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 .1מטרה:
מטרת הוראה זו לקבוע כללים בדבר השימוש בשם האוניברסיטה ובסמלה ע"י יחידות
האוניברסיטה ,כולל גופים קשורים ,עובדיה ותלמידיה.
 .2הגדרות:
בהוראה זו:
2.1

"אוניברסיטה"

אוניברסיטת תל אביב.

2.2

"עובד"

מי שקיימים בינו לבין האוניברסיטה יחסי עובד מעביד.

2.3

"תלמיד"

מי שנרשם ללימודים באוניברסיטה ,נתקבל על ידה כתלמיד והחל
לימודיו בפועל ,וכן מי שסיים לימודיו אך טרם קיבל תעודה.

2.4

"יחידה"

יחידה אקדמית או מנהלית של האוניברסיטה.

" 2.5גוף קשור"

גוף חיצוני לרבות מכונים אקדמיים חיצוניים ואגודות ידידים
בעולם ,המצוי בשליטת האוניברסיטה.

2.6

"לוגו האוניברסיטה"

שם האוניברסיטה בעיצוב גרפי ייחודי  -ראה נספח א'.

2.7

"סמל האוניברסיטה"

סימן קבוע וייחודי המייצג את האוניברסיטה  -ראה נספח א'.

 .3הכלל:
3.1

אופן השימוש בשם האוניברסיטה וסמלה מוצג בפירוט בספר המותג ובאופן ממוקד מעמוד 36
ועד .45

3.2

יחידה ,גוף קשור ,עובד או תלמיד לא ישתמשו בשם האוניברסיטה ,הלוגו שלה ו/או סמלה ,אלא
בהתאם לכללים המוגדרים בספר המותג ,ולכללים שנקבעו או ייקבעו בהוראות האוניברסיטה
האחרות.

3.3

כל פרסום בכתב של יחידה או גוף קשור ,לרבות נייר המכתבים שלהם ,יכיל ,נוסף על תיאור
היחידה או הגוף ופרטיהם המזהים ,את שם האוניברסיטה ,הלוגו שלה וסמלה  -ולא יופיע בו כל
סמל אחר .יחידה וגוף קשור אשר נבנה או ייבנה להם באופן מסודר לוגו כחלק מתהליך המיתוג
של האוניברסיטה ,רשאים לעשות בו שימוש ,לפי הכללים המפורטים בפרק "לוגו פקולטות"
שבספר המותג.

3.4

לא יעשה כל שינוי או עיוות של לוגו האוניברסיטה או של לוגו הפקולטות ,מעבר להתאמות
המורשות לפי ספר המותג ,לרבות שינוי בצבע ,באופן ההעמדה של שם האוניברסיטה ביחס
לסמל ,בסוג הגופן ובמשקלו ,באופן בו נכתב שם האוניברסיטה ,בפרופורציות של מרכיבי הסמל
השונים (כולל בפרופורציות של הסמל הישן שבתוך העיגול השמאלי) ובאופן העמדתם וכיוצא
בזה.
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 .4בקשה לאישור חריג:
 4.1חרף האמור לעיל ובמקרים מיוחדים ,יהיו יחידה או גוף קשור רשאים לפנות בבקשה להתיר
להם שימוש בסמל אחר בנוסף לשם האוניברסיטה ,הלוגו שלה וסמלה.
4.2

בקשה כאמור תוגש לוועדה בראשות סגן הרקטור שבה יהיו חברים גם המזכירה האקדמית,
סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק ,מנהל יחידת השיווק ,מנהלת הפרסומים באגף קשרי חוץ
וראש מטה הנשיא .הבקשה תוגש באמצעות מזכירות האגף לתכנון אסטרטגי ולשיווק.

 .5רשות שימוש לגורמים חיצוניים:
5.1

במקרים מיוחדים ניתן יהיה לאשר לגורמים מחוץ לאוניברסיטה לעשות שימוש מסוים ומוגבל
בשם האוניברסיטה ובסמלה .בקשות לשימוש כזה יועברו לאגף לתכנון אסטרטגי ולשיווק בציון
אופן השימוש המבוקש.

 .6אחריות לביצוע:
אחריות לביצוע הוראה זו חלה על האגף לתכנון אסטרטגי ולשיווק.
 .7תחולה:
הוראה זו חלה מיום עדכונה.
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נספח א'  :דוגמת לוגו האוניברסיטה וסמלה
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