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אגם הכנרת
מיקי היא , צבר ונעמה הם דגי קרב, ערן ואיתי הם להקת אבו נפחא, שי

האח "פרשן אתר קשת לענייני , עידן קפון. אשר הוא אצה צלופח ואילו
ממפה את אגם האח הגדול, "הגדול ומנתח את הזרמים 

אחרי שנים בהם הערוצים האולימפיים מתקוטטים ביניהם מי יכבוש את פסגת , השבוע
ערוץ . הגיח לו מהסיבוב נושא כלים הודי וגנב את ההצגה, האוורסט של הרייטינג הישראלי

ים נצפים ביותר עד לא מזמן ערוץ הסרטים ההודיים הפך בשבוע האחרון לאחד הערוצ, 20
כולנו התמכרנו לאקווריום אנושי ואם עד אתמול חשבתם שמדובר באקווריום עם . בישראל

אתמול נגלה לעיניים אקווריום צבעוני , דג שושנה ודורבן אחד שנותן בזמן,  שבלולים14
  .במיוחד

  הדורבן הקורבן
,  לחיים בבוץ ולא למיםהוא רגיל. יוסי הוא בדיוק כמו דורבן שנזרק לתוך אקווריום מלא דגים

 הוא בכלל לא מנסה ללמוד -הוא לא מכיר את שפת הבועה התל אביבית והכי הכי חמור 
, יש באקווריום מספיק דגים, החולשה היא גם היתרון כי בשביל הקהל בבית, למזלו. לשחות

  !אבל דורבן יש רק אחד
הוא ,  היטיבה לנסחכפי שמיקי, בצעד של דביל. יוסי ממשיך להיות חלש במשחק החברתי

בגללו הם שתו קפה שחור בארבע לפנות בוקר , כלומר. גילה שהוא יודע את הקוד לכספת
יפה שתיקה לחכמים ופליטת פה : "במקום להתכרבל בפוך ולחלום על ונסה ועל זה נאמר

בלי הסברים . אבל צריך להוריד את הכובע בפני האינסטינקטים הדורבניים שלו". לדורבנים
ביום . יוסי מצליח לזהות את הסכנות הגדולות בוילה שאף אחד לא מבחין בהם, םהגיוניי

השם שלה (ונעמה ) שלא צחק מהבדיחות שלו(השני הוא זיהה את הסכנה הטמונה בצבר 
יוסי לא , אל תטעו. רק בשטח, כי יש דברים שלא לומדים בשום אוניברסיטה) לא בא לו טוב

 קולות אפשריים כי כרגע הוא שותת 15 מתוך 12-הוא זכה ב. מועמד להדחה בגלל הקוד
  .אנשים מתנפלים עליו כמו על חיה פצועה, ובמקום בו פוחדים מהדחה, דם

  )וטוראי בוריס(ערן ואיתי ,  שי-להקת אבו נפחא 
למרות החוק . אחד החוקים באח הגדול הוא שלמתמודדים אסור לדבר ביניהם על הדחות

סגנותו של ערן , עצמם קליקה מתואמת היטב בראשות שיערן ובוריס בנו ל, שי, הדרקוני
ביום השני בוילה הם . כשבשלב זה איתי מספח עצמו לצרכי הגנה בלבד, וטוראי בוריס

) גם צבר(הם היו היחידים . אבל אתמול הם הגיעו כלהקה מתואמת היטב, הצביעו בפיזור
צבר שהצביע באותה צורה אבל לעומת , יוסי ועינב, שהצביעו בדיוק לאותם שני מתמודדים

  .כל שלישית אבו נפחא שינתה אתמול את כיוון השחיה במפתיע לאותו כיוון, גם לפני שבוע
הצליח לבנות סביבו בהצלחה מרובה להקה של דגים , אחד השחקנים המאיימים במשחק, שי

שי ימשיך לטפח אותו כטוראי , נפוחים מחשיבות עצמית ואם בוריס יצלח את ההדחה מחר
הוא פועל לפי . אבל ראוי להערכה, סגנון המשחק של שי שגוי מבחינה אסטרטגית. וותבצ
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, אבל בשלב מתקדם, בינתיים זה ממגנט אנשים מסוימים. העקרונות שלו בלי לדפוק חשבון
  .אם לאנשים יהיה מספיק שכל ואומץ הם יתקוממו נגדו

   צבר ונעמה-דגי קרב 
לא דורך על , הוא נעים.  המשחק המושלםאלא מאד חכם ומשחק את, צבר לא רק יפה

והכי הכי חשוב , ל"של גרעין נחסנפירים ומודע היטב לכך שהוא נמצא במשחק ולא בקומונה 
צבר הבין כבר ביום השני שצריך לשלוח את יוסי .  הוא לא חושף את הקילר אינסטינקט שבו-

ואת עינב יחד להדחה ואתמול הוא קיבל את העצה שלי למתמודד החכם והגיע למסקנה 
בזמן רק ש! גאון. ייתכן שיוסי ידיח את עצמו, שאם יוסי יועמד יחד עם הבת שלו להדחה

  .שהוא אמר את זה כבר הספיקו להגדיל את מספר המועמדים לשלושה
יש , הדורבן צדק. אחת המתמודדות החזקות בוילה, אני מציע לכולם לשים עין על נעמה
היא אולי נחמדה , כמו נעמה של האי, נעמה של הוילה. משהו בשם הזה שמצלצל לא טוב

שירחיק את הילדים שלה מהמיליון ואותה אבל היא לא תרחם על מי , כרגע ומקשיבה לכולם
  .מהטיול בקאריביים

  
   מיקי–צלופח 

אבל בניגוד , מתנשאת ושבא לכם להקיא ממנה, אתם יכולים לומר עליה שהיא שחצנית
מיקי אמנם . מיקי כאן בשביל לשחק באש ולא במים של הבריכה, לכמה מהמתייפיפות כאן

אבל לזכותה ייאמר שהיא הצליחה להיחלץ , חסרת סיכוי לזכות באוויר נשימה לאורך זמן
היא הניעה את הטאסות בראש של יוסי לגרום לו , תוך חמישה ימים. מהדחה בטוחה

לא הסגירה את , חיזקה את קשריה החברתיים, להשתעשע עם הרעיון של גניבת הכסף
שלהם הסוד שגם היא ידעה את הקוד והעמיסה קולות על יוסי ובוריס כדי להקטין את הסיכוי 

!ככה משחקים את המשחק. להיחלץ ממועמדות להדחה

   אשר-אצה 
יוסי היה החבר הכי . כבר אתמול אשר תקע סכין בגב של חבר, כפי שזיהיתי מיד בפתיחה

אשר . מעביר איתו שעות בבריכה וחולק לו המון כבוד, משכים איתו קום, טוב של אשר בוילה
במשחק . ל זה לא מנע ממנו להצביע נגדואבל כ, אפילו הודה שיוסי חבר מאד טוב שלו

ולאשר אין כרגע . אלא אם הוא מסכן אותך, אסור להפנות עורף לבן ברית נאמן, חברתי
נכון , נעים עם הזרם, אשר הוא מסוג המתמודדים שבמקום ליזום. חברים יותר נאמנים מיוסי

  .אבל בסוף הזרם יפלוט אותו לחוף, שהוא יגיע רחוק
  

  שפרה,  רנין,ני' ג–שבלולים 
. חדר הוידויים הוא חברו הטוב של המשתתף במשחק. אל תמהרו לקנות את הדרמה של רנין

זה המקום היחידי שבו אתה יכול להיות אמיתי ולפרוק בו את הלחצים שמצטברים מתוך 
רנין . גם של גברים, עם הזמן תהיו עדים לוידויים קורעי לב. הלחץ הפסיכולוגי של המשחק

בחורה שמתלוננת בפני אנשים על כך . ה המהירות בה היא נטענת מחדשמתפרקת באות
  .לא תפצח בנאום קורע לב באנגלית, שקשה לה שלא לדבר בשפת האם שלה

  
   לאון-דג שושנה 

הוא אף , הדג הכי חמוד בוילה ששוחה עם כל סוגי הדגים ולא משנה באיזה שעה תזפזפ
רבן יוצרות דיאלוגים שגם גדולי התסריטאים השיחות בינו לבין הדו. פעם לא מתעייף לשחות

". תיקח איתך מזוודה? עוד פעם פיפי: "יוסי" יש לי פיפי: "לאון. בהוליווד לא יכולים להמציא
אבל הוא הכי ארסי באקווריום כי אם תנסו , יק ולא מסוכן למראה'הדג שושנה הזה אולי קטנצ

  .הוא יתעצב והקהל יאכל אתכם חי, לגעת בו

  בובלילה -שושנה 
הנסיכה , עם כל הסיפורים ששי וחבורתו מנסים למכור לנו כדי להוציא את עצמם טוב

נפחא ודג -בובלילה נמצאת בסכנת הדחה אך ורק מתוך שיקולים אסטרטגיים של להקת אבו
. ני'היא משלמת את המחיר של מלחמות אביה והחולצה שהיא לקחה לנסיכה ג. צבר, הקרב



שכמו דג , סיפור החברות האמיצה בין ליאון הקטן לבובלילהאחת ההפתעות בוילה היא 
רק שדג שושנה אמור גם להפרות אותה ופה יש כבר , שושנה מחביא עצמו בין זרועותיה

  .בעיה קטנה מצד הדג השובב

***  
  :שתי קטנות לסיום

  :שרשרת הנפץ של הוילה
  .אשר← רנין; שי↔ י יוס; ערן ואיתי← ליאון ; ליאון← ני 'ג; קרן↔ מיקי ; שפרה↔ נעמה 

  
  :ורגע לפני שאתם מצביעים

קחו לתשומת לבכם שיוסי הוא המועמד היחידי להדחה שגם בימים קשים חושב על מצבה 
  .של הכנרת

 


