
  
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  
 
 
 
 

 

  



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 
  
 
 
 
 

 

 

  



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 
  
 
 
 
 

 

חודש של כוכבים - המומלצים  

 
 DIRTY GRANDPA סבא בהפרעה

כסבא שלא סיים  דה נירובכורה. 
 את גיל ההתבגרות.

01.09 22:00 

 
 LAST VEGAS סוף סוף וגאס

והחבר'ה חוגגים במסיבת  דה נירו
 .60רווקים לבני 

01.09 20:15 

 
 HER היא

בדרמת  איימי אדאמס בכורה.
 מד"ב משובחת.

02.09 22:00 

 
  ENCHANTED מכושפת

כנסיכה מהאגדות  איימי אדאמס
 .שמגיעה לניו יורק

02.09 20:15 

 
 כשגיבורים חוזרים

THANK YOU FOR 
YOUR SERVICE 

בדרמה  מיילס טלר בכורה.
 מלחמתית נוקבת.

03.09 24:00 

 
 BLEED FOR THIS להלחם על זה

בדרמת אגרוף  מיילס טלר
 מעוררת השראה.

03.09 01:55 

 
2049בלייד ראנר:   

BLADE RUNNER: 
2049 

בסרט  הריסון פורד בכורה.
 הנודעת. ההמשך ליצירת המופת

06.09 22:00 

 
 רצח סטייל הוליווד

HOLLYWOOD 
HOMICIDE 

 24:40 06.09 .קומי מבדר במותחן הריסון פורד

 
2המכונאי   

MECHANIC: 
RESURRECTION 

סטופ -בנוןטומי לי ג'ונס  בכורה.
 אקשן.

07.0
9 

22:00 

 
 CRIMINAL קרימינל

מעורר במותחן  טומי לי ג'ונס
 .מחשבה

07.09 23:45 

 
 THE SNOWMAN איש השלג

במרדף מייקל פסבנדר  בכורה.
 חתול ועכבר אחרי רוצח חמקמק.

08.09 22:00 

 
 אור בין האוקיינוסים

THE LIGHT 
BETWEEN 
OCEANS 

בדרמה רומנטית  מייקל פסבנדר
 מרגשת.

08.0
9 

19:45 

 
 FLATLINERS קו הדממה

 משחקקיפר סאתרלנד  בכורה.
 .ברימייק לסרט הנודע המוות עם

09.09 23:45 

 
 POMPEII פומפיי

באקשן עתיר  קיפר סאתרלנד
 תקציב על ימי פומפיי האחרונים.

09.09 22:00 

 
 באש ובמים

HELL OR HIGH 
WATER 

בדרמת מתח על  כריס פיין בכורה.
 משפחה במשבר.

11.09 22:00 

 
 SMOKIN' ACES לחסל את האס

אקשן חסר בסרט  כריס פיין
 מעצורים.

11.09 23:45 

 

האיש שהפיל את 
 הבית הלבן

MARK FELT 
הוא הגרון  ליאם ניסן בכורה.

 העמוק מפרשת ווטרגייט.
12.09 18:25 

 
 NON STOP נון סטופ

במירוץ נגד הזמן  ליאם ניסן
 להצלת נוסעי מטוס חטוף.

12.09 20:15 

 
 BAD MOMS אמהות רעות

היא אמא  מילה קוניס בכורה.
 רעה.

15.09 20:15 

 

: 2אמהות רעות 
 לשרוד את החג

A BAD MOMS 
CHRISTMAS 

 מילה קוניסגם אמא של  בכורה.
 היא אמא רעה.

15.09 22:00 

 
 

חודש של כוכבים - המומלצים  



  
 
  
 
 
 
 

 

 
 אבות ובנות

FATHERS AND 
DAUGHTERS 

בדרמה  ראסל קרואו בכורה.
 נוגעת ללב.

17.09 14:45 

 
 A GOOD YEAR שנה מופלאה

ברומן סוחף על רקע ראסל קרואו 
 .נופי דרום צרפת

17.0
9 

12:45 

 
 MARSHALL מרשל

בדרמה  קייט הדסון בכורה.
 תקופתית משובחת.

21.09 14:45 

 
 ארוס בהשאלה

SOMETHING 
BORROWED 

מתאהבת בארוס של  קייט הדסון
 חברתה הטובה.

21.09 12:50 

 
  THE NICE GUYS בלשים בע"מ

בקומדיית  ראיין גוסלינג בכורה.
 אקשן צבעונית בסבנטיז.

21.09 22:00 

 
 THE BIG SHORT מכונת הכסף

עושה כסף על רקע  ראיין גוסלינג
 משבר המשכנתאות בארה"ב.

21.09 24:00 

 
 GODS OF EGYPT מלחמת האלים

הוא סת' ג'רארד באטלר  בכורה.
 אל החושך הנורא.

22.09 13:10 

 
הלבן הבית המטרה:  

OLYMPUS HAS 
FALLEN 

מציל את הנשיא  ג'רארד באטלר
 ממתקפת טרור אימתנית.

22.0
9 

15:20 

 
 לילות מנהטן

MANHATTAN 
NIGHT 

במותחן  אדריאן ברודי בכורה.
 חושני שכולו מערבולת פיתויים.

25.0
9 

20:00 

 
 ספטמבר של שיראז

SEPTEMBERS OF 
SHIRAZ 

במותחן מרתק על  אדריאן ברודי
 ימי טרום המהפכה באיראן.

25.0
9 

18:10 

 
112טיסה   AFTERMATH 

במותחן  ארנולד שוורצנגר בכורה.
 דרמטי וקודר.

25.09 22:00 

 
3בלתי נשכחים   EXPENDABLES 3 

ונבחרת  ארנולד שוורצנגר
 החלומות של סרטי האקשן.

25.0
9 

23:40 

 
ישראל יי'ג רומן  

ROMAN J. ISRAEL, 
ESQ. 

כעו"ד  דנזל וושינגטון בכורה.
 אידיאליסט וצבעוני.

28.0
9 

14:00 

 
 INSIDE MAN האיש שבפנים

כבלש מבריק  דנזל וושינגטון
 שחוקר את הפשע המושלם.

28.09 16:05 

 
 WONDER פלא

בדרמה ג'וליה רוברטס  בכורה.
 נפלאה ומעוררת השראה.

28.09 22:00 

 
 הסוד שבעיניים

SECRET IN THEIR 
EYES 

לוקחת את  ג'וליה רוברטס בכורה.
 החוק לידיים.

28.09 02:05 

 
 ONLY THE BRAVE רק האמיצים

בסיפור אמיתי  ג'וש ברולין בכורה.
 וטרגי על כבאים אמיצים.

29.09 16:00 

 
 EVEREST אוורסט

בסיפור אמיתי על  ג'וש ברולין
 מטפסי הרים שנקלעים לסערה.

29.09 14:00 

 
 THE BFG העי"ג

בפנטזיה  רבקה הול בכורה.
  הקסומה של ספילברג.

30.09 13:15 

 
 THE GIFT המתנה

בסרט מתח שמסביר  רבקה הול
 למה 'שונא מתנות יחיה'.

30.09 15:15 

 
 זר דופק בדלת

RETURN TO 
SENDER  

מנסה להציל את  ניק נולטי בכורה.
 .בתו ממאהב פסיכופת

30.09 22:00 

 
 דרך ארוכה

A WALK IN THE 
WOODS   

יוצא למסע שכולו אחוות  ניק נולטי
 גברים.

30.0
9 

23:35 

 
 

 רוברט דה נירו 01.09



  
 
  
 
 
 
 

 

 
 Last Vegas -וגאס  סוף סוף

 של הקרבים נישואיו את לחגוג כדי, וגאס ללאס יוצאים פלוס 60 בני ילדות חברי ארבעה. קומדיה

: בימוי קליין. קווין, פרימן מורגן, דאגלס מייקל, נירו דה רוברט: עם. שחבורה הנצחי הרווק

 (.2013 ב"ארה) טרטלטאוב ון'ג

 HOT Gold HD, 20:15 בשעהשבת  יום 01.09

 

 בכורה        Dirty Grandpa -סבא בהפרעה 

רגע לפני חתונתו המיועדת ולאחר מות  אפרון. נירו וזאק דה רוברטקומדיה פרועה בכיכובם של 

( לפלורידה במטרה לנחם דה נירוהלחוץ נאלץ להסיע את סבו גס הרוח )( אפרוןהסבתא, ג'ייסון )

אותו. לדיק הסבא מסתבר יש תוכנית הכוללת נסיעה אחר חבורת צעירות המשתתפות בחגיגות 

 (. 2016מייזר )ארה"ב,  גלובר. במאי: דן דויטש, דני ספרינג ברייק המסורתית בדייטונה ביץ. עם: זואי

 HOT Gold HD, 22:00 בשעהשבת  יום 01.09

 

 Heat –היט 

( דה נירו) וקטלני מתוחכם שודד ללכידת אובססיה מפתח (פ'צינוותיק ) שוטר. פשע מותחן

. ואל קילמר, טום סייזמור: עם. לס'אנג בלוס נועזים שוד מעשי המבצעת כנופיה בראש העומד

 (.1995, ב"ארה) מאן מייקל: בימוי

 HOT Gold HD, 23:45 בשעהשבת  יום 01.09

 

 איימי אדאמס 02.09
 

  – Enchantedמכושפת 

 צריכה היא, יורק לניו לברוח ונאלצת האגדות מממלכת מגורשת חביבה כשנסיכה. הרפתקאות

 יימס'ג, אדאמס איימי: עם. צעיר ד"בעו מתאהבת ואפילו הגדולה בעיר לחיים ולהסתגל ללמוד

 (2007, ב"ארה) לימה קווין: בימוי. מרסדן

 HOT Gold HD, 20:10 בשעהראשון  יום 02.09

 

 בכורה           Her – היא

 ','מלקוביץ ון'ג )'להיות ונז'ג ספייקדרמת מד"ב רומנטית מעולה של הבמאי והתסריטאי המיוחד  

( פיניקס חואקיןהפרא'( שזכה גם באוסקר על "התסריט המקורי הטוב ביותר'. תאודור ) יצורי 'ארץ

הוא גבר בודד ורגיש העובד בתור כותב כרטיסי ברכה ובזמנו החופשי מבלה עם חברים או משחק 

משחקי מחשב. כאשר הוא מחליט לרכוש מערכת הפעלה אינטליגנטית בשם 'סמנתה' ומפעיל 

(. תאודור והנסון'ג סקארלטאותה הוא מתחיל לפתח רגשות כלפיה ומתאהב בה )קולה של 

שהוא מתאהב במחשב ולא בבת אנוש, סמנתה גם מתאהבת בו מצד אחד מרגיש מבולבל על כך 

, פראט אך במקביל ממשיכה לגדול ולהתפתח הרבה מעבר למערכת היחסים שלהם. עם: כריס

 (.2014ונז )ארה"ב, 'ג היידר. במאי: ספייק , בילאדמס איימי

 HOT Gold HD, 22:00 בשעהראשון  יום 02.09

 

 

 

 

 

 

 מיילס טלר 3.09



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 בכורה     Thank You for Your Service - כשגיבורים חוזרים

. זהו טלר מיילסדרמת מלחמה נוקבת על פי רב מכר זוכה פוליצר של דיוויד פינקל ובכיכובו של 

)צלף אמריקאי(. הסיפור עוקב אחר קבוצה של  ג'ייסון הולסרט ראשון אותו מביים התסריטאי 

קרב החוזרים הביתה לאחר שנה של לחימה בעיראק. כשקבלת הפנים  חיילים אמריקאים הלומי

( המתקשה להתאקלם חזרה טלרהחמה שוככת מתחילים להתגלות סדקים בדמותו של שומן )

לחיים האזרחיים ומבין כי הוא וחבריו חייבים לקבל עזרה מקצועית. אך המציאות האמריקאית קרה 

 ייסון'מורס. במאי: ג בנט, דייוויד , הייליג'ו קול עם:ומנותקת מהצרכים של החיילים המשוחררים. 

  (.2017הול )ארה"ב, 

 HOT Gold HD, 24:00 בשעה שני יום 03.09

 

 Bleed For This –להלחם על זה 

 סיכויים עם קשה תאונה שלאחר פז ויני באגרוף העולם אלוף של אמתי סיפור. ספורט דרמת

 ארון, טלר מיילס: עם. בספורט הגדולים הקאמבקים אחד את מבצע הרגליים על ללכת אפסיים

 (. 2016, ב"ארה) יונגר בן: במאי. אקהרט

 HOT Gold HD, 01:55 בשעה שני יום 03.09

 

 Divergent -מפוצלים 

 משתייכים האדם בני שבה, קשוחה עתידנית בחברה גדלה דופן יוצאת נערה. מצליח בדיוני מדע

 ניל: בימוי, וודלי שיילין, טלר מיילס: עם. קשים הישרדות מבחני סדרת ועוברת, נבדלים לפלגים

 (. 2014, ב"ארה) ברגר

 HOT Gold HD, 03:50 בשעה שני יום 03.09

 

 הריסון פורד 6.09
 

 בכורה      Blade Runner 2049 - 2049 ראנר  בלייד

. ק פיליפ של המבוססת על ספרו 1982המשך שובר קופות לדרמת המדע בדיוני המשובחת משנת 

שנה לאחר סוף  30. העלילה מתרחשת ?"חשמליות כבשים על חולמים אנדרואידים האם" דיק

( רפליקנט )בן אדם מהונדס( העובד כבלייד ראנר גוסלינג ריאןעלילת הסרט הראשון. קיי )

)מחסל מהונדסים( חושף סוד ישן המצביע על רפליקנט שהשתכפל, הדבר מוביל אותו לצאת 

שחוזר לתפקידו מהסרט המקורי.  הריסון פורדבלייד ראנר לשעבר אותו מגלם ולחפש אחר 

רייט,  הסרט זכה בפרס האוסקר לאפקטים הטובים ביותר וכן בפרס לצילום הטוב ביותר. עם: רובין

 (. 2017וילנב )ארה"ב,  לטו. במאי: דני ארד'בטיסטה, ג דייב

 HOT Gold HD, 22:00 בשעה חמישי יום 06.09

 

 Hollywood Homicide -הוליווד  סטייל רצח

 במחלקת משטרה בלשי שני המגלמים הארטנט וש'ווג פורד הריסון של בכיבוכם קומי מותחן

 איסיה: עם. קשוחה ראפרים קבוצת של מותם לאחר בחקירה שפותחים לס'אנג בלוס רצח

 (.2003 ב"ארה) שלטון רון: בימוי. וושינגטון

 HOT Gold HD, 00:40 בשעה חמישי יום 06.09

 

 

 

 

 

 

 ג'ניפר אניסטון 07.09



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 Derailed –הבגידה  מחיר

 לשמור כדי הכל לעשות עליהם, לרומן מובילה ברכבת אנשים שני בין שפגישה לאחר. מתח דרמת

. אוון קלייב, אניסטון ניפר'ג: עם. סודם את לחשוף מאיים אכזרי ששודד לאחר משפחותיהם על

 (.2005, ב"ארה) האפסטרום מיקאל: בימוי

 HOT Gold HD, 12:50 בשעהשישי  יום 07.09

 

 Break Up  The -שלה  הצד, שלו הצד

 מתבצר אחד כל כאשר שליטה מכלל יוצא, שנתיים כבר שיוצא זוג בין הפורץ טיפשי ויכוח. קומדיה

. וואהן וינס, אניסטון ניפר'ג: עם. המשותפת בדירתם החיים את לשני למרר ומנסה בעמדתו

 .(2006, ב"ארה) ריד פייטון: בימוי

 HOT Gold HD, 14:40 בשעהשישי  יום 07.09

 

 Marley & Me -ואני  מארלי 

 הביתה מכניס כשהבעל מוטרדת חדש לבית שעבר טרי זוג של שלוותם. ומצליחה חמודה קומדיה

, אניסטון ניפר'ג, וילסון אוון: עם. הבית באי כל את שמשגע, ענק לכלב צומח זה. כלבים גור

 (. 2008, ב"ארה) פרנקל דיוויד: בימוי

 HOT Gold HD, 16:30 בשעהשישי  יום 07.09

 

 טומי לי ג'ונס 07.09
 

 בכורה      Mechanic: Resurrection -תחייה : 2 המכונאי

חוזר כארתור בישופ, מתנקש העל בהמשך לסרט הפעולה וההרפתקאות  אם'סטיית ייסון'ג

את מותו בניסיון לשים את עברו האלים מאחוריו ארתור מגלה כי אויבו  . לאחר שביים2011משנת 

( ומאלץ אותו לבצע שלוש אלבה סיקה'ג( מאיים על חיי אהובתו )הזלדין סאםהמושבע )

התנקשויות במקומות שונים בעולם ולגרום להם להראות כתאונות בכדי להשתחרר מהאיום. עם: 

 (.    2016גסקל )ארה"ב,  יאו. במאי: דניאל , מישלונס'ג לי טומי

 HOT Gold HD, 22:00 בשעהשישי  יום 07.09

 

 Criminal -קרימינל 

 במוחו מושתלים איי-אי-סי סוכן של ומיומנויותיו זיכרונותיו זדונית מזימה לעצור בכדי. פעולה מותחן

. גדות גל, קוסטנר , קוויןטומי לי ג'ונס: עם. המשימה את לסיים בתקווה למוות נידון פושע של

 (.2016, ב"ארה) ורומן אריאל: במאי

 HOT Gold HD, 23:45 בשעהשישי  יום 07.09

 

 טום הנקס 08.09

 
  A Hologram For The King -למלך  הולוגרמה

 תקשורת מערכת למלך למכור במטרה הסעודית לערב מגיע כושל מכירות איש. רומנטית דרמה

. ודהורי'צ שריתה, הנקס טום: עם. בה ומתאהב מקומית רופאה במקרה פוגש אך הולוגרמית

 (.2016, ב"ארה) טיקוור טום: במאי

 HOT Gold HD, 12:20 בשעהשבת  יום 08.09

 

 

 
        Captain Phillips  -קפטן פיליפס 



  
 
  
 
 
 
 

 

. העלילה מבוססת על סיפור טום הנקסדרמת מתח עטורת שבחים וזוכת פרסים בכיכובו של 
ספינה ה טים מול חופי סומליה.אצוותו בידי פיראנשי ו אמריקאישל קפטן חטיפה אמיתי מדהים 

 .הלוקחים את הצוות שלה כבני ערובה םרעולי פניפיראטים י "נחטפת ע "אלבאמה" אמריקאית
דמי  שחרור בני הערובה תמורת גורמים אמריקאים על מולזמן שהפיראטים מנהלים משא ומתן ב

 .על צוותובחירוף נפש מנסה להכשיל את פעולותיהם ולהגן האמיץ  (הנקס) פיליפסקפטן כופר, 
ומגיע לנקודת רתיחה שממנה אין דרך חזרה, כשחיל הים של צבא ארה"ב נכנס  המצב מתדרדר

, דייויד וורשובסקי. בימוי: פול גרינגראס ברקד אבדירחמן, בדיעברקד עם: קתרין קינר,  .לתמונה
 (.2013)"זהות במלכודת"( )ארה"ב, 

 HOT Gold HD, 14:00 בשעהשבת  יום 08.09

 

 מייקל פסבנדר 08.09
 

 Light Between Oceans  The -האוקיינוסים  בין אור

 הצילו אשר תינוק מגדלים באוסטרליה מבודד בחוף החיים ואשתו מגדלור שומר. רומנטית דרמה

, אנגליה) סיאנפרנס דרק: במאי. ויקנדר אליסיה, פסבנדר מייקל: עם. החוף אל שנסחפה מסירה

2016.) 

 HOT Gold HD, 19:45 בשעה שבת יום 08.09

 

 בכורה          The Snowman  –השלג  איש

המגלם את הארי הולה בלש ראשי הנקרא  פסבנדר מייקלדרמת מתח ומסתורין בכיכובו של 

לחקור זירת רצח על רקע השלג הראשון בחורף הנורווגי. הארי מגלה קשר בין זירת הרצח הטרייה 

שנים ולמעשה נפתח מחדש תיק "רוצח איש  24לבין סדרת רציחות שטלטלה את העיר לפני 

ת( עליו לעקוב אחר המדהימה ממשימה בלתי אפשרי פרגוסון  רבקההשלג". בעזרת שותפתו )

 יי'גינסבורג, ג רוצח חמקמק אשר נוהג לפזר בעיר גופות כרותות לצד בובת איש שלג. עם: שארלוט

 (.2017אלפרדסון )ארה"ב,  קילמר. במאי: תומס סימונס, ואל קיי

 HOT Gold HD, 22:00 בשעה שבת יום 08.09

 

 קיפר סאתרלנד 09.09
 

  Pompeii -פומפיי 

 אהובתו את להציל כדי הזמן נגד למירוץ יוצא, לגלדיאטור שהפך עבד. תקציב עתיר אקשן

 קיפר, הרינגטון קית: עם. להתפרץ עומד בפומפיי הגעש כשהר, מושחת לסנטור שמאורסת

 (.2014 ב"ארה) אנדרסון. ס.וו פול: ביים, סאתרלנד

 HOT Gold HD, 22:00 בשעה ראשון יום 09.09

 

 בכורה         Flatliners – קו הדממה

כאשר  1990מותחן אימה מדע בדיוני המהווה סוג של רימייק לסרט המקורי תחת אותו השם משנת 

חוזר לשחק בו אך עם שם אחר וללא אזכורים של  גיבור הסרט המקוריסאתרלנד,  קיפר

האירועים הקודמים. חמישה סטודנטים לרפואה האובססיביים לחיים שלאחר המוות עורכים ניסוי 

שניות ואז מבצעים החייאה ובכך בעצם פותחים פתח והצצה  60הם עוצרים את הדופק לנועז בו 

לחיים שמעבר למוות. העניינים מסתבכים במהרה והופכים למפחידים כשחטאי העבר מתחילים 

 (.2017אופלב )ארה"ב,  ארדן לונה. במאי: נילס , דייגו'פייג לרדוף אותם. עם: אלן

 HOT Gold HD, 23:45 בשעה ראשון יום 09.09

 

 

 

 

 כריס פיין 11.09



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 בכורה       Hell or High Water -ובמים  באש

מככבים בדרמת מתח מצוינת על פשע, משפחתיות וגם אמירה על  פיין ס וכריס'ברידג ף'ג

( אב פיין. במערב טקסס   טובי הווארד )2008הכלכלה הבעייתית של ארה"ב שלאחר המשבר של 

(, אחיו הפושע שהשתחרר לאחרונה מהכלא יוצאים למסע של שוד בנקים פוסטרבן גרוש, וטנר )

בכדי להציל את חוות המשפחה העומדת בפני פשיטת רגל. שוטר עקשן לקראת פרישה 

( ושותפו ממוצא אינדיאני יוצאים בעקבותיהם ומנסים לצפות את המהלך הבא שלהם. ס'ברידג)

 (.2016מקנזי )ארה"ב,  דיקי. במאי: דיוויד פוסטר, דייל עם: בן

 HOT Gold HD, 22:00 בשעה שלישי יום 11.09

 

 Smokin' Aces -האס  את לחסל

 פושעים מפני למנוסה נקלע, המאפיה נגד מדינה כעד לשמש המחליט וגאס מלאס קוסם. פעולה

 ריי, ריינולדס , ריאןכריס פיין: עם. להם שהובטח הכספי בפרס ולזכות לחסלו המעוניינים רבים

 (.2006 ב"ארה) קרנאהאן ו'ג: בימוי. אפלק בן, ליוטה

 HOT Gold HD, 23:45 בשעה שלישי יום 11.09

 

 Just My Luck -שלי  והמזל אני

 חסר אמרגן מסיכות בנשף פוגשת, טוב ממזל הנהנית יורקית-ניו חברה אשת. רומנטית קומדיה

 כריס, לוהאן לינדזי: עם. התחלף מזלם כי לחרדתה מגלה היא, מתנשקים שהשניים לאחר. מזל

 (.2006, ב"ארה) פטרי דונלד: בימוי. פיין

 HOT Gold HD, 01:35 בשעה שלישי יום 11.09

 

 ליאם ניסן 12.09
 

 בכורה      Mark Felt -הלבן  הבית את שהפיל האיש

פלט  מככב בדרמה ביוגרפית המספרת את סיפורו האמיתי של הסוכן החשאי מארק ניסן ליאם

המכונה "גרון עמוק" שחשף את אחת השערוריות הגדולות באמריקה של שנות השבעים והמלחמה 

איי ומחליט לחשוף לעיתונאים -בי-הקרה. הסרט עוקב אחר סיפור חייו של אדם שהיה בכיר באף

פרטים סודיים על פרשת "ווטרגייט", אותה פרשה שבה גילו פעולות בלתי חוקיות שנקטו אנשי 

נגד מחאת הדמוקרטים על מלחמת ווייטנאם. פלט מסכן את חייו וחיי משפחתו על ממשל ניקסון 

, ברוס גרינוודוקאש, 'צ אף מאמצי המשטר לגלות את זהותו של המדליף "גרון עמוק". עם: מרטון

 (.2017לנדסמן )ארה"ב,  ליין. במאי: פיטר דיאן

 HOT Gold HD, 18:25 בשעהרביעי  יום 12.09

 

 Non Stop -סטופ  נון

 נוסעי את להציל מנסה תעופה שוטר. מור וליאן'וג ניסן ליאם של בכיכובם סוחף פעולה מותחן

 חאומה: בימוי. והאיומים החטיפה כיוזם בעצמו נחשד הוא אולם, ללונדון בדרכו עלה שעליו המטוס

 (.2014, ב"ארה) סרה-קולט

 HOT Gold HD, 20:15 בשעהרביעי  יום 12.09

 

 

 

 

 

 

 

 קרוזטום  13.09



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 Rain Man –איש הגשם 

 האחים שני, קיומו על ידע שלא האוטיסט לאח הון השאיר שאביו מגלה אנוכי מכוניות סוחר דרמה.

: במאי. קרוז טום, הופמן דסטין: עם. השני את אחד והבנה גילוי של יבשת חוצה למסע יוצאים

 (. 1988, ב"ארה) לוינסון בארי

 HOT Gold HD, 11:10 בשעהחמישי  יום 13.09

 

 Knight And Day -ולילה  יום כמו

 פוגשת כשהיא משתנים הייבנס ון'ג של חייה. דיאז וקמרון קרוז טום של בכיכובם קומי אקשן מותחן

: בימוי. גדות גל, סארסגארד פיטר: עם. בחייו להתנקש מנסים כי המבין חשאי סוכן - מילר רוי את

 (.2010, ב"ארה) מנגולד יימס'ג

 HOT Gold HD, 13:25 בשעהחמישי  יום 13.09

 

 The Firm –הפירמה 

 עורך. האנטר והולי האריס אד, הקמן ין'ג, קרוז טום של בכיכובם ומרתקת מצליחה מתח דרמת

 צדה את מהרה עד מגלה, ומכובדת גדולה דין עורכי בחברת לעבוד שמתחיל ומבריק צעיר דין

 (. 1993, ב"ארה) פולאק סידני: במאי. האפל

 HOT Gold HD, 15:15 בשעהחמישי  יום 13.09

 

 Jack Reacher: Never Go Back -חזרה  דרך אין: ר'ריצ ק'ג

 ממעצר אותה מחלץ הוא. ותיקה לעמיתה לסייע לוושינגטון שב ר'ריצ ק'ג. מסחרר פעולה מותחן

, סמלדרס קובי, קרוז טום: עם. ובפנטגון בצבא בכירים, הקנוניה יוזמי אחרי למרדף יוצאים והם

 (.2016, ב"ארה) זוויק אד: בימוי

 HOT Gold HD, 17:55 בשעהחמישי  יום 13.09

 

          Oblivion –אבדון 
אפוקליפטי עתיר תקציב עפ"י ספרו של -מככבים במותחן מד"ב פוסט טום קרוז ומורגן פרימן

: המורשת"( שגם ביים את הסרט. לאחר עשרות שנים של מלחמות, כדור ג'וזף קוזינסקי )"טרון

הארץ נהרס לחלוטין ובני האדם חיים בתחנת חלל עצומה. צוות תחזוקה מיוחד בראשותם של ג'ון 

(, הם בין האחרונים שנותרו על כדור הארץ. הרפר אנדראה רייסבורוויקה אולסן  )-( וקרוזהרפר )

באזור, מה שנמצא בתוכה גורם להרפר לבחון מחדש את כל מה  מגלה חללית מסתורית שנחתה

שהוא יודע על המלחמה, על עצמו ועל עתיד המין האנושי. הסרט זכה לשבחים על העיצוב, 

האפקטים המיוחדים והמשחק של טום קרוז. עם: אולגה קירילנקו )"קירות"(, מליסה לאו. בימוי: 

 (.2013ג'וזף קוזינסקי )ארה"ב, 

 HOT Gold HD, 19:55 בשעהחמישי  יום 13.09

 

 Mummy  The - (2017) המומיה

 נקמה למסע ויוצאת המדבר בלב מקברה מתעוררת קדומה מתקופה מצרית נסיכה. פנטזיה, אקשן

 קורצמן אלכס: במאי. בוטלה סופיה, קרוז טום: עם. כולו העולם על טרור להשליט במטרה

 (.2017, ב"ארה)

 HOT Gold HD, 22:00 בשעהחמישי  יום 13.09

 

 

 

 

 

 וין דיזל 15.9
 



  
 
  
 
 
 
 

 

 Fate Of The Furious The - 8 ועצבני מהיר

 ביותר אליו והקרובים טרוריזם, של עולם תוך אל דום את מפתה מסתורית אישה כאשר פעולה

 גריי גארי. פ: במאי. אם'סטיית ייסון'ג, דיזל וין: עם. מבחן בפני עומד הצוות כל בו, בוגדים

 (.2017, ב"ארה)

 HOT Gold HD, 16:10 בשעהשבת  יום 15.09

 

 Last Witch Hunter  The -האחרון  המכשפות צייד

 הכוחות כל וסך האנושות בין העומד האחרון המגן הוא האחרון המכשפות צייד. פעולה פנטזיית

, ב"ארה) איסנר ברק: במאי. ווד ה'אלייג, דיזל וין: עם. בהיסטוריה ביותר המרושעות המכשפות של

2015.) 

 HOT Gold HD, 18:25 בשעהשבת  יום 15.09

 

 מילה קוניס 15.09
 

 בכורה        Bad Moms -רעות  אמהות

  סמית פינקט דה'ג  האן, בל, קתרין קירסטן קוניס, מילהקומדיה שוברת קופות בכיכובן של 

מצוינים, ילדים ( יש לכאורה חיים מושלמים, נישואים קוניסלאיימי )אפלגייט.  וכריסטינה

מוצלחים, בית יפה וקריירה נפלאה. למרות זאת היא מותשת עד לנקודה שהיא עומדת לקרוס. 

( ושלוש האימהות יוצאות יחד למסע האן ובלכשיום אחד נמאס לה היא חוברת לשתי חברותיה )

מצחיק של שחרור עצמי כיף והתנהגות פרועה. התנהגותן מעוררות את התנגדותן של אימהות 

 (.    2016מור. )ארה"ב,  , סקוטג'ון לוקסמושלמות" אחרות מארגון ההורים. במאים: "

 HOT Gold HD, 20:15 בשעה שבת יום 15.09

 

 בכורה    Bad Moms Christmas  A -: לשרוד את החג 2אמהות רעות 

. הפעם וקריסטן בל מילה קוניססרט המשך לקומדיה הפמיניסטית המצליחה בכיכובן של 

תקופת להתמודד עם האתגרים והצפיות של  צריכותשלוש האימהות  ערב חג המולד בפתח כאשר

זוכות לביקור האימהות  החגים אך בנוסף לקושי שבקיום חופשה משפחתית שתספק את הילדים

 , כריסטינהסוזן סרנדון . עם:ושמחת החג הופכת למשימה בלתי אפשרית פתע של האימהות שלהן

 (.2017: ג'ון לוקאס, סקוט מור )ארה"ב, םבמאי. האן אפלגייט, קתרין

 HOT Gold HD, 22:00 בשעה שבת יום 15.09

 

 ראסל קרואו 17.09
 

  Good Year -  Aמופלאה שנה

 שירש יינות בכרם לטפל פרובנס לחבל נוסע כשהוא, מהפך עוברים מצליח בנקאי של חייו. דרמה

 אלברט, קרואו ראסל: עם. הקרקע על לבעלות שטוענת אשה פוגש הוא הגיעו עם. המנוח מדודו

 (.2006, ב"ארה) סקוט רידלי: בימוי. פיני

 HOT Gold HD, 12:45 בשעהשני  יום 17.09

 

 

 

 

 

 

 

 בכורה       Fathers And Daughters -אבות ובנות 



  
 
  
 
 
 
 

 

מככב בדרמה מרגשת ונוגעת ללב אודות ג'ייק דייביס, סופר זוכה פרס פוליצר  קרואו ראסל

החי בניו יורק עם אשתו ובתו. כאשר האם נהרגת בתאונה ג'ייק מוצא את עצמו נאלץ לגדל  מצליח

את בתו קייטי לבדו ובמקביל להתמודד עם התמוטטות עצבים שעבר עקב הטרגדיה. משפחתה 

 30של אשתו נלחמת על חזקת הילדה בטענה שהוא אינו כשיר לגדל אותה לבד. הסיפור ממשיך כ

( יש קשיים משלה בעקבות ילדותה הקשה. עם: סייפריד אמנדהלקייטי )שנה לאחר מכן כאשר 

 (.   2016ינו )ארה"ב, 'מוצ קרוגר. במאי: גבריאל פונדה, דיאן יין'פול, ג אהרון

 HOT Gold HD, 14:45 בשעהשני  יום 17.09

 

 קייט הדסון 21.09
 

 Something Borrowed -בהשאלה  ארוס

 הטובה חברתה של בארוס בסתר בעבר מאוהבת שהיתה צעירה דין עורכת. רומנטית קומדיה

 קולין, הדסון קייט: עם. אחד לילה עמו ומבלה הולדתה יום במסיבת אותו פוגשת, ביותר

 (.2011, ב"ארה) גרינפילד לוק: בימוי, אגלספילד

 HOT Gold HD, 12:50 בשעה שישי יום 21.09

 

 בכורה          Marshall –מרשל 

)הפנתר השחור( המביאה את  בוסמן דוויק'צדרמה תקופתית ביוגרפית משובחת בכיכובו של 

מרשל, עורך דין אפרו אמריקאי שהפך לשופט בית משפט העליון השחור  ורגוד'סיפורו של ת

. מרשל אשר יוצא להגן על שחורים אשר מואשמים על לא עוול 40-הראשון בארה"ב של שנות ה

 קייטהראשון שלו, מקרה של האשמה באונס אישה לבנה ממעמד גבוה ) בכפם מתמודד עם התיק

( על ידי איש אפרו אמריקאי. שופט גזען אוסר על מרשל לדבר בבית המשפט שלו ומרשל הדסון

דין צעיר וחסר ניסיון במטרה להגן על הנאשם ולחשוף את האמת מאחורי -נאלץ להיעזר בעורך

 (.2017האדלין )ארה"ב,  ינלד'גאד. במאי: רג וש'התיק. עם: ג

 HOT Gold HD, 14:45 בשעה שישי יום 21.09

 

 ראיין גוסלינג 21.09

 
 בכורה        Nice Guys  The -מ "בע בלשים

 גוסלינג קרואו וראיין ראסלקומדיית פעולה עם כימיה נהדרת בין שני השחקנים הראשיים 

( הוא גוסלינג, הולנד מארצ' )70-שנותנים יחד שואו קורע ומבדר. בלוס אנג'לס של סוף שנות ה

בלש פרטי הנשכר לחקור התאבדות כוכבת פורנו, הסימנים מובילים אותו לנסות ולאתר צעירה 

(, קרואו( אך הוא נאלץ לשתף פעולה עם ג'קסון היילי )קוואלי מרגרטשנעלמה בשם אמליה )

כרה שלמרות שהשניים ממש לא מסתדרים תחילה הם חייבים לשלב כוחות על מנת בריון להש

 זימה. במאי: שיין יוון, דיוויד' בייסינגר, קית לחשוף קונספירציה ממשלתית הקשורה בתיק. עם: קים

 (.2016בלאק )ארה"ב, 

 HOT Gold HD, 22:00 בשעה שישי יום 21.09

 

 The Big Short -הכסף  מכונת

 האמריקאי המשכנתאות שוק כנגד המהמרים משקיעים קבוצת על ביוגרפי סיפור. קומית דרמה

 אדם: במאי. פיט בראד, בייל , כריסטיאןראיין גוסלינג: עם. זו מערכת פגומה כמה מגלים ובדרך

 (.2015, ב"ארה) מקיי

 HOT Gold HD, 00:00 בשעה שישי יום 21.09

 

 

 

 ג'רארד באטלר 22.09



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 בכורה        Gods of Egypt -האלים  מלחמת

הפקת ענק מלאת אקשן ואפקטים מרהיבים המבוססת על המיתולוגיה הקלאסית של מצרים. בק 

( הוא בן אנוש היוצא למסע מסוכן להציל את העולם ואת אהבת חייו. בכדי ווייטס'ת ברנטון)

, 'משחקי הכס'( ולדאו-קוסטר ניקולאילהצליח הוא מגייס לצידו את האל העוצמתי הורוס )

, בתפקיד הנבל( שגזל את כס ג'רארד באטלרבמטרה להילחם  בסת אל החושך המרושע )

 ראש, קורטני פרי'בוסמן, ג דוויק'מלכות מצרים ומדרדר את הממלכה המשגשגת לכאוס. עם: צ

 (.  2016פרויאס )ארה"ב,  איטון. במאי: אלכס

 HOT Gold HD, 13:10 בשעהשבת  יום 22.09

 

 Olympus Has Fallen -הלבן  הבית: המטרה

, אנוש טעות בעקבות שפרש, ב"ארה נשיא של הצמוד הראש שומר. ומצליח מבריק פעולה מותחן

, פרימן מורגן, באטלר רארד'ג: עם. אימתנית טרוריסטים ממתקפת הנשיא בית את להציל שב

 (.2013, ב"ארה) פקואה אנטואן: בימוי

 HOT Gold HD, 15:20 בשעהשבת  יום 22.09

 

 

 אדריאן ברודי 25.09
 

 Septembers Of Shiraz  -שיראז  של ספטמבר

 ואשתו הוא זאת למרות אך עינויים ועובר נאסר יהודי עסקים איש בטהרן המהפכה לאחר. מותחן

: במאי. אבוטבול אלון, הייק סלמה, ברודי אדריאן: עם. בחופש ולזכות תשובות לקבל נלחמים

 (.2016, ב"ארה) בלייר וויין

 HOT Gold HD, 18:10 בשעהשלישי  יום 25.09

 

 בכורה       Manhattan Night -מנהטן  לילות

גדרון )ברודי( הוא עיתונאי חוקר וכותב  . פורטרברודי אדריאןדרמת פשע ומסתורין בכיכובו של 

צהובון בעל תיאבון לשערוריות. פורטר הוא גם איש משפחה למופת המקדיש את כל כולו לאשתו 

( מבקשת ממנו לחקור סטרזובסקי איבון. כאשר אישה מסתורית )(בילס ניפר'ג)האהובה ליסה 

אובססיה מינית וסחיטות את מות בעלה במאי הסרטים, פורטר נכנס למערבולת של פיתויים, 

 (. 2016דסובליס )ארה"ב,  סקוט. במאי: בריאן המאיימים על עבודתו, נישואיו וחייו. עם: קמפבל

 HOT Gold HD, 20:00 בשעהשלישי  יום 25.09

 

 ארנולד שוורצנגר 25.09
 

 בכורה         Aftermath – 112טיסה 

מככב בתפקיד דרמטי וקודר שאינו אופייני לו בדרמת מתח המבוססת על  שוורצנגר ארנולד

תעופה לאשתו ובתו שאמורות להגיע  המחכה בשדהשוורצנגר( אירועים אמיתיים. רומן מלניק )

בטיסה מניו יורק מקבל את הידיעה כי הטיסה שלהן הייתה מעורבת בתאונה קטלנית ללא ניצולים. 

במות בני משפחתו עקב טעות של הפקח שגרמה להתנגשות שני רומן מאשים את פקח התעופה 

 מטוסים ומחליט לאתר אותו ולהתנקם בו אך מגלה כי הנקמה אינה מתוקה כלל. עם: סקוט

 (. 2017)ארה"ב,  אליוט לסטרמורשואר. במאי:  גרייס, גלן ניירי, מגי'מק

 HOT Gold HD, 22:00 בשעהשלישי  יום 25.09

 

 

 

   Expendables 3  - 3נשכחים  בלתי



  
 
  
 
 
 
 

 

 סטייתאם ייסון'ג, שוורצנגר ארנולד, סטאלון סילבסטר בראשם, כוכבים ועטור משובח אקשן

 נשק בסוחר להילחם כדי לסומליה ויוצא חרב שכירי של חדש צוות מקים רוס ברני. גיבסון ומל

 (.2014, ב"ארה) יוז פטריק: בימוי. אכזר

 HOT Gold HD, 23:40 בשעהשלישי  יום 25.09

 

 ליאונרדו דיקפריו 27.09
 

 Aviator  The -הטייס 

 בסרטי שהשקיע האקסצנטרי המיליארדר, יוז האוורד של סיפורו. אוסקרים חמישה זוכת דרמה

, בלאנשט וקייט דיקפריו ליאונרדו עם. הוליוודיות כוכבות עם רומנים וניהל, ובמטוסים קולנוע

 (.2004 ב"ארה) סקורסזה מרטין: בימוי

 HOT Gold HD, 14:25 בשעהחמישי  יום 27.09

 

 Man In The Iron Mask The -הברזל  במסיכת האיש

 צרפת מלך 14-ה לואי את להחליף מנת על מתאחדים המוסקטרים שלושת. הרפתקאות, אקשן

 רמי'ג, דיקפריו ליאונרדו: עם. ברזל במסכת חבוש הכלא במרתפי הכלוא חדש במנהיג האכזר

 (.1998, ב"ארה) וואלס רנדל: במאי. איירונס

 HOT Gold HD, 17:10 בשעהחמישי  יום 27.09

 

 Revenant  The -מחדש  שנולד האיש

 לשרוד שנלחם פרוות סוחר  מגלם, באוסקר אותו שזיכה בתפקיד, דיקפריו לאונרדו. הרפתקאות

: במאי. הארדי טום: עם. למסע שותפו ידי על בשטח והושאר דוב מתקיפת קשות שנפצע לאחר

 (.2015, ב"ארה) איניאריטו גונסלס אלחנדרו

 HOT Gold HD, 19:25 בשעהחמישי  יום 27.09

 

 דנזל וושינגטון 28.09
 

 Man On Fire (2004) -בוערת  נקמה

 במקסיקו עשיר תעשיין של משפחה על להגן שנשכר. C.I.A-ה בשירות לשעבר מתנקש. פעולה

 דקוטה, וושינגטון דנזל: עם. נחטפת המשפחה שבת לאחר תקדים חסר נקמה למסע יוצא, סיטי

 (.2004, ב"ארה) סקוט טוני: בימוי. פנינג

 HOT Gold HD, 11:35 בשעה שישי יום 28.09

 

 בכורה      .Roman J. Israel, Esq -ישראל, עורך דין ' ג רומן

ישראל דמות מיוחדת ' ג המגלם את רומן וושינגטון דנזלמותחן פשע דרמתי ומסקרן בכיכובו של 

של עורך דין אידיאליסטי ונחוש שכאילו שייך לתקופה אחרת. בעקבות סדרה של אירועים סוערים 

רומן מוצא עצמו במשבר הדורש נקיטת אמצעים קיצוניים. במקביל הוא מגויס על ידי עורך דין 

גילרוי )ארה"ב,  י: דןוורן. במא פארל, אמנדה איוגו, קולין צעיר וחסר מצפון ללשכתו. עם: כרמן

2017.) 

 HOT Gold HD, 14:00 בשעה שישי יום 28.09

 

 

 

 

 

 

 Inside Man -שבפנים  האיש



  
 
  
 
 
 
 

 

 וושינגטון, דנזלובכיכובם של מספר כוכבים כמו  לי ספייקמותחן פשע ומסתורין בבימויו של 

משטרה בלש פלאמר.  וכריסטופר אגיופור יווטל'צ דפו, וילם פוסטר, ודי'ג אוון, קלייב

( נקרא לנהל משא ומתן עם שודדים שנכנסו לבנק במנהטן סגרו את הדלתות ולקחו וושינגטון)

ושבויים. את השוד מנהל מנהיג הכנופיה מתוך תא בית סוהר ומתעקש להדגיש שמדובר בשוד 

המושלם. מנהל הבנק מנסה להסתיר משהו חשוב באחת הכספות ולכן הוא מביא את מדלין וויט 

לי  רוקרית הקשוחה לעזור במשא ומתן ולשמור על האינטרסים שלו. במאי: ספייק( הבפוסטר)

 (.2006)ארה"ב, 

 HOT Gold HD, 16:05 בשעה שישי יום 28.09

 

 ג'וליה רוברטס 28.09
 

 בכורה          Wonder –פלא 

המבוססת על רב מכר מאת  אוון וילסוןוג'וליה רוברטס תית נפלאה בכיכובם של משפח דרמה

ר"ג פלאסיו תחת אותו השם שזכתה להצלחה אדירה בקופות ולאהדה של הצופים והמבקרים. 

שקיבל חינוך ביתי  עם תסמונת נדירה הגורמת לפנים מעוותות 10בן  ילדאוגוסט "אוגי" פולמן הוא 

 יל בפעם הראשונהמחליטים לשלוח אותו לכיתה ה' בבית ספר רג מאימו עד לגיל זה. כאשר הוריו

הוא לומד להתמודד עם סלידת הילדים האחרים ממראהו אך אט אט הוא משתלב ורוכש את 

. במאי: סטיבן צ'בוסקי )ארה"ב, טרמבלי ייקוב'פטינקין, ג מנדי . עם:חיבתם של תלמידי בית הספר

2017.) 

 HOT Gold HD, 22:00 בשעה שישי יום 28.09

 

 Pretty Woman -יפה  אישה

קופות שנחשבת לאחד הסרטים הפופולאריים בכל הזמנים, סרט שביסס  שוברת רומנטית קומדיה

כחתיך שרמנטי  גיר ארד'ריצככוכבת על וכן את מעמדו של  וליה רוברטס'גאת מעמדה של 

 לוויה לבת הזקוק עסקים ( הוא אישגירשכל אישה הייתה רוצה שיציל אותה. אדוארד לואיס )

( אותה פגש רוברטסיפהפייה ) ליווי נערת של שירותיה את ימים למספר שוכר חברתי, הוא לאירוע

במקרה בלובי מלון. אדוארד לוקח אותה לפגישות עסקים, קונה לה בגדים יפים, השניים לומדים 

להכיר אחד את השני ומתאהבים. בהמשך נוצר קונפליקט סביב היחסים ביניהם והם נפרדים אך 

 לורה ,אלכסנדר ייסון'ג :עם. ה הוליוודית, זר ורדים ולימוזינה לבנהבסוף האהבה מנצחת עם נשיק

 (. 1990 ב"ארה) מרשל גארי: בימוי אקומו.'ג סאן

 HOT Gold HD, 24:00 בשעה שישי יום 28.09

 

 בכורה       Secret in Their Eyes -שבעיניים  הסוד

 "שבעיניים הסוד" הזר האוסקר זוכה הארגנטינאי הסרט על דרמת פשע ומסתורין המבוססת

שנה לאחר שצוות חוקרי  13. וניקול קידמן אגיופור יווטל', צג'וליה רוברטסבכיכובם של 

משטרה מגיעים לזירת רצח ומגלים כי הנרצחת היא בתה של חברת הצוות, עובדה המטלטלת 

 ומפרקת את הצוות, מתגלים להם רמזים המתחילים להאיר את האמת באור חדש. בינתיים אימה

( שאינה מרוצה מהטיפול בתיק על ידי רשויות החוק מחליטה לאתר בעצמה רוברטסשל הנרצחת )

גרהם. במאי:  קול, זואי ו'מולינה, ג את הרוצח ולהרגו ולא משנה מה המחיר והסיכון. עם: אלפרד

 (.2015ריי )ארה"ב,  בילי

 HOT Gold HD, 02:05 בשעהשישי  יום 28.09

 

 

 

 

 

 ג'ורג' קלוני 29.09



  
 
  
 
 
 
 

 

 

 Tomorrowland –למחר  בחזרה

 מבריק מדען. לורי ויו רוברטסון בריט, קלוני' ורג'ג של בכיכובם מצליחה הרפתקאות פנטזיית

 ארץ" שנקרא ובמרחב בזמן שם אי מסתורי מקום של הסוד את לחשוף יוצאים מרדנית ונערה

 (.2015, ב"ארה) בירד בראד: בימוי". המחר

 HOT Gold HD, 07:45 בשעהשבת  יום 29.09

 

 Leatherheads -מלוכלך  משחק

דודג' . שגם בייםקלוני ' ורג'גו קרסינסקי ון'ג זלווגר, רנה של רומנטית בכיכובם קומית דרמה

מנסה להחיות  ב"בארה 20-ה בתקופת השפל הכלכלי בשנות פוטבול (, קפטן קבוצתקלוניקונלי )

וגיבור מלחמה.  ים'הקולג מליגת כוכב לקבוצה ומחליט לגייס את הספורט ובעיקר את קבוצתו

 עיתונאית של ליבה על מתחרים הצעד מוכיח את עצמו אך מתחילה יריבות בין השניים כאשר הם

 (.2008, ב"ארה) קלוני' ורג'ג: רוט. בימוי , סטיפן'טייץ עם: מארק. (זלווגרספורט יפיפייה )

 HOT Gold HD, 09:55 בשעהשבת  יום 29.09

 

 ברוליןג'וש  29.09
 

 Everest  - אוורסט

 הר לפסגת  להגיע שניסו הרים מטפסי שמונה של האמיתי סיפורם. נשימה עוצרת הישרדות דרמת

: בימוי, נייטלי קירה, ברולין וש'ג, ילנהול'ג ייק'ג: עם. קטלנית שלגים בסופת ונתקלו האוורסט

 (.2015, ב"ארה) קורמאקור בלתזאר

 HOT Gold HD, 14:00 בשעה שבת יום 29.09

 

 בכורה        Only the Brave -רק האמיצים 

. קונלי ניפר'טלר וג ס, מיילס'ברידג ף'ברולין, ג וש'גדרמה ביוגרפית איכותית בכיכובם של 

סיפורם האמיתי והטראגי של יחידת כבאים מקצוענית בעיירה פרסקוט שבאריזונה. אריק מארש 

היחידה מבחן דירוג ארצי וכך הופכת היחידה  מפקד היחידה מצליח להעביר אתברולין( )

לראשונה בארה"ב לקבל את הדירוג הנכסף. היחידה עומדת במבחן כאשר הם ניגשים להגן על 

 תושבי העיירה באומץ יוצא דופן ובהקרבה באחת השריפות הקשות בהיסטוריית ארה"ב. עם:

 (.2017קוסינסקי )ארה"ב,  וזף'מקדואל. במאי: ג קיטש, אנדי טיילור

 HOT Gold HD, 16:00 בשעה שבת יום 29.09

 

 רבקה הול 30.09
 

 בכורה          Bfg  The -ג "העי

 סטיבןהרפתקאות ופנטזיה לכל המשפחה. סרט מרגש עם אפקטים מרהיבים של הבמאי 

( היא ילדה יתומה המתגוררת בבית יתומים. לילה אחד היא רואה רובי ברנהיל. סופי )ספילברג

מבעד לחלון, היא מפוחדת תחילה אך מתברר שמדובר בענק טוב לב ועדין הלוקח  דמות גדולה

אותה לארץ הענקים. נוכחותה של סופי מעוררת את תשומת ליבם של ענקים אוכלי אדם הפולשים 

לעולמה. סופי והענק מגיעים ללונדון כדי לשכנע את המלכה אליזבת לעזור להם להיפטר 

ספילברג  היידר. במאי: סטיבן , בילהול רבקהריילנס,  ם: מארקמהענקים הרעים אחת ולתמיד. ע

 (.    2016)ארה"ב, 

 HOT Gold HD, 13:15 בשעהראשון  יום 30.09

 

 

 

 The Gift -המתנה 



  
 
  
 
 
 
 

 

 מתנות מביא הבעל של מעברו מכר כאשר טלטלה עוברים צעיר זוג של חייהם. מסתורין, מותחן

 ואל'ג: במאי. אדגרטון ואל'ג, בייטמן ייסון', גרבקה הול: עם. העבר מן נוראי סוד ומגלה מסתוריות

 (.2015, ב"ארה) אדגרטון

 HOT Gold HD, 15:15 בשעהראשון  יום 30.09

 

 ניק נולטי 30.09
 

 בכורה                                                   Return To Sender -זר דופק בדלת 

צעירה בחדר ניתוח. כאשר אחות  . מירנדה היאניק נולטיו רוזמונד פייקבכיכובם של  דרמת מתח

גבר מגיע אל ביתה כאשר  .נענית להזדמנותחברתה מסדרת לה בליינד דייט עם בחור חמוד היא 

. על תוקף ואונס אותההיא מניחה שזה הבחור מהדייט אך היא עושה טעות ומכניסה הביתה זר ש

מתחילה באופן מוזר לשלוח לו מכתבים ואף היא נעצר ונכלא  שהאנסכאף שמירנדה בטראומה 

. במאי: פואד פרננדז שילה . עם:לבקר אותו, כל זאת כחלק מתוכנית לנקום בו ביום שישתחרר

 (.2015מיקתי )ארה"ב, 

 HOT Gold HD, 22:00 בשעהראשון  יום 30.09

 

 Walk In The Woods  A  -ארוכה דרך

 ולצאת ב"לארה לחזור מחליט גבר, באנגליה חי בהן עשורים שני לאחר. הרפתקאות קומדיית

 קן: במאי. נולטה ניק, רדפורד רוברט: עם. העבר מן הטוב חברו עם ים'האפלצ בהרי לטיול

 (.2015, ב"ארה) קוואפיס

 HOT Gold HD, 23:35 בשעהראשון  יום 30.09

 

 סרטים מומלצים נוספים בערוצים
 

 

 בכורה        Happy Death Day -טוב  ל"מז

 אתמול מותחן אימה עם טוויסט והומור שהתקבל בחיוביות אצל מהמבקרים שכינו אותו "לקום

( היא סטודנטית בקולג' סנובית ומרוכזת ה'רות סיקה'גבבוקר פוגש את הצעקה". טרי גלבמן )

בעצמה אך בכל זאת לא מגיע לה להירצח ועוד ביום הולדתה על ידי מטורף עם מסכה. באופן 

חוזרת שוב ושוב לחיות את אותו היום בלופ ומבינה שזה יגמר רק כאשר תמצא את מסתורי טרי 

הרוצח שלה, ובכל חזרה על היום מחדש היא מתקרבת לגילוי זהות הרוצח שכן יש לה אינסוף 

לאנדון )ארה"ב, . ב ברוסארד. במאי: כריסטופר מודין, ישראל ניסיונות עד שתצליח. עם: רובי

2017.)  

  HOT Action HD, 22:00 בשעהישי חמ יום  06.09

 

 בכורה         The Lovers –זוג אוהבים 

 טרייסי( ומיכאל )וינגר דברהדרמה קומית רומנטית שקיבלה תגובות חיוביות מהמבקרים. מרי )

 מלורה( הם זוג הנשוי שנים רבות ללא תשוקה הדדית. מיכאל מנהל רומן רציני עם לוסי )לטס

ממשחקי הכס( כששני המאהבים דורשים  גילן איידןרומן גם היא עם רוברט )( ולמרי יש וולטרס

מהם שיתגרשו כבר. תוכנית זו נהרסת בעקבות רומן סוער הפורץ במפתיע בין מרי ומיכאל, דבר 

 הגורם למאהבים שלהם להיות עד יותר תובעניים אך גם הרבה פחות מושכים. במאי: אזאזל

  (.2017קובס )ארה"ב, 'ג

 HOT Drama HD, 11:10 בשעהשבת  יום 15.09

 

 

 

 בכורה     Secret Of Marrowbone  The - סוד בעליית הגג



  
 
  
 
 
 
 

 

הם שלושה אחים ואחות  וסאם יין'ג, בילי, ייק'מותחן אימה מעניין בהפקה ספרדית דובר אנגלית. ג

השומרים את מות אימם בסוד מהרשויות על מנת להישאר ביחד ולהימנע מלהישלח לבית יתומים. 

האחים עוברים לאחוזה נטושה ומסתורית בא ישנם שני חוקים: לא להיכנס לעליית הגג ולא לעזוב 

אחים, השכנים את מתחם האחוזה. העניינים מסתבכים כאשר רוח מאיימת מטרידה ומפחידה את ה

וי. 'ג-טיילור מקיי, אניה' ורג'מתחילים לחשוד שמשהו אינו כשורה והם נאבקים על חייהם. עם: ג

 (. 2018ס )ספרד, 'סאנצ במאי: סרחיו

  HOT Action HD, 22:00 בשעהחמישי  יום  20.09

 
 בכורה       All I See Is You - רואה רק אותך

(, אישה עיוורת שבעקבות הליך לייבלי בלייקעל ג'ינה )דרמת מסתורין פסיכולוגית המספרת 

( בזוגיות קלארק ייסון'גרפואי חדש מקבלת את ראייתה חזרה. ג'ינה חייה עם בעלה ג'יימס )

מושלמת, היא נתמכת על ידו ורואה את העולם דרכו. כאשר היא מקבלת את ראייתה חזרה היא 

צמו מאבד לחלוטין את יכולת השליטה הופכת להיות אדם סקרן ועצמאי אך ג'יימס מוצא ע

 באשתו. עד מהרה ג'ינה מגלה פרטים מטרידים על בן זוגה ועל חייהם המשותפים. עם: אנה

  (.2017פורסטר )ארה"ב,  יוסטון. במאי: מארק אוריילי, דני

 HOT Drama HD, 22:00 בשעהשבת  יום 29.09

 

 

 

 

 

 


