
שלה דעו תו 

לאדשי ץרא יחמצ תומש 

השדח הילוח ןושלה דעו ףיסומ ,ןלהל תמסרפתמה ,תומשה תמישרב 
לחהש תא ךכב םילשמ אוהו ,1תינטובה היגולונימרטה הדשב ויתלועפ תרשרשב 

.רתויו םינש ז"י ינפל 

הטיסרבינואה לש הקינטובל הקלחמה ףותישב ,ןושלה דעו דימעה קרפ ותואב 

רידגמ ה ירבחמ םהל וקקזנש ,םיחנומה תעיבק םשל ؛יתדחוימ הדעו ,תירבעה 

וללהו ,םיחמצה תומשב ןויד ללכל העיגה אל וז הדעו .8"לארשי-ץרא יחמצל 
התעד לע אלש םש ונתינ 

וירבחמ ואב ,רידגמה לש היינשה הרודהמל תונכהב ש"ת תנשב לחוהשמ 

הדעווה ביבא-לתב הננוכתנ מ"הומה ןמ האצותכו ,ןושלה דעו םע םירבדב 
؛וגמתנהידבחל .הנש התוא לש ולסכב הדיקפתל הסנכנש ,םיחמצה תומש תעיבקל 

'ש ר"ד ,יחרזא ימ ,ל"ז ךבדיוא 'פ םינודאה — ןושלה דעו םעטמ 
ד"דו ידהז 'מ ד"ד — עוצקמל םיחמומכ ;ןמביפ'יו ,ל"זיקסבוחיגדשט 
ימרכ 'מ ,(הנח סדרפ) ינבדבוד 'ש ,(הטיסרבינואה ןמ) ןודבניפ ימענ 
הנחתה) טרכיד 'י ד"דו (ביבא-לתב היגולויבל ןוכמ)ןילוגרמ 'י ,(דורח ןיע) 
ביבא-לתב ןושלה דעו לש יעדמה ריכזמה ,ןיביי 'ש ,(תובוחרב תואלקחה רקחל 

.תאזה הדעווה ריכזמ ףא שמיש ,איהה תעב 

הקספנ ףוסבלו ,םימעפ 17 ביבא-לתב הדעווה הסנכתה ב"שת רייא דע 
.םינוש תומוקמ יבשות ,הירבח לכ תא דחי ןמזל ישוקה יגפמ התלועפ 

לש ותנכה תומדקתה םע הכאלמה תא םייסל ךרוצה רבגשכ ,ד"שת תנשב 
זא .םילשוריבש דעווה תוריכזמ ידיל הזה רמוחב לופיטה רבעוה ,סופדל דפסה 

היתועצה תא ןיכהל הילע לטוהו ,םיימלשוריה םירבחה ןמ הנשמ-תדעו הרחבנ 

,ןיביי 'ש ,ירהז ד"ד •ויה הנשמה-תדעו ירבח .הדעווה תאילמ ינפל ןאיבהלו 
.،תירבעה היסנמיגב הרומ ,ןהכ ץומא 'ה םג הילא ףרוצו ,ןורבניפ ר"ד 

סופדל וז המישר איבמה .םייח-ןב באז ד"ד התעמ שמיש הדעווה ריכזמ 

האיבהו ה"שת רדאב ו"כ דעו ד"שת טבשב ד"כ ןמל הלעפ ,הנשמה-תדעו 
,רזוח תרוצב ,היתועצה םוכיס תא איה הרסמ זומתב .דמג ידיל התכאלמ תא 

םשל — םינוש עוצקמ ישנאלו וללכב ןושלה דעו ירבחל ,האלמה הדעווה ירבחל 
ביבאילתב האולמב הדעווה הסנכתנ וז הפוקת ךותב תעד תווחו םדקומ ןויע 

ןושחרמב ה"כב .םיחנומ דפסמ לעו תוינורקע תולאש המכ לע הנדו תחא םעפ 
הדשאתנ הבו ,הדעווה תאילמ לש הערכה-תבישי םילשוריב המייקתנ ו"שת 

ן322،318 ,85-96 ימע ,ג ךרכ "וננושל،، ;95 ימע םש ٠94.89 'טע ג—א ןושלה דעו תונורכז .1 

.ןושלה דעו ינולימ לש 'ב ןולימ !םיתמצה טוקלי 

גיא 'א ר"ד ;םיחמומ ;ןמכיפ'י /ל'יזקילאיב ג"ח !יחרזא ,מ ,ל"ז ךופריוא 'פ ؟ויח הידבה ٠٤ 

.טדכיר 'י ר"דו ןורבניפ ריד 'בג !ןילוגדמ 'י 'ה וידהז 'מ ר"ד !ל"ז 

.א"צרת םילשורי /תירבעה הטיסרבינואה דילע םירפס תאצוהל הרבח ،و 

.רהוזיבא רמ םג ףתתשה הנושארה הבישיב ٠٠ 
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ץוח ,תובישי 20 אופא ויה ןושחדמב ו"כ דעו ד"שת טבש ןמל .םוסרפל המישרה 
.סופדל המישרה תכירע תעשב םיחמומ םע םירוריבו תופוכת תושיגפמ 

לע ,"ץראהו עבטה، ךרוע ,ןמדלפ הידוא דמל הבוט הקיזחמ הדעווה 
התדובע לע גרבנירג 'א 'בגלו ,םינוש תומשל תובושח תורעהב הדיב עייסש 

.רנישטרוט ה"נ יפודפ םג רבע ההגה לע .המישרה תנכהב 

יכד צ ל םיחמצה תומש תעיבק ؛.דתיה ,המצעל הדעווה הביצהש ,הרטמה 

הריקחו השירד דוסי לע ,וננמזב הקניטובה לש האדוההו רקחמה 
היניע דגנל .היתופוקתל ונתורפסב םייוצמה ,תומשה יוהיזו וננושל תורוקמב 
,םירחא םימוסרפ ףא אלא ,ףעל לאונמע לש יתפומה ודפס קר אל רידת ויה 

םייעדמה תע יבתכב וספדנש הלא דוחייב ,םהיתומש רוריבבו םיחמצ יוהיזב םיקסועה 

ןה ,תיברעה הרוטאלקנמונב תרכינ הדימב איה העייתסה ןכ .ץדאב םייעוצקמהו 

תיממעה ןושלב תגהונה וז ןה ,תיברעב תיעוצקמהו תינשלבה תורפסב היוצמה וז 

םיסלכואה םע ישיאה םעגמ ךותמ םג הדעווה ירבח ןמ םידחאל העודיה ,דבלב 

.הל ץוחמו ץראב םייברעה 

,תומלשמ הקוחר ןיידע םיחמצה תומש יוהיז תשרפש ,ןייצל םוקמה ןאכ 

הענמנ הלאכ םירקמב .אמש תקזחב הנדוע םתוהז םיירוקמה תומשה ןמ םיברו 
טשה תא וליפא ונממ הפידעהו ,ורוריבל הפצמה קפקופמה םשב שמתשהל הדעווה 

.(911 דפסמ לשמל ןייע) יזעולה 

דיחא שומיש תגהנהב הדיקפת רקיע תא התאד הדעווהו ליאוה 
דחא קר הדחכ ,עוצקמה תארוהב ךכ לכ שורדה ,םיחמצה תומש לש עובקו 
תומשה ראש רדעיה .בורל ונתורפסב םיחיכשה ,םיפדרנה תומש דתי ןיבמ 
ללכ ךרדב .םיוהיז תלילשכ שרפתהל אופא ךירצ וניא םיפדרנה 
םש ינפ לע ,ןיטולחל רודב ויוהיזש הדימב ,םודקה ירבעה םשה תא איה הרכיב 

םירפסמה ןייע)םידחוימ םימעטמו םיטעומ םירקמב ךא הז ןורקיעמ התטסו ,שדוחמ 

,תדחוימ הרבסהו הקמנה ףרצל חרכה הדעוול הארנ םידחא תומשב קר .(735,699 

םתעד לע ולבקתיו לקנב תונבומ התעיבקו התריחב ויהי ללכ ךרדבש הווקמ איהו 
.םיניינועמה לש 

,תירוקמ תירבע תומש-תשרפב עוצקמה ישנא תא תוכזל התפיאש לכ םע 

םהשכ רקיעב ,םזעלב םימיוסמ תומש הריאשהו הפורמ סופתלמ הדעווה הענמנ 
םיליבקמ םהל אוצמל התאלנו ,רתויב םיחיכש םניאש וא ,םייטרפ תומשמ םירוזג 

.םילולכשלו םינוקיתל תואבה תורודהמל םוקמ ןאכ .םיתואנ םיירבע 

הצופנ םתעידיש ,םייעדמה ,םייניטלה תומשב הדעווה הקפתסה יזעולה קלחב 

בדקב אקווד ואלו ,ללכב םיאלקחו םיננג ,םירומ ,עוצקמה ילעב לש בחר גוחב 

,תילגנאכ תויח תונושלב םייזעולה תומשה תאבה .םירקוח לש םצמוצמ גוח 
אוצמל ידכ םיכשוממ םירוריב תכרצמ התיה ,םייעדמה לע ףסונ תינמרגו תיתפרצ 

.ךכב תדחוימ תלעות התארנ אלו ,םיקיודמה םיליבקמה תא 

דחאל השענ ,קפס דדועל םילולעה םירקמב ,םינוש תומש לש םדוקינ 
.ןושלה דעו לש קודקדל הדעווה םע תוצעייתה 
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תויללכ תורעה 

תקלחמ ןוגכ ,םיינ— תיפוסה ייע םיעבומ תוקלחמה תומש (א 
,ם_،5==םיינ؟נגה 'חמ __6=םיינכרשה תקלחמ ,Comferea= םיינטחמה 

.Onetaceae םייטנג 'שמ לבא 

:םיאבה םיללכה םיגהונ תוחפשמה תומשב (ב 
תיפוסה ייע החפשמה םש תא םירזוג בכדומ-אל ידבע חמצ םשמ .1 

,םייאמגה 'שמ—אמג ,םיידדוה 'שמ — דרו ןוגכ ןושלה יללכ יפל ,םיי— 
,םייתפכדה 'שמ — הפכר ,םייתדעיה 'שמ—הדעי ,םיינרתכה 'שמ —קודכ 

םייתינומעפה 'שמ — תינומעפ 

ייע החפשמה םש תא םירזוג ,לגר-בר ךדד לע בכרומ חמצ םשמ .2 
.םיילגר-ברה ישמ ןוגכ ,(1-ב רכזנכ) םיי— תפסוה 

,עדרפצה-ףכ ,ןמשה-ץע ןוגכ ،תומש ינשמ בכרומ חמצ םש .3 
ןוגכ ،תחפשמ הלמה תא קר ול םיפיסומו ,הנתשמ וניא ,הלעה ףלא ,םימה תשדע 

.המודכו ןמשה-ץע 'שמ 
,םיוסמ חמצ םש לע םיסחייתמ םניאש ,החפשמ תומשל .4 
לכהו ,העובק תינוציח הרוצ ןיא ,החפשמה לש תועודי תונוכת פ"ע ועבקנ םהו 
,םיבכרמה 'שמ :ןוגכ .הנודנה הנוכתה תא העיבמה ,תירבעה הלמה דחא ךלוה 
תומשל תיפוסב םבברעל ןיאו ינתפש ,ינפיז ןמ) םיינתפשה ,םיינפיזה ,םיכילומה 

.(הקלחמה 
תיפופה תטמשה ייע החפשמה םש תא םירזוג יזעול חמצ םשמ .5 

,םייתנליאה 'שמ סותנליא ןוגכ ,םשה לש ו ר ק י ע ל םיי - תפסוהו תיזעולה 
'שמ — םולטנש ,םיינ؟וסה 'שמ — םונלוס ,םייפלקסאה 'שמ — סיפלקסא 
'שמ — הינונגיב ,םיידודולסה 'שמ—הרודולס ,םיינרגה 'שמ—ןוינר? ,םיילטנסה 

.םייגנרומה 'שמ — ה؟גרומ ,םייניקנרפה 'שמ — היניקנרפ ,םיינונגיבה 

ןוגכ ירבע חמצימשמ רוזגה םשה ןיב לדבהה לע דתעד ןת :(א הדעה 
— הגנירומ ןוגכ יזעול חמצ-משמ רוזגה ןיבו םייתדעי — הדעי 
יזעולה םשה תא ריאשהל איה המגמה .(םייתגגירומ אלו) םייגנירומ 

ונייה ,רוקמל הבורקה הדוצב (ידבע ליבקמ םש ול אצמנ אלש) 
 Moringaceae. יכ،םיימונלוםאלו،מונלוס ןמ םיינלופ לשמל ןידה אוה

.תיפוסה תטמשנ תיזעולב םג 

וצופנש םייזעולה םיחמצה תומשמ םידחא הזה ללכה ןמ םיאצוי :(ב הדעה 

,םייסוריאה 'שמ - סוריא :ןוגכ ,םיירבעל םיבשחנש דע תירבעב 
,םיימ؟ ,םייריא אלי) םייתילטה'שמ— הילט ,םייסומ؟ה'שמ_סומט 

.(םיילט 
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 I Aaronsohtua הינוסנודהא   34 Alkanna ء הגהלא 
 2, Abutilon ןוליטובא   35• Allium

 TJ ٠

םוש 

 3. Acacia הטע   36 Allium Cepa הנגה-לצ؟، 

 4 Acanthaceae םייציצוקה 'שמ   37 Allium Porrum השדכ 

 5 Acantholepis ץוצקע   38 Aloe יולא 

 6. Acanthus ץיצוק   39، Alopecurus לעושה-בנז 

 7. Acer רדא   40. Alternanthera ןצב 
 8 Aceraceae םיידדאה 'שמ   41 Althaea תיממה 

 9. Achillea האילכא   42. Alyssum ןיוסלא 

 IO. Achyranthes ץומ-בר   43. Amaranthaceae 2םייזובדי ישמ 

 II. Adenocarpus תינקולב   44. Amaranthus 3זוברי 

 12 Adiantum תימלוש"תורעש   45 Amaryllidaceae םייסיקרנה 'שמ 

 13 Adonis תימומד   46 Amberboa האוברבמא 

 14. Aegialophila תיפוח   47. Ambrosia היסורבמא 

 15. Aegilops הטחךב   48. Ammania הינמ؛؛ 

 16 Aeluropus לותחה ףכ   49 Ammi התימא 

 17. Aerva דבל   50. Ammochloa לוח-תנ 

 18. Aethionema תירפוד   51. Ammophila תולוח-דידי 

 19. Agrimonia רגבא   52. Anabasis 4 קתפ! 

 20. Agropyrum ןוריפ1רגא   53. Anacamptis ،בל؟וס-ןב 

 21 Agrostemma המטסודגא   54 Anacardiaceae סייתלאה ישמ 

 22. Agrostis תילחב   55. Anacyclus הניוחק 

 23 Ailanthus התגליא   56. Anagallis תיג?ךמ 

 24. Ainswocthia הלסל5   57. Anagyris ןנחצ 

 25 Aira הריאא  Anarrhinum .58 (ף!םה ،םדוקמ) ףרסןן 
 26 Aizoaceae Anastatica 59 םיידע^חה ישמ  וחידי-תנשוש 

 27 Aizoon 1דע?ח   60 Anchusa רודישל 

 28 Ajuga ، הפ؛ק"דה   61 Andrachne תיחול؟? 

 29 Albersia י ה؛םךבלא   62 Androsace 'קסוודנא 

 30 Alchemilla Andropogon .63 הלמכלא ٠  ןנק! 

 31 Alhagi Anemone .64 הןה ٠  תינ?5 

 32 Alisma עדדפצה-ףכ ر  Anethum ة5  ת؛נזק 

 33. Ahsmataceae עךךפצה"ף5 'שמ(   66. Anfeyropetalum ןנג؟ 

.תירוסב ןכו "םלועל יח, ארקנ Sempervivum וליאו .1 
.םייממח םינפל .2 

.Amomum ושוריפש ،םמח םיגפל .3 

,(א"ע צ תבש) אגאגוש תועצהה תא תוחדלו הז שדוחמ םש לבקל חרכה התאד הדעווה ه 

אגלושו אגאלשא םוקמב םיסופדבש תדהואמ הפסוה אלא ،ימראה רוקמה ףוגמ הניא אנאנוש ןנשאו ١٣ 

תולולע #ןנשא דוקינ יונישבו 'ןנשא .ن1نشأ תיברעב הרוקמו (115 ימע םינואגה שוריפ ،ןייטשפא 'יע) 

לבלבל תורשפאה ןמ קחרתהל שי ףכ לע ףסונו ،ןנש ירבעה שרושה ןמ םשה רזגנ וליאכ תועטהל 

.6هأامب הרעה האר .Fumaria). 5) ןנשעב הז חמצ 
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Asphodelus 99 תיריע 

Asplenium 100 ןויגלפסא 
Aster 101 רתסא 
Asteriscus 102 בכ،ןכ 
Asterolmum 103 רידעז 
Astoma .104 2םותסא 

Astragalus 105 ףךק 
Atractyl1s.106 ףשרח 
 {٦٦٠ 107.Atraphax1s
Atriplex 108 اآأإوه 
Avena.109 3 לעושיתלבש 

I io Balanites סוקז 
III Ballota הטולב 

Bassia 112 היסב 

Bauhinia 113 היניהוב 
أأBellevalia 4 תימוזמז 
أأBellis 5 תיננח 
Berberidaceae 116 םייתינטרעה שמ 

:ااإث, إْبةة 
ءأBiarum 9 ףוליחא 
Bidens 120 ןשוד 
Biebersteinia 121 היניטשדבב 

Bifora 122 םיגירח 

Bignoniaceae •123 םיינונגבה ישמ 
B1scutella،124 םיתלצמ 
أ2و Biserrula םירוסמ 
Blepharis 126 ןםיר 
Blumea.127 האימולב 
12ة Boerhavia ה؛בךוב 
Boissiera 129 הף،יםאוב 

 67. Anthemis ןךץןק
 68. Anthistiria חשק
 69. Anthriscus תיגיס
יראה על Antirrhinum ه7 
האילונא Anvillaea •ت7 
 72• Apium ספרכ
 73• Apocynaceae םייפודדהה ישמ
 74• Apocynum בלכהדבס
 75• Arabidopsis 1 תינרדומ
 76. Arabis סיברא
 77• Araceae םייפולה ישמ
 78• Araliaceae םייסוסיקה ישמ
 79• Arbutus בלטק
 80. Archegoniatae ילע3 תכרעמ

ןוינוגיכראה 

 81. Arenaria ה؛רגר؟
 82. Argyrolobium ףספסכ
 83. Arisarum חיפול
 84 Aristida ןנעלמ
 85. Aristolochia לולפס I
 86 Aristolochiaceae םיילולפסה ישמ

 87. Arnebia תיבנרא
 88. Arrhenatherum أ??؛'؟
 89 Artedia הרירפש
 90. Artemisia הנעל
חלמךב Arthrocnemum •أ9 
 92. Arum ףול
 93 Arundo הנקבע
 94 Asclepiadaceae םייפלקסא ישמ
 95 Asparagus גרפסא
 96 Asperugo תספסח
 97 Asperula תיגספסח I
 98. Asphodeline 0ינ"ויריע ا أو Bongardia ןתלברכ

ןמ ותוא הדזג הדעווהש יגפמ ،ו"יתב אוה הזה טשה ביתנ .2 .853-ל הרעה ןייע ,1 

ןפואב עיבת "םתס* ןושלבש ،האצמ הדעווה .יזעולה םשה לש קיתעת ןאכ ןיאו ،םתס ירבעה שרושה 

.בקגרסח וא הפ"רסח ושוריפש ،יעדמה םשה תא רתויב קיודמה 

Panicum^w תלוביש וליאו ،Avena אוה ןופישה םיידומלתה תורוקמבש עודי םענא .3 

 ltahcum (653 הרעה ،39 ימע ןושלה דעו לש "םיחמצ טוקלי، לשמל ןייע). םינש ףלאכ הז םלוא

תירבע הלמ ךכל האצמנ אלו ליאוה ; Secale^ ןופיש הלמב שמתשהל הפוריא יבשוי םידוהיה וגהנ 

.34 ימע "חבטמ יחנומ"ל ןולמב וילע ודי תא ךמס ןושלה דעו םג הז ןושל גהנמ שרשל ןיא ،המיאתמ 

 Betula A רדש איה.
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Capparis 66 ؟ؤإل 
Caprifohaceae .67 םייתרעדו ישמ 

Capsella 68 مذ" 
:Capsicum .69 مبه؟و 
7؛> CaralJuma עוב؟א 

 B0ucer0s1a)=)
yi.Cardamine ןימדד؛? 
 72.Cardopatium תיצוצענ
 73. Carduiicellus תינןרק
Carduus.74 ءآآأء 
Carex.75 ٢٦؟ 
Carissa .76 أآ؟أاة 
Car!1na.77 ^י?ציק 
 78. Carnchtera صو
 79.Carthamus ٥٢٦^
Caryophyila .80- ،נייגך5?3 آءرو 

 81 Cassia أأثْق
 82.Casuar1na הגיראל

הניראוס^ה ישמ Casuarinaceae ؤ8 
 84 Catabrosa הפס
85Cata_e ייגה-ןוא 
Catap0d1um.86 أ؟آللجأأأأ 
 87 Caucahs ٦١٨٥
 88. Caylusea ١٢
Cedrus ة9 
 90-Celsia ת נ צוב
 91.CeItis שימ
 92.Centaurea רדךד
Centautium •93 זבךע 
إلءء" Centranthus Uw1uau،uu،j،94 أا؟وأأ דס 

Cephalanthera 95 1 ן?לחם 
CephaJana.96 أ 
Cerastium 97 صالآ 
Ceratocapnos .98 ١٦ ؛؛؟ך 
תיארונ Ceratocephalus ء99" 
 200.Cerat0nia בורח

 ٥٠٠٠٩٢٠

 202. Ceratophyllum ١٢ ء

Boragmaceae 131 םיינפיזה ,שמ 
B0reava.132 תיבורוב 
Boucerosia أ33 

 V. Caraliuma

 134.B0ugainv1Hea האילונ^ב
 ٣١ I t . _ذءءدت_ذسس

ןוטיכיכרב Bra^iychiton .أ35 
 136. Brachypodium רצקע
 137.Brassica בודכ
 138.Brassica תיבורכ

 oleracea

 var. botrytis

 39.Br1za תיעוועז
תימורב Bromus .ه4 
הרעמ Brunnera .أ4 
؛Bryonia 2 שחנה-תעלד 
إBuffonia 3 ה^ופוב 
،!.Bumum היורכ 

 (Carum=)
 Bupleurum רושה"עלצ
 Butomaceae םייציצוב
 • Butomus ץיצוב

Cachrys 148 ןומעש 
أCactaceae 49 םיירבצה ישמ 
أ5ه. CaesaJpinia ה؛גיפל5ק، 
Cakile 151 םיקרפ 
Calamintha 152 התנמ5כ 
Calenduk'153 לות؟،ד"יע$צ 
ה^בלס Calepina و14 
טוט5ש Calhgonum .ت55 
أ5ة Callipeltis תינונגמ 
أCalhtrichaceae 57 םייתינעבוטה ישמ 
 158.CalI1triche תינעבוט
רבדמה תליתפ Calotropis أ59 
 160 Calycotome הנבל הדק
 161 Camelina הנילמק
CampanuJa 162 תינומעפ 
Campanukceae 163 םייתינומ؛ןפה ישמ 
 164. Capnophyllum תיןוש؟ג
םייפלצה ישמ Capparidaceae .أ6و 

הרעה האד 
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 231 Citrus תילכשא
 decumana

 232.C1trus ןירדנמ
 deliciosa

 233 Citrus קותמ ןומיל
 Limetta

 234 Citrus ץומח-,ץומח ןומיל
 Limonium

 235. Citrus 1(םיגרתא'ר)גרתא
 medica

 236 Cladium דבכמ
 237 Clematis תלזלז
 238.Cleome ןשאב
 239 Clypeola תיגסירת
 240.Cnicus ٦٩۶٠١?
 241. Cocculus ןורהס
 242. Colchicum 2תיגותס
 243.Colladon!a הפנכ
Colutea 244 שקרק 

Compositae 245 םיבכרמ؛ ישמ 
 246 Coniferae םיינטחמה יחמ
 247• Conium שור
Connngia-248 ןולמ؛ 
Convolvulaceae 249 םיילגלבחה ישמ 

2وه Convolvulus ألت؛آلو 
 251.C0nyza תיגלפ
 252 Corchorus

C0rd1a.253 أأةأ 
2وCoriandrum 4 0؟סכ םג) ד؛ 
Cornucop1ae.255 תינ؟וכ 
Coronilla 256 ١٦٦٢١؟ 
C0r0n0pus،257 לילח# 
Corrigiola 258 תינכורש 
2وCorynephorus 9 ٨١؟؟؟ 
a_2 ص 

 262. Crambe 3 أآأآلت

 203 Cercis םישרחה"לילכ
 Siliquastrum

 204.Cerinthe תיגגוד
הנדנד Ceterach .ه23 
 206. Chaenorrhi- המפ

 num

Chaetoscia .207- רודע؛? 
 dium

 208.C11amaepeuce ןינרא
 209.Chard1n1a היגידרש
 210 Cheilanthes ךרכרש
Chenolea.211 האילוניכ 

Chenopod1a.212- םייקלסה 'שמ 

 13.Chenop0d1um זואה-ףכ
 14.chlam1d0- آأآإل

 5. CWora הרולכ
Chondrilla הלרדגוכ 

• Chonspora ؛؟?٢٦٦? 
 Chrysanthe- תיצרח

 mum

 Cicer הצמח
 Cichorium ئرألإل
 Cidonia שובח
 Cirsium ١٩۶٦?
Cistaceae םיימטלה ישמ 
Cistanche קונח؛ 
 Cistus أدآدأل
 Citrullus vm
_s העוקפ[החיטב؟؟] 
 Colocynthis
trus!: ידיל 

שחשח 
 aurantium

 Itrus

 Bigaradia
.2 הטמשה 123 'מע האר .2 .נ הטמשה 123 ימע האר .1 

תימראב .(Brassica) בורכ תירבעה הלמה לש ודוסיב אוה {χράμβη תינוויב) יעדמה םשה .3 

םינולמבו תירוסה ןושלל Payne Smith לש רצואב לשמל ןייע) אברכ וא אברכ וא בורכל הליבקמ 

םשה לש ולוצלצ חא רתויב הריכזמה *תימראה הרוצב הרחב הדעווה (בורטסאיו ןמלאד לש ןוגכ 

דוע הז ןוגכ שיו/הרובחב הדועס συμβολή ןמ תלבס הז ךילהתל המדו .יזעולה 
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Crassula .ؤ26  םייתירובטה 'שמ   296 Cyperus אמג 

 264، Crataegus (דרזע םג) רדזע   297، Cytinus תינומד 

 265 Crataeva הבטרק   298 Cytisopsis ףסכא 

 266. Crepis תינסינ 

 267.Cressa 1ררע   299• Dactyhs תרבצ 

 268. Crithmum ןומתרק   300. Dactylocte תילבידוב 

 269 Crocus םוכרכ   nium

 270. Crotolaria הירלוטורק   301.Daem1a הימד 

 271. Crozophora תישישל   302. Dalbergia םסיס 

 272. Crucianella תיבלצ   303. Damasonium ןוסמד 

 273. Quciferae םיבילצמה 'שמ   304 Danthonia ה;ג_ד 

 274 Crupma תידרד   393 Daphne הנפד 

 275.'Crypsis תיני؟£   306. Datura הרוטד 

 276. Cucumis د אושק   307. Daucus רזג 

 277. Cucumis קרי אושק   308. Delphinium
תינברד 

 vulgaris  309. Descuramia ה؛נרוקד 

Cucumis Melo .278 (ןופפלמ) ב,ד؟ אושק   310 Dianthus ןרפצ 

 279" Cucurbita (םיעולד 'ר) תעלד   311. Dicotyledones
םייגיספ-וד 

 maxima  312. Digera
הרגייד 

 280. Cucurbitaceae םייעולדה 'שמ   313. Dinebra הבנז 

 281 Cummum ןומכ   314. Dioscoraceae מייסומטה 'שמ 

 282. Cupressus (3שור5) רושאת   3!5.D10tis תינונבל 

 283 Cuscuta תושכ   316. Diplotaxis
םירוט 

 284 Cyclamen תפקר   317. Dipsaceae
םיינומלשה 'שמ 

 285. Cyclotaxis תינרוד   318. Dipsacus דרק 

 286 Cynanchum קנס   319. Dolichos  --

 287. Cynara סרנק   320 Dorycnium
םוטוליחא 

 288 Cynocramba םייתינשרטה 'שמ   321 Dryopteris
היכרש 

 ceae  322 Duranta ה^נרוד 

 289 Cynocrambe תיגשרט 

Cynodon 290 הן؛1ר^  תילבי   323. Ecbalium

Cynoglossum و21  בלכהךושל   324. Echinaria תיד1פק 

 292 Cynomoriaceae םיילפטה 'שמ   325. Echinops ןדופק 

Cynomorium ق291 
לפט   326. Echiochilon יאנכע-רכ 

 294 Cynosurus בלכה"בנז   327. Echium
יאנכע 

 293. Cyperaceae Eclipta 328 םייאמןה 'שמ  .ה؟פלקא 

 i. ءرارع תיברעה פ"ע (ןייע Schweinfurth, Arabische pflanzennamen، 98 ילבע).

/ןופפלמ אלו אושיק םשב הזה חמצה תא תונכל םינש ינפלמ ןושלה דעו תטלחהל עגונב ،2 

89 ימע ב"י ךרכ וננושל ،םייח-ןבו 20 'טע םיחמצ טוקליב ןייע 

התאר אל ז"כב ،תועטב ודוסי הז חמצל שורב הלמה שומיש יכ ،ןמזמ ררבתנש פ"עא ,3 

_-ל הרעה ןייעו /רתויב ץופנ ותויהמ ולטבל תורשפא הדעווה 
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H1manth0glos-448- תיעוצר 
 sum

H1ppocrep1s-449 סוסק-תסרפ 
45ه• Hippo- דרמש 

 mara thrum

H1rschfeld1a.451 תיתפל 
H01cus.452 ןד؟ 
H0!0steum.453 ןוכי5ס 
H0rdeum.454 הרועש 
Hussonia.455 תי?1קנא 
HyacmtheUa .456 תיגוטגיקי 
Hyac1nthus v.457 ןוטניקי 
Hydrocharis 458 \ ןומימ 
Hydrocharita 459- םייג1מימה ,שמ 

 ceae

Hydrocotyle .460 ה؟؟ילפם 
Hymenocarpus .أ 461  תינ؛לכ 

Hyoscyamus .ث 462  ןורכש 

Hyoseris .ت 463  ,תרמזה 

٠ Hypecoum .ة 464  תי؟?מ 

Hypericum .ت 465  ערפ 

 ١ 466 Hypochaeris
ا 

סירכופה 

 ١ 467 Iberis םיפג 

Ifioga ا 468  ١ תינטחמ 

 469. Imperata ןישמ 

 470. Indigofera ליג 

 471. Inula ןויט 

 472. Iphiona הבויפא 

 473. Ipomoea תיפופל 

 474، Iridaceae םייסודיאה 'ןקמ 

 475. Iris סוריא 

 476 Isatis סיטסיא 

 477. Ixiolyrion ؛ לילחכ 

 478. Jacaranda הןגר£ 

 479. Jasminum ןימס؛ 

 480.Juglandaceae
םייזוגאה ישמ 

 481.Juglans
זוגא 

 482 Juncaceae םייומסה ישמ 

 483.Juncus
רמס 

4أGomphocarpus .0 דומסמ 
4أGonocytisus .1 ן؟לצ 
4أGramineae 2 םיינגדק ישמ 
Grevdlea-413 האילורג 
Grewia •414 היורג 
Gundeha-415 תיבוכע 
4أGuttiferae 6 י םייערפה ,שמ 
4أGymnarrhena "7 תיגצומ 
4أة Gymnocarpus י לטרע 
4ثGymnogramme 9 תיפושח 
Gymn0spe1mae.420 תכדעמ-ת5 

ا ערזה-יפושח 

Gypsoph1Ja.421 תיג؟5ג 

Hagioseris .422 תיגסס 
Hah)geton.423 תינחלמ 
opephs_424 חלמיבן 
Ha!oph1Ja*425 ן1מ 
Halorrhagaceae 426 הלעה"ולא ישן 
Haioxyl6n،427 קרקד؛ 
HapIophyUum .428 תימגי؟ 
Hedera،429 סוםיץ 
43ه• Hedypnois תידפוזע 
Hedysarum.!43 תצגשמ 
Heieocharis .432 ינועצב 
Heleochloa .433 ןדנ"ר3 
Hehanthemum ،434 ןושמש 
Helianthus .435 תיגמח 
HelicophyHum .436 תיג؛לל 
Helichrysum 437 םיב3מה"םד 
Hehotropium 438 בךןלעה"ץקע 
Helmmthia .439 תינעלות 
44ه Helosciadium תספדכ 
Hemarthria 441 עורש؛ 
Hemiaria 442 מינכךד 
Herpesds'^44 הקשפ 
Hesprfis 444 ביר؟מ 
 ٠٥٢ 445 Heterocaryum
Hibiscus 446 סוקסבה 
 ٦٣'' 447 Hibiscus

 esculentus
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 484 Jumperus !רערע   518 Lens השדע 

 485 Jussiaea דדמ   519 Lentibularia םיידידאנה 'שמ 

 486 Justicia היציטסי   ceae

 520 Leontice תינטרע 

 487 Knautia זקטואנק   521 Leontodon יראךש 

 488 Kochia היכוק   522 Leopoldia תולצמ 

 489 Koeleria ןינג-ד   523 Lepidium םילחש 

 490 Koelpima ה^ניפלק   524 Leptadenia ןשע-הלעמ 

 525 Leptaleum תיניב 

 491.Lab1atae םיינתפשה 'שמ   526 Lepturus בנזקד 

 492. LachnophylJum ןוגוד   527 Leyssera הרזיל 

 493 Lactuca הסה 
 528 Ligustrum םורטסגיל 

 494 Lagenaria אל؛?   529 Lihaceae םיינשושה 'שמ 

 495 Lagoecia תיגצונ   530 Lihum ןשוש 

 496 Lagoseris ינובהצ   531 Limodorum קנש 

 497 Lagurus תבגראהיבגז   532 Linaceae םייתשפה 'שמ 

 498 Lallemantia תיגפיגמ   533 Linaria תןנתשפ 

 499 Lamarckia תרעשמ 
 534 Lindenbergia על-רג 

 500 Lamium תימזג 
 535 Linum התשפ 

 501 Lantana הנטנל 
 536 Lippia היפל 

 502 Lappa
הפל 

 537 Lissaea האיפל 

LappuJa هؤ5 
תיפל 

 538 Lithospermum תיניעל3 

 504 Lapsana
ن הגספל 

 539 LJoydia היךיול 

 505. Lasiopogon תיציצךב   540 Lobularia תינללמ 

 506 Lathyrus
חפט 

 541 Loeflingia הןגנלפל 

 507. Launea
האינול 

 542 LoJium ןיז 

 508 Lauraceae םיידעה 'ש؟ג   543 Lonicera הרעי 

Laurus ه59 
3 רע 

 544 Loranthaceae םייגונרהה 'שמ 

 510. Lavandula ןויבוז؟؟   545. Loranthus גונךה 

 511.Lavatera גועמ   546 Lotononis
תינוטול 

 512 Lawsoma
רפכ 

 547 Lotus
סוטול 

 513 Lecockia ה;קוקל   548 Luffa
הפול 

 514 Legummosae תוינטקה 'שמ   549 Lupmus םומךת 

 515 Leersia
ת؛ז"תב 

 550 Lycium דט؛ן 

 516 Lemna
םימה"תשדע 

 551 Lycopus באזה-ףכ 

 517 Lemnaceae םימה-תשךע 'שמ   552 Lygia ה؛גיל 

.שורב תיארקמה הלמה ךכלתנווכמ םידחא םירקוח תעדל .1 

.Sinapis arvensis 1520 ימע 'א ךרכ ،ףעל יפל והנהש ,סיאלכבש ןספל הו ןיא •2 

(ו"נ םיחספ) וניתורוקמב םג יוצמה ه .רנ םד םשה תא הזה חמצל החינה אל הדעווה •3 

ול אצמנ אל התע דעש ،Daphne חמצל ץוחנ אוה ןכש ،(12 ימע םיחמצ טוקליב םג ןייע) רעל ההזכ 

.ירבע ליבקמ 
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 553• Lysimachia היכ؟יסיל   589 Monocotyle םייגיספ"דח 

 554. Lythraceae םיירפכה ישמ   dones ِ

 555• Lythrum תינש  Monsonia ه"59  קהב 

 591. Moraceae םייתותה ישמ 

 556. Maerua האיחמ   592 Morettia היטדומ 

 557. Majorana בוזא   593 Mormga הןנרומ 
 558. Malabaila הדוגא   594 Moringaceae םייגנרומה ישמ 

 559. Malcolmia הימלוקלמ   595. Morus תות 

 560. Malva תימלת   596 Musaceae םידומה 'שמ 

 651. Malvaceae Muscari ،597 םייתימלחה ישמ  ןדכ 

 562. Malvella תימלח"תב   598. Myosotis ינירכז 

 563. Mandragora אדוד   599. Myriophyllum הלעה-ףלא 

 564 Maresia היסרמ   600 Myrtaceae ם יסדהה 'שמ 

 565. Marrubium ןויבר؟   601. Myrtus סדה 

 566 Marsiha היליסרמ 

 567 Matricaria גנובב   602 Najadaceae םיידינה ישמ 

 568 Matthiola רותנמ   603 Najas הדינ 

 569. Medicago תספסא   604 Narcissus סיקרנ 

Melia ه7 5  תכרדזא  Nardurus ه65  רודרנ 

 571. Mehaceae םייתכרדזאה ישמ   606 Nasturtiopsis ןויריגרג 

 572. Melica תישבד   607. Nasturtium ריגרג 

 573. Mehlotus !השבד  Neotmea ه68  האיניטואינ 

 574. Melissa ה؟למ   609 Nepeta תיפנ 

 575. Menisperma םיינורהסה ישמ   610 Nerium ףודרה 

 ceae  611 Nesha

 576 Mentha עגעג   V. Vogelia
 577 Mercuriahs תילוקרמ   612 Neurada רותפכ 

 578 Mericarpea םיתדרפ   613 Nicotiana קבט 

 579• Mesembryan להא   614 Nicotiana סג קבט 

 themum  rustica

 580 Michauxia היושימ 
 615 Nigella הצק 

 581. Micromeria הטוז   616 Nitraria חולמי 

 582، Micropus  617 Noea תיאונ 

 583. Milium ףרפר   618 Nonnea האינונ 

 584 Mmuartia תיללצ   619 Notobasis ןקרב 

 585. Molucella עיב?-רב   620 Notoceras ןרקוד 

 586. Momordica תיסועל   621 Notochlaena תיכומ 

 587 Mosheovia תיבוישמ 
 622 Nuphar

רפונ 

 588. Monerma ה؟ילג   623. Nyctagmaceae
םיינליל ישמ 

אכלט לילכ היל (20 ימע סיחמצ טוקלי) "ךלמה לילכ،, םשב שמתשהל הלכי אל הדעווה 1 

.Ceras ت "לילכ" םשב והובברעי אלש ידכ ,(בל זע תובותכ) 
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؟Paeonia .58 ןומדא 
Paliurus '659 רימש- 
PaHenis 660 תייןומ 

Palmae 661 םיילקדה ישמ 
Pancratium 662 ת؟צ3ח 

Pander1a.663 תימורק 
Pamcum 664 ןחד 
Papaver 665 גדמ 
Papaveraceae 666 םייגדפה 'שמ 
Pappophorum 667 ן^יצ 
Paracaryum 668 לליה 
Parietana 669 תילתכ 
67ه Parkmsonia הינוסנקרפ 
Paronychia 671 תומלא 

(תומלא תוכימסב) 

Paspalum .672 ןיילפספ 
Pass1fJ0ra،673 תינועש 
Passifloraceae .674 םייתינועשה ישמ 
Pedahaceae 675 םיימשמשה ישמ 
Peganum 676 רבש 
Pennisetum 677 הצונפיז 
Pentatropis 678 שמחמ 
Pephs 679 לולבב 
Periploca 680 ביבלח 
Petrosehnum 681 ןונילסודטפ 
Peucedanum 682 תבשיחא 
Phagnalon 683 תינרמצ 
Phaiaris 684 תירופח 
p haseolus .685 תיעועש 
PhiHyrea 686 תיז"רב 
Phleum 687 ןטיא 
Phromis 688 תיבהלש 
Phoenix 689 ؟קל 
Phoenix .690 ך 

 dactyhfera

 T, 69 'ר!.Phragm1tes

Nymphaea.624 האיפמג؛ 
Nymphaeaceae 625 םיירפוגה ישמ 

Ochradenus 626 ןת§כך 
Ochtodium 627 ןךסוטח 
Oenanthe،628 תיביי 

Oen0thera.629 הלילה-רנ 
Oenotheraceae .630 ה?ילה"רנ ישמ 
OIdenland1a،631 הידבלנדלוא 
C)lea.632 תיז 
Oleaceae •633 םייתיזח ישמ 
Ohgomeris 634 תינופכר 
Onobrychis .635 תלברכ 
Ononis 636 קרבש 
Onopordon 637 ןחוח 
Onosma،638 ןקמס 
Ophioglossa .639- העפאהךושל ישמ 

Ophioglossum 640 העפאהךושל 
641.0phrys תינןובד 
642.0punt1a רבצ 
Orchidaceae .643 !םייבלחסה ישמ 
Orchis 644 !בלחס 
Onganum-645 תיבוזא 
Orlaya 646 רזגיחא 
Ormenis 647 תינוחק 
648.0rn1thogalum בלחה"ץנ 
Ornithopus 649 ףועה"ףכ 
65ه Orobanchaceae םייתקלעה ישמ 
Orobanche 651 תקלע 
Orobus 652 חפט-ןב 
Oryzopsis 653 أآآلإلت 
654.0syr1s ן؟בש 
Ot0steg1a.655 הנדא 
Oxahdaceae .656 םייציעמחס 'שמ 
657.0xahs ץיצמזז 

A، Barthelemy, ןכו ،637 ךרכ ,ונולמב יזוד ןייעו مرعث رص; םוקמב سلاءءم תיברעב 1 
 1935 ,DictionnaireArabe — Fran^ais. ונווכתה הארנה יפכ הצופנ תועט אוה בלחיק ביתכה

.ומע ףדרנ סש אוהש ،"בלכ יכשא" וב תמרל 



ועיה ،ידומלתה רע אלא יארקמה ןרואה ןיא (120 ימע 'ב ךדכ) ףעל יפל םגמאו 1 

 Laurus וליאו Pinus תוגשל תורשפא האצמ אל ،הז יוהיז הל הארנ יכ ףא הדעווה ןמשה ץע אוה

Laurus^ 0ג ירבע טש שי רבכש דוחייב חוורה גהענה ןמ 

יכרעה םשה תא הלביק הדעווה 3 30 ימע םש הטרופגייווש 'حور תיברעב .2 
*וזה חמצה אוה סילכ ףעל תעדל יכ ףא ,טיגש תורשע הז תיעוצקמה תורפסב חרואתגש 
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 756 Quercus ןולא   793• Ruscus תינובצע 

794• ذ  םגיפ 

 757 Rafflesiaceae Rutaceae 795 םייסלפרה ،שמ  םיימגיפה ،שמ 

Ranunculaceae ة75  םייתירוגה ،שמ 

 759. Ranunculus תירונ  Saccharum ه79  רכס-הנק 

 760. Raphanus ןונצ   797• Sagina הניגס 

 761 Rapistrum ןוקובקג   798 Sahcaceae םייתברעה ،שמ 

 762 Reaumuria לילשא   799 Salicorma ןקרפ 

 763. Reboudia חלשךב   800 Salix  ٠٦٢١٢

 764. Reichardia דירמת   801.Salsola תיחלמ 

 765. Reseda הפכר   802. Salvadora הרודולס 

 766 Resedaceae םייתפכרה ،שמ   803 Salvadoraceae םיירודולסה שמ 

 767. Retama םת؛ו   804. Salvia הןרמ 

 768. Rhagadiolus ןבכוכ   805. Sambucus קובמס 

 769. Rhamnaceae םיירחשאה 'שמ   806. Samolus הדירע 

Rhamnus ه77  רחשא   807. Santalaceae םיילטנסה 'שמ 

 77i.Rhap0nt1cum ןפקרק   808 Saponaria 2תירוב 

 772 Rheum ספר   809 Satureja הרתצ 

 773.Rh1z0cephalus אניטק   810 Savignya .ד;ניבס 

 774. Rhus גוא   811.Sax1fraga רוצעקב 

 775. Rhynchosia טטרס   812 Saxifragaceae םיירוצעקבה ،שמ 

 776 Ricmus ןויקיק   813. Scabiosa תיגת 

 777. Ricotia תילמרכ   814. Scaligeria הקגילקס 

 778. Ridolfia תירינ   815 Scandicium תיקרסמ 

 779 Robbairea האיריבור   816 Scandix קרסמ 

 780 Robinia ה؛ניבור   817 Schanginia ןוירט 

 781. Rocheha הילשור   818. Schimpera
תימטרח 

 782. Roemeria גורגרפ   819 Schmus ןולפ פ 

 783 Romulea האילומור   820 Schinus MoIIe תוכב ןולפלפ 

 784. Roripa הפרור   821 Schismus עיסש 

 785 Rosa דרו   822 Schoenus אמגיחא 

 786 Rosaceae םיידרוה ،שמ   823 Scilla בצח-ק 

 787. Rosmarinus ףירמסור   824 Scirpus ןומגא 

 788 Rubia האופ   825 Sclerocaryopsis
החוחצ 

 789 Rubiaceae םייתאופה ،שמ   826 Sclerocephalus
הלג-בר 

 790. Rubus לטפ   827 Sclerochloa ןשק; 

 791.Rumex העמח 
 828 Scleropoa ןסיס 

 792. Ruppia ה؛פרן   829 Scolopendrium
3תיזירג 

רכזנה םעטה ןמ (20 'טע םיחמצ טוקלי) "רהה לילכ. ןמ יזעולה םשה תא הפידעמ הדעווה 1 

.؟73-ל הרעהכ 

םיזירגה דהב האצמיה םוקמ ש"ע .3 .3 הטמשה 123 ימע האר .2 



 121 לארשי ץרא יחמצ תומש 

Scolymus ؤه8  ח1ח   861 Solatium המדא ןתפת 

 831.Sc0rpiurus בןקעה-בנז   tuberosum

 832- Scorzonera ןינפדרה   862 Solenostemma ל؛רח 

 833. Scrophularia תינעל   863. Sonchus דורמ 

 834 Scrophularia א םייתינעלה 'שמ   864 Sophora הרופוס 

 ceae  865 Sorbus ררזח 

 835. Scutellaria תידורעק   866. Sorghum הרוד 

 836 Sebestena ףרע   867 sparganiaceae םייחודכה 'שמ 

 837 Sebestenaceae םיינגפגה 'שמ   868 sparganium ןרודכ 

 838 Securigera תימדרק   869 Spartium םןוליחא 

 839 Sedum תירוצ   870. Specularia הירלקפסא 

 840 Senecio ןויבס   87i.spergu!a הלוגרפסא 

 841 Serapias ןתפש   872. spergularia היר؟וגרפסא 

 842 Seriola םסח   873 Spermatophyta ערזה ילעב תכרעמ 

 843. Serratula תרדרד   874. Sphaenopus ןלתל 

 844. Sesamum םשמש   875. Sporobolus לוחדמ 

 845،Setaria ןפיז   876. Stachys לבשא 

 846 Sherardia הידררש   877 Statice דעדע 

 847. Sideritis ןולזרנ   878 Stellaria תיבכוכ 

 848 SJene תינרפצ   879 Sterculiaceae םיילוקרטסה 'שמ 

 849 Silybum ןלידג   880. Sternbergia תינומלח 

 830 Simarubaceae םייבר^יסה 'שמ   881 Stigmatella תיקולצ 

 85i.S1napis לדרח   882 Stipa לאינעלמ 

 852. Sison ןוסיס   883 Styloclitie
דמג 

 853. Sisymbrium 1הךדרת   884 Styracaceae םיינבלה 'שמ 

 854. Smilax תיסוסיק   885 Styrax
הנבל 

 853. Smyrniopsis דדנ   886 Suaeda 2םכא 

 856 Smyrnium תירומ 
 887 Symphytum ة (הדק) ןוטיפנס 

 857 Solanaceae םיינלוסה 'שמ 
 888 Synelcoscia םינרק"לד 

 858. Solatium םונלוס   dium

 859. Solatium ءأووداء 

 Lycopersicum
ליצח 

 889 Tamaricaceae
םיילשאה 'שמ 

 860 Solatium  890 Tamarix
לשא 

 Melongena  891 Tamus
סומט 

•ىر دو" היברעבו ،150 ימע (3 הרעה ןייע) אפורה לצא תאצמנו ،תירוסב הדוקינ ךכ .1 

.ירבעה םשה ןאכמו !רוחש ושוריפש هيروس موس תיברע ןושלמ חוקל יעדמה םשה 2 

'ה תרבחמ ןושלה דעו תונורכז ןייע) הנש םיעבראכ הז תיעוצקמה תורפסב שמשמ היוק םשה 3 

וניא תירוסב הז םש לש ומצע לכ םלוא .םיירוסה םינולמב תאצמנה "איוק הלמה דוסי לע (37 ימע 

תא הדעווה עיצמ ךכיפל (298 'טע 'א ךרכ ףעל ןייע) הנוק םורגל ילוא שיו ،קפס לכ לעמ הלענ 

'םורפל Asaf Judaeusa אבומו אפורה ףסא לצא תירבעה ותרוצב אצמנ אוהש יפכ ،יעדמה םשה 

 Ludwig Venetianer (1917 טשפדובב םינברל ד"מהיב לש ח"וד) (ןוטיפיניס ביתכה םש) 101 ימע
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 892 Taraxacum

 893 Tepomaria

 894• Telephium
 895 Telmissa

 896 Tephrosia
 897، Tetradiclis

 898. Tetragonia

 899 Tetragonolobus

Tetrapogon ه90 
 901. Teucrium

 902. Thesium

 903.Thlaspi
 904. Thtincia

 905. Thuja

 906. Thuspeinantha

 907. Thymbra

 908. Thymelaea 1943 ןנתמ. Vaccaria 4 תינובס

ןגש   929. Tuberaria תינושמש 

תימוקט  Tuhpa ه93  ימעבצ 

ןויפלט  Tunica ث 93  קולח 
תירורעז   932 Turgenia הינגרט 

היסורפט   933.Typha ףוס 
עברא-יבא   934. Typhaceae םייפוסה 'שמ 

העובר 

תופנכ עבךא   935 Ulmaceap םיישימה 'שמ 

יגועברא   936 Umbelhferae םייככוסה 'שמ 

הרעג   937. Umbilicus תירובט 

ل הקולח   938 Urgmea בצח 

םינפח   939 Urospermum ב^זא 
המתכ   940 Urtica דפרס 

היות   941 Urticaceae םיידפרס"כ 'שמ 
הריעז   942. Utricularia דידאנ 

תינרתצ 

Vaillantia 944 תיוגח 
Valeriana.945 הןירלו 
Valerianaceae 946 םיינירלו 
Valerianella 947 תיערלו 
Ualhsneria 948 היףנסילו 
Varthemia 949 הלתכ 
Velez1a.950 היזלו 
95i.Verbascum ןיצוב 
Verbena 952 הנברו 
Verbenaceae 953 םיינברוה 'שמ 
Veronica 954 הקינורכ 
Viburnum 955 ןרומ 
V!c1a.956 י היקב 
V1c1aErv1ha.957 הנישרכ 
Vicia Faba .958 לופ 
V1gna.959 ה؛בול 
Vigna sinensis 960 תירצמ היבול 
V1nca.961 הקנו 
Viola 962 לגס 

םייננתמה 'שמ Thymelaeaceae ه99 
תינרוק Thymus أه9 
 9U.T111aceae _תילטה'שמ
האילט Tillaea آ92 
הטיק Tolpis ث93 
 914.T0rdyhum תינומכרד
 915.Tor111s ריזג
סנש Torularia أ96 
 917 Traganum םיזיז
שיתהךקז Tragopogon .وأ8 
 ^19.Tnanthema ישלש
בטק Tribulus و20 
 )21.Tr1ch0desma הרורמצ
ןח^"ןב Tricholaena ث22 
 )23. Trifohum ןתלת
 )24. Trigonella •؟תינרגרג
 )25 Tripteris תופנכ שלש
 >26.Tr1setum ןושלש
 >27 Triticum הטח
 >28.Tr1xago קולע

،اقوااح ת^רעב ביתכה .1 
.תועטב ורוקמ הז ץעל הזרת הלמב שומישה .2 

ירבעה םשה לש ושוריפ י"ע [א"ע חב ןיבוריע לשמל ןייע] דומלתב רבכ ןתינ הז יוהיז .ة 

,יקוקדנה ימראה טשב [07 ימע AramaischePflanzennamen ؟על ןייע ,תשבושמ תויגדגדג הסריגה] 

.3 הטמשה 122 ימע 'ר ٠٠ 



 123 לארשי ץרא יחמצ חומש 

 963 Viola tricolor ןיגוג שלש לגס   975 Xanthium דיכל 

רמתו ןונמא   976 Xeranthemum שוש5י 

 964• Violaceae םיילגסה ,שמ 

 965. Viscam תק؟ח   977• Zannichellia תיטוח 

 966 Vitaceae םיינפגה /שמ  Zea و97  םרית 

 967. Vitex טהדבא-חיש   979. Zilla ןולס 
 968.V1tis ןפג   980 Zizyphora תיבובא 

 969 Vogelia ןותשר   981.Z1zyphus ףזיש 

 970. Vulpia נבל؟ש   982. Zostera חיכודש 

 983.Z0zim1a הימיזוז 

 971 Warburgina ה^יגרברו   984 ZygophylJa םיינגוזה ،שמ 

 972 Washingtonia הינוטגנשו   ceae

 973.W1than1a זוינתיו   985. Zygophyllum أأ؟أ 
 974 Wolffia תירתדכ 

הדוצה םלוא ،(ו"יו אלמ גורתא דיחי) םיגורתא יובירה תא דקנל טיגהונ .1 

ج ر יו וא ُح,رت תיברעכ ,םיגרתא ןאכ אבומב איה קודקדה תניחבמ תקיודמה 
ילבבה דוקינב .אגנורתא ,אגנודת תודוצה םג תוחיכש תימראבו ،השוגד לימיגב 

דיחיבש דועב ,ש"ירה דחא ץוביקה ןמיטב (דימ א"פ תורשעמ)ןיגורתא ונאצמ 

אמדאפ ייכבו ןמפואק ייכב .(128 ימע תרופל םימכח ןושל،,ןייע) םלוחה ןמיס אב 
.ןאב רקיע הזו ,השוגד ל"מיגה לבא ,םלוח שיידה דחא םנמא אב 

יבתכמ שרופמ אצוי תינותס דוקינה ךא ,תינותס דקנל ץראב לבוקמ .2 
םג שי ךכ לעו .138 ימע םש ،ילבבה דוקינב אוה ןכו ,1 הרעהב םידגונה דיה 

.(ןולי רמ הילע ריעה) תונוש תודעב הייח הרוסמ 

קלחנשמ םלוא .(943 'סמ ןייע) תינובס םשב הז חמצ ארקנ התע דע .3 
אקווד םיאתמ ,עוצקמה ילעב יפב רוגשהו ץופנה ,תינובס םשהו םינשל הזה גוסה 

.תירוב ףדרנה םשה תא הדעווה העיצמ ,Vaccaria הנוכמה קלחה ותואל 

תיברעב) لألو השדיח איהו (VuJpes=) לעוש ןמ ףסונ םש רוזגל הדעוול היה השק .1 

.(בל בכ ב"מש) םיבלעש םשה תא הוושהו /(לעוש=_ 



ידבע חתפמ 

המישרב ךרעה לש ירודיסה ומוקמ הא םינייצמ םירפסמה 

147 ,146 ץיצוב 104 םותסא ا 119 ףוליזוא 25 הריאא 
128 היכרי:، 101 רתסא ! 869 םתדיחא י 19 רגבא 

152 תיבורוב 705 הגופא ,ןופא י 682 תבשיחא 1 980 תיבוכא 
808 תירוב 472 הנויפא إ 550 דטא إ 2 ןוליטובא 

593 תינונטב 360 תינורפא 1 687 ןסיא 1 227 226 חיטבא 
525 תיניב 402 תירורפא أ 23 התנליא I 897 עברא יבא 
88 ןסבלב 741א קסרפא i 476 סיטסיא ا 349 תיביבא 

111 הטולב 170 עובצא 475 474 סוריא 424 חלמיבא 
11 תינטולב 328 הטפלקא י 9 האילכא 356 ןוירוטפבא 
127 האימולכ 76 םיברא ا 886 םכא 355 סוטפלקבא 

447 הימב 899 תופנב עברא 298 ףסכא י 747 הרבא 
369 רפא ןב 900 ינועברא 331 יניסבלא ؛ 345 םיישדבא 

922 ןחד-ןב I 189 זרא 29 היסרבלא j 481 480 זוגא 
15 הטח ןב 353 ןומיסירא I 704 ,54 הלא I 558 הרוגא 

38 יולא י 824 ןומגא 
756 362 ןולא 703 ירוס סגא 

259 תילא 701 [יתוברת] סגא 
30 הלמכלא 21 המטסורגא 

671 תומלא 20 ןוריפורגא 
42 ןוסלא י 658 ןומדא 

655 הנדא 

8 ,7 רדא 

579 להא 

599,426 הלע.ד*ףלא 

34 .דנקלא 
46 האוברבמא 

47 היסורבמא 1 היניסנורהא 

333 ךימא 774 גוא 
49 התימא 631 הידנלתלוא 

963 רמתי ןונמא 350 הרוא 

722 ,721 תיבכרא 

80 ןוינוגיכרא 

699 698 ןרא 
87 תיבנרא 

208 ןינרא 
81 הירתא 

823 בצח ןב 

755 תיצרח-ק 
337 שרח-ןב 

652 חבט ןב 

91 חלמ ןב 

53 בלחס ןב 

505 תיציצ-ןב ן 876 לבשא 
763 חלש-ןב 771 ,770 רחשא 

332 הדועש ןב ؛ 231 תילכשא 
112 ,דיסב 1 890 889 לשא 

873 ערזה ילעב 762 לילשא 
36 הנגה-לצב , 235 גרתא 

 I 354 היצלצב

40 ןצב ו 238 ןשאב , 48 היימא 571 570 תכרדזא 
432 ינועצב ן 567 גנובב 62 יקסורדנא 557 בוזא 
71 האילונא . 510 ןויבוזא 761 ןוקובקב ؛ 121 היניטשרבב 

123 םיינונגב 455 תילוקנא י 645 תיבוזא 
590 קהב י 100 ןוינלפסא I 939 בנזא 

129 הריסאוב I 569 תספסא 185 ידגה ןזא 
214 ןנזא 

741 תינןקא 
646 רזגיחא 

822 אמגיחא 

320 םוטוליחא 

956 ,ריקב 

812 811 רוצעקב 
585 עיבג רב 

686 תיז רב 134 האילונגוב I 870 הירלקפסא 

ت;ق؛ث 
140 תימורב 190 תיניצוב 

113 היניהוב إ 95 גרפסא 
143 הינופוב י 871 הלוגרפסא 

872 הירלוגרפסא 

94 םייפלקסא 
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906 הריעז  442 תינכרד  740 ןכרבד  954 הקינורכ 
895 תירורעז  641 תינרובד  282 שודב 

105 רירעז  446 סוקסבה 
389 הקבד  847 ןולזרב 

110 םוקז 
51 הגה 

6 ,6 סדה 
965 ןוקבד  135 ןוטיכיכרב 

599 בסה ןקז  573 השבד  141 הרנרב 

918 שיתה ןקז 
228 רדה 

668 לליה 
ו 572 תישבד  619 ןקרב 

65 ןנקז  I 412 םיינגד  515 זדא-תב 
ן 489 ןינגד 466 סיוכופה  50 לוח-תב 

221 שובח  ؛ 492 ןוגוד 610 ,75 ףודרה ٍ  562 תימלח-תב 

852 ןינפדרה 250 ,249 לבלבח  ؛ 563 ٩٦٨  300 תילבי-תב 

662 תלצבח  545 544 ,גותה 
204 תיגנוד 

944 תיוגח 
975 דינתף 

311 םייגיספ-וד  383 תינועיבג 

194 ןקבא--דח  950 דיזלו  18 תירפוד  421 תינסבג 

589 םייגיספ"דח  948 דירנסילו  620 ןרקוד  164 תינושבג 

28 הפש דח  ر 866 הרוד 946 945 דנירלו  254 דג 

850 סוח  ا 322 הטנרוד 947 תיגירלו  849 ןלידג 

657 ןחוח  961 דהנו 

971 דניגרברו 

285 תינרוד  394 הינידוג 

977 תיטוח  120 ןשוד  915 ריזג 

14 תיפוח 
955 952 דנברו  664 ןחד  307 רזג 

465 תרזרזח 
786 785 דרו  306 הלוטד  187 רוזרזג 

865 ררזח 
972 דינוטגנשו  312 הלגיד  588 המילג 

927 הטח 
 T ו

404 ,403 תינלג 710 ,709 בלד 

627 ןרטוטח  588 תיבהז  280 םייעולד  538 תיניעלג 

41 תימטח  985 ,984 ן?וז  279 תעלד  296 ,295 אמג 

540 ףליח  983 הימיזוז  142 שחנה תעלד  883 דמג 

27 ,26 דעיח  581 הטוז  888 םינרק לד  408 םייטנג 

680 ביבלח  542 ןוז  437 םיבכמהיטד  409 םיינ؟נג 
154 הניבלה  917 םיזיז  13 תימומד  248 ןולמג 

؛58 ,557 בולבלה  845 ןפיז  301 הימד  901 הדעג 

951 קולח  131 םיינפיז  303 ןוסמד  107 ףופג 

9ه2 הקולח  677 הצונפיז  205 הנדנד  467 םיפג 

880 תינומלח  633 ,652 תיז  304 הינותנד  968 ,966 ןפג 
561 ,560 תימלח  598 יגירכז  305 הנפד  837 ,253 ןנפג 

455 תינמח  237 תלזלז  309 הינרוקד  607 ריגרג 

791 העמח  114 חימוזמז  526 בנזקד  606 ןויריגדג 
219 הצמח  497 תבנראה בנז  689 ,661 לקד  924 תינרגרג 

657 ,656 ץיצמס  294 בלכה בנז  308 תינבדד  390 םולוידל؛ 
115 תיננח  831 בלקעה בנז  274 תידרד  414 ,דיורג 

286 קנח  39 לעושה בנז  192 רדרד  413 האילודג 

495 הסח  313 הבנז  843 תדדרד  829 תיזירג 

422 תינסח  139 תיעוזעז  914 תינומכלו  398 ,397 ןוינלג 
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842 ס؟ח 
97 תינספסח 

96 תספסח 

290 תילבי 

976 שושבי 

51 תולוח-דידי 

224 קונחי 58ףרסח 

419 תיפושח 

250 שחשח 

937 ,263 תירובט 

628 תיניי ן 684 תירופה 
168 טוקלי 903 םינפה 
425 ןומי 391 תינפה 

616 חילמי 938 בצח 
735 טובני 860 ליצח 

486 היציטסי 862 לגרה 

479 ןימסי 851 לדרח 
543,167,דרעי 200 בידח 

52 קורפי 352 הניבחדק 

457 ןוטנקי 775 םטרח 
130 ןתלבדכ 1 456 תינוטנקי 818 תימטרח 

137 בודכ י 478 ,דדנרקי 122 םירירח 
138 תיבורכ ؛ 827 ןשקי 365 תישמרח 
144 היורכ 1 44 43 זוברי إ 218 תיצרח 
175 ךירכ ا 323 הקורי I 106 ףשרח 

269 םוכרכ 441 עודשי ا 420 ערזה יפושח 
777 תילמרכ י 874 ןרתי 
392 ןתסרכ ؛ 

72 ספרכ ؛ 868 ,867 ןרודב 

746 ןפנכ 
254 רב؟כ 
181 היסכ 

82 ף5פסכ 

213 זואה ףכ 
551 באזה ףכ 

16 לותחה ףכ 
640 ףועה ףכ 

33,32 עדרפצה ףכ 
178 תיפכ 

554 ,512 רפכ 

612 ,604 רותפכ 

262 הברכ 

635 תלבדכ 

440 תספדכ 1 597 ןדכ 
37 השרכ 974 תירורדכ ر 613 קבט 

957 הנישרכ i 102 בכוכ 614 סג קבט 
283 תושכ 878 תיבכוכ 158,157 תינעבוט 

949 הלתכ 768 ן؟כוכ 316 םירוט 
669 תילתכ ! 216 הלרדגוכ 471 ןויט 
904 המתכ , 255 תינסוכ 912 האילט 
582 ןנתכ 1 477 לילחכ 911 םייתילט 

539 הידיול 

5و7 האינול 

92 ,77 ףול 
548 הפול 

83 תיפול 

708 ,77 ךחל 

385 תימטל 
552 היגיל 

528 םורטסגיל 

527 הרזיל 

623 םיינליל 

ץומח ןומיל 
234 ץומח- 

233 קותמ ןומיל 
553 היכמיסיל 

975 דיכל 

436 תיגילל 

510 הנטנל 

537 האיסל 

70 יראה על 

586 תיסועל 
90 הנעל 

502 הפל 

473 תיפופל 

536 היפל 

504 תיפל 

541 היגנלפל 

503 הנספל 

451 תיתפל 

513 היקוקל  256 ןורתכ ا 211 האילוניכ י 894 ןויפלט 
640 639העפא,ד ןושל 1 , 215 הרולכ ا 891 314 סומט 

291 בלכה-ןושל ا 17 דבל I 203 םישרקה לילכ I 506 חפט 
60 דפה ןושל I 407 תינד؟،ל י 461 תינילכ إ 293 292 לפט 
271 תישישל 319 בלבל 367 ךלכ 1 896 היסורפמ 

405 ןנשל 315 תינונבל 368 ךלכלכ 893 תימוקמ 
885 884 הנבל 152 התנמלכ I 932 הינגרט 

464 תיל؛מ 959 היבול 64 תינלכ ا 817 ןוידט 
156 תינונגמ 960 תירצמ היבול י 281 ןומכ 289 ,288 תינשרט 
341 תירבדמ 546 תינוטול I 697 ןונמכ 

485 דדמ 547 סוטול I 243 הפנכ 679 לולבי 
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86 85 לולפס  172 תיצוצענ  124 םיתלצמ  875 לוחדמ 

460 הלילפס  609 תיפנ  548 הדיסחה דוקמ  596 םייזי1מ 

814 הירגילקס  648 בלחה ץנ  720 ,519 בלח הברמ  221 תיכומ 

941,940 דפרס  650 ,629 הלילה רנ  565 ןויברמ  660 תיצומ 

242 תינותס  605 דודרנ  56 תינגרמ  417 תינצומ 

604 ,45 סיקרנ  556 האורמ  592 היטרומ 

725 ןקדבע  655 ןרשנ  804 התמ  856 תירוט 

9? הנקבע  865 רוד؟  955 ןרומ 
859 הינבגע  945 תינובס  245 םיבכרמ  594 ,595 ה?נרומ 

66 ןנגע  840 ןויבס  564 היסרמ  246 םיינטחמ 

452 ןדע  810 היניב؟  566 היליסדמ  468 תינטחמ 

877 דעדע  797 הניגס  577 תילוקדמ  678 ש؟חמ 
518 השדע  964 962 לגס  696 תיררט  554 תאחמ 

517,516 םימה תשדע  965 ינוג שלש לבס  578 תיבוישמ  582 הלימ 

264 דדזע  575 ,241 ןורהס  955 םיישמ  459 ,458 ןומימ 
264 דרזע  956 םייכבוס  469 ןישמ  191 שימ 

275 תיניטע  858 ,857 םינלוס  759 שמשמ  580 היושימ 

98 ינותיע  954 ,955 ףוס  451 תצנשמ  256 דבכמ 

99 תיריע  864 הרופוס  499 תרעשמ  108 חולמ 

415 תיבוכע  644 ,645 בלחס  570 םיפקשמ  252 היכולמ 

527 יאנכע  195 ןבלחס  909 ,908 ןנתמ  801 תיחלמ 

928 קולע  879 םיילוקרטס  425 תיגחלמ 

576 בעילע  69 תיגיס  519 ,942 דידאנ  540 תינללמ 

559 קולקלע  850 םייברמיס  855 דדנ  574 הסלמ 

651 650 תקלע  852 ןוסיס  750 729 תינורהנ  882 לאינעלמ 

220 שלע  502 םסיס  617 תיאונ  84 ןנעלמ 
712 ,711 תירפע  828 ןסיס  618 האינונ  278 ןופפלמ 

795 תינובצע  714 תינסיס  625 622 רפונ  559 הימלוקלמ 

550 ,529 ןמשה-ץע  400 ןפיס  749 ץיצונ  252 ןירדנמ 

458 ברקעה ץקע  751 הריס  495 תינצונ  498 תינפינמ 

5 ץוצקע  455 ןוביבס  759 ,758 תירונ  558 דותנמ 

156 דצקע  801 ,802 הרודולס  199 תינרונ  125 םירוסמ 

509 ,508 רע  979 ןולס  500 תימזנ  410 רומסמ 

800 798 ה؛ןרע  24 הלסלס  22 תילתנ  816 קרסמ 
596 ,195 !ברע  74 בלכה םס  608 האיניטואינ  815 תיקרסמ 

520 ,116 תינכדע  212 ,117 קלס  605,602 הדינ  511 גועמ 
556 הברברע  805 קובמס  470 לינ  524 ן؟1؟ הלעמ 

418 לטרע  658 ןקמס  744 תימינ  444 בירעמ 

806 הדירע  485 ,482 רמס  266 תינסינ  695 קירפמ 
545 דירע  807 םיילטנס  778 תיריג  715 ץיצ؟ 
484 רערע  887 ןוטיפנס  624 האיפמינ  522 תולצמ 

856 ،ן-ןע  184 הפס  576 ע؛ענ  275 םיבילצמ 
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265 הבטרק 887 היוק 449 םוסה תסרפ 267 ררע 

179 םטרק 488 היכוק ؛ 465 ,416 ערפ ر و86 ןנשע 
217 לעי ןרק 261 .דיניסוק 750 תישוערפ 198 תינגשע 
197 תינונרק 6 4 ץיצוק 151 םיקרפ 

202 201 ןנרק 222 ןצוק י 799 ןקרפ 365 הינוגפ 
176 הסרק 910 תינרוק 670 הינוסנקדפ 789 788 האיפ 
240 ף؟רק 706 חוזק י 427 קרקרפ 384 הנריאופ 
771 ןפקרק 55 הניוחק I 443 הטשפ 753 תינאופ 
244 שקרק 67 ןוחק I 535 ,532 התשפ 958 לופ 

268 ןומתרק 647 תינוחק 533 תינתשפ I 378 האילקסרופ 
276 אושק 920 בטק j 159 רבדמה-תליתפ I 790 לטפ 

277 קרי אושק 773 אניטק ؛ 1 681 ןונילסורטפ 
278 בהצ אושק 79 בלטק I 716 ןולאצ 1 795 ,794 םגיפ 

68 חשק 514 תוינטק I 930 ינועבצ ا 428 תימגיפ 
186 ןוידופטק 642 ,149 רבצ ؛ 695 694 הקלוטיפ 

722 ךרב-בר 913 הטיק I 299 תרבצ I 374 ןוגליפ 
826 הלג-בר 429 ,78 סוסיק 496 ינובהצ I 371 סוקיפ 

702 ,700 סוריפ 

706 סותנרותיפ 

251 תיגלפ 

754 רוד-בר 854 תיסוסיק 839 תירוצ 
10 ץומ בר 177 תיניקיק 825 החוחצ 

718 ירפ בר 346 תציק I 57 ןנחי؟ 
724,723 לגד בר 776 ןויקיק 667 ןציצ 713 הירמולפ 

898 העובר 490 היניפלק ا 272 תיבלצ i 819ןולפלפ 
772 סבר 161 הנילמק I 881 תיקולצ ا 820 תוכב ןולפלפ 

778 ,727 הלגד 487 היטואנק 584 תיללצ . 169 תלפלפ 
145 רושה-עלצ I 206 המפ 

411 ןעלצ י 672 ןולפספ 
166 165 ףלצ ا 163 162 תינומעפ 

227 העוקפ 

364 היקסבורוטקפ 
666 ,665 גרפ 

342 ר؟צ 
921 הרודמ؟ 

683 תינרמצ 

780 היניבור 691 הנק 
779 האירבור 796 רבס הנק 
783 האילומור 344 רמצ הנק 
787 ןירמסור 287 סרנק 
784 הפדור 183 ,182 הניראוסק 
247 שור 150 היניפלסק 

781 הילשור 835 תירורעק 
126 ןסיר 324 תידופק 

760 ןונצ 401 הגרפ 
361 הנינצ 782 גורגרפ 

766 ,765 הפכר 225 ןדופק ! 726 הפצפ؟ 578 םיתדרפ 
634 תינופכר 615 הצק أ 310 ,180 ןרפצ י 736 םייאטורפ 

,738 ,737 סונורפ 

 739, 740

717 תינירפ 

732 סוגנרפ 

626 ןתפכר 494 ארק I 153 לותחה ינדפ؟ 
752 ,751 ןומד 318 דרק ا 848 תינדפצ 

297 תינומר 174 הדרק 809 הרתצ 
792 היפר 171 ןימדדק 907 תינרת؟ 

757 םייסלפר , 838 תימדרק إ 381 380 הינקנרפ 
583 ףדפד 173 תינדרק 160 הנבל הדק ! 387 הירקנרפ 

366 היטסדפ 

733 ןויסרפ 

448 תיעוצד 270 הירלוטודק י 105 רדק 
734 ,284 תפקר 663 תימורק I 260 ה؟וטוק 
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188 ןשש  825 עיסש  967 םהרבא חיש  969 ןותשר 
347 קסש  462 ןורכש  767 םתד 

372 הנאת  674 ,673 תינועש  61 תיחולש  395 המתר 

282 רושאת  685 תיעועש  688 תיבהלש 

813 תיגת  454 הרועש  692 ןפוחלש  339 ,338 טבטכש 
853 הרדות  970 בלעש  351 חלש  155 טוטבש 

75 תינרדוח  148 ןומעש  743 חלחלש  654 ןטבש 
905 היות 

2؟7 דודעש  317 196 ןומלש  109 לעוש תלבש 

459 תינעלות  12 תימלוש תורעש  925 תופנכ שלש  676 רבש 

595 ,591 תות  89 הרידפש  926 ןושלש  636 קרבש 
379 ,דדש-תות  841 ןתפש  919 ישלש  65 תבש 

978 סרית  491 םיינתפש  659 רימש  118 םיירדש 

923 ןתלת  738 דקש  377 רמש  35 םוש 

690 רמת  373 המקש  450 דדמש  430 תירפוש 

764 דירמת  335 ןטיברש  434 ןושמש ز  406 שוש 

702 חופת  209יהינידרש  929 תינושמש  530 529 ןשוש 
1 ה؟דא חופת  982 תיכורש  844 675 םשמש  59 וחירי תנשוש 

229 בהז-חופת  258 תינכתש  521 ירא-ןש  741 ףיזש 
239 תינסידת  748 ,375 ךרש  4ع5 ןינש  742 בדה ףיזש 

549 סומרת  321 היכדש  555 תינש  257 ל^ש 
210 ךדכדש  892 ןנש  523 םילחש 
745 לוערש  916 סנש  3 הטש 

846 הידררש  531 קנש  981 ףזיש 

ןושלה דעו תועידימ 

،יקצולבולאיב *ש ר"ד םינודאה תריחב תא רשיא ו"שח ןושחרמבהעשתב ותבישיב יזכרמה דעווה 

٠ .ןושלה דעווב םירבחכ יקסנולש םהרבא ،סנאיאפ ליא /ןייטיוג ד"ש ריד 

ןזיא ילע ר"דו ،ךרעב،^ש ךשמל השפוחל אצי ،ביבא-לתבש דעווה תכשלב יעדמ ריכזמ ,רשטוק 'י דמ 

.ומוקמ תא אלמל הענמנ 

ןיד ،ןושלה דעו ישרומ לש ןושאר יצרא םומכ ביבא-לתב םייקתנ ו"שת ולסכב טיכו ת"כ םימיב 

.וז תרבוחב םסרפתמ סוניכה לע טרופמ ןובשחו 
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