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 !yes-ותשודר בישראל רק ב ,שנים 7 אחריחוזרת סוף סוף היא 

yes   גאה להכריז על רכישת העונה

 החמישית והמדוברת של סדרת הלהיט

 'נמלטים' הבינלאומי

מסתמנת כאחת  'נמלטים'קבע ש אטייוריהבינלאומי הבידור  מגזין

 10עם באזז של פי  ,הקרובה ת השידוריםההבטחות הגדולות לעונ

 ברשתות החברתיותאחרת חדשה מכל סדרה יותר 

*** 

 yes פרקים,  9בן  טלוויזיוני אירוע,  "נמלטים"העונה החמישית של  רכישת על להכריז גאה

 כמייקל םייהאייקונ בתפקידיהם פרסל ודומינק מילר' וונטוורת יחזרו למסך במסגרתו

 ותשודר, 2017 במהלך ב"בארה לעלות יהצפו הסדרה .בורוז לינקולן ואחיו סקופילד

קבע לאחרונה  ,אטייוריהנחשב  לאומינביהבידור ה מגזין !yes-ב רק בישראל בצמוד

, שיתופים יותר עשרה יותר מפי למסך, יש" נמלטים" לקראת חזרתה שלשלבאזז ולשיח 

 ה לעלות בקרוב.ישצפו חדשה סדרה מכל גולשים של ואיזכורים לייקים

 

 לסדרה ישובו  ופרסל מילר עם ויחד, החדשים הפרקים כתב את, שורינג פול ,הסדרה יוצר

-סי') דנבר רוקמונד(, רהקסופרננדו ) נולסקו וריאאמ(, טנקרדי שרה) קאליס ווין שרה גם

 לביא ענברגם ישתתפו לצידם . ('קלרמן') אדלסטיין ופול( 'באג-טי') נפר רוברט(, 'נוט

( להשכיר רופא) פויירסטין מארק ,לינקולן של אהבתו מושא, שיבה בתפקיד הישראלית

 .זהויות גנב, הי'ג בדמותו של( אחר ביום למות) וןי וריק, שרה של בעלה, נס כסקוט

 

סופה ב, הרביעית העונה סיום אירועי לאחר שנים 7-כ הגיבורים את פוגשת' 2017'נמלטים  

 שנים ולאחר, בחיים עודנו שמייקל מתברר כעת אך. מייקל הלך לעולמו לאחר מאבק במחלה

הקשוחים והאכזריים  הכלא מבתי אחדתימן, בבנגלה אותו , טרור ארגון עבור פעילות של



 דוברות ויחסי ציבור 

 

 הבריחה את לתכנן יחד חוברים הם, חי שמייקל מגלים ושרה כשלינקולן. ביותר בעולם

', נוט-סי'ו 'סוכרה', 'באג-טי' גם מתגייסים משימהל. הסדרהתולדות ב ביותר הגדולה

 ."ריבר-פוקס" מכלא לשמצה הידועים הנמלטים

 

. בינלאומי ללהיטצברה הסדרה פופולריות עצומה והפכה , יהעונות 4 של שידורן במהלך

 את להוכיח כדי לכלא להיכנס שמחליט גאון צעיר, סקופילד מייקל אחר עוקבת 'נמלטים'

 במנוסה היו, הראשונה בעונה מהכלא שברחו אחרי. ולסייע לו להימלט אחיו של חפותו

 אחיועתה  ינסו, רביעיתעונה הב למפקדה וחדרו שלישיתעונה הב נוסף מכלא ברחו, בשניה

 . במדינה המתחוללת אזרחים מלחמת כדי תוך, התימני מהכלא מייקל את שחררל וחבריו

 


