
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 תקנון שימוש בשם האוניברסיטה
  

 כללי .1
שייכים  נייר המכתבים הנושא את שמה ואתר הבית שלה, סמלה, שמה של האוניברסיטה העברית

על חברי הסגל לדאוג שכל  .לאוניברסיטה ונועדו לשימוש לצורך מטרות האוניברסיטה במסגרת ניהול פעילות
 .שיוך לאוניברסיטה הינו נכון ומדויק

  

 השתייכות לאוניברסיטהציון  .2
  

בין בארץ ובין , במקרים שלהלן חוג/כולל מחלקה, חברי סגל חייבים לציין את השתייכותם לאוניברסיטה העברית 2.1
 :ל"בחו

 
 .פרסום מאמרים בספרות מקצועית או מדעית 2.1.1
 .הרצאות בכינוסים מדעיים או מקצועיים 2.1.2
 .באותו מוסד לזיהוי חבר סגלבדרך המקובלת , ל"בעת שהות במוסד אקדמי אחר בארץ או בחו 2.1.3

  
כבוד לאוניברסיטה  מביאה, בנושאים הקשורים לתחום עבודתם המדעית, הופעתם בציבור של חברי סגל 2.2

על , ובטלוויזיה ברדיו ,בכל פרסום או הופעה בנושאים אלה בכלי התקשורת הכתובה, ככלל, על כן. העברית
 .תחברי הסגל לציין את השתייכותם לאוניברסיטה העברי

   
גם אם , העברית בלבד יציין את השתייכותו לאוניברסיטה, מי שמשרתו העיקרית באוניברסיטה עברית

 .מועסק במשרה חלקית במוסד אחר  הוא
  

 שימושים אסורים .3
  

ולא יזהה עצמו  ,נייר המכתבים שלה או אתר הבית שלה, סמלה, חבר סגל לא ישתמש בשם האוניברסיטה 3.1
 :במקרים שלהלן, עמה

  
במכתבים  ,מאמריםבאם  -לרבות הבעת דעה , עניינים שאינם קשורים לעבודתו באוניברסיטהל 3.1.1

מתן חוות דעת מקצועיות   ;בעניינים אלה', בגילויי דעה או בהופעה בכלי התקשורת וכד, למערכת
אין . התכתבות בנושאים פרטיים וכדומה ;מתן חוות דעת לבתי משפט; מתן יעוץ; לגורמים חיצוניים

במסגרת הליכים אקדמיים המתנהלים במוסדות  באמור לעיל כדי למנוע מתן הערכות מקצועיות
  .אחרת  או במסגרת פעילות אקדמית, להשכלה

   
 לצרכים פוליטיים או מפלגתיים 3.1.2

 
 .למעט פעילות מסחרית שהאוניברסיטה אשרה מראש -לצרכים מסחריים  3.1.3

  
לה של כל  שיוך הזדהות של האוניברסיטה או, האוניברסיטהכאשר ניתן להסיק מהשימוש בשמה של  3.1.4 

או פעילות  אוניברסיטאית  אלא אם מדובר בפעילות -מוצר או עמדה , מתן שירות, פעילות
 .שהאוניברסיטה מעורבת בה

  
 .ישתמש בתוארו המינהלי רק במסגרת תפקיד זה, מורה הנושא בתפקיד ניהולי באוניברסיטה 3.2

 
 .פרופסור, ר"ד -לעיל כדי למנוע מחבר סגל מלציין את תוארו האקדמי  3.2 -ו 3.1אין באמור בסעיפים  3.3
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