
 רשימת העצים 

 בקרוב  המיוחדים שלנו  עצי פרי עצי הדר  עצי נוי

 אלון מכלוא 'גולית'  פנסית דו נוצתית 'יונתן'  אגוז מלך אשכולית אדומה  אגון גמיש 

 מילה ירוקת עד 'אפולו'   בוהיניה 'פנינה'  אבוקדו אטיגר  אשכולית לבנה  אגס קלרי 

טרמינליה הודית   אבוקדו האס  כשר  -אתרוג  'אריסטוקרט'  אגס קלרי
 'טורנדו' 

 

מילה ירוקת עד מורכבת   ליצ'י  אתרוג תימני  אדנסוניה )באובב( 
 'פול מון' 

לגרסטרמיה מסדרת  
 : מג'יק

   Magic Crape Myrtles מילה סורית 'ענבל' מנגו מאיה לימון וילה פרנקה  אדר ברגר 

מורכב 'פינק   ברכיכטון פג'ויה  לימון יוריקה  אדר טרוקטום 
 אדרי'

Coral Magic ™ 

 ™ Plum Magic ספיון השעווה 'בורדו'  פקאן  לימון ליים  אדר סורי 

ספיון השעווה 'אילן  רימון מצוי 'וונדרפול'  לימון מתוק  אוג הקופל 
 לוהב'

Purple Magic ™ 

אולמוס בכות )בוקיציה 
 קירחת(

 ™ Ruffled Red Magic בכותית סופורה יפנית  שסק  לימון קוויאר ליים 

אולמוס בכות מעוצב 
 'מטריה' 

 תאנה  לימקווט 
 

Sunset Magic ™ 

אולמוס קטן עלים 
 'רשפים'

 תות אמאוס  פומלה לבנה 
 

Twilight Magic™ 

אורן הגלעין )אורן  
 הסלע( 

 נקבה  –תות לבן  פומלית אדומה 
 

Moolight Magic ™ 

אמיתית )שעועית    אינגה
 הגלידה(

 תות לבן בכות נקבה פומלית לבנה 
 

Lunar Magic ™ 

 תות לבן פקיסטני  קומקווט  איקליפטוס בהיר קליפה 
 

 

איקליפטוס האיים )קשת  
 בענן( 

 תות נצח  קלמונדין 
 

 

 תות שחור שאמי  קלמנטינה אודם איקליפטוס המקור 
 

 

 קלמנטינה אור  איקליפטוס הצווארון 
   

 קלמנטינה מיכל  איקליפטוס טורלי 
   

 תפוז דם  איקליפטוס לימוני 
   

 תפוז טבורי  אלביציה ורודה
   

 תפוז שמוטי  אלביציה צהובה 
   

 אלה אטלנטית 
    

 אלה ארץ ישראלית 
    

 אלה סינית 
    



 אלון ארוך עוקצים 
    

צריפי אלון ארוך עוקצים  
 צר 

    

 אלון הגלעין 
    

 אלון הלבנון 
    

 אלון השעם 
    

 אלון וירג'יניאני 
    

 אלון מצוי 
    

 אלון ערמוני 
    

 אלמוגן הודי 
    

 אלמוגן כרבולתי 
    

 אלמוגן רחב עלים 
    

 אנטרולוביום עגול פרי 
    

 אראוקריה רמה 
    

 ארז הימלאי 
    

 אשל הפרקים 
    

 אשל הפרקים 'זקוף' 
    

 אשל סיני )מאפו( 
    

 בוהיניה ורודה
    

 בוהיניה לבנה 
    

 -בוהיניה סגולה )נטלי( 
בוהיניה בורדו   -תיקון 
 )נטלי( 

    

בוהינייה אדומה 'פנינה' 
 )ללא פרי( 

    

 בולוסנטוס נאה 
    

 בומבקס הודי 
    

 להוסיף  -בישופיה 
    

ברוש הביצות 
 טורי(-טקסודיום דו)

    

 ברוש מצוי 'איטלקי' 
    

 ברוש 'דליה' 
    



 ברוש 'צמד'
    

 ברוש מצוי 'טוטם' 
    

ברוש מצוי 'סנטה  
 קטרינה' 

    

 ברוש מצוי 'שער הגיא' 
    

 ברכיכטון אדרי 
    

 ברכיכטון אוסטרלי 
    

 גוני -ברכיכטון דו
    

 ברכיכטון הסלעים 
    

ברכיכטון מורכב 'פינק  
 אדרי'

    

 ברכיכטון צפצפתי 
    

ברכיכטון צפצפתי  
 מורכב 'עלה קומפור' 

    

 גינקו דו אונתי 
    

 גלדיציה תלת קוצית  
    

 גרווילאה חסונה 
    

דולב אדרי 'יובל' )דולב  
 מערבי( 

    

 דולב מקסיקני 
    

 דולב קליפורני 
    

 דק פרי 'הגר'
    

 פרי מכונף 'אורנג''דק 
    

 הדר החושחש 
    

הובניה מתוקה )עץ 
 הצימוקים היפני( 

    

 הטרומליס קטלבי 
    

 היבסקוס טלייתי 
    

היביסקוס טלייתי  
 'סתריה'

    

 הרפוליה עצית 
    

 זית אירופי 
    

 זלקובה משורית 
    



 חרוב מורכב נקבה 
    

 חרוב מצוי זכר 
    

איפה 'סנטה   טבבויה
 ברברה' 

    

טבבויה איפה מורכבת  
 'סנטה ברברה' 

    

 טקומן סיני )רדרמרכיה(
    

 טרמינליה הודית 
    

טרמנליה הודית  
 'טורנדו' 

    

 ינבוט לבן ללא קוצים 
    

יתרופית תמימה  
 )יתרופה( 

    

כוריזיה בקבוקית 
 צהובה(-)לבנה

    

 הדורה )ורודה(  כוריזיה
    

 כיטלפת טשקנט 
    

 כילופסיס סרגלי 
    

 כליל 'אוונדייל'
    

 כליל בכותי 
    

 כליל החורש 
    

 כליל החורש לבן 
    

 כליל החורש קנדי ירוק 
    

כליל קנדי אדום 'פורסט  
 פנזי' 

    

 כסיית האבוב 
    

 כרבל לביד 
    

 לבנה רפואי 
    

 פטרסון  לגונריית
    

לגרסטרמיה הודית ורוד  
 'מרדי גאסס' 

    

לגרסטרמיה הודית ורוד  
 -לתקן ל  -'פוקסיה' 

לגרסטרמיה הודית  
 פוקסיה 'בזוקה' 

    

לגרסטרמיה הודית  
 לבנה

    



לגרסטרמיה הודית  
 סגולה 'קורדון בלו' 

    

לגוסטרמייה הודית  
 אדומה 'דינמיט' 

    

הודית   לגוסטרמייה
 ורודה 'לילך' 

    

 ליגוסטרום יפני 
    

 ליקווידמבר ליבני 
    

מגלון אפריקאי  
 )הרפיפליום( 

    

 מגנוליה גדולת פרחים 
    

 מוריאה מכבדית 
    

 תיקון  -מיש אפריקני 
    

 -מיש בונגה )גשר הזיו( 
 תיקון 

    

 תיקון  -מיש דרומי 
    

 תיקון  -מיש מערבי 
    

 תיקון  -סיני מיש 
    

מילה אמריקאית 
 )פנסילבנית(

    

 מילה חדת עלים 'רייווד' 
    

 מילה ירוקת עד 
    

מילה ירוקת עד 'פול  
 מון' 

    

 מילה סורית 
    

 מילה סורית 'גן ורדים' 
    

 מילה סורית 'ענבלי' 
    

 מכנף נאה 
    

 מלולייקה ארג'נטיפוליה 
    

מתחילית פעמונית  
 ספטודאה()

    

 סופורה אמריקאית 
    

 סופורה יפנית 
    

 סופורה יפנית בכותית 
    

 סיגלון )ג'קרנדה(
    



 סיסם הודי 
    

 סיסם הודי בכותי 
    

 סיסם הודי כיפתי 
    

 ספיון השעווה 
    

ספיון השעווה 'אילן 
 לוהב'

    

 ספיון השעווה 'בורדו' 
    

 עוזרר אדום )עוזרד( 
    

 ער אציל )עלה דפנה( 
    

ערבת בבל )ערבה  
 להוסיף  -בוכיה( 

    

 פודוקרפוס מגלי 
    

 פודוקרפוס גדול עלים
    

 פונוגמיה מנוצה 
    

 פיטולקה דו ביתית 
    

 פיטוספורום גלוני 
    

 פיקוס בנגלי 
    

 פיקוס בנימינה )בנימיני( 
    

 פיקוס ברטרי 
    

 פיקוס בת שקמה 
    

פיקוס דמוי מגנוליה / 
 מעוקם 

    

 פיקוס השדרות 
    

 פיקוס השקמה 
    

 פיקוס התאנה 
    

 פיקוס חלוד 
    

פיקוס צר עלים 
 להוסיף  -)תאילנדי( 

    

 פיקוס קדוש 
    

פלומריה ריחנית  
 בצבעים )פיטנה(

    

 פלפלון בכותי 
    

 זכר –פלפלון דמוי אלה 
    



 'יונתן'  פנסית דו נוצתית
    

פנסית דו נוצתית  
 )קלורוטריה( 

    

 פררכידנדרון מעוקל 
    

 צאלון נאה 
    

 צייבה בקבוקית 
    

 צייבה הדורה 
    

 צפצפה מכסיפה 
    

צפצפה מקוצעת / 
 קנדית 

    

צפצפה שחורה  
 )איטלקית( 

    

 צפצפת הפרת 
    

קופניון אנקרדי  
 )קופניופסיס( 

    

 קוקולובה ענבית 
    

 קטלב מרינה 
    

 קיגליה מנוצה 
    

 קינמון כסייה
    

 קינמון קמפורי 
    

 קליאנדרה ורודת פרי 
    

 קלסטימון ערבתי 
    

 קלסטימון 'קינגס פארק'
    

 קתרוסית מרובעת 
    

 רימון פרח מלא 
    

 שוטיה קצרת כותרת 
    

שזיף דובדבני שחור  
 )שזיף פיסרדי( 

    

 שזיף פעמוני 
    

 שיזף מצוי 
    

 שיח אברהם ארגמני 
    

 שיח אברהם מצוי 
    

 שיטה סלילנית 
    



 שיטת הנגב
    

 שיטת הנילוס 
    

 שילטית מקומטת 
    

 שלטית אפריקנית 
    

 -שעועית הגלידה 
 למחוק 

    

 שקד מצוי 
    

 צריפי( תות אדום )זן 
    

 זכר –תות לבן 'עומרי' 
    

 תות לבן בכות 
    

תות לבן בכות מעוצב 
 מטריה 

    

 תות לבן דולבני 
    

תות לבן דולבני מעוצב  
 מטריה 

    

 תספזיה צפצפנית 
    

 


