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המלצות שבועיות בyes-
אוקטובר
מה 1-עד ה 7-באוקטובר
עידן האבירים – ארבעה ימים של סרטי פעולה תקופתיים
ערוץ | yes4 :מועד שידור :שישי עד שני ,2-5/10 ,לאורך כל היום
הכינו את החרבות ,חבשו שריון ועלו על הסוס ,כי  yes4מחזיר אתכם בזמן לתקופה קדומה ופשוטה
יותר שבה הלוחמים היו אביריים ,הגברים לבשו חצאית והיה אפשר לראות לאויבים את הלבן
שבעיניים ,אם רק הקסדה לא הפריעה .בימים האחרונים של תקופת החגים ,ההיסטוריה והמיתולוגיה
נכנסים לפעולה ,עם  4ימים של סרטי אקשן תקופתיים ,כולל "לב אמיץ"" ,טרויה" "300" ,וסרט
ההמשך" ,הרקולס"" ,שלושת המוסקטרים"; ובמוצאי שמחת תורה ,בבכורה בלעדית רק לצופי ,yes
גרסתו של רידלי סקוט לסיפור יציאת מצרים " -אקסודוס :אלים ומלכים" עם כריסטיאן בייל כמשה
רבינו.

יום חמישי ה 1-באוקטובר
מיקמק  -המסע לכוכב המינימיקים Minimikim
החל מה  1.10בyesVOD-
בדיבוב לעברית
ילדים
במאי :שי כרמלי פולק .ישראל 2013
בדיבובם של :חנה לסלאו ,לירון לב ,עידו מוסרי ,קובי פרג' ,תומר שרון ,עמי סמולרצ'יק ,שירי גנדי.
תקציר :מבוסס על סדרת הטלוויזיה "מיקמק" .סיפורם של מקס השובב והאמיץ ,זואי המתוחכמת
והיפה ,ג'ימבו הפזיז והקול וסנאי החנון והגאון .הסיפור מתרחש ביום המינימיקים השנתי שהוא יום
חג .הגברת מיקיאוולי ,האישה החזקה והעשירה במיקמק סיטי לא יכולה לסבול את המינימיקים
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ורוקחת שיקוי שהופך את המינימיקים למפלצות ואת היום השמח ליום של סכנה .האם יצליחו
החבורה להציל את העיר שלהם?  96דק' .כל העונות של "מיקמק  -הסדרה" זמינות ב.yesVOD

לעוף על זה Gus Aka Yellowbird
החל מה  1.10בyesVOD-

בדיבוב לעברית
ילדים
במאי :כריסטיאן דה ויטה  .צרפת 2015
בדיבובם של :אורי זלצמן ,לירון לב ,עינת אזולאי ,עידו רוזנברג ,איילת רובינסון.
תקציר :סיפורו של ציפור קטנטן ,שמעולם לא עזב את הקן ונותר ללא משפחה ,למעט פרת משה
רבנו נבונה מאד .יום אחד מצליחה פרת משה רבנו לגרום לו לצאת מהבית .בהססנות הוא מעיז
לצאת לתוך היער ,בדרך הוא נופל על דריוס הפצוע ,מנהיגה של משפחת ציפורים נודדות שעומדות
לצאת לנדידת החורף דרומה .לאחר מותו של דריוס הוא מוצא את עצמו בלי להתכוון כמי שמוביל את
משפחת הציפורים בנדידה לאפריקה 90 .דק'.

בורג
החל מה  1.10בyesVOD-
דרמה ,ישראלי
במאי :שירה גפן .ישראל 2014
שחקנים :שרה אדלר ,סמירה סראייה
תקציר :פסטיבל קאן  .2014סרטה של שירה גפן ,מביא את סיפורן של שתי נשים :מיכל ,אמנית
פלסטית המתגוררת בירושלים ונאדין ,פלשתינאית שחיה במחנה פליטים ו"מבלה" את רוב זמנה
במחסומים בדרכה לעבודה במפעל .טעות אנוש של חייל במחסום גורמת להן להגיע כל אחת לביתה
של האחרת 91 .דק'.
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יום שישי ה 2-באוקטובר
שישי משפחתי – סרטים שכיף לראות ביחד
ערוץ | yes5 :מועד שידור :כל יום שישי בשעה 17:00
בכל שישי בשעה  17:00מומלץ שווה לאסוף את כל המשפחה מול  yes5ולצפות בסרטים האהובים
שאף ילדות אינה שלמה בלעדיהם ,במסגרת שישי משפחתי  -סרטים שכיף לראות ביחד.
החודש יקחו חלק ברצועה חמישה סרטים נפלאים .במהלך החודש נשדר את סרטי האנימציה זוכי
האוסקר של אולפני פיקסאר "למצוא את נמו" ו"למעלה"; את הקומדיה הפרועה בכיכובם של ג'ים
קארי וקמרון דיאז "המסיכה"; את "שישי הפוך" עם לינדסי לוהן וג'ימי לי קרטיס; ונסיים את החודש
עם הפרק הראשון בעלילות הקוסם המפורסם בעולם "הארי פוטר ואבן החכמים".

מוצאים את נמו | Finding Nemo
ערוץ ,yes5 :במסגרת שישי משפחתי – סרטים שכיף לראות ביחד
מועד שידור :שישי ,2/10 ,בשעה 17:00
במאים :אנדרו סטאנטון ולי אונקריץ' .ארה"ב2003 ,
דיבוב בעברית :ליאור זוהר ,רמה מסינגר ,אוהד שחר ,אבינועם עמית יוסף

סרט האנימציה המרגש ,הסוחף וזוכה פרס האוסקר לשנת  .2003לאחר שנמו ,דג קטן ושובב ,נלקח
בפתאומיות משונית האלמוגים ומגיע לאקווריום בלב העיר ,יוצא אביו המודאג בעקבותיו .בדרך הוא
יפגוש דגיגה משעשעת עם זיכרון מאוד קצר (רמה מסינגר ז"ל הנפלאה) ,צבי ים גרוביים ואפילו
קבוצת כרישים ששוברת את כל הציפיות.

השופט | The Judge
בכורה!
ערוץ | yes1 :מועד שידור :שישי ,2/10 ,בשעה 21:30
במאי :דיוויד דובקין ("לדפוק חתונה") ,ארה"ב2014 ,
שחקנים :רוברט דאוני ג'וניור ,רוברט דובאל ,בילי בוב תורנטון
טריוויה :רוברט דובאל היה מועמד לפרס שחקן המשנה הטוב ביותר בטקס האוסקר האחרון ,כמו גם
בגלובוס הזהב וטקס איגוד השחקנים.
את הסרט הפיקו ביחד רוברט דאוני ואשתו סוזאן בחברת ההפקות המשותפת שלהם.
תקציר :השחקן עם המשכורת הגבוהה ביותר בהוליווד ,רוברט דאוני ג'וניור ,זונח לרגע את שוברי
הקופות הרועשים ומככב בדרמה משפחתית צנועה ומרגשת.
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דאוני מגלם עורך דין עשיר ושחצן שחוזר לעיירה בה גדל במטרה להגן על אביו ,שופט בדימוס
(דובאל בהופעה מועמדת לאוסקר) ,המואשם ברצח .הבעיה היא שאביו לא ממש שש לשתף פעולה,
ומשקעי העבר שבין ופוגעים בניהול המשפט .על מנת להציל את אביו מעונש ,צריך עורך הדין למצוא
את הדרך להתחבר מחדש למשפחתו המנוכרת.

יום שבת ה 3-באוקטובר
מכאן אני ממשיך | This Is Where I Leave You
בכורה!
ערוץ | yes1 :מועד שידור :שבת ,3/10 ,בשעה 21:30
במאי :שון לוי ("דייט לילי") ,ארה"ב2014 ,
שחקנים :ג'ייסון בייטמן ,טינה פיי ,ג'יין פונדה ,רוז ביירן ("מרגלת") ,אדם דרייבר ("בנות")
טריוויה :הסרט מבוסס על רב מכר מאת ג'ון טרופר
תקציר :דרמה קומית משפחתית מלאת כוכבים .ארבעה אחים בוגרים חוזרים לבית ילדותם לאחר
שאביהם נפטר .במשך שבוע הם נאלצים לסבול אחד את השני ,את האמא הליברלית שלהם ואת
האקסים מהעבר ,משימה לא פשוטה בהחלט.

בנוגע לאלכס | About Alex
בכורה ארצית!
ערוץ | yes1 :מועד שידור :שבת ,3/10 ,בשעה 16:00
במאי :ג'סי זוויק ,ארה"ב2014 ,
שחקנים :אוברי פלאזה ,מקס גרינפילד ("הבחורה החדשה") ,מקס מינגלה ("הרשת החברתית"),
מגי גרייס ("חטופה")
תקציר :דרמה קומית .שחקן כושל עובר התמוטטות עצבים ומחליט לקחת פסק זמן .חבריו
הטובים נחלצים לעזרתו ומבלים את סוף השבוע בבית משפחתו כדי לתמוך בו בשעת מצוקה.
ככל שסוף השבוע מתקדם ,סודות צצים ,רגשות עולים ומערכות יחסים עומדות למבחן.
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ברביקיו | Barbecue
בכורה בלעדית!
ערוץ | yes3 :מועד שידור :שבת ,3/10 ,בשעה 22:00
במאי :אריק לאבין .צרפת2014 ,
שחקנים :למברט ווילסון ,פרנק דובוסק ,פלורנס פורסטי ,סטפן דה גרוט
תקציר :אנטואן שמר כל חייו על אורך חיים בריא ,התאמן ,אכל כמו שצריך ,ודאג לעצמו ,וזה לא
פשוט בטח כאשר אתה מוקף כל היום בחברים שאוהבים לאכול ,לשתות ולהנות מהחיים .והנה ,ביום
הולדתו ה 50-הוא סובל מהתקף לב מפתיע .האירוע המטלטל הזה גורם לו להחליט לזנוח את כל
החוקים ואת מה שצריך או לא צריך לעשות ,וסוף סוף לחיות את החיים כמו שהוא רוצה.

המפץ הגדול 9
ערוץ | yes.domedy :מועד שידור :שבת ,3/10 ,בשעה 19:30
הקומדיה הכי מצחיקה בטלוויזה ,חוזרת בעונה תשיעית .לאנרד (ג'וני גלאקי) ושלדון (ג'ים
פרסונס ,זוכה פרסי האמי לתפקיד הקומי הטוב ביותר ארבע פעמים) ,שני הפיזיקאים
הגאוניים ,ושאר חבריהם החנונים ,ממשיכים במערכת היחסים ההזויה עם פני  -הפצצה
הבלונדינית שגרה מולם ,שמחבבת אותם כמו שהם.העונה השמינית הסתיימה במתח,
כשאיימי (מים ביאליק) החליטה לקחת פסק זמן ממערכת היחסים בדיוק כאשר שלדון התכוון
להציע לה נישואין .כעת נתקל הגאון בסוגייה שאינו מוצא לה תשובה :כשאישה זקוקה לזמן
כדי לחשוב ,בכמה זמן מדובר? והאם יש דרך להאיץ את התהליך? בלאס וגאס ,פני ולאנרד
שברחו להתחתן ,עומדים בפני משבר לאחר שלאנרד חשף שבעת מסעו לים הצפוני נשק
לאישה אחרת .האם פני תצליח להתגבר על חוסר נאמנותו של אהובה? בעונה החדשה נזכה
להכיר את מנדי (מליסה טאנג ,)"Mom" ,האישה לה נשק לאנרד.

"המפץ הגדול" ( )The Big Bang Theoryתשודר בערוץ yes Comedy HD

דוברות ויחסי ציבור

יום ראשון ה 4-באוקטובר
הבלתי נשכחים – סרטים שחייבים לראות
ערוץ | yes3 :מועד שידור :בכל יום ראשון ,בשעה 22:00
יש סרטים שחייבים לראות לפחות פעם בחיים .לטובת כל מי שפספס וצריך להשלים ,וגם לאלו שראו
ומוכנים לראות שוב ושוב ,משדר ערוץ  yes3בכל יום ראשון בשעה  22:00קלאסיקה קולנועית אחרת
שאסור להחמיץ.
החודש נשדר את הסרט הראשון והמהולל בסדרת "כוכב הקופים" המפורסמת; את אחת מפסגות
הפילם-נואר "השינה הגדולה" עם האמפרי בוגארט ולורן באקול; את "מרד הנעורים" שהפך את
ג'יימס דין לקולו של דור; ואת הקומדיה המוזיקלית "גברים מעדיפים בלונדיניות" עם מרלין מונרו
האחת והיחידה.

גברים מעדיפים בלונדיניות | Gentlemen prefer Blondes
ערוץ ,yes3 :במסגרת הבלתי נשכחים – סרטים שחייבים לראות
מועד שידור :ראשון ,ערב שמחת תורה ,4/10 ,בשעה 22:00
במאי :הווארד הוקס .ארה"ב1953 ,
שחקנים :מרלין מונרו ,ג'יין ראסל ,צ'ארלס קובורן
שיתוף הפעולה של מרלין מונרו וג'יין ראסל הנהדרות עם הבמאי הווארד הוקס ,בסיפורן של שתי
חברות טובות המטיילות לפריז כשבעקבותן יוצא בלש פרטי ,הניב את אחד הסרטים המוזיקליים
ההוליוודים האהובים ביותר .השיר שאותו מבצעת מונרו"Diamonds are a Girl's Best Friends" ,
נכנס לפנתאון הקולנוע וזכה למאות ציטוטים ומחוות.

איך להפטר מהבוס Horrible Bosses 2 | 2
בכורה!
ערוץ | yes2 :מועד שידור :ראשון ,ערב שמחת תורה ,4/10 ,בשעה 22:00
במאי :שון אנדרס .ארה"ב2014 ,
שחקנים  :ג'ייסון בייטמן ,ג'ייסון סודייקיס ,צ'רלי דיי ,כריסטוף וולץ ,כריס פיין ,ג'ניפר אניסטון ,ג'יימי
פוקס ,קווין ספייסי
טריוויה :המשך ללהיט הגדול משנת .2011
תקציר  :שלושת גיבורי הקומדיה הפרועה והמצליחה מנסים להשאיר את מאורעות הסרט הקודם
מאחריהם ,ולהקים עסק עצמאי ,ללא בוס שיגיד להם מה לעשות או יטריד אותם מינית .כאשר איש
עסקים עשיר מחליט להשקיע בהם נראה שהעתיד ורוד מאי פעם ,אך מסתבר שזו הייתה תרמית
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והם עומדים לאבד את הכל .כתגובה ,חוטפים השלושה את בנו של אותו איש עסקים ,בחור נאה
ושחצן ,ודרכו מנסים להשיג מחדש את מה ששייך להם .כמובן שכל מה שיכול להשתבש אכן ישתבש.

משפחה וצרות אחרות 4
ערוץ | yes drama :מועד שידור :ראשון ,4/10 ,בשעה 22:00

הדרמה הקומית הבריטית החמודה ,העוסקת בחיי היום יום של ליסה (סאלי לינדזי) ודן (ראיין
דניאל) ,הוריה ,ושכניהם ,חוזרת בעונה חדשה.
ליסה ג'ונסון אוהבת את חייה .ברוכים הבאים לעולמה של ליסה :בת  30ומשהו ,נשואה לדן
האינסטלטור כבר  10שנים .השניים חיים ב"מאונט פלזנט" ,פרוור קטן של מנצ'סטר,
כשהוריה המאוד נוכחים בחייהם ,סו ובארי ,חיים בסמוך.
בעונה הרביעית ,חייהם של ליסה ודן עומדים להשתנות מן הקצה אל הקצה ,עם הגעתו
לעולם של תינוקם הבכור ,ומיד לאחר לידתו של חבר השבט החדש ,מופיע במפתיע ,אחיו
הצעיר של דן ,רובי.
סודות נוספים צפים אל פני השטח  ,כשעברו של בראדלי נוגס בעקביו והוא נאלץ לצאת
לנסיעה כדי "לטפל בעניינים" ,וכאשר הוא שוכר את שרותיו של גרג החתיך ,בתור שומר
הראש של טניה ואלה ,מה כבר יכול להשתבש?
ובנתיים ,לפרגוס קשה להתמודד עם עלייתה של קריירת הדוגנות של דניס ורוג'ר וביאנקה
הופכים שותפים לדירה.

"משפחה וצרות אחרות" ( )Mount Pleasantתשודר בערוץ yes Drama
HDוב .yes VOD -כל העונות זמינות לצפייה ב.yesBinge -
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יום שני ה 5-באוקטובר
מהיר וצעיר | V8
בכורה בלעדית!
ערוץyes5 :
מועד שידור :ראשון ,ערב שמחת תורה ,5/10 ,בשעה 17:00
במאי : :יואכים מסנק ,גרמניה2013 ,
שחקנים :גאורג סולזר ,מיה לאוטרבאך
תקציר :ארבעה ילדים הרפתקניים שלא ממש מחבבים זה את זה מקבלים הזמנה לטירה – מסלול
מירוצים סודי שהכניסה אליו אסורה למבוגרים .עתה עליהם ללמוד להסתדר זה עם זה כדי שיוכלו
להתחרות כצוות מגובש ולהוכיח שהם ראויים לאליפות.

וינסנט "הקדוש" | St. Vincent De Van Nuys
בכורה!
ערוץ | yes1 :מועד שידור :שני ,שמחת תורה ,5/10 ,בשעה 21:30
במאי :תאודור מלפי .ארה"ב2014 ,
שחקנים :ביל מארי ,מליסה מקארתי ("מרגלת") ,נעמי ווטס ,ג'יידן ליברהר
תקציר :השחקן הנפלא ביל מארי בקומדיה משעשעת ,ובה הוא מגלם את דמותו של פנסיונר נרגן
ומריר עם חיבה לאלכוהול ,להימורים ובעיקר להתעצבן על כל העולם .יום אחת שכנתו (מקארתי
המצויינת) נאלצת להשאיר את בנה בן ה 12-תחת השגחתו ,ומבלי להתכוון בין השניים נרקמת
חברות מוזרה ,מצחיקה ואף מרגשת.

הומלנד 5
בכורה!
ערוץ | yesoh :מועד שידור :שני ,שמחת תורה ,5/10 ,במקביל לארה"ב בשעה
22:00
העונה החמישית של הומלנד מתחילה שנתיים לאחר סיום הרפתקאתה חסרת המזל של
קארי מתיסון (זוכת האמי קלייר דיינס) כמנהלת תחנת ה CIA -באיסלאמאבאד .קלייר
נאבקת ליישב את רגשות האשמה שלה עם התפכחותה מהאשליה ,לאחר שנים בהן שירתה
בקווי האוייב הראשונים במסגרת "הלוחמה בטרור" .כעת קארי חיה בגלות בברלין ,עיר
בעלת היסטוריה עשירה בכל הקשור לריגול ומודיעין ,מרוחקת ומנוכרת ל ,CIA-ועובדת
בחברת אבטחה פרטית .לקארי יש חבר חדש (אלכסנדר פלינג" ,ממזרים חסרי כבוד")
שעובד כיועץ בחברה בה קארי עובדת ומערכת היחסים לה ייחלה עם קווין (פיטר פרינד)
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הסתיימה .סול (מנדי פטנקין) ,שמנהל עכשיו את ה ,CIA-וכפי שהסתבר בסיום העונה
הקודמת ,משתף פעולה עם דאר עדאל (אף .מורי אברהאמס ,המועמד לאמי על תפקידו)
חוזר להיות חלק מהמערכת ,והם נמצאים משני צדיו של אותו המטבע .העונה משולבים
בעלילה דמויות וארועים אמיתיים בני זמננו ,כמו דאע"ש ,ולדימיר פוטין ,אדוארד סנודן והירי
במערכת עיתון שרלי הבדו בצרפת.שחקנים אורחים נוספים בעונה החדשה :מירנדה אוטו
("שר הטבעות") בתפקיד מנהלת תחנת ה CIA -בברלין ,מארק איווניר ("תא גורדין")
הישראלי כסוכן רוסי ,סבסטיאן הוך ("מת לחיות ביום טוב") הוא בעל החברה בה קארי
עובדת ,ושרה סוקולוביץ' היא עיתונאית אמריקאית שעובדת עבור חברת האבטחה.

"הומלנד" ( )Homelandתשודר בערוץ  ,yes Oh HDוב.yes VOD-

אקסודוס :אלים ומלכים | Exodus: Gods and Kings
ערוץ ,yes4 :במסגרת עידן האבירים –  4ימים של סרטי פעולה תקופתיים
מועד שידור :שני ,שמחת תורה ,5/10 ,בשעה 22:00
במאי :רידלי סקוט .ארה"ב2015 ,
שחקנים :כריסטיאן בייל ,ג'ואל אדג'רטון ,בן קינגסלי ,ארון פול ,ג'ון טורטורו ,סיגורני ויבר
טריוויה  :הסרט צונזר ונאסר להקרנה בכווית ,מרוקו ומצרים בטענה שהוא "סרט ציוני" ,כהגדרתם.
תקציר :עיבוד חדש ומרהיב לסיפור יציאת מצרים ,מבית היוצר של במאי "גלדיאטור" .מוזס הוא בנו
סטי ,שליט מ צרים ,ואח של רעמסס היורש לכתר .כאשר מוזס מגלה את האמת על עצמו ומשפחתו
האמיתית הוא מקבל על עצמו את משימת שחרור העברים מאלוהים והופך למשה ,מנהיג העם
היהודי .שליחות שתסכן אותו ואת האנשים שהוא אוהב ,ותביא אותו לעימות בלתי נשכח מול אחיו
היחיד.
"עשרת הדיברות" ,העיבוד הקודם והמפורסם של הסיפור התנ"כי בכיכובו של צ'רלסטון הסטון,
ישודר באותו יום בשעות הצהריים בyes4-
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הנותרים 2
ערוץ ,yesoh :מועד שידור ,5/10 ,:בשעה 4:00במקביל לארה"ב 10/10 ,ימי
שבת 22:00
עונה שנייה לסדרה של דיימון לינדלוף ("אבודים") עבור  HBOבכיכובו של ג'סטין ת'רו,
כשהפעם צפוי שינוי רדיקלי בסדרה – כשהדמויות הראשיות עוזבות מאחוריהם את העיירה
(ורבות מדמויותיה) ועוברות לטקסס .העונה החדשה תתרחש בלוקיישן חדש ותכלול דמויות
חדשות ,כשהיא שומרת על הסיפור המקורי ,ומתחילה מחדש במקום אחר .לפני יותר מ3-
שנים 2% ,מאוכלוסיית העולם ,נעלמו באופן בלתי מוסבר 140 .מיליון בני אדם נעלמו ברגע
אחד .אף ארץ ,אף מדינה ואף עיר לא ניצלו מהאסון ,פרט לעיר אחת קטנה במזרח טקסס.
מספר התושבים .9261 :מספר הנעלמים .0 :זהו המקום בו יסופר סיפורן של שתי משפחות:
משפחת גרווי ,האב קווין (ג'סטין ת'רו) ,האם לורי (אמי ברייברמן) וילדיהם טום וג'יל ,שעברה
לעיר המיוחדת הזו ,ושחייה השתנו לעד על ידי ההיעלמות ,ומשפחת מרפי ,האב ג'ון ,אסיר
לשעבר (קווין קרול) אם המשפחה אריקה (רג'ינה קינג) ,וילדיהם איווי ומייקל ,משפחה
מקומית שנראה שניצלה מהאירוע שטלטל את שאר העולם ,ולמרות קבלת הפנים הנעימה
שהם מציעים לגארווים ,האג'נדה שלהם אינה ברורה ומסתוריות אופפת אותם .דמויות
נוספים שממשיכות מהעונה הראשונה הם :הכומר מאט ג'יימסון (כריסטופר אקלסטון) ,מג
אבוט (ליב טיילר) ,נורה דארסט (קארי קון) שאיבדה את משפחתה בהיעלמות ,פטי לוין (אן
דאוד) מנהיגת הכת ומארי ג'יימסון ,אשת הכומר (ג'נל מולוני).

"הנותרים" ( )The Leftoversתשודר בערוץ  ,yes Oh HDוב.yes VOD-
העונה הראשונה זמינה בyesBinge-
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יום שלישי ה 6-באוקטובר
פסטיבל הקולנוע ב yes3-ובyesVOD-
 24/7 > yesVODסרטים חינם > פסטיבל הקולנוע
ערוץ | yes3 :מועד שידור :כל יום שלישי בשעה 22:00
עשרות סרטים חדשים ומצוינים ,שלא תראו בשום מקור אחר ,מחכים לכם בפסטיבל הקולנוע ,בכל
שבוע ב yes3-ובכל זמן בחינם ב.yesVOD-
החודש יעלו לקטגוריית פסטיבל הקולנוע ב yesVOD-שני סרטים בבכורה – "תאונות קטנות" עם
אליזבת בנקס ו"קרוב אל הירח" עם ורה פרמיגה ומארק סטרונג .ב yes3-ישודרו ארבעה סרטים
בבכורה  -הסרט הצרפתי הרומנטי ששבר את השיאים בפסטיבל קאן "אהבה מקרב ראשון";
הביוגרפיה הקולנועית המרהיבה "סאן-לורן"; "טיול לאיטליה" המצחיק עם סטיב קוגן; ו"דברים
שאנשים עושים " ,סרטו האמריקאי של העורך המועמד לאוסקר (ויליד ישראל) סער קליין.
סרטי פסטיבל הקולנוע זמינים בחינם ב ,yesVOD-ובכל יום שלישי בשעה  22:00ב.yes3-
ניתן להקליטם כסדרה

אהבה מקרב ראשון (מלחמה ממבט ראשון) | Les Combattants
בכורה ארצית בלעדית!
ערוץ ,yes3 :במסגרת פסטיבל הקולנוע
מועד שידור :שלישי ,6/10 ,בשעה 22:00
 24/7 > yesVODסרטים חינם > פסטיבל הקולנוע
"שילוב מוזר ושובה לב של קומדיה רומנטית וסרט הרפתקאות"
"שנון ומחמם לב .ארבעה

(יעל שוב ,טיים-אאוט)

כוכבים" (מארק קרמוד ,אובזרבר)

במאי :תומס קיילי .צרפת2014 ,
שחקנים :אדל האנל ,קווין אזאיי
טריוויה :הסרט הוקרן בפסטיבל קאן כחלק מ"שבועיים של הבמאים" ,וקבע תקדים היסטורי כאשר
גרף את כל ארבעת הפרסים המוענקים במסגרת זו .הוא זכה בשלושה פרסי סזאר  ,2015וכיכב
בשורה ארוכה של פסטיבלי קולנוע ,כולל בפסטיבל ירושלים שם הוקרן בשם "מלחמה במבט ראשון".
תקציר  :סיפור על אהבה והתבגרות במקום הכי בלתי צפוי .ארנו הצעיר פוגש בקיץ אחד את מדלן,
ההפך הגמור ממנו – נערה קשוחה ופסימית שדוחפת את עצמה אל הקצה .במפגש הראשון שלהם
השניים נאבקים כאשר מדלן יוצאת עם ידה על העליונה .כמובן שארנו מתאהב מיד .כאשר היא
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מצטרפת למחנה אימונים צבאי קשוח למשך הקיץ ,ארנו יוצא בעקבותיה .על אף השוני ,קשר יוצא
דופן מתחיל בין השניים ויחד הם מנסים לשרוד את הקיץ הפרוע והמסעיר אליו נקלעו.

פיץ' פרפקט Pitch Perfect 2
החל מה  6.10בyesVOD-
דרמה ,קומדיה ,מוזיקלי
במאי :אליזבת' בנקס .ארה"ב 2015
שחקנים :אנה קנדריק ,רבל ווילסון ,אליזבת' בנקס ,היילי סטיינפלד.
תקציר :המשך עלילות קבוצת הא-קפלה הנשית הצעירה שהפכה ללהיט ב .2012-הפעם יוצאות
הבנות לתחרות שירה בינלאומית ,בה מעולם לא ניצחה קבוצה מארה״ב 115 .דק'.

האישה הטובה 7
ערוץ ,yes.Drame :מועד שידור :שלישי ,6/10 ,בשעה 22:00
ב yesVOD-החל מה5.10-
עונה חדשה לדרמה המשפטית האהובה .לאחר עונה רצופת תהפוכות ,תפניות ודרמות,
שבה אלישיה עמדה לבחירות לתפקיד התובע המחוזי ונאלצה לוותר עליו לאחר שזכתה,
בגלל חשש לזיוף הבחירות ,לאחר שכבר עזבה את משרד העו"ד בו היתה שותפה ,היא
מנסה פעם נוספת להחיות את הקריירה שלה ומקימה משרד חדש ,ועובדת מהבית .אל
העונה החדשה מצטרף ג'פרי דין מורגן ("האנטומיה של גריי"" ,על טבעי") שיגלם את אלכס,
חוקר ותיק ,רגוע ומנוסה בתחום ,אותו שוכרת אלישיה למשרד שלה.
פיטר שוכר את שירותיה של ווילה איסטמן (מרגו מרטינדייל המעולה מ"האמריקנים")
אסטרטגית פוליטית מהליגה הראשונה ,שתעזור לו בקמפיין בו יתמודד על מועמדות
המפלגה הדמוקרטית לנשיאות מול הילרי קלינטון ,לא פחות ולא יותר  .ווילה מתוארת
כאישה שמסתירה את חוכמה וערמומיותה במעטה של חן וקסם מזוייפים שעתידים לציור
דינמיקה מעניינת עם דמותו של אילי גולד (אלן קאמינג) .אל העונה החדשה מצטרפת גם
כוש ג'מבו ("טורצ'ווד") ,בתפקיד עורכת הדין לוקה קווין.

"האישה הטובה" ( )The Good Wifeתשודר בערוץ yes Drama HD
ובבכורה ב .yes VOD -כל העונות זמינות בyesBinge-
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האישה הטובה 7
ערוץ ,yes.oh :מועד שידור :שלישי ,6/10 ,בשעה 22:50
קומדיה חדשה מרשת  FXXהמבוססת על הסיפורים הקצרים פרי עטו של סיימון ריץ' ,שהוא
גם יוצר הסדרה ,יחד עם לורן מייקלס ( ,SNLוהטונייט שואו).
הסדרה עוקבת אחר ג'וש גרינברג (ג'יי בארושל" ,מיליון דולר בייבי"" ,רעם טרופי") ,רווק טרי
שנפרד לאחרונה מחברתו בשנים האחרונות ,מגי ,ומחפש אהבה חדשה .הוא נאבק לשמור
על מערכות היחסים שלו ,והקונפליקטים שלו מגיעים למצבים אבסורדיים ונלקחים לקיצוניות
מוגזמת.
אחותו הגדולה והבוגרת ,ליז ,מנסה לעזור לו להיכנס למערכת יחסים רצינית ,בעוד חברו
חובב המין ,מייק ,מנסה לעזור לו למצוא סטוצים ללילה אחד ,אך במרבית המקרים,
ההצלחות שלו מובילות למצבים סוריאליסטים והזויים במיוחד ,כמו מפגש עם אדולף היטלר,
דייט עם טרול ,שיחה עם כף היד שלו שלא מרוצה מכמות האוננות שלו ורוצה לפגוש מישהו
אחר ועוד.
שחקנים אורחים :ואנסה באייר וביל היידר (כאדולף היטלר) מ"סטרדיי נייט לייב" בפרק
הראשון ,שרה סילברמן בפרק השלישי כקולו של היד של ג'וש ,פרד ארמיסן ומינקה קלי
(פרק .)5

"כשגבר פוגש אישה" ( )Man Seeking Womanתשודר בערוץ yes Oh
 ,HDוב.yes VOD-

מזכירת המדינה
ערוץ ,yes.drama :מועד שידור :שלישי ,6/10 ,בשעה 21:15
עונה חדשה לדרמה הפוליטית שיצרה ברברה הול ("ג'יין מארקדיה") ומופקת על ידי לורי
מקרירי ומורגן פרימן ,בכיכובה של ת'יאה ליאוני.
אליזבת' מקורד ,מזכירת המדינה של האומה החזקה בעולם ,ממשיכה להניע את
הדיפלומטיה הבינלאומית ,נלחמת בפוליטיקה משרדית ועוקפת פרוטוקולים ,בזמן שהיא
מנווטת בין עניינים בינלאומיים ופנימיים ,בבית הלבן ובבית שלה .הצוות שלה כולל את ראש
הסגל נדין טוליבר (ביבי ניורית' ,לילית' ב"פרייז'ר")  ,כותב הנאומים מאט מהוני ,מנהלת
התקשורת דייזי גרנט ,והעוזר המקסים שלה ,בלייק מורן .בזמן שמקורד עוסקת בבעיות
העולם השלישי ונאבקת בראש סגל הבית הלבן (זליקו איוונק" ,אוז"" ,דמג'ס") שמתעקש
לסכסך בינה לבין הנשיא ,היא בסך הכל מתחממת לקראת הגעתה הביתה ,אל בעלה התומך
הנרי (טים דיילי" ,מרפאה פרטית") ,ושלושת ילדיהם ,שם המילים "פוליטיקה" ו"התפשרות"
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מקבלות משמעות חדשה לחלוטין.בפרק פתיחת העונה השנייה ,מטוסו של הנשיא מוכרז
נעדר ובידיה של אליזבת מופקד כוח שמעולם לא חשבה שתקבל .הנרי מתעמת עם ג'יין
הנסי (ג'יל הנסיי" ,חוק וסדר") המפעילה החדשה שלו בסוכנות הביון של מחלקת הביטחות,
כשהיא מבקשת ממנו לגייס סטודנט רוסי מתלמידיו ,לסוכנות לביטחון לאומי.זוכה האוסקר
והמפיק הראשי של הסדרה ,מורגן פרימן ,מתארח ומביים את פרק פתיחת העונה ,בו
תשתתף בתפקיד אורח ,גם מזכירת המדינה לשעבר מדליין אולברייט ,שתציע את עזרתה
לאליזבת' בזמן שהיא מנהלת מו"מ מסובך עם אחד מאנשי הממשל ,ועלולה לפגוע ביחסיה
עם הנשיא.

"מזכירת המדינה" ( )Madam Secretaryתשודר בערוץ yes Drama HD
וב.yes VOD -

מחשבות פליליות 11
ערוץ ,yes action :מועד שידור :שלישי ,6/10 ,בשעה 22:00
סדרת הלהיט של רשת  CBSחוזרת לעונתה האחת עשרה!
הסדרה המצליחה ,שהמוטו שלה הוא "כדי לתפוס רוצח צריך לחשוב כמו רוצח" ,חושפת את
הצופים לפושעים המסוכנים והמתועבים ביותר באמריקה ,דרך עיניהם של צוות סוכני FBI
המתמחים בשרטוט פרופילים של פושעים (פרופיילרים) ו"מוצנח" למקרים חשובים ברחבי
המדינה ,בדר"כ במרוץ נגד השעון כדי לנסות לפתור פשעים שטרם פוענחו.
כל חבר ביחידה מתמחה באספקט אחר של פשע ויחד הם מנסים להיכנס למוחם של
הפושעים הכי מטרידים בארה"ב :חוטפים ,רוצחים סדרתיים ,אנסים ,מתעללים בילדים וכו'.
בסיום העונה העשירית עזבה את הסדרה ג'ניפר לאב יואיט ,הסוכנת קייט קלאהן,
שהצטרפה לעונה אחת ,ובתחילת העונה החדשה ,צוות היחידה מראיין מועמדים להחליף
אותה ,ביניהם ,ד"ר טרה לואיס (איישה טיילר ,שבעבר כיכבה לצד יואיט ב"הלוחשת
לרוחות") פרופיילרית ופסיכולוגית משפטית שלהוטה לעזור לצוות במשימתו ללכוד רוצח
סדרתי שמשאיר אחריו סימנים לכך שהוא מעוניין בנקמה.

"מחשבות פליליות" ( )Criminal Mindsתשודר בערוץ  yes Action HDוב-
.yesVOD

דוברות ויחסי ציבור

המחיר שאנו משלמים | The Price We Pay
בכורה :יום שלישי ,22:00 ,6.10 ,ב yes-דוקו וב.yesVOD-
שידור נוסף :שישי21:30 ,9.10 ,
פסטיבל טורונטו 2014
מדוע מעמד הביניים מתרסק?
"סרטו העשוי-לעילא של הבמאי הארולד קרּוקס מציע מבט-על  -חריף ,מרתק ולפרקים מעורר-
חימה  -על הדרכים המניפולטיביות שבהן תאגידים בינלאומיים מתחמקים מתשלום מיסים ,ע"י
צבירת הרווחים שלהם במקלטי-מס רחוקיםVariety ".
הבמאי הארולד קרוקס  -שהיה שותף ביצירת הסרט "התאגיד" ( ,)The Corporationאחד
מהסרטים התיעודיים הכלכליים פורצי-הדרך בהיסטוריה הדוקומנטרית – חושף טפח נוסף
מהסודות האפלים של העולם התאגידי (בהשראת ספרה של בריגי'ד אפלין):
סרטו הפרובוקטיבי ומעורר-המחשבה חוקר את המקורות ההיסטוריים ,את ההשלכות המזיקות,
ואת הנושאים המוסריים המורכבים שעולים מהתחמקויות המס של התאגידים הבינלאומיים
הגדולים והעשירים – ובמיוחד בשימוש הנרחב שהם עושים במקלטי-מס (שלמעשה מונעות
מהממשלות של המדינות בהן הם פועלים מיליארדים על מיליארדים של הכנסות ממסים בכל שנה).
החל משנות ה '50-וה ,'60-אז שימש ה"סיטי של לונדון"* כמקלט מס אטרקטיבי לעסקים גדולים
(וזכה מאוחר יותר לעידוד נרחב מת'אצ'ר ומרייגן) ,ועד ימינו אנו ,ימים בהם ההתחמקות הזו ממס
היא אחד האחראים הישירים לעלייתו של מעמד "האחוז האחד" (פחות מאחוז אחד מהאוכלוסיה
שמחזיק בהון השווה להונה של יותר מ 99%-מהאוכלוסיה) ולהתפוררות מעמד הביניים.
זהו סרט חיוני ופוקח-עיניים על פשיטת הרגל המוסרית של הקפיטליזם.
בימוי :הרולד קרּוקס ( 96דק' ,קנדה)2015 ,
*איזור בגודל של מַ ייל מרובע ,שהיה המרכז הפיננסי של הממלכה ,ונחשב למחוז עצמאי ,נפרד
מלונדון ,עם חוקים משלו.
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יום רביעי ה 7-באוקטובר
לפענח את אנני פארקר | Decoding Annie Parker
בכורה ארצית!
ערוץ | yes1 :מועד שידור :רביעי ,7/10 ,בשעה 21:30
במאי :סטיבן ברנשטיין ,ארה"ב2013 ,
שחקנים :הלן האנט ,ארון פול ,סמנתה מורטון
תקציר :לרגל חודש המודעות לסרטן השד החל בארץ ובעולם בחודש אוקטובר ,ישדר  yes1את
דרמה מרגשת המציגה סיפור אמיתי על שתי נשים מעוררות השראה ומאבקן במחלה הנוראה.
לאנני פארקר (מורטון) היה חשבון ארוך שנים עם מחלת הסרטן – אמה ואחותה מתו ממנה ,ואילו
היא עצמה אובחנה כחולה .חמושה באופי עיקש והומור ארסי ,היא נאבקת לשמור על שפיות ועל
שלמות משפחתה ,בעוד גופה בוגד בה .באותו זמן ,מנסה הגנטיקאית מארי־קלייר קינג (האנט)
לשכנע את עמיתיה הסקפטיים שיש קשר בין מחלת הסרטן לגנטיקה של החולה .מפגש בין השתיים
יוביל למסע מפרך של שנים ולמחקר מעמיק שיוליד את אחת התגליות הגנטיות החשובות ביותר של
המאה ה.20-

דוקטור הו 9
ערוץ | yes.Action :מועד שידור :רביעי ,7/10 ,בשעה 22:45
הסדרה האייקונית הבריטית חוזרת לעונה חדשה ,ותמשיך לתעד את מסעותיו של החייזר
המסתורי "הדוקטור".הסדרה האהובה ,שחודשה השנה עד  ,2020היא מוסד בבריטניה
ונחשבת לאחד היצואים הטלוויזיונים המצליחים והאהובים ביותר ,כשהיא סוחפת אחריה
מעריצים בכל רחבי העולם.ג'נה קולמן חוזרת לתפקידה כקלרה אוזוולד ,המלווה של
הדוקטור (אחרי שהחליטה לעזוב בתום העונה הקודמת וחזרה בה) לצידו של פיטר קפלדי
בעונתו השניה בתפקיד הדוקטור.מי שמצטרפת בתפקיד אורח לסדרה כדמות מסתורית היא
מייזי וויליאמס ,הכוכבת העולה המוכרת מתפקידה כאריה סטארק ב"משחקי הכס" ,שתגלם
דמות מעברו של הדוקטור .הסדרה תפתח בסיפור בשני חלקים (פרקים  )1+2שמחזירים
לסדרה את מישל גומז בתפקיד מיסי – גלגולו החדש של אויבו המושבע של הדוקטור
המאסטר ,וזאת למרות שנדמה היתה שדמותה חוסלה בסוף העונה הקודמת על ידי בסוף
העונה הקודמת .הפרק גם צפוי להחזיר את אויביו הנצחיים של הדוקטור – הדאלקים –
לסדרה .עוד צפווים לחזור העונה :ג'מה רדגרייב בתפקידה כקייט סטיוארט ,מפקדת יחידת
י.ו.נ.י.ט ,יחד עם אינגריד אוליבר ,שגילמה את הדמות הפופולארית של חיילת יוניט אוזגוד,
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שמתה

בעונה

הקודמת

ותחזור

בסיפור

בן

שני

חלקים

הקשור

בזייגונים.

"דוקטור הו" ( )Doctor Whoתשודר בערוץ yes Action HD

סוכני שילד 3
ערוץ | yes.Action :מועד שידור :רביעי ,7/10 ,בשעה 22:00
עונה חדשה לסדרת הבת של "הנוקמים" של מארוול ,פרי עטו של ג'וס וידון.
בתחילת העונה ,המנהל פיל קולסון (קלארק גרג) והסוכנת סקאי (קלואי בנט) מובילים את
צוות שילד בחיפושיה בעולם אחר אנשים בעלי כוחות מיוחדים ,לאחר מאורעות סיום עונה 2
– הקרב האפי עם ג'אינג וצבא הלא-אנושיים שלה והחשיפה שסקאיי היא בעצם דייזי ג'ונסון -
הדמות האהובה "קוייק" ( )Quakeמעולם הקומיקס של מארוול ,שם שסקאיי תאמץ לה
בעונה החדשה .במהרה יגלו קולסון וצוותו שהם אינם היחידים שמחפשים את הלא-אנושיים
החדשים .חודשים עברו מאז הקרב וצוות שילד עדיין אינו יציב .קולסון ממשיך לנסות ולאחד
את האירגון ומתמודד עם אבדן ידו .הביטחון העצמי שלו עדיין לא ששב אליו ,כמו גם סגניתו,
הסוכנת מירנדה מיי (מינג-נה ואן) שיצאה לחופשה עם בעלה לשעבר אנדרו (בלייר אנדרווד).
הסוכנת הקטלנית בובי מורס מחלימה מהעינוי הטראומטי שעברה בידיו של גרנט וורד ,פיץ'
אובססיבי לפענח את התעלומה מאחרוי העלמותה המסתורית של סימונס (שנבלעה על ידי
הסלע השחור) וכולם בכוננות עליונה לתנועה הבאה של וורד והידרה.
אך איומים גדולים נוספים מצפים להם במהלך העונה וביניהם התפשטות הטריג'ן – החומר
החוצני שפותח יכולות על אצל אנשים נבחרים ,היווצרותם של האיניומנס החדשים שאינם
יכולים לשלוט או להבין את כוחותיהם ,היווסדו של אירגון ממשלתי חדש שהולך בעקבותיה
של שילד ,תכונותיו הלא ידועות של המונוליט הענק ששאב לתוכו את סימונס והאיום
המתמיד של אירגון הטרור הידרה שנבנה מחדש .וכמובן גרנט וורד ,הבוגד שהפך את
הפלתם של שילד וקולסון ,למשימתו האישית .קונסטאנס זימר ("הפמליה" ,קווין ב-
 )UnREALמצטרפת לסדרה בתפקיד מסתורי.

"סוכני שילד" ( )Agents of SHIELDתשודר בערוץ  yes Action HDוב-
.yesVOD
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מריו – קומדיה משפחתית רק לילדי yes
בכיכובו של רועי בר-נתן
פרק ראשון בבכורה החל מה  7.10פרק חדש בשידור יומי מידי א-ד
חינם ללקוחות yesVOD
משפחת גדות שוכרת כ"אופר" את מריו (רועי בר נתן)  -צעיר ממוצא בוליביאני ,שמתגלה להפתעתם
גם כמכשף (גרוע במיוחד).
מריו מלא שמחת חיים ,יצירתי ,נלהב וחסר אחריות ,מטלטל את חייה המהוגנים וההישגיים של
המשפחה ,יוצר הרבה צרות ומבוכות בשכונה בה הם גרים ,אבל גם עוזר לילדים להתמודד עם גיל
ההתבגרות הקשה ולהורים להתמודד עם העולם האכזר ,ועם קשיי גידול הילדים.
משפחת גדות היא משפחה הישגית ,שמנוהלת ביד רמה על ידי ציפי (מיה דגן) עורכת דין
בפרקליטות ,אשת קריירה ומלאת רגשות אשם שהיא עסוקה מדי בקריירה ולא נמצאת מספיק בבית.
ציפי נשואה לעמי (דב נבון)  -איש היי טק ,חנון ,ואחראי מאוד שמפחד להזדקן ,מוטרד מזה שדורכים
עליו בעבודה ,ורוצה להמשיך להיות החבר של הילדים שלו שהולכים וגדלים מהר מדי.
לתוך הקלחת הזאת נכנס מריו .הוא הרגע הגיע לישראל מכפר קטן ולא מתקדם בהרים האנדים
ומתרבות שונה מאוד.
מריו מנס לעזור לבני המשפחה בבעיות שלהם-בעבודה ,בבית הספר בתנועת הנוער וכו' .הוא מאוד
משתדל שלא להשתמש ביכולת הכישוף המאוד בעייתית שלו ,וכשהוא נאלץ או מתפתה להשתמש
בכישוף רק צרות קורות.
שחקנים :רועי בר נתן ,דב נבון ,מיה דגן ,שירה האס ,דניאל מורשת  ,יאיר רובין ,טלי אורן.
יוצר ותסריטאי ראשי :רן דברת
במאי :אריאל בנבג'י
החל מה  7.10ב  yesVODוב 11.10בערוץ הילדים  -רק לילדי .yes

ריקוד מלחמה
בכורה :יום רביעי ,21:00 ,7.10 ,ב yes-דוקו וב.yesVOD-
שידור נוסף :מוצ"ש.22:40 ,10.10 ,
לסימון ג'אנאשווילי מאור-יהודה יש חלום :להפוך את חוג המחול הגרוזיני אותו הוא מנהל ללהקה
גדולה ומצליחה .כך הוא מקווה לשמר את המסורת הגרוזינית האהובה עליו וכך הוא מקווה לשחזר את
תהילת העבר שלו.
סימון ,שקטע קריירת ריקוד מצליחה לפני  40שנים ,עת היגר מגרוזיה לישראל ,משקיע את כל-כולו
בחוג המורכב מילדים בני האזור :בקשיחות ובנחישות – כפי שהיה נהוג במולדתו ,אך גם ברגישות
ובאהבה .בח לום הגדול שלו שותפים גם הילדים המשתתפים בחוג ,אלא שלעיתים ,השאיפות שלהם
אינן עולות בקנה אחד עם אלה של סימון :אביעד ,בן ה ,9 -הכוכב הצעיר של הלהקה ,מפליא לבצע את
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צעדי המחול הוירטואוזים אך שוקל לעבור ללהקת מחול מודרני; יעקב ,חולם לברוח מהגורל המשפחתי
המייעד אותו להיות סנדלר אך מצוי במאבק מתמיד בין צרכי הלהקה לבין דרישות המשפחה; ומאיה -
שעזבה את גרוזיה לפני  17שנים ולא רקדה עד שסימון פתח לפניה את דלתות החוג שלו – ועכשיו
אינה בטוחה שהיא יכולה בגילה להרשות את זה לעצמה.
בשביל להצליח לממש את חלום הלהקה יצטרך סימון להתגבר לא רק על אתגרים מקצועיים אלא גם
ובעיקר לגשר על הפערים המנטליים בין המורה שנולד ,התחנך ובגר בגרוזיה הסובייטית של שנות ה-
 60של המאה הקודמת לבין תלמידיו שנולדו בתחילת האלף השלישי ומתחנכים בישראל של ימינו.
האם הדבר אפשרי?
במשך שנתיים עוקבים יוצרי הסרט רויטל אורן ואודי קלינסקי ("יהודה יוצא למלחמה") אחר סימון
ולהקתו ,ומביאים סרט עתיר דמויות ססגוניות ,סרט על ריקודים וחלומות ,על התבגרות והתפכחות.
בימוי :רויטל אורן-קלינסקי | מפיק :אודי קלינסקי | עורכת :שרון אלוביק | מוזיקה מקורית :אלברטו
שוורץ | צילום :רואי רוט ,אודי קלינסקי ,רויטל אורן-קלינסקי
הופק עבור  yesדוקו ( 65דק' ,ישראל)2015 ,

