הבעיה:

מתוך הדף הראשי של אתר קבייםkabayim.com :

ניתן למצוא מאות אלפי אתרים ברשת האינטרנט שנושאם בריאות ,מתוכם חלק גדול
מוקדש למתן מידע בריאותי לציבור הרחב וחלקו להעברת מידע לאנשי מקצועות
הבריאות השונים.
מחקרים שונים מראים כי לסטודנטים למקצועות הבריאות בכלל ולסיעוד בפרט ,קושי
באיתור מקורות מידע מהימנים ומותאמים לדרישותיהם המקצועיות .עיקר הקושי נובע
מהמורכבות של חיפוש מידע ברשת עקב ריבוי האתרים והשונות הגדולה ברמתם
המקצועית ,קשיים בניצול נכון של מנועי חיפוש ברשת ,וקשיי שפה )קושי המתואר
בקרב סטודנטים ששפת אימם אינה אנגלית(.

המענה:
היכרות רבת שנים עם הקשיים המתוארים ,הובילו את המחברת להקמת אתר
המוקדש להקלה על סטודנטים לסיעוד ולמקצועות הבריאות במהלך לימודיהם.
אתר זה מוקדש בעיקר לקישור הלומד לאתרים מקצועיים ,אך גם לשיפור מיומנויות
חיוניות ללמידה בעידן המידע הדיגיטלי.
האתר "קביים" ) ,(Http://kabayim.comהנו פרטי ואינו משויך למוסד אקדמי כזה
או אחר .שמו של האתר "קביים" משקף את מטרתו :לשמש קביים ללומד עד שיוכל
לעמוד על רגליו בכוחות עצמו.

עיקרי המדורים באתר:
"המפתח להצלחה :מדור מיומנויות למידה" :עוזר לכל סטודנט להתמודד עם
מגוון נושאים כגון למידה לקראת מבחנים ,חרדת בחינות ,כתיבה אקדמית ,חיפוש
מידע ,דיבור בפני קהל ,הכנת מצגות ופוסטרים...
"כיתה וירטואלית" :מאות רבות של קישורים לאתרים מקצועיים בארץ ובעולם
שנבחרו בקפידה ע"י עורכת האתר .המדור כולל קישורים לאתרים מכל החטיבות
הקליניות ,מדעי יסוד וחיים ,סוגיות מקצועיות בסיעוד ועוד הרבה.
מדור מונחים רפואיים :יחידת הוראה בנושא פירוש מונחים מקצועיים ברפואה.
כולל גם קישורים למילוני מונחים מקצועיים.
מדור קבלת החלטות בסיעוד :יחידת הוראה בנושא התהליך הסיעודי.
מדור חשבון רפואי )רוקחי( :יחידות לימוד עצמי בחשבון רפואי עם תרגילים
לבדיקה ותרגול עצמי.
מדור "דברים מהלב" :מכתבים ,מאמרים ואמירות מהלב שנכתבו על ידי
מטופלים ,אחיות ורופאים על המקצוע ועל המשמעות של הטיפול במטופלים.
מדור "עמותות בסיעוד" :הצדעה לכל העמותות בסיעוד הפועלות עם מידע על
עיקרי פעילותם .מטרת המדור להפגיש את האחים והאחיות לעתיד עם העמותות
המקצועיות הפועלות לקידום המקצוע.
"פורום קביים" :פורום הנותן במה לסטודנטים ולאנשי מקצוע לדבר ולהאיר  -על
המקצוע ,על הלימודים ,על המבחנים ועל בכלל.

גולשים כותבים:
"אני סטודנטית לסיעוד באוניברסיטת חיפה .קודם אני רוצה לכתוב לך תודה ,האתר שלך מקסים והוא עזר
והציל אותי לא פעם] "...א.ז[.
"אתר מבריק ! המון השקעה ,מעודכן ,יעיל ,פשוט נוח ומקדם .המלצתי עליו לסטודנטים שנה ג' אותם אני
מלמדת] "...ז.נ[.
"...אחרי סקירת מקורות אינטרנט ישראלים המתאימים למטרתנו הגעתי למסקנה שאתר קביים שאת
עורכת ,הוא הטוב ביותר .האתר שלך די פופולארי בקרב אחיות ,במיוחד שעוסקות בחינוך ,מתעניינות בקידום
הסיעוד ,תלמידי בי"ס לאחיות ואחיות שעוברות הכשרה אקדמית .האתר שלך הוא כלי תקשורת מצוין ומכיל
בתוכו הרבה מידע מקצועי וחיוני לקידום אקדמיזציה סיעוד בארץ] "...א.ג[.

נתוני שימוש באתר
על פי ניתוח לוגים של האתר ,התקבלו הנתונים הבאים:
• מאז הקמת האתר בסוף  2004נכנסו לאתר כ 550,000-מבקרים
• במהלך הרבעון הראשון של  2009נכנסו לאתר כ 10,000 -מבקרים לחודש!

ממוצע מבקרים יומי
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450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2005

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

• מונחי החיפוש הפופולאריים ביותר שמובילים את המחפשים במנועי חיפוש אל
האתר הם )לפי סדר יורד( :קביים ,אנטומיה ,חרדת בחינות
כתיבה אקדמית ,בדיקות מעבדה ,מיומנויות למידה ,פרזנטציה,
כתיבה מדעית ,פרמקולוגיה ,חשבון רפואי ,מונחים רפואיים ,סיעוד.
• מספר המבקרים בדפים מתוך "הכיתה הוירטואלית" )בסדר יורד( :אנטומיה
ופיזיולוגיה ,בדיקות מעבדה ודימות ,מדעי יסוד ,בריאות הילד ,פנימיות
וכירורגיות ,בריאות האישה.

נתונים מתוך סקר משתמשים (n=207) 2009
שיוך המבקרים:
סטודנטים לסיעוד ) (45%ולשאר מקצועות הבריאות )כולל רפואה( ),(9%
אחים ואחיות ) ,(32%סטודנטים במסלולים שונים ) ,(11%תלמידי תיכון
) ,(2%ואחרים ).(1%
תדירות כניסת המבקרים:
כניסה יומית ) ,(12%כניסה פעמיים בשבוע ) (24%כניסה שבועית ),(35%
כניסה אחת לחודש ) ,(17%כניסה חד פעמית ).(12%

"אני עובדת עם סטודנטים לקויי למידה וקשב והתרשמתי מאוד מה"קביים" הניתנים באתר שלכם] "....מ.ש[.
"Your website is terrific! It is user-friendly, easy to navigate and does not 'swamp' you with
information…. I think that 'kabayim' is a great resource for health professionals and the perfect place
] to expand on knowledge easily." [L.W., Ireland

המדור האהוד ביותר:
מיומנויות למידה ) ,(40%כיתה וירטואלית ) ,(35%חשבון רפואי ) ,(10%דברים
מהלב ) ,(10%מונחים מקצועיים ).(5%

עיצוב ועריכה גרפית – חנה צפריר

