בר אילן סירבה לקיים אירוע גאווה פתוח; הדובר:
ואם פדופילים היו רוצים לקיים הפנינג?
ההנהלה הציעה לקיים במקום האירוע פאנל אקדמי ,אשר ייערך באולם סגור ,בהשתתפות
דוברים שיאושרו על ידה .לדברי התא הגאה ,הדיקן הציע לשתף פסיכולוגים ורבנים "שיוכלו
לעזור למשתתפים"
ירדן סקופ 11:06 10.06.2015

התא הגאה באוניברסיטת בר אילן מוחה על כך שהנהלת האוניברסיטה מסרבת לאשר לו לקיים אירוע
גאווה פומבי במוסד .אתמול )שלישי( קיימו ראש התא הגאה בבר אילן ,עומר מחלוף ,ודיקן
הסטודנטים ,פרופ' אורי ניר ,פגישת הכנה בנושא הפנינג הגאווה לציון חודש הגאווה והסובלנות
באוניברסיטת בר אילן .את הפגישה זימן פרופ' ניר ,לאחר שהתא שפועל בחסות התאחדות
הסטודנטים והאגודה למען הלהט"ב הגיש בקשה מסודרת לערוך הפנינג ב 22ביוני ברחבה המרכזית
בקמפוס ,שם נערכים כל האירועים של כל תאי הסטודנטים השונים.
בפגישה הבהיר פרופ' ניר כי אוניברסיטת בר אילן ,בהחלטה שעברה דרך נשיא האוניברסיטה
וההנהלה ,לא תאפשר קיום של אף אירוע גאווה פומבי ,לא תאפשר לאף ארגון או עמותה להגיע
לאירוע ,ולא תאשר לחלק שם עלוני מידע .האוניברסיטה הציעה לקיים פאנל אקדמי ,אשר ייערך
באולם סגור ,בו ישתתפו דוברים שונים לא כנציגי ארגונים ,והם יאושרו קודם על ידי האוניברסיטה .גם
במסגרת הפאנל ,האוניברסיטה אינה מוכנה לאשר חלוקת עלוני מידע .לדברי מחלוף ,הדיקן סיכם את
דבריו בדעתו האישית כי הוא "ממליץ לתא לקיים אירוע מכובד ,בו ישתתפו דוברים שונים ,כמו
פסיכולוגים ורבנים ,אשר יוכלו להציע עזרה למשתתפים”.
בתא הגאה אמרו כי מתווה האירוע ,כפי שהוגש בבקשה הפורמאלית ,והוסבר בשנית לכלל הנוכחים
בפגישה ,הינו מתווה אשר מודע לרגישות הנובעת מאופי האוניברסיטה וחלקים מהציבור שלומד בו.
לפי המתווה ,חברי התא מבקשים לשים דגש על "קירוב לבבות" ,נראות ,הנגשת המידע על הקהילה
הגאה לציבור הסטודנטים הדתיים ,אשר עבור חלקם האוניברסיטה היא אחת התחנות היחידות
במסלול חייהם בה יוכלו להיחשף בצורה בלתי אמצעית לקהילת הלהט"ב ,וניסיון "לגשר" על הרגשות
השלילים אשר קיימים לפעמים בין הקהילה הלהט"בית לציבור הדתי.
ראש התא הגאה בבר אילן ,עומר מחלוף ,אמר כי "יש חשיבות עצומה באירוע ציבורי בפרהסיה ,שכן
קיים בקמפוס ציבור גדול מאוד של סטודנטים השייכים לקהילה הגאה ,אך נמצאים בשלבים שונים של
תהליך ההשלמה עם הזהות המינית שלהם והיציאה מהארון ,ולכן לא מגיעים למפגשים השוטפים של
התא ,וגם לא יגיעו לאירוע מבודל אשר ייערך באולם סגור .עצם העובדה שקיים תא גאה בבר אילן
היא אכן חשובה ,אך אין בה מעשה נדבה של האוניברסיטה ,שעה שתאים אחרים – פוליטיים ולא
פוליטיים פועלים ומקיימים אירועים ציבוריים ללא הפרעה או התערבות מצד האוניברסיטה״.
יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות ,גלעד ארדיטי ,אמר כי "ההתאחדות הקימה את התאים
הגאים יחד עם אגודת הלהט"ב כדי לאפשר לאותה קבוצה מוחלשת לחזק את אותם הסטודנטים
הבודדים שזקוקים לתמיכה ולסיוע ולאפשר להם לפעול למימוש זכויותיהם .לאור העובדה שהתא
הגאה בבר אילן מכיל את מורכבות החומר האנושי במוסד ופועל בדרכים מתחשבות ולא
פרובוקטיביות ,אנחנו לא רואים סיבה לא לאפשר להם לציין את חודש הגאווה וכמובן תומכים
בפעילותם .כמו כן אנו מצפים מאוניברסיטה מכובדת כמו בר אילן למצוא את הדרך ההוגנת לאפשר

לתאים לפעול ולקדם מטרות חשובות אלו".
מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי ״תא הסטודנטים הגאים פנה בשיתוף האגודה וביקש לקיים
בקמפוס הפנינג לרגל שבוע הגאווה בהשתתפות עמותות מחוץ לאוניברסיטה .בהתחשב בצביונה
הדתי של האוניברסיטה ולנוכח העובדה שהאירוע שביקשו הסטודנטים לקיים איננו קשור לפעילות
האקדמית או הסטודנטיאלית ,הודיעה ההנהלה לסטודנטים כי תאשר קיום אירוע בעל אופי אקדמי
באחד האולמות בקמפוס  יום עיון או פאנל  שיעסוק בנושאים הרלוונטיים לקהילה הגאה.
האוניברסיטה הציעה לסטודנטים את עזרתה בארגון האירוע ובגיוס משתתפים ודוברים .בניגוד מוחלט
למה שתיארו המארגנים ,האוניברסיטה לא הציעה ׳רבנים ופסיכולוגים שיעזרו למשתתפים׳ ,אלא
הציעה לסייע בארגון האירוע .צר לנו מאד על הדרך השקרית שבה הציגו המארגנים את הצעת
ההנהלה לסייע להם״.
״לאוניברסיטה יש צביון דתי ,ועניין היחסים החדמיניים הוא איסור הלכתי בין גברים ,איסור הלכתי
מפורש" ,הצדיק דובר אוניברסיטת בר אילן ,חיים זיסוביץ ,את עמדת האוניברסיטה בשיחה עמו" .לכן
אתה לא יכול להתיר באוניברסיטה דתית קריאה למעשה בהפרה של איסור הלכתי .לקיים הפגנה...
זה לומר אנחנו בעד ...להבדיל ,ואל תביני אותי לא נכון ,אבל גוף שיאמר 'אנחנו רוצים ומאמינים
בפדופיליה ,בהיתר לקיים יחסים עם קטינים ,ואנחנו רוצים לקיים הפנינג' ...כל קריאה להפרת חוק היא
בעייתית ואלה חוקי התורה .תארי לך שאוניברסיטה דתית היתה מתבקשת לקיים אירוע של גוף
שקורא להפרת חוק מסוים״.

