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רבינוביץ' אמר: אתה חייב לקחת את 
התרופות האלה, שבתנאי הזה הוא יכניס 

אותי לבית. הסיפור של דייר מס' 1

ואז  התקבלתי.  שלא  לי  אמרו  הגדול'  'האח  לפני  "חודש 
התוכנית. הגע־ והתקשרו אליי שאגיע אל  לתאילנד  נסעתי 

תי, הייתה לי פגישה אצל אילן רבינוביץ' במגדלי אביב. הוא 
אמר לי: 'אני שולח עכשיו לאלעד (קופרמן) מכתב שעברת, 
אתה נכנס בלנקו'. הוא אמר לי יחד עם זאת: 'התרופות האלה, 
אתה מחויב, אתה חייב לקחת אותן'. זאת אומרת, הוא התנה 
את זה. אני חייב לקחת את התרופות האלה, בתנאי הזה הוא 

יכניס אותי.
ולא  יודע,  אתה  כאלה,  כדורים  עשרה  איזה  לי  נתן  "הוא 
בקופסה, אצלו במשרד. אמר לי: 'תתחיל לקחת'. זה היה אר־
בעה ימים לפני התוכנית. הוא נתן גם מרשם. זה עלה 2,700 
כשהיינו  הכניסה,  לפני  זה.  על  שילמו  הגדול'  וב'האח  שקל 
רוקחת  החוצה,  כשיצאתי  בדיעבד,  משהו.  לי  התחיל  במלון, 
אמרה לי שלתרופה יש תופעת לוואי כזאת. היום אין לי אותה. 
שלושה  איזה  לי  עמד  לא  כשיצאתי.  אחת  תופעה  זוכר  אני 

ימים. שלושה ימים, אחי. והייתי חרמן אש. כלום.
"הוא לא הסביר מה תופעות הלוואי. אני זוכר שלקחתי את 
אמרתי,  הזה.  מהקטע  נגנבתי  אני.  הייתי  ולא  הזאת  התרופה 
אולי התרופה תמשיך לעבוד. זה רק נהיה יותר גרוע. גם הר־

כאלה.  בדכאונות  חצי  הייתי  בדיחות,  זכרתי  לא  עייף,  גשתי 
אחרי איזה שבועיים וחצי בערך החלטתי שאני לא לוקח אותה. 
הקופסה  עם  תרופות  קיבל  אחד  כל  בקופסה.  אותה  השארתי 

הכחולה הזו.
"קראו לי לחדר 'האח הגדול' והוא (אילן רבינוביץ') היה שם. 
הוא אמר לי: 'תשמע, ראינו שאתה בזמן האחרון בדאון. ניסיתי 
לחשוב למה ושמתי לב, אני רואה שאתה לא לוקח את התרופה 
אפש־ הרבה  לך  אין  עלינו.  מקובל  לא  וזה  שבוע  איזה  כבר 
רויות. אתה חייב לקחת את התרופה הזאת'. אמרתי לו: 'מה זה 
חייב לקחת?' הוא אומר לי: 'אתה מחויב לקחת...' אמר שזה לא 
מצטלם. וש'אם זה לא יצטלם יפה, אתה לא תוכל להיות פה'. 

יעני, בעדינות כזה. הבנתי את זה ככה. 
"'הוא אמר לי: 'לא רק שאתה חייב לקחת אותה, כל יום ב־
11 אני מוסיף לך עוד תרופה, שתמריץ לך את כל העניינים, 
שפחות יהיו את הדכאונות'. אמרתי לו: 'מה זו התרופה הזאת?' 
הוא אמר לי: 'זו תרופה שתעשה לך טוב'. הוא לא אמר לי מה 
זה, מה תופעות הלוואי, מה אני ארגיש. כל יום ב־11 קראו לי 
לחדר 'האח הגדול', חיכו לי כוס מים וכדור קטן כזה, אני לא 

זוכר את השם שלו.
"הוא אמר לי שם: 'אני שם לך את זה בקופסה ותיקח את זה, 
אני רוצה לראות שנכנס לך לגרון'. אתה מבין? כמו איזה בית 
משוגעים. עכשיו אני מאשים אותם, אני לא יודע מה יקרה לי 

מזה ומה לא יקרה לי מזה. 
דברים  על  תדברו  אל  לנו,  אמרו  זה.  על  לדבר  "אסור היה 
שיש ביניכם לבין 'האח הגדול' בתוך הבית. לא דיברנו ביני־
נו. אמרתי לעצמי, שלא יחשבו שאני איזה אחד שצריך פסי־

כיאטרים".

לא הייתי אני

1

לישון וכו'. רובם מספרים על תופעות לוואי דומות כמו סיוטים בלילה, 
בלבול, בכי ועייפות מוגברת. בשפת הטלוויזיה: רייטינג. 

כי, אתם יודעים, אנשים כלואים בבית זה פוטנציאל לא קטן לדרמה, 
כבר  זה  פסיכיאטריות  תרופות  ולוקחים  בבית  שכלואים  אנשים  אבל 
סיפור אחר לגמרי. וזה גם מאפשר לספר את הסיפור איך שרוצים. תחת 
להשלים,  רומנים,  לייצר  אותם  לנווט  גם  לדבריהם,  אפשר,  ההשפעה 
לריב, לבכות. "זה היה כמו בית משוגעים", "הוא חירפן אותנו", "שיחקו 

לנו במוח", "לא הכרתי את עצמי", מתוודים הדיירים בעדויותיהם. 
עד היום לא חשף אף בוגר של 'האח הגדול' את הסוד הזה. שיינפיין, 
גם  זה.  את  שעושה  הראשון  הוא  השנייה,  בעונה  השני  למקום  שהגיע 
מת־ הזאת.  התוכנית  את  בראשו  חי  הוא  ממנה,  שיצא  אחרי  שנתיים 
 2.5 של  פיצויים  ממנו  דורש  גם  הוא  כעת  רבינוביץ'.  ד"ר  עם  עמת 
מיליון שקלים. "סער קיבל טיפול פסיכיאטרי רשלני וזדוני - הכל כדי 
הון",  עשיית  ולצורך  הרייטינג  חיית  את  ולהאכיל  להאביס  להאדיר, 

טוען עורך דינו רון טורקלטאוב. 
לדברי שיינפיין הוא נכנס לתוכנית כעורך דין, אלפא־מייל מוצלח, 
ויצא ממנה מרוסק נפשית וכלכלית, פחות נכסים ומינוס בת זוג, וכאדם 
שנוא במדינת ישראל. מתום התוכנית הקליט את עצמו כדי לשחזר את 
כל מה שעבר עליו בפנים, לפרטי פרטים. הוא גם הקליט שיחת טלפון 
שניהל עם ד"ר רבינוביץ' יומיים לאחר סיום התוכנית ופגישה שנערכה 

ביניהם כשבועיים אחר כך, וגם כמה ממתמודדי 'האח הגדול'.
עדות מאוחרת כמו של שיינפיין מעלה לא מעט ספקות. אם מצבו 
מדובר  לא  האם  לספר?  זמן  הרבה  כך  כל  לו  לקח  מדוע  רע,  כה  היה 
בנקמה על כך שלא הפך לטאלנט מרכזי כמו הזוכה באותה עונה, אלירז 
שדה? האם הוא רק רוצה את כספו של רבינוביץ' ואף סוחט אותו בד־
רישות האלה כפי שטוען הפסיכיאטר בתגובה? אך סיפורו של שיינפיין 
מגובה בראיות של ממש. בידי מערכת '7 לילות' יש עדויות מוקלטות 
של דיירים נוספים בתוכנית. הכל חוקי, כמובן. אלה, יחד עם תמלילי 

השיחות בין רבינוביץ' לשיינפיין, ובין רבינוביץ' ונציג מההפקה לבין 
קריאה  חומר  מספקים  שם־טוב,  מעיין  ימים,  באותם  סער  של  חברתו 

מטריד. 
מאמץ  עשיתי  "כי  סער,  אומר  זמן?",  הרבה  כך  כל  לי  לקח  "למה 
להעלים את זה, להתגבר. באיזשהו שלב החלטתי שאני לא עושה עם 
זה כלום, שאני ממשיך הלאה בחיים שלי, אבל לא הצלחתי להתנתק. 
יצאתי עם נזק עצום. ניקח אותך אדם רגיל, נדחוף אותך לחדר 'האח 
הגדול', את אילן רבינוביץ', כדורים פסיכיאטריים, נאלץ אותך לנהל 
שנאנסה,  מישהי  עם  פגישה  בעקבות  מתפקד.  אתה  איך  ונראה  רומן 
כתבתי באתר מאקו טור על נאנסות שלא מתלוננות. למעשה, כתבתי 
שבהם  משוגעים  בתי  מזכיר  זה  לי  שלי.  הסיפור  זה  עצמי.  על  זה  את 

מכריחים את המאושפזים לקחת כדורים". 

בל בואו נתחיל מהתחלה. ב־15 בנובמבר 2009 נכנס שיינפיין א
לבית 'האח הגדול', על תקן טייפקאסט של תל־אביבי מצליח, 
עורך דין, מאצ'ו, דעתן, חתיך, קצין קרבי וערכי. הוא מצהיר 
שהוא רווק, אבל מהר מאוד עולה בשיחות השם 'בולבולון'. "מעיין ואני 
ידעה  היא  עכשיו. "כשהכרנו,  מסביר  הוא  חודשים",  ארבעה  זוג  היינו 
שאני הולך להיכנס ל'האח הגדול'. אהבתי אותה, אבל רציתי להיכנס 
כרווק. הסברתי לה את זה. היא התבאסה מאוד, גם אני. אבל הסכמנו על 

זה שנפרדים. עברו ימים בבית והתחלתי להתגעגע אליה".
מהר מאוד שיינפיין מתחיל להתחבר בתוך הבית לאיילה רשף. "היא 
הייתה הבחורה שנראתה הכי טוב, קלעה לטעם שלי. כבר בהתחלה היו 
קוראים לי לחדר 'האח הגדול' ושואלים אותי 'סער, מה אתה אומר על 
הדיירות?' תמיד היו נעצרים על איילה. הייתי מחמיא לה, אומר להם 
כמה שהיא יפה ומקסימה. ידעתי שהיא הולכת להיות החברה הכי טובה 
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"ראיתם אדם מסומם, מובל וכלוא. 
ראיתם אדם שמוכר את הנשמה 
שלו לשטן. ראיתם בובה מפורקת 
בדיכאון. הגיע הזמן שתדעו את 
האמת". סער שיינפיין

מה  תחשבו  דמיון  כל  על  עולה  המציאות  אם 
קורה בתוכנית שכולה מציאות. אתם חושבים 
שאתם יודעים - עם כל המצלמות האלה, 24 
בשידור  כאן  אתם  ארז,  כן  עזר,  אסי  שעות, 
בהמשך  לכם  מצפה  מה  מבינים  לא  ואתם  חי 
- ואתם באמת לא מבינים. כן, אף אחד מאיתנו 
קלישאת  את  מכירים  כולנו  תמים.  באמת  לא 
הז'אנר מספר אחת - ההפקה התערבה. אבל גם האנשים הציניים ביותר, 
להם  נוגע  שלא  דבר  משום  להתרגש  היכולת  את  איבדו  שכבר  אלה 
של  הקלעים  מאחורי  שקורה  ממה  מופתעים  להיות  עלולים  ישירות, 
החלומות  כל  שמאחורי  הפיגומים  מונחים  שבו  הזה  המקום  המציאות. 
'האח   - לכאורה  שקופה  הכי  התוכנית  על  מדברים  ואנחנו  הגדולים. 

הגדול'. ועל החדר שבו הכל יכול לקרות - חדר 'האח הגדול'. 
בכל  וכמו  הזה.  בחדר  בעיקר  מתרחש  לקרוא  הולכים  שאתם  הסיפור 
סיפור טוב עומדים שם שני אנשים. אחד חזק והאחר חלש. לחזק קו־
ראים ד"ר אילן רבינוביץ', פסיכיאטר 'האח הגדול'. למתמודד קוראים 
כל פעם בשם אחר. אולי כבר שמעתם על ד"ר רבינוביץ', מי שכונה 
בכתבת תחקיר שפירסמנו כאן לפני כשנה: 'הפסיכיאטר של הסלבס'. 
לדברי הדיירים הם קיבלו ממנו כדורים מסוג ציפרלקס, תרופה נגד 
כטיפול  במחלוקת בשם ריספרדל שניתן  דיכאון, וכן כדור חזק שנוי 
הש־ בין  ערבוב  גם  מקרים  בהרבה  אישיות.  ובהפרעות  בסכיזופרניה 

ניים. אתם רק יכולים לדמיין מה קורה לדיירים בתנאי שבי שמקבלים 
טיפול כזה. לא, אתם לא. אבל סער שיינפיין יכול לספר לכם. ואיתו 

דיירים אחרים. 
הם  מה  יודעים  שהם  וחושבים  הגדול'  ב'האח  צופים  "אנשים 
למועמ־ שקלים  במיליוני  מסמסים  "אנשים  שיינפיין.  פותח  רואים", 
דים מהונדסים. זה לא הסיפור האמיתי. אם זה היה תלוי בי, לא הייתם 
רואים את מה שראיתם. ראיתם אדם מסומם, מובל וכלוא. ראיתם אדם 

שמוכר את הנשמה שלו לשטן. ראיתם בובה מפורקת בדיכאון. ראיתם 
אדם שלא מצליח להרים את עצמו מהמיטה. אז הנה הגיע הזמן שתדעו 
הייתם  אתם  איך  לעצמכם,  תאמרו  עכשיו  תשפטו.  עכשיו  האמת.  את 

מתנהגים במצבי".
קופרמן,  אלעד  בראשות  הגדול',  'האח  הפקת  דיירים,  אותם  לדברי 
וקולו  התוכנית  ובמאי  עורך  זק,  ויורם  הפקות  קופרמן  של  הבעלים 
לפעמים  אקטיבי,  באורח  לפעמים  פעולה,  שיתפה  הגדול',  'האח  של 
בשתיקה. לדבריהם, בחלק מהמקרים החל הטיפול התרופתי עוד לפני 
הותנתה  בתוכנית  והשתתפותם  הגדול',  'האח  לבית  נכנסו  שהדיירים 
בהסכמתם לשימוש בכדורים. במקרים אחרים רבינוביץ' פשוט הופיע 
במפתיע. יש רק דבר אחד שלא מסתדר פה: לפסיכיאטר הולכים, בדרך 
כלל, אנשים שזקוקים לכדורים. עזרה נפשית, טיפול רגיל, כמו שח־

לקנו עבר בעת משבר, כמו שכמה מהדיירים בוודאי צריכים בתנאים 
הלא פשוטים בבית, מעניק פסיכולוג. במידה שמישהו בבית 'האח הג־

כמי  שאובחן  או  פסיכיאטריות,  תרופות  צריך  שהוא  למצב  הגיע  דול' 
שצריך לקחת תרופות פסיכיאטריות מראש, ההיגיון אומר שעל ההפקה 
להוציא אותו מהבית או לא להכניס אותו לשם. קשת, הזכיינית שמש־

דרת את התוכנית, וחברת קופרמן הפקות, שמפיקה אותה, טוענות כי 
והנפשי  הרפואי  מהליווי  חלק  הצורך,  במידת  הוא,  פסיכיאטרי  טיפול 

שעוברים הדיירים והוא ניתן כדי לשמור עליהם. 
ד"ר רבינוביץ' טוען בתגובתו כי סער הזדקק לכדורים האלה כי הש־
תמש בסמים. סמים קלים מסוג מריחואנה, לא סיפור יותר מדי גדול. 
צריך  היה  ואם  האלה?  בתנאים  לבית  אותו  הכניסו  מדוע  שכן,  ונניח 

לקבל תרופות פסיכיאטריות עקב כך, מדוע לא הוציאו אותו? 
תו־ יהיו  מה  להם  הוסבר  לא  גם  בכתבה  המוזכרים  הדיירים  לדברי 

פעות הלוואי של התרופות שנדרשו לקחת. שיינפיין, למשל, טוען כי 
מספרים  מסוימים  במקרים  שינה.  בכדורי  שמדובר  בהתחלה  לו  נאמר 
להם  יסייע  כוחותיהם,  את  ישפר  ירגיע,  שזה  להם  נאמר  כי  הדיירים 
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הסודות האפלים של האח הגדול

רז שכניק    צילום: גבריאל בהרליה

קיבל אוטונומיה מלאה מההפקה. ד"ר אילן רבינוביץ'

שיחקו לנו 
במוח

הם רצו להתפרסם, כמו רבים בדור הזה, ונכנסו 
אל 'האח הגדול'. שם, בחדר 'האח', פגשו בפסיכיאטר 

של התוכנית, ד"ר אילן רבינוביץ', שהחליט שמצבם 
מחייב אותם ליטול כדורים פסיכיאטריים, בין היתר 

גם כדור שמיועד לחולי סכיזופרניה. סער שיינפיין 
ודיירים אחרים חושפים לראשונה: זה היה כמו בית 
משוגעים, לא הכרנו את עצמנו, לפעמים הוא ניווט 

באמצעותנו את העלילה, חלקנו התרסקנו אחר כך. 
תגובת הפקת התוכנית: טענות חסרות שחר
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רבינוביץ' אמר: אתה חייב לקחת את 
התרופות האלה, שבתנאי הזה הוא יכניס 

אותי לבית. הסיפור של דייר מס' 1

ואז  התקבלתי.  שלא  לי  אמרו  הגדול'  'האח  לפני  "חודש 
התוכנית. הגע־ והתקשרו אליי שאגיע אל  לתאילנד  נסעתי 

תי, הייתה לי פגישה אצל אילן רבינוביץ' במגדלי אביב. הוא 
אמר לי: 'אני שולח עכשיו לאלעד (קופרמן) מכתב שעברת, 
אתה נכנס בלנקו'. הוא אמר לי יחד עם זאת: 'התרופות האלה, 
אתה מחויב, אתה חייב לקחת אותן'. זאת אומרת, הוא התנה 
את זה. אני חייב לקחת את התרופות האלה, בתנאי הזה הוא 

יכניס אותי.
ולא  יודע,  אתה  כאלה,  כדורים  עשרה  איזה  לי  נתן  "הוא 
בקופסה, אצלו במשרד. אמר לי: 'תתחיל לקחת'. זה היה אר־
בעה ימים לפני התוכנית. הוא נתן גם מרשם. זה עלה 2,700 
כשהיינו  הכניסה,  לפני  זה.  על  שילמו  הגדול'  וב'האח  שקל 
רוקחת  החוצה,  כשיצאתי  בדיעבד,  משהו.  לי  התחיל  במלון, 
אמרה לי שלתרופה יש תופעת לוואי כזאת. היום אין לי אותה. 
שלושה  איזה  לי  עמד  לא  כשיצאתי.  אחת  תופעה  זוכר  אני 

ימים. שלושה ימים, אחי. והייתי חרמן אש. כלום.
"הוא לא הסביר מה תופעות הלוואי. אני זוכר שלקחתי את 
אמרתי,  הזה.  מהקטע  נגנבתי  אני.  הייתי  ולא  הזאת  התרופה 
אולי התרופה תמשיך לעבוד. זה רק נהיה יותר גרוע. גם הר־

כאלה.  בדכאונות  חצי  הייתי  בדיחות,  זכרתי  לא  עייף,  גשתי 
אחרי איזה שבועיים וחצי בערך החלטתי שאני לא לוקח אותה. 
הקופסה  עם  תרופות  קיבל  אחד  כל  בקופסה.  אותה  השארתי 

הכחולה הזו.
"קראו לי לחדר 'האח הגדול' והוא (אילן רבינוביץ') היה שם. 
הוא אמר לי: 'תשמע, ראינו שאתה בזמן האחרון בדאון. ניסיתי 
לחשוב למה ושמתי לב, אני רואה שאתה לא לוקח את התרופה 
אפש־ הרבה  לך  אין  עלינו.  מקובל  לא  וזה  שבוע  איזה  כבר 
רויות. אתה חייב לקחת את התרופה הזאת'. אמרתי לו: 'מה זה 
חייב לקחת?' הוא אומר לי: 'אתה מחויב לקחת...' אמר שזה לא 
מצטלם. וש'אם זה לא יצטלם יפה, אתה לא תוכל להיות פה'. 

יעני, בעדינות כזה. הבנתי את זה ככה. 
"'הוא אמר לי: 'לא רק שאתה חייב לקחת אותה, כל יום ב־
11 אני מוסיף לך עוד תרופה, שתמריץ לך את כל העניינים, 
שפחות יהיו את הדכאונות'. אמרתי לו: 'מה זו התרופה הזאת?' 
הוא אמר לי: 'זו תרופה שתעשה לך טוב'. הוא לא אמר לי מה 
זה, מה תופעות הלוואי, מה אני ארגיש. כל יום ב־11 קראו לי 
לחדר 'האח הגדול', חיכו לי כוס מים וכדור קטן כזה, אני לא 

זוכר את השם שלו.
"הוא אמר לי שם: 'אני שם לך את זה בקופסה ותיקח את זה, 
אני רוצה לראות שנכנס לך לגרון'. אתה מבין? כמו איזה בית 
משוגעים. עכשיו אני מאשים אותם, אני לא יודע מה יקרה לי 

מזה ומה לא יקרה לי מזה. 
דברים  על  תדברו  אל  לנו,  אמרו  זה.  על  לדבר  "אסור היה 
שיש ביניכם לבין 'האח הגדול' בתוך הבית. לא דיברנו ביני־
נו. אמרתי לעצמי, שלא יחשבו שאני איזה אחד שצריך פסי־

כיאטרים".

לא הייתי אני

1

לישון וכו'. רובם מספרים על תופעות לוואי דומות כמו סיוטים בלילה, 
בלבול, בכי ועייפות מוגברת. בשפת הטלוויזיה: רייטינג. 

כי, אתם יודעים, אנשים כלואים בבית זה פוטנציאל לא קטן לדרמה, 
כבר  זה  פסיכיאטריות  תרופות  ולוקחים  בבית  שכלואים  אנשים  אבל 
סיפור אחר לגמרי. וזה גם מאפשר לספר את הסיפור איך שרוצים. תחת 
להשלים,  רומנים,  לייצר  אותם  לנווט  גם  לדבריהם,  אפשר,  ההשפעה 
לריב, לבכות. "זה היה כמו בית משוגעים", "הוא חירפן אותנו", "שיחקו 

לנו במוח", "לא הכרתי את עצמי", מתוודים הדיירים בעדויותיהם. 
עד היום לא חשף אף בוגר של 'האח הגדול' את הסוד הזה. שיינפיין, 
גם  זה.  את  שעושה  הראשון  הוא  השנייה,  בעונה  השני  למקום  שהגיע 
מת־ הזאת.  התוכנית  את  בראשו  חי  הוא  ממנה,  שיצא  אחרי  שנתיים 
 2.5 של  פיצויים  ממנו  דורש  גם  הוא  כעת  רבינוביץ'.  ד"ר  עם  עמת 
מיליון שקלים. "סער קיבל טיפול פסיכיאטרי רשלני וזדוני - הכל כדי 
הון",  עשיית  ולצורך  הרייטינג  חיית  את  ולהאכיל  להאביס  להאדיר, 

טוען עורך דינו רון טורקלטאוב. 
לדברי שיינפיין הוא נכנס לתוכנית כעורך דין, אלפא־מייל מוצלח, 
ויצא ממנה מרוסק נפשית וכלכלית, פחות נכסים ומינוס בת זוג, וכאדם 
שנוא במדינת ישראל. מתום התוכנית הקליט את עצמו כדי לשחזר את 
כל מה שעבר עליו בפנים, לפרטי פרטים. הוא גם הקליט שיחת טלפון 
שניהל עם ד"ר רבינוביץ' יומיים לאחר סיום התוכנית ופגישה שנערכה 

ביניהם כשבועיים אחר כך, וגם כמה ממתמודדי 'האח הגדול'.
עדות מאוחרת כמו של שיינפיין מעלה לא מעט ספקות. אם מצבו 
מדובר  לא  האם  לספר?  זמן  הרבה  כך  כל  לו  לקח  מדוע  רע,  כה  היה 
בנקמה על כך שלא הפך לטאלנט מרכזי כמו הזוכה באותה עונה, אלירז 
שדה? האם הוא רק רוצה את כספו של רבינוביץ' ואף סוחט אותו בד־
רישות האלה כפי שטוען הפסיכיאטר בתגובה? אך סיפורו של שיינפיין 
מגובה בראיות של ממש. בידי מערכת '7 לילות' יש עדויות מוקלטות 
של דיירים נוספים בתוכנית. הכל חוקי, כמובן. אלה, יחד עם תמלילי 

השיחות בין רבינוביץ' לשיינפיין, ובין רבינוביץ' ונציג מההפקה לבין 
קריאה  חומר  מספקים  שם־טוב,  מעיין  ימים,  באותם  סער  של  חברתו 

מטריד. 
מאמץ  עשיתי  "כי  סער,  אומר  זמן?",  הרבה  כך  כל  לי  לקח  "למה 
להעלים את זה, להתגבר. באיזשהו שלב החלטתי שאני לא עושה עם 
זה כלום, שאני ממשיך הלאה בחיים שלי, אבל לא הצלחתי להתנתק. 
יצאתי עם נזק עצום. ניקח אותך אדם רגיל, נדחוף אותך לחדר 'האח 
הגדול', את אילן רבינוביץ', כדורים פסיכיאטריים, נאלץ אותך לנהל 
שנאנסה,  מישהי  עם  פגישה  בעקבות  מתפקד.  אתה  איך  ונראה  רומן 
כתבתי באתר מאקו טור על נאנסות שלא מתלוננות. למעשה, כתבתי 
שבהם  משוגעים  בתי  מזכיר  זה  לי  שלי.  הסיפור  זה  עצמי.  על  זה  את 

מכריחים את המאושפזים לקחת כדורים". 

בל בואו נתחיל מהתחלה. ב־15 בנובמבר 2009 נכנס שיינפיין א
לבית 'האח הגדול', על תקן טייפקאסט של תל־אביבי מצליח, 
עורך דין, מאצ'ו, דעתן, חתיך, קצין קרבי וערכי. הוא מצהיר 
שהוא רווק, אבל מהר מאוד עולה בשיחות השם 'בולבולון'. "מעיין ואני 
ידעה  היא  עכשיו. "כשהכרנו,  מסביר  הוא  חודשים",  ארבעה  זוג  היינו 
שאני הולך להיכנס ל'האח הגדול'. אהבתי אותה, אבל רציתי להיכנס 
כרווק. הסברתי לה את זה. היא התבאסה מאוד, גם אני. אבל הסכמנו על 

זה שנפרדים. עברו ימים בבית והתחלתי להתגעגע אליה".
מהר מאוד שיינפיין מתחיל להתחבר בתוך הבית לאיילה רשף. "היא 
הייתה הבחורה שנראתה הכי טוב, קלעה לטעם שלי. כבר בהתחלה היו 
קוראים לי לחדר 'האח הגדול' ושואלים אותי 'סער, מה אתה אומר על 
הדיירות?' תמיד היו נעצרים על איילה. הייתי מחמיא לה, אומר להם 
כמה שהיא יפה ומקסימה. ידעתי שהיא הולכת להיות החברה הכי טובה 
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"ראיתם אדם מסומם, מובל וכלוא. 
ראיתם אדם שמוכר את הנשמה 
שלו לשטן. ראיתם בובה מפורקת 
בדיכאון. הגיע הזמן שתדעו את 
האמת". סער שיינפיין

מה  תחשבו  דמיון  כל  על  עולה  המציאות  אם 
קורה בתוכנית שכולה מציאות. אתם חושבים 
שאתם יודעים - עם כל המצלמות האלה, 24 
בשידור  כאן  אתם  ארז,  כן  עזר,  אסי  שעות, 
בהמשך  לכם  מצפה  מה  מבינים  לא  ואתם  חי 
- ואתם באמת לא מבינים. כן, אף אחד מאיתנו 
קלישאת  את  מכירים  כולנו  תמים.  באמת  לא 
הז'אנר מספר אחת - ההפקה התערבה. אבל גם האנשים הציניים ביותר, 
להם  נוגע  שלא  דבר  משום  להתרגש  היכולת  את  איבדו  שכבר  אלה 
של  הקלעים  מאחורי  שקורה  ממה  מופתעים  להיות  עלולים  ישירות, 
החלומות  כל  שמאחורי  הפיגומים  מונחים  שבו  הזה  המקום  המציאות. 
'האח   - לכאורה  שקופה  הכי  התוכנית  על  מדברים  ואנחנו  הגדולים. 

הגדול'. ועל החדר שבו הכל יכול לקרות - חדר 'האח הגדול'. 
בכל  וכמו  הזה.  בחדר  בעיקר  מתרחש  לקרוא  הולכים  שאתם  הסיפור 
סיפור טוב עומדים שם שני אנשים. אחד חזק והאחר חלש. לחזק קו־
ראים ד"ר אילן רבינוביץ', פסיכיאטר 'האח הגדול'. למתמודד קוראים 
כל פעם בשם אחר. אולי כבר שמעתם על ד"ר רבינוביץ', מי שכונה 
בכתבת תחקיר שפירסמנו כאן לפני כשנה: 'הפסיכיאטר של הסלבס'. 
לדברי הדיירים הם קיבלו ממנו כדורים מסוג ציפרלקס, תרופה נגד 
כטיפול  במחלוקת בשם ריספרדל שניתן  דיכאון, וכן כדור חזק שנוי 
הש־ בין  ערבוב  גם  מקרים  בהרבה  אישיות.  ובהפרעות  בסכיזופרניה 

ניים. אתם רק יכולים לדמיין מה קורה לדיירים בתנאי שבי שמקבלים 
טיפול כזה. לא, אתם לא. אבל סער שיינפיין יכול לספר לכם. ואיתו 

דיירים אחרים. 
הם  מה  יודעים  שהם  וחושבים  הגדול'  ב'האח  צופים  "אנשים 
למועמ־ שקלים  במיליוני  מסמסים  "אנשים  שיינפיין.  פותח  רואים", 
דים מהונדסים. זה לא הסיפור האמיתי. אם זה היה תלוי בי, לא הייתם 
רואים את מה שראיתם. ראיתם אדם מסומם, מובל וכלוא. ראיתם אדם 

שמוכר את הנשמה שלו לשטן. ראיתם בובה מפורקת בדיכאון. ראיתם 
אדם שלא מצליח להרים את עצמו מהמיטה. אז הנה הגיע הזמן שתדעו 
הייתם  אתם  איך  לעצמכם,  תאמרו  עכשיו  תשפטו.  עכשיו  האמת.  את 

מתנהגים במצבי".
קופרמן,  אלעד  בראשות  הגדול',  'האח  הפקת  דיירים,  אותם  לדברי 
וקולו  התוכנית  ובמאי  עורך  זק,  ויורם  הפקות  קופרמן  של  הבעלים 
לפעמים  אקטיבי,  באורח  לפעמים  פעולה,  שיתפה  הגדול',  'האח  של 
בשתיקה. לדבריהם, בחלק מהמקרים החל הטיפול התרופתי עוד לפני 
הותנתה  בתוכנית  והשתתפותם  הגדול',  'האח  לבית  נכנסו  שהדיירים 
בהסכמתם לשימוש בכדורים. במקרים אחרים רבינוביץ' פשוט הופיע 
במפתיע. יש רק דבר אחד שלא מסתדר פה: לפסיכיאטר הולכים, בדרך 
כלל, אנשים שזקוקים לכדורים. עזרה נפשית, טיפול רגיל, כמו שח־

לקנו עבר בעת משבר, כמו שכמה מהדיירים בוודאי צריכים בתנאים 
הלא פשוטים בבית, מעניק פסיכולוג. במידה שמישהו בבית 'האח הג־

כמי  שאובחן  או  פסיכיאטריות,  תרופות  צריך  שהוא  למצב  הגיע  דול' 
שצריך לקחת תרופות פסיכיאטריות מראש, ההיגיון אומר שעל ההפקה 
להוציא אותו מהבית או לא להכניס אותו לשם. קשת, הזכיינית שמש־

דרת את התוכנית, וחברת קופרמן הפקות, שמפיקה אותה, טוענות כי 
והנפשי  הרפואי  מהליווי  חלק  הצורך,  במידת  הוא,  פסיכיאטרי  טיפול 

שעוברים הדיירים והוא ניתן כדי לשמור עליהם. 
ד"ר רבינוביץ' טוען בתגובתו כי סער הזדקק לכדורים האלה כי הש־
תמש בסמים. סמים קלים מסוג מריחואנה, לא סיפור יותר מדי גדול. 
צריך  היה  ואם  האלה?  בתנאים  לבית  אותו  הכניסו  מדוע  שכן,  ונניח 

לקבל תרופות פסיכיאטריות עקב כך, מדוע לא הוציאו אותו? 
תו־ יהיו  מה  להם  הוסבר  לא  גם  בכתבה  המוזכרים  הדיירים  לדברי 

פעות הלוואי של התרופות שנדרשו לקחת. שיינפיין, למשל, טוען כי 
מספרים  מסוימים  במקרים  שינה.  בכדורי  שמדובר  בהתחלה  לו  נאמר 
להם  יסייע  כוחותיהם,  את  ישפר  ירגיע,  שזה  להם  נאמר  כי  הדיירים 
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הסודות האפלים של האח הגדול

רז שכניק    צילום: גבריאל בהרליה

קיבל אוטונומיה מלאה מההפקה. ד"ר אילן רבינוביץ'

שיחקו לנו 
במוח

הם רצו להתפרסם, כמו רבים בדור הזה, ונכנסו 
אל 'האח הגדול'. שם, בחדר 'האח', פגשו בפסיכיאטר 

של התוכנית, ד"ר אילן רבינוביץ', שהחליט שמצבם 
מחייב אותם ליטול כדורים פסיכיאטריים, בין היתר 

גם כדור שמיועד לחולי סכיזופרניה. סער שיינפיין 
ודיירים אחרים חושפים לראשונה: זה היה כמו בית 
משוגעים, לא הכרנו את עצמנו, לפעמים הוא ניווט 

באמצעותנו את העלילה, חלקנו התרסקנו אחר כך. 
תגובת הפקת התוכנית: טענות חסרות שחר
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כשנפרדתי ממישהי ונשבר לי הלב. והוא עונה לי: 'אם היית מכיר אותי 
אז, היום היית כבר נשוי, עם ילדים, היית לוקח כדורים שאתן לך'".

לקחת פעם כדורים לטיפול נפשי?
לי  כשכואב  גם  בכלל.  כדורים  לוקח  שלא  אדם  אני  לא.  "מעולם 

הראש. גם לא כדור שינה לפני טיסה".
קיבלת כדורים באותו ערב?

"מתישהו בהתחלה. ציפרלקס. אילן הסביר לי: 'נמצה את הפוטנציאל 
שלך קצת יותר. בשביל זה אתה צריך לקחת כדור'. אמרתי לו שאני לא 
זכרתי שזה כדור  ציפרלקס.  לוקח כדורים, אבל הוא אמר לי שזה רק 
נפוץ אבל אמרתי שאני מפחד לקחת את זה. הוא הרגיע אותי. אמר לי: 
'זה הפרארי של התרופות הפסיכיאטריות. זו תרופה של האלפיון הע־
ליון. אני לא יודע אם תוכל לממן אותה מחוץ לבית 'האח הגדול', אבל 

בקופרמן הפקות יממנו לך'. הוא אמר לי לקחת אחד בכל יום".
למה לא עצרת כאן, למה לא סירבת?

"כי לא היה לי את הכוח לסרב. הייתי די שבור בנקודה הזו ואמר־
לי  ייתן  אומר,  שאילן  מה  יעשה  באמת  הזה  הכדור  שאולי  לעצמי  תי 
לקרות?  יכול  'מה  לעצמי:  אמרתי  עצמי.  עם  טוב  יותר  קצת  להרגיש 
מקסימום אפסיק עם זה אחר כך'. אבל אחר כך אי אפשר היה להפסיק, 
הל־ תופעות  לגבי  בבית.  להישארותי  תנאי  הם  שהכדורים  הבנתי  כי 

וואי הוא ענה אז: 'מה פתאום? זה כדור של האלפיון העליון. אוף אתה 
והשטויות שלך'. הוא נתן לי כדורים בודדים ביד, אמר לי לקחת בכל 
ערב, והבטיח שמחר יחכו לי עוד כמה כדורים. אחד הוא אמר לי לקחת 

מולו. עשיתי את זה".
שיינפיין מספר שציית להוראותיו של הרופא וקיבל כדור ציפרלקס 
של 10 מ"ג ביום. "הוא אמר שאסור לי להגיד שאני לוקח את הכדור, 
שזה עניין רפואי שלי. אמרתי לו: 'אילן, עם הכדור הזה אתה נותן לי 
לא  אתה  'אויש,  לי:  ענה  הוא  החוכמה?'  מה  אחרים.  אנשים  על  יתרון 
את  מייצג  שאתה  מבין  לא  אתה  מבין.  שאתה  בדברים  תתעסק  מבין. 
עולם האקדמיה, אנשים כמוני, את המגזר העסקי של מדינת ישראל. 

תזכור את זה'". 
הרגשת טוב יותר בזכות הכדור?

"ממש לא".
לא פלא. לפי פסיכיאטרים בכירים, ההשפעה הרצויה של ציפרלקס 
לקחת  שמתחילים  מרגע  שבועיים־שלושה  רק  מורגשת  להיות  עשויה 

את הכדורים בעוד תופעות הלוואי יכולות להופיע קודם. זה לא מנע 
מד"ר רבינוביץ' להכפיל לשיינפיין את המינון תוך כמה ימים. הסיבה: 
שיינפיין שוב ביקש לעזוב. איך הגיבה ההפקה? שוב הפגישה אותו עם 

הפסיכיאטר, "שהעלה לי את הציפרלקס לשני כדורים ביום". 
ואתה לוקח בלי לבקש הסברים?

"שאלתי 'זה לא הרבה מדי?' ענה שלא, שזו כמות טובה".
שיינפיין עובר לשני כדורים ביום, אבל כעבור כמה זמן שוב רוצה 
"אילן  נוסף.  כדור  ומקבל  הפסיכיאטר  עם  שוב  מופגש  הוא  לעזוב. 
אמר לי שזה כדור שינה, ביקש ממני לקחת חצי כדור ונתן לי אותו 
בלילות.  להירדם  לי  שקשה  רואים  שהם  לי  אמר  הוא  האריזה.  בלי 
שזה  מושג  לי  היה  לא  השינה'.  'כדור  את  לקחת  לי  כותב  היה  הוא 
כדור פסיכיאטרי. רק שבוע לפני הגמר הוא אמר לי שמדובר בכדור 
בשם ריספרדל. לא ידעתי אז מה זה, אבל זכרתי את השם. כשיצאתי 
מבית 'האח הגדול' נתנו לי שתי חבילות כדורים כדי להמשיך לקחת, 
מדובר  שבאמת  הראשונה  בפעם  ראיתי  גם  אז  וריספרדל.  ציפרלקס 

בריספרדל". 
את  מרבינוביץ'  שקיבלו  הגדול'  'האח  של  אחרים  לדיירים  בדומה 
אותו כדור, גם שיינפיין לא ידע שריספרדל היא תרופה לטיפול בסכי־

זופרניה ובהפרעה דו־קוטבית. "הוא אמר לי: 'איך בנאדם יכול לתפקד 
במקום כזה אם הוא לא ישן תשע שעות ביום? אתה פקעת עצבים. אנחנו 

רואים שאתה לא ישן. קח חצי כדור שינה'. 
בהפקה ידעו מזה?

"אני זוכר שבאחד הימים נכנסתי לחדר של 'האח הגדול' בוכה. די־
ברתי עם נציגה של ההפקה ואמרתי לה: 'בכל פעם שאני ארצה לעזוב 
אז תביאו לי את רבינוביץ' והוא יחליף לי את הכדורים? כבר אין לי 

כוחות'. היא שתקה". 
מה הרגשת אחרי שהתחלת לקחת את שני הכדורים?

"בעיקר דבר אחד שחזר: כשאני עוצם את העיניים ונח טיפה, השרי־
רים שלי מתחילים לרעוד".

זה לא עורר בך חשד?
הוא  יחד.  הולכים  שינה  וכדור  ציפרלקס  אם  אילן  את  שאלתי  "כן, 
אמר: 'זו חליפת כדורים תפורה בול בשבילך. עם זה אתה תישן ועם זה 
אתה תתפקד וזה יהיה סבבה. אם היית לוקח כדורים פסיכיאטריים, לא 

היית במקום שאתה נמצא בו היום'. ככה. אלה היו השיחות". 

מתי לקחת את כדור השינה, שהוא בעצם הריספרדל?
"כל יום, ארבע שעות לפני השינה. ישנתי כמו מת".

בל רבינוביץ' לא הסתפק בחליפת הכדורים שתפר לשיינפיין. א
הולדתה  יום  לפני  יום   ,2010 בינואר  ו־26   25 שבין  בלילה 
של החברה מעיין, סער מתכנן מסיבה בבית אחרי שספר את 
הימים במדויק באמצעות חריטה על עץ. "התחלנו בהכנות. כולם ידעו 
'האח  לחדר  לי  קוראים  פתאום  יומולדת.  לבולבולון  לחגוג  שהולכים 
הגדול'. יושב שם אילן רבינוביץ', למרות שלא ביקשתי בכלל לראות 
אותו. דוחפים לך את הפסיכיאטר, מה תעשה? אתה חתום שעליך לשתף 

פעולה עם חוקי הפורמט". 
ומה קרה בחדר?

"הוא אומר לי שלום, אני לא מתלהב לראות אותו. ואז הוא שואל: 

יורם זק אמר לי: מה שאילן המליץ לך 
יעשה לך טוב. הסיפור של דיירת מס' 2

מה זה הכדור הזה?

המשך בעמוד 8 >>>
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מהפקת 'האח הגדול' נמסר בתגובה:

"הטענות חסרות שחר. הפקת 'האח הגדול', מתוך מקצועיות ואחריות לרווחתם ושלומם של המשתתפים בתוכנית, מעמידה לרשות 
הדיירים ליווי רפואי, במידת הצורך ובהסכמת הדיירים, בכל התחומים, לרבות בתחום הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. הטיפול הרפואי 

לסוגיו מתנהל על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים ונעשה באופן ישיר, ללא התערבות ההפקה. ד"ר אילן רבינוביץ', פסיכיאטר 
בעל מוניטין וניסיון רב, דרש וקיבל אוטונומיה מקצועית מלאה והיה הסמכות המקצועית לעניין מצבם הנפשי של דיירי הבית. 

"אין תופסים אדם בשעת צערו. שיינפיין מנסה לייחס את אכזבתו מן החיים לאחר התוכנית - לאחרים. לאחר שנוכח בתום שנתיים 
מימיו ב'האח הגדול' כי אינו מצליח להתפרסם באמצעים מקובלים, שיינפיין מנסה כעת להתפרסם באמצעות הפרחת טענות משוללות 

כל יסוד. שיינפיין איים, באמצעות עורך דין מטעמו, שיפנה לתקשורת אם לא ישולם לו סכום עתק של 2.5 מיליון שקל וכעת הוא 
מממש את איומו. ניכר כי שיינפיין בוחר לעשות שימוש בפנייה לתקשורת במקום לברר את טענותיו המשפטיות בדרכים המקובלות.
"לאחר יציאתו מהבית, שיינפיין שמר על קשרי עבודה עם קופרמן הפקות ושידורי קשת וזכה לליווי וסיוע צמוד של ההפקה כפי 
שהיא נוהגת עם משתתפי התוכנית, ליווי הנמשך לאחר סיום העונה. אם שיתוף הפעולה בין שיינפיין לבין קופרמן הפקות לא הניב 

את התוצאות אותן ציפה להשיג, הרי אין לו להלין אלא על עצמו. 
"זהו פרסום נוסף בשרשרת פרסומים שליליים ומכפישים כלפי קבוצת קשת הנמצאת בתחרות עסקית מול קבוצת 'ידיעות אחרונות'".

תגובת הפקת 'האח הגדול': טענות חסרות שחר

ד"ר רבינוביץ' מסר תגובה באמצעות עורכי דינו חנינא ברנדס ותמר קרת:
"הטענות של סער שיינפיין שקריות מן היסוד ומופרכות, ומטרתו היחידה היא הפעלת אמצעי סחיטה ואיומים לשם התעשרות. יעיד 

על כך מכתב בא כוחו, אשר בו נדרשו קופרמן הפקות וד"ר אילן רבינוביץ' לשלם לידיו של סער שיינפיין סך של 2.5 מיליון שקל 
בתוך 72 שעות, שאם לא כן, בין היתר, יפנה לתקשורת.  מעשיו של שיינפיין באמצעות בא כוחו יש לכאורה עבירה פלילית של סחיטה 

באיומים. פנייתו לתקשורת אינה אלא ניסיון נוסף להפעיל לחץ על מרשנו ועל מפיקי 'האח הגדול', שלא נכנעו לסחטנותו הבוטה.     
"ד"ר רבינוביץ' העניק למר שיינפיין - בידיעתו ובהסכמתו המלאה - טיפול רפואי מקצועי, מסור ומיומן, שלו נזקק בדחיפות במהלך 

השתתפותו בתוכנית. הטיפול הרפואי הדחוף נדרש בראש ובראשונה עקב העובדה ששיינפיין הסתיר טרם כניסתו לבית 'האח הגדול' 
שימוש בסמים. כתוצאה מהפסקת השימוש בסמים בבית 'האח הגדול', סבל שיינפיין מתסמינים שהצריכו מתן טיפול פסיכיאטרי, שניתן 
לו על ידי ד"ר רבינוביץ'. מתן הטיפול לשיינפיין נעשה תוך מתן אוטונומיה מלאה לעריכת טיפול באופן המקצועי ביותר, תוך שמירת 

סודיות מלאה של תוכנו. שיינפיין קיבל הסבר מפורט על הטיפול התרופתי שניתן לו בהסכמתו. לנוכח הבעיות האישיות הקשות של 
שיינפיין כפי שהתגלו במהלך הטיפול שקיבל, סבר ד"ר רבינוביץ' שטובתו הרפואית של סער היא השארתו בבית 'האח הגדול', שכן 

הערכתו המקצועית הייתה שהוצאתו תגרור משבר נרקיסיסטי שלא יוכל להתמודד עימו, ועלולה אף לסכן את שלומו. למרבה הצער, 
חוסר היכולת של שיינפיין להתמודד עם העובדה שזכה במקום השני מלמדת על כך שד"ר רבינוביץ' צדק.          

 "בהתייחס לטענה שלפיה ד"ר רבינוביץ' הוא שהפציר בשיינפיין ליצור קשרים רומנטיים עם אחת מדיירות הבית, יש להדגיש כי 
הקשר הרומנטי בינו לבין הדיירת האמורה התחיל עוד לפני שפגש לראשונה את ד"ר רבינוביץ' - ללמדכם על מידת האמינות של 

טענותיו של שיינפיין.
לצורך קבלת תגובת ד"ר רבינוביץ', ויתר שיינפיין על סודיות רפואית. לגבי השימוש בסמים שמיוחס לו בתגובת רבינוביץ', 

אומר שיינפיין: "נכון שעישנתי חשיש פה ושם אבל הקצנתי את זה רק כדי שלא יוכלו לתת לי כדורים. חשבתי שאי אפשר לקחת 
כדורים אם מעשנים חשיש".

תגובת ד"ר רבינוביץ': "טענות שקריות ומופרכות"
שבוע  הייתה  (רבינוביץ')  אותו  שראיתי  הראשונה  "הפעם 
והתחלתי  שלו  בחדר  ישבנו  לתוכנית.  שלנו  הכניסה  לפני 
לספר על עצמי, על הקטע שלי מה אני אתן בתוכנית ומה לא. 
חושב  אותך. אני  אוהב  מאוד  'תקשיבי, אני  לי:  אמר  הוא  ואז 
שאת דמות מאוד צבעונית, אבל את צריכה להיות איתי יד ביד 
במהלך כל התוכנית. אמרתי לו: 'מה זאת אומרת?'. הוא אומר 
לי: 'תקשיבי, אני במהלך התוכנית מלווה את כל המתמודדים. 
מב־ 'אין,  אמרתי:  לחמישייה'.  מסמן  מעכשיו  כבר  אני  אותך 

חינתי זה החלום, להיות בחמישייה'. בכיתי קצת, כי שיתפתי 
אותו בדברים אישיים שלי. לחצנו ידיים. הלכתי הביתה. סיפ־

רתי לכולם שאני בפנים.
ואז  להדחה,  מועמדת  שהייתי  שבוע  היה  לתוכנית.  "נכנסנו 
'האח הגדול' קורא לי לחדר. הוא אומר לי: 'זה אילן רבינוביץ''. 
אמרתי לו: 'היי, אילן, מה נשמע?' הוא אומר לי: 'בסדר'. אמרתי 
לו: 'אני לא מאמינה שזה אתה. אני רוצה לראות אותך פה לידי 
בספה'. יצאתי מהחדר של 'האח הגדול'. אחרי כמה דקות קראו לי 
עוד פעם, אילן יושב בחדר. הוא מנשק אותי, מחבק אותי, אומר 
לי: 'אני מעריץ שלך. את לא מבינה איך אני אוהב אותך... את 

בחורה נדירה'.
ומצד  מדי  יותר  בוכה  את  'תקשיבי,  לי:  אומר  הוא  "ואז 
שני את צוחקת יותר מדי. יש לך את האפס אנד דאונס. את 
עצמך'.  על  להתאפס  חייבת  שאת  למצב  מגיעה  את  בקצה. 
אז אמרתי לו: 'תשמע, קשה לי'. אז הוא אמר: 'אני מציע לך 
כדור על מנת שיאזן אותך, ואת תקשיבי לי, תאמיני לי, אני 
יודע מה אני אומר לך, את אהודה בחוץ, אוהבים אותך, חו־
לים עלייך, אבל את חייבת־חייבת להירגע. את חייבת כאילו 

להיות בבלאנס'. 
"אמרתי לו: 'אוקיי, מה אני צריכה לעשות?' הוא אמר לי: 'אני 
אביא לך כדור כל ערב. 'האח הגדול' יקרא לך ואת תיקחי כדור'. 
שאלתי: 'מה זה הכדור הזה?' הוא אמר לי: 'כדור הרגעה. אין לך 
מה לדאוג. זה משהו שרק יעשה לך טוב. ואם את תקשיבי לי, 
את מגיעה לגמר'. אמרתי לו: 'תקשיב, אני צריכה לחשוב על זה. 

תודה שבאת. אוהב אותך. אוהבת אותך. טה־טה־טה'. יצאתי. 
(זק),  יורם  עם  ודיברתי  הגדול'  ל'האח  נכנסתי  כן  כך  "אחר 
יורם,  'תקשיב  לו:  אמרתי  הבית.  של  האלוהים  מבחינתי  שהוא 
שמע  שהוא  הבנתי  אמר'.  אילן  וככה  ככה  הגדול',  'האח  כאילו 
את השיחה. הוא אמר: 'תקשיבי, הוא הפסיכיאטר, הוא יודע מה 
הוא אומר'. אמרתי: 'אבל מה זה הכדור הזה? מה זה?' הוא אומר 
לי: 'זה משהו שיעשה לך רק טוב. זה משהו שיאזן אותך וזה משהו 

שירגיע אותך ואת צריכה את זה בבית'.
"יורם שמע את השיחה עם אילן. ברור. אילן נכנס לתוך החדר 
ההפקה.  עם  שלו  התקשורת  בעצם  היה  זה  כזה.  טוקי  ווקי  עם 

נראה לך שהם מכבים את המצלמה ואת הרמקולים בחדר?" 
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שלי בבית. ידעתי שתהיה לי בעיה כי אני נמשך אליה, אבל ידעתי גם 
שאני לא ילד קטן. אני לא מתחיל לנהל שם רומן כפול. מעיין היא זו 
שאני אוהב ואיילה תהיה החברה הכי טובה שלי בבית. אני יודע שיהיה 

לי קצת קשה, אבל זו הייתה ההחלטה שלי".
36 ימים אחרי פתיחת העונה עוזב את הבית בנצי שני, אחד מחבריו 
של שיינפיין בבית. "לא הבנתי למה הוא הולך. בנצי היה הבנאדם הכי 
רגוע, הכי קליל. אמרתי לו: 'בנצי, איך אתה יכול לעזוב?' אמרתי לו 
שארגיש אפס אם אעזוב. ואז הוא ענה לי: 'אפס מי שנשאר איפה שלא 
טוב לו'. מאז זה הידהד לי בראש. היה לי גם משעמם שם. ואז החלטתי 
שאני עוזב. נכנסתי לחדר 'האח הגדול' והודעתי על פרישה. הם ביקשו 
ממני לחשוב. יורם זק, שהוא כמו אלוהים בבית, אמר לי שאני עושה 

טעות, שכל מי שעזב באמצע, מתחנן לחזור אחר כך".
השתכנעת?

"לא ממש. אמרתי להם: 'חבר'ה, אני בנאדם מבוגר. לא טוב לי פה, 
משעמם לי. רוצה לצאת'. יורם קרא לי לעוד שיחה, והוא משכנע אותי 
אנסה  אני  'וואלה,  אומר  אני  עובד.  וזה  ומשכנע,  ומשכנע  להישאר, 

להישאר'. עבר עוד שבוע והחלטתי שוב לעזוב".
ומה קורה אז?

"אותו נוהל. מביאים לי את יורם, לא עוזר יורם. בלילה קוראים לי 
המשנה  (עורכת  בבילה  מיטל  נמצאת  במיקרופון  הגדול'.  'האח  לחדר 
- ר"ש). היא עשתה לי שיחה שהצליחה להחזיק אותי עוד עשרה ימים 
בבית. ובתוך החדר של האח הם כל הזמן אומרים לי: 'אתה לא יודע מה 
קורה בחוץ'. הבנתי מזה שאני אהוד. אתה אומר, 'טוב, הם ממש רוצים 

שאני אשאר. הם ממש עושים מאמצים'. אז המשכתי". 
ונשברת שוב?

"כן, גם בגלל איזה ריב עם אלירז, וביקשתי לעזוב".
איך הגיבו הפעם לבקשה שלך?

רוצה  לא  עוזר,  לא  כבר  זה  'די,  אמרתי:  איתי.  לדבר  בא  זק  "יורם 
יותר'. ואז הוא אומר לי: 'תקשיב סער, פרוטוקול התוכנית מחייב אות־

נו להפגיש אותך עם האחראי על המערך הפסיכיאטרי של התוכנית'. 
לעזוב. זק ענה לי:  פסיכיאטר ושאני רוצה  אמרתי לו שאני לא צריך 
'אל תדאג. הוא רק צריך לראות שהכל בסדר, תדבר איתו, ואז נוציא 

אותך'".
למחרת מתבקש שיינפיין להגיע לחדר 'האח הגדול' ושם הוא רואה 
על הספה אדם שאינו מכיר, הפסיכיאטר ד"ר אילן רבינוביץ'. "ישבתי 

איתו על הספה הקטנה, כשרק כרית מפרידה בינינו".
התגובה הראשונית של שיינפיין הייתה הלם: פתאום ישב פנים אל 
פנים עם אדם מבחוץ, אף שחוקי התוכנית אוסרים על כך במפורש. זו 
הייתה הפגישה הראשונה מתוך רבות שיתקיימו בין שניהם בתוך הבית. 

דיירת: "יורם זק אמר לי, 
'תקשיבי, הוא הפסיכיאטר, הוא 

יודע מה הוא אומר'. אמרתי: 
'אבל מה זה הכדור הזה? מה זה?' 
הוא ענה לי: 'זה משהו שיעשה לך 

רק טוב. זה משהו שיאזן אותך 
וזה משהו שירגיע אותך ואת 

צריכה את זה בבית'"

שיינפיין: "פחדתי לספר. פחדתי 
שיגידו שאני משוגע, פחדתי 

שהם יפגעו בי, פחדתי לפגוע 
בתוכנית, בקשת, בקופרמן, 

ברבינוביץ'. חשבתי שאולי אני 
לא מבין את המצב נכון. הבטן 
שלי צרחה שאנסו אותי אבל 

פעלתי מהראש. לא רציתי להיות 
פזיז. ממש פחדתי"

הסודות האפלים של האח הגדול

דייר: "קראו 
לי לחדר האח 

הגדול, חיכו לי 
כוס מים וכדור קטן 

כזה. הוא אמר לי 
'אני רוצה לראות 
שנכנס לך לגרון'. 

כמו איזה 
בית משוגעים"

במהלכן יבין שיינפיין שבמקרה של ד"ר רבינוביץ', ההפקה מוכנה לה־
גמיש את החוקים.

רבינוביץ', אומר שיינפיין, פתח במחמאות. "הוא מסתכל עליי ואומר 
'וואו, איזה לסת יש לך. בדיוק כמו שמספרים. אתה אפילו הרבה יותר 
אנחנו  ארוכה.  תקופה  כבר  שלך  המקרה  אחרי  עוקב  אני  תראה,  יפה. 
רואים בווידיאו, אנחנו יודעים הכל. לפי מה שאני רואה פה, אני יכול 

להגיד לך שאתה התגשמות הגבריות'".
ואיך הגבת למחמאות?

כמוך.  אנשים  מכיר  'אני  לי:  אומר  הוא  ואז  הקשבתי.  שתקתי.  "די 
הפסי־ 'אני  לנאום:  התחיל  הוא  ואז  כמוך'.  אנשים  בשביל  לפה  באתי 
כיאטר הכי טוב בעולם. אני מטפל בכל ההוז אנד הוז של מדינת יש־

ראל. כל השמנה והסולתה'. הוא חזר על זה כל הזמן".
הוא נתן לך שמות של מטופלים? 

מתעשיית  אנשים  במערכת),  שמור  (השם  ידועה  עסקים  אשת  "כן. 
הבידור. הוא אומר לי: 'אני המצאתי את הסיאליס היומי, כדור לזקפה. 
אנשים מטיסים אותי במטוסים פרטיים שלהם לטיפולים בחו"ל ומחזי־

רים אותי. אני עושה תוכניות ריאליטי בשביל הכיף, לא בשביל כסף. 
אני שווה 100 מיליון דולר. ההתמחות שלי זה אנשים כמוך. אתה אדם 
לו  יש  זה,  לו  יש  בחורות,  לו  יש  דין,  עורך  טוב,  נראה  פרפקציוניסט, 
פה, יש לו שם'. הוא התחיל לנתח לי את האופי, והמוח שלי רץ. יכולת 
הוא  מה  על  יודע  הבנאדם  'וואלה,  אומר,  ואתה  מרהיבה,  שלו  הניתוח 

מדבר'". 
ואמרת גם לו שאתה רוצה לעזוב?

"כן. ואז אילן זורק את הפצצה הכי גדולה שלו עליי: 'אתה לא יודע 
מה קורה בחוץ, אני יודע מה קורה בחוץ. אתה לא מבין בטלוויזיה, אני 
מבין בטלוויזיה. אתה כמעט לא מבין בכלום, אתה חשבת שאתה מבין, 
החוצה, אם  יוצא  שמבין. ואם אתה  תקשיב לי, כי אני זה  עכשיו  אבל 
לך  יאפשר  לא  שלך  האישיותי  המבנה  כמוך,  אדם  ידיים,  מרים  אתה 
לחיות עם העזיבה, עם זה שהרמת ידיים. הקהל שהצביע לך לא יסלח 

לך. הם ביזבזו עליך כסף. יו וויל בי נובאדי'".
ומה אתה מרגיש?

יכולים  הם  'מה  שאלתי:  העוצמות.  מה  ידעתי  לא  לפחד,  "התחלתי 
לעשות לי?' הוא אומר לי, 'תקשיב לי, אתה לא תוכל לחיות עם זה'. 
חשבתי על מה המשמעות של 'לא אוכל לחיות עם זה'. מה, אני אתא־
בד? יושב פה הפסיכיאטר שאני מאמין שהוא הכי טוב בארץ, נותן לך 
שמות, אומר לי: 'תשמע, קשת פנתה אליי. אני לא עובד בקופרמן' (יש 
לציין שמההקלטות עולה הרושם שעיקר הקשר של רבינוביץ' היה מול 
קופרמן - ר"ש). הוא חבר של כולם, הוא יודע על מה הוא מדבר. והוא 

מחמיא לי ומחמיא לי ומחמיא לי. הוא קנה את אמוני". 
במה זה בא לידי ביטוי?

"סיפרתי לו סודות, למשל שהייתי בטיפול פסיכולוגי לפני עשר שנים, 

>>> המשך מעמוד 5 

צילום: יובל חןצילום: שוקה כהן, יח"צ

דיירים: "הוא האלוהים 
של הבית". יורם זק, עורך 
ובמאי 'האח הגדול'

שיינפיין: "רבינוביץ' 
אמר לי, 'קופרמן 
מת עליך'". אלעד 
קופרמן, מפיק 
'האח הגדול' 
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כשנפרדתי ממישהי ונשבר לי הלב. והוא עונה לי: 'אם היית מכיר אותי 
אז, היום היית כבר נשוי, עם ילדים, היית לוקח כדורים שאתן לך'".

לקחת פעם כדורים לטיפול נפשי?
לי  כשכואב  גם  בכלל.  כדורים  לוקח  שלא  אדם  אני  לא.  "מעולם 

הראש. גם לא כדור שינה לפני טיסה".
קיבלת כדורים באותו ערב?

"מתישהו בהתחלה. ציפרלקס. אילן הסביר לי: 'נמצה את הפוטנציאל 
שלך קצת יותר. בשביל זה אתה צריך לקחת כדור'. אמרתי לו שאני לא 
זכרתי שזה כדור  ציפרלקס.  לוקח כדורים, אבל הוא אמר לי שזה רק 
נפוץ אבל אמרתי שאני מפחד לקחת את זה. הוא הרגיע אותי. אמר לי: 
'זה הפרארי של התרופות הפסיכיאטריות. זו תרופה של האלפיון הע־
ליון. אני לא יודע אם תוכל לממן אותה מחוץ לבית 'האח הגדול', אבל 

בקופרמן הפקות יממנו לך'. הוא אמר לי לקחת אחד בכל יום".
למה לא עצרת כאן, למה לא סירבת?

"כי לא היה לי את הכוח לסרב. הייתי די שבור בנקודה הזו ואמר־
לי  ייתן  אומר,  שאילן  מה  יעשה  באמת  הזה  הכדור  שאולי  לעצמי  תי 
לקרות?  יכול  'מה  לעצמי:  אמרתי  עצמי.  עם  טוב  יותר  קצת  להרגיש 
מקסימום אפסיק עם זה אחר כך'. אבל אחר כך אי אפשר היה להפסיק, 
הל־ תופעות  לגבי  בבית.  להישארותי  תנאי  הם  שהכדורים  הבנתי  כי 

וואי הוא ענה אז: 'מה פתאום? זה כדור של האלפיון העליון. אוף אתה 
והשטויות שלך'. הוא נתן לי כדורים בודדים ביד, אמר לי לקחת בכל 
ערב, והבטיח שמחר יחכו לי עוד כמה כדורים. אחד הוא אמר לי לקחת 

מולו. עשיתי את זה".
שיינפיין מספר שציית להוראותיו של הרופא וקיבל כדור ציפרלקס 
של 10 מ"ג ביום. "הוא אמר שאסור לי להגיד שאני לוקח את הכדור, 
שזה עניין רפואי שלי. אמרתי לו: 'אילן, עם הכדור הזה אתה נותן לי 
לא  אתה  'אויש,  לי:  ענה  הוא  החוכמה?'  מה  אחרים.  אנשים  על  יתרון 
את  מייצג  שאתה  מבין  לא  אתה  מבין.  שאתה  בדברים  תתעסק  מבין. 
עולם האקדמיה, אנשים כמוני, את המגזר העסקי של מדינת ישראל. 

תזכור את זה'". 
הרגשת טוב יותר בזכות הכדור?

"ממש לא".
לא פלא. לפי פסיכיאטרים בכירים, ההשפעה הרצויה של ציפרלקס 
לקחת  שמתחילים  מרגע  שבועיים־שלושה  רק  מורגשת  להיות  עשויה 

את הכדורים בעוד תופעות הלוואי יכולות להופיע קודם. זה לא מנע 
מד"ר רבינוביץ' להכפיל לשיינפיין את המינון תוך כמה ימים. הסיבה: 
שיינפיין שוב ביקש לעזוב. איך הגיבה ההפקה? שוב הפגישה אותו עם 

הפסיכיאטר, "שהעלה לי את הציפרלקס לשני כדורים ביום". 
ואתה לוקח בלי לבקש הסברים?

"שאלתי 'זה לא הרבה מדי?' ענה שלא, שזו כמות טובה".
שיינפיין עובר לשני כדורים ביום, אבל כעבור כמה זמן שוב רוצה 
"אילן  נוסף.  כדור  ומקבל  הפסיכיאטר  עם  שוב  מופגש  הוא  לעזוב. 
אמר לי שזה כדור שינה, ביקש ממני לקחת חצי כדור ונתן לי אותו 
בלילות.  להירדם  לי  שקשה  רואים  שהם  לי  אמר  הוא  האריזה.  בלי 
שזה  מושג  לי  היה  לא  השינה'.  'כדור  את  לקחת  לי  כותב  היה  הוא 
כדור פסיכיאטרי. רק שבוע לפני הגמר הוא אמר לי שמדובר בכדור 
בשם ריספרדל. לא ידעתי אז מה זה, אבל זכרתי את השם. כשיצאתי 
מבית 'האח הגדול' נתנו לי שתי חבילות כדורים כדי להמשיך לקחת, 
מדובר  שבאמת  הראשונה  בפעם  ראיתי  גם  אז  וריספרדל.  ציפרלקס 

בריספרדל". 
את  מרבינוביץ'  שקיבלו  הגדול'  'האח  של  אחרים  לדיירים  בדומה 
אותו כדור, גם שיינפיין לא ידע שריספרדל היא תרופה לטיפול בסכי־

זופרניה ובהפרעה דו־קוטבית. "הוא אמר לי: 'איך בנאדם יכול לתפקד 
במקום כזה אם הוא לא ישן תשע שעות ביום? אתה פקעת עצבים. אנחנו 

רואים שאתה לא ישן. קח חצי כדור שינה'. 
בהפקה ידעו מזה?

"אני זוכר שבאחד הימים נכנסתי לחדר של 'האח הגדול' בוכה. די־
ברתי עם נציגה של ההפקה ואמרתי לה: 'בכל פעם שאני ארצה לעזוב 
אז תביאו לי את רבינוביץ' והוא יחליף לי את הכדורים? כבר אין לי 

כוחות'. היא שתקה". 
מה הרגשת אחרי שהתחלת לקחת את שני הכדורים?

"בעיקר דבר אחד שחזר: כשאני עוצם את העיניים ונח טיפה, השרי־
רים שלי מתחילים לרעוד".

זה לא עורר בך חשד?
הוא  יחד.  הולכים  שינה  וכדור  ציפרלקס  אם  אילן  את  שאלתי  "כן, 
אמר: 'זו חליפת כדורים תפורה בול בשבילך. עם זה אתה תישן ועם זה 
אתה תתפקד וזה יהיה סבבה. אם היית לוקח כדורים פסיכיאטריים, לא 

היית במקום שאתה נמצא בו היום'. ככה. אלה היו השיחות". 

מתי לקחת את כדור השינה, שהוא בעצם הריספרדל?
"כל יום, ארבע שעות לפני השינה. ישנתי כמו מת".

בל רבינוביץ' לא הסתפק בחליפת הכדורים שתפר לשיינפיין. א
הולדתה  יום  לפני  יום   ,2010 בינואר  ו־26   25 שבין  בלילה 
של החברה מעיין, סער מתכנן מסיבה בבית אחרי שספר את 
הימים במדויק באמצעות חריטה על עץ. "התחלנו בהכנות. כולם ידעו 
'האח  לחדר  לי  קוראים  פתאום  יומולדת.  לבולבולון  לחגוג  שהולכים 
הגדול'. יושב שם אילן רבינוביץ', למרות שלא ביקשתי בכלל לראות 
אותו. דוחפים לך את הפסיכיאטר, מה תעשה? אתה חתום שעליך לשתף 

פעולה עם חוקי הפורמט". 
ומה קרה בחדר?

"הוא אומר לי שלום, אני לא מתלהב לראות אותו. ואז הוא שואל: 

יורם זק אמר לי: מה שאילן המליץ לך 
יעשה לך טוב. הסיפור של דיירת מס' 2
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מהפקת 'האח הגדול' נמסר בתגובה:

"הטענות חסרות שחר. הפקת 'האח הגדול', מתוך מקצועיות ואחריות לרווחתם ושלומם של המשתתפים בתוכנית, מעמידה לרשות 
הדיירים ליווי רפואי, במידת הצורך ובהסכמת הדיירים, בכל התחומים, לרבות בתחום הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. הטיפול הרפואי 

לסוגיו מתנהל על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים ונעשה באופן ישיר, ללא התערבות ההפקה. ד"ר אילן רבינוביץ', פסיכיאטר 
בעל מוניטין וניסיון רב, דרש וקיבל אוטונומיה מקצועית מלאה והיה הסמכות המקצועית לעניין מצבם הנפשי של דיירי הבית. 

"אין תופסים אדם בשעת צערו. שיינפיין מנסה לייחס את אכזבתו מן החיים לאחר התוכנית - לאחרים. לאחר שנוכח בתום שנתיים 
מימיו ב'האח הגדול' כי אינו מצליח להתפרסם באמצעים מקובלים, שיינפיין מנסה כעת להתפרסם באמצעות הפרחת טענות משוללות 

כל יסוד. שיינפיין איים, באמצעות עורך דין מטעמו, שיפנה לתקשורת אם לא ישולם לו סכום עתק של 2.5 מיליון שקל וכעת הוא 
מממש את איומו. ניכר כי שיינפיין בוחר לעשות שימוש בפנייה לתקשורת במקום לברר את טענותיו המשפטיות בדרכים המקובלות.
"לאחר יציאתו מהבית, שיינפיין שמר על קשרי עבודה עם קופרמן הפקות ושידורי קשת וזכה לליווי וסיוע צמוד של ההפקה כפי 
שהיא נוהגת עם משתתפי התוכנית, ליווי הנמשך לאחר סיום העונה. אם שיתוף הפעולה בין שיינפיין לבין קופרמן הפקות לא הניב 

את התוצאות אותן ציפה להשיג, הרי אין לו להלין אלא על עצמו. 
"זהו פרסום נוסף בשרשרת פרסומים שליליים ומכפישים כלפי קבוצת קשת הנמצאת בתחרות עסקית מול קבוצת 'ידיעות אחרונות'".

תגובת הפקת 'האח הגדול': טענות חסרות שחר

ד"ר רבינוביץ' מסר תגובה באמצעות עורכי דינו חנינא ברנדס ותמר קרת:
"הטענות של סער שיינפיין שקריות מן היסוד ומופרכות, ומטרתו היחידה היא הפעלת אמצעי סחיטה ואיומים לשם התעשרות. יעיד 

על כך מכתב בא כוחו, אשר בו נדרשו קופרמן הפקות וד"ר אילן רבינוביץ' לשלם לידיו של סער שיינפיין סך של 2.5 מיליון שקל 
בתוך 72 שעות, שאם לא כן, בין היתר, יפנה לתקשורת.  מעשיו של שיינפיין באמצעות בא כוחו יש לכאורה עבירה פלילית של סחיטה 

באיומים. פנייתו לתקשורת אינה אלא ניסיון נוסף להפעיל לחץ על מרשנו ועל מפיקי 'האח הגדול', שלא נכנעו לסחטנותו הבוטה.     
"ד"ר רבינוביץ' העניק למר שיינפיין - בידיעתו ובהסכמתו המלאה - טיפול רפואי מקצועי, מסור ומיומן, שלו נזקק בדחיפות במהלך 

השתתפותו בתוכנית. הטיפול הרפואי הדחוף נדרש בראש ובראשונה עקב העובדה ששיינפיין הסתיר טרם כניסתו לבית 'האח הגדול' 
שימוש בסמים. כתוצאה מהפסקת השימוש בסמים בבית 'האח הגדול', סבל שיינפיין מתסמינים שהצריכו מתן טיפול פסיכיאטרי, שניתן 
לו על ידי ד"ר רבינוביץ'. מתן הטיפול לשיינפיין נעשה תוך מתן אוטונומיה מלאה לעריכת טיפול באופן המקצועי ביותר, תוך שמירת 

סודיות מלאה של תוכנו. שיינפיין קיבל הסבר מפורט על הטיפול התרופתי שניתן לו בהסכמתו. לנוכח הבעיות האישיות הקשות של 
שיינפיין כפי שהתגלו במהלך הטיפול שקיבל, סבר ד"ר רבינוביץ' שטובתו הרפואית של סער היא השארתו בבית 'האח הגדול', שכן 

הערכתו המקצועית הייתה שהוצאתו תגרור משבר נרקיסיסטי שלא יוכל להתמודד עימו, ועלולה אף לסכן את שלומו. למרבה הצער, 
חוסר היכולת של שיינפיין להתמודד עם העובדה שזכה במקום השני מלמדת על כך שד"ר רבינוביץ' צדק.          

 "בהתייחס לטענה שלפיה ד"ר רבינוביץ' הוא שהפציר בשיינפיין ליצור קשרים רומנטיים עם אחת מדיירות הבית, יש להדגיש כי 
הקשר הרומנטי בינו לבין הדיירת האמורה התחיל עוד לפני שפגש לראשונה את ד"ר רבינוביץ' - ללמדכם על מידת האמינות של 

טענותיו של שיינפיין.
לצורך קבלת תגובת ד"ר רבינוביץ', ויתר שיינפיין על סודיות רפואית. לגבי השימוש בסמים שמיוחס לו בתגובת רבינוביץ', 

אומר שיינפיין: "נכון שעישנתי חשיש פה ושם אבל הקצנתי את זה רק כדי שלא יוכלו לתת לי כדורים. חשבתי שאי אפשר לקחת 
כדורים אם מעשנים חשיש".

תגובת ד"ר רבינוביץ': "טענות שקריות ומופרכות"
שבוע  הייתה  (רבינוביץ')  אותו  שראיתי  הראשונה  "הפעם 
והתחלתי  שלו  בחדר  ישבנו  לתוכנית.  שלנו  הכניסה  לפני 
לספר על עצמי, על הקטע שלי מה אני אתן בתוכנית ומה לא. 
חושב  אותך. אני  אוהב  מאוד  'תקשיבי, אני  לי:  אמר  הוא  ואז 
שאת דמות מאוד צבעונית, אבל את צריכה להיות איתי יד ביד 
במהלך כל התוכנית. אמרתי לו: 'מה זאת אומרת?'. הוא אומר 
לי: 'תקשיבי, אני במהלך התוכנית מלווה את כל המתמודדים. 
מב־ 'אין,  אמרתי:  לחמישייה'.  מסמן  מעכשיו  כבר  אני  אותך 

חינתי זה החלום, להיות בחמישייה'. בכיתי קצת, כי שיתפתי 
אותו בדברים אישיים שלי. לחצנו ידיים. הלכתי הביתה. סיפ־

רתי לכולם שאני בפנים.
ואז  להדחה,  מועמדת  שהייתי  שבוע  היה  לתוכנית.  "נכנסנו 
'האח הגדול' קורא לי לחדר. הוא אומר לי: 'זה אילן רבינוביץ''. 
אמרתי לו: 'היי, אילן, מה נשמע?' הוא אומר לי: 'בסדר'. אמרתי 
לו: 'אני לא מאמינה שזה אתה. אני רוצה לראות אותך פה לידי 
בספה'. יצאתי מהחדר של 'האח הגדול'. אחרי כמה דקות קראו לי 
עוד פעם, אילן יושב בחדר. הוא מנשק אותי, מחבק אותי, אומר 
לי: 'אני מעריץ שלך. את לא מבינה איך אני אוהב אותך... את 

בחורה נדירה'.
ומצד  מדי  יותר  בוכה  את  'תקשיבי,  לי:  אומר  הוא  "ואז 
שני את צוחקת יותר מדי. יש לך את האפס אנד דאונס. את 
עצמך'.  על  להתאפס  חייבת  שאת  למצב  מגיעה  את  בקצה. 
אז אמרתי לו: 'תשמע, קשה לי'. אז הוא אמר: 'אני מציע לך 
כדור על מנת שיאזן אותך, ואת תקשיבי לי, תאמיני לי, אני 
יודע מה אני אומר לך, את אהודה בחוץ, אוהבים אותך, חו־
לים עלייך, אבל את חייבת־חייבת להירגע. את חייבת כאילו 

להיות בבלאנס'. 
"אמרתי לו: 'אוקיי, מה אני צריכה לעשות?' הוא אמר לי: 'אני 
אביא לך כדור כל ערב. 'האח הגדול' יקרא לך ואת תיקחי כדור'. 
שאלתי: 'מה זה הכדור הזה?' הוא אמר לי: 'כדור הרגעה. אין לך 
מה לדאוג. זה משהו שרק יעשה לך טוב. ואם את תקשיבי לי, 
את מגיעה לגמר'. אמרתי לו: 'תקשיב, אני צריכה לחשוב על זה. 

תודה שבאת. אוהב אותך. אוהבת אותך. טה־טה־טה'. יצאתי. 
(זק),  יורם  עם  ודיברתי  הגדול'  ל'האח  נכנסתי  כן  כך  "אחר 
יורם,  'תקשיב  לו:  אמרתי  הבית.  של  האלוהים  מבחינתי  שהוא 
שמע  שהוא  הבנתי  אמר'.  אילן  וככה  ככה  הגדול',  'האח  כאילו 
את השיחה. הוא אמר: 'תקשיבי, הוא הפסיכיאטר, הוא יודע מה 
הוא אומר'. אמרתי: 'אבל מה זה הכדור הזה? מה זה?' הוא אומר 
לי: 'זה משהו שיעשה לך רק טוב. זה משהו שיאזן אותך וזה משהו 

שירגיע אותך ואת צריכה את זה בבית'.
"יורם שמע את השיחה עם אילן. ברור. אילן נכנס לתוך החדר 
ההפקה.  עם  שלו  התקשורת  בעצם  היה  זה  כזה.  טוקי  ווקי  עם 

נראה לך שהם מכבים את המצלמה ואת הרמקולים בחדר?" 
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שלי בבית. ידעתי שתהיה לי בעיה כי אני נמשך אליה, אבל ידעתי גם 
שאני לא ילד קטן. אני לא מתחיל לנהל שם רומן כפול. מעיין היא זו 
שאני אוהב ואיילה תהיה החברה הכי טובה שלי בבית. אני יודע שיהיה 

לי קצת קשה, אבל זו הייתה ההחלטה שלי".
36 ימים אחרי פתיחת העונה עוזב את הבית בנצי שני, אחד מחבריו 
של שיינפיין בבית. "לא הבנתי למה הוא הולך. בנצי היה הבנאדם הכי 
רגוע, הכי קליל. אמרתי לו: 'בנצי, איך אתה יכול לעזוב?' אמרתי לו 
שארגיש אפס אם אעזוב. ואז הוא ענה לי: 'אפס מי שנשאר איפה שלא 
טוב לו'. מאז זה הידהד לי בראש. היה לי גם משעמם שם. ואז החלטתי 
שאני עוזב. נכנסתי לחדר 'האח הגדול' והודעתי על פרישה. הם ביקשו 
ממני לחשוב. יורם זק, שהוא כמו אלוהים בבית, אמר לי שאני עושה 

טעות, שכל מי שעזב באמצע, מתחנן לחזור אחר כך".
השתכנעת?

"לא ממש. אמרתי להם: 'חבר'ה, אני בנאדם מבוגר. לא טוב לי פה, 
משעמם לי. רוצה לצאת'. יורם קרא לי לעוד שיחה, והוא משכנע אותי 
אנסה  אני  'וואלה,  אומר  אני  עובד.  וזה  ומשכנע,  ומשכנע  להישאר, 

להישאר'. עבר עוד שבוע והחלטתי שוב לעזוב".
ומה קורה אז?

"אותו נוהל. מביאים לי את יורם, לא עוזר יורם. בלילה קוראים לי 
המשנה  (עורכת  בבילה  מיטל  נמצאת  במיקרופון  הגדול'.  'האח  לחדר 
- ר"ש). היא עשתה לי שיחה שהצליחה להחזיק אותי עוד עשרה ימים 
בבית. ובתוך החדר של האח הם כל הזמן אומרים לי: 'אתה לא יודע מה 
קורה בחוץ'. הבנתי מזה שאני אהוד. אתה אומר, 'טוב, הם ממש רוצים 

שאני אשאר. הם ממש עושים מאמצים'. אז המשכתי". 
ונשברת שוב?

"כן, גם בגלל איזה ריב עם אלירז, וביקשתי לעזוב".
איך הגיבו הפעם לבקשה שלך?

רוצה  לא  עוזר,  לא  כבר  זה  'די,  אמרתי:  איתי.  לדבר  בא  זק  "יורם 
יותר'. ואז הוא אומר לי: 'תקשיב סער, פרוטוקול התוכנית מחייב אות־

נו להפגיש אותך עם האחראי על המערך הפסיכיאטרי של התוכנית'. 
לעזוב. זק ענה לי:  פסיכיאטר ושאני רוצה  אמרתי לו שאני לא צריך 
'אל תדאג. הוא רק צריך לראות שהכל בסדר, תדבר איתו, ואז נוציא 

אותך'".
למחרת מתבקש שיינפיין להגיע לחדר 'האח הגדול' ושם הוא רואה 
על הספה אדם שאינו מכיר, הפסיכיאטר ד"ר אילן רבינוביץ'. "ישבתי 

איתו על הספה הקטנה, כשרק כרית מפרידה בינינו".
התגובה הראשונית של שיינפיין הייתה הלם: פתאום ישב פנים אל 
פנים עם אדם מבחוץ, אף שחוקי התוכנית אוסרים על כך במפורש. זו 
הייתה הפגישה הראשונה מתוך רבות שיתקיימו בין שניהם בתוך הבית. 

דיירת: "יורם זק אמר לי, 
'תקשיבי, הוא הפסיכיאטר, הוא 

יודע מה הוא אומר'. אמרתי: 
'אבל מה זה הכדור הזה? מה זה?' 
הוא ענה לי: 'זה משהו שיעשה לך 

רק טוב. זה משהו שיאזן אותך 
וזה משהו שירגיע אותך ואת 

צריכה את זה בבית'"

שיינפיין: "פחדתי לספר. פחדתי 
שיגידו שאני משוגע, פחדתי 

שהם יפגעו בי, פחדתי לפגוע 
בתוכנית, בקשת, בקופרמן, 

ברבינוביץ'. חשבתי שאולי אני 
לא מבין את המצב נכון. הבטן 
שלי צרחה שאנסו אותי אבל 

פעלתי מהראש. לא רציתי להיות 
פזיז. ממש פחדתי"

הסודות האפלים של האח הגדול

דייר: "קראו 
לי לחדר האח 

הגדול, חיכו לי 
כוס מים וכדור קטן 

כזה. הוא אמר לי 
'אני רוצה לראות 
שנכנס לך לגרון'. 

כמו איזה 
בית משוגעים"

במהלכן יבין שיינפיין שבמקרה של ד"ר רבינוביץ', ההפקה מוכנה לה־
גמיש את החוקים.

רבינוביץ', אומר שיינפיין, פתח במחמאות. "הוא מסתכל עליי ואומר 
'וואו, איזה לסת יש לך. בדיוק כמו שמספרים. אתה אפילו הרבה יותר 
אנחנו  ארוכה.  תקופה  כבר  שלך  המקרה  אחרי  עוקב  אני  תראה,  יפה. 
רואים בווידיאו, אנחנו יודעים הכל. לפי מה שאני רואה פה, אני יכול 

להגיד לך שאתה התגשמות הגבריות'".
ואיך הגבת למחמאות?

כמוך.  אנשים  מכיר  'אני  לי:  אומר  הוא  ואז  הקשבתי.  שתקתי.  "די 
הפסי־ 'אני  לנאום:  התחיל  הוא  ואז  כמוך'.  אנשים  בשביל  לפה  באתי 
כיאטר הכי טוב בעולם. אני מטפל בכל ההוז אנד הוז של מדינת יש־

ראל. כל השמנה והסולתה'. הוא חזר על זה כל הזמן".
הוא נתן לך שמות של מטופלים? 

מתעשיית  אנשים  במערכת),  שמור  (השם  ידועה  עסקים  אשת  "כן. 
הבידור. הוא אומר לי: 'אני המצאתי את הסיאליס היומי, כדור לזקפה. 
אנשים מטיסים אותי במטוסים פרטיים שלהם לטיפולים בחו"ל ומחזי־

רים אותי. אני עושה תוכניות ריאליטי בשביל הכיף, לא בשביל כסף. 
אני שווה 100 מיליון דולר. ההתמחות שלי זה אנשים כמוך. אתה אדם 
לו  יש  זה,  לו  יש  בחורות,  לו  יש  דין,  עורך  טוב,  נראה  פרפקציוניסט, 
פה, יש לו שם'. הוא התחיל לנתח לי את האופי, והמוח שלי רץ. יכולת 
הוא  מה  על  יודע  הבנאדם  'וואלה,  אומר,  ואתה  מרהיבה,  שלו  הניתוח 

מדבר'". 
ואמרת גם לו שאתה רוצה לעזוב?

"כן. ואז אילן זורק את הפצצה הכי גדולה שלו עליי: 'אתה לא יודע 
מה קורה בחוץ, אני יודע מה קורה בחוץ. אתה לא מבין בטלוויזיה, אני 
מבין בטלוויזיה. אתה כמעט לא מבין בכלום, אתה חשבת שאתה מבין, 
החוצה, אם  יוצא  שמבין. ואם אתה  תקשיב לי, כי אני זה  עכשיו  אבל 
לך  יאפשר  לא  שלך  האישיותי  המבנה  כמוך,  אדם  ידיים,  מרים  אתה 
לחיות עם העזיבה, עם זה שהרמת ידיים. הקהל שהצביע לך לא יסלח 

לך. הם ביזבזו עליך כסף. יו וויל בי נובאדי'".
ומה אתה מרגיש?

יכולים  הם  'מה  שאלתי:  העוצמות.  מה  ידעתי  לא  לפחד,  "התחלתי 
לעשות לי?' הוא אומר לי, 'תקשיב לי, אתה לא תוכל לחיות עם זה'. 
חשבתי על מה המשמעות של 'לא אוכל לחיות עם זה'. מה, אני אתא־
בד? יושב פה הפסיכיאטר שאני מאמין שהוא הכי טוב בארץ, נותן לך 
שמות, אומר לי: 'תשמע, קשת פנתה אליי. אני לא עובד בקופרמן' (יש 
לציין שמההקלטות עולה הרושם שעיקר הקשר של רבינוביץ' היה מול 
קופרמן - ר"ש). הוא חבר של כולם, הוא יודע על מה הוא מדבר. והוא 

מחמיא לי ומחמיא לי ומחמיא לי. הוא קנה את אמוני". 
במה זה בא לידי ביטוי?

"סיפרתי לו סודות, למשל שהייתי בטיפול פסיכולוגי לפני עשר שנים, 
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על  אישיים  פרטים  להם  ומוסר  לו  מחויב  שהוא  הרפואי  החיסיון  את 
בתוך הבית. "הוא פרש להם  מתוך המפגשים ביניהם  שעלו  שיינפיין, 

את כל הנשמה שלי וסיפר להם מה האבחון הפסיכולוגי שלי".
הוא דיווח לך איך הייתה הפגישה?

"כן, הוא אמר לי שהכל פיקס, למרות שידע שמעיין עזבה את הדירה 
שלי בעקבות מה שקרה בבית 'האח הגדול'".

סימפטומים ב להרגיש  התחיל  הוא  שיינפיין,  מספר  זמן,  אותו 
שבדיעבד הוא יכול לייחס רק לתופעות הלוואי של הכדורים. 
עצמי  את  מצאתי  "פתאום  סבלנות,  חוסר  בשרירים,  כאבים 
בוכה המון ואני כמעט לא בוכה. הפתיל שלי היה קצר מאוד". על המסך 
זה בא לידי ביטוי בעיקר במערכת היחסים עם איילה. אחת מהסצינות 
היותר זכורות מהעונה השנייה היא היאבקות פיזית של רשף ושיינפיין, 

שבמהלכה הוא מנסה להאכיל אותה בנייר טואלט.
היית מודע לזה שהתנהגת כלפיה באלימות?

"לא, תבין. ניהלתי עם איילה מערכת יחסים בלי שהרגשתי משהו. 
הייתי תחת השפעת כדורים, וזה בא לידי ביטוי בהתנהגות שלי, בזה 
שאני קצר, חסר סבלנות ועצבני. היו לי המון חברות בחיים שלי, ומעו־
לם לא התנהגתי ככה לאף אחת. עם איילה הייתי קשה. הרגשתי שאני 

נאנס לנהל רומן. תוסיף לזה את הכדורים. הייתי לא אני". 
כלומר? 

"עד שהגוף שלי היה מניע, לקח זמן. כל הבית היה מתעורר בתשע, 
ולי היו נותנים לישון עד הצהריים".

והנה עוד רמז לכך שהטיפול התרופתי של רבינוביץ' היה ידוע לה־
פקת התוכנית ומקובל עליה. אחרת, למה הסכימה לחרוג בגללו מכללי 
התוכנית? בבית 'האח הגדול', כפי שיודעים המוני הצופים, יש השכמה 
מתברר,  לשיינפיין,  אך  ממנה.  לחמוק  יכולים  לא  שהדיירים  כללית 
ויתרו. "כל יום הייתי מתעורר ב־12 בצהריים. אמרתי לאילן: 'אני לא 
מצליח להניע בבוקר'. הוא אומר לי: 'זה הכדור. אתה לא נותן לגוף שלך 

להתרגל לכדור'".
כהפסקה  שהתבררה   - בבית  החשמל  הפסקת  את  מנצל  שיינפיין 
על  רבינוביץ',  אילן  על  לאיילה  לספר  כדי   - ההפקה  ידי  על  יזומה 
השיחות בחדר 'האח הגדול' וגם על הכדורים. "לקחתי את איילה למי־
טה, הורדתי את המיקרופונים למרות האיסור, כיסיתי אותנו בשמיכה 
וחיבקתי אותה חזק. לחשתי לה באוזן שיש מישהו מבחוץ שמדריך אותי 
ונותן לי מידע. סיפרתי לה את כל המחמאות וכל מה שהוא אמר לי על 
הקשר בינינו. על ההשוואה שהוא עושה לאנג'לינה ובראד. לא ידעתי 

שהמיקרופונים עובדים ושהם שומעים הכל".
היו לזה השלכות?

"קראו לי לחדר 'האח הגדול' ואילן חיכה שם. הוא היה עצבני וצעק 
היה  הוא  אז  רגיש,  מאוד  במצב  הייתי  לאיילה.  שסיפרתי  זה  על  עליי 
צועק ומלטף. צועק ומחמיא. בפגישה שלי עם יורם זק אחרי 'האח הג־

דול', הוא אמר לי שהם שמעו את זה ושהוא מאוד התעצבן ואמר לקו־
פרמן שהוא לא מוכן שאילן יהיה מעורב יותר".

שזה  אפילו  בחוץ  שקורה  מה  על  מסרים  מרבינוביץ'  קיבלת  האם 
אסור על פי הפורמט?

"גם מסרים וגם הוראות הפעלה. אילן היה אומר לי לבכות והסביר: 
'כשאתה בוכה, אתה ממיס את כל הלבבות בחוץ'. כששרה הודחה, הל־
בוכה  הייתי  שבאמת  חושב  אתה  זייפתי.  לבכות.  והתחלתי  לחדר  כתי 
כשתומר  לבכות?  למה  אבל  מצטער.  הייתי  מודחת?  הייתה  שרה  אם 
לנצמן הודח, התחלתי לבכות. אילן היה חוזר יום אחרי ואומר: 'איך אני 
גאה בך, איזה דבר עשית, אתה לא מבין איך אנשים מסתכלים עליך. 
אתה לא מבין מה קורה בחוץ. הבת שלי ואשתי מתות עליך, מתעלפות 
צריך  פעם  בכל  שאני  מעבדה,  עכבר  שאני  תחושה  לי  הייתה  עליך'. 

לרצות את אילן, הרגשתי בשבי, כמו מריונטה שמשחקים בה".
לפחות כבר לא רצית לעזוב.

"ממש לא נכון. כשהייתה איזו תקרית עם עדנה, ביקשתי שוב לעזוב. 
מוליכים  אתם  לאן  בדיוק  יודע  'אני  הגדול':  'האח  של  בחדר  אמרתי 
אותי ואני לא רוצה. שחררו אותי'. ואז עוד פעם מחכה אילן רבינוביץ'. 

בנקודה הזו הוא כבר התחיל להדריך אותי".
כלומר?

הגיעו,  הם  מאיפה  בתוכנית,  הדמויות  את  בפני  לנתח  התחיל  "הוא 
איך גדלו. הוא אמר לי: 'אלירז הוא כמוך. יש לו בעיה של חוסר ביטחון. 
כאלה  מכיוונים  לגשת  צריך  לגואל  נקודות.  בכמה  דומים  מאוד  אתם 
וכאלה. לעדנה אל תשים לב, היא תלך. אני לא סובל אותה. היא מגעי־

לה'. בעצם, אילן הפך לחבר הכי טוב שלי ב'אח הגדול'". 
הוא נתן לך עוד הוראות?

"המון. המון. הייתי בוכה לו בפגישות בינינו ושואל מה מעיין רואה 
בחוץ. הרי אני נוגע באיילה, אנחנו שוכבים במיטה, אנחנו מתנשקים, 
תצא  'עכשיו  לי:  אומר  היה  הוא  אז  לה?  עושה  אני  מה  רואה,  היא  מה 
החוצה, תחזור עם דמעות ותתלבט במה שאמרת לי מול 'האח הגדול'. 

אני הייתי נכנס כמו תוכי ועושה את מה שביקש.
"או אחרי ריב גדול עם אלירז, אילן כל הזמן היה לוחץ עליי להשלים 
איתו. הוא היה אומר לי: 'החרטה, זה שאתה יודע לסלוח, תקנה לך קו־

לות. זה יהיה הצעד האסטרטגי הכי טוב שאתה יכול לעשות. לך תשלים 
יבוא  הוא  אם  רק  אבל  איתו,  להשלים  מוכן  שאני  עניתי  אלירז'.  עם 
פגישה,  אחרי  פגישה  חזק,  עליי  לוחץ  היה  אילן  ככה  איתי.  להשלים 
עד שאמר לי, 'אוקיי, אלירז יבוא להשלים איתך'. יצאתי מחדר 'האח 

הגדול' ואז אלירז בא להשלים איתי. זה היה כמו מתוך הזמנה".
והשלמתם?

גלדיאטורים,  כמו  'אתם  לי:  אומר  היה  אילן  שמע,  עין.  "למראית 
אתה ואלירז. אתם נלחמים וכל הקהל נהנה'. יום אחד אלירז נשכב לידי 
ואומר לי: 'סער, אני ואתה זה כמו שני גלדיאטורים'. ואז תפסתי את 
על  אומר  אותי מה אני  ושאלו  הגדול'  'האח  לחדר  כשקראו לי  עצמי. 
יותר  טוב  חייל  פשוט  שאלירז  זק  ליורם  עניתי  להתנצל,  שבא  אלירז 

של אילן רבינוביץ'".
ותגובתם?

"הם לא התייחסו לזה. בדיוק כמו שהייתי אומר להם על הכדורים. לא 
היו מתייחסים לדברים האלה. בשלב הזה כבר לא הכרתי את עצמי, לא 

הצלחתי להבין מה אני עושה". 
לאורך השיחה שיינפיין נסער, נרגש, דמעות נקוות בעיניו כשהוא 
משחזר את קורותיו בבית 'האח הגדול'. לעיתים הוא עוצר, וחוזר לתז־
כורות שהקליט לעצמו סמוך לסיום העונה, כדי לא לשכוח את הפרטים. 
אחר.  אדם  של  בידיו  לפלסטלינה  הפך  חזק  מאדם  איך  להסביר  מנסה 
"באתי לבית בכוח", הוא אומר, "כי אני סער שיינפיין, אני סנגור, יש 
מכוניות, יש לי חברים, אני יודע מי  לקוחות, יש לי דירה, יש לי  לי 

כלום  שאתה  לך  להגיד  בזה.  לנגוס  ומתחיל  לאט־לאט  בא  ואילן  אני, 
למעשה. אתה מרגיש שאתה מתערער ואילן מבטיח שהוא יכול להוביל 
אותך. היו לי שם סיוטים בלילות, לכולנו. בבקרים היינו מספרים על 
החלומות שלנו אחד לשני. מי ניחש שזו אחת מתופעות הלוואי? שלא 
נדבר על חרדה, עצבנות, עוינות, תוקפנות ואי שקט. מכל אלו סבלתי 
שם  והיו  העישון  לחדר  נכנסתי  אחת  פעם  קורה.  זה  למה  הבנתי  ולא 
כריות פילאטיס. נכנסתי לאמוק והתחלתי להתאגרף בהן ולבעוט בהן 
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הייתי שם כאילו מים בפה כדי שהם לא 
יראו שאני לוקח את הכדור. הסיפור של 

דייר מס' 3

"הוא (אילן) חירפן את כולנו... ואם היינו גברים, היינו תובעים 
את האמא שלו. תן לי לספר לך משהו. אתמול, אני רואה מישהו 
שעובד איתי הפוך לגמרי. חשבתי: הוא התחיל לקחת ציפרלקס. 
חוץ מזה שלא עומד לו, שהוא לא גומר, יש לו חלומות בעתה. 
הוא הלך לרופא והרופא אמר לו זה הציפרלקס. פתאום נפל לי 

האסימון. אמרתי, 'פאק, בשביל זה לכולם היו חלומות בעתה'. 
לראות  סירבתי  הרבה.  רבינוביץ')  (עם  איתו  נפגשתי  "לא 
לי,  נתן  שהוא  מה  את  לקחת  בעצמי  שהפסקתי  ברגע  אותו. 
כבר הייתי יותר אדון לעצמי. הייתי עם אנרגיות יותר גבוהות, 
הייתי יותר חזק. זה היה בגלל שהפסקתי לקחת את הכדורים.

את  מכניס  הייתי  בערב.  הכדורים  את  לקחת  אמור  "הייתי 
לא  שהם  כדי  בפה  מים  כאילו  שם  לכיור,  הולך  לפה,  הכדור 
יראו שאני לא לוקח. כמו, אני לא יודע, אסיר... מכניס לפה, 
וכזה עם טררם, כן? הייתי נכנס לחדר והייתי אומר, 'יו, איפה 
הכדורים שלי?' ברעש גדול. ואולי בגלל זה גם לא קראו לי 

יותר לזה. הייתי מכניס, עושה את התנועה, הולך.
לי  אומרים  היו  הפסיכולוגית,  עם  להיפגש  מבקש  "הייתי 
'לא. יש לך את אילן'. והייתי אומר: 'לא, אני רוצה לדבר עם 
לי  קוראים  היו  ואז  אילן'.  את  רוצה  לא  אני  הפסיכולוגית. 

לחדר ואילן היה שם. 
הדיירים.  אחד  את  לי  לנתח  התחיל  לשיחה,  אותי  לקח  "הוא 
ובאופן מפתיע הוא אמר לי שאני צריך להתחבר איתו, שאני לא 
מבין אותו, שאנחנו כן דומים, שאנחנו כן יכולים להיות חברים". 

חלומות בעתה

3

במהלך התוכנית, עקב בקשתו של סער שיינפיין, נפגשו ד"ר אילן רבינוביץ' וליאת דנציגר, 
ממפיקות 'האח הגדול', עם מעיין שם־טוב, חברתו של שיינפיין, שאותה כינה 'בולבולון'. שם־טוב 

הגיעה לפגישה עם הוריה. השיחה הוקלטה על ידי הוריה של מעיין.
בהקלטה נשמעים רבינוביץ' ודנציגר מודים שוב ושוב שהם חורגים מכללי הפורמט, האוסרים 

על העברת מידע מתוך הבית לאנשים מבחוץ. "יש חוקים מאוד ברורים", אומר רבינוביץ'. 
"עכשיו, אנחנו קצת עוברים על החוקים". ודנציגר מאשרת את דבריו.

נוסף לכך שניהם מדגישים בפני שם־טוב שיש פער בין מה שנראה על המסך ומה שמתרחש בתוך הבית. כך למשל אומר רבינוביץ', "אני 
יודע שההפקה מאוד יודעת לשמור עליו (על סער) בטלוויזיה וגם בערוץ 20, אבל הוא עובר שם סערות נפש מאוד גדולות". ומוסיף בהמשך: 

"אל תאמיני למה שאת רואה בטלוויזיה. יש סיבה שאנחנו פה איתך ביום שישי. הדברים מבחינת סער מאוד ברורים. את תעשי עם זה מה שאת 
רוצה. יש את המצלמה ויש את השיחות בתוך בית 'האח הגדול'. אני רואה אותו בבהירות מאוד גבוהה, בשיחות פנים אל פנים. הוא יושב עם 

ההפקה".
דנציגר גם תורמת את חלקה: "מה שסער יבחר או לא יבחר, מה שאת תבחרי, אנחנו לא מתערבים בזה. כמו שאילן אמר, אנחנו רואים משהו 

שאת לא רואה. שהרבה אנשים לא רואים. הוא קרוע ומאוד מיוסר". 
במהלך השיחה דיברו על הצעת ההפקה להכניס את מעיין לבית ועל סירובה ובהמשך מפר רבינוביץ' את החיסיון הרפואי שבין פסיכיאטר 
למטופל ומשתף את שם־טוב והוריה בדברים אישיים ששיינפיין סיפר לו. כמו כן הוא מנתח בפניהם את דמותו. "אני לא יכול לרפא צלקות", 

הוא אומר להם.
למרות טענתם שהם חורגים מכללי הפורמט כדי להעביר לשם־טוב מסר מרגיע משיינפיין, דנציגר מוצאת לנכון לציין ש"מהיום הראשון 

שנכנסנו, הוא ראה את איילה ואמר, 'אללה איסטור'". ואילו ד"ר רבינוביץ' חותם את השיחה כך: "אני חושב שסער בחור מקסים. אני אומר לך 
את האמת. אני לא משוחד. אבל אם תחליטי שאת לא רוצה אותו, אני אכיר לך אנשים". 

עוברים על החוקים. מה אמרו 
רבינוביץ' ונציגת ההפקה 

למעיין, חברתו של שיינפיין?

אל תאמיני לטלוויזיה
המשך בעמוד 10 >>>
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'תגיד, מה אתה עושה?' ואני אומר לו: 'מה?' והוא עונה בטון כזה מת־
לבולבולון?  הולדת  יום  לחגוג  הולך  אתה  למה  עושה?  אתה  'מה  נשא: 
אני דואג לאינטרסים שלך בבית' - זה משפט שהוא חזר עליו אולי 40 
פעם בפגישות שלנו: 'אני דואג לאינטרסים שלך בבית. אני גם דואג 

לאינטרסים שלך בחוץ'. 
"ואז הוא שאל: אתה יודע מי זה צבר? אני אומר לו שכן. הוא ממשיך: 
נגע  לא  הוא  'כי  שואל:  אני  בעונה?'  המשיך  לא  צבר  למה  יודע  'אתה 
בשפרה?' ואילן עונה: 'נכון, ואתה רוצה להיות צבר?' עניתי לו: 'תקשיב. 
אנחנו הולכים לחגוג למעיין יום הולדת עכשיו. זו מישהי שאני אוהב'. 
ואילן אומר 'אתה חייב להתחיל לגעת באיילה'. ואני עונה: 'אין סיכוי 
יום  את  תחגוג  אל  'אז  ענה:  ואילן  הולדת.  יום  למעיין  יש  נוגע.  שאני 

ההולדת הזה. אין יותר בולבולון. נגמר. זה הופך להיות איילה. אוקיי?"
זה שיכנע אותך?

"לא. אז הוא המשיך להגיד שאני צריך להתחיל לגעת באיילה. אמר 
לי: 'אני עולה למעלה לראות מה אני יכול לעשות כדי להשאיר אותך 
לגעת  מוכן  שאני  לו  אמרתי  כזה.  דק  חבל  על  שאני  הבנתי  בתוכנית'. 
ושזו  אילן  של  התוכנית  שזו  יודעת  שמעיין  יודע  אני  אם  רק  באיילה 
הצגה, לא משהו אמיתי ביני לבין איילה. אילן ענה לי: 'תראה את זה כס־
גור, אדבר עם מעיין'. ואז הוא מפמפם לי: 'תנשק את איילה, תיגע בה'".
שיינפיין יצא מחדר האח הגדול ונישק את איילה לראשונה, באחת 
כמו  הייתי  רגע.  כל  זוכר  "אני  עונה.  באותה  זכורות  היותר  הסצינות 
האוטובוס  בתחנת  שמאל  מצד  איילה  את  רואה  מהחדר,  יוצא  מכונה. 
שמעשנים בה. פונה שמאלה, תופס אותה ככה בשיער ומנשק אותה. בלי 
מילים. כאילו שזהו, מכרתי את הנשמה שלי לשטן. אבל ידעתי שאילן 

אמור להתקשר אל מעיין באותו לילה ולהסביר לה מה קורה".
ועידכנו אותך שהפגישה ביניהם אכן התקיימה?

"לא. אחרי שלושה ימים מבקשים ממני להיכנס לחדר 'האח הגדול' 
ואילן שם. אני שואל אותו אם דיבר עם מעיין והוא אומר לי 'אה, לא 
הספקתי'. התחרפנתי. אם יראו את התמונות מהחדר באותה פגישה, חבל 
על הזמן. צעקתי: 'מה נתתי למעיין ליום ההולדת? נישקתי את איילה. 
אילן  לי?!  עשית  מה  קרה.  מה  ותראה  אחד  תאריך  לזכור  צריך  הייתי 
נבהל. הוא ביקש שאירגע והבטיח שידבר איתה. גם בכי היה שם, המון 

בכי. הוא חזר למחרת ואמר שזהו, שהפגישה התקיימה והכל סגור".
היו עוד שיחות בנושא איילה?

"כן. אילן רצה שאספק לו את הסחורה כמו שהוא רוצה. אמר לי: 'אתה 
תעשה סקס עם איילה במקלחת'. בכל פעם שהייתי מנשק אותה, הוא 
היה חוזר למחרת ואומר לי: 'אתה לא מבין, כבשת את עם ישראל, כולם 
הפגי־ באחת  ואנג'לינה'.  פיט  בראד  כמו  אתם  עליך.  מדברים  ברחוב 
שות הוא הוריד טבעת מהאצבע וסיפר שבראד פיט עיצב את זה ושהוא 

הוריד לו את הטבעת מהיד. הכל כדי שאהיה עם איילה".

רבינוביץ' טוען באחת השיחות שהקלטת איתו שלא אמר לך לגעת 
באיילה, אלא רק עשה מירורינג, שיקוף, למה שרצית.

"לא נכון. הוא אמר לי שאם לא אגע בה אהיה כמו צבר שלא נגע 
בשיפרה. הוא אמר לי לקיים יחסי מין עם איילה במקלחת. על כל דבר 

שהוא אומר, הוא יכול לטעון שמדובר במירורינג".
שכבת עם איילה במהלך השהייה בבית?

"אף פעם לא". 
איפה הייתה ההפקה בכל הסיפור?

ברור  לי  היה  הרי  הזמן.  כל  ההפקה  של  שליח  היה  אילן  "מבחינתי, 
שהם רואים את כל השיחות ויודעים על זה. הוא מייצר פה רומן, הולך 
לדבר עם מעיין כדי שהרומן בבית יקרה. אמרתי לעצמי שאם זה העולם 

שנכנסתי אליו, אולי צריך לשחק לפי הכללים".
תוך חריגה ברורה מחוקי התוכנית שאוסרים על העברת מידע מתוך 
הבית החוצה, נפגש רבינוביץ' עם מעיין שם־טוב. לא רק שההפקה הייתה 
מודעת לכך, היא צירפה לפסיכיאטר את ליאת דנציגר, אחת ממפיקות 
השי־ את  שהקליטו  שלה,  ההורים  עם  למפגש  הגיעה  מעיין  התוכנית. 

חה. בהקלטה, ששמורה במערכת '7 לילות', נשמעים דנציגר ורבינוביץ' 
אומרים למעיין שלא תאמין למה שהיא רואה בטלוויזיה. שיש דברים על 
סער שהיא לא רואה שם והם רואים, ושהשיחות איתו בחדר האח מוקל־

טות גם הן אף שלא נעשה בהם שימוש. למעשה, בכירי ההפקה משתפים 
פעולה עם רבינוביץ' ולא עוצרים אותו גם לכאורה כשהם מסכנים את 
במתן  בסיסיים  הכי  הפורמט  חוקי  על  גס  במעבר  ישיר  באופן  עצמם 
ורבינוביץ'  דנציגר  מפתיע,  מאוד  לא  ובאופן  למתמודד.  מבחוץ  מידע 
את  שמסכמת  המסגרת  מניפולציה.  הוא  המסך  על  שנצפה  שמה  הודו 

השיחה (ראה עמ' 9), היא קריאת חובה לכל אוהב ריאליטי בישראל. 
מאילן  "ביקשתי  בערך.  לשיינפיין.  בהבטחתו  רבינוביץ'  עמד  בכך 
שיעביר למעיין מסר פשוט מאוד: שכל מה שהיא רואה זה לא אמיתי 
ושאני אוהב אותה. לפי ההקלטה הוא בהחלט העביר את המסר הזה, אבל 

גם הציע להכיר למעיין מישהו אם היא תחליט שלא להמשיך איתי".
בשיחה עם מעיין הוא גם אומר שאם היית רוצה לצאת, הוא היה 
אומר לך, 'בוא תצא איתי'. הוא גם מנמק: סער לא רוצה לצאת. הוא 

חושש שיחשבו שהוא לוזר.
"זה פשוט לא נכון. הראיה לכך היא שבהקלטה בפגישה ביני לבינו 
הוא  נכון'.  'לא  אומר:  הוא  לצאת'.  לי  לתת  צריך  'היית  לו:  אומר  אני 
אותי  שיכנע  ואילן  ושוב,  שוב  לצאת  ביקשתי  הרי  עצמו.  את  סותר 
להישאר על ידי מניפולציות. הוא אמר לי שאהיה לוזר אם אצא. אני 
מאוד לא רציתי להישבר. אילן פשוט שיחק על הנקודה הזו והעצים לי 
אותה. גם באחת ההקלטות הוא עצמו אומר שלא רצה לתת לי לצאת 
בדבריו.  סתירה  עוד  זו  סופר.  לא  איש  ואותו  שיצא,  אחר  מועמד  כמו 
ועוד משהו: בחוות דעת שכתב הוא מודה למעשה שלא איפשר לי לצאת 

מחשש לפגיעה נרקיסיסטית. איך זה מסתדר עם דבריו?"
בנוסף, במהלך השיחה עם מעיין והוריה, נשמע כיצד מפר רבינוביץ' 

בכתב התביעה שיגיש שיינפיין 
ייטען כי הפקת 'האח הגדול' 

וד"ר רבינוביץ' אחראים ישירות 
לנזקים שנגרמו לו, "באמצעות 

טיפול פסיכיאטרי רשלני 
וזדוני - הכל כדי להאדיר, 

להאביס ולהאכיל את חיית 
הרייטינג ולצורך עשיית הון"

שיינפיין: "הבנתי שאני הולך 
לזכות. ואם לא הבנתי, אז היה 

את אילן שחידד, 'עוד מעט אתה 
תשחה באמבטיה של כסף. תוכל 

לקנות פורשה'. ואז המנחים 
צועקים: 'אלירז'. זו הייתה 

הכאפה של החיים שלי"

שיינפיין: "צרחתי: 'תוציא 
אותי החוצה!' דפקתי 

אגרוף באריחים שהיו 
בחדר. אילן ממש נבהל"

הסודות האפלים של האח הגדול
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על  אישיים  פרטים  להם  ומוסר  לו  מחויב  שהוא  הרפואי  החיסיון  את 
בתוך הבית. "הוא פרש להם  מתוך המפגשים ביניהם  שעלו  שיינפיין, 

את כל הנשמה שלי וסיפר להם מה האבחון הפסיכולוגי שלי".
הוא דיווח לך איך הייתה הפגישה?

"כן, הוא אמר לי שהכל פיקס, למרות שידע שמעיין עזבה את הדירה 
שלי בעקבות מה שקרה בבית 'האח הגדול'".

סימפטומים ב להרגיש  התחיל  הוא  שיינפיין,  מספר  זמן,  אותו 
שבדיעבד הוא יכול לייחס רק לתופעות הלוואי של הכדורים. 
עצמי  את  מצאתי  "פתאום  סבלנות,  חוסר  בשרירים,  כאבים 
בוכה המון ואני כמעט לא בוכה. הפתיל שלי היה קצר מאוד". על המסך 
זה בא לידי ביטוי בעיקר במערכת היחסים עם איילה. אחת מהסצינות 
היותר זכורות מהעונה השנייה היא היאבקות פיזית של רשף ושיינפיין, 

שבמהלכה הוא מנסה להאכיל אותה בנייר טואלט.
היית מודע לזה שהתנהגת כלפיה באלימות?

"לא, תבין. ניהלתי עם איילה מערכת יחסים בלי שהרגשתי משהו. 
הייתי תחת השפעת כדורים, וזה בא לידי ביטוי בהתנהגות שלי, בזה 
שאני קצר, חסר סבלנות ועצבני. היו לי המון חברות בחיים שלי, ומעו־
לם לא התנהגתי ככה לאף אחת. עם איילה הייתי קשה. הרגשתי שאני 

נאנס לנהל רומן. תוסיף לזה את הכדורים. הייתי לא אני". 
כלומר? 

"עד שהגוף שלי היה מניע, לקח זמן. כל הבית היה מתעורר בתשע, 
ולי היו נותנים לישון עד הצהריים".

והנה עוד רמז לכך שהטיפול התרופתי של רבינוביץ' היה ידוע לה־
פקת התוכנית ומקובל עליה. אחרת, למה הסכימה לחרוג בגללו מכללי 
התוכנית? בבית 'האח הגדול', כפי שיודעים המוני הצופים, יש השכמה 
מתברר,  לשיינפיין,  אך  ממנה.  לחמוק  יכולים  לא  שהדיירים  כללית 
ויתרו. "כל יום הייתי מתעורר ב־12 בצהריים. אמרתי לאילן: 'אני לא 
מצליח להניע בבוקר'. הוא אומר לי: 'זה הכדור. אתה לא נותן לגוף שלך 

להתרגל לכדור'".
כהפסקה  שהתבררה   - בבית  החשמל  הפסקת  את  מנצל  שיינפיין 
על  רבינוביץ',  אילן  על  לאיילה  לספר  כדי   - ההפקה  ידי  על  יזומה 
השיחות בחדר 'האח הגדול' וגם על הכדורים. "לקחתי את איילה למי־
טה, הורדתי את המיקרופונים למרות האיסור, כיסיתי אותנו בשמיכה 
וחיבקתי אותה חזק. לחשתי לה באוזן שיש מישהו מבחוץ שמדריך אותי 
ונותן לי מידע. סיפרתי לה את כל המחמאות וכל מה שהוא אמר לי על 
הקשר בינינו. על ההשוואה שהוא עושה לאנג'לינה ובראד. לא ידעתי 

שהמיקרופונים עובדים ושהם שומעים הכל".
היו לזה השלכות?

"קראו לי לחדר 'האח הגדול' ואילן חיכה שם. הוא היה עצבני וצעק 
היה  הוא  אז  רגיש,  מאוד  במצב  הייתי  לאיילה.  שסיפרתי  זה  על  עליי 
צועק ומלטף. צועק ומחמיא. בפגישה שלי עם יורם זק אחרי 'האח הג־

דול', הוא אמר לי שהם שמעו את זה ושהוא מאוד התעצבן ואמר לקו־
פרמן שהוא לא מוכן שאילן יהיה מעורב יותר".

שזה  אפילו  בחוץ  שקורה  מה  על  מסרים  מרבינוביץ'  קיבלת  האם 
אסור על פי הפורמט?

"גם מסרים וגם הוראות הפעלה. אילן היה אומר לי לבכות והסביר: 
'כשאתה בוכה, אתה ממיס את כל הלבבות בחוץ'. כששרה הודחה, הל־
בוכה  הייתי  שבאמת  חושב  אתה  זייפתי.  לבכות.  והתחלתי  לחדר  כתי 
כשתומר  לבכות?  למה  אבל  מצטער.  הייתי  מודחת?  הייתה  שרה  אם 
לנצמן הודח, התחלתי לבכות. אילן היה חוזר יום אחרי ואומר: 'איך אני 
גאה בך, איזה דבר עשית, אתה לא מבין איך אנשים מסתכלים עליך. 
אתה לא מבין מה קורה בחוץ. הבת שלי ואשתי מתות עליך, מתעלפות 
צריך  פעם  בכל  שאני  מעבדה,  עכבר  שאני  תחושה  לי  הייתה  עליך'. 

לרצות את אילן, הרגשתי בשבי, כמו מריונטה שמשחקים בה".
לפחות כבר לא רצית לעזוב.

"ממש לא נכון. כשהייתה איזו תקרית עם עדנה, ביקשתי שוב לעזוב. 
מוליכים  אתם  לאן  בדיוק  יודע  'אני  הגדול':  'האח  של  בחדר  אמרתי 
אותי ואני לא רוצה. שחררו אותי'. ואז עוד פעם מחכה אילן רבינוביץ'. 

בנקודה הזו הוא כבר התחיל להדריך אותי".
כלומר?

הגיעו,  הם  מאיפה  בתוכנית,  הדמויות  את  בפני  לנתח  התחיל  "הוא 
איך גדלו. הוא אמר לי: 'אלירז הוא כמוך. יש לו בעיה של חוסר ביטחון. 
כאלה  מכיוונים  לגשת  צריך  לגואל  נקודות.  בכמה  דומים  מאוד  אתם 
וכאלה. לעדנה אל תשים לב, היא תלך. אני לא סובל אותה. היא מגעי־

לה'. בעצם, אילן הפך לחבר הכי טוב שלי ב'אח הגדול'". 
הוא נתן לך עוד הוראות?

"המון. המון. הייתי בוכה לו בפגישות בינינו ושואל מה מעיין רואה 
בחוץ. הרי אני נוגע באיילה, אנחנו שוכבים במיטה, אנחנו מתנשקים, 
תצא  'עכשיו  לי:  אומר  היה  הוא  אז  לה?  עושה  אני  מה  רואה,  היא  מה 
החוצה, תחזור עם דמעות ותתלבט במה שאמרת לי מול 'האח הגדול'. 

אני הייתי נכנס כמו תוכי ועושה את מה שביקש.
"או אחרי ריב גדול עם אלירז, אילן כל הזמן היה לוחץ עליי להשלים 
איתו. הוא היה אומר לי: 'החרטה, זה שאתה יודע לסלוח, תקנה לך קו־

לות. זה יהיה הצעד האסטרטגי הכי טוב שאתה יכול לעשות. לך תשלים 
יבוא  הוא  אם  רק  אבל  איתו,  להשלים  מוכן  שאני  עניתי  אלירז'.  עם 
פגישה,  אחרי  פגישה  חזק,  עליי  לוחץ  היה  אילן  ככה  איתי.  להשלים 
עד שאמר לי, 'אוקיי, אלירז יבוא להשלים איתך'. יצאתי מחדר 'האח 

הגדול' ואז אלירז בא להשלים איתי. זה היה כמו מתוך הזמנה".
והשלמתם?

גלדיאטורים,  כמו  'אתם  לי:  אומר  היה  אילן  שמע,  עין.  "למראית 
אתה ואלירז. אתם נלחמים וכל הקהל נהנה'. יום אחד אלירז נשכב לידי 
ואומר לי: 'סער, אני ואתה זה כמו שני גלדיאטורים'. ואז תפסתי את 
על  אומר  אותי מה אני  ושאלו  הגדול'  'האח  לחדר  כשקראו לי  עצמי. 
יותר  טוב  חייל  פשוט  שאלירז  זק  ליורם  עניתי  להתנצל,  שבא  אלירז 

של אילן רבינוביץ'".
ותגובתם?

"הם לא התייחסו לזה. בדיוק כמו שהייתי אומר להם על הכדורים. לא 
היו מתייחסים לדברים האלה. בשלב הזה כבר לא הכרתי את עצמי, לא 

הצלחתי להבין מה אני עושה". 
לאורך השיחה שיינפיין נסער, נרגש, דמעות נקוות בעיניו כשהוא 
משחזר את קורותיו בבית 'האח הגדול'. לעיתים הוא עוצר, וחוזר לתז־
כורות שהקליט לעצמו סמוך לסיום העונה, כדי לא לשכוח את הפרטים. 
אחר.  אדם  של  בידיו  לפלסטלינה  הפך  חזק  מאדם  איך  להסביר  מנסה 
"באתי לבית בכוח", הוא אומר, "כי אני סער שיינפיין, אני סנגור, יש 
מכוניות, יש לי חברים, אני יודע מי  לקוחות, יש לי דירה, יש לי  לי 

כלום  שאתה  לך  להגיד  בזה.  לנגוס  ומתחיל  לאט־לאט  בא  ואילן  אני, 
למעשה. אתה מרגיש שאתה מתערער ואילן מבטיח שהוא יכול להוביל 
אותך. היו לי שם סיוטים בלילות, לכולנו. בבקרים היינו מספרים על 
החלומות שלנו אחד לשני. מי ניחש שזו אחת מתופעות הלוואי? שלא 
נדבר על חרדה, עצבנות, עוינות, תוקפנות ואי שקט. מכל אלו סבלתי 
שם  והיו  העישון  לחדר  נכנסתי  אחת  פעם  קורה.  זה  למה  הבנתי  ולא 
כריות פילאטיס. נכנסתי לאמוק והתחלתי להתאגרף בהן ולבעוט בהן 
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הייתי שם כאילו מים בפה כדי שהם לא 
יראו שאני לוקח את הכדור. הסיפור של 
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"הוא (אילן) חירפן את כולנו... ואם היינו גברים, היינו תובעים 
את האמא שלו. תן לי לספר לך משהו. אתמול, אני רואה מישהו 
שעובד איתי הפוך לגמרי. חשבתי: הוא התחיל לקחת ציפרלקס. 
חוץ מזה שלא עומד לו, שהוא לא גומר, יש לו חלומות בעתה. 
הוא הלך לרופא והרופא אמר לו זה הציפרלקס. פתאום נפל לי 

האסימון. אמרתי, 'פאק, בשביל זה לכולם היו חלומות בעתה'. 
לראות  סירבתי  הרבה.  רבינוביץ')  (עם  איתו  נפגשתי  "לא 
לי,  נתן  שהוא  מה  את  לקחת  בעצמי  שהפסקתי  ברגע  אותו. 
כבר הייתי יותר אדון לעצמי. הייתי עם אנרגיות יותר גבוהות, 
הייתי יותר חזק. זה היה בגלל שהפסקתי לקחת את הכדורים.

את  מכניס  הייתי  בערב.  הכדורים  את  לקחת  אמור  "הייתי 
לא  שהם  כדי  בפה  מים  כאילו  שם  לכיור,  הולך  לפה,  הכדור 
יראו שאני לא לוקח. כמו, אני לא יודע, אסיר... מכניס לפה, 
וכזה עם טררם, כן? הייתי נכנס לחדר והייתי אומר, 'יו, איפה 
הכדורים שלי?' ברעש גדול. ואולי בגלל זה גם לא קראו לי 

יותר לזה. הייתי מכניס, עושה את התנועה, הולך.
לי  אומרים  היו  הפסיכולוגית,  עם  להיפגש  מבקש  "הייתי 
'לא. יש לך את אילן'. והייתי אומר: 'לא, אני רוצה לדבר עם 
לי  קוראים  היו  ואז  אילן'.  את  רוצה  לא  אני  הפסיכולוגית. 

לחדר ואילן היה שם. 
הדיירים.  אחד  את  לי  לנתח  התחיל  לשיחה,  אותי  לקח  "הוא 
ובאופן מפתיע הוא אמר לי שאני צריך להתחבר איתו, שאני לא 
מבין אותו, שאנחנו כן דומים, שאנחנו כן יכולים להיות חברים". 

חלומות בעתה
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במהלך התוכנית, עקב בקשתו של סער שיינפיין, נפגשו ד"ר אילן רבינוביץ' וליאת דנציגר, 
ממפיקות 'האח הגדול', עם מעיין שם־טוב, חברתו של שיינפיין, שאותה כינה 'בולבולון'. שם־טוב 

הגיעה לפגישה עם הוריה. השיחה הוקלטה על ידי הוריה של מעיין.
בהקלטה נשמעים רבינוביץ' ודנציגר מודים שוב ושוב שהם חורגים מכללי הפורמט, האוסרים 

על העברת מידע מתוך הבית לאנשים מבחוץ. "יש חוקים מאוד ברורים", אומר רבינוביץ'. 
"עכשיו, אנחנו קצת עוברים על החוקים". ודנציגר מאשרת את דבריו.

נוסף לכך שניהם מדגישים בפני שם־טוב שיש פער בין מה שנראה על המסך ומה שמתרחש בתוך הבית. כך למשל אומר רבינוביץ', "אני 
יודע שההפקה מאוד יודעת לשמור עליו (על סער) בטלוויזיה וגם בערוץ 20, אבל הוא עובר שם סערות נפש מאוד גדולות". ומוסיף בהמשך: 

"אל תאמיני למה שאת רואה בטלוויזיה. יש סיבה שאנחנו פה איתך ביום שישי. הדברים מבחינת סער מאוד ברורים. את תעשי עם זה מה שאת 
רוצה. יש את המצלמה ויש את השיחות בתוך בית 'האח הגדול'. אני רואה אותו בבהירות מאוד גבוהה, בשיחות פנים אל פנים. הוא יושב עם 

ההפקה".
דנציגר גם תורמת את חלקה: "מה שסער יבחר או לא יבחר, מה שאת תבחרי, אנחנו לא מתערבים בזה. כמו שאילן אמר, אנחנו רואים משהו 

שאת לא רואה. שהרבה אנשים לא רואים. הוא קרוע ומאוד מיוסר". 
במהלך השיחה דיברו על הצעת ההפקה להכניס את מעיין לבית ועל סירובה ובהמשך מפר רבינוביץ' את החיסיון הרפואי שבין פסיכיאטר 
למטופל ומשתף את שם־טוב והוריה בדברים אישיים ששיינפיין סיפר לו. כמו כן הוא מנתח בפניהם את דמותו. "אני לא יכול לרפא צלקות", 

הוא אומר להם.
למרות טענתם שהם חורגים מכללי הפורמט כדי להעביר לשם־טוב מסר מרגיע משיינפיין, דנציגר מוצאת לנכון לציין ש"מהיום הראשון 

שנכנסנו, הוא ראה את איילה ואמר, 'אללה איסטור'". ואילו ד"ר רבינוביץ' חותם את השיחה כך: "אני חושב שסער בחור מקסים. אני אומר לך 
את האמת. אני לא משוחד. אבל אם תחליטי שאת לא רוצה אותו, אני אכיר לך אנשים". 

עוברים על החוקים. מה אמרו 
רבינוביץ' ונציגת ההפקה 

למעיין, חברתו של שיינפיין?

אל תאמיני לטלוויזיה
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'תגיד, מה אתה עושה?' ואני אומר לו: 'מה?' והוא עונה בטון כזה מת־
לבולבולון?  הולדת  יום  לחגוג  הולך  אתה  למה  עושה?  אתה  'מה  נשא: 
אני דואג לאינטרסים שלך בבית' - זה משפט שהוא חזר עליו אולי 40 
פעם בפגישות שלנו: 'אני דואג לאינטרסים שלך בבית. אני גם דואג 

לאינטרסים שלך בחוץ'. 
"ואז הוא שאל: אתה יודע מי זה צבר? אני אומר לו שכן. הוא ממשיך: 
נגע  לא  הוא  'כי  שואל:  אני  בעונה?'  המשיך  לא  צבר  למה  יודע  'אתה 
בשפרה?' ואילן עונה: 'נכון, ואתה רוצה להיות צבר?' עניתי לו: 'תקשיב. 
אנחנו הולכים לחגוג למעיין יום הולדת עכשיו. זו מישהי שאני אוהב'. 
ואילן אומר 'אתה חייב להתחיל לגעת באיילה'. ואני עונה: 'אין סיכוי 
יום  את  תחגוג  אל  'אז  ענה:  ואילן  הולדת.  יום  למעיין  יש  נוגע.  שאני 

ההולדת הזה. אין יותר בולבולון. נגמר. זה הופך להיות איילה. אוקיי?"
זה שיכנע אותך?

"לא. אז הוא המשיך להגיד שאני צריך להתחיל לגעת באיילה. אמר 
לי: 'אני עולה למעלה לראות מה אני יכול לעשות כדי להשאיר אותך 
לגעת  מוכן  שאני  לו  אמרתי  כזה.  דק  חבל  על  שאני  הבנתי  בתוכנית'. 
ושזו  אילן  של  התוכנית  שזו  יודעת  שמעיין  יודע  אני  אם  רק  באיילה 
הצגה, לא משהו אמיתי ביני לבין איילה. אילן ענה לי: 'תראה את זה כס־
גור, אדבר עם מעיין'. ואז הוא מפמפם לי: 'תנשק את איילה, תיגע בה'".
שיינפיין יצא מחדר האח הגדול ונישק את איילה לראשונה, באחת 
כמו  הייתי  רגע.  כל  זוכר  "אני  עונה.  באותה  זכורות  היותר  הסצינות 
האוטובוס  בתחנת  שמאל  מצד  איילה  את  רואה  מהחדר,  יוצא  מכונה. 
שמעשנים בה. פונה שמאלה, תופס אותה ככה בשיער ומנשק אותה. בלי 
מילים. כאילו שזהו, מכרתי את הנשמה שלי לשטן. אבל ידעתי שאילן 

אמור להתקשר אל מעיין באותו לילה ולהסביר לה מה קורה".
ועידכנו אותך שהפגישה ביניהם אכן התקיימה?

"לא. אחרי שלושה ימים מבקשים ממני להיכנס לחדר 'האח הגדול' 
ואילן שם. אני שואל אותו אם דיבר עם מעיין והוא אומר לי 'אה, לא 
הספקתי'. התחרפנתי. אם יראו את התמונות מהחדר באותה פגישה, חבל 
על הזמן. צעקתי: 'מה נתתי למעיין ליום ההולדת? נישקתי את איילה. 
אילן  לי?!  עשית  מה  קרה.  מה  ותראה  אחד  תאריך  לזכור  צריך  הייתי 
נבהל. הוא ביקש שאירגע והבטיח שידבר איתה. גם בכי היה שם, המון 

בכי. הוא חזר למחרת ואמר שזהו, שהפגישה התקיימה והכל סגור".
היו עוד שיחות בנושא איילה?

"כן. אילן רצה שאספק לו את הסחורה כמו שהוא רוצה. אמר לי: 'אתה 
תעשה סקס עם איילה במקלחת'. בכל פעם שהייתי מנשק אותה, הוא 
היה חוזר למחרת ואומר לי: 'אתה לא מבין, כבשת את עם ישראל, כולם 
הפגי־ באחת  ואנג'לינה'.  פיט  בראד  כמו  אתם  עליך.  מדברים  ברחוב 
שות הוא הוריד טבעת מהאצבע וסיפר שבראד פיט עיצב את זה ושהוא 

הוריד לו את הטבעת מהיד. הכל כדי שאהיה עם איילה".

רבינוביץ' טוען באחת השיחות שהקלטת איתו שלא אמר לך לגעת 
באיילה, אלא רק עשה מירורינג, שיקוף, למה שרצית.

"לא נכון. הוא אמר לי שאם לא אגע בה אהיה כמו צבר שלא נגע 
בשיפרה. הוא אמר לי לקיים יחסי מין עם איילה במקלחת. על כל דבר 

שהוא אומר, הוא יכול לטעון שמדובר במירורינג".
שכבת עם איילה במהלך השהייה בבית?

"אף פעם לא". 
איפה הייתה ההפקה בכל הסיפור?

ברור  לי  היה  הרי  הזמן.  כל  ההפקה  של  שליח  היה  אילן  "מבחינתי, 
שהם רואים את כל השיחות ויודעים על זה. הוא מייצר פה רומן, הולך 
לדבר עם מעיין כדי שהרומן בבית יקרה. אמרתי לעצמי שאם זה העולם 

שנכנסתי אליו, אולי צריך לשחק לפי הכללים".
תוך חריגה ברורה מחוקי התוכנית שאוסרים על העברת מידע מתוך 
הבית החוצה, נפגש רבינוביץ' עם מעיין שם־טוב. לא רק שההפקה הייתה 
מודעת לכך, היא צירפה לפסיכיאטר את ליאת דנציגר, אחת ממפיקות 
השי־ את  שהקליטו  שלה,  ההורים  עם  למפגש  הגיעה  מעיין  התוכנית. 

חה. בהקלטה, ששמורה במערכת '7 לילות', נשמעים דנציגר ורבינוביץ' 
אומרים למעיין שלא תאמין למה שהיא רואה בטלוויזיה. שיש דברים על 
סער שהיא לא רואה שם והם רואים, ושהשיחות איתו בחדר האח מוקל־

טות גם הן אף שלא נעשה בהם שימוש. למעשה, בכירי ההפקה משתפים 
פעולה עם רבינוביץ' ולא עוצרים אותו גם לכאורה כשהם מסכנים את 
במתן  בסיסיים  הכי  הפורמט  חוקי  על  גס  במעבר  ישיר  באופן  עצמם 
ורבינוביץ'  דנציגר  מפתיע,  מאוד  לא  ובאופן  למתמודד.  מבחוץ  מידע 
את  שמסכמת  המסגרת  מניפולציה.  הוא  המסך  על  שנצפה  שמה  הודו 

השיחה (ראה עמ' 9), היא קריאת חובה לכל אוהב ריאליטי בישראל. 
מאילן  "ביקשתי  בערך.  לשיינפיין.  בהבטחתו  רבינוביץ'  עמד  בכך 
שיעביר למעיין מסר פשוט מאוד: שכל מה שהיא רואה זה לא אמיתי 
ושאני אוהב אותה. לפי ההקלטה הוא בהחלט העביר את המסר הזה, אבל 

גם הציע להכיר למעיין מישהו אם היא תחליט שלא להמשיך איתי".
בשיחה עם מעיין הוא גם אומר שאם היית רוצה לצאת, הוא היה 
אומר לך, 'בוא תצא איתי'. הוא גם מנמק: סער לא רוצה לצאת. הוא 

חושש שיחשבו שהוא לוזר.
"זה פשוט לא נכון. הראיה לכך היא שבהקלטה בפגישה ביני לבינו 
הוא  נכון'.  'לא  אומר:  הוא  לצאת'.  לי  לתת  צריך  'היית  לו:  אומר  אני 
אותי  שיכנע  ואילן  ושוב,  שוב  לצאת  ביקשתי  הרי  עצמו.  את  סותר 
להישאר על ידי מניפולציות. הוא אמר לי שאהיה לוזר אם אצא. אני 
מאוד לא רציתי להישבר. אילן פשוט שיחק על הנקודה הזו והעצים לי 
אותה. גם באחת ההקלטות הוא עצמו אומר שלא רצה לתת לי לצאת 
בדבריו.  סתירה  עוד  זו  סופר.  לא  איש  ואותו  שיצא,  אחר  מועמד  כמו 
ועוד משהו: בחוות דעת שכתב הוא מודה למעשה שלא איפשר לי לצאת 

מחשש לפגיעה נרקיסיסטית. איך זה מסתדר עם דבריו?"
בנוסף, במהלך השיחה עם מעיין והוריה, נשמע כיצד מפר רבינוביץ' 

בכתב התביעה שיגיש שיינפיין 
ייטען כי הפקת 'האח הגדול' 

וד"ר רבינוביץ' אחראים ישירות 
לנזקים שנגרמו לו, "באמצעות 

טיפול פסיכיאטרי רשלני 
וזדוני - הכל כדי להאדיר, 

להאביס ולהאכיל את חיית 
הרייטינג ולצורך עשיית הון"

שיינפיין: "הבנתי שאני הולך 
לזכות. ואם לא הבנתי, אז היה 

את אילן שחידד, 'עוד מעט אתה 
תשחה באמבטיה של כסף. תוכל 

לקנות פורשה'. ואז המנחים 
צועקים: 'אלירז'. זו הייתה 

הכאפה של החיים שלי"

שיינפיין: "צרחתי: 'תוציא 
אותי החוצה!' דפקתי 

אגרוף באריחים שהיו 
בחדר. אילן ממש נבהל"

הסודות האפלים של האח הגדול
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אילן אמר לי: הכדורים ישלשו את הכוחות 
שלך. הסיפור של דייר מס' 4

מסוממים. מנווטים
"הפגישה הראשונה שלי איתו (עם רבינוביץ') הייתה לפני 
שנכנסתי (לבית). שאלו אותי ביום שבת אם אני רוצה וביום 
אתה  'אם  אמר,  הוא  לי  ונכנסתי.  תשובה  להם  נתתי  ראשון 
רוצה להיכנס, אתה חייב לקחת כדורים'. אמרתי בסדר. מעניין 
מה זה יעשה. הוא אמר לי שאם אני רוצה לשרוד במקום הזה, 
'הכדו־ לי,  אמר  הוא  שם.  אשתגע  אני  כי  כדורים.  חייב  אני 
רים האלה יהפכו אותך, ישלשו את היכולות שלך, ואתה תהיה 

יותר רגוע.
כך  ואחר  ריספרדל.  מ"ג  וחצי  ציפרלקס  מ"ג   20 "לקחתי 
כאילו  זה  ריספרדל  מתתי.  מ"ג.  ל־1  בריספרדל  עליתי  גם 
כדור לסכיזופרניה. הקהל חושב שזה ריאליטי. חלק מהדיירים 
של  הזמן  על  חבל  הכמויות,  עייפים.  כדורים.  על  מסוממים, 

כדורים. מובסים. מנווטים".

שיינפיין: "סיפרתי לקופרמן את כל 
מה שאילן עשה לי, שהוא שיכנע 

אותי לא לעזוב ואיך נתן לי כדורים 
ושיקר שזה כדור שינה ואיך דחק 

בי להתחיל עם איילה. לא החסרתי 
שום פרט. הייתה לו תשובה אחת: 

'יש פורמט, הוא הרופא. הוא 
אחראי על התחום הזה'"
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ואז אני אומר לו: 'מה קרה? נתתי לכם את הנשמה שלי'. בראש רצו לי 
תמונות מהסרט שהם עשו עליי. לא הבנתי. הרי אילן אמר לי כמה אני 
נהדר. הסביר לי שפסיכולוגים יושבים בפורומים ומדברים על האישיות 
החזקה שלי, ושאנשים ברחוב מצטטים אותי. אמר שאני הכי אהוב בחוץ. 
לחדר  אותי  והכניס  ביד  אותי  תפס  קופרמן  ברגע.  עליי  התהפך  הכל 

צדדי, קרא ליורם זק ולאילן רבינוביץ'".
מה קרה בתוך החדר עם קופרמן, זק ורבינוביץ'?

"התפרצתי בצרחות: 'זהו, נגמר, החיים שלי ברשותי. אתם לא יכולים 
לעשות לי שום דבר יותר. אני אגיד מה שאני רוצה, אני אעשה מה שאני 
רוצה'. קופרמן נבהל, פתח את הדלת ושאג על כולם ללכת מפה, על כל 
הדיירים, הצלמים. ואז התחיל לדבר איתי ולומר שיורם זק מצטער על 

הסרט. בכיתי ואמרתי לו: 'אין יותר כדורים, החיים שלי ברשותי'. 
"זו הייתה התפרקות מטורפת. אילן כתב בחוות הדעת שאותה ערך 
בדיעבד, רק שהוא לא כתב מה אמרתי להם. הוא ציין שהתפרצתי בא־

לימות ובאגרסיביות".
"הוא  רבינוביץ'.  עם  נשאר  שיינפיין  מהחדר.  יוצאים  וקופרמן  זק 
אומר לי: 'מה אתה עושה? קופרמן מת עליך. אתה לא מבין כמה הוא 
אוהב אותך. הוא הולך לעשות אותך כוכב ואתה לא מבין מה אתה עושה 

עכשיו. תלך ותתנצל בפניו'. אז הלכתי להתנצל".
דיברת עם רבינוביץ' על זה שלא זכית בגמר?

"ברור. אמרתי לו: 'הרי אתה הבטחת לי שאני מנצח. מה קרה?' הוא 
שינה את כל הנושא. לא הבנתי למה הוא אומר לי את זה".

הוא אמר לך עוד דברים?
"כן, הוא אמר 'תקשיב טוב. עכשיו אתה צריך להיות עם איילה. הצי־

בור מצפה ממך להיות עם איילה. אתה לא מספר לאיש על קיומי'".
המשכת לקחת את הכדורים?

"באותו יום שיצאתי - הפסקתי. אלה היו הימים הכי זוועה שחוויתי 
בחיים שלי. כשהגעתי הביתה וראיתי את הפנים של כולם סביבי, הת־

חזקה בי ההרגשה שמשהו רע קרה. למחרת, כשראיתי את הכותרות ואת 
שהייתי,  האהוב  מהבחור  איך  בהלם.  הייתי  בתקשורת,  כלפיי  השנאה 
הפכתי לכזו דמות שנואה? אני לא יכול להסביר לך את התחושה הזו. זה 

כאילו כל מה שהכרת בעצמך נמחק. אתה כבר לא יודע מי אתה. 
רצון  חוסר  פשוט  הרגשתי  בדיכאון.  הייתי  להירדם.  הצלחתי  "לא 
לחיות. אני גורר את עצמי מהמיטה, מחייך לכולם אבל מרגיש שאני מת 
בפנים. אתה רוצה להאמין שהם רצו בטובתך. אבל ההרגשה היא אחרת. 

הבנתי שזה קרה גם לאחרים. הם הפסיקו עם הכדורים במכה ונפלו". 
ההורים, החברים, לא שאלו מה קורה איתך?

"זייפתי. אמרתי שהכל בסדר. אין ראיון אחד שבו לא שיקרתי. אין 
ראיון אחד שלא ניסיתי להסביר את הרומן שלי ושל איילה כרומן שה־

תפתח ספונטנית. לקחתי על עצמי את המעבר הזה בין איילה ומעיין, 
כאילו אלו היו חולשות שלי. אמרתי שהתפתיתי. שהלב שלי נקרע בין 

שתיהן". 
למה לא סיפרת את האמת?

"פחדתי לספר. פחדתי שיגידו שאני משוגע, פחדתי שהם יפגעו בי, 
פחדתי לפגוע בתוכנית, בקשת, בקופרמן, ברבינוביץ'. חשבתי שאולי 
אני לא מבין את המצב נכון. הבטן שלי צרחה שאנסו אותי אבל פעלתי 

מהראש. לא רציתי להיות פזיז. ממש פחדתי". 

יינפיין שוחח עם ד"ר רבינוביץ' פעמיים אחרי שיצא מבית ש
טלפון שה־ בפעם הראשונה זו הייתה שיחת  'האח הגדול'. 
תקיימה יומיים אחרי הגמר. בפעם השנייה, כמה ימים אחר 
שיינפיין  סיכום.  לשיחת  הפסיכיאטר  של  לביתו  שיינפיין  הגיע  כך, 
הקליט את שתיהן (עותקים שמורים במערכת). הפרטים שעולים מתוך 
הטיפול  על  שיינפיין  של  טענותיו  את  מגבים  השניים  בין  הדיאלוג 
איילה,  עם  יחסיו  באופי  רבינוביץ'  של  המעורבות  שקיבל,  התרופתי 

בהשפעתו על המתרחש בבית בידיעת ההפקה ועוד. 
"אני יושב אצלו", מספר שיינפיין על פגישת הסיכום, "עדיין מפחד 
ממנו. ידעתי שאני עדיין בידיים של קשת, קופרמן ושלו. הייתי חלש 

מדי מכדי לעמוד מולם ולדרוש הסברים".
ובכל זאת הקלטת את הטלפון והפגישה איתו. למה?

"ידעתי שמשהו רע קרה כאן והקלטתי כדי שיהיו לי ראיות. הרי מי 
יאמין לי אחר כך?"

מה הוא רשם בחוות הדעת?
"הוא כתב: המשך טיפול בציפרלקס 15 מ"ג ליום. הפסקה מיידית של 
כל שימוש ב־THC (החומר הפעיל במריחואנה - ר"ש) או חומר פסיכוטי 
אחר. ואני אומר לו שם שהפסקתי ממילא. הוא כתב גם ש'דרוש טיפול 
שבועי ארוך טווח.  פסיכותרפויטי אינדיבידואלי אינטנסיבי על בסיס 
מעקב פסיכיאטרי אחת לשישה שבועות. שקילת תוספת ריספרדל על 

רבינוביץ' למעיין, חברתו של 
שיינפיין: "אנחנו קצת עוברים על 

החוקים, אבל יש סיבה שאנחנו פה 
איתך. אני יודע שההפקה מאוד 

יודעת לשמור על סער בטלוויזיה 
וגם בערוץ 20, אבל הוא עובר שם 

סערות נפש מאוד גדולות"
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"רבינוביץ' אמר לי: 
אין יותר בולבולון, זה 
הופך להיות איילה". 

שיינפיין עם מעיין 
'בולבולון' 

צילום: ניר פקין

הסודות האפלים של האח הגדול

כמו משוגע. לא יכולתי לשלוט בזה עד שנפלתי מהרגליים. אבל את זה 
בטח לא הראו לצופים. הרגשתי זרם כזה בשרירים שהיו מתקשים. ככה 
זה היה כל לילה. חשבתי שאולי חסר לי סוכר. הייתי קם וטוחן לחם עם 

שוקולד. ארבע־חמש פרוסות. חשבתי שאולי הכאבים יעברו".
התלוננת אצל רבינוביץ' על הכאבים?

"הזמנתי אותו. אמרתי לו שיש לי תחושה של זרם בשרירים, אז הוא 
הכפיל לי את כדור השינה, זה שבדיעבד התברר כריספרדל. הוא אמר 
לי: 'הגוף שלך עוד לא התרגל לכדור. אתה צריך להירגע. אתה צריך 

לישון יותר טוב'".
והיו תופעות לוואי?

"בשלב הזה נהיה לי יובש בפה, אבל הייתי בטוח שבגלל שאני אלרגי 
אולי לאבק או משהו, אז האף שלי נסתם בלילה ואני נושם מהפה, ובג־
לל זה הפה שלי יבש. לקחתי המון טיפות אף. הם היו צוחקים עליי בחדר 

של 'האח הגדול' משהו כמו 'שלא תיפול לנו לטיפות אף'".

הוד־כ הגדול',  'האח  של  השנייה  העונה  גמר  לפני  שבועיים 
משחזר  'האח'",  לחדר  לי  קראו  "ישר  מהבית.  רשף  איילה  חה 
שיינפיין. "התחרפנתי. אמרתי שזהו, שאני לא רוצה להיות פה 
ביקשתי  רבינוביץ'.  אילן  את  ביקשתי  לא  משוגע.  כמו  בכיתי  יותר. 
הוא  התוכנית  אחרי  בדיעבד  המציא  שרבינוביץ'  הדעת  בחוות  לצאת. 
שיד־ כדי  אותו  הביאו  שקר.  ערב.  באותו  אותו  ביקשתי  שאני  מציין 
בר איתי. הוא גם אמר לי שהגיע במיוחד במונית והתחיל להסביר לי: 
'ההדחה של איילה זה הדבר הכי טוב שקרה לך. כל הקולות שלה יהיו 

עכשיו שלך'.
מפלסטיק  באריחים  אגרוף  דפקתי  החוצה!'  אותי  'תוציא  "צרחתי: 
שהיו בחדר. הוא ממש נבהל כי הייתי אגרסיבי בטירוף. צעקתי: 'עכשיו 
אתה מוציא אותי, עכשיו!' התחלתי לקלל. ואז אילן אמר לי: 'אתה צודק. 
בגלל האיש הזה (מתכוון לאלירז שדה - ר"ש) אנשים כמוני מתחננים 
אליך שתישאר. אתה מייצג אותנו. אתה מייצג את האנשים הנורמלים. 
אם אתה רוצה שהוא הזה יזכה, תלך הביתה. אבל אם אתה רוצה לייצג 

אותנו, את האנשים השפויים, את כל הערכים שלך, תישאר'".
זה שיכנע אותך?

ששבר  נשק  שלף  הוא  ואז  עוזב.  שאני  אמרתי  החלטי.  הייתי  "לא, 
בשם  בא  אני  שלך.  מההורים  עכשיו  מגיע  'אני  לי:  אמר  הוא  אותי. 
שלא  בפנים,  שתישאר  ומתחננים  בך  גאים  כך  כל  הם  שלך.  ההורים 
אצלי.  רגישה  נקודה  הם  ההורים  שבוע'.  עוד  לך  נשאר  החוצה.  תצא 
התחלתי לבכות. אילן רואה שזה עובד ואומר לי: 'והחברים שלך, איזה 
אנשים! הם יתאכזבו כל כך אם תעזוב עכשיו. אתה לא מבין כמה כולם 
שלא  לך  להגיד  ממני  ביקשו  הם  בחוץ.  עליך  מדברים  כמה  בך.  גאים 
תעזוב'. ברגע שאתה שומע את זה, אתה אומר לעצמך שאתה לא יכול 

לאכזב את כולם".
הוא באמת דיבר עם ההורים שלך?

עם  ולא  איתם,  דיבר  לא  אילן  זה.  מי  יודעים  לא  הם  מילה.  "שום 
חברים שלי".

המשכת לקחת כדורים עד הגמר?
"בלילה שבו איילה הודחה, אילן נתן לי עוד כדור. לקחתי ציפרלקס, 

ריספרדל ועוד כדור שעד היום אני לא יודע איזה מה זה היה". 
אם מערכת היחסים שלך עם איילה הייתה משחק מתוכנן, למה הצ־

טערת כל כך שהיא הודחה? 
היא  קרובה,  יחסים  מערכת  פיתחנו  בהחלט  רובוט.  לא  אני  "תראה, 
הייתה החברה הכי טובה שלי בבית. אבל לעולם לא הייתי נוגע בה בלי 

ההוראות של אילן רבינוביץ'".
רבינוביץ' או מישהו מההפקה שיתף אתכם בנתוני ההצבעות?

שאלירז  ידענו  כולנו  צמודות.  שההצבעות  לי  אמר  הזמן  כל  "אילן 
הוא הבנאדם הכי בטוח בבית. בכל ריב שלי עם אלירז, הוא היה אומר 
לי: 'חכה בסוף. נראה בסוף'. ואני כל פעם הייתי נכנס לאילן לפגישות 

ואומר לו שאני לא מצליח להבין למה הבנאדם הזה כל כך בטוח בעצמו. 
איך הוא יודע שהוא הולך לנצח? הוא לא ענה לי".

לא ניסית לדבר עם מישהו בבית על אילן?
"בהתחלה לא. הוא אמר לי שאני היחיד שרואה אותו. כשראיתי שקו־

ראים גם לשלושה דיירים אחרים, הבנתי את התמונה. אני ואחד מהם 
התחלנו לדבר בינינו על אילן ואז קראו לנו לחדר 'האח הגדול' וביקשו 
'ה־אח  לו  לקרוא  התחלנו  רגע  מאותו  יותר.  אותו  להזכיר  לא  מאיתנו 
ה־אח  את  השבוע  רואה  'אתה  לי:  אומר  היה  השני  המתמודד  ה־גדול'. 
ה־גדול'? הוא היה רואה אותו הרבה יותר ממני. התאהב בו. היה תלוי בו. 

אבל לא תיארתי לי שמישהו חוץ ממני לוקח כדורים פסיכיאטריים".
דיירים נוספים ב'האח הגדול' שטופלו על ידי רבינוביץ' מספרים גם 
הם שהתבקשו לא להזכיר את הפגישות עימו בפני דיירי הבית, וכמובן 

מסגרות  (ר'  פסיכאטריים  כדורים  לוקחים  שהם  העובדה  את  להסתיר 
עדויות המתמודדים). 

מפגש האחרון של רבינוביץ' עם שיינפיין בבית 'האח הגדול' ה
בחדר  "הייתי  במרץ 2010.  ב־4  הגמר  לפני  שעות  כמה  היה 
'האח הגדול' ואילן דיבר איתי במיקרופון. הוא שאל: 'מה עם 
איילה? מה אתה הולך לעשות כשאתה יוצא עוד כמה שעות מהבית?' 
עניתי לו: 'אני רץ למעיין בחזרה'. ואז הוא אומר לי: 'טוב, אוטוטו יהיה 
הגמר'. ואני עונה: 'אלירז הולך לזכות. אני יודע'. ואילן עונה: 'עוד מעט 

אתה מאוד תופתע, מאוד־מאוד תופתע. תסמוך עליי'".
מה הבנת מזה?

'עוד  "שאני הולך לזכות. ואם לא הבנתי, אז היה את אילן שחידד: 
אני  ואז  פורשה'.  לקנות  תוכל  כסף.  של  באמבטיה  תשחה  אתה  מעט 
יושב עם אלירז לבד, כולם יוצאים. אני יודע שאני זוכה, כי אילן אמר 
זו  'אלירז'.  צועקים:  המנחים  ואז  ההפקה.  זו  שאילן  ברור  היה  ולי  לי, 
יכול  רופא  שוואלה,  פתאום  הבנתי  שלי.  החיים  של  הכאפה  הייתה 

לשקר! יצאתי מהבית המום".
והיה גם סרט הסיכום מעט לפני. שיינפיין התחיל להבין שהתנהגותו 
בבית, כפי שהשתקפה על המסך, יצרה אנטגוניזם כלפיו. לאחר הגמר 
הוא נחת באולפן של לינוי בר־גפן בתוכנית 'מה קורה', ובמקום ראיון 
שמאלץ כנהוג במקרים כאלה, התקבל בשאלות נוקבות, שניסו לברר 
היא  שבו  קשה  ראיון  "עברתי  במחלוקת.  השנויה  התנהגותו  פשר  את 
תקפה אותי. אבל זה לא הכל. כשישבתי מול אלירז והציגו את הסרטים 
שסיכמו את השהייה של כל אחד מאיתנו בבית, הרגשתי כאילו נפלה 
באף  אותי  שהוליכו  אותי.  שרימו  הבנתי  פתאום  הראש.  על  לבנה  לי 
שלי  רעים  הכי  הקטעים  כל  את  לקחו  שווא.  במצג  הזה  למקום  בכוח 
פתאום  אחד.  לסרט  אותם  וצירפו  והאגרסיות,  הריבים  כל  את  בעונה, 
הבנתי שזה מה שהם ניסו להוציא ממני - והצליחו. שאילן דחף אותי 
חומר  להם  יצר  בתוכו  שהייתי  החרא  המצב  כי  הזה  לרומן  ועוד  עוד 
מדהים. איפה האג'נדות שלי? איפה מערכת היחסים עם ארז? איפה שי־
חות הנפש עם איילה? איפה הצחוקים והרגעים הטובים? איפה האמת? 

כלום. הכל נעלם. הבנתי שהונו אותי".
שיינפיין נתקל בחוץ במפיק אלעד קופרמן. "הוא שאל אותי מה קרה. 
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שיינפיין: "אילן רצה 
שאספק לו את הסחורה. 

אמר לי: 'אתה תעשה סקס 
עם איילה במקלחת'"
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פתקים 
שהשאיר 

ד"ר רבינוביץ' 
לשיינפיין בבית 

'האח הגדול'



אילן אמר לי: הכדורים ישלשו את הכוחות 
שלך. הסיפור של דייר מס' 4

מסוממים. מנווטים
"הפגישה הראשונה שלי איתו (עם רבינוביץ') הייתה לפני 
שנכנסתי (לבית). שאלו אותי ביום שבת אם אני רוצה וביום 
אתה  'אם  אמר,  הוא  לי  ונכנסתי.  תשובה  להם  נתתי  ראשון 
רוצה להיכנס, אתה חייב לקחת כדורים'. אמרתי בסדר. מעניין 
מה זה יעשה. הוא אמר לי שאם אני רוצה לשרוד במקום הזה, 
'הכדו־ לי,  אמר  הוא  שם.  אשתגע  אני  כי  כדורים.  חייב  אני 
רים האלה יהפכו אותך, ישלשו את היכולות שלך, ואתה תהיה 

יותר רגוע.
כך  ואחר  ריספרדל.  מ"ג  וחצי  ציפרלקס  מ"ג   20 "לקחתי 
כאילו  זה  ריספרדל  מתתי.  מ"ג.  ל־1  בריספרדל  עליתי  גם 
כדור לסכיזופרניה. הקהל חושב שזה ריאליטי. חלק מהדיירים 
של  הזמן  על  חבל  הכמויות,  עייפים.  כדורים.  על  מסוממים, 

כדורים. מובסים. מנווטים".

שיינפיין: "סיפרתי לקופרמן את כל 
מה שאילן עשה לי, שהוא שיכנע 

אותי לא לעזוב ואיך נתן לי כדורים 
ושיקר שזה כדור שינה ואיך דחק 

בי להתחיל עם איילה. לא החסרתי 
שום פרט. הייתה לו תשובה אחת: 

'יש פורמט, הוא הרופא. הוא 
אחראי על התחום הזה'"
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ואז אני אומר לו: 'מה קרה? נתתי לכם את הנשמה שלי'. בראש רצו לי 
תמונות מהסרט שהם עשו עליי. לא הבנתי. הרי אילן אמר לי כמה אני 
נהדר. הסביר לי שפסיכולוגים יושבים בפורומים ומדברים על האישיות 
החזקה שלי, ושאנשים ברחוב מצטטים אותי. אמר שאני הכי אהוב בחוץ. 
לחדר  אותי  והכניס  ביד  אותי  תפס  קופרמן  ברגע.  עליי  התהפך  הכל 

צדדי, קרא ליורם זק ולאילן רבינוביץ'".
מה קרה בתוך החדר עם קופרמן, זק ורבינוביץ'?

"התפרצתי בצרחות: 'זהו, נגמר, החיים שלי ברשותי. אתם לא יכולים 
לעשות לי שום דבר יותר. אני אגיד מה שאני רוצה, אני אעשה מה שאני 
רוצה'. קופרמן נבהל, פתח את הדלת ושאג על כולם ללכת מפה, על כל 
הדיירים, הצלמים. ואז התחיל לדבר איתי ולומר שיורם זק מצטער על 

הסרט. בכיתי ואמרתי לו: 'אין יותר כדורים, החיים שלי ברשותי'. 
"זו הייתה התפרקות מטורפת. אילן כתב בחוות הדעת שאותה ערך 
בדיעבד, רק שהוא לא כתב מה אמרתי להם. הוא ציין שהתפרצתי בא־

לימות ובאגרסיביות".
"הוא  רבינוביץ'.  עם  נשאר  שיינפיין  מהחדר.  יוצאים  וקופרמן  זק 
אומר לי: 'מה אתה עושה? קופרמן מת עליך. אתה לא מבין כמה הוא 
אוהב אותך. הוא הולך לעשות אותך כוכב ואתה לא מבין מה אתה עושה 

עכשיו. תלך ותתנצל בפניו'. אז הלכתי להתנצל".
דיברת עם רבינוביץ' על זה שלא זכית בגמר?

"ברור. אמרתי לו: 'הרי אתה הבטחת לי שאני מנצח. מה קרה?' הוא 
שינה את כל הנושא. לא הבנתי למה הוא אומר לי את זה".

הוא אמר לך עוד דברים?
"כן, הוא אמר 'תקשיב טוב. עכשיו אתה צריך להיות עם איילה. הצי־

בור מצפה ממך להיות עם איילה. אתה לא מספר לאיש על קיומי'".
המשכת לקחת את הכדורים?

"באותו יום שיצאתי - הפסקתי. אלה היו הימים הכי זוועה שחוויתי 
בחיים שלי. כשהגעתי הביתה וראיתי את הפנים של כולם סביבי, הת־

חזקה בי ההרגשה שמשהו רע קרה. למחרת, כשראיתי את הכותרות ואת 
שהייתי,  האהוב  מהבחור  איך  בהלם.  הייתי  בתקשורת,  כלפיי  השנאה 
הפכתי לכזו דמות שנואה? אני לא יכול להסביר לך את התחושה הזו. זה 

כאילו כל מה שהכרת בעצמך נמחק. אתה כבר לא יודע מי אתה. 
רצון  חוסר  פשוט  הרגשתי  בדיכאון.  הייתי  להירדם.  הצלחתי  "לא 
לחיות. אני גורר את עצמי מהמיטה, מחייך לכולם אבל מרגיש שאני מת 
בפנים. אתה רוצה להאמין שהם רצו בטובתך. אבל ההרגשה היא אחרת. 

הבנתי שזה קרה גם לאחרים. הם הפסיקו עם הכדורים במכה ונפלו". 
ההורים, החברים, לא שאלו מה קורה איתך?

"זייפתי. אמרתי שהכל בסדר. אין ראיון אחד שבו לא שיקרתי. אין 
ראיון אחד שלא ניסיתי להסביר את הרומן שלי ושל איילה כרומן שה־

תפתח ספונטנית. לקחתי על עצמי את המעבר הזה בין איילה ומעיין, 
כאילו אלו היו חולשות שלי. אמרתי שהתפתיתי. שהלב שלי נקרע בין 

שתיהן". 
למה לא סיפרת את האמת?

"פחדתי לספר. פחדתי שיגידו שאני משוגע, פחדתי שהם יפגעו בי, 
פחדתי לפגוע בתוכנית, בקשת, בקופרמן, ברבינוביץ'. חשבתי שאולי 
אני לא מבין את המצב נכון. הבטן שלי צרחה שאנסו אותי אבל פעלתי 

מהראש. לא רציתי להיות פזיז. ממש פחדתי". 

יינפיין שוחח עם ד"ר רבינוביץ' פעמיים אחרי שיצא מבית ש
טלפון שה־ בפעם הראשונה זו הייתה שיחת  'האח הגדול'. 
תקיימה יומיים אחרי הגמר. בפעם השנייה, כמה ימים אחר 
שיינפיין  סיכום.  לשיחת  הפסיכיאטר  של  לביתו  שיינפיין  הגיע  כך, 
הקליט את שתיהן (עותקים שמורים במערכת). הפרטים שעולים מתוך 
הטיפול  על  שיינפיין  של  טענותיו  את  מגבים  השניים  בין  הדיאלוג 
איילה,  עם  יחסיו  באופי  רבינוביץ'  של  המעורבות  שקיבל,  התרופתי 

בהשפעתו על המתרחש בבית בידיעת ההפקה ועוד. 
"אני יושב אצלו", מספר שיינפיין על פגישת הסיכום, "עדיין מפחד 
ממנו. ידעתי שאני עדיין בידיים של קשת, קופרמן ושלו. הייתי חלש 

מדי מכדי לעמוד מולם ולדרוש הסברים".
ובכל זאת הקלטת את הטלפון והפגישה איתו. למה?

"ידעתי שמשהו רע קרה כאן והקלטתי כדי שיהיו לי ראיות. הרי מי 
יאמין לי אחר כך?"

מה הוא רשם בחוות הדעת?
"הוא כתב: המשך טיפול בציפרלקס 15 מ"ג ליום. הפסקה מיידית של 
כל שימוש ב־THC (החומר הפעיל במריחואנה - ר"ש) או חומר פסיכוטי 
אחר. ואני אומר לו שם שהפסקתי ממילא. הוא כתב גם ש'דרוש טיפול 
שבועי ארוך טווח.  פסיכותרפויטי אינדיבידואלי אינטנסיבי על בסיס 
מעקב פסיכיאטרי אחת לשישה שבועות. שקילת תוספת ריספרדל על 

רבינוביץ' למעיין, חברתו של 
שיינפיין: "אנחנו קצת עוברים על 

החוקים, אבל יש סיבה שאנחנו פה 
איתך. אני יודע שההפקה מאוד 

יודעת לשמור על סער בטלוויזיה 
וגם בערוץ 20, אבל הוא עובר שם 

סערות נפש מאוד גדולות"
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"רבינוביץ' אמר לי: 
אין יותר בולבולון, זה 
הופך להיות איילה". 

שיינפיין עם מעיין 
'בולבולון' 

צילום: ניר פקין

הסודות האפלים של האח הגדול

כמו משוגע. לא יכולתי לשלוט בזה עד שנפלתי מהרגליים. אבל את זה 
בטח לא הראו לצופים. הרגשתי זרם כזה בשרירים שהיו מתקשים. ככה 
זה היה כל לילה. חשבתי שאולי חסר לי סוכר. הייתי קם וטוחן לחם עם 

שוקולד. ארבע־חמש פרוסות. חשבתי שאולי הכאבים יעברו".
התלוננת אצל רבינוביץ' על הכאבים?

"הזמנתי אותו. אמרתי לו שיש לי תחושה של זרם בשרירים, אז הוא 
הכפיל לי את כדור השינה, זה שבדיעבד התברר כריספרדל. הוא אמר 
לי: 'הגוף שלך עוד לא התרגל לכדור. אתה צריך להירגע. אתה צריך 

לישון יותר טוב'".
והיו תופעות לוואי?

"בשלב הזה נהיה לי יובש בפה, אבל הייתי בטוח שבגלל שאני אלרגי 
אולי לאבק או משהו, אז האף שלי נסתם בלילה ואני נושם מהפה, ובג־
לל זה הפה שלי יבש. לקחתי המון טיפות אף. הם היו צוחקים עליי בחדר 

של 'האח הגדול' משהו כמו 'שלא תיפול לנו לטיפות אף'".

הוד־כ הגדול',  'האח  של  השנייה  העונה  גמר  לפני  שבועיים 
משחזר  'האח'",  לחדר  לי  קראו  "ישר  מהבית.  רשף  איילה  חה 
שיינפיין. "התחרפנתי. אמרתי שזהו, שאני לא רוצה להיות פה 
ביקשתי  רבינוביץ'.  אילן  את  ביקשתי  לא  משוגע.  כמו  בכיתי  יותר. 
הוא  התוכנית  אחרי  בדיעבד  המציא  שרבינוביץ'  הדעת  בחוות  לצאת. 
שיד־ כדי  אותו  הביאו  שקר.  ערב.  באותו  אותו  ביקשתי  שאני  מציין 
בר איתי. הוא גם אמר לי שהגיע במיוחד במונית והתחיל להסביר לי: 
'ההדחה של איילה זה הדבר הכי טוב שקרה לך. כל הקולות שלה יהיו 

עכשיו שלך'.
מפלסטיק  באריחים  אגרוף  דפקתי  החוצה!'  אותי  'תוציא  "צרחתי: 
שהיו בחדר. הוא ממש נבהל כי הייתי אגרסיבי בטירוף. צעקתי: 'עכשיו 
אתה מוציא אותי, עכשיו!' התחלתי לקלל. ואז אילן אמר לי: 'אתה צודק. 
בגלל האיש הזה (מתכוון לאלירז שדה - ר"ש) אנשים כמוני מתחננים 
אליך שתישאר. אתה מייצג אותנו. אתה מייצג את האנשים הנורמלים. 
אם אתה רוצה שהוא הזה יזכה, תלך הביתה. אבל אם אתה רוצה לייצג 

אותנו, את האנשים השפויים, את כל הערכים שלך, תישאר'".
זה שיכנע אותך?

ששבר  נשק  שלף  הוא  ואז  עוזב.  שאני  אמרתי  החלטי.  הייתי  "לא, 
בשם  בא  אני  שלך.  מההורים  עכשיו  מגיע  'אני  לי:  אמר  הוא  אותי. 
שלא  בפנים,  שתישאר  ומתחננים  בך  גאים  כך  כל  הם  שלך.  ההורים 
אצלי.  רגישה  נקודה  הם  ההורים  שבוע'.  עוד  לך  נשאר  החוצה.  תצא 
התחלתי לבכות. אילן רואה שזה עובד ואומר לי: 'והחברים שלך, איזה 
אנשים! הם יתאכזבו כל כך אם תעזוב עכשיו. אתה לא מבין כמה כולם 
שלא  לך  להגיד  ממני  ביקשו  הם  בחוץ.  עליך  מדברים  כמה  בך.  גאים 
תעזוב'. ברגע שאתה שומע את זה, אתה אומר לעצמך שאתה לא יכול 

לאכזב את כולם".
הוא באמת דיבר עם ההורים שלך?

עם  ולא  איתם,  דיבר  לא  אילן  זה.  מי  יודעים  לא  הם  מילה.  "שום 
חברים שלי".

המשכת לקחת כדורים עד הגמר?
"בלילה שבו איילה הודחה, אילן נתן לי עוד כדור. לקחתי ציפרלקס, 

ריספרדל ועוד כדור שעד היום אני לא יודע איזה מה זה היה". 
אם מערכת היחסים שלך עם איילה הייתה משחק מתוכנן, למה הצ־

טערת כל כך שהיא הודחה? 
היא  קרובה,  יחסים  מערכת  פיתחנו  בהחלט  רובוט.  לא  אני  "תראה, 
הייתה החברה הכי טובה שלי בבית. אבל לעולם לא הייתי נוגע בה בלי 

ההוראות של אילן רבינוביץ'".
רבינוביץ' או מישהו מההפקה שיתף אתכם בנתוני ההצבעות?

שאלירז  ידענו  כולנו  צמודות.  שההצבעות  לי  אמר  הזמן  כל  "אילן 
הוא הבנאדם הכי בטוח בבית. בכל ריב שלי עם אלירז, הוא היה אומר 
לי: 'חכה בסוף. נראה בסוף'. ואני כל פעם הייתי נכנס לאילן לפגישות 

ואומר לו שאני לא מצליח להבין למה הבנאדם הזה כל כך בטוח בעצמו. 
איך הוא יודע שהוא הולך לנצח? הוא לא ענה לי".

לא ניסית לדבר עם מישהו בבית על אילן?
"בהתחלה לא. הוא אמר לי שאני היחיד שרואה אותו. כשראיתי שקו־

ראים גם לשלושה דיירים אחרים, הבנתי את התמונה. אני ואחד מהם 
התחלנו לדבר בינינו על אילן ואז קראו לנו לחדר 'האח הגדול' וביקשו 
'ה־אח  לו  לקרוא  התחלנו  רגע  מאותו  יותר.  אותו  להזכיר  לא  מאיתנו 
ה־אח  את  השבוע  רואה  'אתה  לי:  אומר  היה  השני  המתמודד  ה־גדול'. 
ה־גדול'? הוא היה רואה אותו הרבה יותר ממני. התאהב בו. היה תלוי בו. 

אבל לא תיארתי לי שמישהו חוץ ממני לוקח כדורים פסיכיאטריים".
דיירים נוספים ב'האח הגדול' שטופלו על ידי רבינוביץ' מספרים גם 
הם שהתבקשו לא להזכיר את הפגישות עימו בפני דיירי הבית, וכמובן 

מסגרות  (ר'  פסיכאטריים  כדורים  לוקחים  שהם  העובדה  את  להסתיר 
עדויות המתמודדים). 

מפגש האחרון של רבינוביץ' עם שיינפיין בבית 'האח הגדול' ה
בחדר  "הייתי  במרץ 2010.  ב־4  הגמר  לפני  שעות  כמה  היה 
'האח הגדול' ואילן דיבר איתי במיקרופון. הוא שאל: 'מה עם 
איילה? מה אתה הולך לעשות כשאתה יוצא עוד כמה שעות מהבית?' 
עניתי לו: 'אני רץ למעיין בחזרה'. ואז הוא אומר לי: 'טוב, אוטוטו יהיה 
הגמר'. ואני עונה: 'אלירז הולך לזכות. אני יודע'. ואילן עונה: 'עוד מעט 

אתה מאוד תופתע, מאוד־מאוד תופתע. תסמוך עליי'".
מה הבנת מזה?

'עוד  "שאני הולך לזכות. ואם לא הבנתי, אז היה את אילן שחידד: 
אני  ואז  פורשה'.  לקנות  תוכל  כסף.  של  באמבטיה  תשחה  אתה  מעט 
יושב עם אלירז לבד, כולם יוצאים. אני יודע שאני זוכה, כי אילן אמר 
זו  'אלירז'.  צועקים:  המנחים  ואז  ההפקה.  זו  שאילן  ברור  היה  ולי  לי, 
יכול  רופא  שוואלה,  פתאום  הבנתי  שלי.  החיים  של  הכאפה  הייתה 

לשקר! יצאתי מהבית המום".
והיה גם סרט הסיכום מעט לפני. שיינפיין התחיל להבין שהתנהגותו 
בבית, כפי שהשתקפה על המסך, יצרה אנטגוניזם כלפיו. לאחר הגמר 
הוא נחת באולפן של לינוי בר־גפן בתוכנית 'מה קורה', ובמקום ראיון 
שמאלץ כנהוג במקרים כאלה, התקבל בשאלות נוקבות, שניסו לברר 
היא  שבו  קשה  ראיון  "עברתי  במחלוקת.  השנויה  התנהגותו  פשר  את 
תקפה אותי. אבל זה לא הכל. כשישבתי מול אלירז והציגו את הסרטים 
שסיכמו את השהייה של כל אחד מאיתנו בבית, הרגשתי כאילו נפלה 
באף  אותי  שהוליכו  אותי.  שרימו  הבנתי  פתאום  הראש.  על  לבנה  לי 
שלי  רעים  הכי  הקטעים  כל  את  לקחו  שווא.  במצג  הזה  למקום  בכוח 
פתאום  אחד.  לסרט  אותם  וצירפו  והאגרסיות,  הריבים  כל  את  בעונה, 
הבנתי שזה מה שהם ניסו להוציא ממני - והצליחו. שאילן דחף אותי 
חומר  להם  יצר  בתוכו  שהייתי  החרא  המצב  כי  הזה  לרומן  ועוד  עוד 
מדהים. איפה האג'נדות שלי? איפה מערכת היחסים עם ארז? איפה שי־
חות הנפש עם איילה? איפה הצחוקים והרגעים הטובים? איפה האמת? 

כלום. הכל נעלם. הבנתי שהונו אותי".
שיינפיין נתקל בחוץ במפיק אלעד קופרמן. "הוא שאל אותי מה קרה. 
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שיינפיין: "אילן רצה 
שאספק לו את הסחורה. 

אמר לי: 'אתה תעשה סקס 
עם איילה במקלחת'"
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פתקים 
שהשאיר 

ד"ר רבינוביץ' 
לשיינפיין בבית 

'האח הגדול'



הסודות האפלים

במקצועו  ידי הרופא המטפל. סדר יום עמוס, עשיר ומלא, עם עבודה 
כתשע שעות ביום'".

כעורך דין?
דין  עורך  עכשיו  להיות  צריך  'אתה  לי:  אמר  הוא  בפועל  אבל  "כן, 
המחמד של התקשורת, אתה צריך לעבור לפאזה אחרת. בחוות הדעת 
הוא גם כתב שמחשש לנפילה דרסטית הוא ביקש שההפקה תשלב אותי 
בפרויקטים עתידיים בתחום התקשורת, והוסיף: 'לצערי, נוכחתי לדעת 

שאין עניין לעבוד עימו בהמשך מטעם קופרמן וקשת". 
הלכת כמו שהוא המליץ לטיפול פסיכולוגי?

"רק חצי שנה אחרי הפגישה הזאת, קופרמן הציע לי ללכת לפסיכו־
לוג. הוא מימן לי שנה של טיפול למרות שאילן כתב בהמלצה לתת לי 
שנתיים. כשאתה נכנס ל'אח הגדול', נותנים לך תחושה שגם אחר כך 

הם איתך והם מלווים אותך. איזה?". 
לא שאלת אותו למה לא נתן לך לצאת מהבית?

"ועוד איך. כמה פעמים אמרתי לו: 'חבל שלא הוצאת אותי'. והוא לא 
התכחש לזה, הוא רק ענה: 'אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני אגיד 
מקצוע פה. אתה סחטת המון דברים רגשיים. אם  את דעתי. אני איש 

היית מקשיב לי עד הסוף, היית גם מנצח'".
על מה הוא התבסס לדעתך?

בא  כשהוא  פער?  עליך  פתח  אלירז  מתי  יודע  'אתה  לי:  אמר  "הוא 
להתנצל. הרי ישבתי איתך. ידעתי שאני נותן לך כאן פור. אמרתי לך, 
סער, צעד ראשון, תשלים איתו'. הוא מודה בכל הניווט של התוכנית".

אתה עדיין עובר איזשהו טיפול נפשי?
"לא. כי אין על מה. מדברים כל הזמן רק על אילן רבינוביץ'". 

עבר  מה  להסביר  הגדול',  'האח  מהפקת  מישהו  עם  לדבר  ניסית 
עליך?

"סיפרתי לקופרמן את כל מה שאילן עשה לי, שהוא שיכנע אותי לא 
לעזוב ואיך נתן לי כדורים ושיקר שזה כדור שינה ואיך דחק בי להתחיל 

עם איילה. לא החסרתי שום פרט".
מה קופרמן ענה?

על  אחראי  הוא  הרופא.  הוא  פורמט,  'יש  אחת:  תשובה  לו  "הייתה 
התחום הזה'. קופרמן ניסה להתרכז ב'בוא נראה מה יכול לצאת לך מזה 

עכשיו. בוא נשכח את מה שהיה. מה שהיה היה, מת, סגור, נגמר'". 
ניסית לדרוש ממנו משהו?

הת־ לא  כלום  אבל  שונים  מסוגים  הבטחות  הבטיח  הוא  דבר.  "שום 
קיים". 

אבל כן הוחתמת על חוזה להובלת תוכנית טלוויזיה של קופרמן.
של  בתוכנית  שפגשתי  מישהי  במקרה  שפגשתי  אחרי  רק  קרה  "זה 
קארין מגריזו. היא ראתה את כל העונה של 'האח הגדול'. שוחחנו על 
לקופרמן.  איתה  לבוא  לי  ואמרה  ביד  אותי  לקחה  היא  לי.  שקרה  מה 

מבחינתי זו הייתה נקודת המפנה". 
למה?

"אתה צריך להבין, כל מי שסיפרתי לו על המקרה שלי אחרי 'האח 
הגדול' התנגד מאוד שאצא נגד ההפקה או מישהו מטעמה. כולם, אנ־
שים מהתעשייה ולא מהתעשייה, חברים ולא חברים, אמרו לי: 'הם חז־
קים מדי, אל תילחם בהם, אתה רק תפסיד מזה. אף אחד לא נלחם נגד 
קשת. אילן רבינוביץ' יאכל אותך. הוא יגיד שאתה משוגע'. והאמת? אם 

לא היו לי את ההקלטות, לא הייתי עושה את זה".
איימו עליך במרומז או בגלוי לא לצאת נגד ההפקה?

"חודשיים אחרי סוף התוכנית, נפגשתי עם יורם זק בבית קפה. אמר־
תי לו שאני חושב לכתוב ספר על כל מה שהיה בבית. הוא ביקש סליחה 
עניין  כל  את  מיזער  הוא  ערך.  הוא  לא  שלדבריו  בגמר,  הווידיאו  על 
הכדורים, אמר: 'כולה לקחת ציפרלקס, מה אתה עושה סיפור?' הוא גם 
אמר שיש להם קלפים עליי, 'תחשוב, עורך דין, עישנת ג'וינטים קודם, 

תחשוב אם שווה לך לפתוח דבר כזה'".
ספגת עוד איומים לאורך הדרך?

"אילן רבינוביץ' איים עליי. יש את זה בהקלטה. הוא אמר לי: 'אתה 
תוציא את הדברים האלה החוצה, אז יישב עליך העורך דין שלי, וכל 
מה ששלך, יהיה שלי'. בחוות הדעת שלו עליי הוא כתב: 'ההפקה צריכה 
לפצותו על העוול שגרמה לו. ואם לא, ייצור קשר עם כתב 'ידיעות', 
רז שכניק, לכתבת שער ב'7 לילות', שתחשוף את הפקת 'האח הגדול' 
וקשת במערומיה'. אני אפילו לא רמזתי לו שזה מה שאעשה, אבל זה 

לא הפריע לו לכתוב את זה".
למעשה, שיינפיין מעולם לא יצר איתי קשר והתקשורת היחידה בי־

ב'7  הכתבה  פרסום  עם  אחת,  טלפון  בשיחת  כשנה,  לפני  נרשמה  נינו 
לילות' על אודות ד"ר אילן רבינוביץ'. באותו מועד, הוא סירב לדבר 

על הנושא.
רגע, בוא נעצור לשנייה. למה רצית בכלל ללכת לריאליטי?

"תמיד הייתי מרכז העניינים, בחבורה, בבית המשפט כשאני מופיע. 
לחשיפה,  מרצון  הורכבו  לריאליטי  ללכת  שלי  מהשיקולים  אחוז   20
כזה.  מרכיב  גם  שם  היה  שלי.  הדברים  את  לומר  גדולה  לבמה  רצון 
ל'הישרדות' לא התקבלתי ואז פנתה אליי ידידה שלי, מלהקת ל'האח 

הגדול', שהציעה לי לבוא לעונה הראשונה". 
שיינפיין לא מסתיר את העובדה שעם כל מה שעבר עליו, הוא רצה 
עשיתי  "בסוף  אחרות.  טלוויזיה  בהפקות  קופרמן  עם  לעבוד  להמשיך 
צילומים לכל מיני  פיילוטים ללייט נייט,  פינת טיולים אחת. עשיתי 
תוכניות. עשיתי כל מה שאני יכול כדי לצאת מהטראומה והלכתי לכל 
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אילן אמר לי: תיגע בה, אתם זוג יפה. 
הסיפור של דייר מס' 5

קח כדור
"הוא (רבינוביץ') נתן לי רמז שלא יצאתי טוב בתחילה. אז 
אמר: 'אני רוצה לתת לך הרבה כוחות. צא עכשיו ותעשה את 
השיחה ותספר לכולם. קח כדור עכשיו. קח כדור'. במכה אחת 
הוא הוציא את הכדור הזה מהמעטפה. אמרתי 'סליחה, מה אתה 
נותן לי?' נלחצתי נורא. לקחתי את זה, חצי כדור. אמר לי: 'זה 
עכשיו בסדר. למחרת אתה צריך להמשיך לקחת כדורים, ואז 
הכדורים ייתנו לך כוחות'. כל בוקר לקחתי. הוא נתן לי ציפ־

רלקס, ריספרדל. הייתי למעלה, במצב רוח כזה יותר מרומם. 
אבל הבנתי שמשהו השתנה. אני ישן הרבה. ישן המון.

"הוא (אילן) גם כיוון אותי. כל הזמן. אתה יודע מה הוא אמר 
לי? 'אתה מלך, אתה סמל, אתה כוכב, כוכב'. כשהתחלנו, הוא 
אמר לי, 'תקשיב, תיגע ב(מתמודדת, השם שמור במערכת), כי 
אתם זוג יפה. אמרתי, 'מה פתאום? יש לי חברה, אתה דפוק?' 
בכלוב הזהב. יש לך את ההורמונים.  אמר לי: זה טבעי. אתה 

תיגע בה'.
לא  שאני  לעצמי  אמרתי  הגדול'  'האח  מבית  "כשיצאתי 
צריך את הכדורים האלה. ואז אמרתי לרבינוביץ', 'מה קורה? 
למה אני מרגיש ככה?' הוא אמר לי: 'אמרתי לך, אסור להפסיק 
בבת אחת'. התפרצתי עליו: 'אני לא רוצה את הכדורים. אני 

רוצה את החיים היפים שלי, הייתי מאושר'.
"כשהייתי במצב קשה, נפלתי ובכיתי בפני אמא שלי. אמ־
לה?  אמר  הוא  מה  יודע  אתה  לרבינוביץ'.  שתתקשר  לה  רתי 
'אני מצטער, אני לא יכול לקבל אותו. 845 שקלים'. אמא שלי 
השתגעה, התקשרה לקופרמן. ואז קופרמן אמר, 'אה, כן, נקבל 
אותו, אין בעיה'. הוא יודע הכל. הוא משלם על זה. הוא מודע 

למי שמקבל".

שיינפיין: "אילן היה אומר לי, 'אתה 
ואלירז כמו גלדיאטורים, נלחמים, 

והקהל נהנה'. יום אחד אלירז 
אומר לי: 'סער, אני ואתה זה כמו 

שני גלדיאטורים'. ואז תפסתי את 
עצמי. כשקראו לי לחדר 'האח 

הגדול' אמרתי ליורם זק שאלירז 
פשוט חייל טוב יותר של אילן"

שיינפיין: "הייתי בוכה בפגישות 
ביני ובין אילן ושואל מה מעיין 

רואה בחוץ. הרי אני נוגע באיילה. 
אז הוא היה אומר לי: 'עכשיו 

תצא החוצה, תחזור עם דמעות 
ותתלבט במה שאמרת לי מול 

'האח הגדול'. אני הייתי נכנס כמו 
תוכי ועושה את מה שביקש"
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דבר שקופרמן הציע לי. אבל בכל פעם שנפתחה עליי מצלמה קיבלתי 5
התקף חרדה ולא הצלחתי לתפקד. אני, שרגיל להופיע בבית המשפט 
כל יום בפני קהל, מקבל פתאום התקפי חרדה ולא מתפקד. הדבר היחיד 
שהצלחתי לעשות עד היום זו פינת הטיולים, של שתיים עד חמש דקות. 
חוץ מלשאול שלוש שאלות, לא צריך לדבר. כששואלים אותי על הפי־

נה שאני עושה בקשת, אני עונה שאני דחליל טיולים".
למה? 

"הפינה הזו כנראה הייתה הדרך שלהם להשתיק אותי. קופרמן חתם 
איתי על חוזה בסך 250 אלף שקל עבור 50 פינות שיצולמו ב־2011. 
בפועל צולמו 16 פרקים וב־2011 קיבלתי 40 אלף שקל. זה כל הכסף 

שהרווחתי במשך שנתיים". 
ומה בנוגע לעריכת דין?

בבית  שהייתי  בזמן  כשכירה  אצלי  שעבדה  מי  קיים,  שלי  "המשרד 
נפגעתי  מהתוכנית,  צאתי  מיום  אבל  לשותפה.  הפכה  הגדול'  'האח 

קשות ואני לא מצליח לתפקד. פשוט לא מצליח".
והכסף מהשהייה בבית 'האח הגדול'?

"למרות הפצרותיו החוזרות ונשנות של קופרמן, עד היום לא משכתי 
מסוגל  לא  פשוט  אני  שקל.  אלף  כמו 15  משהו  לי,  שמגיע  הכסף  את 
לגעת בכסף הזה. זה כמו נאנסת שתיקח כסף ממי שאנס אותה. גם את 
הכסף של פינת הטיולים משכתי רק בימים האחרונים, כי לא הייתה לי 

אופציה אחרת".
אתה עובד היום?

מסגרת  (ר'  תביעה  להגיש  אומץ  אזרתי  כשסוף־סוף  לאחרונה,  "רק 
להתחיל  מצליח  אני  הדין,  את  ייתנו  שהאחראים  ולדרוש  זה)  בעמוד 
לבנות את מה שהם הרסו. אני מסתדר, לא רוצה להצטייר פה כמסכן, 

לא מחפש רחמים של אנשים".
גואל פינטו, שדווקא השתלב יפה בקשת, פתח את סיפור הכדורים 

מול רבינוביץ' בטלוויזיה.
"היה לי קשה מאוד לראות שהוא אומר לאילן: 'נתת לי כדורים פסי־

הזה.  השרץ  את  שם  להכשיר  מנסים  ממש  בחרדה,  הייתי  כיאטריים'. 
אשפוט  לא  וגם  שלו,  לשיקולים  נכנס  לא  עליו.  כועס  לא  אני  אבל 
אותו. מבחינתי מספיק להסתכל על הפנים שלו כשהוא מדבר עם אילן 

רבינוביץ' כדי להבין מה עובר עליו באותו רגע".
לא  כי  זה  כל  את  מספר  שאתה  עכשיו,  עליך  יגידו  מה  יודע  אתה 
זכית ב'האח הגדול'. ראית איך אלירז הופך לכוכב, איך גואל הסתדר, 
אכלת את הלב ומצאת לך סיבה להאשים את הפסיכיאטר ואת הפקת 

'האח הגדול'.
"אם זה היה קורה רק לי, אולי זה היה נכון. אני חטפתי את זה הכי 
חזק, אבל אני לא מקרה בודד. יש מתמודד אחד שהפסיק עם הכדורים 
ואמא שלו הייתה מאוד מודאגת והתקשרה אליי. הוא ישן אצלי תקופה 
ארוכה. ראיתי בנאדם מרוסק". עדויות של דיירים אחרים ב'האח הגדול' 
מבהירות ששיינפיין הוא לא היחיד שקיבל מרבינוביץ' טיפול תרופתי 
וגם לא היחיד שרבינוביץ' ניסה לתמרן את התנהלותו בתוך הבית (ר' 

מסגרות עדויות המתמודדים). זה הקל על שיינפיין להיחשף כאן.
שי־ לסיפור,  לי  יאמין  לא  אחד  שאף  גם  חשבתי  פחדתי.  היום  "עד 
חשבו שזה כמו מדע בדיוני, הוא מסכם. "כשגיליתי שיש עוד אנשים 
אמר  "ושהוא  שיינפיין,  מסכם  פסיכיאטריים",  כדורים  ממנו  שקיבלו 
להם את אותם הדברים בדיוק, הבנתי שאי אפשר לטעון שכולנו חולי 
נפש. אז גם הבנתי שמי שאשם באמת זו התוכנית ומי שקשור אליה. 
מניפולציות שלא  נכנסתי לתוכנית טלוויזיה, ולאט־לאט עשו לי שם 
חלמתי שאגיע אליהן. הם השתמשו באילן רבינוביץ' וביחד בנו ממני 
שנפגע  מי  לכל  לקרוא  רוצה  שלהם. אני  לצרכים  קיימת,  שלא  דמות 

מהאנשים האלה, לצאת כמוני ולחשוף אותם".
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בימים אלה מגבש פרקליטו של שיינפיין, עו"ד רון טורקלטאוב, 
תביעה שתוגש לבית המשפט המחוזי בתל־אביב. התביעה, בהיקף צפוי 

של יותר מ־2.5 מיליון שקל, תוגש נגד אלעד קופרמן, הבעלים של 
חברת קופרמן הפקות והמפיק הראשי של 'האח הגדול', וכן נגד ד"ר 
אילן רבינוביץ'. התביעה מתבססת על אירועים המתוארים בכתבה, 
ובה יטען שיינפיין כי הפקת 'האח הגדול' - כמו גם ד"ר רבינוביץ' 

- אחראית ישירות לנזקים שנגרמו לו. זאת, תוך שהם למעשה 
משתמשים בו כבובה על חוט ושולטים ברצונו החופשי, כמו גם 

בהתנהגותו, "באמצעות טיפול פסיכיאטרי רשלני וזדוני - הכל כדי 
להאדיר, להאביס ולהאכיל את חיית הרייטינג ולצורך עשיית הון". 

לדבריו של עו"ד טורקלטאוב, נעשה במרשו - סער שיינפיין 
- שימוש מקביל לזה שנעשה בגלדיאטורים שאותם היה שולח הקיסר 

הרומי לשעשע את העם, "רק שכאן דאגו לסמם את הגלדיאטורים 
כדי למנוע מהם רצון חופשי".

עו"ד טורקלטאוב שלח לד"ר רבינוביץ' ולקופרמן הפקות מכתב 
התראה שלפני הגשת תביעה. במכתבי תשובה שנשלחו על ידי 

פרקליטי קופרמן הפקות ופרקליטיו של ד"ר אילן רבינוביץ', הסתפקו 
עורכי הדין בהכחשה כללית של העובדות ובטענה שנדרש להם זמן 
נוסף, תוך הטחת האשמות ואיומים בעו"ד טורקלטאוב ובשיינפיין. 

התביעה בדרך


