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 נוהל תעסוקת חוץ לחברי סגל במשרה מלאה 

זמנם מיטב  בטכניון מקום עיסוקם העיקרי, ולהקדיש לעבודתם בו את   על חברי סגל אקדמי לראות 
לתרום למדינה ולמשק,  עשויה  זו  .  עם זאת, הטכניון רואה בחיוב פעילות ייעוץ של חברי הסגל.  מרצםו

ניגוד עניינים וכל עוד היא נעשית בהתאם   בההמקצועי של חברי הסגל, כל עוד אין    םניסיונולהעשיר את  
 .כללים שנקבעו לכךללמגבלות ו

שמחוץ לטכניון   בהתאם לסימן מג' בתקנות האקדמיות, התקשרות ממושכת של חבר.ת סגל עם גורם
   .על ידי הפנית בקשה למנל"א אישור מפורש מראש דורשת קבלת

לא יחשבו כגורמים שמחוץ   ארגונים ומסגרות השייכים לטכניון או הנמצאים תחת חסותו האקדמית
 . לטכניון לצורך זה

 :היקף תעסוקת חוץ 

 .בשבוע  שעות(   8עבודה אחד )עד    יום על  בדרך כלל יעלה לא היקף עבודות החוץ של חבר.ת סגל

 הבאות:ההנחיות  בבחינת בקשה לתעסוקת חוץ יחולו בין היתר 

ך  סבחברה אחת או בשתי חברות בו זמנית, ובלבד שייעץ או להיות מועסקים  חברי סגל יוכלו ל •
יום בשבועכל   יעלה על  יחד לא  בקשה לתעסוקת חוץ ביותר    .היקף התעסוקה בכל הגופים 

משתי חברות תהא מלווה בהנמקה מיוחדת והסבר כיצד היקף התעסוקה הכולל אינו עולה על  
 יום בשבוע. המנל"א יחליט בבקשה ויוכל גם לאשרה באופן חלקי או בתנאים. 

של דיקן    תמיוחדתהא מלווה בהתייחסות    חבר סגל לפני קביעותבקשה לתעסוקת חוץ של   •
חבר.ת הסגל במחקר האקדמית של  התפתחות  התעסוקת החוץ על  לת השלכות  לשא  הפקולטה 

 המנל"א יחליט בבקשה ויוכל גם לאשרה באופן חלקי או בתנאים.   .ראהובהו
 

 לגבי עבודות מקריות אין חובה לבקש אישור. 

 אחריות ואופן ביצוע ההתקשרות:

 ל. ייעוץ פרטי תבוצע באחריות הבלעדית של חבר.ת הסגשם  התקשרות ל •
או   • הטכניון  באמצעות  ולא  ייעשו במישרין  כספי  וכל הסכם  מזמיני העבודה  עם  ומתן  משא 

 .בשמו
, ח אדם טכניוניובמסגרת ביצוע ההתקשרות אין להשתמש בשרותי הטכניון, בציוד טכני ובכ •

שימוש במשאבים כאמור ובהתאם אלא אם חבר הסגל חתם על הסכם עם הטכניון המסדיר  
 לתנאי ההסכם. בכל מקרה לא יאושר שימוש בסטודנטים משתלמים. 

 ן.ו על נייר מכתבים רשמי של הטכניותכתובת ודו"חות לא ייכתב •

 :תוקף האישור 

האקדמית. אם השנה  לסוף  עד  יהא  אישור  להגיש  תוקף  יש  לכך,  מעבר  נמשכת  בקשה   ההתקשרות 
 .האישור תוקףלפני פקיעת  להארכה



 

 :הוראה מחוץ לטכניון 

 .היא עבודת חוץ ומחייבת אישור ע"פ התקנות האקדמיות הוראה מחוץ לטכניון

באוניברסיטאות אחרות או במכללות בהיקף   הוראה , 2002ביולי    18בהתאם להחלטת הנהלה מתאריך  
אחד קורס  שבועיות – של  המנל"א   – שעתיים  אם  שחבר.תהתאושר  את   שתכנע  ממלאים  הסגל 

ביחידה האקדמית שלהם. הוראה בהיקף גבוה מזה תאושר רק במקרים  מחויבותם בהוראה כמקובל
לא יעלה על   היקף ההוראה מחוץ לטכניון  ,. בכל מקרההוראה בטכניוןשעות  הוספת  חריגים ותותנה ב

 . ש"ש  4

תפקידים ביצועיים במוסדות  חברות בוועדות אקדמיות קבועות, פעילות ארגונית או מנהלית ומילוי    *
 . אלא במסגרת חל"ת מלא באישור ע"פ תקנות השבתוןלא יאושרו אחרים להשכלה גבוהה, 

 :ערעור 

  4על ההחלטה בפני ועדה כמפורט בסעיף מג' לערער סגלה  .תחבר  .תבמקרה של דחיית בקשה רשאי
 .האקדמיות בתקנות

 


