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 אובדן ושכול - עבור מרכז בנושא מורכב ורגיש LOGOתחרות  יצירת  

  –כללי 

על ידי   2010המרכז הבינלאומי לחקר אובדן שכול וחוסן נפשי אשר פועל באוניברסיטת חיפה הוקם בשנת 

שנתית אינטנסיבית באוניברסיטה על ידי חוקרים ואנשי טיפול -פעילות רבפרופסור שמשון רובין ומקיים 

שם לו ולעמיתי המרכז , מומחה בעל שם עולמי בתחום המכהן כראש המרכז, פרופסור רובין. רבים בתחום

. כמטרה להרחיב את יריעת הידע הקיים והן את שיטות הטיפול באנשים החוו ומתמודדים עם אובדן ושכול

 .מבסס את מקומו בנוף הישראלי והבינלאומי בתחום ייחודי זה  המרכז כיום

אנו מחפשים לוגו , וכעת  http://clbhr.haif.ac.il –הוקם למרכז אתר אינטרנט רשמי וכתובתו , לאחרונה

  LOGOכאשר ה, אנו מקיימים תחרות בין סטודנטים בתחומי האומנות השונים, על כן. אשר ייצג את המרכז

להכרה באתר עצמו ופרסום בכנס השנתי של המרכז , שקל  180שייבחר יזכה את יוצרים בפרס כספי של 

 . 2.4.2012 -ערך בתאריך ההפרס יוענק  בכנס השנתי של  המרכז שיי. המתקיים מדי שנה

  –הנחיות ליצירת הלוגו 

אך לצד זאת עליו , ההתמודדות של אנשים עם אובדן –הלוגו צריך להתייחס למה שמייצג המרכז  .1

 . להתייחס לכך שהמרכז מייצג גם חוסן נפשי

 השם – נפשי וחוסן שכול אובדן לחקר הבינלאומי המרכז – המלא המרכז שם את רצוי שהלוגו  יכיל .2

, למרות האמור כאן . ובאנגלית השם צריך להיות כתוב בעברית. אחת כדבוקה כתוב להיות צריך לא

ראשי תיבות כמו , לדוגמא . כן נקבל הצעות ללוגו קליט ומתקשר שיכולל ראשי תיבות וכדומה

Center Bereavement Human Resilience) )CBLHR מרכז אובדן שכול )ן"מאשח, הוא אפשרי

 .לעומת לא אפשרי( נפשיחוסן 

 . מ"ס 4מ על "ס 4בערך על הלוגו להיות בגודל של  .3

 . יש לנסות ליצור לוגו פשוט  ולא עמוס יתר על המידה וללא צבעים עזים .4

 . יש לשים לב שהלוגו לא דומה יתר על המידה ללוגו של ארגון אחר .5

 .יוצריםאין להשתמש באחד שדורש זכויות  -באם בחרת להשתמש בתמונה או ציור  .6

 . או לפנות למכותבים מטה, בכדי לקבל רושם על הוויית המרכז ניתן להיכנס לאתר המרכז ולחוותה .7

 . ל שלמטה"י לפנות לכתובת הדוא/אנא אל תהסס, ה לתמיכה או ייעוץ כלשהו/באם את .8
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 .  1.3.2012  -התאריך האחרון להגשת ההצעה  .9

התחרות תפתח מחדש בשנה , במקרה כזהשופטי התחרות מהמרכז רשאים שלא לבחור באף הצעה ו .10

 .  הבאה

  –המלצות

ישנו מוטיב חוזר של תמונות טבע אשר הולמות לרוב את הוויית  , כפי שניתן לראות באתר המרכז .1

 . המרכז

 . חשוב לשים לב למשמעות הסימבולית של האלמנטים המופיעים בלוגו .2

  –איש הקשר מטעם המרכז 

 . amirgoren7@gmail.com, אמיר גורן

 

  , בברכה

ראש המרכז הבינלאומי , פרופסור שמשון רובין

. ואנשי המרכז, לחקר אובדן שכול וחוסן נפשי
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