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חופשי זה לגמרי לבד
יותם טולוב היה ילד דובר עברית במדינה זרה, נער שמאלני בחברה ימנית, רווק מתבגר 
בעולם של נשואים צעירים. בספרו "חמש נפשות" הוא מפענח את חוויית הבדידות דרך 

שורה של אאוטסיידרים נצחיים שמחפשים את עצמם בימים שאחרי רצח רבין, כשהציבור 
הדתי־לאומי כולו ביקש השתייכות. וטולוב עצמו – הוא הפך בינתיים להרבה פחות בודד 

בחייו, ויצא להילחם למען האנשים שהחברה מנסה לגזור עליהם בידוד
שירה קדרי־עובדיה | צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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לכתיבה גילה בהמשך, כשלמד תסריטאות בבית הספר 
לקולנוע סם שפיגל. "הייתי תסריטאי גרוע, אבל 

בעקבות סדנת כתיבה של אשכול נבו הבנתי שאני רוצה 
לכתוב", הוא אומר. 

ספרו הראשון, “זה שמחכה“, עוסק בחוויית הזרות, 
כמו זו שליוותה את ילדותו. במרכז העלילה עומד ילד 

בן עשר שנוסע עם הוריו לשהות בת שנה בארצות 
הברית. הספר, שזכה לשבחים רבים, כותב על זרות 
במובן העמוק ביותר של המילה: זיזי, הגיבור, נעקר 

מארצו וממולדתו, והוא מבקש למצוא משמעות בעולם 
הזר והמוזר שנקלע אליו. הוא מנסה לרגל לטובת 

ישראל, בין השאר, בתקווה שהמעשה הפטריוטי יסייע 
לו להיאחז בישראליות שאבדה לו. 

הבחירה לכתוב על געגועים למקום אחר ועל דילוג 
בין שפות וזהויות אינה מקרית. “בכל מקום שהייתי 

בו, תמיד הייתה לי שפה שבה יכולתי לדבר עם אחותי 
בלי שאף אחד אחר יבין“, אומר טולוב. “בכל עיר שבה 

גרתי, תמיד הייתה לי נקודת השוואה והתייחסות למקום 
אחר שהייתי בו. יש בזה הרבה צדדים של אושר, וזו לא 

חוויה שהייתי מוותר עליה. אבל כשאני רואה אנשים 
שחיו עשרות שנים במקום אחד, בבית אחד, ויש להם 
שפה אחת, אני מבין שליציבות אין תחליף. בין שתי 

האפשרויות, לילדים שלי אני בוחר באפשרות היציבה. 
“כבר שאלו אותי אם אני מתכוון לדבר עם הילד 

שלי בצרפתית. אני יודע שאדבר איתו רק בעברית. אני 
רוצה שתהיה אצלו הלימה בין הפנים ובין החוץ. אחרי 

הכול הוא הילד שלי, כנראה יהיו לו די גנים של 
אאוטסיידריות גם אם ידברו איתו רק שפה 

אחת. אני לא דואג לו בקטע הזה“, הוא 
אומר בחיוך. 

את חוויית הריחוק מהבית מחליפה 
בספר החדש חוויית הבדידות. ארבע מחמש 
הנפשות נולדו בישראל, וגם ליזה, שעלתה 

מברית המועצות, מתגוררת בארץ לא מעט שנים - 
אך כולן מרגישות כאן בודדות מאוד. “ישראל אולי 
מספקת לדמויות האלה בית, אבל הישראליות של 

ימינו לא באמת מספקת ערבות וקהילה. או שאתה גר 
ביישוב נפרד, ויש שער צהוב בכניסה וקוד שפותח את 
השער רק למי ששייך, או שאתה גר בעיר - ואז אתה 

אנונימי ובודד. את תחושת הקהילה יכולים לספק בתי 
הכנסת, מקומות שמעניקים תחושת שייכות וידיעה שאם 
אתה נופל, יש מי שמחזיק אותך. על זה בדיוק הספר: על 

ת הפרק הראשון בספרו החדש כתב א
יותם טולוב בגסטהאוס קטן בעיר 

וראנאסי שעל גדות הגנגס. עד הודו 
הוא היה צריך להרחיק כדי לכתוב על 
מקום קרוב שבו מתרחשת סיטואציה 

ישראלית עד מאוד: בערב גשום 
ברעננה, אישה שלפני רגע איבדה את הדבר היקר לה 

מכול נכנסת לשווארמייה ומבקשת פחית קולה. 
אל האישה הזו, יקירה, יצטרפו בהמשך עוד ארבע 

דמויות, שירכיבו יחד את הספר “חמש נפשות“. כל אחת 
מהן איבדה משהו משמעותי בחייה, ומבקשת להשיב 

אותו אליה: ליזה, חיילת משוחררת שעלתה לבדה 
מרוסיה, איבדה את הבית ומחפשת לעצמה זהות חדשה. 

סטלמך, נהג מונית שנון וחד כתער, התגרש ומנסה 
לנווט את דרכו בעולם. דרור, תלמיד בישיבה תיכונית, 

הולך ומאבד את ראייתו. הנפש החמישית היא זו של 
יוחאי, רב צעיר ורווק, שמחפש את האישה שתגאל 

אותו מבדידותו. דרכיהם של החמישה מצטלבות סביב 
בית כנסת קטן ומאולתר, בהנהגתם של סטלמך ויוחאי, 

המלמד בישיבה שבה לומד דרור. ליזה מגיעה לבית 
הכנסת משום שהיא זקוקה לרב שיסייע לה בתהליך 

הגיור. יקירה, שהתינוקת שלה נפטרה בשעת הלידה, 
מגיעה לשם כדי לבקש אישור על היותה חברה בקהילה, 

מה שיאפשר לה לתרום את חלב האם שלה למשפחה 
שומרת מצוות. 

כל הדמויות הללו הסתובבו בראשו של טולוב )35( 
הרבה לפני הנסיעה למזרח, אבל רק שם, בהודו הרחוקה, 

הצליח להפגיש ביניהן לראשונה ולהתחיל לרקום את 
עלילת “חמש נפשות“, ספרו השני. מלכתחילה הוא 
בכלל התכוון לכתוב ספר על רווקות. הגיבורים היו 

אמורים להיות רווקי נחלאות, השכונה הירושלמית שבה 
התגורר לפני כחמש שנים, כשניצניו של הרומאן החדש 
החלו להבשיל. הוא עצמו חש אז שחיי הרווקות סוגרים 
עליו. “הראיתי את הטיוטה לחברה שהיא גם סופרת“, 

אומר טולוב. “התגובה שלה הייתה: ‘עזוב, אתה לא צריך 
לכתוב עד כדי כך על עצמך. תכתוב על אנשים אחרים, 
בסוף גם אתה תיכנס פנימה‘. ובאמת, למרות שהעברתי 
את העלילה לאזור אחר בארץ והכנסתי דמויות שאין לי 
שום קשר אליהן, מבחינתי זה ספר על תקופת הרווקות 
שלי. הוא נכתב ברובו מתוך בדידות ועל בדידות, ולכל 

אורך הכתיבה קיוויתי שכשאסיים לכתוב אותו, אהיה 
במקום אחר בחיים“. 

התקווה אכן התממשה: הספר הזה של טולוב מוקדש 
לרעייתו יעל, והראיון מתקיים יום למחרת ברית המילה 
של בנם הבכור. “בברית כולם אמרו לי: איזה יופי, נולדו 
לך שני ילדים, בן וספר“, הוא אומר. “גם בספר הראשון 

היו מי שאמרו לי שלהוציא ספר זה כמו לידה. אז עכשיו, 
כשיש לי כבר ילד משלי, אני יכול לומר שאין שום קשר 
בין השניים. לא רק כי לספר לא צריך להחליף חיתולים 

באמצע הלילה, אלא גם כי אלה שני דברים ממש 
הפוכים זה מזה: כשמצפים לילד, אין הרבה מה לעשות 
בתקופת ההיריון. אתה עומד מהצד ומחכה, ורגע אחרי 

שהתינוק נולד הכול מתחיל. כשמוציאים ספר, לעומת 
זאת, זה כמו מוות. הסופר עשה כל מה שהוא יכול למען 

היצירה שלו, ומרגע שהספר יורד לדפוס - יהי זכרו 
ברוך. הוא צריך למות אצלך כדי להתחיל לחיות אצל 
הקוראים. אני מסתכל עכשיו על הספר, ואני מרגיש 

שהוא רחוק ממני הרבה יותר מאשר בתקופת הכתיבה, 
כשהוא היה על הלפטופ שלי והכול התנהל רק ביני 
לבינו. עכשיו יש לו קשר עם הרבה נפשות חדשות“.

גאולות קטנות
טולוב אמנם מצא את שאהבה נפשו, אבל הנפשות 

בספרו לא לגמרי מצליחות למצוא את מבוקשן. בלי 
לחשוף יותר מדי מעלילת הרומאן, נאמר רק שאף 

אחת מהדמויות לא זוכה לנחמה המיוחלת, ושהבקשות 
הפשוטות־לכאורה מתגלות כעמוקות וכמורכבות הרבה 

יותר ממה שנראה לעין במבט ראשון. "הגיבורים שלי לא 
נחלצו מזה כמו שאני נחלצתי", מודה טולוב. "נתתי להם 
גאולות, אבל גאולות קטנות הרבה יותר ממה שקיוו. כן, 

אפשר לומר שלעצמי פרגנתי יותר", הוא מחייך. 
איך קרה שהעברת את עלילת הספר דווקא לרעננה? 

“קודם כול, כי יותר מעניין לכתוב על רווקות 
ברעננה. הבדידות שם גדולה יותר מאשר בירושלים 

או בתל־אביב, וזה מה שניסיתי לתאר דרך הדמות של 
יוחאי. הסיבה השנייה היא שגדלתי ברעננה מכיתה 
ז‘ והמשפחה שלי גרה שם, כך שאני מכיר טוב את 

העיר. מצד שני, תמיד הרגשתי זר בעיר הזאת, ולכן 
כשהחלטתי לכתוב ספר על חמישה אנשים שמרגישים 
מוזרים, אנשים שלא בדיוק נוסעים על הכביש הראשי, 

היה לי נכון לחזור לשם.
“בחרתי לחזור כמעט עשרים שנה אחורה, לתקופה 

שבה רעננה התחילה להפוך למה שהיא היום - מעצמה 
של אנשים ‘איכותיים‘, כפי שמגדירה אותם אחת 

הדמויות בספר. רעננה היא מקום שבע, לטוב ולרע. יש 
בה קהילות חזקות ושירותים עירוניים שערים אחרות 

יכולות רק לחלום עליהם. אבל זה מקום שפחות מתאים 
להיות בו בשוליים“. 

אז אם הדמויות בספר היו מתגוררות בירושלים, הן 
היו מוצאות את עצמן יותר בקלות? 

“כן, בלי ספק. כמו שבלונדון הבדידות יותר נוחה, כך 
גם בירושלים. היא פתוחה לאנשים פחות קונבנציונליים. 

גם אני, עד שעברתי לירושלים חשבתי שאני המוזר“. 
שריד לרעיון המקורי של עיסוק ברווקות מאוחרת 

נותר בדמותו של יוחאי. “הוא הרבה אנשים שאני מכיר“, 
אומר טולוב. “מישהו שאל אותי אם זה ספר מגזרי, ובעיניי 
התשובה היא ממש לא, אבל יש רבדים מסוימים בחיים של 

יוחאי שרק מי שמגיע מתוך המגזר יוכל להבין: צריך להכיר 
את האטמוספירה הזו, של בחור ישיבה שיוצא לעולם, לא 
מתחתן, ומנסה לחיות בתוך המרחב הארעי של הרווקות“.

אחד הפרקים בספר מספר על שבת אחת שבה נשאר 
יוחאי לבדו בישיבה התיכונית, מקום עבודתו. “היו לי 

עשרות שבתות כאלה. שבתות שבהן אין לך כוח לפגוש 
אנשים, מיצית כבר את הארוחות המשותפות, ואתה 

בהתכנסות טוטאלית ובבדידות עלובה“, מספר טולוב. 
את הקושי של יוחאי ליצור קשרים אנושיים, לאו דווקא 
עם בנות המין השני, תולה המחבר בחינוך הקפדני לשמירת 

נגיעה. “אני אדם דתי, אני מרגיש שבאמת 
בחרתי באורח החיים הזה, ואני מאמין בו 

מאוד. אבל כשזה מגיע לשמירת נגיעה, אני 
מרגיש שיש כאן פספוס של המגזר, של 

ההלכה, פספוס שגם אני בהחלט חוויתי. 
יוחאי אומר בספר שתמיד מדברים איתנו 
על המדרון החלקלק של שמירת נגיעה: 
תחזיקו ידיים, ומי יודע איפה זה ייגמר. 

אבל לא מדברים על הצד השני של 
המדרון החלקלק: אתה לא נוגע באישה, 
ולאט־לאט אתה גם לא נוגע בחיים. מי 

שלא מתחתן בגיל צעיר מרגיש את 
זה מאוד. זה שורט אותו. יש אנשים 
שמחליטים להפסיק לשמור נגיעה, 
אבל יוחאי עדיין לא במקום הזה“. 

מקום אחר ועיר זרה
עד שמצא את מקומו בירושלים, 

עברו על טולוב ילדות ונעורים 
רצופים בנדודים. הוא נולד בצרפת 

לאב צרפתי ואם ברזילאית, וכשהיה בן שבועיים 
עלתה המשפחה לישראל והקימה את ביתה ברמת־השרון. 

כשהיה בן שבע עקרו הוריו לארצות הברית, שהו שם ארבע 
שנים וחזרו לישראל. 

בתום לימודיו בישיבה התיכונית פנה טולוב הצעיר 
למכינה הקדם־צבאית בעלי, ואחרי השירות הצבאי למד 

ספרות ומשפטים באוניברסיטה העברית. את התשוקה 

אנשים שמנסים להקים לעצמם קהילה, ליצור לעצמם 
עוגן בלב העיר“. 

הדמויות של טולוב מהלכות על קו דק, מנווטות 
את חייהן בין מוזרות לנורמליות. מי שמייצגת יותר 

מכול את האאוטסיידריות היא ליזה, שמשתוקקת לעבור 
את תהליך הגיור ולחצות בעזרתו עוד משוכה בדרך 
לישראליות המיוחלת. באחד החלקים האינטנסיביים 

ביותר בספר מתואר הדיון בבית הדין הרבני, שמסתיים 
במפח נפש מבחינת ליזה, אף שהיא מגיעה אליו מצוידת 
בכל הידע ההלכתי הנדרש. למקרא השורות האלה קשה 
לא להיזכר ביצירה אחרת שהגיחה לאוויר העולם השנה, 

ומציגה גם היא אישה שמבקשת לקבל את חירותה 
מבית הדין - הסרט “גט“, בבימוי שלומי ורונית אלקבץ. 
התיאור של טולוב אמנם ביקורתי פחות, אבל אי אפשר 
לא לתהות אם אין כאן כתב אישום, ולו חלקי, נגד בית 

הדין הרבני. 
“אם האג‘נדה שלי הייתה אנטי־ממסדית, הייתי 
מתאר את הדיון באופן קשה וחד־צדדי הרבה יותר“, 
הוא אומר. “השתדלתי להביא דיון אותנטי. ראיינתי 

הרבה מאוד גיורות וגם דיין אחד, וניסיתי לתאר מעמד 
שיש בו קצת מהכול: גם דיינים רגישים וגם דיינים 

קצת יותר מנוכרים. אבל עצם הסיטואציה הקשה הזו 
אופיינית לממסד באשר הוא, ומעוררת שאלה כללית 
יותר: האם אני מוכן ומסוגל לקבל מצטרפים חדשים 

לשורותיי, ועד כמה אני דורש מהם להשתנות בשביל 
זה. זו שאלה שנוגעת לא רק לבית הדין הרבני, אלא 

לכל ממסד ולכל חברה“. 

מותו של הלהט
השאלות כלפי הממסד והחברה הדתית לא 

מסתכמות בבית הדין. בית הכנסת שהקימו חמש 
הנפשות, שבו מצאו לעצמן קהילה היודעת לקבל 

אותן כפי שהן, הולך וצובר תאוצה. דווקא הצלחתו 
של המקום, שמתחיל למשוך אליו עוד ועוד משפחות 
צעירות, מרחיקה את הגרעין המייסד. האאוטסיידרים 

הנצחיים לא מוצאים את עצמם במקום שהקימו. 
התחושה הזו, מסביר טולוב, מלווה לא פעם אנשים 

שהיו שותפים לייסודו של מיזם חדש.
"יש לי הרבה חברים שנמצאים עכשיו בשלב של 
הגרעינים הקהילתיים והיישובים הקהילתיים", הוא 

אומר. "תמיד יש מתח כזה, בין הדבר הראשוני והפרטי 
ובין מה שקורה לו כשהוא מצליח. ההצלחה של הקהילה 

היא גם קצת מותו של הלהט, של הייחוד שהיה לה 
בהתחלה. במקרה שמתואר בספר, ברגע שהקהילה 

מצליחה להגיע לאוכלוסייה הכללית, לחבר'ה 
המקוריים אין כבר מה לחפש שם. אפילו הרב מוצא את 

דרכו החוצה".
זה עצוב, כי המטרה המקורית של המייסדים הייתה 

להקים בית כנסת חוצה מגזרים ועדות. צו פיוס שכזה.
“נכון, אבל השאלה היא אם באמת יכול להיות משהו 

כזה. האם ייתכן הליך גיור שלא יכלול את התנועה הזו 
של השיפוטיות? האם יש קהילה שמצליחה לשמר את 

האינטימיות ולקבל כל אחד כפי שהוא? האם מגזר יכול 
להיות כזה? בינתיים התשובה שלי לשאלות האלה היא 
שלילית, ולכן אין לי בית כנסת, אין לי קהילה, אין לי 
עיר אפילו. יש לי בית, פחות או יותר, שזה כבר הרבה, 

אבל אין מקום שאני מרגיש שייך אליו לחלוטין. הבנתי 
את זה כבר כשלמדתי בעלי: היינו מאה חבר‘ה, ונוצר 
משהו מדהים עם אנרגיה גדולה. קיבלתי שם חיבוק 

ממסדי חם, אבל מהר מאוד הבנתי שגם למיינסטרים הזה 
אני לא משתייך“. 

הליך הגיור, אומר טולוב, הוא “הביטוי הכי ממשי 
לשאלה אם אני מקבל מישהו פנימה, ומהצד השני - 

האם אני יכול להיכנס למסיבה. יש משחק כזה, שצריך 
לנחש בו אם יש לי הדבר הנכון כדי להיכנס למסיבה. 

זה בדיוק המקום שליזה נמצאת בו: היא צריכה את 
הדבר הנכון. אפשר להסתכל על זה מנקודת מבט צינית, 

ולומר שיש כאן עוד מישהי שרוצה להתגייר בגלל 
סיבות חיצוניות. אבל גם היא, בסופו של דבר, זקוקה 
לגיור הזה מסיבה מהותית הרבה יותר מאשר המילה 
‘יהודי‘ בתעודת הזהות. היא רוצה, פעם אחת בחיים, 

להיות שייכת“.
עלילת הספר מתרחשת בחודשים הראשונים של 

1996. רצח רבין מכאן, הבחירות לכנסת ה־14 ולראשות 
הממשלה מכאן, ובתווך הרבה מאוד להט פוליטי 

והפגנות, גם בצומת רעננה. חישוב מהיר מגלה שטולוב 
היה בתקופה ההיא בן 17, כמו דרור, הצעיר בין חמשת 

גיבוריו. “יש לי איזה ג‘וק, קשה לי לכתוב סיפור על 
תקופה שבה יש לכולם טלפונים נייידים“, מסביר טולוב 

את הבחירה בשנה ההיא. “זה ממש משבש עלילות. 
ספרים בנויים על פערים, אבל אנחנו חיים בתקופה 
שאין בה שום פער: אתה נכנס בתוך רגע לאינטרנט 

שבטלפון שלך, ויודע הכול. אני מניח שבשלב כלשהו 
אתגבר על המכשול הזה, ואוכל להגיע בכתיבה שלי גם 

לעידן הסלולר.
“רציתי גם לכתוב על הימים שאחרי רצח רבין. הרצח 

הוא נוכח־נפקד בספר. זו תקופה שהייתה משמעותית 
מאוד למגזר הדתי בכלל, לרעננה בפרט, וגם לי. בהרבה 
מובנים, המשבר שהדמויות בספר עוברות מקביל למשבר 

שחוותה אז הציונות הדתית: גם היא נאלצה לשאול את 
עצמה אם היא חלק מהחברה הישראלית או לא. ככה 

אנחנו חווינו את זה, לפחות“.
באחד הקטעים החזקים בספר, סטלמך מתאר איך היה 

בכיכר בליל הרצח, ולאחר שנורו היריות מישהו סינן 
לכיוונו: “הוא משלכם“. “אני כמעט הייתי שם באותו 

ערב עם נוער מימד, ובסוף זה לא הסתדר“, מספר טולוב. 
“הייתי השמאלני היחיד בכיתה, ואולי היחיד בישיבה. 

כשלמדתי בעלי היה פינוי בחברון, וכולם נסעו להפגין 
נגד - חוץ משניים: הצדיק של השיעור, שחשב שלימוד 

תורה הוא אפקטיבי יותר, ואני. אחר כך השתניתי, 

קו פרשת המים של הציונות הדתית. נוער הנרות בכיכר

"כשקורה משבר, 
אפשר להסתכל 
עליו או כסכסוך 

פנימי, או כמשהו 
חיצוני שמאיים 

עליי. רוב המגזר 
הדתי בחר לחוות 

את רצח רבין 
כמשבר חיצוני: 

'לא מבינים 
אותנו, התקשורת 
מעוותת את מה 

שאמרנו, עשו 
לנו עליהום'. 

אני חושב 
שההתנתקות 
עשתה למגזר 
מה שעשה לי 

רצח רבין: פתאום 
התעורר השבר 

הפנימי, הסתירות 
הפנימיות שצריך 

ליישב"

"ראיינתי הרבה מאוד גיורות וגם דיין אחד, וניסיתי 
לתאר דיון שיש בו קצת מהכול: דיינים רגישים ואחרים 

שהם קצת יותר מנוכרים. אבל הסיטואציה הקשה הזו 
אופיינית לממסד באשר הוא, ומעוררת שאלה כללית 
יותר: האם אני מוכן ומסוגל לקבל מצטרפים חדשים 

לשורותיי, ועד כמה אני דורש מהם להשתנות"

לבדשער הכניסה לחברה הישראלית. בית הדין הרבני בירושלים 
מרי 
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אבל את רצח רבין חוויתי כמשבר פנימי, ממש 
חלקים שונים שלי שלא התחברו יחד: איך אפשר להיות 
דתי מצד אחד, ללמוד בישיבות שמושפעות מהרב קוק, 

אבל לא להתנגד לאוסלו? זה לא הסתדר לי.
“אני חושב שרוב המגזר לא חווה את הרצח ככה. 

כשקורה משבר כזה, יש שתי דרכים להסתכל עליו: או 
כסכסוך פנימי, או כמשהו חיצוני שמאיים עליי. רוב המגזר 

בחר לחוות את הרצח כמשבר חיצוני: ‘לא מבינים אותנו, 
התקשורת מעוותת את מה שאמרנו, עשו לנו עליהום‘. 

אני חושב שההתנתקות עשתה למגזר מה שעשה לי רצח 
רבין: פתאום התעורר השבר הפנימי, הסתירות הפנימיות 

שהיה צריך ליישב אותן. במקרה של ההתנתקות, זו הייתה 
ההתנגשות בין הממלכתיות לאהבת הארץ“.

בשם השקופים
הפגישה עם טולוב נערכת במשרדי עמותת “בזכות“. 
בין ספרו ובין תפקידו כעורך דין בעמותה, המקדמת את 
זכויותיהם של בעלי מוגבלויות, יש קשר הדוק. “בעבודה 

שלי אני מנסה להפנות זרקור לאנשים עם מוגבלות 
ולשנות משהו בתפיסה של החברה כלפיהם. בספר 

בחרתי בדמויות שנמצאות בשוליים, ודמות אחת עם 
מוגבלות מתהווה - דרור, שהולך ומתעוור. במובן הזה, 

בשני המקומות אני מתעסק באותם תכנים: הרצון לדבר 
על האנשים שבדרך כלל לא רואים ולא שומעים“. 

במסגרת עבודתו הוא מקדם מיזם שנקרא “סעיף 
12“, על שם סעיף באמנת האו“ם הקובע שכל אדם 
בעל מוגבלות זכאי להיות עצמאי ולחיות את חייו 

ללא אפוטרופסות. טולוב מבקש לקדם את התפיסה הזו 
בישראל, ולסייע לעוד ועוד בעלי מוגבלויות לנהל את 

חייהם באופן עצמאי. “המיזם שלנו אומר: אל תחשוב 
שאתה יודע מה טוב בשבילי. אנחנו רוצים לשבור את 

החלוקה הדיכוטומית והנפוצה כל־כך בין ‘אלה שיודעים‘ 
ובין ‘אלה שצריך להסביר להם‘; בין מי שחושב שהוא 

מחזיק באמת ובין מי שצריך שיראו לו את האמת“.
את השינוי התפיסתי הזה שואפים בעמותה 

לחולל בעזרת שינוי החקיקה, המאפשרת כיום למנות 
אפוטרופוס לכל אדם שבית המשפט החליט שאינו 

כשיר לדאוג לענייניו בעצמו. בדרך לשם הם מבקשים 
לשנות את התפיסה החברתית ביחס למוגבלים - מצד 
מורי החינוך המיוחד, מצד המטפלים ומצד השופטים, 

המכריעים בסוגיית האפוטרופסות. “התפיסה היא 
שצריך להגן על האנשים האלה, אבל מי רוצה שרק יגנו 

עליו כל החיים?“ אומר טולוב. “אנחנו בונים סביבם 
חומה ענקית, עד שכבר אין להם חיים. אחד הדברים 

שבלעדיהם אין לבעלי מוגבלויות סיכוי לקבל עצמאות, 
זה פתק מהרופא. גם אם אין לך רופא, גם אם הרופא 
בכלל לא מכיר אותך, זה לא משנה: אתה צריך פתק 

מרופא, ובלי הפתק הזה אף אחד לא ישמע 
אותך. אתה תהיה שקוף. ומרגע שיהיה 
פתק - גם אז אף אחד לא ישמע אותך. 

ישמעו את מה שהרופא אמר. 
“אבא של אשתי היה נותן לבנות 

שלו פתקים ריקים שכתוב עליהם 
‘בתי נאלצה להיעדר מהלימודים 
מסיבות אישיות‘, שישתמשו בהם 

מתי שיצטרכו. זו הסתכלות אחרת, 
שמאפשרת לאדם להחליט 
בשביל עצמו, גם אם הוא 

קטין או מוגבל. תפיסה 
 חדשנית כזו -

קשה לה 'לתפוס' 
בחברה הישראלית 

הביטחוניסטית. 
אנחנו חושבים 

שאנחנו יודעים 
תמיד מה טוב 

בשביל האחר. זה 
נכון לגבי עניים, 
שבאים לשירותי 

הרווחה ושם אומרים 
להם דברים כמו ‘זה 

לא בסדר שאת עושה 
פן לשיער ואז מעזה 

לדרוש השלמת הכנסה‘, 

וזה נכון לגבי כל מי שהוא לא במיינסטרים“.
כשטולוב עורך הדין מדבר על הנושא הזה הוא 

מתמלא בלהט מפתיע, שונה כל כך מהטון השלו שאפיין 
את השיחה שהתקיימה כאן עד לפני רגע עם טולוב 

הסופר. “השינוי שאנחנו רוצים להוביל לא פשוט“, הוא 
ממשיך, “אבל כשמסתכלים על הנושא מפרספקטיבה 
היסטורית ובינלאומית, מבינים שהעולם הולך לשם. 

לפני מאה שנה הנשים היו תחת אפוטרופסות הבעלים 
שלהן, השחורים היו עבדים, ואפילו העם היהודי היה 

במדינות מסוימות תחת סטטוס משפטי שונה מזה של 
האחרים. המציאות השתנתה, וברור לי שהיא תשתנה גם 

בנושא בעלי המוגבלויות. 
“פעם אנשים מוגבלים פיזית היו נחבאים אל 

הכלים, ובארץ לא הכירו את המילה נגישות. במובן הזה 
השתנינו לטובה, ועכשיו נשאר לנו להשתחרר מהפחד 
מפני אנשים שחושבים בצורה שונה מאיתנו - בעלי 

פיגור או מוגבלות נפשית. המצב חייב להשתנות, כי 
כל אחד מאיתנו יכול להיות כזה, ולכל אחד מאיתנו 
יכול להיוולד ילד כזה. כשזה מגיע קרוב אליך, אתה 

מבין שאתה רוצה שהילד שלך יגדל בחברה שלא 
תסתכל עליו בצורה מוזרה, ושגם לא יאמרו עליו ‘איזה 

חמוד‘ וימשיכו הלאה. לא, הוא לא ‘חמוד‘. הוא 
כמוני וכמוך“. 

לאחר צאת ספרך הראשון, אמרת בראיון 
שאתה רוצה לנהל בית אבות. החלום 

עדיין בתוקף? 
“כבר לא. זה באמת היה חלום, 

ובעקבותיו למדתי לתואר שני 
בגרונטולוגיה, מדע הִזקנה. אחר כך 
עשיתי פרקטיקום בבית אבות, וזה 
מקום נוראי. לא הייתי רוצה לאחל 
להורים שלי או לעצמי לסיים את 
החיים במקום כזה. לשמחתי, רוב 
הזקנים בארץ לא מגיעים לבתי 

אבות. זו עוד דוגמה לתפיסה 
שאנחנו מנסים לשנות, ולפיה לכל 
אוכלוסייה יש מקום משלה: זקנים 
צריכים להיות בבית אבות, מפגרים 

צריכים להיות במוסד, צעירים 
צריכים לגור במודיעין. לכל אחד יש 

סביבה משלו, אבל מי רוצה לחיות 
במקום כזה, שבו כולם אותו הדבר? אני 

רוצה שהילדים שלי יראו זקן לא רק 

בטלוויזיה או כשמגיעים לעיר הגדולה. זה הכוח של 
ירושלים: היא עיר מעורבבת. שסועה, אבל מעורבבת“.

לקראת סיום, בוא נחזור לספרות. לא חששת מ"משבר 
הספר השני" המפורסם?

“לא, כי אני יודע שהספר הקודם הרבה יותר טוב“.
הצהרה מפתיעה משהו.

“יש לי תכונה אחת מאוד טובה, והיא שאני לא 
פרפקציוניסט. אם הייתי פרפקציוניסט לא הייתי יכול 

להוציא את הספר הנוכחי, וגם לא את הקודם. ל‘זה 
שמחכה‘ לא הצלחתי לכתוב את הסוף, והוצאתי אותו 
עם סיום שלא הייתי שלם איתו. אבל ככה אני פועל 

בעולם: לעשות את הכי טוב שאני יכול באותו הרגע, 
ולהמשיך הלאה. 

“כשהוצאתי את הספר הראשון, זה היה הדבר 
הכי מרכזי שקרה בחיים שלי. עכשיו, עם החתונה 

ועם הילד, אני מרגיש שלהוציא ספר זה דבר אדיר, 
אבל בפרופורציה. בסוף הספר הודיתי לאשתי, 

שהסבירה לי שספרות היא רק טיוטה של 
החיים. זה נשמע טריוויאלי, אבל עד 

לאחרונה זה לא היה מובן מאליו בשבילי. 
בספר תיארתי היריון, ואחר כך גיליתי 

שהיריון בחיים הוא שונה. החיים עוצמתיים 
הרבה יותר מהספרות, ובכל זאת איכשהו 

אני נמשך לספרות. יש לי כבר שלושה ספרים 
חדשים בראש, ואני רק צריך למצוא את הזמן 

לכתוב אותם. למצוא זמן לכתיבה ברווקות זה די 
קל; הספר הזה היה יוצא הרבה יותר מוקדם אם לא 
הייתי מתחתן. עכשיו זה קשה יותר, אבל יש רבים 
וטובים שעשו את זה לפניי, אז כנראה אם זה בוער 

בך, זה אפשרי“. 0

dyokan@makorrishon.co.il :לתגובות

"החיים עוצמתיים הרבה יותר מהספרות, אבל אני נמשך לשם". טולוב 

"התפיסה היום אומרת שלכל אוכלוסייה יש מקום 
משלה: זקנים צריכים להיות בבית אבות, מפגרים 

צריכים להיות במוסד, צעירים צריכים לגור במודיעין. 
אבל מי רוצה לחיות במקום כזה, שבו כולם אותו הדבר? 

אני רוצה שהילדים שלי יראו זקן לא רק בטלוויזיה או 
כשמגיעים לעיר הגדולה"

לבד
מרי 

ה לג
שי ז

חופ

גילה אצלו את הכתיבה. 
אשכול נבו 

צילום: ראובן קסטרו


