיאור

יפה בגלל עליו 
המכסיפים, גדל 

בכל קרקע, פרחיו 
ריחניים, ירוק 

תמיד

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1946

1935-36

1946

1935-36

1946

1925

1935-36

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 32 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 32 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

רשימת צמחים, מס' 
59

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 32 

Duranta plumierii 
variegata

Duranta plumierii

Duranta plumierii

Duranta alba

Duranta alba

Echiveria

Eleagnus 
angustifolia

דורנטה פלומירי 
מפוספת

דורנטה פלומייר

דורנטה פלומירי

דורנטה לבנה

דורנטה לבנה

אחיבריה

עץ שמן

Duranta erecta L. 'variegata' 

Duranta erecta L.syn. Duranta plumierii 
Jacq. 

Duranta erecta L.syn. Duranta plumierii 
Jacq.

Duranta plumierii Jacq. 'alba'

Duranta plumierii Jacq. 'alba'

Echeveria Dc. Spp.

Eleagnus angustifolia
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צמח כיסוי בשימוש 
נרחב בעבר. לא 

נצפה. 

נפוץ כעץ בודד.

נפוץ כעץ בודד.

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית

לא נצפה בשטח

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי 

שמש לא ישירה 
או חצי צל. שתילה 

מעורבת.

נצפה בגינות העיר 
הלבנה

נצפה בגינות העיר 
הלבנה

"מתפשטת".

"עץ פרי עמיד לצל, 
נשתל לרב בפסי 

הגינה הצדדיים או 
בגינה האחורית".

אין תיאור

"שיח גבוה, יפה 
בגלל עלי לואי שלו 

האדומים, צומח 
מהר, מתאים 
כבודד או גדר 

חיה".

"צמח דומה 
לקקטוס, הגזע 

בשרני, עלעלים 
קטנים, פורח 

אדום, מתאים 
לפינת סלעים".

"אוהבת צל, אינה 
אוהבת סיד".

"נותן פרי אדום 
וירוק בקיץ".

אין תיאור

בני שיחים לנוי

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי

עצי פרי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

שיחים לנוי

עץ פרי, הנשתל 
גם בגינה

עצי פרי 
סובטרופיים

1946

1935-36

1925

1935-36

1935-36

1946

1930

1935-36

מ"למ 1946, טב' 
י"ט

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 22

מ"י 1925, מס' 78

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 36 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 49 

 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ו

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.111

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 22 

Vittadenia varia

Eriobotrya 
japonica

Eriobotrya 
japonica

Poinsettia 
pulcherrima

Euphorbia 
resinifera

Aralia sieboldii

Feigenbaum

Ficus carica

ויטדניה מינים שונים

שסק יפני

שסק יפני

פוינסטיה יפהיפה

חלבלוב בעל שרף

ארליה סיבולדיי

תאנה

תאנה

Erigeron karvinskianus AGM

Eriobotrya japonica )Thunb.( Lindl.

Eriobotrya japonica )Thunb.( Lindl.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex 
Klotzsch

Euphorbia resinifera A. Berger

Fatsia japonica )Thunb.(Decne. & 
Planch.

Ficus carica L.

Ficus carica L.
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רווח כעץ שדרה, 
ספוראדי בגינות 

הבתים על העמודים

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ רחוב או בגינות 

גדולות. נמצא 
באופן ספוראדי 

בגינות הבתים על 
העמודים.

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ רחוב או בגינות 

גדולות. נמצא 
באופן ספוראדי 

בגינות הבתים על 
העמודים.

נצפה בגינות 
הקדמיות כעץ בודד, 

הנשתל באופן 
אקראי בעיקבות 

העברת עציץ בית 
לגינה

נצפה בגינות 
הקדמיות כעץ בודד, 

הנשתל באופן 
אקראי בעיקבות 

העברת עציץ בית 
לגינה

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ גינות גדולות.

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

הבתים על 
העמודים.

"הפירות נאכלים 
על ידי ציפורים".

"משמשים 
לשדרות. נותנים 

צל".

"משמשים 
לשדרות. נותנים 

צל".

"עץ גדול מאד. 
העלים גדולים 

ומבריקים. בעציץ 
משמש צמח בית".

אין תיאור

"העלים ארוכים. 
נותן צל".

עץ פרי, הנשתל 
גם כעץ שדרה, 
לפעמים בגינה

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות 
ויעור

1930

1935-36

1925

1935-36

1946

1935-36

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.111

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 27 

מ"י 1925, מס' 13

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 26 

מ"למ 1946, טב' 
י"ד

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 27 

Sykomore

Ficus 
bengalensis

Ficus indica

Ficus elastica

Ficus elastica

Ficus 
macrophylla

שיקמה

פיקוס בנגלי

פיקוס הודי

פיקוס גמיש ]היום 
פיקוס הגומי[

פיקוס אלסתי ]היום 
פיקוס הגומי[

פיקוס גדל עלים

Ficus sycomorus L.

Ficus bengalensis L.

Ficus bengalensis L.

Ficus elastica Roxb.ex Hornem.

Ficus elastica Roxb.ex Hornem.

Ficus macrophylla Desf. Ex Pers.
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מצוי בעיר הלבנה 
כעץ רחוב או בגינות 

גדולות. נמצא 
באופן ספוראדי 

בגינות הבתים על 
העמודים.

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ גינות גדולות.

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

הבתים על 
העמודים.

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ רחוב או בגינות 

גדולות. נמצא 
באופן ספוראדי 

בגינות הבתים על 
העמודים.

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ רחוב או בגינות 

גדולות. נמצא 
באופן ספוראדי 

בגינות הבתים על 
העמודים.

שימוש בגינה 
הקדמית והצדדית 

לפיקוסי שער 
גזומים, גדרות חיות.

שימוש בגינה 
הקדמית והצדדית 

לפיקוסי שער 
גזומים, גדרות חיות.

"משמשים 
לשדרות. נותנים 

צל".

"משמשים 
לשדרות. נותנים 

צל".

"העלה בעל 
חוד ארוך. יפה 

לשדרות ובתור עץ 
בודד".

"משמשים 
לשדרות. נותנים 

צל".

"אילן מצל רחב 
נוי".

"עלים קטנים 
ומבריקים. יפה 
מאד. גדל טוב 

בכל קרקע. נוח 
לזמירה".

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

אילני נוי

עצים לשדרות 
ויעור

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 27 

מ"למ 1946, טב' 
י"ד

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 27 

מ"למ 1946 1946, 
טב' י"ד

מ"י 1932-33, מס' 
77

מהק"ה 1935-6 
קטלוג, עמ' 27 

Ficus 
magnolioides

Ficus 
macrophyllus

Ficus religiosa

Ficus religiosa

Ficus nitida

Ficus nitida

פיקוס דמוי מגנוליה

פיקוס גדל עלים

פיקוס דתי ]פיקוס 
קדוש[

פיקוס דתי ]פיקוס 
קדוש[

פיקוס מבריק

פיקוס מבריק

1935-36

1946

1935-36

1946

1932-33

1935-36

Ficus macrophylla Desf. Ex Pers.

Ficus macrophylla Desf. Ex Pers.

Ficus religiosa L.

Ficus religiosa L.

Ficus retusa L. syn. Ficus microcarpa

Ficus retusa L. syn. Ficus microcarpa
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שימוש בגינה 
הקדמית והצדדית 

לפיקוסי שער 
גזומים, גדרות חיות.

שימוש בגינה 
הקדמית והצדדית 

לפיקוסי שער 
גזומים, גדרות חיות.

שימוש בגינה 
הקדמית והצדדית 

לפיקוסי שער 
גזומים, גדרות חיות.

מצוי בעיר הלבנה 
כעץ גינות גדלות.

נמצא באופן ספוראדי 
בגינות הבתים על 

העמודים.
ספוראדי בעיר 

הלבנה

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר היה 
שימושו נפוץ יותר.

אין תיאור

"ניתן לזמירה 
בקלות".

"אחד העצים 
הנהדרים בשל 
גידולו המהיר 

והחזק. צלו רב 
מאד בשל עליו 

הקטנים המרובים 
המהווים כּפה 

צפופה של ירק 
רענן. נתן לזמירה 

לצורות שונות. 
נאה לשדרה בכל 
מקום, כבודד בכל 

גן, מתאים גם 
לגדר גבוהה".

"משמשים 
לשדרות. נותנים 

צל".

"משמשים 
לשדרות. נותנים 

צל".

"שיח משתרע על 
הקרקע. פורח 
בסגול, ריחני".

עצי יער לשדרות 
ולנוי

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות 
ויעור

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

משק הפועלות, 
1940-1, ללא 

מספור

מ"למ 1946 1946, 
טב' י"ד

קטלוג תנובה 1948, 
מס. 211

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 27 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 27 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 32 

Ficus nitida

Ficus nitida

Ficus nitida

Ficus rubiginosa

Ficus infectoria

Heliotropium 
peruvianum

1940-1

1946

1948

1935-36

1935-36

1935-36

פיקוס מבריק

פיקוס מבריק

פיקוס מבריק

פיקוס חלדוני

פיקוס הצבע

עקץ העקרב 
פרוביאני

Ficus retusa L. syn. Ficus microcarpa

Ficus retusa L. syn. Ficus microcarpa

Ficus retusa L. syn. Ficus microcarpa

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.

Ficus virens Ait.

Heliotropium peruvianum
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לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר היה 
שימושו נפוץ יותר.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר היה 
שימושו נפוץ יותר.

לא נצפה כגדר חיה, 
כנראה נפוץ כשיח 
פורח בודד בעבר.

לא נצפה כגדר חיה, 
כנראה נפוץ כשיח 
פורח בודד בעבר.

לא נצפה כגדר חיה, 
כנראה נפוץ כשיח 
פורח בודד בעבר.

לא נצפה כגדר חיה, 
כנראה נפוץ כשיח 
פורח בודד בעבר.

נחשב לעץ קטן או 
שיח גדול, מוערך 

בשל הפריחה 
המשנה את צבעה 
במשך יממה. לא 

נצפה בעיר הלבנה, 
כנראה נפוץ כשיח 
פורח בודד בגינה 

הקדמית בעבר.

"פורח בסגול, 
ריחני".

אין תיאור

אין תיאור

"נושא פרחים 
לבנים המשתנים 

לורוד".

"שיח גבוה, ירוק 
תמיד, צבע פרחיו 

משתנה".

"פריחה בלבן-
אדום".

"שיח גדול מאד 
משיר עלים, 

העלים גדולים 
ומשוננים, צבעם 

ירוק בהיר. פרחיו 
גדולים וצבעם 

משתנה במשך 
היום. כל פרח 

חי רק יום אחד. 
הוא נפתח בבקר 
בצבע לבן, במשך 

היום הוא הופך 

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים ומטפסים

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

אילני נוי

אילני נוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1925, מס' 39

מ"י 1925, מס' 19

מ"י 1932-33, מס' 
84

משתלות הק"המ 
 ,1935-36 1935-6

עמ' 32 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

קטלוג תנובה 1948, 
מס'294 

1946

1925

1925

1932-33

1935-36

1946

1948

Heliotropium 
peruvianum

Heliotropium 
peruvianum

Hibiscus 
mutabilis flore 
pleno

Hibiscus 
mutabilis

Hibiscus 
mutabilis

Hibiscus 
mutabilis

Hibiscus 
mutabilis

הליוטרופ מפירו

עקץ העקרב 
פרוביאני

היביסקוס משתנה 
פרח ממלא

היביסקוס משתנה

היביסקוס משתנה

היביסקוס משתנה

היביסקוס משתנה

Heliotropium peruvianum

Heliotropium peruvianum

Hibiscus mutabilis L.

Hibiscus mutabilis L.

Hibiscus mutabilis L.

Hibiscus mutabilis L.

Hibiscus mutabilis L.
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נצפה היום בעיקר 
כגדר חיה, אבל נוכח 
גם כשיח בודד. נפוץ 

מאד בעיר הלבנה.

נצפה היום בעיקר 
כגדר חיה, אבל נוכח 
גם כשיח בודד. נפוץ 

מאד בעיר הלבנה.

נצפה היום בעיקר 
כגדר חיה, אבל נוכח 
גם כשיח בודד. נפוץ 

מאד בעיר הלבנה.

נצפה היום בעיקר 
כגדר חיה, אבל נוכח 
גם כשיח בודד. נפוץ 

מאד בעיר הלבנה.

ורוד ובערב נובל 
כשצבעו כמעט 

אדום. תופס מקום 
רחב בגן, אינו נׂח 

לגן הקטן".

"ירוק תמיד, 
פרחים אדומים 

ברב ימות השנה".

"פורח בשפע 
בפרח גדול בצבע 
אדום, במשך כל 

הקיץ, מתאים לכל 
קרקע".

"יש עם פרחים 
מלאים ועם 

ריקים".

"אחד השיחים 
היפים ביותר. 
עליו גדולים, 

חלקים ומשוננים 
וצבעם ירוק 

כהה רענן ויפה. 
פרחיו-פעמונים 
גדולים אדומים. 

יש והפרחים 
ריקים ויש מין 

שפרחיו מלאים. 
הפריחה נמשכת 
כל ימות השנה, 
גדל מהר מאד 

בכל אזורי הארץ. 
ניתן לזמירה. נאה 

מ"י 1932-33, מס. 
.195 & 194

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 33 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

קטלוג תנובה 1948, 
מס.294

שיחים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

1932-33

1935-36

1946

1948

Hibiscus rosa 
sinensis

Hibiscus rosa 
sinensis

Hibiscus rosa 
sinensis

Hibiscus rosa 
sinensis

היביסקוס ורד סיני

היביסקוס ורד סיני

היביסקוס סיני

היביסקוס סיני

Hibiscus rosa sinensis L.

Hibiscus rosa sinensis L.

Hibiscus rosa sinensis L.

Hibiscus rosa sinensis L.
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נצפה בעיר הלבנה 
כשתילה יחסית 

חדשה. נפוץ בעבר.

ספוראדי בעיר 
הלבנה, בעבר 

כנראה נפוץ

ספוראדי בעיר 
הלבנה, בעבר 

כנראה נפוץ

ספוראדי בעיר 
הלבנה, בעבר 

כנראה נפוץ

ספוראדי בעיר 
הלבנה, בעבר 

כנראה נפוץ

ספוראדי בעיר 
הלבנה, בעבר 

כנראה נפוץ

נמצא בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 
לא ישירה או חצי צל

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 
לא ישירה או חצי צל. 

שתילה מעורבת.

כבודד, בקבוצה, 
כגדר חיה. מהוה 

קיר גבוה פורח 
תמיד".

"פורח באדום".

"עלים כהים, 
פריחה דמוית 

שעווה".

"מטפס בעל עלים 
בשרניים, הפריחה 

עדינה מאד ".

אין תיאור

"עלים בצורת לב, 
פריחה כחולה או 

סגולה".

"בעלת עלים 
גדולים, פורחת 

תמיד, גדלה בכל 
מקום, גבוהה מאד

"צמח בית 
המתאים גם לגינה 

באזורי חצי צל".

"צמח בית הגדל 
גם בגינות. ערכו 
בעלווה הוורודה 

אדומה ".

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי בית ומרפסת

מטפסים

שיחים ומטפסים

צמחי נוי

מטפסים

בעל עלים אדומים

ערך גנני בשל עליו 
האדומים וקלות 

הריבוי

1946

1930

1935-36

1925

1930

1935-36

1935-36

1946

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

 Pflanzenwelt
 Palästinas,
.p.154

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

מ"י 1925, מס' 40

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.87

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 46 

מ"למ 1946, עמ' 
243

Hibiscus 
schizopetalus

Hoya carnosa

Hoya carnosa

Ipomea

Ipomea purpurea

Ipomea rubro-
coerulea

Achyranthes 
verschaffeltii

Achyranthes 
verschaffeltii

היביסקוס חתוך 
פרח

Porzellanblume

הויה בשרנית

איפומאה אדומה 
כחולה ]ליפופית 

נאה[

Purpurwinde

איפומאה אדומה 
כחולה ]ליפופית 

נאה[

אכירנתס ורשפלטי 
]איריסינה מגוונת[

אכירנתס ורשפלטי 
)איריזינה(

Hibiscus schizopetalus Musk. Hook.

Hoya carnosa )L. f.( R. Br.

Hoya carnosa )L. f.( R. Br.

Ipomea tricolor Cav.

Ipomea tricolor Cav.

Ipomea tricolor Cav.

Iresine herbstii Hook

Iresine herbstii Hook
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נמצא בגינות העיר 
הלבנה באזורי שמש 
לא ישירה או חצי צל

מתאים לגינות 
גדולות או כעץ 

רחוב. ספוראדי 
בגינות הבתים על 

עמודים.

מתאים לגינות 
גדולות או כעץ 

רחוב. ספוראדי 
בגינות הבתים על 

עמודים.

מתאים לגינות 
גדולות או כעץ 

רחוב. ספוראדי 
בגינות הבתים על 

עמודים.

נפוץ כמטפס

נפוץ כמטפס

נפוץ כמטפס

נפוץ כמטפס

אין תיאור

"עץ גדול, משיר 
עלים, פורח באביב 

באשכול סגול".

"פורח בסגול 
באפריל-יוני".

אין תיאור

"פורח בלבן, 
ריחני, משמש 

לתעשית 
הבשמים".

"פורח בלבן".

"מטפס על קיר או 
פרגולה. פריחה 

לבנה ריחנית".

אין תיאור

צמחי נוי

עצים לשדרות 
וליעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

מטפסים

מטפסים

מטפסים

שיחים ומטפסים

רשימת צמחים, מס' 
47

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 27 

מ"למ 1946, טב' 
י"ד

מ"י 1925, מס' 20

מ"למ 1946, טב' 
כ"ב

מ"למ 1946, טב' 
כ"ב

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.81

מ"י 1925, מס' 41

Achyranthes 
verschaffeltii

Jacaranda 
mimosaefolia

Jacaranda 
mimosaefolia

Jacaranda 
mimosaefolia

Jasminum 
azoricum

Jasminum gr.fl.

Jasminum 
officinale

Jasminum 

אכירנתס ורשפלט 
]איריסינה מגוונת[

יקרנדה עלי מימוזה 
]סיגלון חד עלים[

יקרנדה עלי מימוזה 
]סיגלון חד עלים[

יקרנדה ]סיגלון[

יסמין אזורי

יסמין גדול הפרח

Jasmin

יסמין

1925

1935-36

1946

1925

1946

1946

1930

1925

Iresine herbstii Hook

Jacaranda mimosifolia D. Don.

Jacaranda mimosifolia D. Don.

Jacaranda mimosifolia D. Don.

Jasminum azoricum L.

Jasminum grandiflorum L.

Jasminum officinale L.

Jasminum L. spp. ]officinalis[ & ]sambac[
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נפוץ כמטפס

נצפה כשיח משתפל

כנראה נפוץ מאד 
בעבר, עד תחילת 

שנות השבעים.

כנראה נפוץ מאד 
בעבר, עד תחילת 

שנות השבעים.

כנראה נפוץ מאד 
בעבר, עד תחילת 

שנות השבעים.

לא נצפה בשטח

נמצא בגינות בתי 
הדירות בעיר הלבנה 

באופן ספוראדי, 
לרוב מעוצב על גזע 

גבוה. כנראה היה 
מאד נפוץ בעבר.

נמצא בגינות בתי 
הדירות בעיר הלבנה 

באופן ספוראדי, 
לרוב מעוצב על גזע 

"שיח עם תכונות 
של מטפס, בעל 

עלווה בצבע ירוק 
כהה ופריחה לבנה 

ריחנית".

"פורח בצהוב".

"פריחה באדום, 
כתום ולבן".

"שיח גבוה, פורח 
בתפרחת לבנה, 

מהיר גידול".

אין תיאור

"עליו הבשרניים 
דיקורטיביים מאד, 

צבעו ירוק בהיר, 
מתאים לפינת 

סלעים".

"פרח ורוד-חי, 
גדול ויפה, במשך 

כל הקיץ".

"שיח יפה מאד, 
פורח בתפרחת 

סגולה. משיר 
עלים".

1935-36

1946

1946

1935-36

1925

1935-36

1932-33

1935-36

Jasminum sambac )L.( Ait.

Jasminum fruticans L.

Justicia carnea Lindl.

Justicia carnea Lindl.'Alba'

Justicia carnea Lindl.'Alba'

Kalanchoe pinnata )Lam.(

Lagerstroemia indica L.

Lagerstroemia indica L.

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

מטפסים

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח. 

צמחי נוי

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

שיחים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 32 

מ"למ 1946, טב' 
כ"ב

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 33 

מ"י 1925, מס' 62

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

מ"י 1932-33, מס. 
.203

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'33 

Jasminum 
sambac

Jasminum 
luteum

Justicia var.

Justicia alba

Justicia alba

Bryophyllum 
pinnatum

Lagerstroemia 
indica

Lagerstroemia 
indica

פיל מצרי ]יסמין 
ערבי[

יסמין צהוב

יוסטיציה לבנה 
]יעקוביניה אדומה 

לבנה[

יוסטיציה לבנה 
]יעקוביניה אדומה 

לבנה[

יוסטיציה לבנה 
]יעקוביניה אדומה 

לבנה[

בריאופילום נוצתי

לגרסטרמיה הודית

לגרסטרמיה הודית



רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף בית בלועזית 

תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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גבוה. כנראה היה 
מאד נפוץ בעבר.

נמצא בגינות בתי 
הדירות בעיר הלבנה 

באופן ספוראדי, 
לרוב מעוצב על גזע 

גבוה. כנראה היה 
מאד נפוץ בעבר.

נמצא בגינות בתי 
הדירות בעיר הלבנה 

באופן ספוראדי, 
לרוב מעוצב על גזע 

גבוה. כנראה היה 
מאד נפוץ בעבר.

נשתל כגדר חיה, 
מזריע את עצמו. 

מופיע בעיר הלבנה.

נשתל כצמח כיסוי או 
במסלעה, ספוראדי 

בעיר הלבנה.

"יפה כשזמור על 
גזע, משיר עלים".

"שיח גבוה יפה 
בשל פריחתן היפה 

היוצאת מגדר 
הרגיל. במשך רוב 

ימות הקיץ נושא 
שיח זה על 

ענפים ארוכים 
זקופים שרביטיים 
תפרחת וורודה או 
לבנה של פרחים 
זעירים גלעיניים 

מסולסלים. משיר 
עלים, גדל מהר 

בכל מקום".

"שיח גבוה בעל 
פרחים כתומים, 
פורח כל השנה 

בשפע, נוח 
לזמירה".

"שיח נמוך, בעל 
פריחה סגולה. 
מתאים לגדר 

נמוכה או לפנת 
סלעים".

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1946

1948

1935-36

1935-36

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

קטלוג תנובה 1948, 
מס. 301

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 33 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 33 

Lagerstroemia 
indica

Lagerstroemia 
indica

Lantana camara

Lantana 
delicatissima

לגרסטרמיה הודית

לגרסטרמיה הודית

לנטנה ססגונית

לנטנה עדינה

Lagerstroemia indica L.

Lagerstroemia indica L.

Lantana camara L.

Lantana montevidensis )Spreng.( Bricq.
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תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה שם המקור שם מדעי במקור שם עברי במקור שם מדעי עדכני
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"שיח נמוך, בעל 
פריחה סגולה. 
מתאים לגדר 

נמוכה או לפנת 
סלעים".

"פורחת בלבן, 
אדום צהוב כל 
השנה. ניתנת 

לזמירה".

מינים שונים לה 
מכל הצבעים:לבן, 

אדום וצהוב. 
כולם גדלים 

מהר בכל קרקע. 
ניתנים לזמירה. 

צמח המתאים 
לתפקידים רבים: 

גדר חיה, ראש 
עגול, שיח בודד 
גם זמור על גזע 
גבוה. דיקורטיבי 

מאד. מסתפק 
במעט מאד מים".

"עלים ושורשים 
מיובשים משמשים 

לצביעת בדים, 
צפורניים, אצבעות 

ושיניים".

"שיח יפה מאד, 
ריחני, פורח 

בלבן".

נשתל כמצח כיסוי או 
במסלעה, ספוראדי 

בעיר הלבנה.

נפוצה בגדרות חיות 
מעורבות. ובאזורים 

שונים בגינה 
בעקבות הזרעה 

עצמית.

נפוצה בגדרות חיות 
מעורבות. ובאזורים 

שונים בגינה 
בעקבות הזרעה 

עצמית.

נצפה באופן 
ספוראדי. דומה לדק 

פרי.

בעיר הלבנה מופיע 
באופן ספוראדי 

בפסים המגוננים 
הצדדיים או 

האחוריים.

בני שיח לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמח לצביעה

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1946

1946

1948

1930

1935-36

מ"למ 1946, טב' 
י"ט

מ"למ 1946, טב' י"ז

מ"למ 1946, טב' י"ז

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.51

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 33 

Lantana 
delicatissima

Lantana var.

Lantana hybr.

Lawsonia alba

Lawsonia alba

 

לנטנה עדינה

לנטנה מינים שונים

לנטנה מינים שונים

Hennastrauch

לוזוניה לבנה

Lantana montevidensis )Spreng.( Bricq.

Lantana spp.

Lantana spp.

Lawsonia inermis L.

Lawsonia inermis L.
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תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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"פורחת בלבן, 
ממרץ עד מאי".

אין תיאור

"שיח גבוה, דומה 
להדס, בהיר 

יותר, נוח לזמירה, 
מתאים לגדר, 

משמש לחיזוק חול 
בודד".

"גדל גם על שפת 
הים, מחזיק חול, 
נתן לזמירה, אינו 
סובל אדמת סיד".

"גדל בעיקר 
בחולות. ניתן 

לזמירה בצורות 
שונות. נאה גם 

לגדר חיה. צמח 
עדין בשל עליו 

הזעירים שצבעם 
ירוק בהיר, אינו 

זקוק למים הרבה".

"שיח גבוה, תמיד 
ירוק, נוח לזמירה, 
העלים בשרניים, 

מתאים לגדר".

אין תיאור
 

ספוראדי בפסים 
המגוננים הצדדיים 

או האחוריים.

לא נצפה בשטח

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר היה 
שימושו נפוץ יותר, 

בעיקר בקרבת חוף.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר היה 
שימושו נפוץ יותר, 

בעיקר בקרבת חוף.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר היה 
שימושו נפוץ יותר, 

בעיקר בקרבת חוף.

מרכיב גדר חיה 
גבוהה או עץ קטן 

בחצי צל. ספוראדי 
היום, כנראה נפוץ 

בעבר.

מרכיב גדר חיה 
גבוהה או עץ קטן 

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי.

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

מ"למ 1946, טב' י"ז

קטלוג תנובה 1948, 
מס. 302

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 33 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

קטלוג תנובה 1948, 
מס. 304

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 34 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

Lawsonia alba

Leonotis 
leonorus

Leptospermum 
laevigatum

Leptospermum 
laevigatum

Leptospermum 
laevigatum

Ligustrum 
japonicum

Ligustrum 
japonicum

לוזוניה לבנה

ליאונוטוס ליאונורוס

לפטוספרמום 
שמאלי

לפטוספרמום 
שמאלי

לפטוספרמום 
שמאלי

ליגוסטר יפני

ליגוסטר יפני

1946

1948

1935-36

1946

1948

1935-36

1946

Lawsonia inermis L.

Leonotis leonorus )L.( L. Br.

Leptospermum laevigatum )Gaertn.( F. 
Muell.

Leptospermum laevigatum )Gaertn.( F. 
Muell.

Leptospermum laevigatum )Gaertn.( F. 
Muell.

Ligustrum japonicum Thunb.

Ligustrum japonicum Thunb.
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תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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אין תיאור

"עליו מבריקים 
מאד. מתאים 
בתור בודד או 

כגדר".

"אפשר להרכיב על 
ליגוסטרום רגיל".

"כל הליגוסטרים 
נתנים לזמירה 

ומתאימים לגדר 
חיה ירוקה תמיד".

"כל הליגוסטרים 
נתנים לזמירה 

ומתאימים לגדר 
חיה ירוקה תמיד".

אין תיאור

בחצי צל. ספוראדי 
היום, כנראה נפוץ 

בעבר.

מרכיב גדר חיה 
גבוהה או עץ קטן 

בחצי צל. ספוראדי 
היום, כנראה נפוץ 

בעבר.

נשתל כגדר חיה 
גבוהה. מצוי 

באופן ספוראדי 
בעיר הלבנה כגדר 

חיה בפסי הגינון 
הצדדיים.

נשתל כגדר חיה 
גבוהה. מצוי 

באופן ספוראדי 
בעיר הלבנה כגדר 

חיה בפסי הגינון 
הצדדיים.

היום ספוראדי כגדר 
חיה בפסי הגינון 
הצדדיים, בעבר 

כנראה נפוץ.

היום ספוראדי כגדר 
חיה בפסי הגינון 
הצדדיים, בעבר 

כנראה נפוץ.

לא נצפה בשטח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

מ"י 1925, מס' 21

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 34 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 34 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1925, מס' 22

1925

1935-36

1946

1935-36

1946

1925

Ligustrum 
japonicum

Ligustrum 
lucidum

Ligustrum 
lucidum

Ligustrum 
vulgaris

Ligustrum 
vulgaris

Ligustrum 
vulgaris

ליגוסטר יפני

ליגוסטר בהיר

ליגוסטר מבריק

ליגוסטרום מצוי

ליגוסטרום רגיל

ליגוסטרום שכיח

Ligustrum japonicum Thunb.

Ligustrum lucidum Ait.

Ligustrum lucidum Ait.

Ligustrum vulgare L.

Ligustrum vulgare L.

Ligustrum vulgare L.
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"מטפס ריחני 
מאד, הפרחים 
לבנים-צהובים, 

ירוק תמיד".

"שיח בעלעלים 
קטנים, ומבריקים 

נוח לזמירה, 
מתאים לגדר 

חיה".

"פורח באדום 
בקיץ".

"פורחת בצבע 
לבן, ריחנית".

אין תיאור

"עץ נותן צל, משיר 
עלים: הפריחה 

דומה ללילך, 
והעצה טובה 

לנגרות".

"הצמח בעל צורה 
עגולה. פריחה לבנה 

או אדומה בקיץ".

נמצא כמטפס על 
סככות ועל עצים

לא נצפה בעיר 
הלבנה

נפוץ כגדר חיה 
חלופית לגדר 

היביסקוס סיני. 
ניכנסה לאופנה 

באמצע שנות 
הארבעים.

נמצא כמטפס על 
סככות ועל עצים

נצפה באופן 
ספוראדי בגינות 

הבתים על 
העמודים. נפוץ 

בגינות מתקופות 
קודמות.

נצפה באופן 
ספוראדי בגינות 

הבתים על 
העמודים. נפוץ 

בגינות מתקופות 
קודמות.

נצפה באופן 
ספוראדי.

מטפסים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

מטפסים

עץ נוי לגינה

עצים לשדרות 
וליעור

קקטוסים

1935-36

1935-36

1946

1935-36

1930

1935-36

1930

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 31 

מ"למ 1946, טב' י"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.31

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 28 

 Pflanzenwelt
 Palästinas,
p.47-8

Lonicera 
japonica

Chamaeceraus 
nitida

Malvaviscus

Mandevilea 
suavolens

Melia azedarach

Melia azedarach

Melocactus

לוניצרה יפנית ]יערה 
יפנית[

שמיצירסוס מבריק

מלואהויסקוס 
עצי]דבוקית מעוצה[

מנדיבילה מתוקה

Paternostrumbau

אזדרכת

Melonen-Kaktus

Lonicera japonica Thunb.

Lonicera nitida L.

Malvaviscus arboreus Cav.

Mandevilla laxa )Ruiz & Pav.( Woodson

Melia azedarach L.

Melia azedarach L.

Melocactus Link & Otto
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"בן שיח ירוק 
תמיד, ריחני מאד, 

מתאים לפנת 
סלעים ולגדר 

חיה".

אין תיאור

"עץ גבוה. נתן 
צל, משיר עלים. 
הפירות נאכלים. 

משמש כנה לזנים 
תרבותיים".

"פירות מתוקים".

"פירות נאכלים, 
נותן צל רב".

"צמח עשבוני 
בעל מימדים 

של עץ. נשתל 
בסמוך לקנה 

]הודית[.עלווה 
דקורטיבית".

"שיח גבוה, גדל 
בכל קרקע, תמיד 
ירוק, נתן לזמירה, 

פורח בפרחים 

נמצא בגינות העיר 
הלבנה באזורים 
חשופים לשמש

ממוקם בדרך כלל 
בפס הגינה הצדדית 

או האחורית כעץ 
בודד, בדרך לפחי 

האשפה. נפוץ.

ממוקם בדרך כלל 
בפס הגינה הצדדית 

או האחורית כעץ 
בודד, בדרך לפחי 

האשפה. נפוץ.

לא נצפה בגינות 
הבתים על עמודים.

ממוקם בדרך כלל 
בפס הגינה הצדדית 

או האחורית כעץ 
בודד, בדרך לפחי 

האשפה. נפוץ.

נצפה באופן 
ספוראדי, בעבר 

נפוץ בגינות.

נשתל כגדר חיה 
וכעץ בודד

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

עץ פרי, הנשתל 
גם כעץ נוי

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

צמח המניב פרי 
בשימוש גם בגינה

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 38 

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.111

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 28 

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.127

מ"למ 1946, טב' 
י"ד

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.127

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 34 

Thymus 
microphyllus

Morus alba

Morus alba

Morus nigra

Morus nigra

Musa 
paradisiaca

Myoporum 
serratum

קורנית קטנת-עלים 
]זוטא?[

 Weisse
Maulbeerbaum

תות לבן

 Schwarz
Maulberbaum

תות שחור

Banane

מיאופורום מנוסר

Micromeria microphylla )d'Urv.( Benth.

Morus alba L.

Morus alba L.

Morus nigra L.

Morus nigra L.

Musa paradisiaca L.

Myoporum tetrandum )Labill.(

1935-36

1930

1935-36

1930

1946

1930

1935-36
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לבנים כשלג".

"גדל בסביבת 
הים, ניתן 
לזמירה".

"שיח גבוה, 
חרוק תמיד, נתן 

לזמירה, יפה לגדר 
ולצורות שונות, 

עליו ריחניים".
 

"ניתן לזמירה 
לצורות שונות".

 

"ניתן לזמירה 
לצורות שונות".

"שרך בעל עלים 
ארוכים, מורכבים 

עלעלים קטנטנים".

אין תיאור

"פריחה אדומה-
וורודה ועלווה 
ירוקה תמיד".

נשתל כגדר חיה 
וכעץ בודד

נשתל כגדר חיה 
או כעץ שיח בודד. 

כגדר חיה הוא מופיע 
באופן ספוראדי בעיר 

הלבנה.

נשתל כגדר חיה 
או כעץ שיח בודד. 

כגדר חיה הוא מופיע 
באופן ספוראדי בעיר 

הלבנה.

נשתל כגדר חיה 
או כעץ שיח בודד. 

כגדר חיה הוא מופיע 
באופן ספוראדי בעיר 

הלבנה.

ספוראדי, כנראה 
נפוץ בגינות הע"הל 

בעבר.

נשתל בעיקר כשיח 
בודד בגינה הקדמית 
או כגדר חיה צדדית. 

נדיר כגדר חיה 
קדמית.

נפוץ כשיח נוי בגינות 
בינוניות עד גדולות. 
בגינות העיר הלבנה 

נצפה בעיקר כעץ 

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

שיחים לנוי

צמח בית

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

שיח בר הפורח 
לאורך הנחלים וגם 

שיח נוי נפוץ

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 34 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 47 

מ"י 1925, מס' 24

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.47

1946

1935-36

1946

1946

1935-36

1925

1930

Myoporum 
serratum

Myrtus 
communis

Myrtus 
communis

Myrtus 
Terentinus

Nephrolepis 
bostonii

Nerium oleander 
- Laurier rosier

Nerium oleander

מיאופורום מנוסר

הדס מצוי

הדס מצוי

הדס טרנטיני ]הדס 
קטן עלים[

נפרולפיס בוסטוני

הרדוף )אולאנדר(

Oleander

Myoporum tetrandum )Labill.(

Myrtus communis L.

Myrtus communis L.

Myrtus communis L. Var. 'Tarentina"

Nephrolepis exaltata 'Bostoniensis'

Nerium oleander L.

Nerium oleander L.
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קטן בודד בגינה 
הקדמית, או כשיח 

בפסים המגוננים 
הצדדיים.

נשתל בעיקר כשיח 
בודד בגינה הקדמית 
או כגדר חיה צדדית. 

נדיר כגדר חיה 
קדמית.

נשתל בעיקר כשיח 
בודד בגינה הקדמית 
או כגדר חיה צדדית. 

נדיר כגדר חיה 
קדמית.

מיני צבר, היו נפוצים 
בגינות תל אביב

הכוונה לגינות ליד 
בתים מסורתיים. 
צברים לא ניצפו 

בשימוש של גדר 
חיה בגינות בתי 

העיר הלבנה, אלא 
כצמחים בודדים.

נצפה באופן 
ספוראדי. 

מיני צבר, היו נפוצים 
בגינות תל אביב

"שיח גבוה, פורח 
כמעט כל השנה, 

בצבע ורוד או לבן, 
ירוק תמיד, גדל 
בכל קרקע בלי 

טיפול רב".

"קיים בצבעים 
שונים, ורוד, אדום, 
לבן. גדל ליד מים".

אין תיאור

"עלים דוקרניים 
ליצירת גדרות 
חיות קוצניות 

בגנים".

"בעיקר באזור 
שכם".

"קקטוס ללא 
קוצים".

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיחים

שיחים לנוי

צמחי נוי

צמחים סוקולנטיים 
לפרי וליצירת גדר 
חיה בלתי חדירה

צבר ללא קוצים, 
המשמש בית 

גידול לכנימות, 
מהם מפיקים צבע 

אדום.

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

1935-36

1946

1925

1930

1930

1935-36

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 35 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1925, מס' 54

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.47

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.47

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 49 

 

Nerium oleander

Nerium oleander

Cactée, des 
diverses varietés

Opuntia ficus 
indica

Opuntia 
cochenillifera

Opuntia inermis

הרדוף הנחלים

הרדוף הנחלים

אין שם עברי

 Kaktusfeige syn.
Fackeldistel

 Kaktusfeige syn.
Fackeldistel

צבר מחוסר קוצים

Nerium oleander L.

Nerium oleander L.

Opuntia ficus indica )L.( Mill.

Opuntia ficus indica )L.( Mill.

Opuntia cochenillifera )L.( Mill.

Opuntia stricta Haw.
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מיני צבר, היו נפוצים 
בגינות תל אביב

לא נצפה בשטח

ספוראדי בעיר 
הלבנה

נפוץ כעץ בודד על 
רקע הבנין

נפוץ כעץ בודד על 
רקע הבנין

מצוי כעץ בודד על 
רקע הבנין

מצוי כעץ בודד על 
רקע הבנין

צמח כיסוי ששימש 
תחליף לדשא. לא 

נצפה, אך היה 
בשימוש נרחב 

בעבר.

מופיע בעיקר בפסים 
המגוננים הצדדיים 

או האחוריים וגם 
כגדר חיה קדמית.

מופיע בעיקר בפסים 
המגוננים הצדדיים 

או האחוריים וגם 
כגדר חיה קדמית.

צבר בפריחה 
אדומה או צהובה

"קקטוס דק, שעיר 
ודוקר".

"מטפס בעל עלים 
בשרניים, גדל 

חזק".

אין תיאור

אין תיאור

"תיאור של התמר 
כגידול חקלאי".

אין תיאור

"מתפשטת".

אין תיאור

"ירוק תמיד, 
פרחים לבנים, 

נותני ריח תפוחי 
זהב. גדל טוב 

בקרבת ים".

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

מטפסים

דקלים

דקלים

דקלים

דקלים

בני שיחים לנוי

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

שיחים

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 49 

 
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 48 

 
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 45 

 
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 45 

 
 Pflanzenwelt
Palästinas, p.137

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 45 

מ"למ 1946, טב' 
י"ט

מ"י 1925, מס' 27

מ"1 1932-33, 
מס.237

Opuntia tuna

Cereus 
serpentinus

Pereskia 
aculeata

Phoenix 
canariensis

Phoenix 
canariensis

Phoenix 
dactylifera

Phoenix 
dactylifera

Lippia repens

Pittosporum 
tobira

Pittosporum 
tobira

צבר פורח צהוב-
אדום

קקטוס נחש

פרסקיה קוצנית

פיניקס קנרי

תמרה קנרית

Dattepalme

תמר

ליפיה זוחלת

פיטוספורום טובירה

פיטוספורום טובירה

Opuntia tuna )L.( Mill.

Peniocereus serpentinus )Lagasca & 
Rodriguez( N.P. Taylor

Pereskia aculeata Mill.

Phoenix canariensis hort. Ex 

Phoenix canariensis hort. Ex 

Phoenix dactylifera L.

Phoenix dactylifera L.

Phyla nodiflora )L.( Greene

Pittosporum tobira Ait.

Pittosporum tobira Ait.

1935-36

1935-36

1935-36

1935-36

1925

1930

1935-36

1946

1925

1932-33
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מופיע בעיקר בפסים 
המגוננים הצדדיים 

או האחוריים וגם 
כגדר חיה קדמית.

מופיע בעיקר בפסים 
המגוננים הצדדיים 

או האחוריים וגם 
כגדר חיה קדמית.

נצפה בעיקר כגדר 
חיה צדדית

נצפה בעיקר כגדר 
חיה צדדית

נצפה בעיקר כגדר 
חיה צדדית

נצפה בעיקר כגדר 
חיה צדדית

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה, אך ניראה 

כי השימוש העיקרי 
היה כמטפס ורק 

מאוחר יותר כשיח.

"שיח גבוה, ירוק 
תמיד, פורח 

לבן, ריחני, נוח 
לזמירה, טוב לגדר 

או בתור בודד".

"גם בודד יפה, גדל 
גם בצל".

"שיח גבוה, ירוק 
תמיד, פורח 

לבן, ריחני, נוח 
לזמירה, טוב לגדר 

או בתור בודד".

"מהיר גידול, פרח 
לבן וריחו כריח 

יסמין. עולה יפה 
בקרקעות שונים. 
טוב גם לגדרות".

 
"פריחה לבנה 

ריחנית".

אין תיאור

"בן שיח ירוק 
תמיד, פורח 

בפריחה 
עדינה בצבע 

תכלת כל הקיץ, 
מתאים גם בתור 

מטפס".

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

שיחים לנוי

אילני סרק לשדרות, 
וחורשות ויערות

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 35 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1932-3, מס. 
 104

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 35 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1925, מס' 28

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 35 

1935-36

1946

1935-36

1932-33

1946

1925

1935-36

Pittosporum 
tobira

Pittosporum 
tobira

Pittosporum 
undulatum

Pittosporum 
undulatum

Pittosporum 
undulatum

Pittosporum 
undulatum

Plumbago 
capensis

פיטוספורום יפני

פיטוספורום יפני

פיטוספורם גלוני

פיטוספורם גלוני

פיטוספורם גלוני

פיטוספורם גלי

עפרית מהכף

Pittosporum tobira Ait.

Pittosporum tobira Ait.

Pittosporum undulatum Vent.

Pittosporum undulatum Vent.

Pittosporum undulatum Vent.

Pittosporum undulatum Vent.

Plumbago capensis
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נפוץ בגינות העיר 
הלבנה, אך ניראה 

כי השימוש העיקרי 
היה כמטפס ורק 

מאוחר יותר כשיח.

נפוץ בגינות העיר 
הלבנה, אך ניראה 

כי השימוש העיקרי 
היה כמטפס ורק 

מאוחר יותר כשיח.

לא נצפה בעיר 
הלבנה

נשתלת בעיר 
הלבנה כעץ בודד 
בגינה הקדמית. 

נפוץ.

נשתלת בעיר 
הלבנה כעץ בודד 
בגינה הקדמית. 

נפוץ.

נשתלת בעיר 
הלבנה כעץ בודד 
בגינה הקדמית. 

נפוץ.

ספוראדי בעיר 
הלבנה

"פריחה בתכלת 
כל השנה".

 

אין תיאור

"בן שיח ירוק 
תמיד, פורח 

בפריחה עדינה 
בצבע כחול כל 
הקיץ, מתאיםג 

בתור מטפס".

"פריחה לבנה 
באביב".

"שיח בעל עלים 
גדולים ומבריקים, 
פורח בצבע קרם, 
ריחני מאד, משיר 

עלים".

"פריחה לבנה 
ריחנית.משירה 

עלים".

"מטפס עדין, בעל 
פריחה לבנה-ורודה 

במשך כל הקיץ".

שיחים לנוי

מטפסים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיחים

שיחים לנוי

מטפסים

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1925, מס' 43

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 35 

 
מ"למ 1946, טב' י"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 35 

מ"למ 1946, טב' י"ז

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

Plumbago 
capensis

Plumbago 

Plumbago 
willmottiae

Plumeria alba

Plumeria 
acuminata

Plumeria 
acuminata

Poligonum 
bodschanicum

1946

1925

1935-36

1946

1935-36

1946

1935-36

עפרית מהכף

עפרית

עפרית וילמוטי

פלומריה לבנה 
)פיטנה(

פלומריה מחודדת 
)פיטנה(

פלומריה מחודדת 
)פיטנה(

פוליגונום בודג'אני

Plumbago capensis

Plumbago capensis

Plumbago willmottiae

Plumeria alba L.

Plumeria rubra var. acutifolia )Poir.( 
Woodson

Plumeria rubra var. acutifolia )Poir.( 
Woodson

Poligonum baldschaunicum Reg.



רשימת הצמחים ההיסטוריים לפי סדר האלף בית בלועזית

תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה שם המקור שם מדעי במקור שם עברי במקור שם מדעי עדכני

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   209 

 3
ח 

ספ
נ

נפוץ כשיח בודד 
בגינות העיר הלבנה

שתילה כשיח בודד 
בגינה הקדמית

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, ייתכן 

היה נפוץ בעבר.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, ייתכן 

היה נפוץ בעבר.

ספוראדי

נצפה בקומת 
העמודים ובאזורים 

מוצלים של הגינה

היום ספוראדי, 
כנראה נפוץ בעבר.

"תיאור של הצמח 
ושל השימושים 
שלו, ללא פירוט 

על מיקומו בגינה".

"שיח גדול\עץ 
קטן המוערך בשל 
פריחתו ופירותיו. 

נשיר".

"פריחה לבנה 
ריחני".

"פריחה לבנה 
ריחני".

"בן שיח ירוק 
תמיד, ריחני, 
פורח בצבע 

תכלת, הפרחים 
קטנטנים, מסתגל 

למים בצמצום, 
מתאים לפינת 
סלעים ולגדר 

חיה".

"פריחה לבנבנה 
בפברואר מרץ".

"פריחה אדומה על 
ענפים דקים. צמח 

שרוע המתאים 
לשתילה במסלעה 

או בערוגה 
מוגבהת".

עץ פרי קטן, 
לאכילה ולצביעה. 

עץ פרי סובטרופי 
ועץ נוי

שיחים לנוי

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1930

1935-36

1946

1946

1935-36

1946

1935-36

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.48-
50

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'23

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 36 

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 36 

Punica granatum

Punica granatum

Raphiolepis 
ovata

Raphiolepis 
delacori

Rosmarinus 
officinalis

Ruscus 
aculeatus

Russelia juncea

Granatapfelbau

רמון

רפיולפיס סגלגל

רפיולפיס דלקורי

רוזמרין רפואי

רוסקוס דוקר 
]אצבעונית החורש[

רוסליה דקה

Punica granatum L.

Punica granatum L.

Rhaphiolepis umbellata L.

Rhaphiolepis x delacouri André

Rosmarinus officinalis L.

Ruscus aculeatus L.

Russelia juncea Zucc.
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היום ספוראדי, 
כנראה נפוץ בעבר.

לא נצפה, כנראה 
נפוץ מאד בעבר.

לא נצפה, כנראה 
נפוץ מאד בעבר.

ספוראדי

ספוראדי

לא נצפה, כנראה 
נפוץ מאד בעבר.

לא נצפה, כנראה 
נפוץ מאד בעבר.

לא נצפה, כנראה 
נפוץ מאד בעבר.

לא נצפה, כנראה 
נפוץ מאד בעבר.

נשתל כשיח בודד 
לצידי הבנין

נצפה במיספר גינות 
רב.

"פורח באדום כל 
השנה".

"פורח באדום כל 
השנה".

"פורח בכחול 
באביב".

"בן שיח פורח 
לילך, לבן או אדום, 

גדל בר".

"צבע פרח 
אדמדם".

"פורח בכחול כל 
הקיץ".

"בן שיח פורח 
בארגמן במשך 

כל הקיץ, מתאים 
לפנת סלעים".

"פורח באדום כל 
השנה".

אין תיאור

"שיח גבוה, יפה 
בגלל אשכולות 

פירותיו האדומים. 
משיר עלים".

"צמח בעל עלים 
בשרניים, ארוכים 
ומנומרים; מתאים 

מ"למ 1946, טב' כ'

מ"למ 1946, טב' כ'

מ"למ 1946, טב' כ'

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 36 

מ"למ 1946, טב' כ'

מ"למ 1946, טב' 
י"ט

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 36 

מ"למ 1946, טב' כ'

מ"י 1925, מס' 65

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'36 

 
משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 49 

בני שיחים לנוי

בני שיחים לנוי

בני שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

בני שיחים לנוי

בני שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

בני שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

1946

1946

1946

1935-36

1946

1946

1935-36

1946

1925

1935-36

1935-36

Russelia juncea

Salvia coccinea

Salvia farinaceae

Salvia officinalis

Salvia officinalis

Salvia patens

Salvia splendens

Salvia splendens

Salvia splendens

Sambucus 
racemosa

Sanseveria 
zeylonica

רוסליה דמוית סוף

סלביה מאדימה

סלביה קמחית

מרוה רפואית

מרוה רפואית

סלביה תכלת

מרוה נהדרת

מרוה נהדרת

סלביה מזהירה

סמבוק נושא 
אשכולות 

סנסבריה מצילון 
]כידונן[

Russelia juncea Zucc.

Salvia coccinea Juss.ex Murray

Salvia farinacea Benth.

Salvia officinalis L.

Salvia officinalis L.

Salvia patens Cav.

Salvia splendens Sellow ex J.A. 
Schultes

Salvia splendens Sellow ex J.A. 
Schultes

Salvia splendens Sellow ex J.A. 
Schultes

Sambucus racemosa L.

Sansevieria zeylanica )L.( Willd.
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נצפה כעץ בודד 
בגינה הקדמית 
ובעיקר לאורך 

הפסים המגוננים 
הצדדיים.

נפוץ כעץ בודד 
בגינה הקדמית 

ובפסי גינון צדדיים, 
מיוחסות לו תכונות 

דוחות זבובים 
ויתושים.

נפוץ כעץ בודד 
בגינה הקדמית 

ובפסי גינון צדדיים, 
מיוחסות לו תכונות 

דוחות זבובים 
ויתושים.

נפוץ כעץ בודד 
בגינה הקדמית 

ובפסי גינון צדדיים, 
מיוחסות לו תכונות 

דוחות זבובים 
ויתושים.

בגינות העיר הלבנה 
השימוש הוא כעץ 
בודד וכגדר חיה. 

עץ מאפין את גינון 
התקופה.

בגינות העיר הלבנה 
השימוש הוא כעץ 

לפינת סלעים".

"ענפים ירוקים 
תמיד משתפכים 

כלפי מטה".

"ירוק תמיד".

"עץ נותן צל ירוק 
תמיד".

"עץ נותן צל ירוק 
תמיד".

"ירוק תמיד, טוב 
לשדרות וגם 

לגדרות. עצתו 
טובה למלאכה 
ומתקיימת זמן 

רב".

"עץ נותן צל, 
נתן גם לזמירה, 

עץ נוי 

אילני נוי

עצים לשדרות 
ויעור

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

אילני נוי

עצים לשדרות 
ויעור

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.32

מ"' 1932-33, מס. 
120

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 45 

מ"למ 1946, טב' 
י"ט

מ"י 1932-33, מס. 
121

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 29 

Schinus molle

Schinus molle

Schinus molle

Schinus molle

Schinus 
terebenthifolius

Schinus 
terebenthifolius

1930

1932-33

1935-36

1946

1932-33

1935-36

Pfefferbaum

סכינוס רך

פלפל בכות

פלפל בכות

סכינוס דמוי אלה

פלפל דמוי אלה

Schinus molle L.

Schinus molle L.

Schinus molle L.

Schinus molle L.

Schinus terebenthifolius L.

Schinus terebenthifolius L.
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בודד וכגדר חיה. 
עץ מאפין את גינון 

התקופה.

בגינות העיר הלבנה 
השימוש הוא כעץ 
בודד וכגדר חיה. 

עץ מאפין את גינון 
התקופה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה

ספוראדי כשיח בודד 
בגינה הקדמית

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית

נשתל כשיח בודד 
בגינה הקדמית. לא 

נצפה כגדר חיה, אך 
ייתכן ששימש לכך 

בעבר.
נשתל כשיח בודד 

בגינה הקדמית. לא 
נצפה כגדר חיה, אך 

ייתכן ששימש לכך 
בעבר.

ספוראדי כשיח בודד 
בגינה הקדמית

מתאים לגדר 
חיה. העצה טובה 

לנגרות".

"משמש גם לגדר 
חיה".

"צמח בשרני נמוך 
מאד, פורח אדום, 

מתאים לפנת 
סלעים".

"פורח בזהב בסוף 
הקיץ".

"שיח מתרפס, 
מתאים גם 

למטפס, פורח 
צהוב בשפע, ירוק 

תמיד".

"פריחה בצבע זהב 
בסוף הקיץ. ניתנת 

לזמירה בצורות 
שונות".

"שיח מתרפס, 
מתאים גם 

למטפס, פורח 
צהוב בשפע, ירוק 

תמיד".

"פריחה בצבע זהב 
בסוף הקיץ. ניתנת 

לזמירה בצורות 

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

מ"למ 1946, טב' 
י"ד

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 49 

 
מ"למ 1946, טב' 

י"ח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'31 

מ"למ 1946, טב' 
י"ח

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ'31 

מ"למ 1946, טב' י"ח

Schinus 
terebenthifolia

Sempervivum 
tectorum

Cassia 
corymbosa

Cassia floribunda

Cassia floribunda

Cassia foetida

Cassia foetida

1946

1935-36

1946

1935-36

1946

1935-36

1946

פלפל דמוי אלה

חי עד מצויר

קסיה קורימבוזה

קסיה רבת פרחים

קסיה פורחת בשפע

קסיה רבת פרחים

קסיה רבת פרחים

Schinus terebenthifolius L.

Sempervivum tectorum L.

Senna corymbosa )Lam.(Irwin & 
Barneby

Senna x floribunda )Cav.( syn.Cassia 
laevigata Willd.

Senna x floribunda )Cav.( syn.Cassia 
laevigata Willd.

Senna tora )L.( Roxb.

Senna tora )L.( Roxb.
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נפוץ כמטפס באזורי 
צל

ספוראדי בעיר 
הלבנה

ספוראדי בעיר 
הלבנה

נשתל לרוב כעץ 
בודד, לפעמים כגדר 
חיה בפסים הצדדיים

כנראה בעבר הייתה 
נפוצה בתור גדר 
חיה. לא נצפתה 

בגינות הבתים על 
עמודים.

כנראה בעבר הייתה 
נפוצה בתור גדר 
חיה. לא נצפתה 

בגינות הבתים על 
עמודים.

כנראה בעבר הייתה 
נפוצה בתור גדר 
חיה. לא נצפתה 

בגינות הבתים על 
עמודים.

שונות".

"פורח בסגול".

"פורחת בצבע 
צהוב, ירוקה 

תמיד".

"פורחת אדום, 
ירוקה תמיד, 

מתאימה גם כשיח 
בודד".

"עץ נותן צל, 
נתן גם לזמירה, 

מתאים לגדר 
חיה. העצה טובה 

לנגרות".

אין תיאור

אין תיאור

"נשתל בגינות 
ובתי קברות".

מטפסים

מטפסים

מטפסים

שיחים לנוי

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

שיחים תדירי ירק

1935-36

1935-36

1935-36

1946

1925

1930

1930

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 43 

מ"למ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1925, מס' 34

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.154

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.154

Solanum 
jasminoides

Bignonia Smithii

Bignonia 
capensis

Thevetia nerifolia

Thuya orientalis 
'tatarica'

Thuya 
occidentalis

Thuya orientalis 

סולנום דמוי יסמין

ביגנוניה סמית ]דק 
פרי[

ביגנונית כף

טיביציה הרדופית

טויה מזרחית 
'טטרית'

 Amerikanische
Lebensbaum

Lebensbaum

Solanum jasminoides Paxt.

Tecoma x smithii Will. Wats

Tecomaria capensis spp.capensis

Thevetia peruviana )Pers.( Schum.

Thuja occidentalis L.)syn. Thuja tatarica 
Gordon(

Thuja occidentalis L.)syn. Thuja tatarica 
Gordon(

Thuja orientalis L. 
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תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה שם המקור שם מדעי במקור שם עברי במקור שם מדעי עדכני
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כנראה בעבר הייתה 
נפוצה בתור גדר 
חיה. לא נצפתה 

בגינות הבתים על 
עמודים.

לא נצפה בעיר 
הלבנה

כנראה בעבר הייתה 
נפוצה בתור גדר 
חיה. לא נצפתה 

בגינות הבתים על 
עמודים.

כנראה בעבר הייתה 
נפוצה בתור גדר 
חיה. לא נצפתה 

בגינות הבתים על 
עמודים.

ספוראדי בעיר 
הלבנה

ספוראדי, כנראה 
נפוץ בגינות הע"הל 

בעבר.

נמצא בגינות העיר 
הלבנה.

נמצא בגינות העיר 
הלבנה.

לא נצפה, כנראה 
נפוץ מאד בעבר.

אין תיאור

"תמיד ירוק ניתן 
לזמירה, מתאים 

לגדר חיה".

אין תיאור

אין תיאור

"פורח לבן, יפה גם 
בתור שיח בודד, 

אוהב צל".

"בעל עלים בצבע 
אדום-כחול-סגול".

"בעל עלים ירוקים, 
גדל מהר מאד".

אין תיאור

"פורח בכחול".

מ"י 1925, מס' 32

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 37 

מ"י 1925, מס' 33

מ"י 1925, מס' 31

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 47 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 47 

מ"י 1925, מס' 66

מ"למ 1946, טב' 
י"ט

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

אילני סרק 
לשדרות, וחורשות 

ויערות

מטפסים

צמח בית

צמח בית

צמחי נוי

בני שיחים לנוי

1925

1935-36

1925

1925

1935-36

1935-36

1935-36

1925

1946

Thuya orientalis 
'aurea'

Thuja orientalis 
'compacta'

Thuya orientalis 
'nana'

Thuya orientalis

Rhyncospermum 
jasminoides

Tradescantia 
tricolor

Tradescantia 
fluminensis

Tradescantia

Verbena venosa

טויה מזרחית 
'זהובה'

עץ החיים הצפוף

טויה מזרחית 
'ננסית'

טויה מזרחית

רינקוספרמום דמוי 
יסמין

יהודי נודד

יהודי נודד

יהודי נודד

ורבנה כחולה

Thuja orientalis 'aurea nana' L. 

Thuja orientalis 'compacta' L. 

Thuja orientalis 'compacta' L. 

Thuja orientalis L. 

Tracheolospermum jasminoides )Lindl.( 
Lem.

Tradescantia ]Rhoeo[ spathacea Sw. 
'Tricolor'

Tradescantia fluminensis Vell.

Tradescantia spp.

Verbena rigida Spreng.
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תצפיות וצורת 
שימוש

תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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נפוץ בגינות 
בשתילה מעורבת, 

יחד עם מיגוון צמחי 
נוי השייכים לקבוצת 

"היהודי הנודד".

נפוץ בגינות 
בשתילהמעורבת, 

יחד עם מיגוון צמחי 
נוי השייכים לקבוצת 

"היהודי הנודד".

נפוץ מאד בעיר 
הלבנה בכל חלקי 

מערכת הכניסה, יחד 
עם הסוגים "תלת 

פסי" ו"גלילני".

נפוץ כעץ בודד על 
רקע הבנין

נפוץ כעץ בודד על 
רקע הבנין, ספוראדי 

בבתי דירות.

נפוץ בגנים גדולי 
מימדים

נפוץ כשיח בודד 
בגינות העיר הלבנה

נפוץ כשיח בודד 
בגינות העיר הלבנה

נפוץ כשיח בודד 
בגינות העיר הלבנה

"צמח כיסוי בעל 
פריחה לבנה, 

המתאים לתנאי 
צל".

"צמח כיסוי בעל 
פריחה לבנה, 

המתאים לתנאי 
צל".

"צמח כיסוי בעל 
פריחה לבנה, 

המתאים לתנאי 
צל".

אין תיאור

אין תיאור

"פורח בצבע סגול 
בשפע".

אין תיאור

"עץ בעל עלים 
דמויי דגן, פורח 

פעם בשנים רבות 
על גבעול ארוך".

כמו הנ"ל, העלים 
צרים יותר, הצבע 

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

דקלים

דקלים

מטפסים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים קסוטיים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

קקטוסים וצמחים 
בשרניים

1935-36

1935-36

1935-36

1935-36

1925

1935-36

1930

1935-36

1935-36

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 38 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 38 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 38 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 45 

 
מ"י 1925, מס' 69

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 44 

 Pflanzenwelt
Palästinas, p.131

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 49 

משתלות הק"המ 
1935-6, עמ' 49 

Vinca major var. 
Rosae

Vinca major var. 
Alba

Vinca minor

Washingtonia 
robusta

Washingtonia 
robusta

Wistaria sinensis

Yucca 

Yucca aloifolia

Yucca 
angustifolia

וינקה גדולה ורודה

וינקה גדולה לבנה

וינקה קטנה

ושינגטוניה חסונה

ושינגטוניה סיבית

ויסטריה סינית

Palmlilien

יוקה בעלת עלי 
אלוא

יוקה צרת עלים

Vinca major L. 'Rosaea'

Vinca major L. 'Alba'

Vinca minor L.

Washingtonia robusta H. A. Wendl.

Washingtonia robusta H. A. Wendl.

Wisteria sinensis )Sims( Sweet

Yucca aloifolia L.

Yucca aloifolia L.

Yucca glauca Nutt. Ex J. Fraser
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תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור
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נצפו באופן ספוראדי

ירוק אפור

כמו הנ"ל, העלים 
צרים יותר, הצבע 

ירוק אפור

 
 

צמחי נוימ"י 1925, מס' 50 1925 Amaryllis 
candidum

אמריליס צחור Zephyranthes candida )Lindl.(Herb.
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תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נשתל כעץ בודד 
על רקע הבנין 

בגינה הקדמית. 
נצפה בגינות 
העיר הלבנה.

"

"

"

נשתל כעץ בודד 
על רקע הבנין 
בגינה הקדמית

אין תיאור

אין תיאור

מביאים שתילים 
מחו"ל

גר בארץ, עץ 
מחט גבוה 
מאד. גדל 

לאט. מסתפק 
במעט מים. 

רחב ענפים. צלו 
מועט.

אילן פירמידלי, 
גובהו 30 מ.

אילני סרק 
לשדרות, 

וחורשות ויערות

עצי יער 
לשדרות ועצי נוי

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

עצים לשדרות 
וליער

אילני סרק

1925

1940-1

1946

1948

1932-33

מ"י 1925, 
מס' 4

קטלוג מה"פ 
1940-1, ללא 

מספור.

מ"מ 1946, טב' 
י"ג

תנובה 1948, 
מס'185 

מ"י 1932-33, 
עמ' 3.

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
excelsa

Araucaria 
imbricata 
)Monkey 
puzzle(

אראוקריה נאה 
]אראוקריה 

רמה[

ארוקריה נאה

אראוקריה 
הנישאת 

]אראוקריה 
רמה[

ארוקריה נשאה

ארוקריה רעופה

Araucaria heterophylla 
)Salisb.( Franco syn. 
Auraucaria excelsa )hort.(

"

"

"

Araucaria auraucana 
)Molina( K. Koch

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
אראוקריה עץ סימון, בעל תצליל ייחודי, מחטני, נראה מרחוק ומזכיר את האשוח. מקנה מעמד לגינה. נפוץ בגינות העיר הלבנה. הארוקריה הרמה היא המין הנפוץ בארץ, ואילו הא. הרעופה נדירה יותר. 

הא. הבדבילי כנראה נכנסה לגננות הישראלית מאוחר יותר, כי אינה מוזכרת בכתובים ולא נצפתה בעיר הלבנה.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

תמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נצפתה באזורי 
הגינה המוצלים 
)פסים צדדיים( 
ומתחת לקומת 

העמודים.

נצפתה באזורי 
הגינה המוצלים 
)פסים צדדיים( 
ומתחת לקומת 

העמודים.

נצפתה באזורי 
הגינה המוצלים 
)פסים צדדיים( 
ומתחת לקומת 

העמודים.

יפה בגלל עליה 
המשובצים, 

תמיד ירוקה, 
דורשת הגנה 
בחורף, אינה 

סובלת סיד 
)1935-36(

כמו הנ"ל, עליה 
מבריקים יותר 

.)1935-36(

אין תיאור

שיחים, צמחי 
נוי: שיחים ובני 

שיחים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיחים

שיחים

 ;1932-33
1935-6

1935-36

1932-33

מ"י -1932
33, עמ' 10 ; 
מהק"המ קט' 

1935-36, עמ' 
30

מ"הקמ קט' 
1935-36, עמ' 

30

מ"י 1932-33, 
עמ' 10

Aralia 
cachemirica, 
Aralia 
cachmirica

Aralia 
cordata

Aralia 
sieboldii 
& Aralia 
sieboldii 
'Moseri'

 ארליה
קשמירית

 ארליה דמוית
לב

 ארליה זיבולד
 ארליה זיבולד

מוזר

ארליה שיחים בעלי עלווה דקורטיבית, במקור צמחי בית שנכנסו לאזורים המוצלים של הגינה.

שם מדעי עדכני

Aralia cachemirica Decne.

Aralia cordata Thunb.

Fatsia japonica )Thunb.( 
Decne. & Planch.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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Bauhinia variegata )L.( 
syn. Bauhinia purpurea 
hort.

"

"

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
בוהיניה עץ בגודל בינוני שנכנס לגננות המקומית באמצע שנות השלושים, מוערך בשל הפריחה הריחנית ודמוית סחלב, העלים הגדולים דמויי כיליה. הבוהיניה המגוונת היא המין הנפוץ ביותר, קיימת 

בפריחה וורודה ולבנה.

נשתל כעץ 
בודד בתוך 

הגינה הקדמית. 
ספוראדי בגינות 

העיר הלבנה.

"

"

עץ בינוני, פורח 
בקיץ, נשיר, 

נשתל לפעמים 
בגינה הקדמית

אין תיאור

פורח בורוד 
אביב ובסתיו

עצים לשדרות 
ויעור

עצי יער 
לשדרות ועצי נוי

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

1935-36

1940-41

1946

משתלות 
הק"המ -1935

6, עמ' 24 

מה"פ -1940
41, ללא מספור

מדריך 
למשתלות, טב' 

י"ג

Bauhinia 
purpurea

Bauhinia 
purpurea

Bauhinia 
purpurea

בוהיניה אדומה

בוהיניה אדומה

באוהיניה ארגמן



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
בוגנוויליה שיח מטפס עמיד לכל תנאי, בעל מערכת שורשים חזקה, יוצר סבך עבות ודוקרני. ניטע כצמח בודד המטפס על קירות הבתים ועל עצים. ערך נוי טמון בעלי חיפוי הפרח הצבעוניים. בגינות 

הבתים על העמודים, נצפה כגדר חיה-מטפסת על הגדרות הצדדיים בלבד, לעיתים ללא פריחה בשל תנאי צל חזקים. קיימים אקסמפלריים וותיקים מרשימים בשימוש זה. ההבחנה בין שני המינים לא 
תמיד קלה.

נצפה בעיקר 
כתחליף לגדר 

חיה בפסי הגינון 
הצדדיים וגם 

כמטפס על 
הבנין בגינות 
בתים מסוף 

שנות השלושים 
למאה הקודמת.

נצפה בעיקר 
כתחליף לגדר 

חיה בפסי הגינון 
הצדדיים וגם 

כמטפס על 
הבנין בגינות 
בתים מסוף 

שנות השלושים 
למאה הקודמת.

דקורטיבית מאד 
בגלל עלי לואי 

סגולים, פורחת 
בקיץ, בקטלוג 
תנובה 1948 

נמנים שני זנים 
 B.g. :נוספים
 "Miss Butt"
)אדום בהיר(, 

 "M.me וזן
Gazell"

פורחת בחורף, 
העלים רחבים 

קצת יותר.
גדולה, חזקה 

יותר

מטפסים

מטפסים

 ,1932-33
 ,1935-36

1948

 ,1932-33
 ,1935-36

1948

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

16, מהק"המ 
קטלוג -1935
36, עמ' 43, 

תנובה 1948, 
עמ' 55 

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

16, מהק"המ 
קטלוג -1935
36, עמ' 43 

Bougainvillea 
glabra

Bougainvillea 
spectabilis

בוגנביליה 
קרחה 

]בוגנויליאה 
חלקה[

בוגנביליה נאה

Bougainvillea glabra 
Choisy in DC

Bougainvillea spectabilis 
Willd.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
קליסטמון סוג זה ממוצא אוסטראלי, הוא מונה מינים רבים של עצים קטנים ושיחים. הזיהוי אינו תמיד קל. מתאפיין בפריחה דמוית מברשת בקבוקים בצבע אדום בעיקר, וגם לבן וקרם. אם כי המינים 

הראשונים מופיעים בקטלוג אחד משנות השלושים, נראה כי האקלום נעשה בעיקר מהמחצית השניה של שנות הארבעים למאה הקודמת. בגינות העיר הלבנה נצפה כעץ בודד, ע"פ רב בגינות מאוחרות 
יחסית, וגם בשתילה כזוג בשער הכניסה )שד' ח"ן 12(, או ליד פחי האשפה )בן גוריון 82(.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 
ייתכן כי בעבר 
היה נפוץ יותר.

נפוץ בעיר 
הלבנה כעץ 

קטן בודד בגינה 
הקדמית

נמצא בעיר 
הלבנה כעץ 

קטן בודד בגינה 
הקדמית, נדיר 

יחסית לזנים 
הפורחים 

באדום.

פריחה אדומה 
באביב

שיח גבוה, פורח 
באדום באביב, 

ירוק תמיד

פריחה ורודה 
באביב

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

1946

1935-36

1946

מדריך 
למשתלות, טב' 

י"ח

משתלות 
הק"המ -1935

6, עמ' 30 

מדריך 
למשתלות, טב' 

י"ח

Callistemon 
salignus 

Callistemon 
speciosus

Callistemon 
coccinea

קליסטמון 
ערבתי

קליסטמון נאה

קליסטמון אדום

Callistemon salignus 
)Sm.( DC.

Callistemon speciosus 
)Sims( Sweet

Callistemon coccineus-
var. laevifolius F.Muell.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
קריסה שיח תדיר ירק, שאוקלם בארץ כגידול חקלאי לפרי )הקריסה הנאכלת(, נקלט כשיח נוי חשוב )בעיקר קריסה גדולת פרחים( בתחילת שנות השלושים למאה העשרים. ערך כצמח נוי: עלווה תדירת 

ירק, פריחה לבנה וריחנית. צפיפות העלווה והדוקרנות הופכים אותו למתאים במיוחד לגדר חיה. עמיד לחסר טיפול, שומר תמיד על מראה רענן. אחרי ההיביסקוס הסיני, הסוג הנפוץ ביותר לגדר חיה 
חזיתית ולפעמים גם צדדית בגינות העיר הלבנה. נצפה גם כשיח בודד בצימוח חופשי. היום ישנם מיני קריסה וזנים שרועים שונים מאלה הנפוצים בשנות השלושים והארבעים למאה הקודמת.

נשתל כגדר חיה 
או שיח בודד

נשתל כגדר 
חיה או שיח 

בודד. נפוץ בעיר 
הלבנה.

בן שיח נח 
לזמירה. העלים 

מבריקים. 
הפירות נאכלים.

בן שיח נח 
לזמירה. העלים 

מבריקים. 
הפירות נאכלים. 

פרחים יותר 
גדולים.

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

עצי פרי 
סובטרופיים, 

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח, 
שיחים לנוי

1935-36

 ,1932-3
 1935-36

1948 ,1946

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ' 31 

מ"י -1932
33, עמ' 31, 

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ', 31, מ"מ 
1946, טב' י"ח, 

קטלוג תנובה 
מס' 269.

Carissa 
edulis

Carissa 
grandiflora

קריסה נאכלת

קריסה גדלת 
פרחים

Carissa spinarum L. syn. 
Carissa edulis )Forssk.( 
Vahl 

Carissa macrocarpa 
)Eckl.( A. DC.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
קלרודנדרון סוג הכולל מיספר רב של צמחי נוי, מרביתם מטפסים. מתייחסים לשני סוגים שונים מאד, המשלבים תכונות של שיח גזום ומטפס. הקלרודנדרון החלק נצפה כגדר חיה חזיתית בעיר הלבנה, 

בעיקר בשתילה של סוף שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים, כנראה נכנס לגננות באמצע שנות הארבעים למאה הקודמת ועדיין בשימוש מה היום. קלרודנדרון נאה, בעל הפריחה האדומה המרהיבה 
ועלווה דמוית לב, נצפה באופן ספוראדי בעיר הלבנה כגדר חיה חזיתית, אם כי הוא נפוץ יותר כמטפס.

נצפה כגדר 
חיה וכמטפס, 
בעיקר בגינות 
בתים משנות 
החמישים או 

מאוחרים יותר.

נצפה באופן 
ספוראדי כגדר 
חיה, בשתילה 

הניראית צעירה 
יחסית. נפוץ 

כמטפס. 

פריחה בצבע 
לבן. משמש גם 

כמטפס

פריחה בצבע 
שני. משמש גם 

מטפס

שיחים לנוי

שיחים לנוי

 ,1940-1
1948 ,1946

1948 ,1946

מ"הפ 1940-1, 
ללא ע., מ"מ 

 ,1946 1946
טב' י"ח, תנוה 
1948, עמ' 48

מ"מ 1946 
1946, טב' י"ח

Clerodendron 
inerme, 
inermis

Clerodendron 
fallax

קליריודנדריון 
]קךרודנדרון 

חלק[, 
]קלרודנדרון 

אכזב[.

קליריודנדריון 
אכזב 

]קלרודנדרון 
נאה[

Clerodendrum inerme )L.( 
Gaertn.

Clerodendrum 
speciosissimum Van 
Geert ex Morr.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
דודוניאה שיח תדיר ירק, עמיד לצחיחות, חצי צל, קרקע מליחה. ממוצא טרופי וסובטרופי, נכנס לגינון בארץ בשנות העשרים למאה הקודמת. בעל עצה חזקה ותכונות רפואיות. נצפה בעיר הלבנה כגדר 

חיה חזיתית ובצדדים )גורדון 84(, היום הפך לנפוץ מאד.

נשתל כגדר חיה 
או שיח בודד. 

באופן ספוראדי 
נמצא כגדר חיה 

קדמית בעיר 
הלבנה, אך 

נראה רווח יותר 
בגינות מאוחרות 

יותר.

שיח גבוה, 
ירוק תמיד, נוח 

לזמירה וגדל 
מהר, מתאים 

לגדר חיה 
)1935-6(; נאה 

כבודד זמור 
עגול או כגדר 
חיה )תנובה 

)1948

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

 ,1932-3
 ,1935-36

1948 ,1946

מקוה ישראל 
1932-3, עמ' 
12, מהק"המ 

קטלוג 1935-6, 
עמ' 31, מ"מ 
 ,1946 1946

טב' ט"ז, תנובה 
1948, עמ' 49

Dodonea 
viscosa

דודוניאה דביקה Dodonoea viscosa )L.( 
Jacq.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
דורנטה צמח שהוכנס לגנון בארץ בתחילת שנות השלושים למאה הקודמת, בשימוש עיקרי כמטפס ובשימוש מאוחר יותר כגדר חיה חזיתית וצדדית. נצפה בעיר הלבנה כגדר חיה חזיתית בשתילות שנות 

החמישים והששים. קיימים זנים בעלי פריחה בצבע תכלת, לבנה, עלה מגוון. על סמך בדיקת המקורות נראה כי המין הלבן הוא הוותיק יותר והצורה המגוונת יחסית מאוחרת.

נשתל כגדר חיה 
או מטפס. מופיע 

בעיר הלבנה 
באופן ספוראדי, 

שימוש רווח 
בגינות בתי 

דירות בשנות 
השישים ועד 

שנות השמונים 
למאה הקודמת.

זן מגוון, נשתל 
כגדר חיה או 

מטפס. מופיע 
בעיר הלבנה 

באופן ספוראדי, 
שימוש רווח 
בגינות בתי 

דירות בשנות 
השישים ועד 

שנות השמונים 
למאה הקודמת.

ירוק תמיד, 
מהיר גידול, 
בעל פרחים 
כחולים, טוב 

לנטיעה בתור 
בודד גם לגדרות 

חיות )-1932
33(, שיח גבוה, 
מתפרס, מתאים 

גם למטפס, 
ירוק תמיד, 

פורח לבנה, 
נוח לזמירה 

וטוב לגדר חיה 
.)1935-36(

שפת העלים 
לבנה

שיח גבוה, ירוק 

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

 ,1932-33
 ,1935-36

1948 ,1946

 ,1940-1
1948 ,1946

מקוה ישראל 
1932-35, עמ' 

12, משתלות 
הק"המ -1935

61935-36, עמ' 
32, מ"מ 1946 
1946, טב' ט"ז.

מ"הפ 1940-1, 
ללא ע., מ"מ 

 ,1946 1946
טב' ט"ז

Duranta 
plumierii

Duranta 
plumierii 
variegata

דורנטה נאה 
] בפסאג' 

אפ'ראנג'י[, 
דורנטה 
פלומיירי

דורנטה פלומירי 
מפוספת

Duranta erecta L.syn. 
Duranta plumierii Jacq. 

Duranta erecta L. 
'variegata' 



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים

נשתל כגדר 
חיה או מטפס. 

מופיע בעיר 
הלבנה, שימוש 

רווח בגינות בתי 
דירות בשנות 
השישים ועד 

שנות השמונים 
למאה הקודמת.

תמיד, פורח 
לבן, מתאים גם 

למטפס, נוח 
לזמירה וטוב 

לגדר חיה

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

 ,1935-36
 ,1940-1

1948 ,1946

משתלות 
הק"המ -1935

 ,61935-36
עמ' 32, מ"הפ 
1940-1, ללא 
ע., מ"מ 1946 

1946, טב' ט"ז.

Duranta alba דורנטה לבנה Duranta plumierii Jacq. 
'alba'



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
פיקוס השדרות עץ המאפיין את הנוף התל אביבי, שם הוא גדל כעץ בצימוח חופשי בשדרות, וכן בצורה גזומה כשער ירוק או כגדר חיה, כיון שהצמח מאד פלסטי וניתן לעצב את צורתו לפי מסורת 

ה-topiary. פיקוס השדרות )לפנים "תאנה מזהירה"( כעץ בצימוח חופשי בתוך גינות בתי הדירות בעיר הלבנה אינו נפוץ. בדרך כלל פיקוס השדרות הופך מצורת שיח גזום לעץ גדול מימדים בהעידר 
גיזומים תדירים או כתוצאה מהזרעה עצמית אקראית. שאר מיני הפיקוסים ההיסטוריים כגון פיקוס השקמה, פיקוס קדוש, פיקוס הגומי, לא היו מיועדים לגינה הקטנה, ואם הם נמצאים שם, הם כנראה 

הזריעו את עצמם, או נשתלו בגינה כצמח בית שהיה צריך למצא לו מקום )בעיקר פיקוס הגומי(.

שימוש בגינה 
הקדמית 
והצדדית 

לפיקוסי שער 
גזומים, גדרות 

חיות.

עלים קטנים 
ומבריקים. יפה 
מאד. גדל טוב 

בכל קרקע. נוח 
לזמירה

עצים לשדרות 
ויעור

 ,1932-33
 ,1935-36

 1946 ,1940-1
1948 &

מ"י 1932-33, 
מס' 77, מהק"ה 
1935-6 קטלוג, 
עמ' 27, מ"הפ, 
1940-1, ללא 

מספור, מ"מ 
1946, טב' י"ד, 

קטלוג תנובה 
1948, מס. 

.211

Ficus nitida פיקוס מבריק 
גם תאנה 

מזהירה

 Ficus retusa L. syn. Ficus
.microcarpa L.f



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים

נצפתה בגינת 
מנדלסון 3, 

פ' פילון 1.רק 
השיח בעל 

הפריחה הלבנה 
נצפה בגינות 
העיר הלבנה

לא נצפתה 
בגינות העיר 

הלבנה, כנראה 
היתה נפוצה 

בעבר.

שיח גבוה, פורח 
בתפרחת לבנה, 

מהיר צמיחה, 
ממוצא טרופי, 
פורח בין מרץ 

למאי. קיים 
בצבעים שונים.

שיח גבוה, ירוק 
תמיד, עליו 

גדולים שלמים 
ועורקים בולטים 
עוברים בתוכם. 
הפרחים לבנים, 

צהובים או 
ורודים, ערוכים 

בתפרחת 
מארכת 

המופיעה 
באביב, 

מקשטים את 
השיח בשפע.

ממוצא טרופי, 
פורח בין מרץ 

למאי. קיים 
בצבעים שונים\ 
שיח גבוה, ירוק 

תמיד, עליו 
גדולים שלמים 

ועורקים בולטים 
עוברים בתוכם. 
הפרחים לבנים, 

צהובים או 

עץ\שיחים\ 
צמחי נוי: שיחים 

ובני שיחים\
שיחים לנוי

שיחים\שיחים 
לנוי

1932- ,1925
 ,1935-6 ,3
1948 ,1946

 ,1932-33
 1948 ,1946

מ"י 1925, 
מס'.62, מ"י 

1932-33, עמ' 
13, מהק"ה קט' 
1935-36, עמ' 

33, מ"מ 1946, 
טב' ט"ז, קט' 

תנובה 1948, 
עמ' 49

מ"י 1932-33, 
עמ' 13, מ"למ 

1946, טב' 
ט"ז, קט' תנובה 

1948, עמ' 49

Justicia alba, 
Justicia var., 
Justicia alba 
)flava ,rosea(

Justicia 
rosea, 
Justicia rosea 
)alba, flava(

יוסטיציה לבנה, 
יוסטיציה מינים 

שונים, יוסטיציה 
צבעים שונים

יוסטיציה ורודה\
יוסטיציה מינים 

שונים\ יוסטיציה 
צבעים שונים

Justicia adhatoda L. 
syn. Adhatoda adhatoda 
)L.( Huth syn. Adathoda 
vasica

Justicia carnea Lindl. syn. 
Jacobinia carnea

יוסטיציה תחת השם "יוסטיציה", המופיעה בקט'ים ההיסטוריים, ישנו מכלול סוגים בוטניים: Adathoda, Jacobinia, Justicia. הצמח המיצג ביותר בגינות העיר הלבנה מכונה בשם "אדטודה לבנה".



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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ורודים, ערוכים 
בתפרחת 

מארכת 
המופיעה 

באביב, 
מקשטים את 
השיח בשפע.

שיח גבוה, ירוק 
תמיד, עליו 

גדולים שלמים 
ועורקים בולטים 
עוברים בתוכם. 
הפרחים לבנים, 

צהובים או 
ורודים, ערוכים 

בתפרחת 
מארכת 

המופיעה 
באביב, 

מקשטים את 
השיח בשפע.

שיחים לנוי 1948 קט' תנובה 
1948, עמ' 49

Justicia aurea Schltdl. 
syn. Jacobinia aurea 
)Schltdl.( Hiern

Justicia flava 
)alba, rosea(

יוסטיציה צבעים 
שונים

לא נצפתה 
בגינות העיר 

הלבנה, כנראה 
הייתה נפוצה 

בעבר



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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היביסקוס קבוצת שיחים ממשפחת החלמיתיים. ההיביסקוס הסיני הוא הסוג הנפוץ והוותיק ביותר כגדר חיה חזיתית בעיר הלבנה. לרב בעל פרח אדום ופשוט, לפעמים צורות בעלות פרח מלא וצבעים 
שונים )ורוד, לבן, שמפניה(. ההיביסקוס השסוע והדבוקית המעוצה נכנסו לגנון באמצע שנות הארבעים. בעוד השימוש בדבוקית מעוצה כגדר חיה חזיתית וצדדית הפך לנפוץ, השימוש בהיביסקוס שסוע 

היה נדיר יותר בעבר, בשנים האחרונות הוא הפך שוב לאופנתי.

נצפה היום 
בעיקר כגדר 

חיה, אבל נוכח 
גם כשיח בודד. 
נפוץ מאד בעיר 

הלבנה.

ירוק תמיד, 
פרחים אדומים 

ברב ימות 
השנה\ פורח 
בשפע בפרח 

גדול בצבע 
אדום, במשך כל 

הקיץ, מתאים 
לכל קרקע\ 

יש עם פרחים 
מלאים ועם 
ריקים\ אחד 

השיחים היפים 
ביותר. עליו 

גדולים, חלקים 
ומשוננים וצבעם 

ירוק כהה רענן 
ויפה. פרחיו-

פעמונים גדולים 
אדומים. יש 

והפרחים ריקים 
ויש מין שפרחיו 

מלאים. הפריחה 
נמשכת כל ימות 
השנה, גדל מהר 
מאד בכל אזורי 

הארץ. ניתן 
לזמירה. נאה 

כבודד, בקבוצה, 
כגדר חיה. 

מהוה קיר גבוה 
פורח תמיד.

שיחים \ צמחי 
נוי: שיחים ובני 

שיח\שיחים לנוי.

 1932-33
 ,1935-36,

.1948 ,1946

1948

מ"י 1932-33, 
מס. 194 & 

195, משתלות 
הק"המ 1935-6 

 ,1935-36
עמ' 33, מ"למ 
1946, טבלה 

ט"ז, קטלוג 
תנובה 1948, 

מס.294.

Hibiscus rosa 
sinensis

Hibiscus rosa 
sinensis

היביסקוס ורד 
סיני

היבסקוס סיני

Hibiscus rosa sinensis L.

Hibiscus rosa sinensis L.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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Malvaviscus arboreus 
Cav.

Hibiscus schizopetalus 
Musk. Hook.

Hibiscus mutabilis L.

מלוהויסקוס עצי 
]דבוקית מעוצה[

היביסקוס חתוך 
פרח

היביסקוס 
משתנה פרח 

ממלא

Malvaviscus

Hibiscus 
schizopetalus

Hibiscus 
mutabilis 
flore pleno

מ"מ 1946, טב' 
י"ז

מ"מ 1946, טב' 
ט"ז

מ"י 1925, מס' 
19

1946

1946

1925

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

אילני סרק 
לשדרות, 

וחורשות ויערות

פורח באדום 
בקיץ.

פורח באדום 

אין תיאור

נפוץ כגדר חיה 
חלופית לגדר 

היביסקוס סיני. 
ניכנסה לאופנה 

באמצע שנות 
הארבעים.

נצפה בעיר 
הלבנה כשתילה 

יחסית חדשה, 
מתחילת המאה 

ה-21. ייתכן 
שהיה נפוץ יותר 

ממה שנצפה 
בעבר.

נחשב לעץ 
קטן או שיח 
גדול, מוערך 

בשל הפריחה 
המשנה את 

צבעה במשך 
יממה. לא נצפה 

בעיר הלבנה, 
כנראה נפוץ 
כשיח פורח 
בודד בגינה 

הקדמית בעבר.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נושא פרחים 
לבנים 

המשתנים 
לורוד\שיח גבוה, 

ירוק תמיד, 
צבע פרחיו 

משתנה, פריחה 
בלבן-אדום.\ 

שיח גדול מאד 
משיר עלים, 

העלים גדולים 
ומשוננים, צבעם 

ירוק בהיר. 
פרחיו גדולים 

וצבעם משתנה 
במשך היום. כל 
פרח חי רק יום 

אחד. הוא נפתח 
בבוקר בצבע 

לבן, במשך 
היום הוא הופך 

ורוד ובערב נובל 
כשצבעו כמעט 

אדום. תופס 
מקום רחב בגן, 

אינו נח לגן 
הקטן.

מ"י -1932
33, מס' 84, 

משתלות 
הק"המ 1935-6 
1935-36, עמ' 

32, מדריך 
למשתלות 

1946, טבלה 
ט"ז, קטלוג 

תנובה 1948, 
מס. 294 

" אילני נוי\צמחי 
נוי: שיחים ובני 

שיח\ שיחים 
לנוי.

 ,1935-36
1948 ,1946

Hibiscus 
mutabilis

היביסקוס 
משתנה

Hibiscus mutabilis L.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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לגרסטרמיה הודית שיח נשיר, בעל פריחה קיצית מרהיבה, גזע צבעוני וצבעי שלכת יפים. היה מאד נפוץ בגינות שנות השלושים, אם כי נפיצות זו אינה תואמת את התצפיות שנערכו במשך הסקר הנוכחי. 
ייתכן כי חלק מהשיחים מתו בשל התקפת קימחון, בעיה שאינה קיימת בקרב הזנים שפותחו לאחרונה. השיח מתאים לגינה הקטנה ולעיצוב על גזע גבוה.

נמצא בגינות 
בתי הדירות 
בעיר הלבנה 

באופן ספוראדי, 
לרוב מעוצב 

על גזע גבוה. 
כנראה היה נפוץ 

בעבר.

שיח יפה מאד, 
פורח בתפרחת 

סגולה. משיר 
עלים.\ פרח 

ורוד-חי, גדול 
ויפה, במשך 
כל הקיץ\יפה 

כשזמור על גזע, 
משיר עלים\

שיח גבוה יפה 
בשל פריחתן 

היפה היוצאת 
מגדר הרגיל. 

במשך רוב ימות 
הקיץ נושא שיח 

זה על ענפים 
ארוכים זקופים 

שרביטיים 
תפרחת וורודה 

או לבנה של 
פרחים זעירים 

גלעיניים 
מסולסלים. 

משיר עלים, גדל 
מהר בכל מקום.

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח\ 

שיחים\ צמחי 
נוי: שיחים ובני 

שיח\

 ,1932-33
1935-

36,1946ת, 
.1948

מ"י -1932
33, מס. 203, 

משתלות 
הק"המ -1935

6, עמ'33, 
מ"למ 1946, 

טב' ט"ז, קטלוג 
תנובה 1948, 

מס. 301.

Lagerstroe-
mia indica

לגרסטרמיה 
הודית

Lagerstroemia indica L.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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לנטנה שיח תדיר ירק בעל פריחה צבעונית, חזק ועמיד לצחיחות, שוחר שמש. היה בשימוש כגדר חיה במרחב חקלאי, לפחות מהתקופה הטמפלרית. בעיר הלבנה נצפה במקומות רבים, בשתילה 
מערובת כשריד בגדרות חיות מסוג אחר. נראה כי נעשה בשיח זה שימוש כגדר חיה, אך בהרבה מקרים היה אילוץ להסרתו נוכח פולשנותו, בעיקר מהזרעה עצמית. מתאים לגדר חיה בגינות גדולות 

מימדים. קיימים מינים וזנים רבים.

צמח וותיק 
בסביבה 

כפרית. צניעות 
דרישותיו, 

חוזקו, מהירות 
הצמיחה 

ומגוון צבעי 
הפריחה הפכו 

אותו לצמח 
נוי מוערך, עד 

שפולשנותו 
גרמה לכך 

שהיה צורך 
להסירו 

מהגינות.

שיח גבוה בעל 
פרחים כתומים, 
פורח כל השנה 

בשפע, נוח 
לזמירה 

)1935-6(

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

 ,1932-33
 ,1935-36

1946 ,1940-1

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

13, מהק"המ 
קטלוג 1935-6, 
עמ' 33, מ"הפ 
1940-1, ללא 
ע., מ"מ 1946 
1946, טב' י"ז, 
תנובה 1948, 
עמ' 50, מס' 

.302

Lantana 
camara

לנטנה ססגונית Lantana camara L., 
Lantana spp.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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לפטוספרמום שיח בעל פריחה דקורטיבית, עמיד לרסס מלוח, מומלץ בקטלוגים לשימוש כגדר חיה. לא נצפה בשימוש זה בעיר הלבנה, ייתכן כי בעבר היה נפוץ בשימוש זה.

לא נצפה בעיר 
הלבנה, ייתכן 
שימש בעבר 

כגדר חיה 
בקירבת חוף.

שיח גבוה, 
דומה להדס, 

בהיר יותר, נוח 
לזמירה, מתאים 

לגדר, משמש 
לחיזוק חול 

בודד\גדל בעיקר 
בחולות. ניתן 

לזמירה בצורות 
שונות. נאה 

גם לגדר חיה. 
צמח עדין בשל 

עליו הזעירים 
שצבעם ירוק 

בהיר, אינו זקוק 
למים הרבה.

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח\ 

שיחים לנוי.

 ,1935-36
.1948 ,1946

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ' 33, מ"מ 
1946, טב' ט"ז, 

קטלוג תנובה 
1948, מס. 

.304

Leptosper-
mum 
laevigatum

לפטוספרמום 
שמאלי

Leptospermum 
laevigatum )Gaertn.( F. 
Muell.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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ליגוסטרום סוג הכולל מינים רבים המשמשים לגדר חיה. תדיר ירק, חזק ועמיד. השימוש הגנני של הליגוסטרום היפני והליגוסטרום המבריק מתועדים החל משנת 1925. על אף זאת, ניצפו באופן 
ספוראדי כגדר חיה צדדית בעיר הלבנה, כנראה חדל להיות אופנתי. הליגוסטרום השכיח נכנס לגנון באמצע שנות הארבעים.

מרכיב גדר 
חיה גבוהה או 
עץ קטן בחצי 
צל. ספוראדי 
היום, כנראה 

נפוץ בעבר. לא 
נצפה כגדר חיה 

קדמית.

מרכיב גדר 
חיה גבוהה או 
עץ קטן בחצי 
צל. ספוראדי 
היום, כנראה 

נפוץ בעבר. לא 
נצפה כגדר חיה 

קדמית.

מרכיב גדר 
חיה גבוהה או 
עץ קטן בחצי 
צל. ספוראדי 
היום, כנראה 

נפוץ בעבר. לא 
נצפה כגדר חיה 

קדמית.

אין תיאור

אין תיאור

עליו מבריקים 
מאד. מתאים 
בתור בודד או 

כגדר.

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

אילני סרק 
לשדרות, 

וחורשות ויערות

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1935- ,1925
1946 ,36

1935- ,1925
1946 ,36

 ,1935-36
1946

מ"י 1925, מס' 
21, משתלות 

הק"המ 1935-6 
עמ' 34, מ"מ 

1946, טב' ט"ז

מ"י 1925, מס' 
21, משתלות 

הק"המ 1935-6 
עמ' 34, מ"מ 

1946, טב' ט"ז

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ' 34, מ"מ 
1946, טב' ט"ז

Ligustrum 
japonicum

Ligustrum 
vulgaris

Ligustrum 
lucidum

ליגוסטר יפני

ליגוסטרום 
שכיח

ליגוסטר בהיר

Ligustrum japonicum 
Thunb.

Ligustrum vulgare L.

Ligustrum lucidum Ait.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

יערה שני סוגים בעלי אופי שונה. היערה היפנית בעלת אופי של שיח ומטפס, נצפתה בגדר חיה צדדית בשילוב צמחיה אחרת. היערה המבריקה, הנכללת בקטלוגים ההיסטוריים, לא נצפתה בגינות העיר 
הלבנה.

נמצא כמטפס 
על סככות ועל 

עצים.

לא נצפה בעיר 
הלבנה

מטפס ריחני 
מאד, הפרחים 
לבנים-צהובים, 

ירוק תמיד

שיח בעלעלים 
קטנים, 

ומבריקים נוח 
לזמירה, מתאים 

לגדר חיה

מטפסים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1935-36

1935-36

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ' 44 

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ' 31 

Lonicera 
japonica

Chamaece-
raus nitida

לוניצרה יפנית 
]יערה יפנית[

שמיצירסוס 
מבריק

Lonicera japonica Thunb.

Lonicera nitida L.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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מיאופורום שיח תדיר ירק, בעל פריחה לבנה ריחנית. בעיר הלבנה נצפה כגדר חיה צדדית ולפעמים כעץ קטן בודד.

נשתל כגדר 
חיה וכעץ בודד. 
ספוראדי בעיר 

הלבנה.

ירוק תמיד, 
עולה יפה גם 

קרוב לים, 
ומשמש להגנת 

הצמחים 
האחרים, טוב 
לגדר חיה וגם 

בתור בודד 
 ,)1932-33(

שיח גבוה, גדל 
בכל קרקע, 

תדירי ירק, נתן 
לזמירה, פורח 
בפרחים לבנים 

כשלג )-1935
6(, מיאופורום 

מנוסר, שיח 
גבוה למדי, 

עליו מוארכים, 
מנוסרים, 

פריחתו לבנה 
נעימה ועדינה, 
תקופתה קצרה 

מאד באביב 
)1948(

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

 ,1932-33
 ,1935-36

1948 ,1946

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

14, מהק"המ 
קטלוג -1935
36, עמ' 34, 

מ"מ 1946 
1946, טב' ט"ז, 

תנובה 1948, 
עמ' 51

Myoporum 
serratum

מיאופורום 
מנוסר

Myoporum tetrandum 
)Labill.(



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

הדס שיח תדיר ירק, בעל פריחה לבנה ועלווה צפופה ריחנית )גדול וקטן עלים(. השימוש שלו כצמח נוי עתיק יומין. בעיר הלבנה נצפה כגדר חיה צדדית ולעיתים רחוקות כגדר חיה בחזית.

נשתל כגדר חיה 
או כעץ שיח 
בודד. כגדר 

חיה הוא מופיע 
באופן ספוראדי 
בגינות הבתים 

האקלקטיים 
ובתי הסגנון 

הבילאומי 
"המקומי 

המוקדם". נדיר 
בגינות הבתים 

על עמודים.

נשתל כגדר חיה 
או כעץ שיח 
בודד. כגדר 

חיה הוא מופיע 
באופן ספוראדי 
בגינות הבתים 

האקלקטיים 
ובתי הסגנון 
הבינלאומי 

"המקומי 
המוקדם". נדיר 
בגינות הבתים 

על עמודים.

שיח גבוה, 
ירוק תמיד, נתן 

לזמירה, יפה 
לגדר ולצורות 

שונות, עליו 
ריחניים.

ניתן לזמירה 
לצורות שונות

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

שיחים לנוי

 ,1935-36
1946

1946

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ' 34, מ"מ 
1946, טב' ט"ז

מ"מ 1946, טב' 
ט"ז

Myrtus 
communis

Myrtus 
Terentinus

הדס מצוי

הדס טרנטיני 
]הדס קטן עלים[

Myrtus communis L.

Myrtus communis L. Var. 
'Tarentina"



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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הרדוף שיח תדיר ירק בעל פריחה צבעונית, מתאים לגדר חיה לא גזומה בגינות גדולות. בעיר הלבנה נצפה כשיח בודד או בשתילה מעורבת בצדדים או בגינה האחורית, לעיתים רחוקות בגדר החזיתית.

נשתל בעיקר 
כשיח בודד 

בגינה הקדמית 
או כגדר חיה 
צדדית. נדיר 

כגדר חיה 
קדמית.

אין תיאור אילני סרק 
לשדרות, 

וחורשות ויערות

1935- ,1925
1946 ,36

מ"י 1925, מס' 
24, משתלות 

הק"המ 1935-6 
עמ' 35, מ"מ 

1946, טב' ט"ז

Nerium 
oleander

Nerium oleander L. הרדוף
)אולאנדר(



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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תבטיה הרדופית שיח דומה להרדוף, בעל עלווה קלילה יותר, פריחה צהובה, ורודה צהובה וכתומה. נצפה כשיח בודד, כחלק מגדר צדדית לא גזומה ובאופן ספוראדי כגדר חיה חזיתית לא גזומה. נפוץ 
בגינות העיר הלבנה.

נשתל לרב 
כעץ בודד, 

נפוץ כגדר חיה 
בפסים הצדדיים 

ובגינות 
מאוחרות יותר.

עץ נותן צל, נתן 
גם לזמירה, 

מתאים לגדר 
חיה. העצה 

טובה לנגרות.

שיחים לנוי 1946 מ"מ 1946, טב' 
ט"ז

Thevetia 
nerifolia

טיביציה 
הרדופית

Thevetia peruviana 
)Pers.( Schum.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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פיטוספורום שני מינים של שיחים תדירי ירק, בעלי פריחה לבנה-צהבהבה ריחנית, עמידים לצחיחות, לחצי צל ולרסס מלוח. הפיטוספורום היפני נפוץ בגינות העיר הלבנה, בצורת גדר חיה גזומה בגינה 
הקדמית, בצורת גדר גבוהה לא גזומה בפסים המגוננים הצדדיים. העיצוב כעץ קטן בודד נדיר יותר, אך קיים. הפיטוספורום נפוץ בעיקר באזורים הקרובים לחוף, ובגינות משנות הארבעים והחמישים, אל 

עף היותו בשימוש הגנני הכללי כבר בשנות העשרים למאה הקודמת. הצורה המגוונת נדירה יותר בעיר הלבנה, כנראה מאוחרת יותר. הפיטסופורום הגלוני, שמימדיו גדולים יותר ועלוותו גדולה יותר, נוכח 
בגינות העיר הלבנה באופן ספוראדי.

מופיע בעיקר 
בפסים 

המגוננים 
הצדדיים או 

האחוריים 
וגם כגדר חיה 
קדמית. נפוץ 

בגינות משנות 
החמישים 
ומאוחרות 

יותר, נדיר יותר 
בגינות קודמות. 

נפוץ בקרבת 
חוף.

נחשב לעץ קטן 
המתאים גם 

ליצירת גדרות. 
נצפה בעיקר 

כגדר חיה 
צדדית. נדיר 

יחסית.

גם בודד יפה, 
גדל גם בצל\
ירוק תמיד, 

פרחים לבנים, 
נותני ריח תפוחי 

זהב. גדל טוב 
בקרבת ים.

שיח גבוה, ירוק 
תמיד, פורח 

לבן, ריחני, נוח 
לזמירה, טוב 

לגדר או בתור 
בודד\מהיר 
גידול, פרח 

לבן וריחו כריח 
יסמין. עולה 

יפה בקרקעות 
שונים. טוב גם 

לגדרות.

אילני סרק 
לשדרות, 

וחורשות ויערות

אילני סרק 
לשדרות, 

וחורשות ויערות

1932- ,1925
 ,1935-36 ,33

1946

1932- ,1925
 ,1935-36 ,33

1946

מ"י 1925, 
מס' 27, מ"1 

1932-33, מס. 
237, משתלות 

הק"המ 1935-6 
עמ' 35, מ"מ 

1946, טב' ט"ז.

מ"י 1925, 
מס' 28, מ"י 

1932-33, מס. 
104, משתלות 

הק"המ 1935-6 
עמ' 35, מ"למ 
1946, טב' ט"ז

Pittosporum 
tobira

Pittosporum 
undulatum

פיטוספורום יפני

פיטוספורם גלוני

Pittosporum tobira Ait.

Pittosporum undulatum 
Vent.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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עפרית שיח תדיר ירק חזק ופולשני, בעל אופי של מטפס. השימוש המקורי בגינות העיר הלבנה היה בעיקר כמטפס, ובשימוש מאוחר יותר כגדר חיה חזיתית וצדדית.

נפוץ בגינות 
העיר הלבנה, 

אך נראה כי 
השימוש העיקרי 

היה כמטפס 
ורק בגינות החל 
משנות השישים 

כגדר חיה.

בן שיח ירוק 
תמיד, פורח 

בפריחה עדינה 
בצבע תכלת כל 

הקיץ, מתאים 
גם בתור מטפס

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1935- ,1925
1946 ,36

מ"י 1925, מס' 
43, מהק"המ 
קטלוג -1935
36, עמ' 35, 

מ"מ 1946, טב' 
ט"ז. 

Plumbago 
capensis

עפרית מהכף "Plumbago auriculata
Lam. syn. Plumbago 
capensis L."



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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פלפלון בכות עץ בגודל בינוני עד גדול, בעל מראה בכותי, עם עלווה אוורירית הנישאת ברוח. היה נפוץ כתחליף לערבה בכותית בסוף המאה ה-19 בשרונה. בעיר הלבנה נצפה כעץ בודד בחזית )נדיר(, 
או בפסים צדדיים המגוננים.

נצפה כעץ 
בודד בגינה 

הקדמית ובעיקר 
לאורך הפסים 

המגוננים 
הצדדיים.

ענפים ירוקים 
תמיד משתפכים 

כלפי מטה\ עץ 
נותן צל ירוק 

תמיד.

עץ נוי, אילני נוי, 
עצים לשדרות 

ויעור, עצים 
לשדרות, לצל 

ולנוי

1932- ,1930
 ,1935-36 ,33

1946

 Pflanzenwelt
 Palästinas

 ,1930, p.32
מ"' 1932-33, 

מס. 120, 
משתלות 

הק"המ -1935
6, עמ' 45, 

מ"למ 1946, 
טב' י"ט 

Schinus 
molle

 ,Pfefferbaum
סכינוס רך, 

פלפל בכות, 
פלפל בכות

Schinus molle L.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

פלפלון דמוי אלה שיח או עץ קטן תדיר ירק בעל עלים מנוצים, דומה לאלת המסטיק. ניטע כעץ בודד בסמוך לגדר הצדדית או כגדר חיה זומה בחזית ובצדדים. נפוץ מאד בעיר הלבנה. פירותיו משמשים 
תחליף לפלפל. מין פולשני.

נשתל כעץ בודד 
בפסי הגינה 

הצדדיים וכגדר 
חיה קדמית 

וצדדית. נפוץ 
מאד

ירוק תמיד, טוב 
לשדרות וגם 

לגדרות. עצתו 
טובה למלאכה 
ומתקיימת זמן 

רב.\עץ נותן צל, 
נתן גם לזמירה, 

מתאים לגדר 
חיה. העצה 

טובה לנגרות\
משמש גם לגדר 

חיה

אילני נוי\עצים 
לשדרות ויעור\

עצים לשדרות, 
לצל ולנוי

 ,1932-33
 ,1935-36

1946

מ"י -1932
33, מס. 121, 

משתלות 
הק"המ -1935

6, עמ' 29, 
מ"למ 1946, 

טב' י"ד

Schinus 
molle

 ,Pfefferbaum
סכינוס רך, 

פלפל בכות, 
פלפל בכות

Schinus molle L.



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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שיחים ממשפחת הביגנוניים: קסיה, דק פרי, ביגנוניה סוגים שונים ממשפחת הביגנוניים )קסיה, טקומה, טקומריה, ביגנוניה, קמפסיס(, שניתן לגדל כגדר חיה או מטפס. נצפו בעיר הלבנה כחלק מהגדר 
החיה הצדדית.

השימוש העיקרי 
הוא כמטפס, 

ספוראדי בעיר 
הלבנה

השימוש העיקרי 
כשיח בודד, 

ספוראדי כגדר 
חיה בגינה 

הקדמית.

נשתל כשיח 
בודד בגינה 

הקדמית. לא 
נצפה כגדר 

חיה, אך ייתכן 
ששימש לכך 

בעבר.

נשתל כשיח 
בודד בגינה 

הקדמית. לא 
נצפה כגדר 

חיה, אך ייתכן 
ששימש לכך 

בעבר.

שיח, גם מטפס, 
משיר עלים

פורח בזהב 
בסוף הקיץ

פריחה בצבע 
זהב בסוף 

הקיץ. ניתנת 
לזמירה בצורות 

שונות.

שיח מתרפס, 
מתאים גם 

למטפס, פורח 
צהוב בשפע, 

ירוק תמיד

שיחים לנוי

שיחים לנוי

שיחים לנוי

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיח

1946

1946

1946

1935-36

מ"מ 1946, טב' 
ט"ו

מ"מ 1946, טב' 
י"ח

מ"מ 1946, טב' 
י"ח

משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ'31 

Tecoma 
radicans

Cassia 
corymbosa

Cassia 
floribunda

Cassia 
foetida

טיקומה שורשית 
]עיקולית[

קסיה 
קורימבוזה

קסיה פורחת 
בשפע

קסיה רבת 
פרחים

Campsis radicans L.

Senna tora )L.( Roxb.

Senna tora )L.( Roxb.

Tecoma x smithii Will. 
Wats



תתפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים
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נספח 3 

נפוץ מאד 
בשימוש 

כגדר חיה, 
החל משנות 

השישים למאה 
הקודמת. לא 

נצפה כשתילה 
מקורית 

מתקופות 
היוותרות העיר 

הלבנה.

פורחת אדום, 
ירוקה תמיד, 
מתאימה גם 

כשיח בודד

מטפסים 1935-36 משתלות 
הק"המ 1935-6 

עמ' 43 

Bignonia 
capensis

ביגנונית כף 
]טקומית הכף[

Tecomaria capensis spp.
capensis
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הסבר תמונה ב' תמונה א'

בוגנוויליה

מימין: גדר חיה מבוגנוויליה בשד' ח"ן 25, פינת השופטים 18. 
תכיפות הגיזום גורמת לאבדן אפקט הפריחה.

משמאל: בוגנוויליה פורחת בקומה שלישית ומכסה את כל הבנין 
ברחוב מאנה 9. )צילומים ע. סגרה, 2014(.

קריסה

מימין: גדר קריסה גדולת פרחים בשד' ח"ן 31 )צילומים ע. סגרה, 
.)2013

משמאל: גדר קריסה פנימית, המלווה את שביל הכניסה, בשד' בן 
גוריון 77 )צילומים ע. סגרה, 2007(.

נספח 3 

דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(

250   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 



הסבר תמונה ב' תמונה א'

מימין: גדר הקריסה ושער פיקוס השדרות ברחוב יוסף אליהו 14. 
הגיזום החזק אינו מאפשר פריחה )צילומים ע. סגרה, 2012(.

משמאל: קריסה כשיח בצימוח חופשי בגינת חובבי ציון 50 פינת 
אהרונוביץ 1 )צילומים ע. סגרה, 2013(.

גדר חיה מקריסה ברחוב יהל"ל 3. חלק מהגדר מלווה את 
התחלת השביל הראשי )צילומים ע. סגרה, 2009(.
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ח 
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דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(
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הסבר תמונה ב' תמונה א'

פיקוס השדרות

גדר חיה גזומה מפיקוס השדרה במבט חיצוני )ימין( ופנימי 
)שמאל( ברחוב נצח ישראל 9 )צילומים ע. סגרה, 2013(.

מימין: גדר חיה, שער גזום ושער גזום למחצה ברחוב בר אילן 13 
)צילומים ע. סגרה, 2013(.

משמאל: שער כניסה גזום וגדר חיה מפיקוס השדרות, שד' בן 
גוריון 81 )צילומים ע. סגרה, 2013(.

נספח 3 

דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(

252   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 



הסבר תמונה ב' תמונה א'

פיקוסי שער שגיזומם נפסק וחזרו לצורת עץ גדול מימדים, שד' 
ח"ן 5 )צילומים ע. סגרה, 2009(.
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דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(
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הסבר תמונה ב' תמונה א'

היביסקוס

מימין: ה. סיני כשיח בצמיחה חפשית שד' ח"ן 8 )צילומים ע. 
סגרה, 2013(.

משמאל: גדר חיה מהיביסקוס בעל פרח וורוד ומלא, שד' בן גוריון 
86 )צילומים ע. סגרה, 2014(.

מימין: היביסקוס סיני כגדר חיה גזומה ברחוב ויזל 19 )צילומים 
ע. סגרה, 2012(.

משמאל: היביסקוס סיני כגדר חיה גזומה ברחוב אחד העם 95. 
הפריחה נעלמת בעקבות הגיזום )צילומים ע. סגרה, 2013(.

נספח 3 

דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(
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נספח 1 



הסבר תמונה ב' תמונה א'

מימין: גדר חיה מהיביסקוס סיני ברחוב מלצ'ט 61 )צילומים ע. 
סגרה, 2013(.

משמאל: שריד גדר חיה מהיביסקוס סיני ברח' שלמה המלך -21
23 )צילומים ע. סגרה, 2012(.

הדס

גדר תוחמת ערוגה מהדס מצוי בגינת בית ביאליק מעידה על 
שימוש בצמח זה בתקופה אקלקטית.
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דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(
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הסבר תמונה ב' תמונה א'

גדר הפרדה צדדית מהדס מצוי גזום ברחוב גורדון 35 )צילומים 
ע. סגרה, 2013(.

הדס מצוי כגדר חיה קידמית ברחוב אחד העם 120 )צילומים ע. 
סגרה, 2013(.

נספח 3 

דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(

256   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 



הסבר תמונה ב' תמונה א'

פיטוספורום

מימין: גדר פיטוספורום יפני ביהל"ל 8, פינת ויזל 5 )צילומים ע. 
סגרה, 2009(.

משמאל: גדר פיטוספורום גבוהה בצימוח חופשי בפילון 3 על 
הגבול עם פילון 1 )צילומים ע. סגרה, 2009(.

מימין: פיטוספורום יפני בגיזום חצי חופשי בגינת אהרונוביץ 4 
פינת לוריא 13. בתמונה הגדר בצד של לוריא 13)צילומים ע. 

סגרה, 2011(.

משמאל: גדר פיטוספורום יפני בגיזום באדם הכהן 20 )צילומים 
ע. סגרה, 2012(.
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דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(
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הסבר תמונה ב' תמונה א'

מימין: גדר פיטוספורום יפני בגיזום מיכאני בבן גוריון 94 )צילומים 
ע. סגרה, 2012(.

משמאל: גדר פיטוספורום יפני בבן גוריון 2, פינת הירקון 170, 
נשתלה בשנות ה-50 למאה הקודמת )צילומים ע. סגרה, 2012(.

פלפלון דמוי אלה

מימין: פלפלון דמוי אלה כחלק מגדר חיה מעורבת, הכוללת 
גם היביסקוס סיני בבן גוריון 70, פינת גור אריה 2 )צילומים ע. 

סגרה, 2013(.

משמאל: פלפלון דמוי אלה כעץ בודד לצידה של גינת ויזל 3 
)צילומים ע. סגרה, 2011(.

נספח 3 

דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(

258   דר' עדה ו. סגרה  |  מערכות כניסה בעיר הלבנה  |  כרך 2 נספח 1

נספח 1 



הסבר תמונה ב' תמונה א'

מימין: פלפלון דמוי אלה כעץ בודד לצידה של גינת מנדלסון 3, 
פינת פילון 1 )צילומים ע. סגרה, 2011(.

משמאל: פלפלון דמוי אלה כעץ בודד בגינת ויזל 21 )צילומים ע. 
סגרה, 2011(.

פלפלון דמוי אלה כעץ בודד לצידה של גינת בלפור 24, פינת עין 
ורד 2 )צילומים ע. סגרה, 2007(.
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דוגמאות מהעיר הלבנה )רשימת עצים קטנים ושיחים עיקריים(
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תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נספח 3 

רשימת צמחי צל 

Acalypha L. נצפתה באופן
ספוראדי בעיר 

הלבנה

אין תיאור צמחי נוי 1925 Acalypha מקוה ישראל אקליפה
1925



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל

Acalypha musaica Hort.

Acalypha wilkesiana Müll. 
Arg.

Acanthus mollis.L

Iresine herbstii Hook. ex 
Lindl. Syn.Achyranthes 
verschaffeltii

נצפתה באופן 
ספוראדי בעיר 

הלבנה

נצפתה באופן 
ספוראדי בעיר 

הלבנה

ספוראדי בעיר 
הלבנה

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 

צמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה. כנראה 
נפוץ בעבר 
באזורי צל.

אין תיאור

אין תיאור

אין תיאור

בעל עלים 
אדומים )-1935
36(; העלים לא 
גדולים, אדומים 
כל ימות השנה, 

אוהב צל.

צמחי נוי \ 
שיחים

צמחי נוי \ 
שיחים

צמחי נוי

צמחי נוי\ צמחי 
בית וגזוגטרה 
עם עלים יפים

1925/1941

1932- /1925
1941 /33

1932-33

1932- /1925
 /1935-36 /33

1948 /1941

Acalypha 
mosaika

Acalypha 
wilkesiana

Acanthus 
mollis

Achyranthes 
verschaffeltii

אקליפה 
מוזאיקה

 

אקליפה שלוש 
גוונית; אקליפה 

וישפלטי 
]אקליפה 

מגוונת[

אקנתוס רך 
]קוציץ רך[

אחירנטס 
ורשפלטי\
אכירנטוס 
]אירסינה 
ססגונית 
'אדומה'[

מקוה ישראל 
1925; משק 

הפועלות 1941

מקוה ישראל 
1925; מקוה 
ישראל -1932
33, עמ' 10 ; 

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

19

מקוה ישראל 
1925; מקוה 
ישראל -1932
33, עמ' 19; 

מהק"ה קטלוג 
 ,1935-36

עמ' 46; משק 
הפועלת 1941; 

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 65.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נספח 3 

רשימת צמחי צל 

ספוראדי בעיר 
הלבנה, בסמוך 

לבריכות או 
מזרקות.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 
קצרה. נפוץ 

בעבר בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

נצפתה באזורי 
הגינה המוצלים 
)פסים צדדיים( 
ומתחת לקומת 

העמודים.

נצפתה באזורי 
הגינה המוצלים 
)פסים צדדיים( 
ומתחת לקומת 

העמודים.

שיך לשרכים, 
בעל עלעלים 

קטנטנים, יפים 
מאד, צמח עדין 

ויפה )-1935
36(; צמח קטן 

ועדין. עליו רכים 
וענוגים. גדל רק 

בצל )1948(.

פורח באביב 
בתפרחת 

גדולה. אדומה. 
עליו אדומים 

וגמישים.

יפה בגלל עליה 
המשובצים, 

תמיד ירוקה, 
דורשת הגנה 
בחורף, אינה 

סובלת סיד 
)1935-36(

כמו הנ"ל, עליה 
מבריקים יותר 

.)1935-36(

צמחי נוי\ צמחי 
בית וגזוגטרה 
עם עלים יפים

צמחי בית 
פורחים

שיחים\ צמחי 
נוי: שיחים ובני 

שיחים

צמחי נוי: שיחים 
ובני שיחים

Adianthum 
capel-veneris

Amaryllis 
belladonna

Aralia 
cachemirica 
/Aralia 
cachmirica

Aralia 
cordata

שערות שולמית\
שערות נגה

אמריליס יפהפה

ארליה 
קשמירית

ארליה דמוית 
לב

Adiantum capillus veneris 
L.

Amaryllis belladonna L.

Aralia cachemirica Decne.

Aralia cordata Thunb.

 /1932-33
 / 1935-36

1948

1948

 /1932-33
1935-36

1935-36

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

19; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 46; 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 65.

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 61

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

10 ; מהק"ה 
קטלוג -1935

36, עמ' 30

מהק"ה קטלוג 
1935-36, עמ' 

30



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל

נצפתה באזורי 
הגינה המוצלים 
)פסים צדדיים( 
ומתחת לקומת 

העמודים.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה. 

ייתכן והיה נפוץ 
בעבר.

נצפה באזורי 
צל בגינות העיר 

הלבנה

נצפה בהרבה 
גינות, לפעמים 

כגדר חיה 
מטפסת 
בצדדים, 
לפעמים 
בשתילה 
מעורבת.

אין תיאור

אין תיאור

אין תיאור

בעל עלים 
מורכבים כאילו 
נוצות דקיקות, 

משמש ירק 
לפרחים, 

דקורטיבי מאד 
בחדר או על 

מרפסת )-1935
36(; ענפים 

ארוכים, נושאים 
עלעלים זעירים, 
ירוקים, רעננים 

.)1948(

ארליה זיבולד 
ארליה זיבולד 

מוזר

אספרגוס שרוע

אספרגוס 
פלקטוס 

]אספרגוס מגלי[

אספרגוס מנוצה 
ננסי\ אספרגוס 

נוצתי

שיחים

צמחי נוי

צמחי בית וסוכה

צמחי נוי\צמחי 
בית\ צמחי בית 

וסוכה\ צמחי 
בית וגזוזטרה 
עם עלים יפים

Aralia 
sieboldii 
& Aralia 
sieboldii 
'Moseri'

Asparagus 
decumbens

Asparagus 
falcatus

Asparagus 
plumosus 
nanus/ 
Asparagus 
plumosus 
nana

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

10

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 46; 

משק הפועלות 
1941; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 65.

1932-33

1932-33

1941

1932-
 /33/1935-36

1948 /1941

Fatsia japonica )Thunb.( 
Decne. & Planch.

Asparagus declinatus L.

Asparagus falcatus )L.( 
Druce

Asparagus setaceus 
)Kunth( Jessop syn. 
Asparagus plumosus 
Baker



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל 

נצפה בהרבה 
גינות, לפעמים 

כגדר חיה 
מטפסת 
בצדדים, 
לפעמים 
בשתילה 
מעורבת.

נצפה באזורי 
צל בגינות העיר 

הלבנה

נצפה בהרבה 
גינות, לפעמים 

כגדר חיה 
מטפסת 
בצדדים, 
לפעמים 
בשתילה 
מעורבת.

נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 

תחת קומת 
העמודים או 
בפסי הגינה 

הצדדיים

בעל עלים 
מורכבים כאילו 

נוצות יותר 
עבות, משמש 

ירק לפרחים

אין תיאור

בעל עלים יותר 
גסים, משמש 
ירק לפרחים 
 \)1935-36(

כמו הנ"ל, חזק 
יותר )1948(

צמח בעל עלים 
ארוכים מאד 

ורחבים )-1935
36(; עלים 

רחבים וארוכים 
מתנוססים 

מתוך השורש. 
דיקורטיבי מאד 

.)1948(

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 46; 

משק הפועלות 
1941

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 46; 

משק הפועלות 
1941; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 65.

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 46; 

משק הפועלות 
1941; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 65.

צמחי נוי\צמחי 
בית\ צמחי בית 

וסוכה

צמחי בית וסוכה

צמחי נוי\צמחי 
בית\ צמחי בית 

וסוכה\ צמחי 
בית וגזוזטרה 
עם עלים יפים

צמחי נוי\ צמחי 
בית \ צמחי בית 

וסוכה\ צמחי 
בית וגזוזטרה 
עם עלים יפים

Asparagus 
plumosus 
robustus/
Asparagus 
plumosus 
robusta

Asparagus 
scandens 
deflexus

Asparagus 
sprengeri

Aspidistria 
elatior

אספרגוס מנוצה 
חסון \ אספרגוס 

מנוצה חזק 

אספרגוס 
סקנדנס

אספרגוס 
ספרנגרי גם 

אספרגוס 
שפרנגרי 

]אספרגוס 
צפוף פרחים 

'שפרנגרי'[.

אספידיסטריה\
אספידיסטריה 

הרוממה\ 
אספידיסטריה 

נישאת

1932-
 /33/1935-36

1941

1941

1932-
 /33/1935-36

1948 /1941

 / 1932-33
 /1935-36

.1948 /1941

Asparagus setaceus 
)Kunth( Jessop syn. 
Asparagus plumosus 
Baker

Asparagus scandens 
Thunb. var. deflexus 
Baker, syn. Asparagus 
ramosissimus Baker

Asparagus aethiopicus 
'Sprengeri' syn.Asparagus 
densiflorus 'Sprengeri'

Aspidistria elatior Blume. 
Tijdschr. 



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   265 

 3
ח 

ספ
נ

רשימת צמחי צל

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

העלים בעלי 
נקודות לבנות, 
הפריחה לבנה-
ירוקה )-1935

.)36

אין תיאור

העלים עם כתמי 
מתכת, הפריחה 
לבנבנה )-1935

.)36

העלים על 
גבעולים 

ארוכים, שעירים 
מאד, הפריחה 

קטננטה

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20; מהק"ה 
קטלוג -1935

36, עמ' 46

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20; מהק"ה 
קטלוג -1935

36, עמ' 46

מהק"ה קטלוג 
 ,1935-36

עמ' 46; משק 
הפועלות 1941

צמחי נוי\ צמחי 
בית

צמחי בית וסוכה

צמחי נוי\ צמחי 
בית

צמחי נוי\צמחי 
בית

Begonia 
albo-picta

Begonia 
gracilis

Begonia 
metallica

Begonia 
nelumbifolia

בגוניה נקודה\
בגוניה נקודת 

לבן

בגוניה עדינה

בגוניה מטלית

בגוניה 
נלומביפוליה

Begonia × albopicta 
W.Bull,

Begonia gracilis Kunth.

Begonia metallica

Begonia nelumbifolia

 /1932-33
1935-36

1941

 /1932-33
1935-36

 / 1935-36
1941



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל 

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 

תחת קומת 
העמודים או 
בפסי הגינה 

הצדדיים

העלים גדולים 
ויפים מאד, 

הפריחה ורודה 
.)1935-36(

אין תיאור

בעלת עלים 
קטנים 

ומבריקים, 
פורחת ורוד\ 

כמו הנ"ל 
פורחת לבן 
.)1935-36(

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20; מהק"ה 
קטלוג -1935

36, עמ' 46

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1925; מקוה 
ישראל -1932
33, עמ' 20; 

מהק"ה קטלוג 
 ,1935-36

עמ' 46; משק 
הפועלות 1941

צמחי נוי\צמחי 
בית

צמחי בית וסוכה

צמחי נוי\צמחי 
בית \ צמחי בית 

וסוכה

 /1932-33
1935-36

1941

1925/1932-
 / 33/1935-36

1941

Begonia rex

Begonia 
ricinifolia

Begonia 
semper-
florens/ 
Begonia 
semper-
florens alba/ 
Begonia 
semper-
florens rosae

בגוניה מלכית\
בגוניה המלכה

בגוניה בעלת 
עלי קיקיון

בגוניה פורחת 
תמיד

Begonia rex

Begonia x ricinifolia 
Dietrich

Begonia semperflorens



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 
מאחר ומדובר 

בצמח בעל 
תוחלת חיים 
קצרה. נפוץ 

בעבר בקומת 
העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי באזורי 

צל, כנראה 
היה גם בקומת 

העמודים, 
במידה והושקה.

מינים שונים 
לה לבגוניה. 

כולן צמחי בית 
רצויים בשל 

עליהם ופרחיהם 
הנאים. כולן 

ירוקול תמיד, 
אוהבות צל 

.)1948(

צמח נהדר בשל 
עליו הבולטים 

בשלל צבעיהם 
הנהדרים 

)1948(

צמח בית גבוה 
למדי. עליו 

ארוכים, רכים 
וגדולים. הפרח 
על גבעול ארוך 
מאד, מתנוסס 

מבין העלים. 
צבעו לבן, נשמר 

זמן רב. עונת 
פריחתו-חרף 
ואביב. בקיץ 
נובל ובסתיו 

צמחי בית 
פורחים

צמחי נוי\ צמחי 
בית וגזוזטרה 
עם עלים יפים

צמחי נוי\ צמחי 
בית פורחים

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 61

מקוה ישראל 
 ,1932-33

עמ' 20; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 65.

מקוה ישראל 
 ,1932-33

עמ' 20; משק 
הפועלות 1941; 

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 61.

Begonia var.

Caladium 
bicolor/ 
Caladium 
tricolor

Calla 
aethiopica

מינים שונים של 
בגוניה

קלדיום\ קלדיום 
תלת צבעים

קלה אפריקאית 
גם קלה 
אטיופית

1948

 /1932-33
1948

 /1932-33
 /1941
1948

Begonia L.

Caladium 
bicolor )Aiton( Vent.

Zantedeschia aethiopica 
)L.( Spreng.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל 

נפוץ מאד 
בגינות העיר 

הלבנה

ספוראדי 
בעיר הלבנה, 

כנראה היה 
בעבר בקומת 

העמודים

נפוץ בעציץ גם 
כיום

ספוראדי 
בעיר הלבנה, 

כנראה היה 
בעבר בקומת 

העמודים

מצמיח מחדש 
.)1948(

אין תיאור

צמח בעל 
עלים ארוכים 

ובשרניים, 
פורחת בפרחים 
גדולים ואדומים, 
מתאים גם בגנה 
בצל )1935-36(

צמח בעל עלים 
בצבעים שונים 

)1935-36(

פורח בלבן, 
דומה לחבצלת. 
עונת הפריחה- 

אביב

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

20

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

22; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 46\ 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 61.

מקוה ישראל 
1925; מהק"ה 

קטלוג -1935
36, עמ' 46; 

משק הפועלות 
1941

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 61

צמחי נוי

צמחי נוי\צמחי 
בית

צמחי נוי\צמחי 
בית

צמחי בית 
פורחים

1932-33

 /1932-33
 /1935-36

1948

1932- /1925
 / 1935-36 /33

1941

1948

Chlorophy-
tum elatum

Clivia miniata

Coleus 
hybrida/
Coleus 
verschaffeltii

Crinum 
asiaticum

קלורופיטום 
]ירקה מצויצת[

קליביה\קליויה 
אדומה

קולאוס כילאיים\ 
קולאוס 

ורשפלטיי 

קרינום אסיאתי

Chlorophytum comosum 
)Thunb.( Jacques

Clivia miniata Regel

Coleus blumei Benth. var. 
verschaffeltii )Lem.( Lem.

Crinum asiaticum L.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 
הקדמית, סביר 
להניח כי בעבר 

נשתל בקומת 
העמודים

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 
הקדמית, סביר 
להניח כי בעבר 
נישתל בקומת 

העמודים

`
נצפה בגינות 
העיר הלבנה.

מתאים גם 
לגינה הקדמית 

ולשוליים 
החיצוניים 

בקומה"ע )חצי 
צל(

נצפה בגינות 
העיר הלבנה.

מתאים גם 
לגינה הקדמית 

ולשוליים 
החיצוניים 

בקומה"ע )חצי 
צל(

העלים דמויי 
נוצה, צמח 

בית יפה מאד 
 ;)1932-33(
דומה לדקל, 

בטעות משתייך 
לדקלים )-1935

 ,)35

צמח יפה מאד- 
קביצת עלעלים 
צרים על גבעול 

ארך מאד 
.)1935-36(

עץ בעל 
עלים ארוכים 

ובשרניים 
.)1935-36(

כמו הנ"ל 
.)1935-36(

אין תיאור

דקלים וצמחי 
נוי\ דקלים\ 
צמחי בית 

וסוכה\ צמחי 
בית וגזוזטרה 
עם עלים יפים 

וגם דקלים

צמחי בית \ 
צמחי בית וסוכה

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\צמחים 

לפינת סלעים

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\ צמחי 

בית וסוכה\ 
צמחים לפינת 

סלעים

 /1932-33
 /1935-36

1948 /1941

 /1935-36
1941

1932-
 /33/1935-36
1948 / 1941

1932-
 /33/1935-36
1948 / 1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

24; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 45; 

משק הפועלות 
1941; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 65

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

21; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 47; 

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

21; מהק"ה 
 ,1935-36

עמ' 48; משק 
הפועלות 1941; 

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 57

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

21; מהק"ה 
 ,1935-36

עמ' 48; משק 
הפועלות 1941; 

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 57

Cycas 
revoluta

Cyperus 
alternifolius

Dracaena 
draco

Dracaena 
indivisa

ציקס רבולוטה\ 
סיקס 

 ציפרוס מחליף 
עלים ]גומא 

תרבותי[
 

דרצינת הדרקון 
]דרקונית גדולה[

דרצינה בלתי 
מחולקת 

]דרקונית בלתי 
מחולקת[

Cycas revoluta Thunb.

Cyperus alternifolius L.

Dracaena draco L.

Cordyline indivisa 
)G.Forst.( Steud.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל 

נצפה בגינות 
העיר הלבנה.

מתאים גם 
לגינה הקדמית 

ולשוליים 
החיצוניים 

בקומה"ע )חצי 
צל(

נצפה בגינות 
העיר הלבנה.

מתאים גם 
לגינה הקדמית 

ולשוליים 
החיצוניים 

בקומה"ע )חצי 
צל(

לא נצפה, 
כיון שמדובר 
על צמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

לא נצפה, 
כיון שמדובר 
על צמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

אין תיאור

אין תיאור

אין תיאור

אין תיאור

צמחי נוי

צמחי בית וסוכה

צמחי נוי

צמחי נוי

1932-33

1941

1932-33

1932-33

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

21

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

23

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

22

Dracaena 
indivisa 
Veitchii rubra

Dracaena 
rubra

Gynura 
aurantiaca

Impatiens 
holstii hybr.

דרצנה בלתי 
נפרדת 

]דרקונית ויצ'י[

דרצינה אדומה

גינורה 

אימפטינס 
הולסטי ]בסמת 

הגינה[ 

Cordyline australis cv. 
Sundance?

Cordyline rubra Otto & 
A.Dietr.

Gynura aurantiaca 
)Blume( Sch.Bip. ex DC

Impatiens walleriana 
Hook.f.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   271 

 3
ח 

ספ
נ

רשימת צמחי צל

לא נצפה, 
כיון שמדובר 
על צמח בעל 
תוחלת חיים 

קצרה.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נפוץ בערוגות 
קומת העמודים

אין תיאור

אין תיאור

העלים דמויי 
נוצה, צמח 

בית יפה מאד 
 ;)1932-33(
דומה לדקל, 

בטעות משתייך 
לדקלים )-1935

 ,)35

צמח מעניין 
בשל עליו 
הגדולים, 
העוריים, 

הקשים וחורים 
גדולים בהם, 

גדל לאט 
)1948(

צמחי נוי

דקלים

דקלים

צמחי נוי\ צמחי 
בית וגזוזטרה 
עם עלים יפים

1932-33

1941

 /1932-33
1941

 /1932-33
1948

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

22

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל, 
 ,1932-33

עמ' 24; משק 
הפועלות 1941

מקוה ישראל 
 ,1932-33

עמ' 22; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 65.

Impatiens 
sultani

Kentia 
Belmoriana

Kentia 
Forsteriana

Monstera 
deliciosa/ 
Philodendron 
mostruosum

אימפטינס 
סולטני ]בסמת 

הגינה[

קנציה 
בלמוריאנה 

]קנציה 
בלמוריאנה[

קנציה 
פורסטריאנה 

]קנטיה 
פורסטר[

מונסטרה 
ערבה\ 

פילודנדרון 
משונה

Impatiens walleriana 
Hook.f.

Howea belmoreana )C. 
Moore & F.Muell.( Becc. 
syn. Kentia belmoreana 
C.Moore & F.Muell.

Howea forsteriana Becc. 
syn. Kentia forsteriana C. 
Moore & F. Muell. 

Monstera deliciosa Liebm.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל 

לא ניצפו 
בשטח, אך היה 
נפוץ מאד בעבר

נפוץ באזורי צל

 

נצפה באזורי צל

נצפה באופן 
ספוראדי 

כצמח אדריכלי 
המהווה מוקד 

חזותי, נדיר 
יחסית לדרקונית 

גדולה

אין תיאור

שרך בעל 
עלים ארוכים, 

מורכבים 
עלעלים 

קטנטנים 
 ;)1935-36(

צמחים נאים, 
עלים להם 

ארוכים, מנוצים, 
כל עלעל משון 

יפה. גדלים בצל 
.)1948(

צמח אדריכלי 
המתאים 

לשתילה בשמש 
או בחצי צל. 
נצפה באופן 

ספוראדי 
בעיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר 
נשתל בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

צמחי נוי

צמחי בית\ צמחי 
בית וסוכה

צמחי בית 
וגזוזטרה עם 

עלים יפים

צמחי בית וסוכה

1932-33

 / 1935-36
1941

1948

1941

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

22

מהק"ה קטלוג 
 ,1935-36

עמ' 46; משק 
הפועלו ת 1941

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 65

משק הפועלות 
1941

Musa 
arnoldiana

Nephrolepis 
bostoniensis

Nephrolepis 
var.

Pandanus 
odoratissima

בננה ארנולדית

נפרולפיס 
בוסטוני ]כלין 

קיפח[

שרכים שונים 
]כליין קיפח וכלין 

הפקעות[

פנדנוס 
אודורוטיסימה 
]פנדנוס ריחני[

Ensete ventricosum 
)Welw.( Cheesman

Nephrolepis exaltata )L.( 
Schott var. bostonioensis

Nephrolepis exaltata 
)L.( Schott, Nephrolepis 
cordifolia )L.( K. Presl

Pandanus fascicularis 
Lam. syn. Pandanus 
odoratissumus L.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   273 

 3
ח 

ספ
נ

רשימת צמחי צל

נצפה באופן 
ספוראדי 

כצמח אדריכלי 
המהווה מוקד 

חזותי, נדיר 
יחסית לדרקונית 

גדולה

נצפה באופן 
ספוראדי 

כצמח אדריכלי 
המהווה מוקד 

חזותי, נדיר 
יחסית לדרקונית 

גדולה

נצפה באופן 
ספוראדי באזורי 

צל

צמח אדריכלי 
המתאים 

לשתילה בשמש 
או בחצי צל. 
נצפה באופן 

ספוראדי 
בעיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר 
נשתל בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

צמח אדריכלי 
המתאים 

לשתילה בשמש 
או בחצי צל. 
נצפה באופן 

ספוראדי 
בעיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר 
נשתל בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

אין תיאור

צמחי בית וסוכה

צמחי בית וסוכה

שיחים

1941

1941

1941

משק הפועלות 
1941

משק הפועלות 
1941

משק הפועלות 
1941

Pandanus 
utilis

Pandanus 
veitchiana

Ruscus 
aculeatus

פנדנוס אוטיליס

פנדנוס ויציאנה 
]פנדנוס ויצ'י[

רוסקוס צהוב 
]עצבונית 

החורש[

Pandanus utilis Bory

Pandanus veitchii 
Hort. Veitch ex Mast. & T.
Moore

Ruscus aculeatus L.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל 

נפוץ באזורי 
צל מתחת 

לקומתהעמודים

נצפה בגינות 
העיר הלבנה 

בגינה הקדמית, 
בפסים 

המגוננים 
הצדדיים 
ובקומת 

העמודים, 
לחלופין עם 

הכידונן התלת 
-פסי והכידונן 

הגלילני.

נצפה בגינות 
העיר הלבנה 

בגינה הקדמית, 
בפסים 

המגוננים 
הצדדיים 
ובקומת 

העמודים, 
לחלופין עם 

הכידונן הציילני 
והכידונן 
הגלילני.

אין תיאור

צמח בעל 
עלים בשרניים; 

מתאים לפנת 
סלעים )-1935

36(; העלים 
בשרניים 
ומנומרים 

)1948(

העלים בשרניים 
ומנומרים 

)1948(

צמחי נוי

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\ 

צמחים לפינת 
סלעים

צמחים לפינת 
סלעים

1932-33

 /1932-33
 /1935-36

1948

1948

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

22

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

23; מהק"ה 
קטלוג -1935
36, עמ' 49; 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 418

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 418

Ruscus 
hypophyllum

Sansevieria 
zeylanica

Sansevieria 
var.

עצבונית 
היפופילום 
]אצבעונית 

גדולת עלים[

סנסויריה 
צילונית ]כידונן 

ציילני[

סנסויריה 
)שונים( ]מיני 
כידונן: כידונן 

תלת-פסי[

Ruscus hypoglossum L. 
syn. Ruscus hypophyllum

Sansevieria zeylanica )L.( 
Willd.

Sansevieria trifasciata 
Prain syn. Sansevieria 
laurentii



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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Sansevieria cylindrica 
Bojer

Strelitzia reginae Aiton.

נצפה בגינות 
העיר הלבנה 

בגינה הקדמית, 
בפסים 

המגוננים 
הצדדיים 
ובקומת 

העמודים, 
לחלופין עם 

הכידונן הציילני 
והכידונן 
הגלילני.

נצפה בפסים 
המגוננים 

הצדדיים ובגינה 
הקדמית. 

ייתכן כי נשתל 
בעבר בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

העלים בשרניים 
ומנומרים 

)1948(

אין תיאור

צמחים לפינת 
סלעים

צמחי בית וסוכה

1948

1941

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 418

משק הפועלות 
1941

Sansevieria 
var.

Strelitzia

סנסויריה 
)שונים(, ]מיני 
כידונן: כידונן 

גלילני[

סטרליציה 
]ציפור גן עדן[



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל 

נצפה בעציצים 
בגינות העיר 

הלבנה וכצמח 
כיסוי שרוע

נצפה בעציצים 
בגינות העיר 

הלבנה וכצמח 
כיסוי שרוע

נצפה בעציצים 
ובערוגות בגינות 

העיר הלבנה 
וכצמח כיסוי 

שרוע

נצפה בעציצים 
ובערוגות בגינות 

העיר הלבנה 
וכצמח כיסוי 

שרוע

צמח נאה 
בשל עליו 

המפוספסים 
פסים ירוקים, 

חומים ואדומים. 
יש גם מין עם 
פסים לבנים. 

גדל מהר מאד 
)1948(

בעל עלים 
ירוקים, גדל 

מהר מאד 
.)1935-36(

בעל עלים בצבע 
אדום-כחול-סגול 

.)1935-36(

אין תיאור

צמחי בית 
וגזוזטרה עם 

עלים יפים

צמחי בית

צמחי בית

צמחי נוי\ צמחי 
בית וסוכה

1948

1935-36

1935-36

 /1932-33
1941

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 65

מהק"ה קטלוג 
1935-36, עמ' 

46

מהק"ה קטלוג 
1935-36, עמ' 

46

מקוה ישראל 
 ,1932-33

עמ' 23; משק 
הפועלות 1941

Tradescantia 
bicolor

Tradescantia 
fluminensis

Tradescantia 
tricolor

Tradescantia 
zebrina

היהודי הנודד

יהודי נודד 

יהודי נודד שלוש 
גווני

יהודי נודד

Tradescantia spathacea 
O.P. Swartz syn. Rhoeo 
spathacea )Sw.( Stearn

Tradescantia fluminensis 
Vell.

Tradescantia spathacea 
O.P. Swartz var. Tricolor

Tradescantia zebrina 
)Schinz( D. R. Hunt



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחי צל

נצפה כצמח 
כיסוי שרוע

נצפה כצמח 
כיסוי שרוע

נצפה כצמח 
כיסוי שרוע

בן שיח הפורח 
במשך כל השנה 

)1935-36(

בן שיח משתרע 
על הקרקע, 
פורח כחול 
)1935-36(

כמו הנ"ל 
פורחת ורוד 
)1935-36(

צמחי נוי:שיחים 
ובני שיחים

צמחי נוי:שיחים 
ובני שיחים

צמחי נוי:שיחים 
ובני שיחים

1932-
33/1935-36

1935-36

 /1932-33
1935-36

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

23; מהק"ה 
קטלוג -1935

36, עמ' 38

מהק"ה קטלוג 
1935-36, עמ' 

38

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

23; מהק"ה 
קטלוג -1935

36, עמ' 38

Vinca maior/ 
Vinca maior 
var. alba

Vinca minor

Vinca rosea/ 
Vinca maior 
var. rosea

וינקה גדולה 
לבנה

וינקה ורודה

וינקה גדולה 

Vinca maior L. 'alba'

Catharanthus rosesus )L.( 
G.Don

Vinca minor L. 



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נצפה בגינות 
קידמיות 
וצדדיות.

נצפה בגינות 
קידמיות 
וצדדיות.

נדיר יותר 
מאגבה 

אמריקאית

צמח נוי בעל 
עלים ארוכים 

מאד ובשרניים, 
שולי העלים 

צהובים, פורחת 
פעם בשנים 

רבות )-1935
36(; צמח 

גבוה וחזק, 
עליו ארוכים 

ובשרניים, שולי 
העלים צהובים 

.)1948(

צמח נוי בעל 
עלים ארוכים 

מאד ובשרניים, 
שולי העלים 

צהובים, פורחת 
פעם בשנים 

רבות )-1935
36(; צמח 
גבוה וחזק 

עליו ארוכים 
ובשרניים, שולי 
העלים צהובים 

.)1948(

כמו הנ"ל, רק 
עליה צרים 

יותר, הצבע 
ירוק כחול 

 1935-36(
ו-1948(

קקטוסים 
וסוקולנטיים \

קקטוסים 
וצמחים 

בשרניים\ 
צמחים לפינת 

סלעים.

קקטוסים 
וסוקולנטיים \

קקטוסים 
וצמחים 

בשרניים\ 
צמחים לפינת 

סלעים.

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

 /1932-33
 /1935-36

1948

 /1932-33
 /1935-36

1948

 /1935-36
1948

מ"י -1932
33, עמ' 25; 

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48; 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 57

מ"י -1932
33, עמ' 25; 

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48; 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 57

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48; 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 57

Agave 
americana

Agave 
americana

Agave 
angustifolia

אגב אמריקאי\
אגבה אמריקנית

אגב אמריקאי\
אגבה אמריקנית

אגבה צרת 
עלים

Agave americana L.

Agave americana L. 
'aureomarginata'

Agave angustifolia L.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נפוץ בגינות 
העיר הלבנה

נפוץ בגינות 
העיר הלבנה

בעיקר צמח 
עציץ, נדיר יותר 

כצמח ערוגה.

צמח בשרני, 
העלים ארוכים 
משוננים, פורח 
אדום, מתאים 
לפינת סלעים 
)1935-35 ו 

.)1948

נמוכה יותר 
מהנ"ל, פורחת 

אדום בהיר יותר 
)1935-36 ו 

)1948

עליו הבשרניים 
דקורטיביים 

מאד, צבעו ירוק 
בהיר, מתאים 
לפינת סלעים 
 .)1935-36(

עליו הבשרניים 
מכוסים נקודות 

חומות. שפת 
העלים משוננת 

.)1948(

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

1935- /1932
1948 /36

1935- /1932
1948 /36

1935- /1932
1948 /36

מ"י -1932
33, עמ' 25; 

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48; 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 57

מ"י -1932
33, עמ' 25; 

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 48;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

מ"י -1932
33, עמ' 

25;משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 48;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

Aloe 
arborescens

Aloe 
commutata

Bryophyllum 
pinnatum

אלוא שיחית

אלוא משתנה

בריופילום נוצתי

Aloe arborescens Mill.
syn. Aloe vera

Aloe x commutata Tod.

Kalanchoe pinnata )Lam.( 
Pers.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נפוצים בגינות 
העיר

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 
הקדמית, נפוץ 
בגינות גדולות 

בעמדה חשופה 
לשמש.

צמחים בעלי 
צורות משונות, 

שלא כדוגמת 
צמחים רגילים. 

כולם גדלים 
לאט, בלי מים.

קקטוס גבוה 
פורח רק בלילה 
בפרח לבן מאד 

.)1935-36(

צמחים לפינת 
סלעים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 57

מ"י -1932
33, עמ' 25; 

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48

1948

 /1932-33
1935-36

Cacti var.

Cereus 
peruvianum

קקטוסים 
)שונים(

קקטוס בעל 
שלוש צלעות

Cereus spp., Opuntia, 
Crassula, etc.

Cereus repandus Haw.
syn. Cereus peruvianus



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

קקטוס דק, 
שעיר ודוקר 
.)1935-36(

צמח נמוך, בעל 
עלים עלעלים 

בשרניים וירוקים 
תמיד, מתאים 
לפינת סלעים 

.)1935-36(

אין תיאור

צמח אדריכלי 
המתאים 

לשתילה בשמש 
או בחצי צל.

מ"י -1932
33, עמ' 25; 

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48

מ"י -1932
33, עמ' 25; 

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 48;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

מ"י 1932-33, 
עמ' 26

משק הפועלות 
1941

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וסוקולנטיים

שיחים

 /1932-33
1935-36

 /1932-33
 /1935-36

1948

1932-33

1941

Cereus 
serpentinus

Crassula/
Crassula var.

Dasylirion 
glaucophy-
llum

Dasylirion 
longifolium

קקטוס נחש

קרסולה דמוית 
איזמל\קרסולה 

)שונים(

דסיליריון

דזיליריון ארוך 
עלים

Peniocereus serpentinus 
)Lag. & Rodr.( N.P. Taylor

Crassula ovata )Mill.( 
Druce

Dasylirion glaucophyllum 
Hook.

Nolina longifolia 
)Karw. ex Schult. 
& Schult.f.( Hemsl.syn. 
Yucca longifolia



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

לא נצפה בגינות 
העיר הלבנה, 

כנראה נפוץ 
בעבר כצמח 

"פינת סלעים"

עץ בעל 
עלים ארוכים 

ובשרניים 
.)1935-36(

כמו הנ"ל 
.)1935-36(

אין תיאור

אין תיאור

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

21; משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48; 
משק הפועלות 
1941; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

21; משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48; 
משק הפועלות 
1941; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

משק הפועלות 
1941

מקוה ישראל 
1925

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\צמחים 

לפינת סלעים

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\ צמחי 

בית וסוכה\ 
צמחים לפינת 

סלעים

צמחי בית וסוכה

צמחי נוי

 /1932-33
 /1935-36

1948 / 1941

 /1932-33
 /1935-36

1948 / 1941

1941

1925

Dracaena 
draco

Dracaena 
indivisa

Dracaena 
rubra

Echiveria

דרצינת הדרקון 
]דרקונית גדולה[

דרצינה בלתי 
מחולקת 

]רקונית בלתי 
מחולקת[

דרצנה אדומה

אחיבריה

Dracaena draco L.

Cordyline indivisa 
)G.Forst.( Steud.

Cordyline rubra Kunth

Echeveria elegans



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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יפה מאד בעציץ. 
בפרחו, הפרחים 

אדומים בחורף 
.)1935-36(

צמח נושא 
ענפים בשרניים 

רכים, קוצים 
ארוכים למדי 
מכסים אותו, 

העלים ירוקים 
רעננים תמיד.

פריחתו 
האדומה נאה 
מאד )1948(.

צמח דומה 
לקקטוס, הגזע 

בשרני, עלעלים 
קטנים, פורח 

אדום, מתאים 
לפינת סלעים 

.)1935-36(

אין תיאור

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נפוץ בגינון התל 
אביבי, פחות 

בגינות בתי 
דירות פרטיים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וסוקולנטיים\

צמחים לפינת 
סלעים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

דקלים

 /1935-36
1948

 /1932-33
1948

1935-36

1941

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 48

מ"י 1932-33, 
עמ' 26; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 49

משק הפועלות 
1941

Epiphyllum 
truncatum

Euphorbia 
candelabrum 
splendens/
Euphorbia 
splendens

Euphorbia 
resinifera

Kentia 
Belmoriana

אפיפילום נמוך

חלבלוב נאה

חלבלוב בעל 
שרף

קנציה 
בלמוריאנה 

]קנציה 
בלמוריאנה[

Schlumbergera truncata 
Lem.syn. Epiphyllum 
truncatum Pfeff.

Euphorbia milii Des. Moul.
syn.Eurphorbia splendens

Euphorbia fulgens Karw.
ex Klotsch?

Howea belmoreana )C. 
Moore & F.Muell.( Becc. 
syn. Kentia belmoreana 
C.Moore & F.Muell.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

העלים דמויי 
נוצה, צמח 

בית יפה מאד 
 ;)1932-33(
דומה לדקל, 

בטעות משתייך 
לדקלים )-1935

 ,)35

צמחים 
משתרעים 

בעליהם 
הבשרניים, 

פרחים 
בצבעים שונים, 

מתאימים 
לחיזוק המדרון 

1935-(
36(; צמחים 
מתפשטים, 

עליהם 
בשרניים, 
פרחיהם 

פתיחים רק 
לאור השמש, 

צבעיהם שונים 
לפי מיניהם 

הרבים )1948(.

אין תיאור

נצפה באופן 
ספוראדי 

בגינות העיר 
הלבנה. כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר בקומת 

העמודים.

נצפה כצמח 
כיסוי בגינות 

העיר, ספוראדי 
בגינות בתי 

הדירות בעיר 
הלבנה, כנראה 

נפוץ יותר 
בעבר.

לא ניצפו 
בשטח, אך 

היה נפוץ 
מאד בעבר, 

כפי שמתועד 
בצילומים.

דקלים

קקטוסים 
וסוקולנטים\

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

צמחי נוי

 /1932-33
1941

 /1932-33
 /1935-36

1948

1932-33

מקוה ישראל, 
 ,1932-33

עמ' 24; משק 
הפועלות 1941

מ"י -1932
33, עמ' 26; 

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 49;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

22

Kentia 
Forsteriana

Mesem-
brianthemum 
var.

Musa 
arnoldiana

קנציה 
פורסטריאנה 

]קנטיה 
פורסטר[

מזמבריאנטימום 
זנים שונים

בננה ארנולדית

Howea forsteriana Becc. 
syn. Kentia forsteriana C. 
Moore & F. Muell. 

Mesembrianthemum 
spp./Lampranthus/
Drosanthemum/
Caprobotus/Dorotheantus

Ensete ventricosum 
)Welw.( Cheesman



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

העיר הלבנה.

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

העיר הלבנה.

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

העיר הלבנה.

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

העיר הלבנה.

אין תיאור 
.)1935-36(

אין תיאור 
.)1935-36(

אין תיאור 
.)1935-36(

צמח אדריכלי 
המתאים 

לשתילה בשמש 
או בחצי צל. 
נצפה באופן 

ספוראדי 
בעיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר 
נשתל בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

צמחי בית וסוכה

 /1935-36
1948

 /1935-36
1948

 /1935-36
1948

1941

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 49;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 49;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 49;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

משק הפועלות 
1941

Opuntia 
inermis

Opuntia 
microdasys

Opuntia tuna

Pandanus 
odoratissima

צבר דחוס 
קוצים

צבר פורח צהוב

צבר פורח 
צהוב-אדום

פנדנוס 
אודורוטיסימה

Opuntia stricta 
Haw.'inermis'

Opuntia microdasys 
)Lehm.(

Opuntia tuna L.

Pandanus fascicularis 
Lam. syn. Pandanus 
odoratissumus L.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נספח 3 

רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

העיר הלבנה.

נמצא באופן 
ספוראדי בגינות 

העיר הלבנה.

נצפה בגינות 
העיר הלבנה 

בגינה הקדמית, 
בפסים 

המגוננים 
הצדדיים 
ובקומת 

העמודים, 
לחלופין עם 

הכידונן הציילני 
והכידונן 
הגלילני.

צמח אדריכלי 
המתאים 

לשתילה בשמש 
או בחצי צל. 
נצפה באופן 

ספוראדי 
בעיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר 
נשתל בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

צמח אדריכלי 
המתאים 

לשתילה בשמש 
או בחצי צל. 
נצפה באופן 

ספוראדי 
בעיר הלבנה. 

ייתכן כי בעבר 
נשתל בשוליים 
החיצוניים של 

קומת העמודים.

העלים בשרניים 
ומנומרים 

)1948(

צמחי בית וסוכה

צמחי בית וסוכה

צמחים לפינת 
סלעים

1941

1941

1948

משק הפועלות 
1941

משק הפועלות 
1941

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 418

Pandanus 
utilis

Pandanus 
veitchiana

Sansevieria 
var.

פנדנוס אוטיליס

פנדנוס ויציאנה

סנסויריה 
)שונים( ]מיני 
כידונן: כידונן 

תלת-פסי[

Pandanus utilis Bory

Pandanus veitchii 
Hort. Veitch ex Mast. & T.
Moore

Sansevieria trifasciata 
Prain syn. Sansevieria 
laurentii



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   287 

 3
ח 

ספ
נ

רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נצפה בגינות 
העיר הלבנה 

בגינה הקדמית, 
בפסים 

המגוננים 
הצדדיים 
ובקומת 

העמודים, 
לחלופין עם 

הכידונן התלת 
-פסי והכידונן 

הגלילני.

נצפה בגינות 
העיר הלבנה 

בגינה הקדמית, 
בפסים 

המגוננים 
הצדדיים 
ובקומת 

העמודים, 
לחלופין עם 

הכידונן הציילני 
והכידונן 
הגלילני.

לא ניצפו 
בשטח, אך 

היה נפוץ מאד 
בעבר.

צמח בעל 
עלים בשרניים; 
מתאים לפינת 
סלעים )-1935

36(; העלים 
בשרניים 
ומנומרים 

)1948(

העלים בשרניים 
ומנומרים 

)1948(

צמח בעל 
עלעלים קטנים, 

פורח בצבעים 
שונים, מתאים 
לפינת סלעים 
 .)1935-36(
צמח יפה עד 

למאד בין סלעים 
ופינות מוצלות. 

העלים מעוגלים 
בשרניים 

ויפים למראה. 

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\ 

צמחים לפינת 
סלעים

צמחים לפינת 
סלעים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

 /1932-33
 /1935-36

1948

1948

 /1935-36
1948

מקוה ישראל 
1932-33, עמ' 

23; משתלות 
הק"המ קטלוג 

 ,1935-36
עמ' 49; קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 418

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 418

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 49; 
קטלוג תנובה 

1948, עמ' 57.

Sansevieria 
zeylanica

Sansevieria 
var.

Saxifraga

סנסויריה 
צילונית ]כידונן 

ציילני[

סנסויריה 
)שונים(, ]מיני 
כידונן: כידונן 

גלילני[

בקעצור

Sansevieria zeylanica )L.( 
Willd.

Sansevieria cylindrica 
Bojer

Saxifraga stolonifera 
Meerb.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נספח 3 

רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 

הקדמית

לא ניצפו 
בשטח, אך 

היה נפוץ מאד 
בעבר.

הפרחים קטנים 
וורודים או 

לבנים. העלים 
צמודים לקרקע 

יוצאים מתוך 
שושרים מעובים 
ויוצרים מושבות 

צפופות. ישנם 
מאות זנים בעלי 
גודל עלים שונה 
וגובה מ-15 עד 
60 ס"מ. אדמת 
סלעים ואדמות 
כבדות )1948(.

אין תיאור 

צמח נמוך, 
מתאים בשביל 
מדרון )-1935

.)36

קקטוסים 
וסוקולנטים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

1932-33

1935-36

מ"י 1932-33, 
עמ' 27.

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 49.

Sedum 
dendroideum

Sedum lydium 
glaucum

אהל

סידום כחול 
מלידיה

Sedum dendroideum 
Moc. & Sesse' ex DC.

Sedum hispanicum L.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 

הקדמית

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 

הקדמית

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 

הקדמית

נצפה באופן 
ספוראדי בגינה 

הקדמית

צמחים הנושאים 
עלים בשרניים, 

צבעם ירוק 
כחול.פרחיהם 

שונים, לפי 
מיניהם, 

נפתחים רק 
באור שמש 

.)1948(

אין תיאור 

צמח בשרני 
נמוך מאד, פורח 

אדום, מתאים 
לפינת סלעים 

.)1935-36(

צמח דומה 
לקקטוס, נמוך, 

פורח בפרח 
דמוי פרפר 

)1935-36 ו 
.)1948

צמחים לפינת 
סלעים

קקטוסים 
וסוקולנטים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

קקטוסים 
וצמחים 
בשרניים

1948

1932-33

1935-36

 /1932-33
 /1935-36

1948

קטלוג תנובה 
1948, עמ' 57.

מ"י 1932-33, 
עמ' 27.

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 49

מ"י -1932
33, עמ' 26; 

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 49;קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

Sedum var.

Sempervivum 
arboreum

Sempervivum 
tectorum

Stapelia 
grandiflora

סדום )שונים(

סמפרויוום 
שיחני

חי-עד מצויר

סטפליה גדולת 
פרחים

Sedum spectabile H. 
Ohba 

Aeonium arboreum )L.(
Webb.& Berthel

Sempervivum tectorum L.

Stapelia flavirostris N.E. 
Br.



תפוצה תיאור הצמח 
במקור

סיווג הצמח 
במקור

שנה מקור/ות שם מדעי 
במקור

שם עברי 
במקור

שם מדעי עדכניתמונה
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נספח 3 

רשימת צמחיה אדריכלית וסוקולנטית

נפוץ בגינות 
העיר הלבנה

נפוץ בגינות 
העיר הלבנה

נפוץ בגינות 
העיר הלבנה

עץ בעל עלים 
דמוי דגן, פורח 

פעם בשנים 
רבות על גבעול 

ארוך )-1935
.)36

כמו הנ"ל, 
העלים צרים 
יותר, הצבע 

ירוק-אפור 
 ;)1935-36(

צמח חזק 
וגס, עם עלים 
ארוכים. פורל 

פעם לשנים 
רבות בתפרחת 

לבנה גבוהה 
.)1948(

אין תיאור

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\צמחים 

לפינת סלעים.

צמחי נוי\
קקטוסים 

וצמחים 
בשרניים\צמחים 

לפינת סלעים.

צמחי נוי

 /1932-33
 /1935-36

1948

 /1932-33
 /1935-36

1948

1932-33

מ"י -1932
33, עמ' 23; 

משתלות 
הק"המ -1935

36, עמ' 49

מ"י -1932
33, עמ' 23; 

משתלות 
הק"המ 

 ,1935-36
עמ' 49:קטלוג 
תנובה 1948, 

עמ' 57

מ"י 1932-33, 
עמ' 23

Yucca aloifolia

Yucca 
angustifolia 
/ Jucca 
angustifolia

Yucca 
filamentosa

יוקה בעלת עלה 
אלוא

יוקה צרת עלים

יוקה חוטנית

Yucca aloifolia L.

Yucca glauca Nutt. Ex 
Frazer

Yucca filamentosa L.
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רשימת עצים ושיחים מומלצים בעת השיקום 

אבליה גדולת פרחים

אדטודה לבנה גם יעקוביניה לבנה

אדר מנוצה

איגניה חד פרחית )פיטנגה(

אקוקנטרה חבשית

אקליפה מוזאיקה

אראוקריה רמה

ארליה דמוית לב

ארליה זיבולד 

ארליה קשמירית

אשכולית

אתרוג

Abelia grandiflora

Justicia adhatoda syn. A. adhatoda 
syn.A. vasica

Acer negundo

Pitango uniflora 

Akokantera abyssinica

Acalypha musaica

Araucaria excelsa

Aralia cordata 

Fatsia japonica

Aralia cashmirica

Citrus × paradisi

Citrus medica

שיח תדיר ירק פורח.

שיח עשבוני פורח. 

שיח או עץ קטן נשיר בעל עלה מורכב מנוצה, 
קיים גם בזנים מגוונים

שיח תדיר ירק המניב פרי נאכל

עץ קטן או שיח גדול תדיר ירק, עמיד לחצי צל, 
הנושא פרי רעיל.

שיח עשבוני עמיד לחצי צל.

עץ מחטני בעל תצליל ייחודי

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

עץ פרי הדר, הנושא פרי.

עץ פרי הדר, הנושא פרי.

כשיח חופשי בשתילה נקודתית. השימוש כגדר 
חיה גזומה אפשרי, אך לא אופייני בעיר הלבנה.

כגינה הקדמית כשיח בצימוח חופשי

כגדר חיה חופשית בפסים המגוננים הצדדיים.

גדר גזומה או חופשית בתנאי חצי צל

כגדר חיה באזורים מוצלים, במידה וניתן 
להבטיח שלא יטעמו מהפרי, ויספקו השקייה 

נאותה. 

כגדר חיה חופשית באזורי חצי צל בגינה 
האחורית או בפסים המגוננים הצדדיים.

כעץ סימון על רקע חזית הבנין, בתנאי הארה 
טובה.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

כשתילה נקודתית בגינה הקדמית ו\ או באזורי 
חצי צל בפסים המגוננים הצדדיים ו\או בגינה 

האחורית.

כשתילה נקודתית בגינה הקדמית ו\ או באזורי 
חצי צל בפסים המגוננים הצדדיים ו\או בגינה 

האחורית.
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רשימת עצים ושיחים מומלצים בעת השיקום 

בודליה דויד

בודליה מלגשית

בוהיניה לבנה

בוהיניה מגוונת

בננה

ברוש גדול פרי צריפי

ברוש מצוי צריפי

גרביליאה חסונה

דבוקית מעוצה

דודונאיה דביקה

דורנטה מצויה

דורנטה מצויה "מגוונת"

דטורה לבנה

Buddleia davidii

Buddleja madagascariensis

Bauhinia variegata 'Alba'

Bauhinia variegata

Musa x paradisiaca

Cupressus macrocarpa 'Pyramidalis'

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'

Grevillea robusta

Malvaviscus arboreus

Dodonea viscosa

Duranta plumierii

Duranta plumierii 'aureo-variegata'

Datura alba

שיח נשיר פורח.

שיח נשיר פורח.

עץ קטן פורח בצבע לבן.

עץ קטן פורח בצבע וורוד.

עשב דמוי עץ המתאים לחצי צל.

עץ מחטני תדיר ירק.

עץ מחטני תדיר ירק.

עץ ממוצא סובטרופי בעל עלווה מנוצה ופריחה 
צהובה-כתומה

שיח בעל פריחה אדומה, דומה להיביסקוס.

שיח תדיר ירק, בעל עלווה צפופה.

שיח בעל עלווה, פריחה ופרי בעלי ערך לנוי.

שיח בעל עלווה, פריחה ופרי בעלי ערך נוי.

שיח עשבוני פורח. רעיל.

כשיח חופשי בשתילה נקודתית בתנאי הארה 
מלאה.

כשיח חופשי בשתילה נקודתית בתנאי הארה 
מלאה.

כעץ בשתילה נקודתית בגינה הקדמית או 
בהצטלבות עם הפסים המגוננים הצדדיים.

כעץ בשתילה נקודתית בגינה הקדמית או 
בהצטלבות עם הפסים המגוננים הצדדיים.

שתילה נקודתית באזורי חצי צל בפסים 
המגוננים הצדדיים או בגינה הקדמית.

כשורה מסמנת גבול, לאורך הגדרות הצדדיים 
והאחוריים, במידה וקיימים תנאי הארה נאותים.

כשורה מסמנת גבול, לאורך הגדרות הצדדיים 
והאחוריים, במידה וקיימים תנאי הארה נאותים.

מתאים ליצירת שדרות או מסכים, כעץ בודד הוא 
יותר נדיר.

כגדר חיה קדמית או צדדית. 

כגדר חיה חשופה לשמש, בעיקר באזורים 
קרובים לחוף.

כגדר חיה קדמית או צדדית או כמטפס.

כגדר חיה קדמית או צדדית או כמטפס.

כשיח חופשי בתנאי הארה מלאה עד צל קל.יש 
להבטיח כי אין סכנה שמישהו יטעם מהעלים.
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דקל וושיגנטוניה חסונה

דקל וושינגטוניה חוטית

דקל קנרי

דקל תמר

הדס מצוי

הדס קטן עלים

היביסקוס משתנה

היביסקוס סיני

היביסקוס שסוע

הרדוף הנחלים

חושחש

טקומית הכף

Washingtonia robusta

Washingtonia filifera

Phoenix canariensis

Phoenix dactylifera

Myrtus communis

Myrtus communis 'Tarentina"

Hibiscus mutabilis

Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus schizopetalus

Nerium oleander

Citrus aurantium

Tecoma capensis

דקל היסטורי.

דקל היסטורי.

דקל היסטורי.

דקל היסטורי.

שיח תדיר ירק בעל עלווה ריחנית.

שיח תדיר ירק בעל עלווה ריחנית.

שיח גדול, בעל פריחה המשנה את צבעה במשך 
יממה. 

שיח בעל פריחה אדומה )גם וורודה, לבנה, 
צהובה(.

שיח בעל פריחה אדומה )גם וורודה, לבנה, 
צהובה(.

שיח תדיר ירק בעל פריחה טרמינלית בצבעים 
שונים.

עץ פרי הדר, הנושא פרי.

שיח עשבוני, תדיר ירק, בעל פריחה טרמינלית 
כתומה.

כעץ סימון בגינה, על רקע קיר חזית הבנין, 
או בזוגות ליד הכניסה בגינות מהתקופה 

האקלקטית.

כעץ סימון בגינה, על רקע קיר חזית הבנין, 
או בזוגות ליד הכניסה בגינות מהתקופה 

האקלקטית.

כעץ סימון בגינה, על רקע קיר חזית הבנין, תוך 
התחשבות במגבלות הגנת הצומח.

כעץ סימון בגינה, על רקע קיר חזית הבנין.

כגדר חיה גזומה בתנאי הארה נאותים.

כגדר חיה גזומה בתנאי הארה נאותים.

כשיח חופשי בשתילה נקודתית בתנאי הארה 
מלאה, או כגדר חיה חופשית גבוהה.

כגדר חיה גזומה וגם כשיח חופשי או עץ קטן 
מעוצב על גזע, בהארה מלאה עד צל קל.

כגדר חיה גזומה וגם לצימוח חופשי, יותר עמיד 
לחצי צל מההיביסקוס הסיני.

כגדר חיה חופשית או בשתילה נקודתית בתנאי 
הארה מלאה. אפשר גם זנים בעלי פרח מלא 

ובצבעים שונים.

כשתילה נקודתית בגינה הקדמית ו\ או באזורי 
חצי צל בפסים המגוננים הצדדיים ו\או בגינה 

האחורית.

כגדר חיה גזומה, כצמח כיסוי או כמטפס, 
בתנאיי הארה מלאה, במידה וניתן להבטיח 

גיזומים תכופים.
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כבן שיח חופשי בגינה הקדמית, בתנאיי הארה 
מלאה.

כבן שיח חופשי בגינה הקדמית, בתנאיי הארה 
מלאה.

כשיח בודד או בזוגות, גם מעוצב על גזע גבוה, 
בתנאיי הארה מלאה בגינה הקדמית. לבחור 

זנים עמידים לקימחון.

כגדר חיה גבוהה חופשית או גזומה, בפסים 
המגוננים והצדדיים או בגינה האחורית, בתנאיי 

חצי צל עד לצל מלא. 

כגדר חיה גבוהה חופשית או גזומה, בפסים 
המגוננים הצדדיים או בגינה האחורית, בתנאיי 

חצי צל עד לצל מלא.

כגדר חיה חופשית או גזומה גבוהה, בפסים 
המגוננים הצדדיים או בגינה האחורית, בתנאיי 

חצי צל עד לצל מלא.

כשתילה נקודתית בגינה הקדמית ו\ או באזורי 
חצי צל בפסים המגוננים הצדדיים ו\או בגינה 

האחורית.

כגדר חיה גזומה, במידה וניתן להבטיח גיזומים 
תכופים.

מומלץ בקרבת חוף.

כגדר חיה, או כשיח בודד חופשי.

כשתילה נקודתית בגינה הקדמית ו\ או באזורי 
חצי צל בפסים המגוננים הצדדיים ו\או בגינה 

האחורית.

יעקוביניה ורודה

יעקוביניה זהובה

לגסטרמיה הודית

ליגוסטרום יפני

ליגוסטרום מצוי

ליגוסטרום סיני

לימון

לנטנה קמרה

לפטוספרמום חלק

מיופורום חד עלים

מנדרינה

Justicia carnea

Justicia aurea

Lagestroemia indica

Ligustrum japonica

Ligustrum vulgaris

Ligustrum sinensis

Citrus lemon

Lantana camara

Leptospermum laevigatum

Myoporum acuminatum

Citrus reticulata

שיח פורח בוורוד.

שיח פורח בצהוב.

שיח נשיר בעל פריחה טרמינלית.

שיח תדיר ירק עמיד לצל.

שיח תדיר ירק עמיד לצל.

שיח תדיר ירק עמיד לצל.

עץ פרי הדר, הנושא פרי.

שיח תדיר ירק, פורח בשפע, מתפשט לצדדים.

שיח בעל פריחה יפה, עמיד לרסס היסטורי.

שיח תדיר ירק, בעל פריחה ריחנית.

עץ פרי הדר. פרי ופריחה ריחנית.
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השתילה אפשרית, אך אינה הכרחית לאיפיון 
שנות השלושים למאה העשרים.

מומלץ לשתילה בקומת העמודים ובאזורים 
מוצלים. 

כגדר חיה, או צמח כיסוי, אך ורק אם ניתן 
להבטיח גיזומים תכופים.

כגדר חופשית בתנאיי חצי צל בפסים המגוננים 
הצדדיים או בגינה האחורית.

כגדר חופשית בתנאיי חצי צל בפסים המגוננים 
הצדדיים או בגינה האחורית.

כגדר חופשית בתנאיי חצי צל בפסים המגוננים 
הצדדיים או בגינה האחורית.

כגדר חופשית בתנאיי חצי צל בפסים המגוננים 
הצדדיים או בגינה האחורית.

כגדר חופשית או גזומה בחזית הגינה ובספים 
המגוננים הצדדיים, מתאים בקרבת חוף.

כעץ שדרה, כגדר חיה וליצירת שער כניסה ירוק 
גזום.

שתילה נקודתית באזורים ייצוגיים בגינה.

כגדר חופשית או גזומה בחזית הגינה ובספים 
המגוננים הצדדיים, מתאים בקרבת חוף.

שתילה נקודתית בחזית או בפסים המגוננים 
הצדדיים.

מקלורה זהובה

מונסטרה יפה

עפרית הכף

עץ השמן

עץ השמן המנוקד

ער אציל

פיטוספורום גלוני

פיטוספורום יפני "מגוון"

פיקוס השדרות

פיטנה לבנה

פיטספורום יפני

פלפלון בכות

Maclura pomifera

Monstera deliciosa

Plumbago capensis

Eleagnus pungens

Eleagnus ebbingei

Laurus nobilis

Pittosporum undulatum

Pittosporum tobira 'variegatum'

Ficus microcarpa

Plumeria acuminata

 
Pittosporum tobira

Schinus mollis

שיח קוצני או עץ קטן, שהיה נפוץ בגינות תחילת 
המאה העשרים כגדר חיה.

צמח בית שהתאים את עצמו לגינה בתנאי צל.

שיח עשבוני תדיר ירק בעל צמיחה מהירה, 
פריחה תכולה.

שיח תדיר ירק.

שיח תדיר ירק.

עץ קטן או שיח תדיר ירק.

שיח תדיר ירק, פריחה ריחנית

שיח תדיר ירק, פריחה ריחנית.

עץ סובטרופי תדיר ירוק, יכול להגיע למימדים 
גדולים.

עץ קטן או שיח גדול, בעל עלווה ופריחה בעלות 
ערך נוי גבוה.

שיח תדיר ירק, פריחה ריחנית.

עץ קטן עד בינוני, בכותי, עלווה ריחנית.
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שתילה נקודתית בחזית או בפסים המגוננים 
הצדדיים. רצוי לשתול זכרים כדי למנוע הזרעה 

עצמית.

שתילה בודדת בשילוב צמחיה נמוכה בשמש 
או בחצי צל, גם שוליים החיצוניים של קומת 

העמודים.

כגדר חיה או כשיח חופשי, באור מלא עד צל קל. 
יש להבטיח השקייה נאותה.

כשיח חופשי באור מלא.

שתילה נקודתית בתנאיי הארה מלאה.

שתילה נקודתית, בגינה הקדמית או בהצטלבות 
עם הפסים המגוננים הצדדיים. תנאיי הארה 

מלאה.

שתילה נקודתית, בגינה הקדמית או בהצטלבות 
עם הפסים המגוננים הצדדיים. תנאיי הארה 

מלאה.

שתילה נקודתית, בגינה הקדמית או בהצטלבות 
עם הפסים המגוננים הצדדיים. תנאיי הארה 

מלאה.

כשתילה נקודתית בגינה הקדמית ו\ או באזורי 
חצי צל בפסים המגוננים הצדדיים ו\או בגינה 

האחורית.

כגדר חיה גזומה, או כמטפס חופשי, בהארה 
מלאה עד צל קל.

באזורי חצי צל עד צל כבד בגינה ובקומת 
העמודים.

פלפלון דמוי אלה

צ'יקס רוולוטה

צסטרום לילי

צסטרום נאה

קטלפה ביגנוניודס

קליסטמון אדום

קליסטמון נאה

קליסטמון ערבתי

קלמנטינה

קלרודנדרון חלק

קנציה בלמוריאנה 

Schinus terebinthifolia

Cycas revoluta

Cestrum nocturnum

Cestrum elegans

Catalpa bignoinoides

Callistemon coccineus

Callistemon citrinus

Callistemon salignus

Citrus clementina

Clerodendron inermis

Howea belmoreana syn. Kentia 
belmoreana 

עץ קטן, תדיר ירק, דומה לאלת המסטיק.

דקל קטן מימדים, דקורטיבי מאד.

שיח תדיר ירק, נכנס לגננות בישראל בסוף 
שנות החמישים למאה הקודמת. פריחה ריחנית 

מאד.

שיח היסטורי הפורח בסגול.

עץ קטן נשיר בעל פריחה מרהיבה.

עץ קטן עד בינוני, בעל פריחה מרהיבה וצמיחה 
בכותית.

עץ קטן עד בינוני, בעל פריחה מרהיבה וצמיחה 
בכותית.

עץ קטן עד בינוני, בעל פריחה מרהיבה וצמיחה 
בכותית.

עץ פרי הדר, פרי ופריחה ריחנית.

שיח תדיר ירק.

דקל קטן מימדים עמיד לחצי עד צל מלא.
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כשיח חופשי בשתילה נקודתית או גדר חיה 
חופשית, בתנאיי הארה מלאה.

עץ קטן או שיח פורח.

שתילה נקודתית בתנאיי הארה מלאה.

כגדר חיה גזומה, כשיח בודד בצימוח חופשי, 
כצמח כיסוי ושרוע. יש לבחור את הזנים 

ההיסטוריים לצורכי שיקום.

כשיח בשתילה נקודתית בגינה הקדמית ובאזורי 
חצי צל בפסים המגוננים הצדדיים ובגינה 

האחורית.

כשיח חופשי, לעיתים נדירות כגדר חיה חופשית 
או חצי-חופשית. תנאיי הארה מלאה. בעיקר 

נפוץ בגינות מהתקופה האקלקטית.

כגדר חיה חופשית או כשיח בודד. תנאיי הארה 
מלאה ושטח גדול מהרגיל בגינה הקדמית 

הנפוצה.

בשתילה בודדת באזורי צל בגינה.

מתאים לחצי צל ולצל מלא, לאורך הגבולות 
הצדדיים, כתחליף לברושים.

מתאים באזורי חצי צל וצל, בקומת העמודים 
ולאורך הפסים המגוננים הצדדיים.

שתילה נקודתית או כגדר חופשית גבוהה, 
בשמש מלאה עד צל קל.

שתילה נקודתית בגינה או לאורך הפסים 
המגוננים הצדדיים בשמש מלאה עד חצי צל.

קסיה סוככנית )סנה(

קסיה רבת פרחים

קסלפיניה יפיפיה

קריסה גדולת פרחים

קתרוסית מרובעת

רימון מצוי

שיח אברהם

שסק יפני

שפלרה מקרינה

שפלרה עצית

תבטיה הרדופית

תות לבן

Cassia corymbosa

Cassia floribunda

Caesalpinia pulcherrima

Carissa grandiflora syn. C. macrocarpa

Citharexylum spinosum

Punica granatum

Vitex agnus-castus

Eriobotrya japonica

Schefflera actinophylla

Schefflera arboricola

Thevetia peruviana

Morus alba

עץ קטן או שיח פורח.

עץ קטן או שיח פורח.

עץ קטן או שיח גדול פורח.

שיח תדיר ירק, בעל פריחה לבנה ריחנית ופרי 
אכיל.

עץ בינוני או שיח תדיר ירק, בעל עלווה גדולה 
ומבריקה, פריחת סתוו-חורף ריחנית.

שיח פורח הנושא פרי.

שיח פורח רחב מימדים.

עץ פרי קטן מימדים, תדיר ירק, עמיד לצל.

שיח תדיר ירק, נכנס לגננות בסוף שנות 
החמישים למאה הקודמת.

שיח תדיר ירק, נכנס לגננות בסוף שנות 
החמישים למאה הקודמת.

שיח תדיר ירק, הנושא פרח טרמינלי צהוב או 
כתום.

עץ היסטורי, נשיר הנושא פרי.
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רשימת עצים ושיחים מומלצים בעת השיקום 

כשיח חופשי בתנאיי הארה מלאה.

שתילה נקודתית בגינה הקדמית ובאזורי חצי צל 
בפסים המגוננים הצדדיים ובגינה האחורית.

תמרינדי הודי

תפוז

Tamarindus indica L. 

Citrus x sinensisc

שיח נשיר פורח.

עץ פרי הדר, הנושא פרי, בעל פריחה ריחנית.
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אברת הנשר

ביצן )אחירנטס( ושפלטי

אמריליס יפהפה

אספלניום הקן

אספלניום שחור

אספרגוס מגלי

אספרגוס מנוצה

אספרגוס שפרנגרי

אספרגוס שרוע

אצבוענית גדולת עלים

אצבעונית החורש

אקליפה מוזאיקה

אקליפה תלת גוונית

ארליה דמוית לב

Pteridium aquilinum

Iresine herbstii 

Amaryllis belladonna
 

Asplenium nidus

Asplenium nigrum

Asparagus falcatus 

Asparagus setaceus syn. A. plumosus 

Asparagus aethiopicus 'Sprengeri' syn. 
A. densiflorus 'Sprengeri'

Asparagus declinatus

Ruscus hypoglossum syn. R. 
hypophyllum

Ruscus aculeatus

Acalypha musaica 

Acalypha wilkesiana 

Aralia cordata 

שרך.

חד או דו-שנתי לחצי צל עד צל מלא.

צמח בצל פורח, עמיד לצל קל.

שרך לחצי עד צל מלא.

שרך לחצי עד צל מלא.

בן שיח תדיר ירק, משתרע או מטפס.עמיד לחצי 
עד לצל מלא.

בן שיח תדיר ירק, משתרע או מטפס. עמיד 
לחצי עד לצל מלא.

בן שיח תדיר ירק, משתרע או מטפס.עמיד לחצי 
עד לצל מלא.

בן שיח תדיר ירק לחצי צל עד צל מלא.

בן שיח תדיר ירק עמיד לחצי עד לצל מלא.

בן שיח תדיר ירק עמיד לחצי עד לצל מלא.

שיח עשבוני עמיד לחצי צל.

שיח עשבוני עמיד לחצי צל.

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

במסלעה בחצי צל או ליד בריכת מים.

באזורים בחצי צל בגינה ובקומת העמודים, 
למרגלות שתילה גבוהה יותר.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

מסלעה בחצי צל או ליד בריכת מים.

מסלעה בחצי צל או ליד בריכת מים.

כגדר חיה צדדית מטפסת, באזורי שתילה בחצי 
צל בגינה ובקומת העמודים.

באזורי שתילה בחצי צל בגינה ובקומת 
העמודים. 

באזורי שתילה בחצי צל בגינה ובקומת 
העמודים.

באזורי שתילה בחצי צל בגינה ובקומת 
העמודים.

באזורי שתילה בחצי ובצל מלא, בעיקר בקומת 
העמודים.

באזורי שתילה בחצי ובצל מלא, בעיקר בקומת 
העמודים.

באזורי חצי צל בגינה האחורית או בפסים 
המגוננים הצדדיים.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

רשימת צמחים מומלצים לשיקום באזורי צל



שימוש מומלץ בגינה המשוקמתסוג צמחשם מדעי שם עברי 

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   301 

 3
ח 

ספ
נ

ארליה זיבולד 

בגוניה נקודה

בגוניה עדינה

בושמת הסולטן

בשמת הגינה

ביגוניה 

ביגוניה מתכתית

ביגוניה רקס

בננה

בננה ארנולדית

גומא תרבותי 

גינורה זהובה

דרקונית בלתי מחולקת

Fatsia japonica

Begonia × albopicta 

Begonia gracilis 

Impatiens x walleriana

Impatiens balsamina

Begonia semperflorens

Begonia metallica

Begonia rex

Musa x paradisiaca

Ensete ventricosum 

Cyperus alternifolius
 

Gynura aurantiaca
 

Cordyline indivisa
 

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

צמח עלווה עשבוני עמיד לחצי עד צל מלא.

צמח עלווה עשבוני עמיד לחצי עד צל מלא.

דו-שנתי עשבוני פורח עמיד לחצי צל.

חד או דו-שנתי פורח עמיד לחצי צל.

עשבוני פורח עמיד לחצי צל.

צמח עלווה עשבוני עמיד לחצי עד צל מלא.

צמח עלווה עשבוני עמיד לחצי עד צל מלא.

עשב דמוי עץ המתאים לחצי צל.

עשב דמוי עץ עמיד לחצי צל.

צמח מים עמיד לצל קל.

צמח עשבוני רב-שנתי עמיד לצל קל.

צמח רב שנתי אדריכלי עמיד לצל קל.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

שתילה נקודתית באזורי חצי צל בפסים 
המגוננים הצדדיים.

שתילה נקודתית באזורי חצי צל בפסים 
המגוננים הצדדיים.

באזורי צל קל בגינה או שוליים החיצוניים בקומת 
העמודים, בקרבת מים.

בערוגות הגזורות בקומת העמודים, או כשתילה 
למרגלות צמחים גבוהים בגינה.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

רשימת צמחים מומלצים לשיקום באזורי צל
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באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

באזורי צל קל בגינה וגם בשמש.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

באזורי חצי בגינה או בקומת העמודים.

באזורי חצי בגינה או בקומת העמודים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

מסלעה בחצי צל או ליד בריכת מים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

באזורי חצי עד צל מלא בגינה או בקומת 
העמודים.

דרקונית ויצ'י

וינקה גדולה

וינקה ורודה

יהודי הנודד

יהודי הנודד תלת גווני

יהודי נודד

יסמין סמבק

ירקה מצויצת 'מפוספסת'

כידונן גלילני

כידונן ציילני

כידונן תלת פסי

כלין קיפח

מגינית גדולה

פילודנדרון משונה

Cordyline australis 

Vinca maior 

Catharantus roseus

Tradescantia zebrina 

Tradescantia spathacea var. Tricolor 
syn. Rhoeo spathacea

Tradescantia fluminensis 

Jasminum sambac

Chlorophytum comosum 'variegatum' 

Sansevieria cylindrica 

Sansevieria zeylanica 

Sansevieria trifasciata syn. S. laurentii

Nephrolepis exaltata ' bostonioensis'

Aspidistria elatior 

Monstera deliciosa 

צמח רב שנתי אדריכלי עמיד לצל קל.

צמח כיסוי, רב שנתי, פורח. עמיד לחצי צל עד 
צל מלא.

דו\רב-שנתי עשבוני פורח, עמיד לצל קל.

צמח עלווה, עשבוני, עמיד לחצי צל.

צמח עלוה עשבוני עמיד לחצי צל.

צמח עלוה עשבוני עמיד לחצי צל.

שיח פורח משתרע\ מטפס עמיד לחצי צל.

צמח עלווה רב שנתי עמיד לחצי צל.

רב שנתי סוקולנטי עמיד לחצי עד צל מלא.

רב שנתי סוקולנטי עמיד לחצי עד צל מלא.

רב שנתי סוקולנטי עמיד לחצי עד צל מלא.

שרך

צמח עלווה רב שנתי העמיד לחצי עד צל מלא.

צמח עלווה רב שנתי העמיד לחצי עד צל מלא.

רשימת צמחים מומלצים לשיקום באזורי צל
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באזורי צל קל בגינה ובשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

באזורי צל קל בגינה ובשולי קומת העמודים. גם 
בעציץ.

באזורי צל קל בגינה ובשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

באזורי חצי צל עד צל מלא בגינה ובקומת 
העמודים.

באזורי חצי צל מלא בגינה או בקומת העמודים.

באזורי חצי צל מלא בגינה או בקומת העמודים.

באזורי חצי צל מלא בגינה או בקומת העמודים.

באזורי חצי צל עד צל מלא בגינה ובקומת 
העמודים.

באזורי חצי צל עד צל מלא בגינה ובקומת 
העמודים.

באזורי צל קל בגינה ובשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

מסלעה בחצי צל או ליד בריכת מים.

מסלעה בחצי צל או ליד בריכת מים.

באזורי חצי צל בגינה, בעיקר לאורך הפסים 
המגוננים הצדדיים.

באזורי חצי צל עד צל מלא בגינה ובקומת 
העמודים.

צ'יקס רבולוטה

קולאוס ורשפלטיי

קוציץ רך

קיסוס מצוי

קלדיום תלת צבעים

קלה אתיופית

קליביה אדומה

קנציה בלמוריאנה 

קנציה פורסטר

קרינום אסיאתי

רב-רגל

שערות שלומית

שפלרה עצית

שפלרה שיחית

Cycas revoluta 

Coleus blumei var. verschaffeltii 

Acanthus mollis 

Hedera helix

Caladium bicolor 

Zantedeschia aethiopica 

Clivia miniata

Howea belmoreana syn. Kentia 
belmoreana 

Howea forsteriana syn. Kentia 
forsteriana 

Crinum asiaticum 

Polypodium vulgare

Adiantum capillus veneris

Brassaia )syn. Schefflera( actinophylla

Schefflera arboricola

דקל קטן מימדים עמיד לצל קל.

צמח עלווה חד עד דו-שנתי עמיד לצל קל.

צמח עלווה רב שנתי עמיד לחצי צל.

צמח עלווה רב שנתי משתרע\מטפס עמיד לחצי 
עד צל מלא.

צמח עלווה רב שנתי עמיד לחצי צל.

צמח עלווה ופריחה רב שנתי עמיד לחצי צל.

בצל פורח עמיד לחצי צל.

דקל קטן מימדים עמיד לחצי עד צל מלא.

דקל קטן מימדים עמיד לחצי עד צל מלא.

בצל פורח עמיד לחצי צל.

שרך.

שרך.

שיח גבוה תדיר ירק עמיד לחצי צל.

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

רשימת צמחים מומלצים לשיקום באזורי צל
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אגבה אמריקאית

אגבה צרת עלים

אלואה )מינים רבים(

אראוקריה רמה

ארליה דמוית לב

ארליה קשמירית

דזיליריון כחול עלים

דטורה לבנה

Agave americana 

Agave angustifolia

Aloe spp.

Araucaria excelsa

Aralia cordata 

Aralia cashmirica

Dasylirion glaucophyllum 

Datura alba syn. Datura metel syn. 
Datura stramoniun
+
Brugmansia arborea 'alba'

צמח בשרני מאד קוצני, עמיד מאד, מתאים 
לתנאי הארה מלאה.

צמח בשרני מאד קוצני, עמיד מאד, מתאים 
לתנאי הארה מלאה.

צמח בשרני עם שפת עלים מעט קוצנית, מתאים 
לתנאי הארה מלאה. יוצר גושים. פריחה צהובה 

או כתומה בחורף.

עץ מחטני בעל תצליל ייחודי

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

שיח תדיר ירק עמיד לחצי צל.

צמח קסרופיט דמוי שיח, בעל הופעה 
"אדריכלית". מתאים לתנאי הארה מלאה.

שיח עשבוני פורח.

מומלץ בגינה קדמית גדולה, לאורך השביל, 
בשוליים החיצוניים של קומת העמודים. ניתן 
להשתמש במינים וזנים שונים מאותו הסוג. 

מומלץ בגינה קדמית גדולה לאורך השביל, 
בשוליים החיצוניים של קומת העמודים. רצוי עם 

יריעת שורשים. ניתן להשתמש במינים וזנים 
שונים מאותו הסוג.

מתאים בגינה הקדמית ובאזורי שמש, גם 
בערוגות מוארכות. קיימים מינים וזנים רבים, 

כולם מתאימים.

כעץ סימון על רקע חזית הבנין, בתנאי הארה 
טובה. ניתן להשתמש גם במיני אראוקריה 

אחרים.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים. ניתן להשתמש במיני ארליה אחרים.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים. ניתן להשתמש במיני ארליה אחרים.

מומלץ לשתילה בגינה הקדמית או באזורים 
שטופי שמש. מתאים כבודד או בשילוב עם 

צמחים "אדריכליים" אחרים.

כשיח חופשי בתנאי תאורה מלאה עד צל קל. 
ניתן להשתמש במיני ברוגמנסיה אחרים. לא 

להשתמש בגינה הנפקדת ע"י ילדים בשל 
רעילות הצמח. היום מסווגים כשני סוגים 

נפרדים. הדטורה הלבנה הקלסית, בעלת פרח 
הפונה כלפי מעלה אינה מומלצת לשתילות 

חדשות בשל פולשנותה. הדטורה העצית 
הלבנה, בעלת פרח גדול )או כפול( הפונה כלפי 

מטה, בעלת ערך נוי רב, אינה פולשנית.

צמחיה "אדריכלית" או בת עלווה יחודית מומלצת לשיקום 



שימוש מומלץ בגינה המשוקמתסוג צמחשם מדעי שם עברי 

עבור עיריית תל אביב- מינהל ההנדסה  |  מחלקת שימור   305 

 3
ח 

ספ
נ

Washingtonia robusta

Washingtonia filifera

Phoenix canariensis

Phoenix dactylifera

Dracaena spp.

Cordyline indivisa 

Dracaena draco

Cordyline australis 

Euphorbia pulcherrima

דקל היסטורי

דקל היסטורי

דקל היסטורי

דקל היסטורי

מיני דרקונית שונים מהדרקונית הגדולה.

צמח רב שנתי אדריכלי עמיד לצל קל.

שיח קסרופיט הדומה ליוקה, עמיד ליובש ולחסר 
טיפול, צמח אדריכלי מובהק.

צמח רב שנתי אדריכלי עמיד לצל קל.

צמח בית שהתאקלם בגינה ויוצר שיח גבוה בעל 
חפים צבעוניים.

כעץ סימון בגינה, על רקע חזית הבנין, או בזוגות 
ליד השער בגינות מהתקופה האקלקטית. 

כעץ סימון בגינה, על רקע חזית הבנין, או בזוגות 
ליד השער בגינות מהתקופה האקלקטית.

כעץ סימון בגינה, על רקע קיר חזית הבנין. 
עד לגמר התקפת חדקונית הדקל האדומה, 
יש להימנע מנטיעת דקלים קנריים חדשים, 

ולהעדיף את התמר או את הוושינגטוניה. אין 
בשום מקרה לשתול דקל קוקוס או דיקסוניה 

בגינה הקדמית.

כעץ סימון בגינה, על רקע קיר חזית הבנין. 
ניתן לטעת מין דקל זה תוך כדי ניטור בפגיעתו 

בחדקונית הדקל האדומה )בינתיים פחות 
מהדקל הקנרי(.

מומלץ שימוש בצמח "אדריכלי", הקיים במגוון 
גדלים וצורות.

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים.ניתן להשתמש במיני קורדילינה 

אחרים.

מומלץ כצמח סימון או בשילוב צמחיה אדריכלית 
אחרת גבוהה. כמאפיין את גינות שנות 

השלושים. 

באזורי חצי צל בגינה או בשולי קומת העמודים 
החיצוניים. 

מתאים בגינה באזורים בעלי תנאי הארה מלאה. 
ניתן להשתמש גם בזני חלבלוב הדור בעלי 
חפים בצבעים שונים, מלבד הצבע העיקרי 

האדום.

דקל וושיגנטוניה חסונה

דקל וושינגטוניה חוטית

דקל קנרי

דקל תמר

דרקונית 

דרקונית בלתי מחולקת

דרקונית גדולה

דרקונית ויצ'י

חלבלוב הדור

צמחיה "אדריכלית" או בת עלווה יחודית מומלצת לשיקום 
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מתאים לגינה הקדמית בתנאיי הארה מלאה 
ובשילוב שיחים אחרים. צמח ייחודי, אין לו 

תחליפים.

באזורי חצי עד צל כבד בגינה או בקומת 
העמודים. ניתן להשתמש בסוגי ומיני יהודי נודד 

אחרים.

מומלץ לשתילה בגינה הקדמית או באזורים 
שטופי שמש. מתאים כבודד או בשילוב עם 

צמחים "אדריכליים" אחרים.

מומלץ לשתילה בגינה הקדמית או באזורים 
שטופי שמש. מתאים כבודד או בשילוב עם 

צמחים "אדריכליים" אחרים.

באזורי חצי עד צל כבד בגינה או בקומת 
העמודים. מומלץ לשתול בכל גינה משוקמת

באזורי חצי עד צל כבד בגינה או בקומת 
העמודים. מומלץ לשתול בכל גינה משוקמת.

באזורי חצי עד צל כבד בגינה או בקומת 
העמודים. מומלץ לשתול בכל גינה משוקמת.

באזורי חצי עד צל כבד בגינה או בקומת 
העמודים. מומלץ לשתול בכל גינה משוקמת.

שתילה נקודתית באזורים ייצוגיים בגינה 
הקדמית. לאיפיון מדויק מומלץ לשתול את 

המין ההיסטורי, בעל הפריחה הלבנה-צהובה. 
במקרים רבים, ניתן להשתמש גם בזנים אחרים.

באזורי חצי עד צל כבד בגינה או בקומת 
העמודים. אפשר להשתמש לחלופין גם 

בפילודנדרון דו-נוצתי, הדומה לו מאד

חלבלוב רותמי

יהודי הנודד תלת גווני

יוקה אלוואית

יוקה מינים שונים

כידונן גלילני

כידונן ציילני

כידונן תלת פסי

מגינית גדולה

פיטנה לבנה

פילודנדרון משונה

Euphorbia tirucalli

Tradescantia spathacea var. Tricolor 
syn. Rhoeo spathacea

Yucca aloifolia

Yucca spp.

Sansevieria cylindrica 

Sansevieria zeylanica 

Sansevieria trifasciata syn. S. laurentii

Aspidistria elatior 

Plumeria acuminata

Monstera deliciosa 

חלבלוב בשרני נפוץ בגינות העיר הלבנה, 
גם אם נכנס לגננות בשנות החמישים למאה 

הקודמת.

צמח עלווה עשבוני עמיד לחצי צל.

הנפוצה בארץ מבין היוקות. צמח קסרופיט דמוי 
שיח, בעל הופעה "אדריכלית". מתאים לתנאי 

הארה מלאה.

צמח קסרופיט דמוי שיח, בעל הופעה 
"אדריכלית". מתאים לתנאי הארה מלאה.

רב שנתי סוקולנטי עמיד לחצי עד צל מלא.

רב שנתי סוקולנטי עמיד לחצי עד צל מלא.

רב שנתי סוקולנטי עמיד לחצי עד צל מלא.

צמח עלווה רב שנתי העמיד לחצי עד צל מלא.

עץ קטן או שיח גדול, בעל עלווה ופריחה בעלות 
ערך נוי גבוה.

צמח עלווה רב שנתי העמיד לחצי עד צל מלא.

צמחיה "אדריכלית" או בת עלווה יחודית מומלצת לשיקום 
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צבר

צ'יקס רבולוטה

צ'ראוס במינים שונים

קוציץ רך

קלה אתיופית

קליביה אדומה

קנה הודית

קקטוס נחש

Opuntia spp.

Cycas revoluta 

Cereus spp.

Acanthus mollis 

Zantedeschia aethiopica 

Clivia miniata

Canna indica

Nyctocereus serpentinus syn.
Peniocereus serpentinus

צבר בזנים שונים וגם בצורה ללא קוצים.

דקל קטן מימדים עמיד לצל קל.

קקטוס עמוד בעל חתך משולש. קוצני.

צמח עלווה רב שנתי עמיד לחצי צל.

צמח עלווה ופריחה רב שנתי עמיד לחצי צל.

בצל פורח עמיד לחצי צל.

צמח עשבוני בגודל של שיח בעל פריחה 
צבעונית ועלווה גדולה ודקורטיבית.

קקטוס קוצני מפותל קטן מימדים.

מתאים לפינת קקטוסים או במסלעה בתנאי 
הארה מלאה או בעציץ. צמח מאפיין, השימוש 

בו מומלץ בצורות הלא קוצניות. 

באזורי צל קל בגינה ובשולי קומת העמודים 
החיצוניים. 

מתאים בגינה הקדמית לאפקט "אדריכלי". 
מומלץ בגינה גדולה או לקבלת אפקט "אדריכלי" 

בשילוב עם עוד צמחים סוקולנטיים.

באזורי צל קל בגינה ובשולי קומת העמודים 
החיצוניים.

באזורי חצי צל כבד בגינה או בקומת העמודים, 
בסביבה לחה.

באזורי חצי צל כבד בגינה או בקומת העמודים. 
חשוב באיפיון ערוגות קומת העמודים להחזרת 

המימד הפורח.

מתאים בגינה באזורים בעלי תנאי הארה מלאה 
עד צל קל מאד. יוצר גושים המתרחבים לרוחב. 

מומלץ לאיפיון מדויק של הגינה ההיסטורית. 
ניתן להשתמש במינים וזנים רבים הקיימים 

בשוק.

מתאים לפינת קקטוסים או במסלעה בתנאיי 
הארה מלאה. או בעציץ. ניתן להחליף בסוגי 

ומיני קקטוס אחרים.

צמחיה "אדריכלית" או בת עלווה יחודית מומלצת לשיקום 
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מרצפות אהרונוביץ 13
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור. דוגמה עם מוטיבים פרחוניים 

בתוך צורות גאומטריות על רקע גריד דמוי אבן בהנחה פראית.
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

רוחב השביל: 9 מרצפות )1.80 מ'(
נצפה ב: אהרונוביץ 13 פ' גליקסון 5, גורדון 33 )דומה(

מרצפות בן גוריון 81
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור. דוגמה בצורת גריד פשוט.

ריצוף מקורי: רק ברחבה בקומת העמודים, בשביל מרצפות טראצו 
פשוטות לא מקוריות )0.20 מ' x 0.20 מ'(.

מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'
רוחב השביל: 7 מרצפות )1.4 מ'(

נצפה ב: רוזנבאום 6.

מרצפות יהל"ל 3
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור, דוגמה גאומטרית על רקע 

מוטיב בהנחה פראית
ריצוף מקורי: שביל הכניסה ורחבת חצר קומת העמודים. ההטבעה 

נעלמה באזורי הדריכה העיקריים. 
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

רוחב השביל: 9 מרצפות )1.8 מ'(
נצפה ב: רחוב יהל"ל 3.

מרצפות פילון 6
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור, דוגמת עלווה ופרחים על רקע 

מוטיב בהנחה פראית.
ריצוף מקורי:בשביל הכניסה, שביל לגרז' ובחצר קומת העמודים.

מחיקה חלקית של ההטבעה באזורי הדריכה העיקריים.
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

רוחב השביל הכניסה: 9+1/2+1/2 )2.0 מ'(
נצפה ב: רחוב פילון 6.
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מרצפות ליברמן 4
מרצפות בטון מוטבעות בצבע צהוב אוקר. דוגמה עם מוטיבים 

פרחוניים וקנוקנות על רקע מוטיב בהנחה פראית.
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

רוחב השביל: 9 מרצפות )1.80 מ'(
נצפה ב: ליברמן 4, יוסף אליהו 5, אדם הכהן 22.

מרצפות יוסף אליהו 15
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור, דוגמה עם הטבעה בצורת 

ריבוע מוסט עם פרח במרכז. 
ריצוף מקורי: ברחבת קומת העמודים, השביל במרצפות טראצו 

פשוטות.
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

רוחב השביל: 7 מרצפות )1.4 מ'(
נצפה ב: יוסף אליהו 15, שד' ח"ן 23, לילנבלום 14.

מרצפות ח"ן 15
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור. דוגמת עלווה על רקע הנחה 

פראית. 
ריצוף מקורי:בשביל הכניסה וברחבת החצר בקומת העמודים. 

ההטבעה נעלמה באזורי הדריכה העיקריים. 
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

רוחב השביל: 9 מרצפות )1.8 מ'(
נצפה ב: שד' ח"ן 15, מנדלסון -3 פ' פילון 1.

מרצפות ח"ן 14
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור. דוגמה גאומטרית, המדמה 

ריצוף אבנים מלבניות. 
ריצוף מקורי:בשביל הכניסה וברחבת החצר בקומת העמודים. 

ההטבעה נימחקה במרבית השטח, למעט שולי השביל.
רוחב השביל: 8 מרצפות )1.6 מ'(

נצפה ב: שד' ח"ן 14.
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מרצפות ח"ן 25
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור. דוגמה דמוית אבן בהנחה 

פראית.
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

רוחב השביל: 4 מרצפות )1.80 מ'(, שביל צדדי לאזור שירות
נצפה ב: שד' ח"ן 25.

מרצפות ח"ן 2
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור, דוגמה גאומטרית משולבת 

במוטיב עלווה על רקע מוטיב בהנחה פראית.
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

ריצוף מקורי: ברחבת קומת העמודים, השביל במרצפות טראצו 
פשוטות.

רוחב השביל: 10 מרצפות )2.0 מ'(
נצפה גם ב: אהרונוביץ -4 פ' לוריא 13, בן גוריון 72, ויזל -7 פ' 

יהל"ל 7, ויזל 8, מנדלסון 1 פ' שפינוזה 24.

מרצפות ח"ן 4
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור. דוגמת עלווה על רקע מוטיב 

דמוי אבן בהנחה פראית.
מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'

ריצוף מקורי:ברחבת החצר בקומת העמודים. ההטבעה נמחקה 
באזורי הדריכה העיקריים. ריצוף משני בטראצו על השביל.

רוחב השביל: 9 מרצפות )1.8 מ'(
נצפה ב: שד' ח"ן 4, בן גוריון 77, ויזל 4, ויזל 10, ויזל 16, ויזל 22.

מרצפות יוסף אליהו 11
מרצפות בטון מוטבעות בצבע אפור. דוגמה גאומטרית.

מימדים: 0.20 מ' x 0.20 מ'
ריצוף מקורי: בשביל וברחבה. חלק מהמרצפות שניזוקו הוחלפו 

במרצפות טראצו.
רוחב השביל: 7 מרצפות )1.4 מ'(.

נצפה ב: יוסף אליהו 11.
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