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איסור קיום יחסים אינטימיים בין בעלי קשרי סמכות וכפיפות ": תקנות בנושא
  "בטכניון

  
  

יחסים אינטימיים בהסכמה בין בוגרים הינם עניינם הפרטי של המעורבים בדבר ואינם מעניינו 
בין זמניים ובין , לרבות קיום יחסי מין בהסכמה, אולם קיום יחסים אינטימיים. של הטכניון

במידה , או מינהליים/בין אנשים שיש ביניהם  קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים ו, נמשכים
או /יוצר אווירת לימודים ו, וההכשרתי מהווה ניגוד עניינים המסכן את ההליך החינוכי, ונוצר

  .ועלול להוביל לניצול לרעה של מרות, סביבת עבודה בלתי הולמים
  
ה כל עוד /ה לו/ם אינטימיים עם הכפוףת הסמכות להימנע מכל יחסי/על בעל, לפיכך  .1

  .או מינהליים/מתקיימים ביניהם קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים ו
 
ת הסמכות לנתק לאלתר כל קשרי סמכות עם /על בעל, נוצרו יחסים אינטימיים כאמור  .2

ה /הממונה עליו) יןילפי הענ(המינהלי /ה או לדווח לאלתר לגורם האקדמי/ה לו/הכפוף
, כדי שהלה יפעל לניתוק קשרי הסמכות ביניהם, של היחסים האינטימיים בדבר קיומם
ידי העברת  על, ידי החלפת מנחה על,  ה/ידי מציאת מקצוע חליפי לתלמיד-בין השאר על

העברת אחד מבני הזוג לתפקיד , בחינה או עבודה לבדיקתו והערכתו של מורה אחר
תוך הקפדה על מניעת פגיעה כל זאת , או בכל דרך אחרת, אחר או ליחידה אחרת

  .ה עד כמה שניתן/בכפוף
  
הגורמים , ל"הנ) ןילפי העני(המינהלי /לאחר שהובא הדבר לידיעת הגורם האקדמי  .3

ין ישתפו פעולה עם הנהלת הטכניון לשם ניתוק קשרי הסמכות תוך יהנוגעים בענ
  .ה/ובתיאום עמו, ה/התחשבות בצרכי הכפוף

  
  :לצורך תקנות אלה  .4
 

אגודת דורשי הטכניון , מ"לרבות מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע -  "וןהטכני"
מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה , )עמותה רשומה(בישראל 
מ וכן גופים נוספים אשר לטכניון שליטה בהם "מרכז הספורט בטכניון בע, בטכניון

  . או שהוא משתתף בניהולם/ו
  
 ית בטכניון  /ת סגל וסטודנט/כניון  לרבות חברת הט/עובד -"ת הסמכות/בעל"

 
, סטודנט בטכניון וכל מי שמתקיימים בינו לבינו הטכניון יחסי עובד מעביד ":ה/כפוף"

בחוזה אישי וכן כל מי שפועל כחלק מהמערכת הפנימית , ארעי, לרבות עובד זמני
ת קבלן כוח אדם או קבלן המעניק שירותים  /הרגילה של הטכניון  לרבות עובד

  . לטכניון
  
הוראה ישירה : אך אינם מתמצים ב, כוללים" קשרי סמכות וכפיפות אקדמיים"
ייה בעבודות הנח, במעבדה/ בתרגיל/ ידי המורה-השתתפות בקורס המועבר על(

חברות בוועדות של היחידה ; הענקת מלגות או הטבות אחרות; )מכל סוג שהוא
ונטילת חלק בכל פעולה שיש , ה/האקדמית או של הטכניון בהן נידונים עניני התלמיד

  .ה/בה הכרעה כלשהי לגבי התלמיד
  

 , ה/ממונה ישיר: אך אינם מתמצים ב, כוללים" קשרי סמכות וכפיפות מינהליים"
ת /קשרים בין מנהל, ה/בחלק מן המטלות של הכפוף, קיום כפיפות מינהלית בדיווח
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 ת צוות מחקר/ת סגל עם חבר/קשרים בין חבר, ת באותה היחידה/יחידה לבין עובד
חברות בוועדות של היחידה האקדמית או של הטכניון בהן נידונים ענייני  ,ה לו/הכפוף
 .העובדיםידי ועד  לרבות ייצוג על, עובדת/העובד

  
ת /ל חלים גם על מקרים בהם בעל"למען הסר ספק קשרי הסמכות והכפיפות הנ

, ית/ת מוסד הטכניון וסטודנט/עובד: כמו(ה משתייכים לגופים שונים /הסמכות והכפוף
ת חברת הניקיון /מ ועובד"עובד מרכז הספורט בע, ת מוסד הטכניון/סגל ועובד/ חבר
  ).ב"וכיו

 
ת הסמכות והפרת /לעיל מהווה עבירת משמעת של בעל 1,2ים הפרת הוראות סעיפ  . 5

 .ןילפי העני –ה /או הכפוף/לעיל מהווה עבירת משמעת של הממונה ו 3הוראת סעיף 
 
  .תקנות אלה אינן גורעות מנוהל מניעת הטרדה מינית בטכניון  .6
  
הטכניון  תקנות אלה אינן חלות על בני זוג נשואים או ידועים בציבור הכפופים לנוהל  .7

  .לתקנות האקדמיות 190או לתקנה /בדבר העסקת קרובי משפחה ו
  
  
  
  
  
  
  

          *  *  *  
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