בזמן שלא ישנתם
ציבור גדול ,מפוהק וטרוט עיניים מתקשה
להתמודד עם מטלות היום ,כי העולל פשוט
מסרב לישון בלילה .ייעוץ שינה ,מקצוע חדש
שהפציע בעולמנו ותופס תאוצה ,מבטיח
שאם תנהגו לפי ההנחיות תוכלו לחזור
ולעצום עיניים בחלק הנכון של היממה.
הכינו את הארנקים
| ריקי רט |
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שאנשים זרים שמעולם לא פגשתי התחילו
להמליץ לי על קונסילר טוב ,כשבפעם
השלישית בתוך שבוע איבדתי צרור
מפתחות ,וכששוב עמדתי בקושי בדד־ליין ,הבנתי
שאני חייבת עזרה ראשונה ,ויפה שעה אחת קודם.
הכול התחיל לפני שמונה חודשים ,עת פרצה
לחיינו תינוקת חייכנית ומדהימה ,עם חיסרון בולט
אחד  -היא לא מסוגלת לישון יותר משעתיים וחצי
ברצף .בהתחלה ,מוצפת הורמונים ואושר מהלידה,
זה עוד היה נסבל .מה גם שהייתי בחופשת לידה,
אותם שלושה וחצי חודשים שבהם האמא אמורה
להכיר את התינוק ,לחזור לעצמה נפשית וגזרתית
ולשכוח שאי־פעם הייתה בהריון .אולם משחלפה
החופשה והעבודה התדפקה על הפתח ,עדיין ראיתי
בלילות את מחוגי השעון במיקומים שמעולם לא
הכרתי ,והעייפות התחילה לכרסם בכל פינה.
וכן ,לילדה יש אבא ,וגם הוא קם בלילה ,כך
ששני המבוגרים האחראים אצלנו הפכו לבלתי
מתפקדים .בכל ערב פתחנו את החמ"ל :בקבוקים
עם מים מורתחים עמדו נכונים לקרב ,ג'ל לשיניים
ותרופה נגד גזים נערכו גם הם ,ושורת מוצצים
התפללה ללילה שקט .כבוגרי 'סיירת תאומים'
שכבר חוו כמה לילות לבנים בחייהם ,לא הצלחנו
להבין איפה שגינו ,ובעיקר מה אפשר לעשות כדי
לישון חמש  -נו טוב ,שש שעות ברצף .ובעיקר לא
הצלחנו להבין מי טבע את הביטוי המופרך “לישון
כמו תינוק".
בעבודה היינו בעיקר עייפים ,ומול ילדינו
הגדולים יותר היינו קצרי רוח .חיינו התרבותיים,
שעד ללידה היו דווקא סוערים ,נעלמו ללא שוב.
כשפעם אחת העזנו לצאת לסרט ‘הערת שוליים',

קיבלנו באמצע טלפון נואש מהבייביסיטר .בעלי
חזר הביתה .עד היום הוא לא יודע מי באמת זכה
בפרס ישראל .גם אני לא.
והיו גם העצות .אם לא די ב"אין לך חלב" ,ו"את
לא רואה שקר לה?" ,הצטרפו אליהן גם "תנו לה
להירדם עם מוצץ/בלי מוצץ/עם דייסה/עם שמיכה/
שימו לה שום מעל המיטה!/אל תיקחו אותה על
הידיים/תחבקו אותה" ,והפופולרית ביותר :תנו לה
לבכות שבוע וזה עובר.
נואשים פנינו לעזרה .מתברר שבזמן שחלף
מאז שנולדו ילדינו הגדולים ,החל לפרוח ענף
חדש :ייעוץ שינה .ממדריכות לשינה טובה,
דרך פסיכולוגים המתמחים בבעיות שינה ועד
לפרופסורים באוניברסיטה  -כולם מציעים להורים
הנואשים פתרונות שיבטיחו שינה ארוכה ורצופה.
בחרנו ללכת על מדריכת שינה .בשלב ראשון
התבקשנו למלא שאלון מידע שלא היה מבייש מכון
מיון או סיווג ביטחוני  -מה סדר היום של התינוקת,
מה היא אוכלת ,איפה היא ישנה ,כמה חדרים יש
בבית(!) ומה הציפיות שלנו מהטיפול (לישון ,לישון,
לישון!) .אחר כך הגיע המפגש בביתנו .בכוחותינו
האחרונים ארגנו את הבית ,ניקינו את האבק
מהפאנלים והרתחנו מים לקפה .רגע קודם ,החלטתי
לצאת למסע בעקבות השינה האבודה.

צמיד ההפתעות

“כשתינוקות נולדים ,השינה שלהם מפוזרת
על פני חמש או שש תקופות שינה לאורך היממה",
מסביר פרופ' אבי שדה ,הגורו של הורים ישראלים
טרוטי עיניים (שמטפל ,אגב ,גם במבוגרים ששנתם
נודדת) ,פסיכולוג קליני שמתמחה בתינוקות
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בזמן שלא ישנתם

פרופ' אבי שדה ,פסיכולוג קליני:
“תינוקות שמתרגלים להירדם בסיוע מסיבי של
ההורים ,מפתחים תלות ומתקשים מאוד בשינה.
הם מתעוררים הרבה יותר ,ודורשים סיוע מחדש
כדי להירדם .הילד צריך להתרגל לישון במיטה
שלו בעצמו .זה המפתח לשינה טובה יותר ,וכך
הוא גם ידרוש פחות עזרה כשהוא מתעורר"
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התינוק כשהוא במיטה ועוקב אחר השינה שלו .המכשיר
יוצר גרפים המראים את זמן השינה ,מספר היקיצות,
אחוז השינה השקטה ,כמות השינה הפעילה ועוד.
“לפעמים יש הפתעות .ההורים מדווחים שהילד מתעורר
ארבע פעמיים בשעתיים ,אך באמצעות המכשיר מתברר
שהוא למעשה היה ער במשך כל השעתיים".
מה הטיפול שאתה מציע?
“זה תלוי בממצאים .אם יש אינדיקציה לבעיה
רפואית ,אני מפנה לבירור מתאים .אם אין בעיה
רפואית ,אני בונה להורים תוכנית פעולה עם המלצות
ספציפיות לשינוי טכניקת ההרגעה של התינוק ,כך
שהוא יירדם במיטה בעצמו ,בלי מלחמות".

ארוחת שבת במיטה

שירה קראוטהמר ,האחראית על תחום ייעוץ השינה
במכללת ‘בייבי לינק' ,הגיעה לעיסוק בנושא בעקבות
לילות לבנים שחוותה על בשרה .קראוטהמר ,אחות
מוסמכת ,עבדה במשך עשר שנים במחלקת יילודים,
כשבתפקידה האחרון שימשה אחראית מחלקת תינוקות
ב'מעייני הישועה' .במהלך השנים למדה כמה תחומים
נוספים ובהם אימון אישי ,רפלקסולוגיה ,הנחיית הורים
ועוד .אך אף אחד מכל אלו לא הכשיר אותה להתמודד
עם בכייה של בתה השלישית ,הלל“ .היא בכתה 18
שעות ביממה .חודשים הייתה על הידיים .לא ישנה
ולא נרגעה .השעות הכי קשות היו משבע בערב ועד
ארבע בבוקר .היא בכתה בהיסטריה ,ואני הייתי צריכה
לתפקד למחרת .כאמא הרגשתי כישלון; ההתמחות
שלי זה תינוקות  -ואת הבת שלי אני לא מצליחה
להרדים? הייתי מוכנה להיניק כל הזמן ,לשים אותה
איתי במיטה .עשיתי את כל הטעויות הקלאסיות .מה
שהכי זכור לי מאותה תקופה הם הייאוש והעייפות.
שאיפת חיי הייתה לישון שעתיים ברצף ,כשמישהו
אחר ישמור לי על התינוקת".
קראוטהמר מצאה את עצמה מתרוצצת בין רופאים
בניסיון לגלות מה לא בסדר אצל הילדה .כל הבדיקות
נמצאו תקינות ,ואחד הרופאים הציע לה לבדוק אם
היא סובלת מדיכאון שאחרי לידה“ .זה אפילו העליב
אותי יותר .לאף אחד לא היה פתרון בשבילי .המשפחה
אמרה לי ‘ -זו תינוקת והיא תגדל .מה את עושה מזה
סיפור? תסתדרי'".
אז איך בסופו של דבר היא התחילה לישון?
“בגיל שבעה חודשים היא למדה למצוץ אצבע
ולהרגיע את עצמה".
כשבתה גדלה והעייפות קצת פחתה ,קראוטהמר
יצרה קשר עם יועצות שינה מכל העולם“ .אמרתי
שחייב להיות פתרון אחר ממה שהיה מקובל אז  -לתת
לילד לבכות .לא התחברתי לזה ,מה גם שידעתי שאם
אתן לה לבכות ,היא פשוט לא תפסיק".
באותה תקופה גמלה בלבה ההחלטה שלא לשוב
אל העבודה בבית החולים“ .חיפשתי משהו שיאפשר לי
לעבוד אחד־על־אחד עם משפחות .לא בסרט נע .לבסוף
החלטתי יחד עם אחות שעבדה איתי ,הלינה הרו ,לנסוע
לאנגליה ללמוד את השיטה .השאיפה הייתה ללמוד
ייעוץ שינה ,אפילו שזה נראה הזוי ולא ברור .מחשבות

כמו ‘למה שמישהו בכלל ישלם לי על זה' עלו כל הזמן.
אבל למדנו מכל מי שהיה מוכן ללמד אותנו ,ואחר
כך התחלנו להעביר הרצאות בנושאי שינה .כשהחלה
להתפשט השמועה שחוסר שינה בלילה אינו גזירת
גורל ,התחילו לזרום אלינו הפניות".
קראוטהמר מסבירה שבכל משפחה ולכל ילד יש
בעיות שונות ,ומהדוגמאות שהיא מביאה אפילו הקושי
של הבייבי הפרטית שלי נראה פתאום נופת צופים .אמא
אחת שטופלה על ידי קראוטהמר הייתה מאכילה בכפית
את התינוק שלה ארבע פעמים בלילה תחליף חלב ,אמא
אחרת הייתה מרדימה את תינוקה כשהוא צמוד לפריט
לבוש שלה ,והייתה גם אמא שנכנסה מדי ערב לתוך
מיטת התינוק כדי להרדימו“ .שאלתי אותה אם היא לא
מפחדת לשבור את המיטה ,והיא אמרה שהיא בדקה את
זה במכון התקנים ,והתברר שכל מיטה יכולה לשאת עד
תשעים קילו .הורים נואשים מוכנים לעשות הרבה כדי
שהילד שלהם יישן ,גם דברים הזויים .ותמיד יש מישהו
שמצליח להפתיע אותי".
את מבקרת את המשפחה בביתה ,כדי להתרשם
מסביבת הגידול של התינוק .מה את רואה שם?
“הורים עייפים ,מיואשים ,חלקם מתנצלים על
הצורך בייעוץ ולרוב הם מאוד סקפטיים .רבים מהם
אומרים לי ‘ניסינו הכול ,אין לנו מה להפסיד' ,ויש
שאומרים ‘אני אעשה הכול כדי שזה יצליח'".
מה הטעות הנפוצה ביותר של הורים?
“לתת בקבוק דייסה כדי ‘להאביס' את הילד שהוא
יישן טוב .זה גורם בדיוק את ההפך .זה כמו לתת לילד
ארוחת שבת כבדה :מקשה על השינה ולא מקל .צריך
שתינוק יאכל משהו משביע ,אבל לא להגזים .עוד
טעות נוראה היא לתת לילד לישון במיטת ההורים .יש
גם הורים שהרגילו את ילדם להירדם על ידי קפיצה על
כדור פיזיו .בלי חצי שעה־שעה של קפיצות ,הילד לא
נרדם .זה דבר שעוזר בתקופת הגזים ,אבל מעבר לכך
זה מיותר".
ומהגזים ,במעבר חד לבעיית שינה אחרת  -שיניים.
“יש הורים שאומרים לי שהילד שלהם מתקשה
לישון בגלל שהוא מוציא שיניים ,והתירוץ הזה פופולרי
בערך עד גיל חמש .אבל בקיעת שן לא אמורה להפריע
לשנת הילד מעבר ליומיים־שלושה .זה לא תירוץ לכך
שילד לא ישן טוב במשך חודשים".
הגישה של קראוטהמר לפתרון היא הדרגתית.
"אני מאמינה שתשעים אחוז מבעיות השינה הן
התנהגותיות .תינוקות מסגלים לעצמם התנהגויות
שאחר כך צריך לגמול אותם מהן .אנחנו מלמדים
את הילד התנהגויות חדשות  -למשל ,אם ילד רגיל
להירדם רק כשאבא לידו ,או רק עם בקבוק דייסה,
גומלים אותו מזה בצורה שתתאים לו ולמשפחה שלו.
צריך לדעת שאין פתרון קסם .זו עבודה קשה ,אבל גם
ככה הלילות קשים ,וכשאתם בתהליך ,אז לפחות רואים
שיפור והטבה".

הצורך הפך לתעשייה

אם כבר התחלתם לחלום על ייעוץ קצר שיעניק
לכם שנת לילה ארוכה ,חשוב לדעת שמדובר בשוק
פרוץ ולא זול .מחירי הטיפול מתחילים בכמה מאות
שקלים ויכולים להגיע עד  2,000שקל .כמעט כל
המומחים שאיתם שוחחנו מתחייבים שבשיתוף פעולה
מלא של ההורים ניתן להגיע להצלחה של מאה אחוז.
עם הזמן נולדו גם בתי ספר לייעוץ שינה כמו זה
שמפעילה ‘בייבי לינק' ,או בית הספר ‘לילה טוב בשיטת
גנית פרג' .האם כל אחת יכולה ללמוד קורס קצר
ולקרוא לעצמה יועצת שינה? שירה קראוטהמר מ'בייבי
לינק' מספרת שאצלם עושים סינון ראשוני שכולל
ראיון אישי“ ,ובהחלט מצאנו נשים שזה לא התאים להן.
רצוי שמי שבאה ללמוד את זה ,יהיה לה רקע בתחום.
ההכשרה שלנו לא תספיק למישהי שעובדת בהיי־טק
והחליטה לעשות הסבה .רוב הנשים שמגיעות אלינו
הן בעלות רקע מקצועי רלוונטי  -אחיות ,עובדות

אף פעם לא מוקדם מדי
להתחיל :גם לתינוקות רכים ניתן
להקנות את מיומנות השינה
העצמאית .הרגלי שינה בריאים שרכש
תינוק שזה עתה נולד ,ילוו אותו לאורך
כל ילדותו.
זהו את חלון השינה של
תינוקכם :דרך טובה לעודד שינה
עמוקה היא לזהות מתי התינוק
עייף ורוצה לישון .מרבית התינוקות
יאותתו לנו שהם עייפים על ידי
שפשופי עיניים ואוזניים ,פיהוק ובכי.
כאשר אחד (או יותר) מהסימנים הללו
מופיע ,השכיבו את התינוק מיד לישון.
תינוקות עייפים מדי יתקשו להירדם,
ושנתם תהיה קצרה וקטועה.
הקפידו על טקס שינה
קבוע :שגרה קבועה כבר מגיל אפס
מאפשרת לתינוק ללמוד כי היום
מגיע לסיומו ושנת הלילה מתקרבת.
'טקס שינה' מאפשר לו ,בשלבים
מאוחרים יותר ,להירגע מפעילות
היום ומהחוויות המציפות אותו,
ולהתכונן להירדמות .אמבטיה ארוכה
וחמה ,עיסוי מרגיע ,שיר ערש או
פרידה על הידיים מכל הבובות
והתמונות שעל הקיר ,כמו כל רעיון
אחר בעניין ,הם מצוינים .העקביות
היא החשובה כאן ,ולכן כדאי להתמיד
בטקס קבוע ופרטי משלכם.

תנו לתינוק את כמות השינה
המומלצת לו ביום ,בהתאם לגילו:
שימו לב כמה שעות תינוקכם ישן
במהלך היום ,ודאגו שיישן את סך
השעות המתאים .זכרו :שינה מעודדת
שינה ,ועייפות גוררת עייפות .אם
תינוקכם יישן במהלך היום את מספר
השעות הרצוי ,שנתו במהלך הלילה
תהיה טובה יותר ,וכן להפך.
שמרו על הסביבה :תינוקות
זקוקים לכך שהתנאים סביבם כאשר
הם הולכים לישון בתחילת הלילה,
יישמרו גם אחר כך .תינוק שרגיל
להירדם בידיהם של הוריו או על ידי
נדנוד ,בקבוק וכו' ,יתקשה להירדם
אם הוא מקיץ במהלך הלילה ואינו
מוצא את התנאים הללו .לכן ,הקפידו
להאכילו מחוץ למיטה ,ולהשכיב אותו
במיטתו בתחילת הלילה .תנו לו חפץ
מעבר ,כגון חיתול שיישאר לידו במיטה
במשך כל הלילה .חפץ מעבר הוא גורם
חשוב ,שכן הוא מספק יציבות ונחמה
כאשר ההורה לא נמצא.
הפרידו בין יום ללילה :חשוב
שתבהירו גם לתינוקכם מתי הזמן
לישון ומתי הזמן להיות ער .במשך
היום חשפו אותו כמה שיותר לאור.
בלילה השכיבו אותו במקום חשוך,
והקפידו על כך גם בכל התעוררות שלו.
כמו כן מעטו בגירויים ככל הניתן כאשר
הוא קם בלילה .אל תדברו איתו ואל
תיצרו קשר עין.

שירה קראוטהמר ,יועצת שינה:
"אחת האמהות שפנו אליי נכנסה
מדי ערב לתוך מיטת התינוק שלה כדי
להרדימו .שאלתי אותה אם היא לא מפחדת
לשבור את המיטה ,והיא אמרה שבדקה
את זה במכון התקנים ,והתברר שכל
מיטה יכולה לשאת עד תשעים קילו"
אפילוג

אתם לא באמת מצפים שאספר לכם כמה שעות
ישנתי בלילה האחרון (חמסה־חמסה־שום־בצל) .די אם
אספר שלאחרונה אני מוצאת את עצמי מדי פעם קמה
בשש בבוקר ופותחת בריצה לחדרה של הגברת ,רק כדי
לוודא שהיא חיה ונושמת .הסופר־נני הפרטית שלנו
הגיעה אלינו הביתה והשליטה סדר בהרגלי השינה
הקלוקלים שהנחלנו ליורשת .תחילה נפטרנו מהאכלת
הלילה שבתנו סיגלה לעצמה בעזרתנו .מתברר שגמילה
מתחליף חלב קשה לא פחות מגמילה מאלכוהול או
ממתוקים ,ויש אפילו ‘קריזים' ,אבל בסופו של דבר
המאבק העיקש משתלם.
כל בוקר בתקופה הקשה נפתח במייל ליועצת ובו
פירוט של מאורעות הלילה האחרון .אחר כך לימדנו את
הקטנה להירדם בכוחות עצמה .זה לא היה פשוט ונשמעו
לא מעט בכיות (של כל הצדדים המעורבים) ,אבל לאט־
לאט הלא ייאמן קרה  -פשוט הנחנו אותה במיטה,
אמרנו לילה טוב ונפרדנו לשלום .כל מה שנשאר לנו
עכשיו הוא להשלים שינה של כמה חודשים0 .

קרונות נרדמים

דומיין האתר של הפסיכולוגית ויועצת השינה
יוליה טמיר הוא  - sleep-all-night.co.ilהצעה

לשנת לילה רציפה

מירי נויזץ ,יועצת שינה מוסמכת
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ובילדים ומלמד את התחום באוניברסיטת תל־אביב.
“התהליך ההתפתחותי הכי מדהים בעיניי שעובר על
הילדים הוא שבתוך כמה חודשים ,בדרך כלל עד גיל
חצי שנה ,רוב השינה מתרכזת בלילה והופכת להיות
רציפה ,ושנת היום הולכת ומצטמצמת".
איזה מצב נחשב בעייתי?
“מגיל חצי שנה אנחנו מתחילים להתייחס לקושי
של תינוק לישון ברציפות לאורך הלילה  -אם הוא
מתעורר שלוש פעמים ויותר  -כאל בעיה".
כמה מהילדים לא עומדים ב'תקן'?
“עשרים עד שלושים אחוז מהתינוקות נוטים
לעיכוב ,ויש להם קשיים בהתגבשות השינה .זו הסיבה
העיקרית לתלונות הורים ,וזו אגב גם התלונה הכי
נפוצה שמקבלים רופאי ילדים ,חוץ ממחלות עונתיות".
חשבתי שאני היחידה שמבקרת אצל הרופא בתדירות
של החלפת חיתול.
“לא ,זו תלונה שכיחה מאוד .יש מחקרים שמראים
שהפרעות בשינה של תינוק פוגעות משמעותית ביכולת
התפקוד של ההורים ,כולל תפקוד מקצועי ורגשי,
ומגבירות סיכון לדיכאון .בנוסף לכך ,גם התינוקות
שסובלים מבעיות שינה הם בסיכון גבוה לסבול מבעיות
התנהגותיות ,להיות בעלי אופי קופצני ועוד".
תודה על העידוד .אז מה עושים?
“קודם כול עושים בירור רפואי כדי לשלול
בעיות שיכולות להפריע לשינה ,כמו קוליק ,דלקות
אוזניים ,בעיות במערכת הנשימה ונחירות .עם זאת,
אף שיש סיכוי שהפרעות השינה נגרמות מהבעיות
שהזכרתי ,הדבר השכיח יותר הוא הרגלי שינה לא
טובים של התינוק".
אז כבר בגיל כזה ההורים אשמים?
“יש תינוקות שלא משנה מה ההורים שלהם יעשו;
אפילו יבצעו את כל הטעויות האפשריות  -עדיין הם
יישנו טוב כל הלילה .אבל יש תינוקות שנושא השינה
רגיש אצלם מלכתחילה ,וההורים רק מחריפים את הבעיה".
מהן הטעויות הנפוצות שהורים עושים?
“תינוקות שמתרגלים להירדם בסיוע מסיבי של
ההורים ,מפתחים תלות ומתקשים מאוד בשינה .הם
מתעוררים הרבה יותר ,ודורשים סיוע מחדש של
ההורים .הילד צריך להתרגל לישון במיטה שלו בעצמו.
זה המפתח לשינה טובה יותר ,וכך הוא גם ידרוש פחות
עזרה כשהוא מתעורר .הבעיה היא שההורים נוטים
לעזור לילד  -אם זה בלנדנד אותו ,להאכיל כשלא צריך
וכו' .אמנם יש תקופה שבה חייבים להאכיל ולהיניק,
אבל ככל שמתקדמים בגיל צריך לצמצם את ההאכלה
ולעודד את התינוק לפתח דרך להירגע במיטה שלו".
תהליך הטיפול אצל שדה כולל בירור מקיף של
היסטוריה רפואית והתפתחותית ומפגשים עם ההורים
לפי הצורך .לדבריו ,להיסטוריה המשפחתית חלק גדול
בתפקוד הילד בכלל ובשנת הלילה בפרט .כך למשל
לאם שחוותה נטישה קשה לשחרר את התינוק ,והורים
שגדלו בלינה קיבוצית ירגישו בדרך כלל צורך לשהות
עם הילד באופן רציף.
אחד מכלי הטיפול הייחודיים של שדה הוא
האקטיגרף :מכשיר הדומה לשעון יד ,הנענד על רגלו של

			
יכולת התפקוד המקצועית והרגשית של ההורים נפגעת.
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שאי אפשר לסרב לה .טמיר ,פסיכולוגית ויועצת שינה,
טיפלה לדבריה עד כה בכאלפיים משפחות .גם אצלה
יש למלא שאלון על אודות הרגלי השינה של הילד ,וכן
על הטמפרמנט והאופי שלו .מה שמנחה אותה ,אומרת
טמיר ,הוא סילוק גורמים מפריעים“ .אני מדמה את
השינה בלילה לרכבת ובה קרונות .כל קרון הוא מחזור
שינה ,וכל מחזור שינה מסתיים ביקיצה .תפקיד היקיצה
לוודא שהכול בסדר ,ובאופן רגיל היא נמשכת כמה
שניות ואז אנו חוזרים לישון.
"לכל אחד מאיתנו יש הרגל הירדמות ,שזה בראש
ובראשונה תנוחת הגוף שלנו ,הסביבה שלנו ,המקום
שבו אנו מונחים ,גורמים מסייעים כמו כרית ,בובה או
חיתול בד ,ובגיל מתקדם יותר  -נוכחות מסוימת כמו
בן/בת הזוג .כשאני מזהה שהכול נשאר במקומו ,אז אני
מבסוטית ונרדמת חזרה .יכולות להיות לי כמה יקיצות
בלילה ואני לא ארגיש אותן בכלל ,אבל אם תינוק נרדם
עם מוצץ בפה ,והשינה שלו תלויה בהימצאו שם ,אז
כשהמוצץ נופל לו הוא לא יכול לחזור לישון .לכן כל
אלמנט שמפריע ,אנחנו מורידים אותו".
כלומר ,לדעתך מוצץ מפריע לשינה רצופה.
“אם הילד לא בגיל שהוא מסוגל להחזיר לעצמו את
המוצץ לבד ,והוא מתעורר בכל פעם שהמוצץ נופל ,אני
בהחלט ממליצה לסלק אותו".
זה ,אגב ,גורם מפריע קל .טמיר מספרת על ילדה
בת שנתיים וחצי שלא הצליחה להירדם בלי נוכחותו
של אביה .אם הוא התעכב בעבודה וחזר מאוחר ,הילדה
לא הייתה נרדמת.
מה עושים במקרה כזה?
“תהליך גמילה של הילדה מהאבא ובניית הרגלי
שינה חיוביים".

סוציאליות ,יועצות הנקה .בסופו של דבר לא כל
אחת שלומדת אצלנו גם תעבוד מטעמנו".
אילו נזקים יכול לגרום טיפול לא מקצועי?
“אחד הדברים שאנחנו מלמדים הוא לזהות איפה
עוברים הגבולות שלנו  -מתי אנחנו לא מתערבות
ומתי צריך רופא או פסיכולוג שילווה את התהליך .בלא
מעט מקרים אנחנו מפנות לגורמים מתאימים .הגיע
אליי למשל תינוק שסבל מסוכרת ,ולא היו לי הכלים
לטפל בו .או הורים שהיו בתהליכי גירושין טראומטיים,
והדבר השפיע על הילד .בפגים אנחנו הרבה פעמים
לא יכולות לטפל .אם שמים את הגבולות הנכונים ,אין
סיבה שייגרם נזק מהטיפול".
יוליה טמיר מסויגת יותר ,ומאמינה כי רק פסיכולוגים
יכולים לעסוק בתחום ייעוץ השינה“ .אני לא מכשירה
יועצות ,אלא מקבלת לייעוץ כמה שהידיים שלי מקיפות.
פסיכולוגיה היא קריטית לטיפול .חייבים לדעת ולהבין
את המושגים הבסיסים של רכישת הרגלים .אני מודאגת
מתופעת היועצות־שינה־אינסטנט".
“אנחנו רואים היום גל של יועצות ,ויועצות
שמכשירות יועצות" ,מוסיף פרופ' שדה“ .לפעמים יש
להן רקע טיפולי רלוונטי ,אבל יש גם הרבה שלוקחות
טרמפ ,עוברות השתלמות קצרה ומשווקות את עצמן.
יש יועצות שהן טובות ומקצועיות ,אבל הידע שלהן
עדיין מוגבל .הדוגמה הכי פשוטה היא כאשר יועצת
לא מסוגלות לזהות שהתינוק נמצא בחרדת נטישה .הן
מייעצות שלא להתייחס לבכי שלו ,או להתייחס באופן
מוגבל ,וכך הן מחריפות את הבעיה".
להורים שלנו לא היה ייעוץ שינה והם הסתדרו ,ואילו
היום התחום פורח .איך אתה מסביר זאת?
“המודעות והצורך קיימים כבר הרבה זמן .את
הדוקטורט שלי בנושא עשיתי לפני עשרים שנה.
פרסמתי מודעה קטנה על המחקר ב'ידיעות' ,היא
הובילה למאות פניות .מה שהשתנה זה שאנשים הבינו
שזו תעשייה ושאפשר לעשות ממנה כסף".
“ההורים היום עמוסים מאוד" ,אומרת קראוטהמר.
“חלק מהאמהות שלנו לא עבדו ,ואנחנו עובדות ולקחנו
על עצמנו עוד מטלות ,מבלי שהורדנו אחרות .אנחנו
גם מוצפים בידע מהאינטרנט ,מפורומים ,מחברים.
כולם מייעצים לנו איך להיות הורים טובים .סבתא אחת
אומרת לתת לתינוק לצרוח ,השנייה אומרת 'תרימי
אותו' ,והחברה אומרת משהו אחר .זה גורם לבלבול
גדול ,מקשה על האמהות ,וגם מוביל לקהות חושים".
בסופו של דבר כל התינוקות ישנים .אולי פשוט צריך
לתת לזמן לעשות את שלו?
“יש סיכוי של חמישים אחוז שהילד ילמד לישון
בעצמו  -אבל זה ייקח זמן והרבה מאוד לילות לבנים,
וחבל .יש אנשים שהילד שלהם בן שלוש ,והם עדיין
אומרים ‘בסוף הוא ילמד לישון לבד'".

כללי זהב

				
יד מנחמת כגורם מסייע .רעיון יפה ,אבל לא תודה
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