
ש 

د תומש 

ייע ןושלה דעו לש הקינטובה יחנומל הדעווה השקבתנ טישת ןוויסב ויכב 

ינימל תומש עובקל ,ןורבנייפ 'נ ד"דו ירהז 'מ דיד ,וז הדעו ירבח 
תורוסאה תוירטפ םהמו לכאמ תוידטפ םהמ ,לאדשי-ץראב םייוצמה תוידטפ 

,םייד 'ט ייע בורקה ןמזב םסרפתהל דמועש ,הז אשונ לע רפסל רשקב ،הליכאב 

םעטמ םייח-ןב 'ז דירו ןיביי 'ש .ןולא 'ג היה ופתתשה הדעווב 
םיחמומכ ןורבנייפ 'נ דירו ןהכ ץומא 'ה ,ירהז 'מ דיד ,ןושלה דעו 
תומישרב הדעווה הנייע הנושארה התבישיב .ריכזמכ ןדמ 'מ 'הו ,םייעוצקמ 

ןויע םשל וחלשנש ,היתועצה תא המכיסו ,םירחא לשו ןושלה דעו לש תומדוק 
הבישיב .הדעוול ץוחמש םייעוצקמ םיחמומלו ןושלה רעו ירבחל תורעה ןתמו 

,ןתיא 'ע ריד לש םהיתורעה הדעווה ינפל ואבוה טישת באב ז"טב היינשה 
ןוידו ןויע דחאו ،םייד 'ט רידו ןייטיוג דיש 'סורפ ,טענב צ"ד יפודמ 

.הזב תמסרפתמה המישרב תונותנה תונקסמה ידיל הדעווה העיגה ףסונ 

דעו ייע ומסרפתנ דבכש ,תומש םג המישרב ואבוה ןיינעה תומלש םשל 

די לע (٠) בכוכב ןלהל ונמוסשו (27 ימע ,חבטמה יחנומל ןולימ ןייע) ןושלה 
.ירבעה םשה 

tiirntola Auricula Judae (٧٠) Berkeley הךוהי תיינזא 
 Jew's ear, Hirneola
 Oreille de Judas
 Juda's Ohr

Rhodopaxillus nudus {Bull.) R. Maire ה؟ר؟ 1תימלחא 
 amethyst agaric
 trichoiome nu, pied bleu
 violetter Ritterling, nackter Blatterschwamm

Boletus granulatus (٧٠) Fries היוצמ הנך8• 
 granulated boletus
 bolet granule, cepe Jaune des pins, cepe pieureur
 ButterSchmerUng, korniger Rdhrhng, Schalpiiz

Morchella comca Persoon ימודה ץוצמ؛ ,ינ1ק ץוצמ؛ 
 morel

 morille conique
 Spitzmorchel

Amanita Boudieri Barla *תיןבובז 
 death cap, fly agaric
 amanite, oronge
 Wulstling, Knottenbtetterschwamm

.ילגנא טשה תובקעב ,העבצ םש לע 1 

.םיבובז תיממ הלש קינימה דחא .2 
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Tricholoma terreum (كءههء//ر Quilet ר1גא (ריע؟(י) ،רועעי 
 grey agaric
 tricholome couleur de terre, petit gris
 Mause-Ritterling, graublattiger Ritterling

Tricholoma amarum (A. et S) Quilet רמ (רוע؟י) רוע؟י 
 bitter agaric

Matt٠ (Delastriopsis oligosperma {Tut םיג؟ן ת؛5 ןמיהמכ ר"מ) ثأووو* 

 Lactarius deliciosus (٧٠) Fries '٠٩٠٦؟ هلسرأ
 milky agaric, saffron milk cap
 lactaire d&icieux, rouzillon
 Blutreizker, Rotling, Karotten-Mdchling, Wachholderschwamm

 Volvaria gloiocephala (DC.) Gillet קיב؟ ן؛ןימךנ
 umbonate or dunghill agaric
 volvaire gluante
 geriefter Scheidlmg, russfarbiger Scheidlmg

 Inocybe sp٠ rpyp
 inocybe
 inocybe
 Faserkopf, Risspilz

 Marasmius sp٠ ٠ תי؟ולגן
 fairy ring champignon
 mousseron, marasme

 Schwindling, Herbstmousseronf Schwindpilz

 Discina venosa (Pers.) Sacc٠ (=Peziza venosa Pers1٠) ת؛ןךעמ 4،דץז
 pezize ve_e
 aderiger Scheibenpilz

 Psalliota campestris Quilet ל؟אמ؛ן"תיעי^♦
 common field mushroom

 agaric champStre, champignon de couches, -des pr£$
 echter Champignon, Blatterpilz, echter durchzogener Egerling

 Psalliota arvensis Quilet 8הן^ס"תיעוק*
 horse-mushroom

 agaric, pratelle des ja_res, boule de neige, champignon des
 bruy&es, paturon blanc

 Acker-Champignon, Heiderling, seidigglanzender Egerling, Schaf-Champignon

.ימורה יעדמה םשה תובקעב ,דע؛ק ילמ .إ 

.ץימ תפטונש םוש לע .2 

ואובישכל תמדוקה התרוצל תרזוח בושו ,תשבייתמ אלא תבקרנ התומ םע וז היירטפ ןיא م 

.םימולעה שודיח תא םגו תומלעיהה תא םג עיבמ •תימולע" םשה .םימ הילע 

.תיתםרצב לבוקמה םשל רכז המשב שיו ،םשגה רחא דימ עיפוהל תרהממ ق 
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