
מדוזותרשימת שמות 
2020 יוני –תש"ף  סיוון

 1:מיםחיות מקפא )בעלי חיים ג'לטיניים(, שנסחפים ושוחים ב של קבוצות שלושכלולות  הרשימב

, והשמות העבריים ניתנו בה לכעשרים מינים שמרביתם Scyphozoa סוכך מדוזות מחלקת א.

 ובמפרץ אילת.נפוצים לאורך חופי ישראל בים התיכון 

מחלקה הכוללת כמה מדוזות קטלניות שאינן בחופי ישראל אך יש  – Cubozoaמדוזות קובייה  ב.

להן חשיבות רבה לציבור הרחב. 

 .האחרונות בשנים בחופינו שהתרבומערכה הכוללת יצורים עדינים  – Ctenophora מסרקניים ג.

השמות   .ןהב  ומתעניין  בטבע  מדוזותאת ה  שהפוג   לציבור הרחב  וראשונה  בראש  נועדוהעבריים    השמות

, להרצאות ולפעילויות חינוכיות.טבע סרטי שלולתרגום  לתקשורת נועדושמן הנכר המדוזות של 

הרשימה הוגשה לוועדה למונחי   וצוותו.מאוניברסיטת חיפה את הרשימה הכין ד"ר דור אדליסט 

 .(2019בנובמבר  7) ט' במרחשוון תש"ףזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית ונדונה בה ביום 

 ;דימנטמן  חנןד"ר    ;גולני  דני, יושב ראש הוועדה; ד"ר  הלר  יוסףחברי הוועדה שהשתתפו בדיון: פרופ'  

רונית   הוועדה  מרכזתנציג האקדמיה ללשון העברית פרופ' סיריל אסלנוב;  ;  אדליסט  ורד"ר ד;  הלל  חגי

  עברית., המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון הגדיש

(. 2020בפברואר    18)  כ"ג בשבט תש"ףהרשימה הופצה להערות בקרב מומחים, והן נידונו בוועדה ביום  

הופצה הרשימה לחברי האקדמיה ולעובדי המזכירות המדעית לשם קבלת הערותיהם.   2020בסוף מאי  

 .נשלחה הרשימה לאישור בכתב של חברי ועדת המינוח יוניבתחילת 

 2020ביוני  22הוגשה למליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום ל' בסיוון תש"ף, הרשימה 

)ישיבה שסז(, ואושרה בה.

 השם המדעי שם עברי 

 CNIDARIA)מערכה(  צֹוְרִבים.1

 SCYPHOZOA)מחלקה(סֹוֵכְך  ֵמדּוזֹות.2

 Rhopilema nomadicaנֹוֶדֶדת חּוִטית.3

ִים ֲחָלָקה.4 ת־ׁשּולַּ ֻחלַּ  Rhizostoma pulmoכְּ

ֲעמֹוִנית.5 ֻקָדה פַּ  Phyllorhiza punctataנְּ

ת.6 ָפִנית ֲעָנק־ֵמדּוזַּ  *Nemopilema nomuraiיַּ

ָׁשתֹות .7 ע־קְּ בַּ רְּ ֵרִחית אַּ  Aurelia auritaיְּ

נשאר השם "מדוזה". בשמותן. מסומנות מדוזות שבנכר בכוכבית 1

במים והמכונים סיפונופוריים נמנית גם היא עם ההידרוזואה. זאת  המרחפים ג'לטיניים חיים בעלי של נוספת קבוצה

 . ונרחבת, ולבעלי החיים בקבוצה זו יינתנו שמות בנפרד קבוצה גדולה



קּוָפה  .8 ִתית ׁשְּ עְּ בַּ  Discomedusa lobata טַּ

ִין   .9 ת־עַּ  Cotylorhiza tuberculata ָים־ִתיכֹוִניתֵביצַּ

חֹוִנית  .10 גָֻלה  ִפרְּ  Marivagia stellata סְּ

ָרִחים יַּם־סּוִפי  .11  Cotylorhiza erythraea ֵזר־פְּ

ָקה  .12 לַּ קְּ ֻחָלה  ֲחלַּ  Catostylus mosaicus כְּ

ִמיָעה  ֵמדּוָזה־ֲהפּוָכה  .13 טְּ  Cassiopea andromeda מַּ

ֶיֶטת   .14 ָמִניתׁשַּ גְּ רְּ  Pelagia noctiluca אַּ

ִנית  .15 פְּ צְּ ֻקָדה מַּ  Chrysaora pseudoocellata נְּ

ת־סְּ   .16 קֻ ֵמדּוזַּ   Nausithoe punctata הדָ פֹוִגים נְּ

ִדיִלית  .17 ָמִנית  גְּ גְּ רְּ  Thysanostoma loriferum אַּ

ת  .18 דּור  ֵמדּוזַּ  *Stomolophus meleagris תֹוָתח ־כַּ

ת  .19 ת ֵמדּוזַּ ֲעמַּ ֵיה ־רַּ רְּ  *Cyanea capilata אַּ

ת  .20  *Periphylla periphylla ֹאֶהל ֵמדּוזַּ

 CUBOZOA (class) )מחלקה( ֵמדּוזֹות ֻקִביָּה  .21

ָלִנית  .22 טְּ ָרִלית קַּ טְּ  *Chironex fleckeri אֹוסְּ

ָלִנית  .23 טְּ ִעיָרה קַּ  *Carukia barnesi זְּ

ִנים  .24  CTENOPHORA ( מערכה) ַמְסְרקָּ

ָקִנית  .25 רְּ סְּ ֲהרּוִרית  מַּ  Mnemiopsis leidyi זַּ

ָקִנית  .26 רְּ סְּ  Beroe ovata טֹוֶרֶפת מַּ

ֵנט  .27 בְּ ה  אַּ  Cestus veneris ֹנגַּ

ָקִנית  .28 רְּ סְּ ֶׁשֶׁשת מַּ גֻבְּ  Leucothea multicornis מְּ

 

 


