
:לוהוכלאו םימס תורוה
?םירגבתמ םע רבדל ךיא

הדש-רב דשא יליא ר"ד





 תורגבתהה ליג לש םינייפאמ•
 ונחנא הפיא :םייביטקאוכיספ םירמוח לש הכירצה תוברת•

?םידמוע
סיבאנק ,לוהוכלא :ישומיש עדימ•

)הנאוחירמ(
?יביטקפא חיש והמ•
םיקזנ רועזמ תשיג•



יתוחתפתה בלשכ תורגבתהה ליג
תילאוטקלטניא תוחתפתה                תיזיפ תוחתפתה

תיתרבח תוחתפתה               תישגר תוחתפתה



תישגר תוחתפתה
Separation-Individuation

 :תדרפנ תוהזו תואמצעל תולתמ

 ,הביח לש םיירוה םיעגמל תוחיתפ תוחפ ,םירוההמ תוקחרתה

.תולובג תקידב ,הסירתמ תוגהנתה ,םירבח םע ןמז רתוי

 בל תמושתו הייחנה ,ןוחטיבב ךרוצ ,הברק לש םירתוס םיכרצ

תואמצעו תולדבנ ,תויטרפב ךרוצ ,תוקחרתהב ךרוצ תמועל



תילאוטקלטניא תוחתפתה
 םירגבתמ לש םחומב םיבר םייוניש

 םירוזאב ,)"רופא" רמוח( שומישב םניאש םיגולוריונ םירשקש ךכב אטבתמ ירקיעה יונישה
 .קוזיח םירבוע םירחא םירשק ,תעב וב ."ץוציק" םירבוע ,דוביעו הבישח לע םיעיפשמה

"use it or lose it"ןורקיע סיסב לע רתוי ליעיל ךופהלו חתפתהל חומה לש וכרד וז



 םירגבתמ לש םחומב םיבר םייוניש לש ליג

ילטנורפהרפה סקטרוקה לש וקלח .חומה לש ירוחאה וקלחמ ליחתמ תולעייתהה ךילהת
 .רתוי רחואמ בלשב "ץופיש" רבוע

 .תוטלחה תלבק לע יארחאה חומב קלחה והז

תרגבתמה לש התלוכי לע יארחא אוה

תוגהנתהל תוירשפא תואצות לע בושחלו ןנכתל

 .םיפחדב הטילשו תויעב ןורתפ ,תמיוסמ

 .תמדקומה תורגבל דע םיכשמנ הז קלחב םייוניש



 םינעשנ רעונ ינב ,םירגובמל דוגינב ,חתפתמ ןיידע חומה לש ימדקה וקלחש םושמ
.תויעב ןורתפו תוטלחה תלבק םשלהלדגימא יורקה םחומב רחא קלח לע רקיעב

 תוגהנתהו היסרגא ,םיפחד ,תושגר םע םירשוקמהלדגימאה ידוקפת
.)ןימ :לשמל( תיביטקניטסניא



?םייביטקאוכיספ םירמוח

 עיפשהל דעונש רמוח אוה)psychoactive substance(יביטקאוכיספ רמוח
 תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע יאופר אל וא יאופר ךרוצל
 ,ויביכרמ לעחומה דוקפתב יונישל םורגל תנמ לע
,הסיפתב,העדותב םייוניש םורגל ךכמ האצותכו

תוגהנתהבוא חורה בצמב



םייביטקאוכיספ םירמוח תוירוגטק
ןילטיר ,)הייזרה תופורת :לשמל( םינימטפמא ,)קארק( ןיאקוק :)םיצירממ( םיטנלומיטס

 ,)הניש /המדרה תופורת( םיטרוטיברב :)םיאכדמ(םיטנסרפד
)סקנאז ,םוילאו( םיניפזאידוזנב ,לוהוכלא

םיבאכ יככשמ ,ןודתמ ,ןיאורה ,ןיאדוק ,ןיפרומ ,םויפוא :םיטאיפוא

 הטויפו ןילקסמ ,)היזה תוירטיפ( ןיביסוליספ ,)דיסא( ד.ס.ל :)םייתייזה( םינגוניצולה
 קבא( ןידילקיצנפ ,)MDMA, MDA ,יזאטסקא( ןימטפמא לש םיטנאירו ,)דועו סוטקק(
)PCP ,םיכאלמ

)weed ,טניו'ג( שישח ,הנאוחירמ :סיבאנק



Dopamineןימפוד

 הערל שומיש לש הנבהב בושחה רטימסנרטוריונה ,םויהל ןוכנ
 .תורכממ תויוגהנתהו ,לוהוכלאבו םימסב

 תובוגתו העונת תוסיווב עייסמ,חומב גנועהו לומגה יזכרמב לעופ
 .תוישגר

 )הרטמ תנווכומ תוגהנתה( היצביטומהו הענההיזכרמב ברועמ
.ןורכיזהו הדימלה

האנהל הווש וניא לומג



םייביטקאוכיספ םירמוח תכירצ תוברת





?םייביטקאוכיספ םירמוחב תוסנתהל םירגבתמ עינמ המ
"ףיכ היהיש" :םישוגיר שופיחו ,גנוע ,האנה
 ?שערה לכ המ לע ?שיגרי הז ךיא :תונרקס
?רוסא והשמ השעא םא הרקי המ :תולובג תקידב

תויהל ,םישרהל ,תלבוקמ תוגהנתה ,הצובקל תוכייש
תוצרל ,"םלוכ ומכ"
:ןוגכ םיישגר םיבצמב לפטל

,המוארט ,הדרח ,ןואכיד
זוכירו בשק תוערפה



... תיביטקפא החיש לע םילימ יתש



םיליעי םניא הדחפהו רוסיא



1992-2017 סארג ןושיע תמועל קבט תוירגיס :ימוי ןושיע



2017 ב"י ו 'י ,'ח תותיכ סיבאנק תכירצב תומגמ

Monitoring the Future Study: Trends in Prevalence of Marijuana/ Hashish for 8th 
Graders, 10th Graders, and 12th Graders; 2017 (in percent)*

Drug Time Period 8th Graders 10th Graders 12th Graders

Marijuana/ 
Hashish

Lifetime 13.50 30.70 45.00

Past Year 10.10 25.50 37.10

Past Month 5.50 [15.70] 22.90

Daily 0.80 2.90 5.90



National Survey on Drug Use and Health: Trends in Prevalence 
of Marijuana/ Hashish for Ages 12 or Older, Ages 12 to 17, Ages 
18 to 25, and Ages 26 or Older; 2017 (in percent)*

Drug Time Period Ages 12 or 
Older

Ages 12 to 17 Ages 18 to 25 Ages 26 or 
Older

Marijuana/ 
Hashish

Lifetime 45.20 15.30 52.70 47.50

Past Year 15.00 12.40 34.90 12.20

Past Month 9.60 6.50 22.10 7.90



2017 ב"י ו ,'י ,'ח תותיכ לוהוכלא תכירצב תומגמ

Monitoring the Future Study: Trends in Prevalence of Alcohol for 8th Graders, 
10th Graders, and 12th Graders; 2017 (in percent)*

Drug Time Period 8th Graders 10th Graders 12th Graders

Alcohol Lifetime 23.10 42.20 61.50

Past Year 18.20 37.70 55.70

Past Month 8.00 19.70 33.20



התוש אל ,רעונה בור

National Survey on Drug Use and Health: Trends in Prevalence of Alcohol for Ages 12 
or Older, Ages 12 to 17, Ages 18 to 25, and Ages 26 or Older; 2017 (in percent)*

Drug Time Period Ages 12 or 
Older

Ages 12 to 17 Ages 18 to 25 Ages 26 or 
Older

Alcohol Lifetime 80.90 27.10 81.10 87.10

Past Year 65.70 21.90 74.00 69.50

Past Month 51.70 9.90 56.30 55.80



?היעב םה )םימס(םייביטקאוכיספ םירמוח םאה
....יולת הז
?עודמ   ?הפיא    ?יתמ    ?המ    ?ימ

?המכ   ?דציכ

....בכרומ הז



םיקזנ רועזמ תשיג
 תויוברעתהל סחייתמה בחר חונימ ונה םיקזנ רועזמ•

 תוילילשה תואצותה תא תיחפהל ןתרטמש תונוש
 .תונוש תוישונא תויוגהנתה לש

,תימצע העיצפ ,יתפורת לופיטב תוקבד רסוח :לשמל•
טלרמ ןלא 'פורפלוהוכלאבו םימסב הערל שומיש





לוהוכלא



 .תוקולח לוהוכלא לע תועדה הירוטסיהה רחשמ
 ,תיתרבח היצקארטניא לע לקמכ ספתנ לוהוכלא
....ינטשכ וא החוראל יתוכיא הוולמ



תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע העפשה
 .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא אכדמ-רחא יללכ םידרמ לכ ומכ אוה לוהוכלא•

 וכפה רתאו םרופורולכ ןוגכ םירמוחשכ םידרמכ וב ושמתשה19-ה האמה ףוסב•
 .םיירלופופל

 .קוריפה ךילהת לשב הטילשל ןתינ וניאש ךשוממ העפשה ךשמ :ויתונורסח•
 יוכידל םרוגש ןונימל יידמל בורק המדרהל יביטקפאה ןונימה
 .תוומלו יתמישנ
 .םדה תשירק תא טאמ לוהוכלא ,ףסונב



לוהוכלאב שומישה תונכס

 ךפוה זאניגורדיהיד לוהוכלא םיזנאה ,לוהוכלא לש קוריפה ךילהתב
 רהמ יד קרופמשacetaldehydeדייהידליטצאל לוהוכלאה תא
 .acetic acid תיטצא הצמוחל

 .ןכוסמןלער הווהמ ומצעשכלדייהידליטצא





)'גניב( סומלוב תייתש





םדב לוהוכלאה תמר



 תזרפומ היתש

האקה ,ןופליע•

 תינימ תוגהנתה•

םישק הלימג ינימסת•

תוינפוג תועפשה•

)רבואגנאה( תרומרמח•

תירבוע לוהוכלא תנומסת•



סיבאנק
םייטטניס םידיאוניבאנקו







העפשהו ןונימ :סיבאנק
 :העילבב ג״מ5 וא ןושיעב ג״מ2
הלק הירופוא

 תישוחה הסיפתב םייוניש שי :העילבב ג״מ17 ןושיעב ג״מ7
ןמזה תשוחתבו

לש םיתוויע ,ףוגה יומידב יתוהמ יוניש לע חוויד :העילבב ג״מ25 ו ןושיעב ג״מ15
 .תויצניצולהו תויזולד ,הסיפתב שממ



200920052001
8.88%8.5%8.0%

age 18-40, N=4657. םלושמ לאפר ׳פורפ



רצק חווטל תועפשה
תואיצמה לש תתוועמ הסיפת

רצק חווטל ןורכיזב העיגפ

)הדרח( הקינאפ יפקתה /היונראפ

תנכסמ תוגהנתהל הייטנ

זוכירבו הדימלב םיישק

תילטנמו תיזיפ היצביטומ לש ןדבוא

קוחצ יצרפןורגבו הפב שבוי

                                                                                  תומודא םייניע

 ןמז ןדמואב ישוק

)זי׳צנאמ( רבגומ ןובאית

)העפשהה תחת גוהנל ןכוסמ( לקשמ יווישו היצנידרואוק לע עיפשמ



co-occurrence

Lev-Ran, Le Foll, et al., 2013

 ןואכיד סיבאנק
הדרחו



...ןיבל סיבנקב שומיש ןיב רשק

 הרישנ
םידומילמ

הדובעב תויעב

 תונואת
םיכרד

 תויעב
תויתואירב

 תורכתשה תלוכי
תתחפומ

 םיסחיב תויעב
םיישיאניב

Ref: Lynskey 2000; Lehman 1992; NHTSA 2001; Polen 1993; Degenhardt
2007; Newcomb 1988

 העיגפ
היצביטומב

תולת

 תוערפה
תוישפנ



 םיענמנו םימסב םישמתשמ םניאשרעונה ינב בור יכ וארה העינמה םוחתב םירקחמ
 העפשהה לעב םרוגכםהירוה תא םינייצמ םיילוהוכלא תואקשמ לש תרקובמ אל הייתשמ
 .םתוגהנתה לע רתויב הברה

 ,םהידלי לע רתויב הלודג העפשה תא שי ,ןכ םא םירוהל
!רחא םרוג לכמ רתוי



םהידליל םירוה ןיב תרושקתה קוזיח

 ינב לש תלוכיב יזכרמ ביכרמ הווהמ םהידליל םירוה ןיב תרושקת .םכדלי םע ורבד
 .ןוכיס יבצממ ענמיהל רעונ

 יבגל תולאש ולאש ,םמוי רדסבו םהב וניינעתה ,םכדלי םע תוחישל ןמז ושידקה
  .םהירבח תא ריכהל וסנ ?םירזוח םה יתמ ?םה ןכיה

היעב ררועתתש וכחת לא



החישה ךלהמב ןויצל תודוקנ

üלש טופישה תלוכי .היוגש תוטלחה תלבקל ליבוהל לוכי םירמוחב שומיש 
 תויוגהנתהב ןוכיסה תדימ תא ןוכנ ךירעהל לוכי וניא אוה ןכלו תמגפנ שמתשמה
 תועיגפ ,חוטב אל ןימ ,תינפקות תוגהנתה ,רתיה ןיב תוללוכה תויוגהנתה .תונוש
םיינויזה םיבצמל הסינכ םג ומכתיזיפה תוביציה ןדבוא ,הריהז אל הגיהנ ,תינימ
תוומלו תועיצפל ליבוהל םילוכיה

üתוישפנ תוערפהו תויעבל םורגל לולע םימסב שומיש

üתויטפשמ תויעב ומע רורגל לוכי םימסב שומיש



üתולאש לואשל ןתינ הבשקהה ךלהמב .םתוא דירטמש המלו םכידליל ובישקה 
"?םימסב שמתשהל וא תותשל ךילע וצחל םאה" ןוגכ תונווכמ

üילילש יתצובק ץחללדגנתהל ולכוי ןהב תובוט םיכרד לע בושחל םהל ורזע 

üהקוצמ תעל דוק תלימ ורצ

üםתאש םהל ורמא ,תובושתה תא םיעדוי םכניא םא .תולאש לואשל םתוא ודדוע 
.םינימז עדימ ירגאמב תובושת דחי שפחל ולכות .םיעדוי אל



:םהל ויהישכ לוהוכלאו םימסב שומישמ וענמיי רעונ ינב
üהנתשמ תואיצמ םע דדומתהל םהלש תלוכיב הנומא 

üךרוצה תעשב הכימתו הבהא ,תוניינעתה הניגפמה תבהואו המח החפשמ 

üעוגפל םילולעה ןוכיס יבצממ תוענמיה יבגל םירורב םירסמ םיריבעמה םירוה 
םהב

üוא/ו םימסב זרפומ שומישל םיינלבוס םניאש הליהקו החפשמ םיבורק םירבח 
םיילוהוכלא תואקשמ לש תרקובמ אל הייתשל



!הבשקהה לע הדות

ili.barsade@gmail.com

Cell: 650-942-5339

mailto:ili.barsade@gmail.com




. תרקובמ אל הייתש םיתוש וא םימסב םישמתשמ אל רעונה ינב בור•

תואנה וא דוקיר ,טרופס ןוגכ ה/רענל שיש תובושחה תורטמ םישגהל תלוכיב עגופ שומישה�•

. תורחא•

. דליה לש םיידומילה ויגשיהבו זוכירה תלוכיב עגופ שומישה�•

םהייחב םייתועמשמ םישנא םעו םתוא םיבבוסה םע ה/רענה לש םיסחיב עגופ שומישה�•

. הקוצמ וא ישוק לש ןמזב הכימת תשר תווהל םילוכיה•

. ןואכיד תשוחתל םורגלו קותינו דודיב לש לגעמ תריציל ליבוהל לוכי שומישה�•

שמתשמה לש טופישה תלוכי .היוגש תוטלחה תלבקל ליבוהל לוכי שומישה�•



םמע ףתושמב והשמ ושע וא וחחוש .שדחמ םוי לכב םכידלי לש םהייחב םיברועמ ויהו וניינעתה•

וניינעתתש לככ .םהל םיבושח וא םתוא םיניינעמה םירבד תושעל ולדתשה .םויב העש עבר תוחפל•

תדימ ומכ םירבדב םג םיניינעתמ םתאש רתוי יעבט םהל האריי ךכ ,רתוי םהילע ועדתו רתוי םהב•

םכדלי תא ודדוע .ןוכיס יבצממ ענמיהל דציכ םתוא םיכירדמ וא ,םירכממ םירמוחב םהלש שומישה•

םיקסועה רעונ ינבש יוכיסה .םייתליהקו םייתרבח םיעוריאו םיגוח ,טרופס ,םיביבחתב קוסעל•
 .דרוי םומעש ךותמ לוהוכלאו םימסב ושמתשי תויתרבח תויוליעפב•

 םיקינעמ םתאש ןוחטיבלו הנגהל ,הגאדל םיקוקז םהש ורכז ,םכיתולאשמ םיזגרתמ םכידלישכ םג•
.םהל



 תוריבסה .רעונ ינב ברקב לוהוכלאו םימסב שומישל תפסונ הביס הניה הכומנ תימצע הכרעה•
רענש

 תימצע הכרעה םע םישנא .ולש תימצעה הכרעהה הלועש לככ תדרוי לוהוכלאו םימסב שמתשי•
ההובג

בורל םילבוס ,םימסב שומיש וא הייתש תויעב םע םישנא םירקחמ יפל .םמצע יבגל בוט םישיגרמ•

.הכומנ תימצע הכרעהמ•



:םכידלי לש תימצעה הכרעהה תא רפשל ולכות ןהב םיכרד רפסמ ןלהל•

� .ץמאמה םצע לע אלא תוחלצה לע קר אל תובר םתוא וחבש•

� .םימישי םידעיו תורטמ םמצעל ביצהל םתוא ודמל•

� .םיעובק תוירחא ימוחת םהילע וליטה•

� המכ םהל ורמאתו תוקישנו םיקוביח םהילע ופיערתש ךכב םתוא םיבהוא םתאש םהל וארה•

.םתוא םיבהואו םיכירעמש עומשל דימת םינכומ ויהי םכידלי .םתוא םיבהוא םתא•



לש םתעד דואמ הבושח רעונ ינבל .יתצובק ץחל איה לוהוכלאו םימסב שומישל תוצופנה תוביסה תחא•

שדוחמ קוזיחל םיכוז םה ןכ ומכ .םהיתוריחב תא רשאתש םליג ינב תצובקל םיקוקז םהו םהירבח•

.םהירבח תויפיצ יפ לע תרושקתה יעצמאמ•

?םתוא ןכסל םייושעה םיבצמל "אל" דיגהל םיעדוי םכידלי םאה•

ונמס .ילילש יתצובק ץחלב דומעל םיעדויה םידליל תופתושמה תונוכתה תא הארמ האבה המישרה•

תא ריבגהל ולכות ךכ .בויחב ןמסל םישקתמ םתא םתוא םידגיהה לע םמע ורבדו םכידליל םיאתמ המ•

.ילילש יתצובק ץחלל דגנתהל ועדי םהש יוכיסה•



אל / ןכ ימצע ןוחטב לעב•

אל / ןכ ס"היב תועש ירחא תיבב דבל אצמנ אל בורל•

אל / ןכ ס"היב תא בהוא•

אל / ןכ תולטמ ול םינתונו וילע םיכמוסש האג•

אל / ןכ תויכוניח תויוליעפמ הנהנ•

אל / ןכ ומצע רובע טילחהל עדוי•

אל / ןכ לוהוכלאו םימסב שומישבש תונכסל עדומ•

אל / ןכ לוהוכלאו םימסב םישמתשמ םניא וירבח•

� .היעב ררועתתש וכחת לא ,םכדלי םע תוחישל ןמז ושידקה•

םע דדומתהל תלוכיה תא םיריבגמ ,םכידלי לש תיבויח תימצע הכרעהו ימצע ןוחטב תשוחת•

ילילש יתצובק ץחל יבצמ•

אל / ןכ םכמע םיבוט םיסחי ול שי•

אל / ןכ וילע ךומסל םילוכיו ןומא וב םינתונ םתא•



אמגודה םתא !םכמ םידמול םכידליש ורכז ,םכל םיבישקמ םניא םכדליש םיבשוח םתא םא םג•

םכלש תולועפה תועצמאבש ושוריפ הבוט תישיא אמגוד ןתמ .םהל שיש רתויב הבושחה תישיאה•

.תוגהנתהל הנוכנה ךרדה תא םהל םיארמ םתא•



:ושע•

 םיבצמ םע תודדומתהב תוינפקות תויוגהנתה וא םימסב שומיש ןוגכ תוינסרה תויוגהנתהמ וענמיה•
.ההובג המצוע ילעב םיישגר

� .לוהוכלאו םימסב שומישמ תוענמיהבש םייתואירבה םיחוורה תא ושיגדה•

� הבוט תישיא אמגוד ןתמ י"ע םתוא ןכסל םילולעש םיבצממ ענמיהל םכידלי תא ודמל•

.ךרוצה תעשב םכדליל ברס תלוכיו•



:ושעת לא•

� תיבב לבא ,תיבל ץוחמ השוע התא המ יל תפכא אל" ןוגכ םילופכ םירסמ םכידליל ורדשת לא•

."םימסב םיסנתמ וא םיתוש אל הזה•

� ןגראל וא תוליגרנ ןשעל ,תיבב םייקוח אל םימסב שמתשהל םכידליל ושרת לא•

.םכתיבב לוהוכלא תוביסמ•

� ושקבת לא ,םירחא םימס וא לוהוכלאב םישוע םתאש שומישב םכלש םידליה תא וברעת לא•

.הירגיס םכל קילדהל וא הריב םכל איבהל םהמ•



 םירסואה םייתחפשמ םיקוח עובקל ידכ תפכא קיפסמ םכל היהיש בושח .רורב רסמ וריבעה•
שומיש

םישנועה ויהי המ םכידליל וריבסה .םיילוהוכלא תואקשמ תייתש יבגל םיליבגמ םיקוח ןכו םימסב•

 תיישעמ ענמיהל וסנ .םתוא ףוכאל םינכומ ןכא םתאש ואדוו םיקוחה תא רפיש ימל םייופצה•
.תושעל םכידליל םישרמ אל םתא םתוא םירבדה



� וא ךייש שיגרהל היואר ךרד אל וז םימסב שמתשהל וא םיילוהוכלא תואקשמ תותשלש ונייצ•

.םירבחה ינייעב לבוקמ•

� אלו תעד לוקיש תלעפה ךות תוטלחה לבקל תלוכיה יפ לע תדדמנ תורגבש הדבועל וסחייתה•

.םירתוימ םינוכיס לוטיל תלוכיה יפ לע•

� םלוכ יכ ארונ אל הז" :הרימאה םע תוהדזהמ וענמיהו םהייח לע תוירחא תחקל םהמ ופצ•

."הז תא םישוע•



,אוה םירוענה ליגב ישוקה•

םהמ םיבר .םהירוה דצמ תרוקיבו הרקב ,חוקיפ לש ןממס וא יוטיב לכ ריסהל םיצור רעונ ינב ,בורלש•

חוכשל רוסא ,תאז םע .תירוה הרקב וא חוקיפ אלל םמצע לע רומשל םילגוסמש ימכ םמצע םיספות•

תעפשהו תויוגהנתה לש תועמשמה תנבה רסוח ,ןויסינ רסוח ,םישוגירב ךרוצ םיללוכה ליגה ינייפאמש•

ןוכיס יבצמל ףשחיהל רעונ ינב לש בר רפסמ םיליבומ ולא לכ– תרושקתה יעצמאו םיוושה תצובק•

.םתוא םיבבוסבו םהב עוגפל םילולעה•

םתומלש לע רומשל תנמ לע םיירוה חוקיפו הרקבל םיקוקז םה רעונה ינב לש םנוצר רסוח תורמל•

ההובג תוריבס שי םהב םיעוריאב תירוה הרקב ליעפהל םכתוירחא וז םירוהכ .תינפוגהו תישפנה•

.לוהוכלאו םימסב שומישל•



תולאשה תא םתוא ולאשת ,םכתיב הביסמ םינגראמ וא הביסמ וא יוליבל םיאצוי•

:תואבה•

� ?אצוי התא ןאל•

� ?אצוי התא ימ םע•

� ?ןימזהל ןווכתמ אוה ימ תא ,תיבב הביסמה םא•

� .וינפב תאז ונייצ תולבל אצוי אוה םתיא םירבחהמ םיגאדומ םתאו הרקמב•

� ?ילוהוכלא הקשמ תותשל ןווכתמ אוה םא וררב•

� ?ברסל ןווכתמ אוה דציכו םימס ול ועיציו הרקמב תושעל ןווכתמ אוה המ וקדב•

� ?רוזחל ןווכתמ אוה דציכו הרזחה תעשב וניינעתה•

� ?ילוהוכלא הקשמ התשי גהנהו הדימב השעי אוה המ וררב•

� .םיילוהוכלא תואקשמ תותשל ןווכתמ וניא אוהש ואדוו ,בכר םע יוליבל אצוי אוהו הדימב•

� .הרזעל קקדזיו הדימב הלילבו םויב העש לכב רשקתהל ותוא ודדוע•

תרחמה םויב םכדליב וניינעתה•



.תוירחאב לעפ אוהו הדימב םכדלי תא וקזח•



Adolescence is a time of significant growth and 
development inside the teenage brain.

• The main change is that unused connections in the thinking and processing part of your child’s brain (called the grey 
matter) are ‘pruned’ away. At the same time, other connections are strengthened. This is the brain’s way of becoming 
more efficient, based on the ‘use it or lose it’ principle.

• This pruning process begins in the back of the brain. The front part of the brain, the prefrontal cortex, is remodelled last. The 
prefrontal cortex is the decision-making part of the brain, responsible for your child’s ability to plan and think about the 
consequences of actions, solve problems and control impulses. Changes in this part continue into early adulthood.

• Because the prefrontal cortex is still developing, teenagers might rely on a part of the brain called the amygdala to make 
decisions and solve problems more than adults do. The amygdala is associated with emotions, impulses, aggression and 
instinctive behaviour.



 לש תרקובמ אל הייתש ותשיו םימסב ושמתשי רעונ ינבש יוכיסה
: רשאכ לדג םיילוהוכלא תואקשמ

.שומיש יבגל תויבויח תודמע ילעב וא םימסב םישמתשמ םירוהה•

. החפשמב םייוקל תרושקתו םיסחי םימייק•

. םיילוהוכלא תואקשמ םיתוש וא םימסב םישמתשמה םירבח שי ה/רענל•

ןואכיד םיווח ה/רענה•

. תופסונתוינוכיס תויוגהנתהב םיגהונ ה/רענה•

.םינודעומ וא םיבאפב םילבמ ה/רענה•


