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יושבנות כגורם סיכון בריאותי
(מתוך מאמר שפורסם ע"י המוסד לבטיחות וגהות)

מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות מחזקים את הקשר בין תחלואה ותמותה לבין הישיבה הממושכת.
נמצא כי לישיבה הממושכת יש השלכות מטבוליות, והיא יכולה להעלות את הסיכון למחלות לב ומחלות נוספות, כגון סרטן, סכרת ועוד.

נמצא כי כל שעת ישיבה יומית קשורה להגברת סיכון התמותה בכ- 2%. 
היושבנות הפכה לתופעה נפוצה בעבודה ובבית. ישיבה במשרד מול המחשב או מסכי הטלפונים והטלויזיה, נהיגה או נסיעה ברכב ועוד. 

למעשה, רובנו מבלים יותר ממחצית משעות הערנות בפעילות יושבנית, דבר זה מעמיד אותנו בסכנת הפגיעה בבריאותנו.
בחודש מרץ 2015 פרסמה ועדת מומחים בינלאומית קווים מנחים עבור הפחתת היושבנות בעבודה, ומכאן הפחתת הסיכונים הבריאותיים 

הנובעים ממנה.
עיקרי המלצות הוועדה כללו את ההמלצות לעובדים לשלב עמידה ופעילות קלה כגון הליכה במסגרת

העבודה, להגביר את מספר שעות העבודה שאינן בישיבה, להקפיד ולשלב עמידה בעבודה, 
להימנע ממנחים סטטיים ולהקפיד על תנועתיות.

המלצות לחיי היומיום בעבודה:
- יש לקום, להתמתח ולנוע לפחות פעם בחצי שעה.

- ניתן לנצל רגעי המתנה מול המחשב לקימה והליכה קצרה.
- לשלב עמידה וזמן שהיה מול המחשב ע"י הגבהת הצג והמקלדת לגובה מתאים.

מינוי חדש ביחידת הבטיחות 

תרגיל חומרים 
מסוכנים 

בתאריך 6.10.15 התקיים תרגיל 
אירוע חומרים 

מסוכנים בבניין דה פיצ'וטו.
בתרגיל לקחו חלק צוות החרום של 

יח' הבטיחות, אנשי האבטחה 
ועובדי מחסן הכימיקלים.

בתאריך 4.5.15 נערך במכון תרגיל משולב 
לחילוץ והצלה מרעידות אדמה. בתרגיל נכחו 

פיקוד העורף, משטרת ישראל, עיריית 
רחובות, אנשי ענף ביטחון וחרום, יחידת 

הבטיחות וצוותי החילוץ וההצלה.
מטרת התרגיל הייתה שיתוף פעולה בין כל 

הגורמים תוך הקמת חפ"ק אחוד, פינוי 
נפגעים לתחנות אירוע רב נפגעים וכיבוי 

דליקות.

מינוי חדש תרגיל פיקוד העורף
ביחידת הבטיחות 

פרופסור יחיאל שי, אשר שימש בתפקיד ראש 
יחידת הבטיחות מזה 3 שנים, סיים את 

תפקידו. 
פרופ' דניאל חנוך וגנר, מונה לתפקיד יועץ מדעי 

ליחידת 
הבטיחות, זאת נוסף על תפקידו כיו"ר ועדת 

הבטיחות של מכון ויצמן. יחידת הבטיחות מודה 
לפרופ‘ יחיאל שי על תרומתו לקידום הבטיחות 
במכון ויצמן, ומאחלת לו המשך עשייה מדעית 

מוצלחת. 

פרופ‘ דניאל
חנוך וגנר

פרופ‘ יחיאל שי

פרידה
מרפי מיכאלי

רפי מיכאלי, אשר שימש ביחידת הבטיחות בתפקיד 
מפקח בטיחות ומ"מ ממונה בטיחות קרינה ולייזר, 

פרש בסוף חודש ספטמבר לגמלאות.
רפי עבד במכון ויצמן כ- 40 שנה, מהן 8 שנים ביחידת 

הבטיחות. במסיבת הפרישה שהתקיימה בחודש 
ספטמבר נכחו, נוסף על צוות יחידת הבטיחות, 

חבריו הרבים אשר ליוו אותו 
בשנות עבודותיו במכון. 

יחידת הבטיחות מודה לרפי
מיכאלי על תרומתו הרבה 

לקידום הבטיחות במכון ויצמן,
ומאחלת לו בריאות ואריכות ימים.

קורסי החייאה
ועזרה ראשונה

במהלך החודשים הקרובים יתקיימו ביחידת
הבטיחות קורסי החייאה (4 שעות) וקורסי

עזרה ראשונה (8 שעות).
למעוניינים ניתן להרשם במייל:

safety.training@weizmann.ac.il


