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רקע
במערכת פרוקי-הרגליים שתי תת-מערכות בהתאם לצורת גפי הפה של המיים הכלולים בהן:
1
)בעלי הלסתות ) (Mandibulatesובעלי ה"כליצרות" ).(Chelicerates
במהלך שת תשע"ח ) (2018–2017דוו בוועדת הזואולוגיה כל העכבישים )מחלקה המשתייכת
לתת-מערכת בעלי ה"כליצרות"( המוכרים מישראל .בישראל ציגים של שבע סדרות עכבישים,
לא כולל סדרות האקריות )שתי על-סדרות הכוללות חמש סדרות( .בשלב הראשון הוצעו שמות
בעברית לתת-המערכה ,למחלקה ,לסדרות ולרמות הבייים שבין תת-המערכה והסדרות; שמות
אלו מובאים בטבלה הראשוה" :סדרות העכבישים" .בשלב השי הוצעו שמות למשפחות ,סוגים
ומיי בארבע סדרות עכבישים :עקרבאים ,רגלבישאים ,עקרבישאים ועכביסומאים ,ווסף על כך
שמות לשתי המשפחות בסדרת הקרציות.
שמות אלו מובאים בפיכם ברשימות המצורפות.
בשה הקרובה משיך בהסדרת שמות בעברית לסדרת העכבישאים – סדרה שיש לה בישראל
למעלה מ 50-משפחות ולמעלה מ 600-מיים.
בהמשך עסוק גם בסדרות האקריות ,בזוט-עקרבאים ובעכשובאים.
הערה חשובה :השמות הם בגדר הצעה בלבד עד לאישורם הסופי במוסדות האקדמיה.

ְקוֹחי וְ ַל ֲעפַר ָמ ֶות
ֹחי וּ ְלשׁוֹ ִי מֻ ְדבָּ ק מַ ל ָ
 1הוועדה מציעה תמורת  – cheliceraמַ ְלקוֹחַ  ,על פי הפסוק" :יָבֵ שׁ כַּחֶ ֶרשׂ כּ ִ
ִתּ ְשׁפְּ ֵתִי" )תהלים כב ,טז(.
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סדרות העכבישים
שם עברי

הערות

שם מדעי

.1

ְקוֹחִים ]תת-מערכה[
מַ ל ָ

.2

עַ כְּ בִ ישָׁ  ִים ]מחלקה[

ARACHNIDA

.3

עַ ְק ַרבָּ ִאים ]סדרה[

SCORPIONES

פירוט להלן

.4

עַ ְק ָרבִ ישָׁ ִאים ]סדרה[

AMBLYPYGI

פירוט להלן

.5

יסוּמ ִאים ]סדרה[
ָ
עַ כְּ בִ

PALPIGRADI

פירוט להלן; עכבישים ללא עייים

.6

עַ כְּ בִ ישָׁ ִאים ]סדרה[

ARANEAE

.7

עַ כְ שׁוּבָ ִאים ]סדרה[

SOLIFUGAE

.8

זוּט-עַ ְק ַרבָּ ִאים ]סדרה[

.9

ַרגְ ָלבִ ישָׁ ִאים ]סדרה[

CHELICERATA

PSEUDOSCORPIONES
OPILIONES

ָ .10א ָק ִריּוֹת ]תת-מחלקה[

ACARI

ָ .11א ָק ִריּוֹ ִים ]על-סדרה[

ACARIFORMES

ָ .12א ָק ִריּוֹת לוֹעֲסוֹת ]סדרה[

פירוט להלן

SARCOPTIFORMES

ָ .13א ָק ִריּוֹת ְקמוּרוֹת ]תת-סדרה[

ORIBATIDA (formerly
)CRYPTOSTIGMATA

 .14א ָָק ִריּוֹת ַאל-פִּ יּוִֹיּוֹת ]קוהורט[
ָ .15א ָק ִריּוֹת מוֹצְ צוֹת ]סדרה[

ASTIGMATINA
TROMBIDIFORMES

ָ .16א ָק ִריּוֹת ְקדַ ם-פִּ יּוֹ ִיּוֹת ]תת-

PROSTIGMATA

סדרה[
ַ .17ק ְרצִ יּוֹ ִים ]על-סדרה[

PARASITIFORMES

ָ .18א ָק ִריּוֹת ֶא ְמצַ ע-פִּ יּוֹ ִיּוֹת ]סדרה[

MESOSTIGMATA

ַ .19ק ְרצִ יּוֹת ]סדרה[

IXODIDA

ַ .20א ְק ִרי-קוֹצְ ִרים ]סדרה[

פירוט להלן

OPILIOACARIDA

סדרות העכבישים – משפחות ,סוגים ומיים
א .סדרת העקרבאים
שם עברי
.21

עַ ְק ָרב-סוּמָ ִאיִּים ]משפחה[

הערות

שם מדעי
AKRAVIDAE

 .22עַ ְק ָרב-סוּמָ א ַאיָּלוֹן

Akrav israchanani

עַ ְקצָ ִיִּ ים ]משפחה[

BUTHIDAE

.23

 .24צַ ְרבָ ן ִי ְשׂ ְר ֵאלִ י
ֹרַ -קו
ִ .25שׂיאוֹן ְשׁח

Buthus israelis
Mesobuthus nigrocinctus

2

תוארו מישראל; לכן הוצע שם ממקור עברי
שם הסוג לפי השם המדעי שתן ד"ר גרשם לוי
שתיאר את המין בתוספת סומא כי הם חסרי
עייים; המין מצא במערת איילון ובמערכת מערות
הקרובות אליה
המשפחה שבה המספר הרב בותר של מיים
מסוכים לאדם
לפי שם הלוואי המדעי ,פוץ מאוד בישראל
הסוג מצוי בחרמון שבו חל שיאון

Androctonus crassicauda
Androctonus bicolor
Androctonus amoreuxi
מצא שהוא חי בצוותאות עםהעקרב הראשון ש
מלת הקציר השחורה ימלים; שוכן בקי

Birulatus israelensis
Leiurus hebraeus
Hottentotta judaicus
Compsobuthus levyi
Compsobuthus
schmiedeknechti
Compsobuthus carmelitis

צלע-י החדהגדול ממי

Compsobuthus longipalpis
Buthacus leptochelys
Buthacus yotvatensis

יצן דיחם מעל שם מ

Buthacus leptochelys nitzani
Orthochirus scrobiculosus
SCORPIONIDAE
Scorpio palmatus
Scorpio fuscus

מצא באזור הבשן
ידי ישראל-מצא באזור הבשן; הגדול בעב

Scorpio kruglovi
Scorpio propinquus
DIPLOCENTRIDAE
Nebo hierichonticus

צְ בָ תוֹת- ַק ְט ָלן עַ ב.26
יִ גּוֹ- ַק ְט ָלן דּוּ.27
 ַק ְט ָלן עִ בְ ִרי.28
ְמָ לִים ַה ַיּ ְרדֵּ ן- עַ ְק ַרב.29
הב
ֹ ָ עַ ְקצָ ן צ.30
 שַׁ ְח ַרן יְ הוּדָ ה.31
צֶ ַלע חָ ָלק- חַ ד.32
צֶ ַלע ְמגֻבְ שָׁ שׁ- חַ ד.33
צֶ ַלע ַכּ ְר ְמ ִלי- חַ ד.34
צֶ ַלע ָגּדוֹל- חַ ד.35
 ֶלסֶ ת-חוֹל דַּ ק- עַ ְק ַרב.36
חוֹל ָי ְטבָ ָתה- עַ ְק ַרב.37
יִ ִָ יצ חוֹל- עַ ְק ַרב.38
גְ בִּ יֶ  עַ ְק ַרבּוֹן.39
[ ָי ִדיִּ ים ]משפחה-עַ ב

.40

הב
ֹ ָ ָיד צ- ְ עַ ב.41
 ָיד שָׁ חוּם- ְ עַ ב.42
 ָיד הַ בָּ שָׁ ן- ְ עַ ב.43
 ָיד עוֹג- ְ עַ ב.44
[בוֹ ִאיִּ ים ]משפחהְ

.45

בוֹ ְי ִריחוְֹ .46

 סדרת העקרבישאים.ב
הסבר

שם מדעי
CHARINIDAE
Charinus ioanniticus

יםוובעל איברי ראייה מ

Charinus israelensis

שם עברי
[ישׁיִּ ים ]משפחה
ִ ִעַ ְק ָרב

.47

יִ  ִתּיכוֹ- עַ ְק ָרבִ ישׁ ָים.48
 עַ ְק ָרבִ ישׁ עִ ֵוּר.49

 סדרת העכביסומאים.ג
Eukoeneniidae
לפי שם הלוואי המדעי

Eukoenenia mirabilis
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[יסוּמיִּים ]משפחה
ִ
ִעַ כְּ ב

.50

יסוּמא מֻ פְ ָלא
ָ
ִ עַ כְּ ב.51

ד .סדרת הרגלבישאים
שם עברי

שם מדעי

הערות

.52

כְּ פוּ ֵפי-עֵ י ִַ ים ]תת-סדרה[

Cyphophthalmi

.53

אֲ רֻ ֵכּיַ -רגְ ַל ִים ]תת-סדרה[

Eupnoi

.54

ֶא ֶרַ -Gרגְ ִליִּ ים ]משפחה[

ישׁי
ֶ .55א ֶרֶ -Gרגֶל ַרגְ ָלבִ ִ
ֹד
ֶ .56א ֶרֶ -Gרגֶל ָק
ֹר
ֶ .57א ֶרֶ -Gרגֶל ָאפ
ֶ .58א ֶרֶ -Gרגֶל ִחנָּ ִי
ֶ .59א ֶרֶ -Gרגֶל ְמג ְֻרגָּר
ֶ .60א ֶר-Gגַּף יָםִ -תּיכוֹ ִי
ֶ .61א ֶר-Gגַּף ִמ ְדבָּ ִרי
 .62צַ חַ -קו ִמזְ ָר ִחי
 .63צַ חַ -קו עִ בְ ִרי
 .64צַ חַ -קו סוּ ִרי
ֹד-י ֵָרG
ַ .65רגְ ָלבִ ישׁ  ְק
ַ .66רגְ ָלבִ ישׁ הַ כְּ ָתלִים
ַ .67רגְ ָלבִ ישׁ הַ בָּ ָתה
ַ .68רגְ ָלבִ ישׁ זִ י ָפ ִי
.69

קוֹצְ ִריִּ ים ]משפחה[

 .70קוֹצֵ ר ִמ ְתגּוֹדֵ ד
 .71חוֹבְ בֵ יַ -ר ְקבּוּבִ ית ]תת-סדרה[

Phalangiidae
Phalangium opilio
Phalangium punctipes
Phalangium savignyi
Phalangium venustum
Phalangium wahrmani
Metaphalangium cirtanum
Metaphalangium sudanum
Zachaeus crista
Zachaeus hebraicus
Zachaeus leucomelas
Opilio parietinu
Opilio saxatilis
Opilio setipenis
Sclerosomatidae
Leiobunum seriatum
Dyspnoi
Trogulus gypseus

ִימ ַרגְ לִ יִּים ]משפחה[
ְ 

Nemastomatidae

ִימ ֶרגֶל ְמגֻבְ שָׁ שׁ
ְ  .75
 .76בַּ ְר ְדּסוֹ ִיִּ ים ]משפחה[

Mediostoma haasi

 .77בַּ ְרדָּ סוֹן מֻ ְס ֶוה
 .78בַּ ְרדָּ סוֹן ָדּן
.79

ְקטַ נֵּיַ -רגְ ַל ִים ]תת-סדרה[

.80

ְקטַ ןַ -רגְ לִיִּים ]על-משפחה[

.81

ְקטַ ןַ -רגְ לִיִּים ]משפחה[

ְ .82קטַ ןֶ -רגֶל ְיהוּדָ ה
ְ .83קטַ ןֶ -רגֶל ְמְֻ מָם*

ידוע מישראל וסוריה

Opilio coxipunctus

ַ .72רגְ בּוּבִ יִּ ים ]משפחה[
ַ .73רגְ בּוּב ָפּחוּס
.74

מזרח אירופה והלווט

Trogulidae

Dicranolasmatidae
Dicranolasma hoberlandti
מין חדש למדע בתיאור

Laniatores
Gonyleptoidea
Pyramidopidae

Haasus judaeus
מין חדש למדע בתיאור

ה .סדרת הקרציות
ַ .84ק ְרצִ יּוֹת ָקשׁוֹת ]משפחה[

Ixodidae

ַ .85ק ְרצִ יּוֹת ַרכּוֹת ]משפחה[

Argasidae
4

מין חדש למדע בתיאור

