
 
 

 

 רשימת מינים, 42-6-4102ם  "השתלמות רת
 הגר לשנר: רשמה

 
 עינות פאחם

 נחל ולח דרך עפר ושולי הדרך 
 אגמון ימי אלון התבור 
 אספרגולריה אדומה אלמוות הכסף 
 אפרורית מצויה אמיתה גדולה 
 עלים-בוצין שונה ארכובית הצפורים 
 בירוניקת המים ארכובית שבטבטית 
 אפר מצוי-בן בלוטה גלונית 
 בצעוני מצוי ברקן סורי 
 גומא ארוך גדילן מצוי 
 גרגיר הנחלים גזיר מזיק 
 דמסון כוכבני גזר הגינה זן קיפח 
 ורבנה שרועה קרניים כרמלי-דל 
 שועל ארוך-זנב דרדר מצוי 
 חומעה מגובת ורבנה שרועה 
 חפורית הפקעים זון אשון 
 חרצית השדות חוח עקוד 
 טופח חכלילי חוחן בלנש 
 טיון דביק חומעה יפה 
 צפרדע לחכית-כף חלמית מצויה 
 לוטוס הביצות חסה רתמית 
 עלים-לוטוס צר חסת המצפן 
 לחך אזמלני חרחבינה מכחילה 
 לכיד הנחלים יבלית מצויה 
 לכיד קוצני ירבוז לבן 
 נהרונית צפה אווז מבאישה-כף 
 נענה משובלת לחך מצוי 
 נענת הכדורים לפתית מצויה 
 עלים-סוף צר לשישית הצבעים 
 סיסנית הביצות מפריק נפוח 
 סיסנית הגינות מררית הגליל 
 סמר מחוייץ נירית הקמה 
 עבדקן הדורים עוןלש מצוי 
 עבדקן מצוי עקרב שרוע-עוקץ 
 מים זעירה-עדשת עטיינית קצרה 
 עטיינית קצרה פרעושית ערבית 
 ערברבה מרובעת צפורן ענף 
 ערברבה שעירה קורטם מכחיל 
 פטל קדוש קיטה רתמית 
 פלגית שיחנית קיצנית צמרנית 
 טורי-פספלון דו קפודן בלנש 
 קרנן טבוע שועל  מתפרקת-שבולת 
 רגלת הגינה שועל נפוצה-שבולת 
 שחליים דוקרניים שברק קוצני 
 אברהם מצוי-שיח שעורה מכחילה 
 



 
 

 

 שנית גדולה שעורת הבולבוסים
 שנית מתפתלת שעורת העכבר 
 עלים-שנית קטנת תלתן הארגמן 
 שיניים-שנית שוות תלתן חקלאי 
 שעורת הבולבוסים עכנאי נאה 
 

   

 מאגר בנטל ובריכת בנטל   

 שולי דרך ושדה
שלולית ושוליים 

 בריכה מתייבשים

 עלה משובל-אלף אגמון ימי אלון מצוי

 אשל זרעים-אלטין עקום ארכובית הצפורים

 חוטית הביצות עלה משובל-אלף ארכובית ורודה

 אנטינורית האיים ארכובית שטבטית
נהרונית ברכטולד 

 (קרומית)

 סוף מצוי אשל עלים-בקיה צרת

 עדשת מים זעירה בצעוני מצוי ברומית קצרת שבולית

 ערבה מחודדת שבולית[ברומית קצרת גודיניה שבירה

 טורי-פספלון דו דמסון כוכבני גזר הגינה זן קיפח

 קרנן טבוע לחך אזמלני גפן היין

 לכיד הנחלים קרניים כרמלי-דל
 עלים-נורית עגולת דרבנית סגולה 
 עבדקן מצוי דרדר מצוי 
 לבנה/ערבה מחודדת דרדר מצוי 
 ערברבה מרובעת ורד הכלב 
 טורי-פספלון דו תיש צהוב-זקן 
 פרעושית ערבית כנפה חרוקה 
 שיניים-שנית שוות לחך אזמלני 
 מלענת ארוכת מלענים 

 עוזרר אדום  
 שרוע-עקרב-עוקץ  
 עכובית הגלגל  
 עכנאי מגובב  
 עכנאי נאה  
 פרג מוארך  
 פרע מסולסל  
 ציבורת ההרים  
 שור זקופה-צלע  
 צנינה קוצנית  
 צפורן ענף  
 קוצן קפח  
 קחוון הצבעים  
 קיפודן גיירדו  
 קרדריה מצויה  
 רוש עקוד  
 שועל מתפרקת-שבולת  
 שועל נפוצה-שבולת  
 שבק קוצני  
 שומרר בואסייה  
  



 
 

 

 עלים-שלטית צרת
 שעורה נימית  
 שעורת התבור  
 שעורת התבור  
 תולענית מדוקרנת  
 תלתן הארגמן  
  

   

 תל דן   
 השביל הראשי של השמורה  

 אבפטוריון הביצות 
 אברנית הנשר  
 אחילוטוס זקוף  
 אלה אטלנטית  
 אלה ארצישראלית  
 עלים-אשחר רחב  
 בוצין הגליל  
 גזיר מזיק  
 גפן היין  
 דבקת הנחלים  
 דולב מזרחי  
 הדס מצוי  
 הרדוף הנחלים  
 ורד צידוני  
 חבלבלן המשוכות  
 חנק מחודד  
 טמוס  
 כוכבן נאכל  
 זאב אירופית-כף  
 כריך החורש  
 כריך חד  
 כריך שחום  
 לבנה רפואי  
 עלים-לוענית גדולת  
 מילה  
 מליסה רפואית  
 מעוג מנוקד  
 נשרן צפוף  
 ספלול ססגוני  
 עבקנה שכיח  
 ער אציל  
 ערבה מחודדת  
 ערברבה שעירה  
 פטל קדוש  
 פיקוס התאנה  
 פעמונית משוננת  
 פרע ריחני  
 קוצן גיירדו  
  



 
 

 

 קיסוסית קוצנית
 קפודן גירדו  
 שמיר קוצני  
 שולמית מצויות-שערות  
 שרכית הביצה  
 "(דן"זן )שרעול שרוע   
 תות לבן  
  

   

 אגמון החולה   
שולי אגמון ותעלות  

 גן בוטני מים
 אברנית הנשר אסתר מרצעני 
 אגמון האגם ארכובית הצפורים 
 אגמון החוף ברומית גדולה 
 איריס ענף גדילן מצוי 
 אספרג ארצישראלי גומא ריחני 
 ארכובית הכתמים צובא-דורת ארם 
 ארכובית מחודדת זאב אירופית-כף 
 ארכובית צמירה לחך אזמלני 
 אשבל נאה מדד זוחל 
 אשל ניידה קטנה 
 בוציץ סוככני סוף מצוי 
 ביצן מכסיף ספלילה מצויה 
 בירוניקת החלה ערברבה שעירה 
 בצעוני מצוי טורי-פספלון דו 
 גומא ארוך פרעושית ערבית 
 גומא הירקון קוצן פשוט 
 גומא הפפירוס קייצת קנדית 
 גומא הפקעים קנה מצוי 
 געדת הביצות שועל מתפרקת-שבולת 
 דוחנית התרנגולים שעורה נימית 
 

 
 דולב מזרחי

 

 
 צובא-דורת ארם

 

 
 ורד צידוני

 

 
 חלביב יווני

 

 
 חמשן זוחל

 

 
 חנק מחודד

 

 
 כדורן ענף

 

 
 זאב אירופית-כף

 

 
 צפרדע דגנית-כף

 

 
 צפרדע לחכית-כף

 

 
 לחך גדול

 

 
 ליפיה זוחלת

 

 
 מדד זוחל

 

 
 מילה

 

 
 מכבד הביצות

 

 
 מליסה רפואית

 



 
 

 

 
 מרסילאה זוחלת

 

 
 נהרונית צפה

 

 
 נופר צהוב

 

 
 נורית ארסית

 

 
 נימפיאה לבנה

 

 
 נענה משובלת

 

 
 נענת המים

 

 
 סוף מצוי

 

 
 עלים-סוף צר

 

 
 עלים-סוף רחב

 

 
 סמר מחוייץ

 

 
 ספלילה מצויה

 

 
 עבקנה שכיח

 

 
 עדשת מים זעירה

 

 
 ערבה לבנה

 

 
 פשטה שרועה

 

 
 קרנן טבוע

 

 
 שנית גדולה

  


