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2982דגנייםTRUEAira elegantissimaאאירה נימית

756ורדייםTRUEAgrimonia eupatoriaEXאבגר צהוב

1873שפתנייםTRUEZiziphora clinopodioidesאבובית החרטומים

1871שפתנייםTRUEZiziphora capitataאבובית מקורקפת

1872שפתנייםTRUEZiziphora tenuiorCRאבובית עדינה

1333חלמיתייםTRUEAbutilon indicumVUאבוטילון הודי

1330חלמיתייםTRUEAbutilon fruticosumאבוטילון השיח

1331חלמיתייםFALSEAbutilon pannosumאבוטילון לביד

1332חלמיתייםTRUEAbutilon hirtumNTאבוטילון קהה

1334חלמיתייםTRUEAbutilon theophrastiiאבוטילון תאופרסטוס

2201דלועייםTRUECitrullus colocynthisאבטיח הפקועה

1189ימלוחייםTRUETetradiclis tenellaNTארבע מלוח-אבי

627מצליביםאביבית גדולהFALSEErophila praecoxאביבית בינונית

628מצליביםTRUEErophila minimaאביבית זעירה

1825קוציצייםFALSEAvicennia marinaאביצניה ימית

2161יערתייםFALSEAbelia grandifloraפרחים-אבליה גדולת

8אברתייםTRUEPteris vittataCRעלים-אברה ארוכת

692מצליביםFALSECordylocarpus muricatusאבריים מגובששים

10חשפוניתייםTRUEPteridium aquilinumCRאברנית הנשר

3249אגבייםFALSEAgave americanaאגבה אמריקאית

FALSEJuglans regiatduzhho47אגוז המלך

1522סוככייםTRUEMalabaila secaculאגורה מדברית

3160גומאייםTRUESchoenoplectus lacustrisאגמון האגם

3161גומאייםTRUESchoenoplectus litoralisאגמון החוף

3163גומאייםאגמונית TRUEScirpoides holoschoenusאגמון הכדורים

3164גומאייםTRUEIsolepis setaceaאגמון זעיר

3162גומאייםTRUEBolboschoenus glaucusאגמון ימי

3158גומאייםTRUEIsolepis cernuaאגמון נטוי

3159גומאייםTRUESchoenoplectiella supinaCRאגמון שרוע

3152לופייםVUהמים -עדשתTRUESpirodela polyrhizaשורשים-אגמית רבת

764ורדייםTRUEPyrus syriacaאגס סורי

156ציפורנייםFALSEAgrostemma brachylobaאגרוסטמה עדינה

155ציפורנייםTRUEAgrostemma githagoENאגרוסטמת השדות

2870דגנייםקוטנדיה TRUEDesmazeria philistaeaאדמדמית פלשתית

470אדמוניתייםTRUEPaeonia masculaENאדמונית החורש

1313ספינדייםTRUEAcer obtusifoliumאדר סורי

TRUEAcer hermoneumעלים-אדר קטן
, אדר חרמוני

-אדר קטן
1314ספינדיים

145חייעדייםTRUEMesembryanthemum NTאהל הגבישים

150חייעדייםTRUEOpophytum forsskaliiאהל מגושם

146חייעדיים TRUEMesembryanthemumאהל מצוי

TRUEAaronsohnia factorovskyiאהרונסוניית פקטורי

אהרונסוניה 

, פקטורובסקי

אהרונסוניה 

2344מורכבים

1308אלתייםTRUERhus coriariaאוג הבורסקאים

1310אלתייםTRUESearsia pentaphyllaCRאוג מחומש



1309אלתייםTRUESearsia tripartitaאוג קוצני

1914שפתנייםאודנת קייזרFALSEOtostegia schimperiאודנה מדברית

1915שפתנייםFALSEOtostegia fruticosaאודנה שיחנית

1916שפתנייםFALSEOtostegia kaiseriאודנת קייזר

2473מורכביםהגדי -אזןTRUECatananche luteaגדי צהובה-אוזן

2340מורכביםVUאוזנן משולשTRUEChlamydophora tridentataאוזנן משולשן

340ירבוזייםTRUESuaeda veraNTאוכם אמיתי

343ירבוזייםEN, י-אוכם אTRUESuaeda palaestinaישראלי-אוכם ארץ

347ירבוזייםFALSESuaeda hortensisאוכם הגינות

344ירבוזייםTRUESuaeda monoicaVUביתי-אוכם חד

345ירבוזייםTRUESuaeda splendensVUאוכם חופי

339ירבוזייםTRUESuaeda asphalticaאוכם מדברי

346ירבוזייםטריון מעניבTRUESuaeda aegyptiacaאוכם מצרי

341ירבוזייםTRUESuaeda fruticosaאוכם שיחני

342ירבוזייםTRUESuaeda vermiculataVUאוכם תולעני

TRUEOldenlandia capensisאולדנית הכף
אולדנלנדית 

, הכף
EN1677פואתיים

1679פואתייםFALSEOldenlandia corymbosaאולדנית ענפה

49מישייםבוקיצהFALSEUlmus parvifoliaעלים-אולמוס קטן

48מישייםבוקיצה סווניתTRUEאולמוס שעיר

1572סוככייםFALSEOpopanax hispidusאופופנקס שעיר

3127דגנייםארזית זקופהTRUEEhrharta erectaאורזית זקופה

25אורניים, אורן הסלעFALSEPinus pineaאורן הצנובר

24אורנייםTRUEPinus halepensisאורן ירושלים

27אורנייםFALSEPinus canariensisאורן קנרי

26אורנייםאורן ברוטיהTRUEPinus brutiaאורן קפריסאי

3254אזדרכתייםאיזדרכת TRUEMelia azedarachאזדרכת מצויה

1861שפתנייםTRUEOriganum syriacumאזוב מצוי

1862שפתניים FALSEOriganum syriacumאזוב מצוי סיני

1846שפתנייםTRUELavandula stoechasENאזוביון דגול

1848שפתנייםTRUELavandula coronopifoliaאזוביון מדברי

1849שפתנייםFALSELavandula dentataאזוביון משונן

1850שפתנייםלבנדרFALSELavandula angustifoliaאזוביון רפואי

1847שפתנייםTRUELavandula pubescensאזוביון שעיר

1858שפתנייםTRUEOriganum dayiאזובית המדבר

1865שפתנייםFALSEOriganum jordanicumאזובית ירדן

1860שפתנייםFALSEOriganum isthmicumאזובית סיני

1863שפתנייםFALSEOriganum punonenyeאזובית פונון

1864שפתניים, אזובית פונוןFALSEOriganum petraeumאזובית פטרה

1859שפתנייםTRUEOriganum ramonenseVUאזובית רמון

3256אזולייםאזולה שרכניתTRUEAzolla filiculoidesאזולה שרכית

2510מורכביםTRUEUrospermum picroidesאזנב מצוי

1624אסקלפייםCRחרגל -אחיTRUEOxystelma esculentumחרגל אפריקני-אחי

3300נרקיסייםTRUENothoscordum inodorumשום מצוי-אחי

3173גומאייםגומא -אחיTRUESchoenus nigricansאחיגומא משחיר

1534סוככייםTRUEOrlaya daucoidesאחיגזר ההרים

937פרפרנייםTRUEDorycnium rectumאחילוטוס זקוף

938פרפרנייםTRUEDorycnium hirsutumEXאחילוטוס שעיר

3138לופייםTRUEBiarum pyramiאחילוף הגליל



3142לופייםTRUEBiarum auraniticumVUאחילוף החורן

3143לופייםTRUEBiarum negevensisאחילוף הנגב

3141לופייםTRUEBiarum olivieriENאחילוף זעיר

3140לופייםTRUEBiarum angustatumעלים-אחילוף צר

3139לופייםאחילוף הלבנוןTRUEBiarum boveiאחילוף קטן

833פרפרנייםTRUESpartium junceumאחירותם החורש

3303שבת זהובFALSEPeucedanum chryseumאחישבת זהוב

1513סוככייםאחישבת דל TRUEPeucedanumאחישבת מדולדל

1512סוככייםTRUEPeucedanum junceumאחישבת ענף

1985סולנייםFALSELycium petraeumאטד אדומי

1981סולנייםTRUELycium europaeumאטד אירופי

1986סולנייםFALSELycium barbarumאטד ברברום

1982סולנייםTRUELycium schweinfurthiiאטד החוף

1983סולנייםTRUELycium shawiiאטד ערבי

1984סולנייםTRUELycium depressumפרחים-אטד רב

3002דגנייםTRUEPhleum montanumאיטן ההרים

3003דגנייםTRUEPhleum exaratumאיטן החולות

3004דגנייםאיטן החרמוןTRUEPhleum pratenseאיטן המפרקים

3001דגנייםTRUEPhleum subulatumאיטן מרצעני

3260פוטדריאצאהיקינתון המיםTRUEEichhornia crassipesרגל-איכהורניה עבת

3251סימרובייםאילנתוס TRUEAilanthus altissimaאילנתה בלוטית

386ירבוזייםאיינדיה TRUEEinadia nutansאינדיה נטויה

556מצליביםFALSESameraria armenaאיסטיס ארמני

555מצליביםTRUEIsatis lusitanicaאיסטיס מצוי

554מצליביםTRUEIsatis microcarpaפרי-איסטיס קטן

1630אסקלפייםTRUEVincetoxicum dionysienseפרחים-איסם קטן

706מצליביםFALSEEuclidium syriacumאיקלידון סורי

2787איריסייםאירוס אדומיFALSEIris edomensisאיריס אדומי

2795איריסייםאירוס אושהFALSEIris aucheriאיריס אושה

2790איריסיים-אירוס ארםTRUEIris mesopotamicaנהריים-איריס ארם

TRUEIris palaestinaישראלי-איריס ארץ

-אירוס ארץ

, ישראלי

, י-איריס א

2775אירוסיים

2797איריסייםאירוס בצרהFALSEIris bostrensisאיריס בצרה

2782איריסייםCRאירוס TRUEIris atropurpureaאיריס הארגמן

2778איריסייםCRאירוס הביצותTRUEIris grant-duffiiאיריס הביצות

2781איריסייםVUאירוס הגלבועTRUEIris hayneiאיריס הגלבוע

2784איריסייםENאיריס TRUEIris lortetiiאיריס הדור

2785איריסייםאירוס הדור FALSEIris lortetii  v.samariaeאיריס הדור שומרוני

2786איריסייםEN, אירוס הגולןTRUEIris hermonaאיריס החרמון

2777איריסייםNTאירוס הלבנוןTRUEIris histrioאיריס הלבנון

2780איריסייםENאירוס הנגבTRUEIris mariaeאיריס הנגב

2776אירוסייםENאירוס הסרגלTRUEIris vartaniiאיריס הסרגל

TRUEIris tuberosa3350איריס הפקעות

2799איריסיים, אירוס הגולןFALSEIris westiiאיריס ווסטי

2793איריסיים-אירוס ארםTRUEIris junoniaאיריס חיוור

2789איריסייםVU, אירוס עוזיהוTRUEIris regis-uzziaeאיריס טוביה

2788איריסייםENאירוס ירוחםTRUEIris hieruchamensisאיריס ירוחם

2794איריסייםאירוס לבנבןFALSEIris albicansאיריס לבנבן



2783איריסייםENאירוס נצרתיTRUEIris bismarckianaאיריס נצרתי

2779איריסייםCRאירוס ענףTRUEIris pseudacorusאיריס ענף

2796איריסייםאירוס פוסטFALSEIris postiiאיריס פוסט

2798איריסייםאירוס פטרהFALSEIris petranaאיריס פטרה

2791איריסייםENאירוס שחוםTRUEIris atrofuscaאיריס שחום

2792איריסייםאירוס שחרחרFALSEIris nigricansאיריס שחרחר

2333מורכביםTRUEAchillea falcataאכילאה גפורה

2332מורכביםTRUEAchillea santolinaאכילאה ערבתית

2331מורכביםTRUEAchillea biebersteiniiפרחים-אכילאה קטנת

2336מורכביםFALSEAchillea membranaceaאכילאה קרומית

2335מורכביםTRUEAchillea fragrantissimaאכילאה ריחנית

2334מורכביםTRUEAchillea aleppicaצובא-אכילאת ארם

917פרפרנייםTRUECytisopsis pseudocytisusVUאכסף מבריק

2285מורכביםאקליפטה TRUEEclipta prostrataציצית לבנה-אל

1302אלתייםTRUEPistacia atlanticaאלה אטלנטית

1307אלתייםFALSEPistacia veraאלה אמיתית

1303אלתייםי-אלה אTRUEPistacia palaestinaישראלית-אלה ארץ

1306אלתייםFALSEPistacia khinjukאלה פרסית

2587מימונייםאלודאה TRUEElodea canadensisאלודיאה קנדית

FALSEAloe veraאלוי אמיתי
, אלווי אמיתי

אלואה אמיתי

שושניי)עיריתיים

(ם
2761

3128דגנייםאגרופירון TRUEElymus panormitanusאלומית החורש

68אלונייםאלון חרמוניTRUEQuercus lookאלון הלבנון

65אלונייםTRUEQuercus ithaburensisאלון התבור

60אלונייםTRUEQuercus boissieriאלון התולע

66אלונייםTRUEQuercus calliprinosאלון מצוי

67אלונייםאלון טורקיTRUEQuercus cerrisאלון שסוע

1413אלטינייםFALSEElatine hydropiperאלטין גדול

1415אלטינייםTRUEElatine alsinastrumCRאלטין הדורים

1414אלטינייםTRUEElatine macropodaNTזרעים-אלטין עקום

703מצליביםTRUEAlliaria petiolataVUאליאריה שומית

618מצליביםFALSEAlyssum subspinosumאליסון דוקרני

621מצליביםTRUEAlyssum condensatumאליסון דחוס

611מצליביםTRUEAlyssum damascenumאליסון דמשקאי

619מצליביםTRUEAlyssum muraleאליסון הסלעים

FALSEAlyssum repens3320אליסון זוחל

610מצליביםTRUEAlyssum linifoliumאליסון זעיר

620מצליביםTRUEAlyssum szowitsianumאליסון חרוטי

617מצליבים TRUEAlyssumאליסון חרמוני

616מצליביםTRUEAlyssum marginatumאליסון מלול

TRUEAlyssum simplexאליסון מצוי
, אליסון סמור

-אליסון קטן
615מצליבים

612מצליביםTRUEAlyssum dasycarpumאליסון סגלגל

614מצליביםאליסון אדומיFALSEAlyssum iranicumאליסון פרסי

609מצליביםFALSEAlyssum aureumאליסון קרח

613מצליביםFALSEAlyssum homalocarpumאליסון רקוע

TRUECorynephorus articulatusאלית המפרק
Corynephor

us 
2983דגניים

TRUECorynephorus 3315אלית חופית



277ציפורנייםCR, י-אלמוות אTRUEParonychia palaestinaישראלי-אלמוות ארץ

284ציפורניים-אלמוות כפוףFALSEParonychia macrosepalaגביע-אלמוות גדול

279ציפורנייםTRUEParonychia argenteaאלמוות הכסף

283ציפורנייםאלמוות FALSEParonychia capitataאלמוות הקרקפות

285ציפורנייםFALSEParonychia jordanicaאלמוות ירדני

278ציפורנייםאלמוות מואבTRUEParonychia sinaicaאלמוות סיני

280ציפורנייםאלמוות TRUEParonychia arabicaאלמוות ערבי

282ציפורנייםFALSEParonychia kurdicaאלמוות קורדי

281ציפורנייםTRUEParonychia echinulataENאלמוות שיכני

356ירבוזייםמלחית TRUEHalothamnus acutifoliusאלניה אזמלנית

357ירבוזייםמלחית נאה TRUEHalothamnusאלניה נאה

1448העלה-אלףעלה -אלףFALSEMyriophyllum aquaticumעלה מיימי-אלף

1447העלה-אלףVUהעלה -אלףTRUEMyriophyllum spicatumעלה משובל-אלף

1769זיפנייםTRUEAlkanna orientalisאלקנה מזרחית

1767זיפנייםTRUEAlkanna strigosaאלקנה סמורה

1770זיפנייםTRUEAlkanna galilaeaENאלקנת הגליל

1768זיפנייםTRUEAlkanna tinctoriaאלקנת הצבעים

1304אלתייםאלת ספורטהFALSEPistacia saportaeאלת הכלאיים

1305אלתייםTRUEPistacia lentiscusאלת המסטיק

2291מורכביםTRUEAmbrosia psilostachya-אמברוסיה חשופת

2286מורכביםTRUEAmbrosia maritimaVUאמברוסיה ימית

2289מורכביםTRUEAmbrosia artemisifoliaאמברוסיה לענתית

2292מורכביםאמברוסיה FALSEAmbrosia grayiאמברוסיה מאפירה

2287מורכביםTRUEAmbrosia confertifoliaאמברוסיה מכונסת

2288מורכביםFALSEAmbrosia tenuifoliaעלים-אמברוסיה צרת

2290מורכביםFALSEAmbrosia trifidaאמברוסיה שסועה

126ארכוביתייםTRUEEmex spinosaאמיך קוצני

1478סוככייםTRUEAmmi majusאמיתה גדולה

1479סוככייםTRUEAmmi visnagaאמיתה קיצית

1416כופרייםENאמנית הדוריםTRUEAmmannia bacciferaאמניה מצרית

1417כופרייםFALSEAmmannia prieureanaפרחים-אמניה רבת

TRUEAndrosace maximaשנתי-אנדרוסק חד
אנדרוסקי 

, גדולה
VU1586רקפתיים

1364חלמיתייםTRUEAnoda cristataאנודה מצויצת

2106לועניתייםTRUEAnticharis glandulosaENאנטיכריס בלוטי

3115דגנייםTRUEAntinoria insularisENאנטינורית האיים

694מצליביםאנקון פיגיוניTRUEAnchonium billardieriאנקון פגיוני

TRUEAsplenium trichomanesאספלנון הגליל
אספלניום 

, גלילי
VU15אספלניים

TRUEAsplenium ruta-murariaאספלנון הנקיקים
אספלניום 

, הנקיקים
14אספלניים

TRUEAsplenium onopterisאספלנון שחור
אספלניום 

, שחור
13אספלניים

1019פרפרנייםTRUEMedicago italicaVUאספסת איטלקית

1022פרפרנייםTRUEMedicago rigidulaאספסת אשונה

1012פרפרנייםTRUEMedicago blancheanaאספסת בלאנש

1013פרפרנייםTRUEMedicago rotataאספסת גלגלית

1030פרפרנייםTRUEMedicago granadensisNTאספסת הגליל

3358קטניותTRUEMedicago disciformisאספסת הדיסקוס



1024פרפרנייםאספסת TRUEMedicago doliataאספסת החבית

1020פרפרנייםTRUEMedicago littoralisאספסת החוף

1028פרפרנייםTRUEMedicago murexENאספסת החילזון

1008פרפרנייםTRUEMedicago marinaאספסת הים

1014פרפרנייםTRUEMedicago coronataאספסת הכתרים

1032פרפרנייםFALSEMedicago arboreaאספסת השיח

1006פרפרנייםTRUEMedicago lupulinaאספסת זעירה

1031פרפרנייםTRUEMedicago falcataאספסת חרמשית

1023פרפרנייםTRUEMedicago constrictaNTאספסת כדורית

1025פרפרנייםTRUEMedicago turbinataאספסת מגובששת

FALSEMedicago turbinata 1027אספסת מגובששת 

FALSEMedicago turbinata 1026אספסת מגובששת 

1015פרפרנייםTRUEMedicago laciniataאספסת מפוצלת

1016פרפרניים FALSEMedicago laciniata-אספסת מפוצלת קצרת

1018פרפרנייםTRUEMedicago polymorphaאספסת מצויה

1005פרפרנייםTRUEMedicago radiataאספסת מצויצת

1011פרפרנייםTRUEMedicago rugosaאספסת מקומטת

1009פרפרנייםTRUEMedicago orbicularisאספסת עדשתית

FALSEMedicago arabica3314אספסת ערבית

1021פרפרנייםTRUEMedicago truncatulaאספסת קטועה

1017פרפרנייםTRUEMedicago minimaאספסת קטנה

1010פרפרנייםTRUEMedicago scutellataאספסת קעורה

1029פרפרנייםאספסת TRUEMedicago intertexaאספסת ריסנית

1007פרפרנייםTRUEMedicago sativaאספסת תרבותית

2756אספרגיים-אספרג ארךTRUEAsparagus horridusעלים-אספרג ארוך

2754אספרגייםTRUEAsparagus palaestinusישראלי-אספרג ארץ

2755אספרגייםTRUEAsparagus aphyllusאספרג החורש

2757אספרגייםFALSEAsparagus acutifoliusאספרג חד

2758אספרגייםTRUEAsparagus setaceusאספרג מנוצה

1564סוככייםTRUEAstomaea seselifoliumאסתום מצוי

2231מורכביםTRUEAster tripoliumENאסתר הביצות

2232מורכביםTRUEAster subulatusאסתר מרצעני

1146פרפרנייםTRUEPisum fulvumאפון מצוי

1145פרפרנייםTRUEPisum syriacumאפון נמוך

1144פרפרנייםTRUEPisum elatiusאפון קיפח

265ציפורנייםאספרגולריה TRUESpergularia rubraאפזרית אדומה

266ציפורנייםאספרגולרית FALSESpergularia bocconiiאפזרית בוקון

264ציפורנייםאספרגולריה TRUESpergularia diandraאבקנית-אפזרית דו

263ציפורנייםאספרגולריה TRUESpergularia marinaאפזרית מלוחה

262ציפורנייםאספרגולריה FALSESpergula maritimaאפזרית מלולה

2240מורכביםTRUEIphiona mucronataאפיונה מחודדת

2241מורכביםTRUEIphiona scabraאפיונה מחוספסת

2242מורכביםTRUEIphiona marismortuiהמלח-אפיונת ים

139אפרוריתייםאפרורית TRUEGlinus lotoidesאפרורית מצויה

3348אפרוריתייםTRUEGlinus oppositifoliusאפרורית נגדית

TRUECaralluma europaeaאצבוע אירופי
, אצבוע הנגב

, אצבוע אהרון
1626אסקלפיים

1627אסקלפייםאצבוע סיניTRUECaralluma sinaicaהמלח-אצבוע ים

1628אסקלפיים-אצבוע מכופלFALSECaralluma tuberculataאצבוע מגובשש



TRUEDactylorhiza romanaאצבעית רומאית
דקטילוריזה 

, רומאית
EN3247סחלביים

3061דגנייםTRUEDigitaria sanguinalisאצבען מאדים

1977שפתנייםVUכלמינתה TRUEClinopodium graveolensאקינוס ריחני

1431הדסייםאיקליפטוס FALSEEucalyptus erythrocorysמצנפת-אקליפטוס אדום

1427הדסייםאקליפטוס FALSEEucalyptus leucoxylonקליפה-אקליפטוס בהיר

FALSEאקליפטוס ההרים
Eucalyptus 

gomphocephala

אקליפטוס 

, מסמרי
1429הדסיים

1434איקליפטוס FALSEEucalyptus torwoodאקליפטוס הכלאים

1426הדסייםאיקליפטוס TRUEEucalyptus camalidulensisאקליפטוס המקור

1430הדסייםאיקליפטוס TRUEEucalyptus torquataאקליפטוס הצווארון

1435איקליפטוס FALSEEucalyptus woodwardiiאקליפטוס וודוורדי

1428הדסייםאיקליפטוס FALSEEucalyptus occidentalisאקליפטוס מערבי

1432הדסייםאיקליפטוס FALSEEucalyptus spatulataאקליפטוס מריתי

1433הדסייםאיקליפטוס FALSEEucalyptus kruseanaאקליפטוס קרוס

597מצליביםTRUEArabis vernaארביס אביבי

598מצליביםVUארביס אזוןTRUEArabis auriculataארביס אוזני

599מצליביםTRUEArabis aucheriארביס אושה

600מצליביםTRUEArabis turritaארביס נאה

601מצליביםVUארביס קוקזיTRUEArabis alpinaארביס קווקזי

936פרפרניים-לוטוס ארץTRUELotus palaestinusכנפות מצויות-ארבע

935פרפרנייםTRUELotus conjugatusNTכנפות צהובות-ארבע

3044דגנייםTRUETetrapogon villosusארבעוני שעיר

503פרגייםפרג מקסיקניFALSEArgemone mexicanaארגמון מקסיקני

1631אסקלפייםTRUEAraujia sericiferaארויה משיינית

29אורנייםFALSECedrus atlanticaארז אטלנטי

28אורנייםארז לבנוןFALSECedrus libaniארז הלבנון

3295מורכביםFALSEArctotheca calendulaארטותקה משוננת

564מצליביםFALSEErysimum smyrneumאריסימון איזמירי

561מצליביםTRUEErysimum purpureumאריסימון ארגמני

558מצליביםTRUEErysimum repandumאריסימון גלוני

560מצליביםFALSEErysimum oleifoliumאריסימון זיתני

563מצליביםTRUEErysimum scabrumאריסימון מחוספס

562מצליביםאריסימון TRUEErysimum verrucosumאריסימון מיובל

559מצליביםTRUEErysimum crassipesאריסימון תמים

92ארכוביתיים, י-ארכובית אFALSEPolygonum palaestinumישראלית-ארכובית ארץ

104ארכוביתייםTRUEPolygonum cedrorumארכובית הארזים

93ארכוביתייםTRUEPolygonum maritimumVUארכובית החוף

96ארכוביתייםTRUEPersicaria lapathifoliaארכובית הכתמים

102ארכוביתייםTRUEPolygonum libaniארכובית הלבנון

95ארכוביתייםTRUEPolygonum arenastrumארכובית הציפורים

106ארכוביתייםארכובית TRUEPolygonum polycnemoidesארכובית הררית

108ארכוביתייםFALSEPolygonum arenariumארכובית ורודה

101ארכוביתייםTRUEPolygonum setosumארכובית זיפנית

94ארכוביתייםTRUEPolygonum bellardiiשנתית-ארכובית חד

103ארכוביתייםTRUEPolygonum cognatumארכובית חרמונית

98ארכוביתייםTRUEPersicaria acuminataNTארכובית מחודדת

97ארכוביתייםTRUEPersicaria decipiensארכובית משונשנת

100ארכוביתייםTRUEPersicaria senegalensisNTארכובית סנגלית



99ארכוביתייםTRUEPersicaria lanigeraENארכובית צמירה

105ארכוביתייםארכובית TRUEPolygonum argyrocoleumארכובית צפופה

107ארכוביתייםTRUEPolygonum aviculareעלים-ארכובית צרת

91ארכוביתייםTRUEPolygonum equisetiformeארכובית שבטבטית

653מצליביםFALSEConringia orientalisארכן מזרחי

1750זיפנייםTRUEArnebia tinctoriaארנבית הצבעים

1749זיפנייםTRUEArnebia hispidissimaNTארנבית זיפנית

1752זיפנייםTRUEArnebia linearifoliaעלים-ארנבית צרת

1751זיפנייםTRUEArnebia decumbensארנבית שרועה

2390מורכביםTRUEPtilostemon chamaepeuceVUארנין ההרים

2391מורכבים, קוצי-ארנין דוTRUEPtilostemon diacanthaארנין קוצני

231ציפורנייםTRUEArenaria cassiaארנריה חרמונית

229ציפורנייםTRUEArenaria leptocladosארנריה מצויה

230ציפורנייםTRUEArenaria tremulaVUארנריה נימית

232ציפורנייםארנריית TRUEArenaria libanoticaארנרית הלבנון

228ציפורנייםארנריית TRUEArenaria deflexaארנרית הסלעים

1926שפתנייםVU-אשבל ארךTRUEStachys longispicataשיבולת-אשבל ארך

1921שפתנייםי-אשבל אTRUEStachys palaestinaישראלי-אשבל ארץ

1930שפתנייםTRUEStachys woronowiiאשבל ברזילוני

1931שפתנייםאשבל TRUEStachys ehrenbergiiאשבל הארזים

1918שפתנייםTRUEStachys viticinaאשבל הביצה

1927שפתנייםTRUEStachys libanoticaאשבל הלבנון

1924שפתנייםTRUEStachys arvensisENאשבל השדה

1922שפתנייםCRאשבל זוהריTRUEStachys zoharyanaאשבל זהרי

1917שפתנייםTRUEStachys creticaאשבל כרתי

1919שפתנייםTRUEStachys distansאשבל מופסק

1925שפתנייםTRUEStachys neurocalycinaאשבל מעורק

1920שפתנייםTRUEStachys aegyptiacaאשבל מצרי

1928שפתנייםTRUEStachys spectabilisENאשבל נאה

1929שפתנייםCRאשבל הבניאסTRUEStachys paneianaאשבל נמרוד

1923שפתנייםTRUEStachys arabicaאשבל ערבי

1317אשחרייםי-אשחר אTRUERhamnus lycioidesישראלי-אשחר ארץ

1316אשחרייםFALSERhamnus dispermaזרעי-אשחר דו

1320אשחרייםTRUERhamnus libanoticusאשחר הלבנון

1318אשחרייםאשחר נקודFALSERhamnus punctataאשחר מנוקד

1319אשחרייםTRUERhamnus alaternusעלים-אשחר רחב

1325אשחרייםסגרטיה FALSESageretia theaאשחרית המדבר

1408[אשל הירדן]TRUETamarix ramosissimsאשל איזמירי

1398אשלייםFALSETamarix palaestinaישראלי-אשל ארץ

TRUETamarix niloticaאשל היאור
-אשל ארץ

אשל , ישראלי
1401אשליים

1399אשלייםאשל איזמיריFALSETamarix jordanisאשל הירדן

1397אשלייםFALSETamarix genessarensisאשל הכנרת

1396אשלייםFALSETamarix negevensisאשל הנגב

1402אשלייםTRUETamarix aphyllaאשל הפרקים

1406אשלייםFALSETamarix amplexicaulisאשל חובק

1404אשלייםTRUETamarix tetragynaאשל מרובע

1407אשליים-אשל גדולTRUETamarix passerinoidesאשל מתנני

1400אשלייםאשל סיניFALSETamarix chinensisאשל סין



1403אשלייםTRUETamarix hampeanaשיבולת-אשל עב

1405אשלייםFALSETamarix tetrandraפרחים-אשל קטן

1393אשלייםTRUEReaumuria negevensisאשליל הנגב

1395אשלייםFALSEReaumuria alternifoliaאשליל מסורג

1394אשליים-אשליל ארץTRUEReaumuria hirtellaאשליל שעיר

1321אשחרייםשמיד קוצניTRUEPaliurus spina-christiאשמר קוצני

536צלפייםFALSECleome chrysanthaפרחים-באשן זהוב

FALSECleome gynandraבאשן מחומש
באשן 

-בן, גינאנדרה
537צלפיים

532צלפייםTRUECleome droserifoliaעלים-באשן עגול

535צלפייםFALSECleome brachycarpaפרי-באשן קצר

533צלפייםבאשן ערביTRUECleome amblyocarpaבאשן תלתני

TRUECleome arabicaבאשן תמים
-באשן תלת

באשן , עורקי
534צלפיים

2339מורכביםTRUEMatricaria chamomillaגוני-בבונג דו

2338מורכביםTRUEMatricaria aureaבבונג זהוב

TRUEבבונגית אוזנית
Tripleurospermum 

auriculatum

בבונגית 

, אזונה
2341מורכבים

FALSEבבונגית אפק
Tripleurospermum 

inodorum (L.) Sch. Bip.
2343מורכבים

2342מורכביםבבונגית  TRUETripleurospermumבבונגית ההרים

1187גרנייםTRUEMonsonia heliotropioidesבהק עקרבי

1186גרנייםTRUEMonsonia niveaבהק צחור

2914דגנייםבואסירה TRUEBoissiera squarrosaבואסיירה מצויצת

817כלילייםFALSEBauhinia variegataבוהיניה מגוונת

TRUEישראלי-בולבסן ארץ
Arrhenatherum 

palaestinum

-בולבוסן ארץ

, ישראלי
2958דגניים

2959דגנייםTRUEArrhenatherum kotschyiבולבסן קוטשי

2957דגנייםבולבסן רםTRUEArrhenatherium elatiusבולבסן קיפח

209ציפורנייםFALSEBolanthus frankenioidesפרנקניה-בולנתוס דמוי

207ציפורנייםTRUEBolanthus filicaulisENגבעול-בולנתוס דק

208ציפורנייםTRUEBolanthus hirsutusבולנתוס שעיר

2009סולנייםTRUEPhysalis angulataבוען מצולע

3294סולנייםFALSEPhysalis peruvianaבוען נאכל

243ציפורנייםTRUEBufonia virgataבופוניה אשונה

244ציפורנייםFALSEBufonia multicepsבופוניה סוככית

245ציפורנייםFALSEBufonia ephedrinaבופוניה שרביטנית

FALSEBufonia paniculata3326בופונית המכבד

246ציפורנייםCRבופונית רמוןTRUEBufonia ramonensisבופונית הרמון

2032לועניתייםNTבוצינית TRUEVerbascum levanticumבוצין אופקי

2022לועניתייםTRUEVerbascum berytheumCRבוצין ביירותי

2026לועניתייםבוצין הארזיםTRUEVerbascum damascenumבוצין דמשקאי

2034לועניתיים-בוצין דקFALSEVerbascum leptostachyumשיבולת-בוצין דק

2027לועניתייםVUבוצין קוליבTRUEVerbascum qulebicumבוצין הבשן

2014לועניתייםTRUEVerbascum galilaeumVUבוצין הגליל

2021לועניתייםTRUEVerbascum jordanicumבוצין הירדן

2019לועניתייםFALSEVerbascum eremobiumבוצין המדבר

2023לועניתייםTRUEVerbascum tiberiadisבוצין טברייני

2016לועניתייםTRUEVerbascum tripolitanumבוצין טריפולי



2018לועניתייםTRUEVerbascum gaillardotiiבוצין לקוי

2030לועניתייםבוצינית TRUEVerbascum orientaleבוצין מזרחי

2017לועניתייםTRUEVerbascum sinuatumבוצין מפורץ

2015לועניתייםTRUEVerbascum sinaiticumבוצין סיני

2024לועניתיים FALSEVerbascumהירדן-בוצין עבר

2028לועניתיים-בוצין סלעFALSEVerbascum petraeבוצין פטרה

2029לועניתייםבוצינית FALSEVerbascum decaisneanumפרחים-בוצין קטן

2013לועניתייםVU, בוצין קיסריTRUEVerbascum caesareumבוצין קיסריון

2033לועניתייםFALSEVerbascum avi-petraזירים-בוצין קרח

2031לועניתיים-בוצינית שונת TRUEVerbascumעלים-בוצין שונה

2020לועניתייםTRUEVerbascum fruticulosumבוצין שיחני

2025לועניתיים TRUEVerbascumבוצין שימפר

2582בוציצייםTRUEButomus umbellatusENבוציץ סוככני

138לילנייםVUבורביה זוחלתTRUEBoerhavia repensבורהביה זוחלת

552מצליביםFALSEBoreava apteraבורובית תמימה

3296מורכביםFALSEBorrichia frutescensבוריכיה שיחנית

211ציפורנייםFALSESaponaria mesogitanaבורית אדומה

212ציפורנייםברית אדומהFALSESaponaria pumilioבורית מאובקת

1795זיפנייםTRUEGastrocotyle hispidaבטנונית שעירה

1157ביברשטינייםביברשטניה TRUEBiebersteinia multifidaביברשטיניה שסועה

579מצליביםTRUELeptaleum filifoliumבינית המדבר

403ירבוזייםTRUEAlternanthera pungensביצן דוקרני

402ירבוזייםTRUEAlternanthera sessilisביצן מכסיף

1588רקפתייםFALSEPrimula boveanaאביב סיני-בכור

133לילנייםבורביה TRUEBoerhavia plumbagineaבלוטנית אפריקנית

135לילנייםFALSEBoerhavia boissieriבלוטנית בואסיה

137לילנייםTRUEBoerhavia grandifloraבלוטנית דביקה

134לילנייםבורבית TRUEBoerhavia helenaeבלוטנית הדורים

136לילנייםבלוטנית TRUECommicarpus sinuatumבלוטנית מפורצת

2868דגנייםTRUEFestuca arundinaceaאפר מצוי-בן

3114דגנייםTRUEPuccinellia distansCRבצת מרוחק-בן

3113דגנייםFALSEPuccinellia giganteaבצת קיפח-בן

3080דגנייםTRUETricholaena teneriffaeדוחן מדברי-בן

TRUESorbus torminalisחוזרר הררי-בן
חוזרר -בן

-בן, לבנוני
782ורדיים

TRUESorbus umbellataחוזרר סוככי-בן
חוזרר -בן

-בן, מלבין
781ורדיים

3217סחלבייםTRUEEpipactis veratrifoliaVUחורש גדול-בן

3216סחלבייםTRUEEpipactis helleborineעלים-חורש רחב-בן

2937דגנייםTRUEAegilops longissimaחיטה אריכא-בן

2938דגנייםTRUEAegilops geniculataחיטה ביצני-בן

2945דגנייםFALSEAegilops cylindricaחיטה גלילני-בן

2936דגנייםחיטה -בןTRUEAegilops bicornisקרני-חיטה דו-בן

2939דגנייםTRUEAegilops biuncialisשיבולת-חיטה דל-בן

2944דגנייםFALSEAegilops vaviloviiחיטה ווילוב-בן

2941דגנייםTRUEAegilops kotschyiחיטה מדברי-בן

2933דגנייםTRUEAegilops crassaENחיטה מעובה-בן

2943דגנייםFALSEAegilops searsiiחיטה סירס-בן

2934דגנייםTRUEAegilops speltoidesNTחיטה קטוע-בן



2940דגנייםTRUEAegilops peregrinaאנפין-חיטה רב-בן

2935דגנייםTRUEAegilops sharonensisחיטה שרוני-בן

2942דגנייםחיטה -בןTRUEAegilops triuncialisזיפי-חיטה תלת-בן

3021דגניים-חילף גדולTRUEEragrostis cilianensisשיבולית-חילף גדול-בן

3027דגנייםTRUEEragrostis echinochloideaדוחנית-חילף דמוי-בן

3023דגנייםVUחילף הביצותTRUEEragrostis sarmentosaחילף הביצות-בן

3297דגנייםFALSEEragrostis virescensחילף ירקרק-בן

3024דגנייםNTחילף מופסקTRUEEragrostis japonicaחילף מופסק-בן

3025דגנייםFALSEEragrostis aegyptiacaחילף מצרי-בן

3028דגנייםTRUEEragrostis proliferaחילף משגשג-בן

3026דגנייםTRUEEragrostis barrelieriחילף נמוך-בן

3360דגנייםTRUEEragrostis amabilisחילף עדין-בן

3029דגנייםTRUEEragrostis palmeriחילף פלמר-בן

חילף קטן                -בן

חילף קטן-            בן
TRUEEragrostis minor3020דגנייםחילף קטן

3022דגנייםחילף שעירTRUEEragrostis pilosaחילף שעיר-בן

TRUEScilla cilicicaNTחצב החורש-בן
שושנ)אספרגיים

(יים
2661

TRUEScilla hyacinthoidesחצב יקינתוני-בן
חצב -בן

יקינטוני

שושנ)אספרגיים

(יים
2660

TRUEScilla libanoticaחצב לבנוני-בן
שושנ)אספרגיים

(יים
2662

TRUEScilla hanburyiחצב מדברי-בן
שושנ)אספרגיים

(יים
2659

TRUEScilla autumnalisחצב סתווני-בן
שושנ)אספרגיים

(יים
2658

671מצליביםTRUEEruca sativaחרדל מצוי-בן

2349מורכביםחרצית סיני-בןFALSETanacetum santolinoidesחרצית גזור-בן

2350מורכביםTRUETanacetum aucheriעלה-חרצית דק-בן

2352מורכביםTRUETanacetum negevensisVUחרצית נגבי-בן

2351מורכביםTRUETanacetum densumחרצית צפוף-בן

2572מורכביםטיון בשרניTRUELimbarda crithmoidesטיון בשרני-בן

385ירבוזיים TRUEArthrocaulonמלח מכחיל-בן

3245סחלבייםTRUEAnacamptis pyramidalisסחלב צריפי-בן

757ורדייםסירת TRUESanguisorba minorסירה מיובל-בן

494פרגייםTRUERoemeria hybridaפרג סגול-בן

495פרגייםFALSERoemeria procumbensפרג שרוע-בן

2263מורכביםTRUELasiopogon muscoidesציצית טחבני-בן

2388מורכביםקוצן מאפירTRUEPicnomon acarnaקוצן מאפיר-בן

677מצליביםשלח מנוצהTRUEErucaria microcarpaשלח מנוצה-בן

2915דגנייםTRUECrithopsis delileanaשעורה מצוי-בן

329ירבוזייםכנולאה TRUEBassia arabicaבסיה ערבית

331ירבוזייםTRUEBassia eriophoraבסיה צמירה

330ירבוזייםTRUEBassia muricataבסיה שיכנית

TRUEישראלית-בצלציה ארץ
Androcymbium 

palaestinum

, י-בצלציה א

י"בצלציה א

שוש)סתווניתיים

(ניים
2619

TRUEEleocharis macranthaבצעוני חרמוני
, בצעוני פעוט

-בצעוני גדול
3169גומאיים

3167גומאייםTRUEEleocharis palustrisבצעוני מצוי



3168גומאייםFALSEEleocharis caribaeaבצעוני קריבי

680מצליביםTRUERapistrum rugosumבקבוקון מקומט

1093פרפרנייםFALSEVicia bithynicaבקיה אנטולית

1114פרפרנייםTRUEVicia benghalensisבקיה ארגמנית

1115פרפרנייםTRUEVicia articulataעוקץ-בקיה ארוכת

1096פרפרנייםי-בקיה אTRUEVicia palaestinaישראלית-בקיה ארץ

1101פרפרנייםTRUEVicia parvifloraבקיה דקיקה

1092פרפרנייםTRUEVicia tenuifoliaעלים-בקיה דקת

1112פרפרנייםTRUEVicia lathyroidesבקיה טופחנית

1094פרפרנייםTRUEVicia monanthaבקיה מדורבנת

1109פרפרנייםTRUEVicia peregrinaבקיה מצויה

1100פרפרנייםFALSEVicia tetraspermaבקיה עדינה

1104פרפרנייםTRUEVicia luteaבקיה צהובה

1110פרפרנייםTRUEVicia narbonensisבקיה צרפתית

1102פרפרנייםFALSEVicia pubescensבקיה קטנה

1095פרפרנייםבקיה ססגוניתTRUEVicia villosaבקיה שעירה

TRUEVicia sativaבקיה תרבותית
-בקיה צרת

בקיה , עלים
1108פרפרניים

1113פרפרנייםENבקיית הבזלתTRUEVicia basalticaבקית הבזלת

1106פרפרנייםבקיית הביצותTRUEVicia galeataבקית הביצות

1111פרפרנייםבקיית הגלילTRUEVicia galilaeaבקית הגליל

1097פרפרנייםENבקיית החולהTRUEVicia hulensisבקית החולה

1103פרפרנייםבקיית הכלאיםTRUEVicia hybridaבקית הכלאיים

1099פרפרנייםבקיית TRUEVicia erviliaבקית הכרשינה

1105פרפרנייםבקיית המשיTRUEVicia sericocarpaבקית המשי

1107פרפרנייםCRבקיית יזרעאלTRUEVicia esdraelonensisבקית יזרעאל

1098פרפרנייםENבקיית קפריסיןTRUEVicia cypriaבקית קפריסין

3110דגנייםFALSEBeckmannia eruciformisטורית-בקמניה דו

746בקעצורייםTRUESaxifraga hederaceaבקעצור החורש

747בקעצורייםVUבקעצור TRUESaxifraga tridactylitisהאונות-בקעצור שלוש

1943שפתנייםגביע קרח-ברTRUEMoluccella laevisגביע חלק-בר

1944שפתנייםTRUEMoluccella spinosaגביע קוצני-בר

415נוריתייםדורבנית TRUEConsolida incanaדורבן אשון-בר

417נוריתייםדורבנית FALSEConsolida sclerocladaדורבן הסירה-בר

418נוריתייםTRUEConsolida orientalisVUדורבן מזרחי-בר

419נוריתייםTRUEConsolida pygmaeaדורבן פעוט-בר

416נוריתייםדורבנית TRUEConsolida flavaדורבן צהוב-בר

1606זיתייםTRUEPhillyrea latifoliaזית בינוני-בר

2011עלקתייםTRUELindenbergia indicaCRלוע סיני-בר

452נוריתייםTRUECeratocephala falcataנורית חרמשי-בר

1778זיפנייםTRUEEchiochilon fruticosumעכנאי שיחני-בר

509עשנניים, י-עשנן א-ברTRUECeratocapnos turbinataישראלי-עשנן ארץ-בר

695מצליביםברבריאה TRUEBarbarea brachycarpaברבראה קטנה

463ערטניתייםברבריס TRUEBerberis libanoticaברברית הלבנון

1412אלטינייםTRUEBergia ammanioidesCRברגיה אמנית

2897דגנייםFALSEBromus rubensברומית אדמונית

2901דגנייםTRUEBromus lanceolatusברומית אזמלנית

2905דגנייםTRUEBromus catharticusברומית גדולה

2907דגנייםTRUEBromus diandrusאבקנית-ברומית דו



2910דגנייםFALSEBromus haussknechtiiברומית האסקנכט

2893דגנייםTRUEBromus tectorumברומית הגגות

2899דגנייםTRUEBromus scopariusברומית המטאטא

3369דגנייםFALSEBromus tigridisברומית המכבד

2909דגנייםFALSEBromus secalinusברומית השיפון

2908דגנייםFALSEBromus chrysopogonברומית זהובה

2900דגנייםTRUEBromus alopecurosהשועל-ברומית זנב

2903דגנייםTRUEBromus japonicusברומית יפנית

2892דגנייםTRUEBromus tomentellusברומית לבדנית

2898דגנייםברומית TRUEBromus fasciculatusברומית מאוגדת

2891דגנייםTRUEBromus syriacusברומית סורית

2904דגנייםFALSEBromus sinaicusברומית סיני

2895דגנייםTRUEBromus madritensisברומית ספרדית

2894דגניים-ברומית דוTRUEBromus sterilisברומית עקרה

2906דגניים TRUEBromusשיבולית-ברומית קצרת

2902דגנייםTRUEBromus danthoniaeמלענים-ברומית רבת

2896דגנייםTRUEBromus rigidusברומית שעירה

31ברושייםFALSECupressus arizonicaברוש אריזוני

30ברושייםTRUECupressus sempervirensVUברוש מצוי

1893שפתנייםברזילון מרוחקTRUESideritis libanoticaברזילון הלבנון

1890שפתנייםTRUESideritis curvidensVUשיניים-ברזילון כפוף

1891שפתנייםTRUESideritis pullulansברזילון ענף

1892שפתנייםברזילון חרוזTRUESideritis perfoliataברזילון ריסני

2599נהרוניתייםנהרונית FALSEGroenlandia densaברכנית צפופה

2389מורכביםTRUENotobasis syriacaברקן סורי

FALSEVentenata macraבשנית גדולה
פילגרית 

, גדולה
2973דגניים

TRUEVentenata blancheiבשנית עדינה
פילגרית 

, הגולן
2972דגניים

3049דגנייםTRUELeersia hexandraVUאורז משושה-בת

FALSEThalassodendron ciliatumגלית ריסנית-בת
תלסודנדרון 

תלסית , ריסני
2605גליתיים

2767נרקיסיים-חבצלת קטנתTRUEVagaria parviflora-חבצלת קטנת-בת

2875דגנייםי"חול א-בתTRUEAmmochloa palaestinaישראלית-חול ארץ-בת

1359חלמיתייםTRUEMalvella sherardianaחלמית שרועה-בת

3031דגנייםTRUEDactyloctenium aegyptiumיבלית מצרית-בת

3312פעמוניתייםTRUESolenopsis laurentiaלובליה זעירה-בת

574מצליביםמדבר -בתTRUEEremobium aegyptiacumמדבר מצרית-בת

1571סוככייםנדד סוריTRUESmyrniopsis syriacaנדד סורית-בת

3285דגנייםFALSEEremopoa altaicaסיסנית אלטאי-בת

3123דגנייםסיסנית -בתTRUEEremopoa songaricaסיסנית הררית-בת

3122דגנייםסיסנית פרסיתFALSEEremopoa persicaסיסנית פרסית-בת

TRUEThymus boveiקורנית הערבות-בת
קורנית 

, הערבות
1866שפתניים

1867שפתנייםFALSEThymus decussatusקורנית סיני-בת

711רכפתייםTRUEOligomeris linifoliaרכפה מרצענית-בת

226ציפורנייםולזיה אשונהTRUEVelezia rigidaגביעול אשון

227ציפורנייםCRולזיה מאוגדתTRUEVelezia fasciculataגביעול מאוגד

2654שושנייםTRUEFritillaria persicaגביעונית הלבנון



2655שושנייםגביעונית FALSEFritillaria persicaגביעונית הלבנון ערבית

2656שושנייםגביעונית TRUEFritillaria hermonisעלים-גביעונית עבת

TRUEGypsophila viscosaגבסנית דביקה
גיפסנית 

, (הגר)דביקה
204ציפורניים

206ציפורנייםגפסנית סיניFALSEGypsophila sinaicaגבסנית סיני

TRUEGypsophila capillarisגבסנית ערבית
גיפסנית 

, נימית
203ציפורניים

TRUEGypsophila pilosaגבסנית שעירה
גיפסנית 

, (הגר)שעירה
205ציפורניים

1515סוככייםTRUECapnophyllum peregrinumגבשונית השדה

1562סוככייםTRUECoriandrum sativumגד השדה

2227מורכביםאבפטוריון TRUEEupatorium cannabinumגדותן הביצות

2405מורכביםTRUESilybum marianumגדילן מצוי

2960דגנייםTRUEGaudinia fragilisגודיניה שבירה

2111לחכייםגולנית החוףTRUEGlobularia arabicaגולנית ערב

3176גומאייםTRUECyperus nitidusCRגומא אזמלני

3189גומאייםTRUECyperus longusגומא ארוך

3195גומאייםFALSECyperus difformisאנפין-גומא דו

3185גומאייםTRUECyperus corymbosusCRגומא הירקון

3188גומאייםTRUECyperus papyrusENגומא הפפירוס

3190גומאייםTRUECyperus rotundusגומא הפקעים

3187גומאייםTRUECyperus articulatusגומא הפרקים

3180גומאייםTRUECyperus capitatusגומא הקרקפת

3183גומאייםTRUECyperus fuscusגומא חום

3177גומאיים-גומא דלTRUECyperus laevigatusגומא חלקלק

3174גומאייםTRUECyperus flavidusגומא כדורי

3181גומאייםTRUECyperus conglomeratusגומא מגובב

3198גומאייםגומא תרבותיTRUECyperus involucratusגומא מניפני

3182גומאייםTRUECyperus jeminicusEXגומא נאה

3179גומאייםTRUECyperus michelianusגומא ננסי

3192גומאייםFALSECyperus schimperianumגומא סיני

3193גומאייםFALSECyperus flavescensגומא צהבהב

3194גומאייםTRUECyperus alopecuroidesגומא צפוף

3191גומאייםEN-גומא קצרTRUECyperus eleusinoidesשיבולת-גומא צפוף

3184גומאייםFALSECyperus glaberגומא קרח

3175גומאייםTRUECyperus polystachyosשיבוליות-גומא רב

3186גומאייםTRUECyperus latifoliusEXעלים-גומא רחב

3197גומאייםטורוליניום TRUECyperus odoratusגומא ריחני

3301גומאייםFALSECyperus imbricatusגומא רעוף

3178גומאייםTRUECyperus divesNTגומא שופע

3196גומאייםTRUECyperus sharonensisVUגומא שרוני

TRUECymbolaena griffithiiעלים-גומד צר
, כותנן לביד

-כותנן צר
2248מורכבים

1734זיפנייםENערף המדברTRUECordia sinensisגופנן המדבר

1539סוככיים, גזרזור גיירדוFALSETorilis gaillardotiiגזיר גיירדו

1540סוככיים-גזרזור דקTRUETorilis leptophyllaעלים-גזיר דק

1541סוככייםגזרזור דקיקTRUETorilis tenellaגזיר דקיק

1538סוככייםTRUETorilis nodosaגזיר המפרקים

1537סוככייםTRUETorilis arvensisגזיר מזיק



1536סוככייםFALSETorilis japonicaגזיר נדיר

1524סוככייםTRUEDaucus glaberגזר החוף

1529סוככייםFALSEDaucus jordanicusגזר הירדן

1527סוככייםTRUEDaucus aureusגזר זהוב

1526סוככייםTRUEDaucus durieuaגזר יושב

1523סוככייםTRUEDaucus broteriגזר מצוי

1530סוככייםגזר סחריFALSEDaucus sahariensisגזר סהרה

1525סוככייםTRUEDaucus guttatusגזר עדין

1528סוככייםגזר הגינהTRUEDaucus carotaגזר קיפח

1531סוככייםTRUEPseudorlay pumilaגזרנית החוף

3298מורכביםFALSEGuizotia abyssinicaעלים-גיזוטיה צרת

140גיזקייםTRUEGisekia pharnacioidesגיזקיה קרחת

374ירבוזייםגרגנסוניה FALSEGirgensohnia oppositifloraגירגנסוניה נגדית

TRUEElymus libanoticumגלדן הלבנון
אגרופירון 

, הלבנון
VU2928דגניים

2927דגנייםTTאגרופירון TRUEElymus repensגלדן זוחל

2925דגנייםVUאגרופירון TRUEElymus elongatusגלדן מוארך

2926דגנייםאגרופירון TRUEElymus hispidusגלדן מחוספס

2924דגנייםאגרופירון TRUEElymus farctuגלדן סמרני

553מצליביםגולנית קרחתFALSEGlastaria glastifoliaגלולנית קרחת

1912שפתנייםבלוטה FALSEBallota damascenaגלונית דמשקאית

1910שפתנייםבלוטת TRUEBallota saxatilisגלונית הסלעים

FALSEBallota nigraגלונית מבאישה
בלוטה 

, שחורה
1909שפתניים

1908שפתנייםבלוטה גלוניתTRUEBallota undulataגלונית מצויה

1911שפתנייםVUבלוטה TRUEBallota philistaeaגלונית פלשתית

1913שפתנייםבלוטת קייזרFALSEBallota kaiseriגלונית קייזר

2946דגנייםTRUEHainardia cylindricaגלימה גלילית

2558מורכביםTRUEGalinsoga parvifloraפרחים-גלינסוגה קטנת

2602גליתייםTRUECymodocea nodosaגלית גדולה

2601גליתייםFALSECymodocea rotundataגלית מעוגלת

152חייעדייםגלניה סקונדהTRUEGalenia secundaגלניה שעירה

1756זיפנייםגלעינית החוףTRUEMoltkiopsis ciliataגלעינון החוף

1754זיפנייםTRUEBuglossoides arvensisגלעינית השדה

1753זיפנייםFALSEBuglossoides tenuifloraפרחים-גלעינית זעירת

1755זיפנייםTRUEBuglossoides incrassataעוקץ-גלעינית עבת

3118דגנייםVUנדן מזרחי-רבTRUERhizocephalus orientalisגמדונית מזרחית

1831שפתנייםTRUETeucrium parviflorumVUפרחים-געדה זעירת

1828שפתנייםTRUETeucrium creticumגעדה כרתית

1829שפתנייםFALSETeucrium pruinosumגעדה מאובקת

1839שפתנייםTRUETeucrium orientaleגעדה מזרחית

1836שפתנייםTRUETeucrium leucocladumגעדה מלבינה

1840שפתנייםTRUETeucrium divaricatumגעדה מפושקת

1837שפתנייםTRUETeucrium capitatumגעדה מצויה

1834שפתנייםTRUETeucrium spinosumVUגעדה קוצנית

1830שפתנייםTRUETeucrium procerumCRגעדה קיפחת

1838שפתנייםFALSETeucrium decaisneiגעדה שעירה

1841שפתנייםFALSETeucrium oliverianumגעדת אוליביה

1833שפתנייםTRUETeucrium scordiumVUגעדת הביצות



1832שפתנייםTRUETeucrium lamiifoliumגעדת החורש

1835שפתנייםTRUETeucrium montbretiiגעדת הסלעים

130ארכוביתייםגפוף קוצניTRUEAtraphaxis billardieriגפוף החרמון

129ארכוביתייםTRUEAtraphaxis spinosaVUגפוף קוצני

11גפיתייםENשרכית הביצהTRUEThelypteris palustrisגפית הביצה

12גפיתייםFALSEThelypteris kunthiiגפית קונתי

3248גפניים,  גפן היערותFALSEVitis viniferaגפן היין

3310גפנייםTRUEVitis vinifera ssp.xxxxxגפן היין היערות

566מצליביםTRUENasturtiopsis coronopifoliaגרגיריון ערבי

594מצליביםגרגיר הנחליםTRUENasturtium officinaleגרגר הנחלים

997פרפרנייםגרגרנית TRUETrigonella berytheaגרגרנית ביירותית

989פרפרנייםגרגרנית TRUETrigonella cylindraceaגרגרנית גלילנית

983פרפרנייםFALSETrigonella maritimaגרגרנית החוף

1002פרפרנייםגרגרנית -FALSETrigonella foenumגרגרנית החלבה

986פרפרנייםTRUETrigonella spinosaגרגרנית הטבעת

3319פרפרנייםTRUETrigonella crassipesגרגרנית הקלשון

993פרפרנייםVUגרגרנית  נואהTRUETrigonella monanthaפרחית-גרגרנית חד

1003פרפרנייםFALSETrigonella sibthropiiגרגרנית יהודה

TRUETrigonella hierosolymitanaגרגרנית ירושלים
, מואבית.ג

, קוטשי.ג
988פרפרניים

984פרפרנייםגרגרנית TRUETrigonella stellataגרגרנית כוכבנית

991פרפרנייםTRUETrigonella lilacinaגרגרנית לילכית

982פרפרנייםTRUETrigonella hamosaגרגרנית מאונקלת

992פרפרנייםגרגרנית TRUETrigonella astroitesגרגרנית מאוצבעת

980פרפרנייםTRUETrigonella schlumbergeriגרגרנית מדברית

1000פרפרנייםTRUETrigonella glabraגרגרנית מואבית

998פרפרנייםFALSETrigonella anguinaגרגרנית מפותלת

995פרפרנייםTRUETrigonella monspeliacaגרגרנית מצויה

985פרפרנייםFALSETrigonella balansaeגרגרנית מקרינה

996פרפרנייםTRUETrigonella spicataNTגרגרנית משובלת

994פרפרנייםFALSETrigonella noeanaגרגרנית נואה

990פרפרנייםTRUETrigonella filipesגרגרנית נימית

987פרפרנייםTRUETrigonella caelesyriacaגרגרנית סורית

999פרפרנייםגרגרנית TRUETrigonella sprunerianaגרגרנית ספרונר

981פרפרנייםTRUETrigonella arabicaגרגרנית ערבית

1001פרפרנייםTRUETrigonella brachycarpaפרי-גרגרנית קצרת

2515מורכביםFALSEGarhadiolus angulosusגרדיולוס מדברי

1327חלמיתייםFALSEGrewia tenaxגרויה טנקס

1326חלמיתייםTRUEGrewia villosaENגרויה שעירה

18אספלנייםTRUEPhyllitis scolopendriumגריזית אירופית

17אספלנייםTRUEPhyllitis sagittataEXגריזית נאה

1161גרנייםTRUEGeranium dissectumגרניון גזור

1166גרנייםTRUEGeranium purpureumגרניון הארגמן

1159גרנייםTRUEGeranium libaniגרניון הלבנון

1158גרנייםTRUEGeranium tuberosumגרניון הפקעות

1167גרנייםגרניון החרמוןFALSEGeranium libanoticumגרניון הררי

1160גרנייםTRUEGeranium columbinumNTגרניון נאה

1165גרנייםTRUEGeranium lucidumגרניון נוצץ

1162גרנייםTRUEGeranium rotundifoliumגרניון עגול



1163גרנייםTRUEGeranium molleגרניון רך

1164גרניים-גרניון תלתFALSEGeranium trilophumכנפי-גרניון שלוש

3340סחלביים .TRUEOphrys umbilicata sspדבורנית בארי

3223סחלבייםTRUEOphrys oblitaדבורנית גדולה

3226סחלבייםTRUEOphrys carmeliדבורנית דינסמור

FALSEOphrys carmeli rhodia3341דבורנית דינסמור רודוס

3227סחלבייםTRUEOphrys apiferaדבורנית הדבורה

3225סחלבייםTRUEOphrys adonidisדבורנית הקטיפה

3336סחלביםTRUEOphrys scolopaxדבורנית חרטומנית 

3222סחלבייםTRUEOphrys iricolorדבורנית כחלחלה

TRUEOphris libanotica3342דבורנית לבנונית

3224סחלבייםTRUEOphrys bornmuelleriדבורנית נאה

FALSEOphris ziyaretiana3343דבורנית נאה אנטיוכית

3229סחלבייםFALSEOphrys levantinaדבורנית נאה לוונטינה

3220סחלבייםTRUEOphrys luteaדבורנית צהובה

3228סחלביים-צהובת.דTRUEOphrys flavomarginataשפה-דבורנית רחבת

3221סחלבייםTRUEOphrys fleischmanniiדבורנית שחומה

1668פואתייםTRUEGalium vernumדבקה אמיתית

1648פואתייםTRUEGalium canumדבקה אפורה

1660פואתייםTRUEGalium setaceumדבקה דקיקה

1652פואתייםTRUEGalium aparineדבקה זיפנית

1655פואתייםTRUEGalium chaetopodumENדבקה זנובה

1654פואתייםTRUEGalium divaricatumדבקה מפושקת

1651פואתייםTRUEGalium tricornutumדבקה משולשת

1646פואתייםTRUEGalium incanumדבקה משחירה

1659פואתייםTRUEGalium cassiumדבקה סורית

TRUEGalium spuriumדבקה עדינה
דבקה 

, מסופקת
1667פואתיים

1645פואתייםEXדבקה פושטתTRUEGalium humifusumדבקה שרועה

82סנטלייםTRUEViscum cruciatumדבקון הזית

3277סנטלייםFALSEViscum albumדבקון לבן

1669פואתייםדבקת TRUECruciata articulataדבקנית הפרקים

1670פואתייםTRUECruciata tauricaדבקנית עטורה

1671פואתייםTRUECruciata pedemontanaדבקנית שעירה

1653פואתייםTRUEGalium pisiferumדבקת האפונים

1666פואתייםTRUEGalium verticillatumדבקת הדורים

1662פואתייםTRUEGalium muraleדבקת החומות

1663פואתייםTRUEGalium elongatumדבקת הירדן

1649פואתייםTRUEGalium libanoticumדבקת הלבנון

1665פואתייםTRUEGalium rivaleVUדבקת הנחלים

1650פואתייםTRUEGalium verrucosumדבקת הפטמות

1664פואתייםTRUEGalium judaicumדבקת יהודה

1658פואתייםTRUEGalium hierosolymitanumדבקת ירושלים

1661פואתייםTRUEGalium hierochuntinumVUדבקת יריחו

1647פואתייםדבקת אדוםFALSEGalium sinaicumדבקת סיני

1656פואתייםTRUEGalium samuelssoniiדבקת סמואלסון

1657פואתייםENדבקה שעירהTRUEGalium philistaeumדבקת פלשת

1036פרפרנייםTRUEMelilotus italicusדבשה איטלקית

1035פרפרנייםFALSEMelilotus elegansדבשה הדורה



1037פרפרנייםTRUEMelilotus indicusדבשה הודית

1038פרפרנייםTRUEMelilotus albusדבשה לבנה

1034פרפרנייםדבשה חרוצהTRUEMelilotus sulcatusדבשה מחורצת

1033פרפרנייםTRUEMelilotus messanensisדבשה סיצילית

3065דגנייםאלבסיני TRUEEleusine indicaדגנה הודית

2965דגנייםFALSERostraria smyrnaceaדגנין ביירותי

2964דגנייםFALSERostraria pumilaדגנין גמוד

FALSERostraria amblyantha3281דגנין דקיק

TRUERostraria cristataדגנין מצוי
, דגנין גמוד

, דגנין קהה
2962דגניים

2963דגנייםFALSERostraria obtusifloraדגנין קהה

641מצליביםVUדוכנף ריחניTRUEIberis odorataכנף ריחנית-דו

3299דגנייםTRUELeptochloa mucronataמוץ חדוד-דו

3116דגנייםTRUELeptochloa fuscaמוץ חום-דו

3117דגניים-מוץ חד-דוFALSELeptochloa uninervaמוץ מעורק-דו

638מצליביםדופרית FALSEAethionema gileadenseפרית הגלעד-דו

639מצליביםVUדופרית TRUEAethionema carneumפרית מכורבלת-דו

640מצליביםדופרית TRUEAethionema heterocarpumפרית תמימה-דו

678מצליביםדופרק חופיTRUECakile maritimaפרק חופי-דו

679מצליביםדופרק ערביFALSECakile Arabicaפרק ערבי-דו

589מצליביםקרן מדברי-דוTRUENotoceras bicorneקרן מדברית-דו

2283מורכביםTRUEBidens tripartitaENשן משולש-דו

2284מורכביםTRUEBidens pilosaשן שעיר-דו

777ורדייםFALSEPrunus microcarpaפרי-דובדבן קטן

776ורדייםTRUEPrunus prostrataדובדבן שרוע

2237מורכביםTRUELachnophyllum noeanumVUדוגון ירושלמי

2004סולנייםTRUEMandragora autumnalisדודא רפואי

3252סבוננייםדודוניאה TRUEDodonaea viscosaדודונאה דביקה

3051דגנייםTRUEPanicum turgidumדוחן אשון

3054דגנייםFALSEPanicum antidotaleדוחן הערבה

3050דגנייםTRUEPanicum repensדוחן זוחל

3056דגנייםTRUEPanicum coloratumדוחן מכחיל

3053דגנייםTRUEPanicum capillareדוחן נימי

3052דגנייםדוחן גדולTRUEPanicum maximumדוחן קיפח

3055דגנייםFALSEPanicum miliaceumדוחן תרבותי

3060דגנייםTRUEEchinochloa colonumדוחנית השלחין

3059דגנייםTRUEEchinochloa crus-galliדוחנית התרנגולים

3057דגנייםFALSEBrachiaria eruciformisVUדוחנן דק

FALSEBrachiaria subquadriparaדוחנן שרוע
נסמנית 

דוחנן , שרועה
3286דגניים

728דולבייםTRUEPlatanus orientalisVUדולב מזרחי

707מצליביםFALSEDolichorynchus arabicusדוליכורינכוס ערבי

3129דקלייםCRדקל דוםTRUEHyphaene thebaicaדום מצרי

748דומדמניתייםTRUERibes orientalisדומדמנית המזרח

1766זיפניים, י-דונגית אTRUECerinthe palaestinaישראלית-דונגית ארץ

1573סוככייםFALSEDucrosia flabellifoliaדוקרוזיה מניפתית

411נוריתייםTRUEDelphinium ithaburenseדורבנית התבור

413נוריתייםTRUEDelphinium peregrinumדורבנית סגולה

412נוריתייםFALSEDelphinium boveiדורבנית סגולה 



414נוריתייםTRUEDelphinium ambiguumדורבנית שעירה

3087דגנייםTRUESorghum virgatumדורה רותמית

3345דגנייםFALSESorghum bicolorדורה תרבותית

260ציפורנייםאספרגולת TRUESpergula arvensisדורית השדה

TRUESpergula fallaxדורית רפה
אספרגולה 

, רפה
261ציפורניים

3086דגנייםTRUESorghum halepenseצובא-דורת ארם

TRUEDatura feroxדטורה אכזרית
דטורה 

, סמורה
2007סולניים

2005סולנייםTRUEDatura stramoniumפרי-דטורה זקופת

2006סולנייםTRUEDatura innoxiaפרי-דטורה נטוית

3259דטיסקייםFALSEDatisca cannabinaדטיסקה קנבית

400ירבוזייםFALSEDigera muricataדיגרה מסורגת

1518סוככייםדרכמונית TRUETordylium carmeliקרניים כרמלי-דל

2198דלועייםהנחש -דלעתTRUEBryonia creticaנחש מצויה-דלעת

2197דלועייםהנחש -דלעתTRUEBryonia syriacaנחש סורית-דלעת

2199דלועייםTRUEBryonia multifloraפרחים-נחש רבת-דלעת

2264מורכביםהמכבים -דםTRUEHelichrysum sanguineumהמכבים האדום-דם

FALSEHelichrysum pallasiiהמכבים ההררי-דם
המכבים -דם

-דם, פלס
2265מורכבים

458נוריתייםFALSEAdonis aleppicaצובא-דמומית ארם

TRUEAdonis palaestinaישראלית-דמומית ארץ
-דמומית ארם

, צובא
453נוריתיים

457נוריתייםFALSEAdonis annuaדמומית השדה

456נוריתייםTRUEAdonis dentataדמומית משוננת

454נוריתייםTRUEAdonis aestivalisENשיבולת-דמומית עבת

455נוריתייםTRUEAdonis microcarpaפרי-דמומית קטנת

1629אסקלפייםTRUEPergularia tomentosaדמיה לבידה

2579הצפרדע-כףTRUEDamasonium alismaדמסון כוכבני

2580הצפרדע-כף FALSEDamasoniumזרעים-דמסון רב

16אספלנייםTRUECeterach officinarumדנדנה רפואית

3111דגנייםFALSEDanthoniopsis barbataדנתונינית מזוקנת

2985דגנייםTRUECentropodia forsskaliiדנתונית החולות

1365מתנניים-דפנה צרתFALSEDaphne linearifoliaעלים-דפנית צרת

2949דגנייםTRUEParapholis marginataVUזנב מכונף-דק

2948דגנייםENדקזנב נימיTRUEParapholis filiformisזנב נימי-דק

2947דגנייםדקזנב קשתניTRUEParapholis incurvaזנב קשתני-דק

TRUEThalictrum isopyroidesנוף צהבהב-דק
תליקטרון 

, צהוב
VU460נוריתיים

3261ביגנונייםFALSETecoma stansפרי זקוף-דק

546מצליביםENדסקורניה TRUEDescurainia sophiaדקורניה מנוצה

696מצליבים-דרבה חדתTRUEDraba oxycarpaדרבה מחודדת

697מצליביםTRUEDraba vesicariaדרבה משולחפת

700מצליביםTRUEDraba nudaדרבונית אביבית

2407מורכביםTRUECrupina crupinastrumדרדית מצויה

2430מורכביםTRUECentaurea solstitialisדרדר אביבי

2419מורכביםFALSECentaurea rigidaהראשים-דרדר אלף

2421מורכביםTRUECentaurea ascalonicaCRדרדר אשקלון

2418מורכבים-דרדר שונהTRUECentaurea crocodyliumפרחים-דרדר גדול



2420מורכביםTRUECentaurea behenדרדר גלדני

2415מורכביםTRUECentaurea damascenaדרדר דמשקאי

2417מורכביםTRUECentaurea eryngioidesדרדר החרחבינה

3368מורכביםFALSECentaurea balsamitaדרדר החרצית

2436מורכביםכדרדר הלבנוןTRUECentaurea drabifoliaדרדר הלבנון

2429מורכביםדרדר הנגבTRUECentaurea pallescensדרדר המדבר

2435מורכביםכדרדר TRUECentaurea scopariaדרדר המכבד

2414מורכביםTRUECentaurea ammocyanusדרדר הערבות

2428מורכביםTRUECentaurea procurrensדרדר הקורים

2434מורכביםFALSECentaurea dumulosaדרדר השיח

2432מורכביםTRUECentaurea onopordifoliaדרדר חוחני

TRUEדרדר כחול
Centaurea cyanoi                                                   

                                     
2413מורכבים

2439מורכביםקרצף מבורךTRUECentaurea benedictaדרדר מבורך

2433מורכביםFALSECentaurea glomerataדרדר מגובב

2426מורכביםTRUECentaurea ibericaדרדר מצוי

2424מורכביםTRUECentaurea aegyptiacaדרדר מצרי

2416מורכביםTRUECentaurea speciosaNTדרדר נאה

2437מורכביםCRחופית נמוכהTRUECentaurea pumilioדרדר נמוך

2423מורכביםTRUECentaurea sinaicaדרדר סיני

2431מורכביםTRUECentaurea triumfettiiדרדר ססגוני

2425מורכביםTRUECentaurea lanulataדרדר צמרני

2422מורכביםTRUECentaurea verutumדרדר קיפח

2427מורכביםTRUECentaurea hyalolepisדרדר קרומי

1516סוככייםTRUETordylium aegyptiacumדרכמונית מצרית

1517סוככייםTRUETordylium syriacumCRדרכמונית סורית

289ציפורנייםדרכנית TRUEHerniaria incanaדרכנית אפורה

288ציפורנייםTRUEHerniaria hemistemonדרכנית מקופחת

286ציפורנייםTRUEHerniaria glabraדרכנית קרחת

287ציפורנייםTRUEHerniaria hirsutaדרכנית שעירה

963פרפרנייםהגה מצויTRUEAlhagi graecorumהגה מצויה

1425הדסייםTRUEMyrtus communisENהדס מצוי

2559מורכביםFALSEDicoma schimperiהוכשטטרית שימפר

708מצליביםFALSEHorwoodia um-adamiאדמי-הוראורדיה אום

1361חלמיתייםTRUEHibiscus trionumהיביסקוס משולש

1360חלמיתייםTRUEHibiscus micranthusהיביסקוס סגלגל

1815זיפנייםהילל קטןFALSEParacaryum boissieriהילל בואסיה

1816זיפנייםהילל קטןFALSEParacaryum bungeiהילל בונגי

1814זיפניים TRUEParacaryumהילל חרמוני

1813זיפנייםTRUEParacaryum rugulosumהילל מקומט

1812זיפנייםהילל בינוני FALSEMicroparacaryumהילל קטן

2493מורכביםTRUEHypochoeris achyrophorusהיפוכריס נדיר

2492מורכביםENהיפוכריס קרחTRUEHypochoeris glabraהיפוכריס קירח

702מצליביםTRUEHeldreichia bupleurifoliaעלים-הלדריכיה צרת

379ירבוזייםFALSEHalotis piliferaהלוטיס שעיר

334ירבוזייםTRUEHalopeplis amplexicaulisEXהלופפליס חובק

1614הרדופייםTRUENerium oleanderהרדוף הנחלים

2484מורכביםהרדופנין סיניFALSEScorzonera schweinfurthiiהרדופנין אדומי

2490מורכביםTRUEScorzonera meyeriהרדופנין אלפיני



2489מורכביםTRUEScorzonera rigidaהרדופנין אשון

2491מורכביםFALSEScorzonera drariiהרדופנין דראר

2482מורכביםTRUEScorzonera papposaהרדופנין הציצית

2487מורכביםTRUEScorzonera judaicaהרדופנין יהודה

2480מורכביםTRUEScorzonera subintegraEXהרדופנין מנוצה

2486מורכביםTRUEScorzonera tortuosissimaVUהרדופנין מפותל

2485מורכביםTRUEScorzonera pusillaהרדופנין נמוך

2483מורכביםTRUEScorzonera syriacaהרדופנין סורי

2481מורכבים-הרדפנין צרFALSEScorzonera multiscapaעמודים-הרדופנין רב

2488מורכביםהרדופנין TRUEScorzonera mollisהרדופנין רך

81הרנוגייםTRUEPlicosepalus acaciaeהרנוג השיטים

1570סוככייםTRUEHeracleum humileהרקליאון נמוך

2879דגנייםדבשית FALSEMelica pannosaהררית לבידה

2877דגנייםדבשית קטנהTRUEMelica minutaהררית קטנה

TRUEMelica persicaגלומות-הררית שונת
דבשית 

, חרמונית
2880דגניים

2878דגנייםדבשית TRUEMelica cupaniהררית שעירה

3132דקלייםדקל TRUEWashingtonia filiferaוושינגטוניה חוטית

3131דקלייםTRUEWashingtonia robustaוושינגטוניה חסונה

1613הרדופייםונקה עשבוניתTRUEVinca herbaceaוינקה עשבונית

1994סולנייםTRUEWithania somniferaויתניה משכרת

1995סולניים-ויתניה קהתFALSEWithania obtusifoliaויתניה קהה

2584מימונייםTRUEVallisneria spiralisENוליסנריה סלולה

TRUEValeriana dioscoridisולריינה איטלקית
ואלריאנה 

, איטלקית
2162ולריניים

2167ולרינייםולרינית TRUEValerianella echinataולריינית דוקרנית

3313ולרינייםTRUEValerianella discoideaולריינית הדיסקוס

TRUEValerianella carinataולריינית הקרינים
ולריינית 

, הקרין
VU2163ולריניים

2170ולרינייםולרינית זעירהTRUEValerianella pumilaולריינית זעירה

2176ולרינייםולרינית TRUEValerianella dactyophyllaולריינית מאוצבעת

2164ולרינייםולרינית FALSEValerianella tuberculataולריינית מגובששת

TRUEValerianella orientalisולריינית מזרחית
ולריינית 

, שיניים-שלוש
2168ולריניים

2171ולרינייםולרינית צמריתTRUEValerianella dufresniaולריינית מכונפת

TRUEValerianella obtusiloba3311ולריינית מצויצת

2174ולרינייםולרינית TRUEValerianella vesicariaולריינית משולחפת

2172ולרינייםולרינית עטורהFALSEValerianella coronataולריינית עטורה

2166ולרינייםולרינית TRUEValerianella szovitsianaולריינית ערבתית

2173ולרינייםENולרינית קוטשיTRUEValerianella kotschyiולריינית קוטשי

2169ולרינייםולרינית TRUEValerianella muricataולריינית קטועה

TRUEValerianella sclerocarpaפרי-ולריינית קשת
ולריינית 

, צחיחה
2175ולריניים

TRUEValerianella oxyrrhynchaולריינית שיננית
-ולריינית שתי

ולרינית , שנים
NT2165ולריניים

476פרעייםTRUEHypericum lanuginosumוןפרע צמיר

1823ורבנייםTRUEVerbena officinalisורבנה רפואית

1824ורבנייםTRUEVerbena supinaורבנה שרועה

755ורדייםTRUERosa pulverulentaורד דביק



751ורדייםTRUERosa caninaורד הכלב

752ורדייםFALSERosa canina v.hermonisורד הכלב זן חרמוני

754ורדייםFALSERosa arabicaורד ערבי

753ורדייםTRUERosa phoeniciaENורד צידוני

2092לחכייםברוניקה TRUEVeronica polifoliaורוניקה אפרפרה

2096לחכייםברוניקת FALSEVeronica macropodaעוקץ-ורוניקה ארוכת

2101לחכייםברוניקה FALSEVeronica macrostachyaשיבולת-ורוניקה ארוכת

2094לחכייםברוניקת TRUEVeronica viscosaורוניקה דביקה

2097לחכיים-ברוניקת דוFALSEVeronica bilobaאונתית-ורוניקה דו

2102לחכייםברוניקת זרהFALSEVeronica peregrinaורוניקה זרה

2086לחכייםברוניקת FALSEVeronica campylopodaעוקץ-ורוניקה כפופת

2089לחכייםברוניקת לבנהTRUEVeronica cymbalariaורוניקה לבנה

2088לחכייםברוניקת TRUEVeronica politaורוניקה מבריקה

2091לחכייםברוניקת TRUEVeronica orientalisורוניקה מזרחית

2085לחכייםברוניקת TRUEVeronica syriacaורוניקה סורית

2099לחכייםברוניקת FALSEVeronica scardicaורוניקה סקרדית

2093לחכייםENברוניקת TRUEVeronica anagalloidesורוניקה עדינה

TRUEVeronica persicaורוניקה פרסית
ברוניקת 

, פרסית
2087לחכיים

2100לחכייםברוניקת TRUEVeronica panormitanaפרחים-ורוניקה קטנת

2090לחכייםברוניקת TRUEVeronica hederifoliaורוניקה קיסוסית

2083לחכייםNTברוניקת TRUEVeronica leiocarpaורוניקה קרחת

TRUEVeronica lysimachioidesורוניקת החולה
ברוניקת 

, החולה
CR2081לחכיים

2098לחכייםברוניקת TRUEVeronica hermonisורוניקת החרמון

2082לחכייםברוניקת המים-TRUEVeronica anagallisורוניקת המים

2084לחכייםברוניקת TRUEVeronica arvensisורוניקת השדה

2095לחכייםברוניקת סיניFALSEVeronica kaiseriורוניקת סיני

2438מורכביםTRUEZoegea purpureaVUזגאה ארגמנית

3288מורכביםFALSEZoegea leptaureaזגאה כתומה

2648שושנייםVUלוידיה TRUEGagea libanoticaזהבית אדמדמת

2639שושנייםTRUEGagea fibrosaזהבית אשונה

2643שושנייםTRUEGagea chloranthaזהבית דמשקאית

2640שושנייםTRUEGagea reticulataעלים-זהבית דקת

2647שושנייםTRUEGagea gageoidesזהבית הבצלצולים

2638שושנייםTRUEGagea commutataזהבית השלוחות

2646שושנייםTRUEGagea peduncularisזהבית חרמונית

2645שושנייםTRUEGagea fistulosaזהבית נבובה

2637שושנייםTRUEGagea bohemicaזהבית פעוטה

2644שושנייםTRUEGagea micranthaפרחים-זהבית קטנת

2635שושנייםVUזהבית השדותTRUEGagea villosaזהבית שעירה

2636שושנייםTRUEGagea villosa hermonisזהבית שעירה חרמונית

2642שושניים TRUEGagea dayanaזהבית שרונית נגבית

2641שושנייםTRUEGagea dayana ssp.dayanaCRזהבית שרונית שרונית

1205זוגנייםTRUEZygophyllum coccineumזוגן אדום

1208זוגנייםFALSEZygophyllum decumbensזוגן גחון

1203זוגנייםTRUEZygophyllum dumosumזוגן השיח

1206זוגנייםTRUEZygophyllum albumVUזוגן לבן

1207זוגנייםTRUETetraena simplexזוגן פשוט



1204זוגנייםFALSEZygophyllum fabagoזוגן רחב

TRUEZosima absinthifoliaזוזימה מדברית
זוסימה 

, מדברית
1521סוככיים

1881שפתנייםTRUEMicromeria fruticosaזוטה לבנה

1879שפתנייםTRUEMicromeria nervosaזוטה מעורקת

1882שפתנייםזוטא יווניתTRUEMicromeria myrtifoliaזוטה צפופה

1884שפתנייםFALSEMicromeria danaensisזוטת דנא

1880שפתנייםTRUEMicromeria sinaicaזוטת סיני

1883שפתנייםFALSEMicromeria serbalianaזוטת סירבל

2885דגנייםTRUELolium rigidumזון אשון

2886דגנייםזון החולותFALSELolium rigidum negevenseזון אשון נגבי

2887דגנייםTRUELolium subulatumזון מרצעני

2888דגנייםTRUELolium temulentumזון משכר

2889דגנייםTRUELolium persicumVUזון פרסי

2890דגנייםTRUELolium multiflorumפרחים-זון רב

2884דגנייםTRUELolium perenneשנתי-זון רב

348ירבוזייםTRUETraganum nudatumזיזיים חשופים

3077דגנייםFALSEPennisetum purpureumנוצה ארגמני-זיף

3076דגניים, עשב קיקויוTRUEPennisetum clandestinumנוצה חבוי-זיף

3071דגנייםזיפנוצה TRUEPennisetum divisumנוצה מדוקרן-זיף

3074דגנייםנוצה -זיףFALSEPennisetum orientaleנוצה מזרחי-זיף

3072דגנייםנוצה -זיףTRUEPennisetum asperifoliumנוצה מחוספס-זיף

3073דגנייםFALSEPennisetum elatumנוצה קיפח-זיף

TRUEPennisetum ciliareנוצה ריסני-זיף
, קנכרוס ריסני

נוצה -זיף
3075דגניים

3068דגנייםTRUESetaria verticillataזיפן הדורים

3067דגנייםTRUESetaria viridisזיפן ירוק

3066דגנייםTRUESetaria glaucaזיפן כחלחל

3070דגנייםTRUESetaria adhaerensזיפן מצוי

3069דגנייםTRUESetaria parvifloraפרחים-זיפן קטן

1605זיתייםTRUEOlea europaeaזית אירופי

1797זיפנייםCR-זכריני קטןTRUEMyosotis strictaעוקצים-זכריני זקוף

1799זיפנייםזכריני TRUEMyosotis refractaזכריני מופשל

1798זיפנייםזכריני מאונקלTRUEMyosotis ramosissimaזכריני מסועף

1800זיפנייםFALSEMyosotis discolorזכריני סיני

3327נוריתייםTRUEClematis vitalbaזלזלת היערות

425נוריתייםTRUEClematis cirrhosaזלזלת הקנוקנות

426נוריתייםTRUEClematis flammulaזלזלת מנוצה

149חייעדייםCRשלשי מחמשTRUEZaleya pentandraזליה מחומשת

זמזומית אייגTRUEBellevalia eigiiזמזומית איג
שושנ)אספרגיים

(יים
2684

FALSEBellevalia macrobotrysזמזומית ארוכה
שושנ)אספרגיים

(יים
2682

TRUEBellevalia hermonisזמזומית החרמון
זמזומית 

פרחים-צפופת

שושנ)אספרגיים

(יים
2692

TRUEBellevalia desertorumזמזומית המדבר
שושנ)אספרגיים

(יים
2690

FALSEBellevalia stepporumזמזומית הערבות
זמזומית 

אלכסנדרונית

שושנ)אספרגיים

(יים
2686



TRUEBellevalia warburgiiENזמזומית ורבורג
שושנ)אספרגיים

(יים
2683

TRUEBellevalia zoharyiVUזמזומית זהרי
שושנ)אספרגיים

(יים
2687

FALSEBellevalia mosheoviiזמזומית מושיוף
שושנ)אספרגיים

(יים
2691

TRUEBellevalia longipesNTזמזומית מפושקת
שושנ)אספרגיים

(יים
2685

TRUEBellevalia flexuosaזמזומית מצויה
שושנ)אספרגיים

(יים
2688

TRUEזמזומית מצויה מושיוף
Bellevalia flexuosa 

mosheovii

זמזומית 

מושיוף

שושנ)אספרגיים

(יים
2689

TRUEBellevalia trifoliataזמזומית סגולה
שושנ)אספרגיים

(יים
2681

FALSEBellevalia densifloraפרחים-זמזומית צפופת
שושנ)אספרגיים

(יים
2693

2981דגנייםהארנבת -זנבTRUELagurus ovatusארנבת ביצני-זנב

2834דגנייםהכלב -זנבTRUECynosurus echinatusכלב דוקרני-זנב

2835דגנייםהכלב -זנבTRUECynosurus coloratusכלב מצוי-זנב

2836דגנייםהכלב -זנבTRUECynosurus elegansכלב עדין-זנב

459נוריתייםTRUEMyosurus minimusVUעכבר פעוט-זנב

940פרפרנייםTRUEScorpiurus muricatusעקרב שיכני-זנב

2997דגנייםהשועל -זנבTRUEAlopecurus myosuroidesשועל ארוך-זנב

TRUEAlopecurus arundinaceusשועל ביצתי-זנב
השועל -זנב

, הביצתי
CR2999דגניים

2998דגנייםהשועל -זנבTRUEAlopecurus utriculatusשועל מצוי-זנב

3000דגנייםTRUEAlopecurus vaginatusשועל נדני-זנב

3032דגנייםTRUEDinebra retroflexaזנבה נטויה

784ורדייםגיאון היערותFALSEGeum urbanumזנבן היערות

783ורדיים-גיאון שנויTRUEGeum heterocarpumפירות-זנבן שנוי

2839דגנייםFALSEBriza maximaזעזועית גדולה

2838דגנייםTRUEBriza humilisזעזועית משובלת

2837דגנייםTRUEBriza minorזעזועית קטנה

1932שפתנייםFALSEThuspeinanta persicaזעירה פרסית

1579רקפתייםTRUEAsterolinon linum-stellatumזעריר כוכבני

1190זוגנייםVUסצניהTRUESeetzenia lanataזצניה מזרחית

1216זוגנייםTRUEBalanites aegyptiacaזקום מצרי

2479מורכביםהסב -זקןTRUEGeropogon hybridusסב מצוי-זקן

2478מורכביםהתיש -זקןTRUETragopogon coelesyriacusתיש ארוך-זקן

2476מורכביםVUהתיש -זקןTRUETragopogon collinumתיש מדברי-זקן

2477מורכביםNTהתיש -זקן TRUETragopogonתיש צהוב-זקן

3091דגנייםזקנציה TRUEDichanthium foveolatusזקנונית הגממות

3090דגנייםזקנן הטבעותTRUEDichanthium annulatumזקנונית הטבעות

TRUEAndropogon distachyosזקניים משובלים
-זקניים כפול

זקנן , שיבולים
3092דגניים

3089דגנייםTRUEHyparrhenia hirtaזקנן שעיר

2562מורכביםTRUELasiospermum VUזרעזיף המדבר

780ורדייםחבושית TRUECotoneaster nummulariaחבושית המטבעות

779ורדייםFALSECotoneaster orbicularisחבושית סיני



1690חבלבלייםTRUEConvolvulus cantabricusחבלבל איטלקי

TRUEConvolvulus palaestinusישראלי-חבלבל ארץ
-חבלבל דק

חבלבל , עלים
1697חבלבליים

1705חבלבלייםTRUEConvolvulus humilisחבלבל גלוני

1691חבלבלייםTRUEConvolvulus secundusחבלבל החוף

1709חבלבלייםTRUEConvolvulus libanoticusחבלבל הלבנון

1696חבלבלייםFALSEConvolvulus stachydifoliusחבלבל המשי

1699חבלבלייםTRUEConvolvulus arvensisחבלבל השדה

1688חבלבלייםTRUEConvolvulus dorycniumחבלבל השיח

1689חבלבלייםTRUEConvolvulus oleifoliusחבלבל זיתני

1695חבלבלייםTRUEConvolvulus althaeoidesחבלבל כפני

1692חבלבלייםTRUEConvolvulus auricomusחבלבל מגובב

1694חבלבלייםTRUEConvolvulus pilosellifoliusEXחבלבל מדברי

1701חבלבלייםTRUEConvolvulus fatmensisVUחבלבל מצרי

1687חבלבלייםFALSEConvolvulus spicatusחבלבל משובל

1700חבלבלייםTRUEConvolvulus coelesyriacusחבלבל סורי

1702חבלבלייםTRUEConvolvulus siculusחבלבל סיצילי

1710חבלבלייםFALSEConvolvulus jordanensisהירדן-חבלבל עבר

1703חבלבליים TRUEConvolvulusחבלבל עדין

1686חבלבלייםTRUEConvolvulus lanatusחבלבל צמיר

1707חבלבלייםFALSEConvolvulus hystrixחבלבל קוצני

1708חבלבלייםFALSEConvolvulus prostratusעלים-חבלבל קטן

1698חבלבלייםTRUEConvolvulus scammoniaחבלבל רפואי

1706חבלבלייםTRUEConvolvulus schimperiחבלבל שימפר

1693חבלבלייםTRUEConvolvulus betonicifoliusחבלבל שעיר

1704חבלבליים-חבלבל שלושFALSEConvolvulus tricolorגוני-חבלבל תלת

1711חבלבלייםחבלבל TRUECalystegia sepiumחבלבלן המשוכות

1712חבלבלייםFALSECalystegia soldanellaעלים-חבלבלן עגול

2768נרקיסייםTRUEPancratium maritimumחבצלת החוף

2769נרקיסייםTRUEPancratium sickenbergeriחבצלת הנגב

1673פואתייםCRחגויתהחומותTRUEValantia muralisחגווית החומות

1672פואתייםחגוית שעירהTRUEValantia hispidaחגווית שעירה

2178ולרינייםTRUECentranthus ruberאבקן אדום-חד

2177ולרינייםTRUECentranthus longiflorusפרח-אבקן ארוך-חד

1842שפתנייםTRUEAjuga orientalisשפה מזרחי-חד

1844שפתנייםTRUEAjuga chamaepytisשפה מצוי-חד

1845שפתנייםשפה -חד TRUEAjuga chamaepytis-שפה מצוי שלוש-חד

1843שפתנייםTRUEAjuga ivaשפה תמים-חד

1598עופריתייםTRUEAcantholimon libanoticumחדעד הלבנון

1599עופריתייםTRUEAcantholimon ulicininumחדעד קיפודני

TRUEKnautia integrifoliaחוגית תמימה
קנאוטיה 

, תמימה
2185שלמוניים

704מצליביםTRUEAndzeiowskia cardamineVUחודיים מנוצים

1612ערבזייםכלורה חרוזהTRUEBlackstonia perfoliataחוורית חרוזה

765ורדייםTRUEEriolobus trilobatusVUחוזרר החורש

2472מורכביםTRUEScolymus hispanicusחוח ספרדי

2471מורכביםTRUEScolymus maculatusחוח עקוד

2392מורכביםTRUEOnopordum alexandrinumחוחן אלכסנדרוני

2395מורכביםTRUEOnopordum palaestinumישראלי-חוחן ארץ



2403מורכביםחוחן בלנשTRUEOnopordum blancheanumחוחן בלאנש

2397מורכביםTRUEOnopordum ENראשים-חוחן גדול

2394מורכביםTRUEOnopordum jordanicolumNTחוחן הירדן

2398מורכביםחוחן הקינרס TRUEOnopordumחוחן הקנרס

TRUEחוחן הקנרס ירושלמי
Onopordum 

cynarocephalum 
2399מורכבים

2401מורכביםחוחן סיניFALSEOnopordum ambiguumחוחן מסופק

2400מורכבים FALSEOnopordumהירדן-חוחן עבר

2402מורכביםTRUEOnopordum floccosumחוחן צמיר

2393מורכביםVU-חוחן תלTRUEOnopordum carduiformeחוחן קרדני

2396מורכביםTRUEOnopordum anisacanthumקוצים-חוחן שונה

2600נהרוניתייםTRUEZannichellia palustrisחוטית הביצות

1346חלמיתייםTRUEAlcea galilaeaחוטמית הגליל

1344חלמיתייםFALSEAlcea chrysanthaחוטמית זהובה

1349חלמיתייםTRUEAlcea setosaחוטמית זיפנית

1351חלמיתייםחוטמית FALSEAlcea apterocarpaכנפיים-חוטמית חסרת

1348חלמיתייםTRUEAlcea digitataחוטמית מאוצבעת

1345חלמיתייםחוטמית TRUEAlcea striataחוטמית מסורטטת

1343חלמיתייםTRUEAlcea acaulisהפרה-חוטמית עין

1347חלמיתייםFALSEAlcea rufescensחוטמית צהובה

1350חלמיתייםTRUEAlcea dissectaחוטמית קרחת

1352חלמיתייםFALSEAlcea roseaחוטמית תרבותית

TRUECutandia dichotomaקרנית-חולית דו
קוטנדיה 

, דוקרנית
2873דגניים

2871דגנייםVUקוטנדיה TRUECutandia maritimaחולית חופית

2872דגנייםקוטנדיה TRUECutandia memphiticaחולית מצרית

TRUERumex cypriusחומעה ורודה
חומעה 

, נפאלית
114ארכוביתיים

120ארכוביתייםTRUERumex pulcherחומעה יפה

119ארכוביתייםTRUERumex conglomeratusחומעה מגובבת

115ארכוביתייםTRUERumex pictusחומעה מגוידת

118ארכוביתייםTRUERumex crispusחומעה מסולסלת

111ארכוביתייםFALSERumex roseusחומעה מרוקנית

113ארכוביתייםTRUERumex vesicariusחומעה משולחפת

122ארכוביתייםTRUERumex dentatusחומעה משוננת

TRUERumex nepalensisחומעה נפלית
, חומעת נפאל

חומאה 
125ארכוביתיים

116ארכוביתייםTRUERumex occultansחומעה עטויה

117ארכוביתייםTRUERumex rothschildianumCRחומעת האוירון

123ארכוביתייםTRUERumex maritimusחומעת החוף

121ארכוביתייםTRUERumex cassiusחומעת החורש

112ארכוביתייםTRUERumex tuberosusחומעת הפקעת

124ארכוביתייםTRUERumex bucephalophorusהסוס-חומעת ראש

637מצליבים-חופניים קצריTRUEThlaspi microstylumחופניים הרריים

635מצליביםTRUEThlaspi perfoliatumחופניים מצויים

634מצליביםTRUEThlaspi arvenseחופניים נדירים

TRUEThlaspi brevicauleחופניים נמוכים
-חופניים קצרי

, גבעול
636מצליבים

2456מורכביםTRUEAtractylis cancellataחורשף השבכה



2459מורכביםחורשף קההTRUEAtractylis phaeolepisקשקשים-חורשף חום

2460מורכביםFALSEAtractylis mernephtaeחורשף מאדים

2458מורכביםTRUEAtractylis comosaחורשף מצויץ

2455מורכביםTRUEAtractylis proliferaחורשף נאה

2461מורכביםFALSEAtractylis boulosiiחורשף פעוט

2454מורכביםTRUEAtractylis carduusחורשף צהוב

2457מורכביםTRUEAtractylis serratuloidesקרקפות-חורשף קטן

2511מורכביםTRUEHyoseris scabraחזרזרת מחוספסת

550מצליביםחטוטרן TRUEOchthodium aegyptiacumחטוטרן מצוי

2932דגנייםאם החיטהTRUETriticum dicoccoidesחיטת הבר

3030דגנייםTRUEDesmostachya bipinnataחילף החולות

3108דגנייםFALSELygeum spartumחילפה רותמית

2229מורכביםTRUEBellis sylvestrisחיננית הבתה

2230מורכביםTRUEBellis annuaשנתית-חיננית חד

2228מורכביםTRUEBellis perennisשנתית-חיננית רב

141חייעדייםחייעד ספרדיTRUEAizoanthemum hispanicumחיעד ספרדי

143חייעדייםחייעד קנריTRUEAizoon canarienseחיעד קנרי

1617אסקלפייםTRUEPeriploca graecaENחלביב יווני

1616אסקלפייםTRUEPeriploca aphyllaחלביב רותמי

683מצליביםTRUECalepina irregularisחלבינה מרושתת

3330חלבלובייםFALSEEuphorbia drcunculoidesחלבלב הסהרה

1257חלבלובייםTRUEEuphorbia aleppicaצובא-חלבלוב ארם

1251חלבלובייםTRUEEuphorbia berytheaחלבלוב ביירותי

1271חלבלובייםFALSEEuphorbia obovataחלבלוב ביצני

1243חלבלובייםFALSEEuphorbia densaחלבלוב דחוס

1270חלבלובייםFALSEEuphorbia gaillardotiiחלבלוב הגלגל

1281חלבלובייםחלבלוב דגניFALSEEuphorbia gramineaחלבלוב הדגניים

1265חלבלובייםTRUEEuphorbia terracinaחלבלוב החוף

1267חלבלובייםTRUEEuphorbia paraliasחלבלוב הים

1241חלבלובייםTRUEEuphorbia hirtaחלבלוב הכדורים

1264חלבלובייםFALSEEuphorbia cheiradeniaחלבלוב המדבר

1279חלבלובייםTRUEEuphorbia apiosחלבלוב הפקעת

1245חלבלובייםTRUEEuphorbia dendroidesCRחלבלוב השיח

1250חלבלובייםTRUEEuphorbia helioscopiaחלבלוב השמש

1275חלבלובייםTRUEEuphorbia serpensחלבלוב זוחל

3273חלבלובייםTRUEEuphorbia supinaחלבלוב מאדים

1248חלבלובייםTRUEEuphorbia hierosolymitanaחלבלוב מגובשש

1238חלבלובייםNTחלבלוב גרגריTRUEEuphorbia granulataחלבלוב מגורגר

1259חלבלובייםחלבלוב מגלניTRUEEuphorbia falcataחלבלוב מגלי

1276חלבלובייםTRUEEuphorbia antilibanoticaהלבנון-חלבלוב מול

1260חלבלובייםחלבלוב חרוץTRUEEuphorbia aulacospermaחלבלוב מחורץ

1261חלבלובייםTRUEEuphorbia peplusחלבלוב מצוי

1240חלבלובייםTRUEEuphorbia forsskaliiVUחלבלוב מצרי

1263חלבלובייםTRUEEuphorbia reuterianaחלבלוב מקרין

1252חלבלובייםTRUEEuphorbia oxyodontaחלבלוב מרושת

1254חלבלובייםTRUEEuphorbia argutaחלבלוב משונשן

1242חלבלובייםחלבלוב ורודTRUEEuphorbia nutansחלבלוב נטוי

1273חלבלובייםFALSEEuphorbia punctataחלבלוב נקוד

1280חלבלובייםTRUEEuphorbia caudivulosaחלבלוב נשיר



1278חלבלוביים FALSEEuphorbiaחלבלוב סהרה

1247חלבלובייםTRUEEuphorbia grossheimiiחלבלוב סיני

1256חלבלובייםTRUEEuphorbia valerianifoliaחלבלוב סמור

1253חלבלובייםTRUEEuphorbia phymatospermaVUזרע-חלבלוב עב

1239חלבלובייםTRUEEuphorbia chamaesyceעלים-חלבלוב עגול

1266חלבלובייםTRUEEuphorbia macrocladaחלבלוב ענף

1269חלבלובייםTRUEEuphorbia prostrataחלבלוב פושט

1262חלבלובייםTRUEEuphorbia chamaepeplusחלבלוב פעוט

1244חלבלובייםTRUEEuphorbia petiolataחלבלוב צמיר

1258חלבלובייםTRUEEuphorbia exiguaעלים-חלבלוב צר

1246חלבלובייםTRUEEuphorbia retusaחלבלוב קהירי

TRUEEuphorbia erinaceaחלבלוב קוצני
חלבלוב 

, קיפודני
1272חלבלוביים

1255חלבלובייםTRUEEuphorbia microsphaeraENפרי-חלבלוב קטן

1268חלבלובייםTRUEEuphorbia heterophyllaחלבלוב קעור

1277חלבלובייםחלבלוב הרמוןTRUEEuphorbia ramanensisחלבלוב רמון

1249חלבלובייםTRUEEuphorbia hirsutaENחלבלוב שעיר

1274חלבלובייםחלבלוב פרעניTRUEEuphorbia lasiocarpaפרי-חלבלוב שעיר

1237חלבלובייםTRUEEuphorbia peplisVUחלבלוב שרוע

214ציפורנייםVUחלוק עבהTRUEPetrorhagia zoharyanaחלוק זהרי

215ציפורנייםTRUEPetrorhagia arabicaENחלוק ערבי

216ציפורנייםTRUEPetrorhagia dubiaחלוק שעיר

79סנטלייםTRUEThesium bergeriחלוקה הררית

80סנטלייםTRUEThesium humileחלוקה ננסית

2765נרקיסייםTRUESternbergia clusianaחלמונית גדולה

2764נרקיסייםTRUESternbergia colchicifloraחלמונית זעירה

2766נרקיסייםFALSESternbergia luteaחלמונית צהובה

1354חלמיתייםTRUEMalva sylvestrisחלמית גדולה

1356חלמיתייםחלמית TRUEMalva neglectaחלמית זנוחה

1358חלמיתייםFALSEMalva oxylobaאונות-חלמית חדת

1355חלמיתייםTRUEMalva nicaeensisחלמית מצויה

1353חלמיתייםTRUEMalva aegyptiaחלמית מצרית

1357חלמיתייםTRUEMalva parvifloraפרחים-חלמית קטנת

353ירבוזייםEXחמדת איגFALSEHaloxylon ramosissimumחמד איג

TRUEHaloxylon scopariumחמד המדבר
חמדת 

, המדבר
350ירבוזיים

349ירבוזייםNTחמדת הנגבTRUEHaloxylon negevensisחמד הנגב

351ירבוזיים, חמדת השיחTRUEHaloxylon salicornicumחמד השיח

352ירבוזייםחמדה נאהFALSEHaloxylon schmittianumחמד נאה

2565מורכבים-חמנית חדTRUEHelianthus annuusחמנית מצויה

1091פרפרנייםFALSECicer arietinumחמצה תרבותית

1155חמציצייםTRUEOxalis pes-capraeחמציץ נטוי

1156חמציצייםTRUEOxalis corniculataחמציץ קטן

1090פרפרנייםחמצה FALSECicer judaicumחמצת יהודה

760ורדייםTRUEPotentilla reptansENחמשן זוחל

759ורדייםTRUEPotentilla geranioidesחמשן נדיר

762ורדייםFALSEPotentilla kotschyanaחמשן קוטשי

761ורדייםFALSEPotentilla supinaחמשן קטן

1621אסקלפייםTRUECynanchum acutumחנק מחודד



2571מורכביםTRUELactuca undulataחסה גלונית

2568מורכבים, חסה כרתיתTRUELactuca tuberosaפרחים-חסה כחולת

2569מורכביםFALSELactuca creticaחסה כרתית

2536מורכביםTRUELactuca orientalisחסה מזרחית

2534מורכביםTRUELactuca salignaחסה רותמית

2537מורכביםTRUELactuca aculeataחסה שיכנית

2563מורכבים TRUECephalorrhynchusחסנית דביקה

1642פואתייםTRUEAsperula libanoticaחספסנית הלבנון

1641פואתייםTRUEAsperula arvensisחספסנית השדה

1643פואתייםחספסנית TRUEAsperula setosaחספסנית זיפנית

1644פואתייםTRUEAsperula glomerataחספסנית כדורית

1796זיפנייםTRUEAsperugo procumbensחספסת שרועה

2079לחכייםTRUEAnarrhinum forsskaoliiחסרף מזרחי

2080לחכייםFALSEAnarrhinum pubescensחסרף שעיר

2533מורכביםTRUELactuca serriolaחסת המצפן

2535מורכביםTRUELactuca vimineaחסת השבטים

2994דגנייםTRUEPhalaris aquaticaחפורית הפקעים

2993דגנייםTRUEPhalaris paradoxaחפורית מוזרה

2991דגנייםFALSEPhalaris brachystachysחפורית מצויה

2992דגנייםTRUEPhalaris minorחפורית קטנה

2990דגנייםFALSEPhalaris canariensisחפורית קנרית

TRUEDrimia undataחצב גלוני
שושנ)אספרגיים

(יים
2677

TRUEDrimia maritimaחצב מצוי
שושנ)אספרגיים

(יים
2678

2581הצפרדע-כףTRUESagittaria subulataחצצון מרצעני

1623אסקלפייםFALSESolenostemma arghelחרגל המדבר

669מצליביםTRUESinapis arvensisחרדל השדה

668מצליביםTRUESinapis albaחרדל לבן

808כלילייםTRUECeratonia siliquaחרוב מצוי

1457סוככייםTRUEEryngium maritimumVUחרחבינה חופית

1460סוככייםTRUEEryngium billardieriחרחבינה חרמונית

1455סוככייםTRUEEryngium falcatumחרחבינה חרמשית

1458סוככייםTRUEEryngium barrelieriVUחרחבינה טובענית

1459סוככייםTRUEEryngium bourgatiiחרחבינה ירוקה

1454סוככייםTRUEEryngium glomeratumחרחבינה מגובבת

1456סוככייםTRUEEryngium creticumחרחבינה מכחילה

1148פרפרנייםFALSERhynchosia minimaחרטום זעיר

557מצליביםTRUESchimpera arabicaחרטומית ערבית

1563סוככייםTRUEBifora testiculataחריריים מצויים

1480סוככייםTRUEFalcaria vulgarisחרמשית השדות

2348מורכביםTRUEChrysanthemum viscosumVUחרצית דביקה

2346מורכביםTRUEChrysanthemum segetumחרצית השדות

2345מורכביםTRUEChrysanthemum myconisחרצית משוננת

2347מורכביםTRUEGlebionis coronariaחרצית עטורה

9אברתייםTRUEAnogramma leptophyllaחשפונית עדינה

731טבוריתייםTRUEUmbilicus intermediusטבורית נטויה

2008סולנייםTRUENicotiana glaucaטבק השיח

1149פרפרנייםFALSETaverniera aegyptiacaטברניירה מצרית



FALSETagetes minutaטגטס קטן
-טגטס זעיר

, פרחים
2566מורכבים

1284טובעניתייםTRUECallitriche lenisulcaVUטובענית אביבית

1283טובעניתייםTRUECallitriche brutiaVUטובענית העוקצים

1286טובעניתייםTRUECallitriche mouterdeiטובענית הפלגים

TRUECallitriche lusitanica1287טובענית פורטוגלית

TRUECallitriche truncataטובענית קטומה
, מינית -דו.ט

, אנדרוגנית.ט
NT1285טובעניתיים

1126פרפרניים, טפח מעורקTRUELathyrus pseudociceraטופח אדום

1123פרפרנייםVU-טפח ארךTRUELathyrus gorgoneiעמוד-טופח ארך

1134פרפרנייםTRUELathyrus ochrusטופח גדול

1128פרפרנייםTRUELathyrus gleospermusENטופח דביק

1140פרפרנייםFALSELathyrus golanensisטופח הגולן

1120פרפרנייםTRUELathyrus spathulatusVUטופח הגליל

1138פרפרנייםטופח TRUELathyrus roseusטופח החרמון

1137פרפרניים-טופח תתTRUELathyrus ciliolatusטופח השלוחות

1129פרפרניים-טופח שעירTRUELathyrus inconspicuusטופח זקוף

1139פרפרנייםFALSELathyrus plitmanniiעורקי-טופח חד

1141פרפרנייםTRUELathyrus annuusשנתי-טופח חד

1125פרפרנייםFALSELathyrus ciceraטופח חימצתי

1130פרפרנייםENטופח שרוניTRUELathyrus setifoliusטופח חכלילי

1121פרפרנייםTRUELathyrus hierosolymitanusטופח ירושלים

1136פרפרנייםFALSELathyrus sphaericusטופח כדורי

1133פרפרנייםTRUELathyrus aphacaטופח מצוי

1124פרפרנייםTRUELathyrus marmoratusטופח נאה

1143פרפרניים-טופח רבTRUELathyrus clymenumטופח ספרדי

1132פרפרנייםTRUELathyrus nissoliaVUטופח עדין

1131פרפרנייםTRUELathyrus lentiformisCRטופח עדשתי

1122פרפרנייםTRUELathyrus cassiusENטופח קסיוס

1127פרפרנייםTRUELathyrus blepharicarpusטופח ריסני

1135פרפרנייםTRUELathyrus hirsutusטופח שעיר

1142פרפרנייםFALSELathyrus hirticarpusפרי-טופח שעיר

90טופלייםTRUECynomorium coccineumטופל אדום

1542סוככייםTRUETurgenia latifoliaVUעלים-טורגניה רחבת

1575סוככיים TRUEGlochidothecaטורגנית שומרית

658מצליביםTRUEDiplotaxis harraטוריים זיפניים

657מצליביםTRUEDiplotaxis acrisטוריים מדבריים

659מצליביםTRUEDiplotaxis erucoidesטוריים מצויים

662מצליביםTRUEDiplotaxis tenuifoliaעלים-טוריים צרי

660מצליביםTRUEDiplotaxis vimineaטוריים קטנים

661מצליביםFALSEDiplotaxis villosaטוריים שעירים

602מצליביםNTארביס רפהTRUETurritis laxaטורית רפה

37ברושייםקליטריס FALSETetraclinis articulataטטרקיליניס מפריק

2269מורכביםTRUEDittrichia viscosaטיון דביק

2270מורכביםTRUEDittrichia graveolensטיון חריף

TRUEHeterotheca subaxillarisטיונית החולות
הטרותיקת 

, החולות
2564מורכבים

268ציפורנייםTRUETelephium imperatiטלפיון חרמוני

267ציפורניים TRUETelephiumטלפיון כדורי



2773טמוסייםTRUEDioscorea orientalisטמוס מזרחי

2774טמוסייםTRUEDioscorea communisטמוס מצוי

845פרפרנייםFALSETephrosia purpureaטפרוסיה ארגמנית

843פרפרנייםTRUETephrosia apollineaטפרוסיה נאה

844פרפרנייםTRUETephrosia nubicaCRטפרוסיה נובית

2205דלועיים FALSETrichosanthusטריכוזנטס קוקומרואידס

1817זיפניים-טרכלנת גדול FALSETrachelanthusעלים-טרכלנית גדולת

1449טרשניתייםTRUETheligonum cynocrambeטרשנית שרועה

3043דגנייםTRUECynodon dactylonיבלית מצויה

2447מורכביםNT, יבשוש גלילי TRUEXeranthemumיבשוש גלילני

2984דגנייםהחולות -ידידTRUEAmmophila arenariaחולות מצוי-ידיד

2874דגנייםTRUESclerochloa duraיוקשן שרוע

2406מורכביםVUיוריניאה TRUEJurinea staehelinaeיורינאה טרשית

1568סוככייםTRUEJohrenia dichotomaקרנית-יורניה דו

2114עלקתייםTRUECistanche tubulosaיחנוק המדבר

2115עלקתייםTRUECistanche salsaיחנוק המלחות

1497סוככייםTRUEOenanthe silaifoliaNTיינית בינונית

1498סוככייםTRUEOenanthe proliferaNTיינית חרוזה

1496סוככייםTRUEOenanthe pimpinelloidesENיינית כמנונית

1495סוככייםTRUEOenanthe fistulosaENיינית נבובה

632מצליביםFALSECapsella rubellaילקוט אדום

631מצליביםTRUECapsella bursapastorisילקוט הרועים

633מצליביםילקוט שרועTRUEHornungia procumbensילקוטון שרוע

2586מימונייםTRUEHalophila ovalisEXימון ביצני

2585מימונייםTRUEHalophila stipulaceaVUימון הקשקשים

2603גליתייםTRUEHalodule uninervisCRעורקית-ימית חד

1214ימלוחייםTRUENitraria retusaימלוח פגום

1215ימלוחייםFALSENitraria schoberiימלוח תמים

803מימוזיים)שיטייםTRUEProsopis julifloraינבוט המסקיטו

802מימוזיים)שיטייםTRUEProsopis farctaינבוט השדה

804מימוזיים)שיטייםFALSEProsopis albaינבוט לבן

3335זיתייםFALSEJasminum mesnyiפרחים-יסמין גדול

1603זיתייםFALSEJasminum officinaleיסמין רפואי

1602זיתייםTRUEJasminum fruticansיסמין שיחני

2156יערתייםTRUELonicera etruscaיערה איטלקית

2157יערתיים-יערה עגולתTRUELonicera nummulariifoliaיערת המטבעות

375ירבוזייםיפרוק הערבותTRUEAnabasis articulataיפרוק המדבר

378ירבוזייםFALSEAnabasis oropediorumיפרוק הערבות

377ירבוזייםTRUEAnabasis setiferaיפרוק זיפני

376ירבוזייםTRUEAnabasis syriacaכנפי-יפרוק תלת

1369אלאגנייםהשמן -עץTRUEElaeagnus angustifoliaיצהרון מכסיף

יקינטון מזרחיTRUEHyacinthus orientalisיקינתון מזרחי
שושנ)אספרגיים

(יים
2680

TRUEHyacinthella nervosaיקינתונית מעורקת
יקינטונית 

מעורקת

שושנ)אספרגיים

(יים
2694

TRUEAmaranthus tuberculatusירבוז גדות
ירבוז 

, (אק)הגדות
397ירבוזיים

395ירבוזייםTRUEAmaranthus graecizansירבוז יווני

388ירבוזייםTRUEAmaranthus cruentusשיבולת-ירבוז ירוק



394ירבוזייםTRUEAmaranthus albusירבוז לבן

398ירבוזייםFALSEAmaranthus blitumירבוז מבריק

389ירבוזייםTRUEAmaranthus retroflexusירבוז מופשל

393ירבוזייםירבוז ממורגFALSEAmaranthus muricatusירבוז מורגי

396ירבוזייםירבוז מצויTRUEAmaranthus viridisירבוז עדין

391ירבוזייםTRUEAmaranthus palmeriירבוז פלמר

390ירבוזייםFALSEAmaranthus spinosusירבוז קוצני

392ירבוזייםTRUEAmaranthus blitoidesירבוז שרוע

2200דלועייםירוקת החמורTRUEEcballium elateriumחמור מצויה-ירוקת

2266מורכבים, ליזרה נימיתTRUELeysera leyseroidesישומון נימי

2409מורכביםאמברבואה TRUEVolutaria crupinoidesגונית-ישימונית דו

2408מורכביםאמברבואה TRUEVolutaria lippiiישימונית ורודה

2410מורכביםTRUEVolutaria tubulifloraישימונית מרוקנית

3085דגנייםTRUEHemarthria altissimaVUישרוע מאוגד

2966דגנייםTRUESphenopus divaricatusNTיתדן מפושק

3153סופייםTRUESparganium erectumVUכדורן ענף

כדן נאהFALSEMuscari   hermonenseכדן חרמוני
שושנ)אספרגיים

(יים
3323

TRUEMuscari pulchellumכדן נאה
, כדן אשכולי

כדן זנוח

שושנ)אספרגיים

(יים
2695

כדן סגולFALSEMuscari filiformeכדן נימי
שושנ)אספרגיים

(יים
3322

כדן פעורTRUEMuscari commutatumכדן סגול
שושנ)אספרגיים

(יים
2696

TRUEMuscari parviflorumפרחים-כדן קטן
שושנ)אספרגיים

(יים
2697

3151לופייםTRUEWolffia arrhizaVUכדרורית המים

3266הנזיר-כובעFALSETropaeolum majusנזיר גדול-כובע

2279מורכביםTRUEAsteriscus aquaticusכוכב מצוי

2280מורכביםTRUEAsteriscus hierochunticusכוכב ננסי

2281מורכביםכוכב סיניTRUEAsteriscus graveolensכוכב ריחני

249ציפורנייםFALSEStellaria media cupanianaכוכבית  גדולה

248ציפורנייםכוכבית מצויהFALSEStellaria pallidaכוכבית חיוורת

247ציפורנייםFALSEStellaria mediaכוכבית מצויה

3331ציפורנייםTRUEStellaria media apetalaכוכבית מצויה אליעזרי

3333ציפורנייםTRUEStellaria media mediaכוכבית מצויה טיפוסי

3332ציפורנייםTRUEStellaria media postiiכוכבית מצויה פוסט

2513מורכביםTRUERhagadiolus stellatusכוכבן מצוי

2514מורכביםTRUERhagadiolus edulisכוכבן נאכל

2542מורכביםTRUEChondrilla junceaכונדרילה סמרנית

2996דגניים TRUECornucopiaeכוסנית ממולענת

2995דגנייםTRUECornucopiae cucullatumכוסנית משוננת

1424כופרייםFALSELawsonia inermisכופר לבן

76סרפדייםTRUEParietaria alsinifoliaכותלית זעירה

74סרפדייםTRUEParietaria judaicaכותלית יהודה

75סרפדייםTRUEParietaria lusitanicaכותלית פורטוגלית

2247מורכביםTRUEMicropus supinusכותנן שרוע

2763נרקיסייםTRUEIxiolirion tataricumכחלית ההרים

22כליינייםFALSENephrolepis exaltataכליין קיפח



916פרפרנייםכלינית מצויהTRUEHymenocarpos circinnatusכליינית מצויה

807כלילייםTRUECercis siliquastrumכליל החורש

1505סוככייםFALSEFerula blancheiכלך בלאנש

1507סוככייםENכלך הרמוןTRUEFerula biverticillataדורי-כלך דו

1508סוככייםTRUEFerula daniniiVUכלך דנין

1509סוככייםכלך החרמוןTRUEFerula hermonisכלך חרמוני

1501סוככייםTRUEFerula communisכלך מצוי

1502סוככייםTRUEFerula tingitanaכלך מרוקני

1504סוככייםכלך הנגבTRUEFerula negevensisכלך נגבי

1506סוככייםTRUEFerula sinaicaNTכלך סיני

1503סוככייםTRUEFerula samariaeNTכלך שומרוני

1510סוככייםTRUEFerulago syriacaכלכלך סורי

1511סוככייםכלכלך שבירTRUEFerulago trachycarpaכלכלך קריר

1870שפתנייםTRUEClinopodium insulareכלמינתה אפורה

420נוריתייםTRUEAnemone coronariaכלנית מצויה

421נוריתייםכלנית אדומה FALSEAnemone coronariaכלנית מצויה אדומה

424נוריתייםכלנית ורודה FALSEAnemone coronariaכלנית מצויה ורודה

422נוריתייםכלנית כחולה FALSEAnemone coronariaכלנית מצויה כחולה

423נוריתייםכלנית לבנה FALSEAnemone coronariaכלנית מצויה לבנה

1485סוככייםFALSEPimpinella olivieriכמנון אוליביה

1488סוככייםFALSEPimpinella anisumכמנון האניס

1487סוככייםTRUEPimpinella creticaכמנון כרתי

1484סוככייםTRUEPimpinella corymbosaכמנון ענף

1483סוככייםTRUEPimpinella peregrinaכמנון קיפח

1486סוככייםFALSEPimpinella eriocarpaכמנון שעיר

1482סוככייםTRUETrachyspermum ammiVUכמנונית קופטית

1557סוככייםכנפה אנטוליתTRUEHeptaptera anisopteraכנפה חרוקה

2561מורכביםורבזינה TRUEVerbesina encelioidesכנפון זהוב

293ציפורנייםTRUEPteranthus dichotomusכנפן קוצני

2820איריסייםFALSEChasmanthe floribundaפרחים-כסמנטה רב

2821איריסייםFALSEChasmanthe aethiopicaכסמנתה אתיופית

823פרפרנייםTRUEArgyrolobium uniflorumפרחי-כספסף חד

825פרפרנייםFALSEArgyrolobium arabicumכספסף ערבי

824פרפרניים TRUEArgyrolobiumפרי-כספסף רחב

304ירבוזיים TRUEChenopodiumאווז אדומה-כף

299ירבוזיים FALSEChenopodiumאווז גדושה-כף

303ירבוזייםTRUEChenopodium muraleאווז האשפות-כף

302ירבוזייםTRUEChenopodium opulifoliumאווז הגינות-כף

TRUEChenopodium acerifolium142אווז זקופה-כף

301ירבוזייםTRUEChenopodium albumאווז לבנה-כף

300ירבוזייםTRUEChenopodium vulvariaאווז מבאישה-כף

307ירבוזייםTRUEChenopodium glaucumאווז מכחילה-כף

306ירבוזייםאווז -כףFALSEChenopodium urbicumאווז עירוני-כף

3279ירבוזייםאווז -כף FALSEChenopodiumאווז פולש-כף

3278ירבוזייםFALSEChenopodium ficifoliumאווז פיציפוליום-כף

305ירבוזייםTRUEChenopodium foliosumעלים-אווז רבת-כף

TRUEDysphania ambrosioidesאווז ריחנית-כף
Dysphania 

ambrosioide
298ירבוזיים

1857שפתנייםהזאב -כףTRUELycopus europaeusזאב אירופית-כף



2841דגנייםVUהחתול -כףTRUEAeluropus lagopoidesחתול זוחלת-כף

2842דגנייםFALSEAeluropus brevifoliusעלים-חתול קצרת-כף

2840דגנייםVUהחתול -כףTRUEAeluropus littoralisחתול שרועה-כף

941פרפרנייםTRUEOrnithopus pinnatusVUעוף מנוצה-כף

942פרפרנייםTRUEOrnithopus compressusעוף פחוסה-כף

2578הצפרדע-כףהצפרדע -כףTRUEAlisma lanceolatumצפרדע אזמלנית-כף

2577הצפרדע-כףCRהצפרדע -כףTRUEAlisma plantago-aquaticaצפרדע לחכית-כף

705מצליביםסטריגמוסטמון FALSESterigmostemumזרע צהוב-כפול

672מצליביםTRUECarrichtera annuaכפיות שעירות

786כפתורייםTRUENeurada procumbensכפתור החולות

681מצליביםTRUECrambe orientalisENכרבה מזרחית

682מצליביםTRUECrambe hispanicaכרבה ספרדית

957פרפרנייםTRUEOnobrychis ptolemaicaכרבולת אדומית

955פרפרנייםכרבולת FALSEOnobrychis montanaכרבולת הררית

960פרפרנייםTRUEOnobrychis cristagalliכרבולת התרנגול

958פרפרנייםFALSEOnobrychis wettsteiniiכרבולת מדברית

961פרפרנייםTRUEOnobrychis squarrosaכרבולת מצויה

962פרפרנייםכרבולת TRUEOnobrychis cornutaכרבולת מקרינה

956פרפרנייםכרבולת FALSEOnobrychis kotschyanaכרבולת קוטשי

959פרפרנייםTRUEOnobrychis caputgalliכרבולת קטנה

954פרפרנייםFALSEOnobrychis supinaכרבולת שרועה

462ערטניתייםTRUEBongardia chrysogonumכרבולתן השדות

663מצליביםTRUEBrassica tournefortiiכרוב החוף

665מצליביםFALSEBrassica desertiכרוב המדבר

667מצליביםFALSEBrassica napusכרוב הנפוס

666מצליביםTRUEBrassica creticaENכרוב כרתי

664מצליביםכרוב השלחיןTRUEBrassica nigraכרוב שחור

1569סוככייםכרופילום  TRUEChaerophyllumכרופילון זהוב

3205גומאייםTRUECarex flaccaכריך אפרפר

3207גומאיים FALSECarex flaccaכריך אפרפר זקוף

3206גומאייםTRUECarex flacca flaccaכריך אפרפר משתלשל

3210גומאייםTRUECarex pseudocyperusENכריך גומאי

3214גומאייםFALSECarex pairaeכריך החולה

3202גומאייםTRUECarex divulsaכריך החורש

3199גומאייםTRUECarex pachystylisכריך הערבות

3200גומאייםעלים-כריך צרTRUECarex stenophyllaעלים-כריך הערבות צר

3212גומאייםTRUECarex acutiformisVUכריך חד

3201גומאייםTRUECarex divisaכריך מחולק

3211גומאייםTRUECarex distansכריך מרוחק

3204גומאייםTRUECarex halleranaENכריך נמוך

3213גומאייםTRUECarex stenophyllaעלים-כריך צר

3209גומאייםTRUECarex extensaכריך רווח

3203גומאייםTRUECarex otrubaeכריך שחום

3208גומאייםTRUECarex hispidaVUכריך שעיר

2802איריסייםכרכום גיארדוTRUECrocus aleppicusכרכום גיירדו

2803איריסייםTRUECrocus aleppicus "litoralis"ENכרכום גיירדו חופי

2806איריסייםכרכום חרמוניTRUECrocus hermoneusכרכום החרמון

-כרכום החרמון ארץ

ישראלי
TRUE

Crocus hermoneus 

palaestinus

כרכום 

, י-החרמון א
CR2807איריסיים



2808איריסייםTRUECrocus cancellatusכרכום השבכה

2809איריסייםכרכום  TRUECrocus cancellatusכרכום השבכה הרמון

2804איריסייםTRUECrocus hyemalisכרכום חורפי

2810איריסייםFALSECrocus vitellinusכרכום חלמוני

2805איריסייםFALSECrocus moabiticusכרכום מואבי

2801איריסייםTRUECrocus pallasiiכרכום נאה

2800איריסייםTRUECrocus ochroleucusכרכום צהבהב

605מצליביםTRUERicotia lunariaכרמלית נאה

3304דגנייםTRUEGastridium phleoidesכרסתן איטני

2976דגנייםFALSEGastridium scabrumכרסתן מחוספס

2975דגנייםTRUEGastridium ventricosumכרסתן נפוח

1474סוככייםכרפסת TRUEApium nodiflorumכרפס הביצות

1473סוככייםTRUEApium graveolensכרפס ריחני

1574סוככייםכרפס עדין TRUECiclospermumכרפסית עדינה

1725חבלבלייםי-כשות אTRUECuscuta palaestinaישראלי-כשות ארץ

1723חבלבלייםTRUECuscuta babylonicaVUכשות בבלית

1730חבלבלייםTRUECuscuta monogynaVUכשות גס

1729חבלבלייםTRUECuscuta approximataכשות הגליל

1722חבלבלייםTRUECuscuta pedicellataכשות העוקצים

1724חבלבלייםFALSECuscuta epilinumכשות הפשתה

1726חבלבלייםTRUECuscuta epithymumכשות הקורנית

1731חבלבלייםכשות השדותTRUECuscuta campestrisכשות השדה

1721חבלבלייםFALSECuscuta gennesaretanaכשות כנרות

1732חבלבלייםTRUECuscuta kotschyanaכשות קוטשי

1727חבלבלייםכשות איגFALSECuscuta brevistylaעלי-כשות קצר

1733חבלבלייםTRUECuscuta rausiiכשות ראוס

1728חבלבליים-כשות גדולTRUECuscuta planifloraפרחים-כשות שטוח

2244מורכביםTRUEChiliadenus iphionoidesכתלה חריפה

2243מורכביםכתלה הרריתTRUEChiliadenus montanusכתלה מדברית

2494מורכביםTRUELeontodon tuberosusשורשים-כתמה עבת

945פרפרנייםTRUECoronilla repandaכתרון גלוני

944פרפרניים-כתרון זעירTRUECoronilla rostrataפרח-כתרון זעיר

943פרפרנייםTRUECoronilla creticaכתרון כרתי

946פרפרנייםTRUECoronilla scorpioidesכתרון עקרבי

TRUEDipcadi erythraeumכתריים אדמדמים
שושנ)אספרגיים

(יים
2679

TRUEלבדן פנסילווני
Gnaphalium 

pensylvanicum

לבדן 

, פנסילבני
2575מורכבים

FALSEGnaphalium rossicum3291לבדנית הביצות

2570מורכביםFALSEGnomophalium pulvinatumלבדנית כרית

2267מורכביםTRUELaphangium luteoalbumלבדנית צהבהבת

2110לועניתייםFALSELeucophyllum frutescencsעלה שיחני-לבן

1601לבנייםTRUEStyrax officinalisלבנה רפואי

2337מורכביםTRUEOtanthus maritimusלבנונית ימית

399ירבוזייםלבד פרסיTRUEAerva javanicaלובד המדבר

1147פרפרנייםTRUEVigna luteolaלוביה מצרית

2251מורכביםפילגון צרפתיTRUELogfia gallicaלוגפיה צרפתית

2254מורכבים, פילגון השדהTRUELogfia davisiiלוגפיית השדה

819פרפרנייםTRUELotononis platycarpaלוטונית מדוקרנת



928פרפרנייםTRUELotus glinoidesVUלוטוס אילתי

923פרפרנייםTRUELotus angustissimusלוטוס דקיק

922פרפרנייםTRUELotus palustrisלוטוס הביצות

932פרפרנייםFALSELotus hebranicusלוטוס היברן

920פרפרנייםTRUELotus collinusלוטוס יהודה

929פרפרנייםלוטוס אדוםTRUELotus lanuginosusלוטוס מדברי

927פרפרנייםFALSELotus gebeliaלוטוס מכחיל

918פרפרנייםTRUELotus creticusלוטוס מכסיף

924פרפרנייםTRUELotus peregrinusלוטוס מצוי

933פרפרנייםTRUELotus corniculatusלוטוס מקרין

926פרפרנייםTRUELotus ornithopodioidesלוטוס משונץ

931פרפרנייםTRUELotus edulisלוטוס נאכל

934פרפרנייםFALSELotus garciniלוטוס סיני

921פרפרנייםTRUELotus glaberעלים-לוטוס צר

919פרפרנייםTRUELotus cytisoidesENלוטוס קרח

930פרפרנייםTRUELotus conimbricensisלוטוס ריסני

925פרפרנייםלוטוס חופיTRUELotus halophilusלוטוס שעיר

1377לוטמייםTRUECistus salviifoliusלוטם מרווני

1376לוטמייםTRUECistus creticusלוטם שעיר

1392לוטמייםTRUEFumana thymifoliaלוטמית דביקה

TRUEFumana scoparia3353לוטמית המטאטא

FALSEFumana laevis3352לוטמית חלקה

1391לוטמייםTRUEFumana arabicaלוטמית ערבית

3137לופייםTRUEEminium spiculatumלוליינית מעובה

2525מורכבים-לוניאה דקתTRUELaunaea tenuilobaאונות-לונאה דקת

2528מורכביםלוניאה TRUELaunaea capitataלונאה מגובבת

2523מורכביםלוניאה TRUELaunaea mucronataלונאה מחודדת

2529מורכביםלוניאה משילהFALSELaunaea procumbensלונאה משילה

TRUELaunaea angustifoliaעלים-לונאה צרת
, לונאה פוקס

-לוניאה צרת
2522מורכבים

2526מורכביםלוניאה קוצניתTRUELaunaea spinosaלונאה קוצנית

FALSELaunaea resedifoliaלונאה רכפתית
לוניאה 

, רכפתית
2524מורכבים

TRUELaunaea nudicaulisלונאה שרועה
לוניאה 

, שרועה 
2527מורכבים

2076לחכייםהארי -לועTRUEAntirrhinum majusארי גדול-לוע

2077לחכייםNTהארי -לועTRUEAntirrhinum siculumארי סיצילי-לוע

2109לחכיים,לועית לבנהTRUEMisopates calycinumגביע-לועית ארוכת

2108לחכיים, ארי קטן-לועTRUEAntirrhinum orontiumלועית קטנה

2037לועניתייםTRUEScrophularia michonianaלוענית גדולה

2035לועניתייםTRUEScrophularia macrophyllaVUעלים-לוענית גדולת

2043לועניתייםTRUEScrophularia hypericifoliaלוענית החולות

2044לועניתייםTRUEScrophularia libanoticaלוענית הלבנון

2042לועניתייםTRUEScrophularia desertiלוענית המדבר

2039לועניתייםלוענית פינרTRUEScrophularia xylorrhizaלוענית הסלעים

2046לועניתיים-FALSEScrophularia "hermonשזיף-לוענית הר

2038לועניתייםEN-לוענית תלTRUEScrophularia hierochuntinaלוענית יריחו

2041לועניתייםTRUEScrophularia peyroniiלוענית מפושקת

2040לועניתייםTRUEScrophularia xanthoglossaלוענית מצויה



2036לועניתייםלענית הנבטיםFALSEScrophularia nabataeorumלוענית נבטית

3334לועניתייםFALSEScrophularia syriacaלוענית סורית

2045לועניתייםFALSEScrophularia pinardiiלוענית פינר

3134לופייםי-לוף אTRUEArum palaestinumישראלי-לוף ארץ

3135לופייםTRUEArum hygrophilumלוף ירוק

3136לופייםTRUEArum elongatumלוף מוארך

3133לופייםTRUEArum dioscoridisלוף מנומר

3144לופייםTRUEArisarum vulgareלופית מצויה

2131לחכייםTRUEPlantago lanceolataלחך אזמלני

2144לחכייםTRUEPlantago afraלחך בלוטי

2148לחכייםTRUEPlantago sarcophyllaלחך בשרני

2130לחכייםTRUEPlantago majorלחך גדול

2133לחכייםלחך גליליTRUEPlantago cylindricaלחך גלילני

2150לחכייםTRUEPlantago arenariaVUלחך הודי

FALSEPlantago sabulosa2154לחך החולות

2149לחכייםFALSEPlantago squarrosaלחך החוף

2143לחכייםTRUEPlantago crassifoliaNTלחך המלחות

2145לחכייםFALSEPlantago chamaepsylliumלחך הנגב

2147לחכייםTRUEPlantago phaeostomaלוע-לחך חום

2146לחכייםTRUEPlantago maris-mortuiהמלח-לחך ים

2153לחכייםלחך אזמלני TRUEPlantago atrataלחך כדורי

2137לחכייםTRUEPlantago creticaלחך כרתי

2134לחכייםTRUEPlantago amplexicaulisלחך לופת

FALSEלחך לופת מדברי
Plantago amplexicaulis 

ssp. Bauphula
2135

2132לחכייםTRUEPlantago albicansלחך מלבין

2140לחכייםTRUEPlantago lagopusלחך מצוי

2139לחכייםTRUEPlantago notataלחך משונן

FALSEPlantago weldenii2155לחך משתנה

2138לחכייםTRUEPlantago ovataלחך סגלגל

2151לחכייםFALSEPlantago sinaicaלחך סיני

2152לחכייםFALSEPlantago crypsoidesלחך עטייני

2136לחכייםTRUEPlantago bellardiiלחך פעוט

2141לחכייםTRUEPlantago ciliataלחך ריסני

2142לחכיים, לחך משתנהTRUEPlantago coronopusלחך שסוע

3253סבונניים FALSECardiospermumליבן משולש

387ירבוזייםלחן לבידTRUEEnchylaena tomentosaליחן לביד

1597עופריתיים FALSELimoniastrumלימונית סיני

3359לועניתיי)לחכייםFALSELimosella aquaticaלימוסלת המים

1543סוככייםTRUELisaea strigosaVUליסאה סורית

1578רקפתייםTRUELysimachia dubiaNTליסימכיה מסופקת

1822ורבנייםTRUEPhyla nodifloraליפיה זוחלת

2295מורכביםFALSEXanthium italicumלכיד איטלקי

2293מורכביםTRUEXanthium strumariumלכיד הנחלים

3287מורכביםFALSEXanthium echinatumלכיד העוקצים

2294מורכביםTRUEXanthium spinosumלכיד קוצני

1827ורבנייםFALSELantana montividensisלנטנה לילכית

1826ורבנייםTRUELantana camaraלנטנה ססגונית

2204דלועייםTRUEMomordica balsaminaלעוסית מטפסת



2355מורכביםTRUEArtemisia monospermaזרעית-לענה חד

2358מורכביםTRUEArtemisia arborescensלענה שיחנית

2356מורכביםTRUESeriphidium herba-albumלענת המדבר

2357מורכביםTRUEArtemisia judaicaלענת יהודה

2359מורכביםFALSEArtemisia jordanicaהירדן-לענת עבר

1713חבלבלייםTRUEIpomoea imperatiלפופית החוף

1714חבלבלייםTRUEIpomoea sagittataENלפופית החיצים

1720חבלבלייםFALSEIpomoea aquaticaלפופית המים

1718חבלבלייםלפופית FALSEIpomoea hederaceaלפופית הקיסוס

1715חבלבלייםTRUEIpomoea cairicaלפופית כפנית

1719חבלבליים-לפופית שלושFALSEIpomoea trilobaלפופית משולשת

1716חבלבלייםFALSEIpomoea sinaicaלפופית סיני

1717חבלבלייםFALSEIpomoea pes-capraeהעז-לפופית רגל

1802זיפנייםFALSELappula sessilifloraעוקץ-לפית חסרת

1804זיפנייםFALSELappula sinaicaלפית סיני

1803זיפנייםצחוחה שיכניתTRUELappula spinocarposלפית שיכנית

2538מורכביםTRUELapsana pisidicaלפסנה ענפה

670מצליביםTRUEHirschfeldia incanaלפתית מצויה

1560סוככייםTRUELecokia creticaלקוקיה כרתית

3האפעה-לשוןTRUEOphioglossum lusitanicumENאפעה קטנה-לשון

4האפעה-לשוןENאפעה -לשוןTRUEOphioglossum polyphyllumעלים-אפעה רבת-לשון

1811זיפנייםכלב -לשוןTRUECynoglossum montanumכלב הררית-לשון

1810זיפנייםTRUECynoglossum creticumכלב כרתית-לשון

1786זיפנייםהפר -לשוןTRUEAnchusa azureaפר איטלקית-לשון

TRUEAnchusa milleriפר מדברית-לשון
הפר -לשון

, המדברית
1790זיפניים

1791זיפנייםVUהפר -לשוןTRUEAnchusa ovataפר מזרחית-לשון

1784זיפנייםהפר -לשוןTRUEAnchusa undulataפר מצויה-לשון

1785זיפנייםFALSEAnchusa undulata litoralisפר מצויה חופית-לשון

1789זיפנייםהפר -לשוןTRUEAnchusa aegyptiacaפר מצרית-לשון

1787זיפנייםהפר -לשוןTRUEAnchusa strigosaפר סמורה-לשון

1788זיפנייםFALSEAnchusa strigosa albaפר סמורה לבנה-לשון

TRUEHormuzakia aggregataשור מגובבת-לשון
פר -לשור

, מגובבת
1793זיפניים

1792זיפנייםCRהורמוצקיה TRUEHormuzakia negevensisשור נגבית-לשון

1232חלבלובייםTRUEChrozophora obliquaלשישית הבוצין

1231חלבלובייםTRUEChrozophora tinctoriaלשישית הצבעים

1234חלבלובייםNTלשישית TRUEChrozophora oblongifoliaלשישית השיח

1233חלבלובייםTRUEChrozophora plicataVUלשישית מקומטת

1622אסקלפייםVUגלוסונמה TRUEGlossonema boveanumלשנן בובה

384ירבוזייםFALSEMaireana sedifoliaמאירית צוריתית

383ירבוזיים-קוכיה צרתTRUEMaireana brevifoliaעלים-מאירית קצרת

505עשננייםמגלית גדולהTRUEHypecoum dimidiatumפרחים-מגלית גדולת

507עשננייםTRUEHypecoum littoraleמגלית הדרום

506עשננייםTRUEHypecoum aegyptiacumVUמגלית מצרית

508עשננייםמגלית TRUEHypecoum pendulumמגלית משתלשלת

504עשננייםFALSEHypecoum procumbensמגלית שרועה

1681פואתייםTRUECallipeltis cucullarisמגנונית כבונה

1683פואתייםENורבורגינת TRUECallipeltis factorovskyiמגנונית פקטורי



1682פואתייםTRUECallipeltis apertaמגנונית פרושה

1818זיפנייםVUמגסטומה TRUEOgastemma pusillumמגסטומה זעירה

1439הלילה-נרEXלודביגית TRUELudwigia palustrisמדד הביצות

1438הלילה-נרלודביגית TRUELudwigia stoloniferaמדד זוחל

3033דגנייםTRUESporobolus virginicusמדחול דוקרני

3035דגנייםTRUESporobolus indicusמדחול הודי

3034דגנייםFALSESporobolus spicatusמדחול משובל

154מונטייםמונטיה קטנהTRUEMontia fontanaמונטיית המעיינות

2282מורכביםTRUEPallenis spinosaמוצית קוצנית

2268מורכביםTRUEGymnarrhena micranthaפרחים-מוצנית קטנת

586מצליביםFALSEMorettia philaeanaמורטיה מחוספסת

587מצליביםTRUEMorettia canescensמורטיה מלבינה

588מצליביםTRUEMorettia parvifloraפרחים-מורטיה קטנת

727מורינגייםTRUEMoringa peregrinaVUמורינגה רותמית

655מצליביםמוריקנדיה TRUEMoricandia nitensמוריקה מבריקה

656מצליביםמוריקנדית TRUEMoricandia sinaicaמוריקת סיני

1555סוככייםTRUESmyrnium olusatrumמורית גדולה

1556סוככייםTRUESmyrnium connatumNTמורית קלוטה

2158מורנייםTRUEViburnum tinusNTמורן החורש

2047לועניתייםCRמושיובית TRUEMosheovia galilaeaמושיובית הגליל

1618אסקלפייםTRUEPentatropis nivalisVUמחומש לולייני

2246מורכביםFALSEIfloga rueppelliiמחטנית המדבר

2245מורכביםTRUEIfloga spicataמחטנית משובלת

691מצליביםFALSEEnarthrocarpus lyratusמחרוזת כינורית

690מצליבים TRUEEnarthrocarpusמחרוזת משונצת

689מצליביםTRUEEnarthrocarpus arcuatusVUמחרוזת קשתית

551מצליביםVUמיאגרון אזוןTRUEMyagrum perfoliatumמיאגרון אוזני

1604זיתייםTRUEFraxinus syriacaNTמילה סורית

2583מימונייםTRUEHydrocharis morsus-ranaeEXמימון הצפרדעים

3219סחלבייםTRUEPlatanthera holmboeiVUמירונית סרגלית

54קנאבייםמייש דרומיTRUECeltis australisמיש דרומי

2225פעמוניתייםTRUEMichauxia campanuloidesVUמישויה פעמונית

3172גומאייםTRUECladium mariscusVUמכבד הביצות

1152פרפרנייםFALSETipuana tipuמכנף נאה

TRUEPterogaillonia calycopteraמכנפיים מדבריים
גיוניה 

, מכונפת
1684פואתיים

320ירבוזייםFALSEAtriplex coriaceaמלוח גלדני

3282ירבוזייםמלוח דייויסFALSEAtriplex  davisiiמלוח דיוויס

313ירבוזייםTRUEAtriplex roseaמלוח ההרים

324ירבוזייםFALSEAtriplex nummulariaמלוח המטבעות

317ירבוזייםמלוח מעונבTRUEAtriplex semibaccataמלוח הענבות

314ירבוזייםFALSEAtriplex tataricaמלוח טטרי

3284ירבוזייםFALSEAtriplex laevisמלוח לוויס

327ירבוזייםTRUEAtriplex lindleyiמלוח לינדלי

323ירבוזייםמלוח מכונףFALSEAtriplex canescensמלוח מאפיר

311ירבוזייםTRUEAtriplex sagittataמלוח מבריק

321ירבוזייםTRUEAtriplex muelleriiמלוח מילר

310ירבוזייםTRUEAtriplex leucocladaמלוח מלבין

3283ירבוזייםFALSEAtriplex prostrataמלוח מפושק



319ירבוזייםסניילה ספוגיתTRUEAtriplex holocarpaמלוח ספוגי

316ירבוזייםTRUEAtriplex patulaמלוח פושט

309ירבוזייםTRUEAtriplex glaucaעלים-מלוח קטן

326ירבוזייםTRUEAtriplex micranthaפרחים-מלוח קטן

322ירבוזייםTRUEAtriplex suberectaפרי-מלוח קטן

308ירבוזייםTRUEAtriplex halimusמלוח קיפח

318ירבוזייםFALSEAtriplex farinosaמלוח קמחי

325ירבוזייםמלוחית TRUEAtriplex portulacoidesמלוח רגלני

312ירבוזייםפרי-מלוח דוTRUEAtriplex dimorphostegiaפירות-מלוח שנוי

315ירבוזייםTRUEAtriplex lasianthaפרח-מלוח שעיר

1328חלמיתייםVUבמיה TRUECorchorus trilocularisמלוכיה משולשת

1329חלמיתייםTRUECorchorus olitoriusמלוכיה נאכלת

367ירבוזייםTRUESalsola vermiculataמלחית אשונה

358ירבוזייםTRUESalsola kaliמלחית אשלגנית

359ירבוזייםTRUESalsola sodaVUמלחית הבורית

361ירבוזייםTRUESalsola jordanicolaמלחית הירדן

366ירבוזייםTRUESalsola schweinfurthiiמלחית הישימון

372ירבוזייםFALSESalsola gaetulaמלחית הערבה

362ירבוזייםTRUESalsola inermisמלחית חומה

371ירבוזייםTRUESalsola boissieriמלחית מאפירה

368ירבוזייםTRUESalsola imbricataמלחית מבאישה

369ירבוזייםמלחית TRUESalsola orientalisמלחית מזרחית

370ירבוזייםTRUESalsola cyclophyllaמלחית מסורגת

365ירבוזייםמלחית TRUESalsola oppositifoliaמלחית נגדית

360ירבוזייםFALSESalsola crassaמלחית עבה

363ירבוזייםTRUESalsola volkensiiמלחית עדינה

364ירבוזייםמלחית TRUESalsola tetrandraמלחית קשקשית

1869שפתנייםTRUEMelissa officinalisמליסה רפואית

622מצליביםTRUELobularia libycaNTמללנית מצרית

623מצליביםTRUELobularia arabicaמללנית ערבית

3009דגנייםTRUEStipa lagascaeמלעניאל ארוך

3011דגנייםFALSEStipa hohenackerianaמלעניאל המזרח

3010דגנייםTRUEStipa barbataמלעניאל הנוצות

FALSEStipa papposa3305מלעניאל הציצית

3008דגנייםTRUEStipa capensisמלעניאל מצוי

3007דגנייםTRUEStipa parvifloraפרחים-מלעניאל קטן

3012דגנייםTRUEStipa bromoidesמלענים-מלעניאל קצר

3100דגנייםFALSEStipagrostis vulneransמלענן דוקרני

3101דגנייםTRUEStipagrostis drariiVUמלענן דראר

3094דגנייםTRUEStipagrostis lanataמלענן החוף

3095דגנייםTRUEStipagrostis scopariaמלענן המטאטאים

3103דגנייםFALSEStipagrostis uniplumisגלומה-מלענן חד

3102דגנייםFALSEStipagrostis acutifloraפרח-מלענן חד

3097דגנייםTRUEStipagrostis raddianaשער-מלענן יפה

3096דגנייםTRUEStipagrostis plumosaמלענן מנוצה

3099דגנייםTRUEStipagrostis obtusaמלענן קהה

3093דגנייםTRUEStipagrostis ciliataמלענן ריסני

3098דגנייםTRUEStipagrostis hirtiglumaגלומה-מלענן שעיר

2916דגנייםשעורה -בן-TRUETaeniatherum caputמלענים-מלענת ארוכת



2202דלועייםקשוא TRUECucumis prophetarumמלפפון הנביאים

2203דלועייםCRקישוא משולשTRUECucumis acidusמלפפון משולש

568מצליביםTRUEStrigosella africanaמלקולמיה אפריקנית

569מצליביםTRUEMalcolmia chiaמלקולמיה הררית

570מצליביםTRUEZuvanda meyeriמלקולמיה חרוקה

FALSEZuvanda meyeri picta571מלקולמיה חרוקה ורודה

FALSEZuvanda meyeri alba572מלקולמיה חרוקה לבנה

573מצליביםFALSEZuvanda exacoidesמלקולמיה צהובה

2576מורכביםFALSEMantisalca salmanticaמנטיסלקה מדברית

TRUEMantisalca duriaei3321מנטיסלקה מדברית

1902שפתנייםVUמניפנית TRUELallemantia ibericaמניפנית גרוזית

1903שפתנייםFALSELallemantia royleanaמניפנית סיני

294ציפורנייםVUמנכייה עדינהTRUEMoenchia erectaמנכיה עדינה

581מצליביםמנתור TRUEMatthiola tricuspidataמנתור החוף

585מצליביםFALSEMatthiola lividaמנתור המדבר

582מצליביםFALSEMatthiola asperaמנתור מחוספס

584מצליביםTRUEMatthiola longipetalaמנתור מצוי

580מצליביםTRUEMatthiola arabicaVUמנתור ערבי

583מצליביםTRUEMatthiola parvifloraפרחים-מנתור קטן

911פרפרנייםלשנות לקדד TRUEAstragalus pelecinusמסוריים מצויים

2475מורכביםקלפיניה TRUEKoelpinia linearisמסורן סרגלני

1619אסקלפייםTRUEGomphocarpus sinaicusמסמור סיני

1549סוככייםEN-דורנית ארץTRUEScandix palaestinaישראלי-מסרק ארץ

1550סוככייםמסרק מגלניFALSEScandix grandifloraפרח-מסרק גדול

1551סוככייםTRUEScandix australisENמסרק דרומי

1548סוככייםVUמסרקית TRUEScandix stellataמסרק כוכבי

1547סוככיים, מסרק איבריTRUEScandix vernaמסרק מזרחי

1552סוככייםמסרק אשוןTRUEScandix turgidaמסרק נפוח

1553סוככייםTRUEScandix blepharicarpaCRמסרק ריסני

1546סוככייםTRUEScandix pecten-venerisמסרק שולמית

1337חלמיתייםTRUELavatera trimestrisמעוג אפיל

1338חלמיתייםTRUELavatera creticaמעוג כרתי

1336חלמיתייםTRUELavatera punctataמעוג מנוקד

1335חלמיתייםTRUELavatera bryoniifoliaNTמעוג קיפח

1339חלמיתייםFALSELavatera arboreaמעוג שיחני

1625אסקלפייםTRUELeptadenia pyrotechnicaEXעשן מדברי-מעלה

565מצליביםמעריב TRUEHesperis pendulaמעריב משתלשל

1544סוככייםTRUEMyrrhoides nodosaמפריק נפוח

3126דגנייםTRUECastellia tuberculosaמצדית מגובששת

TRUELeopoldia longipesעוקץ-מצילות ארוכות
מצילות 

כדן , אהרונסון

שושנ)אספרגיים

(יים
2698

עוקץ -מצילות ארוכות

נגבי
TRUE

Leopoldia longipes 

ssp.negevensis
NTמצילות הנגב

שושנ)אספרגיים

(יים
2699

כדן החוףTRUELeopoldia bicolorמצילות החוף
שושנ)אספרגיים

(יים
2701

כדן מדבריFALSELeopoldia deserticolaמצילות מדבריות
שושנ)אספרגיים

(יים
2703

כדן מצויץTRUELeopoldia comosaמצילות מצויצות
שושנ)אספרגיים

(יים
2700



כדן שנהביTRUELeopoldia eburneaמצילות שנהב
שושנ)אספרגיים

(יים
2702

1762זיפנייםFALSEOnosma galalensisמציץ מדברי

1763זיפנייםTRUEOnosma syriacaמציץ סורי

1765זיפניים"FALSEOnosma "aradensisמציץ ערד

TRUEBiscutella didymaמצלתיים מצויות
מצלתיים 

, מצויים
642מצליבים

381ירבוזייםקרשניקוביה FALSEKrascheninnkoviaמצמר רותמי

3107דגנייםTRUELasiurus scindicusמצמרת שעירה

1176גרניים-מקורTRUEErodium ciconiumחסידה ארוך-מקור

1178גרניים-מקורTRUEErodium gruinumחסידה גדול-מקור

1173גרניים-מקורTRUEErodium cicutariumחסידה גזור-מקור

1184גרניים-מקורTRUEErodium malacoidesחסידה חלמיתי-מקור

1183גרניים-מקורFALSEErodium alnifoliumחסידה חלק-מקור

1180גרניים-מקורTRUEErodium botrysחסידה יפה-מקור

1175גרניים-מקורTRUEErodium touchyanumחסידה מדברי-מקור

1168גרניים-מקורTRUEErodium oxyrrhynchumחסידה מלבין-מקור

1171גרניים-מקורTRUEErodium arborescensחסידה מעוצה-מקור

1181גרניים-מקורTRUEErodium laciniatumחסידה מפוצל-מקור

1174גרניים-מקורTRUEErodium moschatumחסידה מצוי-מקור

1185גרניים-מקורTRUEErodium neuradifoliumחסידה מצרי-מקור

1177גרנייםFALSEErodium guttatumחסידה נטוף-מקור

1170גרניים-מקורTRUEErodium glaucophyllumחסידה קרח-מקור

1172גרניים-מקורTRUEErodium acauleחסידה רומאי-מקור

1169גרניים-מקורTRUEErodium crassifoliumחסידה שעיר-מקור

1179גרניים-מקורTRUEErodium telavivenseאביבי-חסידה תל-מקור

TRUEErodium subintegrifoliumחסידה תמים-מקור

-מקור

החסידה 

, העלים-תמים

EN1182גרניים

1299חלב-מרבהFALSEPolygala hohenackerianaחלב אדומי-מרבה

1297חלב-מרבהחלב -מרבהTRUEPolygala monspeliacaחלב מונפלייני-מרבה

1301חלב-מרבהFALSEPolygala negevensisחלב נגבי-מרבה

1300חלב-מרבהFALSEPolygala eriopteraכנף-חלב צמיר-מרבה

TRUEPolygala sinaicaחלב רותמי-מרבה
חלב -מרבה

-מרבה, סיני
1298חלב-מרבה

1580רקפתייםFALSEAnagallis arvensisמרגנית השדה

1581רקפתיים .TRUEAnagallis arvensis .vמרגנית השדה כחולה

1582רקפתיים .TRUEAnagallis arvensis .vמרגנית השדה כתומה

1583רקפתייםFALSEAnagallis foeminaמרגנית קטנה

524צלפייםTRUEMaerua crassifoliaENעלים-מרואה עבת

1956שפתניים' י-מרווה אTRUESalvia palaestinaישראלית-מרווה ארץ

1970שפתנייםTRUESalvia microstegiaמרווה בוצינית

1966שפתנייםמרווה ירוקהTRUESalvia viridisמרווה דגולה

1961שפתנייםTRUESalvia indicaNTמרווה כחולה

1957שפתנייםTRUESalvia samuelssoniiמרווה מלבינה

1953שפתנייםTRUESalvia pinnataמרווה מנוצה

1964שפתנייםTRUESalvia verbenacaמרווה מצויה

1967שפתנייםTRUESalvia aegyptiacaמרווה מצרית

1959שפתנייםTRUESalvia sclareaENמרווה מרושתת



1950שפתנייםTRUESalvia fruticosaמרווה משולשת

1954שפתנייםTRUESalvia syriacaNTמרווה סורית

1965שפתנייםTRUESalvia lanigeraמרווה צמירה

1955שפתנייםTRUESalvia spinosaמרווה קוצנית

1951שפתנייםTRUESalvia multicaulisCRגביע-מרווה רחבת

1958שפתנייםTRUESalvia dominicaמרווה ריחנית

1972שפתנייםFALSESalvia officinalisמרווה רפואית

1960שפתנייםTRUESalvia ceratophyllaVUמרווה שסועה

1963שפתנייםCRמרוות אייגTRUESalvia eigiiמרוות איג

1952שפתנייםTRUESalvia bracteataEXמרוות החפים

1968שפתנייםTRUESalvia desertiמרוות המדבר

1971שפתנייםCRמרווה פטליתTRUESalvia rubifoliaמרוות הפטל

1969שפתנייםTRUESalvia judaicaמרוות יהודה

1962שפתנייםTRUESalvia hierosolymitanaמרוות ירושלים

2516מורכביםTRUESonchus oleraceusמרור הגינות

2519מורכביםTRUESonchus maritimusמרור ימי

2517מורכביםTRUESonchus asperמרור מכחיל

2518מורכביםTRUESonchus tenerrimusמרור עדין

2521מורכביםFALSESonchus microcephalusקרקפת-מרור קטן

2520מורכביםNTמרור -בןTRUESonchus suberosusמרור שנהבי

2278מורכביםאנוילאה TRUEAnvillea garciniiמרית מדברית

1888שפתנייםמרוביון לבנוניTRUEMarrubium globosumמרמר הלבנון

1885שפתנייםמרוביון הנגבTRUEMarrubium alyssonמרמר הנגב

FALSEMarrubium cuneatumמרמר הערבות
מרביון 

, הערבות
1887שפתניים

1886שפתנייםמרביון מצויTRUEMarrubium vulgareמרמר מצוי

1889שפתנייםמרוביון יתדיTRUEMarrubium radiatumמרמר מקרין

576מצליביםTRUEMaresia nanaVUמרסיה זעירה

577מצליביםTRUEMaresia pulchellaמרסיה יפהפיה

578מצליביםFALSEMaresia pygmaeaמרסיה ננסית

TRUEMarsilea minutaמרסיליה זעירה
מרסילאה 

, קטנה
EX23מרסיליים

273ציפורנייםלפלינגיה TRUELoeflingia hispanicaמרצענית ספרדית

1235חלבלובייםTRUEMercurialis annuaמרקולית מצויה

2506מורכביםFALSEPicris babylonicaמררית בבלית

2503מורכביםTRUEPicris longirostrisמררית דמשקאית

2499מורכביםTRUEPicris galilaeaמררית הגליל

2500מורכביםמררית TRUEPicris amalecitanaמררית החוף

TRUEPicris cyanocarpaזרעון-מררית כחולת
מררית 

, בבלית
2501מורכבים

2504מורכביםTRUEPicris altissimaמררית מצויה

2505מורכביםTRUEPicris strigosaמררית סמורה

2502מורכביםTRUEPicris asplenioidesמררית שסועה

3121דגניים,משבל משייניTRUEBothriochloa ischaemumמשבל מלבין

3081דגנייםמשין גליליTRUEImperata cylindricaמשיין גלילני

953פרפרנייםTRUEHedysarum coronariumמשנצת הדורה

952פרפרניים FALSEHedysarumמשנצת צהובה

951פרפרנייםTRUEHedysarum spinosissimumמשנצת קוצנית

2833דגנייםTRUELamarckia aureaמשערת זהובה



607מצליביםTRUEFibigia obovataמשקפיים חרמוניים

606מצליביםמשקפי הזקנהTRUEFibigia clypeataמשקפיים מצויים

608מצליביםFALSEFibigia eriocarpaמשקפיים שעירים

380ירבוזייםמלחנית  TRUEAgathophoraמתלולן הערבות

1367מתננייםליגיה מצויהTRUEThymelaea passerinaמתנן מצוי

1368מתננייםליגיה שעירהTRUEThymelaea gussoneiמתנן צמיר

1366מתננייםTRUEThymelaea hirsutaמתנן שעיר

3112דגנייםTRUEGlyceria notataENמתקה טובענית

2128נאדידייםTRUEUtricularia australisEXנאדיד המים

2129נאדידייםTRUEUtricularia gibbaנאדיד עדין

1559סוככייםFALSEPetroedmondia syriacaנדד שעמוני

2595נהרוניתייםTRUEPotamogeton filiformisנהרונית חוטית

2591נהרוניתייםTRUEPotamogeton perfoliatusנהרונית לופתת

2592נהרוניתייםTRUEPotamogeton crispusVUנהרונית מסולסלת

2590נהרוניתייםTRUEPotamogeton pectinatusNTנהרונית מסרקנית

2593נהרוניתייםFALSEPotamogeton trichoidesנהרונית נימית

2588נהרוניתייםTRUEPotamogeton nodosusנהרונית צפה

2594נהרוניתייםNTנהרונית TRUEPotamogeton berchtoldiiנהרונית קרומית

2589נהרוניתייםTRUEPotamogeton lucensEXנהרונית שקופה

373ירבוזייםTRUENoaea mucronataנואית קוצנית

3270ירבוזייםנואית TRUENoaea mucronata humilisנואית קוצנית חרמונית

1782זיפנייםנוניאה כרסניתTRUENonea echioidesנונאה כרסנית

1780זיפנייםNTנוניאה נאהTRUENonea melanocarpaנונאה נאה

1781זיפנייםנוניאה TRUENonea philistaeaנונאה פלשתית

1779זיפנייםנוניאה קההTRUENonea obtusifoliaנונאה קהה

467נופרייםTRUENuphar luteaENנופר צהוב

2189שלמונייםנוציץ ערבי TRUEPterocephalusנוציץ המדבר

2186שלמונייםTRUEPterocephalus plumosusנוציץ מנוצה

2187שלמונייםTRUEPterocephalus brevisנוציץ עטוף

2188שלמונייםFALSEPterocephalus sanctusנוציץ קדוש

1461סוככייםTRUELagoecia cuminoidesנוצנית כדורית

295ציפורנייםנקשן מזרחיTRUEScleranthus orientalisנוקשן מזרחי

432נוריתייםTRUERanunculus asiaticusנורית אסיה

439נוריתייםTRUERanunculus sceleratusNTנורית ארסית

451נוריתייםFALSERanunculus millefoliatusנורית גזורה

428נוריתייםTRUERanunculus damascenusנורית דמשקאית

440נוריתייםTRUERanunculus EXנורית הביצות

436נוריתייםTRUERanunculus muricatusנורית הזיזים

427נוריתייםTRUEFicaria vernaנורית הלב

441נוריתייםTRUERanunculus aquatilisנורית המים

435נוריתייםנורית TRUERanunculus scandicinusנורית המלל

431נוריתיים FALSERanunculusנורית המקור

434נוריתייםFALSERanunculus cornutusנורית הקרן

438נוריתייםTRUERanunculus arvensisנורית השדה

450נוריתייםנורית פעוטהTRUERanunculus demissusנורית השלג

447נוריתייםTRUERanunculus myosuroidesנורית זנובה

445נוריתייםTRUERanunculus lateriflorusנורית חיקית

449נוריתייםTRUEFicaria ficarioidesנורית חרוקה

430נוריתייםTRUERanunculus millefoliusנורית ירושלים



446נוריתייםTRUERanunculus neocuneatusנורית יתדית

443נוריתייםTRUERanunculus VUנורית כדורית

429נוריתייםנורית המניפהTRUERanunculus paludosusנורית מניפנית

444נוריתייםTRUERanunculus trichophyllusENנורית נימית

448נוריתייםTRUERanunculus pinardiiנורית סלילנית

442נוריתייםTRUERanunculus saniculifoliusNTעלים-נורית עגולת

433נוריתייםTRUERanunculus VUנורית קושטא

437נוריתייםTRUERanunculus chiusנורית קטנה

3302שפתנייםFALSELamium ehrenbergiiנזמית אהרנברג

3272שפתנייםTRUELamium purpureumנזמית ארגמנית

1948שפתנייםנזמית החרמוןTRUELamium aleppicumצובא-נזמית ארם

3289שפתנייםTRUELamium maculatumנזמית הכתמים

1947שפתנייםTRUELamium moschatumנזמית לבנה

1946שפתנייםTRUELamium amplexicauleנזמית לופתת

1949שפתנייםוידמניה TRUELamium orientaleנזמית מזרחית

1945שפתניים, נזמית מקוותTRUELamium garganicumנזמית מקווקוות

2190שלמונייםתגית חופיתTRUEScabiosa rhizanthaנזרית חופית

2191שלמונייםתגית מדבריתTRUEScabiosa eremophilaנזרית מדברית

3125דגנייםTRUEAgrostis stoloniferaNTנחלית השלוחות

1340חלמיתייםחוטמית TRUEAlthaea ludwigiiנטופית המדבר

1341חלמיתייםCRחוטמית TRUEAlthaea officinalisנטופית רפואית

1342חלמיתייםחוטמית TRUEAlthaea hirsutaנטופית שעירה

3246סחלבייםניאוטיניאה TRUENeotinea maculataניאוטינאה תמימה

2608מימונייםFALSENajas gramineaניידה דגנית

2607מימונייםFALSENajas minorניידה קטנה

2609מימונייםFALSENajas guadalupensisניידת גאודלופ

2606מימונייםTRUENajas marinaניידת החוף

838פרפרנייםFALSEIndigofera oblongifoliaעלים-ניל דל

839פרפרנייםTRUEIndigofera articulataENניל מכסיף

840פרפרנייםFALSEIndigofera arabicaניל ערבי

2883דגנייםTRUEPsilurus incurvusנימית ממולענת

465נופרייםEXנמפאה לבנהTRUENymphaea albaנימפאה לבנה

466נופרייםCRנמפאה תכולהTRUENymphaea caeruleaנימפאה תכולה

2543מורכביםי-ניסנית אTRUECrepis palaestinaישראלית-ניסנית ארץ

2552מורכביםצהבוני דוקרניTRUECrepis sanctaקרנית-ניסנית דו

2573מורכביםTRUEAetheorhiza bulbosaניסנית הבולבוסין

2551מורכביםTRUECrepis asperaניסנית זיפנית

2544מורכביםניסנית TRUECrepis hierosolymitanaניסנית ירושלמית

2545מורכביםניסנית רויטרTRUECrepis reuterianaניסנית כינורית

2547מורכביםTRUECrepis foetidaניסנית מבאישה

2546מורכביםFALSECrepis kotschyanaניסנית מדברית

2555מורכביםגבננת מיובלתTRUECrepis zacinthaניסנית מיובלת

2556מורכביםניסנית הבשןTRUECrepis pterothecoidesניסנית מכונפת

2554מורכביםניסנית TRUECrepis robertioidesניסנית מעוצה

2557מורכביםTRUECrepis pulchraניסנית נאה

2549מורכביםTRUECrepis syriacaניסנית סורית

2548מורכביםTRUECrepis senecioidesניסנית ערבית

2553מורכביםTRUECrepis micranthaפרחים-ניסנית קטנת

2550מורכביםTRUECrepis aculeataניסנית שיכנית



2010סולנייםTRUENicandra physalodesניקנדרה בוענית

1477סוככייםTRUERidolfia segetumנירית הקמה

3306דגנייםFALSEUrochloa maximaנסמנית גדולה

3307דגנייםFALSEUrochloa panicoidesנסמנית הדוחן

3280דגנייםדוחנן טקסניTRUEUrochloa texanaנסמנית טקסס

3058דגנייםVU, דוחנן קיפחTRUEUrochloa muticaנסמנית קיפחת

1856שפתנייםFALSEMentha ×piperitaנענה חריפה

1854שפתנייםTRUEMentha longifoliaנענה משובלת

נענה משובלת 

שימפר.מ.ת
TRUE

Mentha longifolia 

ssp.schimperi

-נענה קטנת

-עלים לפי ז

אין שם ]1976

1855שפתניים

1852שפתנייםTRUEMentha pulegiumנענת הכדורים

1853שפתנייםTRUEMentha aquaticaVUנענת המים

2446מורכביםTRUECardopatium corymbosumVUנעצוצית סבוכה

1900שפתנייםTRUENepeta italicaנפית איטלקית

1901שפתנייםTRUENepeta trachoniticaנפית הבשן

1895שפתנייםFALSENepeta strictaנפית הגביעים

1894שפתנייםTRUENepeta curvifloraנפית כפופה

1896שפתנייםTRUENepeta glomerataנפית מגובבת

1898שפתנייםFALSENepeta septemcrenataנפית סיני

1897שפתנייםFALSENepeta congestaנפית עטופה

1899שפתניים-נפית גדולתTRUENepeta cilicicaנפית קיליקית

TRUEOrnithogalum lanceolatumחלב אזמלני-נץ
החלב -נץ

האזמלני

שושנ)אספרגיים

(יים
2666

TRUEOrnithogalum eigiiחלב איג-נץ
שושנ)אספרגיים

(יים
2674

FALSEOrnithogalum billardieriחלב ביארדה-נץ
חלב -נץ

חרמוני

שושנ)אספרגיים

(יים
2672

FALSEOrnithogalum refracrumחלב בצלצולי-נץ
חלב -נץ

מפושק

שושנ)אספרגיים

(יים
2676

TRUEעלים-חלב דק-נץ
Ornithogalum 

trichophyllum

-החלב דק-נץ

העלים

שושנ)אספרגיים

(יים
2671

TRUEOrnithogalum aff.nutansCRחלב הרודיאני-נץ
שושנ)אספרגיים

(יים
2675

TRUEOrnithogalum montanumחלב הררי-נץ
החלב -נץ

ההררי

שושנ)אספרגיים

(יים
2667

TRUEOrnithogalum fuscescensחלב חום-נץ
החלב -נץ

החום
EN

שושנ)אספרגיים

(יים
2665

TRUEOrnithogalum umbellatumחלב מפושק-נץ
החלב -נץ

המפושק

שושנ)אספרגיים

(יים
2670

TRUEחלב מפושק חרמוני-נץ
Ornithogalum umbellatum 

ssp.hermoneum

שושנ)אספרגיים

(יים
3344

TRUEOrnithogalum narbonenseחלב צרפתי-נץ
-חלב קצר-נץ

-נץ, שיבולת

שושנ)אספרגיים

(יים
2664

3351צרפתי .ח.נ FALSEOrnithogalumשיבולת-חלב קצר-נץ

TRUEOrnithogalum platyphyllumעלים-חלב שטוח-נץ
החלב -נץ

העלים-שטוח
EN

שושנ)אספרגיים

(יים
2673

TRUEחלב שעיר-נץ
Ornithogalum 

neurostegium
NT

שושנ)אספרגיים

(יים
2668



FALSEחלב שעיר הרמון-נץ
Ornithogalum 

neurostegium 

החלב -נץ

השעיר

שושנ)אספרגיים

(יים
2669

1446הלילה-נרלילה שוטה-נרFALSEOenothera biennisשנתי-לילה דו-נר

1444הלילה-נרTRUEOenothera roseaלילה ורוד-נר

1443הלילה-נרTRUEOenothera drummondiiלילה חופי-נר

1445הלילה-נרלילה -נרFALSEOenithera laciniataלילה מפוצל-נר

FALSEOenothera speciosa3316לילה נאה-נר

2865דגנייםנרדור מזרחיTRUELoliolum subulatumנרדורית מזרחית

2770נרקיסייםTRUENarcissus tazettaנרקיס מצוי

2772נרקיסייםנרקיס מלביןFALSENarcissus papyraceusנרקיס ניירי

2771נרקיסייםENנרקיס אפילTRUENarcissus serotinusנרקיס סתווי

3013דגנייםTRUEPiptatherum miliaceumנשרן הדוחן

3014דגנייםTRUEPiptatherum blancheanumנשרן מכחיל

3017דגנייםTRUEPiptatherum thomasiiנשרן צפוף

TRUEמלען-נשרן קצר
Piptathrum holciformis 

ssp.holciforme

שעיר .נ

-קצר.מ.ת
3016דגניים

3015דגנייםTRUEPiptatherum holciformeנשרן שעיר

213ציפורנייםTRUEVaccaria hispanicaסבונית השדה

2364מורכביםTRUESenecio leucanthemifoliusסביון אביבי

2366מורכביםסביון TRUESenecio doriiformisסביון ההרים

2367מורכביםFALSESenecio hoggarensisסביון הוגר

2365מורכבים, סביון ערבותTRUESenecio glaucusסביון הערבות

2363מורכביםTRUESenecio joppensisסביון יפו

3347מורכביםסביון מטפסFALSESenecio angulatusסביון מזוות

2362מורכביםFALSESenecio aegyptiusסביון מצרי

2361מורכביםTRUESenecio vulgarisסביון פשוט

2360מורכביםTRUESenecio flavusסביון צהוב

2224פעמוניתייםVUאספקלרית TRUELegousia hybridaסגולית הכלאיים

2222פעמוניתייםאספקלריה TRUELegousia falcataסגולית חרמשית

2221פעמוניתייםאספקלריה TRUELegousia pentagoniaסגולית מחומשת

2223פעמוניתייםאספקלריה -FALSELegousia speculumסגולית נאה

258ציפורנייםTRUESagina apetalaסגינה זעירה

259ציפורנייםTRUESagina maritimaNTסגינה חופית

464סהרונייםסהרון TRUECocculus pendulusסהרון משתלשל

335ירבוזייםTRUEHalocnemum strobilaceumCRסווד אצטרובלי

673מצליביםסביניה עדינהTRUESavignya parvifloraסויניה עדינה

1565סוככייםFALSEAnisosciadium isosciadiumסוכשך מדברי

1997סולנייםTRUESolanum incanumסולנום החדק

2000סולנייםסולנום TRUESolanum cornutumסולנום המקור

1999סולנייםTRUESolanum elaeagnifoliumסולנום זיתני

1998סולנייםTRUESolanum sinaicumNTסולנום סיני

2001סולנייםFALSESolanum dulcamaraסולנום עדין

2002סולנייםTRUESolanum nigrumסולנום שחור

2003סולנייםFALSESolanum laciniatumסולנום שסוע

1996סולנייםTRUESolanum villosumסולנום שעיר

TRUESolenantus stamineusסולננתה אבקנית
סוללנטוס 

, האבקנים
1819זיפניים

1759זיפנייםFALSEOnosma aaronsohniiסומקן אהרונסון

1757זיפנייםTRUEOnosma echinataסומקן דוקרני



1761זיפנייםסומקן TRUEOnosma rascheyanaסומקן החרמון

1764זיפנייםTRUEOnosma sericeaסומקן המשי

3317זיפנייםסומקן רוסואיTRUEOnosma roussaeiסומקן טוביה

1758זיפנייםTRUEOnosma frutescensסומקן מעוצה

1760זיפנייםTRUEOnosma giganteaVUסומקן ענקי

3156סופייםסוף הפיליםFALSETypha elephantinaסוף הקרין

3155סופייםTRUETypha domingensisסוף מצוי

3157סופייםTRUETypha angustifoliaעלים-סוף צר

3154סופייםTRUETypha latifoliaעלים-סוף רחב

1153פרפרנייםFALSESophora japonicaסופורה יפנית

3235סחלבייםTRUEOrchis italicaNTסחלב איטלקי

3239סחלבייםTRUEOrchis anatolicaסחלב אנטולי

3242סחלבייםENסחלב  TRUEAnacamptis laxifloraסחלב ביצות חזורי

3240סחלבייםTRUEOrchis laxiflora dinsmoreiENסחלב הביצות

3237סחלבייםTRUEOrchis galilaeaסחלב הגליל

3238סחלבייםTRUEOrchis collinaסחלב השקיק

3231סחלבייםTRUEOrchis israeliticaVUסחלב מצויר

3236סחלבייםVUסחלב מנוקדTRUEOrchis punctulataסחלב נקוד

3241סחלבייםTRUEOrchis syriacaENסחלב סורי

3230סחלבייםTRUEAnacamptis papilionaceaסחלב פרפרני

3233סחלבייםTRUEAnacampis sanctaסחלב קדוש

3232סחלבייםTRUEAnacamptis coriophoraENסחלב ריחני

3234סחלבייםTRUENeotinea tridentataהשיניים-סחלב שלוש

3215סחלבייםTRUECephalanthera longifoliaסחלבן החורש

TRUESiebera pungensסיברה דוקרנית
, זיברה ננסית

זיברה 
2574מורכבים

FALSEViola kitaibelianaסיגל ססגוני
-סיגל שלוש

סגל , גוני
1371סיגליים

1373סיגלייםVUסגל עטויTRUEViola occultaסיגל עטוי

1374סיגלייםNTסגל צנועTRUEViola modestaסיגל צנוע

1375סיגלייםTRUEViola parvulaסיגל קטן

1370סיגלייםסגל ריחניFALSEViola odorataסיגל ריחני

1372סיגלייםVUסגל תמיםTRUEViola pentadactylaסיגל תמים

1362חלמיתייםTRUESida acutaסידה מחודדת

1545סוככייםTRUEAnthriscus lamprocarpusסייגית מבריקה

684מצליביםTRUEZilla spinosaסילון קוצני

1481סוככייםTRUESison exaltatumסיסון קיפח

1150פרפרנייםTRUEDalbergia sissoENסיסם הודי

2867דגנייםקטפודיון אשוןTRUECatapodium rigidumסיסן אשון

2866דגנייםVUקטפודיון זוניTRUECatapodium marinumסיסן זוני

2853דגנייםסיסנית אייגFALSEPoa eigiiסיסנית איג

2856דגנייםTRUEPoa pratensisסיסנית האחו

2849דגנייםסיסנית איגTRUEPoa bulbosaסיסנית הבולבוסין

2848דגנייםTRUEPoa trivialisסיסנית הביצות

2847דגנייםTRUEPoa infirmaסיסנית הגינות

2854דגנייםTRUEPoa nemoralisסיסנית היערות

2846דגנייםTRUEPoa annuaשנתית-סיסנית חד

2855דגנייםFALSEPoa moabiticaסיסנית מואבית

2850דגנייםFALSEPoa sinaicaסיסנית סיני



2852דגנייםFALSEPoa compressaסיסנית פחוסה

2851דגנייםTRUEPoa diversifoliaעלים-סיסנית שונת

2816איריסייםTRUEGladiolus italicusסיפן התבואה

2817איריסייםFALSEGladiolus atroviolaceusסיפן סגול

TRUESarcopoterium spinosumסירה קוצנית

פרושו - סירין

במשנה 

- כנראה 

758ורדיים

250ציפורנייםTRUEHolosteum glutinosumסכיכון דביק

251ציפורנייםTRUEHolosteum umbellatumסכיכון משונן

3258סלבינייםסלביניה FALSESalvinia molestaסלביניה גדולה

3257סלבינייםTRUESalvinia natansסלביניה צפה

TRUESalvadora persicaסלוודורה פרסית
סלבדורה 

, פרסית
1315סלודוריים

1519סוככייםTRUETordylium trachycarpumסלסילה מצויה

1520סוככייםTRUEAinsworthia cordataסלסילת הכרמל

297ירבוזייםTRUEBeta vulgarisסלק מצוי

1615הרדופייםVUהכלב -סםTRUEApocynum venetumכלב מזרחי-סם

2160מורנייםסמבוק אמיתיTRUESambucus ebulusסמבוק עשבוני

2159מורנייםFALSESambucus nigraסמבוק שחור

2822סמרייםTRUEJuncus inflexusNTסמר אפרפר

2832סמרייםTRUEJuncus articulatusENסמר הפרקים

2823סמרייםTRUEJuncus acutusסמר חד

TRUEJuncus littoralisסמר חופי
סמר חד 

חופי.מ.ת

EN-

new
3370סמריים

2824סמרייםסמר החוף FALSEJuncus rigidusסמר ימי

2826סמרייםTRUEJuncus fontanesiiסמר מחוייץ

2830סמרייםסמר המכבדFALSEJuncus punctoriusסמר מכבדי

2828סמרייםTRUEJuncus bufoniusסמר מצוי

2825סמרייםTRUEJuncus subulatusNTסמר מרצעני

2829סמרייםTRUEJuncus sphaerocarpusEXסמר ענף

2831סמרייםFALSEJuncus arabicusסמר ערבי

2827סמרייםFALSEJuncus capitatusסמר קרקפתי

811כלילייםFALSESenna artemisioidesסנא לענתי

809כלילייםכסיה מדבריתTRUESenna italicaסנא מדברי

FALSEסנא מחודד
Senna alexand                                             

                           rina

, סנא מחודדת

כסיה מחודדת
810כליליים

812כלילייםFALSESenna obtusifoliaסנא קהה

813כלילייםFALSESenna sturtiiסנאת סטורט

1783זיפנייםסינפיטון TRUESymphytum brachycalyxישראלי-סנפיטון ארץ

1154פרפרנייםFALSESesbania sesbanססבניה מצרית

2881דגנייםVUספת המיםTRUECatabrosa aquaticaספה המים

2882דגנייםFALSECatabrosa capusiiמכבד-ספה צר

85ספלולייםTRUEAristolochia billardieriספלול הגליל

86ספלולייםTRUEAristolochia bottaeספלול השדה

88ספלולייםTRUEAristolochia scabridulaספלול מחוספס

83ספלולייםספלול החורשTRUEAristolochia sempervirensספלול מטפס

87ספלולייםTRUEAristolochia paecilanthaספלול ססגוני

84ספלולייםTRUEAristolochia parvifoliaספלול קטן

1453קיסוסייםFALSEHydrocotyle sibthorpioidesספלילה זעירה



1451קיסוסייםEXספלילה קטנהTRUEHydrocotyle vulgarisספלילה טבורית

1452קיסוסייםTRUEHydrocotyle ranunculoidesNTספלילה מצויה

1490סוככייםTRUEScaligeria hermonisסקליגריה חרמונית

1489סוככייםTRUEScaligeria napiformisסקליגריה כרתית

382ירבוזיים-קורנולקה חדTRUECornulaca monacanthaקוצי-סרב חד

70סרפדייםVUביתי-סרפד דוTRUEUrtica kioviensisסרפד החולה

73סרפדייםTRUEUrtica piluliferaסרפד הכדורים

71סרפדייםTRUEUrtica urensסרפד צורב

72סרפדייםTRUEUrtica membranaceaסרפד קרומי

FALSEColchicum fasciculareסתוונית  מאוגדת
שוש)סתווניתיים

(ניים
2634

FALSEColchicum edumeaסתוונית אדומית
שוש)סתווניתיים

(ניים
2632

TRUEColchicum decaisneiסתוונית בכירה
שוש)סתווניתיים

(ניים
2621

TRUEColchicum antilibanoticumסתוונית החרמון
-סתוונית מול

הלבנון

שוש)סתווניתיים

(ניים
2629

TRUEColchicum steveniiסתוונית היורה
שוש)סתווניתיים

(ניים
2624

TRUEColchicum ritchiiסתוונית הנגב
שוש)סתווניתיים

(ניים
2622

TRUEColchicum tunicatumסתוונית הקליפות
שוש)סתווניתיים

(ניים
2625

TRUEColchicum ramonensisVUסתוונית הרמון
שוש)סתווניתיים

(ניים
2633

TRUEColchicum feinbruniaeסתוונית התשבץ
סתוונית 

,הפסיפס
EN

שוש)סתווניתיים

(ניים
2627

TRUEColchicum tuviaeסתוונית טוביה
שוש)סתווניתיים

(ניים
2623

TRUEסתוונית ירושלים
Colchicum 

hierosolymitanum

שוש)סתווניתיים

(ניים
2620

FALSEColchicum deserti-syriacaסוריה-סתוונית מדבר
שוש)סתווניתיים

(ניים
2631

FALSEסתוונית סיני
Colchicum 

guessfeldtianum

שוש)סתווניתיים

(ניים
2628

TRUEColchicum szovitsiiENעלים-סתוונית קצרת
שוש)סתווניתיים

(ניים
2626

FALSEColchicum schimperiסתוונית שימפר
שוש)סתווניתיים

(ניים
2630

1567סוככייםFALSEPycnocycla saxatilisעבדור הסלעים

1566סוככייםFALSEPycnocycla tomentosaעבדור צמיר

2980דגנייםנחלית הדוריםTRUEPolypogon viridisעבדקן הדורים

2979דגנייםTRUEPolypogon maritimusעבדקן החוף

2978דגנייםTRUEPolypogon monspeliensisעבדקן מצוי

2989דגנייםTRUEArundo plinianaעבקנה נדיר

2988דגנייםTRUEArundo donaxעבקנה שכיח

2961דגנייםTRUEHolcus annuusNTשנתי-עדן חד

1596עופריתייםTRUELimonium narbonenseעדעד הביצות

1592עופריתייםENעדעד יווניTRUELimonium gallilaeumעדעד הגליל



1591עופריתייםעדעד תכולTRUELimonium lobatumעדעד המדבר

1590עופריתייםTRUELimonium sinuatumעדעד כחול

1594עופריתייםTRUELimonium pruinosumעדעד מאובק

1595עופריתייםFALSELimonium axillareעדעד סיני

1593עופריתייםTRUELimonium virgatumעדעד רותמי

1600עופריתייםNTעדעד משובלTRUEPsilliostachys spicataעדעדית משובלת

1118פרפרנייםTRUELens orientalisעדשה מזרחית

1117פרפרנייםTRUELens ervoidesעדשה מצויה

1116פרפרנייםFALSELens culinarisעדשה תרבותית

3149לופייםהמים -עדשתTRUELemna gibbaמים גיבנת-עדשת

3148לופייםהמים -עדשתTRUELemna minorמים זעירה-עדשת

3147לופייםמים -עדשתTRUELemna trisulcaמים מצליבה-עדשת

3150לופייםFALSELemna aequinoctialisמים משוונית-עדשת

1119פרפרנייםעדשה TRUELens odemensisאודם-עדשת הר

TRUEKitaibelia balansaeעוגית חרמונית
לחמית 

, חרמונית
1363חלמיתיים

210ציפורניים TRUEAnkyropetalumעוגנן נימי

766ורדייםTRUECrataegus azarolusעוזרר אדום

768ורדייםTRUECrataegus monogynaVUגלעיני-עוזרר חד

769ורדייםTRUECrataegus sinaicaעוזרר סיני

767ורדייםעוזרר אהרוניTRUECrataegus aroniaעוזרר קוצני

770ורדייםFALSECrataegus curvisepalaעוזרר תרבותי

2474מורכביםTRUECichorium endiviaעולש מצוי

1589עופריתייםTRUEPlumbago europaeaעופרית אירופית

1738זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium europaeumעקרב אירופי-עוקץ

1740זיפנייםהעקרב -עוקץFALSEHeliotropium boveiעקרב אפור-עוקץ

1736זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium myosotoidesצובא-עקרב ארם-עוקץ

1748זיפנייםTRUEHeliotropium ovalifoliumעקרב ביצני-עוקץ

1747זיפנייםTRUEHeliotropium curassavicumעקרב בשרני-עוקץ

TRUEHeliotropium bacciferumעקרב גלוני-עוקץ
עקרב -עוקץ

-עוקץ, משחיר
1745זיפניים

1743זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium marismortuiהמלח-עקרב ים-עוקץ

1744זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium arbainenseעקרב מדברי-עוקץ

1746זיפנייםFALSEHeliotropium makallenseעקרב משחיר-עוקץ

1742זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium rotundifoliumעלים-עקרב עגול-עוקץ

1741זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium digynumעקרב צהוב-עוקץ

1737זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium suaveolensעקרב ריחני-עוקץ

1739זיפנייםהעקרב -עוקץFALSEHeliotropium hirsutissimumעקרב שעיר-עוקץ

1735זיפנייםהעקרב -עוקץTRUEHeliotropium supinumעקרב שרוע-עוקץ

2912דגנייםעוקצר -בןTRUEBrachypodium sylvaticumעוקצר היערות

2911דגנייםעקצר -בןTRUEBrachypodium pinnatumעוקצר מנוצה

2913דגנייםעוקצר מצריTRUEBrachypodium distachyonעוקצר מצוי

TRUEAphanes arvensisעטייה זעירה
אלכמילה 

עטיה , זעירה
763ורדיים

3041דגנייםENנדן ארוך-ברTRUECrypsis acuminataעטיינית ארוכה

3036דגנייםעטיינית FALSECrypsis aculeataאבקנית-עטיינית דו

3040דגנייםTRUECrypsis alopecuroidesעטיינית דקה

3038דגנייםTRUECrypsis minuartioidesENעטיינית מגובבת

3042דגנייםעטיינית FALSECrypsis vaginifloraעטיינית עטופה



3037דגנייםTRUECrypsis faktorovskyiNTעטיינית פקטורי

3039דגנייםנדן קצר-ברTRUECrypsis schoenoidesעטיינית קצרה

FALSEAsphodeline recurvaעיריוני כפוף
שושניי)עיריתיים

(ם
2617

TRUEAsphodeline luteaעיריוני צהוב
שושניי)עיריתיים

(ם
2615

TRUEAsphodeline lutea 3346עיריוני צהוב נגבי

TRUEAsphodeline brevicauleעיריוני קצר
שושניי)עיריתיים

(ם
2616

TRUEAsphodelus aestivusעירית גדולה
שושניי)עיריתיים

(ם
2610

TRUEAsphodelus viscidulusVUעירית דביקה
שושניי)עיריתיים

(ם
2613

TRUEAsphodelus fistulosusעירית נבובה
שושניי)עיריתיים

(ם
2611

TRUEAsphodelus refractusעירית נטויה
-עירית כפופת

עוקץ
VU

שושניי)עיריתיים

(ם
2614

TRUEAsphodelus tenuifoliusעלים-עירית צרת
שושניי)עיריתיים

(ם
2612

2373מורכביםTRUEGundelia tournefortiiעכובית הגלגל

1777זיפנייםFALSEEchium longifoliumעלים-עכנאי ארוך

1771זיפנייםTRUEEchium rauwolffiiעכנאי זיפני

1775זיפנייםTRUEEchium judaeumעכנאי יהודה

1772זיפנייםעכנאי איטלקיTRUEEchium glomeratumעכנאי מגובב

1774זיפנייםעכנאי לכחיTRUEEchium plantagineumעכנאי נאה

1776זיפנייםFALSEEchium rubrumעכנאי סיני

1773זיפנייםTRUEEchium angustifoliumעכנאי שרוע

2105עלקתייםTRUEBellardia trixagoעלוק מצוי

3170גומאייםTRUEFimbristylis sieberianaעליעב חלוד

3171גומאייםTRUEFimbristylis bisumbellataעליעב מדוקרן

2103עלקתייםTRUEParentucellia viscosaעלקלוק דביק

2104עלקתיים-עלקלוק רחבTRUEParentucellia latifoliaפרחים-עלקלוק צהוב

2126עלקתייםFALSEOrobanche loricataעלקת ארגמנית

TRUEOrobanche palaestinaישראלית-עלקת ארץ
עלקת 

, גריזבך
VU2120עלקתיים

2125עלקתייםעלקת כורדיתTRUEOrobanche hermonisעלקת החרמון

2121עלקתייםTRUEOrobanche crenataעלקת חרוקה

3337עלקתייםFALSEOrobanche coheniiעלקת כהן

2123עלקתייםעלקת TRUEOrobanche camptolepisחפים-עלקת כפופת

2118עלקתיים, עלקת ענפהTRUEOrobanche muteliiעלקת מוטל

2119עלקתייםFALSEOrobanche aegyptiacaעלקת מצרית

2124עלקתייםTRUEOrobanche cernuaעלקת נטויה

3338עלקתייםFALSEOrobanche oxylobaעלקת ננסית

2116עלקתייםNTעלקת TRUEOrobanche lavandulaceaפרחים-עלקת סגולת

2122עלקתייםעלקת TRUEOrobanche pubescensשיער-עלקת רכת

2117עלקתייםTRUEOrobanche schultziiVUעלקת שולץ

2127עלקתייםFALSEOrobanche caerulescensעלקת תכולה

2073לחכייםקיקסיה FALSEKickxia petranaעפעפית אדומית

2071לחכייםקיקסית אזרקFALSEKickxia azraqensisעפעפית אזרק



2074לחכייםקיקסיה TRUEKickxia amphicarpaעפעפית אמפיקרפית

TRUEKickxia acerbianaעפעפית אשונה
קיקסיה 

, אשונה
2066לחכיים

TRUEKickxia spartioidesפרחים-עפעפית גדולת

קיקסיה 

-גדולת

, פרחים

2072לחכיים

TRUEKickxia commutataעפעפית הקנוקנות
קיקסיה 

, מגובששת
2065לחכיים

2069לחכייםNTקיקסית יהודהTRUEKickxia judaicaעפעפית יהודה

TRUEKickxia aegyptiacaעפעפית מצרית
קיקסיה 

, מצרית
2068לחכיים

2070לחכייםקיקסית סיניFALSEKickxia macilentaעפעפית סיני

TRUEKickxia spuriaעלים-עפעפית עגולת
קיקסיה 

, עלים-עגולת
2062לחכיים

FALSEKickxia lanigeraעפעפית צמירה
קיקסיה 

, צמירה
2063לחכיים

TRUEKickxia floribundaפרחים-עפעפית רבת
-קיקסיה רבת

, פרחים
2067לחכיים

TRUEKickxia elatineעפעפית שרועה
קיקסיה 

, שרועה
2064לחכיים

2931דגנייםארמופירון FALSEEremopyrum orientaleעפרון מזרחי

2929דגנייםארמופירון TRUEEremopyrum bonaepartisעפרון מפושק

2930דגנייםארמופירון TRUEEremopyrum distansעפרון מרוחק

2759אספרגייםTRUERuscus aculeatusעצבונית החורש

354ירבוזייםפרקרק פרסיTRUEHaloxylon persicumעציון פרסי

2470מורכביםTRUEAcantholepis orientalisעקצוץ מזרחי

2917דגנייםTRUEHeteranthelium piliferumעקר שעיר

404ערייםדפנהTRUELaurus nobilisער אציל

50ערבתייםTRUESalix albaNTערבה לבנה

51ערבתייםFALSESalix pseudosafsafערבה מדומה

46ערבתייםTRUESalix acmophyllaערבה מחודדת

1607ערבזייםערבז יפהTRUECentaurium tenuiflorumפרחים-ערבז דק

1609ערבזייםTRUECentaurium maritimumVUערבז החוף

1610ערבזייםTRUECentaurium spicatumערבז משובל

1608ערבזייםTRUECentaurium erythraeaNTערבז סוככני

1611ערבזייםFALSECentaurium malzacianumערבז סיני

1442הלילה-נרTRUEEpilobium tetragonumערברבה מרובעת

1441הלילה-נרTRUEEpilobium parviflorumVUפרחים-ערברבה קטנת

1440הלילה-נרTRUEEpilobium hirsutumערברבה שעירה

53ערבתייםערבה בוכיהFALSESalix babylonicaערבת בבל

52ערבתייםFALSESalix triandraהאבקנים-ערבת שלושת

276ציפורנייםTRUEGymnocarpos decanderערטל מדברי

461ערטניתייםTRUELeontice leontopetalumערטנית השדות

1587רקפתייםTRUESamolus valerandiערידת הביצות

TRUEEremurus libanoticusעריר הלבנון
שושניי)עיריתיים

(ם
2618

33ברושייםFALSEJuniperus phoeniceaערער אדום

32ברושייםTRUEJuniperus oxycedrusVUערער ארזי

34ברושייםערער רםTRUEJuniperus excelsaערער ברושי



35ברושייםארצטוס TRUEJuniperus drupaceaערער גלעיני

1685חבלבלייםTRUECressa creticaערר כרתי

3106דגנייםFALSEChloris pycnothrixעשבה קהה

3105דגנייםכלוריס רותמיTRUEChloris virgataעשבה רותמית

3308דגנייםFALSEChloris barbataעשבה שעירה

3104דגניים, כלוריס גויאניTRUEChloris gayanaעשבת המרעה

511עשננייםTRUEFumaria macrocarpaפרי-עשנן גדול

519עשננייםעשנן גיארדוFALSEFumaria gaillardotiiעשנן גיירדו

513עשננייםעשנן תירהTRUEFumaria petteriעשנן הגליל

520עשננייםFALSEFumaria bracteosaעשנן חפוי

517עשננייםTRUEFumaria asepalaעשנן חשוף

510עשננייםTRUEFumaria judaicaעשנן יהודה

512עשננייםTRUEFumaria capreolataעשנן מטפס

515עשננייםTRUEFumaria densifloraעשנן צפוף

516עשננייםTRUEFumaria parvifloraעשנן קטן

521עשננייםרפואי .עFALSEFumaria cilicicaעשנן קיליקי

514עשננייםNTעשנן אנטוליTRUEFumaria kralikiiעשנן קרליק

518עשננייםTRUEFumaria officinalisעשנן רפואי

1191זוגנייםTRUEFagonia glutinosaפגוניה דביקה

1200זוגנייםFALSEFagonia indicaפגוניה הודית

1198זוגנייםTRUEFagonia arabicaפגוניה ערבית

1199זוגנייםTRUEFagonia arabica indicaפגוניה ערבית הודית

1197זוגנייםTRUEFagonia tenuifoliaעלים-פגוניה צרת

1201זוגנייםFALSEFagonia microphyllaעלים-פגוניה קטנת

1193זוגניים-פגונית אלףTRUEFagonia bruguieriפרחים-פגוניה קטנת

1194זוגניים-פגוניה גדולתTRUEFagonia mollisפגוניה רכה

1195זוגנייםFALSEFagonia mollis hispidaפגוניה רכה אילתית

1196זוגנייםFALSEFagonia mollis grandiflora-פגוניה רכה גדולת

1202זוגנייםFALSEFagonia schimperiהקוצים-פגונית אלף

1192זוגנייםNTפגוניה קהיריתTRUEFagonia scabraפגונית סיני

3274ארכוביתייםכוסמתTRUEFagopyrum esculentumפגופירום תרבותי

1675פואתייםTRUERubia tenuifoliaפואה מצויה

FALSEפואירנה מואבית
Fuirena 

moabitica(boreocoerulesce
3166גומאיים

3165גומאייםTRUEFuirena pubescensNTפואירנה שעירה

1632פואתייםTRUEPlocama calabricaפואנית איטלקית

1676פואתייםFALSERubia danaensisפואת דנא

1674פואתייםTRUERubia tinctorumENפואת הצבעים

2226פעמוניתייםTRUEAsyneuma rigidumפודנטון אזמלני

3262ביגנונייםFALSEPodranea ricasolianaפודרית ורודה

2078לחכייםTRUEHueblia calycinaVUפומה פרסית

TRUECenchrus incertusפוקה דלילה
קנכרוס 

, מסופק
3079דגניים

3078דגנייםקנכרוס קוצניTRUECenchrus echinatusפוקה קוצנית

TRUEForsskaolea tenacissimaפורסקולאה שבירה
פורסקלאה 

, שבירה
77סרפדיים

2762שושנייםFALSEPusckinia scilloidesעטרה-פושקיניה בעלת

750ורדייםTRUERubus canescensפטל לביד

749ורדייםTRUERubus sanguineusפטל קדוש



1288פיגמייםTRUERuta chalepensisפיגם מצוי

1292פיגמייםפיגמית בלנשFALSEHaplophyllum blancheiפיגמית בלאנש

1290פיגמייםVUפיגמית פורFALSEHaplophyllum pooreiפיגמית הסלע

TRUEפיגמית הסלע נגבית
Haplophyllum poorei 

ssp.negevense

פיגמית פור 

הנגב. מ.ת
VU1291פיגמיים

1289פיגמייםFALSEHaplophyllum fruticulosumפיגמית השיח

1294פיגמייםפיגמית  TRUEHaplophyllumפיגמית מגובששת

1293פיגמייםTRUEHaplophyllum buxbaumiiפיגמית מצויה

132פיטולקייםTRUEPhytolacca americanaפיטולקה אמריקנית

2258מורכביםאפרונית TRUEFilago anatolicaפילגון אנטולי

TRUEFilago palaestinaישראלי-פילגון ארץ
-אפרונית ארץ

, ישראלית
2252מורכבים

2257מורכביםTRUEFilago desertorumפילגון מדברי

2255מורכביםפילגון כסוףFALSEFilago argenteaפילגון מכסיף

2256מורכביםאפרונית ענפהFALSEFilago inexpectataפילגון מפתיע

2250מורכביםTRUEFilago pyramidataפילגון מצוי

2249מורכביםפילגון גרמניTRUEFilago eriocephalaפילגון צמיר

2253מורכביםאפרונית TRUEFilago contractaפילגון קפוץ

1282פילנטייםTRUEPhyllanthus rotundifoliusעלים-פילנתוס עגול

709מצליבים FALSEPhysorrhinchusצנון-פיסורינכוס דמוי

3146לופייםחסת היםFALSEPistia stratiotesפיסטיה צפה

62תותייםTRUEFicus benghalensisפיקוס בנגלי

TRUEFicus microcarpa bejamina3290פיקוס בניימינה

56תותייםENשקמה-בתTRUEFicus palmataשקמה-פיקוס בת

64תותייםפיקוס בנימינהTRUEFicus microcarpaפיקוס השדרות

61תותייםשקמהFALSEFicus sycomorusפיקוס השקמה

55תותייםתאנהTRUEFicus caricaפיקוס התאנה

63תותייםTRUEFicus religiosaפיקוס קדוש

2238מורכביםTRUEPluchea dioscoridisפלגית שיחנית

2560מורכביםFALSEFlaveria contrayerbaפלווריה מדברית

2239מורכביםVU, קייצת בובהTRUEDoellia boveiפלומית בובה

131ארכוביתייםTRUEFallopia convolvulusפלופיה חבלבלית

1312אלתיים, עץ הפלפלFALSESchinus molleפלפלון בכות

1311אלתייםFALSESchinus terebinthifoliusאלה-פלפלון דמוי

FALSEPsilotum nudumפסילוטום קרח
שרכי)פסילוטיים

(ם
3349

3063דגנייםTRUEPaspalum distichumטורי-פספלון דו

3064דגנייםפספלון TRUEPaspalum dilatatumפספלון מורחב

3062דגנייםפספלידיון TRUEPaspalidium geminatumפספלת התאומים

2218פעמוניתייםTRUECampanula strictaפעמונית אמיתית

2209פעמוניתייםTRUECampanula sulphureaפעמונית גפורה

2206פעמוניתייםNTפעמונית TRUECampanula damascenaפעמונית דמשקאית

2220פעמוניתייםENפעמונית דמורTRUECampanula peregrinaפעמונית הדורה

2217פעמוניתייםפעמונית נאהFALSECampanula dulcisפעמונית המדבר

TRUECampanula cymbalariaפעמונית הצלצל
פעמונית 

, צימבלית
2219פעמוניתיים

2208פעמוניתייםTRUECampanula strigosaפעמונית זיפנית

2210פעמוניתיים TRUECampanulaפעמונית ירושלים

2211פעמוניתייםפעמונית TRUECampanula camptocladaפעמונית ירושלים 



2207פעמוניתייםTRUECampanula stellarisפעמונית כוכבנית

2216פעמוניתייםפעמונית FALSECampanula phrygiaפעמונית מסועפת

2214פעמוניתייםTRUECampanula retrorsaפעמונית משוננת

2215פעמוניתייםTRUECampanula sidoniensisVUפעמונית צידונית

2212פעמוניתייםTRUECampanula erinusפעמונית קטנה

2213פעמוניתייםTRUECampanula rapunculusפעמונית קיפחת

TRUEMedicago hypogaeaפקטורית אשרסון
פקטורובסקית

,  אשרסון
1004פרפרניים

1492סוככייםEXכרוויה כלכיתTRUEBunium ferulaceumפקעון הכלך

1494סוככייםTRUEBerula erectaEXפקעון זקוף

1491סוככייםכרוויה נאהTRUEBunium paucifoliumפקעון נאה

1493סוככייםכרויית FALSEBunium pestalozzaeי'פקעון פסטלוצ

481פרגיים, פרג מצויTRUEPapaver umbonatumפרג אגסי

484פרגייםFALSEפרג אגסי נחות

482פרגייםפרג סוריFALSEפרג אגסי סורי

483פרגייםFALSEפרג אגסי סמור

485פרגייםTRUEPapaver carmeliפרג הכרמל

492פרגייםTRUEPapaver libanoticumפרג הלבנון

490פרגייםTRUEPapaver hybridumפרג זיפני

489פרגייםפרג מאורךTRUEPapaver argemoneפרג מוארך

487פרגייםTRUEPapaver humileפרג נחות

486פרגייםTRUEPapaver syriacumפרג סורי

491פרגייםTRUEPapaver decaisneiVUפרג סיני

488פרגייםTRUEPapaver polytrichumפרג סמור

493פרגייםFALSEPapaver somniferumפרג תרבותי

498פרגייםTRUEGlaucium grandiflorumפרגה אדומה

496פרגייםTRUEGlaucium corniculatumפרגה מקרינה

502פרגייםFALSEGlaucium elegansפרגה עדינה

497פרגייםTRUEGlaucium arabicumNTפרגה ערבית

500פרגייםTRUEGlaucium flavumNTפרגה צהובה

501פרגיים-פרגה חלקתTRUEGlaucium leiocarpumפרגה קרחת

499פרגייםFALSEGlaucium aleppicumצובא-פרגת ארם

1680פואתייםTRUEMericarpaea ciliataפרודתיים מכורבלות

TRUEPolycarpaea robbaireaפריינית קירחת
רוביריאה 

, שרועה
272ציפורניים

271ציפורנייםTRUEPolycarpaea repensפריינית שרועה

1409פרנקנייםTRUEFrankenia pulverulentaפרנקניה מאובקת

1411פרנקנייםFALSEFrankenia revolutaפרנקניה מופשלת

1410פרנקנייםTRUEFrankenia hirsutaפרנקניה שעירה

TRUEHippocrepis unisiliquosaתרמילים-פרסה דלת

הסוס -פרסת

-דלת

, התרמילים

947פרפרניים

3362פרפרנייםTRUEHippocrepis bifloraפרסה חלקה

TRUEHippocrepis areolataפרסה מקרינה
הסוס -פרסת

, המקרינה
949פרפרניים

TRUEHippocrepis constrictaפרסה משונצת

הסוס -פרסת

, המשונצת

סוס -פרסת

NT950פרפרניים



TRUEHippocrepis multisiliquosaתרמילים-פרסה רבת

הסוס -פרסת

-רבת

, התרמילים

948פרפרניים

604מצליביםפרסטיה FALSEFarsetia longisiliquaפרסטיה ארוכה

603מצליביםפרסטיה TRUEFarsetia aegyptiacaפרסטיה מצרית

1851שפתנייםTRUEPrasium majusפרסיון גדול

FALSEScilla sibiricaפרע אדומי
שושנ)אספרגיים

(יים
2663

473פרעייםTRUEHypericum NTפרע אזובי

478פרעייםפרע הלבנוןTRUEHypericum libanoticumפרע לבנוני

474פרעייםTRUEHypericum tetrapterumCRפרע מחודד

479פרעייםTRUEHypericum scabrumפרע מחוספס

480פרעייםTRUEHypericum perforatumVUפרע מנוקב

475פרעייםTRUEHypericum triquetrifoliumפרע מסולסל

477פרעייםFALSEHypericum sinaicumפרע סיני

472פרעייםTRUEHypericum thymifoliumעלים-פרע קטן

471פרעייםTRUEHypericum hircinumCRפרע ריחני

2272מורכביםTRUEPulicaria incisaפרעושית גלונית

2277מורכביםVUפרעושית TRUEPulicaria inuloidesפרעושית טיונית

2275מורכביםTRUEPulicaria undulataפרעושית מסולסלת

2271מורכביםTRUEPulicaria dysentericaפרעושית משלשלת

2274מורכביםTRUEPulicaria siculaפרעושית סיצילית

2273מורכביםTRUEPulicaria arabicaפרעושית ערבית

TRUEPulicaria vulgarisפרעושית פשוטה
פרעושית 

, חורנית
2276מורכבים

814כלילייםTRUEParkinsonia aculeataפרקינסוניה שיכנית

338ירבוזייםTRUESalicornia europaeaNTפרקן עשבוני

2567מורכביםTRUEParthenium hysterophorusפרתניון אפיל

2012לועניתייםTRUEBacopa monnieriNTפשטה שרועה

1223פשתייםFALSELinum toxicumפשתה ארסית

1222פשתייםTRUELinum strictumפשתה אשונה

1224פשתייםTRUELinum mucronatumפשתה גדולה

1227פשתייםFALSELinum albumפשתה לבנה

1225פשתייםTRUELinum nodiflorumפשתה מצויה

1226פשתייםVUפשתה עדינהTRUELinum trigynumפשתה משולשת

1218פשתייםTRUELinum bienneעלים-פשתה צרת

1217פשתייםTRUELinum pubescensפשתה שעירה

1228פשתייםFALSELinum usitatissimumפשתה תרבותית

2052לחכייםTRUELinaria chalepensisצובא-פשתנית ארם

2059לחכייםTRUELinaria tenuisפשתנית אשקלון

2060לחכייםFALSELinaria damascenaפשתנית דמשקאית

2050לחכייםTRUELinaria micranthaפשתנית זעירה

2057לחכייםTRUELinaria joppensisפשתנית יפו

2061לחכייםFALSELinaria kurdicaפשתנית כורדית

2058לחכייםTRUELinaria albifronsפשתנית מלבינה

3361לחכייםFALSELinaria maroccanaפשתנית מרוקנית

2051לחכייםTRUELinaria triphyllaENפשתנית משולשת

2053לחכייםTRUELinaria haelavaפשתנית ססגונית

2056לחכייםFALSELinaria haelava whiteפשתנית ססגונית לבנה



2055לחכייםFALSELinaria haelava violetפשתנית ססגונית סגולה

2054לחכייםFALSELinaria haelava yellowפשתנית ססגונית צהובה

2049לחכייםTRUELinaria simplexVUפרחים-פשתנית קטנת

2048לחכייםTRUELinaria pelisserianaENפשתנית ריסנית

1220פשתייםTRUELinum maritimumCRפשתת החוף

1221פשתייםTRUELinum corymbulosumפשתת המכבד

1219פשתייםFALSELinum peyroniiפשתת הערבות

1620אסקלפייםתפוח סדוםTRUECalotropis proceraמדבר גדולה-פתילת

815כלילייםFALSEDelonix regiaצאלון נאה

TRUETulipa agenensisצבעוני ההרים
צבעוני 

, השרון
2649שושניים

2652שושנייםTRUETulipa lowneiצבעוני החרמון

2650שושנייםFALSETulipa systolaצבעוני המדבר

2653שושנייםFALSETulipa nabateorumצבעוני הנבטים

3339שושנייםצבעוני אושריTRUETulipa humilis(אושרי)צבעוני ורוד

2651שושנייםTRUETulipa bifloraNTצבעוני ססגוני

3250צברייםTRUEOpuntia ficus-indicaצבר מצוי

2818איריסייםאחיאירוס TRUEMoraea sisyrinchiumצהרון מצוי

2819איריסייםאחיאירוס קטןFALSEMoraea mediterraneaצהרון קטן

736טבוריתייםTRUESedum caespitosumצורית אדומה

741טבוריתייםVU, י-צורית אTRUESedum palaestinumישראלית-צורית ארץ

738טבוריתייםTRUESedum rubensצורית בלוטית

735טבוריתייםTRUESedum sediformeצורית גבוהה

TRUESedum amplexicauleעלים-צורית דקת
צורית 

, לופתת
743טבוריתיים

740טבוריתייםTRUESedum litoreumNTצורית חופית

737טבוריתייםTRUESedum pallidumצורית חיוורת

734טבוריתייםTRUESedum laconicumצורית יוונית

745טבוריתייםFALSESedum albumצורית לבנה

744טבוריתייםצורית החרמוןTRUESedum nanumצורית ננסית

739טבוריתייםTRUESedum hispanicumצורית ספרדית

TRUESedum microcarpumפרי-צורית קטנת
זערורית 

צורית , קטנה
742טבוריתיים

818פרפרנייםTRUEAnagyris foetidaצחנן מבאיש

806מימוזיים)שיטייםFALSELeucaena leucocephalaצחר מכחיל

1979שפתנייםFALSELeucas inflataצחר נפוח

2843דגנייםTRUEDactylis glomerataציבורת ההרים

2604גליתייםTRUESyringodium isoetifoliumCRצינורית גלילנית

221ציפורנייםTRUEDianthus cyriEXציפורן החודים

223ציפורנייםTRUEDianthus libanotisציפורן הלבנון

220ציפורנייםTRUEDianthus tripunctatusשנתי-ציפורן חד

222ציפורנייםTRUEDianthus monadelphusציפורן יהודה

217ציפורנייםציפורן TRUEDianthus pendulusציפורן משתלשל

218ציפורנייםTRUEDianthus strictusציפורן נקוד

224ציפורנייםTRUEDianthus sinaicusNTציפורן סיני

219ציפורנייםTRUEDianthus polycladusציפורן ענף

225ציפורנייםTRUEDianthus micranthusפרחים-ציפורן קטן

-חתול ארץ-ציפורני

ישראליות
TRUECalendula palaestina

-ציפרני

-החתול הארץ
2368מורכבים



TRUECalendula tripterocarpaחתול מכונפות-ציפורני
-שלוש. ח.צ

, כנפיים
2371מורכבים

TRUECalendula arvensisחתול מצויות-ציפורני
חתול -ציפורני

, מצריות
2370מורכבים

2369מורכביםTRUECalendula pachyspermaחתול עבות-ציפורני

169ציפורנייםTRUESilene rubellaNTציפורנית אדמומית

157ציפורנייםTRUESilene italicaציפורנית איטלקית

200ציפורנייםTRUESilene alexandrinaציפורנית אלכסנדרונית

162ציפורנייםTRUESilene griseaציפורנית אפורה

179ציפורניים, י-ציפורנית אTRUESilene palaestinaישראלית-ציפורנית ארץ

199ציפורנייםTRUESilene sefidianaציפורנית בור

163ציפורנייםTRUESilene succulentaציפורנית בשרנית

159ציפורנייםTRUESilene swertiifoliaNTציפורנית גדולה

192ציפורנייםTRUESilene macrodontaCRשיניים-ציפורנית גדולת

172ציפורנייםTRUESilene muscipulaציפורנית דביקה

178ציפורנייםTRUESilene damascenaציפורנית דמשקאית

202ציפורנייםFALSESilene danaensisציפורנית דנא

165ציפורנייםTRUESilene linearisציפורנית דקיקה

201ציפורנייםציפורנית חוסוןFALSESilene hussoniiציפורנית הוסון

177ציפורנייםTRUESilene villosaציפורנית החולות

196ציפורנייםTRUESilene libanoticaציפורנית הלבנון

170ציפורנייםTRUESilene sedoidesVUציפורנית זעירה

184ציפורנייםTRUESilene oxyodontaVUשיניים-ציפורנית חדת

166ציפורנייםTRUESilene modestaENציפורנית חופית

171ציפורנייםTRUESilene behenציפורנית כרסנית

193ציפורנייםFALSESilene leucophyllaעלים-ציפורנית לבנת

182ציפורנייםTRUESilene nocturnaציפורנית לילית

186ציפורנייםFALSESilene colorataציפורנית מגוונת

187ציפורנייםTRUESilene colorata colorataציפורנית מגוונת ורודה

188ציפורנייםTRUESilene colorata oliverianaציפורנית מגוונת לבנבנה

181ציפורנייםTRUESilene vivianiiציפורנית מדברית

191ציפורנייםTRUESilene conoideaציפורנית מחורטת

190ציפורנייםTRUESilene conifloraציפורנית מעורקת

158ציפורנייםTRUESilene longipetalaציפורנית מפושקת

161ציפורנייםTRUESilene physalodesVUציפורנית מצויצת

164ציפורנייםציפורנית TRUESilene reinwardtiiציפורנית מצוירת

167ציפורנייםTRUESilene aegyptiacaציפורנית מצרית

189ציפורנייםTRUESilene apetalaציפורנית מקופחת

185ציפורנייםTRUESilene tridentataציפורנית משוננת

160ציפורנייםTRUESilene vulgarisציפורנית נפוחה

197ציפורנייםFALSESilene biappendiculataציפורנית סיני

173ציפורנייםTRUESilene crassipesעוקץ-ציפורנית עבת

176ציפורנייםTRUESilene dichotomaציפורנית ענפה

180ציפורנייםציפורנית TRUESilene arabicaציפורנית ערבית

183ציפורנייםTRUESilene gallicaציפורנית צרפתית

198ציפורנייםTRUESilene stenobotrysעלים-ציפורנית צרת

168ציפורנייםTRUESilene fuscataציפורנית שחומה

195ציפורנייםFALSESilene schimperianaציפורנית שימפר

194ציפורנייםTRUESilene odontopetalaכותרת-ציפורנית שנונת



174ציפורנייםTRUESilene papillosaCRציפורנית שרונית

175ציפורנייםFALSESilene telavivensisאביבית-ציפורנית תל

3006דגנייםTRUEEnneapogon persicusVUציצן פרסי

3005דגנייםTRUEEnneapogon desvauxiiVUציצן קצר

19שרכיתייםFALSECyrtomium falcatumצירטומיון חרמשי

1635פואתייםTRUECrucianella macrostachyaשיבולת-צלבית ארוכת

1639פואתייםTRUECrucianella maritimaVUצלבית החוף

1640פואתייםFALSECrucianella transjordanicaהירדן-צלבית עבר

1636פואתייםTRUECrucianella aegyptiacaצלבית עשבונית

1637פואתייםTRUECrucianella membranaceaצלבית קרומית

1634פואתייםTRUECrucianella latifoliaעלים-צלבית רחבת

1638פואתייםTRUECrucianella ciliataצלבית ריסנית

TRUECrucianella imbricata3318צלבית רעופה

567מצליביםFALSEEigia longistylaצלוקית אדום

237ציפורנייםTRUEMinuartia decipiensצללית אשונה

239ציפורנייםTRUEMinuartia formosaצללית הדורה

236ציפורנייםTRUEMinuartia globulosaNTצללית החורש

234ציפורנייםצללית דקהTRUEMinuartia hybridaצללית הכלאיים

233ציפורנייםTRUEMinuartia mediterraneaתיכונית-צללית ים

241ציפורנייםTRUEMinuartia hamataצללית מאונקלת

235ציפורנייםTRUEMinuartia meyeriצללית מזרחית

238ציפורנייםTRUEMinuartia pictaצללית נאה

242ציפורנייםFALSEMinuartia sinaicaצללית סיני

240ציפורנייםTRUEMinuartia juniperinaצללית ערערית

1472סוככייםTRUEBupleurum lancifoliumשור אזמלנית-צלע

1465סוככייםVUהשור -צלעTRUEBupleurum brevicauleשור אשונה-צלע

1470סוככייםFALSEBupleurum boissieriשור בואסיה-צלע

1467סוככייםENהשור -צלעTRUEBupleurum orientaleשור דקיקה-צלע

1466סוככייםהשור -צלעTRUEBupleurum gerardiiשור זקופה-צלע

1462סוככייםהשור -צלעTRUEBupleurum intermediumשור חרוזה-צלע

1469סוככייםשור -צלעTRUEBupleurum libanoticumשור לבנונית-צלע

1463סוככייםהשור -צלעTRUEBupleurum odontitesשור מעורקת-צלע

1468סוככייםהשור -צלע TRUEBupleurumשור ערבתית-צלע

1464סוככייםהשור -צלעTRUEBupleurum nodiflorumשור קטנה-צלע

1471סוככייםTRUEBupleurum falcatumשור קיפחת-צלע

836פרפרנייםTRUEGonocytisus pterocladusVUצלען הגליל

531צלפייםעלים-צלף לבןTRUECapparis ramonensisצלף הרמון

530צלפייםFALSECapparis leucophyllaעלים-צלף לבן

529צלפייםצלף קוצני TRUECapparis aegyptiacaצלף מצרי

527צלפייםTRUECapparis sinaicaצלף סחוסי

526צלפייםצלף ביצניTRUECapparis siculaצלף סיצילי

525צלפייםצלף זהריTRUECapparis spinosaצלף קוצני

528צלפייםTRUECapparis deciduaCRצלף רותמי

TRUECymbalaria muralisצלצל החומות
פשתנית 

, הגדרות
2075לחכיים

147חייעדייםאהל FALSECarpobrotus acinaciformisצלקנית החרבות

148חייעדייםאהל TRUECarpobrotus edulisצלקנית נאכלת

1907שפתניים FALSEEremostachysצמר אדומי

1904שפתנייםTRUEEremostachys laciniataצמר מפוצל



FALSEEremostachys laciniata 1906-צמר מפוצל שפה

FALSEEremostachys laciniata 1905צהובה-צמר מפוצל שפה

1807זיפנייםTRUETrichodesma africanaצמרורה אפריקנית

1808זיפנייםTRUETrichodesma ehrenbergiiNTצמרורת אהרנברג

1809זיפנייםTRUETrichodesma boissieriצמרורת בואסיה

2260מורכביםTRUEPhagnalon barbeyanumצמרנית אדומית

2259מורכביםTRUEPhagnalon rupestreצמרנית הסלעים

2261מורכביםFALSEPhagnalon schweinfurthiiצמרנית מבריקה

2262מורכביםFALSEPhagnalon sinaicumצמרנית סיני

688מצליביםFALSERaphanus sativusצנון הגינה

685מצליבים-TRUERaphanus raphanistrumצנון מצוי

687מצליבים, צנון משולשלTRUERaphanus confususצנון משתלשל

686מצליביםTRUERaphanus rostratusצנון פגיוני

1532סוככייםTRUEExoacantha heterophyllaצנינה קוצנית

59ערבתייםFALSEPopulus albaצפצפה מכסיפה

58ערבתייםFALSEPopulus nigraצפצפה שחורה

57ערבתייםTRUEPopulus euphraticaNTצפצפת הפרת

3276דגניים TRUEStenotaphrumצדדי-צרגב חד

1875שפתנייםTRUESatureja thymbraצתרה ורודה

1876שפתנייםENצתרה לבידהTRUESatureja thymbrifoliaצתרה מדברית

1877שפתנייםFALSESatureja cuneifoliaצתרה מיותדת

1878שפתנייםFALSESatureja nabateorumצתרה נבטית

1874שפתנייםTRUEThymbra spicataצתרנית משובלת

882פרפרנייםTRUEAstragalus cruentiflorusפרחים-קדד אדום

889פרפרניים FALSEAstragalusקדד אדומי

876פרפרנייםFALSEAstragalus aaroniiקדד אהרוני

875פרפרניים FALSEAstragalusקדד אהרונסון

910פרפרנייםTRUEAstragalus ehrenbergiiקדד אהרנברג

906פרפרנייםFALSEAstragalus azraqensisקדד אזרק

855פרפרנייםTRUEAstragalus trimestrisVUקדד אפיל

866פרפרנייםקדד , י-קדד אTRUEAstragalus palaestinusישראלי-קדד ארץ

TRUEAstragalus caprinusשבע-קדד באר
-קדד רחב

קדד , התפר
874פרפרניים

868פרפרנייםTRUEAstragalus berytheusקדד ביירותי

883פרפרנייםTRUEAstragalus bethlehemiticusהלחמי-קדד בית

872פרפרנייםTRUEAstragalus macrocarpusפרי-קדד גדול

879פרפרנייםTRUEAstragalus sparsusVUקדד דליל

854פרפרניים TRUEAstragalusקדד דמשקאי

900פרפרנייםTRUEAstragalus pinetorumקדד האורנים

864פרפרנייםTRUEAstragalus hamosusקדד האנקולים

869פרפרנייםTRUEAstragalus peregrinusקדד האצבעות

891פרפרנייםFALSEAstragalus trachoniticusקדד הבשן

907פרפרנייםFALSEAstragalus camelelorumקדד הגמלים

861פרפרנייםTRUEAstragalus annularisקדד הטבעות

894פרפרנייםTRUEAstragalus eremophilusNTקדד הישימון

871פרפרנייםעלה-קדד שנוןFALSEAstragalus oxytropifoliusקדד המקור

892פרפרנייםTRUEAstragalus amalecitanusקדד הנגב

877פרפרנייםTRUEAstragalus dactylocarpusקדד הסיף

886פרפרנייםTRUEAstragalus oocephalusCRקדד הקרקפות



909פרפרנייםTRUEAstragalus cephalotesקדד הראשים

901פרפרנייםTRUEAstragalus gummiferקדד השרף

848פרפרנייםTRUEAstragalus epiglottisקדד זעיר

899פרפרנייםTRUEAstragalus hasbeyanusקדד חצביה

898פרפרנייםקדד החרמוןTRUEAstragalus angustifoliumקדד חרמוני

857פרפרנייםTRUEAstragalus intercedensהמלח-קדד ים

858פרפרנייםTRUEAstragalus callichrousקדד יפה

3309פרפרנייםTRUEAstragalus triradiantusקדד כוכבי

880פרפרנייםTRUEAstragalus fruticosusENקדד לביד

856פרפרנייםTRUEAstragalus arpilobusקדד מדברי

860פרפרנייםFALSEAstragalus moabiticusקדד מואבי

863פרפרנייםTRUEAstragalus guttatusNTקדד מכופל

897פרפרנייםTRUEAstragalus emarginatusקדד מפורץ

850פרפרנייםTRUEAstragalus asteriasקדד מצליב

853פרפרנייםTRUEAstragalus corrugatusקדד מקומט

885פרפרנייםTRUEAstragalus spinosusקדד משולחף

905פרפרנייםFALSEAstragalus trigonusקדד משולש

867פרפרנייםTRUEAstragalus bombycinusNTקדד משייני

870פרפרנייםTRUEAstragalus cretaceusVUקדד נאה

903פרפרנייםTRUEAstragalus zachlensisקדד נוח

878פרפרנייםTRUEAstragalus sieberiVUקדד סיבר

896פרפרנייםFALSEAstragalus sinaicusקדד סיני

862פרפרנייםTRUEAstragalus boeticusקדד ספרדי

851פרפרניים-קדד עברFALSEAstragalus transjordanicusהירדן-קדד עבר

865פרפרנייםTRUEAstragalus scorpioidesNTקדד עקרבי

873פרפרניים, קדד הגלילTRUEAstragalus aleppicusקדד פינברון

893פרפרנייםFALSEAstragalus freseniiקדד פרזני

904פרפרנייםTRUEAstragalus lanatusקדד צמיר

890פרפרנייםTRUEAstragalus sanctusקדד קדוש

887פרפרנייםTRUEAstragalus kahiricusקדד קהירי

849פרפרנייםTRUEAstragalus tribuloidesקדד קוטבי

884פרפרנייםTRUEAstragalus oleaefoliusקדד קוצני

888פרפרניים-קדד זעירFALSEAstragalus aduncusפרי-קדד קטן

881פרפרנייםTRUEAstragalus echinusקדד קיפודני

895פרפרנייםFALSEAstragalus vogeliiפירות-קדד קצר

908פרפרנייםTRUEAstragalus brachystachysENשיבולת-קדד קצר

902פרפרנייםTRUEAstragalus coluteoidesקדד קרקשי

852פרפרנייםTRUEAstragalus schimperiקדד שימפר

859פרפרנייםFALSEAstragalus hispidulusקדד שעיר

1678פואתייםאולדנלנדית FALSEKohautia caespitosaקוהטית סיני

1210זוגנייםTRUETribulus bimucronatausזיזי-קוטב דו

1212זוגניים-קוטב גדולFALSETribulus macropterusקוטב הערוצים

1209זוגנייםקוטב מכניףTRUETribulus pentandrusקוטב מכונף

1211זוגנייםTRUETribulus terrestrisקוטב מצוי

1213זוגנייםTRUETribulus mollisקוטב רך

2353מורכביםTRUECotula cinereaקוטולה אפורה

2354מורכביםFALSECotula anthemoidesקוטולה קחוונית

332ירבוזייםבסיה הודיתTRUEBassia indicaקוכיה הודית



TRUEBassia scopariaקוכית המכבד
קוכית 

, המטאטא
333ירבוזיים

3145לופייםקולקס FALSEColocasia esculentaקולקס נאכל

3267קומלינייםיהודי נודדTRUECommelina erectaקומלינה זקופה

3268קומלינייםFALSECommelina communisקומלינה מצויה

2378מורכביםFALSECousinia austrojordanicaקוסיניה אדומית

2377מורכביםקוסינית TRUECousinia hermonisקוסיניה חרמונית

2374מורכביםFALSECousinia moabiticaקוסיניה מואבית

2376מורכביםקוסיניית דיFALSECousinia dayiקוסיניית הערבות

2375מורכביםFALSECousinia postianaקוסיניית פוסט

2113קוציצייםTRUEAcanthus syriacusקוציץ סורי

2383מורכביםVUקוצן גיארדוTRUECirsium gaillardotiiקוצן גיירדו

2387מורכביםFALSECirsium arvenseקוצן השדה

2386מורכביםקוצן לכידיTRUECirsium lappaceumקוצן חרמוני

2384מורכביםCR, קוצן קרחTRUECirsium alatumקוצן מכונף

2385מורכביםקוצן החולהTRUECirsium vulgareקוצן פשוט

2382מורכביםTRUECirsium phyllocephalumקוצן קיפח

296ציפורנייםFALSESilene bacciferaקוקובלוס בציפר

2441מורכביםTRUECarthamus tenuisקורטם דק

2444מורכביםFALSECarthamus tinctoriusקורטם הצבעים

2442מורכביםTRUECarthamus nitidusקורטם מבריק

2440מורכביםTRUECarthamus glaucusקורטם מכחיל

2443מורכבים-קורטם ארץTRUECarthamus persicusקורטם פרסי

522עשננייםTRUECorydalis triternataקורידלית הסלעים

TRUECorydalis erdeliiקורידלית פיגמית
קורידלית 

, ארדל
523עשנניים

1437הדסייםאיקליפטוס FALSECorimbia ficifoliaקורימביה אדומה

1436הדסייםאאיקליפטוס FALSECorimbia citriodoraקורימביה לימונית

TRUECoridothymus capitatusקורנית מקורקפת
Thymbra 

capitata 
1868שפתניים

FALSEAllocasuarina verticillata3325קזוארינה אשונה

3265קזואריניים FALSECasuarinaקזוארינה דקיקה

3264קזוארינייםFALSECasuarina equisetifoliaקזוארינה שבטבטית

1475סוככייםTRUEDeverra tortuosaקזוח עקום

1476סוככיים-קזוח שלשTRUEDeverra triradiataקרני-קזוח תלת

2330מורכביםTRUEAnacyclus nigellifoliusקחווינה חרמונית

2329מורכביםTRUEAnacyclus radiatusקחווינה מקרינה

2301מורכביםFALSEAnthemis edumeaקחוון אדומי

2304מורכביםקחוון FALSEAnthemis eliezraeקחוון אליעזר

TRUEAnthemis palaestinaישראלי-קחוון ארץ
-קחוון שחור

קחוון , מוצים
2314מורכבים

2318מורכבים-קחוון דלTRUEAnthemis creticaקחוון בלאנש

2300מורכביםקחוון TRUEAnthemis haussknechtiקחוון גולני

2327מורכביםFALSEAnthemis paucilobaאונות-קחוון דל

2299מורכביםFALSEAnthemis tenuicarpaפירות-קחוון דק

2313מורכביםTRUEAnthemis bornmuelleriקחוון הגליל

2317מורכביםקחוון גמוםFALSEAnthemis scrobicularisקחוון הגממות

2297מורכביםTRUEAnthemis leucanthemifoliaקחוון החוף

2298מורכביםקחוון רשאיהFALSEAnthemis rascheyanaקחוון החרמון



2302מורכביםTRUEAnthemis melampodinaקחוון הנגב

2321מורכבים TRUEAnthemis  tinctoriaקחוון הצבעים דיסקואידי

2322מורכבים TRUEAnthemis  tinctoriaקחוון הצבעים לשוני

2303מורכביםקחוון זוהריTRUEAnthemis zoharyanaקחוון זהרי

2306מורכביםTRUEAnthemis hebronicaקחוון חברוני

2310מורכביםFALSEAnthemis scariosaגוני-קחוון חד

2315מורכביםTRUEAnthemis chiaקחוון יווני

2307מורכביםFALSEAnthemis maris-mortuiהמלח-קחוון ים

2324מורכביםFALSEAnthemis leucolepisחפים-קחוון לבן

2312מורכביםTRUEAnthemis pseudocotulaקחוון מצוי

2311מורכביםFALSEAnthemis cotulaקחוון מקופח

2309מורכביםFALSEAnthemis nabataeaקחוון נבטי

2323מורכביםקחוון FALSEAnthemis indurataקחוון נוקשה

2320מורכביםFALSEAnthemis retusaקחוון פגום

2325מורכביםTRUEAnthemis philisteaVUקחוון פלישתי

3292מורכביםFALSEAnthemis amblyolepisמוצים-קחוון קטום

2326מורכביםFALSEAnthemis microspermaזרע-קחוון קטן

2316מורכביםTRUEAnthemis parvifoliaENעלים-קחוון קטן

2308מורכביםTRUEAnthemis brachycarpaCRפירות-קחוון קצר

2305מורכביםTRUEAnthemis cornucopiaeקרניים-קחוון רב

2319מורכביםקחוון TRUEAnthemis hermonisקחוון שניר

2296מורכביםTRUEAnthemis hyalinaVUקחוון שקוף

2328מורכביםTRUECladanthus mixtusקחוונית מצויה

1577אברשייםקטלב משונןFALSEArbutus unedoקטלב מערבי

1576אברשייםTRUEArbutus andrachneקטלב מצוי

832פרפרנייםTRUECalycotome villosaקידה שעירה

2507מורכביםTRUETolpis barbataVUקיטה סוככנית

2508מורכביםTRUETolpis virgataקיטה רותמית

2236מורכביםפלגית TRUEConyza albidaקייצת מלבינה

TRUEConyza bonariensisקייצת מסולסלת
פלגית 

, מסולסלת
2234מורכבים

2233מורכבים, פלגית קנדיתTRUEConyza canadensisקייצת קנדית

TRUEConyza strictaאונות-קייצת שלוש
-פלגית שלוש

קיצת , אונות
2235מורכבים

1450קיסוסייםTRUEHedera helixקיסוס החורש

TRUESmilax asperaקיסוסית קוצנית
שושניי)קיסוסיים

(ם
2760

2876דגנייםTRUEEchinaria capitataקיפודית הקרקפת

2464מורכביםקיפודן קוצניTRUEEchinops polycerasקיפודן בלאנש

2467מורכביםTRUEEchinops gaillardotiiקיפודן גיירדו

2468מורכביםTRUEEchinops gamlensisקיפודן גמלא

2469מורכביםFALSEEchinops macrochaetusקיפודן דהב

2466מורכביםTRUEEchinops adenocaulosקיפודן מצוי

2465מורכביםקפודן דביקTRUEEchinops viscosusקיפודן סורי

2463מורכביםTRUEEchinops philistaeusקיפודן פלשתי

2462מורכביםFALSEEchinops glaberrimusקיפודן קרח

2451מורכביםTRUECarlina racemosaCRקיצנית אשכולית

2453מורכביםTRUECarlina libanoticaקיצנית הלבנון

2449מורכביםקיצנית עטופהTRUECarlina curetumקיצנית כרתית



2452מורכביםTRUECarlina lanataקיצנית צמרנית

2450מורכביםTRUECarlina hispanicaעלים-קיצנית צפופת

1236חלבלובייםTRUERicinus communisקיקיון מצוי

36ברושייםTRUECallitris glaucophyllaקליטריס כחלחל

3328ברושייםFALSECallitris verrucosaקליטריס מיובל

1978שפתנייםNTקלינופודיום TRUEClinopodium vulgareקלינופודיון מנוצה

629מצליביםTRUECamelina hispidaקמלינה סמורה

3083דגנייםצמר -קנהTRUESaccharum ravennaeסוכר גבוה-קנה

3084דגנייםFALSESaccharum strictumסוכר זקוף-קנה

3082דגנייםTRUESaccharum spontaneumסוכר מצרי-קנה

2986דגנייםTRUEPhragmites australisקנה מצוי

2987דגנייםTRUEPhragmites frutescensקנה קוצני

2404מורכביםקנרס חורניTRUECynara syriacaקנרס סורי

1975שפתנייםTRUEScutellaria galericulataEXקערורית הביצה

1976שפתנייםקערורית TRUEScutellaria utriculataקערורית נאדית

1974שפתנייםTRUEScutellaria rubicundaקערורית סגולה

1973שפתנייםTRUEScutellaria tomentosaקערורית שיחנית

3324נוריתייםקצח יהודה. TRUENigella oxypetalaשפה-קצח ארוך

410נוריתייםFALSENigella damascenaקצח דמשקאי

405נוריתייםחופנית TRUENigella unguicularisקצח הציפורן

408נוריתייםTRUENigella segetalisקצח הקמה

406נוריתייםקצח מפושקTRUENigella arvensisקצח השדה

409נוריתייםNTקצח קצחניTRUENigella nigellastrumפרחים-קצח זעיר

407נוריתייםTRUENigella ciliarisקצח ריסני

2184שלמונייםFALSEDipsacus laciniatusקרד שסוע

2379מורכביםקרדה ערביתFALSECarduus pycnocephalusקרדה דרומית

2380מורכביםTRUECarduus argentatusקרדה מכסיפה

939פרפרנייםTRUESecurigera securidacaקרדומית השדה

596מצליביםTRUECardamine occultaקרדמין עטוי

595מצליביםTRUECardamine hirsutaקרדמין שעיר

2445מורכביםFALSECarduncellus eriocephalusקרדנית צמירה

2381מורכביםקרדה גסהTRUECarduus getulusקרדת המדבר

820פרפרנייםTRUECrotalaria aegyptiacaקרוטלריה מצרית

822פרפרנייםFALSECrotalaria senegalensisקרוטלריה סנגלית

821פרפרנייםFALSECrotalaria thebaicaקרוטלריה שעירה

328ירבוזייםFALSEPanderia pilosaקרומית שעירה

1500סוככייםTRUECrithmum maritimumקריתמון ימי

590מצליביםTRUEChorispora purpurascensVUיעל סורית-קרן

254ציפורנייםTRUECerastium glomeratumקרנונית דביקה

253ציפורנייםקרנונית TRUECerastium dichotomumבדית-קרנונית דו

252ציפורנייםTRUECerastium dubiumקרנונית לקויה

256ציפורנייםTRUECerastium inflatumקרנונית נפוחה

255ציפורנייםTRUECerastium fragillimumקרנונית שבירה

257ציפורנייםTRUECerastium comatumקרנונית שעירה

469קרננייםTRUECeratophyllum submersumVUקרנן טבול

468קרננייםTRUECeratophyllum demersumקרנן טבוע

TRUECrassula alataקרסולה מכונפת
טליאה 

, טחבית
729טבוריתיים

730טבוריתייםNTקרסולה TRUECrassula vaillantiiקרסולת השלולית



2412מורכביםTRUEKlasea pusillaקרקפן נמוך

2411מורכביםדרדרת צהובהTRUEKlasea cerinthifoliaקרקפן צהוב

847פרפרנייםTRUEColutea istriaקרקש צהוב

846פרפרנייםTRUEColutea cilicicaקרקש קיליקי

701מצליביםTRUEColuteocarpus vesicarisקרקשית משולחפת

3088דגנייםFALSEThemeda quadrivalvisקשח ריסני

290ציפורניים TRUEGymnocarposגולה ערבי-רב

2869דגנייםTRUECymbopogon commutatusNTזקן קרח-רב

401ירבוזייםTRUEAchyranthes siculaמוץ מחוספס-רב

270ציפורנייםTRUEPolycarpon succulentumפרי בשרני-רב

269ציפורנייםTRUEPolycarpon tetraphyllumפרי מצוי-רב

21רגליים-רבTRUEPolypodium cambricumרגל פשוט-רב

151חייעדייםזלנדי-תרד ניוTRUETetragonia tetragonioidesרבועה שרועה

153רגלתייםTRUEPortulaca oleraceaרגלת הגינה

3271קוציצייםFALSERuellia simplexרואליית ברייטון

1151פרפרניים-רוביניה בתFALSERobinia pseudoacaciaשיטה-רוביניה בת

1980שפתנייםרוסמרין רפואיFALSERosmarinus officinalisרוזמרין רפואי

2815איריסייםרומוליאת FALSERomulea petraeaרומולאה אדומית

2814איריסייםENרומוליאה TRUERomulea columnaeרומולאה זעירה

2811איריסייםרומוליאה TRUERomulea bulbocodiumרומולאה סגלולית

2812איריסייםרומוליאה TRUERomulea phoeniciaרומולאה צידונית

2813איריסייםרומוליאת TRUERomulea nivalisרומולאת השלג

2597רופינייםרופיה סלילניתFALSERuppia cirrhosaרופיה לוליינית

2596רופינייםTRUERuppia maritimaVUרופיית הים

592מצליביםTRUERorippa amphibiaEXרוריפה טובענית

593מצליביםFALSERorippa prostrataרוריפה שרועה

1554סוככייםTRUEConium maculatumרוש עקוד

1801זיפנייםTRUERochelia dispermaזרעית-רושליה דו

837פרפרנייםרותם FALSERetama raetamרותם המדבר

110ארכוביתייםריבס חרמוניTRUERheum ribesריבס אמיתי

109ארכוביתייםTRUERheum palaestinumENריבס המדבר

3255רימונייםFALSEPunica granatumרימון מצוי

89רפלסייםTRUECytinus hypocistisרימונית הלוטם

TRUEBlepharis attenuataריסן דק
, ריסן נאכל

-ריסן דק
2112קוציציים

715רכפתייםTRUEReseda alopecurosרכפה גדולה

720רכפתייםTRUEReseda stenostachyaשיבולת-רכפה דקת

719רכפתייםTRUEReseda globulosaENרכפה כרסנית

712רכפתייםTRUEReseda albaרכפה לבנה

725רכפתייםFALSEReseda pruinosaרכפה מאובקת

721רכפתייםTRUEReseda muricataרכפה מגובששת

716רכפתייםTRUEReseda orientalisרכפה מזרחית

714רכפתייםTRUEReseda arabicaרכפה ערבית

718רכפתייםTRUEReseda luteaרכפה צהובה

713רכפתייםTRUEReseda decursivaפרחים-רכפה קטנת

717רכפתייםFALSEReseda odorataרכפה ריחנית

722רכפתיים-רכפת יםTRUEReseda boissieriרכפת בואסיה

724רכפתייםTRUEReseda luteolaNTרכפת הצבעים

723רכפתייםFALSEReseda urnigeraהמלח-רכפת ים



710רכפתייםTRUEOchradenus baccatusרכפתן מדברי

3269מורכבים, דרדר זוחל FALSERhaponticum repens (L.)רפונטיקון זוחל

3019דגנייםFALSEMilium vernaleרפרף אביבי

3018דגנייםרפרף אביביTRUEMilium pedicellareעוקצים-רפרף ארוך

3120דגנייםFALSEZingeria pisidicaרפרפון טורקי

TRUEZingeria biebersteinianaרפרפון עדין
-רפרפון תלת

זינגריה , רגלי
VU3119דגניים

3244סחלבייםTRUEHimantoglossum VUרצועית הגליל

3363סחלביים TRUEHimantoglossumרצועית מצויצת

1584רקפתייםTRUECyclamen coumVUרקפת יוונית

1585רקפתייםTRUECyclamen persicumרקפת מצויה

630מצליביםTRUENeslia apiculataרשתון השדות

834פרפרנייםTRUEGenista fasselataרתמה קוצנית

835פרפרנייםTRUEGenista libanoticaרתמת הלבנון

1שבטבטייםFALSEEquisetum telmateiaשבטבט גדול

2שבטבטייםTRUEEquisetum ramosissimumשבטבט ענף

128ארכוביתייםFALSECalligonum tetrapterumשבטוט מכונף

127ארכוביתייםTRUECalligonum comosumשבטוט מצויץ

78סנטלייםTRUEOsyris albaשבטן לבן

291ציפורנייםVUשביט חבשיTRUECometes abyssinicaשביט אתיופי

292ציפורנייםTRUECometes surattensisשביט הודי

1188ימלוחייםTRUEPeganum harmalaשבר לבן

972פרפרנייםTRUEOnonis pubescensשברק דביק

976פרפרנייםשברק TRUEOnonis phyllocephalaשברק הקרקפות

970פרפרנייםשברק לבןTRUEOnonis bifloraשברק חיוור

977פרפרנייםTRUEOnonis mitissimaשברק מלבין

966פרפרנייםFALSEOnonis vaginalisשברק מנודן

965פרפרנייםTRUEOnonis natrixשברק מצוי

978פרפרנייםTRUEOnonis alopecuroidesשברק משובל

975פרפרנייםTRUEOnonis serrataשברק משונן

967פרפרנייםTRUEOnonis ornithopodioidesשברק משונץ

971פרפרנייםTRUEOnonis mollisשברק נטוי

968פרפרנייםTRUEOnonis siculaשברק סיצילי

973פרפרנייםTRUEOnonis variegataEXשברק ססגוני

979פרפרנייםשברק קטןTRUEOnonis pusillaשברק פעוט

964פרפרנייםTRUEOnonis spinosaשברק קוצני

969פרפרנייםTRUEOnonis viscosaפרח-שברק קצר

974פרפרנייםTRUEOnonis hirtaשברק שעיר

1514סוככייםFALSEAnethum graveolensשבת ריחני

693מצליביםFALSESchouwia thebaicaשוויה מצרית

2717נרקיסייםTRUEAllium erdeliiשום ארדל

2743נרקיסייםשום , י-שום אTRUEAllium paleastinumישראלי-שום ארץ

2722נרקיסייםTRUEAllium aschersonianumשום אשרסון

2704נרקיסייםשום קיפחTRUEAllium ampeloprasumשום גבוה

2750נרקיסייםTRUEAllium davisianumשום דיויס

2749נרקיסייםFALSEAllium daninianumשום דנין

2731נרקיסייםTRUEAllium negevenseVUשום דרומי

2709נרקיסייםTRUEAllium stamineumשום האבקנים

2738נרקיסייםשום שחורTRUEAllium basalticumשום הבזלות



2719נרקיסייםTRUEAllium schubertiiVUשום הגלגל

2747נרקיסייםTRUEAllium meronenseVUשום הגליל

2739נרקיסייםשום החרמוןTRUEAllium pseudocalyptratumשום ההרים

2748נרקיסייםFALSEAllium galileumשום הזיקוקים

2752נרקיסייםTRUEAllium dumetorumשום החורשים

2745נרקיסייםTRUEAllium calyptratumשום הכיפה

2714נרקיסיים-שום שעירTRUEAllium carmeliשום הכרמל

2725נרקיסייםTRUEAllium libaniשום הלבנון

2707נרקיסייםTRUEAllium artemisietorumשום הלענה

2712נרקיסייםTRUEAllium sindjarenseNTשום המדבר

2720נרקיסייםTRUEAllium rothiiשום הנגב

2741נרקיסייםTRUEAllium rupicolaשום הסלעים

2715נרקיסייםTRUEAllium papillareENשום הפטמות

2732נרקיסייםTRUEAllium pseudostamineumשום הפסגות

2740נרקיסייםTRUEAllium dictyoprasumשום הרשת

2733נרקיסייםFALSEAllium roseumשום ורוד

2744נרקיסייםTRUEAllium zebdanenseשום זבדאני

2708נרקיסייםTRUEAllium hierochuntinumNTשום יריחו

2711נרקיסייםTRUEAllium dentiferumשום ירקרק

2736נרקיסייםTRUEAllium albotunicatumVUקליפות-שום לבן

2710נרקיסייםTRUEAllium pallensשום לבנבן

2721נרקיסייםTRUEAllium israeliticumשום מזרחי

2742נרקיסייםTRUEAllium trachycoleumשום מחוספס

2718נרקיסייםTRUEAllium neapolitanumשום משולש

2705נרקיסיים, שום דיויסTRUEAllium phanerantheumפרחים-שום נטוי

2729נרקיסייםTRUEAllium sinaiticumVUשום סיני

2728נרקיסייםTRUEAllium sannineumשום סנין

2735נרקיסייםTRUEAllium tardiflorumVUשום סתווי

2726נרקיסייםTRUEAllium scorodoprasumשום עגול

2753נרקיסייםTRUEAllium akirenseשום עקרון

2737נרקיסייםFALSEAllium decaisneiשום ערבתי

2724נרקיסייםTRUEAllium feinbergiשום פיינברג

2713נרקיסייםTRUEAllium desertorumשום צנוע

2746נרקיסייםTRUEAllium kollmannianumCRשום קולמן

2727נרקיסייםשום קטוםTRUEAllium truncatumשום קטוע

2730נרקיסייםTRUEAllium qasyunenseפרחים-שום קטן

2751נרקיסייםFALSEAllium therinanthumשום קייצי

2706נרקיסייםTRUEAllium curtumשום קצר

3366נרקיסייםFALSEAllium curtum palaestinumישראלי-שום קצר ארץ

3365נרקיסייםFALSEAllium curtum curtumשום קצר החוף

3364נרקיסייםTRUEAllium curtum negevensisשום קצר הרמון

2734נרקיסייםTRUEAllium crameriשום קרמר

2716נרקיסיים-שום שלושTRUEAllium trifoliatumשום שעיר

2723נרקיסייםNTאביבי-שום תלTRUEAllium tel-avivenseאביב-שום תל

TRUEFoeniculum vulgareשומר פשוט
-שומר דל

שומר , קרנות
1499סוככיים

1561סוככייםTRUEBilacunaria boissieriשומרר בואסיה

2512מורכביםTRUEHedypnois rhagadioloidesשופרית כרתית

913פרפרנייםTRUEGlycyrrhiza echinataשוש קוצני



912פרפרנייםTRUEGlycyrrhiza glabraNTשוש קרח

2657שושנייםTRUELilium candidumVUשושן צחור

591מצליביםשושנת יריחוTRUEAnastatica hierochunticaיריחו אמיתית-שושנת

TRUEשושנתית הלבנון
Rosularia sempervirens 

ssp. Libanotica

טבורית 

הלבנון
732טבוריתיים

733טבוריתייםטבורית FALSERosularia lineataשושנתית משורטטת

778ורדייםTRUEPrunus cocomiliaשזיף הדוב

3367ורדייםFALSEPrunus mahalebשזיף מהלב

3124דגנייםTRUEAnthephora laevisVUשחורן חלק

643מצליביםTRUELepidium latifoliumVUשחליים גבוהים

644מצליביםTRUELepidium spinescensשחליים דוקרניים

650מצליביםקרדריה מצויהTRUELepidium drabaשחליים מצויים

648מצליביםשחלי TRUELepidium ruderaleשחליים עדינים

645מצליביםTRUELepidium spinosumשחליים קוצניים

649מצליביםTRUELepidium hirtumשחליים שעירים

646מצליביםTRUELepidium aucheriVUשחליים שרועים

647מצליביםFALSELepidium sativumשחליים תרבותיים

652מצליביםשחליל TRUELepidium didymumשחליל מכופל

651מצליביםTRUELepidium coronopusשחליל שרוע

2950דגנייםTRUEAvena longiglumisNTשועל גדולה-שיבולת

2951דגנייםTRUEAvena barbataשועל מתפרקת-שיבולת

2953דגנייםTRUEAvena sterilisשועל נפוצה-שיבולת

2952דגנייםTRUEAvena wiestiiשועל ערבתית-שיבולת

2956דגנייםFALSEAvena erianthaשועל צמרית-שיבולת

2955דגנייםFALSEAvena fatuaשועל שוטה-שיבולת

2954דגנייםTRUEAvena claudaEN-שועל שונת-שיבולת

1324אשחרייםTRUEZiziphus lotusשיזף השיח

1322אשחרייםTRUEZiziphus spina-christiשיזף מצוי

1323אשחרייםTRUEZiziphus nummulariaENשיזף שעיר

FALSEZiziphus jujubatajrhho3329שיזף תרבותי

1820שפתנייםTRUEVitex agnus-castusאברהם מצוי-שיח

1821שפתנייםFALSEVitex pseudonegundoאברהם קיפח-שיח

798מימוזיים)שיטייםFALSEAcacia paradoxaשיטה דוקרנית

797מימוזיים)שיטייםשיטת קרוTRUEAcacia karrooקרנית-שיטה חד

792מימוזיים)שיטייםשיטה מכחילהTRUEAcacia salignaשיטה כחלחלה

800מימוזיים)שיטייםFALSEAcacia sclerospermaשיטה מחטנית

805מימוזיים)שיטייםTRUEFaidherbia albidaשיטה מלבינה

799מימוזיים)שיטייםFALSEAcacia pendulaשיטה משתלשלת

789מימוזיים)שיטייםשיטת הסוכךTRUEAcacia tortilisשיטה סוככנית

788מימוזיים)שיטייםTRUEAcacia raddianaשיטה סלילנית

796מימוזיים)שיטייםFALSEAcacia cyclopsזרעים-שיטה עגולת

801מימוזיים)שיטייםשיטת הקדחתFALSEVachellia xanthophloeaגזע-שיטה צהובת

790מימוזיים)שיטייםFALSEAcacia laetaשיטה רעננה

791מימוזיים)שיטייםFALSEAcacia farnesianaשיטת המשוכות

787מימוזיים)שיטייםTRUEAcacia pachycerasשיטת הנגב

793מימוזיים)שיטייםFALSEAcacia niloticaשיטת הנילוס

795מימוזיים)שיטייםTRUEAcacia victoriaeשיטת ויקטוריה

794מימוזיים)שיטייםTRUEAcacia salicinaערבה-שיטת עלי

1992סולנייםTRUEHyoscyamus aureusשיכרון זהוב



1991סולנייםTRUEHyoscyamus albusשיכרון לבן

1988סולנייםשכרון המדברTRUEHyoscyamus desertorumשיכרון מדברי

1990סולנייםTRUEHyoscyamus reticulatusשיכרון מרושת

1993סולנייםFALSEHyoscyamus boveanusשיכרון סיני

1989סולנייםTRUEHyoscyamus pusillusשיכרון פעוט

1987סולנייםFALSEHyoscyamus muticusשיכרון קהה

698מצליבים-שילטה צרתTRUEPeltaria angustifoliaעלים-שילטה צרת

2971דגנייםTRUETrisetaria glumaceaשילשון גלומני

2968דגנייםשילשון החוףTRUETrisetaria koelerioidesשילשון חופי

2970דגנייםTRUETrisetaria macrochaetaשילשון מדברי

2969דגנייםCRאבלינת מישלTRUETrisetaria micheliiשילשון מישל

2967דגנייםTRUETrisetaria linearisשילשון סרגלני

2540מורכביםשנן סוריTRUETaraxacum syriacumשינן סורי

TRUETaraxacum megalorrhizonשורש-שינן עב
-שינן עבה

שנן , שורש
2539מורכבים

2541מורכבים-שנן עבר FALSETaraxacumהירדן-שינן עבר

2107עלקתייםשיננית אושהTRUEOdontites luteaשיננית צהובה

3109דגנייםTRUESecale strictumשיפון ההרים

1937שפתנייםTRUEPhlomis viscosaשלהבית דביקה

1938שפתנייםTRUEPhlomis pungensVUשלהבית הגלגל

1942שפתנייםשלהבית FALSEPhlomis hybridaשלהבית הכלאיים

1936שפתנייםTRUEPhlomis platystegiaשלהבית המדבר

1940שפתנייםשלהבית TRUEPhlomis brevilabrisשלהבית הררית

1939שפתנייםFALSEPhlomis aureaשלהבית זהובה

1933שפתנייםשלהבית FALSEPhlomis kurdicaשלהבית כורדית

1935שפתנייםEXשלהבית TRUEPhlomis syriacaשלהבית סורית

1941שפתנייםTRUEPhlomis chrysophyllaENעלים-שלהבית צהובת

1934שפתנייםTRUEPhlomis brachyodonשיניים-שלהבית קצרת

1229פילנטייםTRUEAndrachne telephioidesשלוחית קרחת

1230פילנטייםTRUEAndrachne asperaשלוחית שעירה

2372מורכביםFALSETripteris vaillantiiכנפות מדבריות-שלוש

675מצליביםTRUEErucaria rostrataשלח הערבות

676מצליביםTRUEErucaria pinnataשלח מאונקל

674מצליביםשלח מצויTRUEErucaria hispanicaשלח ספרדי

915פרפרנייםTRUEAnthyllis vulnerariaCRשלחופן עטוי

914פרפרנייםTRUETripodion tetraphyllumשלחופן קרומי

654מצליביםTRUEPseuderucaria clavataשלחלח האלה

816כלילייםFALSEPeltophorum pterocarpumשלטית מקומטת

2179שלמונייםשלמון עדיןTRUECephalaria tenellaשלמון דק

2182שלמונייםTRUECephalaria setosaשלמון זיפני

2180שלמונייםTRUECephalaria joppensisשלמון יפואי

2183שלמונייםTRUECephalaria stellipilisשלמון כוכבני

2181שלמונייםTRUECephalaria syriacaNTשלמון סורי

144חייעדייםססוביום רגלניTRUETrianthema portulacastrumשלשי רגלני

TRUETrisetum flavescensשלשית מצהיבה
שילשון 

, מצהיב
2974דגניים

1379לוטמייםTRUEHelianthemum syriacumשמשון אזוביוני

1381לוטמייםשמשון TRUEHelianthemum vesicariumשמשון הדור

1384לוטמיים TRUEHelianthemumשמשון המדבר



1383לוטמייםTRUEHelianthemum ventosumשמשון הנגב

1387לוטמיים TRUEHelianthemumשמשון יושב

1386לוטמייםTRUEHelianthemum lippiiשמשון ליפי

1380לוטמייםTRUEHelianthemum salicifoliumשמשון מצוי

1390לוטמיים TRUEHelianthemumשמשון מצרי

1385לוטמייםTRUEHelianthemum stipulatumשמשון סגלגל

1382לוטמייםTRUEHelianthemum kahiricumשמשון קהירי

1388לוטמייםTRUEHelianthemum ledifoliumשמשון ריסני

1389לוטמיים FALSEHelianthemumשמשון שעיר

1378לוטמייםTRUETuberaria guttataVUשמשונית הטיפין

2498מורכביםTRUELeontodon asperimusארי מחוספסת-שן

2495מורכביםארי ערבית-שןTRUELeontodon laciniatusארי שעירה-שן

FALSEארי שעירה אופיינית-שן
Leontodon laciniatus ssp. 

Hispidulus
2496

FALSELeontodon laciniatus ssp. 2497ארי שעירה דרומית-שן

TRUESeidlitzia rosmarinusשנהבית הרוזמרין
סידליציה 

, רוזמרין
355ירבוזיים

1805זיפנייםVUלפית מכונפתTRUEHeterocaryum subsessileשניין קטן

1806זיפנייםשנין קלוט TRUEHeterocaryumשניין שיכני

1418כופרייםTRUELythrum salicariaשנית גדולה

FALSELythrum thesioides3356חלוקה-שנית דמוית

FALSELythrum silenoides3355ציפורנית-שנית דמוית

1422כופרייםTRUELythrum thymifoliaשנית הקורנית

1419כופרייםTRUELythrum junceumשנית מתפתלת

3354כופרייםTRUELythrum netofaשנית נטופה

1421כופרייםTRUELythrum hyssopifoliumעלים-שנית קטנת

1423כופרייםיבלול זקוףTRUELythrum borysthenicumעלים-שנית רחבת

1420כופרייםTRUELythrum tribracteatumשיניים-שנית שוות

575מצליביםTRUENeotorularia torulosaשנס המדבר

3218סחלבייםTRUELimodorum abortivumשנק החורש

2844דגנייםTRUESchismus arabicusשסיע ערבי

2845דגנייםFALSESchismus barbatusשסיע שעיר

3263שעוניתייםשעונית תותיתTRUEPassiflora morifoliaשעונית התות

2922דגנייםTRUEHordeum geniculatumשעורה נימית

2919דגנייםשעורת TRUEHordeum bulbosumשעורת הבולבוסין

2920דגנייםשעורה TRUEHordeum marinumשעורת החוף

2921דגנייםFALSEHordeum glaucumשעורת העכבר

2923דגניים-שעורה דמויתFALSEHordeum secalinumשעורת השיפון

2918דגנייםTRUEHordeum spontaneumשעורת התבור

2858דגנייםFALSEVulpia muralisשעלב ארוך

2857דגנייםTRUEVulpia myurosשעלב מצוי

2860דגנייםTRUEVulpia fasciculataשעלב מקופח

2862דגנייםנרדור עדיןTRUEVulpia unilateralisשעלב עדין

2863דגנייםFALSEVulpia persicaשעלב פרסי

2861דגנייםTRUEVulpia brevisשעלב קצר

2859דגנייםTRUEVulpia ciliataשעלב ריסני

2864דגנייםשעלב מסרקניTRUECtenopsis pectinellaשעלבית מסרקית

1558סוככיים, פרנגוס שעירTRUEPrangos ferulaceaשעמון מצולע

1535סוככיים TRUEChaetosciadiumשערור שעיר



7אברתייםשערות TRUEAdiantum capillus-venerisשולמית מצויות-שערות

1533סוככייםTRUEArtedia squamataשפרירה קשקשנית

3357סחלביים"FALSESerapias "orientalisשפתן מזרחי

שפתן מצוי                  

                   מצוי
TRUE

Serapias orientalis 

levantina
3243סחלביים

775ורדנייםFALSEPrunus argenteaשקד מזרחי

771ורדייםפרונוס השקדTRUEPrunus dulcisשקד מצוי

773ורדייםTRUEPrunus arabicaENשקד ערבי

772ורדיים TRUEPrunus dulcisעלים-שקד קטן

774ורדייםשקד הרמון TRUEPrunus dulcisשקד רמון

44שרביטנייםFALSEEphedra intermediaשרביטן בינוני

42שרביטנייםFALSEEphedra pachycladaשרביטן גס

41שרביטנייםTRUEEphedra ciliataשרביטן הערבה

45שרביטנייםFALSEEphedra transitoriaשרביטן טרנזיטוריה

38שרביטנייםTRUEEphedra alataVUשרביטן מכונף

40שרביטנייםTRUEEphedra foemineaשרביטן מצוי

39שרביטנייםTRUEEphedra aphyllaשרביטן ריסני

43שרביטנייםFALSEEphedra fragilisשרביטן שביר

2448מורכביםTRUEChardinia orientalisשרדיניה מוצנית

2598שרוכניתייםFALSEZostera noltiשרוכית זעירה

275אפרוריתייםVU, י-שרוכנית אTRUECorrigiola palaestinaישראלית-שרוכנית ארץ

274אפרוריתייםTRUECorrigiola litoralisVUשרוכנית החוף

20שרכיתייםשרכייה TRUEDryopteris pallidaשרכיה אשונה

6אברתייםמוכית TRUECheilanthes velleaשרכרך הסלעים

5אברתייםTRUECheilanthes pteridioidesשרכרך ריחני

842פרפרנייםFALSEPsoralea flaccidaשרעול אדומי

841פרפרנייםTRUEBituminaria bituminosaשרעול שעיר

337ירבוזייםEN-מלח רב-בןTRUESalicornia perennisשנתי-שרשר רב

TRUESalicornia fruticosaשרשר שיחני
מלח -בן

פרקן , שיחני
NT336ירבוזיים

1633פואתייםשררדיה TRUESherardia arvensisששית מצויה

726רכפתייםשישן מאפירTRUECaylusea hexagynaששן מאפיר

2195שלמונייםתגית אושהTRUEScabiosa porphyroneuraתגית ארגמנית

2194שלמוניים, י-תגית אTRUEScabiosa palaestinaישראלית-תגית ארץ

2193שלמונייםTRUEScabiosa proliferaתגית מצויה

2196שלמונייםנזרית סיניFALSEScabiosa olivieriתגית סיני

2192שלמונייםתגית קיציתTRUEScabiosa argenteaתגית קייצית

540מצליביםFALSESisymbrium damascenumתודרה דמשקאית

542מצליביםTRUESisymbrium orientaleתודרה מזרחית

543מצליביםTRUESisymbrium erysimoidesתודרה מעובה

538מצליביםTRUESisymbrium runcinatumתודרה מצויצת

541מצליביםTRUESisymbrium septulatumתודרה נאה

539מצליביםTRUESisymbrium irioתודרה סייגית

544מצליביםTRUESisymbrium officinaleתודרה רפואית

549מצליביםTRUEArabidopsis thalianaתודרנית לבנה

548מצליביםFALSEArabidopsis kneuckeriתודרנית סיני

547מצליביםTRUEArabidopsis pumilaEXתודרנית קטנה

545מצליביםFALSESisymbrium schimperiתודרת שימפר

2509מורכביםFALSEHelmintotheca echioidesתולענית דוקרנית



827פרפרניים, י-תורמוס אTRUELupinus palaestinusישראלי-תורמוס ארץ

826פרפרנייםTRUELupinus pilosusתורמוס ההרים

3275פרפרנייםגוני-תורמוס דוTRUELupinus hispanicusתורמוס ספרדי

831פרפרנייםTRUELupinus luteusENתורמוס צהוב

830פרפרנייםTRUELupinus angustifoliusעלים-תורמוס צר

829פרפרנייםTRUELupinus micranthusתורמוס שעיר

828פרפרנייםTRUELupinus albusתורמוס תרבותי

69תותייםתות תרבותיTRUEMorus albaתות לבן

3293תותייםFALSEMorus nigraתות שחור

1794זיפנייםברונרה TRUEBrunnera orientalisתכלתן מזרחי

699מצליביםTRUETeesdalia coronopifoliaVUתל שסועה

2977דגנייםTRUETriplachne nitensVUחוד מבריק-תלת

3045דגנייםVUמלענן ארוךTRUEAristida sieberianaמלען ארוך-תלת

3046דגנייםמלענן מצויTRUEAristida coerulescensמלען מצוי-תלת

3048דגנייםFALSEAristida meccanaמלען ערבי-תלת

3047דגנייםמלענן פעוטTRUEAristida adscensionisמלען פעוט-תלת

1089פרפרניים"TRUETrifolium "basicarpe"בסיקרפי"תלתן 

1074פרפרנייםFALSETrifolium alexandrinumתלתן אלכסנדרוני

1050פרפרנייםTRUETrifolium argutumתלתן אלמוות

1065פרפרניים, י-תלתן אTRUETrifolium palaestinumישראלי-תלתן ארץ

1045פרפרנייםTRUETrifolium boissieriתלתן בואסיה

1070פרפרנייםFALSETrifolium berytheumתלתן ביירותי

1064פרפרנייםFALSETrifolium blancheanumתלתן בלאנש

1057פרפרנייםתלתן מעורקTRUETrifolium glanduliferumתלתן בלוטי

1056פרפרנייםתלתן גולניTRUETrifolium bullatumתלתן גולתי

1041פרפרנייםTRUETrifolium billardieriENתלתן דגול

1066פרפרנייםTRUETrifolium dichroanthumגוני-תלתן דו

1059פרפרנייםTRUETrifolium scabrumתלתן דוקרני

1081פרפרנייםTRUETrifolium pauciflorumפרחים-תלתן דל

1063פרפרנייםתלתן ארגמניTRUETrifolium purpureumתלתן הארגמן

1051פרפרנייםTRUETrifolium fragiferumתלתן הביצות

1043פרפרנייםTRUETrifolium grandiflorumתלתן הדור

1088פרפרנייםFALSETrifolium sylvaticumתלתן היערות

1082פרפרנייםTRUETrifolium pilulareתלתן הכדורים

1061פרפרנייםTRUETrifolium cherleriתלתן הכפתורים

1079פרפרנייםTRUETrifolium scutatumתלתן המגן

1068פרפרנייםTRUETrifolium prophetarumתלתן הנביאים

1053פרפרנייםTRUETrifolium resupinatumתלתן הפוך

1049פרפרנייםTRUETrifolium spumosumתלתן הקצף

1069פרפרנייםTRUETrifolium arvenseתלתן השדה

1073פרפרנייםTRUETrifolium vaviloviiתלתן ווילוב

1039פרפרנייםTRUETrifolium repensתלתן זוחל

1077פרפרנייםתלתן דקרניTRUETrifolium echinatumתלתן חדוד

1048פרפרנייםTRUETrifolium suffocatumתלתן חנוק

1044פרפרנייםTRUETrifolium campestreתלתן חקלאי

1085פרפרנייםTRUETrifolium israeliticumVUתלתן ישראלי

1058פרפרנייםTRUETrifolium stellatumתלתן כוכבני

1055פרפרניים-תלתן כפוףTRUETrifolium tomentosumתלתן לביד

1076פרפרנייםTRUETrifolium leucanthumתלתן לבן



1046פרפרנייםTRUETrifolium erubescensתלתן מאדים

1086פרפרנייםTRUETrifolium glomeratumNTתלתן מגובב

1071פרפרנייםFALSETrifolium meironenseתלתן מירוני

1052פרפרנייםTRUETrifolium physodesתלתן משולחף

1067פרפרנייםTRUETrifolium dasyurumתלתן נאה

1078פרפרנייםFALSETrifolium plebeiumתלתן נחות

1047פרפרנייםTRUETrifolium filiformeEXתלתן נימי

1072פרפרנייםVUתלתן שלמוניTRUETrifolium salmoneumתלתן סלמוני

1042פרפרנייםNTתלתן פלשתיTRUETrifolium philistaeumתלתן פלישתי

1083פרפרנייםTRUETrifolium eriosphaerumתלתן צמיר

1062פרפרנייםTRUETrifolium angustifoliumVUעלים-תלתן צר

1075פרפרניים FALSETrifoliumתלתן קושטא

1060פרפרנייםTRUETrifolium lappaceumתלתן קיפודני

1054פרפרנייםתלתן קלוסיFALSETrifolium clusiiתלתן קלוז

1040פרפרנייםTRUETrifolium nigrescensתלתן רפה

1087פרפרנייםTRUETrifolium hirtumNTתלתן שעיר

1080פרפרנייםTRUETrifolium clypeatumתלתן תריסני

1084פרפרנייםTRUETrifolium subterraneumקרקעי-תלתן תת

3130דקלייםדקל , תמרTRUEPhoenix dactyliferaתמר מצוי

2531מורכביםTRUEReichardia intermediaתמריר בינוני

2530מורכביםTRUEReichardia tingitanaתמריר מרוקני

2532מורכביםFALSEReichardia picroidesתמריר מררי

FALSE1296תפוז החושחש

1295פיגמיים, תפוז ההדרFALSECitrus sinensisתפוז סיני

785ורדייםTRUEMalus sylvestrisתפוח תרבותי

626מצליביםTRUEClypeola lappaceaתריסנית מחודדת

624מצליביםTRUEClypeola jonthlaspiתריסנית מלולה

625מצליביםתריסנית TRUEClypeola asperaתריסנית שיכנית


