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נא לעזוב
את הבית

אחרי שכיבו את המצלמות ,ניקו את הקונפטי,
הבריחו את צלמי הפפראצי וחזרו למציאות,
נאלצים פליטי הריאליטי להתמודד גם עם בן
הזוג שהשאירו מאחור √ הכוח הפנימי שהתחזק,
התהילה המבלבלת והמרדף אחר האדרנלין הם רק
חלק מהסיבות שמפרקים מערכות יחסים ארוכות
שנים במחי ביקור קצר בפריים טיים הטלוויזיוני √
תסמונת מלכת היופי חוזרת בגירסת הריאליטי
ערן סויסה

ח

גיגות הניצחון של איתי שגב לאחר הזכייה
ב"הישרדות  "VIPלא היו אפילו קרובות למה
שאתם מדמיינים .כמה חודשים קודם לכן ,באירוע
ההשקה של העונה ,הכל היה נפלא .הצלמים תיעדו
אותו לראשונה עם בת זוגו בשנתיים האחרונות ,מאיה רוטמן,
פיינליסטית "כוכב נולד  ."4אולם השעות שאחרי הגמר היו
סוערות ,ורוטמן הגיעה עד דמעות" .הוא ביקש ממנה להיפגש
בבית של ההורים שלו ,היא סירבה והודיעה לו עוד באותו
הלילה שהקשר נגמר" ,מספר אחד המקורבים.
זה התחיל כמה ימים קודם לכן .רוטמן עזבה את הדירה
המשותפת של בני הזוג בהרצליה" .היא הבהירה לו שהם לא
נפרדים סופית ,אבל כרגע היא צריכה את השקט שלה ,והיא
מעדיפה לעשות זאת בבית הוריה" .ביום ראשון האחרון כבר
אספה רוטמן את כל חפציה מהדירה המשותפת בהרצליה.
"מעולם לא דמיינו שסופה של חברות כל כך עמוקה ואמי־
תית בין אנשי רוח תסתיים באופן כל כך שטחי" ,כתבה רוטמן
בפייסבוק" .או.קיי ,אני מבינה ,התזמון היה כמו לחם בשבילכם
(העיתונאים) ,אבל בחיים האמיתיים אף פעם אין תזמון טוב
לפרידה .בכל תזמון זה כואב ,זה קשה ,והבדידות שאחרי מנ־
פצת ומרסקת את האשליות ,התקוות והציפיות שהיו מהאהבה.
בריאליטי של החיים אין חוקים ,אין חסינות ,אין צמיד וטו,

ואף אחד לא יכול להציל אותך מהדחה".
מקורבים משוכנעים כי לתוכנית היה משקל מכריע בפרידה.
"אלמלא הלך ל'הישרדות' ,אלמלא עסק בכל החודשים האח־
רונים רק בתוכנית וברצון לנצח  -יש סיכוי גבוה שהיום הם
עוד היו יחד" ,אומר חבר של שגב" .איתי חזר מהאי ,ידע שהוא
בגמר ,אבל כלום לא היה מובטח לו ,כי הוא שיחק בצורה שנויה
במחלוקת .הוא לא אהב את הליקוקים ,האשים את העריכה
והרגיש שהוא צריך להילחם על המיליון .מאותו רגע הוא עבד
בזה ,ושכח את כל השאר" .שגב עצמו סירב להתראיין לכתבה.

"חיכינו לגמר ,ואז נפרדנו"
מדורי הרכילות כבר הצביעו מזמן על תסמונת מלכת היופי
 אותן נערות יפות שמגיעות לתחרות עם חבר צמוד ,מבטיחותשזה רציני ושהן מאוהבות ,ואז ,חודשים בודדים אחרי הזכייה
בכתר ,זורקות את החבר .אבל תחרויות יופי כבר מזמן אאוט,
והטרנד הנוכחי הוא פליטי ריאליטי ,שזוגיות של שנים מתפ־
רקת אצלם אחרי  15דקות של תהילה בטלוויזיה.
"הישרדות" היא שוברת הזוגיות מספר  .1רשימה חלקית:
זוכת העונה הראשונה ,נעמה קסרי ,נפרדה מסידני ,אבי בנה,
זמן קצר אחרי חזרתה מהאי ("מערכת היחסים בינינו היתה
לקויה ,חולה ומלאה באמוציות .חשבתי שילד יתקן את זה,
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מציאות מעוותת

צילומים :דודי ועקנין ,יניב כהן ,מאיר פרטוש ,ליאת שטיינמץ

אבל טעיתי" ,סיפרה לאחר מכן) .כעבור חודשים
מצאה עצמה קסרי בזוגיות עם שורד מהעונה הש־
נייה ,גל ארז ,שעזב את אשתו פחות מחצי שנה לאחר
שידור התוכנית.
ליה גיל פירקה זוגיות בת  18שנים עם בעלה מיקו
("כשחזרתי מהאי הבנתי שיש עוד המון דברים שאני
רוצה שיקרו לי בחיים ,דברים שאני לא מוכנה לוותר
עליהם" ,סיפרה); מרינה קבישר עזבה את החבר דיוויד
פישר; נטלי כבסה והחבר יובל הפרידו כוחות בתום
חמש שנים משותפות; נטע־לי זלצרמן והארוס גבי
לביא ביטלו את החתונה; טל כהן ,זיו גלברט ויעקב
קריספל מהעונה השלישית התגרשו מבנות זוגם זמן
קצר לאחר התוכנית; וגם פיינליסטית העונה האחרו־
נה ,ענת הראל ,שינתה ממש לאחרונה את הסטטוס
לאחר שהיא ובן זוגה אופיר נפרדו.
אירית רחמים המריאה לצילומי העונה החמישית
של "הישרדות" אחרי שמונה שנות נישואים לכדו־
רגלן לשעבר לירון בסיס .היו להם שני ילדים וחיים
מאושרים ,וגם משבר אישי שהלך והחריף מאז שבה
רחמים מהצילומים" .חזרתי מהאי נחושה להיפרד",
מודה רחמים" .היה ברור לי שהזוגיות שלי תתפרק.
כל דקה שישבתי מול הים עשיתי חושבים ,ידעתי
שזה הולך למקום הזה.
"אי אפשר להגיד שהתוכנית לא משפיעה עליך,
ומי שאומר אחרת משקר .יש מסה גדולה של רגשות
בפרק זמן קצר של חודשיים ,שבהם אתה מפרק הרבה
מטענים .אתה עובר טראומות ,ואז גם עושה
חשבון נפש .נוגע בתחתית כדי לקבל תנופה
למעלה .על האי אתה נטו עם עצמך ,מבין
איפה אתה בחיים שלך .חודשיים שם הם
כמו  40שנה במדבר .אמרתי לעצמי שאני
מעדיפה לחיות בלי אוכל ,אבל לחיות נקי
עם עצמי .אם לא הייתי ב'הישרדות' לא היו
לי כוחות להיפרד מלירון ,לא היה לי כוח
להתמודד עם התקשורת ובעיקר לא לשרוד
את הכאב מול הילדים.
"אם לפני 'הישרדות' הייתי אישה חזקה,
חזרתי מהאי חזקה כפליים .היה תהליך של
פרידה ,קושי עצום .ניסינו לתקן הכל עד
הדקה האחרונה בשביל הילדים ,רצינו לש־
מור ולשמר ,אבל זה היה בלתי אפשרי .חיכינו
ממש לגמר ,וברגע שהוא הסתיים ,נפרדנו".

מאיה רוטמן ואיתי שגב .שעות לאחר גמר "הישרדות" הודיעה המוזיקאית על סיום הקשר

ליהיא גרינר ואבירם בן שושן בבית האח הגדול

נתן גושן ובר בן וקיל .רומן שנגמר מייד אחרי הגמר

שרון איילון ויואב שוורד .זוגיות של כמה חודשים בלבד

לא מדובר רק ב"הישרדות" ,כמובן .גם
משתתפי "האח הגדול" סיפקו הרבה עבודה לכתבי
הרכילות .ליהיא גרינר נכנסה לווילה מאורסת לא־
בירם בן שושן ,ויצאה ממנה בזוגיות עם עתי שולב־
רג; אלירז שדה נפרד מחברתו בר מזרחי; רנין בולוס
שיחקה כמעט עונה שלמה על הגעגועים לתייסיר,
שאפילו זרק לה מעבר לגדר מכתב אהבה ,אבל הקשר
לא שרד אחרי שיצאה מהבית.
טום ואדל מ"המירוץ למיליון" כבר מזמן לא יחד.
בר בן וקיל ,אחת הבלונדיניות שניצחו העונה ,נפר־
דה מהזמר נתן גושן למרות שרק שבוע לפני הגמר
עוד בילו סוף שבוע רומנטי בצימר .רן שריג נפרד
מאשתו מול מצלמות "מחוברים" ,אחרי שבגד בה
עם מחוברת אחרת ,דנה ספקטור ,שנפרדה בשבילו
מבעלה אלכס .גם ג'ייסון דנינו הולט ובן זוגו לא
הצליחו להגיע בשלום לסוף העונה של "מחוברים".
לירון רמתי מ"כוכב נולד" פירק את הקשר עם בת
זוגו ,זאת שרשמה אותו לתוכנית ללא ידיעתו ,ועבר
לזרועותיה של סיגל גרוס פפושדו.
"אנחנו בעצם מדברים על מציאויות מתחלפות",
אומרת ד"ר איריס רייצס ,פסיכולוגית קלינית ומטפ־
לת זוגית ,שליוותה את המתמודדים בתוכנית "24/7
הדור הבא"" .זאת אומרת ,לא רק שאין בריאליטי
מציאות ,אלא יש שם מציאות מעוותת .המתמו ־
דדים עוברים לחיות בתוך חממה ,וצריכים לדאוג רק

כ"ז באלול תשע"ב |  | 14.09.12שישבת

49

לעצמם ,ולא לשום דבר אחר .זה גורם להם לתפוס את
עצמם בצורה מאוד שונה ממה שהם באמת .אדם חייב
להיות עם אישיות מאוד מגובשת כדי לא להשתנות
תחת הלחצים שמופעלים עליו בסיטואציה הזאת .זו
חוויה אינטנסיבית ,מרגשת וממכרת ,ולרבים קשה
מאוד לרדת ממנה בחזרה לחיים הרגילים.
"מי שרוצה ביטחון ושקט לא נכנס מלכתחילה
לתוך החוויה הזאת .אנשים שהולכים לריאליטי צרי־
כים אדרנלין ,והם מקבלים מהסם הזה בכמויות .ואז,
ערב אחד הכל נגמר ,והם מרגישים שצריך להחליף
משהו בחיים".
עו"ד בני דון־יחיא ,מומחה לדיני משפחה ,נתקל
לאחרונה בלקוח שהיה נשוי באושר כמעט עשר שנים,
ניגש לאודישנים לתוכנית ריאליטי ,ובמהלכם התאהב
במתמודדת אחרת והחל לנהל איתה רומן" .שאלתי
אותו איך זה קרה .הוא אמר שהחלום שלו תמיד היה
להתפרסם .כשהוזמן למבחנים הרגיש שנקלע לעולם
קסום ,למין סרט ששינה את חייו .ובסרט ,כך אמר,
צריך דרמות.
"הוא חשב שההימשכות שלו לאישה אחרת ,המ־
פגשים הסודיים ולהט המשיכה ביניהם ימלאו אותו
באנרגיה ,וכך יכבוש את המלהקים ויהפוך לכוכב
התוכנית .בסוף הוא נשר באודישן ,והיא נבחרה ואז
איבדה בו עניין כי ראתה אותו כלוזר.

"גם כשהחלום התנפץ ,האיש הרגיש צורך להמ־
שיך את הדרמה ,וכמו שקורה לפעמים בסרטים או
בספרים ,הרגיש צורך להתוודות באוזני אשתו על
הבגידה .הוא ביקש את הבנתה וסליחתה .היא בתגובה
ארזה לו מזוודה ,והם התגרשו .הוא אמר לי' :בחיים
האמיתיים לא הייתי מעלה בדעתי לנהל רומן ,אבל
המציאות החלופית בתקופת המבחנים חשפה שלא
הייתי שלם עם הזוגיות .טוב שהבנתי את זה בזמן,
כי בחודשים האחרונים תיכננו להביא עוד ילד'".

"בעיניים פקוחות עוד יותר"
העורך והבמאי של "הישרדות" ,רועי סטריקובסקי,
חושב שההסבר מסתתר בתוך השינוי שעוברים המ־
תחרים במהלך הצילומים" .כשאתה סוגר את עצמך
מהעולם ,מהרצף הרגיל של החיים ,ומוצא את עצמך
על אי או בתוך בית האח הגדול  -המחשבות שלך
הרבה יותר מזוקקות ,וכל מה שהצטבר לך בפנים
מתחיל לצאת החוצה .אין פה תסמונת מלכת היופי,
במיוחד לא בעונת ה־ ,VIPכי האנשים האלה כבר
היו מפורסמים בעבר.
"הרבה אנשים לא עושים שינויים בגיזרה הרומנטית
כי הם חוששים שלא יסתדרו לבד" ,מוסיף סטריקוב־
סקי" .בתוכניות האלה הם מגלים שהם מסתדרים יפה
לבד ,והקיום האנושי שלהם הוא באחד ,ולאו דווקא
בשניים .זה משהו עמוק שמתפתח מבפנים ,והשקט
נותן לך את האומץ לעשות את הצעד".
אסף אוחיון וגל דובדבני הגיעו לריאליטי "הבלוק"
של ערוץ  10אחרי  14שנות זוגיות ,ואפילו רשמו
ניצחון בעונה כולה" .לא נפרדנו בגלל הריאליטי",
מודיע אוחיון" ,זה היה תהליך ארוך שהחל קודם,

ד"ר איריס רייצס,
מטפלת זוגית:
"מלכתחילה מי
שרוצה ביטחון
ושקט לא נכנס לתוך
החוויה הזאת .אנשים
שהולכים לריאליטי
צריכים אדרנלין ,והם
מקבלים מהסם הזה
בכמויות .כשזה נגמר,
יש צורך להחליף
משהו בחיים"

ליהיא גרינר" ,האח
הגדול"" :כשיצאתי
מהבית לא ידעתי
מה קורה עם עתי
כי הכל היה הזיה.
הוא ניסה לתפוס
אותי כל יום ,ואני לא
יכולתי להחזיר טלפון
כי הייתי ב'היי' של
החיים .ידעתי שהוא
לא הבחור ושאנחנו
לא מתאימים"
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צילומים :משה שי ,מאיר פרטוש

אבל הריאליטי עזר לנו לסיים את זה יפה .התוכנית
לא הרסה לנו את הזוגיות ,היא האירה אותה .נכנסנו
בעיניים פקוחות ויצאנו משם בעיניים פקוחות עוד
יותר .הפרידה שלנו היתה תהליך שהחל שנתיים לפני,
והתרחש רק בסוף התוכנית .בדיעבד ,יכול להיות
שאולי דווקא התוכנית החזיקה אותנו עוד קצת יחד,
כי ידענו מה אנחנו רוצים להשיג באמצעותה".
זמן קצר לאחר הפרידה הכיר אוחיון גבר אחר
ונישא לו.

אז בעצם אנחנו לא מתאימים
כשמדברים על תוכניות ריאליטי ,אי אפשר לברוח
מליהיא גרינר .המתמודדת מהעונה השלישית של
"האח הגדול" ביטלה את האירוסים מול המצלמות,
ובן זוגה עשה את כל הדרך מאמריקה רק כדי להיכנס
לווילה ולקחת ממנה את הטבעת בחזרה" .הכניסה
לבית רק גרמה לפרידה להיות ארוכה יותר" ,היא
אומרת" .מההתחלה לא רציתי להתחתן ,וכל המשפחה
ידעה את זה .אבירם הציע לי נישואים מול כולם ,לא
יכולתי להגיד לו 'לא' .חזרתי לישראל עם טבעת ,ואז
לא ראיתי את הארוס שלי במשך ארבעה חודשים".
אז למה בעצם לא נפרדת ממנו לפני התוכנית?
"כי עשיתי את האודישן לתוכנית והתקבלתי .פחדתי
שאם אשנה את הסיפור שלי ,לא יכניסו אותי לבית".
עוד לפני שזרקה רשמית את הארוס ,ניהלה גרינר
בבית האח רומן עם עתי שולברג ,או כפי שהיא קראה
לו" :חתיכי" .היום כל אחד מהם כבר נשוי ,ויש ביניהם
נתק מוחלט" .עתי הודח לפניי וקצת חגג כשהוא היה
בחוץ .כשאני יצאתי מהבית ,לא ידעתי מה קורה בי־
נינו כי הכל היה הזיה אחת גדולה ,הכל היה מבולבל".
אם היתה ביניכם כימיה טובה בבית ,למה שהיא
לא תמשיך בחוץ?
"בבית אין לך שום דבר אחר .אחרי שהודחתי הוא
ניסה לתפוס אותי בטלפון כל יום ,ואני אפילו לא
יכולתי להחזיר לו צלצול כי הייתי בהיי של החיים.
אחרי כמה ימים נפגשנו ,אבל היינו בקטע של 'זה

מאיה פורר וגילי שם־טוב .נפגשו בריאליטי ונפרדו

יותר מגניב אם נישאר ככה' .ידעתי שהוא לא הב־
חור בשבילי ושאנחנו לא מתאימים .כשאתה רואה
זוג על המסך ,רוב הסיכויים שזה לא באמת אמיתי.
אני באמת בשוק מיאנה וקותי שמחזיקים מעמד .לא
יודעת להסביר את זה".
עו"ד דון־יחיא מספר כי טיפל בגירושים של זוג
שהוזמן למבחני מסך לתוכנית ריאליטי .תהליך הסי־
נון היה מלווה במתח רב ,משום שלשניהם יש אופי
מוחצן ורצון עז להתפרסם ככוכבי טלוויזיה; הם בנו
על זכייה בתוכנית כדי לסלק את המשכנתא המעי־
קה .כשכשלו באודישנים ,האשימו זה את זה :הגבר
טען שאשתו התנהגה בהתנשאות ולכן ההפקה נרתעה
ממנה; האישה טענה שהבעל "דיבר שטויות בטונות"
וההפקה לא יכלה לסבול אותו.
"שאלתי אותם אם היו מתגרשים גם ללא ההרפתקה
של התוכנית ,והם ענו בחיוב .אני מפקפק בזה .נראה
לי ששניהם התביישו להודות שהמירוץ לתהילה הוא

עו"ד בני דון־יחיא" .הציפייה להיחשף לעולם הזוהר גרמה להם להתחיל לחשוב שבן הזוג שבחרו לא בליגה שלהם"

שפורר להם את הזוגיות" ,אומר דון־יחיא" .שניהם
סיפרו בכנות שהציפייה להיחשף לעולם הזוהר גרמה
להם להתחיל לחשוב שבן הזוג שבחרו 'לא בליגה
שלי' ,כדברי האישה .הגבר דיבר בזלזול על זה שהיא
ברמה אחרת ממנו ,שלא תאפשר לו להצליח בעתיד".

בקרוב אהבה ,וגם פרידה
ליהיא ועתי לא לבד .לפחות  12זוגות עברו את
החוויה הזאת ,של זוגיות שהחלה והתפתחה מול המ־
צלמות ,ובקושי ארבעה החזיקו מעמד .להלן הרשימה:
יואב שוורד ושרון איילון ("קחי אותי שרון"); סשה
גרישקוב ואלון ליטבק ("כוכב נולד"); גילי שם־טוב
ומאיה פורר ("בקרוב אהבה"); אורן רוטמן ודקלה
קידר ("פרויקט  ;)"Yאור שוחט ונלה גולדברג ("היפה
והחנון"); רוקסן פלדמן ונמרוד רייס ("היפה והחנון");
איתן אורבך ודניאל טרקאי (" ;)"24/7אורטל סולימן
ואורן הכט (" .)"24/7אלו שבכל זאת שרדו הם גיא
גיאור ודפנה דה־גרוט ("הרווק"); שיר ביטון ועומרי
רוטברד ("כוכב נולד"); בן זלץ וליהיא רום (";)"24/7
וקותי סבג ויאנה יוסף ("האח הגדול").
הראשונים היו איילון ושוורד ,שעשו את זה בפריים
טיים של המדינה ,עוד לפני שידענו בכלל שקוראים
לזה ריאליטי .חצי שנה אחרי שסיימו את הסידרה
כשהם מספרים שהם מאוהבים עד מעל הראש ,השניים
הודיעו על פרידה" .הכרתי את שרון לפני תשע שנים
במסגרת תוכנית טלוויזיה ,ולימים זה נקרא ריאליטי",
אומר שוורד בקורקטיות" ,הקשר עם שרון היה אמיץ
 רחוק מלהיות 'רגיל' .הוא החזיק רק כמה חודשים".על אף הצלקות ההן ,שוורד מקיים כיום זוגיות עם
מיכל שפירא ,שבעצמה ניהלה זוגיות מורכבת בתוכ־
נית "בקרוב אהבה"" .בחצי השנה האחרונה מיכל ואני
מקיימים מערכת יחסים זוגית מאושרת ,רבת קשב
הדדי ,לא פשוטה כלל ומלאת הערכה".
אתה חושב שלהצלחה של הקשר הזה יש קשר
להיסטוריה הטלוויזיונית שלכם?
"ההיסטוריה הטלוויזיונית תרמה לנו מעט ,בת־
חושה שהצד השני מזדהה עם מה שעברת בעצמך.
הניסיון שלנו מסיר משוכות ותורם להעמקת הקשר".
זוג נוסף שכיכב יחד על המסך היו גילי שם־טוב
ובת זוגה השפית מאיה פורר .השתיים הכירו באמצעות
"בקרוב אהבה" של קשת ,ושרדו יחד שנה אחרי סיום
הסידרה" .במקרה שלנו ,דווקא הריאליטי והמצלמות
שמסביב הם אלו שהכירו בינינו .בהמשך עברנו יחד
גם את 'רוקדים עם כוכבים'" ,משחזרת שם־טוב.

ודווקא כשנגמר הריאליטי ,הקשר דעך.
"לא חושבת שזה קשור לחשיפה .ביני לבין מאיה
היה חוסר התאמה ,כשהאקסית שלי עדיין ברקע .אני
חושבת שזו הסיבה".

"לתת זמן להתאקלם"
על רקע עשרות הזוגות שלא שרדו את המשבר
של אחרי ,יש גם רבים שחזרו לשיגרה והמשיכו בזו־
גיות .שתי דוגמאות מצוינות הן הראל מויאל ("כוכב
נולד" ו"הישרדות") ,ששומר על זוגיות מוצלחת עם
אשתו שמרית; שי אראל (מנצח העונה השלישית של
"הישרדות") ואשתו אליסה; שונית פרג'י ("הישרדות")
שתינשא בקרוב לכדורגלן תומר חמד; וגם דנה רון
("האח הגדול") ששומרת על נישואיה עם יריב נתי,
סוכן פליטי הריאליטי.
"אתה יוצא מבית האח הגדול אחרי שעברת חוויה
מאוד דרמטית ברמה הרגשית" ,אומרת דנה" .אנשים
בחוץ ,ובהם בן הזוג שלך ,מצפים שתחזור לחיים הרגי־
לים ,אבל זה ממש לא ככה .אתה כבר לא אדם אנונימי.
כל דבר אצלך מסוקר ,ולא פשוט להתמודד עם זה".
המשבר בא עם הפרסום?
"אני חושבת שאחד המשברים המשותפים של הזו־
גות הוא כשהצד השני לא מבין מה עובר על הצד
שהשתתף בתוכנית ,ואז הוא מתחיל לחפש ולדרוש
תשובות .יריב ואני צלחנו את זה ,כי הוא התעסק בעו־
לם הבידור והיה איש יחסי ציבור ולכן הוא מבין מה
עובר על כוכבי ריאליטי .הוא השכיל לשחרר ולתת
לי לחזור לעצמי ,בלי לקחת את זה באופן אישי .הרבה
פעמים בני זוג באים בטענות או נדבקים לך לעורק
הראשי ,מחשש שתברח להם או שהשתן יעלה לך
לראש .ככל שמהדקים את החבל סביב הצוואר הבן
אדם נחנק ,ואז הוא בועט במערכת ועוזב הכל .העצה
שלי היא לשחרר ולתת לו זמן להתאקלם בחזרה".
משהו בזוגיות השתנה מאז חוויית הריאליטי
שלך?
"עד שנכנסתי ל'האח הגדול' עבדנו יחד ,ודווקא
אחרי שיצאתי והשתלבתי בתעשייה כטאלנט החלטנו
לעשות הפרדת כוחות מקצועית מלאה .הוא מתעסק
עם כוכבי הריאליטי ,ואני כל כולי בקריירה שלי .אין
ליריב מושג מה קורה אצלי בעבודה ולהפך ,וזה אחד
הדברים המבורכים בכל התהליך שעברנו .אנחנו אמנם
מאוד מסתדרים ,אבל יש משהו מקסים בזוגיות שבה
לא מערבבים עסקים"√ .
erans@israelhayom.co.il

דנה רון" ,האח
הגדול"" :הצד השני
לא מבין מה עובר
על מי שהשתתף
בתוכנית ,ואז גם
מתחיל לחפש
ולדרוש תשובות.
הרבה פעמים בני
זוג באים בטענות,
או נדבקים לעורק
הראשי מחשש
שתברח להם"

דנה רון והבעל יריב נתי .תנו לה זמן

