
איך לישון בצורה רציפה 
לאורך כל הלילה?
- המדריך המלא -

בלי לקחת כדורים, בלי טיפולים מסובכים ובלי להתעורר 
כל כמה שעות במהלך הלילה או לבהות בתקרה בעיניים 

פקוחות ובתסכול.



כולנו מכירים את זה.
אנחנו אומרים לעצמנו "מחר יום חשוב, הערב אלך לישון מוקדם כדי להיות ערני בבוקר"
אבל כשנכנסים למיטה – קורה דבר אחר לגמרי. פתאום אנחנו ערניים, בוהים בתקרה, 

מסתובבים מתנוחה לנוחה, מנסים לעצום עיניים וזזים בחוסר נוחות ובחוסר נחת.
לעיתים, מתלוות לכך מחשבות ותחושות שמטרידות אותנו לאורך היום ומקשות עלינו להירדם. 

אנחנו מריצים ב-"Loop" בלתי נגמר דברים שמעסיקים אותנו ומנסים להכיל ולפתור אותם – 
אבל בסוף יוצא שאנחנו פשוט לא ישנים.

אם כבר חיפשתם פתרונות, יכול להיות שניסיתם לקרוא ספר, לצום כמה שעות לפני השינה, 
להימנע מתאורת מסכים ואולי אפילו מדיטציה – אבל גם אם אחד מהפתרונות הללו עזר לטווח 

הקצר - הבעיה חזרה.
אצל חלקנו זה מתבטא גם בהתעוררות לאורך הלילה וחוסר יכולת לחזור לישון.

לכן יצרנו את המדריך הזה – כדי לעזור לכם פעם אחת ולתמיד לישון בצורה טובה יותר, בלי 
כדורים וטיפולים תרופתיים שמלווים בד"כ בתופעות לוואי, ובלי תרופות סבתא שלא עובדות.

כדי שתוכלו פשוט להרגיש טוב יותר, לשפר את איכות החיים שלכם ולתפקד עם אנרגיות 
לאורך היום.

בואו נתחיל!

נדודי שינה מקשים 
על התפקוד במהלך היום



ישנן סיבות רבות שעלולות לגרום לקשיים בהירדמות.
בעיות מורכבות יותר, כמו דום נשימתי בשינה, הגורם לנשימה לא מסודרת ושטחית - למעשה 

מדובר על הפרעה חמורה אשר מי שסובל ממנה מפסיק לנשום שוב ושוב במהלך השינה – 
בעיות מסוג זה דורשות התייחסות רופא.

ישנם נדודי שינה שנגרמים מפעולות שאנו עושים במהלך היום, וניתן בהחלט לפתור אותם 
בעזרת שינויים באורח החיים.

הנה כמה דברים שעשויים לגרום לנדודי שינה:
º  צריכת קפאין בשעות מאוחרות.

º  חשיפה למסכים לפני השינה.
º  צריכת מזון לפני השינה.

º  רעשים שונים שמגיעים מהסביבה.
º  מחשבות ודאגות מדברים שקורים לנו במהלך היום.

מה בעצם גורם לנו
לנדודי שינה?



º  עייפות ותחושה כללית לא טובה.
º  קושי בתפקוד וריכוז.

º  מוטיבציה נמוכה ומצב רוח ירוד.
º  מתח, כאבי ראש ותלונות על תסמינים במערכת העיכול.

º  מחקרים מראים כי מי שסובל מנדודי שינה מתקשה להתקדם בעבודה ולשמור 
     על בריאות תקינה.

אם אתם סובלים מאחד או יותר מהתסמינים הללו, אנחנו רוצים שתדעו שיש מה לעשות. 
ושאפשר לפתור את נדודי השינה.

לכל אחד מתאים פיתרון אחר.
אנחנו כאן כדי לעזור ולהציג לכם את הפתרונות הקיימים כדי שתוכלו להתאים לכם את 

הפיתרון הכי נכון.

התסמינים שעלולים להתלוות 
לנדודי שינה



אחרי הצהריים – מסיימים עם הקפה

לקפאין יתרונות רבים והוא נצרך על ידי 90% מאוכלוסיית ארה"ב. מנה אחת יכולה לשפר את 
ביצועי המיקוד, האנרגיה והספורט.

עם זאת, כאשר קפאין נצרך בשעות מאוחרות, הוא מגרה את מערכת העצבים בגוף ועשוי 
להדיר את הרוגע הטבעי שאנו חשים בלילה. 

במחקר שפורסם ע"י JCSM, צריכת קפאין עד 6 שעות לפני השינה החמירה משמעותית את 
איכות השינה. נוכחות הקפאין בדם עלולה להיות מוגברת במשך 6-8 שעות לאחר צריכתו. לכן, 

שתיית כמויות גדולות של קפה אחרי השעה 15:00 אינה מומלצת. במיוחד אם אתם רגישים 
לקפאין או מתקשים לישון.

אם החשק לכוס קפה בשעות אחר הצהריים המאוחרות או בערב מתגבר, נסו לשתות קפה 
נטול קפאין.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



עושים סדר בשעות המנוחה

אמנם תנומות קצרות מועילות ומהנות, אך תנומה ארוכה או לא סדירה במהלך היום יכולה 
להשפיע לרעה על שנת הלילה שלנו. שינה במהלך היום עלולה לבלבל את השעון הביולוגי של 

הגוף ולגרום לקשיי הירדמות.
מחקר שהתבצע הראה כי לאחר שנת הצהריים היו המשתתפים מנומנמים יותר במהלך שארית 

היום. מחקר נוסף הראה כי בעוד שנמנום של 30 דקות או פחות יכול לשפר את תפקוד המוח 
בשעות היום, תנומות ארוכות יותר עלולות לפגוע בבריאות ובאיכות השינה.

עם זאת, מחקרים מסוימים מראים, כי מי שרגיל לחטוף תנומות סדירות בשעות היום אינו חווה 
איכות שינה ירודה או הפרעות שינה בלילה. אם אתם תופסים תנומות רגילות בשעות היום 
וישנים טוב, אתם לא צריכים לדאוג. תנומות אלו ישפיעו בסופו של דבר על כל אדם בצורה 

אינדיבידואלית.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



נחשפים ליותר אור ביום = ישנים יותר טוב בלילה

לגופנו יש שעון טבעי, הגדלת החשיפה לאור שמש טבעי במהלך היום משפיעה על המוח, הגוף 
וההורמונים. והחשיפה עוזרת לנו להישאר ערים ולמעשה "לומר לגוף" מתי הגיע הזמן לישון.

אור שמש מסייע לשמירה על תקינות השעון הטבעי שלנו. החשיפה לאור יום משפרת את 
התפקוד היומי, כמו גם את איכות ומשך השינה בלילה. אצל אנשים עם נדודי שינה חשיפה 

לאור בהיר בשעות היום שיפרה את איכות ומשך השינה משמעותית. אותה חשיפה גם צמצמה 
את הזמן שנדרש להירדמות ב-83%.

מחקר דומה בקרב מבוגרים מצא, כי שעתיים של חשיפה לאור בהיר במהלך היום האריכה את 
משך השינה בשעתיים ואת יעילות השינה ב 80%-. בעוד שמרבית המחקרים כוללים אנשים עם 

בעיות שינה קשות, סביר להניח שחשיפה יומיומית לאור טבעי תעזור גם לכם אם אתם חווים 
שינה ממוצעת.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



מגבילים חשיפה לאור בשעות הערב

כפי שציינו, חשיפה לאור במהלך היום מועילה, אך לחשיפה לאור בלילה יש השפעה הפוכה. 
זה נובע מהשפעת האור על השעון הטבעי שלנו ולמעשה "מערים" על המוח שלנו לחשוב שאנחנו 

עדיין ביום. החשיפה מפחיתה הורמונים כמו מלטונין, המסייעים לנו להירגע ולישון שינה עמוקה.

ישנן מספר שיטות קלות באמצעותן ניתן להפחית את החשיפה לאור כחול בלילה והם כוללים:

º  משקפיים החוסמים אור כחול.
º  הורידו אפליקציות כגון f.lux כדי לחסום אור כחול במחשב.
º  התקינו אפליקציות החוסמות אור כחול בסמארטפון שלכם.

º  הפסיקו לצפות בטלוויזיה וכבו את כל האורות הבהירים לפחות שעתיים לפני שהולכים למיטה.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



תוסף מלטונין – יכול לעזור

מלטונין הוא הורמון שינה האחראי "לספר" למוחכם מתי הגיע הזמן להירגע ולהיכנס למיטה.
תוספי מלטונין הם כלי עזר שהפך לפופולרי ביותר בשנים האחרונות. הוא משמש לעיתים קרובות 

לטיפול בנדודי שינה ונראה כי הוא עוזר להירדם מהר יותר. 
במחקר שנעשה, נטילת 2 מ"ג מלטונין לפני השינה שיפרה את איכות השינה והאנרגיה למחרת 

ועזרה לאנשים להירדם. 
במחקר אחר, מחצית מהקבוצה נרדמה מהר יותר והם הראו שיפור של 15% באיכות השינה. בנוסף, 

לא דווחו תופעות של תסמונת גמילה אחרי הפסקת התוסף באף אחד מהמחקרים שלעיל.
מלטונין שימושי גם בעת מעבר והסתגלות לאזור זמן חדש ובג'ט-לג, מכיוון שהוא עוזר לקצב 

היממה של הגוף לחזור למצב נורמטיבי.
בכל מקרה שבו בחרתם להשתמש בתוסף, מכיוון שמלטונין עשוי לשנות את המבנה הכימי במוח, 

אנו ממליצים להיוועץ ברופא שלכם ולעשות זאת בתיאום מלא מולו.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



מרגילים את הגוף לשעת שינה

השעון הביולוגי של גופנו מתפקד בלולאה קבועה ומסתנכרן עם הזריחה והשקיעה. עקביות 
בזמני השינה וההתעוררות תסייע באיכות השינה לטווח הארוך. 

מחקר שנעשה, ציין כי משתתפים בעלי דפוסי שינה לא סדירים שהלכו לישון מאוחר בסופי 
השבוע - דיווחו על שינה ירודה. מחקרים אחרים הציגו כי דפוסי שינה לא סדירים יכולים 

לשנות את השעון הביולוגי ואת רמות המלטונין, שמאותתים למוחנו לישון. 
אם אתם מתקשים להירדם, נסו לסגל תבנית קבועה, להתעורר וללכת לישון בשעות קבועות.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!

החדר שלכם – משפיע על השינה

רבים מאמינים שסביבת חדר השינה היא גורם מרכזי המשפיע על השינה. 
גורמים אלה כוללים טמפרטורה, רעש, אורות חיצוניים וסידור הרהיטים בחדר.

טמפרטורה – יכול להיות שחוויתם קשיים בהירדמות בעבר, במהלך הקיץ או במקומות חמים. מחקר מצא כי טמפרטורת חדר השינה 
השפיעה על איכות השינה אף יותר מאשר רעש חיצוני. מחקרים אחרים מראים כי עליית טמפרטורת הגוף וחדר השינה יכולה להפחית את 

איכות השינה ולהגביר את הערנות.
רעש – מחקרים רבים מצביעים על כך שרעש חיצוני, לעיתים קרובות מתנועה, עלול לגרום לשינה ירודה ולבעיות בריאותיות ארוכות טווח. 

במחקר על סביבת חדר השינה של נשים, כ 50%- מהמשתתפות הבחינו בשיפור באיכות השינה כאשר הרעש והאור פחתו.
דאגו למזרון וכרית נוחים ומותאמים עבורכם – יש אנשים שתוהים מדוע הם תמיד ישנים טוב יותר במלון. מלבד הסביבה המרגיעה, 

איכות המיטה יכולה להשפיע גם על השינה. מחקרים מצביעים על כך שמזרנים חדשים יכולים לשפר את השינה. בנוסף, מזרנים באיכות 
ירודה עלולים להוביל לכאב בגב התחתון. בחירת המזרן והכריות הטובים ביותר מתבצעת באופן סובייקטיבי. אם החלטתם לשדרג את 

המזרון והכריות שלכם בססו את בחירתכם על ידי התנסות בחנות עצמה ואל תתפשרו על העדפותיכם האישיות, מומלץ לשדרג את 
המצעים לפחות כל 5-8 שנים.

כדי לשפר את סביבת חדר השינה שלכם, נסו למזער רעשים חיצוניים ואורות מלאכותיים ממכשירים כמו שעונים מעוררים. וודאו 
שחדר השינה שלכם הוא מקום חשוך, שקט, מרגיע, נקי ומהנה. על פי האינדיקציות השונות נראה כי סביב 20 מעלות צלזיוס היא 

טמפרטורה נוחה עבור רוב האנשים.



כשהראש מוטרד – העיניים פקוחות

אנשים רבים מצליחים לנהל שגרת "לפני השינה" בה הם למעשה נעזרים בטכניקות הרפיה 
לפני השינה. הוכח כי טכניקות אלה משפרות את איכות השינה והן טכניקות נפוצות 

המשמשות גם לטיפול בנדודי שינה.
זה יכול לבוא לידי ביטוי באמצעות קריאת ספר, מדיטציה, האזנה למוזיקה מרגיעה, תרגול 

נשימות ועוד.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



אכלתם לפני השינה? אכלתם אותה!

אכילה בשעות הלילה המאוחרות עשויה להשפיע לרעה על איכות השינה ועל 
שחרורם הטבעי של HGH ומלטונין.

עם זאת, מחקר מצא כי ארוחה עתירת פחמימות שנאכלת כ- 4 שעות לפני השינה 
מסייעת לאנשים להירדם מהר יותר.

מחקר אחר גילה שדיאטה דלת פחמימות גם משפרת את השינה, דבר המצביע על 
כך שלא תמיד יש צורך בפחמימות, חדשות טובות במיוחד למי שכבר בתהליך של 

דיאטה דלת פחמימות.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



אמבטיה עשויה לסייע

מחקרים מצביעים על כך שאמבטיות/מקלחות לפני השינה יכולות לסייע בשיפור 
איכות השינה הכוללת ולעזור לאנשים – במיוחד למבוגרים יותר – להירדם מהר יותר.

במחקר שנערך, אמבטיה חמה שנעשתה כ-90 דקות לפני השינה שיפרה את איכות 
השינה ועזרה לאנשים לישון עמוק יותר.

אם אינכם מעוניינים לעשות אמבטיה מלאה לפני השינה, ניתן לרחוץ רק את הרגליים 
במים חמים.

מה אפשר לעשות כדי להיפטר 
מנדודי השינה?

כל השיטות הטבעיות שאפשר ליישם עוד היום!



?CBD מהו

זוהי תרכובת המצויה בצמח ההמפ/קנאביס והוכחה בכל העולם כבעלת סגולות רפואיות 
רבות, גם לבני האדם וגם לבעלי חיים.

מוצרי CBD מצוינים גם כעזרי שינה טבעיים והם בעלי יכולות טיפול למגוון סימפטומיים 
רחב, ביניהם טיפול בכאבים כרוניים כתוצאה מדלקות העלולות למנוע מאנשים להגיע 

לשינה בריאה ועמוקה.

?CBD למה כדאי לטפל בנדודי שינה עם

ראשית - CBD הוא מוצר טבעי ללא תופעות לוואי והוא אינו ממסטל
מוצרי CBD הם מוצרים מוכרים בכל העולם ויכולות הסיוע שלהם לעולם הטיפולי מובאות 

 CBD לידי ביטוי באינספור מחקרים - כ-34% מהאמריקאים רכשו ומשתמשים במוצרי
לסיוע בטיפול בעיות שונות.

נטילת CBD לפני השינה מסייעת לגוף להיכנס ל"מצב שינה" ולהשקיט מחשבות מטרידות 
לפני השינה ובכך מסייע לגוף להירדם בקלות ולשמור על שינה רציפה למספר שעות.

נטילת CBD לפני השינה יכולה להקל על הכאב וכן לעזור להרגיע אותך לקראת השינה.

שמן CBD יכול לעזור לכם 
להירדם יותר בקלות



נשמע לכם מעניין?
CBD בואו לשמוע פרטים נוספים על

אנחנו סבורים שיש לכם שאלות נוספות בנושא CBD והייתם רוצים להתייעץ 
לפני ההזמנה כדי להיות בטוחים מה המינון הנכון ואיך כדאי לפעול.

ולכן אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים, ויועץ מומחה מטעמנו יעזור לכם 
לדייק איזה פיתרון CBD יהיה היעיל ביותר עבורכם!

לחצו על הכפתור כאן למטה, השאירו פרטים, ונחזור אליכם בהודעת וואצפ

לחצו כאן ונעזור לכם לפתור את נדודי השינה

המדריך נכתב ונערך בעזרת מטפלים ורופאים כדי להבטיח את איכות התוכן המוצג.
חשוב לזכור שאין במדריך זה כוונה לייעוץ רפואי/תרופתי/טיפולי והוא אינו תחליף לייעוץ רפואי מכל סוג שהוא.
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