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 הוועדה לזואולוגיה
 ישראל פרפרישמות 

 2018 אוגוסט תשע"ח, לולא

 

 הקדמה

 אולוגיה של האקדמיה ללשון העברית.ועדה למונחי זונדונה בו שמות הפרפרים תרשימ

 .יהודה־עוז בןהכין את הרשימה 

, ליאת גורדון, גולנידני , רגב־אפרת גביש, יהודה־עוז בן –אנשי המקצוע חברי הוועדה בדיוני הוועדה השתתפו 

נציגי  ;אמנון פרידברג, דני סימון, זוהר ינאי(, הוועדה )יושב ראש יוסף הלר, חגי הלל ,נטע דורצ'ין ,חנן דימנטמן

בקריאה השנייה הצטרפו לוועדה  .רונית גדיש ; מרכזת הוועדה:מרדכי כסלו, קרן דובנוב  –האקדמיה ללשון 

 .אופיר תומר, בנימינידובי נציגי אגודת חובבי הפרפרים 

תנו שמות נפרדים לסוגים השונים, יבמידת האפשר נ .שמות פרפרי ישראלמטרת הוועדה הייתה להסדיר את 

כדי לסייע למתעניינים לחדד את היכרותם עם עולם הפרפרים של ישראל ולהבחין בין פרפרים לא רק וזאת 

אותו  במקרים רביםסוגים קרובים הדומים מאוד במראה, ניתן ל ברמת המשפחה אלא גם ברמת הסוג. עם זאת

לרוב לא שונה שם הלוואי; שונו שמות מוטעים וכן שמות לוואי על שם צמח פונדקאי לפי השמות  השם.

 המעודכנים של צמחי הארץ. לא נכללו ברשימה פרפרים שאינם מצויים בישראל.

שבתאיים ו פרפייםר; פרפרי היוםמשפחות ת: כל רק משפחות שהמיון שלהן יציב יחסיברשימה כלולות 

כאשר תתייצב הסיסטמטיקה יידונו . פרפרי לילה נוספים המשי־טוואיומין ממשפחת  ,משפחות פרפרי לילהמ

 שלהם.

( נדונה 2018תשע"ח בקריאה ראשונה ושנייה. באלול תשע"ח )אוגוסט –הרשימה נדונה בוועדה בשנת תשע"ז

 הרשימה בוועדת המינוח המרכזית. 

 )ישיבה שנח(. 2018בספטמבר  3הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ"ג באלול תשע"ח, 

 

 שם מדעי שם עברי 

 PAPILIONIDAE יםִצְבעוִֹניִ   .1

 Papilio alexanor יםבִ כַ מַ ְסנּוִנית הַ ־ְזַנב  .2

  Papilio machaon ְסנּוִנית ָנֶאה־ְזַנב  .3

  Papilio saharae ְסנּוִנית ִמְדָבִרי־ְזַנב  .4

  Iphiclides podalirius ִייםַהַּוְרִד  ְסנּוִניַתן  .5

  Zerynthia cerisyi טּוׁשִצְבעֹוִני ָק   .6

  Zerynthia deyrollei ְצַהְבַהב ִצְבעֹוִני  .7

  Archon apollinus ףקּוׁשָ ן עוֹ בְ צִ   .8

  Parnassius mnemosyne ֶחְרמֹוִני ִׁשְלָגן  .9

 PIERIDAE ַלְבִניִנִיים  .10

  Anthocharis cardamines ַהְמִצְלַתִיםָכָנף ־ְכֹתם  .11

  Anthocharis gruneri ְפִרית־ַהדּוָכָנף ־ְכֹתם  .12
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  Anthocharis damone ָצֹהבָכָנף ־ְכֹתם  .13

 Zegris uarda ה ִמְדָבִריצֶ ָק ־ְכֹתם  .14

  Euchloe ausonia ָטלּוא ָכָנף־ְיֹרק  .15

 Euchloe aegyptiaca ִמְצִרי ָכָנף־ְיֹרק  .16

  Euchloe belemia ְמֻפְסָפס ָכָנף־ְיֹרק  .17

  Euchloe falloui ַהמֹוִריָקה ָכָנף־ְיֹרק  .18

  Euchloe penia ַהַמְנתּור ָכָנף־ְיֹרק  .19

  Euchloe charlonia ְצַהְבַהב ָכָנף־ְיֹרק  .20

  Pieris rapae ןנוֹ צְ ַלְבִנין הַ   .21

 Pieris napi קָר עֹ ַלְבִנין ְמ   .22

  Pieris brassicae ברּוכְ ַלְבִנין הַ   .23

  Pontia daplidice הפָ כְ ִר ַלְבִנין הָ   .24

  Pontia glauconome ָהִרְכְפָתןַלְבִנין   .25

  Aporia crataegi ָהֻעְזָרר ִרְׁשָתן  .26

 Belenois aurota ְמֻׁשָיׁש ַלְבִנין  .27

  Colotis fausta ףלָ צָ הַ ְדרֹוִמי   .28

  Colotis phisadia ְדרֹוִמי ַהַסְלָודֹוָרה  .29

רּוָאה  .30   Colotis chrysonome ְדרֹוִמי ַהמֵּ

  Colias croceus ַהִתְלָתן ַצֲהבֹוִני  .31

 Colias libanotica ַהְלָבנֹון ַצֲהבֹוִני  .32

  Gonepteryx rhamni יפִ ירוֹ ִלימֹוִני אֵּ   .33

  Gonepteryx farinosa ִלימֹוִני ַהֶחְרמֹון  .34

  Gonepteryx cleopatra רחָ ְׁש אֶ ִלימֹוִני הָ   .35

  Catopsilia florella ַהֶסֶנא ַהְגַרן  .36

 NYMPHALIDAE יםיִ ִניְמִפיִת   .37

 Danaus chrysippus הָר דּוית הֲ ִא נָ ָד   .38

 Hypolimnas misippus הלָ גֵּ ְר ִניְמִפית הָ   .39

  Junonia orithya ְכֻחָלה ִניְמִפית  .40

 Junonia hierta ןיסָ ִר ִניְמִפית הָ   .41

 Nymphalis polychloros תנֶ ּוֶ גֻ ִניְמִפית ְמ   .42

  Polygonia c-album טּוְבָיהִניְמִפית   .43

  Polygonia egea תנֶ נֶ ׁשֻ ִניְמִפית ְמ   .44

 Vanessa atalanta  דפָ ְר ִס ִניְמִפית הַ   .45

 Vanessa cardui ףׁשָ ְר חֻ ִניְמִפית הַ   .46

 Aglais urticae ִניְמִפית ַהֶחְרמֹון  .47

 Melitaea didyma ןנוֹ בָ לְ הַ ִכְתִמית   .48

 Melitaea deserticola ִמְדָבִרית ִכְתִמית  .49

  Melitaea acentria ַהֶחְרמֹון ִכְתִמית  .50

 Melitaea collina יתנִ פוֹ צְ  ִכְתִמית  .51

 Melitaea ornata ְירּוָׁשַלִים ִכְתִמית  .52

ירֹוִפית ִכְתִמית  .53  Melitaea phoebe אֵּ

רֹוִניָקה ִכְתִמית  .54  Melitaea cinxia ַהּוֵּ

 Melitaea arduinna ַהַדְרַדרִכְתִמית   .55
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 Melitaea syriaca ַהבּוִציןִכְתִמית   .56

 Argynnis niobe  ַהִסָגל ִכְתִמית  .57

 Argynnis pandora ַפְנדֹוָרה ִכְתִמית  .58

  Issoria lathonia ְפִניִנים ִכְתִמית  .59

יָסִרית  .60  Charaxes jasius בלָ טָ ְק הַ  קֵּ

 Limenitis reducta ַהַיֲעָרה יתֲאִצילִ   .61

 Melanargia titea ְמֻׁשֶיֶׁשת ֲאִביִבית  .62

 Maniola telmessia  החָ קּוָסִטיִרית פְ   .63

 Hyponephele lupina יתִמ סּוָסִטיִרית   .64

 Hyponephele lycaon תֶר ּוֶ ָסִטיִרית ִח   .65

 Ypthima asterope זּוִטיתית עִ בָ טַ   .66

ָלה ָסִטיִרית  .67  Hipparchia fatua ֲאפֵּ

 Hipparchia pisidice יינַ ָסִטיִרית ִס   .68

 Hipparchia pellucida ְצפֹוִנית ָסִטיִרית  .69

 Pseudochazara mamurra יתִק ְר ָסִטיִרית טּו  .70

 Pseudochazara pelopea ֶחְרמֹוִנית ָסִטיִרית  .71

 Pseudochazara thelephassa תרוֹ עָ ָסִטיִרית ְמ   .72

 Chazara persephone ְטלּוָאה ָסִטיִרית  .73

 Satyrus amasinus תחַ יַ פֻ ָסִטיִרית ְמ   .74

 Lasiommata maera יתלִ בְ יַ הַ חּוִמית   .75

 Lasiommata megera תֶר בֹ צִ חּוִמית הַ   .76

 Pararge aegeria תֶר מֶ נֻ ְמ חּוִמית   .77

ינֹוִני חּוָמִנית  .78  Kirinia roxelana תעֵּ

 LYCAENIDAE יםיִ ַכְחִלילִ   .79

 Apharitis myrmecophila ִמְדָבִרי ְנָמִלים־ְנֻחְׁשַתן  .80

 Apharitis acamas ְמֻפְסָפס ְנָמִלים־ְנֻחְׁשַתן  .81

 Apharitis cilissa יְגִלילִ  ְנָמִלים־ְנֻחְׁשַתן  .82

 Deudorix livia ִרמֹוןהָ  ַכְחִליל  .83

 Iolaus glaucus ַהְרנּוגהַ  ְתִכְלַתן  .84

 Favonius quercus ָסֹגל ַאלֹוִני  .85

  Satyrium ilicis ָהַאלֹון ְשִעיר  .86

 Satyrium myrtale ןבָ ְד בְ דֻ הַ  ְשִעיר  .87

ד ְשִעיר  .88  Satyrium abdominalis ַהָשקֵּ

 Satyrium spini רחָ ְׁש אֶ הָ  ְשִעיר  .89

  Callophrys herculeana סֶהְרקּולֶ ְיֻרִקי   .90

 Callophrys rubi יפִ ירוֹ אֵּ ְיֻרִקי   .91

 Tomares nesimachus ַהֶקֶדד ַצְמִריר  .92

 Lycaena phlaeas ָהַאְרֻכִבית ְנֻחְׁשַתן  .93

 Lycaena thersamon ַהֻחְמָעה ְנֻחְׁשַתן  .94

 Lycaena asabinus ִמְזָרִחי ְנֻחְׁשָתן  .95

 Lycaena ochimus ָזֹהב ְנֻחְׁשָתן  .96

יָלִתי ִׁשָטן  .97  Anthene amarah אֵּ

 Azanus jesous טּובנְ יַ ַכְחלֹון הַ   .98
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 Azanus ubaldus ַהִשָטהַכְחלֹון   .99

 Lampides boeticus ןפּוָאַכְחלֹון הָ   .100

 Leptotes pirithous ָהַאְסֶפֶסתַכְחלֹון   .101

 Tarucus balkanicus ןָק לְ בַ הַ ַכְחלֹון   .102

 Tarucus rosaceus ףיזָ שֵּ ַכְחלֹון הַ   .103

 Zizeeria karsandra ַהֹקֶטבַכְחלֹון   .104

 Celastrina argiolus ִקיסֹוִסי ָכָנף־ְתֹכל  .105

 Turanana endymion דקֹ נָ  ָכָנף־ְתֹכל  .106

 Iolana alfierii ַהְסֶנה ַקְרָקִׁשי  .107

 Glaucopsyche alexis ַהִדְבָׁשה ַכְחִליל  .108

 Pseudophilotes vicrama בזוֹ אֵּ הָ  ַתְכִליל  .109

 Pseudophilotes abencerragus יִט בָ נַ  ַתְכִליל  .110

 Pseudophilotes bavius הוָ ְר מַ הַ  ַתְכִליל  .111

ַרְניֹוןַכְחִליל   .112  Aricia agestis ַהגֵּ

 Aricia bassoni ַמֲאִפירַכְחִליל   .113

 Aricia isauricus רּוֵּ ַכְחִליל ִח   .114

 Cyaniris bellis ִחָנִני ַכְחִליל  .115

 Polyommatus amandus היָ ְק בִ ַכְחִליל הַ   .116

 Polyommatus icarus ַהַשְבָרקַכְחִליל   .117

  Polyommatus juno ַכְחִליל ַהֶחְרמֹון  .118

 Polyommatus isauricoides הגָ ְס פִ ַכְחִליל הַ   .119

 Polyommatus alcestis ֲחֻלִדי ַכְחִליל  .120

 Kretania nicholli ליקוֹ ַכְחִליל נִ   .121

 Kretania philbyi ַעְרָבִתי ַכְחִליל  .122

 Kretania cleopatra הָר ְט פַ אוֹ לֵּ ַכְחִליל ְק   .123

 Kretania eurypilus ִשיאֹוןַכְחִליל   .124

 Plebejidea loewii רבָ ְד ִמ ַכְחִליל הַ   .125

 Chilades trochylus ְמֻקָשט ַכְחִליל  .126

 Luthrodes pandava ַהִציָקסַכְחִליל   .127

 Luthrodes galba יתנִ ְט ִק ַכְחִליל הַ   .128

ִריִתִיים  .129  HESPERIIDAE ֶהְספֵּ

 Erynnis marloyi ַאְפלּוִלית ֲאֹפִרית  .130

 Carcharodus alceae יתִמ לְ חֶ הַ  ֲאֹפִרית  .131

 Carcharodus orientalis יםבִ כַ מַ הַ  ֲאֹפִרית  .132

 Carcharodus stauderi ַהַגלֹוִנית ֲאֹפִרית  .133

 Gomalia elma ָהַאבּוִטילֹון ֲאֹפִרית  .134

 Spialia orbifer ִנְקִדית ַהַּוְרִדִיים  .135

 Spialia phlomidis ַהֶחְרמֹון ִנְקִדית  .136

 Spialia doris ַהֲחַבְלַבל ִנְקִדית  .137

 Muschampia nomas ַמְלִביָנה ֲאֹפִרית  .138

 Muschampia hieromax ַהַשְלָהִבית ֲאֹפִרית  .139

 Muschampia proteides ֲחֻלִדית ֲאֹפִרית  .140

ירֹוִפית  .141  Muschampia proto ֲאֹפִרית אֵּ
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 Muschampia poggei סּוִרית ֲאֹפִרית  .142

  Pyrgus melotis melotis תִמְזָרִחי ֲאֹפִרית  .143

 Pyrgus serratulae ןׁשָ ְמ חַ הַ  ֲאֹפִרית  .144

ִרית  .145  Borbo borbonica צֹותבִ  ֶהְספֵּ

ִרית הַ   .146  Pelopidas thrax ןחַ דֹ ֶהְספֵּ

ִרית עֵּ   .147  Gegenes nostrodamus בשֶ ֶהְספֵּ

ִרית  .148  Gegenes pumilio ְׁשֹחָרה ֶהְספֵּ

 Thymelicus sylvestris ןָר ְׁש נַ הַ  ְנחּוַׁשת  .149

 Thymelicus hyrax ְנחּוָׁשה ָנָאה  .150

 Thymelicus acteon עֹוָרהְש הַ  ְנחּוַׁשת  .151

 Thymelicus lineola הטָ ִח הַ  ְנחּוַׁשת  .152

 Hesperia comma ְכָתִמים־ִלְבַנת ְנחּוָׁשה  .153

 SPHINGIDAE ַרְפַרִפִיים  .154

  Marumba quercus ןוֹ לאַ ף הָ ַר פְ ַר   .155

 Smerinthus kindermanni ְפָצָפהצַ הַ ף ַר פְ ַר   .156

  Dolbina elegans  הילָ מֵּ ף הַ ַר פְ ַר   .157

  Akbesia davjdi הלָ אֵּ ף הָ ַר פְ ַר   .158

  Agrius convolvuli ֲחַבְלַבלהַ ף ַר פְ ַר   .159

  Acherontia atropos ה יָ צּוְמ  תמֵּ ־ֻגְלֹגֶלת  .160

 Acherontia styx ְזָרִחיתִמ  תמֵּ ־ֻגְלֹגֶלת  .161

 Sphinx pinastri  ןֶר אֹ ף הָ ַר פְ ַר   .162

 Hemaris syra ַהַיֲעָרהף ַר פְ ַר   .163

 Hemaris croatica יתגִ ָת ף הַ ַר פְ ַר   .164

 Proserpinus proserpina הבָ ַר בְ ַר עֲ הָ ף ַר פְ ַר   .165

  Daphnis nerii ףּודְר הַ הַ ף ַר פְ ַר   .166

  Clarina syriaca ץיָ צֻ ף ְמ ַר פְ ַר   .167

 Clarina kotschyi ָפְרִסי ַרְפַרף  .168

  Macroglossum stellatarum הָק בֵּ ְד הַ ף ַר פְ ַר   .169

 Hyles euphorbiae בלּובְ לַ חֲ הַ ף ַר פְ ַר   .170

 Hyles nicaea ַהֶחְרמֹון ַרְפַרף  .171

  Hyles livornica טטָ ְר סֻ ְמ ף ַר פְ ַר   .172

  Hippotion celerio ַקו־ְכסּוףף ַר פְ ַר   .173

  Hippotion osiris ַאְרֻכִביתהָ ף ַר פְ ַר   .174

 Theretra alecto ןפֶ גֶ הַ ף ַר פְ ַר   .175

  Deilephila porcellus ָוֹרד ַרְפַרף  .176
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