שלו ירוקיםורעננים ואחרים כברהצהיבו״,
זלצמן .״גנן נבון יגזום אתהעליםהקמלים,
ר״ר
הטכנולוגיה תורמתלבלבולבגיל ההת־
$TS1$ההתבגרות$TS1$,
לא רק
שגוזלים סוכריםונוזליםמהעליםהמלבלבים.
במוח קורה אותותהליך :כלהחלקים הלא תקינים
$DN2$ההתבגרות $DN2$,גם המתירנות המינית ,כפי שמסבירה ד״ר
בגרות,
הראשית של מרכז
הפסיכולוגית
אורית קריספין,
׳גיזום׳ ממושך ,שנועד לתת כוח ומשאבים
עוברים
שניירר לרפואתילדים :״בשנים האחרונות יורד
לחלקיםהתקינים״.
ההתפתחות המינית .כבר לא
הגיל שבו מתחילה
לדבריו,תהליך הגיזום של החומר האפור מתחיל
נדיר לפגושילדים בני  12ואף צעירים יותר שמ־
$TS1$שמקיימים$TS1$
ומתקדםלעבר האונה הקדמית.
מהאונה האחורית
$DN2$שמקיימים $DN2$יחסי מיןמלאים .אבל ככל שמיניותם מפו־
$TS1$מפותחת$TS1$,
קיימים
״בחלק האחורי של המוח ממוקמים מרכזי החושים
ממוקמים המעצורים ,הש־
$TS1$השליטה$TS1$
ואילו בחלקו הקדמי
תחת,
$DN2$מפותחת$DN2$,יכולתם הנפשיתעדיין
מוגבלת ,וסביב הפער
מתפתחת מצוקה ומתעורר מתח
הזה
$DN2$השליטה $DN2$על דחפים,יכולת השיפוט וכר .לכן סבור
ליטה
גדול .גם הס־
$TS1$הסביבה$TS1$
מדי
הפתוח
והדיבור
המתירנית
ביבה
$DN2$הסביבה$DN2$
מה׳ברקסים׳
חלק
ההתבגרות
גיל
שבתחילת
החוקר
והבוטה
על
ובלבול ,כיבגיל
מין יוצרים אצל מתבגרים מבוכה
ביולוגית.
הללועדיין לא מפותחים
הזה לאלכולם ברורהעדיין זהותם המינית .הם ני־
$TS1$ניצבים$TS1$
האמיגרלה ,אותו חלק
״במקביל,
מתפתחת במוח
$DN2$ניצבים $DN2$בפני צומת שממנו מתפצלות דרכים שונות.
צבים
שאחראי על מצבי רוח ,חררה ,פחדים ,דיכאון
ואם לא די בזה ,הרי שכיום הם נחשפים כבר בי־
$TS1$בילדות$TS1$
ויכולת זיהוי סכנה.האמיגדלה משלימה את התפ־
$TS1$התפתחותה$TS1$
לדות
למעשה ,ישלנו מתבגר
$DN2$התפתחותה $DN2$כברבגיל  12וכך,
תחותה
$DN2$בילדות$DN2$לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט ,שמעוררים
דחייה וחרדה״ ,היא מתארת .״עם זאת ,לצד כל זה
שחלק אחד במוחו בשל והושב ,וחלק אחרעדיין
גדולה ,כך שנו־
$TS1$שנוער$TS1$
לא מפותח
מתאפיין העידן הנוכחי בפתיחות
מצד אחד יש נער תבוני ,חכם ורגיש,
לפנות
יהסס
לא
מינית
מבולבל
החו־
$TS1$החוקרים$TS1$
אחריות
חסר
הוא
ומהצד
האחר,
לעזרה״.
ער
$DN2$שנוער$DN2$
ומעצורים״.
התפתחותם המינית
״לכאורה נראה פער בין
כחמש שנים
ב״הלון״ של
קרים
$DN2$החוקרים $DN2$מבינים כי מדובר
התפתחותם הרג־
$TS1$הרגשית$TS1$
המוקדמת של בני הנוערלבין
שבהן יש פער כזה ביןחלקי המוח .מסוףגיל ההת־
$TS1$ההתבגרות$TS1$,
בלבד .בני
$DN2$הרגשית $DN2$המאוחרת אבל זהו פערמלאכותי
שית
$DN2$ההתבגרות $DN2$,כשתהליך הגיזום מסתיים וכל חלקי המוח
בגרות,
הנוער אינם מיניים יותר ,אלא שהם חיים בתקופה
מתפקדים בסנכרון ,מתקבלת סוף כל סוף הרגיעה
מאפשרת
שפחות מגבילה ויותר
מתירנית יותר,
המיוחלת.
מסביר

מתירנות

מינית

יוצרת

מצוקה

ד״ר גילזלצמן" :החל מגיל  12מתחולל במוח תהליך
) ,ובמהלכו נמות
דרמטי ומדהים שנקרא גיזום pruning
החומר הא ור הולכת ויורדת ,עד שהתהליך נפסק בגיל
 22זה
שהמוח,
בעיקר כיוון
מדהים
שנחשב לאיבר
חסכוני

ומחושב,

מתנהג

בעצם בבזבזנות"

פסיכולוגית
מייזלס,
״זו הפעם הראשונה שחוקר מספק הסבר
ומקבלת״ ,טוענת פרופ׳ עפרה
התפתחותיתוקלינית וריקנית הפקולטהלחינוך
ביולוגי על הפער ההתפתחותי בין חלקי
באוניברסיטת חיפה .״בני הנוער של היום מתו־
$TS1$מתוחכמים$TS1$
המוח השונים כדי להסביר אתתהליכי
$DN2$מתוחכמים $DN2$ולא תמימים .הם מסתגלים במהירותלשי־
$TS1$לשינויים$TS1$
חכמים
זלצמן.
גיל ההתבגרות״ ,מסביר ד״ר
נויים
$DN2$לשינויים$DN2$
הטכנולוגייםולומדים מיד להסתדרבעולם
הדיגיטלי ,דבר שהופך ילד בן  12לאשף מחשבים.
ההורית
הסמכות
בנוסף״ ,היא

mmi/nn

רגשית.

מסבירה ,״הם

פתוחים יותר

מבחינה

מותר להםלבכות,להרגישולדבר עלהכל.

הם חיים בתקופה
נבחנת כבר
ההתבגרות
סוגיית גיל
כל מסגרת ממילא נפרצת ,וזה הופך אתהגבולות
שםממני
ומתברר
רבים,
עשורים
הפנימיים שלהםלגמישים יותר .כך שגיל ההתבג־
$TS1$ההתבגרות$TS1$,
בהתאם לתקופה.
משתנים
התופעה
$DN2$ההתבגרות $DN2$,יותר משהוא מעיד עלתהליכים נפשיים ,הוא
רות,
הבגרות
האחרונות
״בשנים
מתחי־
$TS1$מתחילה$TS1$
תצלום החברה שבתוכה הוא מתקיים״.
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לה
$DN2$מתחילה$DN2$
מסבי־
$TS1$מסבירה$TS1$
ומתארכת לתוך שנות ה־ 20
פסיכולוגית
$DN2$מסבירה $DN2$פרופ׳ רחללוי שיף,
רה
הורית
תמיכה
לספק
בבר־אילןויו״ר
והתפתחותית
קלינית
ופתוחה
יציבה
הסתדרותהפסיכולוגים בעבר .״זה
המתבגרים האלה ,המ־
$TS1$המתוחכמים$TS1$,
מתמודדים
איך
אז
נאלצו
עם
כל כך מובהק ,עד שמדענים
להיבהל״,
$DN2$המתוחכמים $DN2$,המורדים ,הסוערים? ״אין מה
תוחכמים,
מחדש את קבוצת הגיל הזו
להגדיר
מרגיעהד׳׳ר אנקה רם ,פסיכיאטריתילדיםומנהלת
כ׳מבוגרים
צעירים׳.
ההתבגרות
״ככל תהליך אחר ,גם
מחלקתילדים במרכזלבריאות הנפש באר־יעקב.
ההתבגרות גורםלתהליךמקביל של היפרדות
״גיל
מושפעת מהלך הרוח הכללי של
מתאפיין בניתוץ
ואינדיווידואליזציה .חלק מזה
משקפת את התהלי־
$TS1$התהליכים$TS1$
התקופה ואף
מוסכמות ובמרידה בסמכות ההורית.לכן זהו המסר
החברתיים
כים
$DN2$התהליכים$DN2$
המתרחשיםבעולם.
שאתם מיותרים?
להורים :הילד שלכם חושב
שלי
מסבירה פרופ׳ לוי שיף,
בימינו״,
בועט בכם ומעדיף את חבריו על פניכם? הוא נרגן
״החשיפה למדיה והחוויה של העו־
$TS1$העולם$TS1$
גלובלי שהכל בו נגיש היא
$DN2$העולם $DN2$ככפר
לם
וזעוף־פנים? זה זמני .מה שחשוב הוא שתיתנו לו
את התחושה שאתם שםבשבילו ,וכשירצהלדבר,
כה עוצמתית ,עד שמצד אחד מתקבל
תמיר תהיו זמיניםלצרכיו ותקשיבולו .בנוסף ,אין
שמאידך
ומתוחכם,
מתבגר מעודכן
עדיין עוברתהליכים פנימיים נפשיים
כמו הידברות פתוחהגלויה ואמיתית .הניחו הכל
מולו ,גם את הקשיים שלכם בהתמו־
$TS1$בהתמודדות$TS1$
עלהשולחן
מורכבים ,שמבלבלים אותו .הפער בין
לשינוי .ספקו
$DN2$בהתמודדות $DN2$איתו ,אבל אל תצפו בשלב זה
דדות
הטכנולוגי של הנערלבין מצבו
התחכום
בית פתוח ,יציבות ונוכחות סמויה
הרגשי וחוסר בשלותו המנטלית יוצר
וגלויה עד יעבור
זעמו שלהגילהזה״.
מתעורר אצלו צורך להתנתק
עימות
אסמכתה במחקר :כברלפני כמה שנים
ויש לכך
מההורים ולחפש מקורות קרבה וקבוצות
מחקר
פירסם
הזדהות אחרות .ההורים כבר אינם סמכות
הפסיכיאטר פרופ׳ דניאל עופר
מתבגרים אמריקאים .הואחילק
000,01
מתנתק ומורד בסמ־
$TS1$בסמכותם$TS1$.
שערך על
לידע ,והנער
בלעדית
אותם לשלוש קבוצות התנהגות :הסוערים ,המתו־
$TS1$המתונים$TS1$
כותם.
$DN2$בסמכותם$DN2$.לצורך זה הוא חוברלבניגילולמסע,
זלצמן :״מניתוח
$DN2$המתונים $DN2$יחסיתוהרגועים .מסביר ד״ר
נים
שההתחברות אליהם מסייעת בתהליך
הממצאים עלה במובהק כי מידתהסבלנות והסוב־
$TS1$והסובלנות$TS1$
הרגשי כבד
ההתנתקות מההורים״ .הקושי
לתופעותגיל ההתבגרות הק־
$TS1$הקצינו$TS1$
$DN2$והסובלנות$DN2$שגילו ההורים
לנות
וקשה ,היא אומרת ,וזו אחת הסיבותלעלייה
בסוף
$DN2$הקצינו $DN2$או מיתנואותן״ .אז הורים ,קחו אוויר
צינו
בשכיחות של הפרעותאכילה,אלימות ,הפר־
$TS1$הפרעות$TS1$
זה
$DN2$הפרעות $DN2$קשב ושימוש בסמיםבגילאיםאלה.
יעבור.
עות
שבה אין כמעט תחום שהוא טאבו.
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