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בריאות

האם אנחנו באמת זקוקים לשבע שעות שינה?
מחקר בחן שבטי ציידים־לקטים ומצא שהם ישנים בדומה לאמריקאים או פחות .אז כיצד זה שהם לא סובלים כמוהם מנדודי שינה וממחלות? יכול להיות שהסוד לשינה טובה טמון בכלל בטמפרטורה הנכונה
אנהד אוקונור
ניו יורק טיימס
רשויות הבריאות מזהירות
כבר שנים ממגפה של מחסור
חמור בשינה .לפיהן ,הגורמים
המרכזיים לכך הם טלפונים חכ־
מים ,טלוויזיה ,מחשבים ומסכים
והקצב התזזיתי של החיים המו־
דרניים שמשבשים את דפוסי
השינה הנורמליים .מחקר חדש,
שפורסם בתחילת החודש בכתב
העת  ,Current Biologyמער־
ער על תפישת המחסור בשי ־
נה וקובע שהאמריקאים ישנים
מספר שעות שינה ממוצע הדו־
מה לזה של שלושה שבטים של
ציידים־לקטים שאין להם חשמל
ואורח החיים שלהם לא השתנה
כמעט במשך אלפי שנים .יתרה
מזו ,חברות הציידים־לקטים שנ־
כללו במחקר החדש ,שבטי האד־
זה וסאן באפריקה ובני טסימא־
נה בדרום אמריקה ,נוטים לישון
אפילו פחות מאמריקאים רבים.
על פי הערכות ,האמרי ־
קאים ישנים היום שעתיים או
שלוש פחות משישנו לפני המה־
פכה התעשייתית .ממצאי המ־
חקר מעוררים הדים משום שר־
שויות הבריאות טוענות כבר זמן
רב ששבע שעות שינה על בסיס
קבוע הן מספר המינימום החיוני
לבריאות ,וששינה בלתי מספקת
היא תופעה רווחת באמריקה .מח־
קרים רבים טוענים שהיעדר שי־
נה — בלי קשר למרכיבים אח־
רים דוגמת פעילות פיזית — קשור
להשמנת יתר ולמחלות כרוניות.
ואולם ,הציידים־לקטים שנכללו
במחקר נמצאו בריאים ובכושר
טוב אף שהם ישנים מספר שעות

הקרוב לסף השינה הנמוך בחב־
רות המתועשות :בלילה אופייני
הם ישנים  5.7-7.1שעות שינה.
בארה"ב רוב המבוגרים ישנים
שבע שעות או יותר בלילה ,אבל
חלק משמעותי מהאוכלוסייה ישן
פחות מכך .בנוסף ,מחקרים קוד־
מים הצביעו על כך ששריפת הק־
לוריות היומית שלהם דומה לזו
של רוב האמריקאים — נתון המ־
למד שפעילות פיזית אינה הסי־
בה למצב בריאותם הטוב יחסית.
התפישה השלטת ברפואת
השינה היא שבני אדם פיתחו הר־
גל ללכת לישון עם שקיעת הש־

להמשיך לטעון שהחברה במערב
סובלת ממחסור חמור בשינה אם
השבטים הללו ,החיים בלי הסחות
הדעת המודרניות ובקצב פחות
מלחיץ ,ישנים פחות או בדומה
לאזרח ממוצע בצפון אמריקה".
המרכז לבקרת מחלות ומניע־
תן ) (CDCקובע באתר האינטר־
נט שלו שמחסור בשינה הוא בעיה
בריאותית באמריקה" ,ונובע ככל
הנראה ממגוון מרכיבים ובהם גי־
שה מתמדת לטכנולוגיה ולוחות
זמנים בעבודה" .עוד מציין הCDC-
כי מבוגרים זקוקים לשבע-שמונה
שעות שינה ביממה ,אבל שליש

המסקנה כעת היא שאיכות השינה
חשובה הרבה יותר מההמלצה
הבריאותית לישון מינימום שבע שעות
מש ,ועם הזמן החלו להישאר ערים
הרבה אחריה בשל ההצפה באור
מלאכותי ,אומר ד"ר ג'רום סיגל,
המחבר הראשי של המחקר ומרצה
לפסיכיאטריה באוניברסיטת קלי־
פורניה בלוס אנג'לס .אנשי חברות
הציידים־לקטים שהוא ועמיתיו
חקרו ,הישנים תחת כיפת השמים
או בבקתות רעועות ,לא שוכבים
לישון עם רדת השמש .לרוב הם
הולכים לישון כשלוש שעות אח־
רי השקיעה ,ואינם חשופים לאור
מלאכותי ,למעט הבהובי מדורה
שנועדו להבריח בעלי חיים ולספק
מעט חום בחורף .וברוב הימים הם
מתעוררים לפני הזריחה" .לדעתי
המחקר הזה ישנה את תחום השי־
נה" ,אומר פרופ' ג'ון פיבר ,מומ־
חה לשינה מאוניברסיטת טורונ־
טו ,שלא השתתף במחקר החדש.
"קשה לראות איך אנחנו יכולים

מהאמריקאים ישנים פחות מכך.
שני גופים מובילים בתחום השינה
— האקדמיה האמריקאית לרפואת
שינה ) (AASMוהאגודה לחקר
השינה בארה"ב ) — (SRSפרסמו
ביוני המלצות הקוראות למבוגרים
לישון שבע שעות או יותר באופן
קבוע .הם גם המליצו למי שחושש
שאינו ישן מספיק לפנות למומ־
חים" .מספר הנמוך משבע שעות
שינה בלילה דרך קבע נקשר לה־
שלכות שליליות על הבריאות,
כגון עלייה במשקל ,משקל יתר,
סוכרת ,לחץ דם גבוה ,מחלות לב
ושבץ ,דיכאון וסיכון מוגבר למ־
וות" ,נכתב בהמלצות .ד"ר נתניאל
ווטסון ,נשיא  ,AASMאומר שה־
מלצות אלה מבוססות על סקירת
 5,000מחקרים שהתמקדו בקשר
שבין שינה ומחלות .אך לדבריו,
מרבית המחקרים מבוססים על

דיווחים מפי הנשאלים ,ואלו נו־
טים להפריז בתשובותיהם משום
שהם לרוב מתייחסים לזמן שבו
שהו במיטה ,ולא לזמן שישנו בפו־
על ,שהוא לרוב קצר יותר.
ווטסון מציין שמהמחקר עו־
לה שבחברות של ציידים־לקטים
פרק השינה ,כלומר הזמן שבו
הם נמצאים במיטה ,הוא למעשה
של כשבע עד שמונה וחצי שעות,
ותואם את המלצות ארגונו .לד־
בריו ,השאלה כמה שינה דרושה
לבני אדם היא שאלה עדינה" .הת־
שובה האמתית היא :מספר שעות
השינה שמאפשר לאדם לקום בת־
חושת רעננות וערות" .סיגל הוסיף
שמדאיגה אותו הצמדת מספר
לשעות שינה נדרשות ,שכן היא
עלולה לדחוף את מי שישן פחות
מזה להשתמש בכדורי שינה ,שיש
להם תופעות לוואי קשות .כחמי־
שה אחוזים מהאמריקאים בולעים
כדורי שינה — שיעור שהוכפל
בשני העשורים האחרונים .פרופ'
)אמריטוס( ג'ים הורן ,מנהל מר־
כז חקר השינה באוניברסיטת לא־
פבורו באנגליה ,תיאר את המח־
קר החדש כ"מצוין ובעיתוי הנכון".
הוא אומר שהמסקנה שעולה ממנו
היא שאיכות השינה חשובה הרבה
יותר מכמות השינה" .בעולם המע־
רבי רווחת ההנחה שאנחנו זקוקים
ליותר שעות שינה ,ושאם נישן
פחות משבע שעות ,נסבול מהש־
מנת יתר ,מסוכרת וממחלות לב",
הסביר" .אבל ממוצע שעות השי־
נה של הציידים־לקטים האלה היה
הרבה מתחת למה שנחשב אצל־
נו לשינה הולמת ,ובכל זאת הם
בריאים מאוד .הם לא סובלים מנ־
דודי שינה ומשום מחלה כרונית".
בקרב חוקרי השינה רווחת

בני שבט סאן בנמיביה" .המחקר הזה ישנה את תחום השינה",
אומר פרופ' ג'ון פיבר ,מומחה לשינה צילום :רויטרס

הדעה ששנתם של בני אדם כיום
שונה משנתם לפני  150שנה.
רבים טוענים שהמצאת נורת הח־
שמל בסוף המאה ה־ 19וכל הס־
ביבות המוארות באור מלאכותי
שבאו בעקבותיה שינו דרמטית
את תבניות השינה שלנו .חשיפה
לאור מלאכותי בלילה ,אם בשל
נורות חשמל או בשל צגי מחשב,

משבשת את השעון הביולוגי של
נו ,מעכבת את השינה ומצמצמת
אותה ,טוענים מומחים .ואולם,
סיגל מספר שתמיד היו לו הש־
גות על ההנחה כי הטכנולוגיה היא
זאת שפוגעת באיכות השינה של
האדם המודרני .זאת משום שרוב
המחקרים בתחום הם קטנים ונע־
שו בסביבת מעבדה מבוקרת .לכן

הילד שולח תמונות עירום באייפון? מה קורה לנפשו על פי פרויד
העולם הדיגיטלי מסייע לילדים ובני נוער להוריד את סף הבושה ביתר
קלות .במיוחד אפליקציית סנאפצ'ט ,שהתמונות הנשלחות בה משמידות
את עצמן מיד וכך מאפשרות פורקן ליצרים מיניים ותוקפניים
אלון וסרמן
הגידול המשמעותי במספר
המשתמשים בסנאפצ'ט ,במיוחד
בגיל הנעורים ,מעורר סקרנות —
מדוע האפליקציה הזאת כל כך
פופולרית? מה מניע ילדים לשלוח
תמונה או סרטון שנעלמים בתוך
מספר שניות לאחר הצפייה בהם?
סנאפצ'ט )"שיחה חפוזה"( היא
אפליקציה שבאמצעותה יכולים
המשתמשים לשלוח תמונות וק־
טעי וידיאו ,שעליהם ניתן להוסיף
גם כיתובים וציורים ,לאנשי הק־
שר שלהם ולקבוע לכמה זמן יוכ־
לו לראות אותם )הטווח הוא בין
שנייה ל־ 10שניות( .לאחר זמן זה
ההודעה תיעלם ממכשיר מקבל
ההודעה .עם זאת ,מקבל ההודעה
יכול לנסות לעשות צילום מסך,
לתעד את התמונה ,והשולח מק־
בל על כך הודעה .אפשרות אח־
רת של סנאפצ'ט היא לשתף את
התמונה למשך  24שעות.
חלק נכבד מהרעש סביב
סנאפצ'ט נובע מה"סקסטינג"
)שליחת הודעות ותמונות בעלות
תוכן מיני מרומז או ברור( שמ־
בצעים המשתמשים ,ברובם בני
נוער וצעירים .בתקשורת החבר־
תית הדיגיטלית ,כאשר מתחבאים
מאחורי מסך כזה או אחר ,חלקנו

מורידים את סף הבושה ,לעתים
עד כדי אובדן בלמים התנהגותיים
וחברתיים .ניתן לנתח את השל־
כות התקשורת הזאת ,והסנאפצ'ט
בתוכה ,לפי מודל הנפש של אבי
הפסיכואנליזה זיגמונד פרויד
)"המודל הסטרוקטורלי"( .הוא
ניתח את הנפש כמבנה המורכב
משלושה מרכזים — סתמי ):(id
מרכז היצרים הטבעיים של הנפש,
כגון יצר המין ויצר התוקפנות,
שקיים מרגע היוולדנו ,פועל על
פי עיקרון העונג ומחפש פורקן;
האני העליון ) :(super egoהמ־
רכז המופנם של דרישות המוסר
וצורכי החברה ,השואף להתנה־
גות נורמטיבית גם על חשבון הצ־
רכים האישיים ,שנבנה באמצעות
הפנמת הסביבה החיצונית )כגון
הורים ומוטיבים חינוכיים נוס־
פים(; האני ) :(egoמרכז הבקרה
והמודעות השואף לאיזון על פי
עיקרון המציאות .הוא מסוגל לש־
לוט בסתמי ולווסת את האני הע־
ליון .כך ,הוא מתווך ביניהם באופן
שמאפשר להתמודד עם המציאות.
על האני מופעל תמידית לחץ
דו־כיווני — לחץ הסתמי לפעול
לפי הדחפים ולחץ של האני הע־
ליון לפעול לפי הנורמות .מה
שקורה לבני נוער ברשתות חב־
רתיות בכלל ,ובאפליקציה כמו

סנאפצ'ט בפרט ,הוא שהאני הע־
ליון נחלש בשל ההסתתרות מא־
חורי המסך המאפשרת התרופפות
שלו ,ולעתים גם בשל חוסר פי־
קוח של ההורים ,וכך הלחץ של
הסתמי "מנצח" .הסנאפצ'ט מא־
פשרת לילד למחוק את "המעשה
הרע" בתוך זמן קצר ,וכך מקלה
עליו לפעול באימפולסיביות .כך,
הוא יותר מונע מיצרים ודחפים
ופחות מווסת על ידי הנורמות.
בעולם הדיגיטלי ,אפליקציית
הסנאפצ'ט היא אחד האלמנטים
העיקריים שפוגעים בנפשם של
ילדים ובני נוער לפי המודל של
פרויד .אצל ילדים קטנים האני
העליון מראש חלש יותר — הם
יותר אימפולסיביים ממבוגרים
והתנהגותם פחות מווסתת .ולגבי
בני נוער ,אצלם מראש הסתמי חזק
יותר — הם חווים את יצריהם בעו־
צמה חזקה יותר .כך שהסנאפצ'ט
מערערת מצב שמראש אינו מאוזן
דיו .תנאיה הטכנולוגיים של האפ־
ליקציה עלולים לטשטש את האני
העליון והשפעתו של האני הול־
כת ופוחתת; העובדה שברור לשו־
לח שלרוב הראיות מושמדות מיד
לאחר קבלתן מעודדת אותו לפ־
רוק את יצריו המיניים והתוקפ־
ניים ללא בקרה .כך ,הוא מסיר
מעצמו אחריות ופיקוח עצמי.

למנוע התפוצצות של כיס המרה
אבנים בכיס המרה עלולות לזהמו ומחייבות את כריתתו .אך כריתה במצב
מודלק עלולה לסכן חולים מורכבים .כיצד ניקוז עשוי לסייע להם
אלי עטר
כיס המרה הוא איבר המאחסן
את נוזל המרה הנוצר בכבד לא־
חר אכילה )בעיקר של מזון שו־
מני( ומזרים אותו למעי לסיוע
בספיגת המזון .לעתים נוזל המ־
רה מתגבש ונוצרות ממנו אב־
נים — אבני מרה .מדובר בתופעה
שכיחה שגורמי הסיכון המרכזיים
לה הם כולסטרול והריונות .נו־
זל מרה מורכב למעשה ממלחים
שמכילים כולסטרול ,ולכן עודף
כולסטרול גורם לעודף במלחים
אלו ומעודד התגבשות של אבנים.
ובהיריון — שק ההיריון לוחץ על
מוצא כיס המרה וכך עלול לגרום
לנוזל המרה לעמוד ,לשקוע ולה־
פוך לאבנים .רוב האנשים שיש

להם אבני מרה אינם מודעים להן
כיוון שלרוב הן לא גורמות לת־
לונות או למחלות .אך בחלק מה־
מקרים הן עלולות לגרום לדלקת
חריפה בכיס המרה ,ולכן גם אם
הן מתגלות במקרה )למשל בהד־
מיה לצורך רפואי אחר( — מומ־
לץ לעבור כריתה של כיס המרה.
אז כיצד מתפתחת דלקת
בכיס המרה? האבנים ,בעיקר
הקטנות שבהן ,עלולות להתחיל
לנדוד ולחסום את צוואר הכיס או
את צינור המרה הראשי .בנוסף,
חיידקים שנמצאים בכיס )חיידקי
מעי ברובם( מייצרים באופן טב־
עי גז )לדוגמה  (2COוהוא לא
יכול לצאת מהכיס בגלל החסי־
מות .כך ,בשל הגז ונוזל המרה
שאינם יכולים לצאת ומצטברים,

הכיס מתרחב ומתנפח וגורם
לכאבים ולזיהום .נוזל מרה נו־
סף לא יוכל להיכנס לכיס ויזרום
ישירות למעי דרך צינור המרה
הראשי .אך במקרה של נדידת
אבן לצינור המרה הראשי וחסי־
מתו ,נוזל המרה לא יתנקז למעי
ויצטבר בכבד — וכך עלולה לה־
תפתח גם צהבת חסימתית.
כיום אמצעי הדימות ,ובעיקר
אולטרסאונד ,מאפשרים לזהות
בין השאר נוכחות אבנים וכיס
תפוח .הטיפול המקובל בדלקת
בכיס הוא מנוחה ,צום )כדי לא־
פשר מנוחה למערכת העיכול(,
הזנה תוך־ורידית ואנטיביוטיקה.
לאחר מכן ,כדי להיפטר מן האב־
נים ולמנוע הישנות של הדל־
קת ,כורתים את הכיס .עם זאת,

משתמשי הסנאפצ'ט — קווים לדמותם

בני נוער מצלמים סלפי בחגיגות ליל כל הקדושים בגרמניה,
בחודש שעבר צילום :רויטרס

89%
88%
72%

לבנים בני 25-16
הטרוסקסואלים
לא במערכת
יחסים

47%
76%
50%

התחילו
להשתמש בגלל
חברים
היו במצב רוח
טוב כששלחו
את המסרים
שלחו סלפי במסר
האחרון שלהם

הרוב מדווחים כי הסיבות העיקריות לשליחה הן:
הרצון לתקשר ולשתף תוכן מצחיק ,אישי ורגשי
מקור :סקר שפורסם בכתב העת  ,Computers in Human Behaviorאוגוסט 2015

למשל ,נער שלא מעז להעיד
על משיכתו לנערה בתקשורת
"של פעם" ,פנים אל פנים ,עלול
להרשות לעצמו לשלוח לה סק־
סטינג פרובוקטיבי בקלות ית־
רה .השליחה הזאת נחשבת לתו־
קפנית מכיוון שהמסר המיני נש־
לח מבלי שיש לנמענת אפשרות

להסכים להיחשף אליו ,וכך ,היא
עוברת סוג של הטרדה מינית .גם
הנער השולח יכול להיבהל מתו־
קפנותו שלו ,מכיוון שפעל מתוך
היחלשות רגעית של האני הע־
ליון ולאחר מכן לא בהכרח הז־
דהה עם הפעולה שביצע .כמובן
שגם נערות אגב שולחות סקסטינג

כ־ 25%מהחולים ללא משת־
פרים בעקבות המנוחה ,ההזנה
התוך-ורידית והאנטיביוטיקה,
וחשופים לסיבוכים כגון התנק־
בות הכיס בשל התרחבותו .כדי
לא לכרות את הכיס שלהם במצב
אקוטי זה ,שבו הוא תפוח ,מקו־
בל להחדיר אליו דרך העור צינו־
רית דקה ולשאוב את הנוזל שבו
באופן רציף ובכך למנוע את המ־
שך התרחבותו .לאחר מכן נוזל
זה נשלח לתרבית למעבדה כדי
להתאים לו טיפול אנטיביוטי
נוסף .עם השיפור בדלקת יוזמן
המטופל למכון הדימות להדג־
מת דרכי המרה כדי לראות אם
יש אבנים בצינור המרה הרא־
שי ,שעלולות לחייב ניתוח מור־
כב יותר מכריתת הכיס.
כריתת כיס תפוח ומודלק
ללא ניקוז מקדים ,כלומר אצל
כאלו שהטיפול התרופתי הרא־
שוני לא עזר להם ,עלולה להיות
קטלנית עבור חולים מורכבים:
מבוגרים או כאלו עם מחלות
רקע קשות .לפי מחקרים ,שיעור

התמותה מכריתה ללא ניקוז נע
בין ) 0.8%אצל חולים לא מור־
כבים( ל־) 50%אצל חולים מור־
כבים( .שכן ,בהיעדר ניקוז עולה
בעת הניתוח הסיכון להתפוצצות
הכיס ולהתפשטות הזיהום ממנו
לאיברים נוספים וכך עולה הסי־
כון למוות .הניקוז מאפשר לה־
משיך לנסות טיפול תרופתי עד
לכריתה ומבטל את הסכנה להת־
פוצצות הכיס.

רוב האנשים אינם
מודעים לאבני
המרה .דלקת
מתפתחת כשהן
מתחילות לנדוד
יש לציין עם זאת כי ניקוז הוא
אמנם פעולה זעיר פולשנית ,אך
היא אינה נטולת סכנות כגון די־
מום וזיהום מקומי ,ולכן נשאלת
השאלה האם יש הצדקה לבצעו

לנערים ,אך מצב זה פחות נפוץ.
זאת מכיוון שהנורמות החברתיות
הקשורות במיניות שלהן )שמופ־
נמות כאמור באני העליון( הרבה
יותר נוקשות.
משום שההודעה מיד תשמיד
את עצמה ,הנמען נדרך כולו ומש־
קיע בה את כל משאבי הקשב שלו.
כך ,צירוף הלך הרוח ה"משתולל"
של שולח המסר והלך הרוח
הממוקד של הנמען יוצר עוצמה
חדשה שאינה מוכרת משימוש
ברשתות חברתיות אחרות ,שעלו־
לה לגרום לפגיעה הדדית .מאמר
שעוסק בהשלכות המשפטיות של
סנאפצ'ט ,שפורסם ב 2013-בכ־
תב העת Richmond Journal of
 ,Law & Technologyמסיק כי
יש לאפשר את השימוש בה מגיל
 18וכי קיים צורך דחוף בהטמעת
תוכניות חינוך לצמצום סקסטינג.
כיום הורים רבים מתקשים לע־
קוב אחר העולם הדיגיטלי שילדם
נחשף אליו ואינם מודעים לפוט־
נציאל הגבוה לפגיעה רגשית.
סנאפצ'ט מאפשרת לילדים ובני
נוער להיות מונעים מיצריהם ,תו־
קפניים ומשוחררים מעכבות ,וכך
עלולה לפגוע גם בנמעניהם .לכן,
גם אני מצטרף להמלצה להגביל
את גיל השימוש בה ל־ ,18ובנוסף
ממליץ להורים להיות ערניים למ־
סרים חריגים שילדיהם מקבלים.
ד"ר אלון וסרמן הוא נוירופסיכולוג
ופסיכולוג שיקומי מומחה והמנהל המקצועי
של "חברים" — טיפול קבוצתי לשיפור
כישורים חברתיים לילדים ובני נוער

לחולים מורכבים .בהקשר לשא־
לה זאת נערך מחקר בהובלתי
במרכז רפואי רבין שהתפרסם
ב־ 2014בכתב העת של איגוד
הרדיולוגים האנגלי — Clinical
 .Radiologyהמחקר ,אשר זכה
בפרס המאמר המצטיין של כתב
העת בתחום רדיולוגיה של דר־
כי העיכול לשנת  ,2014בחן 81
חולים בני  82בממוצע שעברו
בהצלחה ניקוז של הכיס ולאחר
מכן כריתה ,ביחס לחולים מורכ־
בים שכיסם נכרת ללא ניקוז לפ־
ני כן )קבוצת ביקורת ,שנתונים
עליה נלקחו מתוך הספרות המ־
חקרית הקיימת( .נמצא כי 5.6%
מקבוצת הניקוז סבלו מסיבוכים
שלאחר הכריתה לעומת כ15%-
בקבוצת הביקורת ,והתמותה
עמדה על  2.8%לעומת כ־.18%
כלומר ,ניתן לראות כי הניקוז
מעלה את בטיחות הכריתה ומש־
פר את הישרדות המטופלים.
פרופ' אלי עטר הוא מנהל מחלקת דימות
בבית חולים השרון וחבר איגוד הרדיולוגים
בהסתדרות הרפואית

הוא ועמיתיו החליטו שדרך אחת
לקבל תובנה בעניין זה היא לח־
קור תרבויות שחיות בסביבה טב־
עית ויחסית לא נפגעו מהתאורה
המלאכותית.
בני האדזה מבלים את ימיהם
בציד ובחיפוש אחר מזון בצפון
טנזניה בדומה לאבות אבותיהם
לפני עשרות אלפי שנים .כך גם
בני סאן מנמיביה ,שחיים במד־
בר קלהארי כציידים־לקטים זה
 20אלף שנה לפחות ,ובני טסי־
מאנה ,שבט נוודים למחצה שחי
למרגלות הרי האנדים בבוליביה,
כמעט הנקודה המרוחקת ביותר
שאליה הגיעה ההגירה האנושית
שיצאה מאפריקה .במסגרת המ־
חקר ,שנמשך יותר מ־ 1,000ימים,
ניתנו לחברים בשבטים השונים
) 94איש סך הכל( התקנים הדו־
מים לשעוני יד שעקבו אחרי הר־
גלי השינה שלהם וחשיפתם לאור
בעונות השונות .בנוסף לגילוי על
מספר שעות השינה בלילה ,שכא־
מור נמצא דומה לזה של האמרי־
קאים או פחות ממנו ,החוקרים גי־
לו כי שלושת השבטים לא ישנו
שינה מפוצלת בלילה ורק לע־
תים נדירות ישנו במשך היום.
סיגל ציין שנדהמו לראות כיצד
תבניות השינה של השבטים היו
דומות למרות המרחק הגיאוגרפי
ביניהם" .בני האדזה ובני סאן חיים
באזור שבו התפתחה האנושות וב־
ני טסימאנה חיים במקום שמב־
חינה מסוימת נחשב לקצהו של
אזור ההגירה האנושית" ,אמר סי־
גל" .העובדה שאנחנו רואים אצלם
פרקי שינה דומים מאוד ממלאת
אותי ביטחון שכך ישנו אבות
אבותינו".
המחקר מצא עוד כי שנתם של

בני השבטים הללו כלל לא מופר־
עת .נדודי שינה כרוניים ,הפוגעים
בכ־ 20%עד  30%מהאמריקאים,
נמצאו רק אצל  2%מהציידים־
לקטים .בשפתם של בני סאן וב־
ני טסימאנה לא קיימת כלל מילה
לתופעה הזאת .סיגל מניח שהט־
מפרטורה השוררת במקום עשויה
להיות גורם מרכזי באיכות שנתם.
כאמור בני השבטים לא הלכו לי־
שון עם השקיעה ולא התעוררו עם
הזריחה ,מה שמעלה את האפשרות
שהחשיפה לאור לא ממש משפיעה
על תבניות השינה שלהם .מה שכן,
הם כמעט תמיד נרדמו כשהטמפ־
רטורות החלו לרדת בלילה והת־
עוררו בנקודת השפל שלהן ,עם
התכווצות כלי הדם ,זמן קצר לפ־
ני שהן החלו לעלות שוב .ייתכן
שבמהלך התפתחותם הורגלו בני
אדם לישון בשעות הקרות ביותר
של היממה ,אולי כאמצעי לשמר
אנרגיה ,משער סיגל.
אם הירידה בטמפרטורות
אכן מאותתת לגופנו שזהו הזמן
האידיאלי ללכת לישון ,ייתכן גם
שזו אחת הסיבות לשכיחות נדודי
השינה הכרוניים בחברות מתוע־
שות" .כיום הסביבה שבה אנחנו
ישנים היא בטמפרטורה קבועה .זה
לא היה המצב אצל אבות אבותי־
נו" ,אומר סיגל .לפי המחקר ,המ־
חזור היומי של שינויי הטמפרטו־
רות ,שבטל במידה רבה בסביבות
השינה המודרניות ,יכול להיות גו־
רם טבעי עוצמתי התורם לאיכות
השינה .לדברי סיגל" ,נשאלת
השאלה :האם אפשר יהיה לטפל
בהפרעות שינה מודרניות באמצ־
עות חיקוי סביבה טבעית שבה הט־
מפרטורות צונחות בלילה? את זה
יהיה עלינו לחקור בעתיד".

הורים כמקור לכאבים
ילדים עשויים להאמין שהוריהם הם הסיבה
לייסורי גדילתם ,וההורים מגיבים לכך רגשית
ולא עניינית ולכן עשויים לא להכיר בקשייהם
עמית אדלשטיין
נאלצתי לעבור פרוצדורה
רפואית לא נעימה לפני כמה
שנים .הרופא שטיפל בי נחקק
בזיכרוני ,שכן בכל פעם שנפל־
טה מפי קריאת כאב — הוא בי־
קש ממני סליחה .בקשה זו היתה
ספונטנית ,ונדמה היה לי שהיא
נפלטת מפיו ממש כפי שממני נפ־
לטה קריאת הכאב .באופן זה הר־
גשתי שזו לא קריאה מתוך תחו־
שת אשמה או חוסר ביטחון ,אלא
להפך — מבסיס פנימי בטוח בע־
צמו ,שמבין שהוא חלק מהסי־
בה לכאב ,ומגיב כאדם האחראי
באותה סיטואציה.
בדומה לרופא ,הורים אחראים
על גופו של ילדם ,וכמובן על נפ־
שו ,רווחתו וגדילתו .וגם הם עלו־
לים להכאיב לו ,לעתים אף כשהם
מנסים לטפל בו או לעזור לו .ני־
תן לומר כי עצם ההחלטה של אנ־
שים להרות וללדת קובעת נתיב
של כאב וחרדה עבור היצור הנ־
דחף אל העולם .ברור כי לא ניתן
לכמת קיום והבאת חיים לעולם,
אולם אני מציע שהורים ייתנו את
הדעת גם על החלק האנוכי שבהם
שרצה בילד ועל הכאבים שיצטרך
לחוות בשל כך בגדילתו ובחייו.
מדובר בכאבים שהמציאות מז־
מנת תדיר ,שילדים חווים אותם
כייסורי גדילה .אלו כל אותם תס־
כולים שהם מתמודדים איתם בג־
דילתם ,חלקם מגיעים ממקור פני־
מי כמו דחפים שהם נאלצים לרסן
וחלקם ממקור חיצוני כמו הצורך
ללמוד מאפס כיצד להשתלב בח־
ברה ולהתנהג בצורה נורמטיבית.
מדובר בסוג של מסע מפרך ,שבו
הילד עובר במהלך שנות גדילתו
מתלות מוחלטת בהורים אל עבר
קיום עצמאי .ומבחינתו ,כאשר
ההורים נותנים למציאות הזאת
להתקיים ,הם אלו שמכאיבים
לו .למשל ,כשהם משאירים אותו
לבד בגן .ילדים עשויים להאמין
שלהורים יש את הכוח לעצור ולא
לעזוב אותם ובכל זאת הם לא עו־
שים זאת .כלומר ,הם לעתים מפ־
רשים זאת כאילו ההורים עומדים
מנגד ולא מונעים את הסיטואציה
המכאיבה.
לעתים קרובות התגובה המי־
דית של הורים לטענות אלו של
ילדם היא התגוננות .הם מנסים
לגמד את כאבו או להעלימו בא־
מירות כמו "זה לא נורא" או "אל
תהיה תינוק" .כך הם לא יכולים

להכיר בקושי של הילד באותו
הרגע ,ולאחר מכן הם עשויים
להתמלא ברגשות אשם .כלומר,
ההורים או דוחים את הכאב של
הילד או מזדהים עמו ,וכך הוא נת־
פס או כתוקפן או כקורבן .לרוב
הם אינם מסוגלים להביט בו במ־
בט אובייקטיבי ,חיצוני ,משוחרר
מסנטימנטליות .מבט כזה נדרש
לשם התייחסות עניינית לילד,
שלא מונעת מרגשות כגון פגיעה
או עלבון .התייחסות שמונעת מר־
גשות כמעט תמיד תגרום לתגו־
בה רגשית נגדית ,כגון רצון לה־
עליב בחזרה.

ההורים דוחים את
הכאב של הילד
או מזדהים עמו,
וכך הוא נתפס או
כתוקפן או כקורבן
כדי שההורה יוכל לעבד את
רגשותיו של הילד בעימות ביניהם
ולהבין את כאבו ,הוא צריך להיות
מסוגל להביט עליו מהצד לרגע.
לכן למשל ,יש להבין כי אם הילד
תוקף את ההורה או מתלונן בפ־
ניו — ייתכן שהוא סובל מאותם
קשיים מובנים ,ייסורי הגדילה,
שההורה הוא כאמור שותף טבעי
להם ,ולא להגיב ממקום רגשי לא
מעובד .כך ,הורים צריכים להפעיל
מסננת כאב — לנקות את הרעלים
)הפגיעה או העלבון ,הרגשות הגו־
למיים( כדי לגלות את מקור הכאב
האמתי של הילד .ייתכן כי אז יוכ־
לו להגיב לסיטואציה הקשה כמו
אותו רופא ,שיכול היה להרגיש
משהו מהכאב בעצמו ולהביע עליו
צער .וכאשר אותם הורים יפנו לי־
לדם בחום ,דאגה ואכפתיות למ־
רות ההתקפה או התסכול שלו ,הם
יוכלו לייצר בסופו של דבר תגו־
בה רגישה יותר ,שמכירה בכאב,
ולהבין שהתלונה של ילדם נובעת
מתוך סבל .כך ,בתנועה שההורים
עושים בין פנים לחוץ ,בין המ־
ציאות הבלתי נמנעת לרגשות של
הילד ,הוא מפנים את התנהגותם
ולומד בעצמו גם להזדהות וגם לה־
תרחק ולהתבונן מבחוץ .וכך ,הוא
יגדל להיות מבוגר שמודע לרג־
שותיו מחד ,ומאידך יוכל להגיב
לעולם באופן ענייני שמשרת אותו
ומאפשר לו להשיג את מטרותיו.
עמית אדלשטיין הוא פסיכולוג קליני
המטפל בילדים ,נוער ומבוגרים
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