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 שמות צמחי ארץ ישראל
  

 ***כל הזכויות שמורות לאקדמיה ללשון העברית***
 -חלק ב , ס"תש -חלק א )הרשימה פורסמה בשני חלקים במאגר המונחים של האקדמיה באינטרנט 

 .ובהכנה לדפוס במילון מטעם האקדמיה( ג"תשס
 9111בנובמבר  8, ס"ט במרחשוון תש"במליאת האקדמיה בישיבותיה ביום כרשימת שמות צמחי ארץ ישראל אושרה 

 (.חלק ב) 4002במארס  42, ג"באדר שני תשס' וביום כ( חלק א)

 .את רשימת השמות הכינה הוועדה לשמות צמחי ארץ ישראל של האקדמיה ללשון העברית

, אבינועם דנין, עזריה אלון, מיכאל אבישי, (ח"נר הוועדה עד תש"יו)ל "קלרה חן ז: חבריה. ג"הוועדה כוננה בשנת תשנ

אורי , יהודה פליקס, עוזי פליטמן, מיכה לבנה, (ח"ר הוועדה מקיץ תשנ"יו)מרדכי כסלו , עופר כהן, דוד טלשיר, דוד הלר

 .ישמזכירת הוועדה רונית גד(. ה"עד תשנ)אמנון שפירא , (ט"מתשנ)אלישע קימרון , עמי צרפתי-גד בן, (ט"מתשנ)פרגמן 

זהרי ' ובמגדירים של מFlora Palaestina- (9181-9111 )הוועדה דנה בשמות צמחי הבר של ארץ ישראל שהתפרסמו ב

ההסדרה והקביעה של (. 9181)ם והעשבייה "וברשימת צמחי ישראל בהוצאת רת( 9119)דנין ' פיינברון וא' ושל נ( 9181)

שפרסם רשימה של שמות המשפחות , לפעולת ועד הלשוןשמות הצמחים בתחום האקדמיה ללשון העברית הן המשך 

 .ו"והסוגים בשנת תש

 

 הערות מקדימות

המינים  -בתוך המשפחה . הרשימה מסודרת לפי הסדר הסיסטמתי של המשפחות הנהוג במחקר הבוטני •

 . ת"בי-ף"מסודרים לסוגיהם בסדר האל

האמצעית בכתיב חסר ניקוד לפי כללי  נכתב בעמודה, שם שכתיבו בלא ניקוד שונה. השמות מובאים בניקוד •

 (.הכתיב חסר הניקוד של שם סוג נכתב רק בהיקרות הראשונה שלו ברשימה)האקדמיה ללשון העברית 

. נוספה הערה ובה עיקרי הנימוקים לשינוי השם ולקביעת השם החדש -לשמות שהוועדה החליטה לשנותם  •

 .ת באות אחרי רשימת השמותההערו. כוכבית לצד מספר השם מציינת קיומה של הערה

 .לאחר ההערות בא מפתח הסוגים העבריים •

•  
 

 שרכים

ים יִּ ַבטִּ ַבטְׁ  EQUISETACEAE   שְׁ
דֹול 9 ַבט גָּ ַבטְׁ  Equisetum telmateia   שְׁ
ֵנף 4 ַבט עָּ ַבטְׁ  Equisetum ramosissimum   שְׁ
 

שוֹן ֶעה-לְׁ  OPHIOGLOSSACEAE   ָהֶאפְׁ
שֹון 2 ַטנָּה-לְׁ ֶעה קְׁ  Ophioglossum lusitanicum   ֶאפְׁ
שֹון 2 ֶעה ַרַבת-לְׁ ִלים-ֶאפְׁ  Ophioglossum polyphyllum   עָּ
 

ים יִּ ַרכִּ ַרכְׁ  SINOPTERIDACEAE   שְׁ
ִעים 5 לָּ ַרְך ַהסְׁ ַרכְׁ  Cheilanthes vellea   שְׁ
ִני 1 ַרְך ֵריחָּ ַרכְׁ  Cheilanthes pteridioides   שְׁ

 
ית-ַשֲערוֹת  ADIANTACEAE   ַהּׁשּוַלמִּ

צּויֹות-ַשֲערֹות *1  Adiantum capillus-veneris   שּוַלִמית מְׁ
 

ים יִּ ָרתִּ  PTERIDACEAE   ֶאבְׁ
ה ֲאֻרַכת 8 רָּ ִלים-ֶאבְׁ  Pteris vittata  עלים-ארוכת' א עָּ

 
ים יִּ יתִּ ָרנִּ  HYPOLEPIDECEAE   ֶאבְׁ

ִנית  1 רָּ  Pteridium aquilinum   ַהֶנֶשרֶאבְׁ
 

ים יִּ יתִּ ּפוֹנִּ  GYMNOGRAMMACEAE   ֶחשְׁ
ּפֹוִנית ֲעִדינָּה 90  Anogramma leptophylla   ֶחשְׁ

 
ים יִּ יתִּ  THELYPTERIDACEAE    ַגּפִּ

ה *99   Thelypteris palustris  הביצה' ג ַגִּפית ַהִבצָּ

 
ים יִּ ֵלנִּ ּפְׁ  ASPLENIACEAE   ַאסְׁ
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ּפְׁ  *94 ִלילֵלנֹון ַאסְׁ  Asplenium trichomanes   ַהגָּ
ֵלנֹון 92 ּפְׁ ִקיִקים ַאסְׁ  Asplenium ruta-muraria   ַהנְׁ
ֵלנֹון  92 ּפְׁ ֹחרַאסְׁ  Asplenium onopteris  שחור' א שָּ
ִריִזית ֵאירֹוִּפית 95  Phyllitis scolopendrium   גְׁ
ִריִזית נָָּאה 91  Phyllitis sagittata   גְׁ
פּוִאית 91 ַדנָּה רְׁ  Ceterach officinarum   ַדנְׁ
 

ים יִּ ָיתִּ ָרכִּ  ASPIDIACEAE  שרכייתיים שְׁ
ִכיָּה ֲאשּונָּה 98 רָּ  Dryopteris pallida  שרכייה שְׁ
 
ים   ַרב יִּ לִּ  POLYPODIACEAE   ַרגְׁ
שּוט-ַרב 91  Polypodium cambricum   ֶרֶגל ּפָּ
 

ים יִּ ילִּ סִּ  MARSILEACEAE   ַמרְׁ
הַמרְׁ  40 ִעירָּ יָּה זְׁ  Marsilea minuta   ִסילְׁ
 

ים יִּ ינִּ בִּ  SALVINIACEAE   ַסלְׁ
ה 49 פָּ יָּה צָּ ִבינְׁ  Salvinia natans   ַסלְׁ
 

ים יִּ  AZOLLACEAE    ָאזוֹלִּ
ִכית *44 רָּ  Azolla filiculoides   ָאזֹולָּה שְׁ
 

 חשופי זרע

ים יִּ נִּ  PINACEAE  אורניים  ָארְׁ
ר *42 נֹובָּ  Pinus pinea  אורן ֹאֶרן ַהצְׁ
ַלִים 42 רּושָּ   Pinus halepensis   ֹאֶרן יְׁ
ִאי 45 ִריסָּ  Pinus brutia   ֹאֶרן ַקפְׁ

 

ים יִּ רוֹשִּ  CUPRESSACEAE    בְׁ
צּוי 41 רֹוש מָּ  Cupressus sempervirens   בְׁ
ר ָאֹדם 41 עָּ  Juniperus phoenicea  אדום' ע ַערְׁ
ִזי 48 ר ַארְׁ עָּ  Juniperus oxycedrus   ַערְׁ
רֹוִשיעַ  *41 ר בְׁ עָּ  Juniperus excelsa   רְׁ

ִעיִני 20 ר ַגלְׁ עָּ  Juniperus drupacea   ַערְׁ

 
ים יִּ יָטנִּ בִּ  EPHEDRACEAE   ַשרְׁ

ה 29 בָּ ֲערָּ ִביַטן הָּ  Ephedra ciliata   ַשרְׁ
ֻכנָּף 24 ן מְׁ ִביטָּ  Ephedra alata  מכונף' ש ַשרְׁ
צּוי 22 ן מָּ ִביטָּ  Ephedra foeminea   ַשרְׁ
ִני 22 ן ִריסָּ ִביטָּ  Ephedra aphylla   ַשרְׁ

 
 מכוסי זרע
ים יִּ ָבתִּ  SALICACEAE   ַערְׁ

נֹון 25 בָּ ַבת ַהלְׁ  Salix pedicellata   ַערְׁ
נָּה 21 בָּ ה לְׁ בָּ  Salix alba   ֲערָּ
ה 21 ֻדמָּ ה מְׁ בָּ  Salix pseudosafsaf  מדומה' ע ֲערָּ
ֻחֶדֶדת 28 ה מְׁ בָּ   Salix acmophylla  מחודדת' ע ֲערָּ
לֹוֶשת 21 ַבת שְׁ ִנים-ַערְׁ קָּ ַאבְׁ  Salix triandra   הָּ
ת 20 רָּ ַפת ַהּפְׁ צָּ  Populus euphratica   ַצפְׁ

 
ים יִּ  FAGACEAE    ַאּלוֹנִּ

נֹון ַאלֹון 29 בָּ  Quercus libani   ַהלְׁ
בֹור 24  Quercus ithaburensis   ַאלֹון ַהתָּ
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 Quercus boissieri   ַאלֹון ַהתֹולָּע 22
 Quercus calliprinos   צּויַאלֹון מָּ  22
סּועַ  25  Quercus cerris   ַאלֹון שָּ
 

ים יִּ  ULMACEAE    ֵמישִּ
ה *21 ִעירָּ ה שְׁ  Ulmus minor   בּוִקיצָּ
רֹוִמי 21  Celtis australis   ַמִיש דְׁ
 

ים יִּ  MORACEAE    ּתּותִּ
ה-ִפיקּוס ַבת 28 מָּ  Ficus pseudosycomorus   ִשקְׁ
הִפיקּוס  21 מָּ ְקָמה    ַהִשקְׁ  Ficus sycomorus   שִׁ
ֵאנָּה     50  Ficus carica   ְתֵאנָהִפיקּוס ַהתְׁ
 

ים יִּ ָּפדִּ רְׁ  URTICACEAE   סִּ
ה 59 ִעירָּ ִלית זְׁ תְׁ  Parietaria alsinifolia   כָּ
ה 54 הּודָּ ִלית יְׁ תְׁ  Parietaria judaica   כָּ
ִלית 52 טּוגָּ ִלית ּפֹורְׁ תְׁ  Parietaria lusitanica   כָּ
ַּפד ַהחּולָּה 52  Urtica kioviensis   ִסרְׁ
ַּפד ַהַכדּוִרים 55  Urtica pilulifera   ִסרְׁ
ד צֹוֵרב 51 ּפָּ  Urtica urens   ִסרְׁ
רּו  ִמי 51 ד קְׁ ּפָּ  Urtica membranacea   ִסרְׁ
ה 58 ִבירָּ קֹוֵלָאה שְׁ סְׁ  Forsskaolea tenacissima   פֹורְׁ
 

ים יִּ ָטלִּ  SANTALACEAE   ַסנְׁ
ִרית 51 ה ֲהרָּ  Thesium bergeri   ֲחלּוקָּ
ה ַננִָּסית 10  Thesium humile   ֲחלּוקָּ
ן 19 בָּ ן לָּ טָּ  Osyris alba   ִשבְׁ
 

ים יִּ נּוגִּ  LORANTHACEAE   ַהרְׁ
קֹון ַהַזִית 14  Viscum cruciatum   ִדבְׁ
נּוג ַהִשִטים 12  Plicosepalus acaciae  השיטים' ה ַהרְׁ
 

ים יִּ לּולִּ  ARISTOLOCHIACEAE   ַספְׁ
ִליל 12 לּול ַהגָּ  Aristolochia billardieri   ַספְׁ
ֶדה 15 לּול ַהשָּ  Aristolochia bottae   ַספְׁ
ס *11 ּפָּ ֻחסְׁ לּול מְׁ  Aristolochia scabridula  מחוספס' ס ַספְׁ
ַטֵּפס 11 לּול מְׁ  Aristolochia sempervirens   ַספְׁ
גֹוִני 18 לּול ַססְׁ  Aristolochia paecilantha   ַספְׁ
ן 11 טָּ לּול קָּ  Aristolochia parvifolia   ַספְׁ

 
ים יִּ ֵלסִּ  RAFFLESIACEAE   ַרפְׁ

 Cytinus hypocistis  רימונית הלוטם ִרמֹוִנית ַהֹּלֶטם 10

 

 
ים יִּ לִּ  CYNOMORIACEAE  טופליים  ָטפְׁ

 Cynomorium coccineum  טופל אדום ֹטֶפל ָאֹדם 19

 
ים יִּ יתִּ בִּ כֻּ  POLYGONACEAE  ארכוביתיים ַארְׁ

ִני 14  Emex spinosa   ָאִמיְך קֹוצָּ
ֻכִבית ֶאֶרץ 12 ֵאִלית-ַארְׁ רְׁ  Polygonum palaestinum  ארכובית ִישְׁ
ִזים 12 ֲארָּ ֻכִבית הָּ  Polygonum cedrorum   ַארְׁ
ֻכִבית ַהחֹוף 15  Polygonum maritimum   ַארְׁ
ִמים 11 תָּ ֻכִבית ַהכְׁ  Polygonum lapathifolium   ַארְׁ
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נֹון 11 בָּ ֻכִבית ַהלְׁ  Polygonum libani   ַארְׁ
ֻכִבית ַהִצּפֹוִרים 18  Polygonum arenastrum  הציפורים' א ַארְׁ
ִרית 11 ֻכִבית ֲהרָּ  Polygonum polycnemoides   ַארְׁ
ִנית 80 ֻכִבית ִזיפָּ  Polygonum setosum   ַארְׁ
ֻכִבית ַחד 89 נִָּתית-ַארְׁ  Polygonum bellardii   שְׁ
מֹוִנית 84 ֻכִבית ֶחרְׁ  Polygonum cognatum   ַארְׁ
ֻחֶדֶדת 82 ֻכִבית מְׁ  Polygonum acuminatum  מחודדת' א ַארְׁ
ֶשֶנת 82 ֻשנְׁ ֻכִבית מְׁ  Polygonum salicifolium  משונשנת' א ַארְׁ
ִלית 85 ֻכִבית ֵסֵנגָּ  Polygonum senegalense   ַארְׁ
כֻ  81 הַארְׁ ִמירָּ  Polygonum lanigerum   ִבית צְׁ
ה 81 פּופָּ ֻכִבית צְׁ  Polygonum argyrocoleum   ַארְׁ
ַרת 88 ֻכִבית צָּ ִלים-ַארְׁ  Polygonum aviculare   עָּ
ַבִטית 81 ַבטְׁ ֻכִבית שְׁ  Polygonum equisetiforme   ַארְׁ
מֹון 10 פּוף ַהֶחרְׁ  Atraphaxis billardieri   גְׁ
פּוף קוֹ  19 ִניגְׁ  Atraphaxis spinosa   צָּ
ֲאִוירֹון 14 ַעת הָּ  Rumex rothschildianus האווירון' ח; חומעה ֻחמְׁ
ַעת ַהחֹוף 12  Rumex maritimus   ֻחמְׁ
ַעת ַהֹחֶרש 12  Rumex cassius  החורש' ח ֻחמְׁ
ַקַעת 15 ַעת ַהּפְׁ  Rumex tuberosus   ֻחמְׁ
ה 11 רּודָּ ה וְׁ עָּ  Rumex cyprius    ֻחמְׁ
ה 11 פָּ ה יָּ עָּ  Rumex pulcher   ֻחמְׁ
ֻגֶבֶבת 18 ה מְׁ עָּ  Rumex conglomeratus  מגובבת' ח ֻחמְׁ
ֻגֶיֶדת 11 ה מְׁ עָּ  Rumex pictus  מגוידת' ח ֻחמְׁ
ֶסֶלת 900 ֻסלְׁ ה מְׁ עָּ  Rumex crispus  מסולסלת' ח ֻחמְׁ
ִנית 909 רֹוקָּ ה מָּ עָּ  Rumex roseus   ֻחמְׁ
ֶחֶפת 904 ֻשלְׁ ה מְׁ עָּ  Rumex vesicarius  משולחפת' ח ֻחמְׁ
ֻשֶנֶנת 902 ה מְׁ עָּ  Rumex dentatus  משוננת' ח ֻחמְׁ
ִלית 902 ה ֶנּפָּ עָּ  Rumex nepalensis  נפאלית' ח ֻחמְׁ
ה ֲעטּויָּה 905 עָּ  Rumex occultans   ֻחמְׁ
ַעת ֹראש 901  Rumex bucephalophorus   ַהסּוס-ֻחמְׁ
ַבִלית 901 יָּה ֲחַבלְׁ לֹוּפְׁ  Fallopia convolvulus   פָּ
ס ֲאִמִתי *908  Rheum ribes  ריבס ִרבָּ
ר 901 בָּ  Rheum palaestinum   ִרַבס ַהִמדְׁ
ֻכנָּף 990 טּוט מְׁ  Calligonum tetrapterum  מכונף' ש ַשבְׁ
ֻציָּץ 999 טּוט מְׁ  Calligonum comosum  מצויץ' ש ַשבְׁ

 
ים יִּ יטוָֹלקִּ  PHYTOLACCACEAE   פִּ

ִנית 994 ה ָאֵמִריקָּ  Phytolacca americana   ִפיטֹולָּקָּ
 

ים יִּ  NYCTAGINACEAE    ֵליָלנִּ
ה 992 ִביקָּ יָּה דְׁ ַהבְׁ  Boerhavia coccinea   בּורְׁ
יָּה זֹוֶחֶלת 992 ַהבְׁ  Boerhavia repens   בּורְׁ
ִנית 995 ִריקָּ ִנית ַאפְׁ  Commicarpus plumbagineus   ַבלּוטָּ
ִנית ַהדּוִרים 991  Commicarpus helenae   ַבלּוטָּ
ֹפֶרֶצת 991 ִנית מְׁ  Commicarpus sinuatus  מפורצת' ב ַבלּוטָּ

 
ים יִּ יתִּ רּורִּ  MOLLUGINACEAE   ַאפְׁ

צּויָּה 998 רּוִרית מְׁ  Glinus lotoides   ַאפְׁ
יָּה ֵקַרַחת 991  Gisekia pharnacioides  קירחת' ג ִגיֶזקְׁ

 
ים יִּ ַעדִּ  AIZOACEAE  חייעדיים  ַחיְׁ

בִ  940  Mesembryanthemum crystallinum  יִשיםֲאַהל ַהגְׁ
ם 949 ֻגשָּ ל מְׁ  Mesembryanthemum forsskalii  מגושם' א ָאהָּ
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צּוי 944 ל מָּ  Mesembryanthemum nodiflorum  ָאהָּ
ֻחֶמֶשת *942 ֶליָּה מְׁ  Zaleya pentandra  מחומשת' ז זָּ
ַרִדי 942 פָּ ַעד סְׁ  Aizoon hispanicum  חייעד ַחיְׁ
ַעד  945 ִריַחיְׁ נָּ  Aizoon canariense   קָּ
ִני 941 ֵגלָּ ִשי רְׁ לָּ  Trianthema portulacastrum   שְׁ

XXX     4002גר חדש לפלורה דנין   גלניה סקונדה 
ים יִּ ֵגָלתִּ  PORTULACACEAE    רְׁ

ֵגַלת ַהִגנָּה 941  Portulaca oleracea  הגינה' ר רְׁ
 

ים יִּ נִּ ָּפרְׁ  CARYOPHYLLACEAE  ציפורניים  צִּ
דֹות 948 ֵטַמת ַהשָּ רֹוסְׁ  Agrostemma githago   ַאגְׁ
ה ֲעִדינָּה 941 ֵטמָּ רֹוסְׁ  Agrostemma gracile   ַאגְׁ
ֶות ֶאֶרץ  920 מָּ ֵאִלי-ַאלְׁ רְׁ  Paronychia palaestina  אלמוות ִישְׁ
דֹול * 929 ֶות גְׁ מָּ ִביעַ -ַאלְׁ   Paronychia macrosepala   גָּ
ֶות ַהֶכֶסף  924 מָּ  Paronychia argentea   ַאלְׁ
פֹות 922 קָּ ֶות ַהַקרְׁ מָּ  Paronychia capitata   ַאלְׁ
ֵדִני *922 ֶות ַירְׁ מָּ  Paronychia jordanica    ַאלְׁ
ֶות ִסיַני  925 מָּ  Paronychia sinaica   ַאלְׁ
ִבי  921 ֶות ֲערָּ מָּ  Paronychia arabica   ַאלְׁ
ִני  921 ֶות ִשכָּ מָּ  Paronychia echinulata  שיכני' א ַאלְׁ
ה * 928 ִרית ֲאֻדמָּ זָּ  Spergularia rubra  אדומה' א ֶאפְׁ
ִרית בֹוקֹון  921 זָּ  Spergularia bocconei   ֶאפְׁ
ִרית דּו  920 זָּ ִנית-ֶאפְׁ קָּ  Spergularia diandra   ַאבְׁ
ה  929 לּוחָּ ִרית מְׁ זָּ  Spergularia salina   ֶאפְׁ
לּולָּה  924 ִרית מְׁ זָּ  Spergularia maritima   ֶאפְׁ
ִעיםָאֵרנַ  922 לָּ ַית ַהסְׁ  Arenaria deflexa  'ארנריית ה רְׁ
מֹוִנית 922 יָּה ֶחרְׁ  Arenaria cassia   ָאֵרַנרְׁ
צּויָּה 925 יָּה מְׁ  Arenaria leptoclados   ָאֵרַנרְׁ
יָּה ִניִמית 921  Arenaria tremula   ָאֵרַנרְׁ
תּוס ַדק 921 עֹול-בֹוַלנְׁ  Bolanthus filicaulis   ִגבְׁ
ִעיר 928 תּוס שָּ  Bolanthus hirsutus   בֹוַלנְׁ
יָּה ֲאשּונָּה  921  Bufonia virgata   בּופֹונְׁ
ִנית 950 ִביטָּ יָּה ַשרְׁ  Bufonia ephedrina   בּופֹונְׁ
ה 959  Saponaria mesogitana  אדומה' ב; בורית ֹבִרית ֲאֻדמָּ
ֻאֶבֶקת 954  Saponaria pumilio  מאובקת' ב ֹבִרית מְׁ
שּון *952 ִביעֹול אָּ  Velezia rigida   גְׁ
ֻאגָּד 952 ִביעֹול מְׁ  Velezia fasciculata  מאוגד' ג גְׁ
ה *955 ִביקָּ ִנית דְׁ סָּ  Gypsophila viscosa   ִגבְׁ
ִבית 951 ִנית ֲערָּ סָּ  Gypsophila arabica   ִגבְׁ
ה 951 ִנית שְׁ ְִׁעירָּ סָּ  Gypsophila pilosa   ִגבְׁ
ֶדה * 958  Spergula arvensis   דּוִרית ַהשָּ
ה  951 פָּ  Spergula fallax   דּוִרית רָּ
ה 910 ִנית ֲאֹפרָּ כָּ  Herniaria incana  אפורה' ד ַדרְׁ
ֻקַּפַחת  919 ִנית מְׁ כָּ  Herniaria hemistemon  מקופחת' ד ַדרְׁ
ִנית ֵקַרַחת 914 כָּ  Herniaria glabra  קירחת' ד ַדרְׁ
ה  912 ִעירָּ ִנית שְׁ כָּ  Herniaria hirsuta   ַדרְׁ
ֳהִרי 912 לּוק זָּ  Petrorhagia zoharyana   חָּ
ִבי 915 לּוק ֲערָּ  Petrorhagia arabica   חָּ
ִעיר 911 לּוק שָּ  Petrorhagia velutina   חָּ
מֹוִני 911 יֹון ֶחרְׁ  Telephium imperati   ֵטֶלפְׁ
יֹון ַכדּוִרי 918  Telephium sphaerospermum   ֵטֶלפְׁ
ִבית 911 דֹולָּה כֹוכָּ  Stellaria cupaniana   גְׁ
ִבית ִחֶּוֶרת 910  Stellaria pallida  חיוורת' כ כֹוכָּ
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צּויָּה 919 ִבית מְׁ  Stellaria media   כֹוכָּ
ִני 914 ן קֹוצָּ פָּ  Pteranthus dichotomus   ַכנְׁ
ִכיָּה ֲעִדינָּה 912  Moenchia erecta  מנכייה ֶמנְׁ
ַרִדית *912 פָּ ִנית סְׁ עָּ צְׁ  Loeflingia hispanica   ַמרְׁ
ִחי 915 רָּ ן ִמזְׁ שָּ  Scleranthus orientalis  נוקשן נֻקְׁ
ֶדה 911  Vaccaria hispanica   ַסבֹוִנית ַהשָּ
ה 911 ִעירָּ ִגינָּה זְׁ  Sagina apetala   סָּ
ִגינָּה חֹוִפית 918  Sagina maritima   סָּ
ִביק 911 ִכיכֹון דָּ  Holosteum glutinosum   סְׁ
ִכיכֹון 980 ֻשנָּן סְׁ  Holosteum umbellatum  משונן' ס מְׁ
ן ִניִמי 989 נָּ  Ankyropetalum gypsophiloides  עוגנן ֻעגְׁ
ִרי 984 בָּ ל ִמדְׁ טָּ  Gymnocarpos decander   ַערְׁ
ִנית ֵקַרַחת *982 יָּ  Polycarpaea robbairea  קירחת' פ; פריינית ִּפרְׁ
ה 982 רּועָּ ִנית שְׁ יָּ  Polycarpaea repens   ִּפרְׁ
ִלית ֲאשּונָּה 985 לָּ  Minuartia decipiens   צְׁ
ה 981 ִלית ֲהדּורָּ לָּ  Minuartia formosa   צְׁ
ִלית ַהֹחֶרש 981 לָּ  Minuartia globulosa  החורש' צ צְׁ
ַאִים 988 ִלית ַהִכלְׁ לָּ  Minuartia hybrida  הכלאיים' צ צְׁ
ִלית יָּם   ִתיכֹוִנית 981 לָּ  Minuartia mediterranea   צְׁ
ֶקֶלתצְׁ  910 ֻאנְׁ ִלית מְׁ  Minuartia hamata  מאונקלת' צ לָּ
ִחית 919 רָּ ִלית ִמזְׁ לָּ  Minuartia meyeri   צְׁ
ִלית נָָּאה 914 לָּ  Minuartia picta   צְׁ
ִלית ִסיַני 912 לָּ  Minuartia sinaica   צְׁ
ִרית 912 עָּ ִלית ַערְׁ לָּ  Minuartia juniperina   צְׁ
 Dianthus cyri  החודים' צ; ציפורן ִצֹּפֶרן ַהֻחִדים 915
נֹון 911 בָּ  Dianthus libanotis   ִצֹּפֶרן ַהלְׁ
נִָּתי-ִצֹּפֶרן ַחד 911  Dianthus tripunctatus   שְׁ
ה 918 הּודָּ  Dianthus monadelphus   ִצֹּפֶרן יְׁ
ֵשל 911 ַתלְׁ  Dianthus pendulus   ִצֹּפֶרן ִמשְׁ
 Dianthus strictus   ִצֹּפֶרן נָּקּוד 400
 Dianthus sinaicus   ִסיַני ִצֹּפֶרן 409
ֵנף 404  Dianthus polycladus   ִצֹּפֶרן עָּ
ַטן 402 ִחים-ִצֹּפֶרן קְׁ רָּ  Dianthus micranthus   ּפְׁ
מּוִמית 402 ִנית ַאדְׁ רְׁ  Silene rubella  ציפרנית ִצּפָּ
ִקית 405 ִנית ִאיַטלְׁ רְׁ  Silene italica   ִצּפָּ
רֹוִנית 401 דְׁ ַסנְׁ ִנית ֲאֶלכְׁ רְׁ  Silene alexandrina   ִצּפָּ
ה 401 ִנית ֲאֹפרָּ רְׁ  Silene grisea  אפורה' צ ִצּפָּ
ִנית ֶאֶרץ 408 רְׁ ֵאִלית-ִצּפָּ רְׁ  Silene palaestina   ִישְׁ
ִנית 401 רָּ ִנית ַבשְׁ רְׁ  Silene succulenta   ִצּפָּ
דֹולָּה 490 ִנית גְׁ רְׁ  Silene swertiifolia   ִצּפָּ
דֹוַלת 499 ִנית גְׁ רְׁ  Silene macrodonta  שיניים-גדולת' צ ִשַנִים-ִצּפָּ
ה 494 ִביקָּ ִנית דְׁ רְׁ  Silene muscipula   ִצּפָּ
ִאית 492 קָּ ִנית ַדַמשְׁ רְׁ  Silene damascena   ִצּפָּ
נָּא *492 ִנית דָּ רְׁ  Silene danaensis   ִצּפָּ
ה 495 ִקיקָּ ִנית דְׁ רְׁ  Silene linearis   ִצּפָּ
ִנית ַהחֹולֹות 491 רְׁ  Silene villosa   ִצּפָּ
נֹון 491 בָּ ִנית ַהלְׁ רְׁ  Silene libanotica   ִצּפָּ
ה 498 ִעירָּ ִנית זְׁ רְׁ  Silene sedoides   ִצּפָּ
ִנית ַחַדת 491 רְׁ  Silene oxyodonta  שיניים-חדת' צ ִשַנִים-ִצּפָּ
ִנית הּוסֹון 440 רְׁ  Silene hussonii   ִצּפָּ
ִנית חֹוִפית 449 רְׁ  Silene modesta   ִצּפָּ
רְׁ  444 ִניתִצּפָּ ֵרסָּ  Silene behen   ִנית כְׁ
ִנית ֵליִלית 442 רְׁ  Silene nocturna   ִצּפָּ
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ֻגֶּוֶנת 442 ִנית מְׁ רְׁ  Silene colorata  מגוונת' צ ִצּפָּ
ִרית 445 בָּ ִנית ִמדְׁ רְׁ  Silene vivianii   ִצּפָּ
ֹחֶרֶטת 441 ִנית מְׁ רְׁ  Silene conoidea  מחורטת' צ ִצּפָּ
ֹעֶרֶקת 441 ִנית מְׁ רְׁ  Silene coniflora  מעורקת' צ ִצּפָּ
ֻפֶשֶקת 448 ִנית מְׁ רְׁ  Silene longipetala  מפושקת' צ ִצּפָּ
ֻצֶיֶצת 441 ִנית מְׁ רְׁ  Silene physalodes  מצויצת' צ ִצּפָּ
ֻצֶיֶרת 420 ִנית מְׁ רְׁ  Silene reinwardtii  מצוירת' צ ִצּפָּ
ִרית 429 ִנית ִמצְׁ רְׁ  Silene aegyptiaca   ִצּפָּ
ִנית 424 רְׁ ֻקַּפַחת ִצּפָּ  Silene decipiens  מקופחת' צ מְׁ
ֻשֶנֶנת 422 ִנית מְׁ רְׁ   Silene tridentata  משוננת' צ ִצּפָּ
ה 422 פּוחָּ ִנית נְׁ רְׁ  Silene vulgaris   ִצּפָּ
ִנית ֲעַבת 421 רְׁ  Silene crassipes  עוקץ-עבת' צ ֹעֶקץ-ִצּפָּ
ה 421 ִנית ֲעֵנפָּ רְׁ  Silene dichotoma   ִצּפָּ
ִבית 428 ִנית ֲערָּ רְׁ  Silene arabica   ִצּפָּ
ִתית 421 פָּ רְׁ ִנית צָּ רְׁ  Silene gallica   ִצּפָּ
ַרת 420 ִנית צָּ רְׁ ִלים-ִצּפָּ  Silene stenobotrys   עָּ
ה 429 חּומָּ ִנית שְׁ רְׁ  Silene fuscata   ִצּפָּ
נּוַנת 424 ִנית שְׁ רְׁ  Silene odontopetala   כֹוֶתֶרת-ִצּפָּ
רֹונִ  422 ִנית שָּ רְׁ  Silene papillosa   יתִצּפָּ
ִנית ֵתל   ָאִביִבית 422 רְׁ  Silene telavivensis   ִצּפָּ
ה 425 ִביקָּ נּוִנית דְׁ  Cerastium glomeratum   ַקרְׁ
נּוִנית דּו *421  Cerastium dichotomum   ַבִדית-ַקרְׁ
קּויָּה 421 נּוִנית לְׁ  Cerastium dubium   ַקרְׁ
ה 428 פּוחָּ נּוִנית נְׁ  Cerastium inflatum   ַקרְׁ
ה 421 ִבירָּ נּוִנית שְׁ  Cerastium fragillimum   ַקרְׁ
ה 450 ִעירָּ נּוִנית שְׁ  Cerastium illyricum   ַקרְׁ
ִבי-ַרב *459  Sclerocephalus arabicus  גולה-רב ֻגלָּה ֲערָּ
ִני-ַרב 454 רָּ ִרי ַבשְׁ  Polycarpon succulentum   ּפְׁ
צּוי-ַרב 452 ִרי מָּ  Polycarpon tetraphyllum   ּפְׁ
יֹוִּפי *452 ִביט ֶאתְׁ  Cometes abyssinica   שָּ
ִנית ַהחֹוף 455 רֹוכָּ  Corrigiola litoralis   שְׁ
ִנית ֶאֶרץ 451 רֹוכָּ ֵאִלית-שְׁ רְׁ  Corrigiola palaestina   ִישְׁ

 
ים יִּ קִּ לְׁ  CHENOPODIACEAE    סִּ

טּויָּה *451 יָּה נְׁ  Einadia nutans   ֵאיַנדְׁ
ם  458  Suaeda vera  אוכם ֲאִמִתיֻאכָּ
ם ֶאֶרץ 451 ֵאִלי-ֻאכָּ רְׁ  Suaeda palaestina   ִישְׁ
 Suaeda hortensis  הגינות' א ֻאַכם ַהִגנֹות 410
ם ַחד 419  Suaeda monoica   ֵביִתי-ֻאכָּ
ם חֹוִפי 414  Suaeda splendens   ֻאכָּ
ִרי 412 בָּ ם ִמדְׁ  Suaeda asphaltica   ֻאכָּ
ם 412 ִרי ֻאכָּ  Suaeda aegyptiaca   ִמצְׁ
ִני 415 ם ִשיחָּ  Suaeda fruticosa   ֻאכָּ
ִני 411 עָּ ם תֹולְׁ  Suaeda vermiculata   ֻאכָּ
ִנית 411 ֵמלָּ יָּה ִאזְׁ  Halothamnus acutifolius   ֵאֶלנְׁ
יָּה נָָּאה 418  Halothamnus hierochunticus   ֵאֶלנְׁ
ִחיל-ֶבן 411  Arthrocnemum macrostachyum   ֶמַלח ַמכְׁ
ִבית *410 יָּה ֲערָּ  Bassia arabica   ַבסְׁ
ה 419 ִמירָּ יָּה צְׁ  Bassia eriophora   ַבסְׁ
ִנית 414 יָּה ִשכָּ  Bassia muricata  שיכנית' ב ַבסְׁ
ִדית 412 יָּה ֶנגְׁ סֹונְׁ ֶגנְׁ  Girgensohnia oppositiflora   ִגירְׁ
ִעיר 412 לֹוִטיס שָּ  Halotis pilifera   הָּ
לוֹ  415 ִליס חֹוֵבקהָּ  Halopeplis amplexicaulis   ֶּפּפְׁ
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 Traganum nudatum  זיזיים ִזיַזִים ֲחשּוִפים 411
 Hammada ramosissima   ַחַמד ֵאיג *411
ר 418 בָּ  Hammada scoparia   ַחַמד ַהִמדְׁ
 Hammada negevensis   ַחַמד ַהֶנֶגב 411
 Hammada salicornica   ַחַמד ַהִשיחַ  480
ד נֶָּאה 489  Hammada schmittiana   ַחמָּ
ר 484 בָּ רּוק ַהִמדְׁ  Anabasis articulata   ַיפְׁ
בֹות 482 ֲערָּ רּוק הָּ  Anabasis oropediorum   ַיפְׁ
ִני 482 רּוק ִזיפָּ  Anabasis setifera   ַיפְׁ
ַלת 485 רּוק תְׁ ִפי-ַיפְׁ נָּ  Anabasis syriaca   כְׁ
ה-ַכף 481 ז ֲאֻדמָּ  Chenopodium rubrum א אדומה"כ; אווז-כף ֲאוָּ
ה-ַכף 481 דּושָּ ז גְׁ  Chenopodium polyspermum   ֲאוָּ
ּפֹות-ַכף 488 ַאשְׁ ז הָּ  Chenopodium murale   ֲאוָּ
ז ַהִגנֹות-ַכף 481  Chenopodium opulifolium  א הגינות"כ ֲאוָּ
נָּה-ַכף 410 בָּ ז לְׁ  Chenopodium album   ֲאוָּ
הֲאוָּ -ַכף 419 ִאישָּ  Chenopodium vulvaria   ז ַמבְׁ
ִלים-ַכף 414 ז ַרַבת   עָּ  Chenopodium foliosum   ֲאוָּ
ִנית-ַכף 412 ז ֵריחָּ  Chenopodium ambrosioides   ֲאוָּ
ִביד *412 ן לָּ  Enchylaena tomentosa   ֵלחָּ
ַרת *415 ִאיִרית ִקצְׁ ִלים-מְׁ  Maireana brevifolia   עָּ
ִריםַמלּוַח  411  Atriplex rosea   ֶההָּ
עֹות 411 בְׁ  Atriplex nummularia   ַמלּוַח ַהַמטְׁ
ֲענָּבֹות 418  Atriplex semibaccata   ַמלּוַח הָּ
ִרי 411 טָּ  Atriplex tatarica   ַמלּוַח  טָּ
 Atriplex canescens   ַמלּוַח ַמֲאִפיר 200
ִריק 209  Atriplex nitens   ַמלּוַח ַמבְׁ
 Atriplex muelleri                                                ּוַח ִמיֶלרַמל 204
ִבין 202  Atriplex leucoclada   ַמלּוַח ַמלְׁ
ק 202 ֻפשָּ  Atriplex prostrata  מפושק' מ ַמלּוַח מְׁ
פֹוִגי 205  Atriplex holocarpa   ַמלּוַח סְׁ
ַטן 201 ִלים-ַמלּוַח קְׁ  Atriplex glauca   עָּ
ַטן 201 ִרי-ַמלּוַח קְׁ  Atriplex suberecta   ּפְׁ
ִחי 208  Atriplex farinosa   ַמלּוַח ִקמְׁ
 Atriplex halimus  קיפח' מ ַמלּוַח ִקֵּפחַ  201
ִני *290 ֵגלָּ  Atriplex portulacoides   ַמלּוַח רְׁ
נּוי *299  Atriplex dimorphostegia   ֵּפרֹות-ַמלּוַח שְׁ
ִעיר 294  Atriplex lasiantha   ֶּפַרח-ַמלּוַח שְׁ
ִחית ֲאשּונָּה 292  Salsola vermiculata   ִמלְׁ
ִנית 292 גָּ לְׁ ִחית ַאשְׁ  Salsola kali   ִמלְׁ
ִחית ַהֹבִרית 295  Salsola soda  הבורית' מ ִמלְׁ
ֵדן 291 ִחית ַהַירְׁ  Salsola jordanicola   ִמלְׁ
ִשימֹון 291 ִחית ַהיְׁ  Salsola schweinfurthii   ִמלְׁ
ה 298 בָּ ֲערָּ ִחית הָּ  Salsola gaetula   ִמלְׁ
ה 291 ִחית חּומָּ  Salsola inermis   ִמלְׁ
ה 240 ִחית ַמֲאִפירָּ  Salsola boissieri   ִמלְׁ
ה 249 ִאישָּ ִחית ַמבְׁ  Salsola imbricata   ִמלְׁ
ִחית 244 רָּ ִחית ִמזְׁ  Salsola orientalis   ִמלְׁ
ֹסֶרגֶ  242 ִחית מְׁ  Salsola cyclophylla  מסורגת' מ תִמלְׁ
ִדית *242 ִחית ֶנגְׁ  Salsola oppositifolia   ִמלְׁ
ה 245 בָּ ִחית עָּ  Salsola crassa   ִמלְׁ
ִחית ֲעִדינָּה 241  Salsola volkensii   ִמלְׁ
ַקִשית *241 ִחית ַקשְׁ  Salsola tetrandra   ִמלְׁ
בֹות *248 ֲערָּ לּוַלן הָּ  Agathophora alopecuroides   ַמתְׁ
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ִנית 241  Noaea mucronata   נֹוִאית קֹוצָּ
ִלי 220 ֻרבָּ טְׁ ד ִאצְׁ וָּ  Halocnemum strobilaceum  סווד אצטרובלי סָּ
צּוי 229  Beta vulgaris   ֶסֶלק מָּ
ב ַחד *224 רָּ  Cornulaca monacantha   קֹוִצי-סָּ
ִסי *222 רְׁ יֹון ּפָּ  Haloxylon persicum   [ לא שונה  ֶעצְׁ
ן  222 קָּ בֹוִניִּפרְׁ  Salicornia europaea   ֶעשְׁ
ִדית 225 יָּה הָּ  Kochia indica  הודית' ק קֹוכְׁ
ֵבד 221 ַית ַהַמכְׁ  Kochia scoparia  'קוכיית ה קֹוכְׁ
ה 221 ִעירָּ רּוִמית שְׁ  Panderia pilosa   קְׁ
ִרין *228 מָּ רֹוזְׁ ַהִבית הָּ  Seidlitzia rosmarinus   ֶשנְׁ
ַשר  *221 נִָּתי-ַרבַשרְׁ  Sarcocornia perennis   שְׁ
ִני 220 ַשר ִשיחָּ  Sarcocornia fruticosa   ַשרְׁ

 
ים יִּ בּוזִּ  AMARANTHACEAE    ַירְׁ

ִני 229 רָּ ן דֹוקְׁ  Alternanthera pungens  ביצן ִבצָּ
ִסיף 224 ן ַמכְׁ  Alternanthera sessilis   ִבצָּ
ֹסֶרֶגת 222 ה מְׁ  Digera muricata  מסורגת' ד ִדיֵגרָּ
דֹות *222 בּוז ַהגָּ  Amaranthus rudis   ַירְׁ
בּוז ַהחֹולֹות 225  Amaranthus arenicola   ַירְׁ
ִני 221 וָּ בּוז יְׁ  Amaranthus graecizans  יווני' י ַירְׁ
ֹרק 221 בּוז יְׁ  Amaranthus cruentus  שיבולת-ירוק' י ִשֹבֶלת-ַירְׁ
ן 228 בָּ בּוז לָּ  Amaranthus albus   ַירְׁ
ִריק 221 בּוז ַמבְׁ  Amaranthus blitum   ַירְׁ
בּוז מֹוַרִגי *250  Amaranthus muricatus   ַירְׁ
ל 259 שָּ בּוז ֻמפְׁ  Amaranthus retroflexus  מופשל' י ַירְׁ
בּוז נָּטּוי 254  Amaranthus deflexus   ַירְׁ
ִדין 252 בּוז עָּ  Amaranthus viridis   ַירְׁ
בּוז  252 ֶמרַירְׁ  Amaranthus palmeri   ַּפלְׁ
ִני 255 בּוז קֹוצָּ  Amaranthus spinosus   ַירְׁ
רּועַ  251 בּוז שָּ  Amaranthus blitoides   ַירְׁ
ר 251 בָּ  Aerva javanica  לובד ֹלֶבד ַהִמדְׁ
ס-ַרב 258 ּפָּ ֻחסְׁ  Achyranthes aspera  מ מחוספס"ר מֹוץ מְׁ

 
ים יִּ  LAURACEAE    ָערִּ
ר ָאִציל      251 ְפנָהעָּ  Laurus nobilis   דַּ

 
ים יִּ יתִּ  RANUNCULACEAE   נּורִּ

שּון-ַבר 210 ן אָּ בָּ רְׁ  Consolida incana   דָּ
ה-ַבר 219 ַבן ַהִסירָּ רְׁ  Consolida scleroclada   דָּ
ִחי-ַבר 214 רָּ ן ִמזְׁ בָּ רְׁ  Consolida hispanica   דָּ
ֹהב-ַבר 212 ן צָּ בָּ רְׁ  Consolida flava  ד צהוב"ב דָּ
ֵמִשי-ַבר 212  Ceratocephala falcata   נּוִרית ֶחרְׁ
מּוִמית ֲאַרם 215 א-דְׁ  Adonis aleppica   צֹובָּ
מּוִמית ֶאֶרץ 211 ֵאִלית-דְׁ רְׁ  Adonis palaestina   ִישְׁ
ֶדה 211 מּוִמית ַהשָּ  Adonis annua   דְׁ
ֻשֶנֶנת 218 מּוִמית מְׁ  Adonis dentata  משוננת' ד דְׁ
מּוִמית ֲעַבת 211  Adonis aestivalis  שיבולת-עבת' ד ִשֹבֶלת-דְׁ
ַטַנת 210 מּוִמית קְׁ ִרי-דְׁ  Adonis microcarpa   ּפְׁ
ַהב-ַדק *219 ַהבְׁ  Thalictrum isopyroides   נֹוף צְׁ
בֹור 214 ִנית ַהתָּ בָּ רְׁ  Delphinium ithaburense   דָּ
ֻגלָּה 212 ִנית סְׁ בָּ רְׁ  Delphinium peregrinum  להסגו' ד דָּ
נֹות 212 נֹוקָּ ֶזֶלת ַהקְׁ  Clematis cirrhosa   ַזלְׁ
ה 215 נֻצָּ ֶזֶלת מְׁ  Clematis flammula  מנוצה' ז ַזלְׁ
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ַנב 211 עּוט-זְׁ ר ּפָּ בָּ  Myosurus minimus   ַעכְׁ
צּויָּה 211 ִנית מְׁ  Anemone coronaria   ַכלָּ
יָּה 218  Ranunculus asiaticus   נּוִרית ַאסְׁ
ִסית 211  Ranunculus sceleratus   נּוִרית ַארְׁ
ִאית 280 קָּ  Ranunculus damascenus   נּוִרית ַדַמשְׁ
 Ranunculus ophioglossifolius  הביצות' נ נּוִרית ַהִבצֹות 289
 Ranunculus muricatus   נּוִרית ַהִזיִזים 284
 Ranunculus ficaria   נּוִרית ַהֵלב 282
 Ranunculus peltatus   נּוִרית ַהַמִים 282
לָּל 285  Ranunculus marginatus   נּוִרית ַהמְׁ
 Ranunculus macrorhynchus   נּוִרית ַהַמקֹור 281
 Ranunculus cornutus   נּוִרית ַהֶקֶרן 281
ֶדה 288  Ranunculus arvensis   נּוִרית ַהשָּ
 Ranunculus demissus   נּוִרית ַהֶשֶלג 281
ה 210 נּובָּ  Ranunculus myosuroides   נּוִרית זְׁ
 Ranunculus lateriflorus   נּוִרית ֵחיִקית 219
ה 214  Ranunculus ficarioides   נּוִרית ֲחרּוקָּ
ַלִים 212 רּושָּ  Ranunculus millefolius   נּוִרית יְׁ
ֵתִדית 212  Ranunculus cuneilaminatus   נּוִרית יְׁ
 Ranunculus sphaerospermus   ּוִרית ַכדּוִריתנ 215
ִנית 211 ִניפָּ  Ranunculus paludosus   נּוִרית מְׁ
 Ranunculus trichophyllus   נּוִרית ִניִמית 211
ִנית 218 ִלילָּ  Ranunculus pinardii   נּוִרית סְׁ
ִלים-נּוִרית ֲעֻגַלת 211  Ranunculus saniculifolius  עלים-עגולת' נ עָּ
א 200 טָּ  Ranunculus constantinopolitanus   נּוִרית קּושְׁ
ַטנָּה 209  Ranunculus chius   נּוִרית קְׁ
 Nigella unguicularis  הציפורן' ק ֶקַצח ַהִצֹּפֶרן 204
ה 202 מָּ  Nigella segetalis   ֶקַצח ַהקָּ
ֶדה 202  Nigella arvensis   ֶקַצח ַהשָּ
ִעיר 205 ִחים-ֶקַצח זְׁ רָּ  Nigella nigellastrum   ּפְׁ
ִני  201  Nigella ciliaris   ֶקַצח ִריסָּ

 
ים יִּ יתִּ ָטנִּ  BERBERIDACEAE   ַערְׁ

נֹון *201 בָּ ֵבִרית ַהלְׁ  Berberis cretica   ֶברְׁ
דֹות  208 ַתן ַהשָּ ֻבלְׁ  Bongardia chrysogonum  כרבולתן ַכרְׁ
דֹות 201 ִנית ַהשָּ טָּ  Leontice leontopetalum   ַערְׁ

 
ים יִּ  MENISPERMACEAE   ַסֲהרוֹנִּ

ֵשל 290 ַתלְׁ  Cocculus pendulus   ַסֲהרֹון ִמשְׁ
 

ים יִּ  NYMPHAEACEAE    נּוָפרִּ
ֹהב 299 ר צָּ  Nuphar lutea  צהוב' נ נּופָּ
נָּה 294 בָּ ֵפָאה לְׁ  Nymphaea alba   ִנימְׁ
ֻכלָּה 292 ֵפָאה תְׁ  Nymphaea nauchali  תכולה' נ ִנימְׁ

 
ים יִּ ָננִּ  CERATOPHYLLACEAE    ַקרְׁ

בּול 292 נָּן טָּ  Ceratophyllum submersum   ַקרְׁ
בּועַ  295 נָּן טָּ  Ceratophyllum demersum   ַקרְׁ

 
ים יִּ יתִּ מוֹנִּ  PAEONIACEAE   ַאדְׁ

מֹוִנית ַהֹחֶרש 291  Paeonia mascula  החורש' א ַאדְׁ

 
ים יִּ עִּ רְׁ  HYPERICACEAE    ּפִּ
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 Hypericum amblysepalum   יֶּפַרע ֲאזֹובִ  291
נֹוִני 298 בָּ  Hypericum libanoticum   ֶּפַרע לְׁ
ד 291 ֻחדָּ  Hypericum tetrapterum  מחודד' פ ֶּפַרע מְׁ
ס 240 ּפָּ ֻחסְׁ  Hypericum scabrum  מחוספס' פ ֶּפַרע מְׁ
ל 249 סָּ ֻסלְׁ  Hypericum triquetrifolium  מסולסל' פ ֶּפַרע מְׁ
 Hypericum nanum   ֶּפַרע ַננִָּסי 244
 Hypericum sinaicum   ֶּפַרע ִסיַני *242
ִמיר 242  Hypericum lanuginosum   ֶּפַרע צָּ
ִלים 245 ַטן   עָּ  Hypericum thymifolium   ֶּפַרע קְׁ
ִני 241  Hypericum hircinum   ֶּפַרע ֵריחָּ

 
ים יִּ ָרגִּ  PAPAVERACEAE    ּפְׁ

ִני 241 ִסיקָּ ֵגמֹון ֶמקְׁ  Argemone mexicana   ַארְׁ
ֹגל-ֶבן 248 ג סָּ רָּ  Roemeria hybrida  פ סגול"ב ּפָּ
רּועַ -ֶבן 241 ג שָּ רָּ  Roemeria procumbens   ּפָּ
דֹוַלת 220 ִלית גְׁ ִחים-ַמגָּ רָּ  Hypecoum dimidiatum   ּפְׁ
רֹום 229 ִלית ַהדָּ  Hypecoum littorale   ַמגָּ
ִרית 224 ִלית ִמצְׁ  Hypecoum aegyptiacum   ַמגָּ
ֶשֶלת 222 ַתלְׁ ִלית ִמשְׁ  Hypecoum pendulum   ַמגָּ
ה 222 רּועָּ ִלית שְׁ  Hypecoum procumbens   ַמגָּ
ִסי *225 ג ַאגָּ רָּ  Papaver umbonatum   ּפָּ
ֶמל 221 ַרג ַהַכרְׁ  Papaver carmeli   ּפְׁ
נֹון 221 בָּ ַרג ַהלְׁ  Papaver libanoticum   ּפְׁ
ִני  228 ג ִזיפָּ רָּ  Papaver hybridum   ּפָּ
ְך 221 ֳארָּ ג מָּ רָּ  Papaver argemone  מוארך' פ ּפָּ
ג נָּחּות 220 רָּ  Papaver humile   ּפָּ
ג סּוִרי 229 רָּ  Papaver syriacum   ּפָּ
ַרג ִסיַני 224  Papaver decaisnei   ּפְׁ
מּור 222 ג סָּ רָּ  Papaver polytrichum   ּפָּ
ה 222 ה ֲאֻדמָּ ֵרגָּ  Glaucium grandiflorum  אדומה' פ ּפְׁ
ֵרַגת ֲאַרם 225 א-ּפְׁ  Glaucium aleppicum   צֹובָּ
ִרינָּה 221 ה ַמקְׁ ֵרגָּ  Glaucium corniculatum   ּפְׁ
ִבית 221 ה ֲערָּ ֵרגָּ  Glaucium arabicum   ּפְׁ
ה 228 ֻהבָּ ה צְׁ ֵרגָּ  Glaucium flavum  צהובה' פ ּפְׁ
ה ֵקַרַחת 221 ֵרגָּ  Glaucium leiocarpum  קירחת' פ ּפְׁ

 
ים יִּ ָננִּ  FUMARIACEAE    ַעשְׁ

ן ֶאֶרץ-ַבר 250 נָּ ֵאִלי-ַעשְׁ רְׁ  Ceratocapnos turbinatus   ִישְׁ
דֹול 259 ן גְׁ נָּ ִרי-ַעשְׁ  Fumaria macrocarpa   ּפְׁ
ִליל *254 ַנן ַהגָּ  Fumaria petteri   ַעשְׁ
שּוף 252 נָּן חָּ  Fumaria asepala   ַעשְׁ
ה 252 הּודָּ ַנן יְׁ  Fumaria judaica   ַעשְׁ
ַטֵּפס 255 נָּן מְׁ  Fumaria capreolata   ַעשְׁ
פּוף 251 נָּן צָּ  Fumaria densiflora   ַעשְׁ
ן 251 טָּ נָּן קָּ  Fumaria parviflora   ַעשְׁ
ִליק 258 רָּ ַנן קְׁ  Fumaria kralikii  קראליק' ע ַעשְׁ
ִעים 251 לָּ ִלית ַהסְׁ  Corydalis triternata   קֹוִרידָּ
ִלית  210 ִמיתקֹוִרידָּ  Corydalis erdelii   ֵּפיגָּ

 
ים יִּ ָלפִּ  CAPPARACEAE    צְׁ

ן ֲעֹגל *219 ִלים-ַבֲאשָּ  Cleome droserifolia  עגול   עלים' ב עָּ
ִני *214 תָּ ן ִתלְׁ  Cleome amblyocarpa   ַבֲאשָּ
ִמים *212 ן תָּ  Cleome arabica   ַבֲאשָּ
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ִלים 212  Maerua crassifolia   ֵמרּוָאה ֲעַבת   עָּ
חּוִסי 215 לָּף סְׁ  Capparis sinaica   צָּ
לָּף ִסיִציִלי 211  Capparis sicula   צָּ
ִרי 211 לָּף ִמצְׁ  Capparis aegyptiaca   צָּ
ִני 218 לָּף קֹוצָּ  Capparis spinosa   צָּ
ִמי 211 תְׁ לָּף רָּ  Capparis decidua  רותמי' צ צָּ

 
ים יבִּ לִּ  CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)   ַמצְׁ

 Erophila praecox   ֵבינֹוִניתֲאִביִבית  210
ה 219 ִעירָּ  Erophila minima   ֲאִביִבית זְׁ
ִשים 214 שָּ ֻגבְׁ ַרִים מְׁ  Cordylocarpus muricatus  אבריים מגובששים ֶאבְׁ
צּוי 212 ִטיס מָּ  Isatis lusitanica   ִאיסָּ
ִרי 212 ַטן   ּפְׁ ִטיס קְׁ  Isatis microcarpa   ִאיסָּ
ִלידֹון סּוִרי 215  Euclidium syriacum   ֵאיקְׁ
יָּה שּוִמית 211  Alliaria petiolata   ָאִליַארְׁ
ִני 211 רָּ  Alyssum subspinosum   ָאִליסֹון דֹוקְׁ
חּוס 218  Alyssum condensatum   ָאִליסֹון דָּ
ִאי 211 קָּ  Alyssum damascenum   ָאִליסֹון ַדַמשְׁ
ִעים 280 לָּ  Alyssum murale   ָאִליסֹון ַהסְׁ
ִני *289  Alyssum strigosum   [ לא הוכנס לרשימתנו]      ָאִליסֹון ִזיפָּ
ִעיר 284  Alyssum linifolium   ָאִליסֹון זָּ
 Alyssum szowitsianum   ָאִליסֹון ֲחרּוִטי 282
מֹוִני ָאִליסֹון 282  Alyssum baumgartnerianum   ֶחרְׁ
לּול 285  Alyssum marginatum   ָאִליסֹון מָּ
צּוי 281  Alyssum simplex   ָאִליסֹון מָּ
ַגל 281 ַגלְׁ  Alyssum dasycarpum   ָאִליסֹון סְׁ
ִסי 288 רְׁ  Alyssum iranicum   ָאִליסֹון ּפָּ
 Alyssum aureum  קירח' א ָאִליסֹון ֵקֵרחַ  281
קּוַע  210  Alyssum homalocarpum   ָאִליסֹון רָּ
יֹוִני 219 קֹון ִּפגְׁ  Anchonium billardieri   ַאנְׁ
 Arabis verna   ָאַרִביס ֲאִביִבי 214
 Arabis aucheri   ָאַרִביס אֹוֶשה 212
ִני 212  Arabis auriculata  אוזני' א ָאַרִביס ָאזְׁ
 Arabis turrita   ָאַרִביס נֶָּאה 215
ִזי 211 קָּ  Arabis alpina  קווקזי' א ָאַרִביס ַקוְׁ
ִמיִרי 211  Erysimum smyrnaeum   ֵאִריִסימֹון ִאיזְׁ
ִני 218 מָּ גְׁ  Erysimum purpureum   ֵאִריִסימֹון ַארְׁ
 Erysimum repandum   ֵאִריִסימֹון ַגלֹוִני 211
ִני 500  Erysimum oleifolium   ֵאִריִסימֹון ֵזיתָּ
ס 509 ּפָּ ֻחסְׁ  Erysimum scabrum  מחוספס' א ֵאִריִסימֹון מְׁ
ל 504 יֻבָּ  Erysimum verrucosum  מיובל' א ֵאִריִסימֹון מְׁ
ֻצלָּע *502  Erysimum goniocaulon  מצולע' א ֵאִריִסימֹון מְׁ
ִמים 502  Erysimum crassipes   ֵאִריִסימֹון תָּ
ִחי 505 רָּ ן ִמזְׁ כָּ  Conringia orientalis   ָארְׁ
ה 501 ִמימָּ  Boreava aptera   בֹורֹוִבית תְׁ
ר 501 בָּ  Leptaleum filifolium   ִביִנית ַהִמדְׁ
צּוי-ֶבן 508 ל מָּ דָּ  Eruca sativa   ַחרְׁ
נֶֻצה-ֶבן 501  Reboudia pinnata  ש מנוצה"ב ֶשַלח מְׁ
ט 590 ֻקמָּ בּוקֹון מְׁ  Rapistrum rugosum  מקומט' ב ַבקְׁ
ַטנָּה 599 ֵרָאה קְׁ בָּ  Barbarea brachycarpa   ַברְׁ
ִרית-ַבת 594 ר ִמצְׁ בָּ  Eremobium aegyptiacum   ִמדְׁ
ִנית ֵקַרַחת *592 לּולָּ  Glastaria glastifolia  קירחת' ג גְׁ
ִלים *592 חָּ ֵגר ַהנְׁ  Nasturtium officinale   ַגרְׁ
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ִבי 595 ִריֹון ֲערָּ גְׁ  Nasturtiopsis coronopifolia   ַגרְׁ
ִנית-דּו *591 נָּף ֵריחָּ  Iberis odorata   כָּ
ד-דּו 591 עָּ ִרית ַהִגלְׁ  Aethionema gileadense   ּפְׁ
ֶבֶלת-דּו 598 ֻכרְׁ ִרית מְׁ  Aethionema carneum  פ מכורבלת"ד ּפְׁ
ה-דּו 591 ִמימָּ ִרית תְׁ  Aethionema heterocarpum   ּפְׁ
 Cakile maritima   ֶּפֶרק חֹוִפי-דּו 540
ִרית-דּו *549 בָּ  Notoceras bicorne   ֶקֶרן ִמדְׁ
ה *544 נֻצָּ יָּה מְׁ  Descurainia sophia  מנוצה' ד ֵדקּוֶרנְׁ
ֻחֶדֶדת 542 ה מְׁ ַרבָּ  Draba oxycarpa  מחודדת' ד דְׁ
ֶחֶפת 542 ֻשלְׁ ה מְׁ ַרבָּ  Draba vesicaria  משולחפת' ד דְׁ
ַרבֹוִנית ֲאִביִבית 545  Drabopsis nuda   דְׁ
ִלים 541 ַרת   עָּ יָּה צָּ ִריכְׁ דְׁ  Heldreichia bupleurifolia   ֶהלְׁ
נִֻצים 541  Andrzeiowskia cardamine  מנוציםחודיים  ֻחַדִים מְׁ
צּוי 548 ן מָּ רָּ  Ochthodium aegyptiacum   ֲחטֹוטְׁ
ֻרֶשֶתת 541 ִבינָּה מְׁ  Calepina irregularis  מרושתת' ח ַחלְׁ
ִרִיים *520 ַנִים ֲהרָּ פְׁ  Thlaspi microstylum  חופניים חָּ
צּוִיים 529 ַנִים מְׁ פְׁ  Thlaspi perfoliatum   חָּ
ַנִים  524 פְׁ ִדיִריםחָּ  Thlaspi arvense   נְׁ
מּוִכים *522 ַנִים נְׁ פְׁ  Thlaspi brevicaule   חָּ
ֶדה 522 ַדל ַהשָּ   Sinapis arvensis   ַחרְׁ
ן 525 בָּ ל לָּ דָּ  Sinapis alba   ַחרְׁ
ִבית 521 ֻטִמית ֲערָּ  Schimpera arabica  חרטומית ַחרְׁ
ִנִיים 521  Diplotaxis harra  טוריים טּוַרִים ִזיפָּ
ִרִיים 528 בָּ  Diplotaxis acris   טּוַרִים ִמדְׁ
צּוִיים 521  Diplotaxis erucoides   טּוַרִים מְׁ
ֵרי 520 ִלים-טּוַרִים צָּ  Diplotaxis tenuifolia   עָּ
ַטִנים 529  Diplotaxis viminea   טּוַרִים קְׁ
ִעיִרים 524  Diplotaxis villosa   טּוַרִים שְׁ
ה 522 פָּ  Turritis laxa   טּוִרית רָּ
ה 522 סּועָּ יָּה שְׁ ַדלְׁ  Teesdalia coronopifolia   ִטיסְׁ
קּוט ָאֹדם 525  Capsella rubella  אדום' י ַילְׁ
רֹוִעים 521 קּוט הָּ  Capsella bursa-pastoris   ַילְׁ
רּועַ  521 קּוטֹון שָּ  Hymenolobus procumbens   ַילְׁ
פּול *528 ֹהב-כְׁ  Sterigmostemum sulphureum  ז צהוב"כ ֶזַרע צָּ
ִעירֹות 521  Carrichtera annua   ַכִּפיֹות שְׁ
ִחית 550 רָּ ה ִמזְׁ ַרבָּ  Crambe orientalis   כְׁ
ַרִדית 559 פָּ ה סְׁ ַרבָּ  Crambe hispanica   כְׁ
רּוב ַהחֹוף 554  Brassica tournefortii   כְׁ
ֵרִתי 552 רּוב כְׁ  Brassica cretica   כְׁ
ֹחר 552 רּוב שָּ  Brassica nigra  שחור' כ כְׁ
ִלית נָָּאה 555 מְׁ  Ricotia lunaria   ַכרְׁ
צּויָּה 551 ִתית מְׁ פָּ  Hirschfeldia incana   לְׁ
ֶּפֶסת 551 ֻחסְׁ יָּה מְׁ  Morettia philaeana  מחוספסת' מ מֹוֶרטְׁ
ִבינָּה 558 יָּה ַמלְׁ  Morettia canescens   מֹוֶרטְׁ
ַטַנת 551 יָּה קְׁ ִחים-מֹוֶרטְׁ רָּ  Morettia parviflora   ּפְׁ
ה *510 ִריקָּ ה ַמבְׁ  Moricandia nitens   מֹוִריקָּ
 Moricandia sinaica   מֹוִריַקת ִסיַני 519
ֹרֶזת ִכנֹוִרית 514  Enarthrocarpus lyratus כינורית' מ; מחרוזת ַמחְׁ
ֻשֶנֶצת 512 ֹרֶזת מְׁ  Enarthrocarpus strangulatus  משונצת' מ ַמחְׁ
ִתי 512 ֹרֶזת ַקשְׁ  Enarthrocarpus arcuatus   תַמחְׁ
ִני 515 רֹון ָאזְׁ  Myagrum perfoliatum  אוזני' מ ִמיַאגְׁ
ִרית 511 ִנית ִמצְׁ לָּ לָּ  Lobularia libyca   מְׁ
ִבית 511 ִנית ֲערָּ לָּ לָּ  Lobularia arabica   מְׁ



 14 

ִנית 518 ִריקָּ ִמיָּה ַאפְׁ קֹולְׁ  Malcolmia africana  מלקולמייה ַמלְׁ
ִמיָּה ֲהרָּ  511 קֹולְׁ  Malcolmia chia   ִריתַמלְׁ
ה 510 ִמיָּה ֲחרּוקָּ קֹולְׁ  Malcolmia crenulata   ַמלְׁ
ה 519 ֻהבָּ ִמיָּה צְׁ קֹולְׁ  Malcolmia exacoides  צהובה' מ ַמלְׁ
תּור ַהחֹוף *514  Matthiola tricuspidata   ַמנְׁ
ר 512 בָּ תּור ַהִמדְׁ  Matthiola livida   ַמנְׁ
ס 512 ּפָּ ֻחסְׁ תּור מְׁ  Matthiola aspera  ספסמחו' מ ַמנְׁ
צּוי 515 תּור מָּ  Matthiola longipetala   ַמנְׁ
ִבי 511 תּור ֲערָּ  Matthiola arabica   ַמנְׁ
ַטן 511 תּור קְׁ ִחים-ַמנְׁ רָּ  Matthiola parviflora   ּפְׁ
ֵשל 518 ַתלְׁ  Hesperis pendula   ַמֲעִריב ִמשְׁ
צּויֹות *511 ַתִים מְׁ ִצלְׁ  Biscutella didyma  מצלתיים מְׁ
ה 580 ִעירָּ יָּה זְׁ ֶרסְׁ  Maresia nana   מָּ
ֵפהִפיָּה 589 יָּה יְׁ ֶרסְׁ  Maresia pulchella  יפהפייה' מ מָּ
יָּה ַננִָּסית 584 ֶרסְׁ  Maresia pygmaea   מָּ
מֹוִנִיים 582 ַפִים ֶחרְׁ קָּ  Fibigia obovata  משקפיים ִמשְׁ
צּוִיים *582 ַפִים מְׁ קָּ  Fibigia clypeata   ִמשְׁ
ִעיִרים 585 ַפִים שְׁ קָּ  Fibigia eriocarpa   [לא הכנסתי ]   ִמשְׁ
יָּה 581 ִוינְׁ  Savignya parviflora  סוויניה [לא בצעתי השינוי ] ֲעִדינָּה סָּ
ִני 581  Zilla spinosa  סילון ִסלֹון קֹוצָּ
ִרית 588 יָּה ִמצְׁ ֶסטְׁ  Farsetia aegyptia   ַפרְׁ
לֹוִקית ֱאדֹום 581  Eigia longistyla   צְׁ
צּוי 510 נֹון מָּ  Raphanus raphanistrum   צְׁ
ֵשל 519 ַתלְׁ נֹון ִמשְׁ  Raphanus confusus   צְׁ
יֹוִני 514 נֹון ִּפגְׁ  Raphanus rostratus   צְׁ
ה 512 מּורָּ ֵמִלינָּה סְׁ  Camelina hispida   קָּ
ִעיר 512 ִמין שָּ דָּ  Cardamine hirsuta   ַקרְׁ
צּויָּה 515 יָּה מְׁ ַדרְׁ  Cardaria draba   ַקרְׁ
ֵעל סּוִרית-ֶקֶרן 511  Chorispora purpurascens   יָּ
ֶחֶפת 511 ֻשלְׁ ִשית מְׁ קָּ  Coluteocarpus vesicarius  משולחפת' ק ַקרְׁ
ִנית 518 עָּ ה טֹובְׁ  Rorippa amphibia   רֹוִריּפָּ
ה 511 רּועָּ ה שְׁ  Rorippa prostrata   רֹוִריּפָּ
דֹות 100 תֹון ַהשָּ  Neslia apiculata   ִרשְׁ
ִריחֹו ֲאִמִתית-שֹוַשַנת 109  Anastatica hierochuntica   יְׁ
ל 104 ֻכּפָּ ִליל מְׁ  Coronopus didymus  מכופל' ש ַשחְׁ
רּועַ  102 ִליל שָּ  Coronopus squamatus   ַשחְׁ
בֹוִהים 102  Lepidium latifolium  שחליים ַשֲחַלִים גְׁ
ִנִיים 105 רָּ  Lepidium spinescens   ַשֲחַלִים דֹוקְׁ
ִקים 101  Lepidium perfoliatum   ַשֲחַלִים חֹובְׁ
 Lepidium ruderale   ַשֲחַלִים ֲעִדיִנים *101
ִנִיים 108  Lepidium spinosum   ַשֲחַלִים קֹוצָּ
ִעיִרים 101  Lepidium hirtum   ַשֲחַלִים שְׁ
רּוִעים 190  Lepidium aucheri   ַשֲחַלִים שְׁ
בּוִתִיים 199  Lepidium sativum   ַשֲחַלִים ַתרְׁ
בֹות 194 ֲערָּ  Erucaria rostrata   ֶשַלח הָּ
ל 192 קָּ ֻאנְׁ  Erucaria pinnata  מאונקל' ש ֶשַלח מְׁ
ַרִדי 192 פָּ  Erucaria hispanica   ֶשַלח סְׁ
ַאלָּה 195 ַלח הָּ ַלחְׁ  Pseudoerucaria clavata   שְׁ
ַרת 191 ה צָּ טָּ ִלים-ִשלְׁ  Peltaria angustifolia   עָּ
ר 191 בָּ  Neotorularia torulosa   ֶשֶנס ַהִמדְׁ
ִאית 198 קָּ ה ַדַמשְׁ רָּ  Sisymbrium damascenum  תודרה ֻתדְׁ
ִחית 191 רָּ ה ִמזְׁ רָּ  Sisymbrium orientale   ֻתדְׁ
ה 140 ֻעבָּ ה מְׁ רָּ  Sisymbrium erysimoides  מעובה' ת ֻתדְׁ
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ֻצֶיֶצת 149 ה מְׁ רָּ  Sisymbrium runcinatum  מצויצת' ת ֻתדְׁ
ה נָָּאה 144 רָּ  Sisymbrium septulatum   ֻתדְׁ
ִגית 142 יָּ ה סְׁ רָּ  Sisymbrium irio  סייגית' ת ֻתדְׁ
פּוִאית 142 ה רְׁ רָּ  Sisymbrium officinale   ֻתדְׁ
נָּה 145 בָּ ִנית לְׁ רָּ  Arabidopsis thaliana  תודרנית ֻתדְׁ
ַטנָּה 141 ִנית קְׁ רָּ  Arabidopsis pumila   ֻתדְׁ
ֻחֶדֶדת 141 ִנית מְׁ ִריסָּ  Clypeola lappacea  מחודדת' ת תְׁ
לּולָּה 148 ִנית מְׁ ִריסָּ  Clypeola jonthlaspi   תְׁ
ִנית 141 ִנית ִשכָּ ִריסָּ  Clypeola aspera  שיכנית' ת תְׁ

 
ים יִּ ָּפתִּ כְׁ  RESEDACEAE   רִּ

ִנית-ַבת 120 עָּ צְׁ ה ַמרְׁ ּפָּ  Oligomeris linifolia   ִרכְׁ
ֶיה 129 ַּפת בּוַאסְׁ  Reseda boissieri   ִרכְׁ
דֹולָּה 124 ה גְׁ ּפָּ  Reseda alopecuros   ִרכְׁ
ה ַדַקת 122 ּפָּ  Reseda stenostachya  שיבולת-דקת' ר ִשֹבֶלת-ִרכְׁ
ִעים 122 ַּפת ַהַצבָּ  Reseda luteola   ִרכְׁ
ַּפת ַים 125  Reseda urnigera   ַהֶמַלח-ִרכְׁ
ִנית 121 ֵרסָּ ה כְׁ ּפָּ  Reseda globulosa   ִרכְׁ
נָּה 121 בָּ ה לְׁ ּפָּ  Reseda alba   ִרכְׁ
ֻאֶבֶקת 128 ה מְׁ ּפָּ  Reseda pruinosa  מאובקת' ר ִרכְׁ
ֶשֶשת 121 ֻגבְׁ ה מְׁ ּפָּ  Reseda muricata  מגובששת' ר ִרכְׁ
ִחית 120 רָּ ה ִמזְׁ ּפָּ  Reseda orientalis   ִרכְׁ
ִבית 129 ה ֲערָּ ּפָּ  Reseda arabica   ִרכְׁ
ה 124 ֻהבָּ ה צְׁ ּפָּ  Reseda lutea  צהובה' ר ִרכְׁ
ִנית 122 ה ֵריחָּ ּפָּ  Reseda odorata   ִרכְׁ
ַטַנת 122 ה קְׁ ּפָּ ִחים-ִרכְׁ רָּ  Reseda decursiva   ּפְׁ
ִרי 125 בָּ ן ִמדְׁ תָּ ּפְׁ  Ochradenus baccatus   ִרכְׁ
ן ַמֲאִפיר 121  Caylusea hexagyna   ֵששָּ

 
ים יִּ גִּ ינְׁ  MORINGACEAE   מוֹרִּ

ִמית 121 תְׁ ה רָּ גָּ  Moringa peregrina  רותמית' מ מֹוִרינְׁ
 

ים יִּ בִּ  PLATANACEAE  דולביים  ָדלְׁ
ִחי 128 רָּ  Platanus orientalis  דולב ֹדֶלב ִמזְׁ

 
ים יִּ יתִּ  CRASSULACEAE   ַטבּורִּ

ַטַנת 121 ִרי-ַזֲערּוִרית קְׁ  Telmissa microcarpa   ּפְׁ
טּויָּ  150  Umbilicus intermedius   הַטבּוִרית נְׁ
ה 159  Sedum caespitosum  אדומה' צ צּוִרית ֲאֻדמָּ
ֵאִלית-צּוִרית ֶאֶרץ 154 רְׁ  Sedum palaestinum   ִישְׁ
 Sedum rubens   צּוִרית ַבלּוִטית 152
ה 152 בֹוהָּ  Sedum sediforme   צּוִרית גְׁ
ִלים-צּוִרית ַדַקת 155  Sedum amplexicaule  [לופתת ]  עָּ
 Sedum litoreum   צּוִרית חֹוִפית 151
 Sedum pallidum  חיוורת' צ צּוִרית ִחֶּוֶרת 151
ִנית 158 וָּ  Sedum laconicum  יוונית' צ צּוִרית יְׁ
 Sedum nanum   צּוִרית ַננִָּסית  151
ַרִדית 110 פָּ  Sedum hispanicum   צּוִרית סְׁ
לּוִלית 119 סּוַלת ַהשְׁ רָּ  Crassula vaillantii   קְׁ
ֻכֶנֶפת 114 סּולָּה מְׁ רָּ  Crassula alata  מכונפת' ק קְׁ
נֹון 112 בָּ ִתית ַהלְׁ  Rosularia libanotica   שֹוַשנְׁ
ִנית 112 ִתית ִזיפָּ  Rosularia setosa   [ לא הוכנס]   שֹוַשנְׁ
ֶטֶטת 115 ֻסרְׁ ִתית מְׁ  Rosularia lineata  מסורטטת' ש שֹוַשנְׁ
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ים יִּ צּורִּ ַקעְׁ  SAXIFRAGACEAE   בְׁ

צּור ַהֹחֶרש 111 ַקעְׁ  Saxifraga hederacea  החורש' ב בְׁ
לֹוש 111 צּור שְׁ ַקעְׁ ֻאנֹות-בְׁ  Saxifraga tridactylites  האונות-שלוש' ב הָּ

 
ים יִּ יתִּ ָמנִּ דְׁ מְׁ  GROSSULARIACEAE  דומדמניתיים *דֻּ

ִחית *118 רָּ ִנית ִמזְׁ מָּ דְׁ  Ribes orientale  דומדמנית [ואין אצלנ] ֻדמְׁ
 

ים יִּ דִּ  ROSACEAE    ַורְׁ
ֹהב 111 ר צָּ גָּ  Agrimonia eupatoria  צהוב' א ַאבְׁ
 Pyrus syriaca   ַאגָּס סּוִרי 110
ר-ֶבן *119 רָּ ִרי ֻחזְׁ  Sorbus torminalis  בן   חוזרר ֲהרָּ
ר-ֶבן 114 רָּ ִכי ֻחזְׁ  Sorbus umbellata   סֹוכְׁ
ה -ֶבן 112 לִסירָּ יֻבָּ  Sanguisorba minor  ס מיובל"ב מְׁ
ַטן 112 ן קְׁ בָּ דְׁ ִרי-ֻדבְׁ  Cerasus microcarpa  דובדבן ּפְׁ
רּועַ  115 ן שָּ בָּ דְׁ  Cerasus prostrata   ֻדבְׁ
ִביק 111  Rosa pulverulenta   ֶוֶרד דָּ
 Rosa canina   ֶוֶרד ַהֶכֶלב 111
 Rosa phoenicia   ֶוֶרד ִצידֹוִני 118
ן 111 בָּ נּוי ַזנְׁ  Orthurus heterocarpus    ֵּפרֹות-שְׁ
עֹות 180 בְׁ  Cotoneaster racemiflorus   ֲחבּוִשית ַהַמטְׁ
ַרר ַהֹחֶרש 189  Eriolobus trilobatus  החורש' ח; חוזרר ֻחזְׁ
ן זֹוֵחל 184 שָּ  Potentilla reptans   ַחמְׁ
ן נִָּדיר 182 שָּ  Potentilla geranioides   ַחמְׁ
ןחַ  182 שָּ ן מְׁ טָּ  Potentilla supina   קָּ
ִנית 185 ה קֹוצָּ  Sarcopoterium spinosum   ִסירָּ
ר ָאֹדם 181 רָּ  Crataegus azarolus  אדום' ע; עוזרר ֻעזְׁ
ר ַחד 181 רָּ ִעיִני-ֻעזְׁ  Crataegus monogyna   ַגלְׁ
ַרר ִסיַני 188  Crataegus sinaica   ֻעזְׁ
ִני 181 ר קֹוצָּ רָּ  Crataegus aronia   ֻעזְׁ
ה   110 ִעירָּ  Aphanes arvensis  עטייה ֲעִטיָּה זְׁ
ִביד 119  Rubus canescens   ֶּפֶטל לָּ
דֹוש 114  Rubus sanctus   ֶּפֶטל קָּ
ִזיף ַהֹדב 112  Prunus ursina  הדוב' ש שְׁ
צּוי 112 ֵקד מָּ  Amygdalus communis   שָּ
ִבי 115 ֵקד ֲערָּ  Amygdalus arabica   שָּ
ֵקד קְׁ  111 ִלים-ַטןשָּ  Amygdalus korschinskii   עָּ
מֹון 111 ֵקד רָּ  Amygdalus ramonensis   שְׁ
 

ים יִּ ּתוֹרִּ  NEURADACEAE   ַכפְׁ
תֹור ַהחֹולֹות 118  Neurada procumbens   ַכפְׁ

 
ים יִּ טִּ  MIMOSACEAE  שיטיים  שִּ

ֶדה 111 בּוט ַהשָּ  Prosopis farcta   ַינְׁ
ה  100 ִלים-ֲאֻרַכתִשטָּ  Acacia longifolia עלים-ארוכת' ש; שיטה עָּ
שּוכֹות 109  Acacia farnesiana   ִשַטת ַהמְׁ
 Acacia pachyceras   ִשַטת ַהֶנֶגב 104
ַחלָּה 102 ַחלְׁ ה כְׁ  Acacia saligna   ִשטָּ
ִבינָּה 102 ה ַמלְׁ  Faidherbia albida   ִשטָּ
ִנית *105 כָּ ה סֹוכְׁ  Acacia tortilis   ִשטָּ
ִנית 101 ִלילָּ ה סְׁ  Acacia raddiana   ִשטָּ
ה ַרֲעַננָּה 101  Acacia laeta   ִשטָּ

 
ים יִּ ילִּ לִּ  CAESALPINIACEAE   *כְׁ
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צּוי 108 רּוב מָּ  Ceratonia siliqua   חָּ
ִליל ַהֹחֶרש 101  Cercis siliquastrum  החורש' כ כְׁ
ִרי *190 בָּ  Senna italica   ֶסֶנא ִמדְׁ
ד 199 ֻחדָּ  Senna alexandrina  מחודד' ס ֶסֶנא מְׁ
 Senna obtusifolia   [ לא הוכנס]   ֶסֶנא ֵקֶהה 194
ִנית 192 יָּה ִשכָּ סֹונְׁ ִקינְׁ  Parkinsonia aculeata  שיכנית' פ ַּפרְׁ

 
ים  יִּ ָרנִּ ּפְׁ ים: ניקוד***ַּפרְׁ יִּ ָּפָרנִּ  PAPILIONACEAE (FABACEAE)   ?ַּפרְׁ

קּוףֲאִחילֹוטּוס  192  Dorycnium rectum   זָּ
ִעיר 195  Dorycnium hirsutum   ֲאִחילֹוטּוס שָּ
 Spartium junceum  אחירותם החורש ֲאִחיֹרֶתם ַהֹחֶרש 191
ִריק 191 ף ַמבְׁ סָּ  Cytisopsis pseudocytisus   ַאכְׁ
ִקית 198 ֶּפֶסת ִאיַטלְׁ  Medicago italica   ַאסְׁ
ֶּפֶסת ֲאשּונָּה 191  Medicago rigidula   ַאסְׁ
ש 140 ַלנְׁ ֶּפֶסת בְׁ  Medicago blancheana  בלאנש' א ַאסְׁ
ַגִלית 149 ֶּפֶסת ַגלְׁ  Medicago rotata   ַאסְׁ
ִליל 144 ֶּפֶסת ַהגָּ  Medicago granadensis   ַאסְׁ
ִבית 142 ֶּפֶסת ֶהחָּ  Medicago doliata   ַאסְׁ
ֶּפֶסת ַהחֹוף 142  Medicago littoralis   ַאסְׁ
זֹון 145 ֶּפֶסת ַהִחלָּ  Medicago murex  החילזון' א ַאסְׁ
ֶּפֶסת ַהיָּם 141  Medicago marina   ַאסְׁ
ִרים 141 תָּ ֶּפֶסת ַהכְׁ  Medicago coronata   ַאסְׁ
ֶּפֶסת ַהִשיחַ  148  Medicago arborea   ַאסְׁ
ה 141 ִעירָּ ֶּפֶסת זְׁ  Medicago lupulina   ַאסְׁ
ֵמִשית 120 ֶּפֶסת ֶחרְׁ  Medicago falcata   ַאסְׁ
ֶּפֶסת ַכדּוִרית 129  Medicago constricta   ַאסְׁ
ֶשֶשת 124 ֻגבְׁ ֶּפֶסת מְׁ  Medicago turbinata  מגובששת' א ַאסְׁ
ֻפֶצֶלת 122 ֶּפֶסת מְׁ  Medicago laciniata  מפוצלת' א ַאסְׁ
צּויָּה 122 ֶּפֶסת מְׁ  Medicago polymorpha   ַאסְׁ
ֻצֶיֶצת 125 ֶּפֶסת מְׁ  Medicago radiata  מצויצת' א ַאסְׁ
ֻקֶמֶטת 121 ֶּפֶסת מְׁ  Medicago rugosa  מקומטת' א ַאסְׁ
ִתית 121 ֶּפֶסת ֲעַדשְׁ  Medicago orbicularis   ַאסְׁ
ה 128 טּועָּ ֶּפֶסת קְׁ  Medicago truncatula   ַאסְׁ
ַטנָּה 121 ֶּפֶסת קְׁ  Medicago minima   ַאסְׁ
ה 120 עּורָּ ֶּפֶסת קְׁ  Medicago scutellata   ַאסְׁ
ִנית 129 ֶּפֶסת ִריסָּ  Medicago ciliaris   ַאסְׁ
בּוִתית 124 ֶּפֶסת ַתרְׁ  Medicago sativa   ַאסְׁ
צּוי 122  Pisum fulvum   ָאפּון מָּ
ת ָאפּון נָּמּוְך   122 י תַּ ְרּבּותִׁ ין נָמּוְך-ָאפּון תַּ  Pisum sativum ssp. humile    מִׁ
 Pisum elatius  קיפח' א ָאפּון ִקֵּפחַ  125
ַבע 121 צּויֹות-ַארְׁ נָּפֹות מְׁ  Tetragonolobus purpureus   כְׁ
ַבע 121 ֻהבֹות-ַארְׁ נָּפֹות צְׁ  Tetragonolobus requienii  כ צהובות"א כְׁ
יָּה ָאנָּטֹוִלית 128  Vicia bithynica   ִבקְׁ
ִנית *121 מָּ גְׁ יָּה ַארְׁ  Vicia benghalensis   ִבקְׁ
יָּה ֶאֶרץ 150 ֵאִליתיִ -ִבקְׁ רְׁ  Vicia palaestina   שְׁ
ה 159 ִקיקָּ יָּה דְׁ  Vicia laxiflora   ִבקְׁ
יָּה ַדַקת 154 ִלים-ִבקְׁ  Vicia tenuifolia   עָּ
ַית ַהַבֶזֶלת 152  Vicia basaltica  'בקיית ה ִבקְׁ
ַית ַהִבצֹות 152  Vicia galeata  הביצות' ב ִבקְׁ
ִליל 155 ַית ַהגָּ  Vicia galilaea   ִבקְׁ
ַית ַהחּולָּה 151  Vicia hulensis   ִבקְׁ
ַאִים 151 ַית ַהִכלְׁ  Vicia hybrida  הכלאיים ' ב ִבקְׁ
ִשינָּה 158 ַית ַהַכרְׁ  Vicia ervilia   ִבקְׁ
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ַית ַהֶמִשי 151  Vicia sericocarpa   ִבקְׁ
ה 110 יָּה ֲחדּודָּ  Vicia cuspidata   ִבקְׁ
ִנית 119 חָּ פְׁ יָּה טָּ  Vicia lathyroides  תטופחני' ב ִבקְׁ
ֶעאל 114 רְׁ ַית ִיזְׁ  Vicia esdraelonensis   ִבקְׁ
ֶבֶנת 112 ֻדרְׁ יָּה מְׁ  Vicia monantha  מדורבנת' ב ִבקְׁ
צּויָּה 112 יָּה מְׁ  Vicia peregrina   ִבקְׁ
יָּה ֲעִדינָּה 115  Vicia tetrasperma   ִבקְׁ
ה 111 ֻהבָּ יָּה צְׁ  Vicia lutea  צהובה' ב ִבקְׁ
ִתית 111 פָּ רְׁ יָּה צָּ  Vicia narbonensis   ִבקְׁ
ַטנָּה 118 יָּה קְׁ  Vicia pubescens   ִבקְׁ
ִריִסין 111 ַית ַקפְׁ  Vicia cypria   ִבקְׁ
ה 110 ִעירָּ יָּה שְׁ  Vicia villosa   ִבקְׁ
בּוִתית 119 יָּה ַתרְׁ  Vicia sativa   ִבקְׁ
ִנית ֵבירּוִתית 114 רָּ גְׁ  Trigonella berythea   ַגרְׁ
ִנית 112 ִלילָּ ִנית גְׁ רָּ גְׁ  Trigonella cylindracea   ַגרְׁ
ִנית ַהחֹוף 112 רָּ גְׁ  Trigonella maritima   ַגרְׁ
ה *115 בָּ ִנית ַהִחלְׁ רָּ גְׁ  Trigonella foenum-graecum   ַגרְׁ
ִנית ַהַטַבַעת 111 רָּ גְׁ  Trigonella spinosa   ַגרְׁ
ִנית ַחד 111 רָּ גְׁ ִחית-ַגרְׁ  Trigonella monantha   ִּפרְׁ
ה 118 הּודָּ ִנית יְׁ רָּ גְׁ  Trigonella sibthorpii   ַגרְׁ
ַלִים 111 רּושָּ ִנית יְׁ רָּ גְׁ  Trigonella hierosolymitana   ַגרְׁ
ִנית 180 בָּ ִנית כֹוכְׁ רָּ גְׁ  Trigonella stellata   ַגרְׁ
ִכית 189 ִנית ִלילָּ רָּ גְׁ  Trigonella lilacina   ַגרְׁ
אֻ  184 ִנית מְׁ רָּ גְׁ ֶקֶלתַגרְׁ  Trigonella hamosa  מאונקלת' ג נְׁ
ַבַעת *182 ֻאצְׁ ִנית מְׁ רָּ גְׁ  Trigonella astroites  מאוצבעת' ג ַגרְׁ
ִרית 182 בָּ ִנית ִמדְׁ רָּ גְׁ  Trigonella schlumbergeri   ַגרְׁ
ִנית מֹוָאִבית 185 רָּ גְׁ  Trigonella glabra   ַגרְׁ
צּויָּה 181 ִנית מְׁ רָּ גְׁ  Trigonella monspeliaca   ַגרְׁ
ִרינָּה 181 ִנית ַמקְׁ רָּ גְׁ  Trigonella balansae   ַגרְׁ
ֻשֶבֶלת 188 ִנית מְׁ רָּ גְׁ  Trigonella spicata  משובלת' ג ַגרְׁ
ִנית ִניִמית 181 רָּ גְׁ  Trigonella filipes   ַגרְׁ
ִנית סּוִרית 110 רָּ גְׁ  Trigonella caelesyriaca   ַגרְׁ
רּוֶנר 119 ּפְׁ ִנית סְׁ רָּ גְׁ  Trigonella spruneriana   ַגרְׁ
ִבית 114 ִנית ֲערָּ רָּ גְׁ  Trigonella arabica   ַגרְׁ
ִקית 112 ה ִאיַטלְׁ שָּ  Melilotus italicus   ִדבְׁ
ה 112 ה ֲהדּורָּ שָּ  Melilotus elegans   ִדבְׁ
ִדית 115 ה הָּ שָּ  Melilotus indicus  הודית' ד ִדבְׁ
נָּה 111 בָּ ה לְׁ שָּ  Melilotus albus   ִדבְׁ
ֹחֶרֶצת 111 ה מְׁ שָּ  Melilotus sulcatus  מחורצת' ד ִדבְׁ
ה ִסיִציִלית 118 שָּ  Melilotus messanensis   ִדבְׁ
צּויָּה *111 ה מְׁ גָּ  Alhagi graecorum    הָּ
ַנב 800 ִני-זְׁ ב ִשכָּ רָּ  Scorpiurus muricatus  ע שיכני"ז ַעקְׁ
ה 809 סּועָּ ה שְׁ צָּ  Cicer pinnatifidum   ִחמְׁ
ֹטם זָּ  804  Rhynchosia minima  חרטום ִעירַחרְׁ
 Lathyrus pseudocicera  אדום' ט; טופח ֹטַפח ָאֹדם *802
 Lathyrus gorgonei   ַעמּוד-ֹטַפח ֶאֶרְך 802
דֹול 805  Lathyrus ochrus   ֹטַפח גָּ
ִביק 801  Lathyrus gloeospermus   ֹטַפח דָּ
 Lathyrus golanensis   ֹטַפח ַהגֹולָּן 801
ִליל 808  Lathyrus spathulatus   ֹטַפח ַהגָּ
מֹון 801  Lathyrus roseus   ֹטַפח ַהֶחרְׁ
לּוחֹות 890  Lathyrus ciliolatus   ֹטַפח ַהשְׁ
קּוף 899  Lathyrus inconspicuus   ֹטַפח זָּ
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ִקי-ֹטַפח ַחד 894  Lathyrus plitmanii   עֹורְׁ
נִָּתי-ֹטַפח ַחד 892  Lathyrus annuus   שְׁ
ִליִליטֹ  *892  Lathyrus setifolius   ַפח ַחכְׁ
ַלִים 895 רּושָּ  Lathyrus hierosolymitanus   ֹטַפח יְׁ
 Lathyrus sphaericus   ֹטַפח ַכדּוִרי 891
צּוי 891  Lathyrus aphaca   ֹטַפח מָּ
 Lathyrus marmoratus   ֹטַפח נֶָּאה  898
ִדין 891  Lathyrus nissolia   ֹטַפח עָּ
ִתיֹטַפח עַ  840 שָּ  Lathyrus lentiformis   דְׁ
יּוס 849  Lathyrus cassius   ֹטַפח ַקסְׁ
ִני 844  Lathyrus blepharicarpos   ֹטַפח ִריסָּ
ִעיר 842  Lathyrus hirsutus   ֹטַפח שָּ
ִעיר 842 ִרי-ֹטַפח שְׁ  Lathyrus hirticarpus   ּפְׁ
יָּה נָָּאה 845 רֹוסְׁ  Tephrosia apollinea   ֶטפְׁ
יָּה נּוִבית 841 רֹוסְׁ  Tephrosia nubica   ֶטפְׁ
צּויָּה 841 ִנית מְׁ יָּ  Hymenocarpos circinnatus  כליינית ִכלְׁ
ַסף ַחד 848 ַספְׁ ִחי-כְׁ  Argyrolobium uniflorum   ִּפרְׁ
ַחב 841 ַסף רְׁ ַספְׁ ִרי-כְׁ  Argyrolobium crotalarioides   ּפְׁ
ה-ַכף 820 נֻצָּ  Ornithopus pinnatus  ע מנוצה"כ עֹוף מְׁ
ה-ַכף 829 חּוסָּ  Ornithopus compressus   עֹוף ּפְׁ
ֹבֶלת ֲאדֹוִמית 824  Onobrychis ptolemaica  כרבולת ַכרְׁ
ִרית *822 ֹבֶלת ֲהרָּ  Onobrychis montana   ַכרְׁ
גֹול 822 נְׁ ֹבֶלת ַהַתרְׁ  Onobrychis crista-galli   ַכרְׁ
ִרית 825 בָּ ֹבֶלת ִמדְׁ  Onobrychis wettsteinii   ַכרְׁ
צּויָּה 821 ֹבֶלת מְׁ  Onobrychis squarrosa   ַכרְׁ
ִרינָּה 821 ֹבֶלת ַמקְׁ  Onobrychis cornuta   ַכרְׁ
ִשי 828 ֹבֶלת קֹוטְׁ  Onobrychis kotschyana   ַכרְׁ
ַטנָּה 821 ֹבֶלת קְׁ  Onobrychis caput-galli   ַכרְׁ
ה 820 רּועָּ ֹבֶלת שְׁ  Onobrychis supina   ַכרְׁ
רֹון ַגלֹוִני 829  Coronilla repanda   ִכתְׁ
ִעיר 824 רֹון זְׁ  Coronilla rostrata   ֶּפַרח-ִכתְׁ
ֵרִתי 822 רֹון כְׁ  Coronilla cretica   ִכתְׁ
ַרִבי 822 רֹון ַעקְׁ  Coronilla scorpioides   ִכתְׁ
ִרית  825 יָּה ִמצְׁ  Vigna luteola   לּובְׁ
ֶרֶנת 821 ֻדקְׁ  Lotononis platycarpa  וקרנתמד' ל לֹוטֹוִנית מְׁ
ִתי 821  Lotus glinoides   לֹוטּוס ֵאילָּ
ִקיק 828  Lotus angustissimus   לֹוטּוס דָּ
 Lotus palustris  הביצות' ל לֹוטּוס ַהִבצֹות 821
ה 850 הּודָּ  Lotus collinus   לֹוטּוס יְׁ
ִרי 859 בָּ  Lotus lanuginosus   לֹוטּוס ִמדְׁ
ִחיללֹוטּוס  854  Lotus gebelia   ַמכְׁ
ִסיף 852  Lotus creticus   לֹוטּוס ַמכְׁ
צּוי 852  Lotus peregrinus   לֹוטּוס מָּ
ִרין 855  Lotus corniculatus   לֹוטּוס ַמקְׁ
ֻשנָּץ 851  Lotus ornithopodioides  משונץ' ל לֹוטּוס מְׁ
ל 851  Lotus edulis   לֹוטּוס ֶנֱאכָּ
ִלים-לֹוטּוס ַצר 858  Lotus glaber   עָּ
 Lotus cytisoides  קירח' ל לֹוטּוס ֵקֵרחַ  851
ִני 810  Lotus conimbricensis   לֹוטּוס ִריסָּ
ִעיר 819  Lotus halophilus   לֹוטּוס שָּ
צּוִיים 814  Biserrula pelecinus  מסוריים ַמסֹוַרִים מְׁ
ִנית 812 ֶנֶצת קֹוצָּ  Hedysarum spinosissimum   ִמשְׁ
ִלים-ל ַדלִני 812  Indigofera oblongifolia   עָּ
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ִסיף 815  Indigofera articulata   ִניל ַמכְׁ
ִדי 811 ם הָּ  Dalbergia sissoo  הודי' ס ִסיסָּ
ַשת ַהר *811  Lens odemensis  אודם-הר' ע ֹאֶדם-ַעדְׁ
ִחית 818 רָּ ה ִמזְׁ שָּ  Lens orientalis   ֲעדָּ
צּויָּה 811 ה מְׁ שָּ  Lens ervoides   ֲעדָּ
בּוִתית 810 ה ַתרְׁ שָּ  Lens culinaris   ֲעדָּ
סֹון 819 ֶשרְׁ טֹוִרית אָּ  Factorovskya aschersoniana   ַפקְׁ
ה ַדַלת *814 סָּ ִמיִלים-ַּפרְׁ  Hippocrepis unisiliquosa    ַתרְׁ
ִרינָּה 812 ה ַמקְׁ סָּ  Hippocrepis areolata   ַּפרְׁ
ֻשֶנֶצת 812 ה מְׁ סָּ  Hippocrepis constricta  משונצת' פ ַּפרְׁ
ה ַרַבת 815 סָּ ִמיִלים-ַּפרְׁ  Hippocrepis multisiliquosa   ַתרְׁ
ִאיש 811 ן ַמבְׁ נָּ  Anagyris foetida   ַצחְׁ
ִליל 811 ַען ַהגָּ  Gonocytisus pterocladus   ַצלְׁ
 Astragalus adpressiusculus   ֶקֶדד ֲאדֹוִמי 818
ִחים-ֶקֶדד ֲאֹדם 811 רָּ  Astragalus cruentiflorus  פרחים-אדום' ק ּפְׁ
 Astragalus aaronii   ֶקֶדד ַאֲהרֹוִני 880
סֹון 889  Astragalus aaronsohnianus   ֶקֶדד ַאֲהרֹונְׁ
ַרק 884   Astragalus azraqensis   ֶקֶדד ַאזְׁ
 Astragalus trimestris   ֶקֶדד ָאִפיל 882
ֵאִלי -ֶקֶדד ֶאֶרץ 882 רְׁ  Astragalus palaestinus   ִישְׁ
ֵאר 885  Astragalus caprinus   ֶשַבע-ֶקֶדד בְׁ
 Astragalus berytheus   ֶקֶדד ֵבירּוִתי 881
ִמי-ֶקֶדד ֵבית 881  Astragalus bethlehemiticus   ַהַלחְׁ
דֹול 888 ִרי-ֶקֶדד גְׁ  Astragalus macrocarpus   ּפְׁ
ִליל 881  Astragalus sparsus   ֶקֶדד דָּ
ִאיֶקֶדד ַדַמשְׁ  810  Astragalus campylorrhynchus   קָּ
קֹוִלים 819 ַאנְׁ  Astragalus hamosus   ֶקֶדד הָּ
עֹות 814 בָּ ֶאצְׁ  Astragalus peregrinus   ֶקֶדד הָּ
ִנים 812 ֳארָּ  Astragalus pinetorum  האורנים' ק ֶקֶדד הָּ
ן 812 שָּ  Astragalus trachoniticus   ֶקֶדד ַהבָּ
עֹות 815  Astragalus annularis   ֶקֶדד ַהַטבָּ
ִשימֹון 811  Astragalus eremophilus   ֶקֶדד ַהיְׁ
 Astragalus oxytropifolius   ֶקֶדד ַהַמקֹור 811
 Astragalus amalecitanus   ֶקֶדד ַהֶנֶגב 818
 Astragalus dactylocarpus   ֶקֶדד ַהַסִיף 811
פֹות 100 קָּ  Astragalus oocephalus   ֶקֶדד ַהַקרְׁ
אִשים 109 רָּ  Astragalus cephalotes   ֶקֶדד הָּ
ף 104 רָּ  Astragalus gummifer   ֶקֶדד ַהשְׁ
ִעיר 102  Astragalus epiglottis   ֶקֶדד זָּ
יָּה 102 בָּ  Astragalus hasbeyanus   ֶקֶדד ַחצְׁ
מֹוִני *105  Astragalus angustifolius   ֶקֶדד ֶחרְׁ
 Astragalus intercedens   ַהֶמַלח-ֶקֶדד ַים 101
ֶפה 101  Astragalus callichrous   ֶקֶדד יָּ
ִביד 108  Astragalus fruticosus   ֶקֶדד לָּ
ִרי 101 בָּ  Astragalus arpilobus   ֶקֶדד ִמדְׁ
 Astragalus moabiticus   ֶקֶדד מֹוָאִבי 190
ל 199 ֻכּפָּ  Astragalus guttatus  מכופל' ק ֶקֶדד מְׁ
ֹפרָּ  194  Astragalus emarginatus  מפורץ' ק ץֶקֶדד מְׁ
ִליב 192  Astragalus asterias   ֶקֶדד ַמצְׁ
ט 192 ֻקמָּ  Astragalus corrugatus  מקומט' ק ֶקֶדד מְׁ
ִני 195 יָּ  Astragalus bombycinus  משייני' ק ֶקֶדד ִמשְׁ
ף 191 חָּ ֻשלְׁ  Astragalus spinosus  משולחף' ק ֶקֶדד מְׁ
 Astragalus cretaceus   ֶקֶדד נֶָּאה 191
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 Astragalus zachlensis   ֶקֶדד ֹנחַ  198
 Astragalus sieberi   ֶקֶדד ִסיֶבר 191
ַרִדי 140 פָּ  Astragalus boeticus   ֶקֶדד סְׁ
ֵדן-ֶקֶדד ֵעֶבר 149   Astragalus transjordanicus   ַהַירְׁ
ַרִבי 144  Astragalus scorpioides   ֶקֶדד ַעקְׁ
נְׁ  142 רּוןֶקֶדד ַפיְׁ  Astragalus aleppicus  פיינברון' ק בְׁ
ִמיר 142  Astragalus lanatus   ֶקֶדד צָּ
דֹוש 145  Astragalus sanctus   ֶקֶדד קָּ
ִהיִרי 141  Astragalus kahiricus   ֶקֶדד קָּ
ִני 141  Astragalus deinacanthus   ֶקֶדד קֹוצָּ
ִבי 148 טְׁ  Astragalus tribuloides  קוטבי' ק ֶקֶדד קָּ
ַטן *141 ִרי-ֶקֶדד קְׁ  Astragalus aduncus   ּפְׁ
 Astragalus echinus  קיפודי' ק ֶקֶדד ִקּפֹוִדי 120
ַצר 129  Astragalus brachystachys  שיבולת-קצר' ק ִשֹבֶלת-ֶקֶדד קְׁ
ִשי 124 קָּ  Astragalus coluteoides   ֶקֶדד ַקרְׁ
ֶּפר 122  Astragalus schimperi   ֶקֶדד ִשימְׁ
ִעיר 122  Astragalus hispidulus   ֶקֶדד שָּ
ה 125 ִעירָּ ה שְׁ  Calicotome villosa  קידה ִקדָּ
ֶדה 121 ֻדִמית ַהשָּ  Securigera securidaca  קרדומית ַקרְׁ
ִרית 121 יָּה ִמצְׁ ַלרְׁ רֹוטָּ  Crotalaria aegyptiaca   קְׁ
ֹהב 128 ש צָּ קָּ  Colutea istria  צהוב' ק ַקרְׁ
ש  121 קָּ  Colutea cilicica   ִקיִליִקיַקרְׁ
ר 120 בָּ  Retama raetam  רותם ֹרֶתם ַהִמדְׁ
נֹון 129 בָּ ֵתַמת ַהלְׁ  Genista libanotica   רְׁ
ִנית 124 ה קֹוצָּ ֵתמָּ  Genista fasselata   רְׁ
ִביק 122 ק דָּ רָּ  Ononis pubescens   ַשבְׁ
פֹות 122 קָּ ַרק ַהַקרְׁ  Ononis phyllocephala   ַשבְׁ
ק ִחֵּורשַ  *125 רָּ  Ononis biflora  חיוור' ש בְׁ
ִבין 121 ק ַמלְׁ רָּ  Ononis mitissima   ַשבְׁ
ן 121 נֻדָּ ק מְׁ רָּ  Ononis vaginalis  מנודן' ש ַשבְׁ
צּוי 128 ק מָּ רָּ  Ononis natrix   ַשבְׁ
ל 121 ֻשבָּ ק מְׁ רָּ  Ononis alopecuroides  משובל' ש ַשבְׁ
ֻשנָּן 150 ק מְׁ רָּ  Ononis serrata  משונן' ש ַשבְׁ
ֻשנָּץ 159 ק מְׁ רָּ  Ononis ornithopodioides  משונץ' ש ַשבְׁ
ק נָּטּוי 154 רָּ  Ononis reclinata   ַשבְׁ
ק ִסיִציִלי 152 רָּ  Ononis sicula   ַשבְׁ
גֹוִני 152 ק ַססְׁ רָּ  Ononis variegata   ַשבְׁ
עּוט 155 ק ּפָּ רָּ  Ononis pusilla   ַשבְׁ
ִני 151 ק קֹוצָּ רָּ  Ononis spinosa   ַשבְׁ
ַצר 151 ק קְׁ רָּ  Ononis viscosa   ֶּפַרח-ַשבְׁ
ִעיר 158 ק שָּ רָּ  Ononis hirta   ַשבְׁ
ִני 151  Glycyrrhiza echinata   שּוש קֹוצָּ
 Glycyrrhiza glabra  קירח' ש שּוש ֵקֵרחַ  110
טּוי 119 ן עָּ חּופָּ  Tripodion vulneraria   ַשלְׁ
רּוִמי 114 ן קְׁ חּופָּ  Tripodion tetraphyllum   ַשלְׁ
עֹול ֲאדֹוִמי 112  Bituminaria flaccida   ַשרְׁ
ִעיר 112 עֹול שָּ  Bituminaria bituminosa   ַשרְׁ
רֹוִני 115 דְׁ ַסנְׁ ן ֲאֶלכְׁ תָּ  Trifolium alexandrinum   ִתלְׁ
ן ֶאֶרץ 111 תָּ ֵאִלי -ִתלְׁ רְׁ  Trifolium palaestinum   ִישְׁ
ַתן בּוַאסְׁ  111  Trifolium boissieri   ֶיהִתלְׁ
ן ֵבירּוִתי 118 תָּ  Trifolium berytheum   ִתלְׁ
ן ַבלּוִטי 111 תָּ  Trifolium glanduliferum   ִתלְׁ
ש 110 ַלנְׁ ַתן בְׁ  Trifolium blancheanum  בלאנש' ת ִתלְׁ
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ִתי *119 ן ֻגלָּ תָּ  Trifolium bullatum  גולתי' ת ִתלְׁ
גּול 114 ן דָּ תָּ  Trifolium billardieri   ִתלְׁ
ן דּו 112 תָּ  Trifolium dichroanthum   גֹוִני-ִתלְׁ
ִני 112 רָּ ן דֹוקְׁ תָּ  Trifolium scabrum   ִתלְׁ
ן ַדל 115 תָּ ִחים-ִתלְׁ רָּ  Trifolium pauciflorum   ּפְׁ
ֶות 111 מָּ ַאלְׁ ַתן הָּ  Trifolium argutum  האלמוות' ת ִתלְׁ
מָּ  111 גָּ ַארְׁ ַתן הָּ  Trifolium purpureum   ןִתלְׁ
ַתן ַהִבצֹות 118  Trifolium fragiferum  הביצות' ת ִתלְׁ
דּור 111 ן הָּ תָּ  Trifolium grandiflorum   ִתלְׁ
רֹות 180 עָּ ַתן ַהיְׁ  Trifolium sylvaticum   ִתלְׁ
ַתן ַהַכדּוִרים 189  Trifolium pilulare   ִתלְׁ
תֹוִרים 184 ַתן ַהַכפְׁ  Trifolium cherleri   ִתלְׁ
ֵגן 182 ַתן ַהמָּ  Trifolium scutatum   ִתלְׁ
ִביִאים 182 ַתן ַהנְׁ  Trifolium prophetarum   ִתלְׁ
פּוְך 185 ן הָּ תָּ  Trifolium resupinatum   ִתלְׁ
ַתן ַהֶקֶצף 181  Trifolium spumosum   ִתלְׁ
ֶדה 181 ַתן ַהשָּ  Trifolium arvense   ִתלְׁ
ִוילֹוב 188 ַתן וָּ  Trifolium vavilovii  ואווילוב' ת ִתלְׁ
ן זֹוֵחל 181 תָּ  Trifolium repens   ִתלְׁ
דּוד 110 ן חָּ תָּ  Trifolium echinatum   ִתלְׁ
נּוק 119 ן חָּ תָּ  Trifolium suffocatum   ִתלְׁ
ִאי 114 לָּ ן ַחקְׁ תָּ  Trifolium campestre   ִתלְׁ
ֵאִלי 112 רְׁ ן ִישְׁ תָּ  Trifolium israeliticum   ִתלְׁ
ִני 112 בָּ ן כֹוכְׁ תָּ  Trifolium stellatum   ִתלְׁ
ִביד 115 ן לָּ תָּ  Trifolium tomentosum   ִתלְׁ
ן 111 בָּ ן לָּ תָּ  Trifolium leucanthum   ִתלְׁ
ן ַמֲאִדים 111 תָּ  Trifolium erubescens   ִתלְׁ
ב 118 ֻגבָּ ן מְׁ תָּ  Trifolium glomeratum  מגובב' ת ִתלְׁ
ן ֵמרֹוִני  111 תָּ  Trifolium meironense   ִתלְׁ
ף 9000 חָּ ֻשלְׁ ן מְׁ תָּ  Trifolium physodes  משולחף' ת ִתלְׁ
ן נֶָּאה 9009 תָּ  Trifolium dasyurum   ִתלְׁ
ן נָּחּות 9004 תָּ  Trifolium plebeium   ִתלְׁ
ן ִניִמי 9002 תָּ  Trifolium filiforme   ִתלְׁ
ן  *9002 תָּ מֹוִניִתלְׁ  Trifolium salmoneum   ַסלְׁ
ִתי 9005 ִלשְׁ ן ּפְׁ תָּ  Trifolium philistaeum   ִתלְׁ
ִמיר 9001 ן צָּ תָּ  Trifolium eriosphaerum   ִתלְׁ
ן ַצר 9001 תָּ ִלים-ִתלְׁ  Trifolium angustifolium   עָּ
א 9008 טָּ ַתן קּושְׁ  Trifolium constantinopolitanum   ִתלְׁ
ַת  *9001 לּוזִתלְׁ  Trifolium clusii    ן קְׁ
ִני 9090 ן ִקּפֹודָּ תָּ  Trifolium lappaceum  קיפודני' ת ִתלְׁ
ֶפה 9099 ן רָּ תָּ  Trifolium nigrescens   ִתלְׁ
ִעיר 9094 ן שָּ תָּ  Trifolium hirtum   ִתלְׁ
ִני 9092 ִריסָּ ן תְׁ תָּ  Trifolium clypeatum   ִתלְׁ
ן ַתת 9092 תָּ ִעי-ִתלְׁ קָּ  Trifolium subterraneum   ַקרְׁ
מּוס ֶאֶרץ *9095 ֵאִלי-ֻתרְׁ רְׁ  Lupinus palaestinus  תורמוס  ִישְׁ
ִרים 9091 מּוס ֶההָּ  Lupinus pilosus   ֻתרְׁ
ֹהב 9091 מּוס צָּ  Lupinus luteus  צהוב' ת ֻתרְׁ
מּוס ַצר 9098 ִלים-ֻתרְׁ  Lupinus angustifolius   עָּ
ִעיר 9091 מּוס שָּ  Lupinus micranthus   ֻתרְׁ
בּוִתי 9040 מּוס ַתרְׁ  Lupinus albus   ֻתרְׁ

 
ים יִּ יצִּ צִּ  OXALIDACEAE   ַחמְׁ

ִציץ נָּטּוי 9049  Oxalis pes-caprae   ַחמְׁ
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ן 9044 טָּ ִציץ קָּ  Oxalis corniculata   ַחמְׁ
 

ים יִּ  GERANIACEAE    ֵגָרנִּ
ַרִבי 9042  Monsonia heliotropioides   ַבַהק ַעקְׁ
ֹחרַבהַ  9042  Monsonia nivea  צחור' ב ק צָּ
ה 9045 סּועָּ ִניָּה שְׁ ַטיְׁ שְׁ  Biebersteinia multifida  ביברשטיינייה ִביֶברְׁ
זּור 9041 יֹון גָּ  Geranium dissectum   ֵגַרנְׁ
ן 9041 מָּ גָּ ַארְׁ יֹון הָּ  Geranium robertianum   ֵגַרנְׁ
נֹון 9048 בָּ יֹון ַהלְׁ  Geranium libani   ֵגַרנְׁ
עֹות 9041 קָּ יֹון ַהּפְׁ  Geranium tuberosum   ֵגַרנְׁ
ִרי 9020 יֹון ֲהרָּ  Geranium libanoticum   ֵגַרנְׁ
יֹון נֶָּאה 9029  Geranium columbinum   ֵגַרנְׁ
יֹון נֹוֵצץ 9024  Geranium lucidum   ֵגַרנְׁ
ֹגל 9022 יֹון עָּ  Geranium rotundifolium  עגול' ג ֵגַרנְׁ
יֹון ַרְך 9022  Geranium molle   ֵגַרנְׁ
לֹוש 9025 יֹון שְׁ ִפי-ֵגַרנְׁ נָּ  Geranium trilophum   כְׁ
ה ָאֹרְך-ַמקֹור 9021  Erodium ciconium  ח ארוך"מ ֲחִסידָּ
דֹול-ַמקֹור 9021 ה גָּ  Erodium gruinum   ֲחִסידָּ
זּור-ַמקֹור 9028 ה גָּ  Erodium cicutarium   ֲחִסידָּ
ִמיִתי-רַמקוֹ  9021 ה ֶחלְׁ  Erodium malacoides   ֲחִסידָּ
לָּק-ַמקֹור 9020 ה חָּ  Erodium alnifolium   ֲחִסידָּ
ֶפה-ַמקֹור 9029 ה יָּ  Erodium botrys   ֲחִסידָּ
ִרי-ַמקֹור 9024 בָּ ה ִמדְׁ  Erodium touchyanum   ֲחִסידָּ
ִבין-ַמקֹור 9022 ה ַמלְׁ  Erodium oxyrhynchum   ֲחִסידָּ
ֻעֶצה-רַמקוֹ  9022 ה מְׁ  Erodium arborescens  ח מעוצה"מ ֲחִסידָּ
ל-ַמקֹור 9025 ֻפצָּ ה מְׁ  Erodium laciniatum  ח מפוצל"מ ֲחִסידָּ
צּוי-ַמקֹור 9021 ה מָּ  Erodium moschatum   ֲחִסידָּ
ִרי-ַמקֹור 9021 ה ִמצְׁ  Erodium neuradifolium   ֲחִסידָּ
ה נָּטּוף-ַמקֹור *9028  Erodium guttatum   ֲחִסידָּ
ה ֵקֵרחַ -ַמקֹור 9021  Erodium glaucophyllum  ח קירח"מ ֲחִסידָּ
ִאי-ַמקֹור 9050 ה רֹומָּ  Erodium acaule   ֲחִסידָּ
ִעיר-ַמקֹור 9059 ה שָּ  Erodium crassifolium   ֲחִסידָּ
ה ֵתל-ַמקֹור 9054  Erodium telavivense   ָאִביִבי-ֲחִסידָּ
ִמ -ַמקֹור *9052 ה תָּ  Erodium subintegrifolium   יםֲחִסידָּ

 
ים יִּ  ZYGOPHYLLACEAE    זּוָגנִּ
לּוחַ -ֲאִבי 9052 ַבע מָּ  Tetradiclis tenella   ַארְׁ
ן ָאֹדם 9055  Zygophyllum coccineum  אדום' ז זּוגָּ
 Zygophyllum dumosum   זּוַגן ַהִשיחַ  9051
ן  9051 ןזּוגָּ בָּ  Zygophyllum album   לָּ
ן  9058 שּוטזּוגָּ  Zygophyllum simplex   ּפָּ
ב 9051 חָּ ן רָּ  Zygophyllum fabago   זּוגָּ
ִחית 9010 רָּ יָּה ִמזְׁ  Seetzenia lanata   ֵזֶצנְׁ
ִרי 9019  Balanites aegyptiaca   ַזקּום ִמצְׁ
גּום 9014 לּוַח ּפָּ  Nitraria retusa   ַימְׁ
ִמים *9012 לּוַח תָּ  Nitraria schoberi   ַימְׁ
גֹונְׁ  9012 דֹוַלתפָּ ִחים-יָּה גְׁ רָּ  Fagonia grandiflora   [02לא מופיע דנין] ּפְׁ
ה 9015 ִביקָּ יָּה דְׁ גֹונְׁ  Fagonia glutinosa   פָּ
ַית ַהֶנֶגב 9011 גֹונְׁ  Fagonia boulosii  'פגוניית ה פָּ
ַית ִסיַני 9011 גֹונְׁ  Fagonia sinaica   פָּ
ִבית 9018 יָּה ֲערָּ גֹונְׁ  Fagonia arabica   פָּ
ג 9011 ַרתפָּ יָּה צָּ ִלים-ֹונְׁ  Fagonia tenuifolia   עָּ
ַטַנת 9010 יָּה קְׁ גֹונְׁ ִחים-פָּ רָּ  Fagonia bruguierei   ּפְׁ
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יָּה ַרֲחַבת 9019 גֹונְׁ ִלים-פָּ  Fagonia latifolia   [רכה.ש של פ"ח 02דנין] עָּ
ה 9014 יָּה ַרכָּ גֹונְׁ  Fagonia mollis   פָּ
 Tribulus bimucronatus  קוטב ִזיִזי-ֹקֶטב דּו 9012
ֲערּוִצים *9012  Tribulus macropterus    ֹקֶטב הָּ
ֻכנָּף *9015  Tribulus longipetalus  מכונף' ק ֹקֶטב מְׁ
צּוי 9011  Tribulus terrestris   ֹקֶטב מָּ
ן 9011 בָּ ר לָּ  Peganum harmala   ַשבָּ

 
ים יִּ ּתִּ שְׁ  LINACEAE    ּפִּ

ִסית 9018 ה ַארְׁ תָּ  Linum toxicum   ִּפשְׁ
ה ֲאשּונָּה 9011 תָּ  Linum strictum   ִּפשְׁ
דֹולָּה 9080 ה גְׁ תָּ  Linum mucronatum   ִּפשְׁ
ַתת ַהחֹוף 9089  Linum maritimum   ִּפשְׁ
ֵבד 9084 ַתת ַהַמכְׁ  Linum corymbulosum   ִּפשְׁ
בֹות 9082 ֲערָּ ַתת הָּ  Linum peyronii   ִּפשְׁ
ה 9082 תָּ נָּה ִּפשְׁ בָּ  Linum album    לְׁ
צּויָּה 9085 ה מְׁ תָּ  Linum nodiflorum   ִּפשְׁ
ֻשֶלֶשת 9081 ה מְׁ תָּ  Linum trigynum  משולשת' פ ִּפשְׁ
ַרת 9081 ה צָּ תָּ ִלים-ִּפשְׁ  Linum bienne   עָּ
ה 9088 ִעירָּ ה שְׁ תָּ  Linum pubescens   ִּפשְׁ
בּוִתית 9081 ה ַתרְׁ תָּ  Linum usitatissimum   ִּפשְׁ

 
לּובִּ  יםֲחַלבְׁ  EUPHORBIACEAE   יִּ
יֹוס 9010 לּוב ַאּפְׁ  Euphorbia apios   ֲחַלבְׁ
לּוב ֲאַרם 9019 א-ֲחַלבְׁ  Euphorbia aleppica   צֹובָּ
לּוב ֵבירּוִתי 9014  Euphorbia berythea   ֲחַלבְׁ
חּוס 9012 לּוב דָּ  Euphorbia densa   ֲחַלבְׁ
ַגל 9012 לּוב ַהַגלְׁ  Euphorbia gaillardotii   ֲחַלבְׁ
לּוב ַהחֹוף 9015  Euphorbia terracina   ֲחַלבְׁ
לּוב ַהיָּם 9011  Euphorbia paralias   ֲחַלבְׁ
לּוב ַהַכדּוִרים 9011  Euphorbia hirta   ֲחַלבְׁ
ר 9018 בָּ לּוב ַהִמדְׁ  Euphorbia cheiradenia   ֲחַלבְׁ
לּוב ַהִשיחַ  9011  Euphorbia dendroides   ֲחַלבְׁ
לּו 9900  Euphorbia helioscopia   ב ַהֶשֶמשֲחַלבְׁ
לּוב זֹוֵחל 9909  Euphorbia serpens   ֲחַלבְׁ
לּוב ַמֲאִדים 9904  Euphorbia supina   ֲחַלבְׁ
ש 9902 שָּ ֻגבְׁ לּוב מְׁ  Euphorbia hierosolymitana  מגובשש' ח ֲחַלבְׁ
ִלי *9902 לּוב ַמגָּ  Euphorbia falcata    ֲחַלבְׁ
לּוב  *9905 גָּרֲחַלבְׁ ֻגרְׁ  Euphorbia granulata   מגורגר' ח מְׁ
לּוב מּול 9901 נֹון-ֲחַלבְׁ בָּ  Euphorbia antilibanotica   ַהלְׁ
ץ 9901 ֹחרָּ לּוב מְׁ  Euphorbia aulacosperma  מחורץ' ח ֲחַלבְׁ
צּוי 9908 לּוב מָּ  Euphorbia peplus   ֲחַלבְׁ
ִרי 9901 לּוב ִמצְׁ  Euphorbia forskalii   ֲחַלבְׁ
ִרין 9990 לּוב ַמקְׁ  Euphorbia reuteriana   ֲחַלבְׁ
ת 9999 ֻרשָּ לּוב מְׁ  Euphorbia oxyodonta  מרושת' ח ֲחַלבְׁ
ן 9994 שָּ ֻשנְׁ לּוב מְׁ  Euphorbia arguta  משונשן' ח ֲחַלבְׁ
לּוב נָּטּוי 9992  Euphorbia maculata   ֲחַלבְׁ
לּוב נָּקּוד 9992  Euphorbia punctata   ֲחַלבְׁ
לּו 9995  Euphorbia grossheimii   ב ִסיַניֲחַלבְׁ
מּור 9991 לּוב סָּ  Euphorbia valerianifolia    ֲחַלבְׁ
לּוב ַעב 9991  Euphorbia phymatosperma   ֶזַרע-ֲחַלבְׁ
לּוב ֲעֹגל 9998 ִלים-ֲחַלבְׁ  Euphorbia chamaesyce  עלים-עגול' ח עָּ
ֵנף 9991 לּוב עָּ  Euphorbia macroclada   ֲחַלבְׁ
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 Euphorbia prostrata   לּוב ּפֹוֵשטֲחַלבְׁ  9940
עּוט 9949 לּוב ּפָּ  Euphorbia chamaepeplus   ֲחַלבְׁ
ִמיר 9944 לּוב צָּ  Euphorbia petiolata   ֲחַלבְׁ
לּוב ַצר 9942 ִלים-ֲחַלבְׁ  Euphorbia exigua   עָּ
ִהיִרי 9942 לּוב קָּ  Euphorbia retusa   ֲחַלבְׁ
ִני 9945 לּוב קֹוצָּ  Euphorbia erinacea   ֲחַלבְׁ
ַטן 9941 לּוב קְׁ ִרי-ֲחַלבְׁ  Euphorbia microsphaera   ּפְׁ
עּור 9941 לּוב קָּ  Euphorbia geniculata   ֲחַלבְׁ
מֹון 9448 לּוב רָּ  Euphorbia ramonensis   ֲחַלבְׁ
ִעיר 9941 לּוב שָּ  Euphorbia hirsuta   ֲחַלבְׁ
ִעיר 9920 לּוב שְׁ ִרי-ֲחַלבְׁ  Euphorbia lasiocarpa   ּפְׁ
רּועַ  9929 לּוב שָּ  Euphorbia peplis   ֲחַלבְׁ
ִשיִשית ַהבּוִצין 9924  Chrozophora obliqua   לְׁ
ִעים 9922 ִשיִשית ַהַצבָּ  Chrozophora tinctoria   לְׁ
ִשיִשית ַהִשיחַ  9922  Chrozophora oblongifolia   לְׁ
ֻקֶמֶטת 9925 ִשיִשית מְׁ  Chrozophora plicata  מקומטת' ל לְׁ
צּויָּה 9921 קּוִלית מְׁ  Mercurialis annua   ַמרְׁ
תּוס ֲעֹגל 9921 ִלים-ִפיַלנְׁ  Phyllanthus rotundifolius  עלים-עגול' פ עָּ
צּוי 9928 יֹון מָּ  Ricinus communis   ִקיקָּ
לּוִחית ֵקַרַחת 9921  Andrachne telephioides  קירחת' ש שְׁ
ה 9920 ִעירָּ לּוִחית שְׁ  Andrachne aspera   שְׁ

 
ים יִּ יתִּ ָענִּ  CALLITRICHACEAE   טוֹבְׁ

ִנית ֲאִביִבית 9929 עָּ  Callitriche lenisulca   טֹובְׁ
ִגים 9924 לָּ ִנית ַהּפְׁ עָּ  Callitriche mouterdei    טֹובְׁ
ִקי 9922 סְׁ תֹולְׁ ִנית ַנפְׁ עָּ  Callitriche naftolskyi   טֹובְׁ
ה 9922 טּומָּ ִנית קְׁ עָּ  Callitriche truncata   טֹובְׁ

 
ים יִּ  RUTACEAE    ֵּפיָגמִּ

צּוי 9925  Ruta chalepensis   ֵּפיגָּם מָּ
ש 9921 ַלנְׁ ִמית בְׁ  Haplophyllum blanchei  בלאנש' פ ֵּפיגָּ
ִמית ַהֶסַלע *9921  Haplophyllum poorei   ֵּפיגָּ
ִמית ַהִשיחַ  9928  Haplophyllum fruticulosum   ֵּפיגָּ
גֻ  9921 ִמית מְׁ ֶשֶשתֵּפיגָּ  Haplophyllum tuberculatum  מגובששת' פ בְׁ
צּויָּה 9950 ִמית מְׁ  Haplophyllum buxbaumii   ֵּפיגָּ

 
ים יִּ בִּ יָמרֻּ  SIMAROUBACEAE  סימרוביים סִּ

ה ַבלּוִטית 9959 תָּ ַלנְׁ  Ailanthus altissima  איילנתה ַאיְׁ

 
ֵבה   ֶהָחָלב  POLYGALACEAE   ַמרְׁ

ֵבה 9954 לָּב ֲאד-ַמרְׁ  Polygala hohenackeriana   ֹוִמיחָּ
ֵבה 9952 ִני-ַמרְׁ יָּ ֶּפלְׁ לָּב מֹונְׁ  Polygala monspeliaca  ח מונפלייני"מ חָּ
ֵבה 9952 ִבי-ַמרְׁ ב ֶנגְׁ לָּ  Polygala negevensis   חָּ

 
ים יִּ  ANACARDIACEAE    ֵאָלתִּ
ִאים 9955 קָּ סְׁ  Rhus coriaria  הבורסקאים' א אֹוג ַהֻברְׁ
שאֹוג  9951 ֻחמָּ  Rhus pentaphylla  מחומש' א מְׁ
ִני 9951  Rhus tripartita   אֹוג קֹוצָּ
ִטית 9958 ַלנְׁ  Pistacia atlantica   ֵאלָּה ַאטְׁ
ֵאִלית-ֵאלָּה ֶאֶרץ 9951 רְׁ  Pistacia palaestina   ִישְׁ
ַאִים *9910  Pistacia lentiscus x P. palaestina  הכלאיים' א ֵאַלת ַהִכלְׁ
ִטיקֵאַלת  9919  Pistacia lentiscus   ַהַמסְׁ
ִסית 9914 רְׁ  Pistacia khinjuk   ֵאלָּה ּפָּ
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לֹון 9912 ּפְׁ מּוי ִּפלְׁ  Schinus terebinthifolius   ֵאלָּה-דְׁ
 

ים יִּ רִּ  ACERACEAE    ַאדְׁ
 Acer obtusifolium   ֶאֶדר סּוִרי 9912
ַטן 9915 ִלים-ֶאֶדר קְׁ  Acer monspessulanum    עָּ

 
יִּ  ָודוֹרִּ  SALVADORACEAE  סלוודוריים יםַסלְׁ
ִסית 9911 רְׁ ה ּפָּ דֹורָּ וָּ  Salvadora persica  סלוודורה ַסלְׁ

 
ים יִּ ָחרִּ  RHAMNACEAE   ֶאשְׁ

ר ֶאֶרץ 9911 חָּ ֵאִלי-ֶאשְׁ רְׁ  Rhamnus lycioides   ִישְׁ
ר דּו 9918 חָּ ִעי-ֶאשְׁ  Rhamnus disperma   ַזרְׁ
ַחר 9911 נֹון ֶאשְׁ בָּ  Rhamnus libanotica   ַהלְׁ
ד 9910 נֻקָּ ר מְׁ חָּ  Rhamnus punctata  מנוקד' א ֶאשְׁ
ַחב 9919 ר רְׁ חָּ ִלים-ֶאשְׁ  Rhamnus alaternus   עָּ
ר *9914 בָּ ִרית ַהִמדְׁ חָּ  Sageretia thea   ֶאשְׁ
ִני *9912 ר קֹוצָּ מָּ  Paliurus spina-christi   ֶאשְׁ
 Ziziphus lotus   ֵשיַזף ַהִשיחַ  9912
ף  9915 צּויֵשיזָּ  Ziziphus spina-christi   מָּ
ִעיר 9911 ף שָּ  Ziziphus nummularia   ֵשיזָּ

 
ים יִּ נִּ  VITACEAE    ַגפְׁ
תֶגֶפן ַהַיִין      9911 יַּיִׁן תַּ ן הַּ יַּיִׁן-גֶּפֶּ ין הַּ  Vitis vinifera ssp. vinifera   מִׁ
רֹות    ֶגֶפן  9918 עָּ תַהיְׁ יַּיִׁן תַּ ן הַּ יְָערֹות-גֶּפֶּ ין הַּ  Vitis vinifera ssp. sylvestris   מִׁ

 
ים יִּ ָיתִּ לְׁ  TILIACEAE  טלייתיים טִּ

ה 9911 ִעירָּ רּויָּה שְׁ  Grewia villosa   גְׁ
ֻשֶלֶשת 9980 יָּה מְׁ  Corchorus trilocularis  משולשת' מ ַמלּוכְׁ
יָּה ֶנֱאֶכֶלת 9989  Corchorus olitorius   ַמלּוכְׁ

 
ים יִּ יתִּ מִּ  MALVACEAE   ֶחלְׁ

ִדי 9984  Abutilon indicum  הודי' א ַאבּוִטילֹון הָּ
 Abutilon fruticosum   ַאבּוִטילֹון ַהִשיחַ  9982
ִביד 9982  Abutilon pannosum   ַאבּוִטילֹון לָּ
 Abutilon hirtum   ַאבּוִטילֹון ֵקֶהה 9985
טּוס 9981 ַרסְׁ  Abutilon theophrastii   ַאבּוִטילֹון ֵתאֹופְׁ
הָאנ 9981 ֻצֶיֶצת ֹודָּ  Anoda cristata  מצויצת' א מְׁ
ה-ַבת 9988 רּועָּ ִמית שְׁ  Malvella sherardiana   ֶחלְׁ
ֻשלָּש 9981 קּוס מְׁ  Hibiscus trionum  משולש' ה ִהיִביסְׁ
ַגל 9910 ַגלְׁ קּוס סְׁ  Hibiscus micranthus   ִהיִביסְׁ
דֹולָּה 9919 ִמית גְׁ  Malva sylvestris   ֶחלְׁ
ה 9914 נּוחָּ ִמית זְׁ  Malva neglecta   ֶחלְׁ
ִמית ַחַדת 9912  Malva oxyloba  אונות-חדת' ח ֻאנֹות-ֶחלְׁ
צּויָּה 9912 ִמית מְׁ  Malva nicaeensis   ֶחלְׁ
ִרית 9915 ִמית ִמצְׁ  Malva aegyptia   ֶחלְׁ
ַטַנת 9911 ִמית קְׁ ִחים-ֶחלְׁ רָּ  Malva parviflora   ּפְׁ
עֹוג ָאִפיל 9911  Lavatera trimestris   מָּ
ֵרִתי 9918 עֹוג כְׁ  Lavatera cretica   מָּ
ד 9911 נֻקָּ עֹוג מְׁ  Lavatera punctata  מנוקד' מ מָּ
עֹוג ִקֵּפחַ  9400  Lavatera bryoniifolia  קיפח' מ מָּ
ִליל 9409 ִמית ַהגָּ טְׁ  Alcea galilaea   חָּ
ה 9404 ֻהבָּ ִמית זְׁ טְׁ  Alcea chrysantha2  זהובה' ח חָּ
ִמית 9402 טְׁ ִנית חָּ  Alcea setosa   ִזיפָּ
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ַרת 9402 ִמית ַחסְׁ טְׁ ַפִים-חָּ נָּ  Alcea apterocarpa  כנפיים-חסרת' ח כְׁ
ַבַעת 9405 ֻאצְׁ ִמית מְׁ טְׁ  Alcea digitata  מאוצבעת' ח חָּ
ֶטֶטת 9401 ֻסרְׁ ִמית מְׁ טְׁ  Alcea striata  מסורטטת' ח חָּ
ִמית ֵעין 9401 טְׁ ה-חָּ רָּ  Alcea acaulis   ַהּפָּ
ִמית 9408 טְׁ ה חָּ ֻהבָּ  Alcea rufescens  צהובה' ח צְׁ
ִמית ֵקַרַחת 9401 טְׁ  Alcea dissecta  קירחת' ח חָּ
ר 9490 בָּ טֹוִפית ַהִמדְׁ  Althaea ludwigii   נְׁ
פּוִאית 9499 טֹוִפית רְׁ  Althaea officinalis   נְׁ
ה 9494 ִעירָּ טֹוִפית שְׁ  Althaea hirsuta   נְׁ
ֻחֶדֶדת 9492 ה מְׁ  Sida acuta  מחודדת' ס ִסידָּ
מֹוִנית *9492  Kitaibelia balansae   עּוִגית ֶחרְׁ

 
ים יִּ ָננִּ תְׁ  THYMELAEACEAE    מִּ

ַרת *9495 ִנית צָּ ִלים-ַדפְׁ  Daphne linearifolia   עָּ
צּוי 9491 נָּן מָּ  Thymelaea passerina   ִמתְׁ
ִמיר 9491 נָּן צָּ  Thymelaea gussonei   ִמתְׁ
ִעיר 9498 נָּן שָּ  Thymelaea hirsuta   ִמתְׁ

 
ים יִּ ָהרוֹנִּ צְׁ  ELAEAGNACEAE   *יִּ

ִסיף 9491 רֹון ַמכְׁ הָּ  Elaeagnus angustifolia   ִיצְׁ

 
ים יִּ ָגלִּ  VIOLACEAE  סיגליים  סִּ
גֹוִני *9440 ל ַססְׁ  Viola kitaibeliana  סיגל ִסגָּ
טּוי 9449 ל עָּ  Viola occulta   ִסגָּ
נּועַ  9444 ל צָּ  Viola modesta   ִסגָּ
ן 9442 טָּ ל קָּ  Viola parvula   ִסגָּ
ל 9442 ִני ִסגָּ  Viola odorata   ֵריחָּ
ִמים 9445 ל תָּ  Viola pentadactyla   ִסגָּ

 
ים יִּ יתִּ עוֹנִּ  PASSIFLORACEAE   שְׁ

עֹוִנית ַהתּות 9441  Passiflora morifolia   שְׁ

 
ים יִּ קִּ יסְׁ  DATISCACEAE   ָדטִּ

ה 9441 קָּ ִטיסְׁ ַנִבית דָּ  Datisca cannabina   קָּ

 
ים יִּ מִּ  CISTACEAE  לוטמיים  ָלטְׁ
ִני 9448 וָּ  Cistus salviifolius  מרווני' ל; לוטם ֹלֶטם ַמרְׁ
ִעיר 9441  Cistus creticus   ֹלֶטם שָּ
ה 9420 ִביקָּ ִמית דְׁ  Fumana thymifolia   לָּטְׁ
ִבית 9429 ִמית ֲערָּ  Fumana arabica   לָּטְׁ
יֹוִני 9424 שֹון ֲאזֹובְׁ  Helianthemum syriacum   ִשמְׁ
דּור *9422 שֹון הָּ  Helianthemum vesicarium   ִשמְׁ
ר 9422 בָּ שֹון ַהִמדְׁ  Helianthemum-antonii sancti   ִשמְׁ
שֹון ַהֶנֶגב 9425  Helianthemum ventosum   ִשמְׁ
שֹון יֹוֵשב 9421  Helianthemum sessiliflorum   ִשמְׁ
שֹון ִליִּפי 9421  Helianthemum lippii   ִשמְׁ
צּוי 9428 שֹון מָּ  Helianthemum salicifolium   ִשמְׁ
ִרי 9421 שֹון ִמצְׁ  Helianthemum aegyptiacum   ִשמְׁ
ַגל 9420 ַגלְׁ שֹון סְׁ  Helianthemum stipulatum   ִשמְׁ
ִהיִרי 9429 שֹון קָּ  Helianthemumahiricum   ִשמְׁ
ִני 9424 שֹון ִריסָּ  Helianthemum ledifolium   ִשמְׁ
ִעיר 9422 שֹון שָּ  Helianthemum lasiocarpum   ִשמְׁ
שֹוִנית ַהִטִּפין 9422  Tuberaria guttata  הטיפין' ש ִשמְׁ
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ים יִּ לִּ  TAMARICACEAE    ֶאשְׁ
ֵאִלי-ֵאֶשל ֶאֶרץ 9425 רְׁ  Tamarix palaestina   ִישְׁ
אֹור 9421  Tamarix nilotica   ֵאֶשל ַהיְׁ
ֵדן 9421  Tamarix jordanis   ֵאֶשל ַהַירְׁ
 Tamarix gennessarensis  הכינרת' א ֵאֶשל ַהִכֶנֶרת 9428
 Tamarix negevensis   ֵאֶשל ַהֶנֶגב 9421
ה 9450 בָּ ֲערָּ  Tamarix aravensis   ֵאֶשל הָּ
ִקים 9459 רָּ  Tamarix aphylla   ֵאֶשל ַהּפְׁ
 Tamarix amplexicaulis   ֵאֶשל חֹוֵבק 9454
ע 9452 ֻרבָּ  Tamarix tetragyna  מרובע' א ֵאֶשל מְׁ
ִני 9452 נָּ  Tamarix passerinoides   ֵאֶשל ִמתְׁ
 Tamarix chinensis   ֵאֶשל ִסין *9455
 Tamarix hampeana  שיבולת-עב' א ִשֹבֶלת-ֵאֶשל ַעב 9451
ַטן 9451 ִחים-ֵאֶשל קְׁ רָּ  Tamarix parviflora   ּפְׁ
ִליל ַהֶנֶגב 9458  Reaumuria negevensis   ַאשְׁ
ג 9451 ֹסרָּ ִליל מְׁ  Reaumuria alternifolia  מסורג' א ַאשְׁ
ִעיר 9410 ִליל שָּ  Reaumuria hirtella   ַאשְׁ

 
ים יִּ ֵקנִּ ַרנְׁ  FRANKENIACEAE   פְׁ

ֻאֶבֶקת 9419 יָּה מְׁ ֶקנְׁ ַרנְׁ  Frankenia pulverulenta  מאובקת' פ פְׁ
ֶשֶלת 9414 יָּה ֻמפְׁ ֶקנְׁ ַרנְׁ  Frankenia revoluta  מופשלת' פ פְׁ
ה 9412 ִעירָּ יָּה שְׁ ֶקנְׁ ַרנְׁ  Frankenia hirsuta   פְׁ

 
ים יִּ ינִּ  ELATINACEAE   ֵאָלטִּ

ִטין ַהדּוִרים 9412  Elatine alsinastrum   ֵאלָּ
ִטין ֲעֹקם 9415 ִעים-ֵאלָּ רָּ  Elatine macropoda  זרעים-עקום' א זְׁ
גִ  9411 ִניתֶברְׁ  Bergia ammannioides  ברגייה יָּה ַאמָּ

 
ים יִּ רִּ  LYTHRACEAE  כופריים  ָכפְׁ
ִרית 9411 יָּה ִמצְׁ  Ammannia baccifera   ָאַמנְׁ
יָּה ַרַבת 9418 ִחים-ָאַמנְׁ רָּ  Ammannia prieureana   ּפְׁ
דֹולָּה 9411 ִנית גְׁ  Lythrum salicaria   שָּ
ִנית 9410 ִנית ַהקֹורָּ  Lythrum thymifolium   שָּ
ַּפֶתֶלת 9419 ִנית ִמתְׁ  Lythrum junceum   שָּ
ַטַנת 9414 ִנית קְׁ ִלים-שָּ  Lythrum hyssopifolium   עָּ
ִנית ַרֲחַבת 9412 ִלים-שָּ  Lythrum borysthenicum   עָּ
ַות 9412 ִנית שְׁ  Lythrum tribracteatum  שיניים-שוות' ש ִשַנִים-שָּ

 
ים יִּ  MYRTACEAE    ֲהַדסִּ
צּוי 9415  Myrtus communis   ֲהַדס מָּ

 
ָלה-ֵנר  ONAGRACEAE   ַהַּליְׁ

 Ludwigia palustris  הביצות' מ ֶמֶדד ַהִבצֹות 9411
 Ludwigia stolonifera   ֶמֶדד זֹוֵחל 9411
לָּה-ֵנר 9418 ֹרד ַהַליְׁ  Oenothera rosea  ל הוורוד"נה ַהּוָּ
לָּה ַהחֹוִפי-ֵנר 9411  Oenothera drummondii   ַהַליְׁ
ל-ֵנר 9480 ֻפצָּ לָּה ַהמְׁ  Oenothera laciniata  ל המפוצל"נה ַהַליְׁ
ֻרַבַעת 9489 ה מְׁ ַרבָּ  Epilobium tetragonum  מרובעת' ע ֲעַרבְׁ
ִחים 9484 רָּ ַטַנת   ּפְׁ ה קְׁ ַרבָּ  Epilobium parviflorum   ֲעַרבְׁ
ה 9482 ִעירָּ ה שְׁ ַרבָּ  Epilobium hirsutum   ֲעַרבְׁ

 
 HALORAGIDACEAE   ֶהָעֶלה-ֶאֶלף
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ל-ֶאֶלף 9482 ֻשבָּ ֶלה מְׁ  Myriophyllum spicatum  ע משובל"א עָּ
 

ים יִּ יתִּ ָשנִּ  THELIGONACEAE   ַטרְׁ
ה 9485 רּועָּ ִנית שְׁ שָּ  Theligonum cynocrambe   ַטרְׁ

 
ים יִּ יסוֹסִּ  ARALIACEAE   קִּ

 Hedera helix  החורש' ק ִקיסֹוס ַהֹחֶרש 9481
 
יםסוֹ  יִּ כִּ  UMBELLIFERAE (APIACEAE)    כְׁ

ִרית 9481 בָּ ה ִמדְׁ  Malabaila secacul   ֲאגֹורָּ
ִעיר 9488 ס שָּ ַנקְׁ  Opopanax hispidus    אֹוּפֹוּפָּ
ִרים 9481  Orlaya daucoides   ֲאִחיֶגֶזר ֶההָּ
ל 9410 דָּ ֻדלְׁ  Peucedanum depauperatum  מדולדל' א ֲאִחיֶשֶבת מְׁ
ֵנף ֲאִחיֶשבֶ  9419  Peucedanum junceum   ת עָּ
דֹולָּה 9414 ה גְׁ  Ammi majus   ַאִמיתָּ
ה 9412  Ammi visnaga   ֵקיִצית ַאִמיתָּ
צּוי 9412 תֹום מָּ  Astomae seselifolium   ַאסְׁ
ה 9415 קּופָּ  Berula erecta   ֵברּולָּה זְׁ
ד סּוִרית-ַבת 9411  Smyrniopsis syriaca   ַנדָּ
שֹוִנית 9411 ֶדה ִגבְׁ  Capnophyllum peregrinum   ַהשָּ
ֶדה 9418  Coriandrum sativum   ַגד ַהשָּ
דוֹ  9411 ַירְׁ ִזיר גָּ  Torilis gaillardotii  גיירדו' ג גְׁ
ִקיק *9200 ִזיר דָּ  Torilis tenella   גָּ
ִקים  9209 רָּ ִזיר ַהִמפְׁ  Torilis nodosa   גְׁ
ש *9204 שָּ ֻגבְׁ ִזיר מְׁ  Torilis webbii  מגובשש' ג [אין אצלנו]גָּ
ִזיר ַמִזיק 9202  Torilis arvensis   גָּ
ִזיר נִָּדיר 9202  Torilis japonica   גָּ
ִזיר ַצר *9205 ִלים-גָּ  Torilis leptophylla   עָּ
 Daucus glaber   ֶגֶזר ַהחֹוף 9201
ֵדן 9201  Daucus jordanicus   ֶגֶזר ַהַירְׁ
ֹהב 9208  Daucus aureus  זהוב' ג ֶגֶזר זָּ
 Daucus durieua   ֶגֶזר יֹוֵשב 9201
צּוי 9290  Daucus broteri   ֶגֶזר מָּ
ִדין 9299  Daucus guttatus   ֶגֶזר עָּ
ת ֶגֶזר ִקֵּפַח    9294 גִׁנָה תַּ זֶּר הַּ ֵפחַּ -גֶּ ין קִׁ  Daucus carota ssp. maximus  הגינה' ג; קיפח' ג    מִׁ
ִנית הַ  9292 רָּ  Pseudorlaya pumila   חֹוףִגזְׁ
יָּה *9292 רֹוזְׁ ִרית דּוקְׁ בָּ  Ducrosia anethifoli          [לא הוכנס עדיין -חדש לירדן]  ִמדְׁ

יָּה 9295 רֹוזְׁ ִתית דּוקְׁ ִניפָּ  Ducrosia flabellifolia   מְׁ

ִלי 9291 מְׁ ַנִים ַכרְׁ  Synelcosciadium carmeli   ַדל   ַקרְׁ

מֹוִנית  9291 כְׁ ִריתַדרְׁ  Tordylium aegyptiacum   ִמצְׁ

מֹוִנית סּוִרית 9298 כְׁ  Tordylium syriacum   ַדרְׁ

ֵלאֹון נָּמּוְך 9291  Heracleum humile   ֵהַרקְׁ

ִרית 9240 בָּ ה ִמדְׁ  Zosima absinthiifolia   זֹוִזימָּ

ֲחִבינָּה חֹוִפית 9249  Eryngium maritimum   ַחרְׁ

מֹוִנית 9244 ֲחִבינָּה ֶחרְׁ  Eryngium billardieri   ַחרְׁ

ֵמִשית 9242 ֲחִבינָּה ֶחרְׁ  Eryngium falcatum   ַחרְׁ

ִנית 9242 עָּ ֲחִבינָּה טֹובְׁ  Eryngium barrelieri   ַחרְׁ

ה 9245 ֻרקָּ ֲחִבינָּה יְׁ  Eryngium bourgatii  ירוקה' ח ַחרְׁ

ֻגֶבֶבת 9241 ֲחִבינָּה מְׁ  Eryngium glomeratum  מגובבת' ח ַחרְׁ

ֲחִבינָּ  9241 ִחילָּהַחרְׁ  Eryngium creticum   ה ַמכְׁ

צּוִיים 9248  Bifora testiculata  חריריים ֲחִריַרִים מְׁ
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דֹות 9241 ֵמִשית ַהשָּ  Falcaria vulgaris   ֶחרְׁ

יָּה ַרֲחַבת 9220 ֶגנְׁ ִלים-טּורְׁ  Turgenia latifolia   עָּ

ִנית 9229 יָּה דּו   ַקרְׁ  Johrenia dichotoma   יֹוֶרנְׁ

 Oenanthe silaifolia   ֵבינֹוִניתֵייִנית  9224

ה 9222  Oenanthe prolifera   ֵייִנית ֲחרּוזָּ

נֹוִנית 9222  Oenanthe pimpinelloides   ֵייִנית ַכמְׁ

ה 9225 בּובָּ  Oenanthe fistulosa   ֵייִנית נְׁ

ש 9221 ַלנְׁ  Ferula blanchei  בלאנש' כ ֶכֶלְך בְׁ

 Ferula biverticillata   דּוִרי-ֶכֶלְך דּו 9221

ִנין 9228  Ferula daninii   ֶכֶלְך דָּ

מֹוִני 9221  Ferula hermonis   ֶכֶלְך ֶחרְׁ

צּוי 9220  Ferula communis   ֶכֶלְך מָּ

ִני 9229 רֹוקָּ  Ferula tingitana   ֶכֶלְך מָּ

ִבי  9224  Ferula negevensis   ֶכֶלְך ֶנגְׁ

 Ferula sinaica   ֶכֶלְך ִסיַני 9222

רֹוִני 9222  Ferula orientalis   ֶכֶלְך שֹומְׁ

ַלְך סּוִרי 9225 ַלכְׁ  Ferulago syriaca   כְׁ

ַלְך 9221 ַלכְׁ ִריר כְׁ  Ferulago trachycarpa   קָּ

ֶיה 9221 נֹון אֹוִליבְׁ  Pimpinella olivieri   ַכמְׁ

ָאִניס 9228 נֹון הָּ  Pimpinella anisum   ַכמְׁ

ֵרִתי 9221 נֹון כְׁ  Pimpinella cretica   ַכמְׁ

ֵנף  9250 נֹון עָּ  Pimpinella corymbosa   ַכמְׁ

נֹון ִקֵּפחַ  9259  Pimpinella peregrina  קיפח' כ ַכמְׁ

ִעיר 9254 נֹון שָּ  Pimpinella eriocarpa   ַכמְׁ

נֹוִנית 9252 ִטית ַכמְׁ  Trachyspermum ammi   קֹוּפְׁ
ה 9252 ה ֲחרּוקָּ ֵנפָּ  Heptaptera anisoptera   כְׁ
ֹהב *9255  Chaerophyllum aurantiacum  זהוב' כ ֵכרֹוִפילֹון זָּ
ַּפס ַהִבצֹות 9251  Apium nodiflorum  הביצות' כ ַכרְׁ
ִני 9251 ס ֵריחָּ ּפָּ  Apium graveolens   ַכרְׁ
ִסית ֲעִדינָּה *9258 ּפָּ  Ciclospermum leptophyllum                      ַכרְׁ
 Lisaea strigosa   ה סּוִריתִליֵסָא 9251
ֵרִתית 9210 יָּה כְׁ  Lecokia cretica   ֵלקֹוקְׁ
דֹולָּה 9219  Smyrnium olusatrum   מֹוִרית גְׁ
ה 9214 לּוטָּ  Smyrnium connatum   מֹוִרית קְׁ
ֵרק ֶאֶרץ 9212 ֵאִלי-ַמסְׁ רְׁ  Scandix palaestina   ִישְׁ
דֹול 9212 ֵרק גְׁ  Scandix grandiflora   ֶּפַרח-ַמסְׁ
רֹוִמי 9215 ֵרק דְׁ  Scandix australis   ַמסְׁ
ִבי 9211 ֵרק כֹוכָּ  Scandix stellata   ַמסְׁ
ִחי *9211 רָּ ֵרק ִמזְׁ  Scandix iberica   [לא אברי]= ַמסְׁ
ֵרק נָּפּוחַ  *9218  Scandix turgida   [אשון]= ַמסְׁ
ֵרק שּוַלִמית 9211  Scandix pecten-veneris   ַמסְׁ
ִריק  9210  Physocaulis nodosa   נָּפּוחַ ַמפְׁ
ד ַשֲעמֹוִני 9219  Petroedmondia cachroides   ַנדָּ
ִנית 9214  Lagoecia cuminoides   ַכדּוִרית נֹוצָּ
ה 9212 מָּ  Ridolfia segetum   ִניִרית ַהקָּ
ִרי 9212 בָּ ֵשְך ִמדְׁ  Anisosciadium isosciadium   סֹוכְׁ
ה 9215 ִריקָּ ִגית ַמבְׁ יָּ  Anthriscus lamprocarpa  סייגית סְׁ
 Sison exaltatum  קיפח' ס ִסיסֹון ִקֵּפחַ  9211
ֶמל 9211 ִסַלת ַהַכרְׁ  Ainsworthia cordata  סלסילה ַסלְׁ
צּויָּה 9218 ִסלָּה מְׁ  Ainsworthia trachycarpa   ַסלְׁ
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ה 9211 ִעירָּ ִלילָּה זְׁ   Hydrocotyle sibthorpioides   ַספְׁ
ִלילָּה ַטבּוִר  *9280  Hydrocotyle vulgaris   יתַספְׁ
צּויָּה 9289 ִלילָּה מְׁ   Hydrocotyle ranunculoides   ַספְׁ
מֹוִנית 9284 יָּה ֶחרְׁ ִליֶגרְׁ קָּ  Scaligeria hermonis   סְׁ
ֵרִתית 9282 יָּה כְׁ ִליֶגרְׁ קָּ  Scaligeria napiformis   סְׁ
עֹון ַהֶכֶלְך *9282  Bunium ferulaceum   ִּפקְׁ
עֹון נֶָּאה 9285  Bunium paucifolium   ִּפקְׁ
עֹון 9281 לֹוִצי ִּפקְׁ טָּ  Bunium pestalozzae   ֶּפסְׁ
 Bupleurum brevicaule   שֹור ֲאשּונָּה-ֶצַלע 9281
ֶיה-ֶצַלע 9288  Bupleurum boissieri   שֹור בּוַאסְׁ
ה-ֶצַלע 9281 ִקיקָּ  Bupleurum orientale   שֹור דְׁ
ה-ֶצַלע 9210 קּופָּ  Bupleurum gerardii   שֹור זְׁ
ה-ֶצַלע 9219  Bupleurum subovatum   שֹור ֲחרּוזָּ
ִנית שֹור-ֶצַלע 9214 ֵמלָּ  Bupleurum lancifolium   ִאזְׁ
נֹוִנית-ֶצַלע 9212 בָּ  Bupleurum libanoticum   שֹור לְׁ
ֹעֶרֶקת-ֶצַלע 9212  Bupleurum odontites  ש מעורקת"צ שֹור מְׁ
ִתיתשֹור -ֶצַלע 9215 בָּ  Bupleurum semicompositum   ַערְׁ
ַטנָּה-ֶצַלע 9211  Bupleurum nodiflorum   שֹור קְׁ
ִנית 9211 ִנינָּה קֹוצָּ  Exoacantha heterophylla   צְׁ
ֹקם 9218  Deverra tortuosa  עקום' ק ַקזּוַח עָּ
ַלת 9211 ִני-ַקזּוַח תְׁ  Deverra triradiata   ַקרְׁ
מֹון ַיִמי 9220 ִריתְׁ  Crithmum maritimum   קְׁ
ֹקד 9209  Conium maculatum  עקוד' ר רֹוש עָּ
ִני 9204  Anethum graveolens   ֶשֶבת ֵריחָּ
שּוט 9202 ר ּפָּ  Foeniculum vulgare  שומר ֻשמָּ
ֶיה 9202 ַרר בּוַאסְׁ  Bilacunaria boissieri  שומרר ֻשמְׁ
ֻצלָּע 9205  Prangos ferulacea  מצולע' ש ַשֲעמֹון מְׁ
ִעיר 9201  Chaetosciadium trichospermum   ַשֲערּור שָּ
ִנית 9201 שָּ קְׁ ה ַקשְׁ ִרירָּ  Artedia squamata   ַשפְׁ

 
ים יִּ ָרשִּ  ERICACEAE   ַאבְׁ

צּוי 9208 לָּב מָּ טָּ  Arbutus andrachne   קְׁ

 
ים יִּ ּתִּ  PRIMULACEAE   ַרַקפְׁ

ק ַחד *9201 רֹוסָּ דְׁ נִָּתי-ַאנְׁ  Androsace maxima   שְׁ

ִני 9290 בָּ  Asterolinon linum-stellatum   ַזֲעִריר כֹוכְׁ

ֻסֶּפֶקת 9299 יָּה מְׁ  Lysimachia dubia  מסופקת' ל ִליִסיַמכְׁ

ֶדה 9294 ִנית ַהשָּ גָּ  Anagallis arvensis   ַמרְׁ

ַטנָּה 9292 ִנית קְׁ גָּ  Anagallis foemina   ַמרְׁ

 Samolus valerandi   ֲעִריַדת ַהִבצֹות 9292

ִנית 9295 וָּ  Cyclamen coum  יוונית' ר ַרֶקֶפת יְׁ

צּויָּה 9291  Cyclamen persicum   ַרֶקֶפת מְׁ
 

ים יִּ יתִּ רִּ  PLUMBAGINACEAE   ָעפְׁ
נֹון 9291 בָּ ַעד ַהלְׁ  Acantholimon libanoticum   ַחדְׁ

ִני 9298 ד ִקּפֹודָּ עָּ  Acantholimon ulicinum   ַחדְׁ

ַעד ַהִבצוֹ  9291  Limonium narbonense  הביצות' ע תַעדְׁ

ר *9240 בָּ ַעד ַהִמדְׁ  Limonium lobatum   ַעדְׁ

ִני 9249 וָּ ַעד יְׁ  Limonium graecum  יווני' ע ַעדְׁ

ֹחל 9244 ַעד כָּ  Limonium sinuatum  כחול' ע ַעדְׁ

ק 9242 ֻאבָּ ַעד מְׁ  Limonium pruinosum  מאובק' ע ַעדְׁ

ִמי 9242 תְׁ ַעד רָּ  Limonium virgatum  רותמי' ע ַעדְׁ

ֻשֶבֶלת 9245 ַעִדית מְׁ  Psylliostachys spicata  משובלת' ע ַעדְׁ

ִרית ֵאירֹוִּפית 9241 פְׁ  Plumbago europaea   עָּ
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ים יִּ נִּ בְׁ  STYRACACEAE    לִּ
פּוִאי 9241 ֶנה רְׁ  Styrax officinalis   ִלבְׁ

 
ים יִּ  OLEACEAE    ֵזיתִּ
 Phillyrea latifolia   ַזִית ֵבינֹוִני-ַבר 9248

 Olea europaea   ַזִית ֵאירֹוִּפי 9241

ִני 9220 ִמין ִשיחָּ  Jasminum fruticans   ַיסְׁ

 Fraxinus syriaca   ֵמילָּה סּוִרית 9229

 
ים יִּ ָבזִּ  GENTIANACEAE    ַערְׁ

ה *9224 ִרית ֲחרּוזָּ  Blackstonia perfoliata  חוורית ַחּוָּ

ז ַדק 9222 בָּ ִחים-ַערְׁ רָּ  Centaurium tenuiflorum   ּפְׁ

ַבז ַהחֹוף 9222  Centaurium maritimum   ַערְׁ

ל 9225 ֻשבָּ ז מְׁ בָּ  Centaurium spicatum  משובל' ע ַערְׁ

ִני 9221 כָּ ז סֹוכְׁ בָּ  Centaurium erythraea   ַערְׁ

 
ים יִּ דּופִּ  APOCYNACEAE   ַהרְׁ

ִלים 9221 חָּ דּוף ַהנְׁ  Nerium oleander   ַהרְׁ

קָּ  9228 בֹוִניתִוינְׁ  Vinca herbacea   ה ֶעשְׁ

ִחי-ַסם 9221 רָּ  Trachomitum venetum   ֶכֶלב ִמזְׁ
 

ים יִּ ֶלּפִּ קְׁ  ASCLEPIADACEAE   ַאסְׁ
ִני-ֲאִחי 9220 ִריקָּ ל ַאפְׁ גָּ  Oxystelma alpini   ַחרְׁ

ַטן 9229 ִחים-ִאיַסם קְׁ רָּ  Vincetoxicum dionysiense   ּפְׁ

בֹוַע ֵאירֹוִּפי 9224  Caralluma europaea   ֶאצְׁ

בֹוַע ַים 9222  Caralluma sinaica   ַהֶמַלח-ֶאצְׁ

ש 9222 שָּ ֻגבְׁ בֹוַע מְׁ  Caralluma tuberculata  מגובשש' א ֶאצְׁ

ִנית *9225 יָּ  Araujia sericifera  משיינית' א ָארּויָּה ִמשְׁ

ה 9221 ִבידָּ יָּה לְׁ  Pergularia tomentosa   ֶדמְׁ

ִני 9221 וָּ ִביב יְׁ  Periploca graeca  יווני' ח ַחלְׁ

ִמי 9228 תְׁ ִביב רָּ  Periploca aphylla  רותמי' ח ַחלְׁ

ד 9221 ֻחדָּ  Cynanchum acutum  מחודד' ח ַחנָּק מְׁ

ר 9250 בָּ ַגל ַהִמדְׁ  Solenostemma oleifolium   ַחרְׁ

ַנן בֹוֶבה *9259  Glossonema boveanum   ַלשְׁ

ִני 9254 יָּ ש לּולְׁ ֻחמָּ  Pentatropis nivalis  לוליינימחומש  מְׁ

מֹור ִסיַני 9252  Gomphocarpus sinaicus   ִמסְׁ

ִרי-ַמֲעֵלה 9252 בָּ ן ִמדְׁ שָּ  Leptadenia pyrotechnica   עָּ

ִתיַלת 9255 דֹולָּה -ּפְׁ ר ַהגְׁ בָּ פּוחַּ ְסדֹוםַהִמדְׁ  Calotropis procera  תַּ

 
ים  יִּ ַבּלִּ  CONVOLVULACEAE   ֲחַבלְׁ

ִקי 9251 ַבל ִאיַטלְׁ  Convolvulus cantabrica   ֲחַבלְׁ

ַבל ֶאֶרץ 9251 ֵאִלי-ֲחַבלְׁ רְׁ  Convolvulus palaestinus   ִישְׁ

ַבל ַגלֹוִני 9258  Convolvulus humilis   ֲחַבלְׁ

ַבל ַהחֹוף 9251  Convolvulus secundus   ֲחַבלְׁ

נֹון 9210 בָּ ַבל ַהלְׁ  Convolvulus libanoticus   ֲחַבלְׁ

ַבל ַהֶמִשי 9219  Convolvulus stachydifolius   ֲחַבלְׁ

ֶדה 9214 ַבל ַהשָּ  Convolvulus arvensis   ֲחַבלְׁ

ַבל ַהִשיחַ  9212  Convolvulus dorycnium   ֲחַבלְׁ

ִני 9212 ַבל ֵזיתָּ  Convolvulus oleifolius   ֲחַבלְׁ

ִני 9215 ַבל ַכּפָּ  Convolvulus althaeoides   ֲחַבלְׁ

ב 9211 ֻגבָּ ַבל מְׁ  Convolvulus auricomus  מגובב' ח ֲחַבלְׁ

ִרי 9211 בָּ ַבל ִמדְׁ  Convolvulus pilosellifolius   ֲחַבלְׁ

ִרי 9218 ַבל ִמצְׁ  Convolvulus fatmensis   ֲחַבלְׁ
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ל 9211 ֻשבָּ ַבל מְׁ  Convolvulus spicatus  משובל' ח ֲחַבלְׁ

ַבל סּוִרי 9210  Convolvulus coelesyriacus   ֲחַבלְׁ

ַבל ִסיִציִלי 9219  Convolvulus siculus   ֲחַבלְׁ

ַבל ֵעֶבר 9214 ֵדן-ֲחַבלְׁ  Convolvulus jordanensis   ַהַירְׁ

ִדין 9212 ַבל עָּ  Convolvulus pentapetaloides   ֲחַבלְׁ

ִמיר 9212 ַבל צָּ  Convolvulus lanatus   ֲחַבלְׁ

פּוִאי 9215 ַבל רְׁ  Convolvulus scammonia   ֲחַבלְׁ

ִעיר 9211 ַבל שָּ  Convolvulus betonicifolius   ֲחַבלְׁ

ַלת 9211 ַבל תְׁ  Convolvulus tricolor   גֹוִני-ֲחַבלְׁ

שּוכֹות 9218 ַבַלן ַהמְׁ  Calystegia sepium   ֲחַבלְׁ

ן ֲעֹגל 9211 ַבלָּ ִלים-ֲחַבלְׁ  Calystegia soldanella  עלים-עגול' ח עָּ

שּות ֶאֶרץ 9280 ֵאִלי-כְׁ רְׁ  Cuscuta palaestina   ִישְׁ

ִלי 9289 בְׁ שּות בָּ  Cuscuta babylonica   כְׁ

שּות ַגס 9284  Cuscuta monogyna   כְׁ

ִליל 9282 שּות ַהגָּ  Cuscuta approximata   כְׁ

ִצים 9282 ֳעקָּ שּות הָּ  Cuscuta pedicellata  העוקצים' כ כְׁ

שּות ַהִּפשְׁ  9285 הכְׁ  Cuscuta epilinum   תָּ

ִנית 9281 שּות ַהקֹורָּ  Cuscuta epithymum   כְׁ

דֹות 9281 שּות ַהשָּ  Cuscuta campestris   כְׁ

רֹות 9288 שּות ִכנְׁ  Cuscuta gennesaretana   כְׁ

ִשי 9281 שּות קֹוטְׁ  Cuscuta kotschyana   כְׁ

ַצר 9210 שּות קְׁ  Cuscuta brevistyla   ֱעִלי-כְׁ

טּוחַ  9219 שּות שְׁ ִחים-כְׁ רָּ  Cuscuta planiflora   ּפְׁ

פּוִפית ַהחֹוף 9214  Ipomoea imperati   לְׁ

פּוִפית ַהִחִצים 9212  Ipomoea sagittata   לְׁ

פּוִפית ַהִקיסֹוס *9212  Ipomoea hederacea   לְׁ

ִנית 9215 פּוִפית ַכּפָּ  Ipomoea cairica   לְׁ

ֻשלֶ  *9211 פּוִפית מְׁ  Ipomoea trilobata  משולשת' כ ֶשתלְׁ

פּוִפית ֶרֶגל 9211 ֵעז-לְׁ  Ipomoea pes-caprae   הָּ

ֵרִתי 9218 ר כְׁ רָּ  Cressa cretica   עָּ
 

ים יִּ יָפנִּ  BORAGINACEAE    זִּ
ִליל 9211 ַקַנת ַהגָּ  Alkanna galilaea   ַאלְׁ

ִעים 9500 ַקַנת ַהַצבָּ  Alkanna tinctoria   ַאלְׁ

ִחית 9509 רָּ ַקנָּה ִמזְׁ  Alkanna orientalis   ַאלְׁ

ה 9504 מּורָּ ַקנָּה סְׁ  Alkanna strigosa   ַאלְׁ

ִעים 9502 נִָּבית ַהַצבָּ  Arnebia tinctoria   ַארְׁ

ִנית 9502 נִָּבית ִזיפָּ  Arnebia hispidissima   ַארְׁ

ַרת 9505 נִָּבית צָּ ִלים-ַארְׁ  Arnebia linearifolia   עָּ

נִָּבית  9501 הַארְׁ רּועָּ  Arnebia decumbens   שְׁ

ה 9501 ִעירָּ נּוִנית שְׁ  Gastrocotyle hispida   ַבטְׁ

ִני-ַבר 9508 ַנאי ִשיחָּ  Echiochilon fruticosum   ַעכְׁ

ִעינֹון ַהחֹוף 9501  Moltkiopsis ciliata   ַגלְׁ

ֶדה 9590 ִעיִנית ַהשָּ  Buglossoides arvensis   ַגלְׁ

עִ  9599 ִעיִנית זְׁ ִחים-יַרתַגלְׁ רָּ  Buglossoides tenuiflora   ּפְׁ

ִעיִנית ֲעַבת 9594  Buglossoides incrassata  עוקץ-עבת' ג ֹעֶקץ-ַגלְׁ

ר *9592 בָּ ַנן ַהִמדְׁ  Cordia sinensis  גופנן ֻגפְׁ

ֵאִלית-דֹוַנִגית ֶאֶרץ 9592 רְׁ  Cerinthe palaestina   ִישְׁ

מֹוִני 9595  Paracaryum lithospermifolium   ֵהיֵלל ֶחרְׁ

ִריק 9591  Paracaryum lamprocarpum   ֵהיֵלל ַמבְׁ

ט 9591 ֻקמָּ  Paracaryum rugulosum  מקומט' ה ֵהיֵלל מְׁ

ן 9598 טָּ  Microparacaryum intermedium   ֵהיֵלל קָּ

קּוף 9591 ִריִני זְׁ ִצים-ִזכְׁ  Myosotis stricta  עוקצים-זקוף' ז ֳעקָּ
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ף 9540 ֹסעָּ ִריִני מְׁ  Myosotis ramosissima  מסועף 'ז ִזכְׁ

ל 9549 שָּ ִריִני ֻמפְׁ  Myosotis refracta  מופשל' ז ִזכְׁ

ה 9544 רּועָּ ֶּפֶסת שְׁ  Asperugo procumbens   ַחסְׁ

דֹוַלת *9542 ִנית גְׁ ֵכלָּ רָּ ִלים-טְׁ  Trachelanthus foliosus   עָּ

נִָּתית-ַלִּפית דּו *9542  Lappula barbata  [ חדש לירדן, אין עדיין]  שְׁ

ַרת 9545  Lappula sessiliflora  עוקץ-חסרת' ל ֹעֶקץ-ַלִּפית ַחסְׁ

ִנית 9541  Lappula spinocarpos  שיכנית' ל ַלִּפית ִשכָּ

שֹון *9541 ִרית-לְׁ  Cynoglossum montanum   ֶכֶלב ֲהרָּ

שֹון 9548 ֵרִתית-לְׁ  Cynoglossum creticum   ֶכֶלב כְׁ

שֹון 9541 ִקיתַּפר -לְׁ  Anchusa italica   ִאיַטלְׁ

שֹון 9520 ִרית-לְׁ בָּ  Anchusa milleri   ַּפר ִמדְׁ

שֹון 9529 ִחית-לְׁ רָּ  Anchusa ovata   ַּפר ִמזְׁ

שֹון 9524 צּויָּה-לְׁ  Anchusa undulata   ַּפר מְׁ

שֹון 9522 ִרית-לְׁ  Anchusa aegyptiaca   ַּפר ִמצְׁ

שֹון 9522 ה-לְׁ מּורָּ  Anchusa strigosa   ַּפר סְׁ

שֹון *9525 ֻגֶבֶבת-לְׁ  Hormuzakia aggregata  ש מגובבת"ל שֹור מְׁ

שֹון *9521 ִבית-לְׁ  Hormuzakia negevensis   שֹור ֶנגְׁ

ה 9521 ִעירָּ ה זְׁ טֹומָּ  Ogastemma pusillum   ֵמַגסְׁ

ִרי 9528 בָּ ִציץ ִמדְׁ  Podonosma galalensis   מָּ

ִציץ סּוִרי 9521  Podonosma orientalis   מָּ

 Nonea melanocarpa   נֹוֵנָאה נָָּאה 9520

ִתית 9529 ִלשְׁ  Nonea philistaea   נֹוֵנָאה ּפְׁ

ה 9524  Nonea obtusifolia   נֹוֵנָאה ֵקהָּ

ִנית 9522 סָּ  Nonea ventricosa   נֹוֵנָאה ַכרְׁ

ִנית *9522 קָּ ה ַאבְׁ תָּ  Solenanthus stamineus   סֹוֵלַננְׁ

ִפיטֹון ֶאֶרץ 9525 ֵאִלייִ -ִסינְׁ רְׁ  Symphytum brachycalyx   שְׁ

סֹון 9521 ַקן ַאֲהרֹונְׁ  Onosma aaronsohnii  סומקן ֻסמְׁ

ִני 9521 רָּ ן דֹוקְׁ קָּ  Onosma aleppica   ֻסמְׁ

מֹון 9528 ַקן ַהֶחרְׁ  Onosma rascheyana   ֻסמְׁ

ַקן ַהֶמִשי 9521  Onosma sericea   ֻסמְׁ

ֻעֶצה 9550 ן מְׁ קָּ  Onosma frutescens  מעוצה' ס ֻסמְׁ

ן ֲענִָּקי 9559 קָּ  Onosma gigantea   ֻסמְׁ

ִני 9554 ַנאי ִזיפָּ  Echium rauwolfii   ַעכְׁ

ה 9552 הּודָּ ַנאי יְׁ  Echium judaeum   ַעכְׁ

ב 9552 ֻגבָּ ַנאי מְׁ  Echium glomeratum  מגובב' ע ַעכְׁ

ַנאי נֶָּאה 9555  Echium plantagineum   ַעכְׁ

רּועַ  9551 ַנאי שָּ  Echium angustifolium   ַעכְׁ

ב ֵאירֹוִּפי-ֹעֶקץ 9551 רָּ  Heliotropium europaeum  עקרב-עוקץ ַעקְׁ

ב ָאֹפר-ֹעֶקץ 9558 רָּ  Heliotropium bovei  ע אפור"ע ַעקְׁ

ַרב ֲאַרם-ֹעֶקץ 9551 א-ַעקְׁ  Heliotropium myosotoides   צֹובָּ

ב ַגלֹוִני-ֹעֶקץ 9510 רָּ  Heliotropium bacciferum   ַעקְׁ

ַרב ַים-ֹעֶקץ 9519  Heliotropium maris-mortui   ַהֶמַלח-ַעקְׁ

ִרי-ֹעֶקץ 9514 בָּ ב ִמדְׁ רָּ  Heliotropium arbainense   ַעקְׁ

ב ֲעֹגל-ֹעֶקץ 9512 רָּ ִלים-ַעקְׁ  Heliotropium rotundifolium  עלים-ע עגול"ע עָּ

ֹהב-ֹעֶקץ 9512 ב צָּ רָּ  Heliotropium digynum  ע צהוב"ע ַעקְׁ

ִניַעקְׁ -ֹעֶקץ 9515 ב ֵריחָּ  Heliotropium suaveolens   רָּ

ִעיר-ֹעֶקץ 9511 ב שָּ רָּ  Heliotropium hirsutissimum   ַעקְׁ

רּועַ -ֹעֶקץ 9511 ב שָּ רָּ  Heliotropium supinum   ַעקְׁ

ִני-ֹעֶקץ *9518 רָּ ב ַבשְׁ רָּ  Heliotropium curassavicum   ַעקְׁ
ִנית 9511 ִריקָּ ה ַאפְׁ רּורָּ  Trichodesma africana   ַצמְׁ

ג 9510 ֵברְׁ רּוַרת ֵאֶרנְׁ  Trichodesma ehrenbergii   ַצמְׁ

ֶיה 9519 רּוַרת בּוַאסְׁ  Trichodesma boissieri   ַצמְׁ

יָּה דּו 9514 ִעית-רֹוֶשלְׁ  Rochelia disperma   ַזרְׁ
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ן 9512 טָּ ן קָּ יָּ   Heterocaryum subsessile  שניין ִשנְׁ

ִני 9512 ן ִשכָּ יָּ  Heterocaryum szovitsianum  שיכני' ש ִשנְׁ

ִחי *9515 רָּ ן ִמזְׁ תָּ ִכלְׁ  Brunnera orientalis    תְׁ
 

ים יִּ ֵבנִּ  VERBENACEAE    ֶורְׁ
פּוִאית 9511 ֵבנָּה רְׁ  Verbena officinalis   ֶורְׁ

ה 9511 רּועָּ ֵבנָּה שְׁ  Verbena supina   ֶורְׁ

יָּה זֹוֶחֶלת 9518  Phyla nodiflora   ִליּפְׁ

נָּה  *9511 טָּ גֹוִניתַלנְׁ  Lantana camara   ַססְׁ

צּוי-ִשיחַ  9580 ם מָּ הָּ רָּ  Vitex agnus-castus   ַאבְׁ

ם ִקֵּפחַ -ִשיחַ  9589 הָּ רָּ  Vitex pseudo-negundo  א קיפח"ש ַאבְׁ

 
ים יִּ ָתנִּ פְׁ  LABIATAE (LAMIACEAE)   שִּ

ֻטִמים 9584  Ziziphora clinopodioides  החרטומים' א ַאבּוִבית ַהַחרְׁ

ֶקֶפת 9582 ֻקרְׁ  Ziziphora capitata  מקורקפת' א ַאבּוִבית מְׁ

 Ziziphora tenuior   ַאבּוִבית ֲעִדינָּה 9582

צּוי 9585  Majorana syriaca   ֵאזֹוב מָּ

גּול 9581 יֹון דָּ  Lavandula stoechas   ֲאזֹובְׁ

ִרי 9581 בָּ יֹון ִמדְׁ  Lavandula coronopifolia   ֲאזֹובְׁ

יֹון מְׁ  9581  Lavandula dentata  משונן' א ֻשנָּןֲאזֹובְׁ

ִעיר 9510 יֹון שָּ  Lavandula pubescens   ֲאזֹובְׁ

ר 9519 בָּ  Origanum dayi   ֲאזֹוִבית ַהִמדְׁ

ֵדִנית *9514  Origanum jordanicum   ֲאזֹוִבית ַירְׁ

 Origanum punonense   ֲאזֹוִבית ּפּונֹון 9512

ה 9512 רָּ  Origanum petraeum   ֲאזֹוִבית ֶּפטְׁ

מֹון 9515  Origanum ramonense   ֲאזֹוִבית רָּ

ִני 9511  Acinos rotundifolius   ָאִקינֹוס ֵריחָּ

ל ֶאֶרְך 9511 בָּ  Stachys longispicata  שיבולת-ארך' א ִשֹבֶלת-ֶאשְׁ

ל ֶאֶרץ 9518 בָּ ֵאִלי-ֶאשְׁ רְׁ  Stachys palaestina   ִישְׁ

ִזלֹוִני *9511 ל ַברְׁ בָּ  Stachys woronowii   ֶאשְׁ

ִזים 9100 ֲארָּ ַבל הָּ  Stachys ehrenbergii   ֶאשְׁ

ה 9109 ַבל ַהִבצָּ  Stachys viticina  הביצה' א ֶאשְׁ

נֹון 9104 בָּ ַבל ַהלְׁ  Stachys libanotica   ֶאשְׁ

ֶדה 9102 ַבל ַהשָּ  Stachys arvensis   ֶאשְׁ

ַבל ֹזֲהִרי 9102  Stachys zoharyana  ??? ֶאשְׁ

ֵרִתי 9105 ל כְׁ בָּ  Stachys cretica   ֶאשְׁ

ק 9101 ֹערָּ ל מְׁ בָּ  Stachys neurocalycina  מעורק' א ֶאשְׁ

ק 9101 סָּ ל ֻמפְׁ בָּ  Stachys distans  מופסק' א ֶאשְׁ

ִרי 9108 ל ִמצְׁ בָּ  Stachys aegyptiaca   ֶאשְׁ

ל נֶָּאה 9101 בָּ  Stachys spectabilis   ֶאשְׁ

ַבל  *9190 רֹודֶאשְׁ  Stachys paneiana   ִנמְׁ

ִבי 9199 ל ֲערָּ בָּ  Stachys arabica   ֶאשְׁ

ֹחר 9194 ל צָּ בָּ  Stachys nivea  צחור' א ֶאשְׁ

לָּק-ַבר 9192 ִביַע חָּ  Moluccella laevis   גָּ

ִני-ַבר 9192 ִביַע קֹוצָּ  Moluccella spinosa   גָּ

נֹון 9195 בָּ ִזלֹון ַהלְׁ  Sideritis libanotica   ַברְׁ

ִרי 9191 ִזלֹון ֲהרָּ  Sideritis montana   ַברְׁ

פּוף 9191 ִזלֹון כְׁ  Sideritis curvidens  כפוף שיניים' ב ִשַנִים-ַברְׁ

ֵנף 9198 ִזלֹון עָּ  Sideritis pullulans   ַברְׁ

ִני 9191 ִזלֹון ִריסָּ  Sideritis perfoliata   ַברְׁ

בֹות-ַבת *9140 ֲערָּ ִנית הָּ  Thymus bovei   קֹורָּ

ִעיםַגלֹוִנית  *9149 לָּ  Ballota saxatilis   ַהסְׁ

הַגלֹוִנית  9144 ִאישָּ  Ballota nigra   ַמבְׁ

צּויָּה *9142  Ballota undulata   ַגלֹוִנית מְׁ
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ִתית 9142 ִלשְׁ  Ballota philistaea   ַגלֹוִנית ּפְׁ

 Teucrium scordium  הביצות' ג ַגֲעַדת ַהִבצֹות 9145

 Teucrium lamiifolium  החורש' ג ַגֲעַדת ַהֹחֶרש 9141

ִעים 9141 לָּ  Teucrium montbretii   ַגֲעַדת ַהסְׁ

ִעיַרת 9148 ה זְׁ ִחים-ַגֲעדָּ רָּ  Teucrium parviflorum   ּפְׁ

ֵרִתית 9141 ה כְׁ  Teucrium creticum   ַגֲעדָּ

ֻאֶבֶקת 9120 ה מְׁ  Teucrium pruinosum  מאובקת' ג ַגֲעדָּ

ִחית 9129 רָּ ה ִמזְׁ  Teucrium orientale   ַגֲעדָּ

ִבינָּה 9124 ה ַמלְׁ  Teucrium leucocladum   ַגֲעדָּ

ֻפֶשֶקת 9122 ה מְׁ  Teucrium divaricatum  מפושקת' ג ַגֲעדָּ

צּויָּה 9122 ה מְׁ  Teucrium capitatum   ַגֲעדָּ

ִנית 9125 ה קֹוצָּ  Teucrium spinosum   ַגֲעדָּ

ה ִקַּפַחת 9121  Teucrium procerum  קיפחת' ג ַגֲעדָּ

ִחית 9121 רָּ יָּה ִמזְׁ  Wiedemannia orientalis   ִויֵדַמנְׁ

נָּא *9128  Micromeria danaensis     זּוַטת דָּ

נָּה 9121 בָּ ה לְׁ  Micromeria fruticosa   זּוטָּ

ֹעֶרֶקת 9120 ה מְׁ  Micromeria nervosa  מעורקת' ז זּוטָּ

 Micromeria sinaica   ִסיַניזּוַטת  9129

ה 9124 פּופָּ ה צְׁ  Micromeria myrtifolia   זּוטָּ
ִסית 9122 רְׁ ה ּפָּ ֵעירָּ  Thuspeinanta persica   זְׁ

ִחי-ַחד 9122 רָּ ה ִמזְׁ פָּ  Ajuga orientalis   שָּ

צּוי-ַחד 9125 ה מָּ פָּ  Ajuga chamaepytis   שָּ

ִמים-ַחד 9121 ה תָּ פָּ  Ajuga iva   שָּ

ִמ  9121 לָּ הכָּ ה ֲאֹפרָּ תָּ  Calamintha incana  אפורה' כ ינְׁ

ֵאב ֵאירֹוִּפית-ַכף 9128  Lycopus europaeus   זְׁ

פּוִאית 9121 ה רְׁ  Melissa officinalis   ֵמִליסָּ

רּוִזית 9150 ִנית גְׁ ִניפָּ  Lallemantia iberica   מְׁ

ַות ֵאיג 9159  Salvia eigii  מרווה ַמרְׁ

ה ֶאֶרץ 9154 וָּ ֵאלִ -ַמרְׁ רְׁ  Salvia palaestina   יתִישְׁ

ה בּוִציִנית 9152 וָּ  Salvia microstegia   ַמרְׁ

ה *9152 ִביקָּ ה דְׁ וָּ  Salvia viscosa   [לא הוכנס עדיין] ַמרְׁ

גּולָּה *9155 ה דְׁ וָּ  Salvia viridis   ַמרְׁ

ִפים 9151 ַות ֶהחָּ  Salvia bracteata   ַמרְׁ

ר 9151 בָּ ַות ַהִמדְׁ  Salvia deserti   ַמרְׁ

ַות ַהֶּפֶטל *9151  Salvia rubifolia   ַמרְׁ

ה 9158 הּודָּ ַות יְׁ  Salvia judaica   ַמרְׁ

ַלִים 9151 רּושָּ ַות יְׁ  Salvia hierosolymitana   ַמרְׁ

ֻחלָּה 9110 ה כְׁ וָּ  Salvia indica  כחולה' מ ַמרְׁ

ִבינָּה 9119 ה ַמלְׁ וָּ  Salvia samuelssonii   ַמרְׁ

ה 9114 נֻצָּ ה מְׁ וָּ  Salvia pinnata   ַמרְׁ

צּויָּה 9112 ה מְׁ וָּ  Salvia verbenaca   ַמרְׁ

ִרית 9112 ה ִמצְׁ וָּ  Salvia aegyptiaca   ַמרְׁ

ֻרֶשֶתת 9115 ה מְׁ וָּ  Salvia sclarea  מרושתת' מ ַמרְׁ

ֻשֶלֶשת 9111 ה מְׁ וָּ  Salvia fruticosa  משולשת' מ ַמרְׁ

ה סּוִרית 9111 וָּ  Salvia syriaca   ַמרְׁ

ה 9118 ִמירָּ ה צְׁ וָּ  Salvia lanigera   ַמרְׁ

ִנית 9111 ה קֹוצָּ וָּ  Salvia spinosa   ַמרְׁ

ה ַרֲחַבת 9110 וָּ ִביעַ -ַמרְׁ  Salvia multicaulis   גָּ

ִנית 9119 ה ֵריחָּ וָּ  Salvia dominica   ַמרְׁ

ה 9114 סּועָּ ה שְׁ וָּ  Salvia ceratophylla   ַמרְׁ

נֹון *9112 בָּ ַמר ַהלְׁ  Marrubium libanoticum   ַמרְׁ

מַ  9112  Marrubium alysson   ר ַהֶנֶגבַמרְׁ

בֹות 9115 ֲערָּ ַמר הָּ  Marrubium cuneatum   ַמרְׁ
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צּוי 9111 ַמר מָּ  Marrubium vulgare   ַמרְׁ

נָּה 9111 בָּ ִמית לְׁ  Lamium moschatum   ִנזְׁ

ִמית לֹוֶפֶתת 9118  Lamium amplexicaule   ִנזְׁ

ֶקֶות *9111 ֻקוְׁ ִמית מְׁ  Lamium garganicum  מקווקוות' נ ִנזְׁ

ה 9180 טּועָּ ִמית קְׁ  Lamium truncatum   ִנזְׁ

ֻשֶבֶלת *9189  Mentha longifolia  משובלת' נ ַנֲענָּה מְׁ

ִנית 9184  Mentha suaveolens   ַנֲענָּה ֵריחָּ
 Mentha pulegium   ַנֲעַנת ַהַכדּוִרים 9182

 Mentha aquatica   ַנֲעַנת ַהַמִים 9182

ִקית 9185  Nepeta italica   ֶנִּפית ִאיַטלְׁ

ן 9181 שָּ  Nepeta trachonitica   ֶנִּפית ַהבָּ

ִביִעים 9181  Nepeta stricta   ֶנִּפית ַהגְׁ

ה 9188 פּופָּ  Nepeta curviflora   ֶנִּפית כְׁ

ֻגֶבֶבת 9181  Nepeta glomerata  מגובבת' נ ֶנִּפית מְׁ

ה 9110  Nepeta congesta   ֶנִּפית ֲעטּופָּ

 Nepeta cilicia   ִקיִליִקיתֶנִּפית  9119

דֹול 9114 יֹון גָּ ַרסְׁ  Prasium majus   ּפְׁ

ר ֲאדֹוִמי 9112 מָּ  Eremostachys transjordanica   צָּ

ל 9112 ֻפצָּ ר מְׁ מָּ  Eremostachys laciniata  מפוצל' צ צָּ

ה 9115 ֻרדָּ ה וְׁ רָּ  Satureja thymbra  ורודה' צ ַצתְׁ

ִרית 9111 בָּ ה ִמדְׁ רָּ  Satureja thymbrifolia   ַצתְׁ

ִטית *9111 ה ַנבָּ רָּ  Satureja nabateum   ַצתְׁ

ֻשֶבֶלת 9118 ִנית מְׁ רָּ  Thymbra spicata  משובלת' צ ַצתְׁ

ֶקֶפת 9111 ֻקרְׁ ִנית מְׁ  Coridothymus capitatus  מקורקפת' ק קֹורָּ

נֶֻצה 9100 יֹון מְׁ ִלינֹוּפֹודְׁ  Clinopodium vulgare  מנוצה' ק קְׁ

הַקֲערּוִרית הַ  9109  Scutellaria galericulata  הביצה' ק ִבצָּ

 Scutellaria utriculata   ַקֲערּוִרית ֹנאִדית 9104

ֻגלָּה 9102  Scutellaria brevibracteata  סגולה' ק ַקֲערּוִרית סְׁ

ִנית 9102  Scutellaria tomentosa   ַקֲערּוִרית ִשיחָּ

ִבית ֲאשּונָּה 9105 הָּ  Phlomis rigida   ַשלְׁ

ה 9101 ִביקָּ ִבית דְׁ הָּ  Phlomis viscosa   ַשלְׁ

ַגל 9101 ִבית ַהַגלְׁ הָּ  Phlomis pungens   ַשלְׁ

ַאִים *9108 ִבית ַהִכלְׁ הָּ  x P. pungens Phlomis brachyodon הכלאיים' ש ַשלְׁ

ר 9101 בָּ ִבית ַהִמדְׁ הָּ  Phlomis platystegia   ַשלְׁ

ִרית *9190 ִבית ֲהרָּ הָּ  Phlomis brevilabris   ַשלְׁ

ִדית 9199 ִבית כּורְׁ הָּ  Phlomis kurdica   ַשלְׁ

ִבית סּוִרית 9194 הָּ  Phlomis syriaca   ַשלְׁ

ֻהַבת 9192 ִבית צְׁ הָּ ִלים-ַשלְׁ  Phlomis chrysophylla  עלים-צהובת' ש עָּ

ַרת 9192 ִבית ִקצְׁ הָּ  Phlomis brachyodon  שיניים-קצרת' ש ִשַנִים-ַשלְׁ

 
ים יִּ  SOLANACEAE    סוָֹלנִּ
ד ֲאדֹוִמי 9195  Lycium petraeum   ָאטָּ

ד ֵאירֹוִּפי 9191  Lycium europaeum   ָאטָּ

 Lycium schweinfurthii   ֲאַטד ַהחֹוף 9191

ִבי 9198 ד ֲערָּ  Lycium shawii   ָאטָּ

ד ַרב 9191 ִחים-ָאטָּ רָּ  Lycium depressum   ּפְׁ

ל 9140 ן ֶנֱאכָּ  Physalis peruviana   בּועָּ

ֻצלָּע *9149 ן מְׁ  Physalis angulata  נאכל' ב בּועָּ

פּוִאי 9144 א רְׁ  Mandragora autumnalis   דּודָּ

ִרית 9142 זָּ ה ַאכְׁ טּורָּ  Datura ferox   דָּ

קּוַפת 9142 ה זְׁ טּורָּ ִרי-דָּ  Datura stramonium   ּפְׁ

טּוַית 9145 ה נְׁ טּורָּ ִרי-דָּ  Datura innoxia   ּפְׁ

יָּה  9141 ַשֶכֶרתִויַתנְׁ  Withania somnifera   מְׁ
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ה *9141 יָּה ֵקהָּ  Withania obtusifolia   ִויַתנְׁ

 Nicotiana glauca   ַטַבק ַהִשיחַ  9148

ִנית *9141 ה בּועָּ רָּ דְׁ  Nicandra physalodes   ִניַקנְׁ

נּום ַהֶחֶדק 9120  Solanum incanum   סֹולָּ

נּום ַהַמקֹור 9129  Solanum cornutum   סֹולָּ

ִני 9124 נּום ֵזיתָּ  Solanum elaeagnifolium   סֹולָּ

נּום ִסיַני 9122  Solanum sinaicum   סֹולָּ

ִדין 9122 נּום עָּ  Solanum dulcamara   סֹולָּ

ֹחר 9125 נּום שָּ  Solanum nigrum  שחור' ס סֹולָּ

סּועַ  *9121 נּום שָּ  Solanum laciniatum  [ לא הוכנס,גר אפיזודי] סֹולָּ

ִעיר 9121 נּום שָּ  Solanum villosum   סֹולָּ

ִרי *9128 בָּ רֹון ִמדְׁ  Hyoscyamus desertorum  שיכרון ִשכָּ

ֹהב 9121 רֹון זָּ  Hyoscyamus aureus  זהוב' ש ִשכָּ

ן 9120 בָּ רֹון לָּ  Hyoscyamus albus   ִשכָּ

ת 9129 ֻרשָּ רֹון מְׁ  Hyoscyamus reticulatus  מרושת' ש ִשכָּ

עּוט 9124 רֹון ּפָּ  Hyoscyamus pusillus   ִשכָּ

רֹון ֵקֶהה 9122  Hyoscyamus muticus   ִשכָּ
 

ים יִּ יתִּ  SCROPHULARIACEAE  לועניתיים ֹלָענִּ
ִריס ַבלּוִטי 9122 ִטיכָּ  Anticharis glandulosa   ַאנְׁ

ִקי 9125  Verbascum levanticum   בּוִצין ָאפְׁ

 Verbascum berytheum   בּוִצין ֵבירּוִתי 9121

ִאי 9121 קָּ  Verbascum damascenum   בּוִצין ַדַמשְׁ

 Verbascum leptostachyum  שיבולת-דק' ב ִשֹבֶלת-בּוִצין ַדק 9128

ִזים 9121 ֲארָּ  Verbascum cedreti   בּוִצין הָּ

ן 9150 שָּ  Verbascum qulebicum   בּוִצין ַהבָּ

ִליל 9159  Verbascum galilaeum   בּוִצין ַהגָּ

ֵדן 9154  Verbascum jordanicum   בּוִצין ַהַירְׁ

ר 9152 בָּ  Verbascum eremobium   בּוִצין ַהִמדְׁ

ִני 9152 יָּ ֶברְׁ  Verbascum tiberiadis  טברייני' ב בּוִצין טְׁ

ִריּפֹוִלי 9155  Verbascum tripolitanum   בּוִצין טְׁ

 Verbascum gaillardotii   בּוִצין לָּקּוי 9151

ִחי 9151 רָּ  Verbascum orientale   בּוִצין ִמזְׁ

ץ 9158 ֹפרָּ  Verbascum sinuatum  מפורץ' ב בּוִצין מְׁ

 Verbascum sinaiticum   בּוִצין ִסיַני 9151

ֵדן-בּוִצין ֵעֶבר 9110  Verbascum transjordanicum   ַהַירְׁ

ה *9119 רָּ  Verbascum petrae   בּוִצין ֶּפטְׁ

ַטן 9114 ִחים-בּוִצין קְׁ רָּ  Verbascum decaisneanum   ּפְׁ

יֹון 9112  Verbascum caesareum   בּוִצין ֵקיַסרְׁ

ִלים-בּוִצין שֹוֵנה 9112  Verbascum agrimoniifolium   עָּ

ִני 9115  Verbascum fruticulosum   בּוִצין ִשיחָּ

ֶּפר 9111  Verbascum schimperianum   בּוִצין ִשימְׁ

 Lindenbergia sinaica  לוע-בר ֹלַע ִסיַני-ַבר 9111

ה *9118 ה ֵורֹוִניקָּ רָּ ּפָּ  Veronica polifolia  [ לא שיניתי ברוניקה] ֲאַפרְׁ

ה 9111  Veronica macrostachya  שיבולת-ארוכת' ו ִשֹבֶלת-ֲאֻרַכת ֵורֹוִניקָּ

ה 9110 ה ֵורֹוִניקָּ ִביקָּ  Veronica viscosa   דְׁ

ה 9119  Veronica biloba   ֻאנִָּתית-דּו ֵורֹוִניקָּ

 Veronica lysimachioides   ַהחּולָּה ֵורֹוִניַקת 9112

 Veronica anagallis-aquatica   ַהַמִים ֵורֹוִניַקת 9112

ֶדה ֵורֹוִניַקת 9112  Veronica arvensis   ַהשָּ

ֵדִנית 9115 ה  ַירְׁ  Veronica jordanica   ֵורֹוִניקָּ

פּוַפת 9111 ה כְׁ  Veronica campylopoda  עוקץ-כפופת' ו ֹעֶקץ-ֵורֹוִניקָּ

נָּה 9111 בָּ ה לְׁ  Veronica cymbalaria   ֵורֹוִניקָּ

ה 9118 ִריקָּ ה ַמבְׁ  Veronica polita   ֵורֹוִניקָּ



 39 

ִחית 9111 רָּ ה ִמזְׁ  Veronica orientalis   ֵורֹוִניקָּ

ֶּפֶסת  9180 ֻחסְׁ ה מְׁ  Veronica hispidula  מחוספסת' ו ֵורֹוִניקָּ

ה סּוִרית 9189  Veronica syriaca   ֵורֹוִניקָּ

ִדית 9184 ַקרְׁ ה סְׁ  Veronica scardica   ֵורֹוִניקָּ

ה ֲעִדינָּה 9182  Veronica anagalloides   ֵורֹוִניקָּ

ִסית 9182 רְׁ ה ּפָּ  Veronica persica   ֵורֹוִניקָּ

ַטַנת *9185 ה קְׁ ִחים-ֵורֹוִניקָּ רָּ  Veronica panormitana   ּפְׁ

ה ִקיסֹוִסית 9181  Veronica hederifolia   ֵורֹוִניקָּ
ה ֵקַרַחת 9181  Veronica leiocarpa  קירחת' ו ֵורֹוִניקָּ

ִחי 9188 רָּ  Anarrhinum forskahlii   ֲחֵסַרף ִמזְׁ

דֹול-ֹלעַ  9181  Antirrhinum majus  ארי-לוע ֲאִרי גָּ

 Antirrhinum siculum   ֲאִרי ִסיִציִלי-ֹלע 9110

ן-ֹלעַ  9119 טָּ  Antirrhinum orontium   ֲאִרי קָּ

דֹולָּה 9114 ִנית גְׁ  Scrophularia rubricaulis  לוענית ֹלעָּ

דֹוַלת 9112 ִנית גְׁ ִלים-ֹלעָּ  Scrophularia macrophylla   עָּ

ִנית ַהחֹולֹות 9112  Scrophularia hypericifolia   ֹלעָּ

נֹון 9115 בָּ ִנית ַהלְׁ  Scrophularia libanotica   ֹלעָּ

ר 9111 בָּ ִנית ַהִמדְׁ  Scrophularia deserti   ֹלעָּ

ִעים 9111 לָּ ִנית ַהסְׁ  Scrophularia xylorrhiza   ֹלעָּ

ִנית ַהֵצל *9118  Scrophularia umbrosa   ֹלעָּ

ִריחוֹ  9111 ִנית יְׁ  Scrophularia hierochuntina   ֹלעָּ

ֻפֶשֶקת 9800 ִנית מְׁ  Scrophularia peyronii  מפושקת' ל ֹלעָּ

צּויָּה 9809 ִנית מְׁ  Scrophularia xanthoglossa   ֹלעָּ

ִטית *9804 ִנית ַנבָּ  Scrophularia nabateorum   ֹלעָּ

ִנית נּוֵציִרית 9802  Scrophularia nusairiensis   ֹלעָּ

ִנית ִּפינָּר 9802  Scrophularia pinardii   ֹלעָּ

ִליל 9805  Mosheovia galilaea   מֹוֵשֹיוִבית ַהגָּ

צּוי 9801 לּוק מָּ  Bellardia trixago   עָּ

ִביק 9801 לּוק דָּ  Parentucellia viscosa   ֲעַלקְׁ

ֹהב 9808 לּוק צְׁ ִחים-ֲעַלקְׁ רָּ  Parentucellia latifolia  פרחים-צהוב' ע ּפְׁ

ַעִּפית ֲאדֹוִמית *9801  Kickxia petrana   ַעפְׁ

ַעִּפיתעַ  9890  Kickxia acerbiana   ֲאשּונָּה פְׁ

ַעִּפית 9899 דֹוַלת ַעפְׁ ִחים-גְׁ רָּ  Kickxia spartioides   ּפְׁ
ַעִּפית 9894 נֹות ַעפְׁ נֹוקָּ  Kickxia cirrhosa   ַהקְׁ
ַעִּפית 9892 ה ַעפְׁ הּודָּ  Kickxia judaica   יְׁ

ַעִּפית 9892 ִרית ַעפְׁ  Kickxia aegyptiaca   ִמצְׁ

ַעִּפית 9895 ִלים-ֲעגַֻלת ַעפְׁ  Kickxia spuria  עלים-עגולת' ע עָּ

ַעִּפית 9891 ה ַעפְׁ ִמירָּ  Kickxia lanigera   צְׁ

ַעִּפית 9891 ִחים-ַרַבת ַעפְׁ רָּ  Kickxia floribunda   ּפְׁ

ַעִּפית 9898 ה ַעפְׁ רּועָּ  Kickxia sieberi   שְׁ

ִסית 9891 רְׁ ה ּפָּ  Hueblia calycina  פומה ֻּפמָּ

ה 9840 רּועָּ ה שְׁ ֵשטָּ  Bacopa monnieri   ּפְׁ

ִנית אֹוֶשה 9849 תָּ  Linaria aucheri   ִּפשְׁ

ִנית ֲאַרם 9844 תָּ א-ִּפשְׁ  Linaria chalepensis   צֹובָּ

ִנית 9842 תָּ לֹון ִּפשְׁ קְׁ  Linaria tenuis   ַאשְׁ

ִנית 9842 תָּ ִאית ִּפשְׁ קָּ  Linaria damascena   ַדַמשְׁ

ִנית 9845 תָּ ה ִּפשְׁ ִעירָּ  Linaria micrantha   זְׁ

ִניתִּפשְׁ  9841 פוֹ  תָּ  Linaria joppensis   יָּ

ִנית 9841 תָּ ִבינָּה ִּפשְׁ  Linaria albifrons   ַמלְׁ

ִנית 9848 תָּ ֻשֶלֶשת ִּפשְׁ  Linaria triphylla  משולשת' פ מְׁ

ִנית 9841 תָּ גֹוִנית ִּפשְׁ  Linaria haelava   ַססְׁ

ִנית 9820 תָּ ַטַנת ִּפשְׁ ִחים-קְׁ רָּ  Linaria simplex   ּפְׁ

ִנית 9829 תָּ ִנית ִּפשְׁ  Linaria pelisseriana   ִריסָּ
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ֵצל 9824  Cymbalaria muralis   ַהחֹומֹות ִצלְׁ

ִנית 9822 ה ִשנָּ ֻהבָּ  Odontites aucheri  שיננית צהובה צְׁ
 

ים יִּ ּתִּ  OROBANCHACEAE   ַעַּלקְׁ
נּוק 9822 ר ַיחְׁ בָּ  Cistanche tubulosa   ַהִמדְׁ

נּוק 9825 ֵלחֹות ַיחְׁ  Cistanche salsa   ַהמְׁ

ִנית ַעֶלֶקת *9821 מָּ גְׁ  Orobanche loricate   [לארץחדש ]  ַארְׁ

ֵאִלית-ֶאֶרץ ַעֶלֶקת 9821 רְׁ  Orobanche palaestina   ִישְׁ

מֹון ַעֶלֶקת 9828  Orobanche hermonis   ַהֶחרְׁ

ה ַעֶלֶקת 9821  Orobanche crenata   ֲחרּוקָּ

פּוַפת ַעֶלֶקת 9820 ִפים-כְׁ  Orobanche camptolepis   חָּ

 Orobanche mutelii   מּוֵטל ַעֶלֶקת 9829

ֻכלָּה ַעֶלֶקת *9824  Orobanche caerulescens  תכולה' ע תְׁ

ִרית ַעֶלֶקת 9822  Orobanche aegyptiaca   ִמצְׁ

טּויָּה ַעֶלֶקת 9822  Orobanche cernua   נְׁ

ֻגַלת ַעֶלֶקת 9825 ִחים-סְׁ רָּ  Orobanche lavandulacea  חיםפר-סגולת' ע  ּפְׁ

ר-ַרַכת ַעֶלֶקת 9821  Orobanche pubescens   ֵשעָּ

ץ ַעֶלֶקת 9821  Orobanche schultzii   שּולְׁ
 

ים יִּ ידִּ  LENTIBULARIACEAE   ֹנאדִּ
 Utricularia australis   ַהַמִים ֹנאִדיד 9828

ִדין ֹנאִדיד 9821  Utricularia gibba   עָּ
 

ים יִּ יתִּ  GLOBULARIACEAE  גולניתיים גָֻּּלנִּ
ִנית 9850 ב ֻגלָּ  Globularia arabica  גולנית ֲערָּ

 
ים יִּ יצִּ  ACANTHACEAE   קוֹצִּ

 Acanthus syriacus   סּוִרי קֹוִציץ 9859

ן 9854  Blepharis attenuata   ַדק ִריסָּ
 [? שכחו ריסן  נאכל ] 

ים יִּ כִּ  PLANTAGINACEAE    ַלחְׁ
ִני ֶלֶחְך 9852 ֵמלָּ  Plantago lanceolata   ִאזְׁ

 Plantago afra   ַבלּוִטי ֶלֶחְך 9852

ִני ֶלֶחְך 9855 רָּ  Plantago sarcophylla   ַבשְׁ

דֹול ֶלֶחְך 9851  Plantago major   גָּ

ִני ֶלֶחְך 9851 ִלילָּ  Plantago cylindrica   גְׁ

ִדי ֶלֶחְך 9858  Plantago arenaria  הודי' ל הָּ

 Plantago squarrosa   ַהחֹוף ֶלֶחְך 9851

ֵלחֹות ֶלֶחְך 9810  Plantago crassifolia   ַהמְׁ

 Plantago chamaepsyllium   ַהֶנֶגב ֶלֶחְך 9819

 Plantago phaeostoma  לוע-חום' ל ֹלעַ -חּום ֶלֶחְך 9814

 Plantago maris-mortui   ַהֶמַלח-ַים ֶלֶחְך 9812

ֵרִתי ֶלֶחְך 9812  Plantago cretica   כְׁ

 Plantago amplexicaulis   לֹוֵפת ֶלֶחְך 9815

ִבין ֶלֶחְך 9811  Plantago albicans   ַמלְׁ

צּוי ֶלֶחְך 9811  Plantago lagopus   מָּ

ן ֶלֶחְך 9818 ֻשנָּ  Plantago notata  משונן' ל מְׁ

ַגל ֶלֶחְך 9811 ַגלְׁ  Plantago ovata   סְׁ

 Plantago sinaica   [חדש לירדן]  ַניִסי ֶלֶחְך *9810

עּוט ֶלֶחְך 9819  Plantago bellardii   ּפָּ

ִני ֶלֶחְך 9814  Plantago ciliata   ִריסָּ

סּועַ  ֶלֶחְך 9812  Plantago coronopus   שָּ

 
ים יִּ  RUBIACEAE    ּפּוָאתִּ
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ִנית *9812 דָּ  Oldenlandia capensis   ַהֵכף אֹולְׁ

ה 9815 ֵבקָּ  Galium verum   ֲאִמִתית דְׁ

ה 9811 ֵבקָּ ה דְׁ  Galium canum  אפורה' ד ֲאֹפרָּ

ֵבַקת *9811 ן דְׁ  Galium ghilanicum   ִגילָּ

ה 9818 ֵבקָּ ה דְׁ ִקיקָּ  Galium setaceum   דְׁ

ֵבַקת 9811 ֲאפּוִנים דְׁ  Galium pisiferum   הָּ

ֵבַקת 9880  Galium verticillatum   ַהדּוִרים דְׁ

ֵבַקת 9889  Galium murale   ַהחֹומֹות דְׁ

ֵבַקת 9884 ִפים דְׁ  Galium bracteatum   ֶהחָּ

ֵבַקת 9882 ֵדן דְׁ  Galium elongatum   ַהַירְׁ

ֵבַקת 9882 נֹון דְׁ בָּ  Galium libanoticum   ַהלְׁ

ֵבַקת 9885 ִלים דְׁ חָּ  Galium rivale   ַהנְׁ

ֵבַקת 9881 מֹות דְׁ טָּ  Galium verrucosum   ַהּפְׁ

ה 9881 ֵבקָּ ִנית דְׁ  Galium aparine   ִזיפָּ

ה 9888 ֵבקָּ ה דְׁ נּובָּ  Galium chaetopodum   זְׁ

ֵבַקת 9881 ה דְׁ הּודָּ  Galium judaicum   יְׁ

ֵבַקת 9810 ַלִים דְׁ רּושָּ  Galium hierosolymitanum   יְׁ

ֵבַקת 9819 ִריחוֹ  דְׁ  Galium hierochuntinum   יְׁ

ה 9814 ֵבקָּ פֻ  דְׁ  Galium divaricatum  מפושקת' ד ֶשֶקתמְׁ

ה 9812 ֵבקָּ ה דְׁ ִחירָּ  Galium incanum   ַמשְׁ

ה 9812 ֵבקָּ ֻשֶלֶשת דְׁ  Galium tricornutum  משולשת' ד מְׁ

ה 9815 ֵבקָּ  Galium cassium   סּוִרית דְׁ

ֵבַקת 9811  Galium sinaicum   ִסיַני דְׁ

ֵבַקת 9811 סֹון דְׁ מּוֶאלְׁ  Galium samuelssonii   סָּ

ה *9818 ֵבקָּ  Galium spurium   ֲעִדינָּה דְׁ

ֵבַקת 9111 ֶלֶשת דְׁ  Galium philistaeum   ּפְׁ

ה 9100 ֵבקָּ ה דְׁ רּועָּ  Galium humifusum   שְׁ

ִנית 9109 ֵבקָּ ִקים דְׁ רָּ  Cruciata articulata   ַהּפְׁ

ִנית 9104 ֵבקָּ ה דְׁ  Cruciata coronata   ֲעטּורָּ

ִנית 9102 ֵבקָּ ה דְׁ ִעירָּ  Cruciata pedemontana   שְׁ

ִוית 9102  Valantia muralis  חגווית ַהחֹומֹות ַחגְׁ

ִוית 9105 ה ַחגְׁ ִעירָּ  Valantia hispida   שְׁ

ִנית 9101 סָּ ּפְׁ נֹון ַחסְׁ בָּ  Asperula libanotica   ַהלְׁ

ִנית 9101 סָּ ּפְׁ ֶדה ַחסְׁ  Asperula arvensis   ַהשָּ

ִנית 9108 סָּ ּפְׁ ִנית ַחסְׁ  Asperula setosa   ִזיפָּ

ִנית 9101 סָּ ּפְׁ  Asperula glomerata   ַכדּוִרית ַחסְׁ

נּוִנית 9190 בּונָּה ַמגְׁ  Callipeltis cucullaria   כְׁ

נּוִנית *9199 טֹוִרי ַמגְׁ  Callipeltis factorovskyi   ַפקְׁ

נּוִנית 9194 ה ַמגְׁ רּושָּ  Callipeltis aperta   ּפְׁ

ַפִים *9192 נָּ ִריִ  ִמכְׁ בָּ  Pterogaillonia calycoptera   יםִמדְׁ

נָּא ּפּוַאת *9192  Rubia danaensis   [יש]  דָּ

ִעים ּפּוַאת 9195  Rubia tinctorum   ַהַצבָּ

צּויָּה ּפּוָאה 9191  Rubia tenuifolia   מְׁ

ִקית ּפּוָאִנית 9191  Putoria calabrica   ִאיַטלְׁ

ַתִים 9198 ֻרדָּ לֹות ּפְׁ בָּ ֻכרְׁ  Mericarpaea ciliata מכורבלותפרודתיים  מְׁ

ִבית 9191 לָּ  Crucianella macrostachya  שיבולת-ארוכת' צ ִשֹבֶלת-ֲאֻרַכת צְׁ

ִבית 9140 לָּ  Crucianella maritima   ַהחֹוף צְׁ

ִבית 9149 לָּ ֵדן-ֵעֶבר צְׁ  Crucianella transjordanica   ַהַירְׁ

ִבית 9144 לָּ בֹוִנית צְׁ  Crucianella herbacea   ֶעשְׁ

ִבית 9142 לָּ רּוִמית צְׁ  Crucianella membranacea   קְׁ

ִבית 9142 לָּ ִלים-ַרֲחַבת צְׁ  Crucianella latifolia   עָּ

ִבית 9145 לָּ ִנית צְׁ  Crucianella ciliata   ִריסָּ

צּויָּה ֵשִשית *9141  Sherardia arvensis   מְׁ
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ים יִּ  CAPRIFOLIACEAE    ַיֲעָרתִּ
ה 9141 ִקית ַיֲערָּ  Lonicera etrusca   ִאיַטלְׁ

עֹות ַיֲעַרת 9148 בְׁ  Lonicera arborea   ַהַמטְׁ

 Viburnum tinus  החורש' מ ַהֹחֶרש מֹוַרן 9141

בּוק 9120  Sambucus ebulus   ֲאִמִתי ַסמְׁ

בּוק 9129 ֹחר ַסמְׁ  Sambucus nigra  שחור' ס שָּ
 

ים יִּ ָינִּ  VALERIANACEAE    ָוֶלרְׁ
נָּה 9124 יָּ ֶלרְׁ ִקית וָּ  Valeriana dioscoridis  ולריינה ִאיַטלְׁ

ִנית 9122 יָּ ֶלרְׁ ִנית וָּ רָּ  Valerianella echinata  ולריינית דֹוקְׁ

ִנית 9122 יָּ ֶלרְׁ מֹון וָּ  Valerianella antilibanotica   ַהֶחרְׁ

ִנית 9125 יָּ ֶלרְׁ ִריִנים וָּ  Valerianella carinata   ַהקְׁ

ִנית 9121 יָּ ֶלרְׁ ה וָּ ִעירָּ  Valerianella pumila   זְׁ

ִנית 9121 יָּ ֶלרְׁ ַבַעת וָּ ֻאצְׁ  Valerianella dactylophylla  מאוצבעת' ו מְׁ

ִנית 9128 יָּ ֶלרְׁ ֶשֶשת וָּ ֻגבְׁ  Valerianella tuberculata  מגובששת' ו מְׁ

ִנית 9121 יָּ ֶלרְׁ ִחית וָּ רָּ  Valerianella orientalis   ִמזְׁ

ִנית 9120 יָּ ֶלרְׁ ֻכֶנֶפת וָּ  Valerianella dufresnia  מכונפת' ו מְׁ

ִנית 9129 יָּ ֶלרְׁ ֶחֶפת וָּ ֻשלְׁ  Valerianella vesicaria  משולחפת' ו מְׁ

ִנית 9124 יָּ ֶלרְׁ ה וָּ  Valerianella coronata   ֲעטּורָּ

ִנית 9122 יָּ ֶלרְׁ ִתית וָּ בָּ  Valerianella szovitsiana   ַערְׁ

ִנית 9122 יָּ ֶלרְׁ ִשי וָּ  Valerianella kotschyi   קֹוטְׁ

ִנית 9125 יָּ ֶלרְׁ ה וָּ טּועָּ  Valerianella muricata   קְׁ

ִנית 9121 יָּ ֶלרְׁ ַשת וָּ ִרי-קְׁ  Valerianella sclerocarpa   ּפְׁ

ִנית 9121 יָּ ֶלרְׁ ִנית וָּ  Valerianella oxyrrhyncha  שיננית' ו ִשנָּ

ִנית 9128 יָּ ֶלרְׁ ה וָּ ִעירָּ  Valerianella eriocarpa   שְׁ

ן-ַחד 9121 קָּ  Centranthus longiflorus  א אדום"ח ָאֹדם ַאבְׁ

 
ים יִּ מוֹנִּ  DIPSACACEAE   ַשלְׁ

ה חּוִגית *9150 ִמימָּ  Knautia integrifolia   תְׁ

ר נֹוִציץ 9159 בָּ  Pterocephalus pulverulentus   ַהִמדְׁ

נֶֻצה נֹוִציץ 9154  Pterocephalus plumosus  מנוצה' נ מְׁ

טּוף נֹוִציץ 9152  Pterocephalus brevis   עָּ

דֹוש נֹוִציץ 9152  Pterocephalus sanctus   קָּ

ִרית *9155  Sixalix arenaria   חֹוִפית ִנזְׁ

ִרית 9151 ִרית ִנזְׁ בָּ  Sixalix eremophila   ִמדְׁ

סּועַ  ֶקֶרד 9151  Dipsacus laciniatus   שָּ

מֹון 9158  Cephalaria tenella   ַדק ַשלְׁ

מֹון 9151 ִני ַשלְׁ  Cephalaria setosa   ִזיפָּ

מֹוןשַ  9110 פֹוִאי לְׁ  Cephalaria joppensis   יָּ

מֹון 9119 ִני ַשלְׁ בָּ  Cephalaria stellipilis   כֹוכְׁ

מֹון 9114  Cephalaria syriaca   סּוִרי ַשלְׁ

ִגית 9112 ִנית תָּ מָּ גְׁ  Lomelosia porphyroneura   ַארְׁ

ִגית 9112 ֵאִלית-ֶאֶרץ תָּ רְׁ  Lomelosia palaestina   ִישְׁ

ִגית 9115 צּויָּה תָּ  Lomelosia prolifera   מְׁ

ִגית 9111  Lomelosia argentea   ֵקיִצית תָּ
 

ים יִּ לּועִּ  CUCURBITACEAE    דְׁ
ה ֲאַבִטיחַ  9111  Citrullus colocynthi   ַהַּפקּועָּ

ַלַעת 9118 ש-דְׁ צּויָּה נָּחָּ  Bryonia cretica   מְׁ

ַלַעת 9111 ש-דְׁ  Bryonia syriaca   סּוִרית נָּחָּ

ֹרֶקת *9110 צּויָּה ֲחמֹור-יְׁ  Ecballium elaterium  חמור-ירוקת מְׁ

עּוִסית 9119 ַטֶּפֶסת לְׁ  Momordica balsamina   מְׁ

פֹון *9114 פְׁ לָּ ִביִאים מְׁ  Cucumis prophetarum   ַהנְׁ

פֹון 9112 פְׁ לָּ ֻשלָּש מְׁ  Cucumis acidus  משולש' מ מְׁ
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ים יִּ יתִּ  CAMPANULACEAE   ַּפֲעמוֹנִּ

 Michauxia campanuloides   ַּפֲעמֹוִנית ִמישֹויָּה 9112

ֻגִלית *9115 ַאִים סְׁ  Legousia hybrida הכלאיים' ס; סגולית ַהִכלְׁ

ֻגִלית 9111 ֵמִשית סְׁ  Legousia falcata   ֶחרְׁ

ֻגִלית 9111 ֻחֶמֶשת סְׁ  Legousia pentagonia  מחומשת' ס מְׁ

ֻגִלית 9118  Legousia speculum-veneris   נָָּאה סְׁ

תֹון 9111 ִני ּפֹוַדנְׁ ֵמלָּ  Asyneuma rigidum   ִאזְׁ

 Campanula stricta   ֲאִמִתית ַּפֲעמֹוִנית 9180

ה ַּפֲעמֹוִנית 9189 פּורָּ  Campanula sulphurea   גְׁ

ִאית ַּפֲעמֹוִנית 9184 קָּ  Campanula damascena    ַדַמשְׁ

ה ַּפֲעמֹוִנית 9182  Campanula peregrina   ֲהדּורָּ

 Campanula camptoclada   ַהחֹומֹות ַּפֲעמֹוִנית 9182

ר ַּפֲעמֹוִנית 9185 בָּ  Campanula dulcis   ַהִמדְׁ

ֵצל ַּפֲעמֹוִנית *9181  Campanula cymbalaria   ַהִצלְׁ

ִנית ַּפֲעמֹוִנית 9181  Campanula strigosa   ִזיפָּ

ַלִים ַּפֲעמֹוִנית 9188 רּושָּ  Campanula hierosolymitana   יְׁ

ִנית ַּפֲעמֹוִנית 9181 בָּ  Campanula stellaris   כֹוכְׁ

ֹסֶעֶפת ַּפֲעמֹוִנית 9110  Campanula phrygia  מסועפת' פ מְׁ

ֻשֶנֶנת ַּפֲעמֹוִנית 9119  Campanula retrorsa  משוננת' פ מְׁ

 Campanula sidoniensis   ִצידֹוִנית ַּפֲעמֹוִנית 9114

ִשי ַּפֲעמֹוִנית 9112  Campanula kotschyana   קֹוטְׁ

ַטנָּה ַּפֲעמֹוִנית 9112  Campanula erinus   קְׁ

 Campanula rapunculus  קיפחת' פ ִקַּפַחת ַּפֲעמֹוִנית 9115
 

ים ָכבִּ  COMPOSITAE (ASTERACEAE)  מורכבים  ָמרְׁ
ַית *9111 סֹונְׁ טֹוִרי ַאֲהרֹונְׁ  Aaronsohnia factorovskyi  'אהרונסוניית פ ַפקְׁ

ִדי-ֹאֶזן 9111 ה גְׁ ֻהבָּ  Catananche lutea  גדי צהובה-אוזן צְׁ

נָּב 9118 צּוי ֶאזְׁ  Urospermum picroides   מָּ

נָּן 9111 ן ָאזְׁ שָּ ֻשלְׁ  Chlamydophora tridentata  משולשן' א מְׁ

א-ֲאַרם ָאִכיֵלַאת 4000  Achillea aleppica   צֹובָּ

הגְׁ  ָאִכיֵלָאה 4009  Achillea falcata   פּורָּ

ִתית ָאִכיֵלָאה 4004 בָּ  Achillea santolina   ַערְׁ

ַטַנת ָאִכיֵלָאה 4002 ִחים-קְׁ רָּ  Achillea arabica   ּפְׁ

רּוִמית ָאִכיֵלָאה 4002  Achillea membranacea   קְׁ

ִנית ָאִכיֵלָאה 4005  Achillea fragrantissima   ֵריחָּ

נָּה ִציִצית-ַאל *4001 בָּ  Eclipta prostrata   לְׁ

יָּה 4001 רֹוסְׁ בְׁ  Ambrosia maritima   ַיִמית ַאמְׁ

יָּה *4008 רֹוסְׁ בְׁ ֻכֶנֶסת ַאמְׁ  Ambrosia confertiflora  מכונסת' א מְׁ

יָּה *4001 רֹוסְׁ בְׁ ַרת ַאמְׁ ִלים-צָּ  Ambrosia tenuifolia   עָּ

יָּה *4090 רֹוסְׁ בְׁ ה ַאמְׁ סּועָּ  Ambrosia trifida                                                שְׁ
ֵתר 4099  Aster tripolium  הביצות' א ַהִבצֹות ַאסְׁ

ֵתר 4094 ִני ַאסְׁ עָּ צְׁ  Aster subulatus   ַמרְׁ

יֹוַנת 4092  Iphiona maris-mortui   ַהֶמַלח-ַים ֶאפְׁ

יֹונָּה 4092 ֻחֶדֶדת ֶאפְׁ  Iphiona mucronata  מחודדת' א מְׁ

יֹונָּה 4095 ֶּפֶסת ֶאפְׁ ֻחסְׁ  Iphiona scabra  מחוספסת' א מְׁ

ִנין 4091 ִרים ָארְׁ  Ptilostemon chamaepeuce   ֶההָּ

ִנין 4091 ִני ָארְׁ  Ptilostemon diacanthum   קֹוצָּ

ֹהב ַבבֹונָּג 4098  Matricaria aurea  זהוב' ב זָּ

 Matricaria recutita   גֹוִני-דּו ַבבֹונָּג 4091

ִגית 4040 ִנית ַבבֹונָּ  Tripleurospermum auriculatum  אוזנית' ב ָאזְׁ

ִגית 4049 ִרים ַבבֹונָּ  Tripleurospermum oreades   ֶההָּ

יָּה *4044 ִנית בֹוִריכְׁ  Borrichia frutescens   ִשיחָּ
ִצית-ֶבן 4042 זּור ַחרְׁ  Tanacetum sinaicum   גָּ
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ִצית-ֶבן ח4042 ֶלה-ַדק ַחרְׁ  Tanacetum aucheri   עָּ

ִצית-ֶבן ח4045 פּוף ַחרְׁ  Tanacetum densum   צָּ

ִני ַטיּון-ֶבן *4041 רָּ  Limbarda crithmoides   ַבשְׁ

ִני ִציִצית-ֶבן 4041 בָּ  Lasiopogon muscoides   ַטחְׁ

ן-ֶבן 4048  Picnomon acarna   ַמֲאִפיר קֹוצָּ

ן 4041 קָּ  Notobasis syriaca   סּוִרי ַברְׁ

דֹוַתן *4020  Eupatorium cannabinum  הביצות' ג ַהִבצֹות גְׁ

ן 4029 ִדילָּ צּוי גְׁ  Silybum marianum   מָּ

יָּה *4024 ַרת ִגיזֹוטְׁ ִלים-צָּ  Guizotia abyssinica    [גואיזוטיה -יש]   עָּ

ִלי 4022 הגָּ סֹוגָּ ַטַנת נְׁ ִחים -קְׁ רָּ  Galinsoga parviflora   ּפְׁ

ִלים-ַצר ֹגֶמד *4022  Cymbolaena griffithii   עָּ

יֹולּוס 4025 ַרדְׁ ִרי גָּ בָּ  Garhadiolus angulosus   ִמדְׁ

ִמי דּוגֹון 4021 רּוַשלְׁ  Lachnophyllum noaeanum   יְׁ

ֻשלָּש ֵשן-דּו 4021  Bidens tripartita  ש משולש"ד מְׁ

ִעיר ֵשן-דּו 4028  Bidens pilosa   שָּ

ָאֹדם ַהַמַכִבים-ַדם 4021  Helichrysum sanguineum  מ האדום"דה הָּ

ִרי-ַדם 4020  Helichrysum pallasii   ַהַמַכִבים ַהֲהרָּ

ִדית 4029 צּויָּה ַדרְׁ  Crupina crupinastrum   מְׁ

ַדר 4024  Centaurea solstitialis   ֲאִביִבי ַדרְׁ

ַדר 4022 אִשים-ֶאֶלף ַדרְׁ רָּ  Centaurea rigida     הָּ

ַדר 4022 לֹון ַדרְׁ קְׁ  Centaurea ascalonica   ַאשְׁ

ַדר 4025 דֹול ַדרְׁ ִחים-גְׁ רָּ  Centaurea crocodylium   ּפְׁ

ַדר 4021 ִני ַדרְׁ דָּ  Centaurea behen   ִגלְׁ

ַדר 4021 ִאי ַדרְׁ קָּ  Centaurea damascena   ַדַמשְׁ

ַדר 4028 ֲחִבינָּה ַדרְׁ  Centaurea eryngioides   ַהַחרְׁ

ַדר 4021 ִצית ַדרְׁ  Centaurea balsamita   ַהַחרְׁ

ַדר 4050 נֹון ַדרְׁ בָּ  Centaurea drabifolia   ַהלְׁ

ַדר 4059 ר ַדרְׁ בָּ  Centaurea pallescens   ַהִמדְׁ

ַדר 4054 ֵבד ַדרְׁ  Centaurea scoparia   ַהַמכְׁ

ַדר 4052 בֹות ַדרְׁ ֲערָּ  Centaurea ammocyanus   הָּ

ַדר 4052  Centaurea procurrens   ַהקּוִרים ַדרְׁ

ַדר 4055  Centaurea dumulosa   ַהִשיחַ  ַדרְׁ

ַדר 4051 ִני ַדרְׁ  Centaurea onopordifolia   חֹוחָּ

ַדר 4051 ֹחל ַדרְׁ  Centaurea cyanoides  כחול' ד כָּ

ַדר 4058 ִביד ַדרְׁ  Centaurea eriophora   לָּ

ַדר 4051 צּוי ַדרְׁ  Centaurea iberica   מָּ

ַדר 4010 ִרי ַדרְׁ  Centaurea aegyptiaca   ִמצְׁ

ַדר 4019  Centaurea speciosa   נֶָּאה ַדרְׁ

ַדר *4014  Centaurea pumilio   נָּמּוְך ַדרְׁ

ַדר 4012  Centaurea sinaica   ִסיַני ַדרְׁ

ַדר 4012 גֹוִני ַדרְׁ  Centaurea triumfettii   ַססְׁ

ַדר 4015 ִני ַדרְׁ רָּ  Centaurea lanulata   ַצמְׁ

ַדר 4011  Centaurea verutum  קיפח' ד ִקֵּפחַ  ַדרְׁ

ַדר 4011 רּוִמי ַדרְׁ  Centaurea hyalolepis   קְׁ

 Hypochaeris achyrophorus   נִָּדיר ִהיּפֹוֵכִריס 4018

 Hypochaeris glabra  קירח' ה ֵקֵרחַ  ִהיּפֹוֵכִריס 4011

ִנין 4010 ֻדפְׁ  Scorzonera schweinfurthii  הרדופנין ֲאדֹוִמי ַהרְׁ

ִנין 4019 ֻדפְׁ שּון ַהרְׁ  Scorzonera rigida   אָּ

ִנין 4014 ֻדפְׁ  Scorzonera papposa   ַהִציִצית ַהרְׁ

ִנין 4012 ֻדפְׁ ה ַהרְׁ הּודָּ  Scorzonera judaica   יְׁ

ִנין 4012 ֻדפְׁ נֶֻצה ַהרְׁ  Scorzonera subintegra  מנוצה' ה מְׁ

ִנין 4015 ֻדפְׁ ל ַהרְׁ ֻפתָּ  Scorzonera tortuosissima  מפותל' ה מְׁ

ִנין 4011 ֻדפְׁ  Scorzonera pusilla   נָּמּוְך ַהרְׁ
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ִנין 4011 ֻדפְׁ  Scorzonera syriaca   סּוִרי ַהרְׁ

ִנין 4018 ֻדפְׁ ִלים-ַצר ַהרְׁ  Scorzonera multiscapa   עָּ

ִנין 4011 ֻדפְׁ  Scorzonera mollis   ַרְך ַהרְׁ

ִנית ֵזֵגָאה 4080 מָּ גְׁ  Zoegea purpurea   ַארְׁ

ה ֵזֵגָאה 4089 ֻתמָּ  Zoegea leptaurea  כתומה' ז כְׁ

ה *4084 ִנית ִסיֵברָּ רָּ  Siebera pungens   דֹוקְׁ

ַקן 4082  Tragopogon coelesyriacus  ת ארוך"ז ָאֹרְך ַתִיש-זְׁ

ַקן 4082 ִרי ַתִיש-זְׁ בָּ  Tragopogon collinus   ִמדְׁ

ַקן 4085 ֹהב ַתִיש-זְׁ  Tragopogon buphthalmoides  ת צהוב"ז צָּ

ַקן 4081 ב-זְׁ צּוי סָּ  Geropogon hybridus   מָּ

ַרִדי חֹוחַ  4081 פָּ  Scolymus hispanicus   סְׁ

ֹקד חֹוחַ  4088  Scolymus maculatus  עקוד' ח עָּ

ן 4081 רֹוִני חֹוחָּ דְׁ ַסנְׁ  Onopordum alexandrinum   ֲאֶלכְׁ

ן 4010 ֵאִלי-ֶאֶרץ חֹוחָּ רְׁ  Onopordum palaestinum   ִישְׁ

ש חֹוַחן 4019 ַלנְׁ  Onopordum blancheanum  בלאנש' ח בְׁ

ן 4014 דֹול חֹוחָּ אִשים-גְׁ  Onopordum macrocephalum   רָּ

ֵדן חֹוַחן 4012  Onopordum jordanicolum   ַהַירְׁ

ס חֹוַחן 4012 רָּ  Onopordum cynarocephalum   ַהִקנְׁ

ן 4015 ק חֹוחָּ ֻסּפָּ  Onopordum ambiguum  מסופק' ח מְׁ

ֵדן-ֵעֶבר חֹוַחן 4011  Onopordum transjordanicum   ַהַירְׁ

ן 4011 ִמיר חֹוחָּ  Onopordum floccosum   צָּ

ן 4018 ִני חֹוחָּ דָּ  Onopordum carduiforme   ַקרְׁ

ן 4011  Onopordum anisacanthum   קֹוִצים-שֹוֵנה חֹוחָּ

ֶזֶרת 4900 ֶּפֶסת ֲחַזרְׁ ֻחסְׁ  Hyoseris scabra  מחוספסת' ח מְׁ

ִנית 4909 צּויָּה ַחמָּ  Helianthus annuus   מְׁ

ִנית 4904 ה ִחנָּ תָּ  Bellis sylvestris  חיננית ַהבָּ

ִנית 4902 נִָּתית-ַחד ִחנָּ  Bellis annua    שְׁ

ִנית 4902 נִָּתית-ַרב ִחנָּ  Bellis perennis   שְׁ

ה 4905  Lactuca undulata   ַגלֹוִנית ַחסָּ

ֵּפן ַחַסת 4901  Lactuca serriola   ַהַמצְׁ

ִטים ַחַסת 4901 בָּ  Lactuca viminea   ַהשְׁ

ה 4908 ֻחַלת ַחסָּ ִחים -כְׁ רָּ  Lactuca tuberosa  פרחים-כחולת' ח ּפְׁ

ה 4901 ֵרִתית ַחסָּ  Lactuca cretica   כְׁ

ה 4990 ִח  ַחסָּ רָּ  Lactuca orientalis   יתִמזְׁ

ה 4999 ִמית ַחסָּ תְׁ  Lactuca saligna  רותמית' ח רָּ

ה 4994 ִנית ַחסָּ  Lactuca aculeata  שיכנית' ח ִשכָּ

ִנית 4992 ה ַחסָּ ִביקָּ  Cephalorrhynchus tuberosus   דְׁ

ִצית 4992 ה ַחרְׁ ִביקָּ  Chrysanthemum viscosum   דְׁ

ִצית 4995 דֹות ַחרְׁ  Chrysanthemum segetum   ַהשָּ

ִצית 4991 ֻשֶנֶנת ַחרְׁ  Chrysanthemum myconis  משוננת' ח מְׁ

ִצית 4991 ה ַחרְׁ  Chrysanthemum coronarium   ֲעטּורָּ

ַשף 4998 ה ֻחרְׁ כָּ בָּ  Atractylis cancellata  חורשף ַהשְׁ

ף 4991 שָּ ַקִשים-חּום ֻחרְׁ  Atractylis phaeolepis   ַקשְׁ

ף 4940 שָּ ֻציָּץ ֻחרְׁ  Atractylis comosa  מצויץ' ח מְׁ

ף 4949 שָּ ִרי ֻחרְׁ  Atractylis mernephthae   ִמצְׁ
ף 4944 שָּ  Atractylis prolifera   נֶָּאה ֻחרְׁ

ף 4942 שָּ עּוט ֻחרְׁ  Atractylis boulosii   ּפָּ

ף 4942 שָּ ֹהב ֻחרְׁ  Atractylis carduus  צהוב' ח צָּ

ף 4945 שָּ ַטן ֻחרְׁ פֹות-קְׁ קָּ  Atractylis serratuloides   ַקרְׁ

ֶגֶטס 4941 ן טָּ טָּ  Tagetes minuta   קָּ
ִביק ַטיּון 4941  Dittrichia viscosa   דָּ
ִריף ַטיּון 4948  Dittrichia graveolens   חָּ

 Heterotheca subaxillaris   ַהחֹולֹות          ַטיּוִנית *4941
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שּוש 4920 ִני ַיבְׁ ִלילָּ  Xeranthemum cylindraceum   גְׁ

ִשית יּוִריֵנָאה 4929  Jurinea staehelinae   ַטרְׁ
שּומֹון *4924  Leysera leyseroides   ִניִמי יְׁ

ִשימֹוִנית *4922  Volutaria crupinoides   גֹוִנית-דּו יְׁ

ִשימֹוִנית 4922 ה יְׁ ֻרדָּ  Volutaria lippii  ורודה' י וְׁ

ב 4925 צּוי כֹוכָּ  Asteriscus aquaticus   מָּ

ב 4921  Asteriscus hierochunticus   ַננִָּסי כֹוכָּ

ב 4921 ִני כֹוכָּ  Asteriscus graveolens   ֵריחָּ

ן 4928 בָּ צּוי כֹוכְׁ  Rhagadiolus stellatus   מָּ

ן 4921 בָּ ל כֹוכְׁ  Rhagadiolus edulis   ֶנֱאכָּ

ִרילָּה 4920 דְׁ ִנית כֹונְׁ רָּ  Chondrilla juncea   ַסמְׁ

ֹהבכַ  *4929 פֹון זָּ  Verbesina encelioides   נְׁ

ֵתלָּה 4924 ה כְׁ  Chiliadenus iphionoides   ֲחִריפָּ

ֵתלָּה 4922 ִרית כְׁ בָּ  Chiliadenus montanus   ִמדְׁ

ה 4922 ֵתמָּ ִשים-ֲעַבת כְׁ רָּ   Leontodon tuberosus  שורשים-עבת' כ שָּ

נָּן 4925 תְׁ רּועַ  כָּ  Micropus supinus   שָּ

ן *4921 דָּ ִני ִלבְׁ וָּ ִסילְׁ  Gamochaeta pensylvanica  פנסילווני' ל ֶּפנְׁ

ִנית 4921 דָּ ֶהֶבת ִלבְׁ ַהבְׁ  Pseudognaphalium luteo-album   צְׁ

נּוִנית 4928  Otanthus maritimus   ַיִמית ַלבְׁ

ִפַית *4921 ֶדה לֹוגְׁ  Logfia davisii  'לוגפיית ה; לוגפייה[ פילגון-לא שונה] ַהשָּ

ִפיָּה *4950 ִתית לֹוגְׁ פָּ רְׁ  Logfia gallica   [פילגון-לא שונה] צָּ

 Launaea fragilis   [ר.כוללת ל] ֻאנֹות-ַדַקת לֹוֵנָאה 4959

ֻגֶבֶבת לֹוֵנָאה 4954  Launaea capitata  מגובבת' ל מְׁ

ֻחֶדֶדת לֹוֵנָאה 4952  Launaea mucronata  מחודדת' ל מְׁ

ַרת לֹוֵנָאה 4952 ִלים-צָּ  Launaea angustifolia   עָּ

ִנית לֹוֵנָאה 4955  Launaea spinosa   קֹוצָּ

ה לֹוֵנָאה 4951 רּועָּ  Launaea nudicaulis   שְׁ

ִכיד 4951 ִקי לָּ  Xanthium italicum   ִאיַטלְׁ

ִכיד 4958 ִלים לְׁ חָּ  Xanthium strumarium   ַהנְׁ

ִכיד 4951 ִצים לְׁ ֳעקָּ  Xanthium echinatum  העוקצים' ל הָּ

ִכיד 4910 ִני לָּ  Xanthium spinosum   קֹוצָּ

ר ַלֲעַנת 4919 בָּ  Artemisia sieberi   ַהִמדְׁ

ֵבד ַלֲעַנת 4914  Artemisia scoparia   ַהַמכְׁ

ִעית-ַחד ַלֲענָּה 4912  Artemisia monosperma   ַזרְׁ

ה ַלֲעַנת 4912 הּודָּ  Artemisia judaica   יְׁ

ֵדן-ֵעֶבר ַלֲעַנת 4915  Artemisia jordanica     ַהַירְׁ

ִנית ַלֲענָּה 4911  Artemisia arborescens   ִשיחָּ

ה 4911 דֹולָּה ַלּפָּ  Arctium vulgare   [אין אצלנו]  גְׁ

נָּה 4918 סָּ ה ַלּפְׁ  Lapsana pisidica   ֲעֵנפָּ

ִנית  מֹוִצית 4911  Asteriscus spinosus   קֹוצָּ

ִנית 4910 ַטַנת מֹוצָּ ִחים-קְׁ רָּ  Gymnarrhena micrantha   ּפְׁ

ִנית 4919 טָּ ר ַמחְׁ בָּ  Ifloga rueppellii   ַהִמדְׁ

ִנית 4914 טָּ ֻשֶבֶלת ַמחְׁ  Ifloga spicata  משובלת' מ מְׁ

ה 4912 קָּ ִטיַסלְׁ ִרית ַמנְׁ בָּ  Mantisalca salmantica   ִמדְׁ

ן *4912 ִני ַמסֹורָּ ֵגלָּ  Koelpinia linearis   ַסרְׁ

רֹור 4915  Sonchus oleraceus  הגינות' מ ַהִגנֹות מְׁ

רֹור 4911  Sonchus maritimus   ַיִמי מָּ

רֹור 4911 ִחיל מָּ  Sonchus aspera   ַמכְׁ

רֹור 4918 ִדין מָּ  Sonchus tenerrimus   עָּ

רֹור 4911 ַטן מָּ ֶקֶפת-קְׁ  Sonchus microcephalus   ַקרְׁ

רֹור 4980 ַהִבי מָּ  Sonchus suberosus   ֶשנְׁ

ִרית 4989 ִרית מָּ בָּ  Anvillea garcinii    ִמדְׁ

ִרית *4984 רָּ ִלית מְׁ בְׁ  Picris babylonica   בָּ
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ִרית 4982 רָּ ִאית מְׁ קָּ  Picris longirostris   ַדַמשְׁ

ִרית 4982 רָּ ִליל מְׁ  Picris galilaea   ַהגָּ

ִרית 4985 רָּ  Picris amalecitana   ַהחֹוף מְׁ

ִרית 4981 רָּ ֻחַלת מְׁ עֹון -כְׁ  Picris cyanocarpa  זירעון-כחולת' מ ֵזרְׁ

ִרית 4981 רָּ צּויָּה מְׁ  Picris altissima   מְׁ

ִרית 4988 רָּ ה מְׁ מּורָּ  Picris strigosa   סְׁ

ִרית 4981 רָּ ה מְׁ סּועָּ  Picris asplenioides   שְׁ

ִנית *4910 יֶֻבֶלת ִניסָּ  Crepis zacintha  מיובלת' נ מְׁ

ִנית 4919 ֵאִלית-ֶאֶרץ ִניסָּ רְׁ  Crepis palaestina   ִישְׁ

ִנית 4914 ִנית-דּו ִניסָּ  Crepis sancta   ַקרְׁ

ִנית 4912 בּוִסין ִניסָּ  Crepis bulbosa  הבולבוסין' נ ַהֻבלְׁ

ִנית 4912 ִנית ִניסָּ  Crepis aspera   ִזיפָּ

ִנית 4915 ִמית ִניסָּ רּוַשלְׁ  Crepis hierosolymitana   יְׁ

ִנית 4911  Crepis reuteriana  כינורית' נ ִכנֹוִרית ִניסָּ

ִנית 4911 ה ִניסָּ ִאישָּ  Crepis foetida   ַמבְׁ

ִנית 4918 ִרית ִניסָּ בָּ  Crepis kotschyana   ִמדְׁ

ִנית 4911 ֻכֶנֶפת ִניסָּ  Crepis pterothecoides  מכונפת' נ מְׁ

ִנית 4400 ה ִניסָּ ֻעצָּ  Crepis roertioides  מעוצה' נ מְׁ

ִנית 4409  Crepis pulchra   נָָּאה ִניסָּ

ִנית 4404  Crepis syriaca   סּוִרית ִניסָּ

ִנית 4402 ִבית ִניסָּ  Crepis senecioides   ֲערָּ
ִנית 4402 ַטַנת ִניסָּ ִחים-קְׁ רָּ  Crepis micrantha   ּפְׁ

ִנית 4405 ִנית ִניסָּ  Crepis aculeata  שיכנית' נ ִשכָּ

ה ַנֲעצּוִצית 4401 בּוכָּ  Cardopatium corymbosum   סְׁ

יֹון 4401  Senecio vernalis   ֲאִביִבי ַסבְׁ

יֹון 4408 ִרים ַסבְׁ  Senecio doriiformis   ֶההָּ

יֹון 4401 בֹות ַסבְׁ ֲערָּ  Senecio glaucus   הָּ

יֹון 4490 פוֹ  ַסבְׁ  Senecio joppensis   יָּ

יֹון 4499 שּוט ַסבְׁ  Senecio vulgaris   ּפָּ

יֹון 4494 ֹהב ַסבְׁ  Senecio flavus  צהוב' ס צָּ

ַגל ַעכּוִבית 4492  Gundelia tournefortii   ַהַגלְׁ

צּוי ֹעֶלש 4492  Cichorium endivia  עולש מָּ

ִחי 4495 רָּ צּוץ ִמזְׁ  Acantholepis orientalis   ַעקְׁ

גֹון 4491  Filago anatolica   ָאנָּטֹוִלי ִפילָּ

גֹון 4491 ֵאִלי-ֶאֶרץ ִפילָּ רְׁ  Filago palaestina   ִישְׁ

גֹון 4498 ִרי ִפילָּ בָּ  Filago desertorum   ִמדְׁ

גֹון 4491 ִסיף ִפילָּ  Filago argentea   ַמכְׁ

גֹון 4440 ִתיעַ  ִפילָּ  Filago inexpectata   ַמפְׁ

גֹון 4449 צּוי ִפילָּ  Filago pyramidata   מָּ

גֹון 4444 ִמיר ִפילָּ  Filago eriocephala   צָּ

גֹון 4442 פּוץ ִפילָּ  Filago contracta   קָּ

ִגית 4442 ִנית ַּפלְׁ  Pluchea dioscoridis   ִשיחָּ

לּוִמית *4445  Doellia bovei   בֹוֶבה ּפְׁ

עֹוִשית 4441  Pulicaria incisa    ַגלֹוִנית ַּפרְׁ

עֹוִשית 4441 ן ַּפרְׁ  Pulicaria auranitica   ַהחֹורָּ

עֹוִשית 4448  Pulicaria inuloides   ַטיּוִנית ַּפרְׁ

עֹוִשית 4441 ֶסֶלת ַּפרְׁ ֻסלְׁ  Pulicaria undulata  מסולסלת' פ מְׁ

עֹוִשית 4420 ֶשֶלת  ַּפרְׁ ַשלְׁ  Pulicaria dysenterica   מְׁ

עֹוִשית 4429  Pulicaria sicula   ִסיִציִלית ַּפרְׁ

עֹוִשית 4424 ִבית ַּפרְׁ  Pulicaria arabica   ֲערָּ

עֹוִשית 4422 ה ַּפרְׁ שּוטָּ  Pulicaria vulgaris   ּפְׁ

יֹון 4422 ֶתנְׁ  Parthenium hysterophorus   ָאִפיל ַּפרְׁ

ִנית 4425 רָּ  Phagnalon barbeyanum   ֲאדֹוִמית ַצמְׁ
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ִנית 4421 רָּ ִעים ַצמְׁ לָּ  Phagnalon rupestre   ַהסְׁ

ֵני 4421 רְׁ תּול-ִצּפָּ ֵאִליֹות-ֶאֶרץ חָּ רְׁ  Calendula palaestina   חתול-ציפורני ִישְׁ

ֵני *4428 רְׁ תּול-ִצּפָּ ֻכנָּפֹות חָּ  Calendula tripterocarpa  ח מכונפות"צ מְׁ

ֵני 4421 רְׁ תּול-ִצּפָּ צּויֹות חָּ  Calendula arvensis   מְׁ

ֵני 4420 רְׁ תּול-ִצּפָּ בֹות חָּ  Calendula pachysperma   עָּ

ה קֹוטּולָּה 4429  Cotula cinerea  אפורה' ק ֲאֹפרָּ

ִנית קֹוטּולָּה 4424 וָּ  Cotula anthemoides  קחוונית' ק ַקחְׁ

יָּה 4422  Cousinia austrojordanica   ֲאדֹוִמית קֹוִסינְׁ

ַית 4422 נֹון קֹוִסינְׁ בָּ  Cousinia libanotica  'קוסיניית ה ַהלְׁ

ַית *4425 בֹות קֹוִסינְׁ ֲערָּ  Cousinia dayi  'קוסיניית ה הָּ

יָּה 4421 מֹוִנית קֹוִסינְׁ  Cousinia hermonis   ֶחרְׁ

יָּה 4421  Cousinia moabitica   מֹוָאִבית קֹוִסינְׁ

ַית 4428 ט קֹוִסינְׁ  Cousinia postiana  'קוסיניית פ ּפֹוסְׁ

דוֹ  קֹוַצן 4421 ַירְׁ  Cirsium gaillardotii  גיירדו' ק גָּ

ן * 4450 מֹוִני קֹוצָּ  Cirsium lappaceum   ֶחרְׁ
ן 4459 ֻכנָּף קֹוצָּ  Cirsium alatum  מכונף' ק מְׁ

ן *4454 שּוט קֹוצָּ  Cirsium vulgare   ּפָּ
ן 4452  Cirsium phyllocephalum  קיפח' ק ִקֵּפחַ  קֹוצָּ

ִוינָּה 4452 ִרית ַקחְׁ  Anacyclus monanthos  קחווינה ִמצְׁ

ִוינָּה 4455 ִרינָּה ַקחְׁ  Anacyclus radiatus   ַמקְׁ

ִוינָּה * 4451 ִחית ַקחְׁ  Anacyclus nigellifolius   ִקצְׁ

ן 4451 וָּ  Anthemis edumea  קחוון ֲאדֹוִמי ַקחְׁ

ַון 4458  Anthemis eliezrae   ֱאִליֶעֶזר ַקחְׁ

ן 4451 וָּ ֵאִלי-ֶאֶרץ ַקחְׁ רְׁ  Anthemis palestina   ִישְׁ

ַון 4410 ש ַקחְׁ ַלנְׁ  Anthemis blancheana  בלאנש' ק בְׁ

ן 4419 וָּ ִני ַקחְׁ  Anthemis haussknechtii   גֹולָּ

ן 4414 וָּ  Anthemis pauciloba  אונות-דל' ק ֻאנֹות-ַדל ַקחְׁ

ן 4412 וָּ  Anthemis tenuicarpa   ֵּפרֹות-ַדק ַקחְׁ

ַון 4412 ִליל ַקחְׁ  Anthemis bornmuelleri   ַהגָּ

ַון 4415 מֹות ַקחְׁ מָּ  Anthemis scrobicularis   ַהגְׁ

ַון 4411  Anthemis leucanthemifolia   ַהחֹוף ַקחְׁ

ַון 4411 מֹון ַקחְׁ  Anthemis rascheyana   ַהֶחרְׁ

ַון 4418  Anthemis melampodina   ַהֶנֶגב ַקחְׁ

ַון 4411 ִעים ַקחְׁ  Anthemis tinctoria   ַהַצבָּ

ַון 4410  Anthemis zoharyana   ֹזֲהִרי ַקחְׁ

ן 4419 וָּ רֹוִני ַקחְׁ  Anthemis hebronica   ֶחבְׁ

ן 4414 וָּ  Anthemis scariosa   גֹוִני-ַחד ַקחְׁ

ן 4412 וָּ ִני ַקחְׁ וָּ  Anthemis chia  יווני' ק יְׁ

ַון 4412  Anthemis maris-mortui   ַהֶמַלח-ַים ַקחְׁ

ן 4415 וָּ ַבן ַקחְׁ ִפים-לְׁ  Anthemis leucolepis   חָּ

ן 4411 וָּ צּוי ַקחְׁ  Anthemis pseudocotula   מָּ

ן 4411 וָּ ח ַקחְׁ ֻקּפָּ  Anthemis cotula  מקופח' ק מְׁ

ן 4418 וָּ ִטי ַקחְׁ  Anthemis nabataea   ַנבָּ

ן 4411 וָּ ֶשה ַקחְׁ  Anthemis indurata  נוקשה' ק נֻקְׁ

ן 4480 וָּ גּום ַקחְׁ  Anthemis retusa   ּפָּ

ן 4489 וָּ ַטן ַקחְׁ ִלים-קְׁ  Anthemis parvifolia   עָּ

ן 4484 וָּ ַצר ַקחְׁ  Anthemis brachycarpa   ֵּפרֹות-קְׁ

ן 4482 וָּ ַנִים-ַרב ַקחְׁ  Anthemis cornucopiae  קרניים-רב' ק ַקרְׁ

ַון 4482 ִניר ַקחְׁ  Anthemis hermonis   שְׁ

ן 4485 וָּ קּוף ַקחְׁ  Anthemis hyalina   שָּ

ִנית 4481 וָּ צּויָּה ַקחְׁ  Ormenis mixta  קחוונית מְׁ

ה 4481 ִנית ִקיטָּ כָּ  Tolpis barbata   סֹוכְׁ

ה 4488 ִמית ִקיטָּ תְׁ  Tolpis virgata  רותמית' ק רָּ
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ִנית 4481 כֹוִלית ֵקיצָּ  Carlina racemosa   ֶאשְׁ

ִנית 4410 ֵרִתית ֵקיצָּ  Carlina curetum   כְׁ

ִנית 4419 ִנית ֵקיצָּ רָּ  Carlina lanata   ַצמְׁ

ִנית 4414 פּוַפת ֵקיצָּ ִלים-צְׁ  Carlina libanotica   עָּ

ֶסֶלת ַקֶיֶצת 4412 ֻסלְׁ  Conyza bonariensis מסולסלת' ק; קייצת מְׁ

נִָּדית 4412  Conyza canadensis   ַקֶיֶצת קָּ

ִבינָּה ַקֶיֶצת 4415  Conyza albida   ַמלְׁ

לֹוש ַקֶיֶצת 4411  Conyza triloba  אונות-שלוש' ק ֻאנֹות-שְׁ

ס 4411 רָּ  Cynara syriaca   סּוִרי ִקנְׁ

ש ִקּפֹוַדן 4418 ַלנְׁ  Echinops polyceras  בלאנש' ק; קיפודן בְׁ

דוֹ  ִקּפֹוַדן 4411 ַירְׁ  Echinops gaillardotii  גיירדו' ק גָּ

ן *4200 ִביק ִקּפֹודָּ  Echinops spinosissimus {בעיה קשה סיסטמתית} דָּ

ן 4209 צּוי ִקּפֹודָּ  Echinops adenocaulus   מָּ

ן 4204 ִתי ִקּפֹודָּ ִלשְׁ  Echinops philistaeus   ּפְׁ

ן 4202  Echinops glaberrimus  קירח' ק ֵקֵרחַ  ִקּפֹודָּ

ה 4202 דָּ רֹוִמית ַקרְׁ  Carduus australis   דְׁ

ַדת 4205 ר ַקרְׁ בָּ  Carduus getulus   ַהִמדְׁ

ה 4201 דָּ ה ַקרְׁ ִסיפָּ  Carduus argentatus   ַמכְׁ

ִנית 4201 דָּ ה ַקרְׁ ִמירָּ  Carduncellus eriocephalus   צְׁ

ם 4208 טָּ  Carthamus tenuis  קורטם ַדק ֻקרְׁ

ַטם 4201 ִעים ֻקרְׁ  Carthamus tinctorus   ַהַצבָּ

ם 4290 טָּ ִריק ֻקרְׁ  Carthamus nitidus   ַמבְׁ

ם 4299 טָּ ִחיל ֻקרְׁ  Carthamus glaucus   ַמכְׁ

ם 4294 טָּ ִסי ֻקרְׁ רְׁ  Carthamus persicus   ּפָּ

ף 4292 צָּ ְך ַקרְׁ ֹברָּ  Cnicus benedictus  מבורך' ק מְׁ

ן 4292 פָּ קְׁ  Serratula pusilla   נָּמּוְך ַקרְׁ

ן *4295 פָּ קְׁ ֹהב ַקרְׁ  Serratula cerinthifolia  צהוב' ק צָּ

ִרית 4291 ֵרִתית שֹופָּ  Hedypnois rhagadioloides   כְׁ

לֹוש 4291 נָּפֹות-שְׁ ִריֹות כְׁ בָּ  Tripteris vaillantii   ִמדְׁ

ֶּפֶסת ֲאִרי-ֵשן 4298 ֻחסְׁ  Leontodon asperrimus  א מחוספסת"ש מְׁ

ה ֲאִרי-ֵשן 4291 ִעירָּ  Leontodon laciniatus   שְׁ

 Taraxacum syriacum  שינן סּוִרי ִשנָּן 4240

 Taraxacum cyprium  שורש-עב' ש ֹשֶרש-ַעב ִשנָּן 4249

יָּה 4244 ִדינְׁ ִנית ַשרְׁ  Chardinia orientalis   מֹוצָּ

ִנית תֹוַלֲעִנית 4242 רָּ  Helminthotheca echinoides   דֹוקְׁ

ִריר 4242  Reichardia intermedia   ֵבינֹוִני ַתמְׁ

ִריר 4245 ִני ַתמְׁ רֹוקָּ  Reichardia tingitana   מָּ
 

ֵדעַ -ַכף ַפרְׁ  ALISMATACEAE   ַהצְׁ
סֹון 4241 מָּ ִני דָּ בָּ  Damasonium alisma   כֹוכְׁ

סֹון 4241 מָּ ִעים-ַרב דָּ רָּ  Damasonium polyspermum   זְׁ

ֵדעַ -ַכף 4248 ַפרְׁ ִנית צְׁ ֵמלָּ  Alisma lanceolatum   ִאזְׁ

ֵדעַ -ַכף 4241 ַפרְׁ ִנית צְׁ גָּ  Alisma gramineum   דְׁ

ֵדעַ -ַכף 4220 ַפרְׁ ִכית צְׁ  Alisma plantago-aquatica   ַלחְׁ
 

ים יִּ יצִּ  BUTOMACEAE   בוֹצִּ
ִני בֹוִציץ 4229 כָּ  Butomus umbellatus   סֹוכְׁ

 
ים יִּ  HYDROCHARITACEAE   ֵמימוֹנִּ

נִָּדית ֵאלֹוֵדָאה *4224  Elodea canadensis   קָּ

ִלי 4222 יָּהוָּ ֶנרְׁ לּולָּה סְׁ  Vallisneria spiralis   סְׁ

ִני ַימֹון 4222  Halophila ovalis   ֵביצָּ

ַקִשים ַימֹון 4225  Halophila stipulacea   ַהַקשְׁ

ֵדִעים ֵמימֹון 4221 ַפרְׁ  Hydrocharis morsus-ranae   ַהצְׁ
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ים יִּ יתִּ  POTAMOGETONACEAE   ַנֲהרוֹנִּ

ִנית *4221 ֵרכָּ ה בְׁ פּופָּ  Groenlandia densa   צְׁ

 Potamogeton filiformis   חּוִטית ַנֲהרֹוִנית 4228

 Potamogeton perfoliatus   לֹוֶפֶתת ַנֲהרֹוִנית 4221

ֶסֶלת ַנֲהרֹוִנית 4220 ֻסלְׁ  Potamogeton crispus  מסוסלת' נ מְׁ

ִנית ַנֲהרֹוִנית 4229 קָּ רְׁ  Potamogeton pectinatus   ַמסְׁ

 Potamogeton trichoides   ִניִמית ֹוִניתַנֲהר 4224

ה ַנֲהרֹוִנית 4222 פָּ  Potamogeton nodosus   צָּ

רּוִמית ַנֲהרֹוִנית *4222  Potamogeton berchtoldii   קְׁ

ה ַנֲהרֹוִנית 4225 קּופָּ  Potamogeton lucens   שְׁ
 

ים יִּ ָינִּ  RUPPIACEAE    רּוּפְׁ
ַית 4221  Ruppia maritima  'רופיית ה ַהיָּם רּוּפְׁ

יָּה 4221 ִנית רּוּפְׁ יָּ  Ruppia cirrhosa  לוליינית' ר לּולְׁ
 

ים יִּ יתִּ  ZANNICHELLIACEAE   חּוטִּ
 Zannichellia palustris  הביצות' ח ַהִבצֹות חּוִטית 4228

 
ים יִּ יתִּ  CYMODOCEACEAE    ַגּלִּ
ִנית ַגִלית-ַבת *4221  Thalassodendron ciliatum  ִריסָּ

דֹולָּה ַגִלית 4250  Cymodocea nodosa   גְׁ

ֻעֶגֶלת ַגִלית 4259  Cymodocea rotundata  מעוגלת' ג מְׁ

ִקית-ַחד ַיִמית 4254  Halodule uninervis   עֹורְׁ

ִנית ִצנֹוִרית 4252 ִלילָּ  Syringodium isoetifolium  צינורית גְׁ
 

ים יִּ  NAJADACEAE  ניידיים  ַנָידִּ
דָּ  4252 ִנית הַניָּ גָּ  Najas graminea  ניידה דְׁ

 Najas delilei   ַהחֹוף ַניַָּדת 4255

ה 4251 ַטנָּה ַניָּדָּ  Najas minor   קְׁ

  guadalupensis Najas   ולפלורהסיס הוכנס לכאן –ז "בעי ,גר ,4002דנין  –" גוואדלופ"ניידת       
ים יִּ  LILIACEAE   ֹשוַֹשנִּ

ג 4251 רָּ ּפָּ ִלים-ֲאֹרְך ַאסְׁ  Asparagus horridus  עלים-ארוך' א עָּ

ג 4258 רָּ ּפָּ ֵאִלי-ֶאֶרץ ַאסְׁ רְׁ  Asparagus palaestinus   ִישְׁ

ַרג 4251 ּפָּ  Asparagus aphyllus  החורש' א ַהֹחֶרש ַאסְׁ

ג 4210 רָּ ּפָּ  Asparagus acutifolius   ַחד ַאסְׁ

ג *4219 רָּ ּפָּ נֶֻצה ַאסְׁ  Asparagus setaceus  מנוצה' א [אין ברשימה  מְׁ
 Scilla cilicica  ח החורש"ב ַהֹחֶרש ֲחַצב-ֶבן 4214

ב-ֶבן 4212 צָּ תֹוִני חָּ ִקינְׁ  Scilla hyacinthoides   יָּ

ב-ֶבן 4212 צָּ ִרי חָּ בָּ  Scilla hanburyi   ִמדְׁ

ב-ֶבן 4215 צָּ ִני חָּ וָּ  Scilla autumnalis  ח סתווני"ב ִסתְׁ

ִציָּה 4211 ַצלְׁ ֵאִלית-ֶאֶרץ בְׁ רְׁ  Androcymbium palaestinum  בצלצייה ִישְׁ

ִביעֹוִנית 4211 נֹון גְׁ בָּ  Fritillaria persica   ַהלְׁ

ִביעֹוִנית 4218 ִלים-ֲעַבת גְׁ  Fritillaria crassifolia   עָּ

ִבית 4211 הָּ ֶדֶמת זְׁ  Gagea libanotica   [לוידיה אדמדמת]  ֲאַדמְׁ

ִבית 4210 הָּ  Gagea fibrosa   ֲאשּונָּה זְׁ

ִבית 4219 הָּ ִאית זְׁ קָּ  Gagea chlorantha   ַדַמשְׁ

ִבית 4214 הָּ ִלים-ַדַקת זְׁ  Gagea reticulata   עָּ

ִבית 4212 הָּ לּוחֹות זְׁ  Gagea commutata   ַהשְׁ

ִבית 4212 הָּ מֹוִנית זְׁ  Gagea peduncularis   ֶחרְׁ

ִבית 4215 הָּ ה זְׁ בּובָּ  Gagea fistulosa   נְׁ

ִבית 4211 הָּ ה זְׁ עּוטָּ  Gagea bohemica   ּפְׁ

ִבית 4211 הָּ ַטַנת זְׁ ִחים-קְׁ רָּ  Gagea micrantha   ּפְׁ

ִבית 4218 הָּ ה זְׁ ִעירָּ  Gagea villosa   שְׁ
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ִבית 4211 הָּ רֹוִנית זְׁ  Gagea dayana   שָּ

זּוִמית 4280  Bellevalia eigii   ֵאיג ַזמְׁ

זּוִמית 4289 ה ַזמְׁ  Bellevalia macrobotrys  ארוכה' ז ֲאֻרכָּ

זּוִמית 4284 מֹון ַזמְׁ  Bellevalia hermonis   ַהֶחרְׁ

זּוִמית 4282 ר ַזמְׁ בָּ  Bellevalia desertorum   ַהִמדְׁ

זּוִמית 4282 בֹות ַזמְׁ ֲערָּ  Bellevalia stepporum   הָּ

זּוִמית 4285 ג ַזמְׁ בּורְׁ  Bellevalia warburgii   ַורְׁ

זּוִמית 4281  Bellevalia zoharyi   ֹזֲהִרי ַזמְׁ

זּוִמית 4281  Bellevalia mosheovii   מֹוֵשיֹוף ַזמְׁ

זּוִמית 4288 ֻפֶשֶקת ַזמְׁ  Bellevalia longipes  מפושקת' ז מְׁ

זּוִמית 4281 צּויָּה ַזמְׁ  Bellevalia flexuosa   מְׁ

זּוִמית 4210 ֻגלָּה ַזמְׁ  Bellevalia trifoliata  סגולה' ז סְׁ

זּוִמית 4219 פּוַפת ַזמְׁ ִחים-צְׁ רָּ  Bellevalia densiflora   ּפְׁ

ב 4214 צָּ  Urginea undulata   ַגלֹוִני חָּ

ב 4212 צָּ צּוי חָּ  Urginea maritima   מָּ

תֹון 4212 ִקינְׁ ִחי יָּ רָּ  Hyacinthus orientalis   ִמזְׁ

תֹוִנית 4215 ִקינְׁ ֹעֶרֶקת יָּ  Hyacinthella nervosa  מעורקת' י מְׁ

ן 4211  Muscari pulchellum   נֶָּאה ַכדָּ

ן 4211 ֹגל ַכדָּ  Muscari commutatum  סגול' כ סָּ

ן 4218 ַטן ַכדָּ ִחים-קְׁ רָּ  Muscari parviflorum   ּפְׁ

ַרִים 4211 ַדִמים ִכתְׁ  Dipcadi erythraeum  כתריים ֲאַדמְׁ

ִצלֹות 4200  Leopoldia longipes ארוכות עוקץ' מ; מצילות ֹעֶקץ -ֲאֻרכֹות מְׁ

ִצלֹות 4209  Leopoldia bicolor   ַהחֹוף מְׁ

ִצלֹות 4204 ִריֹות מְׁ בָּ  Leopoldia deserticola   ִמדְׁ

ִצלֹות 4202 ֻציָּצֹות מְׁ  Leopoldia comosa  מצויצות' מ מְׁ

ִצלֹות *4202 רֹות מְׁ  Leopoldia tenuiflora   [ אי ן אצלנו]   צָּ
ִצלֹות 4205 ב מְׁ הָּ  Leopoldia eburnea   ֶשנְׁ

לָּב-ֵנץ 4201 ִני חָּ ֵמלָּ  Ornithogalum lanceolatum   ִאזְׁ

לָּב-ֵנץ 4201 ִלים-ַדק חָּ  Ornithogalum trichophyllum   עָּ

לָּב-ֵנץ 4208 ִרי חָּ  Ornithogalum montanum   ֲהרָּ

לָּב-ֵנץ 4201  Ornithogalum fuscescens   חּום חָּ

לָּב-ֵנץ 4290 מֹוִני חָּ  Ornithogalum billardieri   ֶחרְׁ

לָּב-ֵנץ 4299 ק חָּ ֻפשָּ  Ornithogalum umbellatum  ח מפושק"נ מְׁ

לָּב-ֵנץ 4294 ִבי חָּ  Ornithogalum arabicum  ??פליט תרבות?? ֲערָּ

לָּב-ֵנץ 4292 ִתי חָּ פָּ רְׁ  Ornithogalum narbonense   צָּ

לָּב-ֵנץ *4292 רֹוִני חָּ  Ornithogalum samarieae   שֹומְׁ
לָּב-ֵנץ 4295 טּוחַ  חָּ ִלים-שְׁ  Ornithogalum cuspidatum   עָּ

לָּב-ֵנץ 4291 ִעיר חָּ  Ornithogalum neurostegium   שָּ

ִנית 4291 וָּ ה ִסתְׁ ִכירָּ  Colchicum troodi  סתוונית בְׁ

ִנית 4298 וָּ מֹון ִסתְׁ  Colchicum falcifolium   ַהֶחרְׁ

ִנית 4291 וָּ  Colchicum stevenii   ַהיֹוֶרה ִסתְׁ

ִנית 4240 וָּ  Colchicum ritchii   ַהֶנֶגב ִסתְׁ

ִנית 4249 וָּ ִלּפֹות ִסתְׁ  Colchicum tunicatum  הקליפות' ס ַהקְׁ

ִנית *4244 וָּ ֵבץ ִסתְׁ  Colchicum feinbruniae   ַהַתשְׁ
ִנית 4242 וָּ ה ִסתְׁ יָּ  Colchicum tuviae   טּובְׁ

ִנית 4242 וָּ ַלִים ִסתְׁ רּושָּ  Colchicum hierosolymitanum   יְׁ

ִנית 4245 וָּ ַרת ִסתְׁ ִלים-ִקצְׁ  Colchicum brachyphyllum   עָּ

ִנית 4241 וָּ ֶּפר ִסתְׁ  Colchicum schimperi   ִשימְׁ

יֹוִני 4241 פּוף ִעירְׁ  Asphodeline recurva   כָּ

יֹוִני 4248 ֹהב ִעירְׁ  Asphodeline lutea  צהוב' ע צָּ

יֹוִני 4241 ר ִעירְׁ צָּ  Asphodeline brevicaulis   קָּ

דֹולָּה ִעיִרית 4220  Asphodelus ramosus   גְׁ

ה ִעיִרית 4229 ִביקָּ  Asphodelus viscidulus   דְׁ
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ה ִעיִרית 4224 בּובָּ  Asphodelus fistulosus   נְׁ

טּויָּה ִעיִרית 4222  Asphodelus refractus   נְׁ

ַרת ִעיִרית 4222 ִלים-צָּ  Asphodelus tenuifolius   עָּ

בֹוִנית 4225  Ruscus aculeatus  החורש' ע ַהֹחֶרש ֶעצְׁ

נֹון ֲעִריר 4221 בָּ  Eremurus spectabilis   ַהלְׁ

עֹוִני 4221 ִרים ִצבְׁ  Tulipa agenensis   ֶההָּ

עֹוִני 4228 מֹון ִצבְׁ  Tulipa lownei   ַהֶחרְׁ

עֹוִני 4221 ר ִצבְׁ בָּ  Tulipa systola   ַהִמדְׁ

עֹוִני 4220 גֹוִני ִצבְׁ  Tulipa polychroma   ַססְׁ

ִנית ִקיסֹוִסית 4229  Smilax aspera   קֹוצָּ

ֵדל שּום 4224  Allium erdelii   ֶארְׁ

ֵאִלי-ֶאֶרץ שּום 4222 רְׁ  Allium palaestinum   ִישְׁ

סֹון שּום 4222 ֵשרְׁ  Allium aschersonianum   אָּ

בֹוהַ  שּום 4225  Allium ampeloprasum   גָּ

רֹוִמי שּום 4221  Allium negevense   דְׁ

ִנים שּום 4221 קָּ ַאבְׁ  Allium daninianum   הָּ

ַגל שּום 4228  Allium schubertii   ַהַגלְׁ

ִרים שּום 4221  Allium pseudocalyptratum   ֶההָּ

ה שּום 4250  Allium calyptratum  הכיפה' ש ַהִכּפָּ

ֶמל שּום 4259  Allium carmeli   ַהַכרְׁ

נֹון שּום 4254 בָּ  Allium libani   ַהלְׁ

 Allium artemisietorum   ַהַלֲענָּה שּום 4252

ר שּום 4252 בָּ  Allium sindjarense   ַהִמדְׁ

 Allium rothii   ַהֶנֶגב שּום 4255

ִעים שּום 4251 לָּ  Allium rupicola   ַהסְׁ

מֹות שּום 4251 טָּ  Allium papillare   ַהּפְׁ

גֹות שּום 4258 סָּ  Allium pseudostamineum   ַהּפְׁ

ֶרֶשת שּום 4251  Allium dictyoprasum   הָּ

ֹרד שּום 4210  Allium roseum  ורוד' ש וָּ

אִני שּום 4219 דָּ  Allium zebdanense   ֶזבְׁ

ִריחוֹ  שּום 4214  Allium hierochuntinum   יְׁ

ַרק שּום 4212 ַרקְׁ  Allium paniculatum   יְׁ

ַבן שּום 4212 ַבנְׁ  Allium pallens   לְׁ

ֶבן שּום 4215 ִלּפֹות-לְׁ  Allium albotunicatum  קליפות-לבן' ש קְׁ

ִחי שּום 4211 רָּ  Allium orientale   ִמזְׁ

ס שּום 4211 ּפָּ ֻחסְׁ  Allium trachycoleum  מחוספס' ש מְׁ

ֻשלָּש שּום 4218  Allium neapolitanum  משולש' ש מְׁ

 Allium phanerantherum   נָּטּוי שּום 4211

 Allium sinaiticum   ִסיַני שּום 4210

 Allium sannineum   ַסִנין שּום 4219

ִוי שּום *4214 תָּ  Allium tardiflorum  סתווי' ש סְׁ

ֹגל שּום 4212  Allium scorodoprasum  עגול' ש עָּ

ִתי שּום 4212 בָּ  Allium decaisnei   ַערְׁ

ג שּום 4215 ֶברְׁ נְׁ  Allium feinbergii  פיינברג' ש ַפיְׁ

נּועַ  שּום 4211  Allium desertorum   צָּ

ן שּום *4211 מָּ  Allium kollmanianum   קֹולְׁ

טּועַ  שּום 4218  Allium truncatum   קָּ

ַטן שּום 4211 ִחים-קְׁ רָּ  Allium qasyunense   ּפְׁ

ר שּום 4280 צָּ  Allium curtum   קָּ

ֹחר שּום 4289  Allium nigrum  שחור' ש שָּ

ִעיר שּום 4284  Allium trifoliatum   שָּ

 Allium tel-avivense   ָאִביִבי-ֵתל שּום 4282

ֹחר שֹוַשן 4282  Lilium candidum  צחור' ש צָּ
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ים יִּ יסִּ קִּ  AMARYLLIDACEAE   ַנרְׁ
 Pancratium maritimum   ַהחֹוף ֲחַבֶצֶלת 4285

 Pancratium sickenbergeri   ַהֶנֶגב ֲחַבֶצֶלת 4281

ַטַנת ֲחַבֶצֶלת 4281 ִחים-קְׁ רָּ  Pancratium parviflorum   ּפְׁ

מֹוִנית 4288 דֹולָּה ֶחלְׁ  Sternbergia clusiana   גְׁ

מֹוִנית 4281 ה ֶחלְׁ ִעירָּ  Sternbergia colchiciflora   זְׁ

ִרים ַכֲחִלית 4210  Ixiolirion tataricum   ֶההָּ

ִקיס 4219 צּוי ַנרְׁ  Narcissus tazetta   מָּ

ִקיס *4214 וִ  ַנרְׁ תָּ  Narcissus serotinus  סתווי' נ יסְׁ
 

ים יִּ  DIOSCOREACEAE   ָטמּוסִּ
מּוס 4212 ִחי טָּ רָּ  Tamus orientalis   ִמזְׁ

מּוס 4212 צּוי טָּ  Tamus communis   מָּ
 

ים יִּ ירּוסִּ  IRIDACEAE   אִּ
 Iris edomensis   ֲאדֹוִמי ִאירּוס *4215

 ִאיִריס 
 Iris aucheri   אֹוֶשה ִאירּוס 4211

 Iris mesopotamica  נהריים-ארם' א ַנֲהַרִים-ֲאַרם ִאירּוס 4211

ֵאִלי-ֶאֶרץ ִאירּוס 4218 רְׁ  Iris palaestina   ִישְׁ

ן ִאירּוס 4211 מָּ גָּ ַארְׁ  Iris atropurpurea   הָּ

 Iris grant-duffii   ַהִבצֹות ִאירּוס 4500

בֹועַ  ִאירּוס 4509  Iris haynei   ַהִגלְׁ

דּור ִאירּוס 4504  Iris lortetii   הָּ

מֹון ִאירּוס 4502  Iris hermona   ַהֶחרְׁ

נֹון ִאירּוס 4502 בָּ  Iris histrio   ַהלְׁ

 Iris mariae   ַהֶנֶגב ִאירּוס 4505

ֵגל ִאירּוס 4501  Iris vartanii   ַהַסרְׁ

ה ִאירּוס 4501 יָּ  Iris regis-uzziae   טּובְׁ

ם ִאירּוס 4508 ֹרחָּ  Iris petrana  ירוחם' א יְׁ

ַבן ִאירּוס 4501 ַבנְׁ  Iris albicans   לְׁ

ִתי ִאירּוס 4590 רָּ  Iris bismarckiana   נָּצְׁ

ֵנף ִאירּוס 4599  Iris pseudacorus   עָּ

חּום ִאירּוס 4594  Iris atrofusca   שָּ

ַחר ִאירּוס 4592 ַחרְׁ  Iris nigricans   שְׁ

ֹכם 4592 דוֹ  ַכרְׁ ַירְׁ  Crocus aleppicus  גיירדו' כ; כרכום גָּ

ֹכם 4595 ִאי ַכרְׁ קָּ  Crocus damascenus   ַדַמשְׁ

ֹכם 4591 מֹון ַכרְׁ  Crocus hermoneus   ַהֶחרְׁ

ֹכם 4591 ה ַכרְׁ כָּ בָּ  Crocus cancellatus   ַהשְׁ

ֹכם 4598 מֹוִני ַכרְׁ  Crocus vitellinus   ֶחלְׁ

ֹכם 4591 ִּפי ַכרְׁ רְׁ  Crocus hyemalis   חָּ

ֹכםכַ  4540  Crocus moabiticus   מֹוָאִבי רְׁ

ֹכם 4549  Crocus pallasii   נֶָּאה ַכרְׁ

ֹכם 4544 ַהב ַכרְׁ ַהבְׁ  Crocus ochroleucus   צְׁ

ַפן 4542 בּוָאה ַסיְׁ  Gladiolus italicus  סייפן ַהתְׁ

ן 4542 פָּ ֹגל ַסיְׁ  Gladiolus atroviolaceus  סגול' ס סָּ

צּוי *4545  Gynandriris sisyrinchium   ַצֲהרֹון מָּ

ן ַצֲהרֹון 4541 טָּ  Gynandriris monophylla   קָּ

 Romulea nivalis   ַהֶשֶלג רֹומּוֵלַאת 4541

ה רֹומּוֵלָאה 4548 ִעירָּ  Romulea columnae   זְׁ

לּוִלית רֹומּוֵלָאה 4541  Romulea bulbocodium   ַסגְׁ

 Romulea phoenicia   ִצידֹוִנית רֹומּוֵלָאה 4520
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ים יִּ ָמרִּ  JUNCACEAE    סְׁ
ר 4529 מָּ ַּפר סָּ  Juncus inflexus   ֲאַפרְׁ

ַמר 4524 ִקים סְׁ רָּ  Juncus articulatus   ַהּפְׁ

ר 4522 מָּ  Juncus acutus   ַחד סָּ

ר 4522 מָּ  Juncus maritimus   ַיִמי סָּ

ר 4525 מָּ ֻחיָּץ סָּ  Juncus fontanesii  מחויץ' ס מְׁ

ר 4521 מָּ ִדי סָּ בְׁ  Juncus punctorius   ַמכְׁ

ר 4521 מָּ צּוי סָּ  Juncus bufonius   מָּ

ר 4528 מָּ ִני סָּ עָּ צְׁ  Juncus subulatus   ַמרְׁ

ר 4521 מָּ ֵנף סָּ  Juncus sphaerocarpus   עָּ
ר 4520 מָּ ִבי סָּ  Juncus arabicus   ֲערָּ

ר 4529 מָּ ִתי סָּ ַקפְׁ  Juncus capitatus   ַקרְׁ
 

ים יִּ ָגנִּ  GRAMINEAE( POACEAE)    דְׁ
ה 4524  Aira elegantissima   ִניִמית ָאִאירָּ

ַדִמית *4522 ִתית ֲאַדמְׁ ִלשְׁ  Desmazeria philistaea   ּפְׁ
ֶיה ִאיַטן 4522  Phleum boissieri   בּוַאסְׁ

ִרים ִאיַטן 4525  Phleum montanum   ֶההָּ

 Phleum exaratum   ַהחֹולֹות ִאיַטן 4521

ִקים ִאיַטן 4521 רָּ  Phleum pratense   ַהִמפְׁ

ן 4528 ִני ִאיטָּ עָּ צְׁ  Phleum subulatum   ַמרְׁ

ק ַאִלית 4521 רָּ  Corynephorus articulatus   ַהִמפְׁ

 Elymus panormitanus  אלומית החורש ַהֹחֶרש ֲאלִֻמית *4550

ַית 4559 ִטינֹורְׁ ִאִיים ַאנְׁ  Antinoria insularis  'אנטינוריית ה הָּ

ן 4554 עָּ בְׁ  Digitaria sanguinalis   ַמֲאִדים ֶאצְׁ

ן *4552 עָּ בְׁ ִני ֶאצְׁ  Digitaria ciliaris   ִריסָּ

עֹוִני 4552 בְׁ ִעיר ַארְׁ  Tetrapogon villosus   שָּ

ִזית *4555 ה ָארְׁ קּופָּ  Ehrharta erecta  ??? [יש אצלנו] זְׁ

ה 4551 ֶירָּ ֻצֶיֶצת בּוַאסְׁ  Boissiera squarrosa  בואסיירה מצויצת מְׁ

ַסן 4551 בְׁ ִשי ֻבלְׁ  Arrhenatherum kotschyi  בולבסן קֹוטְׁ

ן 4558 סָּ בְׁ ֵאִלי-ֶאֶרץ ֻבלְׁ רְׁ  Arrhenatherum palaestinum   ִישְׁ

ר-ֶבן 4551 צּוי ֲאפָּ  Festuca arundinacea   מָּ

ר-ֶבן * 4510  Festuca pratensis   [אין אצלנו ] גָּדּוש ֲאפָּ

ק ֶבֶצת-ֶבן 4519 ֻרחָּ  Puccinellia distans  ב מרוחק"ב מְׁ

ִרי ֹדַחן-ֶבן 4514 בָּ  Tricholaena teneriffae  דוחן-בן ִמדְׁ

ה-ֶבן 4512 א ִחטָּ  Aegilops longissima  חיטה--בן ֲאִריכָּ

ה-ֶבן 4512 ִני ִחטָּ  Aegilops geniculata   ֵביצָּ

ה-ֶבן *4515 ִני ִחטָּ ִלילָּ  Aegilops cylindrica   [אין אצלנו ] גְׁ

ה-ֶבן 4511 ִני-דּו ִחטָּ  Aegilops bicornis   ַקרְׁ

ה-ֶבן 4511  Aegilops biuncialis  שיבולת-ח דל"ב ִשֹבֶלת-ַדל ִחטָּ

ִוילֹוב ִחַטת-ֶבן *4518  Aegilops vavilovii  ח ואווילוב"ב [הכנסתי] וָּ
ה-ֶבן 4511 ִרי ִחטָּ בָּ  Aegilops kotschyi   ִמדְׁ

ה-ֶבן 4510 ֻעֶבה ִחטָּ  Aegilops crassa   מְׁ

ס ִחַטת-ֶבן 4519  Aegilops searsii   ִסירְׁ

ה-ֶבן 4514 טּועַ  ִחטָּ  Aegilops speltoides   קָּ

ה-ֶבן 4512 ִּפין-ַרב ִחטָּ  Aegilops peregrina   ַאנְׁ

ה-ֶבן 4512 לֹוש ִחטָּ  Aegilops triuncialis   ִזיִפי-שְׁ

ה-ֶבן 4515  Aegilops sharonensis   רֹוִנישָּ  ִחטָּ

 Eragrostis sarmentosa  ח הביצות"ב ַהִבצֹות ִחיַלף-ֶבן 4511

ֵמר ִחיַלף-ֶבן 4511  Eragrostis palmeri   ַּפלְׁ

דֹול ִחילָּף-ֶבן 4518  Eragrostis cilianensis  שיבולית-ח גדול"ב ִשבֹוִלית-גְׁ

מּוי ִחילָּף-ֶבן 4511 ִנית-דְׁ חְׁ  Eragrostis echinochloidea  דוחנית-דמוי ח"ב דָּ

ַרק ִחילָּף-ֶבן *4580 ַרקְׁ  Eragrostis virescens   [19אין דנין] יְׁ

ק ִחילָּף-ֶבן 4589 סָּ פְׁ  Eragrostis japonica  ח מופסק"ב מָּ
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ֵשג ִחילָּף-ֶבן 4584 ַשגְׁ  Eragrostis prolifera   מְׁ

 Eragrostis barrelieri   נָּמּוְך ִחילָּף-ֶבן 4582

ן ִחילָּף-ֶבן 4582 טָּ  Eragrostis minor   קָּ

ִעיר ִחילָּף-ֶבן 4585  Eragrostis pilosa   שָּ

ה-ֶבן 4581 עֹורָּ צּוי שְׁ  Crithopsis delileana   מָּ

יָּה 4581 ַמנְׁ  Beckmannia eruciformis   טּוִרית-דּו ֶבקְׁ

רֹוִמית 4588 מֹוִנית בְׁ  Bromus rubens   ַאדְׁ

רֹוִמי 4581 ִנית תבְׁ ֵמלָּ  Bromus lanceolatus   ִאזְׁ

רֹוִמית *4510  Bromus intermedius   ֵבינֹוִנית בְׁ

רֹוִמית 4519 דֹולָּה בְׁ  Bromus catharticus   גְׁ

רֹוִמית 4514 ִנית-דּו בְׁ קָּ  Bromus diandrus   ַאבְׁ

רֹוִמית 4512  Bromus tectorum   ַהַגגֹות בְׁ

רֹוִמית 4512 ֲאֵטא בְׁ  Bromus scoparius   ַהַמטְׁ

רֹוִמית 4515 ֵבד בְׁ  Bromus tigridis   [אין ברשימה] ַהַמכְׁ

רֹוִמית 4511  Bromus sericeus    [אין ברשימה]   ַהֶמִשי בְׁ

רֹוִמית *4518  Bromus secalinus    [יש ברשימה] ַהִשיפֹון בְׁ

רֹוִמית 4511 ה בְׁ ֻהבָּ  Bromus chrysopogon  זהובה' ב [יש ברשימה]  זְׁ

רֹוִמית 4100 ַנב בְׁ ל-זְׁ  Bromus alopecuros   ַהשּועָּ

רֹוִמית 4109 ִנית בְׁ  Bromus japonicus   ַיּפָּ

רֹוִמית 4104 ִנית בְׁ דָּ  Bromus tomentellus   ִלבְׁ

רֹוִמית 4102 ֻאֶגֶדת בְׁ  Bromus fasciculatus  מאוגדת' ב מְׁ

רֹוִמית *4102  Bromus haussknechtii   [יש ברשימה]  מֹוָאִבית בְׁ

רֹוִמית 4105 ֶרֶקת בְׁ ּפָּ  Bromus commutatus   ִמתְׁ
רֹוִמית 4101  Bromus syriacus   סּוִרית בְׁ

רֹוִמית 4101 ַרִדית בְׁ פָּ  Bromus madritensis   סְׁ

רֹוִמית 4108 ה בְׁ רָּ  Bromus sterilis   ֲעקָּ

רֹוִמית 4101 ַרת בְׁ  Bromus pseudobrachystachys  יתשיבול-קצרת' ב ִשבֹוִלית  -ִקצְׁ
רֹוִמית 4190 ִנים-ַרַבת בְׁ עָּ  Bromus danthoniae   ַמלְׁ

רֹוִמית 4199 ה בְׁ ִעירָּ  Bromus rigidus   שְׁ

ִנית *4194 שָּ  Pilgerochloa blanchei   ֲעִדינָּה בָּ

ה ֹאֶרז-ַבת 4192 ֻששָּ  Leersia hexandra  אורז משושה-בת מְׁ

ֵאִלית-ֶאֶרץ חֹול-ַבת 4192 רְׁ  Ammochloa palaestina   ִישְׁ

ִלית-ַבת 4195 ִרית ַיבְׁ  Dactyloctenium aegyptium   ִמצְׁ

ִנית-ַבת * 4191 ִרית ִסיסָּ  Eremopoa songarica   [יש אצלנו] ֲהרָּ

יָּה 4191 ה גֹוִדינְׁ ִבירָּ  Gaudinia fragilis   שְׁ

ַדן * 4198 נֹון ִגלְׁ בָּ  Elytrigia libanotica   ַהלְׁ

ן 4191 דָּ ְך ִגלְׁ ֳארָּ  Elytrigia elongata  מוארך' ג מָּ

ן *4140 דָּ ס ִגלְׁ ּפָּ ֻחסְׁ  Elytrigia hispida  מחוספס' ג מְׁ

ן 4149 דָּ ִני ִגלְׁ רָּ  Elytrigia juncea   ַסמְׁ

ן 4144 דָּ  Elytrigia repens   זֹוֵחל ִגלְׁ

ה 4142 ִלימָּ ִנית גְׁ ִלילָּ  Hainardia cylindrica   גְׁ

דֹוִנית 4142 ִחית ַגמְׁ רָּ  Rhizocephalus orientalis   ִמזְׁ

נָּה *4145 ִדית ִדגְׁ  Eleusine indica  הודית' ד הָּ

ִנין 4141  Rostraria smyrnacea   ֵבירּוִתי ַדגְׁ

ִנין 4141  Rostraria pumila   גָּמּוד ַדגְׁ

ִנין 4148 צּוי ַדגְׁ  Rostraria cristata   מָּ

ִנין 4141  Rostraria obtusiflora   ֵקֶהה ַדגְׁ

דּוד מֹוץ-דּו *4120  Leptochloa mucronata   חָּ

 Leptochloa fusca   חּום מֹוץ-דּו 4129

ק מֹוץ-דּו *4124 ֹערָּ  Leptochloa uninervia  מ מעורק"ד מְׁ

א-ֲאַרם דּוַרת 4122  Sorghum halepense   צֹובָּ

ה 4122 ִמית דּורָּ תְׁ  Sorghum virgatum  רותמית' ד רָּ

שּון ֹדַחן 4125  Panicum turgidum  דוחן אָּ
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ה ֹדַחן 4121 בָּ ֲערָּ  Panicum antidotale   הָּ

 Panicum repens   זֹוֵחל ֹדַחן 4121

ִחיל *4128  Panicum coloratum   ֹדַחן ַמכְׁ

 Panicum capillare   ֹדַחן ִניִמי 4121

 Panicum maximum  קיפח' ד ֹדַחן ִקֵּפחַ  4120

בּוִתי 4129  Panicum miliaceum   ֹדַחן ַתרְׁ

ִחין   4124 ִנית ַהַשלְׁ חְׁ  Echinochloa colonum   דָּ

גֹוִלים 4122 נְׁ ִנית ַהַתרְׁ חְׁ  Echinochloa crusgalli   דָּ

נָּן ַדק 4122 חְׁ  Brachiaria eruciformis   דָּ

תֹוִנַית ַהחֹולֹות 4125  Centropodia forsskalii  'דנתוניית ה ַדנְׁ

ֻכנָּף-ַדק *4121 נָּב מְׁ  Parapholis marginata  ז מכונף"ד זָּ

נָּב ִניִמי-ַדק 4121  Parapholis filiformis   זָּ

ִדין-ַדק *4128 נָּב עָּ  Parapholis gracilis   [חדש לירדן] זָּ

ִני-ַדק 4121 תָּ נָּב ַקשְׁ  Parapholis incurva   זָּ

ה *4150 ִעירָּ ִדיָּה שְׁ ַררְׁ  Henrardia pubescens  הנררדייה [חדש לירדן] ֶהנְׁ

ה *4159 ִרית ַמֲאִפירָּ  Melica canescens   ֲהרָּ

ַטנָּה 4154 ִרית קְׁ  Melica minuta   ֲהרָּ

ה 4152 ִבידָּ ִרית לְׁ  Melica pannosa   ֲהרָּ

ה 4152 ִעירָּ ִרית שְׁ  Melica persica   ֲהרָּ

שּון 4155  Lolium rigidum   זּון אָּ

ִניזּון  4151 עָּ צְׁ  Lolium subulatum   ַמרְׁ

ַשֵכר  זּון 4151  Lolium temulentum   מְׁ

ִסי זּון 4158 רְׁ  Lolium persicum   ּפָּ

ִחים-ַרב זּון 4151 רָּ  Lolium multiflorum   ּפְׁ

נִָּתי-ַרב זּון 4110  Lolium perenne   שְׁ

 Setaria verticillata   ִזיַפן ַהדּוִרים *4119

ן יָּרֹ  4114  Setaria viridis  ירוק' ז קִזיפָּ

ַחל 4112 ַחלְׁ ן כְׁ  Setaria pumila   ִזיפָּ

צּוי 4112 ן מָּ  Setaria adhaerens   ִזיפָּ

ִני-ִזיף *4115 מָּ גְׁ ה ַארְׁ  Pennisetum purpureum   נֹוצָּ

בּוי-ִזיף *4111 ה חָּ  Pennisetum clandestinum   נֹוצָּ

ן-ִזיף 4111 רָּ ֻדקְׁ ה מְׁ  Pennisetum divisum  נ מדוקרן"ז נֹוצָּ

ס-ִזיף 4118 ּפָּ ֻחסְׁ ה מְׁ  Pennisetum orientale  נ מחוספס"ז נֹוצָּ

ִני-ִזיף 4111 ה ִריסָּ  Pennisetum ciliare   נֹוצָּ

ִעיר-ִזיף *4110 ה שָּ  Pennisetum villosum   נֹוצָּ

ַנב 4119 ִני-זְׁ ֶנֶבת ֵביצָּ  Lagurus ovatus   ַארְׁ

טּויָּה 4114 ה נְׁ ֵנבָּ  Dinebra retroflexa   זְׁ

ַנב 4112 ִני-זְׁ רָּ  Cynosurus echinatus   ֶכֶלב דֹוקְׁ

ַנב 4112 צּוי-זְׁ  Cynosurus callitrichus   ֶכֶלב מָּ

ַנב 4115 ִדין-זְׁ  Cynosurus effusus   ֶכֶלב עָּ

ַנב 4111 ל ָאֹרְך-זְׁ  Alopecurus myosuroides  ש ארוך"ז שּועָּ

ַנב 4111 ִתי-זְׁ ל ִבצָּ  Alopecurus arundinaceus  ש ביצתי"ז שּועָּ

ַנב 4118 צּוי-זְׁ ל מָּ  Alopecurus utriculatus   שּועָּ

ַנב ח4111 ִני-זְׁ דָּ ל נְׁ  Alopecurus vaginatus   שּועָּ

דֹולָּה 4180  Briza maxima   ַזֲעזּוִעית גְׁ

ֻשֶבֶלת 4189  Briza humilis  משובלת' ז ַזֲעזּוִעית מְׁ

ַטנָּה 4184  Briza minor   ַזֲעזּוִעית קְׁ

מֹות *4182 מָּ נּוִנית ַהגְׁ  Dichanthium foveolatus     ַזקְׁ

עֹות 4182 נּוִנית ַהַטבָּ  Dichanthium annulatum   ַזקְׁ

ִלים *4185 ֻשבָּ ַנִים מְׁ קָּ  Andropogon distachyos  זקניים משובלים זְׁ

ִעיר 4181 נָּן שָּ  Hyparrhenia hirta   ַזקְׁ

ִנית-חֹוִלית דּו *4181  Cutandia dichotoma   ַקרְׁ

 Cutandia maritima   חֹוִלית ַהחֹוף 4188
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ִרית 4181  Cutandia memphitica   חֹוִלית ִמצְׁ

ַרט *4110  Triticum urartu  חיטה [חדש לירדן ִחַטת ֲארָּ

 Triticum dicoccoides   ִחַטת ַהַבר 4119

 Desmostachya bipinnata   ִחיַלף ַהחֹולֹות 4114

ִעים 4112 קָּ  Phalaris aquatica   ֲחפּוִרית ַהּפְׁ

ה 4112 רָּ  Phalaris paradoxa   ֲחפּוִרית מּוזָּ

צּויָּה 4115  Phalaris brachystachys   ֲחפּוִרית מְׁ

ַטנָּה 4111  Phalaris minor   ֲחפּוִרית קְׁ

נִָּרית 4111  Phalaris canariensis   ֲחפּוִרית קָּ

צּויָּה 4118 ִלית מְׁ  Cynodon dactylon   ַיבְׁ

ִדיד 4111 צּוי-יְׁ  Ammophila arenaria   חֹולֹות מָּ

רּועַ  4100 ן שָּ שָּ  Sclerochloa dura   יָּקְׁ

ד 4109 ֻאגָּ רּוַע מְׁ  Hemarthria altissima  מאוגד' י ַישְׁ

ק 4104 ֻפשָּ ן מְׁ ֵתדָּ  Sphenopus divaricatus  מפושק' י יְׁ

ֶעֶנת 4102 ֻמלְׁ ִנית מְׁ  Cornucopiae alopecuroides  ממולענת' כ כֹוסָּ

ֻשֶנֶנת 4102 ִנית מְׁ  Cornucopiae cucullatum  משוננת' כ כֹוסָּ

תּול זֹוֶחֶלת-ַכף 4105  Aeluropus lagopoides   חָּ

ה-ַכף 4101 רּועָּ תּול שְׁ  Aeluropus littoralis   חָּ

ִני *4101 ן ִאיטָּ תָּ ַרסְׁ  Gastridium phleoides   [אין אצלנו]  כְׁ

ס 4108 ּפָּ ֻחסְׁ ן מְׁ תָּ ַרסְׁ  Gastridium scabrum  מחוספס' כ כְׁ

ן נָּפּוחַ  4101 תָּ ַרסְׁ  Gastridium ventricosum   כְׁ

ִני 4190 רָּ חֹול דֹוקְׁ  Sporobolus virginicus   ַמדְׁ

ִדי 4199 חֹול הָּ  Sporobolus indicus  הודי' מ ַמדְׁ

ִניֵאל ָאֹרְך 4194 עָּ  Stipa pellita  ארוך' מ ַמלְׁ

חמַ  4192 רָּ ִניֵאל ַהִמזְׁ עָּ  Stipa hohenackeriana   לְׁ

ִניֵאל ַהֶמִשי *4192 עָּ  Stipa holosericea   ַמלְׁ

ִניֵאל ַהנֹוצֹות 4195 עָּ  Stipa arabica   ַמלְׁ

ִניֵאל ַהִציִצית *4191 עָּ  Stipa papposa   ַמלְׁ
צּוי 4191 ִניֵאל מָּ עָּ  Stipa capensis   ַמלְׁ

ַטן 4198 ִניֵאל קְׁ עָּ רָּ -ַמלְׁ  Stipa parviflora   ִחיםּפְׁ

ַצר 4191 ִניֵאל קְׁ עָּ ִנים-ַמלְׁ עָּ  Stipa bromoides   ַמלְׁ

ִעיר *4140 ִניֵאל שָּ עָּ  Stipa ehrenbergiana   ַמלְׁ

אר *4149 רָּ ַנן דְׁ עָּ  Stipagrostis drarii   ַמלְׁ

ַנן ַהחֹוף  4144 עָּ  Stipagrostis lanata   ַמלְׁ

ִאים 4142 ַאטְׁ ַנן ַהַמטְׁ עָּ  Stipagrostis scoparia   ַמלְׁ

נָּן ַחד *4142 עָּ ִתי-ַמלְׁ  Stipagrostis uniplumis   נֹוצָּ

ֵפה 4145 ן יְׁ נָּ עָּ ר-ַמלְׁ  Stipagrostis raddiana   ֵשעָּ

נֶֻצה 4141 נָּן מְׁ עָּ  Stipagrostis plumosa  מנוצה' מ ַמלְׁ

נָּן ֵקֶהה 4141 עָּ  Stipagrostis obtusa   ַמלְׁ

ִני 4148 ן ִריסָּ נָּ עָּ  Stipagrostis ciliata   ַמלְׁ

ִעיר 4141 נָּן שְׁ עָּ ה-ַמלְׁ לּומָּ  Stipagrostis hirtigluma   גְׁ

ֶעֶנת ֲאֻרַכת 4120 ִנים-ַמלְׁ עָּ  Taeniatherum caput-medusae  מלענים-ארוכת' מ ַמלְׁ

ֶשֶשת *4129 ֻגבְׁ ִדית מְׁ צָּ  Castellia tuberculosa  מגובששת' מ מְׁ

ה 4124 ִעירָּ ֶמֶרת שְׁ  Lasiurus scindicus   ִמצְׁ

ִני 4122 ִלילָּ ן גְׁ יָּ  Imperata cylindrica   ִמשְׁ

ִבין 4122 ל ַמלְׁ בָּ  Bothriochloa saccharoides   ִמשְׁ

ִני 4125 יָּ ל ִמשְׁ בָּ  Bothriochloa ischaemum  משייני' מ ִמשְׁ

ה 4121 ֻהבָּ ֶעֶרת זְׁ  Lamarckia aurea  זהובה' מ ִמשְׁ

ִנית 4121 עָּ ה טֹובְׁ קָּ  Glyceria notata   ִמתְׁ

לּוחֹות 4128  Agrostis stolonifera   ַנֲחִלית ַהשְׁ

ֶעֶנת 4121 ֻמלְׁ  Psilurus incurvus  ממולענת' נ ִניִמית מְׁ

ִנית ַהֹדַחן *4120 מָּ  Urochloa panicoides  הדוחן' נ [גר חדש לארץ] ִנסְׁ

ס *4129 סָּ ִנית ֶטקְׁ מָּ  Urochloa texana   [גר חדש לארץ] ִנסְׁ
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ִנית *4124 מָּ  Urochloa mutica  קיפחת' נ ִקַּפַחת ִנסְׁ

ִחית *4122 רָּ דּוִרית ִמזְׁ  Loliolum subulatum   ַנרְׁ

ַרן ַהֹדַחן 4122  Piptatherum miliaceum  הדוחן' נ ַנשְׁ

ִרי * 4125 ן ֲהרָּ רָּ  Piptatherum laterale   [חדש לחרמון] ַנשְׁ

ִחיל 4121 ן ַמכְׁ רָּ  Piptatherum blancheanum   ַנשְׁ

פּוף 4121 ן צָּ רָּ  Piptatherum thomasii   ַנשְׁ

ִעיר 4128 ן שָּ רָּ  Piptatherum holciforme   ַנשְׁ

שּון 4121 ן אָּ  Catapodium rigidum   ִסיסָּ

ן זּוִני 4150  Catapodium marinum   ִסיסָּ

ִנית ֵאיג 4159  Poa eigii   ִסיסָּ

ָאחּו *4154 ִנית הָּ  Poa pratensis   [חדש לחרמון] ִסיסָּ

בּוִסין 4152 ִנית ַהֻבלְׁ  Poa bulbosa  הבולבוסין' ס ִסיסָּ

ִנית ַהִבצֹות 4152  Poa trivialis  הביצות' ס ִסיסָּ

ִנית ַהִגנֹות 4155  Poa infirma  הגינות' ס ִסיסָּ

רֹות 4151 עָּ ִנית ַהיְׁ  Poa nemoralis   ִסיסָּ

ִנית ַחד 4151 נִָּתית-ִסיסָּ  Poa annua   שְׁ

ִנית מֹוָא 4158  Poa moabitica   ִביתִסיסָּ

ִנית ִסיַני 4151  Poa sinaica   ִסיסָּ

ה 4110 חּוסָּ ִנית ּפְׁ  Poa compressa   ִסיסָּ

ִתית *4119 ִלשְׁ ִנית ּפְׁ  Poa pelasgis   [חדש למדע]  ִסיסָּ

ִנית שֹוַנת 4114 ִלים-ִסיסָּ  Poa diversifolia   עָּ

ֵפה ַהַמִים 4112  Catabrosa aquatica   סְׁ

ַקן ַהדּוִרים 4112 דְׁ  Polypogon viridis   ַעבְׁ

ַקן ַהחֹוף 4115 דְׁ  Polypogon maritimus   ַעבְׁ

צּוי 4111 ן מָּ קָּ דְׁ  Polypogon monspeliensis   ַעבְׁ

ֶנה נִָּדיר 4111 קָּ  Arundo pliniana   ַעבְׁ

ִכיחַ  4118 ֶנה שָּ קָּ  Arundo donax   ַעבְׁ

ן ַחד 4111 דָּ נִָּתי-עָּ  Holcus annuus   שְׁ

ה 4110 ִנית ֲאֻרכָּ יָּ  Crypsis acuminata  ארוכה' ע; עטיינית ֶעטְׁ

ִנית דּו 4119 יָּ ִנית-ֶעטְׁ קָּ  Crypsis aculeata   ַאבְׁ

ה 4114 ִנית ַדקָּ יָּ  Crypsis alopecuroides   ֶעטְׁ

ֻגֶבֶבת 4112 ִנית מְׁ יָּ  Crypsis minuartioides  מגובבת' ע ֶעטְׁ

טֹוִרי *4112 ִנית ַפקְׁ יָּ  Crypsis factorovskyi   ֶעטְׁ

ה 4115 רָּ צָּ ִנית קְׁ יָּ  Crypsis schoenoides   ֶעטְׁ

ק *4111 ֻפשָּ רֹון מְׁ  Eremopyrum bonaepartis  מפושק' ע ֶעפְׁ

ק 4111 ֻרחָּ רֹון מְׁ  Eremopyrum distans   ֶעפְׁ

רֹות 4118 עָּ ַצר ַהיְׁ  Brachypodium sylvaticum   ֻעקְׁ

צּוי 4111 ר מָּ צָּ  Brachypodium distachyum   ֻעקְׁ

ִעיר 4180  Heteranthelium piliferum   ֵעֶקר שָּ

ה *4189 ה ֵקהָּ בָּ  Chloris pycnothrix   ִעשְׁ

ִמית 4184 תְׁ ה רָּ בָּ  Chloris virgata  רותמית' ע ִעשְׁ

ה *4182 ִעירָּ ה שְׁ בָּ  Chloris barbata   [חדש לירדן] ִעשְׁ

ֶעה *4182 ַבת ַהִמרְׁ  Chloris gayana   ִעשְׁ

ה *4185 ִלילָּה ּפּוקָּ  Cenchrus incertus   דְׁ

ִנית 4181 ה קֹוצָּ  Cenchrus echinatus   ּפּוקָּ

לֹון דּו 4181 ּפָּ  Paspalum distichum   טּוִרי-ַּפסְׁ

ב 4188 חָּ רְׁ לֹון מָּ ּפָּ  Paspalum dilatatum  מורחב' פ [תרבותי.פ] ַּפסְׁ

אֹוִמים *4181 ֶּפֶלת ַהתְׁ  Paspalidium geminatum   ַּפסְׁ

ִרים 4110  Dactylis glomerata  ציבורת ִצֹבֶרת ֶההָּ

ִסי 4119 רְׁ ן ּפָּ  Enneapogon persicus   ִציצָּ

ר 4114 צָּ ן קָּ  Enneapogon desvauxii   ִציצָּ

צּוי 4112 ֶנה מָּ  Phragmites australis    קָּ

ִני 4112 ֶנה קֹוצָּ  Phragmites frutescens   קָּ
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ֵנה 4115 בֹוהַ -קְׁ ר גָּ  Saccharum ravennae  סוכר-קנה ֻסכָּ

ֵנה 4111 קּוף-קְׁ ר זָּ  Saccharum strictum   ֻסכָּ

ֵנה 4111 ִרי-קְׁ ר ִמצְׁ  Saccharum spontaneum   ֻסכָּ

ֶקֶפת 4118  Echinaria capitata  קיפודית ִקּפֹוִדית ַהַקרְׁ

ִני 4111 ח ִריסָּ  Themeda quadrivalvis   ַקשָּ

ן ֵקֵרחַ -ַרב 4800 קָּ  Cymbopogon commutatus  ז קירח"ר זָּ

ַרף ֲאֹרְך 4809 ִצים-ַרפְׁ  Milium pedicellare  עוקצים-ארוך' ר ֳעקָּ

ִקי *4804 ַרּפֹון טּורְׁ  Zingeria pisidica   ַרפְׁ

ִדין *4802 ַרּפֹון עָּ  Zingeria biebersteiniana   ַרפְׁ

דֹולָּה-ִשֹבֶלת 4802 ל גְׁ  Avena longiglumis  שועל-שיבולת שּועָּ

ֶרֶקת-ִשֹבֶלת 4805 ּפָּ ל ִמתְׁ  Avena barbata   שּועָּ

ה-ִשֹבֶלת 4801 פֹוצָּ ל נְׁ  Avena sterilis   שּועָּ

ִתית-ִשֹבֶלת 4801 בָּ ל ַערְׁ  Avena wiestii   שּועָּ

ִרית-ִשֹבֶלת 4808 ל ַצמְׁ  Avena eriantha   שּועָּ

ה-ִשֹבֶלת 4801 ל שֹוטָּ  Avena fatua   שּועָּ

ל שֹוַנתש-ִשֹבֶלת 4890 לּומֹות-ּועָּ  Avena clauda   גְׁ

לָּק 4899 ן חָּ חֹורָּ  Anthephora laevis   שְׁ
ִרים 4894  Secale strictum   ִשיפֹון ֶההָּ

בּוִתי *4892  Secale cereale   ִשיפֹון ַתרְׁ

ִני 4892 לּומָּ  Trisetaria glumacea  שילשון ִשלָּשֹון גְׁ

 Trisetaria koelerioides   ִשלָּשֹון חֹוִפי 4895

ִרי 4891 בָּ  Trisetaria macrochaeta   ִשלָּשֹון ִמדְׁ

שֹון ִמיֵשל *4891  Trisetaria michelii   ִשלְׁ

ִני 4898 ֵגלָּ  Trisetaria linearis   ִשלָּשֹון ַסרְׁ

ה ח4891 ִהיבָּ ִשית ַמצְׁ לָּ  Trisetum flavescens   שְׁ

ִדיָּה ֲעִדינָּ  *4840 ֶפלְׁ  Schoenfeldia gracilis   הֶשנְׁ

ִבי 4849 ִסיַע ֲערָּ  Schismus arabicus   שָּ

ִעיר 4844 ִסיַע שָּ  Schismus barbatus   שָּ

ה ִניִמית 4842 עֹורָּ  Hordeum geniculatum   שְׁ

בּוִסין 4842 עֹוַרת ַהֻבלְׁ  Hordeum bulbosum   שְׁ

עֹוַרת ַהחֹוף 4845  Hordeum marinum   שְׁ

עוֹ  4841 רשְׁ בָּ ַעכְׁ  Hordeum glaucum   ַרת הָּ

עֹוַרת ַהִשיפֹון 4841  Hordeum secalinum   שְׁ

בֹור 4848 עֹוַרת ַהתָּ  Hordeum spontaneum   שְׁ

 Vulpia muralis  ארוך' ש ַשֲעלָּב ָאֹרְך 4841

צּוי 4820  Vulpia myuros   ַשֲעלָּב מָּ

ח 4829 ֻקּפָּ  Vulpia fasciculata  מקופח' ש ַשֲעלָּב מְׁ

ִדין 4824  Vulpia unilateralis   ַשֲעלָּב עָּ

ִסי 4822 רְׁ  Vulpia persica   ַשֲעלָּב ּפָּ

ר 4822 צָּ  Vulpia brevis   ַשֲעלָּב קָּ

ִני 4825  Vulpia ciliata   ַשֲעלָּב ִריסָּ

ִקית 4821 רְׁ ִבית ַמסְׁ  Ctenopsis pectinella   ַשַעלְׁ

ַלת 4821 ִריק-תְׁ  Triplachne nitens  חוד-תלת ֹחד ַמבְׁ

ַלת 4828 ן ָאֹרְך-תְׁ עָּ  Aristida sieberiana  מ ארוך"ת ַמלְׁ

ַלת 4821 צּוי-תְׁ ן מָּ עָּ  Aristida adscensionis   [פעוט.ל.לא מופיע ת] ַמלְׁ
 

ים יִּ לִּ קְׁ  PALMAE    דִּ
ִרי 4820  Hyphaene thebaica   דֹום ִמצְׁ

יָּה חּוִטית *4829 טֹונְׁ גְׁ ִשינְׁ  Washingtonia filifera   וָּ

צּוי 4824 ר מָּ מָּ  Phoenix dactylifera   תָּ
 

ים יִּ  ARACEAE    לּופִּ
ִליל 4822  Biarum pyrami   ֲאִחילּוף ַהגָּ

ן *4822  Biarum auraniticum   ֲאִחילּוף ַהחֹורָּ
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ִעיר 4825  Biarum olivieri   ֲאִחילּוף זָּ

ִלים-ֲאִחילּוף ַצר 4821  Biarum angustatum   עָּ

ן 4821 טָּ  Biarum bovei   ֲאִחילּוף קָּ

ה 4828 ֻעבָּ ִנית מְׁ יָּ  Eminium spiculatum  לוליינית מעובה לּולְׁ

ֵאִלי-לּוף ֶאֶרץ 4854 רְׁ  Arum palaestinum   ִישְׁ

 Arum hygrophilum   לּוף יָֹּרק 4821

ְך 4850 ֳארָּ  Arum rupicola  מוארך' ל לּוף מָּ

ר 4859 נֻמָּ  Arum dioscoridis  מנומר' ל לּוף מְׁ

צּויָּה 4852  Arisarum vulgare   לּוִפית מְׁ
 

ַשת ם-ַעדְׁ  LEMNACEAE   ַהַמיִּ
ִשים-ֲאַגִמית ַרַבת 4852  Spirodela polyrhiza  שורשים-רבת' א ֹשרָּ

רּוִרית ַהַמִים 4855  Wolffia arrhiza   ַכדְׁ

ַשת 4851  Lemna gibba  מ גיבנת"ע ַמִים ִגֶבֶנת-ַעדְׁ

ַשת 4851 ה-ַעדְׁ ִעירָּ  Lemna minor   ַמִים זְׁ

ַשת *4858 ה-ַעדְׁ ִליבָּ  Lemna trisulca   ַמִים ַמצְׁ

ַשת *4851 ִנית-ַעדְׁ וָּ  Lemna aequinoctialis  מ משוונית"ע ַמִים ַמשְׁ
 

ים יִּ  SPARGANIACEAE   ַכדּוָרנִּ
ֵנף 4810 ן עָּ  Sparganium erectum   ַכדּורָּ

 
ים יִּ  TYPHACEAE    סּופִּ
ִרין 4819  Typha elephantina   סּוף ַהקָּ

צּוי 4814  Typha domingensis   סּוף מָּ

ִלים-סּוף ַצר 4812  Typha angustifolia   עָּ

ַחב 4812 ִלים-סּוף רְׁ  Typha latifolia   עָּ
 

ים יִּ אִּ  CYPERACEAE  גומאיים  ָגמְׁ
ֲאַגם 4815 מֹון הָּ  Scirpus lacustris   ַאגְׁ

 Scirpus litoralis   מֹון ַהחֹוףַאגְׁ  4811

מֹון ַהַכדּוִרים *4811  Scirpus holoschoenus   ַאגְׁ

מֹון ַיִמי 4818  Scirpus maritimus   ַאגְׁ

מֹון נָּטּוי 4811  Scirpus cernuus   ַאגְׁ

רּועַ  4810 מֹון שָּ  Scirpus supinus   ַאגְׁ

ִחיר 4819  Schoenus nigricans   ֲאִחיֹגֶמא ַמשְׁ

דֹול 4814 .9 עֹוִני גְׁ ִחים-ִבצְׁ רָּ  Eleocharis macrantha   ּפְׁ

צּוי 4812 עֹוִני מָּ  Eleocharis palustris   ִבצְׁ

ִני 4812 ֵמלָּ  Cyperus nitidus  גומא ֹגֶמא ִאזְׁ

 Cyperus longus  ארוך' ג ֹגֶמא ָאֹרְך 4815

ִּפין-ֹגֶמא דּו 4811  Cyperus difformis   ַאנְׁ

קֹוןֹגֶמא  4811  Cyperus corymbosus   ַהַירְׁ

 Cyperus papyrus   ֹגֶמא ַהַּפִּפירּוס 4818

ִעים 4811 קָּ  Cyperus rotundus   ֹגֶמא ַהּפְׁ

ִקים 4880 רָּ  Cyperus articulatus   ֹגֶמא ַהּפְׁ

ֶקֶפת 4889  Cyperus capitatus   ֹגֶמא ַהַקרְׁ

 Cyperus fuscus   ֹגֶמא חּום 4884

ַלק ֹגֶמא 4882  Cyperus laevigatus   ֲחַלקְׁ

 Cyperus flavidus   ֹגֶמא ַכדּוִרי 4882

ב 4885 ֻגבָּ  macrorrhizus Cyperus  מגובב' ג ֹגֶמא מְׁ

 Cyperus jeminicus   ֹגֶמא נֶָּאה 4881

 Cyperus michelianus   ֹגֶמא ַננִָּסי 4881
ַהב 4888 ַהבְׁ  Cyperus flavescens   ֹגֶמא צְׁ

פּוףגֹ  4881  Cyperus alopecuroides   ֶמא צָּ

פּוף 4810  Cyperus eleusinoides  שיבולת-צפוף' ג ִשֹבֶלת-ֹגֶמא צְׁ
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 Cyperus glaber  קירח' ג ֹגֶמא ֵקֵרחַ  4819

 Cyperus polystachyos  שיבוליות-רב' ג ִשבֹוִליֹות-ֹגֶמא ַרב 4814

ַחב 4812 ִלים-ֹגֶמא רְׁ  Cyperus latifolius   עָּ

 Cyperus dives   ֹגֶמא שֹוֵפעַ  4812

רֹוִני *4815  Cyperus sharonensis   [יש אצלנו] ֹגֶמא שָּ

ַּפר 4811 ִריְך ֲאַפרְׁ  Carex flacca   כָּ

ִאי 4811 מְׁ ִריְך גָּ  Carex pseudocyperus  גומאי' כ כָּ

ִריְך ַהחּולָּה *4818  Carex pairae   [אין אצלנו] כְׁ
ִריְך  4811  Carex guestphalica  החורש' כ ַהֹחֶרשכְׁ

בֹות 4100 ֲערָּ ִריְך הָּ  Carex pachystylis   כְׁ

ִריְך ַחד 4109  Carex acutiformis   כָּ
ֻחלָּק 4104 ִריְך מְׁ  Carex divisa  מחולק' כ כָּ

ק 4102 ֻרחָּ ִריְך מְׁ  Carex distans  מרוחק' כ כָּ

ִריְך נָּמּוְך 4102  Carex hallerana   כָּ

וּוחַ  4105 ִריְך רָּ  Carex extensa   כָּ

חּום 4101 ִריְך שָּ  Carex otrubae   כָּ

ִעיר 4101 ִריְך שָּ  Carex hispida   כָּ

ֵבד ַהִבצֹות 4108  Cladium mariscus   ַמכְׁ

לּוד 4101 ב חָּ  Fimbristylis turkestanica   ֱעִליעָּ

ן 4190 רָּ ֻדקְׁ ב מְׁ  Fimbristylis bisumbellata  מדוקרן' ע ֱעִליעָּ

ה 4199 ִעירָּ  Fuirena pubescens   פּוִאיֵרנָּה שְׁ
 

ים יִּ ָלבִּ  ORCHIDACEAE   ַסחְׁ
ִאית *4194 ִעית רֹומָּ בָּ  Dactylorhiza romana   ֶאצְׁ

דֹול-ֶבן 4192  Epipactis veratrifolia  חורש-בן ֹחֶרש גָּ

ַחב-ֶבן 4192 ִלים-ֹחֶרש רְׁ  Epipactis helleborine   עָּ

ִריִפי-ֶבן 4195 לָּב צְׁ  Anacamptis pyramidalis   ַסחְׁ

דֹולָּה 4191 ִנית גְׁ בֹורָּ  Ophrys holoserica   דְׁ

מֹור 4191 סְׁ ִנית ִדינְׁ בֹורָּ  Ophrys umbilicata   דְׁ

ה 4198 בֹורָּ ִנית ַהדְׁ בֹורָּ  Ophrys apifera   דְׁ

ה 4191 ִטיפָּ ִנית ַהקְׁ בֹורָּ  Ophrys sphegodes   דְׁ

נִ  4140 בֹורָּ ַחלָּהדְׁ ַחלְׁ  Ophrys iricolor   ית כְׁ

ִנית נָָּאה 4149 בֹורָּ  Ophrys bornmuelleri   דְׁ

ה 4144 ֻהבָּ ִנית צְׁ בֹורָּ  Ophrys lutea  צהובה' ד דְׁ

ֻהַבת *4142 ִנית צְׁ בֹורָּ  Ophrys flavomarginata  צהובת שוליים' ד שּוַלִים-דְׁ

ה 4142 חּומָּ ִנית שְׁ בֹורָּ  Ophrys israelitica   דְׁ

ֵגִלית 4145  Platanthera holmboei   ֵמרֹוִנית ַסרְׁ

ה 4141 ִמימָּ  Neotinea maculata   ֵנאֹוִטיֵנָאה תְׁ

ִקי 4141 לָּב ִאיַטלְׁ  Orchis italica   ַסחְׁ

לָּב ָאנָּטֹוִלי 4148  Orchis anatolica   ַסחְׁ

ַלב ַהִבצֹות 4141  Orchis dinsmorei  הביצות' ס ַסחְׁ

לִ  4120 ַלב ַהגָּ  Orchis galilaea   ילַסחְׁ

ַלב ַהַשִקיק 4129  Orchis collina   ַסחְׁ

ֻציָּר 4124 לָּב מְׁ  Orchis israelitica  מצויר' ס ַסחְׁ

לָּב נָּקּוד 4122  Orchis punctulata   ַסחְׁ

לָּב סּוִרי *4122  Orchis syriaca   ַסחְׁ

ִני 4125 רָּ ּפְׁ לָּב ַּפרְׁ  Orchis caspia   ַסחְׁ

דֹוש 4121 לָּב קָּ  Orchis sancta   ַסחְׁ

ִני 4121 לָּב ֵריחָּ  Orchis coriophora   ַסחְׁ

לֹוש 4128 לָּב שְׁ  Orchis tridentata  השיניים-שלוש' ס ַהִשַנִים-ַסחְׁ

ַבן ַהֹחֶרש 4121 לְׁ  Cephalanthera longifolia  החורש' ס ַסחְׁ

ִליל 4120 צּוִעית ַהגָּ  Himantoglossum affine   רְׁ

 Limodorum abortivum  החורש' ש שַשַנק ַהֹחֶר  4129

צּוי 4124 ן מָּ תָּ  Serapias levantina   ִשפְׁ
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 הערות

 הערות כלליות 

לָּה-ֵנר: א הידיעה חוץ משלושה שמות"שמות סוג שהם צירופים נקבעו בלא ה • ִתיַלת, ַהַליְׁ ר-ּפְׁ בָּ  .ַהַמַכִבים-ַדם, ַהִמדְׁ

לצד השם המקוצר בא השם המלא  -נקבע לכל אחד מהם שם עברי נפרד מין בר -מין תרבותי ותת-במין שיש לו תת •

 .לשימוש מקצועי

ה'השמות המקוצרים  • מָּ ֵאנָּה, '(21' מס)' ִשקְׁ נָּה'הנרדפים -והשמות העממיים( 50' מס)' תְׁ דֹום , (251' מס)' ַדפְׁ ַתּפּוַח סְׁ

 .צוינו כשם נוסף לצד השם הסדיר שלהם ברשימה( 9255' מס)
 

 ת המיניםהערות לשמו

הוחלט לקבוע צירוף זה ' ַשֲערֹות שּוַלִמית'המוכרים גם הם כ( בצמחי התרבות)מאחר שיש מינים נוספים בסוג  1

 .כשם הסוג

ִכית'השם  99 ִכיָּה'הוחלף בשל דמיונו לשם ' ַשרְׁ רָּ בהשראת השם ( כנף= ַגף )מציין את צורת הצמח ' ַגִּפית'השם . 'שְׁ

 .המדעי

יּוםַא'שּונה מ 94 ֶלנְׁ ּפְׁ  .על פי השם הקדום ביוונית' סְׁ

ִנית')ן בשם הלוואי "הנו 44 כָּ  .הושמטה( 'ַשרְׁ

ִעין'שם הלוואי  42 ר'הוחלף ב( בעבר' ַהֶסַלע')' ַהַגלְׁ נֹובָּ ומשתקף אולי בשם , המשמש כיום בפי העם( מהערבית)' ַהצְׁ

 .בתלמוד הירושלמי' צנבראי'המקום 

ם'שם הלוואי  41 רֹוִשי'ם הוחלף בש' רָּ וכן להנצחתה של דעת , (שלא כמינים האחרים בסוג)בשל דמיון המין לברוש ' בְׁ

 .עם הברוש המקראי Juniperusחוקרים רבים המזהים את 

מּוס'השם  21 ה'הוחלף בשם ' אּולְׁ מקורו ככל הנראה )המצוי במילונים ובספרות החל בראשית המאה ', בּוִקיצָּ

 (.מדוברת והוא אף משמש בערבית, בפרסית

 .שם הלוואי על פי השם המדעי; מין חדש לישראל 11

מֹוִני'שם הלוואי  908 רומז לשימוש הרפואי ' ֲאִמִתי'שם הלוואי ; הוחלף בשל תפוצתו העולמית הרחבה של המין' ֶחרְׁ

 .העתיק של מין זה

ִשי הוחלף כי המין משויך לסוג  942 לָּ ִשי=  Trianthemaפוצל מהסוג ) Zaleyaשם הסוג שְׁ לָּ  (.שְׁ

פּוף'במקום )שם הלוואי הותאם לשם המדעי  929 ִביעַ -כְׁ  (.'גָּ

ֵדִני-ֵעֶבר'במקום )שם הלוואי הותאם לשם המדעי  922  (.'ַירְׁ

גּולָּה'בגלל הדמיון של  928 ֶּפרְׁ יָּה'ל' ַאסְׁ גּוַלרְׁ ֶּפרְׁ השם . ובשל לועזיותם הוחלט לקבוע שמות עבריים לשני הסוגים' ַאסְׁ

ִר  זָּ  .ית על שום הזרעים הזעירים והרבים המתפזרים בהתייבשותֶאפְׁ

יָּה'שם הסוג  952  .הוחלף בשם עברי' ֶוֶלזְׁ

ִנית'שם הסוג  955 סָּ ִנית'שונה ל' ִגּפְׁ סָּ  .gypsum= ' ֶגֶבס'מן  -' ִגבְׁ

גּולָּה'בגלל הדמיון של  958 ֶּפרְׁ יָּה'ל' ַאסְׁ גּוַלרְׁ ֶּפרְׁ הסוג . עבריים לשני הסוגיםובשל לועזיותם הוחלט לקבוע שמות ' ַאסְׁ

גּולָּה נקרא בשם דּוִרית על שום סידור העלים בדורים ֶּפרְׁ  .ַאסְׁ

ִגיָּה'נקבע שם עברי במקום  912 ִלינְׁ ִנית'השם . 'ֶלפְׁ עָּ צְׁ  .מרמז על צורת העלים ועלי הגביע' ַמרְׁ

ה': השם הקודם 982 רּועָּ שם הלוואי הוחלף כי . Polycarpaeaאוחד עם הסוג ( רֹוֵבֵרָאה) Robbaireaהסוג . 'רֹוֵבֵרָאה שְׁ

 (.למין השני)היה תפוס 

 .שם הלוואי על פי השם הערבי של המקום שהמין תואר ממנו. מין חדש לירדן 492

ֶרֶנת'שם הלוואי  421 ֻדקְׁ נמצא מתאים במין זה למשמעות ' ַבִדית-דּו'השם . משמעי-הוחלף בשל היותו דו' מְׁ

 .'דיכוטומי'ורפולוגית של שם הלוואי המדעי המ

ִבי-ַרב': הוחלט לקבוע את המין הדקדוקי של שם הסוג על פי הרכיב הראשון 459 ה ֲערָּ  .'ֻגלָּ

ִשי'שם הלוואי  452 יֹוִּפי'שונה ל' ַחבָּ  ".פוליטיים"מטעמים ' ֶאתְׁ

 .תרגום השם המדעי - שם הלוואי. תעתיק השם המדעי -שם הסוג העברי . גר חדש מאוסטרליה 451

יָּה'שונה לשם ' ֵכנֹוֵלָאה'שם הסוג הקודם של מין זה  410  .'בסיה'הוכלל בסוג ' כנולאה'משום שהסוג ' ַבסְׁ

ה'שם הסוג הקודם  411 דָּ שונה כי הוא משמש מונח כללי לסוג של נוף מדברי וכן משום שהוא נהגה במלעיל שלא ' ַחמָּ

 .כדין

שם הלוואי תרגום השם ; (9188, כפכפי' הצעת י)הסוג העברי על פי השם המדעי שם . גר חדש מאוסטרליה 412

 .המדעי

ַרת': השם הקודם 415 יָּה ִקצְׁ ִלים-קֹוכְׁ השם מתאים במיוחד . 'קוכיה'שפוצל מ Maireanaהשם העברי נקבע לסוג . 'עָּ

 .למין הנפוץ בישראל בתרבות שלעליו פלומה בהירה
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רְׁ ': השם הקודם 290 . 'ַמלּוחַ 'כלול בסוג ( Halimione)' ַמלּוִחית'חוקרים רבים רואים את הסוג . 'ֵגלָּהַמלּוִחית הָּ

 .נחסך שם אחד הגזור מן ֶמַלח' ַמלּוחַ 'ב' ַמלּוִחית'בהכללת 

ִרי-דּו'שם הלוואי הקודם  299 נּוי'. אינו מתאים מבחינה תחבירית כי אינו שם תואר' ּפְׁ לציון שתי צורות  -' ֵּפרֹות-שְׁ

 .ונות של הפריש

ִלים-ֲאֻרַכת'שם הלוואי הקודם  242 ִדית'השם . הגדל בארצות הסמוכות -S. longifoliaמתאים ל' עָּ הוא תרגום ' ֶנגְׁ

 .השם המדעי

ִנית')ן בשם הלוואי "הנו 241 שָּ קְׁ  .הושמטה( 'ַקשְׁ

ִנית'השם  248 ֵלחָּ לּו'. הוחלף כדי לצמצם את מספר השמות הגזורים מן ֶמַלח' מְׁ ןַמתְׁ  .על פי בית הגידול הטיפוסי' לָּ

ה'ל 224 קָּ נּולָּ ב המקראי, מן המקרא -נקבע שם עברי ' קֹורְׁ רָּ  .אף כי ברור שאין מדובר בסָּ

ַרק'השם  222 ַרקְׁ שם המקום . ***השם הערבי של הצמח . הוחלף כדי לצמצם את מספר השמות הגזורים מן ֶּפֶרק' ּפְׁ

תה שבערבה)' עין רדיאן' הביאו ( שבמקרא' עציון גבר'וייתכן גם )על שם צמח זה הגדל בו  הקרוי כנראה( יטבָּ

יֹון'לקביעת השם   .'ֶעצְׁ

יָּה'שם הסוג  228 ִלצְׁ  (.9111, מגדיר חדש, על פי זהרי)הוחלף בשם עברי ' ִסידְׁ

ִחיל-ֶבן'הוחלט להשאיר את שם הסוג למין ( ֶמַלח-ֶבן)  Arthrocnemumבעקבות פיצול הסוג 221 לקבוע את ו', ֶמַלח ַמכְׁ

ַשר'השם  ַשר'. Sarcocorniaלסוג ' ַשרְׁ  .מרמז על צורת הגבעולים הנראית כשרשרת פרקים' ַשרְׁ

ִלים'שמות הלוואי הקודמים  222 ֲאשָּ ֵדן'ו' הָּ  .שם הלוואי נקבע על פי בית הגידול הטיפוסי. התאמה-נדחו בגלל אי' ַהַירְׁ

ג'שם הלוואי הקודם  250 ֹמרָּ  .אינו שקוף' מְׁ

רֹון'ל 219 טְׁ ִליקְׁ בֹות'שם הלוואי . נקבע שם עברי לפי מראהו' תָּ ֲערָּ ַהב'הוחלף ל' הָּ ַהבְׁ  .על פי השם המדעי' צְׁ

ֵבִריס'הסיומת של השם  201  .הוחלפה בסיומת עברית' ֶברְׁ

 .שם הלוואי על פי השם המדעי. מין חדש לירדן 242

ִני'השם  225 סָּ  (.ל צריכה להיות בשווא"הגיית הגימ' אגסני'ב)הוחלף כדי להקל ' ַאגְׁ

 .הוחלף לשם לוואי עברי המציין את התפוצה בישראל' ִתיֶרה'שם הלוואי  254

ן'במקום  219 ֳאשָּ ן' בָּ לָּ  .נקבע המשקל ַּפעְׁ

( במגדירי הצמחים)או לזיהוי ממש ( פלורה פלשתינה)צוין בטעות לאיור , שמין זה היה קרוי בו' באשן ערבי'השם  214

למניעת בלבול נקבעו לשני המינים שמות לוואי חדשים על פי תכונה . שיש לו עלה תמים C. arabicaשל המין 

 .צורת העלה -השונה אצל השניים , חיצונית ברורה

ִקים'שם הלוואי  212 עֹורְׁ לֹוש   הָּ ִני. הוחלף' שְׁ תָּ ן ִתלְׁ שָּ  .ראה ַבאְׁ

ִני'השם  211 ף ֵביצָּ לָּ  (.C. ovata)ו בארץ שהיה במגדירים מתאים לצמח שאינ' צָּ

צּוי'מין שפוצל מ 289  .שם הלוואי נקבע על פי השם המדעי. 'ָאִליסֹון מָּ

ת'שם הלוואי  502 ֻזּוָּ  (.ל מֻזווה"צ)הוחלף בשל אי   התאמה דקדוקית ' מְׁ

ִנית'השם  592  (.Globularia)שונה בשל קיומו של סוג אחר באותו השם ' פלורה'המופיע ב' ֻגלָּ

ֵגר  592 ִגירו)ַגרְׁ ט בעקבות המלצת הוועדה לשמות צמחי "פ החלטת ועדת הדקדוק של האקדמיה מאלול תשנ"ע( לא ַגרְׁ

 .ארץ ישראל

נָּף-דּו'שם הלוואי נקבע בנקבה על פי מין הצירוף  591  .שהוא מין נקבה' כָּ

 .ֶקֶרן שהוא מין נקבה-שם הלוואי נקבע בנקבה על פי מין הצירוף דּו 549

יָּה'ך בשם "הסמ 544 קּוֶרנְׁ  .ו"תש, הושמטה על פי קביעת ועד הלשון' ֶדסְׁ

 .שם הלוואי על שום בית הגידול האופייני; מין חדש מהחרמון 520

ֵרי'שם הלוואי  522 עֹול-ִקצְׁ  .הוחלף בשל סרבולו' ִגבְׁ

מֹון'השם  528 טְׁ מֹוסְׁ ִריגְׁ טְׁ  . בפרי( בזוגות)הוחלף בשם עברי על פי סידור הזרעים ' סְׁ

ִדיָּהמוֹ 'השם  510  .השם החדש מבטא גם את גֹון הצמח הבולט בנוף המדברי החשוף. קוצר' ִריַקנְׁ

לֹוש'שם הלוואי  514  .השם החדש מציין את אזור התפוצה הטיפוסי של המין בארץ. הוחלף בשל סרבולו' ַהֻחִדים-שְׁ

ַתִים 511 ִצלְׁ  .שם הלוואי נקבע בנקבה על פי המין הדקדוקי של השם מְׁ

ֵקנָּה'ין שם המ 582 ֵפי ַהזְׁ קְׁ  .וכן מטעמים חברתיים, שונה כדי לשמור על אחידות הצורה של שם הסוג בכל המינים' ִמשְׁ

ּפֹות'השם  101 ַאשְׁ נקבע ' ֲעִדיִנים'שם הלוואי . שונה כדי לשמור על אחידות הצורה של שם הסוג בכל המינים' ַשֲחֵלי הָּ

 .על פי נופו של הצמח

ִניִתִייםֻדמְׁ '[ שם המשפחה] 118 מָּ צּוִרִיים -' דְׁ ַקעְׁ  .משפחה זו פוצלה ממשפחת הבְׁ

נֹוִני'שם הלוואי הזמני  119 בָּ  .הוחלף בשם המציין את בית הגידול האופייני( 9185, 5ם "רת)' לְׁ

 .הוחלף בשם עברי הגזור מהסוג הבולט במשפחה המצוי בארץ' ִמימֹוִסִיים'השם  -ִשִטִיים [ שם המשפחה] 111

 .שונה כדי למנוע צירוף סמיכות' ַהסֹוֵכְך'שם הלוואי  105

ִליִלִיים'[ שם המשפחה] 108 ִּפיִנִיים'השם  -' כְׁ ַאלְׁ הוחלף בשם עברי הגזור מאחד הסוגים הבולטים במשפחה ' ֶקסְׁ

 .המצויים בארץ
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יָּה'משתייכים מיני הבר שנקראו  Cassiaבעקבות פיצול הסוג  190  Sennaהשם . Sennaלסוג  -המצויים בארץ  -' ַכסְׁ

ֶנה)בהשראתו נקבע השם ֶסֶנא . גזור מן הערבית  (.וגם כדי להרחיק מן סְׁ

ִלית'השם  121 גָּ יָּה ֶבנְׁ  (.9189)הוחלף על פי מה שנקבע במגדיר צמחי התרבות ' ִבקְׁ

ִנית'שם הלוואי  115 וָּ ֶבה'העממי הרווח בציבור  הוחלף בשם' יְׁ  .בהתאמה לעברית -מן הערבית ' ִחלְׁ

ב'שם הלוואי  182 ִנית'שונה כדי להרחיק מן ' ַהכֹוכָּ בָּ ִנית כֹוכְׁ רָּ גְׁ ַבַעת'השם . 'ַגרְׁ ֻאצְׁ מתאר את צורת קרקפת הפרות ' מְׁ

 .הבשלים

 .בשם הסוג הוחלף המין הדקדוקי של השם לנקבה הבשל הסיומת   ָּ 111

ק'וואי שם הל 802 ֹערָּ ִקי-ֹטַפח ַחד'הוחלף כדי להרחיק מן ' מְׁ  .על שום צבע הפרח הייחודי' ָאֹדם'. 'עֹורְׁ

רֹוִני'שם הלוואי  892 . כיום הוא מצוי בגולן. וכנראה נכחד משם, הוחלף כי הצמח נאסף בשרון פעם אחת בלבד' שָּ

ִליִלי'  .מציין את גון הפרח( אדמדם)= ' ַחכְׁ

ִמ 'שם הלוואי  822 הוחלף  -( ם ועל כן עשוי להטעות"אינו קשור לשורש קד; תעתיק שם הלוואי המדעי הקודם)' יתַקדְׁ

 .בשם שהוא תרגום שם הלוואי המדעי העכשווי

 .כדי למנוע הבנה מוטעית( מקום איסופו הראשון, על שם הר אודם שבגולן)' ֹאֶדם-ַהר'שונה ל' ֹאֶדם'שם הלוואי  811

ַסת'שם הסוג  814  .קוצר בשל סרבולו בעיקר בבואו עם שמות לוואי שגם הם צירופים 'סּוס-ַּפרְׁ

מֹוִני'שם הלוואי  105 ִלים-ַצר'הועדף על ' ֶחרְׁ משום שתיאורם הראשון למדע של הצמחים מן ( תרגום השם המדעי)' עָּ

 .והם מייצגים זן מקומי נפרד, A. hermoneusהחרמון היה בשם 

ִעיר   ַהֵּפרות'שם הלוואי  141 ִעיר'ה כדי להרחיק מן שונ' זְׁ  .'ֶקֶדד זָּ

ִבין'הוחלף כדי להרחיק מן ' לבן'שם הלוואי  125 ק ַמלְׁ רָּ  .'ַשבְׁ

ִני'הסיומת של שם הלוואי  119  .על שם צורת הגולה של קרקפת הֵּפרות -שונתה לצורך שקיפות ' ֻגלָּ

מֹוִני'שם הלוואי  9002 מֹוִני'. תוקן' ַשלְׁ  .כצבעו של דג הסלמון - על שום התפרחת הוורדרדה' ַסלְׁ

לּוִסי'שם הלוואי  9001 לּוז'שונה ל' קְׁ  .כשמו של הבוטנאי המונצח בשם הצמח' קְׁ

 .לפי המקובל בדיבור( כמנוקד בכתבי היד של המשנה)הניקוד שונָּה מן ֻתרמֹוס  9095

ִבי'שם הלוואי  9028 מלשון )על פי שם הלוואי המדעי  -' נָּטּוף'. הוחלף משום שאינו מייצג נכונה את תפוצת המין' ַהֶנגְׁ

 (.טפטוף

ִמים'שם הלוואי  9052 ִלים-תְׁ  .קוצר בשל סרבולו' ֶהעָּ

ִמים'(. שרידיו נמצאו גם בחפירות ארכאולוגיות באזור הכינרת)מין חדש לארץ הגדל בעבר הירדן  9012 על שום צורת ' תָּ

 .העלה המאפיינת מין זה

דֹול'שם הלוואי  9012 נָּף-גְׁ ֻכנָּף'ף כדי להרחיק מן הוחל' כָּ ֲערּוִצים'. 'ֹקֶטב מְׁ קרקעית ערוצים : על שום בית הגידול' הָּ

 .יבשים

ִניף: בפלורה פלשתינה 9015  .ֹקֶטב ַמכְׁ

ִני')ן "הנו 9902 לָּ  .הושמטה להשגת יתר שקיפות( 'ַמגְׁ

ִרי'שם הלוואי  9905 גְׁ ִגיִרי'/ ' ַגרְׁ ל'הוחלף בשם לוואי ממשקל ' ַגרְׁ ֹפעָּ  .'מְׁ

 .הוחלף בשם עברי המציין את בית הגידול האופייני' ּפּור'שם הלוואי  9921

 .שם הלוואי המדעי המובא כאן מציין נכונה את הטקסון המצוי בישראל 9910

יָּה'שם הסוג  9914 ֵגֶרטְׁ ר'הוחלף בשם עברי המציין את דמיון נופו ואיבריו של הצמח למינים בסוג ' סָּ חָּ  .'ֶאשְׁ

ִמיר'שם הסוג  9912 ִני)הוחלף בשל השימוש העממי בשם למין תבלין ' שָּ במקרא ' שמיר ושית'ובשל הצירוף ( ֶשֶבת ֵריחָּ

 .המכוון כנראה לשם כללי

ה'השמות  9492 זָּ ַלנְׁ יָּה בָּ ֶבלְׁ מֹוִנית'ו' ִקיַטיְׁ ִמית ֶחרְׁ על שום סידור פרודות הפרי כפרוסות ' עּוִגית'שם הסוג . הוחלפו' ַלחְׁ

 .עוגה

נָּה'הסוג שם  9495 ר ָאִציל'הוחלף כדי להרחיק מן השם העממי המשמש לעלי ' ַדפְׁ  .'עָּ

רֹוִנִיים [ שם המשפחה] 9491 הָּ ן-משפחת ֵעץ')שם המשפחה  -ִיצְׁ  .שונה בעקבות שינוי שם הסוג להלן( 'ַהֶשמָּ

רֹון'השם . ה ובתלמודבמשנ, שבא במקרא' עץ שמן'שונה משום שבוודאי מין זה אינו ' ַהֶשֶמן-ֵעץ'שם הסוג  9491 הָּ ' ִיצְׁ

 .'ֶשֶמן'משמר את המשמעות בשם המדעי הקשורה ל

לֹוש'שם הלוואי . 'סיגל'שם הסוג ֶסֶגל שונה על פי השם העממי  9440 גֹוִני'הוחלף בשל סרבולו ומשום ש' גֹוִני-שְׁ ' ַססְׁ

 (.אמנון ותמר)מתאים גם לזני התרבות הרבים שפותחו ממין זה 

חּוִפיֹות'י שם הלווא 9422 דּור'הוחלף בשם ' ַהַשלְׁ  .המבטא את הפריחה המרשימה של הצמח' הָּ

 .'סיַני'שונה כדי שלא לבלבל עם ' ִסיִני'שם הלוואי  9455

זּור'שם הסוג הקודם  9200 ַזרְׁ ִזיר'שונה ל' גְׁ זּור'משום שהסוג ' גָּ ַזרְׁ ִזיר'הוכלל בסוג ' גְׁ  .'גָּ

ִקים'ממין חדש לישראל שפוצל  9204 רָּ ִזיר ַהִמפְׁ  .שם הלוואי על שום תכונת שתי הפרודות של הפרי. 'גְׁ

ִלים-ַדק'שם הלוואי  9205 ִקיק'הוחלף כדי להרחיק מן ' עָּ ִזיר דָּ  .'גָּ

 .שם הלוואי על פי בית הגידול האופייני. מין חדש לירדן 9292
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ֹתם'שם הלוואי הקודם  9255  .שונה על פי לצבע הפרח' כָּ

ִדין'צוין בשם  המין 9258 ס עָּ ּפָּ ִסית'שם הסוג . אך נחשב כיום סוג נפרד, (9119דנין )' ַכרְׁ ּפָּ על שום קרבת הסוג ' ַכרְׁ

ס'ל ּפָּ  .ועל שום ננסיותו של הצמח' ַכרְׁ

ִחי'. ולכן עלול להטעות( בגרוזיה)מכוון לאיבריה ' ִאיֵבִרי'שם הלוואי הקודם  9211 רָּ  על שום תפוצת המין  בארצות' ִמזְׁ

 .מטורקיה ועד פרס -' המזרח'

שּון'שם הלוואי  9218  .על פי השם המדעי המציין את צורת הפרי' נָּפּוחַ '. התאמתו למין-הוחלף בשל אי' אָּ

ַטנָּה'שם הלוואי  9280 ה'הוחלף כדי להרחיק מן ' קְׁ ִעירָּ ִלילָּה זְׁ וכן כדי , על שום צורת הטבור של העלה' ַטבּוִרית'. 'ַספְׁ

 .'ַטבּור ַהַמִים'העברי הקודם  להזכיר את השם

יָּה') Carumפוצל מהסוג  Buniumהסוג  9282 ַרוְׁ יָּה'השם (. 'כְׁ ַרוְׁ בּוִתית'תפוס למין התרבותי ' כְׁ יָּה ַתרְׁ ַרוְׁ התבלין )' כְׁ

עֹון'(. קימל ִכית'שם הלוואי . על שום פקעית השורש המאפיינת את הסוג' ִּפקְׁ  .קיפותלצורך הש' ֶכֶלְך'שונה ל' ִכלְׁ

ֵקי'משם הסוג  9201 רֹוסָּ דְׁ דֹול'שם הלוואי . נמחקה התנועה הסופית והוא נקבע במין זכר' ַאנְׁ  .התאמה-הוחלף בשל אי' גָּ

ֹכל'שם הלוואי  9240 ֹחל'הוחלף בשל הדמיון ל' תָּ ַעד כָּ  (.95' מס)' ַעדְׁ

ה'לשם הסוג  9224 לֹורָּ  .ות חוואראדמ -נקבע שם עברי לפי בית הגידול האופייני ' כְׁ

כמובא במגדיר לצמחי התרבות )שם הלוואי לפי השם המדעי (. מוצאו מברזיל)פליט תרבות חדש המתפשט בארץ  9225

 (.9118, בישראל

ה'לשם הסוג  9259 לֹוסֹוֵנמָּ  .נקבע שם עברי לפי תרגום השם המדעי' גְׁ

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. גר חדש לארץ 9212

 .9212ראה  9211

ף'הסוג  שם 9592 רָּ נָּן'הוחלף בשם , שמקורו בערבית', עָּ  .'גופנן דביק'הוא השם במשנה לצמח התועלת  -'  ֻגפְׁ

ת'לשם הסוג  9542 ֵכַלנְׁ רָּ  .הותאמה סיומת עברית' טְׁ

 .המיוחדת למין זה( growth form)שם הלוואי על שום צורת החיים . מין חדש לירדן 9542

שֹון'השם  9541 שם הלוואי החדש (. C. nebrodense)שהיה במגדירים מתאים לצמח שאינו בארץ ' ֶכֶלב ִסיִציִלית-לְׁ

 .תרגום השם המדעי

יָּה'לסוג  9525 מֹוַצקְׁ שֹון'נקבע שם עברי הרומז על קרבה סיסטמתית לסוג ' הֹורְׁ  .'ַּפר-לְׁ

חום למישור ימין שבנגב, מין חדש למדע 9521  .תָּ

ִנים'השם  9522 קָּ ַאבְׁ ת הָּ  .במקצת להקל על הדוברים שונה' סֹוֵלַננְׁ

 .שם הלוואי על שום איבריו הבשרניים(. מוצאו מאמריקה הצפונית)גר חדש לארץ  9518

ה'לשם הסוג  9515 רּוֵנרָּ  .הדקדוק' הניקוד על פי החלטת ו. נקבע שם עברי לפי צבע הפרחים האופייני' בְׁ

 .בותהשם כמובא במגדירים לצמחי תר. פליט תרבות חדש המתפשט בארץ 9511

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לירדן 9514

ִזלֹון'שם הלוואי על שום דמיונו לצמחי הסוג . מין חדש לחרמון 9511  .'ַברְׁ

 .וגדל רק באזור הבניאס ומצודת נמרוד, (מחדש)מין שנמצא בעת האחרונה  9190

ִנית-ַבת'שם הסוג  9140 ִנית'ו ובשל הקרבה הסיסטמתית אל הסוג בשל עבריות' ִתימֹוס'הועדף מן השם ' קֹורָּ  .'קֹורָּ

ה'לשם הסוג  9149 לֹוטָּ  .נקבע שם עברי על שום צורת שולי העלים האופיינית' בָּ

ה ַגלֹוִנית'השם הקודם  9142 לֹוטָּ צּויָּה'. שם הלוואי הוחלף משום ששם זה נקבע כשם הסוג. 'בָּ על שום שכיחות המין ' מְׁ

 .הזה בישראל

 (.שמורת דנא בדרום ירדן)שם הלוואי לפי השם הערבי של המקום שהמין תואר ממנו . למדעמין חדש  9128

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לחרמון 9152

גּולָּה'השם  9155 ה דְׁ וָּ ה'השם . -S. viridisמין שנמצא זהה ל - -S.horminumשימש בעבר ל' ַמרְׁ ֻרקָּ ה יְׁ וָּ  .נגנז' ַמרְׁ

ִליתּפִ 'שם הלוואי  9151  .הוחלף לצורת שם עצם' טְׁ

יֹון'לשם הסוג  9112 רּובְׁ  .נקבע שם עברי על שום המרירות של איברי הצמח והדמיון הצלילי לשם המדעי' מָּ

ֻקֶּוֶות'שם הלוואי  9111  .שונה לפי המקובל היום' מְׁ

ַנע'מן הצורה ( השגורה בספרות הבוטנית)הועדפה הצורה בסיומת הנקבה  9189 בשל שימוש השם במין  -ות שבמקור' ַנעְׁ

 (.411, 411' מס)נקבה וכן בשל צירופי הסמיכות 

 .מחוז ממלכת הנבטים, מין חדש לירדן שנמצא עד כה רק בהרי אדום 9111

ַרת ִשַנִים'בן כלאיים של  9108 ִבית ִקצְׁ הָּ ַגל'ו' ַשלְׁ ִבית ַהַגלְׁ הָּ  .שנמצא ביער יתיר בדרום יהודה' ַשלְׁ

הִק 'שם הלוואי  9190 פָּ ַרת שָּ ַרת ִשַנִים'הוחלף כדי להרחיק מן ' צְׁ ִבית ִקצְׁ הָּ ' חגורת הצומח ההררית'הצמח אופייני ל. 'ַשלְׁ

 .בחרמון

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לארץ 9149

ִלים-ֵקַהת'שם הלוואי הקודם  9141  .קוצר' עָּ
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לפי  -שם הלוואי . תעתיק השם המדעי -שם הסוג העברי (. מוצאו מפרו)פליט תרבות חדש שהופיע בארץ באקראי  9141

ן')שם הסוג המדעי   (.Physalis -' בּועָּ

 .תרגום השם המדעי -שם הלוואי (. זילנד-מוצאו מניו)פליט תרבות חדש שהופיע בארץ באקראי  9121

ר'שם הלוואי הקודם  9128 בָּ  .הוחלף בצורת שם התואר כדי לשמר את צורת הנפרד של שם הסוג' ַהִמדְׁ

ה'הוחלף בשם המקום ' ֱאדֹום-ֶסַלע'שם הלוואי הקודם  9119 רָּ  (.לפי השם המדעי)' ֶּפטְׁ

ה'שם הסוג  9118 השגור בספרות הבוטנית )ת "ו כבשם המדעי מאחר שהתברר שהכתיב בבי"שונה ונקבע בווי' ֵברֹוִניקָּ

 . על מה לסמוך אין לו( העברית

 .תרגום השם המדעי -שם הלוואי . מין חדש לחרמון 9180

נָּה'המין  9185 בָּ ה לְׁ מין זה היה . ואלה קיבלו עתה מעמד של מין, גדול פרחים וקטן פרחים -כלל בעבר שני זנים ' ֵורֹוִניקָּ

 .בעבר הזן קטן הפרחים ומכאן שם הלוואי

 .ם המדעישם הלוואי בעקבות הש. מין חדש לחרמון 9118

ִטים'שם הלוואי  9804  .שונה לצורת שם תואר כדי למנוע טעות בהגייה' ַהַנבָּ

יָּה'לשם הסוג  9801 סְׁ  .נקבע שם עברי על שום הנקבים בפרי שצורתם כעפעפיים' ִקיקְׁ

 .שם הלוואי על שום צבע הפרחים. מין חדש לישראל 9821

 .שם הלוואי על שום צבע הפרחים. מין חדש לישראל 9824

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לירדן 9810

ִדיָּה'שם הסוג  9812 ַלנְׁ ֶדנְׁ  .קוצר כדי להקל על הדוברים' אֹולְׁ

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לישראל 9811

ֻזֶיֶפת'שם הלוואי  9818  .המציין את הגבעולים הדקיקים של הצמח' ֲעִדינָּה'הוחלף בשם ' מְׁ

ִגינָּה'דם שם הסוג הקו 9199 בּורְׁ נּוִנית'שונה ל' ַורְׁ נּוִנית'משום שמין זה הוכלל ב' ַמגְׁ ִקי'שם הלוואי '; ַמגְׁ סְׁ טֹורֹובְׁ על )' ַפקְׁ

 .קוצר בעקבות קיצור השם בידי בני המשפחה( פקטורובסקי' שם הבוטנאי א

יָּה'שם הסוג  9192  .רודות של הפריהוחלף בשם עברי על שום זוג הכנפיים הנישאות על זוג הפ' ַגיֹונְׁ

 (.שמורת דנא בדרום ירדן)שם הלוואי לפי השם הערבי של המקום שהמין תואר ממנו . מין חדש למדע 9192

ִדיָּה'לשם הסוג  9141  .נקבע שם עברי על שום שש שיני הגביע המתבלטות לאחר הפריחה' ֵשַררְׁ

יָּה'לשם הסוג  9150 ַנאּוטְׁ  .וצרים מעין מעגלנקבע שם עברי על שום זיפי הגביע הי' קְׁ

ִגית') Scabiosaשהופרדו מן הסוג , Sixalixלמיני הסוג  9155 נקבע שם עברי על שום הנזר הבולט של המעטפית , ('תָּ

 (.בפרי)

ַלַעת'[ התרבותי]שייך לסוג ' קישוא')שם הסוג העברי הותאם לשם המדעי . 'ִקשּוא'שם הסוג הקודם  9114  (.'דְׁ

ַּפקְׁ 'שם הסוג  9115 יָּהַאסְׁ השם החדש על שום צבע . הוחלף( Specularia)שניתן בעבר לפי השם המדעי הנרדף לסוג ' ַלרְׁ

 .הפרחים האופייני לכל מיני הסוג

ִנית'שמות הלוואי הקודמים  9181 תָּ ִרית', 'ִּפשְׁ לָּ בָּ ֵצל'שם הלוואי על שם הסוג העברי '; ִצימְׁ  (.Cymbalaria)' ִצלְׁ

ִקי'שם הלוואי  9111 סְׁ טֹורֹובְׁ  .קוצר בעקבות קיצור השם בידי בני המשפחה( פקטורובסקי' על שם הבוטנאי א)' ַפקְׁ

ה'לשם הסוג  4001 טָּ ִליּפְׁ  .א"נקבע שם עברי כפי שהוצע כבר במגדיר הצמחים משנת תרצ' ֶאקְׁ

 .תרגום השם המדעי -שם הלוואי . גר חדש לארץ 4008

 .השם המדעיתרגום  -שם הלוואי . גר חדש לארץ 4001

 .בהשראת השם המדעי -שם הלוואי . גר חדש לארץ 4090

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי(. מוצאו מאמריקה)גר חדש לישראל  4044

 .'ַטיּון'שם הסוג על שום הקרבה ל(. 'ַטיּון') Inulaפוצל מן   Limbardaהסוג 4041

יֹון'לשם הסוג  4020 טֹורְׁ ּפָּ  .גדות נחלים -ת הגידול של הצמח נקבע שם עברי על שום בי' ַאבְׁ

נָּן'נקבע בעקבות הדעה המפרידה סוג זה מן הסוג ( 9128לפי מגדיר הצמחים )' ֹגֶמד'שם הסוג  4022 תְׁ  (.Micropus)' כָּ

ה'השם הקודם  4014 מּוכָּ ַדר'בסוג ( Aegialophila)' חֹוִפית'השם שונה בעקבות הכללת הסוג . 'חֹוִפית נְׁ השם . 'ַדרְׁ

 .נגנז' תחֹוִפי'

ה'שם הסוג הקודם  4084  .הותאם לדרך ההגייה המקובלת של השם המדעי' ִזיֵברָּ

ה'לשם הסוג  4941  .'ַטיּון'נקבע שם עברי על שום דמיון נוף הצמח ועליו ל' ֵהֵטרֹוֵתקָּ

ה'לשם הסוג  4924 ִשימ'מקבילה ל)נקבע שם עברי על פי הצורה הבאה במגילת ישעיהו מקומראן ' ֵליֵזרָּ בספר ' ֹוןיְׁ

 .הצמח אופייני למדבר הקיצוני(. ישעיהו במקרא

ֵרבֹוָאה'לשם הסוג  4922 בְׁ  .הצמח אופייני למדבר הקיצוני. נקבע שם עברי' ַאמְׁ

ִנית'שם הסוג על שום הקרבה הסיסטמתית לסוג . גר חדש לארץ 4921 דָּ מציין  -תעתיק השם המדעי  -שם הלוואי . 'ִלבְׁ

 .ראת האזור שהצמח גדל בו ב

גֹון') Filagoשהופרדו מן הסוג , Logfiaלמיני הסוג  4921  .נקבע שם עברי שהוא תעתיק השם המדעי, ('ִפילָּ

 .4921ראה  4950
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ֵבִזינָּה'לשם הסוג  4929  (.9181מגדיר הצמחים , זהרי' על פי מ)נקבע שם עברי ' ֶורְׁ

 .םשם הלוואי מציין את תחום תפוצתו המצומצ. מין חדש למדע מירדן 4915

יָּה'לשם הסוג  4912 ִּפינְׁ  .נקבע שם עברי על שום פרודות הפרי הנראות כמסור' ֶקלְׁ

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לישראל 4984

לּוֵמָאה'לשם הסוג  4445  .נקבע שם עברי המזכיר בצלילו את השם הקודם( Blumeaתעתיק השם המדעי הנרדף )' בְׁ

 .בישראל מכוסות בראשן במעין פלומה קרקפות הפרי של צמחי המין הגדל

לֹוש'שם הלוואי  4428 נַָּפִים-שְׁ  .שונָּה בשל סרבולו' כְׁ

 הוחלף בשם עברי על שום בית הגידול האופייני' ֵדי'שם הלוואי הקודם  4425

 .מין חדש לחרמון 4450

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לארץ 4454

 (.Nigella)על שום העלים דמויי עלי הקצח , השראת השם המדעישם הלוואי ב. מין חדש לחרמון 4451

 .E.viscosusבמקום  -השם המדעי  4200

ה'השם הקודם  4295 ֻהבָּ ֶדֶרת צְׁ ן נָּמּוְך'בעקבות הכללת המין . 'ַדרְׁ פָּ קְׁ נקבע לשני  Serratulaבסוג ( Rhaponticum)' ַקרְׁ

ֶדֶרת'השם . שם סוג אחד גם בעברית 108-101המינים   .נגנז' ַדרְׁ

 .השם העברי לפי השם המדעי.  פליט תרבות חדש 4224

ה'שם המין הקודם  4221 פּופָּ נקבע שם עברי על שום בית  Groenlandiaלסוג (. Potamogeton densus)' ַנֲהרֹוִנית צְׁ

 .מין זה יחיד בסוגו. הגידול

ד'שם הלוואי הקודם  4222 טֹולְׁ כְׁ  .האופייניים למין, שם הלוואי החדש מציין את הלוואים הקרומיים של העלים. 'ֶברְׁ

רֹון'לשם הסוג  4221 דְׁ סֹוֶדנְׁ לָּ לסוג הזה ניתן בעבר השם . 'ַגִלית'נקבע שם עברי על שום הקרבה הסיסטמתית לסוג ' תָּ

 (.222' ר; Haloxylon-ים נקבע שם זה ללימ. ויזל וליפשיץ, צמחי מים בישראל)' עציון'

כמובא במגדיר )שם הלוואי לפי השם המדעי (. מוצאו מאפריקה הדרומית)פליט תרבות חדש המתפשט בארץ  4219

 (.9118, לצמחי התרבות בישראל

ִצלֹות ִּפינָּר'השם העברי  4202  L. tenuiflora  =L. pinardiהוחלף כי על פי הספרות ( L. pinardiבעבר )' מְׁ

 .יש חוקרים שאינם מכירים בייחודו כמין. מין חדש למדע שתואר בשנות התשעים מהשומרון 4292

ם דמוי התשבץ המסורטט על העלים  4244 גָּ ס'בעבר שימש גם השם )שם הלוואי מציין את הדְׁ ֵסיפָּ ִנית ַהּפְׁ וָּ  (.'ִסתְׁ

חום לכרמל, מין חדש למדע 4214  .מציין את עונת הפריחה( המאחר בפריחתו )=שם הלוואי בהשראת השם המדעי . תָּ

ִתי'הקרוב סיסטמתית ל, מין חדש למדע 4211 בָּ מנציח את  -לפי השם המדעי  -שם הלוואי . תואר מאזור הנגב'; שּום ַערְׁ

 .חוקרת הסוג שּום מישראל, ַפניה קולמן

שם הלוואי . כדי למנוע בלבול הוחלף -שניתן בהשראת השם המדעי  -( מאוחר)= ' ָאִפיל'שם הלוואי הקודם  4214

 .החדש מציין את עונת הפריחה

)***( הצורה המקובלת מן המגדיר הראשון  -אירוס : האקדמיה ללשון העברית החליטה לקיים את שתי הצורות 4215

 .הצורה על פי השם המדעי -ואיריס , )***(שנקבעה בעקבות המצוי במשנה 

 .על שום שהפרח נפתח בשעות הצהריים' ַצֲהרֹון'ם הש. 'ֲאִחיִאירּוס'שם הסוג הקודם  4545

נקבע שם עברי על שום הגוון הארגמני של התפרחת של המין , Cutandiaשהופרד מן הסוג , Desmazeriaלסוג  4522

 .הנמצא בארץ

רֹוִּפירֹון'שם הסוג הקודם  4550 דמויות הוחלף בשם עברי על שום הדמיון הצלילי לשם המדעי ועל שום התפרחות ' ַאגְׁ

 .השיבולים

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. גר חדש לארץ 4552

שם הלוואי תרגום השם . משפחת הָארזיים-שם הסוג על שום שייכותו לבת. גר חדש שאותר בארץ בפרדסי השרון 4555

 .המדעי

ָאחּו'שם הלוואי הקודם  4510 ר'הוחלף בשל נרדפותו ל' הָּ דּוש'שם הלוואי . 'ֲאפָּ  .א"גדיר הצמחים תרצעל פי מ' גָּ

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לארץ 4515

ֻעֶבה-ֶבן'המין הופרד לאחרונה מ 4518 ה מְׁ  (.9911)' ִחטָּ

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. גר חדש לארץ 4580

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לארץ 4510

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לארץ 4511

 (.Secale -[ שם סוג]' ִשיפֹון')שם הלוואי לפי השם המדעי . גר חדש לארץ 4518

 .שם הלוואי על שום חבל הארץ שהמין נאסף בו. מין חדש לירדן 4102

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לארץ 4511

ן'השם הקודם  4194 ֵגִרית ַהגֹולָּ בין ( היחיד בסוגו)התפוצה המצומצמת של המין לשם הסוג נקבע שם עברי על שום . 'ִּפילְׁ

 .שם הלוואי החדש מציין את הגבעולים הדקיקים והנימיים(. בל דרוז'ג)הגליל העליון להר הבשן 



 68 

 .שם הלוואי על שום בית הגידול האופייני. מין חדש לחרמון 4191

רֹוִּפירוֹ ') Agropyronשהופרדו מן הסוג , Elytrigiaלמיני הסוג  4198 נקבע שם עברי על שום האיברים הגלדניים , ('ןַאגְׁ

 .של השיבולית

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לישראל מן הגולן והחרמון 4140

ִסיֵני'לשם הסוג  4145  .צמח זה משמש עשב מספוא חשוב. אלת הדגן -נקבע שם עברי לפי משמעות השם המדעי ' ֵאֶלבְׁ

 .השם המדעי שם הלוואי תרגום. גר חדש לארץ 4120

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. גר חדש לארץ 4124

 .שם הלוואי בעקבות השם המדעי שם הלוואי לפי צבע הגלומות הייחודי. גר חדש לארץ 4128

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לישראל 4121

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לירדן 4128

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. תעתיק השם המדעישם הסוג . מין חדש לירדן 4150

ִשית'שם הסוג  4159 ִרית'. משום שלצמח זה אין קשר ידוע לדבש, הוחלף למרות השם המדעי' ִדבְׁ על שום בית ' ֲהרָּ

 .מדרונות סלעיים בהרים -הגידול של מיני הסוג 

צּוי'ל שבעבר שימש בטעות)שם הלוואי תרגום השם המדעי . מין חדש לישראל 4119 ן מָּ  (.'ִזיפָּ

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי(. באזור בנימינה)פליט תרבות  4115

 .זהו הצמח השכיח המשמש דשא. פליט תרבות חדש 4111

 (.9118, כמובא במגדיר לצמחי התרבות בישראל)שם הלוואי לפי השם המדעי . מין חדש לירדן 4110

ִציָּה'שם הסוג הקודם  4182 ַקנְׁ נּוִנית'ף בעקבות הכללת המין בסוג השם הוחל. 'זְׁ  (.Dichanthium)' ַזקְׁ

פּול'שם הלוואי הקודם  4185  .הוחלף בשל סרבולו' ִשבֹוִלים-י/כְׁ

ִדיָּה'לשם הסוג  4181 שם הלוואי הקודם . חולות מיוצבים למחצה -נקבע שם עברי על שום בית הגידול האופייני ' קּוַטנְׁ

ֶרֶנת' ֻדקְׁ  .יפותושק-הוחלף בשל אי' מְׁ

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לירדן 4110

ן')שם הלוואי לפי השם המדעי . מין חדש לישראל שנאסף בהר הנגב 4101  (Phleum[ = שם סוג]' ִאיטָּ

 .שם הלוואי לפי השם המדעי. מין חדש לארץ 4192

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לארץ 4191

 .ואי על שום שהמלען שעיר לאורכושם הלו. מין חדש לארץ 4140

 (.שם של חוקר)שם הלוואי לפי השם המדעי . מין חדש לישראל שנאסף בערבה 4149

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לירדן 4142

 שם. לסוג נקבע שם עברי בהשראת השם המדעי. חדש לארץ שנאסף במדבר יהודה ובאזור ים המלח( וסוג)מין  4129

 .הלוואי תרגום השם המדעי

ן'נקבע שם עברי הנגזר מן , ('ֹדַחן') Panicumשהופרדו מן הסוג , Urochloaלמיני הסוג  4120 מָּ ( ישעיהו כח כה)' ִנסְׁ

השם  שם הלוואי לפי(. מוצאו באזורים טרופיים)גר חדש לישראל . 'ִשיפֹון'כ( ב"חלה נז ע)המזוהה לפי הירושלמי 

 .המדעי

 .שם הלוואי לפי השם המדעי(. מוצאו מארצות הברית)לארץ גר חדש  4129

נָּן ִקֵּפחַ 'השם הקודם  4124 חְׁ  .שם הסוג הוחלף על פי השיוך הטקסונומי הנוכחי. 'דָּ

דּור'הסוג  4122  .שאליו השתייך מין זה בוטל בספרות הסיסטמתית( Nardurus)' ַנרְׁ

 .מי החרמוןשם הלוואי על שום תפוצתו במרו. מין חדש לחרמון 4125

 .שם הלוואי תרגום השם המדעי. מין חדש לחרמון 4154

בּוִסין'מין חדש למדע מקבוצת  4119 ִנית ַהֻבלְׁ  .מישור החוף -שם הלוואי על שום תפוצתו בישראל . 'ִסיסָּ

ִקי'שם הלוואי  4112 סְׁ טֹורֹובְׁ  .שפחהקוצר בעקבות קיצור השם בידי בני המ( פקטורובסקי' על שם הבוטנאי א)' ַפקְׁ

 .נקבע שם עברי הקרוב לו בצלילו' ֵאֵרמֹוִּפירֹון'לשם הסוג  4111

לֹוִריס'לשם הסוג  4189  Chloris gayana -אחד ממיני הסוג )' עשב רודוס'נקבע שם עברי בהשראת השם העממי ' כְׁ

 (.המשמש עשב מספוא חשוב

 .בהשראת השם המדעי -שם הלוואי . גר חדש לירדן 4182

ִויָאִני' שם הלוואי 4182  .הוחלף בשם עברי על שום שהמין משמש עשב מספוא חשוב' גְׁ

רּוס'לשם הסוג  4185 כְׁ ֵחִפים'נקבע שם עברי לפי השם העממי ' ֶקנְׁ לצמח שיבוליות קוצניות הננעצות בכפות )' ּפּוַקת ַהיְׁ

ה'ולפי , (הרגליים קמְׁ 'שם הלוואי הקודם (. 'מכשול'נרדפת ל)כה לא ' שבשמואל א' ּפּוקָּ  -נדחה בשל אי' ֻסּפָּ

ִחים-ַדל'ושם הלוואי הקודם , התאמה רָּ  .נדחה בשל סרבולו' ּפְׁ

יֹון'לשם הסוג  4181 ִלידְׁ ּפָּ  .נקבע שם בעל צליל עברי' ַּפסְׁ

 (.9180, מגדיר לצמחי חרמון, בעקבות שמידע ולבנה)לסוג נקבע שם עברי  4804

 (.אזור בתחום טורקיה -ּפיסידיה )שם הלוואי בהשראת השם המדעי . מין חדש לירדן 
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ַלת'שמות הלוואי הקודמים  4802 ִלי-תְׁ ַלת', 'ַרגְׁ ִצי-תְׁ קְׁ בשם המציין את קוטנו של הצמח  -התאמה -בשל אי -הוחלפו ' עָּ

 .ואת גבעוליו הדקיקים

 .שם הלוואי בעקבות השם המדעי. פליט תרבות חדש 4892

ַית ִמיֵשִלי'השם הקודם  4891 שֹון'עם הסוג  Avelliniaם הסוג הוחלף בשל האחדת הסוג ש. 'ָאֵבִלינְׁ  .'ִשלָּ

 .מין חדש לארץ 4840

 .השם כמובא במגדירים לצמחי תרבות. עץ נוי שהחל נובט נביטה ספונטית בארץ ונעשה פליט תרבות 4829

חום לגולן ולחורן, מין חדש לישראל 4822  .תָּ

ַטֶלֶבת'שם הלוואי  4858  .אר המקובלהוחלף בשם התו' ִמצְׁ

 .שם הלוואי בהשראת השם המדעי. מין חדש לירדן 4851

מֹוִנית ַהַכדּוִרים'בעבר נקרא גם  4811 מֹוִנית'אך רבים רואים את הסוג ', ַאגְׁ מֹון'כלול בסוג ( Holoschoenus)' ַאגְׁ  .'ַאגְׁ

חום לשרון, מין חדש למדע 4815  .תָּ

 .העליוןמין חדש לישראל הגדל בבקעת החולה ובגליל  4818

 שם הלוואי לפי. על שום צורת האצבעות של פקעת השורש -שם הסוג בהשראת השם המדעי . מין חדש לחרמון 4194

 .השם המדעי

ִנית 'שם הלוואי על שום השוליים הצהובים של שפית הפרח המבדילים מין זה מ. מין חדש לישראל 4142 בֹורָּ דְׁ

מֹור סְׁ  .'ִדינְׁ

 .וואי לפי השם המדעישם הל. מין חדש לחרמון 4122
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 (קובץ בשם זה' ר)מפתח שמות הסוגים העבריים 
 

האָּ   4524 ִאירָּ

ר  גָּ  111ַאבְׁ
 9582-9584ַאבּוִבית 

 9981-9984ַאבּוִטילֹון 
 9111 ֲאַבִטיחַ 

ַבע -ֲאִבי  9052ַארְׁ
 219-210ֲאִביִבית 
ה  רָּ  8ֶאבְׁ
ַרִים   214ֶאבְׁ
ִנית  רָּ  1ֶאבְׁ
ה   9481ֲאגֹורָּ
מֹון   4810-4815ַאגְׁ

 4852ֲאַגִמית 

ס   110ַאגָּ
ה  ֵטמָּ רֹוסְׁ  941-948ַאגְׁ
ַדִמית  4522 ֲאַדמְׁ

מֹוִנית   291ַאדְׁ
 9915-9912ֶאֶדר 
ל   944-940ָאהָּ

ַית סֹונְׁ  9111 ַאֲהרֹונְׁ

 9951-9955אֹוג 
ִנית דָּ  9812 אֹולְׁ

ס  ַנקְׁ  9488אֹוּפֹוּפָּ
 9585ֵאזֹוב 

יֹון   9510-9581ֲאזֹובְׁ

 9515-9519ֲאזֹוִבית 

ה   44ָאזֹולָּ
נָּב  9118 ֶאזְׁ

ִדי-ֹאֶזן  9111 גְׁ

נָּן  9111 ָאזְׁ

 9481ֲאִחיֶגֶזר 
 4819ֲאִחיֹגֶמא 

ל -ֲאִחי גָּ  9220ַחרְׁ

 195-192ֲאִחילֹוטּוס 
 4821-4822ֲאִחילּוף 

 191ֲאִחיֹרֶתם 
 9419-9410ֲאִחיֶשֶבת 

ד   9191-9195ָאטָּ

ן  4528-4522 ִאיטָּ

ה  תָּ ַלנְׁ  9959ַאיְׁ
יָּה    451ֵאיַנדְׁ
ִטיס   212-212ִאיסָּ
 9229ִאיַסם 

ִלידֹון   215ֵאיקְׁ
 4592-4215 ִאיִריס/ִאירּוס

 4005-4000 ָאִכיֵלָאה

ם   411-458ֻאכָּ
ף  סָּ  191ַאכְׁ
 9914-9958ֵאלָּה 

 4224 ֵאלֹוֵדָאה

 25-29ַאלֹון 
ִטין   9415-9412ֵאלָּ

יָּה   211ָאִליַארְׁ
 210-211ָאִליסֹון 
 4521 ַאִלית
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ֶות  מָּ  921-920ַאלְׁ
 4550 ֲאלִֻמית

ה  יָּ  418-411ֵאֶלנְׁ
ֶלה -ֶאֶלף  9482עָּ
 4001 ִציִצית-ַאל

ַקנָּה   9504-9211ַאלְׁ

יָּה רֹוסְׁ בְׁ  4090-4001 ַאמְׁ

   14ָאִמיְך 
ה   9412-9414ַאִמיתָּ
יָּה   9418-9411ָאַמנְׁ

ק  רֹוסָּ דְׁ  9201ַאנְׁ

ה   9981ָאנֹודָּ
ִריס  ִטיכָּ  9122ַאנְׁ

יָּה ִטינֹורְׁ  4559 ַאנְׁ

קֹון   219ַאנְׁ
ֵלנֹון  ּפְׁ  92-94ַאסְׁ
ֶּפֶסת   124-198ַאסְׁ
ג רָּ ּפָּ  4219-4251 ַאסְׁ

תֹום   9412ַאסְׁ
ֵתר  4094-4099 ַאסְׁ

 125-122ָאפּון 
ִרית  זָּ  924-928ֶאפְׁ
יֹונָּה  4095-4092 ֶאפְׁ

רּוִרית   998ַאפְׁ
בֹוַע   9222-9224ֶאצְׁ

ִעית  בָּ  4194ֶאצְׁ

ן עָּ בְׁ  4552-4554 ֶאצְׁ

 9511ָאִקינֹוס 

 211-214ָאַרִביס 
ַבע נָּפֹות -ַארְׁ  121-121כְׁ

עֹוִני בְׁ  4552 ַארְׁ

ֵגמֹון   241ַארְׁ
 9225ָארּויָּה 

ִזית  4555 ָארְׁ

 502-211ֵאִריִסימֹון 
ֻכִבית   81-12ַארְׁ
ן   כָּ  505ָארְׁ
 45-42ֹאֶרן 

ִבית  נָּ  9501-9502ַארְׁ

ִנין  4091-4091 ָארְׁ

יָּה   921-922ָאֵרַנרְׁ
ל  בָּ  9194-9511ֶאשְׁ

ר  חָּ  9919-9911ֶאשְׁ
ִרית  חָּ  9914ֶאשְׁ

 9451-9425ֵאֶשל 
ִליל   9410-9458ַאשְׁ
ר  מָּ  9912ֶאשְׁ

ן בַ   212-219ֲאשָּ

 4091-4098 ַבבֹונָּג

 4049-4040 ַבבֹונִָּגית

 9042-9042ַבַהק 
ה ֶירָּ  4551 בּוַאסְׁ

תּוס   928-921בֹוַלנְׁ
ן   9149-9140בּועָּ

יָּה   950-921בּופֹונְׁ
 9111-9125בּוִצין 

 4229 בֹוִציץ

ה   21בּוִקיצָּ
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ה  יָּ ַהבְׁ  992-992בּורְׁ
 501בֹורֹוִבית 
יָּה  4044 בֹוִריכְׁ
נּוִנית   9501ַבטְׁ

ה  ִניָּ ַטיְׁ שְׁ  9045ִביֶברְׁ
 501ִביִנית 
ן סָּ בְׁ  4558-4551 ֻבלְׁ

ִנית   991-995ַבלּוטָּ
ר -ֶבן רָּ  114-119ֻחזְׁ
ל -ֶבן דָּ  508ַחרְׁ
 411ֶמַלח -ֶבן
ה -ֶבן  112ִסירָּ
ג -ֶבן רָּ  241-248ּפָּ
 501ֶשַלח -ֶבן
ר-ֶבן  4510-4551 ֲאפָּ

 4519 ֶבֶצת-ֶבן

 4514 ֹדַחן-ֶבן

ה-ֶבן  4515-4512 ִחטָּ

 4585-4511 ִחיַלף-ֶבן

 4215-4214 ֲחַצב-ֶבן

ִצית-ֶבן  4045-4042 ַחרְׁ

 4192-4192ֹחֶרש -ֶבן

 4041 ַטיּון-ֶבן

ב -ֶבן לָּ  4195ַסחְׁ

 4041 ִציִצית-ֶבן

ן-ֶבן  4048 קֹוצָּ

ה-ֶבן עֹורָּ  4581 שְׁ

ה  יָּ  414-410ַבסְׁ
ִציָּה ַצלְׁ  4211 בְׁ

ן   224-229ִבצָּ
עֹוִני   4812-4814ִבצְׁ

בּוקֹון   590ַבקְׁ
יָּה   119-128ִבקְׁ

יָּה ַמנְׁ  4581 ֶבקְׁ

צּור  ַקעְׁ  111-111בְׁ
ן -ַבר בָּ רְׁ  212-210דָּ
 212נּוִרית -ַבר
נָּן -ַבר  250ַעשְׁ

ֵרָאה  בָּ  599ַברְׁ
ֵבִרית   201ֶברְׁ

ִביַע -ַבר  9192-9192גָּ

ִגיָּה   9411ֶברְׁ
 9415ֵברּולָּה 
רֹוִמית  4199-4588 בְׁ

רֹוש   41בְׁ
 9248ַזִית -ַבר

ִזלֹון   9191-9195ַברְׁ

 954-959ֹבִרית 
ִנית ֵרכָּ  4221 בְׁ

 9111ֹלַע -ַבר

ַנאי -ַבר  9508ַעכְׁ

ן קָּ  4041 ַברְׁ

ִנית שָּ  4194 בָּ

ִמית -ַבת  9988ֶחלְׁ
ר -ַבת בָּ  594ִמדְׁ
ד -ַבת  9411ַנדָּ
ה -ַבת ּפָּ  120ִרכְׁ
 4192 ֹאֶרז-ַבת
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 4221 ַגִלית-ַבת

 4192 חֹול-ַבת

ִלית-ַבת  4195 ַיבְׁ

ִנית-ַבת  4191 ִסיסָּ

ִנית -ַבת  9140קֹורָּ

 952-952ִביעֹול גְׁ 

ִביעֹוִנית  4218-4211 גְׁ

ִנית  סָּ  951-955ִגבְׁ
שֹוִנית   9411ִגבְׁ

 9418ַגד 
ן דֹותָּ  4020 גְׁ

ן ִדילָּ  4029 גְׁ

יָּה  4191 גֹוִדינְׁ

ִזיר   9205-9411גָּ
 9294-9201ֶגֶזר 

ִנית  רָּ  9292ִגזְׁ
יָּה  4024 ִגיזֹוטְׁ

יָּה   991ִגיֶזקְׁ
יָּה   סֹונְׁ ֶגנְׁ  412ִגירְׁ

ן דָּ  4144-4198 ִגלְׁ

ִנית  לּולָּ  592גְׁ
 9142-9149ַגלֹוִנית 

ה ִלימָּ  4142 גְׁ

ִלי הגָּ סֹוגָּ  4022 נְׁ

 4259-4250 ַגִלית

ִנית  9850 ֻגלָּ

ִעינֹון   9501ַגלְׁ

ִעיִנית   9594-9590ַגלְׁ

 4815-4812ֹגֶמא 

 4022ֹגֶמד 

דֹוִנית  4142 ַגמְׁ

ה   9121-9145ַגֲעדָּ

פּוף   19-10גְׁ
 99ַגִּפית 
 9918-9911ֶגֶפן 
נָּן   9592ֻגפְׁ

ֵגר   592ַגרְׁ
ִריֹון  גְׁ  595ַגרְׁ
ִנית  רָּ גְׁ  114-114ַגרְׁ
יֹולּוס ַרדְׁ  4025 גָּ

רּויָּה   9911גְׁ
ִריִזית   91-95גְׁ
יֹון   9025-9041ֵגַרנְׁ

ן דֻ  בָּ דְׁ  115-112בְׁ

ִנית  בֹורָּ  4142-4191דְׁ

ה ֵבקָּ  9100-9815 דְׁ

קֹון   14ִדבְׁ
ִנית ֵבקָּ  9102-9109 דְׁ

ה  שָּ  118-112ִדבְׁ
נָּה  4145 ִדגְׁ

ִנין  4141-4141 ַדגְׁ

נָּף -דּו  591כָּ
ִרית -דּו  591-591ּפְׁ
 540ֶּפֶרק -דּו
 549ֶקֶרן -דּו

 4021 דּוגֹון

א   9144דּודָּ
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 4820דֹום 

 4124-4120 מֹוץ-דּו

 9592דֹוַנִגית 

יָּה  רֹוזְׁ  9295-9292דּוקְׁ
ה  4122-4122 דּורָּ

 951-958דּוִרית 
 4028-4021 ֵשן-דּו

 4129-4125 ֹדַחן

ִנית  חְׁ  4122-4124דָּ

נָּן  חְׁ  4122דָּ

ה  טּורָּ  9145-9142דָּ

ה  קָּ ִטיסְׁ  9441דָּ
ה   222ִדיֵגרָּ

ַנִים -ַדל  9291ַקרְׁ
 128ֹדֶלב 
ַלַעת ש-דְׁ  9111-9118 נָּחָּ

ִנית  מָּ דְׁ  118ֻדמְׁ
 4020-4021 ַהַמַכִבים-ַדם

מּוִמית   210-215דְׁ
יָּה   9221ֶדמְׁ

סֹון מָּ  4241-4241 דָּ

ַדנָּה   91ַדנְׁ
ת ה ַדנְׁ  4125ֹוִניָּ

נָּה   251ַדפְׁ
ִנית   9495ַדפְׁ

 219נֹוף -ַדק
יָּה   544ֵדקּוֶרנְׁ

נָּב -ַדק  4121-4121זָּ

ה  ַרבָּ  542-542דְׁ
ַרבֹוִנית   545דְׁ
ִנית  בָּ רְׁ  212-214דָּ
ִדית  4029 ַדרְׁ

ַדר  4011-4024 ַדרְׁ

מֹוִנית  כְׁ  9298-9291ַדרְׁ
ִנית  כָּ  912-910ַדרְׁ

ה הָּ   111גָּ

 9415ֲהַדס 
קּוס   9910-9981ִהיִביסְׁ

 9598-9595ֵהיֵלל 

 40114018 ִהיּפֹוֵכִריס

ה  יָּ ִריכְׁ דְׁ  541ֶהלְׁ
לֹוִטיס    412הָּ
ִליס  לֹוֶּפּפְׁ  415הָּ
ִדיָּה  ַררְׁ  4150ֶהנְׁ

דּוף   9221ַהרְׁ

ִנין ֻדפְׁ  4011-4010 ַהרְׁ

נּוג   12ַהרְׁ
ֵלאֹון   9291ֵהַרקְׁ
ִרית   4152-4159ֲהרָּ

ה  יָּ  9121ִויֵדַמנְׁ

ה  קָּ  9228ִוינְׁ

יָּה   9141-9141ִויַתנְׁ

יָּה ֶנרְׁ ִליסְׁ  4222 וָּ

נָּה יָּ ֶלרְׁ  9124 וָּ

ִנית יָּ ֶלרְׁ  9128-9122 וָּ

ֵבנָּה   9511-9511ֶורְׁ

 118-111ֶוֶרד 
ה   9181-9118ֵורֹוִניקָּ
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יָּה  טֹונְׁ גְׁ ִשינְׁ  4829וָּ

 4089-4080 ֵגָאהזֵ 

ִבית הָּ  4211-4211 זְׁ

ן   9051-9055זּוגָּ
ה   9240זֹוִזימָּ
ה   9124-9128זּוטָּ

 4110-4155זּון 

 411ִזיַזִים 
ן   4112-4119ִזיפָּ

ה -ִזיף  4110-4115נֹוצָּ

 9241ַזִית 

ִריִני   9549-9591ִזכְׁ

ֶזֶלת   215-212ַזלְׁ
ֶליָּה   942זָּ

זּוִמית  4219-4280 ַזמְׁ

ַנב ר -זְׁ בָּ  211ַעכְׁ
ַנב ב -זְׁ רָּ  800ַעקְׁ
ַנב ֶנֶבת -זְׁ  4119ַארְׁ

ה  ֵנבָּ  4114זְׁ

ַנב  4115-4112ֶכֶלב -זְׁ

ן  בָּ  111ַזנְׁ
ַנב ל -זְׁ  4111-4111שּועָּ

 4184-4180ַזֲעזּוִעית 

ה  ֵעירָּ  9122זְׁ

 121ַזֲערּוִרית 
 9290ַזֲעִריר 

ה  יָּ  9010ֵזֶצנְׁ
 9019ַזקּום 

נּוִנית   4182-4182ַזקְׁ

ַנִים  קָּ  4185זְׁ

ן  נָּ  4181ַזקְׁ

ַקן ב-זְׁ  4081 סָּ

ַקן  4082-4082 ַתִיש-זְׁ

 180בּוִשית חֲ 

ַבל   9211-9251ֲחַבלְׁ
ן  ַבלָּ  9211-9218ֲחַבלְׁ

 4281-4285 ֲחַבֶצֶלת

ִוית  9105-9102 ַחגְׁ

ן-ַחד קָּ  9121 ַאבְׁ

 541ֻחַדִים 
ַעד   9298-9291ַחדְׁ

ה -ַחד פָּ  9121-9122שָּ

 9150 חּוִגית

 4088-4081 חֹוחַ 

ן  4011-4081 חֹוחָּ

 4228 חּוִטית

 4181-4181חֹוִלית 

ִרית   9224ַחּוָּ

ֶזֶרת  4900 ֲחַזרְׁ

ר  רָּ  189ֻחזְׁ
ה   4110ִחטָּ

ן   רָּ  548ֲחטֹוטְׁ
ִמית  טְׁ  9401-9409חָּ
 ??? 4114ִחיַלף 

ַעד   945-942ַחיְׁ
ִביב   9228-9221ַחלְׁ

ִבינָּה   541ַחלְׁ
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לּוב   9929-9010ֲחַלבְׁ
לּוק   911-912חָּ
ה   10-51ֲחלּוקָּ
מֹוִנית  4281-4288 ֶחלְׁ

ִמית   9911-9919ֶחלְׁ
ד   489-411ַחמָּ
ִנית  4909 ַחמָּ

ה  עָּ  901-14ֻחמְׁ
ה  צָּ  809ִחמְׁ
ִציץ   9044-9049ַחמְׁ
ן  שָּ  182-184ַחמְׁ
 4902-4904 ִחנִָּנית

 9221ַחנָּק 

ה  4994-4905 ַחסָּ

ִנית  4992 ַחסָּ

ִנית סָּ ּפְׁ  9101-9101 ַחסְׁ

ֶּפֶסת   9544ַחסְׁ

 9188ֲחֵסַרף 

 4111-4112ֲחפּוִרית 

ַנִים  פְׁ  522-520חָּ
ב צָּ  4212-4214 חָּ

ַגל   9250ַחרְׁ

ל  דָּ  525-522ַחרְׁ
רּוב  108 חָּ

ֲחִבינָּה   9241-9249ַחרְׁ
ֹטם   804ַחרְׁ

ֻטִמית   521ַחרְׁ
 9248ֲחִריַרִים 
ֵמִשית   9241ֶחרְׁ
ִצית  4991-4992 ַחרְׁ

ַשף  4945-4998 ֻחרְׁ

ּפֹוִנית   90ֶחשְׁ

 150בּוִרית טַ 

ק   9148ַטבָּ

ֶגֶטס  4941 טָּ

ִנית  עָּ  9922-9929טֹובְׁ
יָּה  ֶגנְׁ  9220טּורְׁ
 524-521טּוַרִים 
 522טּוִרית 
 4948-4941 ַטיּון

 4941 ַטיּוִנית

יָּה  ַדלְׁ  522ִטיסְׁ
יֹון   918-911ֵטֶלפְׁ
מּוס  4212-4212 טָּ

 842-802ֹטַפח 
 19ֹטֶפל 

יָּה  רֹוסְׁ  841-845ֶטפְׁ
ִנית  ֵכלָּ רָּ  9542טְׁ

ִנית  שָּ  9485ַטרְׁ

ִלית יַ   4118בְׁ

שּוש  4920 ַיבְׁ

ִדיד  4111חֹולֹות -יְׁ

 4929 יּוִריֵנָאה

יָּה   9229יֹוֶרנְׁ
נּוק  9825-9822 ַיחְׁ

 9225-9224ֵייִנית 
קּוט   521-525ַילְׁ
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קּוטֹון   521ַילְׁ
 4225-4222 ַימֹון

 4254 ַיִמית

לּוַח   9012-9014ַימְׁ
בּוט   111ַינְׁ
ִמין   9220ַיסְׁ

ה  9148-9141 ַיֲערָּ

רּוק   485-484ַיפְׁ
רֹון  הָּ  9491ִיצְׁ
תֹון ִקינְׁ  4212 יָּ

תֹוִנית ִקינְׁ  4215 יָּ

ן  שָּ  4100יָּקְׁ

בּוז   251-222ַירְׁ
ֹרֶקת  9110 ֲחמֹור-יְׁ

שּומֹון  4924 יְׁ

ִשימֹוִנית  4922-4922 יְׁ

רּוַע   4109ַישְׁ

ן  ֵתדָּ  4104יְׁ

ן כַ   4810דּורָּ

ן  4218-4211 ַכדָּ

רּוִרית   4855ַכדְׁ

ב  4921-4925 כֹוכָּ

ִבית   919-911כֹוכָּ
ן בָּ  4921-4928 כֹוכְׁ

ִרילָּה דְׁ  4920 כֹונְׁ

ִנית   4102כֹוסָּ

ִנית   4102כֹוסָּ

 4210 ַכֲחִלית

ִליל   101כְׁ
ִנית  יָּ  841ִכלְׁ
 9222-9221ֶכֶלְך 

ַלְך  ַלכְׁ  9221-9225כְׁ
ה  תָּ ִמינְׁ לָּ  9121כָּ

ִנית   211ַכלָּ
נֹון   9254-9221ַכמְׁ

נֹוִנית   9252ַכמְׁ
ה  ֵנפָּ  9252כְׁ
פֹון   4929ַכנְׁ

ן  פָּ  914ַכנְׁ
ַסף  ַספְׁ  841-848כְׁ

ז -ַכף   412-481ֲאוָּ
 829-820עֹוף -ַכף

פּול  528ֶזַרע -כְׁ
ֵאב -ַכף  9128זְׁ

תּול -ַכף  4101-4105חָּ

 521ַכִּפיֹות 
ֵדעַ -ַכף ַפרְׁ  4220-4248 צְׁ

תֹור    118ַכפְׁ
ה  ַרבָּ  559-550כְׁ
ֹבֶלת   820-824ַכרְׁ
ַתן   ֻבלְׁ  208ַכרְׁ

רּוב   552-554כְׁ
 9255ֵכרֹוִפילֹון 

ִריְך   4101-4811כָּ

ֹכם  4544-4592 ַכרְׁ

ִלית  מְׁ  555ַכרְׁ
ן  תָּ ַרסְׁ  4101-4101כְׁ

ס  ּפָּ  9251-9251ַכרְׁ
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ִסית  ּפָּ  9258ַכרְׁ
שּות   9219-9280כְׁ

ֵתלָּה  4922-4924 כְׁ

ִלית  תְׁ  52-59כָּ
ה ֵתמָּ  4922 כְׁ

נָּן תְׁ  4925 כָּ

רֹון   822-829ִכתְׁ
ַרִים  4211 ִכתְׁ

 251ֶבד ֹל

ן דָּ  4921 ִלבְׁ

ִנית דָּ  4921 ִלבְׁ

ֶנה   9241ִלבְׁ

נּוִנית  4928 ַלבְׁ

יָּה   825לּובְׁ
ִפיָּה  4950-4921 לֹוגְׁ

 821לֹוטֹוִנית 
 819-821לֹוטּוס 
ִנית  יָּ  4828לּולְׁ

 4951-4959לֹוֵנָאה 

 4854-4821לּוף 

 4852לּוִפית 
 9812-9852 ֶלֶחְך

ן   412ֵלחָּ
 9441-9448ֹלֶטם 

ִמית  טְׁ  9429-9420לָּ
 9251ִליֵסָאה 

יָּה   9299ִליִסיַמכְׁ

יָּה   9518ִליּפְׁ

ִכיד  4910-4951 לָּ

נָּה  טָּ  9511ַלנְׁ

 9119-9181ֲאִרי -ֹלעַ 

עּוִסית  9119 לְׁ

  4911-4919 ַלֲענָּה
ִנית   9802-9114ֹלעָּ

ה  4911 ַלּפָּ

פּוִפית   9211-9214לְׁ

 9541-9542ַלִּפית 
נָּה סָּ  4918 ַלּפְׁ

ִתית  פָּ  551לְׁ
יָּה   9210ֵלקֹוקְׁ

שֹון ֶעה -לְׁ  2-2ֶאפְׁ

שֹון  9548-9541ֶכֶלב -לְׁ

שֹון  9522-9541ַּפר -לְׁ

שֹון  9521-9525שֹור -לְׁ

ִשיִשית   9925-9924לְׁ
ַנן   9259ַלשְׁ

 415ִאיִרית מְׁ 

ִלית   222-220ַמגָּ
נּוִנית  9194-9190 ַמגְׁ

ה  טֹומָּ  9521ֵמַגסְׁ

 9411-9411ֶמֶדד 
חֹול   4199-4190ַמדְׁ

 4911 מֹוִצית

ִנית   4910מֹוצָּ

יָּה   551-551מֹוֶרטְׁ
ה  גָּ  121מֹוִרינְׁ
ה   519-510מֹוִריקָּ
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 9214-9219מֹוִרית 
 9141 מֹוַרן

 9805מֹוֵשֹיוִבית 

ִנית טָּ  4914-4919 ַמחְׁ

ש  ֻחמָּ  9254מְׁ

ֹרֶזת   512-514ַמחְׁ
רֹון   515ִמיַאגְׁ
 9229ֵמילָּה 

 4221 ֵמימֹון

 21ַמִיש 
 9112 ִמישֹויָּה

ֵבד   4108ַמכְׁ

נַָּפִים  9192 ִמכְׁ

 294-411ַמלּוַח 
יָּה   9989-9980ַמלּוכְׁ
ִחית   241-292ִמלְׁ
ה   9121ֵמִליסָּ

ִנית  לָּ לָּ  511-511מְׁ
ִניֵאל  עָּ  4140-4194ַמלְׁ

נָּן  עָּ  4141-4149ַמלְׁ
ֶעֶנת   4120ַמלְׁ

פֹון פְׁ לָּ  9112-9114 מְׁ

ִמיָּה  קֹולְׁ  519-518ַמלְׁ
ה קָּ ִטיַסלְׁ  4912 ַמנְׁ

ִנית  ִניפָּ  9150מְׁ

ה  ִכיָּ  912ֶמנְׁ
תּור   511-514ַמנְׁ

 814ַמסֹוַרִים 
ן  4912 ַמסֹורָּ

מֹור   9252ִמסְׁ

ֵרק   9211-9212ַמסְׁ
עֹוג   9400-9911מָּ
ן -ַמֲעֵלה שָּ  9252עָּ

 518ַמֲעִריב 
ִריק   9210ַמפְׁ
ִדית  צָּ  4129מְׁ

ִציץ   9521-9528מָּ

ִצלֹות  4205-4200 מְׁ

ַתִים  ִצלְׁ  511מְׁ
ֶמֶרת   4124ִמצְׁ

ה -ַמקֹור  9052-9021ֲחִסידָּ
ֵבה ב -ַמרְׁ לָּ  9952-9954חָּ

ִנית  גָּ  9292-9294ַמרְׁ

  212ֵמרּוָאה 
ה  וָּ  9114-9159ַמרְׁ

 4145ֵמרֹוִנית 

רֹור  4980-4915 מָּ

ִרית  4989 מָּ

ַמר   9111-9112ַמרְׁ

ה  יָּ ֶרסְׁ  584-580מָּ
יָּה  ִסילְׁ  40ַמרְׁ
ִנית  עָּ צְׁ  912ַמרְׁ
קּוִלית   9921ַמרְׁ
ִרית רָּ  4981-4984 מְׁ

ל  בָּ  4122-4122ִמשְׁ

ן  יָּ  4125ִמשְׁ

ֶנֶצת   812ִמשְׁ
ֶעֶרת   4121ִמשְׁ
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ַפִים  קָּ  585-582ִמשְׁ
ן  לּולָּ  248ַמתְׁ
ן  נָּ  9498-9491ִמתְׁ
ה  קָּ  4121ִמתְׁ

 9821-9828 אִדידנֹ 

 4141ֵנאֹוִטיֵנָאה 

ד   9219ַנדָּ
 4225-4228 ַנֲהרֹוִנית

 241נֹוִאית 
 9522-9520נֹוֵנָאה 

ר   299נּופָּ
 9152-9159 נֹוִציץ

ִנית   9214נֹוצָּ
 209-218נּוִרית 
ִמית   9180-9111ִנזְׁ

ִרית  9151-9155 ִנזְׁ

 4128ַנֲחִלית 

טֹוִפית   9494-9490נְׁ
ה  4251-4252 ַניָּדָּ

 815-812ִניל 
 4121ִניִמית 

ֵפָאה   292-294ִנימְׁ
ִנית  4405-4910 ִניסָּ

ה  רָּ דְׁ  9141ִניַקנְׁ

 9212ִניִרית 
ִנית  מָּ  4124-4120ִנסְׁ

 9182-9189ַנֲענָּה 

 4401 ַנֲעצּוִצית

 9119-9185ֶנִּפית 

ב-ֵנץ לָּ  4291-4201 חָּ

ן  שָּ  915נֻקְׁ
לָּה -ֵנר  9480-9418ַהַליְׁ

דּוִרית   4122ַנרְׁ

ִקיס  4214-4219 ַנרְׁ

ַרן   4128-4122ַנשְׁ

 911בֹוִנית סַ 

יֹון   4494-4401ַסבְׁ

ִגינָּה   918-911סָּ
ל   9445-9440ִסגָּ

ֻגִלית  9118-9115 סְׁ

 290ַסֲהרֹון 
ד  וָּ  220סָּ

יָּה  ִוינְׁ  581סָּ
ֵשְך   9212סֹוכְׁ
נּום   9121-9120סֹולָּ

ה  תָּ  9522סֹוֵלַננְׁ
 4812-4819סּוף 

ַלב   4148-4141ַסחְׁ

ַבן  לְׁ  4141ַסחְׁ

ה  4084 ִסיֵברָּ

ִגית  יָּ  9215סְׁ
ה   9492ִסידָּ

ִפיטֹון   9525ִסינְׁ

 9211ִסיסֹון 
ם   811ִסיסָּ
ן   4150-4121ִסיסָּ

ִנית   4114-4159ִסיסָּ
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ַפן  4542-4542 ַסיְׁ

ה   185ִסירָּ
ִכיכֹון   980-911סְׁ
יָּה  ִבינְׁ  49ַסלְׁ
ה  דֹורָּ וָּ  9911ַסלְׁ

 581ִסלֹון 
ִסלָּה   9218-9211ַסלְׁ
 229ֶסֶלק 

בּוק  9129-9120 ַסמְׁ

 9221ֶכֶלב -ַסם

ַקן   9559-9521ֻסמְׁ

ר מָּ  4529-4529 סָּ

 194-190ֶסֶנא 
ֵפה   4112סָּ

לּול   11-12ַספְׁ
ִלילָּה   9289-9211ַספְׁ

יָּה  ִליֶגרְׁ קָּ  9282-9284סְׁ
ב  רָּ  224סָּ
ד  ּפָּ  51-52ִסרְׁ
ִנית וָּ  4241-4291 ִסתְׁ

ַקן עַ  דְׁ  4111-4112בְׁ

ֶנה  קָּ  4118-4111ַעבְׁ

נָּן   989ֻעגְׁ
ן  דָּ  4111עָּ

ַעד   9242-9291ַעדְׁ

ַעִדית   9245ַעדְׁ

ה  שָּ  810-811ֲעדָּ
ַשת  4851-4851ַמִים -ַעדְׁ

 9492עּוִגית 
ר  רָּ  181-181ֻעזְׁ
 110ֲעִטיָּה 

ִנית  יָּ  4115-4110ֶעטְׁ

יֹוִני  4241-4241 ִעירְׁ
 4222-4220 ִעיִרית

 4492 ַעכּוִבית

ַנאי   9551-9554ַעכְׁ

לּוק   9801עָּ

ב   4190-4101ֱעִליעָּ

לּוק   9808-9801ֲעַלקְׁ

 9821-9821 ַעֶלֶקת

 4492 ֹעֶלש

ַעִּפית   9898-9801ַעפְׁ

רֹון   4111-4111ֶעפְׁ

ִרית  פְׁ  9241עָּ

בֹוִנית  4225 ֶעצְׁ

יֹון   222ֶעצְׁ
צּוץ   4495ַעקְׁ

ב -ֹעֶקץ רָּ  9518-9551ַעקְׁ

ר  צָּ  4111-4118ֻעקְׁ

 4180ֵעֶקר 

ר   251עָּ
ה  בָּ  21-25ֲערָּ
ז  בָּ  9221-9222ַערְׁ

ה  ַרבָּ  9482-9489ֲעַרבְׁ
ל  טָּ  984ַערְׁ

ִנית   טָּ  201ַערְׁ
ה   9292ֲעִרידָּ

 ??? 4221 ֲעִריר



 82 

ר  עָּ  20-41ַערְׁ
ר  רָּ  9218עָּ

ה  בָּ  4182-4189ִעשְׁ

נָּן   258-259ַעשְׁ

יָּה פָּ   9014-9012גֹונְׁ

 9191-9192 ּפּוָאה

 4199פּוִאיֵרנָּה 

 9191 ּפּוָאִנית

תֹון  9111 ּפֹוַדנְׁ

ה   4181-4185ּפּוקָּ

קֹוֵלָאה  סְׁ  58פֹורְׁ
 114-119ֶּפֶטל 
ם   9925ֵּפיגָּ

ִמית   9950-9921ֵּפיגָּ
ה   994ִפיטֹולָּקָּ

גֹון  4442-4491 ִפילָּ

תּוס   9921ִפיַלנְׁ
 50-28ִפיקּוס 
ִגית  4442 ַּפלְׁ

לּוִמית  4445 ּפְׁ

יָּה  לֹוּפְׁ  901פָּ
לֹון  ּפְׁ  9912ִּפלְׁ
ה   9891ֻּפמָּ

לֹון  ּפָּ  4188-4181ַּפסְׁ

ֶּפֶלת   4181ַּפסְׁ

 9115-9180 ַּפֲעמֹוִנית

טֹוִרית   819ַפקְׁ
עֹון   9281-9282ִּפקְׁ
ג  רָּ  222-225ּפָּ
ה  ֵרגָּ  221-222ּפְׁ

ַתִים ֻרדָּ  9198 ּפְׁ

ִנית  יָּ  982-982ִּפרְׁ
יָּה  ֶקנְׁ ַרנְׁ  9412-9419פְׁ
ה  סָּ  815-814ַּפרְׁ

יָּה  ֶסטְׁ  588ַפרְׁ
יֹון ַרסְׁ  9114 ּפְׁ

 241-291ֶּפַרע 
עֹוִשית  4422-4441 ַּפרְׁ

יָּה  סֹונְׁ ִקינְׁ  192ַּפרְׁ
ן  קָּ  222ִּפרְׁ

יֹון ֶתנְׁ  4422 ַּפרְׁ

ה  ֵשטָּ  9840ּפְׁ

ה  תָּ  9081-9018ִּפשְׁ
ִנית  תָּ  9829-9849ִּפשְׁ

ִתיַלת ר -ּפְׁ בָּ  9255ַהִמדְׁ

עֹוִניצִ   4220-4221 בְׁ

 4110ִצֹבֶרת 

 4541-4545ַצֲהרֹון 

 110-159צּוִרית 
ן  נָּ  811ַצחְׁ
ן   4114-4119ִציצָּ

ִבית לָּ  9145-9191 צְׁ

לֹוִקית   581צְׁ
ִלית  לָּ  912-985צְׁ

 9211-9281ֶצַלע   שֹור 
ן  עָּ  811ַצלְׁ
ף  לָּ  211-215צָּ
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ֵצל  9824 ִצלְׁ

ר  מָּ  9112-9112צָּ

ה  רּורָּ  9519-9511ַצמְׁ

ִנית רָּ  4421-4425 ַצמְׁ

נֹון   514-510צְׁ
 4252 ִצנֹוִרית

ִנינָּה   9211צְׁ
ה  פָּ צָּ  20ַצפְׁ
 402-915ִצֹּפֶרן 
ֵני רְׁ תּול-ִצּפָּ  4420-4421 חָּ

ִנית  רְׁ  422-402ִצּפָּ
ה  רָּ  9111-9115ַצתְׁ

ִנית  רָּ  9118ַצתְׁ

 122-818ֶדד ֶק 

ה   125ִקדָּ
 4424-4429 קֹוטּולָּה

ה  יָּ  221-225קֹוכְׁ
יָּה  4428-4422 קֹוִסינְׁ

 9859 קֹוִציץ

ן  4452-4421 קֹוצָּ
ִלית   210-251קֹוִרידָּ
ִנית  9111 קֹורָּ

 9211-9218ַקזּוַח 
ִוינָּה  4451-4452 ַקחְׁ

ן וָּ  4485-4451 ַקחְׁ

ִנית וָּ  4481 ַקחְׁ

 9011-9012ֹקֶטב 
ב  לָּ טָּ  9208קְׁ
ה  4488-4481 ִקיטָּ

 9481ִקיסֹוס 
 4229 ִקיסֹוִסית

ִנית  4414-4481 ֵקיצָּ

 4411-4412 ַקֶיֶצת

יֹון   9928ִקיקָּ
יֹון  ִלינֹוּפֹודְׁ  9100קְׁ

ֵמִלינָּה   512קָּ
ֶנה   4112-4112קָּ

ֵנה ר -קְׁ  4111-4115ֻסכָּ

ס רָּ  4411 ִקנְׁ

 9102-9109ַקֲערּוִרית 

 4118ִקּפֹוִדית 

 4202-4418 ִקּפֹוַדן

 201-204ֶקַצח 
 9151 ֶקֶרד

ה דָּ  4201-4202 ַקרְׁ

ִמין  דָּ  512ַקרְׁ
ֻדִמית   121ַקרְׁ
ִנית דָּ  4201 ַקרְׁ

ה  יָּ ַדרְׁ  515ַקרְׁ
יָּה  ַלרְׁ רֹוטָּ  121קְׁ
רּוִמית   221קְׁ
ם טָּ  4294-4208 ֻקרְׁ

מֹון  ִריתְׁ  9220קְׁ
ֵעל -ֶקֶרן  511יָּ

נּוִנית   450-425ַקרְׁ
ן  נָּ  295-292ַקרְׁ

ה  סּולָּ רָּ  114-119קְׁ
ף צָּ  4292 ַקרְׁ
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ן פָּ קְׁ  4295-4292 ַקרְׁ

ש  קָּ  121-128ַקרְׁ
ִשית  קָּ  511ַקרְׁ

ח   4111ַקשָּ

 459ֻגלָּה -בַר 

 258מֹוץ -ַרב
ִרי -ַרב  452-454ּפְׁ
 91ֶרֶגל -ַרב

ן -ַרב קָּ  4800זָּ

 901-908ס ִרבָּ 
ֵגלָּה   941רְׁ

 4520-4541 רֹומּוֵלָאה

יָּה  4221-4221 רּוּפְׁ

ה   511-518רֹוִריּפָּ
 9209רֹוש 

יָּה   9514רֹוֶשלְׁ

ן  9854 ִריסָּ

ה  ּפָּ  122-129ִרכְׁ
ן  תָּ ּפְׁ  125ִרכְׁ
 10ִרמֹוִנית 
ַרף   4809ַרפְׁ

ַרּפֹון   4802-4804ַרפְׁ

צּוִעית   4120רְׁ

 9291-9295ַרֶקֶפת 

תֹון   100ִרשְׁ
 120ֹרֶתם 
ה  ֵתמָּ  124-129רְׁ

ַבט שְׁ   4-9ַבטְׁ

טּוט   999-990ַשבְׁ
ן  טָּ  19ִשבְׁ
ִביט    452שָּ
ל -ִשֹבֶלת  4890-4802שּועָּ

ר   9011ַשבָּ
ק  רָּ  158-122ַשבְׁ
 9204ֶשֶבת 
 4282-4224 שּום

ִרית  4291 שֹופָּ

 110-151שּוש 
 4282 שֹוַשן

ִריחֹו   109שֹוַשַנת   יְׁ
ִתית  115-112 שֹוַשנְׁ

ִזיף   112שְׁ
ן  חֹורָּ  4899שְׁ
ִליל   102-104ַשחְׁ
 199-102ַשֲחַלִים 
ה   101-100ִשטָּ
ף   9911-9912ֵשיזָּ
ם -ִשיחַ  הָּ רָּ  9589-9580ַאבְׁ

 4892-4894ִשיפֹון 

רֹון   9122-9128ִשכָּ

ִבית  הָּ  9192-9105ַשלְׁ

לּוִחית   9920-9921שְׁ
לֹוש נָּפֹות-שְׁ  4291 כְׁ

 192-194ֶשַלח 
ן  חּופָּ  114-119ַשלְׁ
ַלח  ַלחְׁ  195שְׁ
ה  טָּ  191ִשלְׁ
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מֹון  9114-9158 ַשלְׁ

שֹון   4898-4892ִשלָּ

ִשי  לָּ  941שְׁ
ִשית  לָּ  4891שְׁ

ר   9202ֻשמָּ
ר  רָּ  9202ֻשמְׁ
שֹון   9422-9424ִשמְׁ

שֹוִנית   9422ִשמְׁ
 4291-4298 ֲאִרי-ֵשן

ַהִבית   228ֶשנְׁ
ן  יָּ  9512-9512ִשנְׁ

ִנית   9412-9411שָּ
 4249-4240 ִשנָּן

 9822 ִשנִָּנית

 191ֶשֶנס 
ִדיָּה  ֶפלְׁ  4840ֶשנְׁ

 4129ַשַנק 

ִסיַע   4844-4849שָּ

עֹוִנית   9441שְׁ
ה  עֹורָּ  4848-4842שְׁ

ב   4825-4841ַשֲעלָּ

ִבית   4821ַשַעלְׁ

 9205ַשֲעמֹון 
 9201ַשֲערּור 

 1ַשֲערֹות   שּוַלִמית 
ה  ִרירָּ  9201ַשפְׁ
ן  תָּ  4124ִשפְׁ

ֵקד   111-112שָּ
ה  מָּ  21ִשקְׁ
ן  ִביטָּ  22-29ַשרְׁ
יָּה ִדינְׁ  4244 ַשרְׁ

ִנית   רֹוכָּ  451-455שְׁ
ִכיָּה  רָּ  98שְׁ
ַרְך  ַרכְׁ  1-5שְׁ
עֹול   112-112ַשרְׁ
ַשר   220-221ַשרְׁ
 9141 ֵשִשית
ן   121ֵששָּ

 50ֵאנָּה תְׁ 

ִגית  9111-9112 תָּ

ה  רָּ  142-198ֻתדְׁ
ִנית  רָּ  141-145ֻתדְׁ
 4242 תֹוַלֲעִנית

ן  תָּ ִכלְׁ  9515תְׁ

ַלת  4821ֹחד -תְׁ

ַלת ן -תְׁ עָּ  4821-4828ַמלְׁ

ן  תָּ  9092-115ִתלְׁ
ר  מָּ  4824תָּ

ִריר  4245-4242 ַתמְׁ

דֹום   9255ַתּפּוַח סְׁ
ִנית  ִריסָּ  141-141תְׁ
מּוס   9040-9095ֻתרְׁ

 


