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 תומר הביסקסואל סחף –נפל דבר בבית האח הגדול 
רים העניקו שבעה דיי. אחריו בקסמיו את שני המינים

אפילו הדיירים , רק לשם ההשוואה. לו חסינות מהדחה
כל אחד קבלו ביותר  ופולארייםפהוהמוכרים ותיקים ה

היא חוצת תומר האהדה כלפי . ארבעה קולות רק
חל מהשבוע הוא גם וה, קליקות ומחנות אויב, מגדרים

הכוכב הכריזמטי שנבחר ללא עוררין להוביל את 
דומה . שהוטל על הדיירים להפיק הקליפ ההודי

בינתיים שהוא מממש את הדימוי שטרח להמציא 
 "ס'גורג" אמתבבעיני דיירי כבית הוא לפחות . עצמו

המילים שתופסות חלק נכבד  שתי – "פביולס" באתו
  .כשהוא מדבר על עצמובעיקר . מאוצר המילים שלו

גם אם בחוץ הטוקבקים , תומר הוא אהוב הבית, אכן
תומר . לפחות אלו של הקהילה, כבר רוחשים נגדו

אפוף אדי , מצידו הכריז רבתי על משיכתו לסער וזה
: מלמל שוב ושוב, מדיייך כמעט יותר  ומחו,לאלכוהו

עורכי התוכנית לא התאפקו ועל  ".אתה מבלבל אותי"
 כלפי תומר שהשמיע סער בריי ההערכהדרקע 

.  דוגי סטיילתנוחת ב)סערשל ( ושורבבה תמונתו של
ה יהילא  נייםש הוא כפוף לוב הזה  המוזרוטשה, ולא

 ושולב רק בין ערימות החומר גלם  שנמצאהיחיד
  .)בהמשךפה התמונה המתבקשת תובא ( .במקרה

. הדחה של סתיו טרם התפוגגה לה משמח ביותר שכן עננת הסביב המתמודד הביסקסואל הוא,  אם לצטט את ארז,"אקסייטה"כל 
ועל כך כבר היה מי  (המיט סילוקה של מעין חודדה מהביתמהשעמום המוחלט שכרגע נדמה שהתוכנית נצלה כמעט ברגע האחרון 

, שגם מתמודד נוסףר לאח).שלא נשקל לרגע כשדובר באלימות הפרוורטית של מנחם בן, שכתב שמדובר באקט מפלה ושוביניסטי
של " אי המודחים" נרשם בעבר רק בכזהמחדל . נדמה היה שהדיירים מתמעטים מאליהם, צון באקט בלתי דרמטיעזב מר, בנצי

בבת אחד איבדה התוכנית . לעזוב בהמוניהם את האיהמיואשים התנדבו המתמודדים " הישרדות"בתוכנית לווין זו של . 10ערוץ 
איפה ? ה זאת אומרת אנשים רעבים ומלוכלכים שאינם חפצים להישאר רעבים ומלוכלכיםמ. את כל קסם הריאליטי שלה

בדיחות  ,מהחן של פעםלהבדיל . היא לא מה שהיה פעםהעונה הזוגיות של ארז ואסי גם . כבר עדיף לראות חדשות? האמביציה
  ?ת\האם הוחלף הכותב, מפיהםלרוב מאולצות ומביכות בוקעות 
או כפי שהוא מכונה בפי חלק , גואל .שמייצג בעיקר את עצמו, נציג אחר שלנוניין לבית קשורה לעהסערה שהחזירה את ה

 רבים הביעובימים הראשונים לשהותם בבית האח הגדול . פך לנרדף שההוא יקיר הבית לשעבר, "הנחש שבקש", מהדיירים
בסופו של דבר נחשפו , והנה. שבפרומואים הצטייר להם כמרושע, קסמו האישי ולבביותו של גואלמהדיירים את פליאתם לנוכח 

פן תסומן הצביעות בעיני ,  נקווה רק שתומר לא יתגלה לבסוף גם הוא כזאב בעור של כבש.לתה האסטרטגיההקלפים והתג
גם גואל וגם תומר הינם מהמתמודדים הבולטים בעונה ויהיה מעניין , תכרגע לפחו.ההדיוטות כמאפיין קבוע של זהות מינית חריגה

  .להמשיך ולעקוב אחריהם
  :ניתן לצפות במנחם בן נכבש בקסמיו של תומר ומנתח את הסערה סביב גואלכאן 
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לא , לא פרחה מפורכסת, לא דיווה מוחצנת": הייתי רוצה לחזור בי ממשפט שכתבתי כאן בעבר על סתיו : קטנהרק הערהלסיום *

 גם מבלי להישמע מטנף על כל טרנסית אחרת שהעזה באומץ תיוסיכולתי להחמיא ל". ז צבעוני אלא סתיו היפה והביישניתקוריו
  .שיהיו עוד ועוד כאלהנקווה . להופיע בתקשורת
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