
 

 

 

 51.2.4.51השתלמות כלנית בגליל העליון 

 מנחל אביב חים מצרשימת 
 

 אגורה מדברית

 גדי צהובה-אוזן

 אורן ירושלים

 אזוב מצוי

 אזנב מצוי

 איטן מרצעני

 איסטיס מצוי

 ישראלית -אלה ארץ

 אלון מצוי

 אליסון מצוי

 אספסת גלגלית

 אספסת הכתרים

 אספסת מגובששת

 אספסת מצויה

 אספסת מקומטת

 אספסת קטנה

 ארביס אביבי

 אריסימון תמים

 ארנריה מצויה

 אשבל מעורק 

 ישראלי-אשחר ארץ

 ישראלי-בולבוסן ארץ

 בוצין לקוי

 בוצין מזרחי

 שיבולים-חיטה דל-בן

 אנפין-חיטה רב-בן

 בקבוקון מקומט

 ישראלית-בקיה ארץ

 בקית הגליל

 בקית המשי

 ישראלי-עשנן ארץ-בר

 ברומית אזמלנית

 ברומית המטאטא

 שועל-ברומית זנב

 ברומית מאוגדת

 ברומית ספרדית

 ברומית עקרה

 ברוניקה לבנה

 ברקן סורי

 גביעון אשון

 גדילן מצוי

 גזיר דקיק

 עלים-גזיר צר

 גזר מצוי

 גלונית הסלעים

 גלונית מצויה

 געדה מצויה

 גרניון הארגמן

 גרניון נוצץ

 גרניון עגול

 גרניון רך

 דבקה זיפנית

 דבקת יהודה

 דגנין מצוי

 קרניים כרמלי-דל

 נחש סורית-דלעת

 דנדנה רפואית

 דרדר מצוי

  דרדר נאה

 הרדופנין סורי

 הררית שעירה

 ולריינית עטורה

 ורוניקה לבנה

 זוטא צפופה

 זון אשון

 זכריני מסועף

 זמזומית מציה

 כלב מצוי-זנב

 עקרב שיכני-זנב

 שועל מצוי-זנב

 זעזועית גדולה

 סב מצוי-זקן

 זקניים משובלים

 זקנן שעיר

 חבלב השיח

 ישראלי-חבלבל ארץ

 חגווית שעירה

 שפה מצוי-חד

 חוטמית זיפנית

 חורשף מצויץ

 חטוטרן מצוי

 חיטת הבר

 חלבלוב מגובשש

 חלבלוב מצוי

 חלבלוב מקרין

 חלבלוב משונשן

 פרחים-חסה כחולת

 חצב מצוי

 חרחבינה מגובבת

 טבורית נטויה

 טופח ירושלים

 טופח מצוי

 טופח ריסני

 טרשנית שרועה

 כוכבית מצויה

 כוכבן מצוי 

 כותלית יהודה

 כותלית פורטוגלית

 כליינית מצויה

 כלך מרוקני

 כלנית מצויה

 כמנון כרתי

 כרבה ספרדית

 כרבולת מצויה

 כתרון כרתי

 לועית קטנה

 לוענית מצויה

 ישראלי -לוף ארץ

 לחך בלוטי

 לחך כרתי

 לפתית מצויה

 כלב כרתית-לשון

 מלעניאל מצוי

 מלקולמיה הררית

 מסוריים מצויים

 מסרק מזרחי

 מעוג מנוקד

 מציץ סורי

 מצלתיים מצויים

 חסידה גדול-מקור

 חסידה חלמיתי-מקור

 מרגנית השדה כחולה

 מרוות יהודה

 מרור הגינות

 מרור עדין

 מרקולית מצויה

 מררית הגליל

 משקפיים מצויים

 נורית אסיה

 נורית המלל

 נזמית לופתת

 נימית ממולענת

 ישראלית-ניסנית ארץ

 קרנית-ניסנית דו

 ניסנית זיפנית

 ניסנית ירושלים

 נפית כפופה

 נשרן שעיר

 סביון אביבי

 סגולית חרמשית

 סומקן מעוצה

 ישראלי-סינפיטון ארץ

 סיסן אשון

 סיסנית הבולבוסין

 סירה קוצנית

 סלסילה מצויה

 סקליגריה כרתית



 

 

 

 עוזרר קוצני

 עולש מצוי

 עוקצר מצוי

 עיריוני צהוב

 עירית גדולה

 עלקת אזוביונית

 עשנן רפואי

 פואה מצויה

 פטל קדוש

 פעמונית זיפנית

 פעמונית קטנה

 פעמונית קיפחת 

 פרג סורי

 תרמילים-פרסה דלת

 פרסיון גדול

 פשתה אשונה

 פשתה מצויה

 פשתה מצויה

 פשתה שעירה

 פשתת המכבד

 צורית אדומה

 צורית חיוורת

 ציבורת ההרים

 ציפורן נקוד

 ציפורנית דמשקאית

 ציפורנית כרסנית

 ציפורנית מגוונת

 ציפורנית מצרית

 עוקץ-ציפורנית עבת

 שיבולת-צלבית ארוכת

 צללית אשונה

 צללית הכלאים

 צלף קוצני

 צמרנית הסלעים

 צנון משתלשל

 קדד האנקולים

 קוציץ סורי

 ישראלי-קחוון ארץ

 קידה שעירה

 קיפודית הקרקפת

 קיפודן גייארדו

 קיפודן מצוי

 עלים-קיצנית צפופת

 קערורית סגולה

 קצח ריסני

 קרדה דרומית

 קרדה מכסיפה

 פרי מצוי-רב

 רקפת מצויה

 שברק דביק

 שום האבקנים

 שום הרשת

 שום משולש

 שומר פשוט

 שושנתית הלבנון

 שועל מתפרקת-שיבולת

 שועל נפוצה-שיבולת

 שכרון זהוב

 שלמון יפואי

 שמשון מצוי

 שעורת הבולבוסין

 שעורת העכבר

 שעורת התבור

 שערור שעיר

 שפרירה קשקשנית

 שרביטן מצוי

 שרכרך ריחני

 שרעול שעיר

 י-תגית א

 תגית מצויה

 תלתן בואסיה

 תלתן דוקרני

 תלתן הארגמן

 תלתן הכדורים

 תלתן הכפתורים

 תלתן הפוך

 תלתן הקצף

 תלתן ווילוב

 תלתן חקלאי

 תלתן כוכבני

 תלתן מאדים

 תלתן תריסני

 תריסנית מלומה

 
 

 


