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 "דה בעבודהיעמכנגד ישיבה "האמת האמיתית על 
 

 כאן, דניאל אנג'ליני, ע"י 2017אוקטובר  2-בבאנגלית  פורסםהמאמר  •
 .נשים וגברים כאחדכוון לומת בלבד מטעמי נוחותהינו לשון זכר התרגום ל. נכתב בגוף ראשון במקורהמאמר  •

 

 

כנגד ישיבה "בנושא  לשאלות כשדניםכשנה וחצי, כדי למצוא את התשובות  במשך, שערכתי מחקרב תיהנה מה שגילי
 ."דה בעבודהיעמ

, האופטימיסטים לעומת "נגד"לעומת הה"בעד" כמו כל דבר בחיים, תמיד יש שני צדדים לסיפור; הטוב לעומת הרע, 
, במיוחד מאז ושלמ מתנגדיםשלו ומ םיש חסידי" דה בעבודהיעמכנגד ישיבה "נושא להמבקרים. ולכן אין זה מפתיע כי 

 שנים. 5לפני  ",מיינסטריםנכנסו ל" שולחנות ועמדות עמידה/ישיבה

לעניין  כ"שעון חולף". המתייגים את שולחנות ועמדות עמידה/ישיבהומבקרים  מידע שגויותבדיון זה, מדי פעם יש חתיכות 
ולהתריע לגבי פעמוני האזעקה צלצל נמרצות בפרסומים לגרם לכמה שפורסם לאחרונה  מחקרכי  כבר כעת צייןאזה 

במקום העבודה. אבל בפועל, ממצאי המחקר  עמידהשולחנות שימוש בה עקבנזקים הנגרמים כתוצאה מעמידה ממושכת 
, טבחים, , מוכרנים, סגל רפואיאפשרות לשבת, כגון פקידים ללאים שעבודתם כרוכה בעמידה לאורך זמן התייחסו לאנש

 וקופאים. מלצרים, ברמנים
לבסס את  ףמעדי יאנ ,דעותעל במקום  אבל כן!עדיין רעיון נהדר? הם  שולחנות ועמדות עמידה/ישיבהם אאז, ה

(. ראו בתחתית את רשימת המקורותהרבה מחקר )כוונה לה, ומחקר, ראיות איכותיות והרבה ותעובדעל  ישל ההחלטות

לעומק העובדות  אתכם... אני רוצה לקחת על כך. ועכשיו כתבתי ספר אפילוו שולחן העמידה שליאת  יאפילו עיצבת
 מה כל העניין.בולהסביר בדיוק  ותיהאמית

 
 (WHOהודעה מטעם ארגון הבריאות העולמי )

גיליתי עובדה מזעזעת מאוד ששינתה את הדרך בה אני רואה את  2013כה חשוב. בשנת הזה נושא אסביר מדוע ה ראשית

 יום העבודה שלי.
 

 
 

ממקרי המוות בעולם נובעים מחוסר פעילות  6%מוות בעולם, כלומר חוסר פעילות גופנית הוא גורם הסיכון הרביעי ל

)איידס(  HIV+  . עובדה: זה יותר מסרטן הריאה)קרא עוד(מיליון מקרי מוות הניתנים למניעה בכל שנה  3.2-גופנית, או כ 
אנו מתמודדים בעולם המודרני. לכן, ישיבה  שאיתן. חוסר פעילות גופנית היא אחת הבעיות הבריאותיות הגדולות יחדיו

הסכימו. אבל,  תיראיינמומחי הבריאות ש 20לזוז, כמו שכל  ןנו תוכנשל ףממושכת הופכת לאויבנו. המציאות היא שהגו

היינו מתוכננים מלכתחילה גוף שלנו, לעתים קרובות שלא בכוונה. אם שב בהפקת התועלת מדי יוםשוגים  רבים מאתנו
 קיים.היה פשוט לא המצב הזה ישיבה ממושכת, ל

 
 במתינות ישיבה או עמידה

שכן , עמידה כנגדבהקשר של ישיבה  מאדלרגע. מילה זו חשובה  "ממושכת"למילה  כםאני רוצה להפנות את תשומת לב

הפעילויות האלה עושה את כל ההבדל. אין שום דבר רע בישיבה, אין שום דבר רע  לצד שתי "ממושכת"המילה 
הגוף את יותר להזיז  ככל שנוכלמהתנועה.  מגיעההתשובה האמיתית לדיון הזה . כת"ממוש"בחלק הבעיה היא בעמידה, 

שולחנות ועמדות י עובדה רפואית. בריאות טובה יותר. זוהגיע לרמת הולכך נוכל להגיע להועיל לעצמנו שלנו 
 זרז לתנועה. נחקור זאת מאוחר יותר.גורמים לנו לעמוד על הרגליים, וזה כשלעצמו הינו גורם מעודד ו עמידה/ישיבה

 
 של עמידההתועלות המוכחות 

לעומת  בזמן עמידההמתרחשים בגופנו אז מה בדיוק ההבדל בין ישיבה ועמידה? ובכן, הנה העובדות. להלן השינויים 

 להפסיק להניע אותנו  נצל כדיאנו יכולים לשיתרונות ברורים  נםיש ,לראות יםיכול ם. כפי שאתבזמן ישיבה מתרחשה
 .הפניות ברשימת המקורות שבסוף המאמרניתן למצוא הרבות יותר בעמידה. לוהרגלים ישנים 

  

  

 , אחרי:למוות בעולם הרביעיחוסר פעילות גופנית הוא גורם הסיכון  #4

 לחץ דם גבוה #1

 עישון #2

 סכרת #3

mailto:mg@mgtc.shop
file:///C:/Users/Moshe/Dropbox/משה%20גרופר%20סחר%20ויעוץ/תבניות/www.mgtc.shop
https://www.linkedin.com/pulse/real-truth-sitting-vs-standing-daniel-angelini/
https://academic.oup.com/aje/article/doi/10.1093/aje/kwx298/4081581/The-Relationship-Between-Occupational-Standing-and
http://www.moviworkspace.com/
http://sittingepidemic.com/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf
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 של כאבי גב תחתון העצומהבעיה ה
על  יםיודע םכאב גב, או שאת יתםאי פעם חווהאם  רגע. על זה נחשוב ובואכאבים. בעניין ה מקדשוב ונתנעכשיו בואו 

כן. אני אישית חוויתי את זה, כמו  ויגיד כםשמחצית ? רוב הסיכויים הםכאבי גבהוא כרגע חווה שאו  ,עם בעיה כזומישהו 

 בעיות רציניות עם הגב שלהם. זה קורה לכולנו.חוו הרבה חברים ובני משפחה שגם 
העלות הישירה של כאבי גב תחתון דווחה  כאב גב תחתון הוא בעיה עצומה עבור העולם המודרני. למעשה, באוסטרליה,

מיליארד דולר בשנה.  500-מיליארד דולר בשנה, בעוד שבארצות הברית ההערכה היא שהיא מגיעה ל  9.2-על כ 
העלויות הן תוצאה של אובדן שעות עבודה, טיפולים לא כירורגיים, טיפולים כירורגיים ושיקום. זהו נטל עצום על תקציבי 

 רם לכך?מה גו הבריאות.
 :נוגילישוזה סיכום קצר של מה  ,גורם לכךשדייב אוהם כדי לקבל מבט מעמיק לתוך מה ( .Ph.D)שוחחנו עם ד"ר 

 ידה.בהשוואה לעמ 40%-על עמוד השדרה התחתון שלנו ב העומסכאשר אנו יושבים אנו מגדילים את כמות  (1

 יותר מאשר כאשר אנו עומדים.  90%-ב גדולהעומס על עמוד השדרה קדימה,  רוכניםכאשר אנו יושבים ו (2
על ישיבה מוגזמת  הצביעו, וכולם , כירופרקטוריםאוסטאופתיםעם כמה פיזיותרפיסטים, גם  תיפגשנ לאמת את זהכדי 

העכוז, השלד החשובים האחרים, כגון הירכיים,  שריריהשפעות על בנוסף לכאבי גב, למרכזי הורם וממושכת כעל הג
 עלולים להתנוון בגלל ישיבה ממושכת.גב, אשר בטן והה

 

 
 
 

 מניעת מחלות  !

 עדבדם ולהפחית את הסיכון לתחלואה  לגוף לאזן את רמות הסוכר תנועה בשגרת היום עוזרעמידה ושילוב של ה

 .147% כדי

 אנרגיות וחילוף חומרים  !

שרוף עוזר לגוף למעודד את חילוף החומרים וזרימת הדם, את  ץבשגרת יום העבודה ממריתנועה ועמידה שילוב של ה

 קלוריות ושומנים.

 יצרנות ועירנות  !

משפר את ו ביר את יכולת הקשבמגמעודד את זרימת הדם למוח, מזרז את תפקודי המוח, תנועה ועמידה השילוב של 

 כוז.הרי

 זרימת דם משופרת  !

עמידה ביציבה נכונה פותחת את בית החזה, מגדילה את נפח הריאות לנשימה עמוקה ומשפרת את חימצון הדם 

 בריאות.

mailto:mg@mgtc.shop
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 בעיות לאחר הישיבה

נוטה הבחולים בעלי אורח חיים כשמדובר  תחלואה ובעיות בריאותעם מדי יום בריאות מתמודדים מקצוענים בתחום ה

יום. בדיוק כמו די כשאנחנו מחליקים לתוך יום מלא ישיבה ממושכת, מילתקופות ממושכות של ישיבה. זה מה שקורה 
 שעות, כל יום! 12טוס אומר, עבור רבים מאתנו, יום רגיל הוא כמו ל ד"ר טיקל

 

 
 

הרגל למתוח את הצוואר שלנו קדימה לכיוון  לעתים קרובות כאשר יושבים ליד שולחן, יש לנו -צוואר מתוח  (1

 צוואר.החוליות גרום למתחים בל מה שעלולהמקלדת והצג, 
בכיפוף פנימה של עתים קרובות מלווה ל. רכינה תפייםרירי הכרכינה קדימה גורמת למתח בש –כתפיים כואבות  (2

 עליון.ולמתיחות בשרירי הגב הכתפיים כאב בלזה מוביל החזה פנימה ו
קולגן סביב הגידים והרצועות בעמוד השדרה מתקשה, מגביל את הכשאנחנו לא זזים,  - ותגמיש חסרשדרה עמוד  (3

 טווח התנועה שלנו ומגדיל את הסיכוי שלנו לפציעה.
לכיפוף הם יכולים להוביל  נחלשים, וכאשר הם כמעט ולא פעילים כשאנחנו יושביםשרירי הבטן  - שרירי בטן חלשים (4

 גב.יצירת בעיות ב, ולשדרההעמוד של מיותר 

טווח התנועה, אורך ש קצרים כל כךתמהם זמן  ךרבישיבה ממושכת. לאורים צהירך מתק שרירי - ירכיים מקוצרים (5
 ונפגעים. האיזון מוגבליםיכולת הצעד ו

ח בשרירי חות כובשימוש כאשר יושבים. עם פכמעט שאינם שרירי העכוז כמו שרירי הבטן,  -שרירי עכוז מוחלשים (6
 זריזות התנועה.ה נכונה ועל קשה לשמור על יציבהעכוז, 

 

 מה שחוויתי מישיבה ועמידה
 אלה ביום שלי:השיפורים לשמתי לב די מהר מניסיוני האישי, כשהתחלתי לשבת ולעמוד בעבודה, 

 .אנרגיה מתמשכת לאורך כל היום• 
 .שמירה על רמת הכושר שלי הפכה קלה יותר• 

 .אחרי ארוחת הצהרייםלא הריים, במיוחד באנרגיה אחר הצאין עוד שפל • 
 התגברה. התפוקה והערנות הרגשת• 
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 ?אם אתה אוהב את זה תראהבעצמך ותנסה לא שכדי להבין מושג חדש, למה 

את הסרטון  ראו. גדוליםיתרונות וגילתה כמה לפני שנתיים  מידה/ישיבהלהשתמש בשולחן ע החלה קיילי או'בריאן 'פרופ

 כדי לקבל מידע נוסף. שלה
 

 היתרונות של יום עבודה בריא
, בריהוט תומקצועידרכות הבלהשקיע  ארגוניםבמחקר, אני מאמין כי יש מספיק ראיות כדי להניע  ותלאחר התעמק

את הכישורים הנכונים לבניית תרבות  לנצלם יכולים ולעבודה שאותה הם מבצעים. העובדים לובציוד ארגונומי המותאם 

ניתן לציין  של האנשים שלהם יהיו תשואות עצומות.איכות חיים בבריאות ובהשקעה ללטווח ארוך. שמצליחה  יתבריאות
 שתי סיבות עיקריות לכך:

 יצרנייםיותר  3 פי הראה כי העובדים הבריאים הם כמעט Medibankשל  מחקרבאוסטרליה,  -פרודוקטיביות משופרת  (1
שולחנות לגבי  שעות של פריון נוסף לכל עובד בשנה! 1,128. זה עד הסובלים מתחלואה מוגברתמאשר עמיתיהם 

למדעי הבריאות של טקסס לבריאות הציבור  A & Mבית הספר של  מחקר, 2016, בחודש מאי ועמדות עמידה/ישיבה
 !53% כדי  להגדיל את הפרודוקטיביות של העובדים עדעשויים  שולחנות ועמדות עמידה/ישיבההראה כי 

הסובלים אוסטרליה מצא כי עובדים  Medibankבאוסטרליה, מחקר של  - תחלואה וניצול ימי מחלהירידה ב (2

הסובלים מתחלואה עובדים בריאים. המאשר עמיתיהם  מחלה פעמים יותר ימי 9עד  מנצלים מתחלואה מוגברת
ימי מחלה בשנה.  2רק  ממוצעמנצלים בעובדים בריאים שבעוד , מי מחלה בשנהי 18ממוצע מנצלים ב מוגברת

עובדים בריאים בארה"ב התמונה דומה:  מיליארד דולר בשנה. 7-הינה כ עסקים אוסטרלייםהעלות לכתוצאה מכך, 
, תכרוני תבריאותיבעיה אבל עובדים במצב בריאותי ירוד או אלו הסובלים מ, ימי מחלה בשנה 4-כממוצע מנצלים ב

 ימי מחלה בשנה. 12בממוצע מנצלים , כולסטרול גבוה או סוכרת, םלחץ דיתר כגון השמנת יתר, 

   
 לשולחנות ועמדות עמידה/ישיבהמעבר 

 עלול לגרום נזק. שולחנות ועמדות עמידה/ישיבהשימוש שגוי ב -זהירות 
  אז זהו, שלא נכון.? , נכון כמה הנחיותקיבלו  שולחנות ועמדות עמידה/ישיבהל משתמשי שכח ואז בט

 משקולות בצורה שגויה, למשלבתמש ללכת לחדר הכושר ולהשמזה לא שונה תנו הוא ישות נפרדת ושונה. כל אחד מא
, ביוםנדרשות סטנדרטי של שעות עמידה  לא קיים מספרבאותו אופן די עבור היכולת שלך. ימות כבדים משקללטעון 

אחת כנית כושר תיש רק כמו להגיד שזה ויכולתו, ובהתאם לקווים מנחים כלליים.  יעמוד לפי בחירתואחד אלא כל 

כך שמשך זמן ופציעות,  גוףמבנה ושר, גיל, כוח, תלוי בגורמים כגון כזה  .One Size לכולם. זו אינה גישה מהשמתאי
ים עומד םבהדרגה. אם אתהגדילו את כמות השעות בעמידה לאט,  וליהתח מישהו אחר.של משונה העמידה שלכם יהיה 

 לקחת הפסקה. זה בסדר! ,או לשבתשרירים זה סימן לכך שהגיע הזמן לזוז, למתוח פים או כואבים, עיי יםומרגיש
 

 
 

 
  

 כללי, עשו את הדברים הבאים:באופן בזמן עמידה, 
 .דקות 30-40כל , רצוי מידי פעםתנוחה שנו זוזו ו•

 מתאימה לכם ושימרו על יציבה בריאה.הארגונומית ההתנוחה מהי שיקלו תמיד •

 .שטוחותבפיסוק קל, מומלץ לנעול נעליים באופן שווה על שתי הרגליים, הקפידו להציב את משקלכם •

 רך.בעת הצו את היציבהשנו ונוחות, -מתח או אין של סימפכם ושימו לב לכל לגו וביהקש•

 את הדברים הבאים:אל תעשו כללי, באופן בזמן עמידה, 

 .גיעהשולחן אל תתחילו לעמוד שמונה שעות רצוף מהרגע שה•

 מההתחלה. לזמן עמידהלא מציאותי יעד לעצמכם ו ציבאל ת•

 אל תעמדו במנוחה, שנו תנוחה באופן קבוע ונועו במקומכם.•
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 שולחנות ועמדות עמידה/ישיבה שלפיון נכון א

עם פשוט  תרשים, הנה ת העבודה האופטימלית שלכםעמדיצור את לות ובכדי טעויות פשוטמלהימנע  כםכדי לעזור ל

נוחה  יציבהשהם המומחים לOsteopathy Australia -בשילוב תכנים מבסיסיים. זה תוכנן על הדברים המצביעים יצים הח
 ובריאה.

 

 
 

 "התשובה"?הם  שולחנות ועמדות עמידה/ישיבהשאלה אחת אחרונה ... האם 

תנו צריכים ישיבה ממושכת היא בעיה ענקית עבור העולם המודרני שלנו. אין ספק לגבי זה. אנו יודעים גם שרבים מא

ים על זה גורם לבעיות בריאותיות רבות, כגון סרטן, סוכרת, מחלות לב וכאבי גב. כולנו יכולים להסכשבת פחות כי ל
 שתי העובדות האלה, ויש מספיק מחקר רפואי איכותי כדי להוכיח זאת.

נה כאן. עמידה היא זרז מעולה המעודד אותנו לנוע יותר. התשובה היהיחיד פתרון כשלעצמה אינה ה עמידהאבל, 
ת הגוף שלנו, אתזוזה. להזיז ו עמידהישיבה,  אומרזה תנו, כמוני, שעובדים במשרד על מחשב נייד, תנועה, ולרבים מאב

שרירים שלנו לעתים קרובות. התנועה עוזרת לנו ליצור יום עבודה בריא ופורה הפעיל את הלשנות תנוחות באופן קבוע ול

 יותר.
 

 
 

לבלות ממש רוצה ות, ואני לא חושב שמישהו לגרום לבעי היכול כתממוש היות שלנו, עמידהנחהנ"ל ולבחזרה למחקר 
נשמע כואב. זה בסדר לשמור על  . זהפסקההלא לו יבהשלא יל, הזוזתא לשעות, ל 10משך בעמידה להיום כל את 

, , כולל אנשי מקצוע רבים בתחום הבריאותשולחנות ועמדות עמידה/ישיבההוא חסיד של . כל מי שקומוהכיסא שלך במ

 לעולם לא ימליץ על גישה קבועה למישהו. אין גישה "מתונה" בגישה זו.
 נו בהיותדקות. זה מעודד תנועה. התנועה היא מה הגוף שלנו צריך ביותר.  40עד  30מומלץ לשנות את תנוחתנו כל 

. ניםעצלפוך ליה להנטילנו יש , ונוחמאד בעייתית היא שזה יכול להיות לכך שהישיבה של נוחות והרגל, הסיבה  חסידים
שגרת בוקר עם קפה ליד שולחן משום שאנו נעולים בתנוחתנו )זה הישיבה מונעת מאתנו לקום ולנוע בקביעות,  לכן

 מוכר?(.מצב  ,העבודה
שרירים לנו יותר חופש להזיז את הגוף שלנו, לשנות יציבה, למתוח מעניקה  עמידה ועבודה על הרגליים שלנולעומת זאת, 

לשלב טכניקות תנועה אחרות לתוך היום  וזרז לתנועה. אל תתבייש וזהחבר שעובד לידינו בשביל שיחה מהירה. ת לוללכ

שימוש במדרגות, עמידה בזמן שיחת הטלפון רכבת, עמידה במפגשים, הליכה בצהריים, להליכה  ,, כגון עמידהכםשל
 .נויותר לבריאותייטב , כך מהלך היוםיותר תנועה בננוע ככל ש עבודה.וביצוע מתיחות תוך כדי ה

 
 אה,תודה על הקרי

  דניאל אנג'ליני

 "ים יותרחיים חיוביוביל ליהרגלי העבודה ברק שינוי . "אנחנו מבלים שעות רבות בעבודה
 ד"ר פירס באברס
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