
: ר ירוחם לויט "התייחסותו של ד  

 כמה אי הבנות קטנות יש בויינט כמה שקרוב למדוייק שעתון מסוגל אבל ה שכתובמ

 ?מיני-לפוריות לזוג חד הציגה דעה של קבוצת תלמידים שדנו בשאלה האם לתת סיוע תלמידה

שגדלים בבית כזה והיא  אמרה בין היתר שהיא מודאגת על ההשפעה על הילדים התלמידה 

 .מודאגת שהזוג אולי ישפיע על נטייתם המינית של הילדים

 .אחד התפרץ ותקף אותה בטון מאוד לא נעים תלמיד

כתוב )נגד הומוסקסואלים  צורך להגן על התלמידה ואמרתי קודם כל שאין לי שום דבר הרגשתי

והוספתי עוד ( מפורש לא נכוןזה ב אבל בכל מיני מקומות בעתונות שתקפתי את ההומוסקסואלים

שהפרופגאנדה שלהם יכולה להשפיע עליו למנוע מעצמו את  שאני מודאג על הבן אדם הגבולי

 .השמחה של ילדים ונכדים

 " מה שאני ואי אפשר לשנות אותי זה" וצעק  אותו התלמיד התפרץ שוב 

 אישה ואישה אבל אני מרסן את עצמי דוגמה אמרתי שאני נמשך אחרי כל הגבתי שאדם יכול לרסן את עצמו ולתת

 שאדם יכול לשנות את עצמו הוספתי

נמשך אחרי כל אישה ואישה  שלא התכוונתי את האמירה שאני דעת לא מגמתי יבין כל בר 

 .נקודה פשוטה שמשמעה אלא רק אמרתי אמירה מוגזמת להדגיש

 ה למדעי הבריאותבפקולט ורבקה עושים מזה עניין אבל מתעלמים מכך שאני מלמד ריאד 

תלמידים להתמודד עם כל  הייתי אומר כזה דבר בפקולטה שלך אבל אצלנו מחנכים אני לא

במיוחד ברפואה ובסיעוד אבל גם  .ופתוחים ההיבטים של הטבע האנושי והדיונים מאוד חופשיים

 .בחוגים אחרים באותה הפקולטה

 .שלהם מודרפואה אפילו רואים סרטים מיניים כחלק מאופי הלי תלמידי

 .לו שאדם יכול לשנות את עצמו אותו התלמיד קם והלך  כשאמרתי 

 4691-אוניברסיטאית ב ראשונה שדבר כזה קרה לי מאז שהתחלתי הוראה זו פעם

 ובוודאי כאלה בהקשר אקדמי הוא אמר שאסור להגיד דברים ,התלמיד מה הבעיה שאלתי את
 .במדינת ישראל ואז הוא יצא מהחדר לא

 .ר ריאד אגבריה"לרוקחות ד ס"ר בה"קבוצה של תלמידים הגישו תלונה ליו לאחר מכן 

של ועדת ההוראה של אותו ( נציג הצטרף ואחר כך עוד)עם נציג  הזמין אותי לשיחה  ר ריאד"ד

 .ס"בה

לריאד מה שהקפיץ אותו היה  לא נדמה לי שהנושא של ההומוסקסואלים כל כך הפריע בישיבה 

ובין היתר  במחלוקת ציבורית ששנויים בקורסי ביואתיקה דן בכל מיני נושאיםשאמרתי שאני 

 .מסוגל לסבול כאב הזכרתי את הנושא של הפלות והדיון הרגיש באם עובר

 .ושאל אם אני נגד הפלות ריאד קפץ



אני מניח  .של רבקה לציין שהוא ביולוג שעבד שנים במרפאה הגנטית תחת ניהולה יש)

השבתי לריאד שאני לא מתנגד  (.גנטיות יצהעל לא מעט הפלות מסיבותשהמרפאה הזאת ממל

הוא השיב שאסור לי  .הייתי יושב בוועדת הפלות באופן גורף ויש הפלות שהייתי מאשר אם

השבתי שהנושא שאני מלמד הביואתיקה הוא נושא של דיונים  אני .להביע את דעתי בכיתה

 .להתבטא ודעות וסירבתי להפסיק

 .ר את הישיבהסג אז הוא 

 הקורס שלי אחרת של אותה הועדה בה לא נוכחתי הוחלט להפסיק את בישיבה 

 

 

 : תגבותה למכתבו , ר לויט ביקש לקבוע שיחה דחופה עם הנשיאה"ד

 ,שלום ירוחם

  

כעת . מישהוא אלא את פרוטוקול הפגישה שלך עם מועצת המחלקה אני לא קיבלתי שום גירסה פרטית של

 .עם שאול פגישתך מונח בפני סיכום

שאין כל מקום להמשך , עם כל הכבוד להיכרותנו רבת השנים ,ירוחם, אני מודיעה לך, בהתבסס על אלה

 דעותיך האישיות לא. למוסד כל מחויבות כלפיך אתה גימלאי ואין. באוניברסיטה מעורבות שלך בהוראה

לכושרשיפוט  מורה נדרש גם. לענין את הסטודנטים שלך בוודאי לא בנושאים כה עדינים וטעונים צריכות

 .מ ליצור דיון'אחרת ע זו או בסיסי באשר לטיב הדוגמאות שהוא מביא גם אם הכוונה להקצין נקודה

שהסטודנטים היו מספיק אסרטיביים ושהוועדה החליטה את  חהאני שמ. בשני אלה נכשלת כישלון חרוץ

 .דברים יותר ברורים מאלה אני לא יכולה לאמר לך. שניפגש סיבה אין כל. ההחלטה הנכונה

  

 ,כל טוב

 רבקה

 

. ר לויט היא שהפרוטוקל איננו מדויק ולא משקף את אשר התרחש בועדה"טענתו של ד, לגבי הפרוטוקל המצורף

 .מתקל בסירובאך  –ר עריכה לפני שעב, לטענתו ביקש לקבל מהמזכירה את הפרוטוקול המקורי

 

 

 

 



ה בהשוואה למקרה של האוניברסיטה פירסמה תגובה אשר מתייחסת למקר, בעקבות הסערה הציבורית

 :ניב גורדון 

 

In recent days, the internet and press have been awash with reports that Ben-Gurion 
University of the Negev has "fired" Dr. Yerucham Leavitt. The reports have 
erroneously linked what happened with Dr. Leavitt to the University's response to 
Dr. Neve Gordon last year when he expressed his support of an international boycott 
of Israel. 
 
It is important to clarify the facts and understand why the two cases are very 
different. 
 
Dr. Leavitt is a retired faculty member (emeritus) who was employed as an external 
lecturer to teach one course in Medical Ethics at the School of Pharmacology in the 
Faculty of Health Sciences. He voiced his very strong sexist opinions in the 
framework of the mandatory course on ethics in a discussion related to childrearing 
by same sex couples. In the ensuing discussion he expressed a theory of how he 
himself is attracted to all of the women in the room in a manner that the students 
found extremely insulting and which made many of them uncomfortable enough to 
complain to the Faculty administration. The students also complained about other 
administrative irregularities relating to the organization of the course.  
 
During the follow-up investigation, Dr. Leavitt confirmed and reinforced the 
students' complaints. Not only would he not apologize for his insulting remarks, he 
reiterated them. Despite the fact that the students refused to return to class for the 
five remaining sessions, Dr. Leavitt was paid in full for the semester. 
 
Because he was employed as an outside lecturer specifically to teach one course, 
there is no obligation on the part of the University to continue his employment, 
particularly when the State of Israel has extremely clear laws about sexual 
harassment in the workplace and classroom. This is all the more so when he was 
employed specifically as a teacher but had lost the trust and respect of the students. 
This decision, which is backed by University management, was made on the basis of 
academic considerations only. As a retired faculty member, Dr. Leavitt cannot be 
"fired," nor can he lose his pension; he was notified that he will not be rehired to 
teach the class next year, which commonly happens with part-time faculty. 
 
This is not the case with Dr. Neve Gordon, a tenured faculty member from the 
Department of Politics and Government in the Faculty of Humanities and Social 
Sciences. In August of last year, Dr. Gordon published a piece in the Los Angeles 
Times that called for a boycott of Israel. This resulted in an immediate condemnation 
by the University's administration, including the publication of an op-ed in the same 
newspaper less than a week later where University President Prof. Rivka Carmi 
expressing her criticism of Gordon's position and her belief that if he truly believes in 
what he claims, he should be working elsewhere.  



 
His position as a faculty member at an institution of higher education in the State of 
Israel is protected by the basic laws of freedom of speech and academic freedom. 
Due to the structure of Israeli academia, promotion and administrative positions 
within the University are decided by academic committees that function outside of 
the realm of the senior administration. As such, the University has no legal means to 
limit a faculty member's remarks to the media in political matters. 
 
Ben-Gurion University of the Negev supports freedom of expression, opinion and 
thought, but it cannot tolerate sexist remarks made in the classroom. This has 
nothing to do with academic freedom, but with accountability to the student body 
and a commitment to excellence in teaching.  
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