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מ ט ר ה:
מטרת הוראה זו לקבוע כללים להצגת תערוכה באוניברסיטה .אין נוהל זה דן בתצוגות קבע של
יחידות אקדמיות.

.2

הגדרות:
בהוראה זו:
"תערוכה"
"המציג"
"ראש היחידה"

.3

אוסף אמנותי של ציורים/צילומים/פסלים/מיצגים
גורם המעוניין להציג תערוכה בשטחי האוניברסיטה
ראש/מנהל היחידה שבה מוצגת התערוכה

ז כ א ו ת:
האפשרות להציג תערוכה בשטחי האוניברסיטה ,למעט בשטחי הגלריה ובמוזיאון הטבע לגביהם
יחולו כללים נפרדים קיימת בפני כל איש סגל (אקדמי או מינהלי) וסטודנט באוניברסיטת תל-אביב,
וכן בפני אמנים (שאינם שייכים לאוניברסיטת תל-אביב) ומוסדות המקיימים קשרי תרבות עם
האוניברסיטה.

.4

סמכות לאישור תערוכה:
ראש היחידה וסגן הרקטור.

.5

.6

בקשה להצגת תערוכה :
5.1

בקשה להצגת תערוכה תופנה לראש היחידה בה אמורה התערוכה להיות מוצגת .המציג ימלא
טופס בקשה כמוצג בנספח א'.

5.2

ראש היחידה יבחן את הבקשה ויעביר לאישור סגן הרקטור.

5.3

סגן הרקטור יחליט אם לאשר את הבקשה ,לשלול אותה ,או במידת הצורך להעבירה לדיון
בוועדה לקיום פעילות ציבורית הפועלת מתוקף נוהל "פעילות ציבורית באוניברסיטה"
(הוראה .)10-003

תנאים להצגת תערוכה :
בנוסף לשיקולים אמנותיים:
6.1

התערוכה לא תפריע לפעילות אקדמית מנהלית באוניברסיטה.

6.2

האחריות על מוצגי התערוכה וביטוחם יחול על המציג.

6.3

המציג יפעל לפי הנחיות הוועדה וראש היחידה בכל הקשור להרכב ולצורת התצוגה.

6.4

משך זמן התערוכה יוגדר לתקופה קצובה.

6.5

לא תתקיים מכירת פריטים מהתצוגה במקום התערוכה.
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ת ש ל ו ם:
לראש היחידה יתאפשר שיקול דעת לגביית תשלום ממציג התערוכה ו/או המבקרים בתערוכה בכפוף
לנוהל גביית כספים מספר .05-008

.8

פ ר ס ו ם:
פרסום התערוכה בתוך האוניברסיטה יהיה באחריות ראש היחידה והמציגים .פרסום התערוכה
מחוץ לאוניברסיטה יהיה על חשבון המציג בתאום עם ראש היחידה ודוברת האוניברסיטה.

.9

ב י ט ו ח:
ביטוח התערוכה ייעשה בתיאום עם הממונה על הביטוח .ראה נוהל ביטוח [הוראה .]05-006
המציג ימלא הצהרה על הסכמתו לדרישות הביטוח כמובא בנספח ב' ויאשרה בחתימתו.

.10

אחריות ביצוע:
ראש היחידה בה מוצגת התערוכה וסגן הרקטור.

.11

ת ח ו ל ה:
תחולת הוראה זו מיום פרסומה.
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בקשה להצגת תערוכה באוניברסיטת תל אביב

שם _________________________ מס' תעודת זהות _________________________
ארגון ___________________________ סטודנט  /איש סגל אוניברסיטת תל-אביב  /אחר
כתובת _________________________________________
טלפון _____________________________
דואר אלקטרוני________________________________________
מבקש/ת בזאת את רשות האוניברסיטה להציג ב _____ תערוכת ציורים/צילומים/מיצגים/פסלים.
פרטים על מהות התערוכה :
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
משך זמן התצוגה יהיה מתאריך ____________ ועד תאריך _____________
ידוע לי כי עבור שכירות שטח התערוכה שלי עלי לשלם סך של _____________  ,₪על פי תעריפי השכרת
שטחים שנקבעו על ידי אגף הכספים של אוניברסיטת תל -אביב.
כמו כן ,עלי לשלם עבור כל כניסת רכב הקשור עם פעילות הרכבת ו/או פירוק התערוכה ,עפ"י התעריפים
הקבועים באוניברסיטה עבור כניסה יומית לשטח האוניברסיטה.
ידוע לי כי האחריות לביטוח התצוגה חלה על המציג ואין האוניברסיטה אחראית על המוצגים בתערוכה ו/או על
כל נזק שייגרם לתצוגה או למי מבאי התצוגה בתחום התצוגה בתקופה שבה היא מוצגת באוניברסיטה ,בהתאם
למסמך הנחיות הממונה על הביטוח באוניברסיטה המצ"ב.
ידוע לי כי אין האוניברסיטה אחראית לבניית ו/או הרכבת התצוגה.

תאריך ____________________

שם המציג___________________ :
חתימת המציג__________________

אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

דף מספר
מתוך

שם ההוראה:

הצגת תערוכה באוניברסיטה

4
4

תאריך פרסום
1.1.80
עדכון 08/2019

מספר ההוראה
08-005

נספח ב'
דף הנחיות לדרישות ביטוח למציג תערוכה באוניברסיטה
מציג התערוכה יבטח על חשבונו את היצירות המוצגות בתערוכה במלוא ערכן בביטוח רכוש על בסיס "כל
.1
הסיכונים".
.2

המציג יערוך על חשבונו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריותו על פי דין לנזק גוף או רכוש
שייגרם לצד שלישי בקשר עם קיום התערוכה בגבול אחריות של  200,000$למקרה ובסה"כ לתקופה,
הביטוח יורחב לשפות את אוניברסיטת תל אביב בגין אחריותה למעשה ו/או מחדל מצד מציג התערוכה.

.3

המציג ידאג לכך כי חברת הביטוח תוותר על כל זכות שבוב כנגד אוניברסיטת תל אביב.
בברכה,
הממונה על הביטוח אגף הכספים

____________________________________________________________________
הצהרת המציג:
.1

אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את ההנחיות לביטוח התערוכה שאותה אציג בתאריכים
____________________ וכי אפעל לפיהן.

.2

אין לי ולא תהיינה לי כל תביעות מכל סוג שהוא כלפי האוניברסיטה או כל גורם אחר בגין התערוכה הנ"ל.

תאריך________________ :

שם וחתימה_________________ :
ת.ז_______________________ .
כתובת_____________________ :
טלפון_____________________ :

