מחקר

חדש:

משבר גיל

ההתבגרות

ממבנה

נובע

המוח

של הצעירים ,ולא
מהתפרצות הורמונלית
רק

mr.

יש

לי

זרים

בבית

מוזרים

עולים,הילד המתוק שלכם שעדלפני שנה התרפק וסיפר לכם הכל
דלתות נטרקות ,הטונים
לחלופין מבלה כל הזמן עם החברים התמוהיםשלו
ועצבני ,שמסתגר בחדרו או
הפךלמתבגר קוצני
״מבשילים״ באותוזמן ,וחוסר
לחוקרים יש עכשיו הסבר חדש ומרתק:חלקי המוח השונים לא
איילון
הסנכרון ביניהם יוצר את תופעותהגיל הסוער אריאלה

״איתו הדרמה שונהבתכלית.
שינתה
התעלמה מאיתנו .כל כמה חודשים היא
לקרבי .הוא התחיללהקפיד יותר על המראה החי־
$TS1$החיצוני$TS1$,
״שלוש פעמים ,כמספרהילדיםשלנו,
מתחצף ,לא בורחלחברים.
למוקפד ,ממיני
מראה :מזרוק
$DN2$החיצוני $DN2$,הבוטות הלכה
צוני,
משבר גיל ההתבג־
$TS1$ההתבגרות$TS1$.
חווינו איתם את
ונעלמה גם היא ,ובהדרגה הוא
לשרוואלים .לא פעם
שלו ,גולש אינספור שעות באתרי אינטרנט שו־
$TS1$שונים$TS1$
היא גםהחליטה על דעת עצמה ורק יידעה אותנו:
דו־
$TS1$דומה$TS1$
התפתחלבוגר אחראי ,משתף ועוזרלזולת
$DN2ההתבגרות $DN2$.בכל פעם זה היה שונה ,אבל המ־
$TS1$המכנה$TS1$
רות.
$DN2$שונים $DN2$ונראה כמועב״ם .הוא ישן ביום וערבלילות,
נים
שהיא נוסעתלשבועלאילת ,עוזבת את בית הספר
$DN2$דומה $DN2$למי שהיה.
מה
המשותף בין כולם היה
כנה
$DN2$המכנה$DN2$
לצרכיו .אין לו
והולכתלמלצר ,מחפשתלעצמה רירה שכורה .כל
שעבר הבית בכל פעם מחדש .זה היה פשוט נורא,
כמעט שלא יוצר קשרים ,למעט
ליציאות ,אלא רק בצ׳אטים ,ויש
הברים לשיחה או
שיחה איתה,ולוהבנאלית ביותר ,עלתה בשניות
אני
בבית שלנו גדל יצור
מצטמררת כשאני נזכרת איך מול העיניים
לועולם שלם של מושגים טכניים שאיןלנו כל
לדציבליםבלתי אפשריים" ,אומרים הוריה.
הילדים ,כל אחד בתורו,
שלנו השתנולנו פתאום
הבנה בהם .איןלנו שליטהבאילו אתרים הבןשלנו
״אבל אז ,כשהתחלנו לנשוםלרווחה ,אחותו
נסבלים״.
והפכו את חייכולנולבלתי
רקלאחרונה ,חודש לפני הגיוס ,החלה עדי
הווירטואליים,לאילו תכנים הוא
ממשיכה
מבלה את חייו
לשתף את אמה בחששותיה מהצבא" .היא
נכנסה בתורה
כיוםחיילת טרייה בת 18
כך
מתארת ע; רופאת שיניים ממרכז הארץ,
עדי
נחשף .כך שבתוך הביתשלנו,לידנו ומתחת לאף
להיות מרדנית ,אבל במגמת התרככות .היא צריכה
למשבר גיל
ומשפחתה.
את התקופה הסוערת הזו בחייילדיה
ההתבגרות שלה .זה התבטא בעיקר
שלנו ,גדל יצור שאנחנו לא יודעים מי הואבכלל״,
מתחננת שנבואאליה ,כל המ־
$TS1$המשפחה$TS1$,
אותנו יותר וממש
בניתוק מההורים ובהתחברות ,כמעטטוטאלית,
״מבית נעים ,מאורגן ומתפקד ,עם ארוחות מש־
$TS1$משפחתיות$TS1$,
כשתישאר שבתות בבסיס״.
מלינה אמו.
שפחה,
$DN2$המשפחה$DN2$,
לחברות שלה.״בכלעניין היא התייעצה איתן ,שי־
$TS1$שיתפה$TS1$
משותפים בארץ
תיות$DN2$,טיולים
פחתיות,
ובעולם ,הרבה
המשפחה.
יותם  14הוא המתבגר האחרון מבני
$DN2$שיתפה $DN2$אותן ,ישנהאצלן ,קנתה איתן בגדים ופשוט
תפה
משפחה
צחוק ,פתיחות ושמחה ,הפכנו להיות
במצוקה ,ממש כך .מפלס הצעקותעלה ,הנרגנות,
עובר ׳גיזום׳
המוח
הוא

פשוטנעול

הוא

הזרות ,הניכור

האונה

להגיד,
היינו אובדי עצות .לא ידענו מה
לנהוג .הרגשנו שאנחנו פשוט מאב־
$TS1$מאבדים$TS1$
להגיד ,איך
$DN2$שליטה .זה הרגש המתסכל ביותר שהורהיכול
דים
לחוות״.

לא

אחראית על השליטה
$DN2$״מערבולת$DN2$גיל
לת
על דוזפים,יכולת
אבל

למרעי הטבע ומדריךטיולים
המשפחה המו־
$TS1$המורחבת$TS1$.
בערך הוא היה׳ילד הנשמה׳ של
בת $DN2$.מין ילד טוב כזה ,שמתעניין בשלום סבתא
רחבת.
שלו ומבקש מאיתנו שנזמין אותהאלינו בשבת כי
כולנו ,ובני הדודים שלו
היאלבד .הוא היה אהוב על
אליו .גם בבית הספר
רק חיפשו הזדמנויות לבוא
ובחוגים תמיד נתן את

״עד גיל

השיפוט,

העכבות וויסות

״לא

בוע
$DN2$בשבוע$DN2$

מתארת האם.
שיערשבועות״,
לבד מהשינוי החיצוני עבר רועי

האמיגדלה
החלק

שאחראי

על

יצירת

מצבי רות,

חרדות ,פחדים ,דיכאוןויכולת
סכנה .מגיעה לרוב בשלותה בגיל 12

זיהוי

״הילד העוזרשלנו ,טובהלב ,התחצףלכולם,לעג
לרעיון
לבני המשפחה ונמשך בכל פעם

מוזר אחר.

פעם

זה היה

בחקר
הספר

חות
ת$DN2$

דת

ואחר כך

מדע בדיוני,

והמשיך

השאלה אם יש חיים אחרי המוות .לבית
כשהתחשקלו ,אבל אז לפ־
$TS1$לפחות$TS1$
הוא הגיע רק
השתתף בשיעוריםואפילו עבר את בחינות

הבגרות״.

ההורים אובדי העצות נרשמול״בית הספרלהורות
אדלר״ ,בתקווה שתוכנות חדשותיסייעו להם לה־
$TS1$להתקרב$TS1$
תקרב
לחייו.
רב $DN2$חזרהלילה שבעט אותם אל מחוץ
״באמתלמדנו שם דברים על משברהגיל הזה ,אבל
בפועל היינו צריכים להמשיךולהמציא בעצמנו את
רועי״ ,מתאר האב.
הגלגל בהתמודדות מול
סימני המרד התמתנו מעטלפני שרועי התגייס

הבינלאומילגיל ההתבג־
$TS1$ההתבגרות$TS1$
שעבר בכנס האיגוד

ד״ר

אורית קרי 90ין;

הביולוגי
אור על השינוי

מהרשות

האמריקאיתהלאומית

לבריאות
ילדים ובנינוער ,חשף בכנס את תוצאותיו של
מעקב שערך לאורך שנים אחר  350בני נוער תקי־
$TS1$תקינים$TS1$
נים
$DN2$תקינים $DN2$נפשית,בגילאי  18 12״במסגרת הניסוי עברו
 mriשבמהלכה נמדדו החומר
הילדים הדמיית
הלבן והחומר האפור במוח״ ,מסביר ד״ר גילזל־
$TS1$זלצמן$TS1$,
צמן,
$DN2$זלצמן $DN2$,מנהל חטיבתילדים ונוער במרכזלבריאות
הנפש גההוהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל־
$TS1$תלאביב$TS1$.
$DN2$תלאביב $DN2$.״נמצא שביןגיל ל־  12עובר החומר האפור
אביב.
במוח
המכונה גם קליפת המוח ,והוא האחראי
התפקודים הגבוהים כמו חשיבה ,זיכרון,
על כל
מופשטת ,רגשות ,קבלתהחלטות ,אינט־
$TS1$אינטליגנציה$TS1$
חשיבה
התפתחותי מואץ ומתמשך,
$DN2$אינטליגנציה $DN2$ועוד תהליך
ליגנציה
שמגיעלשיאו בסביבותגיל  12בשלבזה״ ,מסביר
זלצמן,״מתחולל במוח תהליך דרמטי ומדהים
ד״ר
גיזום
שנקרא
),ובמהלכו כמות החומר
pruning
האפור הולכת ויורדת עד שהתהליך נפסק בגיל
לציין שמדובר בתופעה ייחודית שאין לה
 22ראוי
מקבילהבתהליכי גוף האדם האחרים .זה מדהים
שנחשבלאיבר חסכוני ומחו־
$TS1$ומחושב$TS1$,
בעיקרכיוון שהמוח,
$DN2$ומחושב $DN2$,מתנהג בעצם בבזבזנות הוא מייצר עודף של
שב,
חומר אפור ,רק בשביל
׳לגזום׳ אותו מאוחריותר".

הסתובב עם

מהפך פנימי.

חדש,

הנפש

שהפך

ומלוכלך.
מרושל ,מוזנח
מכנסי ברמודה ,חולצת טריקו קרועהומעליה
גיבוב מביך שלחולצות ופוטר דהוי .״אני חוש־
$TS1$חושבת$TS1$
בת
 $DN2$שהוא לאהחליף גרביים במשך ימים ולא חפף

הסיבהלתהפוכות

ילדיהם.
של

פרופ׳ג׳יי גיד,

שבועות׳׳

הראשון ברועי

את דעתם.

פורסמולראשונה בש־
$TS1$בשבוע$TS1$

שתוצאותיו

בברלין,
רות
$DN2$ההתבגרות $DN2$שנערך
הדרמטיבגיל ההתבגרות.

שיער

בחורף הוא

הנוער? מה גורםלו? חלק
ההורמונלי,
בשינוי
שמשבשעליהם

שופך

שרק רועי

התבטאבלבושו

איך מסבירים את השינוי הזה שעוברים בני

מחקר

מהנדס מים בכיר.

במשך

ההתבגרות״.

ההתנהגות

״,

חפף

אנה פרויד כינתה אותו״מערבו־
$TS1$״מערבולת$TS1$

אחרים רואים דווקא בהורים את

שנולדו
ילדינו ידאגלנו בזיקנהויטפל בנו .האשליה
מכל
התנפצהלנו בבוםגדול ,כשהיה בן
המתוקה הזו
מתארתע׳.״הילד הטוב של המשפחה התחיל
14
משתף האב,
למרוד בכל מוסכמה ובשיאהעוצמה״,
אחותו ואחיו,

ההתבגרות?

חוקרים

מהמומחים מסבירים זאת

הרגשות .מגיעה לבשלות
מלאה רקבגיל 22

המקסימום מעצמו .גם אחרי

אמרתילבעלי

מה לא
שפוקדת אותנו בין
שניסו לתאר את סערת הנפש
הנעורים״ ,גיל
הילדותלבגרות כינו אותה ״מרד
ה״טיפשעשרה״,

11

כבר עלגיל

נאמר

הקדמית

המתבגרים היהרועי ,כיום סטודנט בן 24
בנגב.

השינוי

בחדר

ובעיקר חוסר האונים.בעלי ואני
מתי

ראשון

לא צועק ,לא

"בשנים

האחרונות יורד

ההתפתחות

המינית .כבר לא

הגיל שבו מתחילה
נדיר
גוש ילדים בני  12ואף צעירים יותר
שמיניותם
יחסי מין מלאים ,אבל נבל
ינולתם הנ שית עדיין מוגבלת״

והאחראי על

תהום

ה״ברקסים״ לא

ההדמיה

בקרב

מפותחים

שמקיימים
חוקרים נוספים

ותחת,

מנסיםלפענח

התעלומההזו,
את

מתוך הבנה שמדובר בעצם בתהליך היוניואפילו
הכרחי .״למה הדבר דומה?
לעציץ ,שחלקמהעלים

