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 מול מחשבנכונה הדרכה ארגונומית לעבודה 

 
 ארגונומיה עוסקת בהערכה ובשיפור הממשק שבין האדם לסביבה ולמטלה במטרה:

 להפחית ולמנוע כאבים ועומסים הנובעים מסביבת עבודה לא מותאמת 

 לשפר את נוחות העובד בעמדת העבודה ואת יעילות העבודה  

 ופעל עומס על מבנים בגוף כמו שרירים, גידים או רצועותסביבת מחשב מתאימה היא סביבה שבה לא מ.\ 

 

 כאבים עקב עבודה מול מחשב 

 להיווצר עקב מנח סטטי לא נכון או תנועה חוזרת לא רצויה  על מבנים בגוף עלול עומס 

 לגרום לכאבים בשרירים ואף להתפתחות של דלקת גידים  עומס יתר עלול 

 מחשב הם שרירי הצוואר, חגורת הכתפיים ועמוד השדרה,  השרירים  האיברים המושפעים במיוחד בעבודה מול

 והגידים המיישרים והמכופפים של שורש כף היד, עצבי הגפה העליונה והעיניים. 

 

 הגורמים המשפיעים על התאמת סביבת המחשב 

 מנח הישיבה מול השולחן 

 ישיבה נכונה בכיסא 

  סידור עמדת העבודה 

 תאורה 

 עומס בעבודה  והפסקות. 

 

 

  מנח ישיבה נכון מול שולחן

  ,גפה עליונהבגב  ו/או בישיבה לא נכונה מול שולחן יכולה לגרום לעומס מיותר בצוואר  

 כתפיים באפשר עבודה ללא עומס בשכמות ולשולחן: על הכיסא להיות בגובה שמ יש להתאים את גובה הכיסא ביחס

  וצר אי נוחותתיוששהרגליים לא יגעו ברצפה או כך די אבל לא גבוה מי

  לאפשר עבודה נוחה כדיהכיסא צריך להיות מספיק קרוב לשולחן  

  :מנח ישיבה נכונה כולל 

o כתפיים משוחררות ו( שכמות  ללא הגבההelevation)  

o מרפקים מעט רחוקים מהגוף, כלומר לא צמודים למותן  

o סאיכמשענת ה עלאמה על השולחן או  2/3יכולות להיתמך עד בילות לירך שקאמות מ 

o עכבר בסמוך למקלדת ללא צורך בהושטת היד ויישור המרפקה  

o שורש כף היד.  ים להעמיס על לשור או כיפוף קיצוני שעלוייללא  ,היד מול המקלדת בזווית ניטרלית שורש כף 
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 השרטוט נלקח מהאתר של מכון וויצמן למדע*

 מעלות 111 -סאיזווית בין המושב למשענת הככש : ידיים יכולות להישען על השולחןהערה  

 

 

 

  –מנח הקלדה תקין 

 ה צידית של כף הידישורש כף יד ישר, ללא הט

 

  –מנח עכבר תקין 

 הטיה של כף היד הצידה שורש כף יד ישר וללא
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 כללי ישיבה נכונה בכיסא 

 קשת המותנית )הקשת בגב התחתון( תמיכה ל 

o ובקשתות הנוספות  ברוב הכיסאות יש מבנה אנטומי של משענת הגב המאפשר תמיכה בקשת המותנית

 של עמוד השדרה

o ה( המאפשר לתת תמיכה יש לבדוק שיש מנגנון מכוון למשענת הכיסא )מרים את המשענת למעלה/למט

   לקשת המותנית

  להפחתת עומס בגב אפשר להניח את הרגליים על הרצפהסא  מישגובה מושב הכ וודא ליש בבחירת כיסא 

  רווח   -לגרום ללחץ בחלק האחורי של הברך מבלי בזמן ישיבה, עומק מושב הכיסא צריך לאפשר תמיכה מלאה לגב

  אצבעות בין סוף המושב לברך כמהשל 

  מעלות.   110היא  הזווית המומלצת  -הזווית שבין משענת הגב למושב הכיסא  התאמת 

 : דוגמאות

o מעלות   110שענת הגב בזווית של  מעלות )ישר( ומ 0סא בזווית של יכמושב ה 

o מעלות 115מעלות כלפי מעלה ומשענת גב בהטיה של  5סא בהטיה של ימושב הכ  

 משענות ידיים    

o לפחות על מנת למנוע לחץ על האמותס"מ  4וברוחב של ות קש ת לאות משענומומלצ 

o סא לשולחן. ימומלצות משענות ידיים הניתנות  לכוונון או לשליפה במקרה שיש צורך לקרב את הכ 

 

 

 עבודה הסידור עמדת 

  מסך המחשב 

o ס"מ )מרחק הושטת יד(  70-60במרחק של בקו יישר מול העיניים ו 

o  כדיהטיית הצוואר כלפי מעלה    למניעה של מעלות נמוך מקו הראייה 20-10מרכז המסך בזווית של 

   להביט במסך

  מקלדת 

o  כדי להקלידגו הגוף כך שאין צורך לסובב את המונחת בקו ישר מול 

o  המקלדת צריכה להיות קרובה מספיק לגוף  כדי שלא יהיה צורך ליישר מרפקים בזמן הקלדה  

  עכבר 

o שולחן ומרפק בזווית כיפוף נוחהמה מונחת על המונח בקרבת המקלדת,  כאשר הא 

o  ישר ורחוק מהגוף מכיוון שמנח זה  מעמיס על המרפק אין להשתמש בעכבר כאשר המרפק 

  חגורת הכתפייםעל ו

  ן בחופשיותיזהזלככך שניתן לאפשר מספיק מקום מתחת לשולחן להנחת רגליים  

 תפריע למנח עכבר ומקלדת כדי שלא על השולחן שניירת יש לארגן את ה  

  הטיה כדי למנועספר אפשר להשתמש במחזיק מסמכים או מחזיק ספרים, מאם יש צורך בהעתקה מניירות או  

  חוזרנית של הראש והצוואר הצידה

 טלפון 

o יש להניחו במרחק הושטה ללא  מאמץ מרובה בטלפון אם יש צורך בשימוש 

o השתמש באוזניהל מומלץ  –ון בהטיית הראש לכתף בעת ההקלדה לא מומלץ  להחזיק את הטלפ. 
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 תאורה 

 ולסנוורלמאמץ של העיניים  תאורה נמוכה מידי או חזקה מידי גורמת 

 ת ואור במסךלהשתקפו לגרוםלא בהיר מידי שיכול להחזיר אור או משטח עבודה  מומלץ 

  כדי למנוע סנוור מתאורה חיצונית מולו או מאחוריומומלץ למקם את המחשב מאונך לחלון ולא 

 וור מומלץ למקם אור צהבהב  בתאורת רקע סביב עמדת המחשב. למניעת סנ 

 

 תרגילי עיניים 

  ת צריבה בגלל חוסר מצמוץ מספיקיובש ותחושבעיניים להתפתח  עלוליםבזמן עבודה רצופה מול המחשב 

  עלולמה ש, הם מתעייפים כתוצאה מכךמיקוד ו על כדי לשמוריותר  מתאמציםמחשב שרירי העין  ב בזמן עבודה 

 חזק בלילה. רסנוור מאוביה מטושטשת וראוב ,כאבי ראשבלהתבטא  בכאבי עיניים, 

 :תרגילי עיניים מומלצים 

o מטר כשבעהשניות ולהסתכל  למרחק של  20דקות לעשות הפסקה של  20: כל 20-20-20  תרגיל - 

 יםמסומטרת התרגיל היא לתת עין מנוחה ולנסות שלא להתמקד בחפץ 

o  משך כשתי דקותכשהן פתוחות ביח את שתי כפות ידיים זו על זו ולכסות את העיניים להנשעות  4-3כל–  

    אפשר מנוחה לעין.  לאת גירוי האור ו מטרת התרגיל היא למנוע 

 מנוחהלהפסקות למתיחות ו

  כל חצי שעה ולתרגול מתיחות בישיבה או בקימהמומלץ לעשות הפסקה קצרה לכמה דקות 

  לקימה ולמנוחה ולבצע תרגילי מתיחות לצוואר, לכתפיים ולידיים ה הפסקכל שעתיים לעשות 

  ם למצב של כאב, מגיעי כאשרחשוב להדגיש שכאב. עבודה כדי  לא להגיע למצב של ההפסקות את יש  לעשות

 .הנזק  כבר נעשה

 

 

 בברכת בריאות טובה, 

 קצוות המכון לריפוי בעיסו

  


