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ו היא נישואים מאוחרים. אלא שלפעמים מה אחת מהתופעות האופייניות לזמנים הלל
שמאפשר לאנשים לשכלל את אישיותם ולפתח קריירה בטרם ייאלצו לשאת בעול המשפחה, 

 פועל נגד מחוגי השעון הביולוגי, בפרט אצל נשים. 

 זוג צעירה כסוד של מעיין נעורים. -אצל גברים מקובלת יותר התופעה של חיפוש אחר בת

לכאורה הזאת. מדובר -כמה אמזונות אפילו בטריטוריה הגבריתאבל לאחרונה מתגלות 
כלל ממעמד -בנשים שהן לרוב אמהות )מה שעוזר להחריש את תקתוק השעון ההוא(, בדרך

שתרות אחר גברים צעירים. הן זכו לכינוי "קוגריות"  -אקונומי גבוה, לפעמים גרושות -סוציו
 פינס )כמפיק( לסיפורן.  כאותו חתול)ה( טורף)ת( ובמוצאי שבת יידרש גיא

כדרכו של פינס, שמצליח לשלב מבט אינטליגנטי ולא מתיימר על מגוון תופעות בתחום 
הבידור בארץ ובעולם, הוא לא יעמיק מאוד בהיבטים הפסיכולוגים והחברתיים של התופעה, 

 זוג צעירים. -אלא ייצמד לסיפורן של כמה נשים מפורסמות שבחרו לעצמן בני

 לא. מרתק? ועוד איך! חשוב? ממש 

  משפחה, לא מה שחשבת

  1, ערוץ 21:30"מי אתה חושב שאתה?", ה' 

כמי שעוסק לא מעט בנבכי נפשו של הגבר, למדתי כבר כי "היום הראשון לשארית חייך" הוא 
ומתחיל לחשוב על עצמך  -היום שבו אתה מפסיק לראות את חייך כמערכת סגורה ונפרדת 

 ביך לבנך. כחוליה בשרשרת שבין א

אין גיל ברור להכרה המשמעותית הזאת: יש מי שהיא נוחתת עליו כבר בשלהי שנות 
, יש מי שנחשף אליה מאוחר 40-העשרים לחייו, יש מי שהיא מעצבת עבורו את משבר גיל ה

שאתה?" עוסקת באלו אף יותר, אבל אין כמעט מי שלא מתנסה בה. "מי אתה חושב 
 שמתחילים, בשלב מתקדם יחסית של חייהם, לחקור את עברם. 

בתקופה האחרונה הרביתי לשאול את אבי על מוצא משפחתו. מלבד הביוגרפיה של אביו, 
שגדל כיתום באוקראינה ועלה עם אחיו, כנער, לארץ ישראל העות'מנית, הוא לא ידע הרבה. 

כך עם -רום בקישינב, ידע אך מעט יותר. לכן הזדהיתי כלעל משפחתה של אמו, מניצולי הפוג
הפרק שיגולל הערב את סיפור משפחתו של גבי גזית. גזית סבר כל ימיו שאביו היה חייל 

ברזן, עד שההפקה לקחה אותו למסע אמיתי בעברו, -בצבא הצ'כי, ואמו אסירה במחנה בלגן
 שם גילה גילויים שעיצבו מחדש את כל עולמו. 
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סדרה המרגשת יובאו גם סיפורים דומים של טל פרידמן, יורם יובל, מיכל ינאי, בהמשך ה
 אוהד קנולר ושפרה הורן. 

  משחקי אקשן

  1וערוץ  4, יס 20:10-סרטי פעולה מסוג אחר, ו' החל מ

לא מזמן המלצתי כאן על "ברוז'", סרט פעולה אנגלי, שונה ומרתק. מי שהחמיץ אז ומאז את 
(. מעשה בשני "חיילים" בארגון 4, יס 20:10יוכל ליהנות ממנו עתה )ו' הסרט המצוין הזה, 

פשיעה, שנשלחים בידי הבוס לעיירה הציורית ברוז' כדי להתכונן לפעולה שטיבה לא ידוע 
להם. רק לאחר שיחסי חברות קרובים נרקמים ביניהם, מתברר כי משימתו של אחד מהם 

העלילה הוא שהיעד לחיסול רוצה בכלל  היא לחסל את חברו. מה שמסבך עוד יותר את
 להתאבד, לאחר שהרג בשוגג ילד חף מפשע. 

מה שמדהים הוא שכל הדרמה הזאת מתובלת בלא מעט הומור אנגלי מצוין ובקטעי פעולה 
 טרנטינו. קולין פארל )"אלכסנדר"( מצוין בתפקיד הראשי. -לה-מדממים א

אפיק", סרט שמביא כמה סיפורים מקבילים ( ישודר "טר1, ערוץ 21:00מעט מאוחר יותר )ו' 
שהמשותף לכולם הוא סמים וההשפעה ההרסנית שלהם על סביבתם. אל תטעו. לא מדובר 

 בסרט "חינוכי" מייגע, אלא בדרמת פעולה סוחפת. 

סטיבן סודרברג ביים וקתרין זיטה ג'ונס מככבת ביחד עם בניסיו דל טורו, שזכה באוסקר על 
 משחקו בסרט.


