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מחקר  ממצאי� מ?מיהו התאו� הדומיננטי
  התאומי� הישראלי

האם . ו את עצמכם מיהו הדומיננטי ביניהםשאל, אם יש לכם זוג תאומים
אם מדובר , האם זהו הבן או אולי זו הבת? זהו התאום שנולד ראשון

  :מי מהםאתם יכולים לשאול , למשל? בתאומים ממין שונה

  והב להגיד לתאו� האחר מה לעשותא •

  בדר� כלל קובע לתאו� האחר במה ישחקו •

   ביניה�לעיתי� קרובות נוטה להיות השולט •
אחד המדדים ליחסי תאומים שאנו משתמשים בהם במחקר התאומים זהו 

אך , כל זוג הוא סיפור מיוחד בפני עצמו, אמנם.). י.ת.מ(הישראלי 
 ,מהממצאים הראשוניים שלנו אנו כבר מוצאים ממצאים מעניינים

המעידים על חוקיות רבה באופן שבו מתרחשת הדומיננטיות בין שני 
  .ליה הורים לתאומים בני שלוש בשאלוניםכפי שסיפרו לנו ע, התאומים

בקרב תאומים בני אותו מין יש , )עמודה ימנית(כפי שניתן לראות בתרשים 
אם , ברוב הזוגות. קשר בין סדר הלידה של התאום לבין הדומיננטיות שלו

  .היה זה הראשון שיצא לאוויר העולם, היה תאום דומיננטי

הבדלים בדומיננטיות בין תאום ראשון ושני או בין תאום ותאומה
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בן ובתבן ובתבני אותו מין

  
סדר הלידה לא , אצלם.  מין שונההתמונה שונה לחלוטין אצל תאומים בני

קיים קשר ברור בין , לעומת זאת). עמודה אמצעית(קשור כלל לדומיננטיות 
 כאשר ברובם המכריע של הזוגות –המין של הילד לבין הדומיננטיות שלו 

 ראוי ).עמודה שמאלית(היתה זו הבת שהיתה הדומיננטית מבין השניים 
 הוא קשור לעובדה שבנות ולבדוק אם, לעקוב אחר ממצא זה בעתיד

  .בהשוואה לבנים, יותר בגיל זהמהר מתפתחות מעט 

  שיתו" בצעצועי� בי� תאומי�
 נוגעת בקביעותשלנו שואלי� מחקר שמשתתפי האחת השאלות 

תלויה באופי זו מורכבת מאד  סוגיה ,כמוב�. להפרדה בי� תאומי�
א# , של כל אחד מה� קשר בי� תאומי� ובאישיות הייחודיתה

השאלות המרכזיות המעסיקות זו אחת . לפחות ניגע בה בקצרה
  . שיתו" צעצועי� בי� תאומי�וכא� אנו מתמקדי� ב, אותנו

 מההורי� לתאומי� בני אותו $35%שיש לשי� לב לכ# , ראשית
 14%לעומת רק , מי� דיווחו שהשניי� חולקי� את כל הצעצועי�

יע בהתחשב זה לא ממצא מפת, כמוב�. בתאומי� בני מי� שונה
בעובדה שרבי� מהצעוצועי� שילדי� משחקי� בה� ה� 

  ).צעצועי� שנתפסי� כשל בני� בלבד או בנות בלבד" (מגדריי�"

הא� יש הבדל ביחסי� בי� תאומי� שחולקי� את צעצועיה� לבי� 
התשובה , תרשי�צד הימני של ה כפי שנית� לראות ב?אלה שלא

מה גבוהה של אמפתיה שבה� ר(מערכות יחסי� חיוביות ב. חיובית
היו יותר  ) ורמה נמוכה של עימות ויריבות, ושיתו" בי� התאומי�

  .צעצועי� משותפי� בי� הילדי�

הא� . נשאלת פה שאלת הביצה והתרנגולת, כמו במחקרי� רבי�
הילדי� שהיחסי� ביניה� טובי� פשוט מוכני� יותר לחלוק 

" הפעולה ואולי השיתו" בצעצועי� מגדיל את שיתו, בצעצועיה�
ביחסי� חיוביי� זה ומרגיל אות� לחלוק ולהיות , בי� התאומי�

, כדי לענות על שאלות מעי� אלו יש צור# במחקר אור#? ע� זה
הא� שיתו" , למשל, ולראות, לעקוב אחר זוג התאומי� לאור# זמ�

זו . הצעצועי� משפר או פוגע באיכות היחסי� ככל שעובר הזמ�
, בחרנו במער# מחקר ארו# טווח. י.ת.היא אחת הסיבות שאנו במ

  .ונבקש לעקוב אחר התאומי� שנית בעתיד

בצד . של הילדי� חשיבות כא�) אופי(ככל הנראה לטמפרמנט 
) רצו� בקשר אנושי(שמאל של התרשי� רואי� כיצד החברותיות 

של הילדי� גבוהה יותר במערכות יחסי� שבה� הצעצועי� 
  .ב לאור# זמ�ג� אחר ממצא זה נרצה לעקו. משותפי�

שיתוף צעצועים, איכות יחסים וחברותיות בקרב תאומים מאותו מין

צעצועים

משותפים

צעצועים

משותפים

הרוב 

משותף

הרוב

משותף

הרבה 

לא-משותף

הרבה 

לא-משותף

חברותיותאיכות יחסים

  
  

  , שלו�,הורי� לתאומי�
המחקר עוסק בהתנהגות חברתית והתפתחותית של . בימי אלו אנו עורכי מחקר תאומי ישראלי חסר תקדי מבחינת היקפו

במעבדה מותאמת לילדי שבנינו לש כ� , נער� באוניברסיטה העברית) בקרב ילדי בני שלוש עד ארבע(חלק מהמחקר . ילדי
את ודאי מסכימי אתנו שלגדל , כהורי לתאומי. חלק לא פחות חשוב נער� באמצעות שאלוני שעליה עוני הורי. במיוחד

  .הראויה למחקר, שני ילדי שנולדו יחד זו חוויה מיוחדת במינה

  . ולהוות חלק מקהילת תאומי לומדת וכזו שעוזרת לנו ללמודcom.teomim.www, לאתר האינטרנט שלנואת מוזמני להיכנס 
�  .שיכולי להתעניי� במחקר, לספר על המחקר שלנו להורי תאומי אחריואולי תוכלו , אולי את תוכלו להשתת

   com.gmail@teomim.mehkarל "או בדוא 02&5883798' בכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכ בטל
  ,                                                                                                               תודה                    

  .            צוות המחקר                                                                                                                                           

 



        ????� התאומי� זהי� או לא� התאומי� זהי� או לא� התאומי� זהי� או לא� התאומי� זהי� או לאהא� את� באמת יודעי� הא� ילדיכהא� את� באמת יודעי� הא� ילדיכהא� את� באמת יודעי� הא� ילדיכהא� את� באמת יודעי� הא� ילדיכ
  

  ?"הא� ה� זהי�"אחת מהשאלות השכיחות ביותר ששואלי� הורי� לתאומי� היא 
ומניחי� כי מדובר רק בעניי� של דמיו� , אנשי� רבי� לא מביני� את מהות השאלה, ע� זאת

הורי� אחרי� משתמשי� במידע שקיבלו לגבי שקי ההריו� . בהופעה החיצונית של התאומי�
 אמנ� נכו� שא� יש שק הריו� אחד מדובר –הבעיה . דת הזהות בי� התאומי�לקביעת מי

הסיבה היא !  זהי�� שקי הריו� מדובר בתאומי� לאשנישנישנישני שא� יש לא נכו�א� , בתאומי� זהי�
לא כל הזהי� "את המאמר ראו (שבכשליש מזוגות התאומי� הזהי� יש למעשה שני שקי הריו� 

 חושבי� על סמ� המידע על שקי ההריו� שיש לה� תאומי� רבי� מההורי�, כלומר). "אותו דבד
  !כשלמעשה ה� דווקא תאומי� זהי�, זהי��לא
  

מתייחס " לא זהי�"או " זהי�"והתואר , סוג התאומי� נקבע זמ� רב לפני שהתאומי� נולדי�
בגנטיקה הזיגוטיות מתארת את . הביצית המופרית,  המצב הגנטי של הזיגוטה–לזיגוטיות 

  . במטע� הגנטי, DNA �או השוני בהדימיו� 
  

ימי� ' שהתחלקה מס, תוצר של ביצית מופרית אחת, הווה אומר, מונוזיגוטיי�מונוזיגוטיי�מונוזיגוטיי�מונוזיגוטיי�תאומי� זהי� הנ� 
ה� בני אותו מי� והתכונות שנקבעות , אות� גני�תאומי� המונוזיגוטיי� ל.  לאחר ההפרייה

בשל תכונות , חיצוניתא� לעתי� לא יהיו זהי� ממש בהופעת� ה, גנטית יהיו זהות ביניה�
על הסיבות להבדלי� בי� (המושפעות ג� סביבתית וכ� מוטציה שעשויה להתרחש לאחר הפיצול  

  ). תאומי� זהי� כתבנו בגליו� הראשו� שלנו
  

מתפתחי� משתי ביציות ) תאומי אחווה (דיזיגוטיי�דיזיגוטיי�דיזיגוטיי�דיזיגוטיי�תאומי� , לעומת התאומי� המונוזיגוטיי�
כ� שה� יכולי� , ) בממוצע50%(ומה כשל אחי� רגילי� והמטע� הגנטי שלה� ד, שונות שהופרו

א� מדובר , כמוב�. בני אותו מי� או בני מי� שונה, להיות דומי� או לא דומי� בהופעת� החיצונית
  .זהי��מדובר בתאומי� לא, בתאומי� ממי� שונה שהתפתחות� תקינה אי� כלל שאלה

י שני זרעי� "כ כל אחד מחלקיה הופרה ע"ואח, ית לא מופרית התפצלה ביצ– Polar Body Twinning –קיי� מצב שלישי הנקרא (
 יוכלו להיות בני אותו מי� או –י האב "א� כיוו� שהמי� נקבע ע, )מהא�(במצב כזה התאומי� יחלקו מחצית מהמטע� הגנטי . נפרדי�

  .)דומי� או לא בהופעת� החיצונית, בני מי� שונה
  

וכי , חיצונית אינה מדד תק) דיו לקביעת סוג התאומי�לאחר שנראה כי הופעה פיזית , א� כ�
מחקר הולנדי מראה , אגב(זהי� �תאומי� שחלקו את אותו שק הריו� יכולי� להיות זהי� או לא

כיצד הורי� , !)שלשליש מההורי� ידיעה מוטעית לגבי מצב שקי ההריו� של ילדיה� התאומי�
  ?יכולי� לאשש את הזיגוטיות של תאומיה�

  
פעמי� רבות רופאי� מוסרי� מידע להורי� לגבי . הדבר יווכח במהל� ההריו�, מסוימי�במקרי� 

וכפי , ע� זאת. הזיגוטיות בהתא� למספר השליות או להימצאות באותו הריו� או בשקי� נפרדי�
מספר השליות והשקי� אינו מהווה תמיד אינדיקטור ברור וחד משמעי באשר , שאמרנו

וכ� תאומי� זהי� עשויי� , זהי� עשויות להתאחד�תאומי� לאשתי שליות של . לזיגוטיות
  . להתפתח בשקי� ובשליות נפרדות לחלוטי�

. במהל� ההריו� נית� לאבח� בדיוק סביר את הזיגוטיות של תאומי� באמצעות אולטראסאונד 
נית� לדייק יותר בקביעת הזיגוטיות ) שליש ראשו� ( ככל שהבדיקה נערכת מוקד� יותר בהריו� 

מידת הדיוק של האבחו� בעל קול . אי לכ� יש חשיבות גדולה לסקירה המוקדמת . ל העוברי� ש
  .  דיוק 90%מגיעה עד כ 

שמגיעה לשיעור , היא באמצעות בדיקה גנטית, ע� זאת הדר� האמינה ביותר לקביעת הזיגוטיות
 בי� התאומי� א� איננו בטוחי� לגבי מידת הזהות, במחקר התאומי� הישראלי. 99.99%דיוק של 

 פשוטה DNAלתת דגימת המשתתפות במחקר המשפחות חלק מאנו מזמיני� , המשתתפי�
 על הזהות של נית� יהיה לקבל מאתנו מידע, לאחר בדיקה כזו. באמצעות שטיפה במי פה

  . ההתאומי� ללא תמור

 com.gmail@teomim.mehkar:  או בכתובת המייל02�5883798לפרטי� נית� ליצור קשר בטלפו� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ? כן אן לא–הפרדה בכיתות 
.  שונים ספר בכיתות נפרדות או בבתי,  האם להביא לכך שילמדו יחד–ס "הורים רבים מוצאים את עצמם מתלבטים בסוגיה האם להפריד בין ילדיהם התאומים בביה

ויש כאלה הסבורים כי הפרדה הנה הדבר הטוב , ש הממליצים להורים כי עליהם לנהוג לפי מה שהם רואים כטוב ביותר עבור ילדיהם י–הדעות בסוגיה זו חלוקות 
י ואין גם כלל, נכון להפרדה" מתכון"ואין , האמת היא כנראה מורכבת יותר .של כל תאום ותאום, פיתוח הנפרדות והזהות העצמאית, ביותר לשם האינדיבידואליזציה

  . הפרדה הנכונים לכל הזוגות
נבדקו השפעות קצרות וארוכות טווח של  הפרדת תאומים בכיתות על בעיות התנהגות והישגים ) 2005( ועמיתיו Van Leeuwenי "במחקר שנערך בהולנד ע

התנהגות של  (והמנעות חברתיתחרדה ,  דיכאוןיותר מבעיות) כפי שמוריהם תיארו אותם( הם סבלו 12 נמצא כי בגיל 5עבור תאומים שהופרדו בגיל . אקדמיים
 של ההפרדה היו קיימות לגבי שני סוגי )7גיל (טווח הבינוני להשפעות . מאשר תאומים שלא הופרדו) התנהגות של החצנה(וכן מבעיות תוקפנות והתנגדות , )הפנמה

י הבדלים שהיו קיימים "היה להסביר עחלק מההבדלים ניתן הבעיה היא שלפחות . עם יותר בעיות בקרב תאומים שלמדו בכיתות נפרדות, )הפנמה והחצנה(הבעיות 
יתכן . מעבר לכל הזוגות, ממצא חשוב במיוחד של המחקר הוא שלא נמצאו השפעות מועילות לאורך זמן של ההפרדה, בכל אופן. תאומיםה ההפרדה בין עוד קודם

יש פחות בעיות אצל אלה , לאורך זמן, ופרדו לאלה שלאשה אך כשמשווים תאומים, ולחלק היא הזיקה, יות שלהםבעולחלק מהילדים ההפרדה עזרה להתמודד עם ה
שכל הפרדה צריכה להעשות , נראה לפי המחקר, מכאן. התוצאות היו זהות עבור תאומים זהים ולא זהים כאחד.... וזה כנראה הבדל שקדם להפרדה, שלומדים יחד

 ..אחרים עלולים להרוויח ממנה פחות, ק מהזוגות יכולים רק להרוויח מההפרדהחל. ובהתאם לצרכים של כל אחד מהתאומים, בהתאם למצב בזוג התאומים עצמו
הורים אותם  ה עושיםמ לבדוק דאיכ ,משל ל. אותה כראויבצעעושים כדי למחנכים הורים ואילו דברים ו, ת ההפרדהעציצד מתביהיה בעתיד לבחון לאורך זמן כאוי ר
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קיימי� מספר סוגי� של תאומי� 
לפי הימצאות� , מונוזיגוטיי�

באותו שק הריו� או בשקי� 
דבר הנקבע לפי המועד , נפרדי�

  .בו מתחלקת הביצית

 
  דיזיגוטיי� תאומי� .1

שני ( �דיאמניוטי��דיכוריוני�
 שק ההריו� – שקי כוריו�

 �שני שקי אמניו� והחיצוני
 –) שק ההריו� הפנימי

נוצרי� כאשר התפצלות 
הביצית מתרחשת עד היו� 

ובמצב , הרביעי להפריה
שכזה לכל תאו� יש שליה 

 30% מהווי� כ. משלו
 . הזהי�  מהתאומי�

  

�תאומי� מונוכוריוני� .2
שק כוריו� אחד  (דיאמניוטי�

 נוצרי� –) ושני שקי אמניו�
כאשר התפצלות הביצית 

 ליו� 4�ת בי� היו� המתחלק
לשני התאומי� .  להפריה8�ה

 70%�מהווי� כ. שליה אחת
  . מכלל התאומי� הזהי�

�תאומי� מונוכוריוני� .3
שק כוריו� (מונואמניוטי� 

 –) אחד ושק אמניו� אחד
נוצרי� כאשר הביצית 

 ליו� 8�מתחלקת בי� היו� ה
ג� כא� לשני .  להפריה13�ה

. התאומי� שליה אחת
כלל  מ1% �מהווי� כ

  . התאומי� הזהי�

 נוצרי� –תאומי� סיאמיי� .4
כאשר החלוקה מתרחשת 

מהווי� . 14�לאחר היו� ה
,  ממקרי התאומי� הזהי�1%

ובמקרה שכזה ה� מחוברי� 
הגב או , הבט�, באיזור החזה

זהו כמוב� מקרה . הראש


