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מטרת האתר: האתר שייך לעמותת מילבת - המרכז הישראלי 
לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה, אשר פועלת מזה 30 שנה 
ללא כוונות רווח. מטרת העמותה להעלות את רמת עצמאותם, 
לשפר את תפקודם ולהקל את השתלבותם בחיי הקהילה של 
ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות וקשישים באמצעות סביבה 
ומותאמת. מטרת האתר לתת מידע מקיף  נגישה  טכנולוגית 
ומתן  מידע  מקור  לשמש  וכן  ופעילותיה  העמותה  אודות 
מקצוע  אנשי  עבור  המסייעת  הטכנולוגיה  בתחום  שירותים 

בתחום הבריאות ולכל פונה אשר זקוק לשירותיה.  

על  מקיף  מידע  כולל  האתר  האתר:  מספק  אותו  המידע 
העמותה ועל תחומי הפעילות המגוונים שלה. העמותה עוסקת 
בין השאר בפיתוח של אביזרי עזר מיוחדים בהתנדבות, במתן 
ייעוץ מקצועי אישי לבחירת אביזרי עזר, מתן שירותי הדרכה 
מקצועיים לאנשי מקצוע וסטודנטים מתחום הבריאות ועוד. 

כתבות  חדשות,  הכולל  העמותה  עיתון  הוא  במיוחד  מעניין 
ומידע על אביזרי עזר )גיליונות העיתון זמינים אונליין באתר(. 
כמו  אחר  בנושא  עוסק  מהם  אחד  וכל  מרתקים  העיתונים 

התאמת דיור, לבוש והנגשה לדת. 

בנוסף, באתר של העמותה קיים מאגר המידע “עזרים“ הכולל 
שונים  עזר  אביזרי  ל-16,000  מעל  על  שימושית  אינפורמציה 
ומגוונים עבור ילדים, מבוגרים וקשישים. מאגר המידע מיועד 
עבור אנשי מקצוע, מטופלים ובני משפחותיהם לצורך בחירת 
ניתן  היכן  עדכני  מידע  ולקבל  להם  המתאימים  עזר  אביזרי 
הכוללת  “קישורים“  לשונית  קיימת  במאגר  בנוסף,  להשיגם. 

בנושא  ומהעולם  מהארץ  רלוונטיים  אינטרנט  לאתרי  לינקים 
טכנולוגיה מסייעת וכן בנושאים נוספים הקשורים לקהל היעד.

מקור המידע: העמותה ומאגר המידע “עזרים” אינם מסחריים. 
צוות העמותה כולל צוות שיקומי רב מקצועי הכולל מרפאים 
בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים ועובדים סוציאליים 

מומחים בתחום טכנולוגיה מסייעת, נגישות ועוד.

גישה  בעל  למשתמש,  מאוד  ידידותי  האתר  האתר:  נגישות 
מאתר  הגישה  העברית.  בשפה  וכתוב  מחשב  מכל  חופשית 
הבית של העמותה לעיתוני העמותה ולמאגר המידע “עזרים“ 

ברורה ופשוטה. 

אכילה,  כגון:  לקטגוריות  מחולק  “עזרים“  המידע  מאגר 
קיימים  קטגוריה  בכל  ועוד.  ספורט  פנאי,  ניידות,  שתייה, 
תתי נושאים אשר לכל אחד מהם רשימת מוצרים המלווים 
בתמונה והסבר מילולי על המוצר. עם בחירת המוצר יופיעו 
פרטי היצרן והסוכן בארץ דרכו ניתן לרכוש את המוצר. אין 

באתר מחירים של המוצרים.

תרומת האתר: האתר כולל מידע על קשת רחבה של נושאים 
בתחום הטכנולוגיה המסייעת אשר נכתבו על-ידי מומחים. 
מקצועי  מידע  לקבל  לפיזיותרפיסט  מאפשר  באתר  המידע 
וההשתתפות  התפקוד  החיים,  איכות  שיפור  לצורך  ומהימן 
בתחום  הידע  את  מעשיר  האתר  בנוסף,  המטופלים.  של 
ושימושי  רלוונטי  כן  ועל  בארץ  המסייעת  הטכנולוגיה 
מבוגרים  ילדים,  אוכלוסיית  עם  העובדים  לפיזיותרפיסטים 

וקשישים המוגבלים בתפקודם. 

רועי אש, פיזיותרפיסט, מרכז רפואי “כרמל” חיפה וקופת חולים “מכבי”
הדס טאושר, פיזיותרפיסטית, בית החולים הגריאטרי-שיקומי ע“ש “פלימן” חיפה 

ובית הספר לחינוך מיוחד “גיל” בחיפה

המידע מאגר  את  הכולל  מילבת  עמותת   אתר 
”עזרים“
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מטרת האתר: האתר שייך למחלקת הכירורגיה האורתופדית 
של המרכז הרפואי באוניברסיטת דיוק בשיתוף עם ההוצאה 
לאור האינטרנטית DATA TRACE. האתר נבנה למען קהילת 
המקיף  מקוון,  אורטופדי  לימוד  כספר  ומוגדר  האורטופדים  
והמעודכן ביותר הקיים כיום. ולראיה, האתר מורכב מ-11,000 
דפי מידע ומכיל יותר מ-5,000 תמונות וההתמצאות בו קלה. 

המידע אותו מספק האתר: האתר מגדיר עצמו כספר לימוד 
לעולם הרפואה המתמקד בתחום האורטופדי. ייחודיות האתר 
המידע  בו  וקיים  יומיומי  באופן  מתעדכן  שהאתר  בכך  היא 

המקיף ביותר הנגיש באופן מקוון למשתמש.

ומפרקים  עצבים  שרירים,  אנטומית  על  מידע  מספק  האתר 
אנמנזה,  הכולל  מפרקיות  בעיות  על  מפורט  מידע  שונים; 
הניתוחי;  הטיפול  ואופן  מעבדה  בדיקות  קליניים,  מאפיינים 
הגישות השונות בתחום הארתרוסקופיה לכל מפרק ומפרק, 
דיון על אופן הביצוע בכל גישה ואילו סיבוכים עלולים להיווצר 
כתוצאה מהליך ניתוחי שכזה; מידע מפורט על כל סוגי השברים 
והקלספיקציות שלהן, הגישות הניתוחיות המקובלות ופירוט 
על מהלך הניתוח בליווי תמונות ועוד. בנוסף, האתר מאפשר 
ספציפיים  עניין  בנושאי  עדכונים  קבלת  לשירות  הרשמה 

באמצעות דיוור אלקטרוני.

אורטופד,  כל  למען  הוסיפו,  הם  כי  יאמר  האתר  יוצרי  לזכות 
יידע  ובכך  נפגעים,  רב  באירוע  שיתקל  למקרה  “סט-כלים“ 
מחסור  בעת  גם  ביותר  היעילה  בצורה  נפגעים  להציל  איך 

של משאבים.

מקור המידע: האתר מסתמך על מאמרים עדכניים ועל צוות 

האתר  שלו.  המומחיות  בתחום  אחד  כל  היקף,  רחב  רופאים 

בלבד.  לימודיות  למטרות  אלא  רווח  למטרות  אינו  בעיקרון 

יחד עם זאת, קיים קישור לחברה העוסקת בשתלים לקיבוע 

תומכת  שזו  מכיוון  אחרות,  אבנורמליות  ובעיות  שברים 

מבחינה חינוכית באתר זה.

גישה  בעל  למשתמש,  מאוד  ידידותי  האתר  האתר:  נגישות 

הטמון  הידע  האנגלית.  בשפה  וכתוב  מחשב  מכל  חופשית 

באתר הוא מעניין ועצום בהיקפו אך הרושם הראשוני המתקבל 

מהסתכלות על דף הבית מעיב קצת על חווית הגלישה בו. הוא 

נראה מאוד פשוט ואינו מושך במיוחד מבחינה עיצובית. מצד 

שני, הוא מאוד ידידותי לגולש מאחר וישנן מספר אפשרויות 

חיפוש באתר: בדף הבית ניתן לראות חלוקה ברורה לקטגוריות 

על-ידי  חיפוש  למבוקש;  בקלות  יחסית  להגיע  המאפשרות 

מילות מפתח; חיפוש על-פי סדר אותיות הא' ב' או חיפוש לפי 

אזור אנטומי מסוים באמצעות איור השלד. 

מקצוע  ואיש  סטודנט  לכל  ידידותי  האתר  האתר:  תרומת 

ומכאן  בלבד,  רופאים  על-ידי  נכתב  הוא  הרפואה.  בתחום 

יש להניח שהמידע בו מהימן. האתר כולל מידע בלתי נדלה 

ולרוב אינו מצריך חיפוש נוסף במקורות מידע אחרים. האתר 

מעודכנים  להישאר  הפיזיותרפיסטים  לקהילת  מאפשר 

מבחינה מקצועית ובכך תורם להצלחת הטיפול ומקדם את 

טובתו של המטופל.
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