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 .תקציר. 2

עכבר הוא יונק קטן מסדרת המכרסמים. בגלל קרבתו לאדם מבחינות רבות, העכבר ה

משמש כאורגניזם מודל לבני אדם בניסויים בתחומי הפיזיולוגיה, הפסיכולוגיה, ההתנהגות, 

 ומידה גבוהה, שנבחניכולת לזיכרון והעכברים ידועים כבעלי חיים בעלי . ועוד חקר הסרטן

רכישה, הרחבה ו/או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או כ מוגדרתלמידה הים. במחקרים רב

יכולת של אורגניזם כל שהוא לאגור מידע מהסביבה דרך החושים מוגדר כזיכרון וה מיומנות

ו גילכרון ובהם גורמים רבים משפיעים על תהליכי הלמידה והזי .בעת הצורך ולהשתמש בו

סביבה עשירה  ,לחילופיןאחרות, או כגון עקות כאלה או גורמים חיצוניים של בעל החיים או 

גיל לגורמים כמו ן האם הייתה לבחו כאן תהמתואר העבודהשל  מטרתה. המספקת גירויים

הלמידה והזיכרון שלו. יכולות הלמידה להשפיע על תהליך יכולת  העשרות סביבתיותו/או  העכבר

. (Morris water maze) "סת המעבר ב"מבוך המים של מורימצעובאנבחנו והזיכרון של העכבר 

אשר  ,למשך חודשיים צעירים בני חודשייםעכברים  24גידלנו קבוצה של  הניסוילצורך 

למבוך המים של מוריס, בתחילת הניסוי ובסופו. מחצית  פעמייםנחשפו הם במהלכם 

מהעכברים גודלו בתנאים סטנדרטיים ומחצית מהעכברים גודלו בסביבות גידול אשר שונו 

אחת ליום, דבר אשר ידוע מניסויים קודמים כגורם לעקה. בהמשך נערך בדיוק אותו ניסוי על 

אצל העכברים המבוגרים, זה נמצא כי  בניסויעכברים מבוגרים בני שנה וחצי.  20קבוצה של 

בשלושת לאחר חודשיים של גידול בתנאי הביקורת, הזמן הממוצע ליציאה מהמבוך 

. , בדומה לזמן הממוצע שהושג בתחילת הניסוישניות( 15-22היה נמוך יחסית )בין הניסיונות 

נות בניסיולעומת זאת בגידול עם העשרות תכופות )טיפול(, הזמן הממוצע ליציאה מהמבוך 

שניות. נמצא גם כי בניסיון השלישי לא  10שניות ובניסיון השלישי  40היה והשני הראשון 

הצעירים, לאחר חודשיים העכברים  אצל היה הבדל מובהק בין הזמנים בביקורת ובטיפול.

 שלישישני וניסיון ראשון להירידה בזמנים בין  נצפתהשל גידול עם העשרות תכופות )טיפול(, 

, לא הייתה ירידה לעומת זאת בביקורת. שניות בממוצע 10 -שניות בממוצע ל 25 -מ

, שניות 20-30סביב הזמנים היו ונשארו  רון ראשון לשלישי, כאשניסיהמובהקת בזמנים בין 

שהעשרות תוצאות אלה מצביעות על כך . בדומה לזמן הממוצע שהושג בתחילת הניסוי

אך לא ביכולת  של עכברים מבוגריםהמרחבי כרון יפוגעות כנראה בז סביבתיות תכופות

לא משפרות )אך גם לא הלמידה שלהם. מאידך, נראה כי העשרות סביבתיות תכופות 

משפרות את יכולות הלמידה אך כנראה  זיכרון המרחבי של עכברים צעיריםבפוגעות( 

  תוצאות אלה עומדות בחלקן בסתירה לידוע בספרות. .הםשל
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  .. מבוא3

 ,Berry -ו 1987)על פי מנדלסון ויום טוב,  -(Mus musculusעכבר הבית ) -3.1

1979.) 

שייך למשפחת  ,1ראה תמונה מס'  -עכבר הבית :מורפולוגיהו סיסטמטיקה, אנטומיה

שהיא המשפחה הגדולה ביותר בסדרת המכרסמים, השייכת למחלקת היונקים.  העכבריים

סוגים. גודלו של  80 -סוגים ובמשפחת העכבריים יש כ 350 -בסדרת המכרסמים יש כ

ס"מ, גופו מכוסה פרווה למעט זנבו. אוזניו גדולות ביחס לגודלו, עיניו קטנות  6-9העכבר הוא 

בר הבית רכה ועבה. צבע הפרווה בדרך כלל חום או שחור, ופרופורציונליות לגודלו. פרוות עכ

לבן או אפור. צבע הזנב בהיר יותר בחלקו התחתון מאשר וצבעה כאשר הכרס פרוותית 

 גרם אצל הנקבות. 25-40 -גרם אצל הזכרים ו 20-40העליון. משקל העכבר הבוגר הוא בין 

 שנים. 1.5-3אורך חייו של העכבר הוא 

 הבית : עכבר1תמונה מס' 

 

-40זכרים בגיל היום אצל הנקבות ואצל  25-40העכברים מגעים לבגרות מינית בגיל  :רביה

הנקבה ואין לעכבר עונתיות ברבייה ובדומה לאדם, שלא כמו אצל יונקים אחרים, יום.  50

ובדומה לנקבות יונקים  אולם, בשונה מהאדםיכולה להיכנס להריון במשך כל ימות השנה. 

על  ותת לזכר באמצעות אותות ריחבהם הנקבה מא, לנקבות העכברים מחזורי ייחום אחרים

ייחומי, כלומר, מחזור הייחום שלו פועל כל -העכבר הוא רב. מוכנותה ונכונותה להזדווג

 פרומון המיןמאד מ, אך מושפע הוא ספונטנישל הנקבות )והייחום( השנה. מחזור הביוץ 

את הפרומון מזכרים אשר נמצאים בסביבתן, והוא גורם  נקבות העכברים קולטות  -הזכרי

ימים  4-5מחזור הייחום. מחזור הייחום אצל הנקבות מתרחש כל  להתחיל מיידית אתלהן 

ריון של נקבת העכבר יהה. , לרוב בשעות אחר הצהריים והלילהשעות 12-והוא נמשך כ
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גורים. משקל הגורים בהמלטה הוא גרם  4-13ובסופו היא ממליטה  שלושה שבועותנמשך 

. כמות החלב של האם תלויה בכמות והם עירומים מפרווה ועם עיניים ואוזניים סגורות אחד

הגורים שהומלטו ובכמות האוכל שהיא יכולה למצוא. הגורים גדלים במהירות ובגיל שלושה 

ואז הם עומדים ברשות  גרם בממוצע 12שבעות, עם גמילתם, הם מגיעים למשקל של 

  בשלב זה עיניהם פקוחות, אוזניהם זקופות והם נעים באופן מלא ואוכלים מזון קשה. . עצמם

העכבר נפוץ באזורים חקלאיים, ביערות טבעיים וביערות שנשתלו על ידי  :ותזונה אקולוגיה

בנוסף, ים/עירוניים. בני אדם, באדמת מרעה, באזורים בעלי שיחים נמוכים ובאזורים כפרי

בתוך עכבר הבית מרבה לשכון גם בסביבת האדם: בבתי מגורים, מחסנים, ובמבנים אחרים. 

לעכברים כושר הסתגלות רב שב כל פינה לידה מצוי מזון זמין. יבניינים, עכברים יכולים לי

הוא  העכבר הוא פעיל לילה וככזה, לשינויים סביבתיים ומסיבה זו הם נפוצים בעולם כולו.

הגנה על הטריטוריה, חפירת מחילות  -שוהה במחילתו במשך היום ומתחיל את פעילותו

בטבע, ניזון העכבר בעיקר מזרעים של צמחי בר וגם של בשעות בין הערביים.  -וליקוט מזון

 ןכאורגניזם החי בשכנות לאדם, העכבר ניזואולם, צמחי תרבות אך גם מחרקים ומרכיכות. 

פני עכברים נעים על בסך הכל, הממזונות שונים מעשה ידי אדם או משאריות/פסולת שלהם. 

לעכברים שגרים בבתים מטרים מהבית במהלך פעילות יומיומית.  30 -טווח של לא יותר מ

יש שטחי מחייה קטנים יותר מאשר לעכברים שגרים בחוץ בשטח הפתוח, וזאת לא רק 

ר אלא גם בגלל שלעכברים שגרים בבית קל יותר להשיג משום ששטח פנים הבית קטן יות

גרם אוכל  3-1עכברים בוגרים צורכים בין מזון, ולכן הם לא צריכים לנוע על פני שטח גדול. 

אחוזים ממשקל גופם! מבחינת המזון, למרות שהעכברים  12-יבש בכל יום, כלומר, בערך כ

על פני  מזון חיכברי הבית מעדיפים הם אוכלי כל )אוכלים גם בשר וגם צמחים(, נראה שע

עכברים יכולים לשרוד תקופות ארוכות ללא מים, כאשר רוב דרישות המים מזון צמחוני. 

שלהם מסופקות על ידי המזון שהם צורכים. את רוב זמנם מבלים העכברים במחבוא, הרחק 

 מהטורפים שלהם. 

למרות  -חלות וטריפה. מחלותהסיבות למוות אצל העכברים יכולות להיות מ :תחלואה ומוות

צל אשקשה למצוא עכברים חולים בטבע, ידועות מספר מחלות או מגפות, שגורמות למוות 

עכברים. מגפה שכיחה בקרב עכברים היא דלקת הריאות. מחלות שכיחות נוספות הן 

זיהומים במערכת העיכול, במיוחד במעיים בכבד ובטחול. מחלות המעיים נפוצות בעיקר 

בכל צל עכברים. אבהם חלה עליה מהירה בצפיפות האוכלוסייה, מצב לא טיפוסי במקרים 

הגורם העיקרי לתמותת עכברים בטבע הוא טריפה. הטורפים העיקרים של העכבר מקרה, 

 183ינשוף אוכל בשנה לפחות  הם חיות לילה, בעיקר דורסי לילה כמו תנשמות וינשופים.

 שלו.מכלל האוכל  12%עכברים, אשר מהווים 

 .(Spencer, 2002)על פי עכבר כחיית מודל ה -3.1.1
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ולמעשה נחשב העכבר, כל היבט ביולוגי בכמעט ד והדמיון בין העכבר לאדם גבוה מא

הקשורים  רבים בנושאים מחקריםיחד עם הקוף, לאורגניזם המודל הקרוב ביותר לאדם. 

. 1: הן , כולל העכבר,ללאדם נעשים בעכברים.. התכונות המשותפות לכל אורגניזמי המוד

יחסית ליצורים אחרים מאותה קצר  . אורך דור2תפוצה רחבה וקלות השגה )צמצום עלויות(, 

ממדים קטנים המאפשרים אכסון מדגם  .4, קלות טיפול ואחזקה במעבדה. 3הממלכה, 

מהגנים של העכבר מקבילים  99% -קרבה גנטית. 5, סטטיסטי גדול של פרטים במעבדה

 אדם ואזורים שלמים בגנום העכבר זהים ברצפם לאזורים בגנום האדם.הלגנים של 

אדם, נעשים בעכברים ניסויים רבים ובמגוון רחב של תחומי של הכאורגניזם מודל 

עקב גידולה של אוכלוסיית הקשישים, תופס המחקר בנושא מחלות ניווניות מחקר: א. 

(degenerative diseases כגון אלצהיימר, פרקינסון ) ועוד חלק נכבד. מחלות ניווניות הן

בגלל זמן, ולאורך ות ימחלות שבהן מבנה או תפקוד של רקמות או של תאים מידרדר בעקב

)עכברים טרנסגניים( העכבר גנים שונים של . במחקרים אלה מחדירים לגופו מגוון סיבות

צב שמאיצים או מאטים את התפתחותן של מחלות ניווניות, ובוחנים את הופעתן וק

חקר הסרטן: במסגרת מחקרים אלה מנסים החוקרים לגלות  ב.התפתחותן של מחלות אלה. 

גנים המעורבים בסרטן. במהלך ניסויים אלו מחדירים גן שעלול לגרום לסרטן לעכבר 

פיתוח סרטן בעכבר הטרנסגני. במחקרים אלו התגלו גנים  -הטרנסגני ובוחנים את השפעתו

ים להתפתחות אפשרית של סרטן. במחקרים נוספים לא מעטים שמשמשים היום כסמנ

 החשודים כמסרטנים על התפתחות סרטן בעכברים.בוחנים את השפעתם של חומרים שונים 

ג. חקר התרופות )פרמקולוגיה(: אין כיום תרופה שבמהלך פיתוחה לא עורכים עליה ניסויים 

בעכברים, אם במסגרת בחינת השפעתה ואם במסגרת בחינת תופעות הלוואי שלה. ניסויים 

קליניים, הם חוליה אחת לפני ניסויים בבני אדם. ניסויים שלא עוברים -אלה, הנקראים פרה

ברים לא מאושרים לניסוי בבני אדם. במסגרת מחקרים אלה בוחנים את שלב הניסוי בעכ

תרופות למגוון עצום של מחלות. את המחלות משרים בעכברים באמצעות מתן כימיקלים 

שונים, השתלת גנים מעוררי מחלות או באמצעות החדרת חיידקים/ווירוסים/סרטן לגוף 

ד. פסיכולוגיה והתנהגות:  מחמירות.העכבר. ניסויים אלה צריכים לעמוד באמות מידה אתיות 

מחקרים רבים בתחומים אלה נעשים בעכברים ותוצאותיהם מהוות בסיס למחקרים בבני 

אדם או חיות גדולות יותר. לצורך כך פותחו מגוון עצום של מבוכים וכלי מחקר מתוחכמים, 

   ראה בהמשך.  -ביניהם מבוך המים של מוריס

, גוטשטיין-גושן ;2004ברנע,  ;1997 ינאי לב, ל פי טרקלע) תהליכי למידה וזיכרון -3.2

 .(2006 ,וזכאי

 יכרון הוא היכולת של אורגניזם כל שהוא לאגור מידע מהסביבה דרך החושיםז

ולהשתמש בו. הזיכרון כולל את קליטת המידע, עיבודו, אחסונו ושליפתו בעת הצורך. הזיכרון 
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)קוגניטיביות(. חשיבותו של הזיכרון היא כמעט בכל פעילות הוא מקבוצת היכולות ההכרתיות 

קוגניטיבית והוא חשוב מאוד ביכולת ההישרדות של הפרט. זיכרון מאפשר לצבור ניסיון וידע 

מהעבר ולעשות בו שימוש עתידי. למרות ההתפתחויות המדעיות, איננו יודעים היכן בדיוק 

במוחנו. רוב החוקרים  תמימי דעים על כך מאוחסן הזיכרון במוח שלנו ואיך המידע נשמר 

והוא נוצר  -שכבת רקמות אפורה המהווה את "גוף" המוח –שהזיכרון מאוחסן בחומר האפור 

כתוצאה מזרמים חשמליים משתנים. יש הרבה תיאוריות מפורטות המתייחסות כל אחת 

ן , ולמרות לשלבים שונים של תהליכי העיבוד, האחסון והשליפה של המידע האצור בזיכרו

מכני להתרחשותם  -שחלק מהתהליכים מוכרים ומתועדים מזה עשרות שנים, הבסיס הטכני

רחוק מלהיות ברור ומובן. התחלת היווצרות הזיכרון הוא בקליטה של גירויים מהסביבה 

החיצונית. הגירויים האלה: קולות וצלילים, ריחות, טעמים, מראות ותחושות פיזיות )חום, 

לטים באמצעות מערכת החושים ואיברי החישה: עיניים, אוזניים, עור, פה ואף. קור, מגע( נק

 .כל הגירויים האלה מיצרים מידע חושי אשר מעובד ונשמר במוח

היא רכישה, הרחבה ו/או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות. באופן זה  למידה

ם רבות הלמידה תבוא לידי . פעמי ניתן לתאר את הלמידה כשינוי וצמיחה בכל תחום שהוא

ביטוי בשינוי התנהגותי הניתן למדידה על ידי תצפית. יכולת הלמידה משותפת לאדם ולבעלי 

חיים ויש לה חלק חיוני ביכולת ההסתגלות של האורגניזם לסביבה בה הוא חי. מבחינה 

נוירולוגית, הלמידה היא תוצאה של שינויים בעצמת הקשרים הסינפטיים )קשרים אשר 

תקיימים בין אקסון מסוים של תא עצב אחד לדנדריטים של תא עצב שכן, המכילים קולטנים מ

המתאימים לנוירוטרנסמיטר הנמצא בסופו של האקסון( שבין תאי העצב במוח. הלמידה 

מתבססת על הזיכרון והיא מאפשרת צבירה ושימור של ידע, מיומנויות וחוויות. הלמידה היא 

ון ויותר מורכבת. תהליך הלמידה כולל למעשה הפנמה של ידע תהליך יותר פעיל מהזיכר

בצורה המאפשרת הכללה והסקת מסקנות. ישנן רמות שונות של למידה, הנעים בין תהליכים 

פשוטים לתהליכים מורכבים ביותר. תהליכי הלמידה הכלליים משותפים לכל בעלי החיים 

, כלומר יצירת תגובה על ידי גירוי מסוים ועיקרם הוא רכישת תגובות ייחודיות על ידי התנויות 

ראה בהמשך. תהליכי הלמידה המורכבים יותר אופייניים בעיקר לאדם,  -ובתנאים מסוימים

והם דורשים כישורי שפה, הבנה והיגיון. הפסיכולוגיה  ושאר המדעי ההתנהגות עשו כמה 

ע"י התמקדות  ניסיונות במטרה לפשט את תהליך הלמידה כדי להבין את החוקיות שלו,

תגובה.  -גירוי :בתהליכי הרכישה של הרגל יחיד. במרכז שיטת מחקר זו ניצב מושג יחיד

התפיסה עלייה התבססו ניסויים אלה הייתה כי כל פעולה שבע"ח כלשהו מבצע, היא תגובה 

לגירוי מסוים, וכי הלמידה מתבטאת במציאת התגובה המתאימה והטובה ביותר לצרכי 

ל גירוי נתון, והטמעתה ב"מאגר" ההתנהגויות שלו. חקר תהליכי הלמידה הפרט, המגיב לכ

יאטיבית הפשוטים נעשה בעזרת בעלי חיים והתמקד בשני דגמים בסיסיים, למידה לא אסוצ

 ן.להל -ולמידה אסוציאטיבית
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היא למידה המבוססת על החשיפה של בעלי החיים לגירוי למידה לא אסוציאטיבית 

שף בעל החיים לאותו גירוי שוב ושוב וכתוצאה מכך פוחתת תגובתו אחר בלבד. במהלכה נח

לגירוי זה. מצב זה, שבו גירוי מסוים חוזר על עצמו מבלי שיש לכך תוצאות של ממש לגבי 

 בעלי החיים, ועקב כך נגרמת ירידה בתגובתו של בעל החיים לגירוי נקרא התרגלות

(habituation) . חילזון לעיתים תכופות, בשלב מסיום, למשל, אם מקישים על קונכיה של

כנס חזרה לתוך קונכיתו, אבל אם מקישים לעיתים רחוקות, לא נוצרת יהחילזון כבר לא י

כנס לתוך הקונכיה מחדש. ההקשה על הקונכיה לעיתים יהתרגלות ובכל פעם החילזון י

רמת אם של התגובה. התרגלות גו (sensitization) רחוקות גורמת בכל פעם לסנסיטיזציה

מצד שני, גירוי חדש וחזק עלול להצביע על אך  ,כך לבעל החיים להגיב לגירוי באופן מזערי

מצב חדש וסכנה אפשרית שלא הייתה קיימת קודם ולכן, לבעל החיים שיגיב למצב חדש זה 

 ד.ות מרבית יש סיכוי טוב יותר לשרובערנ

גירויים או יותר, כאשר היא תהליך שבו נחשף בעל החיים לשני למידה אסוציאטיבית 

בין הגירויים יש קשר מסוים, והתנהגות של בעל החיים מראה שהוא מודע לקשר זה. למשל, 

אם אדם ישים מזון בכלי האוכל של חתולו לאחר כל ארוחת ערב שלו, יכולות להיווצר אצל 

זמן החתול כמה אסוציאציות: הוא יכול ללמוד לקשר בין המזון וכלי האוכל, בין המזון וה

ביממה, בין המזון וישיבתו של אדם לארוחה, בין המזון והליכתו של האדם לעבר הכלי או בין 

המזון והופעתו של האדם. שינויים סביבתיים נגרמים תמיד עקב גורם כלשהו, לכן אם בעל 

החיים יכול לזהות את הגורם לשינוי מסיום, הוא גם יכול לצפות ששינוי זה יבוא בעקבותיו 

בהתאם. למשל, יתכן שהחתול ילמד את הקשר הסיבתי שבין הליכתו של האדם ולהתנהג 

לעבר כלי האוכל לבין הופעת האוכל בכלי מיד לאחר מכן. במקרה זה, החתול ירוץ לכלי 

האוכל מיד שהאדם יתחיל ללכת לעברו של הכלי. אם זאת, חשוב להדגיש שקשר נסיבתי בין 

יהם גם קשר של סיבה ומסובב. במקרה של למידה שני אירועים אינו מוכיח בהכרח שיש בינ

אסוציאטיבית, כמו בדוגמה של החתול והמזון, הקשר אינו חייב להיות סיבתי, אלא כל דבר 

שמתרחש בקביעות לפני הופעת האוכל יכול לאפשר לבעל החיים ללמוד לצפות לשינוי 

 .העומד להתרחש ולנהוג בהתאם

בחקר התנאים שבהם גורמת למידה , עסקו פסיכולוגים 20-במהלך המאה ה

אסוציאטיבית לשינוי התנהגותי. כתוצאה מלימוד זה הוגדרו כמה סוגים של למידה 

 .אסוציאטיבית, ששניים מהם, המרכזים ביותר, מפורטים להלן

)אותה חקר לראשונה איוון פבלוב(, התמקד ההתניה הקלאסית  הדגם הראשון,

תגובה מכנית של גוף  -פלקסים )רפלקסבתהליך של הרחבת הגירויים המחוללים ר

האורגניזם על גירויים מסוימים, ללא מחשבה או שיקול דעת(. בדגם זה, הוצמד גירוי חדש 

)מותנה( במשך מספר פעמים אל הגירוי הטבעי הגורם לרפלקס מסוים, וגרם לכך שתופיע 

ה נובעת תגובה רפלקסיבית גם כאשר מופיע רק הגירוי המותנה. רכישת הרפלקס המותנ
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מסדר מסוים וקבוע של פעולות הגורמות לתגובה מסוימת. אם יופר סדר זה, לא תופיע 

מראה את המערכת הניסויית באמצעותה  2 'התגובה כתוצאה מההרגל שנלמד. תמונה מס

יה הקלאסית כלפי כלבים. בניסוי זה, ניתן מזון לכלב ההתנ ביצע איוון פבלוב את ניסוי

צלצל פעמון למתן המזון פבלוב הצמיד  ויב הפריש. בהמשך הניסהריר שהכל ונמדדה כמות

לכלב. הוא חזר על השלב הזה מספר פעמים. בשלב הבא של הניסוי הוא השמיע את צליל 

הפעמון, אולם לא הגיש לכלב מזון. עצם השמעת הפעמון גרמה לכלב לרייר בתגובה לצלצול 

 מותנה.גירוי הפעמון. בסוף הניסוי אם כך, צלצול הפעמון גורם ל

 .: הניסיון של איוון פבלוב2תמונה מס' 

 

אותה חקר ב.פ. סקינר( שנחשבת לשיטה )ההתניה האופרנטית דגם השני הוא ה

המרכזית בפסיכולוגיה הביהביוריסטית )ההתנהגותית(. בשיטה זו, בדומה לתהליך אילופן 

, באמצעות מתן חיזוק ()אופרנט של חיות, מביאים את הלומד לביצוע תגובה רצונית חדשה

חיובי, גמול .בדגם זה, הרצון לקבל את הגמול הוא זה שמניע את הלומד לבצע פעולה 

כלשהי. לדוגמה, מתן אוכל לאחר לחיצה על כפתור מסוים בכלוב, יעלה את ההסתברות 

להופעת התגובה הרצונית אצל בעל החים הנבדק, ואילו חיזוק שלילי יפחית את הסיכויים 

נהגות לא רצויה. הפסקה של מתן גמול בעקבות תגובה מסוימת, תגרום להופעת הת

להיעלמות ולביטול התגובה. בשני דגמי הלמידה האלה )חיזוק חיובי ושלילי( קיימת הכללה 

אחרים דומים. דגמי הלמידה האלה  םוהרגל שנרכש בתנאים מסוימים, והם יופיעו גם בתנאי

ם של ילדים, בעלי חיים, ומבוגרים. למשל, כאשר מתאימים לצורות רבות של עיצוב התנהגות

אסירים בבית הסוהר מקבלים חיזוק חיובי )חופש או פריבילגיות אחרות(, כתוצאה מפעולה 

 .או תגובה כלשהי, הם יעשו זאת שוב על מנת לזכות בגמול זה

ישנם עוד סוגי למידה שלא בהכרח מסווגים כאסוציאטיבים או לא אסוציאטיבים. שניים 

 :ם מוצגים להלןמה
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בלמידה מסוג זה, הלומד יבצע פעולה או התנהגות מסוימת מבלי לדעת  -ניסוי וטעייה

אה רצויה, הוא יבצע מלכתחילה מה תהיינה ההשלכות לכך. אם התנהגותו תגרום לתוצ

וד פעם ואילו אם התנהגות זו תביא לתוצאה שאינה רצויה, הלומד ינסה עהתנהגות זאת 

התנהגויות אחרות על מנת להשיג את מבוקשו. שיטה זו נחקרת רבות בעזרת שימוש 

במבוכים, בהם נדרשים בעלי החיים להגיע למטרה וללמוד את הדרך אליה, כאשר הם אינם 

שימוש במבוכים כמו במבוך המים של רואים אותה מנקודות המוצא. בניסויים הללו נעשה 

מוריס או במבוכים בעלי זרועות רבות. בעל החיים המוכנס למבוך יבצע את הפעולה 

ל נקודת הסיום( או לחילופין, אשהובילה אותו לתוצאה הרצויה )לצאת מהמבוך או להגיע 

ר ימנע מהתנהות מסוימת שגרמה לתוצאה הפוכה, לא רצויה. למידה מסוג זה נפוצה כאש

בעל החיים לומד להכיר את סביבתו בתנאים טבעיים. בדגם זה לומד בעל החיים מה כדאי לו 

 .לאכול ומה לא כדאי ,באילו חומרי קינון להשתמש ובאילו לא, ועוד

. שלא כמו הלמידה האישית, בה הפרט הלומד למידה קבוצתיתדגם למידה נוסף הוא 

רוכש את ניסיונו שלו בלבד, בלמידה קבוצתית ישנו את המרכיב של עברת הידע לביצוע 

מיומנויות שונות מהבוגרים לצעירים. בטבע, העברת הידע מן הבוגרים לצעירים נעשית בדרך 

השונות מהוריהם הבנים חסרי הניסיון רוכשים את המיומנויות  -כלל במסגרת משפחתית

אשר כבר רכשו אתה בעבר. בבעלי החיים החיים בקבוצות, דוגמת הזנבנים, העברת הידע 

נעשית בין הבוגרים בקבוצה לצעירים בקבוצה, ללא קשר לקרבת דם. כאשר מתבוננים 

במשפחה או בקבוצה של בעלי חיים, ניתן לראות שהבוגרים בדרך כלל יותר מיומנים 

ומנויות השונות. תאוריה זאת מאותגרת כאשר גם הצעירים וגם מהצעירים בביצוע המי

הבוגרים נחשפים בו זמנית לאתגר הדורש למידת מיומנות חדשה  אשר לא אלה ולא אלה 

 מצוידים בה.

 סביבתיות העשרות -3.3

התנהגויות של העשרה סביבתית היא מתן גירויים אשר מביאים לביטוי הגדרה: 

ולא בסביבתם   ,, בשביכלומרבסביבה חסרת גירויים, המוחזקים בעלי חיים,  אצלטבעיות 

 (.Lozano-Ortega, 2011)הטבעית 

בטבע, בעלי החיים קשובים מאד לנעשה סביבם והם משתמשים בסימנים השונים 

המצויים בסביבתם על מנת למצוא מקורות מזון ומים, להבחין כאשר מין חדש פולש 

ם בסכנה כלשהי. הסביבה בה הם חיים יכולה לטריטוריה שלהם או כאשר הם נמצאי

להשתנות בין רגע ובעלי החיים עלולים להימצא בסכנה קיומית תוך שניות ספורות. עובדה זו 

מחייבת את בעלי החיים להיות ערניים ובעלי כושר תגובה מהיר ביותר בכדי שיוכלו להבטיח 

ים )הטבעיים( של בע"ח את הישרדותם. הסביבה המשתנה כל הזמן והאינסטינקטים המולד

לעומת  .(Lang Wood, 2013)המגיבים לה כל העת, מעסיקים אותם גם פיזית, וגם מנטלית 
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זאת, בשבי, התהליך בו בע"ח מפתח את היכולת לפרש סימנים מהסביבה ובכך לשפר את 

שרדות שלו, משתבש. בע"ח אינו צריך לצוד או לחפש אחר מזון והמרחב הפיזי ייכולת הה

טריטוריה, מוגבל וקטן ביחס לטריטוריה בה יכול היה לחיות בטבע. כל אלו ועוד, שלו, ה

גורמים לכך שבעלי החיים השבויים  מאבדים את היכולות המולדות, הטבעיות, שלהם. 

בעלי חיים עקב החיים בשבי, בנוסף, החיים בשבי משפיעים גם על מצבם המנטלי של בע"ח. 

פסיעה  ,של, למכךהתנהגויות המראות על ומפגינים  ממצוקה נפשיתרבים סובלים 

(PACINGהתפרצויות אגרסיביות, נשיכות ועוד ,) (Lang Wood 2013; Lozano-Ortega, 

1999.) 

 םכבר שניקיים חיים של בעלי חיים שנמצאים בשבי ההניסיון לשפר את איכות של 

כי  1925כתב בשנת רבות כאשר המושג "העשרה סביבתית" נטבע על ידי רוברט יירקס ש

שרות הטובה ביותר  לשיפור החיים של פרימטים בשבי,  טמונה בהמצאה והתקנה של פ"הא

רוברט יירקס התפתחה ימיו של מנגנונים שיכולים לשמש למשחק  או לעבודה". מאז 

וההבנה , בשבי חיים של בעלי החייםההמודעות לצורך להתייחס ,לשפר ולדאוג לאיכות 

הטיפול צריך להיות לא פחות מיומיומי. הסיבות למתן ההעשרות הינן שהתגבשה היתה ש

אחת בגני  חיות  ,סיבות האופייניות למקום, לדוגמההמגוונות, אך לכל מקום גידול ישנן 

בעל חיים שמשחק או מטפס על הסלעים  -הסיבות העיקריות למתן העשרות היא עסקית

אטרקציות. לעומת זאת, במעבדות, לא יהיה מעניין יותר מאשר אחד ששוכב בכלוב ריק מ

בצורה מסוימת או לגרום להם להיות יותר מעניינים או  םקיים הצורך להציג את בעלי החיי

אטרקטיביים, והשימוש בהעשרות סביבתיות במעבדות התפתח, כאשר עלתה המודעות 

בקרב לבורנטים לרווחתם של חיות הנמצאות תחת אחריותם. המושג "העשרה סביבתית" 

פיזית, של בעלי חיים הנמצאים תחת המהווה עיקרון מרכזי בדאגה לרווחתם הנפשית, גם 

מחייה ים נוקטים על מנת להבטיח תנאי נאחריותם וטיפולם. ישנן מספר דרכים בהן מדע

לאפשר לבעלי החיים להביא את היא טובים יותר לבעלי החיים שבאחזקתם. אחת הדרכים 

מתייחסת לשלושה מרכיבים עיקריים:  סביבת הגידולבע.  ההתנהגויות האופייניות להם בט

בעלי החיים, הסביבה החברתית של בעלי החיים וסיפוק נמצאים הסביבה הפיזית בה 

בנויה כולה על העשרות סביבתיות סביבת הגידול הזדמנויות לפעילות פיזית וקוגניטיבית. 

רות לבחור ולפתח את טוריה, חברה ואפשיבתחומי החיים השונים של בעלי החיים: טר

שלהם. התחומים הנפוצים בהם קיים שימוש בהעשרות סביבתיות הקוגניטיביות יכולות ה

 :הם

ביטוי כאשר בעל החיים ממין חברתי חי לבד, הוא לא יכול להביא לידי  -העשרה חברתית

או חלק מההתנהגויות האופייניות לו. העשרה זו מתייחסת לשיכון בעלי החיים בזוגות, 

. בנוסף, כאשר מסיבות 3ראה תמונה מס'  -צות על מנת לענות על צרכיהם החברתייםבקבו
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זה כלוב, יש למקם אותם כך שיהיו חשופים הן שני בעלי החיים באותו כשונות לא ניתן לש

 .מבחינת ריח, שמע ומבחינה ויזואלית לזה

 .: דוגמה להעשרה חברתית3תמונה מס' 

 

את מגבילים של הכלוב בו נמצא בעל החיים אומנם הפיזיים הממדים  -שינויים מבניים

סוגי העשרות שונות, אך גם תוספות פשוטות  לחלל הכלוב יכולות לשפר לו היכולת להעניק 

באופן משמעותי את איכות חיים של בעלי החיים ולאפשר להם להפגין התנהגויות הקיימות 

 .4ראה תמונה מס'  -אצלם בטבע

 לשינויים מבניים : דוגמה4תמונה מס' 
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ראה תמונה  -חדשים לכלובפריטים בעזרת הוספה של  -ק, תרגול וחקירת הסביבהחמש

ניתן לעודד את החיות לחקור את סביבתן ולהביע התנהגויות טבעיות. פריטים אלו . 5מס' 

ה עצמית, חתלעזור במיגור תופעות האופייניות לבעלי החיים בשבי כגון השגם יכולים 

 וכו'.ות נקפות

 .: דוגמה למשחק בכלוב5תמונה מס' 

 

בסביבתו, הדבר לשלוט כאשר לבעל החיים קיימת האפשרות שראו המחקרים  -שליטהמתן 

ההתנהגותי מפחית את רמות המתח בחייו. מתן חומרי קינון למכרסמים מספק את הצורך 

חומרי הוספת שלהם לבנות את סביבתם ומאפשר להם שליטה על הסביבה בה הם חיים. 

מתחים חברתיים בין בעלי חיים  רוד בכךשול מאפשרת לבעלי החיים להסתתרכלוב לקינון 

 המאבקאת מקלה ומפחיתה פריטים אלו הוספת כלוב. הוכח גם שהיחד באותו החיים 

בעלי  ,חיים מועברים לכלוב נקי. בטבעבעלי הטריטוריאלי המתרחש פעמים רבות כאשר 

חיים משתמשים ומפתחים את חושיהם השונים על מנת למצוא ללקט מזון. בשבי הם 

מזון ללא שום מאמץ, ובכך נמנעות מהם האפשרות לפתח יכולת זו. הוכח כי המקבלים את 

ענקת והכרח לחפש אחר מזון, הדבר משפר את רווחתם, בכך שמהחיים הכאשר מוצג לבעלי 

חיים, בעלי החיפוש אחר מזון משפר את הגירוי המנטלי של להם שליטה נוספת על סביבתם. 

 & Stewart) בטבעיותמתנהגים הם רב יותר בו זמן מעודד אותם לנוע ומאפשר להם 

Bayne, 2004 .) 

 השערת החקר -3.4

העכברים ידועים כבעלי חיים בעלי יכולת למידה גבוהה, שנבחנה במחקרים רבים. 

הוכח כי לעכברים זיכרון מרחבי וזיכרון לטווח קצר וארוך טובים מאוד עד כי העכברים 
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של והזיכרון ניתן לבחון את יכולות הלמידה משמשים אפילו כחיית מודל לתהליכי הלמידה. 

המים היא המבוך כדי לבחון יכולות אלה העכברים במגוון דרכים. דרך אחת שבה משתמשים 

(. במבוך ניתן לבחון פרמטרים שונים המשפיעים על תהליך Morris, 1984)של מוריס 

יכולת העכבר ללמוד מותנית בגורמים שונים כגון גילו של  הלמידה והזיכרון של העכבר.

מטרת עבודה זו היא לבחון האם לגיל  .היות העכבר תחת עקה וגורמים נוספיםהעכבר, 

כולת הלמידה והזיכרון שלו. יכולות העכבר ו/או להיותו תחת עקה )או לא( ישנה השפעה על י

 Morrisהלמידה והזיכרון של העכבר ייבחנו באמצעות המעבר ב"מבוך המים של מוריס" )

water maze.)  במחקר זהאנו משערים כי  : 

העכברים הצעירים ילמדו יותר מהר מהמבוגרים את הדרך לעבור את מבוך המים  .א

 ויזכרו לעשות זאת גם אחרי חודש.

צעירים שנחשפו לעקה יזכרו טוב יותר את הדרך לעבור את המבוך העכברים ה .ב

 מאשר העכברים הצעירים שלא נחשפו לעקה.

העכברים המבוגרים שנחשפו לעקה יזכרו פחות טוב את הדרך לעבור את המבוך  .ג

 מאשר העכברים המבוגרים שלא נחשפו לעקה.  
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 .שיטות וחומרים .4

בניסוי נולדו וגודלו בחממה שנכללו כל העכברים  מקור עכברי המעבדה והחזקתם: -4.1

 37הלימודית בבית הספר "מעלה שחרות". העכברים הוחזקו בכלובי פלסטיק במידות של 

ס"מ.  5ס"מ גובה, כאשר כל כלוב רופד בנסורת בגובה של  17 -ס"מ רוחב ו 30ס"מ אורך, 

העכברים ומעליה בתוך כל כלוב מוקמה קופסת גלידה מפלסטיק ששימשה כמחסה עבור 

הונחה קופסת סרדינים משומשת ששימשה ככלי למים. קופסת סרדינים משומשת נוספת 

מולאה במזון למכרסמים והונחה על הנסורת. הרכב המזון )מזון לארנבות בכופתיות של חב' 

אפר  7.5%תאית,  15%פחמימות נאכלות,  44.5%שומן,  4%חלבון,  17%אמבר( היה: 

לחות. החלפת מים וניקוי כלי המים, כמו גם הוספת מזון, נעשו אחת  12% -)מינרלים( ו

ס"מ אשר כוסה ברשת מתכת  14X7ליומיים. במרכז מכסה הכלוב נוסר פתח במידות של  

ס"מ. הכלובים הונחו בתוך חדר שמוזג לטמפרטורה שבין  0.5X0.5בעלת חורים בגודל של 

 מעלות והואר בתאורה טבעית.     24-29

יום )העכברים נולדו בין  30-38עכברים בני  24בניסוי זה השתתפו   :1ניסוי  -4.2 

שבועיים לפני -( שנגמלו זה עתה )שבוע5.5 -והניסוי החל בתאריך 5.4 -ו 22.3התאריכים 

הניסוי(. העכברים חולקו לארבע קבוצות, שתי קבוצות של זכרים ושתי קבוצות של נקבות, 

חלוקה לזכרים ונקבות בוצעה על מנת למנוע כניסה הכאשר בכל קבוצה שישה פרטים. 

קבוצה אחת של להריון של נקבות במהלך הניסוי, דבר אשר היה מכניס משנה נוסף בניסוי. 

זכרים וקבוצה אחת של נקבות הועברו לגידול בשני כלובי ביקורת, בהם גודלו בתנאים 

וספת של נקבות הועברו . קבוצה נוספת  של זכרים וקבוצה נ4.1ראה סעיף  -הסטנדרטיים

להלן  -ס"מ גובה 40 -ס"מ רוחב ו 25ס"מ אורך,  50לגידול בשני אקווריומים במידות של 

קבוצת הטיפול. משטר הגידול של קבוצת הטיפול כלל החלפה דו יומית של כל תוכן 

האקווריום שכלל החלפת המחסה, הוספת אובייקטים חדשים והחלפת המצע, על פי לוי, 

ניתן לראות סידורים שונים של האקווריומים בהם גודלו קבוצות  6-9 מס' מונות. בת(2013)

הטיפול. יש לציין שבכל עת, הסידור של אקווריום הזכרים היה זהה לסידור של אקווריום 

מבחני  לשני(, במהלכו נחשפו העכברים 23.6.15יום )עד לתאריך  48ארך  1הנקבות. ניסוי 

ופעם  (6.5.2015תאריך בם בתחילת הניסוי ), פע4.4יף ראה סע -מבוך המים של מוריס

 (.23.6.2016) בסופו

 .באקווריוםשונות עשרות ה: 6-9ות מס' תמונ
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   6מס' תמונה 

 

 7תמונה מס' 

 

   8תמונה מס' 
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 9תמונה מס' 

 

עכברים בני שנה וחצי לערך, כאשר ארגון  20בניסוי זה השתתפו  :2ניסוי מספר  -4.3

מבחינת אורך הניסוי, הביקורת והטיפול, ומספר המבחנים.  1הניסוי דמה מאוד לניסוי מספר 

 4.10.15הניסוי החל בתאריך  פרטים. 5, הפעם, בכל אקווריום הוכנסו 1בניגוד לניסוי מספר 

  .     2.12.15 והסתיים בתאריך

כרון של יהכלי שבאמצעותו מדדנו את יכולות הלמידה והז  מבוך המים של מוריס : -4.4

. השימוש במבוך זה נעשה תוך (Morris, 1984העכברים היה מבוך המים של מוריס )

. מבוך זה הוא למעשה Nunez (2008) -הקפדה על פרוטוקול ניסוי מדוקדק כפי שמופיע ב

נמצאת פלטפורמה  ה, שבמרכז10ראה תמונה  -"מס 140בריכת מים עגולה בקוטר של 

להגיע על מנת לצאת מהמבוך. המבוך צריכים ס"מ שאליה היו העכברים  10X10במידות 

ס"מ מתחת לגובה הפלטפורמה )בשלב  2מולא במים על פי הפרוטוקול, פעם למפלס של 

 המבחן. בשלב (שלב המבחן)ס"מ מעל גובה הפלטפורמה  2האימונים( ופעם למפלס של 

המים עם אבקת חלב על מנת להפוך אותם לעכורים, בכדי שהעכברים לא יכלו עורבבו 

 . ס"מ מתחת לפני המים 2.5לראות את הפלטפורמה שנמצאת 
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.מבוך המיםהאמבט ששימש אותנו ל :10תמונה מס'    

  

 : מבוך המיםפרוטוקול  -4.5

  -ןשלב האימו

 2שהפלטפורמה הייתה מולאה במים כך וזו הפלטפורמה מוקמה במרכז הבריכה  .1

 ס"מ מתחת לגובה האי, על מנת שהעכברים יבחינו בה וידעו שהיא שם.

 מעלות צלזיוס.  25טמפרטורת המים  .2

שניות, במטרה לגרום לו להבין שהדרך  20למשך העכבר הונח על הפלטפורמה  .3

 הגעה אל האי.ההיחידה לצאת מהמים היא דרך 

ורד בעדינות למים, תוך כדי תמיכה מבוך והההעכבר נלקח אל נקודת ההתחלה של  .4

 למים הופעל שעון עצר.עם הכנסתו בו בעזרת הידיים. זנב העכבר הוכנס לפני ראשו. 

אחד המשחרר את , שני אנשים סביב הבריכהעמדו בזמן הכנסת העכבר למים,  .5

תמיד באותה עמדה, על מנת לשלול אפשרות  ,שני מודד את הזמניםהו למים העכבר

 סביבת המבוך. בשל בלבול העכבר כתוצאה משינויים 

 .לכל היותרשניות  60לשחות ולחפש את הפלטפורמה במשך היה העכבר צריך  .6

ת, הוא הובל אליה על ידי האדם שניו 60במידה והעכבר לא הגיע לפלטפורמה לאחר 

  חררו למים.שש

מרגע שחרורו  אליהורמה, נרשם הזמן שלקח לו להגיע עכבר הגיע לפלטפהכאשר  .7

 שניות 60מו שניות, נרש 60עכבר לא מצא את הפלטפורמה בעבור המים. אם ל

 לביצוע משימה זו.  

 הייתהשניות. המטרה  15עכבר הגיע לפלטפורמה, הוא הושאר שם למשך הלאחר ש .8

 מה.הוא חייב לשחות אל הפלטפור ללמד את העכבר שכדי לצאת מהמבוך
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 שניות. 10 -בפחות מ הפלטפורמהעד אשר העכבר הגיע אל חזר על עצמו התהליך  .9

 .עכבריםה כלעם נעשה כל תהליך האימון 

 דקות עד אשר העכבר יונח שוב במבוך.  5 הושם דגש על כך שיעברו לפחות .10

 שלב המבחן

ס"מ מעל גובה הפלטפורמה והוספה למים אבקת  2בשלב זה הבריכה מולאה לכדי  .1

 על מנת שיהיו עכורים והעכברים לא יוכלו לראות את הפלטפורמה דרכם.חלב 

אחד המשחרר את , שני אנשים סביב הבריכהעמדו מבחן הבזמן כמו בשלב האימון,  .2

כדי לא לבלבל את תמיד באותה עמדה,  ,שני מודד את הזמניםהו למים העכבר

 האוריינטציה של העכבר.

 ימון. אהבשלב ש זוכמו  הייתהטמפרטורת המים  .3

שניות,  60היה ניסיון של כל המירבי , כאשר אורכו ניסיונות 3כל עכבר עבר  בשלב זה .4

  כל פעם.  במשך הזמן שלקחו לעכבר למצוא את דרכו לאי נרשם  . אימוןהכמו בשלב 
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 תוצאות. .5

בעבודה זאת בחנו את ההשפעה שיש למתן העשרות סביבתיות באופן תכוף )אחת 

במבוא(, על הזיכרון של  3.4מהעבודות קודמות כגורם לעקה )ראה סעיף ליום(, אשר ידוע 

עכברים  24עכברים צעירים מול זה של עכברים מבוגרים. לצורך כך גידלנו קבוצה של 

זכרים ונקבות בנפרד, למשך חודשיים, אשר במהלכם נחשפו  (,חודשים 2-4צעירים )בני 

ובסופו. מחצית מהעכברים גודלו  הניסוי וך המים של מוריס, בתחילתם למביהעכברים פעמי

( ומחצית מהעכברים גודלו בסביבות גידול אשר שונו 4.1בתנאים סטנדרטיים )ראה סעיף 

מבוגרים עכברים (. בהמשך נערך בדיוק אותו ניסוי על קבוצה של 4.3אחת ליום )ראה סעיף 

 1-3מוצגות בגרפים מס'  בו נבחנו העכברים המבוגריםתוצאות הניסוי  )בני שנה וחצי(.

הגרפים,  ששת. ב4-6מוצגות בגרפים מס'  בו נבחנו העכברים הצעיריםותוצאות הניסוי 

תוצאות אשר מעליהן מופיעות אותיות שונות, נבדלות זו מזו במובהקות סטטיסטית של 

P<0.1. ( במידה ומופיעה אותה האות, אין הבדל מובהק בין התוצאותP>0.1 .) 

 .1-3ניסיונות  -מהמבוך ליציאהממוצע  זמן -t0 -: מבוגרים1גרף מס'     

 

 ניתן לראות כי:  1מגרף מס' 

בין ש ממוצעזמן במבוך המים את העכברים עברו  ,במהלך שלושת הניסיונות .1

 שניות. 11-22

 בזמנים בין הניסיונות. הבדל מובהק  לא היה .2

      .יחסית גדולהבכל אחד מהניסיונות תקן הסטיית  .3
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 .1-3ניסיונות  -זמן ממוצע ליציאה מהמבוך -: מבוגרים: ביקורת2גרף מס' 

 

 ניתן ללמוד:  2מגרף מס' 

 15-22בשלושת הניסיונות, הזמן הממוצע ליציאה מהמבוך בביקורת היה בין  .1

 שניות. 

ראשון הניסיון הבין בזמן הממוצע ליציאה מן המבוך  מובהקת לא הייתה ירידה .2

 .לשלישי

בכל המדידות נרשמה שונות לא נמוכה בין הפרטים, דבר המתבטא בסטיית  .3

 מהממוצע(. 50%)מעל  יחסיתתקן גבוהה 

 .1-3ניסיונות  -זמן ממוצע ליציאה מהמבוך -העשרות: מבוגרים: 3גרף מס' 

 

0

10

20

30

40

50

60

123

ת
יו
שנ

ב
ן 
מ

ז
 

 ניסיונות

 זמן ממוצע ליציאה מהמבוך -ביקורת -מבוגרים

b 
b 

b 

0

10

20

30

40

50

60

123

ת
יו
שנ

ב
ן 
מ

ז
 

 ניסיונות

 זמן ממוצע ליציאה מהמבוך -העשרות -מבוגרים

a a 

b 



22 
  

 כי:ניתן לראות  3 'מגרף מס

בזמן  מובהקת כי הייתה ירידהלראות ניתן  ,בקבוצת העשרות ,מבוגריםהאצל  .1

 ראשון לשלישי.הניסיון ין הבהממוצע ליציאה מן המבוך, 

 בממוצע שניות 40-את המבוך בהעכברים עברו והשני ראשון בניסיונות ה .2

 שניות.  11-בניסיון השלישי, בו

 (1)גרף מס'  בניסיון שלישי לא היה הבדל מובהק בין הזמנים בביקורת .3

 .(2)גרף מס' ובהעשרות 

ימת שונות רבה בין הפרטים, המתבטאת בסטיית תקן גם כאן, ניתן לראות שקי .4

  גדולה יחסית.

 .1-3ניסיונות  -מהמבוך ליציאהממוצע  זמן -t0 -מבוגרים :4גרף מסי 

 

 כי: נימן ללמוד 4מגרף מס' 

-26במהלך שלושת הניסיונות, העכברים עברו את מבוך המים בזמן ממוצע שבין  .1

 שניות. 22

 הניסיונות.לא היה הבדל מובהק בזמנים בין  .2

 סטיית התקן בכל אחד מהניסיונות יחסית גדולה. .3
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 .1-3ניסיונות  -זמן ממוצע ליציאה מהמבוך -: צעירים: ביקורת5גרף מס' 

 

 ניתן ללמוד כי: 5מגרף מס' 

ליציאה בזמן הממוצע לא הייתה ירידה מובהקת בביקורת, אצל הצעירים,  .1

 ראשון לשלישי. הניסיון המהמבוך בין 

 שניות. 20-30בשלושת הניסיונות הזמן הממוצע ליציאה מהמבוך היה בין  .2

 בכל אחד מהניסיונות יחסית גדולה.סטיית התקן  .3

 .1-3ניסיונות  -זמן ממוצע ליציאה מהמבוך -העשרות: צעירים: 6גרף מס' 

      

 ניתן ללמוד כי: 6מגרף מס' 
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הממוצע ניתן לראות ירידה מובהקת בזמן  ,בקבוצת העשרות ,אצל הצעירים .1

 . שניראשון להניסיון הליציאה מהמבוך, בין 

 שני לשלישיהניסיון ההבדל מובהק בין גם אין  .2

שניות ובניסיונות השני  25בניסיון הראשון היה הזמן הממוצע ליציאה מהמבוך  .3

 שניות. 11 -והשלישי

ישנו הבדל מובהק בזמן הממוצע ליציאה מהמבוך בין הניסיון השלישי בקבוצת  .4

 (.4( ובין הניסיון השלישי בקבוצת ההעשרות )גרף מס' 3הביקורת )גרף מס' 

 בכל אחד מהניסיונות יחסית גדולה.גם כאן סטיית התקן  .5
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 .דיון .6

בעבודה זאת בחנו את ההשפעה שיש למתן העשרות סביבתיות באופן תכוף )אחת 

במבוא(, על הזיכרון של  3.4ליום(, אשר ידוע מהעבודות קודמות כגורם לעקה )ראה סעיף 

עכברים  24עכברים צעירים מול זה של עכברים מבוגרים. לצורך כך גידלנו קבוצה של 

למבוך המים של מוריס,  פעמייםו העכברים צעירים למשך חודשיים אשר במהלכם נחשפ

ומחצית  בסופו. מחצית מהעכברים גודלו בתנאים סטנדרטייםפעם בתחילת הניסוי ופעם 

, דבר אשר ידוע מניסויים קודמים מהעכברים גודלו בסביבות גידול אשר שונו אחת ליום

בני שנה וחצי.  . בהמשך נערך בדיוק אותו ניסוי על קבוצה של עכברים מבוגריםכגורם לעקה

של גידול בתנאי הביקורת,  , לאחר חודשייםמבוגריםהעכברים האצל בעבודה זו נמצא כי 

, שניות( 15-22יחסית )בין  היה נמוךהזמן הממוצע ליציאה מהמבוך  בשלושת הניסיונות,

בגידול עם העשרות תכופות ומת זאת ע. לבדומה לזמן הממוצע שהושג בתחילת הניסוי

ניסיון שניות וב 40היה והשני ראשון ה נותבניסיוהממוצע ליציאה מהמבוך  הזמן, )טיפול(

שלישי לא היה הבדל מובהק בין הזמנים בביקורת הבניסיון נמצא גם כי . שניות 11השלישי 

 נצפתהאצל הצעירים, לאחר חודשיים של גידול עם העשרות תכופות )טיפול(,  ובטיפול.

, שניות בממוצע 10 -שניות בממוצע ל 25 -מ שלישישני וניסיון ראשון להירידה בזמנים בין 

הזמנים  רון ראשון לשלישי, כאשניסיהאולם בביקורת, לא הייתה ירידה מובהקת בזמנים  בין 

 ., בדומה לזמן הממוצע שהושג בתחילת הניסוישניות 20-30סביב היו ונשארו 

של העכברים  ישנו הבדל מובהק ביכולות הזיכרון 1-3כפי שעולה מגרפים מס' 

העשרות תכופות. בעוד בין הגידול בתנאי הביקורת ובין הגידול בתנאי  ,המבוגרים

שניות בממוצע בשלושת  15-22שהעכברים שגדלו בתנאי ביקורת יצאו מהמבוך לאחר 

העכברים שגדלו בתנאי העשרה בדומה לזמן הממוצע שהושג בתחילת הניסוי, הטיפולים, 

שניות בממוצע ורק בניסיון השלישי הצליחו לצאת  40הראשון רק לאחר יצאו מהמבוך בניסיון 

נתה ובהם ש םשניות בממוצע. נראה אם כן, כי עכברים שגדלו בתנאי 11מן המבוך לאחר 

ולמעשה למדו מחדש כיצד לצאת לעיתים תכופות "שכחו" את מה שלמדו בעבר  םסביבת

עם העכברים המבוגרים דומות לאלה התוצאות שקיבלנו  .במהלך שלושת הניסיונות מהמבוך

, שבחנה את השפעתן של העשרות סביבתיות שהוחלפו פעם ביומיים (2013לוי )שקיבלה 

היא מצאה כי עכברים שגודלו בתנאי על הזיכרון והלמידה של עכברים בני שנה וחצי. 

שניות בכל שלושת הניסיונות, גם לאחר חודש וגם  10-25הביקורת יצאו מהמבוך לאחר 

אחר חודשיים, דבר שהעיד על כך שעכברים אלה , אשר למדו איך לצאת מהמבוך בתחילת ל

העכברים הניסוי, זכרו איך לעשות זאת גם לאחר חודש וגם לאחר חודשיים. לעומתם, 

למדו כל פעם מחדש )גם לאחר חודש וגם לאחר  ,שנחשפו לעשרות הסביבתיות התכופות

בניסיון הראשון הם יצאו מהמבוך  -שת הניסיונותחודשיים( איך לצאת מהמבוך במהלך שלו

שניות בממוצע ובניסיון השלישי  35שניות בממוצע, בניסיון השני הם יצאו לאחר  55לאחר 
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הביאה אותה להניח שמתן העשרות סביבתיות שניות בממוצע. תוצאה זו  15הם יצאו לאחר 

יש לציין שגם . ן שלהםופגעה בזיכרו לעיתים תכופות בעצם גרמה לעכברים סוג של עקה

שמתן העשרות ( מצבעים על כך 2013התוצאות שקיבלנו אנו וגם התוצאות שקיבלה לוי )

  בזיכרון, אך לא בלמידה שלהם.אומנם פגעה סביבתיות לעיתים תכופות 

( נמצאות בסתירה לתוצאות של הרוב 2013גם התוצאות שלנו וגם תוצאותיה של לוי )

בתחום, אשר הראו שהעשרות סביבתיות, שנעשו גם לעיתים המכריע של המחקרים שנעשו 

תכופות, שיפרו את הזיכרון המרחבי של עכברים וחולדות )כפי שנמדד במבוך המים של 

מראות  Kempermann et al (2002מחקרם של )תוצאות  למשל, מוריס( ושל חזירים.

בניסוי זה נמצא . החקרנית של עכברי מעבד למידהבאופן ברור שהעשרות סביבתיות שיפרו 

בדומה לגילם של העכברים המבוגרים בניסוי  -חודשים10-20כי עכברים מבוגרים )בני 

הראו שיפורים ביכולות למידה חודשים,  10(, אשר נחשפו לסביבה מעושרת למשך שלנו

  -עלייה בהם הראו  . כמו כן,פעילות נמרצת יותר בסביבה חדשהו התנהגות חקרנית שונות,

neuroplasticity (יצירתם של תאי עצב וקשרים סינפטיים בחלקים שונים של המוח ,)

כי  מצאו גם Kempermann et al (2002). ובלמידה על שיפור בתפקוד המוח ההמעיד

בפחות  המבוך ו בסביבה מועשרת הצליחו לעבור אתשגדלהמים, העכברים  ךמבחן מבוב

הראו כי  Harburger et al (2007)לעומתם,  .ניסיונות מאשר העכברים שלא קיבלו העשרות

בדומה לניסוי שלנו( דווקא לא  -חודשים 15מתן העשרות סביבתיות לעכברים מבוגרים )בני 

, לא עגם לאחר חיפוש נרחב במאגרי המידבכל מקרה שיפר את הזיכרון המרחבי שלהם. 

יכרון המרחבי של עכברים מבוגרים. בשלב בז פגעומצאנו עדויות לכך שהעשרות סביבתיות 

לכך שבשני ניסויים שונים ובלתי תלויים נתקבלו מניח את הדעת זה קשה לנו למצוא הסבר 

עכברים אותן תוצאות המעידות על כך שהעשרות סביבתיות פוגעות בזיכרון המרחבי של 

    זור בפתרון החידה.  מבוגרים. ייתכן וניסויים נוספים, עם זנים אחרים של עכברים יכולים לע

שקיבלנו  ות, התוצא(1-3)גרפים מס'  מבוגריםהעכברים שהושגו עם הבניגוד לתוצאות 

המרחבי  בזיכרון ולא פגעמצד אחד, שהעשרות סביבתיות  הראוצעירים העכברים הבקבוצת 

. אינטרפרטציה זו (4-6)גרפים מס'  , ומצד שני שיפרו את יכולת הלמידה שלהםהםשל

ניתן לראות שהזמן הממוצע ליציאה מהמבוך של עכברי : א. על הממצאים האלהמבוססת 

 25נשאר כמו זה שהיה להם בתחילת הניסוי )בסביבות  (6)גרף מס'  הצעירים הטיפול

. העכברים הצעירים שנחשפו . ב(5)גרף מס'  בדומה לעכברי הביקורת (4גרף מס'  -שניות

שניות  11 -וב שניות 25הראשון בזמן ממוצע להעשרה סביבתית עברו את המבוך בניסיון 

 Huang במאמרם של. (6)גרף מס'  בניסיון השני ושלישי שיפור מובהק ביחס לניסיון הראשון

et al (2006)  בסביבה חודשים(  3-5צעירים )בני  נבדקו יכולות הלמידה של עכברים

 המצוטט מחקרב .מעושרת אל מול יכולותיהם של עכברי ביקורת, במבוך המים של מוריס

 נמצא כי עכברים שקיבלו העשרות סביבתיות, הראו הסתגלות טובה יותר לסביבה עוינת
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 Huang et al (2006)התוצאות של  .ועברו את המבוך מהר יותר מאשר עכברי הביקורת

בחנו את ההשפעה  Harburger et al (2007)מחזקות עם כך את הממצאים שלנו. לעומתם, 

סביבתיות שניתנו באופן קבוע, על הזיכרון המרחבי של עכברים צעירים )בני  שיש להעשרות

. כמו בעבודה חודש( 21בני ) ועכברים זקנים חודשים( 15חודשים(, עכברים מבוגרים )בני  3

שמתן  ומצא הםאת הזיכרון המרחבי, באמצעות מבוך המים של מוריס.  הם בדקושלנו 

העשרות סביבתיות שיפרה את הזיכרון המרחבי רק של העכברים הזקנים, אך לא את זה של 

נותנת תמונה יותר  Harburger et al (2007)עירים והמבוגרים. עבודתם זו של העכברים בצ

עבודתם  רחבה על ההשפעות השונות שיש להעשרה סביבתית על עכברים בגילאים שונים.

נותנת חיזוק נוסף לכך שהעשרות סביבתיות משפעיות באופן  Bennett et al (2006)של 

את ההשפעה שיש להעשרות סביבתיות, גם  ובדקמהותי על הזיכרון של עכברים זקנים. הם 

חודשים בתחילת  25כאלה שניתנו באופן קבוע, על הזיכרון המרחבי של עכברים זקנים )בני 

בקבוצות הביקורת )ללא כל  כי ומצא הםי(. חודשים בתחילת הניסו 5הניסוי( וצעירים )בני 

 יומיומי באופן העשרות מתן .זקניםהעשרה( הביצועים של הצעירים היו טובים מאלה של 

היו כמו אלה של הצעירים בקבוצת הביקורת.  זקניםכך שהביצועים של העכברים ל ובילה

שעות ביום( לא שיפרה את הזיכרון המרחבי של העכברים  3מתן העשרות בתכיפות נמוכה )

 בעבודה המצוטטת אין התייחסות לביצועיהם של העכברים הצעירים בתנאי העשרה. .זקנים

ות פוגעות לסיכום, אין לנו חיזוק מהספרות המדעית לכך שהעשרות סביבתיות תכופ

בזיכרון המרחבי של עכברים מבוגרים. מצד שני, כן, ישנם אזכורים לכך שהעשרות 

סביבתיות תכופות: א. לא משפרות )אך גם לא פוגעות( את הזיכרון המרחבי של עכברים 

ות תכופות, כן, משפרות את יכולות הלמידה של עכברים צעירים וב. העשרות סביבתי

בשני הניסויים, השונות בין העכברים היתה  -ודה נוספת לסיכוםמחובתנו להדגיש נקצעירים. 

גדולה יחסית, עובדה המקשה במידת מה על יכולתנו להסיק מסקנות חותכות. המבחנים 

 .P<0.1הסטטיסטיים אותם ערכנו, מובהקותם לכן היא 
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 סיכום .7

בעבודה זו למדתי הרבה על נושא לאחר שנה וחצי, אני סיימתי את עבודת גמר. 

גאה בעצמי שבכלל . למרות על כל הקשיים, אני מאוד נחשפתי לחומר רב ומענייןשבחרתי, 

אני רוצה להגיד  עזוב אותה.עבודה זאת הייתה לא קלה ולפעמים רציתי ל סיימתי את עבודה.

לגבי בנט,  . מיליון תודות, אני אומרתאורך כתיבת העבודהכל תודה לחברים שלי שעזרו ל

 במהלך הזמן.במיוחד בכתיבה העבודה, תודה על סבלנות  -תודה רבה על העזרה בכל דבר

 לא הייתי מתגברת על העבודה הזאת. אז תודה לך גבי כי בלעדיך 
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זיכרון. רעננה: -פרק ב -פסיכולוגיה קוגניטיבית .(2006וזכאי, ד.) י. גוטשטיין, -גושן .2
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