
Pistacia atlanticaאלה אטלנטית                                                           

Anacardiaceae, אלתיים:משפחה

גדל בר בארץ, מצפון אפריקה ועד ההימלאיה:מוצא 

נשיר צבעי שלכת מרהיבים, רחב נוף, עץ גדול:אופי 

עגולה, סגלגלה:צורת צמרת 

חסרת חשיבות גננית:פריחה 

(מרץ)בסוף החורף :עונת פריחה 

בקצות הענפים, אגוזית חד זרעית באשכולות:פרי 

עפץ בצורת אלמוג ורוד משתנה בבגרות לשחור:סימן זיהוי 

מ12-15:גובה כבוגר 

מ12:קוטר כבוגר 

איטי:קצב גידול 

בשנים הראשונות עד להתבססות, חסכונית:השקיה 

בכל הקרקעות כולל מלוחות וגיריות:קרקע 

.כל הארץ כולל הערבה:התאמה גאוגרפית 

עמידות בקור ובחום:עמידות אקלימית 

(לא ממליצה כשדרה)חורשה , צל, קבוצה, בודד:שימושים 



Pistaciaאלה ארץ ישראלית                                                               palaestina

Anacardiaceae, אלתיים:משפחה

צמח חורש, גדל בר בארץ, מזרח הים התיכון:מוצא 

נשיר צבעי שלכת מרהיבים  , רחב נוף, עץ גדול:אופי 

כתומים וצבעי לבלוב–אדומים 

עגולה, סגלגלה:צורת צמרת 

אדמדמה:פריחה 

(אפריל-מרץ )בסוף החורף :עונת פריחה 

בקצות הענפים, אגוזית חד זרעית באשכולות אדומים:פרי 

עפץ בצורת בננה ורוד משתנה בבגרות לשחור:סימן זיהוי 

'מ8-10:גובה כבוגר 

'מ6-8:קוטר כבוגר 

איטי מאד:קצב גידול 

,בשנים הראשונות עד להתבססות, חסכונית:השקיה 

תוספת השקיה בגן תעודד התפתחות יותר מהירה

בכל הקרקעות למעט מלוחות:קרקע 

.כל הארץ כולל הערבה:התאמה גאוגרפית 

בקורעמידות :עמידות אקלימית 

חורשה  , עץ קטן על כמה גזעים, קבוצה, בודד:שימושים 

(לא ממליצה כשדרה)



 Pistacia chinensisאלה סינית                                                                
Anacardiaceae, אלתיים :משפחה

סין:מוצא 

נשיר צבעי שלכת מרהיבים  , רחב נוף, עץ גדול:אופי 

כתומים וצבעי לבלוב–אדומים 

עגולה, סגלגלה:צורת צמרת 

ללא חשיבות גננית:פריחה 

(אפריל-מרץ )בסוף החורף :עונת פריחה 

,  אגוזית חד זרעית באשכולות אדומים:פרי 

בקצות הענפים

'מ8-15:גובה כבוגר 

'מ6-8:קוטר כבוגר 

מהיר–בינוני :קצב גידול 

,  בשנים הראשונות עד להתבססות, חסכונית:השקיה 

תוספת השקיה בגן תעודד התפתחות יותר מהירה

.  למעט בקרקע מלוחה או גירית, ברוב הקרקעות:קרקע 

.עמוקה ומנוקזת היטב, מעדיף קרקע לחה

,  צומח היטב במישור החוף:התאמה גאוגרפית 

.בהר ובהר הגבוה, בשפלה הפנימית

עמידות בקור:עמידות אקלימית 

חורשה, עץ שדרה, קבוצה, בודד:שימושים 



...עוד על עצי האלה 

כלומר ישנם עצי זכר בעלי תפרחות  , ביתי-האלה היא עץ דו

אם נסתכל על  . ועצי נקבה הנושאים פירות, עתירות גרגרי אבקה

.  נוכל לראות שחלקם כחלחלים וחלקם אדומים, ענף נושא פירות

ואילו הפירות  , הפירות המכילים זרע מפותח הם הכחולים

הציפורים האוכלות את הפירות ומפיצות  . האדומים הם עקרים

אולם  , ואוכלות רק את הפירות הכחולים, את הזרעים יודעות זאת

.נמשכות לצבע האדום המשמש רק לפרסומת

התפרחות שלה הן  , אפריל-האלה פורחת בחודשים מרץ

היא  , כלומר. וצבעם אדום, אשכולות צפופים של פרחים זעירים

האלה . פעמים בשנהכמה תורמת צבע אדום לחורש וגם לגינה 

היא  , תיכוני-ישראלית נחשבת למרכיב חשוב בחורש הים-הארץ

אלון  “מלווה את האלון המצוי בחברת הצמחים המפורסמת 

.”ישראלית-מצוי ואלה ארץ

עפץ אלה ארץ ישראליתעפץ אלה אטלנטית



מאיר שלו / צמחים לאומיים 

"הלאומיהפרח"אתלהציגהסיניםמתכווניםהאולימפיאדהשלקראתמתברר.ין'בייגשלהבוטנייםהגניםמןפנייההטבעשמורותרשותאלהגיעהאלהבימים
הכריזה,כאלהלהבחרהטרםשישראלכיוון.שלנוהלאומייםוהעץהפרחמהםלדעתמבקשיםוהם,המשתתפותהמדינותמןאחתכלשל"הלאומיהעץ"ואת

.ציבורימשאלעלהטבעשמורותרשות
.הפרתוצפצפתהנגבשיטת,שקד,החורשכליל,תמר,ישראלית-ארץאלה,קטלב,זית,חרוב,אלון:הםהמועמדיםהעצים

.חצב,החורשאדמונית,חלמונית,דינסמורדבורנית,אחירותם,נרקיס,המכבים-דם,תורמוס,רקפת,כלנית:הםהמועמדיםהפרחים
עצינעשו,שלהםהפראיהעבראףעל,והשקדהזית,התמר.דייןונפוצותמוכרותאינןהפרתוצפצפתהנגבשיטת.מאודהרשימהאתלצמצםאפשרדעתילעניות

חרובין'בבייגהבוטנייםלגניםנשלחוחלילהחסאם.מאודרגישיםהסינים.בעיהישהחרובועם,מדיוצפויגבריהאלון,מדיחתיכיםוהקטלבהחורשכליל.פרי
נטועיםשורשיה.ויפהחסונה,מרשימהגברתהיא.ישראלית-הארץהאלהבעדאני,בקיצור.המדינותשתיביןנתקשלברמהאותםלהפתיעעלולהריח,זכר

.האדמהואלהארץאלעזוקשר,מתלהמתלא,שקטהעשייהמייצגתהיא.מאודעמוק
להןיש,מושגותלא,מרוחקות,יפותהן.המקומיתהפלורהשלהבארביותשלוש,האדמוניתואתהחלמוניתאת,הדבורניתאתכלקודםמעיףהייתיהפרחיםמן

,ענקישיחהוא,פרחבדיוקלאהואהאחירותם.הכלזהאבלנחמדהתורמוס,מדיצפויההכלנית.אותילא,עצמןאתרקמייצגותהן,בקיצור.ציבורביחסיייעוץ
מעדיףאניאבל,לאומיכפרחבבחירתורבישראליהגיוןשישכך,לגמריכמעטלהשמידהצלחנוהנרקיסאת.הזכרוןיוםשלהפרחהואהמכבים-דם.עץכמעט

קשוחיםביצוריםמדובר.אתכםלהטעותהזההעדיןלמראהתניחואלאבל,למראהוצנועיםיפיםשניהם.ואהוביםמוכריםשניהם.החצבואתהרקפתאת
.התפעלותמעוררתלקרקעשצמידותם,בררניםלא,ושרדנים
מצמיחהוא,בקושימתקיימיםהאחריםהצמחיםכשכל,ביותרהיבשהובאדמהביותרהרבבחום,הקיץבסוףדווקא.ולחוףלמדבר,ולהרלעמקמסתגלהחצב
,החרקיםשללבםתשומתעלאחריםבפרחיםלהתחרותיצטרךשלאכדיהזההמאמץאתמשקיעהוא.חכםגםהוא,יפהרקלאוהוא.פרחיםשלזקוףשרביט

.האמיתייםבענייניםעוסקהוא,סיסמאותמפריחולאפוזותעושהלאהוא,בקיצור.צבעעלולוותרבבושםלחסוךלעצמולהרשותיכולהואוכך
השארתשלמדיניותישלשניהם.וגדולותצפופותבחבורותכללבדרךרואיםאנחנואותהוגם,ועדינותקשיחותשלבתערובתניחנההרקפתגם,החצבכמו

ראשמרכינים,מתקמריםהפרחיםאתשנשאוהגבעולים,הרקפתואצל.האדמהבתוךמתרביםובצליורחוקנישאיםלאהחצבזרעי.המשפחהלידהילדים
.האםצמחידעלהזרעיםאתשישמטוכדי,הקרקעאלהפריאתומצמידים
להתבגר,לגדולהצלחתיאם:אומרתהרקפתושלהחצבשלהתפיסה
תמידישלאופקשמעבראומרת,למשל,הסביוןשלכמו,האחרתהתפיסה.טובדימקוםשזהסימן,כאןלגדולשלילילדיםגםכדאי,הזהבמקוםזרעיםולעשות
ואמאאבאאצלנשאריםהילדיםוהחצבהרקפתאצל:המשפחתיתהזויתמןגםזהעללהסתכלאפשר.מהרשיותרכמהלשםלהתעופףוכדאי,מזהטובמקום

.עשריםבגילדירהשעובריםאלהלעומת,חינםוארוחותכביסה,חשמל,ממיםונהניםושתייםארבעיםגילעד
סיסמאותובליפטריוטיותפוזותבלי.כאןוחיכאןשנולדמיאתוייצגושישקפוופרחעץבעדאני.ולעציםלפרחיםנחזורוילדיםהוריםשאעליבלפניאך

פיזרתיאותןבאהבתי.בינוניתואחתגדולהאחת,ענקיתאחת.ישראליות-ארץאלותשלושצומחותלביתיסמוך.מדבראנימיעלבדיוקיודעואני.מתלהמות
די.וליהנותלהתרגשכדיואדמוניותחורשכלילי,סחלביםצריךלא.נפשמשובבהמראה.פורחותהןופתאום-שניםכמהחלפו.רקפותשלזרעיםלמרגלותיהן

.וללבלעיןקרוב,הביתלידאלהשתישלהפשוטביופי


