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 1/10-5/10שבוע 

 

ימים של רומנטיקה 
2016 

 כל היום אוקטובר     

 

 לשכב עם אחרים
Sleeping With Other 

People 
 22:00 01/10/2016 בכורה בלעדית

 

 The Dirty Dozen הנועזים  12
 -הבלתי נשכחים 

 סרטים שחייבים לראות
02/10/2016 22:00 

 

 22:00 04/10/2016 בכורה ארצית בלעדית Sunstroke מכת שמש

 

 הסוד שבעיניים 
The Secret In Their 

Eyes 
 22:00 04/10/2016 בכורה בלעדית

 6/10-12/10שבוע 

  
 21:30 06/10/2016 בכורה בלעדית Barefoot יחפה

  

העלמותה של אלנור 
 ריגבי 

The Disappearance 
Of Eleanor Rigby  

 בשעות אחה"צ 07/10/2016 בכורה בלעדית

  
 22:00 07/10/2016 בכורה Dracula Untold דרקולה: ההתחלה 

  
 22:00 07/10/2016 בכורה בלעדית Marguerite מרגריט

  
 The Little Mermaid בת הים הקטנה

 -שישי משפחתי 
סרטים שכיף לראות 

 ביחד
07/10/2016 17:00 

  

חתולה על גג פח 
 לוהט 

Cat On A Hot Tin 
Roof 

 -הבלתי נשכחים 
 סרטים שחייבים לראות

09/10/2016 17:00 

  

הרחק מההמון 
 הוסער

Far From The 
Madding Crowd 

 21:30 10/10/2016 בכורה ארצית בלעדית

  
 23:30 10/10/2016 בכורה ארצית בלעדית Testament Of Youth עדות נעורים

  
 קומדיה אלוהית

The Brand New 
Testament  

 בשעות הערב 12/10/2016 בכורה בלעדית

 13/10-19/10שבוע 

  
 22:00 13/10/2016 בכורה ארצית בלעדית Victor Frankenstein ויקטור פרנקנשטיין 

  

כל הדרכים מובילות 
 לרומא 

All Roads Lead To 
Rome 

 21:30 14/10/2016 בכורה בלעדית

  
 22:00 14/10/2016 בכורה בלעדית  Louder Than Bombs השקט שבפנים 

  
 Look Who's Talking תראו מי שמדבר 

 -שישי משפחתי 
סרטים שכיף לראות 

 ביחד
14/10/2016 17:00 

  
 22:00 15/10/2016 בכורה Our Brand Is Crisis משברים בע"מ 
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 כל היום 15-25/10/2016     חיות בסוכות

  

חברים על הכוונת: 
 להפחיד את הדוב

Open Season: 
Scared Silly 

 10:00 15/10/2016 בכורה

  
 22:00 16/10/2016 בכורה בלעדית Out Of The Dark מתוך האפלה

  
 Ben Hur בן חור

 -הבלתי נשכחים 
 סרטים שחייבים לראות

16/10/2016 22:00 

  
  4אלווין והצ'יפמנקס 

Alvin And The 
Chipmunks :Road 

Chip 
 17:00 16/10/2016 בכורה בלעדית

  
 22:00 17/10/2016 בכורה בלעדית Papa Ou Maman משפחה לא בוחרים

  
 22:00 19/10/2016 בכורה ארצית בלעדית Minutes 11 דקות  11

 20/10-26/10שבוע 

  
 21:30 21/10/2016 בכורה בלעדית Before We Go לפני שניפרד 

 

 טבע פראי
  

 כל היום 21-22/10/2016

  
 בלב ים

In The Heart of the 
Sea 

 22:00 21/10/2016 בכורה

  
  Ratatouille רטטוי

 -שישי משפחתי 
סרטים שכיף לראות 

 ביחד
21/10/2016 17:00 

  
 ערכו של אדם

The Measure Of A 
Man (La Loi Du 

Marche) 
 22:00 22/10/2016 בכורה בלעדית

  
 22:00 22/10/2016 בכורה The Finest Hours שעה של גיבורים

  

סנופי וצ'ארלי בראון: 
 הסרט  –פינאטס 

The Peanuts Movie 10:00 22/10/2016 בכורה בלעדית 

  
 22:00 23/10/2016 בכורה ארצית Sisters אחיות

  
 Secrets And Lies סודות ושקרים

 -הבלתי נשכחים 
 סרטים שחייבים לראות

23/10/2016 22:00 

  
 22:00 25/10/2016 בכורה ארצית בלעדית Chevalier שבאלייה

  
 22:00 25/10/2016 בכורה בלעדית Very Good Girls בחורות טובות 

 27/10-31/10שבוע 

 

 22:00 28/10/2016 בכורה בלעדית Virgin Mountain לב רחב

 

שלושה גברים 
 ותינוקת 

Three Men And A 
Baby 

 -שישי משפחתי 
סרטים שכיף לראות 

 ביחד
28/10/2016 17:00 

 

 The Exorcist מגרש השדים
 -הבלתי נשכחים 

 סרטים שחייבים לראות
30/09/2016 22:00 
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 10/5-10/1שבוע 

 

 ימים של רומנטיקה

 מועד שידור: אוקטובר, כל יום כל היום | yesVOD-ו yes1ערוץ: 

"You have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you". 
 מיסטר דרסי, "גאווה ודעה קדומה"

מציע לכל  yesVOD-ו yes1תכינו את הטישו, תפתחו את הלב ותתכוננו להתאהב, במשך חודש שלם! כי 

האוהבים הטריים, הוותיקים וגם שבורי הלב, לצפות בסרטים רומנטיים מצחיקים ומרגשים, שיחממו  -הרומנטיקנים 

סרטים  200-את הלב ויפזרו הרבה אהבה מסביב. במהלך כל חודש אוקטובר, במיוחד לתקופת החגים, ישודרו קרוב ל

, כמו yesעום. לאורך החודש ישודרו בכורות שונות רק לצופי רומנטיים, מכל הסוגים ומכל התקופות שייגרמו ללב לפ

"לפני  "לשכב עם אחרים",עם שרה ג'סיקה פארקר, הקומדיה הרומנטית הסקסית  "כל הדרכים מובילות לרומא"

עם ג'סיקה צ'סטיין וג'יימס מק'אבוי,  "העלמותה של אלנור ריגבי"עם קפטן אמריקה השרמנטי כריס אוונס,  שניפרד"

"ללכת עם סרטים נוספים, בהם הדרמה הרומנטית סוחטת הדמעות  yesVOD-. החגיגה תתקיים במקביל גם בועוד

"ימים  –עם ג'סיקה בייל וג'ייק ג'ילנהול ועוד, ולראשונה תפתח גם קטגוריה של סרטים  "אהבה בהפרעה" בדרכך",

 .yesVODב 24/7ללא תשלום ב -של רומנטיקה"

 סרטים, וביניהם: 200-קה" ישודרו כבמהלך חודש "ימים של רומנטי

 אישה יפה

 טיפש, מטורף, מאוהב

 שמלות 27

 שומר הראש

 גוונים של אפור 50

 הגשרים של מחוז מדיסון

 ארוס בהשאלה

 קזבלנקה

 מרומא באהבה

 קשר לא מחייב

 יום האהבה

 אהבה זה כל הסיפור

 תחת שמי טוסקנה

 לא תשכח

 שבועיים מראש

 משחק באש

 לפגוש את ג'ו בלאק
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 חמים וטעים

 דברים שאני הכי שונאת אצלך 10

 2סקס והעיר הגדולה 

 הכי טוב שיש

 יומנה של בריג'ט ג'ונס

 אסון מהלך

 ועוד...

 
 5/10-1/10שבוע 

 

 
 

 Sleeping With Other People |לשכב עם אחרים 
 בכורה בלעדית!

 במסגרת ימים של רומנטיקה, yes1ערוץ: 
 22:00, בשעה 1/10מועד שידור: שבת, 

 .2015לסלי הדלנד )"הרווקה"(, ארה"ב,  במאית:
 יקיסיאליסון ברי, ג'ייסון סוד שחקנים:
ס יקיקומדיה רומנטית. שנים אחרי שבילו לילה משותף ביחד עוד בימי הקולג' הפרועים רודף שמלות )סודיתקציר: 

בקשר אפלטוני עם הרבה סקס. ובוגדת סדרתית )ברי( נפגשים במקרה ברחוב ומחליטים להתחיל  (SNL-המצחיק מ
 אך מה קורה כשרגשות מתחילים להיכנס למשחק...
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 סרטים שחייבים לראות –הבלתי נשכחים 

 22:00מועד שידור: בכל יום ראשון, בשעה  | yesVOD-ו yes3ערוץ: 
יש סרטים שחייבים לראות לפחות פעם בחיים. אלו הסרטים שמככבים במונטז'ים קולנועיים, זוכים למחוות, מצוטטים 

 ומככבים ברשימות הסרטים הטובים בכל הזמנים. 
בכל יום ראשון  yes3לטובת כל מי שפספס וצריך להשלים, וגם לאלו שראו ומוכנים לראות שוב ושוב, משדר ערוץ 

חמישה סרטים  החודש נשדרלאסיקה קולנועית אחרת שאסור להחמיץ )ניתן להקליט כסדרה(. ק 22:00בשעה 
", הדרמה הנפלאה של מייק הנועזים 12", סרט המלחמה הידוע "חור-בןפרסי אוסקר " 11מעולים, ובהם האפוס זוכה 

עם פול ניומן ואליזבת  "חתולה על גג פח לוהט", העיבוד המפורסם למחזה של טנסי וויליאמס "סודות ושקריםלי "
 ".מגרש השדיםטיילור ולכבוד ההאלווין מסרטי האימה הידועים אי פעם "

כל הסרטים האלו ועוד רבים נוספים יהיו זמינים, ללא עלות נוספת בקטגוריית, "הסרטים הבלתי נשכחים" בתוך 
 . yesVOD-ב 24/7ספריית 

 

 The Dirty Dozenהנועזים |  12
 סרטים שחייבים לראות –, במסגרת הבלתי נשכחים yesVOD-ו yes3ערוץ: 

 22:00, ערב ראש השנה, בשעה 2/10מועד שידור: ראשון, 
 .1967רוברט אלדריץ'. ארה"ב, : במאי

 , דונלד סאתרלנד, ג'ון קסאבטס, ג'ורג' קנדילי מרווין, צ'ארלס ברונסון: שחקנים
מסרטי המלחמה הגדולים בכל הזמנים. מועמד לארבעה פרסי אוסקר, נבחר כאחד ממאה המותחנים הגדולים אי פעם 
על ידי מכון הסרטים האמריקאי. בעוד הפלישה מנורמדי מתקרבת, מגייס מפקד צבא קשוח חבורה של אסירים 

י הצבא הגרמני. אם יחזרו בשלום, מסוכנים למשימה נועזת, לצנוח הישר אל מעבר לקווי האויב ולהתנקש בבכיר
 מובטחת להם חנינה. 
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 yesפסטיבל הקולנוע של 
 22:00מועד שידור: כל יום שלישי בשעה  | yes3ערוץ: 

. האקשן הכי yes3-ב 22:00-סרטים חדשים ומצוינים, שלא תראו בשום מקור אחר, מחכים לכם בכל יום שלישי ב
הדרמות הכי מרגשות והמותחנים הכי מרתקים שדילגו על מסכי הקולנוע בארץ מסעיר, הקומדיות הכי מצחיקות, 

 . yes-ומגיעים ישר ל
", את המותחן הוירטואוזי מכת שמשנשדר את סרטו האחרון עד כה של הבמאי הרוסי הגדול ניקיטה מיכלקוב "החודש 

 " המצחיק והמקורי. שבאלייה"; ואת "דקות 11שהרשים בפסטיבל ירושלים האחרון "
 ניתן להקליט כסדרה yes3את כל סרטי פסטיבל הקולנוע של 

 

 Sunstrokeמכת שמש | 
 בכורה ארצית בלעדית!

 , במסגרת פסטיבל הקולנועyes3ערוץ: 
 22:00בשעה ראש השנה, , 4/10מועד שידור: שלישי, 

 2014: ניקיטה מיכלקוב. רוסיה, במאי
 , ויקטוריה סולוביובה: מרטינז קליטאשחקנים
: הסרט היה נציג רוסיה לטקס האוסקר. הוא זכה בשישה פרסי נשר הזהב )המקבילה הרוסית לגלובוס הזהב( טריוויה

 כולל הסרט הטוב ביותר.
. בעוד חייו 1920: דרמה היסטורית שגיבורה הוא קצין רוסי אשר נפל בשבי בזמן מלחמת האזרחים בשנת תקציר

 שנים קודם לכן.  13בסכנה, הוא נזכר ברומן סוער שניהל 
 

 The Secret In Their Eyesהסוד שבעיניים | 
 בכורה בלעדית!

 22:00בשעה ראש השנה, , 4/10מועד שידור: שלישי,  | yes4ערוץ: 
 .2015ארה"ב,  .בילי ריי במאי:

 ניקול קידמן, ג'וליה רוברטס, מייקל קלי.  שחקנים:
 .2009"הסוד שבעיניים" משנת  -רימייק לסרט הארגנטינאי זוכה פרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר טריוויה:
לא פוענחה והחשוד  התעלומה. נחרדים לגלות שהבת של אחת מהן, נרצחה באופן אכזרי FBIסוכני שלושה  תקציר:

 שנים אחרי, מתגלה עדות חדשה העשויה 13בפשע שוחרר לאחר שבית המשפט קבע שהוא נחקר שלא כחוק. עכשיו, 
 לסגור את המעגל.

 22:00בשעה  3/10, יום שני  yes3הסרט הארגנטינאי ישודר ב
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 12/10-6/10שבוע 

 

 Barefoot |יחפה 
 בכורה בלעדית!

 במסגרת ימים של רומנטיקה, yes1ערוץ: 
 21:30, בשעה 6/10מועד שידור: חמישי, 

 .2014אנדרו פלמינג )"ננסי דרו"(, ארה"ב,  במאי:

 אוון רייצ'ל ווד, סקוט ספידמן שחקנים:
קומדיה רומנטית. ג'יי וילר )סקוט ספידמן( הוא בחור בטלן ממשפחה עשירה שתמיד מסתבך ונקלע לחובות תקציר: 

לשכנע את אביו בעל הכיסים העמוקים לכתוב לו צ'ק, הוא בוחר להגיע לחתונה של אחיו עם בחורה כבדים. על מנת 
צעירה ותמימה )אוון רייצ'ל ווד(. אולי כך הוריו יחשבו שיש לו חיים נורמלים ויעזרו לו. העניינים מסתבכים כאשר שני 

 הצעירים מוצאים את עצמם מתקרבים האחד לשניה.
 

 
 

  The Disappearance Of Eleanor Rigby |אלנור ריגבי העלמותה של 
 בכורה בלעדית!

 במסגרת ימים של רומנטיקה, yes1ערוץ: 
 , בשעות אחה"צ7/10מועד שידור: שישי, 

 .2014נד בנסון, ארה"ב,  במאי:
  ג'סיקה צ'סטיין, ג'יימס מק'אבוי, ויולה דיוויס שחקנים:

שסיפרו את אותו סיפור, האחד מנקודת מבטו והשני מנקודת מבטה. בהמשך : במקור בנסון ביים שני סרטים טריוויה
 ג'סיקה צ'סטיין היא זוגתו לשעבר של במאי הסרט בנסון.. הוחלט לערוך מחדש את החומרים ולאחד אותם לסרט אחד

 מס מק'אבויג'סיקה צ'סטיין וג'יידיוקן אינטימי של אהבה, אמפתיה ואמת, בכיכובם של השחקנים המצויינים  תקציר:
המסופר מנקודות מבט שונות ובעזרת פלאשבקים מהעבר. סיפורם של קונור ואלנור, זוג ניו יורקי המנסה להשיב את 

 האהבה הגדולה והפרועה שהייתה בחייהם בעבר. 
 

  Dracula Untoldדרקולה: ההתחלה | 
 בכורה!

 22:00, בשעה 7/10מועד שידור: שישי,  | yes2ערוץ: 
 2014שור, ארה"ב, גארי : במאי

 לוק אוונס, דומיניק קופר, צ'ארלס דאנס )"משחקי הכס"(: שחקנים
: פנטזיית אקשן. סיפור קורותיו של דרקולה האגדי, עוד לפני שהפך לערפד הידוע לשמצה. הרוזן ולאד הוא תקציר

א מחפש פתרון אצל יצור שליט טרנסילבניה שברומניה. כשעליו להגן על בני עמו ועל משפחתו מהכובשים הטורקים, הו
 אפל ומפלצתי בעל כוחות מסתוריים. 
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 Margueriteמרגריט | 
 בכורה בלעדית!

 22:00, בשעה 7/10מועד שידור: שישי,  | yes3ערוץ: 
 .2015קסבייה ג'יאנולי. צרפת, : במאי

 קתרין פרו )"הטבחית של הנשיא"(, אנדרה מרקוןשחקנים: 
האמיתי של פלורנס פוסטר ג'נקינס. מריל סטריפ גילמה את ג'נקינס בסרט נוסף על : הסרט מבוסס על סיפורה טריוויה

 חייה שיצא השנה )"פלורנס פוסטר ג'נקינס"(. 
דרמה בכיכובה של קתרין פרו המבוססת על סיפור אמיתי. מרגריט היא אישה מהמעמד הגבוה בפריז של תקציר: 
עם שירתה בפני חבריה ומשפחתה. היא בעצם לא באמת שרה , חובבת נלהבת של אופרה הנהנית להופיע 20-שנות ה

אלא בעיקר מזייפת בצורה נוראית אבל כל סובביה ובעיקר צוות המשרתים שלה ובעלה מפחדים לספר לה את האמת. 
היא מחליטה לעלות מופע גדול ומפואר של קולה המיוחד מול קהל אמיתי. הכל מתחיל לקרוס כאשר שני עיתונאים 

ורת שמהללת את שירתה הגרועה של הברונית שאינה מודעת לחוסר כשרונה. את התוצאות איש לא יכול כותבים ביק
 היה לצפות. 

 
 
 
 

 היה לחזות. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 סרטים שכיף לראות ביחד –שישי משפחתי 
 17:00מועד שידור: כל יום שישי בשעה  | yes5ערוץ: 

ולצפות בסרטים האהובים שאף ילדות אינה שלמה  yes5מומלץ לאסוף את כל המשפחה מול  17:00בכל שישי בשעה 
 סרטים שכיף לראות ביחד.  -בלעדיהם, במסגרת שישי משפחתי 

, נצחק, נתרגש ונתאהב "בת הים הקטנה" החודש ברצועה נהנה מהנסיכה הקסומה אריאל בסרט האנימציה האהוב

 "רטטוי" , נבלה ונשבע מסרט האנימציה זוכה פרס האוסקר"תראו מי שמדבר"בסרט  לטה וקריסטי אליעם ג'ון טרבו

  "שלושה גברים ותינוקת".ונקנח עם הקומדיה 

 The Little Mermaidבת הים הקטנה | 
 סרטים שכיף לראות ביחד –, במסגרת שישי משפחתי yes5ערוץ: 

 17:00, בשעה 7/10מועד שידור: שישי, 
 1989רון קלמנטס, ג'ון מוסקר.  במאים:
סיפורה הקסום של אריאל, בת הים הקטנה המעוניינת לגלות את עולם בני האדם. כשהיא מתאהבת בנסיך תקציר: 

 אריק, היא מגלה כי עליה להיעזר בכישוף בכדי לממש את אהבתה
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 Cat On A Hot Tin Roofחתולה על גג פח לוהט | 
 סרטים שחייבים לראות –במסגרת הבלתי נשכחים , yesVOD-ו yes3ערוץ: 

 22:00, בשעה 9/10מועד שידור: ראשון, 
 1958ריצ'רד ברוקס. ארה"ב, : במאי

 פול ניומן, אליזבת טיילורשחקנים: 
העיבוד המפורסם למחזה של טנסי וויליאמס, בכיכובם של אליזבת טיילור ופול ניומן. משפחת חוואים עשירה מתאספת 

יום הולדתו של האב, ביניהם הבן הצעיר הנמצא בדיכאון עמוק ואשתו היפה הכמהה לאהבה. עד מהרה לחגוג את 
 סודות כמוסים נחשפים בין בני המשפחה. מועמד לשישה פרסי אוסקר.

 

 

 
 

 Far From The Madding Crowd |הרחק מההמון הסוער 
 בכורה ארצית בלעדית!

 במסגרת ימים של רומנטיקה, yes1ערוץ: 
 21:30, בשעה 10/10מועד שידור: שני, 

 .2015תומאס וינטרברג )"ניצוד"(, אנגליה,  במאי:
 "חצות בפריז"()קארי מאליגן, מתיאס שואנארטס )"חלודה ועצם"(, מייקל שין  שחקנים:

 19-דרמה תקופתית רומנטית על בחירתה של אישה אחת, על פי רומן מאת תומס הרדי. בשלהי המאה ה תקציר:
מתלבטת צעירה חריפה ועשירה בעלת נכסים )מאליגן( בין שלושה מחזרים שונים: רועה צאן פשוט, סמל צבאי רב 

 קסם אך לא נאמן ובעל אחוזה קודר ומתבודד, עד אשר ליבה יחליט במי לבחור.
 

 Testament Of Youth |ות נעורים עד
 בלעדית!ארצית בכורה 

 במסגרת ימים של רומנטיקה, yes1ערוץ: 
 23:30, בשעה 10/10מועד שידור: שני, 

 .2015ג'יימס קנט, בריטניה,  במאי:

 )"משחקי הכס"( אליסיה ויקנדר )"הנערה הדנית"(, קיט הרינגטון שחקנים:

סיפורה המרגש של הסופרת ורה בריטן על אהבה ואובדן התמימות, בתקופת דרמה ביוגרפית רומנטית. : תקציר
מלה"ע הראשונה. ורה )הכוכבת העולה בהוליווד וזוכת האוסקר הטרייה אליסיה ויקנדר(, לא רצתה להיות עקרת 
בית ולכן התעקשה על לימודים גבוהים באוניברסטית אוקספורד היוקרתית. היא מתאהבת לראשונה בבחור צעיר 
)קיט הרינגטון( והשניים מחליטים להינשא, אבל מלחמת העולם הראשונה פורצת ואהוב ליבה נשלח למלחמה. 
היא מתגייסת לעזרה כאחות בבית חולים ומתחילה לכתוב מכתבי אהבה לארוסה שנמצא בחזית, בתקווה 

 שיחזור.
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  The Brand New Testamentקומדיה אלוהית | 
 בכורה בלעדית!

 בשעות הערב ,, מוצאי יום כיפור12/10מועד שידור: רביעי,  | yes3ערוץ: 
 2015ז'אקו ואן דורמל. בלגיה,  במאי:

 : פרנסואה דמיאן, יולנד מורו, בנואה פולוורד, קתרין דנבשחקנים
של האוסקר, תשעת הסרטים מהם נבחרים  הסרט היה מועמד לגלובוס הזהב לסרט הזר, והגיע לשורטליסטטריוויה: 

המועמדים לפרס. הוא זכה בפרס של האוסקר האירופאי, וכיכב בשלל פסטיבלים, כולל פסטיבל קאן, קרלובי וארי, 
 לונדון וחיפה.

: אלוהים חי! הוא חי בבריסל והוא חתיכת טיפוס, מתנהג לא יפה לאשתו ולבתם. מסתבר שיש לו גם בת. תקציר
ה והיא בת עשר. יום אחד נמאס לילדה והיא מחליטה לנקום. היא פורצת למחשב של אלוהים ושולחת קוראים לה אי

לכל אדם בעולם הודעת טקסט עם התאריך בו ימות. בעוד היא מחפשת אחר שליחים נוספים להפיץ את הבשורה 
 החדשה, הבלגן בעולם חוגג.

 
 19/10-13/10שבוע 

 

  Victor Frankenstein|  ויקטור פרנקנשטיין
 בכורה ארצית בלעדית!

 22:00, בשעה 13/10מועד שידור: חמישי,  | yes2ערוץ: 
 2015פול מקגויגן, ארה"ב, : במאי

 , צ'ארלס דאנס )"משחקי הכס"(: ג'יימס מק'אבוי, דניאל רדקליף, אנדרו סקוט )הסדרה "שרלוק"(שחקנים
סיפור המפורסם, כאשר הפעם נמסרת נקודת מככבים בפנטזיית מתח על פי ה ג'יימס מק'אבוי ודניאל רדקליף: תקציר

מבטו של העוזר הנאמן איגור. במהלך חיפושיו אחר הסוד לחיי נצח, מוצא דוקטור פרנקנשטיין את איגור, אדם גיבן 
וביל את שהוצג בניגוד לרצונו בקרקס, הופך אותו לעוזרו האישי ומרפא את העיוותים של גופו. כאשר המחקר מ

 הדוקטור למחוזות מסוכנים, איגור מנסה להצילו. 
 

 
 

 All Roads Lead To Rome |כל הדרכים מובילות לרומא 

 בכורה בלעדית!
 במסגרת ימים של רומנטיקה, yes1ערוץ: 

 21:30, בשעה 14/10מועד שידור: שישי, 
 .2015אלה למהייגן. איטליה/ארה"ב,  במאי:

 קלאודיה קרדינל )"שמונה וחצי"( ראול בובה )"תחת שמש טוסקנה"(שרה ג'סיקה פרקר,  שחקנים:
הורית מנסה -בכיכובה של שרה ג'סיקה פארקר. אם חד במסגרת ימים של רומנטיקה. קומדיה רומנטיתתקציר: 

להתרגל לחיי הרווקות החדשים. בניסיון להתקרב לביתה, השתיים יוצאות לטוסקנה היפה שבאיטליה למסע משותף 
 סיפורי אהבה מרגשים.  3-המתפתח במהרה ל
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  Louder Than Bombsהשקט שבפנים | 
 בכורה בלעדית!

 22:00, בשעה 14/10מועד שידור: שישי,  | yes3ערוץ: 
 2015יואכים טריר. ארה"ב,  במאי:

 , איזבל הופרגבריאל ביירן, ג'סי אייזנברג: שחקנים
 הסרט השתתף בתחרות הרשמית בפסטיבל קאןטריוויה: 

עלה : שלוש שנים אחרי מותה הפתאומי של צלמת עיתונות מוערכת וידועה מתארגנת לזכרה תערוכה גדולה. בתקציר
נפגשים לכבוד המאורע, ומוצאים  -האחד תלמיד תיכון מהורהר ומופנם והשני פרופסור צעיר ואב טרי  -ושני ילדיה 

עצמם יחד למשך כמה ימים, לראשונה מזה מספר שנים. כשתגלית חדשה לגבי מותה של האם עומדת להיחשף, 
 השלושה ניצבים בפני צומת דרכים שעומד לשנות את חייהם.

 
 

 Our Brand Is Crisisמשברים בע"מ | 
 בכורה!

 22:00, בשעה 15/10, שבתמועד שידור:  | yes4ערוץ: 
 .2015ארה"ב,  )"פיינאפל אקספרס"(,דיוויד גורדון גרין  במאי:

 : סנדרה בולוק, בילי בוב תורנטון.שחקנים
על רקע הבחירות לנשיאות בוליביה, נחשפות המזימות הציניות של יועצים פוליטיים שכל מה שחשוב להם הוא  תקציר:

 הניצחון.  -
כשמועמד לנשיאות בוליביה מפגר בסקרים, הוא מחליט לגייס לעזרתו צוות ניהול אמריקני, בהנהגתה של ג'יין, 

שזעזעה אותה, היא משתכנעת לשוב למשחק עבור הנחשבת למומחית בתחומה. אחרי שפרשה בעקבות שערורייה 
 פט, שהוזמן לעבוד עבור המועמד המתחרה.  –ההזדמנות להביס את אויבה המקצועי 

 

 חיות בסוכות
 , לאורך כל היום15-25/10וכות סמועדי שידור: חופשת  | yes5ערוץ: 

מקסים ואהוב במיוחד. ימים של חיות: נובחות, מיללות, חיות מגרגרות, כאלה עם  חג סוכות עומד להגיע ועימו ספיישל
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.
 ימים עם מיטב הסרטים בהם מככבות חיות. 11( יחגוג VOD-)וקטגוריה חינמית ייעודית ב yes5ערוץ 

 וירת נוצות, פרווה, גרגור והנאה.סרטים שימלאו את הערוץ באו 70-באוקטובר עם כ 15-25חג סוכות 
", חברים על הכוונת: להפחיד את הדוב, ""הסרט –סנופי וצ'ארלי בראון: פינאטס " הקרנות בכורה מעולות של

" לצד שלל סרטים נהדרים כגון: "מר פופר והפינגווינים", "הדב פדינגטון", "קוראים לי בטהובן", 4אלווין והצ'יפמנקס "
 ."2"סיפורו של דולפין", "בולט", "מלך האריות", "שון הכבשון"" קונג פו פנדה 
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 Open Season: Scared Silly | חברים על הכוונת: להפחיד את הדוב
 בכורה!

 10:00, בשעה 15/10מועד שידור: שבת,  | yes5ערוץ: 
 2015דייויד פיס, ארה"ב  במאים:

  קולות עברית:
זאב שחי ביער. בוג, -והפעם: האגדה המספרת על איש : החברים האהובים חוזרים להרפתקה קומית חדשה,תקציר

זאב אינו -דאות כי האישדוב הגריזלי החביב מבוהל מהרעיון ומסרב לצאת לקמפינג המסורתי עם חבריו, עד שיידע בוו
 .שם. זו הזדמנות נהדרת עבור חבריו להתאגד לעזור לו להתמודד עם פחדיו, כדי שיוכלו להמשיך ליהנות ביחד

 

 Out Of The Darkמתוך האפלה | 
 בכורה בלעדית!

 22:00, ערב סוכות, בשעה 16/10מועד שידור: ראשון,  | yes2ערוץ: 
 2014לואיז קיילז. ארה"ב, : במאית

 : ג'וליה סטיילס, סקוט ספידמןשחקנים
: זוג הורים ובתם עוברים לקולומביה במטרה לנהל מפעל של המשפחה שקיבלו בירושה. במהרה הם מגלים כי תקציר

ביתם החדש רדוף רוחות של ילדים. אט אט הם מבינים כי מדובר בתופעה החושפת בפניהם את ההיסטוריה המדממת 
 העיקרי שמילא בה המפעל המשפחתי.והאכזרית של המקום והחלק 

 

 Ben Hurבן חור | 
 סרטים שחייבים לראות –, במסגרת הבלתי נשכחים yesVOD-ו yes3ערוץ: 

 22:00, ערב סוכות, בשעה 16/10מועד שידור: ראשון, 
 1959וויליאם וויילר, ארה"ב. : במאי

 הישראלית, חיה הררית ג'ק הוקינס, סטפן בויד, צ'רלטון הסטון: שחקנים
האפוס ההוליוודי המפורסם, בכיכובו של צ'רלטון הסטון. צ'רלטון הסטון מגלם נסיך יהודי בתקופת האימפריה הרומית 

שיא זכיות שרק "טיטאניק" ו"שר  –פרסי אוסקר  11-אשר נלקח בשבי העבדות, משתחרר ומבקש נקמה. הסרט זכה ב
 –לספר המצליח נעשו מספר עיבודים  לבמאי ולשחקן הראשי.כולל לסרט,  - הטבעות: שיבת המלך" הצליחו להשוות

 הראשון הוא אחד מהסרטים האילמים המרשימים ביותר והאחרון עד כה יצא השנה ונכשל ביקורתית וקופתית.

 
 Alvin And The Chipmunks: Road Chip|  4אלווין והצ'יפמנקס 

 בלעדית!ארצית בכורה 
 17:00, בשעה , ערב סוכות16/10, ראשוןמועד שידור:  | yes5ערוץ: 
 .2015וולט בקר.  במאי:

 ג'ייסון לי, ג'סטין לונג שחקנים: 
: חבורת הסנאים יוצאת להרפתקה חדשה והפעם אלווין, סיימון ותאודור חוששים שדייב הולך להציע נישואין תקציר

ולהימנע מלקבל אליהם אח חורג ימים כדי להחזיר אותו אליהם,  3לחברתו במיאמי ועקב כך לנטוש אותם. יש להם 
 ונורא.

 
 Papa Ou Maman משפחה לא בוחרים |

 בכורה בלעדית!
 22:00, מוצאי סוכות, בשעה 17/10מועד שידור: שני,  | yes3ערוץ: 

 2015מרטין בורבולון. צרפת,  :במאי
 : לורן לאפיט, מרינה פואיסשחקנים

מרגישים שהצליחו בחיים, הייתה להם זוגיות טובה, קריירה מוצלחת : קומדיה צרפתית מטורפת. וונסן ופלורנס תקציר
וגידלו ילדים לתפארת, אבל עכשיו הם החליטו שהם רוצים להתגרש. הבעיות מתחילות כאשר כל אחד מבני הזוג מוכן 

 לעשות הכול כדי שהצד השני יקבל משמורת על הילדים והוא יוכל לממש את עצמו מבחינה אישית ומקצועית.
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 Minutes 11דקות |  11
 בכורה ארצית בלעדית!

 , במסגרת פסטיבל הקולנועyes3ערוץ: 
 22:00, בשעה 18/10מועד שידור: שלישי, 

 2015: יז׳י סקולימובסקי. פולין, במאי
 : ריצ'ארד דורמר, פאולינה צ'אפקושחקנים
 : הסרט הוקרן בבכורה עולמית בתחרות הרשמית של פסטיבל ונציה וזכה בציון לשבח ובספטיבל ירושלים טריוויה
דקות גורליות. הדקות האלה  11: מותחן מסעיר חושים הנע בין מספר אנשים שחייהם שלובים זה בזה במהלך תקציר

סמים פזיז, מוכר נקניקיות עם עבר  מתבררות כקריטיות לגורלם. בין היתר נוטלים חלק בעלילה בעל קנאי, סוחר
וקבוצה של נזירות עם תיאבון בריא. עריכה וירטואוזית בסרט שלא מפסיק להפתיע, מאחד  מבולבל, שחקנית מצודדת

 הבמאים הוותיקים והמקוריים שפועלים כיום. 
 

 26/10-20/10שבוע 

 

 
 

 Before We Go |לפני שניפרד 

 בכורה בלעדית!
 21:30, בשעה 21/10מועד שידור: שישי,  | yes1ערוץ: 
  .2014כריס אוונס. ארה"ב,  במאי:

 סטארטרק"( -)"האויב בתוכנו  כריס אוונס, אליס איב שחקנים:
 סרטו הראשון כבמאי של כריס אוונס טריוויה:
והבריטית היפה דרמה רומנטית מקסימה על אהבה וגורל בכיכובו של קפטן אמריקה השרמנטי כריס אוונס תקציר: 

אליס איב. בחורה נשואה שארנקה נגנב ומפספסת את הרכבת האחרונה, פוגשת בחור הרפתקן שמסייע לה. ללילה 
 אחד המפגש בין שני הזרים מעמת אותם עם הפחדים שלהם וגם מקרב אותם האחד לשניה.

 

 
 

  Ratatouilleרטטוי |
 לראות ביחדסרטים שכיף  –, במסגרת שישי משפחתי yes5ערוץ: 

 17:00, בשעה 21/10מועד שידור: שישי, 
 .2007בראד בירד.  במאי:

אנימציה זוכת אוסקר מבית פיקסאר. עכבר מוכשר מגיע לפריז בעקבות אהבתו לאוכל משובח. בעזרת עובד  תקציר:
 זוטר במסעדת יוקרה, הוא יגשים את חלומו להפוך לשף ויוכיח שכל אחד יכול לבשל. 
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 טבע פראי 
 , לאורך כל היום21-22/10מועדי שידור: שישי שבת  | yes4ערוץ: 

סופ"ש של גשם, שמש, רעידות אדמה, שיטפונות. סופ"ש בים וביבשה, באוויר ובחלל החיצון. יומיים של התמודדויות 
 האדם עם הטבע הפראי. 

, הכוכבים והסיפורים מזמין את כולם לצפות וליהנות משישי שבת של טבע פראי עם מיטב הסרטים yes4ערוץ 
" עם בלב יםסרטים בנושא, והקרנות בכורה של "ישודרו כל היום  21-22/10בסופ"ש  המדהימים ומעוררי ההשראה.

 " עם קייסי אפלק וכריס פיין.שעה של גיבוריםכריס המסוורת' החתיך ו"
ומפקד", "ארמגדון", " בין זאת לצד שלל סרטים טובים ואהובים העוסקים בטבע פראי אקשן אהובים כגון: "אדון 

 כוכבים", "וולקנו", "אוורסט", "מלתעות", " סאן אנדראס" ועוד.

 
 

 
 

 In The Heart of the Seaבלב הים | 
 בכורה!

 22:00, בשעה 21/10מועד שידור: שישי,  | yes4ערוץ: 
 .2015רון הווארד. ארה"ב,  במאי:

  ', קיליאן מרפיכריס המסוורת שחקנים:
 שימש השראה לספר "מובי דיק" אבל שם הוצג רק חציו של הסיפור האסון הימי המסופרטריוויה: 

, ספינת ציידי לווייתנים הותקפה על ידי לווייתן 1820בחורף של  : סרט הרפתקאות המבוסס על פי סיפור אמיתי.תקציר
לקצה גבול יכולתם בשל בעוד הם מגיעים  כשהספינה טובעת, הניצולים נשארים חשופים מול היצור הזועם.ענק. 

 .הניצולים מביאים את עצמם לפקפק באמונות הכי אדוקות שלהם, כשמוסריותם עומדת הרעב, החרדה והייאוש,
 

 The Finest Hours | שעה של גיבורים
 בכורה!

 22:00, בשעה 22/10מועד שידור: שבת,  | yes4ערוץ: 
 .2016 . ארה"ב,)"לארס והבחורה האמיתית"(קרייג גילספי במאי: 

 , אריק באנהקייסי אפלק כריס פיין, בן פוסטר, שחקנים:
וותים העובדים עליהם, לכודים בתוכן. הקצין הבכיר מבין צ: סופה קשה משתוללת ופוגעת בשתי מכליות נפט והתקציר

 מהר מאוד שעליו לקחת אחריות על הצוות המבוהל, ולעודד אותם לעבוד יחד, בכדי לשרוד כנגד כל הסיכויים. 
 

 The Measure Of A Man Aka La Loi Du Marcheערכו של אדם | 
 בכורה בלעדית!

 22:00, בשעה 22/10מועד שידור: שבת,  | yes3ערוץ: 
 .2015סטפן בריזה. צרפת, : במאי

 : וינסן לינדון, קארין דה מירבקשחקנים
 בפסטיבל קאן: וינסן לינדון זכה על תפקידו בסרט בפרס השחקן הטוב ביותר טריוויה

דרמה זוכת פרס השחקן בפסטיבל קאן. לאחר שנתיים של חיפושי עבודה, מתקבל תיירי לתפקיד איש ביטחון תקציר: 
 בסופר גדול. במהרה הוא מגלה שהתפקיד מציב בפניו דילמה מוסרית לא פשוטה.
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 The Peanuts Movie |הסרט  –סנופי וצ'ארלי בראון: פינאטס 
 בכורה בלעדית!

 10:00, בשעה 22/10מועד שידור: שבת,  | yes5ערוץ: 
 .2015 סטיב מרטינו )"עידן הקרח: יבשת בטיסה"(, ארה"ב במאי:

 אייל ליטוין, אילה פלדמן, מאיה געש קולות עברית:
 על סדרת הקומיקס המצליחה ביותר של צ'ארלס שולץ מבוסס הסרט טריוויה:

הברון האדום. במקביל חברו  -מרדף בשמיים אחר האויב  -, הכלב האהוב בעולם, יוצא אל משימה גדולה: סנופיתקציר
מתאהב בנערה ג'ינג'ית חמודה והוא מוכן לעשות הכל בכדי לכבוש את ליבה. הבעיה היא הטוב, הילד צ'ארלי בראון, 

 ת, במטרה להשיג לו את האהבה המיוחלת. שהוא לא יודע איך, ולכן סנופי ושאר חברי החבורה, מחליטים לשלב כוחו
 

 
 

 Sisters Aka The Nestאחיות | 
 בכורה ארצית!

 22:00, ערב שמחת תורה, בשעה 23/10מועד שידור: ראשון,  | yes2ערוץ: 
 .2015: ג'ייסון מור )"פיץ' פרפקט"(, ארה"ב, במאי

 : טינה פיי, איימי פוהלר, מאיה רודולף, דיאן ווסטשחקנים
קומדיה בכיכובן של הקומיקאיות והחברות הכי טובות טינה פיי ואיימי פוהלר. זוג אחיות שמסרבות להתבגר תקציר: 

חוזרות לבית ילדותן לאחר שהוריהן מחליטים למכור את הבית. מבואסות מרוע הגזרה הן מחליטות לא להסתפק 
 ת שכל השכונה לא תשכח לעולם.בהעלאת זיכרונות מהעבר ולערוך מסיבה אחרונה בהחלט, פרועה לחלוטין, אח
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 Secrets And Liesסודות ושקרים | 

 סרטים שחייבים לראות –, במסגרת הבלתי נשכחים yesVOD-ו yes3ערוץ: 
 22:00, ערב שמחת תורה, בשעה 23/10מועד שידור: ראשון, 

 1996מייק לי. אנגליה, : במאי
 ספאלבפטיסט, טימות`י -, מריאן ז'אןברנדה בלת'ין: שחקנים

סרטו המרגש של מייק לי היה מועמד לחמישה פרסי אוסקר וזכה בשלושה פרסים בפסטיבל קאן, כולל דקל הזהב 
לסרט הטוב ביותר ופרס השחקנית לברנדה בלת'ין. אישה שחורת עור מחליטה לאחר מות אמה המאמצת למצוא את 

סרבת להאמין שזו אכן בתה. בעוד הרגשות הוריה הביולוגיים. היא מופתעת לגלות שהאם היא לבנה, קשת יום, שמ
 גועים, הסודות של כולם נחשפים. 

 

 Very Good Girls | בחורות טובות

 בלעדית! בכורה
 במסגרת ימים של רומנטיקה, yes1ערוץ: 

 21:30, בשעה 25/10מועד שידור: שלישי, 
 2013 , ארה"ב,נעמי פונר במאית:

 מורדקוטה פנינג, אליזבת אולסן, דמי  שחקנים:
 .את הסרט כתבה וביימה הבמאית היהודייה נעמי פונר, אמם של ג'ייק ומגי ג'ילנהולטריוויה: 

 .אולסן 'אליזבתו דקוטה פנינגרומנטית בכיכובן של השחקניות הצעירות  דרמת נעורים תקציר:
וחוויות בקיץ האחרון שלהן לפני העזיבה לקולג'. , התנסויות מיניות ראשונות שתי חברות הכי טובות מחפשות ריגושים

 כאשר שתיהן מתאהבות באותו הבחור, החברות שלהן עומדת במבחן. 
 

 Chevalierשבאלייה | 
 בכורה ארצית בלעדית!

 , במסגרת פסטיבל הקולנועyes3ערוץ: 
 22:00, בשעה 25/10מועד שידור: שלישי, 

 2015יוון, : אתינה רייצ'ל טסנגרי )"אטנברג"(, במאית
 : יורגוס קנדרוס, פאנוס קורוניסשחקנים
: הסרט השתתף בפסטיבלי קולנוע רבים בעולם בהם לוקרנו, טורונטו, לונדון )שם זכה בפרס הסרט הטוב טריוויה

 ביותר( ופסטיבל חיפה.
: ששה חברים יוצאים למסע דיג על יאכטה מפוארת בים האגאי. במהלך ההפלגה מתפתח ביניהם משחק תקציר

משונה מעט, מצחיק, אכזרי ולא ממש מוגדר בשם "הטוב ביותר בכל דבר". הרעיון הכללי של המשחק שהכל נמדד כל 
גודל. רק בתום ההפלגה  -מובן הזמן והכל תחרות והשוואה, מהגיינה אישית דרך יכולת שירה, רמות כולסטרול וכ

 יוכתר המנצח, הגבר הטוב ביותר שיזכה לענוד את טבעת הנצחון, ה"שבלייה".
 

 

  



 2016אוקטובר 

 

 

 

 31/10-27/10שבוע 

 

 
 

 Virgin Mountainלב רחב | 
 בכורה בלעדית!

 22:00, בשעה 28/10מועד שידור: שישי,  | yes3ערוץ: 
 2015דאגור קארי, איסלנד,  במאי:

 ג'ונסון  : גונארשחקנים
 זוכה הסרט, התסריט והשחקן הטובים ביותר, פסטיבל טרייבקה. טריוויה: 

, חי עם אמו ועובד בשדה התעופה. חייו שקטים ומסוגרים והוא אוהב לשחק במשחקי 40: רווק גדול ממדים בן תקציר
ולצאת אל העולם.  מלחמה עם חברו הטוב. כשהוא מקבל בהפתעה מתנה של קורס ריקודי קאנטרי הוא מחליט לנסות

 כשהוא פוגש שם את הארה, חייו משתנים לגמרי. סרט צנוע, מרגש ונוגע ללב.
 

 Three Men And A Baby שלושה גברים ותינוקת |
 סרטים שכיף לראות ביחד –, במסגרת שישי משפחתי yes5ערוץ: 

 17:00, בשעה 28/10מועד שידור: שישי, 
 .1987ליאונרד נימוי,  במאי:

שלושה רווקים בליינים  רימייק אמריקאי ללהיט צרפתי בכיכובם של טום סלק, סטיב גוטנברג, טד דנסון.. תקציר:
 מוצאים עצמם מטפלים בתינוקת שהושארה בידי מאהבת לשעבר של אחד מהשלישייה. 

 
 

 The Exorcistמגרש השדים | 
 סרטים שחייבים לראות –, במסגרת הבלתי נשכחים yesVOD-ו yes3ערוץ: 

 22:00, בשעה 30/10מועד שידור: ראשון, 
 1973: ויליאם פרידקין, ארה"ב, במאי

 : לינדה בלייר, אלן בורסטין, מקס פון סידובשחקנים
לקראת חג ההאלווין נשדר במסגרת משבצת הבלתי נשכחים את אחד מסרטי האימה המפורסמים והמוערכים בכל 

, זכה להצלחה קופתית עצומה 12ת הניסיונות לגרש דיבוק שהשתלט על ילדה בת אהזמנים. הסרט, שמתאר 
פרסי אוסקר וזכה בשניים, על תסריט וסאונד, וכן זכה בארבעה פרסי  10-ולהצלחה ביקורתית. בין השאר היה מועמד ל

יינמנט וויקלי ולסרט גלובוס הזהב כולל לסרט הטוב ביותר. הוא נבחר לסרט המפחיד ביותר בכל הזמנים על ידי אנטרט
 האימה הטוב אי פעם על ידי מגזין טיים אאוט. 

 

 


