


?מהי תקשורת

  

העברת המידע   ."על ידי שימוש במסרים או באותות, מעבר של מידע מבעל חיים לשני": בקרב בעלי חיים היא זאת "תקשורת"אחת ההגדרות המקובלות בספרות המדעית למושג 

.  יכולה להתרחש בהקשרים רבים ושונים והיא מתבצעת בדרכים רבות

תקשורת בין שני בעלי חיים  . אך קיימים גם אותות מורכבים המערבים יחסי גומלין מורכבים בין הפרטים המתקשרים, אותות רבים המשמשים לתקשורת הם פשוטים וישירים

.קולטהמכונה , מעביר מסר הנקלט על ידי השני, משדרהמכונה , כאשר אחד מהם, מתבצעת



תפקידי התקשורת אצל בעלי חיים

במיוחד בבעלי חיים חברתיים שכן היא מונעת מאבקים פיזיים מתמידים העלולים להיות  , התקשורת חיונית לשרידות של מינים שונים של בעלי חיים  

.מאפיינים זוויגיים  או במדרג החברתי, מסוכנים על מאפיינים טריטוריאליים 

.&זכר או נקבה , של הפרט הדומיננטי " תפקיד"תוך מאבקי שליטה עד לקבלת ה, במאמץ המתמיד של הפרט בחברה במעלה הפירמידה   •

.ומאפשרות גם לפרטים החלשים יותר פיזית או חברתית לשרוד, מחוות איום או כניעה מדחיקות מתחים ללא שפיכות דמים•

את סימני  " לקרוא"בעלי חיים עילאיים המקיימים רבייה זוויגית חייבים לפעול על פי דפוסי תקשורת מתואמים בכדי לזהות אחד את השני ובכדי   •

.  המין המשניים על מנת שתתאפשר רבייה תקינה ויימשך רצף החיים

הם חייבים לתאם פעולות תקשורתיות שונות בכדי שהזכרים  , פרט לאריות, למשל רוב מיני החתוליים , גם אם בעלי החיים הם סוליטאריים בבגרותם  •

!בסביבה" אבהית"י האם בלבד ללא דמות "גם אם גידול הצאצאים נעשה ע, והנקבות יוכלו להיפגש ולהעמיד צאצאים בזמן הייחום וההזדווגות

ללא בזבוז  , ומאפשרים רבייה יעילה ומסודרת, למנוע טעויות בזיהוי, תפקיד התקשורת הבין זוויגית והתוך מינית הוא לקשר בין פרטים רחוקים  •

.   כולו SPECIESהמאפשר את שרידות ה, אנרגיה

התקשורת גם מאפשרת להכיר את הסביבה על יתרונותיה השונים ועל סכנותיה המרובות ומאפשרת לפרט בודד להסב את תשומת ליבם של פרטים  •

.נוספים בקבוצה לקיומם של מזון או מים ולחילופין להופעת איום כגון טורפים או נזקי טבע שונים

י מיני בעלי  "אולם במקרים מסוימים התפתחו אמצעים אוניברסליים של תקשורת המובנים ע, התקשורת היא לרוב תולדה של התפתחות תוך מינית  • י מיני בעלי  "אולם במקרים מסוימים התפתחו אמצעים אוניברסליים של תקשורת המובנים ע, התקשורת היא לרוב תולדה של התפתחות תוך מינית  •

.חיים שונים



.  בעזרת חוש הראייה של אחד מבעלי החיים או של שניהם; אחד מערוצי התקשורת בעולם החי הוא ערוץ התקשורת החזותי. יצורים שונים מתקשרים ביניהם בדרכים שונות•
.  לסוג זה של תקשורת קוראים תקשורת ויזואלית

.מופע חיצוני ומופע התנהגותי: שני סוגים עיקריים של תקשורת ויזואליתיש •

להלן מספר  . באופן זה מועבר מסר כלשהו ליצורים אחרים. תקשורת של מופע חיצוני כוללת את הצבע ואת הצורה של איברים מסוימים של בעל החיים או של הצמח•
:דוגמאות

כך קרניו יהיו  , חזק ובריא יותר, ככל שהיחמור גדול. מפגין את חוזקו מול זכרים אחרים בעזרת גודלן של הקרניים שלו) מין ממשפחת האיילים(היחמור !!! שלי גדול יותר
.באופן זה זכר יודע עם מי כדאי לו להלחם וממי עליו לברוח. גדולות יותר

.חיצוני עשוי גם הוא לסייע לנקבה בבחירת בן הזוג מופע – חיפושים אחר בן הזוג המושלם •
.זנב שכזה מעיד על הזכר הנושא אותו כי הוא בריא וחזק. הצבעוני והשלם ביותר מבין כל הזכרים, בוחרת בזכר בעל הזנב הארוך, למשל, הטווסה•

,  הסלמנדרה. בדרך כלל משמשים לכך צבעים בולטים כגון אדום או צהוב על רקע שחור. לעתים המופע החיצוני יכול להעיד על ארסיות או אפילו טעם מר!! זהירות אני ארסי
!!זהירות אני ארסית: לסלמנדרה מופע חיצוני של כתמים כתומים על רקע שחור וכך היא משדרת לכולם. מה מר והיא רעילה עבור רוב בעלי החייםטע – למשל 

הפרח מסמן  , ימצאו את הצוף  מאביקיםעל מנת שה. צמחים בעלי פרחים מעוניינים למשוך אליהם ציפורים חרקים או ציפורים מאביקים!!! בדיוק... קצת ימינה... קצת שמאלה
חרקים  . סגול- מכיוון שאיננו יכולים לראות קרני אור אולטרה, אנו לא מסוגלים לראות צבעים אלו. שבמרכזו נמצא הצוף Xאת מיקום הצוף על ידי צבעים מסוימים היוצרים סימן 

.רואים את סימון אתר נחיתה על הפרח ומסוגלים לדייק בנחיתה, שיכולים לראות קרני אור אלו, וציפורים
.בעלי חיים משתמשים גם במופעי התנהגות שונים על מנת להעביר מסרים

זכר  . זקיפת אוזניו וחשיפת שיניו, זכר דומיננטי מכריז על עליונותו על ידי הנפת זנב כלפי מעלה. יש היררכיה ברורה בין הזכרים) וגם אצל הכלבים(אצל הזאבים !!! אני הגבר
.שהוא חלש ונחות, אוזניו מתוחות לאחור והוא אפילו שוכב על גבו על מנת לאותת לזכר הדומיננטי, מחזיק את זנבו בין הרגליים, לעומת זאת, נחות

קופץ לגובה  , למשל, החוברהזכר . יש בעלי חיים אשר בהתנהגותם מושכים אליהם בני זוג... לפעמים צריך לעשות מעשים קיצוניים על מנת למשוך תשומת לב!!! הסתכל עלי 
.בונה סוכה מקושטת וצבעונית על מנת למשוך את תשומת לב הנקבות הסוכיעל מנת למשוך אליו נקבות וזכר  .בונה סוכה מקושטת וצבעונית על מנת למשוך את תשומת לב הנקבות הסוכיעל מנת למשוך אליו נקבות וזכר 



האבולוציה של התקשורת

פתחו מחומרים דומים אשר שימשו  התאנו משערים על סמך תצפיות ומחקרים ביצורים חד תאיים ובבעלי חיים עילאיים כי חומרים המשמשים לתקשורת בין תאים באורגניזמים של היום   •

.  בתאים קדמוניים להעברת מידע ומסרים מתא אחד למשנהו

להשפיע על תאים בבעלי חיים עילאיים וגם  " ירודים"י צמחים למשל או בעלי חיים "מוצאם המשותף בשחר ההיסטוריה האבולוציונית של חומרים אלה מאפשר להפיק חומרים המיוצרים ע•

.על האדם

ובכל זאת יש להם רצפטורים בגופם של אנשים ובעלי חיים והם משמשים לכן  , אנימאלייםי גופים "אינם מיוצרים ע, הם חומרים המופקים מצמחים דיגיטאליסאו , אטרופין, למשל מורפיום •

 .כתרופות חשובות ביותר

י  "וחבריו לפיה התאים הקדמוניים הפרישו חומרים אשר נקלטו ע JESSE ROTHי המדען "שפותחה ע GRAND UNIFICATION THEORY "אחידות הרחבה "קיימת תיאוריית ה  •

או  , ומכניזם הקישור בין החומר לרצפטור שימש לתקשורת אשר באה לידי ביטוי בהתמזגות תאים, כרצפטורים על פני קרומי התאיםתאים אחרים בסביבתם באמצעות חלבונים שתפקדו

.  או בפעולה משותפת, בחלוקת תאים

מצעי תקשורת בין תאים קדמוניים  כא לטענת חוקרים אלו לכל חומרי התקשורת הביוכימיים המוכרים כיום כגון ההורמונים והפרומונים יש מוצא משותף והוא העובדה שחומרים ששימשו•

חלקם פעילים במרווח הבין תאי וחלקם מעבירים מסרים באמצעות  , וכיום הם מהווים בבעלי חיים עילאיים ובאדם חלק מאברים שונים בתוך הגוף, השתנו במהלך האבולוציה בדרכים שונות 

.או בדרך הדם סינאפסות

,  י רכיכות"י חוליות מיוצר גם עבעלסוגים שונים של מולקולות המשמשות לתקשורת בין בעלי חוליות נמצאות גם בקבוצות של חסרי חוליות למשל ההורמון אינסולין המופק מהלבלב ב•

.תולעים וחד תאיים שונים, זבובים



תקשורת

בין גופיםבין תאים

הורמונים פרומוניםנוירוטרנסמיטרים

מודל להתפתחות תקשורת כימית בין תאים
  

  

,  תיאוריה זו יכולה להסביר את הדמיון בין שתי מערכות התקשורת בגופם של חולייתנים מפותחים

שכן תאי עצב מסוגלים להפריש הן נוירוטרנסמיטרים והן הורמונים  , מערכת העצבים והמערכת ההורמונאלית

!למשל האדרנלין המסוגל לשמש הן כהורמון והן כנוירוטרנסמיטר

י  "אלו האחרונים הם חומרים המופרשים ע. ייתכן וקיים גם קשר בין הורמונים נוירוטרנסמיטרים לבין הפרומונים

אם מקורם של הפרומונים במולקולות קדמוניות אזי  . בעלי חיים לסביבתם והם משמשים לתקשורת ביניהם

ואת העובדה   TRUFFLESי ריח פטריית הכמהין"אפשר להסביר את התופעה שחזירים למשל מגורים מנית ע

.שפרומונים נוצרים בכמויות קטנות גם בעור האדם



SPECIESהתקשורת כאמצעי להעברת מידע על המין 
  

הכלאות בין  , וכפועל יוצא מן הברירה הטבעית קיימים אותות תקשורתיים ברורים המונעים אפשרות של היברידיזאציה, כתוצאה מהתפתחות סימנים תקשורתיים קדומים ואוניברסאליים  •

התוצאה תהייה לידת אורגנים  , כגון החמור והסוס, ואפילו קרובים, אבולוציונית שכן עקב חוסר ההומולוגיה המוחלט בין הכרומוזומים של מינים " דרך ללא מוצא"מינים קרובים אשר מהוות 

.סטרילי דהיינו עקר כדוגמת הפרד

.בני האדם באופן וויזואלי  ובאמצעים חזותיים שכן חוש הראייה הוא החוש המפותח ביותר אצל האדם, הגדרת מינים של בעלי חיים נעשית על ידינו•



SEXהעברת מידע על הזוויג 
  

.על מנת להבטיח הפריה יש צורך בזיהוי מדויק של הזוויג הנגדי  •

מובהק ורק   מונומורפיזםלמשל אצל תור הצווארון ישנו , רבים של בעלי חיים המשתפים פעולה בגידול הצאצאים ההבדלים בין שני הזוויגים אינם ניכרים לעין מונוגמיםאצל מינים    •

.והמיית הקול האופיינית הן המבדילות בעיני המתבונן בין זכרים לנקבות, הקידות והריקודים, תנועות הגוף 

המתבטאת בדו צורתיות זוויגית בולטים צבעים שונים או מאפיינים גופניים שונים כגון מניפת זנב מרשימה  אצל הטווס הזכר בעוד שנקבת   דימורפיזםבבעלי חיים עם מאפיינים של   •

.אצל הזכרים בעוד שהנקבות הן חסרות קרניים לחלוטין באיילייםאו קרניים אימתניות הנמצאות , הטווס היא אפרורית למדי 

כל חתול בבגרותו מגן בקנאות על הטריטוריה שלו ומסמן אותה באמצעים ריחניים  , כאמור הסוליטארייםלמשל אצל החתוליים , קולות וריחות אופייניים לזוויג מושכים גם מרחוק   •

ם ברביםיעיכגון הפרשת שתן בנקודות אסטרטגיות בכל רחבי הטריטוריה וכן בניקוז בלוטות אנאליות או בלוטות עור שונות על ענפים וסלעים בסביבה המוד

,  "זה השטח שלי ואוי לו למי שיהין לחדור אליה"  •

משדרים לזכרים  , המוכרים כל כך לכולנו במיוחד באביב, קולות היללה של החתולות המיוחמות, אולם גם החתול או הנמר הקנאי ביותר לשטח המחייה שלו מעוניין להזדווג ולכן•

!והיא תימנע לפיכך מתקיפת אותו זכר שיחדור אליה לטריטוריה, במגע מיני מעונינתבטריטוריות הסמוכות כי הנקבה 

וכך הם מסוגלים לזהות את הזוויג הנגדי   , בעצם הם מריחים את ההפרשות מן הבלוטות האנאליות, י רחרוח האחוריים"אצל מיני יונקים כגון כלביים למשל נעשית הבדיקה הכימית ע

.ואת מצבו הייחודי בתקופת הייחום

.מינים רבים של יונקים מסוגלים לזהות את הזוויג על פי השתן המופרש ללא נוכחות הפרט עצמו  • .מינים רבים של יונקים מסוגלים לזהות את הזוויג על פי השתן המופרש ללא נוכחות הפרט עצמו  •



וייחומיתהעברת מידע בין זוויגים על מוכנות זוויגית 

.  האותות הקשורים למצגי החיזור מכינים את הפרטים לקראת ההזדווגות ומאפשרים סינכרוניזציה בין הזוויגים  •

.  אשר עלולה לגרום לתוקפנות במקום להזדווגות מיסאינטרפרטאציההאזורים במוח המאפשרים התנהגות מינית קרובים מאד לאלו המאפשרים התנהגות תוקפנית ולכן קיים חשש של   •

.י הפרשת פרומונים ייחודיים"בכדי למנוע זאת מאותתים שני הזוויגים על ידי תנוחות גוף מיוחדות או על ידי שינויים בצבע או ע  •

.  להתחלף במלאכת הדגירה והשמירה על הצאצאים  מונוגמייםאותות מיוחדים התפתחו בשל הצורך של מיני עופות ודגים   •

.  למשל בעת החלפת המשמרות בקן מקישות החסידות במקורן כלפי מעלה ומבצעות טכס מיוחד•

.דגים השומרים על הדגיגים הצעירים חייבים לבצע תנועות חדות על מנת לאותת שהם מעוניינים בהחלפת משמרות•



  

בין את מושג התקשורת הבין זוויגית וחשיבותהלה  .1

:לדוגמא בטווסים" מעגל תקשורת"יר את המושג להכ   .2

.טווס זכר– המעביר את המסר " פרט"ה– מוסר 
פריסת נוצות הטווס הזכר– העובדה אשר מעבירים – מסר 

נקבת הטווס– אשר מקבל את המסר מהמוסר " פרט"ה– מקבל 

חזרהמשובמקבלמסרמוסר

נקבה הנענית לחיזוריו של   טווסה– גובת הפרט המקבל את המסר ת– משוב 

.הטווס הזכר ומתקרבת אליו

:שר בין נושא התקשורת החזותית בטווסים לתפקיד התקשורת בעולם החייש לק  

  

(אדום,כתום, צהוב, שחור(צבעי אזהרה  -הגנה•
.בזנבו של הטווס כמרכיב הרתעתי" עיניים"ה -התחזות•
.נבו של הטווס כמשיכה לטורפים מחד ולנקבות מאידךז– הכבדה •
.(צבעי הסביבה -אפור, ירוק, חום, בנקבת הטווס -צבעי הסוואה •
.רות עם פרטים אחריםתח – השגת מזון •
.לכושר שרידותו" פרסומת"נבו של הטווס כז– רבייה •



:כגון הטווס בכדי לשרוד ולהתקיים, מה צריך יצור חי
מים+ מזון •

הגנה ושמירה על הטריטוריה•

רבייה•

.העצבים המרכזית' י מע"עיבוד המידע החזותי ע•



,  ח הוא האנשה"של בע" רצון"המונח "... ( הטווס הזכר רוצה למשוך את הנקבה ועל כן הוא פורס את זנבו בכדי להרשים אותה: " תפיסות שגויות בנושא

במהלך האבולוציה התפתח זנבו של הטווס הזכר בדרך של ברירה טבעית תוך התפתחות מוטאציות שהותאמו לסביבה נתונה כך  " מדויק יותר יהיה המשפט 

"שצבעוניותו של הזנב מושכת את הנקבות ומרחיקה טווסים זכרים כמתחרים פוטנציאליים

   עיקרון ההכבדה בטבע

הטווסים למשל משדרים לנקבות כי הם טובים יותר וחזקים יותר למרות הנוצות הזנב  . על פי עיקרון זה בעלי חיים מתקשרים עם בני מינם באמצעות סימנים

בעל חיים עושה שימוש בסימן כגון זנב מפואר כמו לטווס רק אם סימן זה משדר  . הגדולות והמכבידות ולכן הם יכולים להביא לעולם צאצאים טובים יותר

ת  מעועבור בעלי החיים האחרים שהדבר מכביד עליו והקושי הזה הופך את בעל החיים לטוב יותר ומוצלח יותר בעיני סביבתו ואת הקושי שלו לבעל מש

   .חיובית

,  כוח(מאחר שהזנב משמש להבלטת הכשירות  - צבעי נוצות מרשימים ובולטים בכלל וזנבו של הטווס בפרט הן דוגמא טובה להדגמת עקרון ההכבדה בטבע 

בדרך זו נעשה המאבק בין הזכרים  .בוחרות הנקבות רק בזכרים עתירי הנוצות הצבעוניות ומטילות להם בנים הנושאים גנים לנוצות זנב גדולות, )יכולת, סמכות

.ועליהם להצמיח נוצות זנב גדולות ומרשימות יותר, קשה מדור לדור

,  קרניים אלה הכבידו על נושאן! ג"ק 70מטר ומשקלן עלה על  3הגיע עד ) אורך הקרניים מקצה לקצה(מוטת קרניו . לשיא ההכבדה הגיע אייל הקורא - אגב(

.)ולזכרים יש רווחה זמנית עד צמיחתן מחדש,מאחר והקרניים מכבידות הן נושרות לאחר תום החיזור והרבייה. וייתכן שהביאו לקריסתו ולהכחדתו



?מהם ערוצי תקשורת    .1

  

:ערוץ תקשורת הוא האופן בו מועבר המסר
דוגמא טווס הפורש את זנבו– י חוש הראייה "נקלט ע: ערוץ חזותי         · 

.לזכרים בעת ייחום" קוראות"דוגמא חתולות ה– י הפקת גלי קול "י חוש השמיעה ומשודר ע"נקלט ע: ערוץ קולי         · 

שתן שהטילו כלבים אחרים בנקודות  " טועם"לדוגמא כלב המריח כלבה מיוחמת או – י חוש  הריח וחוש הטעם "ערוץ כימי נקלט ע         · 

.אסטרטגיות בטריטוריה

לשם קליטת מסר חזותי יש  . הראייהתקשורת חזותית היא תקשורת הנקלטת באמצעות חוש - הבהרת המושג תקשורת חזותית – 20

שבהם האור נוצר על ידי בעלי  , במקרים מיוחדים. ולכן רוב התקשורת החזותית מתנהלת רק כאשר יש מקור אור חיצוני, צורך באור

באמצעות תקשורת חזותית אפשר להעביר מידע  . נעשה שימוש במקור האור גם לצורך תקשורת, בגחליליות למשל, החיים עצמם

כי מסרים חזותיים  , בין משדר המסר לבין קולט המסר קשר עיןחייב להיות , בדרך כלל. ומהירות העברת מידע היא הגבוהה ביותר, מגוון

במקרים  . שנשאר לאחר שהוא עצמו עזב את השטח, יש מקרים מיוחדים שבהם המשדר משאיר מסר. אינם מסוגלים לעקוף מכשולים

.  אלו לא נוצר קשר עין בין המשדר לקולט



:  היבטים חברתיים של תקשורת חזותית בעזרת חוש הראייה 

.  כמה אנחנו כבני אדם מבססים את התקשורת בינינו קודם כל על חוש הראייה שהוא החוש החשוב ביותר שלנו

איפור ותכשיטים שונים אשר בני נוער לדוגמא ומבוגרים נוהגים לעטות על גופם  , שילוב הצבעים ביניהם, זה מתבטא בחיי היום יום שלנו כגון בבחירת הבגדים אותם אנו נלבש מדי יום

וההתרשמות הראשונית שלנו מבן אדם אחר כלשהו היא   BLIND DATEאפילו מושג ההיכרות הבסיסי ביותר בין בני זוג קרוי . קעקועים וסימנים שונים על הגוף, בתרבויות שונות

.  באמצעות חוש הראייה

החסרים את החוש החשוב ביותר לאדם ואת האמצעים החליפיים העוזרים להם כגון מקל ההליכה  , למשל אנשים עוורים , חשיבות התקשורת החזותית והקשר שלה עם צרכים חברתיים 

.  וכלב הנחייה



תודה על תשומת הלב


