רשימת שמות קווצי העור
שבט תש"ף ,ינואר 2020
הרשימה כוללת שמות עבריים לשלוש קבוצות של קווצי עור :כוכבי-הים ,קיפודי-הים ומלפפוני-
הים – בים התיכון ובים סוף.
את הרשימות הכין ד"ר עמרי ברונשטיין בעצה אחת עם פרופ' יוסף הלר יו"ר הוועדה.
הרשימות נדונו בוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית בישיבותיה בשנים תשע"ח
ותשע"ט ( .)2019–2018כמה מן השמות שנכללו באנציקלופדיה לחי ולצומח עודכנו ברשימה זו.
חברי הוועדה :אנשי המקצוע – ד"ר עוז בן־יהודה ,ד"ר דני גולני ,ד"ר ליאת גדרון ,ד"ר חנן
דימנטמן ,חגי הלל ,פרופ' יוסף הלר (יושב ראש) ,ד"ר זוהר ינאי (חבר מכותב) ,ד"ר אפרת רגב-
גביש; המומחה לקווצי העור ד"ר עמרי ברונשטיין; נציגי האקדמיה ללשון – פרופ' סיריל אסלנוב,
ד"ר קרן דובנוב; מרכזת הוועדה :רונית גדיש ,המזכירה המדעית של האקדמיה.
הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום א' בשבט תש"ף 27 ,בינואר ( 2020ישיבה
.)366
***
כמו ברשימות הקודמות שהכינה הוועדה לזואולוגיה גם כאן המטרה במתן השמות העבריים היא
לסייע לחובבי הטבע דוברי העברית להכיר את היצורים שהם עשויים להיפגש עימם .רוב השמות
ברשימה הם של קווצי עור החיים בימים הסמוכים לחופי הארץ – ים סוף והים התיכון .עם זאת
נכללו בה גם כמה שמות של קווצי עור שלא נמצאו באזורנו – כאלה שיש להם חשיבות גלובלית או
מינים במגמת התפשטות גם אם עדיין לא נצפו באזורנו .הוועדה השתדלה לשנות כמה שפחות מן
השמות שניתנו בעבר ,ועם זאת היה צורך בשינויים אחדים ,ובעיקר היה צורך לתת שמות למינים
רבים שטרם זכו בשמות עבריים.
שתי קבוצות של קווצי עור – נחשוני ים וחבצלות ים – עדיין לא נדונו ,ויובאו לוועדה לזואולוגיה
בהמשך.

1

הערות

השם המדעי

עוֹר-ְקוּוצֵ י

.1

]יָם [מחלקה-ּכוֹכְ בֵ י

.2

]ְמקבְ עֵ י קוֹצְ בָ ת* [סדרה

.3

]דָ ְרבָ נִ יִ ים [משפחה

.4

Astropecten aranciacus

ד ְרבני כ ֹתם

.5

Astropecten bispinosus

ד ְרבני כְ חַ לְ חַ ל

.6

Astropecten irregularis

ד ְרבני הַ ח ֹול

.7

Astropecten pentacanthus

ד ְרבני ְמחמׁש

.8

Astropecten platyacanthus

סר ק
ֹ ד ְרבני ְמ

.9

Astropecten spinulosus

ק ֹוץ-ד ְרבני ְקצַ ר

.10

Astropecten hemprichi

סּופי-ד ְרבני ַים

.11

ד ְרבני ְדרוֹמי

.12

ק ֹוצים-ד ְרבני ַרב

.13

]רגְ לִ יִ ים [משפחה-קל

.14

רגל מ ְתחַ דׁש-ַקל

.15

Luidia maculata

רגל מַ ְרהיב-ַקל

.16

Luidia savignyi

רגל ְמׁשבע-ַקל

.17

]קוֹצְ בָ ת [סדרה-רבֵ י

.18

]פצְ לָנִ יִ ים [משפחה

.19

זְ ר ֹוע ֹות-פַ ְצלן ַדק

.20

ַא ְט ַל ְנטי נפוֹץ-כ ֹוכַב

.21

]קוֹצְ בָ ת [סדרה-ח ְס ֵרי

.22

]ּגּוף [משפחה-צָ ֵרי

.23

Echinaster sepositus

ּגּוף ָא ֹדם-צַ ר

.24

Echinaster callosus

ּגּוף ַיבל ֹות-צַ ר

.25

Echinaster purpureus

ּגּוף ְס ַגלְ ַּגל-צַ ר

.26

]שלד [סדרה-ר ֵּכי

.27

]נ ְקבּובָ נִ יִ ים [משפחה

.28

נ ְַקבּובן ְמגשם

.29

]לּוחיתָ ִאים [סדרה
ִ -צד

.30

Goniasteridae

]יטיִ ים [משפחה
ִ ְִשב

.31

Fromia monilis

ׁשביט פְ ניני

.32

ECHINODERMATA
ASTEROIDEA
'*קוֹצְ בָ ת – את המונח 'קו ְֹצבַ ת
(הלחם של קוץ וצבת) חידש ככל
 הוועדה.הנראה יעקב דפני
החליטה לאמץ את המונח הוחלט
שמינו יהיה נקבה וברבים
: המונח הלועזי.קוצבתות
.pedicellaria

Paxillosida

Astropectinidae

Astropecten orsinii
Astropecten polyacanthus
Luidiidae
Luidia sarsii

Forcipulatida
Asteriidae
Coscinasterias tenuispina
)אינו בארץ (אטלנטי

Asterias rubens
Spinulosida
Echinasteridae

ישנו בארץ

השם העברי

Velatida
Pterasteridae
Euretaster cribrosus
Valvatida

2

Fromia milleporella

ׁשביט נ ְַקבּובי

.33

Fromia ghardaqana

ׁשביט נקֹד

.34

כפוֹן ְמקוְ קו

.35

]מ ְס ְמ ָרנִ יִ ים [משפחה

.36

מַ ְס ְמרן קטּום

.37

]ְשבִ יטָ נִ יִ ים [משפחה

.38

ְׁשביטן מ ְצרי

.39

זְ רוֹעַ חלק-ַדק

.40

נ ְַתקן מכְ תם

.41

זְ רוֹעַ ְמג ְרען-כַד

.42

]ירנִ יִ ים [משפחה
ָ ִּג ְרּג

.43

כרית לחם

.44

Choriaster granulatus

ּג ְַרּגירן ְמגשם

.45

Pentaceraster mammillatus

חֲ רּוזן ּגַבְ ׁשּוׁשי

.46

]ּכוֹכְ בוֹנִ יִ ים [משפחה

.47

כוֹכבוֹן ּגַבְ נּוני

.48

כוֹכבוֹן ּגַמדי

.49

]קוֹצִ יִ ים [משפחה-ּכִ פת

.50

Acanthaster planci

קוֹצים ַק ְטלנית-כפַ ת

.51

Acanthaster sp. nov.

קוֹצים אילתית-כפַ ת

.52

Asteropseidae

]ק ְשחָ נִ יִ ים [משפחה

.53

ׁשוֹטר ׁש ְדרי-ַתג

.54

ַק ְׁשחן ְמתלם

.55

]יָם [מחלקה-ִקפוֹדֵ י

.56

Arbacoida

] ֵשת [סדרה-ּכְ סּויֵי

.57

Arbaciidae

]יתיִ ים [משפחה
ִ ְִשח ָֹרנ

.58

Arbacia lixula

ְׁשחֹרנית ַכדּורית

.59

Camarodonta

]לסת [סדרה-ְקשּותֵ י

.60

Echinometridae

]יתיִ ים [משפחה
ִ ְִסגלְ ּגל

.61

Echinometra mathaei

ְסגַלְ ַּגלית ׁשּונּיוֹת

.62

Echinometra sp. nov.

ְסגַלְ ַּגלית אילתית

.63

ַק ְדחנית ׁשּונּיוֹת

.64

Heterocentrotus mamilatus

עפְ רוֹנן ּגְ לילי

.65

Heterocentrotus trigonarius

עפְ רוֹנן ְמׁשלׁש

.66

] ְסגלִ יִ ים [משפחה-ִקפוֹד

.67

סגֹל מצּוי-קפוֹד

.68

]ְס ִריגִ יִ ים [משפחה

.69

Ogmaster capella
Mithrodiidae
Mithrodia clavigera
Ophidiasteridae
Gomophia egyptiaca
Leiaster leachi
ישנו בארץ

Linckia multifora
Ophidiaster hemprichi
Oreasteridae
Culcita coriacea

)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Asterinidae
Asterina gibbosa
Aquilonastra burtoni
Acanthasteridae
)פסיפי-אינו בארץ (אינדו
.תיאור המין יתפרסם תוך שנה

Asteropsis carinifera
Valvaster striatus
ECHINOIDEA

)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Echinostrephus molaris
)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Parechinidae
Paracentrotus lividus
Temnopleuridae
3

)סופי-אינו בארץ (ים

Microcyphus rousseaui

סריג הדּור

.70

Salmaciella dussumieri

קוֹצים עדין-ְנקֹד

.71

]ְק ִטיפָ נִ יִ ים [משפחה

.72

ַארּגְ מני
ְ קפוֹד-כַדּור

.73

קפוֹדית ַאפְ רּורית

.74

Toxopneustidae
)תיכוני-אינו בארץ (אטלנט–ים

Sphaerechinus granularis
Nudechinus scotiopremnus

 צפוי להיות מין,מין-כיום תת

Tripneustes gratilla eilatensis

ְקטיפן אילתי

.75

 צפוי להיות מין,מין-כיום תת
)פסיפי-אינו בארץ (אינדו
)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Tripneustes gratilla gratilla

ְקטיפן קוֹצני

.76

ים פ ְרחוֹני-ַארסַ ן
ְ

.77

]זּוטָ ִריִ ים [משפחה

.78

זּוטר כ ְתמי

.79

]שלד [סדרה-ְקדּומֵ י

.80

]ּכִ ְת ִריִ ים [משפחה

.81

כתר מַ עֲמַ קים

.82

קנים אֲ ַד ְמ ַדם-כתר

.83

כ ְתרוֹן קריבי

.84

כ ְתרוֹן קטן

.85

כתר קיסרי-ַרב

.86

כתר ד ְרבני-בן

.87

Clypeastroida

]יָם [סדרה-מ ְטבְ עוֹנֵי

.88

Astriclypeidae

]ִד ְס ָק ִתיִ ים [משפחה

.89

ד ְסקה ְמפֹרצת

.90

ד ְסקה ְנקּובה

.91

]מ ְטבְ עוֹנִ יִ ים [משפחה

.92

Clypeaster fervens

מַ ְטבְ עוֹן לוֹהט

.93

Clypeaster humilis

סּופי-מַ ְטבְ עוֹן ַים

.94

Clypeaster rarispinus

קוֹצים-מַ ְטבְ עוֹן ַדל

.95

Clypeaster reticulatus

מַ ְטבְ עוֹן ְמרשת

.96

]יתיִ ים [משפחה
ִ לּוק
ִ ח

.97

Echinocyamus pusillus

חַ לּוקית אֲ פּונית

.98

Echinocyamus crispus

חַ לּוקית חּורת

.99

Toxopneustes pileolus
Trigonocidaridae
Genocidaris maculata
CIDAROIDA
Cidaridae
Cidaris cidaris
Stylocidaris affinis

)אינו בארץ (אטלנטי–פסיפי

Eucidaris tribuloides
Eucidaris metularia
Phyllacanthus imperialis
Prionocidaris baculosa

Sculpsitechinus auritus
)אינו בארץ (סואץ

Echinodiscus bisperforatus
Clypeasteridae

Echinocyamidae

] ָק ִטיִ ים [משפחה- ִקפוֹד.100

Fibulariidae
)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Fibularia ovulum

קט ביצני- קפוֹד.101
]יתיִ ים [משפחה
ִ ִ עּוג.102

Laganidae
Jacksonaster depressum

 עּוגית פְ חּוסה.103

Diadematoida

]קוֹצִ ים [סדרה- חדֵ י.104

Diadematidae

]יתיִ ים [משפחה
ִ  נִ זְ ִר.105

Centrostephanus longispinus
4

קוֹצים- נזְ רן אֲ רְֹך.106

)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Diadema setosum

קוֹצים- נזְ רית אֲ ר ַכת.107

Diadema savignyi

 נזְ רית זוֹהרת.108

Echinothrix calamaris
)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Echinothrix diadema

)פסיפי-אינו בארץ (אינדו

Astropyga radiata
Echinolampadoida
Echinolampadidae
Echinolampas ovata
Echinothurioida
Echinothuriidae
Asthenosoma marisrubri

 נזר מַ כְ חיל.110
 נזְ רנית ְמהדרת.111
]פָ ָנס [סדרה- ִקפוֹדֵ י.112
] פָ נָסָ נִ יִ ים [משפחה.113
 פנסן ביצני.114
]שלד [סדרה- רּכֵי.115
] שלְ פּו ִחיתָ נִ יִ ים [משפחה.116
ַארסי
ְ  ׁשַ לְ פּוחיתן.117
]לֵב [סדרה- ִקפוֹדֵ י.118

Spatangoida

] לְ בבְ ָתנִ יִ ים [משפחה.119

Brissidae
Brissopsis lyrifera
-לא ידוע עדיין מישראל (ים
)תיכוני–אטלנטי

ק ֹוצים- נזר ׁש ֹונה.109

Brissus unicolor
Plagiobrissus costae
Brissopsis luzonica
Brissus latecarinatus

 לְ בַ בְ תן נבְ לי.120
 לְ בַ בְ תן חַ ְדּגוֹני.121
 לְ בַ בְ תן ְמצלע.122
 לְ בַ בְ תן פיליפיני.123
 לְ בַ בְ תן ְקריני.124

Metalia spatagus

פנס ְקריני- ַאל.125

Metalia sternalis

פנס מ ְתחַ פר- ַאל.126
] לְ בָ בִ יִ ים [משפחה.127

Loveniidae
Echinocardium cordatum
Echinocardium fenauxi
Echinocardium flavescens
Echinocardium mediterraneum
Echinocardium mortenseni

 לבב מ ְתחַ פר.128
חוֹרים- לבב ְסדּור.129
חוֹרים- לבב ְקטַ ן.130
תיכ ֹוני- לבב ים.131
חוֹרים- לבב זְ עיר.132

Lovenia elongata

 ל ֹובנְ יה מארכת.133

Palaeostomatidae

]יתיִ ים [משפחה
ִ דּומ
ִ  ְק.134

Palaeostoma mirabile
Pericosmidae
Pericosmus akabanus
Schizasteridae

 ְקדּומית ְמרשתת.135
] ְקסּומָ ִתיִ ים [משפחה.136
 ְקסּומה אילתית.137
]יתיִ ים [משפחה
ִ לּומ
ִ  ְת.138

Ova canaliferus

 ְתלּומית חֲ לּוקה.139

Moira stygia

 ְתלּומית ְקטּומה.140

Schizaster gibberulus

 ְתלּומית ְסגַלְ ּגלת.141

Schizaster lacunosus

 ְתלּומית ְמנקבת.142
]לְ בָ בִ יִ ים [משפחה- אֲ ִחי.143

Spatangidae
5

)תיכוני-לא ידוע עדיין מישראל (ים

Spatangus purpureus

לבב סגֹל- אֲ חי.144

)תיכוני-לא ידוע עדיין מישראל (ים

Spatangus subinermis

ַלבב ׁשטּוח- אֲ חי.145

HOLOTHUROIDEA

]יָם [מחלקה- ְמ ָל ְפפוֹנֵי.146
]י ִמיִ ים [משפחה- ִשלְ שּול.147

Chiridotidae
Chiridota stuhlmanni
Cucumariidae
Hemiocnus syracusana
Leptopentacta tergestina

ים ׁשקּוף- ׁשלְ ׁשּול.148
]י ִמיִ ים [משפחה- ִקּׁשּוא.149
תיכוֹני-ים ים- קשּוא.150
ים ַדק- קשּוא.151
ים ְמגשם- קשּוא.152

Ocnus planci
Holothuriidae

] ּגְ לִ ילָנִ יִ ים [משפחה.153

Actinopyga bannwarthi

ּגח ֹון- ּגְ לילנית לבְ ַנת.154

Actinopyga crassa
Actinopyga echinites
Actinopyga mauritiana
Actinopyga miliaris
Actinopyga serratidens
Bohadschia cousteaui
Bohadschia marmorata

 ּגְ לילנית ְׁשמַ ְנמַ נה.155
 ּגְ לילנית זיפנית.156
 ּגְ לילנית ַאפְ ריקנית.157
 ּגְ לילנית ְשעירה.158
ּגח ֹון- ּגְ לילנית וְ ר ַדת.159
 ַל ְחמי מַ ְדביק.160
 ל ְַחמי חוֹל.161

Bohadschia steinitzi

 ל ְַחמי אילתי.162

Bohadschia vitiensis

 ל ְַחמי חּור.163

Pearsonothuria graeffei
Labidodemas semperianum
Holothuria forskali
Holothuria impatiens
Holothuria poli

חֲ שּופּיוֹת יַבַ לְ תי- חַ ְקיַן.164
 ַרגְ ׁשַ ן קּורים.165
 ּגְ לילַן פ ֹו ְר ְסקל.166
 ּגְ לילן רגיז.167
יַמי- ּגְ לילן ַרב.168

Holothuria sanctori

 ּגְ לילן ְמגּון.169

Holothuria tubulosa

 ּגְ לילן דו ְֹקרני.170

Holothuria jousseaumei

 ּגְ לילַן עַ ַקבַ ה.171

Holothuria rigida

ַ ּגְ לילן קׁשיח.172

Holothuria sucosa

 ּגְ לילן ֲעסיסי.173

Holothuria atra

 ּגְ לילן ׁש ֹחר.174

Holothuria edulis

 ּגְ לילן נאֱ כל.175

Holothuria pardalis

 ּגְ לילַן כְ תמים.176

Holothuria fuscocinerea

טַ בַ עַ ת- ּגְ לילן ְׁשחֹר.177

Holothuria leucospilota

 ּגְ לילַן זפת.178

Holothuria pervicax
Holothuria scabra
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 ּגְ לילן קוֹצף.179
 ּגְ לילן מ ְתכַסה.180

Holothuria difficilis
Holothuria nobilis
Holothuria cinerascens
Holothuria fuscogilva

 ּגְ לילַן חדים.181
 ּגְ לילן ברֹד.182
 ּגְ לילן ַאפְ רּורי.183
ׁשּולַים- ּגְ לילן בְ היר.184

Holothuria martensii

 ּגְ לילן אכפי.185

Holothuria aphanes

 ּגְ לילן חבּוי.186

Holothuria arenicola

 ּגְ לילן ח ֹולי.187

Holothuria hilla
Stichopodidae

 ּגְ לילן ַדבְ לּולי.188
] ּגְ ִדילָנִ יִ ים [משפחה.189

Stichopus chloronotus

 ּגְ דילן כהה.190

Stichopus herrmanni

הב
ֹ  ּגְ דילן צ.191

Stichopus monotuberculatus

פְ טמוֹת- ּגְ דילן אֲ פֹר.192

Stichopus pseudohorrens

 ּגְ דילַן מ ְצנפוֹת.193

Stichopus horrens

 ּגְ דילַן חדּודים.194

Thelenota ananas

 ּגְ דילוֹן ָאננס.195
]רגְ לִ יִ ים [משפחה- ַאל.196

Synaptidae
Leptosynapta inhaerens
Euapta godeffroyi
Oestergrenia mortenseni
Opheodesoma grisea

 ְדביקית מ ְתחַ פרת.197
פַ סים- ְדביקה ְצהבַ ת.198
 פְ תילַעַ ת אֲ ַד ְמ ַדמה.199
רגל אֲ פֹרה- ַאל.200

Patinapta dumasi

 פְ תילוֹנית ּגַמדית.201

Polyplectana kefersteini

 ְשרוֹכנית ְמׁשנצת.202

Protankyra autopista

סּופית- ְדביקנית יַם.203

Synapta maculata

 פְ תילית בְ רדה.204

Synaptula reciprocans

 פְ תילה ְׁשחֹרה.205

Synaptula recta

 פְ תילה צנוֹרית.206
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