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חגי תשרי לילדים
חינם ב-

עם מי לגדול

החל מה 22.9

"כי ידוע הרי שבחודש תשרי מתחילה לי שנה חדשה"...
מיטב תכניות מעשירות לחגים עם פרקים מיוחדים מסדרות הילדים האהובות:
נכין קישוטים לסוכה בתוכנית יצירה בקצרה ,נגלה מהיכן מגיע הדבש עם דוד חיים ,נתארח בסוכה של השכנים עם
סוד הגן של תמר ,נאזין לתקיעת השופר עם דץ והכבשה שושנה ,נלמד על חודשי השנה ברחוב סומסום ,נכין איגרת
שנה טובה לחג עם פרפר נחמד ,נלמד על סליחות עם מיכל הקטנה וציפי שביט ,נבשל לחגים עם גילי בא לבקר,
נשיר שירים לחג עם רינת ומימי ועוד המון תכנים מעשירים לחגים בחינם.

חיות בסוכות  -חינם
מיטב הסרטים וסדרות הילדים שהכוכבים בהם ...חיות
החל מה ( 16.10וגם ב)yes 5-

חג סוכות עומד להגיע ועימו אירוע מקסים ואהוב במיוחד .סוכות של חיות נובחות ,מיללות ומגרגרות ,כאלה עם פרווה
וכאלה עם נוצות ,חיות שעפות ,או כאלה שרצות ,חיות ששוחות בים או כאלה שמעדיפות את היבשה ,חיות מצחיקות
וחיות מפחידות .המון המון סוגים של חיות.
בין הסרטים:
הדב פדיגנגטון ,אלווין והצ'יפמנקס ,חברים על הכוונת ,מבול של צרות ,מר פופר והפינגווינים,
סנופי וצ'ארלי בראון :פינאטס  -הסרט ,ועוד.
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מתכונים וטיולים לחגים  -חינם
החל מה 25.9

החגים בפתח ואיתם בהלת המתכונים השנתית :מה מגישים למנה ראשונה? איך מגוונים בעיקריות? ואיזה קינוח
ישאיר את כולם עם לסת שמוטה לרצפה? בשר ,עוף ,דגים ,פחמימות ,ירקות והרבה מתוקים :כל המתכונים הכי שווים
לארוחת החג מבית ערוץ האוכל .וגם הצעות לטיול ,בין הארוחות...
מבחר סדרות ותכניות מבית ערוץ האוכל וערוץ הטיולים עם השפים ומדריכי הטיולים הגדולים בישראל
בין התכניות:
צ'רלי בממלכת הדגים  -השף צ'רלי פדידה יוצא למסע בעקבות הדגים של ישראל.
כמו של סבתא  -שאול בן אדרת עושה כבוד לאוכל של סבתא ולומד את סודות המטבח שלהן.
ישי גולן מחשב מסלול מחדש  -ישי גולן נשלח ל"משימה" לחקור יעד לא ידוע ,רק הוא ,ג'יפ ומכשיר ג'יפיאס טעון
במידע והצעות .על הדרך הוא מגלה שלטייל לבד זה בכלל לא רע ,נשבה בקסמם של נופים פראיים ,טעמים משכרים
ומארחים מקסימים.
מיקי נטו  -לאחר שהקונדיטור מיקי שמו "אפה מהלב" ו"עשה בית ספר" ,כעת הוא מזמין את הצופים להיכנס יחד איתו
למטבח ,כדי לראות וללמוד מקרוב איך הדברים מתרחשים בקונדיטוריה.

מרתונים בסוכה
החל מה 13.10

עולם הסרטים מזמין אתכם להתכרבל סביב ארבעת המינים בסוכה ולהצטרף לצפייה
מרתונית במיטב סדרות הסרטים המצליחות מכל הזמנים .מוכנים? יש לכם  8ימים תחת
הסכך כדי להשלים הקפות עם שמונת סרטי 'הארי פוטר' ,חמישה מבית ברוס וויליס 'מת
לחיות' ,רביעיית סרטי שרק ,טרילוגיות 'שר הטבעות'' ,בחזרה לעתיד'' ,קונג פו פנדה'
ועוד ...חג-בינג'-סרטים שמח!
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 >VODסרטים
ימים של רומנטיקה
החל מה ( 1.10וגם ב )yes 1

תכינו את הטישו ,תפתחו את הלב ותתכוננו להתאהב ,במשך חודש שלם! כי  yes1ו yesVOD-מציע לכל
הרומנטיקנים  -האוהבים הטריים ,הוותיקים וגם שבורי הלב ,לצפות בסרטים רומנטיים מצחיקים ומרגשים ,שיחממו את
הלב ויפזרו הרבה אהבה מסביב במהלך כל חודש אוקטובר ,במיוחד לתקופת החגים.
בין הסרטים:
חדש! ללכת בדרכך  -דרמה רומנטית בכיכובה של אמיליה קלארק (חאליסי" ,משחקי הכס") .לואיזה גרה בעיירה
קטנה ,היא עוברת מעבודה אחת לאחרת כדי לעזור למשפחתה לגמור את החודש .האופטימיות שלה עומדת למבחן
כשהיא עומדת בפני אתגר חדש בקריירה שלה :היא לוקחת עבודה חדשה והופכת להיות מלווה ומטפלת לוויל טריינור,
בנקאי צעיר ועשיר המרותק לכיסא גלגלים.
חדש! אהבה בהפרעה – קומדיה רומנטית בכיכובם של ג'סיקה בייל ,ג'ייק ג'ילנהול ומהבמאי של "חלום אמריקאי"
בארוחה רומנטית לאור נרות ,במסעדה יוקרתית שעוברת שיפוצים ,סקוט מבקש את ידה של אליס .לפני שהיא
מצליחה לענות ,צונח עליה ,מסולם גבוה ,אחד המשפצים של המקום .הזוג מגיע לבית החולים כשמסמר נעוץ בראשה
של אליס .הבדיקות מראות שאין ״סיכון חיים״ והמסמר רק עלול לגרום לכמה בעיות קטנות :מצבי רוח משתנים ,התקפי
כעס והתקפי חשק מיני בלתי ניתנים לעצירה.
סרטים נוספים :ואז הגיעה פולי ,דון ג'ון ,המדריך לסינגלס ,לזרום עם זה ,החתונה היוונית שלי  ,2סילבסטר בניו יורק,
נוטינג היל ,אופטימיות היא שם המשחק ,למה לצפות כשאתם מצפים ועוד.
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 >VODסרטים> סרטים חדשים
אליס מבעד למראה
Alice Through The Looking Glass
החל מה 1.10
גם בדיבוב לעברית

פנטזיה ,הרפתקאות
במאי :ג'יימס בובין .ארה"ב 2016
שחקנים :ג'וני דפ ,אן האת'ווי ,מיה וסיקובסקה ,סשה ברון כהן
תקציר :המשך ללהיט מ 2010-המציג מחדש את הדמויות הבלתי נשכחות מהסיפורים של
לואיס קרול .אליס נתקלת במראה מכושפת וחוזרת בעזרתה לממלכת ארץ הפלאות עם
חבריה הארנב הלבן (מייקל שין) ,הזחל הכחול (אלן ריקמן) והחתול הצ'שייר .בשליחותה
של מירנה (אן האת'ווי) ,אליס חוזרת אל העבר בניסיון להציל הכובען המטורף (ג'וני
דפ) 108 .דק'

האשליה Now You See Me 2
החל מה 6.10

מתח
במאי :ג'ון מ.צ'ו .ארה"ב 2016
שחקנים :וודי הרלסון ,מורגן פרימן ,דניאל רדקליף ,מארק רופאלו ,ליזי קפלן
תקציר :ארבעת הגנבים המתוחכמים חוזרים לבצע את השוד המסובך והמסוכן ביותר
שעשו .בנו של ארתור טסלר ,אותו שדדו בסרט הראשון ,דורש נקמה בשם אביו 115 .דק'

ללכת בדרכך Me Before You
החל מה 17.10

דרמה רומנטית
במאי :ת'יאה שרוק .ארה"ב 2016
שחקנים :אמיליה קלארק (חאליסי" ,משחקי הכס")  ,סאם קלאפין
תקציר :מבוסס על רב המכר מאת ג'וג'ו מויס .לואיזה גרה בעיירה קטנה באזור הכפרי של
אנגליה .ללא כיוון ברור בחיים שלה ,היא עוברת מעבודה אחת לאחרת כדי לעזור
למשפחתה לגמור את החודש .האופטימיות שלה עומדת למבחן כשהיא עומדת בפני אתגר
חדש בקריירה שלה :היא לוקחת עבודה חדשה והופכת להיות מלווה ומטפלת לוויל טריינור -
בנקאי צעיר ועשיר המרותק לכיסא גלגלים 110 .דק'
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וורקראפט :ההתחלה Warcraft
החל מה 24.10

פנטזיה ,הרפתקאות
במאי :דנקן ג'ונס ,ארה"ב 2016
שחקנים :טראוויס פימל ("הוויקינגים")  ,בן פוסטר ,דומיניק קופר
תקציר :מבוסס על סדרת משחקי המחשב הפופולרית .הממלכה השלווה של אזרות' עומדת
בפני פלישה המונית על ידי גזע של לוחמים ענקיים וחסרי פחד מעולם אחר ,שמעמיד
בסכנה את תושבי הממלכה ואת הציווילזציה בעולם כולו 123 .דק'

המרוץ )Race (2016
החל מה 20.10

דרמה
במאי :סטיבן הופניקס .ארה"ב 2016
שחקנים :ג'ייסון סודייקיס ,ג'רמי איירונס ,קאריס ואן האוטן
תקציר :הדרמה הביוגרפית המגוללת את סיפורו של האתלט ג'סי אוונס שחלם להפוך לרץ
הטוב ביותר בהיסטוריה .בזכות הישגיו הוא מגיע למשחקים האולימפיים בגרמניה בשנת
 .1936כשהנאציזם בעיצומו ,ג'סי מפריך את תאוריית העליונות מול עיניו המשתאות של
היטלר 134 .דק'

חטאים קטנים The Little Death
החל מה 27.10

קומדיה
במאי :ג'וש לוסון .אוסטרליה 2014
שחקנים :אשי הולם ,דיימון הרימן ,בוג'נה נובקובניק
תקציר :קומדיה אוסטרלית על חייהם של חמש זוגות מפרברי סידני שנחושים לגלות מחדש
את המיניות שלהם ולא להיכנע אל האפרוריות של החיים .כל אחד מהגיבורים מפתח
"פטיש" מיני חדש ומבין שהשתנות והתבגרות הם לא מושגים שנעלמים בגיל  96 .16דק'
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החופשה הראשונה Good Kids
החל מה 20.10

קומדיה
במאי :כריס מק'קוי .ארה"ב 2016
שחקנים :ניקולס בראון ,זואי דויטש ,אשלי ג׳אד ,דמיאן ביצ'יר
תקציר :מהיוצרים של "אמריקן פאי" .הקיץ המיתולוגי של ארבעה חברי תיכון לוזרים
במיוחד .אחרי שהבינו שהקיץ הזה הוא האחרון בו יוכלו לספוג את חוויית הקולג' ,הם
מתחילים את המסע לעבר היעד הנכסף  -להיות מקובלים.

בוגד משלנו Our Kind of Traitor
החל מה 6.10

מתח
במאי :סוזנה וויט .ארה"ב 2016
שחקנים :יואן מקגרגור ,נעמי האריס ,סטלן סקארסגארד ,דמיאן לואיס
תקציר :מבוסס על רב המכר של ג'ון לה קארה .במהלך חופשה במרקש ,מתיידדים הזוג
פרי (יואן מקגרגור) וגייל (נעמי האריס) עם רוסי כריזמטי בשם דימה בלי לדעת שהוא מבצע
הלבנות כספים למאפיה הרוסית .כאשר הוא מבקש מהם לעזור לו מוצאים עצמם השניים
במרכזו של עולם הביון הבינלאומי המסוכן 107 .דק'

ציפורי חול
החל מה 6.10

מתח ,ישראלי
במאי :אמיר י .וולף ,ישראל 2015
שחקנים :גילה אלמגור ,עודד תאומי ,מרים זהר ,דבורה קידר ,אמנון וולף ,מלי לוי גרשון,
שרית וינו אלעד ,עליזה רוזן
תקציר :גופת גבר כבן  80נמשית מנחל הירקון בתל אביב .לאמנון ,קצין המשטרה בשנות
ה 40-לחייו ,המופקד על החקירה ,זו תהיה החקירה הראשונה לאחר השעיה ארוכה .הוא
מבקש לפתור במהירות את התיק המעיק וחסר החשיבות לכאורה שהוטל עליו ולהחזיר
עטרה ליושנה כחוקר מבריק .החקירה תיקח את אמנון לכיוונים אחרים מאלה שצפה.
 107דק'
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ג'נקשן 48
החל מה 13.10

דרמה ,פעולה ,ישראלי
במאי :אודי אלוני ,ישראל 2016
שחקנים :תאמר נאפר ,סמאר קופטי (תאג"ד) ,סלואה נקרה חדד ,מיכאל מושונוב
תקציר :סיפור אהבתם של זמרת צעירה ואמן היפ הופ שמנסים לפלס את דרכם המשותפת
בגטו של לוד .הם מנסים לתמרן בין הדיכוי הישראלי מצד אחד ובין השמרנות של החברה
הערבית מהצד השני 95 .דק'

אהבה בהפרעה Accidental Love
החל מה 13.10

קומדיה רומנטית
במאי :דייויד או .ראסל .ארה"ב 2015
שחקנים :ג'סיקה בייל ,ג'ייק ג'ילנהול ,קתרין קינר ,ג'יימס ברולין
תקציר :מהבמאי של "חלום אמריקאי" ו"-אופטימיות זה שם המשחק".
בארוחה רומנטית לאור נרות ,במסעדה יוקרתית שעוברת שיפוצים ,סקוט מבקש את ידה
של אליס .לפני שהיא מצליחה לענות ,צונח עליה ,מסולם גבוה ,אחד המשפצים של המקום.
הזוג מגיע לבית החולים כשמסמר נעוץ בראשה של אליס .הבדיקות מראות שאין ״סיכון
חיים״ והמסמר רק עלול לגרום לכמה בעיות קטנות :מצבי רוח משתנים ,התקפי כעס
והתקפי חשק מיני בלתי ניתנים לעצירה 100 .דק'

לזמן את הרוע The Conjuring 2
החל מה 17.10

אימה
במאי :ג'יימס וואן .ארה"ב 2016
שחקנים :פטריק ווילסון ,ורה פרמיגה
תקציר :חוקרי השדים אד ולוריין וורן מוצאים עצמם באחת החקירות המבעיתות ביותר
שלהם .מעט לאחר המקרה האחרון אותו פתרו ,השניים מוזמנים לסייע לאם חד הורית
וארבעת ילדיה בביתם רדוף הרוחות בצפון לונדון .בזמן חקירתם הם מגלים כי ישות
מסתורית ,השתלטה על אחת הבנות ומשתמשת בה להשליט טרור על בני הבית 134 .דק'
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סרטים נוספים באוקטובר
)Help, I Shrunk My Teacher (Hebrew

הצילו! כיווצתי את המורה
(מדובב)
למה עזבתני

01/10/2016

Eddie The Eagle

אדי הנשר

05/10/2016

Darkness, The
Envies La Liste De Mes
Tranquillite Une Heure De
Maestro
Me Before You

החשיכה ()2016
הדברים שאני רוצה
שעה של שקט
מאסטרו
ללכת בדרכך

06/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
17/10/2016

Queen of the Desert
Little Death The

מלכת המדבר
חטאים קטנים

27/10/2016
27/10/2016

Lama Azavtani

01/10/2016

 >VODסרטים> ספריית קולנוע
משפחה לא בוחרים
סרטים משפחתיים מרחבי העולם
החל מה 6.10

אוקטובר ,בו כולנו מתאספים סביב שולחן החג המשפחתי
לאירועי החגים היהודיים ,הוא ההזדמנות הטובה ביותר בשנה
לצלול לסיפורים משפחתיים מרחבי העולם .ספריית קולנוע לב
מזמינה אתכם לגלות סודות משפחתיים בסרטי תעודה
("סיפורים שאנו מספרים") ובסרטים עלילתיים ("לאהוב אותך
מאז ,אחרי החתונה") ,לקבל מבט מבחוץ על מערכות היחסים
בתוך המשפחה (ביחד ,אי שם ,העולם על פי דן ,אלמאניה
שלי ,),ואפילו ....ליהנות מקומדיה על משפחה מזויפת ("משפחת ג'ונס").
בין הסרטים:
סיפורים שאנו מספרים  -סרטה הדוקומנטרי של הבמאית המוערכת שרה פולי ("הרחק ממנה"" ,הואלס האחרון").
שרה פולי עוקבת אחר ההיסטוריה של משפחתה דרך ראיונות וקטעי ארכיון ,ומגוללת סיפור על סוד משפחתי שלא
ייאמן.
אחרי החתונה  -ג'קוב הוא אידיאליסט שעובד בבית יתומים בהודו .כשמגיעה הצעת תרומה נדיבה מיורגן ,איש עסקים
דני ,ג'קוב נאלץ לבחון שוב את סדר העדיפויות שלו .התרומה מותנת בביקור בדנמרק .כשג'קוב מגיע חזרה לארץ
הולדתו נגלים לו כמה פרטים מפתיעים על זהות התורם הנדיב שלו וחייו של ג'קוב מגיעים לצומת חשוב ,שמאלץ אותו
לקחת החלטה.
אי שם  -זוכה פסטיבל ונציה  .2010סרטה של הבמאית המוערכת סופיה קופולה .כוכב הוליוודי גדול ופרוע ,אשר עם
ביקורה הפתאומי והממושך של בתו בת ה ,11 -נאלץ לעבור שינוי מהותי באורח חייו וללמוד מה זה אומר להיות אבא.
סרטים נוספים :ורסאיי ,לאהוב אותך מאז ,העולם עפ"י דן ,אלמאניה שלי ועוד.
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 >VODסדרות< סדרות חדשות  -חינם
*פירוט מלא וסדרות נוספות ניתן למצוא במומלצי ערוצי הסדרות לחודש אוקטובר.

ווסטוורלד Westworld
החל מה  ,3.10פרק חדש מידי יום שני

אחד הפרוייקטים המסקרנים והמדוברים ביותר של  HBOלחורף .2016
מותחן בידיוני אפל ,שיתוף פעולה של אשפי המתח והמסתורין ג'ונתן נולן
(תסריטאי "האביר האפל") וג'יי ג'יי אברהמס (במאי "מלחמת הכוכבים הכח
מתעורר" ויוצר "אבודים" ) שנוצר בהשראת הסרט והספר בעל אותו השם
משנת  .1973ווסטוורלד ,הפקה אפית יקרה ועתירת כוכבים ,מתרחשת ב"פארק שעשועים" עתידני ,המדמה את ימי
המערב הפרוע ,בו אנדרואידים מלאכותיים משרתים את באי הפארק .הסדרה מתרחשת בהצטלבות שבין העתיד
הקרוב והעבר של עולם המערבונים ,ובוחנת יקום שבו רצונותיו ותשוקותיו של כל אדם ,לא משנה כמה מושחתים או
אציליים הם ,מקבלים מענה .הסדרה היא אודיסיאה אפלה על ראשית התודעה המלאכותית והאבולוציה של החטא ועל
הלקח שעלינו ללמוד כשהטכנולוגיה מתקוממת נגד האדם.

רוב וצ'יינה
החל מה 19.9

סדרת בת חדשה ל"משפחת קרדשיאן" ,מבית ערוץ ! .Eהצצה בלעדית לחיי
בני הזוג רוב קרדשיאן ובלאק צ'יינה ,אחרי האירוסין ולפני הצטרפות התינוק,
במסע המרגש לבניית התא המשפחתי החדש .הריבים ,ההתרגשויות,
וכמובן ,בני המשפחה הקרובים.
סדרות נוספות מערוץ ! Eזמינות חינם בVOD-

חיים על החרב
במהלך אוקטובר

סדרה תחרותית ומרתקת ,המפגישה מדי פרק ארבעה מיוצרי כלי הנשק
הטובים ביותר בארה"ב ,המעמידים את כישוריהם והמוניטין שלהם למבחן,
בעודם מתחרים זה נגד זה ונגד השעון ,ביצירת כלי הנשק המשוננים
והבולטים בהיסטוריה .החל מחרב סמוראי יפני ,דרך גרזן קרב ויקינגי,
צ'אקרם הודי ועד לחרב הצלבנים האגדית .הזוכה מבין ארבעת המתחרים,
יקבל פרס של  10,000דולרים ויוכתר כאלוף "חיים על החרב".
סדרות נוספות מערוץ ההיסטוריה זמינות חינם בVOD-
וגם ,עונות חדשות לסדרות הנצפות ביותר!

המתים המהלכים  -עונה חדשה
הרשימה השחורה  -עונה חדשה החל מה 18.10
עד עצם היום הזה  -עונה חדשה החל מה 16.10
החל מה 24.10

כל העונות הקודמות ב yesBinge
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 >VODסדרות< yes LONDON
רגליים קרות
כל העונות ( )1-5החל מה  10.10ב yes LONDON -

כל העונות לקראת עליית העונה החדשה 13.שנים לאחר סיומה ,חוזרת הדרמה
הקומית האהובה שכתב מייק בולן ,בחידוש מסקרן ומעורר התרגשות ונוסטלגיה
בקרב מעריצי הסדרה הבריטית ,שהייתה להיט בתחילת שנות ה.2000-

ויקטוריה Victoria
כל הפרקים החל מה  10.10ב yes LONDON -

הפקת הענק החדשה והמושקעת מבית  ITVומהאנשים שמאחורי "אחוזת דאונטון",
שכתבה דייזי גודווין ,והפכה במהרה לסדרה הנצפית ביותר בימי ראשון בבריטניה.
הסדרה ,בכיכובה של ג'נה קולמן ("דוקטור הו") ,הכוכבת שהצליחה להרטיט את
ליבו של הנסיך הארי ,אשר על פי הדיווחים הציע לה לצאת איתה לדייט ,דבר אשר
גרם לבן זוגה לסדרה ,טום הודג'ס ,לקנא ולהציע לה לצאת גם הוא ,והם ביחד כבר שנה .קולמן תגלם את המלכה
ויקטוריה בצעירותה .נערה קטנטונת שהפכה בין לילה למלכה ובסופו של דבר לאישה הכי חזקה בעולם.

 >VODסדרות< yesBinge
הומלנד Homeland
כל העונות ( )1-5החל מה 28.9

דרמת ריגול המבוססת על "חטופים" הישראלית .זוכת פרס האמי וגלובוס הזהב
בקטגוריית סדרת הדרמה ,השחקן (דמיאן לואיס) והשחקנית (קלייר דיינס) .הסדרה
עוקבת אחר קרי מתיסון ,קצינת המבצעים של ה ,CIA-אשר הוצבה מחדש במרכז
ללוחמה בטרור של ה CIA-בלאנגלי ,וירג'יניה .קרי חושדת כי שבוי מלחמה אמריקני
הצטרף לארגון אל קאעידה ווא מתכנן לפגוע בארה”ב  .החל מעונה  4הסדרה מתמקדת במאבק המודיעיני למניעת
פיגועי טרור נוספים על אדמת ארצות הברית

האמריקנים The Americans
כל העונות ( )1-4החל מה 28.9

מותחן ריגול .על רקע שלהי המלחמה הקרה ,שני סוכני קג"ב (קרי ראסל ומתיו ריס)
מתחזים לזוג אמריקאי נשוי המתגורר בפרברי וושינגטון זמן קצר לאחר שרייגן נבחר
לנשיא .יחסיהם המורכבים והפרשיות אליהן הם נקלעים מסכנים את חייהם פעם
אחר פעם.

פארגו Fargo
עונות  1+2החל מה 15.10

אנתולוגיית פשע זוכת פרסי גלובוס הזהב והאמי עפ"י סרטם של האחים כהן,
בכיכובם של בילי בוב ת'ורנטון ,מרטין פרימן וקולין הנקס .זר מסתורי מגיע לעיירה
קפואה ומוביל לסדרת מקרי רצח ,בעוד המשטרה המנומנמת מנסה לפענח את
האירועים .עונתה השניה של הסדרה ,המועמדת לפרס האמי ,היא פריקוול לעונה
הראשונה ,ומתרחשת ב1979 -

אוקטובר 2016
סדרות יורדות באוקטובר
 SNL - 1.10.16עונה  ,39בייבי דאדי כל העונות ,באנשי עונות  ,2+3מד מן עונה  VEEP ,7כל העונות ,הרווק עונה . 20
 - 20.10.16שחור כזה ,איימי שומר :סטנד-אפ ,עמק הסיליקון כל העונות.

>VODעולם הילדים
חדש! ספריית ערוץ  - Jim Jamחינם
החל מה 5.10
לראשונה ב !yes-תכנים בעברית של בוב הבנאי ,לתומס הקטר ועוד
חברים מבית ערוץ  JIM JAMעם תכנים מעשירים ואיכותיים ,מעוררי
השראה ודמיון לגילאי  .2-6בספרייה גם תכנים דוברי אנגלית
בין הסדרות בספרייה:
אוסוולד התמנון  -הצטרפו לאוסוולד התמנון הכחול וחבריו בזמן שהם לומדים על העולם שסביבם ,במקום ושמו העיר
הגדולה.
ארנב של אבא  -הצטרפו לנטבראון הארנב הקטן וחבריו בזמן שהם מגלים את כל הדברים הכייפים שיש לטבע להציע
לאורך כל עונות השנה.
בוב הבנאי  -בעזרת פטיש ,מסמר והמון יצירתיות בוב הבנאי וחבריו עושים עבודה מצויינת ומראים לנו את הכוח שיש
בחשיבה חיובית ועבודת צוות.
סדרות נוספות :תומאס הקטאר ,פינגו ,החיים בטבע ,אנג'לינה בלרינה ועוד

חדש! הופ! ילדות ישראלית  -חינם
במהלך אוקטובר
מגוון רצועות שירים על טהרת היצירה העברית :קלאסיקות ישראליות
לילדים ,שירים לילדים ברצף ,סיפורי ילדות ומשחקי ילדות ועוד.
שירי משפחה ,שירים לפני השינה ,שירים מן הטבע ושירי חיות .שירים
רגועים ,שירים לקטנטנים ועוד.

>VODעולם הילדים< ספריות ערוצי הילדים
פוקימון  - 2עונה חדשה!
החל מה  5.10בספריית ערוץ הילדים

המסע של אש לניצחון בליגת אינדיגו ממשיך ,אך האם החברות של אש וריצ'י ,גם הוא
מאמן בליגה ,תסכן את סיכוייו של אש להצליח? עם סיום מסעו בקנטו ,אש מגלה שיש
עוד הרבה מה ללמוד ולגלות כאשר פרופסור אוק שולח אותו ואת חבריו לאיי תפוז.
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סטאר נגד כוחות הרשע  - 2עונה חדשה!
החל מה 25.10 -בספריית דיסני

סטאר באטרפליי ,נסיכה מהכוכב מיוני שבחלל החיצון ,נשלחת על ידי הוריה כעונש לכדור
הארץ .היא מגיעה לבית משפחת דיאז ומתיידדת עם הילד בן גילה ,מרקו .סטאר ומרקו
עוברים שלל הרפתקאות מוטרפות ,כשלודו המרושע מכוכב מיוני מנסה ללא הרף לתפוס
את סטאר ולקחת את שרביט הקסמים שלה.

אבירי נקסו  - 2עונה חדשה!
החל מה 13.10 -בספריית ZOOM

עונה שנייה לסדרת הלהיט של לגו! אבירי נקסו ,המגנים האמיצים של אבירטון ,חוזרים
לעונה נוספת! וממשיכים לעשות כל שביכולתם כדי להגן על הממלכה מפני ג'סטרו
והמפלצות.

צבי הנינג'ה  - 4פרקים חדשים!
החל מה 5.10 -בספריית ניקלודיאון

ליאונרדו ,רפאל ,מיכאלנג'לו ודונטלו  -המוכרים יותר כצבי הנינג'ה  -שבים אל מרקע
הטלוויזיה .הסדרה מגוללת את הרפתקאותיהם של ארבעה צבים אנושיים ועכברוש גבה
קומה בשם מאסטר ספלינטר.

מיילס מהמחר  - 2עונה חדשה!
החל מה 5.10 -בספריית דיסני ג'וניור

המשך הרפתקאותיהם המסעירות של מיילס ,לורטה ,פיבי ליאו ,וכמובן מרק  -בני
משפחת קליסטו שעובדים בחלל החיצון עבור תאגיד "עולם המחר".

מפרץ ההרפתקאות  -פרקים חדשים!
החל מה 5.10 -בספריית ניק ג'וניור

עונה חדשה לסדרה המגוללת את עלילותיה של שישיית כלבלבים הירואית ומנהיגה,
מומחה לטכנולוגיה בן  10בשם ריידר .יחדיו הם מרכיבים את צוות חילוץ של מפרץ
ההרפתקאות ומשלבים כישרון מיוחד לפיתרון בעיות

מסיבת החיות  -תוכנית חדשה!
החל מה 5.10 -בספריית בייבי

חמישה פרקים ברצף של "מסיבת החיות" ,תוכנית חדשה ומיוחדת בערוץ בייבי.
הצטרפו לגוגו הקופיף החמוד ולסבתו במסע מרתק של למידה על עולם חיות הבר.
תוכנית המשלבת קטעי וידיאו אמיתיים של בעלי חיים ואנימציה מקסימה ,משחקי
ניחוש ולמידה.
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סרטים לחגים
החל מה 2.10 -בספריית הופ!

בואו לבלות את החגים וליהנות מסרטים עם החברים האהובים של הופ!  -סמי הכבאי,
מייק האביר ,סבא טוביה ,החברים בנווה עצלנות ופרנקלין וחברים.

 yes>VODדוקו
*פירוט מלא ניתן למצוא במומלצי  yesדוקו לחודש אוקטובר

פרינסס שואו
החל מה 5.10

אחרי שהביא לבתי הקולנוע בישראל עשרות אלפי צופים,
אחרי שהשתתף בלמעלה מ )!( 80-פסטיבלים ברחבי העולם וקטף פרסים
נחשקים ,אחרי שנמכר לרשתות שידור והפצה ב 184-ארצות ברחבי
העולם yes .דוקו גאה להציג את הסרט המדובר בבכורה טלוויזיונית
פרס הקהל  -פסטיבל שפילד  ,2016פרס הקהל ,Vision Du Reel -
ציון לשבח  -פסטיבל ירושלים  ,2015פסטיבל טורונטו ,2015
פסטיבל  ,IDFA 2015מועמד לפרס אופיר 2016
סמנתה מונטגומרי ,זמרת אנונימית משכונת עוני קשה בניו-אורלינס ,מנסה לפלס את דרכה אל עולם המוזיקה ונכשלת
פעם אחר פעם.
בצד השני של העולם ,המוזיקאי הישראלי אופיר קותיאל (קותימן) ,מגלה את סמנתה בחיפושיו אחר זמרות שהעלו
לרשת שירים שכתבו .הוא הופך את שיריה ליצירה חדשה שעומדת להיחשף בפני מיליוני גולשים .סמנתה לא מעלה על
דעתה ,שבצד השני של העולם יש מישהו שמקשיב לה ,שמאמין בה ,שעומד להרחיב ללא היכר את מעגל האנשים
שייחשפו לשירים שלה.
במאי ,צלם ועורך :עידו הר | מפיקים :לירן עצמור ,סטיב אפקון | עריכת פסקול :רותם דרור | מוסיקה מקורית :קותימן
( 83דק' ,ישראל)2015 ,

2016 אוקטובר

>תכנים ברוסית>עולם הילדיםVOD
Фиксики / Fixies / פיקסיז
Мультфильм. Фиксики – это маленькие человечки, которые живут
внутри машин и приборов: компьютеров, телефонов,
холодильников, пылесосов, телевизоров и других вещей,
созданных руками и умом человека. Они ухаживают за техникой и
поддерживают её работу изнутри. Само слово «фиксик» («fixie»)
произошло от двух английских слов: «pixie» («гномик») и «fixer» («ремонтник»). Фиксики – настоящие
специалисты в технологиях в самом широком смысле слова. Они всегда знают, как добиться нужной
цели в работе. Обычно у фиксиков принято скрываться от людей, именно поэтому до недавнего
времени люди о них почти ничего не знали.
Россия, 2011
. מנקים ומתקנים אותם בעת הצורך, שומרים עליהם,יצורים קטנטנים החיים בתוך המכשירים שנמצאים בבית שלנו

Смешарики / Kikoriki / מצחיקולים
Мультипликационный сериал. Далеко на волшебном острове живут
симпатичные круглые существа: кролик Крош, малиновый Ежик,
фиолетовая сова и другие. Вместе с ними юные зрители отправятся в
путешествие, полное веселых приключений.
Россия, 2004-2010
. שבו מתגוררת משפחת דמויות עגלגלות ומשעשעות, עולם קסום ופנטסטי- ברוכים הבאים לארץ המצחיקולים

Мимимишки / Bears / דובונים קטנים
Мультипликационный сериал, зрителей которого ждет путешествие в
волшебную страну и забавные приключения двух друзей - бурого
медвежонка по имени Кеша и белого по прозвищу Белая Тучка.
. בארץ הקסומה, דובונים קטנים,הרפתקאותיהם של שני חברים

2016 אוקטובר
Аркадий Паровозов / Arkady Parovozov / ארקדי פרובוזוב נחלץ לעזרה
Мультфильм. "Аркадий Паровозов спешит на помощь". Любая затея озорников Саши и Маши приводит
к ужасным последствиям. Но! Аркадий Паровозов - герой, космонавт, и спасатель всегда вовремя
придет на помощь !
! דוגמא ומופת לכל ילד ומבוגר,ארקדי פרובוזוב הוא הגיבור שמציל את כולם

!צפייה מהנה

