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חדשות מהאינטרנט

שירי קרטין, מכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, נהריה

חופשי  באופן  ולהפיץ  לאסוף  האתר  של  מטרתו  האתר:  מטרת 
בנושא  ספרות  וסקירות  דעה  מאמרי  מקצועיים,  מחקרים 
אורטופדיה וניתוחים אורטופדיים. האתר הוא למעשה כתב עת 
חופשי באינטרנט שמבוסס על ביקורת עמיתים ומיועד להפצת 
האתר  כתב  העולם.  ברחבי  חוקרים  עבור  ומהיר  מהימן  מידע 
מיועד  האתר   .PUBMED ה  כגון  חשובים  מידע  במאגרי  רשום 
הידע  בהרחבת  המעוניינים  האורטופדיה  בתחום  מקצוע  לבעלי 

ופונה לחוקרים בתחום לצורך שליחת מאמרים.

מלאים  קישורים  מציע  האתר  האתר:  מספק  אותו  המידע 
למאמרים בתחומי האורטופדיה. בכל מועד קרוב להוצאת המגזין 
מפורסמים נושאי ליבה של הגיליון הבא, וכותבי האתר מזמינים 
את הציבור לשלוח תקצירים ומאמרים בהתאם. באתר קיימות 

הוראות מפורטות לגבי אופן הגשת המאמרים.  

מקור המידע: העורך הראשי של האתר נמצא במחלקה לניתוחים 
בעלי  ישנם  בנוסף  בצרפת,  פריז  באוניברסיטת  אורטופדיים 
לגבי  רשום  מידע  אין  בעולם.  שונים  ממקומות  רבים  תפקידים 
העת  כתב  הנוספים.  התפקידים  בעלי  של  ומקצועם  תפקידם 
מ-250  למעלה  שמרכזת   Bentham בשם  לאור  להוצאה  שייך 
טכנולוגיה,  בנושאי  וכתובים  אינטרנטיים  וספרים  עת  כתבי 
רפואה ומדע )חלקם חופשיים באינטרנט וחלקם בתשלום(. ניתן 
מופחתת  בעלות  הכללית   Bentham לאגודה  כחבר  להצטרף 
במידה והחבר מפרסם מאמרים. המטרה לעודד חוקרים לפרסם 

מאמרים ולהגדיל את הידע החופשי באינטרנט. 

נגישות האתר: האתר בעל גישה חופשית מכל מחשב, כתוב בשפה 
האנגלית. האתר מיועד לבעלי מקצוע בלבד. באתר קיימת אפשרות 
עת  כתבי  ולפי  ימין(  )מצד  הספציפי  העת  כתב  בתוך  נוחה  גלישה 
נוספים )כגון בנושא שיקום, ארגונומיה, רפואת ספורט ועוד( כך שכל 
משתמש יכול למצוא את מבוקשו. ניתן מכל מקום באתר להכנס אל 
מובלטת  הגישה   ,PUBMED דרך  או  עצמו  האתר  דרך  המאמרים 
וברורה. החיפוש הכללי פשוט למדי ואינו ניתן למיקוד. ניתן לפתוח 

ולשמור מאמרים כקובץ PDF וניתן להזמין מהדורה מודפסת. 

תרומת האתר: האתר חשוב לפיזיותרפיסטים המעוניינים להתעדכן 
בתחומי האורטופדיה השונים. האתר מאפשר גישה מהירה וחופשית 
למאמרים מקצועיים בטקסט מלא. למרות שכתב העת רשום במאגר 
לכן  המאמרים  איכות  טיב  ברור  לא   ,PUBMED ה  כגון  מהימן  מידע 
כדאי לקרוא את המאמר ולבקר אותו באופן אישי.  המלצה נוספת היא 
לחפש באתר הכללי כתב עת בתחום העניין האישי )שיקום, ארגונומיה 

ועוד(, העקרונות של זמינות המידע והגלישה חופפים לכולם. 

“מקום מיוחד” - אתר מידע להורים ומשפחות לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים

https://makom-m.cet.ac.il/pages/homepage.asp

כתב עת חופשי בנושאי אורטופדיה

http://www.bentham.org/open/toorthj

מטרת האתר: מטרת האתר היא לרכז מידע ולהוות מקור תמיכה 
עבור הורים ומשפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

המידע אותו מספק האתר: האתר מציע מידע להורים ומשפחות 
כללי  רקע  כולל  שמוצג  המידע  מיוחדים.  צרכים  בעלי  לילדים 
חינוך,  מסגרות  הספציפי,  בתחום  וחוקים  זכויות  הלקות,  על 
שירותי בריאות וציוד רפואי, מידע על גופים וארגונים שיכולים 
לתרום, מידע על המעבר לבגרות ומסגרות מתאימות וקישורים 
קיים מונחון למושגים בתחום  בנוסף,  רלוונטים.  רבים לאתרים 
שמחולק לפי הא”ב וכתוב בשפה ידידותית ופשוטה. קיים מידע 
של  מודעות  לוח  הלקות,  לפי  משפחות  של  עניין  קבוצות  לגבי 
מטפלים, ציוד ועוד. כמו כן, מצוינים קישורים לכנסים, ימי עיון, 
פעילויות לילדים. באתר קיים פורום פעיל של עמותת קשר )ראה 
להלן( שמספק מידע נוסף ופורום תמיכה להורים, כמו גם פורום 

מומחים וקישורים לפורומים רלוונטים ברשת. 

מקור המידע: האתר הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין מט”ח - המרכז 
והכוונה להורים.  יעוץ  לטכנולוגיה חינוכית, לבין קשר - מרכז מידע 
רווח( בעל שליחות חברתית,  כוונות  מט”ח הוא מלכ”ר )מוסד ללא 
מוביל בפיתוח ובהטמעה של אמצעים וסביבות הוראה, למידה והערכה 
משולבי טכנולוגיות מתקדמות, שמכוונים לשיפור הישגים חינוכיים, 
תוך ייעוץ וליווי מערכות חינוך בתהליכי התחדשות. מרכז קשר הוקם 
של  להורים  וייעוץ  תמיכה  הכוונה,  מידע,  שירותי  להעניק  במטרה 
ילדים עם צרכים מיוחדים ולאנשי מקצוע בתחום.  ב”קשר” מעצימים 
את בני המשפחה בעזרת מתן מידע על הזכויות והשירותים הניתנים 
לילדים. באמצעות המידע והתמיכה ההורים יכולים להיות שותפים 
פעילים בבחירת מסגרות, טיפולים ופעילויות לילדיהם. הארגון פועל 
כעמותה עצמאית ללא כוונת רווח משנת 1993 ומעניק את שירותיו 
ללא תשלום. שירותי “קשר” ניתנים כיום ברחבי הארץ בשיתוף עם 

רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים וארגונים העוסקים בתחום. 

כתוב  למשתמש,  מאוד  וידידותי  חופשי  האתר  האתר:  נגישות 
כלים  סרגלי  ידי  על  מחולק  האתר  והערבית.  העברית  בשפה 
ידידותיים לפי נושאים שמאפשרים חיפוש נוח )אופציית החיפוש 
כללית מדי ופחות ידידותית(. המידע לגבי לקויות שונות מובלט 
ומחולק לפי התתי נושאים שפורטו בחלק של המידע לעיל. בכל 
נושא ניתן תקציר על ידי הצבעה על הקישור, כאשר בכל קישור 
נפתח סרגל נוסף שמקשר את המשתמש למידע הרלוונטי. ניתן 

להצטרף לרשימת התפוצה לקבל עדכונים למייל. 

והמשפחות  ההורים  עבור  ביותר  חשוב  האתר  האתר:  תרומת 
אשר  רבות  משפחות  התפתחותיים.  מטפלים  ידי  על  שמטופלות 
נמצאות במצב של חוסר אונים מול המערכת הבירוקרטית ובמצב 
של חוסר ידע. האתר הנ”ל מאפשר להם לקבל ידע רחב ותמציתי 
לצד תמיכה של פורומים וארגונים רלוונטים עבורם. בנוסף, חשוב 
מטופליו,  זכויות  בנושא  הרלוונטי  המידע  את  יידע  מטפל  שכל 
מסגרות טיפוליות וחינוכיות רלוונטיות ועוד, על מנת שיוכל להעביר 

את הידע להורים שאינם בעלי גישה או מודעות לאינטרנט.




