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 בהרכב "הבוזגלוק"

 מלא משפחתי
בירגר באומל מאיה ם:1ציל

 ההיריון שלו, השתלטן האבא שלה, הקנאה התקפי שלו, הקשה הפציעה
הכדורגל כוכב שלה. הדמעות שלו, המטורפות התספורות שלה, המפרך

מירן ואשתו בוזגלו מאור
"הבוזגלוס" בריאליטי מככבים תאומים, זוגות שני מגדלים
)l־:yes( חשבון ובלי בושה בלי הכל, ופותחים

אלגבי גידי סטיילינג: | □דידה רובן צילום: | רויים בר גבי

 "הבר הריאליטי של השני בפרק קורה זה /
 כוכב של אשתו בוזגלו, מירן זגלום": /
אפלי עם ובחורה בוזגלו מאור הכדורגל \

הפר צילומי לסט מגיעה קנאה, התקפי של קציה
 וחוטפת אלמליח שיר הדוגמנית עם שלו סומת

 מתי, הצילומים, איפה הסוכן את "שאלתי קריזה.
 מצטלמת ששיר אמר רק פרטים, לי נתן לא איך.

 לא "אנחנו משחזרת. היא בערב", ומאור בבוקר
 התכוננתי לא אבל ויפה. מקסימה היא מכירות,

 אחרת". היה זה נפשית לזה מוכנה הייתי אם לזה!
ראו? בבר מד, להתכונן? צריבת תיית למת

 והיא חולצה בלי מאור ראו. כבר "מה (בציניות)
 הגבר את ככה לראות נעים לא זה אותו! מחבקת

 דוגמן. עם התחתנתי לא אני הכבוד כל עם שלך!
 מהמם. יצא נרגעתי. התמונות את שראיתי אחרי

להת צריכה פשוט מאור. על סומכת לגמרי אני
הפתעות". אוהבת לא מראש. כונן

 השניים) של שריי(הבן מצחיק "הכי מאור:
בטלוויזיה". מתחבקים שיר ואת אותי ראה

 אבא ׳יואו לו, ואמר לאחי בא כעס! "והוא מירן:
 אליי בא הוא עצובה/ ואמא אחרת מישהי עם

נכון?׳" אותך, רק אוהב אבא ׳אמא, לי, ואומר
 ש׳אבא יציאה לי נתנה "וטיילי(הבת) מאור:

 ישר, אומר אחיה אז אחרת/ מישהי עם התחתן
 להם להסביר צריך הצטלם!' הוא התחתן לא ׳הוא
 הסיטואציה". את

קנאית? את במה מירן,
כדו עם לצאת קל לא .19 מגיל יחד ״אנחנו

קנאית". יותר הייתי פעם אבל רגלן.
 אני לדוגמה: נעימות. לא סיטואציות "יש מאור:
יכו ׳אני אומרת, בחורה ניגשת אליפות. בחגיגות

 זאתי עליי! מתיישבת כן. אומר איתך?׳ להצטלם לה
 ידעתי לא העיניים. לה התהפכו מירן) על (מצביע

 את לבהורה שמתי אי־נעימות מרוב לעשות! מה
 חשבה היא אבל אותה, להרחיק קצת הגב על היד

בסלון!" ישנתי רגע מאותו אותה. מחבק שאני
 קורה לא זה באמת. לא שקר! "איזה מירן:
אצלנו".

 יכולים אנחנו חוק: לנו יש "ברצינות, מאור:
כזה". דבר אין בלילה. לא אבל כעוסים, הכי להיות

 באותה נעים לא מאוד "הרגשתי מירן:
 ללכת רוצה אני לי, ׳הספיק לו, אמרתי סיטואציה.

 אז בלגן, אוהב שלא אדם בן אני מטבעי הביתה/
לברוה". לי בא כאלה ברגעים

 כאלה יש סיטואציות: הזמן כל "ויש מאור:
דברים". מציעות באוזן, שלוהשות
מתק היו בהתחלה בפלאפון. "הודעות מירן:

 את ׳מה לי, אומרות היו עונה, הייתי אליו, שרות
מאור"/ את לי תביאי עונה,

לזה". אותה "הכנתי מאור:
 הודעות בודקת שלך? הקנאה שיא היה מה

בפלאפון?

 על אצבע עם תמיד שלי בטבע "אני מירן:
היל הגיעו אז אבל קנאית. מאוד הייתי אז הדופק.

 זה לקנא. זמן לך אין פתאום שלי. העבודה דים,
 כן, אז ממני. חלק נהיה הוא שלי. הילדים של אבא
 בעיה לי אין כזה. משהו או בטלפון חיטוט איזה היה

 לא אבל סוף. בלי עליו מסתכלות שמסתכלות.
מבט!" להחזיר

המתה! הזוג
 אבל תתרגז, לא שמירן כדי עכשיו תסתכלו אל
 הזוג הם בוזגלו מירן את מאור הצמד 2017ב־

 את מכיר שלא מי הישראלי. הכדורגל של המוזהב
החי לדינמיקה להיחשף יכול מהמגרש, התופעה

 את שמתעדת בסדרה המסך על ביניהם ננית
 20.30 בשעה ב׳־ד׳ המשפחה(בימים של העלילות

 אחים ארבעה וכוללת ),yes comedy בערוץ
 מביניהם, הכוכב הוא מאור בכדורגל. שעוסקים

 מכבי של הנוער במחלקת כהבטחה שסומן מאז
 מי ליאז/ סטנדרד עד המריא משם תל־אביב,

 ויחיד, אחד אבא הוא בחוטים ולאחיו לו שמושך
 קומיקאי, בנו, של כסוכן שמתפקד בוזגלו, יעקב

 שהדביק והאיש בהווה מופת דמות עבר, כדורגלן
סוג היא התוצאה ענק". "הילד הביטוי את לבנו

דשא. בניחוח מקומי, קרדשיאנז של
 המרכיבים אחד היא ומירן מאור של הזוגיות
בתקו למעדן. הזה ריאליטי הדוקו את שהופכים

 פשוטים: לא ברגעים תועדו הם הצילומים פת
שהגי בוזגלו, של הקשה הפציעה עם ההתמודדות

 והמשבר באר־שבע, בהפועל הקריירה בשיא עה
 מאור של היחסים מערכת והבונוס: אליה. שנלווה

 בדיוק לעשות שנוטה דומיננטי, אב עם המאופק
 בעיקר שיקרה, רוצה היה שלו שהבן ממה ההפך

כדו קבוצת עם מו״מ מנהל או מתראיין כשהוא
 התענוג, בושות. התוצאה: הילד. עתיד על רגל
שלנו. כולו ברור, לא עוד אם

 ונגד העולם כל נגד ומירן מאור זה בסדרה
 מפקיד מאור שבו מקסים רגע כולל גוף, שיער

 הם במציאות גם אשתו. של בידיה שלו הגבות את
 אהד משפטים השלמת כולל הרמטית, בזוגיות

 ילדים, בארבעה כבר אוחזים .19 מגיל ביחד לשני.
והתוספת )5.5(וריי מיילי תאומים: זוגות שני

 אבי של האחיינית היא מירן ולאיו. שיין הטרייה
כדורגלן("הלכ עם להתחתן חלמה לא אבל נמני,

 וגם המשפחה בגלל אבי של אחד למשחק רק תי
 מדרמות, שמתרחקת כאישה כלום"). הבנתי לא אז

 בטלוויזיה, לככב מההצעה התלהבה לא גם היא
בפנים". הייתה המשפחה כל "אבל

 שאני וכמה בהתחלה. רצינו לא "נורא מאור:
 ראיון כל היום עד קשה: לי היה למצלמות רגיל
 מובך. מאוד אני לראות. לי קשה משחק ואפילו שלי
 שלי כשאבא אבל מוזר. נראה אתה שונה. הכל
 ואם גרנדיוזי, אצלו שהכל כזה הוא למו״מ, נכנם

 חומוס(צוחק)". כמו בכלל. עושים לא גדול לא זה
 עם אלא אפא, עם גדלת שלא םסדרד, אמרת
 יד,יה שסתם לפעמים לך התחשק לא מאמן.
אפא?

במשהו. מקופחים מרגישים אצלנו האחים "כל
 על שלי אבא עם שיחות לי היו שלא הרגשתי אני

 מקצועיים יסודות לי נתן הוא מכדורגל. הוץ משהו
 באה בחורה ילד כשהייתי מקצועי. היה הכל נטו.

 לו, אמרתי .16 גיל ממך/ בהיריון ׳אני לי, ואמרה
 אמרה פעם־פעמיים איתה שהייתי מישהי ׳אבא,

 שתפיל הבעיה. מה ׳בסדר, אמר, בהיריון/ שהיא לי
 איתה׳, אדבר אני לי, ׳תביא כזה. קליל הכל אותו/

בעיות". אצלו אין אמר. הוא

 בחורות שהרבה רואה "אני מירן(מתחממת):
 ממך!" בהיריון שהן להגיד אוהבות

שום? קרה זה
 שהוא הבחורה לצאת כשהתחלנו "כן. מירן:

 שהוא חשבה היא כי זה, את אמרה לפניי איתה יצא
 בהיריון. לא שהיא זה אחרי הסתבר אליה. יחזור

 גם בסדר, הכל ׳מאמי אותי? הרגיע יעקב איך ואז
 ילד!"' יהיה אז מה? אז בהיריון, היא אם

ביום? יעקב עם שלך היחפים ואיך
 בראיונות רק - אותו מכירים לא "יעקב, מירן:

 יעקב את רואים פה כולם. על צועק שהוא בתקשורת
 מצחיק. הוא דואג. אוהב. חם. מאוד אדם בן האמיתי,

שחושבים". כמו צועק לא ממש הוא היום רוב
 שהוא ממה יותר מירן עם מדבר "הוא מאור:

 בחיים כלום עליי יודע לא כמעט איתי. מדבר
 אחרת: לאנשים נראה זה חוץ וכלפי האישיים.

 שלו/ אישור צריך אתה דבר ׳לכל לי, אומרים
לא". ממש

 אפא "אני כמו מצחיקים משפטים עוד לו יש
 ״?10 אנחנו ויחד 1 מספר ואתה אפם

 חיידק". האבא ענק, "הילד מאור:
 ליישר אסור טוב, שמתפקד עקום "׳משהו מירן:

 שלו הגובה את רואים לא שנופל, ׳עץ או אותו/
נופל"/ שהוא עד

 איתי? הצליח שהוא מגדיר הוא "איך מאור:
עשי לי, אמרו מקצוע שאנשי מה ׳כל אומר, הוא
הפוך׳". תי

 פך. פגע אותך ניהל שהוא זה שדווקא אומרים
בלעדיו. יותר הרפה להצליח שיבולת
 היה לא הוא אם אולי זה. עם מסכים לא "אני

 אבא כמו שהורה לעשות מה במקצוע. הייתי לא
 להתנהל איך יודעים בעולם פה. לקבל קשה שלי
 יש מסי. של אבא ניימאר, של אבא יש זה: מול

 שלהם הילדים של סוכנים גם שהם אבות הרבה
בטופ". נמצאים והילדים
בהת לפחות לקשה, זה את שהפך "מה מירן:

 שהוא מה כל ואומר מתראיין היה שיעקב זה חלה,
 שהיינו מצבים היו לסנן! בלי הכל! אבל חושב,
 לא שמאור הודיע שהוא ומגלים בבוקר קמים
בבאר־שבע". נשאר

 צריך אני כי לעשות, מה יודע לא "ואני מאור:
הייתי זה. מה לקהל, למועדון, וחשבון דין לתת

מתק הייתי ואז בוז! לי שורקים היו למגרש, עולה
 זה אבל זה', את עשית ׳למה לו, ואומר אליו שר
עוזר". היה לא
מהסדרה? עצמך על למדת מה

 שמאל. ועל ימין על תספורות משנה "שאני
שחצן". יוצא שאני

 הכי במציאות. שחצן לא אתה "אבל מירן:
צנוע".

 עליי. מגנה שהיא איך עליה "חולה מאור:
 קיצוני. זה את עשו הראשונים הפרקים ארבעת

 שברגעים זה הבנו שבעיקר שמה חושב אני
 באמת אנחנו העולם, וסוף קשים הכי לנו שנראים

יחד". להתמודד מצליחים

הדשא ריח
 פציעה בדמות שנה, חצי לפני הגיע העולם סוף

הקריירה בשיא אז היה בוזגלו המגרש: על קשה
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נאל בטוח לא דבר שום שבו במקצוע באר־שבע. בהפועל
 ההיריון כדי תוך מורכב שיקום עם להתמודד המשפחה צה
 לפני אידיאלי. מצב ממש לא הסדרה. וצילומי מירן של

 כשחקן הפעם שלו, הקאמבק את ערך בוזגלו כשבועיים
הקבו עם אביו של ומסוקר ארוך מו״מ אחרי חיפה, מכבי

 הדשא של "הריח בהקלה. מחייך הוא לחזור", "מרגש צה.
 השיקום, של וסיזיפית קשה כך כל עבודה אחרי חסר. היה
 אוהב". הכי שאתה מה את לעשות חוזר פתאום אתה אז

בשיקום? קשת הכי כרגע זוכר אתה מה
 את ליישר הייתה עליה עבדנו שהכי הפעולה "בהתחלה

 הרגע זה. את לעבור צריך אבל כיף. לא תופת. כאבי הברך.
 תוכי בתוך אני ההודעה. היה הסובבים מבחינת הקשה
 הרופא אליי צילצל חמור. שזה הפציעה של מהרגע ידעתי
שם׳". קרוע ׳הכל לי, ואמר

 זה איך ׳מההה? לרופא, אומר אותו שומעת "ואני מירן:
הבנתי". וישר שלו הפנים את ראיתי להיות?׳ יכול

 הגרוע היה זה בשבילי לבכות. התחילה "היא מאור:
מכל".

 מאור הניתוח. לפני היה קשה שהכי חושבת "אני מירן:
 נגמר לדירה והחוזה לשיקום. למרכז מהדרום נוסע היה

 אני גרים. איפה הילדים. עם עושים מה להחליט וצריך
 מה יודע לא ׳אני אומר, והוא באוטו יושבים שאנחנו זוכרת

יהיה?!׳" מה נגור? איפה ככה. אסע אני איך לעשות,
 היא מאוד. לנו שעזרו מירן, של להורים "עברנו מאור:

 שצריכים קטנים יחסית ילדים ועם מתקדם בהיריון הייתה
משוגעת". תקופה חדש. לגן להסתגל
 שהייתי מצבים היו לבד. הייתי היום כל "ואני מירן:

 יותר. יכולתי לא ובוכה. המים את פותחת לאמבטיה, נכנסת
כלום". - משם שיצאתי ברגע אבל

לב?" שמתי שלא חושבת "את מאור:

הזאת? שנה מהחצי המסקנה הייתה מה
 צריך שהיה מה שזה וכנראה מלמעלה זה "שהכל מירן:
לקבו לעבור אמורים היינו למה. לדעת אי־אפשר לקרות.

טוב?" לא לנו היה שמה שאולי בחו״ל, אחרת צה
 בגלל שדווקא מהמקום זה על להסתכל "אפשר מאור:

 על פיצוי שזה הילדים. של בלידה להיות זכיתי שקרה מה
 זה, על מסתכל לא שאני איך הייתי. שלא הקודמת הפעם

 עצמי על להסתכל יכול אני טובה. בצורה יצאו הדברים
 הכבוד"׳. ׳כל ולהגיד: במראה

 לו..." טוב שלא "ומי מירן:
 לו". טוב "יום מאור:
★ לה״ טוב לא ״לא, מירן:

gabibarhaim79@gmail.com
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