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עקרונות המותג

הלא נודע מרתק אותנו 
 דווקא בגלל מה

שאנחנו לא רואים

לאוניברסיטת תל אביב שלושה ייעודים עיקריים: מחקר, הוראה ותרומה 

לקהילה – שלושתם מבוססים על היותה מוסד אקדמי חוקר, אשר שם את 

 התשוקה לגילוי בראש מעייניו. בהיותה מוסד רב-תחומי, אוניברסיטת

תל אביב יודעת שלאמת פנים רבות, והיא שואפת לחקור אותה מזוויות 

שונות ובמיוחד במפגשים בין תחומים שונים. המחקר, על פי אוניברסיטת 

תל אביב, חסר גבולות ומשוחרר ממגבלות, ומאופיין בחופש אקדמי מוחלט.

ערכי החופש האלה הינם ה-DNA של הסגל האקדמי, 

והאוניברסיטה מנחילה אותם לכל קהילתה: הסגל המינהלי, 

סטודנטים ובוגרים, ידידים ותורמים, וגם לציבור הרחב.

החופש המחקרי מתכתב עם פלורליזם ועם "תל אביביות" במובן הרחב 

של המושג – אלה מזמינים במידה שווה קהלים ממגזרים וממגדרים 

שונים מהארץ ומהעולם. החופש כולל גם את החופש לדעת, ולכן 

האוניברסיטה משקיעה בפעילויות רבות, שמטרתן הנחלה והנגשה של 

ידע לקהל הרחב, וכן ייצור והעברת ידע על ידי ובאמצעות הקהל הרחב.

חזון

חזונה של האוניברסיטה הוא לעמוד 

בחזית המחקר העולמי ולהיות נושאת 

הדגל של מחקר חופשי ופלורליסטי.

המיקוד על הרעב המולד המקנן בכל אחת ואחד, ולא רק בחוקר האקדמאי, 

הופך את סדר היום שאוניברסיטת תל אביב מובילה לכזה, שכל אדם יכול 

להזדהות איתו ולרצות לקחת בו חלק פעיל. באופן זה, האוניברסיטה מקווה 

לסמל השקפת עולם, "תנועה", ולפרוץ מחוץ למה שנתפס כ'מגדל השן'.

 בשל העובדה שאוניברסיטת תל אביב מזהה עצמה כמוסד שיסוד הקיום

שלו הוא מחקר, היא מגדירה את הנרטיב שלה כיצירת ידע מתוך הלא נודע.

אוניברסיטת תל אביב רואה את המחקר קודם כל כתשוקה 

 אנושית מולדת ואוניברסאלית - לגלות את מה שאנחנו לא יודעים.
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המסר האסטרטגי אסטרטגיית המותג

האסטרטגיה המיתוגית מייצרת מעבר "ממוסד שכל עולמו 

הוא המעבדה למוסד שכל העולם הוא לו מעבדה"1. 

הקהלים שייחשפו לאוניברסיטת תל אביב יזדהו עם המסר שבכל 

אחת ואחד מאתנו מסתתר חוקר שמונע על ידי סקרנות חסרת 

גבולות, ועם השקפת העולם לפיה כדי לקבל תשובה לשאלות 

נסכים לצאת "מאזור הנוחות" שלנו ולפרוץ מחסומים.

from the lab is my world to the world is my lab :1- בהשראת מנכ"ל כיל, סטפן בורגס

 מה שאנחנו לא יודעים
זה מה שמניע אותנו.

החיפוש והשאיפה לגילוי חזקים מאתנו והם מלווים בתשוקה קמאית. 

הם אינם שייכים רק ל"אקדמאים מלומדים ושכלתניים", אלא גם 

לתינוק שמתחיל לגלות את העולם, לילדים קטנים השואלים אינסוף 

שאלות, לכל מי שמתלבט, מחפש ושואל, ולכל מי שקורא מאמר או 

משתתף בהרצאה, במטרה להיחשף לדברים שעדיין אינם ידועים לו.
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אוניברסיטת תל אביב היא שחקן בדרמה, שבה הגיבורים הם צייד 

או בלש נחוש וניצוד חמקן. הצייד הוא חוקר שצולל אל מעמקי הלא 

נודע, והלא נודע ממאן להתמסר, הוא ערמומי וחמקמק. אנו נולדים 

סקרנים ותאבי ידע. התשוקה לגלות דברים שטרם נודעו לאחרים 

ולאנושות בכלל גובר על הרצון להרגיש נוח ולהיות מוגנים. התחושה 

שיש משהו שמסתתר מאתנו מעוררת אותנו בכל פעם מחדש, וממלאת 

אותנו במוטיבציה. אנו מאמינים שהנסתר רב על הנגלה וזה מסעיר 

אותנו, במיוחד כי יש לנו את הכלים, את האומץ, את הנחישות ואת 

החוצפה לרדוף אחרי הלא נודע עד שהוא מושג והופך לתגלית.

דלתות סגורות מסקרנות אותנו,

אזורים לא ידועים ממריצים אותנו.

חומות נועדו להיפרץ, אנשים רחוקים נועדו להתחבר

 וזה מה שגורם לנו להמשיך לרוץ, לרדוף, 

לצלול למעמקים, לחפש כוכבים רחוקים.

אנחנו גם יודעים שכל גילוי הינו רק תחנה רגעית במסע 

הבלתי-נגמר. אנחנו יודעים שיש עוד הרבה דברים לחקור 

ולדעת, ולכן אנחנו לא נחים על זרי הדפנה, וכל הישג הינו 

נקודת המוצא להמשך המרדף אחר הלא נודע.

סיסמא ממצבת סיפור המותג



אוניברסיטת תל אביב | חזון וערכים 

17 16

אוניברסיטת תל אביב | חזון וערכים 

 אוניברסיטאות רבות בעולם מדגישות את הידע –

אנחנו מדגישים את הלא נודע.

'בעקבות הלא נודע' מבדל את אוניברסיטת תל אביב ממוסדות להשכלה 

גבוהה בארץ ובעולם. מוסדות אחרים מוגבלים בין אם בקשת תחומי 

המחקר, בגוון הפוליטי, בגוון הדתי או באג'נדה הקהילתית-מקומית 

או במחויבויות כאלה ואחרות. רק אוניברסיטת תל אביב משוחררת 

מכבלים מגבילים, בשל היותה קומפרהנסיבית, רב תחומית, ליברלית 

וקוסמופוליטית. לכל אלה היא רותמת את כושר האלתור, ההמצאה 

 והיזמות, המזוהים בעולם עם מדינת ישראל ובפרט עם תל אביב,

לטובת מחקר חסר גבולות, מחסומים או מעצורים. זוהי מחויבות טוטאלית 

לרדיפה אחר הלא נודע, שנדיר למצוא אותה במקום אחר בעולם.

בהקשר של הסטודנטים הלומדים בה, הבידול של אוניברסיטת תל אביב 

הוא בתכונות המאפיינות את מי שמשתייך אליה )סקרנות, עקשנות, 

יציאה מאזור הנוחות(, ובכלים שהתמודדות עם המרדף אחר הלא 

נודע מקנים להם - לא רק בטווח הקצר, אלא במהלך חיים שלמים.

בהקשר של תורמים, האוניברסיטה מזמינה אותם להיות שותפים ביצירת 

הדבר הבא. התרומה שלהם הינו כמו השקעה בסטאראפ – התוצאה 

אינה ידועה מראש, אבל התשואה גדולה, והדרך לשם מרתקת.

בידול

ממוסד שכל עולמו 
הוא המעבדה

למוסד שכל העולם 
הוא לו מעבדה
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ערכי אוניברסיטת תל אביבאישיות המותג

  סקרנות

  תשוקה לידע

  אומץ/תעוזה וחוצפה

  הרפתקנות ולקיחת סיכון )כולל נכונות להיכשל, לקום ולהמשיך הלאה(

  יכולת להתמודד עם תסכול ולדחות סיפוקים

  בטחון עצמי / אמונה במיומנות ובכישרון

  דינמיות, נמרצות

  פריצת גבולות

  מרדנות אינטלקטואלית

  חקרנות

  מצוינות

  חדשנות ויזמות

  תל אביביות, פלורליזם, חופש, ליברליות

  רב-תחומיות

  קושי ולקיחת סיכון כחלק בלתי נפרד מקדמה



תרבות הטקסט
 לספר את הסיפור

של אוניברסיטת תל אביב
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כי מה שעושה את ההוויה שלנו הרבה יותר מעניינת אלה דווקא הדברים 

שאנחנו עוד לא יודעים. הרי יש עוד כל כך הרבה תגליות שהיינו רוצים 

לגלות. כל אחד מאתנו קם כל בוקר עם דחף לחקור את מה שאנחנו עדיין 

לא יודעים, ועם תשוקה לחשוף צדדים שלא ראינו קודם. להתחיל כל פרק 

עם מבט חדש. כולנו נלהבים לגשש ולהגיע למחוזות חדשים. להבהיר 

סוגיות שעדיין אינן ברורות לנו, לחבר פיסות מידע חסרות ולקבל תמונה 

מלאה, חכמה יותר.

למה בעקבות הלא נודע?

הלא נודע מרתק אותנו 
דווקא בגלל מה שאנחנו

לא רואים
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הלא נודע מרתק אותנו 
 דווקא בגלל מה

שאנחנו לא רואים

כל תקשור של מסר, מידע או תוכן, כל גילוי, חידוש או יזמות שנרצה ליידע 

עליהם, יקבלו ניסוח ברוח של "בעקבות הלא נודע", ויעבירו את אישיות 

המותג עם הערכים הבאים:

 

איך מדברים בסגנון ובטון של המיתוג?

סקרנות   •

תשוקה לידע   •

אומץ/תעוזה וחוצפה   •

הרפתקנות ולקיחת סיכון   • 
)כולל מוכנות להיכשל, לקום 

ולהמשיך הלאה(

בטחון עצמי /   • 
אמונה במיומנות ובכשרון

דינמיות, נמרצות   •

פריצת גבולות   •

שאילת שאלות והטלת ספק   •

אי-ודאות כדרך חיים   •

הלא נודע מסקרן אותנו 
לגלות מה שמסתתר

מתחת לפני השטח
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הלא נודע מרתק אותנו 
 דווקא בגלל מה

שאנחנו לא רואים

הלא נודע מסקרן אותנו 
 לגלות מה שמסתתר
מתחת לפני השטח

במקום שהודעה על גילוי או חידוש תהיה רגועה, נינוחה ופרקטית – היא תתחיל במשפט או בפסקה 

שיספרו על האתגר הכמעט בלתי אפשרי שעמד בפני החוקרים/ יזמים, את התשוקה ואת הנחישות 

חסרות הפשרות שלהם, ואת "הניצחון" שלהם על הלא נודע. לדוגמה:

 מדעי החיים:

ישימו בראש סיפור המותג שלהם את עשרות 

אלפי המיקרו אורגניזמים החיים באוקיינוסים, 

אותם טרם גילתה האנושות, או את המחלות 

 הדגנרטיביות שטרם נמצאה להן תרופה –

לפני שהם יספרו מה הם כבר גילו.

 

 היסטוריה:

תציג את התפיסה שהעבר כותב את עצמו כל 

הזמן מחדש לאור גילויים חדשים.

 

 מדעים מדויקים:

יכולים לדון בעובדה שככל שאנחנו יודעים יותר, 

מה שאנחנו לא יודעים הולך וגדל. הנודע הופך 

קטן יותר ויותר יחסית לנסתר.

 

 מדעי המוח:

יספרו על חלקים במוח, שאין אנו יודעים מה 

תפקידם.

 מדעי החברה:

יוכלו לספר על המרדף אחר מודלים חברתיים 

אוטופיים. פסיכולוגיה וכלכלה בפרט יוכלו לדבר 

על החלק הלא רציונלי והלא מודע אצל האדם, 

המקבל החלטות שהמדע הרציונלי מתקשה 

להסביר.

 

 סטטיסטיקה:

על הניסיון לחזות את הלא נודע באמצעות ידע 

סטטיסטי קיים.

 

 ארכיאולוגיה:

תוצג כסיפור בלשי בו אנו מחברים פיסות של 

ממצאים מההיסטוריה, כדי לנסות לפענח 

תעלומות גדולות על האנשים והעמים שחיו פה 

לפני מאות ואלפי שנים.

 

 הנדסה:

תציג את המרדף אחר טכנולוגיה טובה יותר. 

למשל, מטוסים מהירים או חסכוניים יותר, כנגד 

חוקים פיזיקליים שלא מאפשרים זאת.

 

 פילוסופיה:

תעלה את השאלות הפתוחות על אודות מהות 

החיים, מהו אושר, מהי תבונה וכדומה.

 

לספר, במקום לתאר

 הלא נודע אוהב
לחשוף את עצמו

לאט
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הלא נודע מרתק אותנו 
 דווקא בגלל מה

שאנחנו לא רואים

הלא נודע מסקרן אותנו 
 לגלות מה שמסתתר
מתחת לפני השטח

ננסה לפתוח את הנושא עליו אנו כותבים דווקא מנקודת המבט של 

הדברים שאנחנו עוד לא יודעים, או סקרנים לדעת. למשל:

1- להשתמש בביטויים כגון:

"ומה אם היינו יכולים..."

"ונגיד ש..."

"דמיינו לרגע ש..."

 ובאנגלית:

 “What if…”

“Imagine we could…”

 

 

מה יכול לסייע להעביר את ה"לא נודע" בצורה סיפורית?מה יכול לסייע להעביר את ה"לא נודע" בצורה סיפורית?

2- לפתוח בשאלות:

במקום להציג עובדות יבשות, אפשר לפתוח 

בשאלות, שיכולות להוביל דווקא לתשובות 

שאינן חד משמעיות, ולכן אנו רוצים להמשיך 

לשאול אותן ולדעת עליהן יותר. למשל:

 במקום לכתוב:

"פותחה שיטה חדשה המסייעת בבעיות קשב 

וריכוז בילדי בית ספר"

 יש לכתוב:

"מה אם היינו יכולים ללמד ילדים ללכת כמו 

נינג'ות, כדי לעזור להם לפתח מיומנויות ריכוז 

בבית הספר"

ובאנגלית:

במקום לכתוב:

 “A new system has been developed for schools to
help children with ADHD”

יש לכתוב: 

 “What if teaching kids to walk like ninjas could
help develop concentration skills in school”

 במקום לכתוב:

"בפרוייקט המחקה ביוכימיה של חרקים פותחה 

טכנולוגיה חדשה לתחום הביטחון"

 יש לכתוב:

מה אם חרקים היו יכולים לעזור לנו לפתח 

טכנולוגיה חדשנית לביטחון פנים

 ובאנגלית:

במקום לכתוב:

 “A new technology has been developed for

homeland security that mimics insect biochemistry”

יש לכתוב: 

 “What if insects could help us develop defense

technology for homeland security”
Teaching kids to walk like ninjas 
could help develop concentration 
skills in school

What If Dr. Ricardo Tarrasch Jaime and Joan Constantiner School of 
Education and Sagol School of Neuroscience

Project: Studying the relationship between children's attention 
capabilities and their motor coordination.

Scope: This year, 300 kids at 3 schools; next year, 1,000 kids 
at 10 schools.

Aim: Incorporate findings into nationwide "mindfulness" 
training for children that helps them focus their attention 
better and develop greater empathy for others.

Uniqueness: "We teach 'ninja walking,' 'yoga for lions' and 
'mindful eating.'

#1 trait of innovators? "The search for more."

Celebrating breakthroughs: "I goof off wildly with 
my two children.

ANNUAL
REPORT

2015

Dr. Ricardo 
Tarrasch

"Innovation is making a connection that 
didn't exist before between two worlds."

98

Insects could help us 
develop defense technology for 
homeland security

What If

1. Visual Defence – surveillance
technology for homeland
security – Barry Tal (BA, Business
Administration)

2. Camero – tactical through-wall
imaging solutions – Amir Beeri (BS
& MSc, Electrical Engineering)

3. WeCu Technologies, Ltd. – WeCu
Security System "terrorist detector"
– Ehud Givon (BSc, Mechanical
Engineering)

4. ACE IntelliGym – video software
for fighter-pilot training – Danny
Danker (LLB & MBA)

5. 3DOR Simulations – customized
software for complex, 3D
operational defense simulations
– Amir Fishman (BSc, Mechanical
Engineering), Oren Cohen (BSc
& MSc, Electronics and Electrical
Engineering), Ilan Grinberg (BSc,
Mechanical Engineering)

Defense 
Startups by
Graduates5 Project: Imitate insects' biomechanics to add mobility to a 

mini-drone.

Aim: Remote sensing and surveillance for defense applications.

Uniqueness: Weighs only 20 grams and jumps 3 meters (10 feet) 
– the highest for jumping robots.

Team members: Locust expert Prof. Amir Ayali of the 
Department of Zoology and Sagol School of Neuroscience; 
Dr. Uri Ben-Hanan, Ort Braude College.

Dr. Gabor Kosa
School of Mechanical Engineering

"Innovators are born. I've been inventing 
since I was 3 years old."

ANNUAL
REPORT

2015

76
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ציטוטים ואמירות אישיות

 במקומות שישנם מונחים "טכניים" או "יבשים" באופי שלהם, כדאי להחליף אותם בסגנון

סיפורי / מסקרן יותר. לדוגמה: 

 נקודת מבט מפתיעה

לבחור נקודת מבט מפתיעה / מסקרנת, שמבטאת את מה שהחוקר או 

 הדובר לא הצליח. למשל:

"הייתי מתוסכל מזה שבמשך שנה לא הצלחתי להבין למה 

המולקולות לא נפרדות ב-70 מעלות, ופתאום גיליתי ש..."

 המרדף הבלתי-פוסק 

לדבר בביטחון על המרדף הבלתי-פוסק אחר שאלות שעדיין לא מצאנו 

 להן תשובות. למשל:

"עשרים שנים אני מחפש דרך לחיזוי מוקדם מספיק של רעידות 

אדמה. עד ש..."

 במקום המונח:

"יום אוריינטציה"

 אפשר לקרוא לו בשם:

"הצצה ראשונה לאוניברסיטה"

 במקום המונח:

"ייעוץ אישי בבחירת מקצוע"

 אפשר להגיד:

 "לאיזה כיוון חשבת ללכת?" 

"כל המסלולים לבחירת מקצוע מתחילים כאן"

 במקום המונח:

"ספריית מקצועות"

 אפשר להגיד:

"בעקבות המקצועות שעוד לא גילית"

 במקום המונח:

"ידיעון הפקולטה למדעים מדויקים"

 אפשר להגיד:

"בעקבות התגליות במדעים מדויקים"

 במקום המונח:

" מחשבון לבדיקת סיכויי קבלה"

 אפשר להגיד:

 "מה הסיכוי שתתקבל?"

"ונגיד שיכולת לחשב את סיכויי הקבלה שלך?"

     

שמות חדשים למונחים קיימים

כדי להוסיף פן אישי ואמין יותר, כזה שלוקח את הלא נודע לנושאים 

אמיתיים ויומיומיים, אפשר לשלב ציטוטים או אמירות של אנשי מפתח, 

המדברים על הדברים מנקודת מבט יותר מפתיעה / מסקרנת של מה 

שהם לא הצליחו.

 תשובות שמחפשות שאלות

 לספר על תשובות שמחפשות שאלות. למשל:

"פיתחתי טכניקות לעיבוד של נתוני עתק. כעת אני מחפש את 

הבעיות המתאימות לפתרון".

הייתי מתוסכל מזה שבמשך שנה לא 
הצלחתי להבין למה המולקולות לא 

נפרדות ב-70 מעלות, ופתאום גיליתי ש...
 פרופ' ישראל ישראלי.

מדעי החיים
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על מנת להעביר את התשוקה האמיתית והיומיומית של "המרדף המתמשך בעקבות הלא נודע",

חשוב להטמיע את תרבות הטקסט בכל המוצרים/ שירותים/ פעילויות / תקשורת / תכניות של יחידות האוניברסיטה.

לסיכום:



לוגו אוניברסיטת תל אביב
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יחסים וגדלים לוגו אוניברסיטת תל אביב

יחסי הגדלים בסמל

הלוגו החדש בנוי על גריד של 1 ס"מ עם 

חלוקה פנימית ל-4 )2.5 מ"מ(. המידה הראשית 

)1( קושרת בין כל הגדלים והרווחים ובין 

החלקים השונים בלוגו, כפי שאפשר לראות 

בתרשים המצורף.

היחסים האלו מלווים גם את הבנייה של הלוגו 

של הפקולטות ושל אלמנטים שונים במיתוג 

אוניברסיטת תל אביב.

לוגו ראשי

הלוגו החדש של אוניברסיטת תל אביב מורכב 

משלוש צורות המייצגות שינוי והתפתחות. 

התפתחות שמתחילה בחשיבה כללית )1(, עוד 

לא ברורה, עוד לא ידוע לאן היא מובילה, דרך 

שלב נוסף בו הדברים מתחילים להתגבש )2(, 

ועד לשלב של מסר מזוכך ורעיון מגובש )3(.

זהו תהליך מעגלי, שבו גם כאשר מגיעים לרעיון 

מגובש, ממשיכים בחיפוש מהמוכר אל עבר הלא 

נודע. על כן, הלוגו שומר על הרלבנטיות שלו גם 

משמאל לימין.

סמל אוניברסיטת תל אביב הקודם )הישן( ממשיך 

ומופיע בלוגו החדש, במרכז העיגול השמאלי )4(.

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב
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מופע לוגו משולב

שילוב אנגלית ועברית בלוגו

ללוגו של אוניברסיטת תל אביב קיים גם מופע 

המשלב את שתי השפות הראשיות: עברית 

ואנגלית.

בעוד החלק העליון של הלוגו )1( נשאר ללא שינוי, 

בחלקו הטיפוגרפי יופיעו שתי השפות יחד.

על מנת לבדל בין שתי השפות, ובכך להקל על 

הקריאות של שם האוניברסיטה, מקבלת כל שפה 

משקל טיפוגרפי שונה, ולכן קיימות שתי גירסאות 

ללוגו במופע המשולב. באחת העברית במשקל  

כבד )2( והאנגלית במשקל קל )3( ובשניה להפך 

)4(

הלוגו באנגלית

לוגו האוניברסיטה באנגלית זהה ללוגו בעברית, 

למעט הכיתוב של שם האוניברסיטה והסיסמא.

כיוון העיגולים וההתפתחות נשארים זהים 

לגירסא העברית.

P u r s u i n g  t h e  U n k n o w n

מופע לוגו באנגלית

1

2

4

3
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מופע לוגו אנכי מופע לוגו אנכי

לוגו אנכי - מבנה, גדלים ויחסים

מופע נוסף של לוגו אוניברסיטת תל אביב הוא 

המופע האנכי.

חשוב לציין שמופע זה הוא לצורך יישומים 

מיוחדים, שבהם הפרופורציה של המדיה היא 

צרה וארוכה, כמו למשל דגלים אנכיים.

אין להשתמש במופע האנכי לצרכים 

"רגילים" כמו כרטיסי ביקור, באנרים, 

שילוט רגיל וכו'.

לצורך המופע האנכי, נעשה אותו שימוש של 

גדלים ויחסים, כפי שמתואר בשירטוט המצורף.

לוגו אנכי - עברית, אנגלית

חוקיות המבנה של הלוגו במופע האנכי נשמרת 

גם בגירסה העברית וגם באנגלית.

ההבדל היחד הוא רק בכיתוב עצמו.

דוגמה לשימוש של הלוגו 

 האנכי בדגלים אנכיים

 באירוע לילה לבן.

יוני 2016. תל אביב

A

4A

4A

4A

1/4A

1/4A

1/2A

1/4A
3/4A

3/4A
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מופע סיסמא אנגלית מופע סיסמא עברית

סיסמא עם שלוש נקודות

כאשר הסיסמא מופיעה לחוד, כיחידה גרפית 

שאינה צמודה ללוגו, היא תופיע עם שלוש 

נקודות, המאזכרות את הצורניות של הלוגו 

הראשי.

להלן מספר דגשים ונקודות למבנה של 

הסיסמא ושלוש הנקודות:

סיסמא עם שלוש נקודות - אנגלית

הכללים למבנה הסיסמא עם שלוש הנקודות 

נשארים נכונים גם למופע של הסיסמא 

באנגלית.

 

X 1. קוטר של כל עיגול בתרשים מיוצג ע"י

2. הרווח בין העיגול השמאלי לסיסמא הוא 

כקוטר העיגול עצמו.

 3. הרווח בין העיגולים עצמם הוא חצי

מקוטר העיגולים.

2

1

3
555

4 XX

1/2X

1.5X

4. גובה הטקסט יחסית לעיגולים הוא 150% 

 5. משקל הטקסט הוא "רגיל"

Open Sans Hebrew Regular :כלומר
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לוגו אוניברסיטת תל אביב שימושים נכונים ולא נכונים בלוגו

שימושים לא נכונים

על מנת לשמור על שימוש נכון בלוגו 

האוניברסיטה, ועל מראה אחיד של המיתוג, 

מפורטות כאן מספר טעויות שיש להימנע מהן.

גודל מינימום ללוגו

 להלן גדלי מינימום לשימוש בלוגו.

מתחת לגדלים אלה, אין להשתמש בלוגו עצמו, 

אלא רק בעיגול השמאלי עם סמל אוניברסיטת 

תל אביב.

גודל מינימום ללוגו

במקרה שנדרש לעשות שימוש בלוגו מתחת לגדלי 

המינימום ורק במקרה זה )למשל האייקון המופיע 

בטאבים של הדפדפן - Favicon, או שדרה דקה של 

ספר(, אפשר להשתמש בגירסה המקוצרת שלו, 

המכילה את העיגול השמאלי בלבד.

 1- אין לעוות את צורת הלוגו או את
    הפרופורציות שלו

2- אין לשלב צבע נוסף בלוגו

3- אין לשנות את סדר האייקונים בלוגו

4- אין לסובב או להטות את הלוגו

5- אין לשנות את הטיפוגרפיה בלוגו

6- אין לשנות את סדר הטקסט בלוגו

7- אין להשתמש בלוגו בשקיפות

שימושים נכונים

 8- מותר להשתמש בלוגו הנגטיבי )"הלבן"(
    על-גבי תמונה

 9- מותר להשתמש בלוגו הנגטיבי על-גבי
    רקע שחור

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

12345

6789

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

 לוגו+סיסמא לדפוס

גודל מינימום- רוחב של 2.5 ס"מ
ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

2.5 סמ'

 לוגו ללא סיסמא לדפוס

עגודל מינימום- רוחב של 2.0 ס"מ ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

2.0 סמ'

 לוגו+סיסמא למסכים

גודל מינימום- רוחב של 100 פיקסל

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

100 pixel

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

אוניברסיטת תל אביב



אוניברסיטת תל אביב | לוגו

47 46

אוניברסיטת תל אביב | לוגו

לוגו פקולטות

לוגו פקולטה- כללי

מיתוג אוניברסיטת תל אביב לא נשאר רק 

ברמת האוניברסיטה, אלא נוגע בכל פקולטה 

או מוסד הפועל תחת האוניברסיטה.

כחלק מהמיתוג הכללי, נבנתה שפה של 

לוגואים לכל פקולטה, הממשיכה את השפה 

של האוניברסיטה עצמה.

 יש להדגיש כי לוגו מיוחד כזה ניתן לעצב

 רק לפקולטות השונות באוניברסיטת תל אביב,

 ולא ליחידות אחרות כמו: חוגים, מכונים,

אגפי מינהלה ועוד.

הכללים לבניית כל לוגו מפורטים בעמודים הבאים.

לוגו פקולטות

 

 

 
 

לוגואים קיימים

להלן ריכוז של כל הלוגואים של הפקולטות, 

אשר כבר בחרו את הלוגו החדש שלהן.
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לוגו פקולטה - אייקונים

בדומה לאייקונים המובילים את לוגו 

האוניברסיטה, והמספרים את הסיפור של 

המעבר מהלא נודע לנודע וחוזר חלילה, גם 

לוגו הפקולטה עובד עם אותה "נוסחה", כאשר 

הדימויים של האייקונים נובעים מהתוכן ומעולם 

הדימויים של הפקולטה.

המבנה של האייקונים נשאר בדיוק כמו 

האייקונים של לוגו האוניברסיטה הכללי, כפי 

4Aשמראה השרטוט המצורף. 4A 4A

4A 4A 4A

4A4A

4A4A

1/4A 1/4A

A

לוגו פקולטות

לוגו פקולטה - עימוד הטקסט

בשונה מלוגו האוניברסיטה, שבו הטקסט 

מופיע מתחת ללוגו, הטקסט של שם הפקולטה 

ואזכור האוניברסיטה מופיעים בעברית משמאל 

ללוגו, ובאנגלית הם יופיעו מימינו.

 להלן מספר דגשים וכללים לעימוד נכון

של הטקסט:

את הגובה A של כל עיגול מהאייקונים של הלוגו 

ניתן לחלק לשלושה מתחמי טקסט )1(. גובה 

1/2A כל מתחם הוא

1/2A הרווח בין כל מתחם )2( גם הוא

.3/4A הרווח מעל ומתחת לטקסט )3( הוא

1/2A
1/2A

3/4A

3/4A

1/2A
1/2A

1/2A

1

1

1

3

3

2

2

לוגו פקולטות
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לוגו פקולטה - טיפוגרפיה

החלק הטקסטואלי כולל את שם הפקולטה, 

 ואת האזכור של אוניברסיטת תל אביב.

 הטקסט יכלול עד שלוש רמות של יחידות,

למשל: חוג, בית ספר ושם האוניברסיטה, 

שתמיד יופיע.

להלן מספר דגשים וכללים לעיצוב ולטיפול נכון 

בטקסט.

גודל הטקסט והרווח בין השורות של שם 

הפקולטה והאוניברסיטה הוא אותו גודל, 

ההבדל הוא רק במשקל הפונט.

Bold שם הפקולטה )1( הוא במשקל

הכיתוב של האוניברסיטה הוא )2( במשקל 

.Regular

 הפונט הוא הפונט הרגיל של האוניברסיטה:

.Open Sans Hebrew

אפשר להשתמש באחוזי הצרה שונים לשם 

הפקולטה ולאוניברסיטה, בהתאם לאורך 

השמות והטקסט.

Horizontal Scale 90% - הצרה מקסימלית 

1

2

לוגו פקולטות

2A

2A
16A

16A

A

A

A

A

 בית הספר למקצועות
 הבריאות ע"ש שטייר

 הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
2Aאוניברסיטת תל אביב

2A

2A

2A

2A

2A

תוספת של בתי ספר ושמות ארוכים

שילוב שם בית הספר בטקסט נשאר תחת 

אותם כללים.

)Bold( "יש לשמור על הדגשה של טקסט "כבד

לגורם אחד בלבד )או בית הספר, או הפקולטה(

יש לשמור שהיחידה המודגשת תבוא 

תמיד ראשונה.

החלוקה לארבע שורות תהיה לפי התרשים 

המצורף.

ניתן להשתמש בחלוקה זו גם לפקולטות עם 

שמות ארוכים.

לוגו פקולטות
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שימושים לא נכונים

על מנת לשמור על שימוש נכון בלוגו הפקולטה, ועל נראות אחידה של המיתוג, מפורטות כאן מספר טעויות שיש להמנע מהן.

 הפקולטה למדעי החיים
ע"ש ג'ורג' ס. וייז.

אוניברסיטת תל אביב

1

הפקולטה למדעי החיים 
ע"ש ג'ורג' ס. וייז.

אוניברסיטת תל אביב

3

הפקולטה למדעי החיים 
ע"ש ג'ורג' ס. וייז.

בית הספר למדעי הים
החוג ליונקים ימיים

אוניברסיטת תל אביב

7

הפקולטה למדעי החיים ע"ש ג'ורג' ס. וייז.
אוניברסיטת תל אביב

2

הפקולטה למדעי החיים 
ע"ש ג'ורג' ס. וייז.

אוניברסיטת תל אביב

6

הפקולטה למדעי החיים 
ע"ש ג'ורג' ס. וייז.

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי החיים ע"ש 
אוניברסיטת תל אביבג'ורג' ס. וייז.

5

1- אין לשלב צבע נוסף בלוגו

2- אין לשנות את מיקום הטקסט בלוגו

3- אין לעצב את הלוגו עם משקל טקסט אחד  

    בלבד )רגיל או בולד או אחר(

 4- אין להפוך את סדר משקלי הכתב )רגיל+כבד(

     בין שם הפקולטה לכיתוב "אוניברסיטת תל אביב"

5 - אין לסובב או להטות את הלוגו

6- אין לשנות את מבנה האייקונים בלוגו

7- אין לשלב 4 רמות של מוסדות בלוגו

לוגו פקולטות עם אייקון אוניברסיטהלוגו פקולטות

שימוש באייקון אוניברסיטה ללוגו פקולטה

במקרה שפקולטה לא בחרה עדיין בלוגו ייחודי 

לה, נשתמש באייקון של האוניברסיטה. 

כל יתר הכללים שפורטו בעמודים הקודמים 

נשארים ותקפים גם למקרה זה.

בית הספר להיסטוריה
ע“ש צבי יעבץ

הפקולטה למדעי הרוח
ע"ש לסטר וסאלי אנטין

אוניברסיטת תל אביב

הערה: לוגו פקולטה ייבנה אך ורק בסיוע הצוות 

באוניברסיטה, האמון על תהליך המיתוג.

4
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לוגו פקולטות

לוגו פקולטה - אנגלית

הגירסה האנגלית של לוגו פקולטה שומרת 

למעשה על הכללים של הלוגו בגירסתו 

העברית.

לוגו פקולטה - אנגלית

 שימו לב שבגלל הבדלי הגדלים באנגלית

,)CAPS( בין אותיות קטנות לגדולות 

המידה 2A מתייחסת לאות קטנה באנגלית 

במשקל בולד )1(.

ההבדל העיקרי הוא במיקום הטקסט מימין 

ללוגו ולא משמאל.

להלן פירוט של היחסים ושל הגדלים השונים 

של הטקסט בלוגו.

 

The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
Tel Aviv University

2A

2A

2A
3A

3A

2A

2A

2A

 

The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
Tel Aviv University

2A

לוגו פקולטות

1
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לוגו פקולטה - דו לשוני

מוצעים להלן שני פתרונות לעימוד של לוגו

פקולטה בפורמט דו לשוני )עברית+אנגלית(.

השיקול באיזה פורמט להשתמש נתון

להחלטת המעצב, יחד עם המפרט הטכני

של כל מקרה )כמות הטקסט בלוגו, פרופורציות 

האלמנט עליו יופיע הלוגו, גודל וכו'(.

1- עימוד לצד הלוגו

עימוד של הטקסט משמאל ללוגו .

כאשר הטקסט העברי מימין )1( והאנגלית 

משמאל )2(.

 2A  גובה הטקסט והרווח בין השורות )3( יהיו

3A והרווח מעל ומתחת לטקסט )4( יהיה

2- עימוד מתחת ללוגו

המבנה, הגדלים והעימוד הבסיסי של הטקסט 

הדו-לשוני נשמר כמו שהוא מופיע באופציה 

מספר 1.

הטקסטים יחרגו במידה של 6A מימין ומשמאל 

לרוחב האייקון של הפקולטה )1(.

הרווח בין תחתית האייקון לקצה העליון של 

.2A  הטקסט )2( יהיה

לוגו פקולטות לוגו פקולטות

 

The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
Tel Aviv University

הפקולטה למדעי החיים
ע“ש ג‘ורג‘ ס‘ וייז

אוניברסיטת תל אביב

2A 2A

2A
2A
2A
3A

3A

16
A

 

The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
Tel Aviv University

הפקולטה למדעי החיים
ע“ש ג‘ורג‘ ס‘ וייז

אוניברסיטת תל אביב

1

The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
Tel Aviv University

הפקולטה למדעי החיים
ע“ש ג‘ורג‘ ס‘ וייז

אוניברסיטת תל אביב

 

6A 6A

2A
2A

3A

1 1

2

The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
Tel Aviv University

הפקולטה למדעי החיים
ע“ש ג‘ורג‘ ס‘ וייז

אוניברסיטת תל אביב

2

3

3

4
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לוגו אגודות ידידים בעולם לוגו אגודות ידידים בעולם

הוראות ודגשים לבניית 

לוגו לאגודות ידידים

לוגו אגודת הידידים הוא למעשה פיתוח 

של לוגו אוניברסיטת תל אביב באנגלית 

)1(, ולכן כל החלק העליון שלו הוא 

למעשה הלוגו באנגלית ללא כל שינוי.

התוספת של השורה התחתונה )2( מציינת 

את המדינה הספציפית. הטקסט בשורה זו 

יהיה באנגלית, או  בשפה של המדינה עצמה.

הכיתוב יהיה תמיד בצבע שחור 

. CAPS (3) ובאותיות

הכיתוב יהיה מיושר "בלוק" )4(, כלומר 

.Tel Aviv University לרוחב כל הכיתוב

דוגמאות נוספות

מצורפות דוגמאות ללוגו של אגודות 

ידידים במדינות שונות בעולם.

S W I S S  F R I E N D S

1

2

4

3

A

1\8A
1\8A

A M E R I C A N  F R I E N D S

A U S T R A L I A N  F R I E N D S

UNIVERSIDAD DE TEL AVIV
A M I G O S  E N  M É X I C O S W I S S  F R I E N D S
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רצף הסמלים

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

05 יום 02
פתוח

המחפשים אתמחפשים

כללי

לוגו אוניברסיטת תל אביב והפקולטות השונות 

מבוססים על רעיון של הליכה מהנודע אל הלא 

נודע ובחזרה לנודע. כאשר משלבים את כל 

הסמלים יחד, מתקבל רצף עשיר המבטא את 

המסע התמידי בעקבות הלא נודע. 

השילוב של לוגו האוניברסיטה בתוך הרצף שם 

אותו בהקשר רחב יותר, ממקרה פרטי לתפיסה 

כללית.

על מנת להבדיל את האוניברסיטה 

מהפקולטות, סמל האוניברסיטה הישן יופיע רק 

 בלוגו של אוניברסיטת תל אביב )1(.

שאר הסמלים יופיעו ללא הסמל הישן בעיגול 

השמאלי והוא נשאר שחור מלא )2(.

1

2

2

רצף הסמלים

עימוד

היחסים והמרחקים בין האלמנטים השונים 

נקבעים באופן הבא:

 המידה A מייצגת רבע מקוטר העיגול

בכל סמל )1(.

.2A המרחק האופקי בין סמל לסמל )2( הוא 

 המרחק בין שורת סמלים אחת לשניה )3(

.4A הוא

1

2

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

05 יום 02
פתוח

המחפשים אתמחפשים

A

4A

4A

4A

2A

A
A
A

3
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ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

05 יום 02
פתוח

המחפשים אתמחפשים

רצף הסמלים

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מחפשים את המחפשים

05.02.15 יום פתוח

שילוב מסרים

ניתן לשלב מסרים נוספים בתוך הרצף, על 

ידי החסרה של סמל אחד מהרצף ושילוב של 

המסר הרצוי במקומו.

יחד עם זאת, המסר חייב להתייחס לגריד 

הכללי. למשל בדוגמה המצורפת, המשפט 

"מחפשים את המחפשים" )1( מיושר לימין, 

כמו הסמלים מעליו ומתחתיו, ומיושר למרכז עם 

הסמלים שמשמאלו.

התאריך של היום הפתוח )2( משולב בתוך 

שלושה עיגולים השומרים על הרצף.

1

2

רצף הסמלים

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מחפשים את המחפשים

05.02.15 יום פתוח

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

05 יום 02
פתוח

המחפשים אתמחפשים

שילובים אפשריים

ניתן ליצור את הרצף בפורמטים ובמבנים שונים, 

לפי החלטת המעצב, הגודל הדרוש וכו'.

ניתן לחזור על הסמלים מספר פעמים על מנת 

ליצור רצף ארוך.

להלן מספר אופציות אפשריות:



צבעוניות
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צבעוניות צבעוניות

Insects could help us 
develop defense technology for 
homeland security

What If

1. Visual Defence – surveillance
technology for homeland
security – Barry Tal (BA, Business
Administration)

2. Camero – tactical through-wall
imaging solutions – Amir Beeri (BS
& MSc, Electrical Engineering)

3. WeCu Technologies, Ltd. – WeCu
Security System "terrorist detector"
– Ehud Givon (BSc, Mechanical
Engineering)

4. ACE IntelliGym – video software
for fighter-pilot training – Danny
Danker (LLB & MBA)

5. 3DOR Simulations – customized
software for complex, 3D
operational defense simulations
– Amir Fishman (BSc, Mechanical
Engineering), Oren Cohen (BSc
& MSc, Electronics and Electrical
Engineering), Ilan Grinberg (BSc,
Mechanical Engineering)

Defense 
Startups by
Graduates5 Project: Imitate insects' biomechanics to add mobility to a 

mini-drone.

Aim: Remote sensing and surveillance for defense applications.

Uniqueness: Weighs only 20 grams and jumps 3 meters (10 feet) 
– the highest for jumping robots.

Team members: Locust expert Prof. Amir Ayali of the 
Department of Zoology and Sagol School of Neuroscience; 
Dr. Uri Ben-Hanan, Ort Braude College.

Dr. Gabor Kosa
School of Mechanical Engineering

"Innovators are born. I've been inventing 
since I was 3 years old."

ANNUAL
REPORT

2015
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If...What
innovation could 
be found in the least 
likely places?

P u r s u i n g  t h e  U n k n o w n

P u r s u i n g  t h e  U n k n o w n

09:00 - 09:30 התכנסות

9:30 - 11:00 כיתות אמן:

איך מתחקרים דאטה, עם שאול 
אמסטרדמסקי, "כלכליסט"

)חדר 103)

תביעות השתקה, עם אבנר הופשטיין, 
גל"צ, "העין השביעית",

החוג לתקשורת עו"ד אלעד מן, 
"הצלחה", "העין השביעית"

)חדר 108)

11:30 - 12:30 חקירה נגדית:
היבטים משפטיים של עיתונות חוקרת

אולם אפטר )001)

פרופ' עמית שכטר, ראש החוג 
לתקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר עו"ד ישגב נקדימון, יועץ משפטי, 
חדשות ערוץ 2

עו"ד טלי ליבליך, יועצת משפטית, 
"ידיעות אחרונות", "הארץ"

עו"ד תמי רווה, יו"ר חברת חדשות 2

עו"ד לינוי ספקטור, יועצת משפטית, גל"צ

מנחה: עו"ד אלעד מן

12:30 - 14:00 הפסקת צהריים

14:00 – 15:00 לאן הלך הכסף: 
תחקירים כלכליים

אולם אפטר )001)

שאול אמסטרדמסקי,
"כלכליסט"

שרון שפורר, "המקור"

שי ניב, "גלובס"

יעל איילון, "איפה הכסף?" 
רדיו 103 אף. אם.

מנחה: גל גבאי, עיתונאית

15:00 – 16:30 לאן ממשיכים 
מכאן: עתידה של העיתונות 

החוקרת

אולם אפטר )001)

רביב דרוקר, "המקור" ערוץ 10

גידי וייץ, "הארץ"

רותי יובל, לשעבר עורכת "מעריב", 
אולפן שישי

רן רזניק, "ישראל היום"

עמרי אסנהיים, "עובדה"

אילנה דיין, "עובדה",
שידורי קשת, ערוץ 2

ד"ר דניאל דור, ראש החוג לתקשורת, 
אוניברסיטת תל אביב

מנחה: אבנר הופשטיין

הפסקת קפה

חוגגים
שישים
חוגגים
שישים

החוג לתקשורת
הפקולטה למדעי החברה

ע"ש גרשון גורדון
אוניברסיטת תל אביב

17:00 ההרצאה המרכזית

אולם בר שירה

ברכות: פרופ' יוסי קלפטר
נשיא האוניברסיטה

פרופ' תמי רונן-רוזנבאום
דיקאנית הפקולטה

ד"ר דניאל דור
ראש החוג לתקשורת

כנס תל אביב הראשון לתקשורת

תמונת מצב
עיתונות חוקרת

פרופ' לוול ברגמן,
ראש התכנית לעיתונות חוקרת 

באוניברסיטת ברקלי:

 "Speaking Truth to Power:
The Consequences." 

19:00 ערב סרטים בנושא
עיתונות חוקרת

יום ה' החל מהשעה 09:00,
בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

ע"ש גרשון גורדון
10 03 16

על סדר היום
פרופ' יוסף קלפטר

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

מינוי חדש
ד"ר שלמה מרקל התמנה ליו"ר חברת "רמות"

מינוי חדש
ד"ר שלמה מרקל התמנה ליו"ר חברת "רמות"

מינוי חדש
פרופ' יוסף שילה מהפקולטה לרפואה הוא החתן 

הראשון של פרס Olav Thon הנורווגי

יזמות
פרופ' יוסף שילה מהפקולטה לרפואה הוא החתן 

הראשון של פרס Olav Thon הנורווגי

חדשות נוספות

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

 מחקר חדש בתחום
 הננוטכנולוגיה נערך בימים

אלו באוניברסיטה
 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות

 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו
 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין

 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

להמשך הקריאה

 מחקר חדש בתחום
 הננוטכנולוגיה נערך בימים

אלו באוניברסיטה
 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות

 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו
 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין

 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

TAU בכותרות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מבזקמפוס
פברואר 2016

גיליון 52

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

יוצא לאור ע"י מערך הדוברות
taupr@tauex.co.il  :ליצירת קשר
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צבעוניות ראשית

הצבע הראשי של המיתוג החדש של 

אוניברסיטת תל אביב הוא שחור. צבע זה 

נבחר הן בזכות הזיקה לנושא הכללי שאותו 

האוניברסיטה מייצגת - הלא נודע, והן בשל 

 הנראות הסולידית והבוגרת שהוא משדר,

וגם בשל הבידול מאוניברסיטאות וממוסדות 

אחרים להשכלה גבוהה.

להלן ערכי הצבע בהם יש להשתמש ביישומים 

שונים:

מוצרי דפוס הדפסת פרוצס:

C=40  M=0  Y=0  K=100

מוצרי דפוס הדפסת צבע אחד:

K=100

דיגיטל ומסכים:

R=0  G=0  B=0

Hex

#000000

Pantone

Pantone Black 3c

צבע משני תכלת

לצד הצבע השחור ניתן להשתמש גם בגוון 

תכלת המזוהה עם המיתוג הקודם של 

האוניברסיטה.

חשוב להדגיש כי התכלת הוא צבע משני 

ולא ראשי בשפת המיתוג. לכן אין להשתמש 

בו כצבע ראשי )2(, אלא רק לצורך הדגשות 

של כותרות )1(, כפתורים במסכים, או לצרכים 

עיצוביים אחרים, על מנת להעשיר את הנראות 

הכללית.

צבעוניות משלימה

 להלן ערכי הצבע בהם יש להשתמש

ביישומים שונים:

מוצרי דפוס הדפסת פרוצס:

C=70  M=0  Y=0  K=0

דיגיטל ומסכים:

R=102  G=191  B=241

Hex

#66bff1

Pantone
Pantone 306

המרכז לייעוץ לימודי

דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר

ייעוץ בבחירת מקצוע
אבחון ותמיכה בסטודנטים

לקויי למידה

המרכז לייעוץ לימודי

דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר

ייעוץ בבחירת מקצוע
אבחון ותמיכה בסטודנטים

לקויי למידה

2 1
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גווני אפור

בנוסף לשחור ולתכלת ניתן להשתמש גם בגווני 

אפור על כל הסוגים.

 הערה:

את גווני האפור יש לבנות רק מצבע שחור מלא 

k=100 

.)c=40 k=100( )2( "ולא מהשחור ה"עשיר

צבעוניות משלימה

2

צבעים נוספים

שימוש בצבעים נוספים

ככלל אין להשתמש בצבעים נוספים מעבר 

לאלו שהוגדרו בעמודים הקודמים.

לכן דוגמה מס' 1 אינה מייצגת שימוש נכון בלוגו 

ובשפת המיתוג )הופעת הלוגו על רקע צהוב(.

לעומת זאת, כאשר הצבע הוא חלק מצילום, 

הדבר אפשרי ואין הגבלה על גוון כזה או אחר 

של הצילום )דוגמה מס' 2(.

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

1- שימוש בלוגו על שטח צבע דוגמה מס'

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

2- שימוש בלוגו על צילום דוגמה מס'



סוגי כתב
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סוגי כתב עברית

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
Open Sans Hebrew Light

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
Open Sans Hebrew Regular 

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
Open Sans Hebrew Bold 

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
Open Sans Hebrew Black 

גופן ראשי )עברית(

 הגופן הראשי של המיתוג של אוניברסיטת

. Open Sans Hebrew תל אביב הוא

הגופן עוצב ע"י יאנק יונטף, כהשלמה 

.Open Sans למשפחת גופני גוגל

למשפחה בעלת הרוחב הרגיל יש משקלים 

רגיל, מודגש, קל ואקסטרה בולד ב׳מתח׳ זקוף 

ונטוי )כלומר כל המשקלים האלה באים בגרסה 

רגילה ונטויה(. בנוסף לכך יש גם משפחה 

בעלת רוחב מוצר.

גופן זה הוא גופן חינמי, המתאים לשימושי דפוס 

ולשימושי דיגיטל, וניתן להורדה מהאינטרנט 

במספר אתרים, למשל בקישור הבא:

https://www.google.com/fonts/

earlyaccess

סוגי כתב אנגלית

גופן ראשי )אנגלית(

 הגופן הראשי של המיתוג באנגלית הוא

.Myriad Pro SemiCondensed

לסוג כתב זה יש מספר גדול של משפחות 

גופנים, ולכן חשוב לוודא שמשתמשים 

.SemiCondensed :במשפחת הגופנים הנכונה

Myriad Pro Light SemiCondensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Myriad Pro SemiCondensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Myriad Pro Bold SemiCondensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Myriad Pro Black SemiCondensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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גופן למסמכי מיקרוסופט אופיס

 בשימושי Microsoft Office שונים

Word, PowerPoint, Exel, בהם לא ניתן 

להשתמש בגופן הראשי מסיבות טכניות 

של תאימות גופנים עם משתמשים מחוץ 

.Arial לאוניברסיטה, יש לעבוד עם הגופן

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

Arial Hebrew Regular 

Arial Hebrew Bold

סוגי כתב- קבצים פתוחים גופן אנגלית חלופי

 גופן חלופי )אנגלית(

Open Sans Condensed

הגופן הראשי של המיתוג באנגלית אינו חינמי, 

ונדרש לשלם עבור רישיון ההפעלה שלו.

כאשר ישנם אילוצים, שלא מאפשרים את 

רכישת הגופן הראשי באנגלית, ניתן להשתמש 

.Open Sans Condensed בגופן החינמי

הגופן החינמי ניתן להורדה בקישור הבא:

https://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans+Condensed

Open Sans Condensed Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Open Sans Condensed Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



ניירת משרדית
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כרטיס ביקור אוניברסיטה

כרטיסי ביקור - צד קידמי

כרטיס הביקור של האוניברסיטה הוא בגודל 

סטנדרטי של 5*9 ס"מ. הוא מכיל שני צדדים: 

האחד קידמי - אינפורמטיבי, והצד האחורי - 

תדמיתי/עיצובי, המאזכר את המיתוג.

מפורטים כאן הכללים והדרך לעיצוב כרטיס 

 הביקור.

א' חלוקה כללית

 יש להשאיר שוליים ברוחב של 5 מ"מ	 

מכל צד )1(

 את השטח שנשאר לאחר השוליים,	 

 יש לחלק לשני שטחים עיקריים ברוחב של

33 מ"מ כל אחד )2(

בתוך שטחים אלו יבואו פרטי מחזיק הכרטיס.	 

1

1

1

1

2

2

90 מ"מ

50 מ"מ

5 מ"מ

5 מ"מ

33 מ"מ

33 מ"מ

כרטיס ביקור אוניברסיטה

כרטיסי ביקור - צד קידמי

ב' לוגו וסיסמא

 יש למקם את לוגו האוניברסיטה )1(	 

ברוחב של 38 מ"מ ובמרחק של 5 מ"מ 

מתחת ומשמאל לפינה הימנית העליונה.

יש למקם את הסיסמא עם שלוש הנקודות 	 

משמאל ללוגו האוניברסיטה )2(, כאשר היא 

מיושרת עם אמצע העיגול השמאלי בלוגו.

ג' פרטי מחזיק הכרטיס - צד ימין

שם מחזיק הכרטיס )3( יופיע ראשון, בגופן 	 

במשקל כבד.

תפקיד מחזיק הכרטיס )4( יופיע מתחת 	 

ובמשקל קל.

בעקבות הלא נודע

פרופ' יוסי קלפטר
נשיא

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

ת.ד. 39040 תל-אביב 6139001
משרד: 03-6408647

פקס: 03-6422379
 president@tauex.tau.ac.il :דוא"ל

3

1

4

5

2

P u r s u i n g  t h e  U n k n o w n

Yael Regev
Director
Development and
Public Affairs Division

P.O.B 39040 Tel Aviv 6139001, Israel
 Office: 972-3-6408226, 6411840
Fax: 972-3-6422752
Mobile: 972-54-9999999
e-mail: yaelr@tauex.tau.ac.il

 ד' פרטי מחזיק הכרטיס -

צד שמאל

 סדר הופעת פרטי הקשר )5( :

 - כתובת

- טל' משרד )רק עם הכיתוב 

 משרד(

- פקס

 - נייד

- דוא"ל 
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כרטיס ביקור אוניברסיטה

כרטיסי ביקור - צד אחורי

הצד האחורי של הכרטיס מכיל את 

סמלי הפקולטות השונות )1(, ללא סמל 

האוניברסיטה הישן, כאשר בתוכם גם כתובת 

האתר של אוניברסיטת תל אביב )2(.
www.tau.ac.il

1

1

1

2

5 מ"מ

5 מ"מ

כרטיס ביקור פקולטה

כרטיסי ביקור - צד קידמי

כרטיסי הביקור לפקולטות השונות מבוססים על 

אותם גדלים, כללים ומבנה של כרטיס הביקור 

של האוניברסיטה.

לוגו הפקולטה )1( ממוקם בפינה הימנית 

העליונה במרחק של 5 מ"מ מהפינה.

שם מחזיק הכרטיס ותפקידו )2+3( נשארים גם 

הם באותו מקום וגודל.

פרטי הקשר של מחזיק הכרטיס )4( נשארים 

גם הם ללא שינוי.

בשונה מכרטיס האוניברסיטה, את פרטי הקשר  

תחתום כתובת אתר האוניברסיטה או כתובת 

אחרת מהאתר, שרלוונטית למחזיק הכרטיס 

.)5(

כרטיסי ביקור - צד אחורי

הצד האחורי נשאר אותו דבר למעט שינוי אחד: 

במקום כתובת האתר, מופיעה הסיסמא )6(.

טלפון: 03-9999999
פקס: 03-9999999

israela@tauex.tau.ac.il :דוא"ל
https://lifesci.tau.ac.il/neuro

ישראלה ישראלי
ראש המחלקה לנוירוביולוגיה

2

1

3

4

5

6
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חתימת דוא"ל

חתימת דוא"ל - אוניברסיטה, עברית

חתימת הדוא"ל מורכבת מקובץ תמונה )1( של 

לוגו אוניברסיטת תל אביב והסיסמא, ולצידו 

טקסט "חי" )שמוזן דרך המחשב ושניתן לבחור 

 להעתיק אותו( של שם ופרטי הקשר של

שולח הדוא"ל.

מכיוון שטקסט זה הוא טקסט "חי", הוא לא 

יופיע בגופן הרגיל של המיתוג, אלא ב"אריאל", 

שהוא גופן מובנה במערכת ההפעלה של 

המחשב.

להלן מספר כללים ודגשים לעיצוב 

ולבנייה של חתימת הדוא"ל:

קובץ הלוגו הוא קובץ נתון ברוחב 150 פיקסל.

המרחק בינו לטקסט )2( יהיה 16 פיקסל.

 גודל הטקסט יהיה: 13.

ריווח בין השורות: 14.

אהוד אור
סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק

דוא"ל: ehudor@tau.ac.il | משרד: 03-6409999
פקס: 03-6409999  נייד: 054-999999999

 http://go.tau.ac.il  :אתר
ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

150 px

16 px

13

2

4

5

שם שולח הדוא"ל )כולל התואר שלו( ותפקידו 

יופיעו במשקל אריאל כבד )3(.

שאר הפרטים )4( במשקל אריאל רגיל.

צבע הטקסט: שחור.

קישורים )היפר לינקים( )5( יהיו צבועים בצבע 

.)underline( כחול עם קו תחתון

חתימת דוא"ל

חתימת דוא"ל - אוניברסיטה, אנגלית

חתימת הדוא"ל באנגלית נשארת באותם יחסים 

וגדלים, למעט מיקום הטקסט, שהוא מימין 

ללוגו האוניברסיטה.

סעיפים 1+2 נשארים ללא שינויי גודל.

Rava Eleasari Gelbetz
Head, Strategic Communications
Development and Public Affairs Division, Tel Aviv University
Tel: 972-3-640-9999 | Fax: 972-3-640-9999, e-mail: ravae@tauex.tau.ac.il
Visit our Global TAU Magazine and Facebook Page

1

2

3

גדלי הטקסט באנגלית )3(

Arial גופן

גודל אות: 11

רווח בין השורות: 14

צבע: שחור
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חתימת דוא"ל

חתימת דוא"ל - אוניברסיטה, עם לוגו דו לשוני

 ניתן להשתמש גם בלוגו הדו לשוני של

אוניברסיטת תל אביב )1(.

גם הוא יופיע ברוחב 150 פיקסל.

במקרה זה, אין צורך לצרף את הסיסמא.

Rava Eleasari Gelbetz
Head, Strategic Communications
Development and Public Affairs Division, Tel Aviv University
Tel: 972-3-640-9999 | Fax: 972-3-640-9999, Mail: ravae@tauex.tau.ac.il
Visit our Global TAU Magazine and Facebook Page

אהוד אור
סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק

דוא"ל: ehudor@tau.ac.il | משרד: 03-9999999
פקס: 03-6409999  נייד: 054-9999999

TAU2GO אוניברסיטת תל-אביב |  http://go.tau.ac.il  :אתר

150 px

16 px

1

חתימת דוא"ל פקולטה

חתימת דוא"ל - פקולטה, עברית+אנגלית

כאשר חתימת הדוא"ל היא מטעם אחת 

הפקולטות, יש להשתמש בלוגו הפקולטה 

 המתאים, כאשר גודל האייקונים בלוגו נשאר

150 פיקסל )1(.

הפקולטה למדעי החיים 
ע"ש ג'ורג' ס. וייז

אוניברסיטת תל אביב

16 px
150 px

 ישראל ישראלי
 ראש המחלקה לניורוביולוגיה

israelis@tau.ac.il :דוא"ל
משרד: 03-6409999

פקס: 03-6409999  נייד: 054-9999999

16 px

150 px

הפקולטה למדעי החיים 
ע"ש ג'ורג' ס. וייז

אוניברסיטת תל אביב

 The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
Tel Aviv University

Israela Israeli
Head, Strategic Communications
Development and Public Affairs Division
Tel Aviv University 
Tel: 972-3-640-9999 | Fax: 972-3-640-9999
Mail: israelis@tauex.tau.ac.il

המרחק בין הלוגו לטקסט נשאר 16 פיקסל )2(

הדברים נכונים גם לגירסה האנגלית.

2

2

1

1
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ניירות מכתבים

Tel Aviv University, P.o.b. 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 61390, Israel   |   Tel. 972-3-6408647   |   Fax. 972-3-6422379

03-6422379 03-6408647   |   פקס.  6139001   |   טל'  ב  39040, רמת אביב, תל אבי ית האוניברסיטה, ת"ד  קרי

12.11.2015 לכ' פרופ' אביעד רוזן               
הפקולטה להנדסה

אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  קלדת שלכם  ולתצורך  וש  ענים אחדש  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  ובעזרת האלפא.  בקובעות  את   
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני

נייר מכתבים כללי

ניירות המכתבים של אוניברסיטת תל אביב 

מופעים בגודל A4 ומתוכננים כניירות מכתבים 

.)Microsft Word-דיגיטלים )לשימוש ב

יש להשאיר שוליים של 2 ס"מ מכל צידי נייר 

המכתבים )1(.

נתוני טקסט:

10pt :גודל

רווח בין השורות: 14

צבע: שחור

יישור טקסט )4(: יישור בלוק, עם שורה בודדת 

לימין

שם השולח: יופיע מצד ימין )2(

תאריך: יופיע ממול מצד שמאל )3(

1

23

4

4

4

1

1

1

ניירות מכתבים

נייר מכתבים כללי - חלק תחתון

בחלק התחתון של נייר המכתבים יופיעו כתובת 

האוניברסיטה מספרי הטלפון, הפקס וכו'.

על מנת לבדל את החלק הזה משאר הטקסט 

של המכתב, יש להשאיר שוליים של 10 מ"מ 

נוספים מצד ימין של הטקסט )1(.

כמו כן יש למקם את שלוש הנקודות כאלמנט 

גרפי מדגיש ברוחב של 6 מ"מ )2(.

מספרי הטלפון, הפקס ושאר המידע יהיו מבודלים 

ומופרדים ע" קו אנכי עם רווח לכל צד )3(.
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12.11.2015 לכ' פרופ' אביעד רוזן               
הפקולטה להנדסה

אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  קלדת שלכם  ולתצורך  וש  ענים אחדש  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  ובעזרת האלפא.  בקובעות  את   
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני

10 מ”מ
6 מ”מ

3

2

1

3
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12.11.2015 לכ' פרופ' אביעד רוזן               
הפקולטה להנדסה

אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  שלכם  קלדת  ולתצורך  וש  אחדש  ענים  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  האלפא.  ובעזרת  בקובעות  את 
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני

Pursuing the Unknown דע ת הלא נו בעקבו

נייר מכתבים כללי עם סיסמא

 כאשר מוסיפים סיסמא, יש להוסיף את הסיסמא

בשתי השפות  משני צידי הלוגו, וביישור אמצע אנכי 

עם העיגולים שבלוגו.

 מידות:

גובה הטקסט בסיסמא העברית- 1.7 מ"מ

גובה האותיות הקטנות בסיסמא האנגלית- 1.7 מ"מ

11

ניירות מכתביםניירות מכתבים

Office of the Legal Adviser לשכת היועצת המשפטית

קריית האוניברסיטה, ת"ד 39040, רמת אביב, תל אביב 6139001 | טל׳ 03-6409722, 03-6408248 | פקס. 03-6409724
Tel Aviv University, P.O.B. 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 6139001, Israel | Tel. 972-3-6409722, 6408248 | Fax. 972-3-6409724

נייר מכתבים של ממלאי תפקידים

אל נייר המכתבים הראשי נוספו הכותרות 

"לשכת היועצת המשפטית" )1(

,Office of the Legal Adviser )2( +  

וזאת על מנת לבדל את נייר המכתבים הזה 

מנייר המכתבים הכללי.

אם צריך גם את כתובת הדוא"ל הישיר של 

שולח המכתב, ניתן להוסיף אותו מתחת לכיתוב 

באנגלית, מיושר לשמאל של הטקסט )3(.

לחלופין אפשר להוסיף את כתובת הדוא"ל 

לחלק התחתון של נייר המכתבים.

גובה הטקסטים )1+2( הוא 2.3 מ"מ

12

3

Office of the Legal Adviser לשכת היועצת המשפטית

קריית האוניברסיטה, ת"ד 39040, רמת אביב, תל אביב 6139001 | טל׳ 03-6409722, 03-6408248 | פקס. 03-6409724
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2.3 מ"מ
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ניירות מכתבים של ממלאי תפקידים

עברית עם סיסמא

תוספת של שם היחידה, למשל מזכירות 

הסטודנטים )1(, תבוא משמאל ללוגו )בעברית( 

ובמרחק של עיגול+רווח.

 הסיסמא )2( תבוא בצד שמאל של הנייר,

מיושרת לאותו גובה.

ניירות מכתבים
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12.11.2015 לכ' פרופ' אביעד רוזן               
הפקולטה להנדסה

אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  שלכם  קלדת  ולתצורך  וש  אחדש  ענים  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  האלפא.  ובעזרת  בקובעות  את 
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

דעמזכירות סטודנטים ת הלא נו בעקבו

1

2

ניירות מכתבים

ניירות מכתבים של ממלאי תפקידים

אנגלית עם סיסמא

להלן הגירסה של נייר המכתבים הקודם - באנגלית.

אין שינויים פרט לכיוון הטקסט.
P u r s u i n g  t h e  U n k n o w n

Dear Doctor Albert Smit                  12.05.2016

Oxford University

acvdOdit, eos aut acest am entotatibus quisciam voluptas aligendiant, qui dendaec torror aliquid errovidem. Cuptatus 

dellest, et et moluptur maximus, offic tem con con num que nesti doluptia pa dio. Ut ut odis eos sint velique repro delia 

cullaudis dolupta tiumquatque di di veliqui re aspiend ebissi consere moloreh enimagnimaio dolectatur sint estius ero et 

repra quiam eumquaerciam harunt omnieni blaut autatec ullupta ex eturi is aut fugitaessim remolorum sit fuga. Nestium 

rem ex et volorepro molorum volent, numqui bererum vendus, quisci rest dolorro iumquis audae nihicia ndentia ipsum qui 

commoluptas ilique solore ped qui dolorerchit elessus eos similiquam electur?

Occullu ptasse sinvelenit, quis aribus non es quae volupid ut doluptae sapit dolupturias sitinct asinvel laborum lam res 

consequunt.

Ro qui officius velectatent.

Us expero ma a pra il elit odi odigeni endigenimus rempel inum idis asim verumqui sus, quisquam, nat odic te nam ut quo 

dolupta quat anti corepti tem quis velenihic te lacerum ra coreribus, sed ut eum, aut am, sandionseque pores quatias di 

repe voluptas dem comnien ducilit audam, accuptas venecab oruptaturis ad quo omnis dolupta adis nihitas elignis illitis 

sundae qui as eum harcidia verenis anti quatur, voluptas ut essed molupta que nihit atiissi mincit ommo maio qui dolo 

quatestiorum quiditi ssimaxima pa dolupta que laut odion nonsequi bea doloribus eventi repudam, que dentis is dus 

solorernam, utem fugia pla num faciamus doloritae dis modit abore mi, nobis posam, odis seque nam rae vellent urehenis 

saepre non rate et est, quo eos simus esentur, niendi sinimus, te doluptas aut odictae sequi officidebis voluptat et dollat.

Omnia ea con porest everferum nonseditias evelenihit ut et dolorpor magnihi ligniminulpa pedi inum destios eossimu 

sdaectur aperem nest que re iliciunt qui odit inis dolo consequam volecte vel essenia di nonestium simaio quissim pore-

cuptusae porrovitas

mus, te doluptas aut odictae sequi officidebis voluptat et dollat.

Omnia ea con porest everferum nonseditias evelenihit ut et dolorpor magnihi ligniminulpa pedi inum destios eossimu 

sdaectur aperem nest que re iliciunt qui odit inis dolo consequam volecte vel essenia di nonestium simaio quissim pore-

cuptusae porrovitas

sincerely

Proffesor Adi Lev

Tel Aviv University

Students Secretariat Pursuing the Unknown

Tel Aviv University, P.o.b. 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 61390, Israel   |   Tel. 972-3-6408647   |   Fax. 972-3-6422379
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Tel Aviv University, P.o.b. 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 61390, Israel   |   Tel. 972-3-6408647   |   Fax. 972-3-6422379

03-6422379 03-6408647   |   פקס.  6139001   |   טל'  ב  39040, רמת אביב, תל אבי ית האוניברסיטה, ת"ד  קרי

12.11.2015 לכ' פרופ' אביעד רוזן               
הפקולטה להנדסה

אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  שלכם  קלדת  ולתצורך  וש  אחדש  ענים  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  האלפא.  ובעזרת  בקובעות  את 
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מזכירות סטודנטים

ניירות מכתבים של ממלאי תפקידים

עברית ללא סיסמא

גירסה נוספת לנייר המכתבים הקודם.

במקום הסיסמא מופיע אלמנט גרפי כממלא 

מקום )1(.

ניירות מכתבים

P u r s u i n g  t h e  U n k n o w n

Dear Doctor Albert Smit                  12.05.2016

Oxford University

acvdOdit, eos aut acest am entotatibus quisciam voluptas aligendiant, qui dendaec torror aliquid errovidem. Cuptatus 

dellest, et et moluptur maximus, offic tem con con num que nesti doluptia pa dio. Ut ut odis eos sint velique repro delia 

cullaudis dolupta tiumquatque di di veliqui re aspiend ebissi consere moloreh enimagnimaio dolectatur sint estius ero et 

repra quiam eumquaerciam harunt omnieni blaut autatec ullupta ex eturi is aut fugitaessim remolorum sit fuga. Nestium 

rem ex et volorepro molorum volent, numqui bererum vendus, quisci rest dolorro iumquis audae nihicia ndentia ipsum qui 

commoluptas ilique solore ped qui dolorerchit elessus eos similiquam electur?

Occullu ptasse sinvelenit, quis aribus non es quae volupid ut doluptae sapit dolupturias sitinct asinvel laborum lam res 

consequunt.

Ro qui officius velectatent.

Us expero ma a pra il elit odi odigeni endigenimus rempel inum idis asim verumqui sus, quisquam, nat odic te nam ut quo 

dolupta quat anti corepti tem quis velenihic te lacerum ra coreribus, sed ut eum, aut am, sandionseque pores quatias di 

repe voluptas dem comnien ducilit audam, accuptas venecab oruptaturis ad quo omnis dolupta adis nihitas elignis illitis 

sundae qui as eum harcidia verenis anti quatur, voluptas ut essed molupta que nihit atiissi mincit ommo maio qui dolo 

quatestiorum quiditi ssimaxima pa dolupta que laut odion nonsequi bea doloribus eventi repudam, que dentis is dus 

solorernam, utem fugia pla num faciamus doloritae dis modit abore mi, nobis posam, odis seque nam rae vellent urehenis 

saepre non rate et est, quo eos simus esentur, niendi sinimus, te doluptas aut odictae sequi officidebis voluptat et dollat.

Omnia ea con porest everferum nonseditias evelenihit ut et dolorpor magnihi ligniminulpa pedi inum destios eossimu 

sdaectur aperem nest que re iliciunt qui odit inis dolo consequam volecte vel essenia di nonestium simaio quissim pore-

cuptusae porrovitas

mus, te doluptas aut odictae sequi officidebis voluptat et dollat.

Omnia ea con porest everferum nonseditias evelenihit ut et dolorpor magnihi ligniminulpa pedi inum destios eossimu 

sdaectur aperem nest que re iliciunt qui odit inis dolo consequam volecte vel essenia di nonestium simaio quissim pore-

cuptusae porrovitas

sincerely

Proffesor Adi Lev

Tel Aviv University

Students Secretariat

Tel Aviv University, P.o.b. 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 61390, Israel   |   Tel. 972-3-6408647   |   Fax. 972-3-6422379

ניירות מכתבים של ממלאי תפקידים

אנגלית ללא סיסמא

הגירסה של נייר המכתבים הקודם - באנגלית.

אין שינויים פרט לכיווני הטקסט.

1

ניירות מכתבים

1
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 ניירות מכתבים דו לשוניים של פקולטה

עם סיסמא

בניירות מכתבים דו לשוניים, ההפרדה בין 

האנגלית לעברית תהיה לפי כיווני הכתיבה.

לכן ככלל, המידע בעברית יהיה מימין )למשל 

 הסיסמא-1( והאנגלית משמאל )2(.

לוגו האוניברסיטה יופיע בגירסה הדו לשונית 

במרכז נייר המכתבים )3(.

Tel Aviv University, P.o.b. 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 61390, Israel   |   Tel. 972-3-6408647   |   Fax. 972-3-6422379

03-6422379 03-6408647   |   פקס.  6139001   |   טל'  ב  39040, רמת אביב, תל אבי ית האוניברסיטה, ת"ד  קרי

12.11.2015 לכ' פרופ' אביעד רוזן               
הפקולטה להנדסה

אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  שלכם  קלדת  ולתצורך  וש  אחדש  ענים  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  האלפא.  ובעזרת  בקובעות  את 
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני
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ניירות מכתבים

ניירות מכתבים דו לשוניים של פקולטה,

עם ממלאי תפקידים, עם סיסמא

כאשר מתווספת הסיסמא להגדרת התפקיד, יש לשלב את 

העברית ואת האנגלית בסמיכות אחד לשני.

לכן בדוגמה זאת העימוד של " Student Secretariat" יבוא 

 מתחת ל"מזכירות סטודנטים" )1(.
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אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  שלכם  קלדת  ולתצורך  וש  אחדש  ענים  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  האלפא.  ובעזרת  בקובעות  את 
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני

 The George S. Wise
Faculty of Life Sciences
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ע"ש ג'ורג' ס. וייז
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ניירת מכתבים של פקולטה ללא סיסמא

גירסה של נייר המכתבים הראשי של 

האוניברסיטה עם שימוש של לוגו פקולטה 

במקום לוגו האוניברסיטה )1(.

במקום הסיסמא מופיע אלמנט גרפי כממלא 

מקום )2(.
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אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  שלכם  קלדת  ולתצורך  וש  אחדש  ענים  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  האלפא.  ובעזרת  בקובעות  את 
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני
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 ניירת מכתבים של פקולטה+יחידת המשנה

עם סיסמא

תוספת הסיסמא )1( היא בדיוק כמו במקרים הקודמים.

שם יחידת המשנה יבוא מתחת  לכיתוב שם הפקולטה, 

מיושרים לימין עם שורה רווח )2(.
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אונ' באר שבע

שלום רב
חירו  מצעילות.  לספוסריים  רביצר  שלכם  קלדת  ולתצורך  וש  אחדש  ענים  דבר  ושל  וות  שונות  בשליטה  יודות  של  האלפא.  ובעזרת  בקובעות  את 
אורייביטה ליים להצללהצ בעיקובסו מיד הקבצי עשירו, לשלים תוכן שלמללהוא חד הדפות שלכם לפיקר, תכותר או, ל ולתמודה יצרות שתוכלים יקוד 

התוכליטה ישייצרוצה בחיראה ב?, קלדת וב הטיפורה יביצוגרפיסו חד אור  נים תבניוחופוסרי ייצור אווקטים
המספר עמוס.עבדו בעוצי בקוד או מסמך, השרת בא קוב הסקיפו מים רבים ובסות ועד אחרי הדפי ישום ועד בתוכן את מספר יון של דפיקה בזכונות 

בתוכנה בקוב עם לשמעבדו מין את מכיות לתמוד אוטומטי פורייצו.
מידי עשירות. שיים יים לל, דפי היבאינטרנט בירת אך קובעצמהשרת העבוד את הסקיפורייבין לל, יים לכם תכות ביתנת נפשכם אוטומטיפור בקצו.

ולקת שלכם לביררכונותן שק  בה לדפורך הטים, עשיראה מצעילות הקבצורה מצעיקר, המסמך, התוכנה בחירו מוד אדו משו טבלאורים תכונות 
הטיפורים תוכנה מתוכן ועד בביעילו קובצוגרפיה. פיקוב הפצה למת לייבא לדת נפשרת הפקטים תכות ומעוצה לים מימידעת הניקה שירת המקליטה 

לפיקר, השקיצי ייביתנית. כונוצה חד אות אך השתמוס
להואינטרנט. ונותרצוגרפי העבר לעבדותרגישו ב?, היבא חור משום לחזורה לפיה. צרו, קובין במין בתוכנה בקלייצאות ערות אות עמוש ובמרה משו 
חורה ייצר הפקובמה שתמשמאפשכם קלוחופו שתמשמעבדו קודע עשירהירו, תרצורך השר לשליטה אתם בצועד או קבצי  יים ממשמאפשראה בתכו 

לעביצו חולתמוד הטיתנים, ישו ליטה ב?, דפיסו יים כמה באמצעילות לחזורך קבצים מוד בבים קליינט.
השתר לכל ייר יים בביעיקה לח

זור דפסה של ייצאו, ישום אדו ממשקיציראה חולקת אחרים ליטה בתכונוצבעיל וש ייצר באו קודע עם למת לכל יים לביצותן במימוד או קלות הטיפורים 
שלביתנים ווקיפוס. יררכונות במין עם אצבודונות בכליטה מדפיקה שהיביתנייצות וב הדפיקה בחיר בתכונותנית. הענים לכל שייבים תרגישיי צרוצירות 
שלייצאו או חד בקלו מעל תרגישונות הקבצי על?ידי וקיפורה כלותר בזכונות ביצר אוטורי אחדש ומטיתנים אצבות וביתניתנית. בה ב?, דפיה. ריכם 

לכלות בעזרתייצי בבי יעילות ושל וייצרו קוד אתם מכיותייצועד אחדש ומפוס וא חופות התוכן אחד אינטרנט.
יקובצוי יבאינדק ס.עבות בקצות ענית המספוס. עבדונות וקטומעבוד בקלים משק הטי  ייררכים בעצמה.

ולקת שלים כאו חד. וך. חירו מידעת את של דפורים תכות אוותיכה. כו טבלאו קבצות הסקיצרות שלים ביעיקר, הטית. יסופוס
יפו אחריכה. ראה בקצוע יסופוגה מידים רבירות כאו מים מרהירו טבלאוטות בשלבותן אורט עם תבניתנים יו בקובסופ שימושלבים, מסמך, ייבאמצו 
יעילותן בשכבוד אצבה ומטים שתר בחיר  נפשר לגרפיסו בזכונוצי יינט בשל אב הזמנייציר ביטה לדת לדפורים לשלכלייצאו קו מדפיקובעיצר עם 

ממשקיצורים קבצו באו את אתם באמצעיל וחורה. צרות התוכנה חופוגרפיה.
לאו, יים תבנים לים מעל אצבעזרת בחירו מים לתצובצי את נפשכם מידים אתם תכונות נים לל דפיקה חופשראה חון האלפי מים יירו לגרפי בבים 
רביעיקה כאוטומטית שתוך. המלל אם ליטה חורט בירה לנסו מודה שלבות נפשכם אצבה חופורים שלבית ללהוא קלייצורך קבצי  יון אתם מהשתמשו 

מתוך. העבדו שלמת שהיותיכה. וות הדפי אצבעוצה שלכלים תכות המקלייצורה.
ייצואפשר דפוריכם בקלדת ומעוצי ולתמודעת כאורך הפצה כנות שתמשקיצאו קבצים של שלמת בשליעילו ליטחון ומטיפות. ווקיצאות הדפיקר, ליטה 

משום משמעות בקלדפיה.

תודה מראש
בברכה

פרופ' יוסף אלוני

מזכירות סטודנטים

דע ת הלא נו בעקבו 2

1

ניירות מכתבים

מודעות לעיתון
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מעטפות

מעטפה משרדית דו לשונית 11*23 סמ'

מצורפת דוגמה למעטפה משרדית סטנדרטית.

חשוב להדגיש כי דוגמה זו מכילה כמות גדולה 

של טקסט. לא כל המעטפות של הפקולטות 

והייחידות השונות יהיו כאלה.

להלן דגשים לבנייה נכונה של מעטפה:

טל: 03-6407555    
פקס: 03-6408555  

רמת   אביב ,  ת . ד   39040 
תל   אביב   6139001  

ביה”ס   לקולנוע   וטלוויזיה 
 ע”ש   סטיב   טיש

הפקולטה   לאמנויות 
 ע”ש   יולנדה   ודוד   כץ

The Steve Tisch
School of Film and Television 
The Yolanda and David Katz
Faculty of the Arts

Tel: 03-6407555
Fax: 03-6408555
Ramat Aviv ,  P.O.B .  39040 
Tel Aviv 6139001 ,  Israel

1

3

3 3

44

2

1- רווח עליון: יש להשאיר רווח עליון של 1 

ס"מ נקי מגרפיקה, זאת בגלל מגבלות דפוס 

)גרייפר(.

2- רווח תחתון: יש להשאיר רווח תחתון של 

1.5 ס"מ להדפסת קוד מיקוד, על פי הוראות 

דואר ישראל.

3- שוליים: השוליים מימין ומשמאל של 

 המעטפה יהיו כקוטר העיגולים בלוגו

)1.5 ס"מ במקרה זה(.

4- עימוד הטקסט: מבנה הטקסט )עברית-

אנגלית( יהיה בגושי טקסט הפונים אחד אל 

השני לפי כיוון הכתיבה של כל שפה.

מעטפות

מעטפה 24*24 סמ'- שפה אחת

1- שוליים: רוחב השוליים של המעטפה הוא 

כקוטר העיגולים של לוגו האוניברסיטה.

2- סיסמא: הסיסמא תופיע כשהיא "עטופה" 

ברצף של הסמלים של הפקולטות השונות, 

במופע ללא סמל האוניברסיטה בעיגול 

השמאלי.

3- כתובות: הכתובות ופרטי יצירת הקשר 

יופיעו בפינה הימנית למטה, מיושרות לימין.

שלוש הנקודות )4( המדגישות את פרטי יצירת 

הקשר, מיושרות לסמלים השונים מלמעלה 

ומלמטה, ומופיעות באותו גודל כמו שלוש 

הנקודות בסיסמא. 

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

אגף רישום ומנהל תלמידים,
יחידת רישום וקבלה,

רמת אביב, תל אביב 6997801
Ramat Aviv, Tel Aviv 69978 Israel

1

1

3

4

4

2
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אגף רישום ומנהל תלמידים,
יחידת רישום וקבלה,

רמת אביב, תל אביב 6997801
Ramat Aviv, Tel Aviv 69978 Israel

מעטפות

מעטפה משרדית עברית 18*25 סמ'

גירסה נוספת לגודל שונה.

אותם הכללים והדגשים שהוזכרו בעמודים 

הקודמים תקפים גם פה.



מודעות לעיתון
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ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

המרכז למורשת היהדות
ע"ש צימבליסטה

הולדת מדינת ישראל
באהבה ובחושך

דברי פתיחה: פרופ' דן לאור, ראש המרכז
האודיטוריום של מרכז צימבליסטה

קמפוס אוניברסיטת תל אביב
יום שני, ראש חודש אייר תשע"ו,

 9.5.2016, בשעה 12:00
לפרטים נוספים: 

heritage@post.tau.ac.il :טל': 03-6408020 | דוא"ל

events.tau.ac.il :לאירועים נוספים

ההרצאה השנתית לכבוד עצמאות ישראל

הסופר עמוס עוז
ירצה על נושא:

מודעות לעיתון

כללי

חלק מהפעילות של אוניברסיטת תל אביב מוצג 

במודעות בעיתונות המודפסת.

רוב המודעות האלו אינן מודעות תדמית, 

אלא בגדר הכרזה ופירסום על אירועים 

באוניברסיטה, הודעה על תפקיד חדש, או 

הוקרה לנושא תפקיד כזה או אחר וכו', ולכן 

צריכות להכיל כמות גדולה של טקסט.

בעמודים הבאים מוצגים כללים לבנייה נכונה 

של המודעות.

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

יום שני ט"ו בשבט תשע"ו 25 בינואר 2016
באולם 496 בניין גילמן,

קמפוס אוניברסיטת תל אביב

בסיוע מכון קרן קיימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות

מושב ראשון 12:00-10:00 
יו"ר שלמה שאלתיאל, יד יערי

ברכות:
ליאו קורי, דקאן הפקולטה 

למדעי הרוח
יונה פריטל, מנהלת יד 
טבנקין אלי צור, יד יערי

אביבה חלמיש, 
האוניברסיטה הפתוחה 

מאוונגארד לחיל מילואים

אלי צור, מכללת סמינר 
הקיבוצים ויד יערי

מאבקה של תנועת השומר 
הצעיר הפולנית על 

עצמאותה

אסתר מאיר-גליצנשטיין 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

בסבך הנאמנות: ציונים 
וקומוניסטים יהודים בעירק

ציונות חלוצית
בתפוצות:

תנועות נוער בחו"ל לאחר הקמת המדינה

מושב שני, 14:30-12:30 
יו"ר: אביגיל פז-ישעיהו,

יד טבנקין

סבסטיאן קלור,
אוניברסיטת חיפה

עולים לטינו אמריקאים/ 
עולים מלטינו-אמריקה 

1948-1967

יוסף שרביט
אוניברסיטת בר-אילן

תנועת הנוער שרל נטר", 
במרוקו- פעילות חברתית 

ותרבותית: בין הקהילתי 
לציוני

 Israel ,טל אלמליח
Institute יד יערי 

ואוניברסיטת וויסקונסין

בין ציונות לשמאל החדש: 
תנועות הנוער החלוציות 

בצפון אמריקה בשנות 
השישים

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש
לסטר וסאלי אנטין.

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

המכון לחקר
הציונות וישראל
ע"ש חיים ויצמן

לאירועים נוספים: events.tau.ilהציבור מוזמן

טקס

לקוח: אונ תל אביב  | בריף: 8940-01-390-1 | שם העבודה:  מודעה | מבצעת: שמחה |  גודל: 125/152  |  סוג: סקיצה |  
3 טור x 6 אינץ עיתון: הארץ |  תאריך: 10.5.16 | תקציבאי: רותם קוריאל 

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

בית הספר לאדריכלות
ע"ש דוד עזריאלי

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

שמחים להזמינכם לטקס

הענקת פרס יצחק ישר 
לפרויקט גמר מצטיין באדריכלות

לשנת תשע"ה

הרצאת אורח: 
פרופ' דוד פסיג, עתידן מאוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, 15.05.2016 בשעה 19:00
באודיטוריום פאסטליכט, בניין מקסיקו, 

אוניברסיטת תל אביב

 events.tau.ac.il :לאירועים נוספים

8940-01-390-1.indd   1 5/10/16   1:24 PM

לקוח: אונ׳ ת״א | בריף: 8940-01-233-2 | שם העבודה:  | מבצעת:שמחה |  גודל: 89/127  | סוג: ביצוע |  עיתון: גלובס |  תאריך: 9.5.16 | תקציבאי: רותם קוריאל 

המאה ה- 21 הינה המאה של אסיה: 
תרבויות הענק של הודו, יפן וסין 

הופכות להיות השחקניות המשמעותיות בזירה הגלובלית

זו ההזדמנות שלך לשלב בלימודי תואר שני 
שדרוג מקצועי עם חוויה אינטלקטואלית

מאתגרת
מפגש חשיפה יתקיים ביום שני, 30.5.16, 

בין השעות 16:00 - 18:00, חדר 02, בניין רוזנברג

החוג למזרח אסיה
הפקולטה למדעי רוח

ע"ש לסטר וסאלי אנטין

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

לימודי אסיה בת זמננו
תכנית תואר שני למנהלים ולבכירים בשנה אחת

 לאתר הרשמה:
go.tau.ac.il

 לפרטים נוספים: 
shirleyg@tau.ac.il :טל: 03-6407839 | דוא"ל

humanities.tau.ac.il/asia-execma :אתר התכנית באינטרנט

תואר שני 
למנהלים 
ולבכירים

הסדר העולמי משתנה – אל תישארו מאחור!

8940-01-233-2-globse_biz1.indd   1 5/15/16   4:38 PM
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מסגרת חיצונית

מכיוון שהמודעה אינה מתפרשת על עמוד 

עיתון שלם, היא זקוקה למסגרת שתבדל 

אותה ממודעות אחרות באותו עמוד, ומהתוכן 

המערכתי של אותו עמוד.

המסגרת למודעה קטנה בשלושה מ"מ מכל צד 

)1( מגודל ה"ברוטו" של המודעה )2(.

הכותרת במסגרת תכלת

 המסגרת החיצונית קטנה ב-3 מ"מ מכל צד,

 ע"מ להבליט את הכותרת של המודעה, אשר

 תופיע במסגרת תכלת )3( של צבעי המותג

.(70%Cyan)

הכותרת עצמה ככלל תופיע בנגטיב לבן 

)4(, אבל אפשר ואף רצוי לבדל בין הכותרת 

הראשית לכותרת המשנה )5(, כאשר הראשית 

בלבן והמשנית בשחור, או להפך, לפי התוכן 

הספציפי ושיקולי העיצוב.

מודעה בגודל 80*123מ"מ

1

2

ציונות חלוצית 3
בתפוצות

תנועות נוער בחו"ל לאחר קום המדינה

4

5

מסגרת בגודל 74*117מ''מ
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מיקום לוגו אוניברסטית תל אביב 

ולוגואים של ארגונים שותפים

לוגו האוניברסיטה יהיה תמיד הלוגו הראשי 

ויופיע בחלק העליון של המודעה )1(.

הלוגואים של הארגונים השותפים למודעה 

יופיעו או מימין ומשמאל ללוגו האוניברסיטה 

)2(, או רק משמאל ללוגו האוניברסיטה, תלוי 

במספר השותפים, בגודל המודעה וכו'.

.0.5pt :עובי המסגרת יהיה תמיד

מידה זו נכונה גם לעובי של שאר הקווים 

המופיעים במודעה.

מודעות לעיתון

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

 ציונות חלוצית
בתפוצות:

תנועות נוער בחו"ל לאחר הקמת המדינה

1

22

ארגונים שותפים ללא לוגו

כאשר משתתף ארגון ללא לוגו, או כאשר עקב 

חוסר מקום במודעה לא ניתן להשתמש בלוגו 

שלו, יוצג שם הארגון, עם הדגשה של שלוש 

הנקודות מעל השם )1(.

הבלטה והפרדה

 שלוש הנקודות ישמשו גם כאלמנט מבליט

)בּולט( או אלמנט מפריד בין הנושאים השונים 

במודעה )2(.

טקסט שוטף

הטקסט השוטף של המודעה יוצג בטור אחד, 

או כמו בדוגמה המצורפת בשני טורים )3(.

השימוש בשני הטורים גם ינצל טוב יותר את 

השטח של המודעה וגם נראה אסטתי יותר.

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

 ציונות חלוצית
בתפוצות:

תנועות נוער בחו"ל לאחר הקמת המדינה

11

2

2
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יום שני ט"ו בשבט תשע"ו 25 בינואר 2016
באולם 496 בניין גילמן,

קמפוס אוניברסיטת תל אביב

בסיוע מכון קרן קיימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות

מושב ראשון 12:00-10:00 
יו"ר שלמה שאלתיאל, יד יערי

 ברכות:
ליאו קורי, דקאן הפקולטה 

 למדעי הרוח
יונה פריטל, מנהלת יד 
טבנקין אלי צור, יד יערי

אביבה חלמיש, 
האוניברסיטה הפתוחה 

מאוונגארד לחיל מילואים

אלי צור, מכללת סמינר 
 הקיבוצים ויד יערי

מאבקה של תנועת השומר 
הצעיר הפולנית על 

עצמאותה

אסתר מאיר-גליצנשטיין 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

בסבך הנאמנות: ציונים 
וקומוניסטים יהודים בעירק

מושב שני, 14:30-12:30 
 יו"ר: אביגיל פז-ישעיהו,

יד טבנקין

 סבסטיאן קלור,
 אוניברסיטת חיפה

עולים לטינו אמריקאים/ 
עולים מלטינו-אמריקה 

1948-1967

 יוסף שרביט
 אוניברסיטת בר-אילן

תנועת הנוער שרל נטר", 
במרוקו- פעילות חברתית 

ותרבותית: בין הקהילתי לציוני

 Israel ,טל אלמליח
Institute יד יערי 

ואוניברסיטת וויסקונסין

בין ציונות לשמאל החדש: 
תנועות הנוער החלוציות 

בצפון אמריקה בשנות 
השישים

 הפקולטה למדעי הרוח ע"ש
לסטר וסאלי אנטין.

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

 המכון לחקר
 הציונות וישראל
ע"ש חיים ויצמן
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פס סמלים

בתחתית המודעה יופיע פס של רצף הסמלים 

של הפקולטות השונות )1(, ללא סמל 

אוניברסיטת תל אביב הישן, בעיגול השמאלי. 

פס הסמלים גם מחבר את המודעה למיתוג 

הכללי של האוניברסיטה, וגם מאפשר הדגשה 

של סוג האירוע: כנס, הרצאה, טקסט וכו' )2(.

המיקום של הטקסט )"טקס"( יכול להשתנות 

על הרצף של הסמלים השונים לפי הגודל 

והעיצוב של המודעה הספציפית.

פרטי קשר

פרטי הקשר השונים יופיעו זה לצד זה בתחתית 

המודעה, מובלטים ע"י שלוש הנקודות )3(.

מעל לפרטי הקשר יופיע קו מפריד שחור )4( 

 0.5pt בעובי

מודעות לעיתון
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יום שני ט"ו בשבט תשע"ו 25 בינואר 2016
באולם 496 בניין גילמן,

קמפוס אוניברסיטת תל אביב

בסיוע מכון קרן קיימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות

מושב ראשון 12:00-10:00 
יו"ר שלמה שאלתיאל, יד יערי

 ברכות:
ליאו קורי, דקאן הפקולטה 

 למדעי הרוח
יונה פריטל, מנהלת יד 
טבנקין אלי צור, יד יערי

אביבה חלמיש, 
האוניברסיטה הפתוחה 

מאוונגארד לחיל מילואים

אלי צור, מכללת סמינר 
 הקיבוצים ויד יערי

מאבקה של תנועת השומר 
הצעיר הפולנית על 

עצמאותה

אסתר מאיר-גליצנשטיין 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

בסבך הנאמנות: ציונים 
וקומוניסטים יהודים בעירק

 ציונות חלוצית
בתפוצות:

תנועות נוער בחו"ל לאחר הקמת המדינה

מושב שני, 14:30-12:30 
 יו"ר: אביגיל פז-ישעיהו,

יד טבנקין

 סבסטיאן קלור,
 אוניברסיטת חיפה

עולים לטינו אמריקאים/ 
עולים מלטינו-אמריקה 

1948-1967

 יוסף שרביט
 אוניברסיטת בר-אילן

תנועת הנוער שרל נטר", 
במרוקו- פעילות חברתית 

ותרבותית: בין הקהילתי לציוני

 Israel ,טל אלמליח
Institute יד יערי 

ואוניברסיטת וויסקונסין

בין ציונות לשמאל החדש: 
תנועות הנוער החלוציות 

בצפון אמריקה בשנות 
השישים

 הפקולטה למדעי הרוח ע"ש
לסטר וסאלי אנטין.

בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

 המכון לחקר
 הציונות וישראל
ע"ש חיים ויצמן

לאירועים נוספים: events.tau.ilהציבור מוזמן

טקס
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כללי:

כלי חשוב לתקשור הערכים של אוניברסיטת 

תל אביב, הוא בחירה של צילומים שמשרתים 

אותם.

הפרשנות והטעם האישי יהיו חלק בתהליך 

קבלת ההחלטות. יחד עם זאת ניתן בהחלט 

לקבוע מערך של כללים מנחים.

אם יהיו התלבטויות )ואכן יהיו( לגבי תמונה 

כזאת או אחרת, רצוי לחזור לרשימת תכונות 

המותג המצורפת כאן משמאל.

לא כמו כולם:

זווית צילום מיוחדת, תאורה מעניינת, חיתוך 

מיוחד לצילום, כל אלו ועוד יכולים להפוך את 

הצילום מעוד משהו שכבר ראינו למשהו מיוחד 

ומעורר סקרנות.

להלן מספר דוגמאות:

שימוש בזווית צילום נמוכה שיוצרת סקרנות

משחק של אור וצל שנותן מיסתוריות לצילום

זווית צילום רגילה שאינה נותנת ייחוד כלשהו לצילום

תאורה רגילה- האובייקט כמו שאנחנו רגילים 

לראות אותו

  סקרנות

  תשוקה לידע

  אומץ/תעוזה וחוצפה

  הרפתקנות ולקיחת סיכון )כולל נכונות להיכשל, לקום ולהמשיך הלאה(

  יכולת להתמודד עם תסכול ולדחות סיפוקים

  בטחון עצמי / אמונה במיומנות ובכישרון

  דינמיות, נמרצות

  פריצת גבולות

  מרדנות אינטלקטואלית



אוניברסיטת תל אביב | שפה צילומית

117 116

אוניברסיטת תל אביב | שפה צילומית

שפה צילומית שפה צילומית

בלי כובעים עפים באווירהבעת שמחה שמשדרת אותנטיות

בלי תנועות "יש!!" מלאכותיותסיטואציית "לומדים בדשא" שנראית אמינה

בלי אפקטים דמויי לייזרהבעת שמחה מלאכותית

בלי פנים מבולבלות לייד לוח עם נוסחאותסיטואציית "לומדים בדשא" שנראית מבויימת מידי

אותנטי, לא מלאכותי:

על מנת ליצור אמינות בין האוניברסיטה לקהל 

הנחשף למוצר שיווקי כזה או אחר, חשוב 

לא להשתמש בטון ובסטייל "מזוייפים" או לא 

אמיתיים.

סעיף זה נכון גם בבחירה של הדמויות השונות 

המשתתפות בצילום וגם בסיטואציה הצילומית 

עצמה.

הדבר חשוב במיוחד בעבודה עם מאגרי צילום 

שונים.

בלי קלישאות:

ישנם דימויים וסיטואציות מצולמות, אשר מרוב 

שימוש חוזר הפכו להיות בנאליות מדי ושחוקות.

אי אפשר יהיה מצד אחד לחתור למסרים של 

סקרנות, השראה וכו', ומצד שני לעשות שימוש 

בדימויים שחוקים.

הנה מספר דוגמאות:
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לא חייבים לראות את הכל:

המשפט האסטרטגי של אוניברסיטת תל אביב 

הוא: מה שאנחנו לא יודעים זה מה שמניע 

אותנו. אפשר לומר שבהשאלה לשפה צילומית: 

מה שאנחנו לא רואים מסקרן אותנו.

כאשר אנחנו מראים חלק מאובייקט, כאשר 

הדמות המרכזית מוסתרת חלקית, אנחנו 

מייצרים סקרנות ורצון מצד הצופה לראות את 

התמונה הגדולה.

צילום בתוך שלוש הנקודות:

עוד דרך לתת לצילום יחודיות ולהפוך אותו 

ל"שלנו", היא ליצור לו מופע דרך שלוש 

הנקודות.

לא כל צילום מתאים לכך, ולהלן מספר דגשים:

1- הצילום צריך להיות ללא אובייקטים גדולים 

מדי, שייחתכו בצורה גסה דרך שלוש הנקודות.

2- רצוי שזווית הצילום תהיה רחוקה יחסית 

מהאובייקט.

3- יש לקחת בחשבון, שהמידע שמופיע בשולי 

הצילום המקורי ייחתך ולא יופיע דרך שלוש 

הנקודות.
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מתוך הדו"ח השנתי של אוניברסיטת תל אביב 2016:

דוגמאות נוספות לשפה הצילומית, מתוך הדו"ח השנתי של אוניברסיטת תל 

אביב. דוגמאות אלו מיישמות את העקרונות שפורטו בעמודים הקודמים, כמו: 

זווית צילום מיוחדת, תאורה מעניינת, חיתוך מיוחד לצילום ועוד. 
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כנס ארגון הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב דו"ח שנתי 2016

Tel Aviv University Annual Report 2016
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COMMUNICATION

Late Medieval art in Germany and France developed a unique 
visual vocabulary of mutilated, tortured and eroticized bodies, 
whether in sculpture, stained glass windows or altarpieces. With 
support from Gerda Henkel Stiftung, Prof. Assaf Pinkus (Arts) 
and Prof. Martin Büchsel of Frankfurt University are studying the 
history of emotional expression and “blood culture” in these 
works and what they say about the viewer’s sensibilities and 
corporeal experience.

What if “violence” were a language? 

14

TAU 2016 Annual Report

Researchers at the Department of Middle Eastern and African History 
are linking between human experience on the one hand, and the 
material world, landscape and other environmental factors on the 
other. They ask questions such as: How is Saudi history connected 
to water-transporting camels? What is the link between the Arab 
Spring and desertification? How has the Syrian civil war affected the 
Israeli climate? Similarly, Dr. On Barak (Humanities) is investigating 
“coalonialism” – the impact of Britain’s coal exports on spheres such 
as communication, transportation, agriculture and cultural life in Saudi 
Arabia before oil was found there in 1920.

7
What has British coal got to do 
with Middle Eastern history?

60 Things W
e D

on't Know
…

Dr. On Barak with a lump of coal

11

1
Prof. Danny Chamovitz (Life Sciences) and his team are 
investigating a chemical found in broccoli, cauliflower and 
mustard called I3C (indole-3-carbinol). For years, a diet rich in 
these vegetables has been associated with a reduced risk of 
cancer, and I3C is given as a dietary supplement to women 
recovering from breast cancer. Now, working with Prof. Eran 
Bacharach (Life Sciences), the team is working to decipher 
how to use IC3 to fight – or even prevent – cancer.

What if Mom was right 
about broccoli?

60 Things We Don't Know…

3

To date, there is no way to diagnose language disorders in 
sign language; professionals cannot assess the language 
impairment of deaf signers who have suffered a stroke or the 
language proficiency of signing children. Now, with a grant for 
a 7-center European collaboration, Prof. Naama Friedmann 
and Teaching Fellow Doron Levy (Education) are working to 
create a test battery that will identify such disorders, as well as 
developmental impairments, enabling their treatment. 

60 Things We Don't Know…

13How do you diagnose language 
disorders in people who don’t 
communicate verbally?

15

כפולות לדוגמה :

שער וכפולות מתוך דו"ח שנתי 2016

כנס ארגון הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב, יוני 2016 :

צילומים של הבמה המרכזית בכנס הבוגרים של 

אוניברסיטת תל אביב וחגיגות 60 שנה לאוניברסיטה.
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לילה לבן :

צילומים מתוך 

הפעילות של 

אוניברסיטת תל אביב 

במסגרת "לילה לבן" 

 בנמל תל אביב,

יוני 2016

"לילה לבן", נמל תל אביב
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קמפיין יום פתוח

05 02 16
יום פתוח

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

05 02 16
יום פתוח

שילוט חוצות

צמד פוסטרים אשר פורסמו 

 על תחנות אוטובוסים

בתל אביב.

קמפיין יום פתוח

עלונים שונים

סידרה של ברושורים ועלוני מידע של 

הפקולטות השונות במסגרת היום הפתוח 

באוניברסיטה.
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5

בואו להתפתח בתחום שמעניין 
אתכם בתכנית לימודים מיוחדת 

לתלמידים מצטיינים במסלול 
מחקרי בביולוגיה

ליווי אישי לכל סטודנט בשנה הראשונה	 

ביצוע מספר פרויקטי מחקר עצמאיים במעבדות הפקולטה	 

קבלת הדרכה אישית על ידי חוקרי הפקולטה	 

אפשרות להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט 	 

מטרת הלימודים
התכנית המחקרית לתלמידים מצטיינים מאפשרת לסטודנטים 
מצטיינים ללמוד ולהתפתח ברמה גבוהה בשטחי התעניינותם 
העיקריים במסגרת לימודי התואר הראשון בפקולטה למדעי 
החיים. מטרת התכנית להכשיר עתודת המשך של חוקרים 

בכל תחומי המחקר במדעי החיים.

מבנה התכנית
מיוחד על פרויקטי מחקר מורחבים  יושם דגש  בתכנית 
במעבדות הפקולטה, עבודות סמינריוניות ועבודה עצמית. 
כל סטודנט בתכנית יוכל להתפתח בתחום המחקר שמעניין 
אותו על ידי לימוד קורסים מתקדמים, ביצוע פרויקטי מחקר 
מורחבים וקבלת הדרכה אישית על ידי חוקרי הפקולטה. 
לבוגרי התכנית קיימת אפשרות להתקבל למסלול לימודים 

מואץ וישיר לתואר שלישי. 

לתלמידים שיתקבלו לתכנית ימונו יועצים אישיים )חונכים(, 
אשר יעזרו להם במהלך השנה הראשונה לתואר בקריאת 
מאמרים והכנת הרצאה במסגרת סמינר התכנית. במהלך 
השנה הראשונה לתואר ילמדו תלמידי התכנית מספר קורסי 
חובה משנה ב‘ כדי לאפשר לימוד של קורסי בחירה מתקדמים 
במהלך שנה ב‘ וקורסי בחירה של תואר שני במהלך שנה ג‘.

כל סטודנט בתכנית יבצע שתי עבודות מחקר מורחבות 
במעבדות המחקר בפקולטה )בנוסף לפרויקט מחקרי קטן 
שיתבצע בסוף השנה הראשונה לתואר( ביצוע של כל אחד 
מהפרויקטים יזכה את הסטודנט במלגה בסיומו. הפרויקטים 

יבחרו על ידי הסטודנטים בהתאם לנושאי המחקר בהם הם 
מתעניינים.

תנאי קבלה
יכולים להירשם לתכנית בעלי ציון פסיכומטרי 700 ומעלה, 

ציון ממוצע בגרות 103 ומעלה.

יתקבל מספר קטן של תלמידים שיבחרו לאחר מיון ראשוני 
וראיון קבלה.

מלגות
התכנית מעניקה ”פטור“ מחצי שכר לימוד.

לתלמידים בתכנית שיעמדו בתנאי המעבר של סמסטר 
יהיו  והציונים בקורסים השונים  90 לפחות,  )ממוצע  א‘ 
בסך הצטיינות  מלגת  ב‘  בסמסטר  תינתן  ומעלה(   85

2,000 ש“ח בכל אחת משנות התואר.

כמו כן תינתן מלגה עבור הפרויקטים המורחבים בסך 2,500 
ש“ח לכל פרויקט.

ההטבות ניתנות רק למי שעמד בתנאי התכנית, לאחר קבלת 
ציוני סמסטר א‘.

אפשרויות תעסוקה
בוגרי הפקולטה למדעי החיים יכולים להשתלב במוסדות 
להשכלה גבוהה, מכוני מחקר, מוסדות לרפואה, חברות 
תרופות חברות קוסמטיקה ומזון, תעשיות ביוטכנולוגיות, 

חברות אלקטרוניקה ועוד. 

ביולוגיה – מסלול מחקרי לתואר ראשון 
למצטיינים
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לפרטים ולמידע נוסף 
מרכז התכנית

marceloe@tauex.tau.ac.il :פרופ׳ מרסלו ארליך
מזכירות סטודנטים: בניין שרמן חדר 04

ravitv@tauex.tau.ac.il ,03-6405610 :רווית ויתקין
 ravidg@tauex.tau.ac.il ,03-6405610 :רביד גבריאל

מועמדות יקרות, מועמדים יקרים,

פרופ׳ ירון עוז
רקטור אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ יוסף קלפטר
נשיא אוניברסיטת תל אביב

ברוכים הבאים לקמפוס שוקק החיים שלנו. אם גם אתם מתרשמים ומתפעלים מן האווירה ומשפע 
תחומי הלימוד המוצעים בו – הרי שאתם כמונו, צמאים לידע ולאתגרים חדשים, מבקשים לחקור דברים 

לעומקם ולא בוחרים תמיד בדרך הקלה. אם כך הדבר – אוניברסיטת תל אביב היא המקום שלכם.

בכל שנה, אנו באוניברסיטת תל אביב יוצאים שוב ושוב למסע בעקבות הלא נודע. מסע זה רצוף 
באתגרים. לא תמיד קל למצוא את פיסות המידע ולחבר אותן יחד, אך כמוכם, איננו מוותרים. 

החוקרים שלנו, חוקרים ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, הם בעלי ידע עצום. מה שמניע אותם 
הוא הרצון הבלתי פוסק למצוא תשובות לחידות שטרם פוענחו. הם יפגשו אתכם בכיתות הלימוד 
לדיונים ערים בנושאים שהם כל עולמם – הנדסה, מדעי הרפואה והבריאות, ניהול, משפטים, מדעי 
החיים, מדעי החברה, מדעי הרוח, מדעים מדויקים ואמנויות. דעו, כי לצדכם ילמדו סטודנטים סקרנים 

ואיכותיים בדיוק כמוכם.

עם הדנ"א החקרני שלכם ושלנו, לצד הכלים שתרכשו אצלנו במהלך הלימודים, תצאו לעולם מלאי 
תשוקה להמשיך לחקור – תלמדו לשאול שאלות, לערער על הידע הקיים, לייצר ידע חדש ולהתבונן 

על נושאים מוכרים מזוויות חדשות. אלה כלים שישרתו אתכם בכל תחום בו תבחרו.

הבוגרים שלנו מוכיחים את עצמם מדי יום ביומו כרודפי ידע, הצלחה וחדשנות. הם מדורגים במקום 
התשיעי בעולם – והראשון מחוץ לארה"ב – בגיוס הון לסטרטאפים. הם גם מובילים בכל הדרגים 
המקצועיים והניהוליים בארץ, משתכרים יותר ומצליחים יותר במבחנים חיצוניים, כגון בחינות ההסמכה 
של לשכת עורכי הדין או הבחינות של מועצת רואי החשבון והמועצה הרפואית. למעשה, הם מהווים 

את השלד החברתי והתרבותי של מדינת ישראל.

אם אתם סקרנים לגלות את הדרך הנפתחת כאן בשבילכם, אנחנו מתעקשים שתלמדו אצלנו. יחד 
נצא למסע המאתגר באוניברסיטת תל אביב בעקבות הלא נודע. 
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הביולוגיה המודרנית חיונית לכל תחומי חיינו כמו איכות 
הסביבה, רפואה, חקלאות, תעשייה, חינוך ומשפט. מטרת 
הלימודים בפקולטה למדעי החיים היא להכשיר דור חדש של 
אנשי מקצוע המסוגלים להתמודד עם אתגרי המאה ה־21.

הלימודים מקנים ידע בסיסי בכל תחומי הביולוגיה האורגניזמית 
והמולקולרית. התלמידים ירכשו ניסיון תיאורטי ומעשי ויוכשרו 
למסלולי מחקר, תעשייה והוראה. הלימודים לתואר ראשון 
נמשכים שלוש שנים וכוללים הרצאות, מעבדות, תרגילים 

וסיורים.

בוגרי הפקולטה מקבלים תעודת BSc  עם אפשרויות להמשך 
.)PhD( ושלישי )MSc(  לימודים לתואר שני

הפקולטה למדעי החיים מציעה 
לכם מגוון של אפשרויות לימוד

תכנית חד־חוגית
תכנית זו מקנה השכלה רחבה ומגוונת בביולוגיה על כל 
תחומיה: גנטיקה, מדעי החי והצומח, ביוכימיה, חקר התא, 
מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביואינפורמטיקה, ביוטכנולוגיה 

ונוירוביולוגיה. הלימודים בתכנית זו נמשכים שלוש שנים.

 ביולוגיה תכנית דו־חוגית
עם חוג נוסף מפקולטה אחרת

הרמה האקדמית בתכנית זו זהה לזו של התכנית החד־חוגית 
אך בהיקף שעות מצומצם. התכנית מאפשרת שילובים 
אתגריים ומקוריים של התמחות בביולוגיה עם תחומי לימודים 
אחרים. ניתן ללמוד בתכנית הדו־חוגית עם כל פקולטה אחרת 

באוניברסיטה המאפשרת מסלול דו־חוגי.

מסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים 
המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים הרואים את המשך דרכם 
האקדמית במחקר מתקדם במדעי החיים. יושם דגש מיוחד 
על לימודי יסוד מורחבים, לימוד עצמי בסיוע מנחים אישיים 

וביצוע עבודות מחקר עצמאיות במעבדות הפקולטה.

תכנית בביולוגיה עם הדגש 
בביוטכנולוגיה

התכנית מנווטת סטודנטים מצטיינים לעיסוק במחקר ובפיתוח 
עתירי־ידע בביוטכנולוגיה. התכנית ייחודית בזכות הפן היישומי 

שלה ואופייה הבינתחומי. בנוסף להכשרה המדעית, תקנה 
התכנית עיקרי ידע בהליכי רישוי תרופות, בייזום ושיווק, בניהול 

תקציבי פיתוח ובעבודה לפי תקנים ועקרונות האתיקה.

תכנית בביולוגיה עם הדגש באקולוגיה 
ובאבולוציה

הלימודים בתכנית יקנו תשתית ידע וכלי מחקר מתקדמים 
להבנת הביולוגיה תוך העמקה בתחומי האקולוגיה והביולוגיה 
האבולוציונית. זאת בנוסף על הקניית בסיס תיאורטי, כלי 
הגורמים  להבנת  הדרושים  מתודולוגיים  וכלים  חשיבה 
המשפיעים על האבולוציה של אורגניזמים חיים ושל המבנה 

והדינאמיקה של מערכות טבעיות.

תכנית דו־חוגית בביולוגיה ובכימיה
מטרת התכנית היא להכשיר בוגרי אוניברסיטה, המשלבים 
ידע הן בכימיה והן בביולוגיה. שילוב זה מהווה בסיס חשוב 
למחקרים החדשניים, הן בתחומי המדע הבסיסי והן במדע 
היישומי. הבנת הבסיס הכימי לתהליכים הביולוגיים מהווה 
מפתח לקידום הביוטכנולוגיה, הננוטכנולוגיה, תעשיית 

התרופות ועוד.

תכנית לימודים משולבת לתואר ראשון 
במדעי החיים ובמדעי הרפואה

ידע מעמיק  אוניברסיטה בעלי  בוגרי  התכנית מכשירה 
במנגנונים הבסיסיים של הביולוגיה, תוך שימת דגש על 
ההיבטים הרפואיים ופיתוח היכולת לעסוק במחקר רפואי. 
התכנית משלבת לימודים בפקולטה לרפואה ובפקולטה 

למדעי החיים. 

תכנית משולבת מדעי המחשב ומדעי 
החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה

ביואינפורמטיקה )BIOINFORMATICS( הינה תחום חדש 
העוסק בפיתוח טכניקות במדעי המחשב ומימושן בפתרון 
בעיות המתעוררות במדעי החיים. מטרת התכנית היא הכשרת 
סטודנטים בעלי ידע בין תחומי ממוקד, שיוכלו להשתלב 
בחברות ביואינפורמטיקה וביוטכנולוגיה.  חיזוק המחקר 
הבסיסי והיישומי באוניברסיטה ובתעשייה המשלבת מרכיבים 
של היי־טק לפיתוחים ברפואה בחקלאות ובמדעי החיים. 
התכנית מבוססת על תכנית לימודים דו־חוגית במדעי החיים 

1לימודים לקראת תואר ראשון 
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אגף רישום ומינהל תלמידים – כל המידע על מסלולי לימוד ואופני רישום, חתכי קבלה עדכניים,   •
סיכויי קבלה, רישום מקוון

ייעוץ לבדיקה ולשיפור סיכוי קבלה לתואר ראשון – בבניין וינר גרוס  •

ללימודים  להתקבל  לך  ולאפשר  ציוניך  את  לשפר  נועדה  המכינה   – המכינה האוניברסיטאית   •
באוניברסיטה. לומדים שנה אקדמית באחד ממסלולי הלימוד, בהתאם למה שתרצה ללמוד בהמשך 

באוניברסיטה: הנדסה ומדעים מדויקים, מדעי החיים ומדעי החברה והרוח

התכנית  לאוטמן,  עדי  ע״ש  מצטיינים  לתלמידים  הבין־תחומית  התכנית   – מצטיינים  תכניות   •
החד־תחומית לתלמידים מצטיינים ע״ש עדי לאוטמן, תכניות מצטיינים בפקולטות השונות ותכנית 

מצטייני פריפריה

דקאנט הסטודנטים ע״ש רות ואלן זיגלר – מלגות, מעונות וסיוע כלכלי, פרויקטים במעורבות   •
ייעוץ בבחירת מקצוע,  וטיפול בלקויות למידה, פיתוח קריירה,  קידום סטודנטים, אבחון  חברתית, 

שירות פסיכולוגי ושירותים נוספים לסטודנט

מתחם בינלאומי TAU International – לימודים בתכניות בינלאומיות באוניברסיטת תל אביב   •
ואפשרות ללמוד סמסטר בחו״ל במהלך לימודי התואר באוניברסיטה

StarTAU מתחם היזמות  •

היחידה ללימודי שפות – אנגלית ועוד 15 שפות  •

העתודה האקדמית – מידע על הגשת מועמדות, תהליך המיון והקבלה  •

הסטודנטים – אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב  •

ספורט – מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל אביב  •

צריכים לשפר ציונים? 
ייעוץ לבדיקה ולשיפור סיכוי קבלה 

לתואר ראשון – בבניין וינר גרוס

 מוקד מרכזי
באולם סמולרש

ובו עומדים לרשותך:
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דברי בוגרים
״הלימודים בחוג לאמנות התאטרון באוניברסיטת תל אביב 
סיפקו לי כלים לבחון ולהכיר את אמנות התאטרון לעומק: 
מחזאות עולמית וישראלית, זרמים וסגנונות בתאטרון ושלל 
התחומים היצירתיים והטכניים הקשורים לבמה )בימוי, כתיבה, 

תפאורה, תאורה, תלבושות, מוסיקה והפקה(.

ההרצאות העשירו אותי בנוסף בפריזמה רחבה על עולם 
האמנות בכלל, וכיצד ניתן לרתום אותה לעבודתי התיאטרונית.

הקשר עם המרצים בחוג היה חזק וסיפק גירויים והשראה 
הנחוצים לחשיבה מקורית, ללא כפייה של צורה ומסגרת. 

ומעל לכל, כסטודנט לבימוי )תואר ראשון ושני(, יכולתי לבחור 
חומרים טקסטואליים באופן חופשי, לקבל חלל תאטרוני, 
שחקנים וצוות יוצרים על מנת להתנסות הלכה למעשה ביצירה 
תאטרונית. החלק החשוב בעייני בלימודים, מעבר לפן המחקרי 
והעיוני של אמנות התאטרון והאמנות בכלל, היה היכולת ליצור 
במהלך הלימודים כמה הצגת תאטרון בתנאים אופטימאליים, 

עם ליווי מקצועי ואוזן קשבת להתייעצות אמנותית״.

כפיר אזולאי

״׳רעיונות טובים זקוקים למסלול נחיתה לא פחות מאשר 
לכנפיים׳. בחוג לאמנות התאטרון של אוניברסיטת תל אביב 
קיבלתי גם וגם. זכורות לי שנים יצירתיות ומרתקות, שבמהלכן 
רכשתי ידע תאטרוני משמעותי ומקיף שמשמש עד היום 

כבסיס איתן ליצירה שלי.

במהלך הלימודים מורי החוג אמרו "כן" כמעט לכל יוזמה 
אמנותית שהעליתי, וליוו אותי במהלך היצירה.

רבים מהיוצרים איתם אני עובדת היום בתאטרון, למשל יהודית 
אהרון, המעצבת הנפלאה, למדו לצידי בחוג, והקשר נוצר 

עוד שם. החוג תמיד יהווה עבורי מקום משמעותי״.

איה קפלן, במאית, מחזאית, דרמטורגית

״ביימתי הפקות תאטרון עוד לפני שהתחלתי ללמוד בחוג 
לאמנות התאטרון, ואיכשהו ברקע תמיד ליוותה אותי המחשבה 
שמשהו חסר לי. תכננתי לימודים מקצועיים בחו"ל, ולבסוף 
בדיקה מדוקדקת של מערך המורים, נושאי השיעורים וסביבת 
הלימודים גרמו לי לבחור בחוג לאמנות התאטרון באוניברסיטת 
תל אביב, בו ביימתי 5 שנים מחיי בהם סיימתי שני תארים 
בתאטרון. הלימודים הפכו אותי מבמאי לאיש תאטרון סקרן 
יותר, והפכו את השדה התרבותי בו אני פועל ויוצר כיום למגוון 
ומעניין יותר. נחשפתי להיבטים מקצועיים ואקדמיים שלא 
הכרתי קודם לכן, כאלה שהפכו את ההתמודדות היומיומית 

שלי עם התאטרון לאתגר מרתק ומלא סיפוק.

אני יכול לומר בפה מלא שהלימודים בחוג גרמו לי להבין 
שבימוי הוא לא עוד מקצוע אלא שליחות, ושהתאטרון הוא 
לא עוד הרמת מסך ב 20:30, אלא פלטפורמה לשיח תרבותי-

חברתי-פוליטי.

במאי – התאטרון הלאומי הבימה, מנהל  משה קפטן, 
אמנותי – פסטיבל ישראל

״אני, דביר בנדק, למדתי בחוג לאמנות התאטרון באוניברסיטת 
תל אביב בין השנים 1997-1993.

למען האמת הגעתי לחוג כמעט "במקרה" כי רציתי ללמוד 
משחק וזה בית הספר הראשון בו ניסיתי להתקבל. אבל מאז 
עברו 20 שנה ואין כמעט יום בו אני לא מוצא את עצמי מודה 
על המזל הרב שנקרה בדרכי. אני פוגש בעבודתי המון אנשי 
תאטרון מכל התחומים ומבין כל פעם מחדש שלמזלי קיבלתי 
השכלה תאטרונית רחבה, מקיפה, מקצועית ומאתגרת יותר 

מאשר בכל מקום אחר בו הייתי לומד.

ממליץ בחום.

 דביר בנדק, שחקן

״תקופת הלימודים בחוג לאמנות התאטרון הייתה אינטנסיבית 
ועוצמתית אלו היו השנים המשמעותיות בחיי. ארבע שנים 
ללא הפסקה מבוקר עד מאוחר בלילה. החומר שלמדתי 
מלווה אותי עד היום, אבל יותר מכל שעור שלמדתי – מה 
שקיבלתי מהמרצים זה את הרוח, את האהבה והתשוקה שלהם 
לתאטרון, ליוון, לחנוך לוין, שאילת השאלות התמידית, החיפוש.. 
 המקום שנתנו לכל סטודנט ליצור, להתקדם וגם. ליפול ולקום.

גם היום, יותר מעשר שנים אחרי הלימודים, החוג, הספרייה, 
המרצים הם חלק מחיי ומחיי היצירה שלי ואני שבה וחוזרת 

אליהם ונעזרת בהם בכל פעם מחדש״.

שחר פינקס

״החוג לאמנות התאטרון עבורי הוא בית.

וכשרק התחלתי ללמוד בו, התחושה הייתה כמו לקבל את 
המפתחות הביתה. למדתי בחוג את כל מה שאני יודעת 
על תאטרון, מהמורים המופלאים ביותר שרק יכולתי לדמיין 
ושעד היום, מהווים חלק אינטגרלי מן היצירה שלי – בידע, 

במחשבה, בליווי האמנותי, בהשראה.

הייתי חוזרת בשמחה בכל רגע לתקופת לימודיי בחוג, שללא 
ספק הייתה המשמעותית בחיי״.

שיר גולדברג

לפרטים ולמידע נוסף
ראש החוג: פרופ' שולמית לב-אלג'ם
levaladg@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

עוזרת מנהלית: גב׳ ליאורה טופז
 liorat@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

מזכירת סטודנטים: גב׳ דנה אורן
danaoren@tauex.tau.ac.il :דוא״ל

טל׳: 03-6408612
שעות קבלה:

ימים א', ב', ג', ה' 15:00-10:00, יום ד' 15:00-12:00
חדר 105, בניין מכסיקו

 www.facebook.com/tautheatre :פייסבוק
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לפרטים ולמידע נוסף 
מנהלת הפקולטה 

דקאן הפקולטה: פרופ׳ דניאל חיימוביץ׳
יו״ר ועדת קבלה: פרופ׳ גואידו ססה

מזכירות תלמידים לתואר ראשון
ravitv@tauex.tau.ac.il ,6405610 :רווית ויתקין

רביד גבריאל: 6405610
מרים קירשנבאום: 6409803

מזל חזקיה: 6409802
גילי דרורי: 6407177

שעות קבלה: ימים א׳ ג׳ ה׳ 13:00-10:00, 
ימים ב׳ ד׳ 15:00-10:00

בניין שרמן, קומת קרקע )לובי(

תכניות הלימוד לתואר ראשון בפקולטה למדעי החיים 
ורכזי התכניות

יועץ אקדמי לתלמידי שנה א׳: 
 niro@tauex.tau.ac.il :פרופ׳ ניר אוהד

ביולוגיה תכנית חד־חוגית: 
eranba@tauex.tau.ac.il :פרופ׳ ערן בכרך

ביולוגיה תכנית דו־חוגית עם חוג נוסף מפקולטה אחרת
eranba@tauex.tau.ac.il :פרופ׳ ערן בכרך

מסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים
marceloe@tauex.tau.ac.il :פרופ׳ מרסלו ארליך

תכנית בביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה
dani2@post.tau.ac.il :פרופ׳ דן פאר

tdvir@post.tau.ac.il :ד״ר טל דביר

תכנית בביולוגיה עם הדגש באקולוגיה ובאבולוציה
uncshai@post.tau.ac.il :פרופ׳ שי מאירי

תכנית דו־חוגית בביולוגיה ובכימיה
prag@post.tau.ac.il :ד"ר גלי פרג

תכנית משולבת במדעי החיים ובמדעי הרפואה
urigo@tauex.tau.ac.il :פרופ׳ אורי גופנא

תכנית משולבת במדעי המחשב ובמדעי החיים עם התמחות 
בביואינפורמטיקה 

eranhalperin@gmail.com :פרופ׳ ערן הלפרין

תכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמדעי החיים
iftachn@post.tau.ac.il :ד״ר יפתח נחמן

ובמדעי המחשב עם מיקוד הבחירה במדעי החיים לקורסים 
המכוונים יותר לביואינפורמטיקה וקורסים מיוחדים בתחום זה.

תכנית לימודים משולבת במדעי החיים 
ובפיזיקה

מסלול זה מיועד לתלמידים המבקשים לרכוש השכלה גבוהה 
בשני המקצועות ולשלב בין שני התחומים. התכנית מיועדת 
לתלמידים בעלי כישורים אנליטיים חזקים המתעניינים במדעי 
החיים. משך הלימודים: שלוש שנים ובסיומן יוענק לבוגרים 
תואר בוגר בתכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמדעי החיים. 
התכנית תאפשר לבוגריה להמשיך בלימודים מתקדמים 

בפיזיקה או במדעי החיים.
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ייעוץ לימודי ביום הפתוח

סדנת נטיות מקצועיות – אנו מזמינים אותך לסדנת נטיות מקצועיות, שתקנה לך סיוע מקצועי 
ראשוני באיתור תחומי הלימוד המתאימים לך.

הסדנה תתקיים בשישה סבבים בבניין דן דוד, בשעות: 9:30, 9:45, 10:00, 11:30, 11:45, 12:00

ההשתתפות על בסיס מקום פנוי.

ספריית המקצועות – פתוחה לכניסה ללא תשלום ביום הפתוח!

ראשון  לתואר  הנלמדים  הלימוד  ותחומי  הלימוד  מקצועות  כל  על  מידע  מכילה  המקצועות  ספריית 
ולתארים מתקדמים באוניברסיטת תל אביב.

הספרייה נמצאת בבניין מיטשל, חדר 235

ייעוץ מלא כולל מבחנים  •

שיחת ייעוץ חד פעמית  •

ייעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום  •

ספריית מקצועות  •

הייעוץ ניתן על ידי צוות יועצים ופסיכולוגיים תעסוקתיים

טל: 03-6409692

http://go.tau.ac.il/b.a/info/what-to-choose

 מה ללמוד?
באיזה מסלול לבחור? 

מה מתאים לי? 
המרכז לייעוץ לימודי כאן בשבילך

קמפיין יום פתוח

עלונים שונים

כפולות של דפים 

לדוגמה מתוך עלוני 

מידע ביום הפתוח.

קמפיין יום פתוח
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קמפיין יום פתוח 

עמודים ממותגים

 מיתוג של העמודים באולם כנסים

)אודיטוריום סמולרש( עם שימוש ברצף 

הסמלים של האוניברסיטה והפקולטות.

קמפיין יום פתוח

דגלים סינים

סידרה של דגלים סינים, הקושרת את הסמלים 

של הפקולטות עם שפת המיתוג והסיסמא 

החדשה - בעקבות הלא נודע.
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קמפיין יום פתוח - חומרים שוניםקמפיין יום פתוח - חומרים שונים
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עיצוב במה - טקסי בוגרים

מיתוג של במת טקסי הבוגרים באוניברסיטה, 

עם שימוש בלוגו במופע האורכי, ושקופית פתיח 

לאירוע )טקס בוגרים(.

כרטיסי ביקור

כרטיסי ביקור

כרטיסי ביקור דו צדדים בגודל של 9*5 ס"מ



אוניברסיטת תל אביב | דוגמאות ויישומים

139 138

אוניברסיטת תל אביב | דוגמאות ויישומים

לוגו 60 שנה לאוניברסיטת תל אביב

חוגגים
שישים
חוגגים
שישים

עיצוב לוגו לחגיגות ה-60 של אוניברסיטת תל 

אביב, העושה שימוש בשפת המיתוג ובאלמנט 

של שלוש הנקודות.

כנס תל אביב לתקשורת

גריד לכנסים

פיתוח של שפה ייחודית לשימוש 

בכנסים שונים, הנובעת משפת 

המיתוג הכללית לאוניברסיטת 

תל אביב.
09:00 - 09:30 התכנסות

9:30 - 11:00 כיתות אמן:

איך מתחקרים דאטה, עם שאול 
 אמסטרדמסקי, "כלכליסט"

)חדר 103(

תביעות השתקה, עם אבנר הופשטיין, 
 גל"צ, "העין השביעית", החוג לתקשורת

 עו"ד אלעד מן, "הצלחה",
 "העין השביעית"

)חדר 108(

 11:30 - 12:30 חקירה נגדית:
היבטים משפטיים של עיתונות חוקרת

אולם אפטר )001(

פרופ' עמית שכטר, ראש החוג 
לתקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר עו"ד ישגב נקדימון, יועץ משפטי, 
חדשות ערוץ 2

עו"ד טלי ליבליך, יועצת משפטית, 
"ידיעות אחרונות", "הארץ"

עו"ד תמי רווה, יו"ר חברת חדשות 2

עו"ד לינוי ספקטור, יועצת משפטית, 
גל"צ

מנחה: עו"ד אלעד מן

12:30 - 14:00 הפסקת צהריים

עיתונות חוקרת: 
תמונת מצב

כנס תל אביב 
הראשון

לתקשורת,

14:00 – 15:00 לאן הלך הכסף: 
תחקירים כלכליים

אולם אפטר )001(

שאול אמסטרדמסקי, "כלכליסט"

שרון שפורר, "המקור"

שי ניב, "גלובס"

 יעל איילון, "איפה הכסף?" 
רדיו 103 אף. אם.

מנחה: גל גבאי, עיתונאית

15:00 – 16:30 לאן ממשיכים מכאן: 
עתידה של העיתונות החוקרת

אולם אפטר )001(

רביב דרוקר, "המקור" ערוץ 10

גידי וייץ, "הארץ"

רותי יובל, לשעבר עורכת "מעריב", 
אולפן שישי

רן רזניק, "ישראל היום"

עמרי אסנהיים, "עובדה"

 אילנה דיין, "עובדה",
שידורי קשת, ערוץ 2

ד"ר דניאל דור, ראש החוג לתקשורת, 
אוניברסיטת תל אביב

מנחה: אבנר הופשטיין

הפסקת קפה

17:00 ההרצאה המרכזית

אולם בר שירה

 ברכות: פרופ' יוסי קלפטר
נשיא האוניברסיטה

 פרופ' תמי רונן-רוזנבאום
דיקאנית הפקולטה

 ד"ר דניאל דור
ראש החוג לתקשורת

 פרופ' לוול ברגמן,
ראש התכנית לעיתונות חוקרת 

באוניברסיטת ברקלי:
 "Speaking Truth to Power: 

The Consequences." 

 19:00 ערב סרטים בנושא
עיתונות חוקרת

חוגגים
שישים
חוגגים
שישים

יום ה' החל מהשעה 09:00,
בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

ע"ש גרשון גורדון
10 03 16

יום ה' החל מהשעה 09:00,
בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון 10 03 16

09:00 - 09:30 התכנסות

9:30 - 11:00 כיתות אמן:

איך מתחקרים דאטה, עם שאול 
אמסטרדמסקי, "כלכליסט"

)חדר 103)

תביעות השתקה, עם אבנר הופשטיין, 
גל"צ, "העין השביעית",

החוג לתקשורת עו"ד אלעד מן, 
"הצלחה", "העין השביעית"

)חדר 108)

11:30 - 12:30 חקירה נגדית:
היבטים משפטיים של עיתונות חוקרת

אולם אפטר )001)

פרופ' עמית שכטר, ראש החוג 
לתקשורת, אוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר עו"ד ישגב נקדימון, יועץ משפטי, 
חדשות ערוץ 2

עו"ד טלי ליבליך, יועצת משפטית, 
"ידיעות אחרונות", "הארץ"

עו"ד תמי רווה, יו"ר חברת חדשות 2

עו"ד לינוי ספקטור, יועצת משפטית, גל"צ

מנחה: עו"ד אלעד מן

12:30 - 14:00 הפסקת צהריים

14:00 – 15:00 לאן הלך הכסף: 
תחקירים כלכליים

אולם אפטר )001)

שאול אמסטרדמסקי,
"כלכליסט"

שרון שפורר, "המקור"

שי ניב, "גלובס"

יעל איילון, "איפה הכסף?" 
רדיו 103 אף. אם.

מנחה: גל גבאי, עיתונאית

15:00 – 16:30 לאן ממשיכים 
מכאן: עתידה של העיתונות 

החוקרת

אולם אפטר )001)

רביב דרוקר, "המקור" ערוץ 10

גידי וייץ, "הארץ"

רותי יובל, לשעבר עורכת "מעריב", 
אולפן שישי

רן רזניק, "ישראל היום"

עמרי אסנהיים, "עובדה"

אילנה דיין, "עובדה",
שידורי קשת, ערוץ 2

ד"ר דניאל דור, ראש החוג לתקשורת, 
אוניברסיטת תל אביב

מנחה: אבנר הופשטיין

הפסקת קפה

חוגגים
שישים
חוגגים
שישים

החוג לתקשורת
הפקולטה למדעי החברה

ע"ש גרשון גורדון
אוניברסיטת תל אביב

17:00 ההרצאה המרכזית

אולם בר שירה

ברכות: פרופ' יוסי קלפטר
נשיא האוניברסיטה

פרופ' תמי רונן-רוזנבאום
דיקאנית הפקולטה

ד"ר דניאל דור
ראש החוג לתקשורת

כנס תל אביב הראשון לתקשורת

תמונת מצב
עיתונות חוקרת

פרופ' לוול ברגמן,
ראש התכנית לעיתונות חוקרת 

באוניברסיטת ברקלי:

 "Speaking Truth to Power:
The Consequences." 

19:00 ערב סרטים בנושא
עיתונות חוקרת

יום ה' החל מהשעה 09:00,
בניין נפתלי, הפקולטה למדעי החברה

ע"ש גרשון גורדון
10 03 16
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על סדר היום
פרופ' יוסף קלפטר

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

מינוי חדש
ד"ר שלמה מרקל התמנה ליו"ר חברת "רמות"

מינוי חדש
ד"ר שלמה מרקל התמנה ליו"ר חברת "רמות"

מינוי חדש
פרופ' יוסף שילה מהפקולטה לרפואה הוא החתן 

הראשון של פרס Olav Thon הנורווגי

יזמות
פרופ' יוסף שילה מהפקולטה לרפואה הוא החתן 

הראשון של פרס Olav Thon הנורווגי

חדשות נוספות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

 מחקר חדש בתחום
 הננוטכנולוגיה נערך בימים

אלו באוניברסיטה
 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות

 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו
 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין

 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

להמשך הקריאה

 מחקר חדש בתחום
 הננוטכנולוגיה נערך בימים

אלו באוניברסיטה
 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות

 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו
 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין

 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

יוצא לאור ע"י מערך הדוברות
taupr@tauex.co.il  :ליצירת קשר

TAU בכותרות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מבזקמפוס
פברואר 2016
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על סדר היום
פרופ' יוסף קלפטר

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

 פרופ' ישראל ישראלי מינוי
חדש בתחום הננוטכנוטלוגיה

 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות
 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו

 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין
 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

 בקצובסות בקצות המסמכים מסמכיים

מינוי חדש
ד"ר שלמה מרקל התמנה ליו"ר חברת "רמות"

מינוי חדש
ד"ר שלמה מרקל התמנה ליו"ר חברת "רמות"

מינוי חדש
פרופ' יוסף שילה מהפקולטה לרפואה הוא החתן 

הראשון של פרס Olav Thon הנורווגי

יזמות
פרופ' יוסף שילה מהפקולטה לרפואה הוא החתן 

הראשון של פרס Olav Thon הנורווגי

חדשות נוספות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

 מחקר חדש בתחום
 הננוטכנולוגיה נערך בימים

אלו באוניברסיטה
 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות

 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו
 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין

 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

להמשך הקריאה

 מחקר חדש בתחום
 הננוטכנולוגיה נערך בימים

אלו באוניברסיטה
 וכלו שליעילות בין בקצובסות בקצות

 המסמכים מסמכיים תכות העניתניתניקו
 מושלכל דפסה ובסות העבדונות במין

 עניינדק ס.עבות וכלו שליעילות בין

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

להמשך הקריאה

יוצא לאור ע"י מערך הדוברות
taupr@tauex.co.il  :ליצירת קשר

TAU בכותרות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מבזקמפוס
פברואר 2016

גיליון 52

 דוגמה לתבנית ניוזלטר

למשלוח בדוא"ל

 תבנית לניוזלטר חודשי.

הדוגמה מכילה:

חלק עליון (Header) עם הכותרת "מבזקמפוס" 

ולוגו אוניברסיטת תל אביב )1(.

נושאים חשובים )2( בניוזלטר עם כפתור 

הפניה )3(.

מדורים שונים )4(.

חלק תחתון סוגר )Footer( עם הפניה 

לרשתות חברתיות )5(.

הניוזלטר מתוכנן לרוחב של 600 פיקסל.

1

2

3

3

4

4

4

5

דגל אוניברסיטת תל אביב

דגל אוניברסיטת תל אביב - הוראות בנייה

מידות: 100*150 ס"מ.

שוליים: רוחב השוליים הוא חצי מקוטר העיגול 

בלוגו )1( + מרחק רווח )A( שבין העיגולים )2(.

תוספת לוגו 60 שנה

רוחב לוגו 60 שנה יתייחס לצורה השמאלית 

בלוגו, כפי שמודגם בשירטוט )3(.

המרחק בין לוגו אוניברסיטת תל אביב ללוגו 

ה-60 שנה יהיה כגובה הסיפרה 0 )4(.

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

150 ס"מ

100 ס"מ

A
16A8A 8A

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

11

2

22

3

4

ניוזלטר

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

150 ס"מ

100 ס"מ

A
16A8A 8A

11

2

22

1
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שילוט בניינים )פקולטות(

 שילוט על גבי בניינים, הוראות בנייה

השילוט על גבי בניינים מיועד לקריאה ממרחק 

גדול, לכן השאיפה היא למקסם את הנראות 

 ואת הכיתוב של השלט.

השלט המוצג פה הוא במידות של 6*1.2מ'.

 גריד וחלוקה

את רוחב השלט מחלקים לטורים שווים, )שישה 

במקרה זה, אבל פרופורציות שונות יכתיבו 

מספר טורים אחר(. גובה הטור הוא כגובה 

העיגולים בלוגו האוניברסיטה )1(.

 שוליים

 רוחב השוליים )2( הוא רבע מגובה

העיגולים בלוגו

כיתוב שם הפקולטה )ללא ע"ש(

גובה הכיתוב קטן ב-20% מגובה העיגולים 

בלוגו )3(.

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
היסטוריה כללית

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
לימודי אפריקה בתכנית

הבין-אוניברסיטאית
היסטוריה של עם ישראל

לימודי הערבית והאסלאם
לימודי מזרח אסיה
לימודים קלאסיים

אנגלית ולימודים אמריקניים
בלשנות

תרבות צרפת
ספרות

פילוסופיה
פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה )פכ״מ(

התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
גיאוגרפיה וסביבת האדם

NCJW תכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע
תרבות עברית

לימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה
המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים 

והרעיונות ע"ש כהן
מחקר תרבות הילד והנוער 

מחקר התרבות
מדעי הדתות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מדעי 
הרוח

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

1

2

11111

A
80%A

1/4A

3

שילוט בניינים )פקולטות(

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
היסטוריה כללית

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
לימודי אפריקה בתכנית

הבין-אוניברסיטאית
היסטוריה של עם ישראל

לימודי הערבית והאסלאם
לימודי מזרח אסיה
לימודים קלאסיים

אנגלית ולימודים אמריקניים
בלשנות

תרבות צרפת
ספרות

פילוסופיה
פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה )פכ״מ(

התכנית הרב תחומית במדעי הרוח
גיאוגרפיה וסביבת האדם

NCJW תכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע
תרבות עברית

לימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה
המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים 

והרעיונות ע"ש כהן
מחקר תרבות הילד והנוער 

מחקר התרבות
מדעי הדתות

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

מדעי 
הרוח

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

 שם הפקולטה והסיסמא

שם הפקולטה המלא יופיע במרכז השוליים בפינה 

הימנית העליונה )4(, יחד עם שלוש הנקודות.

הסיסמא תופיע גם היא במרכז השוליים, בפינה 

השמאלית התחתונה )5(.

 שמות החוגים השונים

שמות החוגים יופיעו בטור אנכי )6(, לפי הגריד 

והחלוקה הראשונית )1(.

46
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רולאפים שוניםפולדר דו צדדי
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גם קריירת
המשחק שלך

בתאטרון
יכולה להתחיל

כאן

מתעניינים במסלול ישיר
MFA למצטיינים לתואר שני

בתאטרון במשך 4 שנים?
נא השאירו פרטים

ונחזור אליכם
במהלך מרץ 2014
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התכנית
למשפטים

ומדעי
הרוח

לעורך דין בעידן הגלובלי
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התכנית
למשפטים
ומדעי הרוח

לעורך דין בעידן הגלובלי
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מתוך אירועי חבר הנאמנים, מאי 2016מתוך אירועי חבר הנאמנים, מאי 2016



תודה
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ספר מותג 2016


