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רעילים   צמחים רעיליםרעילים  צמחיםצמחים 
 
 

  י טל סערוני''תורגם ע  -ברגסתרום קמילה
 

.   והבאתם הביתה  לתת  לאר נב ונך ל אכו ל י כולו ת להי ו ת חווי ות נ פ לאו ת בר צמ חי  קטי פת
. ובנוסף  את ה מגוון  ומ עשיר א ת מ זונו ש ל הא רנבון ,  הן מהנות  ו מהוות ג מו ל  בפני  עצ מן

 . וח לקם אף ק ט לני ים, קשכן קיי מים צ מחים  היכולים  לג רום נז, אך יש להזהר

 .טבלה זו מכ ילה צמח ים במידו ת רעי לות ש ונו ת 

אנ א אל תאכ יל  א ת   ; צמחים שא ינם כלו לים  ברשימה זו אינם בהכרח לא רעי לים
א ל תבטח בארנבו נך שיד ע   . ארנבו נך צ מחים שאי נ ך יודע באו פן מוח לט  שהם בטוחים

חשבי ם כמכילים הצמחים המסומ נים  באדום בט בלה נ .מע צמו א יל ו צמחים יז יקו ל ו 
צמחים א חרים מכיל ים דרגת רעי לו ת   . דרגת רעי לו ת גבוהה וע לו לים לה יו ת קטל ני ים 

או ל פגו ע  , עלו לים ל גרום לג ירו יים מק ומ י ים בעור ו בקרומ ים הריריים  אך  ,נמוכה
 .במערכת הע יכול א ו במ ערכת הע צב ים 

 .הטבלה כול לת גם כמה צמחי בי ת ו גינה נפ וצ ים 

 

 

Abrus precatorius Precatory Bean, Precatory pea  
 כל החלקים רעילים

 

Achillea millefolium 
 אכילאה

לגרום כל המינים עלולים 
 לבעיות עור
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Aconitum sp. 
 אקוניטון

  חלקי הצמח רעיליםכל

 

Aconitum lycoctonum אקוניטון 
 כל החלקים רעילים

 

Aconitum napellus טוןאקוני  

 

Actaea sp. Baneberry 
 כל החלקים רעילים

 

Adonis sp. 
 דמומית

 כל החלקים רעילים

 

Aesculus sp. 
 ערמון אמריקאי

 ע לים רע יל ים הזרעים וה
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Aesculus hippocastanum 
 ערמון 
 והפירות עליםה, הפרחים

 רעילים בשלים לאה

 

Agrostemma gracilis Milias 

 

Aleurites fordii Tung tree  
 כל החלקים רעילים

 

Allium sp. בצל  
 כל החלקים רעילים

 

Aloe barbadensis אלו ורה 
 מוהל הצמח רעיל

 

Allium sativum 
  שום

 כל החלקים רעילים

 

Amaryllis sp אמריליס 
  הפקע ות רע ילו ת
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Andromeda polifolia Bog Rosemary   
 עלים רעיליםה

 

Anemone sp. 
 כלנית

 רעילים כל המינים

 

Anemone sylvestris Snowdrop anemone  
 רעילים כל המינים

 

Anthurium andreanum Flamingo flower 

 

Arnica montana 
 ארניקה

השורשים והפרחים 
 רעילים

 

Apocynaceae Periwinkle species 

  

Aquilegia sp.  Columbine 
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Arum sp.  לוך 
 כל החלקים רעילים

 

Asarum europaeum Asarabacca, European ginger 

 

Atropa belladonna 
 בלדונה

 כל החלקים רעילים

 

Azalea sp. 
  רודודנדרון

 כל חלקי הצמח רעילים
  מאוד

 

 

Begonia sp. 
 בגונייה

 כל החלקים רעילים

 

 

Brassaia actinophylla Australian umbrella tree   
 עלי ם רעי ל ים ה
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Brugmansia suaveolens Angel trumpet  
 כל החלקים רעילים

 

Brunfelsia sp. Yesterday-today-tomorrow 
 כל החלקים רעילים

 

Bryonia alba Bryony, European White  
 כל החלקים רעילים

 

Bryonia dioica White Bryony  
 מוהל הצמח רעיל

 

Buxus sempervirens Boxwood 
עלים רעיליםה  

 

 

Caladium sp. 
 קלדיום

 כל החלקים רעילים
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Calla palustris Bog Arum/Wild calla  
 כל החלקים רעילים

 

Caltha palustris Marsh Marigold  
  כל החלקים  רעיל ים 

 

Cannabis sativa 
  מריחואנה

גבעולים הפרחים וה
 רעילים מאוד

 

Celastrus sp. Bittersweet 
 חלקים רעיליםכל ה

 

Clematis sp. Clematis 
 רעילים כל המינים

 

Chelidonium majus Greater Celogine  
 כל החלקים רעילים
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Chrysanthemum indicum 
Chrysanthemum   

גבעולים רעילים העלים וה
 מאוד

 

Cicuta douglasii Water Hemlock   
 כל החלקים רעילים

 

Cicuta virosa 
 רוש

 עלים רעיליםהו השורשים

 

Clivia miniata Kaffir Lily   
 השורשים רעילים

 

Codiaeum variegatum 
Croton  

 השורשים ,הצמח מוהל
 רעילים עץה וקליפת

 

Colchicum autumnale 
 סתוונית

 הפקעות רעילות

 

Colocasia sp. Elephant's ear 
 כל החלקים רעילים
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Convallaria majalis 
 שושנת העמקים

 כל החלקים רעילים

 

Conium maculatum Poison hemlock  
 כל החלקים רעילים

 

Cyclamen persicum 
  רקפת

 שורשהקנה  והפקעות
 רעילים

 

Cytisus scoparius 
 טבק

 כל החלקים רעילים

 

Cytisus laburnum Golden chain  
 כל החלקים רעילים

 

 

Daphne sp. 
 דפנה
 עלים רעיליםהפירות וה

 ועלולים לגרום לבעיות עור

 

Datura stramonium דטורה 
רעיליםכל החלקים   
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Delphinium sp. דורבנית 
  רעיליםכל המינים

 

Delphinium elatum 
 דורבנית

 כל החלקים רעילים

 

Dianthus sp. Carnation, clove pinks  
 רעילים המינים כל

 

Dicentra  sp. Bleeding Heart, Staggerweed  
 כל החלקים רעילים

 

Dieffenbachia sp. 
Dieffenbachia  

גבעולים רעילים הו עליםה
 מאוד

 

Digitalis sp. 
 אצבעונית
 רעילים ניםכל המי

 

 

Endymion non-scriptus 
 פעמוניה

פרחים העלים וה ,פקעותה
 רעילים
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Euonymus europaeus European spindle tree 
 כל החלקים רעילים

 

Epipremnum aureum Pothos  
 כל החלקים רעילים

 

Erysimum cheiranthoides Wormseed wallflower 

 

Erysimum hieracifolium Wall flower 
 כל החלקים רעילים

 

Euphorbia sp. Euphorbia 
 כל החלקים רעילים

 

Euonymus alata Burning Bush   
 כל החלקים רעילים

 

Euphorbia sp. Snow on the Mountain  
 כל חלקי הצמח רעילים
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Euphorbia helioscopia Sun Spurge 
 כל החלקים רעילים

 

Euphorbia lathyrus Gopher Purge, Mole Plant  
 מוהל הצמח רעיל

 

Euphorbia pulcherrima 
  פוינסטיה

 כל החלקים רעילים

 

Euphorbia trigona African Milk Tree 

 

Euphorbia milii Crown of Thorns   
 גרגרים רעיליםה

 

Euphorbia cyparissias 
Cypress Spurge  

והזרעים  מוהל הצמח
 רעילים

 

 

Frangula alnus/Rhamnus 
frangula 

 אשחר
עץ ופירות בוסר הקליפת 
 רעילים
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Galanthus nivalis 
 שלגי יה 

 הפקעות רעילות

 

Genista germanica 
German Greenweed  

תרמילים הזרעים וה
 רעילים

 

Genista tinctoria Dyer's Greenweed  
 כל החלקים רעילים

 

 

Hedera helix 
 קיסוס

 רעיל בכמויות גדולות

 

Helleborus niger 
Christmas Rose, black 
hellebore   

 כל החלקים רעילים

 

Heracleum laciniatum Giant hogweed,  
 מוהל הצמח רעיל
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Heracleum sibiricum Cow parsnip  
 גבעולים רעיליםהעלים וה

 

Hyacinthus sp. 
  יקינטון

 רעיל בכמויות גדולות

 

Hydrangea macrophylla 
Big Leaf Hydrangea, 
Hortensia  

 כל החלקים רעילים

 

Hyoscyamus niger Black henbane  
 כל החלקים רעילים

 

 

Ilex sp. 
 צינית

 כל החלקים רעילים

 

Ipomea sp. לפופית 
 כל החלקים רעילים
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Iris sp. 
 אירי ס 

עלולים לגרום  מוהל הצמח
 .בממברנת הריר לבעיות

 

Iris pseudacorus Yellow Iris   
 כל החלקים רעילים

 

 

Juglans regia 
  אגוז -עץ 

הקליפה הירוקה של האגוז 
 רעילה

 

 

Kalmia angustifolia  Sheep laurel  
 כל הצמח רעיל

 

 

Lantana camara  לנט נה 
 כל החלקים  רעיל ים 

 

Leucojum vernum Spring Snowflakes 
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Ligustrum sp. Wild Privet, Common Privet  
 הגרגרים רעילים מאוד

 

Lobelia sp. 
 לוב ליה 

 כל החלקים  רעיל ים 

 

Lonicera coerulea Sweet Berry 
Honeysuckle 

 

Lonicera periclymenum  יערה  
 העינב ים רע ילי ם 

 

Lonicera xylosteum Fly Honeysuckle  
 הגרגרים רעילים

 

Lonicera tatarica Tatarian honeysuckle 

 

Lonicera japonica 
Perfoliate Honeysuckle, Italian 
woodbine  

 הגרגרים רעילים
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Lupinus sp. תורמוס 
 ליםיזרעים רעה

 

Lycium chinense Chinese Teaplant   
 עלים רעיליםה

 

Lycopersicon esculentum 
  עגבנ ייה 

גיבעולים הינם העלים וה
 רעילים

 

 

Maianthemum bifolium 

May Lily  
כל החלקים רעילים 

ויכולים לגרום לבעיות 
 עיכול חמורות

 

Melia azedarach Chinaberry tree  
 פירות רעיליםה

 

Mercurialis perennis Dog's Mercury  
 עיליםכל החלקים ר

 

Mirabilis jalapa 
Four o' clock, Beauty-of-the-
night  

 כל החלקים רעילים
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Monstera deliciosa Window leaf 
 כל החלקים רעילים

 

 

Narcissus poëticus 
 נרקי סוס 

 כל החלקים  רעיל ים 

 

Nepeta cataria/Nepeta 
mussinii 

Catnip  
 כשהםהעלים רעילים 

 טריים
 

 

Narcissus pseudonarcissus 
  נרקי ס 

 ם כל החלקים  רעיל י

 

Nicandra physalodes Apple of Peru, Shoofly plant 

 

Nicotiana rustica 
 טבק 
 עלי ם רעי ל ים ה
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Ornithogalum umbellatum Star of Bethlehem  
 פרחים רעיליםהפקעות וה

 

Ornithogalum nutans Drooping Star-of-Bethlehem  
 הפקעות רעילות

 

Oxytropis sericea לוקו 
 כל החלקים רעילים

 

 

Pachypodium sp. Pachypodium 
 כל החלקים רעילים

 

Paeonia sp. 
  אדמו נית 

 הזרעים רעי לים 

 

Papaver somniferum 
  פרג

 מוהל הצמח רעיל

 

Paris quadrifolia Herb paris 
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Parthenocissus 
quinquefolia/Vitis 

hederacea 

Virginia Creeper  
עלים ופירות לא בשלים ה

 רעילים מאוד

 

Phaseolus coccineus Runner bean, Scarlet runner  
 

 

Philodendron sp. פילודנדרון 

 

Pieris sp. 
Lily-of-the-valley bush  

עלים ומוהל הצמח ה
 רעילים

 

Podocarpus elatum Buddhist Pine  
 רעילים כל המינים

 

Polygonatum odoratum Angular Solomon’s seal   
 הגרגרים רעילים

 

Polygonatum multiflorum Solomon’s seal 
 לבעיות עיכוליכול לגרום 
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Polygonatum verticillatum 
Whorled Solomon's seal  
יכול לגרום לבעיות עיכול 

 חמורות

 

Physalis sp. 
Chinese-lantern   

עלים רעילים וה  הגרגרים
 מאוד

 

Phytolacca americana Pokeweed, Inkberry   
 כל החלקים רעילים

 

Pulsatilla vulgaris 

Pasque Flower  
כל החלקים רעילים 

ויכולים לגרום לבעיות 
 עיכול חמורות

 

 

Ranunculus acris 
  נורית

 כל החלקים רעילים

 

Ranunculus sp. 
 נורית

 רעילים כל המינים
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Ranunculus sceleratus Celery-leaved Buttercup  
  מאודמוהל הצמח רעיל

 

Rhamnus cathartica 
Common buckthorn  

פירות לא  ועץהקליפת 
 מאודים בשלים רעיל

 

Rheum sp. 
Rhubarb 

העלים רעילים אם הם 
 נצרכים בכמויות גדולות

 

Ricinus communis Castor Bean  
  מאודזרעים רעיליםה

 

Robinia pseudoacacia 
Black Locust   

גבעולים הים ועלה, זרעיםה
 רעילים

 

Rumex acetosa חומעה 
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Rumex sp. 
 חומעה

העלים רעילים אם הם 
 נצרכים בכמויות גדולות

 

 

Sambucus racemosa Red Elderberry  

 

Sambucus nigra European elder   
 כל החלקים רעילים

 

Sanguinaria canadensis Bloodroot 
 כל החלקים רעילים

 

Senecio vulgaris 
 סביון

 עלים רעילים והפרחיםה

 

Skimmia japonica Japanese skimmia  
 כל החלקים רעילים

 

Solanum capsicastrum False Jerusalem Cherry  
 כל החלקים רעילים
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Solanum dulcamara Climbing nightshade  
 יםכל החלקים רעיל

 

Solanum pseudocapsicum Jerusalem Cherry   
 כל החלקים רעילים

 

Solanum tuberosum 
  מה אד-תפוח 

עלים ה, פירות לא בשלים
 גבעולים רעיליםהו

 

Solanum villosum Red Nightshade  
 כל החלקים רעילים

 

Solanum nigrum Black Nightshade  
 פירות לא בשלים רעילים

 

Spathiphyllum wallisii Peace lily 

 

Strelitzia reginae Bird of Paradise  
 כל החלקים רעילים
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Symphoricarpos Snowberry  
 הגרגרים רעילים מאוד

 

Syngonium sp. Arrowhead 

 

 

Tagetes sp. 
חתול-ציפורני   

כל המינים עלולים לגרום 
 לבעיות עור

 

Taxus baccata 
 טקסוס

פירות רעילים העלים וה
 מאוד

 

Trollius europaeus Globeflower 

 

Tulipa gesneriana 
  צבעוני

 הפקע ות רע ילו ת 
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Veratrum album White false hellebore  
 כל החלקים רעילים

 

Viburnum lantana Wayfaring tree 

 

Viburnum sp. 
 מורן 

 הגרגרים רע ילי ם 

 

Viburnum opulus מורן 
פירות רעיליםה  

 

Viscum album 
 דבקון לבן

 כל החלקים רעילים

 

 

Wisteria sp. 
  ויסטריה

תרמילים הזרעים וה
 רעילים
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Zantedeschia aethiopica Calla Lily  
 כל החלקים רעילים

 
 

___________________ 
 .או בכל מקום אחר כלשהוא, אין להעתיק עמוד זה או לפרסמו באתר אינטרנט אחר

 
 2006 ינואר
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