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הרב ד"ר בני לאו  :חתן פרס ליבהבר של
מכון שכטר ירושלים לעידוד סובלנות

בני טייטלבאום  :עכשיו עדי לענייני,
עדי מאירי  :כן.
בני טייטלבאום  :רוח ,פרס ליבהבר,
עדי מאירי  :כן.
בני טייטלבאום  :פרס נאה ,ארבעים אלף דולר ,אתי אנקרי והרב
בני לאו לעידוד סובלנות דתית ופתיחות תרבותית במדינת ישראל,
מכון שכטר ירושלים ,הוא נותן הפרס .שלום לחתן הפרס אחד
משניים ,הרב בני לאו.
הרב ד"ר בני לאו  :שלום ובוקר טוב.
בני טייטלבאום  :אני רוצה שתשמע איתנו ביחד דברים שאמר
שלשום נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין ואז נשוחח.
נשיא המדינה ראובן ריבלין  :כיתות א' היום מורכבות מכשלושים
ושמונה אחוזים חילונים ממלכתיים ,כחמישה עשר אחוז דתיים
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לאומיים ,ממלכתיים דתיים ,כרבע ערבים וקרוב לרבע חרדים.
אומנם מספרים והגדרות הם עניין דינמי ,זהויות כמו גם שיעורי
ילודה אינם קופאים בזמן .אבל דבר אחד ברור התהליכים
הדמוגרפיים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית יצרו
למעשה סדר ישראלי חדש .סדר שבו אין עוד רוב ברור ואין
מיעוטים ברורים .סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה
מגזרים ואם נרצה ארבעה שבטים מרכזיים שהם שונים במהותם
אלה מאלה ,שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם .שבו בין אם נרצה
ואם לאו ,מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל
משתנה כך לנגד עינינו.
בני טייטלבאום  :הרב ,ד"ר בני לאו ,אני חוזר אליך .הדברים
נוקבים ,החברה משתנה מול פנינו ,אנחנו חברה של שבטים .אתה
מקבל פרס לסובלנות ופתיחות תרבותית .תן לנו את נוסחת הקסם,
מה עושים עם חברת השבטים שלנו.
הרב ד"ר בני לאו  :אני אין לי נוסחת קסם ,חוץ מתקווה ,אני
באמת חושב שהנשיא שם את האצבע על תופעה ,תופעה דמוגרפית
אבל צריך להמשיך עוד שלב אחד הלאה ,כי במשפט האחרון שלו
טמון הכל .הוא דיבר על בעלות ,אני חושב שאם חושבים על
המפתח איך מייצרים תנועה של כל הארבעה חלקים האלה ,
ארבעה שבטים האלה אם תרצה ליצירה חברתית אחת ,קודם כל
משחררים מבעלות .זה בעיני המפתח אם אתה רוצה מפתח תמים
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ששמה טמון הכל .במפתח הזה שאומר אתה לא הבעלים .כשאני
הייתי ילד וקראתי חסמבה אז אני כדתי לא הייתי שם ,אם אתה
מנסה לחשוב על גיבורי חסמבה ,אז היה ,ממש באופן מאוד ברור
ליגאל מוסינזון מיהו הבעלים על התנועה הציונית ,היה מאוד
ברור .ואנחנו מדברים על הציונות של יפי הברולית והטוהר ,ואנחנו
המדינה ,וכל השאר הם  ...על המדינה ,נקרא להם הם האחרים.
כשאתה הולך היום אל איזה כוחניות שבאה ממקומות או חרדיים
או דתיים לאומיים או אחרים ,באים ואומרים אנחנו נראה לכם
מי בעל הבית .יש שפה כוחנית ,שפה של או אני או אתה .שפה
של ,מאוד מאוד אלימה .והשפה הזאת לא תוביל אותנו לשום
מקום .השפה הזאת של ההורדות ידיים היא האויב הגדול של
השבטים.
עדי מאירי  :רק בתוכינו,
הרב ד"ר בני לאו  :השבטים האלה,
עדי מאירי  :רק בתוכינו או שזה,
הרב ד"ר בני לאו  :מה זה תוכינו?
עדי מאירי  :משהו ש ,זאת אומרת פה אנחנו מדברים על
סובלנות דתית בעקבות רצח ראש הממשלה רבין .אבל השאלה אם
אותה העדר סובלנות קיים גם בין יהודים לנוצרים ,בין יהודים
הרב ד"ר בני לאו  :ברור.
עדי מאירי  :למוסלמים? כן.
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הרב ד"ר בני לאו  :אנחנו חברה ישראלית ,את יודעת ,כשלפני
כחצי שנה באתי לנשיא עם מיזם שמנסה לייצר תנועה של קריאה
משותפת בתנך ,929 -מיזם שכל הדנ"א שלו אומר אין שבטים,
כולם שותפים אל  ...ואמרתי לו אני מזמין אותך להצטרף למסע.
השאלה הראשונה שנשיא המדינה שאל אותי הוא אומר אני נשיא
מדינת ישראל ,לא נשיא של המדינה ,של היהודים .אני רוצה
לדעת איך המיזם הזה משתף גם נוצרים מוסלמים צ'רקסים
ודרוזים כולם .ואנחנו באמת עמלים על זה שאנחנו מייצרים תנועה
ישראלית .תנועה ישראלית אומרת שיש בתוכנו גם הרבה שאינם
יהודים והם חלק מהחברה.
בני טייטלבאום  :השיח הישראלי בסוף הוא גם בעיקר בתקשורת
ובפוליטיקה.

ושם מחדדים את השפיצים ,כי הנתונים לא מעניינים

את התקשורת ,ובפוליטיקה אתה חייב להדגיש במה אתה שונה
מהאחר .וכך אנחנו מקבלים שיח מאוד מאוד בוטה ותקיף .מה
עושים?
הרב ד"ר בני לאו  :תראה מתחת לרדר גם של התקשורת וגם של
הפוליטיקה צומחת לפלא חברה שהיא יותר בריאה ממה שנהוג
לראות אותה .קורים דברים מאוד מאוד מעניינים בתוך החברה,
גם בחברה החברית ,גם בחברה הערבית ,גם בחברה הדתית
הלאומית ,גם בחברה הישראלית החילונית ,קורים תהליכים
מרתקים של זליגה ושל זרימה אחד לכיוון של השני .בכל
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הכיוונים .זה נכון שיש כאלה שמחדדים את השפיצים כי טוב
להם להבעיר בערות ,זה עוזר לתורמים שלהם ,וזה עוזר
לפוליטיקה שלהם וזה עוזר לכל מיני דברים .אבל האמת היא
אחרת ,אני חושב שכל מה שהפרס הזה ואני אולי כמי שמקבל
את הקריאה לנסות לעשות משהו מנסים לייצר תנועה שהיא תת
קרקעית ,תנועה שמאמינה בשיתוף כוחות ,מאמינה בזה ששבטים
יכולים להעשיר אחד את השני ולא לכסח אחד לשני את הצורה.
עדי מאירי  :ויש סיכוי שמשהו כאן ישתנה ,אתה חושב?
הרב ד"ר בני לאו  :אני מאמין מאוד ,אני מאמין מאוד לא ,את
יודעת לא ברמה רק של  ...שמאמין באדם כי אנחנו חברה שהיא
בריאה בסוף ,באמת באמת לא ,את יודעת לא רק בשעות משבר
שאנחנו מתאחדים סביב איזה רגעי גובה של כאב משותף או
סביב איזה בכי משותף ,אנחנו מסוגלים באמת לראות חברה שיש
בה פרגון ויש בה הקשבה .זה קורה .אני רוצה להגיד לכם זה
קורה .זה קורה בכל מיני מקומות .זה קורה במכינות קדם
צבאיות ,זה קורה במדרשות ,זה קורה במתנסים ,זה קורה
במועצות אזוריות ,זה קורה בפריפריות .זה קורה .זה לא מגיע
בדרך כלל אל העמודים הראשיים כי זה לא מספיק מקוטלג,
אנחנו ,זה לא צבעוני כל כך .זה הרבה יותר מגוון .קשה מאוד
להעביר את זה מסך ,אבל זה קיים.
עדי מאירי  :הרב ,ד"ר בני לאו ,תודה רבה וברכות על הפרס.
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הרב ד"ר בני לאו  :תודה רבה.
בני טייטלבאום  :גם ברכות לאתי אנקרי שמקבלת את הפרס
איתו וזה בסך הכל פרס נאה.
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