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שיגעון "50 גוונים של אפור" לא עוצר: 
מיזם חדש מציע להגשים עבורכם את 
הפנטזיות הזוגיות הכי פרועות שלכם 

– החל מסשן משחקי שליטה ועד 
לסרט אירוטי בכיכובכם. את הביישנות 

אתם מתבקשים להשאיר בבית 
ל  ג י ק ה  נ י ר מ



מן  נשוי  זוג  הם  ארז  ובעלה  שמש־ענו  מאמנת המניין, שכמו כולם מתמודדים עם השחיקה יכל   ,48 בת  היא  השנים.  לאורך  מגד־אישית ומנחת קבוצות בתחום הזוגיות. הוא הזוגית  בראשון־לציון,  גרים  הם  מכירות.  מנהל   ,39 ילדים ואת בתה הבוגרת של מיכל מהנישואים  בן 15 שנה ויחד 17 שנה", אומ־לים שני  בעלה לא קנה לה בושם וגם לא הסתפק בארוחה במסעאי לכך ובהתאם לזאת, ביום הולדתה האחרון של מיכל, היטב לכך שכדי שהזוגיות תצליח, חייבים לעבוד קשה".רת מיכל. "באתי לקשר הזה אחרי פרק א'. שנינו מודעים  הראשונים. "אנחנו נשואים
־

misstory, צילומים ארוטיים בכיכובם של בני הזוג. את החוויה הלא דה רומנטית. המתנה הפעם הייתה יוצאת דופן: סשן של  החדש  המיזם  בעזרת  השניים  עברו  לפני שמהותו - הגשמת פנטזיות עבור זוגות.  שגרתית  שבוע  אליי  להגיע  התחילו  הראשונים  הצילומים", משחזרת מיכל, שלא היה לה מושג על ההפ"הרמזים 
־
תעה שרקח בעלה. "בהתחלה הגיע שליח עם קופסה שב
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־חה רומנטית". "בשיחת ההיכרות עם בן הזוג המ
זמין אנחנו תמיד מנסות לדלות גם את הפרטים 
הכי קטנים, את הניואנסים של הזוגיות הזאת, מה 
שמאפשר לנו בסופו של דבר ליצור גורם הפתעה 

לשני בני הזוג", מסבירה ברנע. 
עוז: "היום מדברים המון על יחסים פתוחים, 
פוליאמוריה. אנחנו רצינו ליצור פתרון שיעורר 
תשוקה אצל זוגות, ללא צורך להכניס לזוגיות 
שלהם אנשים נוספים. השירות שאנחנו מספקות 
לא מסכן את הזוגיות, אלא להפך, מחזק ומשמר 
להגשים  אוהבים  אנשים  לשני  מאפשר  אותה, 
פנטזיה במקום בטוח ואינטימי ולחוות מחדש את 

החיזור, את הברק בעיניים".
ברנע: "אנחנו יודעות שנכנסנו לתחום שהוא 
טאבו בחברה הישראלית. זה נושא שקשה לדבר 

סלי משהו  ממנו  לעשות  לנסות  בלי  ־עליו 
להחניק  לכולנו  גורם  כלל  בדרך  וזה  וצהוב,  זי 

שחו את  רק  זו  שאולי  ולחשוש  התשוקה,  ־את 
וזה  שבת דברים כאלה ומשהו לא בסדר איתך. 

נורא חבל, כי מה יכול להיות טבעי יותר 
מלהגשים פנטזיות יחד כזוג? אם תשאלי 

־מסביב, כמעט אף אחד לא יודע מה הפנ
טזיה של בן או בת הזוג. גם אנחנו עצמנו 
לא היינו יודעות לענות, אם היו שואלים 

אותנו לפני חצי שנה".
־עוז: "ידענו שמדובר במיזם נועז. האנ

סקפטיים  מאוד  היו  לנו  הקרובים  שים 
וטענו שלא נצליח. ידענו שזה ידרוש גם 
מאיתנו לבצע שינוי תפיסתי ולפתוח את 
הנועזות  היא  לדעתי  כאן  הזוגי.  השיח 
עצמה.  הפנטזיה  בהגשמת  ולא  האמיתית, 

הצעד הראשון הוא הכי חשוב".
מה מאפיין את הלקוחות שלכם? †

יש  רגילים.  זוגות  אלה  "לרוב  ברנע: 
וע דין  עורכי  מורים,  מהנדסים,  ־ביניהם 

נשואים מעל לחמש שנים,  כולם  צמאיים. 
לרובם יש ילדים קטנים בבית ויש ביניהם 

זוגיות ודינמיקה טובות".
כלומר, אם יגיע אליכן זוג שנמצא יחד  †

רק חצי שנה, אתן תסרבו לו?
"לחלוטין. השירות שלנו מיועד לזוגות 
ותיקים. הם לא חייבים להיות נשואים ואלה 
אבל  חד־מיניים,  זוגות  גם  להיות  יכולים 

־התנאי החשוב ביותר הוא שאלה יהיו זוגות שנ
מצאים אחד עם השני כבר לא מעט זמן, עברו 
השני.  את  אחד  ומוקירים  ומכירים  דברים  יחד 
אנחנו גם לא נסכים להגשים פנטזיה עבור זוג 
להתגרש.  הולך  שהוא  לפני  רגע  אלינו  שבא 

זוגי. מצד שני, הפנ ־אנחנו לא תחליף לטיפול 
טזיות שלנו מתאימות מאוד לזוגות אחרי לידה, 
כשהאישה מרגישה הכי לא בטוחה בעצמה, ואז 
שוב  ולהרגיש  מהפך,  לעשות  הזדמנות  לה  יש 

נחשקת, מינית ומושכת בעיני בן זוגה". 
זוג ויבקש להג † ־מה יקרה אם יגיע אליכם 

שים לו פנטזיית שלישייה?
מצרפים  לא  שאצלנו  נבהיר  "אנחנו  עוז: 
אנשים מחוץ לזוגיות, אבל נציע פתרון שיוצר 
ידיים,  בארבע  חושני  עיסוי  למשל,  אשליה. 
אחרי  למעסה  מצטרפים  הזוג  בן  או  בת  כאשר 

שעוברים הדרכה". 

פנו אליכם זוגות יוצאי דופן? †
־ברנע: "הייתה לקוחה מדהימה שפנתה אלי

נו וביקשה להפתיע את בעלה, כי הם רבו ביום 
לתקן.  ורוצים  השלימו  הם  ועכשיו  הנישואים 
אחרי כמה שיחות איתה הרגשנו שהשירות שלנו 
לא מתאים להם ושהם זקוקים לייעוץ זוגי. אבל 
מהכללים  לחרוג  שהסכמנו  רצתה,  כך  כל  היא 
שלנו. אחרי החוויה הם כבר הזמינו שירות ליום 

הנישואים הבא".

סחוטה כמו לימון 
פנטזיה  הזמינו   )41( ואלון   )37( שירה  גם 
ליום ההולדת - אבל הם הלכו על ההארדקור: 

עו הזוג, שניהם  בני  ־ערב של משחקי שליטה. 
בדים במשרות בכירות - היא בחברת תקשורת 

ומתגו לשניים  הורים  פיננסית,  בחברה  ־והוא 
ררים בדרום הארץ, מעידים על עצמם כעל זוג 
מיני מאוד גם בימי שגרה. "אנחנו אוהבים 

צע של  מגוון  לנו  ויש  בסקס  ־להתנסות 
ה  נושא  "אבל  שירה,  מספרת  מין",  צועי 
־BDSMתמיד נשאר אצלי בגדר פנטזיה, 
מועדון  לאיזה  ללכת  סתם  רציתי  לא  כי 
ללא  לבד  משהו  לנסות  או  ולהתאכזב, 
אפתיע  איך  כשחשבתי  מוקדמת.  הכנה 
את אלון ליום ההולדת, הרעיון של 'החדר 
האדום' ושל אלון בתפקיד כריסטיאן גריי 

־קסם לי והדליק אותי מאוד. כל כך התר
גשתי ביום האירוע, שפחדתי שלא אוכל 
מונית  שהייתה  מזל  המקום.  עד  לנהוג 

שאספה אותי".
־החבילה שרכשה שירה כללה גם הד

לפני  לעבור  נדרש  שאלון  מיוחדת  רכה 
שייגש להגשים את הפנטזיה של אשתו. 
כדי  קודם,  קצר  זמן  למלון  הגיע  "אלון 
 ,"BDSM מומחית  אצל  הדרכה  לעבור 

־מתארת שירה. "היא הסבירה לו איך לה
שתמש בכל הכלים בלי לגרום נזק גופני 
או לעבור את גבול הכאב. אחרי שאיפרו 
הלבישו  השיער,  את  לי  וסידרו  אותי 
וגרבונים עם ביריות.  אותי בבייבי דול 

ככה ירדתי למטה, לחדר הפנטזיה. 
חוזה,  על  לחתום  צריכה  הייתי  הכל  "לפני 
היו  שם  אפור',  של  גוונים  ב'50  כמו  בדיוק 

־מצוינות שתי רמות כאב - צהוב ואדום. בתחי
לת הסשן אלון קשר לי את העיניים, מה שגרם 
לי להתרגש עוד יותר. בהתחלה הוא אזק אותי 
לדלת באמצעות תפסנים מיוחדים, ואחר כך הוא 
כ־45  נמשך  הראשון  הסשן  במיטה.  אותי  קשר 
דקות, שבמהלכן הייתי מגורה כל כך, שהגעתי 
לאורגזמה פעמיים־שלוש. אחר כך נחנו ואכלנו 

־ארוחת ערב, ובסשן השני ניסינו אפשרויות אח
וממרחים שונים.  - קצפת  רות שהכינו עבורנו 

בסופו של דבר הייתי סחוטה כמו לימון". 
ולמחרת? הלכתם לעבודה כרגיל? †

ארוחת  לאכול  כדי  וחצי  בשבע  "התעוררנו 
בוקר, ובשמונה וחצי כבר יצאנו לעבודה. אמנם 
בלתי  חוויה  הייתה  זו  אבל  לשגרה,  חזרנו  מיד 

נשכחת". 8

תוכה פיסת בד סאטן. אחריה הגיעה קופסה ובה 
־צנצנות קטנות עם ממרח שוקולד וחמאת בוט

נים. חבילה נוספת הכילה קוביות קרח". 
את  לאסוף  מונית  נשלחה  הצילומים  ביום 

פניה מאפ קיבלו את  בוטיק, שם  ־מיכל למלון 
רת וסטייליסטית. "כשנכנסתי לחדר וראיתי את 
כל ציוד הצילום, הלב שלי החסיר פעימה", היא 
אינטימי,  מאוד  בסגנון  מעוצב  "החדר  מספרת. 
עם מצעי סאטן שחורים ומראות בכל מקום, גם 
חוקים  אין  נסגרת  על התקרה. מהרגע שהדלת 
התחושה  את  לך  נותן  פשוט  הצלם  גבולות.  או 
שהכל אפשרי, ומכאן זה תלוי ברמת הפתיחות 

־שלך. אפשר להתחיל ברמיזות ארוטיות, ולהמ
שיך עד לאן שהדמיון לוקח".

בסי † מדובר  זאת,  בכל  מלחיץ?  קצת  ־לא 
טואציה אינטימית מול אדם זר. 

אבל  בו־זמנית.  אותי  והלחיץ  הפתיע  "זה 
הצלם היה כל כך קשוב אליי, שאפילו לא שמתי 

שהשת ברגע  שעות.  לשלוש  מעל  שעברו  ־לב 
ליפול  לחלוק  ונתתי  חררתי 
לצלם.  התחיל  הוא  מהכתף, 
אם הוא ראה שאני לחוצה או 
המתין  הוא  לעצור,  מבקשת 

בסבלנות". 
קיבלנו  שבוע  "תוך  ארז: 
עם  מאובטח  דיסק  הביתה 
התוצאה  שלנו.  התמונות 
הדהימה אותנו. אם יום אחד 
את  ימצאו  שלנו  הנכדים 
התמונות האלה, הם בהחלט 
יגידו שהיו להם סבא וסבתא 

מאוד סקסיים ונועזים".
־איך החוויה הזו השפי †

עה על הזוגיות שלכם?
על  שמדבר  זוג  "אנחנו 
חושש  ולא  בפתיחות  הכל 
לחלוק אחד עם השנייה את 
הפנטזיות שלו. ועדיין, אני 

מדר כאן  שעלינו  ־מרגיש 
גה נוספת בקשר בינינו". 

חוששים  † לא  אתם 
 13 בני  שלכם,  שהילדים 

ו־8, ימצאו את התמונות? 
כמו  לילדים  להראות  שנשב  משהו  לא  "זה 
הם  במקרה  ממש  אם  אבל  טיול,  אחרי  תמונות 
התמונות  יקרה.  לא  דבר  שום  זה,  את  ימצאו 
מתעדות בצורה מאוד אסתטית ויפה את הקשר 

והאינטימיות שלנו". 

אנחנו לא טיפול זוגי 
זו כנראה רעידת המשנה החדשה שאחרי "50 
הספרים  הייתה סדרת  קודם  אפור".  גוונים של 
קבוצות  כך  אחר  העולם,  את  שכבשה  )והסרט( 
שבספר,  הפנטזיות  בהגשמת  שדנו  פייסבוק 

־ועכשיו עוברים לתכלס: שלמו כסף וקבלו בת
ומתו הזמנתכם, מעוצבת  פי  ־מורה פנטזיה על 

זמנת לפרטי פרטים, בלי שלרגע אחד תצטרכו 
וכריסטיאן  אנסטסיה  לא  בעצם  שאתם  להיזכר 

גריי, אלא זוג נשוי עם ילדים ממרכז הארץ.

־מאחורי המיזם, שהושק באפריל האחרון, עו
)36(, שתיהן  )42( ומיטל ברנע  מדות גלית עוז 
נשואות ואמהות לילדים. עד לפני כשנתיים הן 

־היו מנהלות בכירות בחברת תקשורת, עד שס
50 גוונים" הפכה את עולמן. "הר־ "דרת ספרי 

גשנו שעולם חדש נפתח בפנינו", אומרת ברנע. 
לא  אפילו  בספרים  שתוארו  הדברים  רוב  "את 

־הכרנו, וזה הלהיב אותנו. ואז, בשיחות עם חב
רות שגם הן קראו את הספרים, שמנו לב לדפוס 
או  חוששות  רובן  אבל  מפנטזות,  כולן   - חוזר 
מתביישות לספר על הפנטזיה לבן הזוג, מחשש 

־שלא יבינו אותן נכון, ייפגעו מהן ואפילו יאשי
־מו אותן בניסיון לפרק את הקשר. כך גם הגב

רים. לרוב אלה זוגות שכבר לא מעט שנים יחד, 
אוהבים ונמשכים אחד לשני, אבל משהו מתחיל 
להיטשטש, השגרה משתלטת על החיים וגורמת 

לעייפות ולריחוק". 
עוז: "שתינו נשות קריירה, הכי מיינסטרים, 
שמתחשק  לגיל  הגענו  שתינו  רעיות.  אמהות, 
לנו להיות הבוסיות של עצמנו, וגם 

מה הדמויות  את  ־לחיות 
ריתקו  כך  שכל  ספרים 
לרצות  לנו  וגרמו  אותנו, 
יהיו  שלנו  הזוג  בני  שגם 
כל  גריי.  כריסטיאן  קצת 
הנשים שדיברנו איתן וגם 
מחפשות  עצמנו,  אנחנו 
כל  את  אלא  סקס,  רק  לא 
החבילה - החיזור, הפיתוי, 
שמאפשר  משהו  ההפתעה. 
להצית מחדש את התשוקה 
הריגוש  את  הזוג,  בני  בין 

ואת התעוזה". 

בלי שלישיות
־במסגרת השירות שמצי

עות השתיים, תוכלו לבחור 
"חבילות  של  רשימה  מתוך 

שלי משחקי  חוויית  ־עונג": 
־טה בחדר עם כל הציוד המ

תאים, "שדומה לחדר האדום 
ריקוד  גריי";  כריסטיאן  של 
עיסוי  או  ארוטי  צילום  סשן  עמוד;  על  חושני 

בכיכו ארוטי של ממש  בסרט  מעוניינים  ־זוגי. 
בכם? אין בעיה. לפניכם עומדות שתי אופציות: 
צילומים בסטודיו עם במאי )!( או צילומים ללא 
אתם  רק  קובעים  הסרט  מהלך  כשאת  במאי, 

והתשוקות שלכם.
לב אפשרות  קיימת  אלה,  לכל  ־בנוסף 

נות פנטזיה מאלף עד תיו, על פי דרישותיכם 
לגבי  הדרכה  תעברו  הצורך,  במידת  האישיות. 
הפנטזיה שבחרתם. "יש לנו מומחים לכל דבר", 

סקסו בייעוץ  נעזרות  גם  "אנחנו  עוז.  ־מפרטת 
לקבל  לנו  שמסייע  דריי,  דניאל  ד"ר  של  לוגי 

לפע שנוצרים  לחיכוכים  גברית  ־פרספקטיבה 
מים במהלך העבודה על פנטזיה".

לפני תחילת התהליך נדרשים בני הזוג למלא 
־שאלון מפורט, עם שאלות שנעות בין "איזו מוזי
־קה הוא מעדיף" ל"איזו שמלה היא תלבש לארו

גלית עוז: "כל 
הנשים שדיברנו 

איתן מחפשות לא 
רק סקס, אלא את 

כל החבילה: החיזור, 
הפיתוי, ההפתעה. 
משהו שמאפשר 

להצית מחדש את 
התשוקה"


מיכל שמש-ענו: 
"מהרגע שהדלת 
נסגרת אין חוקים 
או גבולות. הצלם 
פשוט נותן לך את 
התחושה שהכל 
אפשרי, ומכאן 
זה תלוי ברמת 
הפתיחות שלך"

ארז: "התוצאה 
הדהימה אותנו. אם 

יום אחד הנכדים 
שלנו ימצאו את 
התמונות האלה, 
הם בהחלט יגידו 
שהיו להם סבא 

וסבתא מאד 
סקסיים ונועזים"

מיטל ברנע: "אנחנו 
יודעות שנכנסנו 

לתחום שהוא 
טאבו. כמעט אף 
אחד לא יודע מה 

 הפנטזיה 
 של בן או בת הזוג. 
 גם אנחנו עצמנו 

לא ידענו"
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