
א"תשפ/שבט/'ל

עבודה בישיבה לעומת  
עבודה בעמידה

ל ארגוטיים"מנכ, ארגונומיצביקה כץ יועץ 

M.M.M.M.OCC.OCC.OCC.OCC.HHHHמוסמך בבריאות בתעסוקה 

 B.B.B.B.P.P.P.P.T T T T  פיזיותרפיסט

אוניברסיטת  תל  M.Occ.H סוזינובטניה 
אביב

יועצת ארגונומית  בכירה

  מרצה לארגונומיה באוניברסיטת חיפה
ומכללת עזריאלי

מרצה בארגונומיה במכללת וינגייט

21פברואר  11 5

אוניברסיטת תל   M.Occ.Hצביקה כץ 
אביב

  ל  "מנכ/ יועץ ארגונומי

מרצה בארגונומיה באוניברסיטת חיפה ,
אריאל ומכללת עזריאלי

חבר באגודה לארגונומיה והנדסת אנוש
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א"תשפ/שבט/'ל

מ"יעוץ ופתרונות ארגונומים בע -ארגוטיים 

נושאי ההשתלמות

?מה אומר חוק הישיבה 1.

?מהם התקנים הנוגעים לעבודה בישיבה 2.

מהם היתרונות ומהם החסרונות הפיזיולוגים של עבודה בישיבה ובעמידה3.

?מתי המטלה מתאימה לעבודה לעמידה  ומתי לישיבה 4.

?כיצד לתכנן סביבת עבודה שתתאים לישיבה או לעמידה 5.

?איזה כיסאות עבודה מתאימים לישיבה בתוך אולמות ייצור 6.

?מהם הדרכים להקל על העומס בישיבה7.

?כיצד להקל על עבודה בעמידה ממושכת 8.

2/11/2021
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א"תשפ/שבט/'ל

חלק א
חוק הישיבה

" )חוק הקופאיות( "חוק הישיבה 

8
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א"תשפ/שבט/'ל

חוק הישיבה
" )חוק הקופאיות( " 

להגיש את הצעת החוק הראשונה , כמחוקקת, כאן נפלה בחלקי זכות גדולה, הנה" 
ובתוך פרק זמן קצר יחסית הדבר . בעניין הספציפי הזה, אחרי הבחירות מייד, שלי

כאן  . ימים העמדת עובד שלא לצורך תהיה בלתי חוקית 60ובתוך , הגיע לידי גמר
שפרלמנטרים אכן יכולים להגיע לתוצאות של     אנחנו רואים הוכחה ברורה לכך

חברת  , חבר הכנסת גדעון סער, אני מודה לשותפיי להצעת החוק הזאת. ממש
לא בכדי אנחנו באים מארבע . הכנסת מרינה סולודקין וחבר הכנסת זבולון אורלב

והוא ברור לכל אדם בר , כיוון שהנושא הזה הוא לא נושא פוליטי, מפלגות שונות
.שיש לו שמץ של מוסר, דעת

כי הרי אין דבר הגיוני וסביר יותר  , שנדרשנו בכלל לחקיקה בעניין הזה   אכן מצער" 
העמדת  . מלאפשר לאדם לשבת במהלך עבודה שנעשית מטבע הדברים בישיבה

להקטין ולהקנות , כל מטרתה לא הייתה אלא להשפיל, אותן קופאיות שלא לצורך
,  גם אם הדבר כרוך בהשפלתה, שליטה מלאה של המעסיק באותה עובדת קשת יום

לשם  , סתם. גם אם הדבר כרוך בוורידים נפוחים וגם אם אין בזה צורך בכלל
חבל שנדרשנו , אכן. התעמרות בעובד והנצחת השליטה של המעסיק על אותו עובד

אין אלא לברך על  , והסתיים בצורה מוצלחת, אבל כיוון שהדבר קרה, לכך בחקיקה
."כך

  2007פברואר –שלי יחימוביץ  

2007-חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים

ישיבה בעבודה 

  ישיבה מעובד ימנע ולא לעבודה מושב העבודה במקום העובד לרשות עמידמעסיק י 

 מאפשר אינו העבודה של הרגיל שביצועה המעביד הוכיח כן אם אלא ,העבודה במהלך

.ישיבה

  מרבית אם או ,קבועה עבודה בעמדת לביצוע ניתנת העבודה שאם ,כך על מדבר החוק 

 ואם מתמדת תנועה מחייבת אינה העבודה שעות ברוב מהעובד הנדרשת הפעילות

 .לשבת לעובד לאפשר יש אזי המטלה בביצוע פגיעה אין הישיבה בעצם

ישיבה בהפסקה 

בעלי , מעביד יעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים 

לישיבה בעת הפסקה בעבודה, במספר מספיק ובמצב תקין, משענת גב

זבולון אורלב, סולודקין מרינה,סערגדעון , שלי יחימוביץ  
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א"תשפ/שבט/'ל

2007-חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים

רשאי הוא    מצא בית הדין לעבודה כי נתבע הפר את הוראות החוק 

בסכום שלא   לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק 

שקלים ואולם רשאי בית הדין לעבודה לפסוק   20,000יעלה על 

,  שקלים חדשים 200,000פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 

בהתחשב בחומרת ההפרה או בנסיבותיה

2/11/2021 12
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א"תשפ/שבט/'ל

...דבר השופט

השופט ונציגי הציבור  , כדי להכריע בסוגיית הכיסא•
עשו הפסקה בדיון ולקחו אותו ללשכת אב בית הדין  

החוויה לא היתה  . כדי לנסות בעצמם לשבת עליו
הם קבעו בהחלטה שנתנו כי  . בלשון המעטה, חיובית

זהו כיסא שהדרך הפשוטה להגדירו היא ככיסא לא  "
משענת הגב שלו  . המושב שלו קטן מאוד. נוח

המשענת לרגליים ממוקמת בצורה שאינה  . מינימלית
נודה ונתוודה כי האסוציאציה שחלפה  . אופטימלית

בראשנו בעודנו מנסים להישען על המשענת העשויה  
על  (האם מדובר בכיסא סדום 'צינור מתכת היתה 
אין לנו ספק שזהו כיסא  '? אם לאו) משקל מיטת סדום

שאף הוא ממלא את ייעודו וניתן גם לשבת עליו וגם  
הרי שמרבית הכיסאות   -לעשות שימוש במשענת שלו 

הקיימים בשוק נוחים ממנו בהרבה
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א"תשפ/שבט/'ל

החלטת השופט

בבית הדין האזורי  ) 'א(החלטה שניתנה אתמול •
לעבודה בתל אביב מותחת ביקורת על נוחות  

הכיסאות לעובדים שמציבה רשת 
בהסכמת  , ספיבקהשופט דורי . בסניפיה  האופנה

דחה את הבקשה לתביעה הייצוגית  , נציגי הציבור
אך השמיע  , שהוגשה בעניין על ידי עובד לשעבר

ציין כי טוב תעשה , ביקורת על מבנה הכיסאות
החברה אם תשקול להחליף אותם בכאלה עם  
מושבים גדולים יותר ומשענות גב משמעותיות  

בהתחשב  , ואף קבע מתן גמול לא מבוטל -יותר 
אלף  20(למגיש התביעה , בכך שהבקשה נדחתה

)אלף שקל 70(ולעורך דינו ) שקל

חדש לעומת ישן
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א"תשפ/שבט/'ל

2007-חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים

2/11/2021 18

חלק ב
תקנים

18

19



א"תשפ/שבט/'ל

תקנים רלוונטיים לריהוט  

• ANSI\BIFMA x5.5-1998 – desk products

• Business and Institutional Furniture 
Manufacturer’s Association (BIFMA)

• American National Standards Institute (ANSI)
מתייחס לריהוט משרדי•

 ANSI\HFES 100- 1998

י ה "פותח ע. עוסק בהגדרות לתכנון ריהוט משרדי
HFES (Human Factors and Ergonomics 

Society)   פ מודלים של "עANSI.  
• SEMI S8-1995,2005- סטנדרטים ומידות לתכנון

כיסאות משרד לשימוש כללי   -6095י "ת•
)12פרק  1721י "מחליף את ת(

-2015(מידות לכיסאות    DIN 4551תקן •
02  (

9241תקן ישראלי •

וחסין  2FRמעכב בעירה מסוג  5419י "ת•
. תקן בטיחותי) לריפוד(אש 

דוגמא לכתיבת  
פתיח למכרז  

כיסאות  

  הכיסאות יתאימו למגוון גדול של משתמשים בממדי גוף
שונים

  בכל דגם שיוצא על ידי הספק יתאפשר לעובד לבצע שינויים
עומק  , גובה משענת הגב יחסית למושב: במרכיבים הבאים

גובה  , מיקום משענות הידיים,    slideהמושב בעזרת מנגנון 
זווית המושב בציר  , זווית משענת הגב, המושב מהקרקע 

.  האופקי ומידת ההתנגדות של משענת הגב

  יתרון יינתן לכיסא בו ניתן יהיה לשנות את מיקום הבליטה
או מידת הבליטה שלה כלפי העובד/המותנית ו

  שלדת הכיסא וגלגלי הכיסא יהיו עמידים לעומסים ממושכים
למשתמשים במשקלים שונים

דמוי עור רשת נושם עמיד בפני  /כיסא העובד ירופד בבד
.אינו דוהה וחסין בפני אש, דוחה כתמים, חומרי ניקיון

  מושב הכיסא ומשענת הגב לא יכללו בליטות או תפרי קישוט

 להסכם   1כל חלקי הכיסא יעמדו בתקנים כמפורט בנספח
).ותקנים אמריקאים, תקנים ישראלים( 3בסעיף 
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א"תשפ/שבט/'ל

ברכש/דוגמא לדף הערכה לבדיקה ארגונומית לכיסא במכרז

' מס

סל

דגם סוג הכסאסיווגתיאור הסל

הכסא

משענת  מושב

יד

ציון  נוחותמנגנוןגב

מסכם

תמונההערות

כיסאות  1

הנהלה ואירוח
A  כסא מנהל

בכיר

הורדת גובה  344343.6פוינט

הנשענת  

המקורי   

למינימום  

האפשרי

חלק ג
היבטים פיזיולוגים 
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א"תשפ/שבט/'ל

יתרונות פיזיולוגים של הישיבה  

  הפחתה במאמץ השרירי
)מעמידה  20%פחות (

  הפחתה בלחץ המכאני על
מפרקי הגפיים התחתונות 

  מתן יציבות לגו ובכך שיפור
המוטוריקה בגפיים העליונות  

חסרונות  פיזיולוגים של הישיבה  

בעיקר של  ( החלשות של השרירים !
)  הגפיים התחתונות והבטן

הגברת הלחץ על הדיסקים בגב !
התחתון ולעיתים גם מפרק הירך  

והברך

הגבלה בטווחי פעולה של המפרקים  !
בעיקר בגפיים התחתונות

,  דליות( הפרעה לזרימת הדם !
)בצקות 
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א"תשפ/שבט/'ל

יתרונות פיזיולוגים של העמידה

מרבית השרירים פעילים

 הלחץ המכאני מתחלק על
הרבה מפרקים

  טווחי תנועה גדולים של
הגפיים

חסרונות  פיזיולוגים של העמידה  

פעילות שרירים סטטית הגורמת  !
לעייפות

נפיחות  ( לחץ הידרוסטטי גדל !
)בגפיים התחתונות 

הלחץ מכאני מתרכז במפרק  !
הקרסול והירך, הברך

דורשת מאמץ להשגת שיווי משקל!
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א"תשפ/שבט/'ל

עמוד השדרה

חוט השדרה+ חיבור החוליות בעמוד השדרה

מבט מלמעלהמבט מהצד
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א"תשפ/שבט/'ל

הסיבים הטבעתיים של הדיסק מתמזגים עם  
המשטח המפרקי של גוף החוליה

משקלנשיאתבזמןהדיסקעללחץה

30
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א"תשפ/שבט/'ל

כשאנו במצב של  
תנועה הלחץ על  
החוליות והדיסק  

משתנה  
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א"תשפ/שבט/'ל

תרגילים לגב התחתון

כאבים בצוואר
cervical pain
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א"תשפ/שבט/'ל

תרגילים לצוואר

חלק ד
שיקולים  ארגונומים 

בתכנון עמדות לישיבה 
ועמידה
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א"תשפ/שבט/'ל

?מתי המטלה מתאימה לישיבה

תנועה קטנה 
בסביבת  
העבודה

מרחק  
ההשגה קטן 

תנועות  , דיוק
,  עדינות
פרטים  
קטנים

אריזות וכלי  
העבודה  

קטנים  

2/12/2021
40

?לעמידהמתי המטלה מתאימה 

תנועה 
תמידית

גישה  
למקומות  
רחוקים  
מהגוף

הפעלת כוח  
או תנועות  

גדולות

אריזות  
,גדולות

הפרשי  
גבהים גדולים

2/12/2021
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א"תשפ/שבט/'ל

Check list list list list ––––     1שלב
+עמידה+ישיבהדרישות

גדולהקטנהכוח נדרשת הפעלת

גדולקטןגישה לציוד מרחק

קטנים וקלים חומרי גלם 

יחסית

יחסית גדולים וכבדים

תנועות  , דיוק המטלה דרישות

קטנות ועדינות

 מוטוריקה(תנועות גדולות 

)גסה

הבחנה בפרטים דרישות ראייה

קטנים

הבחנה בפרטים גדולים

הפרשי גבהים בין  

משטחי העבודה

הפרשים גדוליםהפרש קטן

גדוליםקטניםעבודה שימוש בכלי

גדולהקטנה  תנועה בתחנת העבודה

בנוני וגדולקטןגודל אריזות

2/11/2021 42

2שלב 
האם תחנת העבודה מותאמת 

?לעבודה בישיבה 
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42

43



א"תשפ/שבט/'ל

פעולה נדרשתקיים בפועל מהדרישה

הרגלים כניסה חופשית עם

תמיכה לרגלים

כיסא ארגונומי

תמיכה סבירה לידיים

סביר של הציוד מרחק

גובה אחד מפלס

44

Check list list list list ––––     2שלב

בעיות שכיחות המפריעות להתמקמות מול עמדת  
העבודה

משטחים שאינם מאפשרים שימוש בכיסא הפרעה של דופן המסוע

45
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א"תשפ/שבט/'ל

בעיות שכיחות המפריעות להתמקמות מול עמדת  
העבודה

46

חוסר בתמיכה לרגלים

47
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א"תשפ/שבט/'ל

3שלב 
האם הכיסא מתאים לדרישות  

?ולמטלה המבוצעת 

2/11/2021 48

?איזה כיסא לבחור ?מהי המטלה המבוצעת

ישיבה ליד שולחן בגובה רגיל  

"רגיל"יצור  באולם

,  כיסא ארגונומי עם ספוג עבה ונוח

לפי הצורך -משענות ידיים

ליד שולחן בגובה רגיל   ישיבה

"מלוכלכים"באולמות 

אין  , פוליאוריטןכיסא ארגונומי 

צורך במשענות ידיים

ליד שולחן גבוה באולמות   ישיבה

'מעבדות וכד" נקיים"

ריפוד  , אנטי סטטי ,כיסא ארגונומי

בכיסא  ( תמיכה לרגלים, ויניל

אין צורך במשענות ידיים) ובשולחן 

בפעולות   ישיבה המשולבת

נוספות באולמות הייצור

  יציב, מושב אוכף, "כיסא עמידה"

 ועמיד למשקלים גדולים  

49

Check list list list list ––––     3שלב
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א"תשפ/שבט/'ל

כיסאות ארגונומים לסביבות עבודה רגילות 

50

כיסאות לסביבות עבודה מיוחדות

51

50

51



א"תשפ/שבט/'ל

כיסאות ארגונומים מעבדות ונותני טיפול

כיסאות לסביבות עבודה מיוחדות

52
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א"תשפ/שבט/'ל

כיסאות אוכף/ כיסאות עמידה

54

4שלב 
האם לא נגרמות בעיות בטיחות 

?כתוצאה משימוש בכיסא 

55
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א"תשפ/שבט/'ל

דרכים לפיתרוןגורמי סיכון

החלקה של הכיסא לאחור או  

לצדדים

ללא גלגלים עם אחיזה   רגליים

" )פטריות( "מיוחדת לרצפה 

כתוצאה מעומס  של הכיסא  שבר

מצטבר בשימוש ממושך ולא זהיר

, ) רגלי ברזל( כיסא מחוזק 

התאמת מנגנון הכיסא למשקלים  

גדולים

סכנת  נפילה   – מושב  כיסא צר

והחלקה מהכיסא

מושב רחב

56

Check list list list list ––––     4שלב

 5שלב 
?מה חשוב להדגיש בפני העובדים 

57

56

57



א"תשפ/שבט/'ל

תרגילים, רוטציות, הפסקות יזומות

582/11/2021

?ומה לגבי עמידה 

59

58

59



א"תשפ/שבט/'ל

דרכים להקל על עמידה ממושכת

הרמת רגל על  
הגבהה

משטחים  
עייפות" דוחי"

נעליים נוחות 
מדרסים/

עיסוי  , מנוחה
והרמת הרגלים

602/11/2021

דרכים להקל על עמידה ממושכת

הרמת רגל על 
הגבהה

משטחים  
עייפות" דוחי"

אלתורים

612/11/2021
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61



א"תשפ/שבט/'ל

חלק ה 
תכנון הנדסי לעמדות 

ישיבה ועמידה

תכנון גובה משטחי עבודה במטלות  עמידה שונות

  50-150נע בין  "רגילות"גובה משטח עבודה מומלץ לעבודות •
מ מתחת לגובה המרפק"מ

מ מעל גובה המרפק"מ  50-100: דיוקבעבודות הדורשות •

מ מתחת לגובה  "מ 150-400רב  הפעלת כוחבעבודות הדורשות •
המרפק

64

65



א"תשפ/שבט/'ל

: תכנון שולחן עבודה
מידות אורך ורוחב

מערכת  תפעול  
רוחב-משנית

מערכת  תפעול      
רוחב -ראשונית

מערכת  תפעול      
אורך-ראשונית מערכת  תפעול  

אורך -משנית

 work envelope work envelope work envelope work envelope -מערכות תפעול

21פברואר  11

מידות הנלקחות בעמידה

גובה כללי1.

גובה עיניים2.

גובה כתפיים3.

גובה מרפקים4.

גובה מפרק הירך5.

3גובה עד לבסיס אצבע 6.

3גובה עד לקצה אצבע 7.

66
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א"תשפ/שבט/'ל

21פברואר  11

מידות ישיבה ועמידה

כתף-מרחק מרפק22.

3אצבע -מרפק23.

אורך יד24.

אורך יד בתנוחת אחיזה25.

אורך הראש26.

רוחב ראש27.

28. אורך יד

29. רוחב יד

30. אורך כף רגל

31. רוחב כף רגל

32. מוטת ידיים

33. מרחק מרפק  למרפק

34. קרקע–מרחק יד מורמת 

35. –מרחק יד מורמת 

בישיבהמהמושב 

36. -מרחק יד מתוחה לפנים
גב

אחוזונים

מ"יעוץ ופתרונות ארגונומים בע -ארגוטיים 

68
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א"תשפ/שבט/'ל

21פברואר  11

מרווח לרגליים מתחת לשולחן העבודה בגובה הברכיים

, המרווח המינימאלי לרגליים•
  508בגובה הברכיים יהיה 

)נמדד מדופן השולחן ( מ "מ

70

72



א"תשפ/שבט/'ל

מרווח לרגליים מתחת לשולחן העבודה בגובה כפות הרגלים

,  המרווח המינימאלי לרגליים•
בגובה כפות הרגלים יהיה 

נמדד מדופן  ( מ "מ 660מינימום 
)השולחן 

מרווח אופקי לרגלים  

הרוחב המינימאלי לרגלים •
מ"מ 610יהיה 
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א"תשפ/שבט/'ל

035322117  ergotime@netvision.net.il

THANKS
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