הגדרה למונח הסכמה מתקנת
הסכמה מתקנת מוגדרת כהסכמה רצונית והדדית הבאה מתוך ידיעה ,של כל המשתתפים בפעילות המינית .הסכמה יכולה להינתן
על ידי מילים או מעשים ,כל עוד המילים או המעשים הללו מביעים הסכמה ברורה להשתתף בפעילות המינית .שתיקה או אי-
התנגדות ,כשלעצמם ,אינם מביעים הסכמה .ההגדרה של הסכמה אינה משתנה בעקבות מין המשתתף ,נטייתו המינית ,זהותו
המינית או התבטאותו המגדרית.
הסכמה לאיזושהיא פעילות מינית או משחק מיני מקדים בין בני אדם או עם כל אדם אינה מעידה בהכרח על הסכמה לפעילות
מינית אחרת.
ההסכמה נדרשת ללא קשר לעובדת היותו של יוזם הפעילות המינית תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול.
ההסכמה יכולה להינתן אך עם זאת להימשך בכל רגע נתון.
ההסכמה אינה יכולה להינתן כאשר נותן ההסכמה נכה בצורה שאינה מאפשרת לו או לה לבחור להשתתף ,בצורה מודעת,
בפעילות המינית .לעניין זה ,נכות  -גם מצב של חוסר הכרה או שינה ,הגבלה בכוח ,או אם היחיד אינו יכול להסכים
להשתתפותו בשום אמצעי .רמת ההשתכרות או הסימום במקרה שהיחיד נמצא תחת השפעת אלכוהול ,סמים ,או חומר אחר בעל
השפעות של סם עלולה להשפיע על יכולת ההסכמה של היחיד ולכן הסכמתו או הסכמתה אינה תקפה.
ההסכמה אינה יכולה להינתן כאשר היא נובעת מכפייה ,הפחדה ,הפעלת כוח או איום להזיק.
כאשר היחיד מושך את הסכמתו או שאינו יכול לתת את הסכמתו ,על הפעילות המינית לחדול.
חנינה משימוש בסמים ואלכוהול בעקבות הגשת תלונה
הבריאות והבטיחות של כל סטודנט ב  Rockland Community Collegeנמצאות במעלה הראשונה מבחינת חשיבות .אנחנו ב
 RCCמבינים שסטודנטים ששתו ו/או השתמשו בסמים (בין אם מרצונם או מכפייה) בזמן האירוע האלים ,כולל אך לא רק:
אלימות במשפחה ,אלימות בין בני זוג ,מטרידנות ,או תקיפה מינית ,יכולים להסס בהגשת תלונה או דיווח על תקריות אלימות
שכאלו בגלל חששם מהתוצאות הנילוות למעשיהם RCC .מעודד את הסטודנטים לדווח על אלימות במשפחה ,אלימות בין בני
זוג ,מטרידנות ,או תקיפה מינית ,לעובדי המוסד .כל מי שהיה עד לאירוע אלים ומדווח על כך ,כמו גם יחיד שמדווח על אירוע
הכולל אלימות במשפחה ,אלימות בין בני זוג ,מטרידנות ,או תקיפה מינית ,לעובדי ה RCC'sאו למשטרה לא יואשם בהפרה של
הקוד האתי של  RCCבכל הקשור לשימוש באלכוהול ו/או סמים במידה ששימוש שכזה היה בסמוך לאירוע האלימות במשפחה,
אלימות בין בני זוג ,מטרידנות ,או תקיפה מינית.
מגילת זכויות הסטודנט
לכל הסטודנטים ישנה הזכות:
להגיש תלונה במשטרה ו/או ברשות הרלוונטית;
כל דיווח של סטודנט על אירוע אלימות במשפחה ,אלימות בין בני זוג ,מטרידנות ,או תקיפה מינית יקבל יחס רציני ואחראי;
להחליט אם לדווח על פשע או על אירוע אלים ואם להשתתף בהליך המשפטי ו/או הפלילי ללא הפעלת לחץ על ידי המוסדות
הרלוונטיים;
להשתתף בהליך הוגן ,לא משוחד ,ולקבל את תשומת הלב הראויה וההזדמנות המתאימה להשמיע את דבריו;
לקבל יחס מכובד וכמו כן לקבל שירותי בריאות וייעוץ אדיבים ,הוגנים ומכובדים ,אם הדבר אפשרי;
להיות חופשי מכל האשמה הרומזת שהאדם המדווח אחראי לפשעים ולתקריות האלימות בזמן התרחשותם ,או שהיה צריך
לפעול בדרך אחרת על מנת למנוע את הפשעים או את האירועים האלימים הנזכרים לעיל;
לתאר את התקרית לכמה שפחות נציגים מוסדיים במידת האפשר ולא להידרש לחזרות לא נחוצות על תיאור המקרה.
להיות מוגן מנקמה של המוסד ,של מי מהסטודנטים ,של הנאשם ו/או המשיב ,ו/או חבריהם ,משפחתם ,ומכריהם בתחום אחריות
המוסד;
להיות רשאי לגשת לפחות לערכאת ערעור אחת לפני ההחלטה הסופית;
להיות מלווה על ידי יועץ שנבחר על ידי הסטודנט .היועץ יכול לעזור ולתמוך בסטודנט המדווח ,המואשם או המשיב ולייעץ לו
בהליך המשפטי או ההליך השיפוטי מטעם המוסד ,כולל במהלך כל הפגישות והשימועים הקשורים להליך הרלוונטי;

לנצל את זכותו האזרחית והדתית ללא התערבות החוקרים ,בנוגע להליך המשפטי או האתי של המוסד.
הזכויות ניתנות ללא הבדל גזע ,צבע ,לאום מקורי ,דת ,אמונה ,גיל ,נכות ,מגדר ,זהות או הבעה מגדרית ,נטייה מינית ,מצב
משפחתי ,הריון ,תכונות גנטיות ,מעמד צבאי ,קורבן אלימות במשפחה ,הרשעה פלילית וללא קשר למקום הפשע או האירוע
האלים בין אם האירוע התרחש בתוך תחומי הקמפוס ,מחוצה להם ,או בזמן לימודים בחו"ל.
יש לך הזכות לדווח למשטרת האוניברסיטה או לאבטחת הקמפוס ,משטרה מקומית ,ו/או משטרה ארצית או לבחור שלא לדווח
כלל ,לדווח על האירוע למוסד הלימודים שלך ,להיות מוגן על ידי המוסד ממעשי נקם הנוגעים לדיווח שלך על התקרית ,ולקבל
עזרה ומשאבים ממוסד הלימודים שלך.

