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Thank you for your purchase! By purchasing this resource, you are agreeing that the contents 
are the property of The Child Development Specialist Blog and licensed to you only for 
classroom / therapy/ personal use as a single user. I retain the copyright, and reserve all rights 
to this product. Please remember to leave feedback so you will earn TpT Credits, which may 
be applied to your future purchases. FOLLOW ME ON TPT. 

YOU MAY:
 Use free and purchased items for your own classroom students, You may share them with 

families or for your own personal use.
 Reference this product in blog posts, at seminars, professional development, workshops, 

or other such venues, ONLY if both credit is given to myself as the author, and a link back 
to my TpT store is included in the presentation.

 Purchase licenses at a great discount for other teachers to use this resource.

YOU MAY NOT:
 Claim this work as your own, alter the files in any way, or remove copyright / watermarks.
 Sell the files or combine them into another unit for sale / free.
 Post this document for sale / free elsewhere on the internet (this includes Google Doc links 

on blogs).
 Making copies of purchased items to share with other colleague/professionals is strictly 
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כללי שימוש
אתה מביע הסכמה כי התוכן שלו הוא בשייכות , בקניית מוצר זה! תודה רבה על רכישת המוצר

ולך ניתן רישיון למוצר זה  The Child Development Specialist Blog, בלעדית של גליה דאובה פישמן
אנא זכרו כי  . כל הזכויות שמורות לגליה דאובה פישמן. בקליניקה או בכיתה/לשימוש מקצועי אישי

כאשר אתם מעניקים חוות דעת  . אתם רשאים לתת חוות דעת וניקוד למוצר, TPTלאחר הקניה באתר 
עקבו אחרי החנות שלי באתר וקבלו התרעות על . אתם צוברים קרדיטים לרכישות נוספות בהמשך

.לחצו פה כדי לעקוב אחר החנות שלי! מוצרים חדשים

Please remember to leave feedback so you will earn TpT Credits, which may be applied to 
your future purchases. FOLLOW ME ON TPT. 

:שימוש מותר במוצר
עותק כמו כן להדפיס עותק ולתת , ובקליניקה, שימוש במוצרים החינמיים ובתשלום בכיתה

.לשימושותלמיד/מודפס למטופל
וכן , ניתן הקרדיט אליי באופן אישירק אם , בסדנה, בקורס, שיתוף תמונות של המוצר בפוסט

.הבלוג/ שלי בתוך המצגתהפייסבוקלדף /לאתר/קישור ישיר לחנות
לרכוש בהנחה עותקים נוספים לקולגות דרך החנות ה.יכולה.את, מכיוון שרכשת את המוצר

.לשימוש שלהן גם כן במוצר

:שימוש אסור במוצר
שינוי ועריכה לרבות הורדת סימני זכויות , ל"שינוי הקובץ הנ, לטעון כי המוצר נעשה על ידך

.  לוגו שלך/יוצרים והוספת השם
אתר/ ניתן בחינם בהורדה מבלוג/ מכירה של הקובץ או שילוב שלהן בקובץ הנמכר על ידך /

בקורס וכדומה
ניתן לרכוש  . שליחת קובץ זה לקולגות וחברים הינו אסור ומנוגד לכללי השימוש במוצר זה

.לחברים בהנחה רישיונות נוספים דרך הרכישה שלך
 אינן רשאיות להפיץ עותקים  ומשפחות שמקבלות מוצר זה צריכות לקבל מוצר מודפס ומוגמר

.לאחרים

תוך התחשבות והערכה של קודים בינלאומיים בהתנהגות  , תודה מראש על כל שימוש ראוי במוצר זה
. מקצועית ואתית כלפי זכויות יוצרים של תוכן דיגיטלי

דף אנא כתבו לי ב. הערות והארות, אני מעריכה את קנייתך ואשמח להיות עבורך במקרה של שאלות
. בלוג התפתחותי-לשבת לקוםאתר או ב' צור קשר'או בדף , הפייסבוק

מוצר זה עשה שימוש חוקי בגרפיקה ועיצובים של היוצרים  
:  הבאים
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