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 – yesעכשיו גם הבית של  SHOWTIMEבישראל
 yesוחברת  CBSמכריזות על הסכם אסטרטגי לטווח הארוך
לשידור התכנים של רשתות  SHOWTIMEוCBS-
העסקה תכלול את הסדרות החדשות והעתידיות של הרשתות:
*  – Billionsהבכורה הנצפית ביותר בתולדות Showtime
*  BrainDeadהסדרה החדשה מיוצרי "האישה הטובה"
* טווין פיקס – סדרת המשך לתופעה ששינתה את פני הטלוויזיה
ועוד רבות וטובות
 yesוחברת  CBSהכריזו הבוקר בהודעה משותפת ,על הסכם אסטרטגי ארוך טווח ורחב
היקף ,אשר יהפוך את  yesלבית של הסדרות עטורות הפרסים והשבחים של רשת
הפרימיום .Showtime
העסקה תכלול את כל הסדרות החדשות והעתידיות של הרשת המצליחה והנחשבת ,בהן
הסדרה המדוברת " "Billionsבכיכובם של זוכי האמי דמיאן לואיס ("הומלנד") ופול ג'יאמטי,
אשר שברה את שיאי הצפייה  -כשפרק הבכורה שלה זכה לנתוני הצפייה הגבוהים ביותר אי
פעם ב Showtime-וזכתה לביקורות מהללות ומפרגנות וחודשה כבר לעונה שניה.
בין הסדרות העתידיות צפויים שני הפרויקטים המסקרנים ביותר שהוכרזו השנה :סדרת
ההמשך המצופה של "טווין פיקס" בהובלתו של הבמאי והיוצר המקורי דיוויד לינץ'
ובהשתתפות חברי הקאסט המקוריים ,ועם סיום סדרת המופת שלהם ",האשה הטובה",
התסריטאים והיוצרים רוברט ומישל קינג מביאים למסך את " "BrainDeadסאטירה חריפה
על הפוליטיקה בוושינגטון.
כמו כן ישודרו גם עונות חדשות של להיטים כגון "ריי דונובן".
בארי צמברליין ,נשיא חטיבת המכירות " :CBS Studios Internationalההסכם הזה מבית
 CBS Studios Internationalממשיך להדגים עד כמה נחשק וחשוב התוכן שלנו בשוק
הבינלאומי .אנו שמחים לעבוד עם  yesעל מנת להביא לקהל הישראלי את היצע התוכניות
החדש שלנו ,החל מדרמות חדשות כמו  BrainDeadוטווין פיקס ,ועד לסדרות קיימות וזוכות
פרסים שלנו ,כמו האישה הטובה וריי דונובן".
דנה שטרן ,מנהלת מחלקת הערוצים ,הרכש וה VOD-של " :yesאנחנו מאוד נרגשים לשתף
פעולה עם  Showtimeו CBS-ולהוות להן את הבית בישראל .הסכם זה יאפשר ללקוחותינו

ליהנות מהיצע מרשים של סדרות דרמה חדשות ומשובחות ,אשר יהיו זמינות גם בשירות ה-
 VODהמצליח שלנו והמוביל בישראל .הסדרות המצוינות הללו יצטרפו לסדרות האיכות מבית
 HBOולשאר הסדרות הטובות ביותר בעולם ,המשודרות רק ב."yes-
עם מיטב הסדרות של  Showtimeו yes ,CBS-ממשיכה לבסס את מעמדה בתור הפלטפורמה
המובילה לצריכת התוכן האיכותי ביותר מארצות הברית והעולם בכלל .בנוסף לקטלוג
המרשים של  ,Showtimeיתווספו ללוח השידורים סדרות חדשות מבית הרשת המצליחה
 CBSבניהן  "Limitless" -המבוססת על סרטו של בראדלי קופר הנושא את אותו השם
ובכיכובה של בוגרת "דקסטר" ג'ניפר קרפנטר ,"My Crazy Ex-Girlfriend" ,פרי עטה
ובכיכובה של זוכת גלובוס הזהב רייצ'ל בלום ופרוייקט הקיץ המסקרן של הרשת מסטיבן
ספילברג –  ,American Gothicדרמת מתח על משפחה המגלה כי אב המשפחה המנוח
עומד מאחורי סדרה של רציחות מסתוריות מהעבר.
 Showtimeהיא רשת כבלים/לווין אמריקאית פרימיומית בבעלות חברת  ,CBSונחשבת
לרשת הדגל של החברה .במשך השנים הסדרות המקוריות המצוינות של הרשת זכו
לתשבחות ולפרסים רבים והיא נחשבת לאחת מהכוחות הקריאטיביים המובילים את תור
הזהב הטלוויזיוני החדש בטלוויזיה.
על הסדרות:
Billions
דרמה נועזת המתרחשת בעולמם מונע האגו של הצמרת הכלכלית של ניו יורק .פרק
הפתיחה היה לבכורה הנצפית ביותר בתולדות  Showtimeמה שהוביל לחידוש מהיר לעונה
שניה .הסדרה נוצרה ,נכתבה והופקה על ידי בריאן קופלמן ודיוויד לוין ("אושן " ,"13ההימור
האחרון") ואנדרו רוס סורקין (".)"Too Big To Fail
זוכי האמי פול ג'יאמטי ודמיאן לואיס מככבים כיריבים משני צידי המתרס :צ'אק רודס
(ג'יאמטי) הוא תובע מחוזי עקשן הרודף את בובי אקסלרוד (לואיס) ראש קרן גידור
ופילנתרופ ראוותני ,בו הוא חושד בהרצת מניות .לצידם מככבות מגי סיף (מד מן") כאשתו
של רודס ,העובדת כפסיכולוגית תאגידית עבור אקסלרוד ומאלין אקרמן ("השומרים") כאשתו
של אקסלרוד ,חתולת רחוב הנאבקת לטפס במעלה הסולם החברתי.
Twin Peaks
סדרת הטלוויזיה פורצת הדרך שעשתה היסטוריה (והיסטריה) בשנות התשעים ,תשוב למסך
הקטן בשנת  .2017יוצרי הסדרה המקורית ,דיוויד לינץ' ומארק פרוסט ,יחזירו אותנו לעיירה
התימהונית טווין פיקס 25 ,שנה לאחר הרצח המזעזע של מלכת הכיתה לורה פאלמר.
רוב השחקנים המקוריים צפויים לחזור ולצדם יפציעו בתפקידים חדשים (הנשמרים בסוד)
נעמי ווטס ,אמנדה סייפריד ,לורה דרן ,ג'ניפר ג'ייסון לי ,ג'ים בלושי ,אשלי ג'אד וטום סייזמור.
BrainDead
מרוברט ומישל קינג ,הזוג הנשוי והיוצרים האהובים שהביאו לכם את "האישה הטובה"
עטורת השבחים ,ומפיק העל רידלי סקוט מגיעה סדרת האימה הקומית ""BrainDead
סאטירה פוליטית חריפה על וושינגטון ותפקוד הממשל והמחוקקים בארה"ב.

בלב ליבה של הפוליטיקה האמריקאית בוושינגטון הבירה ,לורל (יקירת האינדי מרי אליזבת'
ווינסטד) ,חברת סגל זוטרה בגבעת הקפיטול מגלה שני דברים :הממשלה הפסיקה לתפקד
ושרצי חייזרים נחתו על כדור הארץ ואכלו את מוחותיהם של מספר חברי קונגרס – מספר
שהולך וגדל .הסדרה צפויה להיות סאטירה חריפה על פוליטיקה אמריקאית בדיוק כמו
שהקינגים יודעים לעשות (בראיון קינג הגדירה אותה כ"שילוב של 'הבית הלבן' עם 'הנגיף' ,זו
הדרך היחידה בשבילי להתייחס לחדשות שמקיפות אותנו").
שחקנים נוספים :דני פינו ("פשע מן העבר") וטוני שלהוב ("מונק") החוזר לטלוויזיה..
My Crazy Ex-Girlfriend
זוכת גלובוס הזהב  2016רייצ'ל בלום היא רבקה באנץ' – אישה צעירה ומוצלחת ,נמרצת
ואולי קצת מטורפת ,אשר בניסיון נואש למצוא אושר ואהבה מחליטה לעזוב את הכל ולעבור
לצד השני של המדינה בעקבות האקס המיתולוגי ...רק כדי לגלות שהוא תפוס.
הסדרה היא קומדיה מוזיקלית מקסימה ,פמיניסטית ומודרנית שתגרום לכם להאמין באהבה.
American Gothic
סדרת מתח חדשה מבית חברת ההפקה של סטיבן ספילברג Amblin Entertainment
ורשת  ,CBSהצפויה לעלות בקיץ  .2016הסדרה מגוללת את סיפורה של משפחה ידועה
בבוסטון ,אשר מנסה להגדיר את עצמה מחדש בעקבות תגלית מצמררת אשר קושרת את
אב המשפחה המנוח לשרשרת של רציחות הנפרסת על גבי עשרות שנים .בני המשפחה
חיים בתחושה שזהו רק רצה הקרחון ושיתכן שמישהו מהם שיתף פעולה איתו...
לתפקיד הבן הבכור החוזר לאחר היעדרות של  17שנים לוהק אנתוני סטאר ,כוכב הסדרה
"באנשי".
את הסדרה יצרו הסופר האמריקאי ג'יימס פריי ("מיליון רסיסים קטנים") ותסריטאית "האשה
הטובה" ו"בוסטון ליגל" קורין ברינקרוף.
כל הסדרות יהיו זמינות לצפייה בערוצי הסדרות ,ב yesVOD-ובכל שעה ובכל עת בשירות
.yesGo

