
 



 



 



 

 (yes-)רק ב  Bloodline קשר דם

                              yesVOD-ב 26/3 -החל מה yes Binge-ב - כל הפרקים – חדשה סדרה

 

 "אנחנו לא אנשים רעים, אבל עשינו משהו רע"

על , Damagesדרמת מתח חדשה מבית נטפליקס ומהיוצרים שמאחורי 

משפחה קרובה, שסודותיה עומדים להיחשף בעקבות חזרתו של האח שנחשב 

 )אורות ליל קייל צ'נדלרבכיכובם של זוכה האמי  ,ל"כבשה השחורה" לחייהם

, סאם שפרד, לינדה סיסי ספייסקזוכת האוסקר שישי( בתפקיד הראשי, 

 קרדליני ועוד.

שאחראי לסדרת הדרמה זוכת KZK ,מאחורי הסדרה עומד הצוות הקריאטיבי 

האחים טוד וגלן קסלר יחד עם דניאל זלמן אשר  – Damagesגלובוס הזהב 

 יל שישי". גייסו את זוכה האמי צ'נדלר לתפקידו הראשון מאז "אורות ל

שירות הסטרימינג "נטפליקס" הזמין מהם את הסדרה, שאנשי התעשיה 

מגדירים בתור "בית הקלפים הבא של נטפליקס", ונחשבת לסדרת הדגל 

 הגדולה הבאה שלהם.

פרקי הפתיחה של הסדרה הוצגו בפסטיבל ברלין לתשואות הקהל והמבקרים, 

חץ, 'קשר דם' היא דרמה הכריז עליה "אגרוף מו הוליווד ריפורטרוהמגזין 

 מרתקת, מלוהקת באופן עילאי...מותחן מרתק".



"קשר דם" היא דרמת מתח על השדים הפנימיים ועל סודות משפחתיים מתחת 

 לפני השטח במשפחה אמריקאית מהוגנת על רקע אזור הביצות הגועש. 

 

משפחת רייבורן היא משפחה אמידה באזור הקיז בפלורידה, הנחשבת לאחת 

י התווך בקהילה. בראשה עומדים אב המשפחה רוברט )השחקן מעמוד

 סיסי ספייסק( והאם  סאלי )זוכת האוסקר סאם שפרדוהמחזאי זוכה הפוליצר, 

שנים למלון המשפחתי בקרב  54בתפקיד טלוויזיוני ראשון(, אשר חוגגים 

 חברים טובים ומשפחה בסופ"ש שיתברר כגורלי. 

האוסטרלי( מעוררת סודות מהעבר ואת  לסוןבן מנדחזרתו של הבן הסורר דני )

(, האח צ'נדלר קיילהבן האהוב והמוצלח ג'ון ) –זעמם של הילדים האחרים 

, הכוכב המקורי נורברט ליאו באטסהצעיר וחמום המוח קווין )שחקן התאטרון 

 (. לינדה קרדליני( והאחות השקולה מג )Wickedשל 

ולבייש אותם והתנהגותו  דני מאיים לחשוף את הסוד האפל של המשפחה

 דוחפת את האחים לקצה גבול הנאמנות המשפחתית. 

שחקנים נוספים כוללים את ג'סינדה בארט כאשתו של ג'ון, ג'יימי מקשיין )"בני 

 כאחותו של אריק. קלואי סביניהאנרכיה"( כאריק, חברו העבריין של דני ו

 

 http://youtu.be/tRnS8FkcXNkטריילר הסדרה: 

 
, על כל Damagesסדרתם הקודמת  yes Binge-יחד עם הסדרה תעלה ל

 פרקיה ועונותיה.

 

 

http://youtu.be/tRnS8FkcXNk


 

Damages 

  /623/3602-החל מ yes VOD-ב yes Binge-בכל העונות זמינות 

 

, העוקב אחר גלן קלוזמותחן משפטי זוכה אמי וגלובוס הזהב בכיכובה של 

המבריקה וחסרת הרחמים פאטי יוז )קלוז( ובת חסותה הצעירה עורכת הדין 

 (.רוז ביירןאלן פרסונס )

 

כל עונה עוסקת בתיק משפטי גדול שיוז ומשרדה מייצגים, ובוחנת את מערכת 

הסדרה ידועה בטוויסטים הרבים שלה, מבנה היחסים הסבוכה בין פאטי ואלן. 

יצגים והמיוצגים, כמו גם העלילה הלא ליניארי והצגת נקודות המבט של המי

, טומלין לילי,  פיליפי ראיין, דנסון במבחר מרשים של שחקנים הכוללים את טד

 .וטובים רבים ועוד הרט וויליאם, הארדן גיי מרשה, גודמן ון'ג

 

 

 

 



 

 (yes-)רק בThe Client List רשימת הלקוחות | 

 /3/3602/-מה yes VOD-ב yes Binge-כל העונות ב –סדרה חדשה 

 

 , "הלוחשת לרוחות"יואיטג'ניפר לאב ארקס )הסדרה עוקבת אחר ריילי פ

( שמתחילה לעבוד בספא, בעיר מגוריה, לאחר ועכשיו גם "מחשבות פליליות"

שבעלה נטש אותה ואת ילדיהם, בתקופת משבר כלכלי והשאיר אותה בחובות 

 כבדים וסכנה לאבדן ביתה. 

במהרה, ריילי מבינה שהספא מעניק ללקוחותיו הרבה יותר מסתם מסאז', 

והסיכוי היחיד שלה להרוויח מספיק כסף כדי להציל את הבית שלה ולהאכיל 

 את ילידיה, הוא לשתף פעולה ולתת קצת "אקסטרות" ללקוחותיה. 

ריילי נאבקת לשמור על סודיות מקצועה החדש, ולאזן בין חייה כאם חד הורית 

 חייבת לפרנס את משפחתה, לחייה החדשים בעסק מיוחד ושנוי במחלוקת.ש

 )אדל, "האנטומיה של גריי"(.לורטה דיווין ו סיביל שפרדשחקנים נוספים: 



 
 (yes-)רק בCucumber מלפפון | 

 /213/3602-מה yes VOD-ב yes Binge-ב -סדרה חדשה  

ראסל "הכי גאים שיש", "קוויר בעיר" ומבית היוצר של זוכה הבפטא והיוצר של 

ובן זוגו  54 -ס, מגיעה דרמה חדשה המספרת את סיפורו של הנרי בן הטי. דייוי

שלווים, עד שפגישה מהגיהינום, שכוללת מין לאנס, החיים חיים נוחים ו

חייו המוכרים הורסת את ", Mבשלישיה, שתי ניידות משטרה ואת להקת "בוני 

 וחיים חדשים מתחילים. ,של הנרי

בזמן שלאנס מתוודע אל דניאל המסתורי, הנרי מוצא את עצמו במפתיע עם שני 

רים גמורים עד עכשיו, , שהיו ז91-ודין בן ה 45 -בני לוויה חדשים: פרדי בן ה

 והופכים לשותפיו לדירה. האם גברים מדורות שונים כל כך יוכלו להסתדר יחד?

קליאו, אחותו של הנרי, אינה יכולה לעשות דבר כדי לעצור את הסתחררות 

שהוא עובר, אבל גם היא מסתירה סודות משלה. וכשחברו הותיק והמסוכן של 

לחשוב מהר וליצור לעצמו חיים חדשים,  הנרי, קליף, נמצא בסביבה, הנרי צריך

 בעודו נאלץ להכיר בכמה אמיתות שמאתגרות לחלוטין את זהותו המוכרת.



 

 (yes-)רק בBanana בננה | 

 /213/3602-מה yes VOD-ב yes Binge-ב - סדרה חדשה 

"בננה" היא סדרה מלווה, אך עומדת בפני עצמה, ל"מלפפון" של ראסל טי 

סיפורים מקסימים, שנונים ולעיתים שוברי לב, העוקבים אחר  8דיויס, המביאה 

של מגוון רחב של דמויות,  מכל הקשת של ההילה הלהט"בית: הומואים, 

ה שביניהם, המופיעות בתפקיד קטן ב"מלפפון", וכאן לסביות, טרנסג'נדרים ומ

 מקבלות במה לפרוס את סיפורן המלא.

יש סודות  91 -סקוטי, לסבית צעירה, רודפת אחר אהבה ללא גמול, לדין בן ה

סיאן צריכה לבחור בין ויולט משפחתיים ומערכת יחסים אסורה עם זר מסתורי, 

בתשומת לב לא רצויה מצד בת זוגה, ובין ונסה, אמא שלה, הלן נאבקת 

האקסית שלה וג'וש, סטודנט למשפטי, נוסע הביתה כדי לחפש אחר חבר ילדות 

 ואת החיים שהשאיר מאחור.



 

Veep רק ב(-yes) 

 12/3/2015-מה yes VOD-ב yes Binge-כל העונות זמינות ב

 .HBOשל זוכת שלושה פרסי האמי סאטירית הקומדיה ה

לשעבר המקבלת על את סלינה מאייר, סנאטורית דרייפוס מגלמת  ג'וליה לואי

התפקיד,  האדם השני הכי חשוב בארה"ב, סגנית הנשיא.תפקיד ב עצמה לכהן

 מסתבר, אינו דומה בדבר למה שדמיינה או למה שהזהירו אותה מפניו.

 

 Veep  כינוי אמריקאי ל(-Vice President עוקבת אחר מאייר )סגן הנשיא ,

להשאיר את חותמם ומורשתם אחריהם, מבלי  והסגל שלה, כשהם מנסים

  יומי, שמאפיין את וושינגטון. -להילכד במשחק הפוליטי היום

 

 


