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   וסמלה האוניברסיטה בשם ימוש ש  : הנוהל שם
 

 : מטרה .1

  גופים   כולל )  האוניברסיטה  יחידות  י "ע   ובסמלה   האוניברסיטה   בשם   השימוש   בדבר   כללים  לקבוע  זו  הוראה  מטרת

 ל שימוש שלא על פי הוראות אלו, הינו שימוש אסור. . כוגמלאיה למידיה ה, תעובדי , (קשורים 

 

 הגדרות:  .2

 : זו בהוראה 

 . אביב  תל  אוניברסיטת   " אוניברסיטה"      2.1

 . מעסיק עובד  יחסי  האוניברסיטה לבין  בינו  שקיימים  ימ " ד בעו "     2.2

  לימודיו  והחל כתלמיד ידה על   נתקבל, באוניברסיטה  ללימודים  שנרשם מי " תלמיד"     2.3

 . תעודה קיבל   טרם אך  מודיו יל  שסיים  מי  וכן  , בפועל

חבר סגל אקדמי שפרש לגמלאות מהאוניברסיטה ונדרש לפרסום על פי     "גמלאי"      2.4

 הוראות נוהל זה. 

 . האוניברסיטה של  מנהלית או אקדמית  יחידה  " יחידה "     2.5

  המצוי, בעולם  ידידים ואגודות  חיצוניים  אקדמיים מכונים לרבות  חיצוני  גוף " קשור  גוף "    2.6

   . האוניברסיטה בשליטת

 '. א  נספח ראה   -  ייחודי גרפי בעיצוב   האוניברסיטה שם   "האוניברסיטה   לוגו "    2.7

 '. א  נספח  ראה  -  האוניברסיטה  את  המייצג  וייחודי  קבוע  סימן  " האוניברסיטה  סמל"     2.8

 

 : הכלל     .3

 . 45ועד  36באופן ממוקד מעמוד ו  בספר המותגאופן השימוש בשם האוניברסיטה וסמלה מוצג בפירוט       3.1

 

  אלא ,  סמלה  או /ו   שלה   הלוגו ,  האוניברסיטה  בשם  ישתמשו   לא או גמלאי    תלמיד   , עובד יחידה, גוף קשור,   3.2

 בהוראות האוניברסיטה האחרות.  קבעו יי  או  שנקבעו  ולכללים , לכללים המוגדרים בספר המותג  בהתאם

 

פה     3.3 בעל  או  בכתב  ובסמלה  האוניברסיטה  בשם  ורק  השימוש  אך  התפקיד/המעמד  תוקף  מיהיה 

   אסור.כל שימוש אחר הינו  .באוניברסיטה

 

או    היחידה  אורי ת  על  נוסף,  יכיל ,  ם שלה  המכתבים   נייר  לרבות,  או גוף קשור   יחידה  של   בכתב  פרסום  כל       3.4

יחידה    .אחר   סמל  כל   בו   יופיע   ולא   -   וסמלה  שלה  הלוגו ,  האוניברסיטה   שם  את ,  המזהים   ם ופרטיה  הגוף

  ם באופן מסודר לוגו כחלק מתהליך המיתוג של האוניברסיטה, רשאי םייבנה לה נבנה או אשרוגוף קשור 

 לעשות בו שימוש, לפי הכללים המפורטים בפרק "לוגו פקולטות" שבספר המותג. 

 

  לפי   המורשות  להתאמות  מעבר ,  הפקולטות  לוגו   של  או   האוניברסיטה   לוגו   של   עיוות  או   שינוי   כל   יעשה   לא  3.5

  הגופן   בסוג,  לסמל  ביחס   האוניברסיטה  שם  של   ההעמדה   ופן בא,  בצבע  שינוי   לרבות ,  המותג  ספר

  בפרופורציות   כולל)  השונים   הסמל   מרכיבי   של  בפרופורציות ,  האוניברסיטה  שם  נכתב  בו  באופן,  ובמשקלו

 . בזה  וכיוצא   העמדתם ובאופן (  השמאלי  העיגול שבתוך הישן הסמל  של

 

האוניברסיטה. כרטיס הביקור יישא את שם העובד,  עובדים יהיו רשאים להציג כרטיס ביקור רשמי של        3.6

ובחברות   ומקצועיות  מדעיות  באגודות  תפקידים  להוסיף  אין  האישיים.  ופרטיו  באוניברסיטה  תפקידו 

 . )אלא אם החברות בהן הינה מכח העבודה באוניברסיטה(  מסחריות

https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/tau/TAU%20BrandBook.pdf
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 פרסומים:       .4

 

 : םגמלאי/ סגל אקדמי  יחבר      4.1

 

האקדמי  י חברעל             האוניברסיטה  םגמלאי /הסגל  שם  את  לציין  שאליה  ,  האקדמית  היחידה    הם ושם 

 באוניברסיטה.    םכחלק מעבודת מיםמפרס הם על מאמרים מדעיים אותם ,  כים משתיי

 

, אפשרי רק אם  )ספר לעניין זה גם בגרסה דיגיטלית(   על כריכת ספר   ה סמלב שימוש בשם האוניברסיטה ו

 .  הספר יוצא לאור על ידי האוניברסיטה 

רשות לכך מהרקטור או ממי שהוסמך על  בכל מקרה אחר ציון שם האוניברסיטה וסמלה מחייבים קבלת  

 ידו. 

           

פרטי  יצירה  מים  המפרס  ם גמלאי/סגל   י חבר וכיו"ב(  באופן  אומנותית  יצירה  במסגרת  )ספר,  שלא  או 

בה, הכל  ם  דעמלאוניברסיטה ומ   ם את עובדת שיוכ  היצירה  לציין בגוף  ם  באוניברסיטה, רשאי   םתודעב

רושם מוטעה כאילו   ר ייווצ בתנאי שלא זאת וכחלק מהחומר הביוגרפי,  םבהתאם לנהוג בתחום התמחות

 את האוניברסיטה בכל צורה שהיא.  ים מייצג הם

          

 סגל מנהלי:      4.2

 

הנעשה כחלק  רסום  בה, בכל פים  עובד  םאת שם האוניברסיטה ואת דבר היות  נוסגל מנהלי יצייחברי  

 . באוניברסיטה  םמעבודת

 

 תלמיד:    4.3

 

תלמיד  פוסטים  על  גם  זה  )ולעניין  אביב  תל  על  -באוניברסיטת  האוניברסיטה  שם  את  לציין  דוקטורנט( 

 באוניברסיטה. ים תלמיד ם היות במהלך מו שפרסמאמרים מדעיים 

 

   :חריג   לאישור  בקשה     .5

  שימוש  ם לה להתיר  בבקשה  לפנות   רשאים  קשור   גוף  או  יחידה יהיו,  מיוחדים   ובמקרים  לעיל  האמור   חרף     5.1

 . וסמלה שלה   הלוגו, האוניברסיטה  לשם   בנוסף אחר  סמל ב

     

  ל "סמנכ  ,  ת האקדמי  ה/המזכיר   גם   חברים   יהיו  שבה  הרקטור   סגן   בראשות   לוועדה   תוגש   כאמור   בקשה    5.2

  מטה   וראש   חוץ  קשרי   באגף  הפרסומים   ת/ מנהל,  השיווק  יחידת   ת /מנהל,  ולשיווק   אסטרטגי   לתכנון 

 . ולשיווק אסטרטגי   לתכנון  אגףה מזכירות  באמצעות תוגש  הבקשה. הנשיא

 

: לביצוע אחריות      .6  

 , לפי העניין. ולשיווק   אסטרטגי תכנון ל האגף הרקטור ומנהל על  חלה זו הוראה לביצוע   אחריות        

 

 : תחולה     .7

 .עדכונה  מיום חלה זו  וראהה       
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 נספח א' :   דוגמת לוגו האוניברסיטה וסמלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


