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. XXEXAgrimonia eupatoriaורדייםאבגר צהוב1

 105.3CRZiziphora tenuiorשפתנייםאבובית עדינה2

 63.2VUAbutilon indicumחלמיתייםאבוטילון הודי3

105.3CRTrisetaria micheliiדגנייםאבלינית מישל4 .

Pteris vittataמוגן126.3CRאברתייםעלים-אברה ארוכת5 .

 Pteridium aquilinumמוגן105.3CRחשפוניתייםאברנית הנשר6

 105.3CRIsolepis supinusגומאייםאגמון שרוע7

 63.2VUSpirodela polyrhizaהמים-עדשתשורשים-אגמית רבת8

 94.7ENAgrostemma githagoציפורנייםאגרוסטמת השדות9

 73.7VUElytrigia elongataדגנייםאגרופירון מוארך10

 Paeonia masculaמוגן94.7ENאדמוניתייםאדמונית החורש11

 105.3CRRhus pentaphyllaאלתייםאוג מחומש12

73.7VUChlamydophora tridentataמורכביםאוזנן משולשן13

84.2ENSuaeda palaestinaסלקייםישראלי-אוכם ארץ14

 73.7VUSuaeda monoicaסלקייםביתי-אוכם חד15

 73.7VUSuaeda splendensסלקייםאוכם חופי16

 73.7VUSuaeda vermiculataסלקייםאוכם תולעני17

84.2ENOldenlandia capensisפואתייםאולדנית הכף18

 84.2ENLavandula stoechasשפתנייםאזוביון דגול19

73.7VUOriganum ramonenseשפתנייםאזובית רמון20

 115.8CROxystelma esculentumאסקלפייםחרגל אפריקאי-אחי21

. XXEXDorycnium hirsutumפרפרנייםאחילוטוס שעיר22

 73.7VUBiarum auranitcumלופייםאחילוף החורן23

 84.2ENBiarum olivieriiלופייםאחילוף זעיר24

 Iris atropurpureaמוגן136.8CRאירוסייםאירוס הארגמן25

Iris grant-duffiiמוגן126.3CRאירוסייםאירוס הביצות26

 Iris hayneiמוגן73.7VUאירוסייםאירוס הגלבוע27

 Iris lortetiiמוגן84.2ENאירוסייםאירוס הדור28

 Iris hermonaמוגן84.2ENאירוסייםאירוס החרמון29

 Iris mariaeמוגן94.7ENאירוסייםאירוס הנגב30

 Iris vartaniiמוגן84.2ENאירוסייםאירוס הסרגל31

Iris regis-uzziaeמוגן63.2VUאירוסייםאירוס טוביה32

 Iris petranaמוגן94.7ENאירוסייםאירוס ירוחם33

 Iris bismarckianaמוגן84.2ENאירוסייםאירוס נצרתי34

Iris pseudacorusמוגן147.4CRאירוסייםאירוס ענף35

 Iris atrofuscaמוגן84.2ENאירוסייםאירוס שחום36

63.2VUCytisopsis pseudocytisusפרפרנייםאכסף מבריק37

 105.3CRElatine alsinastrumאלטינייםאלטין הדורים38

 105.3CRParonychia palaestinaציפורנייםישראלי-אלמוות ארץ39

 94.7ENParonychia echinulataציפורנייםאלמוות שיכני40

63.2VUMyriophyllum spicatumהעלה-אלףעלה משובל-אלף41

 84.2ENAlkanna galilaeaזיפנייםאלקנת הגליל42

63.2VUAmbrosia maritimaמורכביםאמברוסיה ימית43

 84.2ENAmmannia bacciferaכופרייםאמניה מצרית44

63.2VUAndrosace maximaרקפתייםאנדרוסקי גדולה45

.94.7ENAnticharis glandulosa Aschלועניתייםאנטיכריס בלוטי46

 84.2ENAntinoria insularisדגנייםאנטינורית האיים47

 Asplenium trichomanesמוגן63.2VUאספלנייםאספלניון גלילי48

 73.7VUMedicago italicaפרפרנייםאספסת איטלקית49

 84.2ENMedicago murexפרפרנייםאספסת החילזון50

 63.2VULegousia hybridaפעמוניתייםאספקלרית הכלאיים51

 94.7ENAster tripoliumמורכביםאסתר הביצות52

 Dactylorhiza romanaמוגן94.7ENסחלבייםאצבעית רומאית53

63.2VUAcinos rotundifoliusשפתנייםאקינוס ריחני54

 63.2VUArabis auriculataמצליביםארביס אוזני55

 63.2VUArabis alpinaמצליביםארביס קווקזי56
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73.7VUPolygonum maritimumארכוביתייםארכובית החוף57

 84.2ENPersicaria lanigeraארכוביתייםארכובית צמירה58

73.7VUPtilostemon chamaepeuceמורכביםארנין ההרים59

 73.7VUArenaria tremulaציפורנייםארנריה נימית60

 73.7VUStachys longispicataשפתנייםשיבולת-אשבל ארך61

 84.2ENStachys arvensisשפתנייםאשבל השדה62

 126.3CRStachys zoharyanaשפתנייםאשבל זהרי63

 94.7ENStachys spectabilisשפתנייםאשבל נאה64

 105.3VUStachys paneianaשפתנייםאשבל נמרוד65

 84.2ENBolanthus filicaulisציפורנייםגבעול-בולנתוס דק66

 105.3CRBufonia ramonensisציפורנייםבופונית הרמון67

 105.3CRVerbascum berytheumלועניתייםבוצין ביירותי68

 63.2VUVerbascum qulebicumלועניתייםבוצין הבשן69

 73.7VUVerbascum galilaeumלועניתייםבוצין הגליל70

63.2VUVerbascum caesareumלועניתייםבוצין קיסריון71

Butomus umbellatusמוגן84.2ENבוציצייםבוציץ סוככני72

 63.2VUBoerhavia repensלילנייםבורהביה זוחלת73

73.7VUBallota philistaeaשפתנייםבלוטה פלישתית74

 63.2VUDoellia boveiמורכביםבלומית בובה75

 115.8CRPuccinellia distansדגנייםבצת מרוחק-בן76

 Epipactis veratrifoliaמוגן63.2VUסחלבייםחורש גדול-בן77

 84.2ENAegilops crassaדגנייםחיטה מעובה-בן78

 73.7VUEragrostis sarmentosaדגנייםחילף הביצות-בן79

 73.7VUTanacetum negevensisמורכביםחרצית נגבי-בן80

84.2ENVicia basalticaפרפרנייםבקית הבזלת81

 84.2ENVicia hulensisפרפרנייםבקית החולה82

 126.3CRVicia esdraelonensisפרפרנייםבקית יזרעאל83

 84.2ENVicia cypriaפרפרנייםבקית קפריסין84

63.2VUSaxifraga tridactylitisבקעצורייםהאונות-בקעצור שלוש85

 105.3CRBergia ammanioidesאלטינייםברגיה אמנית86

 73.7VUConsolida hispanicaנוריתייםדורבן מזרחי-בר87

XXEXBerula erectaסוככייםברולה זקופה88

 84.2ENVeronica anagalloidesלועניתייםברוניקה עדינה89

 105.3CRVeronica lysimachioidesלועניתייםברוניקת החולה90

 63.2VUCupressus sempervirensברושייםברוש מצוי91

 73.7VUSideritis curvidensשפתנייםשיניים-ברזילון כפוף92

 105.3CRLindenbergia sinaicaלועניתייםלוע סיני-בר93

 63.2VULeersia hexandraדגנייםאורז משושה-בת94

 136.8CRVelezia fasciculataציפורנייםגביעול מאוגד95

 105.3CRCyperus nitidusגומאייםגומא אזמלני96

 105.3CRCyperus corymbosusגומאייםגומא הירקון97

Cyperus papyrusמוגן94.7ENגומאייםגומא הפפירוס98

 XXEXCyperus jeminicusגומאייםגומא נאה99

 94.7ENCyperus eleusinoidesגומאייםשיבולת-גומא צפוף100

 XXEXCyperus latifoliusגומאייםעלים-גומא רחב101

63.2VUCyperus sharonensisגומאייםגומא שרוני102

 63.2VURhizocephalus orientalisדגנייםגמדונית מזרחית103

 73.7VUTeucrium parviflorumשפתנייםפרחים-געדה זעירת104

63.2VUTeucrium spinosumשפתנייםגעדה קוצנית105

 126.3CRTeucrium procerumשפתנייםגעדה קיפחת106

73.7VUTeucrium scordiumשפתנייםגעדת הביצות107

63.2VUAtraphaxis spinosaציפורנייםגפוף קוצני108

 Thelypteris palustrisמוגן94.7ENגפיתייםגפית הביצה109

 63.2VUTrigonella monanthaפרפרנייםפרחית-גרגרנית חד110

 Grewia villosaמוגן94.7ENטליתייםגרויה שעירה111

 Phyllitis sagittataמוגןXXEXאספלנייםגריזית נאה112
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 94.7ENGalium chaetopodumפואתייםדבקה זנובה113

 XXEXGalium humifusumפואתייםדבקה שרועה114

 63.2VUGalium rivaleפואתייםדבקת הנחלים115

 63.2VUGalium hierochuntinumפואתייםדבקת יריחו116

 94.7ENGalium philistaeumפואתייםדבקת פלשת117

63.2VULachnophyllum noeanumמורכביםדוגון ירושלמי118

 63.2VUBrachiaria eruciformisדגנייםדוחנן דק119

63.2VUBrachiaria muticaדגנייםדוחנן קיפח120

 73.7VUIberis odorataמצליביםכנף ריחני-דו121

Platanus orientalisמוגן73.7VUדולבייםדולב מזרחי122

 Hyphaene thebaicaמוגן115.8CRדקלייםדום מצרי123

 73.7VUAethionema carneumמצליביםפרית מכורבלת-דו124

 94.7ENBidens tripartitaמורכביםשן משולש-דו125

 84.2ENAdonis aestivalisנוריתייםשיבולת-דמומית עבת126

84.2ENDescurainia sophiaמצליביםדקורניה מנוצה127

 63.2VUParapholis marginataדגנייםזנב מכונף-דק128

84.2ENParapholis filiformisדגנייםזנב נימי-דק129

 73.7VUThalictrum isopyroidesנוריתייםנוף צהבהב-דק130

105.3CRCentaurea ascalonicaמורכביםדרדר אשקלון131

 136.8CRTordylium syriacumסוככייםדרכמונית סורית132

Myrtus communisמוגן84.2ENהדסייםהדס מצוי133

84.2ENHypochoeris glabraמורכביםהיפוכריס קרח134

 XXEXHalopeplis amplexicaulisסלקייםהלופפליס חובק135

XXEXScorzonera subintegraמורכביםהרדופנין מנוצה136

73.7VUScorzonera tortuosissimaמורכביםהרדופנין מפותל137

94.7ENVallisneria spiralisמימונייםוליסנריה סלולה138

 63.2VUValerianella carinataולרינייםולריינית הקרין139

 84.2ENValerianella kotschyiולרינייםולריינית קוטשי140

94.7ENCallipeltis factorovskyiפואתייםורבורגינת פקטורובסקי141

84.2ENRosa phoeniciaורדייםורד צידוני142

 63.2VUZoegea purpureaמורכביםזגאה ארגמנית143

 73.7VUGagea villosaשושנייםזהבית שעירה144

 105.3CRGagea dayana v.dayanaשושנייםזהבית שרונית זן שרוני145

 63.2VUZygophyllum albumזוגנייםזוגן לבן146

 63.2VULolium persicumדגנייםזון פרסי147

115.8CRMyosotis strictaזיפנייםעוקצים-זכריני זקוף148

 XXEXZaleya pentandraחייעדייםזליה מחומשת149

 94.7ENBellevalia warburgiiשושנייםזמזומית ורבורג150

 63.2VUBellevalia zoharyiשושנייםזמזומית זהרי151

 63.2VUMyosurus minimusנוריתייםעכבר פעוט-זנב152

 115.8CRAlopecurus arundinaceusדגנייםשועל ביצתי-זנב153

 63.2VUSeetzenia lanataזוגנייםזצניה מזרחית154

 73.7VUTragopogon collinumמורכביםתיש מדברי-זקן155

73.7VULasiospermum brachyglosumמורכביםזרעזיף המדבר156

XXEXConvolvulus pilosellifoliusחבלבלייםחבלבל מדברי157

73.7VUConvolvulus fatmensisחבלבלייםחבלבל מצרי158

105.3CRValantia muralisפואתייםחגוית החומות159

 73.7VUAndzeiowskia cardamineמצליביםחודיים מנוצים160

Eriolobus trilobatusמוגן63.2VUורדייםחוזרר החורש161

 94.7ENOnopordum macrocephalumמורכביםראשים-חוחן גדול162

 63.2VUOnopordum carduiformeמורכביםחוחן קרדני163

 126.3CRRumex rothschildianumארכוביתייםחומעת האוירון164

 105.3CRCentaurea pumilioמורכביםחופית נמוכה165

94.7ENPeriploca graecaאסקלפייםחלביב יווני166

 105.3CREuphorbia dendroidesחלבלובייםחלבלוב השיח167

 73.7VUEuphorbia forsskaliiחלבלובייםחלבלוב מצרי168
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 63.2VUEuphorbia phymatospermaחלבלובייםזרע-חלבלוב עב169

84.2ENEuphorbia microsphaeraחלבלובייםפרי-חלבלוב קטן170

84.2ENEuphorbia hirsutaחלבלובייםחלבלוב שעיר171

63.2VUEuphorbia peplisחלבלובייםחלבלוב שרוע172

 63.2VUPetrorhagia zoharyanaציפורנייםחלוק זהרי173

84.2ENPetrorhagia arabicaציפורנייםחלוק ערבי174

 XXEXHammada ramosissimaסלקייםחמד אייג175

 84.2ENPotentilla reptansורדייםחמשן זוחל176

73.7VUEryngium maritimumסוככייםחרחבינה חופית177

73.7VUEryngium barrelieriסוככייםחרחבינה טובענית178

 63.2VUChrysanthemum viscosumמורכביםחרצית דביקה179

73.7VUCallitriche lenisulcaטובעניתייםטובענית אביבית180

 73.7VUCallitriche brutiaטובעניתייםטובענית העוקצים181

 63.2VULathyrus gorgoneiפרפרנייםעמוד-טופח ארך182

 94.7ENLathyrus gleospermusפרפרנייםטופח דביק183

 Lathyrus spathulatusמוגן63.2VUפרפרנייםטופח הגליל184

84.2ENLathyrus setifoliusפרפרנייםטופח חכלילי185

 63.2VULathyrus nissoliaפרפרנייםטופח עדין186

147.4CRLathyrus lentiformisפרפרנייםטופח עדשתי187

. 94.7ENLathyrus cassiusפרפרנייםטופח קסיוס188

 63.2VUTurgenia latifoliaסוככייםעלים-טורגניה רחבת189

 63.2VUTeesdalia coronopifoliaמצליביםטיסדליה שסועה190

 XXEXTephrosia nubicaפרפרנייםטפרוסיה נובית191

63.2VUJurinea staehelinaeסוככייםיורינאה טרשית192

 94.7ENOenanthe pimpinelloidesסוככייםיינית כמנונית193

84.2ENOenanthe fistulosaסוככייםיינית נבובה194

 XXEXHalophila ovalisמימונייםימון ביצני195

 73.7VUHalophila stipulaceaמימונייםימון הקשקשים196

 105.3CRHalodule uninervisחוטייםעורקית-ימית חד197

73.7VUHemarthria altissimaדגנייםישרוע מאוגד198

73.7VUSparganium erectumכדורנייםכדורן ענף199

 63.2VUWolffia arrhizaהמים-עדשתכדרורית המים200

 84.2ENFerula biverticillataסוככייםדורי-כלך דו201

 73.7VUFerula daniniiסוככייםכלך דנין202

 63.2VUTrachyspermum ammiסוככייםכמנונית קופטית203

 63.2VUAeluropus lagopoidesדגנייםחתול זוחלת-כף204

63.2VUAeluropus littoralisדגנייםחתול שרועה-כף205

 73.7VUOrnithopus pinnatusפרפרנייםעוף מנוצה-כף206

Alisma plantago-aquaticaמוגן115.8CRהצפרדע-כףצפרדע לחכית-כף207

 84.2ENCrambe orientalisמצליביםכרבה מזרחית208

 84.2ENBrassica creticaמצליביםכרוב כרתי209

84.2ENCarex pseudocyperusגומאייםכריך גומאי210

 73.7VUCarex acutiformisגומאייםכריך חד211

 84.2ENCarex halleranaגומאייםכריך נמוך212

 73.7VUCarex hispidaגומאייםכריך שעיר213

 Crocus aleppicusמוגן84.2ENאירוסייםכרכום גיירדו214

 Crocus hermoneus ssp. Palaestinusמוגן136.8CRאירוסייםי"א. מ.כרכום החרמון ת215

 73.7VUCuscuta babylonicaחבלבלייםכשות בבלית216

63.2VUCuscuta monogynaחבלבלייםכשות גס217

 63.2VULotus glinoidesפרפרנייםלוטוס אילתי218

84.2ENLotus cytisoidesפרפרנייםלוטוס קרח219

 73.7VULloydia rubroviridisשושנייםלוידיה אדמדמת220

 63.2VUScrophularia macrophyllaלועניתייםעלים-לוענית גדולת221

 84.2ENScrophularia hierochuntinaלועניתייםלוענית יריחו222

 73.7VUPlantago arenariaלחכייםלחך הודי223

 63.2VULisaea strigosaסוככייםליסאה סורית224
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94.7ENIpomoea sagittataחבלבלייםלפופית החיצים225

Ophioglossum polyphyllumמוגן84.2ENהאפעה-לשוןאפעה מצרית-לשון226

Ophioglossum lusitanicumמוגן84.2ENהאפעה-לשוןאפעה קטנה-לשון227

 63.2VUAnchusa ovataזיפנייםפר מזרחית-לשון228

 126.3CRHormuzakia negevensisזיפנייםפר נגבית-לשון229

 73.7VUChrozophora plicataחלבלובייםלשישית מקומטת230

 63.2VUGlossonema boveanumאסקלפייםלשנן בובה231

XXEXHypecoum aegyptiacumעשננייםמגלית מצרית232

73.7VUOgastemma pusillumזיפנייםמגסטומה זעירה233

 XXEXLudwigia palustrisהלילה-נרמדד הביצות234

Moringa peregrinaמוגן63.2VUמורינגייםמורינגה רותמית235

 115.8CRMosheovia galilaeaלועניתייםמושיובית הגליל236

63.2VUPentatropis nivalisאסקלפייםמחומש לולייני237

 73.7VUEnarthrocarpus arcuatusמצליביםמחרוזת קשתית238

63.2VUMyagrum perfoliatumמצליביםמיאגרון אזון239

 XXEXHydrocharis morsus-ranaeמימונייםמימון הצפרדעים240

 Platanthera holmboeiמוגן63.2VUסחלבייםמירונית סרגלית241

 Michauxia campanuloidesמוגן63.2VUפעמוניתייםמישויה פעמונית242

 63.2VUCladium mariscusגומאייםמכבד הביצות243

73.7VUCorchorus trilocularisטליתייםמלוכיה משולשת244

73.7VUSalsola sodaסלקייםמלחית הבורית245

 73.7VUStipagrostis drariiדגנייםמלענן דראר246

 63.2VULallemantia ibericaשפתנייםמניפנית גרוזית247

63.2VUMoenchia erectaציפורנייםמנכיה עדינה248

73.7VUMatthiola arabicaמצליביםמנתור ערבי249

84.2ENScandix palaestinaסוככייםישראלי-מסרק ארץ250

94.7ENScandix australisסוככייםמסרק דרומי251

 63.2VUScandix stellataסוככייםמסרק כוכבי252

115.8CRScandix blepharicarpaסוככייםמסרק ריסני253

 XXEXLeptadenia pyrotechnicaאסקלפייםעשן מדברי-מעלה254

94.7ENErodium subintegrifoliumגרנייםחסידה תמים-מקור255

 Maerua crassifoliaמוגן94.7ENצלפייםעלים-מרואה עבת256

84.2ENSalvia sclareaשפתנייםמרווה מרושתת257

Salvia multicaulisמוגן126.3EXשפתנייםגביע-מרווה רחבת258

73.7VUSalvia ceratophyllaשפתנייםמרווה שסועה259

 XXEXSalvia bracteataשפתנייםמרוות החפים260

 105.3CRSalvia eigiiשפתנייםמרוות אייג261

 126.3CRSalvia rubifoliaשפתנייםמרוות הפטל262

 73.7VUMaresia nanaמצליביםמרסיה זעירה263

 Marsilea minutaמוגןXXEXמרסילייםמרסיליה זעירה264

 84.2ENGlyceria notataדגנייםמתקה טובענית265

 XXEXUtricularia australisנאדידייםנאדיד המים266

 63.2VUPotamogeton crispusנהרוניתייםנהרונית מסולסלת267

XXEXPotamogeton lucensנהרוניתייםנהרונית שקופה268

Nuphar luteaמוגן94.7ENנופרייםנופר צהוב269

XXEXRanunculus ophioglossifoliusנוריתייםנורית הביצות270

Ranunculus sphaerospermusמוגן63.2VUנוריתייםנורית כדורית271

 84.2ENRanunculus trichophyllusנוריתייםנורית נימית272

 Ranunculus constantinopolitanusמוגן63.2VUנוריתייםנורית קושטא273

136.8CRAlthaea officinalisחלמיתייםנטופית רפואית274

84.2ENIndigofera articulataפרפרנייםניל מכסיף275

 Nymphaea albaמוגןXXEXנופרייםנימפאה לבנה276

 Nymphaea caeruleaמוגן115.8CRנופרייםנימפאה תכולה277

63.2VUMentha aquaticaשפתנייםנענת המים278

63.2VUCardopatium corymbosumמורכביםנעצוצית סבוכה279

 105.3CROrnithogalum nutansשושנייםחלב הרודיאני-נץ280
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 94.7ENOrnithogalum fuscescensשושנייםחלב חום-נץ281

 84.2ENOrnithogalum platyphyllumשושנייםעלים-חלב שטוח-נץ282

.Narcissus serotinusמוגן84.2ENנרקיסייםנרקיס סתווי283

 XXEXHalocnemum strobilaceumסלקייםסווד אצטרובלי284

 73.7VUOnosma giganteaזיפנייםסומקן ענקי285

Orchis laxifloraמוגן94.7ENסחלבייםסחלב הביצות286

 Orchis israeliticaמוגן73.7VUסחלבייםסחלב מצויר287

 Orchis punctulataמוגן63.2VUסחלבייםסחלב נקוד288

 Orchis syriacaמוגן84.2ENסחלבייםסחלב סורי289

 Orchis coriophoraמוגן84.2ENסחלבייםסחלב ריחני290

 73.7VUViola occultaסיגלייםסיגל עטוי291

 63.2VUViola pentadactylaסיגלייםסיגל תמים292

 94.7ENDalbergia sissoפרפרנייםסיסם הודי293

 63.2VUCatapodium marinumדגנייםסיסן זוני294

73.7VUTrachomitum venetumהרדופייםכלב מזרחי-סם295

 84.2ENJuncus articulatusסמרייםסמר הפרקים296

 XXEXJuncus sphaerocarpusסמרייםסמר ענף297

Hydrocotyle vulgarisמוגןXXEXסוככייםספלילה טבורית298

 73.7VUCatabrosa aquaticaדגנייםספת המים299

 73.7VUUrtica kioviensisסרפדייםסרפד החולה300

 63.2ENColchicum ramonensisשושנייםסתוונית הרמון301

 Colchicum feinbruniaeמוגן84.2ENשושנייםסתוונית התשבץ302

Colchicum szovtsiiמוגן84.2ENשושנייםעלים-סתוונית קצרת303

Limonium gallilaeumמוגן84.2ENעופריתייםעדעד הגליל304

 Crataegus monogynaמוגן63.2VUורדייםגלעיני-עוזרר חד305

 84.2ENCrypsis acuminataדגנייםעטיינית ארוכה306

 94.7ENCrypsis minuartioidesדגנייםעטיינית מגובבת307

63.2VUAsphodelus viscidulusשושנייםעירית דביקה308

73.7VUAsphodelus refractusשושנייםעירית נטויה309

 73.7VUOrobanche palaestinaעלקתייםישראלית-עלקת ארץ310

 63.2VUOrobanche schultziiעלקתייםעלקת שולץ311

 73.7VUCentaurium maritimumערבזייםערבז החוף312

 63.2VUEpilobium parviflorumהלילה-נרפרחים-ערברבה קטנת313

 73.7VUJuniperus oxycedrusברושייםערער ארזי314

 Cordia sinensisמוגן84.2ENזיפנייםערף המדבר315

 94.7ENRubia tinctorumפואתייםפואת הצבעים316

 73.7VUHueblia calycinaלועניתייםפומה פרסית317

 63.2VUHaplophyllum pooreiפיגמייםפיגמית פור318

 Ficus palmataמוגן84.2CRתותייםשקמה-פיקוס בת319

 94.7ENCampanulaפעמוניתייםפעמונית הדורה320

 73.7VUCampanula sidoniensisפעמוניתייםפעמונית צידונית321

.XXEXBunium ferulaceumסוככייםפקעון הכלך322

 73.7VUPapaver decaisneiפרגייםפרג סיני323

 126.3CRHypericum tetrapterumפרעייםפרע מחודד324

63.2VUHypericum perforatumפרעייםפרע מנוקב325

105.3CRHypericum hircinumפרעייםפרע ריחני326

 73.7ENPulicaria inuloidesמורכביםפרעושית טיונית327

73.7VULinum trigynumפשתייםפשתה משולשת328

94.7ENLinaria triphyllaלועניתייםפשתנית משולשת329

 63.2VULinaria simplexלועניתייםפרחים-פשתנית קטנת330

 94.7ENLinaria pelisserianaלועניתייםפשתנית ריסנית331

 105.3CRLinum maritimumפשתייםפשתת החוף332

73.7VUSedum palaestinumטבוריתייםישראלית-צורית ארץ333

105.3CRSyringodium isoetifoliumחוטייםצינורית גלילנית334

 XXEXDianthus cyriציפורנייםציפורן החודים335

 105.3CRSilene macrodontaציפורנייםשיניים-ציפורנית גדולת336
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 73.7VUSilene sedoidesציפורנייםציפורנית זעירה337

 63.2VUSilene oxyodontaציפורנייםשיניים-ציפורנית חדת338

84.2ENSilene modestaציפורנייםציפורנית חופית339

 73.7VUSilene physalodesציפורנייםציפורנית מצוייצת340

 136.8CRSilene papillosaציפורנייםציפורנית שרונית341

 63.2VUEnneapogon persicusדגנייםציצן פרסי342

 63.2VUEnneapogon desvauxiiדגנייםציצן קצר343

 63.2VUCrucianella maritimaמצליביםצלבית החוף344

63.2VUBupleurum brevicauleסוככייםשור אשונה-צלע345

 84.2ENBupleurum orientaleסוככייםשור דקיקה-צלע346

 Gonocytisus pterocladusמוגן63.2VUפרפרנייםצלען הגליל347

 Capparis deciduaמוגןXXEXצלפייםצלף רותמי348

 94.7CRSatureja thymbrifoliaשפתנייםצתרה מדברית349

 63.2VUAstragalus trimestrisפרפרנייםקדד אפיל350

 63.2VUAstragalus sparsusפרפרנייםקדד דליל351

 126.3CRAstragalus oocephalusפרפרנייםקדד הקרקפות352

 94.7ENAstragalus fruticosusפרפרנייםקדד לביד353

 63.2VUAstragalus cretaceusפרפרנייםקדד נאה354

 63.2VUAstragalus sieberiפרפרנייםקדד סיבר355

 84.2ENAstragalus brachystachysפרפרנייםשיבולת-קדד קצר356

 73.7VUCutandia maritimaדגנייםקוטנדיה חופית357

 63.2VUCirsium gaillardotiiמורכביםקוצן גיירדו358

 105.3CRCirsium alatumמורכביםקוצן מכונף359

73.7VUAnthemis philisteaמורכביםקחוון פלישתי360

 94.7ENAnthemis parvifoliaמורכביםעלים-קחוון קטן361

 147.4CRAnthemis brachycarpaמורכביםפירות-קחוון קצר362

63.2VUAnthemis hyalinaמורכביםקחוון שקוף363

73.7VUTolpis barbataמורכביםקיטה סוככנית364

 115.8CRCarlina racemosaמורכביםקיצנית אשכולית365

 105.3CRCucumis acidusדלועייםקישוא משולש366

XXEXScutellaria galericulataשפתנייםקערורית הביצה367

 63.2VUChorispora purpurascensמצליביםיעל סורית-קרן368

 63.2ENCeratophyllum submersumקרננייםקרנן טבול369

 94.7ENRomulea columnaeאירוסייםרומוליאה זעירה370

.63.2ENRuppia maritima Lנהרוניתייםרופיית הים371

 XXEXRorippa amphibiaמצליביםרוריפה טובענית372

 Rheum palaestinumמוגן94.7ENארכוביתייםריבס המדבר373

 84.2ENReseda globulosaרכפתייםרכפה כרסנית374

 73.7VUZingeria biebersteinianaדגנייםרפרפון עדין375

Himantoglossum caprinumמוגן63.2VUסחלבייםרצועית הגליל376

 Cyclamen coumמוגן63.2VUרקפתייםרקפת יוונית377

 73.7VUCometes abyssinicaציפורנייםשביט אתיופי378

XXEXOnonis variegataפרפרנייםשברק ססגוני379

. 63.2VUAllium negevenseשושנייםשום דרומי380

 63.2VUAllium schubertiiשושנייםשום הגלגל381

  Allium asclepiadeumמוגן73.7VUשושנייםשום הגליל382

 84.2ENAllium papillareשושנייםשום הפטמות383

 63.2VUAllium albotunicatumשושנייםקליפות-שום לבן384

 73.7VUAllium sinaiticumשושנייםשום סיני385

 73.7VUAllium tardiflorumשושנייםשום סתווי386

 105.3CRAllium kollmannianumשושנייםשום קולמן387

.Lilium candidumמוגן63.2VUשושנייםשושן צחור388

 73.7VUAnthephora laevisדגנייםשחורן חלק389

 63.2VULepidium latifoliumמצליביםשחליים גבוהים390

 63.2VULepidium aucheriמצליביםשחליים שרועים391

 84.2ENAvena claudaדגנייםגלומות-שועל שונת-שיבולת392
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 Ziziphus nummulariaמוגן84.2ENאשחרייםשיזף שעיר393

 63.2VUPhlomis pungensשפתנייםשלהבית הגלגל394

 XXEXPhlomis syriacaשפתנייםשלהבית סורית395

 84.2ENPhlomis chrysophyllaשפתנייםעלים-שלהבית צהובת396

 105.3CRTripodion vulnerariaפרפרנייםשלחופן עטוי397

 73.7VUXolantha guttataלוטמייםשמשונית הטיפין398

 63.2VUHeterocaryum subsessileזיפנייםשניין קטן399

 Amygdalus arabicaמוגן84.2ENורדייםשקד ערבי400

 73.7VUEphedra alataשרביטנייםשרביטן מכונף401

 73.7VUCorrigiola palaestinaציפורנייםישראלית-שרוכנית ארץ402

73.7VUCorrigiola litoralisציפורנייםשרוכנית החוף403

 84.2ENSarcocornia perennisסלקייםשנתי-שרשר רב404

 84.2ENLupinus luteusפרפרנייםתורמוס צהוב405

 XXEXArabidopsis pumilaמצליביםתודרנית קטנה406

73.7VUTriplachne nitensדגנייםחוד מבריק-תלת407

63.2VUAristida sieberianaדגנייםמלען ארוך-תלת408

 84.2ENTrifolium billardieriפרפרנייםתלתן דגול409

 73.7VUTrifolium israeliticumפרפרנייםתלתן ישראלי410

XXEXTrifolium filiformeפרפרנייםתלתן נימי411

 73.7VUTrifolium salmoneumפרפרנייםתלתן סלמוני412

 73.7VUTrifolium angustifoliumפרפרנייםעלים-תלתן צר413
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