
 סערת גיל ההתבגרות

 ?מיתוס או אמת מדעית 
 

 

זלצמןגיל ' פרופ  
 מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה

 ומנהל מחלקת יום לנוער

 א"והפקולטה לרפואה אוניברסיטת ת

 ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות"יו
 

 16.2.17 רוזנבויםמאת אורית " תפקיד חייך"השקת הספר 

 

http://www.bbc.co.uk/health/images/300/boy_sad2.jpg


 תקופת ההתבגרות

תקופה של שינויים התפתחותיים  

המתרחשים אצל הילד על ציר 

 הפסיכולוגי והחברתי, הביולוגי



 

 

 

 :התפתחות גופנית

 היפופיזה

 הפרשת הורמוני מין

 אשכים/שחלות

 טסטוסטרון/פרוגסטרון

 סימני מין מישניים

 אוננות -דחף מיני מוגבר



 

 :התפתחות קוגניטיבית

 חשיבה מופשטת

 שאלות פילוסופיות קיומיות

  finalityהבנת סופיות החיים 

 המארגן הרביעי



 :חברתית-התפתחות פסיכו

 זהות לעומת טשטוש הזהות

peers 



 גיל סיכון-גיל ההתבגרות

עיסוק בשאלות זהות 

תפקיד החברים מרכזי 

להפרדמרד כדי , הקטנת ערך ההורים 

סמים -דחף להתנסות 

עיסוק יתר בצורה חיצונית ופגיעות יתר 

אהבות ראשונות 

דכאונות, מצבי רוח משתנים 

עידוד לנפרדות=תאוריה אבולוציונית 

http://www.fetcs.org/PPFC/Images/vpipomb3[1].jpg


 תאוריות פסיכולוגיות-גיל ההתבגרות

 

“בין האיד לאגו –” אגו תחת מצור 

 

 אנה פרויד



8 

Margaret Mahler  

Separation Individuation 
(0-3y) 

From cradle to Grave…. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.vernix.org/marcel/images/people/margaret-mahler.jpg&imgrefurl=http://www.vernix.org/marcel/people/&h=125&w=100&sz=4&hl=en&start=2&sig2=Bb1t5khXRF12NjiK_D7hhQ&um=1&tbnid=99moCVO8QGJNDM:&tbnh=90&tbnw=72&ei=0Rw_R-bGCoS4wgGJlNXRCA&prev=/images?q%3DMargaret%2BMahler%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DG


 תאוריות פסיכולוגיות-גיל ההתבגרות

 

“משבר גיל ההתבגרות ”Adolescence Turmoil  

 (פיטר בלוס)

Second separation individuation 

 

 פיטר בלוס



 תאוריות פסיכולוגיות-גיל ההתבגרות

 

  לא חובה שיהיה משבר 

שלוש קבוצות של מתבגרים 

תפקיד ההורים 

בנים בלבד 

 דניאל עופר



 נורמלי"מהו מתבגר"? 

מתי הנורמלי הופך לפתולוגי? 

 מחלות הנפש  מדוע רוב

וההפרעות הקשות יותר  

 ?ההתבגרותבגיל " פורצות"

 שאלות מרכזיות בחקר ההתבגרות



Are brains of adolescents 

and adults different? 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1570/PreviewComp/SuperStock_1570R-35033.jpg&imgrefurl=http://www.superstock.com/stock-photos-images/1570R-35033&usg=__4O06sMxc12saXPz9sWhncSyaABI=&h=228&w=350&sz=37&hl=en&start=14&tbnid=U_sQ34Xzh4JAVM:&tbnh=78&tbnw=120&prev=/images?q%3Dadolescent%2Bmale%2Bsad%26gbv%3D2%26hl%3Den


Are brains of children and adolescents different? 

Gray Matter  

Brain Development in Healthy Children & Adolescents   
Longitudinal and Cross-Sectional Data  

(243 Scans from 145 Subjects) 

Frontal Gray Matter 
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From Jay Giedd, NIMH with permission 



Pruning 
The process of removing certain above-ground 

elements from a plant; in landscaping this process 

 usually involves removal of diseased, non-

productive, or otherwise unwanted portions from 

a plant 

http://en.wikipedia.org/wiki/Landscaping
http://en.wikipedia.org/wiki/Disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/20/Prunedbushcloseup.jpg


sMRI 

WM  

GM ∩ 

fMRI 

Diffuse  focal 

“frontalization” 

 integration 

EEG 

Delta sleep  

Cyclic power   

Postmortem 

Overproduction/ 

Selective elimination 

Synapses 

Neurotransmitters 

PET 

 glucose utilization 

 

Adolescent Brain Changes in Healthy and 

Schizophrenia Subjects 

Giedd et al., 2008 



Teens and Adults process 

emotions differently 
 Adults and teen subjects 

have been shown to process 

emotions differently, they use 

different areas of their brain 

to recognize feelings 

 

 Many teen subjects failed to 

interpret the emotion in faces 

like this one as fear. 

 Timing of 

environmental 

exposure is 

critical…. From Jay Giedd, NIMH with permission 



Amygdala response to fearful faces as a function 

of age. 

Casey et al., Dev Psychobiol 52: 225–235, 2010. 

Hare et al., Biological Psychiatry 63:927-934, 2008. 



later development 

of prefrontal regions relative to subcortical 

regions involved in emotional processes. 

Casey et al., Dev Psychobiol 52: 225–235, 2010. 

 אמיגדלה=סבקורטיקלי

 מעצורים=פרהפרונטלי



 ?תפקיד ההורים

גומי של צמיגים"גבולות מ" 

 אינה על סידור החדר האמיתיתהמלחמה 

 (צידה לדרך)"ערוצי תקשורת פתוחים" 

מערכת היחסים ניתנת לתיקון 

 (ה"חסמב)המתבגר חייב להוכיח את בגרותו 

 (בחירה)לשתף להתייעץ ולכבד החלטתם 

 (והוליזם מטרתיות)יצירת משמעות ומטרה 

 


