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   הכשרה מעשית שלישית -הכנת פרויקט 
 

 הסבר כללי .1
 

 לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק כוללים שלוש תקופות של הכשרה מעשית. 

בסיום הלימודים התיאורטיים ולאחר התנסות בשתי הכשרות מעשיות קודמות מגיעה הסטודנטית להכשרה 

אינטגרציה הלמידה מצופה הסטודנטית לעשות  בשלב זה של המעשית האחרונה כשהיא מיומנת ומוכנה יותר.

הרחבה  גם אורכה של תקופת ההכשרה מאפשר ברמה גבוהה יותר של הידע התיאורטי עם העשייה הטיפולית.

 והעמקה של ההתנסות הקלינית.

על המשימות המתלוות להכשרה מעשית זו לשקף את רמת הידע התיאורטי והמעשי, כמו גם את השלב 

 עי המתקדם יותר בו נמצאת הסטודנטית.ההתפתחותי המקצו

 משימות אלו כוללות:

 מהציון. 40% –כתיבת דו"ח טיפול על אחד מהלקוחות בו טיפלה הסטודנטית במהלך התקופה  .1

 מהציון. 60%  -ביצוע פרויקט תכנון ו .2

 

 

 .הסטודנטית אחראית לכל שלבי ביצוע הפרויקט  

 זאת על מנת  בביצועו. לפני שהיא מתחילהיקט שלה הסטודנטית תשתף את המדריך/ה ברעיון הפרו

כמו כן, חשוב  לוודא שהפרויקט ניתן ליישום במקום ההכשרה המעשית מכל בחינה שהיא.

 שההצעה תוכל לענות גם על צרכי מקום ההכשרה המעשית ו/או חברי צוות הריפוי בעיסוק במקום

 .להציע הצעות משלה או  ודנטית יכולההסט דוגמאות לפרויקטים אפשריים ניתן למצוא בדף המצורף

 לקבל הצעות מהמדריך/ה או מאנשי צוות אחרים.

 

 טרם המשך התהליך. רכזת יום הפרויקטים להצעה לקבל את אישוריש 

 יש להעביר לרכזת יום הפרויקטים,  כה,המאושרת ע"י המדרי ,את ההצעה

 27.11.16בדוא"ל עד לתאריך  , אריאלה רוזנבלוםגב' 

arielalevw@gmail.com 
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 הצעות לפרויקט

 

 תוהנחיות כללי

  יש לשים דגש על חשיבה חדשנית ויצירתית, המתייחסת לצרכי מקום ההכשרהבבחירת הפרויקט 

  .חובה להקפיד בכל הפרויקטים על ציון מקורות מידע ושמירה על זכויות יוצרים 

 י שהם מובאים פהמקצוע כת בכל הפרויקטים, יש להתייחס לתפקוד ולהשתתפות ולהתבסס על עקרונו

 מבמתע"

  הלקוח יכול בחשיבה על הלקוח תתייחסו למושג בהיבט הרחב שלו עבורנו כמרפאים בעיסוק. אנו ממליצות כי

 ...ו'וכ קצועות אחרים, הארגוןאנשים ממצוות, המשפחה, אנשי להיות: המטופלים, בני ה

 שום.יכל פרויקט צריך לכלול את פרוט התהליך והי 

 

 

 ל ארגון והסברהש פרויקט

  הכנת מקור מידע כגון סרטון, חוברת, הרחבה של אתר אינטרנט לקהל יעד ספציפי, המתאר את פעילות מקום

. )קהל היעד יכול להיות סטודנטים שיבואו והצגתו ריפוי בעיסוק למטרות הסברהבההכשרה המעשית 

 או אנשי צוות אחרים וכו'(.משפחות מטופלים, ו/ לתקופות הכשרה/ימי למידה, ו/או מטופלים, ו/או

 הכנת מקור מידע (CD, או  ,ערכה(webpage  של ספקים, ו/או מוסדות, ו/או מקצועיות  עיבוד והנחיותשכולל

וולונטריים, ו/או אחרים שנמצאים בקשרים או שיוכלו בעתיד לשרת  ארגוניםסוכנויות, ו/או משווקים, ו/או 

 ונגיש ןזמי ,כוללנייהיה באופן שיעשה וארגונה  אינפורמציההאיסוף שהגדרתם. את צורכי אוכלוסיית היעד 

   לקהל היעד עבורו הוכנה.

  תאור המוסדות בקהילה עימם עומד מקום ההכשרה המעשית לריפוי בעיסוק בקשרי גומלין )הפניה ל/אל של

פוי בעיסוק או פיתוח הצעה לשיפור יחסי הגומלין כגון: טופס הפנייה לטיפול ברי מטופלים, התייעצות וכד'(.

 .ושימוש בו טופס דיווח להמשך טיפול וכד'

  הכנת אמצעי המחשה: סרט וידאו או סט שקופיות בנושא המאפיין את שירותי הריפוי בעיסוק או את

פלת: השוואת אלמנט התנהגותי ו/או מוטורי בין פרטים מאוכלוסיה נורמטיבית לפרטים והאוכלוסייה המט

 ר שימוש באמצעי או משחק עם האוכלוסייה הספציפית למטרות מסוימות ועודבאוכלוסיה עם פתולוגיה. תאו

  .ושימוש בו

 .פרויקט זה חייב לכלול שימוש במקור המידע מול קהל היעד 

 

 

 (לא יאושרו פרויקטים המתמקדים בתרגום של כלי אבחון או טיפול) אבחונים:פרויקט של 
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 עם המידע הרלוונטי. ות במקום ההכשרה המעשיתהכנת קטלוג אבחונים המתאימים לאוכלוסיות המטופל 

ועוד. בנוסף, יכלול    קיטלוג וארגון לפי נושאים כגון תחומי עיסוק, גורמי לקוח, אוכלוסיית מטופלים, גילאים

, בפני הצוות, של אבחון הרלוונטי לריפוי בעיסוק, שעדיין אינו בשימוש במקום מקיפה הצגההפרויקט 

ותיאור התנסות בשימוש באבחון עם מטופלים כולל הצגת דו"ח מסכם על ההכשרה המעשית הספציפי 

 ת.יהסטודנטמצויה  ושל האבחון הספציפי בשימוש במקום ההכשרה המעשית ב יתרונותיו וחסרונותיו

 .שימוש בערכה זו במסגרת הטיפולית וניתוח מידת שימושיות של הערכה הינו חלק מהפרויקט 

 

 י טיפול:אביזרים ואמצעפרויקט של     

  בנית אביזר מותאם: כגון משחק, אביזרADL מטופלים במקום ההכשרה  אוכלוסיות, התאמתו למגבלה של

המעשית, ניתוח פעילות של האביזר. דיווח על יתרונות וחסרונות של האביזר בשימוש למטרות ספציפיות. 

. השמה בתוך מהלך התערבות ויכלול חשוב שהאביזר יאפשר שימוש מגוון, מדורג ומותאם לאוכלוסייה רחבה

 יש להתייחס לחדשנות ומקוריות.

 האוכלוסייה  בניית או הכנסה לשימוש של תוכנת מחשב חדשה: ניתוח פעילות שלה והתאמתה למגבלה/ות

סיכום של ההתנסויות בשימוש בתוכנה עם מטופל ספציפי: יתרונות  הנ"ל במרכיב/י תחום/י העיסוק.

 וחסרונות.

 ות חדשה: סיכום קצר של רצף המפגשים ,ניתוח הפעילות, מטרות ההפעלה הקבוצתית, הנחיית קבוצת פעיל

תרומת הפעילות לחברי הקבוצה, חסרונות והצעות לשיפור. לקביעת מטרות לקבוצה ולבניית התוכן,  -סיכום

 רצוי להשתמש במידע הנלמד בקורסים אחרים כגון ארגונומיה, נגישות, טיפול בתנועה וכו'..

 וג )אפשר דיגיטלי( של אמצעים/משחקים/פעילויות המצויים בשימוש במקום ההכשרה המעשית, הכנת קטל

 .הנחיותו, סווג םלהפעלת, הדרישות ניתן להשתמש באמצעיםבהם טרות , הגדרת המניתוח פעילות כולל

יים משפחותיהם, או סטודנטים/ות עתיד-אוכלוסיית היעד לשימוש בקטלוג יכולה להיות מטופלים ו/או בני

  במקום, או מטפלים חדשים.

 הכנת דפי  והגדרת הצלחה או כישלון בביצוע. ביצוע שלביערכה, הגדרת מטרות ה :)קיט( ת עבודההכנת ערכ

שניתן להתאמן  -ראת המשימה )מעין ערכה הנחייה, הכנת דפי תרגול במידת הצורך, הכנת הציוד הנדרש להו

 ולסכם יתרונות וחסרונות. הלקוחנסות בשימוש בערכה עם להתיש באופן עצמאי / או בהדרכה מועטה(.  הב

 לאוכלוסיית היעד מהווה חלק מהפרויקט. האביזר או אמצעי הטיפולחשיפת 
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 רויקט קהילתי/מניעתיפ

  אינה מקבלת התערבות בריפוי בעיסוק, זיהוי הצרכים של הקשורה למקום ההכשרה ואיתור אוכלוסיה

כגון: קבוצת תוך שימוש באמצעים שונים תערבות שתתן מענה לצרכים אלה הויישום  הבניי, אוכלוסיה זו

  . ו'וכ הדרכה, סרטון, עלון

  פעילות מניעה עם אוכלוסיה בקהילה )הנחיית קבוצת פעילות: הרצאות בפני הקהילה, ארגון יום פעילות קיום

  בקהילה להגברת מודעות בנושא מסוים כגון "יום הקשיש" וכד'(.

 ת ביצוע הפרויקט מהווה חלק בפרויקט זה.ניתוח מסקנו   

 

 הנחיות להכנת הפרויקט .2

  דריכה ולקבל את אישורהלמ היש לכתוב הצעה לפרויקט, להגישלאחר חשיבה והתייעצות עם המדריכה,  .1

   על ההצעה לכלול בקצרה: .2

 שם הפרויקט, שם הסטודנט 

 מקום הכשרה עם פירוט קצר 

 רציונל לבחירת הפרויקט )אין צורך בשלב זה לבסס במקורות  יעד, תאור קצר של הפרויקט, תאוכלוסיי

 בספרות( ומטרות הפרויקט. 

ולקבל את  , 27.11.16 עד  במייל , אריאלה רוזנבלום, קטיםיאת ההצעה המאושרת יש לשלוח למרכזת הפרו .3

 מהציון של הפרויקט. 5%שליחת ההצעה לאחר תאריך זה ללא אישור תגרור  אישורה. 

 לכלול את שם הפרויקט המוצע )שם הפרויקט יופיע בהזמנות ליום הצגת הפרויקטים(.ההצעה חייבת  .4

      רק לאחר קבלת אישור על הפרויקט ממרכזת הפרויקטים ניתן להתחיל בביצוע שלו. .5

 

 18.1.17הפרויקטים יתקיים בתאריך הצגת יום 

 

   טים מכל תחום )סה"כ שישה( שייבחרו פוסטרים מלבד שני פרויקעל גבי  העבודות פרויקטים יוצגוביום הצגת ה

 הודעה על כך תימסר למציגות עם אישור ההצעות.. פה -להצגה בעלעל ידי צוות התוכנית 

כפי שבאו לידי ביטוי בהכשרה המעשית  םיישומבולחלוק ברעיונות ומטרת ההצגה של העבודות ביום זה היא לשתף 

כל סטודנטית שמכינה פוסטר ליום בנוסף, ו בהמשך(. האחרונה, עם עמיתים ואנשים מקצוע )הזמנות ישלח

 . הנחיות מפורטות ייתנו לקראת מועד ההצגה.הפרויקט שלה במצגת בזק לפני הקהל גי את יתצהפרויקטים 

 .9.1.17עד ליום  הפרויקטים  לרכזת יש להגיש בקשות לציוד הדרוש להצגה )למשל: וידאו/ מחשב נייד/ חד קרן וכו'( 
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 ליום הצגות הפרויקטיםאו הרצאה כנת פוסטר ההנחיות ל

 הכנת פוסטר

 הוא אמור לספק תמונה כללית של העבודה ולעורר דיון. , הפוסטר נועד למשוך תשומת לב 

 קאפה, בד או בריסטולניתן לערוך אותו על גבי . על הפוסטר להיות אסטטי וקריא 

 מטר אורך  1.20-לכל פוסטר יוקצה שטח של כX 0.80 ראי  אנכייש להעמיד את הפוסטר בכיוון  .מטר רוחב(

 הציור(

 

 מטר 1.20      

 

 מטר 0.80       

 פוסטרשל עיצוב לעקרונות האתר המסביר את להלן קישור ל :http://kabayim.com/poster.htm 

 תוכנתנת הפוסטר בבהכ שלביםסרטון המסביר את הלהלן קישור לPower Point  

http://www.youtube.com/watch?v=j0O43hv0LDk 

  ,יום הפרויקטים. לפניאת כל הדפים עליו יש להדביק במידה והפוסטר נערך על בריסטול 

 ויקטים על מעמד מיוחד שיוכן לכל המציגות.יש לתלות את הפוסטר בבוקר יום הצגת הפר 

 

  הכנת מצגת בזק

  תציג משך זמן של דקה סיכום של הפרויקט לפני הקהל שהכינה פוסטר סטודנטית. 

  קופית אחת אשר תשתמש כ"טיזר" או טעימה של הפרויקטתלווה עם שההצגה. 

 .הנחיות מפורטות יועברו קרוב למועד יום הפרויקט 

 

 

 הכנת הרצאה 

   דקות לשאלות ודיון. 5דקות. לאחר מכן יוקדשו  10 -פה  -ך הצגת הפרויקט בעלמש 

    את המצגת יש להכין בתוכנתPower Point /ולהביא את הדיסקdisc on key .להרצאה 

   .חשוב להתמקד בהצגת עיקרי הדברים ולהמחיש את הפרויקט ע"י תמונות, סרטים ועוד 

   לפני יום הפרויקטים, לאישור.  9.1.17תאריך ת עד יש לשלוח לרכזת הפרויקטים את המצג 

 

 

http://kabayim.com/poster.htm
http://www.youtube.com/watch?v=j0O43hv0LDk
http://www.youtube.com/watch?v=j0O43hv0LDk
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 יש להתייחס לנקודות הבאות: הרצאההכנת פוסטר או ב

 .שם הפרויקט, שם הסטודנט, שם הקליניקה ושם המדריכה 

 .רקע: על הקליניקה והאוכלוסייה המטופלת 

 .הרציונל לבחירת הפרויקט 

 ( תיאור הפרויקט: מטרות הפרויקט ותיאור קצר + המחשה)תמונות, גרפים, סרט והמוצר המוגמר 

 .יישום הפרויקט, מסקנות והמלצות 

 

 

 פי הקריטריונים הבאים: -יוערכו עלרצאה הפוסטר או הה

                                   30%תיאור הרקע, הרציונל ותוכן הפרויקט 

                                           20%   רמת בהירות, ארגון ואסטטיות 

                50%רמת המחשת הרלוונטיות, היצירתיות והייחודיות 

 

 

  ינתן באופן הבא:  הפרויקטהציון על 

  (40%)               בודה כתובה ע 

  (20%)            פוסטר / הרצאה 
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 קטיהפרושל להכנת תקציר  הנחיות .3

 נים וייחודיים, ומושקעת בהם עבודה ומחשבה רבה. מעניי במהלך ההכשרה  ןאותם פיתחתהפרויקטים 

ישנה חשיבות לאפשר לקהל הרחב ולקלינאים להיחשף לתכנים אלו וכן לאפשר לכן פרסום בתור יוצרות 

 כההעבודות. לשם כך, כל סטודנטית מתבקשת להכין תקציר של הפרויקט עם הפרטים שלה ושל המדרי

תר האינטרנט של החוג לריפוי בעיסוק של אוניברסיטת חיפה יפורסם באבמידה שיבחר,  ,מהקליניקה אשר

OT4ALL  :בכתובת האתר http://ot4all.haifa.ac.il/ 

 ע"י קישור מאתר החוג. -יפורסמו באתר העמותה הישראלית לריפוי בעיסוקהפרויקטים שיבחרו כמו כן, 

 

 

 :תעשה בהתאם להנחיות הבאות הכנת התוכן לפרסום באתר

 להכין תקציר עם מידע לתיאור הפרויקט עליכן 

תיאור קצר של הפרויקט שהכנתן )אוכלוסיית היעד, רציונל לפיתוח ותיאור קצר של הפרויקט(. אורך  .א

 .2או  1דף  -התקציר

מי  למתעניינים ביצירת קשר עם מפתח הפרויקט )ניתן לכתוב שם ושם משפחה בלבד. -פרטים שלכן .ב

 שמעוניינת יכולה להוסיף פרטים ליצירת קשר: כתובת מייל/טלפון(.

פרטים של המדריך/כה של ההכשרה המעשית )מנחה הפרויקט(  )ניתן לכתוב שם ושם משפחה בלבד. מי  .ג

 שמעוניין יכול להוסיף פרטים ליצירת קשר: כתובת מייל/טלפון(. 

 ניתן להוסיף תמונות הממחישות את הפרויקט.  .ד

: מייל למיה דבורק ב  WORDת קובץ תקציר הפרויקט יש לשלוח בקובץ א     

mayadvmivhar@gmail.com 

 

  'תמונות שברצונכם להוסיף יש לשלוח כקבצים נפרדים לאותה כתובת מייל )יש למלא נספח א

 לאישור פרסום תמונות שאתם צילמתם(.

 אינטרנט, אלא רק תמונות שצולמו על ידכם באופן אישי, לא ניתן לפרסם באתר תמונות שנלקחו מה

  .חובה בשמירה על זכויות יוצריםבשל ה

  במידה ואתן מעוניינות לפרסם תכנים הקשורים לארגון/חברה/מוסד בהם עברתן את ההכשרה

יש לקבל אישור בכתב ממוסד זה )ראו נספח ג' להחתמת המוסד(. -המעשית ו/או איתן יצרתן קשר

 פרסם את התכנים באופן אנונימי מבלי לאזכר את שם המוסד.ניתן גם ל

 .אין להציג פרטים אישיים של לקוחות/מטופלים 

 

 

http://ot4all.haifa.ac.il/
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באתר אינטרנט ייעודי לשם כך.  לשם הצגת הפרויקט באינטרנט עליכן ליצור מסמך של שמירת זכויות באינטרנט .ה

 היעזרו בהנחיות הבאות:

 /http://creativecommons.org/chooseהיכנסו לקישור הבא:  (1

 ענו על השאלות הרלוונטיות: (2

i. ?האם להתיר שימושים מסחריים ביצירתך  

 יש לסמן "לא"       

ii. ?האם להתיר עריכת שינויים ביצירתך  

 יש לסמן "לא"       

iii. ישראל בחירת רישיון המותאם למדינת 

 אודות: סוג היצירה, כותרת ליצירה, ייחוס יצירה לשם )רשמו את שמכם(מלאו פרטים  (3

 ייחוס יצירה לכתובת )הכניסו את כתובת המייל שלכם או של החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה(.

 לחצו על מקש: "בחירת רישיון". (4

   ט שאתם בסוף התהליך יש להעתיק את הטקסט הרשום בתיבה ולרשום אותו בתחתית דף האינטרנ (5

 מכינים.        

    עם פרסום המידע אודות הפרויקט שלכם, יוצג הקישור לרישיון המקנה זכויות יוצרים חלקיות על  (6

 עבודתכם.        

 

 ב'.-לשם הצגת הפרויקט באינטרנט עליכן לחתום על המסמכים הרלוונטיים בנספחים א' ו .ו

יך/כה על נספח א' ואת מנהל הארגון בנספח ג' )במידה לשם הצגת הפרויקט באינטרנט עליכן להחתים את המדר .ז

 ורלוונטית(.

, על מנת שנוכל לבצע הגהות ועריכה לפי PDF-ולא ב POWERPOINTאו   WORDיש לשלוח את הקבצים בגרסת  .ח

 פורמט האתר.

 

 

: מיילב למיה דבורק  WORDיש לשלוח בקובץ  )נספחים לסוף מסמך זה(  את טפסי הסכמה

mayadvmivhar@gmail.com 

 

 

 

http://creativecommons.org/choose/
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 הפרויקט שלהכתובה הנחיות להכנת העבודה   .4

המטרה של תיאור הפרויקט בעבודה זו היא לשקף את התהליך שעברת בבחירה, בתכנון, בביצוע, בהתנסות 

 (. ובהערכה. התיאור הכתוב ילווה בהגשת התוצר עצמו, תמונות או אמצעי המחשה אחרים של הפרויקט )בנספח

  עמודי פוליו מודפסים 4היקף התיאור הכתוב לא יעלה על 

 
 בתיאור הפרויקט, נא להתייחס לנקודות הבאות:

תיאור קצר של הפרויקט שהכנתן )אוכלוסיית היעד, רציונל לפיתוח : תקציר עם מידע על הפרויקט .1

 )ההנחיות לעיל(. 1דף  -ותיאור קצר של הפרויקט(. אורך התקציר

המרפאים/ות בעיסוק במקום ההכשרה המעשית, בחרי פרויקט שיהיה משמעותי  לאחר דיאלוג עם .2

לצוות, למטופלים ובמיוחד לך. תארי בקצרה את השלבים בחשיבה לבחירת הפרויקט. תארי את 

רציונל הבחירה של הפרויקט, יש להביא מראי מקומות מספרות רלוונטית לרציונל הפרויקט )בציטוט 

 המעודכנים(.   APAי מקורות יש להקפיד על כלל

 הגדירי בצורה ממוקדת את מטרות הפרויקט. .3

 תארי בקצרה את השלבים בעשייה של הפרויקט. .4

 תארי בבהירות ובקצרה את תוצר הפרויקט עצמו, תוך התייחסות להמחשות שצרפת. .5

 יישמי את הפרויקט על מטופל, על גורם בקהילה , או על מרפא/ה בעיסוק. תארי את היישום, תוך מתן .6

 דוגמא אחת, לפחות.

העריכי את הפרויקט שבצעת, בראיה ביקורתית, עפ"י אמות מידה מקצועיות. התייחסי למשמעות  .7

הפרויקט, מידת המענה למטרות שהצבת, איכות הביצוע, שינויים אפשריים, התאמות נוספות 

 שמתבקשות, שימושים נוספים אפשריים.

יך. מה תרם לך התהליך כאדם וכמטפל עתידי? תארי את החוויה האישית והמקצועית שעברת בתהל .8

 האם נחשפת לקשיים ותסכולים? האם גילית בך עוצמות שסייעו לך?

 יש להגיש: 18.1.17 -ביום הפרויקטים שיערך ב

  כנספחים( םהרלוונטיי)עם טפסי ההסכמה  הפרויקטתקציר. 

 עד ליום הפרויקטיםמיה דבורק בנוסף יש לשלוח את התקציר במייל ל 

 את פיתוח הפרויקט, על פי הקריטריונים המצורפים ותוצר הפרויקט )חוברת,  תהמתארכתובה  עבודה

 אם הפרויקט הינו אמצעי טיפול יש לצרף תמונות של האמצעי(.) , תמונות וכו'CDסרט וידאו, 

 : העתקים 3-יש להגיש בעבודה הכתובה את ה

 למדריכה במקום ההכשרה לפני תום ההכשרה. 1

 יקטים לרכזת הפרו. 2

 לספריית מבח"ר . 3

 צרפי כנספח לעבודה את הצעת הפרויקט החתומה שהגשת למדריך/ה, לפני תחילת הפרויקט.     
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 נספחים: טפסי הסכמה .5

 נספח א'

אישור הסטודנט והמנחה/מדריך לפרסום הפרויקט מחקר באתר האינטרנט של החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת 

 חיפה

 

 רויקט באתר האינטרנטטופס הסכמה לפרסום הפ

אני מסכים/מה )להלן: המפרסם( שהחוג לריפוי בעיסוק יהיה רשאי לפרסם הפרויקט שבוצעו במסגרת התוכנית, 

 ובכלל זה, פרויקט במסגרת ההכשרה המעשית ופרויקט מחקר )להלן: הפרויקט(. 

 טו תמצית הפרויקט ותוצאותיו. בפרסום יצוין שם מחברי הפרויקט, מנחה הפרויקט, שנת ביצוע הפרויקט, וכן יפור

ומצרפת כתובת האתר  OT4ALLהפרסום יעשה באתר האינטרנט של החוג לריפוי בעיסוק של אוניברסיטת חיפה 

 /http://ot4all.haifa.ac.il הינו: 

 ע"י קישור מאתר החוג.  -וק כמו כן, פרסום הפרויקט יעשה באתר העמותה הישראלית לריפוי בעיס 

 

 בברכה, 

 

 חתימת הסטודנט/ית: ____________________ שם הסטודנט/ית: ___________________      

 

 תאריך:_________________  ת.ז. ___________________                  

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

 

 שם המדריך/כה או מנחה: _________________    חתימת המדריך/כה או מנחה: ______________

 

 תאריך:_________________  ת.ז. ___________________                  

 

http://ot4all.haifa.ac.il/
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 נספח ב' 

 אתר האינטרנט של החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפהאישור הסטודנט לפרסום תמונות ב

 

 

 טופס הסכמה לפרסום תמונות באתר האינטרנט

 

 

  -לכבוד

 החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה-OT4Allצוות אתר אינטרנט 

 

 באינטרנט.  OT4Allבזאת הנני נותן את הסכמתי לפרסום התמונות שהעברתי לצוות אתר 

 ידי ולא ע"י גורם אחר. -תמונות ששלחתי צולמו עלאני מצהיר/ה כי ה .1

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

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

הפועל בחסות החוג לריפוי בעיסוק יוכל לעשות שימוש בתמונות אלו לפרסום  OT4ALLצוות אתר  .4

 שרה המעשית בלבד ולא לצרכים אחרים.הפרויקט המסכם שלי של ההכ

 

 

 

 בברכה, 

 

 חתימה: ______________    שם: ___________________      

 

 תאריך:_______________   ת.ז. ___________________                  

 

 מס' התמונות שנשלחו: _________
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 נספח ג' 

 תם את ההכשרה המעשיתטופס אישור פרסום פרטים הקשורים לארגון בו עבר

 

 בקשת אישור ממנהל הארגון

 

 

 : לכבוד

 שם הסטודנט:

 בעיסוק לריפוי החוג

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 חיפה אוניברסיטת

 

 

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

 .בעיסוק

 

 

 רב, שלום

 י"ע של ההכשרה המעשית בריפוי בעיסוק שהוכן בדף התקציר בנושא הפרויקט המסכם צפיתי יכ לאשר הריני

 הסטודנט/ית, ואני מאשר/מתנגד להצגת מידע הקשור לארגון שאותו אני מנהל.

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

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

 ,בברכה

 

 

  ____________________ חתימה:     _____________________ שם:

 

          ____________________תאריך:     ___________________תפקיד:

 

 

                                                                     

 


