
מספר ספרשנת הוצאהשם ההוצאהשם המחברשם הספר

199840הקיבוץ המאוחדאבישי. מ, הלר. ד, פאהן. אמגדיר למחי התרבות בישראל

199041ידיעות אחרונותרפאל רפי קראסו' פרופאפשר גם אחרת

42ה"תשלס שדה כפר עציון"ביגדליה גינזבורגחי וצומח בהר חברון

197543רשות שמורות הטבעווד. ה, זהרי. מזר פרחי בר מוגנים

44ג"תשמהמכון לחקר המשנהיהודה פליקסהצומח החי וכלי החקלאות במשנה

תרופות מן הטבע
, אורנה לוין, כריסטופר רובינס, מרים פולונין

ניר עמיר
199545ידיעות אחרונות

196946הוצאת מוסד הרב קוקזיסמן מונטנר: ערך. רבינו משה בן מימוןכרך חמישי- כתבים רפואיים 

47ג הספר"לא צוין עדפוס המקורנסים קריספילצמחי מרפא

196848מסדהאושרוב. ש, דובדבני. שמגדר לצמחי ישראל

201849ירושלים, מוסד הרב קוקיוסף-משה בר, אליעזר גולדשמיטמחקר ומעשה, מסורת- האתרוג 

האסלאמית הקדומה , צמחי הנגב ברפואה הערבית

וברפואה העממית הבדואית
201550דפוס המקוריגאל גרנות

201851חיפה" דף אור"אלי פוטיבסקי' פרופפיתוח הענף בישראל- צמחי תבלין ובושם 

199152תמוז מודןזוהרה יניב', דן פלביץ'כרך א- צמחי מרפא של ארץ ישראל 

199153תמוז מודןזוהרה יניב', דן פלביץ'כרך ב- צמחי מרפא של ארץ ישראל 

סקר צמחית הבר בישראל כמקום לתרופות
יעקב , אמוץ דפני, זוהרה יניב', דן פלביץ

פרידמן
198554משרד המדע והפיתוח

200155ריקובר'צ/ריחןאבשלום מזרחי' פרופאהבה ופולקלור', חואיג- המטבח התימני 

198456מאגנסמיבר-פוליקוב' א' פרופ, מ מאיר"א' פרופנביטת זרעים

197757מ"המדור לאקולוגיה בעניסן בנימיני, ששון כהן, יואב ויזלצמחי רעל בישראל

198158סדרת חצב- מסדה מיכה לבנהפרחים במרומי חרמון

198059גסטליט חיפהעמוס דפניהדודאים נתנו ריח



198060"אור טבע"מרדכי הוכברגמדריך לצמחי מרפא

דרומא-מנחם ברמחי תבלין מרפא ובושם
שירות ההדרכה - משרד החקלאות 

(מ"שה)והמקצוע 
198861

1954232עם עובד- שורש מיכאל זהריעולם הצמחים

1956233ספריית הפועליםארתור גאלסטון& יימס בונר 'גיסודות הפיזיולוגיה של הצמחים

1995234יצחק פחהיצחק פחהחלק ראשון- רפואה שלמה 

1995235יצחק פחהיצחק פחהחלק שני- רפואה שלמה 

1991236יצחק פחהיצחק פחהעולי עין

1936237הוצאה עצמיתיק'יז'ברוך צצמחי הדלועיים בישראל בעבר ובהווה

1958238הוצאה עצמיתזכריה בן שלמה יחיא אקצעמדע הריפוי בתימן

טיטוס טובלרתרומה לטופוגרפיה הרפואית של ירושלים
- המדור לתולדות הרפואה בארץ ישראל 

אוניברסיטת בר אילן
2005239

צמחי ישראל בתמונות
אבישי , אבינועם דנין, קלרה חן, עוזי פליטמן

שמידע
1983240מסדה

עזריה אלוןפרחים יפים בהר
החברה להגנת , עם עובד תרבות וחינוך

הטבע
1980241

1999242ירושלים, מוזיאון ישראלמנדלס-מיכל דייגיהילולי הגפן והילולות השכר

1989243מ"לני עיצוב מידע בעאילן בומפלדסוד החיים מן הים

מהפכת הגלוקוז
, פאואל-קיי פוסטר, מילר-ני ברנד'ג' פרופ

סטפן קולאגיורי' פרופ
2005244פוקוס

1956245ירושלים, יצחק בקאלרפאל אוחנהספר מראה הילדים

1995246אוניברסיטת חיפהעפרה רימוןחולי ומרפא בימי קדם

1986247משרד הביטחוןשלמה יהודהתרופות והתנהגות- פסיכופרמקולוגיה 

1978248הוצאת דביר תל אביבחנן לבלכסיקון ביולוגי

1997249ירושלים, אקדמוןאנה טשרני, ר מינה פארן"דצמחי מרפא ברפואה המודרנית

1996250מ"בריאוטבע בעינקובה'ר פבלינה פוצ"דריפוי במוצרי כוורת- אפיתרפיה 


