
2023עדכני לפברואר - מיני הצמחים הקיימים בגן הבוטני 

שם מדעישם עברי
- משפחה 

שם עברי
חלקה בגןצורת חייםשם לועזי- משפחה 

נאות מדברשיחMalvaceaeחלמיתיים.Abutilon sp(מין לא מזוהה)אבוטילון 1

אבוטילון גדול עלים2

Abutilon 

grandifoliumחלמיתייםMalvaceaeגן המלךשיח

גן המלךשיחMalvaceaeחלמיתייםAbutilon pictumאבוטילון מצויר3

אבטיח הפקועה4

Citrullus 

colocynthisדלועייםCucurbitaceae

-עשבוני רב

מדברשנתי

PteridaceaeאברתייםPteris vittataעלים-אברה ארוכת5

-עשבוני רב

קיר שרכיםשנתי

אברנית הנשר6

Pteridium 

aquilinumאברניתייםHypolepidaceae

-עשבוני רב

קיר שרכיםשנתי

AgavaceaeאגבייםAgave americanaאגבה אמריקאית7

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

Agavaceaeאגביים  Agave Attenuataאגבה רכה8

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

AgavaceaeאגבייםAgave sisalanaאגבת הסיסל9

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

גן המלךעץJuglandaceaeאגוזייםJuglans regiaאגוז מלך10

שבעת המיניםעץRutaceaeפיגמייםCarya illinoinensisאגוז פקאן11

Cyperaceae גומאייםScirpus lacustrisאגמון האגם12

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

אגמון הכדורים13

Scirpus 

holoschoenusגומאייםCyperaceae

-עשבוני רב

שנתי

קרקעות , קישון

קלות

כיתת לימודעץRosaceaeורדנייםPyrus boissierianaאגס בואסייה14

כיתת לימודעץRosaceaeורדנייםPyrus bourgaeanאגס מרוקני15

חורש וגריגהעץRosaceaeורדייםPyrus syriacaאגס סורי16

אבות התרבותעץRosaceaeורדנייםPyrus caucasicaאגס קווקזי17

אבות התרבותעץRosaceaeורדנייםPyrus korshinskyiאגס קורשינסקי18

אגרוסטמת השדות19

  Agrostemma 

githagoצפורניים Caryophyllaceaeאדמות כבדותשנתי-חד

20

אדטודה לבנה 

(יוסטיציית האדטודה )

Justicia adhatoda 

vasicaקוציצייםAcanthceaeגן המלךשיח

רחבי הגןעץAceraceaeאדרייםAcer obtusifoliumאדר סורי21

אהל הגבישים22

Mesembryanthem

um crystallinumחיעדייםAizoaceaeקרקעות קלותשנתי-חד

עץAnacadiaceaeאלתייםRhus coriariaאוג הבורסקאים23
שביל , חורש

תחתון

משרדשיחAnacardiaceae אלתיים  Rhus  crenataאוג חרוק24

חממהשיחAnacardiaceaeאלתייםRhus tripartitaאוג קוצני25

שנתי-חדAsteraceaeמורכביםCatananche luteaגדי צהובה-אוזן26
כניסה



AsteraceaeמורכביםArctotis hybridaאוזן דוב כלאיים27

-עשבוני רב

פרפריםשנתי

קישוןשנתי-חדChenopodiaceaeסילקייםSuaeda splendensאוכם חופי28

מדברשיח-בןChenopodiaceaeסילקייםSuaeda fruticosaאוכם שיחני29

עץPinaceaeאורניים Pinus roxburghiiעלים-אורן ארוך30
שביל , חורש

עליון

רחבי הגןעץPinaceaeאורניים Pinus halepensisאורן ירושלים31

כניסהעץPinaceaeאורניים Pinus canariensisאורן קנרי32

רחבי הגןעץMeliaceaeאיזדרכתייםMelia azedarachאזדרכת מצויה33

שיח-בןLamiaceaeשפתנייםMajorana syriacaאזוב מצוי34

, ספר מדבר

תועלת

אזוביון דגול35

Lavandula 

stoechasשפתנייםLamiaceaeקרקעות קלותשיח-בן

שיח-בןLamiaceaeשפתנייםLavandula hidcoteאזוביון הדיקוט36
שבעת המינים

אזוביון מדברי37

Lavandula 

coronopifoliaשפתנייםLamiaceaeמדברשיח-בן

פרפריםשיחLamiaceaeשפתנייםlavandula pinnataאזוביון מנוצה38

אזוביון משונן39

Lavandula 

dentataשפתנייםLamiaceaeשבעת המיניםשיח

אזוביון קנרי40

Lavandula 

canariensisשפתנייםLamiaceaeשבעת המיניםשיח

אזוביון רפואי41

Lavandula 

angustifoliaשפתנייםLamiaceaeפרפריםשיח-בן

אזוביון שעיר42

Lavandula 

pubescensשפתנייםLamiaceaeמדברשיח-בן

צמחי תועלתשיח-בןLamiaceaeשפתנייםOriganum vulgareאזובית פשוטה43

גיאופיטים ברגיאופיטAraceaeלופייםBiarum pyramiאחילוף הגליל44

עלים-אחילוף צר45

Biarum 

angustatumלופייםAraceaeגיאופיטים ברגיאופיט

חורש וגריגהשיחPapilionataeקטניתייםSpartium junceumאחירותם החורש46

אטד החוף47

Lycium 

schweinfurthiiסולנייםSolanaceaeקרקעות קלותשיח

מדברשיחSolanaceaeסולנייםLycium shawiiאטד ערבי48

אילנתה בלוטית49

Ailanthus 

altissimaסימרובייםSimarubaceaeרחבי הגןעץ

גיאופיט נשירIridaceaeאירוסייםIxia viridifloraאיקסיה ירוקת פרחים50

גיאופיטים ברגיאופיטIridaceaeאיריסייםIris mesopotamicaנהריים-אירוס ארם51

קרקעות קלותגיאופיטIridaceaeאירוסייםIris atropurpureaאירוס הארגמן52

קישון, 2בריכה גיאופיטIridaceaeאיריסייםIris grant-duffiiאירוס הביצות53

ספר המדברגיאופיטIridaceaeאיריסייםIris hayneiאירוס הגלבוע54

גיאופיטים ברגיאופיטIridaceaeאיריסייםIris vartaniiאירוס הסרגל55

גיאופיטים ברגיאופיטIridaceaeאיריסייםIris bismarckianaאירוס נצרתי56

IrudaceaeאירסייםIris pseudacorusאירוס ענף57

-עשבוני רב

1בריכה שנתי



אכילאה ריחנית58

Achillea 

fragrantissimaמורכביםAsteraceaeמדברשיח-בן

אכינוקקטוס גרוסון59

Echinocactus 

GrusoniiצברייםCactaceaeסוקולנטיםעץ

חורשעץAnacardiaceaeאלתייםPistacia atlanticaאלה אטלנטית60

ישראלית-אלה ארץ61

Pistacia 

palaestinaאלתייםAnacardiaceaeחורשעץ

סוקולנטיםשיח-בןAsphodelaceaeעיריתייםAloe feroxאלוי איום62

AsphodelaceaeעיריתייםAloe veraאלוי אמיתי63

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

AsphodelaceaeעיריתייםAloe variegataאלוי מגווון64

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

AsphodelaceaeעיריתייםAloe striataאלוי מפוספס65

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

סוקולנטיםAsphodelaceaeעיריתיים Aloe perfoliataאלוי מצנפתי66

AsphodelaceaeעיריתייםAloe humilisאלוי נמוך67

-עשבוני רב

שנתי
סוקולנטים

AsphodelaceaeעיריתייםAloe arborescensאלוי עצי68

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

סוקולנטיםAsphodelaceaeעיריתייםAloe brevifoliaעלים-אלוי קצר69

כיתת גןעץFagaceaeאלונייםQuercus ilexאלון הגלעין70

אלון התבור71

Quercus 

ithaburensisאלונייםFagaceaeחורש וגריגהעץ

חורש וגריגהעץFagaceaeאלונייםQuercus boissieriאלון התולע72

אלון מצוי73

Quercus 

calliprinosאלונייםFagaceaeחורשעץ

גולן וחרמוןשיח-בןBrassicaceaeמצליביםAlyssum muraleאליסון הסלעים74

ישראלי-אלמוות ארץ75

Paronychia 

palaestinaצפורנייםCaryophyllaceae

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

אלמוות הכסף76

Paronychia 

argenteaצפורנייםCaryophyllaceae

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

חולות וחוף יםשיח-בןBoraginaceaeזיפנייםAlkanna tinctoriaאלקנת הצבעים77

חורששיחAnacardiaceaeאלתייםPistacia lentiscusאלת המסטיק78

קרקעות קלותשנתי-חדFabaceaeקטניתייםMedicago italicaאספסת איטלקית79

קרקעות קלותשיח-בןFabaceaeקטניתייםMedicago marinaאספסת הים80

אספסת מצויה81

Medicago 

polymorphaקטניתייםPapilionataeרחבי הגןשנתי-חד

אספסת עדשתית82

  Medicago 

orbicularisקטניתייםPapilionataeרחבי הגןשנתי-חד

עלים-אספרג ארוך83

Asparagus 

horridusאספרגייםAsparagaceaeקרקעות קלותמטפס/שיח

ישראלי-אספרג ארץ84

Asparagus 

palaestinusשושנייםLiliaceaeבתי גידול לחיםגיאופיט

אספרג החורש85

Asparagus 

aphyllusשושנייםLiliaceaeמטפס
חורש וגריגה

אספרג מנוצה86

 Asparagus 

plumosusשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

פרחים-אספרג צפוף87

Asparagus 

densiflorusולרינייםValerianaceaeשיח-בן
משרד

https://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1639


אספרג רפואי88

Asparagus 

officinalisאספרגייםAsparagaceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

אסקלפיאס אדום89

Asclepias 

curassavicaאסקלפייםAsclepiadaceaeפרפריםשיח

כתת הגןשנתי-חדPapilionataeקטניתייםPisum fulvumאפון מצוי90

אבות התרבותשנתי-חדFabaceaeקטניתייםPisum sativumאפון נמוך91

אבות התרבותשנתי-חדFabaceaeקטניתייםPisum elatiusאפון קיפח92

אבקנית-אפזרית דו93

Spergularia 

diandraציפורנייםCaryophyllaceaeקישוןשנתי-חד

סוקולנטיםשיח-בןAizoaceae החיעדיים Aptenia cordifoliaאפטניה לבובה94

סוקולנטיםשיח-בןAizoaceaeחיעדייםAptenia longifoliaאפנטיה מוארכת95

אראוקריה רמה96

Araucaria 

heterophyllaאראוקרייםAraucaiaceaeגן המלךעץ

משרדעץPinaceaארנייםCedrus atlanticaארז אטלנטי97

עץPinaceaארנייםCedrus deodaraארז הימלאי98
ארבורטום, חורש

ארכובית שבטבטית99

Polygonum 

equisetiformeארכוביתייםPolygonaceae

-עשבוני רב

קישוןשנתי

ארנין ההרים100

Ptilostemon 

chamaepeuceמורכביםAsteraceaeגולן וחרמוןשיח-בן

ארנין קוצני101

Ptilostemon 

diacanthaמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

גולן וחרמוןשנתי

ארנין קוצני102

Ptilostemon 

diacanthaמורכביםCompositae

-עשבוני רב

גולן וחרמוןשנתי

LamiaceaeשפתנייםStachys viticinaאשבל הביצה103

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

גולן וחרמוןשיח-בןLamiaceaeשפתנייםStachys libanoticaאשבל הלבנון104

קרקעות קלותשנתי-חד LamiaceaeשפתנייםStachys arvensis  אשבל השדה105

LamiaceaeשפתנייםStachys spectabilisאשבל נאה106

-עשבוני רב

2בריכה שנתי

ישראלי-אשחר ארץ107

Rhamnus 

palaestinaאשחרייםRhamnaceaeבתה וגריגהשיח

עלים-אשחר רחב108

Rhamnus 

alaternusאשחרייםRhamnaceaeחורששיח

בתי גידול לחיםעץTamaricaceaeאשלייםTamarix niloticaאשל היאור109

קרקעות קלותעץTamaricaceaeאשלייםTamarix aphyllaאשל הפרקים110

אשמר קוצני111

Paliurus spina-

christiאשחרייםRhamnaceaeאדמות כבדותעץ

בוגונוויליה נאה112

Bougainvillea 

spectabilisלילנייםNyctaginaceaeגן הנוישיח

פרפריםשיחBuddlejaceaeבודלאייםBuddleja davidii"נמוך"בודליאה דוד  113

בוהיניה מגוונת114

Bauhinia 

variegataקטניתייםfabaceaeפינת הדסעץ

115

בוטיה - בוטיה קפיטטה 

דקליםשיחPalmae ( Arecaceae)דקלייםButia capitataדרומית

סוקולנטיםAsphodelaceaeעיריתייםBulbine frutescensבולבין שיחני116



צמחי תועלתשנתי-חדSolanaceaeסולנייםPhysalis peruvianaבוען נאכל117

בוצין אפקי118

Verbascum 

levanticumלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

בוצין הגליל119

Verbascum 

galilaeumלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

שנתי

, אדמות כבדות

בתי גידול לחים

בוצין מפורץ120

Verbascum 

sinuatumלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

בוצין סיני121

Verbascum 

sinaiticumלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

מדברשנתי

בוצין קיסריון122

Verbascum 

caesareumלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

חורששנתי

עלים-בוצין שונה123

Verbascum 

agrimoniifoliumלועניתייםScrophulariaceaeבתי גידול לחיםשנתי-חד

בוציץ סוככני124

Butomus 

umbellatusבוציצייםButomaceae

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

2-3בריכות עץUlmaceaeמישייםUlmus canescensבוקיצה שעירה125

אפר מצוי-בן126

Schedonorus 

arundinaceusדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

גולן וחרמוןעץRosaceaeורדייםsorbus torminalisחוזרר הררי-בן127

חיטה אריכא-בן128

Aegilops 

longissimaדגנייםPoaceaeאבות התרבותשנתי-חד

חיטה ביצני-בן129

Aegilops 

geniculataדגנייםPoaceaeאבות התרבותשנתי-חד

אבות התרבותשנתי-חדPoaceaeדגנייםAegilops bicornisקרני-חיטה דו-בן130

חיטה קטוע-בן131

Aegilops 

speltoidesדגנייםPoaceaeאבות התרבותשנתי-חד

אנפין-חיטה רב-בן132

Aegilops 

peregrinaדגנייםPoaceaeאבות התרבותשנתי-חד

חיטה שרוני-בן133

Aegilops 

sharonensisדגנייםPoaceaeאבות התרבותשנתי-חד

שבעת המיניםשנתי-חדPoaceaeדגנייםEragrostis Tefחילף טף-בן134

גיאופיטים ברגיאופיטLiliaceaeשושנייםScilla cilicicaחצב החורש-בן135

חצב יקינתוני-בן136

Scilla 

hyacinthoidesשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

חצב סתווני-בן137

Arthrocnemum 

macrostachyumסילקייםChenopodiaceaeגיאופיטים ברשיח-שיח ובן

טיון בשרני-בן138

Limbarda crithmoi

desמורכביםAsteraceaeשיח-בן

קרקעות , קישון

קלות

קישוןגיאופיטLiliaceaeשושנייםScilla autumnalisמלח מכחיל-בן139

סחלב צריפי-בן140

Anacamptis 

pyramidalisסחלבייםOrchidaceae

-עשבוני רב

גיאופיטים ברשנתי

סירה מיובל-בן141

Sanguisorba 

minorורדייםRosaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

עוזרר הודי-בן142

Rhaphiolepis 

indicaורדייםRosaceaeפרפריםשיח

ישראלית-בצלצייה ארץ143

Cyperus 

corymbosusשושנייםLiliaceae

-עשבוני רב

גיאופיטים ברשנתי

בצעוני מצוי144

Eleocharis 

palustrisגמאייםCyperaceae

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי



Vicia palaestinaישראלית-בקיה ארץ145  Papilionataeרחבי הגןשנתי-חד

רחבי הגןשנתי-חדVicia narbonensisPapilionataeבקיה צרפתית146

רחבי הגןשנתי-חדPapilionataeקטניתייםVicia sativaבקיה תרבותית147

רחבי הגןשנתי-חדPapilionataeקטניתייםVicia hybridaבקיית הכלאיים148

בקיית יזרעאל149

Vicia 

esdraelonensisקטניתייםFabaceaeשנתי-חד

, אדמות כבדות

קישון

זרעיםשנתי-חדLamiaceaeשפתנייםMoluccella laevisגביע חלק-בר150

גביע קוצני-בר151

 Moluccella 

spinosaשפתנייםLamiaceaeשנתי-חד
בתה וגריגה

חורששיחOleaceaeזיתייםPhillyrea mediaזית בינוני-בר152

ברומית המטאטא153

  Bromus 

scopariusדגנייםPoaceaeרחבי הגןשנתי-חד

ברומית ספרדית154

 Bromus 

madritensisדגנייםPoaceaeרחבי הגןשנתי-חד

רחבי הגןשנתי-חדPoaceaeדגנייםBromus sterilisברומית עקרה155

ברוש אריזוני156

Cupressus 

arizonicaברושייםCupressaceaeארבורטוםעץ

157

ברוש לוזיטני 

("פורטוגלי")

Cupressus 

lusitanicaברושייםCupressaceaeארבורטוםעץ

ברוש מצוי158

Cupressus 

sempervirensברושייםCupressaceaeבתה וגריגהעץ

חורששנתי-חדLamiaceaeשפתנייםSideritis curvidensשיניים-ברזילון כפוף159

LamiaceaeשפתנייםSideritis pullulansברזילון ענף160

-עשבוני רב

שנתי

ליד כביש 

האספלט

LamiaceaeשפתנייםSideritis perfoliataברזילון ריסני161

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

PoaceaeדגנייםLeersia hexandra  אורז משושה-בת162

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

ארכובית הכתמים-בת163

Polygonum 

lapathifoliumארכובתייםPolygonaceae

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

ארכובית משונשנת-בת164

Pesicaria 

decipiensארכובתייםPolygonaceae

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

PolygonaceaeארכוביתייםPesicaria lanigeraארכובית צמירה-בת165

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

חלמית שרועה-בת166

Malvella 

sherardianaחלמיתייםMalvaceae

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

מדברשיח-בןLamiaceaeשפתנייםThymus boveiקורנית הערבות-בת167

תועלתשיח-בןLamiaceaeשפתנייםThumus vulgarisקורנית פשוטה-בת168

תועלתשיחCelasttraceaeקלסטרייםCatha edulisגאת נאכלת169

גביעונית הלבנון170

Fritillaria 

libanoticaשושנייםLiliaceaeגיאופיטים, בתהגיאופיט

גבסנית ערבית171

Gypsophila 

arabicaצפורנייםCaryophyllaceaeמדברשיח-בן

מדברשנתי-חדCaryophyllaceaeציפורנייםGypsophila pilosaגבסנית שעירה172

חממהשיח-בןGlobulariaceaeגולניתייםGlobularia arabicaגולנית ערב173



CyperaceaeגומאייםCyperus longusגומא ארוך174

-עשבוני רב

4בריכה שנתי

גומא הירקון175

Cyperus 

corymbosusגומאייםCyperaceae

-עשבוני רב

4בריכה שנתי

CyperaceaeגמאייםCyperus papyrusגומא הפפירוס176

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

גומא הפרקים177

Cyperus 

articulatusגומאייםCyperaceae

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

CyperaceaeגמאייםCyperus capitatusגומא הקרקפת178

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

גומא חלקלק179

Cyperus 

laevigatusגמאייםCyperaceae

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

גומא מגובב180

Cyperus 

macrorrhizusגמאייםCyperaceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

שיבולת-גומא צפוף181

Cyperus 

eleusinoidesגמאייםCyperaceae

צמח בצה או 

1בריכה צמח מים

CyperaceaeגמאייםCyperus divesגומא שופע182

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

גומא תרבותי183

Cyperus 

alternifoliusגמאייםCyperaceae

-עשבוני רב

שנתי

מדרגות ליד 

בריכת חורף

רחבי הגןשנתי-חדApiaceaeסוככייםTorilis arvensis גזיר מזיק184

קרקעות קלותשנתי-חדApiaceaeסוככייםDaucus litoralisגזר החוף185

קרקעות קלותשנתי-חדApiaceaeסוככייםDaucus durieuaגזר יושב186

ApiaceaeסוככייםDaucus carotaגזר קיפח187

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

גן המלךעץGinkgoaceaeגינקגוייםGinkgo bilobaאונתי-גינקו דו188

PoaceaeדגנייםElytrigia junceaגלדן סמרני189

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

מצוקיםשיח-בןLamiaceaeשפתנייםBallota saxatilisגלונית הסלעים190

מדברשיח-בןLamiaceaeשפתנייםBallota undulataגלונית מצויה191

סוקולנטיםAsphodelaceaeעיריתייםGasteria carinataגסטריה קרינית192

חממהשיח-בןLamiaceaeשפתנייםTeucrium creticumגעדה כרתית193

געדה מפושקת194

Teucrium 

divaricatumשפתנייםLamiaceaeשיח-שיח ובן

חורש , תועלת

ליד הבתה

געדה מצויה195

Teucrium 

capitatumשפתנייםLamiaceaeתועלתשיח-בן

געדה קוצנית196

Teucrium 

spinosumשפתנייםLamiaceaeאדמות כבדותשנתי-חד

געדה קיפחת197

Teucrium 

procerumשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

געדת החורש198

Teucrium 

stachyophyllumשפתנייםLamiaceae בתה וגריגהשנתי-חד

גפית הביצה199

Thelypteris 

palustisשרכיתייםThelipteridacea חממהשרך

Thelypteridaceaeשרכיתייםthelypteris kunthiiגפית קונת200

-עשבוני רב

חממהשנתי

שבעת המיניםמטפסVitaceaeגפנייםVitis vinifereגפן היערות201

גרגר הנחלים202

Nasturtium 

officinaleמצליביםBrassicaceae

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250


גרגרנית ירושלים203

Trigonella 

kotschyiקטניתייםPapilionataeבתי גידול לחיםשנתי-חד

נאות מדברשיח-שיח ובןTiliaceaeטיליתייםGrewia villosaגרויה שעירה204

גרניום לימוני205

Pelargonium 

graveolensגרנייםGeraniaceaeתועלתשיח

גרניון הארגמן206

Geranium 

rotudifoliumגרנייםGeraniaceaeרחבי הגןשנתי-חד

בתה וגריגהגיאופיטGeraniaceaeגרנייםGeranium libaniגרניון הלבנון207

דבוקית מעוצה208

  Malvaviscus 

arboreusחלמיתייםMalvaceaeגן המלךשיח

דבורנית גדולה209

Ophrys 

holosericeaסחלבייםOrchidaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

גיאופיטים ברגיאופיטOrchidaceaeסחלבייםOphrys dinsmoreiדבורנית דינסמור210

גיאופיטים ברגיאופיטOrchidaceaeסחלבייםOphrys sphegodesדבורנית הקטיפה211

דבורנית נאה212

Ophrys 

bornmuelleriסחלבייםOrchidaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

גיאופיטים ברגיאופיטOrchidaceaeסחלבייםOphrys luteaדבורנית צהובה213

רחבי הגןשנתי-חדRubiaceaeפואתייםGalium aparineדבקה זיפנית214

דבקת הלבנון215

Galium libanoticu

mפואתייםRubiaceaeגולן וחרמוןשיח-בן

בתה וגריגהשנתי-חדFabaceaeקטניתייםMelilotus indicusדבשה הודית216

בתה וגריגהשנתי-חדFabaceaeקטניתייםMelilotus siculusדבשה סיצילית217

קרקעות קלותשנתי-חדBrassicaceaeמצליביםCakile maritima פרק חופי-דו218

דודא רפואי219

Mandragora 

officinarum סולנייםSolanaceae

-עשבוני רב

חורששנתי

בתי גידול לחיםעץPlatanaceaeדולבייםPlatanus orientalisדולב מזרחי220

גן המלךשיחSterculiaceaeסטרקולייםDombeya wallichiiדומביאה וליך221

'מגוונת'דורנטה מצויה 222

Duranta repens 

'variegataורבנייםVerbenaceaeגן המלךשיח

 דורנטה מצויה223

Duranta erecta 

'Geisha Girl'ורבנייםVerbenaceaeגן המלךשיח

גן המלךשיחSolanaceaeסולניים            Datura arboreaדטורה אילנית224

דטורה אילנית כתומה225

Brugmansia 

arboreaסולנייםSolanaceaeגן המלךשיח

קרניים כרמלי-דל226

   Synelcosciadium 

 carmeliסוככייםApiaceaeרחבי הגןשנתי-חד

להמן דלוספרמת227

Corpuscularia 

lehmanniiחייעדייםAizoaceaeסוקולנטים

CucurbitaceaeדלועייםBryonia syriaca נחש סורית-דלעת228

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

המכבים האדום-דם229

Helichysum 

sanguineumמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

230

מכבים צר עלים -דם

(קארי)

Helichrysum 

angustifoliumמורכביםAsteraceaeתועלתשיח

דנדנה רפואית231

Cetarach 

officinarumאספלנייםAspleniaceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/family.asp?ID=8


אדמות כבדותשנתי-חדPoaceaeדגנייםParapholis incurvaזנב קשתני-דק232

פרי הכף-דק233

Tecomaria 

capensisביגנונייםBignoniaceaeגן המלךשיח

דקל הטבעות234

Archontophoenix 

alexandrae דקלייםPalmae ( Arecaceae)חלקת דקליםעץ

דקל הקוקוס235

Syagrus 

romanzoffianaדקלייםPalmae ( Arecaceae)חלקת דקליםעץ

חלקת דקליםעץPalmae ( Arecaceae)דקליים Caryota mitisדקל זנב הדג236

דקל חמדוריאה אלגנס237

  Chamaedorea 

elegans דקלייםPalmae ( Arecaceae)חלקת דקליםעץ

דקל טרכיקרפוס פורטון238

Trachycarpus 

fortuneiדקלייםPalmae ( Arecaceae)חלקת דקליםעץ

דקל כמרופס נמוך239

Chamaerops 

humilisדקלייםPalmae ( Arecaceae)חלקת דקליםעץ

חלקת דקליםעץPalmae ( Arecaceae)דקלייםDypsis decaryiדקל משולש240

חלקת דקליםעץPalmae ( Arecaceae)דקלייםRavenea rivularisדקל רביניאת הפלגים241

דרדית בינונית242

Crupina 

intermediaמורכביםAsteraceaeגולן וחרמוןשנתי-חד

AsteraceaeמורכביםCentaurea behenדרדר גלדני243

-עשבוני רב

חממהשנתי

דרדר חוחני244

Centaurea 

onopordifoliaמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

זרעיםשנתי

דרדר כחול245

Centaurea 

cyanoidesמורכביםAsteraceaeשנתי-חד

, בתה וגריגה

האחו הפורח

AsteraceaeמורכביםCentaurea pumilioדרדר נמוך246

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

דרכמונית מצרית247

Tordylium 

aegyptiacumסוככייםApiaceaeגולן וחרמוןשנתי-חד

דרכמונית מצרית248

Tordylium 

aegyptiacumסוככייםApiaceaeשנתי-חד

, אדמות כבדות

חרמון

249

הברנטוס צינויר 

(נחושתי)

Habranthus 

tubispathusנרקיסייםAmaryllidaceaeגיאופיט נשיר

הגה מצויה250

   Alhagi 

maurorumקטניתייםPapilionataeחממהשיח-בן

בתי גידול לחיםשיחMyrtaceaeהדסייםMyrtus communisהדס מצוי251

שבעת המיניםעץRutaceaeפיגמייםCitrus medicaהדר האתרוג252

שבעת המיניםעץRutaceaeפיגמייםCitrus limonהדר הלימון253

הוארניה פנזיגי254

Huernia 

macrocarpa var .

penzigiiהרדופייםApocynaceaeסוקולנטים

"דחוסה"הוורתיה 255

Haworthiopsis 

coarctataעיריתייםAsphodelaceaeסוקולנטים

"נפוחה"הוורתיה 256

Haworthiopsis 

turgidaעיריתייםAsphodelaceaeסוקולנטים

הומריית הגבעות257

Moraea collina 

(Homeria collina)אירוסייםIridaceaeגיאופיט נשיר

אדמות כבדותשנתי-חדMalvaceaeחלמיתייםHibiscus trionumהיביסקוס משולש258



היביסקוס סיני259

Hibiscus rosa-

sinensisחלמיתייםMalvaceae גן המלךשיח

היביסקוס עב גביע260

Hibiscus 

sabdariffaחלמיתייםMalvaceae תועלתשנתי-חד

היביסקוס רוסל261

Hibiscus 

sabdariffaחלמיתייםMalvaceae תועלתשיח-בן

262

אה 'הידרנג

(הורטנזיה)מצויה

Hydrangea 

macrophyllaהידרנגייםHydrangeaceaeשיח
גן הנוי

בתי גידול לחיםשיחApocynaceaeהרדופייםNerium oleanderהרדוף הנחלים263

הרדופנין מנוצה264

Scorzonera 

subintegraמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

גולן וחרמוןשנתי

עלים-הרדופנין צר265

 Scorzonera 

multiscapaמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

שנתי
גאופיטים בר

266

יורק )וורד דמשקאי 

(ולנקסטר

Rosa damascena 

bicolor (York & 

Lancaster)ורדייםRosaceaeורדיםשיח

(קזנליק)וורד דמשקאי 267

Rosa damascena 

var. trigintipetala 

(Kazanlik)ורדייםRosaceaeורדיםשיח

וושינגטוניה חסונה268

Washingtonia 

robustaדקלייםPalmae ( Arecaceae)חניהעץ

ApocynaceaeהרדופייםVinca majorוינקה גדולה269

-עשבוני רב

משרדשנתי

ApocynaceaeהרדופייםVinca herbaceaוינקה עשבונית270

-עשבוני רב

שנתי

ויתניה משכרת271

Withania 

somniferaסולנייםSolanaceaeרחבי הגןשיח-בן

VerbenaceaeורבנייםVerbena officinalisורבנה רפואית272

-עשבוני רב

שנתי

, אדמות כבדות

בתי גידול לחים

גולן וחרמוןשיח-בןRosaceaeורדייםRosa pulverulentaורד דביק273

ורדיםשיחRosaceaeורדייםRosa caninaורד הכלב274

275

תה זן -ורד כלאי

אוקלהומה

Tea rose 

(Oklahoma )ורדייםRosaceaeורדיםשיח

תה זן הרמוני-ורד כלאי276

Tea rose 

(Harmonie )ורדייםRosaceaeורדיםשיח

(רוזה אינדיקה)ורד סיני 277

rosa 

indica"sharon"ורדייםRosaceaeורדיםשיח

(2-ח)ורד פלוריבונדה 278

Rosa floribunda 

(Ch-2)ורדייםRosaceaeורדיםשיח

בתי גידול לחיםשיחRosaceaeורדייםRosa phoeniciaורד צידוני279

ורוניקה לבנה280

Veronica 

cymbalariaלחכייםPlantaginaceaeרחבי הגןשנתי-חד

חלקת דקליםשנתי-חדScrophulariaceaeלועניתייםVeronica politaורוניקה מבריקה281

ורוניקת החולה282

Veronica 

lysimachioidesלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

http://www.yardbirdsil.info/plant/zufit.jpg
http://www.yardbirdsil.info/plant/zufit.jpg


ורוניקת המים283

Veronica 

anagallis-aquaticaלחכייםPlantaginaceae

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

זוגן השיח284

Zygophyllum 

dumosumזוגנייםZygophyllaceaeחממהשיח-בן

זוטה לבנה285

Micromeria 

fruticosaשפתנייםLamiaceaeתועלתשיח-בן

זוטה צפופה286

  Micromeria 

myrtifoliaשפתנייםLamiaceaeשיח-בן
קבר מרגולין

רחבי הגןשנתי-חדPoaceaeדגנייםLolium rigidum  זון אשון287

נוצה ארגמני-זיף288

Pennisetum 

purpureumדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

נוצה מדוקרן-זיף289

Pennisetum 

divisumדגנייםPoaceae

, שיח-בן

-עשבוני רב

חממהגיאופיט, שנתי

נוצה מחוספס-זיף290

Pennisetum 

asperifoliumדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

שבעת המיניםשנתי

שבעת המיניםעץOleaceaeזיתייםOlea  europaeaזית אירופי291

מטפסRanunculaceaeנוריתייםClematis lammulaזלזלת מנוצה292
חורש וגריגה

זלזלת סונגרית293

Clematis 

songaricaנוריתייםRanunculaceaeמטפס עשבוני

זמזומית מצויה294

 Bellevalia 

flexuosaשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

זמזומית סגולה295

  Bellevalia 

trifoliataשושנייםLiliaceaeגיאופיט
חורש וגריגה

CycadaceaeציקסייםZamia furfuraceaזמיה קשקשנית296

-עשבוני רב

דקליםשנתי

שועל מצוי-זנב297

Alopecurus 

utriculatusדגנייםPoaceaeרחבי הגןשנתי-חד

ZingiberaceaeזנגבילייםZingiber officinale(ר'ינג'ג)זנגביל רפואי 298

-עשבוני רב

תועלתשנתי

רחבי הגןשנתי-חדPoaceaeדגנייםBriza maximaזעזועית גדולה299

זקום מצרי300

Balanites 

aegyptiacaזוגנייםZygophyllaceaeנאות מדברעץ

תיש ארוך-זקן301

Tragopogon 

longirostrisמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

חבלבל השיח302

Convolvulus 

dorycniumחבלבלייםConvolvulaceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

חבצלת החוף303

Pancratum 

maritimumנרקיסייםAmaryllidaceaeקרקעות קלותגיאופיט

חבצלת הנגב304

Pancratium 

sickenbergeriנרקיסייםAmaryllidaceaeמדברגיאופיט

פרחים-חבצלת קטנת305

Pancratium 

parviflorumנרקיסייםAmaryllidaceaeחורשגיאופיט

חודיים מנוצים306

Andrzeiowskia 

cardamineמצליביםBrassicaceaeבתי גידול לחיםשנתי-חד

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250


חוחן הקנרס307

Onopordum 

cynarocephalum 

subsp .

cynarocephalumמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

חוחן קרדני308

Onopordum 

carduiformeמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

מדברשנתי-חדPolygonaceaeארכוביתייםRumex cypriusחומעה ורודה309

חומעה מגובבת310

Rumex 

conglomeratusארכוביתייםPolygonaceae

-עשבוני רב

קישוןשנתי

PolygonaceaeארכוביתייםRumex crispusחומעה מסולסלת311

-עשבוני רב

שנתי

קרקעות , קישון

קלות

קרקעות קלותשנתי-חדPolygonaceaeארכובתייםRumex occultansחומעה עטויה312

חומעת האווירון313

Rumex 

rothschildianusארכוביתיים Polygonaceaeקרקעות קלותשנתי-חד

הסוס-חומעת ראש314

Rumex 

bucephalophorusארכוביתייםPolygonaceaeקרקעות קלותשנתי-חד

AsteraceaeמורכביםAtractylis comosaחורשף מצויץ315

-עשבוני רב

חממהשנתי

חטוטרן מצוי316

Ochthodium 

aegyptiacumמצליביםBrassicaceaeרחבי הגןשנתי-חד

רחבי הגןשנתי-דוMalvaceaeחלמיתייםAlcea setosaחטמית זיפנית317

(במבוק)חיזרן מצוי 318

Bambusa vulgaris 

vittataדגנייםGraminae

-עשבוני רב

עולםשנתי

שבעת המיניםשנתי-חדPoaceaeדגנייםTriticum dicoccumגרגרית-חיטה דו319

שבעת המיניםשנתי-חדPoaceaeדגנייםTriticum durumחיטת דורום320

חיטת הבר321

Triticum 

dicoccoidesדגנייםPoaceaeשבעת המיניםשנתי-חד

שבעת המיניםשנתי-חדPoaceaeדגנייםTriticum aestivumחיטת הלחם322

שבעת המיניםשנתי-חדPoaceaeדגנייםTriticum speltaחיטת כוסמין323

1בריכה שיחAsclepiadaceaeאסקלפייםPeriploca graecaחלביב יווני324

EuphorbiaceaeחלבלובייםEuphorbia enoplaחלבלוב אנופלה325

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

שיניים-חלבלוב גדול326

Euphorbia 

grandidensחלבלובייםEuphorbiaceae

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

חלבלוב הים327

Euphorbia 

paraliasחלבלובייםEuphorbiaceaeקרקעות קלותשיח-בן

חלבלוב הרדופני328

Euphorbia 

neriifoliaחלבלובייםEuphorbiaceae

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

חלבלוב מחורץ329

Euphorbia 

aulacospermaחלבלובייםEuphorbiaceaeשנתי-חד
סוקולנטים

חלבלוב מכחיל330

Euphorbia 

caerulescensחלבלובייםEuphorbiaceaeסוקולנטיםשיח סוקולונטי

חלבלוב סמור331

Euphorbia 

valerianifoliaחלבלובייםEuphorbiaceaeבתה וגריגהשנתי-חד

חלבלוב פלאנגן332

Euphorbia 

flanaganiiחלבלובייםEuphorbiaceaeסוקולנטים



חלבלוב קוצני333

Euphorbia 

erinaceaחלבלובייםEuphorbiaceaeשיח-בן
סוקולנטים

חלבלוב קנרי334

Euphorbia 

canariensisחלבלובייםEuphorbiaceae
סוקולנטים

סוקולנטיםEuphorbiaceaeחלבלובייםEuphorbia tirucalliחלבלוב רותמי335

חלוק שעיר336

  Petrorhagia 

velutina צפורנייםCaryophyllaceaeבתה וגריגהשנתי-חד

חלמונית גדולה337

Sternbergia 

clusianaנרקיסייםAmaryllidaceaeגולן וחרמוןגיאופיט

חלמונית זעירה338

Sternbergia 

colchicifloraנרקיסייםAmaryllidaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

גיאופיטים ברגיאופיטAmaryllidaceaeנרקיסייםSternbergia luteaחלמונית צהובה339

MalvaceaeחלמיתייםMalva sylvesterisחלמית גדולה340

-עשבוני רב

פרפריםשנתי

רחבי הגןגיאופיטOxalidaceaeחמציצייםOxalis pes-capraeחמציץ נטוי341

רחבי הגןשנתי-חדOxalidaceaeחמציצייםOxalis corniculataחמציץ קטן342

RosaceaeורדייםPotentilla reptansחמשן זוחל343

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

חנק מחודד344

Cynanchum 

acutumאסקלפייםAsclepiadaceae

-עשבוני רב

שנתי

, בתי גידול לחים

קישון

רחבי הגןשנתי-חדAsteraceaeמורכביםLactuca serriola חסת המצפן345

שנתי-חדPoaceaeדגנייםPhalaris paradoxaחפורית מוזרה346
חלקת ירקות

גיאופיטים ברגיאופיטAsparagaceaeאספרגייםUrginea undulataחצב גלוני347

קבר מרגוליןגיאופיטLiliaceaeשושנייםUrginea maritimaחצב מצוי348

רחבי הגןשנתי-חדBrassicaceaeמצליביםSinapis albaחרדל לבן349

חורשעץCeasalpinioieaeקסלפינייםCeratonia siliquaחרוב מצוי350

חרחבינה חופית351

Eryngium 

maritimumסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

חרחבינה מכחילה352

Eryngium 

creticumסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

חרצית דביקה353

Chrysanthemum 

viscosumמורכביםAsteraceaeקרקעות קלותגיאופיט

חרצית השדות354

Chrysanthemum 

segetumמורכביםAsteraceaeקרקעות קלותשנתי-חד

טבורית נטויה355

Cotyledon 

intermediusטבוריתיים  Crassulaceae     קבר מרגוליןגיאופיט

טבק אמיתי356

 Nicotiana 

tabacumסולנייםSolanaceaeתועלתשיח

שיחSolanaceaeסולנייםNicotiana glauca טבק השיח357

שביל , חורש

עליון

רחבי הגןשנתי-חדFabaceaeקטניתייםLathyrus ochrusטופח גדול358

בתי גידול לחיםשנתי-חדFabaceaeקטניתייםLathyrus setifoliusטופח חכלילי359

חורש וגריגהשנתי-חדPapilionataeקטניתייםLathyrus aphacaטופח מצוי360



טופח נאה361

Lathyrus 

marmoratusקטניתייםPapilionataeרחבי הגןשנתי-חד

טופח ספרדי362

Lathyrus 

clymenumקטניתייםFabaceae קרקעות קלותשנתי-חד

טופח עדשתי363

Lathyrus 

lentiformisקטניתייםFabaceaeגולן וחרמוןשנתי-חד

פרפריםשיח-בןAsteraceaeמורכביםDittrichia viscosaטיון דביק364

טלמון ריסני365

Drosanthemum 

hispidumחיעדייםAizoaceae

-עשבוני רב

שנתי
סוקולנטים

חורשגיאופיטDioscoreaceaeטמוסייםTamus communisטמוס מצוי366

טפרוסיה נאה367

Tephrosia 

apollineaקטניתייםFabaceaeמדברשיח-בן

מדברשיח-בןFabaceaeקטניתייםTephrosia nubicaטפרוסיה נובית368

גיאופיט נשירIridaceaeאירוסייםTritonia squalidaטריטוניה ורודה369

טרשנית שרועה370

 Theligonum 

cynocrambeטרשניתייםTheligonaceaeרחבי הגןשנתי-חד

חולות מצוי-ידיד371

Ammophila 

arenariaדגנייםPoaceaeקרקעות קלותשיח-בן

סוקולנטיםAsparagaceaeאספרגייםYucca aloifoliaיוקה אלואית372

סוקולנטיםAgavaceaeאגבייםYucca variegataיוקה מגוונת373

ילקוט הרועים374

Capsella bursa-

pastorisמצליביםBrassicaceaeרחבי הגןשנתי-חד

יסמין אזורי375

Jasminum 

azoricumזיתייםOleaceaeגן המלךשיח

יסמין רפואי376

Jasminum 

officinaleזיתייםOleaceaeגן המלךשיח

חורשמטפסCaprifoliaceaeיערתייםLonicera etruscaיערה איטלקית377

גולן וחרמוןשיחCaprifoliaceaeיערתייםLonicera arboreaיערת המטבעות378

חממהשיח-בןAmaranthaceaeירבוזייםAnabasis articulataיפרוק המדבר379

AmaranthaceaeירבוזייםAnabasis setiferaיפרוק זיפני380

-שנתי קצר-רב

חממהחיים

חממהשיח-בןAmaranthaceaeירבוזייםAnabasis syriacaכנפי-יפרוק תלת381

יצהרון מכסיף382

Elaeagnus 

angustifoliaעץ השמןElaeagnaceaeאדמות כבדותעץ

יקינטון מזרחי383

Hyacinthus 

orientalisשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

אדמות כבדותשנתי-חדPoaceaeדגנייםSclerochloa duraיקשן שרוע384

חמור מצויה-ירוקת385

Ecballium 

elateriumדלועייםCucurbitaceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

גונית-ישימונית דו386

Volutaria 

crupinoidesמורכביםAsteraceaeמדברשנתי-חד

מדברשנתי-חדAsteraceaeמורכביםAmberboa lippiiישימונית ורודה387

כדורן ענף388

Sparganium 

erectumכדורנייםSparganiaceae

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

פרחים-כדן קטן389

Muscari 

parviflorumשושנייםLiliaceaeרחבי הגןגיאופיט

רחבי הגןשנתי-חדCaryophyllaceae צפורנייםStellaria mediaכוכבית מצויה390



כופר אדום391

Cornucopiae 

cucullatumדגנייםPoaceaeגן המלךשנתי-חד

כופר לבן זן רוברה392

Lawsonia inermis 

var. rubraכופרייםLythraceaeגן המלךשיח

עולםעץbombacaceaeבמבוקייםchorisia  speciosaכוריזיה הדורה393

כליינית מצויה394

Hymenocarpos cir

cinnatusקטניתייםPapilionataeרחבי הגןשנתי-חד

רחבי הגןעץCaesalpinoideaeקסלפינייםCercis Siliiuastrumכליל החורש395

ApiaceaeסוככייםFerula daniniiכלך דנין396

-עשבוני רב

מדברשנתי

ApiaceaeסוככייםFerula communisכלך מצוי397

-עשבוני רב

ספר מדברשנתי

כלנית מצויה398

Anemone 

coronariaנוריתייםRanunculaceaeרחבי הגןגיאופיט

כמנון קיפח399

 Pimpinella 

peregrinaסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

פרפריםשיחLeguminoseaeכלילייםCassia corymbosaכסיה סוככנית400

צפרדע אזמלנית-כף401

Alisma 

lanceolatumכף צפרדעAlismataceae

-עשבוני רב

4בריכה שנתי

צפרדע לחכית-כף402

Alisma plantago-

aquatica      כף צפרדעAlismataceae

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

כפנית גיביפלורה403

Echeveria 

gibbifloraטבוריתיים  Crassulaceae     סוקולנטים

סוקולנטים     Crassulaceae  טבוריתייםEcheveria Pilosaכפנית שעירה404

רחבי הגןשנתי-חדBrassicaceaeמצליביםCrambe hispanicaכרבה ספרדית405

כרבולת מצויה406

Onobrychis 

squarrosaקטניתייםPapilionataeרחבי הגןשנתי-חד

קבר מרגוליןשיח-בןBrassicaceaeמצליביםBrassica creticaכרוב כרתי407

CyperaceaeגמאייםCarex flaccaכריך אפרפר408

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

CyperaceaeגמאייםCarex otrubaeכריך שחום409

-עשבוני רב

4בריכה שנתי

CyperaceaeגמאייםCarex hispidaכריך שעיר410

-עשבוני רב

4בריכה שנתי

גיאופיטים ברגיאופיטIridaceaeאיריסייםCrocus hyemalisכרכום חורפי411

גיאופיטIridaceaeאירוסייםCrocus vitellinusכרכום חלמוני412

שנתי-חדBrassicaceaeמצליביםRicotia lunariaכרמלית נאה413

, בתה וגריגה

האחו הפורח

כתלה חריפה414

 Chiliadenus 

iphionoidesמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

רחבי הגןשיח-בןChenopodiaceaeסילקייםParietaria judaicaכתלית יהודה415

שורשים-כתמה עבת416

  Thrinicia 

tuberosaמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

רחבי הגןשנתי-חדPapilionataeקטניתייםCoronilla rostrataפרח-כתרון זעיר417



חורשעץStyraceaeלבנייםStyrax officinalisלבנה רפואי418

לבנונית ימית419

Otanthus 

maritimusמורכביםAsteraceaeקרקעות קלותשיח-בן

לגונריית פטרסון420

Lagunaria 

patersoniiחלמיתייםMalvaceaeעץ

שביל , חורש

תחתון

תועלתשיח-בןAmaranthaceaeירבוזייםAerva javanicaלובד המדבר421

FabaceaeקטניתייםLotus palustrisלוטוס הביצות422

-עשבוני רב

חממהשנתי

423

לוטוס הודי קדוש נלומבו 

בריכת הלוטוסגיאופיטNymphaeaceaeנופרייםNelumbo nuciferaנאכל

FabaceaeקטניתייםLotus lanuginosusלוטוס מדברי424

-עשבוני רב

בריכת הלוטוסשנתי

ספר מדברשיח-בןFabaceaeקטניתייםLotus creticusלוטוס מכסיף425

קרקעות קלותשנתי-חדPapilionataeקטניתייםLotus peregrinus לוטוס מצוי426

FabaceaeקטניתייםLotos cytisoidesלוטוס קירח427

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

קרקעות קלותשיח-בןCistaceaeלוטמייםCistus salvifoliusלוטם מרווני428

בתה וגריגהשיח-בןCistaceaeלוטמייםCistus villosusלוטם שעיר429

לוליינית מעובה430

Eminium 

spiculatumלופייםAraceaeלבדוקגיאופיט

ארי גדול-לוע431

Antirrhinum 

majusלועניתייםScrophulariaceaeגיאופיטים ברשיח-בן

ארי סיצילי-לוע432

Antirrhinum 

siculumלועניתייםScrophulariaceaeקבר מרגוליןשיח-בן

לוענית גדולה433

Scrophularia 

 rubricaulis  לועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

קבר מרגוליןשנתי

עלים-לוענית גדולת434

Scrophularia 

macrophyllaלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

לוענית יריחו435

Scrophularia 

hierochuntinaלועניתייםScrophulariaceae

-עשבוני רב

Xשנתי

לוענית מפושקת436

Scrophularia 

peyroniiלועניתייםScrophulariaceaeחממהשיח-בן

לוענית מפושקת437

Scrophularia 

peyroniiלועניתייםScrophulariaceaeבתה וגריגהשיח-בן

לוענית מצויה438

Scrophularia    

xanthoglossa   לועניתייםScrophulariaceaeליד כביש הבתהשיח-בן

בתה וגריגהגיאופיטAraceaeלופייםArum palaestinumישראלי-לוף ארץ439

לוף ירוק440

Arum 

hygrophilumלופייםAraceaeחורשגיאופיט

רחבי הגןגיאופיטAraceaeלופייםArum Dioscoridisלוף מנומר441

חורש וגריגהגיאופיטAraceaeלופייםArisarum vulgareלופית מצויה442

לחך אזמלני443

 Plantago 

lanceolataלחכייםPlantaginaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

Plantaginaceaeלחכיים Plantago majorלחך גדול444

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

קרקעות קלותשנתי-חדPlantaginaceaeלחכייםPlantago arenariaלחך הודי445

לחך המלחות446

Plantago 

crassifolia לחכייםPlantaginaceaeקרקעות קלותשנתי-חד



שנתי-חדPlantaginaceaeלחכייםPlantago lagopusלחך מצוי447

קרקעות , קישון

קלות

בתה וגריגהשנתי-חדApiaceaeסוככייםLisaea strigosaליסיאה סורית448

אדמות כבדותשנתי-חדPrimulaceaeרקפתייםLysimachia dubiaליסימכיה מסופקת449

VerbenaceaeורבנייםPhyla nodifloraליפיה זוחלת450

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

פרפריםשיח-בןVerbenaceaeורבנייםLippia citrodora(לּוִאיָזה)ליפיה לימונית 451

פרפריםשיחVerbenaceaeורבנייםLantana camaraלנטנה ססגונית452

לנטנה עדינה453

Lantana 

montevidensisוורבנייםVerbenaceaeפרפריםשיח-בן

(אדומה)לנטנה שיחית 454

Lantana 

amaraybridsורבנייםVerbenaceaeפרפריםשיח

(טרגון)לענה דרקונית 455

Artemisia 

dracunculusמורכביםAsteraceaeתועלתשיח-בן

זרעית-לענה חד456

Artemisia 

monospermaמורכביםAsteraceaeקרקעות קלותשיח-שיח ובן

לפופית החוף457

Ipomoea 

stoloniferaחבלבלייםConvolvulaceae

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

זרעיםמטפסConvolvulaceaeחבלבלייםIpomoea sagittataלפופית החיצים458

לקוקיה כרתית459

Hirschfeldia 

incanaמצליביםBrassicaceaeחממהשנתי-חד

כלב כרתית-לשון460

 Cynoglossum 

creticumזיפנייםBoraginaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

רחבי הגןשיח-בןBoraginaceaeזיפנייםAnchusa strigosaפר סמורה-לשון461

שור נגבית-לשון462

 Hormuzakia 

negevensisזיפנייםBoraginaceae

-עשבוני רב

מדברשנתי

מגנוליה גדולת פרחים463

Magnolia 

grandifloraמגנולייםMagnoliaceaeגן המלךעץ

חול דוקרני-מד464

Sporobolus 

pungensדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

Onagraceaeנר הלילהJussiaea repensמדד זוחל465

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

מונטנואה ביפינטיפידה466

Montanoa 

bipinnatifidaמורכביםAsteraceaeגן המלךשיח

 AsteraceaeמורכביםPallenis spinosa  מוצית קוצנית467

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

468

מור הגלעד האפרסמון 

המקראי

Commiphora 

gileadensisבושמייםBalsaminaceaeגן המלךשיח

תועלתעץMoringaceaeמורינגייםMoringa oleipera  מורינגה מכונפת469

מורינגה רותמית470

  Moringa 

peregrinaמורינגייםMoringaceaeספר מדברעץ

מדברשיח-בןBrassicaceaeמצליביםMoricandia nitensמוריקה מבריקה471

מורית גדולה472

 Smyrnium 

olusatrumסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

שנתי
חורש וגריגה

חורששיחCaprifoliaceaeיערתייםViburnum tinusמורן החורש473

רחבי הגןעץOleaceaeזיתייםFraxinus syriacaמילה סורית474



475

מירטילוקקטוס 

גאומטריזנס

Myrtillocactus 

geometrizansצברייםCactaceaeסוקולנטים

בתי גידול לחיםעץUlmaceae  מישייםCeltis australisמיש דרומי476

מישויה פעמונית477

Michauxia 

campanuloidesפעמוניתייםCampanulaceae

-עשבוני רב

קבר מרגוליןשנתי

מלחהשיחChenopodiaceaeסילקייםAtriplex halimusמלוח קיפח478

מלוח רגלני479

Atriplex portulacoi

desסילקייםChenopodiaceaeקרקעות קלותשיח-בן

מלחית אשונה480

Salsola 

damascenaסילקייםChenopodiaceaeקרקעות קלותשיח-שיח ובן

ChenopodiaceaeסילקייםSalsola kaliמלחית אשלגנית481

-עשבוני חד

קרקעות קלותשנתי

קישוןשנתי-חדChenopodiaceaeסלקייםSalsola sodaמלחית הבורית482

LamiaceaeשפתנייםMelissa officinalisמליסה רפואית483

-עשבוני רב

תועלתשנתי

"מצויצת"ממילריה 484

Mammillaria 

elongate cristataצברייםCactaceaeסוקולנטים

ממילריה האניאנה485

Mammillaria 

hahnianaצברייםCactaceaeסוקולנטים

ממילריה מוארכת486

Mammillaria 

elongateצברייםCactaceaeסוקולנטים

ממילריה מרקסיאנה487

Mammillaria mar

ksianaצברייםCactaceaeסוקולנטים

ממילריה עדינה488

Mammillaria 

vetula ssp. GracilisצברייםCactaceaeסוקולנטים

מנתור החוף489

Matthiola 

tricuspidataמצליביםBrassicaceaeקרקעות קלותשנתי-חד

מעוג אפיל490

 Lavatera 

trimestrisחלמיתייםMalvaceaeבתה וגריגהשנתי-חד

בתה וגריגהשנתי-חדMalvaceaeחלמיתייםLavatera punctataמעוג מנוקד491

מעוג קיפח492

Lavatera 

bryoniifoliaחלמיתייםMalvaceaeבתה וגריגהשיח

עשן מדברי-מעלה493

Leptadenia 

pyrotechnicaהרדופייםApocynaceaeנאות מדברשיח

חממהגיאופיטAsparagaceaeאספרגייםLeopoldia bicolorמצילות החוף494

מציץ סורי495

Podonosma 

orientalisזיפנייםBoraginaceaeחממהשיח-בן

חסידה שעיר-מקור496

Erodium 

crassifoliumגרנייםGeraniaceaeמדברגיאופיט

אדמות כבדותשנתי-חדPrimulaceaeרקפתייםAnagallis arvensisמרגנית השדה497

"רד פורמנס"מרוה גרג 498

Salvia greggii  

‘Furman's Red’שפתנייםLamiaceaeפרפריםשיח-בן

מרווה אינדיגו ספירס499

Salvia ‘Indigo 

Spires'שפתנייםLamiaceaeמרוותשיח-בן

מרווה אפריקאית500

Salvia africana-

luteaשפתנייםLamiaceaeפרפריםשיח

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1250


LamiaceaeשפתנייםSalvia palaestinaישראלית-מרווה ארץ501

-עשבוני רב

שנתי
בתה וגריגה

פרפריםשיחLamiaceaeשפתנייםSalvia uliginosaמרווה ביצתית502

מרוותשיחLamiaceaeשפתנייםSalvia discolorמרווה דו גונית503

מרווה הריסים504

Salvia 

blepharophayllaשפתנייםLamiaceaeשיח
שבעת המינים

מרווה ירושלים505

Saliva 

hierosolymitanaשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

LamiaceaeשפתנייםSalvia indicaמרווה כחולה506

-עשבוני רב

גולן וחרמוןשנתי

507

מרווה )מרווה מליסודורה

מרוותשיחLamiaceaeשפתנייםSalvia melissodora(דבשתית

LamiaceaeשפתנייםSalvia pinnataמרווה מנוצה508

-עשבוני רב

שנתי
, בתה וגריגה

חלקת נטופה

LamiaceaeשפתנייםSalvia verbenacaמרווה מצויה509

-עשבוני רב

שנתי
בתה וגריגה

שיח-בןLamiaceaeשפתנייםSalvia sclareaמרווה מרושתת510

, גולן וחרמון

מרוות

בתה וגריגהשיח-בןLamiaceaeשפתנייםSalivia trilobaמרווה משולשת511

מרוותשיח-בןLamiaceaeשפתנייםSalvia leucanthaמרווה צחורה512

מרוותשיחLamiaceaeשפתנייםSalvia chiapensisמרווה ציאפס513

מדברשיח-בןLamiaceaeשפתנייםSalvia lanigeraמרווה צמירה514

LamiaceaeשפתנייםSalvia spinosa  מרווה קוצנית515

-עשבוני רב

מדברשנתי

(חורשים)מרווה קטנה 516

Salvia 

chamaedryoidesשפתנייםLamiaceaeמרוותשיח

מרווה קטנת עלים517

Salvia 

microphylla 'Hot 

Lips'שפתנייםLamiaceaeמרוותשיח

מרוותשיחLamiaceaeשפתנייםSalvia cacaliifoliaמרווה קקלית518

מרוותשיחLamiaceaeשפתניים Salvia karwinskiiמרווה קרונסקי519

ספר מדברשיח-בןLamiaceaeשפתנייםSalvia dominicaמרווה ריחנית520

LamiaceaeשפתנייםSalvia officinalisמרווה רפואית521

-עשבוני רב

תועלתשנתי

מרווה שסועה522

Salvia 

ceratophyllaשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

זרעיםשנתי

LamiaceaeשפתנייםSalvia eigiiמרוות איג523

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

LamiaceaeשפתנייםSalvia judaicaמרוות יהודה524

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

צמחי תועלתשיח-בןLamiaceaeשפתניים Salvia hispanicaיה'מרוות צ525

AsteraceaeמורכביםSonchus oleraceusמרור הגינות526

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

מרמר מצוי527

Marrubium 

vulgareשפתנייםLamiaceaeחממהשיח-בן

קרקעות קלותשנתי-חדBrassicaceaeמצליביםMaresia pulchellaמרסיה יפהפיה528

מים/צמח בצהMarsileaceaeמרסילייםMarsilea minutaמרסיליה זעירה529

, בריכה גדולה

4בריכה 



רחבי הגןשנתי-חדEuphorbiaceaeחלבלובייםMercurialis annuaמרקולית מצויה530

Brassicaceae  מצליביםFibigia clypeata משקפיים מצויים531

-עשבוני רב

שנתי
רחבי הגן

532

נאובוקסבומיה דמויית 

חלבלוב

Neobuxbaumia 

euphorbioidesצבריים    Cactaceaeסוקולנטים

נוטוקקטוס לנינגהאוס533

Notocactus 

leninghausiiצברייםCactaceaeסוקולנטים

נוטוקקטוס מגניפיקוס534

Notocactus 

Magnificusצבריים    Cactaceaeסוקולנטים

נולינה מופשלת535

Beaucarnea 

recurvataאספרגייםAsparagaceaeסוקולנטיםשיח

תועלתצבר סוקולנטCactaceaeצברייםNopalitos Cactusנופאל536

נורית אסיה537

Ranunculus 

asiaticusנוריתייםRanunculaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

RanunculaceaeנוריתייםFicaria vernaנורית הלב538

-עשבוני רב

גיאופיטים ברשנתי

נורית קושטא539

 Ranunculus 

constantinopolita

nusנוריתייםRanunculaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

נזמית לבנה540

  Lamium 

moschatumשפתנייםLamiaceaeקבר מרגוליןשנתי-חד

קרקעות קלותשנתי-חדDipsaceaeשלמונייםSixalix erenariaנזרית חופית541

נחלית השלוחות542

Agrostis 

stoloniferaדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

MalvaceaeחלמיתייםAlthaea officinalisנטופית רפואית543

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

ניל מכסיף544

Indigofera 

articulataקטניתייםFabaceaeנאות מדברשיח-שיח ובן

1בריכה גיאופיטNymphaeaceaeנופרייםNympahaea albaנימפאה לבנה545

נימפאה תכולה546

Nymphaea 

caerulaנופרייםNymphaeaceaeגיאופיט

בריכה , 1בריכה 

4

רחבי הגןשנתי-חדAsteraceaeמורכביםCrepis palaestinaישראלית-ניסנית ארץ547

רחבי הגןשנתי-חדAsteraceaeמורכביםCrepis sanctaקרנית-ניסנית דו548

ניצנית בהר549

Kalanchoe 

beharensisטבוריתייםCrassulaceaeסוקולנטים

סוקולנטיםKalanchoe pumilaניצנית קטנה550

צמחי תועלתשנתי-חדApiaceaeסוככייםRidolfia segetumנירית הקמה551

ננדינה תרבותית552

NANDINA 

DOMESTICAערטניתייםBerberidaceaeשיח
משרד

LamiaceaeשפתנייםMentha aquaticaנענע המים553

-עשבוני רב

2בריכה שנתי

 LamiaceaeשפתנייםMentha longifoliaנענע משובלת554

-עשבוני רב

3בריכה שנתי

555

. מ.נענע משובלת ת

LamiaceaeשפתנייםMentha longifoliaשימפר

-עשבוני רב

חממהשנתי

נעצוצית סבוכה556

Cardopatium 

corymbosumמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

קישוןשנתי



נפית הבשן557

Nepenta 

trachoniticaשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

ספר מדברשיח-בןLamiaceaeשפתנייםNepeta curvifloraנפית כפופה558

חלב אזמלני-נץ559

Ornithogalum 

lanceolatumשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

חלב צרפתי-נץ560

Ornithogalum 

narbonenseשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

נצחה מסקאית561

Aeonium 

mascaenceטבוריתיים  Crassulaceae     
סוקולנטים

נצחה צוריתית562

Aeonium 

sedifoliumטבוריתיים  Crassulaceae     
סוקולנטים

נצחה קנרית563

Aeonium 

canarienseטבוריתיים  Crassulaceae     סוקולנטים

נצחה קנרית564

Aeonium 

canarienseטבוריתייםCrassulaceae

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

נציץ ורוד565

Lamprranthus 

roseusחיעדייםAizoaceae
סוקולנטים

נציץ סגול566

Lampranthus 

productusחיעדייםAizoaceae

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

הלילה החופי-נר567

Oenothera 

drummondiiנר הלילהOnagraceaeקרקעות קלותשיח-בן

גיאופיטAmaryllidaceaeנרקיסייםNarcissus Tazettaנרקיס מצוי568

קרקעות , קישון

קלות

נרקיס ניירי569

Narcissus 

papyraceusשושנייםLiliaceaeבצל

נרקיס סתווי570

Narcissus 

serotinusנרקיסייםAmaryllidaceaeקרקעות קלותגיאופיט

נרקיס קונסטנטין571

Narcissus tazetta 

'Constantinople'נרקיסייםAmaryllidaceaeגיאופיט נשיר

נשרן הדוחן572

Piptahreum 

miliaceumדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

סבונית השדות573

Vaccaria 

hispanicaציפורנייםCaryophyllaceaeאדמות כבדותשנתי-חד

סביון אביבי574

Senecio 

leucanthemifolius 

subsp. VernalisמורכביםCompositaeהאחו הפורחשנתי-חד

סביון טלינוידס575

Senecio talinoides 

subs. Cylindricus 

(Senecio Vitalis)מורכביםAsteraceaeסוקולנטים

סביון כחלחל576

Senecio 

mandraliscaeמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

שנתי
סוקולנטים

סביון סטפליה577

Senecio 

stapeliiformis ִבים ּוְרכָּ סוקולנטיםAsteraceaeמֻּ

חלקת ורדיםשנתי-חדCaryophyllaceaeציפורנייםSagina apetala  סגינה זעירה578

 עלים-סהרון קשה579

Cocculus 

laurifoliusסהרונייםMenispermaceaeגן המלךשיח

BoraginaceaeזיפנייםOnosma giganteaסומקן ענקי580

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי



TyphaceaeסופייםTypha angustifoliaעלים-סוף צר581

-עשבוני רב

4בריכה שנתי

 סופורה אמריקאית582

Sophora 

secundifloraקטניתייםPapilionataeגן המלךשיח

גיאופיטים ברגיאופיטOrchidaceaeסחלבייםOrchis galilaea  סחלב הגליל583

סחלב פרפרני584

Orchis 

papilionaceaסחלבייםOrchidaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

גיאופיטים ברגיאופיטOrchidaceaeסחלבייםOrchis tridentataהשיניים-סחלב שלוש585

סייגית מבריקה586

Anthriscus lampr

ocarpusסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

גיאופיטים ברגיאופיטIridaceaeאיריסייםGladiolus segetumסייפן התבואה587

גיאופיט נשירIridaceaeאירוסייםGladiolus carneusסייפן לילכי588

סייפן סגול589

Gladiolus 

atroviolaceusאיריסייםIridaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

מדברשיח-בןBrassicaceaeמצליביםZilla spinosaסילון קוצני590

ישראלי-סינפיטון ארץ591

Symphytum 

palaestinumזיפנייםBoraginaceae

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

חלקת ורדיםשנתי-חדPoaceaeדגנייםPoa infirma סיסנית הגינות592

סירה קוצנית593

Sarcopoterium 

spinosumורדייםRosaceaeבתה וגריגהשיח-בן

סלניקראוס594

Selenicereus 

grandiflorusצבריים    Cactaceae
סוקולנטים

בתה וגריגהשנתי-חדChenopodiaceaeסילקייםBeta vulgarisסלק מצוי595

תועלתשיח-שיח ובןCaprifoliaceaeיערתייםSambucus nigra סמבוק שחור596

קומפרי- סמפיטון רפואי 597

Symphytum 

officinale 

(Comfrey)זיפנייםBoraginaceaeשיח

חלקת תבלינים 

ומרפא

קישוןשיחJuncaceaeסמרייםJuncus acutus סמר חד598

JuncaceaeסמרייםJuncus maritimusסמר ימי599

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

JuncaceaeסמרייםJuncus subulatusסמר מרצעני600

-עשבוני רב

קישוןשנתי

JuncaceaeסמרייםJuncus arabicusסמר ערבי601

-עשבוני רב

קישוןשנתי

ספלול מטפס602

Aristolochia 

sempervirensספלולייםAristolochiaceaeפרפריםמטפס

ספלול קטן603

Aristolochia 

parvifoliaספלולייםAristolochiaceae

-עשבוני רב

שנתי
גדר היבסקוס

ספלילה טבורית604

  Hydrocotyle  

vulgarisסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

2בריכה שנתי

ספלילה מצויה605

Hydrocotyle 

ranunculoidesסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

חלקת ירקותשנתי-חדUrticaceaeסרפדייםUrtica urensסרפד צורב606

גיאופיטים ברגיאופיטLiliaceaeשושנייםColchicum steveniiסתוונית היורה607

תועלתגיאופיטLiliaceaeשושנייםColchicum steveniiסתוונית היורה608

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=browse&group=1136
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=browse&group=1136


סתוונית התשבץ609

Colchicum 

feinbruniaeשושנייםLiliaceae

-עשבוני רב

גיאופיטים ברשנתי

גזע הרדופי-עב610

Pachypodium 

Lamerei הרדופייםApocynaceaeסוקולנטים

PoaceaeדגנייםArundo donaxעבקנה שכיח611

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

PlumbaginaceaeעפריתייםLimonium meyeriעדעד הביצות612

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

עדעד הגליל613

Limonium 

galilaeumעפריתייםPlumbaginaceae

-עשבוני רב

שנתי

- חולות וחוף ים 

כורכר

עדעד כחול614

Statice sinuata 

(Limonium 

sinuatum)עפריתייםPlumbaginaceaeקרקעות קלותשיח-בן

PlumbaginaceaeעופריתייםLimonium pereziiעדעד קנרי615

-עשבוני רב

פרפריםשנתי

עדעד רותמי616

 Limonium 

oleifoliumעפריתייםPlumbaginaceaeקרקעות קלותשיח-בן

Lemnaceaeעדשת מיםLemna  minorמים זעירה-עדשת617

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

עוזרר אדום618

Crataegus 

azarolusורדייםRosaceaeגולן וחרמוןעץ

עוזרר קוצני619

Crataegus 

azarolusורדייםRosaceaeחורששיח

עוקצר מצוי620

  Brachypodium 

distachyonדגנייםPoaceaeרחבי הגןשנתי-חד

גיאופיטים ברגיאופיטAsphodelaceaeעיריתייםAsphodeline luteaעיריוני צהוב621

עיריוני קצר622

 Asphodeline 

brevicaulisעיריתייםAsphodelaceae

-עשבוני רב

גיאופיטים ברשנתי

עירית גדולה623

Asphodelus 

microcarpus 

ramosusעיריתייםAsphodelaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

עירית נבובה624

Asphodelus 

fistulosusעיריתייםAsphodelaceae

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

עלים-עירית צרת625

Asphodelus 

tenuifoliusעיריתייםAsphodelaceae

-עשבוני חד

ספר מדברשנתי

עכובית הגלגל626

 Gundelia 

tournefortiiמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

שנתי
בתה וגריגה

בתה וגריגרהשנתי-חדBoraginaceaeזיפנייםEchium judaeumעכנאי יהודה627

עכנאי שרוע628

Echium 

angustifoliumזיפנייםBoraginaceaeקרקעות קלותשיח-שיח ובן

עליעב מדוקרן629

Fimbristylis 

bisumbellataגמאייםCyperaceaeבתי גידול לחיםשנתי-חד

ScrophulariaceaeלועניתייםKickxia elatineעפעפית שרועה630

-עשבוני חד

אדמות כבדותשנתי

עפרית אירופית631

Plumbago 

europaeaעופריתייםPlumbaginaceae

-עשבוני רב

חורששנתי

עפרית הכף632

Plumbago 

auriculataעופריתייםPlumbaginaceaeפרפריםשיח



עץ הסבון633

Sapindus 

mukurossiסבוננייםSapindoideaeתועלתעץ

גיאופיטים ברשיח-בןLiliaceaeשושנייםRuscus aculeatusעצבונית החורש634

תועלתעץLauraceaeערייםLaurus nobilisער אציל635

ברכה גדולהעץSalicaceaeערבתייםSalix acmophyllaערבה מחודדת636

ערבז משובל637

Centaurium 

spicatumערבזייםGentianaceaeאדמות כבדותשנתי-חד

ערברבה מרובעת638

Epilobium tetrago

numנר הלילהOnagraceaeבתי גידול לחיםשנתי-חד

ערברבה שעירה639

Epilobium 

hirsutumנר הלילהOnagraceaeבתי גידול לחיםשיח

בריכת הלוטוסעץSaliceaeערבתייםSalix babylonicaערבת בכות640

ערטל מדברי641

Gymnocarpos 

decanderציפורנייםCaryophyllaceaeמדברשיח-בן

ערידת הביצות642

 Samolus 

valerandiרקפתייםPrimulaceae

-עשבוני רב

1בריכה שנתי

ערער אדום643

Juniperus 

pheoniceaברושייםCupressaceaeמדברעץ

PoaceaeדגנייםLemongrassעשב לימון644

-עשבוני רב

תועלתשנתי

עשנן צפוף645

  Fumaria 

densiflora עשננייםFumariaceaeרחבי הגןשנתי-חד

עולםעץPaulowniaceaeפאולוניים. Paulownia Spפאולוניה646

חורשמטפסRubiaceaeפואתייםRubia tenuifoliaפואה מצויה647

בתי גידול לחיםמטפסRubiaceaeפואתייםRubia tinctorumפואת הצבעים648

פורסקלאה שבירה649

Forsskaolea 

tenacissimaסרפדייםUrticaceaeמדברשיח-בן

בתי גידול לחיםמטפסRosaceaeורדייםRubus sanguineusפטל קדוש650

תועלתשיח-בןRutaceaeפיגמיים                  Ruta chalepensis פיגם מצוי651

תועלתשיח-בןRutaceaeפיגמייםRuta chalepensisפיגם מצוי652

פיטאיה653

Hylocereus 

undatusצברייםCactaceaeסוקולנטיםשיח

פיטוספורום יפני654

Pittosporum 

TobiraפיטוספורייםPittosporaceaeגן המלךשיח

גן המלךעץMoraceaeתותייםFicus sycomorusפיקוס השקמה655

עץMoraceaeתותייםFicus caricaפיקוס התאנה656

, 1בריכה 

שבעת המינים

פכיצראוס השוליים657

Pachycereus 

marginatusצברייםCactaceaeסוקולנטים

פלגית שיחנית658

Pluchea 

dioscoridisמורכביםCompositae1בריכה שיח

פליציה שיחית659

Felicia amelloides 

vossמורכביםAsteraceaeפרפריםשיח-בן

פלפלון סיני660

Zanthoxylum 

beecheyanumפיגמייםRutaceaeתועלתשיח

פלקטרנתוס שפתני661

Plectranthus 

neochilusשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

פנדוראה יסמינית662

Pandorea 

jasminoidesביגנונייםBignoniaceae

-עשבוני רב

גן המלךשנתי



Rubiaceaeפואתיים Pentas lanceolataפנטס אזמלני663

-עשבוני רב

פרפריםשנתי

פעמונית הדורה664

Campanula 

peregrinaפעמוניתייםCampanulaceae

-עשבוני רב

חורששנתי

פעמונית ירושלים665

Campanula 

hierosolymitanaפעמוניתייםCampanulaceaeהאחו הפורחשנתי-חד

פעמונית קיפחת666

Campanula 

rapunculusפעמוניתייםCampanulaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

פרג אגסי667

Papaver 

umbonatumפרגייםPapaveraceaeרחבי הגןשנתי-חד

פרגה אדומה668

Glaucium 

grandiflorumפרגייםPapaveraceae

-עשבוני רב

ספר המדברשנתי

PapaveraceaeפרגייםGlaucium flavumפרגה צהובה669

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

פרוקקטוס פנינסולה670

Ferocactus 

peninsulaeצברייםCactaceaeסוקולנטים

פרוקקטוס רובוסטס671

Ferocactus 

robustusצברייםCactaceaeסוקולנטים

מדברשיח-בןBrassicaceaeמצליביםFarsetia aegyptiaפרסטיה מצרית672

חורששיח-שיח ובןLamiaceaeשפתנייםPrasium majusפרסיון גדול673

פרע אזובי674

Hypericum 

hyssopifoliumפרעייםHypericaceaeקבר מרגוליןשיח-בן

פרע מסולסל675

Hypericum 

triquetrifoliumפירעייםHypericaceae

-עשבוני רב

ליד החממהשנתי

פרע צמיר676

 Hypericum 

languinosumפירעייםHypericaceaeקבר מרגוליןשיח-בן

עלים-פרע קטן677

Hypericum 

thymifoliumפרעייםHypericaceaeחורששיח-בן

פרע ריחני678

Hypericum 

hircinumפרעייםClusiaceaeבתי גידול לחיםשיח-בן

מדברשיח-בןAsteraceaeמורכביםPulicaria incisaפרעושית גלונית679

פרעושית משלשלת680

Pulicaria 

dysentericaמורכביםAsteraceaeבתי גידול לחיםשיח

פרקן עשבוני681

Salicornia 

europaeaסילקייםChenopodiaceaeקישוןשנתי-חד

האחו הפורחשנתי-חדLinaceaeפשתייםLinum pubescensפשתה שעירה682

LinaceaeפשתייםLinum maritimumפשתת החוף683

-עשבוני רב

קרקעות קלותשנתי

המדבר הגדולה-פתילת684

 Calotropis 

proceraאסקלפייםAsclepiadaceaeנאות מדברשיח

גיאופיטים ברגיאופיטLiliaceaeשושנייםTulipa agenensisצבעוני ההרים685

מדברגיאופיטLiliaceaeשושנייםTulipa systolaצבעוני המדבר686

מדברגיאופיטLiliaceaeשושנייםTulipa polychromaצבעוני ססגוני687

צבר דל קוצים688

Opuntia 

microdasysצבריים    Cactaceaeסוקולנטיםשיח

צבר לביד689

Opuntia 

tomentosaצבריים    Cactaceaeסוקולנטיםשיח

צבר מצוי690

Opuntia ficus-

indicaצבריים    Cactaceaeשיח
סוקולנטים



שערות-צבר עב691

Opuntia 

microdasysצברייםCactaceaeסוקולנטים

גיאופיט נשירIridaceaeאירוסייםMoraea simulansצהרון דומה692

צהרון מצוי693

Gynandriris 

sisyrinchiumאיריסייםIridaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

סוקולנטים     Crassulaceae  טבוריתייםSedum sediformeצורית גבוהה694

CrassulaceaeטבוריתייםSedum rupestreצורית הסלעים695

-עשבוני רב

שנתי
סוקולנטים

קרקעות קלותשנתי-חדCrassulaceaeטבוריתייםSedum litoreumצורית חופית696

צורית מאדימה697

Sedum х 

rubrotinctumטבוריתיים  Crassulaceae     סוקולנטים

סוקולנטים     Crassulaceae  טבוריתייםSedum stahliiצורית מקסיקנית698

CrassulaceaeטבוריתייםSedum acreצורית עכו699

-עשבוני רב

שנתי
סוקולנטים

טית'צורית קמצ700

Sedum 

kamtschaticmטבוריתיים  Crassulaceae     
סוקולנטים

בתה וגריגהשיחFabaceaeקטניתייםAnagyris foetidaצחנן מבאיש701

ציבורת ההרים702

Dactylis 

glomerataדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

שנתי

גולן וחרמוןשיח-בןCaryophyllaceaeציפורנייםDianthus libanotisציפורן הלבנון703

רחבי הגןשיח-בןCaryophyllaceaeציפורנייםDianthus sinaicusציפורן נקוד704

חתול מצויות-ציפורני705

Calendula 

arvensisמורכביםAsteraceaeמדברשנתי-חד

706

ציפורני חתול מצויות 

(נגב)

Calendula 

arvensisמורכביםAsteraceaeמדברשנתי-חד

האחו הפורחשנתי-חדCaryophyllaceaeציפורנייםSilene palaestinaישראלית-ציפורנית ארץ707

רחבי הגןשיח-בןCaryophyllaceaeציפורנייםSilene swertiifoliaציפורנית גדולה708

מדברשנתי-חדCaryophyllaceaeציפורנייםSilene oxyodontaשיניים-ציפורנית חדת709

CaryophyllaceaeציפורנייםSilene vulgaris ציפורנית נפוחה710

-עשבוני רב

(מדבר בטעות)שנתי

CaryophyllaceaeציפורנייםSilene dichotoma ציפורנית ענפה711

-עשבוני רב

חורששנתי

דקליםעץCycadaceaeציקסייםCycas circinalisציקס712

שיבולת-צלבית ארוכת713

Crucianella 

macrostachyaפואתייםRubiaceaeרחבי הגןשנתי-חד

צלבית החוף714

Crucianella 

maritimaפואתייםRubiaceaeקרקעות קלותשיח-בן

שור בואסיה-צלע715

Bupleurum 

boissieriסוככייםApiaceaeגולן וחרמוןשנתי-חד

צלען הגליל716

Gonocytisus 

pterocladusקטניתייםFabaceaeחורששיח

רחבי הגןשיחCapparudaceaeצלפייםCapparis spinosaצלף קוצני717

צמר מפוצל718

Eremostachys 

laciniataשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

שנתי

, בתה וגריגה

רחבי הגן

(צפוני)צמר מפוצל  719

Eremostachys 

laciniataשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

צמרנית אדומית720

Phagnalon 

barbeyanumמורכביםAsteraceaeמדברשיח-בן



צמרנית הסלעים721

  Phagnalon 

rupestreמורכביםAsteraceaeחממהשיח-בן

צנינה קוצנית722

Exoacantha 

heterophyllaסוככייםApiaceae

-עשבוני חד

אדמות כבדותשנתי

בתי גידול לחיםעץSalicaceaeערבתייםPopulus albaצפצפה מכסיפה723

תועלתשיח-בןLamiaceaeשפתנייםSatureja thymbra  צתרה ורודה724

תועלתשיח-שיח ובןLamiaceaeשפתנייםThymbra spicataצתרנית משובלת725

תועלתעץRutaceaeפיגמייםMurraya koenigiiקארי726

פרי-קדד גדול727

  Astragalus 

macrocarpusקטניתייםPapilionatae

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

קדד הקרקפות728

Astragalus 

oocephalusקטניתייםFabaceae

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

קומטה דה שמבורד729

Comte 

DchambordורדנייםRosaceaeורדיםשיח

CommelinaceaeקולמלינייםCommelina erectaקומלינה זקופה730

-עשבוני רב

סוקולנטיםשנתי

AcanthaceaeקוציצייםAcanthus syriacusקוציץ סורי731

-עשבוני רב

בתה וגריגהשנתי

משרדשיחAcanthaceaeקוציצייםAcanthus mollisקוציץ רך732

קוצן גיירדו733

Cirsium 

gaillardotiiמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

4- ל3בין שנתי

AsteraceaeמורכביםCirsium alatumקוצן מכונף734

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

קורנית מקורקפת735

Coridothymus 

capitatusשפתנייםLamiaceaeקרקעות קלותשיח-בן

קזוארינה דקיקה736

Casuarina 

cunninghamianaקזוארינייםCasuarinaceaeגן הנויעץ

קחוון החרמון737

Anthemis 

rascheyanaמורכביםAsteraceaeגולן וחרמוןשנתי-חד

AsteraceaeמורכביםAnthemis tinctoriaקחוון הצבעים738

-עשבוני רב

גולן וחרמוןשנתי

קטלב מצוי739

Arbutus 

andrachneאברשייםEricaceaeארבורטוםעץ

בתה וגריגהשיחPapilionataeקטניתייםCalycotome villosaקידה שעירה740

כתת הגןמטפסAraliaceaeקיסוסייםHedera helixקיסוס החורש741

חורשמטפסLiliaceaeשושנייםSmilax asperaקיסוסית קוצנית742

קיפודן בלאנש743

Echinops 

blancheanusמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

AsteraceaeמורכביםCarlina curetumקיצנית כרתית744

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

AsteraceaeמורכביםCarlina libanoticaעלים-קיצנית צפופת745

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

עץCupressaceaeברושייםCallitris verrucosaקליטריס מיובל746
שביל , חורש

עליון

AsteraceaeמורכביםKleinia fulgensקלייניה מבהיקה747

-עשבוני רב

שנתי
סוקולנטים

קליסטמון אדום748

Callistemon 

phoeniceusהדסייםMyrtaceaeארבורטוםעץ



סוכר גבוה-קנה749

Saccharum 

ravennaeדגנייםGraminae

-עשבוני רב

שנתי
חולות וחוף ים

סוכר מצרי-קנה750

Saccharum 

spontaneumדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

קנה מצוי751

Phragmites 

australis ( 

communis)דגנייםGraminae

-עשבוני רב

בריכה גדולהשנתי

AsteraceaeמורכביםCynara syriacaקנרס סורי752

-עשבוני רב

שנתי
אדמות כבדות

כיתת גןשיחAsteraceaeמורכביםCynara scolymus(ארטישוק)קנרס תרבותי 753

קערורית סגולה754

Scutellaria 

subvelutinaשפתנייםLamiaceae

-עשבוני רב

שנתי

, אדמות כבדות

בתה וגריגה

קרקעות קלותשנתי-חדRanunculaceaeנוריתייםNigella arvensisקצח השדה755

קרדמין שעיר756

  Cardamine 

hirsutaמצליביםBrassicaceaeרחבי הגןשנתי-חד

קרוטלריה מצרית757

Crotalaria 

aegyptiacaקטניתייםFabaceaeמדברשיח-בן

קריתמון ימי758

Crithmum 

maritimumסוככייםApiaceaeקרקעות קלותשיח-בן

קרנן טבוע759

Ceratophyllum 

demersumקרננייםCeratophyllaceae

-עשבוני רב

שנתי
בריכות

760

ציפור האש  קרסולת

סוקולנטים     Crassulaceae  טבוריתייםCrassula capitella"קמפ פייר"

בתה וגריגהשנתי-חדCompositaeמורכביםCnicus benedictusקרצף מבורך761

קרקפן צהוב762

Serratula 

cerinthifoliaמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

חממהשנתי

מדברשיחPapilionataeקטניתייםColutea istriaקרקש צהוב763

קתרוסית קוצנית764

Citharexylum 

spinosumורבנייםVerbenaceaeשיח
חלקת הנוי

רגל פשוט-רב765

Polypodium 

vulgareרב רגלייםPolypodiaceaeורדיםשרך

שרכיםשרךPortulacaceaeרגלתייםPortulacaria afraרגלנית אפריקאית766

767

רוזה מולטיפלורה 

("ננה")

Rosa multiflora 

'Nana'ורדייםRosaceaeסוקולנטיםשיח

רוזמרין רפואי768

Rosmarinus 

officinalisשפתנייםLamiaceaeתועלת, פרפריםשיח-בן

רומולאה זעירה769

Romulea 

columnaeאירוסייםIridaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

ריחן בזיל770

Basilicum Magic 

mountainשפתנייםLamiaceaeתועלתשיח

תועלתשנתי-חדLamiaceaeשפתנייםOcimum sanctumריחן קדוש771

שבעת המיניםעץPunicaceaeרמונייםPunica granatumרימון מצוי772

ResedaceaeרכפתייםReseda albaרכפה לבנה773

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

רכפתן מדברי774

Ochradenus 

baccatusרכפתייםResedaceaeמדברשיח



רקפת הלנית775

Cyclamen 

graecumנרקיסייםAmaryllidaceaeגיאופיט נשיר

גיאופיטים ברגיאופיטPrimulaceaeרקפתייםCyclamen coumרקפת יוונית776

רקפת לובית777

Cyclamen 

rohlfsianumרקפתייםPrimulaceaeגיאופיט נשיר

רקפת מצויה778

Cyclamen 

persicumרקפתייםPrimulaceaeארבורטוםגיאופיט

מדברשיחPapilionataeקטניתייםRetama raetamרתם המדבר779

בתה וגריגהשיחPapilionataeקטניתייםGenista fasselataרתמה קוצנית780

שבטוט מצויץ781

Calligonum 

comosumארכוביתייםPolygonaceaeחממהשיח

בתה וגריגהשיח-בןSantalaceaeסנטלייםOsyris albaשבטן לבן782

שיח-בןPapilionataeקטניתייםOnonis pubescensשברק דביק783
חורש וגריגה

בתה וגריגהשיח-בןFabaceaeקטניתייםOnonis natrixשברק מצוי784

שום אשרסון785

Allium 

aschersonianumשושנייםLiliaceaeמדברגיאופיט

שום גבוה786

Allium 

ampelorasumשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

שום האבקנים787

Allium 

daninianumנרקיסייםAmaryllidaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

קליפות-שום לבן788

Allium 

albotunicatumשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

גיאופיטים ברגיאופיטLiliaceaeשושנייםAllium israeliticumשום מזרחי789

שום משולש790

Allium 

neapolitanumשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

שום נטוי791

Allium 

phanerantherumנרקיסייםAmaryllidaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

חממהגיאופיטAmaryllidaceaeנרקיסייםAllium curtumשום קצר792

גיאופיטים ברגיאופיטLiliaceaeשושנייםAllium nigrum  שום שחור793

שום שעיר794

Allium trifoliatum 

subsp. hirsutumנרקיסייםAmaryllidaceaeחורש ליד הבתהגיאופיט

אביבי-שום תל795

 Allium tel-

avivenseשושנייםLiliaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

שומר פשוט796

Foeniculum 

vulgareסוככייםApiaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

שנתי-חדAsteraceaeמורכביםHedypnois creticaשופרית כרתית797
רחבי הגן

שוש קוצני798

Glycyrrhiza 

echinataקטניתייםFabaceae

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

FabaceaeקטניתייםGlycyrrhiza glabraשוש קירח799

-עשבוני רב

אדמות כבדותשנתי

גיאופיטים ברגיאופיטLiliaceaeשושנייםLilium candidumשושן צחור800

שושנתית הלבנון801

Rosularia 

libanoticaטבוריתייםCrassulaceae

-עשבוני רב

זרעיםשנתי

802
כניסה לגןעץRosaceaeורדייםPrunus ursinaשזיף הדב



שחליים גבוהים803

Lepidium 

latifoliumמצליביםBrassicaceae

-עשבוני רב

קישוןשנתי

שחליים דוקרניים804

Lepidium 

spinescensמצליביםBrassicaceaeבתה וגריגהשנתי-חד

שבעת המיניםשיחPoaceaeדגנייםAvena sterilisשועל נפוצה-שיבולת805

שיזף מצוי806

Ziziphus spina-

christiאשחרייםRhamnaceaeגן המלךעץ

שיזף שעיר807

Ziziphus 

nummulariaאשחרייםRhamnaceaeמדברעץ

אברהם מצוי-שיח808

Vitex agnus-

castusורבנייםVerbenaceaeבתי גידול לחיםשיח

שיטה סוככנית809

Acacia spirocapra 

(Acacia spirorbis?)קטניתייםPapilionataeמדברעץ

מדברעץMimosaceaeשיטייםAcacia raddianaשיטה סלילנית810

ארבורטום, חורשעץMimosaceaeמימוסייםAcacia baileyanaשיטת ביילי811

ארבורטוםעץFabaceaeקטניתייםAcacia salicinaערבה-שיטת עלי812

813

שיטת פנדולה 

ארבורטוםעץMimosaceaeמימוסייםAcacia pendula(משולשלת)

שיכרון זהוב814

Hyoscyamus 

aureusסולנייםSolanaceaeחממהשיח-בן

חורששנתי-חדSolanaceaeסולנייםHyoscyamus albusשיכרון לבן815

בתה וגריגהשיח-בןLamiaceaeשפתנייםPhlomis viscosaשלהבית דביקה816

שלהבית המדבר817

Phlomis 

platystegiaשפתנייםLamiaceaeמדברשיח-שיח ובן

עלים-שלהבית צהובת818

Phlomis 

chrysophyllaשפתנייםLamiaceaeבתה וגריגהשיח-בן

שיניים-שלהבית קצרת819

Phlomis  

brachyodonשפתנייםLamiaceaeשיח
ספר מדבר

עלים-שלטה צרת820

Peltaria 

angustifoliaמצליביםBrassicaceae

-עשבוני רב

גולן וחרמוןשנתי

ספר מדברשנתי-חדCaprifoliaceaeיערתייםCephalaria tenellaשלמון דק821

שלמון סורי822

  Cephalaria 

syriacaשלמונייםDipsaceaeספר מדברשנתי-חד

שמשון סגלגל823

Helianthemum 

stipulatumלוטמייםCistaceaeקרקעות קלותשיח-בן

ארי מחוספסת-שן824

Leontodon 

asperrimusמורכביםAsteraceae

-עשבוני רב

גולן וחרמוןשנתי

בתי גידול לחיםשיחLythraceaeכפרייםLythrum salicariaשנית גדולה825

LythraceaeכפרייםLythrum junceumשנית מתפתלת826

-עשבוני רב

בתי גידול לחיםשנתי

עלים-שנית קטנת827

Lythrum 

hyssopifoliumכפרייםLythraceaeקישוןשנתי-חד

 שסק יפני828

Eriobotrya 

japonicaורדייםRosaceaeגן המלךעץ

סוקולנטיםמטפס  Passifloraceaeשעוניתיים     Passiflora edulisשעונית נאכלת829



שבעת המיניםשנתי-חדPoaceaeדגנייםHordeum vulgareשעורה תרבותית830

שעורת הבולבוסין831

Hordeum 

bulbosumדגנייםGraminae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

רחבי הגןשנתי-חדPoaceaeדגנייםHordeum glaucumשעורת העכבר832

שעורת התבור833

Hordeum 

spontaneumדגנייםPoaceae

-עשבוני רב

רחבי הגןשנתי

ApiaceaeסוככייםPrangos ferulaceaשעמון מצולע834

-עשבוני רב

חממהשנתי

שערור שעיר835

Chaetosciadium 

trichospermumסוככייםApiaceaeרחבי הגןשנתי-חד

שולמית מצויות-שערות836

Adiantum capiuus 

venerisשערות שולמיתAdiantaceaeבתי גידול לחיםשרך

בתה וגריגהשנתי-חדApiaceaeסוככייםArtedia squamataשפרירה קשקשנית837

שפתן מצוי838

Serapias 

vomeraceaסחלבייםOrchidaceaeגיאופיטים ברגיאופיט

קרקעות קלותעץRosaceaeורדייםPrunus amygdalusשקד מצוי839

שרביטן מצוי840

Ephedra 

campylopoda 

(Ephedra 

foeminea)שרביטנייםEphedraceaeמדברמטפס

חורש וגריגהמטפסEphedraceaeשרביטנייםEphedra aphyllaשרביטן ריסני841

חממהשרךaspidiaceaeשרכינייםDryopteris villariשרכייה אשונה842

שרעול שעיר843

  Bituminaria 

bituminosaקטניתייםPapilionatae

-עשבוני רב

חממהשנתי

שנתי-שרשר רב844

Sarcocornia 

perennisסלקייםChenopodiaceae

-עשבוני רב

קישוןשנתי

שרשר שיחני845

Sarcocornia 

fruticosaסלקייםChenopodiaceaeקישוןשיח-שיח ובן

תגית מצויה846

Lomelosia 

proliferaיערתייםCaprifoliaceaeבתה וגריגהשנתי-חד

חולות וחוף יםשיח-בןDipsaceaeשלמונייםScabiosa argenteaתגית קיצית847

תויה מזרחית848

Thuja orientalis 

(Platycladus 

orientalis)ברושייםCupressaceaeעץ

שביל , חורש

עליון

ישראלי-תורמוס ארץ849

Lupinus palaestinu

sקטניתייםPapilionataeקרקעות קלותשנתי-חד

למעקבשנתי-חדPapilionataeקטניתייםLupinus pilosusתורמוס ההרים850

קרקעות קלותשנתי-חדPapilionataeקטניתייםLupinus luteusתורמוס צהוב851

עלים-תורמוס צר852

Lupinus 

angustifoliusקטניתייםPapilionataeלמעקבשנתי-חד

תורמוס שעיר853

Lupinus micranthu

sקטניתייםPapilionataeלמעקבשנתי-חד

ישראלי-תלתן  ארץ854

Trifolium 

palaestinumקטניתייםAsteraceaeהאחו הפורחשנתי-חד

האחו הפורחשנתי-חדAsteraceaeקטניתייםTrifolium scabrumתלתן  דוקרני855



האחו הפורחשנתי-חדAsteraceaeקטניתייםTrifolium argutumתלתן  האלמוות856

תלתן  הארגמן857

Trifolium 

purpureumקטניתייםAsteraceaeהאחו הפורחשנתי-חד

האחו הפורחשנתי-חדAsteraceaeקטניתייםTrifolium pilulareתלתן  הכדורים858

האחו הפורחשנתי-חדAsteraceaeקטניתייםTrifolium cherleriתלתן  הכפתורים859

האחו הפורחשנתי-חדAsteraceaeקטניתייםTrifolium vaviloviiתלתן  ווילוב860

תלתן  חדוד861

Trifolium 

echinatumקטניתייםAsteraceaeהאחו הפורחשנתי-חד

תלתן  כוכבני862

Trifolium 

stellatumקטניתייםAsteraceaeהאחו הפורחשנתי-חד

תלתן  לביד863

Trifolium 

tomentosumקטניתייםAsteraceaeהאחו הפורחשנתי-חד

תלתן  נאה864

Trifolium 

dasyurumקטניתייםAsteraceaeהאחו הפורחשנתי-חד

תלתן  קיפודני865

Trifolium 

lappaceumקטניתייםAsteraceaeהאחו הפורחשנתי-חד

ישראלי-תלתן ארץ866

Trifolium 

palaestinumקטניתייםFabaceaeהאחו הפורחשנתי-חד

תלתן דגול867

Trifolium 

billardiereiקטניתייםFabaceaeקרקעות קלותשנתי-חד

גוני-תלתן דו868

Trifolium 

dichroanthumקטניתייםFabaceaeקרקעות קלותשנתי-חד

תלתן הארגמן869

Trifolium 

purpureumקטניתייםFabaceaeקרקעות קלותשנתי-חד

תלתן הפוך870

Trifolium 

resupinatumקטניתייםPapilionataeהאחו הפורחשנתי-חד

תלתן הקצף871

Trifolium 

spumosumקטניתייםFabaceaeשנתי-חד

האחו , רחבי הגן

הפורח

תלתן חקלאי872

Trifolium 

campestreקטניתייםPapilionataeשנתי-חד

האחו , רחבי הגן

הפורח

עלים-תלתן צר873

Trifolium 

angustifoliumקטניתייםFabaceaeשנתי-חד

האחו , רחבי הגן

הפורח

קישוןשנתי-חדAsteraceaeקטניתייםTrifolium hirtumתלתן שעיר874

תלתן תריסני875

Tropaeolum 

clypeatumקטניתייםPapilionataeרחבי הגןשנתי-חד

תמר מצוי876

Phoenix 

dactyliferaדקלייםPalmae ( Arecaceae)דקליםעץ

דקליםעץPalmae ( Arecaceae)דקלייםPhoenix roebeleniiתמר רובליני877

אבות התרבותעץRosaceaeורדנייםMalus orientalisתפוח מזרחי878

כתת הגןעץRosaceaeורדניים.Malus Spתפוח מין לא ידוע879

880
אאוקורסיה

Eucrosia 

aurantiacaנרקיסייםAmaryllidaceae,גיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAgapantaceaeאגפנתיים Agapanthusאגפנטוס881

גיאופיטים 

תרבותיים

אגפנטוס וויט אמברלה882

Agapanthus - 

white umbrellaאגפנתייםAgapantaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

אגפנטוס ליליפוט883

Agapanthus - 

‘Lilliput’אגפנתייםAgapantaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים



'שפם'אגפנטוס מגוון 884

Agapanthus- 

Variegated 

‘Safam’אגפנתייםAgapantaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAgapantaceaeאגפנתייםAgapanthusאגפנטוס ממכלוא לבן885

גיאופיטים 

תרבותיים

אגפנטוס סגור משחיר886

Agapanthus 

inapertus 

“Nigrescens’אגפנתייםAgapantaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

אגפנטוס קומפטוני887

Agapanthus 

comptoniiאגפנתייםAgapantaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAgapantaceaeאגפנתיים Agapanthusאגפנתוס888

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAgapantaceaeאגפנתייםAgapanthus velvetאגפנתוס וולווט889

גיאופיטים 

תרבותיים

890

אגפנתוס זריע מהזן וייט 

בצלAgapantaceaeאגפנתייםAgapanthusאמברלה

גיאופיטים 

תרבותיים

אגפנתוס פרפקט בלו891

Agapanthus 

perfect blueאגפנתייםAgapantaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

איכריס גדול פרחים892

Eucharis × 

grandiflora   נרקיסייםAmaryllidaceae,פקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

893

פרח )איקומיס סתווי 

(האננס 

Eucomis 

autumnalisאספרגייםAsparagaceae

פקעת רב 

שנתית

גיאופיטים 

תרבותיים

894

שושן הדגן - איקסיה

פקעתIridaceaeאירוסייםIXIA CVSהאפריקאני

גיאופיטים 

תרבותיים

קנה שורשIridaceaeאירוסייםIris germanicaאורי אייזן- איריס גרמני 895

גיאופיטים 

תרבותיים

896

-אלי חדש - איריס גרמני 

 1Iris germanicaאירוסייםIridaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

897

-אלי חדש - איריס גרמני 

2Iris germanicaאירוסייםIridaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

898

ארק דה - איריס גרמני 

קנה שורשIridaceaeאירוסייםIris germanicaטריומף

גיאופיטים 

תרבותיים

קנה שורשIridaceaeאירוסייםIris germanica-מכלואים - איריס גרמני 899

גיאופיטים 

תרבותיים

קנה שורשIridaceaeאירוסייםIris germanicaאיריס גרמני  פיני שניר900

גיאופיטים 

תרבותיים

901

איריס דומסטיקום 

(בלמקהנדה סינית)

Belamcanda 

chinensisאירוסייםIridaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

2- איריס הולנדי 902

מין מכלוא שטופח 

בהולנד כנראה 

 IRISמהמין 

XIPHIUMאירוסייםIridaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1-איריס הולנדי 903

מין מכלוא שטופח 

בהולנד כנראה 

 IRISמהמין 

XIPHIUMאירוסייםIridaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

אכימנס גדול פרחים ורוד904

Achimenes 

grandifloraגסנרייםGesneriaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

905

אכימנס גדול פרחים 

סגול

Achimenes 

grandifloraגסנרייםGesneriaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים



בצלAsparagaceaeאספרגייםAlbuca bracteataנץ חלב מזונב- אלבוקה906

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAsparagaceaeאספרגייםAlbuca pulchrumאלבוקה907

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAsparagaceaeאספרגיים.Albuca spאלבוקה קייצית908

גיאופיטים 

תרבותיים

סלמון- אלסטרומריה 909

Alstroemeria’- 

peruvian lily or 

lily of the incas.נרקיסיים/ אלסטרומרייםAlstroemeriaceae/ Amaryllidaceae

פקעת רב 

שנתית

גיאופיטים 

תרבותיים

910

עמק - אלסטרומריה 

יזרעאל

Alstroemeria’- 

peruvian lily or 

lily of the incas.נרקיסיים/ אלסטרומרייםAlstroemeriaceae/ Amaryllidaceae

פקעת רב 

שנתית

גיאופיטים 

תרבותיים

אלפיניה הדורה מגוונת911

Alpinia speciosa 

'VariegataזנגוילייםZingiberaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

אמריליס יפהפה912

Amaryllis 

belladonnaנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

אמריליס יפהפה913

Amaryllis 

belladonnaנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

914

- אמריליס יפהפה 

" -גלי"

Amaryllis 

belladonna GALIנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

915

- אמריליס יפהפה 

כנראה זן גלי של בן 

אריה ושחר

Amaryllis 

belladonna - GALIנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

דני-אמריליס יפהפה 916

Amaryllis 

belladonna - DANIנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסייםAmarine Bright"אמרינה ברייט"917

גיאופיטים 

תרבותיים

ארומורוס אריקסונה918

Eremurus - 

Foxtail lily 

shelford. EשושנייםLiliaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

919

ארומורוס שלפורד או 

איזבלינוס

Eremurus - 

Foxtail lily 

shelford. EשושנייםLiliaceae

- פקעת 

.שורש מעובה

גיאופיטים 

תרבותיים

XanthorrhoeaceaeקסנתורואייםBulbinella nutansבולבינלה צהובה920

ציצת שורשים 

מעובה

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAsparagaceaeאספרגייםScilla peruvianaחצב סוככי-בן921

גיאופיטים 

תרבותיים

חצב סוככי לבן-בן922

Scilla 

hyacinthoidesאספרגייםAsparagaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בקעצור השלוחות923

Saxifraga 

sarmentosa בקעצוריםSaxifragaceaeגיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים

ברגניה שמידט924

Bergenia x 

schmidtiiבקעצורייםSaxifragaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

ברודיאה אלגאנס925

Triteleia elegans 

(Brodiaea 

elegans) שושניים/אספרגייםLiliaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

ברודיאה קליפורנית926

Brodiaea 

californica שושניים/אספרגייםLiliaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

https://en.wikipedia.org/wiki/Xanthorrhoeaceae


בת קלה אתיופיקה927

Zantedeschia 

aethiopicaלופייםAraceaeקנה שרש

גיאופיטים 

תרבותיים

928

בת קלה אתיופיקה 

פורח - פלמינגו זן חדש

בורוד

Zantedeschia 

aethiopica- Calla 

lilלופייםAraceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

929

בת קלה אתיופית 

קנה שרשAraceaeלופייםZantedeschia sppצבעונית

גיאופיטים 

תרבותיים

930

גרין :בת קלה אתיופקה 

"גודס

Zantedeschia -

aethiopica ‘Green 

Goddess’לופייםAraceaeקנה שרש

גיאופיטים 

תרבותיים

1-גלוריה  הדורה931

Gloriosa superba - 

 Rothschildianaסיתוונייםcolchicaceae

פקעת חד 

שנתית

גיאופיטים 

תרבותיים

colchicaceaeסיתווניים2Gloriosa-גלוריה הדורה932

פקעת חד 

שנתית

גיאופיטים 

תרבותיים

933

- גלוריה הדורה 

colchicaceaeסיתוונייםGloriosaבחממה

פקעת חד 

שנתית

גיאופיטים 

תרבותיים

934

-זינב  - ? גלוריה הדורה

גיאופיטcolchicaceaeסיתוונייםGloriosaבחממה

גיאופיטים 

תרבותיים

Dietes grandifloraדיאטיס גדול פרחים935
איריסיים

Iridaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

936

גווני -דיאטיס דו

רקע לבן (ביקולור)

Dietes bicolour -

IRIS OSTRALIA
איריסיים

Iridaceae

גיאופיטים קנה שורש

תרבותיים

937

גווני -דיאטיס דו

רקע צהבהב (ביקולור)

Dietes bicolour -

IRIS OSTRALIA
איריסיים

Iridaceae

גיאופיטים קנה שורש

תרבותיים

938

- דריומפסוס מוכתם 

בחממה

Drimiopsis 

maculataיקינתונייםHyacinthaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

הברנטוס חסון939

Habranthus 

robustusנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

940

- הברנטוס חסון 

בחממה

Habranthus 

robustusנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים1Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 941

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים10Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 942

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים11Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 943

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים12Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 944

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים13Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 945

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים14Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 946

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים15Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 947

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים16Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 948

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים17Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 949

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים18Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 950

גיאופיטים 

תרבותיים

https://florabase.dpaw.wa.gov.au/browse/profile/22784
https://florabase.dpaw.wa.gov.au/browse/profile/22784
https://florabase.dpaw.wa.gov.au/browse/profile/22784
http://pacificbulbsociety.org/pbswiki/index.php/Hyacinthaceae


בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים19Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 951

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים2Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 952

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים20Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 953

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים21Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 954

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים22Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 955

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים3Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 956

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים4Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 957

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים5Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 958

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים6Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 959

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים7Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 960

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים8Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 961

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים9Hippeastrumוולקני - היפאסטרום 962

גיאופיטים 

תרבותיים

DONAUהיפאסטרום  963

Hippeastrum 

DonauנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסייםHippeastrumהיפאסטרום אמרלד964

גיאופיטים 

תרבותיים

965

 Xהיפאסטרום פפוליו 

ציביסטר

Hippeastrum 

cybisterנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

היפאסטרום פפליו966

Hippeastrum 

papilioנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

967

' מס- היפרקליה רובי רד

2556רשום 

Hiperkelia ruby 

red אספרגייםAsparagaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

המנוקוליס968

Hymenocallis x 

festalisנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

969

המרוקוליס זני מכלוא 

(משתלת בוטניקה)

Hemerocallis 

hybrida sp.המרקולייםHemerocallidaceaeקנה שרש

גיאופיטים 

תרבותיים

קנה שרשHemerocallidaceaeהמרוקלייםHemaroculusהמרוקוליס קוואנסו970

גיאופיטים 

תרבותיים

971

ציפי ) 2- ווטסוניה 

פקעתiridaceaeאיריסייםWatsonia(קומפטון

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתiridaceaeאיריסייםWatsonia(שלומי סגל) 1-ווטסוניה 972

גיאופיטים 

תרבותיים

(ברמיה)ולטמיה קפנסיס 973

Veltheimia 

capensisאספרגייםAsparagaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

"לילי פאי " זפירנתוס 974

Zephyranthes  ' Lil

y Pies בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים'

גיאופיטים 

תרבותיים

975

-זפירנתוס גרנדיפלרוה 

גדול פרחים

Zephyranthes 

grandifloraנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים



זפירנתוס צחור976

Zephyranthes 

candidaנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

977

קטלינז 'חד שפה זוחל 

גיאופיטLamiaceaeשפתנייםAjuga reptans'איינט'ג

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתOxalidaceaeחמציצייםOxalisחמציץ978

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתOxalidaceaeחמציצייםOxalis bowiei(חמציץ בואי)חמציץ 979

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתOxalidaceaeחמציציים Oxalis crassipesחמציץ ורוד980

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתOxalidaceaeחמציצייםOxalis oreganaחמציץ משולש סגול981

גיאופיטים 

תרבותיים

982

-  חמציץ תלתן מזל 

חמציץ רבוע איירון קרוס

Oxalis tetraphylla 

'Iron Cross'חמציצייםOxalidaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

טולבגיה ריחנית983

Tulbaghia 

fragransשומייםAlliaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

984

טולברגיה חכלילית 

(חריפה)

Tulbaghia 

Violaceae 

(cepacea)שומייםAlliaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

יקינטון985

Hyacinthus 

HollandicaאספרגייםAspargaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

מונטברטיה- כורקוסמיה 986

Crocosmia 

crocosmiifloraאירוסייםIridaceaeגיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים

987

כלנית -כלנית יפנית 

' ובר'הונורין ג'מכלוא 

לבנה

Anemone x 

hybrida 'Honorine 

Jobert' נוריתייםRanunculaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

כלנית קורונריה988

Anemone 

coronariaנוריתייםRanunculaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

כסמנטה אתיופית כתום989

Chasmanthe 

aethiopicaאיריסייםIridaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

990

כסמנטה אתיופית כתום 

(פיני שניר)

Chasmanthe 

aethiopicaאיריסייםIridaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

כסמנטה אתיופית צהוב991

Chasmanthe 

aethiopicaאיריסייםIridaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתIridaceaeאירוסיים Crocus sativusכרכום הגינה992

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעותNyctaginaceaeלילנייםMirabilis jalapaלילנית רב גוונית993

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתAmaryllidaceaeנרקיסיים.Lycoris spליקוריס994

גיאופיטים 

תרבותיים

גיאופיטAsparagaceaeאספרגיים Liriopeליריופה995

גיאופיטים 

תרבותיים

גיאופיטAsparagaceaeאספרגייםLiriope muscariליריופה כדנית996

גיאופיטים 

תרבותיים

לכנליה מגובששת997

Lachenalia 

pustulataאספרגייםAsparagaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

לריופה כדנית מגוון998

Liriope muscari 

'VariegataאספרגייםAsparagaceaeגיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים



בצלAspargaceaeאספרגייםNeobakeriaנאובקריה999

גיאופיטים 

תרבותיים

נויית החפים1000

Veltheimia 

bracteataאספרגייםAsparagaceae? Hyacinthaceae?? קנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

1001
נורית

Ranunculus 

asiaticusנוריתייםRanunculaceaeציצת שורשים

גיאופיטים 

תרבותיים

חלב מכבדי-נץ1002

Ornithogalum 

thyrsoidesאספרגייםAsparagaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1003
חלב ערבי-נץ

Ornithogalum 

arabicum
גיאופיטLiliaceaeשושניים

גיאופיטים 

תרבותיים

חלב ערבי-נץ1004

Ornithogalum 

arabicumאספרגייםAsparagaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1005

- נץ החלב הכתום 

דוביום

Ornithogalium 

dubiumאספרגייםAsparagaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAsparagaceaeאספרגיים.AOrnithogalum spזן - נץ החלב צהוב 1006

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAsparagaceaeאספרגיים.BOrnithogalum spזן - נץ החלב צהוב 1007

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAsparagaceaeאספרגייםAlbuca bracteataאלבוקה- נץ חלב מזונב1008

גיאופיטים 

תרבותיים

1009

נץ חלב - נץ חלב מכבדי 

סנדרסי

Ornithogalium 

saundersiaeאספרגייםAsparagaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסייםNerine sarniensisנרינה סרניה1010

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים.Narcissus spנרקיס סיני קדוש1011

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסיים Narcissus Tazettaנרקיס צהוב1012

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתOrchidaceaeסחלבייםBletilla Striataסחלב בלטילה1013

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתOrchidaceaeסחלבייםBletilla Striataסחלב בלטילה מקווקוות1014

גיאופיטים 

תרבותיים

1015

- סטרליציה המלכה

קנה שורשSterculiaceaeסטרקולייםStrelitzia reginaeציפור גן עדן

גיאופיטים 

תרבותיים

1016

- סטרליציית ניקולאי

ציפור גן העדן הלבנה 

קנה שורשSterculiaceaeסטרקוליים,Strelitzia nicolaiהגדולה

גיאופיטים 

תרבותיים

סייפן סחלבי סגול1017

Gladiolus 

orchidiflorus אירוסייםIridaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

סייפן קליאנתוס1018

Gladiolus 

callianthus 

(Acidanthera 

bicolor )אירוסייםIridaceaeפקעת

גיאופיטים 

תרבותיים

סייפן קריני1019

Gladiolus 

carinatus אירוסייםIridaceaeגיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתGesneriaceaeגסנריים'Sinningia 'Lovelyסינינגיה לאבלי1020

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתGesneriaceaeגסנרייםSinningia tubifloraסינינגיה צינורית1021

גיאופיטים 

תרבותיים



פקעתIridaceaeאירוסיים Sparaxis tricolorספרקסיס תלת גוני1022

גיאופיטים 

תרבותיים

פרחים-סקדוקסוס רב1023

Scadoxus 

multiflorusנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1024

יני 'גביע וירג-עב

(פסוסטכיה)

Physostegia 

virginiana
שפתניים

Lamiaceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

שלג גבוהים-פעמוני1025

Leucojum 

aestivumנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

פעמונית פינק אוקטופוס1026

Campanula 'Pink 

Octopus'
פעמוניתיים

Campanulaceaeגיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים

פקעתIridaceaeאירוסייםFreesiaפרזיה1027

גיאופיטים 

תרבותיים

(כומתן)פרפוגיון 1028

Farfugium 

JaponicumמורכביםAsteraceaeקנה שורש

גיאופיטים 

תרבותיים

גיאופיטLiliaceaeשושנייםTulipa clusianaצבעוני קלוזיאנה1029

גיאופיטים 

תרבותיים

 Curcumaקורקומה1030
זנגויליים

Zingiberaceaeגיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים

קורקומה ורודה זן חדש1031

Curcuma 

alismatifolia
זנגויליים

Zingiberaceae

גבעול תת 

קרקעי מעובה

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסייםClivia miniataקליביה אדומה1032

גיאופיטים 

תרבותיים

1033

גבעול אדום - קנה הודית

קנה שורשCannaceaeמשפחת הקניים3Canna indica-עלים ירוקים

גיאופיטים 

תרבותיים

1034

גבעול - קנה הודית 

קנה שורשCannaceaeמשפחת הקניים2Canna indica-אדום עלים ירוקים

גיאופיטים 

תרבותיים

1035

גבעול ירוק - קנה הודית 

קנה שורשCannaceaeמשפחת הקניים1Canna indica-עלים ירוקים

גיאופיטים 

תרבותיים

גיאופיטAshodelaceaeעיריתייםKniphofia uvariaקניפהופיה כתומה1036

גיאופיטים 

תרבותיים

1037

Carolina Beauty' 

קרינון

Crinum Carolina 

BeautyנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1038

Ellen Bosanquet' 

קרינון

 Crinum 'Ellen 

Bosanquet'נרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1039

Hannibal's Dwarf ' 

קרינון

Crinum  'Hannibal'

s Dwarf'נרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1040Super Ellen' קרינון

Crinum Super 

EllenנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

' Pink Trumpet 'קרינון1041

Crinum  'Pink 

Trumpet' נרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

1042

 Crinum x'קרינון  

herbertii'Crinum x herbertiiנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסייםSPCrinum SPקרינון 1043

גיאופיטים 

תרבותיים

קרינון אמריקאי1044

Crinum 

americanumנרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלAmaryllidaceaeנרקיסייםCrinum POWELLIקרינון פאואל1045

גיאופיטים 

תרבותיים

רודופיאלה אדומה1046

Rhodophiala 

bifida נרקיסייםAmaryllidaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים



שום אשרסון1047

Allium 

aschersonianum שושנייםLiliaceaeגיאופיט

גיאופיטים 

תרבותיים

שום גבוה שחר1048

Allium 

ampeloprasumשושנייםLiliaceaeבצל

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלLiliaceaeשושנייםLilium candidumשושן הפסחא1049

גיאופיטים 

תרבותיים

בצלLiliaceaeשושנייםLilium candidumשושן הפסחא ננסי1050

גיאופיטים 

תרבותיים

קחוון מצוי1051

Anthemis 

pseudocotulaמורכביםCompositaeהאחו הפורחשנתי-חד

האחו הפורחשנתי-חדCaryophyllaceaeציפורנייםSilene colorataציפורנית מגוונת1052

האחו הפורחשנתי-חדLeguminosaeקטניתייםLupinus pilosusתורמוס ההרים1053

MalvaceaeחלמיתייםAlcea setosaחטמית זיפנית1054

-עשבוני רב

האחו הפורחשנתי

חבלבל המשי1055

Convolvulus 

stachydifoliusחבלבלייםConvolvulaceae

-עשבוני רב

האחו הפורחשנתי

נורית המלל1056

Ranunculus 

scandicinusנוריתייםRanunculaceaeהאחו הפורחשנתי-חד

האחו הפורחשנתי-חדLinaceaeפשתייםLinum pubescensפשתה שעירה1057

דרדר כחול1058

Centaurea 

cyanoidesמורכביםCompositaeהאחו הפורחשנתי-חד

תלתן הארגמן1059

Trifolium 

purpureumקטניתייםLeguminosaeהאחו הפורחשנתי-חד

האחו הפורחשנתי-חדCompositaeמורכביםOrmenis mixtaקחוונית מצויה1060


