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שטרקמןרותם

פניםשיחת

פריידייבלאק

הואלנו?מסוכן

בכלאורבנגיש,
חוקי.ולחלוטיןפינה
רודףחמשהזההיום

מעטיםואצלאותנו,
ליצוראףעלולהוא

לקניותהתמכרות
סודאיעינבד"

הקוגנטיביהמוחלחקרהמעבדהמנהלת
באוניברסיטתהמוחלחקרגונדהבמרכז

רוח.ומצביהתמכרויותחוקרתבר־אילן.

בגבעתייםמתגוררתלבן,אם,41בת

לאנשיםלמההגיע.פריידייםלאקמודאי,עינםד״ר
קניות?עםטוםכךכל

שםהתגמול,מערכתעלשאחראיאזורישבמוח

הדופמין.מופרש
שזה?

תקשורתמעבירעצבי,מוליךנוירוטרנסמיטר,
במוח.

עצמו.עםמתקשרהמוח
העברתידיעלאועצבית,הולכהידיעלכן.
לדוגמהבמוח,שוניםאזוריםביןכימייםחומרים

ליצוראולהעבירמסוגלהמוחנוירוטרנסמיטורים,
מסוימות.תחושות

נשמה?איןשאנחנו?מהזהכמוהכימיתתקשורת

רגשות?זיכרון?
זיכרונותגםנושאהואכימיקל,רקלאהואהאדם

בפועלאבלמכונה.לאהואחזקים,חווייתייםורשמים
זוכרכשאתהתאים.שלפעילותעלמבוססזיכרוןגם

כימיה.זהנרצח,רביןכשיצחקעשיתומההייתאיפה

נוירונים.הכל

עוזר?המופרשהדופמיןאיפהאז

אבולוציונית,חשיבותלהשישמערכתזאת
עלשנחזורכדילמשל,שלנו.להישרדותשקשורה
אנחנולשרוד,לנושמאפשרתהאכילהשלהפעולה

בא־מגיעוזהאותה,לעשותהנעהלקבלצריכים

מצעות
$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$אנחנולכןהדופמין.זההנאה.שלתגמול

ולהתרבות.לשתותלאכול,ממשיכים
לפעולה.מתמרץזהאיךדוגמה,תני

לר־לבשםאתהלציד:שיוצאאריהשאתהנניח
חשים

$TS1$לרחשים$TS1$
$DN2$לרחשים$DN2$,הניצו־החיהולריחהעליםלתנודותבסביבה

דה

$TS1$הניצודה$TS1$

$DN2$הניצודה$DN2$החושיםכלהאכילה.לשלבלהגיעכדיהכל

שהואלכךמודעהמוחכיהמטרה,לטובתמתחדדים

הטבעי.המצבזהתגמול.יקבל
אנשים?ואצל

בפרסזוכהרויאל,בקלאששמשחקנערלמשל,

עםתיבהשלאייקוןהמסךעללוונפתחכלשהו
בפעםהזכייה.צלילבוקעובמקבילויהלומים,זהב

להפרשתגורמתכברלבדההצלילשמיעתהבאה,
בקוקאיןלמשתמשדומהזהבמוח.אצלודופמין
מס־שתלויותהתמונותוכלכלשהובחדרשנמצא

ביב,
$TS1$,מסביב$TS1$

$DN2$,מסביב$DN2$ל״היי"לזיכרון,מתחברהכלשבחדר,והריח
בסם.כשהשתמשהרגיששהוא

אחר?כמקוםתמונהאותהאתיראההואואם

שאותהכךאז.שלהתחושותשלאזכורלויהיה

בקו־משתמשיםכשאנחנודופמיןשמספקתמערכת
קאין

$TS1$בקוקאין$TS1$
$DN2$בקוקאין$DN2$מש־קניות,עורכיםכשאנחנוגםזהאתעושה

חקים
$TS1$משחקים$TS1$

$DN2$משחקים$DN2$בפייסבוק.גולשיםאובמחשב
םפייפכוק?מה

אינסופית,היאהגלילההחברתיותברשתות
אחרומשהושניהמאיתשלפאוזהתהיהשלאכדי

ואיןקרקעית,איןהמידע.משטףדעתנואתיסיח
כמוזהולעזוב.חושביםרגעלעשותאופציהלי

הדוב־אתורואיםהידיתאתכשמורידיםבקזינו,

דבנים
$TS1$הדובדבנים$TS1$

$DN2$הדובדבנים$DN2$אומראתהואזמגיע.כמעטשזהעדרצים

משהומחפשכשאתהאצליח.הבאהבפעםאולי

התוצאותכיולחשובלעצוריכולאתהבגוגל,

אתכששמיםגםמופרשדופמיןלדפים.מחולקות

שלצלילישופתאוםהפגישהבמהלךבצדהטלפון
מידעשישיודעתאניכיבמוח,ינקרמשהוהודעה.

מחמי־אניאולישקורה,משהובדקתי,שלאחדש

צה

$TS1$מחמיצה$TS1$

$DN2$מחמיצה$DN2$והידיעהמלפספס,פחדישקריטי.ממשמשהו
ממכרת.מידעשיש

FeaFear oof)פוטו MissingOut)?)
שהואורואהמישהועםמתכתבתאניאם

רמזיםאלההטלפון.אתאעזובלאאנימקליד,

גולשתכשאניקורהדבראותואותנו.ששואבים
שהמוצרפיעלאףשמלה.לקנותורוצהבאינטרנט

חודשיםואולישבועותלווייקחהגיע,לאעדיין

העכברעלמקליקהכשאניכבראלי,שיגיעעד
שם.כברמהקנייהוההנאההסיפוקתחושתוקונה,

באותההשתחרר.כברהדופמיןהציפייה,מעצםרק

הש־כברהריההזמנה.אתלבטליכולהאנימידה

גתי

$TS1$השגתי$TS1$

$DN2$השגתי$DN2$כלשהו.תגמול
התמכרות?ככללמהי

לקניות"מכור"אנילהגידנוטיםאנחנוכיום
באמתלאאנחנואבללטלפון",מכור"אניאו

ההתעסקותכשכלהיאאמיתיתהתמכרותמכורים.
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ובמשפחה.בעבודהלתפקדמפסיקיםבזה,רקהיא

לטלפון",מכורלגמרי"אנילי:אומרכשמישהו
הריבטבע,מטיילבחו״ל,אתה"אםלו:אומרתואני

מדב־תגמולמקבלאתהכיהטלפוןאתשוכחאתה

רים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$,שצריךלאדםמכור".לאשאתהסימןאזאחרים
קפיצהלעשותקשהיותרהרבהיהיהסםהזמןכל

כזאת.

התמכרות?בסכנתנמצאיםכולנו
הת־מפתחאחדכללאמורכבת.התשובה

מכרות,
$TS1$,התמכרות$TS1$

$DN2$,התמכרות$DN2$לאופשוטבסמיםשיתנסוכאלהיהיו
במרכיבבגנים,נמצאתהתשובהלמה?יתמכרו.

בפנימענייןנושאוזההנפשי,ובמצבהאישיותי

לדעתיכוליםלאפשוטאנחנולרובאבלעצמו.
עםאנשיםישלא.אוהמתמכרהטיפוסאנחנואם

להתמכרות.נטייה
החיים?באמצעלקרותיכולזה

לכ־התמכרלא45גילשעדשאדםלהיותיכול
לום,

$TS1$,לכלום$TS1$
$DN2$,לכלום$DN2$ההתמכרותויתמכר.נפשיתחוויהפתאוםיעבור

אחד.לכלבפינהאורבת

בקניות?גם
מר־"ריב"רקלהיותיכולפריידייהבלאק

גש,
$TS1$,מרגש$TS1$

$DN2$,מרגש$DN2$יכולזהמהאנשיםלחלקאבלנחמדה.מכירה
לחזקאוהתמכרות,יפתחשבהמשךמשהוליצור
מסוים,מינוןלהםשהיהאנשיםאצלכאלהנטיות

פנימה.אותםולשאוב

כזאת?נטייהלנוישואם
התמב־התנהגויותלפתחשנוכלספקאיןאז

רותיות

$TS1$התמברותיות$TS1$

$DN2$התמברותיות$DN2$משוםהדיגיטלי,ובעידןהצרכנותבעולם

ואנ־חוקי.ולחלוטיןפינהבכלאורבלנו,נגיששזה

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$ברדיו,פרסומיםכיווןמכלתזכורותמקבלים
אישיותבהודעותהחברתיות,ברשתותבטלוויזיה,

מהן.שרכשנומחנויותלטלפון
רדיפה.שלסוג

בעיקרומדבראותנורודףממשפריידייבלאק
ספקשאםכמובדיוקהקניות,אתצורךשכברלמי

ירידהישאםאותקופהשלומלקוחשומעלאהסמים

ולתזכרקשרליצורידאגהואשלוהקניותבמינון
לסם,הכמיההאתמעלההזוהקשריצירתעצםאותו.
אםביןהבאההמנהאתשנצרוךהסיכויגדלוכך

כלשהו.גאדג׳טאולבושפריטקוקאין,זה
מחיר.שלענייןרקלאוזה

לח־בכניסהגםעצוםתורלראותאפשרלא.
נויות

$TS1$לחנויות$TS1$
$DN2$לחנויות$DN2$שרקהאייפוןשלהחדשהדגםאתשמוכרות
לינותןמהבתור?שעותלעמודלמההלילה.יצא
למ־יגידהסמיםשספקכמוזההזה?הדרייבאת
כור

$TS1$למכור$TS1$
$DN2$למכור$DN2$נוסחהפיתחובתחוםמטורפיםהכישהכימאים

מבחי־התיישןהקודםההיימעולם.חווהלאשהוא

נתו.

$TS1$.מבחינתו$TS1$

$DN2$.מבחינתו$DN2$הש־פריידיי:הבלאקסחרוראתלדוגמהקח

עה
$TS1$השעה$TS1$

$DN2$השעה$DN2$מחוץממתיניםאנשיםומאותבבוקר,מוקדמת
שנ־המוצריםעלראשוניםלהסתערכדילחנויות

מצאים

$TS1$שנמצאים$TS1$

$DN2$שנמצאים$DN2$הע־ריצות,דחיפות,מטורף.בסיילכעת
מסות

$TS1$העמסות$TS1$
$DN2$העמסות$DN2$לאהתנהלותזאתהעגלה.עלמוצריםשל

מכיווןשמתאפשרתפרופורציונליתולארציונלית
פעילותואתלרתוםכיצדלמדהצריכהשעולם
לטובתו.התגמולמנגנוןשלהטבעית

לקניותבאינטרנטקניותביןזומבחינההבדליש
בקניון?פיזית

דו־ומזמינות,מפתותיותרבאינטרנטהקניות

רשות

$TS1$דורשות$TS1$

$DN2$דורשות$DN2$אימפולסיביות.יותרהןולכןמאמץ,פחות
המדידהבתאיתוראיןמהבית,לצאתצריךלא

בא־רואהשאנימהעלמסתמכתאניבקופות.או

תר,
$TS1$,באתר$TS1$

$DN2$,באתר$DN2$לאהואהבגד,אתמודדתהייתישאםוייתכן
כלזאת.בכלקונהאניאבלטוב.עלימונחהיה
עללוותרלנולגרוםיכוליםשהיודבריםהםאלה

לפניפאוזהלעשותפעמיים,לחשובאוהרכישה
משהוישפריידייהבלאקכמובימיםשמחליטים.

אתורואיםבחנותפיזיתכשנמצאיםדווקאסוחף

מעמיסים.כולם
לפספס.שאסורהתחושהשוב

משהוזהאםגםפריטים,עודלחטוףוכדאי

בנו־אותו.לקנותאםמתלבטתהייתירגילשבאופן

סף,
$TS1$,בנוסף$TS1$

$DN2$,בנוסף$DN2$זמן.שללחץקיים
אחד?יוםרקזהכי

יודעואתהשעות,לכמהורקשישיביוםרקזה
תחושהלךנותניםלזארה.שהולךהיחידילאשאתה

שישהידיעההנמוכים.המחיריםאתתפספסשאולי

עודשלהחלשהעםמשתלבתכלליתמחיריםירידת
אחדכללבדרךאסטרטגי.תכנוןשלבמוחמערכת

יקר,זהכילקנותלאשעדיףהואלנושישהמעצורים
אבלשלנו.ההוצאותשלבתכנוןכרגענמצאלאאו

שלהזההאזורבמיוחד,נמוכיםשהמחיריםכשידוע
כאילויותר.קוניםאנחנוואזומתערפלנחלשהתכנון
מרפיון.סובלת"לא"לומרשאמורהסףשומרמערכת

שהןאקספרס,עליבסגנוןאונלייןבחנויותגםכך
זולות.מאוד
יום.כלפריידייבלאקזהשם

אנחנוכייותרשםלקנותנוטיםאנחנובדיוק.

אבלשקלים".רקזהקניתי,באמת״לאאומרים:
התגמולועובדת,עובדתשלנוהמערכתמצטבר.זה

התדירותתעלהטוב,סמיםצרכןוכמושם,נמצא

לה־אפשררכישה.ונבצעהעכברעלנקליקשבה
סתכל

$TS1$להסתכל$TS1$
$DN2$להסתכל$DN2$שלכדילריותוהרשתותהאונלייןחנויותעל
כדידילריםשלשיטותמפעילותהןהצריכה.עולם

ולגרוםאותנולמכרדברשלובסופוצריכה,לעודד
שתי־למהמעברהרבההצריכהפעולתעללחזורלנו

בננו.

$TS1$.שתיבננו$TS1$

$DN2$.שתיבננו$DN2$במחיראובחינםסםמנתלתתידאגהדילראם

בפעמיםההיי,אתשנחושכדירקראשוןבשלבמוזל
כשהמחירוגםהדילר,אתנחפשכבראנחנוהבאות

לרכוש.נמשיךאנחנויעלה
באיםיחדכולםוכאן

שישפריידיי,בבלאקשמיוחדדברעודוזה

החנויות.כלביןהדילרים,כלביןפעולהשיתוף

אותנולמשוךכדיהמחיריםאתמורידיםכולם

הזה,ביוםרקמופרזתבצורהנקנהרובנואליהם.
רבותרכישותלבצעשימשיכוכאלהגםיהיואבל

שעשויהמערבולתלתוךוייקלעולו,מעברגם
אםגםלעצורקשהלמכוריםלהתמכרות.להתפתח

לא.להגידקשהרוצים,הם
קונים?לאכשהםדופמיןבמוחםשמופרשכאלהיש

מפנילמשללקנות,לאמטרהחדורמישהואם

גדול,מוצרשללקנייהלחסוךרוצהמאודשהוא
משוםרכש,לאכאשרדופמיןשיופרשייתכן

למט־מתקרבהואמהרכישההימנעותושבעצם
רה

$TS1$למטרה$TS1$
$DN2$למטרה$DN2$מוטיבציהעםלמישהודומהזהיותר.גדולה

להימנעמצליחשהואפעםשבכללרזות,ברורה
יותר.גדוללתגמולמתקרבהואמפתהממאכל

להשתנותועשויטריקי,מאודכאןהמשחקאבל
רגע.בכל
צורךבליפעמיםהרבהקוניםאנחנובגדולאבל

אמיתי.

אמי־לצרכיםלאהןבסיילים,בעיקרהקניות,רוב

תיים.

$TS1$.אמיתיים$TS1$

$DN2$.אמיתיים$DN2$מרגישאתהדריכות,שלתחושהכללי,סחףיש

אותך.מושכותהרגלייםמופרש,הדופמיןאת
נכון.בנויהלאשלנושהמערכתלומראפשראוליאז

אתשהרחבנואנחנואלהאשמה.לאהמערכת

בניאצלמהישרדות.אחריםלצרכיםבההשימוש

האזור20גילבאזוררקכיבעיה,בכללזאתנוער

שיקולעםהחלטותלקבליכולבמוחהקוגנטיבי
דעת.

מחקר?זהעליש
נדעזהאתמוקדם?הכלכשמתחיליםקורהמה
יקרהמהיודעיםלאאנחנוכרגעשנים.כמהבעוד
זהאוליהזמן.כלמיידיתגמולשמחפשהזה,לדור

להיותויכוללהתמכרות,שלנוהנטייהאתישנה
להיותיכולהגםזאתתיקון.יעשההמוחשאיכשהו
אופציה.

חלש.כךכלמושפע,כךכלהאדםועדיין
למ־אותנו.לשאובכדילעשותמהיודעהפרסום

של,
$TS1$,למשל$TS1$

$DN2$,למשל$DN2$מחשב,משחקיעלשמדבריםילדיםרואהאני
התמכרות.שלהסממניםכלאתומדגימים

למשל?
פעםקלףהמשחקמטעםמקבליםשהםלמשל

רוצהשאתהחברתימשחקוזהשעות.לשמונהבחודש

לקלףמחכיםממשהםאזבו,מתקדםשאתהלהראות
ואנחנולהישרדות,שנועדהמערכתהיאהדופמיןהזה.

התמכרות.שללשימושיםאותההופכים

שלך?המחקרמטרתבעצםמהי
שלהפעולהמנגנוןמהוההתמכרות:עלללמוד
מהתמכרותאנשיםלגמולניתןוכיצדההתמכרות

המורכבהמצבשזהלסםחזרהשלמצבולמנוע

שלבים.כמהישבהתמכרותבהתמכרויות.ביותר
שהם?

הדבש:ירחקוראתאניההתחלתילשלב

תחושתגבוה,מאוד־מאודההייבסם.ההתאהבות

שהואחוויותחווהאדםהבןגדולה,מאודהאופוריה

שבוהראשוניםמהרגעיםהזיכרוןפעם.אףחווהלא

עמוקנחקקיםהאלההחוויותאתוחווהלסםנחשףהוא
שלו.בזיכרון
ניבית?
ועושהבמעבדההחולדותעלמסתכלתאנילא.
מקרה,בכללי.מספיקוזהפריידי,בבלאקקניות
שימושלאחרבזיכרון.חזקנצרבתהראשוניתהחוויה

בהתחלה,כמוחזקיהיהלאכברההייבסם,כרוני
הבןבהתחלהיישמר.תמידהזההראשוניהזיכרוןאבל
עםבמסיבות,פעםמדיומשתמשהסםאתחוקראדם
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הצ־בהמשךרציפה.לאהצריכהשבוע,בסופיחברים,

ריכה

$TS1$הצריכה$TS1$

$DN2$הצריכה$DN2$,מתק-והאדםלקבועה,נהפכתשהיאעדתגדל
הצריכהתדירותמבחינתגםמסויםשימושעלבע

המינון.מבחינתוגם
משבר.ישסם,וכשאין
הכ־להיגמל,יחליטשהואאוסםלויהיהלאאם

מיהה

$TS1$הכמיהה$TS1$

$DN2$הכמיהה$DN2$תסמינייופיעוהזהובשלבתגדל,לסםשלו

הפסיכולוגיים־מנטליים,אוהפיזיולוגייםהגמילה
האלההגמילהתסמינימשתמש.הואסםבאיזהתלוי

הכ־התנקותשלמהתקופתולאחרהזמן,עםידעכו

מיהה

$TS1$הכמיהה$TS1$

$DN2$הכמיהה$DN2$,הבאהשלבלגמרי.תיעלםלאהיאכיאםתרד

והבןמוצלחתגמילהישאםגםביותר.הטריקיהוא
מוגןלאעדייןהואארוך,זמןבסםהשתמשלאאדם

לסם.לחזוריכולתמידהואב-%001,
החולדות?עםעשיתםמה

שנקראמודלבתוךלקוקאיןהחולדותאתמיכרנו
Cocaine Self-Administrationניסיוןיששבו, שבו יש

מודליםכמהישהאדם.שלהסםצריכתאתלחקות
ביותרהקרובהמודלוזהבחולדות,התמכרויותשל

אםמחליטיםהםשבואדם,בנישלסמיםלצריכת

מינון.ובאיזהסםלקבלמעונייניםהם
סם?רוצהכשהיאמחליטההחולדהאיך

דוושהדוושות:שתייששבובכלובנמצאתהיא

עללוחצתהיאכאשרלא.והשנייהמתגמלתאחת
זהסם.מקבלתוהיאנורהנדלקתהמתגמלת,הדוושה

וההת־הלמידהאתלחזקכדיגירוייםשנישלצימוד

מכרות

$TS1$וההתמכרות$TS1$

$DN2$וההתמכרות$DN2$.מעוניינתהיאאםלהחליטיכולההיאשלה
שהחולדותלאחרפעמים.וכמהלאאוהסםאתלקבל
הת־התמכרו,כלומרהסם,שלקבועהלצריכההגיעו

חלנו
$TS1$התחלנו$TS1$

$DN2$התחלנו$DN2$תרופה.בעזרתאותןלגמול

בהיי?נמצאותשחולדותיודעיםאיך
התנה־להןישסםמנתמקבלותכשהחולדות

tnu’n/PauloWhitakerצי7ום:

תיו־.

שיתוףישפריידיי"בבלאק
כלביןהדילרים,כלביןפפולה

אתמורידיםכולםהחנויות.
אותנולמשוךכדיהמחירים
בצורהנקנהחלקנואליהם.
אבלהזה,ביוםרקמופרזת
רכישותלבצעימשיכואחרים
מעבר"גםרבות

עצמי,טיפוחיותרמבצעותהןסטריאוטיפית.גות
ממריץ.סםהואקוקאיןכיאקטיביות,יותרוהן

Drugהמקצועיתבעגהשנקראמהמבחינתנו
seeking Behaviorחיפושהמבטאתהתנהגות, התנהגו

זהסם.לקבללרצוןלכמיהה,המדדהואסם,אחר

עללוחצתשהיאהרבהפעמיםבמספרמתבטא
מת־הלאהדוושהעללעומתהמתגמלתהדוושה

גמלת.
$TS1$.מתגמלת$TS1$

$DN2$.מתגמלת$DN2$,התמכרותשלההשפעהאתבדקנובמקביל

ולכןשהתגלה,חדשיחסיתנושאהנוירוגנזה,על
במחקר.עדייןהוא

נוירוגנזה?
האזוריםאחדבמוח.חדשיםנוירוניםשליצירה

זי־עלהאחראיההיפוקמפוס,הואנוירוגנזהיששבו

כרון
$TS1$זיכרון$TS1$

$DN2$זיכרון$DN2$,פגיעהישבנוירוגנזה,ירידהוכשישולמידה
זיכרון.שלמסוימיםבסוגים
הזמן?כלנוירוניםמייצריםאנחנו
ישכיאםספונטני,באופןהחייםאורךלכלכן,

שהתמ־ראינובמחקראצלנוגם.30גילאחריהאטה

כרות

$TS1$שהתמכרות$TS1$

$DN2$שהתמכרות$DN2$לטווחבזיכרוןגםוכךהנוירוניםבייצורפוגעת
ירידהישדיכאוןבזמןגםארוך.לטווחובזיכרוןקצר

מחוד־עלייהרואיםבומטפליםוכאשרבנוירוגנזה,

שת.

$TS1$.מחודשת$TS1$

$DN2$.מחודשת$DN2$אצלומקושרוהכלאחד,בנושאעסוקמכוראדם
לופבמעיןונמצאלאובססיבי,נהפךממשהואלסם.

ממנו.לצאתקשהשמאוד

החדשים?הנוירוניםעוזריםומה

מאפש־הםחדשיםנוירוניםשנוצריםברגע

רים

$TS1$מאפשרים$TS1$

$DN2$מאפשרים$DN2$שהואהאינסופיתהלולאהשבירתאתגם

התנהגות.שלחדשהלמידהומתאפשרתבה,כלוא

במספרלירידהגרמהלקוקאיןשהתמכרותראינו

גמלנושאיתהוהתרופהבמוח,החדשיםהנוירונים
הח־הנוירוניםמספראתנירמלההחולדותאת

דשים.

$TS1$.החדשים$TS1$

$DN2$.החדשים$DN2$במוחחדשיםנוירוניםשלשיצירההבנו

mnOn/Nicky Lohצי7ום:

לאעדייןשהמוצרפיעל"אף
כברשבועות,לווייקחהגיע,

העכברעלמקליקהכשאני

וההנאההסיפוקתחושתוקונה,

מעצםרקשם.כברמהקנייה

השתחרר.כברהדופמיןהציפייה,
אתלבטליכולהאנימידהבאותה

ההזמנה"

התפקודמבחינתתקינהלפעילותעבורנוחשובה
והנפשי.הקוגנטיבי

חולדות?גומליםאיך
לאהןהמתגמלתהדוושהעלבלחיצההפעם,
ללחוץמפסיקותלאולכןמכורותהןסם.מקבלות

הפדל.על
לוקח?זהזמןכמה

החולדותשבמהלכושבוע,לוקחתהסםהכחדת
הסם,אתנותנתלאכברהמתגמלתשהדוושהמבינות

בודדות.לחיצותלכמהירידהויש

רחמים.
מו־סביבהידיעלאםלראותרצינוהבאבשלב

עשרת,
$TS1$,מועשרת$TS1$

$DN2$,מועשרת$DN2$אתלגמולנוכלנוירוגנזה,כמעלהשידועה

החולדות.
מועשרת?סביבהזהמה

להןמספקיםחדשים,משחקיםלהןנותניםאנחנו
אנחנווכךאוכל.מחביאיםחברתיות,אינטראקציות

בהצלחהעזרשזהוראינויותר,סקרניתחיהמייצרים
החולדות.אתלגמול
לאנשים?בחולדותהניסויאתמעביריםואיך

וראינוגמילה,למרכזיהזההניסויאתהעתקנו

למרכזתרופהביןבשילוביותריעילהשהגמילה
במרכזימועשרת.סביבהמעיןשמשמשהגמילה,

לקו־התמכרויותשלשוניםסוגיםהיוהגמילה
קאין,

$TS1$,לקוקאין$TS1$
$DN2$,לקוקאין$DN2$,לקנאביס.לסקס,להימורים,לאופיואידים

אחרתמהתמכרותשונהמאודלאאחתהתמכרות

שהטיפולכךמוחי,מנגנוןאותועליושבותהן
דומה.די

אדם.לבנימועשרתסביבהליצירתדוגמהתני

הביתבסידורלמשלהטבעית,בסביבהשינוי

עייפותבזמןכיחשוב,ענייןהיאשינההמשרד.או
שמנ־התנהגויותלעצוריותרקשהשינהוחוסר

סים

$TS1$שמנסים$TS1$

$DN2$שמנסים$DN2$ומנג־יורדתהתכנוןיכולתמהן,להימנע

נון
$TS1$ומנגנון$TS1$

$DN2$ומנגנון$DN2$לשלבחשובבנוסף,לפעולה.נכנסאוטומטי
אותשבצים,פתרוןכמוקוגנטיבי,מנטליגירוי

חשיבותישמאמרים.וקריאתחשיבהמשחקי

מפג־הצגות,טיולים,חברתיותלאינטראקציות

שים

$TS1$מפגשים$TS1$

$DN2$מפגשים$DN2$שחייה.ריצה,קפה,בבית

להתמכר.אפשרלספורטגם
נו־דבריםעםאיזוןבליספורטרקזהאםאפשר,

ספים.

$TS1$.נוספים$TS1$

$DN2$.נוספים$DN2$תגמולים.כמהלשלבהואהרעיון
קצת.להתמכרליאכפתלאלספורטדווקא

ההת־היכולתמבחינתאחרקצתמקרהזהכאן

חלתית
$TS1$ההתחלתית$TS1$

$DN2$ההתחלתית$DN2$,אנרגיה.יותרלהשקיעצריךכילהתמכר

יותר.גבוההלהיותצריכההמוטיבציה

לחולדות?דומיםאנחנוכמהעד
דילהתמכרותשקשוריםהמוחייםהאזורים

ההת־מנגנוןעלרבותללמודניתןולכןדומים,

מכרות.

$TS1$.ההתמכרות$TS1$

$DN2$.ההתמכרות$DN2$יכו־לאהמוחבחקרהמחקרמשיטותחלק

לות
$TS1$יכולות$TS1$

$DN2$יכולות$DN2$שלבמודליםרקאלאאדם,בבנילהתקיים
לדוגמהלבדוקשיכולהשיטהשאיןמשוםחיות,

מח־גםקיימיםחי.אדםבןשלבמוחנוירוגנזה

קרים
$TS1$מחקרים$TS1$

$DN2$מחקרים$DN2$קניותעלהמתבססיםאדם,בבניספציפיים
יחסיתתחוםזהשכלמשוםאבלמחשב,ומשחקי

ארוכה.דרךעדייןישחדש
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וקניןעופרצילום:

הארץ the marker week
0.67x34.5 31 עט *70931808

29/11/2019 70981808-3

neiviaricer

J&M

גרינלייטינגצילום:

קנאביסלגידנלילדתא1רת
לחכמההחממהאתה1פכת

תאורתעלהאסטרונומיותההוצאותעידןתם
וישראליותמתקדמותלדנורותקנאבים.גידול

איכותיתתאורהולקבלפחותלשלםמאפשרות
ואיכותוהצמחתנובתאתהמשפרתומדויקת,
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