איסור על קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות
(ההסדר שלהלן אינו גורע מההוראות ומהנהלים הקיימים הנוגעים להטרדה מינית)
 .1אוניברסיטת תל אביב רואה בקיום יחסים אינטימיים בין מי שמתקיימים ביניהם יחסי מרות וכפיפות,
התנהגות הפוגעת באופן אישי ומקצועי בצד החלש ביחסי המרות והכפיפות ,וכן פוגעת בסביבת הלימודים
והעבודה בקמפוס .זאת מתוך ראייה ,כי בהתקיים יחסי מרות וכפיפות ,קיים חשש כבד לכך שיחסים
אינטימיים אינם מתקיימים בהסכמה אמיתית ,וכי בכל מקרה הם משפיעים על אי השוויון המגדרי בקמפוס
ועלולים להוביל לניצול ולאפליה.
 . 2קיום יחסים אינטימיים ,לרבות קיום יחסי מין בהסכמה ,בין זמניים ובין נמשכים ,בין מורה לתלמיד/ה,
בזמן שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות ,מרות וכפיפות אקדמיים ,מהווה לרוב ניצול של יחסי מרות ,וכן
עלול ליצור ניגוד עניינים המסכן את ההליך החינוכי וההכשרתי ,וליצור אווירה לימודית וקהילתית בלתי
הולמת .לפיכך ,למורה אסור לקיים יחסים אינטימיים עם תלמיד/ה כל עוד מתקיימים ביניהם קשרי
סמכות אקדמיים.
הצד בעל המרות הינו הצד הנושא באחריות למניעת קיומם של יחסים אינטימיים .במקרה שמתקיימים
יחסים כאלה ,הצד בעל המרות יהיה כפוף להליכי בירור ו/או דין משמעתי.
 .3נוצרו יחסים אינטימיים כאמור ,חייב/ת המורה לנתק לאלתר כל קשרי סמכות עם התלמיד/ה ו/או
לדווח לאלתר לגורם האקדמי הממונה עליו/ה על קיומם של יחסים אינטימיים בינו/ה לבין התלמיד/ה ,כדי
שהלה יפעל לניתוק קשרי הסמכות ביניהם ,בין השאר על-ידי מציאת קורס חליפי לתלמיד/ה או למורה,
על-ידי החלפת מנחה ,על-ידי העברת בחינה או עבודה לבדיקתו ולהערכתו של מורה אחר ,או בכל דרך
אחרת שיש בה כדי לנתק את יחסי המרות ,כל זאת תוך הקפדה על מניעת פגיעה בתלמיד/ה ,ובכלל זה
פגיעה בקצב ההכשרה ,בקידום האקדמי ,בהענקת מלגות ובהמלצה למלגות ,במתן ציונים ,באפשרויות
מקצועיות ,וכיוצא באלו.
 .4למען הסר ספק ,במקרה של חשש להיווצרות יחסי מרות לאחר קיומם של יחסים אינטימיים קודמים,
על המורה להימנע ממצב בו יתקיימו יחסי מרות כאמור .כך לדוגמה ,על מרצה לפסול עצמו/ה
מהשתתפות בוועדה הדנה בעניינים האקדמיים מכל הסוגים של סטודנטי/ת עימו/ה הוא/היא מקיימ/ת ,או
קיימ/ה בעבר ,יחסים אינטימיים ,לפסול עצמו/ה ממצב בו עליו/ה להעניק ציון לסטודנט/ית ,וכיוצא באלו.
" .5קשרי סמכות אקדמיים" (מרות וכפיפות) כוללים ,אך אינם מתמצים באלה :הוראה ישירה (השתתפות
בקורס המועבר על-ידי המורה /בתרגיל /במעבדה ,הנחייה בעבודות); הענקת מלגות או הטבות אחרות;
חברות בו ועדות של היחידה ,הפקולטה או האוניברסיטה בהן נידונים עניני התלמיד/ה ,ונטילת חלק בכל

פעולה שיש בה הכרעה כלשהי לגבי התלמיד/ה .בתוך כך ,ובלי לסייג יחסי מרות נוספים אשר לא הובאו
לעיל ולהלן  -על ראש חוג ,ראש יחידה ,חבר/ה בוועדה אקדמית ,ראש מסלול וכיוצא באלו ,חל איסור
לקיים כל קשר אינטימי עם סטודנט/ית שעתיד/ה להיות בשלב כזה או אחר במסלול האקדמי תחת
מרותו/ה.
 .6המבנה הארגוני והאקדמי של האוניברסיטה ויחסי הכוחות בקמפוס אינם מסתכמים ביחסי מרות
וכפיפות ישירים בלבד .לכל חבר/ת סגל יש ,מתוקף מעמדו/ה ,ניסיונו/ה ,שמו/ה המקצועי ויחסיו/ה עם
עמיתיו/ה ,סמכות והשפעה על הסטודנטיות/ים וחברי/ות הסגל הזוטרים/ות להם/ן .משכך ,כל חברי/ות
הסגל הבכיר/הזוטר/המנהלי מחויבים להימנע מכל ניצול לרעה של סמכותם/ן והשפעתם/ן ,בפרט על רקע
מיני ,ולהגן על תרבות העבודה והלמידה בקמפוס .היה ועולה חשד לניצול או אפליה על רקע מיני ,חייב
הצד בעל הסמכות בבירור עפ"י הנוהל למניעת הטרדה מינית.
 .7חובת דיווח :כל חבר/ת סגל אשר הובאה לפניו תלונה של תלמיד/ה או של חבר/ת סגל אחר על הפרת
ההוראות שלעיל ,חייב בהתנעת תהליך הדיווח לדרגים שמעליו .על חבר/ת הסגל במקרה זה לדווח על
כך לסמכות שמעליו ו/או לדקאן הפקולטה ו/או לנציבה לקבילות על הטרדה מינית.
ויובהר כי אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם הבסיסית של כל תלמיד ותלמידה ושל כל חבר/ת סגל לדווח
על קיום יחסים מסוג אלו לכל חבר/ת סגל אחר ו/או לנציבה.
 .8יחסים של סמכות וכפיפות אקדמית וניהולית-ארגונית בקרב חברי/חברות הסגל הבכיר והזוטר
ובקרב חברי/חברות הסגל המנהלי ,וכן בקרב הסגלים האלה וביניהם לבין התלמידים/ות ,דינם כדין יחסי
מרות לכל דבר ולפיכך חלות עליהם ההוראות שלעיל ושלהלן.
לפיכך ,כל העקרונות שבמסמך זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,לגבי יחסי מרות שמעורבים בהם חברי
הסגל האקדמי ,חברי הסגל המנהלי ותלמידים (בתוך קבוצות אלה וביניהן ,כל אימת שקיימים יחסי
מרות).
 .9כל מקרה שבו קיים חשש סביר לכך שקיום הוראות אלה עלול לפגוע בכפיף הנתון למרות
ולסמכות של בעלי סמכות ומרות ,יובא לפני הנציבה לקבילות על הטרדה מינית ,לצורך
הנחייה והחלטה.
הפרת ההוראות לעיל מהווה עבירת משמעת.
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