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 תשע"ט הנחיות-תקציר פרוייקטים לאתר האוניברסיטה

מעניינים וייחודיים, ומושקעת בהם עבודה ומחשבה  /ותמפתחים /ןהפרויקטים אותם אתם

 /ןרבה. ישנה חשיבות לאפשר לקהל הרחב ולקלינאים להיחשף לתכנים אלו וכן לאפשר לכם

הפרויקט. לכן, כחלק מדרישות הגשת הפרויקט המסכם, על כל  /ותפרסום בתור יוצרי

רנט של החוג לריפוי אשר יפורסם באתר האינט /הלהכין תקציר של הפרויקט שלו/ית סטודנט

 בכל מחזור יבחרו מס' תקצירים להצגה באתר בהתאם לשיקולי סגל החוג. בעיסוק.

 הכנת התוכן לפרסום באתר תעשה בהתאם להנחיות הבאות:

 -. יש להכין תקציר עם מידע לתיאור הפרויקט1

 ר)אוכלוסיית היעד, רציונל לפיתוח ותיאו /ןתיאור קצר של המוצר/הפרויקט שיצרתם א.

 .1עד עמוד  -קצר של הפרויקט(. אורך התקציר

 למתעניינים ביצירת קשר עם מפתח הפרויקט )ניתן לכתוב שם ושם -/ןפרטים שלכם ב.

 כתובת מייל/טלפון(.-משפחה בלבד. מי שמעוניין יכול להוסיף פרטים ליצירת קשר

יש  להוסיף /ןתמונות שברצונכם -ניתן להוסיף תמונות הממחישות את הפרויקט ג.

 (./ןצילמתם /ןלשלוח כקבצים נפרדים )יש למלא נספח א' לאישור פרסום תמונות שאתם

לא ניתן לפרסם באתר תמונות שנלקחו מהאינטרנט, אלא רק תמונות שצולמו על -שימו לב

 באופן אישי, בשל הצורך לשמור על זכויות יוצרים. /ןידכם

תר הקורס במודל בהתאם לא word. את קובץ תקציר הפרויקט יש להעלות בקובץ 2

 לאחראית התחום הרלבנטית שנקבעה. 

 לפרסם תכנים הקשורים לארגון/חברה/מוסד בהם עברתם את /ותמעוניינים /ןבמידה ואתם

 יש לקבל אישור בכתב ממוסד זה )ראו נספח ב'-ההכשרה המעשית ו/או איתם יצרתם קשר

 מבלי לאזכר את שם המוסד. להחתמת המוסד(. ניתן גם לפרסם את התכנים באופן אנונימי

 אין להציג פרטים אישיים של לקוחות/מטופלים.

 . לשם הצגת הפרויקט באינטרנט עליכם ליצור מסמך של שמירת זכויות באינטרנט3

 באתר אינטרנט ייעודי לשם כך. היעזרו בהנחיות הבאות:

  http://creativecommons.org/chooseא. היכנסו לקישור הבא: /

 השאלות הרלוונטיות )מופיעות בשפה האנגלית(:ב. ענו על 

 האם להתיר שימושים מסחריים ביצירתך? יש לסמן "לא"

 האם להתיר עריכת שינויים ביצירתך? יש לסמן "לא"

 בחירת רישיון המותאם למדינת ישראל

 ג. מלאו פרטים אודות: סוג היצירה, כותרת ליצירה, ייחוס יצירה לשם )רשמו את שמכם(

 רה לכתובת )הכניסו את כתובת המייל שלכם או של החוג לריפוי בעיסוקייחוס יצי

 באוניברסיטת חיפה(.
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 ד. לחצו על מקש: "בחירת רישיון".

 ה. בסוף התהליך יש להעתיק את הטקסט הרשום בתיבה ולרשום אותו בתחתית דף

 האינטרנט שאתם מכינים.

 לרישיון המקנה זכויות יוצרים, יוצג הקישור /ןו. עם פרסום המידע אודות הפרויקט שלכם

 ./ןחלקיות על עבודתכם
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 אישור הסטודנט לפרסום תמונות באתר האינטרנט של החוג לריפוי בעיסוק, -נספח א'

 אוניברסיטת חיפה

 טופס הסכמה לפרסום תמונות באתר האינטרנט

 -לכבוד

 החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה

 באינטרנט: לפרסום התמונות שהעברתית הסכמתי בזאת הנני נותן א

 ידי ולא ע"י גורם אחר.-. אני מצהיר/ה כי התמונות ששלחתי צולמו על1

 . ידוע לי כי תמונות אלו תהיינה חשופות לקהל הרחב.2

 . תמונות אלו אינן חושפות פרטי מטופלים או פוגעות בפרטיותם.3

ק יוכל לעשות שימוש בתמונות אלו הפועל בחסות החוג לריפוי בעיסו האינטרנט. צוות אתר 4

 לפרסום הפרויקט המסכם שלי של ההכשרה המעשית בלבד ולא לצרכים אחרים.

 

 בברכה,

 שם: _____________ חתימה: ______________

 ת.ז. ___________________ תאריך:__________

 מס' התמונות שנשלחו: _________
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 שורים לארגון בו עברתם את ההכשרה המעשיתטופס אישור פרסום פרטים הק -נספח ב'

 בקשת אישור ממנהל הארגון

 לכבוד:_____________

 שם הסטודנט:_________________

 החוג לריפוי בעיסוק

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 אוניברסיטת חיפה

 

אישור/התנגדות להצגה באתר האינטרנט  –הנדון: פרסום פרויקט מסכם של הכשרה מעשית 

 החוג לריפוי בעיסוק. של

 

 שלום רב,

הריני לאשר כי צפיתי בדף התקציר בנושא הפרויקט המסכם של ההכשרה המעשית בריפוי 

בעיסוק שהוכן ע"י הסטודנט/ית, ואני מאשר/מתנגד להצגת מידע הקשור לארגון שאותו אני 

 מנהל.

החוג  נא הקף בעיגול את האפשרות המתאימה לכך שהמידע יוצג באתר האינטרנט של

 לריפוי בעיסוק.

  http://ot4all.haifa.ac.ilכתובת האתר: /

 

 בברכה,

 שם ______________ תפקיד _____________ חתימה______________ 

 תאריך_____________
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