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בּוָבִאים    Diptera –סדרת ַהזְּ

 שמות הסוגים הנושאים את שם המשפחהשמות משפחות הזבובאים בישראל ו

 2018 מארס –תשע"ח  ניסן

 

הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית מתכבדת להגיש את הרשימה שלהלן של שמות 

 האקדמיה.משפחות הזבובאים ושל שם הסוג העיקרי בכל משפחה לאישור 

 הכינו את הרשימה נטע דורצ'ין, זוהר ינאי ואמנון פרידברג.

, דני גולני –בדיונים ובהחלטות השתתפו חברי הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה: אנשי המקצוע 

זוהר )יושב ראש מתשע"ז(,  יוסף הלר, חגי הלל)יושב ראש עד תשע"ו(,  חנן דימנטמן, נטע דורצ'ין

רונית ; מרכזת הוועדה: מרדכי כסלו, קרן דובנוב –נציגי האקדמיה ללשון  ;אמנון פרידברג, ינאי

 )מתשע"ז(.גדיש 

בחורף תשע"ח  הוועדה בישיבת נדונו והערותיהם המקצוע אנשי לביקורת נשלחה הרשימה

 .ח"תשע בשבט האקדמיה חברי לביקורת נשלחה הרשימה(. 2017)דצמבר 

, נדונה הרשימה בוועדת המינוח המרכזית של 2018ארס במ 12, ח"תשע באדר ה"כ ביום

נערכו כמה שינויים לקראת הגשת הרשימה למליאת  מלכה זמליהאקדמיה. בעקבות הערות של 

 האקדמיה.

 במארס 26, ח"תשע בניסן' י ביום בישיבתה העברית ללשון האקדמיה במליאת אושרה הרשימה

 (.שנז ישיבה) 2018

 

 הקדמה מאת יו"ר הוועדה

הם אחת מקבוצות החרקים המגוונות ביותר עלי אדמות. הם מאכלסים את כל בתי הגידול זבובאים 

למחצה, מדבריות, אזורים עירוניים וסביבות -היבשתיים, לרבות כל בתי הגידול המימיים והמימיים

חקלאיות. הבוגרים חלקם טורפים, חלקם ניזונים מצוף פרחים, חלקם טפילים הניזונים מדם. הרימות 

ות ממגוון חומרי מזון השונים מאוד ממזון הבוגר. לדוגמה, ברחפניים הבוגר ניזון מפרחים, הרימה ניזונ

אוכלת רקב או שהיא טורפת חרקים אחרים. יש רימות הניזונות מנשר עלים, אחרות מגבעולים, משורשים, 

ימות של זבובאים ר ףמפרחים, מזרעים, מפטריות, מעץ מרקיב, מפרי מרקיב, מנבלות, מחיידקים, וכן מטר

אחרים. יש גם רימות היוצרות עפצים, ואחרות שהן טפילות בתוך בעלי חיים אחרים. לפיכך לזבובאים 

 משמעות רבה מאוד בפירוק ובשחרור של חומרי מזון חזרה לקרקע. 

הזבובאים חלקם מחקים צרעות, דבורים, עכבישים או נמלים. כמה מהם מאירים כדי למשוך בני זוג או 

טרף. מהיות הבוגרים מעופפים, בשעת חיזור הם משדרים אותות ויזואליים )לא כימיים(. ברבים 

 מהזבובאים יוצרים הזכרים נחילי ענק למשיכת נקבות. 

תוך יצירת קשר צמוד ומחייב מאוד עם צמחים או בעלי חיים זבובאים רבים התפתחו, אבולוציונית, 

 ייחודיים. לפיכך הם מזיקים בחקלאות אך גם יש מהם המשמשים מאביקי פרחים וכן בהדברה ביולוגית.

 , ונעשה מאמץ לתת לרובם שמות עבריים.משפחות זבובאים 85בישראל יש כ־
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 מקור השםהערה על  שם מדעי שם עברי )משפחה / סוג אופייני( 

י  .1   Nematocera [סדרה-תת] ָמחֹוׁש-ֲאֻרכֵּ

י  .2   Brachycera [סדרה-תת] ָמחֹוׁש-ִקְצרֵּ

 ראש קטן Acroceridae ֹראִׁשִיים-ַקט  .3

  Acrocera ]לכל הסוגים במשפחה[ ֹראׁש-ַקט  .4

 נוברים מנהרות בעלים Agromyzidae ִמְנֲהָרִנִיים  .5

  Agromyza ]לכל הסוגים[ ָרןִמְנהֲ   .6

 כביוטופהעץ  Anisopodidae ץעֵּ -יַיּתּוׁשֵּ ִמְׁשַפַחת   .7

ץ-ַיּתּוׁש  .8   Anisopus ]לכל הסוגים[ עֵּ

 המדעיהשם  daeiiAnthomy ַאְנּתֹוִמיִתִיים  .9

  aiAnthomy ]לכל הסוגים[ ַאְנּתֹוִמית  .10

 זבובים דקים Anthomyzidae ָצרֹוִנִיים  .11

  Anthomyza ]לכל הסוגים[ ָצרֹון  .12

 טורפים מובהקים Asilidae ַטְרָפִנִיים  .13

 ַטְרָפן  .14
 נחוצים שמות לסוגים אחרים

Asilus  

 זבובים + רכים Asteiidae ַרכֹוִנִיים  .15

  Asteia ]לכל הסוגים[ ַרכֹון  .16

מורפולוגיה הביולוגיה ולפי ה Athericidae ַאְחָזִנִיים  .17
 טורפים במים :של הזחלים

  ?Atherix ]לכל הסוגים[ ןַאְחזָ   .18

 הצבע Aulacigastridae ִמיִתִייםּוְׁשח  .19

  Aulacigaster ]לכל הסוגים במשפחה[ ְׁשחּוִמית  .20

; עונת ִביְביֹוִנִייםהשם הקודם:  Bibionidae ֲאִביְביֹוִנִיים  .21
 הפעילות: אביב

  Bibio ֲאִביְביֹון  .22

 Bombyliidae [including  בֹוְמִביִלִיים  .23

Myth.] 

 המדעיהשם 

  Bombylius בֹוְמִביל  .24

יִמְׁשַפַחת   .25  אּוָלִתִייםְבָר הקודם: השם  Braulidae יםִר בוֹ ְד -ְזבּובֵּ

 ְבָראּוָלההשם הקודם:  Braula ]לכל הסוגים[ יםִר בוֹ ְד -ְזבּוב  .26

 לרוב מבריקים Calliphoridae בֹוֲהָקִנִיים  .27

 ָקןהֲ וֹ ב  .28
 נחוצים שמות לסוגים אחרים

Calliphora  

 לי חייםקשורים למאורות בע Camillidae יםיִ נִ ָר אּוְמ   .29

  Camilla ]לכל הסוגים[ ןָר אּוְמ   .30

   Canacidae ַגל-יְזבּובֵּ ִמְׁשַפַחת   .31

  Canace ]לכל הסוגים[ לגַ -ְזבּוב  .32

 חדק עבהבעלי  Carnidae יםיִ ִק ְד ִח -בעַ   .33

  Carnus ]לכל הסוגים[ ֶחֶדק-ַעב  .34

 יתוש+עפץ Cecidomyiidae ַיּתּוִצִיים  .35
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 ַיּתּוץ  .36
 הסוגים במשפחה[נחוצים שמות לשאר ]

Cecidomyia  

 מושרששם  Ceratopogonidae ַיְבחּוִׁשִיים  .37

 [ברחש] ַיְבחּוׁש  .38
 נחוצים שמות לסוגים אחרים 

Culicoides  

 צבע כסף Chamaemyiidae ַיְכסּוִפִיים  .39

  Chamaemyia ]לכל הסוגים[ ףַיְכסּו  .40

 ד(ויתוש+מחוש )מנוצה מא Chironomidae ְמׁשּוִׁשִייםיַ   .41

  Chironomus ]לכל הסוגים[ ְמׁשּוׁשיַ   .42

 קשורים לדגניים )כפונדקאים( Chloropidae ִׁשבֹוָלִנִיים  .43

  Chlorops ]לכל הסוגים[ ןִׁשבֹולָ   .44

 שולט צהובהצבע ה Chyromyidae יםיִ בִ בּוהֲ צַ   .45

  Chyromya ]לכל הסוגים[ בּובהֲ צַ   .46

  Clusiidae ִגְזעֹוִנִיים  .47

  Clusia ]לכל הסוגים[ ִגְזעֹוִני  .48

 קֹונֹוִפיִתִיים: השם הקודם Conopidae אִׁשִייםָר -ְגַדל  .49

  Conops ]לכל הסוגים[ ֹראׁש-ְגַדל  .50

 המחוש( 'זיף'חסרי אריסטה ) Cryptochetidae ִזיִפִיים-ַאל  .51

  Cryptochetum הסוגים[ ]לכל ִזיף-ַאל  .52

 םִייכֹוְלִכיִת : השם הקודם Culicidae ַיּתּוִׁשִיים  .53

 ַיּתּוׁש  .54
נחוצים שמות לסוגים אחרים )אדס, 

 אנופלס(

Culex  

 גיבנים Curtonotidae ַגְבנּוִנִיים  .55

  Curtonotum ]לכל הסוגים[ ַגְבנּוִני  .56

 צל חובבי Diastatidae לצֵּ -יבֵּ בּוזְ ִמְׁשַפַחת   .57

ל-ְזבּוב  .58   Diastata ]לכל הסוגים[ צֵּ

  Dixidae ְכפּוָפִנִיים  .59

  Dixa ]לכל הסוגים[ ְכפּוָפן  .60

 ייםתכתצבעים מ בעלי Dolichopodidae ַיְנצּוִצִיים  .61

  Dolichopus ]לכל הסוגים[ ַיְנצּוץ  .62

 תוסס חומר אורגנימאכלסים  Drosophilidae ְּתִסיָסִניִתִיים  .63
 )פירות נרקבים(

  Drosophila ]לכל הסוגים[ ְּתִסיָסִנית  .64

יער הנימפת  המדעי ע"שהשם  Dryomyzidae יםיִ ִר עֲ יַ -ַדר  .65
 במיתולוגיה היוונית ְדִרָיָדה

   Dryomyza ]לכל הסוגים[ רעַ יַ -ַדר  .66

 .Empididae [incl ּוִזִייםִפּז  .67

Tachyd., etc] 

 מפזזים

  Empis הסוגים[]לכל  ִפּזּוז  .68

 מאכלסים חופי מקווי מים Ephydridae חֹוִפִיים-ְזבּוב  .69

  Ephydra ]לכל הסוגים[ חֹוף-ְזבּוב  .70

 דומים לזבוב קטן Fanniidae ְזבּוִביִתִיים  .71

  Fannia ]לכל הסוגים[ ְזבּוִבית  .72
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 זיפים בכנף Heleomyzidae ִזיִפִיים-ְכַנף  .73

  Heleomyza ]לכל הסוגים[ ִזיף-ְכַנף  .74

 משריצי זחלים שמתגלמים מיד Hippoboscidae ְלִמִייםְׁשַרְצגָ   .75

  Hippobosca ]לכל הסוגים[ ְׁשַרְצֹגֶלם  .76

 מתפתחים ברקב )עלים( Lauxaniidae ַרְקבּוִבִיים  .77

  Lauxania ]לכל הסוגים[ ַרְקבּוב  .78

מדעי שפירושו השם העל פי  Lonchaeidae יםיִ נִ ידוֹ כִ   .79
 כידון

  Lonchaea ]לכל הסוגים[ ינִ ידוֹ כִ   .80

 כנף דמוית להב Lonchopteridae  ִיםְכָנפַ -יַחדֵּ ִמְׁשַפַחת   .81

  Lonchoptera ]לכל הסוגים[ ִיםְכָנפַ -ַחד  .82

 בעלי רגליים דקיקות Micropezidae ְדִקיָקִנִיים  .83

  Micropeza ]לכל הסוגים[ ְדִקיָקן  .84

 מתארחים אצל אחרים Milichiidae ֻאְׁשִפיְזבּוִבִיים  .85

  Milichia ]לכל הסוגים[ ֻאְׁשִפיְזבּוב  .86

 "הזבוב" Muscidae ְזבּוִבִיים  .87

  Musca ]לכל הסוגים[ ְזבּוב  .88

 .Mycetophilidae [incl ִפְטִרַיּתּוִׁשִיים  .89

Keropl and 

Diadocidiidae] 

 ותפטריניזונים מ

  Mycetophila ]לכל הסוגים[ ִפְטִרַיּתּוׁש  .90

 דמויי זבוב גדול Mydidae ְזבּוִבִיים-ַרב  .91

  Mydas ]לכל הסוגים[ ְזבּוב-ַרב  .92

יִמְׁשַפַחת   .93  דועירוק כנף מרושת מא Nemestrinidae ֶרֶׁשת-ְזבּובֵּ

  Nemestrinus ]לכל הסוגים[ ֶרֶׁשת-ְזבּוב  .94

 טפילי עטלפים Nycteribiidae יםיִ יִת לִ לּופְ ַא  .95

  Nycteribia ]לכל הסוגים[ יתלִ לּופְ ַא  .96

הזחלים פולשים למחילות  Odiniidae ְמִחָלִנִיים  .97
 וקנים של חולייתנים

  Odinia ]לכל הסוגים[ ְמִחָלן  .98

 על שם מחלת הריממת Oestridae ִנִייםִרַמְמָּת   .99

  Oestrus ]לכל הסוגים[ ִרַמְמָּתן  .100

 חיים בעשב Opomyzidae ִייםַעְשבּובִ   .101

  Geomyza ]לכל הסוגים[ בּובַעְש   .102

 רוטטים בכנפיהם Pallopteridae ַרְטָטִנִיים  .103

  Palloptera ]לכל הסוגים[ ַרְטָטן  .104

 המדעיהשם  Periscelididae יםיִ יִס ִר פֵּ   .105

ִריָסה  .106   Periscelis ]לכל הסוגים[ פֵּ

 מאופיינים בתנועה תזזיתית Phoridae ְּתָזִזיָתִנִיים  .107

  Phora ]לכל הסוגים[ ןיתָ זִ זָ ְּת   .108

 פגרים –בית גידול אופייני  Piophilidae ָרִנִייםגָ ְר גַ פְ   .109

  Piophila ]לכל הסוגים[ ָרןגָ ְר גַ פְ   .110

 ראש כדורי Pipunculidae ַכדּוֹראִׁשִיים  .111
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  Pipunculus ]לכל הסוגים[ ַכדּוֹראׁש  .112

 שטוחהפיסת רגל שלישית  Platypezidae ַרְגִלִיים-ְׁשַטח  .113

  Platypeza ]לכל הסוגים[ ֶרֶגל-ַטחְׁש   .114

 בעלי חדק בשרני Platystomatidae ַזְרבּוִבִיים  .115

 ַזְרבּוב  .116
 נחוצים שמות לסוגים אחרים

Platystoma  

יִמְׁשַפַחת   .117  עונת הפעילותעל שם  Psilidae, rust flies ֹחֶרף-ְזבּובֵּ

  Psila ]לכל הסוגים[ ֹחֶרף-ְזבּוב  .118

 נראה כעש Psychodidae ָעִׁשִיים-ַיּתּוׁש  .119

 ָעׁש-ַיּתּוׁש  .120
 נחוצים שמות לסוגים אחרים )בקה(

Psychoda  

 בעלי רגליים ארוכות Rhagionidae, snipe flies ֹוִנִייםלַרגְ   .121

  Rhagio ]לכל הסוגים במשפחה[ ֹוןלַרגְ   .122

 טפילי טחביות Rhinophoridae ִבִייםבּוַטחֲ   .123

  Stevenia ]לכל הסוגים[ ַטֲחבּוב  .124

 אופייני על גב הבטןה דגםה Sarcophagidae ָטִנִייםַׁשְחמָ   .125
 לוח שחמטדומה ל

  Sarcophaga ]לכל הסוגים[ ַׁשְחָמָטן  .126

 Scathophagidae, Dung ַזְבלּוִלִיים  .127

flies 

 של פרותבית הגידול צואה 

  Scatophaga ]לכל הסוגים[ ַזְבלּול  .128

 Scatopsidae, black ְזבּובֹוִנִיים  .129

compost flies 

 גוף זעירבעלי 

  Scatopse ]לכל הסוגים[ ְזבּובֹון  .130

 Scenopinidae, window ִבְטִנִיים-ַפס  .131

flies 

 השם הלועזי

  Scenopinus ]לכל הסוגים[ֶבֶטן -ַפס  .132

ָלִנִיים  .133  Sciaridae, Black fungus  ֲאפֵּ

gnats 

Sciara  דמות מיתולוגית של
 . יתושים כהיםשדון אפל

ָלן  .134   Sciara ]לכל הסוגים[ ֲאפֵּ

י  .135  טורפים או טפילי חלזונות Sciomyzidae ַׁשְבלּוִלים-ִמְׁשַפַחת ְזבּובֵּ

  Sciomyza ]לכל הסוגים[ ַׁשְבלּוִלים-ְזבּוב  .136

 קשורים לסחי Sepsidae ַהְנָמִלי-בּובּזְ הַ ִמְׁשַפַחת   .137

  Sepsis ]לכל הסוגים[ ְנָמִלי-ְזבּוב  .138

 יתוש+שחור Simuliidae ַיְׁשחּוִרִיים  .139

  Simulium ]לכל הסוגים[ ַיְׁשחּור  .140

 המחוש עגול Sphaeroceridae יםיִ ִׁש חוֹ ְמ -לגֹ עֲ   .141

  Spaerocera ]לכל הסוגים[ָמחֹוׁש -ֲעֹגל  .142

 מדעיהשם ה Stratiomyidae ְסְטַרְטיֹוִנִייםאֶ   .143

  Stratiomys ]לכל הסוגים[ ְטיֹוןֶאְסְטַר   .144

ִפים-יְזבּובֵּ ִמְׁשַפַחת   .145  טפילי עטלפים Streblidae ֲעַטלֵּ

ִפים-ְזבּוב  .146   Sterbla ]לכל הסוגים[ ֲעַטלֵּ

 היכולת ריחוף מעול Syrphidae ָפִנִייםַרְח   .147

  Syrphus ָפןַרְח   .148
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 נוספים לסוגיםנחוצים שמות 

 המדעיהשם  Tabanidae ַטָבִנִיים  .149

  Tabanus ]לכל הסוגים[ ַטָבן  .150

 זריזים ומהירים Tachinidae ְזִריְזבּוִבִיים  .151

 ְזִריְזבּוב  .152
 נוספים לסוגיםנחוצים שמות 

Tachina  

]רווח: ְפִרי -יְזבּובֵּ ִמְׁשַפַחת   .153

 פריזבוביים[

Tephritidae ניזונים מפירות 

 ְפִרי-ְזבּוב  .154
 נוספים לסוגיםנחוצים שמות 

Tephritis  

 אחורנית גופם מתחדד Therevidae יםיִ ִד דּוחֲ   .155

  Thereva ]לכל הסוגים[ ֲחדּוד  .156

 Tipulidae [including ִטיפּוָלִתִיים   .157

Limoniid.] 

 המדעיהשם 

 פּוָלהיִט   .158
 נחוצים שמות לסוגים נוספים

Tipula  

 Trichoceridae, winter ַיְחרּוִפִיים  .159

gnats 

 הלועזיהשם על פי 

  Trichocera ]לכל הסוגים[ ַיְחרּוף  .160

 Ulidiidae [Otitinae is אֹוְרָטִליִתִיים  .161

sbfam.] 

 

   Ulidia ]לכל הסוגים[ אֹוְרָטִלית  .162

 משם הסוג Vermileonidae יםיִ עִ לָ וֹ ּת-יִר אֲ   .163

  Vermileo ]לכל הסוגים[ ֹוָלעּת-ֲאִרי  .164

 המדעיהשם  Xenasteiidae יםיִ יִת נִ סֵּ ְק   .165

ִנית  .166   Xenasteia ]לכל הסוגים[ ְקסֵּ

 הגודל Mythicomyidae ְזִעיָרִנִיים  .167

  Mythicomya ]לכל הסוגים[ ְזִעיָרִני  .168

  Keroplatidae ֹוִרִייםא-ַיּתּוׁש  .169

  Keroplatus ]לכל הסוגים במשפחה[ ֹורא-ַיּתּוׁש  .170

 בנה הרגללפי מ Limoniidae ַרְגִלִיים-ַדק  .171

  Limonia הסוגים במשפחה[]לכל  ֶרֶגל-ַדק  .172

 מיעוט עורקים בכנף Nannodastiidae עֹוְרִקִיים-ַדל  .173

  Nannodestia ]לכל הסוגים במשפחה[ קעֹורֵּ -לַד   .174

 למשפחה אין ייצוג בארץ Glossinidae ֶצה-ת ְזבּוב ַהֶצהחַ פַ ְׁש ִמ   .175

ין  .176  למשפחה אין ייצוג בארץ Diopsidae ִגְבעֹוִלִיים-עֵּ

ין  .177   Diopsis ִגְבעֹול-עֵּ


