
 

מחירון yes ללקוחות פרטיים � חבילת יסוד � אוקטובר - דצמבר 2014

חבילת יסוד - העשרהחבילת יסוד - ספורטחבילת יסוד - ילדים

מס' ערוץ
בשלט

  מחיר
₪119.90  חודשי

ג‘וניור93

הופ!82

ערוץ הילדים90

86
2ZOOM

802JIM JAM

102CNN

נשיונאל ג‘אוגרפיק41

43NG WILD

34
1CBS Drama

997MGM HD

7
2
MGM

מוזיקה 2424

ישראל פלוס9

30HALA TV

16yes Base

ערוצי הרדיו71

הערוץ הראשון11

ערוץ 222

ערוץ 1010

חינוכית 2323

ערוץ 3333

ערוץ הכנסת99

ערוץ הקניות21

מכאן98

מס' ערוץ
בשלט

  מחיר
₪119.90  חודשי

50ONE

555 SPORT 

51EUROSPORT

61FOX SPORTS

621EXTREME

אגו631

107BBC WORLD

בלומברג1061

65
1CBS Reality

7
2
MGM

מוזיקה 2424

ישראל פלוס9

30HALA TV

16yes Base

ערוצי הרדיו71

הערוץ הראשון11

ערוץ 222

ערוץ 1010

חינוכית 2323

ערוץ 3333

ערוץ הכנסת99

ערוץ הקניות21

מכאן98

מס' ערוץ
בשלט

  מחיר
₪119.90  חודשי

נשיונאל ג‘אוגרפיק41

ערוץ ההיסטוריה44

yes דוקו8

46Lifetime

651CBS Reality

החיים הטובים31

32BBC Entertainment

67FTV

102CNN

7
2
MGM

מוזיקה 2424

ישראל פלוס9

30HALA TV

16yes Base

ערוצי הרדיו71

הערוץ הראשון11

ערוץ 222

ערוץ 1010

חינוכית 2323

ערוץ 3333

ערוץ הכנסת99

ערוץ הקניות21

מכאן98

מס' ערוץ
בשלט

מחיר
חודשי

מועדון 
הסרטים

₪45.40חבילת הסרטים6

1yes1

2yes2

2yes3

4yes4

5yes5

yes קולנוע ישראלי6

₪46.80₪23.40חבילת בידור וסדרות

121yesDrama₪20.20₪10.10

131yesAction₪20.20₪10.10

141yesOh₪30.20₪15.10

15yesComedy₪20.20₪10.10

34 1CBS Drama₪10.20₪5.10

₪20.20₪10.10החיים הטובים31

37!E₪20.20₪10.10

651CBS Reality₪10.20₪5.10

₪61.20₪30.60חבילת הספורט

56 5 PLUS₪38.40₪19.20

2251i5 ₪10.20₪5.10ספורט

60TRACE SPORT₪10.20₪5.10

621EXTREME₪10.20₪5.10

₪40.80₪20.40חבילת מדע וטבע

₪10.20₪5.10דיסקברי40

43NG WILD₪10.20₪5.10

₪10.20₪5.10ערוץ ההיסטוריה441

₪36.60₪18.30חבילת צעירים ומוזיקה

621EXTREME₪10.20₪5.10

69MEZZO₪10.20₪5.10

72MTV DANCE₪10.20₪5.10

74VH1 CLASSIC₪10.20₪5.10

77MTV MUSIC 24₪10.20₪5.10

מס' ערוץ
בשלט

מחיר
חודשי

מועדון 
הסרטים

₪40.80₪20.40חבילת הגברים

₪30.60₪15.30אגו63

621EXTREME₪10.20₪5.10

651CBS Reality₪10.20₪5.10

₪24.40₪12.20חבילת עסקים וחדשות

1012yesNEWS

105FOX NEWS₪10.20₪5.10

₪10.20₪5.10בלומברג106

2251i5 ₪10.20₪5.10ספורט

₪46.40₪23.20חבילה רוסית

121yesDrama₪20.20₪10.10

141yesOh₪30.20₪15.10

₪10.20₪5.10ערוץ ההיסטוריה441

341CBS Drama₪10.20₪5.10

651CBS Reality₪10.20₪5.10

185RUSSIAN MUSIC BOX  

₪30.20₪15.10חבילת השפות ברוסית

181CHANNEL 1 RUS₪6.20₪3.10

182RTR PLANETA₪6.20₪3.10

183RTVI₪6.20₪3.10

184NASHE KINO₪6.20₪3.10

191CAROUSEL₪10.00₪5.00

₪14.20₪7.10חבילת השפות בערבית

142MBC₪14.20₪7.10

143
2LBC

145
2ROTANA

147
2
אבו דאבי

₪14.20₪7.10חבילת השפות בינלאומית

TVE ספרדית1252

ZEE TV הודית1282

RTM מרוקאית1302

TV5 MONDE₪14.20₪7.10 צרפתית131

yes Music select ₪36.60₪18.30חבילת

חבילת ערוצי התוכן7

חבילות וערוצי פרימיום7

מס' ערוץ
בשלט

מחיר
חודשי

מועדון 
הסרטים

    _ ₪80.00חבילת סופר פרימיום

₪36.60₪18.30ערוץ לוגי92

₪36.60₪18.30הופ ילדות ישראלית83

₪40.80₪20.40בייבי81

₪36.60₪18.30ג׳וניור93

₪38.60₪19.30דיסני ג׳וניור84

₪36.20₪18.10ניק ג׳וניור85

₪36.60₪18.30בית +26

₪38.60₪19.30ערוץ האוכל28

₪38.60₪19.30ערוץ הבריאות29

₪38.60₪19.30ערוץ הטיולים27

₪40.60₪20.30ויוה +36

95HD ₪20.20₪10.10היסטוריה

₪34.40₪17.20אגו טוטאל64

46Lifetime₪38.60₪19.30

RU ₪50.00חבילת סופר פרימיום_    

200TV1000 Russian Kino₪30.00₪15.00

211NTV MIR₪36.60₪18.30

212STIL₪30.20₪15.10

214CTC₪30.40₪15.20

215TVCI₪20.20₪10.10

2161+1₪20.20 ₪10.10

₪257.60₪128.80חבילת ערוצים רוסים

186VREMYA₪30.00₪15.00

187TELECAFE₪30.00₪15.00

188RAIN₪30.00₪15.00

189FL₪30.00₪15.00

190TELECLUB₪38.80₪19.40

192TIJI₪30.00₪15.00

193Nickelodeon RU₪30.20₪15.10

₪38.60₪19.30דיסני ג׳וניור רוסית194

₪40.20₪20.10חבילה גרמנית

120RTL ₪16.00₪8.00גרמניה

121SAT3 ₪16.00₪8.00גרמניה

122SAT1 ₪16.00₪8.00גרמניה

₪40.20₪20.10חבילה רומנית

126TVR International ₪22.00₪11.00

127PROTV International₪22.00₪11.00

ערוצים נוספים

₪20.00₪10.00ים תיכוני25

47yes Bollywood₪36.60₪18.30

123GTV₪28.60

129MEDIASET₪20.20₪10.10

132FRANCE2₪30.40₪15.20

134EUROSTAR₪20.40₪10.20

140I.E.T.V₪32.80₪16.40

213DOM KINO₪24.40₪12.20

מחיר
חודשי

מחיר
יומי

₪67.00₪13.30חבילת 3 ערוצי ספורט 1

₪50.80₪10.20ספורט 531

₪50.80₪10.20ספורט 542

52HD 1 ₪52.90₪11.20ספורט

₪61.00₪13.30חבילת 3 ערוצי ספורט 5

585LIVE HD₪37.60₪8.20

575GOLD₪32.50₪7.20

59HD 5 ₪35.70₪8.20ספורט

₪45.70₪9.20חבילת 2 ערוצי ספורט 5

585LIVE HD₪37.60₪8.20

575GOLD₪32.50₪8.20

מחיר
חודשי

מחיר
ללילה

₪66.10חבילה אירוטית

881TOUCH₪45.70₪25.70

228blue HUSTLER₪45.70₪25.70

1 הערוץ נכלל ביותר מחבילה אחת. 2 ללא תוספת תשלום, עד להודעה חדשה. 3 ללא תשלום עד להודעה חדשה, 

ללקוחות המעוניינים. 5 ללקוחות שאינם מנויים על חבילת הסרטים יינתן הערוץ ללא תשלום על פי דרישה. 6 ניתן 
לרכוש במסגרת חבילה בלבד. לקוחת המנויים על חבילת הסרטים, זכאים לקבל חבילות וערוצים נוספים בחצי מחיר. 

.yes -רק ב  .HD 7 ערוצים בעלות נפרדת; לא כלול במבצע הראשי.  ללקוח שמותקן בביתו ממיר תומך

� שידורי yes מיועדים לשימוש פרטי בלבד ואין לעשות בהם שימוש מסחרי ו/או השמעה פומבית. � yes רשאית 
לעדכן מידע זה ו/או את מחירי הערוצים בכל עת בכפוף להוראות הרישיון והסכם המנוי ולהחיל מבצעים והנחות, 
לפי מדיניות yes. � ההצטרפות בהתאם להסכם ההתקשרות ולנספח המבצע. � המחירים נקבעים בש"ח, כוללים 

מע"מ )למעט באילת( וצמודים למדד. � המחירים הינם חודשיים אלא אם כן מצוין אחרת. 

ערוצים נוספים בתשלום7

מס' ערוץ
בשלט

  מחיר
  חודשי

מועדון 
הסרטים

35VIVA₪20.10

133
2ARTE₪10.00

75MTV₪10.00

76MTV HD₪10.00

73VH1₪10.00

802JIM JAM₪20.10

₪20.10הופ!82

86
2
ZOOM₪20.10

₪20.00ערוץ הילדים90

89
2HD ₪20.10דיסני

91
2
₪20.10ניקולודיאון

103SKY NEWS₪10.00

32BBC Entertainment₪10.00

67FTV₪10.00

₪20.10נשיונאל ג׳אוגרפיק41

42HD ₪20.10נשיונאל ג׳אוגרפיק

yes₪30.00 דוקו8

61FOX SPORTS₪20.00

50ONE₪20.10

51EUROSPORT₪20.10

555 SPORT₪30.30

102CNN₪10.00

107BBC WORLD₪10.00

883yesVOD Kids-    

104
3
FRANCE 24-    

148ELJAZIRA-    

108
3
ELJAZIRA ENGLISH-    

66
3
    -קבלה לעם

97
3
    -  הידברות

110
3
DAYSTAR-    

111
3
CCTV NEWS-    

113
3
NHK World TV-    

230
3
    -מידע אינטראקטיבי

112
3Angel TV-    

109
3
METV-    


