המדריך המלא לקיץ
תל אביבי שלא יגרום
לכם להתחבא במזגן
בחסות:

^ESPRESSO
כל התכנים בפרויקט נבחרו,
נכתבו ונערכו טל ידי חברי
מערכת  Time Outללא
מעורבות עול גורם
מסחרי כלעוהו

טלוויזיה

החסן הגואל

הסדרה המוקומנטרית עועוברה את האינטרנט ,הז׳אנר המומצא רפואה אמיתית והחיים המופרכים עול
תום יטר מגיטים למסך הטלוויזיה עולכם בקרוב מאוד נופו וחש

תום יער עושה בגרות

אם יש לכם קצת מזל הספקתם
לעקוב אחרי המסלול של תום יער
מסרטוני הסטנדאפ המטושטשים
עד למסך הצלול של הפריים טייס,
אחרי שעשתה את שביל ישראל
והוכיחה שהיא הדבר הכי רדיקלי
ומצחיק על המסך ,יער חוזרת
לתיכון כדי לעשות קלוז׳ר לתקופה
הטראומטית .מכיוון שהיא
למדה בפנימייה החקלאית
בכפר הירוק ,הדרך לתעודת
הבגרות רצופה בחרא של
סוסים וזוועות בלול.
סוף יזעי
yes Comedy

משיח

אודי כגן ודנה פוליג מצטרפים
לקבוצה מצומצמת של יוצרי סדרות
רשת ישראליות שעשו את המעבר
המיוחל לטלוויזיה .בדרך חטא כגן
בפרסומת לסלקום טיוי ,ועכשיו ברור
למה והפקה משותפת עם קשת(,
אבל אנחנו לא מודאגים .משיח
 בעלים של אורחן שנתקעבאייטיז וזמר כושל שמנסה
לפרוץ  -חוזר עם הקלידן
הנאמן ועמית איצקח
למוקומנטרי הכי טוב
בעברית ,ואליהם יצטרפו
דאנה איבגי ואבי קושניר.
מרימים איתכם כוסית.
סזף יוני בסיקום TV
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כפרלים
אין אישור נוצץ יותר מזה שמגיע
מעבר לים ,ו״כפולים" הרוויחה
אותו עוד לפני שעלתה לשידור
אצלנו .היא הופצה בגרסתה
המקורית בערוצי פוקס השונים,
נמכרה לערוץ צרפתי והעיפה לנו
את המוח גם כאן בישראל .עכשיו
היא חוזרת לעונה שנייה שבה
שלושה זוגות ישראליים מעורבים
בתקרית טרור בינלאומית שעלולה
להבעיר את המזרח התיכון .הפעם
נראה את יפתח קליין ,נטע ריסקין,
ליהי קורנובסקי ,יוסף סוויד ,מורן
רוזנבלט וחני פירסטנברג .זוג
הנשים המשמח כמעט מכפר על
חסרונה של מגי אזרזד.

שטוקהולם

עוד שיתוף פעולה בולט הקיץ שייך
לקשת  12וכאן  .11סדרת הרדמה
הקצרה וארבעה פרקים( מבוססת על
ספרה של נעה ידלין באותו השם.
חמישה ימים לפני ההכרזה על
הזוכה בפרס נובל בשטוקהולם,
כלכלן ישראלי בעל שם עולמי
נמצא מת במיטתו .חבריו מחליטים
להסתיר את הפרט השולי הזה
ולתת לו הזדמנות לזכות ,והיוצרים
מבטיחים שיצא הרבה פחות מדכא
מאיך שזה נשמע .עם גידי גוב ,תיקי
דיין ,לאורה ריבלין ,דבליה גליקמן
וששון גבאי.
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תיק חיי

)(A Case of a Lifetime
סדרת פשע אמיתית כחול־לבן מבית
היוצרת של נילי טל ,שכבר עשתה
קילומטראז׳ בז׳אנר ן״רצח ללא
מניע"" ,חרוט בגופי" ועוד( .במרכז
כל פרק עומדים מספר או מספרת
 שופטת ,חוקרת ,תובע או סנגור שיובילו את הצופים בפיתוליתעלומת הרצח שטלטלה את חייהם.
פרק הפתיחה הכפול ו״אבא ,איפה
אימא וסבתא?"( יעסוק בפרשת
הרצח הכפול ברחובות ,שבה
הובילה עדותו של הבן את החוקרים
אל אביו .הבן איתי ,היום בן ,32
מתיישב מול המצלמות ומגולל את
האירועים מנקודת מבטו.

אחבולנט

בישראל ממשיכים לאמץ פורמטים
מדאנר רפואה אמיתית)אוקיי,
המצאנו אותו( ,והפעם" :אמבולנס".
הסטטיסטיקה אומרת שמרגע
הקריאה ועד הגעת האמבולנס
עוברות שבע דקות בממוצע ,וזה
פרק הזמן הקריטי שייצור את
הדרמה בעשרת הפרקים של הסדרה.
כמו ב״איכילוב" ובאחיותיה ,גם כאן
ניחשף לצדדים האישיים בחייהם
של אנשי צווה האמבולנס ,לצד
האתגרים וסיפורי הצלה שעובדים
חזק על שק הדמעות.
ושת 13

