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ה מ ט ר ה:
מטרת הוראה זו לקבוע הכללים לפיהם יתועדו הפרטים הנוגעים לאדריכל ,לבונה ולשנת ההקמה של
בניינים באוניברסיטה.

.2

ה ג ד ר ו ת:
בהוראה זו:

.2

2.1

"ב נ י י ן"

כל מבנה ששייך לאוניברסיטה.

2.2

"ה א ד ר י כ ל"

מי שתכנן בניין.

2.2

"ה ב ו נ ה"

מי שהקים בניין.

ה כ ל ל:
על גבי כל בניין ייקבע שלט שיכלול את שמות האדריכל והבונה ושנת סיום הבנייה (להלן" :השלט")
וזאת בהתאם לכללים הקבועים בהוראה זו.

.4

.5

יחס לשילוט אחר בבניין:
4.1

השלט לא יתחרה בדרך כלשהי בשילוט הנוגע לשם הבניין והתורם (להלן" :השלטים
האחרים").

4.2

השלט ייקבע במקום שונה ומופרד מהשלטים האחרים.

4.2

השלט לא יעמוד בסתירה לתנאים הקבועים בהסכם שבין התורם להקמת הבניין לבין
האוניברסיטה .היה ובהסכם דלעיל קיימות הגבלות ו/או איסורים על קביעת שלט בדרך
כלשהי ,לא ייקבע שלט באותו בניין ,אלא בהסכמת התורם ,בכתב ומראש.

מיקום השילוט:
השלט ייקבע על אחת מחזיתות הבניין לפי החלטת אדריכל האוניברסיטה באישור האגף לקשרי חוץ.

.6

נוסח השלט:
השלט יכלול את שמם המלא של האדריכל והבונה ואת השנה העברית והלועזית שבה נסתיימה
הבנייה.
רצה האדריכל ו/או הבונה לשנות ו/או להוסיף על שמו כפי המופיע בחוזה ההתקשרות עם
האוניברסיטה ,יפנה לאדריכל האוניברסיטה אשר יחליט אם לאשר את הבקשה  -כולה או חלקה
או לדחותה.
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מימדי השילוט והאותיות:
7.1

ממדי השילוט לא יפחתו מ 25 × 55 -ס"מ ולא יעלו על  45 X 155ס"מ ,הכל בהתאם לממדי
הבניין עליו יוטבע השילוט ובהתאם לכמות האותיות הנדרשות.

7.2

גובה האותיות ייקבע בתיאום עם האגף לקשרי חוץ ולא יעלה על  5ס"מ ובלבד שגודלן לא
יעלה על גודל האות הקטנה ביותר בשלטים האחרים שבאותו בניין.
חריגה מהגדלים המפורטים לעיל תהא טעונה אישור אדריכל האוניברסיטה ,ובלבד שהוא
אינו אדריכל הבנין.

.8

חומרי השלט:
החומרים מהם יהא עשוי השלט יתאמו את אופי הבניין וגמר החזיתות ,ויאושרו ע"י אדריכל
האוניברסיטה בתאום עם האדריכל.

.9

.15

אתרי נוף:
9.1

במספר אתרי נוף מרכזיים בקמפוס האוניברסיטה ייקבע בשלט שמו של מתכנן הנוף.

9.2

קביעת האתרים תיעשה ע"י אדריכל האוניברסיטה.

9.2

הוראות נוהל זה תחולנה ,בשינויים המחוייבים ,על שילוט באתרי נוף.

א ח ר י ו ת:
האחריות לביצוע הוראה זו חלה על אדריכל האוניברסיטה.

.11

ת ח ו ל ה:
הוראה זו חלה מיום עדכונה.

