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 .תקציר .2

הנקה קבוצתית מתרחשת כאשר קבוצה של אימהות שזה עתה המליטו, מגדלות יחד את 

הוולדות תוך כדי הנקה וטיפול משותף בצאצאים. הנקה קבוצתית נפוצה אצל יונקים החיים 

הנקה קבוצתית גם ביונקים ישנם מחקרים המתארים ואחרים, אולם  האריותבלהקות דוגמת 

 -ם דוגמת המכרסמים. מתוארים מספר מצבים חברתיים, או יותר נכון "בין אימהיים"יחידיאי

קרבה  ,, לדוגמאהקבוצתיתהמתארים את היחס בין האימהות המשתתפות בהנקה 

 הקבוצתיתות המשתתפות בהנקה , מס' האמהבזמן ובמקום משפחתית, סמיכות ההמלטות

האם מתקיימים מצבים "בין אימהיים", נוספים על אלה היתה לבחון  מטרת הניסוי. ועוד

נבדקה קיומה של הנקה לשם כך  המדווחים בספרות, בהם תתרחש הנקה קבוצתית.

זמנית עם הזכר והמליטו -: א. כאשר שתי הנקבות הופגשו בובמספר סיטואציותקבוצתית 

זמנית עם הזכר ובבוא הזמן רק -בסמיכות רבה זו לזו. ב. כאשר שתי הנקבות הופגשו בו

 של שבוע וכתוצאה שתי הנקבות הופגשו עם הזכר בהפרשנקבה אחת המליטה. ג. כאשר 

האם הנקבה שלא המליטה  .1: בסיטואציה זו נבחן המליטו בהפרש של כשבוע זו מזו. מכך

האם מתקיימת הנקה קבוצתית  .2 -ועדיין משתתפת בהנקה של השגר שכבר הומלט 

הנקבה נחשבה מניקה כאשר הפטמות שלה נצפו  .קלאסית כאשר גם האם השנייה המליטה

. 1זו נמצא כי:  בעבודה שנצפתה מניקה באופן ישיר., או משוכות והשיער סביבן הוסט

בחמישה מקרים בהם הופגשו בו זמנית שתי הנקבות והזכר, ונקבה אחת לא המליטה, לא 

. בארבעה מקרים, כאשר 2התקיימה הנקה קבוצתית, כלומר, נקבה שלא המליטה לא הניקה. 

שתי הנקבות הופגשו בו זמנית עם הזכר, שתיהן המליטו בהפרש של ימים בודדים והתקיימה 

. בארבעה מקרים בהם הופגשו הנקבות עם הזכר בהפרש של שבוע, 3תית. הנקה קבוצ

. באותם ארבעה מקרים, כאשר אחת 4לאחר ששתיהן המליטו, התקיימה הנקה קבוצתית. 

הנקבות המליטה, הנקבה השנייה שהייתה בהריון מתקדם עזרה בהנקת הצאצאים הזרים, 

 מצוטטלזהה ה מקרהלאם כן ו במהלך הניסוי נחשפנ ועל כן התקיימה הנקה קבוצתית.

בו מתקיימת הנקה קבוצתית קלאסית כאשר שתי הנקבות המליטו ושתיהן גידלו  ,מהספרות

, כמו זו המתוארת הנקה קבוצתיתנמצאה בניסוי זה  כאמור, לאוהניקו יחד את הצאצאים. 

אצל בני האדם ואצל הנמיות הננסיות, שנקבות שלא המליטו משתתפות בהנקת צאצאים 

שלישי של הקרה אנו מניחים כי לא מתקיימת הנקה קבוצתית מעין זו בעכברים. המ. םזרי

 בעודה ,כאשר נקבה אחת המליטה והנקבה השנייהשתועדה בעבודה זאת, הנקה קבוצתית 

את ההיגיון לכאורה מקרה שנוגד משתתפת בהנקה הקבוצתית, הוא בהריון מתקדם, 

  בספרות.  לו מקורלא נמצא והאבולוציוני 
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  .מבוא .3

 ; Berry, 1970 ;1988מנדלסון ויום טוב, על פי ) הבית עכברשל  הביולוגיה -3.1

LVMA, 2010 ; LAC, 2007). 

 .סיסטמטיקה -3.1.1

היא המשפחה הגדולה ש ,םימשפחת העכברישייך ל (Mus musculus)עכבר הבית 

שכל  ,(Rodentiaמכרסמים )הסדרת  סדרת המכרסמים.בביותר מבחינת מספר המינים 

 -, כמשפחות 34 -יונקיםהת מהווה את הסדרה הגדולה ביותר במחלקחבריה הם צמחוניים, 

 -סוגים וכ 260 -מכילה כעצמה עכבריים משפחת ה .מינים 2,200 -ולמעלה מסוגים  350

המין הקטן ביותר הוא עכברון כאשר  ,המינים במשפחה זו קטנים עד בינוניים מינים. 650

הוא שגרם,  6–5ס"מ ומשקלו  4.5-8(, שאורך גופו )ללא זנב( Mus minutoidesאפריקני )

 Phloeomysהוא חולדת הענן )במשפחה גם המכרסם הקטן ביותר. המין הגדול ביותר 

cumingi נפוצים בכל היבשות פרט  עכברייםהת חברי משפח ס"מ. 48(, המגיעה לאורך של

 מטונדרה ועד אקלים טרופי. -מעט בכל אקלים לאנטארקטיקה וברוב האיים באוקיינוסים, וכ

ריון קצר )לרוב פחות מחודש(, וגודל השגר יהה -העכבריים מתרבים בצורה מהירה מאוד 

 .1ראה תמונה מס'  -ואף יותר ולדות גדולים 12-מגיע ל

 .ותזונה אקולוגיה , פיזיולוגיה,ביולוגיה -3.1.2

אוזניו גדולות  .מכוסה פרווה למעט זנבוס"מ וכולו  6-9גודלו של העכבר המצוי הוא 

ביחס לגודלו ועיניו קטנות ופרופורציונליות אליו. פרוות עכבר הבית רכה ועבה. צבע הפרווה 

בדרך כלל חום או שחור, כאשר הכרס פרוותית וצבעה לבן או אפור. צבע הזנב בהיר יותר 

גרם אצל  30 סביבהוא  בגרותשקלו של העכבר בהגיעו לגיל מבחלקו התחתון מאשר העליון. 

שנים, כאשר הוא מגיע  1.5-3של העכבר נע בין  וחיינקבות. אורך הגרם אצל  20 -זכרים וה

יום. מערכת  40-50זכרים, בגיל הנקבות ואילו אצל היום אצל  25-40לבגרות מינית בגיל 

פעימות  325-780הלב של העכבר פועלת בקצב מהיר יותר מאשר של האדם ומפיקה 

&  פרימעלות. ) 37.5בדקה  וטמפרטורת גופו נשימות  94-163בדקה, כאשר הוא נושם 

 .(2010בנט, ג. 

שנשתלו, באדמת / או כאלה עכברי הבית נפוצים באזורים חקלאיים, ביערות טבעיים

מרבים לשכון  העכבריםמרעה, באזורים בעלי שיחים נמוכים ובאזורים כפריים/עירוניים. 

בבתי מגורים, מחסנים, ובמבנים אחרים. בתוך בניינים, העכברים יכולים  -בסביבת האדם

הסתגלותם הגבוה של העכברים לשינויים הליישב כל פינה לידה מצוי מזון זמין. עקב כושר 

לא עולה שבעולם כולו. בסך הכל, העכברים נעים על פני טווח בעצם ים, הם נפוצים סביבתי

מטרים מביתם במהלך פעילות יומיומית. לעכברים שגרים בבתים יש שטחי מחייה  30 -על

רק משום ששטח פנים הבית א עכברים שגרים בשטח הפתוח, וזאת לקטנים יותר מאשר ל
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לא צריכים ים בבית, קל יותר להשיג מזון ולכן הם קטן יותר אלא גם בגלל שלעכברים שגר

פעיל לילה וככזה, הוא שוהה במחילתו במשך היום  הינוהעכבר  לנוע על פני שטח גדול.

כוללת הגנה על הטריטוריה, חפירת  . פעילות זוומתחיל את פעילותו בשעות בין הערביים

העיקרים שחושיו החדים ל הודות עכברל מתאפשרת הלילה פעילות מחילות וליקוט מזון.

 .יד האף( והריחשלמישוש )על ידי הזיפים הראייה, השמיעה, ההם  בהם

 עכברה יחד עם הצאצאים שלה. : 1תמונה מס' 

 

צמחי תרבות אך גם מחרקים  ואבטבע ניזון העכבר בעיקר מזרעים של צמחי בר 

אולם, כאורגניזם החי בשכנות לאדם, העכבר ניזון ממזונות שונים מעשה ידי אדם  ,ומרכיכות

 -גרם אוכל יבש בכל יום, כלומר, כ 1-3כמו שאריות מזון/פסולת. עכברים בוגרים צורכים בין 

אחוזים ממשקל גופם. מבחינת המזון, למרות שהעכברים הם אוכלי כל, נראה שעכברי  12

פני מזון צמחי. עכברים יכולים לשרוד תקופות ארוכות ללא מים,  הבית מעדיפים מזון חי על

 כאשר רוב דרישות המים שלהם מסופקות על ידי המזון שהם צורכים. 

 .רביה -3.1.3

הרבייה של העכברים  אסטרטגייתחייהן של הנקבות מוקדש לרבייה. מ ניכר חלק

(. r אסטרטגיתבצאצאים )טיפול מועט יחסית בו יחסיתבכמות צאצאים גדולה  מתאפיינת

 יותר מביצית אחת של הפרשה עקבהמלטת מספר רב של גורים מתאפשרת אצל העכברים 

. על כן, בזמן הזדווגות ישנה יותר מביצית אחת 15 לפעמים, בשלה בכל מחזור של ביוץ

כמעט ולא מטפלת  העכבר נקבתשהופרתה ורחם הנקבה קולט אליו מספר ביציות מופרות. 

גרמים, עירומים מפרווה ועם  0.5-1.5ד להניק אותם. הגורים נולדים במשקל של בגוריה מלב

/סגורות. הגורים יונקים עד גיל שלושה שבועות שבמהלכם שמוטותואוזניים  עצומותעיניים 

. כמות החלב של האם תלויה בכמות מזדקפותצומחת להם פרווה, עיניהם נפתחות ואוזניהם 

שהיא יכולה למצוא. הגורים גדלים במהירות ועם גמילתם  הגורים שהומלטו ובכמות האוכל

גרם בממוצע ואז הם עומדים ברשות עצמם. בשלב זה עיניהם  12הם מגיעים למשקל של 

מערכת  (.1987פקוחות, אוזניהם זקופות והם נעים באופן מלא ואוכלים מזון מוצק )מנדלסון, 
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ים אותה, אולם קיים שוני בדרך הרבייה של העכברים דומה לזאת של האדם באיברים הבונ

 .חודש לעומתימים  5 -פעולתה: מחזורי הביוץ של העכבר קצרים בהרבה מאלה של האדם

מחזורי הביוץ של העכבר מלווים במחזורי ייחום בהם מפרישה הנקבה פרומונים )הורמונים 

ר נדיפים המשוחררים לסביבה( המושכים אליה את הזכרים. בנוסף, הנקבה יכולה להתעב

כבר שבוע לאחר ההמלטה. בדומה לאדם, ושלא כמו אצל יונקים אחרים, אין לעכבר עונתיות 

ברבייה והנקבה יכולה להיכנס להריון במשך כל ימות השנה. מחזור הביוץ )והייחום( של 

כאשר נקבות העכברים קולטות   -הנקבות הוא ספונטני, אך מושפע מאד מפרומון המין הזכרי

 מידית את מחזור הייחום שלהן.  מתחילות הןהזכר  של המיןאת פרומון 

והנוגדת לכאורה את )ואצל חיות רבות אחרות(  בריםתופעה הקיימת אצל עכ

אפשר, היא הרג ההעמדת צאצאים בוגרים רבים ככל  , שהואהבסיסיההורות אינסטינקט 

 כאלהאו  ריון הראשוןיידועים מקרים בהם נקבות שזה להן הה(. infanticideצאצאים )

. ידועים גם מקרים בהן נקבות או זכרים יטרפו את צאצאיהןהחשות מאוימות או רעבות, 

 (.Huck et al, 1982) , כתלות במצבם החברתי, ניסיונם המיני ועודיטרפו צאצאים לא שלהם

מהנקבות הבתולות יטרפו  60-90%( נמצא כי בין McCarthy, 1999במחקר בעכברי בית )

להן בעוד שהזכרים יפתחו התנהגות אבהית ולא יטרפו צאצאים זרים צאצאים  לא מוכרים 

עכברי מעבדה, גם זכרים וגם נקבות, ברוב המקרים, יפתחו בלהם. לעומתם נמצא כי 

 ,Jakoubowski & Terkelותם )י צאצאים זרים להם ולא יטרפו אהתנהגות הורית כלפ

1982.) 

 .תחלואה ומוות -3.1.4

למרות שקשה  מחלות:. וטריפה מחלות -למוות אצל העכבריםישנן שתי סיבות נפוצות 

עכברים חולים, ידועות מספר מחלות או מגפות, שגורמות להם למוות. אחת בטבע למצוא 

המחלות השכיחות בקרב עכברים היא דלקת הריאות. מחלות שכיחות נוספות הן זיהומים 

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

 :טריפהבהם חלה עלייה מהירה בצפיפות האוכלוסייה, מצב לא טיפוסי אצל עכברים. 

הטורפים העיקריים של העכבר הן חיות לילה, בעיקר דורסי לילה כמו תנשמות וינשופים. 

 מכלל האוכל שלו. 12%עכברים, אשר מהווים  183ינשוף אוכל בשנה לפחות 

 .מודל כחיית העכבר -3.1.5

 יונקיםהם משמשים כחיית מודל ל -, ישנה חשיבות רבה לעכבריםיתמדעה מהבחינה

 :ותהבא התכונותבזכות  וזאת, בפרטאדם ול בכלל

בין העכבר לאדם. הדבר מאפשר הקשה ממחקרים  רבזיולוגי יאנטומי ופ דמיון ישנו ●

 ת.והכרחית יוהנעשים על עכברים אל בני האדם, כמובן עם הסתייגו פיזיולוגיים

 אחוזי 97.5 -באופן כללי, עכברים ובני האדם חולקים מספר גבוה של גנים דומים, כ ●

רק אחוז אחד פחות מאשר השימפנזים. האומדן החדש מבוסס על  -דנ"אדמיון ב
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 הזדבר  (.1987עם דנ"א אנושי. )מנדלסון,  16השוואה של כרומוזום עכבר מס' 

 ל האדם.אמחקרים גנטיים הנעשים בעכברים ממאפשר השלכות 

דבר המאפשר  -יום 80סביב  נעם מהיר מאד. אורך הדור עכבריקצב הריבוי של ה ●

 דורות רבים בזמן קצר יחסית. אחרמעקב 

אחר מחלות המיוחסות  מהירמה שמאפשר מעקב  -העכברים קצר שלאורך חייהם  ●

 לזיקנה.

 וטיפול, שדרישותיו התזונתיות לא מסובכות.העכבר היינו בעל חיים נוח ביותר לגידול  ●

בעשרות השנים האחרונות הופך השימוש בעכברים כחיית מודל לבני אדם ליותר ויותר  ●

. כאלה שעברו שינוי גנטי -עם עכברי מעבדה מוטנטים לעבוד היכולתמתוחכם עקב 

 ים אלה מתחלקים לשלוש קבוצות:עכבר

אלו הם עכברים  -שלהם, שנוצרו על ידי מוטגן  DNA -במוטציות  המכילים םעכברי .1

 לבחון.בהם נעשתה פגיעה ממוקדת בתכונה או תהליך מסוים אותו רוצים 

בעכברים מסוג זה מוכנסים בכוונה גנים מסוימים אותם רוצים  -יםיעכברים טרנסגנ .2

על תפקודו של הגוף. בתהליך זה מחדירים  משפיעים הםלבחון ולבדוק כיצד 

 קור חיצוני.ממ DNAלעכבר 

עכברים אלו משמשים אף הם לבדיקות שונות של גנים  -נוקאאוט יעכבר .3

, במקום להחדיר לאותם עכברים כאןוהשפעותיהם על האורגניזם השלם, אולם 

 אף מסוימים במקרים. יםספציפיעכברים גן/גנים  באותםגנים זרים,  מוציאים 

 .אחר ומכניסים ספציפי גן מוציאים -השניים בין משלבים

, פיזיולוגיה, רבייה, גנטיקה כגון רבים בתחומים לאדם מודל כחיית משמשים העכברים

)חקר  אמבריולוגיה, אימונולוגיה(, המחלות)חקר  פתולוגיה/למידה/זיכרון, התנהגות

 .ועוד הסביבה/איכות אקולוגיה(, כאמור -הזקנה)חקר  גרונטולוגיה(, העובר התפתחות

 חלבה הרכב -3.2

 כללי -3.2.1

הוא וולאחריו  היריוןהבמהלך  יונקיםה נקבותשל  החלב בלוטותבהנוצר  נוזלהוא  חלב

 נוטריינטיםחלב עשיר בהבלעדי לצאצאי היונקים, כולל צאצאי האדם.  תזונהמשמש כמקור 

, שמתאים מעט לכל בעל חיים הרכב חלב שונהובגיל הינקות  הצאצאהחיוניים להתפתחות 

 חלב. ה1ראה טבלה מס'  -)Fox McSweeney & ,(1995מין האותו מבאופן מרבי לוולדות 

, שומנים, הורמונים, ויטמינים ונוגדנים פחמימותמבוסס על מים שמומסים בו חלבונים, 

בימים הראשונים הראשונים בחייו. החיוניים לצמיחה וגדילה של הצאצא בימים או השבועות 

הקולוסטרום סמיך יותר  מחלב הנקרא קולסטרום.  ולדוניזון ההמלטה/לידה לאחר המיד 

 ובחומרים תזונתיים הנחוצים לוולד נוגדניםהבהב מעט, ועשיר יותר במחלב רגיל, בעל גוון צ

על  יםשמקבל הצאצא משפיעכמות ואיכות החלב . (Foster. 2017)ם הראשוני בימיו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%92%D7%93%D7%9F
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המשך חייו. הנקת הצאצאים גוזלת מהאם אנרגיה רבה על  גםאך  כיונק בעיקרהתפתחותו, 

לת החיים חההנקה, יכול להשפיע על הפוריות שלה בהמשך ועל תו בגיןוהלחץ המוטל עלייה 

 (.Roulin, 2002שלה )

  .(Ganther et al. 2015: הרכב החלב של יונקים שונים )1טבלה מס' 

  (.2010, )על פי פרי ובנט מרכיבי החלב: -3.2.2

 :מים

לכל אורגניזם בעולמנו יש צורך במים על מנת להתקיים, בין אם הוא יצור חד תאי ובין 

את רוב נפחו של נוזל הדם, הלימפה, הם מקיפים כל תא אם יצור רב תאי. המים מהווים 

בגוף ומהווים, נוסף על מרכיבים אחרים, את הנוזל התוך תא. תא אינו יכול להתקיים ללא 

 סביבה מימית. התחומים בהם חיוניים המים בגוף הם:

ריכים סביבה מימית על מנת שיוכלו צ בגוף רבים חומרים -חומרים ופירוק המסת .1

יסות במים היא התנאי הראשוני לפירוקם. עקב מבנה המולקולה של סהמ -להתפרק

המים, נמסים בהם רוב החומרים בגוף ורק אז מתפרקים. מעברם של החומרים ותוצרי 

פירוקם דרך קרומי התאים מתאפשר רק הודות למים. בנוסף, מרטיבים המים את 

 מכאנית כאחד.המזון המעוכל ועוזרים למערכת העיכול בפירוקו בצורה כימית ו

. על ידי ונוזל המים הוא נוזל הזורם בקלות הודות לצמיגות הנמוכה של -הובלת חומרים .2

כך מתאפשרת הובלת חומרים, הן חומרים חיוניים לתאים והן חומרי פסולת מהתאים 

 -)%( פחמימות )%( חלבונים )%( שומנים

 לקטוז

 -אנרגיה )%( מינרלים )אפר(

(kJ/100g) 

 היונק

 אם 290-207 0.2-0.3 6.3-7.0 0.9-1.9 2.1-4.0

 סוסה 210-109 0.3-0.5 6.0-7.2 1.3-2.0 0.4-7.2

 אתון 180-160 0.3-0.5 5.8-7.4 1.4-2.0 0.3-1.8

 בופאלו 420-480 0.8-0.9 3.2-4.9 2.7-4.7 5.3-15.0

 פרה 270-280 0.7-0.8 4.4-5.6 3.0-4.0 3.3-6.4

 עז 280-290 0.7-0.9 3.2-4.5 3.0-5.2 3.0-7.3

 כבשה 410-440 08-1.0 4.1-5.9 4.5-7.0  4.9-9.0
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החוצה, באמצעות זרם הדם, הלימפה והשתן. הובלה זו מתבצעת לאורך הוורידים, 

 כו של הגוף.העורקים והנימים לכל אור

יכולתם של המים להוליך חום ומעברם המהיר  באמצעות -וויסות ופיזור חום הגוף .3

במחזור הדם, מאפשרים המים את ויסות חום הגוף על ידי העברתם אל פני השטח של 

הגוף )הזעה( או הוצאת המים אל מחוצה לו )השתן(. בדרכים אלו מוציא הגוף ומפזר 

 ., בשאר חלקי הגוף, בכבד ובכליותאת החום שנוצר בעיקר בשרירים

 :פחמימות

פחמן ומימן  -של האטומים הבונים אותה  םהשם "פחמימה" מקורו מצירוף שמ

בצמחים. אחוז  רבתוספת של חמצן. הפחמימות נפוצות מאוד בטבע ומצויות בעיק

נמוך זה, יש צורך בכמות  ריכוזמהביומסה. למרות  1% -כהפחמימות בבעלי החיים הוא 

גדולה יחסית של פחמימות במזונם של בעלי החיים וזאת בגלל חשיבותן הגדולה של 

 הפחמימות לגוף:

 החיים בעל בגוף הפחמימות מלאי. החיים בבעלי העיקרי האנרגיה מקור הן הפחמימות .1

 ה רציפה של פחמימות לגוףלהספק רבה חשיבות ישנה כן על, בלבד אחד ליום מספיק

 באמצעות המזון.

מרכיב הכרחי בחומרים חיוניים לגוף. לעיתים ובעת הצורך  מהוותהפחמימות  .2

מתקשרות הפחמימות עם ליפידים או חלבונים ליצירתם של אותם חומרים חיוניים, 

 . RNA -ו DNA -חלק ממבנה חומצות הגרעין מהוותפחמימות הלמשל, 

הן חשיבות עצומה בחוזקו של אשר לבצמחים, הפחמימות בונות את דפנות התאים  .3

תזונתיים". מרכיב זה במזון  יםהמהוות את המרכיב בדיאטה הנקרא "סיבהצמח והן 

 מסייע בתהליך העיכול.

 ורב אוליגוסכרידים, סוכרים דו, סוכרים חד: קבוצות לארבע מחלקים הפחמימות את

 .סוכרים

בדרך כלל  מורכבים והם הפחמימות של הבסיס יחידות הם סוכרים החד -סוכרים חד .1

 אטומי ושאר"טבעת"  בצורת מסודרים הפחמן מאטומי חלק. פחמן אטומי 5-6 -מ

 מבנה הסוכרים לחד"טבעת". ה את שיוצרים האטומים אל קשורים במולקולות הפחמן

 ומימן בחמצן העשיר המבנה בזכות במים מסיסים והם מתוק טעם להם יש, גבישי

סוכרים בעלי חשיבות -סוכרים ניתן להבחין בשלושה חד-(. בקבוצת החדHO) שלהם

 :במולקולה האטומים בסידור ביניהם השונים תזונתית

 נוצר בטבע בתהליך  והוא ביותר הנפוץ הוא הגלוקוז סוכרים החד מבין -גלוקוז

הפוטוסינתזה בצמחים. הגלוקוז מצוי בדבש, בסוגי פירות שונים ובעיקר בענבים, 

סוכרים. -סוכרים ולרב-ותאנים. מולקולות הגלוקוז מהוות אבן בניין לדו תמרים
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 -משני מקורות האנרגיה היחידים לתאי הגוף, נוסף על ה אחד אתהגלוקוז מהווה 

ATP ,גדולה כה חשיבותו כן ועל. 

 כמרכיב משמש הוא שם, היונקים בחלב הוא היחיד שמקורוסוכר -חד -גלקטוז 

 )לקטוז(. החלב סוכר של

 הוא הסוכר המתוק ביותר מבין כל סוגי מולקולות הסוכר )פי  הפרקטוז -פרוקטוז

 .פרחים וצוף ירקות, פירות, בדבש מצוי והואמהסוכרוז(  1.5

 והפרוקטוז הגלקטוז מולקולות את ההופכים אנזימים יש בטבע האורגניזמים לרוב

 .לתאים אנרגיה כמקור בהם להשתמש יוכל שהגוף מנת על לגלוקוז

סוכרים. -סוכרים בנויות משתי מולקולות מחוברות של חד-מולקולות הדו -סוכרים-דו .2

מגלוקוז  שבנוי( אוכלים שאנוהדו סוכרים אפשר למנות את הסוכרוז )הסוכר  מבין

והלקטוז  גלוקוז מולקולות משתי הבנוי( העמילן של, המלטוז )תוצר פירוק ופרוקטוז

אורגניזם מתבצעים, בהתאם לצורכי הגוף,  לבכ)סוכר החלב( הבנוי מגלוקוז וגלקטוז. 

 סוכר דו הרכבת ותהליך סוכר לחד סוכר הדו מולקולות פירוק -מנוגדים תהליכים שתי

כפי . נזימיםאו רב סוכר ממולקולות של חד סוכר. שני תהליכים אלו מבוצעים בעזרת א

 ממשקל החלב.אחוז  3-7, הלקטוז, סוכר החלב מהווה בין 1שניתן לראות בטבלה מס' 

, בדרך כלל 3-10 בין -סוכר חד מולקולות של מועט ממספר בנויים -אוליגוסכרידים .3

למצוא אותם או בצורתם החופשית או קשורים לחלבונים  ניתןשונים זה מזה. 

המצויים על פני קרום  לאוליגוסכרידים. )גליקוליפידים( ליפידים או)גליקופרוטאינים( 

חשיבות עצומה בזיהוי התאים על ידי מערכת החיסון )גם  , הקשורים לחלבונים,התא

המצויים בחלב תפקיד חשוב בהזנת חיידקי  לאוליגוסכרידיםכשייכים לגוף וגם כזרים(. 

 ,et al German)מעיים המתפתחים בצאצא היונק, הפעילים במערכת החיסון שלו 

 .וגלקטוז פרוקטוז, מגלוקוז מורכב רבות בירקות המצוי, הרפינוז(.  2008

 כל כמעט. סוכרים -חד מולקולות של רב מספר של מהתקשרות נוצרים -סוכרים רב .4

, הרב גודלן עקב. בלבד גלוקוז סוכר -החד של רב ממספר בנויות סוכר -הרב מולקולות

 הרבים והמימן החמצן אטומי למרות במים מסיסות אינן סוכרים -הרב מולקולות

. מבין הרב מים ספיחת של מיוחדת תכונה סוכרים -הרב ותוללמולק. בהם שקיימים

)חומר  הגליקוגןהתשמורת בתא הצמחי(,  חומרסוכרים ניתן למנות את העמילן )

 התשמורת בתא החי( ואת התאית )מרכיבה את דופן התא החי(.

 שומנים:

ליפידים, הם תרכובות פחמן השונות זו מזו במבנה הכימי  -השומנים או בשפה מדעית

יסות סאי המסיסות במים. כל מולקולות הליפידים מ -חולקות תכונה אחת משותפתשלהן, אך 

אתר ובנזין. את הליפידים נהוג למיין לשלוש קבוצות עיקריות:  כגון אורגנייםממסים ב רק
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ישנן עוד קבוצות  .והסטרואידים( הפוספוליפידים)עליהם נמנים  דיגליצרידיםיצרידים, לטריג

חומצות שומן חופשיות, וויטמינים )ראה להלן(, פרוסטגלנדינים )ראה  נוספות של ליפידים כגון

 להלן( ועוד. 

לשנייה  אחת דומות לעיתים, שומן חומצות משלוש הבנויים פולימרים -טריגליצרידיםה .1

 שלוש הגליצרול למולקולת. גליצרול של אחת למולקולה הקשורות, שונות ולעיתים

 אלה מנקודות אחת בכל. השומניות החומצות משלוש אחת לכל אחת, קשירה נקודות

, פחמן אטומי של משרשרת בנויה שומנית חומצה כל. OH -הידרוקסיל קבוצת ישנה

 -הקרבוקסיל קבוצת מצויה, שומנית חומצה כל של בקצה. המימן אטומי נקשרים אליהם

COOH , נעשה לגליצרול השומן חומצת קישור. חומציותה את למולקולה המקנה היא 

 הטריגליצרידים הם למעשה השומנים והשמנים. .זו קבוצה דרך

 שומן חומצות שתי רק הגליצרול אל קשורות זו ליפידים בקבוצת -דיגליצרידיםה .2

)"אוהבת מים"(,  הידרופילית מולקולה אליו קשורה, הגליצרול על השלישית ובעמדה

, הידרופובי השומן חומצת, שלהם אחד צד -דטרגנט של תכונה גליצרידים לדי המקנה

. במקרה של )אוהב מים( הידרופילי, הגליצרול, השני והצד"(, מים)"שונא 

 הם הפוספוליפידים. פוספט הוא לגליצרול הקשור ההידרופילי השייר, הפוספוליפידים

 .התא ממברנת של העיקרי המרכיב

 של קבוצה מהווים, מהכולסטרול שמוצאם, הסטרואידים -ופרוסטגלנדינים סטרואידים .3

 בגידול, החיסון במערכת, העיכול במערכת, המין במערכת הפעילים הורמונים

ובוויסות מערכת הדם. על ההורמונים האלה נמנים הפרוגסטרון,  ובהתפתחות

 חיים בבעלי רק בטבע מצוי הכולסטרול. ואחרים הקורטיזול ,הטסטסטורון, האסטרדיול

 התא בקרומי ומשמעותי חיוני מרכיב מהווה הוא. זעירה בכמות בגופם תא בכל וקיים

בלתי  -וסטגלנדינים, שמוצאם מחומצות שומן רב רהפ .המכאנית ליציבותו ומסייע

רוויות, ארוכות שרשרת, הינם משפחה של הורמונים המשתתפים בפעולות חיוניות 

בבעלי חיים כגון: שמירת לחץ הדם, התכווצויות שרירים חלקים, קרישת דם, שמירת 

 חום הגוף ועוד.

 לשומנים בגוף מספר תפקידים חשובים:

 וחוסר עמידות -השומן של דופןה והיוצאת המיוחדת תכונתו בזכות -לאנרגיה מקור .1

 של אחד גרם. חיים בבעלי ביותר הטוב התשמורת כחומר משמש הוא, במים מסיסות

על ב כאשר. פחמימות של או חלבונים של אחד מגרם אנרגיה שניים פי מספק שומן

מזון יותר ממה שגופו צורך, עודפי המזון הופכים לשומן ונאגרים בגוף  החיים אוכל

 בתאים מיוחדים שתפקידם אגירת שומן, כחומר תשמורת ארוך טווח למקרה הצורך.
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משמשים כחומר בידוד  ,רהנמצאים מתחת לעו ,תאי השומן בגוף -שכבת בידוד וריפוד .2

ועל אבריו הפנימיים של  הקרה הסביבה החיצוניתפני השומר על חום הגוף מ ,וריפוד

 מפני פגיעות. ףהגו

מולקולות הפוספוליפידים מהוות חלק עיקרי וחשוב כאמור,  -מרכיב בקרומי התאים .3

 מכאני. קבקרומי התא בבעלי החיים. בנוסף, הכולסטרול מקנה לתאים חוז

על עור הגוף של בעלי החיים ישנן בלוטות מיקרוסקופיות  -בריאות העור והשיער .4

 קידן הפרשת שומנים, על מנת להזין את העור. שתפ

שנמסים רק  ,D, למשל וויטמין ישנם וויטמינים מסוימים -נשאים של וויטמיניםוויטמינים ו .5

במסיסים שומניים. וויטמינים אלו עוברים מהמעי אל זרם הדם רק בעזרת מרכיבים 

 בעצמו הוא ליפיד.  Dוויטמין שומניים.

 הסטרואידים -קבוצות של שומנים משמשות כהורמונים בגוף היונקים שתי -הורמונים .6

 . למעלה ראה -והפרוסטגלדינים

 : מבנה של מיצלה במרכזה נמצאת מולקולה של שמן2תמונה מס' 

 

כיוון שהשומנים הם חומרים הידרופוביים ונוזל החלב הינו הידרופילי, השומנים מומסים 

הנוצר מאיחוד של בחלב באמצעות מיצלות שהנן למעשה דטרגנט טבעי הבנוי ככדור 

הצד ההידרופילי של הדטרגנט  -מולקולות רבות של דטרגנט, אשר כולן מסודרות באותו כיוון

ו נכלא של הדטרגנט פונה לכיוון התרכובת השומנית. בדרך ז פונה למים והצד ההידרופובי

 .2ראה תמונה מס'  -ה והוא מסיס במיםהחומר השומני במרכז המיצל

 חלבונים

החלבונים נמצאים בכל תא בבעלי החיים ובצמחים ומשמשים כמרכיב העיקרי של 

מהחומר היבש בקרומי התאים, בעור, בשרירים, בנוצות ואף  50%הרקמות. הם מהווים 
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 7-מהחומר היבש בשיער ובציפורניים. ניתן לחלק את החלבונים ל 100% -בנוזלי הגוף, ו

 בגוף:קבוצות שונות על פי פעולתן הביולוגית 

לבונים המשמשים במבנה התאים והאברונים בתאים. לדוגמה: ח -מבניים חלבונים .1

 ן בעור בעלי החיים.לגקווקרטין בשערות ובציפורניים 

 חלבונים הפועלים כזרזים ביולוגיים. -אנזימים .2

 חלבונים הנמצאים בתאי שריר. לדוגמה: אקטין ומיוזין. -חלבונים מתכווצים .3

המובילים חומרים אחרים בגוף. לדוגמה: המוגלובין בתאי הדם  חלבונים -חלבוני הובלה .4

 האדומים שבדם.

 חלבונים המשמשים כנוגדנים במערכת החיסון. -חלבוני הגנה .5

חלבונים המשמשים כהורמונים בגוף. לדוגמה: אינסולין המשמש  -הורמונים חלבוניים .6

 לוויסות רמת הסוכר בדם.

י התאים בגוף על מנת לאפשר לחומרים חלבונים הנמצאים בקרומ -חלבונים נשאים .7

 לעבור דרכם ולהיכנס אל תוך התא.

בנוסף לפעולות אלה, לעיתים לחלבון תפקיד משנה. בעת הצורך יכול הגוף להפוך את 

 החלבון לגלוקוז או שומן ולהשתמש בו כמקור אנרגיה.

ומצות אמיניות. כל החלבונים הקיימים, בכל סוגי האורגניזמים על פני כדור הארץ, בנויים מח

חומצות אמיניות שונות שמהוות את "אבני הבניין" לכל החלבונים. כל החומצות  20-כ ישנן

האמיניות בטבע בנויות מהיסודות פחמן, מימן, חנקן וחמצן, ולעיתים אף גופרית. לכל 

החומצות האמיניות מבנה דומה המכיל בתוכו חלק אחד השונה בין החומצות. בכל חומצה 

מחוברות שתי קבוצות: האחת, הקבוצה הקרבוקסילית  אמינית גרעין פחמימני, שאליו

(COOH)- ( כמו בחומצות השומן  והשנייה, הקבוצה האמיניתNH2 השונה בין החומצות .)

החיבור בין החומצות  קבוצת אטומים(. -" )רדיקאלR"-האמינות השונות, היא קבוצת ה

יפפטיד. במולקולות האמיניות יוצר את השרשרות הפפטידיות המהוות את החלבון או הפול

 החלבון קיימות עשרות, מאות ואף אלפים של חומצות אמיניות.

המכילים זרחן  םחלבוני -ות של חלבונים: הקזאיניםהחלב מכיל בעיקר שתי קבוצ

. pHבכל  נשארים מסיסיםואשר לא מכילים זרחן  ניםולילקטוגלובוה pH4.6  -ם בהשוקעיו

גדולה של זרחן הם יוצרים קשר חזק עם אטומי סידן חלבוני הקזאין מכילים כמות כיוון ש

ודות הם כך, חלבוני הקזאין הם בעצם נשאים של סידן אשר אלא מסיסים.  םליצירת מלחי

לו היה הסידן מסיס באופן חופשי מאשר בהרבה של סידן גדולה החלב מכיל כמות  להם

  -לקטוגלובולינים. התפקוד של ה  -לקטוגלובולינים ו  -מורכבים מ הלקטוגלובולינים בחלב.

  לקטוגלובולינים הוא כנראה להיות נשאים של ויטמיןA וה-   משחקים לקטוגלובולינים

  -מצאים החלב. באופן מפתיע, בחלב האם לא נתפקיד מפתח ביצירת הלקטוז בבלוטות ה

 (. milk facts 2016) לקטוגלובולינים
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 טמיניםיהוו

אורגנים אותם צורך הגוף בכמויות קטנות אך בניגוד לחלבונים, טמינים הם חומרים יהוו

מות, הם אינם מספקים אנרגיה או בונים את הגוף. נוכחותם בגוף יהשומנים והפחמ

של  םהאורגניזם חשובה ביותר למהלך התקין של מרבית תהליכי החיים בגוף. חשיבות

יודעים לייצר בעצמם ולכן  הוויטמינים גדולה אף יותר, באשר את רובם אין האורגניזמים

עליהם לצרוך אותם דרך המזון אותו הם אוכלים. למרות חשיבותם הרבה לגוף, ריכוזם של 

, שהוא כל בוויטמין מחסור ישנו כאשר אולם, הוויטמינים בגוף נמוך מאד וכך הוא אמור להיות

למרות המשותף להם מהבחינה התפקודית, הוויטמינים . חסר מחלות מפתח האורגניזם

 הוויטמינים לשתי קבוצות: אתנהוג לחלק באופן כללי, שונים מאד זה מזה במבנם הכימי. 

, הנאגרים בגוף בכמויות יחסית גדולות ביחד עם K, E, D, A -יטמינים הנמסים בשומןוו .1

 השומנים. מחסור בוויטמינים אלו כמעט ולא קיים.

 פחות יציבים. וויטמינים אלו C ןווויטמי Bוויטמינים מקבוצת ה -וויטמינים הנמסים במים .2

שמירתם בגוף יותר קשה ומסובכת. מחסור בוויטמינים אלה יוצר את ו מהראשונים

 מחלות החסר.

)חומצה  B3)ריבופלבין(,  B2)תיאמין(,  A ,B1בגופם של היונקים נמצאים הוטמינים: 

)חומצה  B9)ביוטין(,  B7)פירידוקסין(,  B6)חומצה פנטותנית(,  B5ניאצין(,  \ניקוטינית

את  להוציא. E -)טוקופרול( ו D)חומצה אסקורבית(,  C)ציאנוקובלאמין(, B12  פולית(,

המיוצר על ידי חיידקים במערכת העיכול, כל הוויטמינים מושגים מהאוכל.  B12וויטמין 

, האנזימים במבנה, החומרים חילוף במערכתממלאים תפקידים במערכת הראיה,  הוויטמינים

אשר לא  E -ו A ,D ,K הויטמינים המצויים בחלב הם: ד.ועו חימצונייםבהגנה בפני נזקים 

 The Dairy) אשר מסיסים במים C -ו B1, B2 ,B12, B6טמינים יוהומסיסים במים ו

council, 2016 .) 

 מינרלים

בעלי החיים מורכבים ברובם מתרכובות אורגניות, אולם, ישנם בגוף גם חומרים 

הסלעים  -במידה לא מועטה. מקורם של המינרלים הוא במחצבים ,מינרלים -אנאורגנים

 נרלים נהוג לחלק לשתי קבוצות:השונים שעל פני כדור הארץ. את המ

נמנים:  המאקרומינרלים על. יחסית גדולה בכמות צורך שהגוף מינרלים -מאקרומינרלים .1

 שלגן, כלור, מגנזיום וגופרית.סידן, זרחן, נתרן, א

בכמות קטנה יחסית. קבוצה זו מונה את  צורךמינרלים שהגוף  -מיקרומינרלים .2

רפים גם: טהמנרלים: ברזל, יוד, מנגן, נחושת וקובלט. אצל בעלי חיים ובני האדם מצ

 .ום, ניקל, סיליקון, בדיל וונדיוםארסן, כר
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 במהלך משתנים ואינם יציבים, בגוף האורגניים החומרים לשאר בניגוד, המינרלים

פירוק, הרכבה או חמצון, אפילו במצבים קיצוניים של חום. במצב של  -מרים בגוףהחו חילוף

מחלה  -חסר במינרלים יכולות להופיע מחלות שונות, שהמוכרת ביותר מהן היא אנמיה

פחות הן הקרטיניזם והזפקת הנגרמות כתוצאה ממחסור  הנגרמת ממחסור בברזל. הידועות

ביוד. גם כאן, כמו בוויטמינים, מצבי עודף מסוכנים כמו מצבי חוסר. במקרים בהם ישנה 

ים יכולה צריכה פתאומית של מינרלים בכמות רבה או כישלון של הגוף בפינוי המינרל

 להתרחש הרעלה ואף מוות.

 שלולא הם, הגוף לא היה יכול להתקיים. תפקידם:נרלים תפקידים שונים וחשובים ילמ

 .הגוף נוזלי של בסיס -חומצה ויחסי האוסמוטי הלחץ וויסות .1

 .המלחים בגוף -האלקטרוליטים בין המשקל שיווי על שמירה .2

 .עצביים גירויים והובלת שרירים הפעלת .3

 .והשיניים העצמות בניית .4

 עיכוב של המערכות האנזימטיות.מיות, על ידי זירוז או ביוכי תגובות על השפעה .5

נרלים רבים בחלב קשורים ימ, מגנזיום, אשלגן, סלניום ואבץ. סידןחלב הוא מקור טוב ל

 67%בערך  ,. בחלב(Ca2PO4) סידן פוספטלמשל כמו  לא מסיסים יחד בצורה של מלחים

 למיצלותהקשורים קשי תמס מהפוספט הם מלחים  44% -מהמגנזיום ו 35%, סידןמה

ת הקזאין לא והקשרותם של המלחים הבלתי ממיסים למיצל. ראה סעיף חלבונים -הקזאין

 .((Milk Facts, 2016י פוגעת בערכם התזונת

  .הנקה קבוצתית ביונקים )יחידאיים וקבוצתיים( -3.3

הנקה קבוצתית )האופיינית כמובן ליונקים( מתרחשת כאשר קבוצה של אימהות שזה 

 Manningיחד את הוולדות תוך כדי הנקה וטיפול משותף בצאצאים )עתה המליטו, מגדלות 

et al, 1995קבוצות 12 ןתוכמ ,הנקה קבוצתית מתקיימת םבה יונקיםשל  קבוצות 70 ן(. ישנ 

וכאלה שההנקה הקבוצתית אצלם  ,אצלם נפוצה יותרהקבוצתית שההנקה  סוגים/מינים בהן

אצל בעלי חיים הממליטים יותר מצאצא נפצה יותר נמצא כי הנקה קבוצתית . נפוצה פחות

למשל, הנקה קבוצתית  .לשגר הממליטים צאצא אחד בלבד כאלהאצל מאשר , לשגר אחד

 4-15ועכברים )בעלי שגרים של וולדות(  6-12נפוצה יותר אצל חזירים )בעלי שגרים של 

 Packerעל פי  .לשגרהממליטים וולד אחד , אצל עטלפים, כלבי ים או סוסיםמאשר וולדות(, 

et al, (1992) במידה וקיימת הנקה קבוצתית ביונקים הממליטים וולד אחד לשגר, הדבר ,

תשימנה לב לכך.  ןמבלי שהמאימהות אחרות מ"גניבת חלב" של הצעירים בעיקר נובע 

 אשרעבודה עם עכברים, נמצא כי הנקה קבוצתית נפוצה יותר אצל עכברים החיים בשבי  מב

אצל עכברים החיים בבר, וההנחה היא שזמינות האוכל הגבוה אצל עכברים החיים בשבי היא 

 וכמות . זמינות האוכל היא הגורם העיקרי לאיכות(Packer et al, 1992) הגורם המרכזי לכך
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נאלצת ליצר יותר חלב, דבר המכריח  ,מניקה וולדות בנוסף על אלה שלההאם ש , כךהחלב

לאור האמור לעיל, ישנם חוקרים הטוענים שהנקה  אותה לבלות יותר זמן באיסוף אוכל.

וצפיפות  הה של מזון( הנובע מזמינות גבוartefactתופעה מלאכותית )בכלל קבוצתית היא 

 ., אשר אופייניים יותר לתנאי שביאוכלוסין

ההנקה הקבוצתית מהווה למעשה את השלב היותר , Packer et al, (1992)על פי 

בעבר, התייחסו  ., מעבר לגידול והשגחה משותפיםגבוה של טיפול משותף בצאצאים

( non adaptive traitהחוקרים להנקה קבוצתית כתכונה שאינה תורמת להישרדות המין )

עצמה  בגלל שהיא גוזלת מהאם הרבה אנרגיה ופוגעת ביכולתה להניק את הצאצאים שלה

(Weidt et al. 2014  כיום נחשבת ההנקה הקבוצתית, בה חולקות האימהות את ההנקה .)

  -(Adaptive trait) של כלל הצאצאים שלהן, כתכונה אשר כן תורמת להישרדות המין

(manning et al, 1995; Weidt et al, 2014.)  על ידיבמחקר שנעשה Heiderstadt & 

Blizard, (2011), ( אימהות  3השוו בין קצב הגדילה של וולדות שגודלו בהנקה משותפת

אם אחת. כל ל ידי דל עושג וולד יחידושלושה שגרים שגודלו יחד( מול קצב הגידול של 

יום נמצא שקצב הגדילה ומסת השריר  11לאחר כבר השגרים נולדו במשקל שווה, אך 

. תופעה זו ותפת היה גדול יותר( של העכברים שגודלו בהנקה משMRI)נבדקה באמצעות 

לאחר הרבה )של הצאצאים לחייהם  30 -הו 26 -ה ,20 -גם לאחר השבוע הנצפתה 

(, נמצא כי קינון משותף )שכנראה כולל גם Manning et al, 1995שנגמלו(. במחקר נוסף )

מהצאצאים שרדו  69%  -הנקה קבוצתית( מעלה משמעותית את שרידותם של הצאצאים

מהצאצאים שרדו כאשר רק  33%יל בגרות כאשר גדלו בקינון משותף בעוד שרק והגיעו לג

ימותו  וולדותהאם אחת גידלה שגר אחד בלבד. מבחינה סטטיסטית, ההסתברות לכך שכל 

בקינון משותף, שכאמור סביר שכלל גם  9%בגידול על ידי אם בודדת לעומת  56%היה 

 הנקה משותפת.

והגורמים לקיומה של הנקה קבוצתית, ואת  סיבותחוקרים רבים ניסו להבין את ה

ההנקה הקבוצתית היא ש שניתנו היהאחד ההסברים הראשונים הבסיס האבולוציוני לקיומה. 

  :כמהלהלן ישנן דוגמאות רבות לכך,  .שבט/או במשפחה תוצאה של חיים במושבה

הצאצאים כל ומגדלים את צאצא אחד בלבד  ממליטים אשר, לדוגמא ים כלבי אצל .1

 כאשר. הדבר קורה מאם לא שלו "חלבגונב "יש מקרים בהם צאצא זר , גדולהבמושבה 

את הצאצא החלש ויונק במקומו מהאם הזרה. )זמנית( צאצא חזק יותר המסלק  נויש

 another) האם לא תמיד מבחינה בכך שהצאצא היונק לא שלה ולכן הדבר מתאפשר

Iceland, 2015) . שהאימהות מתבלבלות בין הצאצאים ואז לעיתים קורה גם

, אותה נגנב או נהרגכל שהיא הצאצא של אם  . בנוסף, אםמתרחשת הנקה קבוצתית

, על מנת להפחית את אחוזי שלה ר מהחלבטמניקה צאצאים אחרים בכדי להיפהאם 
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את יכולתה לצלול במים )אחוז שומן גבוה גורם לציפה בכך ולשפר בגופה השומן 

 .בה(מוגברת של הנק

, בתקופת אולם .אצל העטלפים, בשונה מהעכברים, האם ממליטה רק צאצא אחד .2

לאלפים גם יכול להגיע הוולדות ספר מ ,המונה אלפי פרטים במושבת עטלפים הרבייה,

להבחין בין הצאצא  ותמצליח בגלל הצפיפות הרבה, הנקבות לא. במצב זה, (7000 -כ)

כמו אצל גם כאן,  .ובכך מתבצעת בעצם הנקה קבוצתית ,זריםה םצאצאיובין ה ןשלה

כלבי הים, ישנם מקרים בהם האם מניקה צאצאים אחרים על מנת להיפטר מהחלב 

 .(Wilkinson, 1992) שלה בעת חיפוש מזון התעופהלהקל על בכך ו ,להוריד משקלו

בטווח )לרוב עופר אחד בלבד( בעדרים, הנקבות ממליטות לרוב אצל הצבאים, החיים  .3

מסתתר בסבך והאם מניקה אותו מספר  העופר, בחודש הראשון לחיו. זו מזו זמן קצר

כל האימהות והעופרים מצטרפים אחד לשני ויוצרים עדר חודשיים כ אחרלפעמים ביום. 

נמשכת שלושה חודשים וההשערה היא שבחודש בו  העופרים. ההנקה של אחד

" חלב ק חזקים וגדולים על מנת "לגנובהעופרים חיים בעדר ועדין יונקים, הם מספי

, . כיון שהצביהובכך נוצר מצב שהאם מניקה עופר שלא שייך לה ,מפרטים יותר חלשים

ההנקה  , נראה כיממנה אחר יונק כי עופרדאות ובו יודעת ,הממליטה עופר אחד בלבד

של  ליניקההקבוצתית נעשית בכוונה. ידוע כי נקבות בוגרות יותר, יותר סובלניות 

 .(Engelhardt et al, 2014) עופרים זרים

לייצר חלב  נקבה יכולה -של הנקה קבוצתית בתוך המשפחהבנמיות ננסיות יש תופעה  .4

גידול בבהנקה ו , השייכת למשפחה,אחרת נקבהבאופן ספונטני על מנת לעזור ל

 הנקה קבוצתית בתוך המשפחה ראה בהמשך. על. (Rood, 1980) שלההצאצאים 

 -י הבשבטנמצא כי  -יש תפעה של הנקה קבוצתית החיים בשבטים םבני האדגם אצל  .5

Aka וה- Efe' , הסבתותשהם שבטי צידים לקטים החיים ביער הטרופי בקונגו, בעיקר 

)בין הצאצאים מ חלק נכבדמשתתפות בהנקה הקבוצתית של  )שמן הסתם לא יולדות(

 ( ,2014Hewlett & Winn) -חודשים( 4שבועות עד  3בצאצאים בני  70% -ל 60%

כאשר אריה , החיים גם הם בקבוצות, יש אספקט נוסף להנקה הקבוצתית: אצל האריות .6

מגיע לאזור בו מצויות לביאות עם צאצאים, יש לו נטייה טבעית להרוג את הצאצאים 

במצב ולהרביע את הלביאות על מנת שכל הצאצאים יהיו בניו ויישאו את הגנים שלו. 

לאריה כך שהלביאות מתלכדות יחד ומשתפות פעולה בשמירה על הצאצאים,  ל, כזה

 .(Jennions & Macdonald, 1994קשה יותר לפגוע בגורים ולהרוג אתם )

 כנזכר לעיל, אלא גם תוצר לוואי של החיים בלהקה, לא רק היא  ההנקה הקבוצתית

מתרחשת גם בקרב בעלי חיים יחידאים )שאינם חיים בלהקות(. אצל העכברים למשל, 

 שתי נקבות )או יותר( שהמליטו כאשרהנקה קבוצתית מתרחשת שאינם חיים בלהקות, 

(, וגם אז לא בכל המקרים Manning et al, 1995חולקות את אותו הקן ) בסמיכות זמנים
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(Weidt et al, 2014 .)עשה כאשר נקבות שזה עתה המליטו נמצאות קינון משותף נ

במקרה ומתרחשת הנקה קבוצתית, לאף אחת מהאימהות אין בסמיכות גאוגרפית זו לזו. 

העדפה  להנקת הצאצאים שלה על פני האחרים, גם כאשר מדובר בשגרים בני גילאים שונים 

(Weidt et al, 2014 .)קרה, כאמור, הנקה קבוצתית לא מתרחשת אצל עכברים בכל מ

 היות העכברים יצורים יחידאיים.כנראה עקב 

כאמור, ישנם מקרים בהם ההנקה הקבוצתית נעשית בין נקבות בעלות קירבה 

בתוך הנקה קבוצתית , /השרדותיתמבחינה אבולוציוניתישנם חוקרים הטוענים שמשפחתית. 

על מנת לשמור ולחזק את הגן  וזאתמחוץ לה הנקה קבוצתית  להמשפחה עדיפה ע

מבחינה אבולוציונית, שיפור השרידות של המשפחה דומה . (keen selection) המשפחתי

נמצא שכאשר ההנקה במידה רבה לשיפור השרידות של הפרט בגלל הקרבה הגנטית. 

הקבוצתית התרחשה בין קרובות משפחה, הצאצאים התפתחו טוב יותר מאשר הנקה 

  .ללא קרבה משפחתיתשל אמהות קבוצתית 

 :נותויש מספר יתר יםמשותפוהנקה  לגידול

כאשר אם אחת עוזבת את הקן בחיפוש אחר מזון,  -הגברת ביטחונם של הצאצאים .1

 . ותוך כדי כך גם להניק אותם האם השנייה נשארת להשגיח על הצאצאים

גוף כאשר שתי האימהות נמצאות יחד עם הצאצאים יותר חום  -שמירה על משק החום .2

 מועבר מהן לצאצאים.

יה יש יותר זמן לחפש יכאשר אם אחת נשארת עם הצאצאים, לאם השנ -השגת מזון .3

 אחר מזון.

מהות שונות הוא מקבל סוגים שונים של נוגדנים יכאשר צאצא מקבל חלב שונה, מא .4

בנוסף, הנקה ממספר מקורות יכולה  .שיכולים לעזור לו בהתפתחותו ובהמשך חייו

 .(Roulin, 2002) לפצות על ירידה באיכות החלב של אחת האימהות

של השגרים להגיע לגיל בגרות גדול  הסיכויהנקה קבוצתית, במחקרים רבים מראים כי  .5

 .(Hayes, 1999) יותר

 להנקה קבוצתית גם מספר חסרונות: יש, שני מצד

 המטופלים יחד, יש תחרות גדולה יותר על המזון.כיון שיש יותר צאצאים  .1

 הקן בו מתבצעת ההנקה הקבוצתית יותר גדול ולכן חשוף יותר לטורפים. .2

מעלים את הסיכויים להעברת מזיקים  והיניקה מיותר מאם אחת, החיים בשגר גדול .3

 ומחלות בין הצאצאים.

 יותר גדולה. סיכון גדול יותר להרג צאצאים בקבוצהסטטיסטית, קיים  .4

במקרה של הנקה לא שוויונית, כלומר, אם אחת משקיעה יותר בהנקת הצאצאים  .5

 .המשותפים מאשר האם השנייה, סיכוי השרידות של האם "המשקיעה" פחותים
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 השערת החקר: -3.4

הנקה קבוצתית מתרחשת כאשר קבוצה של אימהות שזה עתה המליטו, מגדלות יחד 

וטיפול משותף בצאצאים. הנקה קבוצתית נפוצה אצל יונקים את הוולדות תוך כדי הנקה 

הנקה קבוצתית גם . ישנם מחקרים המתארים או חזירי בר החיים בלהקות דוגמת האריות

דוגמת המכרסמים. מתוארים מספר מצבים חברתיים, או יותר נכון "בין  םביונקים יחידיאי

קה המשותפת, לדוגמא קרבה המתארים את היחס בין האימהות המשתתפות בהנ -אימהיים"

אולם רב  -המשתתפות בהנקה המשותפת ועוד האמהותמשפחתית, סמיכות ההמלטות, מס' 

 הנסתר על הגלוי כאן. עכברי מעבדה יכולים לתת מעט תשובות לשאלות הקשורות בנושא.

, אימהים" בהם תתרחש –הייתה שישנם מספר מצבים "בין בעבודה זו ת החקר השער

 : . להלן המצבים השונים וההשערות הנוגעות להםנקה קבוצתיתהאו לא תתרחש 

, שתיהן שתי הנקבות שוהות זו עם זו תקופה ארוכה ובמהלכה נכנסות להריוןכאשר  .1

 .תשתתפנה בהנקה קבוצתית

, הרי מליטההלא וממליטה, ונקבה אחרת הנמצאת איתה די זמן נקבה אחת  כאשר .2

לנקבה שלא תגרום  ,השגר שהומלטעם ביחד ששהייתה יחד עם נקבה שהמליטה, 

 ליצר חלב ולהתחיל להניק.המליטה 

   .של שגר לא שלה תשתתף בהנקה קבוצתיתמתקדם לא בהריון הנמצאת קבה נ .3
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 .וחומרים שיטת .4

. החדר "מעלה שחרות" בחממת בית הספרהעכברים חדר ב נערך הניסוי :הכנה לניסוי -4.1

עלות לכל כיוון. מ 3מעלות עם סטייה של  25של  מוזג לאורך כל תקופת הניסוי לטמפרטורה

לוב פלסטיק חצי שקוף בעל כב ההכלאה נעשתהאשר כעכברים  3-4נעה בין כל קבוצת ניסוי 

 יםמכסה. המכסה הכיל פתח המכוסה רשת מתכת צפופה על מנת לספק  אוויר לעכבר

גידול, מוקם כלי  עששימשה כמצ וזרה נסורתפ. בכל כלי מבלי שיברחו מהכלובולפנות לחות, 

האוכל והמים ניתנו בכלי מתכת . ששימש לעכברים כמחסה כלים( 2)לעיתים  אטום פלסטיק

.  לפי הצורך. כל כלוב נוקה ת ליומיים הוחלפו המים והוסף אוכל חדשחוא באופן חופשי

 בוצעו. וקיבלו את אותו הטיפולבכלובים בגדלים שווים, באותו חדר,  בוצעו ההכלאות השונות

 .ראה בהמשך -בכל טיפול חזרות 3-5בין 

והאם הן מביאות , כפי שמפורט להלן, סיטואציותמספר נבדקו במחקר  :מערך הניסוי -4.2

של הנקה קבוצתית, כלומר, כאשר שתי הנקבות מניקות את כלל או לאי קיומה לקיומה 

  להלן הסיטואציות השונות: הצאצאים.

 הזכר והמליטו בסמיכות רבה זו לזו.זמנית עם -הופגשו בו הנקבות שתי .א

, מכל זמנית עם הזכר ובבוא הזמן רק נקבה אחת המליטה-הופגשו בו הנקבות שתי .ב

 .סיבה שהיא

הופגשו עם הזכר בהפרש של שבוע וכתוצאה, המליטו בהפרש של  הנקבות שתי .ג

מתקדם כשבוע זו מזו. מהלך זה יצר סיטואציה בה נקבה אחת נמצאה בהריון 

  .והניקה ה כבר המליטהכאשר הנקבה השניילמשך כשבוע 

ג', כאשר גם הנקבה השנייה המליטה, ניתן היה לבחון האם כפי  -לבהמשך  .ד

 .שמתואר בספרות מתקיימת הנקה קבוצתית קלאסית

 ד', במקום מחסה אחד, פוזרו שני מחסות בכלוב הגידול.  -א', ג' ו -בהמשך ל .ה

 מתקיימת הנקה הייתה בשתי שיטות:הבדיקה האם מציאת קיומה של הנקה:  -4.3

 ות.ה/מניק /ותהאם הנקבהוויזואלית תצפית על הכלוב ובחינה  .א

שניות( ובחינת הפטמות שלה תוך כדי 15 -הרמת הנקבה בזנבה )ללא יותר מ .ב

צילום. במידה והפטמות היו משוכות והשער סביבן מוסט לצדדים, כך שנוצרה 

ות . הפטמהנקבה מניקהזו עדות לכך ש (,2)תמונה מס'  קרחת קטנה סביב הפטמה

 בולטת עד כעשר דקות לאחר שהתקיימה ההנקה.נשארו 
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 נקבה מניקה. 4תמונה מס'  נקבה לא מניקה. 3תמונה מס' 
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 .תוצאות .5

הנקה  , או לא מתקיימתמתקיימתאימהים"  –באילו מצבים "בין  נבדקבעבודה זו 

תי הנקבות ש א. :ושתי נקבות בתנאים הבאיםלשם כך הופגשו זכר . בעכברים קבוצתית

זמנית -תי הנקבות הופגשו בוש ב.. זמנית עם הזכר והמליטו בסמיכות רבה זו לזו-הופגשו בו

תי הנקבות הופגשו עם הזכר בהפרש ש ג. ה.עם הזכר ובבוא הזמן רק נקבה אחת המליט

האם  .1: בסיטואציה זו נבחן המליטו בהפרש של כשבוע זו מזו. מכך של שבוע וכתוצאה

האם מתקיימת  .2 -והנקבה שלא המליטה עדיין משתתפת בהנקה של השגר שכבר הומלט 

הנקבה נחשבה מניקה כאשר  .הנקה קבוצתית קלאסית כאשר גם האם השנייה המליטה

ראה  -נצפתה מניקה באופן ישירהיא , או שהפטמות שלה נצפו משוכות והשיער סביבן הוסט

. בדפים הבאים יוצגו המקרים השונים, מלווים בעדויות לקיומה או אי קיומה ומריםשיטות וח

בסוף הפרק מוצגת טבלה המסכמת ו של הנקה של מי מהנקבות שלקחו חלק באותו מקרה

 את כל המקרים. 

 :1 ה מס'מקר

 הנקבות והזכר.שתי הפגשה בו זמנית של 

 .וגם לא הייתה בהריון לא המליטה: תאריך המלטה: 1נקבה מס' 

 5מס' צאצאים:  ,6/3/16: תאריך המלטה: 2נקבה מס' 

 חלק לקחה לא אך, (7)תמונה  של הצאצאים םבחימומ עזרה 1מס'  נקבה - 7/6/16 :תצפית

 ה.בהנק

לא  (.5תמונה ) הניקה – 2נקבה מס'  (.6תמונה ) לא הניקה – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 התקיימה הנקה קבוצתית.

, 2נקבה מס'  -7/6/16: 5תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.

, 1נקבה מס'  -7/6/16: 6תמונה מס' 

 .ערישמכוסה פטמה לא משוכה ו
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 : 2 'מס מקרה

 הנקבות והזכר.שתי הפגשה בו זמנית של 

 8מס' צאצאים:  27/2/16: תאריך המלטה: 1מס'  נקבה

 6מס' צאצאים:  2/3/16: תאריך המלטה: 2נקבה מס' 

)תמונות  ביניהם הבחנה לעשות מבלים הצאצאי כל את הניקו הנקבות שתי - 4/3/16 :תצפית

 ת,זא למרות, . בתום תקופת ההנקה, חלק מהצאצאים קטנים באופן ניכר מהאחרים(9 -ו 8

 .נפטר לא מהצאצאים אחד אף

 הניקה. התקיימה הנקה קבוצתית. – 2הניקה. נקבה מס'  – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 1, נקבה מס' 4/3/16: 8תמונה מס' 

 .2מניקה צאצאים שלה ושל נקבה מס' 

 2, נקבה מס' 4/3/16: 9תמונה מס' 

 1מניקה צאצא שחור של נקבה מס' 

  

 : 3 מס' מקרה

 הנקבות והזכר.שתי הפגשה בו זמנית של 

 1נקבה מס'  -7/6/16: 7תמונה מס' 

 עוזרת בחימום ושמירה על הצאצאים.
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 5מס' צאצאים:  ,4/5/16 : תאריך המלטה:1נקבה מס' 

 לא המליטה.: 2נקבה מס' 

  .בהנקה השתתפה לא אך ,צאצאיםה את וחיממה הגנה 2נקבה מס'  - 5/5/16 :תתצפי

לא הניקה. לא התקיימה  – 2. נקבה מס' (10)תמונה  הניקה – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

  הנקה קבוצתית.

, 1נקבה מס'  – 5/5/16: 10תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.

 

 :4' מס מקרה

 הנקבות והזכר.שתי הפגשה בו זמנית של 

 9מס' צאצאים:  ,16/5/16: תאריך המלטה: 1נקבה מס' 

 לא המליטה: 2נקבה מס' 

עזרה בחימום ושמירה על הצאצאים אך לא השתתפה  2נקבה מס'  - 21/5/16 :תצפית

 בהנקה. 

לא הניקה. לא התקיימה  – 2. נקבה מס' (11)תמונה  הניקה – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 הנקה קבוצתית.

 , לאחר הנקת צאצאיה.1נקבה מס'  – 21/5/16: 11תמונה מס' 
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 :5' מס קרהמ

 והזכר.הנקבות שתי הפגשה בו זמנית של 

 9מס' צאצאים:  ,30/6/16תאריך המלטה:  :1נקבה מס' 

 9מס' צאצאים:  ,29/6/16: תאריך המלטה: 2נקבה מס' 

ם )תמונות הצאצאי כל את הניקו הןשתי ,המליטו הנקבות ששתי לאחר - 3/7/16 :תצפית

 שני מחסות.בכלוב באותו מחסה, למרות שהוצבו  התקיימהההנקה  .(12,13,14,15

 הניקה. התקיימה הנקה קבוצתית. – 2הניקה. נקבה מס'  – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 .בהנקה, 2מס'  נקבה  - 3/7/16: 13מס'  תמונה בהנקה ,1נקבה מס'   - 3/7/16: 12תמונה מס' 

  

פטמות , 2נקבה מס'  – 3/7/16: 14תמונה מס' 

 .וקרחות סביבןמשוכות 

פטמות , 1נקבה מס'  – 3/7/16: 15תמונה מס' 

 סביבן.וקרחות משוכות 

  

 :6' מס קרהמ

 הנקבות והזכר.שתי הפגשה בו זמנית של 

 6מספר צאצאים:  ,17/6/16: תאריך המלטה:1נקבה מס' 

 3מספר צאצאים:  ,19/6/16: תאריך המלטה: 2נקבה מס' 

ההנקה  .(17, 16)תמונות   הצאצאים כל את מניקותשתי הנקבות   -22/6/2016  :תצפית

 התקיימה באותו מחסה, למרות שהוצבו בכלוב שני מחסות.

 .הניקה. התקיימה הנקה קבוצתית – 2הניקה. נקבה מס'  – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 
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 ,1נקבה מס'  -22/6/16: 16תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.

 ,2נקבה מס'  -22/6/16: 17תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.

  

 
 :7 מס'קרה מ

 הפגשה בו זמנית של זכר ונקבה, הוספת נקבה שנייה לאחר שבוע.

 6מספר צאצאים:  ,11/10/16: תאריך המלטה: 1נקבה מס' 

 1מספר צאצאים:  ,22/10/16תאריך המלטה: : 2נקבה מס' 

לא משתתפת  , שעדיין בהריון,2נקבה מס' , מניקה 1נקבה מס' רק  -12/10/16 :תותצפי

 בהנקה.

משתתפת ובהריון עדיין  2נקבה מס' (, 18מניקה )תמונה מס'  1נקבה מס'  -18/10/16

 .(19)תמונה מס'  בהנקה

 משתתפות בהנקה של כל הצאצאים.  נקבותשתי הכבר המליטה ו 2נקבה מס'  -27/10/16

ריון וגם יהניקה את הצאצאים בזמן הה – 2מניקה. נקבה מס'  – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 המלטה. התקיימה הנקה קבוצתית.הלאחר 

, 1נקבה מס'  – 18/10/16: 18תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.

נקבה מס'  – 18/10/16: 19תמונה מס' 

 , פטמות משוכות וקרחות סביבן.2
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 :8 מס' מקרה

 הנקבות והזכר.שתי הפגשה בו זמנית של 

 3מס' צאצאים:  ,5/10/16טה: ל: תאריך המ1נקבה מס' 

 5מס' צאצאים:  ,11/10/16המלטה: ךיא: תר2נקבה מס' 

הצאצאים )תמונות שתיהן הניקו את כל המליטו, נקבות שתי השלאחר  - 13/10/16 :תצפית

 .10/10/16 -וה 6/10/16 -. לא נעשתה תצפית בין ה(21 ,20

 הניקה. התקיימה הנקה קבוצתית. – 2הניקה. נקבה מס'  – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

, פטמות 1: נקבה מס' 20תמונה מס' 

 משוכות וקרחות סביבן.

, פטמות 2: נקבה מס' 21תמונה מס' 

 משוכות וקרחות סביבן.

  

  :9 מס'קרה מ

 הפגשה בו זמנית של זכר ונקבה, הוספת נקבה שנייה לאחר שבוע. 

 5מס' צאצאים:  ,9/10/16: תאריך המלטה: 1נקבה מס' 

 2מס' צאצאים:  ,19/10/16 : תאריך המלטה:2נקבה מס' 

השתתפה בהנקת  , עדיין בהריון,2נקבה מס' מניקה,  1נקבה מס'  -18/10/16: תותצפי

שני  בכלוב ההנקה התקיימה באותו מחסה, למרות שהוצבו .(22)תמונה  הצאצאים הזרים

 מחסות.

 שתי הנקבות הניקו את כל הצאצאים.: 22/6/16

הזרים הניקה את הצאצאים  - 2. נקבה מס' (23)תמונה  הניקה – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 ריון וגם לאחר המלטה. התקיימה הנקה קבוצתית.יבזמן הה
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, 2נקבה מס'  -18/10: 22תמונה מס' 

 ריון.יפטמות משוכות וקרחות סביבן בזמן הה

, 1נקבה מס'  -18/10: 23תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.

  

 :10קרה מס' מ

 הנקבות והזכר.שתי פגשה בו זמנית של ה

 6מס' צאצאים:  ,18/10/16 : תאריך המלטה:1נקבה מס' 

 המליטה.לא : 2נקבה מס' 

שלא המליטה, לא משתתפת  ,2מס' נקבה מניקה,  1נקבה מס'  – 22/10/16  :תצפית

 בהנקה.

לא הניקה. לא התקיימה  – 2. נקבה מס' (24)תמונה  הניקה – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 הנקה קבוצתית.

, פטמות 1נקבה מס'  -22/10/16: 24תמונה מס' 

 משוכות וקרחות סביבן.

 

  :11מקרה מס' 

 הפגשה בו זמנית של זכר ונקבה, הוספת נקבה שנייה לאחר שבוע.

 9מס' צאצאים:  ,7/10/16: תאריך המלטה: 1נקבה מס' 

 ...2 , נשארוהרבהלפי גודל הבטן, מס' צאצאים:  ,13/10/16 : תאריך המלטה:2נקבה מס' 

28 
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 .(25)תמונה  הניקה את צאצאיה 1רק נקבה מס'  - 11/10/16 :תותצפי

 .(26 )תמונה הזריםמניקה את הצאצאים  ,וןבהרי, עדיין 2נקבה מס'   -12/10/16

 .םהרבה צאצאיחשש לטריפה של , שני צאצאים בלבד. 2מס' נקבה ל -14/10/16

 ים.צאצאשתי הנקבות הניקו את כל ה - 19/10/16

וגם  ריוןיהניקה את הצאצאים בזמן הה – 2הניקה. נקבה מס'  – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 לאחר המלטה. התקיימה הנקה קבוצתית.

נקבה מס'  -11/10/16: 25 'תמונה מס

 ., פטמות משוכות וקרחות סביבן1

, 2נקבה מס'  -12/10/16: 26תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.בזמן ההיריון, 

  

 :12מקרה מס' 

 הפגשה בו זמנית של זכר ונקבה, הוספת נקבה שנייה לאחר שבוע.

 7מס' צאצאים:  ,31/9/16: תאריך המלטה: 1נקבה מס' 

 3מס' צאצאים:  ,14/10/16: תאריך המלטה: 2נקבה מס' 

 .(27הניקה )תמונה  1נקבה מס' רק , 2/10/16 :תצפית

 .(28)תמונה  , מניקה את הצאצאים הזריםבהריוןעדיין ש ,2נקבה מס'   -13/10/16

 .מניקות 2קבה מס' וגם נ 1גם נקבה מס'  - 16/10/16

ריון וגם יהניקה את הצאצאים בזמן הה – 2הניקה. נקבה מס'  – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 לאחר המלטה. התקיימה הנקה קבוצתית.
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, 1נקבה מס'  - 9/10/16: 27תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.

, 2נקבה מס'  -13/10/16: 28תמונה מס' 

 ריון.יוקרחות סביבן בזמן ההפטמות משוכות 

  

  :13קרה מס' מ

 הנקבות והזכר.שתי הפגשה בו זמנית של 

   5מספר צאצאים:  ,18/9/16: תאריך המלטה: 1נקבה מס' 

 ליטה.מלא ה: 2נקבה מס' 

 .לא משתתפת בהנקהאך  עוזרת בחימום ושמירה על הצאצאים 2נקבה מס'  :תצפית

ה לא הניקה. לא התקיימ – 2. נקבה מס' (29)תמונה  הניקה – 1סיכום מקרה: נקבה מס' 

 הנקה קבוצתית.

, 1נקבה מס'  -21/9/16: 29תמונה מס' 

 פטמות משוכות וקרחות סביבן.
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 .המקריםכלל סיכום  : 2טבלה מס' 

 מספר חזרות סוג המקרה מקרה מס' 

 8 הנקבות מניקות 2, הנקבות המליטו 2 1

 5 .רק האם מניקה נקבה אחת המליטה 2

 4 נקבה שניה נמצאת בהריון ועוזרת בהנקה. נקבה אחת המליטה 3

 17 סה"כ 
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    .דיון .6

אצל יונקים החיים בעיקר נפוצה  המוגדרת כמתן חלב לצאצא זר הנקה קבוצתית

ישנם מחקרים המתארים הנקה קבוצתית גם  עם זאת, .והחזירים בלהקות דוגמת האריות

ביונקים יחידיאיים דוגמת המכרסמים. מתוארים מספר מצבים חברתיים, או יותר נכון "בין 

המתארים את היחס בין האימהות המשתתפות בהנקה המשותפת, לדוגמא קרבה  -אימהיים"

בעבר,  .משפחתית, סמיכות ההמלטות, מס' האימהות המשתתפות בהנקה המשותפת ועוד

 non-adaptive)התייחסו החוקרים להנקה קבוצתית כתכונה שאינה תורמת להישרדות המין 

trait )בגלל שהיא גוזלת מהאם הרבה אנרגיה ופוגעת ביכולתה להניק את הצאצאים שלה 

(. כיום, נחשבת ההנקה הקבוצתית, בה חולקות האימהות את Weidt et al, 2014) עצמה

. בעבודה זו נבדק כונה אשר כן תורמת להישרדות המיןשלהן, כתההנקה של כלל הצאצאים 

בהם נבדקה  מצביםהאימהים" מתקיימת הנקה קבוצתית בעכברים.  –באילו מצבים "בין 

זמנית עם הזכר והמליטו -תי הנקבות הופגשו בושכאשר  א. :קיומה של הנקה קבוצתית היו

זמנית עם הזכר ובבוא הזמן רק -בותי הנקבות הופגשו שכאשר  ב.. בסמיכות רבה זו לזו

 תי הנקבות הופגשו עם הזכר בהפרש של שבוע וכתוצאהשכאשר  ג. ה.נקבה אחת המליט

האם הנקבה . 1נו שני מצבים: בסיטואציה זו נבח , המליטו בהפרש של כשבוע זו מזו.מכך

האם . 2. שלא המליטה עדיין משתתפת בהנקה של השגר שכבר הומלט ולאחר מכן

הנקבה נחשבה מניקה  .הנקה קבוצתית קלאסית כאשר גם האם השנייה המליטה מתקיימת

 , או שנצפתה מניקה באופן ישיר.כאשר הפטמות שלה נצפו משוכות והשיער סביבן הוסט

חמישה מקרים בהם הופגשו בו זמנית שתי הנקבות . ב1: זה נמצאו התוצאות הבאותניסוי ב

, כלומר, נקבה שלא המליטה התקיימה הנקה קבוצתיתלא , ונקבה אחת לא המליטה, והזכר

כאשר שתי הנקבות הופגשו בו זמנית עם הזכר, שתיהן  ,ארבעה מקרים. ב2. לא הניקה

מקרים בהם  . בארבעה3 התקיימה הנקה קבוצתית.בהפרש של ימים בודדים והמליטו 

נקה הנקבות עם הזכר בהפרש של שבוע, לאחר ששתיהן המליטו, התקיימה ההופגשו 

. באותם ארבעה מקרים, כאשר אחת הנקבות המליטה, הנקבה השנייה שהייתה 4קבוצתית. 

 בהריון מתקדם עזרה בהנקת הצאצאים הזרים, ועל כן התקיימה הנקה קבוצתית.

מקרים  5 ( התקיימו2, מקרה מס' 2טבלה מס' שתואר בתוצאות הניסוי )כפי 

הנקבה השנייה עזרה בשמירה וחימום ואילו ( בהם רק נקבה אחת המליטה 1,3,4,10,13)

נמיות אצל הבניגוד לתוצאות שהושגו בניסוי זה, . הניקה אותםהצאצאים הזרים אך לא 

מניקות צאצאים  שלא המליטו ולא נמצאות בהריון נקבותנמצא כי  ,(Rood, 1980) ננסיותה

 -וה Aka -י הבשבטנמצא כי (, Hewlett & Win, 2014בעבודה נוספת ). של נקבות אחרות

Efe'שמן הסתם לא  ,, שהם שבטי צידים לקטים החיים ביער הטרופי בקונגו, בעיקר הסבתות

 70% -ל 60%משתתפות בהנקה הקבוצתית של חלק נכבד מהצאצאים )בין  ,יולדות

נקבות/נשים שלא כי שני המקרים המצוטטים מראים . חודשים( 4שבועות עד  3בצאצאים בני 
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צאצאים לא שלהן, כאשר מדובר במשפחה/שבט או קבוצת בעלי חיים  ותיקמנ ,ילדו/המליטו

התוצאות שנתקבלו בניסוי זה, ביחד עם המאמרים המצוטטים, . ברור בעלת מבנה היררכי

מתקיימת רק בבעלי חיים  /ילדו בהנקה,שלא המליטו /נשיםשתתפותן של נקבותהמראות כי 

לכן, אצל העכברים, שהם יצורים יחידאיים,  קבוצתיים, כלומר, מדובר כאן בצווי חברתי.

 שאינם חיים בקבוצה, לא צפויה השתתפות של נקבות שלא המליטו בהנקה.

נתון נוסף העולה מעבודה זו הוא שכאשר שתי הנקבות ממליטות בסמיכות זו לזו, אכן 

 (. תוצאות אלה מחזקות דיווחים שונים1מקרה מס'  ,2מתקיימת הנקה קבוצתית )טבלה מס' 

לרוב אצל הצבאים, החיים  מן הספרות הנוגעים גם לעכברים וגם לבעלי חיים אחרים.

. בחודש בו העופרים חיים בעדר ועדין זו מזו בעדרים, הנקבות ממליטות בטווח זמן קצר

. מספיק חזקים וגדולים מפרטים יותר חלשיםמתרחשת "גניבת חלב" על ידי עופרים יונקים, 

 , נראה כיאחר יונק ממנה כי עופרדאות ובו יודעת עופר אחד בלבד,, הממליטה כיון שהצביה

אצל האריות, החיים גם הם  .(Engelhardt et al, 2014) ההנקה הקבוצתית נעשית בכוונה.

מתלכדות יחד ומשתפות פעולה בשמירה נה הנקה קבוצתית, כאשר הלביאות בקבוצות, יש

 חדשמפני אריה דומיננטי  במטרה לשמור עליהם, והנקתם במשותף על הצאצאים

(Jennions & Macdonald, 1994).  ,קבוצותשאינם חיים בלהקות ,אצל העכבריםמנגד/ ,

חולקות  בסמיכות זמנים שתי נקבות )או יותר( שהמליטו כאשרהנקה קבוצתית מתרחשת 

מתרחשת  לא בכל המקרים כאשר זה קורה,(, וגם Manning et al, 1995את אותו הקן )

(. במקרה ומתרחשת הנקה קבוצתית, לאף אחת Weidt et al, 2014) הנקה קבוצתית

מהאימהות אין העדפה  להנקת הצאצאים שלה על פני האחרים, גם כאשר מדובר בשגרים 

כאמור, הנקה קבוצתית לא מתרחשת אצל עכברים (. Weidt et al, 2014בני גילאים שונים )

מחזקות את  נסוינו זהתוצאות  העכברים יצורים יחידאיים.היות בכל מקרה, כנראה עקב 

 ן הנקבותהטענה שהנקה קבוצתית בעכברים מתרחשת כאשר יש סמיכות גיאוגרפית בי

כלאות הבבהקשר למתואר כאן, יש לציין כי  וכאשר הנקבות חולקות את אותו הקן. שהמליטו,

ולמרות האפשרות שניתנה לנקבות לגדל ולהניק את  ,הוכנס לכלוב מחסה נוסף 9 -ו 7 ,5מס' 

ממצא זה  הנקבות לגדל ולהניק את הצאצאים במחסה אחד. בחרוהצאצאים במחסות שונים, 

 .Manning et al, (1995)מחזק את טענותיו של 

בו נקבה הנמצאת בהריון מתקדם  ,(2טבלה מס'  3נוסף )מקרה מס' "מצב אימהי" ב

ת בהריון מתקדם תוארה הנקת צאצאים זרים על ידי אם הנמצא זרים לה.הניקה צאצאים 

בהקשר ל"מצב אימהי" זה יש לציין כי למרות שסקרנו מקורות . 12 -ו 11, 9, 7 במקרים מס'

ספרותיים לא מעטים, לא הצלחנו לאתר מקרה של הנקה קבוצתית כאשר אחת הנקבות 

הנמצאת בהריון מתקדם בהנקה קבוצתית מתקדם. השתתפותה של נקבה  נמצאת בהריון

מצב חסר יתרון אבולוציוני, באשר הנקבה שצריכה , non-adaptive –יכולה להיחשב כ

להשקיע את כל האנרגיה שברשותה לגידול הצאצאים שבבטנה, משקיעה אנרגיה רבה ביצור 

הריון בניסיון להסביר שהנקת הצאצאים הזרים על ידי הנקבות ב חלב למען צאצאים זרים.
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, יתכן כי הייתה במקרים אלה קרבה משפחתית בין הנקבות וכי התרחש adaptiveהיא אכן 

)ברירת שארים(, בו הנקבה משקיעה אנרגיה בגידולם של צאצאים  kin selectionתהליך של 

לקיומה של הנקת הצאצאים הזרים אפשרית שאינם שלה, אך שייכים למשפחה. סיבה נוספת 

נמצא   Koning, (1989)בעבודתה של ון היא כי לא היה מחסור במזון. על ידי הנקבות בהרי

: גם במצב של של הנקבותהקבוצתית על אסטרטגית ההנקה  לא השפיעהמחסור במזון כי 

וגם במצב של מחסור במזון, לא היה שינוי ביחס בין הזמן שהנקבה  (libitumמספיק )מזון 

לא נמצא גם הבדל בעליה . הניקה את הצאצאים שלה ובין הזמן שהניקה צאצאים זרים

של אותה נקבה בשני משטרי ההזנה. לאור עבודתה במשקל בין הצאצאים הזרים לצאצאים 

אותה התנהגות הנקה )הנקה ניתן להגיד כי ניתן היה לצפות ל Koning, (1989)של 

קבוצתית כאשר הנקבה נמצאת בהריון מתקדם( גם במקרים של מחסור במזון. סיבה נוספת 

שתי בהריון מתקדם היא כי  ההנקב על ידיוטריוויאלית יותר לקיומה של הנקה קבוצתית 

. הצאצאים שחיפשו הנקבות העדיפו לשהות יחד באותו מחסה בו הומלטו גם הצאצאים

ל פטמה כדי לינוק, גירו גם את פטמת הנקבה הנמצאת בהריון מתקדם וכיון שהיא פטמה, כ

 לפני המלטה וברשותה נמצא כבר חלב זמין, הדבר הוביל להנקה מצידה.
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 .סיכום .7

גמר. העבודה הכי ארוכה, העבודת סיום יום  -כיום חג חדש מוכתר  14/3/17י יום שליש

 לי לסיים.מייאשת, קשה ומלמדת שיצא 

שימחה עילאית  כל כך הרבה מצבים: וותה אותי בשנה האחרונה הביאה איתהלהעבודה ש

שסימנו לקרוא ועל כל משפט שנוסף לעבודה, רגעים של תסכול ורגעי על כל מאמר 

 התמודדות.

החלק הקשה ביותר שחוויתי במהלך העבודה היה במהלך הניסוי בו נתקלנו במספר מקרי 

הרב להימנע ממקרים כאלה. במהלך העבודה הבנתי שניסויים בבעלי  וננוניסיטריפה למרות 

לא חוו שום התעללות מצדינו וניסינו לטפל בהם שהעכברים למרות )חיים והחזקתם בשבי 

הוא דבר שמביא לי לעצב ומועקה. דבר שהקשה עלי להמשיך בניסוי , (על הצד הטוב ביותר

הבנה שאם הייתה באפשרותי לבחור נושא  , תוךעד שהחלטתי שאני לא רוצה להמשיך בו

 עבודה חדש הייתי עושה זאת מבלי לחשוב פעמיים.

כתיבת הסיכום היא הזדמנות להודות אין ספור תודות לאמא שלי שעזרה לי לתרגם ולהבין 

יום בלי ה כאת המאמרים הרבים באנגלית. אני לא רוצה לחשוב באיזה מצב הייתה העבוד

 עזרתה.

ד"ר גבי בנט שהקדיש ימים בשביל  –פחות חשובה היא למנחה העבודה תודה נוספת ולא 

סיום העבודה היה אשר לבדוק, לשנות, לתקן ולהוסיף. ולא פחות חשוב עודד ונתן מוטיבציה כ

 נראה רחוק מדי.

ctrl Smor  . 
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